






 
ពកយ្របរពធ 

 

 គមពីរ្រពះអដ្ឋកថជតកេនះ បនសែម្ដងអពីំជីវបបវត្តរិបស់្រពះ

បរមេពធសិត្វែដលជតួអងគ្រពះសមម សមពុទធៃនេយើង កល្រទង់ពយយម 

បេំពញបរមីេ យមិនគិតពីទុកខលបំក អស់កលបួនអសេងខយយកៃ្រម

មួយែសនម កបប   េដើមបចីម្លងសត្វេចញចកសង រវដ្ដ   ក់ដល់េ្រតើយ  

គឺ្រពះនិព្វ ន  ។   េ្រពះ ្រស័យ្រពះម ករុ ទិគុណដ៏ធេំធងរបស់

្រពះអងគ ្រទង់បនេធ្វើកមមែដលសព្វសត្វ្រ បពំុ់បន ្រទង់បនលះបង់

្រទពយសមបត្តិ  បុត្ត  ភរយិ  អវយវៈនិងជីវតិ  ដូចមនេនកនុងសីលវនគ-

ជតក   ម កបជិតក   និងេវស ន្តរជតកជេដើម  ។    

 ្រទង់បនដឹកនឲំយ្រប្រពឹត្តល្អេផ ង ៗ      មនកររក សីលជេដើម 

សត្វទងំ យែដលបន្រប្រពឹត្ត ម  ក៏បនរួចផុតអពីំអបយភូម ិ  និង

បនេទេកើតកនុងសុគតភិពជេ្រចើន  ។ 

 េ យមនេសចក្ដី្រជះថ្ល យ៉ងៃ្រកែលងកនុង្រពះពុទធគុណ និងមន

បណំងចង់ឲយពុទធបរស័ិទបនយល់ដឹងបែនថមនូវវត្តបដិបត្ត ិ ៃនករបេំពញ

បរមរីបស់្រពះម បុរស ដូចបនេរៀប បស់េងខបមកេនះ េទះបី្រកុម

ករងរេយើងខញុមំនករខ្វះខតែផនកខងបញញ វុឌ កិ៏េ យ ក៏េនែតពយ-

យមអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្ត  េដើមបបីកែ្របេរៀបេរៀងនូវគមពរីអដ្ឋកថជតក 



ខ 
េនះ  ឲយបនសេ្រមចជរូប ងេឡើង  ។      

 ្រកុមករងរេយើងខញុសំងឃមឹថ គមពីរអដ្ឋកថជតកេនះ នឹងបនជ

្របេយជន៍ដល់ពុទធបរស័ិទទងំ យ  ែដល្របថន សិក នូវ្រពះពុទធវចនៈ  

និងសិក ្របវត្ត្ិរពះបរមេពធសិត្វៃនេយើង  ។ 

 ្របសិនេបើមនេសចក្ត ី ឬអកខ វរុិទធខុសឆគង េ យ្របករ មួយ 

សូមេ កអនកសបបុរសេម ្ត  ខន្តី អភ័យេទស និងសូមេម ្ត ជួយែក

ត្រមូវេ យអនុេ្រគះផង   េដើមបឲីយេសៀវេភេនះបនល្អ្របេសើរេឡើង  ។ 

 ជចុងេ្រកយ  ខញុបំទឧបសក លឹម ធន់  និង្រកុមករងរ  សូមែថ្លង

អណំរ្រពះគុណ និងអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចេំពះពុទធបរស័ិទែដលមន

ឧបករៈកនុងករងរធមមទន  ករចូលរួមវភិគទន  េដើមបឲីយបនសេ្រមច

ជ្រពះធមមេចតិយ   ( គមពីរអដ្ឋកថជតក )   េនះ    ស្រមប់តមកល់ទុកកនុង

្រពះពុទធ សនតេរៀងេទ  ។ 
  

 ៃថង ចនទ ១៥ េកើត  ែខ មឃ  ព.ស. ២៥៥៩ 

 ្រតូវនឹងៃថងទី  ២២  ែខ  កុមភះ  ឆន  ំ ២០១៦ 

  ឧបសក  លមឹ ធន់  និង្រកុមករងរ   ។ 
 



គ 
   ឧទទិសកថ 

 បុណយកុសលែដលេយើងខញុបំនបេំពញមក មនករែ្របនិងេរៀប

េរៀងគមពរីអដ្ឋកថជតកេនះជេដើម   សូមឧទទិសជូនចេំពះបុព្វករជីន 

ទងំ យ មនម បិ  ជីដូនជី  និងញតកិកនុងសង រវដ្តែដល

បនែចក នេទេហើយ  សូមបុព្វករជីនទងំ យ   មនម បិ ជ

េដើមេនះ  បននូវេសចក្តសុីខចេ្រមើន្រគប់្របករ   ។  

 សូម្របេគន និងជូនបុណយកុសលេនះ ដល់េ កមច ស់្រគប់ៗ ្រពះ

អងគ និងពុទធបរស័ិទទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស ្រពមទងំសព្វសត្វទងំអស់ 

ែដលមនចតិ្តេចតន ចអនុេមទនបន  សូមេ កមច ស់្រគប់ៗ ្រពះ

អងគនិងពុទធបរស័ិទទងំអស់ អនុេមទនេ្រតកអររកី យទទួលយកនូវ

បុណយកុសលែដលបនសេ្រមចអពីំករក ង្រពះធមមេចតិយ ( គមពីរ

អដ្ឋកថជតក ) េនះ និងករបេំពញបុណយេផ ងៗ េទៀតទងំអស់  អពីំ

្រកុមករងរេយើងខញុ េំ យរកី យចុះ   ។  

 សូមឲយសព្វសត្វទងំអស់បនសុខចេ្រមើន បននូវសមម ទិដ្ឋិ េឃើញ

នូវសចចធម ៌  និងបនរួចផុតចកទុកខ្រគប់ៗ  គន    ។ 

 ៃថង ចនទ ១៥ េកើត  ែខ មឃ  ព.ស. ២៥៥៩   

 ្រតូវនឹងៃថងទី ២២  ែខកុមភះ  ឆន  ំ២០១៦ 

 ឧបសក  លមឹ ធន់  និង្រកុមករងរ  ។  



 



 

សន្លឹក្របប់មតិក 
មតិក                                                               ទំព័រ 

ទុកនបិត  
អដ្ឋកថ ទឡ្ហវគគ ទី ១ 

 

អដ្ឋកថ េជ ទជតក  ទី ១    ............................                ១ 

អដ្ឋកថ សិគលជតក  ទី ២      ............................              ១១ 

អដ្ឋកថ សូករជតក  ទី ៣      ............................             ១៩ 

អដ្ឋកថ ឧរគជតក  ទី ៤  ............................             ២៥ 

អដ្ឋកថ ភគគជតក  ទី ៥      ............................            ៣២ 

អដ្ឋកថ អលីនចិត្តជតក  ទី ៦        ............................            ៣៩ 

អដ្ឋកថ គុណជតក  ទី ៧      ............................             ៥១ 

អដ្ឋកថ សុហនុជតក  ទី ៨      ............................            ៦៣ 

អដ្ឋកថ េមរជតក  ទី ៩          ............................             ៧០ 

អដ្ឋកថ វនីិលកជតក  ទី ១០       ............................             ៨៣ 
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អដ្ឋកថ សនថវវគគ ទី ២ 
 

អដ្ឋកថ ឥនទសមនេគត្តជតក  ទី ១      ............................           ៨៩ 

អដ្ឋកថ សនថវជតក  ទី ២      ............................          ៩៤ 

អដ្ឋកថ សុសីមជតក  ទី ៣      ............................          ៩៩ 

អដ្ឋកថ គជិឈជតក  ទី ៤      ............................       ១០៩ 

អដ្ឋកថ នកុលជតក  ទី ៥     ............................       ១១៥ 

អដ្ឋកថ ឧប ឡ្ហកជតក  ទី ៦     ............................       ១១៩  

អដ្ឋកថ សមិទធិជតក  ទី ៧      ............................       ១២៥ 

អដ្ឋកថ សកុណគឃជិតក  ទី ៨      ............................       ១៣០ 

អដ្ឋកថ អរកជតក  ទី ៩      ............................      ១៣៥ 

អដ្ឋកថ កកណ្ឋ កជតក  ទី ១០  ............................       ១៤១ 

 
អដ្ឋកថ កលយណធមមវគគ ទី ៣ 

 

អដ្ឋកថ កលយណធមមជតក  ទី ១      ............................       ១៤៣ 

អដ្ឋកថ ទទទរជតក  ទី ២      ............................       ១៤៩ 

អដ្ឋកថ មកកដជតក  ទី ៣    ...........................  ១៥៤
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អដ្ឋកថ ទុពភិយមកកដជតក  ទី ៤      ............................       ១៥៩ 

អដ្ឋកថ ទិចចុប ្ឋ នជតក  ទី ៥      ............................       ១៦៣ 

អដ្ឋកថ ក យមុដ្ឋជិតក  ទី ៦         ............................        ១៦៦ 

អដ្ឋកថ តនិទុកជតក  ទី ៧      ............................      ១៧៣ 

អដ្ឋកថ កចឆបជតក  ទី ៨      ............................      ១៧៩ 

អដ្ឋកថ សតធមមជតក  ទី ៩  ............................       ១៨៥ 

អដ្ឋកថ ទុទទទជតក  ទី ១០     ............................       ១៩២ 

 
អដ្ឋកថ អសទិសវគគ ទី ៤ 

 

អដ្ឋកថ អសទិសជតក  ទី ១      ............................       ១៩៧ 

អដ្ឋកថ សងគ មវចរជតក  ទី ២      ............................       ២០៨ 

អដ្ឋកថ េ ទកជតក  ទី ៣      ............................        ២១៧ 

អដ្ឋកថ គិរទិត្តជតក  ទី ៤      ............................      ២២៣ 

អដ្ឋកថ អនភិរតិជតក  ទី ៥      ............................        ២២៧

អដ្ឋកថ ទធិ ហនជតក  ទី ៦     ............................      ២៣២ 

អដ្ឋកថ ចតុមដ្ឋជតក  ទី ៧      ............................       ២៤២ 
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អដ្ឋកថ សីហេកតថុកជតក  ទី ៨  ............................       ២៤៦ 

អដ្ឋកថ សីហចមមជតក  ទី ៩     ............................       ២៤៩ 

អដ្ឋកថ សី និសសំជតក  ទី ១០      ............................       ២៥២ 

 
អដ្ឋកថ រហុកវគគ ទី ៥ 

 

អដ្ឋកថ រុហកជតក  ទី ១      ............................       ២៥៩ 

អដ្ឋកថ សិរកីឡកណ្ណិ ជតក  ទី ២      ............................      ២៦៣ 

អដ្ឋកថ ចុល្លបទុមជតក  ទី ៣      ............................       ២៦៤ 

អដ្ឋកថ មណិេចរជតក  ទី ៤      ............................       ២៧៦ 

អដ្ឋកថ បព្វតូបតថរជតក  ទី ៥      ............................       ២៨៤ 

អដ្ឋកថ វ ហកជតក  ទី ៦      ............................       ២៩០ 

អដ្ឋកថ មិ ្ត មិត្តជតក  ទី ៧      ............................       ២៩៧ 

អដ្ឋកថ ធជតក  ទី ៨      ............................      ៣០២ 

អដ្ឋកថ គហបតិជតក  ទី ៩      ............................      ៣០៧ 

អដ្ឋកថ ធុសីលជតក  ទី ១០    ............................     ៣១៣ 
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អដ្ឋកថ នតំទឡ្ហវគគ ទី ៦ 
 

អដ្ឋកថ ពនធនគរជតក  ទី ១      ............................      ៣១៩ 

អដ្ឋកថ េកឡិសីលជតក  ទី ២      ............................      ៣២៦ 

អដ្ឋកថ ខនធបរតិ្តជតក  ទី ៣      ............................     ៣៣២ 

អដ្ឋកថ វរីកជតក  ទី ៤      ............................     ៣៤៣ 

អដ្ឋកថ គេងគយយជតក  ទី ៥      ............................      ៣៤៨ 

អដ្ឋកថ កុរុងគមិគជតក  ទី ៦     ............................      ៣៥២ 

អដ្ឋកថ អស កជតក  ទី ៧      ............................     ៣៥៧ 

អដ្ឋកថ សុសុំមរជតក  ទី ៨      ............................      ៣៦៥ 

អដ្ឋកថ កកករជតក  ទី ៩      ............................      ៣៧០ 

អដ្ឋកថ  កនទគលកជតក  ទី ១០     ............................    ៣៧៣ 

 
អដ្ឋកថ ពីរណតថមភកវគគ ទី ៧ 

 

អដ្ឋកថ េ មទត្តជតក  ទី ១      ............................     ៣៧៩ 

អដ្ឋកថ ឧចឆិដ្ឋភត្តជតក  ទី ២      ............................      ៣៨៦ 

អដ្ឋកថ ភរុ ជជតក  ទី ៣      ............................      ៣៩១ 
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អដ្ឋកថ បុណ្ណនទីជតក  ទី ៤      ............................        ៤០០ 

អដ្ឋកថ កចឆបជតក  ទី ៥      ............................       ៤០៥ 

អដ្ឋកថ មចឆជតក  ទី ៦     ............................        ៤១០ 

អដ្ឋកថ េសគគុជតក  ទី ៧      ............................       ៤១៤ 

អដ្ឋកថ កូដ ណិជជតក  ទី ៨      ............................       ៤១៨ 

អដ្ឋកថ គរហិតជតក  ទី ៩      ............................       ៤២៦ 

អដ្ឋកថ ធមមទធជជតក  ទី ១០      ............................      ៤៣២ 

 
អដ្ឋកថ ក វវគគ ទ ី៨ 

 

អដ្ឋកថ ក វជតក ទី ១      ............................       ៤៥៩ 

អដ្ឋកថ ចុល្លននទិយជតក  ទី ២      ............................       ៤៦៦ 

អដ្ឋកថ បុដភត្តជតក  ទី ៣      ............................      ៤៧៣ 

អដ្ឋកថ កុមភីលជតក  ទី ៤      ............................       ៤៨១ 

អដ្ឋកថ ខន្តិវណ្ណនជតក  ទី ៥      ............................      ៤៨៣ 

អដ្ឋកថ េកសិយជតក  ទី ៦     ............................       ៤៨៦ 

អដ្ឋកថ គូថបណកជតក  ទី ៧      ............................       ៤៩១ 
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អដ្ឋកថ កមនីតជតក  ទី ៨      ............................      ៤៩៧ 

អដ្ឋកថ ប យិជតក  ទី ៩      ............................       ៥០៦ 

អដ្ឋកថ ទុតិយប យិជតក   ទី ១០      ............................       ៥១០ 

 
អដ្ឋកថ ឧបហនវគគ ទ ី៩ 

 

អដ្ឋកថ  ឧបហនជតក  ទី ១      ............................        ៥១៧   

អដ្ឋកថ វ ី ថូណជតក  ទី ២      ............................       ៥២៤

អដ្ឋកថ វកិណ្ណកជតក  ទី ៣      ............................       ៥២៨ 

អដ្ឋកថ អសិ ភុជតក  ទី ៤      ............................       ៥៣៤ 

អដ្ឋកថ វចឆនខជតក  ទី ៥      ............................       ៥៤០ 

អដ្ឋកថ ពកជតក  ទី ៦    ............................       ៥៤៦ 

អដ្ឋកថ េកតជតក  ទី ៧      ............................       ៥៤៩

អដ្ឋកថ ឯកបទជតក  ទី ៨      ............................       ៥៥១ 

អដ្ឋកថ ហរតិមតជតក  ទី ៩      ............................     ៥៥៦

អដ្ឋកថ ម បិងគលជតក  ទី ១០      ............................       ៥៦០ 
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អដ្ឋកថ សគិលវគគ ទ ី១០ 
 

អដ្ឋកថ សព្វទឋិជតក  ទី ១      ............................       ៥៦៧    

អដ្ឋកថ សុនខជតក  ទី ២      ............................       ៥៧៤ 

អដ្ឋកថ គុត្តិលជតក  ទី ៣      ............................      ៥៧៨

អដ្ឋកថ វគិតិចឆជតក  ទី ៤      ............................       ៥៩៦ 

អដ្ឋកថ មូលបរយិយជតក  ទី ៥      ............................      ៦០១

អដ្ឋកថ ពេ ទជតក  ទី ៦     ............................        ៦០៧ 

អដ្ឋកថ បទញជលិជតក  ទី ៧      ............................       ៦១១ 

អដ្ឋកថ កសុឹេកបមជតក  ទី ៨      ............................       ៦១៤ 

អដ្ឋកថ លកជតក  ទី ៩      ............................       ៦១៩ 

អដ្ឋកថ កបិជតក  ទី ១០      ............................      ៦២៣ 

 

3 
 

 

 



 
 

  

ខុទទកនកិយ 
អដ្ឋកថជតក 

3 
 

 

នេម  តស   ភគវេ    អរហេ   សមម សមពុទធស   ។ 
 
 
 

ទុកនិបត  
  

ទឡ្ហវគគ 
 

អដ្ឋកថ េជ ទជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធឱ ទ 

របស់្រពះ ជ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយេផ្តើមថ   

ទឡ្ហំ  ទឡ្ហស    ខិបត ិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ឱ ទរបស់្រពះ ជេនះ នឹងមនជក់ចបស់េនកនុង េតសកណុ- 

ជតក  (  ច ្ត លសីនបិត )  ឯេ ះ  ។   
 ៃថងមួយ  ្រពះបទេកសល្រទង់វនិិចឆយ័េរឿងក្តីមួយ   ែដល   (  ពួក  



2 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
មតយ )  វនិិចឆយ័មនិល្អេ យអគតិ  ( េ យករវនិិចឆ័យឲយ្រតឹម្រតូវ

េឡើងវញិ )  េ្រសចេហើយ  េ យ្រកយ រេពល្រពឹកទងំែដលេនមន

្រពះហស្តេសើម  េស្តចេឡើង ជរថែដលេរៀបចទុំកេហើយ  យងេទគល់

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រកបចុះេទៀប្រពះបទដ៏មនសិរដូីចផក ឈូករកី

ថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ត េហើយ   ្រទង់គង់កនុងទីដ៏សមគួរនចែំណកមខ ង  ។  

 ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈនឹង្រពះបទេកសល

ថ  ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត  ្រពះអងគ្រទងយ់ងមកអពីំទី   ទងំ

ក ្ដ លៃថង្រតង់ ? 

    ្រពះបទេកសល្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ៃថងេនះ ខញុ  ំ

្រពះអងគវនិិចឆយ័េរឿងក្តីមួយែដលវនិិចឆ័យមិនបនល្អ  េទើបមិនមនឱកស 

ឥឡូវេនះ ពិចរ ក្តីេនះ  ( បន្រតឹម្រតូវ ) េ្រសចេហើយ  េទើបបរេិភគ

រទងំែដលេនមនៃដេសើមមកគល់្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ   ម បពិ្រត  ធមម ករវនិិចឆ័យក្តីេ យ

្រតឹម្រតូវ មគន្លងធម ៌ ជករល្អ  ជផ្លូវសួគ៌ពិតៗ   ករែដលម បពិ្រត

បនឱ ទអពីំសមន កបុ់គគលជសព្វញញូ ដូចជតថគត  េហើយ្រទង់វនិិចឆ័យ

ក្តី្រតឹម្រតូវ មគន្លងធម៌េនះ មនិជអ ច រយេឡើយ ករែដល្រពះ ជ

ទងំ យកនុងកលមុន ្រទង់ ្ត ប់ឱ ទរបស់ពួកបណ្ឌិ តែដលមិនែមនជ

សព្វញញូ   េហើយ្រទង់វនិិចឆ័យក្តីេ យ្រតឹម្រតូវ មគន្លងធម៌  េវៀរចកអគតិ



 ទឡហវគគ ទី ១  រាេជាវាទជាតក ទី ១                      3 

៤ យ៉ង បេំពញទសពិធ ជធមម៌ិនឲយ បសូនយ េ យ ជសមបត្តិ
េ យធម៌ បេំពញផ្លូវសួគ ៌ េនះឯងជេរឿងគួរឲយអ ច រយពិតៗ  ។  កល 

្រពះបទេកសល្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតី

មកសែម្តងដូចតេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រពះគភៃ៌ន្រពះអគគមេហសី

របស់្រពះ ជអងគេនះ  បនទទួលករបរ ិ រ្រពះគភ៌យ៉ងល្អ  ្រទង់្រប-

សូតចក្រពះគភ៌ៃន្រពះម េ យសួស្ដី   ។   កនុងៃថងថ្វ យ្រពះនម  ្រពះ

ម បិ ្រទង់ថ្វ យ្រពះនមដល់្រពះេពធិសត្វថ  ្រពហមទត្តកុមរ   ។ 

 ្រពហមទត្តកុមរេនះ  បនចេ្រមើនវយ័េឡើងេ យលំ ប់  កល

្រពះជនមបន ១៦ វស  េស្តចយងេទកន់នគរតកកសិ  ្រទង់សេ្រមច

សិលប ្រស្ត្រគប់យ៉ង  កល្រពះបិ េ យទិវងគតេទ ្រទង់ ងំេនកនុង

ជសមបត្ត ិ ្រគប់្រគង ជសមបត្តិេ យធម៌ ្រទង់វនិិចឆ័យក្តមីិន្របកប 

េ យអគតិ មនឆនទ គតិជេដើម  ។   កល្រពះ ជ្រគប់្រគង ជសមបត្តិ
េ យធម៌យ៉ងេនះ ពួក មតយក៏វនិិចឆ័យក្តីេ យធម៌ែដរ  ។  កលេរឿង

ក្តីទងំ យបនទទួលករវនិិចឆយ័េ យធម៌ េទើបមនិមនក្តីេកងេកើត

េឡើង េ្រពះមិនមនក្តីេកងទងំេនះ ករែ្រសកត ៉ េនកនុង ន្រពះ ជ

ងំេដើមបឲីយេកើតក្តី ក៏អស់េទ  ។  ពួក មតយអងគុយវនិិចឆយ័ក្តេីពញមួយ
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ៃថង   មិនេឃើញបុគគល មួយមកេដើមបឲីយវនិិចឆ័យក្ត ី  មន ក់ៗ ក៏េ្រកកេទ

ផទះវញិ   វនិិចឆយ័ក្តីក៏្រតវូេបះបង់េចល  ។  

 ្រពះម សត្វ្រទង់្រពះត្រមិះថ    កលអញ្រគប់្រគង ជសមបត្ត ិ

េ យធម៌ មិនមនអនកមកឲយវនិិចឆយ័ក្តី មិនមនអនកមកែ្រសកត ៉  

វនិិចឆ័យក្តីក៏្រតូវេបះបង់េចល ។ េពលេនះ អញគួរពិនិតយេមើលេទស

របស់ខ្លួន លុះអញដឹងថ េនះជេទសរបស់អញ អញនឹងលះបង់េទស 

េនះេចល  ្រប្រពឹត្តែតអេំពើែដលជគុណប៉ុេ ្ណ ះ   ។   ចប់ ងំអពីំ

េពលេនះមក ្រពះបរមេពធិសត្វក៏ពិនិតយេមើលថ េតើមនបុគគល

មួយនិយយអពីំេទសរបស់្រពះអងគខ្លះេទ  លុះមិនេឃើញបុគគល មួយ

េពលអពីំេទស កនុងពួកម្រន្តី ជករ ឮែតពកយសរេសើរគុណរបស់្រពះ

អងគែតមយង៉ ្រទង់្រពះត្រមិះថ ្របែហលជជនទងំអស់េនះខ្ល ចអញ 

េទើបមិនេពលេទសរបស់អញ េពលែតគុណប៉ុេ ្ណ ះ េទើប្រទង់េសុើប

ពួកម្រន្តី ជករខងេ្រក សូមបកីនុងពួកម្រន្តី ជករទងំេនះ ក៏មិនេឃើញ 

េទើប្រទង់េសុើបសួរពួកអនក្រកុងខងកនុងនគរ   េសុើបសួរពួកអនក្រសុកែកបរ

ទ្វ រនគរទងំ ៤ ខងេ្រកនគរ   សូមបកីនុងទីេនះក៏គម នអនក េពល

េទស្រពះអងគែដរ  ឮែតពកយសរេសើរ្រពះអងគែតមយង៉  េទើប្រទង់្រពះត្រមិះ

ថ អញនឹងេសុើបអនកជនបទេមើល េទើប្រទង់្របគល់ ជសមបត្តឲិយពួក

មតយ េស្តចេឡើងរថេទជមួយ រថីប៉ុេ ្ណ ះ ្រទងប់ន្លំ្រពះអងគមិនឲយ
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អនក គ ល់  េស្តចេចញអពីំនគរ  ពយយមេសុើបអនកជនបទរហូតដល់

ជយែដន ក៏មិនបនចួបបុគគល មួយេពលេទស ឮែតពកយសរេសើរ 

្រពះអងគែតមយង៉  េទើប្រទង់ែបរ្រពះភ្រក្តេទកន់នគរ  េស្តចយង្រតឡប់

អពីំជយែដន មផ្លូ វល ំ ។ 

 កនុង្រគេនះ ្រពះបទេកសល ្រពះនមថ ពល្លិកៈ  ក្៏រទង់្រគប-់

្រគង ជសមបត្តេិ យធម៌ ្រទង់េសុើបរកេទសកនុងចេំ មម្រន្តី ជករ 

ជេដើម  មិនបនចួបបុគគល មួយេពលេទស្រពះអងគេឡើយ  ្រទង់ឮ

ែតពកយសរេសើរ្រពះអងគែតមយង៉ែដរ េទើប្រទង់េសុើបអនកជនបទ េស្តច 

យងេទដល់្របេទសេនះ  ។ 

 ្រពះ ជទងំពីរអងគបន្របឈមមុខគន េលើផ្លូ វរេទះតូចមួយ  មិន

មនផ្លូ វែដល ចេចៀសគន បន ។ រថីរបស់្រពះបទពល្លិកៈក៏េពល

នឹង រថីៃន្រពះ ជព ណសីថ  តវ  រថ ំ ឧកកមេបហិ  ( ែន រថី  )  

ចូរេចៀសេចញអពីំផ្លូ វ   ។ 

 រថីៃន្រពះ ជព ណសីក៏េឆ្លើយថ  អេមភ  រថ ិ  តវ រថ ំ 

ឧកកមេបហិ  ឥមសមឹ  រេថ  ព ណសិរជជ មេិក ្រពហមទត្ត-

ម ជ  និសិេនន  ែន រថី  ចូរអនកេចៀសេចញអពីំផ្លូ វ  េលើរថេនះ    

មន្រពះបទ្រពហមទត្តម ជ   ែដល្រគប់្រគង ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  គង់េនខងកនុង  ។ 
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 រថីមួយេទៀតក៏េពលថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  េលើរថេនះក៏មន

្រពះបទពល្លិកម ជែដល្រគប្់រគងកនុងែដនេកសល គងេ់នខងកនុង

ែដរ   អនកចូរេចៀសេចញអពីំផ្លូ វឲយឱកសដល់្រពះ ជរបស់េយើងចុះ  ។ 

 រថីៃន្រពះ ជព ណសី្រតិះរះិថ    សូមបអីនកែដលអងគុយកនុង 

រថេនះក៏ជ្រពះ ជែដរ អញគួរេធ្វើយ៉ង េទើបល្អហន៎ នឹកេឃើញថ 

មនឧបយមួយ អញនឹងសួរអពីំវយ័ ឲយរថរបស់្រពះ ជកេំ ះេចៀស

េចញ េហើយឲយ្រពះ ជទនឱកសដល់្រពះ ជចស់ លុះសេ្រមចចិត្ត

េហើយ េទើបសួរដល់វយ័របស់្រពះបទេកសលអពីំនយ រថី េហើយ

កណំតទុ់ក លុះដឹងថ្រពះ ជទងំពីរអងគមនវយ័េសមើគន  េទើបសួរដល់

្របមណៃន ជសមបត្តិ កម្ល ងំ ្រទពយ យស ជតិ េគត្ត  ្រតកូល ្របេទស 

លុះដឹងថ ទងំពីរអងគជអនក្រគប់្រគង ជសីម ្របមណមួយអងគ ៣០០ 

េយជន៍ មនកងពល ្រទពយ យស ជតិ េគត្ត  ្រតកូលនិង្របេទសេសមើគន  

េទើបគិតតេទេទៀតថ អញនឹងឲយឱកសដល់អនកមនសីល េទើបសួរថ

េភ  រថ ិ   តុម្ហ កំ   រេញញ   សីលចេ   កីទិេ    ែន រថីដ៏

ចេ្រមើន   សីលនិងមរយទៃន្រពះ ជរបស់អនក   េតើដូចេម្តច ?   

 (  រថីរបស់្រពះបទពល្លិកៈ  )      កលនឹង្របកសអេំពើែដលជ

េទសៃន្រពះ ជរបស់ខ្លួនេ យ ម នថជគុណ       េទើបេពលគថជ

ដបូំងថ   
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ទឡ្ហំ  ទឡ្ហស     ខិបតិ      ពល្លិេក   មុទុន   មុទុ ំ

ធុមប ិ  ធុន   េជតិ     អ ធុមប ិ  អ ធុន 

ឯ ទិេ   អយ ំ  ជ    មគគ   ឧយយហិ  រថ ិ ។ 

្រពះបទពល្លិកៈ   រែមងេបះនូវរបស់មដំល់បុគគលអនកម ំ

ឈនះនូវបុគគលទន់ េ យកិរយិទន់ ឈនះនូវសបបុរស េ យ 

សបបុរស  ឈនះនូវអសបបុរស  េ យអសបបុរស  ្រពះ ជេនះ 

( មនសីលនិង ចរៈ )  ្របកដដូេចនះ   មន ល រថី   អនកចូរ

េចៀសេចញអពីំផ្លូ វេទ   ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  ទឡ្ហំ   ទឡ្ហស    ខិបត ិ េសចក្តថី   

រថីៃន្រពះបទពល្លិកៈ្របប់ថ បុគគល រងឹត្អឹង មនកម្ល ងំគួរឈនះ

េ យករ្រប រ  ឬេ យ ចដេ៏្រគត្រគត  ្រទង់ក៏េ្របើករ្រប រ  ឬ

ចដ៏េ្រគត្រគតទប់ទល់ចេំពះបុគគលេនះ  ្រពះបទពល្លិកៈ្រទង់េ្របើ
អេំពើដ៏កច វ   េដើមបយីកឈនះបុគគលេនះយ៉ងេនះ  ។  

 បទថ  ពល្លិេក  េនះ ជេឈម ះៃន្រពះ ជអងគេនះ  ។  

 បទថ មុទុន មុទុ ំ  េសចក្តីថ  ្រពះបទពល្លិកៈ ្រទង់េ្របើភព 

ទន់ភ្លន់  េដើមបឈីនះបុគគលទន់ភ្លន់  េ យឧបយដ៏ទន់ភ្លន់  ។  

  បទថ   ធុមប ិ ធុន   េជត ិ  េសចក្តីថ   រថីរបស់្រពះ

បទពល្លិកៈសែម្តងតេទេទៀតថ   ជនជមនុស ល្អ   គឺជសបបុរស   ្រពះ 
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អងគ្រទង់េ្របើអេំពើល្អេដើមបយីកឈនះជនទងំេនះ  េ យឧបយដ៏ល្អ  ។  

 បទថ អ ធុមប ិ អ ធុន េសចក្តីថ ចែំណកជន ជ

មនុស មិនល្អ គឺអសបបុរស ្រពះអងគក៏្រទង់េ្របើអេំពើមិនល្អ េដើមបយីកឈនះ

ជនទងំេនះ  េ យអេំពើមិនល្អែដរ  ។ 

 បទថ  ឯ ទិេ   អយ ំ  ជ  េសចក្តីថ  ្រពះបទេកសល 

ៃនពួកេយើង   ្រទង់្របកបេ យសីលនិងមរយទែបបេនះ  ។      

 បទថ  មគគ   ឧយយហិ  រថ ិ  េសចក្តថី   រថីរបស់្រពះ 

បទពល្លិកៈេពលថ  ែនអនកដច៏េ្រមើន  អនកចូរេចៀសេចញអពីំផ្លូ វេទ  គឺ
ចូរេទេ្រកផ្លូ វ  ឲយផ្លូ វដល់្រពះ ជរបស់ពួកេយើង  ។ 

 ្រគេនះ  រថីៃន្រពះបទព ណសី   េពលនឹង រថរីបស់

្រពះបទពល្លិកៈថ  អនកេពលដល់គុណៃន្រពះ ជរបស់អនកឬ ?    

 រថីរបស់្រពះបទពល្លិកៈេឆ្លើយថ   ពិតែមនេហើយ  ។   

 រថីរបស់្រពះបទព ណសីកេ៏ពលតេទេទៀតថ  ្របសិនេបើ
ទងំេនះជគុណ  អេំពើែដលជេទស  េតើដូចេម្ដចេទ ?   

 រថីៃន្រពះបទពល្លិកៈេពលថ ទងំេនះជេទស ក៏ មេនះ 

េទចុះ    ប៉ុែន្ត្រពះ ជរបស់អនក  ្រទង់មនគុណដូចេម្តចែដរ ?   

 រថីៃន្រពះបទព ណសីេពលថ  េបើដូេចន ះ  អនកចូរ ្ត ប់ចុះ

េហើយេពលគថទី ២ ដូេចនះថ 
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អេកក េធន  ជិេន  េកធំ    អ ធុំ   ធុន  ជិេន 

ជិេន   កទរយិ ំ   ទេនន      សេចចនលិក ទនិ ំ

ឯ ទិេ    អយ ំ  ជ មគគ  ឧយយហិ  រថ ិ ។ 

្រពះ ជគបបឈីនះបុគគលអនកេ្រកធ េ យេសចក្តីមិនេ្រកធ    

គបបឈីនះអសបបុរស  េ យសបបុរស  គបបឈីនះបុគគលក-ំ

ញ់ េ យករឲយ គបបឈីនះបុគគលអនកេពលពកយកុហក 

េ យករេពលពកយពិត    ្រពះ ជេនះ   (  មនសីលនិង

ចរៈ )  ្របកដដូេចនះ  មន ល រថី   អនកចូរេចៀសេចញអពីំ

ផ្លូ វេទ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  ឯ ទិេ   េសចក្តថី  ្រពះ ជ្រទង់

្របកបេ យគុណទងំេនះ  ែដលេពលទុកេ យន័យថ  គបបឈីនះ

បុគគលអនកេ្រកធេ យករមិនេ្រកធដូេចនះជេដើម អធិបបយថ ្រពះ 

ជអងគេនះ ្រទង់មិនេ្រកធ ្រទង់ឈនះបុគគលេ្រកធេ យករមិនេ្រកធ 

្រទង់ជសបបុរស ្រទងឈ់នះអសបបុរេ យេសចក្ដីល្អ ្រទង់ជអនកបរចិច គ 

្រទង់ឈនះកំ ញ់េ យករបរចិច គ ្រទង់ជអនកេពលនូវពកយពិត ្រទង់ 

ឈនះបុគគលអនកេពលកុហកេ យករេពលពកយពិត  ។   

 បទថ  មគគ   ឧយយហិ  រថ ិ េសចក្តីថ  រថីរបស់្រពះបទ

ព ណសីេពលថ    ែនសម្ល ញ់ រថី    អនកចូរេចៀសេចញអពីំផ្លូ វេទ
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ចូរឲយផ្លូ វដល់្រពះ ជៃនពួកេយើងែដល្របកបេ យគុណ   គឺសីល   និង

មរយទយ៉ងេនះ   ្រពះ ជៃនពួកេយើងេទើបសមគួរដល់ផ្លូ វ   ។ 

 កល រថរីបស់្រពះបទព ណសីេពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះ

បទពល្លិកៈនិង រថីកចុ៏ះអពីំរថ េ ះេសះថយរថ ថ្វ យផ្លូវចេំពះ

្រពះបទព ណសី  ្រពះម សត្វថ្វ យឱ ទចេំពះ្រពះបទពល្លិកៈថ 

ម បពិ្រត  ធមម ្រពះ ជ គួរ្រទង់េធ្វើយ៉ងេនះៗ  េហើយយងេទកន់

នគរព ណសីវញិ ្រទង់បេំពញបុណយមនទនជេដើម ្រទង់ ងផ្លូ វ

សួគ៌ឲយបរបូិណ៌  ដ បដល់អស់្រពះជនម  ។ 

 ្រពះបទពល្លិកៈ  ្រទង់ទទួលឱ ទរបស់្រពះបទព ណសី   ្រទង់

កសួរអនកជនបទ េស្តចយងទូេទេពញនគរ មិនបនចួបអនកែដល

េពលេទស្រពះអងគេឡើយ េហើយ្រទងប់េំពញបុណយមនទនជេដើម 

្រទង់ ងផ្លូ វសួគ៌ឲយបរបូិណ៌  ដ បដល់អស់្រពះជនម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង    

េដើមប្ីរបទនឱ ទដល់្រពះបទេកសលេហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  

រថីរបស់្រពះបទពល្លិកៈកនុងកលេនះ បនមកជេមគគ ្ល នកនុង

កលឥឡូវេនះ  ្រពះបទពល្លិកៈ បនមកជ ននទ  រថីៃន្រពះបទ 

ព ណសីបនមកជ របុីត្ត   ឯ្រពះ ជ គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕  
ចប ់ អដឋកថា រាេជាវាទជាតក ទី ១  ។ 
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អដ្ឋកថ សគិលជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងកូ គរ  ្រទង់្របរពធ

បុត្តជងកត់សកម់ន ក់ែដលេនកនុងនគរេវ លី  ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ   េ យពកយេផ្តើមថ   អសេមកខិ តកមមន្តំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ បិ របស់មណពេនះជអនកមនសទធ ្រជះថ្ល  ដល់នូវ

ៃ្រតសរណគមន៍ សមទនសីល ៥  ។  េធ្វើកិចច្រគប់យ៉ងថ្វ យ្រពះ ជ 

ដូចជ ក្់រពះមស ុ   ្រពះេក   ែតង្រពះមេហសី  ្រពះ ជកុមរ  និង

្រពះ ជកុមរ ី  និងេរៀបចកំ្ដ របសកជេដើម  ញុងំកលេវ ឲយកន្លង

េទេ យករ ្ត បធ់ម៌របស់្រពះបរម ្ត   ។    

 ៃថងមួយ បិ របស់មណពេនះ េទេធ្វើករកនុង្រពះ ជនិេវសន៍ ក៏

នបុំត្តរបស់ខ្លួនេទជមួយ  ។   មណពេនះេឃើញកុមរកិរបស់េស្តច 

លិចឆវមួីយអងគកនុង្រពះ ជនិេវសន៍េនះ ្រប ប់ ក់ែតងេ យេ្រគ ង

អលងក រេ្រប បដូច្រសីេទពអប រ  មនចិត្ត្របតិព័ទធ  េពលេចញអពីំ្រពះ

ជនិេវសន៍ជមួយបិ  បនគិតថ កលេបើអញបនកុមរកិេនះ េទើប

មនជវីតិ   កលមិនបន  អញនឹង ្ល ប់កនុងទីេនះឯង   េទើបអត់ រ

េដកេ កេ េនេលើែ្រគ  ។ 

 ្រគេនះ បិ ចូលេទរកបុត្តលួងេ មថ  ែនកូន  បកុេំពញចិត្ត 
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នឹងវតថុ ែដលមិនគួរេពញចិត្តេឡើយ កូនជអនកមនកេំណើ តេថកទប ជ

កូនជងកត់សក់ ឯកុមរកិៃនេស្តចលិចឆវ ី  ជ ជធី សមបូរេ យជតិ 

នងមិនសមគួរនឹងកូនេទ ពុកនឹងនកុំមរកិដៃទ ែដលេសមើគន េ យជតិ

និងេគត្តមកឲយកូន   ។   បុត្តេនះមិនបនេជឿពកយសម្តបីិ េឡើយ  ។   

 េ្រកយមក ញតិនិងមតិ្ត គឺម  បង្របុស ប្អូន្រសី មីង ពូទងំ

អស់បន្របជុគំន ពនយល់េហតុផល  ក៏មិន ចឲយបុត្តេនះយល់្រពមបន  ។  

មណពេនះសគមរងីៃរ  េដក ្ល ប់េនេលើែ្រគេនះឯង  ។   បិ របស់

មណពេនះ លុះេធ្វើឈបនកិចចេ្រសចេហើយ កលេសចក្តីេ កេសប ើយ

េហើយ គិតថ អញនឹងេទថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត  េទើបកន់េ្រគ ង

្រកអូប ផក ក្រមង  និងេ្រគ ង បជេ្រចើនេទកន់ៃ្រពម វន័  បូជ្រពះ 

្ត   ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរនចែំណកមខ ង  ។   កល

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ  មន លឧបសក  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកបត់

មុខរហូតដល់ៃថងេនះ  ។  ឧបសកេនះក៏្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះ

តថគតឲយ្រទង់្រជប ។ ្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ មន លឧបសក បុត្ត

របស់អនកេពញចិត្តចេំពះវតថុ ែដលមិនសមគួរ  េហើយដល់នូវេសចក្តីវនិស

មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុនបុត្តរបស់អនក

ក៏ដល់នូវេសចក្តីវនិសមកេហើយែដរ   ។   កលជងកត់សក់េនះ្រកប

បងគទូំល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះ  
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 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះម សត្វបដសិនធិជ ជសីហ៍េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។  

ជសីហ៍េពធិសត្វេនះ  មនប្អូនេឈម ល ៦  មនប្អូនញី ១   ។   សត្វ

ទងំេនះេនកនុងគុ មស   ។   មយង៉េទៀត  េនឯរជតបព៌ត ( ភន្ំរបក់ ) 

ែដលេនមិនឆង យអពីំគុ េនះ  មនគុ ែកវផលិកមួយ  ។   េនកនុង

គុ ែកវផលិកេនះ  មនចចកមួយេនទីេនះ   ។   េ្រកយមក  េមបៃន

ជសីហ៍ទងំេនះ កអ៏ស់ជីវតិ   ។    ជសីហ៍ែដលជបងក៏ឲយ ជសីហ៍

ញីែដលជប្អូនេនកនុងគុ  េហើយេចញេទរក រន ំ ច់មកឲយ ។ 

ចចកេឃើញ ជសីហ៍ញីេនះក៏មនចិត្ត្របតិព័ទធ  ។  កលេមប ជសីហ៍

មិនទនអ់ស់ជីវតិ ចចកមិនមនឱកស  ។   េពលែដល ជសីហ៍បងប្អូន

ទងំ ៧ េចញេទរក រ  ចចកបនឱកសក៏េចញអពីំគុ ែកវផលិក

េទកន់ទ្វ រគុ មស    េពលពកយមនកលែដល្របកបេ យេ ក-

មិសៈចេំពះមុខ ជសីហ៍ញីថ  ែននង ជសីហ៍  ខញុមំនេជើង ៤  នងក៏

មនេជើង ៤ ែដរ  នងចូរជ្របពនធរបស់ខញុចុំះ  ខញុនឹំងជប្តរីបស់នង េយើង

ទងំពីរនឹងេនរួមគន យ៉ងសបបយ ងំអពីំេពលេនះេទ នងចូរេនរួម

នឹងខញុ េំ យអំ ចៃនកិេលសចុះ  ។ 

 ជសីហ៍ញីេនះ ្ត បព់កយរបស់ចចកេហើយគិតថ  ចចកេនះជ 

សត្វេថកទប    េឃើញចង់ក្អួត   ដូចច ្ឌ ល   កនុងចេំ មសត្វេជើង  ៤ 
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ទងំ យ  ពួកេយើងេសមើនឹង ជ្រតកូលជន់ខពស់  ចចកេនះេពលពកយ

មិនល្អ មិនសមគួរនឹងអញ ្ត ប់ពកយ្របេភទេនះេហើយនឹងរស់េនេធ្វើអ្វី
េទៀត  អញនឹងអតដ់េង្ហើមឲយ ្ល ប់   ។    កលគិតដូេចន ះេហើយ  ជសីហ៍ញី

េនះក៏នឹកេឃើញថ  អញ ្ល ប់យ៉ងេនះមិនសមគួរេឡើយ  រង់ចឲំយបងៗ 

របស់អញ្រតឡប់មក   អញនឹងតំ លេរឿងឲយ ្ត ប់េហើយសឹម ្ល ប ់  ។ 

 ចែំណកចចក កលមិនបនទទួលពកយេឆ្លើយតបអពីំ ជសីហ៍ញី 

េនះ ក៏គតិថ ជសីហ៍ញីេនះមិន្រស ញ់អញេទ ខូចចិត្ត្រតឡប់ចូល

េទេដកេនកនុងគុ ែកវផលិក  ។  ជសីហ៍មួយសម្ល ប់្រកបី  និងដរំជី

េដើម មួយសីុ ច់េហើយ  នមួំយចែំណកមកឲយ ជសីហ៍ញីែដលជ

ប្អូន  េហើយេពលថ  អមម  មំសំ ខទស ុ  ែននង ចូរសីុ ច់េនះចុះ  ។  

 ជសីហ៍ញីេឆ្លើយថ  ភតកិ  នហំ  ខទមិ  មរសិ ម ិ 

បពិ្រតបង   ខញុមំិនសីុេទ   ខញុនឹំងអត់ រឲយ ្ល ប់  ។ 

 ជសីហ៍សួរថ   កឹករ    មនេរឿងអ្វី ?     

 ជសីហ៍ញីេនះ ក៏តំ លេរឿងទងំអស់ឲយ ជសីហ៍បង ្ត ប ់ ។  

 ជសីហ៍សួរថ   េពលេនះចចកេនះ  េនឯ  ?    

 ជសីហ៍ញីេនះ សមគ ល់ចចកែដលេដកេនកនុងគុ ែកវផលិក 

ថេដកក ្ត ល ល  េទើបេឆ្លើយថ  បងមិនេឃើញេទឬ  ចចកេនះេដក 

េនក ្ត ល លជិតរជតបព៌ត  ។    
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 ជសីហ៍មិនដឹងថចចកេដកកនុងគុ ែកវផលិក  សមគ ល់ថេដក

េនក ្ដ ល ល  គិតថ  នឹងសម្ល ប ់ េទើបរត់េទេ យកម្ល ងំៃន ជសីហ៍ 

្រជុលេទបុកគុ ែកវផលិក ែបកេបះដូង  អស់ជវីតិកនុងទីេនះឯង  ។   

បនទ ប់មក  ជសីហ៍មួយេទៀតក៏មកដល់   ជសីហ៍ញីេនះក្៏របប់េរឿង- 

៉ វដល់ ជសីហ៍បងដូចមុនេទៀត  សូមប ី ជសីហ៍េនះក៏េធ្វើដូេចន ះេទៀត  

ដល់នូវករអស់ជីវតិេននឹងេជើងភនេំនះឯង  ។  កល ជសីហ៍ទងំ ៦ 

អស់ជវីតិេហើយ   ្រពះេពធិសត្វ្រតឡប់មកេ្រកយេគ   ជសីហ៍ញីជប្អូន

ក៏តំ លេរឿងឲយ ជសីហ៍េពធិសត្វ ្ត ប ់ ។  

 ជសីហ៍េពធិសត្វសួរថ  េពលេនះ ចចកេនះេនឯ  ?        

 ជសីហ៍ញីេនះេឆ្លើយថ  េដកក ្ត ល លជិតរជតបព៌ត  ។  

 ្រពះេពធិសត្វគិតថ  ធមម ចចកទងំ យ  មិនមនទី ្រស័យ

ក ្ត ល លេទ  ពិតជេដកេនកនុងគុ ែកវផលិកមិនខន  ។  ្រពះ

េពធិសត្វកេ៏ដើរេទ្រតងេ់ជើងភន ំ  េឃើញប្អូនទងំ ៦ អស់ជវីតិ   េទើបេពល

ថ  ជសីហ៍ទងំេនះមិនដងឹថចចកេដកកនុងគុ ែកវផលិកេទ  េ្រពះ

មិនមនបញញ ស្រមបពិ់ចរ  េ្រពះភពែដលខ្លួនលងង់ េទើបបុកនឹង

គុ ដល់នូវករអស់ជីវតិ   ធមម ករងររបស់អនកមិនពិចរ េហើយ

្របញបេ់ធ្វើ   ែតងែតយ៉ងេនះឯង   េហើយេពលគថទី ១  ដូេចនះថ  

អសេមកខិ តកមមន្ត ំ តុរ ិ ភនិបិតនិ ំ
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ន ិ កមម ន ិ តេបបន្ត ិ ឧណ្ហំ   វេជឈ  ហិតំ  មុេខ  ។ 

ករងរទងំ យេនះ ញុងំបុគគលអនកមនករងរមនិបន

ពិចរ  េ យ្រតឹម្រតូវ ឲយសេ្រមចេ យរួស នឲ់យេក្ត

្រក យ   ដូចជវតថុ េក្ត ែដលបុគគលពមចូលេទកនុងមត ់ ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  អសេមកខិ តកមមន្ត ំ  តុរ ិ ភិនិប- 

តិន ំ េសចក្តីថ បុគគល ្របថន នឹងេធ្វើករងរ  មិនបនពិចរ    

មិនបនពិនិតយឲយេឃើញេទសកនុងករងរេនះ    សេ្រមចចិត្តេធ្វើេ យ

រួស ន់នូវករងរេនះ  ករងរទងំ យេនះ  រែមងដុតបផំ្ល ញបុគគល

េនះ  េធ្វើបុគគលែដល្របញប់េធ្វើកចិចករេ យមិនបនពិចរ  ( េនះ )  

ឲយេ កេ   ឲយលបំក  ។       

 សួរថ   ដូចជអ្វី  ?  

 េឆ្លើយថ ដូចជវតថុ េក្ត ែដល ក់ចូលេទកនុងមត់ដូេចន ះ អធិបបយ 

ថ ដូចអនកបរេិភគមិនបនពិចរ ថ វតថុ េនះេក្ត  ឬក្៏រតជក់ កវ់តថុ
េក្ត ចូលេទកនុងមត់ រែមងរ កមត់ខ្លះ កខ្លះ េពះខ្លះ េធ្វើឲយេ កេ

យ៉ង មិញ  ករងរទងំ យេនះក៏ដូេចន ះែដរ  រែមងដុតកេំ

បុគគល   ( ែដលេធ្វើករេ យរួស ន់មិនបនពិចរ  )  េនះ ដូចគន   ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វ   លុះេពលគថេនះេហើយ   េទើបនិយយ

ថ ប្អូនរបស់អញមិនឈ្ល សកនុងឧបយ  គិតថ នឹងសម្ល ប់ចចក ្របញប់  
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្របញល់រួស ន់េពក   េទើបអស់ជីវតិ    ចែំណកអញនឹងមនិេធ្វើយ៉ងេនះ 

អញនឹងែហក្រទូងចចកែដលេដកតក់ស្លុតកនុងគុ ែកវផលិក ឲយទល់ែត 

បន  ្រពះេពធិសត្វពិនិតយេមើលផ្លូវេឡើងចុះៃនចចកេ្រសចេហើយ  េទើប

ែបរសេំ េទ មផ្លូ វេនះ  បន្លឺសីហនទ ៣ ដង   ។    កសនឹងែផនដ ី

មនសេំឡង ន់ឮែតមួយ េបះដូងចចកែដលេដកភ័យខ្ល ចេនកនុងគុ  

ែកវផលិកេនះ  ក៏ែបក   ។    ចចកក៏អស់ជវីតិកនុងទីេនះឯង  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ   ចចកេនះ បនឮសេំឡងែដល

ជសីហ៍បន្លឺយ៉ងេនះេហើយ ក៏ដល់នូវករអស់ជីវតិ កល្រពះអងគ្រទង់

្រ ស់ដឹងេហើយ    េទើប្រទង់្រ ស់គថទី  ២  ដូេចនះថ  

សីេ   ច   សីហនេទន     ទទទរ ំ អភនិទយិ   

សុ ្វ   សីហស   និេគឃសំ    សិគេ   ទទទេរ  វសំ 

ភីេ   សន្ត សមបទ ិ ហទយញចស   អបផលិ  ។ 

សីហៈ ញុងំភន្ំរបក់ឲយ ន់ឮខ្ល ងំ េ យសីហនទ ចចក

េនកនុងភន្ំរបក់  បនឮសេំឡងគឹកកង  ៃនសត្វសីហៈេហើយ 

ក៏ភ័យតកស់្លុតែបកហទយ័ ្ល ប ់ ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  សីេ   បនដល់  សីហៈ  ៤  ពួក 

គឺ តិណសីហៈ  ១     បណ្ឌុ សីហៈ ១    កឡសីហៈ   ១   េកសរសីហៈ  ១   

( េកសរសីហៈេនះ )   មនេជើងមុខនិងេជើងេ្រកយ្រកហម   ប ្ដ សីហៈ 
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ទងំេនះ   កនុងទីេនះ សេំ យកេកសរសីហៈ  ។ 

  បទថ  ទទទរ ំ  អភិនទយិ  េសចក្ដថី   េកសរ ជសីហ៍េនះបន្លឺ
សីហនទគួរឲយខ្ល ច  ដូចសេំឡងរនទះបញ់ ១០០  ដង  គញុឺងំភន្ំរបក់ឲយ

ន់ឮខ្ល ងំ  ។ 

 បទថ  ទទទេរ  វសំ  បនដល់   ចចកែដលេនកនុងគុ ែកវផលិក 

្រតង់ភន្ំរបកេ់នះ  ។     

 បទថ  ភីេ   សន្ត សមបទិ  េសចក្តីថ  ចចកខ្ល ច ្ល ប ់ 

ដល់នូវករតក់ស្លុត  ។  

 បទថ  ហទយញចស    អបផលិ  េសចក្តីថ   េបះដូងរបស់ចចក

េនះក៏ែបក  េ្រពះករភ័យតក់ស្លុត  ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វ លុះេធ្វើឲយចចកអស់ជីវតិេហើយ េទើប្របមូល

ពួកប្អូនៗ ទុកមួយកែន្លង  េហើយ្របប់ករ ្ល ប់ៃន ជសីហ៍ទងំេនះ ឲយ

ជសីហ៍ញីដឹង លួងេ ម ជសីហ៍ញី េនកនុងគុ មសរហូតអស់ជីវតិ 

េ្រកយអពីំអស់ជវីតិ  កេ៏ទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌ កលចប់សចចធម៌ ឧបសកេនះ បន

សេ្រមចេ បត្តផិល    េហើយ្រទង្់របជុជំតកថ    ចចកកនុងកលេនះ

បនមកជបុត្តជងេករកតក់នុងកលឥឡូវេនះ    ជសីហ៍ញីបនមកជ
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កុមរកិរបស់្រពះបទលិចឆវ ី   ជសីហ៍ប្អូនៗ ទងំ ៦   បនមកជេថរៈ

នីមួយ   ចែំណក ជសីហ៍ចបងគឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដឋកថា សិគាលជាតក ទ ី២ ។ 
 

 

អដ្ឋកថ សកូរជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

្រពះេថរៈចស់មួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   

ចតុបបេទ    អហំ   សមម   ដូេចនះជេដើម   ។  

 ៃថងមួយ េពលែដលករ ្ត ប់ធម៌េន្រប្រពឹត្តេទកនុងេវ អ្រធ្រត 

កល្រពះមន្រពះភគ្រទង់្របថបឈ់រេនេលើផទ ងំសិ  ជិតទ្វ រ្រពះគនធ-

កុដ ិ  ្របទនសុគេ ទដល់ពួកភកិខុ េហើយ  េស្ដចយងចូល្រពះគនធកុដិ   

្រពះធមមេសនបតី របុីត្តថ្វ យបងគ្ំរពះតថគត េហើយេទកន់បរេិវណ

របស់ខ្លួន   ។    ឯ្រពះម េមគគ ្ល នេតថរក៏េទកនប់រេិវណរបស់ខ្លួនែដរ  

ស្រមកបន្តិច   េទើបមករក្រពះេថរៈេហើយសួរបញ្ហ    ្រពះធមមេសនបតី
របុីត្តបនេឆ្លើយបញ្ហ ែដល្រពះម េមគគ ្ល នេតថរសួរេហើយ បនេធ្វើ

ឲយ្របកដចបស់  ដូចេធ្វើ្រពះចនទឲយ្របកដេលើៃផទេមឃ  ។  សូមបបីរស័ិទ

ទងំ ៤  កអ៏ងគុយ ្ត បធ់ម៌េនទីេនះែដរ   ។   កនុងទីេនះ្រពះេថរៈចស់
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មួយរូបគិតថ    ្របសិនេបើអញលេលងនឹង្រពះ របុីត្ត    សួរបញ្ហ កនុង 

ក ្ត លបរស័ិទេនះ   កលបរស័ិទេនះដឹងថ   ភិកខុ េនះជពហុស ូត  ក៏

នឹងេធ្វើសកក របូជនិងសរេសើរ  េទើបេ្រកកេឡើងអពីំចេំ មបរស័ិទចូល

េទរក្រពះេថរៈ ឈរកនុងទីដស៏មគួរមួយ េហើយេពលថ ែន វុេ

របុីត្ត  ខញុនឹំងសួរបញ្ហ មួយ  សូមេ កឲយឱកសដល់ខញុបំន្តិច  សូម

េ កឲយករវនិិចឆ័យដល់ខញុ  ំ េ យអមក្ដ ី េ យ្រតងក់្ដី  កនុងករតិះេដៀល

ក្ដី   កនុងករសរេសើរក្ដ ី ពិេសសក្ដ ី មិនពិេសសក្ដី  ( ក៏បន )   ។   ្រពះេថរៈ

សម្លឹងេមើលភិកខុចស់េនះេហើយ  គិតថ    េ ក ងំេនកនុងេសចក្តី
្រចែណន លងង់មិនដឹងអ្វី  េទើបមិនេពលពកយ មួយនឹងភិកខុចស់េនះ  

នឲំយរវល់ េហើយក៏ កផ់្លិត លវជីនីចុះ  េ្រកកចក សនៈចូលេទកន់

បរេិវណ   សូមប្ីរពះម េមគគ ្ល នេតថរក៏ចូលេទកន់បរេិវណរបស់ខ្លួន

ែដរ   ។   មនុស ទងំ យេ្រកកេឡើង្របកសថ   អនកទងំ យចប់

ភិកខុចស់ចតិ្ត ្រកកេ់នះ ែដលេធ្វើមិនឲយពួកេយើងបន ្ត ប់ធមដ៌៏ពីេ ះ   

េហើយនគំន េដញ មចប់ភិកខុចស់េនះ   ។    ភិកខុចស់េនះរត់េទ   ក ៏

ធ្ល ក់េទកនុងវចចកុដែិដលេពរេពញេ យ មកខងចុងវ ិ រ   េឡើងមក

ទងំែដលមនខ្លួន្រប ក់ មក  ។  មនុស ទងំ យេឃើញដូេចន ះ ក៏

េខពើម  េហើយនគំន េទគល់្រពះមន្រពះភគ  ។     

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់ទតេឃើញមនុស ទងំេនះ  េទើប្រ ស់
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សួរថ  មន លឧបសកទងំ យ  អនកទងំ យមកេធ្វើអ្វី ខុសកលយ៉ង

េនះ  ?  

   មនុស ទងំេនះ ក៏្រកបបងគទូំលេរឿងេនះ ឲយ្រទង់្រជប  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ  មន លឧបសកទងំ យ  ភកិខុចស់ 

េនះ តេម្លើងមនះ មិនដឹងកម្ល ងំរបស់ខ្លួន េ្រប បេធៀបនឹងអនកមនកម្ល ងំ

ខ្ល ងំ  េហើយ្រប ក់ មក   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ 

សូមបកីនុងកលមុន ភិកខុ េនះក៏ធ្ល បត់េម្លើងមនះ មិនដឹងកម្ល ងំរបស់ខ្លួន 

េ្រប បេធៀបកម្ល ងំនឹងអនកមនកម្ល ងំខ្ល ងំ េហើយក៏្រប ក់ មកែដរ ។ 

កលឧបសកទងំេនះ្រកបបងគទូំល ធន  េទើប្រទងន់យំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិជ ជសីហ៍េនកនុង ្អ ងភន ំ  ន

ហិមវន្តបបេទស  ។   េនមិនឆង យអពីំភនេំនះ  មន្រជូកជេ្រចើន ្រស័យ

្រសះមួយ បសទងំ យក៏ ្រស័យ្រសះេនះ េនេលើបណ្ណ   ។ 

ៃថងមួយ ជសីហ៍សម្ល ប់សត្វ មន្រកបីនិងដរំជីេដើម មួយ សីុ ច់

ែឆ្អតេហើយ ចុះេទកន់្រសះេនះផឹកទឹកេហើយេឡើងមកវញិ ។ ខណៈ

េនះ ្រជូកធត់មួយរក រេលើមត់្រសះេនះ  ។   ជសីហ៍េឃើញ្រជូក 

េនះ កគ៏ិតថ ៃថង មួយអញនឹងសីុ្រជកូេនះ ប៉ុែន្តេបើ េឃើញអញ
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េហើយ នឹងមិនមកទីេនះេទៀត  េ្រពះខ្ល ច្រជកូមិនមក  េទើបេឡើងអពីំ្រសះ

េគចេទទីមខ ង  ។   ្រជូកសម្លឹងេមើល ជសីហ៍េហើយគិតថ   ជសីហ៍េនះ 

្រគន់ែតេឃើញអញភ្ល ម ក៏មិន ៊ នចូលជិត េ្រពះខ្ល ចអញេទើបេគច

េចញេទ   ៃថងេនះ   អញ្រតូវែត្របយុទធជមួយ ជសីហ៍េនះ   (  គិតដូេចនះ

េហើយ )  ក៏េអើតកបលែ្រសកេ ជសីហ៍ឲយមក្របយុទធគន   េ យេពល

គថទី  ១  ថ  

ចតុបបេទ  អហំ  សមម  ត្វមប ិ សមម   ចតុបបេទ 

ឯហិ  សមម   និវត្តស ុ  កិននុ   ភីេ   ប យសិ  ។ 

មន លសម្ល ញ់អនកមនធុរៈេសមើ  ខញុមំនេជើង ៤  មន លសម្ល ញ់

អនកឯងកម៏នេជើង ៤ ែដរ  មន លសម្ល ញ់  អនកចូរ្រតឡប់មក   

អនកខ្ល ចឬ   បនជរតេ់ចញ  ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វបន ្ត ប់ពកយបងកជេម្ល ះរបស់្រជូកេនះ  េទើប

េពលថ សមម សកូរ អជជ អម្ហ កំ តយ សទធឹ សងគ េម នតថិ,  

ឥេ   បន  សត្តេម  ទិវេស  ឥមសមឹេយវ  េន  សងគ េម  េ តុ  ែន

សម្ល ញ់សូករៈ ៃថងេនះេយើងមិន្របយុទធជមួយអនកេទ ប៉ុែន្តចប់ពីៃថងេនះ

េទ ៧ ៃថងេទៀត   ចូរមក្របយុទធគន េនទីេនះ  េហើយកេ៏ចៀសេចញេទ  ។  

 ្រជូកសបបយចិត្តថ  សីេហន  សទធឹ  សងគ េមស មិ   អញនឹង

បន្របយុទធជមួយ ជសីហ៍      េទើបតំ លេរឿងេនះឲយពួកញតិ ្ត ប់



ទឡហវគគ ទី ១  សូករជាតក ទី ៣                    23 

  

្រជូកទងំ យ ្ត ប់េរឿងេនះេហើយ ក៏ភិតភយ័ និយយថ អនកនឹងេធ្វើ
ពួកេយើងទងំអស់ឲយដល់នូវេសចក្តីវនិសេហើយ េពលេនះ អនកមនិ គ ល់

្របមណរបស់ខ្លួន ចង្់របយុទធជមួយ ជសីហ៍ ជសីហ៍នឹងមកេធ្វើេយើង

ទងំអស់ឲយដល់នូវេសចក្តី ្ល ប់មិនខន  អនកកុេំធ្វើកមមដធ៏ងន់េនះេឡើយ  ។   

ពួក្រជូកនិយយថ  ែនសម្ល ញ់  ចូរអនកេទកន់ទីបេនទ បងឧ់ចច រៈៃន

បសទងំេនះ េហើយនេនៀលេទមកេលើ មក  រង់ចឲំយខ្លួនសងួត្រតឹម 

៧ ៃថង   ដល់ៃថងទី ៧  ចូរេធ្វើខ្លួនឲយេជកេ យទឹកសេន ើម  េហើយមកឲយ

បនមុន ជសីហ៍  ចូរសេងកតេមើលផ្លូ វខយល់េហើយឈរេនេលើខយល់  ជ-

សីហ៍ជសត្វ ្អ ត   បនធុកំ្លិនស្អុយេហើយនឹងឲយសម្ល ញ់ឯងឈនះ  េហើយ

្រតឡប់េទវញិ  ។  ្រជូកេនះបនេធ្វើ មេនះ  កនុងៃថងទី ៧ បនេទឈរ

េនកនុងទីេនះ  ។  ចែំណក ជសីហ៍  កលធុកំ្លិន្រជូកភ្ល មកដ៏ឹងថ  ខ្លួន

្រជូក្រប ក់ មកេទើបេពលថ ែនសូករៈ អនកេចះរកវធិបីនល្អ ស់  

្របសិនេបើអនកមិន្រប ក់ មកេទ  េយើងនឹងសម្ល ប់អនកកនុងទីេនះឯង 

ប៉ុែន្តេពលេនះ េយើងមិន ចខអំនកេ យមត់ ជនខ់្លួនអនកេ យេជើង

បនេទ   េយើងឲយអនកឈនះ   េហើយេពលគថទី ២  ថ  

អសុចិ     បតូិេ េមសិ     ទុគគេនធ    សិ   សកូរ 

សេច  យុញជិ តុកេមសិ   ជយ ំ សមម  ទទមិ េត ។ 

មន លសូករៈ    អនកមនកយមិន ្អ ត     មនេ ម្រប ក ់ 
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េ យវតថុស្អុយ  មនក្លនិ ្រកក់បក់េទ  េបើអនកចង់ចបំងគន  

មន លសម្ល ញ់   េយើងឲយជ័យដល់អនកឯង  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   បតូិេ េមសិ  បនដល់  េ ម

មនក្លនិស្អុយេ្រពះ្រប ក់ មក  ។  

 បទថ    ទុគគេនធ     សិ    បនដល់   មនក្លនិបដិកូល    គួរេខពើម  

ផ យេទ  ។   

 បទថ  ជយ ំ សមម  ទទមិ  េត  បនដល់   េយើងឲយអនកឈនះ  ។ 

 លុះ ជសីហ៍េពលថ េយើងចញ់េហើយ អនកេទចុះ ដូេចនះេហើយ

ក៏្រតឡប់អពីំទីេនះ  ែស្វងរក រ  ផឹកទឹកកនុង្រសះ  េ្រសចេហើយក៏

្រតឡប់ចូលគុ វញិ   ។   ចែំណក្រជូកក៏្របប់ពួកញតថិ   េយើងឈនះ

ជសីហ៍េហើយ   ។   ្រជូកទងំេនះភ័យខ្ល ចថ  ជសីហ៍នឹង្រតឡប់មក

ៃថង មួយម្តងេទៀត   នឹងេធ្វើពួកេយើងឲយអស់ជីវតិ   េទើបនគំន េគចេចញ

េទកនទី់ដៃទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រជូកកនុងកលេនះ  បនមកជភកិខុចស់

កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក ជសីហ៍ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
ចប់ អដឋកថា សូករជាតក ទ ី៣ ។ 
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អដ្ឋកថ ឧរគជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ 

ចងេពៀររបស់បុគគលមនេពៀរ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មន

ពកយេផ្តើមថ   ឥធរូគនំ   បវេ    បវេិ ្ឋ    ដូេចនះជេដើម  ។   

 បនឮថ ម មតយពីរនក់ជេមទព័ ជេសវកៈរបស់្រពះបទ 

េកសលចួបមុខគន ក៏េឈ្ល ះគន   ។  ករចងេពៀររបស់ មតយទងំពីរេនះ  

បនដឹងទូេទេពញនគរ   ។   ្រពះ ជ  ញតិ  និងមិត្ត  មិន ចេធ្វើឲយអនក

ទងំពីរេនះ មគគីគន បន  ។ 

 ៃថងមួយ េវ ជិតភ្ល ឺ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្របេមើលេមើលេផពង

សត្វែដលគួរទូនម នឲយ្រ ស់ដឹង  ្រទង់ទតេឃើញធម៌ែដលជឧបនិស យ័

ៃនេ បត្តិមគគរបស់ មតយទងំពីរេនះ  ។   ែស្អកេឡើង េស្ដចយង

េទកន់នគរ វតថីេដើមបបីិណ្ឌ បតែតមួយអងគឯងប៉ុេ ្ណ ះ   ្រទង់្របថប់

ឈរេនេទៀបទ្វ រផទះ មតយមន ក ់ ។   មតយេនះ េចញមកទទួលប្រត 

និមន្ត្រពះមន្រពះភគឲយេស្តចយងចូលកនុងផទះ េហើយ្រកល សនៈ

ថ្វ យ្រពះអងគ  ។  ្រពះ ្ដ ្រទង់គង់េហើយ  ្រទង់្រ ស់សែម្តង និសង

ៃនករចេ្រមើនេម ្ត ដល់ មតយេនះ កល្រទង់្រជបថ មតយេនះ

មនចតិ្តេទរទន់េហើយ  េទើប្រទង់្របកសអរយិសចចធម៌  ។  កលចប់
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អរយិសចចធម៌   មតយេនះបនសេ្រមចេ បត្តិផល  ។   ្រពះបរម

្ត  កល្រទង់្រជបថ  មតយេនះ  បនសេ្រមចេ បត្តិផល

េហើយ េទើប្រទង់ឲយ មតយេនះកន់ប្រត ្រទង់នេំទកន់ផទះ មតយ

មន ក់េទៀត ។  មតយេនះក៏េចញមកថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ត េហើយ្រកប

ទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  សូម្រពះអងគយងចូលផទះរបស់ខញុ ្ំរពះ

អងគ  េហើយនិមន្ត្រពះមន្រពះភគឲយ្រទង់យងចូលេទកនុងផទះ  ធន

្រពះអងគឲយគង់េលើ សនៈែដល្រកលេហើយ   ។   មតយែដល ម្រពះ

ទសពលេនះ  ក៏កន់ប្រតេដើរ ម្រពះអងគចូលេទ្រពមជមួយនឹង្រទង់

ែដរ   ។   ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សែម្តង និសង ៃនេម ្ត ទងំ ១១ 

្របករ   កល្រទង់្រជបថ  មតយេនះមនចិត្តេទរទន់គួរដល់ករងរ

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម ៌   មតយេនះ ងំ

េនកនុងេ បត្តិផល   ។    មតយទងំពីរ  កលបនសេ្រមចេ -

បត្តិផលេហើយ  ក៏សូមខមេទសគន េទវញិេទមក  មនករ មគគីរកី-

យរកគន   មនអធយ្រស័យរួមគន េ យ្របករដូេចនះ  កនុងៃថងេនះឯង  

មតយទងំពីរេនះ  បនបរេិភគរួមគន ចេំពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ ្ដ   ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់េ យភ ្ត រេ្រសចេហើយ េស្តចយងេទ 

វ ិ រវញិ  ។    មតយទងំពីរនក់េនះកក៏ន់ផក ក្រមង  េ្រគ ង្រកអូប

េ្រគ ង ប និងទឹកេ ះថ្ល  ទឹកឃមុ  ំ ទឹកអេំពជេដើម េចញេទ្រពម
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ជមួយនឹង្រពះមន្រពះភគែដរ  ។  កលភិកខុទងំ យសែម្តងវត្ត

េហើយ   ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្របទនសុគេ ទេហើយ   េស្តចយងចូល

កន់្រពះគនធកុដ ិ ។ 

 កនុងេវ រេសៀល ភកិខុទងំ យ្របជុសំនទនគន អពីំគុណកថៃន 

្រពះបរម ្ត ថ  វុេ ទងំ យ  ្រពះ ្ត ្រទង់ទូនម នបុគគល

ែដលទូនម នមិនបន ្រពះតថគត្រទង់ទូនម នម មតយទងំពីរែដលវ ិ ទ

គន មកអស់កលយូរេហើយ  ែដល្រពះ ជនិងញតិមតិ្តជេដើម  ក៏មិន

ចេធ្វើឲយ មគគីគន បន  ្រតឹមែតមួយៃថងប៉ុេ ្ណ ះ  ។  ្រពះបរម ្ត  

េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ   អមបញ់មិញេនះ 

អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎ ។ កលភិកខុទងំេនះ 

្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េ យកថេឈម ះ

េនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភកិខុទងំ យ   តថគតបនេធ្វើឲយជន

ទងំពីរនក់េនះ មគគីគន ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ក៏មិនែមនេទ 

សូមបកីនុងកលមុន តថគតក៏ធ្ល ប់ញុងំជនទងំពីរនក់េនះឲយ មគគីគន

ែដរ     េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី កលេគ្របកសថ េនកនុងនគរព ណសីមនមេ ្រសព  

មនករ្របជុធំ ំ  មនុស  េទវ  នគ និង្រគុឌជេដើមដ៏េ្រចើន  មក្របជុគំន
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េដើមបេីមើលមេ ្រសពកនុងនគរព ណសីេនះ  េស្តចនគចេំស្តច្រគឌុ

មិនបន  េទើប ក់ៃដេលើ ម េស្តច្រគុឌ   ។   េស្តច្រគុឌនឹកកនុងចិត្តថ  

េកន  េម  អំេស  ហេ ថ   ឋបិេ    អនក កៃ់ដេលើ ម អញ  ងក

េមើលក៏ដឹងថជេស្តចនគ    ។    េស្តចនគសម្លឹងេមើល  ក៏ចបំនថជ

េស្តច្រគុឌ  េទើបតកស់្លុតខ្ល ចចេំពះមរណភ័យ  េចញអពីំនគរេគចេទ

មផ្លូ វទឹក េស្តច្រគុឌេដញ មេ យគិតថ នឹងចប់េស្តចនគេនះឲយ

បន  ។ 

 កនុងសមយ័េនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វជ បស  ្រស័យេនកនុង 

បណ្ណ មួយែដលេនជិតេឆនរសទឹងេនះ េដើមបរីមង ប់ករ្រកវល់្រក យ 

កនុងេពលៃថង  េទើបេស្ល កសពំត់ឧទក ដក ( សពំត់ងូតទឹក ) ក់សពំត់ 

សមបកេឈើេលើេឆនរសទឹង  េហើយចុះ្រសង់ទឹក  ។  េស្តចនគគិតថ  អញ

នឹងបនជវីតិេ្រពះ ្រស័យបព្វជតិេនះ េទើបបបំត់ភពេដើម  និមមិតខ្លួន

ជដុែំកវមណី ចូលេទេនកនុងសពំត់សមបកេឈើេនះ ឯេស្ដច្រគុឌេដញ

មេទ េឃើញេស្តចនគេនះចូលេទេនកនុងសពំតស់មបកេឈើេនះ ក៏

មិនចប់ពល់សពំត់សមបកេឈើេនះ  េ្រពះករេគរព  េទើប្រប្រស័យ

នឹង្រពះបរមេពធិសត្វថ    ភេន្ត   អហំ    ឆេ     តុម្ហ កំ   វកកលំ 

គណ្ហ ថ, ឥម ំ  នគ ំ  ខទិស ម ិ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុឃំ្ល នខ្ល ងំ 

ស់ សូមេ កយកសពំត់សមបកេឈើរបស់េ កេទចុះ ខញុនឹំងសីុ
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េស្តចនគេនះ  េដើមប្ីរបកសេសចក្តីេនះ   េទើបេពលគថទី ១  ថ 

 ឥធរូគន ំ  បវេ   បវេិ ្ឋ  

 េសលស    វេណ្ណន   បេមកខមចិឆ ំ

 ្រពហមញច    វណ្ណំ     អបចយមេន  

 ពុភុកខិ េ    េន   វសិ មិ  េភត្តុ ំ ។ 

េស្តចនគដ៏្របេសើរជងពស់ទងំ យ     មនេភទដូច

ជែកវែដលេកើតអពីំថម  ្របថន េដើមបរួីច  បនចូលេទ

កនុងសពំតេ់ស្ល កេនះ  ខញុ េំកតែ្រកងនូវបុគគលមនេភទដ៏

្របេសើរ  ខញុ ្ំរបថន នឹងបរេិភគ  ែតមិន ចនឹងបរេិភគ 

បន  ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ឥធរូគន ំ  បវេ   បវេិ ្ឋ   េសចក្តី
ថ  េស្តចនគដ៏្របេសើរជងពស់ទងំ យ  ចូលេទ ្រស័យេនកនុង

សពំត់េស្ល កេនះ  ។  

 បទថ  េសលស   វេណ្ណន  េសចក្តីថ  េស្តចនគនិមមិតខ្លួនដូច

ជែកវែដលេកើតអពីំថម   បនចូលេទេនកនុងសពំត់េស្ល កេនះ   ។ 

 បទថ  បេមកខមិចឆំ  េសចក្តីថ   េស្តចនគ្របថន េដើមបរួីចផុត

អពីំក ្ត បៃ់ដខញុ  ំ ។  

 បទថ  ្រពហមញច   វណ្ណំ    អបចយមេន   េសចក្តថី   ខញុ េំកត- 
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ែ្រកង េគរពបូជបុគគលអនកមនេភទដូចជ្រពហម  គឺមនេភទដ៏្របេសើរ  ។ 

 បទថ    ពុភុកខិ េ    េន   វសិ មិ    េភត្តុ ំ    េសចក្តីថ    ខញុ ំ
្របថន នឹងបរេិភគ  ែតមិន ចបរេិភគេស្តចនគែដលចូលេទេនកនុង

សពំត់េស្ល កេនះបន  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វទងំែដលេនឈរកនុងទឹកេនះ      បនសរេសើរ

េស្តច្រគុឌ     េហើយេពលគថទី  ២  ថ  

 េ    ្រពហមគុេ ្ត     ចិរេមវ   ជីវ  

 ទិពយ  ច  េត  បតុភវន្តុ   ភកខ  

 េ   ្រពហមវណ្ណំ   អបចយមេន 

 ពុភុកខិ េ   េន  វតិ សិ  េភត្តុ ំ  ។ 

អនកមនបុគគលដ៏្របេសើរ្រគប់្រគងេហើយ   ចូររស់េន

អស់កលយូរ  រជទិព្វទងំ យ  ចូរេកើត

្របកដដល់អនក ( េ្រពះថ )  អនកេកតែ្រកងនូវបុគគល

មនេភទដ៏្របេសើរ  អនក្របថន នឹងបរេិភគ  ែតមិន

ចបរេិភគបន   ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  េ  ្រពហមគុេ ្ត  េសចក្តថី  អនក 

េនះ  ជអនកែដល្រពហម្រគប់្រគងរក េហើយ  ។  

 បទថ    ទពិយ   ច   េត   បតុភវន្តុ   ភកខ     េសចក្តីថ    សូម
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រទិព្វែដលគួរដល់ករបរេិភគរបស់េទវ ទងំ យ េកើតមន

ដល់អនកចុះ    អនកកុេំធ្វើនូវប តបិត   សីុ ច់នគេឡើយ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វទងំែដលេនឈរកនុងទឹកេនះ   បនេធ្វើអនុេមទន

េហើយេឡើងអពីំ្រសះ  េស្ល កសពំតស់មបកេឈើ   ន្ំរគុឌនិងនគទងំពីរ

េទកន់ ្រសមបទ សែម្តងអពីំគុណៃនករចេ្រមើនេម ្ត  េហើយបនេធ្វើ
ឲយសត្វទងំពីរេនះ ្រពមេ្រព ងគន   ។ 

 ចប់ ងំពីេពលេនះមក  សត្វទងំពីរេនះ ក៏មន មគគីរកី យ

រកគន   េនរួមគន ជសុខ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របជុជំតកថ    េស្តចនគនិងេស្តច្រគឌុកនុងកលេនះ 

បនមកជ មតយទងំពីរកនុងកលឥឡូវេនះ    ឯ បស   គឺ    តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

 

ចប់  អដឋកថា ឧរគជាតក ទី ៤ ។ 
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អដ្ឋកថ ភគគជតក 
 

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុង ជិក ម  ែដល្រពះបទ 

បេសនទិេកសលឲយចត់ែចង ងថ្វ យជិតវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធករ

ក ្ត ស់របស់្រពះអងគ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើម 

ថ   ជីវ   វស សត ំ  ភគគ   ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េសចក្តីពិ ្ត រថ សម័យេនះឯង ្រពះពុទធ្រទង់្រពះភគ មន

បរសិទយជេ្រចើនេចមេ ម  ្រទង់សែម្ដងធម៌េហើយ្រទង់ក ្ត ស់  ។   ពួក

ភិកខុក៏េធ្វើសេំឡងគឹកកងយ៉ងខ្ល ងំថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះ

មន្រពះភគចេ្រមើន្រពះជនម យុរស់េន     សូម្រពះសុគតចេ្រមើន្រពះ

ជនម យុរស់េន  ។  ធមមកថក៏ ចព់ក់ក ្ដ ល េ យសេំឡងេនះ  ។ 

េទើប្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមកសួរថ  មន លភិកខុ
ទងំ យ  បុគគលែដលេគនិយយថ  អនកចូររស់េនដូេចនះ  កនុងេវ

ែដលក ្ដ ស់  បុគគលេនះគួររស់េន  ឬគួរ ្ល ប ់  េ្រពះេហតុប៉ុេ ្ណ ះ

ែដរឬ  ។   ភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េហតុ

នុ៎ះមិនែមនេទ   ។   ្រពះអងគ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ   អនក

ដៃទ  ភិកខុមនិ្រតូវេពលថ  អនកចូររស់េនកនុងេវ ក ្ដ ស់  ( ប៉ុេ ្ណ ះ ) 

េទ   ភិកខុ េពល្រតូវ បត្តិទុកកដ  ។ 
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 សម័យេនះឯង មនុស ទងំ យេទនិយយនឹងពួកភិកខុកនុង

េវ ែដលក ្ត ស់ថ បពិ្រតេ កទងំ យដ៏ចេ្រមើន ចូរេ ករស់

េន ។ ពួកភិកខុមនេសចក្ដរីេងក ស មិន ៊ នេពលតបវញិ ។ មនុស

ទងំ យេពលេទស តិះេដៀល បន្តុះបង្អ ប់ថ មិនសមេបើសមណ-

សកយបុត្តិយ៍ទងំេនះ កលេបើពួកេយើងនិយយថ បពិ្រតេ កទងំ

យដ៏ចេ្រមើន ចូរេ ករស់េនដូេចនះ េហើយេ កមិនេពលតបនឹង

េយើងេ ះ  ។   ពួកភិកខុ ្រកបបងគទូំលេសចក្ដីនុះ៎ ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ 

។ េប ។ ្រពះអងគ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ធមម ្រគហសថ

ទងំ យែតង្រតូវករេ យមងគល មន លភិកខុទងំ យ តថគតអនុ-

ញញ តឲយភិកខុ ែដល្រគហសថទងំ យនិយយថ បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន 

េ កចូររស់េន ដូេចនះ  ឲយនិយយតបេទវញិថ  អនកចូររស់េនអស់

កលយូរដូេចនះបន  (១ )  ។  

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលសួរ្រពះមន្រពះភគថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន ធមម ករេពលតបថ សូមឲយអនកទងំ យមន យុែវងចុះ

ដូេចនះ  េកើតេឡើងអពីំកល  ?     
   ្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ    មន លភិកខុទងំ យ    ធមម ករេឆ្លើយ 

                                                            

១-បិ. ១០    ទ.ំ ២៣៣   ។ 
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តបថ  ចូររស់េនចុះ ដូេចនះ  េកើតេឡើងអពីំបុ ណកល  េហើយ្រទងន់ ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍មួយ  ន

ែដនកសី   ។   បិ របស់្រពះម សត្វលក់ដូរចិញចឹ មជីវតិ   បិ ឲយ្រពះ

ម សត្វែដលមន យុ ១៦ ឆន  ំ  ែរកេ្រគ ងែកវមណីេទកន់្រសុកនិង

និគមជេដើម លុះេធ្វើដេំណើ រេទដល់នគរព ណសី ឲយចម្អិន រ

បរេិភគជិតផទះរបស់អនកយមទ្វ រ   កលរកកែន្លងស្រមកមិនបនក៏សួរ

ថ   បុគគលមកខុសេពលេវ ដូេចនះ   េតើស្រមកកនុងទី  ?   

 អនកេនកនុង្រសុកេនះ្របប់ថ    េនខងេ្រកនគរមន មួយ 

ខនង  ប៉ុែន្ត េនះមនយក ហួងែហង   ្របសិនេបើអនក្រតវូករ   ក៏ចូរ

េនចុះ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ   មកេ កឪពុកេយើងេទ  កុំ

ខ្ល ចយក េឡើយ  ខញុនឹំងទូនម នយក េនះឲយ្រកបចុះេទៀបេជើងេ កឪពុក 

េហើយកន៏បំិ េទកន់ទីេនះ  ។   ្រគេនះ  បិ របស់្រពះបរមេពធិ-

សត្វេដកេនេលើៃផទក្ត រ   ឯ្រពះបរមេពធិសត្វ្រចបច់េជើងឲយបិ    ។    

យក ែដលេនកនុង េនះ បេ្រមើ្រពះបទេវស វណ័អស់ ១២ ឆន  ំ 

កលបន េនះ   បនទទួលពរថ   មនុស ែដលចូលេទកន់

េនះ     េពលកនុងេពលែដលេគក ្ត ស់ថ      អនកចូររស់េនចុះ 
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ដូេចនះ  េហើយអនក   កលេគេពលថ  ចូររស់េនចុះ ដូេចនះ  េហើយ

េពលតបថ  អនកក៏ដូេចន ះែដរ ចូររស់េនចុះ េវៀរអនកេពលតបទងំេនះ

េចញ ដ៏េសស ( េ្រកពីេនះ ) សីុចុះ  ។   យក េនះេនេលើធនឹមគិតថ   

នឹងេធ្វើឲយបិ ្រពះបរមេពធិសត្វក ្ត ស់ េទើបេ យលអំងដ៏ល្អិតចុះមក

េ យ នុភពរបស់ខ្លួន   លអំងេនះេហើរចូល្រចមុះរបស់បិ ្រពះបរម

េពធិសត្វ   ។   បិ របស់្រពះម សត្វ ក៏ក ្ត ស់ទងំែដលេដកេនេលើ
ៃផទក្ត រេនះឯង    ្រពះបរមេពធិសត្វមិនបនេពលថ  សូមបិ រស់េន

ចុះេទ  ។   យក ក៏ចុះពីធនឹមមកបណំងនឹងសីុ្រពះបរមេពធិសត្វ   ។   ្រពះ

បរមេពធិសត្វេឃើញ យក ចុះពីេលើមក ក៏គតិថ យក េនះឯងេធ្វើឲយបិ
របស់អញក ្ត ស់  យក េនះ គងជ់យក សីុមនុស ែដលមិនេពលថ   

សូមអនករស់េនចុះ កនុងេវ ែដលេគក ្ត ស់  េពលេនះ ្រពះបរម

េពធិសត្វកេ៏ពលគថេនះ  ្របរពធនឹងបិ ថ  

ជីវ     វស សតំ     ភគគ    អប ន ិ  ច   វសីត ិ

ម  ម ំ បិ ច  ខទន្តុ      ជីវ ត្វំ  សរេទសត ំ ។ 

បពិ្រតភគគៈ   សូមេ ករស់េនអស់ ១២០ ឆន  ំ   បិ ច 

ទងំ យ    ចូរកុទំពំសីុនូវខញុ េំឡើយ     សូមេ ករស់

េនអស់  ១២០ ឆន  ំ ។ 

 កនុងបទទងំេនះ   ្រពះេពធិសត្វេ េឈម ះបិ ថ   ភគគៈ  ។   
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 បទថ   អប ន ិ  ច   វសីតិ   េសចក្តីថ  សូមេ ករស់េនអស់

១២០  ឆន  ំ ។   

 បទថ  ម  មំ   បិ ច  ខទន្តុ   េសចក្តថី  បិ ចទងំ យ

ចូរកុទំពំសីុនូវខញុ េំឡើយ  ។   

 បទថ ជីវ ត្វំ  សរេទសត ំ  េសចក្តីថ សូមេ ករស់េនអស់

១២០ ឆន  ំ  ។  ពិត ស់ ១២០ ឆន ជំករប៉ន់ ម ន  ប៉ុែន្តរស់េនដល់ 

១០០ ឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ  ។   កនុងទីេនះ េ ក្របថន យក ១០០ ឆន  ំ  ឲយេលើស 

២០ ឆន  ំ ។ 

 យក បន ្ត ប់ពកយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយគិតថ  អញ

មិន ចសីុមណពេនះបនេទ េ្រពះមណពេនះេពលថ សូមេ ក

រស់េនចុះ  ប៉ុែន្តអញនឹងសីុបិ របស់មណពេនះ  លុះគិតដូេចន ះេហើយ 

ក៏េទរកបិ របស់្រពះបរមេពធសិត្វ ។ បិ របស់្រពះបរមេពធិសត្វ

េឃើញយក ចូលមករកខ្លួនក៏គិតថ  យក េនះ ពិតជយក សីុអនកែដល

មិនេពលតបថ  អនកចូររស់េនចុះ  េ្រពះេហតុដូេចនះ  អញនឹងេពល

តប   េហើយេពលគថេនះ  ្របរពធនឹងបុត្តថ  

ត្វមប ិ   វសស តំ      ជីវ        អប និ   ច    វសីត ិ

វសំិ   បិ ច   ខទន្តុ          ជីវ  ត្វំ  សរេទសត ំ ។ 

អនកចូររស់េនអស់ ១២០ ឆន ែំដរ  បិ ចទងំ យ ចូរ 
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ទពំសីុនូវថន ពិំស   អនកចូររស់េនអស់  ១២០ ឆន  ំ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  វសំិ   បិ ច  ខទន្តុ   េសចក្ដីថ

បិ ច  ចូរសីុថន ពិំសដព៏ន្លឹកចុះ  ។   

 យក បន ្ត ប់ដូេចន ះ  គិតថ     អញមិន ចសីុជនទងំពីរបន

េឡើយ  េហើយក៏ថយេ្រកយ   ។    ្រគេនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វសួរយក

េនះថ   ែនយក    េ្រពះេហតុអ្វី   េទើបអនកសីុបុគគលែដលចូលមកកន់

េនះ ?   

 យក េឆ្លើយថ  េ្រពះេយើងបេ្រមើេស្តចេវស វណ័អស់ ១២ ឆន  ំ

េហើយបនទទួលពរ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   អនកសីុបន្រគប់គន ឬ ? 

   យក តបថ  េវៀរអនកែដលេពលតបថ  អនកចូររស់េនចុះ  េ្រកពី

េនះ េយើងសីុទងំអស់  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ ែនយក  អនកបនេធ្វើអកុសលទុកកនុង

ភពមុន ជអនកកច វ ្រកក់េ្រគត្រគត េពញចិត្តេបៀតេបៀនអនក

ដៃទ សូមបេីពលេនះ អនកក៏េនេធ្វើកមមដូេចន ះេទៀត អនកនឹងជបុគគលមន

េឈម ះថ មកងងឹត េទវញិក៏ងងឹត  េ្រពះេហតុេនះ  ចប់ពីេពលេនះ

េទ   អនកចូរេវៀរចកប តិបតជេដើមេចញ   ។    ្រពះបរមេពធិសត្វ

ទូនម នយក េនះេហើយ   គំ មេ យភ័យកនុងនរក    ឲយយក ងំេនកនុង 



38 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
សីល  ៥   បនេធ្វើយក ឲយដូចជអនកបេ្រមើ  ។ 

 ៃថងែស្អកេឡើង   ពួកមនុស ែដលេធ្វើដេំណើ រ មផ្លូ វេនះបនេឃើញ 

យក ក៏ដងឹថ ្រពះបរមេពធិសត្វទូនម នយក បន ក៏នគំន េទ្រកបទូល

្រពះ ជថ ម បពិ្រត មនមណពមន កទូ់នម នយក េនះ បនេធ្វើឲយ

ដូចជអនកបេ្រមើ ។ ្រពះ ជបញជ ឲយែស្វងរក្រពះបរមេពធិសត្វ េហើយ 

្រទង់ែតង ងំ្រពះបរមេពធិសត្វទុកកនុងតែំណងជេសនបតី  េហើយបន

្រពះ ជទនយសដ៏ធដំល់បិ ្រពះបរមេពធិសត្វ   ។   ្រពះ ជ្រទង់េធ្វើ
យក ឲយបនទទួលពលិកមម េហើយ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះម សត្វ

េធ្វើបុណយមនទនជេដើម  បេំពញផ្លូវេទកន់ នសួគ ៌ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទងន់យំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  ពកយេឆ្លើយតបថ  អនកចូររស់េនចុះ  ដូេចនះ 

បនេកើតេឡើងេហើយកនុងកលេនះ  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  យក កនុង

កលេនះ  បនមកជអងគុលិមលកនុងកលឥឡូវេនះ  ្រពះ ជកនុងកល

េនះ បនមកជ ននទ  បិ កនុងកលេនះ  បនមកជកស ប  ចែំណក

បុត្ត  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដឋកថា ភគគជាតក ទ ី៥ ។ 
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អដ្ឋកថ អលនីចិត្តជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ  

អនកមនេសចក្តីពយយមធូរថយមួយរូប   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ 

ែដលមនពកយេផ្តើមថ   អលីនចិត្តំ  នសិ យ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

  េរឿង ៉ វនឹងមនជក់ចបស់េនកនុង សវំរជតក ឯកទសក-

និបត ឯេ ះ  ។   

 ភិកខុ េនះ កល្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ  បនឮថ 

អនកមនេសចក្តីពយយមធូរថយ ពិតែមនឬ   ក្៏រកបទូលថ  ្រពះករុ

្រពះអងគ  ពិតែមន  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់នឹងភកិខុ េនះថ  មន លភកិខុ
កនុងកលមុន អនកបនេធ្វើេសចក្តីពយយមដេណ្តើ មយក ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី ្របមណ ១២ េយជន៍ថ្វ យ្រពះ ជកុមរែដលេទើបនឹងេកើត 

ដូចដុំ ច់  មិនែមនឬ    េហតុអ្វីេពលេនះ  អនកបួសកនុង សនែបបេនះ 

ែបរជបនធូ របនថយេសចក្តីពយយមេទវញិ េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី មន្រសុកជងេឈើមួយេនមិនឆង យអពីំនគរព ណសី ពួក
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ជងេឈើ ៥០០ នក់េនកនុង្រសុកេនះ  ពួកេគេធ្វើដេំណើ រ មទូកេឡើង

មកេលើែខ ទឹក  េហើយនគំន ចូលេទកនុងៃ្រពេ្រជ  កប់េឈើស្រមប់េធ្វើ
្រប ទេផ ងៗ មន្រប ទមួយជន់និងពីរជន់ជេដើមេនទីេនះឯង 

េហើយេធ្វើេ្រគ ងសមគ ល់ទុកនឹងេដើមេឈើ្រគប់កំ ត់ មនសសរជេដើម 

រួចេហើយជញជូ នយកេទ ក់កនុងទូក    បែណ្ត តមកដល់នគរ ម្រកែសទឹក 

អនក ្រតូវករផទះ្របេភទ  ក៏ផ េំ្រគ ងផទះ្របេភទេនះឲយអនកេនះ 

េហើយទទួលយកក បណៈ រួច្រតឡប់េទជញជូ នទព្វសមភ រៈកនុងទីេនះ

មកេទៀត   ។    កលជនទងំេនះចិញចឹ មជីវតិយ៉ងេនះ   ្រគមួយ   កល

ពួកេគេបះជរំកំប់េឈើេនកនុងៃ្រព កនុងទីមិនឆង យប៉ុនម នអពីំទីេនះ មន

ដរំមួីយជន់ដងគត់គគរី ដងគត់គគរីេនះ ជងេ់ជើងដរំេីនះចូលយ៉ងេ្រជ 

េជើងដរំេីនះេហើម  ឈខឺ្ល ងំ  ដេំបមនខទុះ  ។   ដរំេីនះទទួលទុកខេវទនដ៏

ខ្ល ងំក្ល  បនឮសេំឡងកប់េឈើរបស់ពួកជងេឈើ ក៏្របកដកនុងចតិ្តថ 

អញនឹងមនសួស្តីេ្រពះ ្រស័យពួកជងេឈើទងំេនះ   េហើយេដើរេជើងបី
ចូលេទរកពួកជងេឈើ   លុះចូលេទដល់ក៏្រកបចុះកនុងទីជិត  ។   ពួក

ជងេឈើេឃើញេជើងដរំេីហើម ក៏េដើរចូលេទជិត េឃើញដងគត់េឈើេ ត

ជប់េននឹងេជើងដរំេីហើយ ក៏យកកបំិតែដលមនមុខដមុ៏ត ឆូតវះជុវំញិ

ដងគត់េនះ  រួចយកែខ ចងទញដងគត់េឈើេចញ  ្រចបចខ់ទុះេចញ  យកទឹក

េក្ត ឧណ្ហ ៗ ងជ្រមះ    មិនយូរបុ៉នម ន   ពួកជងេឈើេនះបនពយបល
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មុខរបួសឲយជសះេសប ើយ   េ យេ្របើថន ដំ៏្រតឹម្រតូវ   ។    ដរំបីត់ករឈឺ
ចប់ក៏គិតថ  អញបនរស់ នមនជីវតិេ្រពះ ្រស័យជងេឈើទងំេនះ  

អញគួរជួយពួកេគេដើមបតីបគុណ   ។   ងំអពីំេនះមក  កលពួកជង-

េឈើនេំឈើមកចងំ មកបកសមបក ដរំេីនះក៏ជួយ្រតឡប់ ជួយហុច

ឧបករណ៍មនកបំិតជេដើមឲយពួកជងេឈើ    ។     ដរំេី្របើ្របេមយចប់

ចុងែខ ស់បនទ ត ់  ។   េពលបរេិភគ រ  ពួកជងេឈើឲយដុបំយដល់

ដរំមីន កមួ់យដុ ំ  ។  ដរំេីនះមនកូនពណ៌សសុទធ  ជកូនដរំ ី ជេនយយ  

េ្រពះេហតុេនះ   េទើបដរំេីនះគិតថ   េពលេនះអញចស់េហើយ   អញ

គួរឲយកូនដល់ជងទងំេនះេដើមបេីធ្វើករជនួំសអញ   លុះគតិដូេចន ះេហើយ

ក៏ចូលៃ្រព  ។  ដរំេីនះមិនបន្របប់ពួកជងេឈើ  ចូលៃ្រពនកូំនមក   

េហើយេពលថ  អយ ំ  ហតថិេបតេក   មម  បុេ ្ត ,  តុេម្ហហិ  មយ្ហ ំ 

ជីវតិំ   ទិននំ,  អហំ  េ   េវជជេវតន ថ យ  ឥម ំ  ទមមិ,  អយ ំ  តុម្ហ កំ   

ឥេ   ប ្ឋ យ  កមម ន ិ  ករសិ ត ិ  ដរំតូីចមួយេនះ  ជកូនរបស់ខញុ  ំ

ពួកេ កបនជួយជីវតិខញុ  ំ ខញុសូំមឲយកូនេនះជបំ ចៃ់ថ្លេពទយចេំពះ

ពួកេ ក  ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ  កូនដរំេីនះនឹងេធ្វើករបេ្រមើពួក

េ ក  ។  លុះេពលដូេចន ះេហើយ  េទើបទូនម នកូនថ  ឥេ   ប ្ឋ យ   

បុត្តក  យ ំ   មយ  កត្តព្វ ំ   កមមំ,  ត្វ ំ   កេ ហិ   ែនកូនតូច  ចប់

ងំអពីំេពលេនះេទ  ចូរកូនេធ្វើករងរជនួំសបិ   លុះ្របគល់កូនតូចឲយ
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ពួកជងេឈើេហើយកចូ៏លកន់ៃ្រព   ។   ងំពីេនះមក  កូនដរំេីនះក៏េធ្វើ

មពកយរបស់ពួកជងេឈើ  ជសត្វទូនម នបនេ យងយ  េធ្វើកចិចករ

្រគប់សព្វ   ។   ចែំណកពួកជងេឈើ  ក៏ចិញចឹ មកូនដរំេីនះេ យ រ  

៥០០  ដុ ំ កូនដរំេីនះេធ្វើករងរេ្រសចេហើយក៏ចុះសទឹងងូតទឹក   េលងទឹក

េហើយេទើបេឡើងមកវញិ   ។    ពួកកូនរបស់ជងេឈើ  កច៏ប់កូនដរំេីនះ

្រតង់្របេមយជេដើម   េលងជមួយកូនដរំេីនះ  ទងំកនុងទឹកទងំេលើេគក  

ធមម ជតិ ជេនយយទងំ យ េទះបីជដរំកី្ដី េសះក្ដី មនុស ក្ដ ី រែមង 

មិនបេនទ បង់ឧចច រៈឬបស វៈកនុងទឹកេឡើយ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបកូន

ដរំេីនះមិនបេនទ បង់ឧចច រៈឬបស វៈកនុងទឹក  បេនទ បងែ់តែកបរេឆនរសទឹង

ខងេ្រកប៉ុេ ្ណ ះ   ។   ៃថងមួយ  កលេភ្ល ងធ្ល ក់ចុះមកេលើសទឹង   មក

កូនដរំែីដលសងួត  ក៏ហូរេទកន់សទឹង  បនេទជប់េននឹងគុមពេឈើមួយ  ឯ

កពំង់កនុងនគរព ណសី  ។ 

 ្រគេនះ ពួកហមដរំរីបស់្រពះ ជនដំរំ ី ៥០០ េទ  េ យ្របថន

នឹងឲយងូតទឹក  ។   ដរំទីងំេនះបនធកំ្លិន ចម៍ដរំ ី ជេនយយភ្ល ម  ក៏

មិន ៊ នចុះកន់សទឹងសូមបែីតមួយ  េលើកកនទុយេចៀសេចញេទ   ។    ពួក

ទម័កដរំកី៏្របប់េរឿងេនះដល់នយហ ថ ចរយ   ។   ពួកហ ថ ចរយគិតថ 

កនុងទឹក្របកដជមនអន្ត យ   េទើបេធ្វើករសម្អ តទឹក   េឃើញ ចម៍ដរំ ី
ជេនយយជប់េននឹងគុមពេឈើ កដ៏ឹងថ េនះឯងជេហតុកនុងេរឿងេនះ  
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េទើបឲយនថំសមក ក់ទឹក  ្រចបច់ ចមដ៍រំ ី ជេនយយេនះ  កនុងថស

េនះ េហើយឲយេ្រ ចេលើដរំទីងំអស់  ខ្លួនដរំកី៏មនក្លិន្រកអូប  ដរំទីងំ

េនះក៏ចុះងូតទឹកបន   ។    នយហ ថ ចរយ្រកបទូលេរឿង ៉ វេនះចេំពះ

្រពះ ជេហើយទូលថ  បពិ្រតម ជ  ្រទង់គួរែស្វងរកដរំ ី ជេនយយ

េនះ  េហើយនមំកចុះ  ។ 

 ្រពះ ជេស្តចយងចុះកន់សទឹងេ យទូក កលទូកេនះសទុះេទ

ដល់ែផនកខងេលើ ក៏េទដល់កែន្លងេនៃនពួកជងេឈើ ។ កូនជងេឈើ
កពុំងេលងទឹកបនឮសេំឡងសគរ  ក៏រត់េទឈរជមួយពួកជងេឈើ  ។ 

ពួកជងេឈើេធ្វើករទទួល្រពះ ជេហើយ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ 

្របសិនេបើ្រពះអងគមន្រពះបណំង្រតូវករេឈើ ្រទង់ចបំច់យងមកេធ្វើអ្វី 

្រទង់បញជូ នមនុស ឲយមកនយំកេទថ្វ យ្រពះអងគ  មិនគួរឬ ?   

 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ  ែនអនក  េយើងមិនែមនមកេ យ្រតូវករ

េឈើេទ  ប៉ុែន្តេយើងមកេដើមប្ីរតូវករដរំមួីយេនះ  ។  

 ពួកជងេឈើ្រកបទូលថ   បពិ្រតម ជ    សូម្រពះអងគឲយ ជ

បុរសចបយ់កេទចុះ    ។    កូនដរំមីិន្រពមេទ    ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    

 ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ   េតើដរំេីនះឲយេធ្វើដូចេម្ដច  ?   

 ពួកជងេឈើ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះសមមតិេទព    ដរំេីនះចង់ឲយ

្រទង់្រពះ ជទនៃថ្លចញិចឹ មដល់ពួកទូលបងគ ំ ។ 
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 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ  ធុ   េហើយឲយ កក់ បណៈែកបរេជើង

ដរំទីងំ ៤ ្រតង់្របេមយនិង្រតងក់នទុយ មួយកែន្លង ១ ែសនក បណៈ 

សូមប្ីរពះ ជបញជ ឲយេធ្វើដូេចន ះក៏េ យ  ក៏ដរំមីិន្រពមេទែដរ   ្រពះ ជ

្របទនសពំត់មួយគូៗ  ដល់ជងេឈើទងំអស់  ្រពះ ជទនសពំត់ ដក

ស្រមប់េស្ល កដល់ភរយិជងេឈើ សូមបយ៉ីងេនះ ក៏េនែតមិន្រពមេទ

េទៀត  លុះ្រពះ ជទនេ្រគ ងបរ ិ រស្រមប់េកមង  ដល់េកមង្របសុ្រសី

ែដលេលងជមួយគន  កូនដរំកី៏សម្លឹងេមើលពួកជងេឈើ ពួក្រស្តី និងពួក

េកមង េហើយេដើរេទជមួយ្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជ្រទង់នេំទដល់នគរ 

ឲយ ក់ែតងនគរនិងេ ងដរំ ី  ្រទង់ឲយដរំ្ីរបទក ណិនគរេហើយឲយចូលេទ

កន់េ ងដរំ ី ្រទង់្រប ប់ដរំេីនះេ យេ្រគ ងអលងក រទងំពួង ្រទង់

អភិេសកជ ជពហនៈ ្រទង់ ងំទុកកនុង នៈជសម្ល ញ់របស់្រពះអងគ  

្រពះ ជទន ជសមបត្តិពក់ក ្ត លដល់ដរំ ី  ្រទងច់ិញចឹ មេមើលែថេសមើ
េ យ្រពះអងគ   ។   ងំអពីំបនដរំមីក  ជសមបត្តកិនុងសកលជមពូទ្វីប

ទងំអស់បនធ្ល កេ់នកនុងក ្ត ប់្រពះហស្តរបស់្រពះ ជ  ។ 

 លុះកលេវ កន្លងេទយ៉ងេនះ   ្រពះម បុរស្រទង់បដិសនធិ
កនុង្រពះគភៃ៌នអគគមេហសីរបស់្រពះ ជអងគេនះ  ។   កនុងេពលែដល្រពះ 

នងមនគភ៌ចស់  ្រពះ ជបនេ យទិវងគត  ។   ្របសិនេបើេស្តចដរំ ី
ដឹងថ្រពះ ជេ យទិវងគត    េបះដូងរបស់េស្តចដរំេីនះ  ក៏នឹង្រតូវែបក 
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កនុងទីេនះឯង  េ យេហតុេនះ  េទើបពួកអនកែថរក ដរំមីនបណំងមនិ

ឲយេស្ដចដរំដីឹងថ  ្រពះ ជេ យទិវងគតេហើយ   ។   ឯ្រពះ ជែដន

េកសលែដលមន្រពះ ជ ច្រកជិតខង   កល្រទង់ទទួលដណឹំង

ថ  ្រពះ ជេ យទិវងគតេហើយ   េទើប្រទង់្រពះត្រមិះថ    ជសមបត្តិ
នគរព ណសីគម នអនក្រគប់្រគង  ក៏េលើកកងទព័េទេ មព័ទធនគរ  ។  

អនកនគរនគំន បិទទ្វ រ្រកុង បញជូ ន រេទថ្វ យ្រពះ ជែដនេកសលថ  

្រពះអគគមេហសីៃន្រពះ ជរបស់ពួកខញុមំន្រពះគភ៌ចស់ ពួកេ ទយ

ថ អពីំេនះេទ ៧ ៃថងេទៀត  ្រពះអគគមេហសីនឹង្របសូត្រពះ ជឱរស  

ពួកខញុនឹំងសូមចបំងកនុងៃថងទី ៧   នឹងមិន្របគល់ ជសមបត្តិឲយ្រពះអងគេទ   

សូម្រទង់រង់ចេំពលេវ ្របមណបុ៉េណ្ណះចុះ  ។    

 ្រពះ ជែដនេកសល្រ ស់ថ   េយើងយល់្រពម   ។   

 លុះដល់ៃថងទី ៧  ្រពះេទវ្ីរទង្់របសូត្រពះ ជឱរស  ។   កនុងៃថង

ថ្វ យ្រពះនម ម ជនបនថ្វ យ្រពះនម្រពះ ជឱរសថ អលីនចិត្ត

ជកុមរ   េ្រពះ្រពះ ជឱរសេនះ្រទង់ប ្ត លចិត្តែដល ទ ក់េសទើររបស់

ម ជនឲយមនទឹកចិត្តេមះមុតេឡើង   ។   ងំពីៃថងែដល្រពះ ជឱរស

្របសូតេនះ អនកនគររបស់្រទង់កសុ៏ខចិត្តចបំងនឹង្រពះ ជែដនេកសល 

េ្រពះខ្វះអនកនមុំខ  សូមបមីនកម្ល ងំ្របយុទធេ្រចើនយ៉ង ក៏េ យ  កល

្របយុទធយូរេទ  ក៏ថយកម្ល ងំបន្តិចម្តងៗ   ។   ពួក មតយ្រកបទូលេរឿង
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េនះចេំពះ្រពះេទវ ី  េហើយទូលសួរថ  បពិ្រត្រពះេទវ ី  កលកម្ល ងំថយ

េទ ៗ យ៉ងេនះ  ពួកទូលបងគខំ្ល ចែ្រកងនឹងចញ់ស្រងគ ម   មងគលហតថី
សម្ល ញ់របស់្រពះ ជមិនបនដឹងថ   ្រពះ ជេ យទិវងគត   ្រពះ ជ

ឱរស្របសូត  និង្រពះបទេកសលយងមកេធ្វើស្រងគ មេទ   ពួកទូលបងគ ំ 

គួរែត្របប់េរឿងេនះឲយេស្តចដរំេីនះបនដឹង   េតើគួរឬេទ  ?  

 ្រពះេទវ្ីរ ស់ថ  ្របៃព ស់អនកទងំ យ   លុះ្រពះនងមន

្រពះសវនីយ៍ដូេចនះេហើយ េទើប ក់ែតង្រពះ ជឱរស ឲយផទេំលើអ្រងងឹ

្រកលេ យសពំត់ ច់ល្អ ្រពះនងចុះចក្រប ទ មនពួក មតយ

ែហហមយងេទដល់េ ងដរំ ី ឲយ្រពះបរមេពធិសត្វផទជំតិេស្តចដរំេីហើយ

្រ ស់ថ  ែនេស្តចមងគលហតថ ី  ្រពះ ជែដលជសម្ល ញ់របស់អនកេ យ 

ទិវងគតេហើយ   ពួកេយើងមិន្របប់អនកេ្រពះខ្ល ចែ្រកងអនកនឹងែបកេបះដូង 

( ្ល ប់ )  េនះគឺ្រពះ ជឱរសៃន្រពះ ជែដលជសម្ល ញ់របស់អនក    ្រពះ

ជែដនេកសល   េស្តចមកេ មព័ទធនគរចបំងនឹង្រពះ ជឱរសរបស់

អនក ពលទ នថយកម្ល ងំ អនកកុបំេ ្ត យឲយ្រពះ ជឱរសរបស់អនក

េ យទិវងគតេឡើយ   ចូរដេណ្តើ មយក ជសមបត្តិថ្វ យ្រពះ ជឱរសរបស់

អនកចុះ  ។  ្រគេនះ េស្តចមងគលហតថីក៏យក្របេមយ ទ បអែង្អល្រពះ

ម សត្វេហើយេលើកេឡើង ក់េលើកបល  យខំ កឹខ ួលេហើយេទើប ក់

្រពះេពធិសត្វឲយផទេំលើ្រពះហស្តៃន្រពះេទវ ី េហើយេដើរេចញអពីំេ ងេទ
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េ យ ងំចិត្តថ នឹងចប់្រពះបទេកសល  ។  េពលេនះ ពួក មតយ

ក៏ពកេ់្រកះ ក់ែតងេស្តចដរំ ី េបើកទ្វ រនគរ េចមេ មេស្តចដរំេីនះ

េចញេទ  ។  េស្តចមងគលហតថី  កលេចញផុតអពីំនគរេហើយ  ក៏បន្លឺនូវ

េកញចនទ ញុងំម ជនឲយបក់បបខ្លបខ្ល ចរតេ់ចលបនទ យ ចប់្រពះ

េមលី្រពះបទេកសលបនេហើយ  នមំកឲយ្រកបចុះេទៀបបទមូលៃន

្រពះេពធិសត្វ កលពួកទ នស្រមុកចូលមកេដើមបសីម្ល ប់្រពះបទ

េកសល េស្តចដរំកី៏ មេហើយឲយឱ ទថ  ងំពីេពលេនះេទ ្រពះអងគ

កុ្ំរបមទ  កុសំមគ ល់ថ  កុមរេនះេនេកមង  េហើយេទើបឲយ្រតឡបេ់ទ  ។  

ងំអពីំេនះមក ជសមបត្តិកនុងជមពូទ្វីបទងំមូលបនធ្ល ក់កនុងក ្ត ប់

្រពះហស្តៃន្រពះេពធិសត្វ  បចច មិត្តដៃទៗ  មិន ៊ ន្របឈមមុខេឡើយ   ។  

 ្រពះេពធិសត្វបនទទួលអភិេសក  កនុងកលែដល្រពះអងគមន្រពះ 

ជនម ៧ វស    ្រទង់្រពះនមថ   អលីនចិត្ត ជ   ្រទង់្រគប់្រគង ជសមបត្តិ
េ យធម៌  ្រទង់បេំពញផ្លូវេទកន់ ថ នសួគ៌  រហូតអស់្រពះជនម   ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់នអំតីតនិទនេនះមកេហើយ  កល្រទង់បន 

សេ្រមចសមម សេមព ធញិញ ណេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

អលីនចតិ្តំ    និស យ       បហ ្ឋ    មហត ី   ចម ូ

េកសលំ  េសនសន្តុដ្ឋំ    ជីវគគ ហំ  អគហយិ ។  

េសនដ៏េ្រចើន  មនចតិ្តរកី យ  េ្រពះ ្រស័យនូវអលីនចិត្ត 
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ជកុមរ  បនញុងំដរំឲីយចបយ់ក្រពះបទេកសលទងំ

រស់   ែដលមិនេ្រតកអរេហើយ    េ យ ជសមបត្តិរបស់ខ្លួន

យ៉ង មញិ  ។  

ឯវ ំ  និស យសមបេនន      ភិកខុ    រទធវរីេិយ 

ភវយ ំ កុសលំ  ធមមំ    េយគេកខមស   បត្តយិ 

បបុេណ  អនុបុេព្វន    សព្វសំេយជនកខយ ំ ។  

ភិកខុអនកបរបូិណ៌េ យនិស យ័  មនេសចក្តីពយយម្របរពធ

េហើយ   កលចេ្រមើននូវកុសលធម៌   េដើមបសីេ្រមចនូវ្រពះ

និព្វ នជទីេក មចកេយគៈ    គបបដីល់នូវករអស់េទៃន

សេំយជនៈទងំពួង  េ យលំ ប់  ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ អលីនចតិ្តំ និស យ បនដល់ 

្រស័យនូវអលីនចិត្ត ជកុមរ  ។   

 បទថ  បហ ្ឋ   មហត ី ចម ូ  េសចក្តថី  េសនដេ៏្រចើន មន ក់ៗ 

មនចតិ្តរកី យថ   េយើងបន ជសមបត្តបិន្ត ជបេវណី  ្រតឡប់មកវញិ

េហើយ  ។   

 បទថ   េកសលំ  េសនសន្តុដ្ឋ ំ េសចក្ដថី  ្រពះបទេកសល

អនកមិនេ្រតកអរេ យ ជសមបត្តិរបស់ខ្លួន     េស្តចយងមកេ យ្រទង់

េ ម ភកនុង ជសមបត្តរិបស់អនកដៃទ  ។  
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 បទថ  ជីវគគ ហំ  អគហយិ  េសចក្តីថ  េសនេនះសូមឲយ

េស្ដចដរំចីប់្រពះ ជទងំរស់  កុសំម្ល ប់  ។   

 បទថ  ឯវ ំ  និស យសមបេនន   េសចក្តីថ   េសនេនះ  យ៉ង

 កុលបុត្តដៃទែដលបរបូិណ៌េ យនិស យ័ បនកលយណមិត្តែដល

ជ្រពះពុទធក្ត ី  ជ វករបស់្រពះពុទធក្តី  ជ្រពះបេចចកពុទធក្តី  ជទីពឹង

ពំនក់ ្រស័យេហើយ   ក៏ដូេចន ះែដរ  ។   

 បទថ   ភកិខុ    េនះ   ជេឈម ះៃនអនកបរសុិទធ  ។   

 បទថ រទធវរីេិយ បនដល់ អនកមនេសចក្តពីយយម្របរពធ 

េហើយ  គឺ្របកបេ យេសចក្តីពយយមែដល្របសចកេទស  ៤  ្របករ   ។  

 បទថ  ភវយ ំ  កុសលំ  ធមមំ េសចក្តថី  កលចេ្រមើននូវ

កុសលធម៌ែដលមិនមន ល័យ គឺេពធិបកខយិធម៌ ៣៧ ្របករ  ។  

 បទថ េយគេកខមស  បត្តយិ បនដល់ ចេ្រមើនធម៌េនះ  

េដើមបសីេ្រមចនូវ្រពះនិព្វ នែដលជទីេក មចកេយគៈ ៤   ។    

 បទថ   បបុេណ   អនុបុេព្វន  សព្វសំេយជនកខយ ំ  េសចក្តី
ថ  ភិកខុអនកបរបូិណ៌េ យឧបនិស យ័ែដលជកលយណមិត្តេនះ  កល

ចេ្រមើននូវកុសលធម៌េនះ ងំអពីំករេឃើញចបស់យ៉ងេនះ ក៏នឹង

សេ្រមចវបិស នញណនិងមគគផលខងេ្រកម េ យលំ ប់ ទីបផុំត

រែមងបនសេ្រមចអរហត្ត  េពលគឺករអស់សេំយជនៈទងំពួង  េ្រពះ
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ជវតថុ ែដលេកើតេឡើងកនុងទីបផុំតៃនករអស់េទរបស់សេំយជនៈ ១០  ។   

មយង៉េទៀត េ្រពះសំេយជនៈទងំពួងអស់េទេ្រពះ ្រស័យ្រពះនិព្វ ន 

ដូេចន ះ ្រពះនិព្វ នេនះ ក៏េឈម ះថអស់នូវសេំយជនៈទងំពួង ។  អធិ-

បបយថ ភិកខុ រែមងសេ្រមចនូវករអស់េទៃនសេំយជនៈទងំពួង បន

ដល់្រពះនិព្វ ន  េ យលំ ប់  េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រទង់រួបរួមកពូំលៃន្រពះធមមេទសន   េ យអមតម

និព្វ ន  េ យ្របករដូេចនះេហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌ឲយៃ្រកែលង 

កលចប់សចចធម៌ ភិកខុអនកមិន្របរពធេសចក្តីពយយមេនះបនសេ្រមច

អរហត្ត   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះម កនុងកលេនះ  បនមកជ

្រពះនងម មយេទវកីនុងកលឥឡូវេនះ  ្រពះបិ បនមកជ្រពះបទ

សុេទធ ទនម ជ េស្តចដរំែីដលជួយឲយបន ជសមបត្តិ បនមកជភិកខុ
ែដលេបះបង់េសចក្តពីយយម  បរបស់េស្តចដរំ ី  បនមកជ របុីត្ត 

្រពះបទេកសល បនមកជេមគគ ្ល ន ចែំណកអលីនចិត្ត ជកុមរ គ ឺ  

តថគត   េនះឯង   ៕ 
 

ចប់  អដឋកថា អលីនចិតតជាតក ទ ី៦ ។ 
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អដ្ឋកថ គុណជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ

ននទេតថរបនសពំត់ ដក ១ ពន់ផទ ងំ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្តើមថ   េយន   កម ំ  ប េមតិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង្រពះ ននទេតថរបេ្រង នធម៌កនុង្រពះ ជ ងំៃន្រពះបទេកសល

មនមកេហើយកនុង  ម រជតក ( ឯកនិបត )  ខងេដើមេនះ

ឯង  ។ 

  កល្រពះេថរៈបេ្រង នធម៌កនុង្រពះ ជ ងំេនះ   មនអនកនសំពំត់ 

ដក ១ ពន់ផទ ងំ កនុង ១ ផទ ងំៃថ្ល ១ ពន់ មកថ្វ យ្រពះ ជ   ្រពះ ជ 

បន្រពះ ជទនសពំត់ ដក ៥០០ ផទ ងំដល់្រពះេទវទីងំ ៥០០ នក់ 

្រពះេទវទីងំអស់េនះ បនរក សពំត់ ដកែដល្រពះ ជ្របទនេនះ

ទុក  ៃថងែស្អកេឡើង  បនយកេទ្របេគន្រពះេថរៈ  ខ្លួនឯងដណ្ត ប់សពំត់

ដកចស់ៗ  េទគល់្រពះ ជកនុងេពល្រពឹក  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េយើងឲយសពំត់ ដកតៃម្លទងំពន់ដល់

ពួកនង  េ្រពះេហតុអ្វី   េទើបពួកនងមិនេស្ល កសពំត់ ដកទងំេនះ

មកសមន ក់េយើង ?  

 ្រពះេទវទីងំេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ពួកខញុមំច ស់ 
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បន្របេគនសពំត់ ដកទងំេនះដល់្រពះេថរៈេហើយ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   ្រពះ ននទទទួលទុកទងំអស់ឬ ?  

  ្រពះេទវទីងំេនះ្រកបទូលថ ្រពះ ននទទទួលទងំអស់  ។  ្រពះ 

ជ្រទង់្រពះពិេ ធនឹង្រពះ ននទថ  ្រពះសមម សមពុទធ្រទងអ់នុញញ តចីវរ

្រតឹមែត ៣ ផទ ងំ  ្រពះ ននទ្របែហលជ្របថន នឹងេធ្វើជនួំញសពំត់េទដឹង  

េទើបេ កទទួលសំពត់េ្រចើនដល់េម្ល៉ ះ  កលេ យ្រកយ រេពល

្រពឹកេ្រសចេហើយ  េទើប្រទង់យងេទកន់្រពះវ ិ រ  េស្តចយងេទកន់

សមន ក្់រពះេថរៈ ្រទង់ថ្វ យបងគ្ំរពះេថរៈេហើយេទើប្រ ស់សួរថ បពិ្រត

េ កមច ស់ ពួក្រស្តីកនុងផទះរបស់ខញុ េំន ្ត ប់ធម ៌ ឬេនេរៀនធម៌កនុងសមន ក់

េ កមច ស់េទឬ ?  

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ  ម បពិ្រត  ពួក្រស្តីទងំេនះេន ្ត ប់ធម៌ 

េរៀនធម៌ដែដល  ពួកនងទងំេនះេរៀនធម៌ែដលគួរេរៀន   ្ត ប់ធម៌ែដល

គួរ ្ត ប់   ។ 

  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ្រស្តីទងំេនះ ្ត បធ់ម៌ប៉ុេ ្ណ ះ  ឬ្របេគន

សពំត់ ដកដល់េ កមច ស់ែដរ ?   

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ ៃថងេនះ ្រស្តីទងំេនះបន្របេគនសពំត់ ដក 

តៃម្ល ១ ពន់  ្របមណ ៥០០ ផទ ងំ   ( ដល់ ម ភព )  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   េ កមច ស់ទទួលទងំអស់ឬ ?   
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 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ   ម ទទួលទងំអស់  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   បពិ្រតេ កមច ស់  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់

អនុញញ តសពំត់្រតឹមែត ៣  ផទ ងំប៉ុេ ្ណ ះ   មិនែមនឬ ?  

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ ្រតមឹ្រតូវេហើយម បពិ្រត ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់អនុញញ តចីវរ ៣ ផទ ងំប៉ុេ ្ណ ះ   ដល់ភិកខុ មួយរូបស្រមបេ់្របើ្របស់  

ប៉ុែន្ត្រទង់មិនបន មករទទួល  េ្រពះេហតុេនះ  េទើប ម ទទួល

សពំត់ទងំេនះទុក   ក៏េដើមប្ីរបេគនភិកខុ ែដលមនចីវរចស់រូបដៃទ   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ភិកខុទងំេនះ បនសពំត់អពីំេ កមច ស់

េហើយ  នឹងយកសពំត់អពីំមុនេនះេទេធ្វើអ្វី ?      

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ  ភកិខុទងំេនះ  នឹងយកសពំត់អពីំមុនេនះេធ្វើ
ជសពំតដ់ណ្ត ប់  ។ 

  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ បពិ្រតេ កមច ស់ សពំត់ដណ្ត ប់អពីំមុន

េនះ នឹងយកេទេធ្វើអ្វី ?  

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ    នឹងយកេទេធ្វើជសពំត់េស្ល ក  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ បពិ្រតេ កមច ស់ ភកិខុទងំេនះនឹងយក

សពំតេ់ស្ល កអពីំមុនេនះេទេធ្វើអ្វី ?   

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ   នឹងេធ្វើជសពំត្់រកលេដក  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    បពិ្រតេ កមច ស់   េតើសពំត់្រកលេដក 
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អពីំមុនេនះ  នឹងយកេទេធ្វើអ្វី ? 

  ្រពះ ននទេឆ្លើយថ  ម បពិ្រត  នឹងេធ្វើជសពំត់្រកលៃផទកុដិ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ បពិ្រតេ កមច ស់ េតើសពំត់្រកលៃផទកុដិ
អពីំមុនេនះ  នឹងយកេទេធ្វើអ្វី ?   

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ   នឹងេធ្វើជសពំត់ជូតេជើង  ។ 

  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ចុះសពំត់ជូតេជើងអពីំ

មុនេនះ   នឹងយកេទ  ?   

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ ម បពិ្រត ធមម របស់ែដលេគ្របេគន

េ យសទធ នឹងេធ្វើឲយខូចមិនគួរេឡើយ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  ភិកខុទងំ យ

នឹងចិ្រញច សំពំត់ជូតេជើងទងំេនះ េហើយ្រចបច់ផ នឹំងដីស្អិត យកេទ

បូក បជញជ ងំេសនសនៈ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន របស់ែដលេគ

្របេគនេ កមច ស់េហើយ  រែមងមនិវនិសខូចខតេឡើយ  រែមងជរបស់

េ្របើ្របស់បនទងំអស់  ។  ្រពះ ជ្រទង់េ មនស យ៉ងៃ្រកែលង   

បញជ ឲយេគនសំពំត់ ៥០០ ផទ ងំេទៀត  ែដលរក ទុកកនុង្រពះ ជដំ ក់

មក្របេគន្រពះេថរៈ លុះ្រទង់ ្ត ប់វ ថ នុេមទនេហើយ  េទើប្រទង់ថ្វ យ- 

បងគ្ំរពះេថរៈ  េធ្វើ្របទក ណិេហើយេស្តចយងេទវញិ  ។ 

 ្រពះេថរៈកប៏ន្របេគនសពំត់ ដក  ៥០០  ផទ ងំ  ែដលបនេលើក  
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ដបូំងដល់ភកិខុ ែដលមនចីវរចស់ ។  មយង៉េទៀត ្រពះេថរៈមនសទធិវ ិ រកិ 

្របមណ៥០០ រូប  ប ្ដ សទធិវ ិ រកិទងំេនះ  ភិកខុកេំ ះមួយរូបមន 

ឧបករៈេ្រចើនដល់្រពះេថរៈ ដូចជេបសសម្អ តបរេិវណ ចូលេទតមកល់

ទឹកឆន់ ទឹកេ្របើ្របស់ ្របេគនេឈើសទន ់ ទឹកលុបមុខនិងទឹក្រសង ់ ង

សម្អ តវចចកុដិ ចត់ែចងេ ងេភ្លើងនិងេសនសនៈ ្រចបច់ៃដ្រចបចេ់ជើង 

និង្រចបចខ់នងជេដើម  ។  ្រពះេថរៈបន្របេគនសពំត់ ៥០០ ផទ ងំែដល

បនេលើកេ្រកយទងំអស់ ដល់ភិកខុកេំ ះេនះ េ យេឃើញដ៏្រតឹម្រតូវ

ថ  ភិកខុកេំ ះរូបេនះ ជអនកមនឧបករគុណេ្រចើន  ។  សូមបភីិកខុ រូប

េនះក៏បនែចកសពំតទ់ងំេនះ  ដល់ភិកខុ ែដលរួមឧបជឈយ៍  ។   

 ភិកខុទងំ យែដលបនសំពត់ទងំេនះ  ក៏កត់្រជលក់េហើយ

េស្ល កនិងដណ្ត ប់សពំតក់ វព្រស្តែដលមនពណ៌ដូចផក កណិករ នំ

គន ចូលេទគល់្រពះអរហន្តសមម សមពុទធ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរនចែំណក

មខ ង េហើយ្រកបទូលយ៉ងេនះថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ្រពះអរយិ-

បុគគលថន ក់េ បនន  ឲយេ យយល់មុខែដរឬ ?    

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ អរយិ វក 

ឲយេ យយល់មុខេនះ  មិនមនេឡើយ  ។ 

 ភិកខុទងំ យ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ្រពះេថរៈ 

ែដលជធមមភ ្ឌ គរកិ ( ឃ្ល ងំធម៌ ) ឧបជឈយ៍របស់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ 
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យឲយសពំត់ ដក ៥០០ ផទ ងំែដលមនតៃម្ល ១ ពន់ដល់ភិកខុ មួយរូប

ប៉ុេ ្ណ ះ  ប៉ុែន្តភិកខុកេំ ះរូបេនះ  បនែចកសពំត់ែដលខ្លួនបនដល់ពួក

ខញុ ្ំរពះអងគ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ននទមិន

បនឲយដល់ភិកខុ េនះ េ្រពះយល់មុខេនះេទ ែតភិកខុកេំ ះរូបេនះមន

ឧបករៈដល់ ននទេ្រចើន េ្រពះេហតុេនះ ននទគិតេឃើញេ យ

អំ ចឧបករៈ របស់អនកមនឧបករៈដល់ខ្លួនេ្រចើន  េទើបបនឲយេ យ

អំ ចកតញញូ កតេវទី  ធមម អនកមនឧបករៈ េយើងគួរេធ្វើឧបករៈតប

េ យអំ ចគុណ និងេ យអំ ចករេធ្វើដស៏មគួរ េ យ្របករ

ដូេចនះ  ។  ពិត ស់ បណ្ឌិ តកនុងកលមុនកធ៏្ល ប់េធ្វើឧបករៈតបចេំពះ

អនកមនឧបករៈដល់ខ្លួនែដរ   ។   កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូល ធន    

េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ ជសីហ៍  េនកនុង

គុ ភន ំ  ។  ៃថងមួយ ជសីហ៍េនះេចញអពីំគុ  ឈរេនេលើកពូំលភន ំ

សម្លឹងេមើលេជើងភន ំ  ។   មន្រសះធព័ំទធជុវំញិេជើងភនេំនះ   ។    កនុងទីទួល

មួយកែន្លងរបស់្រសះេនះ មនេ ម េខៀវខចីដុះេឡើងេនេលើភក់ែដលរងី 

ទឹក  ពួកសត្វតូចៗ  មនទន យ  ឆម   និងចចកជេដើម  េទមកនិងេលង
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េនកនុងគុមពេ ម ្រតង់ភកែ់ដលរងីទឹកេនះ  ។  ជសីហ៍គតិថ នឹងចប់

្រមឹគទងំេនះសីុ េទើបេ តចុះអពីំកពូំលភនរំត់េទេ យកម្ល ងំរបស់ ជ-

សីហ៍ ្រមឹគខ្ល ច ្ល ប់ រត់ែ្រសកេគចេទ ជសីហ៍មិន ចទប់ភពរហ័ស

បន  ក៏ធ្ល ក់កបភ់ក់មនិ ចេឡើងបន  ។  ជសីហ៍េនះ បនឈរកប់

េជើងទងំបួនកនុងភកែ់ដលរងីទឹកដូចសសរ  អត់ រអស់ ៧ ៃថង  ។ 

 ្រគេនះ ចចកមួយេដើររក រ ្រគន់ែតេឃើញ ជសីហ៍េនះ

ភ្ល ម ក៏រត់េទេ យករខ្ល ច ជសីហ៍េឃើញចចកេនះ ក៏ែ្រសកេ

េហើយនិយយថ   េភ  សិងគ ល  ម  ប យិ,   អហំ   កលេល 

លេគគ , ជីវតិំ  េម  េទហិ  ែនចចកដ៏ចេ្រមើន  អនកកុខំ្ល ចេឡើយ  ខញុជំប់

ភក់េហើយ  ជួយជីវតិខញុផំងចុះ  ។   

 ចចកករ៏ត់ចូលេទរក ជសីហ៍ េហើយេពលពកយថ  អហំ ត ំ

ឧទធេរយយ,ំ  ឧទធេ   បន  មំ  ខេទយយសីត ិ  ភយមិ   ែន ជសីហ៍ 

ខញុនឹំងជួយេលើកអនកេឡើង   ប៉ុែន្តកលខញុ េំលើកអនកេឡើងមកេហើយ  ខញុខំ្ល ច

អនកសីុខញុ  ំ  ។ 

 ជសីហ៍េពលថ ែនចចក កុខំ្ល ចេឡើយ ខញុមំិនសីុអនកេទ  ខញុនឹំង

ដឹងគុណអនក  សូមជួយេលើកខញុ េំឡើងផង   ។   ចចកទទួលេប្តជញ របស់ ជ-

សីហ៍េហើយ  េទើបកយភក្់រតង់េជើងទងំ ៤  េធ្វើជ្រប យ  ៤  ែកបរេជើង

ទងំ ៤ េហើយេធ្វើឲយទឹកហូរចូលមក ទឹកហូរចូលមកេនះេធ្វើភក់ឲយទន ់  ។  



58 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
េពលេនះ  ចចកក៏ចូលេទេ្រកមេពះ ជសីហ៍   េហើយែ្រសក្របប់ថ 

យមំ  កេ ហិ  មិ  សូមេ កមច ស់េធ្វើេសចក្ដីពយយម   ( ែ្រសក

េហើយ  )  យកកបលទល់េពះ   ( ជសីហ៍ )   ។   ឯ ជសីហ៍ក៏បេញចញ

កម្ល ងំេ តេឡើងអពីំភក ់  រត់េទឈរេនេលើេគក  ។ 

 ជសីហ៍ស្រមកបន្តិច េទើបចុះកន្់រសះងូតទឹកជ្រមះភក់ បត់

ហត់េនឿយេហើយក៏េទសម្ល ប់្រកបមួីយ យកមកែហក ច់ កខ់ងមុខ

ចចក្រពមនឹងពកយថ  ចូរបរេិភគចុះសម្ល ញ់   ។   កលចចកសីុរួច

េ្រសចេហើយ  េទើបសីុ មេ្រកយ   ចចកខ ំ ច់មួយដុពំទុំក  ជសីហ៍

សួរថ   ែនសម្ល ញ់   អនកេធ្វើដូេចនះេដើមបអី្វី ?   

 ចចកេឆ្លើយថ  ទសីរបស់ខញុ ំមន  ដុំ ច់េនះជចែំណករបស់

នង  ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វេពលថ  យកេទចុះសម្ល ញ់   សូមបខី្លួនឯងក៏

ព ំ ចេ់ទេដើមបេីម ជសីហ៍ែដរ  េហើយេពលថ  មកសម្ល ញ់ េយើងនឹង

េទកនក់ពូំលភនែំដលជលេំនៃន្រស្តីសម្ល ញ់របស់េយើង  េហើយនគំន េទ 

កន់ទីេនះ ឲយេមចចកសីុ ច់  េហើយលួងេ មចចកនិងេមចចកថ   

ចប់អពីំេពលេនះេទ  េយើងនឹងបេ្រមើអនក  េហើយនេំទកន់លេំនរបស់

ខ្លួន    ឲយចចកញីេឈម លេនកនុងគុ មួយេទៀត    ែដលេនជិតទ្វ រគុ   

( របស់ខ្លួន )   ។    ងំអពីំេនះមក   ក៏ឲយេម ជសីហ៍និងចចកញីេនច ំ
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គុ   ខ្លួនឯងនិងចចកេទរក រ  សម្ល ប់្រមឹគេផ ងៗ  បនេហើយ  

សត្វទងំពីរសីុ ច្់រមឹគេនទីេនះ េហើយយកមកឲយេម ជសីហ៍និងេម

ចចក  ។ 

 កលេវ កន្លងេទ េម ជសីហ៍េកើតបនកូនពីរ ចែំណកេមចចក

ក៏េកើតបនកូនពីរែដរ សត្វទងំអស់េនះេនជមួយគន យ៉ងសុខ ន្ត ។ 

ៃថងមួយ េម ជសីហ៍គិតថ ជសីហ៍េនះេមើលេទដូចជ្រស ញ់េម

ចចកនិងកូនចចកេនះខ្ល ងំ ស់ ្របែហលជ ជសីហ៍េនះមនករ

សនិទធ ន លនឹងេមចចកេនះេហើយេមើលេទ  េទើប្រស ញ់គន យ៉ងេនះ    

េបើដូេចន ះ  អញនឹងេបៀតេបៀនគំ មឲយេមចចកេនះេចញអពីំទីេនះ  ។ 

លុះដល់េវ ែដល ជសីហ៍នចំចកេឈម លេទរក រ  េម ជសីហ៍

ក៏េបៀតេបៀនគំ មេមចចកថ េហតុដូចេម្តចេទើបនងេនទីេនះ មនិ្រពម

េចញអពីំទីេនះ   ។   សូមបកូីនៗ របស់េម ជសីហ៍កគ៏ំ មកូនចចកែដរ   ។  

េមចចកក៏្របប់េរឿងេនះដល់ចចកេឈម ល  េហើយេពលថ  េយើងមិន

ចដឹងបនថ េម ជសីហ៍េនះេធ្វើ មពកយរបស់ ជសីហ៍ ឬក៏មនិេធ្វើ
មេទ េយើងេនទីេនះយូរេហើយ  េយើង្រតឡប់េទលេំនរបស់េយើងវញិ

ចុះ   ។ 

 ចចក ្ត បព់កយរបស់េមចចកេហើយ  ក៏ចូលេទរក ជសីហ៍    រួច

េពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ពួកេយើងេនកនុងសមន ក់េ កយូរមកេហើយ
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ធមម អនកែដលេនយូរេពក  រែមងមិនជទីេពញចិត្ត  េពលែដលេយើង

េចញេទរក រ  េម ជសីហ៍បនគំ មេបៀតេបៀនេមចចកថ  េហតុ

អ្វីនងេនទីេនះ  មិន្រពមេចញេទ េ ះ  សូមបកូីន ជសីហ៍ក៏គំ ម

កូនខញុ ែំដរ  បុគគល  មិនេពញចិត្តឲយអនក េនកនុងសមន ក់របស់ខ្លួន  

បុគគលេនះ  គបបបីេណ្ត ញអនកែដលេនកនុងសមន ក់ខ្លួនថ   អនកចូរេចៀស

េចញេទ  ករេបៀតេបៀនគន   គំ មគន   បនជ្របេយជន៍អ្វី   េហើយេពល

គថទី  ១  ថ  

េយន   កម ំ  ប េមតិ    ធេមម   ពលវត ំ  មិគ ិ

ឧនន   ទន្ត ី   វជិនហិ    ជត ំ សរណេ   ភយ ំ ។ 

អនកមនកម្ល ងំបេណ្ត ញ  ( នូវបុគគលអនកេសពគប់នឹងខ្លួន )  ម 

េសចក្តី្របថន បន   បពិ្រតេស្តច្រមឹគ  ( េនះ )   ជធមម ៃនអនក

មនកម្ល ងំ   បពិ្រតេស្តច្រមឹគ   អនកមនចងកូម្រសួច    េ កចូរ

ដឹងចុះ  មរណភ័យេកើតេហើយអពីំទីជទីពឹង  ( របស់េយើង )  ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វបន ្ត ប់ពកយរបស់ចចកេហើយ  ក៏េពលនឹង

េម ជសីហ៍ថ ែននង កលេនះនងេនរឭកបនេទថ េយើងេទរក

រ   លុះដល់ៃថងទី ៧  បនមកជមួយចចកនិងេមចចកេនះ  ។ 

 ជសីហ៍ញីេឆ្លើយថ  បពិ្រតអនកជមច ស់  ខញុចំបំន  ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វសួរេទៀតថ   នងដឹងេហតុែដលេយើងមិនបន 
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មកអស់ ៧ ៃថងេទ ?  

 ជសីហ៍ញីេឆ្លើយថ   ខញុមំិនដឹងេទ  ។ 

 ជសីហ៍េពធិសត្វេពលេទៀតថ  ែនេម្រមឹគដ៏ចេ្រមើន  េយើងេទ 

េ យ ងំចិត្តថ នឹងចប់្រមឹគមួយ េហើយក៏្រជុលេទជប់ភកម់ិន ច

េឡើងមកបន  ឈរអត់ រេនទីេនះអស់ ៧ ៃថង    េយើងរួចជីវតិមក

បនេ្រពះ ្រស័យចចកេនះ  ចចកេនះជសម្ល ញ់ជួយជីវតិេយើង  ពិត 

ស់  អនកែដល ងំេនកនុងមិត្តធម ៌  េឈម ះថមនកម្ល ងំេខ យមិន

មនេឡើយ ងំអពីំេពលេនះេទ នងកុេំមើលងយចចកេឈម លចចក

ញីនិងកូនចចកជសម្ល ញ់េយើងេឡើយ    េហើយេពលគថទី ២  ថ  
អបិ  េចបិ  ទុព្វេ   មិេ ្ត    មិត្តធេមមសុ    តិដ្ឋតិ 

េ   ញតេក  ច  ពនធុ   ច  េ   មិេ ្ត   េ  ច  េមសខ 

ទឋិនិ   មតិមញញិ េ ្ហ    សិគេ   មម  បណេទ  ។  

្របសិនេបើមតិ្តមនកម្ល ងំេខ យ ែត ងំេនកនុងមិត្តធមទ៌ងំ

យ បុគគលេនះេ ថជញតិផង ជេផពង ផង បុគគល

េនះេ ថ មិត្តផង បុគគលេនះេ ថ សម្ល ញ់របស់េយើង 

ផង   មន លេម្រមឹគមនចងកូម    នងកុេំមើលងយចចកេឈម ល 

និងចចកញីជសម្ល ញ់េយើងេឡើយ    េ្រពះចចកជអនកឲយជីវតិ

ដល់េយើង  ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  អប ិ េចបិ   បនដល់  អប ិ សពទមួយ 

ជអនុគគហតថ  ( អតថថ  ្រសប ម ) ,    អបិ  សពទមួយេទៀតជសមភ វនតថៈ 

(  អតថថ សរេសើរ  )  កនុងសពទេនះ  េយជនែកទុកថ   ្របសិនេបើបុគគល

ជមតិ្ត សូមបមីនកម្ល ងំេខ យ  ប៉ុែន្ត ងំេនកនុងមិត្តធម៌  គឺ្របសិន

េបើ ច ងំេនបន  បុគគលេនះេឈម ះថ  ជញតិផង  បុគគលេនះ

េឈម ះថ  ជេផពង ផង   បុគគលេនះេឈម ះថ  ជមិត្ត  េ្រពះមន

េម ្ត ចិត្ត  េហើយេឈម ះថ  ជសម្ល ញ់  េ្រពះេនរួមគន   ។    

 បទថ  ទឋិនិ  មតមិញញិ េ ្ហ   េសចក្តីថ  ែនេម្រមឹគមនចងកូម 

នងកុេំមើលងយចចកេឈម លនិងចចកញីជសម្ល ញ់េយើងេឡើយ េ្រពះ

ចចកជអនកឲយជីវតិដល់េយើង  ។ 

 ជសីហ៍ញី ្ត ប់ពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ ក៏សូមេទស

ចចក ចប់ ងំពីេពលេនះមក  ក៏េនរួមជមួយចចកញីេនះ្រពមទងំ 

កូនយ៉ងសុខ ន្ត  ។  ចែំណកកូន ជសីហ៍្របែឡងេលងជមួយកូន

ចចក  កលេមបែដលរកី យេ យអំ ចេសចក្តី្រស ញ់គន   បន

អស់ជវីតិេទេហើយ  កម៏ិន ចទម្ល យភពជមិត្តចេំពះគន   រស់េនយ៉ង

សុខ ន្ត  បនឮថ  េម្រតីភពៃនសត្វទងំេនះ  មិនបនែបកធ្ល យេឡើយ   

បន្រប្រពឹត្តេទជប់រហូត ៧ ជួរ្រតកូល   ។ 

 ្រពះបរម ្ត    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង
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េហើយ  េទើប្រទង់្របកសអរយិសចចៈ  កលចប់អរយិសចចៈ  ភិកខុ ពួកខ្លះ

បនជ្រពះេ បនន  ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគម ី  ពួកខ្លះបនជ

្រពះអនគមី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអរហន្ត  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  

ចចកកនុងកលេនះ    បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ    ឯ ជសីហ៍  

គឺ  តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

 

ចប់ អដឋកថា គុណជាតក ទ ី៧ ។ 
 

អដ្ឋកថ សហុនុជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
កចពីររូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ នយិទ ំ 

វសិមសីេលន   ដូេចនះជេដើម  ។  
 េសចក្តីពិ ្ត រថ កនុងសម័យេនះ ភិកខុ មួយរូប សូមបេីនកនុងវ ិ រ 

េជតពនក៏េ យ  ក៏េនែតជអនកកចជនិចច   ។   េនឯជនបទឯេ ះ  

ក៏មនភិកខុកចមួយរូបែដរ   ។   ៃថងមួយ  ភិកខុ ែដលេនកនុងជនបទបនេទ

កន់វត្តេជតពនេ យកិចចឯ នីមួយ  ។  មេណរនិងភិកខុកេំ ះ

ទងំ យដឹងថ ភិកខុ ែដលេនកនុងជនបទេនះកច េទើបបញជូ នភិកខុ េនះ 

េទកន់លំេនភិកខុកចែដលេនកនុងវត្តេជតពន    េ យបណំងឲយភញ ក់
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េផ្អើលថ  នឹងេឃើញភកិខុកចពីររូបេនះេឈ្ល ះគន   ។   ភកិខុទងំពីររូបេនះ  

លុះបនចួបគន   ក៏ មគគីគន  រកី យរកគន  បនេធ្វើកិចចមន្រចបច់ៃដ ្រច-

បច់េជើង  និង្រចបចខ់នងឲយគន េទវញិេទមក  េ យេសចក្ដី្រស ញ់  ។ 

 ភិកខុទងំ យ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ    វុេ ទងំ 

យ ភិកខុកចពីររូបេនះ ជអនកកចចេំពះបុគគលដៃទ  ប៉ុែន្តភិកខុ ពីររូប

េនះមនករ មគគីគន   រកី យរកគន   ្រស ញ់ ប់ នគន េទវញិ  ។  

្រពះបរម ្ត េស្តចយងមក េហើយ្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ 

អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ យអងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។ 

កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលឲយ្រទង់្រជបថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

េ យេរឿងេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមន

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន  ភិកខុទងំពីររូបេនះ

ក៏កចែដរ  ប៉ុែន្តកលបនចួបគន េហើយក៏ មគគគីន   រកី យរកគន   េហើយ

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបនជ មតយ សេ្រមចកិចចករ្រគប់យ៉ង  

ជអនកថ្វ យអតថថ្វ យធម៌ចេំពះ្រពះ ជ  ។   ចែំណក្រពះ ជអងគេនះ  

មន្រប្រកតីេ ម ភចេំពះ្រពះ ជ្រទពយ    ្រពះអងគមនេសះកចេឈម ះ 

ម េ ណៈ   ។     ្រគេនះ   ពួកឈមួញេសះអនក្រសុកឧត្ត បថនេំសះ
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មក ៥០០  ពួក មតយនេំរឿងេនះេទ្រកបទូល្រពះ ជឲយ្រទង់្រជប  ។

កនុងកលមុន ្រពះបរមេពធិសត្វជអនក យតៃម្លេសះេដើមបឲីយ្រទពយ  មនិ

េធ្វើតៃម្លឲយធ្ល ក់ចុះ ( មនិបញចុ ះតៃម្ល )  ្រពះ ជ្រទង់េឃើញ្រពះេពធិសត្វ

មិនតៃថ្ល  ឲយចុះៃថ្ល  េទើប្រ ស់េ មតយដៃទមកេហើយ្រ ស់ថ  ែន

អនកដ៏ចេ្រមើន  ចូរអនក យតៃម្លេសះចុះ   ប៉ុែន្តមុននឹង យតៃម្លេសះ   ចូរ

អនកេ ះែលងេសះម េ ណៈ ឲយចូលេទកនុងហ្វូងេសះទងំេនះសិន  

ឲយខេំសះទងំេនះេធ្វើឲយមនរបួស  កលេសះទងំេនះពិករ  ចូរបញចុ ះ

តៃម្លេសះទងំេនះឲយមនតៃម្លទប   ។   មតយេនះទទួល្រពះ ជ

បញជ េហើយបនេធ្វើ មេនះ   ។    ពួកឈមួញេសះទងំ យមិនេពញ

ចិត្ត   េទើបតំ លអេំពើែដល មតយេនះេធ្វើ   ឲយ្រពះេពធិសត្វ្រជប  ។ 

្រពះម សត្វសួរថ   កឹ  បន  តុម្ហ កំ   នគេរ  កដូអេស   នតថ ិ    

កនុងនគររបស់ពួកអនក    មិនមនេសះេកៀចេទឬ ?   

 ពួកឈមួញេឆ្លើយថ  អតថ ិ  ម ិ  សុហនុ  នម   កដូអេស  

ចេ ្ឌ     ផរុេ     បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន   មន     មនេសះកចមួយ

េឈម ះ សុហនុ   ជេសះេកៀច   កចរងឹរូស ស់   ។ 

  ្រពះម សត្វេពលថ   េបើដូេចន ះ   កលអនកទងំ យមកកន់

ទីេនះេទៀត   ចូរនេំសះេនះមកផង    ។     ពួកឈមួញទងំេនះ  ក៏ទទួល

ពកយ្រពះបរមេពធិសត្វ     កលពួកេគមកកន់ទីេនះម្តងេទៀត    បនន ំ
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េសះកចេនះមកជមួយែដរ   ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប់ថ  ពួកឈមួញេសះមក   ក៏បញជ ឲយ 

េបើកសីហបញជ រទតេសះទងំ យ     េហើយ្រទង់បញជ ឲយេ ះែលងេសះ

ម េ ណៈ  ពួកឈមួញេសះេឃើញេសះម េ ណៈមក  កេ៏ ះ

ែលងេសះសុហនុេទ   ។   េសះទងំពីរ្របឈមមុខគន   េសះនីមួយៗ  ក៏

លិទធខ្លួនគន េទវញិេទមកេ យេសចក្តី្រស ញ់  ។    

 ្រពះ ជក៏្រ ស់សួរ្រពះបរមេពធិសត្វថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន   េសះ 

កចេនះ កចខ្ល ងំចេំពះេសះដៃទ ខេំសះដៃទឲយទទួលករឈចឺប់   

េពលេនះ  េសះេនះលិទធគន េទវញិេទមកេ យេសចក្តី្រស ញ់េទវញិ  

េតើេ្រពះេហតុអ្វី ?  

  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ   បពិ្រតម ជ   េសះទងំពីរ

េនះមន្រប្រកតីមិនេសមើគន ក៏េទ មន្រប្រកតីេសមើគន  មនធតុេសមើគន  

េហើយបនេពលគថទងំ យ  ២  គឺ  
ន យិទំ    វសិមសីេលន     េ េណន   សុហនុស ហ (១) 

សុហនុបិ ទិេ  េយវ  េយ  េ ណស   សេគចេ  ។  

េសះេឈម ះសុហនុ    េធ្វើនូវេសចក្ត្ីរស ញ់េនះ     ជមួយនឹង 

                                                            

១-ចបប់បលីខ្លះថ   សុហន ូ សហ  ។ 
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េសះេឈម ះេ ណៈ     មិនែមនេ យមរយទមិនេសមើគន េទ   

េសចក្តី្រប្រពឹត្តរបស់េសះេឈម ះេ ណៈ    យ៉ង        េសះ

េឈម ះសុហនុ   ក៏្របកដយ៉ងេនះែដរ   ។   

បកខនទនិ   បគេពភន     និចចំ   សនទ នខទិន 

សេមត ិ បប ំ បេបន    សេមតិ   អស សតំ  ។ 

អេំពើរែមងេសមើគន េ យករសទុះេទ  និងករេឃនើសឃនង  និងករ

ខកំត់នូវែខ ជនិចច  អេំពើ ្រកក់េសមើគន   េ យអេំពើ ្រកក់  

ករមិនេរៀបរយេសមើគន   េ យករមនិេរៀបរយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  នយិទ ំ  វសិមសីេលន  េ េណ

ន  សុហនុស ហ  េសចក្តីថ   េសះេឈម ះសុហនុេធ្វើករិយិ    េសមើគន

នឹងេសះេឈម ះេ ណៈ  កិរយិេនះមិនែមន្រប្រពឹត្តេទេ យមរយទ

មិនេសមើនឹងខ្លួនេទ   ។   េ យពិត  រែមងមនមរយទេសមើនឹងខ្លួន  សត្វ

ទងំពីរេនះេឈម ះថ  មនមរយទេសមើគន   មនធតុេសមើគន   េ្រពះខ្លួន

មនមរយទ ្រកក់   មន្រប្រកតមីិនល្អ  កច វ  ។   

 បទថ  សុហនុបិ  ទិេ    េយវ   េសចក្តីថ   េសះេឈម ះ 

េ ណៈយ៉ង    េសះេឈម ះសុហនុកយ៉៏ងេនះែដរ  ។  

 បទថ  េយ  េ ណស   សេគចេ   េសចក្តថី  េសះេឈម ះ 

េ ណៈមន រមមណ៍យ៉ង     េសះេឈម ះសុហនុ   ក៏មន រមមណ៍ 
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យ៉ងេនះែដរ  េសះេឈម ះេ ណៈចូលចិត្តឆេឆដល់េសះដៃទ  ចូល

ចិត្តសម្លុតេធ្វើបបេសះដៃទ  េដើរខេំសះដៃទយ៉ង   សូមបេីសះសុហនុ 

ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វ  សែម្តងអពីំមរយទរបស់េសះ

ទងំពីរេនះ  មន រមមណ៍េសមើគន េ យបទេនះ  ។   េដើមបនឹីងសែម្តង

ដល់េសះទងំពីរេនះ  ែដលមនមរយទេថកទបជ រមមណ៍ដូចគន   

េទើបេពលពកយថ   បកខនទនិ  ( សទុះេទ  )  ជេដើម  ។ 

  បទថ  បកខនទនិ  បនដល់  មន្រប្រកតសីទុះេទ  គមឺន្រប្រកតី
សទុះេទជ រមមណ៍េលើេសះទងំ យ ។   

 បទថ បគេពភន បនដល់ មន្រប្រកតី ្រកក់ ្របកបេ យករ 

េឃនើសឃនងេ យកយជេដើម  ។ 

 បទថ  និចច ំ សនទ នខទនិ   បនដល់   មន្រប្រកតខី ំ និងចូល

ចិត្តខែំខ ែដលចងខ្លួន  ។   

 បទថ  សេមតិ  បប ំ  បេបន  េសចក្តថី  េសះទងំពីរេនះ

្រប្រពឹត្ត ្រកក ់ គឺ្រប្រកតី ្រកក់ៃនេសះមួយ  រែមងដូចេសះមួយេទៀត  ។   

 បទថ  អស   សតំ  េសចក្តថី អេំពើ ្រកកៃ់នេសះមួយេទៀត  

ជសត្វមនិសងបរ់ែមងចូលគន បន គឺដូចគន  មនិខុសែប្លកគន នឹងេសះមួយ

េទៀតែដលជអនកមិនសងប់  គឺ្របកបេ យមរយទេថកទប   ដូច មក

ចចូលគន នឹង មកជេដើមបន  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ    លុះ្រកបទូលយ៉ងេនះេហើយ     េទើបថ្វ យ

ឱ ទដល់្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ  ធមម ្រពះ ជមិនគួរេ ម ភេពក

េទ មិនគួរេធ្វើសមបត្តអិនកដៃទឲយវនិសេទ េហើយទូលឲយកត់ៃថ្លេសះឲយ 

បន្រតឹម្រតវូ មពិត  ។ 

 ពួកឈមួញបនតៃម្ល មពិត  មន ក់ៗ  រកី យេ្រតកអរ  នគំន ្រតឡប់

េទវញិ    ។    ្រពះ ជ្រទង់ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះម សត្វេហើយ

េ្រកយអពីំេ យទិវងគត   ក៏េទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយេទើប្រទង់្របជុជំតកថ  េសះទងំពីរកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ
កចទងំពីររូបកនុងកលឥឡូវេនះ   ្រពះ ជបនមកជ ននទ    ចែំណក

មតយែដលជបណ្ឌិ ត  គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់ អដឋកថា សុហនជុាតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ េមរជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកអផ ុកចង់សឹកមួយរូប   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយ 

េផ្តើមថ   ឧេទតយញចកខុ ម  ឯក ជ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ភិកខុទងំ យនភំិកខុ េនះេទគល់្រពះបរម ្ត  កល្រពះអងគ

្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុ   អនកអផ ុកពិតែមនឬ ?   

 ភិកខុ េនះក៏្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ពិតែមន  ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់សួរថ   អនកេឃើញអ្វីេទើបអផ ុក ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  េឃើញមតុ្រគមមន ក់្រប ប់ ក់ែតងកយ

្អ ត  ។  

 ្រពះ ្ដ ្រទង់្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ   ែដលេឈម ះថ 

មតុ្រគម ដូចេម្តចនឹងមិនេបៀតេបៀនចិត្តមនុស ដូចជអនកេទ សូមប ី
បណ្ឌិ តកលពីមុន ្រគន់ែតបនឮសំេឡងមតុ្រគមភ្ល ម កិេលសែដល

សងប់មក ៧០០ ឆន  ំ  ក៏បនឱកសកេ្រមើកេឡើងវញិភ្ល មែដរ  សត្វទងំ

យសូមបបីរសុិទធ ក៏គង់េ ហមងបន សូមបសីត្វែដលបរបូិណ៌េទ

េ យយសដ៏ខពង់ខពស់  គង់ដល់នូវេសចក្តីវនិសបន  នឹងេពលេទថ្វី
ដល់សត្វែដលមិនបរសុិទធ       េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធក
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ដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិជសត្វេកង ក េនកនុងសុ៊តែដលមន

ស ្ឋ នមូលដូចផក កណិករ្រកពំុ លុះេចះសមបកពងេចញមកេហើយ  

មនពណ៌ដូចមសគួរឲយគយគន ់ គួរឲយ្រជះថ្ល  មនឆនូតពណ៌្រកហមេន

កនុងចេន្ល ះ ្ល ប  ។  េកង កេនះ ចិញចឹ មជវីតិរបស់ខ្លួនេ យេន ្រស័យ

េលើភនទំណ្ឌ កហិរញញមួយកែន្លងជតិភនទីំ ៤ ហួសភនទីំ ៣ េទ  ។  េពល្រពឹក

េកង កមសេនះ ទេំនេលើកពូំលភន ំ សម្លឹងេមើល្រពះ ទិតយកពុំងរះេឡើង 

កលនឹងចងមន្តដ៏្របេសើរ េដើមបរីក ករពរខ្លួនកនុងទីែដលែស្វងរក

រ    េទើបេពលគថជេដើមថ  

 ឧេទតយញចកខុ ម   ឯក ជ 

 ហរសិ វេ ្ណ      បឋវបិបភេ  

 តំ  តំ  នមស មិ   ហរសិ វណ្ណំ   បឋវបិបភសំ 

 តយជជ    គុ ្ត     វហិេរមុ     ទិវសំ   ។ 

សុរយិេទវបុត្ត   ជឯក ជ   មនចកខុ    មនសមបុរដូច

ជមស  មនពន្លឺផ យេទេលើែផនដី   កពុំងរះេឡើង   ខញុ ំ

សូមនម ក រនូវសុរយិេទវបុត្តេនះ   អនកមនសមបុរដូចជ 

មស      មនពន្លឺផ យេទេលើែផនដី       ខញុសូំមឲយេ ក 
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្រគប់្រគងរក    អស់េវ ៃថងកនុងៃថងេនះ  ។  

   ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   ឧេទត ិ បនដល់  ្រពះ ទិតយែដល 

រះេឡើងអពីំទិសខងេកើត  ។   

 បទថ  ចកខុ ម  បនដល់  មនចកខុ   េ យចកខុ ែដលឲយដល់ម

ជន េ្រពះកមច ត់ភពងងឹត េធ្វើឲយអនកេនកនុងច្រក លទងំអស់បនេមើល

េឃើញ  ។  

 បទថ  ឯក ជ  េសចក្តីថ  េឈម ះថ  ឯក ជ  េ្រពះ្របេសើរ

បផុំត  កនុងប ្ត វតថុ ែដលេធ្វើឲយេ កភ្លឺ ្វ ងកនុងច្រក លទងំមូល  ។   

 បទថ  ហរសិ វេ ្ណ   គឺមនសមបុរដូចជមស   អធិបបយថ   

មនពណ៌សមបុរល្អ ្អ តៃ្រកែលង  ។  

 បទថ   បឋវបិបភេ    គឺមនពន្លឺផ យេទេលើែផនដ ី ។ 

 បទថ  តំ  តំ  នមស មិ    គ ឺ   ខញុសូំមនម ក រនូវសុរយិេទវបុត្តដ៏

ចេ្រមើនេនះ  ។  

 បទថ តយជជ គុ ្ត  វហិេរមុ ទិវសំ បនដល់ ខញុសូំមឲយេ ក

រក ្រគប់្រគង (ខញុ  ំ ) អស់េវ ៃថងកនុងៃថងេនះ  ខញុគំបបេីនជសុខរហូតអស់

ៃថងេនះ  េ យករេនកនុងឥរយិបថទងំ ៤   ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ  លុះនម ក រ្រពះ ទិតយេ យគថេនះ យ៉ងេនះ

េហើយ     េទើបនម ក រ្រពះពុទធែដលេស្តចបរនិិព្វ នេទេហើយ    កនុងអតីត
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និងគុណរបស់្រពះពុទធ   េ យគថទី  ២  ថ  

 េយ   ្រពហម     េវទគុ   សព្វធេមម 

 េត   េម   នេម   េត  ច  មំ   បលយន្តុ  

 នមតថុ    ពុទធ នំ   នមតថុ    េពធយិ  

 នេម   វមុិ ្ត នំ   នេម   វមុិត្តយិ 

 ឥមំ   េ    បរតិ្តំ   ក ្វ    េមេ    ចរត ិ ឯសន  ។ 

្រពហមណ៍ទងំ យ    សេ្រមចនូវេវទ   កនុងធម៌ទងំ 

ពួង សូម្រពហមណ៍ទងំ យេនះ ទទួលនូវករនម ក រ

របស់ខញុ  ំ សូម្រពហមណ៍ទងំ យេនះ រក នូវខញុ  ំ ករ

នម ក រ ចូរមនដល់េ កអនក្រ ស់ដឹងទងំ យ  ករ

នម ក រ ចូរមនដល់េសចក្តី្រ ស់ដឹង ករនម ក រ ចូរ

មនដល់េ កអនករួចទងំ យ   ករនម ក រចូរមន

ដល់វមុិត្ត ិ េកង កេពធសិត្វេនះេធ្វើបរតិ្តេនះរួចេហើយ  េទើប 

្រ ច់េទែស្វងរក រ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   េយ   ្រពហម    បនដល់    

្រពហមណ៍អនកបរសុិទធបន ត់បបេចលេហើយពួក   ។  

 បទថ   េវទគ ូ េសចក្តីថ   េឈម ះថអនកេចះចប់ៃ្រតេវទ    េ្រពះ 

ដល់េ្រតើយៃនេវទ   មយង៉េទៀត េ្រពះដល់េ្រតើយេ យេវទ   ។   ប៉ុែន្តកនុង
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ទីេនះ   បនដល់  ពួក្រពហមណ៍ែដលេធ្វើសងខតធម៌   និងអសងខតធមទ៌ងំ

ពួងែដលខ្លួនដឹងេហើយ ឲយ្របកដ ទម្ល យកពូំលៃនមរទងំបី ញុងំមុឺន

េ កធតុឲយភ្លឺ ្វ ង សេ្រមចសមម សេមព ធញិញ ណ ្រតងេ់ពធិមណ្ឌ ល   

ឆ្លងេ្រតើយៃនសង រវដ្តបនេហើយ  ។  

 បទថ  េត  េម  នេម   គឺសូម្រពហមណ៍ទងំេនះ  ទទួលនូវករ 

ថ្វ យបងគអំពីំខញុ  ំ  ។  

 បទថ    េត   ច   មំ   បលយន្តុ    េសចក្តថី   មយង៉េទៀត   សូម

េ កដ៏ចេ្រមើនទងំេនះ  ែដលខញុនំម ក រេហើយយ៉ងេនះ  ចូររក នូវខញុ  ំ

គឺ្រគប្់រគងរក ខញុ  ំ ។ 

 បទថ  នមតថុ    ពុទធ ន ំ   នមតថុ    េពធយិ    នេម  វមុិ ្ត ន ំ  

នេម វមុិត្តយិ  េសចក្តីថ  ករថ្វ យបងគរំបស់ខញុ េំនះ  ចូរមនដល់្រពះ

ពុទធទងំ យែដល្រទង់បរនិិព្វ នកន្លងេទេហើយ គឺចូរមនដល់បញញ ជ

េ្រគ ង្រ ស់ដឹង  ែដលបនដល់ញណកនុងមគគទងំ ៤  ផលទងំ ៤  ៃន

្រពះពុទធទងំេនះ  ។  មយង៉េទៀត  ចូរមនដល់្រពះអងគអនករួចផុតេហើយ 

េ យកររួចផុត  គឺអរហត្តផលរបស់្រពះអងគ  និងកររួចផុត ៥ យ៉ង

របស់្រពះអងគគ ឺ  តទងគវមុិត្តិ ១    វកិខមភនវមុិត្តិ ១   សមុេចឆទវមុិត្តិ ១    បដ-ិ 

បស ទធិវមុិត្ត ិ១   និស រណវមុិត្តិ ១   ករថ្វ យបងគរំបស់ខញុ  ំ   ចូរមនដល់

កររួចផុតទងំ   ៥   យ៉ងរបស់្រពះអងគេនះ  ។ 
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 េ្រចើនបទថ  ឥមំ  េ   បរតិ្ត ំ  ក ្វ    េមេ   ចរត ិ ឯសន

េនះ  ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រ ស់កនុងកលែដល្រពះអងគបនសេ្រមច

អភិសេមព ធិញញ ណេហើយ   ។   បទេនះ  មនេសចក្ដីអធិបបយថ   មន ល

ភិកខុទងំ យ េកង កេនះលុះចេ្រមើន្រពះបរតិ្តេនះ ករពរយ៉ងេនះ

េហើយ  េទើប្រ ច់េទរក រេផ ងៗ   មនផក េឈើែផ្លេឈើជេដើម  កនុង

ទីរកសីុរបស់ខ្លួន  ។   

 េកង កេពធិសត្វេនះ   កល្រ ច់េទរហូតអស់ៃថងយ៉ងេនះេហើយ

េពល ង ច  ក៏ទេំនេលើកពូំលភនសំម្លឹងេមើល្រពះ ទិតយែដលកពុំងអស្តងគត 

រឭកដល់ពុទធគុណ កលនឹងចងមន្តដ៏្របេសើរេទៀត េដើមប្ីរគប់្រគងរក

ខ្លួនកនុងលេំន   េទើបេពលពកយថ   អេបតយ ំ ដូេចនះជេដើម   ។    

 គថេនះដូេចនះថ 

 អេបតយញចកខុ ម   ឯក ជ 

 ហរសិ វេ ្ណ    បឋវបិបភេ  

 តំ   តំ   នមស មិ   ហរសិ វណ្ណំ    បឋវបិបភសំ 

 តយជជ   គុ ្ត    វហិេរមុ   រត្ត ឹ

 េយ   ្រពហម    េវទគុ   សព្វធេមម 

 េត   េម   នេម   េត  ច  មំ   បលយន្តុ  

 នមតថុ     ពុទធ នំ   នមតថុ   េពធយិ  
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 នេម   វមុិ ្ត នំ   នេម   វមុិត្តយិ 

 ឥមំ   េ   បរតិ្តំ   ក ្វ   េមេ    សមកបបយិ  ។ 

( សុរយិេទវបុត្ត   )   ជឯក ជមនចកខុ     មនសមបុរ

ដូចជមស  មនពន្លឺផ យេទេលើែផនដ ី  កពុំងអស្តងគត

េទ ខញុសូំមនម ក រនូវសុរយិេទវបុត្តេនះ អនកមនសមបុរ 

ដូចមស  មនពន្លឺផ យេទេលើែផនដ ី   ខញុសូំមឲយេ ក

្រគប់្រគងរក  អស់ ្រតីកនុងៃថងេនះ ្រពហមណ៍ទងំ យ

  សេ្រមចនូវេវទ  កនុងធម៌ទងំពួង    សូម្រពហមណ៍

ទងំេនះ  ទទួលនូវករនម ក ររបស់ខញុ  ំ  សូម្រពហមណ៍

ទងំេនះ   រក នូវខញុ  ំ   ករនម ក រ   ចូរមនដល់េ ក

អនក្រ ស់ដឹងទងំ យ   ករនម ក រ   ចូរមនដល់េសច

ក្តី្រ ស់ដឹង  ករនម ក រ  ចូរមនដល់េ កអនករួចទងំ 

យ  ករនម ក រ   ចូរមនដល់វមុិត្ត ិ េកង កេពធិសត្វេធ្វើ
បរតិ្តេនះរួចេហើយ   េទើបបនសេ្រមចករេន   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  អេបត ិ  បនដល់  កន្លងេទ  គឺ
អស្តងគតេទ  ។    

 សូមបបីទថ  ឥមំ   េ   បរតិ្តំ   ក ្វ   េមេ   សមកបបយិ

េនះ   ក៏្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់កលែដល្រពះអងគបនសេ្រមចអភ-ិ
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សេមព ធញិញ ណេហើយែដរ   ។   បទេនះ មនេសចក្តីអធិបបយថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ េកង កេនះ កលចេ្រមើន្រពះបរតិ្ត គឺេ្រគ ងករពរេនះ

េហើយ  េទើបស្រមកេនទីេនះ  េ យ នុភពៃន្រពះបរតិ្តេនះ  េកង ក

មិនមនករខ្ល ច   ករស្លុតរនធត់អស់ ្រតីកនុងៃថងេនះ  ។   

 ្រគេនះ ្រពនអនក្រសុកេន ទមន ក់ ែដលេនមិនឆង យអពីំនគរ

ព ណសី ្រ ច់េទកន់ៃ្រពហិមពន្ត េឃើញេកង កេពធិសត្វទេំនេលើ
កពូំលភនទំណ្ឌ កហិរញញ ក៏្រតឡប់មក្របប់កូន  ។   ៃថងមួយ  ្រពះនងេខម  

្រពះេទវៃីន្រពះបទព ណសី    សុបិនេឃើញេកង កមសសែម្តងធម៌ 

េពលេតើនអពីំ្រពះបនទំបន្រកបទូលសុបិនថ្វ យ្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះ

សមមតិេទព  ខញុមំច ស់្របថន នឹង ្ត បធ់ម៌របស់េកង កពណ៌មស  ។   ្រពះ

ជក៏្រ ស់សួរពួក មតយ   ។   

 ពួក មតយ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ពួក្រពហមណ៍

គង់នឹង្រជប  ។   ្រពហមណ៍ទងំ យ ្ត ប់្រពះ ជបុចឆ េហើយ   េទើបន ំ

គន ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  េកង កពណ៌មសេនះ  មនពិតែមន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   មនេនទី   ?   

 ្រពហមណ៍ទងំេនះ្រកបទូលថ  ពួក្រពនេទើបដឹង  ។   

 ្រពះ ជបញជ ឲយ្របជុពួំក្រពន េហើយ្រ ស់សួរ  ។  ្រគេនះ បុត្ត 
របស់្រពនេនះក៏្រកបទូលថ    បពិ្រតម ជ    េកង កពណ៌មសេនះ 
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មនពិតែមន    គឺមនេនឯទណ្ឌ កហិរញញបព៌តឯេ ះ   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ   អនកចូរេទចប់េកង កេនះមក  កុឲំយ 

( េកង កេនះ ) អស់ជវីតិ  ្រពនក៏យកអនទ ក់េទ ក់កែន្លងែដលេកង ក

ែស្វងរក រ  ។  សូមបកីែន្លងែដលេកង កជន់េនះ  អនទ កក់៏មិនបន

ភ្ល ត់េឡើយ   ។    ្រពនមិន ចចប់េកង កបន    សូមបពីយយមចប់អស់ 

រយៈេពល ៧ ឆន  ំ  ( ្រពន )  កប៏នេធ្វើមរណកលេនទីេនះឯង   ។  

ចែំណក្រពះនងេខមេទវ ី  កលមិនបនសម ម្រពះបណំងក៏អស់្រពះ

ជនមេទ   ។   ្រពះ ជ្រទង់្រពះពិេ ធថ  ្រពះេទវបីនអស់្រពះជនមេទ

េ្រពះ ្រស័យេកង កេនះ េទើបបញជ ឲយចរកឹអក រទុកកនុង្រកងំមសថ 

េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត មនភនមួំយេឈម ះទណ្ឌ កហិរញញ េកង កពណ៌មស

មួយរស់េនកនុងទីេនះ  អនក បនសីុ ចរ់បស់េកង កេនះ  អនកេនះ

នឹងមិនចស់  មិន ្ល ប់  នឹងមន យុយឺនយូរ  េហើយយក្រកងំមស

េនះទុកកនុងហិបមស  ។  កល្រពះ ជ្រទង់េ យទិវងគតេហើយ  ្រពះ

ជអងគដៃទ្រគប់្រគង ជសមបត្តិ ្រទង់ នេសចក្តីកនុង្រកងំមសេនះ 

មន្រពះបណំងចង់មនិឲយចស់  ( មិនឲយ ) ្ល ប់   េទើប្រទង់បញជូ ន្រពន

ដៃទឲយេទែស្វងរក   ។   សូមប្ីរពនេនះេទដល់ទីេនះេហើយ  ក៏មិន ច

ចប់្រពះបរមេពធិសត្វបន  េហើយ ្ល ប់េនទីេនះឯង   ។   េ យទនំង

េនះ ្រពះ ជេ យទិវងគតេទអស់ ៦ អងគេហើយ  លុះដល់អងគទី ៧
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្រគប់្រគង ជសមបត្ត ិ  េទើប្រទង់បញជូ ន្រពនមន ក់េទ   ។   ្រពនេនះេទ

ដល់ ក៏ដងឹដល់ភវៈែដលអនទ កម់ិនបនភ្ល ត់ សូមបកីនុងទីែដលេកង ក

េពធិសត្វជន់ និងករែដលេកង កេពធិសត្វចេ្រមើន្រពះបរតិ្តករពរខ្លួន

មុនេហើយេទើបេហើរេទរក រ  ( ្រពនេនះ )  ក៏េទកន់បចចន្តជនបទ  

ចប់េកង កញីមួយ  ហ្វឹក តឲ់យេចះ េំ យសេំឡងទះៃដ  េហើយឲយេចះ

រងវេ យសេំឡងផទ ត្់រមមៃដ   លុះហ្វឹក តេ់កង កញីេនះជនំញ

េហើយេទើបនេំទ  កបអ់នទ កទុ់កកនុងេពល្រពឹក  កលេកង កមសមិនទន់

ចេ្រមើន្រពះបរតិ្ត េធ្វើសញញ ឲយេកង កញីរងវ េកង កមសបនឮសេំឡង

មតុ្រគមែដលជស្រតូវេហើយ ក៏អនទះអែនទងេ យកិេលស មិន ច

ចេ្រមើន្រពះបរតិ្តបន  េទើបេហើរេទក៏ជបអ់នទ ក់   ។   ្រពនក៏ចប់េកង ក

មសេទថ្វ យ្រពះបទព ណសី   ។   ្រពះ ជទតេឃើញរូបសមបត្តិ
របស់េកង កមស  ្រទង់េពញ្រពះទយ័្រពះ ជទនកែន្លងឲយទ ំ  ។    

 េកង កេពធិសត្វេនះ ទេំនេលើ្រទនំែដលេគចតែ់ចងឲយេហើយ  

េទើបទូលសួរថ   ម ជ  ក ម   មំ  គ ្ហ េបសិ   បពិ្រតម ជ   

េ្រពះេហតុដូចេម្តច   េទើប្រទង់បញជ ឲយចបទូ់លបងគ ំ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េយ   កិរ   តវ   មំសំ   ខទន្តិ,  េត   អជ  

អម   េ ន្តិ   ត ម ហំ   តវ   មំសំ  ខទិ ្វ    អជេ    អមេ   

េ តុ   កេម   តំ  គ ្ហ េបសិ   បនឮថ   អនក បនបរេិភគ
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ច់របស់អនកេហើយ   អនកេនះនឹងមិនចស់មិន ្ល ប ់    េយើង្រតូវករសីុ

ច់របស់អនក  េដើមបមីិនឲយចស់មនិឲយ ្ល ប់  េទើបបញជ ឲយេគចបអ់នក

មក  ។ 

  េកង កមសេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ   មនុស ទងំ 

យបរេិភគ ច់ទូលបងគេំហើយ  នឹងមនិចស់មិន ្ល ប់េនះ  េលើកទុក

សិនចុះ    ប៉ុែន្តទូលបងគនឹំង ្ល ប់ឬ ?      

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   ពិត្របកដេហើយ  អនក្រតវូែត ្ល ប់  ។ 

 េកង កមសេពធិសត្វទូលសួរថ   បពិ្រតម ជ    កលទូលបងគំ

្រតូវ ្ល ប់  អនកែដលបរេិភគ ចរ់បស់ទូលបងគេំហើយ  េធ្វើដូចេម្ដច េទើប

មិន ្ល ប់បន ?   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ អនកមនខ្លួនពណ៌ដូចមស េ្រពះដូេចន ះ េទើប

បនឮថ  អនកែដលបរេិភគ ច់របស់អនកេហើយ  មិនចស់មិន ្ល ប់  ។ 

 េកង កមស្រកបទូលថ   បពិ្រតម ជ  ទូលបងគមំនពណ៌សមបុរ 

ដូចមស មនិមនេហតុក៏េទ កលពីមុនទូលបងគជំេស្តចច្រកពត្តិេនកនុង

នគរេនះ  ទងំខ្លួនឯងក៏រក សីល ៥   សូមបជីនទងំ យទូេទកនុងច្រក- 

លក៏ឲយរក សីល ៥  ទូលបងគអំស់ជីវតិេហើយ  ក៏េទបដិសនធិកនុង ន

វត្តិង   ងំេនកនុងភពេនះរហូតអស់ យុ   ចុតិអពីំេនះេហើយ   េទើប

មកេកើតកនុងកេំណើ តសត្វេកង កេ្រពះផលៃនអកុសលកមមដៃទ  មយង៉េទៀត 
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ករែដលទូលបងគមំនពណ៌សមបុរដូចមស  ក៏េ យ នុភពសីល ៥  

ែដលទូលបងគរំក អពីំមុនមក  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  អនកនិយយថ  អនកជេស្តចច្រកពត្តបិនរក

សីល  ខ្លួនអនកមនពណ៌ដូចជមស  េ្រពះផលៃនសីលេនះ  េសចក្តី
េនះេយើងនឹងេជឿបនដូចេម្ដច   មនអនក ជ ក  ី?   

 េកង កមស្រកបទូលថ   បពិ្រតម ជ  មន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   អនក េទ ?  

 េកង កមស្រកបទូលថ   បពិ្រតម ជ    កលទូលបងគជំេស្តច

ច្រកពត្តិទូលបងគអំងគុយកនុងរថែដលសេ្រមចេ យែកវ ៧ ្របករ  ្រ ច់

េទកនុង កស   រថរបស់ទូលបងគេំនះ   លិចេនខងេ្រកមៃផទៃន្រសះ

មងគលេបកខរណី សូម្រពះអងគបញជ ឲយេលើករថេនះេឡើងអពីំ្រសះមងគល

េបកខរណីេនះចុះ   រថេនះនឹងជ ក រីបស់ទូលបងគ ំ ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   ធុ    េហើយ្រទង់ឲយបចទឹកេចញអពីំ្រសះ

េបកខរណី េលើករថេឡើងបន េទើប្រទង់េជឿពកយរបស់្រពះេពធិសត្វ ។  

េកង កេពធិសត្វសែម្តងធម៌ថ្វ យ្រពះ ជថ បពិ្រតម ជ ធម៌ែដល

មនបចច័យ ក់ែតងដ៏េសសទងំអស់េ្រកអពីំអមតម និព្វ ន  មិនេទៀង  

មនករអស់េទនិងសូនយេទជធមម   េ្រពះមនេហើយ  ្រតឡប់ជមិន

មនេទវញិ  ដូេចនះេហើយ  សូមឲយ្រពះ ជ ងំេនកនុងសីល ៥  ្រពះ ជ 
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្រទង់្រជះថ្ល បូជ្រពះេពធិសត្វេ យ ជសមបត្តិ  ្រទង់េធ្វើសកក រៈជេ្រចើន

ចេំពះ្រពះេពធិសត្វ  ។   ឯ្រពះេពធិសត្វថ្វ យ ជសមបត្តិដល់្រពះ ជ

វញិ  ស្រមកពីរបីៃថង   េទើបថ្វ យឱ ទថ  បពិ្រតម ជ  សូម្រទង់កុំ

្របមទ  េហើយេហើរេឡើងេលើ កស   េទកន់ភនទំណ្ឌ កហិរញញវញិ   ។  

ឯ្រពះ ជ្រទង់ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ  ្រទង់បេំពញ

បុណយមនទនជេដើម  េ្រកយអពីំេ យទិវងគត  ក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌  ភិកខុ ែដលអផ ុក

េនះ ងំេនកនុងអរហត្ត  េហើយ្រទង្់របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកល

េនះ បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកេកង កមស គឺ 

តថគត   េនះឯង  ៕ 
ចប់  អដឋកថា េមារជាតកទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ វិនលីកជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្តែដលេធ្វើ្រ ប់្រពះសុគត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្តើមថ   ឯវេមវ   ននូ   ជនំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ ភកិខុ េទវទត្តសែម្តង កបបកិរយិដូច្រពះសុគត

ដល់្រពះអគគ វកទងំពីរែដលមកកន់គយសីស្របេទស    ្រពះអគគ 

វកទងំពីរ  កលសែម្តងធមច៌ប់េហើយ  ក៏បននសិំស របស់ខ្លួនមក

កន់វត្តេវឡុវន័វញិ  ។   

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរថ  មន ល របុីត្ត  េទវទត្តេឃើញអនក 

ទងំពីរេហើយ   េធ្វើដូចេម្ដច ? 

 ្រពះ របុីត្ត្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េទវទត្តសែម្តង

ករដូច្រពះអងគ   េហើយដល់នូវេសចក្តីវនិសធ ំ  ។ 

 ្រពះទសពល្រ ស់ថ    មន ល របុីត្ត    េទវទត្តេធ្វើ មតថគត 

េហើយដល់នូវេសចក្តីវនិសធែំតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏េទ   សូមប ី
កនុងកលមុន  ក៏ដល់នូវេសចក្តីវនិសែដរ   ។   កល្រពះេថរៈ្រកបបងគំ

ទូល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល      ្រពះបទវេិទហៈេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 
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មិថិ  ែដនវេិទហៈ ្រពះម បុរសបដិសនធិកនុង្រពះគភ៌ៃនអគគមេហសី

របស់្រពះបទវេិទហៈេនះ   លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ  ក៏្រទង់សិក សិលប-

្រស្ត្រគបយ៉់ងកនុងនគរតកកសិ   កល្រពះ ជបិ េ យទិវងគតេទ  

ក៏បនេឡើង្រគង ជសមបត្ត ិ ។ 

 កនុងកលេនះ     េស្តចហង មសមួយបនេនរួមនឹងែក្អកញីកនុង 

បរេិវណកែន្លងរកចណីំ  ។  ែក្អកញីេនះេកើតកូនមកេឈម ល មិនដូចេម 

មិនដូចប  កលេបើដូេចន ះ េទើប ក់េឈម ះថ  វនីិលកៈ េ្រពះមនពណ៌

សមបុរេសទើរេខម បន្តិច ( េខៀវ ) េស្តចហង េទរកកូនេនះេរឿយៗ  ។  មយង៉

េទៀត  េស្តចហង េនះ  េនមនកូនពីរេទៀត   កូនហង េនះេឃើញបិ
របស់ខ្លួនេទកន់ែដនដីមនុស េរឿយៗ  េទើបសួរថ  ត   តុេម្ហ  ក ម     

អភណិ្ហំ   មនុស បថ ំ  គចឆថ   េ កឪពុកេធ្វើអ្វី  េទើបេទកនែ់ដនដី
មនុស េរឿយៗ យ៉ងេនះ ?   

 េស្តចហង េឆ្លើយថ    ឯកយ េម  កកិយ សទធឹ  

សំ សមន្វ យ   ឯេក   បុេ ្ត    ជេ  ,   វនិីលេក  តិស    នម ំ 

តមហំ  ទដ្ឋុ ំ  គចឆ មិ   មន លកូន   ពុកេនរួមនឹងេមែក្អកមួយ   មនកូន

ជមួយគន មួយេឈម ះ  វនីិលកៈ   ពុកេទសួរសុខទុកខកូនេនះ   ។ 

 កូនហង សួរថ    ែក្អកទងំេនះេនដល់  ?  

 េស្តចហង េឆ្លើយថ     េនេលើចុងេ ន តមួយេដើម     កនុងទីឯេ ះ  
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មិនឆង យអពីំ្រកុងមិថិ    ែដនវេិទហៈ  ។ 

 កូនហង េពលថ    ពួកខញុនឹំងេទនកូំនែក្អកេនះមក  ។ 

 េស្តចហង ឃត់ថ     ធមម នមនុស គួរឲយរេងក ស     មនភយ័

េ យជុវំញិ    កូនកុេំទេឡើយ   ពុកនឹងេទនមំកេ យខ្លួនឯង  ។  

 កូនហង មនិ ្ដ ប់ពកយរបស់បិ  េទើបនគំន េទកន់ទីេនះ ម

សញញ ែដលបិ ្របប់ ឲយវនីិលកៈទេំនេលើកំ ត់េឈើមួយេហើយនគំន

យកចពុំះពចុំងកំ តេ់ឈើ   េហើរឆ្លងកត់្រកងុមិថិ    ។   ខណៈេនះ  

្រពះបទវេិទហៈ្រទង់គងេ់លើ ជរថែដលទឹមេ យេសះសិនធពពណ៌ស ៤ 

្រទង់្របទក ណិ្រពះនគរ   ។   វនីិលកៈេឃើញដូេចន ះ គិតកនុងចិត្តថ  អញ

មិនខុសអ្វីអពីំ្រពះបទវេិទហៈ    ្រពះបទវេិទហៈ្រទង់គង់េលើ ជរថែដល

ទឹមេ យេសះសិនធពពណ៌ស ៤  ្រទង់្របទក ណិ្រពះនគរ   អញក៏អងគុយ

េលើ ជរថែដលទឹមេ យហង ែដរ   ។   វនីិលកៈេនះ  កលកពុំងេទ

ម កស   បនេពលគថទី ១ ថ  

ឯវេមវ    ននូ   ជនំ         េវេទហំ    មិថិលគគហំ 

អស   វហន្តិ  ជញញ  យថ ហំ   វនិីលកំ  ។ 

ហង ទងំ យ ( រែមងនេំយើង ) េឈម ះវនីិលកៈ េទបន 

យ៉ង មញិ  េសះ ជេនយយទងំ យននូំវ្រពះបទ

វេិទហៈ   អនក្រគប់្រគង្រកុងមិថិ     ក៏យ៉ងេនះែដរ  ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   ឯវេមវ  េសចក្ដីថ  ក៏យ៉ងេនះែដរ  ។ 

  បទថ  ននូ  ជនិបតចុះកនុងបរវិតិកក  ( េសចក្ដី្រតិះរះិ )  រែមង

្រប្រពឹត្តេទកនុងចែំណកែតមួយ  ។ 

 បទថ   េវេទហំ    គឺជធកំនុងែដនវេិទហៈ  ។   

 បទថ មិថិលគគហំ បនដល់ ្រគប់្រគង្រកុងមិថិ  គឺនគរ 

មិថិ   ។  

 បទថ  ជញញ   បនដល់  េសះែដលដឹងេហតុនិងមិនែមន 

េហតុ  ។ 

 បទថ  យថ  ហំ   វនិីលកំ  បនដល់  េសះ ជេនយយន ំ

្រពះបទវេិទហៈេទ  ដូចហង ទងំេនះ នអំញែដលមនេឈម ះវនីិលកៈ

េទដូេចន ះ  ។ 

 កូនហង ្ត ប់ពកយរបស់វនីិលកៈេហើយក៏ខឹងេ្រកធ សូមប ី ងំ

ចិត្តថ នឹងឲយែក្អកធ្ល ក់កនុងទីេនះ ែ្រកងនឹង្រតូវេគតះិេដៀល ក៏គិតថ  

្របសិនេបើអញេធ្វើយ៉ងេនះ ពុកអញនឹងគិតដូចេម្ដច េទើបនែំក្អកេទរក

បិ   េហើយតំ លឲយបិ ្ត ប់នូវអេំពើែដលែក្អកេធ្វើ  ។  

 េស្តចហង ខឹងេ្រកធេហើយេពលថ     ឯងវេិសសជងកូនអញ

េទៀតឬ  ជិះកូនអញេហើយ  េ្រប បកូនអញដូចេសះទឹមរថ  ឯងមិន គ ល់ 

្របមណខ្លួន ទីេនះមិនែមនជកែន្លងរបស់ឯងេទ ឯងចូរេទរកេមរបស់
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ឯងចុះ     េហើយេពលគថទី ២ ថ  

វនិីល     ទុគគំ     ភជសិ      អភមូឹ    ត     េសវសិ  

គមន្តកនិ   េសវស ុ    ឯតំ   ម លយ ំ តុវ ំ ។ 

មន លេចវនីិលៈ  អនកគប់រកនូវៃ្រពភនមំន្រចកចេង្អ ត  មន ល

កូន អនកេសពនូវកែន្លងមិនែមនជទីរបស់អនក  អនកចូរេសព

នូវកែន្លង ជទីបផុំតៃន្រសុកចុះ ទីេនះជលេំន របស់

ម អនកេហើយ  ។ 

  ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ    វនិីល    ជពកយេ ែក្អកេឈម ះ  

វនីិលកៈ  ។   

 បទថ  ទុគគ ំ  ភជសិ  បនដល់  អនកគបរ់កែតៃ្រពភនែំដលជទីេន

ៃនបក ទីងំេនះ  ។  

 បទថ  អភមូឹ ត េសវសិ េសចក្តថី  អនកេសព គចូឺលេទ 

្រស័យភន ំ  ញកភន ំ  ែដលមិនែមនជកែន្លងរបស់អនក  ។    

 បទថ  ឯត ំ   ម លយ ំ  តុវ ំ  េសចក្តីថ  កែន្លងេចលសំ ម  

និងកែន្លងេចល កសពជទីបផុំតៃន្រសុកេនះ  ជលេំន  គឺជផទះ  ជ

ទីេនៃនម អនក    អនកចូរេទកន់ទីេនះចុះ  ។   

 េស្តចហង េនះ លុះគំ មវនីិលកៈយ៉ងេនះេហើយក៏េ្របើកូនហង  

ថ  ចូរកូនយកែក្អកេនះ  េទែលងកនុងទីចកស់ំ មៃន្រកងុមិថិ េទ   ។ 
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កូនហង បនេធ្វើ មបញជ បិ    ។ 

 ្រពះបរម ្ត    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ វនីិលកៈកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត

កនុងកលឥឡូវេនះ  កូនហង ទងំពីរ បនមកជអគគ វកទងំពីរ េស្តច

ហង បនមកជ ននទ  ឯ្រពះបទវេិទហៈ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដឋកថា វិនីលកជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់ ទឡហវគគទ ី១ ។ 

 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ គឺ 
  

 េជ ទជតក  ១  សិគលជតក ១  សូករជតក ១ 

       ឧរគជតក  ១    ភគគជតក  ១    អលីនចិត្តជតក  ១ 

 គុណជតក  ១    សុហនុជតក  ១     េមរជតក  ១ 

 វនីិលកជតក ១   ៕ 

3 



           

  

សនថវវគគ 
អដ្ឋកថ ឥនទសមនេគត្តជតក 

  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ  

្របេ ្រកមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយេផ្តើមថ    

ន សនថវ ំ  កបុរេិសន   កយិ    ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េរឿងភិកខុ ្របេ ្រកេនះ  នឹងមនជក់ចបស់េនកនុង  គិជឈជតក 

នវកនិបត   ឯេ ះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ   សូមបកីនុងកល

មុន  អនកកម៏ិន ្ត ប់ មពកយទូនម នរបស់បណ្ឌិ តទងំ យែដរ  េ្រពះ

អនកជបុគគល្របេ ្រក េទើបដល់នូវេសចក្តីវនិសេ យេជើងដរំចុីះេ្របង 

េហើយ   ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់បដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ លុះ

ចេ្រមើនវយ័េហើយ លះបង់ឃ ស េចញបួសជឥសី ជ្រគូៃនពួកឥសី 

៥០០ រូប  េន ្រស័យកនុងៃ្រពហិមពន្ត   ។    ្រគេនះ ប ្ត បស

ទងំេនះ មន បសមួយរូបេឈម ះ  ឥនទសមនេគត្ត  ជបុគគល្របេ

្រក   មិន ្ត ប់ពកយទូនម នរបស់្រគ ូ  ។    បសេនះ  ចិញចឹ មកូនដរំមួីយ  
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្រពះបរមេពធិសត្វដឹងដណឹំងេនះ  ក៏េ បសេនះមកសួរថ   សចចំ  

កិរ  ត្វំ  ហតថិេបតកំ  េបេសសិ   បនឮថ  អនកចិញចឹ មកូនដរំ ី  ពិត

ែមនឬ ?   

 បសេនះេឆ្លើយថ  សចចំ ចរយិ,  អហំ  មតមតកំិ  ឯកំ 

ហតថិេបតកំ  េបេសមិ   បពិ្រតេ ក ចរយ  ពិតែមន  ខញុចំិញចឹ មកូន

ដរំមួីយ  េ្រពះេមរបស់ ្ល ប ់ ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពល ស់េតឿនថ  ហតថិេន  នម  វុឌ បិប ្ត  

េបសេកេយវ  មេរន្តិ,  មត ំ  េបេសតិ  ធមម ដរំ ី  កលធេំឡើង  

េ្រចើនសម្ល ប់អនកចញិចឹ ម   អនកកុចំិញចឹ ម េឡើយ  ។   

 ឥនទសមនេគត្ត បសេពលតបថ   េតន   វនិ   វត្តិតុ ំ   ន   

សេកក ម ិ  ចរយិ   បពិ្រតេ ក ចរយ   ខញុមំិន ចេបះបង់ េចល

បនេទ  ។   

 បសេពធិសត្វេពលថ េបើដូេចន ះ អនកនឹងដឹងេ យខ្លួនឯង  ។  

ឥនទសមនេគត្ត បសក៏េនែតចិញចឹ មកូនដរំេីនះ  ។   េ្រកយមកកូនដរំ ី
េនះមន ងកយធ ំ   េពលមួយ កលពួក បសនគំន េទកន់ទីឆង យ  

េដើមបរីកេមើមេឈើនិងែផ្លេឈើទងំ យកនុងៃ្រព   េហើយស្រមកេនទីេនះ  

ពីរបីៃថង  ដរំេីនះក៏ចុះេ្របង រុះេរ ើបណ្ណ ឲយេខទចខទី បែំបកក្អមទឹកផឹក 

េបះផទ ងំថមេចល   ដកបនទះក្ត រេចល   េហើយចូលកន់ទីពួន  ឈរ ក់
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ខ្លួនរង់ចេំមើលផ្លូ វមកៃន បស  េ យ ងំចតិ្តថ   នឹងសម្ល ប់ បស

េនះេហើយសឹមេទ  ។   បសឥនទសមនេគត្តរក រទុកឲយដរំបីន 

េហើយ  េដើរមកមុន បសទងំអស់   លុះេឃើញដរំេីនះ  កចូ៏លេទរក ម

ធមម   ភ្ល មេនះ  ដរំេីនះក៏េចញមកអពីំទីពួន យក្របេមយចប់ បស

េបកេទនឹងែផនដី យកេជើងជន់កបលេធ្វើឲយដល់នូវេសចក្តី ្ល ប ់ បន្លឺ
សេំឡងខ្ល ងំេហើយចូលកន់ៃ្រព   ។   ពួក បសដ៏េសស  ក៏្របប់ដណឹំង

េនះឲយ្រពះបរមេពធិសត្វ្រជប  ។  

 ្រពះម សត្វេពលថ មិនគួរេធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន លជមួយនឹង

បុគគល ្រកក់េឡើយ   េហើយេពលគថទងំេនះថ  

 ន   សនថវ ំ   កបុរេិសន   កយិ   

 អរេិយនរេិយន    បជនមតថ ំ

 ចិ នុវុេ ្ឋ បិ    កេ តិ   បប ំ

 គេជ    យថ    ឥនទសមនេគត្ត ំ  ។ 

បុគគលកុគំបបេីធ្វើេសចក្តីសនិទធ ន ល ជមួយនឹងបុរស

មក អរយិបុគគល ដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍ ( ក៏មិន

គបបេីធ្វើនូវេសចក្តីសនិទធ ន ល )    ជមួយនឹងបុគគលមិន

ែមនជអរយិៈ  ( បុគគលមិនែមនជអរយិៈ )  សូមបេីន

ជមួយគន អស់កលយូរ    រែមងេធ្វើអេំពើ ្រកក់   ដូចជ 
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ដរំកីលេ្រពចនូវ បសេឈម ះ  ឥនទសមនេគត្ត  ។  

 យេទរ (១)   ជញញ    សទិេ     មមន្ត ិ

 សីេលន    បញញ យ    សុេតន   ចប ិ

 េតេនវ    េមត្តឹ    កយិ ថ     សទធ ឹ

 សុេខ  ហេវ  សបបុរេិសន  សងគេម   ។ 

បុគគលគបបដីឹងនូវជន ថ  បុគគលេនះេសមើគន   េ យ

សីលផង  បញញ ផង   សុតៈផង   របស់អញ   គបបេីធ្វើនូវ

េម្រតីជមួយនឹងជនេនះចុះ  ( េ្រពះ )  ករគប់រក

េ យសបបុរស  ែតងនមំកនូវេសចក្តីសុខេ យពិត  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  ន  សនថវ ំ  កបុរេិសន   កយិ  

េសចក្តីថ  បុគគលមិនគបបេីធ្វើេសចក្តីសនិទធ ន លេ យអំ ចត ្ហ   ឬ 

េសចក្តីសនិទធ ន លេ យអំ ចភពជមិត្ត ជមួយនឹងមនុស ែដលេ្រចើន 

េទេ យេសចក្តេី្រកធ  ែដលគួរេខពើម  ។   

 បទថ   អរេិយ  កនុងបទថ   អរេិយនរេិយន   បជនមតថ ំ 

បនដល់   អរយិៈ  ៤  ពួក   គឺ ចរអរយិៈ      អរយិៈែផនកខងមរយទ 

១  លិងគអរយិៈ   អរយិៈេ យេភទ ១   ទស នអរយិៈ   អរយិៈកនុងករ

                                                            

១-ចបប់ម ចុ ជ   យេទវ   ចបប់ឆដ្ឋសងគ យនជ  យ ំេត្វវ   ។  
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េឃើញ ១   បដិេវធអរយិៈ  អរយិៈកនុងករចក់ធ្លុះ ១   ប ្ត អរយិៈទងំ

េនះ  ចរអរយិៈ   ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្របថន យកកនុងេសចក្ដីេនះ    ។     

អធិបបយថ  អរយិបុគគលដឹងចបស់នូវ្របេយជន៍  គឺ គ ល់ផល  ឈ្ល ស-

ៃវកនុង្របេយជន ៍  និងមនិែមនជ្របេយជន៍  ងំេនកនុង ចរៈ  មនិ

គបបេីធ្វើនូវេសចក្តីសនិទធ ន លេ យអំ ចត ្ហ    ឬសនិទធ ន លេ យ 

អំ ចភពជមតិ្ត  ជមួយនឹងបុគគលែដលមិនែមនជអរយិៈ  គឺបុគគល

្រទុស្តសីលែដលមិនមនករេអៀនខម ស  ។  

  សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ េ្រពះបុគគលមនិែមនជអរយិៈេនះ សូមបេីនជមួយគន  

អស់កលយូរ ក៏មិនរឭកេឃើញដល់ករេនរួមគន េនះ គឺមនែតេធ្វើអេំពើ
្រកក់ប៉ុេ ្ណ ះ  ។   

 សួរថ   ដូចអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ  ដូចដរំសីម្ល ប់ បសេឈម ះឥនទសមនេគត្តដូេចន ះ  ។ 

 បទជេដើមថ  យេទរ ជញញ   សទិេ    មមំ   េសចក្តថី  គបប ី
ដឹងនូវជន ថ   បុគគលេនះេសមើនឹងេយើងេ យសីលជេដើម   គបបេីធ្វើ
នូវេម្រតីជមួយនឹងបុគគលេនះប៉ុេ ្ណ ះ  ករគបរ់កសបបុរសែតងនមំក

នូវេសចក្តសុីខេ យពិត  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វទូនម នពួកឥសីថ   ធមម មនុស េយើង   មិនគួរ 
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េធ្វើខ្លួនឲយេគ្របេ ្រកេឡើយ    គួរសិក ឲយល្អ     េហើយចត់ែចងបូជសព 

ឥនទសមនេគត្ត បស  ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ   េ្រកយអពីំចុតិបនេទកន់

្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ឥនទសមនេគត្តកនុងកលេនះ  បនមក

ជភិកខុ ្របេ ្រកកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក្រគ្ូរបចគំណៈ  គឺ  តថគត  
េនះឯង  ៕ 

 

ចប ់អដឋកថា ឥនទសមានេគាតតជាតក ទ ី១ ។ 
 
 

អដ្ឋកថ សនថវជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

បូជេភ្លើង  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្តើមថ   ន  

សនថវ ម    បរមតថិ   បបិេយ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វទងំអស់   ដូចេរឿងែដលបនេពលទុកេហើយកនុង នងគុដ្ឋ-

ជតក   ( ឯកនិបត  )  ខងេដើមេនះឯង  ។  

 បនឮថ ភិកខុទងំ យេឃើញជដិលទងំេនះបូជេភ្លើង េទើប

្រកបបងគទូំលសួរ្រពះមន្រពះភគថ    បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន    ជដិល
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ទងំ យ្រប្រពឹត្តតបៈខុសមន្របករេផ ងៗ    េសចក្តីចេ្រមើនកនុងករ

្រប្រពឹត្តតបៈេនះមនែដរឬ ? 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ    មន លភិកខុទងំ យ    មិនមនេសចក្តី
ចេ្រមើន មួយ   កនុងករ្រប្រពឹត្តតបៈដូេចនះេឡើយ   សូមបបុី ណបណ្ឌិ ត

ទងំ យក៏សមគ ល់ថ  មិនមនេសចក្តីចេ្រមើនកនុងករបូជេភ្លើងេនះ 

េទើបយកទឹកពន្លត់េភ្លើង  យកអងកត់ឧសជេដើមេបះេចល  េហើយមិន

បន្រតឡប់មកេមើលេទៀត    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធក

ដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍   ម បិ
បងក ត់េភ្លើងកនុងៃថង្របសូត្រពះបរមេពធិសត្វទុក  េហើយសួរ្រពះេពធិសត្វ

កនុងកលមន យុបន ១៦ ឆន ថំ   មន លកូន  កូននឹងទទួលយកេភ្លើង

កនុងៃថងែដលកូនឯងេកើតេទបេ្រមើកនុងៃ្រព   ឬក៏េរៀនៃ្រតេវទេដើមប្ីរគប់្រគង

្រទពយសមបត្តិកនុងភពជឃ ស ?  

 ្រពះេពធិសត្វេឆ្លើយថ  ខញុមំិន្រតូវករេន្រគប់្រគងផទះេទ  ខញុនឹំង

បេ្រមើេភ្លើងកនុងៃ្រព  េដើមបេីទកន់្រពហមេ ក  េហើយេទើបទទួលយកេភ្លើង

កនុងៃថងេកើត ថ្វ យបងគំ ម បិ ចូលកនៃ់្រព េនកនុងបណ្ណ

បេ្រមើេភ្លើង  ។   
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 ៃថងមួយ   ្រពះបរមេពធិសត្វេទកនទី់និមន្តន ៍   បនបយសនិង

សបបមិក  គតិថ   អញនឹងថ្វ យបយសេនះចេំពះម ្រពហម   េទើបន ំ

បយសេនះមក ងំចតិ្តថ អញនឹងបូជ្រពះអគគជីមច ស់ ឲយ្រទងផ់ឹក

បយសផ េំ យសបបមុិន េហើយបចបយសេទកនុងេភ្លើង បយស

មនជតិេ្របងេ្រចើន  ្រគន់ែត ក់េទកនុងេភ្លើងភ្ល ម  េភ្លើងកេ៏ឆះសេនធ -

សេនធ លេទេឆះបណ្ណ    ។   ្រពះេពធិសត្វខ្ល ចផង   តក់ស្លុតផង 

ក៏រត់េចញេទឈរខងេ្រក េពលពកយដែដលៗ ថ កបុរេិសហិ  

នម   សនថេ   ន  កតេព្វ ,  ឥទនិ   េម  ឥមិន  អគគិន  កិេចឆន  

ក   បណ្ណ   ឈបិ   មិនគួរេធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន លជមួយ

នឹងបុគគល មកេឡើយ េពលេនះបណ្ណ របស់អញែដលេធ្វើេ យ

លបំក  ្រតូវេភ្លើងេឆះអស់    េហើយេពលគថទី  ១ ថ  

 ន   សនថវ ម    បរមតថិ   បបិេយ 

 េយ   សនថេ    កបុរេិសន   េ ត ិ

 សន្តបបេិ    សបបនិ     បយេសន 

 កិចឆ    កតំ    បណ្ណកុដឹ   អទឌ ហិ  ។ 

ករសនិទធ ន ល    ជមួយនឹងបុរស មក   របស់ដៃទ

មកៃ្រកែលងជងករសនិទធ ន ល  ( េនះ )  មនិមនេទ

ដូចជេភ្លើង    ែដលេយើងឲយែឆ្អតេ យសបបនិិងបយស  
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េនែតេឆះខទមស្លឹកែដលេយើងេធ្វើេហើយេ យលបំក  ។    

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   ន  សនថវ ម    េសចក្តីថ    េសចក្តី
សនិទធ ន លមនពីរយ៉ង  គឺ     េសចក្តីសនិទធ ន លេ យអំ ចត ្ហ   ១

េសចក្តសីនិទធ ន លេ យភពជមិត្ត  ១  មិនមនរបស់ដៃទ មក ្រកក់

េថកទបជងករសនិទធ ន លពីរយ៉ងេនះេទ  ។   

 បទថ  េយ  សនថេ   កបុរេិសន  េសចក្តីថ  មិនមនេសចក្ត ី

សនិទធ ន លដៃទ   ែដល មកៃ្រកែលងជងេសចក្តីសនិទធ ន លពីរយ៉ងជ 

មួយនឹងបុរស មកេនះេឡើយ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ េ្រពះេភ្លើងែដលេយើងឲយែឆ្អតេហើយេ យសបប ិ និង

បយស  េនែតេឆះបណ្ណ ែដលេយើងេធ្វើេហើយេ យលបំក  ។  

 កល្រពះបរមេពធិសត្វេពលយ៉ងេនះេហើយ ក៏គិតថ អញមិន 

្រតូវករេ យវតថុ ែដលទម្ល យមិត្តេទ េទើបយកទឹកពន្លត់េភ្លើងេនះ យក 

ឧសេបះេចល  ចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្ត  េឃើញេម្រមឹគមួយេឈម ះ 

ម លិទធមត់ ជសីហ៍ ខ្ល ធ ំ  និងខ្ល ដបំង  េទើប្រតិះរះិថ  ករ្របេសើរ

ដៃទ  េ្រកអពីំករសនិទធ ន លជមួយនឹងសបបុរសមិនមនេឡើយ េទើប

េពលគថទី  ២  ថ 

 ន   សនថវ ម    បរមតថិ   េសេយយ 
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 េយ   សនថេ    សបបុរេិសន     េ តិ  

 សីហស     ពយគឃស    ច   ទីបិេន   ច 

 ម   មុខំ   េលហតិ   សនថេវន  ។ 

ករសនិទធ ន ល     ជមួយនឹងសបបុរស     របស់ដៃទ 

្របេសើរៃ្រកែលងជងករសនិទធ ន ល  ( េនះ )  មិនមនេទ

ដូចជេម្រមគឹេឈម ះ ម  លិទធមត់ៃនេស្តច ជសីហ៍

ផង  ខ្ល ធផំង  ខ្ល ដបំងផង  េ្រពះករសនិទធ ន ល  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ម  មុខ ំ  េលហត ិ  សនថេវន 

េសចក្តថី េម្រមឹគេឈម ះ ម  លិទធមត់សត្វទងំបីេ យេសចក្តសីនិទធ-

ន ល   គឺេ យអំ ចេសចក្តីេសន   ។ 

 កល្រពះបរមេពធិសត្វេពលយ៉ងេនះេហើយ      ក៏ចូលេទកន់

ៃ្រពហិមពន្ត បួសជ បស ញុងំអភិញញ និងសមបត្តឲិយេកើតេឡើង 

េ្រកយអពីំអស់ជវីតិ  កេ៏ទកន់្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   ឥសីកនុងកលេនះ   គឺ  តថគត  េនះ

ឯង   ៕ 
ចប់ អដឋកថា សនថវជាតក ទ ី២ ។ 
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អដ្ឋកថ សសុមីជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

ថ្វ យទន មករេពញចិត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមន

ពកយេផ្តើមថ   ក    មិគ  េសតទន្ត   តវេីម  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងពិ ្ត រថ  េនកនុងនគរ វតថី  េពលខ្លះ្រតកូលមួយប៉ុេ ្ណ ះ 

ថ្វ យទនដល់ភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធន េពលខ្លះគន េ្រចើន រួមគន

ថ្វ យទនជពួក   េពលខ្លះថ្វ យទន មថនល់   ។   េពលខ្លះ  អនក្រកុង

ទងំអស់រួមឆនទៈគន ថ្វ យទន  ប៉ុែន្តេពលេនះ អនក្រកុងរួមឆនទៈគន េ្រត ម

្របេគនបរកិខ រ្រគប់យ៉ង  ( ពួកជនទងំេនះ )  ែចកេចញជពីរពួក  មួយ

ពួកនិយយថ  ពួកេយើង្របេគនទនេ យបរកិខ រ្រគប់្របេភទេនះ   ដល់

អញញតិតថិយ  មួយពួកនិយយថ ពួកេយើងនឹង្របេគនទនចេំពះភិកខុសងឃ 

មន្រពះពុទធជ្របធន   ។   កលករជែជកគន ្រប្រពឹត្តេទេរឿយៗ  យ៉ង

េនះ   ពួក វកអញញតិតថិយក៏និយយថ   ពួកេយើងនឹងឲយទនដល់អញញ-

តិតថិយបុ៉េ ្ណ ះ ពួក វករបស់្រពះពុទធក៏និយយថ ្របេគនទនចេំពះ

ភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធនប៉ុេ ្ណ ះ កលពកយែដលនិយយថ 

េយើងនឹងេធ្វើៗ  មនេ្រចើន  មនុស ែដលនិយយថ  េយើងនឹង្របេគនចេំពះ

ភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធនកម៏នេ្រចើនជធមម   ពកយៃនមនុស ទងំ
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េនះក៏ជពកយ ងំម ំ  ។  ពួក វកអញញតិតថិយមិន ចេធ្វើឲយអន្ត យ

ដល់ទនែដលគួរថ្វ យចេំពះ្រពះពុទធបន   ។    អនក្រកុងក៏និមន្តភកិខុសងឃ

មន្រពះពុទធជ្របធន នគំន បេំពញម ទនអស់ ៧ ៃថង  កនុងៃថងទី ៧ 

បន្របេគនបរកិខ រ្រគប់យ៉ង   ។   ្រពះ ្ត ្រទង់េធ្វើអនុេមទន   ញុងំ

ម ជនឲយរកី យេ យមគគផលេហើយ  េទើបយងេទកន់វត្តេជតពន  ។   

កលភិកខុសងឃសែម្តងវត្ត េទើប្រទង់យងេទ្របថប់ឈរ្រតង់យ៉មុខ្រពះ

គនធកុដិ  ្របទនសុគេ ទេហើយេស្តចយងចូលកន់្រពះគនធកុដិវញិ  ។   

 េពលរេសៀល ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមម-

សភថ  វុេ ទងំ យ  ពួក វករបស់អញញតិតថិយ  សូមបពីយយម

េធ្វើឲយអន្ត យទនែដលគួរ្របេគនចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ ក៏មិន ចនឹង

េធ្វើឲយអន្ត យបន ករ្របេគនេ្រគ ងបរកិខ រទងំពួងេនះ បនមកដល់

បទមូលៃន្រពះសមម សមពុទធទងំអស់  ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក

្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យ

អងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។   កលភកិខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ  ពួក វកអញញតិតថយិទងំេនះ  បនពយយមេធ្វើឲយអន្ត យ

ដល់ទនែដលគួរដល់តថគត  ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ក៏មិនែមន

េទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏បនពយយមែដរ   មយង៉េទៀត   េ្រគ ងបរកិខ រទងំ 



សនថវវគគ ទី ២  សុសីមជាតក ទី ៣                      101 

  

ពួង   ក៏មកដល់េទៀបបទមូលតថគត្រគបេ់ពលែដរ     េហើយ្រទង់នយំក 

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  េនកនុងនគរព ណសី  មន្រពះ ជ្រទង់្រពះ

នមថ សុសីមៈ ។ កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងគភ៌

្រពហមណីៃនបុេ ហិតរបស់្រពះ ជអងគេនះ  ។   កល្រពះេពធសិត្វ

មន យុ ១៦ ឆន  ំ  បិ បនេធ្វើមរណកលេទ   ។   មយង៉េទៀត  បុេ -

ហិតេនះ កលេនមនជីវតិបនជអនកេធ្វើហតថិមងគលរបស់្រពះ ជ ។ 

បុេ ហិតេនះ មនេ្រគ ងឧបករណ៍និងេ្រគ ង្រប ប់ដរំ្ីរគប់យ៉ង ែដល

មនអនកនមំកកនុងកែន្លងេធ្វើមងគលដល់ដរំទីងំ យ    កនុងេពលេធ្វើហតថ-ិ

មងគលម្តងៗ  ្រទពយ្របមណមួយេកដិេកើតេឡើងដល់បុេ ហិតេនះ  ។  

េ្រកយមក កលដល់ពិធីមេ ្រសពកនុងហតថិមងគលបនមកដល់ ពួក

្រពហមណ៍ដៃទៗ ចូលេទគល់្រពះ ជ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន មេ ្រសពកនុងពិធីហតថិមងគលបនមកដល់េហើយ គួរេធ្វើពិធី
មងគល ប៉ុែន្តបុត្តរបស់បុេ ហិតេនេកមង ស់  មិនេចះៃ្រតេវទ  មិនេចះ

សូ្រតបេំពរដរំ ី   ពួកទូលបងគនឹំងេធ្វើមងគលឲយដរំេី យខ្លួនឯង  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់យល់្រពមថ  ្របៃពេហើយអនកទងំ យ  ។   ពួក

្រពហមណ៍មន ក់ៗ  រកី យេ្រតកអរ  េដើរេទមកេ យគិតថ  ពួកេយើងមនិ

ឲយកូនរបស់បុេ ហិតេធ្វើពិធីមងគលឲយដរំ ី  នឹងេធ្វើេ យខ្លួនឯង  េហើយនឹង 
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បនទទួល្រទពយយ៉ងេ្រចើន   ។    កលដល់ៃថងទី  ៤   នឹងមនពិធីមងគល 

ឲយដរំ ី  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  ម របស់្រពះបរមេពធិសត្វបនដឹងដណឹំង

េនះ ក៏េកើតទុកខេ កេ ថ ធមម ករេធ្វើហតថិមងគលជតួនទីរបស់អញ 

៧ ជួរ្រតកូលមកេហើយ   វង ្រតកូលរបស់អញនឹង បសូនយេហើយ   ឯ

អញក៏នឹង បសូនយចក្រទពយសមបត្តែិដរ  ។    

 ្រពះេពធិសត្វសួរម ថ  បពិ្រតអនកែម៉  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនក

ែម៉យ ំ   ។    លុះបន ្ត ប់េហតុករណ៍េនះេហើយ ក៏លួងេ មម ថ 

 បពិ្រតអនកែម៉  អនកែមកុ៉េំ កេ េឡើយ  េពល មួយកូននឹង

េធ្វើហតថិមងគលេ យខ្លួនឯង  ។   

 ម សួរថ កូនសម្ល ញ់ កូនមិនេចះៃ្រតេវទ មិនេចះសូ្រតបេំពរ

ដរំ ី  កូននឹងេធ្វើហតថិមងគលបនដូចេម្ដច ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ បពិ្រតអនកែម៉ កល េគនឹងេធ្វើពិធី
មងគលឲយដរំ ី? 

 ម េឆ្លើយថ   មន លកូន  កនុងៃថងទី  ៤ អពីំៃថងេនះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ  បពិ្រតអនកែម ៉ ចរយែដលជនំញខង

ៃ្រតេវទ  េចះសូ្រតបេំពរដរំេីនះេនទី  ?   

 ម ្របប់ថ  កូនសម្ល ញ់  ចរយទិ បេមកខែដលមនសភព
ែបបេនះ េនឯនគរតកកសិ  ែដនគនធ រៈ ឆង យអពីំទីេនះ ១២០ េយជន៍ ។
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  ្រពះបរមេពធិសត្វលួងេ មម ថ  បពិ្រតអនកែម ៉  កូនមិន

្រពម ឲយ្រតកូលរបស់េយើងវនិសេឡើយ   ៃថងែស្អកេនះ  កូននឹងេទកន់

នគរ តកកសិ   េធ្វើដេំណើ រែតមួយៃថងឲយដល់   េរៀនៃ្រតេវទនិងសូ្រតបេំពរ

ដរំែីតមួយយប់ប៉ុេ ្ណ ះ  ្រពឹកេឡើងនឹង្រតឡប់មក  េហើយេធ្វើពិធីមងគល

ឲយដរំកីនុងៃថងទី ៤   ។   

 ៃថងែស្អកេឡើង ្រពះេពធិសត្វបរេិភគ រអពីំ្រពលឹម េចញ

ដេំណើ រែតមន ក់ឯង   ែតមួយៃថងកដ៏ល់នគរតកកសិ    ចូលេទថ្វ យបងគ ំ

ចរយេហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។  ្រគេនះ  ចរយសួរ្រពះ

េពធិសត្វថ  កុេ   គេ សិ  ត  ែនអនកដច៏េ្រមើន   អនកមកអពីំ

ទី  ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ ព ណសិេ  ចរយិ បពិ្រត

េ ក ចរយ   ខញុមំកអពីំនគរព ណសី  ។ 

 ចរយសួរថ   េកនេតថន    អនកមក្រតូវករអ្វី ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ  តុម្ហ កំ  សន្តិេក  តេយ  េវេទ  ច 

ហតថសុិត្តញច   ឧគគណ្ហ ន ថ យ  ខញុ ្ំរតូវករេរៀនៃ្រតេវទនិងសូ្រតបេំពរដរំ ី
កនុងសមន ក់េ ក ចរយ  ។ 

 ចរយេពលថ   ្របៃពេហើយអនកដ៏ចេ្រមើន   ចូរអនកេរៀនចុះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  បពិ្រតេ ក ចរយ  ករងររបស់ខញុ  ំ
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បនទ ន់ខ្ល ងំ ស់ េហើយក៏តំ លេរឿងទងំអស់ឲយ ចរយបន្រជប 

រួចេពលថ  ខញុមំកអស់ចមង យផ្លូ វ  ១២០  េយជន៍េ យេធ្វើដេំណើ រែត

មួយៃថងប៉ុេ ្ណ ះ     ៃថងេនះ   សូមេ ក ចរយឲយឱកសដល់ខញុមួំយយប ់   

ខញុមំនឱកសស្រមប់េរៀនែតមួយយប់ប៉ុេ ្ណ ះ  េ្រពះៃថងទី ៣  អពីំៃថង

េនះ នឹងមនពិធីមងគលដល់ដរំ ី ខញុសូំមេរៀន្រគប់វជិជ ្រតមឹែតេមៗ ប៉ុេ ្ណ ះ  

លុះ ចរយឲយឱកស  េទើប ងេជើង ចរយ  កក់ញចប្់រទពយ ១ ពន់

ខងមុខ ចរយ  ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយចុះចបេ់ផ្តើមេរៀនវជិជ   លុះអរុណ

រះេឡើង   ក៏េរៀនចប់ៃ្រតេវទនិងសូ្រតបេំពរដរំ ី   េទើបសួរ ចរយថ  

 បពិ្រតេ ក ចរយ  េនមនវជិជ ដៃទៗ េទៀត  ែដរឬេទ ?   

 ចរយេឆ្លើយថ  មិនមនេទ  ចប់អស់េហើយ   ។   ្រពះម សត្វ

្របប់អពីំករបត់េទៃនសិលបៈឲយ ចរយ ្ត ប់ថ បពិ្រតេ ក ចរយ 

កនុងគមពីរេនះមនបទ ច់អស់ប៉ុេណ្ណះ មនកែន្លង យប៉យេ្រពះករ

្វ ធយយប៉ុេណ្ណះ ចប់អពីំេពលេនះេទ េ កគបប្ីរបប់អេន្ត សិក

ទងំ យយ៉ងេនះ េ្រសចេហើយ បរេិភគ រអពីំ្រពលឹម ថ្វ យបងគំ

ចរយ្រតឡប់េទនគរព ណសីវញិ េ យេធ្វើដេំណើ រែតមួយៃថង

ប៉ុេ ្ណ ះ   ។   លុះមកដល់នគរព ណសី ក៏ចូលេទថ្វ យបងគមំ   ។ 

 ម សួរថ   កូនេរៀនសិលបៈចប់េហើយឬ  ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ  បទ   ចប់េហើយអនកែម៉   ។   េធ្វើម
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ឲយេ្រតកអរេហើយ  ។    

 ៃថងែស្អកេឡើង  ជនទងំ យេ្រត មេធ្វើពិធមីងគលដល់ដរំយ៉ីងធ ំ

ម ជនចត់ែចងេ្រត មដរំេីរៀងៗ ខ្លួន  បពំក់េ្រគ ង្រប ប់ែដលេធ្វើអពីំ

មស ចងទង់មស ្រគបដណ្ត ប់េ យប ្ដ ញមស ក់ែតងេរៀបចំ

ន្រពះ ជ ងំ  ពួក្រពហមណ៍្រប ប់ ក់ែតងេរៀបចរំង់ចេំ យ ងំ

ចិត្តថ  ពួកេយើងនឹងេធ្វើពិធីមងគលដល់ដរំ ី  សូមប្ីរពះបទសុសីមៈ ក៏្រទង់

េពរេពញេ យយស បញជ ឲយ ជបរ ិ រកន់េ្រគ ងឧបករណ៍យងេទ

កន់មងគល ្ឋ ន  ។  ចែំណក្រពះម បុរសក៏ ក់ែតងខ្លួនេ យេ្រគ ង

អលងក រដ៏្រសស់ ្អ ត   មនបរស័ិទរបស់ខ្លួនេចមេ មជបរ ិ រ   េទកន់

សមន ក្់រពះ ជេហើយ្រកបទូលសួរថ  បពិ្រតម ជ បនឮថ ្រពះ

អងគេធ្វើវង របស់ទូលបងគនិំងវង របស់្រពះអងគឲយវនិសេហើយ  ្រទងប់ន

្រ ស់ថ   េយើងនឹងឲយ្រពហមណ៍ដៃទេធ្វើពិធមីងគលដល់ដរំ ី   េហើយ្រទង់

្របគល់េ្រគ ង្រប ប់ដរំ ី  និងឧបករណ៍ឲយ ( ្រពហមណ៍ទងំេនះ ) ពិត

ែមនឬ     េហើយេពលគថទី  ១  ថ  

 ក    មិគ   េសតទន្ត     តវេីម 

 បេ សត ំ      េហមជ ភឆិនន  

 េត   េត   ទទមតី ិ  សុសីម  ្រពសិូ 

 អនុស រ ំ       េបត្តិបិ ម នំ   ។ 
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បពិ្រត្រពះ ជ   ្រទង់្រពះនមសុសីមៈ   ្រមឹគេខម    មន

ភ្លុកស  ( ដរំ ី )  េនះរបស់្រពះអងគេ្រចើនជងរយ  បិទបងំ

េ យប ្ដ ញមស   ្រពះអងគ្រទង់រឭកនូវ្រពះបិ និង 

ជី   ( របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ) េទើប្រ ស់ថ   អញនឹងឲយដរំ ី
ទងំ យេនះ  ដល់្រពហមណ៍ទងំេនះ  ែមនឬ   ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  េត  េត   ទទមតី ិ  សុសីម  ្រពូសិ

េសចក្ដីថ  េយើងឲយដរំទីងំេនះដល់្រពហមណ៍ទងំេនះ  គឺេធ្វើឲយជរបស់ 

្រពហមណ៍េនះ  ។  អធិបបយថ  េយើងនឹងឲយដរំែីដល្រប ប់េ យ

េ្រគ ងអលងក រទងំពួង ្របមណ ១០០  ែដលមនរូប ងេខម  ភ្លុកសដល់

្រពហមណ៍ពួកដៃទ  ។  បពិ្រត្រពះ ជ្រទង្់រពះនមសុសីមៈ   ្រពះអងគ

្រ ស់យ៉ងេនះ   ពិតែមនឬ ?     

 បទថ   អនុស រ ំ េបត្តិបិ ម នំ   េសចក្តីថ   ្រពះអងគ្រទង់

រឭកដល់អេំពើរបស់្រពះបិ និង្រពះអយយេកេរឿយៗ កនុងវង របស់ទូល-

បងគ ំ  និងវង របស់្រពះអងគ   ។    េសចក្តីេនះេ កអធិបបយថ   បពិ្រត

ម ជ  បិ និងជី របស់ទូលបងគ ំ បនេធ្វើពិធីមងគលដល់ដរំរីបស់្រពះ

ជនក ្រពះអយយេករបស់្រពះអងគ រហូតអស់ ៧ ជួរ្រតកូលមកេហើយ ្រពះ

អងគសូមប្ីរទង់រឭកេឃើញយ៉ងេនះ    ក៏េនែតេធ្វើវង ្រតកូលរបស់ទូលបងគំ

ទងំ យនិងវង ្រតកូលរបស់្រពះអងគឲយវនិសេទៀត  បនឮថ  ្រពះអងគ
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្រទង់្រ ស់បញជ យ៉ងេនះ  ពិតែមនឬ  ? 

 ្រពះ ជសុសីមៈ  ្រទង់្រពះស ្ត បព់កយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ

េហើយេទើប្រ ស់្រពះគថទី  ២  ថ 

 ក    មិគ   េសតទន្ត     មមីេម 

 បេ សត ំ      េហមជ ភឆិនន  

 េត   េត   ទទមតី ិ  វទមិ   មណវ   

 អនុស រ ំ     េបត្តិបិ ម នំ  ។ 

មន លមណព   ្រមឹគេខម    មនភ្លុកសេនះ  របស់ខញុ េំ្រចើន

ជងរយ   បិទបងំេ យប ្ត ញមស   ខញុកំលរឭកនូវ

បិ និងជី  េទើបេពលថ ខញុនឹំងឲយនូវដរំទីងំ យ 

េនះ  ដល់្រពហមណ៍ទងំេនះែមន  ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   េត   េត   ទទម ិ   េសចក្តីថ   

មន លមណព េយើងនិយយថ េយើងនឹងឲយដរំទីងំេនះដល់្រពហមណ៍

ទងំ យេនះពិតែមន  អធិបបយថ  េយើងបននិយយនឹង្រពហមណ៍

ទងំេនះថ  េយើងនឹងឲយដរំទីងំ យេនះ  ដល់្រពហមណ៍ទងំេនះជ

ករពិត  ។  

 បទថ    អនុស រ ំ  េសចក្ដីថ   េយើងេនរឭកបននូវកិរយិរបស់

បិ និងជី របស់អនកេរឿយៗ     មិនែមនមិនរឭកេទ    ។     ្រពះ ជ្រទង់ 
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្រ ស់យ៉ងេនះ  េ យ្រទង់បង្ហ ញថ  សូមបេីយើងករ៏ឭកបនថ បិ
និងជី របស់អនក បនេធ្វើពិធីមងគលដល់ដរំថី្វ យ្រពះបិ និង្រពះអយយ-

េករបស់េយើងពិតែមន  ។ 

 ្រគេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលសួរថ   បពិ្រតម ជ 

កល្រពះអងគ្រទង់រឭកដល់វង ្រតកូលរបស់្រពះអងគ  និងវង ្រតកូលរបស់

ទូលបងគបំន   េ្រពះេហតុអ្វីេទើប្រទង់េបះបង់ទូលបងគេំចល   េហើយឲយ

អនកដៃទេធ្វើពិធីមងគលដល់ដរំេីទវញិ  ?     

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  មន លមណព  ពួក្រពហមណ៍្របបេ់យើងថ   

អនកមិនេចះៃ្រតេវទ  និងហតថិសូ្រត   េ្រពះេហតុដូេចន ះ   េទើបេយើងឲយពួក

្រពហមណ៍ដៃទេធ្វើពិធីេនះជនួំស   ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វបន្លឺសីហនទថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ប ្ត  

្រពហមណ៍ទងំេនះ   សូមបែីតមន ក់ែដល ចចរចជមួយនឹងទូលបងគបំន

កនុងៃ្រតេវទក្តី កនុងហតថសូិ្រតក្តី  េបើមនចូរេ្រកកេឡើងមក ្រពហមណ៍ដៃទ

េ្រកអពីំទូលបងគ ំ  ែដល ចេចះៃ្រតេវទនិងហតថិសូ្រត  មួយអេន្លើេ យ

ករេធ្វើហតថមិងគល  មិនមនកនុងជមពូទ្វីបេឡើយ    ។    ្រពហមណ៍ទងំេនះ 

សូមបែីតមន ក់ ក៏មិន ចេ្រកកេឡើងជគូ្របែជងនឹង្រពះេពធិសត្វបន

េឡើយ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ  លុះតមកល់វង ្រតកូលរបស់ខ្លួនឲយគង់វង

េហើយេទើបេធ្វើពិធីមងគល  កន់យក្រទពយជេ្រចើនេទកន់លេំនវញិ  ។ 
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  ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌   កលចប់សចចធម ៌  ជនពួកខ្លះបនជ

េ បនន   ពួកខ្លះបនជសកទគមី  ពួកខ្លះបនជអនគមី   ពួកខ្លះ

បនជ្រពះអរហន្ត  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ម កនុងកលេនះ បន

មកជ្រពះនងម មយេទវកីនុងកលឥឡូវេនះ  បិ បនមកជ្រពះ 

បទសុេទធ ទនម ជ  ្រពះ ជសុសីមៈ បនមកជ ននទ   ចរយ 

ទិ បេមកខ  បនមកជ របុីត្ត   ឯមណពគឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 
 
 

ចប់  អដឋកថា សុសមីជាតក ទី ៣ ។ 
 

អដ្ឋកថ គិជឈជតក   
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ  

ចិញចឹ មម បិ មួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយ

េផ្តើមថ   យននុ    គិេជឈ   េយជនសត ំ ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េរឿងនឹងមនជក់ចបស់កនុង សវុណ្ណ មជតក (ម នបិត )

ឯេ ះ  ។  

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ មន លភិកខុ  បនឮថ អនក

ចិញចឹ ម្រគហសថ   ពិតែមនឬ ?     
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 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ពិតែមន  ។     

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ   ្រគហសថេនះជនរ  ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   ពួកគត់ជម បិ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ឲយ ធុករថ   ្របៃពេហើយ   ្របៃពេហើយ

េហើយ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ  អនកទងំ យ  កុតំិះេដៀល

ភិកខុ េនះេឡើយ  សូមបបុី ណបណ្ឌិ តទងំ យ  ក៏បនេធ្វើឧបករៈដល់

អនកមិនែមនជញតិេ យអំ ចគុណែដរ  ចែំណកម បិ របស់

ភិកខុ េនះជភរៈេ យពិត  េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្តងដូច

តេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី    ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិជ ម ត    អនកចិញចឹ មម បិ េនឯ

គិជឈបព៌ត   ។   េពលមួយមនពយុះេភ្ល ងធ ំ   ម តទងំ យមិន ច្រទ ំ

នឹងពយុះេនះបន េ្រពះខ្ល ចរង េទើបនគំន េហើរេគចេចញមកកនន់គរ

ព ណសី  ទេំនែកបរកែំពងនិង្រប យរងញ័រច្ំរបប់  ។  កនុងេពល

េនះ េសដ្ឋនីគរព ណសីេចញអពីំនគរេទងូតទឹក េឃើញ ម តទងំេនះ

លបំក េទើបចប់យកមក កក់ែន្លងមួយ ែដល ចករពរេភ្ល ងបន 

បងក តេ់ភ្លើងឲយ ងំ េហើយបញជូ នមនុស ឲយេទកន់ៃ្រពេចល កសព

េគ  រក ច់េគមកឲយ ម តទងំេនះ េហើយចត់ែចងកររក   កលពយុះ
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េភ្ល ងសងប់    ម តទងំ យកម៏ន ងកយរងឹម ំ   នគំន េហើរ្រតឡប់េទ

កន់ភនវំញិ   ពួក ម ត្របជុគំន ្របឹក ថ   េសដ្ឋីនគរព ណសីបនជួយពួក

េយើងឲយបនមកកន់ទីេនះវញិ ពួកេយើងគួរែតតបសនងសងគុណដល់

អនកែដលជួយពួកេយើង    េបើដូេចន ះ ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ   អនក

បនសពំតឬ់េ្រគ ង ភរណៈ្របេភទ    អនកេនះគបបពីវំតថុ េនះ  យក

េទទម្ល កឲ់យធ្ល ក់្រតង់ទី្រសឡះជិតផទះេសដ្ឋនីគរព ណសីេនះ  ។  ចប់

ងំអពីំេពលេនះមក ម តទងំេនះ រង់ចកំរេធ្វស្របែហសរបស់ពួក

មនុស ែដល លសពំត់ និង ភរណៈក ្ត ល ល ម តនីមួយៗ ឆប

ចុះយ៉ងរហ័សដូចសត្វ ទ ងំពដុំំ ច់  យកេទទម្ល ក្់រតង់ទី្រសឡះជិត

ផទះេសដ្ឋីេនះ  ។   េសដ្ឋដីឹងថជេ្រគ ង ភរណៈរបស់ពួក ម ត  េទើបឲយ

េរ ើសវតថុទងំអស់េនះ ទុកជចែំណកៗ  ។  ម ជននគំន េទ្រកបទូល

្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ  ម តទងំ យប្លន់្រកុង  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ     អនកទងំ យចប់ ម តបនែតមួយប៉ុេ ្ណ ះ

ក៏នឹងបន្រទពយទងំអស់របស់អនកទងំ យមកវញិ េហើយ្រទង់្រ ស់ឲយ

កអ់នទ កនិ់ងសំ ញ់កនុងទីេនះៗ ម តមួយែដលចិញចឹ មម ក៏ជប់

អនទ ក់  ។  ជនទងំ យចប់ ម តេនះយកេទេ យគិតថ  នឹងថ្វ យ

្រពះ ជ  ។  េសដ្ឋីនគរព ណសីកពុំងេដើរេទគល់្រពះ ជ  លុះេឃើញ

មនុស ទងំេនះចប់ ម តយកេទថ្វ យ្រពះ ជ ក៏បនេទជមួយនឹង
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មនុស ទងំេនះ េ យគិតថ  នឹងមិនឲយអនក សម្លុតេធ្វើបប ម តមួយ

េនះ   ។    ជនទងំេនះ  ក៏ថ្វ យ ម តេនះចេំពះ្រពះ ជ  ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ     តុេម្ហ     នគរ ំ   វលុិមប ិ ្វ      វ ថ ទីន ិ 

គណ្ហ ថ     ពួកអនកប្លនអ់នកនគរ   ពសំពំតជ់េដើមេទឬ ?  

ម តេពធិសត្វ្រកបទូលថ  ម  ម ជ  បពិ្រតម ជ 

ពិតែមន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   កស   ទនិន និ   អនកទងំ យយកេទ

ឲយអនក  ?   

 ម តេពធិសត្វ្រកបទូលថ    ព ណសិេសដ្ឋសិ    បពិ្រត

ម ជ   ពួកទូលបងគយំកេទឲយេសដ្ឋនីគរព ណសី  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ? 

  ម តេពធិសត្វ្រកបទូលថ   េ្រពះេសដ្ឋីេនះ   បនឲយជីវតិដល់ 

ពួកទូលបងគ ំ ករតបសនងសងគុណចេំពះអនកមនឧបករៈមកេលើខ្លួន 

រែមងសមគួរយ៉ងៃ្រកែលង    េ្រពះេហតុដូេចន ះ    េទើបពួកទូលបងគយំក

េទឲយេសដ្ឋីេនះ   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរ ម តេពធិសត្វថ  បនឮថ ម តទងំ យ

រែមងេមើលេឃើញ កសពកនុងទី  ១០០ េយជន៍បន  ចុះេហតុអ្វី  បន

ជអនកេមើលមិនេឃើញអនទ ក់ែដលេគ ក់ស្រមប់ចប់អនក     េហើយ្រ ស់ 
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គថទី  ១  ថ  

យននុ   គិេជឈ  េយជនសតំ     កុណបន ិ  អេវកខត ិ

ក ម   ជលញច   បសញច      សជជ ប ិ ន  ពុជឈសិ  ។ 

ម តរែមង្រកេឡកេមើលេឃើញ កសពចមង យ ១០០ េយជន៍ 

បន ចុះេហតុអ្វី បនជអនកេហើរមកដល់ប ្ត ញនិងអនទ ក់

េហើយ   ក៏េនែតមិនភញ កខ់្លួន  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  យ ំ  ្រតឹមែតជនិបត   ។   បទថ    

នុ ជនមតថនិបត  ។  អធិបបយថ ធមម ម តទងំ យរែមងេមើល

េឃើញ កសពកនុងទី  ១០០  េយជន៍បន  ។  

 បទថ   សជជ បិ   ែ្របថ   ចូលជិត   គឺមកដល់  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  អនកសូមបេីហើរមកដល់ប ្ត ញនិងអនទ ក ់

ែដលេគ ក់ស្រមបច់ប់អនក   េហតុអ្វីកេ៏នែតមិនភញ ក់ខ្លួនេទៀត  ។ 

 ម តេពធិសត្វ ្ត ប់្រពះត្រមស់របស់្រពះ ជេហើយ  េទើបេពល

គថទី  ២  ថ  

យទ   ប ភេ    េ តិ     េបេ       ជីវតិសងខេយ 

 អថ   ជលញច    បសញច      សជជ បិ  ន  ពុជឈត ិ  ។ 

េសចក្តវីនិស   មនកនុងេវ    សត្វមកដល់ប ្ត ញនិង  

អនទ ក ់   រែមងមិនបនភញ ក់ខ្លួនកនុងករអស់េទៃនជីវតិ     កនុង 
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េវ េនះ ( ១ )  ។    

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   ប ភេ    គឺេសចក្តីវនិស  ។  

 បទថ   េបេ    គឺសត្វ  ។ 

 ្រពះ ជ  លុះ្រទង់្រពះស ្ត បព់កយរបស់េស្តច ម តេហើយ  េទើប

្រ ស់សួរេសដ្ឋីថ  ែនម េសដ្ឋី  ម តទងំ យនសំពំតជ់េដើមេទ

កន់ផទះរបស់អនកពិតែមនឬ ?   

 េសដ្ឋី្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  ពិតែមន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   សពំត់ជេដើមេនះ អនកយកេទ  ?  

 េសដ្ឋី្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ទូលបងគចំត់ែចងសពំត ់

េនះទុកជចែំណកៗ  ទូលបងគនឹំងឲយមច ស់េគវញិ  សូម្រពះអងគ្រទង់េម ្ត  

េ ះែលង ម តមួយេនះចុះ   ។   ម េសដ្ឋសូីមឲយ្រពះ ជេ ះែលង

ម តេពធិសត្វេនះេហើយ  សងសពំត់ជេដើមេនះ េទមច ស់េគវញិ  ។   

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ    េទើប្រទង់្របកសអរយិសចចៈ    កលចប់អរយិសចចៈ     ភិកខុ ែដល

ចិញចឹ មម េនះ  បនសេ្រមចេ បត្តិផល    េហើយ្រទង់្របជុជំតក
                                                            

១- ចបប់របស់សយមែ្របថ  េសចក្ដីវនិសនឹងមនកនុងកល   សត្វជិតនឹង
អស់ជីវតិកនុងកល    កនុងកលេនះ  េទះបីមកដល់ប ្ដ ញនិងអនទ ក ់  ក៏
ដឹងមិនបន  ។ 
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ថ ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ េសដ្ឋី
នគរព ណសី  បនមកជ របុីត្ត  ចែំណក ម តែដលចិញចឹ មម េនះ  

គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដឋកថា គិជឈជាតក ទ ី៤ ។ 
 

អដ្ឋកថ នកលុជតក 

  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ 

េឈ្ល ះគន ៃន មតយ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយ 

េផ្តើមថ   សនធ ឹ  ក ្វ    អមិេត្តន   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វទងំអស់ ដូចេរឿងែដលបនេពលទុកេហើយ កនុង ឧរគ- 

ជតក  ខងេដើមេនះែដរ  ។  

 សូមបកីនុងេរឿងេនះ ្រពះបរម ្ត ក៏្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ 

តថគតមនិែមនេធ្វើឲយម មតយទងំពីរនក់េនះ មគគីគន  ែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន ក៏តថគតបនេធ្វើឲយម មតយ

ទងំពីរនកេ់នះ មគគគីន ែដរ  េហើយេទើប្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតីតកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 



116 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ កនុង្រសុក

មួយ  លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ  បនេទេរៀនសិលបៈទងំពួងកនុងនគរតកក-

សិ  លះេភទជឃ ស  បួសជ បស  ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយ 

ចេ្រមើន  មនេមើមេឈើនិងែផ្លេឈើកនុងៃ្រពជ រ  េ យករ្រ ច់ែស្វង

រក   បន ន ក់េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត   ។    ខងចុងៃនទីច្រងកមរបស់ បស

េពធិសត្វេនះ  មនដបូំកមួយជទី ្រស័យេនៃនសត្វ ក   ។  េនជិត

ដបូំកេនះ មនគល់េឈើមួយជទី ្រស័យេនៃនសត្វពស់  ។   ពស់និង

ក ទងំពីរេនះ  ក៏េឈ្ល ះគន អស់កលជនិចច   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វ 

េពលអពីំេទសៃនករេឈ្ល ះគន  និង និសង កនុងករចេ្រមើនេម ្ត ដល់

សត្វទងំពីរេនះ េហើយទូនម នេ្រប ន្របេ ថ មិនគួរេឈ្ល ះទស់ែទងគន

េទ  គួររស់េនេ យករ មគគីគន   បនេធ្វើឲយសត្វទងំពីរ មគគីគន    ។  

កលដល់េពលែដលពស់េចញេទខងេ្រក    ក ក៏េដក មត់ែបរកបល

េទខងេ្រកដបូំក េនខងចុងទីច្រងកម  ដកដេង្ហើមេចញចូល រួចលកេ់ន

ទីេនះឯង  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញ ក េនះេដកលក់   កលនឹងសួរ

ថ  កឹ  នុ  េខ  េត  និស យ  ភយ ំ ឧបបននំ   េតើភយ័េកើតេឡើងដល់

អនកអពីំទី    េទើបេពលគថទី ១ ថ  

សនធឹ  ក ្វ    អមិេត្តន      អណ្ឌ េជន  ជ ពុជ 

វវិរយិ   ទឋំ  សយសិ      កុេ   េត  ភយមគតំ ។ 
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មន ល ក ជជ ពុជៈ  អនកេធ្វើនូវមិត្តភព  េ យស្រតូវ 

ែដលជអណ្ឌ ជៈកេំណើ តេហើយ មកេដកបេញចញចងកូម 

េតើេសចក្តភីយ័    មនមកដល់អនកអពីំទី   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  សនធឹ  ក ្វ   គឺេធ្វើនូវមិត្តភព  ។    

 បទថ  អណ្ឌ េជន  បនដល់  ពស់ែដលេកើតកនុងសុ៊ត   ។    េ

ក ថ   ជ ពុជ    ដបតិថ   ក េនះ េ ថ  ជជ ពុជៈេ្រពះេកើត

កនុងគភ ៌ ។  

 បទថ   វវិរយិ  ែ្របថ  េដក មត់  ។ 

 កល្រពះបរមេពធិសត្វេពលយ៉ងេនះេហើយ   ក ក៏េពលតប

ថ បពិ្រតេ កមច ស់ េឈម ះថស្រតូវមិនគួរេមើលងយ គួររេងក សជនិចច 

េហើយេពលគថទី ២  ថ  

សេង កេថវ     អមិត្តសមឹ       មិត្តសមមិប ិ  ន   វសិ េស 

អភយ   ភយមុបបននំ        អបិ   មូ និ  កន្តតិ  ។ 

បុគគលគបបរីេងក សកនុងស្រតូវ   មិនគបបសីនិទធ ន ល  សូមប ី
កនុងមិត្ត ភ័យែដលេកើតេឡើងអពីំជនែដលមិនគួរភ័យ 

រែមងកត់នូវឫសគល់ទងំ យបន  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ    អភយ   ភយមុបបនន ំ   បនដល់

ភ័យមិនេកើតដល់េ កអពីំឱកសេនះ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេឈម ះថ 
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មិនមនភ័យ  ។   

 សួរថ   អនក េទើបេឈម ះថជមិត្ត ? 

 េឆ្លើយថ   បុគគលែដលមិនមនភយ័ចត់ថជមិត្ត   េ្រពះេហតុ

េនះ ភ័យរែមងេកើតេឡើងអពីំមតិ្តែដលសនិទធ ន លេនះ រែមងកតសូ់មប ី
ឫសេនះេចល  អធិបបយថ  រែមង្រប្រពឹត្តេទ្រពមេដើមបកីមច តឫ់ស

គល់   េ្រពះភពែដលមិត្តដឹងចណុំចេខ យទងំអស់េហើយ  ។ 

 ្រគេនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វទូនម ន ក េនះថ   អនកកុខំ្ល ចេឡើយ 

េយើងបនេធ្វើឲយពស់េបៀតេបៀនអនកមិនបនេទៀតេឡើយ   ចប់ពីេពលេនះ 

េទ អនកកុរំេងក សនឹងពស់េនះេទៀតេឡើយ  េហើយទូនម នឲយចេ្រមើន្រពហម-

វ ិ រ  ៤  ែបរមុខចេំពះ្រពហមេ ក   ។   េ្រកយអពីំចុតិ  សត្វទងំេនះ

បនេទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ពស់និងសត្វ ក កនុងកលេនះ  បនមក

ជ មតយទងំពីរកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក បស គឺ  តថគត  

េនះឯង  ៕ 
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អដ្ឋកថ ឧប ឡ្ហកជតក  
  

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ( ១ )  ្រទង់្របរពធ 

្រពហមណ៍អនក្របកន់េសចក្តីបរសុិទធិៃនៃ្រពេខម ច  េឈម ះឧប ឡ្ហកៈ េទើប

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ ឧប ឡ្ហកនមន ំ

ដូេចនះជេដើម  ។ 
 បនឮថ ្រពហមណ៍េនះជអនកស្តុកស្តមភ មន្រទពយេ្រចើន ប៉ុែន្ត

េ្រពះែតខ្លួន្របកបេ យទិដ្ឋិ     េទើបមិនបនេធ្វើករសេ្រងគ ះដល់្រពះពុទធ

ទងំ យ  សូមប្ីរពះអងគ្រទង់គង់េនកនុងវ ិ រជិតៗ   ។    ប៉ុែន្តបុត្តរបស់

គត់ជមនុស មនបញញ    មនករយល់ដងឹ   ្រពហមណ៍្របប់បុត្តកល

ខ្លួនមនវយ័ចស់ជ ថ  ែនកូន  កូនកុដុំតពុកកនុងៃ្រពេខម ចែដលេគដុត

មនុស លងង់េខ្ល    ប៉ុែន្តគួរដុតពុកកនុងកែន្លង មួយកនុងៃ្រពេខម ចែដល

មិន្រចឡូក្រចឡេំ យបុគគល មួយ  ។ 

 បុត្តរបស់គត់េពលថ បពិ្រតេ កឪពុក កូនមិនដងឹថកែន្លង

ែដលគួរដុតពុកេទ ផ្លូ វែដលល្អ ពុកគួរនកូំនេទេហើយ្របបថ់ គួរ

ដុត្រតង់េនះ  ។  

 ្រពហមណ៍េពលថ   ្របៃពេហើយកូន  េហើយនកូំនេចញអពីំ្រកុង  
                                                            

១-ចបប់ខ្លះជ វត្តេវឡុវន័  ។ 
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េឡើងេទកន់កពូំលភនគំិជឈកូដ   រួចេពលថ    ែនកូន    ្រតង់េនះឯងជ 

កែន្លងែដលមិន្រចឡូក្រចឡ ំ   ជទីែដលមិនធ្ល ប់ដុតមនុស លងង់េខ្ល ដៃទ  

កូនគួរដុតពុកេន្រតង់េនះ   េហើយក៏េផ្តើមចុះអពីំភនជំមួយនឹងកូន  ។ 

 កនុងៃថងេនះ  េវ ជិតភ្លឺ   ្រពះបរម ្ត ្រទង់ពិចរ េមើល 

េផពង អនកែដលគួរេ្របស    ្រទង់ទតេឃើញឧបនិស យ័េ បត្តមិគគៃន

ឪពុកកូនទងំពីរនក់េនះ   េទើប្រទង់កនយ់កផ្លូ វេនះយងេទកន់េជើង

ភន ំ ដូច្រពនអនក ទ តជ់នំញកនុងផ្លូ វ ្រទង់គង់រង់ចឪំពុកកូនចុះអពីំភន ំ ។ 

ឪពុកកូនចុះអពីំភនបំនេឃើញ្រពះតថគត   ។    ្រពះមន្រពះភគ្រទងេ់ធ្វើ
បដសិ ្ឋ រៈ េហើយ្រ ស់សួរថ  កហំ គមសិ ថ ្រពហមណ  មន ល

្រពហមណ៍អនកេទ  ?    

 មណពក៏្រកបទូលេរឿងេនះឲយ្រទង់្រជប  ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ  មក  េយើងនឹងេទកន់

កែន្លងែដលបិ របស់អនក្របប់ ។ ្រពះបរម ្ត ្រទង់នឪំពុកនិងកូន

ទងំពីរនកេ់ឡើងេទកន់កពូំលភន ំ េហើយ្រ ស់សួរថ  កែន្លង េទ ?   

 មណព្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  បិ របស់ខញុ ំ

្រពះអងគ្របប់ថ  ចេន្ល ះភនទំងំបីេនះ  ។  

 ្រពះ ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លមណព បិ របស់អនកមិនែមន

្របកន់ករបរសុិទធិៃនៃ្រពេខម ចែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ     សូមប ី



សនថវវគគ ទី ២  ឧបសាឡហកជាតក ទី ៦                 121 

  

កនុងកលមុន  បិ របស់អនកក្៏របកន់ករបរសុិទធិៃនៃ្រពេខម ចែដរ  មយង៉

េទៀត  បិ របស់អនក្របប់អនកថ  ចូរដុតពុក្រតងេ់នះ  មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកលមុន ក៏្របបក់ែន្លងស្រមបដុ់ត

ខ្លួន្រតង់ទីេនះែដរ   ។   កលមណពេនះ្រកបបងគទូំល ធន   េទើប

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក្រ ស់សែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កនុងនគរ ជ្រគឹះេនះឯង  មន្រពហមណ៍េឈម ះ

ឧប ឡ្ហកៈែដរ  េហើយបុត្តរបស់្រពហមណ៍េនះ  ក៏មនសភពដូចគន

នឹងបុត្តេនះែដរ  ។  ្រគេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល

្រពហមណ៍ កនុងែដនមគធៈ លុះេរៀនចប់សិលប ្រស្តេហើយ េទើបេចញ

បួសជឥសី ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើតេឡើង  រកី យេ យឈន

សមបត្តិ    រស់េនកនុងៃ្រពហិមពន្តអស់កលយូរ     េ្រកយមកេទើបេទ

េនកនុងបណ្ណ ជិតភនគំិជឈកូដ  េដើមបេីសពរសជូរៃ្រប  ។  

 កនុងកលេនះ   ្រពហមណ៍េនះ បន្របប់បុត្តដូចគន នឹងេរឿងកនុង

បចចុបបនន  កលបុត្តេពលថ បពិ្រតេ កឪពុក សូមពុក្របប់ទីដូេចន ះ

ដល់កូនចុះ ( ្រពហមណ៍េនះ ) ក៏្របប់ទីេនះឯង  រួចចុះេទជមួយនឹង

បុត្តក៏បនេឃើញ្រពះបរមេពធិសត្វ  េហើយបនចូលេទរក  ។  ្រពះបរម

េពធិសត្វសួរេ យទនំងេនះឯង លុះ ្ត ប់ពកយរបស់មណពេហើយ 

េទើបេពលថ    មកចុះមណព   េយើងនឹងដឹងថ   ទីែដលបិ របស់អនក 
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្របប់េនះ   ្រចឡូក្រចឡ ំ ឬមិន្រចឡូក្រចឡ ំ  េហើយនបំិ និងបុត្តេឡើង

េទេលើកពូំលភន ំ   ។   កលមណពេនះេពលថ   ចេន្ល ះភនទំងំបេីនះ 

ជកែន្លងមនិ្រចឡូក្រចឡ ំ  េទើប្រពះបរមេពធិសត្វ្របបថ់  ែនមណព 

កែន្លងេនះ  មិនមន្របមណៃនអនកែដល្រតូវដុត  បិ របស់អនកេនះឯង 

េកើតកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  កនុងនគរ ជ្រគឹះេនះឯង  េឈម ះឧប ឡ្ហកៈ

ែតមយង៉ ្រតូវដុតេន្រតង់ចេន្ល ះភនេំនះ  អស់ចនួំន ១៤០០០ ជតមិក

េហើយ   ពិត ស់  កែន្លងែដលមិន្រតូវដុតក្តី  កែន្លងែដលមិនែមនជ

ៃ្រពសម នក្តី   កែន្លងែដលមិន ក់ចុះនូវ កសពក្ត ី   មិន ចរកបន

កនុងែផនដីេនះេឡើយ    េហើយកណំត់េ យបុេព្វនិ នុស តញិញ ណ   

េទើបេពលគថទងំ  ២  េនះថ  

ឧប ឡ្ហកនមនំ        សហស ន ិ  ចតុទទស 

អសមឹ  បេទេស  ទឌ ន ិ    នតថិ   េ េក  អនមត ំ ។ 

ពួកញតិេឈម ះ  ឧប ឡ្ហកៈ  ចនួំន ១៤០០០ នក់  េគ

ដុតេហើយ   កនុង្របេទសេនះ  ( ១ )     កនុងេ ករកទីែដល

មិនមនេគ ្ល ប់មិនមនេឡើយ  ។ 

យម្ហិ  សចចញច   ធេមម   ច    អហឹ   សញញេម  ទេម  
                                                            

១-គួរែ្របថ ្រពហមណ៍េឈម ះ ឧប ឡ្ហកៈ ចនួំន ១៤.០០០ នក់ ពួកញតិដុត
េហើយកនុង្របេទសេនះ  េទើប្រតូវ មនយ័របស់អដ្ឋកថ  ។ 
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ឯតទរយិ    េសវន្ត ិ       ឯត ំ េ េក    អនមតំ ។ 

សចចៈ  ១    ធមមៈ  ១    អហឹ   ១    សញញមៈ ១    ទមៈ ១ 

មនេនកនុងបុគគល   ្រពះអរយិៈទងំ យ  រែមង

េសពគប់នូវបុគគលនុ៎ះ   គុណជតនុះ៎េឈម ះថ   មិនេចះ

្ល ប់  កនុងេ ក  ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  អនមត ំ  បនដល់  ពិត ស់ 

កែន្លងែដលមិនមនេគ ្ល ប់ េ កេ ថ អមតៈ េ យករេ្រប បេធៀប ។   

កលនឹងបដិេសធេសចក្តីេនះ  េទើបេពលថ   អនមត ំ   ( ទីែដលមិន

ធ្ល ប់មនេគ ្ល ប់ )  ។   បលីជ  អនមតំ  កម៏ន   អធិបបយថ  េឈម ះ

ថទីែដលមិនែមនជៃ្រពសម ន  ជកែន្លងែដលបុគគល មួយមនិធ្ល ប់

្ល ប់  មិនមនកនុងេ កេឡើយ  ។  

 បទថ  យម្ហ ិ សចចញច    ធេមម   ច   បនដល់  ញណគឺសចចធម៌

ែដលជចែំណកខងេដើម មនអរយិសចចៈ ៤ ជបទ និងេ កុត្តរធម ៌  

មនកនុងបុគគល   ។   

 បទថ  អហឹ   បនដល់ ករមិនេបៀតេបៀន កិរយិមិនេបៀត- 

េបៀនអនកដៃទ  ។  

 បទថ   សញញេម   បនដល់   ករស្រងួមេ យសីល  ។  

 បទថ  ទេម  បនដល់  ករទូនម ននូវឥ្រនទីយ៍   ។   គុណជតេនះ 
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ឯង   មនេនកនុងបុគគល   ។  

 បទថ   ឯតទរយិ    េសវន្តិ   េសចក្តីថ   ្រពះអរយិៈទងំ យ

បនដល់្រពះពុទធ  ្រពះបេចចកពុទធ និង វករបស់្រពះពុទធ រែមងេសពគប់

នូវ នៈេនះ   គឺរែមងចូលេទរក  រែមងេសពគប់បុគគលនុះ៎  ។ 

 បទថ  ឯត ំ  េ េក  អនមតំ  បនដល់  គុណជតេនះ

េឈម ះថ អមតៈ  ( េ្រពះឲយនូវករមិន ្ល ប់  )  េ្រពះសេ្រមចនូវភវៈមិន

្ល ប់កនុងេ ក  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ សែម្តងធម៌ដល់្រពហមណ៍ពីរនក់ឪពុកនិងកូន 

យ៉ងេនះេហើយ  ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ  ៤  មនមុខេឆព ះេទរក្រពហមេ ក  ។  

 ្រពះបរម ្ត   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌   កលចប់សចចធម៌  ឪពុកនិងកូនទងំ 

ពីរនក់េនះ ងំេនកនុងេ បត្តផិល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ឪពុក

និងកូនកនុងកលេនះ បនមកជឪពុកនិងកូនកនុងកលឥឡូវេនះ ឯ

បស  គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  ឧបសាឡហកជាតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ សមិទធិជតក 
  

 ្រពះបរម ្ត   កលេស្តចចូលេទ ្រស័យកនុង្រកុង ជ្រគះឹ

្រទង់គង់េនកនុងតេបទ ម  ្រទង់្របរពធ្រពះេថរៈេឈម ះសមិទធិ  េទើប

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ អភុ ្វ  ភកិខ សិ ភកិខុ   

ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េសចក្តីពិ ្ត រថ ៃថងមួយ ្រពះសមិទធិេតថរ្របរពធេសចក្តីពយយម 

មួយយប់ទល់ភ្លឺ  លុះ្រពឹកេឡើងកនិ៏មន្តេទ្រសង់ទឹក  េហើយេស្ល កសបង់ 

ឈរកន់ចីវរេ យៃដមខ ង  លកយែដលមនសមបុរដូចមសឲយ 

សងួត  ។  ្រពះេថរៈមនេឈម ះថ សមិទធិ េ្រពះមនអត្តភពដូចបដិម

មសែដលជងឆ្ល កយ៉់ងល្អ  ។   

 ្រគេនះ េទពធី មួយអងគេឃើញចែំណកៃនលម្អកនុង ងកយ

របស់្រពះេថរៈ ក៏មនចិត្ត្របតិព័ទធ និយយនឹង្រពះេថរៈយ៉ងេនះថ 

បពិ្រតភិកខុ  េ កេនេកមង មនសកេ់ខម ្របកបេ យវយ័កេំ ះ ទងំេន

ចេ្រមើន មនរូប ្អ ត គួរឲយគយគន់ គួរឲយ្រស ញ់ គួរឲយ្រជះថ្ល  េ ក

មនសភពដូេចនះ មនិបរេិភគកម ្របេយជន៍អ្វីេ យករបួសរបស់

េ កេនះ ចូរបរេិភគកមមុនសិន សឹមបួសបេំពញសមណធម៌ជ

េ្រកយចុះ  ។   
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 ្រពះេថរៈេពលនឹងេទពធី ថ    ែនេទពធី     ម មិនបនដឹង

េសចក្តី ្ល បរ់បស់ ម ថ ម នឹង ្ល ប់កនុងៃថងឯេ ះ ម កណំត់

េវ មិនបន េ្រពះេហតុេនះ ម នឹងបេំពញសមណធមក៌នុងកល

ែដលខ្លួនេនកេំ ះ េហើយនឹងេធ្វើនូវទីបផុំតទុកខបន ។ េទពធី េនះ 

កលមិនបនករ ក់ទក់អពីំ្រពះេថរៈ  ក៏បត់ខ្លួនអពីំទីេនះ   ។   ្រពះេថរៈ

ចូលេទគល់្រពះបរម ្ត    េហើយ្រកបទូលេរឿងេនះឲយ្រទង់្រជប  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លសមិទធិ  េទពធី េនះលួង

េ មអនកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន  

េទពធី េនះកលួ៏ងេ មបណ្ឌិ តបព្វជិតែដរ   ។   កល្រពះេថរៈ្រកបបងគំ

ទូល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល   ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  កនុងកសិក-

្រគម កលចេ្រមើនវយ័េហើយ បនេរៀនសិលប ្រស្ត្រគប់យ៉ង េហើយ

បួសជឥសី  ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើត   ្រស័យ្រសះមួយេន

ជិតហិមវន្តបបេទស  ។  ្រពះេពធិសត្វេនះ បេំពញេសចក្តីពយយមមួយ

យបទ់ល់ភ្លឺ េពលអរុណរះេឡើងេទ្រសង់ទឹក េហើយេស្ល កសពំត់សមបក

េឈើមួយផទ ងំ    កន់មួយផទ ងំឈរ លខ្លួនឲយសងួតែកបរ្រសះ   ។    េពល

េនះ េទពធី មួយអងគ សម្លឹងេមើលអត្តភពែដល្របកបេ យលម្អរបស់
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បសេពធិសត្វកម៏នចិត្ត្របតិព័ទធ     េទើបលួងេ មេ យេពលគថ

ទី  ១  ថ 

អភុ ្វ   ភិកខ សិ  ភកិខុ         នហិ    ភុ ្វ ន    ភិកខ សិ  

ភុ ្វ ន   ភកិខុ   ភិកខស ុ     ម  តំ  កេ   ឧបចចគ  ។ 

បពិ្រតភិកខុ  េ កមនិទន់បរេិភគកមសិន េហើយ្រ ច់េទ

េដើមបភីិកខុភព  េបើេ កបរេិភគកមរួចេហើយ  សឹម្រ ច់

េទេដើមបភីកិខ មិនបនឬ  បពិ្រតភិកខុ   សូមេ កបរេិភគ

កមសិនេហើយសឹម្រ ច់េទ    េដើមបភីិកខ ចុះ    កុឲំយកល   

( ជទីបរេិភគកម  )  កន្លងនូវេ កបនេឡើយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  អភុ ្វ   ភិកខ សិ  ភិកខុ  េសចក្តថី 

បពិ្រតភិកខុ  េ កមិនទន់បរេិភគវតថុកម ែដលទក់ទងេ យកិេលស

កម  កនុងកលេ កេនេកមង  េហើយ្រ ច់សូម  ។  

 បទថ   នហិ    ភុ ្វ ន    ភិកខ សិ  េសចក្តថី   េ កគួរបរេិភគ 

កមគុណ ៥  េហើយ  សឹម្រ ចេ់ទេដើមបភីកិខ មិនបនឬ  េ កមនិទន់

បរេិភគកម   េហើយ្រ ច់េទេដើមបភីិកខ យ៉ងេនះ   មិនសមគួរេឡើយ   ។  

 បទថ   ភុ ្វ ន   ភកិខុ     ភិកខស ុ  េសចក្តីថ   បពិ្រតភិកខុ    សូម

េ កបរេិភគកមទន់ខ្លួនេនេកមងសិន    េហើយសឹម្រ ច់េទេដើមបភីិកខ

កនុងកលែដលខ្លួនមនវយ័ចស់ចុះ  ។   
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 បទថ   ម   តំ    កេ   ឧបចចគ   េសចក្តីថ   េពលេវ

បរេិភគកមេនះ  កុកំន្លងនូវេ កេឡើយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ្ត បព់កយរបស់េទពធី េនះេហើយ  កល

នឹង្របកសអធយ្រស័យរបស់ខ្លួន   បនេពលគថទី  ២  ថ  

កលំ  េ ហំ  ន  ជនមិ    ឆេនន   កេ   ន  ទសិ ត ិ

ត ម    អភុ ្វ   ភិកខ មិ      ម  ម ំ កេ  ឧបចចគ ។ 

េយើងមិនបនដឹងនូវមរណកលេ យពិត មរណកលកបំងំ 

មិន្របកដ    េ្រពះេហតុេនះ    បនជេយើងមនិបរេិភគកម  

េហើយ្រ ចេ់ទេដើមបភីកិខ   កុឲំយកល ( េធ្វើសមណធម៌ ) កន្លង  

នូវេយើងបនេឡើយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  េ  កនុងបទថ  កលំ  េ ហំ  ន 

ជនមិ  ្រតឹមែតជនិបត   េសចក្ដីថ   េយើងមិនបនដឹងេពល ្ល ប់

របស់េយើងយ៉ងេនះថ  េយើង ្ល ប់កនុងបឋមវយ័  ឬកនុងមជឈមិវយ័  ឬក៏

កនុងបចឆិមវយ័   ដូចែដលេ កេពលទុក  ( កនុងវសុិទធិមគគ )  ថ  

ជីវតិំ  ពយធិ  កេ   ច   េទហនិេកខបនំ   គត ិ

បេញច េត  ជីវេ កសមឹ អនមិិ ្ត   ន  នយេរ  ។ 

ធម៌  ៥  យ៉ង   គ ឺ ជីវតិ ១   ពយធិ ១   កល ១    ទីកែន្លង

ក់ចុះនូវ កសព  ១     គតិ  ១    របស់សត្វទងំ យ 
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កនុងជីវេ ក   មិនមននិមិត្តដឹងបនេឡើយ  ។ 

 បទថ  ឆេនន   កេ    ន   ទិស តិ   េសចក្តីថ  េ្រពះេយើង

មិនេឃើញកល  កលដ៏កបំងំេនះ គឺមិន្របកដ  កលែដល ងំេន

យ៉ង ថ៌កបំងំថ  េយើងគួរ ្ល ប់កលដល់វយ័ឯេ ះ  ឬកនុងរដូវរង

ជេដើម  ។   

 បទថ   ត ម    អភុ ្វ   ភិកខ ម ិ   េសចក្តថី    េ្រពះេហតុេនះ

េទើបេយើងមនិបរេិភគកមគុណ  ។  

 បទថ  ម  មំ   កេ   ឧបចចគ  េសចក្តីថ   កលេធ្វើ 

សមណធម ៌ កុកំន្លងនូវេយើងេឡើយ េ្រពះេហតុេនះ េទើបេយើងបួស

បេំពញសមណធម៌ទនខ់្លួនេនេកមង  ។  

 េទពធី េនះ ្ត បព់កយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ   ក៏បត់ពី

ទីេនះេទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  េទពធី កនុងកលេនះ   បនមកជ 

េទពធី កនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណក បស  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដឋកថា សមិទធជិាតក ទី ៧  ។ 
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 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ 

សកុេ ទសូ្រត  ែដលជអធយ្រស័យរបស់្រពះអងគ  េទើប្រ ស់្រពះ

ធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្តើមថ  េសេន  ពល   បតមេន  

ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ ៃថងមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ

យមក  េហើយ្រទង់្រ ស់្រពះសូ្រតកនុងម វគគសយុំត្តេនះថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ អនកទងំ យចូរ្រ ច់េទកនុងេគចរែដលជវស័ិយរបស់

បិ   េហើយ្រ ស់បន្តថ   អនកទងំ យចូរេលើកទុកសិនចុះ   កនុងកល

មុន  សូមបែីតសត្វតិរចឆ នទងំ យ   ែដលលះបង់វស័ិយរបស់ខ្លួនេហើយ

្រ ច់េទកនុងទីអេគចរ   ក៏េទកន់ក ្ត ប់ៃដៃនស្រតវូ   ប៉ុែន្តរួចផុតអពីំ 

ក ្ត បៃ់ដៃនស្រតូវបន ក៏េ យករឈ្ល សៃវកនុងឧបយ េ្រពះខ្លួនមន 

បញញ ជសមបត្ត ិ េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះ     

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តសត្វ្របេចៀច េនេ្រកម

ចម៍បណំះ  ។  ៃថងមួយ   សត្វ្របេចៀចេនះលះបង់ទីេគចររបស់ខ្លួន

េទខងចុងៃ្រពេ យគិតថ  នឹងរកចណីំកនុងទីដៃទ   ្រគេនះ  សត្វែខ្លង
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្រកេឡកេឃើញសត្វ្របេចៀចកពុំងែស្វងរកចណីំ  េទើបេបះពួយមកឆប

យកសត្វ្របេចៀចេទ   ។   ( សត្វ្របេចៀចេនះ )  កល្រតូវែខ្លងឆបយក

េទ ក៏ខ កឹខ ួលយ៉ងេនះថ អញមនេ្រគះ ្រកក់ខ្ល ងំ ស់ មន

បុណយតិច  ជសត្វមនិមន ភ  អញមិនបន្រ ច់េទកន់ទីែដលជទី

េគចររបស់ខ្លួន  ្របសិនេបើៃថងេនះ  អញ្រ ច់េទកន់ទីេគចរៃនបិ

របស់ខ្លួនេហើយ   ែខ្លងេនះមនិែមនជៃដគូកនុងករ្របយុទធរបស់អញេទ   ។  

 ែខ្លងសួរថ  េក   បន  េត  ប  េគចេ   សេកក  េបត្ត-ិ

េក  វសិេយ  ែន្របេចៀច   ទីែស្វងរកចណីំែដលជទីេគចររបស់បិ
អនកេនះ   េតើដូចេម្ដច ?  

 ្របេចៀចេឆ្លើយថ  យទទិ ំ  នងគលកដ្ឋករណំ  េលឌ្ឌុ ្ឋ ន ំ   គឺ
ដី ចម៍បណំះ   ។   ែខ្លងេនមនកម្ល ងំ  េទើបបនែលងសត្វ្របេចៀចេទ

េ យនិយយថ  េទចុះ្របេចៀច  េទះបីឯងេទកន់ទីដូេចន ះក៏េ យ

ចុះ  ក៏មនិរួចផុតពីក ្ត ប់ៃដអញែដរ  ។  សត្វ្របេចៀចេហើរេទកន់ទី

េនះ  បនេឡើងទេំលើ ចម៍បណំះមួយដុ ំ  ឈរេ ែខ្លងថ  ឯហិ  េខ 

ទនិ សកុណគឃ ិ  មកេនះ ែខ្លង  ។  ែខ្លងមិនបនសន កំម្ល ងំរបស់

ខ្លួន េបះពួយេទេ យរហ័ស  ឆបនូវសត្វ្របេចៀចែដលទេំនេលើ ចម៍

បណំះជទីេគចររបស់ខ្លួនភ្ល ម   ឯសត្វ្របេចៀច កលដងឹថ សត្វែខ្លង

មកដល់ខ្លួនេ យកម្ល ងំដ៏រហ័សេហើយ េទើបេហើរ្រតឡប់ចូលេទេ្រកម
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ចមប៍ណំះេនះឯង ែខ្លងមិន ចទប់ទល់ភពរហ័សបន កបុ៏ក្រទូង

នឹង ចម៍បណំះេនះ  េហើយកដ៏ល់នូវេសចក្តី ្ល ប់កនុងទីេនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់សែម្តងេរឿងកនុងអតតីេនះេហើយ េទើប

្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ សូមបសីត្វតិរចឆ ន្រ ច់េទកនុងទីអេគចរ

យ៉ងេនះ ្រតូវធ្ល ក់េទកនុងក ្ត ប់ៃដស្រតូវ ប៉ុែន្តកល្រ ច់េទកនុងទី

េគចរជរបស់បិ  ក៏ ច្រគបសងកត់ស្រតវូបន េ្រពះេហតុេនះ សូមប ី
អនកទងំ យ ក៏ចូរកុ្ំរ ច់េទកនុងទីអេគចរែដលជែដនដៃទ  មន លភិកខុ
ទងំ យ កលអនកទងំ យ្រ ច់េទកនុងទីអេគចរ មររែមងបន

ឱកស  មររែមងបន រមមណ៍  មន លភិកខុទងំ យ  អេគចរែដលជ

ែដនដៃទរបស់ភិកខុ េនះ  គឺអ្វី   ។   គឺកមគុណ ៥  ។   

 សួរថ  កមគុណ ៥   េតើដូចេម្តច ?    

 េឆ្លើយថ កមគុណ ៥ គឺ រូបែដលដឹងបនេ យចកខុ  ១ សេំឡង

ែដលដឹងបនេ យេ ត ១  ក្លិនែដលដឹងបនេ យឃន ១  រសែដល

ដឹងបនេ យជិ ្ហ  ១  េផដ្ឋព្វៈែដលដឹងបនេ យកយ ១   មន លភកិខុ
ទងំ យ  េនះឯងជអេគចររបស់ភិកខុ    ។    កល្រពះអងគបនសេ្រមច

អភិសេមព ធញិញ ណេហើយ    េទើប្រទង់្រ ស់គថទី  ១  ថ  

េសេន  ពល   បតមេន     បំ  េគចរ ្ឋ យិនំ 

សហ    អជឈបេ ្ត វ      មរណំ   េតនុបគម ិ ។ 
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សត្វែខ្លងេបះពួយចុះមក  េ យកម្ល ងំរហ័ស   ឆបនូវសត្វ

្របេចៀចែដលទេំនេលើ  ( ចម៍បណំះ )  ជទីេគចរ  ( របស់

ខ្លួន  )  ក៏ដល់នូវេសចក្តី ្ល ប់  េ យេហតុេនះេទ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   ពល    បតមេន    េសចក្តីថ

សត្វែខ្លងេបះពួយចុះមកេ យកម្ល ងំ គឺេ យកម្ល ងំដរ៏ហ័ស  េ យ

គិតថ  នឹងឆបយកសត្វ្របេចៀច  ។  

 បទថ េគចរ ្ឋ យិនំ េសចក្តថី ែខ្លងឆបយក្របេចៀចែដល 

េចញអពីំែដនរបស់ខ្លួន  ្រ ច់េទខងចុងៃ្រពេដើមបែីស្វងរកចណីំ  ។    

 បទថ   អជឈបេ ្ត    បនដល់   េបះពួយ  ។    

 បទថ  មរណំ  េតនុបគមិ  បនដល់  ែខ្លងដល់នូវេសចក្តី ្ល ប់

េ យេហតុេនះេទ  ។  

 កលែខ្លងអស់ជីវតិេហើយ ្របេចៀចក៏េចញមកឈរេលើ្រទូងរបស់

ែខ្លងេ យគិតថ  អញឈនះស្រតូវេហើយ   កលនឹងបន្លឺឧទន  បន

េពលគថទី ២ ថ   

េ ហំ   នេយន  សមបេនន     េបត្តិេក  េគចេរ   រេ  

អេបតសតុ  េមទមិ     សមបស  ំ អតថមត្តេន  ។ 

ខញុ េំនះជអនកបរបូិណ៌េ យឧបយ        េ្រតកអរកនុងទីេគចរ    

ជរបស់បិ    េឃើញនូវ្របេយជន៍របស់ខ្លួនេហើយ្របសចក 
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ស្រតូវ  េនរកី យ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   នេយន   បនដល់  ឧបយ   ។  

 បទថ   អតថមត្តេន  បនដល់   េសចក្តីចេ្រមើន  េពលគឺករមិន 

មនភយ័   ។  

 ្រពះបរម ្ត    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ    េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌    កលចប់សចចធម៌   ភកិខុជេ្រចើនបន

សេ្រមចេ បត្តផិលជេដើម   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ែខ្លងកនុងកល

េនះ  បនមកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកសត្វ្របេចៀច គឺ  

តថគត   េនះឯង   ៕ 
 

ចប់  សកណុគឃិជាតក ទ ី៨ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ 

េមត្តសូ្រត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ  េយ   េវ    

េមេត្តន   ចេិត្តន   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគេ ភិកខុទងំ យមក  េហើយ្រទង់

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ   េម ្ត េចេ វមុិត្ត ិ ែដលបុគគលបនេសព-

គប់ បនចេ្រមើន បនេធ្វើឲយេ្រចើន បនេធ្វើឲយដូចជយន បនតមកល់ស៊ប ់

បន្រប្រពឹត្តេរឿយៗ  បនសន ទុំក  បន្របរពធល្អេហើយ   និសង   ១១  

្របករ   រែមងេកើត្របកដ   ។    និសង   ១១  ្របករ  េតើដូចេម្ដច   ។       

គឺ េម ្ត វ ិ របុិគគល រែមងេដកលក់្រសួល ១  ភញ ក់េឡើង្រសួល ១  មិន

េឃើញនូវសុបិន ្រកក ់  ១   ជទី្រស ញ់របស់ពួកមនុស   ១    ជទី 

្រស ញ់របស់ពួកអមនុស  ១  ពួកេទវ ែតងរក  ១  េភ្លើងក្ដ ី   ថន ពិំស 

ក្ដី  ស្រ ្ត វុធក្ដ ី   មិនចូលេទកនុងកយរបស់េម ្ត វ ិ របុិគគលេនះ  ១  

ចិត្តរែមង ងំមេំនឆប់ ១ សមបុរមុខថ្ល ្រសស់បស់ ១ ជអនកមិនវេង្វង

េហើយេធ្វើមរណភព ១ កលេបើមនិទន់្រ ស់ដឹងនូវអរហត្តដ៏ៃ្រកែលង

ជងេម ្ត សមបត្តិេទ  រែមងបនេទេកើតកនុង្រពហមេ ក ១  ។   មន ល 

ភិកខុទងំ យ  េម ្ត េចេ វមុិត្តិ  ែដលបុគគលបនេសពគប់  បនចេ្រមើន
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បនេធ្វើឲយេ្រចើន   បនេធ្វើឲយដូចជយន    បនតមកល់ស៊ប់     បន្រប្រពឹត្ត

េរឿយៗ  បនសន ទុំក  បន្របរពធល្អេហើយ  និសង   ១១  ្របករ   

រែមងេកើត្របកដ  (១ )    ។    

 មន លភិកខុទងំ យ  ធមម ភិកខុគបបចីេ្រមើនេម ្ត ភវនែដលគួរ

បននូវ និសង  ១១ ្របករេនះ  គបបចីេ្រមើនេម ្ត ្រប្រពឹត្តេទកនុងសព្វ

សត្វេ យចេំពះនិងមនិចេំពះ គបបមីនចិត្តេម ្ត ផ យេទកន់សត្វ

ែដលជទី្រស ញ់ គបបមីនចតិ្តេម ្ត ផ យេទកន់សត្វែដលមិនជទី

្រស ញ់ គបបមីនចតិ្តេម ្ត ផ យេទកន់សត្វែដលជក ្ដ ល គបប ី
ចេ្រមើនេម ្ត ផ យេទកន់សព្វសត្វេ យចេំពះ  និងេ យមិនចេំពះ

យ៉ងេនះ   គបបចីេ្រមើនករុ   មុទិ   ឧេបកខ   គបបបីដិបត្តកិនុង្រពហម-

វ ិ រ  ៤ េ្រពះកលេធ្វើយ៉ងេនះ សូមបមីិនបនមគគនិងផល ក៏េនមន

្រពហមេ កជទីេទខងមុខ  ។  សូមបបុី ណបណ្ឌិ តទងំ យ ចេ្រមើន

េម ្ត អស់ ៧ ឆន  ំ   ឋិតេនកនុង្រពហមេ កអស់ ៧ សវំដ្ដកបបនិងវវិដ្ដកបប    

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល កនុងកបបមួយ ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល

្រពហមណ៍  កលចេ្រមើនវយ័េហើយ  ក៏លះបងក់មគុណបួសជឥសី  បន

                                                            

១- បិ. ៥១    ទ.ំ ២៩៧  ។   
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ជ្រគូេឈម ះ  អរកៈ ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ ៤  រស់េនកនុងហិមវន្តបបេទស   ។ 

្រគូអរកៈេនះមនបរ ិ រេ្រចើន កលនឹងទូនម នពួកឥសី បន្របកស

និសង របស់េម ្ត ថ ធមម អនកបួសគួរចេ្រមើន េម ្ត  ករុ  មុទិ  

ឧេបកខ   េ្រពះចិត្តែដល្របកបេ យេម ្ត េនះ  កលដល់ភពជចិត្ត

ទ ត់ជនំញេហើយ  រែមងឲយសេ្រមចផ្លូ វេទកន់្រពហមេ ក  ដូេចនះ

េហើយបនេពលគថទងំ យេនះថ 

េយ  េវ  េមេត្តន  ចិេត្តន សព្វេ កនុកមបត ិ

ឧទធំ  អេធ  ច  តិរយិញច  អបបមេណន  សព្វេ  ។ 

បុគគល   សេ្រងគ ះដល់សត្វេ កទងំមូល  េ យេម ្ត

ចិត្តកនុងទិសខងេលើផង  ទិសខងេ្រកមផង   ទិសទទឹង

ផង   េ យ ករទងំពួង  រក្របមណមនិបន  ។ 

អបបមណំ  ហិតំ  ចិត្ត ំ បរបុិណ្ណំ   សុភវតិ ំ

យ ំ បមណំ  កតំ  កមម ំ ន  តំ  ត្រ វសិស តិ  ។ 

ចិត្តែដល្របកបេ យ្របេយជន ៍ រក្របមណមនិបន 

េឈម ះថ  បុគគលបនចេ្រមើនបរបូិណ៌េហើយ  អេំពើ   

ែដលបុគគលបនេធ្វើលមម្របមណ  អេំពើេនះ  រែមងមនិ

សល់េនកនុងចិត្តរបស់បុគគលអនកបនចេ្រមើនេនះេឡើយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ    បទថ     េយ    េវ      េមេត្តន      ចិេត្តន   
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សព្វេ កនុកមបត ិ េសចក្ដថី ប ្ដ ក ្រតជេដើម ឬសមណ-

្រពហមណ៍ មួយ  មនេម ្ត ចតិ្តយ៉ងពិត្របកដ   រែមងអនុេ្រគះសត្វ

េ កទូេទ  ។   

 បទថ  ឧទធំ  គឺខងេលើ  ចប់អពីំៃផទបឋវ ី  រហូតដល់្រពហមេ ក

ជនេ់នវសញញ នសញញ យតនៈ  ។    

 បទថ   អេធ   គឺខងេ្រកម  ចប់អពីំៃផទបឋវ ី  រហូតដល់ឧស ទ

ម នរក  ។  
 បទថ តិរយិ ំ គឺកនុងមនុស េ ក បនដល់ កនុងច្រក លទងំ 

មូល  អធិបបយថ  ចេ្រមើនេម ្ត ចិត្តយ៉ងេនះថ   សូមសព្វសត្វទងំ 

យទងំពួង ែដលេកើតកនុងទីមន្របមណប៉ុេណ្ណះ កុមំនេពៀរនឹងគន  

កុេំបៀតេបៀនគន   កុមំនេសចក្ដចីេង្អ តចង្អល់េឡើយ  ចូរមនេសចក្ដសុីខ  

រក ខ្លួនចុះ  ។  

 បទថ  អបបមេណន  គឺេឈម ះថ  មិនមន្របមណ  េ្រពះ

មនសត្វែដល្របមណមិនបនជ រមមណ៍  ។   

 បទថ សព្វេ  គឺេ យ ករទងំពួង អធិបបយថ េ យ 

អំ ចសុគតិនិងទុគគតិទងំពួងយ៉ងេនះ  គឺខងេលើ  ខងេ្រកម  និង

ខងទទឹង  ។   

 បទថ   អបបមណំ  ហិត ំ ចិត្ត ំ បនដល់  ចិត្តេម ្ត ចេំពះសត្វ  



សនថវវគគ ទី ២  អរកជាតក ទី ៩                   139 
ែដលអប់រេំធ្វើមិនឲយមន្របមណ  ។   

 បទថ  បរបុិណ្ណំ   គឺមនិមនខ្វះខត  ។    

 បទថ  សុភវតិ ំ  គឺចេ្រមើនល្អេហើយ  បទេនះជេឈម ះៃនចិត្ត

ែដលមិនមន្របមណ   ។   

 បទថ   យ ំ  បមណំ   កត ំ   កមម ំ  េសចក្ដីថ   កមម   គឺ 

កមមជកមវចរែដលអប់រេំហើយ េ យអំ ចេម ្ត ភវន មន 

រមមណ៍មនិមន្របមណ  និងេ យអំ ចៃនករដល់នូវភពជអនក

ទ ត់ជនំញយ៉ងេនះ  មន្របមណតិច  បនដល់  មន រមមណ៍លមម

្របមណ   ជរបស់តិចតួច  ។   

 បទថ  ន  តំ  ត្រ វសិស តិ  េសចក្ដីថ  កមមតិចតួចេនះ  គឺ 

កមមជរូបវចរ ែដល ប់ថ ចិត្តែដលមនេម ្ត មិនមន្របមណេនះ 

មិនសល់េនកនុងចិត្តេនះ អធិបបយថ ដូចទឹកតិចែដល្រតូវជនំន់ទឹកធំ

ហូរចូលមក និង្រតូវជនំន់ទឹកធេំនះ្រគបដណ្ដ ប់មិនមនេសសសល់ គឺ
ងំេនមិនបន ែដលពិត ជនំន់ទឹកធ្ំរគបដណ្ដ ប់ទឹកតូចេនះទុក

យ៉ង   កមមតិចតួចក៏ដូេចន ះែដរ  មិនមនឱកសៃនផលែដលកមមជ

របស់ធកំណំត់ទញទុកបន រែមងមិនសល់េន គឺមិន ងំេន មិន ច

ឲយផលរបស់ខ្លួនខងកនុងកមមែដលជរបស់ធេំនះបន ពិត ស់ កមម

ែដលជរបស់ធបំ៉ុេ ្ណ ះ  រែមងហុ៊មព័ទធកមមេនះ គឺឲយផល  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ     លុះេពលអពីំ និសង ៃនេម ្ត ភវនដល់

អេន្ត សិកទងំ យយ៉ងេនះេហើយ  ជអនកមិន បសូនយចកឈន 

ក៏េទេកើតកនុង្រពហមេ ក  មិនបន្រតឡប់មកកន់េ កេនះេទៀត  អស់ 

៧  សវំដ្ដកបបនិងវវិដ្ដកបប  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ    េទើប្រទង់្របជុជំតកថ    ពួកឥសីកនុងកលេនះ   បនមកជ

ពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណក្រគអូរកៈ   គឺ  តថគត   េនះ

ឯង  ៕ 
ចប ់អដឋកថា អរកជាតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ កកណ្ឋ កជតក 
  

 កកណ្ឋ កជតក (១) េនះ    មនពកយេផ្ដើមថ    នយ ំ   បុេរ  

ឧននមត ិ  នឹងមនជកច់បស់េនកនុង  ម ឧមមងគជតក ( ២ ) ( ម

និបត )   ឯេ ះ  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា កកណឋ កជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់  សនថវវគគ ទី ២ ។ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

១- ចបប់ម ចុ  និងចបប់ឆដ្ឋសងគ យន ជ  កកណ្ដ កជតក   ។   
២-  បិដកែខមរ ជ  មេ សធជតក  ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ គឺ 

  

ឥនទសមនេគត្តជតក  ១  សនថវជតក  ១  សុសីមជតក  ១

គិជឈជតក  ១    នកុលជតក  ១    ឧប ឡ្ហកជតក  ១

សមិទធិជតក   ១      សកុណគឃជិតក   ១     អរកជតក  ១

កកណ្ឋ កជតក  ១   ។ 

3 
 



           

  

កលយណធមមវគគ 
អដ្ឋកថ កលយណធមមជតក 

   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

ម្ដ យេកមកថ្លង់មន ក ់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ    

កលយណធេមម តិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ េនកនុងនគរ វតថមីនកុដុមពិកៈមន ក ់ ជអនកមន

សទធ ្រជះថ្ល   ដល់ៃ្រតសរណគមន ៍ រក សីល ៥   ។    ៃថងមួយ  គត់កន់

េភសជជៈ មនទឹកេ ះថ្ល ជេដើមយ៉ងេ្រចើន មួយអេន្លើេ យក្រមងផក  

េ្រគ ង្រកអូប និងសពំត់ជេដើមេទេ យគិតថ នឹង ្ដ ប់ធមក៌នុងសមន ក់

្រពះមន្រពះភគកនុងវត្តេជតពន  ។   កនុងេពលែដលកុដុមពិកៈេទកន់ទី

េនះ ម្ដ យេកមកេ្រត មរបស់បរេិភគ  បណំងនឹងេទសួរសុខទុកខកូន្រសី

រួចបនេទកន់ផទះេនះ  ។  ប៉ុែន្ដម្ដ យេកមកថ្លង់េនះ  កលបរេិភគ

ជមួយនឹងកូន្រសីែឆ្អតេហើយ  េទើបសួរកូន្រសីថ  កឹ  អមម  ភ ្ត   េត  

សេមម ទមេន  អវ ិ ទមេន  បិយសំ សំ  វសតិ  ែនកូន្រសី  កូន

ឯងនិងប្ដី្រស ញ់គន    រកី យរកគន    មិនេឈ្ល ះ្របែកកគន េទឬ ?  

 កូន្រសីេឆ្លើយថ   កឹ    អមម  កេថថ    យទិេ    តុម្ហ កំ  

ជម     សីេលន    េចវ     ចរសមបទយ    ច    ទិេ    
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បព្វជិេ ប ិ  ទុល្លេភ  ែម៉និយយអ្វីយ៉ងេនះ  មនុស ែដលបរបូិណ៌

េ យសីលនិងមរយទដូចជកូន្រប របស់ែម៉   សូមបអីនកបួសក៏េនរក

បនេ យលបំក  ។    

 ឧបសិក ្ដ ប់ពកយរបស់កូន្រសីមិនចបស់   កនយ់កែតបទថ

បួសេហើយប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបដេង្ហ យេឡើងថ  ែនកូន្រសី េហតុដូចេម្ដចេទើប

ប្ដីកូនឯងបួស ។  អនកេនផទះជតិខងទងំអស់បនឮដូេចន ះ នគំន េពល

ថ  កុដុមពកិៈរបស់ពួកេយើងបួសេហើយ  ។  អនកែដលេដើរេទមក មផ្លូ វ

ខងមុខផទះរបស់កុដុមពិកៈេនះ   បនឮសេំឡងៃនមនុស ទងំេនះេទើប

សួរថ    េតើមនេរឿងអ្វី  ?   

 ជនទងំេនះេឆ្លើយថ   បនឮថ  កុដុមពិកៈផទះេនះបួសេហើយ  ។ 

 ចែំណកកុដុមពិកៈេនះ  លុះ ្ដ ប់ធម៌  ( កនុងសមន ក់ )  របស់្រពះ

ទសពលរួចេហើយ ក៏េចញអពីំវ ិ រ្រតឡប់ចូល្រកុងវញិ  ។  េពលេនះ 

បុរសមន កចួ់បគត់ មផ្លូ វក៏និយយថ បពិ្រតកុដុមពិកៈ បនឮថ េ ក

បួសេហើយ បុត្តភរយិ និងបរ ិ រកនុងផទះរបស់េ កនគំន ែ្រសកយ ំ  ។   

ភ្ល មេនះឯង គត់មនគនិំតេកើតេឡើងថ មពិតអញមិនបនបួស

េឡើយ មនុស ្រគប់គន និយយថ អញបួសេហើយ សេំឡងល្អេកើតេឡើង

េហើយ អញមិនគួរឲយបត់េទវញិេទ  អញគួរបួសកនុងៃថងេនះឯង គត់ក៏

្រតឡប់អពីំទីេនះ  េទគល់្រពះទសពល  ។   



កលយាណធមមវគគ ទី ៣  កលយាណធមមជាតក ទី ១           145 

  

 កល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លឧបសក អនកបេ្រមើ
តថគត េទើបែត្រតឡប់េទអមបញ់មិញេនះឯង េហតុដូចេម្ដច្រតឡប់

មកវញិេទៀត    េទើបកុដុមពិកៈេនះ តំ លេរឿងេនះថ្វ យ្រពះ ្ដ ឲយ

្រទង់្រជប  េហើយ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ធមម សេំឡង

ល្អេកើតេឡើងេហើយមនិគួរឲយបត់េទវញិេទ   េ្រពះេហតុេនះ   ខញុ ្ំរពះអងគ

មនបណំងនឹងបួស  េទើបបនមកវញិ   ។    កលកុដុមពកិៈេនះបព្វជជ

ឧបសមបទេហើយ  ជអនកបដិបត្តិ្របៃព  មិនយូរបុ៉នម នក៏បនសេ្រមច

អរហត្ត  ។    

 បនឮថ េហតុករណ៍េនះ  បនឮដល់ភិកខុសងឃ  ។   ៃថងមួយ ភិកខុ
ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ  វុេ ទងំ យ  

កុដុមពិកៈេឈម ះឯេ ះ បនេកើតករគតិេឡើងថ សេំឡងល្អេកើតេឡើង

េហើយ មនិគួរឲយបត់េទវញិេទ េហើយកបួ៏ស េពលេនះបនសេ្រមច

អរហត្តេហើយ  ។  ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់េ ងធមមសភ ្រទង់

្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យ

អងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎    ។     កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគំ

ទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ   

មន លភិកខុទងំ យ សូមបបីណ្ឌិ តកនុងកលមុន ក៏មនគនិំតេកើតេឡើងថ 

សេំឡងល្អេកើតេឡើងេហើយ  មិនគួរឲយបត់េទវញិេទ   េហើយក៏េចញបួស 
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ដូចគន     េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលេសដ្ឋ ី លុះចេ្រមើនវយ័

េហើយបនទទួលតែំណងេសដ្ឋី   េ្រកយអពីំបិ េធ្វើកលកិរយិេទ  ។ 

ៃថងមួយ  េសដ្ឋីេពធិសត្វេនះេចញអពីំផទះេទ្របកប ជកិចច  ។   ្រគេនះ 

ម្ដ យេកមករបស់េសដ្ឋ ីបនេទកន់ផទះេនះេ យគិតថ  នឹងសួរសុខទុកខ

កូន្រសី ម្ដ យេកមកេនះ្រតេចៀកថ្លង ់ េរឿង ៉ វទងំអស់ដូចេរឿងកនុងបចចុបបនន  

េនះឯង   ។    បុរសមន កេ់ឃើញេសដ្ឋេីពធិសត្វ្របកប ជកចិចេ្រសចេហើយ

្រតឡប់មកផទះ េទើបនិយយថ កនុងផទះរបស់េ កមនមនុស យេំ ក

ខ្ល ងំ ស់  េ្រពះបនឮថ  េ កបួសេហើយ  ។   ្រពះបរមេពធិសត្វ

មនគនិំតថ ធមម សេំឡងល្អេកើតេឡើងេហើយ មិនគួរឲយបត់េទវញិេទ 

េទើប្រតឡបអ់ពីំទីេនះេទគល់្រពះ ជម្ដងេទៀត  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ម េសដ្ឋ ី  េ កេទើបែតេទអមបញ់មិញ

េនះ  េហតុដូចេម្ដច  េទើប្រតឡប់មកវញិ ?   

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន ទូលបងគំ

មិនបនបួសេទ ប៉ុែន្តមនុស កនុងផទះរបស់ទូលបងគនំគំន និយយថ ទូល-

បងគបួំសេហើយ  សេំឡងល្អដូេចនះេកើតេឡើងេហើយ  មិនគួរឲយបតេ់ទ

េឡើយ  ទូលបងគនឹំងបួស  សូម្រពះអងគឲយទូលបងគបួំសចុះ  កលនឹង្របកស
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េសចក្ដីេនះ   េទើបបនេពលគថទងំ យេនះថ 

 កលយណធេមម តិ  យទ  ជននិទ 

 េ េក  សមញញំ   អនុបបុ ត ិ 

  ត ម   ន  ហិេយយថ  នេ   សបេញញ  

 ហិរយិបិ  សេន្ត    ធុរមទយិន្ត ិ  ។ 

បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន   កល     នរជន្របកប 

េ យបញញ   ដល់នូវសមញញ   ( េឈម ះ )   ថជអនកមន

កលយណធម៌កនុងេ ក    (  កលេនះ  )    មិនគបបឲីយ

បសូនយចកសមញញ េនះ  សបបុរសទងំ យ  ែតង

កន់យកនូវបព្វជជ ធុរៈ  េ យហិរនិិងឱត្តបបៈ  ។ 

 យ ំ សមញញ   ឥធ  មជជ  ប ្ត  

 កលយណធេមម តិ  ជននិទ  េ េក 

 ហំ  សេមកខំ    ឥធ  បព្វជិស  ំ

 ន   ហិ  មតថិ  ឆេនទ   ឥធ  កមេភេគ  ។ 

បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន  សមញញ េនះឯង  ថជអនក

មនកលយណធម៌កនុងេ ក មកដល់ខញុកំនុងៃថងេនះ េហើយ

ខញុ ្ំរពះអងគពិចរ េឃើញនូវសមញញ េនះ នឹងបួសកនុងៃថង

េនះ    េសចក្ដីេពញចិត្តកនុងករបរេិភគកមកនុងេ កេនះ  
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មិនមនដល់ខញុ េំទ  ។     

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ    កលយណធេមម    បនដល់   ធម៌

ល្អ  ។  

 បទថ  សមញញំ   អនុបបុ ត ិ  េសចក្ដថី  ដល់នូវេ រ-

បបញញត្តិយ៉ងេនះថ   មនសីល   មនកលយណធម៌បួសេហើយ  ។   

 បទថ  ត ម    ន  ហិេយយថ   បនដល់   មិនគបបឲីយ បសូនយ 

ចកសមញញ េនះ  ។   សបបុរសទងំ យរែមងទញយកធុរៈទុកេ យ 

ហិរថិ   បពិ្រតម ជ  េឈម ះថសបបុរសទងំ យ   រែមងកនយ់ក

នូវបព្វជជ ធុរៈ  េ យហិរែិដលេកើតេឡើងេ យមន រមមណ៍ខងកនុងផង  

េ យឱត្តបបៈែដលេកើតេឡើងេ យមន រមមណ៍ខងេ្រកផង  ។ 

 បទថ  ឥធ   មជជ  ប ្ត   បនដល់   កលយណធមក៌នុងេ កេនះ  

បនមកដល់ទូលបងគេំហើយកនុងៃថងេនះ  ។   

 បទថ  ហំ  សេមកខំ   េសចក្ដីថ ទូលបងគពិំចរ េឃើញ

សមញញ ែដលបនេហើយេ យគុណ  ។   

 បទថ  ន  ហិ  មតថ ិ ឆេនទ   ែកជ  ន ហិ  េម  អតថ ិ ឆេនទ   ែ្រប

ថ  ទូលបងគមំិនេពញចតិ្តេឡើយ  ។   

 បទថ  ឥធ  កមេភេគ  គឺកនុងករបរេិភគេ យកិេលសកម  

និងេ យវតថុកមកនុងេ កេនះ  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ  លុះ្រកបទូលយ៉ងេនះេហើយ   េទើបសូម្រពះ

ជនុញញ តបព្វជជ    េទកន់ហិមវន្តបបេទស   បួសជឥសី   ញុងំអភញិញ

និងសមបត្តិឲយេកើត   មន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជ

ននទកនុងកលឥឡូវេនះ      ចែំណកេសដ្ឋនីគរព ណសីកនុងកលេនះ        

គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា កលយាណធមមជាតក ទី ១ ។ 
 

អដ្ឋកថ ទទទរជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

េកកលិកភិកខុ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  េក 

នុ  សេទទន  មហ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

  េសចក្ដីពិ ្ដ រថ កនុងកលេនះ ពួកភិកខុជពហុស ូតអងគុយេលើ
ផទ ងំមេនសិ ពណ៌្រកហម  សូ្រតបទភណ រៈក ្ដ លជនុំំសងឃ  ដូច

ជសីហ៍ជទំង់បន្លឺសីហនទ  ដូចេទវ ប ្ដ លឲយ កសគងគ ធ្ល ក់ចុះ  ។   

កលភិកខុទងំេនះកពុំងសូធយបទភណ រៈ ភកិខុ េកកលិកៈមិនដឹងភព
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លងង់េខ្ល របស់ខ្លួន  ក៏អួត ងថ  ខញុនឹំងេពលបទភណ រៈែដរ  េហើយ

ចូលេទកនុងចេំ មភកិខុទងំ យ ែ្រសក្របកសកនុងទីេនះៗ ងភិកខុ
សងឃថ    ពួកភិកខុមិនឲយឱកសខញុ េំពលបទភណ រៈខ្លះ    ្របសិនេបើឲយ 

ឱកសដល់ខញុ  ំ   ខញុកំ៏នឹងេពលខ្លះែដរ   ។    ពកយេពលរបស់េកកលិក-

ភិកខុ ្របកដដល់ពួកភិកខុ    ។   ភិកខុទងំ យគិតថ  នឹង កលបងភិកខុ  

េកកលិកៈេមើលសិន   េទើបេពលថ   វុេ    េកកលិក   អជជ    

សំឃស    សរភណំ   ភ ហិ   ែន វុេ េកកលិកៈ  ៃថងេនះ  

ចូរេ កេពលបទភណ រៈដល់សងឃចុះ  ។  

 េកកលិកភិកខុមិនដឹងអំ ចរបស់ខ្លួនេទើបទទួលថ ធុ េហើយ

ឆន់បបរនិងេភជនដ៏មនរសឆង ញ់  ។   លុះ្រពះ ទិតយអស្ដងគត  កល

េគ្របកសេវ ្ដ ប់ធម៌   ពួកភិកខុ ្របជុគំន    េកកលិកភកិខុ េស្ល កសពំត់

ក វព្រស្តមនពណ៌ដូចភក់ ដណ្ដ ប់ចីវរមនពណ៌ដូចផក កណិករ 

ចូលេទកន់ជនុំំសងឃ ថ្វ យបងគ្ំរពះេថរៈេហើយេឡើងកន់ធមម សនៈែដល

ក់ែតងទុកយ៉ងល្អកនុងរតនមណ្ឌ ប រួចចបផ់្លិត លវជីនីេ យគិតថ 

អញនឹងេពលបទភណ រៈ  ។   ភ្ល មេនះឯង  េញើសក៏ហូរេចញអពីំ

ងកយរបស់េកកលិកភិកខុ េនះ ករភ័យខ្ល ចតក់ស្លុតក៏ចូលមក្រគប

សងកត ់  ។   កលេ កេពលបទេដើមៃនគថដបូំងេហើយ ក៏មិនេឃើញ

បទខងចុង   េកកលិកភិកខុញ័រច្ំរបប ់ ចុះអពីំធមម សនៈេ យករខម ស
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េអៀន  េហើយេចញអពីំជនុំំសងឃ្រតឡប់េទកនល់េំនរបស់ខ្លួន  ។   ភកិខុ
ែដលជពហុស ូតដៃទ  ក៏បនេពលភណ រៈតេទ   ។   ងំអពីំេពល

េនះមក  ភិកខុទងំ យក៏ដឹងថ  េកកលិកភិកខុ េនះ  លងង់   ។   

 ៃថងមួយ ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភថ វុេ

ទងំ យ ភពលងង់េខ្ល របស់េកកលិកៈ ដបូំងដឹងបនេ យលបំក 

ប៉ុែន្តេពលេនះ បន្របកដចបស់េហើយ  ។   ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយង

មកកន់ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មញិ

េនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។   កលភិកខុ
ទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ    បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន    េ យកថេឈម ះ

េនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ   េកកលិកភិកខុ េបើកបង្ហ ញ 

ភពលងង់េខ្ល របស់ខ្លួនឲយ្របកដេនះ   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ    សូមបកីនុងកលមុន   ក៏បនេបើកបង្ហ ញភពលងង់េខ្ល របស់

ខ្លួនែដរ    េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតីតកល ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ ត ជសីហ៍   េនកនុង  

ហិមវន្តបបេទស  បនជេស្ដចៃន ជសីហ៍ទងំ យ  ។   េស្ដច ជសីហ៍

េនះ មន ជសីហ៍ជបរ ិ រមិនតិចរស់េនកនុងរតនគុ   ចែំណកចចក

ក៏េនមិនឆង យអពីំគុ េនះ  ។   
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 ៃថងមួយ   េភ្ល ងធ្ល ក់ ច់្រគប់  ងំេហើយ   ពួក ជសីហ៍ទងំអស់

ក៏មក្របជុគំន េនមុខគុ របស់េស្ដច ជសីហ៍   ជសីហ៍មួយ ៗ  បន្លឺ
សីហនទ្របែឡងគន   ។   កនុងេពលែដល ជសីហ៍ទងំេនះ  បន្លឺសេំឡង

្របែឡងគន យ៉ងេនះ  ចចកេនះក៏លូេឡើង  ពួក ជសីហ៍បនឮសេំឡង

ចចកេនះក៏េខពើមរេអើម  នគំន េនេសង មេ យគិតថ  ចចកេនះលូ្រប- 

ងំ្របែជងនឹងពួកេយើង េពលែដលពួក ជសីហ៍ទងំេនះេនេសង ម 

កូន ជសីហ៍ែដលជកូនរបស់េស្ដច ជសីហ៍េពធិសត្វ   កលនឹងសួរ

បិ ថ  បពិ្រតបិ   ជសីហ៍ទងំេនះបន្លឺសេំឡង្របែឡងគន   លុះបន

ឮសេំឡងរបស់សត្វេនះ នគំន េនេសង មេ យករេខពើមរេអើម  សត្វេនះ

េឈម ះអ្វី   អួត ងេ យសេំឡងរបស់ខ្លួន   េទើបេពលគថទី ១ ថ 

េក  នុ  សេទទន   មហ  អភនិេទត ិ ទទទរ ំ

តំ  សី   នបបដិនទន្ត ិ េក  នេមេ   មគិភភិ ូ។ 

បពិ្រតសីហ ជ  ជធជំង្រមឹគ  នរ ហន៎   មនសេំឡងខ្ល ងំ 

ញុងំភនទំទទរៈឲយ ន់ឮ  ពួកសីហៈមិនបន្លឺតបេទនឹង េឡើយ  

សត្វែដលបន្លឺសេំឡងគឹកកងបននុះ៎   ជសត្វេឈម ះអ្វី  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  អភិនេទត ិ  ទទទរ ំ  េសចក្ដីថ 

នរ ហន៎  េធ្វើភនទំទទរៈឲយមនសេំឡងខទរខទ រ  ឲយ ន់ឮ  ។   

 កូន ជសីហ៍េ បិ ថ  មិគភភិ ូ  កនុងបទថ   មិគភិភ ូ  េនះ
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មនេសចក្ដអីធិបបយថ    បពិ្រតសីហៈជធជំង្រមឹគ    ខញុសូំមសួរេ ក

សត្វេនះេឈម ះអ្វី  ។ 

 លុះបិ ្ដ ប់ពកយកូន ជសីហ៍េហើយ  េទើបេពលគថទី ២ ថ 

អធេមម   មគិជ នំ   សិគេ   ត  វស ត ិ

ជតមិស    ជិគុចឆន្ត  តុណ្ហី   សី   សមចឆេរ ( ១ )  ។ 

មន លកូន   ចចកជសត្វេថកទបជង្រមឹគទងំ យ    

បន្លឺេឡើង  ពួកសីហៈ  កលេខពើមរេអើមនូវជតិរបស់   រែមង

នគំន អងគុយេនេសង ម  ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  សំ  កនុងបទថ  សមចឆេរ  ្រតឹមែតជ 

ឧបសគគ  ។  េសចក្ដថី េនេសង ម  ។   េ កអធិបបយថ  ជសីហ៍ទងំ

យេនេសង ម  គឺេន្រពេងើយ ៗ   ។   កនុងគមពរីទងំ យ  េកចិ ចរយ  

សរេសរថ  សមចឆេរ  ក៏មន  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ េកកលិក

ភិកខុ មិនែមនេបើកបង្ហ ញភពលងង់េខ្ល របស់ខ្លួន   ែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ    សូមបកីនុងកលមុន     ក៏បនេបើកបង្ហ ញភពលងង់េខ្ល របស់

ខ្លួនែដរ  ។     

                                                            

១-ចបប់ម ចុ   និងចបប់ឆដ្ឋសងគ យន  ជ  សមចចេរ   ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ចចកកនុងកលេនះ  បនមកជេក-

កលិកភិកខុកនុងកលឥឡូវេនះ   កូន ជសីហ៍បនមកជ ហុល   ចែំណក 

េស្ដច ជសីហ៍   គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ទទទរជាតក ទី ២ ។ 
 

អដ្ឋកថ មកកដជតក  
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលនិយយកុហកមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ  ត   មណវេក   ឯេ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វនឹងជក់ចបស់កនុង  ឧទទ លកជតក  បកិណ្ណ កនិបត 

ឯេ ះ  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះសុគត្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ
េនះ មិនែមនកុហកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន  
កលេកើតជ ្វ ក៏ធ្ល ប់េបកបេញឆ តេ្រពះេភ្លើងែដរ េហើយ្រទងន់យំក

អតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ
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ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ េនកនុងែដន

កសី   លុះធេំពញវយ័   បនេទេរៀនសិលប ្រស្ដឯនគរតកកសិ    រស់

េនជឃ ស   េ្រកយមក ្រពហមណីរបស់្រពះេពធសិត្វេនះ្របសូត

បនបុត្តមួយ  កលបុត្តេនះរត់េទមកបន ្រពហមណីកេ៏ធ្វើកលកិរយិ

េទ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វេធ្វើឈបនកិចចរួចេ្រសចេហើយ  គិតថ  អញ

នឹងេន្រគប្់រគងផទះេធ្វើអ្វីេទៀត េទើបលះបង់ពួកញតិែដលកពុំងខ កឹខ ួល 

នបុំត្តចូលកន់ៃ្រពហិមពន្ត  បួសជឥសី  មនេមើមេឈើនិងែផ្លេឈើកនុង

ៃ្រពជ រ  ។   

 ៃថងមួយ  កលេភ្ល ងធ្ល ក់កនុងរដូវេភ្ល ង  ្រពះេពធិសត្វបងក ត់េភ្លើង

ងំេនេលើបនទះក្ដ រ  ឯ បសកុមរក៏អងគុយ្រចបច់េជើងរបស់បិ   ។   

មន ្វ ៃ្រពមួយ ្រតូវរងេបៀតេបៀន េឃើញេភ្លើងកនុងបណ្ណ របស់

បសេពធិសត្វ ក៏គតិថ  ្របសិនេបើអញចូលេទកនប់ណ្ណ េនះ  

េគនឹងែ្រសកថ  ្វ  ្វ  េហើយេដញអញេចញ  អញក៏មិនបន ងំេភ្លើង 

េណ្ហើ យចុះ   េពលេនះ មនឧបយមួយ   អញនឹងបន្លំេធ្វើជ បសចូល

េទ េទើបេស្ល កសពំតស់មបកេឈើរបស់ បសែដលអស់ជវីតិេហើយមួយ

រូប  កន់កេំ្របងនិងេឈើ្រចត ់  ្រស័យេដើមេ ន តមួយេដើមែដលេនជិត

បណ្ណ   ឈរញ័រខ្លួនច្ំរបប ់ ។   

 បសកុមរេឃើញ ្វ    ក៏មិន គ ល់ថជ ្វ    េទើប្របប់ បស  
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ែដលជបិ ថ  បពិ្រតបិ   មន បសចស់មួយរូប ( ១ )  ្រតូវរងេបៀត- 

េបៀន ្របែហលជចងសុ់ំ ងំេភ្លើងេហើយេមើលេទ េយើងគួរឲយ បស 

ចស់េនះចូលេទ ងំេភ្លើងកនុងបណ្ណ មួយខនង   ។    កលនឹងនិ -

យយេទកន់បិ បន្តេទៀត    េទើបបនេពលគថទី ១ ថ 

ត  មណវេក  ឯេ  លមលំូ  អបស េិ  

អគរកញចិ ទំ  អតថ ិ ហនទ  េទមស គរកំ  ។ 

បពិ្រតបិ  មណពនុះ៎  បនឈរែផ្អកនឹងគល់េ ន ត  េ ង

របស់េយើងេនះមន េបើដូេចន ះ េយើងនឹង្របគល់េ ងឲយេទ

មណពេនះចុះ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ មណវេក គឺជេឈម ះរបស់សត្វ ។ 

េ កសែម្ដងថ  បពិ្រតេ កឪពុក  នុ៎ះមណព  គឺសត្វមួយ្របេភទ  គឺ
ជ បសមួយរូប  ។  

 បទថ  លមលំូ  អបស េិ   បនដល់ ឈរែផ្អកេដើម

េ ន ត ។ 

 បទថ   អគរកញចិ ទ ំ អតថិ  បនដល់   េយើងមនផទះៃនអនកបួស
                                                            

១- ពកយថ  បសចស់មួយរូប  មកពីបលីថ  ឯេក  មហល្លក បេ   
ែតកនុងគថ  េ កេពលថជមណពេទវញិ   ចែំណកកនុងករពនយល់បទ   
ពកយថ    មណវេក  បនដល់  សត្វ  គឺ បសេនះឯង   ។ 
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េនះ  គឺសេំ ដល់បណ្ណ   ។ 

 បទថ   ហនទ   ជនិបតចុះកនុងអតថៃនករ ស់េតឿន  ។   

 បទថ  េទមស គរកំ  េសចក្ដថី   េយើងនឹងឲយផទះ បសេនះ 

មួយចែំណក  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វឮពកយរបស់បុត្តេហើយ េទើបេ្រកកេឡើងេដើរ

េទកនម់ត់ទ្វ របណ្ណ េមើល  ក៏ដឹងថ  សត្វេនះជសត្វ ្វ    េទើប

្របប់កូនថ    ត   មនុស នំ   នម  ន   ឯវរបូំ   មុខំ  េ តិ,  

មកកេ   នយិធ  បេកក សិតេព្វ    មន លកូន   ធមម មុខមនុស មិន

ែមនែបបេនះេទ កូនមនិគួរេ ្វ ចូលមកទីេនះេឡើយ េហើយេពល

គថទី ២  ថ 

ម  េខ  ត ំ ត  បេកក សិ  ទេូសយយ  េន  អគរកំ 

េន ទិសំ  មុខំ  េ ត ិ ្រពហមណស  សុសីលិេន  ។ 

មន លកូន  អនកកុេំ េឡើយ   គបប្ីរបទូស្តនូវេ ងរបស់េយើង

មិនខន   មុខ្រពហមណ៍ែដលមនសីលធមល៌្អ    មិនែមនែបប

យ៉ងេនះេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ទេូសយយ  េន  អគរកំ   េសចក្ដីថ 

សត្វេនះចូលមកកនុងេ ង នឹង្របទូស្ដបណ្ណ  េ យយកេភ្លើងដុត

បណ្ណ ែដលេធ្វើបនេ យលបំកេនះ    ឬគបបបីេនទ បង់ឧចច រៈ ក់ 
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ជេដើម  ។ 

 បទថ  េន ទិសំ  បនដល់   មុខ្រពហមណ៍ែដលមនសីលល្អ 

មិនែមនដូេចនះេទ  ។ 

  ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះ្របប់បុត្តថ នុ៎ះ ្វ  ដូេចនះេហើយ េទើប

្រស ចប់េភ្លើងរួចសម្លុតថ កឹ ឯតថ តិដ្ឋសិ ឯងេនទីេនះេធ្វើអ្វីេទៀត 

េហើយ្រគែវងឲយ ្វ េនះេចៀសេចញេទ  ។  ្វ េនះក៏េចលសពំត់

សមបកេឈើ   រត់េឡើងេដើមេឈើ  េហើយចូលកនៃ់្រព  ។  

 ្រពះម សត្វចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ ៤  បនជអនកមន្រពហមេ ក

ជទីេទខងមុខ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់បន្តអនុសនធិ   ្របជុជំតកថ   ្វ កនុងកលេនះបនមក

ជភិកខុ ែដលនិយយកុហកកនុងកលឥឡូវេនះ បសកុមរបនមកជ

ហុល    ចែំណក បសជបិ  គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

 

ចប ់ អដឋកថា មកកដជាតក ទី ៣ ។ 
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អដ្ឋកថ ទុពភយិមកកដជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  អទម្ហ  េត  

រ ិ ពហុត្តរបូំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងពិ ្ដ រថ   ៃថងមួយ  ភិកខុទងំ យអងគុយសនទនគន កនុងេ ង

ធមមសភអពីំភពអកតញញូ និងករ្រទុស្តមិត្តរបស់ភិកខុ េទវទត្ត ។ ្រពះបរម

្ដ ្រ ស់ថ េទវទត្តមិនែមនជមនុស អកតញញូ  ្រទុស្ដមិត្តែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ជមនុស ដូេចន ះែដរ  េហើយ

្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល   ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  អនកែដន

កសី លុះចេ្រមើនវយ័ ងំេនជឃ ស  ។  សម័យេនះ  មនអណ្ដូ ង

ទឹកេ្រជមួយេន្រតង់ផ្លូ វធ ំ  កនុងែដនកសី  សត្វតិរចឆ នទងំ យឆ្លងេទ

មកមិនបន ។  ពួកមនុស អនក្របថន បុណយេធ្វើដេំណើ រ មផ្លូ វេនះ បន

យកបពំងម់នែខ ែវង ដងទឹក ក់េពញសនូកមួយ រួច ក់ទុកមួយកែន្លង

ឲយសត្វតរិចឆ នផឹក ជុវំញិអណ្ដូ ងទឹកេនះជៃ្រពធ ំ ្វ ជេ្រចើនេនកនុងៃ្រព

េនះ    េ្រកយមកផ្លូ វេនះគម នមនុស េដើរពីរបីៃថង     េទើបសត្វតិរចឆ នមិន 
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បនទឹកផឹក  ។   

 កនុងកលេនះ មន ្វ មួយេ្រសកទឹកខ្ល ងំ ែស្វងរកទឹកផឹកកនុងទី

ជិតអណ្ដូ ងទឹក ្រពះបរមេពធសិត្វេធ្វើដេំណើ រេទដល់ផ្លូ វេនះ េ យកិចច

ឯ នីមួយ េទើបដងទឹកកនុងអណ្ដូ ងេនះ ផឹក ងៃដ និង ងេជើង 

េឃើញ ្វ េនះ ដឹងថ ្វ េ្រសកទឹក េទើបដងទឹក កស់នូកឲយផឹក លុះឲយ

្វ េនះផឹកេ្រសចេហើយ គិតនឹងស្រមក េទើបេដកេ្រកមេដើមេឈើមួយ

េដើម  ។  ចែំណក ្វ េនះ លុះផកឹទឹកេហើយ អងគុយកនុងទីមិនឆង យ េធ្វើ
កបបកិរយិ្រកមិច្រកេមើម ក់្រពះេពធិសត្វ  ។  ្រពះេពធិសត្វេឃើញ

កិរយិរបស់ ្វ េនះ េទើបេពលថ ែន ្វ អ្របិយ កលឯងេ្រសកទឹក 

អស់កម្ល ងំមករកេយើង េយើងបនឲយទឹកឯងផកឹេហើយ េពលេនះឯងេធ្វើ
សេំឡងគហំកថ កិកិ ក់េយើងេទវញិ ករែដលជួយសត្វ ្រកក ់ មិន

មន្របេយជន៍េឡើយ   េហើយេពលគថទី  ១  ថ 

 អទម្ហ  េត  រ ិ ពហុត្តរបូ ំ

 ឃមម ភិតត្តស   បិបសិតស  

  េ ទនិ  បិ ្វ ន  កិកឹ  កេ សិ 

 ន  សងគេម  បបជេនន  េសេយយ  ។ 

េយើងបនឲយទឹកេ្រចើនដល់ឯង    ែដល្រតូវកេម្ដ ៃថង 

េបៀតេបៀនេ្រសកេហើយ  ឥឡូវេនះ  ឯងផឹកេហើយេធ្វើ
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សេំឡងគហំកថកិកិដូេចនះ ករេសពគប់េ យជន

្រកក់   មនិ្របេសើរេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  េ ទនិ  បិ ្វ ន  កិកឹ  កេ សិ 

េសចក្ដីថ  ឥឡូវេនះ ឯងផឹកទឹកែដលេយើងឲយេហើយ   េធ្វើសេំឡងគហំក

ថ  កិកិ  ក់េយើងេទវញិ  ។ 

 បទថ  ន សងគេម  បបជេនន  េសេយយ  េសចក្ដីថ  ករ 

េសពគប់ជន ្រកក់  មនិ្របេសើរេឡើយ   មិនេសពគប់   េទើប្របេសើរ  ។ 

 ្វ ែដល្រទុស្ដមិត្តេនះ លុះបនឮដូេចន ះេទើបេពលថ អនកកុំ

សមគ ល់ថ េយើងេធ្វើែតប៉ុេណ្ណះេហើយឈប់េធ្វើេទៀតេនះ េពលេនះ េយើង

នឹងបេនទ បង់ មក ក់កបលរបស់អនកឯងសិន េហើយេទើបេទ រួច

េពលគថទី  ២  ថ 

េក  េត  សុេ     ទិេ ្ឋ    សីល  នម  មកកេ  

ឥទនិ  េខ  តំ  ឱហចច ំ ឯ   អ ម កធមម  ។ 

អនកឯងែដលបនឮ   ឬបនេឃើញថ   ្វ មនសីលធម ៌

ឥឡូវេនះ េយើងនឹងបេនទ បង់វចចៈេលើកបលរបស់អនកឯង  េនះ

ជធមម    របស់ពួកេយើង  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបកនុងគថេនះ  មនដូេចនះថ  ែន្រពហមណ៍  អនក

ឯងបនឮ   ឬបនេឃើញេនទី   ថ ្វ ដឹងគុណមនុស    េហើយមន
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មរយទ មនសីលេនះ េយើងនឹងបេនទ បង់ មក ក់េលើកបលរបស់ 

អនកឯងសិន េហើយេទើបេទ េនះជធមម  េនះជសភវៈអពីំកេំណើ ត

របស់ពួកេយើង   ែដលេឈម ះថ ្វ    គឺបេនទ បង់ ក់េលើកបលអនកមន

គុណ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះបនឮដូេចន ះ េទើបេ្រត មនឹងេ្រកកេចញ

េទ េពលេនះឯង ្វ េ តចប់េ ងែមកេឈើ េធ្វើដូចជេយលេទ

េយលមក បេនទ បង់ មក កេ់លើសីសៈរបស់្រពះម សត្វ ែ្រសក 

េហើយក៏ចូលេទកន់ៃ្រព   ។   ្រពះម សត្វងូតទឹកជ្រមះកយេហើយ

េទើប្រតឡបេ់ទវញិ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្តជបុគគល

មិនដឹងគុណ  ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ  សូមបកីនុង

កលមុន  កម៏ិនដឹងគុណតថគតែដរ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្វ កនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្តកនុង

កលឥឡូវេនះ   ចែំណក្រពហមណ៍ គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា ទុពភិយមកកដជាតក ទ ី៤ ។ 
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អដ្ឋកថ ទិចចុប ្ឋ នជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលេពលពកយកុហកមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ   សេព្វសុ  កិរ  ភេូតសុ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វដូចេរឿងែដលេពលេហើយខងេដើមេនះឯង  ។ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ េនកនុងែដន

កសី  លុះចេ្រមើនវយ័បនេទសិក សិលបៈកនុងនគរតកកសិ   េហើយ

បួសជឥសី ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើត មនបរ ិ រេ្រចើន ជ្រគូ

្របចគំណៈ រស់េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេនកនុងៃ្រព

ហិមពន្តអស់កលយូរ  េទើបចុះអពីំភនេំដើមបេីសពរសជូរៃ្រប  ្រស័យ

្រសុកមួយេនជយែដន ស្រមកេនកនុងបណ្ណ   ។  ្រគេនះ មន

្វ អងគតមួ់យ   កលពួកឥសីេទភិកខ ចរ  ក៏មកកន់ ្រសម   ដកេ ម

ែកបរបណ្ណ   ចក់ទឹកកនុងក្អមេចលអស់  យបែំបកក្អមទឹក  បេនទ -

បង់ ក់េ ងេភ្លើង   ។    បសទងំ យេនចវំស េហើយ្រតះិរះិថ 

េពលេនះ ៃ្រពហិមពន្តបរបូិណ៌េ យផក េឈើនិងែផ្លេឈើ គួរឲយរកី យ 

ពួកេយើងនឹងេទកន់ទីេនះ  េទើប អនក្រសុកជយែដន  ។      
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 ពួកអនក្រសុកេពលថ    េស្វ   ភេន្ត   មយ ំ   ភិកខំ    គេហ ្វ   

អស មបទ ំ  គមិស ម, តំ   បរភុិញជិ ្វ   គមិស ថ  បពិ្រតេ ក

មច ស់  ៃថងែស្អកេនះ  ពួកខញុនឹំងនភំកិខ មកកន់ ្រសម   េ កមច ស់ឆន់

េភជនេហើយសឹមេទ   ។   កនុងៃថងែស្អកេឡើង  ជនទងំេនះ  នំ រ 

ជេ្រចើនេទកន់ទីេនះេទៀត  ្វ កហូំចេឃើញដូេចន ះ កគ៏តិថ អញនឹង

េបកបេញឆ តឲយមនុស ្រជះថ្ល  នំ រមកឲយអញ ្វ េនះក៏េធ្វើដូចជ

បេំពញតបធម ៌ និងដូចជរក សីល ឈរនម ក រ្រពះ ទិតយកនុងទីមិន

ឆង យអពីំ បសទងំ យ   ។    ពួកមនុស េឃើញដូេចន ះ  ក៏នគំន េពល

ថ  សីលវន្ត នំ  សន្តេិក  វសន្ត   សីលវេន្ត   េ ន្ត ិ បុគគលេនជិត

អនកមនសីល   រែមងជអនកមនសីល   េហើយេពលគថទី ១ ថ   

សេព្វសុ  កិរ  ភេូតសុ សន្តិ  សីលសមហិ  

បស   ខមគិំ  ជមម ំ ទចិចមុបតិដ្ឋតិ  ។ 

បនឮថ  ប ្ដ ពួកសត្វទងំអស់ ( មនពួកសត្វខ្លះ )

្របកបេ យសីលធម៌    អនកចូរេមើល ្វ ដ៏ មកែដល 

កពុំងឈរនម ក រ្រពះ ទិតយ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  សន្ត ិ សីលសមហិ    បនដល់ 

អនកមនចតិ្ត ងំម ំ គឺ្របកបេ យសីល អធិបបយថ អនកមនសីលនិង

អនកមនចតិ្ត ងំម ំ  មន រមមណ៍ែតមួយ  ។ 
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 បទថ  ជមម ំ គឺ មក  ។ 

 បទថ  ទិចចមុបតិដ្ឋតិ  េសចក្ដីថ   ្វ ឈរនម ក រ្រពះ

ទិតយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញអនក្រសុកទងំេនះ   េពលសរេសើរគុណ 

របស់ ្វ េនះ េទើបេពលថ អនកទងំ យ មិនបនដឹងចបស់នូវសីល

និងមរយទរបស់ ្វ េនះេទ េហើយ្រជះថ្ល កនុងវតថុ ែដលមនិែមនជេហតុ 

េទើបេពលគថទី ២ ថ 

នស   សីលំ  វជិនថ អនញញ យ  បសំសថ 

អគគហុិតញច   ឩហន ំ េទ្វ   ច  ភនិន   កមណ្ឌ ល ូ ។ 

 អនកទងំ យមិនបនដឹងចបស់ នូវមរយទរបស់ ្វ េនះ 

េទ អនកទងំ យេពលសរេសើរ ្វ  េ្រពះមិនដឹង ្វ េនះ  

ដុតនូវេ ងបូជេភ្លើងផង   ទម្ល យនូវក្អមទឹកពីរផង  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   អនញញ យ   ែ្របថ   មិនដឹង  ។ 

 បទថ  ឩហនំ  បនដល់  ករបងកេហតុែដល ្វ មកេនះេធ្វើ  ។ 

 បទថ  កមណ្ឌ ល ូ បនដល់ ក្អមទឹក   ។   ្រពះេពធិសត្វេពល

េទស ្វ យ៉ងេនះថ  ្វ េនះបែំបកក្អមទឹកអស់ពីរក្អម  ។ 

  អនក្រសុកទងំេនះ  លុះដឹងថ  ជ ្វ េបក្របស់  េទើបយកដុដំី
និងដបំង  េដញ ្វ េនះឲយេចៀសេចញេទ  េហើយ្របេគនភិកខ ដល់ពួក
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ឥសី   ។   ចែំណកឥសីទងំ យេនះ   ក៏នគំន េទកន់ៃ្រពហិមពន្ត   

េធ្វើឈនមនិឲយ បសូនយ  េ្រកយអពីំចុត ិ បនេទកន់្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ្វ កនុងកលេនះ បនមកជភកិខុ កុហក

េនះឯង   ពួកឥសីបនមកជពុទធបរស័ិទ   ចែំណក្រគូ្របចគំណៈ  គឺ   

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា  អាទិចចុបដាឋ នជាតក ទី ៥  ។ 
 

អដ្ឋកថ ក យមុដ្ឋិជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

្រពះបទេកសល េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ 

ពេ    វ យ ំ  ទុម ខេគចេ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងពិ ្ដ រថ  សម័យមួយ   េនកនុងរដូវេភ្ល ង  ខងជយែដនៃន

្រពះបទេកសល េកើតករបះេបរ ពួកអនកចបងំេនជយែដនេនះ បន

េធ្វើករចបំងពីរបីដង កម៏ិន ចយកជ័យជមនះេលើស្រតូវបន េទើបបញជូ ន

ដណឹំងេទថ្វ យ្រពះ ជឲយ្រទង់្រជប    ។    ្រពះ ជេស្ដចយងេចញ

កនុងរដូវេភ្ល ងែដលមិនសមគួរដល់េវ       េទើប្រទង់េបះ្រពះពន្ល ជតិវត្ត
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េជតពន ្រទង់្រពះត្រមិះថ  អញេចញដេំណើ រកនុងេវ មិនសមគួរ ញក

ភននិំងេ្រជះេពញេទេ យទឹក  ករេធ្វើដេំណើ ររែមងលបំក  អញនឹង

ចូលគល់្រពះមន្រពះភគ  ្រពះអងគនឹង្រ ស់សួរអញថ  ម បពិ្រត  

្រពះអងគយងេទ   អញនឹង្រកបទូលេរឿង ៉ វឲយ្រទង់្រជប  ្រពះបរម

្ដ ្រទង់អនុេ្រគះដល់អញចេំពះែត្របេយជន៍កនុងបរេ ក  ក៏មនិ

ែមន សូមប្ីរបេយជន៍កនុងបចចុបបននក្៏រទង់អនុេ្រគះែដរ េ្រពះេហតុដូេចន ះ 

្របសិនេបើអញេធ្វើដេំណើ រេទមិនចេ្រមើន ្រពះអងគក៏នឹង្រ ស់ថ មិនទន់

ដល់េវ យងេទេទ ្របសិនេបើមនេសចក្ដចីេ្រមើន ្រពះអងគក៏នឹង្រទង់

េនេសង ម លុះ្រទង់្រពះត្រមះិដូេចនះេហើយ  ក៏យងចូលេទកនុងវត្តេជតពន 

ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ  េហើយគង់កនុងទីដស៏មគួរនចែំណកមខ ង  ។    

 ្រពះ ្ដ ្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈេហើយ្រ ស់សួរថ  ម បពិ្រត  

្រទង់យងេទ  ទងំៃថងយ៉ងេនះ ? 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគេចញ

េទប្រងក បជនបះេបរេនជយែដន  មកទីេនះេ យគិតថ  នឹងថ្វ យ 

បងគ្ំរពះអងគសិន  េហើយេទើបេទ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ ម បពិ្រត សូមបកីនុងកលមុន ្រពះ

ជទងំ យ កលនឹងេលើកទព័េទ លុះបន ្ដ បព់កយរបស់បណ្ឌិ ត

េហើយ    ក៏មិនយងេទកន់កងទព័កនុងេវ មិនសមគួរ    ។     កល្រពះ 
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ជ្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូច

តេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វជ មតយសេ្រមច ជកចិចទូេទ ជធមម -

សកៈ ( អនកបេ្រង នធម៌ ) របស់្រពះ ជេនះ  ។   ្រគេនះ ជយែដន 

របស់្រពះអងគេកើតករបះេបរ ទ នេនជយែដនបញជូ ន រេទថ្វ យ

ឲយ្រទង់្រជប  ្រពះ ជេស្ដចយងេចញេទកនុងរដូវេភ្ល ង  ្រទង់េបះ្រពះ

ពន្ល េនកនុង្រពះ ជឧទយន   ។   េពលេនះ  ្រពះេពធិសត្វបនេនជិតទី

្របថបរ់បស់្រពះ ជ ពួកទ ននសំែណ្ដ កេខម ែដលជ ររបស់

េសះមក ក់កនុងសនូក   ។    ប ្ដ ្វ ទងំ យែដលេនកនុង្រពះ ជ 

ឧទយនេនះ មន ្វ មួយចុះអពីំេដើមេឈើមកចប់យកសែណ្ដ កេខម អពីំ

សនូកេនះ កេ់ទកនុងមតរ់ហូតេពញ េហើយចប់យកមួយកមបង់េទៀត 

េ តេឡើងេទអងគុយេលើេដើមេឈើ    េផ្ដើមនឹងសីុ    កល េផ្ដើមនឹងសីុ

សែណ្ដ កេខម េនះ សែណ្ដ កមួយ្រគប់បន្រជះុេទេលើដី ក៏បច

សែណ្ដ កទងំអស់ែដលេនកនុងៃដ  និង ( ខជ ក់សែណ្ដ កែដល )  េនកនុង

មត់េចលអស់  េហើយចុះអពីំេដើមេឈើ   ែស្វងរកសែណ្ដ កមួយ្រគប់

ែដល្រជុះេទេនះ កលរកមិនេឃើញ េទើបេឡើងេដើមេឈើអងគុយសុបេ

អន់ចិត្ត  េធ្វើមុខ្រសងូត្រសងត់េនេលើេដើមេឈើ  ដូចចញ់ក្ដី ប់ពន់ដង  ។    
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 ្រពះ ជ្រទង់ទតេឃើញកិរយិរបស់ ្វ េនះេហើយ   េទើបេ ្រពះ 

េពធិសត្វមកេហើយ្រ ស់សួរថ   បស    កឹ   នេមត ំ   មកកេដន   

កត ំ  ( ែនេ ក ចរយ  )  ចូរេមើល ្វ េនះកពុំងេធ្វើអ្វី  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  ម ជ  ពហំុ   អនវេ -

េក ្វ   អបប ំ ឱេ េកន្ត   ទុព្វុទធិេន  ព    ឯវរបូ ំ កេ ន្តិេយវ   

បពិ្រតម ជ  បុគគលលងង់េខ្ល   អបបឥត្របជញ   មិនសម្លឹងេមើលរបស់

េ្រចើន  សម្លងឹេមើលែតរបស់តិច  ែតងែតេធ្វើដូេចនះឯង   េហើយេពលគថ 

ទី  ១  ថ  

 ពេ   វ យ ំ ទុម ខេគចេ  

 បញញ   ជននិទ  នយិមស   វជិជត ិ

 ក យមុដ្ឋឹ  អវកិរយិ  េកវលំ 

 ឯកំ  ក យ ំ បតិតំ  គេវសតិ  ។ 

បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន  ្វ េនះលងង់  ្របជញ

របស់    មនិមនេទ   បនបចសែណ្ដ កមួយកមបង់

េចលអស់    េទើបេទែស្វងរកសែណ្ដ កមួយ្រគបែ់ដល 

្រជុះេទ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ទុម ខេគចេ   បនដល់ ្វ  ។ 

េ្រពះ ្វ េនះ ែស្វងរក រេលើែមកេឈើ ។ ែមកេឈើទងំេនះ ជ
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េគចរ  គឺជទី្រ ច់សញច រេទមករបស់   េ្រពះេហតុដូេចន ះ  េទើបេ

ថ  សត្វែដល្រ ច់េទ មែមកេឈើ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វេ ្រពះ

ជថ   ជនិនទ  ( ជន + ឥនទ )  េ្រពះ្រពះ ជេឈម ះថ  ជធជំងជន   

េ្រពះភពជធៃំ្រកែលង  ។ 

 បទថ   ក យមុដ្ឋ ឹ បនដល់  សែណ្ដ កមួយកមបង់  ។  េកច-ិ

ចរយេពលថ   កឡ ជមសមុដ្ឋឹ  ( សែណ្ដ កេខម   សែណ្ដ ក ជ

មស  )   កម៏ន  ។   

 បទថ   អវកិរយិ   បនដល់  បចេចល  ។  

 បទថ   េកវលំ   គទឺងំអស់  ។   

 បទថ  គេវសត ិ គឺែស្វងរកសែណ្ដ កមួយ្រគបែ់ដល្រជុះេទដី  ។ 

 កល្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលយ៉ងេនះេហើយ   េទើបចូលេទកន់

ទីេនះ  ្រកបទូល្រប្រស័យជមួយ្រពះ ជ   េហើយេពលគថទី ២ ថ  

ឯវេមវ  មយ ំ ជ េយ  ចេញញ  អតិេ ភេិន 

អេបបន  ពហំុ   េជយយម ក េយេនវ  នេ   ។ 

បពិ្រត្រពះ ជ េយើងខញុទំងំ យក្ដី ជនទងំ យដៃទ 

ែដលេ ម ភៃ្រកែលងក្ដ ី គបបលីះបងរ់បស់េ្រចើនេ្រពះរបស់

តិច  ដូចជ ្វ កលលះបង់សែណ្ដ កេ្រចើន  េ្រពះសែណ្ដ ក

តិចដូេចន ះឯង  ។ 
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 េសចក្ដីសេងខបកនុងគថេនះ មនដូេចនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វថ្វ យ

ឱ ទដល់្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ  ពួកេយើងក្ដី  ជនទងំ យដៃទ

ែដល្រតូវេសចក្ដីេ ម ភ្រគបសងកត់ក្ដី  ជនទងំអស់េនះ  រែមង បសូនយ

របស់េ្រចើនេ្រពះរបស់តចិ  ដបតិថ  េពលេនះ ពួកេយើងនឹងេធ្វើដេំណើ រ

កនុងរដូវេភ្ល ងែដលមិនែមនជកលដ៏សមគួរ       រែមង បសូនយចក្រប- 

េយជន៍េ្រចើនេ្រពះេហតុែត្របេយជន៍តិចតួច  ។  

 បទថ  ក េយេនវ  នេ   េសចក្ដីថ  ដូច ្វ មួយេនះ 

ែស្វងរកសែណ្ដ កមួយ្រគប់ បសូនយចកសែណ្ដ កជេ្រចើន េ្រពះ

សែណ្ដ កតិចតួចេនះ យ៉ង មិញ សូមបពួីកេយើងេនេពលេនះ ក៏

ដូេចន ះែដរ  កពុំងេធ្វើដេំណើ រេទកន់ទីែដលេពញេទេ យភននិំងេ្រជះ

ជេដើម  េ យមិនែមនជកលែដល្រតូវែស្វងរក្របេយជន៍តិចតួច  ែត

បសូនយចកពហនៈ មនដរំ ី និងេសះជេដើមយ៉ងេ្រចើន និងពួកអនក

ចមបំង េ្រពះេហតុេនះ មិនសមគួរេទេនេពលេនះ េ្រពះដូេចន ះ មិន

គួរេទកនុងកលមិនសមគួរេទ  ។ 

 ្រពះ ជ ្រទង់្រពះស ្ដ ប់នូវពកយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ 

េស្ដចក៏្រតឡប់អពីំទីេនះ ចូលកន់នគរព ណសីវញិ  ។  ឯពួកេចរក៏

បនដឹងថ ្រពះ ជេចញអពីំនគរ  េ យ្រពះបណំងនឹងប្រងក បពួកខ្លួន   

េទើបនគំន េគចេចៀសេចញអពីំជយែដនេនះេទ   ។ 
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 សូមបកីនុងបចចុបបននេនះ    ពួកេចរក៏បនដណឹំងថ    ្រពះ ជែដន

េកសលេស្ដចេចញអពីំនគរ  េទើបនគំន េគចេចៀសេចញេទ  ។  ្រពះ ជ

្រទង់ ្ដ ប្់រពះធមមេទសនរបស់្រពះមន្រពះភគេហើយ   េស្ដចេ្រកកចក 

សនៈ ថ្វ យបងគ្ំរពះសមម សមពុទធ េធ្វើ្របទក ណិេហើយយង្រតឡបេ់ទ

កន់នគរ វតថវីញិ  ។     

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជ

ននទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ តថគត  

េនះឯង  ៕ 
ចប ់អដឋកថា កឡាយមដុឋិជាតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ តិនទកុជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ

បញញ បរមី េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ ធនុហតថ-

ក េបហិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ ្រពះមន្រពះភគ លុះ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ ច

ែដលសរេសើរ្រពះបញញ គុណរបស់្រពះអងគ   ដូចកនុង   ម េពធជិតក 

( បញញ សនបិត ) និង ឧមមងគជតក (ម នបិត) េហើយេទើប្រ ស់

ថ មន លភកិខុទងំ យ តថគតមនបញញ   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវ

េនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុន  ក៏មនបញញ និងឈ្ល សៃវកនុងឧបយ

ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តពនរ  មនពនរ ៨ មុនឺ

ជបរ ិ រ  រស់េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។   ជិតៃ្រពហិមពន្តេនះ   មន្រសុក

ជយែដនមួយ េពលខ្លះកម៏នមនុស េន េពលខ្លះក៏គម នមនុស េន ។ 

្រតង់ក ្ដ ល្រសុកេនះ មនេដើមទន្ល ប់មួយេដើម បរបូិណ៌េ យែមក

និង្របគប ែផ្លមនរសឆង ញ់  ។  ហ្វូង ្វ នគំន មកសីុែផ្លទន្ល ប់េនះ កនុង

េពលែដលគម នមនុស េន ។ េ្រកយមក ដល់េពលមនែផ្លេទៀត ្រសុក
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េនះ ្រតឡប់េទជលេំន ( ផទះ ) ៃនមនុស េរៀងៗ គន េទ  ពួកមនុស

្របកបទ្វ រេធ្វើអពីំេដើមបបុស  ។   ឯេដើមទន្ល ប់េនះក៏េចញែផ្ល   ែមកទន់

ចុះមក   ។   ហ្វូង ្វ គតិថ  កលមុនពួកេយើងសីុែផ្លទន្ល ប់ែដលដុះេន

កនុង្រសុកឯេ ះ  េពលេនះ េដើមទន្ល ប់េនះមនែផ្លេហើយ ឬក៏មិនមន

េទ  ្រសុកេនះមនមនុស េន ឬកគ៏ម នេទហន៎  លុះគិតដូេចនះេហើយ េទើប

បញជូ ន ្វ មួយេទេ យេពលថ   អនកចូរេទេសុើបេមើល   ។    ្វ េនះ

េទេសុើបដងឹថ  េដើមេឈើេនះមនែផ្លេហើយ  និងមនមនុស េនកនុង

្រសុកេនះ  េទើប្រតឡបម់ក្របបពួ់ក ្វ   ។  ពួក ្វ បន ្ដ ប់ថ  េដើម

េឈើេនះេចញែផ្លេហើយ ក៏េកើតឧស ហៈថ នឹងសីុែផ្លទន្ល ប់ែដលមន

រសឆង ញ់  េទើប្របប់េរឿងេនះដល់េស្ដច ្វ   ។    

 េស្ដច ្វ សួរថ  គេម   េ    អន េ   ្រសុកេនះ  

មនមនុស េនឬេទ  ?  

 ពួក ្វ ្របប់ថ   េ    េទវ   មនេ កមច ស់  ។ 

   េស្ដចពនរេពលថ  េតន ហិ ន គន្តព្វំ មនុស  ហិ ពហុ-

មយ   េ ន្ត ិ   េបើដូេចន ះ  កុេំទេឡើយ    េ្រពះពួកមនុស មនកល

លបចិេ្រចើន  ។ 

 ពួក ្វ េពលថ  េទវ  មនុស ន ំ   បដសិ ្ល នេវ យ,  

អឌ រត្តកិសមេយ  ខទសិ ម  បពិ្រតេ កមច ស់  ពួកេយើងនឹងសីុ
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េនពក់ក ្ដ លអ្រធ្រត កនុងេពលែដលពួកមនុស េដកលក់ ។ លុះ

េស្ដចពនរយល់្រពមេហើយ េទើបេចញអពីំៃ្រពហិមពន្ត េដកេនេលើផទ ងំ

ថមមួយផទ ងំធ ំ  មិនឆង យអពីំ្រសុកេនះ  រង់ចពួំកមនុស េដកលក់ស៊ប់  ។  

លុះមជឈមិយមចូលមកដល់ កលពួកមនុស េដកលក់ស៊ប ់  េទើបនគំន

េឡើងេដើមទន្ល ប់សីុែផ្ល    ។    េពលេនះ  បុរសមន កេ់ចញពីផទះេ យមន

បណំងនឹងេទបេនទ បង់ឧចច រៈ េទដល់ក ្ដ លភូមិេឃើញហ្វូង ្វ  ក៏

បងកូក្របបពួ់កមនុស  ពួកមនុស ជេ្រចើន េសៀតធនូ និង្រពួញ កន់ វុធ

េផ ងៗ មួយអេន្លើេ យដុដំីនិងដបំងជេដើម នគំន ឈរព័ទធេដើមេឈើ
េ យបណំងថ  នឹងចប់ហ្វូង ្វ   ។ 

 ហ្វូង ្វ  ៨ មុឺន េឃើញពួកមនុស  តក់ស្លុតខ្ល ចចេំពះមរណៈ  នំ

គន េទរកេស្ដចពនរ េ យគិតថ េ្រកអពីំេស្ដចពនរេចញេហើយ  មិន

មនអនកដៃទជទីពឹងរបស់ពួកេយើងេទ   េហើយេពលគថទី ១ ថ 

ធនុហតថក េបហិ េនត្តឹសវរធរភិិ 

សមន្ត   បរកិិណ្ណម្ហ  កថំ  េមេកខ   ភវសិ តិ  ។ 

េយើង្រតូវពួកមនុស មនធនូ និងបពំង់្រពួញកនុងៃដ កន់

វដ៏មុតព័ទធជុវំញិេហើយ  េធ្វើេម្ដចនឹងរួចខ្លួនបន  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ ធនុហតថក េបហិ េសចក្ដីថ គឺ
មនៃដកន់ធនូ និងបពំង់្រពួញ   អធិបបយថ   កន់ធនូ និងបពំង់្រពួញព័ទធជុ ំ
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វញិេហើយ   ។ 

 បទថ   បរកិិណ្ណម្ហ    បនដល់  ព័ទធជុវំញិេហើយ  ។ 

 បទថ  កថ ំ  បនដល់  ពួកេយើងនឹងរួចខ្លួនបនេ យឧបយ

ដូចេម្ដចេទហន៎  ។ 

 េស្ដចពនរ  បន ្ដ ប់ពកយរបស់ពួក ្វ ទងំេនះេហើយ  លួង

េ ម ្វ ទងំេនះថ  អនកទងំ យកុខំ្ល ចេឡើយ  ធមម ពួកមនុស

មនករងរេ្រចើន សូមបៃីថងេនះ ក៏េទើបែតមជឈមិយម កលពួកមនុស

ទងំ យព័ទធជុវំញិពួកេយើង  េ យគិតថ  នឹងសម្ល ប់ពួកេយើង  កិចច

ដៃទែដលេធ្វើឲយអន្ត យដល់កិចចេនះ  គបបេីកើតេឡើង  េហើយេពលគថ

ទី ២ ថ   

អេបបវ  ពហុកិចច ន ំ អេ ថ   ជេយថ េកចិ  ន ំ

អតថិ  រុកខស   អចឆនិន ំ ខជជ  តេញញវ   តិនទុ កំ  ។ 

េសចក្ដី្រតវូករនីមួយ គបបេីកើតេឡើងដល់ពួកមនុស

ែដលមនកចិចេ្រចើនេ យពិត  ែផ្លេឈើេ្រចើន  េយើងេរ ើស

្របមូលមកេហើយ   អនកទងំ យ   ចូរនគំន សីុនូវែផ្ល

ទន្ល ប់េនះចុះ  ។  

 បទថ   នំ  ្រតឹមែតជនិបត   ។   កនុងបទេនះ   មនអធិបបយថ

េពលខ្លះ    េសចក្ដី្រតវូករ មួយដៃទ    គបបេីកើតេឡើងដល់ពួកមនុស
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ែដលមនកចិចេ្រចើន  ។ 

 បទថ  អតថ ិ រុកខស   អចឆនិនំ  េសចក្ដីថ  េនមនផ្លូវ (វធិ ី) ែដល

នឹងដេណ្ដើ មយកមកសីុបន  េ យអំ ចៃនករ្របមូលយកែផ្លរបស់

េឈើទងំេនះ  ។ 

 បទថ   ខជជ  តេញញវ   តិនទុ កំ   េសចក្ដីថ   អនកទងំ យ  ចូរសីុ

ែផ្លទន្ល ប់េនះចុះ គឺអនកទងំ យ្រតូវករបុ៉ន  ចូរសីុប៉ុេ ្ណ ះចុះ  

េយើងនឹងដងឹកលែដលេគ្រប រពួកេយើង  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វលួងេ មហ្វូង ្វ   េ្រពះថ  កលេបើហ្វូង ្វ

ទងំេនះមនិបនករលួងេ មដូេចនះេទ  នឹងែបកេបះដូងដល់នូវករ

អស់ជីវតិ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វលួងេ មហ្វូង ្វ យ៉ងេនះេហើយេទើប

េពលថ   អនកទងំ យ  ចូរ ប់ ្វ ទងំអស់   ។    កលពួក ្វ ប់  ក៏

មិនេឃើញ ្វ េឈម ះេសនកៈែដលជកមួយរបស់េស្ដចពនរ  េទើប្របប់ថ  

េសនកៈមិនមកេទ  ។  

 េស្ដចពនរេពលថ ្របសិនេបើេសនកៈមិនមក អនកទងំ យមិន 

្រតូវខ្ល ច េសនកៈេនះ នឹងេធ្វើនូវករមិនមនភ័យឲយដល់អនកទងំ យ 

កនុងេពលេនះ  ។ 

 ឯេសនកៈេនះេដកលក់កនុងេពលែដលហ្វូង ្វ េចញមក   េ្រកយ

ភញ ក់េឡើងមិនេឃើញ ្វ មួយ   េទើបេដើរ ម ន មេជើងមក  លុះេឃើញ 
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ពួកមនុស   េទើបដឹងថ  ភ័យេកើតេឡើងដល់ហ្វូង ្វ េហើយ  េទើបេទរក

្រស្តីចស់ែដលដុតេភ្លើងរៃវអេំបះេនកនុងផទះមួយខនង េហើយេធ្វើដូចជេកមង

អនក្រសុកេដើរេទេដើរមក  ចប់យកដុេំភ្លើងមួយដុរំត់េទដុតផទះែដលេនេលើ
ខយល់ ពួកមនុស នគំន េបះបង់េចលពួក ្វ  េទពន្លត់េភ្លើង ្វ ទងំ 

យក៏នគំន េបះែផ្លទន្ល ប់មន ក់មួយែផ្ល   េដើមបយីកេទឲយេសនកៈ  េហើយ 

នគំន េគចេចញេទ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ េសនកៈែដលជកមួយកនុងកលេនះ បន

មកជសកយម នមកនុងកលឥឡូវេនះ  ហ្វូង ្វ បនមកជពុទធបរស័ិទ   

ចែំណកេស្ដចពនរ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា តិនទុកជាតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ កចឆបជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធអនក

រួចអពីំអហិ តេ គមន ក់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើម

ថ    ជនិតំ  េម  ភវតិំ   េម  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 មនេរឿងតំ លថ េនកនុងនគរ វតថី បនេកើតអហិ តេ គ  

េឡើងកនុង្រតកូលមួយ ម បិ ក្៏របប់ថ ែនកូនសម្ល ញ់  កូនកុេំនកនុង

ផទះេនះេឡើយ   ចូរទម្ល យជញជ ងំេគចេទកនទី់ មួយរក ជីវតិទុកចុះ   

េពលេ្រកយសឹម្រតឡប់មក េហើយគស់យកកណំប្់រទពយែដលម

បិ កប់េនទីេនះ  រក ្រទពយទុកចិញចឹ មជវីតិឲយជសុខចុះ  ។  បុត្តេនះ 

ទទួលពកយរបស់ម បិ េហើយ ទម្ល យជញជ ងំេគចខ្លួនេទ  កលេ គ

របស់ខ្លួនជសះេសប ើយេហើយ  េទើប្រតឡប់មកគស់យក្រទពយែដលកប់

ទុកេនះ េន្រគប់្រគងផទះយ៉ងសុខ ន្ត  ។  ៃថងមួយ  បុត្តេនះ ឲយមនុស

កន់ទឹកេ ះថ្ល   េ្របង  សពំត ់ និងេ្រគ ងេស្ល កដណ្ដ ប់ជេដើម  េទកន់

វត្តេជតពន ថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។  ្រពះ

បរម ្ដ  ្រទង់េធ្វើបដសិ ្ឋ រៈជមួយនឹងបុរសេនះ  េហើយ្រ ស់សួរ

ថ  មន លអនកដ៏ចេ្រមើន  បនឮថ អហិ តេ គេកើតេឡើងកនុងផទះរបស់អនក   

អនកេធ្វើដូចេម្ដច េទើបរួចខ្លួនបន ?      
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 បុរសេនះ បន្រកបបងគទូំលេរឿង ៉ វេនះឲយ្រទង់្រជប  ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន លឧបសក  សូមបកីលពីមុន  ជនទងំ 

យ  កលភ័យេកើតេឡើងេហើយ  េធ្វើេសចក្ដី ល័យជប់ចពំក់នឹង 

លេំនរបស់ខ្លួន មិន្រពមេទកន់ទីដៃទ ជនទងំេនះកដ៏ល់នូវករអស់ 

ជីវតិ ប៉ុែន្តជនទងំ យ  មនិ េ ះ ល័យ មិនជប់ចពំក ់ នឹងទី 

ជលេំនរបស់ខ្លួន េគចេទកន់ទីដៃទ ជនទងំេនះ  រួចផុតអពីំេសចក្ដី
្ល ប់    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលសមូនឆន ងំ េនកនុងភូមមួិយ  

េធ្វើឆន ងំលកច់ិញចឹ មបុត្តភរយិ ។  កនុងកលេនះ េនជិតនគរព ណសី 

មន្រសះធមួំយ ជបត់នឹងសទឹងធ ំ ្រសះេនះមនទឹកហូរេទដល់សទឹងកនុង

េពលទឹកេ្រចើន  ។  កលទឹកតិចក៏ ច់េចញអពីំគន   ្រតីនិងអេណ្ដើ កែតង

ដឹងថ ឆន េំនះេភ្ល ងល្អ ឆន េំនះេភ្ល ងមិនល្អ  ។  េ្រកយមក ្រតីនិងអេណ្ដើ ក

ែដលេកើតកនុង្រសះេនះ ដឹងថ  ឆន េំនះេភ្ល ងនឹង ងំ  លុះដល់េវ ទឹក

ហូរជប់តគន   េទើបនគំន ចកេចញអពីំ្រសះេទកនស់ទឹង  ប៉ុែន្ដអេណ្ដើ ក

មួយមិន្រពមេទេ យគិតថ  ឥទំ  េម  ជត ្ឋ ន ំ វុឌ តិ ្ឋ ន ំ ម -

បិតហិូ  វសិត ្ឋ នំ,  ន  សេកក ម ិ  ឥទំ  ជិតុំ  ទីេនះជទីេកើតរបស់

អញ អញចេ្រមើនេហើយេនទីេនះ ជទីែដលែម៉ឪរបស់អញធ្ល បរ់ស់
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េន   អញមិន ចនឹងលះបង់ទីេនះ  េទ បនេទ    ។    លុះដល់រដូវ 

ងំសងួត  ទឹកេគកអស់  អេណ្ដើ កេនះកក៏យដីចូលេទេនកនុងកែន្លង

ែដលជទីគស់ដរីបស់្រពះម សត្វ  ។  ្រពះម សត្វបនេទកន់ទី

េនះ េ យបណំងថនឹងយកដី េទើបយកចបធកំប់ដ ី កប់្រតូវអេណ្ដើ ក

េហើយយកចបគស់េឡើងដូចដុដំ ីេបះ្របេមៀលេទេលើេគក  ។   អេណ្ដើ ក

េនះ ទទួលទុកខេវទនយ៉ងខ្ល ងំ  រួចេពលេរៀប ប់ថ  អញមិន ច

លះបងល់េំនបន  េទើបដល់នូវេសចក្ដីវនិសយ៉ងេនះ  េហើយេពល

គថទងំេនះថ  

ជនតិំ  េម  ភវតិំ  េម ឥតិ   បេង ក   អវស យឹ 

តំ  មំ  បេងក   អជឈភវ ិ យថ   ទុព្វលកំ   តថ 

តំ  តំ  វទមិ  ភគគវ សុេ ហិ   វចន ំ  មម  ។ 

ខញុ េំនកនុងភក់េ យគិតថ  ខញុ េំកើតេហើយ   ខញុចំេ្រមើនេហើយ 

( កនុងទីេនះ ) ភក់បនកប់សងកត់ខញុ េំនះ  េធ្វើឲយទុព្វលភព  

បពិ្រតភគគវៈ  ខញុសូំមេពលនូវេហតុេនះនឹងអនក    អនកចូរ

្ដ ប់នូវពកយខញុចុំះ  ។ 

គេម    យទិ   រេញញ សុខំ   យ្រ ធគិចឆត ិ

តំ  ជនតិំ  ភវតិញច  បុរសិស     បជនេ  

យហឹ  ជីេវ  តហឹ  គេចឆ      ន  និេកតហេ  សិយ ។ 
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បុគគលបនេសចក្ដីសុខកនុងទី  េទះកនុង្រសុក  ឬកនុងៃ្រព 

ទីេនះេហើយ  ជទីេកើតជទីចេ្រមើន   របស់បុរសជអនក

ដឹង    ( នូវ្របេយជន៍និងមិនែមន្របេយជន៍  )    បុគគល

គបបរីស់េនកនុងទី   គបបេីទកនុងទីេនះចុះ  កុគំបបឲីយទី

ែដលធ្ល ប់េន   សម្ល បខ់្លួនបនេឡើយ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ជនតិ ំ  េម   ភវតិំ  េម  បនដល់ ទី

េនះ  ជទីេកើតរបស់ខញុ  ំ  ជទីចេ្រមើនរបស់ខញុ  ំ  ។ 

 បទថ ឥត ិ  បេង ក  អវស យឹ  េសចក្ដថី ខញុ េំដក ល័យ គឺ
សេ្រមចកររស់េនកនុងភក់េនះ   េ យេហតុេនះ  ។ 

 បទថ    អជឈភវ ិ   បនដល់    ្រគបសងកត់     គឺឲយដល់នូវេសចក្ដី
វនិស  ។   ( អេណ្ដើ កេនះ )  េ សមូនឆន ងំថ ភគគវៈ   ភគគវៈេនះជបញញត្ត ិ

នមនិងេគត្តរបស់សមូនឆន ងំ  ។ 

 បទថ   សុខំ  បនដល់   េសចក្ដីសុខផ្លូ វកយនិងផ្លូ វចិត្ត  ។ 

 បទថ  តំ  ជនិតំ  ភវតិញច   បនដល់ េនះជទីេកើតនិងជទី

ចេ្រមើនេឡើង  ។ 

 បទថ  បជនេ   បនដល់  អនកដឹង្របេយជន៍និងមិនែមន្រប- 

េយជន៍   គេឺហតុនិងមនិែមនេហតុ  ។ 

 បទថ  ន  និេកតហេ   សិយ  បនដល់  េធ្វើេសចក្ដី ល័យ
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កនុងលេំនេហើយមិនេទកន់ទីដៃទ ្រតូវលេំនសម្ល ប់ ។ មិនគួរឲយដល់

មរណទុកខដូេចនះេឡើយ  ។ 

 អេណ្ដើ កេនះ  កលេពលនឹង្រពះេពធិសត្វយ៉ងេនះេហើយ    ក៏

អស់ជវីតិេទ  ។  ្រពះេពធសិត្វេរ ើសយកអេណ្ដើ កេទ េហើយឲយអនក្រសុក

មក្របជុគំន    កលនឹងទូនម នមនុស ទងំ យ  េទើបេពលយ៉ងេនះថ 

 អនកទងំ យ ចូរេមើលអេណ្ដើ កេនះចុះ េពលែដល្រតីនិងអេណ្ដើ ក

ដៃទៗ េទកន់សទឹងធ ំ  អេណ្ដើ កេនះមិន ចកត់េសចក្ដី ល័យកនុងទីជ

លេំនរបស់ខ្លួនបន មិនេទជមួយនឹងសត្វទងំេនះ អេណ្ដើ កេនះេទ

េដកេ្រកមដីែដលជកែន្លងគស់ដីរបស់ខញុ  ំ  កលខញុគំស់ដ ី  បនយកចប 

ធគំស់ចខំនងរបស់   េហើយេបះេទេលើេគកដូចដុដំី  អេណ្ដើ កេនះ បន

េបើកបង្ហ ញនូវអេំពើែដលខ្លួនេធ្វើ  ខ កឹខ ួលេ យគថចនួំន ២ គថ 

េហើយកអ៏ស់ជីវតិេទ  អេណ្ដើ កមនេសចក្ដី ល័យនឹងលេំនរបស់ខ្លួន 

ដល់នូវករអស់ជវីតិ  សូមបអីនកទងំ យកកុ៏េំធ្វើដូចអេណ្ដើ កេនះ  ងំ

អពីំេនះេទ អនកទងំ យកុ្ំរបកនេ់ យអំ ចត ្ហ  េ យអំ ច

េ្រគ ងឧបេភគនិងបរេិភគថ  រូប សេំឡង ក្លិន រស េផដ្ឋព្វៈជរបស់

អញ  បុត្តជរបស់អញ ធី ជរបស់អញ  ទសីនិងទសៈ  មស  ្របក់

ជរបស់អញេឡើយ  សត្វែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ  ្រ ច់រងគ ត់េទកន់ភព  ៣   ។    

្រពះេពធិសត្វបនឲយឱ ទដល់ម ជនេ យពុទធលី     ( រេបៀបដូច
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្រពះពុទធ  )   េ យ្របករដូេចនះ    ឱ ទេនះបនផ យេទេពញជមពូទ្វីប 

ឋិតេនអស់កល្របមណ ៧ ពនឆ់ន  ំ ។ 

 ម ជន ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធសិត្វ  េធ្វើបុណយមនទន

ជេដើម  េ្រកយអពីំចុតិេទ   មន នសួគ៌ជទីេទខងមុខ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង្់របកសអរយិសចចធម៌   កលចប់អរយិសចចធម៌   កុល-

បុត្តេនះ បនសេ្រមចេ បត្តិផល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ អេណ្ដើ ក

កនុងកលេនះ  បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណកសមូនឆន ងំ  

គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា កចឆបជាតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ សតធមមជតក  
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

ែស្វងរកមិន្របៃព ២១ ្របករ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្ដើមថ   តញច   អបបញច   ឧចឆដិ្ឋំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 បនឮថ  សម័យមួយ  ភិកខុជេ្រចើនសេ្រមចករចិញចឹ មជវីតិេ យ

អេនសនៈ ២១ យ៉ង  គឺ េធ្វើជេពទយ  េធ្វើជទូត  េធ្វើជអនកបញជូ ន រ  េធ្វើ
ជអនកបេ្រមើ ឲយេឈើសទន ់ឲយឫស  ីឲយផក េឈើ ឲយែផ្លេឈើ ឲយលម្អិតស្រមប់

ប ឲយគរុភណ្ឌ  ឲយថន  ំ  ឲយបិណ្ឌ បត  ករែស្វងរកមិនគួរេនះ នឹងមន

ជក់ចបស់កនុង  េកតជតក  ( ១ )   ឯេ ះ  ។ 

 ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រជបករចញិចឹ មជវីតិរបស់ភិកខុទងំេនះេហើយ

្រទង់្រពះត្រមិះថ ឥឡូវេនះ ភកិខុជេ្រចើនសេ្រមចករចិញចឹ មជវីតិេ យ

ករែស្វងរកមិនគួរ  លុះសេ្រមចករចិញចឹ មជីវតិែបបេនះេហើយ  មិនរួច

អពីំភពជយក  ភពជេ្របត នឹងេកើតជេគទឹមរេទះ នឹងេកើតកនុងនរក   

តថគតគួរេពលធមមេទសន មួយ ែដលជអធយ្រស័យរបស់ខ្លួន  

េដើមបឲីយេកើតបញញ   េដើមប្ីរបេយជន៍  េដើមបេីសចក្ដីសុខៃនភិកខុទងំ យ

                                                            

១-កនុង េកតជតក មិនេឃើញេពលអពីំអេនសនៈ ២១ ្របែហលជេនកនុង 
ជតកដៃទេទដឹង  ែតបលីេ កេពលទុកយ៉ងេនះ   េទើបេយើងរក ទុក  ។  
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េទើប្រទង់្រ ស់ឲយេ ភិកខុទងំេនះ្របជុគំន  េហើយ្រ ស់ថ មន លភិកខុ
ទងំ យ អនកទងំ យមិនគួរញុងំបចច័យឲយេកើតេឡើងេ យករែស្វង

រកមិនគួរ ២១ យ៉ងេឡើយ េ្រពះបិណ្ឌ បតែដលេកើតេឡើងេ យករ

ែស្វងរកមិនគួរ ដូចដុទំង់ែដងេក្ដ  ដូចថន ពុំលដ៏ពន្លឹក ពិត ស់ ករ

ែស្វងរកមិនគួរេនះ ្រពះពុទធ ្រពះបេចចកពុទធ និង វករបស់្រពះពុទធ តិះ-

េដៀល  ជទំស់  កលភិកខុបរេិភគបិណ្ឌ បតែដលេកើតេឡើងេ យករ

ែស្វងរកមិនគួរ នឹងមនិមនេសចក្ដីរកី យេ មនស េឡើយ េ្រពះថ 

បិណ្ឌ បតែដលេកើតេឡើងយ៉ងេនះ ដូចជ រសល់របស់មនុស

ច ្ឌ ល  ។   កនុង សនតថគត  ករបរេិភគបិណ្ឌ បតេនះ  រែមង 

ដូចជករបរេិភគ រសណំល់របស់មនុស ច ្ឌ ល េឈម ះសតធមម

មណពដូេចន ះ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះ  

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តមនុស ច ្ឌ ល   ចេ្រមើន

វយ័េ យលំ ប ់  ។  ៃថងមួយ  បនេ្រត មអងករជេសប ងនិងកញចប់បយ 

េធ្វើដេំណើ រេទេ យករណីយកិចចឯ នីមួយ  ។   កនុងកលេនះ េន

កនុងនគរព ណសី  មនមណពមន ក់េឈម ះ  សតធមម  េកើតកនុង្រតកូល

្រពហមណម ល  ឧទិចចេគត្ត   ។    មណពេនះ  មិនបនេ្រត ម

េសប ងស្រមប់េដើរផ្លូ វេទ    េធ្វើដេំណើ រេទេ យកិចចឯ នីមួយ  ទងំពីរ
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នក់បនមកចួបគន េន្រតង់ផ្លូ វធ ំ ។ 

 មណពេនះក៏សួរ្រពះបរមេពធិសត្វថ   អនកមនជតជិអ្វី ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ  ខញុជំមនុស ច ្ឌ ល   េហើយ្រពះ

ម សត្វសួរមណពេនះថ    អនកមនជតជិអ្វីែដរ ? 

 មណពេនះេឆ្លើយថ  ខញុមំនជតជិ្រពហមណ៍ឧទិចចេគត្ត  ។  

 ្រពះម សត្វេពលថ ្របៃពេហើយ េយើងេទជមួយគន  ទងំពីរ

នក់ក៏េធ្វើដេំណើ ររួមគន  ។ លុះដល់េពល រ្រពឹក ្រពះេពធិសត្វក៏

អងគុយកនុងទីរកទឹកបនងយ  ងៃដ្រ យកញចប់បយ  េហើយេពល

ថ   មណវ  ភត្តំ  ភុញជ ហិ   ែនមណព   ចូរបរេិភគចុះ  ។ 

 មណពេនះេពលថ  នតថិ  ហេរ  ច ្ឌ ល  មម ភេត្តន  

អេ ថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន ករែដលេយើង្រតូវករ ររបស់មនុស

ច ្ឌ លេនះ  មិនែដលមនេឡើយ  ។   

 ្រពះេពធិសត្វក៏េពលថ   មចតិ្តរបស់អនកចុះ   េហើយចប់យក

រលមមែតបរេិភគខ្លួនឯង  កេ់លើស្លឹកេឈើដៃទ  មិនេធ្វើ រ

ែដលេនកនុងកញចប់ឲយជ រសល់ែដល េវចខចប់ទុកមខ ង បរេិភគផឹក

ទឹករួចេ្រសចេហើយ ក៏ ងៃដ ងេជើង កន់យកអងករនិង រែដល

េសសសល់ រួចេពលថ មកមណព េយើងេទ េហើយក៏េធ្វើដេំណើ រេទ

េទៀត  ។  ្រពះម សត្វនិងមណពេនះ  េធ្វើដេំណើ រេទរហូតដល់េពល
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ង ច ទងំពីរនកន់គំន ចុះងូតកនុងទីែដលមនទឹកសមបូណ៌មួយ េ្រសច

េហើយក៏េឡើងមកវញិ  ។  ្រពះេពធិសត្វអងគុយកនុងទីសបបយមួយ  េហើយ

ក៏ កញចប់ រេ យមិនបនេ មណពេនះេទ េផ្ដើមបរេិភគ ។ 

មណពេនះ េនឿយហត់េ្រពះករេធ្វើដេំណើ រេពញមួយៃថង  េកើតករឃ្ល ន

បយបន្រតឹមែតឈរសម្លឹងេមើលេ យគិតថ ្របសិនេបើមនុស ច ្ឌ ល

េនះឲយ រដល់អញ អញក៏នឹងបរេិភគ  ។  ចែំណក្រពះេពធិសត្វ ក៏

មិនបននិយយអ្វីទងំអស់ គិតែតពីបរេិភគែតមយង៉  មណពេនះ គិត

ថ មនុស ច ្ឌ លេនះ មិននិយយអ្វីនឹងអញេ ះ គង់បរេិភគរហូត

ទល់ែតអស់ អញគួរដេណ្ដើ មយក រេនះទុក េកៀរយក រខង

េលើេចល េហើយបរេិភគ រដ៏េសស  មណពេនះបនេធ្វើដូេចន ះ  

េហើយបរេិភគ រសណំល់ ( អពីំមនុស ច ្ឌ ល )  ។  លុះបរេិភគ

េហើយភ្ល ម ក៏េកើតករេក្ដ ្រក យចិត្តយ៉ងខ្ល ងំថ អញបនេធ្វើនូវអេំពើ
មួយែដលមិនសមគួរដល់ជតិ  េគត្ត  ្រតកូល និង្របេទសរបស់ខ្លួន  អញ

បនបរេិភគ រែដលជរបស់សល់អពីំមនុស ច ្ឌ ល   ។   ភ្ល មេនះ

ឯង រ យឈមក៏ក្អួតេចញអពីំមតម់ណពេនះ ។ មណព

េនះទួញយ ំ េ្រពះេសចក្ដីេ កដ៏ខ្ល ងំេកើតេឡើងថ អញបនេធ្វើអេំពើ
ែដលមិនសមគួរ  េ្រពះេហតុ្រតមឹែត របន្តិចបន្តួច  េហើយេពល

គថទី ១ ថ 
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តញច   អបបញច   ឧចឆដិ្ឋ ំ តញច   កិេចឆន  េន  អទ 

េ ហំ  ្រពហមណជតិេក យ ំ ភុត្តំ   តមប ិ ឧគគតំ  ។ 

(  រ    ែដលបនបរេិភគេហើយ   )      បយេនះជ

របស់តចិផង សល់ែដលផង បុរសច ្ឌ ល បនឲយបយ 

េនះដល់េយើង  េ យេសចក្ដីពីបក  េយើង្របកបេ យជត ិ

ជ្រពហមណ៍ រ  ែដលេយើងបនបរេិភគេហើយ    

រេនះឯង   ក៏ក្អួតេចញមក    ។ 

 គថេនះមនេសចក្ដសីេងខបដូចតេទេនះ   អញបរេិភគ រ

 រេនះតិចផង សល់ែដលផង បុរសច ្ឌ លេនះ មិនបនឲយ

រដល់អញេ យករេពញចតិ្តរបស់ខ្លួនេទ ពិត ស់ ្រតូវអញ

ដេណ្ដើ មយក េទើបឲយេ យេសចក្ដីលបំក គឺេ យករលបំក អញជ

្រពហមណ៍មនជតិបរសុិទធ េ្រពះេហតុេនះ រែដលអញបរេិភគ

េនះ  េទើបក្អួតេចញមកជមួយនឹងឈម  ។ 

 មណពេនះទួញយយ៉ំងេនះេហើយ   េទើបគិតថ    អញបនេធ្វើ
អេំពើែដលមនិសមគួរ ដូេចនះេហើយ នឹងរស់េនេធ្វើអ្វីេទៀត េទើបចូលកន់

ៃ្រព  មិនបង្ហ ញខ្លួនឲយអនក េឃើញេឡើយ  េ្រកយមកេធ្វើមរណកល 

េទយ៉ងអនថ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់សែម្ដងេរឿងកនុងអតីតេនះេហើយ  េទើប្រ ស់ 
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ថ មន លភិកខុទងំ យ េ្រពះសតធមមមណពបរេិភគ រសល់ 

របស់បុរសច ្ឌ លេនះ   ជករបរេិភគ រែដលមិនសមគួរដល់

ខ្លួន  េទើបមនិបននូវេសចក្ដីរកី យយ៉ង    បុគគល បួសេហើយកនុង

សនេនះក៏យ៉ងេនះែដរ សេ្រមចករចិញចឹ មជីវតិេ យករែស្វងរក

ែដលមិនសមគួរ បរេិភគបចច័យែដលបនមកេ យមិនសមគួរ េសចក្ដី
េ្រតកអរមិនេកើតេឡើងដល់ភិកខុ េនះ េ្រពះភិកខុ េនះមនជវីតិរស់េនែដល

គួរឲយតិះេដៀល ែដល្រពះពុទធអងគ្រទង់ មឃត់ ។ លុះ្រទង់សេ្រមច

អភិសេមព ធញិញ ណេហើយ  េទើប្រ ស់្រពះគថទី ២ ថ  

ឯវ ំ   ធមមំ   និរង ក ្វ  េយ   អធេមមន  ជីវត ិ

សតធេមម    វ  េភន លេទធនបិ   ន   ននទតិ  ។ 

ភិកខុ លះបង់នូវធម ៌ គឺ ជីវបរសុិទធិសីល  េហើយចិញចឹ ម

ជីវតិេ យខុសធម៌យ៉ងេនះ  ភិកខុ េនះមិនេ្រតកអរ  េ យ

ភែដលខ្លួនបនេហើយ  ដូចជសតធមមមណព  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ធមមំ បនដល់   ធម៌  គឺ ជីវបរ-ិ

សុទធិសីល   ។     

 បទថ    និរង ក ្វ   បនដល់  យកេទេបះេចល  ។  

 បទថ    អធេមមន  បនដល់ មិចឆ ជីវៈ េពលគឺអេនសនៈ ២១  ។ 

 បទថ   សតធេមម     ជេឈម ះរបស់មណពេនះ   ។   បលីជ
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សុតធេមម   ក៏មន  ។ 

 បទថ ន ននទតិ េសចក្ដីថ សតធមមមណពមិនេ្រតកអរេ យ

ភេនះថ  អញបន រែដលជសណំល់របស់បុរសច ្ឌ ល

យ៉ង   កុលបុត្តែដលបួសកនុង សនេនះក៏ដូេចន ះែដរ  បរេិភគ

ភែដលបនមកេ យអេនសនៈ   រែមងមនិេ្រតកអរ   មិនបនសុខ 

េហើយដល់នូវេទមនស ថ អញរស់េនេ យករចិញចឹ មជីវតិែដល្រពះ

ពុទធ្រទង់តះិេដៀល    េ្រពះេហតុេនះ    បុគគលែដលចិញចឹ មជីវតិេ យ 

អេនសនៈ  គួរចូលៃ្រព ្ល ប់យ៉ងអនថ្របេសើរជង  ដូចជសតធមម

មណពដូេចន ះ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសអរយិសចចៈ   កលចប់អរយិសចចៈ  ភិកខុជេ្រចើន  

បនសេ្រមចេ បត្តិផលជេដើម េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ សតធមម

មណពកនុងកលេនះ បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ េកមង 

ច ្ឌ លកនុងកលេនះ   គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា សតធមមជាតក ទី ៩ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

ថ្វ យទនជពួក  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ 

ទុទទទំ   ទទមននំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ េនកនុងនគរ វតថី បុត្តកុដុមពិកៈពីរនក់ និងសម្ល ញ់ 

ចត់ែចងទនមនបរកិខ រ្រគប់យ៉ង និមន្តភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធន 

ថ្វ យម ទនអស់កល  ៧  ៃថង   កនុងៃថងទី ៧  បនថ្វ យបរកិខ រ្រគប់

យ៉ង  ។  ប ្ដ មនុស ទងំេនះ អនកែដលជ្របធនគណៈ ថ្វ យបងគំ

្រពះ ្ដ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ រួច្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះ

អងគដច៏េ្រមើន កនុងករថ្វ យទនេនះ មនទងំអនកថ្វ យតិច សូមឲយករ

ថ្វ យទនេនះ  សេ្រមចផលដល់ជនទងំេនះ  ទូេទ្រគប់គន ចុះ  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  មន លឧបសកទងំ យ  អនកទងំ

យថ្វ យទនដល់ភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធនេហើយ ែចកបុណយ

យ៉ងេនះ  ជករ្របៃព ស់  សូមបបុី ណបណ្ឌិ តទងំ យ ថ្វ យ

ទនេហើយក៏ែចកបុណយឲយេសមើគន យ៉ងេនះែដរ  ។  កលជនទងំេនះ

្រកបបងគទូំល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 
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 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  េនកនុង

ែដនកសី  លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ េទកន់នគរតកកសិ   េរៀនសិលបៈ

្រគប់យ៉ង េហើយលះបង់ឃ ស  បួសជឥសី  ជ្រគ្ូរបចគំណៈ េន

កនុងៃ្រពហិមពន្តអស់កលដ៏យូរ  េទើប្រ ច់ចរកិេទកន់ជនបទេដើមប ី
េសពរសៃ្របនិងរសជូរ  បនេទដល់នគរព ណសី  ស្រមកេនកនុង

្រពះ ជឧទយន  ។   ្រពឹកេឡើង េទើបេចញេទបិណ្ឌ បតមួយអេន្លើេ យ

បរស័ិទ មលំ បផ់ទះ មនុស ទងំ យនគំន ្របេគនភកិខ  ។ ៃថងែស្អក

េឡើង េចញបិណ្ឌ បតកនុងនគរព ណសី  មនុស ទងំ យនគំន រកី- 

យេ្រតកអរ លុះ្របេគនភិកខ េហើយេទើបរួមចតិ្តគន ជពួក េ្រត ម្របេគន

ម ទនដល់ពួកឥសី ។ កលញុងំម ទនេ យទនំងេនះេ្រសច

េហើយ  អនកែដលជ្របធនគណៈបនេពលដូចខងេដើមេនះឯង   ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ វុេ  ចិត្តបប េទ សត ិ អបបកំ 

នម  ទន ំ  នតថ ិ  វុេ   កលមនចិត្ត្រជះថ្ល េហើយ  ទនេឈម ះថ

តិចតួច  មិនមនេឡើយ  កលនឹងេពលអនុេមទន  បនេពលគថ

ទងំេនះថ  

ទុទទទំ  ទទមនន ំ ទុកករ ំ  កមមកុព្វត ំ 

អសេន្ត   ននុកុព្វន្ត ិ សតំ  ធេមម    ទុរននេយ  ។ 
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ពួកសបបុរសកលឲយនូវទន      ែដលេគឲយបនេ យក្រម   

 េធ្វើនូវអេំពើែដលេគេធ្វើបនេ យក្រម ពួកអសបបុរសេធ្វើ
ម ( នូវអេំពើេនះ ) មិនបន  សភពៃនសបបុរសទងំ 

យ   េគដឹងបនេ យក្រម  ។  

ត ម   សតញច    អសតញច  នន  េ តិ  ឥេ   គត ិ

អសេន្ត   និរយ ំ  យន្ត ិ សេន្ត    សគគប យន  ។ 

េ្រពះេហតុេនះ  ដេំណើ រអពីំេ កេនះរបស់សបបុរសនិង

អសបបុរស  រែមងែបកេផ ង ៗ គន   ពួកអសបបុរស  រែមង

េទកន់នរក   ពួកសបបុរស  រែមងេទកន់ នសួគ ៌ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ ទុទទទំ េឈម ះថ ទន  អនកែដលមិន 

ែមនជបណ្ឌិ ត ្របកបេ យអំ ចៃនេទសមនេ ភៈជេដើម មិន 

ចឲយបន  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ កេពលថ  ទុទទទំ  ឲយរបស់

ែដលេគឲយបនេ យលបំក  ។ 

 បទថ  ទុកករ ំ  កមមកុព្វត ំ  េសចក្ដីថ កមមគឺករឲយេនះ ក៏ដូច

គន   មិន ចេធ្វើបន  ។   

 បទថ   ទុកករ ំ  បនដល់  េធ្វើអេំពើែដលេគេធ្វើបនេ យក្រម  ។ 

 បទថ  អសេន្ត   បនដល់  ជនអនកមិនែមនជបណ្ឌិ ត គឺបុគគល

ពល  ។ 
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 បទថ   ននុកុព្វន្តិ   េសចក្ដីថ   គឺេធ្វើ មកមមេនះ  មិនបន  ។ 

 បទថ សតំ  ធេមម   បនដល់  សភវធមរ៌បស់បណ្ឌិ តទងំ យ 

េនះេ កសេំ ដល់ករឲយ  ។ 

 បទថ  ទុរននេយ  បនដល់  លបំកនឹងដឹងេ យករទក់ទង

នឹងផល លបំកនឹងែណន ំ គឺលបំកនឹងដឹងបនថ សភពយ៉ងេនះ    

ជផលវបិករបស់ទន្របេភទេនះ   ។   មយ៉ងេទៀត  បទថ  ទុរននេយ  

បនដល់ លបំកនឹងចក់ធ្លុះ   អធិបបយថ  ជនអនកមិនែមនជបណ្ឌិ ត  

មិនឲយទនេហើយ   មិន ចនឹងបនផលៃនទន  ។ 

 បទថ  នន  េ តិ  ឥេ   គត ិ  បនដល់  បដិសនធិេនះ 

របស់សត្វអនកចុតិចកេ កេនះ េហើយេទកន់បរេ ក  រែមងេផ ងគន   ។ 

 បទថ  អសេន្ត   និរយ ំ   យន្តិ  បនដល់  ជនែដលមនិែមនជ

បណ្ឌិ ត ជមនុស ្រទុស្ដសីល មិនឲយទន មនិរក សីល រែមងេទកន់ 

នរក  ។   

 បទថ  សេន្ត  សគគប យន  េសចក្ដីថ  ចែំណកបណ្ឌិ តឲយ

ទន រក សីល េធ្វើឧេបសថ បេំពញសុចរតិ ៣  រែមងមន នសួគ៌  ជ

ទីេទខងមុខ    គឺរែមងេ យសុខដ៏ៃ្រកែលង  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  លុះអនុេមទនយ៉ងេនះេហើយ  ស្រមកេន

ទីេនះអស់រដូវេភ្ល ង    កលផុតរដូវេភ្ល ងក៏េទកន់ៃ្រពហិមពន្ត    ញុងំ 
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ឈនឲយេកើតេឡើង   មិន បសូនយចកឈន   េ្រកយអពីំចុតិក៏េទកន់

្រពហមេ ក   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ពួកឥសីកនុងកលេនះ  បនមកជពុទធ-

បរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯ្រគូ្របចគំណៈ គឺ  តថគត   េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ទុទទទជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់ កលយាណធមមវគគ ទី ៣ ។ 

 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ គឺ 
  

កលយណធមមជតក  ១   ទទទរជតក  ១   មកកដជតក  ១  

ទុពភិយមកកដជតក  ១   ទិចចុប ្ឋ នជតក  ១   ក យមុដ្ឋិ- 

ជតក  ១  តិនទុកជតក ១  កចឆបជតក  ១  សតធមមជតក  ១   

ទុទទទជតក  ១    ។ 

3 
 

 



 

  

អសទិសវគគ 
អដ្ឋកថ អសទិសជតក 

   
 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

ម ភិនិ្រសកមណ៍  ( ករេចញេដើមបគុីណដ៏ៃ្រកែលង )  េទើប្រ ស់្រពះ 

ធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ   ធនុគគេ   អសទិេ    ដូេចនះ 

ជេដើម  ។ 

 មនេរឿងពិ ្ដ រថ ៃថងមួយ ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងេ ង

ធមមសភសរេសើរម ភិេនកខមមបរមរីបស់្រពះមន្រពះភគ ។ ្រពះបរម

្ដ  េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ

យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿង

អ្វីហន៎  ។  កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  

េ យកថេឈម ះេនះ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ តថគត

េចញ ងម ភិេនកខមមែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ   ក៏មិនែមនេទ  

សូមបកីនុងកលមុន  ក៏លះបង់េស្វតចឆ្រតេហើយេចញបួសែដរ   េហើយ្រទង់

នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី       ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះអគគមេហសី   
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របស់្រពះអងគ  ។  កល្រពះ ជកុមរ្របសូតេ យសួស្ដី   កនុងៃថងថ្វ យ

្រពះនម  ្រពះម ្រពះបិ បនថ្វ យ្រពះនមថ  អសទិសកុមរ   ។ 

លុះដល់្រពះ ជកុមរ  េស្ដចយងេទមកបន  សត្វអនកមនបុណយដៃទ 

ក៏្រទង់បដសិនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះេទវេីនះែដរ   ។   កល្រពះឱរសអងគ

េនះ ្របសូតេ យសួស្ដី  ៃថងថ្វ យ្រពះនម  ្រពះម ្រពះបិ   ថ្វ យ

្រពះនមថ  ្រពហមទត្តកុមរ   ។   ប ្ដ ្រពះ ជកុមរទងំពីរអងគេនះ  

្រពះបរមេពធិសត្វ  កលមន្រពះជនម ១៦ វស   េស្ដចយងេទកន់

នគរតកកសិ  ្រទងសិ់ក ៃ្រតេវទ និងសិលបៈ្រគប់យ៉ងែដលជបទៃន

វជិជ   ១៨  ្របករ     គម នអនក េ្រប បបនកនុងសិលបៈបញ់ធនូ       េហើយ

្រទង់យង្រតឡប់មកកន់នគរព ណសីវញិ  ។ 

 ្រពះ ជមុននឹង្រពះអងគេ យទិវងគត ្រទង់មន្រពះ ជឱងក រថ 

្រតូវ្របគល់ ជសមបត្តិដល់អសទិសកុមរ  ្របគល់តែំណងឧប ជដល់

្រពហមទត្តកុមរ  េហើយក៏េ យទិវងគតេទ    ។    កល្រពះ ជ្រទង់េ យ

ទិវងគតេទេហើយ ្របជ ្រស្ដ្របគល់ ជសមបត្តិថ្វ យ្រពះេពធិសត្វ ្រពះ

េពធិសត្វ្រទង់បដិេសធថ េយើងមិន្រតូវករ ជសមបត្តិេទ េទើបអភេិសក

្រពហមទត្តកុមរឲយ្រគប់្រគង ជសមបត្តិ  ។  ្រពះេពធសិត្វ្រ ស់ថ េយើង

មិន្រតូវករយស  េទើបមិន្របថន អ្វីទងំអស់   ។   កល្រពះបទ្រពហមទត្ត 

ជ្រពះកនិដ្ឋភ ្រគប់្រគង ជសមបត្តិេនះ   ្រពះេពធិសត្វឋិតេនេ យ
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ករដូច្រពះ ជ ម្រប្រកតីេនះឯង  ។   ពួកម្រន្តី ជករេពលបងក ច់

្រពះេពធិសត្វកនុង ជដំ ក់ថ អសទិសកុមរ្រទង់្របថន ជសមបត្តិ ។ 

្រពះបទ្រពហមទត្ត  ក៏្រទង់េជឿពកយរបស់ពួកម្រន្តី ជករេនះ  េទើបមន

្រពះទយ័ែបកេផ ង បញជូ ន ជបុរសេទេ យសមង តថ់ អនកទងំ យ 

ចូរចប់្រពះេរៀមរបស់េយើងមក  ។  ្រគេនះ មនអនកមនបណំងល្អ

ចេំពះ្រពះេពធិសត្វមន ក់្របប់េហតុករណ៍េនះឲយ្រទង់្រជប   ្រពះបរម

េពធិសត្វ្រទង់ពិេ ធនឹង្រពះកនិដ្ឋភ  ្រទង់យងេទកន់ែដនដៃទ 

េហើយឲយមនុស េទ្រកបទូល្រពះ ជេនះថ  មនអនកបញ់ធនូមន ក់មក

ឈរ្រតង់េខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ្របៃពេហើយ ចូលមកចុះ  ។   ្រពះ ជ្រ ស់

សួរ្រពះេពធិសត្វែដលមកឈរជិតថ  មន លអនកដ៏ចេ្រមើន អនកេចះបញ់

ធនូឬ ? 

 ្រពះម សត្វ្រកបទូលថ  ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េតើអនក្រតវូករៃថ្លឈនួលប៉ុនម ន ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ   ្រតូវករកនុងមួយឆន  ំ   ១  ែសន      

( ក បណៈ )   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ្របៃពេហើយ  ចូរទទួល ជកិចចជមួយេយើង  ។

ងំអពីំេពលេនះមក   ្រពះេពធិសត្វទទួល ជករជមួយ្រពះ ជ    ។  
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ពួកអនកបញ់ធនូ មុនៗ េឃើញតៃម្លែដល្រពះ ជ្រពះ ជទនដល់្រពះបរម

េពធិសត្វ   េទើបនគំន េលើកេទសថ   បនេ្រចើន ស់  ។ 

 ៃថងមួយ ្រពះ ជយងេទកន់្រពះ ជឧទយន ្រ ស់ឲយបងំ

ងំននជិតផទ ងំសិ មងគល ្រទង់ផទេំលើ្រពះ ជសនៈធជំិតេដើម ្វ យ  

្រទង់ទតេទខងេលើ ្រទង់េឃើញែផ្ល ្វ យមួយចេងក ម េនេលើចុង ្វ យ 

្រទង់្រពះត្រមិះថ មិនមនអនក ចេឡើងេទយក ្វ យេនះបន 

េទើប្រទង់្រ ស់ឲយេ នយខម ន់ធនូមក េហើយ្រ ស់ថ អនកទងំ យ

ចេ្របើសរបញ់ែផ្ល ្វ យទងំេនះ  ឲយធ្ល ក់ចុះមកបនេទ ? 

 ពួកនយខម ន់ធនូ ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព េរឿងេនះ មិន

ែមនជករលបំកស្រមប់ពួកទូលបងគេំទ ទងំ្រពះអងគក៏ធ្ល ប់បនេឃើញ

ថ្វីៃដរបស់ពួកទូលបងគេំ្រចើនដងេហើយ ប៉ុែន្តខម ន់ធនូ ែដលេទើបមកថមី បន

រង្វ នេ់្រចើនជងពួកទូលបងគ ំ  សូម្រទង់្រពះេម ្ត បញជ ឲយេគបញ់ចុះ  ។  

្រពះ ជក៏្រ ស់ឲយេ ្រពះេពធិសត្វមក  េហើយសួរថ   អនក ចបញ់

ែផ្ល ្វ យមួយចេងក មេនះ  ឲយធ្ល ក់ចុះមកបនេទ ? 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ  កលបនទីកែន្លងទេំនរមួយេហើយ 

ទូលបងគំ ចបញ់បន   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ទីកែន្លងទេំនរ្រតង់  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ   ទីទេំនរេនខងកនុងទីផទរំបស់្រពះ
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អងគ  ។  ្រពះ ជបញជ ឲយប្តូ រទីផទ ំ  េហើយ្រពះ ជទនកែន្លងឲយ្រពះបរម

េពធិសត្វ   ។   ្រពះម សត្វមិនមនធនូកនុង្រពះហស្ត  ្រពះអងគ្រទងេ់សៀត

ធនូ ទុកកនុង្រពះភូ  េ្រពះេហតុេនះ េទើប្រទង់្រ ស់ថ គួរនឹងបនសពំត់

ងំននមួយផទ ងំ   ។   ្រពះ ជ្រ ស់ឲយយកសពំត់ ងំននមកបងំ   ។  

្រពះបរមេពធិសត្វចូលេទកនុង ងំនន េ ះសពំត់មួយជន់េចញ េស្ល ក

សពំត់ពណ៌្រកហមមួយផទ ងំ ចង្រពះឧទរេ យសពំត់ពណ៌្រកហមមួយ

ផទ ងំ ្រទង់ចប់យក្រពះខន័្រពមទងំេ្រ មេចញអពីំថង់  េសៀត្រពះខន័

ខងេឆ្វង  ពក់ វពណ៌មសេហើយ ព យបពំង់កូនសរខងេ្រកយខនង  

្រទង់កន់េមណ្ឌ កម ធនូ ្រពមទងំេ្រគ ង្របកប បពំក់ែខ ធនូពណ៌ែកវ្រប-

ពល ្រទង់ពក់្រពះឧណ្ហី សៈ ្រគវ្ីរពួញែដលស្រមួចេ យ្រកចក េបើក

ងំននេចញេទកនក់ែន្លងែផ្លងសរ ដូចនគកុមរ ក់ែតងកយេហើយ 

ផុសេចញអពីំែផនដីមកដូេចន ះ  លុះផទ បកូ់នសរេហើយ េទើប្រកបទូល

្រពះ ជថ បពិ្រតម ជ ្រទង់ចង់ឲយែផ្ល ្វ យទងំេនះ ធ្ល ក់ចុះមក

កនុងេពលែដលកូនសរេឡើងេទ ឬកេ៏ពលែដលកូនសរធ្ល កចុ់ះមក ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ មន លអនកដ៏ចេ្រមើន មនុស ជេ្រចើន េគបញ់ 

េពលែដលកូនសរេឡើង េយើងធ្ល ប់េឃើញេហើយ ប៉ុែន្តបញ់េពលែដល

កូនសរធ្ល កចុ់ះ     េយើងមិនែដលេឃើញេឡើយ      អនកចូរបញ់េពលែដល

កូនសរធ្ល កចុ់ះ   មកចុះ  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  កូនសរ

េនះនឹងេឡើងេទឆង យរហូតដល់ នចតុមម ជិក េហើយេទើបធ្ល កចុ់ះ

មក   សូម្រពះអងគអត់្រពះទយ័  ទ្រមកូំនសរធ្ល ក់ចុះមកដល់  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ្របៃពេហើយ  ។   តមក្រពះបរមេពធសិត្វក៏

្រកបទូល្រពះ ជម្ដងេទៀតថ បពិ្រតម ជ កូនសរេនះ កលេឡើង

នឹងែ្រជកេទក ្ដ លទង ្វ យ ទងំករេឡើងេនះ និងមិន្រគវេីទខង

េនះ ខងេនះ សូមបបី៉ុនសរៃសសក់  នឹងធ្ល ក់ចុះមក មលនំែំដលេទ 

ប៉ះ្រតូវទង ្វ យេហើយេទើប្រជុះ សូម្រពះអងគ្រទង់ទតចុះ  ។  ្រពះបរម

េពធិសត្វកប៏េញចញកម្ល ងំបញ់េទយ៉ងេលឿន កូនសរេនះ រត់េទប៉ះ

ទង ្វ យេហើយ សទុះេឡើងេទ  ។  ្រពះម សត្វ្រទង់្រជបថ េពលេនះ 

កូនសរេនះេឡើងេទដល់ នចតុមម ជិកេហើយ េទើប្រទង់បញ់កូន

សរមួយេទៀត េ យ្រទង់េ្របើកម្ល ងំឲយខ្ល ងំជងមុន  កូនសរេនះ ក៏េឡើង

េទប៉ះនឹងកូនសរែដលបញ់េទមុនេនះ ្រគ សឲយធ្ល កចុ់ះមក េហើយ

កូនសរទីពីរក៏ហួសេទដល់ ន វត្តិង   េទវ ទងំ យកនុងភពេនះ 

ក៏ចបកូ់នសរេនះទុក     សេំឡងកត់ កសរបស់កូនសរែដល្រតឡប់

េនះ ដូចសេំឡងរនទះ    កលម ជន សួរគន ថ  េនះជសេំឡងអ្វី ? 

  ្រពះេពធិសត្វក៏្របបថ់ េនះជសេំឡងកូនសរែដល្រតឡប់មក

វញិ េហើយលួងេ មម ជនែដលខ្ល ចកូនសរនឹងធ្ល ក់ចុះមក្រតូវ ង
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កយរបស់ខ្លួនថ  កុខំ្ល ចេឡើយ  េហើយេពលតេទេទៀតថ  ខញុនឹំងមិនឲយ

កូនសរធ្ល កចុ់ះមកដល់ដីេទ  ។   កូនសរេនះ កលធ្ល ក់ចុះមក  ក៏មិន

ធ្ល ក់កនុងទីេផ្ដសផ្ដ ស  ធ្ល ក់មក មលំ ប់  កត់ទងែផ្ល ្វ យ   ។   ្រពះ

ម សត្វមនិឲយែផ្ល ្វ យនិងកូនសរធ្ល កចុ់ះដល់ដី  ទទួលកនុង កស  

ៃដមខ ងទទួលែផ្ល ្វ យ   ៃដមខ ងទទួលកូនសរ    ម ជនបនេឃើញភព

អ ច រយ  ក៏នគំន េពលថ  សភពែបបេនះ ពួកេយើងមិនធ្ល ប់េឃើញេទ នំ

គន ទះៃដសរេសើរ  ្រគវសីពំត់ចនួំនមួយពន់  ។   ជបរស័ិទនគំន េ្រតកអរ

រកី យ បន្របគល់្រទពយមួយេកដិដល់្រពះបរមេពធិសត្វ សូមប្ីរពះ

ជក៏បន្រពះ ជទន្រទពយជេ្រចើន  និងយសដ៏ធៃំ្រកែលងដល់្រពះ

េពធិសត្វដូច្រគប់េភ្ល ងែដលធ្ល កចុ់ះមកដូេចន ះ   ។    កល្រពះ ជអងគ

េនះ  ្រទង់េធ្វើសកក រៈេគរព្រពះម សត្វែដល ន ក់េនទីេនះយ៉ងេនះ  

្រពះ ជ ៧ នគរ កល្រទង់្រជបថ អសទិសកុមរ មិនបនេនកនុងនគរ

ព ណសី ក៏នគំន េលើកេរហ៍ពលមកេ មព័ទធនគរព ណសី  េហើយ

បញជូ ន រមកថ្វ យ្រពះ ជថ   រជជំ     េទតុ  យុទធ ំ    នឹង្របគល់

ជសមបត្តឲិយឬក៏ចបងំ ?   

 ្រពះ ជ្រទង់តកស់្លុតនឹងមរណភយ័  េទើប្រ ស់សួរថ  កុហឹ  

េម  ភ   វសតិ    ្រពះេរៀមរបស់េយើង   ្រទង់គង់េនកនុងទី  ?  

 មតយ្រកបទូលថ   ឯកំ  មន្ត ជនំ  ឧបដ្ឋហសិ   ្រពះ 
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េជ ្ឋ ភ េនបេ្រមើេស្ដច មន្ត ជមួយ្រពះអងគ  ។  ្រពះ ជ្រទង់បញជូ ន

ទូតេទទទួល  ្រពមទងំមន្រពះត្រមស់ថ  កល្រពះេរៀមរបស់េយើង

មិនយងមកេទ េយើងក៏មិនមនជវីតិែដរ  អនកទងំ យចូរេទ  ចូរេទ

ថ្វ យបងគបំទមូលរបស់្រទង់ េហើយសូមឲយ្រទង់អភ័យេទស មពកយ

របស់េយើង  រួចយងេស្ដចឲយ្រតឡប់មកវញិចុះ  ។  ពួក ជទូតនគំន េទ

្រកបទូលេរឿង ៉ វទងំអស់ថ្វ យ្រពះម សត្វឲយ្រទង់្រជប  ។  ្រពះបរម

េពធិសត្វថ្វ យបងគំ ្រពះ ជអងគេនះ េហើយ្រទងយ់ង្រតឡប់េទកន់

នគរព ណសី  ្រទង់លួងេ ម្រពះ ជថ  ម បពិ្រត  សូម្រទង់កុំ

ខ្ល ចេឡើយ  េហើយ្រទង់ចរកឹអក រនឹងកូនសរេ យមនេសចក្ដីថ េយើង

េឈម ះ អសទិសកុមរ្រតឡប់មកេហើយ នឹងបញ់សរមួយេទៀត េដើមប ី
ជ្រមះជីវតិរបស់អនកទងំ យ   អនក្រតវូកររួចជីវតិ   ចូរេចៀសេចញេទ

ចុះ េយើងនឹងមិនឲយមនេ ហិត សូមបែីតមួយចែម្អតរុយ ចរកឹេហើយ 

េទើប្រទង់គង់កនុងបនទ យ បញ់្រពួញឲយធ្ល ក់កនុងសុវណ្ណភជនៈែដលមន

ទហំំ្របមណមួយហតថ  ខណៈែដល្រពះ ជ ៧ នគរកពុំងេ យ  ្រពះ

ជទងំេនះ  ្រគន់ែតទតេឃើញអក រេននឹងែផ្ល្រពួញភ្ល ម   ក៏ស្លុត្រពះ

ទយ័ ខ្ល ចចេំពះមរណភ័យ មួយអងគៗ  ក៏េគចេទអស់  ។  ្រពះេពធិសត្វ

្រទង់បេណ្ដ ញ្រពះ ជទងំ ៧ អងគេនះឲយេចៀសេចញេទអស់  េ យ

្រទង់មនិបនេធ្វើឲយមនេ ហិត សូមប្ីរតមឹែតមួយចែម្អតរុយយ៉ងេនះ
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េហើយ  េទើប ្រពះកនិដ្ឋភ   លះបង់កម  បួសជឥសី  ញុងំអភញិញ

និងសមបត្តិឲយេកើតេឡើង   កលអស់្រពះជនមក៏េទកន់្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ អសទិសកុមរ

បេណ្ដ ញ្រពះ ជ ៧ នគរឲយេចៀសេចញេទ ្រទង់បនឈនះស្រងគ ម

េហើយ្រទងបួ់សជឥសីយ៉ងេនះ ។  ( ្រពះមន្រពះភគ ) កល្រពះអងគ

បនសេ្រមចអភិសេមព ធិញញ ណេហើយ    េទើប្រទង់្រ ស់្រពះគថទងំ

យេនះថ 

ធនុគគេ    អសទិេ  ជបុេ ្ត   មហព្វេ  

ទេូរ  បតី   អកខណេវធ ី ម កយបបទលេន ។ 

្រពះ ជបុត្ត្រទង់្រពះនមអសទិសៈ ជខម នធ់នូមនកម្ល ងំ

េ្រចើន  បញ់ធនូ េទកនុងទីឆង យ  បញ់្រតង់ទម្ល យនូវកងទព័

ធបំន   ។ 

សព្វ មិេត្ត  រណំ  ក ្វ  ន  ច  កិញចិ   វេិហដ្ឋយិ   

ភតរ ំ េ តថឹ  ក ្វ ន សញញម ំ  អជឈុបគមិ  ។   

្រពះ ជកុមរ្រទង់ចបំងនឹងស្រតវូទងំពួងបន  ែតមិនបន 

េបៀតេបៀននូវជន មួយេឡើយ      េធ្វើ្រពះ នុជឲយសួស្ដី  

េហើយដល់នូវេសចក្ដសី្រងួម  គឺចូលេទកនផ់នួស  ។   

 បទថ   អសទិេ    េសចក្ដីថ   មិនែមនមនិេសមើេ យ្រពះនម 
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ប៉ុេ ្ណ ះេទ  សូមបកីម្ល ងំវរីយិៈ  កម្ល ងំបញញ ក៏មនិមនអនក េសមើែដរ  ។    

 បទថ   មហព្វេ   េសចក្ដីថ  ្រទង់មនកម្ល ងំកយេ្រចើន  ។  

 បទថ  ទេូរ បតី  េសចក្ដីថ េឈម ះថ បញ់បនឆង យ េ្រពះ

ចបញជូ នកូនសរេទអពីំ នចតុមម ជិក  រហូតដល់ ន វត្តិង

បន  ។ 

 បទថ  អកខណេវធ ី គឺបញ់មិនខុស  បញ់្រតង ់ ។   មយង៉េទៀត  

េផ្លកបេនទ រេ ថ  អកខណៈ  អធិបបយថ េផ្លកបេនទ រម្ដង បញ់បន 

៧-៨ ដង  េ យពន្លឺេនះ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ ថ  បញ់បន

រហ័ស  ។   

 បទថ  ម កយបបទលេន  បនដល់  ទម្ល យនូវគនំរធ ំ

បន ។  គនំរធមំន ៧ យ៉ងគឺ  គនំរែសបក  គនំរេឈើ  គនំរេ ហៈ  

គនំរែដក  គនំរខ ច់  គនំរទឹក  គនំរបនទះក្ដ រ   ។   ប ្ដ គនំរទងំេនះ 

អនកដៃទ កលនឹងទម្ល យគនំរែសបក សូមបែីសបក្រកបកី៏បញ់ធ្លុះ ឯ្រពះ

េពធិសត្វេនះ បញ់ែសបក្រកប ី ្រតួតេលើគន ទងំរយផទ ងំឲយធ្លុះបន ។  

អនកដៃទបញ់បនទះក្ដ រ ្វ ក្រមស់ ៨ ធន ប់ បញ់បនទះក្ដ រេឈើធនង់ក្រមស់ 

៤  ធន ប់ឲយធ្លុះបន   ប៉ុែន្ត្រពះេពធសិត្វបញ់បនទះក្ដ រទងំេនះ   ចងរួម

គន ក្រមស់ទងំរយធន ប់ឲយធ្លុះបន  ទង់ែដងក្រមស់ ២ ធន ប់  ផទ ងំែដក

ក្រមស់មួយធន បក់៏ដូេចន ះែដរ  រេទះផទុកខ ច ់  ផទុកក្ដ រ  ្រពះេពធិសត្វ
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បញ់ចូលចែំណកខងេ្រកយឲយធ្លុះេចញេទចែំណកខងមុខ  ម្រប-

្រកតីកនុងទឹក  ្រពះេពធិសត្វែផ្លងសរែ្រជកទឹកបនចមង យ ៤ ឧសភៈ  េលើ
េគកចមង យ ៨ ឧសភៈ  ្រពះេពធសិត្វទម្ល យនូវគនំរធទំងំេនះបន  

េទើបេឈម ះថ  អនកទម្ល យគនំរធបំនេ យ្របករដូេចនះ  ។   

 បទថ   សព្វ   មិេត្ត   បនដល់   ស្រតូវទងំអស់   ។     

 បទថ   រណំ  ក ្វ    បនដល់  ចបំងេធ្វើឲយស្រតូវប ជ័យ  ។ 

 បទថ   ន   ច  កិញចិ    វេិហដ្ឋយិ    គឺ មិនបនេបៀតេបៀននូវជន 

មួយេឡើយ   ។    ប៉ុែន្ត្រទង់ចបំងនឹងស្រតូវទងំេនះ   េ យេ្របើកូន 

សរេនះឯង  េ យមិនឲយលបំក  ។  

 បទថ សញញមំ  អជឈុបគមិ  បនដល់  ជអនកដល់នូវេសចក្ដី
ស្រងួមេ យសីល  គឺបព្វជជ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះអនុជកនុងកលេនះ  បនមកជ 

ននទកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯអសទិសកុមរ  គឺ   តថគត    េនះ ឯង  ៕ 
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អដ្ឋកថ សងគ មវចរជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ 

្រពះននទេតថរ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ  

សងគ មវចេ   សេូ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 មនេរឿងពិ ្ដ រថ កល្រពះបរម ្ដ  ្រទង់យងេទដល់នគរ 

កបិលពស្ដុ េ យេស្ដចយងេទេលើកដបូំង ្រទង់បនឲយ្រពះននទកុមរជ

្រពះអនុជបួស េហើយេស្ដចេចញចក្រកុងកបិលពស្ដុ ្រទង់យងេទកន់

នគរ វតថីេ យលំ ប់   ។   ្រពះននទរលឹកដល់ ចែដលនងជនបទ-

កលយណីបនផ្ដ  ំ  កនុងេពលែដល្រពះននទកន់ប្រតេចញអពីំ្រពះ ជដ-ំ

កជ់មួយ្រពះតថគត  ។  បនឮថ ននទកុមរេស្ដចយងេទជមួយ

្រពះបរម ្ដ េហើយ  នងជនបទកលយណីេអើត មបង្អួចទងំែដល

បួង្រពះេក បនពក់ក ្ដ ល ែ្រសកេឡើងថ បពិ្រតអយយបុត្ត សូម

្រទង់្រតឡប់មកវញិឆប់ៗ  េទើបេកើតករអផ ុក  មិនមនករេ្រតកអរ  េកើត

េ គសគមេលឿង   មន្រពះកយរ មេ យសរៃស  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រជបេរឿងរបស់្រពះននទេហើយ េទើប្រទង់្រពះ

ត្រមិះថ តថគតនឹងឲយននទ ងំេនកនុងអរហត្តផល  កល្រទង់្រពះត្រមិះ

េហើយ កយ៏ងេទកន់លេំនរបស់្រពះននទ េហើយ្រទង់គង់េលើ សនៈ
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ែដលេគ្រកលទុក  ។     

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរ្រពះននទថ  មន លននទ  អនកមិន

េ្រតកអរកនុង សនេនះេទឬ ?  

 ្រពះននទ្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមន

ចិត្ត្រស ញ់នងជនបទកលយណី   េទើបមិនេ្រតកអរ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លននទ  អនកធ្ល ប់េទកន់

ៃ្រពហិមពន្តេទ  ? 

 ្រពះននទ្រកបបងគទូំលថ   ខញុ ្ំរពះអងគមិនធ្ល បេ់ទេទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ   មន លននទ  េបើដូេចន ះ េយើងេទ  ។ 

 ្រពះននទ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមិនមន

ឫទធិ    នឹងេទបនដូចេម្ដច  ? 

  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លននទ តថគតនឹងនអំនកេទេ យ

កម្ល ងំឫទធិរបស់តថគត  េហើយ្រទង់ចប់ៃដ្រពះននទេ ះេទកន់ កស 

្រទង់សែម្ដងែ្រសែដល្រតវូេភ្លើងេឆះមួយកែន្លង  មផ្លូ វែដលេធ្វើដេំណើ រេទ

េនះ េហើយ្រទង់សែម្ដងេម ្វ មួយ ែដលមន្រចមុះនិងកនទុយកបុំត មន

េ ម្រតូវេភ្លើងេឆះ មនែសបក្រជវី្រជួញ សគមេនសល់ែតែសបកដណ្ដ ប់ឆ្អឹង 

អងគុយសុបេ េលើគល់េឈើែដល្រតវូេភ្លើងេឆះ   េហើយ្រទង់្រ ស់សួរ្រពះ

ននទថ   មន លននទ   អនកេឃើញ ្វ េនះែដរឬេទ ? 
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  ្រពះននទ្រកបទូលថ   េឃើញ  ្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  ចូរអនកចទុំកឲយល្អ  រួច្រទងន់្ំរពះ

ននទេទទតៃផទមេនសិ  ្របមណ ៦០ េយជន៍  ្រសះធ ំ ៧ មន

អេនតត្ត្រសះជេដើម សទឹង ៥ និងភនហិំមពន្តែដលគួរឲយមេនរមយេ្រចើន

រយភន ំ  ែដលេរៀងបន្តេទេ យភនមំស  ភន្ំរបក់  និងភនែំកវមណី   េហើយ

្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លននទ  អនកធ្ល ប់បនេឃើញ ន វត្តិង ឬេទ ? 

  ្រពះននទ្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមិន

ែដលេឃើញេទ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លននទ អនកចូរមក តថគតនឹង

សែម្ដង ន វត្តិង ដល់អនក េហើយ្រទង់ន្ំរពះននទេទ ន វត្តងិ  ្រទង់

គង់េនេលើបណ្ឌុ កមពលសិ សនៈ  សកកេទវ ជមួយអេន្លើេ យពួកេទវ-

កនុងេទវេ កទងំពីរ នគំន មកថ្វ យបងគ ំ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ

មួយ ពួកេទពអប រ្របមណ ៥០០ មនពណ៌េជើងដូចពណ៌េជើងសត្វ

្រពប កនុងចេំ មអនកបេ្រមើ ប់បន ២៥០ េកដិ ( ១ )   នគំន មកថ្វ យ

បងគ ំ  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់ឲយ្រពះននទសម្លងឹេមើល្រសីេទពអប រ ៥០០ 

េនះេរឿយៗ  េ យអំ ចកិេលស   េហើយ្រទង់្រ ស់សួរថ   បស សិ

                                                            

១-កនុងទីខ្លះថ   ២  េកដិកន្លះ   ។  
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ននទ   ឥម   កកុដបទនិិេយ   អចឆ េយ    មន លននទ    អនកេឃើញ 

្រសីេទពអប រទងំេនះែដលមនពណ៌េជើង ដូចជពណ៌េជើងៃនសត្វ្រពប 

ែដរឬេទ ? 

 ្រពះននទ្រកបបងគទូំលថ   ម  ភេន្ត  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  

ខញុ ្ំរពះអងគេឃើញ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ     ្រសីេទពអប រទងំេនះ ្អ ត 

ឬកន៏ងជនបទកលយណី ្អ ត ? 

  ្រពះននទ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េម ្វ ្រតងលិេនះ  

យ៉ង  នងជនបទកលយណីកយ៉៏ងេនះែដរ  កលេ្រប បេធៀបនឹង

្រសីេទពអប រទងំេនះ   នងជនបទកលយណីដូចជេម ្វ   ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ   មន លននទ  េពលេនះ អនកនឹងេធ្វើ
ដូចេម្ដច ? 

  ្រពះននទ្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េធ្វើកមម  េទើប

បន្រសីេទពអប រទងំេនះ ? 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  បេំពញសមណធម ៌ ។ 

  ្រពះននទ្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្របសិនេបើ្រពះ

មន្រពះភគ្រទង់ធនេដើមបឲីយបន្រសីេទពអប រេនះ   ខញុ ្ំរពះអងគនឹងប-ំ

េពញសមណធម ៌  ។ 
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 ្រពះសុគត ្ដ ្រ ស់ថ  មន លននទ  ចូរអនកបេំពញសមណធម ៌

ចុះ  តថគតនឹងធន  ។    

 ្រពះេថរៈ  កលបន្រពះទសពលធនក ្ដ លពួកេទវ យ៉ង

េនះេហើយ  េទើបេពលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  សូម្រពះអងគកុេំធ្វើឲយ

យឺតយូរដេំណើ រ  សូម្រពះអងគេស្ដចយងេទ  ខញុ ំ្រពះអងគនឹងបេំពញ

សមណធម៌  ។     

 ្រពះបរម ្ដ ក៏្រទង់ន្ំរពះននទ្រតឡប់េទកនវ់ត្តេជតពនវញិ ។  

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់េ ្រពះធមមេសនបតីមក េហើយ្រ ស់ថ មន ល

របុីត្ត ននទប្អូន្របសុរបស់តថគត បនសមគ ល់តថគតជអនកធន

េ្រពះេរឿង្រសីេទពអប រទងំ យក ្ដ លពួកេទវ កនុងេទវេ ក ។ 

េ យឧបយេនះឯង  េទើប្រពះទសពល្រទង់្របប់ភិកខុទងំ យដ៏េសស 

េ យេ្រចើន្រទង់្របប់អសីតិម វក ដូចជ្រពះម េមគគ ្ល ន ្រពះ

ម កស ប  ្រពះអនុរុទធ  ្រពះ ននទែដលជឃ្ល ងំធមជ៌េដើម  ។   ្រពះ

ធមមេសនបតី របុីត្តចូលេទរក្រពះននទ េហើយេពលថ វុេ ននទ 

បនឮថ េ កបនកន់យក្រពះទសពលជអនកធនេនក ្ដ លពួក

េទវ កនុង វត្តិង េទវេ កថ ្របសិនេបើបន្រសីេទពអប រ នឹងបេំពញ

សមណធមយ៉៌ងេនះ  ពិតែមនឬ  េហើយេ កបញជ ក់ថ  កលេបើដូេចនះ

ករ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌របស់េ ក ក៏ជប់ទក់ទងនឹងមតុ្រគម ជប់
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ទក់ទងនឹងកិេលស មិនែមនឬ  អនកេនះមិនេផ ងអ្វីអពីំកមមករសីុឈនួល

េធ្វើករេដើមប្ីរសីេទ     បនេធ្វើឲយ្រពះេថរៈអស់នូវេតជះ     មននូវករខម ស 

( ដល់នូវលជជីធម ៌  ) ្រពះអសីតិម វកនិងភិកខុដ៏េសសទងំអស់  បន

េធ្វើឲយ្រពះននទខម សេ យឧបយេនះ  ។  ្រពះននទគិតថ អញបនេធ្វើកមម

ែដលមិនសមគួរេហើយហន៎ េហើយផគងេសចក្ដពីយយមឲយខ្ល ងំេឡើងេ យ

ហិរនិិងឱត្តបបៈ ចេ្រមើនវបិស នបនសេ្រមចអរហត្ត ចូលេទគល់្រពះ

មន្រពះភគេហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគសូម

ដកពកយធនរបស់្រពះអងគ  ។    

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លននទ  អនកបនសេ្រមចអរហត្ត

េពល   តថគតករួ៏ចផុតអពីំករធនេហើយ  ។ 

 ភិកខុទងំ យ លុះដឹងេរឿងេនះេហើយ ក៏្របជុគំន កនុងេ ងធមមសភ

សនទនគន ថ    ែន វុេ    ្រពះននទរូបេនះ   អត់ធនច់េំពះពកយទូនម ន

េ្រប ន្របេ  ងំមេំនកនុងហិរនិិងឱត្តបបៈ េ យឱ ទែតម្ដងបុ៉េ ្ណ ះ 

េហើយបេំពញសមណធម៌ បនសេ្រមច្រពះអរហត្ត ។ ្រពះបរម ្ដ  

េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ  េហើយ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  

អមបញ់មញិេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ។      

កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថ

េឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ននទអត់ធន់ចេំពះ
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ពកយេ្រប ន្របេ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ សូមបកីនុង

កលមុនក៏អត់ធន់ចេំពះពកយទូនម នែដរ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល   ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលហ ថ ចរយ  កល

ចេ្រមើនវយ័េហើយ  បនេរៀនេចះចប់សិលបៈហ្វឹក តដ់រំ ី  េហើយទទួល

ជករជមួយ្រពះ ជមួយអងគែដលជស្រតូវនឹង្រពះបទព ណសី ។ 

្រពះបរមេពធិសត្វហ្វឹក ត់ដរំមីងគលរបស់្រពះ ជអងគេនះយ៉ងល្អ  ។  

្រពះ ជអងគេនះ្រទង់្រពះត្រមះិថ   នឹងដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី  េទើបបបួល្រពះបរមេពធិសត្វ  រួចេស្ដចេឡើងកន់ដរំមីងគល

យងេទេ មព័ទធនគរព ណសីេ យកងទព័ធ ំ   េហើយេស្ដចបញជូ ន

ជ រេទថ្វ យ្រពះបទ្រពហមទត្តថ    សុខចតិ្តេលើក ជសមបត្តិឲយ    ឬក៏

េធ្វើចមបំង ?  

 ្រពះបទ្រពហមទត្តេឆ្លើយថ  េយើងនឹងេធ្វើចមបងំ  េហើយបញជូ នពល

និកយែដលេន្របចទំ្វ រកែំពងនិងបនទ យ ឲយេចញេទេ្រត មខ្លួនចបំង ។

្រពះ ជែដលជស្រតូវេនះយកេ្រកះែសបកពក់ឲយដរំមីងគល សូមប្ីរពះ

អងគខ្លួនឯង  ក៏្រទង់ពក់ វេ្រកះែសបក    េស្ដចេឡើងកនក់ដរំ ី  ្រទង់កន់

ស្រ ្ដ វុធ   ្រទង់បញជ ដរំសីេំ ចូលកន់នគរេ យេធ្វើទុកកនុង្រពះទយ័ថ  
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នឹងទម្ល យនគរ ប្រងក បបចច មិត្ត េធ្វើឲយអស់ជីវតិ េហើយដេណ្ដើ មយក ជ

សមបត្តិឲយទល់ែតបន  ។   ដរំមីងគលេឃើញទ នបច ចខ ចដ់៏េក្ដ

ជេដើម  ែលងថមយន្តនិងេ្រគ ង្រប រេផ ងៗ េ្រចើនយ៉ង  ក៏ខ្ល ច ្ល ប់ 

មិន ៊ នចូលេទជិត  េហើយថយេ្រកយវញិ   ។   ្រគេនះ  នយហ ថ -

ចរយក៏ចូលេទរកដរំមីងគលនិយយលួងេ មថ  មន លដរំ ី  អនកលបថីជ 

សត្វក្ល នកនុងករចូលស្រងគ ម  ករថយេ្រកយយ៉ងេនះ  មិនសមគួរ

េទ    ។     កលនឹងទូនម នដរំេីនះ    បនេពលគថទងំេនះថ  

សងគ មវចេ   សេូ  ពល     ឥតិ  វសិ ុេ    

កិននុ   េ រណមសជជ បដិកកមសិ  កុញជ រ  ។ 

មន លដរំ ីអនកលបថីជសត្វចូលស្រងគ ម  មនកម្ល ងំេក្ល វក្ល    

េហតុអ្វី  មកដល់េខ្ល ងទ្វ រេហើយ  ក៏ថយេ្រកយេទវញិ   ។ 

ឱមទទ  ខិបប ំ បលីយ ំ ឯសិកនិ  ច  ឧព្វហ 

េ រ និ  ច  មទទិ ្វ  ខិបប ំ បវសិ  កុញជ   ។ 

មន លដរំ ី អនកចូរញញីំទម្ល យនូវសនទះទ្វ រ េហើយដកេភើច 

សសរេខឿនេចញឲយឆប់  ចូរញញីំនូវេខ្ល ងទ្វ រ  េហើយ

ចូលេទយ៉ងឆប់  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ  ឥតិ  វសិ ុេ    មនេសចក្ដថី  អនក

ជបុគគល្របកដ   គឺដងឹទូេទយ៉ងេនះថ  ធ្ល ប់ចូលកន់ស្រងគ ម   េ្រពះ 
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េពលចូលស្រងគ មបនញញីំ្រប រស្រតូវ,   េឈម ះថ  ក្ល ន   េ្រពះ

មនចតិ្តមមួំន,  េហើយែដលមនេឈម ះថ   មនកម្ល ងំ   េ្រពះសមបូណ៌

េ យកម្ល ងំ  ។   

 បទថ    េ រណមសជជ   បនដល់   មកដល់េខ្ល ងទ្វ រ្រកុង

េហើយ  ។ 

 បទថ   បដិកកមសិ  គឺ  នយហ ថ ចរយនិយយថ   េហតុអ្វីេទើប 

ថយេ្រកយ   គឺេ្រពះេហតុដូចេម្ដច   េទើប្រតឡប់េ្រកយ  ?      

 បទថ  ឱមទទ  បនដល់  ចូរញញីំទម្ល យនូវសនទះទ្វ រចូលេទ គ ឺ

ចូររុលេទមុខ  ។   

 បទថ  ឯសិកន ិ  ច  ឧព្វហ  េសចក្ដីថ  សសរេខឿនែដលេគ

កប់ទុកយ៉ងម ំ លិចចុះេទកនុងដី  ១៦ ហតថ  ឬ ៨ ហតថ  ែដលេននឹងទ្វ រ 

្រកុង អនកចូរដក គឺចូរេភើចសសរេខឿនេនះេចញឲយឆប់ចុះ នយហ ថ - 

ចរយបន្របប់ដូេចនះ  ។  

 បទថ   េ រ និ  ច  មទទិ ្វ    គឺចូរញញីំេខ្ល ងទ្វ រនគរ   ។     

 បទថ ខិបប ំ បវសិ គអឺនក្របញបចូ់ល្រកុង ។  នយហ ថ ចរយ

េ ដរំថី កុញជ រ   ។ 

 ដរំមីងគលបន ្ដ ប់ដូេចន ះ  ក៏ែបរ្រតឡប ់  េ្រពះពកយទូនម នរបស់

្រពះេពធិសត្វ្រតឹមែតមួយម៉ត់ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយយក្របេមយរុសំសរេខឿន
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ដកេឡើងដូចដកផ តិដូេចន ះ  ទម្ល យសសរបនទ យ  ដកគន្លឹះ  ទម្ល យទ្វ រ

្រកុង   ចូលនគរដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តិថ្វ យ្រពះ ជ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ដរំកីនុងកលេនះ បនមកជននទកនុងកល

ឥឡូវេនះ  ្រពះ ជបនមកជ ននទ   ចែំណកហ ថ ចរយ  គឺ  តថគត

េនះឯង  ៕ 
ចប ់អដឋកថា សងាគ មាវចរជាតក ទី ២ ។  

 
អដ្ឋកថ េ ទកជតក 

   
 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធអនក

សីុែដល ៥០០ នក់  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  

េ ទកំ    អបបរសំ    និហីនំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  េនកនុងនគរ វតថ ី  មនឧបសក ៥០០ នក់  ្របគល់

ករ្រគប់្រគងផទះឲយបុត្តភរយិេហើយ េធ្វើដេំណើ ររួមគន េទ ្ដ ប់្រពះធមម-

េទសនរបស់្រពះសមម សមពុទធ   ។   ប ្ដ ឧបសកទងំេនះ  ឧបសក

ពួកខ្លះបនជ្រពះេ បនន     ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគមី     ពួកខ្លះ 

បនជ្រពះអនគម ី   មិនមនជបុថុជជនសូមបែីតមន ក ់  ពុទធបរស័ិទកល 
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និមន្ត្រពះមន្រពះភគ    ក៏អេញជើញឧបសកទងំេនះេទែដរ  ។ 

 ឧបសកទងំេនះ   មនអនកបេ្រមើ  ៥០០  នក ់ ែដលមននទីឲយ 

េឈើសទន់ ទឹកលុបមុខ សពំត់ េ្រគ ង្រកអូប និងក្រមងផក ដល់ពួកគត់ ជ

អនកសីុែដល  ្រស័យេនជមួយ  ។  អនកបេ្រមើទងំេនះ បរេិភគ រ 

្រពឹកេហើយក៏នគំន ចូលេដក លុះភញ ក់េឡើង ក៏នគំន េទកន់សទឹងអចិរវតី  

ទះៃដេ ៊   េបកចបំបេ់នេលើមតស់ទឹង  ។  ឧបសក  ៥០០ នក់េនះ 

ជអនកមនសេំឡងតិច  មនភពអូ៊អរតិច   ខ្វល់ខ្វ យែតករពួនសមង ំ   ។   

្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រពះស ្ដ បស់េំឡងទះៃដេ ៊ របស់ពួកអនកសីុែដល

ទងំេនះ   េទើប្រ ស់សួរ្រពះេថរៈថ   មន ល ននទ  េនះជសេំឡងអ្វី ? 

 ្រពះ ននទ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េនះជសេំឡង

របស់អនកសីុែដល  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន ល ននទ  អនកសីុែដលទងំ

េនះ បរេិភគ រែដលេហើយ នគំន ទះៃដេ ៊ ែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ សូមបកីនុងកលមុន អនកទងំេនះកេ៏ ៊ កេ្រញជ វ

ែដរ  ចែំណកឧបសកទងំេនះ ជអនកសងប់េសង មែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះ កម៏ិនែមនេទ  សូមបកីនុងកលមុន ក៏ជអនកសងប់េសង មែដរ   ។   

កល្រពះេថរៈ្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 
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 កនុងអតតីកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល មតយ   លុះចេ្រមើន

វយ័េហើយ  បនជអនកថ្វ យអតថនិងធម៌របស់្រពះ ជ  ។  សម័យមួយ 

្រពះ ជអងគេនះ្រទង់្រជបថ  ជយែដនេកើតច ចល  េទើបបញជ ឲយ

េ្រត មេសះសិនធព ៥០០  េស្ដចយងេទមួយអេន្លើេ យចតុរងគេសន  

លុះប្រងក បជនបទឲយសងប់េរៀបរយេហើយ  េទើប្រទង់យង្រតឡប់េទនគរ

ព ណសីវញិ   ។    (  ្រពះ ជ្រទង់  )   មន្រពះ ជឱងក រថ   សិនធ   

កិលន្ត    អល្លរសេមវ   េតសំ   មុទទិកបន ំ េទថ    េសះសិនធពហត់

េនឿយខ្ល ងំ ស់ អនកទងំ យ ចូរឲយទឹកែផ្លច័ន្រសស់ដល់េសះទងំ

េនះ   ។   េសះសិនធពទងំេនះ  លុះផឹកទឹកច័ន្រកអូបេហើយក៏្រតឡប់េទ

េ ងេសះ  ស្រមកកនុងទីរបស់ខ្លួន េរៀងខ្លួនៗ   ចែំណកកកចន័ែដល

សល់អពីំករ្រចបច់ឲយេសះទងំេនះ    មនទឹកជប់េនបន្តិចបន្តួច   ។   

 មនុស ទងំ យក៏ទូលសួរ្រពះ ជថ   ឥទនិ  កឹ  កេ ម       

ឥឡូវេនះ  ពួកទូលបងគនឹំងេធ្វើដូចេម្ដច ? 

 ្រពះ ជឲយមនុស ទងំ យេនះ្រចបច់ជមួយទឹក េហើយ្រតង

េ យសពំត់សមបក្រកេច    រួច្រ ស់ថ    េយ    គ្រទភ    សិនធ ន ំ  

និ ប ំ  បហឹសុ  េតសំ   ទេបថ   អនកទងំ យ  ចូរឲយដល់ ែដល

ន ំ រមកឲយេសះសិនធព  ។  ទងំ យ  លុះផកឹទឹកែដលេ្រចះ
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េហើយ  ក៏្រសវងឹេដើរែ្រសកជុវំញិ ន្រពះ ជ ងំ  ។  ្រពះ ជ្រទង់េបើក

សីហបញជ រទតេទ ន្រពះ ជ ងំ  ្រ ស់េ ្រពះបរមេពធិសត្វែដល

េនគល់ជតិៗ មក  កលនឹង្រ ស់សួរថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  អនកចូរេមើល

ចុះ  ទងំេនះផឹកទឹកច័នែដលេ្រចះេ យសមបក្រកេចចូលេទ  ក៏

្រសវងឹ  េហើយនគំន ែ្រសកេ តេទេ តមក  ចែំណកេសះសិនធវៈែដល

េកើតកនុង្រតកូលសិនធព សូមបផីឹកទឹកច័ន្រកអូប ក៏មិនមនសេំឡង សងប់

េសង មមិនឡូ    េតើមនអ្វីជេហតុហន៎      េទើប្រ ស់គថទី ១ ថ  

 េ ទកំ  អបបរសំ  និហីន ំ

 បិ ្វ   មេទ  ជយត ិ គ្រទភន ំ

 ឥមញច   បិ ្វ ន  រសំ  បណីត ំ

 មេទ  ន សញជ យតិ  សិនធ នំ  ។ 

េសចក្ដី្រសវងឹេកើតេឡើងដល់ពួក  េ្រពះផឹកទឹកែដល

េ្រចះ  េ យសមបក្រកេច  មនរសតិច  ជរបស់េថក

ទប  េសចក្ដី្រសវងឹមិនេកើតដល់ពួកេសះសិនធវៈ  េ្រពះ

ផឹកទឹក  មនរសដ៏ឧត្តមេនះេទ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  េ ទកំ  បនដល់  ទឹកែដល

េ្រចះេ យសមបក្រកេច   ។     បឋៈថ   លុទកំ   ក៏មន   ។  

 បទថ   នហីិនំ   គឺ  េថកទប    មសភវៈៃនទឹកែដលមនរស
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មិនល្អ  ។ 

 បទថ  ន សញជ យត ិ  បនដល់ េសចក្ដី្រសវងឹ រែមងមិនេកើត

មនដល់េសះសិនធពទងំ យ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរ្រពះេពធិសត្វថ   អ្វីហន៎ជេហតុ ? 

 ្រពះេពធិសត្វ   កលនឹង្រកបទូលេហតុចេំពះ្រពះ ជ    េទើប

េពលគថ ទី ២ ថ 

 អបបមបវិ ិ ្វ ន  និហីនជេចច  

 េ   មជជតី  េតន  ជនិនទ  ផុេ ្ឋ  

 េធរយ្ហសីលី  ច  កុលម្ហិ  ជេ  

 ន  មជជតី  អគគរសំ  បវិ ិ ្វ    ។ 

បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន សត្វែដលមនជតិេថក-

ទប   ផឹកទឹកមនរសតចិេហើយ   សត្វេនះ្រតវូទឹកមន 

រសតិច ពល់្រតូវេហើយ រែមង្រសវងឹ ចែំណកសត្វអនក

ននូំវធុរៈ និងមនមរយទ  េកើតកនុង្រតកូល  ( ដ៏ខពស់ )   

បនផឹកទឹកមនរសដ៏្របេសើរ   រែមងមិន្រសវងឹេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ    េតន   ជននិទ   ផុេ ្ឋ     េសចក្ដីថ

បពិ្រត្រពះជនិនទ     គឺបពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន     េនះមនេសចក្ដី
្រកកជ់សភវៈ   កលរបស់េថកទបពល់្រតូវរែមង្រសវងឹ  ។ 
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 បទថ   េធរយ្ហសីលី   បនដល់    មនធុរៈឲយសេ្រមច    គឺេសះ 

សិនធពែដលដល់្រពមេ យមរយទែតងនធុំរៈេទ  ។ 

 បទថ  អគគរសំ  េសចក្ដីថ  េសះសិនធព  សូមបផីឹករសែផ្លច័នែដល

្រតងដបូំង  ក៏មិន្រសវងឹ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ   បញជ  

ឲយេដញ េចញអពីំ ន្រពះ ជ ងំ    ្រទង់ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះ

េពធិសត្វ ្រទង់បេំពញបុណយមនទនជេដើម េ្រកយអពីំេ យទិវងគត   

េស្ដចេទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ៥០០ កនុងកលេនះ   បនមកជអនក

សីុែដលកនុងកលឥឡូវេនះ   េសះសិនធព  ៥០០ បនមកជឧបសក  ្រពះ

ជបនមកជ ននទ  ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ តថគត  

េនះឯង  ៕ 
  

ចប ់អដឋកថា វាេលាទកជាតក ទី ៣ ។ 
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អដ្ឋកថ គិរទិត្តជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលេសពគបខុ់សមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្ដើមថ   ទសិូេ   គិរទិេត្តន   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងបនេពលទុកេហើយកនុង មហិ មខុជតក (ឯកនិបត )  

ខងេដើមេនះឯង  ។ 

 ប៉ុែន្តកនុងេរឿងេនះ   ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ    មន លភិកខុ
ទងំ យ  ករែដលភកិខុ េនះេសពគប់មិត្តខុសេនះ  មិនែមនែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុន  ភិកខុ េនះក៏េសពគប់មិត្តខុសដូច

គន ែដរ     េហើយ្រទងន់យំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល   មន្រពះ ជ្រទង់្រពះនមថ  មៈ   ្រគប់្រគង

ជសមបត្តកិនុងនគរព ណសី ។ កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ

បដិសនធិកនុង្រតកូល មតយ ចេ្រមើនវយ័េហើយ បនជអនកបេ្រង នអតថ 

និងធម៌របស់្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជអងគេនះ មនេសះមងគលមួយេឈម ះ 

បណ្ឌ វៈ ឯអនកគង្វ លេសះរបស់្រពះ ជអងគេនះ េឈម ះថ គិរទិត្ត អនក

គង្វ លេសះេនះ មនេជើងខចក   ។   េសះមងគលេនះេឃើញនយគិរទិត្ត

កន់បេង្ហ រេដើរខងមុខ សមគ ល់ថ នយគង្វ លេនះបេ្រង នអញ េទើប
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េរៀន មនយគង្វ លេនះ  រហូតទល់ែតក្ល យេទជេសះខចក  ។   នយ

គិរទិត្តក៏្រកបទូលអពីំ ករខចករបស់េសះឲយ្រពះ ជ្រទង់្រជប  ។   ្រពះ

ជក៏្រទង់បញជូ នេពទយេទ្រតួតពិនិតយេមើល ករ ក៏មិនេឃើញមនេ គ

អ្វីកនុងខ្លួនរបស់េសះ   េទើប ( ពួកេពទយទងំេនះ )  ្រកបទូល្រពះ ជថ

េ គមស   ន  បស ម  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   ពួកទូលបងគេំទពិនិតយ

េមើល  មិនេឃើញមនេ គអ្វីកនុងខ្លួនេសះេទ   ។   ្រពះ ជក៏្រទងប់ញជូ ន 

្រពះេពធិសត្វេទថ  គចឆថ  វយស   ឯតថ  ករណំ  ជនហិ  ចូរ 

អនកេទពិនិតយេមើលេហតុករណ៍របស់េសះ ។  ្រពះេពធិសត្វេទពិនិតយ

េមើលក៏ដឹងថ េសះេនះខចក េ្រពះទក់ទងនឹងអនកគង្វ លេសះេនះខចក

េជើង េទើប្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះ ជ កលនឹងសែម្ដងឲយេឃើញ

េហតុេនះេ្រពះេទសែដលទក់ទងគន    េទើបេពលគថទី ១ ថ 

ទសិូេ   គិរទិេត្តន ហេយ   មស   បណ្ឌ េ  

េប ណំ  បកតឹ  ហិ ្វ  តេស នុវធិិយយតិ  ។ 

េសះេឈម ះបណ្ឌ វៈ  របស់្រពះ ជ្រទង់្រពះនម មៈ ែដល

គង្វ លេឈម ះគរិទិត្ត្របទូស ៉យេហើយ  បនលះ្រប្រកតីរបស់ 

ខ្លួនពីេដើមេចញ   េហើយ្រប្រពឹត្ត មនយគង្វ លេនះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ហេយ  មស   បនដល់ េសះ

មងគលរបស់្រពះបទ មៈ  ។   
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 បទថ  េប ណំ  បកតឹ  ហិ ្វ   បនដល់  លះបង្់រប្រកតី
េដើមែដលជសមបត្តរិបស់ខ្លួន  ។ 

 បទថ  តេស នុវធិយិយតិ បនដល់ សិក េហើយ្រប្រពឹត្ត ម  ។ 

 ្រគេនះ  ្រពះ ជក៏្រ ស់សួរថ  េតើេពលេនះ  គួរេធ្វើយ៉ង  

ដល់េសះេនះ ? 

 ្រពះម សត្វ្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ េបើបនអនកគង្វ ល

េសះដ៏ល្អសមគួរេហើយ  នឹងដូចេដើមវញិ   េហើយេពលគថទី ២ ថ 

សេច  ច  តនុេជ  េបេ  សិងគ   ករកបបេិ  

នេន  តំ  គេហ ្វ ន មណ្ឌ េល  បរវិត្តេយ 

ខិបបេមវ  បហន្ត្វ ន   តេស នុវធិិយយតិ  ។ 

ថេបើបុរសមនជតិដស៏មគួរដល់េសះេនះ  កត់េករសក់និង

ពុកមត់េ យ ករដល៏្អ គបបកីន់េសះេនះ្រតង់បេង្ហ រ

េហើយដឹក្រកឡឹងកនុងមណ្ឌ លេ្រកល  េសះេនះនឹងលះបង់នូវ 

( ករខចកេចញ ) េហើយេធ្វើ មបុរសេនះវញិ  េ យឆប ់ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   តនុេជ  បនដល់   ជអនកេកើត ម 

គឺសមគួរដល់េសះេនះ  បុរស សមគួរដល់េសះេនះ  បុរសេនះ

េឈម ះថ  ជគរូំរបស់េសះេនះ  ។   េសចក្ដីេនះ េ កអធិបបយទុកថ   

បពិ្រតម ជ  េបើមនបុរសមនជតិដស៏មគួរដល់េសះ  ែដលដល់
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្រពមេ យមរយទ ែដលគួរឲយ្រស ញ់េនះ េឈម ះថ ដល់្រពម

េ យ ចរៈ  ។ 

 បទថ  សិងគ ករកបបេិ   េសចក្ដីថ  បុរសេនះ ក់ែតង

សក់និងពុកមត់េ យ ករដ៏គួរឲយ្រស ញ់  គឺ្រសស់ ្អ ត  រួចគបប ី
ចប់កន់េសះេនះ្រតង់បេង្ហ រ  េហើយដឹក្រកឡឹងកនុងមណ្ឌ លេ្រកល 

េសះេនះនឹងលះបងនូ់វ ករខចកេចញភ្ល ម េហើយនឹងយកត្រមប់ ម 

គឺេធ្វើ មបុរសេនះវញិ គឺ ងំេនកនុងភព្រប្រកតី េ យសមគ ល់ថ 

នយគង្វ លេសះដ៏គួរឲយ្រស ញ់ ែដលដល់្រពមេ យមរយទេនះ 

ឲយអញយកជគរូំ  ។ 

 ្រពះ ជបញជ ឲយេធ្វើយ៉ងេនះ   េសះក៏ ងំេនកនុងភព្រប្រកតី

វញិ  ។  ្រពះ ជ្រទង់េ្រតកអរ  េហើយ្រទង់្រពះត្រមិះថ  បុរសេនះ  ដឹង

អធយ្រស័យសូមបែីតសត្វតិរចឆ ន    េទើបបន្រពះ ជទនយសធដំល់្រពះ

េពធិសត្វ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ គិរទិត្តកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត

កនុងកលឥឡូវេនះ   េសះបនមកជភិកខុ ែដលេសពគប់មតិ្តខុស  ្រពះ ជ

បនមកជ ននទ  ឯ មតយែដលជបណ្ឌិ ត   គ ឺ តថគត េនះឯង ៕ 
ចប ់ អដឋកថា គិរិទតតជាតក ទី ៤ ។ 
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អដ្ឋកថ អនភិរតជិតក  
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធកុមរ

្រពហមណ៍មន ក់   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ   

យេថទេក   វេិល   អបបសេនន   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ េនកនុងនគរ វតថី មនកុមរ្រពហមណ៍មន ក ់ េរៀនចប់

ៃ្រតេវទ បេ្រង នមន្តដល់ពួកខត្តិយកុមរ និង្រពហមណកុមរជេ្រចើន ។  

េ្រកយមក  កុមរេនះេន្រគប់្រគងផទះ  ធ្ល ក់កនុងអំ ច គៈ  េទសៈ 

េមហៈ គិតែតអពីំេរឿងសពំត់  េ្រគ ង្រប ប ់  ទសៈ  ទសី  ែ្រស  ចមក រ 

េគ ្រកបី បុត្តនិងភរយិជេដើម េទើបមនចតិ្តល្អក់មិនថ្ល  មិន ចពិនិតយ

មន្តឲយដឹងខុស្រតូវ មលំ ប់បន  មន្តទងំ យក៏្រសពិច្រសពិលទងំ

ខងេដើមនិងខងចុង  ។  ៃថងមួយ មណពេនះកន់េ្រគ ង្រកអូបេ្រចើន

យ៉ងេទកន់វត្តេជតពនបូជ្រពះបរម ្ដ  ថ្វ យបងគ្ំរពះអងគេហើយ

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។ 

 ្រពះទសពល្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈនឹងមណពេនះ េហើយ្រ ស់

សួរថ  មន លមណព  អនកេនបេ្រង នឬ  មន្តរបស់អនកេន ទ តជ់នំញ

ល្អេទឬ ? 

 កុមរេនះ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   កលមុន  មន្ត 
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របស់ខញុ ្ំរពះអងគ ទ តជ់នំញល្អ ប៉ុែន្ត ងំអពីំខញុ ្ំរពះអងគ្រគប់្រគងឃ ស 

ចិត្តរបស់ខញុ ្ំរពះអងគកករល្អក់  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបមន្តរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ

មិន្របកដចបស់  ។  

 ្រគេនះ ្រពះ ្ដ ្រ ស់នឹងបុរសេនះថ មន លមណព មិន 

ែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកលមុន មន្តរបស់អនក

្របកដចបស់កនុងេពលែដលចិត្តរបស់អនកថ្ល មនិកករល្អក ់ ប៉ុែន្តកនុងេពល

ែដលចិត្ត ( របស់អនក ) កករល្អក់េ យ គៈជេដើម  មន្តរបស់អនកក៏មិន

្របកដចបស់   ។   កលមណពេនះ្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់

នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល   ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណម ល 

កលចេ្រមើនវយ័េហើយ បនេទេរៀនមន្តឯនគរតកកសិ  បនជ ចរយ

ទិ បេមកខ បេ្រង នមន្តដល់ខត្តយិកុមរ និង្រពហមណកុមរជេ្រចើន

កនុងនគរព ណសី  ។  ្រពហមណ៍មណពមន ក់ែដលេនកនុងសមន ក់្រពះ

បរមេពធសិត្វេនះ បនសិក ៃ្រតេវទដ ប ទ ត់ជនំញ សូមបែីតមួយ

បទក៏មិនសង យ័  បនជ ចរយបេ្រង នមន្ត  ។   េ្រកយមក  មណព

េនះ េន្រគប់្រគងផទះ ្រតឡប់ជមនចិត្តកករល្អក់ មិន ចសូ្រតមន្តបន  

ពីេ្រពះគិតែតអពីំករ្រគប់្រគងផទះ  ។       
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 ្រគេនះ  ចរយសួរថ  កឹ  មណវ  បគុ   េត  មន្ត   ែន

មណព  មន្តរបស់អនកេនចលំ្អេទឬ  ?  

 មណពេនះេឆ្លើយថ  ឃ សស   គហិតកលេ   ប ្ឋ -

យ  េម  ចតិ្តំ  វលំិ  ជតំ,  មេន្ត  បរវិេត្តតុ ំ  ន  សេកក មិ    ងំអពីំ 

េពល្រគប់្រគងផទះមក ចិត្តរបស់ខញុមំិន្រសស់ថ្ល  កករល្អក់ ល់ៃថង មិន ច

្វ ធយយមន្តបន  ។ 

 ចរយេពលថ  កលេបើចិត្តកករល្អក់េហើយ  មន្តែដលេរៀន

េហើយ សូមប ី ទ តជ់នំញយ៉ង ក៏េ យ ក៏េភ្លចអស់េទែដរ ប៉ុែន្ត

កលចិត្តមនិកករល្អក ់ មន្តទងំ យែដលសិក េហើយ នឹងមនិេភ្លច

េឡើយ   េហើយក៏េពលគថទងំ ២ េនះថ 

 យេថទេក  វេិល  អបសេនន ( ១ ) 

 ន  បស តិ  សិបបកិសមពុកញច  

 សកខ រ ំ  លុកំ  មចឆគុមព ំ

 ឯវ ំ វលិម្ហិ   ចិេត្ត 

 ន  េ   បស តិ  អត្តទតថំ  បរតថំ  ។ 

កលេបើទឹកល្អក់មិនថ្ល   បុគគលរែមងេមើលមិនេឃើញនូវខយង  

                                                            

១-ចបប់របស់សយមជ  អបបសេនន  ។ 
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េខច    និង្រកសួ   ដីខ ច ់  ហ្វូង្រតី  យ៉ង មញិ  កលេបើ  

ចិត្តល្អក់េហើយ  បុគគលេនះ ក៏េមើលមិនេឃើញនូវ្របេយជន៍  

ខ្លួន  និង្របេយជន៍អនកដៃទ  យ៉ងេនះែដរ  ។ 

 យេថទេក  អេចឆ  វបិបសេនន 

 េ   បស តិ  សិបបកិសមពុកញច  

 សកខ រ ំ លុកំ  មចឆគុមព ំ

 ឯវ ំ អនវលិម្ហិ   ចិេត្ត 

 េ   បស តិ  អត្តទតថំ  បរតថំ  ។ 

 កលេបើទឹកថ្ល ្អ ត   បុគគលរែមងេមើលេឃើញនូវខយង   េខច  

និង្រកួស  ខ ច់   ហ្វូង្រតីបន   យ៉ង មញិ   កលេបើ
ចិត្តមិនល្អក់េហើយ  បុគគលេនះក៏េមើលេឃើញនូវ្របេយជន៍

របស់ខ្លួន   និង្របេយជន៍អនកដៃទបន  យ៉ងេនះែដរ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   វេិល   គឺល្អក់េ យភក់  ។  

 បទថ   អបសេនន   គឺមិនថ្ល    េ្រពះល្អក់េនះឯង  ។ 

  បទថ  សិបបកិសមពុកញច    បនដល់  ខយងផង  េខច ផង  ។  

 បទថ  មចឆគុមពំ  បនដល់  ហ្វូង្រតី   ។   

 បទថ   ឯវ ំ  វលិម្ហ ិ  េសចក្ដថី    កលេបើចតិ្តកករល្អក់េ យ

គៈជេដើម   ក៏ដូេចន ះដូចគន    ។    
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 បទថ   អត្តទតថំ  បរតថំ  បនដល់   មិនេឃើញ្របេយជន៍ខ្លួន  មិន

េឃើញ្របេយជន៍អនកដៃទ  ។    

 បទថ  េ   បស តិ   េសចក្ដីថ  កលេបើចិត្តមិនកករល្អក ់ 

បុគគលេនះ  រែមងេឃើញ្របេយជន៍របស់ខ្លួន   និង្របេយជន៍របស់អនកដៃទ  

ដូេចន ះែដរ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របកសអរយិសចចៈ កលចប់អរយិសចចៈ ្រពហមណ-

កុមរេនះ ងំេនកនុងេ បត្តផិល េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ មណព

កនុងកលេនះ  បនមកជមណពកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក ចរយ 

គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
  

ចប ់អដឋកថា អនភិរតជិាតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ ទធិ ហនជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័   ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលេសពគបខុ់ស  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  

វណ្ណគនធរសេូបេ     ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វខញុបំនេពលទុកេហើយ  កនុងកលមុនេនះឯង  ។ 

 កនុងេរឿងេនះ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ

ធមម ករេនរួមជមួយអសបបុរស ជេរឿង ្រកក់ េធ្វើែតអេំពើវនិស ។ 

កនុងករេនរួមគន េនះ កុថំែតេនរួមជមួយមនុស ្រកក់ េហើយេធ្វើែត

អេំពើវនិសឲយដល់មនុស េនះេឡើយ  សូមបកីនុងកលមុន េដើម ្វ យែដល

មិនមនចិត្ត មនរសឆង ញ់េ្រប បេ យរសទិព្វ េនរួមជមួយនឹងេដើម

េ ្ដ ែដលមនិគួរេពញចតិ្ត មិនមនរសឆង ញ់ ក៏គង់មនរសជតល្វីងបន   

េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពហមណ៍បួននកប់ងប្អូនេនកនុងែដនកសី  បួសជឥសី 

ងបណ្ណ រស់េន មលំ ប់គន  កនុងហិមវន្តបបេទស បង្របុស

ចបងៃន្រពហមណ៍ទងំេនះ បនេធ្វើមរណកលេទេកើតជសកកេទវ ជ  ។    

សកកេទវ ជ្រទង់្រជបេហតុករណ៍េនះ      េទើបយងេទសួរសុខទុកខ
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បសទងំេនះ ៧-៨ ៃថងម្ដង  ្រទង់យងេទែថរក បសទងំេនះ ជ

េរឿយៗ មក  ។     

 ៃថងមួយ  សកកេទវ ជេនះយងេទនម ក រ បសបង  រួចគងក់នុង

ទីដ៏សមគួរមួយ  េហើយ្រ ស់សួរថ   បពិ្រតេ កមច ស់   េតើេ កមច ស់

្រតូវករអ្វី  ?  

 បសេនះេកើតេ គសគមេលឿង េទើបថ្វ យ្រពះពរថ ម ្រតូវ

ករេភ្លើង  ។   សកកេទវ ជ ក៏្របេគនកបំិតធ ំ  ។   បសសួរថ  អនក

នឹងេ្របើកបំតិេនះ រកឧសមកឲយ ម បនេទ ? 

 សកកេទវ ជក៏្រ ស់េទកន់ បសេនះថ  ្របសិនេបើេ កមច ស់ 

្រតូវករឧស    ចូរយកៃដទះកបំិតេនះេហើយបញជ ថ    ចូរេទរកឧសមក

េហើយបងក ត់េភ្លើងឲយេយើង  កបំិតធេំនះនឹងេទរកឧសមក  េហើយបងក ត ់

េភ្លើងឲយ  ។  សកកេទវ ជក៏្របេគនកបំិតធដំល់ បសេនះ  បនទ បម់កក៏

ចូលេទរក បសទី ២ េហើយ្រ ស់សួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន 

េ កមច ស់្រតូវករអ្វី ?   

 េនជិតបណ្ណ របស់ បសេនះ ជផ្លូវេដើររបស់ដរំ ី បស

្រតូវដរំរីខំន េទើបថ្វ យ្រពះពរថ ម លបំកេ្រពះដរំរីខំន សូមេដញ

ដរំេីទឲយឆង យចុះ  ។  

 សកកេទវ ជក៏្របេគនសគរមួយដល់ បសេនះ   េហើយ្រ ស់ថ 
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កលេ កមច ស់ យសគរខងេនះ ស្រតូវនឹងេចៀសេចញេទ យខង

េនះ មនុស ទងំ យនឹងមនេម ្ត  មកែហហមេ កមច ស់េ យ

ចតុរងគេសន  ។  លុះ្របេគនសគរេនះេហើយ  េទើបសកកេទវ ជយងេទ

កន់សមន ក់ ប្អូន (េព )  េហើយ្រ ស់សួរថ   បពិ្រតេ កមច ស់   េ ក

មច ស់្រតវូករអ្វី ?   

 សូមប ី បសេនះក៏េកើតេ គសគមេលឿងែដរ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  

េទើបទូលថ  ម ្រតូវករទឹកេ ះជូរ  ។   

 សកកេទវ ជក៏្របេគនឆន ងំទឹកេ ះជូរមួយដល់ បសេនះ េហើយ 

្រ ស់ថ ្របសិនេបើេ កមច ស់្រតូវករ  ចូរចក់បង្ហូ រតិចៗ  នឹងេកើតជ

សទឹងធ ំ មនជនំន់ទឹកធហូំរេទ ទងំ ចយក ជសមបត្តិ្របគល់ឲយេ ក

មច ស់បន  លុះ្រ ស់ដូេចន ះេហើយក៏យង្រតឡប់េទវញិ  ។  ងំអពីំ

េនះមក   កបំិតធកំ៏បងក ត់េភ្លើងឲយ បសចបង  ។    កល បសរូបទី ២  

យសគរ  ដរំកី៏េចៀសេចញេទ   ។    បសប្អូនក៏ឆន់ទឹកេ ះជូរ    ។   

 កនុងកលេនះ  មន្រជូកមួយេដើរេទកន់ភូមរិេ នមួយ  បន

ចួបែកវមណីែដលមន នុភព ក៏ពែំកវមណីេនះ េហើយេ ះេទេលើ
កសេ យ នុភពៃនែកវមណីេនះ  បនេទដល់េកះមួយែដល

េនក ្ដ លម សមុទទ គិតថ េពលេនះអញគួរេនទីេនះ េហើយចុះ

ស្រមកេ្រកមេដើម ្វ មួយេដើមែដលជទីសបបយ  ។  ៃថងមួយ ្រជូកេនះ
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កែ់កវមណីខងមុខេហើយក៏េដកលក់េនេ្រកមេដើម ្វ េនះេទ   ។  

 ្រគេនះ   អនកែដនកសីមន ក ់្រតូវម បិ បេណ្ដ ញេចញអពីំផទះ

េ យគិតថ   េកមងេនះ  មិនជួយេធ្វើកិចចករងរេយើង   េទើបេទដល់កពំង់

មួយ សម័្រគចតិ្តេធ្វើកមមករកនុងសេំព  េ យ រសេំពេទ  កលសេំព្រតូវ

ែបកធ្ល យក ្ដ លសមុទទ េទើបេដកេលើបនទះក្ដ រអែណ្ដ តេទដល់េកះ

មួយេនះ េហើយេដើររកែផ្លេឈើ  លុះេឃើញ្រជូកេនះេដកលក់ក៏ចូលេទ

សន មឹ ៗ  លួចយកែកវមណី  េហើយេ ះេឡើងេទេលើ កសេ យ

នុភពៃនែកវមណីេនះ រួច្រតឡប់មកអងគុយេលើេដើម ្វ  គតិថ 

្របែហលជ្រជូកេនះ    ្រ ច់េទកនុង កសបនេ យ នុភពៃនែកវ- 

មណីេនះ េហើយមកស្រមកេនកនុងទីេនះ អញគួរសម្ល ប់្រជូកេនះសីុ

ច់េហើយសឹមេទ  ។  បុរសេនះ ក៏កច់ែមកេឈើមួយកំ ត់ទម្ល ក់

េលើកបល្រជូក  ្រជូកេ្រកកេឡើងមិនេឃើញែកវមណីក៏រត់េឆ្លឆ្ល េទមក  ។ 

បុរសែដលអងគុយេលើេដើមេឈើេនះេឃើញដូេចន ះក៏េសើច   ្រជូកេឃើញ

បុរសេនះក៏យកកបលបុកេដើមេឈើេនះ  ក៏ដល់នូវករអស់ជវីតិេទ   ។   

បុរសេនះចុះអពីំេដើមេឈើ ងំ ច់្រជូកេនះសីុេហើយេ ះេឡើងេទ

េលើ កស េទដល់ផ្លូ វទីបផុំតៃនៃ្រពហិមពន្ត បនេឃើញ ្រសមរបស់

បស កចុ៏ះ្រតង់ ្រសម បសចបង បនេធ្វើវត្តបដិបត្តបិេ្រមើ បសអស់

ពីរបីៃថង  ក៏បនេឃើញ នុភពៃនកបំិតធ ំ   ។   បុរសេនះគិតថ   អញ
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គួរយកកបំតិេនះឲយបន  េទើបេពលអួតអពីំ នុភពរបស់ែកវមណី

ដល់ បសេហើយនិយយថ បពិ្រតេ កមច ស់ សូមេ កមច ស់យក

ែកវមណីេនះចុះ   េហើយឲយកបំិតេនះមកខញុវំញិ  ។   បសចង់្រ ច់

េទកនុង កសខ្លះែដរ    េទើបទទួលយកែកវមណី   េហើយឲយកបំិតេទ 

បុរសេនះវញិ   ។    បុរសេនះ បនកបំិតធេំនះេហើយេដើរេទបនបន្តិច  

េទើបទះកបំតិេហើយបញជ ថ   សិផរសុក  ត្វំ  បសស   សីសំ  

ឆិនទិ ្វ   មណិកខនធំ  េម  ហរ  ែនកបំិតធ ំ  អនកចូរកត់សីសៈ បស 

េហើយយកែកវមណីមកឲយេយើង  ។   កបំិតេនះក៏េទកត់សីសៈ បស

េនះ  េហើយយកែកវមណីមកឲយបុរសេនះ  ។   បុរសេនះ ក៏ ក់កបំិត

េនះកនុងទីកបំងំ  េហើយេដើរេទរក បសក ្ដ ល  ស្រមកេនទីេនះ

ពីរបីៃថង  ក៏បនេឃើញ នុភពរបស់សគរ  េទើបឲយែកវមណីេដើមបបី្ដូ រយក

សគរ  រួចឲយកបំិតេទកត់សីសៈ បសេនះដូចមុនេទៀត  េហើយចូលេទ

រក បសប្អូនបង្អស់   ក៏បនេឃើញ នុភពរបស់ឆន ងំទឹកេ ះជូរ   េទើប

ឲយែកវមណីេដើមបបី្ដូ រយកឆន ងំទឹកេ ះជូរ េហើយឲយកបំិតកត់សីសៈ

បសេនះដូចមុនេទៀត  ។   

 បុរសេនះយកែកវមណី កបំិតធ ំ សគរ ឆន ងំទឹកេ ះជូរេ ះេទ

េលើ កស រួចចុះស្រមកកនុងទីមួយែដលមិនឆង យពីនគរព ណសី េផញើ
រេទថ្វ យ្រពះបទព ណសី មបុរសមន កថ់ ្រពះបទព ណសី
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នឹងេធ្វើស្រងគ ម   ឬក៏្រពម្របគល់ ជសមបត្តឲិយេយើង ?   

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដណឹំងេនះភ្ល ម េស្ដចក៏យងេចញ

េ យេធ្វើទុកកនុង្រពះទយ័ថ  នឹងចប់េចរ   ។   បុរសេនះក៏ទូងសគរមខ ង   

ចតុរងគេសនក៏ចូលមកែហហម  ។  បុរសេនះដឹងយ៉ងចបស់ថ ្រពះ

ជធ្ល កក់នុងៃដរបស់ខ្លួនេហើយ  េទើបចក់ឆន ងំទឹកេ ះជូរ  េកើតជជនំន់

ទឹកធហូំរជន់លិច  ម ជនលិចចុះកនុងទឹកេ ះជូរ  មិន ចេចៀសេចញ

បន  ។  បុរសេនះក៏ទះកបំិតេហើយបញជ ថ   ចូរេទកត់្រពះសិរ

របស់្រពះ ជមក  កបំិតធេំនះក៏េទកត់្រពះសិរ របស់្រពះ ជន ំ

មក ក់េទៀបេជើងបុរសេនះ   អនកចមបំងសូមបែីតមន ក់ក៏មនិ ចង វុធ

បន   ។    បុរសេនះែហហមេ យពលនិកយធ ំ េលើកកងទព័ចូលកន់

នគរ  បញជ ឲយេរៀបចេំធ្វើពិធីអភិេសកេឡើង្រគង ជយជ្រពះ ជ  ្រពះនម

ថ  ទធិ ហនៈ  ្រទង់្រគប់្រគង ជសមបត្តិេ យធម៌  ។ 

 ៃថងមួយ   កល្រពះ ជ្រពះនមថ ទធិ ហនៈ  ្រទង់្រសង់ទឹកកនុង

សទឹងធ ំ ខងកនុងសំ ញ់ែដលបងំជុវំញិ  ែផ្ល ្វ យទុមួំយជរបស់េទវ   

អែណ្ដ តមកជប់សំ ញ់េនះ ។ ជបុរសទងំ យ កលេលើកស-ំ

ញ់េឡើង បនេឃើញែផ្ល ្វ យេនះ ក៏នេំទថ្វ យ្រពះ ជ ែផ្ល ្វ យ

េនះ  មន ងមូល្របមណប៉ុនក្អមធ ំ មនពណ៌សមបុរដូចមស  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរ្រពនៃ្រពថ    មន ល្រពនៃ្រព   េនះជែផ្លអ្វី    ។  
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លុះ្រទង់្រពះស ្ដ បថ់ជែផ្ល ្វ យ  ក៏បញជ ឲយ កំនុង្រពះ ជឧទយន

របស់្រពះអងគ  េហើយឲយេ្រ ចេ យទឹកេ ះ្រសស់   ។   េដើម ្វ យបន

ធេំឡើងេចញែផ្លកនុងឆន ទីំ ៣  េដើម ្វ យបននូវសកក រៈ ( ករែថទ ំ ) ជ

េ្រចើន  េគេ្រ ចេ យទឹកេ ះ  េ្របះ្រពំេ យរបស់្រកអូប  ៥  ្របេភទ 

បពំក់ក្រមងផក  អុជ្របទីបេ យេ្របង្រកអូប បងំ ងំនន ែផ្លមនរស

ែផ្អមឆង ញ់  មនពណ៌េលឿងដូចមស  ។ 

 ្រពះបទទធិ ហនៈ   ្រទង់បញជូ នែផ្ល ្វ យេនះេទថ្វ យ្រពះ ជ

ដៃទៗ ្រទង់េ្របើធមុង្រតចីក់ពន្លកេចញេហើយេទើបបញជូ នេទ េ្រពះខ្ល ច

្វ យេនះដុះពន្លកេឡើង   ។    ែផ្ល ្វ យែដល្រពះ ជទងំេនះេ យ

េហើយ  ្រ ស់ឲយយក្រគប់េទ កំ៏មិនដុះ   ។    កល្រពះ ជទងំេនះ

សួរថ  អ្វីហន៎ជេហតុកនុងេរឿងេនះ    ក៏្រទង់មិន្រជបនូវេហតុេនះ   ។   

 េ្រកយមក ្រពះ ជមួយអងគបញជ ឲយែស្វងរកអនកយមឧទយនមក

េហើយ្រ ស់សួរថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  អនក ចេធ្វើរសែផ្ល ្វ យរបស់្រពះ

បទទធិ ហនៈ  ឲយេទជមនរសល្វីងបនេទ ?  

 អនកែថសួន្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   បន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េបើដូេចន ះ ចូរអនកេទចុះ េហើយបន្រពះ ជ 

ទន្រទពយ ១ ពន់  ។   អនកែថសួនេនះេទដល់នគរព ណសីេហើយឲយ

្រកបទូល្រពះ ជថ  អនកែថសួនមន ក់សូមចូលគល់   ។    កល្រពះ ជ
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្រ ស់ថ   ឲយចូលមកចុះ   េទើបចូលេទថ្វ យបងគ្ំរពះ ជ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   េ កជអនកែថសួនឬ ?  

 អនកែថសួន្រកបទូលថ  ពិតែមនេហើយ   ្រពះសមមតិេទព   េហើយ

ក៏ពណ៌នអពីំសមបត្តិរបស់ខ្លួន  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចូរេទេនជមួយនឹងអនករក ឧទយនរបស់

េយើងចុះ ។ ងំអពីំេនះមក អនកទងំពីរេនះ នគំន ែថរក ្រពះ ជ

ឧទយន  អនកែថសួនថមមីកមិនបនយូរបុ៉នម ន  បនេធ្វើឲយេដើមេឈើេចញផក

កនុងេវ មិនែមនកល  គឺខុសកល   ឲយមនែផ្លកនុងេវ ែដលមិនមន

ែផ្ល គឺឲយមនែផ្លខុសកល េធ្វើឲយ្រពះ ជឧទយនេនះមេនរមយៃ្រកែលង

ស់  ្រពះ ជេ្របស្របណបុរសេនះខ្ល ងំ ស់   បញជ ឲយដកអនក

ែថសួនចស់េចញ  បន្រពះ ជទននទីែថសួនឲយដល់បុរសេនះេ យ 

ចេំពះ  ។   បុរសេនះ្របកដកនុងចិត្តថ  ្រពះ ជឧទយនេនកនុងក ្ដ ប ់

ៃដរបស់ខ្លួនេហើយ េទើប េំដើមេ ្ដ និងវល្លិបណ្ដូ លេពចជុវំញិេដើម ្វ យ

េនះ  ។   េដើមេ ្ដ ដុះេឡើងេ យលំ ប់  ឫស្រចឡគំន េ យឫស  ែមក

ពក់ព័នធគន នឹងែមក េ្រពះករពក់ព័នធគន នឹងេដើមេឈើែដលមិនគួរេ្រតក-

អរ និង្របសចករសេនះ  ្វ យែដលមនែផ្លែផ្អមមកអពីំមុនេនះ  ក៏

ក្ល យេទជមនែផ្លល្វីងេទវញិ  ។  ្រពះបទទធិ ហនៈ េស្ដចយងេទ

កន់្រពះ ជឧទយនេ យែផ្ល ្វ យ មិន ច្រទនឹំងក្លិនេឆ្អះៃនែផ្ល ្វ យ
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ែដលចូលដល់្រពះឱស្ឋបន  ដូចទឹកមចត់េធ្វើអពីំស្លឹកេ ្ដ   េទើប្រទង់ខជ ក់

េចល  ។   ្រគេនះ  ្រពះម សត្វបនជអនកបេ្រង នអតថនិងធមរ៌បស់

្រពះអងគ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្របឹក នឹង្រពះេពធិសត្វថ  ែនបណ្ឌិ ត  េដើម

្វ យេនះ មិនបនខ្វះខតចេំពះករេមើលែថមកអពីំមុនេឡើយ   េហតុ

ដូចេម្ដចកម៏នែផ្លល្វីងេទវញិ  េតើមនអ្វីជេហតុកនុងេរឿងេនះ   កលនឹង

្រ ស់សួរ  បន្រ ស់គថទី ១ ថ  

វណ្ណគនធរសេូបេ  អេមព យ ំ  អហុ    បុេរ 

តេមវ  បជូំ  លភមេន េកនេមព  កដុកបផេ   ។ 

កនុងកលមុន េដើម ្វ យេនះ  ្របកបេ យពណ៌ក្លិននិង

រស បននូវេ្រគ ងសកក រៈបូជេនះដែដល េហតុអ្វី ្វ យ  

ក៏មនែផ្លល្វីងេទវញិ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ កលនឹង្រកបទូលេហតុៃន ្វ យ

េនះ  េទើបេពលគថទី  ២  ថ 

បុចមិនទបរ ិ េ  អេមព   េត  ទធិ ហន 

មលំូ  មេូលន  សំសដ្ឋ ំ ខ ខំ  និេសវេរ   

អ តសននិ េសន េតនេមព   កដុកបផេ   ។ 

បពិ្រត្រពះ ជ្រទង់្រពះនមទធិ ហនៈ     ្វ យរបស់្រពះ 

អងគមនេដើមេ ្ដ ដុះរួបរតឹជុវំញិ    ឫស្រចឡគំន េ យឫស  
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 ែមកពក់ព័នធគន នឹងែមក  េ យករេនជមួយនឹងេដើមេ ្ដ

មិនមនរសែផ្អម   េ្រពះេហតុេនះ  បនជ ្វ យ្រតឡប់

ជមនែផ្លល្វីងេទវញិ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ    បុចិមនទ    បរ ិ េ     ែ្របថ    ព័ទធ

ជុវំញិេ យេដើមេ ្ដ   ។ 

 បទថ  ខ  ខំ  និេសវេរ  គឺែមកេ ្ដ ពក់េលើែមក ្វ យ  ។ 

 បទថ   អ តសននិ េសន   បនដល់    េ្រពះករពក់ព័នធនឹង

េដើមេ ្ដ ែដលមនរសល្វីង  ។ 

 បទថ   េតន   អធិបបយថ    េ្រពះេហតុេនះ   េទើប ្វ យេនះ

មនរស្រប ត ៗ  គមឺនរសល្វីង  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ បព់កយរបស់្រពះម សត្វេហើយ បញជ ឲយ

កប់េដើមេ ្ដ និងវល្លិបណ្ដូ លេពចេចញ ឲយដកឫសេឡើង ឲយយកដែីដល

បផំ្ល ញរសជតេទេចល   ក់ែតដីែដលមនរសល្អ   ឲយេ្រ ចេដើម

្វ យេ យទឹកេ ះ  ទឹកសករេ ន ត  និងទឹក្រកអូប  េ្រពះ្រចឡគំន េ យ

រសជតល្អ  េទើបេដើម ្វ យក្ល យេទជេដើមេឈើែដលមនរសឆង ញ់ដូច

េដើម  ។   ្រពះ ជ្រទង្់របគល់ឧទយនដល់អនកែថសួនចស់  ្រទង់ឋិតេន

រហូតអស់្រពះជនម  េ្រកយអពីំេ យទិវងគត  េស្ដចក៏េទ មយថកមម   ។ 

  ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 
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េហើយ    េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   មតយកនុងកលេនះ    គ ឺ  តថគត

េនះឯង   ៕ 
ចប ់ អដឋកថា ទធិវាហនជាតក ទី ៦ ។ 

 
អដ្ឋកថ ចតមុដ្ឋជតក 

  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
មួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ  ឧេចច  

វដិបិមរុយ្ហ   ដូេចនះជេដើម  ។  

 បនឮថ ៃថងមួយ កល្រពះអគគ វកទងំពីររូបគងស់នទនសួរ

េឆ្លើយបញ្ហ នឹងគន  ្រពះេថរៈចស់មួយរូបេទរក្រពះអគគ វកទងំពីរ រួច

គងជ់ភិកខុ រូបទីបី   េហើយេពលថ   ភេន្ត    មយមប ិ   តុេម្ហ    បញ្ហំ     

បុចឆិស ម,  តុេម្ហប ិ   អត្តេន  កងខ ំ  អេម្ហប ិ   បុចឆថ   បពិ្រតេ ក

មច ស់  ខញុសូំមសួរបញ្ហ មួយ  សូមបេី កក៏ចូរសួរេសចក្ដសីង យ័របស់ខ្លួន

នឹងខញុខំ ្លះែដរេទ  ។   ្រពះេថរៈរេងក សភិកខុចស់េនះ  េ្រកកេចៀសេចញ

េទ  ។  ពួកបរស័ិទែដលអងគុយេដើមប ី ្ដ ប់ធម៌របស់្រពះអគគ វកេនះ   

ក៏នគំន េទគល់្រពះមន្រពះភគ  ។  កល្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់

សួរថ   េហតុដូចេម្ដច េទើបអនកទងំ យមកខុសកលដូេចនះ  េទើប្រកប 
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ទូលេហតុេនះឲយ្រទង់្រជប  ។  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ របុីត្តនិងេមគគ ្ល នរេងក សភិកខុចស់េនះ មិនចរច

ជមួយ  េហើយេ្រកកេឡើងេចៀសេចញេទ   មនិែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុនកន៏គំន េចៀសេចញេទដូចគន ែដរ   េហើយ 

្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិជរុកខេទវ  េនកនុងដងៃ្រព  ។ 

្រគេនះ កូនហង ពីរេចញអពីំភនចំិត្តកូដ ទេំនេលើេដើមេឈើេនះេហើយ 

េទរក រ េពលេហើរ្រតឡប់មកវញិ បនស្រមកេនេលើេដើមេឈើ
េនះ  េហើយេទើបេហើរេទកន់ភនចំតិ្តកូដ   ។   េពលេវ បនកន្លងេទ 

កូនហង ទងំពីរេនះ បនសនិទធ ន លជមួយ្រពះេពធិសត្វ   ។    កល

េហើរឆ្លងកត់េទមក  ជនទងំប ី ក៏េ្រតកអរសនទនធមជ៌មួយគន នឹងគន   

េហើយ  ( ហង ទងំពីរ )  ក៏េហើរេចៀសេចញេទ   ។   ៃថងមួយ  កលហង

ទងំពីរេនះ ទេំនេលើចុងេឈើសនទនជមួយនឹង្រពះេពធិសត្វ ចចក

មួយឈរេនេ្រកមេដើមេឈើេនះ  កលនឹងសនទនជមួយនឹងកូនហង

ទងំពីរ    បនេពលគថទី ១ ថ 

ឧេចច  វដិបមិរុយ្ហ មន្តយេ ្ហ   រេ   គ  

នីេច  ឱរុយ្ហ  មន្តេ ្ហ  មិគ ជប ិ េ ស ត ិ ។ 
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អនកទងំ យ  េឡើងេទេលើ្របគបេឈើដ៏ខពស់  េហើយ

និយយគន កនុងទី ង ត់  អនកទងំ យ  ចូរចុះមកខង

េ្រកម   និយយគន វញិ   េស្ដច្រមឹគនឹង ្ដ ប់ផង  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ឧេចច  វដិបិមរុយ្ហ  េសចក្ដីថ  នគំន

េឡើងេទេលើ្របគបេឈើដ៏ខពស់ ម្រប្រកតី       គឺកនុងទីដ៏ខពស់េលើេដើមេឈើ
េនះ  ។ 

 បទថ   មន្តយេ ្ហ    បនដល់   ្របឹក គន   គជឺែជកគន   ។ 

 បទថ  នីេច  ឱរុយ្ហ  បនដល់  ចូរចុះមកឈរ្របឹក គន ខង

េ្រកមវញិ  ។ 

 បទថ  មិគ ជបិ  េ ស តិ  បនដល់  ចចកនិយយេលើក

ខ្លួនថជេស្ដច្រមឹគ  ។ 

 ហង ទងំពីររេងក ស េទើបនគំន េហើរេទកន់ភនចំតិ្តកូដ កលែដល

ហង ទងំពីរ្រតឡប់េទេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏េពលគថទី ២  នឹង

ចចកថ  

យ ំ សុបេ ្ណ   សុបេណ្ណន េទេ   េទេវន  មន្តេយ 

កឹ  តតថ  ចតុមដ្ឋស   វលំិ បវសិ  ជមពុក  ។ 

ហង និយយគន នឹងហង    េទវ និយយគន នឹងេទវ  

្របេយជន៍អ្វីដល់ចចកជសត្វទេទ ្អ តចកសមបត្តិ ៤   កនុង 
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េរឿងេនះ   មន លសត្វ មក   ឯងចូរេទកន់រូងវញិេទ  ។    

  ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  សុបេ ្ណ   ែ្របថ  សត្វែដលមន

្ល បល្អ   ។ 

 បទថ  សុបេណ្ណន   បនដល់   ហង ទងំពីរ  ។ 

 បទថ   េទេ    េទេវន   បនដល់    សនមតហង ទងំពីរេនះ  ជ 

េទវ ្របឹក គន   ។ 

 បទថ  ចតុមដ្ឋស   អធិបបយ មតួអក រថ  ចចក មក  មិន 

បរសុិទធេ យេហតុ ៤ យ៉ង  គឺ សររីៈ ១  ជតិ ១  សេំឡង ១  គុណ ១  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  កលនឹងតិះេដៀលពកយសរេសើរមិនបរសុិទធ

េទើបេពលយ៉ងេនះ   ។    កនុងបទេនះ   មនេសចក្ដីអធិបបយដូេចនះថ   

ចចក ្រកក់ជួជតិ   គឺ មកេ យេហតុ ៤ យ៉ង   គឺអ្វី  ។ 

 បទថ  វលំិ  បវសិ គឺ ្រពះេពធិសត្វសែម្ដង រមមណ៍ែដលគួរ

ខ្ល ច  មុននឹងេដញចចកឲយេចៀសេចញេទ  េទើបេពលដូេចនះ  ។ 

  ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   ចចកកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ
ចស់កនុងកលឥឡូវេនះ  ហង ទងំពីរកនុងកលេនះ  បនមកជ របុីត្ត

និងេមគគ ្ល ន   ចែំណករុកខេទវ    គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
ចប ់ អដឋកថា ចតុមដឋជាតក ទ ី៧ ។ 
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អដ្ឋកថ  សហីេកតថុកជតក  
 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

េកកលិកភិកខុ    េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ  

សីហងគុ លិ   សីហនេខ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  ៃថងមួយ  កលភិកខុ ែដលជពហុស ូតទងំ យកពុំង

សនទនធម៌   េកកលិកភិកខុ េនះ្របថន នឹងេពលធម៌ខ្លះែដរ   ។    េរឿង 

ទងំអស់   គបបឲីយពិ ្ដ រ មនយ័ដូចេពលេហើយខងេដើមេនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់្រពះស ្ដ ប់នូវេរឿងេនះេហើយ េទើប

្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េកកលិកភិកខុ េបើកបង្ហ ញេ យ

សេំឡងរបស់ខ្លួនេនះ  មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមប ី
កនុងកលមុនក៏េបើកបង្ហ ញេហើយែដរ  េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ ត ជសីហ៍ 

េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  រួមសង្វ សជមួយេមចចកមួយ  េទើបបនកូន  ។ 

កូនសីហៈេនះដូចបេ យ ករទងំេនះ គឺ  ្រមម   ្រកចក  េកសរ្រតង់ 

ក   ពណ៌   និងស ្ឋ ន    ប៉ុែន្តសេំឡងមិនដូចប   ដូចេមរបស់   ។    
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 ៃថងមួយ  កលេភ្ល ងធ្ល ក់ ច់្រគប់េហើយ   ជសីហ៍ទងំ យ

បន្លឺសីហនទ្របែឡងគន េលង កូនចចកញីេនះក៏្រតូវករបន្លឺសេំឡងកនុង 

ចេំ ម ជសីហ៍ទងំេនះខ្លះែដរ   េទើបបន្លឺសេំឡងដូចសេំឡងចចកញី 

លុះពួក ជសីហ៍បនឮសេំឡងរបស់ចចកេនះ  េទើបនគំន េនេសង ម  ។  

កូន ជសីហ៍រួមជតរិបស់្រពះេពធិសត្វមួយេទៀត  បនឮសេំឡងរបស់

ចចកេនះេហើយ  េទើបសួរបិ ថ   ត    អយ ំ  សីេ    វ ្ណ ទហិី    

អេម្ហហិ   សមេន,   សេទទ   បនស    អញញសទិេ ,    េក   ន

េមេ    បពិ្រតេ កឪពុក  ជសីហ៍មួយេនះ   ដូចេយើងេ យពណ៌  

( សមបុរ ) ជេដើម   ប៉ុែន្តសេំឡងមិនដូចេយើង   េតើសត្វេនះជសត្វ្របេភទ 

     កលនឹង កសួរ   េទើបេពលគថទី ១  ថ 

សីហងគុ លិ  សីហនេខ  សីហបទបបតិដ្ឋិេ  

េ   សីេ   សីហសងឃម្ហ ិ ឯេក  នទតិ  អញញថ  ។ 

សីហៈ ១ េនះ     មន្រមមេជើងជសីហៈ     មន្រកចកជ 

សីហៈ ឈរេ យេជើងជសីហៈ ែតបន្លឺេឡើង  ែប្លកមន ក់ឯង

កនុងហ្វូងសីហៈ  ។    

  ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   សីហបទបបតដិ្ឋិេ    បនដល់ 

ឈរេ យេជើង ជសីហ៍េនះឯង   ។ 

 បទថ  ឯេក   នទត ិ  អញញថ  េសចក្ដីថ ែប្លកែតឯងប៉ុេ ្ណ ះ 
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បន្លឺសេំឡងដូចចចក  មិនដូច ជសីហ៍ដៃទៗ េឈម ះថ  បន្លឺេ យសេំឡង 

មយង៉េទៀត  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វបន ្ដ បព់កយេនះេហើយ   េទើបេពលថ   មន ល

កូន  សត្វេនះជបងប្អូនរបស់កូន  ជកូនរបស់ចចកញី  មនរូប ងដូច

ពុក   មនសេំឡងដូចេមរបស់    ដូេចនះេហើយ   េទើបេ កូនរបស់ចចក

ញីេនះមក្របប់ថ  ែនកូន  ងំអពីំេពលេនះេទ  កលកូនឯងេនទី

េនះ  ចូរកូនេធ្វើសេំឡងតិចៗ  ្របសិនេបើកូនបន្លឺសេំឡងេទៀត  ជសីហ៍

ទងំ យនឹង គ ល់ថ   កូនឯងជចចក   េហើយេពលគថទី ២ ថ 

ម  ត្វ ំ  នទិ  ជបុត្ត អបបសេទទ   វេន  វស 

ស  េរន  េខ  តំ  ជេនយយុ ំ ន  ហិ  េត  េបតិេកសេ   ។   

មន លកូនេស្ដចសីហៈ  អនកកុបំន្លឺេឡើយ  អនកចូរមនសេំឡងតិច 

េនកនុងៃ្រព  ហ្វូងសត្វគបប ី គ ល់អនកេ យសេំឡង   េ្រពះស-ំ 

េឡងអនកមនិែមនកតប់នមកខងឪពុកេឡើយ  ។   

  ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ជបុត្ត បនដល់  កូនេស្ដចសីហៈ ។ 

 កូនចចកេនះ លុះបន ្ដ បព់កយេនះេហើយក៏មិន ៊ នបន្លឺស-ំ

េឡងតេទេទៀត  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      កល្រពះអងគនយំក្រពះធមមេទសនេនះមក 

សែម្ដងេហើយ    េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ចចកកនុងកលេនះ   បនមកជ 
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េកកលិកៈកនុងកលឥឡូវេនះ   កូន ជសីហ៍រួមជត ិ  បនមកជ ហុល

ចែំណកេស្ដច ជសីហ៍   គឺ   តថគត   េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា សីហេកាតថុកជាតក ទី ៨ ។ 
 

អដ្ឋកថ សហីចមមជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ 

េកកលិកភិកខុ េនះឯង  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើម

ថ   េនតំ សីហស    នទតិំ   ដូេចនះជេដើម   ។ 

 កនុងេវ េនះ  េកកលិកភិកខុ ្របថន នឹងេពលបទសរភញញ  ។ 

្រពះម មុនីជមច ស់ ្រទង់្រពះស ្ដ ប់េរឿងេនះេហើយ េទើប្រទង់នយំក

អតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលអនកែ្រស   លុះចេ្រមើន 

វយ័េហើយ ចិញចឹ មជវីតិេ យកសិកមមេនះឯង ។ កនុងកលេនះ មន

ពណិជមន ក ់ េដើរជួញេ យករផទុកទនិំញេនេលើខនង  ពណិជេនះ 

ជញជូ នទនិំញេចញអពីំខនង កនុងទីែដលេទដល់ េហើយយកែសបកសីហៈ 

ដណ្ដ ប់ឲយ   រួចបេ ្ដ យឲយេទរកសីុឯ លែ្រស្រសូវ លី  និង្រសូវ 
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ដេំណើ ប  ។   អនករក ែ្រសេឃើញេហើយក៏មិន ៊ នចូលេទជិត  េ យ

យល់ថជ ជសីហ៍  ។   

 ៃថងមួយ ពណិជេនះ ន ក់េនែកបរទ្វ រ្រសុកមួយ ចម្អិន រ

េពល្រពឹក េពលេនះ ក៏យកែសបក ជសីហ៍ដណ្ដ ប់ខនង  ែលងឲយេទ

រកសីុកនុង លែ្រស្រសូវដេំណើ ប  ពួកអនករក ែ្រសេឃើញក៏មនិ ៊ នចូល

េទជិត  េ យសមគ ល់ថជ ជសីហ៍  េទើបនគំន ្រតឡប់េទផទះ  ។   ពួក

អនក្រសុកទងំអស់នគំន កន់ វុធ  ផ្លុ ស័ំងខ  ទូងសគរ  ែ្រសកេ ៊ េដើរេទ

កន់ែ្រស  ខ្ល ច ្ល ប់េទើបបេញចញសេំឡងជសេំឡង   ។   ្រពះបរម

េពធិសត្វ   លុះដឹងថជ   េទើបបនេពលគថទី ១ ថ 

េនតំ  សីហស   នទិត ំ ន  ពយគឃស   ន  ទីបិេន 

បរុេ   សីហចេមមន ជេមម   នទតិ  គ្រទេភ  ។ 

នុ៎ះមិនែមនសែ្រមកសីហៈ  មិនែមនសែ្រមកខ្ល ធ ំ   មិនែមន 

សែ្រមកខ្ល ដបំងេទ ដ៏ មក េគដណ្ដ ប់្រគបេ យ

ែសបកសីហៈ   ែ្រសកេទេតើ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ជេមម  ែ្របថ  មក  ។   

 ពួកអនក្រសុកដឹងថជ   េទើបនគំន យឲយដួល   យបបំក់ឆ្អឹង

េហើយយកែសបក ជសីហ៍េទ    ។    េពលេនះ  ពណិជេនះមកេឃើញ

ដល់នូវេសចក្ដីវនិស   េទើបេពលគថទី ២ ថ 
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ចិរមប ិ េខ  តំ  ខេទយយ គ្រទេភ  ហរតិំ  យវ ំ

បរុេ   សីហចេមមន រវមេនវ  ទសូយិ  ។

ដណ្ដ ប់េ យែសបកសីហៈ សីុ្រសូវសទូំងេនះ អស់

កលជយូរ ស់េហើយ   ទល់ែតែ្រសក   ( ឲយេគដឹង  )    

បនជ្របទូស្ដខ្លួន  ។ 

  ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  តំ  ្រតឹមែតជនិបត  ។   អធិបបយថ  

េនះមិនឲយេគដឹងថខ្លួនជ  ដណ្ដ ប់េ យែសបក ជសីហ៍ សីុ្រសូវ

ដេំណើ បអស់កលយូរ ស់េហើយ  ។ 

 បទថ  រវមេនវ  ទសូយិ  េសចក្ដីថ  កលែ្រសកជសេំឡង

  ក៏្របទូស្តខ្លួនឯង   មិនែមនជកហុំសែសបក ជសីហ៍េទ  ។ 

 កលពណិជេនះេពលយ៉ងេនះេហើយ ក៏អស់ជវីតិេនទី

េនះឯង   ពណិជេនះក៏េចល េនទីេនះ  េហើយ្រតឡប់េទផទះវញិ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ពណិជកនុងកលេនះ  បនមកជ

េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ  កនុងកលេនះ  បនមកជេកកលិកភកិខុ
ចែំណកអនកែ្រស គឺ   តថគត   េនះឯង   ៕ 

ចប ់ អដឋកថា សីហចមមជាតក ទី ៩  ។ 
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អដ្ឋកថ សី នសិសំជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

ឧបសកអនកមនសទធ មន ក់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ  បស    សទធ យ  សីលស   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ឧបសកេនះ ជអរយិ វក  ជអនកមនសទធ ្រជះថ្ល

កនុង្រពះពុទធ សន ៃថងមួយ គត់េដើរេទកន់វត្តេជតពន ដល់េឆនរសទឹង

អចិរវតី កនុងេពលរេសៀល  កលមច ស់ទូកចតទូក្រតង់្រចងំសទឹងេហើយេទ

្ដ ប់ធម៌ មិនេនចម្លងទូក្រតង់កពំង់ទឹក េទើបចេ្រមើនបតីិែដលមន្រពះ

ពុទធជ រមមណ៍ឲយម ំ  េហើយចុះកន់សទឹង  េជើងរបស់គតម់ិនលិចទឹកេទ  

ដូចេដើរេលើែផនដី  េពលេដើរេទដល់ក ្ដ លសទឹងគត់េឃើញរលក  បតីិ
ែដលមន្រពះពុទធជ រមមណ៍របស់គត់ក៏េខ យេទ  េជើងរបស់គត់

េផ្ដើមលិចចុះ គតក់៏ផគងបីតិែដលមន្រពះពុទធជ រមមណ៍ឲយម ំ េដើរេលើ
ខនងទឹកេទដល់វត្តេជតពន  ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ  េហើយអងគុយកនុង

ទីដ៏សមគួរមួយ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ    ្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈេហើយ្រ ស់សួរថ    មន ល

ឧបសក  អនកេធ្វើដេំណើ រ មផ្លូ វមកដល់ទីេនះ   ្របែហលជហត់េនឿយ

បន្តិចេហើយេមើលេទ  ។  



អសទិសវគគទី ៤  សីលានសិំសជាតក ទ ី១០              253   

  

 ឧបសកេនះ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន     ខញុ ្ំរពះអងគ

កន់យកបីតិមន្រពះពុទធជ រមមណ៍  េទើបបនទីពឹងេលើខនងទឹក  ដូច

ជន់ែផនដេីដើរមក  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្់រ ស់ថ មន លឧបសក មិនែមនែតអនក

ប៉ុេ ្ណ ះេទ ែដលរឭកដល់ពុទធគុណេហើយបននូវទីពឹងេនះ សូមបកីនុង

កលមុន ឧបសកទងំ យក៏រឭកដល់ពុទធគុណេហើយបននូវទីពឹង 

កនុងេពលែដលទូកលិចក ្ដ លសមុទទែដរ    ។    កលឧបសកេនះ

្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទ

េនះថ 

 កនុងអតតីកល  កនុង សន្រពះកស បសមម សមពុទធ  ្រពះអរយិ-

វកថន ក់េ បននមួយរូប េ យ រទូកេទជមួយកុដុមពិកៈែដលជ

ជងេករកត់មន ក់  ។   ភរយិរបស់ជងេករកត់េនះ ្របគល់ជងេករ

កត់ដល់ឧបសកេនះថ   អយយ  ឥមស   សុខទុកខំ   តវ  ភេ   

បពិ្រតអនក  សុខទុកខ ្វ មីរបស់ខញុ  ំ សូម្របគល់ឲយជភរៈរបស់អនក  ។    

 លុះដល់ៃថងទី ៧ ទូករបស់ជងេករកត់េនះ បនលិចក ្ដ ល

សមុទទ  ។  ជនទងំពីរនក់េនះ បនេ ងបនទះក្ដ រមួយផទ ងំអែណ្ដ តមក

ដល់េកះមួយ ជងេករកត់េនះ ក៏សម្ល ប់បក ី ងំសីុេហើយឲយឧបសក

េនះ ឧបសកមិន្រពមបរេិភគេ យេពលថ កុបំន ល់ទុកស្រមប់ខញុ ំ
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េឡើយ ។  ឧបសកេនះគិតថ កនុងទីេនះ េ្រកពី្រពះរតនៃ្រតេហើយ  មិន

មនទីពឹងអ្វីដៃទស្រមប់អញេទ  េទើបគត់រឭកគុណ្រពះរតនៃ្រត  ។  

្រគេនះ  កលគត់កពុំងរឭកដល់្រពះរតនៃ្រត  េស្ដចនគែដលេកើតកនុង

េកះេនះ  ក៏និមិត្ត ងកយរបស់ខ្លួនជទូកធ ំ  មនេទវ ្របចសំមុទទជ

មណពេនកបលទូក  ។   ទូកេនះេពញេទេ យរតនៈ ៧ ្របករ  

សសរេក្ដ ងទងំ ៣ សេ្រមចអពីំែកវមណីពណ៌ឥនទនិល ទូកសេ្រមចអពីំ

មស ែខ សេ្រមចអពីំ្របក់ ្រច សេ្រមចអពីំមស  ។  េទវ រក សមុទទ

ឈរេនេលើទូក្របកសថ   អតថ ិ   ជមពុទីប ំ   គមកិ   មនអនកចងេ់ទ

ជមពូទ្វីបេទ ?   

 ឧបសកេឆ្លើយថ    មយ ំ គមសិ ម   ពួកេយើងចង់េទ  ។ 

 េទវ េពលថ  េបើដូេចន ះ  ចូរេឡើងទូកមក  ។   ឧបសកេឡើង 

ទូកេហើយេ ជងេករកត់ឲយេឡើងទូកែដរ  ។   

 េទវ ្របចសំមុទទេពលថ  បនែតអនកមន កប់៉ុេ ្ណ ះ   អនកេនះ

មិនបនេទ   ។ 

 ឧបសកសួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ? 

 េទវ ្របចសំមុទទេឆ្លើយថ េ្រពះបុរសេនះមិនមនគុណ គឺសីល

និង ចរៈ េ្រពះេហតុេនះ េទើបខញុនំទូំកមកេដើមបអីនក មិនែមនេដើមប ី
បុរសមន កេ់នះេទ    ។     (  កលេទវ េពលដូេចនះេហើយ     ឧបសកក៏
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េពលថ  )   េណ្ហើ យចុះ    ខញុនឹំងឲយចែំណកបុណយដល់បុរសេនះ  េ យ

ទនែដលខញុបំនឲយេហើយ  េ យសីលែដលខញុបំនរក េហើយ  េ យ

ភវនែដលខញុបំនអប់រេំហើយ  ។ 

 ជងេករកត់េឆ្លើយថ   ខញុសូំមអនុេមទន   ។ 

 េទវ រក សមុទទេពលថ ខញុនឹំងនេំទឥឡូវេនះ េហើយបីឧបសក

និងជងេករកតទ់ងំពីរនក់េទ  ( ក់កនុងទូក )  េចញអពីំសមុទទេទ

ដល់នគរព ណសី មសទឹង     េហើយប ្ដ លឲយ្រទពយេនកនុងផទះរបស់

អនកទងំពីរេ យ នុភពរបស់ខ្លួន    ។    (  សមុទទេទវ េនះ )   កល

នឹងេពលអពីំគុណៃនករេសពគប់បណ្ឌិ តថ   គួរេធ្វើេសចក្ដសីនិទធ ន ល

នឹងបណ្ឌិ តទងំ យ   ្របសិនេបើជងេករកត់េនះ   មនិបនេសពគប់

នឹងឧបសកេនះេទ  ្រតូវវនិសក ្ដ លសមុទទេនះឯង  េទើបេពលគថ

ទងំេនះថ 

បស   សទធ យ  សីលស  ចគស   ច  អយ ំ ផលំ 

នេគ  ន យ  វេណ្ណន សទធំ  វហតុបសកំ  ។ 

អនកចូរេឃើញផលៃនសទធ   សីល   ចគៈ   នគេនះ   មន

េភទដូចជសេំព  នឧំបសកមនសទធ    ។ 

សពភិេរវ  សមេសថ សពភិ  កុេព្វថ   សនថវ ំ 

សតំ  ហិ  សននិ េសន េ តថឹ  គចឆតិ  ន្ហ បិេ   ។ 
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បុគគលគបបេីសពគប់ជមួយនឹងពួកសបបុរស      គបបេីធ្វើនូវ 

េសចក្ដីសនិទធ ន លជមួយនឹងពួកសបបុរស  ដូចជងផងូតទឹក 

 ដល់នូវសួស្ដី    េ្រពះេនរួមជមួយនឹងពួកសបបុរស  ។ 
 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  បស   បនដល់ ( េទវ  ) េ ថ 

ចូរេមើលចុះ   មិនកណំតបុ់គគល មួយ    ។  

 បទថ  សទធ យ  គឺេ យេ កិយសទធ   និងេ កុត្តរសទធ    ។ 

សូមបសីីលកម៏ននយ័ដូេចនះែដរ  ។ 

 បទថ  ចគស  បនដល់  បរចិច គេទយយធម៌  បរចិច គកិេលស  ។  

 បទថ  អយ ំ  ផលំ  បនដល់  េនះជផល  គឺជគុណ  ជ និ- 

សង   ។  មយង៉េទៀត គបបេីឃើញេសចក្ដីអធិបបយកនុងបទេនះ យ៉ងេនះ

ថ  ចូរេមើលផលៃនករបរចិច គចុះ   េស្ដចនគេនះែក្លងេភទជទូក  ។  

 បទថ   ន យ   វេណ្ណន   គឺេ យស ្ឋ នជទូក  ។ 

 បទថ   សទធំ   គឺសទធ ែដល ងំេនកនុង្រពះរតនៃ្រត  ។ 

 បទថ  សពភិេរវ   គឺពួកបណ្ឌិ តេនះឯង  ។ 

 បទថ   សមេសថ   បនដល់   ចូរមកេន   គឺមកេនជមួយគន

រស់េនជមួយគន   ។ 

 បទថ   កុេព្វថ   បនដល់  គបបេីធ្វើ  ។ 

 បទថ  សនថវ ំ  បនដល់  សនិទធ ន លកនុង នៈជមិត្ត   ប៉ុែន្តមិនគួរ 
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េធ្វើេសចក្ដសីនិទធ ន លេ យត ្ហ នឹងបុគគល េឡើយ  ។ 

 បទថ   ន្ហ បិេ   បនដល់  ជងេករកត ់  ។   បលីខ្លះថ  ន

បិេ    ក៏មន  ។ 

 េទវ ្របចសំមុទទ ឈរេនេលើ កសសែម្ដងធម៌ទូនម នយ៉ងេនះ 

េហើយ    េទើបនេំស្ដចនគ្រតឡប់េទកន់វមិនរបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌  កលចប់សចចធម៌   ឧបសកេនះបន 

សេ្រមចសកទគមិផល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ   ឧបសកជេ -

បននបុគគលកនុងកលេនះ   លុះចេ្រមើនមគគខពស់ ៗ េឡើងេទ   ក៏បរនិិព្វ ន   

េស្ដចនគបនមកជ របុីត្ត    ចែំណកេទវ ្របចសំមុទទ   គឺ  តថគត  

េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា សីលានសិំសជាតក ទ ី១០ ។ 
ចប់ អសទិសវគគ ទី ៤ ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ គឺ 

  

អសទិសជតក ១   សងគ មវចរជតក  ១   េ ទកជតក  ១  

គិរទិត្តជតក   ១     អនភិរតិជតក  ១      ទធិ ហនជតក   ១  

ចតុមដ្ឋជតក  ១   សីហេកតថុកជតក  ១    សីហចមមជតក  ១ 

សី និសសំជតក ១   ។ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

  

រហុកវគគ 
អដ្ឋកថ រហុកជតក 

   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ភរយិចស់  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមន

ពកយេផ្ដើមថ  អេមភ   រុហក  ឆនិន ប ិ ដូេចនះជេដើម  ។ 

  េរឿង ៉ វនឹងមនជក់ចបស់កនុង  ឥ្រនទិយជតក  អដ្ឋកនិបត  
ឯេ ះ  ។ 

  កនុងេរឿងេនះ ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ  ្រសី 

េនះេធ្វើេសចក្ដីវនិសឲយដល់អនកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មនិែមន 

េទ សូមបកីនុងកលមុន ្រសីេនះក៏បនេធ្វើ ករឲយអនកខម សកនុងក ្ដ ល

បរស័ិទ្រពមទងំ្រពះ ជ  េហើយេចញអពីំផទះេទេហើយែដរ  េហើយ្រទង់

នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងគភ៌ៃនអគគមេហសីរបស់្រពះ

ជអងគេនះ  លុះ្រទង់ចេ្រមើនវយ័េហើយ  កល្រពះបិ េ យទិវងគត

េទ ្រទង់ក៏ ងំេនកនុង ជសមបត្តិ ្រទង់្រគប់្រគង ជយេ យធម៌  ។  ្រពះ

អងគមនបុេ ហិតមន ក ់េឈម ះថ  រុហកៈ  ភរយិរបស់រុហកបុេ ហិតេនះ 
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េឈម ះថ បូ ណី្រពហមណី   ។   ្រពះ ជ្រទង់្របទនេសះែដល្រប ប់

េ យេ្រគ ងអលងក រដល់្រពហមណ៍េនះ  ។   រុហក្រពហមណ៍ជិះេសះ

េនះេទេធ្វើ ជករ   ។   ្រគេនះ  ម ជនែដលឈរេនកនុងទីេនះ ៗ 

េឃើញបុេ ហិតអងគុយេលើខនងេសះែដល្រប ប់េហើយ ឆ្លងកត់េទមក 

េទើបេពលសរេសើរេសះបុ៉េ ្ណ ះថ  េសះេនះល្អ ស់   ។   បុេ ហិត

មកដល់ផទះ  េឡើងេលើផទះេ ភរយិមក្របប់ថ   ែននង  េសះរបស់

េយើងល្អ ស់   ម ជនែដលឈរេនសងខងផ្លូ វសរេសើរែតេសះរបស់

េយើងប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 ឯ្រពហមណីេនះ ជ្រស្ដីអនកេលងេឡះេ ះ េ្រពះេហតុដូេចន ះ  

េទើបនងេឆ្លើយតបេទ្រពហមណ៍យ៉ងេនះថ   េ កមិនដឹងេហតុែដលេធ្វើ
ឲយេសះេយើងល្អេទ  េសះេនះល្អេ្រពះ ្រស័យេ្រគ ង្រប ប ់  េបើេ ក

ចង់ល្អដូចេសះ  ចូរ្រប ប់េ្រគ ងេសះេដើរេទ មថនល់  េហើយទ្រនទ េំជើង

ដូចេសះេទគល់្រពះ ជចុះ   ្រពះ ជក៏្រទងនឹ់ងសរេសើរេ ក  សូមប ី
មនុស ទងំ យក៏នឹងសរេសើរេ ក្រគប់គន ែដរ   ។    រុហកបុេ ហិតជ

្រពហមណ៍េឆតលងង ់ ្ដ ប់ពកយរបស់្រពហមណីេហើយមនិដឹងថ នង

និយយេលងនឹងខ្លួន  គិតែតចងប់នល្អប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបបនេធ្វើ មេនះ   

មនុស ទងំ យែដលបនេឃើញ ក៏និយយចអំកឲយថ េ ភត ិ  

ចរេិយ   េ ក ចរយល្អ ស់  ។   
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 ចែំណក្រពះ ជ ្រទង់្រ ស់េទកន់្រពហមណ៍ថ  កឹ   ចរយិ

បិត្តំ  េត  កុបិតំ,  ឧមមត្តេកសិ  ជេ     ចរយមនចិត្តមិន្រប្រកតី
េហើយឬ    ឆកួតេហើយឬ     េហើយ្រទង់េធ្វើឲយបុេ ហិតេនះ  េអៀនខម ស   ។   

 កនុងកលេនះ ្រពហមណ៍េអៀនខម សថ អញបនេធ្វើនូវអេំពើមនិ 

សមគួរេហើយ ខឹងនឹង្រពហមណីថ  អញ្រតវូ្រពហមណីេធ្វើឲយ ម៉ស់មុខ

កនុងចេំ មេសននិង្រពះ ជ អញនឹង យនងេហើយបេណ្ដ ញេចញ

អពីំផទះ  ( គតិេហើយ )  េទើប្រតឡបេ់ទផទះ   ។    ្រពហមណីែដលជអនក

េលង ដឹងថ ្វ មេី្រកធខឹង្រតឡប់មក  េទើបេចញេទ មទ្វ រតូចមុន 

េហើយេទកន់្រពះ ជ ងំ   ស្រមកេនកនុង្រពះ ជ ងំបួន្របៃំថង   ។    

 ្រពះ ជ  កល្រទង្់រជបេហតុេនះ   េទើបឲយេ បុេ ហិតេនះ

មក  េហើយ្រ ស់ថ    ចរយិ    មតុគមស     នម   េទេ   

េ តេិយវ,  ្រពហមណិយ  ខមិតុំ   វដ្ដតិ    ែនេ ក ចរយ   ធមម  

្រស្តី រែមងមនកហុំសជធមម   គួរេលើកេទសឲយ្រពហមណីម្ដងផងចុះ  ។    

េដើមបឲីយបុេ ហិតអត់េទស  ( ឲយ្រពហមណីេនះ  )  េទើប្រ ស់គថទី ១ 

ថ   

 អេមភ   រុហក  ឆិនន ប ិ ជិយ  សនធិយយេត  បុន 

សនធយិស ុ  បុ ណិយ ម  េកធស   វសំ  គមិ  ។ 

មន លរុហក្រពហមណ៍ដច៏េ្រមើន   ែខ បេន្ល ះធនូសូមប ី ច់េហើយ 
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េគតឲយជបវ់ញិ      អនកចូរតភជ បជ់មួយនឹងនងបូ ណីវញិ

ចុះ   កុលុំះកនុងអំ ចៃនេសចក្ដេី្រកធេឡើយ  ។ 

  រុហកបុេ ហិតេនះ បន ្ដ ប់្រពះ ជត្រមស់ដូេចន ះ  េទើបេពល

គថទី ២ ថ  

វជិជមេនសុ (មុទុ) េកសុ វជិជមេនសុ  ករសុិ 

អញញំ   ជិយ ំ ករសិ ម ិ អលេញញវ  បុ ណិយ  ។ 

កលេបើសមបក្រកេចែដល  ( ទន់ ) មន    ទងំជនអនកេធ្វើក៏

មន ទូលបងគនឹំងេធ្វើនូវែខ បេន្ល ះធនូដៃទ មិនគួរេឡើយនឹងត

ភជ ប់ជមួយនឹងនងបូ ណីេទ  ។  

 េសចក្ដីៃនគថេនះថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព កលសមបក្រកេច

ែដលទន់មន េហើយកលជងេធ្វើេនមន ទូលបងគនឹំងេធ្វើែខ បេន្ល ះធនូ
ដៃទ ទូលបងគមំិន្រតូវករែខ បេន្ល ះធនូ ែដល ច់េហើយេនះេទ  ែខ បេន្ល ះ

ធនូ ែដល ច់េហើយេនះ   មិនមន្របេយជន៍ដល់ទូលបងគេំឡើយ  ។ 

 រុហកបុេ ហិត លុះ្រកបទូល្រពះ ជយ៉ងេនះេហើយក៏បេណ្ដ ញ

្រពហមណីេនះេចញអពីំផទះ   េហើយន្ំរពហមណីដៃទមក  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌  កលចប់សចចធម៌  ភកិខុអនកអផ ុកេនះ 

បនសេ្រមចេ បត្តិផល   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  នង្រពហមណី
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កនុងកលេនះ    បនជភរយិចស់កនុងកលឥឡូវេនះ    រុហក្រពហមណ៍

បនមកជភិកខុអនកអផ ុកកនុងកលឥឡូវេនះ    ឯ្រពះ ជព ណសី  គឺ
តថគត   េនះឯង  ៕ 

ចប ់ អដឋកថា រុហកជាតក ទី ១ ។ 
 
 
 

អដ្ឋកថ សរិកីឡកណ្ណិជតក 
  

 សរិកីឡកណ្ណិជតក  េនះ   មនពកយេផ្ដើមថ  ឥតថី  សិយ  

របូវតី  ដូេចនះ   នឹងមនជក់ចបស់កនុង  ម ឧមមងគជតក  (ម

និបត )   ឯេ ះ   ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា  សិរីកាឡកណណជិាតក ទ ី២ ។ 

 

 

 

 



264 

  

អដ្ឋកថ ចុល្លបទុមជតក 
 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលអផ ុកមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ 

អយេមវ    អហមប ិ េ    អនេញញ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វនឹងមនជក់ចបស់េនកនុង ឧមម ទន្តីជតក ( បញញ ស-

និបត)  ឯេ ះ  ។ 

  កនុងេរឿងេនះ   កល្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុ    

បនឮថ  អនកអផ ុក   ពិតឬ ?    

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   ពិតេហើយ  ្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរថ  េតើអនកអផ ុកេ្រពះេហតុអ្វី ? 

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគេឃើញ

មតុ្រគមមន ក់ ក់ែតងខ្លួនយ៉ង្រសស់ ្អ ត  ធ្ល ក់េនកនុងអំ ចកេិលស    

េទើបអផ ុក  ។   

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  មតុ្រគមេ្រចើនេទ

េ យភពអកតញញូ  ្រទុស្តមិត្ត មនចិត្តេ្រគត្រគត  សូមបបុី ណបណ្ឌិ ត

សុខចិត្តលះបង់ជីវតិ ឲយផឹកឈមែដលហូរេចញអពីំជងគង់ ្ដ រំបស់ខ្លួន  

ក៏មិនបនដូចចិត្តរបស់មតុ្រគម      េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក
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សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះអគគមេហសី

របស់្រពះអងគ  កនុងៃថងថ្វ យ្រពះនម  បនទទួល្រពះ ជទន្រពះនមថ 

បទុម ជកុមរ  ។   ្រពះបទុម ជកុមរមនបងប្អូន ៦  ្រពះអងគេទៀត   ។   

្រពះ ជកុមរទងំ ៧ អងគេនះ ចេ្រមើន្រពះជនមេឡើងេ យលំ ប់ ្រគប់

្រគងផទះ  ្រប្រពឹត្តដូច្រពះ ជ  ។ 

 ៃថងមួយ  ្រពះ ជ្រទងគ់ង់ទត ន្រពះ ជ ងំ  ្រទង់េឃើញ្រពះ

ជកុមរទងំេនះ មនបរ ិ រេ្រចើននគំន បេ្រមើ ជករ ្រទង់េកើតេសចក្ដី
សង យ័ថ ្រពះ ជកុមរទងំេនះនឹងគបបសីម្ល បអ់ញ េហើយដេណ្ដើ ម

យក ជសមបត្តិ  េទើប្រ ស់ថ  ែនបទងំ យ   អនកទងំ យនឹងេន

កនុងនគរេនះមិនបន  ចូរេទកន់ទីដៃទចុះ   អណឹំះអត់អពីំបិ េទ  ចូរ

្រតឡប់មកទទួល ជសមបត្តិែដលជរបស់្រតកូលចុះ  ។ 

 ្រពះ ជកុមរទងំេនះ ទទួល្រពះ ជត្រមស់របស់្រពះ ជបិ
េហើយ  ្រទង់្រពះកែន ង  យងេទកន់សមន ក់េរៀងៗខ្លួន  ្រទង់្រពះត្រមិះ

ថ  ពួកេយើងនឹងន្ំរពះជយេទកនុងទី មួយ  លុះ្រទង់្រពះត្រមិះ

ដូេចនះេហើយ    ្រទង់យងេចញអពីំនគរ   ្រទង់េធ្វើដេំណើ រេទដល់ផ្លូ វកន្ត រ

មួយ កលមិនបនបយនិងទឹក មិន ចអត់្រទនឹំងេសចក្ដីេ្រសកឃ្ល ន



266 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
បន  េទើបសេ្រមច្រពះទយ័ផ្ដ ច់្រពះជនម្រពះជយរបស់មច ស់ប្អូន េ យ

្រទង់្រពះត្រមិះថ  កលេនមនជីវតិកនឹ៏ងរក្រស្តីបនេទៀត  េហើយ្រទង់

ែចក ច់េចញជ ១៣ ចែំណក ្រទង់េ យជមួយគន   ។  ្រពះបរម

េពធិសត្វរក ទុកមួយចែំណក  កនុងចែំណកែដលខ្លួននិង្រពះជយបន  

ទងំពីរអងគេ យែតមួយចែំណក  ។  ្រពះ ជកុមរទងំ យ្រទងផ់្ដ ច់

្រពះជនម្រពះជយទងំ ៦ េហើយ្រទង់េ យ ច់បន ៦ ៃថង េ យ

្របករដូេចនះ  ។ 

 ចែំណក្រពះេពធិសត្វ្រទង់បន ល់មួយៃថង មួយចែំណក ល់ៗ ៃថង 

រក ទុកបន ៦ ចែំណក  ។  ដល់ៃថងទី ៧ កលនិយយគន ថ នឹងផ្ដ ច់

្រពះជនមរបស់្រពះជយៃន្រពះេជ ្ឋ   ។  ្រពះេពធិសត្វក៏្របទន ច់ ៦ 

ចែំណកេនះ ដល់ប្អូនៗ េហើយ្រ ស់ថ  អនកទងំ យ េ យ ច់ ៦ 

ចែំណកេនះសិនចុះ   ែស្អកចគំិតេទៀត    ។    េពលែដល្រពះ ជកុមរ 

ប្អូនៗ ទងំេនះ  ្រទង់េ យ ច់េហើយ្រទង់ផទលំក់េទ  ្រពះេពធិសត្វក៏

្រទង់ន្ំរពះជយរត់េគច  ។  ្រពះជយេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះ

្វ មី  ខញុមំច ស់មិន ចបន្តដេំណើ រេទេទៀតបនេទ   ។   ្រគេនះ  ្រពះ

េពធិសត្វក្៏រទង់លី្រពះជយេចញផុតអពីំផ្លូ វកន្ត រកនុងេវ អរុណរះ ។ 

កល្រពះ ទិតយរះ  ្រពះនងក៏្រកបទូលថ  បិបសិ ម្ហិ  មិ  

បពិ្រត្រពះ ្វ មី  ខញុ ំមច ស់េ្រសកទឹកខ្ល ងំ ស់   ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ ឧទកំ នតថិ ភេទទ ែននងដច៏េ្រមើន 

ទឹកមិនមនេទ  ។  កល្រពះនង្រកបទូលេហើយ្រកបទូលេទៀត  អង្វរ

ញយៗ    េ យេសចក្ដី្រស ញ់មេហសី     ្រទង់ក៏យក្រពះខន័ រ្រពះ 

ជនុ ( ជងគង់ ) ខង ្ដ េំហើយ្រ ស់ថ នងដ៏ចេ្រមើន ទឹកមិនមនេទ ចូរ

នងអងគុយចុះ  េ យេ ហិតែដលហូរេចញអពីំជងគង់ ្ដ រំបស់េយើង

ចុះ  ។   ្រពះជយបនេធ្វើ ម្រពះបណំង  ។   ទងំពីរ្រពះអងគបនយង

េទដល់សទឹងធមួំយេ យលំ ប់ ្រទង់េ យ ្រទង់្រសង់ េ យែផ្លេឈើ
តូចធ ំ ្រទងស់្រមកកនុងទីសបបយមួយ េហើយ្រទង់ ង ្រសមេនជិត

សទឹងេនះ  ។ 

 ៃថងមួយ េនខងេលើសទឹង  ជបុរសេធ្វើទរុណកមមេចរែដលេធ្វើខុស 

ចេំពះ ជ ជញ  កត់ៃដ េជើង ្រតេចៀកនិង្រចមុះ  ឲយេដកកនុងទូកកេំ ល

មួយ  រុញបែណ្ដ តេទកនុងសទឹងធ ំ  ។   េចរេនះែ្រសកថងូ រ  េហើយមកដល់

ទីេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់្រពះស ្ដ បនូ់វសេំឡងែ្រសកថងូ រដ៏គួរឲយ 

ណិតរបស់េចរេនះ េទើប្រទង់្រពះត្រមិះថ កលអញេនមនជីវតិ 

សត្វែដលបនទទួលេសចក្ដទុីកខ កុវំនិសេឡើយ េទើបយងេទកន់សទឹង 

ជួយឲយេចរេនះេឡើងអពីំទូក េហើយនមំកកន់ ្រសម ្រទង់ពយបល

របួសេ យករ ងជ្រមះ  និង បេ យទឹកចត់  ។  ឯ្រពះជយ

របស់្រពះេពធិសត្វេនះ  កល្រជបថ  ្រពះ ្វ មី្រទង់សេ្រងគ ះមនុស
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កបុំត  ្រពះនងក៏រេងក សបុរសេនះ សែម្ដង កបបករិយិេខពើមេឆ្អើមេទ

វញិ  ។  កលមុខរបួសរបស់េចរេនះជសះេសប ើយេហើយ  ្រពះបរម

េពធិសត្វកឲ៏យេចរេនះេនកនុង ្រសមជមួយ្រពះជយ  ្រទង់ែស្វងរក

ែផ្លេឈើតូចធកំនុងៃ្រពមកចិញចឹ មេចរនិង្រពះជយ   ។   កលអនកទងំពីរ

េនះ េនជមួយគន យ៉ងេនះ ្រស្តីេនះក៏មនចិត្ត្រស ញ់បុរស ្រកក់

េនះ ្រប្រពឹត្តអនចរជមួយបុរស ្រកក់េនះ ចង់សម្ល ប់្រពះម សត្វ

េ យឧបយមួយ  េទើប្រកបទូលយ៉ងេនះថ  កលខញុមំច ស់អងគុយេលើ
ខនងរបស់្រទង់េចញអពីំផ្លូ វកន្ត រ   ខញុមំច ស់បនេឃើញភនមួំយ   េទើបបនថ់  

បពិ្រតេទវ ែដលសថិតេនេលើកពូំលភន ំ  េបើនងខញុនិំង្រពះ ្វ មរីបស់នង

ខញុ រួំចផុតអពីំេសចក្ដី ្ល ប ់ នងខញុនឹំងេធ្វើពលិកមមចេំពះេ ក េពលេនះ 

េទវ េនះេធ្វើឲយខញុមំច ស់ញបញ័់រតក់ស្លុត   ខញុមំច ស់នឹងេធ្វើពលិកមមដល់

េទវ េនះ  ។  ្រពះបរមេពធសិត្វ្រទង់មិន្រជបមយរបស់ភរយិ េទើប

្រ ស់ថ ែននងដ៏ចេ្រមើន ្របៃពេហើយ េហើយ្រទង់េ្រត មេ្រគ ងេធ្វើ
ពលិកមម  ឲយ្រពះជយកន់ភជនៈ ក់េ្រគ ងែសនេឡើងកពូំលភន ំ   ។    

្រពះជយេនះ  ក៏្រកបទូល្រពះបរមេពធិសត្វយ៉ងេនះថ   បពិ្រត្រពះ

្វ មី  ្រទងក់ជ៏េទវ របស់ខញុមំច ស់ែដរ   ទងំជេទវ ដ៏ខពស់បផុំតរបស់ 

ខញុមំច ស់  ដបូំងខញុមំច ស់នឹងបូជ្រទង់េ យផក កនុងៃ្រព  េហើយ្របទក ណិ  

ថ្វ យបងគ ំ រួចសឹមេធ្វើពលិកមមចេំពះេទវ ជខងេ្រកយ   ។    ្រពះនង



រុហកវគគ ទី ៥  ចុលលបទមុជាតក ទី ៣                      269 

  

ឲយ្រពះេពធសិត្វែបរ្រពះភ្រក្ដេទរកេ្រជះ ្រពះនងក៏បូជេ យផក េឈើ
កនុងៃ្រព  េហើយេធ្វើដូចជ្របថន ្របទក ណិថ្វ យបងគ ំ  សថិតេនខងេ្រកយ

្រពះបិដ្ឋិ ( ខនង ) េហើយ្រពះនង្រប រ្រពះបិដ្ឋិ  រួច្រចនឲយធ្ល ក់េទកនុង

េ្រជះ េ្រតកអរថ  អញបនេឃើញខនងស្រតូវេហើយ  រួចចុះអពីំភនេំទរក

បុរសកបុំតេនះ  ។    

 ចែំណក្រពះេពធិសត្វធ្ល ក់អពីំភនរំេមៀលេទ មេ្រជះ ជប់េន

នឹងគុមពេឈើែដលមនស្លឹក្រកស់ មិនមនបន្ល មួយកែន្លង េលើចុង ្វ  មិន

ចចុះេទកន់េជើងភនបំន េទើប្រទង់េ យែផ្ល ្វ   ្រទង់គង់េនេលើែមក

្វ េនះ   ។   ្រគេនះ េស្ដចទន ងខ្លួនធមួំយ េឡើងអពីំេជើងភនជំន់េ្រកម

មកសីុែផ្ល ្វ េនទីេនះ េស្ដចទន ងេនះ េឃើញ្រពះេពធិសត្វកនុងៃថងេនះ 

ក៏រត់េគចេចញេទ  ែស្អកេឡើងមកសីុែផ្លេឈើកនុងទីមខ ង  េហើយេគចេចញ

េទ  ។  េស្ដចទន ងេនះមកេរឿយៗ យ៉ងេនះ   ក៏សនិទធ ន លនឹង្រពះ

េពធិសត្វ   សួរ្រពះេពធិសត្វថ  េ កមកទីេនះបនដូចេម្ដច  កល

្រពះេពធិសត្វ្របប់ឲយដងឹេហើយ េទើបេពលថ េបើដូេចន ះ េ កកុ្ំរពួយ

េឡើយ  ឲយ្រពះេពធិសត្វផទេំលើខនងរបស់ខ្លួន សួចុះអពីំភន ំ ន្ំរពះេពធិសត្វ

េចញអពីំៃ្រព យកេទ ក់នឹងផ្លូ វធ ំ េហើយបញជូ នឲយេទេ យពកយថ   

សូមេ កេទ មផ្លូ វេនះចុះ    េហើយក៏ចូលេទកន់ៃ្រពវញិ   ។    ្រពះ

េពធិសត្វយងេទដល់ភូមិមួយ  កល ្រស័យេនកនុងភូមេិនះ ក៏បន
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ទទួលដណឹំងថ ្រពះ ជបិ េ យទិវងគតេហើយ េទើបយងេទកន់

នគរព ណសី ្រទង់សថិតេនកនុង ជសមបត្តិែដលជរបស់្រតកូល ្រទង់

្រពះនមថ  ្រពះបទុម ជ  ្រទង់្រគប់្រគង ជយេ យធម ៌  មិនឲយ ជធម៌

កេ្រមើក  ្រទង់បញជ ឲយ ងេ ងទន ៦ កែន្លង  គឺែកបរទ្វ រនគរទងំ ៤  

ក ្ដ លនគរ ១ កែន្លង  និងែកបរទ្វ រ្រពះ ជនិេវសន៍ ១ កែន្លង ្រទង់

បរចិច គ្រទពយបេំពញម ទនមួយៃថង ៦ ែសន  ។ 

 ចែំណក្រស្តី ្រកក់េនះ ក៏ឲយបុរស ្រកក់ជះិកេចញអពីំៃ្រព េដើរ

សូមទន មផ្លូ វែដលមនមនុស  ្របមូលបយ បបរនិងភត្ត ចិញចឹ មេមើល

ែថបុរសេនះ  កលមនអនកសួរថ   បុរសេនះ្រតូវជអ្វីនឹងនង    ក្៏របប់

ថ ខញុជំកូន្រសីរបស់អ៊្ំរបុសៃនបុរសេនះ បុរសេនះជកូនរបស់ឪពុកម

នងខញុ  ំ  ឪពុកម្ដ យរបស់ខញុ  ំបនេលើកខញុឲំយបុរសេនះ  ខញុ ្ំរតូវលី ្វ មីែដល

្រតូវេទសេដើរសុទំនចញិចឹ មគត់   ។   មនុស ទងំ យនិយយគន ថ

អយ ំបតិព្វត  ្រស្តីេនះ បេ្រមើ ្វ មបីនល្អពិតែមនហន៎   ។  ងំអពីំេនះ

មក ក៏នគំន ឲយភត្តេ្រចើនេឡើងៗ  ។  មនុស មួយពួកេទៀតនិយយថ នង

កុេំដើររេបៀបេនះេឡើយ  ្រពះបទបទុម ជេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រទង់បរចិច គទនលបេីពញជមពូទ្វីប  ។  ្រពះបទបទុម ជ 

្រទង់េឃើញេហើយនឹង្រទង់េ្រតកអរ ្រពះ ជទន្រទពយជេ្រចើនដល់នង ចូរ

នងន ំ ្វ មីរបស់នងេទកន់ទីេនះចុះ   េហើយបនឲយជលេផ្ដ មួយ  ។
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នង្របសចកករេអៀនខម ស  ឲយបុរស ្រកកអ់ងគុយកនុងជល  េហើយទូល

ជលចូលេទកន់នគរព ណសី   េដើរបរេិភគ រ មេ ងទន   ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ្រទង់គង់េលើ  កគជ រ ែដល ក់ែតងេ យេ្រគ ង

អលងក រ េស្ដចយងេទដល់េ ងទន ្រទង់បរចិច គទនេ យ្រពះហស្ត

របស់្រពះអងគផទ ល់ ដល់អនកែដលមកសូម ៨ នក់ខ្លះ ១០ នក់ខ្លះ  េហើយ

្រទង់យង្រតឡប់េទវញិ ។ ្រស្តីមិនមនករេអៀនខម សេនះ ឲយបុរស

្រកកអ់ងគុយកនុងជល ទូលជលឆ្លងកត់ផ្លូ វយងរបស់្រពះ ជ  ។  ្រពះ

ជ្រទង់ទតេឃើញដូេចន ះ  ក៏្រ ស់សួរថ  កឹ  ឯតំ  នុះ៎ជអនក  ?   

 ជបុរសទងំ យ្រកបទូលថ  ឯក  េទវ  បតិព្វត  បពិ្រត

្រពះសមមតិេទព  នុ៎ះជ្រស្តីបេ្រមើ ្វ មីមន ក ់  ។   លំ ប់េនះ ្រពះបរម

េពធិសត្វ្រ ស់ឲយេ ្រស្តីេនះមក  ្រទង់ចបំន  បញជ ឲយេលើកបុរស

េនះេចញអពីំជល   េហើយ្រ ស់សួរថ    បុរសេនះ ្រតវូជអ្វីនឹងនង ?  

 ្រស្តីេនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព បុរសេនះជកូនរបស់

ឪពុកមខញុមំច ស់ ជ ្វ មីែដលឪពុកម្ដ យេលើកខញុមំច ស់ឲយេគ  ។  មនុស

ទងំ យមនិដឹងេរឿង ៉ វ  មន ក់ៗ  នគំន សរេសើរ្រស្តីែដលគម នករេអៀន

ខម សេនះថ គួរឲយ្រស ញ់ពិតែមនហន៎ នងជ្រស្តីបេ្រមើ ្វ មីបនល្អ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់សួរតេទេទៀតថ  បុរស ្រកក់េនះ ជ

្វ មីេរៀបកររបស់នងឬ ?  
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 នងច្ំរពះ ជមិនបន    េទើបក្ល ន្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះ

សមមតេិទព  ជករពិត  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់សួរថ  បុរសេនះ ជឱរសរបស់្រពះ ជ

នគរព ណសីឬ  ពិត ស់ នងជធី របស់្រពះ ជអងគេនះ េឈម ះ 

យ៉ងេនះ ជ្រពះជយរបស់បទុម ជកុមរ  ផកឹេ ហិតែដលហូរេចញ 

អពីំជងគងរ់បស់េយើងេហើយ  មនចតិ្ត្រស ញ់បុរស ្រកក់េនះ  ្រចន

េយើងទម្ល កេ់្រជះ េពលេនះ នងមុខ្រកស់មករកេសចក្ដី ្ល ប ់ េ យ

សមគ ល់ថ េយើង ្ល ប់បត់េទេហើយឬ េទើប ៊ នមកទីេនះ េយើងេន

មនជវីតិ មិនែមនឬ  ។   ្រពះ ជ្រទង់េ មតយទងំ យមកេហើយ

្រ ស់ថ ែន មតយទងំ យ អនកទងំ យសួរេយើង េយើង្របបអ់នក

ទងំ យយ៉ងេនះេហើយ មិនែមនឬ  ថប្អូន ៦ អងគរបស់េយើងបន

សម្ល ប្់រស្តី ៦ នក់បរេិភគ ច់  ប៉ុែន្តេយើងបនជួយ្រពះជយរបស់

េយើងឲយរួចផុតអពីំភ័យ  នេំទកន់សទឹងគងគ   ្រស័យេនកនុង ្រសម  

េហើយេយើងបនជួយបុរស ្រកក់មន ក់ែដល្រតូវ ជទណ្ឌ  យកមកចញិចឹ ម

េមើលែថ  ។  ្រស្តីេនះ មនចិត្ត្រស ញ់បុរស ្រកក់េនះ  ្រចនេយើង

ទម្ល ក់េ្រជះ េយើងរួចផុតអពីំេសចក្ដី ្ល ប់បនមកដល់ទីេនះ េ្រពះខ្លួន

មនចតិ្តេម ្ត  ្រស្តីែដល្រចនេយើងទម្ល កអ់ពីំភនេំនះ មិនែមន្រស្តី េទ  

គឺ្រស្តី ្រកក់េនះឯង    េហើយបុរសែដល្រតូវ ជ ជញ េនះ    មិនែមនអនក
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ដៃទេឡើយ   គឺបុរសកបុំតេនះឯង   េហើយ្រទង្់រ ស់គថទងំេនះថ 

 អយេមវ    អហមប ិ េ   អនេញញ  

  អយេមវ  េ   ហតថចឆិេនន   អនេញញ  

 យមហ  េកមរបិតេិក  មមន្ត ិ

 វជឈតិថិេយ  នតថិ  ឥតថសុី  សចចំ  ។ 

្រស្ដី្រទុស្តសីលេនះ   គឺេមេនះឯង   បទុមកុមរេនះ  មិនែមន

អនកដៃទេឡើយ  គឺអញេនះឯង  ( ្រស្តីេនះ )  និយយចេំពះ

បុរស ថ  ជប្ដអីពីំេកមងរបស់អញ  បុរសេនះមនៃដកបុំត 

មិនែមនអនកដៃទេឡើយ គឺ កបុំតេនះឯង ្រស្តីទងំ យ្រតូវ

េគសម្ល ប់េចល   េ្រពះ្រស្តីទងំ យមិនមនពកយសចចៈ  ។   

 ឥមញច   ជមមំ  មុសេលន  ហន្ត្វ  

 លុទទំ  ឆវ ំ ទរបូេសវ ឹ

 ឥមិស   ច  នំ  បបបតពិ្វ យ 

 ជីវន្តិយ  ឆិនទថ  កណ្ណនសំ  ។ 

អនកទងំ យ    ចូរសពំងបុរស មក ្រកក់    ្របកដេសមើ
េ យ កសព  ែដលេសពនូវ្របពនធ   ៃនបុគគលដៃទេនះ

េ យអែ្រងផង    េហើយកត់្រតេចៀកនិង្រចមុះ    ៃន្រស្តីែដល 

រស់េនេគរពប្ដី ្រកក់េនះផង  ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ យមហ េកមរបិតេិក មមន្តិ 

េសចក្ដីថ  ្រស្តីេនះនិយយថ  បុរសេនះជប្ដីរបស់នង ងំអពីំេកមង  គឺ
ជប្ដីេរៀបករ បុរសេនះឯងគឺបុរស ( ែដល្រតូវកត់ៃដ ) េនះ មិនែមនអនក

ដៃទ  ។  បលីថ  យមហុ េកមរបតិ កម៏ន  េ្រពះេ កសរេសរ

បទេនះទុកកនុងគមពីរទងំ យ   ឯេសចក្ដីកដូ៏ចគន    ។    ប៉ុែន្តកនុងបទេនះ  

គួរ្រជបករឃ្ល ងឃ្ល តៃនពកយ  ។  ក៏្រពះ ជ្រ ស់ពកយ ទុក  ពកយ

េនះឯងមកេហើយកនុងទីេនះ  ។   

 បទថ  វជឈតិថិេយ  េសចក្ដថី  េឈម ះថ ្រស្តីទងំ យគួរ

សម្ល បឲ់យអស់  ។ 

 បទថ  នតថិ  ឥតថីសុ  សចច ំ  បនដល់  េឈម ះថសចចៈកនុង្រស្តី 

ទងំេនះមិនមន  សូមបែីតមួយ  ។ 

 បទថ  ឥមញច   ជមមំ  ជេដើម  េ កេពលេ យករ ក់េទស

បុរសទងំេនះ  ។    

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ជមមំ  គឺ មក  ។  

 បទថ  មុសេលន  ហន្ត្វ   បនដល់ យកអែ្រងសពំង េធ្វើឲយឆ្អឹង

បក់ជកំ ត់ៗ   ។ 

 បទថ  លុទទំ  គឺ ្រកក់ មក  ។  

 បទថ    ឆវ ំ   បនដល់    ្របកដេសមើេ យ កសព   េ្រពះមិន
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មនគុណធម៌  ។   

 បទថ  នំ  កនុងបទថ  ឥមិស   ច  នំ  េនះ  ្រតឹមែតជនិបត  ។ 

អធិបបយថ អនកទងំ យ  ចូរកត់្រតេចៀកនឹង្រចមុះរបស់្រស្តីេនះ  អនក 

េគរពប្ដី ្រកក់  មិនមនករេអៀនខម ស  ជអនក្រទុស្តសីលទងំែដលេន

រស់  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ កលមិន ចទបេ់សចក្ដីេ្រកធបន សូមប ី
្រ ស់បញជ ឲយ ក់ ជញ ដល់ពួកេគយ៉ងេនះ ក៏្រទង់មិនបនឲយេធ្វើយ៉ង

េនះ  ប៉ុែន្ត្រទង់បនបនធូ រេសចក្ដេី្រកធឲយរ យ  េហើយបញជ ឲយចង

ជលេនះយ៉ងែណន េ យេធ្វើឲយនងមនិ ចេលើកជលេចញអពីំ

កបលបន   ក់បុរស ្រកក់េនះកនុងជលឲយនងទូលដល់អស់ជវីតិ  ។  

  ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌  កលចប់សចចធម ៌  ភិកខុអនកអផ ុកេនះ

បនសេ្រមចេ បត្តិផល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  បងប្អូនទងំ ៦ នក ់

កនុងកលេនះ  បនមកជេថរៈអងគ មួយកនុងកលឥឡូវេនះ  ភរយិ 

្រកកប់នមកជនងចិញចមណវកិ បុរស ្រកក់បនមកជេទវទត្ត  

េស្ដចទន ងបនមកជ ននទ   ឯបទុម ជ  គឺ   តថគត  េនះឯង   ៕ 
ចប ់ អដឋកថា ចុលលបទុមជាតក ទី ៣  ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធ

េទវទត្តែដលពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះអងគ   េទើប្រ ស់្រពះធមម-

េទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ន  សន្តិ  េទ   បវសន្ត ិ  ននូ   ដូេចនះ

ជេដើម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រពះស ្ដ បថ់ េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់្រពះ

ជនម យុរបស់្រពះអងគ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្ត

ពយយមសម្ល ប់តថគតែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ   ក៏មិនែមនេទ  

សូមបកីនុងកលមុន  កព៏យយមសម្ល បត់ថគតែដរ   ប៉ុែន្តសូមបពីយយម

សម្ល បយ៉់ង ក៏េ យ  ក៏មិន ចសម្ល បត់ថគតបន   េហើយ្រទង់ន ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលគហបតី  េនកនុង្រសុក

មួយមិនឆង យអពីំនគរព ណសី  ។  លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ ម បិ
បននកុំលធី មកអពីំនគរព ណសី  នងមនរូប ្អ តគួរជទី្រស- 

ញ់  គួរឲយគយគន់ដូចេទពអប រ ដូចបុបផល  និងដូចកិននរ ីបេ្រមើ ្វ មី
បនល្អ   ដល់្រពមេ យសី ចរវត្ត  មនេឈម ះថ  សុជ    ។   ករ



រុហកវគគ ទី ៥  មណិេចារជាតក ទី ៤                277 

  

បេ្រមើប្ដីក្ដ ី ករបេ្រមើឪពុកេកមកក្ដ ី ករបេ្រមើម្ដ យេកមកក្ដ ី នងេធ្វើបន

សេ្រមចទងំអស់  រហូតអស់កលជនិចច   េទើបនងបនជទី្រស ញ់ 

ជទីេ្របស្របណៃន្រពះបរមេពធិសត្វ    ទងំពីរនក់ ្វ មីភរយិមន

ចិត្តរកី យរកគន   ្រស ញ់គន េទវញិេទមក  េនរួមគន េ យេសចក្ដី
េ ម ះសម័្រគ  ។ 

 ៃថងមួយ នងសុជ ្របប់ ្វ មថី ចង់េទសួរសុខទុកខម បិ  

្រពះេពធិសត្វេពលថ ែននងដ៏ចេ្រមើន  ្របៃពេហើយ  ចូរេ្រត មេសប ង

ឲយ្រគប់្រគន់ កនុងករេធ្វើដេំណើ រចុះ ឲយេចៀនរបស់បរេិភគេផ ង ៗ េហើយ

ករ់បស់បរេិភគជេដើមកនុងយនតូច ្រពះេពធិសត្វអងគុយខងមុខបរ

យនេទ  ចែំណកនងសុជ អងគុយខងេ្រកយ  ។  ្រពះេពធិសត្វនិង

ភរយិេទជិតដល់នគរក៏េ ះយនេចញ ងូតទឹក បរេិភគ រ ។ 

កលបរេិភគេ្រសចេហើយ   ្រពះបរមេពធិសត្វក៏ទឹមយនអងគុយខងមុខ

នងសុជ ផ្ល ស់សពំត់ ក់ែតង ងកយអងគុយខងេ្រកយ  ។ 

 កនុងេពលែដលយនចូលេទកនុងនគរ   ្រពះបទព ណសី្រទង់

គងេ់លើ កដរំដី៏្របេសើរ្របទក ណិនគរ  ្រទង់យងមកដល់ទីេនះ  ។   នង

សុជ ចុះេដើរេ យេជើងខងេ្រកយយន  ្រពះ ជ្រទងទ់តេឃើញនង  

្រតូវរូបសមបត្តិរបស់នងរួបរតឹ្រពះទយ័ មនចិត្ត្របតិព័ទធចេំពះនង េទើប

្រទង់បញជូ ន មតយមន ក់េទេ យ្រពះត្រមស់ថ  គចឆ   ត្វំ   ឯតសិ   
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សស មិកភវ ំ    អស មកិភវ ំ    ជនហិ   ែនអនកដច៏េ្រមើន 

ចូរអនកេទ  ចូរដឹងថ  នងមន ្វ មីេហើយ  ឬក៏មិនទនម់ន ?   

 លុះ មតយេនះេទក៏ដងឹថ  នងមន ្វ មីេហើយ   េទើប្រកប

ទូល្រពះ ជថ សស មិក  កិរ  េទវ,  យនេក  និសិេនន   បុរ-ិ

េ   ឯតសិ  មេិក បពិ្រត្រពះសមមតិេទព នងមន ្វ មីេហើយ 

បុរសែដលអងគុយេលើយនេនះ ជ ្វ មរីបស់នង  ។  ្រពះ ជមនិ ច

មឃត្់រពះទយ័បន  ្រទង់េក្ដ េ យកិេលស  ្រទង់្រតិះរះិថ  អញនឹង

សម្ល បបុ់រសេនះ  េ យឧបយ មួយ   េហើយដេណ្ដើ មយក្រសីេនះ

មក  េទើប្រទង់េ បុរសមន កម់កេហើយ្រ ស់ថ   ចូរអនកយកចូ មណី 

( េសន តសក់ ) េនះេទ  េធ្វើដូចជអនកដេំណើ រ  ក់កនុងយនរបស់បុរស

េនះេហើយ្រតឡប់មក  ្រទង់ក៏្របទនចូ មណីឲយដល់បុរសេនះ  ។  

បុរសេនះទទួល្រពះ ជត្រមស់េហើយ  ក៏កន់យកចូ មណីេនះេទ

ក់កនុងយនរបស់្រពះេពធិសត្វ    េហើយ្រតឡប់មក្រកបទូល្រពះ ជ

ថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   កិចចករសេ្រមចេហើយ  ។ 

  ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចូ មណីរបស់េយើងបត់េហើយ   ។    មនុស

ទងំ យនគំន ភញ ក់េផ្អើលជេក ហល   ។   ្រពះ ជ្រ ស់ថ  អនក

ទងំ យ  ចូរបិទទ្វ រ្រគប់ទិស  ផ្ដ ច់ករសញច រេទមក  ែស្វងរកេចរ   ។     

ពួក ជបុរសបនេធ្វើ ម្រពះ ជឱងក រ មនសេំឡងអូ៊អរេពញនគរ ។
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បុរសមន ក់ ( ែដលយកចូ មណីេទ ក់កនុងរេទះ្រពះេពធិសត្វ )  នំ

ពួក ជបុរសេទរក្រពះបរមេពធិសត្វេហើយេពលថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន 

ឈបសិ់ន ចូ មណីរបស់្រពះ ជបត ់ ពួកេយើងនឹង្រតួតេមើលយន

របស់អនក   ។   កលែឆកេឆរយន   បនយកចូ មណីែដលខ្លួន ក់

ទុកេនះ  ( េចញមក )  ចប់្រពះេពធិសត្វ យេ យៃដនិងេជើង   េហើយ

េពលថ  េចរលួចចូ មណី  ចង ្ល បេសកនេំទថ្វ យ្រពះ ជ  រួច

្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  បុរសេនះជេចរលួចចូ មណី   ។   

 ្រពះ ជ្រទង់បញជ ថ  អនកទងំ យ  ចូរកតក់បល ចុះ  ។   

 ពួក ជបុរសយកេផ្ដ យ្រពះម សត្វម្ដង ៤ រពំត់  នេំចញ

អពីំនគរ មេខ្ល ងទ្វ រខង ្ដ  ំ  ។  ឯនងសុជ ក៏េបះបង់េចលយន 

ផគងអញជលីេ កខ កឹខ ួល េដើរយេំរៀប ប់ មេ្រកយថ បពិ្រត ្វ មី 

េ កបនទទួលទុកខែបបេនះ   េ្រពះ ្រស័យខញុ  ំ    ។    ពួក ជបុរសឲយ

្រពះបរមេពធិសត្វេដកផង រ  េ យេធ្វើទុកកនុងចតិ្តថ  នឹងកតសី់សៈរបស់

្រពះេពធិសត្វ   នងសុជ េឃើញដូេចន ះ  ករ៏ឭកដល់សីលគុណរបស់

ខ្លួនេហើយេរៀប ប់ថ   ពួកេទវ ជអនក ច មឃតពួ់កមនុស ែដល

មននិស យ័ ្រកក់  ែដលេបៀតេបៀនអនកមនសីលទងំ យកនុងេ ក

េនះ   ្របែហលជមិនមនកនុងេ កេនះេទ   ដូេចនះជេដើម     េហើយបន 

េពលគថទី ១  ថ    
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 ន  សន្តិ  េទ   បវសន្តិ  ននូ 

 ន  ហិ  ននូ  សន្តិ  ឥធ  េ កប  

 សហ   កេ ន្ត នមសញញ ន ំ

 ន  ហិ  ននូ  សន្តិ  បដេិសធិ េ   ។ 

ពួកេទវ     (  ជអនករមិលេមើលពួកជនអនកមនសីលកនុង

េ កេនះ  )   មិនមន    រែមង្របសខច ត់ខច យេ យពិត  

( ពួកសមណ្រពហមណ៍ )   ែដលេគសនមតថជេ កបល 

កនុងេ កេនះ  ក៏មនិមនេ យពិត  ទងំពួកជនអនក

មឃត់  នូវជនទងំ យអនកមនិស្រងួម  េធ្វើែតអេំពើដ៏

សហ័ស ( ្រកក ់)  ក៏មិនមនេ យពិត  ។ 

  ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ន  សន្ត ិ េទ    េសចក្ដថី   េទវ

ទងំ យែដលេមើលែថអនកមនសីល និង មឃតម់នុស ្រកក់ មិន

មនកនុងេ កេនះេ យពិត  ។  

 បទថ  បវសន្តិ  ននូ  េសចក្ដីថ   កលកិចចែបបេនះេកើតេឡើង 

េទវ ទងំ យក៏នគំន េទ ន ក់េន   គឺេទកន់ទីដៃទអស់  ។ 

 បទថ  ឥធ  េ កប   េសចក្ដីថ  សូមបសីមណ្រពហមណ៍

ទងំ យ   អនកមនសីល   អនកអនុេ្រគះ    ែដលេគសនមតថជអនករក

េ ក   មិនមនកនុងេ កេនះេ យពិត  ។ 
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 បទថ សហ   កេ ន្ត នមសញញ ន ំ  បនដល់  បុគគល

្រទុស្ដសីល  មិនពិនិតយពិចរ    អនកេធ្វើកមមដ៏សហ័ស  គឺកមម ្រកក់  ។ 

 បទថ   បដិេសធិ េ    គឺអនក មឃតថ់   អនកទងំ យកុំ

េធ្វើកមមែបបេនះ  េធ្វើយ៉ងេនះមិនបន ដូេចនះ    មិនមនេ យពិត  ។ 

 នងសុជ ជអនកបរបូិណ៌េ យសីល េពលេរៀប ប់យ៉ងេនះ 

សនៈរបស់សកកេទវ ជក៏សែម្ដង ករេក្ដ   ។  សកកេទវ ជ្រទង់្រពះ

ត្រមិះថ  អនក ហន៎  ចង់ឲយអញឃ្ល តចកតែំណងសកកេទវ ជ  លុះ្រទង់

្រជបេហតុេនះថ ្រពះ ជនគរព ណសី្រទង់េធ្វើកមមដ៏ មកៃ្រកែលង  

េធ្វើឲយនងសុជ ែដលបរបូិណ៌េ យសីលលបំក    អញគួរេទកនុងេពល

េនះ េទើបយងចុះចកេទវេ ក ប ្ដ លឲយ្រពះ ជ ្រកកែ់ដលគង់

េលើខនងដរំ ី ចុះអពីំខនងដរំ ី េហើយឲយផទផំង រេលើ្រជញ់ជនួំស្រពះម សត្វ 

េហើយ្រទងប់ី្រពះេពធិសត្វឲយ្រទង់េ្រគ ងអលងក រ្រគប់យ៉ង  ្រទង់េភទជ

្រពះ ជឲយគង់េលើដរំ ី  ។   េពជឈឃដែដលឈរងពូេថរង់ចកំត់សីសៈ     

ក៏កត់យក្រពះសិរ របស់្រពះ ជ  េ្រសចេហើយ  េទើបដឹងថ  កត់្រពះ

សិរ របស់្រពះ ជ   ។   សកកេទវ ជ្រទងស់ែម្ដង្រពះកយឲយ្របកដ  

ចូលេទរក្រពះបរមេពធិសត្វ  ្រទង់អភិេសកថ្វ យ្រពះម សត្វ   ្រទង់

ែតង ងំតែំណងអគគមេហសីដល់នងសុជ   ។ 

 ពួក មតយ  ្រពហមណ៍  និងគហបតីជេដើម    េឃើញសកកេទវ ជ  
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េ្រតកអររកី យថ ្រពះ ជែដល្របសចកធម៌អស់្រពះជនមេហើយ ឥឡូវ

េនះ  ពួកេយើងបន្រពះ ជអនក្រទ្រទង់ធម៌ែដលសកកេទវ ជ្របទន  ។   

 សកកេទវ ជសថិតេនេលើ កស ្រទង់្រ ស់នឹងបរស័ិទទងំ យ

ថ  អនកទងំ យបន្រពះ ជអងគេនះ   ែដល ( េយើង ) សកកេទវ ជ

្របទនេហើយ និងមន្រពះត្រមស់តេទេទៀតថ បពិ្រតម ជ ចប់

ងំអពីំេពលេនះតេទ សូម្រពះអងគ្រគប់្រគង ជសមបត្តិេ យធម៌ចុះ 

្របសិនេបើ្រពះ ជមិន្របកបេ យធម៌េទ េភ្ល ងរែមងបង្អុ រចុះកនុងកល

មិនគួរ   ភ័យ ៣  យ៉ងគឺ   ភ័យេកើតអពីំករអត់ឃ្ល ន ១   ភ័យេកើតអពីំ

េ គ ១   ភ័យេកើតអពីំស្រ ្ដ  ១  ក៏នឹងេកើតេឡើង  ។   កលនឹងថ្វ យ

ឱ ទ   េទើប្រ ស់គថទី ២ ថ 

អកេល  វស តី  តស  កេល  តស   ន  វស ត ិ

សគគ   ច  ចវតិ   ន ននុ  េ   វ    ហេ  ។  

កនុង ជយៃនេស្ដចមិន្របកបេ យធម៌េនះ   េភ្ល ងរែមងបង្អុ រ 

ចុះកនុងកលមិនគួរ   មិនបង្អុ រចុះកនុងកលែដលគួរ   ឯេស្ដច

មិន្របកបេ យធម៌េនះ   រែមងចយុតចក នសួគ៌    ្រតូវេគ

សម្ល បេ់ចលេ យេហតុ្រតឹមប៉ុេណ្ណះ   េ យពិត  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អកេល  េសចក្ដីថ  កនុង ជសម័យ

ៃន្រពះបទអធមមិក ជ   េភ្ល ងរែមងបង្អុ រចុះកនុងកលែដលមិនសមគួរ  គឺ
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កនុងេពលែដល្រសូវទុេំហើយខ្លះ   កនុងេពល្រចូតខ្លះ   កនុងេពលេបកែបន

ជេដើមខ្លះ  ។ 

 បទថ   កេល  េសចក្ដីថ  ប៉ុែន្តមិនធ្ល កក់នុងេពល្របកបករងរ

និងេពលខ្វល់ខ្វ យកនុងករងរ   មនេពល បេ្រពះ   េពលសទូង  កនុង

េពល្រសូវេធ្វើេដើម   (េផើម )  ជេដើមេឡើយ  ។ 

 បទថ  សគគ   ច  ចវតិ   ន  េសចក្ដីថ   ឃ្ល តចក ថ ន 

សួគ ៌ គឺចកេទវេ ក   ។   ពិត ស់   ្រពះ ជែដលមិន្របកបេ យ

ធម ៌ េឈម ះថ  ឃ្ល តចកេទវេ ក  េ្រពះមិនបន ភ  ឬករ្រគប់្រគង

ជសមបត្តេិនកនុង ថ នសួគ៌េនះ  ។  

 បទថ   ននុ  េ    វ    ហេ    េសចក្ដីថ   ្រពះ ជ

ែដលមិន្របកបេ យធម៌េនះ    នឹង្រតូវកមច ត់េ យេហតុ្រតឹមប៉ុេណ្ណះ

េ យពិត  ។   មយង៉េទៀត   នឹងេក្ដ ្រក យកនុងម នរក ៨ រេ ្ដ    

និងឧស ទនរក ១៦ រេ ្ដ    េនះជេសចក្ដអីធិបបយកនុងបទេនះ  ។ 

 សកកេទវ ជ្របទនឱ ទដល់ម ជនយ៉ងេនះេហើយ  ្រទង់យង

្រតឡប់េទកន់េទវ ថ នរបស់្រពះអងគវញិ    ។     ឯ្រពះេពធិសត្វ  ក៏្រគង

ជសមបត្តិ្របកបេ យធម៌  ្រទង់ជ្រមះផ្លូ វេទកន់ ថ នសួគឲ៌យបរបូិណ៌   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ    េទើប្រទង់្របជុជំតកថ    ្រពះ ជែដលមិន្របកបេ យធមក៌នុង 
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កលេនះ   បនមកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ    សកកេទវ ជបនមក

ជអនុរុទធ   នងសុជ បនមកជ ហុលម    ចែំណក្រពះ ជែដល

សកកេទវ ជ្របទនេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា មណិេចារជាតក ទី ៤ ។ 
 

អដ្ឋកថ បព្វតូបតថរជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

្រពះបទេកសល    េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្ដើមថ 

បព្វតបូតថេរ    រេមម   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ មតយមន ក់របស់្រពះបទេកសល ្រប្រពឹត្ត ្រកកក់នុង

្រពះ ជ ងំ ្រពះ ជ្រទង់ កសួរ ្រទង់្រជបេរឿងេនះេ យជក់ចបស់

េហើយ េទើប្រទង់យងេទកន់វត្តេជតពនេ យ្រពះត្រមះិថ នឹង្រកប

បងគទូំល្រពះ ្ដ   ។   ( លុះេទដល់វត្តេជតពនេហើយ ្រពះ ជ្រទង ់ ) 

ថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ     េហើយ្រ ស់សួរថ   ភេន្ត   អម្ហ កំ    អេន្តបុេរ 

ឯេក អមេចច  បទុស  ិ តស  កឹ កតុ ំ វដ្តតិ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន    មតយមន ក់បន្រប្រពឹត្ត ្រកក់ខងកនុង្រពះ ជ ងំរបស់ខញុ ្ំរពះ

អងគ   េតើខញុ ្ំរពះអងគគួរេធ្វើដូចេម្ដចចេំពះ មតយេនះ ?  
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 លំ ប់េនះ  ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរ្រពះ ជថ  ឧបក-

រេក  េត   ម ជ,   េ    ច   អមេចច      ច   ឥតថ ី  បិយ   

ម បពិ្រត   េតើ មតយេនះមនឧបករៈចេំពះ្រពះអងគឬ   េហើយ្រស្តី
េនះជទី្រស ញ់របស់្រពះអងគឬ ? 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ    ម    ភេន្ត    អតិវយិ   ឧបករេក 

សកលំ  ជកុលំ  សនធ េរតិ,  បិ  េម  ឥតថី   បិយ    បពិ្រត្រពះ

អងគដ៏ចេ្រមើន ដូេចន ះពិតែមន មតយេនះមនឧបករៈៃ្រកែលង ជួយ

ជកិចចកនុង ជ្រតកូល្រគប់យ៉ង   េហើយ្រស្តីេនះ  ក៏ជទី្រស ញ់របស់

ខញុ ្ំរពះអងគ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់មន្រពះពុទធត្រមស់ថ ម បពិ្រត ្រទង់មិន

គួរ ក់េទសេសវកៈអនកមនឧបករៈ   និង្រស្តីែដលជទី្រស ញ់របស់

្រទង់េឡើយ  សូមបកីនុងកលមុន  ្រពះ ជទងំ យ្រទង់្រពះស ្ដ ប់

ពកយរបស់ពួកបណ្ឌិ ត  ក្៏រទង់ ក់្រពះទយ័ជក ្ដ ល  ។  កល្រពះ

ជ្រកបបងគទូំល ធន     េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល មតយ   លុះចេ្រមើន 

វយ័េហើយ  ក៏មននទីជអនកថ្វ យអតថនិងធមដ៌ល់្រពះ ជ   ។   ្រគេនះ 
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មតយមន ក់របស់្រពះ ជ  បងកេហតុ ្រកកក់នុង្រពះ ជ ងំ  ្រពះ ជ

្រទង់្រជបេរឿងេនះយ៉ងចបស់  េទើប្រទង់្រតិះរះិថ  មតយេនះកម៏ន

ឧបករៈេ្រចើនចេំពះអញ ទងំ្រស្តីេនះក៏ជទី្រស ញ់របស់អញែដរ 

អញនឹងទម្ល យអនកទងំពីរេនះមិនបន អញនឹងសួរបញ្ហ ចេំពះ មតយ

ែដលជបណ្ឌិ ត ្របសិនេបើ្រតវូអត់េទសបន អញក៏នឹងអតេ់ទសឲយ

្របសិនេបើអត់េទសមិនបន អញក៏នឹងមិនអត់េទសឲយ េទើប្រ ស់េ

្រពះេពធិសត្វមក  ឲយ សនៈេហើយ្រ ស់ថ   ែនបណ្ឌិ ត   េយើងនឹងសួរ

បញ្ហ ចេំពះអនក  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រទង់សួរ

មកចុះ  ទូលបងគនឹំងេឆ្លើយ  ។   

 ្រពះ ជ  កលនឹង្រ ស់សួរបញ្ហ   េទើបបន្រ ស់គថទី ១ ថ 

បព្វតបូតថេរ   រេមម ជ   េបកខ រណី  សិ  

តំ  សិគេ   អបបសិ ជនំ  សីេហន  រកខិ តំ   ។ 

្រសះេបកខរណីដ៏្រតជក់  េកើតេហើយែកបរេជើងភន ំ ជទីរកី យ 

ចចកកលដឹងថ   ្រសះេបកខរណីេនះ   សីហៈរក េហើយ  

ក៏េនែតផឹក  ( ទឹកកនុង្រសះេនះ  )  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ    បព្វតបូតថេរ  រេមម  គឺកនុងទីទួលេន

ែកបរេជើងភនហិំមពន្ត  ។  
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 បទថ  ជ   េបកខ រណី  សិ   គឺ្រសះេបកខរណីដ៏្រតជក់ 

មនទឹកដឆ៏ង ញ់េកើតេហើយ   ។    មយង៉េទៀត សូមបសីទឹងែដលេដរ សេទ

េ យផក ឈូក   ក៏េឈម ះថ   ្រសះេបកខរណីែដរ  ។  

 អប សពទ  កនុងបទថ   អបបសិ  ជឧបសគគ   េសចក្ដថី  បន

ផឹកេហើយ  ។ 

 បទថ  ជនំ  សីេហន  រកខិ តំ  េសចក្ដីថ   ្រសះេបកខរណីេនះ 

ស្រមប់បរេិភគរបស់ ជសីហ៍    ែដល ជសីហ៍រក េហើយ   ។    ចចក

េនះ ទងំែដលដឹងថ  ្រសះេបកខរណីេនះ  ជសីហ៍រក េហើយក៏េនែត

ផឹក អនកយល់យ៉ង ែដរ  ចចកេនះមិនខ្ល ច ជសីហ៍ឬ េទើបផឹកទឹក

កនុង្រសះេបកខរណីែបបេនះ   េនះជេសចក្ដអីធិបបយកនុងគថេនះ   ។ 

 ្រពះេពធិសត្វគិតថ ្របែហលមន មតយ មួយបងកេហតុ

្រកកក់នុង្រសីសនរំបស់្រពះ ជអងគេនះ    េទើបេពលគថទី ២ ថ 

បិវន្តិ  េច  ម ជ បទនិ  ម នទ ឹ

ន  េតន  អនទី  េ ត ិ ខមស ុ  យទិ  េត  បិយ  ។ 

បពិ្រតម ជ    (  មិន្រតឹមែតចចកប៉ុេណ្ណះេទ  )   ពួកសត្វ

ែដលមនេជើង  រែមងនគំន ចុះផឹកទឹកសទឹងធែំដរ  ( ែតសទឹងធំ

េនះ )    នឹងក្ល យេទជមិនែមនសទឹងេ យេហតុេនះក៏េទ 

េបើ    ( ្រស្តីេនះ )   ជទី្រស ញ់របស់្រពះអងគេហើយ    សូម   
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្រពះអងគអត់េទសចុះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  បទនិ  បនដល់  មិន្រតឹមែត

ចចកប៉ុេ ្ណ ះេទ  សត្វែដលមនេជើង ៤ ទងំអស់  មនែឆក េសះ  ឆម  និង

្រមឹគជេដើម រែមងនគំន ចុះផឹក  ។  សត្វទងំ យរែមងចុះផឹកទឹកកនុង

សទឹងែដលមនេឈម ះថ  ្រសះេបកខរណីេនះ  ។   

 បទថ  ន  េតន  អនទី  េ តិ  េសចក្ដីថ  សត្វ្រគប់្របេភទ

ែដលេ្រសកទឹក  ទងំសត្វែដលមនេជើងពីរនិងមនេជើងបួន  ទងំពស់ 

ទងំ្រត ី រែមងនគំន ចុះផកឹទឹកកនុងសទឹង   ។   សទឹងេនះ នឹងក្ល យេទជមិន

ែមនសទឹង  េ យេហតុេនះក៏េទ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ? 

 េឆ្លើយថ   េ្រពះជរបស់ ធរណៈដល់សត្វទូេទ   ។   មយង៉

េទៀត  សទឹងែដលបុគគល មួយផកឹ  រែមងមនិវនិសយ៉ង   សូមប ី
្រស្តីក៏ដូេចន ះែដរ ្រប្រពឹត្តកបត់ចិត្ត ្វ មីេ យអំ ចកិេលស េទេនរួម

នឹងបុរសដៃទ   នឹងេទជមិនែមន្រស្តីក៏េទ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ    េ្រពះជរបស់ ធរណៈដល់មនុស ទូេទ     ទងំមិន 

េឈម ះថ  ្រស្តីែដលសល់ពីអនកដៃទែដរ  ។  

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?  
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 េឆ្លើយថ   េ្រពះភពជអនកបរសុិទធេ យេ្រប បដូចជទឹក  ។  

 បទថ  ខមស ុ  យទិ  េត  បិយ  េសចក្ដីថ   ្របសិនេបើ្រស្តី
េនះជទី្រស ញ់របស់្រពះអងគ  េហើយ មតយេនះជអនកមនឧបករៈ

េ្រចើនចេំពះ្រពះអងគ   សូម្រពះអងគអត់េទសឲយេគទងំពីរនក់ចុះ  គឺ្រទង់

ក់ខ្លួនជក ្ដ ល  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វបនថ្វ យឱ ទដល់្រពះ ជយ៉ងេនះ ្រពះ

ជ្រទង់ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះម សត្វេហើយ  ្រទង់មន្រពះ ជ

ត្រមស់ថ  េយើងអតេ់ទសឲយអនកទងំពីរ  ងំអពីំេពលេនះេទ  អនក

ទងំពីរកុេំធ្វើកមម មកដូេចនះេទៀត     េហើយ្រទង់បេំពញបុណយមនទន

ជេដើម   និងបេំពញផ្លូវសួគឲ៌យបរបូិណ៌ដ បដល់អស់្រពះជនម  ។ 

 ្រពះបទេកសល  ្រទង់្រពះស ្ដ ប្់រពះធមមេទសនេនះេហើយ 

្រទង់ក៏អត់េទសឲយអនកទងំពីរេនះ  ្រទង់ ក់្រពះអងគជក ្ដ លែដរ  ។

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជ

ននទកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯ មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ  តថគត េនះ

ឯង  ៕ 
ចប ់អដឋកថា បពវតូបតថរជាតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ វ ហកជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលអផ ុកមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  

េយ  ន   កហន្តិ   ឱ ទ ំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដសីេងខបថ  កល្រពះសុគត ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន ល

ភិកខុ   បនឮថ   អនកអផ ុក  ពិតែមនឬ ?     

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ពិតែមន  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ្រពះេឃើញ

មតុ្រគមែតងខ្លួន ្អ តមន ក ់  េទើបអផ ុកេ យអំ ចកិេលស  ។   

 ្រគេនះ ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ មន លភកិខុ  ធមម

មតុ្រគមែតងលួងេ មបុរសេ យរូប សេំឡង  ក្លិន  រស  េផដ្ឋព្វៈ និង

េ យមយ្រស្តី េធ្វើឲយេនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន េគេ ថ នងយកខិនី

េ្រពះលួងេ មបុរសេ យភព្រសស់ ្អ តរបស់ខ្លួន លុះដងឹថ បុរស

េនះធ្ល ក់កនុងអំ ចេហើយ ក៏ឲយដល់នូវេសចក្ដវីនិសសីល និងវនិស 

ចបប់្របៃពណី  ។  ពិត ស់ សូមបកីលពីមុន  ពួកយកខិនីចូលេទរក

បុរសមួយពួកេ យមយរបស់្រស្តី េហើយលួងេ មពួកឈមួញទងំ
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េនះ េធ្វើឲយពួកឈមួញទងំេនះដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ ទពំសីុផចប់ៗ ទងំ

ែដលមនឈមកពុំងហូរេចញអពីំមត់  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីត

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល េនឯេកះតមពបណ្ណិ  មននគរយក មួយេឈម ះថ 

សិរសិវតថុ   ។  ពួកយកខនីិេនកនុងនគរេនះ  ។  េនេពលែដលពួកឈមួញ

លិចសេំព យកខិនីទងំេនះ ក៏នគំន ្រប ប់ ក់ែតងខ្លួន កន់េ្រគ ងបរ-ិ

េភគ មនពួកទសីែហហម បទីរកចូលេទរកពួកឈមួញ េដើមបឲីយពួក

ឈមួញដឹងថ ពួកេយើងក៏មកអពីំភូមិមនុស ែដរ េហើយសែម្ដងកចិច មន

ពួកមនុស  ហ្វូងេគ ែឆក  ពួកមនុស កពុំងេធ្វើកសិកមម េគរកខកមមេនទី

េនះៗ ជេដើម ឲយេឃើញេហើយចូលេទរកពួកឈមួញេពលថ អេញជើញ

ពិ បបរេនះ   អេញជើញបរេិភគ រេនះ   សូមពិ របស់គួរទពំសីុ

េនះចុះ  ។  ពួកឈមួញែដលខ្វះបញញ  បរេិភគ រែដលយកខិនីទងំ

េនះឲយ លុះដល់េពលែដលពួកឈមួញបរេិភគ ផឹក រួចេ្រសចេហើយ

ស្រមក  ពួកយកខិនីក៏សួរថ  េ កទងំ យេនទី   មកអពីំទី  

នឹងេទទី េទៀត   មកេធ្វើអ្វីេនទីេនះ    កលពួកឈមួញេពលថ   ពួក

េយើងលិចសេំព  េទើបនគំន មកទីេនះ  ។  យកខិនីេពលថ ្របៃព ស់ 

សូមប ី ្វ មរីបស់ពួកេយើងកេ៏ឡើងទូកេទ   កន្លងេទ ៣ ឆន េំហើយ    ្រប -

ែហលជពួកេគ ្ល បអ់ស់េហើយ   សូមបពួីកេ កកជ៏ឈមួញែដរ   ពួក
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េយើងនឹងជ្រស្តីបេ្រមើពួកេ ក  លួងេ មពួកឈមួញេ យមយនិង

ចរតិរបស់្រស្តី េហើយនេំទកនន់គរយក  ្របសិនេបើមនមនុស ែដល

បនចប់ទុកអពីំមុន ក៏ចប់មនុស ទងំេនះចងេ យ្រច ក់ យកេទ

ក់កនុងបនទប់ឃុឃំងំ  េធ្វើមនុស ែដលចបេ់្រកយឲយជ ្វ មីរបស់ខ្លួន  

ប៉ុែន្តកលមនិបនមនុស ែដល្រតវូទូកលិចមកេទ ក៏្រ ច់េទ មេឆនរ

សមុទទ ែដលមនេកះកលយណីជេ្រតើយនយ  មនេកះនគជេ្រតើយ

យ ( ១ )  េនះជធមម ៃនពួកយកខនីិ  ។ 

 ៃថងមួយ  ពួកឈមួញែដលលិចសេំព ៥០០ នក់  នគំន េឡើងេទ

ជិតយកខិនីេនះ  ។   យកខិនីទងំេនះ ក៏េទរកពួកឈមួញ លួងេ មេហើយ

ក៏នមំកកន់នគរយក    ចងពួកមនុស ែដលចប់បនមុនេនះ   េ យ

្រច ក់  យកេទ ក់កនុងបនទបឃុ់ឃំងំ  ។  ្របធនយកខនីិក៏យក្របធន

ឈមួញជ ្វ មី   យកខិនីដ៏េសស  ក៏យកឈមួញដៃទេ្រកអពីំេនះ ជ ្វ មី  

យកខិនី ៥០០   បនេធ្វើឈមួញ ៥០០ ឲយជ ្វ មីរបស់ខ្លួន  េ យ្របករ

ដូេចនះ  ។ 

                                                            

១-កនុងទីេនះ  ពកយថ  កលយណី   េ្រពះមនេដើមេភ្ល នងដុះ្របចេំកះ   ឯ
ពកយថ  នគ  សេំ ដល់េកះែដលមនេដើមខទឹង   ែតកនុងចរយិបិដក  ពកយថ 
នគ េ កែ្របថ  េកះពស់  ែដលអកិត្តិ បសេពធិសត្វ ្រស័យេន  េ យ
ស្លឹកតេងក បក្ដ មេនទីេនះ  ។   
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 េ្រកយមក   លុះេវ អ្រធ្រត  យកខនីិែដលជ្របធនេនះ  កល

្របធនឈមួញេដកលក ់    េទើបេ្រកកេឡើងេទសម្ល ប់មនុស ទងំ យ

កនុងបនទបឃុ់ឃំងំ  សីុ ច់េហើយក៏្រតឡប់មកវញិ  សូមបយីកខិនីដ៏េសសក៏

េធ្វើដូេចន ះែដរ  ។  េពលែដលយកខិនីសីុ ចម់នុស េហើយ្រតឡប់មកវញិ 

ងកយេ្រចើន្រតជក ់ ឈមួញែដលជ្របធនរង់ចសំេងកត លុះដឹងថ 

នងជយកខិនី  ក៏គិតេទៀតថ  ្រស្តី ៥០០ េនះ  ក៏ជយកខិនីែដរ   ពួកេយើង 

គួរេគចេចញ  ។  ្រពឹកេឡើង  េដើរេទេដើមបលុីប ងមុខក៏្របបឈ់មួញ

ដៃទថ  ្រស្តីទងំេនះជយកខិនី  មិនែមនជមនុស េទ  េពលែដលពួក

ឈមួញដៃទ ្រតូវលិចសេំពមកទីេនះ  ពួក នឹងេធ្វើឈមួញទងំេនះ ឲយជ

្វ មីរបស់ពួក   េហើយក៏សីុ ចពួ់កេយើង   េណ្ហើ យចុះ ពួកេយើងនគំន

រត់េគចចុះ  ។   ប ្ដ ពួកឈមួញទងំេនះ  ឈមួញ ២៥០ នក់េពលថ  

ពួកេយើងមិន ចេបះបង់្រស្តីទងំេនះបនេទ  ពួកេ កេទចុះ  ពួក

េយើងមិនេទ េទ   ។   ្របធនឈមួញកន៏ឈំមួញ ២៥០ នក់ែដលេជឿ

ពកយរបស់ខ្លួន  ខ្ល ចយកខិនីទងំេនះ  រត់េគច   ។   

 កនុងកលេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តេសះ

វ ហក   ។   េសះេនះ មនពណ៌សសុទធ  មនកបលដូចែក្អក  មន

សក់ជកញចុ ំ   មនឫទធិេ ះេហើរបន   ។    េសះវ ហកេនះេ ះមក

អពីំភនហិំមពន្ត េទកន់េកះតមពបណ្ណិ េនះ  សីុ្រសូវ លីែដលេកើតឯង
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កនុងភក ់  ែកបរ្រសះតមពបណ្ណិ េនះ  េហើយ្រតឡប់េទវញិ  ។   មយង៉េទៀត 

កលេ ះេទេនះ ក៏និយយភ មនុស ែដលបនអប់រមំក េ យ

ករុ  ៣ ដងថ   ជនបទ ំ  គន្តុកម   អតថិ  េតើមនអនក ្របថន

េទកន់ជនបទេទ   េតើមនអនក ្របថន េទកន់ជនបទេទ    េតើមន

អនក ្របថន េទកន់ជនបទេទ ?   

 ពួកឈមួញទងំេនះ  បនឮពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយេទើប

នគំន ចូលេទរក   ផគងអញជលីេពលពកយថ  ម ិ   មយ ំ    ជនបទំ   

គមិស ម   បពិ្រតេ កមច ស់  ពួកខញុចំង់េទកន់ជនបទ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្របប់ថ  េតន  ហិ  មយ្ហ ំ  បដិ្ឋ ឹ  អភិរុហថ  េបើ
ដូេចន ះ សូមអនកេឡើងជិះេលើខនងខញុចុំះ  ។   ពួកឈមួញក៏េឡើងជិះេលើខនង

េសះ  ។   ពួកខ្លះចប់កនទុយ   ពួកខ្លះឈរផគងអញជលី   ។    ្រពះេពធិសត្វ

ក៏នឈំមួញទងំេនះ េ យេ ចេទ  សូមបែីតពួកែដលឈរផគងអញជលី 

េទកនជ់នបទេ យ នុភពរបស់ខ្លួន  ។   ្រពះេពធិសត្វនឈំមួញទងំ

េនះេទដល់លេំនរបស់ពួកេគេហើយ   េទើប្រតឡប់េទកន់លេំនរបស់

ខ្លួនវញិ   ។   យកខិនីទងំេនះ  កលពួកឈមួញដៃទមកដល់  ក៏សម្ល ប់

ឈមួញ  ២៥០  នក់ែដលេនទីេនះសីុ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ

ពួកឈមួញែដលធ្ល ក់កនុងអំ ចៃនយកខិនីបនអស់ជវីតិ    ។     ពួកឈមួញ
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ែដលេជឿពកយរបស់េស្ដចេសះវ ហក   ក៏្រតឡប់េទកន់លេំនរបស់

ខ្លួនេ យសួស្ដី  យ៉ង   ភិកខុ   ភិកខុ នី  ឧបសក  ឧបសិក  ែដលមិន

េធ្វើ មឱ ទរបស់្រពះពុទធទងំ យក៏ដូេចន ះែដរ  រែមងដល់នូវទុកខធកំនុង

អបយភូមិ ៤  ចណំង ៥ ្របករ  និងេ្រគ ងស្រមបេ់ធ្វើទរុណកមមជេដើម  

ចែំណកពួកបុគគលែដលេជឿ ្ដ ប់ឱ ទ  រែមងសេ្រមចបននូវ នៈទងំ

េនះគឺ កុសលសមបត្តិ ៣  នសួគ៌ ៦ ជន់  ្រពហមេ ក ២០  េហើយេធ្វើ
ឲយជក់ចបស់នូវអមតម និព្វ ន  េ យសុខយ៉ងៃ្រកែលង  ។  លុះ

្រពះអងគ្រ ស់ដឹងអភិសេមព ធញិញ ណេហើយ   េទើប្រ ស់គថទងំេនះថ   

េយ  ន  កហន្តិ  ឱ ទ ំ ន    ពុេទធន   េទសិត ំ

ពយសនំ  េត  គមិស ន្ត ិ រកខ សីហិវ   ណិជ   ។ 

ពួកនរជន   មនិេធ្វើ មឱ ទែដល្រពះពុទធសែម្ដងេហើយ  

ពួកនរជនេនះ   នឹងដល់នូវេសចក្ដីវនិស   ដូចពួកឈមួញ

ែដល រក ទឹកទងំ យ  ( លួងេ មេហើយ )   ។ 

េយ  ច  កហន្តិ  ឱ ទ ំ ន   ពុេទធន  េទសិត ំ

េ តថឹ  បរ ំ គមសិ ន្ត ិ វ េហេនវ  ណិជ ។ 

មយង៉េទៀត      ពួកនរជន       េធ្វើ មឱ ទែដល្រពះពុទធ  

សែម្ដងេហើយ     ពួកនរជនេនះ      នឹងដល់នូវេ្រតើយគឺ្រពះ  

និព្វ នេ យសួស្ដី    ដូចពួកឈមួញ   ( េធ្វើ មពកយ )   ែដល  
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េស្ដចវ ហក   ( េពលេហើយ  )   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  េយ  ន   កហន្តិ  ឱ ទំ  គឺ នរជន

មិនេជឿពកយទូនម នេ្រប ន្របេ   ។ 

 បទថ  ពយសនំ  េត  គមិស ន្តិ  បនដល់ នរជនទងំេនះ នឹង

ដល់ម វនិស  ។ 

 បទថ  រកខ សីហិវ  ណិជ  បនដល់  ដូចពួកឈមួញែដល្រតូវ

យកខិនីលួងេ មដូេចន ះ  ។ 

 បទថ  េ តថឹ   បរ ំ   គមិស ន្តិ   បនដល់  នឹងដល់នូវេ្រតើយ

គឺ្រពះនិព្វ នេ យសួស្ដី  ។ 

 បទថ  វ េហេនវ  ណិជ   បនដល់  ដូចឈមួញែដលេសះ

វ ហកេពលថ  ចូរមកចុះ  ក៏េជឿេសះេនះ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់កន់យកកពូំលៃន្រពះធមមេទសនេ យ

អមតម និព្វ នថ  ជនទងំ យែដលេធ្វើ មឱ ទរបស់្រពះពុទធទងំ

យ រែមងដល់នូវ្រពះនិព្វ នែដលជេ្រតើយៃនសង រវដ្ដ ដូចឈមួញ

ទងំេនះឆ្លងម សមុទទ   េហើយក៏បនេទកន់លេំនរបស់ខ្លួន  េរៀង ៗ 

ខ្លួន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ    េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌    កលចប់សចចធម៌    ភិកខុ ែដលអផ ុក
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េនះ បនសេ្រមចេ បត្តិផល  ។  ភិកខុដៃទេ្រចើនរូប  បនសេ្រមច

េ បត្តផិល សកទគមិផល អនគមិផល  និងអរហត្តផល  េហើយ

្រទង់្របជុជំតកថ  ឈមួញ ២៥០ នក់  ែដលេជឿពកយរបស់េសះវ ហក

កនុងកលេនះ  បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ  ឯេស្ដចេសះ

វ ហក  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា វលាហកជាតក ទី ៦ ។ 
 

អដ្ឋកថ  មិ ្ត មិត្តជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ   

មួយរូប   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ន  ន ំ

ឧម្ហយេត  ទិ ្វ     ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮមកថ ភិកខុ មួយរូបកន់យកសំពត់សល់មួយផទ ងំែដល

ឧបជឈយ៍ទុក  េ យេសចក្ដសីនិទធ ន ល  េ យគិតថ  កលអញកន់

យកេហើយ ឧបជឈយ៍របស់អញនឹងមិនេ្រកធ េហើយេធ្វើជថង់ ក់

ែសបកេជើង  េ្រកយមកេទើប្របប់ឧបជឈយ៍  ។    

 ឧបជឈយ៍េនះសួរថ េ្រពះេហតុអ្វី េទើបេ កកនយ់កសពំត់

របស់ខញុ  ំ?   
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 ភិកខុ េនះេឆ្លើយថ    ខញុកំន់យកេ យេសចក្ដីសនិទធ ន លថ   កល

អញកនយ់កេហើយ  ឧបជឈយ៍របស់អញនឹងមិនេ្រកធ  ។  

 ឧបជឈយ៍េពលថ       ែដលេឈម ះថករសនិទធ ន លរបស់េ ក

ជមួយខញុដូំចេម្ដចេទ  េហើយក៏េ្រកធខឹងេឡើង  ។   ករេធ្វើរបស់ឧបជឈយ៍

េនះ បន្របកដដល់ពួកភិកខុ   ។ 

 េ្រកយមក  ភិកខុទងំ យ្របជុសំនទនគន កនុងធមមសភថ  វុេ

ទងំ យ បនឮថ ភិកខុកេំ ះរូបឯេ ះ បនកន់យកចេ្រម ក

សពំតរ់បស់ឧបជឈយ៍េ យេសចក្ដីសនិទធ ន ល  េហើយេធ្វើជថង់ែសបក

េជើង  ែតឧបជឈយ៍ែបរជេ្រកធខឹងេហើយសួរថ  ែដលេឈម ះថវសិ សៈ

របស់េ កនឹងខញុដូំចេម្ដចេទ   ។   ្រពះបរម ្ដ    េស្ដចយងមកកន់

ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ  អនក

ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎     ។     កលភិកខុទងំេនះ

្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប

្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ   ភិកខុ េនះមិនមនវសិ សៈនឹងសិទធិ-

វ ិ រកិរបស់ខ្លួនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏េទ    សូមបកីនុងកលមុន ក៏

មិនមនវសិ សៈែដរ    េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 

  កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ
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ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍   កនុងែដន

កសី លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ បនេចញបួសជឥសី ញុងំអភញិញ និង

សមបត្តិឲយេកើតេឡើង  បនជ្រគូ្របចគំណៈេនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។  

កនុងពួកឥសីេនះ មន បសមួយរូបមិនេជឿពកយរបស់្រពះេពធិសត្វ

ចិញចឹ មកូនដរំកី្ំរពមួយ លុះកូនដរំេីនះធេំឡើង ក៏សម្ល ប់ បសេនះ 

េហើយរត់ចូលៃ្រពេទ   ។   ពួក បសេពលេធ្វើឈបនកិចចសព បស

េនះេ្រសចេហើយ   េទើបចូលេទេចមេ មសួរ្រពះេពធិសត្វថ   ភេន្ត  

េកន  នុ  េខ  ករេណន  មតិ្តភេ     អមតិ្តភេ     សកក   

ជនតុិំ  បពិ្រតេ កមច ស់  ភពជមិត្តនិងភពជស្រតូវ  ដឹងបនេ យ

េហតុដូចេម្ដច ? 

 ្រពះេពធិសត្វ  កលនឹង្របប់ថ  េ យេហតុេនះៗ  េទើបេពល

គថទងំេនះថ  

ន  នំ  ឧម្ហយេត  ទិ ្វ  ន  ច  នំ  បដិននទត ិ

ចកខូ និ  ចស   ន  ទទត ិ បដិេ មញច   វត្តតិ  ។

បុគគលេឃើញបុគគលេនះេហើយ មិនញញឹមផង មិនរកី យ

តបនឹងបុគគលេនះផង  មិនឲយែភនកចេំពះបុគគលេនះ  គឺមិន

សម្លឹងចែំភនកនឹងែភនកផង  ្រប្រពឹត្តខម ងំស្រតូវ  ( ចេំពះបុគគល 

េនះផង  )   ។ 
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ឯេត  ភវន្តិ  ក  អមតិ្តសមឹ  បតដិ្ឋិ  

េយហិ   អមិត្តំ   ជេនយយ ទិ ្វ  សុ ្វ   ច  បណ្ឌិ េ  ។ 

បុគគលជបណ្ឌិ ត  េឃើញេហើយ  ឮេហើយ  គបប ី ្ដ ប់នូវបុគគល 

មិនែមនជមិត្ត េ យ ករទងំ យ  ករទងំ

យនុះ៎   រែមងមន ងំេនកនុងបុគគលមិនែមនជមិត្ត  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ន  នំ  ឧម្ហយេត  ទិ ្វ   េសចក្ដីថ

ជនជស្រតវូៃនបុគគល      ជនេនះបនេឃើញអនកេនះេហើយ    រែមង

មិនញញឹម   គឺមិនេសើច ក់   មិនសែម្ដង ករេ្រតកអររកី យ  ។ 

 បទថ  ន  ច  នំ  បដនិនទត ិ  បនដល់   សូមបបីនឮពកយរបស់

ជនេនះ  រែមងមនិសរេសើរបុគគលេនះ  គឺមិនរកី យថ  ពកយរបស់ 

បុគគលេនះ   ជសុភសិត   ជពកយល្អ  ។ 

 បទថ  ចកខូ និ  ចស   ន  ទទត ិ   បនដល់  ែភនកនឹងែភនកបះ៉

គន េហើយ ក់មុខចុះ   មិនសម្លឹងេមើលមុខគន    គឺងកមុខេចញ  សម្លងឹ

េមើលេទទីដៃទ  ។ 

 បទថ  បដេិ មញច   វត្តតិ  បនដល់  មិនេពញចិត្តករ្រប្រពឹត្ត

មកយ ម ចរបស់បុគគលេនះ   គឺកន់យកផទុយគន   សែម្ដងកិរយិ

ជស្រតូវ  ។ 

 បទថ   ក    បនដល់   េហតុ  ។ 
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 បទថ   េយហិ  អមតិ្តំ    េសចក្ដថី   េហតុែដលបុគគលជបណ្ឌិ ត

េឃើញនិងឮេហើយ   គបបដីឹងបនថ   បុគគលេនះ ជស្រតូវនឹងអញ    ។  

ចែំណកភពជមិត្ត  គបបដីឹងបនេ យ ករផទុយគន អពីំស្រតូវេនះ   ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះ្របប់េហតុជមិត្តនិងេហតុជស្រតូវយ៉ង

េនះេហើយ    ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ   ចូលដល់្រពហមេ ក   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ    បសែដលចញិចឹ មកូនដរំកីនុងកលេនះ  

បនមកជសិទធិវ ិ រកិកនុងកលឥឡូវេនះ   ដរំបីនមកជឧបជឈយ៍  

គណៈឥសី  បនមកជពុទធបរស័ិទ   ឯ្រគូ្របចគំណៈ គឺ  តថគត  េនះ 

ឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា មិតាត មិតតជាតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ ធជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកអផ ុកមួយរូប   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្ដើមថ 

ប   គេ   ត  ដូេចនះជេដើម  ។ 

  បនឮថ  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ  បន

ឮថ   អនកអផ ុក  ពិតែមនឬ ? 

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ពិតែមន  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  េទើបអនកអផ ុក ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ្រពះេឃើញ

្រស្តីរូប ្អ តមួយរូប  េទើបអផ ុកេ យអំ ចកិេលស  ។   

 ្រគេនះ   ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភកិខុ   ធមម

មតុ្រគមបុគគល មួយក៏មិន ចរក បន សូមបកីនុងកលមុន េគ ក់

អនកយមទ្វ រេដើមបរីក   ក៏េនែតមិន ចរក បន    អនក្រតូវករមតុ្រគម

យកេទេធ្វើអ្វី    សូមបបីនេហើយ  ក៏មិន ចរក បន   េហើយ្រទងន់យំក

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 

ព ណសី   ្រពះេពធសិត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តសត្វេសកេឈម ះថ  ធៈ
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េសកេនះមនប្អូនមួយេឈម ះថ    េបដ្ឋបទ    ។     ្រពហមណ៍មន ក់ចប់

េសកពីរនក់បងប្អូន កនុងកលែដលេនតូច ឲយេទ្រពហមណ៍មន ក់ែដល

េនកនុងនគរព ណសី  ្រពហមណ៍េនះចិញចឹ មកូនេសកទុកដូចជកូន   ។  

ចែំណក្រពហមណីែដលជភរយិរបស់្រពហមណ៍េនះ ជ្រស្តីមិនរក ខ្លួន 

ជបុគគល្រទុស្តសីល  ។   េពល្រពហមណ៍េចញេទជួញបនេ កូនេសក

ទងំពីរេនះមកផ្ដ ថំ មន លកូន ឪពុកនឹងេចញេទជួញ កូនឯងទងំពីរ

ចូរឃ្ល េំមើលករេធ្វើរបស់ែម៉កូនឯង ទងំកនុងេពលៃថង ទងំកនុងេពលយប់ 

គបបេីសុើបឲយដឹងថ  មន្របុសដៃទេទមក  ឬក៏មិនមនេទ   ។   លុះ

្របគល់្រពហមណីឲយកូនេសកទងំពីរេនះេមើលករខុស្រតូវេហើយ   េទើប

េចញេទ ។ ឯ្រពហមណីេនះ ងំអពីំ្រពហមណ៍េចញេទក៏្រប្រពឹត្ត

អនចរ មនុស ែដលេទមកទងំយប់ទងំៃថង មនេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់

េពក ស់  េសកេបដ្ឋបទេឃើញដូេចន ះ  ក៏េពលេទកន់េសកេឈម ះ

ធៈថ ្រពហមណ៍បន្របគល់្រពហមណីេនះដល់ពួកេយើង េហើយេទើប

េចញេទ   ឥឡូវេនះ ្រពហមណីេនះក៏េធ្វើអេំពើគួរឲយេអៀនខម ស   េយើងគួរ 

ស់េតឿនគត់ល្អេទ ? 

 ធៈេពលថ   កុេំឡើយេបដ្ឋបទ  ។     

 េបដ្ឋបទមនិេជឿ ធៈ  េទើបេទទូនម ន្រពហមណីថ   អមម   កឹ-

ករ    បបកមមំ  កេ សិ   បពិ្រតម   េ្រពះេហតុអ្វីេទើបម  
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េធ្វើអេំពើគួរឲយតិះេដៀលយ៉ងេនះ ?  

 ្រពហមណីចង់សម្ល ប់េសកេឈម ះេបដ្ឋបទ  ក៏េធ្វើដូចជ្រស ញ់

េហើយេ េបដ្ឋបទេនះមក   េពលថ   ត   ត្វំ   នម    មយ្ហ ំ 

បុេ ្ត ,  ឥេ    ប ្ឋ យ   ន   ករសិ មិ,   ឯហិ   វ  ត    ែនកូន    

ងំពីេពលេនះេទ  ម្ដ យមិនេធ្វើកមមេនះេទៀតេទ   ចូរកូនមកេណះ   ។    

លុះេសកេបដ្ឋបទមកដល់ភ្ល ម  ក៏ចប់េហើយគហំកថ  ត្វំ  ម ំ ឱវទសិ,   

អត្តេន  បមណំ  ន ជនសិ ឯងទូនម នអញ  ឯងមនិ គ ល់្របមណ

ខ្លួន  េហើយមួលករហូតទល់ែតអស់ជីវតិ  រួចេបះេទកនុងេជើង្រកន  ។   

ឯ្រពហមណ៍មកដល់ស្រមកបន្តិចេហើយ  កលនឹងសួរ្រពះេពធិសត្វថ  

មន ល ធៈ  ម របស់អនកបន្រប្រពឹត្តអនចរខ្លះេទ     េទើបេពលគថ

ទី  ១  ថ 

ប    គេ    ត ឥទនិ  ន  ចិ គេ  

កចចិ  នុ   ត  េត  ម  ន   អញញមុបេសវតិ  ។ 

មន លអនក  អញមកអពីំទី្រពត់្របសេហើយ  េទើបនឹងមកដល់

កនុងកលអមបញ់មិញេនះ   មន លអនក ចុះម របស់អនកមិន

ចូលេទេសពនឹងបុរសដៃទខ្លះេទឬ  ។ 

 េសចក្ដអីធិបបយគថដបូំងេនះថ មន ល ធៈ ពុក្រតឡប់មក

អពីំទី្រពត់្របស  ពុកេទើបមកដល់កនុងកលអមបញ់មញិេនះឯង  មក
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ដល់មនិយូរបុ៉នម ន   េ យេហតុេនះ  េទើបពុកមិនដឹងេរឿង ៉ វ   ពុកសូម

សួរកូន   មន លកូន   ម របស់អនកមិនចូលេទេសពនឹងបុរសដៃទខ្លះ  

េទឬ ?   

 ្រពះេពធិសត្វេឆ្លើយថ បពិ្រតបិ  ធមម បណ្ឌិ តទងំ យ រែមង

មិនេពលពកយពិត  ឬមិនពិត  ែដលមិនេធ្វើឲយរួចផុតទុកខបន  កលនឹង

្របប់ឲយដឹង   េទើបេពលគថទី  ២  ថ   

 ន  េខ  បេនតំ  សុភណំ គិរ ំ សចចូបសញ្ហិ ត ំ

សេយថ  េបដ្ឋបេទវ   មុមមេរ  ឧបកសិូេ   ។ 

បុគគលកលេពល ច   ែដល្របកបេ យសចចៈេនះ   ែត 

មិនល្អ     គបបេីដកដូចជេសកេឈម ះេបដ្ឋបទ    ្រតូវនង  

្រពហមណីដុត  កនុងេជើង្រកនដូេចន ះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  គិរ ំ  គ ឺពកយនិយយ  ។  ពិត ស់ 

ពកយេពល េ កេ ថ គិរៈ ដូច ចែដលែថ្លងមកកនុងេវ េនះ  ។ 

កូនេសកេនះមិនបននឹកដល់េភទ  េទើបេពលយ៉ងេនះ   ។   អធិបបយ

េសចក្ដីកនុងគថេនះដូេចនះថ   បពិ្រតបិ     ធមម បណ្ឌិ តនឹងមិនេពល

សូមបពីកយែដល្របកបេ យសចចៈ  គមឺនសភពពិត  និង្របកបេ យ

្របេយជន៍    ប៉ុែន្តមិនេធ្វើឲយផុតចកទុកខ   និងករពិតែដលមនិល្អ    គឺមនិ

េធ្វើឲយផុតពីទុកខ  ។ 
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 បទថ     សេយថ     េបដ្ឋបេទវ     មុមមេរ      ឧបកសិូេ

េសចក្ដីថ   ដូចេសកេឈម ះេបដ្ឋបទ  េដកេឆះេនកនុងេជើង្រកនដូេចន ះ  ។  

បលីថ  ឧបកុដ្ឋេិ   ក៏មន    ឯេសចក្ដីកដូ៏ចគន ែដរ   ។ 

 ធៈសែម្ដងធម៌ដល់្រពហមណ៍យ៉ងេនះេហើយ េទើបេពលថ ខញុ ំ

មិន ចេនកនុងទីេនះបនេទ   ក៏ ្រពហមណ៍  េហើយេហើរចូលេទកន់

ៃ្រព    ។   

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌  ភិកខុ ែដលអផ ុក

េនះ បនសេ្រមចេ បត្តិផល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  េសកេឈម ះ 

េបដ្ឋបទកនុងកលេនះ បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណក

េសកេឈម ះ ធៈ  គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 
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អដ្ឋកថ គហបតជិតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ 

ភិកខុ ែដលអផ ុកែដរ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ 

ឧភយ ំ េម  ន  ខមតិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កលនឹង្រ ស់  េទើបមន្រពះត្រមស់ថ  ធមម

មតុ្រគម រក មិនបន េធ្វើអេំពើ ្រកក់េហើយ រែមងកុហកឆេបក ្វ មី
េ យឧបយឯ នីមួយ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតីតកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលគហបតី េនកនុងែដន

កសី  ចេ្រមើនវយ័េហើយ  បន្រគប់្រគងភពជឃ ស  ។  ឯភរយិ

របស់្រពះបរមេពធិសត្វេនះ ជ្រស្តី្រទុស្តសីល ្រប្រពឹត្តអនចរនឹង

េច ្វ យ្រសុក  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វដឹងេរឿងេនះ រេហៀងៗ  េទើប

ម នេមើល  ។    

 កនុងកលេនះ  កនុងចេន្ល ះរដូវេភ្ល ង  កលសនទូងមិនទនេ់ធ្វើេដើម 

ក៏េកើតទុពភិកខភ័យ   ។   លុះដល់េពលែដលសនទូងេផើម   អនក្រសុកទងំអស់

ក៏រួមគន ខចីេគចស់របស់េច ្វ យ្រសុកមួយ    មកបរេិភគ ច ់   េ យ 
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សនយថ   ចប់អពីំេពលេនះេទ   ពីរែខេទៀត   ពួកេយើង្រចូតកត់េហើយ

នឹងឲយ្រសូវេ ក  ។ 

 ៃថងមួយ  េច ្វ យ្រសុករង់ចឱំកស  លុះបនឱកសេហើយ ក៏

ចូលេទកន់ផទះរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ កនុងេពលែដល្រពះបរមេពធិ-

សត្វេចញេទខងេ្រក  ។   កនុងខណៈែដលអនកទងំពីរកពុំងេដកយ៉ង

សុខេនះឯង ្រពះបរមេពធិសត្វក៏ចូលេទ មេខ្ល ងទ្វ រផទះ ែបរមុខេទ

រកផទះ  ្រស្តីេនះ ែបរមុខមកេខ្ល ងទ្វ រេឃើញ្រពះម សត្វ  គិតថ  នុ៎ះ

ជអនក    ក៏េ្រកកឈរសម្លឹងេមើលេខ្ល ងទ្វ រ   លុះដឹងថជ្រពះបរម

េពធិសត្វក៏្របប់េច ្វ យ្រសុក   ។   េច ្វ យ្រសុកេនះក៏ភ័យញ័រ

ច្ំរបប់   ។    

 ្រស្តីេនះ ្របប់េច ្វ យ្រសុកថ  កុខំ្ល ច  កុខំ្ល ច  ខញុ ំមនឧបយ

មួយ  ពួកេយើងខចីេគរបស់េ កមកបរេិភគ ច់   ចូរេ កេធ្វើជទរ

ៃថ្ល ច់   ខញុ ំនឹងេឡើងេទកន់ជ្រងុក្រសូវ  ឈរេនែកបរទ្វ រជ្រងុកេហើយ

្របប់េ កថ  ្រសូវមិនមនេទ  ចែំណកេ កឈរេនក ្ដ លផទះ   

ែ្រសកទរេរឿយៗថ   ពួកេកមងៗ  កនុងផទះរបស់េយើងឃ្ល នេហើយ  នង

ចូរឲយៃថ្ល ច់េគរបស់េយើងមក   ។   ្រស្តីេនះេពលដូេចន ះេហើយ  ក៏

េឡើងេទកន់ជ្រងុក្រសូវ    អងគុយែកបរទ្វ រជ្រងុក     ចែំណកេច ្វ យ 

្រសុកឈរក ្ដ លផទះ  ែ្រសកទរថ     មំសមលំូ   េទហិ    ចូរឲយៃថ្ល 
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ច់ដល់េយើង  ។   

 ្រស្តីេនះ   ឈរែកបរទ្វ រជ្រងុកេពលថ   េកេដ្ឋ   វហិី   នតថិ
សេស    ឧទធរេន្ត    ទស ម ិ   គចឆ   កនុងជ្រងកុមិនមន្រសូវេទ    េពល 

្រចូតេហើយសឹមេយើងសង   េ កេទសិនចុះ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វចូលេទដល់កនុងផទះ េឃើញកិរយិរបស់ជន

ទងំពីរេនះ ក៏ដឹងថ ជឧបយកលរបស់្រស្តី ្រកក់េនះ  េទើបេ

េច ្វ យ្រសុកមកនិយយថ ែនេច ្វ យ្រសុក កលពួកេយើង

បរេិភគ ច់េគចស់របស់អនក  ក៏បរេិភគេ យសនយថ  អពីំេនះ

េទពីរែខេទៀត  េទើបពួកេយើងនឹងឲយ្រសូវ កន្លងេទមិនទន់បនកន្លះ

ែខផង អនកក៏មកទរឲយពួកេយើងសង្រសូវអនក េរឿងេនះេ្រពះេហតុអ្វី    

អនកមិនបនមកេ យេហតុេនះ  ្របែហលជមកេ យេហតុដៃទេទ

ដឹង  េយើងមិនេពញចិត្តនឹងអេំពើរបស់អនកេទ  ចែំណក្រស្តីេនះក៏ ្រកក់

ៃ្រកែលង ស់  ដឹងថ  កនុងជ្រងុកមិនមន្រសូវេទ  ប៉ុែន្តេនែតេឡើង

ជ្រងុក្រសូវ  េហើយែ្រសក្របប់ថ  ្រសូវមិនមន   ចែំណកេ កក៏ទរ

ថ  ចូរឲយេយើង   េយើងមិនេពញចិត្តនឹងអេំពើរបស់អនកទងំពីរេឡើយ   ។    

កលនឹង្របកសេសចក្ដីេនះ  េទើបេពលគថទងំេនះថ    

ឧភយ ំ េម  ន  ខមត ិ ឧភយ ំ េម  ន  រុចចត ិ

យ  ចយ ំ េកដ្ឋេមតិ ្ណ  ន  ទស  ំ ឥតិ  ភសតិ  ។ 
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េហតុទងំពីរយ៉ងមនិគួរដល់េយើង  េហតុទងំពីរយ៉ង េយើង 

មិនេពញចតិ្តេទ   ្រសីេនះចុះកនជ់្រងុកេហើយនិយយថ   ខញុ  ំ

មិនសងដូេចនះ  ។ 

តំ   ត ំ  គមបតិ   ្រពមូ ិ កទេរ   អបបសមឹ   ជីវេិត 

េទ្វ  មេស  សងគរ ំ ក ្វ  មំសំ   ជរគគវ ំ  កិសំ 

អបបត្តកេល  េចេទសិ   តមប ិ មយ្ហ ំ ន  រុចចតិ   ។ 

មន លមច ស់្រសុក  េ្រពះេហតុេនះ  បនជេយើងនិយយនឹង

អនក  កលេបើជីវតិ  លបំក តិច ( ្រប្រពឹត្តេទយ៉ងេនះ  កល

េយើងកនយ់ក  ) នូវ ច់  អនក  ( បនឲយ )   នូវេគចស់សគម  

េហើយេធ្វើនូវករកណំតពី់រែខ     ឥឡូវេនះ   មកេតឿនទរកនុង

កលែដលមិនទន់ដល់កណំត ់  ក៏អេំពើេនះ  េយើងមិនេពញ

ចិត្តេឡើយ  ។ 

    ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  តំ   ត ំ  គមបតិ   ្រពូម ិ  េសចក្ដីថ 

ែនេច ្វ យ្រសុក  េយើងនិយយជមួយេ កេ យេហតុេនះ  ។ 

 បទថ  កទេរ  អបបសមឹ  ជីវេិត  េសចក្ដីថ   ធមម ជីវតិរបស់

េយើងលបំក គឺតិច េ ហមង កម្ល ងំតចិ សគម កលៃនជីវតិរបស់េយើង

្រប្រពឹត្តេទយ៉ងេនះ  ។ 

 បទថ    េទ្វ    មេស    សងគរ ំ   ក ្វ    មំសំ    ជរគគវ ំ    កិសំ 



រុហកវគគ ទី ៥  គហបតជិាតក ទី ៩                     311 
េសចក្ដថី    កលពួកេយើងកន់យក ច់   អនកក៏ឲយេគចស់   គឺេគជ

សគមទុព្វលភព  េហើយប ្ដ កឲ់យពួកេយើង  គឺកណំតពី់រែខយ៉ងេនះថ

កលពីរែខកន្លងេហើយ   អនកគួរសងៃថ្ល ច ់ ។   

 បទថ    អបបត្តកេល   េចេទសិ    េសចក្ដីថ    កលមិនទន់

ដល់េវ េនះ   អនកកម៏កទរ   ។ 

 បទថ   តមប ិ  មយ្ហ ំ  ន  រុចចតិ   េសចក្ដីថ   េហើយ្រស្តី ្រកក់

្រទុស្តសីលេនះ  ដឹងថ  កនុងជ្រងុកមិនមន្រសូវ   េធ្វើដូចជមិនដឹង  ចុះ

កន់ជ្រងុក  ឈរែកបរទ្វ រជ្រងុក  េហើយនិយយថ  ខញុមំិនសងដូេចនះ 

មយង៉េទៀត អនកកម៏កេតឿនទរកនុងកលែដលមិនទន់ដល់កណំត់ េហតុ

ទងំពីរយ៉ងេនះ  េយើងមិនេពញចិត្តេទ   ។ 

 កល្រពះបរមេពធិសត្វេពលដែដលៗ  យ៉ងេនះេហើយ ក៏

ចប់សកេ់ច ្វ យ្រសុកេនះទញឲយដួល្រតង់ក ្ដ លផទះ  េហើយេជរ

េ យពកយជេដើមថ  អនក្រប្រពឹត្តខុសនឹង្របពនធរបស់អនកដៃទ  ែដល

េគហួងែហងេ យសមគ ល់ថ  អញជេច ្វ យ្រសុក  េហើយ យ

េច ្វ យ្រសុកេនះយ៉ងចស់ៃដ ចប់ករុញេចញអពីំផទះ េហើយចប់

ទញសក់កបល្រស្តី ្រកក់េនះ  ឲយចុះមកអពីំជ្រងុក្រសូវ  យគំ ម

ថ  សេច  បុន  ឯវរបូំ  កេ សិ   ជនសិ សិ   ្របសិនេបើនងេធ្វើ
ដូេចនះេទៀត    នងនឹងបនដងឹ  ។      
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 ងំអពីំេពលេនះមក  េច ្វ យ្រសុកក៏មិន ៊ នសម្លឹងេមើល

ផទះេនះ  ចែំណក្រស្តី ្រកក់េនះ  ក៏មិន ៊ ន្រប្រពឹត្តកបត់ចិត្ត ្វ មី
េទៀតែដរ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌   កលចប់សចចធម៌   ភិកខុ ែដលអផ ុក

ចង់សឹកេនះ   បនសេ្រមចេ បត្តិផល    េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  

េម្រសុកកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក

គហបតីអនក ក់េទសេម្រសុកកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា គហបតជិាតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ ធុសលីជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

្រពហមណ៍មន ក ់  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ 

សររីទពយ ំ   វុឌ ពយ ំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ្រពហមណ៍េនះ មនកូន្រសី ៤ នក់  ។  មនបុរស ៤ 

នក់ ្រតូវករកូន្រសីទងំ ៤ នក់េនះ  ។  ប ្ដ បុរសទងំ ៤ នក់េនះ 

បុរសមន កម់នសររីៈល្អ   មនរូប ងកយបរបូិណ៌  ។   បុរសមន ក់មន

យុេ្រចើនជមនុស ចស់  ។  បុរសមន ក់សមបូណ៌េ យជតិ  ។   បុរស 

មន កជ់អនកមនសីល  ។   ្រពហមណ៍គិតថ  កលនឹងទុក ក់កូន្រសី  េតើ
គួរឲយដល់បុគគល េទហន៎  គួរឲយអនកមនសររីៈល្អ  ឬឲយេទអនកមន

យុេ្រចើន  អនកសមបូរេ យជតិ  ឬអនកមនសីល   េតើបុរសមន ក់

្របេសើរ   សូមបគីតព់យយមគិតកគ៏ិតមិនេឃើញ  េទើបគតិថ  ្រពះសមម -

សមពុទធ្រទងនឹ់ង្រជបនូវេហតុេនះ  អញនឹងទូលសួរ្រពះអងគេហើយេលើក

កូន្រសីឲយអនកែដលសមគួរ   កនុងបុរសទងំេនះ   ។    គត់ក៏កន់េ្រគ ង 

្រកអូបនិងផក ជេដើមេទកន់វ ិ រ ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ រួចអងគុយ

កនុងទីដ៏សមគួរមួយ ្រកបបងគទូំលេរឿងេនះចេំពះ្រពះបរម ្ដ  ងំ

អពីំេដើមដល់ចប់   េហើយ្រកបបងគទូំលសួរថ   ភេន្ត    ឥេមសុ    ចតសុូ   
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ជេនសុ   កស   ទតុ ំ  វដ្ដត ិ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   ខញុ ្ំរពះអងគគួរ

ឲយដល់បុគគល     ប ្ដ បុរសទងំ  ៤  នក់េនះ   ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  កនុងកលមុនបណ្ឌិ តទងំ យក៏

សួរបញ្ហ េនះនឹងតថគតែដរ ប៉ុែន្តេ្រពះករបត់ែបនៃនភព េទើបចមំនិ

បន  ។   កល្រពហមណ៍្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតីតកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ េរៀនសិបបៈ 

កនុងនគរតកកសិ  េហើយបនជ ចរយទិ បេមកខកនុងនគរតកកសិ  

េនះ  ។  ្រគេនះ ្រពហមណ៍មនកូន្រសី ៤ នក់ មនបុរស ៤ នក់ ្រតូវ

ករកូន្រសីទងំេនះ  ។  ្រពហមណ៍គិតថ គួរឲយេទអនក  កលមិន

្របកដកនុងចិត្ត េទើបគិតថ អញ្រតូវសួរ ចរយសិន េហើយសឹមឲយេទ

អនកែដលគួរឲយ  កលនឹងសួរេរឿងេនះ  េទើបបនេពលគថ ទី ១ ថ 

សររីទពយ ំ វុឌ ពយ ំ េ ជចចំ   ធុសីលិយ ំ

្រពហមណេន្តវ  បុចឆ ម កិននុ   េតសំ   រនិម្ហេស (១ ) ។ 

ភពៃនបុគគលមនសររីៈល្អ    ភពៃនបុគគលចស់    ភពៃន 

                                                            

១- ចបប់បលីខ្លះថ    វនិម្ហេស   ។   
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បុគគលមនជតិល្អ   ភពៃនបុគគលមនសីលល្អ   េយើងសូម 

សួរអនកជ្រពហមណ៍ថ    ប ្ដ បុគគលទងំ   ៤   នក់េនះ 

េតើេយើង្របថន នូវបុគគល   ។ 

 កនុងបទទងំេនះ ្រពហមណ៍្របកសគុណែដលមនេនកនុងខ្លួន

បុរសទងំ ៤ នក់េនះ   ។   គថេនះ  មនេសចក្ដអីធិបបយដូេចនះថ  

បុរសទងំ ៤ នក់  ្រតូវករកូន្រសីទងំ ៤ របស់ខញុ  ំ   ។   ប ្ដ បុរសទងំ 

៤ នក់េនះ  មន ក់មនរូបល្អ   គឺមនរូប ងកយបរបូិណ៌  មនភព

្រសស់សង្ហ   មន កម់ន យុេ្រចើន  គឺជមនុស ចស់ទុចំេ្រមើនេ យវយ័  

មន កម់នជតិខពង់ខពស់  គឺសមបូណ៌េ យជតិេ្រពះេកើតមកល្អ  មន ក់ជ

អនកមនសីល   គឺ ្អ តស្អេំ យសីល   សមបូណ៌េ យសីល  ។   

 បទថ  ្រពហមណេន្តវ  បុចឆ ម   េសចក្ដីថ  ខញុមំិនដឹងថ  េលើក

កូន្រសីទងំេនះឲយេទបុរស   កនុងចេំ ម  ៤  នក់េនះេទ  េទើបមក 

សូមសួរេ ក  ។ 

 បទថ   កិននុ   េតសំ    រនមិ្ហេស   េសចក្ដីថ   បុរសទងំ ៤  នក់

េនះ    ខញុនឹំងេ្រជើសេរ ើស    គឺខញុ ្ំរតូវករមន ក់ ល្អ    ។    ្រពហមណ៍សួរ 

ចរយថ  ខញុនឹំងឲយកូន្រសីទងំេនះ  ដល់អនក   ។ 

 ចរយ ្ដ ប់្រពហមណ៍េហើយក៏េឆ្លើយថ  អនកមនសីលវបិត្តិេហើយ 

សូមបមីនរូបល្អ   ក៏គួរតិះេដៀលែដរ    េ្រពះេហតុេនះ   រូបសមបត្តមិនិជ 
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្របមណេទ   េយើងេពញចិត្តភពជអនកមនសីល   កលនឹង្របកសនូវ

េសចក្ដីេនះ    េទើបបនេពលគថទី  ២  ថ  

អេ ថ   អតថិ  សររីសម ឹ វុឌ ពយស   នេម  កេរ 

អេ ថ   អតថិ  សុជតសម ឹ សីលំ  អ ម ក  រុចចតិ  ។ 

េសចក្ដីចេ្រមើន រែមងមនកនុងបុគគលមនសររីៈល្អ  េយើង

សូមេធ្វើនម ក រចេំពះបុគគលចស់ េសចក្ដីចេ្រមើន រែមង

មនកនុងបុគគលែដលមនជតិល្អ   ែតសីលរែមងេពញចិត្ត

ដល់េយើងទងំ យ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អេ ថ  អតថិ សររីសមឹ  េសចក្ដីថ

េសចក្ដ្ីរតូវករគឺភពវេិសស   េសចក្ដីចេ្រមើនៃន ងកយែដលសមបូណ៌

េ យរូបមនដូចគន     មិនែមនេយើងថ   មិនមនេទ  ។ 

 បទថ   វុឌ ពយស    នេម   កេរ   េសចក្ដីថ    ប៉ុែន្តេយើងសូម

នម ក រចេំពះបុគគលែដលចេ្រមើនេ យវយ័     េ្រពះបុគគលែដលចេ្រមើន

េ យវយ័   រែមងបនទទួលករនម ក រ   ។  

 បទថ   អេ ថ   អតថិ  សុជតសមឹ   េសចក្ដីថ េសចក្ដីចេ្រមើនរែមង

មនដល់បុគគលែដលមនជតិល្អ  េ្រពះជតិសមបត្តិកគួ៏រឲយ្របថន ែដរ   ។ 

 បទថ  សីលំ   អ ម ក   រុចចតិ  បនដល់  ប៉ុែន្តេយើងេពញចិត្ត

អនកមនសីលប៉ុេ ្ណ ះ   េ្រពះអនកមនសីលសមបូរេ យមរយទ  សូមប ី
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មិនបរបូិណ៌េ យរូបសមបត្តិក៏េ យ   ក៏េនែតគួរបូជ   គួរសរេសើរ   ។ 

 ្រពហមណ៍ ្ដ ប់ពកយរបស់ ចរយេហើយ េទើបេលើកកូន្រសីឲយដល់ 

អនកមនសីលេនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌    កលចប់សចចធម៌    ្រពហមណ៍បន

សេ្រមចេ បត្តិផល េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ ្រពហមណ៍កនុងកល

េនះ បនមកជ្រពហមណ៍កនុងកលឥឡូវេនះ   ឯ ចរយទិ បេមកខ  

គឺ  តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា សាធុសលីជាតក ទី ១០ ។ 

ចប់  រុហកវគគ ទី ៥ ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ  គឺ 

រុហកជតក ១  សិរកីឡកណ្ណិ ជតក ១   ចុល្លបទុមជតក ១

មណិេចរជតក  ១  បព្វតូបតថរជតក ១   វ ហកជតក ១  

មិ ្ត មិត្តជតក  ១    ធជតក   ១     គហបតិជតក  ១   

ធុសីលជតក ១   ។ 
 

3 



  

  

នតំទឡ្ហវគគ 
អដ្ឋកថ ពនធនគរជតក 

 

 ្រពះបរម ្ដ     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធទី

ឃុឃំងំ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ   ន  

តំ   ទឡ្ហំ  ពនធនមហុ  ធី    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  កនុងកលេនះ  ពួក ជបុរសចប់បនពួកេចរែដល

កត់ជញជ ងំផទះចូលលួច សម្ល ប់មនុស មផ្លូវ សម្ល បអ់នក្រសុកជេ្រចើន 

នយំកេទថ្វ យ្រពះបទេកសល   ។   ្រពះ ជបញជ ឲយចងេចរទងំ

េនះេ យចណំង គឃឺន ង  ែខ   និង្រច ក ់ ។   

 ភិកខុ ែដលេនជនបទ ៣០ រូប ្របថន នឹងេទគល់្រពះ ្ដ   េទើប

នគំន មកគល់េហើយថ្វ យបងគ ំ ។  ្រពឹកេឡើង និមន្តបិណ្ឌ បតឆ្លងកត់គុក

េឃើញពួកេចរទងំេនះ ្រតឡប់មកអពីំបិណ្ឌ បត  េពលរេសៀលចូល

គល់្រពះមន្រពះភគ ្រកបទូលសួរថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ៃថងេនះ  

ពួកខញុ ្ំរពះអងគ្រ ច់បណិ្ឌ បត បនេឃើញពួកេចរេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់េន

កនុងគុក ្រតូវជប់េ យឃន ងនិង្រច កជ់េដើម  ្រតូវទទួលទុកខធ ំ េចរទងំ

េនះមិន ចកត់ចណំងទងំេនះ េហើយរត់េគចបន បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន   េតើេនមនចណំងដៃទ   ែដលមជំងចណំងេនះេទៀតឬេទ ? 
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 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ចណំងទងំ

េនះ មិនេឈម ះថជចណំងដ៏មេំទ ឯចណំងគឺកិេលស បនដល់ករ

ជបច់ពំក់កនុង្រទពយ  កនុង្រសូវអងករ  កនុងបុត្តភរយិជេដើម  េទើបជចណំង

ដ៏មជំងចណំងទងំេនះ  ទងំរយដងទងំពន់ដង  ប៉ុែន្តចណំងទងំ

េនះ សូមបមីកំត់បនេ យក្រមយ៉ងេនះ  អនក្របជញកលពីមុន បន

កត់ចណំងទងំេនះ ចូលេទកនហិ់មវន្តបបេទស  បួសជឥសីេហើយែដរ 

េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលគហបតី្រកី្រកមួយ 

លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ បិ ក៏េធ្វើមរណកលេទ ។ ្រពះម សត្វក៏សីុ

ឈនួលេគចិញចឹ មម   ។  ្រគេនះ ម របស់្រពះេពធិសត្វក៏បនេទស្ដី
ដណ្ដឹ ងធី កនុង្រតកូលមួយ មកឲយេធ្វើជភរយិរបស់្រពះេពធិសត្វ ទងំ

ែដល្រពះេពធិសត្វមនិ្រតូវករ  េហើយម េនះក៏េធ្វើកលកិរយិេទ   ។ 

 េ្រកយមក  ភរយិរបស់្រពះម សត្វក៏ ងំគភ៌   ។   ្រពះបរម

េពធិសត្វមនិដឹងថនង ងំគភ៌ក្៏របប់ថ  ភេទទ  ត្វ ំ  ភត ឹ  ក ្វ    ជីវ   

អហំ  បព្វជិស ម ិ  មន លនងដច៏េ្រមើន  ចូរនងសីុឈនួលេគចិញចឹ មជីវតិ

ចុះ  ខញុ នឹំងេចញេទបួស  ។ 

 ភរយិ្រពះេពធិសត្វេពលថ    ម ិ   គេពភ    េម   បតដិ្ឋិេ
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មយិ   វជិ យ   ទរកំ   ទិ ្វ   បព្វជិស សិ  បពិ្រតអនកជមច ស់ 

ខញុ ំ ងំគភ៌េហើយ  ចខំញុ ្ំរបសូតេហើយ  អនកេចញេទបួសចុះ  ។    ្រពះបរម  

េពធិសត្វកយ៏ល់្រពម   ។    កលនង្របសូតេហើយ  ្រពះបរមេពធិសត្វ

ក៏េពលថ  មន លនងដ៏ចេ្រមើន  នង្របសូតបុត្តេរៀបរយល្អេហើយ  ខញុនឹំង

េទបួស  ។    

 នងកេ៏ពលថ  ចឲំយកូន ច់ទឹកេ ះសិនចុះ  េហើយក៏មនៃផទ

េពះេទៀត  ។  ្រពះម បុរសគិតថ   អញមិន ចឲយនង្រពមេហើយ

េទបនេទ   អញនឹងមនិ្របប់នង  េគចេចញេទបួសែតម្ដង  ។   ្រពះ

បរមេពធសិត្វមិន្របប់ភរយិ លុះដល់េពលអ្រធ្រត ក៏េ្រកករត់េចញ

េទបួស    ្រគេនះ  អនករក នគរចប់្រពះម សត្វទុក  ។   

 ្រពះម សត្វក៏្របប់ថ ែនអនក ខញុជំអនកចិញចឹ មម  សូមេ ះ

ែលងខញុចុំះ   ។   លុះសូមឲយអនករក នគរេ ះែលងេហើយ  ក៏េទ ្រស័យ

កនុងទីមួយ េចញ មទ្វ រធេំនះឯង ចូលៃ្រពហិមពន្តបួសជឥសី  ញុងំ

អភិញញ និងសមបត្តិឲយេកើត  រកី យេនេ យឈន  ។  ឥសីេពធិសត្វ    

កលេនទីេនះក៏បន្លឺឧទនថ អញបនកតច់ណំង គឺកូន្របពនធ អញ

បនកត់ចណំង  គឺកេិលស   ែដលជចណំងកតប់នេ យក្រមែបប

េនះ     េហើយេពលគថទងំេនះថ  

 ន  តំ  ទឡ្ហំ  ពនធនមហុ  ធី  
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 យទយសំ  ទរុជបព្វជញច  

 រត្តរ ្ត   មណិកុណ្ឌ េលសុ 

 បុេត្តសុ  ទេរសុ  ច  យ   អេបកខ   ។ 

ចណំង   េកើតអពីំែដកក្ដ ី  េកើតអពីំេឈើក្ដ ី  េកើតអពីំ

េ ម ដេំណកទន យក្ដ ី ចណំងេនះ អនក្របជញទងំ 

យមិនេ ថ   ចណំងមេំឡើយ   ជនទងំ យមន

េសចក្ដីេ្រតកអរដ៏ៃ្រកែលង កនុងែកវមណី និងកុណ្ឌ ល

ទងំ យផង េសចក្ដី េ ះ ល័យ កនុងកូននិង

្របពនធទងំ យផង  ។ 

 ឯតំ  ទឡ្ហំ  ពនធនមហុ  ធី  

 ឱ រនិំ  សិថិលទុបបមុញចំ  

 ឯតមប ិ េឆ ្វ ន  វជន្តិ  ធី  

 អនេបកខិ េន  កមសុខំ  ប យ   ។ 

អនក្របជញទងំ យ  េពលថ  ចណំងនុ៎ះម ំ ចទញ

សត្វទម្ល កចុ់ះកនុងអបយ  ជចណំងដ៏ធូរ   ែតបុគគល

្រ យបនេ យ្រក   ចែំណកខងអនក្របជញទងំ យ   

បនកត់នូវចណំង  គឺកិេលសេនះ  េហើយមិនមន

េសចក្ដី េ ះ ល័យ        បនលះបងនូ់វេសចក្ដីសុខ 
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កនុងកម   េចៀសេចញេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ធី   េសចក្ដីថ  េឈម ះថ ធី  

េ្រពះមនបញញ   េ្រពះ្របសចកបប  ។   មយង៉េទៀត  េឈម ះថ  ធី   

េ្រពះជអនក្របកបេ យបញញ េនះ បនដល់ ្រពះពុទធ ្រពះបេចចកពុទធ 

វករបស់្រពះពុទធ  និង្រពះេពធិសត្វ  ។   

 គបប្ីរជបករវនិិចឆយ័កនុងបទថ  យទយសំ  ជេដើមថ  អនក

្របជញទងំ យ រែមងមិនេ ចណំងែដលេធ្វើអពីំែដក បនដល់្រច ក់ 

ចណំងែដលេធ្វើអពីំេឈើ   បនដល់ឃន ង   ចណំងែដលេធ្វើអពីំែខ   ែដល

េគេវញេ យេ ម ដេំណកទន យ  ឬេ យវតថុដៃទ  មនៃធមជេដើម  ថ

ជចណំងដម៏ ំ  ថជចណំងដ៏្រកស់េទ   ។  

 បទថ  រត្តរ ្ត   បនដល់  េសចក្ដីេ្រតកអរ  គឺេសចក្ដីេ្រតកអរ

េ យត ្ហ ដ៏ៃ្រកែលង  ។ 

 បទថ មណិកុណ្ឌ េលសុ បនដល់  កនុងែកវមណីនិងកុណ្ឌ ល   

ឬកនុងកុណ្ឌ ល្របកបេ យែកវមណី  ។ 

 បទថ ឯតំ ទឡ្ហំ េសចក្ដីថ  អនក្របជញទងំ យេពលថ 

ចណំង   គឺកិេលសរបស់អនកែដលេ្រតកអរកនុងែកវមណីនិងកុណ្ឌ ល   និង

ចណំងរបស់អនកែដល េ ះ ល័យកនុងបុត្តនិងភរយិ  ជចណំងម ំ ។ 

 បទថ   ឱ រនិំ   េសចក្ដីថ   េឈម ះថ  ចណំង   េធ្វើឲយធ្ល ក់េទ 
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កន់ទីទប  េ្រពះទញទម្ល កេ់ទកន់ទីទប  េ យទញទម្ល កេ់ទកនុង

អបយ  ៤   ។ 

 បទថ  សិថិល   េសចក្ដីថ   េឈម ះថជចណំងដ៏ធូរ  េ្រពះមិន

លះែសបកនិង ច់ មនិេធ្វើឲយមនឈមហូរ្រតង់ទីចង មិនឲយដឹងខ្លួនថ

ជចណំងផង  រែមងឲយេធ្វើនូវករងរទងំ យ  មនករងរេលើេគក

និងករងរកនុងទឹកជេដើមផង  ។   

 បទថ ទុបបមុញចំ  េសចក្ដីថ ចណំងនុ៎ះ េឈម ះថ្រ យបន 

េ យក្រម  េ្រពះចណំងគឺកិេលស  េកើតេឡើងសូមបែីតម្ដង  េ យ

អំ ចត ្ហ និងេ ភៈ រែមង្រ យបនេ យក្រម ដូចអេណ្ដើ ករួច

អពីំចណំងបនេ យក្រម  ។ 

 បទថ  ឯតមប ិ  េឆ ្វ ន  េសចក្ដីថ  អនក្របជញទងំ យកត់

ចណំងគឺកិេលសេនះ  សូមបមីយ៉ំងេនះ  េ យ្រពះខន័គញឺណ  កត់

្រច ក់ែដកដូចដរំចុីះេ្របង  ដូច ជសីហ៍ជទំង់ទម្ល យ្រទុងែដក  រេងក ស

វតថុកមនិងកិេលសកមដូចកែន្លងចក់សំ ម មិនមន េ ះ ល័យ 

លះបង់កមសុខេចៀសេចញេទ  េហើយចូលកន់ៃ្រពហិមពន្ត  បួសជ

ឥសី   ញុងំេពលេវ ឲយកន្លងេទេ យសុខែដលេកើតអពីំឈន   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  លុះបន្លឺឧទនយ៉ងេនះេហើយ  មនឈន

មិន បសូនយ   មន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ   ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌  ភកិខុ ពួកខ្លះបនជ

្រពះេ បនន  ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគមី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអន- 

គមី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអរហន្ត  េហើយ្រទង្់របជុជំតកថ   ម កនុង

កលេនះ  បនមកជ្រពះនងម មយេទវកីនុងកលឥឡូវេនះ  បិ
កនុងកលេនះ  បនមកជ្រពះបទសុេទធ ទនម ជ  ភរយិបនមកជ

ហុលម  បុត្តបនមកជ ហុល ចែំណកបុរសែដលលះបង់បុត្តនិង

ភរយិេចញបួស   គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ពនធនាគារជាតក ទី ១ ។ 
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អដ្ឋកថ េកឡសិលីជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ្រពះ 

លកុណ្ត កភទទិយេតថរ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ 

ហំ   េកញច   មយូ   ច  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  ្រពះលកុណ្ត កភទទិយេតថរេនះ  ជអនកមនេឈម ះេបះ

សេំឡងកនុង្រពះពុទធ សន  មនសេំឡងពីេ ះ  ជអនកសែម្ដងធមពី៌េ ះ 

ជ្រពះម ខី ្រសព សេ្រមចបដិសមភិទ កនុងចេំ ម្រពះម េថរ 

៨០ អងគ   ប៉ុែន្តេ កមនរូបកយតូចទប  ដូចជ មេណរ្រតវូេគេធ្វើ
លេលង   ។ 

  ៃថងមួយ       កលេ កថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគេហើយេទកន់

េខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពន  ភិកខុអនក្រសុកជនបទ្របមណ ៣០ រូប  េទកនវ់ត្ត

េជតពន េ យគិតថ នឹងថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ  េឃើញ្រពះេថរៈេននឹង

េខ្ល ងទ្វ រវ ិ រ  េ យកររពឹសៃដ   ក៏នគំន ចប់្រពះេថរៈ្រតង់ជយចីវរ 

្រតង់ៃដ  ្រតង់សីសៈ  ចប់្រតង់្រចមុះ  ចប់្រតង់្រតេចៀក  អ្រងួនេ យ

សមគ ល់ថ ្រពះេថរៈជ មេណរ លុះទុក ក់ចវីរេហើយក៏នគំន ចូល

គល់្រពះតថគត  ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។   កល

្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈេ យ្រពះត្រមស់ដ៏ពីេ ះេហើយ
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េទើប្រកបទូលសួរថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  បនឮថ   មន្រពះេថរៈ

មួយរូបេឈម ះ លកុណ្ត កភទទិយៈ ជ វករបស់្រពះអងគ សែម្ដង្រពះធម៌

ពីេ ះ  េពលេនះ  ្រពះេថរៈរូបេនះ  េ កគងេ់នឯ  ? 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អនកទងំ

យ្របថន នឹងេឃើញភិកខុ រូបេនះឬ ?  

 ភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ ្រពះករុ ្រពះអងគ ពួកខញុ ្ំរពះអងគចង់

េឃើញ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ យ ភិកខុ ែដលពួកអនក

េឃើញឯេខ្ល ងទ្វ រ   េហើយ្រប្រពឹត្តខុស   េ យនគំន ចបជ់យចវីរជេដើម

េនះ   ភិកខុ េនះ  គឺលកុណ្ត កភទទិយៈេនះឯង  ។ 

 ភិកខុទងំេនះ្រកបទូលសួរថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  វក

ែដលដល់្រពមេ យអភិនី រ  បន ងំេសចក្ដី្របថន ទុកែបបេនះ

េ្រពះេហតុដូចេម្ដច  េទើបមនសក្តតូិចយ៉ងេនះ ? 

 ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្រ ស់ថ   េ្រពះ ្រស័យកមមែដលខ្លួនបន

េធ្វើទុក  ។  កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំល ធន  េទើប្រទង់នយំក

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វបនជសកកេទវ ជ  ។  កនុងកលេនះ បុគគល
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មួយកម៏ិន ចនឹងឲយ្រពះបទ្រពហមទត្តេនះ  ្រទង់េឃើញដរំ ី េសះ  ឬ

េគចស់ៗ េឡើយ  េ្រពះ្រពះអងគេពញ្រពះទយ័េលងសបបយ   កល

្រទង់ទតេឃើញសត្វដូេចន ះ ក៏បញជ ឲយពួក ជបុរសេកៀងសត្វទងំេនះ ឲយ

ជល់គន  ្រទង់ទតេឃើញរេទះចស់ៗ ក៏បញជ ឲយ្រប ងំគន រហូតទល់ែត

បក់ ទតេឃើញ្រស្តីចស់ៗ ក៏បញជ ឲយេ មក ធក់្រតង់េពះឲយដួលេទដី 

េហើយចប់ឲយេ្រកកេឡើង  បញជ ឲយេ្រច ង  េឃើញបុរសចស់ៗ  ក៏េធ្វើឲយ

ដួល្រចងប្់រចងិលេទេលើដីជេដើម ដូចជអនកេលងេ តដូេចន ះ កល

្រទង់មិនេឃើញេ យ្រពះអងគផទ ល់ ្រតឹមែត្រពះស ្ដ បថ់ មនមនុស

ចស់េន្រសុកឯេ ះ  ក៏បញជ ឲយនខំ្លួនមនុស ចស់េនះមក  រួចបងគ ប់

ឲយេលង  ។   មនុស ទងំ យក៏ខម សេអៀន  បញជូ នម បិ របស់ខ្លួន

េទកន្់រសុកេ្រក  គម នករទនុំកប្រមុងម បិ   ពួក ជ មតយ ក៏

េពញចិត្តនឹងករេលងដូេចន ះែដរ  ។  ពួកែដល ្ល ប់េទ ក៏េទេកើតេពញ

កនុងអបយ ៤  េទវបរស័ិទទងំ យក៏ថយចុះ   ។   សកកេទវ ជ្រទង់មិន

េឃើញេទវបុត្តែដលមកេកើតថមី េទើប្រទង់ពិចរ ថ េហតុដូចេម្ដចហន៎   

លុះ្រទង់្រជបេហតុេនះេហើយ  ្រទង់្រពះត្រមះិថ  អញ្រតូវេទទូនម ន

្រពះបទ្រពហមទត្ត ្រទងក់៏និមមិតខ្លួនជមនុស ចស់ យកពងតកកៈពីរ ក់

េលើយនចស់ែដលទឹមេ យេគចស់ពីរ ។ កនុងៃថងៃនមេ ្រសពមួយ    

កល្រពះបទ្រពហមទត្តគង់េលើ្រពះទីន័ងដរំ ី   ែដល ក់ែតងេ យេ្រគ ង
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អលងក រទងំពួង  ្រទង់្របទក ណិនគរែដល ក់ែតងេហើយ   សកកេទវ ជ

្រទង់េស្ល កសពំតច់ស់បរយនេនះ  េឆព ះេទរក្រពះភ្រក្ដ្រពះ ជ   ។   

្រពះ ជ្រទង់ទតេឃើញយនចស់ែដលទឹមេ យេគចស់េនះ ក៏បញជ

ថ   ឯត ំ  យនកំ    េនថ   ចូរនយំនេនះមក  ។   

 ពួក ជបុរសនគំន ្រកបទូលសួរថ  កហំ េទវ ន បស ម 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  យនេនះេនឯ    ពួកទូលបងគេំមើលមិនេឃើញ 

េទ  ។  សកកេទវ ជ្រទង់សែម្ដងឲយែត្រពះ ជមួយអងគប៉ុេ ្ណ ះទតេឃើញ

េ យ នុភពរបស់ខ្លួន  ។  

 ្រគេនះ   កលរេទះេទដល់ក ្ដ លម ជនេហើយ  សកកេទវ-

ជក៏្រទង់បរយនេនះេទខងេលើ    បែំបកពងតកកៈមួយេ្រ ចេលើ្រពះ

សិរ របស់្រពះ ជ  េហើយ្រតឡប់មកបែំបកពងទីពីរ  តកកៈក៏ហូរចុះ

េទ្រប ក់្រពះ ជ  ងំអពីំ្រពះសិរ ចុះេទ  ្រពះ ជ្រទង់លបំក 

្រពះទយ័  ្រទង់ខម សេអៀន  ្រទង់រកកលចង់ក្អួត  ។   សកកេទវ ជ  លុះ 

្រទង់្រជបថ ្រពះ ជ្រទង់្រកវល់្រក យកនុង្រពះទយ័ េទើប្រទង់បររេទះ

េចញេទ  និមមិត្រពះអងគជសកកេទវ ជដូចេដើម  ្រពះហស្តកន់វជិ វុធ   

្រទង់្របថបឈ់រេនេលើ កស   េហើយ្រ ស់គំ មថ   ែនអធមមិក ជ

្រកក ់  ្រទង់មិនចស់េទឬ   ភពជ នឹងមិនេកើតមនដល់សររីៈរបស់

្រទង់េទឬ  ្រទង់រវល់ែតេឃើញមនុស ចស់េបៀតេបៀនយ៉ងេនះ  េ្រពះ
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្រស័យ្រទង់ែតមន ក ់   អនកែដល ្ល ប់េទេ្រពះេធ្វើកមមេនះ   េទើបេពញ

េនកនុងអបយ  ពួកមនុស មិនបនបេ្រមើម បិ   ្របសិនេបើ្រទង់មិន

ឈប់េធ្វើកមមេនះេទ  េយើងនឹងបែំបកសីសៈរបស់្រទង់េ យដបំងេព្រជ

េនះ  ងំអពីំេពលេនះេទ ្រទង់កុេំធ្វើកមមែបបេនះេទៀត  សកកេទវ ជ

្រ ស់អពីំគុណរបស់ម បិ  ្រទង់បង្ហ ញ និសង ៃនករឱនលេំទន

ចេំពះអនកមន យុេ្រចើន  ។  ្រពះម សត្វ លុះ្រទង់ឲយឱ ទេហើយ 

េទើបយងេទកន់វមិនរបស់្រពះអងគវញិ  ។  ងំអពីំេពលេនះមក  

្រពះ ជ្រទង់មិនបនសូមបែីតគិតនឹងេធ្វើកមមែបបេនះេទៀត  ។ 

   ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់្រ ស់ដងឹេហើយ  េទើប្រ ស់្រពះគថ

ទងំ យេនះថ  

ហំ   េកញច   មយូ   ច ហតថិេយ  បសទ  មគិ 

សេព្វ  សីហស   ភយន្ត ិ នតថិ  កយសមិ   តុលយ   ។ 

ហង ទងំ យក្ដី   េ្រក លទងំ យក្ដី   េកង កទងំ យក្ដ ី 

ដរំទីងំ យក្ដី  ពួក្រមឹគពិេសសក្ដី  សត្វទងំអស់រែមងខ្ល ច

សត្វសីហៈ  (េ្រពះ )  ករេ្រប បផទឹមកនុងកយមនិមនេឡើយ  ។ 

ឯវេមវ  មនុេស សុ ទហេ   េចបិ  បញញ  

េ   ហិ  តតថ  ម   េ ត ិ េនវ  ពេ   សររី   ។ 

ប ្ដ មនុស ទងំ យ  ( មនុស  ) េបើទុកជខ្លួនេនេកមង 
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ែតមន្របជញ ងៃវ    មនុស េនះ   េទើបេឈម ះថ    ធកំនុងពួក 

មនុស េនះ  មនុស លងង់េខ្ល   សូមបមីនសររីៈ  ( ធត់ធ ំ ) កម៏ិន

េឈម ះថធេំឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ   បសទ  មគិ   បនដល់   រមងំ  ។  

អធិបបយថ ទងំរមងំ ទងំពួក្រមឹគដ៏េសស  ។  បលីថ  បសទមគិ  

ក៏មន   បនដល់រមងំេនះឯង  ។   

 បទថ នតថ ិ  កយសមិ  តុលយ  េសចក្ដថី  េ្រប បផទឹមេ យ 

ងកយមិនសខំន ់  េបើសខំន់េ ត  ពួកដរំនិីងរមងំែដលមន ងកយ

ធ ំ  ក៏គបបសីម្ល ប់ ជសីហ៍បន  ចែំណក ជសីហ៍ក៏ ចសម្ល ប់បនែត

សត្វតូចៗ  មនហង និងេកង កជេដើមប៉ុេ ្ណ ះ   ។    កលេបើដូេចន ះ សត្វ

តូច ៗ ប៉ុេ ្ណ ះែដលខ្ល ច ជសីហ៍   សត្វធ ំៗ  មិនខ្ល ចេឡើយ   ។    ប៉ុែន្ត

េ្រពះេរឿងេនះ្រប្រពឹត្តេទមិនបន    េទើបសត្វទងំអស់ខ្ល ច ជសីហ៍   ។ 

 បទថ  សររី   បនដល់  មនុស លងង់េទះបមីនខ្លួនធយ៉ំង

ក៏េ យ  កម៏ិនេឈម ះថជធ ំ   េ្រពះេហតុដូេចន ះ   លកុណ្ត កភទទិយេតថរ 

សូមបមីន ងកយតូចយ៉ង កេ៏ យ   ក៏កុយំល់ថតូចេ យញណ  

េឡើយ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម ៌ ប ្ដ ភិកខុទងំេនះ
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ភិកខុ ពួកខ្លះបនជ្រពះេ បនន   ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគមី   ពួក

ខ្លះបនជ្រពះអនគម ី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអរហន្ត  េហើយ្រទង្់របជុំ

ជតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជលកុណ្ដ កភទទិយេតថរែដល

បនជទីឡកឡឺយរបស់អនកដៃទ  េ្រពះអេំពើែដលខ្លួនេពញចិត្តយកអនក

ដៃទមកេលងេសើច     ចែំណកសកកេទវ ជ គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា េកឡសិីលជាតក ទី ២ ។ 
 

អដ្ឋកថ ខនធបរតិ្តជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
មួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  វរិបូេកខ ហិ  

េម   េមត្តំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កលភិកខុ េនះកពុំងពុះឧសកនុងេ ងេភ្លើង ពស់មួយលូន

មកខ្ំរមមេជើងភកិខុ េនះ ។ ភិកខុ េនះ ក៏អស់ជីវតិេនកនុងទីេនះភ្ល ម ។ 

េរឿងភិកខុ េនះេធ្វើកលករិយិេនះ   បន្របកដទូេទេពញកនុងវត្ត  ។   

 ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុកំនុងេ ងធមមសភសនទនគន ថ បនឮថ 

ភិកខុ រូបេនះកពុំងពុះឧសកនុងេ ងេភ្លើង ្រតូវពស់ចឹក រហូតអស់ជវីតិភ្ល ម

េនះឯង   ។   ្រពះបរម ្ដ   េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ  ្រទង់្រ ស់
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សួរថ  កយ  នុតថ   ភិកខ េវ   ឯតរហិ  កថយ  សននិសិនន   មន ល

ភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន

េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។    កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ    ឥមយ  នម 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន ល

ភិកខុទងំ យ ្របសិនេបើភិកខុ រូបេនះ បនចេ្រមើនេម ្ត ផ យេទកន់

្រតកូលេស្ដចពស់ទងំ  ៤  េហើយ   ពស់កម៏ិនចឹកភិកខុ េនះេឡើយ   ។   សូមប ី
បសទងំ យែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលមុន   កល្រពះពុទធមិនទន់

ឧបបត្តេិឡើង  ក៏បនចេ្រមើនេម ្ត ផ យេទកន់្រតកូលេស្ដចពស់ទងំ ៤  

រួចផុតអពីំភយ័ែដលេកើតេឡើង   េ្រពះ ្រស័យ្រតកូលេស្ដចពស់ទងំេនះ   

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍េនកនុងែដន

កសី កលចេ្រមើនវយ័េហើយ បនលះបង់កមសុខ បួសជឥសី ញុងំ

អភិញញ និងសមបត្តិឲយេកើតេឡើង  ង ្រសមេន្រតង់ទីបត់ៃនសទឹងមួយ

្រតង់ហិមវន្តបបេទស  រកី យេនេ យឈន  ជ្រគូ្របចគំណៈ  មន

ពួកឥសីេចមេ ម   រស់េនយ៉ងសុខសងប់  ។   

 ្រគេនះ េននឹងេឆនរសទឹងគងគ   មនពស់េ្រចើន្របេភទេធ្វើនូវេសចក្ដី
អន្ត យដល់ពួក បស    ។     ពួក បសេ យេ្រចើន    បនដល់នូវករ
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អស់ជវីតិ  ។  បសទងំេនះ ក្៏របប់េរឿងេនះដល់្រពះេពធសិត្វ  ។  

្រពះម សត្វេ បសទងំអស់មក្របជុ ំ  េហើយេពលថ  ្របសិនេបើ
អនកទងំ យចេ្រមើនេម ្ត ផ យេទកន់្រតកូលេស្ដចពស់ទងំ ៤ ពស់ 

ទងំ យនឹងមិនចកឹពួកអនកេទ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  ចប់អពីំេពលេនះ

េទ  អនកទងំ យ ចូរចេ្រមើនេម ្ត ផ យេទកន់្រតកូលេស្ដចពស់ទងំ 

៤   ។   ្រពះេពធិសត្វ   លុះេពលដូេចនះេហើយ  េទើបេពលគថទី ១ ថ 
វរិបូេកខ ហិ  េម  េមត្តំ េមត្តំ   ឯ បេថហិ   េម 

ឆពយបុេត្តហិ  េម  េមត្តំ េមត្តំ  ក ្ហ េគតមេកហិ  ច  ។ 

ភវៈជមិត្តរបស់ ម អញ    (  ចូរមនជមួយ  )   នឹង្រតកូល

េស្ដចនគេឈម ះវរូិបកខៈទងំ យផង    ភវៈជមិត្តរបស់ ម

អញ   ( ចូរមនជមួយ  )   នឹង្រតកូលេស្ដចនគេឈម ះឯ បថៈ

ទងំ យផង  ភវៈជមិត្តរបស់ ម អញ  ( ចូរមនជមួយ  )     

នឹង្រតកូលេស្ដចនគេឈម ះឆពយបុត្តៈទងំ យផង     ភវៈជ 

មិត្តរបស់ ម អញ   ( ចូរមនជមួយ  )   នឹង្រតកូលេស្ដចនគ

េឈម ះក ្ហ េគតមកៈទងំ យផង  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ    វរិបូេកខ ហិ   េម   េមត្ត ំ  េសចក្ដីថ   

េម ្ត របស់ ម អញ     ចូរមនជមួយនឹង្រតកូលៃនេស្ដចនគេឈម ះ

វរូិបកខៈ  ។ 
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 កនុងបទថ  ឯ បថ  ក៏មនន័យេនះឯង  ។  ្រតកូលេស្ដចនគ 

ទងំេនះ មន  ៣  ្រតកូលេទៀត    គឺេស្ដចនគេឈម ះឯ បថៈ ១  េឈម ះ 

ឆពយបុត្តៈ ១  េឈម ះក ្ហ េគតមកៈ ១  ក៏សុទធែតជ្រតកូលេស្ដចនគ

េនះឯង  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះសែម្ដង្រតកូលេស្ដចនគទងំ ៤ យ៉ងេនះ

េហើយេទើបេពលថ   ្របសិនេបើអនកទងំ យបនចេ្រមើនេម ្ត ផ យ

េទកន់្រតកូលេស្ដចនគទងំ ៤ េនះ  ពស់ទងំ យនឹងមិនចកឹ  មិន

េបៀតេបៀនអនកទងំ យេទ    េហើយេពលគថទី ២  ថ   

អបទេកហិ  េម  េមត្តំ  េមត្តំ  ទបិទេកហិ  េម   

ចតុបបេទហិ  េម  េមត្ត ំ េមត្តំ  ពហុបបេទហិ  េម  ។ 

ភវៈជមិត្តរបស់ ម អញ  ( ចូរមនជមួយ )  នឹងសត្វឥត

េជើងទងំ យផង    ភវៈជមិត្តរបស់ ម អញ    ( ចូរមន 

ជមួយ  )   នឹងសត្វេជើងពីរទងំ យផង    ភវៈជមិត្តរបស់

ម អញ  ( ចូរមនជមួយ )   នឹងសត្វេជើង ៤  ទងំ យ

ផង  ភវៈជមិត្តរបស់ ម អញ  (  ចូរមនជមួយ  )  នឹង

សត្វេជើងេ្រចើនទងំ យផង  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ េម ្ត ភវនេ កបនសែម្ដងេហើយ កនុងសត្វ 

ែដលមិនមនេជើងទងំអស់ ដូចជពស់និង្រតីជេដើម េ្រពះេ កបភំ្លឺ
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េហើយេ យចេំពះកនុងបទទងំ យេនះ  េ យបទទី ១  ។   េ ក

បនសែម្ដងេម ្ត ភវនកនុងមនុស ទងំ យផង  កនុងបក ជីតិទងំ យ

ផងេ យបទទី ២  ។  េ កបនសែម្ដងេហើយកនុងសត្វេជើងបួនទងំ

យ មនដរំនិីងេសះជេដើម េ យបទទី ៣  ។  េ កបនសែម្ដង

េហើយកនុងសត្វែដលមនេជើងេ្រចើនទងំ យ  មនខទួយ  ែក្អប  ដងកូវ

រមស់  និងពីងពងជេដើម   េ យបទទី ៤   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ   លុះសែម្ដងេម ្ត ភវនេ យសរុបយ៉ងេនះ

េហើយ   កលនឹងសែម្ដងេ យករសូមអង្វរ    េទើបេពលគថេនះថ  

ម  មំ  អបទេក  ហឹសិ ម  មំ  ហឹសិ  ទិបទេក 

ម  មំ  ចតុបបេទ  ហឹសិ ម  មំ  ហឹសិ  ពហុបបេទ ។ 

សត្វឥតេជើងកុេំបៀតេបៀន ម អញេឡើយ    សត្វេជើងពីរកុ ំ

េបៀតេបៀន ម អញេឡើយ  សត្វេជើង ៤ កុេំបៀតេបៀន ម  

អញេឡើយ   សត្វេជើងេ្រចើនកុេំបៀតេបៀន ម អញេឡើយ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ ម ម ំ ្រពះេពធិសត្វេពលថ អនក

ទងំ យ កលសូមយ៉ងេនះថ កនុងប ្ដ សត្វទងំ យ  មនសត្វ

ឥតេជើងជេដើមេនះ សត្វឯ នីមួយ ចូរកុេំបៀតេបៀន ចូរកុ្ំរបទូស្តខញុ ំ

េឡើយ  គបបចីេ្រមើនេម ្ត ដូេចនះ  ។ 
  ្រពះេពធិសត្វ  កលនឹងសែម្ដងករចេ្រមើនេម ្ត េ យមិនចេំពះ 
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េទើបេពលគថេនះថ  

សេព្វ  ស ្ត   សេព្វ  ប  សេព្វ  ភូ   ច  េកវ  

សេព្វ  ភ្រទនិ  បស ន្តុ   ម  កិញចិ   បបមគម  ។ 

សព្វសត្វទងំ យផង   សព្វ្របណទងំ យផង   សព្វភូត

ទងំ យផង  ទងំអស់គន   សូមសព្វសត្វ (ទងំេនះ )  េឃើញ

នូវេសចក្ដីចេ្រមើនទងំ យ   េសចក្ដី មក ្រកក់តិចតួច   កុ ំ 

មកដល់េឡើយ   គឺថកុេំកើតមនដល់សត្វទងំេនះេឡើយ  ។ 

 េសចក្ដវីេិសសកនុងបទទងំ យេនះ    គបប្ីរជបេ យ្រតឹមែត

ពកយយ៉ងេនះថ  េឈម ះថ សត្ត ( សត្វ )  េ្រពះជអនកជប់ចពំក់ -ំ

ញុេំនកនុងខនធទងំ យ ៥  (ែដល្រប្រពឹត្តេទ )  កនុងវដ្ដៈេ យអំ ច

ៃនត ្ហ និងទិដ្ឋិ   ។   េឈម ះថ បណៈ  េ យអំ ចៃន ( សភវៈ ) 

កររស់េន  េពលគឺករ្រប្រពឹត្តេទៃនខយល់ដេង្ហើមេចញចូល   ។   េឈម ះ

ថ  ភូត  េ យអំ ចៃនករេកើតេឡើង   គឺេកើតេឡើងេហើយ  និងកពុំង

េកើត  ។  ែតេ យករមិនវេិសស  បទទងំអស់េនះ  ជករសេ្រងគ ះ

េហើយេ យសព្វសត្វែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ   ។     

  បទថ    េកវ    បនដល់  ទងំអស់   ។     បទេនះ    ជពកយ 

បរយិយរបស់សពទទងំអស់ែមនពិត  ។ 

  បទថ    ភ្រទន ិ  បស ន្តុ     បនដល់   សូមសត្វទងំ យទងំ 
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ពួងេនះ េឃើញនូវេសចក្ដីល្អ  នូវកមមល្អ  ែដលជកលយណកមមទងំ យ

ផងចុះ  ។  

 បទថ  ម កិញចិ   បបមគម  េសចក្ដីថ  ប ្ដ េសចក្ដី
្រកកទ់ងំ យេនះ  បបេ្រគះដ៏ មក  និងេសចក្ដីទុកខឯ នីមួយ 

ចូរកុេំកើតមន  គឺចូរកុមំកពល់្រតវូសត្វទងំេនះេឡើយ  អធិបបយថ 

សូមសត្វទងំ យទងំពួង  ជអនកមិនមនេពៀរ  មិនមនករេបៀតេបៀន 

មនែតេសចក្ដីសុខ   ចូរជអនក្របសចកេសចក្ដីទុកខតេរៀងេទ  ។ 
 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ អនកទងំ យ ចូរចេ្រមើនេម ្ត មិន

ចេំពះកនុងសព្វសត្វយ៉ងេនះ   ។   េដើមបឲីយ  ( បសទងំេនះ )  រឭក

ដល់គុណ្រពះរតនៃ្រតេទៀត  េទើបេពលថ  

អបបមេ   ពុេទធ    អបបមេ   ធេមម  

អបបមេ   សេងឃ  បមណវន្ត និ  សិរសឹបន ិ អហិ 

វចិឆិកន ិ   សតបទី     ឧ ្ណ នភី    សរព ូ   មសិូក   ។ 

្រពះពុទធមនគុណ្របមណមិនបន ្រពះធមម៌នគុណ្របមណ

មិនបន  ្រពះសងឃមនគុណ្របមណមនិបន សត្វលូន ឬសត្វ

រទងំ យ គឺពស់ ខទួយ  ែក្អប ពីងពង   តុកែក និងកណ្ដុ រ 

សុទធែតមន្របមណ  ( មិនេ្រចើនដូចគុណ្រពះរតន្រតយ័  )   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អបបមេ   ពុេទធ  េនះ  បនដល់ 
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ពុទធរតនៈជែកវែដល្របមណមនិបន  េ្រពះមិនមននូវកិេលសែដល

េធ្វើនូវ្របមណទងំ យផង   េ្រពះមិនមន្របមណកនុង្រពះគុណទងំ

យផង  ។ 

 បទថ ធេមម  បនដល់  េ កុត្តរធមម៌ន ៩ ្របករ  ។   បុគគល

មិន ច្របមណបនកនុងេ កុត្តរធម៌េនះ េទើបេឈម ះថ អបបមណ  ។   

សូមប្ីរពះសងឃក៏្របមណមិនបន េ្រពះជអនក្របកប្រពមេហើយេ យ

ធម៌ែដល្របមណមនិបនេនះ   ។ 

 បសេពធិសត្វេពលថ អនកទងំ យចូររឭកដល់គុណរបស់

្រពះរតនៃ្រតេនះ  កលសែម្ដងដល់ភពែដល្រពះរតនៃ្រតមនគុណ្រប-

មណមនិបន និងេដើមបសីែម្ដងពួកសត្វែដលមន្របមណ េទើបេពល

ថ សត្វលូន ឬសត្វ រទងំ យ គឺ ពស់ ខទួយ ែក្អប ពីងពង  តុកែក  

និងកណ្ដុ រ  សុទធែតជសត្វ្របមណបន  ដូេចនះ  ។ 

  បទថ  សិរសឹបនិ  េនះ  ជេឈម ះរបស់ទីឃជតិទងំពួង  ។   

ដបតិថ  សត្វទងំ យេនះ រែមងលូន ឬ រេទេ យកបល  េ្រពះ

េហតុេនះ  េទើបេឈម ះថ  សិរសឹប  ។ 

  បទថ អហិ ជេដើម ជពកយសែម្ដងេ យសរុបដល់ទីឃជតិ

ទងំ យេនះ  ។ 

 បទថ ឧ ្ណ នភ ី ែ្របថ សត្វពីងពង   ។   ពិតេហើយ  សរៃស 
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ដូចគន នឹងេ មទនម់នពណ៌ស  េចញអពីំផចិតៃនសត្វពីងពងេនះ េ្រពះ

េហតុដូេចន ះ េទើបេ កេពលថ  ឧ ្ណ នភី   ។   

 បទថ  សរព ូ  បនដល់  ( តុកែក ) សត្វលូន  សត្វ រ  ែដល

្រស័យផទះ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វសែម្ដងថ     េ្រពះធម៌ទងំ យែដលេធ្វើ្របមណ

មន គៈជេដើម ែដលេនកនុងសត្វទងំេនះេនមន េ្រពះេហតុដូេចន ះ 

សត្វលូន សត្វ រទងំេនះ េទើបមនេឈម ះថ មន្របមណ េហើយ

េពលថ អនកទងំ យ ចូររឭកដល់គុណ្រពះរតនៃ្រតយ៉ងេនះ េ យ

នុភពៃន្រពះរតនៃ្រតែដល្របមណមិនបន សូមសព្វសត្វទងំ យ 

ែដលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  ចូរេធ្វើករករពររក ពួកេយើង  ទងំេពល

ៃថងទងំេពលយប់ចុះ  ។  េដើមបសីែម្ដងអពីំកមមែដលគួរេធ្វើឲយៃ្រកែលង

េឡើងជងេនះេទេទៀត     េទើបេពលគថេនះថ  

 ក   េម  រកខ    ក    េម   បរ ិ ្ត     

 បដិកកមន្តុ   ភូ និ   

 េ ហំ  នេម  ភគវេ    

 នេម   សត្តននំ  សមម សមពុទធ ន ំ ។ 

កិរយិរក   ម អញបនេធ្វើេហើយ  កិរយិករពរ  ម  

អញបនេធ្វើេហើយ  ពួកសត្វ  ( កច ) ទងំ យ  ចូរេចៀស 



នតំទឡហវគគ ទី ៦  ខនធបរតិតជាតក ទី ៣               341 

  

េចញេទ  ម អញ ( េធ្វើ ) នូវនម ក រ ចេំពះ្រពះមន-

្រពះភគ  នម ក រចេំពះ្រពះសមម សមពុទធទងំ យ  ៧  

្រពះអងគ  ។  

 ប ្ដ បទទងំ យេនះ  បទថ  ក   េម  រកខ   េសចក្ដថី 

ខញុកំលរឭកនូវគុណៃន្រពះរតនៃ្រតទងំ យ  េឈម ះថ  ជអនកេធ្វើករ

រក ឃុ្ំរគងខ្លួនបនេហើយ  ។   

 បទថ ក េម បរ ិ ្ត  េសចក្ដថី សូមបកីរករពរ ក៏ខញុបំនេធ្វើ
េហើយដល់ខ្លួនឯងែដរ  ។   

 បទថ បដកិកមន្តុ   ភូ និ បនដល់ ភូតទងំ យែដលមន

អធយ្រស័យដូចជពស់ ចូរេគចេចញអពីំខញុ េំទ  ។    

 បទថ  េ ហំ  នេម  ភគវេ   េសចក្ដថី  ខញុ េំនះ េធ្វើនូវបរតិ្ត 

យ៉ងេនះេហើយ  េទើបេធ្វើករនម ក រចេំពះ្រពះមន្រពះភគទងំអស់ 

ែដល្រទង់្រ ស់ដឹងេហើយកនុងអតីត  បរនិិព្វ នកន្លងេទេហើយ  ។   

 បទថ  នេម  សត្តននំ  សមម សមពុទធ នំ   េសចក្ដីថ  េ យ

េសចក្ដីពិេសស  ខញុសូំមេធ្វើករនម ក រចេំពះ្រពះសមម សមពុទធទងំ  ៧  

្រពះអងគ  ែដល្រទង់បរនិិព្វ នកន្លងេទេហើយេ យលំ ប់   អធិបបយថ 

អនកទងំ យ    កលេធ្វើករនម ក រយ៉ងេនះេហើយ    ចូររឭកដល់្រពះ

សមម សមពុទធទងំពួងចុះ  ។  
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 ្រពះេពធិសត្វចង្រពះបរតិ្តេនះ ឲយដល់ពួកឥសី   ។   ្រពះបរតិ្តេនះ 

គបប្ីរជបថ េ កេពលទុកកនុងជតកេនះ េ យគថខងេដើម េ្រពះ

ចេ្រមើនេម ្ត កនុង្រតកូលេស្ដចពស់ ( ១ ) ទងំ ៤ ឬេ្រពះសែម្ដងេម ្ត ភវន

ទងំពីរ គឺេ យចេំពះនិងមិនចេំពះ  គួរពិចរ រកេហតុដៃទតេទ   ។ 

 ងំអពីំេពលេនះមក  ពួកឥសីទងំេនះ  ងំេនកនុងឱ ទរបស់

្រពះេពធិសត្វ  ចេ្រមើនេម ្ត   រឭកដល់្រពះពុទធគុណ  ។   កលពួកឥសី

រឭកដល់្រពះពុទធគុណយ៉ងេនះ ពស់ទងំ យក៏េចៀសេចញេទអស់  

្រពះបរមេពធិសត្វក៏ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ   មន្រពហមេ កជទីេទខង

មុខដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   គណៈឥសីកនុងកលេនះ   បនមកជ

ពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ  ឯ្រគូ្របចគំណៈ គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ខនធបរិតតជាតក ទី ៣ ។ 

                                                            

១-កនុងជតកេនះ  បលីអដ្ឋកថ  កនុងទីខ្លះេ កេ្របើពកយថ   អហិ ជ  កនុងទី
ខ្លះ េ កេ្របើពកយថ  នគ ជ  េទើបេយើងែ្របថ  េស្ដចពស់ ឬេស្ដចនគេទ

ម្របេយគេនះ ៗ   ។  
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អដ្ឋកថ វីរកជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

េធ្វើ្រ ប់្រពះសុគតរបស់េទវទត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្ដើមថ   អប ិ  វរីក   បេស សិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ  កល្រពះេថរៈទងំ យនបំរស័ិទរបស់េទវទត្ត

មកគល់្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន ល របុីត្ត  េទវទត្ត

េឃើញពួកអនកេហើយ   បនេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 ្រពះ របុីត្ត្រកបបងគទូំលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន េទវទត្តេធ្វើ
្រ ប់ ម្រពះសុគត  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន ល របុីត្ត េទវទត្តេធ្វើ្រ ប់ ម

តថគតេហើយដល់នូវេសចក្ដីវនិស ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មនិ

ែមនេទ    សូមបកីនុងកលមុន  ក៏ដល់នូវេសចក្ដវីនិសែដរ   ។    កល្រពះ 

េថរៈ្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដសិនធិកនុងកេំណើ តែក្អកទឹក កនុងហិមវន្តបប-

េទស  ្រស័យ្រសះមួយកែន្លង ែក្អកេពធិសត្វេនះមនេឈម ះថ វរីកៈ  ។  
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្រគេនះ  េនកនុងែដនកសី  ្រសូវអងកររកបនេ យលបំក  េឡើងៃថ្លខ្ល ងំ 

មនុស ទងំ យមិន ចឲយចណីំែក្អក ឬេធ្វើករបួងសួងចេំពះយក និង

នគបន   ។   ែក្អកទងំ យ  ក៏េចញអពីំែដនែដល្រកលបំកគម នអ្វីសីុ

េនះ  ចូលេទៃ្រពជេ្រចើន   ។   ប ្ដ ែក្អកទងំេនះ   មនែក្អកមួយ

េឈម ះ សវដិ្ឋកៈ េនកនុងនគរព ណសី  នេំមែក្អកេទកន់លេំនរបស់

ែក្អកេឈម ះវរីកៈ  ្រស័យ្រសះេនះេន្រតង់ចែំណកមួយ   ។    ៃថងមួយ  

ែក្អកសវដិ្ឋកៈែស្វងរកចណីំកនុង្រសះេនះ  េឃើញែក្អកវរីកៈចុះសីុ្រតីេហើយ

េឡើងមក លខ្លួនឲយសងួត  ក៏គតិថ  អញ ្រស័យែក្អកមួយេនះេហើយ  

ចរក្រតបីនេ្រចើន  អញនឹងបេ្រមើែក្អកេនះ  លុះគិតដូេចនះេហើយ  ក៏

ចូលេទរកែក្អកវរីកៈេនះ  ។    

 កលែក្អកវរីកៈសួរថ   កឹ  សមម   មនករអ្វីសម្ល ញ់ ?    

 ែក្អកសវដិ្ឋកៈេនះក៏េឆ្លើយថ  ឥចឆ ម ិ  ត ំ  ម ិ  ឧបដ្ឋហិតុ ំ 

បពិ្រតេ កមច ស់   ខញុចំង់បេ្រមើេ ក  ។   

 ែក្អកេពធិសត្វក៏យល់្រពមថ  ្របៃពេហើយ   ។   ងំអពីំេនះមក

ែក្អកសវដិ្ឋកៈក៏បេ្រមើែក្អកវរីកៈ ។  ចែំណកែក្អកវរីកៈ សីុ្រតីែឆ្អតេហើយ ក៏

ព្ំរតីមកឲយែក្អកសវដិ្ឋកៈ  ។   ចែំណកែក្អកសវដិ្ឋកៈសីុខ្លួនឯងែឆ្អតេហើយ 

ក៏ឲយ្រតីែដលេសសសល់ដល់េមែក្អក  ។  េ្រកយមក  ែក្អកសវដិ្ឋកៈេនះ  

ក៏មនមនះថ     ែក្អកវរីកៈេនះជែក្អកេខម      សូមបអីញកជ៏ែក្អកេខម ែដរ
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ចែំណកែភនក ចពុំះ និងេជើងរបស់ែក្អកវរីកៈេនះ  និងែភនកជេដើមរបស់

អញ ក៏មិនខុសគន  ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ អញមិន្រតូវករ្រតីែដល

ែក្អកេនះចប់មកឲយអញេទ  អញនឹងចប់េ យខ្លួនឯង  ។   ែក្អកសវដិ្ឋកៈ

ក៏ចូលេទរកែក្អកវរីកៈ េហើយេពលថ សម្ល ញ់ ចប់ ងំអពីំេពលេនះ

េទ  ខញុនឹំងចុះកនុង្រសះ  ចប់្រតីសីុេ យខ្លួនឯង  ។ 

 ែក្អកវរីកៈក៏ មឃតថ់ ែនសម្ល ញ់ អនកមិនបនេកើតកនុង្រតកូល

ែក្អកែដលចុះទឹកចប់្រតសីុីេទ  អនកកុវំនិសេឡើយ  ។   ែក្អកសវដិ្ឋកៈេនះ

ក៏មិនេជឿ មិន ្ដ ប់ពកយទូនម នរបស់ែក្អកេពធិសត្វ ចុះ្រសះ មុជេហើយ

េងើបេឡើង មិន ចនឹងែវក យេចញមកបន ជប់េនខងកនុង -

យ  ផុសេឡើង្រតឹមែតចុងចពុំះប៉ុេ ្ណ ះ  ែក្អកសវដិ្ឋកៈេនះដកដេង្ហើម

មិនបន  ក៏អស់ជវីតិកនុងទឹកេនះឯង  ។     

 ្រគេនះ  េមែក្អកែដលជ្របពនធរបស់ែក្អកសវដិ្ឋកៈេនះ  មិន

េឃើញប្ដី្រតឡប់មក  េទើបេទរកែក្អកវរីកៈ  េដើមបដីឹងករ្រប្រពឹត្តេទ  កល

នឹងសួរថ បពិ្រតេ កមច ស់ ែក្អកសវដិ្ឋកៈមនិ្របកដ  េតើែក្អកេនះបត់

េទ     េទើបបនេពលគថទី ១ ថ  

អបិ  វរីក  បេស សិ សកុណំ  មញជុ ភណកំ 

មយរូគវីសងក សំ បតឹ  មយ្ហ ំ សវដិ្ឋកំ  ។ 

ែនែក្អកទឹកេឈម ះវរីកៈ  អនកេឃើញសត្វ ្ល ប   ែដលេពល  
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ពកយពីេ ះ  មនផនួតកដូចជផនួតកៃនេកង ក  ជែក្អកេគក  

េឈម ះសវដិ្ឋកៈ   ជប្ដីរបស់ខញុ ែំដរឬ  ។ 

  ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អបិ  វរីក  បេស សិ េសចក្ដីថ 

បពិ្រតវរីកៈ េ កមច ស់  េឃើញែដរឬេទ ។  

  បទថ  មញជុ ភណកំ  េសចក្ដថី   មនសេំឡងពីេ ះ  ។   ពិត 

ែមនេហើយ ែក្អកញីេនះ រែមងសមគ ល់ថប្ដីរបស់អញមនសេំឡងពីេ ះ

េ យអំ ចៃន គៈ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  េទើបបនេពលយ៉ងេនះ  ។  

   បទថ   មយរូគីវសងក សំ   េសចក្ដីថ   មនសមបុរផនួតកដូចជ

ផនួតកៃនសត្វេកង ក  ។  

 ែក្អកវរីកៈបន ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយ   េទើបេពលថ    ខញុដំឹងទីែដលប្ដី
នងេទ    េហើយបនេពលគថទី ២ ថ  

 ឧទកថលចរស   បកខិ េន 

 និចចំ  មកមចឆេភជិេន 

 តស នុករ ំ សវដិ្ឋេក 

 េស េលហិ  បលិគុណ្ឋិ េ   មេ   ។ 

ែក្អកសវដិ្ឋកៈ កលេធ្វើ មសត្វ ្ល ប អនក្រ ច់េទកនុង 

ទឹកនិងេលើេគក  បនបរេិភគ្រតី្រសស់ជនិចចេនះ   ្រតូវ  

យព័នធព័ទធ ្ល ប់េទេហើយ  ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ឧទកថលចរស     បនដល់   ជ

អនក ច្រ ច់េទបន  ទងំកនុងទឹកនិងេលើេគក  ។ 

 បទថ  បកខិ េន  េនះ  ្រពះេពធិសត្វេពលសេំ ដល់ខ្លួនឯង  ។ 

 បទថ  តស នុករ ំ  េសចក្ដីថ   កលេធ្វើ្រ ប់ មករិយិរបស់

ែក្អកទឹកេនះ  ។ 

 បទថ   េស េលហិ  បលិគុណ្ឋិ េ    មេ    បនដល់  កល 

ចូលេទកន់ទឹក ្រជមុជចុះ េហើយមិន ចេងើបេឡើងបន េ្រពះ្រតូវ

យព័នធព័ទធ  ក៏ ្ល ប់កនុងទឹកេនះឯង  ។    នងចូរេមើលចុះ   នុ៎ះចពុំះ

របស់    ។       

 េមែក្អកេនះបន ្ដ ប់ដូេចន ះក៏េ កេ ខូចចតិ្ត ្រតឡប់េទកន់

នគរព ណសីវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ែក្អកសវដិ្ឋកៈកនុងកលេនះ  បនមកជ

េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកែក្អកវរីកៈ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា វីរកជាតក ទី ៤ ។ 
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អដ្ឋកថ គេងគយយជតក  
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
ជសម្ល ញ់នឹងគន ពីររូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើម

ថ   េ ភន្ត ិ  មចឆ    គេងគយយ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮមកថ  ភិកខុ ពីររូបេនះ ជកុលបុត្តអនកនគរ វតថី បួសកនុង

សនេហើយ  មិនបនបេំពញអសុភភវនេទ  ចូលចិត្តែតសរេសើររូប 

េដើរជែជកប៉ប៉ច់ប៉េប៉ចែតេរឿងរូប   ។    ៃថងមួយ  ភិកខុទងំពីររូបេនះ 

ជែជកគន អពីំរូបថ េ កមនរូបល្អ ខញុកំ៏មនរូបល្អែដរ េឃើញ្រពះេថរៈ

មួយរូបែដលគងេ់នមនិឆង យ កនិ៏យយថ ្រពះេថរៈរូបេនះនឹងដងឹថ 

េយើងមនរូបល្អឬក៏មិនល្អ  េទើបចូលេទរក្រពះេថរៈសួរថ  បពិ្រតេ ក

មច ស់  ខញុទំងំពីររូបេនះ   អនក មនរូបល្អ ?  

 ្រពះេថរៈេឆ្លើយថ ខញុ េំនះឯង ្អ តជងពួកេ ក  ។   ភិកខុកេំ ះ

ទងំពីររូបេនះ គិតថ េ ក ចស់រូបេនះ មិនេឆ្លើយនឹងសណួំរែដល

ពួកេយើងសួរ   ែបរជេឆ្លើយនឹងសណួំរែដលពួកេយើងមិនបនសួរេទវញិ   

េជរបរភិសរួចេដើរេចញេទ   ។   កិរយិរបស់ភកិខុ ពីររូបេនះ  បន្របកដ

ដល់ភិកខុសងឃ  ។ 

 ៃថងមួយ  ភកិខុទងំ យអងគុយ្របជុកំនុងេ ងធមមសភ  សនទនគន ថ
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បនឮថ ្រពះេថរៈចស់មួយអងគ បនេធ្វើឲយភកិខុកេំ ះអួតនូវរូបទងំពីរ

អងគេនះខម ស   ។   ្រពះបរម ្ដ   េស្ដចយងមក  ្រទង់្រ ស់សួរថ  

មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទន

គន េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។    កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះ

អងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ

យ ភិកខុកេំ ះពីររូបេនះ  មិនែមនសរេសើររូបែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ    សូមបកីនុងកលមុន   ភិកខុទងំពីររូបេនះក៏្រ ច់សរេសើររូប

ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្ត្រគប់្រគង ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វបដសិនធិជរុកខេទវ  េន្រតង់េឆនរសទឹងគងគ   ។ 

្រគេនះ មន្រតីពីរ  ្រតមួីយេនកនុងសទឹងគងគ   ្រតីមួយេនកនុងសទឹងយមុន 

បន្របែកកគន េរឿងរូប េន្រតងស់ទឹងគងគ និងសទឹងយមុនែដល្របសព្វមុខ

គន ថ េយើងមនរូប ្អ ត ឯងមិន ្អ តេទ េឃើញអេណ្ដើ កមួយេននឹងសទឹង

គងគ មនិឆង យអពីំទីេនះ  ក៏គិតថ  អេណ្ដើ កេនះគង់នឹងដងឹថ  េយើងទងំ

ពីរ  អនក ្អ តជងអនក    េទើបចូលេទរកអេណ្ដើ កេនះេហើយសួរ

ថ   កឹ   នុ   េខ   សមម   កចឆប   គេងគេយយ   េ ភត ិ  ឧទហុ  

យមុេនេយយ  ែនសម្ល ញ់អេណ្ដើ ក  ្រតីែដលេនកនុងសទឹងគងគ ្អ ត   ឬក៏

្រតីែដលេនកនុងសទឹងយមុន ្អ ត ? 
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 អេណ្ដើ កេឆ្លើយថ   គេងគេយយប ិ   េ ភត ិ   យមុេនេយយប ិ

េ ភតិ   តុេម្ហហិ   បន   ទ្វហិីបិ   អហេមវ   អតិេរកតរ ំ  េ ភម ិ 

្រតីែដលេនកនុងសទឹងគងគ កម៏នរូបល្អ  ្រតីែដលេនកនុងសទឹងយមុនកម៏ន

រូបល្អែដរ  ប៉ុែន្តខញុ ំ ្អ តៃ្រកែលងជងអនកទងំពីរេទេទៀត  កលនឹង

្របកសេសចក្ដីេនះ   េទើបេពលគថទី ១ ថ 

េ ភន្តិ  មចឆ   គេងគយយ អេថ  េ ភន្តិ  យមុន 

ចតុបបទយ ំ បុរេិ  និេ្រគធបរមិណ្ឌ េ  

ឦសកយតគីេ   ច សេព្វ  វ  អតិេ ចតិ  ។  

្រតីទងំ យ  េនកនុងទេន្លគងគ ក៏ល្អ  ្រតីទងំ យេនកនុង

ទេន្លយមុនក៏ល្អ ែតបុរសមនេជើង ៤ េនះ មនបរមិណ្ឌ ល

ដូចេដើមៃ្រជផង មនកែវងដូចចេនទ លៃនរថផង ល្អរុងេរឿង

េលើសអនកទងំ យ ល់គន េទេទៀត  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ចតុបបទយ ំ េនះ  អេណ្ដើ កេពល

សេំ ដល់ខ្លួនេនះឯងថ  បុរសែដលមនេជើង ៤  ។ 

 បទថ  និេ្រគធបរមិណ្ឌ េ    គឺ  មនបរមិណ្ឌ លដូចេដើមៃ្រជ 

ែដលដុះេឡើងល្អេហើយ  ។ 

 បទថ   ឦសកយតគីេ   គឺ  មនកែវងដូចចេនទ លៃនរថ  ។ 

 បទថ  សេព្វ  វ  អតិេ ចតិ   េសចក្ដីថ   អេណ្ដើ កែដលបរបូិណ៌
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េ យ្រទង់្រទយេពលថ  អនកែដលល្អរុងេរឿងជងអនកទងំ យ  គឺខញុ ំ

េនះឯង   ល្អរុងេរឿងជងអនកទងំ យ ល់គន េទេទៀត   ។ 

 ្រតី ្ដ ប់ពកយរបស់អេណ្ដើ កេហើយេពលថ ែនអេណ្ដើ ក ្រកក ់

អនកមិនេឆ្លើយនឹងសណួំរែដលខញុសួំរ  ្រតឡប់ជេឆ្លើយនូវសណួំរែដលខញុមំិន 

បនសួរេទវញិ   េហើយេពលគថទី ២ ថ  

យ ំ បុចឆេិ   ន  តំ  អកខ  អញញំ   អកខ តិ  បុចឆេិ  

អត្តបបសំសេក  េបេ  នយ ំ អ ម ក  រុចចតិ  ។ 

េយើងសួរេហតុ    មិន្របប់េហតុេនះ   េយើងសួរេហើយ 

្រតឡប់្របបេ់ហតុដៃទវញិ សត្វសរេសើរែតខ្លួនឯងេនះ មិន 

គប់ចិត្តេយើងេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ អត្តបបសំសេក បនដល់ អនក 

េពញចិត្តសរេសើរែតខ្លួនឯង   គឺសរេសើរខ្លួនឯង  ។ 

 បទថ  នយ ំ  អ ម ក  រុចចត ិ  េសចក្ដីថ  អេណ្ដើ ក ្រកក់េនះ 

មិនេពញចតិ្ត គឺមិនគប់ចិត្តេយើងេទ  ។  ្រតីទងំពីរ្រពួសទឹក កអ់េណ្ដើ ក

េហើយ  ក៏េទកន់លេំនរបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រតីទងំពីរកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ
កេំ ះពីររូបេនះឯង   អេណ្ដើ កបនមកជភកិខុចស់    ចែំណករុកខេទវ



352 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ែដលេន្រតង់េឆនរសទឹងគងគ  បនេឃើញេហតុករណ៍កនុងកលេនះ គ ឺ 

តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា គេងគយយជាតក ទី ៥ ។ 

 

អដ្ឋកថ ករុងុគមិគជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ ឥងឃ វទធមយ ំ

បសំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ កនុងកលេនះ ្រពះ ្ដ ្រទង់្រពះស ្ដ បថ់ 

ភិកខុ េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះអងគ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន ល

ភិកខុទងំ យ េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់តថគត ែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមនេទ សូមបកីនុងកលមុន ក៏ពយយមផ្ដ ច្់រពះ

ជនមរបស់តថគតែដរ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តេ្របើស  េនកនុងៃ្រពេលបះ

មួយ  មិនឆង យអពីំទីេនះ មន្រសះមួយេនកនុងៃ្រព  េនជិត្រសះេនះ 
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មនសត្វចចតមួយេឈម ះសតបត្ត  ្រស័យេន្រតង់ចុងេឈើមួយេដើម  ។  

េនកនុង្រសះេនះ មនអេណ្ដើ កមួយ  សត្វទងំ ៣ េនះ ជសម្ល ញ់នឹងគន  

សត្វនីមួយ ៗ ្រស ញ់គន ស់  ។   

 ្រគេនះ  ្រពន្រមឹគមន ក់្រ ច់េទកនុងៃ្រព េឃើញ ន មេជើងរបស់

្រពះម សត្វ្រតង់កពំងស់្រមប់ចុះផឹកទឹក ក៏ ក់អនទ ក់្រព័្រតរងឹដូច្រច-

កែ់ដក េហើយ្រតឡប់េទ  ។  ្រពះេពធិសត្វមកផឹកទឹក ជប់អនទ ក់ ងំ

អពីំបឋមយម  ក៏ែ្រសកឲយដងឹថ ខ្លួនជបអ់នទ ក់េហើយ  ។  សត្វចចត

បនឮសេំឡងរបស់្រពះម សត្វ ក៏ចុះអពីំចុងេឈើ អេណ្ដើ កក៏េឡើងអពីំ

ទឹក  ្របឹក គន ថ   កឹ  នុ   េខ   កតព្វំ   េតើគួរេធ្វើដូចេម្ដច  េទើបល្អ ?  

 សត្វចចតក៏្របប់អេណ្ដើ កថ សមម  តវ  ទន្ត   អតថិ,  ត្វំ   ឥម ំ 

បសំ  ឆិនទ , អហំ  គន្ត្វ   យថ  េ   នគចឆតិ , តថ  ករសិ មិ  

ឯវ ំ  អេម្ហហិ  ទ្វហិី  កតបរកកេមន  ស េយ  េន  ជីវតិំ  លភ-ិ

ស តិ  ែនសម្ល ញ់អេណ្ដើ ក   អនកមនេធមញ  ចូរកេករអនទ ក់េនះចុះ  ខញុ ំ

នឹងេធ្វើ្រពនមិនឲយមកបន េ យេសចក្ដពីយយមែដលេយើងទងំពីរេធ្វើ
េនះ សម្ល ញ់របស់េយើងនឹងរួចផុតអពីំេសចក្ដី ្ល ប់  កលនឹង្របកសនូវ 

េសចក្ដីេនះ    េទើបេពលគថទី ១ ថ  

ឥងឃ  វទធមយ ំ បសំ ឆិនទ  ទេន្តហិ  កចឆប 

អហំ  តថ  ករសិ ម ិ យថ  េនហិតិ  លុទធេក ។ 
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មន លអេណ្ដើ ក   សូមអនកកត់ នូវអនទ ក់្រព័្រត   េ យេធមញ 

ចុះ    េយើងនឹងេធ្វើ្រពនមិនឲយមកបន  ។ 

 អេណ្ដើ កកេ៏ផ្ដើមកត់អនទ ក់ សត្វចចតក៏ទរំង់ចេំនេលើេដើមេឈើ 

ែដលេនមិនឆង យអពីំផទះរបស់នយ្រពន   ។   នយ្រពនកន់លែំពង

េចញអពីំផទះកនុងេពលេទៀបភ្លឺ  សត្វចចតដឹងថ  នយ្រពនេចញអពីំផទះ   

េហើយកស៏ម្លប ្ល ប  យកចពុំះចកឹនយ្រពនែដលេចញ មទ្វ រមុខ  ។  

នយ្រពនគិតថ  អញ្រតូវសត្វកឡកណ្ណី ្រចសេហើយ  ក៏្រតឡបេ់ទ

េដកបន្តិចេហើយេ្រកកេឡើងកនល់ែំពងេចញេទេទៀត  ។   សត្វចចត

គិតថ   កលមុននយ្រពនេចញ មទ្វ រមុខ   េពលេនះគង់នឹងេចញ

េទ មទ្វ រេ្រកយ  េទើបេទទេំនេលើមត់ទ្វ រេ្រកយ   ។   ចែំណក្រពន

គិតថ  កលអញេចញ មទ្វ រមុខ  ក៏ចួបសត្វកឡកណ្ណី   េពលេនះ 

អញនឹងេចញ មទ្វ រេ្រកយ  លុះគិតដូេចន ះេហើយ   ក៏េចញេទ ម

ទ្វ រេ្រកយ   សត្វចចតេនះកឆ៏បចកឹ្រពនម្ដងេទៀត  ្រពនគិតថ  អញ

្រតូវសត្វ វេនះចឹកេទៀតេហើយ   ។   េពលេនះ សត្វេនះគង់នឹងមិន

ឲយអញេចញេទេទ  េដករង់ចដំល់ៃថងរះ សឹមេទចុះ   ។   លុះៃថងរះេឡើង  

េទើបកន់លែំពងេចញេទ សត្វចចតេនះ្របញបេ់ទ្របប់្រពះេពធិ- 

សត្វថ  ្រពនកពុំងេដើរមក  ។   កនុងេពលេនះ អេណ្ដើ កខអំនទ ក់្រព័្រត

ច ់ េនសល់មួយសរៃសេទៀត  ប៉ុែន្តេធមញរបស់អេណ្ដើ កេសទើរែត្រជុះ  
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មត់េពរេពញេទេ យឈម  ។  ្រពះេពធិសត្វេឃើញនយលុទទបុត្ត

េនះកន់លែំពងេដើរមក េ យរហ័សដូចេផ្លកបេនទ រ  កខ៏អំនទ កមួ់យ

សរៃសេនះ ច់  េហើយរត់ចូលៃ្រព   ។   សត្វចចតទេំនេលើចុងេឈើ 

អេណ្ដើ កេដកេនកនុងទីេនះឯង េ្រពះមនរបួសធងន ់ ។ ្រពនេឃើញ

អេណ្ដើ កកច៏ប់ កក់េំ្របង  រួចយកេទពយួរទុកេននឹងេដើមេឈើមួយ  ។  

្រពះេពធិសត្វ្រតឡប់មកេមើលដឹងថ   អេណ្ដើ ក្រតូវ្រពនចប់េហើយ   ក៏

គិតថ  អញនឹងជួយសម្ល ញ់របស់អញឲយរួចផុតអពីំករអស់ជីវតិ   េទើប

េធ្វើដូចជអស់កម្ល ងំ  សែម្ដងខ្លួនឲយ្រពនេឃើញ   ។   ្រពនគិតថ  ្រមឹគ

េនះ  ពិតជអស់កម្ល ងំេហើយ   អញនឹងសម្ល ប់    លុះគតិដូេចន ះេហើយ 

ក៏កន់លែំពងេដើរ ម   ។   ្រពះេពធិសត្វេទមិនឆង យេពក  មិនជិតេពក  

បេញឆ ត្រពនេហើយចូលកន់ៃ្រព  លុះដឹងថ្រពនេទឆង យេហើយកជ៏ន់

ឲយមន ន មេជើងទុកេដើមបបីេញឆ ត្រពន េហើយេទ មផ្លូ វដៃទេ យ

រហ័សដូចខយល់បក ់   យកែសនងឆកឹះកេំ្របងេឡើងេហើយទម្ល ក់េទេលើដី  

វធ័េធ្វើឲយរែហកេហើយនអំេណ្ដើ កេចញមក  ។  សូមបសីត្វចចតក៏ចុះមក

អពីំចុងេឈើ  ្រពះេពធិសត្វ កលនឹងឲយឱ ទដល់សត្វទងំពីរេនះ ក៏

បនេពលថ  ខញុបំនជីវតិក៏េ្រពះ ្រស័យអនកទងំពីរ  កិចចែដលគួរេធ្វើ
ចេំពះសម្ល ញ់  អនកទងំពីរបនេធ្វើចេំពះខញុ េំហើយ  េពលេនះ  ្រពនគង់

នឹងមកចបពួ់កេយើងេទៀត  ែនសត្វចចត  េ្រពះេហតុដូេចន ះ   ចូរអនកន ំ
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កូនតូចៗ  របស់អនកេទកន់ទីដៃទចុះ  សម្ល ញ់អេណ្ដើ ក  អនកកចុ៏ះកន់

ទឹកែដរចុះ   ។    សត្វទងំពីរេនះ  ក៏េធ្វើ មឱ ទរបស់្រពះេពធិសត្វ  ។ 

 ្រពះ ្ដ   កល្រទង់្រ ស់ដឹងេហើយ  េទើប្រ ស់គថទី ២ ថ  

កចឆេប  បវសីិ   រ ឹ កុរុេងគ   បវសីិ  វន ំ

សតបេ ្ត   ទុមគគម្ហ  ទេូរ  បុេត្ត  អបនយិ  ។ 

អេណ្ដើ កចូលេទកនទឹ់ក សត្វេ្របើសក៏ចូលេទៃ្រព ឯសត្វ

ចចត  បននកូំនទងំ យ  អពីំចុងេឈើ  េទកនុងទីឆង យ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អបនយិ  េសចក្ដីថ បនេទេហើយ 

គឺ  នកូំនេទេហើយ   ។   

 ចែំណកនយ្រពនមកកន់ទីេនះ មិនេឃើញសត្វ មួយ ចប់

កេំ្របងែដល ច់េលើកេឡើង េហើយក៏េទមនស   រួច្រតឡប់េទកនផ់ទះ

របស់ខ្លួន   ។   សត្វទងំ ៣ េនះ  រួចផុតអពីំអនទ ក់   ្រស ញ់សនិទធ ន ល

គន ដ បអស់ជីវតិ  េ្រកយអពីំអស់ជីវតិ   ក៏េទ មយថកមម    ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ្រពនៃ្រពកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត

កនុងកលឥឡូវេនះ  សត្វចចតបនមកជ របុីត្ត  អេណ្ដើ កបនមកជ

េមគគ ្ល ន   ចែំណកេ្របើស  គឺ   តថគត   េនះឯង   ៕ 
ចប ់អដឋកថា កុរុងគមិគជាតក ទ ី៦ ។ 
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អដ្ឋកថ អស កជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ភរយិចស់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ   អយមស ក េជន   ដូេចនះជេដើម  ។ 

  េសចក្ដីពិ ្ដ រថ ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ មន លភិកខុ  

បនឮថ   អនកអផ ុក  ពិតែមនឬ ?   

 ភកិខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ពិតែមន  ។   

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរេទៀតថ  មន លភិកខុ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើប

អនកអផ ុក ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   េ្រពះភរយិចស់របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុ   ្រស្តីេនះ្រស ញ់អនក

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន  អនកក៏បន

ទទួលទុកខធេំ្រពះ ្រស័យ្រស្តីេនះែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតី

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងកលកន្លងេទេហើយ ្រពះ ជ្រពះនមថ ្រពះបទអស កៈ 

្រគប់្រគង ជសមបត្តកិនុងនគរេឈម ះបដលិ  ែដនកសី  ។  ្រពះអងគមន

អគគមេហសី្រពះនមថ ឧព្វរ ី ជទី្រស ញ់េ្របស្របណរបស់្រពះអងគ 
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មនរូបេឆមេ មពណ៌គួរឲយគយគន់ មន្រពះឆវេីលើសមនុស ទងំពួង  

ប៉ុែន្តមនិដល់ពណ៌សមបុរជទិព្វេទ   ។   េ្រកយមក្រពះនងកអ៏ស់្រពះជនម 

ទងំែដលរូបេន ្អ ត ្រពះ ជ្រទង់េ យេ ក េ យទុកខេទមនស

យ៉ងៃ្រកែលង េ្រពះករអស់្រពះជនមរបស់្រពះនងេនះ ។ ្រពះ ជ

បញជ ឲយេលើក្រពះសពរបស់្រពះនង ក់កនុងមឈូស េហើយ ក់េ្របង 

េលើកយកេទតមកល់ទុកេ្រកម្រក ្រពះបនទំ  ្រទង់អត់្រពះ្រកយ រ  ផទំ

បរេិទវនករ ។ ្រពះ ជម  ្រពះ ជបិ  ពួក្រពះញតិ មិត្ត មតយ 

្រពហមណ៍ គហបតីជេដើម នគំន លួងេ មថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព 

សូម្រទង់កុេំ យេ កេឡើយ  សងខ រទងំ យជរបស់មិនេទៀង  កម៏ិន

ចឲយ្រទង់េ្រតកអរបន   ។   ្រពះ ជ្រទង់បរេិទវនករដូេចន ះអស់ ៧ 

ៃថង  ។  កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វជ បសសេ្រមចអភញិញ   ៥ 

និងសមបត្តិ ៨ េនកនុងហិមវន្តបបេទស  ចេ្រមើនអេ កកសិណ្រតួត

េមើលជមពូទ្វីបេ យទិព្វចកខុ   េទើបេឃើញ្រពះ ជបរេិទវនករយ៉ងេនះ 

ក៏េ ះមក ម កសេ យឥទធ នុភព  េហើយចុះកនុង្រពះ ជឧទយន   

គង់េលើផទ ងំសិ មងគលដូចបដិមមស  ។ 

 ្រគេនះ មណពអនកបដលិនគរមន ក ់ េទកន់្រពះ ជឧទយន

េឃើញ បសេពធសិត្វក៏ចូលេទថ្វ យបងគ ំ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វេធ្វើ  

បដិស ្ឋ រៈចេំពះមណពេនះេហើយសួរថ   មន លមណព  ្រពះ ជ
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្រទង់ ងំេនកនុងធម៌ឬ ? 

 មណពេឆ្លើយថ បពិ្រតេ កមច ស់ ្រពះ ជ្រទង់ ងំេនកនុងធម ៌ 

ប៉ុែន្ត្រពះអគគមេហសីរបស់្រពះអងគអស់្រពះជនមេហើយ   ្រពះ ជយក្រពះ

សពរបស់្រពះនង កក់នុងមឈូស េហើយ្រទង់្រពះកែន ងេ យេ ក

យ៉ងខ្ល ងំ  ៃថងេនះជៃថងទី ៧ េហើយ  េ កមច ស់មនិនិមន្តេទជួយ្រពះ

ជឲយ្រទងផុ់តចកទុកខខ្លះេទឬ កលអនកមនសីលដូចេ កមច ស់េន

មន     សមគួរនឹងឲយ្រពះ ជេ យទុកខដូេចន ះឬ  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ ែនមណព ម មិន គ ល់្រពះ ជ 

្របសិនេបើ្រពះ ជ្រទងយ់ងមកសួរ ម  ម េនះឯងនឹងទូល្របប់ទី

កែន្លងែដល្រពះមេហសីេទេកើត េហើយនឹងឲយ្រពះនង្រ ស់សនទនជ

មួយ្រពះ ជ  ។ 

 មណពេពលថ   បពិ្រតេ កមច ស់  េបើដូេចន ះ សូមេ កមច ស់

គង់រង់ចេំនកនុងទីេនះ ទ្រមខំញុយំង្រពះ ជឲយេស្ដចយងមកទីេនះ  ។   

មណពេនះទទួលេប្ដជញ របស់្រពះេពធិសត្វេហើយ កេ៏ទគល់្រពះ ជ

្រកបទូលេសចក្ដីេនះ  េហើយទូលបន្តថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   ្រទង់គួរ

ែតយងេទកន់សមន កបុ់គគលអនកមនចកខុ ទិព្វ  ។  ្រពះ ជ្រទង់សបបយ

្រពះទយ័េ យ្រទង់បនឮថ នឹងបនេឃើញ្រពះនងឧព្វរ ី េស្ដច្រទង់

េឡើងរថេទកន់្រពះ ជឧទយន ថ្វ យបងគ្ំរពះម សត្វ េហើយ្រទងគ់ង់
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កនុងទីដ៏សមគួរមួយ រួច្រ ស់សួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់  បនឮថ  េ ក 

មច ស់ដងឹទីេកើតៃន្រពះនងឧព្វរ ី  ពិតឬ  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ   បពិ្រតម ជ  ពិតែមន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរេទៀតថ  េតើ្រពះនងេកើតេនទី  ? 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  បពិ្រតម ជ  ្រពះនង្រសវងឹកនុងរូប 

្រស័យករ្រសវងឹមិនេធ្វើអេំពើល្អ   េទើបេទេកើតកនុងកេំណើ តសត្វកេំពង  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ខញុមំិនេជឿ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  េបើដូេចន ះ ម នឹងបង្ហ ញ្រពះអងគ  

េហើយឲយសនទនជមួយ្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ្របៃព ស់  សូមឲយ្រពះនងនិយយចុះ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វបនេធ្វើឲយសត្វកេំពងពីរមក េ យ នុភព

របស់ខ្លួន េ យអធិ ្ឋ នថ សូមឲយសត្វកេំពងពីរែ្រជក ចម៍េគេចញ

មកចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ ជចុះ  ។  សត្វកេំពងពីរក៏េចញមក ម

ករអធិ ្ឋ នេនះ  បសេពធិសត្វ  កលនឹងបង្ហ ញ្រពះេទវ ី  េទើបទូល

ថ ម បពិ្រត ្រពះេទវឧីព្វរេីនះែបកអពីំ្រពះអងគេទេហើយ េពលេនះ 

កពុំងែតេដើរ មេ្រកយកេំពងេឈម លមក  សូម្រពះអងគ្រទង់ទតចុះ   ។   

 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុមំិនេជឿថ  សត្វែដល

េកើតកនុងកេំណើ តសត្វកេំពង  ជនងឧព្វរេីទ  ។ 
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 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  ម បពិ្រត  ម នឹងឲយសត្វកេំពងេនះ

និយយ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   សូមេ កមច ស់  ឲយនិយយចុះ  ។ 

 ្រពះម សត្វ កលនឹងឲយសត្វកេំពងនិយយេ យ នុភព

របស់ខ្លួន  ក៏បនេ ថ  ែននងឧព្វរ ី ។ 

 សត្វកេំពងញីេនះេឆ្លើយតបជភ មនុស ថ មនករអ្វីេ ក

មច ស់ ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   កនុងអត្តភពកន្លងេទ   នងជអ្វី ? 

 សត្វកេំពងញីេឆ្លើយថ ខញុ ំជអគគមេហសីរបស់្រពះបទអស កៈ

េឈម ះ ឧព្វរ ីេ កមច ស់  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ  កឹ  បន  េត  ឥទនិ  អស ក ជ 

បិេយ, ឧទហុ េគមយបណេក   េពលេនះ ្រពះ ជអស កៈ 

េនជទី្រស ញ់របស់នង ឬកស៏ត្វកេំពងេឈម លជទី្រស ញ់របស់

នង   ?  

 សត្វកេំពងញីេនះេឆ្លើយថ   ភេន្ត  េ   មយ្ហ ំ  បុរមិជតយិ  

មេិក,  តទ  អហំ  ឥមសម ឹ  ឧយយេន  េតន  សទធឹ  របូសទទ -

គនធរសេផដ្ឋេព្វ  អនុភវមន  វចិរ,ឹ   ឥទនិ  បន   េម  ភវសេងខប-

គតកលេ    ប ្ឋ យ   េ   កឹ  េ តិ , អហញ្ហិ   ឥទន ិ  
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អស ក ជនំ  មេរ ្វ   តស   គលេ ហិេតន  មយ្ហ ំ  មិក-

ស   េគមយបណកស   បេទ  មេកខយយ ំ    បពិ្រតេ កមច ស់  

្រពះ ជជ្រពះ ្វ មរីបស់ខញុកំនុងជតិមុន ្រគេនះ ខញុ ្ំរ ច់សរេសើររូប 

សេំឡង ក្លនិ រស េផដ្ឋព្វៈ ជមួយ្រពះ ជេនះ កនុងឧទយនេនះ ប៉ុែន្ត

េពលេនះ ខញុ េំទកន់ភពេផ ងគន េហើយ ្រពះ ជអស កៈេនះនឹងជអ្វី
នឹងខញុ  ំ  ខញុនឹំងសម្ល ប្់រពះបទអស កៈ យកឈមកនុងបពំង់ករបស់្រពះអងគ 

មក ងេជើងកេំពងេឈម លែដលជ ្វ មរីបស់ខញុ  ំ  េហើយបនេពល

គថទងំេនះ   េ យភ របស់មនុស កនុងក ្ដ លបរស័ិទថ  

អយមស ក េជន េទេ   វចិរេិ   មយ 

អនុកមយកេមន បិេយន  បតិន  សហ  ។ 

( កលពីេដើម ) ឧយយន្របេទសេនះ  ខញុបំន្រ ច់េទ

ជមួយនឹងេស្ដចអស កៈ  ជប្ដី  ជទី្រស ញ់  ែដលខញុ ំ

្របថន េគ  េគ្របថន នូវខញុ  ំ ។ 

នេវន  សុខទុេកខន   េប ណំ  អបថិិយយត ិ

ត ម   អស ករញញ វ កីេ   បយិតេ   មម ំ ។ 

េសចក្ដីសុខនិងទុកខថមី ែតងបិទបងំនូវសុខនិងទុកខចស់ 

េ្រពះេហតុេនះ    សត្វកេំពងេឈម ល   ជទី្រស ញ់

របស់ខញុជំងេស្ដចអស កៈេទេទៀត  ។ 
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 ប ្ដ បទទងំ យេនះ  បទថ  អយមស ក េជន  េទ-

េ   វចិរេិ   មយ  េសចក្ដីថ  ឧទយន្របេទសែដលជទីមេនរមយ

េនះ  ខញុធំ្ល ប់បន្រ ច់េទជមួយេស្ដចអស កៈ  ។ 

 ពកយថ  អនុ  កនុងបទថ    អនុកមយកេមន   ្រតឹមែតជ  

និបតប៉ុេ ្ណ ះ  ។  េសចក្ដថី ខញុ ្ំរស ញ់្រពះ ជអស កៈេនះ បន

្រ ច់្រក លជមួយ្រពះ ជែដលខញុ ្ំរស ញ់  ។ 

 បទថ  បិេយន  បនដល់  ជទី្រស ញ់កនុងអត្តភពេនះ  ។ 

 បទថ  នេវន  សុខទុេកខន  េប ណំ  អបថិិយយតិ   េសចក្ដ ី 

ថ  សត្វកេំពងញីេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  សុខចស់  ្រតូវសុខថមី
បិទបងំ   ទុកខចស់  ្រតូវទុកខថមីបិទបងំ  េនះជធមម ៃនេ ក  ។ 

 បទថ   ត ម    អស ករញញ វ    កីេ    បិយតេ    មម ំ  

េសចក្ដីថ េ្រពះសុខទុកខចស់ ្រតវូសុខទុកខថមបីិទបងំ េ្រពះេហតុេនះ 

េទើបកេំពងេឈម ល ជទី្រស ញ់របស់ខញុ ៃំ្រកែលងជង្រពះបទអស កៈ 

រយដង  ពន់ដងេទេទៀត  ។ 

 ្រពះបទអស កៈ ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយ  ្រទង់មនវបិបដ-ិ

រ ី ្រទង់េនគង់កនុងទីេនះឯង ្រ ស់ឲយយកសព្រពះេទវេីចញ ្រទង់

្រសង់្រពះកយ ចូលេទថ្វ យបងគ្ំរពះេពធិសត្វ េហើយេទើបេស្ដចយង

ចូលកន់នគរ   អភិេសក្រស្តីដៃទជអគគមេហសី  ្រទង់្រគប្់រគង ជសមបត្ត ិ
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េ យធម៌    ។    

 ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វថ្វ យឱ ទដល់្រពះ ជ ឲយ្រទង់អស់

េសចក្ដីេ កេហើយ   ក៏្រតឡប់េទកន់ៃ្រពហិមពន្តវញិ  ។ 

  ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌  ភិកខុអនកអផ ុកេនះ 

បនសេ្រមចេ បត្តិផល េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ ្រពះេទវឧីព្វរកីនុង

កលេនះ  បនមកជភរយិចស់  ( របស់ភកិខុ ែដលអផ ុក )  កនុងកល

ឥឡូវេនះ  ្រពះបទអស កៈ បនមកជភិកខុ ែដលអផ ុកេនះ  មណព

បនមកជ របុីត្ត   ចែំណក បសកនុងកលេនះ គឺ   តថគត  េនះ

ឯង   ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា អសសកជាតក ទ ី៧  ។ 
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អដ្ឋកថ សុសំមុរជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

េទវទត្ត  ែដលពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះអងគ  េទើប្រ ស់្រពះធមម-

េទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  អលេមេតហិ  អេមពហិ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ កនុងកលេនះ ្រពះ ្ដ ្រទង់្រពះស ្ដ បថ់ 

ភិកខុ េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះអងគ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន ល

ភិកខុទងំ យ េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់តថគត ែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុនក៏ពយយមផ្ដ ច្់រពះ

ជនមរបស់តថគតែដរ ប៉ុែន្តមិន ចេធ្វើ្រតឹមែតករតក់ស្លុតឲយេកើតដល់

តថគតបនេឡើយ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទ 

េនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះេពធិសត្វបដសិនធិកនុងកេំណើ តពនរ េនកនុងហិមវន្ត-

បបេទស មនកម្ល ងំដូចដរំ ី រ  សមបូណ៌េ យសនទុះ  មន ងកយធ ំ

ដល់្រពមេ យលម្អ  រស់េនកនុងៃ្រព  ្រតង់សទឹងបត់  ។   កនុងកលេនះ 

មន្រកេពើមួយេនកនុងសទឹងគងគ  ្របពនធរបស់្រកេពើេនះេឃើញ ងកយ

របស់្រពះម សត្វក៏្របប់ប្ដីថ   អហំ   មិ   ឯតស    កបិ ជស  
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ហទយមំសំ  ខទតុិកម  បពិ្រតអនកជមច ស់ ខញុចំង់សីុេបះដូងរបស់

េស្ដច ្វ េនះ  ។ 

 ្រកេពើជប្ដីេពលថ  ភេទទ មយ ំ ជលេគច ,  ឯស  ថលេគ-

ចេ , កន្ត ិនំ គណ្ហិ តុំ សកខិស ម   ែននងដ៏ចេ្រមើន េយើងជសត្វ

្រ ច់េទកនុងទឹក ្វ ជសត្វ្រ ច់េទេលើេគក េយើងនឹងចប់ ្វ េនះ 

បនដូចេម្ដច ?  

 ្រកេពើញីេពលថ េ ក្រតូវរកឧបយចប់េស្ដច ្វ េនះឲយបន  

្របសិនេបើចប់េស្ដច ្វ េនះមិនបន  ខញុមុំខជ ្ល ប់  ។  

 ្រកេពើជប្ដលួីងេ មថ ែននង កុ្ំរពួយេឡើយ មនឧបយមួយ  

អញនឹងយកេបះដូងេស្ដច ្វ េនះ  ឲយនងសីុឲយទល់ែតបន  លុះេពល

ដូេចនះេហើយ ក៏ចូលេទរក្រពះេពធិសត្វ  កនុងេពលែដល្រពះេពធិសត្វ

មកផកឹទឹកកនុងសទឹងគងគ     េហើយអងគុយស្រមកេលើេឆនរសទឹងគងគ េនះ   ។ 

 ្រកេពើេឈម លេនះេពលថ    ែនេស្ដចពនរ   អនកសីុែផ្លេចកកនុងទី

េនះ   ្រ ចេ់ទកន់ទីែដលធ្ល បេ់ទែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ   េ្រតើយខងនយៃន

សទឹងគងគ   មនែផ្លេឈើែដលមនរសឆង ញ់េ្រចើន ស់  មនែផ្ល ្វ យ  ែផ្ល

្រពីងជេដើម   អនកមិនេទសីុែផ្លេឈើេនទីេនះេទឬ ? 

 េស្ដច ្វ េពលថ  ែន្រកេពើ  សទឹងគងគ មនទឹកេ្រចើន ស់  ធំ

េទៀតផង   ខញុនឹំងឆ្លងេទបនដូចេម្ដច ? 
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 ្រកេពើេពលថ  ្របសិនេបើអនកចងេ់ទ  ខញុនឹំងឲយអនកជះិខនងេទ   ។ 

 េស្ដចពនរេជឿ្រកេពើកយ៏ល់្រពម   ។  

 ្រកេពើេពលថ  េបើដូេចន ះ  ចូរអនកេឡើងជះិេលើខនងខញុចុំះ  ។   ពនរ

េពធិសត្វកេ៏ឡើងជះិេលើខនង្រកេពើ   ។   ្រកេពើនេំទបនបន្តិច  ក៏មុជចុះ 

កនុងទឹក  ។    

 េស្ដចពនរេពធិសត្វសួរថ  ែនសម្ល ញ់  អនកែក្លងេធ្វើឲយខញុលិំចទឹក

េនះមនេរឿងអ្វី ? 

 ្រកេពើេឆ្លើយថ េយើងមនិបននអំនកេទ មធមម េទ ប៉ុែន្ត្របពនធ

របស់េយើងចញ់កូន ចង់សីុេបះដូងរបស់អនក េយើងចង់ឲយ្របពនធរបស់

េយើងសីុេបះដូងរបស់អនកេទេតើ  ។   

 េស្ដចពនរេពធិសត្វេពលថ ែនសម្ល ញ់ អនកបន្របប់ខញុលំ្អ

េហើយ   ្របសិនេបើេបះដូងេនកនុងេពះរបស់ខញុ  ំ    កលខញុេំ តេទេ ត

មកេនេលើចុងេឈើ   េបះដូងេនះក៏នឹងែបកេខទចខទី  ។ 

 ្រកេពើសួរថ   េបើដូេចន ះ   អនកយកេបះដូងេទទុកកនុងទី  ?  

 ្រពះេពធិសត្វបង្ហ ញ្រកេពើឲយេឃើញេដើម ្វ មួយេដើម  ែដលមន

ែផ្លទុជំចេងក មេនជតិេនះ   េហើយេពលថ   អនកចូរេមើលេបះដូងរបស់ខញុ ំ

ពយួរេនេលើេដើម ្វ េនះ  ។ 

 ្រកេពើេពលថ  ្របសិនេបើអនកឲយេបះដូងរបស់អនកដល់េយើង  េយើង 
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នឹងមិនសម្ល បអ់នកេទ  ។       

 េស្ដចពនរេពលថ  េបើដូេចន ះ ចូរអនកនខំញុ េំទកន់ទីេនះចុះ  ខញុ ំ

នឹងឲយេបះដូងែដលពយួរេលើេដើម ្វ េនះដល់អនក  ។  ្រកេពើក៏ន្ំរពះបរម

េពធិសត្វេទកន់ទីេនះ  ពនរេពធិសត្វក៏េ តពីេលើខនង្រកេពើ  េទ

អងគុយេលើេដើម ្វ េហើយេពលថ   ែន្រកេពើលងង់   អនកយល់ថ  ធមម

េបះដូងរបស់សត្វទងំ យេនេលើេដើមេឈើឬ   អនកជសត្វលងង ់  េទើបខញុ ំ

កន្លងអនកបន  ែផ្លេឈើរបស់អនក  ចូរជរបស់អនកចុះ   អនកធែំតរូបប៉ុេ ្ណ ះ   

បុ៉ែន្តបញញ មនិមន    កលនឹង្របកសនូវេសចក្ដីេនះ   េទើបេពលគថ

ទងំេនះថ  

អលេមេតហិ   អេមពហិ ជមពូហិ  បនេសហិ  ច 

យនិ  បរ ំ សមុទទស  វរ ំ មយ្ហ ំ ឧទុមពេ   ។ 

ែផ្លេឈើទងំ យ   ( ែដលអនកេឃើញេហើយ )  ន

េ្រតើយសមុទទខងនយ   ែផ្លេឈើទងំេនះ   គឺែផ្ល ្វ យក្ដ ី 

ែផ្ល្រពីងក្ដី    ែផ្លខនុរក្ដ ី    មិនគួរដល់េយើងេឡើយ   េដើម ្វ    

( េនះឯង  )    ជេឈើដ៏្របេសើររបស់េយើង    ។   

មហតី  វត  េត  េពនទ ិ ន  ច  បញញ   តទបូកិ 

សំុសុមរ  វញចិ េ   េមសិ គចឆទនិ  យថ  សុខំ ។ 

សររីៈរបស់អនក  ធែំមន    ប៉ុែន្ត្របជញ សមគួរនឹងសររីៈេនះ 
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មិនមន  ែន្រកេពើ  ឯង្រតូវអញបេញឆ តេហើយ  ឥឡូវចូរ 

ឯងេទ ម្រសួលចុះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អលេមេតហិ  េសចក្ដីថ េយើងមិន

្រតូវករែផ្លេឈើែដលអនកេឃើញេនេលើេកះេនះេទ  ។ 

 បទថ  វរ ំ  មយ្ហ ំ  ឧទុមពេ   គឺ  ែផ្ល ្វ របស់េយើងេនះ   ្របេសើរ

ជង  ។ 

 បទថ  តទបូិក  េសចក្ដីថ  អនកមនបញញ តចិតួច មនិសមគួរ 

នឹង ងកយរបស់អនកេឡើយ  ។  

 បទថ  គចឆទន ិ  យថ  សុខំ េសចក្ដីថ  អនកេទ មសបបយ

ចុះ អធិបបយថ ឧបយែដលអនកនឹងបនេបះដូងរបស់េយើង មនិមន

េឡើយ  ។ 

 ្រកេពើេកើតទុកខ ខូចចិត្ត មិនរកី យ ដូចភន ល់ចញ់ទងំពន់ដង 

េហើយ្រតឡប់េទកនល់េំនរបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ្រកេពើេឈម លកនុងកលេនះ បនមកជ

េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ ្រកេពើញី បនមកជចិញចមណវកិ ចែំណក

េស្ដចពនរ  គឺ   តថគត   េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា សុសំុមារជាតក ទ ី៨ ។ 
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អដ្ឋកថ កកករជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
កេំ ះែដលជសិទធិវ ិ រកិរបស់្រពះធមមេសនបតី របុីត្ត   ្រ ស់្រពះ

ធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ទិ ្ឋ  មយ  វេន  រុកខ   ដូេចនះ  ។ 

 បនឮថ ភិកខុកេំ ះរូបេនះ ជអនកឈ្ល សៃវកនុងកររក ង

កយរបស់ខ្លួន មិនឆន់វតថុ ្រតជក់េពក េក្ដ េពក េ្រពះខ្ល ចមិន្រសួលខ្លួន 

មិនេចញេទខងេ្រក េ្រពះខ្ល ច ងកយបះ៉្រតូវភពេក្ដ និង្រតជក់ មិន

ឆន់ចង្ហ ន្់រជយេពកនិងរងឹេពក  ។   េ្រពះភិកខុកេំ ះេនះជអនកឈ្ល ស-

ៃវកនុងកររក ងកយ េទើបបន្របកដេទកនុងជនុំំសងឃ ។ ភិកខុទងំ

យ្របជុគំន កនុងេ ងធមមសភសនទនគន ថ  វុេ ទងំ យ  បនឮ 

ថ  ភិកខុកេំ ះរូបេនះ  ជអនកឈ្ល សៃវកនុងកររក ងកយរបស់ខ្លួន  ។  

្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុ
ទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យ

េរឿងអ្វីហន៎   ។   កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

េ យកថេឈម ះេនះ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុកេំ ះ

េនះជអនកឈ្ល សៃវកនុងកររក ងកយ   ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ 

ក៏មិនែមនេទ      សូមបកីនុងកលមុនកជ៏អនកឈ្ល សៃវកនុងកររក ងកយ 
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ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វជរុកខេទវ េនកនុងដងៃ្រពធមួំយ ។ ្រគេនះ 

មន្រពនមន ក ់ បីមន់ធន ក់មួយ កន់អនទ ក់និងជង់េទ ក់មនក់នុងៃ្រព 

េផ្ដើមនឹងទក់មនរ់បស់ខ្លួនែដលរួចចូលៃ្រពអពីំមុនេនះ   ។   មនេ់នះដឹង

ថ ជអនទ ក់ េទើបមិន្រពមចូលេទជិត េចះែតថយេរឿយៗ ្រពនកយ៏ក

ែមកេឈើនិងស្លឹកេឈើបងំខ្លួន រកំិលអនទ ក់េទបន្តិចម្ដងៗ  ។  ឯមន់ចង់ឲយ

្រពនខម ស   េទើបបននិយយជភ មនុស េហើយេពលគថទី ១  ថ  

ទិ ្ឋ   មយ  វេន  រុកខ  អស ក ្ណ    វេិភទក 

ន  និ  ឯវ ំ សកកន្ត ិ យថ  ត្វំ  រុកខំ   សកកសិ  ។ 

េដើម្រតេចៀកេ្របើស   និងេដើមសម៉ពិេភទក៍ទងំ យដុះកនុង

ៃ្រព  េយើងធ្ល ប់េឃើញេហើយ  អនក ចឈនេដើរេទកន់េដើម

េឈើបនយ៉ង  ឯេឈើទងំេនះមនិ ចឈនេដើរេទ

បនយ៉ងេនះេទ  ។ 

 គថេនះមនេសចក្ដអីធិបបយថ ែន្រពន ខញុធំ្ល ប់េឃើញេដើម

្រតេចៀកេ្របើស នឹងេដើមសម៉ពិេភទក៍ទងំ យដុះកនុងៃ្រពេនះ េដើមេឈើ
ទងំេនះមនិ ចឈនេដើរេទបនេទ   មនិេដើរដូចអនកែដលេដើរេទខង

េនះ  ខងេនះេទ  ។ 
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 មន់េនះ លុះេពលដូេចនះេហើយ េទើបបនេគចេទកន់ទីដៃទ ។ 

កនុងេពលែដលមន់រត់េគចេទេនះ   ្រពនក៏បនេពលគថទី ២ ថ    

បុ ណកកេ   អយ ំ េភ ្វ   បញជ រមគេ  

កុសេ   លប ន ំ អបកកមតិ   ភសតិ  ។ 

មន់ៃ្រពចស់េនះ    ទម្ល យនូវ្រទុងេចញមកេហើយ    ជសត្វ 

ឈ្ល សកនុងអនទ ក់ ែដលេធ្វើេ យេ មកនទុយ កប៏នេចញេទ 

ផង  និយយផង  ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  កុសេ  លប នំ េសចក្ដថី 

មន់ឈ្ល សៃវកនុងអនទ ក់ែដលេធ្វើអពីំេ មសត្វ  មិនឲយចប់ខ្លួនបន  គិតែត

ពីេគច  េហើយចអំក ក់ផង  េចៀសេចញេទផង   ។ 

 លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ  ្រពនេនះក៏្រ ចេ់ទកនុងៃ្រពចប់មន ់

( េផ ងេទៀត )  ែដលជប់អនទ ក ់  រួច្រតឡប់េទផទះវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពនកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្ត

កនុងកលឥឡូវេនះ  មនប់នមកជភិកខុកេំ ះែដលឈ្ល សកនុងកររក

ងកយេនះ  ចែំណករុកខេទវ ែដលេឃើញេហតុករណ៍យ៉ងចបស់កនុង

កលេនះ គឺ   តថគត   េនះឯង    ៕ 
ចប ់ អដឋកថា កកករជាតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ កនទគលកជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័  ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្តែដលេធ្វើ ម្រពះសុគត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ   អេមភ    េកនមយ ំ  រុេកខ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 មនេរឿងសេងខបថ កនុងកលេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រពះ

ស ្ដ បថ់  េទវទត្តបនេធ្វើ្រ ប់ ម្រពះអងគ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ េទវទត្តេធ្វើ្រ ប់តថគត  េហើយដល់នូវេសចក្ដីវនិសែត

កនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន  េទវទត្តក៏

ដល់នូវេសចក្ដីវនិសេ្រពះេធ្វើ្រ ប់តថគតែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តសត្វ្រតេសះ េនកនុងៃ្រព 

ហិមពន្ត  ។  ្រតេសះេពធិសត្វេនះ  មនេឈម ះថ ខទិរវនិយៈ  ្រ ច់

េទរកចណីំេនកនុងៃ្រពគគីរ     មនសត្វ្រតេសះមួយជសម្ល ញ់េឈម ះ  

កនទគលកៈ  ។   សត្វ្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈេនះ្រ ច់េទរកចណីំកនុង

ៃ្រពរក   ។   ៃថងមួយ  សត្វ្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈ បនេទរកបក េីឈម ះ

ខទិរវនិយៈ  ។  ្រពះេពធិសត្វសបបយចិត្តថ  សម្ល ញ់របស់អញមក
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េហើយ េទើបនបំក កីនទគលកៈេនះចូលេទកន់ៃ្រពគគរី េ្របើចពុំះេចះ

េដើមគគរីបនសត្វែដលេចញអពីំេដើមេឈើេនះមកឲយ បក កីនទគលកៈ

ចឹកសីុសត្វែដលសម្ល ញ់ឲយ  ដូចជនឆំង ញ់   ។   កលកនទគលក្រតេសះ

កពុំងចឹកសីុេនះ ក៏េកើតមនះេឡើងថ  អយមប ិ  រុកខ េកដ្ដកេយន-ិ

យ ំ  និព្វេ ្ត    អហមប ិ កឹ   េម   ឯេតន   ទិននេគចេរន,  សយេមវ   

ខទរិវេន   េគចរ ំ   គណ្ហិ ស ម ិ   ខទិរវនិយៈេនះ ក៏េកើតកនុងកេំណើ ត

បក ្ីរតេសះ សូមបអីញក៏េកើតកនុងកេំណើ តបក ្ីរតេសះែដរ េហតុដូចេម្ដច 

អញ្រតវូ ្រស័យចណីំែដលេគឲយ   អញនឹងរកចណីំកនុងៃ្រពគគីរេ យ

ខ្លួនឯងវញិ  ។  កនទគលក្រតេសះេនះក៏េពលនឹងខទិរវនិយៈថ  សមម   

ម  ត្វំ   ទុកខំ    អនុភវ,ិ   អហេមវ   ខទិរវេន  េគចរ ំ  គណ្ហិ ស មិ 

ែនសម្ល ញ់  អនកកុលំបំកេឡើយ  ខញុនឹំងរកសីុកនុងៃ្រពគគីរេ យខ្លួនឯង  ។     

 ្រគេនះ ខទិរវនិយេពធិសត្វេពលថ ែនសម្ល ញ់  អនកធ្ល ប់រស់

េនេ យកររកសីុកនុងៃ្រពេឈើមនិមនខ្លឹម ដូចជេដើមរកនិងេដើមរលួស- 

ផ្អុងជេដើម  ចែំណកេដើមគគីរជេឈើមនខ្លឹមរងឹ  អនកេធ្វើយ៉ងេនះ  មិន

េពញចិត្តេយើងេឡើយ  ។ 

 សត្វ្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈេពលថ ខញុមំិនែមនជសត្វ្រតេសះ

េទឬ  ។  សត្វ្រតេសះេឈម ះ កនទគលកៈ េនះ  មិនេជឿសត្វ្រតេសះេឈម ះ 

ខទិរវនិយៈ ក៏សទុះេទេចះេដើមគគរី  ។  ភ្ល មេនះឯង ចពុំះរបស់សត្វ
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្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈេនះ បក់េខទច ែភនកេលៀនេចញ កបលែបក 

មិន ចទេំនេលើចុងេឈើេនះបន  ក៏ធ្ល ក់ចុះមកដ ី   េហើយបនេពល

គថ ទី ១  ថ 

អេមភ   េកនមយ ំ រុេកខ  សិននបេ ្ត   សកណ្ឋ េក 

យតថ  ឯកបប េរន ឧត្តមងគំ  វ ិ ដតិំ  ។ 

មន ល្រតេសះេឈម ះខទិរវនិយៈដច៏េ្រមើន  អែំបងកបលែបក 

េហើយ េ យករ្រប រែតម្ដង ឰដ៏េដើមេឈើ  េដើមេឈើ 

េនះ  មនស្លឹកល្អិត្របកបេ យបន្ល   េតើជេឈើេឈម ះអ្វី  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អេមភ   េកនមយ ំ  រុេកខ  េសចក្ដី
ថ មន ល្រតេសះេឈម ះខទិរវនិយៈដ៏ចេ្រមើន េដើមេឈើេនះេឈម ះអ្វី ។  

បលីថ   េកនមេ   ដូេចនះក៏មន  ។ 

 បទថ  សិននបេ ្ត   គឺ មនស្លឹកល្អិត  ។ 

 បទថ  យតថ   ឯកបប េរន   បនដល់  េ យករ្រប រ 

េដើមេឈើែតម្ដង  ។ 

 បទថ  ឧត្តមងគំ  វ ិ ដតិំ  បនដល់  អែំបងកបល េសចក្ដថី 

មិន្រតមឹែតកបលប៉ុេ ្ណ ះេទែដលែបក  សូមបចីពុំះកប៏ក់េខទច  ។  សត្វ

្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈមិន គ ល់េដើមគគីរថជេដើមេឈើអ្វី  េ្រពះឈឺ
ខ្ល ងំ  េទើបេពលគថេនះ  ។ 
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 ្រតេសះេឈម ះខទិរវនិយៈ ្ដ ប់ពកយេរៀប ប់របស់្រតេសះេឈម ះ 

កនទគលកៈេហើយ   េទើបេពលគថទី ២ ថ 

 អចរ ិ វ យ ំ វតុិទំ  វនន ិ

 កដ្ឋងគរុេកខ សុ  អ រេកសុ 

 អថសទ  ខទិរ ំ ជត រ ំ

 យតថពភិទ  គរុេ   ឧត្តមងគំ  ។ 

ឱហន៎ ្រតេសះេនះ កលេចះនូវេឈើកនុងៃ្រពទងំ យ  

បនេហើរេទ    កនុងពួកេឈើមិនមនខ្លឹម   ជចែំណកៃន

េឈើសងួត   កនុងកលជខងេ្រកយមក  ្រតេសះ  ( េនះ )   

បនេហើរមក ទម្ល យអែំបងកបល ( របស់ខ្លួន ) នឹងេដើម

សែងក ( ១ ) ជេឈើ មនខ្លឹមអពីំកេំណើ ត  ។ 

  ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ អចរ ិ វ យ ំបនដល់ សត្វ្រតេសះ 

េឈម ះកនទគលកៈេនះបន្រ ច់េទ  ។   

 បទថ   វតុិទំ  វននិ  េសចក្ដីថ  េចះ  គឺចឹកេដើមេឈើែដលមិន

មនខ្លឹម  ដូចេដើមរកជេដើម  ។ 

 បទថ    កដ្ឋងគរុេកខ សុ   បនដល់  េដើមេឈើងប់  ។ 
                                                            

១-ខទិរ សពទ េ យេ្រចើនេ កែ្របថ  េដើមគគីរ  ែតកនុងទីេនះ  េ កែ្របថ
េដើមសែងកេទវញិ  ។ 
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 បទថ  អ រេកសុ  បនដល់  េដើមេឈើមនិមនខ្លឹម  មនេដើម 

រលួសផ្អុង   និងេដើមរកជេដើម  ។ 

 បទថ  អថសទ  ខទរិ ំ   ជត រ ំ  េសចក្ដីថ  ខងេ្រកយ

មក  បនចួបេដើមគគរីមនខ្លឹមមក ងំពីេនតូច  ។ 

 បទថ   យតថពភទិ    កនុងបទថ   យតថពភទិ   គរុេ    ឧត្តមងគ ំ

បនដល់   េចះ   គឺចឹកេដើមេឈើ  ។ 

 សត្វ្រតេសះេឈម ះខទិរវនិយៈ និយយជមួយសត្វ្រតេសះេឈម ះ 

កនទគលកៈថ  ែនកនទគលកៈដច៏េ្រមើន  េដើមគគរីេនះជេឈើមនខ្លឹម

ែដលទម្ល យអែំបងកបល   ។   សត្វ្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈេនះ  បន

អស់ជីវតិកនុងទីេនះឯង  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ សត្វ្រតេសះេឈម ះកនទគលកៈកនុងកល 

េនះ បនមកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ  ឯខទិរវនិយៈ គឺ តថគត   

េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា កនទគលកជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់ នតំទឡហវគគ ទី ៦ ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ  គឺ 
  

ពនធនគរជតក ១  េកឡិសីលជតក ១  ខនធបរតិ្តជតក  ១  

វរីកជតក  ១       គេងគយយជតក  ១       កុរុងគមិគជតក  ១

អស កជតក  ១     សុសុំមរជតក  ១       កកករជតក  ១   

កនទគលកជតក  ១   ។ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ពីរណតថមភកវគគ 
អដ្ឋកថ េ មទត្តជតក 

   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ្រពះ 

េ ឡុទយិេតថរ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្ដើមថ    

អកសិ  េយគគ ំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 មនេរឿងសេងខបថ   ្រពះេ ឡុទយិេតថរេនះកនុងចេំ មមនុស

ពីរបីនក ់ ក៏តកស់្លុតភយ័ខ្ល ច មនិ ចនឹងេពលពកយសូមបែីតមួយម៉ត់

ឲយសេ្រមច គិតនឹងនិយយពកយេនះ ្រតឡប់េទជេពលពកយដៃទេទ

វញិ  ។ 

 ភិកខុទងំ យអងគុយសនទនគន  អពីំេរឿងរបស់្រពះេ ឡុទយិេតថរ

េនះ ។ ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ
ទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យ

េរឿងអ្វីហន៎    ។    កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ    បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ 

េ ឡុទយីេនះ  មិនែមនជអនកតកស់្លុតែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   

សូមបកីនុងកលមុនកជ៏អនកតកស់្លុតភ័យខ្ល ចែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 
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 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ េនកនុងែដន

កសី លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ បនេទេរៀនសិលបៈេនកនុងនគរតកកសិ  

លុះេរៀនចប់សិលបវទិយេហើយេទើប្រតឡប់មកផទះវញិ  ដឹងថ  ម បិ
្រកខ ត់  កគ៏ិតថ  អញនឹងសេ្រងគ ះ្រតកូលែដលទបេថក  លុះគិត

ដូេចន ះេហើយ  ក៏ ម បិ េទទទួល ជករកនុងនគរព ណសី   ។   

្រពះបរមេពធិសត្វបនជទីេពញ្រពះទយ័ៃន្រពះ ជ  ។  ្រគេនះ េគ

ែដលបិ របស់្រពះេពធិសត្វភជួ រែ្រសេដើមបចីញិចឹ មជីវតិេនះ មនពីរ េគ 

មួយកង៏បេ់ទ  ។  ្រពហមណ៍ក៏ចូលេទរក្រពះេពធិសត្វេហើយ្របប់ថ 

ែនកូន េគងប់អស់មួយេហើយ ពុកេធ្វើកសិកមមែលងបនេហើយ ចូរកូន

សូមេគអពីំ្រពះ ជមួយចុះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ បពិ្រតេ កឪពុក កូនេទើបែតទទួល

ជករ  នឹងទូលសូមេគេនេពលេនះមិនសមគួរេឡើយ   ពុកទូលសូម

ខ្លួនឯងចុះ  ។ 

 ្រពហមណ៍េពលថ ែនកូន កូនឯងមិនដឹងថ ពុកជមនុស តក-់

ស្លុតភ័យខ្ល ចេទឬ  េនចេំពះមុខមនុស ពីរបីនក់  ពុកមិន ចនិយយ

ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ ្របសិនេបើពុកេទគល់្រពះ ជទូលសូមេគ ពុកគង់

នឹងថ្វ យេគមួយេនះក៏បន  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ េទះជយ៉ង ក៏េ យេ ក

ឪពុក កូនមិន ចទូលសូមេគបនេទ េធ្វើយ៉ងេនះចុះ កូននឹងជួយ

បេ្រង នេ កឪពុក  ។ 

 ្រពហមណ៍េពលថ េបើដូេចន ះ ចូរកូនឲយពុកហ្វឹក ត់ កលបង

ឲយល្អចុះ  ។   ្រពះេពធិសត្វនបំិ េទៃ្រពសម ន  េឈម ះពីរណតថមភកៈ   

ចងសបូវរ ្ដ សជដុំៗ  សនមតនមេដើមប្ីរបប់បិ មលំ ប់ថ េនះជ

្រពះ ជ េនះជឧប ជ េនះជេសនបតី េហើយេពលថ បពិ្រតេ ក

ឪពុក  កលេ កឪពុកេទគល់្រពះ ជ  ចូរ្រកបថ្វ យបងគ ំ  រួចថ្វ យ

្រពះពរថ  សូម្រពះអងគមនជយ័ជមនះ  េហើយសឹមទូលគថេនះ  េដើមប ី
សូមេគចុះ    ។    ្រពះម សត្វឲយបិ េរៀនគថដូេចនះថ   

េទ្វ  េម  េគ   ម ជ េយហិ  េខត្តំ  ក មេស 

េតសុ  ឯេក  មេ   េទវ   ទុតយិ ំ េទហិ  ខត្តយិ  ។ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគមំនេគស្រមប់ភជួ រពីរ  ប ្ដ  

េគទងំេនះ ងប់អស់មួយេហើយ សូម្រពះអងគេម ្ត ្រពះ ជ 

ទនេគទីពីរដល់ទូលបងគចុំះ  ។ 

 ្រពហមណ៍េរៀនគថេនះ បន ទ តរ់ត់មតអ់ស់រយៈេពលមួយឆន ំ

េហើយ  េទើប្របប់្រពះេពធិសត្វថ   មន លេ មទត្ត   ពុកចគំថបន

ទ ត់េហើយ    េពលេនះ  ពុក ចនឹងេពលបន    មិនថេនកនុងទី ៗ    
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េទ   ចូរកូននពុំកេទគល់្រពះ ជចុះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ   ្របៃពេហើយេ កឪពុក   េទើបឲយ

ចត់ែចងេ្រគ ងប ្ណ ករនបំិ េទគល់្រពះ ជ  ។     

 ្រពហមណ៍្រកបទូលថ  ជយតុ  ម ជ  បពិ្រតម ជ  

សូម្រពះអងគមនជយ័ជមនះ   េហើយទូលថ្វ យេ្រគ ងប ្ណ ករ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ែនេ មទត្ត ្រពហមណ៍េនះ ្រតវូជអ្វីនឹង

អនក ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ្រពហមណ៍េនះ 

ជបិ របស់ទូលបងគ ំ ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  គត់មកមនករអ្វី ? 

 ្រពហមណ៍  កលនឹងេពលគថេដើមបសូីមេគ  េទើប្រកបទូលថ   

េទ្វ  េម  េគ   ម ជ េយហិ  េខត្តំ  ក មេស 

េតសុ  ឯេក  មេ   េទវ   ទុតយិ ំ គណ្ហ   ខត្តយិ  ។ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   ទូលបងគមំនេគស្រមប់ភជួ រពីរ    ប៉ុែន្ត 

េពលេនះ ងប់អស់មួយេហើយ  សូម្រពះអងគេម ្ត ទទួលយក 

េគទីពីររបស់ទូលបងគចុំះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រជបថ ្រពហមណ៍និយយខុស ្រទង់ក៏េសើច េហើយ

្រ ស់ថ   ែនេ មទត្ត   កនុងផទះរបស់អនក្របែហលជមនេគេ្រចើនេហើយ 
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េមើលេទ  ? 

 េ មទត្ត្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  កល្រពះអងគ្រពះ

ជទនេហើយ  ក៏នឹងមនេ្រចើន  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់េ្របស្របណ្រពះេពធិសត្វ បន្រពះ ជទនេគ 

១៦ និងេ្រគ ង្រប ប់ផង ផទះស្រមបេ់នជរង្វ នផ់ង េហើយ្រទង់បញជូ ន

្រពហមណ៍េទេ យយសធ ំ  ។  ្រពហមណ៍េឡើងរថែដលទឹមេ យេសះ

សសុទធ  បនេទផទះ្រពមេ យបរ ិ រដេ៏្រចើន   ។   ្រពះេពធិសត្វអងគុយកនុង

រថជមួយបិ េពលថ បពិ្រតេ កឪពុក កូនឲយពុកេធ្វើករហ្វឹក ត់

អស់មួយឆន  ំ ប៉ុែន្តដល់េពលយកជករពិត ពុក្រតឡប់េទជទូលថ្វ យ

េគរបស់ពុកចេំពះ្រពះ ជេទវញិ   េហើយបនេពលគថទី ១ ថ  

 អកសិ  េយគគំ  ធុវមបបមេ ្ត  

 សំវចឆរ ំ ពីរណតថមភកសមឹ 

 ពយកសិ  អញញំ   បរសំិ  វគិយ្ហ 

 ន  និយយេម  យតិ  អបបបញញំ   ។ 

េ កមិនមនេសចក្ដេីធ្វស្របែហសជនិចច   បនេធ្វើេសចក្ដ ី

ពយយម     កនុងៃ្រពសម ន    ដ៏េដរ សេ យគុមពៃនសបូវ 

រ ្ដ សអស់  ១  ឆន  ំ ( កលេបើដូេចនះ )  េ កចូលេទកន់

បរសិទយ  េហើយេធ្វើ ( នូវេហតុេនះ ) ឲយេទជេហតុដៃទវញិ   
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េសចក្ដីពយយម រែមងមិនរក នូវបុគគលែដលឥត្របជញ

េឡើយ  ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អកសិ  េយគគំ  ធុវមបបមេ ្ត  

សំវចឆរ ំ ពីរណតថមភកសមឹ េសចក្ដថី បពិ្រតេ កឪពុក ពុកមិនមន

េសចក្ដីេធ្វស្របែហស    បនេធ្វើេសចក្ដីពយយមកនុងៃ្រពសម នេឈម ះ 

ពីរណតថមភកៈមកអស់ ១ ឆន  ំ ។ 

 បទថ  ពយកស ិ  អញញំ   បរសំិ  វគិយ្ហ  េសចក្ដីថ  កលពុក

ចូលេទកន់បរស័ិទេហើយ បនេធ្វើនូវេហតុេនះ ឲយេទជេហតុដៃទវញិ 

គឺេធ្វើឲយភ្ល ងំភ្ល ត់  បនដល់  ផ្ល ស់ប្ដូ រេទវញិ  ។ 

 បទថ   ន  នយិយេម   យតិ   អបបបញញំ   េសចក្ដីថ   េសចក្ដី
ពយយមរែមងមិនរក ករពរ គឺមនិរក ករពរនូវបុគគលែដលឥតបញញ  

េឡើយ  ។ 

 ្រពហមណ៍ ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ េទើបេពល

គថទី ២ ថ 

ទ្វយ ំ យចនេក  ត េ មទត្ត  និគចឆត ិ

អ ភំ  ធន ភំ   ឯវ ំ ធមម   ហិ  យចនត ិ។ 

មន លេ មទត្តជកូន  ធមម ជនអនកសូមេគ  រែមងដល់នូវ

េហតុពីរយ៉ង    គឺមិនបននូវ្រទពយ  ១      បននូវ្រទពយ   ១   
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េ្រពះថ  ករសូមេគ រែមងមនសភពយ៉ងេនះជធមម  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ឯវ ំ ធមម   ហិ  យចន  បនដល់  

េ្រពះករសូមេគ   មនសភពយ៉ងេនះជធមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េ ឡុទយី

េនះ មិនែមនជអនកតក់ស្លុតភយ័ខ្ល ច ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ 

សូមបកីនុងកលមុនក៏ជអនកតកស់្លុតភ័យខ្ល ចែដរ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ បិ របស់េ មទត្តកនុងកលេនះ បន

មកជេ ឡុទយីកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកេ មទត្ត គឺ   តថគត   

េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា េសាមទតតជាតក ទី ១  ។ 
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អដ្ឋកថ ឧចឆដិ្ឋភត្តជតក 
   
 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ភរយិចស់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ   អេញញ   ឧបរេិម  វេ ្ណ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដសីេងខបថ  ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  សចច ំ 

កិរ ត្វំ  ភកិខុ   ឧកកណ្ឋិ េ   មន លភិកខុ  បនឮថ  អនកអផ ុក ពិតែមនឬ ?    

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   សចចំ    ្រពះករុ ្រពះអងគ  ពិតែមន  ។ 

 ្រពះសុគត្រ ស់សួរថ   េក  តំ   ឧកក ្ឋ េបសិ   អនក េធ្វើ
ឲយអនកអផ ុក ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ បុ ណទុតយិិក បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន  ភរយិចស់របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។  

 ្រគេនះ  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភកិខុ  ្រស្តីេនះ

ជអនកេធ្វើេសចក្ដីវនិសឲយអនកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ   ក៏មិនែមនេទ  

សូមបកីនុងកលមុន  បនឲយអនកបរេិភគ រែដលសល់ពីស យរបស់

ខ្លួន  លុះ្រ ស់ដូេចនះេហើយ   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ
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ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលរប្ំរកី្រកមួយ  េដើរសូម

ភិកខ េគចិញចឹ មជីវតិ លុះធេំឡើង ជអនកទល័្រក មនរូប ្រកក់ ្រ ចសូ់ម

ភិកខ ចិញចឹ មជីវតិ  ។   កនុងកលេនះ  ្រពហមណីរបស់្រពហមណ៍មន ក់ែដល

េនកនុងែដនកសី  ជ្រស្តី្រទុស្តសីល  មក  ្រប្រពឹត្តកបត់ចិត្តប្ដី  ។ 

 ៃថងមួយ កល្រពហមណ៍េទេធ្វើករងរេ្រកផទះ ស យរបស់

្រពហមណីបនឱកសក៏ចូលេទកនុងផទះេនះ  នង្រប្រពឹត្តកបត់ចិត្ត ្វ មី 

ជមួយស យេនះេហើយេពលថ សូមេ កបរេិភគបន្តិចសិន សឹម

្រតឡប់េទ  េហើយចត់ែចង រ  ដួសបយេក្ដ ៗ  ្រពមទងំសូបពយញជនៈ 

( សម្លទឹកនិងសម្លេគក ) ឲយស យេនះបរេិភគ  រួចក៏េទឈរែកបរទ្វ រ

ផទះចេំមើលផ្លូ វ្រពហមណ៍្រតឡប់មក  ។   ឯ្រពះេពធិសត្វឈររង់ចសូំម

បយេនជតិស យរបស់្រពហមណីែដលកពុំងបរេិភគេនះ  ។   ខណៈ

េនះ ្រពហមណ៍េដើរត្រមង់មកផទះ  ។  ្រពហមណីេឃើញ្រពហមណ៍េដើរមក 

ក៏្របញបចូ់លេទ្របបស់ យថ េ្រកកេឡើង ្រពហមណ៍កពុំងេធ្វើ
ដេំណើ រមក  េហើយឲយស យចុះេទកនុងជ្រងកុ្រសូវ   ។   េនេពលែដល

្រពហមណ៍ចូលេទអងគុយេហើយ នងក៏យកក្ដ រេទឲយ េហើយឲយទឹក ង

ៃដ ដួសបយេក្ដ ៗ ក់ខងេលើបយ្រតជក់ែដលសល់អពីំស យ

របស់ខ្លួនឲយ្រពហមណ៍បរេិភគ  ។   ្រពហមណ៍េឈងៃដេទយកបយ 

េឃើញបយខងេលើេក្ដ   ខងេ្រកម្រតជក់  ក៏គតិថ   បយេនះ   ពិតជ 
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បយែដលសល់អពីំអនកដៃទមិនខន ។  

 ្រពហមណ៍  កលនឹងសួរ្រពហមណី   េទើបេពលគថទី ១ ថ  

អេញញ   ឧបរេិម  វេ ្ណ  អេញញ   វេ ្ណ  ច  េហដ្ឋិេម 

្រពហមណិ  េត្វវ  បុចឆ ម ិ កឹ   េហ ្ឋ    កិញច   ឧបបរ ិ ។ 

ករខងេលើដៃទ ករខងេ្រកមដៃទ មន លនង្រពហមណី  

អញសួរចេំពះនងថ  បយខងេ្រកមេតើដូចេម្ដច  បយខង

េលើេតើដូចេម្ដច  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   វេ ្ណ   គឺ  ករ  ។  េ្រពះ

្រពហមណ៍ កលនឹងសួរ ករែដលបយខងេលើេក្ដ  េហើយបយខង

េ្រកម្រតជក់  េទើបសួរយ៉ងេនះ  ។ 

 បទថ  កឹ  េហ ្ឋ   កិញច   ឧបបរ ិ  េសចក្ដថី  ែននង  ធមម

បយែដលដួសខងេលើគួរែត្រតជក់ ខងេ្រកមគួរែតេក្ដ  ប៉ុែន្តេនះ មនិ

ដូេចនះេទ េ្រពះេហតុេនះ េទើបអញសួរនងថ េ្រពះេហតុអ្វី បយខង

េលើេក្ដ    បយខងេ្រកម្រតជក់ ? 

 ្រពហមណីេនះ សូមប្ីរពហមណ៍សួរយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនេសង ម

មិន្រពមេឆ្លើយ  េ្រពះខ្ល ចកមមែដលខ្លួនេធ្វើេហើយេនះ្របកដ  ។  ្រគេនះ 

កូនអនករបគំិតថ បុរសែដល្រស្តីេនះឲយេទអងគុយកនុងជ្រងុក្រសូវ ពិតជ

ស យ   បុរសេនះេទើបជមច ស់ផទះ   ឯ្រពហមណីមិនេពលពកយអ្វី ៗ
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ទងំអស់  េ្រពះខ្ល ចអេំពើែដលខ្លួនេធ្វើេហើយ្របកដេឡើង  េណ្ហើ យចុះ 

អញនឹង្របកសនូវកមមរបស់្រស្តីេនះ   និង្របប់នូវករ ក់ស យកនុង

ជ្រងុក  ។  ្រពះេពធិសត្វក៏្របប់េរឿង ៉ វទងំអស់  ងំអពីំ្រពហមណ៍

េចញអពីំផទះេទ  ស យចូលេទកនុងផទះ  ្រប្រពឹត្តកន្លង  បរេិភគ រ

យ៉ងសបបយ  ្រពហមណីឈររង់ចេំមើលផ្លូ វ្រពហមណ៍   រហូតដល់

្រពហមណីឲយស យចុះេទកនុងជ្រងុក្រសូវ    េហើយេពលគថទី ២ ថ  

អហំ  នេ សមិ  ភទេន្ត ភិកខ េកសមិ  ឥធគេ  

អយ ំ ហិ  េកដ្ឋេមតេិ ្ណ    អយ ំ េ  យ ំ គេវសសិ  ។ 

មន លអនកដច៏េ្រមើន    ខញុអំនករប ំ ជអនកសូម    មកដល់កនុងទីេនះ  

ឯស យរបស់នង្រពហមណីេនះ  ចុះេទេហើយកនជ់្រងុក  

អនកែស្វងរកនូវបុរស    បុរសេនះ   េនះឯង  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អហំ  នេ សម ិ  ភទេន្ត េសចក្ដថី 

ែនអនកដច៏េ្រមើន  ខញុជំអនករប្ំរកី្រក  ។ 

 បទថ  ភកិខ េកសមិ   ឥធគេ   េសចក្ដថី  ខញុ ្ំរ ច់សូម  មក

ដល់ទីេនះ  ។ 

 បទថ   អយ ំ  ហិ   េកដ្ឋេមតេិ ្ណ   េសចក្ដីថ   ឯស យ

របស់្រស្តីេនះ  កពុំងបរេិភគ រ   េ្រពះខ្ល ចអនក   េទើបចុះេទពួនេន 

កនុងជ្រងុក  ។  
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 បទថ   អយ ំ េ   យ ំ គេវសសិ  េសចក្ដីថ   បុរសេនះ   គឺ
អនកែដលេ កកពុំងែស្វងរកថ  បយែដលសល់ែដលេនះ  ជរបស់អនក

ហន៎  អនកចូរចប់ផនួងសក់របស់ស យេនះ េហើយនេំចញអពីំជ្រងកុ 

ចូរទូនម នេគ  កុឲំយេធ្វើយ៉ងេនះេទៀត    ។    ្រពះេពធិសត្វេពលេហើយ  ក៏ 

េចៀសេចញេទ  ។  ្រពហមណ៍កទូ៏នម នអនកទងំពីរេនះ មិនឲយេធ្វើអេំពើ
ដូេចនះេទៀត  េ យករគំ មនិងករ យេ្រសចេហើយ  េ្រកយអពីំអស់

ជីវតិ  ក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌ភកិខុ ែដលអផ ុកេនះ  

បនសេ្រមចេ បត្តិផល េហើយ្រទង្់របជុជំតកថ ្រពហមណីកនុង

កលេនះ បនមកជភរយិចស់  ( របស់ភកិខុ ែដលអផ ុកេនះ )  កនុង

កលឥឡូវេនះ  ្រពហមណ៍បនមកជភិកខុ ែដលអផ ុកេនះ   ចែំណកកូន

អនករប ំគឺ  តថគត   េនះឯង  ៕ 
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អដ្ឋកថ ភរ ុ ជជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

្រពះបទេកសល  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ 

ឥសីនមន្តរ ំ  ក ្វ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ  ភនិងសកក រៈ  េកើតេឡើងយ៉ងេ្រចើនចេំពះ

្រពះមន្រពះភគនិងភកិខុសងឃ   ដូចែដល្រពះធមមសងគ ហកចរយេពល 

ទុកថ  

 សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ េគេធ្វើសកក រៈ េគរព ប់ ន 

បូជ េកតែ្រកង បនចីវរ  បិណ្ឌ បត  េសនសនៈ  និងគិ នបបចចយ-

េភសជជបរកិខ រ  ជ្រប្រកតី  ។  សូមបភីិកខុសងឃ ក៏េគេធ្វើសកក រៈ េគរព 

ប់ ន បូជ  េកតែ្រកង  បនចវីរ  បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ ន-

បបចចយេភសជជបរកិខ រែដរ   ។   ចែំណកពួកបរពិ្វ ជក  អនយតិរ ថយិ  េគមិន

េធ្វើសកក រៈ មិនេគរព  មិន ប់ ន  មិនបូជ  មិនបនចវីរ  បិណ្ឌ បត  

េសនសនៈ   និងគិ នេភសជជៈបរកិខ រជ្រប្រកតីេឡើយ  ( ១ )   ។      

 ពួកបរពិ្វ ជកទងំេនះ បសូនយចក ភនិងសកក រៈយ៉ងេនះ  

េទើប្របជុ្ំរបឹក គន ទងំៃថងទងំយប់ថ  ងំអពីំេពលែដល្រពះសមណ- 
                                                            

១-បិ . ៥២   ទ ំ. ១៣៨  ។ 
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េគតមឧបបត្តិេឡើងមក ពួកេយើង្រតូវ បសូនយ ភនិងសកក រៈ ្រពះ

សមណេគតម្រតឡប់ជមន ភនិងយសយ៉ងសេមប ើម សមបត្តិេនះ

េកើតដល់្រពះសមណេគតម  េ យេហតុអ្វីហន៎   ។    ប ្ដ ពួកបរពិ្វ ជក

ទងំេនះ   មួយពួកេពលយ៉ងេនះថ   ្រពះសមណេគតមបនេធ្វើវតថុ
្អ តល្អ  ជទីរកី យៃនអនកជមពូទ្វីបទងំអស់  េ យេហតុេនះ  េទើប

ភនិងសកក រៈេកើតេឡើងដល់្រពះសមណេគតម   ពួកដ៏េសសេពល

ថ េពលដូេចន ះក៏សមេហតុផលែដរ ្របសិនេបើពួកេយើង ងវត្តមួយ

េ្រកយវត្តេជតពន   ក៏នឹងមន ភយ៉ងេនះែដរ   ។    ពួកបរពិ្វ ជក 

ទងំអស់ក៏សេ្រមចចិត្តថ  េធ្វើដូេចន ះចុះ  េហើយ្របឹក គន តេទេទៀតថ  

្របសិនេបើពួកេយើងមិន្រកបទូល្រពះ ជជមុនេទ  េហើយ ង ម  

ពួកភិកខុសងឃនឹងជទំស់ ងំបន  ធមម អនកបនទទួលសណូំកេហើយ

នឹងងកេរ  មិនមន  េ្រពះដូេចន ះ  ពួកេយើងនឹងថ្វ យសណូំកចេំពះ

្រពះ ជ  េហើយនឹងសូមចបប់ ង ម  គតិដូេចន ះេហើយ  េទើបសូម

ឲយពួកឧប ្ឋ កទងំ យ្របមូល្រទពយបនមួយែសន ថ្វ យ្រពះ ជ  

េហើយ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ម ភពទងំ យនឹង

ង មតិរ ថយិេ្រកយវត្តេជតពន ្របសិនេបើពួកភិកខុមកថ្វ យ្រពះពរ

្រពះអងគថ  មិន្រពមឲយពួក ម  ( ង មេទ )  សូម្រពះសមមតិេទព  

កុគំបបឲីយពកយេឆ្លើយតបចេំពះភិកខុទងំេនះេឡើយ  ។ 
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 ្រពះ ជ្រទង់ទទួលពកយ  េ្រពះ្រទង់េ ម ភកនុងសណូំក  ។  ពួក

តិរ ថយិ  លុះបញចុ ះបញចូ ល្រពះ ជបនេហើយ  េទើបេ ជងេឈើមក  

ចប់េផ្ដើម ង  ។   េពលេនះ មនសេំឡងគឹកគងេឡើង  ។   

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរថ  េក  បេនេត  ននទ  ឧចច - 

សទទម សទទ    មន ល ននទ   េនះជអ្វី  សេំឡងអូ៊ែអខ្ល ងំេម្លះ៉ ?    

 ្រពះ ននទ្រកបបងគទូំលថ    តិតថិយ   ភេន្ត   េជតវនបិដ្ឋិយ ំ  

តិតថយិ ម ំ  កេរន្តិ,  តេតថេ   សេទទ    បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  

ពួកតិរ ថយិឲយ ង មតិរ ថយិេនេ្រកយវត្តេជតពន   េទើបមនសេំឡង

ខ្ល ងំៗ េនទីេនះ  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន ល ននទ ទីេនះមិនសមគួរដល់

មតិរ ថយិេទ ពួកតិរ ថយិចូលចិត្តសេំឡងអូ៊អរ ភិកខុសងឃមិន ចេនរួម

ជមួយនឹងពួកតិរ ថយិទងំេនះបនេទ េទើប្រទង់ឲយ្របជុភំិកខុសងឃេហើយ

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  អនកទងំ យចូរេទទូល្រពះ ជ ឲយ្រទង់ 

បញឈប់ករ ង មរបស់តរិ ថយិ  ។   ភិកខុសងឃទទួល្រពះពុទធត្រមស់ 

េហើយក៏េទឈរេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ   ។   ្រពះ ជ្រទង់្រជបថ  

ភិកខុសងឃនិមន្តមក  ្រទង់្រពះត្រមះិថ  ពួកភកិខុសងឃនិមន្តមកេ្រពះេរឿង

មតិរ ថយិ  េ្រពះ្រពះអងគទទួលសណូំក  េទើបឲយ ជបុរសេទ្របប់ថ  

្រពះ ជ្រទង់មិនគង់េនកនុង្រពះ ជ ងំេទ   ។   ភិកខុទងំ យក៏្រតឡប់



394 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
េទ្រកបទូល្រពះបរម ្ដ    ។   ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  ្រពះ

ជ្រទង់េធ្វើយ៉ងេនះ េ្រពះ្រទង់ទទួលសណូំក  ។  ្រពះសុគត ្ដ

្រទង់បញជូ ន្រពះអគគ វកទងំពីរេទេទៀត  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់

ថ ្រពះអគគ វកទងំពីរនិមន្តមក ក៏្រទង់បញជ ជបុរសឲយេទ្របប់ដូច

មុនេទៀត  ។  ្រពះអគគ វកទងំពីរក៏្រតឡបេ់ទវញិ  េហើយ្រកបទូល

្រពះមន្រពះភគ   ។   ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ   មន ល របុីត្ត  

េពលេនះ ្រពះ ជមិនបនគងេ់នកនុង្រពះ ជ ងំេទ  យងេចញេទ

ខងេ្រកេហើយ   ។   ែស្អកេឡើង  េពល្រពឹក  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់េស្ល ក 

សបង់  ្រប ប់ប្រតនិងចីវរ  យងេទកន់េខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំជមួយ

ភិកខុ  ៥០០ អងគ   ។   ្រពះ ជ្រគន់ែត្រទង់ទតេឃើញ  ( ្រពះ ្ដ  )  ភ្ល ម 

ក៏យងចុះមកអពីំ្រប ទ  ទទួលប្រត  និមន្ត្រពះមន្រពះភគឲយេស្ដច

យងចូលកនុង្រពះ ជ ងំ  េហើយថ្វ យបបរនិងភត្ត  ថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ

េហើយ  ្រទងគ់ង់កនុងទីដស៏មគួរមួយ  ។   

 ្រពះបរម ្ដ     ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេ យបរយិយមួយមក

ថ្វ យេហើយ្រ ស់ថ  ម បពិ្រត   ្រពះ ជកលអពីំមុន  ក៏្រទង់ទទួល

សណូំក េហើយេធ្វើឲយអនកមនសីលេឈ្ល ះទស់ែទងគន  មិន ចជមច ស់

ៃនែដនរបស់ខ្លួនដល់នូវករវនិសធ ំ   ។   កល្រពះ ជ្រកបបងគទូំល

ធនេហើយ   េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះ  
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 កនុងអតតីកល   មន្រពះ ជ្រទង្់រពះនមថ  ភរុ ជ  េ យ

ជសមបត្តេិនកនុងែដនភរុ  ។  កនុងកលេនះ  ្រពះម សត្វជ បស  

ជ្រគូ្របចគំណៈ បនអភិញញ  ៥ និងសមបត្តិ ៨  េចមេ មេទេ យ

ពួក បស ៥០០ េនកនុងហិមវន្តបបេទសអស់កលយូរ  ។  (េ្រកយមក ) 

េចញអពីំហិមវន្តបបេទស េដើមបបីរេិភគរសជូរៃ្រប បនេទដល់ភរុនគរ

េ យលំ ប់ ្រ ច់បិណ្ឌ បតេនកនុងនគរេនះ េហើយេចញអពីំនគរ

គង់េនេ្រកមេដើមៃ្រជមួយេដើម ែដលសមបូណ៌េទេ យែមកនិង្របគប 

នេខ្ល ងទ្វ រទិសខងេជើង េធ្វើភត្តកចិចេ្រសចេហើយ  សេ្រមចេនេ្រកមេដើម 

ៃ្រជេនះឯង  ។  កលពួកឥសីទងំេនះ េនកនុងទីេនះបនកន្លះែខ ្រគូ

្របចគំណៈដៃទ មនបរ ិ រ ៥០០  ក៏មក្រ ចភ់ិកខ កនុងនគរេនះែដរ  ។  

លុះេចញអពីំនគរេហើយ អងគុយេនេ្រកមេដើមៃ្រជមួយេដើមែដលេន

ែកបរេខ្ល ងទ្វ រទិសខងតបូង  េធ្វើភត្តកិចចេ្រសចេហើយេនកនុងទីេនះឯង  ។  

ពួកឥសីទងំពីរ្រកុមេនះ  ស្រមក មចិត្តកនុងទីេនះេហើយ   ក៏្រតឡប់េទ

កន់ហិមវន្តបបេទសវញិ    ។     កលពួកឥសីទងំពីរ្រកុមេនះេទេហើយ 

េដើមៃ្រជែដលេន្រតងេ់ខ្ល ងទ្វ រទិសខងតបូងេនះ ក៏ងប់្រជះុស្លឹកអស់  ។  

កលពួកឥសីទងំេនះមកម្ដងេទៀត  ពួកឥសីែដលេនេ្រកមេដើមៃ្រជ

ទិសខងតបូងបនមកដល់មុន  ដឹងថ  េដើមេឈើរបស់ខ្លួនងប់្រជះុស្លឹក

អស់ ្រ ច់បិណ្ឌ បត  េចញអពីំនគរេទអងគុយេ្រកមេដើមៃ្រជទិសខង
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េជើង  េធ្វើភត្តកិចចេ្រសចេហើយក៏េនកនុងទីេនះឯង  ។   ចែំណកឥសីមួយ

ពួកមកដល់េ្រកយ ្រ ច់ភិកខ កនុងនគរេហើយេទកន់េដើមេឈើរបស់ខ្លួន 

េធ្វើភត្តកិចចេ្រសចេហើយក៏ស្រមក  ។  ពួកឥសីទងំពីរ្រកុមេនះ ក៏េឈ្ល ះ

គន េ្រពះេដើមេឈើថ េដើមេឈើរបស់េយើង េដើមេឈើរបស់េយើង េកើតនូវ

ករេឈ្ល ះគន ធដុំ ំ ។   

 ឥសីមួយពួកេពលថ ពួកេ កនឹងយកទីែដលេយើងេនពីមុន

មិនបន  ។   

 ឥសីមួយពួកេទៀតេពលថ ពួកេយើងមកដល់ទីេនះមុន ពួក

េ កនឹងយកមិនបន  ។  ឥសីទងំពីរ្រកុមេនះ ្របែកកគន ថ  មយ ំ

មិេន, មយ ំ មិេន  ពួកេយើងជមច ស់  ពួកេយើងជមច ស់   

ដូេចនះេហើយ  ក៏នគំន េទកន់ ជ្រតកូលេ្រពះ្រតូវករេដើមេឈើ   ។   ្រពះ

ជ្រទង់កត់ក្ដីឲយពួកឥសីែដលមកមុនជមច ស់  ។   ចែំណកឥសីមួយ

ពួកេទៀតគិតថ  ពួកេយើងនឹងមិន្រពមឲយអនក និយយថ  ពួកេយើង

្រតូវឥសីពួកេនះឲយចញ់បន េទើប្រតួតេមើលេ យទិព្វចកខុ  េឃើញបង្អួច

រថមួយស្រមប់េស្ដចច្រកពត្តិ្រទង់េ្របើ្របស់ េទើបនមំកថ្វ យជសណូំក

ចេំពះ្រពះ ជេហើយទូលថ ម បពិ្រត សូម្រពះអងគកត់ក្ដីឲយពួក

ម បនជមច ស់របស់ផងចុះ   ។   ្រពះ ជ្រទង់ទទួលេហើយ  ្រទង់កត់

ក្ដីឲយឥសីទងំពីរគណៈជមច ស់របស់ថ    ចូរេនជមួយគន ទងំពីរពួក
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ចុះ  ។  ឥសីមួយពួកេទៀត  នខំនងកង់ៃនរថេនះមកថ្វ យជសណូំក 

េហើយទូលថ ម បពិ្រត សូម្រពះអងគកតក់្ដីឲយពួក ម បនជមច ស់

របស់ផងចុះ   ។   ្រពះ ជក៏្រទង់េធ្វើ មេនះ  ។    ពួកឥសីេក្ដ ្រក យ

ចិត្តថ  ពួកេយើងលះបង់វតថុកមនិងកិេលសកម  េចញបួស  មកេឈ្ល ះ

ទស់ែទងគន េ្រពះគល់េឈើជេហតុ មិនសមគួរេឡើយ  េទើប្របញបេ់ចៀស

េចញេទកន់ហិមវន្តបបេទសវញិ    ។    េទវ ែដលេនកនុងែដនភរុទងំ

អស់េ្រកធខឹងនឹង្រពះបទភរុថ   ្រពះ ជេធ្វើឲយអនកមនសីលេឈ្ល ះគន    

ជករេធ្វើនូវអេំពើមួយែដលមិនសមគួរ    េទើបប ្ដ លឲយែដនភរុរដ្ឋទហំំ

្របមណ ៣០០ េយជន៍   រ យេទកនុងសមុទទអស់   បងកឲយេកើតេសចក្ដី
វនិស   ។    អនកែដនទងំអស់ក៏ដល់នូវេសចក្ដវីនិស   េ្រពះ ្រស័យ្រពះ

បទភរុ ជែតមួយអងគ   េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទងន់េំរឿងកនុងអតតីេនះមក   កល្រពះអងគ្រទង់

្រ ស់ដឹងេហើយ    េទើប្រ ស់គថទងំេនះថ   

ឥសីនមន្តរ ំ ក ្វ  ភរុ ជតិ  េម  សុត ំ

ឧចឆិេនន   សហ  រេដ្ឋហិ ស  ជ  វភិវ ំ គេ   ។ 

តថគតបនឮដូេចនះថ  េស្ដចេនកនុងែដនភរុ  បនេធ្វើនូវ

េទសដល់ពួកឥសី   េស្ដចេនះ   ( ដល់នូវឆនទ គត ិ )   ក៏

ច់សូនយ្រពមទងំែដន   ដល់នូវេសចក្ដីវនិស  ។ 
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ត ម   ហិ  ឆនទ គមន ំ នបបសំសន្តិ  បណ្ឌិ  

អទុដ្ឋចិេ ្ត   ភេសយយ គិរ ំ សចចូបសញ្ហិ តំ  ។  

េ្រពះេហតុេនះ  អនក្របជញទងំ យ  ែតងមនិសរេសើរ 

នូវករលុះកនុងឆនទ គតិ  ( បុគគល )   មនចិត្តគកឺិេលស

មិន្របទូស្តេហើយ   គបបេីពលនូវ ចែដល្របកបេ យ

សចចៈ  ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ឥសីនមន្តរ ំ ក ្វ   េសចក្ដថី  េបើក

ឱកសឲយេ យឆនទ គតិ  ។ 

 បទថ   ភរុ ជ   គឺ្រពះ ជែដនភរុ  ។ 

 បទថ   ឥតិ   េម  សុត ំ   េសចក្ដីថ   តថគតបនឮេរឿងេនះ 

មកអពីំមុនេហើយថ ្រពះ ជដល់នូវឆនទ គត ិ េទើបវនិស្រពមទងំែដន 

ដូេចន ះ  អនក្របជញទងំ យែតងមិនសរេសើរនូវករលុះកនុងឆនទ គតិេទ   ។ 

 បទថ  អទុដ្ឋចិេ ្ត   េសចក្ដីថ   បុគគលមិនគួរមនចិត្តគតិ្របទូស្ត

េ យកិេលស   គួរេពលពកយពិត  ។ 

 បទថ សចចូបសញ្ហិ ត ំ េសចក្ដថី គួរេពលនូវ ចែដល្របកប

េ យសចចៈ គឺ ងេហតុផលប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 ប ្ដ ជនទងំេនះ ជនពួក េពលពកយពិតជទំស់ថ ករ

ែដល្រពះបទភរុ ជ     ្រទង់ទទួលសណូំកេនះជករេធ្វើមនិសមគួរ    ទី
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កែន្លងស្រមប់ជនទងំេនះរស់េន    បន្របកដេឡើងជេកះ  ១   ពន់

កនុងនលិេករទ្វីប  េនរហូតដល់សព្វៃថងេនះ  ។   

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  ម បពិ្រត  ្រពះអងគមិនគួរលុះកនុងអំ ច

ៃនឆនទ គត ិ  មិនគួរេធ្វើឲយបព្វជតិទងំពីរគណៈេឈ្ល ះគន េឡើយ  េហើយ

្រទង់្របជុជំតកថ  ្របធនឥសីកនុងសម័យេនះ  គ ឺ តថគត  េនះឯង  ។ 

 ចែំណក្រពះ ជ កលែដល្រពះតថគតេ យភ ្ត រេ្រសច

េហើយ  ្រទង់យង្រតឡប់េទវញិ  បនបញជូ ន ជបុរសេទរុះេរ ើវត្តរបស់

ពួកតិរ ថយិអស់   ។    ពួកតិរ ថយិក៏ ងំេនមិនបន  ដូេចនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា ភរុរាជជាតក ទី ៣ ។ 
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អដ្ឋកថ បុណ្ណ នទជីតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ

បញញ បរមី   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   បុណ្ណំ  

នទឹ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ ៃថងមួយ ភិកខុទងំ យ្របជុសំនទនគន េ យ

្របរពធ្រពះបញញ បរមីរបស់្រពះតថគតកនុងធមមសភថ    វុេ    ្រពះ

សមម សមពុទធមន្រពះបញញ ធ ំ មន្រពះបញញ ដ៏្រកស់ មន្រពះបញញ នឲំយ

រកី យ មន្រពះបញញ ជេ្រគ ងសទុះេទ មន្រពះបញញ ដមុ៏ត មន្រពះ

បញញ ដ៏្រជលេ្រជ   មន្រពះបញញ ជេ្រគ ងទម្លុះទម្ល យ ( ១ )   ។    ្រពះ

បរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភកិខុ
ទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យ

េរឿងអ្វីហន៎   ។   កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ 

មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុនតថគតក៏

មនបញញ ឈ្ល សៃវកនុងឧបយែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 
                                                            

១-េសចក្ដីពិ ្ដ រមនកនុងបិ. ៧១   ទ.ំ ២៣២  ។ 
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  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលបុេ ហិត   លុះចេ្រមើន

វយ័េហើយ បនេរៀនេចះចប់សិលបៈ្រគប់យ៉ង េនកនុងនគរតកកសិ     

កលបិ េធ្វើមរណកលេទ បនទទួលតែំណងជបុេ ហិត ជអនក

បេ្រង នអតថនិងធម៌ថ្វ យ្រពះបទព ណសី   ។   េ្រកយមក ្រពះ ជ

្រទង់េជឿពកយរបស់អនកញុះញង់ ្រទង់្រពះពិេ ធ បេណ្ដ ញ្រពះេពធិសត្វ

េចញអពីំនគរព ណសី   េ យ្រពះត្រមស់ថ    ម   មម  សន្តេិក  

វសិ  អនកកុេំនជិតេយើងេទៀតេឡើយ  ។  ្រពះម សត្វនបុំត្តភរយិេទ

េនកនុង្រសុកមួយែដលេនកនុងែដនកសី   ។   េ្រកយមក  ្រពះ ជ្រទង់

រឭកដល់គុណ្រពះេពធិសត្វ ្រទង្់រពះត្រមិះថ ករែដលអញបញជូ នអនក

មន ក់ឲយេទអេញជើញ ចរយមក មិនសមគួរ ែតអញនឹងចងជគថ

មួយគថ ចរជលិខិត ឲយេ ង រ ច់ែក្អក េហើយខចបស់បុំ្រតនិង ច ់

េ យកំ ត់ស ្របថប្់រ   រួចបញជូ នេទ   ។   ( គិតដូេចនះេហើយ ្រទង់

ក៏េផញើេទ ) ឲយ្រពះេពធិសត្វេ យ្រពះត្រមិះថ ្របសិនេបើបុេ ហិតជ

មនុស ឈ្ល សៃវ នលិខិតេហើយដឹងថ ច់ែក្អក ក៏នឹង្រតឡប់ េបើមិន

ដឹងក៏មិនមក   ។   ្រទង់ចរគថេនះនឹងស្លឹកេ ន តេ យេផ្ដើមថ   បុណ្ណំ   

នទ ឹ  ជេដើម   (  ឯេសចក្ដពិី ្ដ រថ  ) 

   បុណ្ណំ   នទ ឹ េយន  ច  េបយយមហុ 
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 ជតំ  យវ ំ េយន  ច  គុយ្ហមហុ 

 ទរូ ំ គតំ  េយន  ច  អវ ្ហយន្ត ិ

 េ   តយភេ   ហនទ  ច  ភុញជ   ្រពហមណ  ។ 

ជនទងំ យេពលនូវសទឹង  ែដលលមមសត្វ ផឹកបន  ថជ

សទឹងេពញេហើយផង ជនទងំ យេពលនូវសនទូង ែដលលមម

សត្វ ពួនបន   ថជសនទូងេកើតេហើយផង    ជនទងំ យ

េ រកនូវបុគគលែដលេទេហើយកន់ទីឆង យ  េ យសត្វ ផង 

សត្វេនះេយើងនមំកេហើយេដើមបអីនក មន ល្រពហមណ៍ ចូរអនក

បរេិភគ  ( នូវ ច់ែក្អកេនះ  )  ចុះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  បុណ្ណំ   នទឹ  េយន  ច  េបយយម-

ហុ េសចក្ដថី ជនទងំ យេពលថ  សទឹងែដលែក្អកផកឹបន  គឺេពល

ដល់សទឹងែដលេពញេហើយ ែក្អក ចផឹកបន េ្រពះសទឹងែដលមិនេពញ 

មិនេ ថ  លមមែក្អកផកឹបន   ។    កល ែក្អកឈរេនមតស់ទឹង ច

េអើតកេទផកឹទឹកបន កលេនះ េ កេ សទឹងេនះថ លមមែក្អកផឹក

បន  ។   

 ពកយថ យវ ំកនុងបទថ  ជតំ  យវ ំ េយន  ច  គុយ្ហមហុ  េនះ

្រតឹមែតជេទសន ប៉ុែន្តកនុងទីេនះ សេំ យកសនទូងខចីែដលលូត ស់ 

បរបូិរ្រគប់្របេភទ   ។    ដបតិថ  សនទូងេនះ  កល ចបិទបងំែក្អក
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ែដលចូលេទពួនបន   កលេនះ  េឈម ះថ  ែក្អក ចពួនបន  ។ 

 បទថ  ទរូ ំ គតំ  េយន  ច   អវ ្ហយន្តិ   េសចក្ដីថ   បុគគលែដល

ជទី្រស ញ់េទកនទី់ឆង យអស់កលយូរ   រែមងរឭករកគន    េ្រពះ

បនេឃើញែក្អកមក  ឬបនឮសេំឡងរបស់ែក្អកបញជូ ន រថ  កក ក៏

និយយយ៉ងេនះថ  បុគគលេឈម ះេនះ គង់នឹងមក  េ្រពះែក្អកបញជូ ន

រ  ( ែក្អកបូល  )  ។    

 បទថ  េ  តយភេ   េសចក្ដថី សត្វេនះ េយើងនមំកេហើយ 

េដើមបអីនក  ។    

 បទថ  ហនទ  ច  ភុញជ   ្រពហមណ  េសចក្ដីថ មន ល្រពហមណ៍  

ចូរអនកទទួលយកេទបរេិភគចុះ  គឺបរេិភគ ច់ែក្អកេនះចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ ្រទង់ចរគថេនះកនុងស្លឹកេ ន តេហើយ ្រទង់បញជូ នេទឲយ

្រពះេពធិសត្វ  ។  ្រពះេពធិសត្វ ន្រពះ ជ រេហើយ  ក៏ដឹងថ  ្រពះ

ជ្រទង់្រតូវករចួប ម អញ   េទើបេពលគថទី ២ ថ 

យេ   មំ  សរតី  ជ យសមប ិ បេហតេវ 

ហំ   េកញច   មយូ   ច អសតេិយវ  បបយិ  ។ 

កល   េស្ដចរឭកអញ សូមបែីត ច់ែក្អកកេ៏ផញើមក ( កល    

េស្ដចបន )  ហង ក្ដី  េ្រក លក្ដី  េកង កក្ដ ី (េហតុអ្វីក៏មិនរឭក ) 

ករមិនរឭកេនះឯង  ជេសចក្ដី មកបផុំត ( កនុងេ ក )  ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ យេ  មំ សរតី ជ  យសមប ិ 

បេហតេវ េសចក្ដីថ កល ្រពះ ជ្រទងប់ន ច់ែក្អក រែមងរឭក

អញ  េទើប្រទង់បញជូ ន ច់ែក្អកេនះមកឲយ  ។  

 បទថ  ហំ    េកញច   មយូ    ច  េសចក្ដីថ  កល េគ

ន ំ ច់ហង ជេដើមមកថ្វ យ ្រពះអងគបន ច់ហង ជេដើមេនះ កល

េនះ  េរឿងអ្វី្រពះអងគមនិរឭកដល់អញេនះ  ។   

 បទថ អសតិេយវ  បបយិ  េសចក្ដថី  ករបន ច់អ្វីក៏

េ យ េហើយរឭកដល់អញេនះ ជករ្របៃព   ប៉ុែន្តមិនរឭកដល់េ ះ 

ជអេំពើ មកបផុំតកនុងេ ក េហតុៃនករមិនរឭកដល់េនះ ជអេំពើ
មក ប៉ុែន្តេហតុេនះ មិនបនេកើតមនចេំពះ្រពះ ជរបស់អញ ្រពះ

ជេនរឭកដល់អញ ្រទង់ទនទឹងករ្រតឡប់របស់អញ េ្រពះេហតុេនះ 

អញនឹងេទ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វបនទឹមរេទះេទគល់្រពះ ជ  ្រពះ ជ្រទង់

សបបយ្រពះទយ័  ែតង ងំឲយជបុេ ហិតដូចេដើម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមកជ ននទ

ចែំណកបុេ ហិត គ ឺ  តថគត   េនះឯង  ៕ 
ចប ់ អដឋកថា បុណណនទីជាតក ទី ៤ ។ 
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អដ្ឋកថ កចឆបជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ 

េកកលិកភិកខុ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ   អវធិ  

វត  អ ្ត ន ំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វនឹងមនជក់ចបស់កនុង ម តកក រយិជតក  ( េតរសក-

និបត )   ឯេ ះ   ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ  

េកកលិកៈ មិនែមនសម្ល ប់ខ្លួនឯងេ យ ច ែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន  ក៏សម្ល ប់ខ្លួនេ យ ចែដរ   េហើយ្រទង់

នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល មតយ  កលចេ្រមើន

វយ័េហើយ  បនជអនកបេ្រង នអតថនិងធមរ៌បស់្រពះ ជ  ។   ប៉ុែន្ត្រពះ

ជេនះ ្រពះអងគជអនកនិយយេ្រចើន  កល្រពះអងគ្រទង្់រ ស់  អនក

ដៃទមិនមនឱកសបននិយយេឡើយ ្រពះេពធិសត្វ្របថន នឹង ម

ឃត់ករ្រ ស់េ្រចើនរបស់្រពះអងគ  េទើបគិតរកឧបយមួយ  ។   

 កនុងកលេនះ   មនអេណ្ដើ កមួយ ្រស័យេនកនុង្រសះមួយកែន្លង 
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កនុងហិមវន្តបបេទស ។  មនកូនហង ពីរេហើររកសីុ រហូតសនិទធ ន លនឹង

អេណ្ដើ កេនះ  ហង ទងំពីរេនះ លុះសនិទធ ន លេហើយ ៃថងមួយ ក៏និយយ

នឹងអេណ្ដើ កថ សម្ល ញ់អេណ្ដើ ក លេំនកនុងគុ មស្រតង់ភនចំិត្តកូដ កនុង

ៃ្រពហិមពន្តរបស់ពួកេយើង  ជ្របេទសគួរមេនរមយខ្ល ងំ ស់  អនកចង់

េទកន់ទីេនះ  ជមួយពួកេយើងឬេទ ? 

 អេណ្ដើ កសួរថ   េយើងនឹងេទបនេ យវធិី  ? 

 ហង ទងំពីរេនះេពលថ  េយើងនឹងនអំនកេទ  ្របសិនេបើអនក

ចរក មត់បន   អនកកុនិំយយអ្វជីមួយនឹងអនក ទងំអស់  ។ 

 អេណ្ដើ កេពលថ  ធុ  ពួកអនកនខំញុ េំទចុះ   ។   ហង ទងំពីរក៏ 

ឲយអេណ្ដើ កខកំំ តេ់ឈើមួយ   ខ្លួនឯងពចុំងកំ ត់េឈើទងំពីរខង 

េហើយេហើរេទកន់ កស  ។   ពួកេកមងអនក្រសុកេឃើញហង នអំេណ្ដើ ក

េទដូេចន ះ ក៏ែ្រសកេឡើងថ  េទ្វ  ហំ   កចឆបំ  ទណ្ឌ េកន  ហរ ំ 

ហង ទងំពីរនអំេណ្ដើ កេទេ យកំ ត់េឈើ  ។   

 អេណ្ដើ កចងេ់ពលថ  យទ ិ  មំ  ស យក  េនន្តិ,  តុម្ហ កំ   

ឯតថ  កឹ   ទុដ្ឋេចដក   ែនេកមងេថកទប  សម្ល ញ់របស់េយើង  នេំយើង

េទយ៉ងេនះ   េតើមនបញ្ហ អ្វីដល់ពួកឯង    ក៏ែលងកំ ត់េឈើកនុង

េពលែដលេទដល់ខងេលើ្រពះ ជនិេវសន៍ កនុងនគរព ណសី  េ្រពះ

ហង នេំទេលឿនេពក  ក៏ធ្ល ក់មកដីែបកជ ២ ចែំណក  ។  សេំឡង
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េក ហលក៏េកើតេឡើងថ អេណ្ដើ កធ្ល ក់មកអពីំ កស ែបកជពីរ

ចែំណក   ។   ្រពះ ជមនពួក មតយែហហម   ្រទង់ន្ំរពះម សត្វ

េទ េស្ដចយងេទដល់ទីេនះ ទតេឃើញអេណ្ដើ ក ក៏្រ ស់សួរ្រពះបរម

េពធិសត្វថ  ែនបណ្ឌិ ត  េហតុដូចេម្ដចេទើបអេណ្ដើ កធ្ល កម់កយ៉ងេនះ  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វគតិថ   អញរង់ចមំកយូរេហើយ   ្របថន នឹង

ថ្វ យឱ ទដល់្រពះ ជ  េទើបខែំស្វងរកឧបយ   អេណ្ដើ កេនះ ពិតជ

សនិទធ ន លនឹងហង ទងំពីរេនះ  ចែំណកហង ទងំពីរេនះក៏ឲយអេណ្ដើ ក

ពកំំ តេ់ឈើេ យបណំងថ នឹងនេំទកន់ៃ្រពហិមពន្ត េទើបេហើរ

េទកនុង កស  េពលេនះ  អេណ្ដើ កកប៏នឮពកយរបស់អនក មួយ 

ចង់និយយេឆ្លើយឆ្លងបន្តិចបន្តួច េ្រពះខ្លួនមិនរក មតក់៏ែលងកំ ត់

េឈើេចល  េទើបធ្ល កម់កអពីំ កសដល់នូវេសចក្ដីវនិស   ។   ( ្រពះ

ម សត្វ ) ក៏្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ ធមម មនុស មត់េ្រចើន

និយយមិនេចះចប់  រែមងបនទទួលទុកខែបបេនះឯង  េហើយបនេពល

គថទងំេនះថ 

អវធិ   វត   អ ្ត ន ំ កចឆេបវ  បពយហរ ំ

សុគគហិតសមឹ   កដ្ឋសមឹ ចយ  សកិយ  វធិ  ។  

អេណ្ដើ ក   កលេបើេឈើខ្លួនពស៊ំប់េហើយ   និយយ 

សម្ល បនូ់វខ្លួនឯង  េឈម ះថសម្ល បេ់ យ ចរបស់ខ្លួន  ។ 



408 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
 ឯតមប ិ ទិ ្វ   នរវរីេសដ្ឋ  

 ចំ  បមុេញច   កុសលំ  នតិេវលំ 

បស សិ   ពហុភេណន  កចឆបំ  ពយសនំ  គតំ  ។ 

បពិ្រត្រពះអងគមនពយយម្របេសើរជងជន ( ឯបណ្ឌិ តបុរស )

េឃើញនូវេហតុេនះេហើយ  មិនគបបបីេញចញ ចជកុសល ឲយ

ហួសេវ  ្រពះអងគគង់នឹងទតេឃើញអេណ្ដើ ក ែដលដល់នូវ

េសចក្ដវីនិសេ្រពះែតនិយយេ្រចើន  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អវធិ វត  បនដល់ បនសម្ល ប់

េហើយ  ។    

 បទថ   បពយហរ ំ  បនដល់   មត់្របងុនឹងនិយយ  ។  

 បទថ សុគគហិតសមឹ  កដ្ឋសម ឹ  េសចក្ដីថ  កលកំ ត់េឈើ 

ែដលខ្លួនពលំ្អេហើយ  ។   

 បទថ  ចយ  សកិយ  វធ ិ  េសចក្ដីថ  អេណ្ដើ ក  កល

មតនិ់យយកនុងេវ មិនគួរ  េ្រពះករែដលខ្លួនមត់េ្រចើនេពក  េទើប

ែលងកំ ត់េឈើែដលខ្លួនព ំ   េឈម ះថ   សម្ល ប់ខ្លួនេ យ ចរបស់

ខ្លួន  ។    អេណ្ដើ កដល់នូវេសចក្ដីវនិសេ យេហតុេនះ   មិនែមនេហតុ

ដៃទេទ  ។   

 បទថ   ឯតមប ិ  ទិ ្វ    េសចក្ដីថ   គឺេឃើញេហតុេនះ  ។ 
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  បទថ   នរវរីេសដ្ឋ   េសចក្ដីថ   បពិ្រត្រពះអងគមនពយយម 

្របេសើរជងពួកជន  ជ្រពះ ជ្របេសើរេ យេសចក្ដីពយយមកនុងនរជន 

ទងំ យ  ។    

 បទថ ច ំ  បមុេញច   កុសលំ  នតិេវលំ  េសចក្ដីថ បុរស 

ែដលជបណ្ឌិ ត គបបបីេញចញ ចែដលជកុសលែតមយង៉ ្របកបេ យ 

សចចៈជេដើម  គឺគបបេីពល ចែដលជ្របេយជន ៍  ្របកបេ យកល 

មិនគបបេីពល ចឲយហួសេវ ហួសកល មិនេចះចប់មិនេចះេហើយ

េឡើយ  ។   

 បទថ  បស សិ  េសចក្ដីថ  ្រពះអងគទតេឃើញអេណ្ដើ កយ៉ង

ចបស់េហើយ   មិនែមនឬ   ។  

 បទថ   ពហុភេណន   ែ្របថ   េ្រពះនិយយេ្រចើន  ។   

 បទថ  កចឆប ំ  ពយសនំ  គតំ  គ ឺអេណ្ដើ កដល់នូវេសចក្ដីវនិស 

យ៉ងេនះ  ។   

 ្រពះ ជ្រទង់្រជបថ ្រពះេពធិសត្វេពលសេំ ដល់្រពះអងគ 

េទើប្រ ស់ថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  អនកនិយយេនះ សេំ ដល់េយើង ពិត

ែមនឬ  ? 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលឲយជក់ចបស់ថ   បពិ្រតម ជ  មិនថ

ជ្រពះអងគ ឬក៏បុគគល មួយេទ កលនិយយេ្រចើនហួស្របមណ 



410 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
រែមងដល់នូវេសចក្ដីវនិសយ៉ងេនះឯង  ។  ងំអពីំេពលេនះមក ្រពះ

ជក៏្រទង់េវៀរចកករ្រ ស់េ្រចើន   ្រ ស់តិចលមម្របមណ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ អេណ្ដើ កកនុងកលេនះ បនមកជេក-

កលិកភិកខុកនុងកលឥឡូវេនះ  ហង ទងំពីរកនុងកលេនះ  បនមកជ 

ម េថរទងំពីររូប ( ្រពះអគគ វក ) ្រពះ ជ  បនមកជ ននទ  

ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា កចឆបជាតក ទ ី៥ ។ 
 

អដ្ឋកថ មចឆជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ 

លួងេ មរបស់ភរយិចស់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ   ន  មយមគគិ   តបបតិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងសេងខបថ ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  មន ល

ភិកខុ   បនឮថ  អនកអផ ុក  ពិតែមនឬ ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ពិតែមន  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ   អនក េធ្វើឲយអនកអផ ុក ? 
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 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   ភរយិចស់របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។    

 ្រគេនះ  ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ   មន លភិកខុ   ្រស្ដី
េនះេធ្វើេសចក្ដីវនិសឲយដល់អនកយ៉ងេនះ   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុនអនក ្រស័យ្រស្តីេនះ េសទើរនឹង្រតូវេ ត

េ យេឈើ្រសួច ងំេលើេភ្លើង  ្រតូវសីុ ច់   ្រស័យបណ្ឌិ តេទើបរួចជីវតិ

មកបន   េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបនជបុេ ហិតរបស់្រពះ ជ  ។   

 ៃថងមួយ  ្រពនសំ ញ់េលើក្រតីែដលជប់សំ ញ់មួយ  ក់

េលើេឆនរខ ច់ដ៏េក្ដ   ស្រមួចេឈើអេ ្ដ តេ យគិតថ   អងគ េរសុ   នំ   

បចិ ្វ   ខទិស ម   អញនឹង ងំ្រតីេនះេលើរេងើកេភ្លើង  េហើយសីុ   ។    

 ្រតីេនះយេំរៀប បនឹ់កដល់្រតីញី  បនេពលគថទងំេនះថ 

ន  មយមគគិ  តបបត ិ ន  សេូ   ធុ  តចឆេិ  

យញច   មំ  មញញេត  មចឆ ី អញញំ   េ    រតិយ  គេ   ។ 

េភ្លើងេនះអញមិនេក្ដ  េឈើ្រសួចែដលេគបិតស្រមួចល្អេហើយ 

ក៏អញមិនឈ ឺ     អញឈែឺត្រតង់េម្រតីសមគ ល់អញ    ថេទ 

េ្រតកអរនឹងេម្រតីដៃទេនះ  ។    

េ   មំ  ទហតិ   គគគ ិ ចិត្តញចូ បតេបតិ  ម ំ



412 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ជលិេន  មុញចថយិ   មំ ន កេម ហញញេត  ក្វចិ ។ 

េភ្លើងគឺ គៈេនះ  រ កនូវអញផង  ចិត្ត  ( ដ៏សមបយុត្តេ យ 

គៈ ) ក៏ញុងំអញឲយេក្ដ ផង  បពិ្រត្រពនសំ ញ់ទងំ

យ  សូមអនកទងំ យែលងខញុ េំទ  ( សត្វែដលឋិតេន  ) 

កនុងកម   អនកទងំ យកុេំបៀតេបៀនកនុងេហតុនីមួយ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ ន មយមគគ ិ េសចក្ដីថ េភ្លើងេនះ 

រែមងមនិដុតអញ  គឺមិនេធ្វើឲយអញេក្ដ   មិនេធ្វើឲយអញេ កេ   ។   

 បទថ  ន  សេូ   គសូឺមបេីឈើ្រសួចែដល្រពនស្រមួចទុកយ៉ង 

ល្អេហើយ   ក៏មិនដុតអញ   គឺមិនញុងំេសចក្ដីេ កឲយេកើតដល់អញ  ។ 

 បទថ  យញច   មំ  មញញេត   មចឆី   េសចក្ដថី   ប៉ុែន្ត្រតង្់រតីញី

េនះសមគ ល់ថ អញេទេ្រតកអរនឹង្រតីញីដៃទ េ យេសចក្ដីេ្រតក្រត-

លកនុងកមគុណ ៥ េនះឯង េធ្វើឲយអញឈចឺប់យ៉ងខ្ល ងំ េធ្វើឲយអញ

េ កេ យ៉ងខ្ល ងំ  ដុតេ លអញយ៉ងខ្ល ងំ  ។  

 បទថ  េ   មំ  ទហតិ   េសចក្ដីថ  េភ្លើងគឺ គៈេនះឯង  រែមង

ដុតអញ  ។   

 បទថ  ចតិ្តញចូ បតេបតិ  មំ  េសចក្ដីថ  ចិត្តរបស់អញ្របកប

េ យ គៈេនះ  េធ្វើឲយអញរ ក  េក្ដ   ឈ ឺ លបំកខ្ល ងំ ស់  ។   

 បទថ  ជលិេន  េនះ  ជេឈម ះៃន្រពនសំ ញ់   ។   ដបតិថ 
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អនក្របមងទ់ងំេនះ   េ កេ ថ   ជលិេន  េ្រពះមនសំ ញ់  ។  

 បទថ  មុញចថយិ   មំ  បនដល់  ្រតីអង្វរថ  បពិ្រតេ ក  សូម

េ កេម ្ត េ ះែលងខញុ េំទ  ។   

 បទថ  ន  កេម  ហញញេត   ក្វច ិ  េសចក្ដីថ  សត្វែដលឋិត

េនកនុងកម  ្រតូវកមនេំទ  មិនគួរសម្ល បេ់ យពិត   ។    ្រតីេរៀប ប់ថ 

មនុស ដូចេ ក  មិនគួរសម្ល ប់្រតីេនះេឡើយ   ។    មយង៉េទៀត  ្រតីែដល

មរក្រតីញីេ្រពះេហតុែតកម មនុស ដូចេ ក មិនគួរសម្ល ប់េ យ

ពិត  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបនេទដល់មតស់ទឹង បន ្ដ ប់ឮ្រតី
យេំរៀប ប់  េទើបចូលេទរក្រពនឲយេ ះែលង្រតីេនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម ៌   ភិកខុ ែដលអផ ុក

េនះ បនសេ្រមចេ បត្តិផល   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ្រតីញីកនុង

កលេនះ បនមកជភរយិចស់ ( របស់ភកិខុ ែដលអផ ុកេនះ ) ្រតី
េឈម លកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ ែដលអផ ុកកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯ  

បុេ ហិត គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា មចឆជាតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ េសគគុជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

ឧបសកអនកលក់បែន្លមន ក់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ 

េផ្ដើមថ   សេព្វ   េ េក   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វពិ ្ដ រមនេនកនុង ( បណ្ណិ កជតក ) ឯកនបិត ខង

េដើមេនះេហើយ  ។   

 ឯកនុង ទុកនិបត េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សួរឧបសក

េនះថ   មន លឧបសក   េហតុដូចេម្ដច  េទើបអនកបត់មុខយូរេម្លះ៉ ? 

  ឧបសកេនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន   កូន្រសី

របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  មនទឹកមុខញញឹមញែញម  ្រសស់ថ្ល ជនិចច   ខញុ ្ំរពះអងគ

កលបងេហើយ  េទើបេលើកឲយេកមងកេំ ះៃន្រតកូលមួយ  េ្រពះរវល់

ខ្ល ងំកនុងេរឿងេនះ  េទើបមិនមនឱកសមកគល់្រពះអងគ  ។   

 េពលេនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសក  កូន

្រសីរបស់អនក មិនែមនជអនកមនសីលែតកនុងកលឥឡូវេនះ ប៉ុេ ្ណ ះេទ 

សូមបកីនុងកលមុន  កជ៏អនកមនសីលែដរ  េហើយអនកកធ៏្ល ប់ កលបង

នងែដរ   ( ដូេចនះេហើយ )   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូច

តេទេនះថ 
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  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះម សត្វជរុកខេទវ   ។   កនុងកលេនះ  ឧបសកអនក

លក់បែន្លេនះឯង គតិនឹង កលបងកូន្រសី  េទើបននំងចូលៃ្រព  េហើយ

ចប់ៃដ  េធ្វើដូចជ្រតវូករេ យអំ ចកិេលស   ។   ្រគេនះ ឧបសក

បនេពលនឹងកូន្រសីែដលកពុំងយេំរៀប ប់េ យគថទី ១ ថ    

 សេព្វ   េ េក  អត្តមេន  អេ សិ 

 អេកវទិ  គម  ធមមស   េសគគុ  

 េកមរេិក  នម  តវជជ  ធេមម  

 យ ំ ត្វំ  គហិ   បវេន  បេ ទសិ  ។ 

សត្វេ កទងំអស់  ជអនកមនចិត្តរកី យ   ( េ យ

ករេសពកម )  នងេសគគុ    ជ្រសីមិនឈ្ល សកនុងធម៌

របស់អនក្រសុក  នងែដលេយើងចប់េហើយយកំនុងៃ្រព  

េ យធមម   ធមម េនះរបស់នង   េឈម ះថ 

េនេកមងេទឬ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ     បទថ    សេព្វ     េ េក     អត្តមេន

អេ សិ  េសចក្ដថី  មន លកូន្រសី  សត្វេ កទងំអស់េពញចិត្តកនុង

ករេសពកម   ។    

 បទថ    េសគគុ    េនះ    ជេឈម ះរបស់្រស្ដីេនះ    ។     មន លនង 



416 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
េសគគុ   នងជ្រសីមិនឈ្ល សកនុងធម៌របស់អនក្រសុក   ។   េ កអធិបបយ

ថ  នងមិនឈ្ល សកនុងធម៌របស់អនក្រសុក  គឺមិនឈ្ល សកនុងធម៌របស់

មនុស េថកទប  ។ 

 បទថ  េកមរេិក  នម  តវជជ  ធេមម   េសចក្ដថី  ែនកុមរ ី

សភពរបស់នងយ៉ង កនុងៃថងេនះ  ។   

 បទថ យ ំ  ត្វំ  គហិ   បវេន  បេ ទសិ  េសចក្ដីថ ឧបសក 

សួរថ  នង្រតូវអញចប់ៃដេ យករលួងេ មកនុងៃ្រពេនះ  េហើយនង

យ ំ  គឺមិន្រពម   កររបស់នងគជឺអ្វី  នងេនេកមងឬ ? 

 កុមរ ី ្ដ បព់កយេនះេហើយេពលថ បពិ្រតបិ  កូនេនេកមង 

េទើបយ ំ    េហើយេពលគថទី ២ ថ  

 េយ  ទុកខ ផុ ្ឋ យ  ភេវយយ  ណំ 

 េ   េម   បិ   ទុពភិ   វេន  កេ ត ិ

   កស   កនទ មិ  វនស   មេជឈ 

 េយ  យិ   េ   សហ កេ ត ិ។ 

ជន គបបជីទីពឹងរបស់ខញុ  ំ  ែដលទុកខពល់្រតវូេហើយ   

ជនេនះជបិ របស់ខញុបំន្របទូស្តកនុងៃ្រព  ខញុ េំនះកនទក់

កេនទញចេំពះអនក    កនុងក ្ដ លៃ្រព   បិ ជ 

អនកករពរ   បិ េនះេធ្វើនូវកមមដស៏ហ័ស  ។ 
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 ឧបសកអនកលក់បែន្លេនះ  កលបងកូន្រសីកនុងកលេនះ 

េ យ្របករដូេចនះេហើយ  េទើបនេំទផទះ  េលើកឲយកូនកេំ ះៃន្រតកូល

មួយ  ។    

 ឧបសកអនកលក់បែន្លេនះ  េ្រកយអពីំអស់ជីវតិ   ក៏បនេទ ម

យថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម ៌  ឧបសកអនកលក់

បែន្លេនះបនសេ្រមចេ បត្តិផល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  កូន្រសី 

កនុងកលេនះ  បនមកជកូន្រសីកនុងកលឥឡូវេនះ  បិ កនុងកលេនះ  

បនមកជឧបសកអនកលក់បែន្លកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណករុកខេទវ

អនកេធ្វើេហតុេនះឲយ្របកដ  គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា េសគគុជាតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ កដូ ណិជជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

ឈមួញេកងមន ក់    េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្ដើមថ  

សឋស    េឋយយមិទំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ ជនពីរនក ់ គឺឈមួញេកង និងឈមួញែដលជ 

បណ្ឌិ ត ែដលមន្រប្រកតីេនកនុងនគរ វតថ ី េធ្វើដេំណើ រជមួយគន ក ់

ទនិំញេពញរេទះ ៥០០  េដើរលក់ ងំអពីំទិសខងេកើត  េទកនទិ់ស 

េផ ងៗ  លុះបនកៃ្រមេ្រចើន ក៏្រតឡប់មកកន់នគរ វតថីវញិ  ។   ឈមួញ 

ែដលជបណ្ឌិ តបនេពលេទកន់ឈមួញេកងថ ែនសម្ល ញ់ មកេយើង 

ែចកទនិំញគន    ។   ឈមួញេកងេនះគិតថ   ឈមួញេនះ  លបំកេ យ

ករេដក  ករបរេិភគមិនល្អអស់កលដ៏យូរ  កលបរេិភគ រែដល

មនរសដ៏្របណីតេផ ងៗ  កនុងផទះរបស់ខ្លួន  នឹង ្ល ប់េ្រពះ រមិន

រ យ  េពលេនះ ទនិំញទងំអស់ែដលជចែំណករបស់េគ  ក៏នឹងក្ល យ

ជរបស់អញែតមន ក ់ គិតដូេចន ះេហើយ   េទើបេពលថ   ឫក េពលេវ

និងៃថងមិនទន់េពញចិត្ត  ែស្អកសឹមែបងែចកចុះ  ែក្លងពនយរេពលេវ  

ចែំណកឈមួញែដលជបណ្ឌិ ត បងខឲំយឈមួញេកងេនះែបងែចកបន

េហើយ   កក៏ន់យកផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប  េទគល់្រពះមន្រពះភគ  
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ថ្វ យបងគបូំជេហើយអងគុយកនុងទីដស៏មគួរមួយ  ។    

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លឧបសក   អនកមកដល់

អពីំកល  ?  

 ឧបសកេនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមក

ដល់ទីេនះ  ្របមណកន្លះែខេហើយ  ។ 

  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ  មនេហតុអ្វី   មកយូរយ៉ង

េនះេហើយ   មិនមកគល់តថគត ?  

 ឧបសកេនះ  ្រកបទូលេរឿងទងំអស់ឲយ្រទង់្រជប  ។    

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសក  មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ    សូមបកីនុងកលមុន  ឈមួញេនះក៏ជមនុស

េកងែដរ   ។   កលឧបសកេនះ្រកបបងគទូំល ធន   េទើប្រទង់ន ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល មតយ  កលចេ្រមើន 

វយ័េហើយ  បនជ មតយអនកវនិិចឆ័យក្ដីរបស់្រពះ ជ  ។  ្រគេនះ មន

ឈមួញពីរនក់  គឺឈមួញអនក្រសុកែ្រសនិងឈមួញអនក្រកុង  ជមិត្តនឹងគន   ។  

ឈមួញ្រសុកែ្រសេផញើផល  ៥០០  នឹងឈមួញអនក្រកុង   ។    ឈមួញអនក្រកុង

លក់ផលទងំេនះេហើយយក្របក់ទុក     រួចយក ចម៍កណ្ដុ រមកេ យ 
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កែន្លងទុក កផ់ល  ។       

 េ្រកយមក  ឈមួញ្រសុកែ្រសមកទរថ   ផេល  េម  េទហិ    ែន

អនកដ៏ចេ្រមើន  ចូរឲយផលមកខញុ វំញិ  ។  

 ឈមួញេកងេពលថ  ផ   េត   មសិូកហិ  ខទិ   ផល

របស់អនក  ្រតូវកណ្ដុ រសីុអស់េហើយ   រួចក៏បង្ហ ញឲយេមើល ចម៍កណ្ដុ រ  ។  

 ឈមួញ្រសុកែ្រសក៏េពលថ ្រតូវកណ្ដុ រសីុអស់េហើយ ក៏សីុេទចុះ 

កលេបើកណ្ដុ រសីុអស់េហើយនឹងេធ្វើដូចេម្ដច  េទើបនកូំនរបស់ឈមួញេកង

េនះេទងូតទឹក ឲយេកមងេនះអងគុយខងកនុងបនទប់ កនុងផទះរបស់សម្ល ញ់

មន កេ់ហើយេពលថ  អនកកុឲំយទរកេនះដល់បុគគល មួយជ ច់ខត   

រួចខ្លួនឯងកេ៏ទងូតទឹក   េហើយ្រតឡប់េទផទះរបស់ឈមួញេកង  ។    

 ឈមួញេកងសួរថ   ឯ កូនរបស់ខញុ  ំ?  

 ឈមួញ្រសុកែ្រសេឆ្លើយថ ខណៈែដលខញុ ំ កកូ់នរបស់អនកេនេលើ
មតស់ទឹងេហើយចុះងូតទឹក   សត្វែខ្លងមួយេហើរមក    យក្រកញឆំបកូន 

របស់អនកេហើយេហើរេទកន់ កស  សូមបខីញុពំយយមទះៃដែ្រសកយ៉ង

ក៏េ យ   ក៏មិន ចឲយ ែលងកូនរបស់អនកបន  ។  

 ឈមួញេកងេពលថ   អនកនិយយកុហក   សត្វែខ្លងមិន ចន ំ

យកេកមងេទបនេទ  ។  

 ឈមួញ្រសុកែ្រសេពលថ  ែនសម្ល ញ់  អនកថយ៉ងេនះ  ក៏ថបន 
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េតើខញុ នឹំងេធ្វើដូចេម្ដច   ( ប៉ុែន្ត )  សត្វែខ្លងឆបកូនរបស់អនកពិតែមន  ។   

 ឈមួញេកងគំ មឈមួញ្រសុកែ្រសថ     េចរចិត្ត ្រកកស់ម្ល ប់

មនុស  េពលេនះេយើងនឹងេទ កត់ក្ដ ីឲយេច្រកមកត់ក្ដី ក់េទស

ឯង   េពលេហើយក៏េដើរេចញេទ  ។   

 ឈមួញ្រសុកែ្រសេពលថ  េធ្វើ មករេពញចិត្តរបស់អនកចុះ  េហើយ

េទ ក្ដជីមួយនឹងឈមួញេកងេនះ  ។ 

 ឈមួញេកងេពលនឹង្រពះបរមេពធិសត្វថ  បពិ្រតេ កមច ស់ 

ឈមួញេនះនកូំនរបស់ខញុ េំទងូតទឹក  មិននកូំនរបស់ខញុមំកវញិ  កលខញុ ំ

សួរថ  កូនរបស់ខញុ េំទ   ឈមួញេនះ្របបថ់  សត្វែខ្លងឆបយកេទ

េហើយ  សូមេ កវនិិចឆយ័ក្ដីរបស់ខញុចុំះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរឈមួញ្រសុកែ្រសថ    ែនអនកដច៏េ្រមើន   អនក

និយយពិតែមនឬ ?  

 ឈមួញ្រសុកែ្រសេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុនំេំកមងេនះេទ

ពិតែមន  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ  សត្វែខ្លងឆបយកេទពិតែមនឬ ? 

 ឈមួញ្រសុកែ្រសេឆ្លើយថ   ពិតែមន  េ កមច ស់  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ កនុងេ កេនះ សត្វែខ្លង ចនេំកមង

យកេទបន  ពិតែមនឬ ? 
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 ឈមួញ្រសុកែ្រសេពលថ   បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុសូំមសួរេ កថ

សត្វែខ្លងមិន ចនេំកមងេទកនុង កសបន   ប៉ុែន្តកណ្ដុ រ ចខសីុំផល

ែដកបនឬ ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   េតើមនេរឿងអ្វី ? 

 ឈមួញ្រសុកែ្រសេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុបំនេផញើផលចនួំន 

៥០០ ទុកកនុងផទះរបស់ឈមួញេនះ  ឈមួញេនះ្របប់ខញុថំ  ផលរបស់អនក

្រតូវកណ្ដុ រសីុអស់េហើយ េហើយបង្ហ ញឲយខញុ េំមើល ចម៍កណ្ដុ រថ េនះជ

ចម៍របស់កណ្ដុ រែដលសីុផលរបស់អនក បពិ្រតេ កមច ស់ ្របសិនេបើ
កណ្ដុ រ ចសីុផលបនែមនេនះ សូមបសីត្វែខ្លងក៏ ចនេំកមងេទបន

ែដរ េបើកណ្ដុ រសីុផលមិនបន សត្វែខ្លងក៏មិន ចនេំកមងេទបនែដរ 

ឈមួញេនះេពលថ  កណ្ដុ រសីុផលអស់េហើយ  សូមេ ក្រជបចុះ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វដឹងថ ឈមួញ្រសុកេ្រកេនះ គង់នឹងគតិេកង

តប េដើមបយីកឈនះមនុស េកង េទើបេពលថ អនកគិតល្អេហើយ េហើយ

េពលគថទងំេនះថ  

 សឋស   េឋយយមិទំ  សុចនិ្តិត ំ

 បេចច ឌ្ឌិតំ  បដិកុដស   កុដ ំ

 ផលំ  េច  ខេទយយុ ំ មសិូក 

 ក ម   កុមរ ំ កុល   េន  ហេរយយុ ំ ។ 
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កលបេញឆ តតបចេំពះបុគគលអនកមនកលបេញឆ ត    អនក 

គិតល្អេហើយ  ករេកងតបចេំពះបុគគលអនកេកង  អនក

បនតទល់ ( ល្អ ) េហើយ   ថេបើកណ្ដុ រទងំ យ  គបបសីុី

នូវផលែមន   េហតុអី្វក៏សត្វែខ្លងទងំ យនេំកមងេទ

មិនបន  ។ 

 កដូស   ហិ  សន្តិ  កដូកូ  

 ភវតិ  បេ   និកតិេន  និកតយ 

 េទហិ  បុត្តនដ្ឋ  ផលមដ្ឋស   ផលំ 

 ម  េត  បុត្តម សិ  ផលនេ ្ឋ   ។ 

េ្រពះថ  បុគគលេកងតបទងំ យ  រែមងមនចេំពះ

បុគគលអនកេកង បុគគលអនកេបក្របស់ ដៃទអពីំបុគគលអនក

េបក្របស់ រែមងមន ( ដល់ ) បុគគលអនកេបក្របស់  

មន លបុរសអនកបត់កូន   អនកចូរឲយនូវផលដល់បុរសអនក

បត់ផល   កុឲំយអនកបត់ផលលួចកូនអនកេទេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ សឋស  េសចក្ដីថ កលេបក

បេញឆ តតប  ចេំពះបុគគលអនកមនកលបេញឆ ត  ។  

 បទថ  េឋយយមទិំ  សុចនិ្តិត ំ  បនដល់  កលបេញឆ តតប 

េនះ   អនកគតិបនល្អេហើយ  ។   
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 បទថ  បេចច ឌ្ឌតិ ំ  បដិកុដស   កុដំ  េសចក្ដីថ  ករេកងតប

ចេំពះបុគគលអនកេកង អនកចតក់របេញឆ តបនល្អេហើយ អធិបបយថ 

មនកលបេញឆ តតបចេំពះអេំពើរបស់េគែដលេធ្វើេដើមបបីេញឆ ត  ។ 

 បទថ   ផលំ  េច  ខេទយយុ ំ មសិូក   េសចក្ដីថ   េបើកណ្ដុ រ 

សីុផលបនែមនេនះ   េហតុអ្វីសត្វែខ្លងទងំ យនេំកមងេទមិនបន  

េ្រពះេហតុេនះ   កលេបើកណ្ដុ រសីុផលបន   សត្វែខ្លងក៏នេំកមងេទ

បនដូចគន   ។ 

 បទថ  កដូស   ហិ  សន្តិ  កដូកូ   េសចក្ដីថ  អនកយល់ថ

អញ្រតូវបុរសែដលឲយកណ្ដុ រសីុផលបេញឆ ត ក៏ឯករបេញឆ តតបចេំពះ

បុគគលេកងដូេចនះេនះ  េនមនេ្រចើនេទៀត  កនុងេ កេនះ  គឺករេកង

តបចេំពះបុគគលេកងេនមន  ។   

 បទថ  ភវត ិ  បេ    និកតេិន  និកតយ   េសចក្ដថី   បុគគល

អនក្រកឡិច្រកឡុច  អនកេបកបេញឆ តេនមនេ្រចើនេទៀត  ែនបុរសអនក

បត់កូន   អនកចូរឲយនូវផលដល់បុរសអនកបតផ់លេនះចុះ   ្របសិនេបើ
អនកមិនឲយផល  បុរសេនះនឹងនកូំនរបស់អនកេទ  ប៉ុែន្តបុរសេនះ មិន

លួចកូនរបស់អនក    អនក្រតូវឲយផលដល់េគ  ។   

 ឈមួញេកងេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុ ្ំរពមឲយផលេទបុរស

េនះ   ្របសិនេបើេគឲយកូនមកខញុ វំញិ  ។  
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 ឈមួញជបណ្ឌិ តេពលថ    បពិ្រតេ កមច ស់    េបើបុរសេនះឲយ

ផលមកខញុ វំញិ  ខញុនឹំងឲយកូនេទេគវញិ   ។   ឈមួញអនកបត់កូន  ក៏បន

កូនមកវញិ   ឈមួញអនកបត់ផល  ក៏បនផលមកវញិែដរ    ។    េ្រកយ

អពីំអស់ជីវតិេហើយ   ឈមួញទងំពីរេនះក៏បនេទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ឈមួញេកងកនុងកលេនះ បនមកជ

ឈមួញេកងកនុងកលឥឡូវេនះ   ឈមួញជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ  បនមក 

ជឈមួញជបណ្ឌិ តកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក មតយអនកវនិិចឆយ័ក្ដី  គឺ 

តថគត   េនះឯង  ៕ 
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អដ្ឋកថ គរហតិជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អផ ុកេ្រពះមិនេ្រតកអរមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ េ យ

មនពកយេផ្ដើមថ   ហិរញញំ    េម  សុវណ្ណំ   េម   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 មនេរឿងសេងខបថ ភិកខុ េនះ មនចតិ្ត យមយមិននឹងន  ។   ភិកខុ
ទងំ យនភំិកខុអនកមនិេ្រតកអរេនះ   ចូលេទគល់្រពះបរម ្ដ   ។   

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ  បនឮថ អនកអផ ុក  

ពិតែមនឬ ?     

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  ករុ ្រពះអងគ  ខញុ ្ំរពះអងគអផ ុកពិតែមន  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ? 

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   េ្រពះអំ ចៃនកិេលស   ្រពះអងគ   ។    

 ្រគេនះ ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ   មន លភិកខុ  ធមម កិេលស សូមប ី
សត្វតិរចឆ នទងំ យកនុងកលមុន ក៏តិះេដៀលែដរ  អនកបួសេហើយកនុង

សនដូេចនះ  េហតុដូចេម្ដច  េទើបអផ ុកេ យអំ ចកិេលសេទៀត 

ែដលសូមបែីតសត្វតិរចឆ នក៏តិះេដៀលែដរេនះ  ។  លុះ្រទង់្រ ស់ដូេចនះ

េហើយ     េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ
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ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តពនរ   េនកនុងៃ្រព

ហិមពន្ត  ។  ្រពនៃ្រពមន ក់ចបប់នពនរេពធិសត្វេហើយ កយ៏កេទ

ថ្វ យ្រពះ ជ   ។   ពនរេពធិសត្វេនះ  កលបនរស់េនកនុង្រពះ ជ

ងំអស់កលយូរ  ក៏ក្ល យេទជសត្វេរៀបរយល្អ  េចះដឹងកិរយិ  គឺករ

្រប្រពឹត្តរបស់មនុស ទងំ យ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រជះថ្ល នឹងកិរយិរបស់

ពនរេនះ  បញជ ឲយេ ្រពនៃ្រពមក  េហើយ្រ ស់ថ  ចូរយកពនរេទ

ែលងកនុងទីែដលអនកចប់មក  ។  ្រពនៃ្រពក៏បនេធ្វើ ម្រពះ ជបញជ   ។  

ហ្វូង ្វ ដឹងថ ្រពះេពធិសត្វមក េពលេឃើញ្រពះេពធសិត្វភ្ល ម ក៏្របជុំ

គន េលើផទ ងំថមមួយ     រកី យេ្រតកអរជមួយ្រពះេពធិសត្វេហើយសួរថ  

 សមម  កហំ  ឯត្តកំ   កលំ  វុេ ្ត សិ    ែនសម្ល ញ់   អនកេទ

េនឯ យូរេម្លះ៉ ? 

 ពនរេពធិសត្វេឆ្លើយថ  ព ណសិយ ំ  ជនិេវសេន  ខញុ េំន

កនុង្រពះ ជនិេវសន៍  កនុងនគរព ណសី  ។  

 ពនរទងំេនះសួរថ កថំ មុេ ្ត សិ េបើដូេចន ះ អនករួចមកបន

េ យរេបៀប  ? 

  ្រពះេពធិសត្វេឆ្លើយថ  ជ  មំ េកឡមិកកដំ ក ្វ  មម  វេត្ត

បសេនន  មំ វសិ េជជសិ ្រពះ ជេធ្វើខញុឲំយជ ្វ ស្រមប់លេលងេហើយ

្រទង់្រជះថ្ល កនុងវត្តរបស់ខញុ  ំ  េទើប្រទង់ឲយេ ះែលងខញុ  ំ  ។    ្រគេនះ  ពនរ 
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ទងំ យក៏េពលនឹង្រពះេពធិសត្វថ    អនកេចះករិយិករ្រប្រពឹត្តរបស់

មនុស េ ក  សូមអនក្របប់ពួកេយើងផង  ពួកេយើង្របថន នឹង ្ដ ប់   ។   

 ពនរេពធិសត្វេពលថ អនកកុសួំរអពីំកិរយិរបស់មនុស នឹងខញុ ំ

េឡើយ  ។ 

 ពួកពនរេពលថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើន ចូរ្របបម់កចុះ ពួកេយើងចង់

្ដ ប់  ។ 

 ពនរេពធិសត្វេពលថ  ែដលេឈម ះថ  មនុស   េទះជក ្រត

ក្ដី  ជ្រពហមណ៍ក្ដី  សុទធែតេពលថ  របស់អញ  របស់អញ  រែមងមិន

ដឹងដល់ភពមិនេទៀង និងករអស់េទ  សូនយេទ  េពលេនះ ពួកអនកចូរ

្ដ ប់ករ្រប្រពឹត្តរបស់បុគគលអនធពលទងំេនះចុះ    េហើយេពលគថ

ទងំេនះថ  

ហិរញញំ    េម  សុវណ្ណំ   េម ឯ   រត្តនិទិ   គថ 

ទុេមមធនំ  មនុស នំ    អរយិធមមំ  អបស តំ  ។ 

ចែដលេពលថ  ្របក់របស់អញ  មសរបស់អញ  អស់ 

យប់និងៃថងេនះ ជ ចរបស់មនុស ទងំ យ អនកឥត

្របជញ    មិនេឃើញអរយិធម ៌ ។ 

េទ្វ េទ្វ គហបតេយ  េគេហ ឯេក តតថ  អមស ុេក 

លមពតថេន  េវណិកេ  អេច  អង កិ តកណ្ណេក 
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កីេ   ធេនន  ពហុធ េ   តំ  វតុិទទេត  ជនំ  ។ 

កនុងផទះមួយ   មនមច ស់ផទះពីរៗ នក់   ប ្ដ មច ស់ផទះពីរនក់

េនះ មច ស់ផទះមន ក់  មិនមនពុកមត់  មនេ ះយរចុះ   

មនផនួងសក់បួងេហើយ    មន្រតេចៀកេចះ្រប ប់េហើយ   

ែដលេគទិញេ យ្រទពយដ៏េ្រចើន  មច ស់ផទះេនះ  ែតងេពល

ចក់េ តនូវជនេនះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ហិរញញំ   េម  សុវណ្ណំ   េម េនះ ្រតឹម

ែតជ្របធនៃនេទសន  ។  េ យបទទងំពីរេនះ កស៏េ្រងគ ះយករតនៈ

ទងំ ១០ ្របករ  បុព្វននជតិ  អបរណ្ណជតិ  ែ្រស ចមក រ  និងសត្វេជើងពីរ 

សត្វេជើង ៤ ្រគប់យ៉ង  េហើយេពលថ  េនះជរបស់អញ  េនះជរបស់

អញ  ។     

 បទថ  ឯ   រត្តនិទិ   គថ  េសចក្ដីថ  ពួកមនុស និយយគន

ជនិចច ទងំេពលៃថង ទងំេពលយប់ មិនបនដងឹយ៉ងដៃទថ បញចកខនធ

មិនេទៀង  ឬមនេហើយ្រតឡប់ជមិនមនវញិ  េដើរេពលែតយ៉ងេនះ

ឯង   ។    

 បទថ   ទុេមមធនំ   គឺ ឥតបញញ   ។      

 បទថ  អរយិធមម ំ   អបស តំ  េសចក្ដីថ   មិនេឃើញអរយិធម ៌

គឺធម៌របស់្រពះអរយិៈ  មន្រពះពុទធជេដើម   ឬេ កុត្តរធម៌ ៩  ដ៏្របេសើរ 
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ែដលមិនមនេទស ពួកមនុស ទងំេនះ មិនមនករនិយយយ៉ងដៃទ 

ថ  មិនេទៀង  ជទុកខេឡើយ  ។ 

  បទថ  គហបតេយ  បនដល់  អនកជធកំនុងផទះ  ។ 

 បទថ  ឯេក  តតថ  បនដល់   ប ្ដ មច ស់ផទះទងំពីរនក់េនះ

េ កេពលសេំ ដល់មតុ្រគមែតមន ក ់ ។   

 បទថ េវណិកេ  គឺផនួងសក ់ អធិបបយថ មនផនួងសក ់ 

្រទង់្រទយេផ ង ៗ  ។   

 បទថ  អេច  អង កិ តកណ្ណេក   បនដល់  េចះ្រតេចៀក  គ ឺ

្រតេចៀកមនរនធេចះ   េ កេពលសេំ ដល់មន្រតេចៀកយរ  ។   

 បទថ  កីេ   ធេនន  ពហុធ  េសចក្ដីថ  មនុស ែដលមិន

មនពុកមត់  មនេ ះយរចុះ  មនផនួងសក់  េចះ្រតេចៀក  េគឲយ្រទពយ

ដេ៏្រចើនដល់ម បិ   គឺទិញយកមក្រប ប់ ក់ែតងឲយ  េហើយេលើក

េឡើងកនយ់ននេំទផទះ្រពមេ យបរ ិ រេ្រចើន  ។ 

 បទថ  េ   តំ   វតុិទទេត   ជន ំ  េសចក្ដថី  មច ស់ផទះេនះ  ងំ 

អពីំេនះមក  ក៏េផ្ដើមេ្របើលែំពង  គឺមត់  ចក់េ តមនុស កនុងផទះ  មន 

ទសៈនិងកមមករជេដើម ្រតង់ផទះេនះថ ទសៈេថកទប េមទសី

េថកទប  ឯងេធ្វើករេនះ  មិនេធ្វើករេនះ   ចូរេមើលមនុស េធ្វើឫកដូចជ

េច ្វ យនយចុះ   ។    ពនរេពធិសត្វតះិេដៀលមនុស ថ   មនុស មិន  
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សមគួរយ៉ងៃ្រកែលង  េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ពនរទងំអស់បន ្ដ ប់ឮដូេចន ះ     ក៏យកៃដបិទ្រតេចៀកយ៉ង

ែណន  រួចេពលថ  អនកកុនិំយយេទៀតេឡើយ   ពួកេយើងបន ្ដ ប់េរឿង

ែដលមិនគួរ ្ដ ប់  តិះេដៀលទីេនះថ  ពួកេយើង ្ដ ប់េរឿងកនុងទីេនះ

េហើយ  រួចនគំន េទកន់ទីដៃទ   ។    ថម េនះ មនេឈម ះថ  គរហិត-

បិដ្ឋិប ណៈ   ( ថម ែដល្រតូវតិះេដៀល  )   ។ 

  ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌  កលចប់សចចធម ៌  ភិកខុ េនះបន

សេ្រមចេ បត្តិផល   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ   ហ្វូង ្វ កនុងកល

េនះ បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកពនរជធ ំ  គ ឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា គរហិតជាតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ ធមមទធជជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធ 

េទវទត្តែដលពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះអងគ េទើប្រ ស់្រពះធមម-

េទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   សុខំ   ជីវតិរេូបសិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ

យ េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់្រពះជនមរបស់តថគតែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះ  ក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន  ក៏ពយយមសម្ល បត់ថគត

ែដរ   ប៉ុែន្តមិន ចេធ្វើសូមបែីតករ្រពឺេ មឲយេកើតមនដល់តថគត   លុះ

្រ ស់ដូេចនះេហើយ    េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទ

េនះថ 

 កនុងអតតីកល ្រពះ ជ្រពះនមថ យសបណី េ យ ជ

សមបត្តកិនុងនគរព ណសី  មនេសនបតេីឈម ះថ កឡកៈ  ។   កនុង

កលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបនជបុេ ហិតរបស់្រពះបទយសបណី

េនះេឈម ះ ធមមទធជៈ  ។   ចែំណកខម ន់្រពះេកសរបស់្រពះ ជអងគេនះ 

េឈម ះថ ឆត្តបណិ   ។   ្រពះ ជ្រទង់្រគប្់រគង ជយេ យធម៌   ប៉ុែន្ត

េសនបតរីបស់្រពះអងគ កលវនិិចឆ័យក្ដីែតងសីុសណូំក ទទួលសណូំក

េហើយែតងេធ្វើអនកែដលមិនែមនជមច ស់្រទពយ   ឲយជមច ស់្រទពយ   ដូចអនក 
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រង់ចសីុំ ច់ខនងរបស់អនកដៃទដូេចន ះែដរ  ។ 

 ៃថងមួយ  បុរសមន ក់  ្រតូវកត់ក្ដីឲយចញ់េនកនុង លវនិិចឆ័យ  ផគង

អញជលីយខំ កឹខ ួលេចញអពីំ លវនិិចឆ័យ    េឃើញ្រពះម សត្វកពុំង

េទបេំពញ ជកិចច កលុ៏តជងគង់ចុះែកបរេជើងរបស់្រពះម សត្វតំ ល

េរឿងែដលខ្លួនចញ់ក្ដីថ  បពិ្រតេ កមច ស់  កលមនុស អនកថ្វ យអតថ

និងធម៌ចេំពះ្រពះ ជ ដូចជេ កេនមន េហើយកឡកេសនបតី
ទទួលសណូំក  េធ្វើអនកែដលមនិែមនជមច ស់្រទពយឲយជមច ស់្រទពយេនះ  

មិនសមគួរេឡើយ  ។     

 ្រពះបរមេពធិសត្វេកើតេសចក្ដី ណិត ក៏េពលថ  េណ្ហើ យចុះ 

មណព េយើងនឹងវនិិចឆ័យក្ដីរបស់អនកេ យខ្លួនឯង  េហើយនបុំរសេនះ

េទកន់ លវនិិចឆ័យ  ។  ម ជនក៏្របជុគំន   ។  ្រពះម បុរស្រតឡប់

កត់ក្ដី  េធ្វើអនកែដលជមច ស់្រទពយឲយជមច ស់្រទពយ   ។   ម ជនែ្រសក

េ ៊ សរេសើរឲយ ធុករ  ។  សេំឡងេនះ បនអូ៊អរ ន់កងរពំងទូេទ

េពញនគរ  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់សេំឡងេនះេហើយ្រ ស់សួរថ  េនះ

ជសេំឡងអ្វី ?  

 ជបុរស្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ធមមទធជបណ្ឌិ តកត់

ក្ដីែដលកឡកេសនបតីកត់ខុសឲយ្រតូវវញិ   េនះជសេំឡងឲយ ធុករ 
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េនទីេនះ  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់េ មនស   ្រ ស់ឲយេ ្រពះេពធិសត្វមក  េហើយ

្រ ស់សួរថ  ែន ចរយ  បនឮថ  េ កកត់ក្ដឬី ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះសមមតិេទព     ពិត

េហើយ  កឡកេសនបតីវនិិចឆយ័ក្ដីមិនបនល្អ  េទើបទូលបងគវំនិិចឆ័យក្ដី
េនះ ជថមី  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ចប់ពីេពលេនះេទ  េ កចូរកត់ក្ដចុីះ េយើង

នឹងបនឮសេំឡងែដលល្អ  ម ជននឹងមនេសចក្ដចីេ្រមើន  ចូរេ ក

អងគុយកនុងទីកត់ក្ដីេដើមបអីនុេ្រគះម ជនចុះ   ។   សូមប្ីរពះេពធិសត្វ

មិន្របថន   ក៏បនេធ្វើ ម្រពះ ជបណំង  ។    

 ចប់ពីេពលេនះមក ្រពះេពធិសត្វក៏អងគុយកនុងទីវនិិចឆយ័ េធ្វើអនក

ជមច ស់្រទពយឲយជមច ស់្រទពយ   ។   ឯកឡកេសនបតីេនះ  ក៏ បសូនយ

ចក ភ   កលមិនបនទទួលសណូំក  េទើបទូល្រពះ ជឲយេ្របះឆ

នឹង្រពះម សត្វថ បពិ្រតម ជ ធមមទធជបណ្ឌិ ត្របថន ជសមបត្តិ
របស់្រពះអងគ  ។  

 ្រពះ ជ្រទង់មិនេជឿ  េទើប្រទង់ មថ  អនកកុនិំយយយ៉ងេនះ

េឡើយ  ។   

  កឡកេសនបតី្រកបទូលេទៀតថ       ្របសិនេបើ្រពះអងគមិនេជឿ 
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ទូលបងគ ំ  សូម្រទង់រង់ចទំត មបង្អួច  កនុងេពលែដលធមមទធជបណ្ឌិ តមក

ចុះ   េពលេនះ  ្រពះអងគនឹងទតេឃើញនគរទងំអស់  ្រតូវធមមទធជបណ្ឌិ ត

ក្ដ ប់កនុងៃដរបស់ខ្លួន  ។  

 ្រពះ ជទតេឃើញពួកកូនក្ដរីបស់ធមមទធជបណ្ឌិ ត ្រទង់យល់ថជ

បរ ិ ររបស់ធមមទធជបណ្ឌិ តទងំអស់  ្រទង់សង យ័កនុង្រពះទយ័  េទើប្រ ស់

សួរថ   ែនេសនបតី  េយើងនឹងេធ្វើដូចេម្ដច ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ    បពិ្រតម ជ    ្រទង់គួរសម្ល ប់

ធមមទធជបណ្ឌិ ត  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េយើងមិនទន់េឃើញេទសដ៏ធងន់ែដលនឹង ច

សម្ល បធ់មមទធជបណ្ឌិ តេនះបន  ។ 

 កឡកេសនបត្ីរកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  មនឧបយ

មួយ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ឧបយេនះដូចេម្ដច ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ  សូម្រទង់ ក់កមមែដលហួសវស័ិយ

ឲយដល់ធមមទធជបណ្ឌិ តេនះ េហើយសម្ល ប់េគែដលមិន ចេធ្វើកមមេនះ

បន   េ យកហុំសេនះចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ     កមមហួសវស័ិយរបស់ធមមទធជបណ្ឌិ តេនះ 

េតើដូចេម្ដច ? 
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 កឡកេសនបតីេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ធមម
ឧទយនែដលេធ្វើកនុងៃផទដីរងឹ  នឹងឲយផលកនុងកលបីឬបួនឆន  ំ  សូម្រទង់

្រ ស់េ ធមមទធជបណ្ឌិ តេនះមកេហើយ្រ ស់ថ   ែនបណ្ឌិ ត  េយើង្រក- 

លឧទយនចស់មកយូរេហើយ   េពលេនះ  ្របថន នឹង្រក លឧទយន

ថមី   ែស្អកេនះ េយើងនឹងេទ្រក លឧទយន   ចូរអនក ងឧទយនថមឲីយ

េយើងចុះ    ធមមទធជបណ្ឌិ តេនះ  គង់ ងមនិបនជ្របកដ    េពលេនះ

សូម្រពះអងគកត់េទសធមមទធជបណ្ឌិ តេនះចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ឲយេ ្រពះម សត្វមក  េហើយ្រ ស់ មឧបយ

ែដលកឡកេសនបតី្របប់្រគបយ៉់ង   ។   ្រពះម សត្វដឹងថ   ្រពះ

ជ្រតវូកឡកេសនបតីអនកមិនបនទទួលសណូំកញុះញង់េហើយ  េទើប 

្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ទូលបងគំ ចនឹងដងឹខ្លួនឯង  េហើយ

្រតឡប់េទផទះ  បរេិភគេភជនយ៉ង្របណីត   េដកគិតពិចរ េនេលើ
ទីេដក  ។  ភពរបស់សកកេទវ ជក៏សែម្ដង ករេក្ដ   ។  សកកេទវ ជ

ពិចរ េមើលក៏ដឹងថ  ជករគិតរបស់្រពះម សត្វ  េទើប្របញប់

យងមក ចូលកនុងបនទប់ដម៏នសិរ ី ្រទង់្របថបឈ់រេនេលើ កស   

េហើយ្រ ស់សួរថ   ែនបណ្ឌិ ត   អនកកពុំងគិតអ្វី ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   អនកជនរ  ? 

 សកកេទវ ជ្រ ស់តបថ   េយើងជសកកេទវ ជ  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ្របបថ់   ្រពះ ជឲយខញុ ំ ងឧទយនថម ី   ខញុ ្ំរពះ

អងគគិតថ   នឹងេធ្វើដូចេម្ដចេទើប ងបន  ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ  ែនបណ្ឌិ ត  អនកកុ្ំរពួយ កុគំិតេ្រចើនេឡើយ 

េយើងនឹងនិមមិតឧទយន ដូចឧទយនននទនវន័ និងចិត្តល វន័ឲយអនក េតើអនក 

ឲយ ងកនុងទី  ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វទូលថ  សូម្រទង់ ងេនកនុងទីឯេ ះចុះ  ។

សកកេទវ ជនិមមិតេហើយ   ក៏យង្រតឡប់េទកនេ់ទវនគរវញិ  ។   

 ែស្អកេឡើង  ្រពះម សត្វេឃើញឧទយនេ យ្របចក េហើយ  េទើប

េទ្រកបទូល្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ឧទយនស្រមប់្រពះអងគ

សេ្រមចេហើយ  សូមេស្ដចយងេទ្រក លចុះ  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់យងេទទត េឃើញឧទយនែដលលម្អេ យកែំពង 

ជញជ ងំ  របងមនពណ៌ដូចមេនសិ កមពស់  ១៨  ហតថ   មនទ្វ រនិង

ផ្លូ វ្រគប់្រគន់  ្រប ប់េ យរុកខជតិមនពណ៌េផ ង ៗ   េចញផក េចញែផ្ល

ពសេពញ  េទើប្រ ស់សួរកឡកេសនបតីថ  បណ្ឌិ តបនេធ្វើ មពកយ

របស់េយើងេហើយ   េពលេនះ  េយើងនឹងេធ្វើដូចេម្ដចតេទេទៀត ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  បណ្ឌិ ត

ច ងឧទយនបនេ យេ្របើេពលែតមួយយប ់  នឹងមិន ចដេណ្ដើ ម

យក ជសមបត្តិឬ ? 
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 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ឥឡូវេនះ  េយើងនឹងេធ្វើដូចេម្ដចេទៀត ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ     នឹងឲយេធ្វើកចិចករែដលផុតវស័ិយ 

ដៃទេទៀត  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  កចិចករអ្វី ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ  សូម្រពះអងគឲយធមមទធជបណ្ឌិ តេនះ

ង្រសះេបកខរណីែដលសេ្រមចេ យែកវ ៧  ្របករចុះ  ។ 

 ្រពះ ជទទួលថ    ្របៃពេហើយ     េទើបឲយេ ្រពះេពធិសត្វមក

េហើយ្រ ស់ថ ែនេ ក ចរយ ឧទយនេ កបន ងេ្រសចេហើយ  

ចូរេ ក ង្រសះេបកខរណីែដលសេ្រមចេ យែកវ ៧ ្របករ     ែដល

សមគួរនឹងឧទយនេនះចុះ    ្របសិនេបើមិន ច ងបន   ជីវតិរបស់េ ក

នឹងមិនមន  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគំ

ច ងថ្វ យបន  ។    

 ្រគេនះ   សកកេទវ ជក៏និមមិត្រសះេបកខរណីដល៏្អៃ្រកែលងមួយ  

ែដលមនកពំង់ ១០០ មនជេណ្ដើ រ ១ ពន ់  េដរ សេទេ យផក ឈូក

មនពណ៌  ៥  ដូចននទនេបកខរណី  ។    

 ែស្អកេឡើង ្រពះបរមេពធិសត្វបនេធ្វើ្រសះេនះឲយ្របចក េហើយ

េទើបេទ្រកបទូល្រពះ ជថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ទូលបងគំ ង្រសះ 
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េបកខរណីេហើយ  ។   

 ្រពះ ជ្រទង់ទតេឃើញ្រសះេបកខរណីេនះេហើយ      េទើប្រ ស់

សួរកឡកេសនបតីេនះថ   េតើេយើង្រតូវេធ្វើដូចេម្ដចេទៀត ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  សូម្រពះ

អងគឲយ ងផទះធែំដលសមគួរដល់ឧទយនេនះចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ  ( ឲយេ ្រពះេពធិសត្វមក ) េហើយ្រ ស់ថ  ែន ចរយ  

ចូរេ ក ងផទះធែំដលសេ្រមចេទេ យភ្លុកដរំ ី   សមគួរដល់ឧទយន

េនះ  និង្រសះេបកខរណីចុះ  ្របសិនេបើេ ក ងមិនបន  ជីវតិរបស់

េ កនឹងមនិមន  ។    

 ្រគេនះ សកកេទវ ជក៏និមមិតផទះធឲំយដល់្រពះបរមេពធិសត្វ  ។  

ែស្អកេឡើង  ្រពះបរមេពធិសត្វបនេធ្វើផទះធេំនះឲយ្របចក េហើយ  េទើប

េទ្រកបទូល្រពះ ជ  ។   

 ្រពះ ជ្រទង់ទតេឃើញផទះធេំនះេហើយ  េទើប្រ ស់សួរកឡក-

េសនបតេីនះថ   េពលេនះ េតើេយើង្រតូវេធ្វើដូចេម្ដចេទៀត ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគ្រទង់

បញជ ឲយក ងែកវមណីែដលសមគួរដល់ផទះធេំនះចុះ  ។ 

 ្រពះ ជឲយេ ្រពះេពធិសត្វមកេហើយ្រ ស់ថ ែនបណ្ឌិ ត ចូរ

េ ក ងែកវមណី    ែដលសមគួរដល់ផទះធ ំ   ែដលសេ្រមចអពីំភ្លុកដរំ ី
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េនះចុះ   េយើងនឹង្រ ច់េទេ យពន្លឺរបស់ែកវមណី   ្របសិនេបើមនិ ច

ងបនេទ   ជីវតិរបស់េ កនឹងមិនមន  ។   

 ្រគេនះ     សកកេទវ ជក៏និមមិតែកវមណីឲយដល់្រពះម សត្វ   ។ 

ែស្អកេឡើង  ្រពះេពធិសត្វបនេធ្វើែកវមណីេនះឲយ្របចក េហើយ  េទើប

េទ្រកបទូល្រពះ ជ  ។   

 ្រពះ ជ កល្រទង់ទតេឃើញែកវមណីេនះេហើយេទើប្រ ស់សួរ

កឡកេសនបតថី   េពលេនះ េតើេយើង្រតូវេធ្វើដូចេម្ដចេទៀត ? 

 កឡកេសនបតី្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ្របែហលជ

មនេទវ ចនិំមមិតវតថុ ែដលជទី្របថន  ឲយធមមទធជ្រពហមណ៍េនះមិនខន   

េពលេនះ វតថុ សូមបែីតេទវ ក៏មិន ចនិមមតិបន សូម្រពះអងគ្រទង់

បញជ ឲយេធ្វើវតថុ េនះចុះ         សូមបេីទវ ក៏មិន ចនិមមិតមនុស ែដល្របកប 

េ យអងគ ៤ បន  េ្រពះេហតុេនះ  សូម្រទង់បញជ ធមមទធជបណ្ឌិ តេនះ

ថ   ចូរេ ក ងមនុស អនករក ឧទយនែដល្របកបេ យអងគ ៤  ។  

 ្រពះ ជឲយេ ្រពះបរមេពធសិត្វមក េហើយ្រ ស់ថ ែនេ ក

ចរយ ឧទយន ្រសះេបកខរណី ្រប ទែដលសេ្រមចអពីំភ្លុក និងែកវ-

មណីស្រមប់បភំ្លឺ្រប ទ  េ ក ងឲយេយើងេហើយ  េពលេនះ  ចូរ

ងមនុស អនករក ឧទយន្របកបេ យអងគ ៤ ឲយេយើងចុះ ្របសិនេបើ
មិន ច ងបនេទ   ជីវតិរបស់េ កនឹងមិនមន  ។  
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ   សូមទុកជភរៈរបស់ទូលបងគចុំះ

កលទូលបងគំ ងបននឹងដឹង   ។    ( ្រពះបរមេពធិសត្វ )  ្រតឡប់េទ

ផទះបរេិភគ រេហើយេដក  ភញ ក់េពល្រពឹក  អងគុយគតិេនេលើែ្រគថ  

សកកេទវ ជ ចនិមមិតវតថុ ែដលខ្លួននិមមិតបន     ប៉ុែន្តគង់មិន ចនិមមិត 

មនុស អនករក ឧទយនែដល្របកបេ យអងគ ៤ បន  េបើដូេចន ះ ករ

្ល ប់យ៉ងអនថកនុងៃ្រពេនះឯង ្របេសើរជងករ ្ល ប់កនុងក ្ដ ប់ៃដ 

អនកដៃទ  ។  ្រពះម សត្វមិន្របប់បុគគល មួយេឡើយ  ចុះអពីំផទះ

េចញចកនគរ មទ្វ រធ ំ    ចូលកនុងៃ្រពពិចរ ដល់ធម៌របស់សបបុរស

េនជិតគល់េឈើមួយ  ។    

 សកកេទវ ជ្រទង់្រជបេហតុេនះ េទើបនិមិមតជ្រពនៃ្រពចូលេទ

រក្រពះម សត្វ   កលនឹង្រ ស់សួរេសចក្ដីេនះថ   មន ល្រពហមណ៍  

អនកជបុគគលធ្ល ប់មនេសចក្ដីសុខ  មិនធ្ល ប់ចួប្របសព្វនឹងេសចក្ដីទុកខ  

ចូលមកកន់ៃ្រពអងគុយេធ្វើអ្វី     េទើបេពលគថជដបូំងថ 

 សុខំ  ជីវតិរេូបសិ  

 រ ្ឋ   វវិនមគេ  

 េ    ឯកេក ( អរញញសមឹ )  រុកខមេូល  

 កបេ    វយិ  ឈយសិ  ។ 

អនកមនសភពរស់េន  ជសុខ  េចញចកែដន  េហើយ 
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មកកន់ៃ្រពដ៏ ង ត ់ អនកេនះែតមន កឯ់ង  អងគុយសញជប ់

សញជឹ ងេន   ជិតគល់េឈើ   ( កនុងៃ្រព  )   ដូចជមនុស

ក្ំរព  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  សុខំ  ជីវតិរេូបសិ   េសចក្ដីថ  អនក

ឋិតេនកនុងេសចក្ដីសុខ  ដូចមនជវីតិេនេ យេសចក្ដីសុខ  គឺដូចបរ ិ រ 

ឲយមនេសចក្ដីសុខ  ។   

 បទថ  រ ្ឋ   គឺ  េចញចកែដនែដល្រចឡូក្រចឡេំ យមនុស   ។   

 បទថ   វវិនមគេ    គឺ ចូលកន់ៃ្រព ង ត់ែដលមិនមនទឹក   ។ 

 បទថ   រុកខមេូល  គឺ  ជិតគល់េឈើ  ។   

 បទថ កបេ  វយិ ឈយសិ េសចក្ដីថ អងគុយសញជប់

សញជឹ ងែតមន ក់ឯង  ដូចជមនុស ក្ំរព   ។     សកកេទវ ជ្រ ស់សួរថ   

អនកគិតអពីំេរឿងអ្វី  ។ 

  ្រពះេពធិសត្វបន ្ដ បដូ់េចន ះេហើយ   េទើបេពលគថទី ២ ថ 

 សុខំ  ជីវតិរេូបសម ិ  

 រ ្ឋ   វវិនមគេ  

 េ   ឯកេក  ( អរញញសមឹ )  រុកខមេូល  

 កបេ   វយិ ឈយម ិ សតំ  ធមមំ  អនុស រ ំ ។ 

ខញុមំនសភពរស់េន    ជសុខ    េចញចកែដនេហើយ 
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មកកន់ៃ្រព ង ត់    ខញុ េំនះែតមន កឯ់ង   កររឭកធម៌

របស់សបបុរស     អងគុយសញជបស់ញជឹ ង    ជិតគល់េឈើ  

( កនុងៃ្រព )   ដូចជមនុស ក្ំរព  ។   

  ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  សតំ  ធមមំ  អនុស រ ំ េសចក្ដីថ  ែន

សម្ល ញ់  េនះជករពិត  ខញុ រំស់េនជសុខេហើយ   បនេចញចកែដន

េហើយមកកន់ៃ្រព ង ត់  ខញុ ែំតមន ក់ឯងប៉ុេ ្ណ ះ  អងគុយជិតគល់េឈើកនុង

ៃ្រពេនះ  សញជបស់ញជឹ ងដូចជមនុស ក្ំរព  អនកបនសួរថ  អនកគតិអពីំ

េរឿងអ្វី    ខញុសូំមេឆ្លើយតបេទអនក  ។    

 បទថ  សតំ  ធមមំ   េសចក្ដីថ  ខញុអំងគុយកនុងទីេនះ  រពឹំងដល់ធម៌ 

របស់សបបុរស ធមរ៌បស់អនកសងប ់ ធម៌របស់បណ្ឌិ ត គ ឺ ្រពះពុទធ ្រពះ

បេចចកពុទធ និង្រពះ វកទងំ យ  ពិត ស់ េ កធម៌ ៨ ្របករ គឺ 

មន ភ  ឥត ភ   មនយស   ឥតយស   សរេសើរ   និនទ    សុខ   ទុកខ    

ប៉ុែន្តសបបុរសទងំ យ   ្រតូវេ កធម៌ទងំេនះពល់្រតូវេហើយ   រែមង 

មិនញប់ញ័រ    ធម៌របស់សបបុរស    បនដល់ករមិនញប់ញ័រកនុងេ ក

ធម៌ទងំ ៨ េនះ   ខញុអំងគុយរឭកដល់ធម៌េនះ  េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ្រគេនះ សកកេទវ ជក៏្រ ស់សួរថ  មន ល្រពហមណ៍  កលេបើ
ដូេចន ះ  េហតុដូចេម្ដច  េទើបអនកអងគុយកនុងទីេនះ ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ    ្រពះ ជបញជ ឲយែស្វងរកបុគគលអនក 
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រក សួនែដល្របកបេ យអងគ  ៤    ប៉ុែន្តខញុមំនិ ចែស្វងរកបុគគលដូេចន ះ

បន េទើបគិតថ នឹងមន្របេយជន៍អ្វីេ យករ ្ល ប់កនុងក ្ដ បៃ់ដ

របស់អនកដៃទ    អញនឹងចូលៃ្រព ្ល ប់យ៉ងអនថចុះ    េទើបបនអងគុយ

េនកនុងទីេនះ  ។  

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ   ែន្រពហមណ៍  េយើងគឺសកកេទវ ជ  េយើង

និមមិតសួនឲយអនកេហើយ ប៉ុែន្តមិន ចនិមមិតអនករក សួនែដល្របកបេ យ 

អងគ  ៤  បន   ជងេករកតអ់នកែតង្រពះេក ថ្វ យ្រពះ ជ    េឈម ះ 

ឆត្តបណិ   ជបុគគល្របកបេ យអងគ ៤   កលេបើអនក្រតូវករអនកែថ

រក សួន ចូរអនក្រកបទូល្រពះ ជ ឲយ្រទងែ់តង ងំជងេករកតេ់នះ 

ជអនកែថរក សួនចុះ   ។    សកកេទវ ជ្របទនឱ ទដល់្រពះេពធិសត្វ

េហើយ  ្រទង់លួងេ មថ  កុខំ្ល ចេឡើយ  េហើយយងេទកន់េទវបុរ ី
របស់្រពះអងគវញិ  ។    

 ្រពះបរមេពធិសត្វេទផទះ  បរេិភគ រេហើយ  ( េធ្វើដេំណើ រេទ

កន់្រពះ ជ ងំ ) េទដល់េខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ ចួបឆត្តបណិេនះេន

នឹងេខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ    េទើបចបៃ់ដឆត្តបណិេហើយសួរថ    សម្ល ញ់

ឆត្តបណិ  បនឮថ   អនក ( ជបុគគល )  ្របកបេ យអងគ ៤ ឬ  ?   

 ឆត្តបណិសួរថ    អនក ្របបអ់នកថ   ខញុ  ំ ( ជបុគគល  )  ្របកប 

េ យអងគ ៤ ?  
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 ្រពះេពធិសត្វេឆ្លើយថ   សកកេទវ ជ  ។ 

 ឆត្តបណិសួរថ  េហតុអ្វីេទើប្របប់ ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វក៏តំ លេរឿងទងំអស់េហើយេពលថ  ្របប់ 

េ យេហតុេនះ  ។   

 ឆត្តបណិេពលថ  ្រតវូេហើយ  ខញុជំបុគគល្របកបេ យអងគ ៤   ។  

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏ចប់ៃដឆត្តបណិេទគល់្រពះ ជ  

េហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ឆត្តបណិេនះឯង ជបុគគល 

ែដល្របកបេ យអងគ ៤ កលេបើ្រពះអងគ្រតូវករអនកែថសួន សូម្រទង់

ែតង ងំឆត្តបណិេនះ ឲយជអនកែថសួនចុះ  ។    

 ្រគេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរឆត្តបណិថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើន បន

ឮថ   អនកជបុគគលែដល្របកបេ យអងគ ៤ ឬ ?  

 ឆត្តបណិ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ពិតេហើយ  ។ 

  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  អនកជបុគគលែដល្របកបេ យអងគ  ៤ 

េនះ  េតើអ្វីខ្លះ ?  

 ឆត្តបណិ្រកបទូលថ 

អនុសយូេក (១)  អហំ េទវ អមជជបយេក  អហំ   

                                                            

១- ចបប់បលីខ្លះថ   អនុស ុយយេក   ។ 
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និេសនហេក  អហំ  េទវ អេកក ធំ   អធដិ្ឋិេ   ។ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូលបងគជំបុគគលមនិ្រចែណន ជ

បុគគលមិនផកឹនូវទឹក្រសវងឹ ជបុគគលមិនជបច់ពំក់េ យ

េសចក្ដី្រស ញ់    ជបុគគល ងំមកំនុងករមនិេ្រកធ  ។ 

 បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ែដលេឈម ះថេសចក្ដី្រចែណន  មិនមន 

ដល់ទូលបងគ ំ   ទឹក្រសវងឹក៏ទូលបងគមំិនផឹក  េសចក្ដី្រស ញ់ក្ដី   េសចក្ដ ី

េ្រកធចេំពះអនកដៃទក្ដី   មិនធ្ល ប់េកើតមនដល់ទូលបងគេំឡើយ   ទូលបងគំ

្របកបេ យអងគ ៤ េនះឯង  ។   

 ្រគេនះ  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   ែនឆត្តបណិ   អនកជបុគគលមិន

្រចែណនឬ  ? 

 ឆត្តបណិ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពិតេហើយ ទូលបងគំ

ជបុគគលមនិ្រចែណន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    េតើអនកេឃើញេហតុអ្វី    េទើបអនកជបុគគល

មិន្រចែណន ? 

  ឆត្តបណិ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   សូម្រទង់្រពះ

ស ្ដ បចុ់ះ   កលនឹងេពលដល់េហតុៃនករមិន្រចែណន  េទើបបន

េពលគថេនះថ 

ឥតថយិ  ករ   ជ ពនធ េបសឹ   បុេ ហិត ំ
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េ   មំ  អេតថ  និេវេទសិ ត ម ហំ  អនុសយូេក (១) ។ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគបំនបញជ ឲយេគចប់បុេ ហិត

ចងេ្រពះ្រស្ដីជេហតុ   បុេ ហិតេនះ   ឲយទូលបងគំ ងំេន

កនុង្របេយជន៍េហើយ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបទូលបងគមំិន

្រចែណន  ។ 

 អធិបបយេសចក្ដីៃនគថេនះថ  ទូលបងគេំនះឯង  កលពីមុន 

ជ្រពះ ជេនកនុងនគរព ណសីេនះឯង  ដូច្រពះអងគែដរ   បនឲយចប់

បុេ ហិតចងេ្រពះ្រស្ដីជេហតុ   គឺសម័យមួយ  ជងេករកត់េឈម ះឆត្ត-

បណិេនះ ជ្រពះ ជ ្រតូវ្រពះេទវលីបលួច្រប្រពឹត្តអនចរជមួយនឹង 

អនកបេ្រមើ ៦៤ នក់  ្រពះេទវេីនះ ្របថន នឹងេធ្វើ្រពះេពធិសត្វែដលមិន

្រពម្រប្រពឹត្ត ( អសទធមម )  ជមួយនឹងខ្លួនឲយវនិស   េទើបទូលញុះញងឲ់យ

្រពះ ជចប់ចង មន័យែដលមនមកេហើយកនុងជតកេនះថ  

អពទធ    តតថ   ពជឈន្តិ       យតថ   ព    បភសេរ 

ពទធ ប ិ  តតថ   មុចចន្តិ         យតថ   ធី    បភសេរ   ។ 

ជនពលទងំ យ េពលកនុងទី  ពួកជនែដលមនិ

ទន់ជប់  រែមងជប់េនកនុងទីេនះ  អនក្របជញទងំ យ

                                                            

១- ចបប់បលីខ្លះថ   អនុស ុយយេក   ។ 
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េពលកនុងទី   ពួកជនសូមបជីបេ់ហើយ   រែមងរួចកនុងទី

េនះ   (១ )  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតូវចប់ចងយកេទគល់ េទើប

្រកបទូលេទសរបស់្រពះេទវ ី មេសចក្ដីពិត កលបនរួចខ្លួនេហើយ ក៏

្រកបទូលសូមឲយេ ះែលងពួកអនកបេ្រមើ ែដលបញជ ឲយចប់ចងេនះទងំ

អស់ េហើយថ្វ យឱ ទថ បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគ្រទង់េលើកែលង

េទសឲយពួកអនកបេ្រមើទងំេនះនិង្រពះេទវផីងចុះ  ។   េរឿង ៉ វទងំអស់  

គបប្ីរជបេ យពិ ្ដ រ មន័យែដលបនេពលេហើយេនះចុះ  ។ 

 ឆត្តបណិសេំ ដល់េសចក្ដីេនះ  េទើបេពលថ  

ឥតថយិ  ករ   ជ ពនធ េបសឹ   បុេ ហិត ំ

េ   មំ  អេតថ   និេវេទសិ ត ម ហំ  អនុសយូេក ( ២ ) ។ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគបំនបញជ ឲយេគចប់បុេ ហិតចង 

េ្រពះ្រស្ដីជេហតុ  បុេ ហិតេនះ  ឲយទូលបងគំ ងំេនកនុង្រប- 

េយជន៍េហើយ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបទូលបងគមំិន្រចែណន  ។ 

 កនុងកលេនះ   ្រពះ ជ  ( ឆត្តបណិ )  េនះគិតថ   អញលះបង់

្រសីសន ំ ១  មុឺន ៦  ពនន់ក ់  េ ម ះសម័្រគជមួយ្រពះេទវមួីយអងគប៉ុេ ្ណ ះ 
                                                            

១- បិ. ៥៨    ទ.ំ ៥៣   (  ពនធនេមកខជតក  )   ។      
២- ចបប់បលីខ្លះថ    អនុស ុយយេក   ។ 



   ពីរណតថមភកវគគ ទី ៧  ធមមទធជជាតក ទ ី១០                        449 
េ យអំ ចកិេលស    េនែតមិន ចញុងំ្រពះនងឲយែឆ្អតសកប់សកល់ 

បន    ែដលេឈម ះថ    េសចក្ដីេ្រកធចេំពះ្រស្ដីទងំ យែដលបេំពញ

បនេ យក្រមយ៉ងេនះ      ក៏ដូចជករខឹងេ្រកធនឹងសពំត់េស្ល កែដល

េ ហមងថ  េហតុដូចេម្ដចេទើបេ ហមង   និងដូចជករខឹងេ្រកធចេំពះ

រែដលបរេិភគេហើយ្រតឡប់េទជ មកថ   េហតុដូចេម្ដច  េទើប 

្រតឡប់េទជ មក តេទេនះ េយើងសូមអធិ ្ឋ នថ េបើមិនទនប់ន 

សេ្រមចអរហត្តដ ប  េសចក្ដី្រចែណន ចូរកុេំកើតមនដល់េយើង

េ្រពះ ្រស័យកិេលសដ បេនះ  ។  ងំអពីំេពលេនះមក ្រពះ ជ

េនះ ក៏ឈប់្រចែណន   ។   ឆត្តបណិជងេករកត់េពលថ   េ្រពះ

េហតុេនះ   េទើបទូលបងគមំិន្រចែណន   សេំ ដល់េរឿងេនះ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ែនឆត្តបណិ អនកេឃើញ រមមណ៍

អ្វី   េទើបអនកជបុគគលមិនផឹកទឹក្រសវងឹ ?   

 ឆត្តបណិ    កលនឹង្រកបទូលអពីំេហតុេនះ    េទើបេពលគថ

េនះថ 

មេ ្ត   អហំ (១)  ម ជ      បុត្តមំ ន ិ ខទយឹ 

តស   េ េកនហំ  ផុេ ្ឋ  មជជបនំ   វវិជជយឹ  ។  

                                                            

១-ចបប់បលីខ្លះថ   បមេ ្ត ហំ   ឬ   មុេ ្ត   អហំ   ។ 
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បពិ្រតម ជ  ទូលបងគ្ំរសវងឹេហើយ  េទើបបនសីុ ច ់

បុត្ត    ទូលបងគ្ំរតូវេសចក្ដីេ កដល់បុត្តេនះ   ពល់្រតូវ  

េហើយ   េទើបេវៀរចកករផឹកទឹក្រសវងឹ  ។ 

 អធិបបយេសចក្ដីៃនគថេនះថ  ទូលបងគេំនះឯង  កលពីមុនជ

្រពះ ជេនកនុងនគរព ណសីេនះ ដូច្រពះអងគែដរ គម នទឹក្រសវងឹ មិន 

ចញុងំជវីតិឲយ្រប្រពឹត្តេទបន សូមប ី រែដលមិនមន ច ់ ក៏មិន

ចបរេិភគបន  ។  កនុងនគរមិនមនអនកសម្ល ប់កនុងៃថងឧេបសថ  អនក

ពិេសសទិញ ច់យកមកទុក ងំពីៃថង ១៣ ៃនបកខ  ។  ច់េនះទុក

កម់ិនបនល្អ  ែឆកសីុអស់  ។   ចុងេភេទរក ច់កនុងៃថងឧេបសថមិន

បន ក៏ផ ំ រេ យរសជតេផ ងៗ ស្រមប់្រពះ ជ េហើយេលើក

េឡើងេទេលើ្រប ទ  ប៉ុែន្តមិន ចនចូំលេទបន  េទើបចូលេទគល់

្រពះេទវេីហើយ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះេទវ ី  ៃថងេនះ ទូលបងគរំក ច់មិន

បន   េទើបមិន ចន្ំរពះ្រកយ រែដលមិនមន ច ់   ចូលេទថ្វ យ

្រពះ ជបន    េតើទូលបងគេំធ្វើដូចេម្ដច  េទើបល្អ ? 

 ្រពះេទវមីន្រពះសវនីយ៍ថ េនះជឱរសរបស់េយើង ជទី្រស-

ញ់ៃន្រពះ ជ ្រទងេ់ឃើញ្រពះឱរសរបស់េយើងេហើយ  ក៏នឹងឱបេថើប

ឱរសេនះ  សបបយ្រពះទយ័  ្រទង់នឹងមិន្រជបថ  ច់មន  ឬមិន

មនស្រមប់្រពះអងគ េយើងនឹង ក់ែតង្រពះ ជឱរស េហើយឲយគងេ់លើ
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្រពះឩរូរបស់្រពះ ជ េពលែដល្រពះ ជ្រទង់្របែឡងេលងជមួយនឹង

្រពះឱរស  សឹមអនកន្ំរកយ រចូលេទថ្វ យ្រទង់ចុះ   ។   ្រពះេទវមីន

្រពះសវនីយ៍ដូេចនះេហើយ   េទើប្រពះនង កែ់តង្រពះ ជឱរសនេំទឲយ 

អងគុយេលើ្រពះឩរូរបស់្រពះ ជ   ។   េនេពលែដល្រពះ ជកពុំងែត្រប-

ែឡងេលងជមួយនឹង្រពះ ជកុមរេនះ     ចុងេភក៏ន្ំរកយ រចូល

េទថ្វ យ   ។   ្រពះ ជ្រទង់្រសវងឹសុ    កលមិនេឃើញ ច់កនុងថស

េទើប្រ ស់សួរថ     មសំំ   កុហឹ   ឯ ច់ ? 

 អនកពិេសស្រកបទូលថ   អជជ  េទវ  ឧេបសថទវិសំ  មឃ-

ត យ  មំសំ  ន លទធំ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   ទូលបងគរំក ច់មិន

បន  េ្រពះៃថងេនះជៃថងឧេបសថ  មិនមនករសម្ល ប់  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  មយ្ហ ំ មំសំ  នម ទុល្លភំ  ែដលេឈម ះថ 

ច់ស្រមប់េយើង រកបនេ យលបំកខ្ល ងំ ស់ឬ  ្រ ស់េហើយ 

្រទង់កច់ក្រពះ ជឱរសែដលគង់េនេលើ្រពះឩរូ   ដ បដល់អស់្រពះជនម 

េបះេទខងមុខចុងេភរួច្រ ស់ថ  ចូរេទចម្អិនមកេ យរហ័ស  ។   

ចុងេភក៏បនេធ្វើ ម្រពះ ជបញជ   ។  ្រពះ ជបនេ យ្រពះ្រកយ-

រែដលចម្អិនេ យ ច់របស់្រពះ ជឱរស មិនមនអនក យេំ ក

សូមបែីតមន ក់ េ្រពះខ្ល ច្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជ លុះ្រទង់េ យេ្រសច

េហើយ   ក៏យងចូលកន់្រក ្រពះបនទ ំ     កល្រទង់េតើនអពីំ្រពះបនទំេន 
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េពលជិតភ្លឺ  ្រទង់ ្វ ងសុ េហើយ   ្រទង់្រ ស់ថ    ចូរនឱំរសរបស់េយើង 

មក  ។   

 កនុងកលេនះ  ្រពះេទវ្ីរទង់្រពះកែន ងេ យេ កេទៀប្រពះ 

បទ   ។   ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   ែននងដ៏ចេ្រមើន  េ្រពះេហតុអ្វីេទើប

នងយ ំ? 

 ្រពះេទវ្ីរកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  កលពីម លិមញិ ្រពះ 

អងគ្រទង់សម្ល ប់្រពះឱរសេហើយ    េ យ្រពះ្រកយ រជមួយនឹង ច់

របស់្រពះឱរស   ។   ្រពះ ជ្រទង់្រពះកែន ងេ យេ កដល់្រពះឱរស

្រទង់េឃើញេទសកនុងករផឹកទឹក្រសវងឹថ  ទុកខេនះ េកើតេឡើងដល់អញ

េ្រពះ ្រស័យករផឹកទឹក្រសវងឹ  េហើយ្រទង់េ្រកកេឡើងក្ដ ប់ធូលីមក

ប្រពះភ្រក្ដ ្រទង់អធិ ្ឋ នថ ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ េបើ ម អញ

មិនទន់បនសេ្រមចអរហត្តដ ប   អញនឹងមិនផកឹសុ ែដលេធ្វើឲយ

វនិសដូេចនះ ដ បេនះ   ។   ចប់ ងំអពីំេពលេនះមក  ្រពះ ជ្រទង់

មិនេ យទឹក្រសវងឹេទៀតេឡើយ  ។       

 ឆត្តបណិជងេករកត់េនះេពលគថជេដើមថ  មេ ្ត   អហំ  

ម ជ   គឺសេំ ដល់េរឿងេនះ  ។  

  ្រគេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែនឆត្តបណិ  អនកេឃើញ រមមណ៍

អ្វី  េទើបអនកជបុគគលមិនមនេសចក្ដី្រស ញ់ ?   
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 ឆត្តបណិ     កលនឹង្រកបទូលអពីំេហតុេនះ     េទើបបនេពល

គថដូេចនះថ   

កិត េ   នមហំ  ជ បុេ ្ត   បេចចកេពធិ  េម 

បត្តំ  ភនិទិ ្វ   ចវេិ  និេសនេ   តស   ករ   ។ 

ទូលបងគជំ្រពះ ជ្រពះនមថ   កតិ ស   ឱរសរបស់ទូលបងគ ំ 

យបែំបកប្រតរបស់្រពះបេចចកពុទធ   េហើយកអ៏ស់ជវីតិ  ទូល- 

បងគមំិនមនេសចក្ដី្រស ញ់    េ្រពះឱរសេនះជេហតុ  ។ 

 អធិបបយេសចក្ដីៃនគថេនះថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  កល

មុនទូលបងគជំ្រពះ ជ  ្រពះនមថ   កិត ស   ្រគប់្រគង ជសមបត្តេិន

កនុងនគរព ណសីេនះឯង  ។   ឱរសរបស់ខញុបំន្របសូត  ។   លុះ្របសូត 

េហើយ   េ េឃើញលកខណៈរបស់ឱរសេទើបទយថ   បពិ្រតម ជ  

្រពះឱរសេនះនឹងអស់្រពះជនមេ យអត់ទឹក   ។   ្រពះម បិ ថ្វ យ្រពះ

នម្រពះឱរសេនះថ ទុដ្ឋកុមរ  ។   

 កុមរេនះ លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ បនតែំណងជឧប ជ  ។  ្រពះ

ជឲយ្រពះ ជកុមរេនះយង ម្រទង់អពីំខងមុខខ្លះ ខងេ្រកយខ្លះ

ជនិចច   ។   េ្រពះខ្ល ចែ្រកង្រពះឱរសឥតទឹកអស់្រពះជនម   េទើបបញជ ឲយ

ជីក្រសះេបកខរណីទុកកនុងទីេនះៗ  ខងកនុងនគរ  ែកបរេខ្ល ងទ្វ រទងំ ៤ 

ទិស  បញជ ឲយ ងមណ្ឌ បទុក មផ្លូ វែបកជបួនជេដើម   េហើយបញជ ឲយ 
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ក់ពងទឹកផឹក  ។   

 ៃថងមួយ   ្រពះ ជកុមរេនះ ក់ែតង្រពះកយ    យងេទ្របពត

ឧទយនអពីំ្រពឹក    ចួប្រពះបេចចកពុទធ មផ្លូ វ     ។      ម ជនេឃើញ្រពះ 

បេចចកពុទធេហើយ  ក៏ថ្វ យបងគសំរេសើរ្រពះបេចចកពុទធេនះ  ។  ្រពះ ជ

កុមរគិតថ   ជនែដលេទជមួយនឹងមនុស ដូចអញ   នគំន ្រកបថ្វ យ

បងគ ំ   ផគងអញជលីសរេសើរសមណៈ្រតេងលេនះ   ្រទង់ពិេ ធ  ចុះអពីំក

ដរំចូីលេទរក្រពះបេចចកពុទធ    េហើយ្រ ស់សួរថ    សមណៈេ កបន

ភ ្ត រេហើយឬ ? 

   ្រពះបេចចកពុទធេពលថ    បនេហើយ្រពះ ជកុមរ    ។    ្រពះ ជ

កុមរេនះ   ក៏ដេណ្ដើ មប្រតអពីំ្រពះហស្ត្រពះបេចចកពុទធ   េបកេទនឹងដ ី

េហើយជន់ញីភ ្ត រេចល  ។    

 ្រពះបេចចកពុទធសម្លឹងេមើល្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ ជកុមរេនះ េហើយ 

គិតថ   នេ ្ឋ    វ យ ំ សេ ្ត    សត្វេនះវនិសេហើយហន៎  ។  

 ្រពះ ជកុមរេនះ្រ ស់ថ  អហំ   សមណ   កិត សរេញញ  

បុេ ្ត ,   នេមន   ទុដ្ឋកុមេ    នម,   ត្វ ំ   េម  កុេទធ    អកខី ន ិ  

ឧមមីេល ្វ   ឱេ េកេន្ត   កឹ  ករសិ សិ   ែនសមណៈ  េយើងជ 

បុត្តរបស់្រពះបទកិត ស   មននមថ   ទុដ្ឋកុមរ    េ កខឹងនឹងេយើង

សម្លឹងេមើលមុខេយើង   នឹងេធ្វើអ្វីេយើងបន ?   
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 ្រពះបេចចកពុទធ    កលប្រតែបកេហើយកេ៏ ះេទកន់ញកភននំនទ-

មូលកៈ  នៃ្រពហិមពន្តទិសខងេជើង   ។    ខណៈេនះឯង  កមម ្រកក់

របស់្រពះ ជកុមរក៏ឲយផលទន់ហន់    ្រពះ ជកុមរមន្រពះកយេក្ដ

អនទះអែនទង  ្រ ស់ថ េក្ដ ស់  រួចកដួ៏លកនុងទីេនះឯង  ។  ទឹកទងំ

អស់ែដលមនកនុងទីេនះៗ  បនរងីសងួតអស់  ្រសះទងំ យក៏េគក 

អស់  ្រពះ ជកុមរកអ៏ស់្រពះជនមកនុងទីេនះឯង  េហើយេទេកើតកនុងអវចិី
នរក  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់េរឿង ៉ វេនះេហើយ    ្រតូវេសចក្ដីេ ក

នឹកដល់្រពះឱរស្រគបសងកត់ ្រទង់្រពះត្រមិះថ េសចក្ដីេ ករបស់អញ

េនះ េកើតេឡើងអពីំវតថុ ែដលអញ្រស ញ់  ្របសិនេបើអញមិន្រស ញ់

េទ   េសចក្ដីេ កក៏នឹងមិនេកើតេឡើងែដរ   ចប់ ងំអពីំេនះជេដើមេទ 

ែដលេឈម ះថេសចក្ដី្រស ញ់ចេំពះវតថុ ៗ ទងំវតថុ ែដលមន

វញិញ ណ  ឬវតថុ ែដលមនិមនវញិញ ណ   កុេំកើតេឡើងដល់អញេឡើយ   ្រទង់ 

អធិ ្ឋ នដូេចនះេហើយ   ចប់ ងំពីេនះមក   ក៏មិនមនេសចក្ដី្រស ញ់  ។   

 ឆត្តបណិេពលគថជេដើមថ  កិត េ   នមហំ   គឺ
សេំ ដល់េរឿងេនះ  ។   

 ្រគេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែនឆត្តបណិ  អនកេឃើញ រមមណ៍

អ្វី   េទើបអនកជបុគគលមិនេ្រកធ ?   
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 ឆត្តបណិ   កលនឹង្រកបទូលអពីំេសចក្ដេីនះ    េទើបបនេពល

គថដូេចនះថ   

អរេក  ហុ ្វ   េមត្តចតិ្ត ំ សត្ត  វស និ  ភវយឹ 
សត្ត  កេបប  ្រពហមេ េក ត ម   អេកក ធេន  អហំ  ។ 

ទូលបងគជំ បសេឈម ះថ   អរកៈ  ចេ្រមើនេម ្ត ចិត្តអស់  ៧ 

ឆន  ំ  េទេនកនុង្រពហមេ កអស់  ៧   កបប    េ្រពះេហតុេនះ

េទើបទូលបងគជំបុគគលមិនេ្រកធ  ។ 

  អធិបបយេសចក្ដីៃនគថេនះថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  កល

មុនទូលបងគជំ បសេឈម ះថ   អរកៈ  ចេ្រមើនេម ្ត ចតិ្ត  ៧  ឆន  ំ   េទ

េនកនុង្រពហមេ កអស់  ៧  សវំដ្ដកបបវវិដ្ដកបប    េទើបទូលបងគេំនះ   ជ

បុគគលមិនេ្រកធ  េ្រពះសន េំម ្ត ភវនអស់កលយូរ   ។  

 កលឆត្តបណិ្រកបទូលអងគ  ៤  របស់ខ្លួនដូេចនះេហើយ    ្រពះ ជ

្រទង់បនឲយសញញ ដល់បរស័ិទ  ។    

 ភ្ល មេនះឯង ពួក មតយ  ្រពហមណ៍  និងគហបតីជេដើម  េ្រកក

េឡើងេពលថ  ែនមនុស សីុសណូំក  មនុស ្រកក់  ឯងមិនបនសីុ

សណូំក  េទើបគិតសម្ល បប់ណ្ឌិ ត   នគំន ចប់ៃដចប់េជើងកឡកេសនបត ី

េនះ  អូសេចញអពីំ្រពះ ជនិេវសន៍  គប់កបលេ យដុថំមនិងកំ ត់

េឈើ  មន កមួ់យដុ ំ  យមន ក់មួយៃដ  រហូតដល់ ្ល ប់  េហើយអូសយកេទ 
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 ងំអពីំកលេនះមក ្រពះ ជ្រទង់្រគប្់រគង ជសមបត្តិេ យ

ធម ៌  េ្រកយអពីំេ យទិវងគត   ក៏បនេទ មយថកមម   ។ 

   ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  កឡកេសនបតីកនុងកលេនះ  បន

មកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   ឆត្តបណិ  បនមកជ របុីត្ត ( ១ )   

សកកេទវ ជបនមកជអនុរុទធ  ចែំណកធមមទធជបុេ ហិត គឺ  តថគត  

េនះឯង  ៕ 
ចប ់អដឋកថា ធមមទធជជាតក ទី ១០ ។  

ចប់ ពីរណតថមភកវគគ ទី ៧ ។ 
 
 
 
 

                                                            

១-កនុងបលីអដ្ឋកថ   ជ្រពះ របុីត្ត   ែតកនុង  ពនធនេមកខជតក   ្រពះ ជ
ែដលបញជ ឲយចង្រពះេពធិសត្វេនះ  ជតួអងគ្រពះ ននទ  េសចក្ដីេនះ បណ្ឌិ ត
គបប្ីរជប   ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ គឺ 

 

េ មទត្តជតក ១  ឧចឆិដ្ឋភត្តជតក ១ ភរុ ជជតក  ១

បុណ្ណនទីជតក   ១     កចឆបជតក  ១      មចឆជតក  ១

េសគគុជតក  ១  កូដ ណិជជតក  ១  គរហិតជតក  ១

ធមមទធជជតក ១   ។ 

3 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

  

ក វវគគ 
អដ្ឋកថ ក វជតក 

  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

េទវទត្ត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  អនិកក- 

េ    ក វ ំ  ដូេចនះជេដើម  ។     

 ប៉ុែន្តេរឿងេកើតេឡើងេនកនុងនគរ ជ្រគឹះ  ។ 

 សម័យមួយ ្រពះធមមេសនបតីគង់េនកនុងេវឡុវន័ម វ ិ រ ជ

មួយនឹងភកិខុ  ៥០០ រូប  ។  ្រគេនះ េទវទត្តែហហមេទេ យបរស័ិទអនក

្រទុស្តសីលសមគួរដល់ខ្លួន េនកនុងគយសីស្របេទស  ។  សម័យេនះ 

អនកនគរ ជ្រគឹះ ៃរអងគ សគន ចត់ែចងទន  ។  ្រគេនះ មនឈមួញអនក

េដើរលក់ដូរមន ក់ បនឲយសពំត់ក វៈមនក្លនិ្រកអូប មនតៃម្លេ្រចើន 

េហើយេពលថ  អនកទងំ យចូរចត់ែចងសពំត់ ដកេនះ  េហើយឲយ

ខញុមំនចែំណកបុណយរួមជមួយផងចុះ ។  អនកនគរបនថ្វ យទនយ៉ង

េ្រចើនសនធឹកសនធ ប ់  វតថុទន្រគបយ៉់ងែដលរួមចិត្តគន ចត់ែចងេ្រសចបច់

េហើយេ យក បណៈទងំេនះ  សពំត់មួយផទ ងំេនះក៏សល់  ម

ជន្របជុគំន ថ សពំត់ ដកមនក្លិន្រកអូបមួយផទ ងំេនះល្អៃ្រកែលង េតើ
េយើងនឹង្របេគនសពំត់ផទ ងំេនះ   ចេំពះេ កមច ស់អងគ     ពួកេយើង 
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នឹង្របេគនេ កមច ស់ របុីត្ត  ឬក៏្របេគនេ កមច ស់េទវទត្ត ?   

 ប ្ដ មនុស ទងំអស់េនះ  ពួកខ្លះេពលថ  នឹង្របេគនេ ក

មច ស់ របុីត្ត  មួយពួកេទៀតេពលថ េ កមច ស់ របុីត្តេនទីេនះ ែត  

ពីរបីៃថងប៉ុេ ្ណ ះ ក៏នឹងេចៀសេចញេទ មករេពញចិត្ត  ចែំណកេ ក

មច ស់េទវទត្តេនកនុងនគររបស់ពួកេយើងែតមួយកែន្លងជ្របច ំ េ ក

មច ស់អងគេនះ ជទីពឹងរបស់េយើងទងំករងរមងគលផង អវមងគលផង 

ពួកេយើងនឹង្របេគនេ កមច ស់េទវទត្ត ប ្ដ ពួកជនែដលេពលទងំ

េនះ   ពួកជនែដលេពលថ   េយើងនឹង្របេគនេ កមច ស់េទវទត្តមន

េ្រចើនជង េទើបម ជន្របេគនសពំត់េនះចេំពះភិកខុ េទវទត្ត  ។  ភិកខុ
េទវទត្តឲយជងកត់សពំត់ក វៈមនក្លនិ្រកអូបេនះ េហើយឲយេដរពីរ

ជន់   ឲយ្រជលក់ដ បដល់មនពណ៌ដូចដបំរមស  ។ 

 កនុងកលេនះ ភកិខុ ្របមណ ៣០០ រូប េចញអពីំនគរ ជ្រគឹះេទ

កន់នគរ វតថី  ថ្វ យបងគ្ំរពះតថគត   កល្រពះមន្រពះភគ្រទង់េធ្វើ 

បដិស ្ឋ រៈេហើយ េទើប្រកបបងគទូំលឲយ្រពះអងគ្រជបេរឿងេនះ េហើយ

្រកបទូលថ  េទវទត្តដណ្ដ ប់សពំតក់ វៈែដលជទង់ជយ័ៃន្រពះអរហន្ត 

ែដលមិនសមគួរដល់ខ្លួនយ៉ងេនះ  ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ 

មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្តេស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក វៈែដលជទង់

ជ័យៃន្រពះអរហន្ត   ែដលជរបស់មិនសមគួរដល់ខ្លួន   ែតកនុងកលឥឡូវ 
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េនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន េទវទត្តក៏េស្ល កដណ្ដ ប់ 

សពំត់ក វៈែដលមិនសមគួរដល់ខ្លួនែដរ   េហើយ្រទង់នេំរឿងកនុងអតីត

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលដរំ ី េនកនុងហិមវន្តបបេទស 

លុះធេំឡើងេហើយបនជេមហ្វូង  មនដរំ ី៨៤០០០ ជបរ ិ រ  រស់េនកនុង

ដងៃ្រព  ។  ្រគេនះ មនុស ្រកខ ត់មន ក់  រស់េនកនុងនគរព ណសី

េឃើញជងភ្លុកែដលេន មថនល់ កពុំងេធ្វើេ្រគ ងភ្លុកេផ ងៗ មនកងភ្លុក

ជេដើម  ក៏សួរថ   េ កទទួលទិញភ្លុកដរំឬីេទ ?  

 ពួកជងភ្លុកេឆ្លើយថ  េយើងទទួលទិញ  ។  

 មនុស កសំត់េនះទទួលថ ្របៃពេហើយ េទើបកន់ វុធ េស្ល ក 

ដណ្ដ ប់សពំត់ែដល្រជលក់េ យទឹកមចត់ េធ្វើដូចជ្រពះបេចចកពុទធ ទទូរ

កបលឈររង់ចផំ្លូ វដរំឆី្លងកត ់ េ្របើ វុធសម្ល ប់ដរំេីហើយវះយកភ្លុកមក

លក់េនឯនគរព ណសីចិញចឹ មជីវតិ   ។   េ្រកយមក  បុរសេនះបន

ចប់េផ្ដើមសម្ល ប់ដរំែីដលជបរ ិ ររបស់្រពះេពធិសត្វ   ែដលេដើរេ្រកយ

េគបង្អស់  កលដរំបីត់េទៗ ល់ៃថង  ពួកដរំកី៏សួរ្រពះេពធិសត្វថ  ដរំ ី
បត់េទេ យេហតុអ្វីហន៎   ។   ្រពះេពធសិត្វរង់ចសំេងកតេមើល  ក៏េឃើញ

បុរសមន កក់ន់យកេភទជ្រពះបេចចកពុទធ ឈរែកបរផ្លូ វដរំឆី្លងកត ់ េទើប
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គិតថ  បុរសមន កេ់នះជអនកសម្ល ប់ដរំេីទដឹង   អញនឹងរង់ចចំប់    ។   

ៃថងមួយ  ( ្រពះេពធិសត្វ )  បនឲយពួកដរំេីដើរខងមុខ  ខ្លួនឯងេដើរខង

េ្រកយ  ។  បុរសេនះេឃើញ្រពះម សត្វ  ក៏កន់ វុធត្រមង់ចូលេទ    

ឯ្រពះេពធិសត្វថយ្រតឡប់មកឈរេ យគិតថ  នឹងចប់េបកេទនឹង 

ដីឲយ ្ល ប់  េទើបលូក្របេមយេចញ  េឃើញសពំត់ក វៈែដលបុរស

េនះេស្ល កដណ្ដ ប់ ក៏គិតថ  សំពត់ក វៈែដលជទង់ជ័យៃន្រពះ

អរហន្តេនះ អញគួរេគរព  េទើប ក់្របេមយ្រតឡប់មកេហើយេពលថ   

អេមភ    បុរសិ   ននុ   ឯស   អរហទធេជ   អននុចឆវេិក   តុយ្ហ,ំ   

ក ម   ឯត ំ   បរទិហសិ  ែនបុរស  សពំត់ក វៈែដលជទង់ជ័យៃន

្រពះអរហន្តេនះ  មិនសមគួរដល់អនក  មិនែមនឬ   េហតុដូចេម្ដចេទើបអនក

េស្ល កដណ្ដ ប់សពំតេ់នះ      េហើយេពលគថទងំេនះថ   

អនិកក េ   ក វ ំ េយ   វតថ ំ  បរទិហិស ត ិ

អេបេ   ទមសេចចន ន  េ   ក វមរហតិ  ។ 

បុគគល   មនទឹកចត់  គឺកិេលសមិនទនល់ះេចញេហើយ  

ជអនក្របសចកទមៈ  ( ករទូនម ននូវឥ្រនទិយ )  និងសចចៈ  

នឹងេស្ល កដណ្ដ ប់នូវសំពត់ ែដល្រជលក់េ យទឹកចត់  

បុគគលេនះ មិនគួរនឹងេស្ល កដណ្ដ ប់នូវសពំត់្រជលក់ េ យ

ទឹកចតេ់ឡើយ  ។ 
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េយ  ច  វន្តក វស  សីេលសុ   សុសមហិេ  

ឧេបេ   ទមសេចចន   េ    េវ   ក វមរហតិ ។ 

ចែំណកខងបុគគល    មនទឹកចត់គកឺិេលសខជ កេ់ចល

េហើយ   មនចិត្ត ងំមលំ្អ   កនុងសីលទងំ យ    ជអនក 

្របកបេ យទមៈនិងសចចៈ បុគគលេនះឯង េទើបគួរនឹង 

េស្ល កដណ្ដ ប់នូវសពំត់្រជលក ់  េ យទឹកចតប់ន  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អនកិក េ   េសចក្ដីថ  កិេលស

ដូចជទឹកចត់េនះ  បនដល់  គៈ  េទសៈ  េមហៈ  មកខៈ   ( ករលុប

បបំត់គុណេគ )  ប សៈ  ( ករ យឫកេសមើ )   ឥស   ( ករ្រចែណន ) 

មចឆរយិៈ   ( េសចក្ដីកំ ញ់ )   មយ    ( ករ ក់ពុត )    េថយយៈ    

( អនួំតអួត ង )  ថមភៈ ( ចេចស  មុខរងឹ )  រមភៈ  ( ្រប ងំ្របែជង )  

មនះ   ( ករ្របកន់ខ្លួន )   អតិមនះ  ( ករេមើលងយអនកដៃទ  )    មទៈ  

( ករ្រសវងឹ )  បមទៈ  ( ្របមទ )   អកុសលធម៌ទងំអស់   ទុចចរតិទងំ

អស់  កមមែដលនេំទកន់ភពទងំអស់ កិេលស ១៥០០ េនះេឈម ះថ  

ក វកិេលសដូចជទឹកចត់   ។   កិេលសដូចជទឹកចត់េនះ   បុគគល

មិនទន់លះបង់បន េន ្រស័យ េនមនិទន់លះេចញអពីំសន្ត ន

ៃនបុគគល   បុគគលេនះ េឈម ះថ  មនកេិលសដូចជទឹកចត ់  មិន

ទនល់ះេចញ  ។   
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 បទថ  ក វ ំ  បនដល់  សពំត់មនពណ៌េលឿងែដល្រជលក់

េ យរសៃនទឹកចត់   ជទង់ជ័យៃន្រពះអរហន្ត   ។  

 បទថ   េយ   វតថំ   បរទិហិស ត ិ   េសចក្ដីថ   បុគគល មន 

សភពយ៉ងេនះ  មិនគួរេ្របើ្របស់  គឺេស្ល កនិងដណ្ដ ប់សពំត់ដូេចនះ 

េឡើយ  ។ 

 បទថ   អេបេ    ទមសេចចន   េសចក្ដីថ   បុគគលេនះ   ជអនក 

្របសចក គឺ ឆង យអពីំទមៈ ែដលបនដល់ករទូនម ននូវឥ្រនទិយ និង

បរមតថសចចៈ  ែដលបនដល់្រពះនិព្វ ន  ។ 

 បទថ  ន  េ   ក វមរហតិ  េសចក្ដថី  បុគគលេនះ  មិន

គួរេស្ល កដណ្ដ ប់សពំតក់ វៈែដលជទង់ជយ័ៃន្រពះអរហន្ត  េ្រពះេន

មនកេិលសដូចជទឹកចត់  មិនទន់ខជ ក់េចល  េទើបមិនសមគួរដល់ 

សពំតក់ វៈេនះ  ។ 

  បទថ  េយ ច  វន្តក វស   េសចក្ដីថ  ចែំណកបុគគល  

មនទឹកចត ់ គឺកិេលសខជ ក់េចលេហើយ េ្រពះទឹកចត ់ គឺកិេលស ម

ែដលេពលេហើយេនះ  ខជ ក់េចលអស់េហើយ  ។ 

 បទថ  សីេលសុ  សុសមហិេ  េសចក្ដថី  គឺជអនក ងំម ំ

កនុងមគគសីលនិងផលសីល  គឺ ងំមកំនុងមគគសីលនិងផលសីលេនះ  ដូច

ដងទឹកមកតមកល់ទុក  ។ 



     កាសាវវគគ ទី ៨  កាសាវជាតក ទី ១                   465 

  

 បទថ   ឧេបេ   បនដល់  ្រពម  គឺ្របកប្រពម  ។ 

 បទថ    ទមសេចចន    គឺ   េ យទមៈនិងសចចៈ    មន្របករដូច

េពលេហើយ  ។ 

 បទថ   េ   េវ   ក វមរហតិ  េសចក្ដីថ   បុគគលែបបេនះ 

រែមងសមគួរដល់សពំតក់ វៈែដលជទង់ជយ័ៃន្រពះអរហន្ត  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពលេហតុេនះដល់បុរសេនះ យ៉ងេនះេហើយ

គំ មថ  ងំអពីំេពលេនះេទ  អនកកុមំកទីេនះេទៀតេឡើយ  ្របសិនេបើ
អនកមក   អនកនឹង្រតូវ ្ល ប់  េហើយេទើបេ ះែលងឲយេទ   ។  

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  បុរសអនកសម្ល ប់ដរំកីនុងកលេនះ  បន

មកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯដរំែីដលជេមហ្វូង  គឺ  តថគត  
េនះឯង  ៕ 

 

ចប ់អដឋកថា កាសាវជាតក ទី ១ ។ 
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អដ្ឋកថ ចុល្លននទិយជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័   ្រទង់្របរពធ 

េទវទត្ត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ  ឥទំ   តទ- 

ចរយិវេច  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ ៃថងមួយ ពួកភកិខុអងគុយ្របជុសំនទនគន កនុងេ ង

ធមមសភថ  វុេ ទងំ យ  េទវទត្តជមនុស េ្រគត្រគត  មន ច

្រកក់ ជអនកមនកមមធងន ់មនបណំងផ្ដ ច់្រពះជនម្រពះសមម សមពុទធ បន

្របេមៀលថម  ែលងដរំនី គិរ ី  មិនមនសូមបែីតខន្តី  េម ្ត   េហើយគម ន

ចិត្តគម នេថ្លើមអ្វីចេំពះ្រពះតថគតេឡើយ   ។   ្រពះមន្រពះភគ  េស្ដច

យងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនក

ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។  កលភិកខុទងំេនះ

្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប

្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្ត ្រកកេ់្រគត្រគត  ឥត

ករុ   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុន ក៏

ជមនុស ្រកក់េ្រគត្រគត  គម នករុ ែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ
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ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តពនរ   េឈម ះម  

ននទិយៈ មនប្អូន្របុសេឈម ះចុល្លននទិយៈ ទងំពីរនក់បងប្អូន មនពនរ 

៨៤០០០ ជបរ ិ រ  បេ្រមើម ែដលងងឹតែភនក  រស់េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។ 

ពនរពីរនក់បងប្អូនេនះ ឲយម ស្រមកេនកនុងគុមពេឈើមួយ ចូលៃ្រព

រកែផ្លេឈើែដលមនរសឆង ញ់  បនេហើយេផញើមកឲយម    ។    ្វ ែដល

នយំកមកេនះ  មិនបនយកឲយម របស់្រពះម សត្វេទ   ម ្រពះ

បរមេពធសិត្វ្រតូវេសចក្ដីេ្រសកឃ្ល ន្រគបសងកត់ សគមេនសល់ែតែសបក 

ដណ្ដ បឆ់្អឹង   ។    ្រគេនះ   ្រពះម សត្វក៏សួរម ថ   បពិ្រតអនកែម៉ 

កូនេផញើែផ្លេឈើែដលមនរសឆង ញ់មកជូនអនកែម៉   េហតុដូចេម្ដចេទើបអនក

ែម៉សគមេម្លះ៉ ? 

 ម ្រពះេពធិសត្វេឆ្លើយថ ែនកូន ែម៉មិនែដលបនេទ ។ ្រពះ

ម សត្វគតិថ កលេបើអញេន្រគប់្រគងហ្វូងពនរេទៀត ម្ដ យរបស់

អញពិតជ ្ល ប់មិនខន  អញនឹងលះបង់ហ្វូងពនរេទបេ្រមើម្ដ យរបស់

អញែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ   ។   ្រពះេពធិសត្វក៏េ ចុល្លននទិយៈមក  េហើយ

េពលថ  ែនប្អូនចុល្លននទិយៈ  ចូរអនក្រគប់្រគងហ្វូងចុះ  បងនឹងបេ្រមើអនក

ែម៉  ។   

 ឯចុល្លននទិយៈក៏េពលថ បពិ្រតបង ខញុមំិន្រតូវករ្រគប់្រគងហ្វូង

ពនរេទ   ខញុនឹំងបេ្រមើម ែដរ    ។    ពនរទងំពីរបងប្អូនេនះ  មនករ
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យល់េឃើញដូចគន   ដូេចនះេហើយ  ក៏លះបងហ់្វូងពនរនមំ េចញអពីំ

ៃ្រពហិមពន្ត  េទរស់េននឹងេដើមៃ្រជមួយែដលេនជយែដន  បេ្រមើ
ម   ។ 

 ្រគេនះ មន្រពហមណ៍កេំ ះមន កេ់នកនុងនគរព ណសី  េរៀន 

ចប់សិលបៈ្រគប្់របករកនុងសមន ក់ ចរយទិ បេមកខ កនុងនគរតកកសិ   

ចរយថ ខញុនឹំងេទ  ។   ឯ ចរយកដ៏ងឹេ យ នុភពៃនវជិជ របស់

ខ្លួនថ  មណពេនះជមនុស រងឹត្អឹង  ្រកក់េ្រគត្រគត  មន ច

្រកក ់  េទើបផ្ដ ថំ  ែនប  បឯងជមនុស រងឹត្អឹង ស់  ្របសិនេបើប

េនែតចេចសយ៉ងេនះ  នឹងមិនបនទទួលផលល្អេទ  ែតងចួប្របសព្វ

ករវនិសជនិចច  ទុកខធនឹំងេកើតមនដល់បឯង  ដូេចនះ  បឯងកុជំ

មនុស ចេចសរងឹរូស   កុេំធ្វើកមមែដលឲយេកើតករេក្ដ ្រក យ   កនុងកល

ជខងេ្រកយេឡើយ   ផ្ដ ដូំេចនះេហើយេទើបបញជូ នេទ   ។   

 ្រពហមណ៍កេំ ះេនះថ្វ យបងគំ ចរយេហើយ ក៏េទកនន់គរ

ព ណសី  មនភរយិេហើយ  កលមិន ចចិញចឹ មជីវតិេ យសិលបៈ

ដៃទបន េទើបគិតថ  អញនឹងកន់យកធនូជទីពឹង េដើមបចីិញចឹ មជីវតិ  គឺ
រកសីុេ យេធ្វើជ្រពន េចញអពីំនគរព ណសីេទេនកនុង្រសុកជយ

ែដនមួយ ចងបេន្ល ះធនូ នឹងែផ្ល្រពួញេ្រសចេហើយ ចូលៃ្រពបញ់្រមឹគេ្រចើន

្របេភទ  ចិញចឹ មជីវតិេ យករលក់ ច ់ ។   
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 ៃថងមួយ   បុរសេនះរកអ្វីកនុងៃ្រពមនិបនេ ះ    កពុំងេដើរ្រតឡប់

មក  បនចួបេដើមៃ្រជែដលេនែកបរមត់ទួល  គិតថ គួរែតមនអ្វីេន្រតង់ 

េដើមៃ្រជេនះខ្លះ  េទើបេដើរត្រមង់ចូលេទកនេ់ដើមៃ្រជេនះ  ។   េពលេនះ

ពនរពីរនក់បងប្អូនអងគុយេននឹងចេន្ល ះ្របគបេដើមៃ្រជ  ឲយម បរេិភគ 

ែផ្លេឈើេនខងមុខ េឃើញមណពេនះេដើរមក គិតថ មណពេនះ

េឃើញម របស់អញក៏គង់មិនេធ្វើអ្វីេឡើយ  េទើបពួន្រតង់ែមកេឈើ  ។   ឯ

បុរស ្រកក់េនះមកដល់គល់ៃ្រជេហើយ េឃើញម របស់ពនរេនះ 

ចស់ទុព្វលភព ងងឹតែភនក គិតថ អញនឹង្រតឡបេ់ទផទះៃដទេទេធ្វើអ្វី  

អញនឹងបញ់េម ្វ េនះយកេទជមួយ លុះគិតដូេចនះេហើយ ក៏យឹតធនូ
បណំងនឹងបញ់ម ្រពះេពធសិត្វ  ។  ្រពះម បុរសេឃើញដូេចន ះក៏

េពលថ  ែនចុល្លននទិយៈ  បុរសេនះប៉ងនឹងបញ់ម របស់េយើង  បង

នឹងលះបង់ជីវតិឲយបុរសេនះជនួំសម   កលបង ្ល ប់េទេហើយ  ចូរ

ប្អូនចិញចឹ មេមើលែថម ឲយល្អចុះ  េទើបេចញអពីំទីពួនមកេពលថ  េភ  

បុរសិ  ម  េម  មតរ ំ វជិឈ,ិ  ឯ    អនធ   ជ ទុព្វ ,  អហមស    

ជីវតិទនំ  េទមិ,  ត្វំ  ឯតំ   អមេរ ្វ   ម ំ  មេរហិ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  

សូមអនកកុបំញ់ម របស់ខញុ េំឡើយ  ម របស់ខញុងំងឹតែភនក ចស់ទុព្វល

ភព  ខញុនឹំងលះបង់ជវីតិឲយអនកជនួំសម   សូមអនកកុសំម្ល បម់ របស់ខញុ  ំ 

ចូរសម្ល ប់ខញុចុំះ  ។   ( ្រពះម បុរស )  ទទួលបដិញញ របស់បុរសេនះ
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េហើយ  េទើបេទអងគុយចមុំខកូនសរ   ។   បុរសេនះ ្របសចកករុ  

បញ់្រពះេពធិសត្វឲយធ្ល ក់ចុះ េហើយដេំឡើងធនូបណំងនឹងបញ់ម

របស់្រពះេពធិសត្វេទៀត   ។    ចុល្លននទិយៈេឃើញដូេចន ះក៏គិតថ  បុរស

េនះ្របថន នឹងបញ់ម របស់អញ  ម របស់អញសូមបមីនជីវតិែត

មួយៃថង ក៏មនេឈម ះថ រួចជវីតិែដរ អញនឹងលះបងជ់ីវតិជនួំសម

របស់អញ  េទើបេចញអពីំទីពួនមកេពលថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន   សូមអនក

កុបំញ់ម របស់ខញុ  ំ ខញុនឹំងលះបង់ជវីតិឲយអនកជនួំសម របស់ខញុ  ំ អនក

បញ់ខញុ េំហើយយកេយើងទងំពីរនក់បងប្អូនេទ ចូរទុកជីវតិឲយម របស់

ខញុចុំះ ទទួលបដិញញ របស់បុរសេនះេហើយេទើបេទអងគុយចមុំខកូនសរ  ។   

បុរសេនះក៏បញ់ចុល្លននទិយៈឲយធ្ល ក់ចុះេហើយគិតថ  អញនឹងយកេទ

ស្រមប់កូនឯផទះ  េទើបបញ់ម ពនរទងំពីរឲយ ្ល បេ់ទៀត  រួចែរកេទ

ទងំប ី  មនមុខេឆព ះេទកន់ផទះ  ។  េពលេនះ  រនទះបនបញ់ផទះរបស់

បុរសេនះ  េឆះ ្ល បភ់រយិនិងកូនទងំពីរនក ់ សល់ែតសសរនិងធនឹម  ។ 

 ្រគេនះ បុរសមន ក់ចួបបុរស ្រកក់េនះ េទៀបទ្វ រ្រសុកេនះឯង 

ក៏តំ លេរឿងែដលរនទះបញ់ផទះរបស់បុរសេនះ ឲយបុរសេនះ ្ដ ប់ ។ 

បុរស ្រកក់េនះ ្រតូវេសចក្ដីេ កេ្រពះបុត្តនិងភរយិ្រគបសងកត ់ េបះ

អែ្រមក ច់ ធនូ  និងកូនសរេចល្រតង់េនះឯង ្រ តសពំត់ ្រកត

កយ  ផគងៃដយខំ កឹខ ួលេដើរចូលេទកន់ផទះ  ខណៈេនះ  ធនឹមបនបក់
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ធ្ល ក់មក្រតូវកបលបុរសេនះ ែបក ែផនដែីញកេចញជចេន្ល ះ អ ្ដ ត

េភ្លើងក៏េលៀនេចញមកអពីំអវចិីម នរក   ។   កលបុរសេនះកពុំង្រតូវ

ែផនដ្ីរសូបេនះ  បនរឭកដល់ឱ ទរបស់ ចរយ  ក៏គិតថ  ប សរយិ-

្រពហមណ៍េឃើញេហតុេនះ     េទើបបនឲយឱ ទដល់ ម អញ     លុះគិត

ដូេចនះេហើយ   បនេពលគថទងំេនះថ 

ឥទំ  តទចរយិវេច ប សរេិយ   យទ្រពវ ិ

ម  សុ  ត្វំ  អករ ិ បប ំ យ ំ ត្វំ   បចឆ    កតន្តេប  ។ 

ប សរយិ្រពហមណ៍ បនេពលនូវពកយ ថ បបកមម

  ែដលេធ្វើេហើយញុងំអនកឲយេក្ដ ្រក យ   កនុងកល

ជខងេ្រកយ  អនកកុេំធ្វើបបកមមេនះេឡើយ  េនះជពកយ

របស់ ចរយ  ។ 

យនិ  កេ តិ  បុរេិ    និ  អត្តនិ  បស ត ិ

កលយណករ ី កលយណំ បបករ ី  ច   បបកំ 

យទសំិ  វបេត  ពជី ំ ទសំិ   ហរេត  ផលំ  ។ 

បុរសេធ្វើនូវអេំពើទងំ យ   រែមងេឃើញនូវអេំពើទងំ 

យេនះ  ចេំពះខ្លួន  បុរសអនកេធ្វើអេំពើល្អ  រែមងទទួល

ផលល្អ  ចែំណកខងបុរសអនកេធ្វើអេំពើ ្រកក់  រែមងទទួល

ផល ្រកក់  បុគគល បេ្រពះនូវពូជែបប    រែមងបន 
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នូវែផ្លែបបេនះ  ។  

 េសចក្ដីអធិបបយៃនគថេនះដូេចនះថ  ប សរយិ្រពហមណ៍

បនេពលពកយ ទុកថ  អនកកុេំធ្វើបប  បប ែដលអនកេធ្វើទុក  

បបេនះ នឹងដុតបផំ្ល ញអនកកនុងកលជខងេ្រកយ  េនះជពកយរបស់

ចរយ  បុរសេធ្វើកមម  េ យកយទ្វ រ  វចីទ្វ រ និងមេនទ្វ រ  កល

បុរសេនះ ទទួលផលៃនកមមេនះ រែមងចួបនូវកមមទងំេនះចេំពះខ្លួន 

បុគគលេធ្វើកមមល្អ  រែមងេ យផលល្អ  ប៉ុែន្តបុគគលេធ្វើកមម ្រកក ់  រែមង

េ យផល ្រកក់  ែដលមិនគួរ្របថន   ពិត ស់  សូមប ី មផ្លូ វេ ក  

បុគគល បេ្រពះនូវពូជែបប  រែមងនេំទនូវពូជែបបេនះ គឺរែមង

បននូវែផ្ល   បនទទួលែផ្ល   េ យែផ្លែដលសមគួរដល់ពូជេនះឯង  ។ 

 បុរស ្រកក់េនះ េ កខ កឹខ ួលយ៉ងេនះេហើយ ចូលេទកន់

ែផនដ ី  េកើតកនុងអវចិីម នរក  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េទវទត្តជមនុស

ចេចសរងឹរូស  ្រកក់មិនមនករុ   ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏

មិនែមនេទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ជមនុស ដូេចន ះែដរ   ។  

 ្រពះបរម ្ដ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  បុរស ្រកក់កនុងកលេនះ បនមកជ 

េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ ចរយទិ បេមកខ បនមកជ របុីត្ត
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ចុល្លននទិយៈ   បនមកជ ននទ    ម ពនរ   បនមកជម បជបតិ-

េគតម ី    ចែំណកម ននទិយៈ  គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ចុលលននទយិជាតក ទី ២ ។  

 

អដ្ឋកថ បុដភត្តជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

កុដុមពកិៈមន ក់  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  នេម  

នមន្តស   ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ កុដុមពិកៈអនកនគរ វតថមីន ក់ បនេធ្វើករជួញដូរជមួយ

នឹងកុដុមពិកៈអនកជនបទមន ក់  ។  កុដុមពិកៈអនកេន្រកុងេនះ បននភំរយិ

របស់ខ្លួនេទរកអនកទុក ក់្របករ់បស់កុដុមពកិៈជនបទ  ។  អនកទុក ក់

្របក់្របប់ថ  ខញុមំិន ចនឹងឲយបន េទើបមនិឲយអ្វីេទកុដុមពិកៈេនះ  ។  

កុដុមពិកៈអនក្រកងុេនះខឹងេ្រកធ េទើបមិន្រពមបរេិភគ រ េហើយេដើរ

េចញេទ ។ ្រគេនះ អនកេធ្វើដេំណើ រទងំ យេឃើញកុដុមពិកៈអនក្រកុង

េនះ េ្រសកឃ្ល ន មផ្លូ វ េទើបឲយកញចប់បយេ យ្របបថ់ ចូរអនកែបង

ែចកឲយភរយិផង  េហើយបរេិភគចុះ  ។  កុដុមពិកៈអនក្រកុងទទួលកញចប់

បយេហើយមិនចងែ់ចកឲយភរយិ េទើបេពលថ ែននងដ៏ចេ្រមើន ្រតង់
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េនះជែដនដីេចរ ចូរនងេដើរេទមុនចុះ បញជូ នភរយិេទេហើយ េទើប

បរេិភគ រទល់ែតអស់   េហើយយកកញចប់បយទេទមកបង្ហ ញ

ភរយិេ យេពលថ ែននងដច៏េ្រមើន ពួកអនកេដើរផ្លូ វបនឲយកញចប់

បយទេទមកខញុ  ំ នងចូរេមើលេនះ   ។    ភរយិេនះដឹងថ  ្វ មីបរេិភគ 

ែតមន ក់ឯងក៏តូចចិត្ត   ។   ទងំពីរនក់ ្វ មីភរយិេនះ  េធ្វើដេំណើ រឆ្លង

កត់ មផ្លូ វេ្រកយវត្តេជនពន េទើបចូលេទកនុងវត្តេជតពនម វ ិ រ

េ យគិតថ  នឹងផឹកទឹក  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់គង់ចេំមើលករមកៃន ្វ មីភរយិេនះ េន

េ្រកមម្លប់្រពះគនធកុដិ  ដូច្រពនរង់ចទំក្់រមគឹដូេចន ះ  ។  ្វ មភីរយិ

េនះ េឃើញ្រពះ ្ដ េហើយកចូ៏លេទថ្វ យបងគ ំ អងគុយកនុងទីដស៏មគួរ

មួយ  ។  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈចេំពះ ្វ មីភរយិេនះ 

េហើយ្រ ស់សួរថ  ឧបសិក  ្វ មីរបស់នងយកចតិ្តទុក កេ់មើលែថ

នងបនល្អឬេទ ? 

 ភរយិេនះ្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន ខញុមំច ស់មនករយកចិត្តទុក កច់េំពះ ្វ មីរបស់ខញុមំច ស់ខ្ល ងំ

ស់ ប៉ុែន្ត ្វ មរីបស់ខញុមំច ស់ មិនមនករយកចិត្តទុក ក់ចេំពះខញុ ំ

មច ស់េឡើយ  ៃថងដៃទេលើកទុកសិនចុះ   ៃថងេនះឯង  ្វ មីរបស់ខញុមំច ស់

បរេិភគេភជនែតមន កឯ់ង  ។   
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 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសិក  នងជអនកយក

ចិត្តទុក ក់ចេំពះ ្វ ម ី បេ្រមើ ្វ មជីនិចចមក ឯ ្វ មីរបស់នងមិនយក

ចិត្តទុក ក់ចេំពះនងេឡើយ    ប៉ុែន្តលុះដឹងគុណរបស់នងេ្រពះ -

្រស័យបណ្ឌិ ត ្រគេនះ េទើបបន្របគល់ភពជធទំងំពួងឲយដល់នង ។ 

កលនង្រកបបងគទូំលសូមឲយ្រពះអងគ្រទង់្រ ស់សែម្ដងេរឿងេនះ    េទើប

្រពះបរម ្ដ   ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល មតយ   លុះចេ្រមើន 

វយ័េហើយ បនជអនកបេ្រង នអតថនិងធមរ៌បស់្រពះបទ្រពហមទត្តេនះ ។ 

្រគេនះ  ្រពះ ជ្រទង់សង យ័្រពះ ជឱរសរបស់្រពះអងគថ  នឹងកបត់

្រពះអងគ េទើប្រទង់និរេទស្រពះ ជឱរសេនះេចញពី ច្រកេនះ ។ 

្រពះ ជឱរសេនះ ន្ំរពះជយរបស់ខ្លួនេចញអពីំនគរេទេនកនុង្រសុក

មួយ  កនុងែដនកសី  ។    

 េ្រកយមក ្រពះ ជឱរសេនះ្រជបដណឹំងថ ្រពះ ជបិ េ យ 

ទិវងគតេហើយ  ្រទង់មន្រពះត្រមិះថ  អញនឹងេទ្រគប់្រគង ជសមបត្តិ
ែដលជសមបត្តរិបស់្រតកូល េទើប្រតឡប់មកនគរព ណសី បនកញចប់

បយ មផ្លូ វេ យអនកឲយបនផ្ដ ថំ   ភរយិយប ិ    ទ ្វ    ភុញជ ហិ  

ចូរែបងែចកឲយភរយិខ្លះេហើយបរេិភគចុះ  ។  ្រពះ ជឱរសេនះ មិន្រពម
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ែចកឲយ្រពះជយខ្លះ  បរេិភគែតមន ក់ឯងអស់  ។   ្រពះជយេនះខូច

ចិត្តគិតថ  កកខ េ   វ យ ំ  បុរេិ   បុរសេនះ ចិត្ត ្រកកពិ់តហន៎  ។ 

 ្រពះ ជឱរសេនះ  កល្រទង់បន្រគប់្រគង ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 

ព ណសីេហើយ ក៏អភិេសក្រពះជយេនះឲយជអគគមេហសី ប៉ុែន្តមិន

បន្របទនេ្រគ ងសកក រៈ និងករេលើកតេមកើងអ្វីដៃទេឡើយ េ យ្រទង់

យល់េឃើញថ  ប៉ុេណ្ណះក៏សមលមមស្រមប់នងេហើយ  សូមប្ីរតឹមែត

ពកយសួរថ  នងសុខសបបយេទឬ  ក៏មិនបន្រ ស់សួរនងេឡើយ  ។  
្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ ្រពះេទវេីនះ មនឧបករៈេ្រចើន មនចតិ្តភក្ដី
ចេំពះ្រពះ ជៃ្រកែលង ប៉ុែន្ត្រពះ ជមិនបនយក្រពះទយ័ទុក ក់

ចេំពះ្រពះនង សូមបែីតបន្តិច អញនឹងឲយ្រពះ ជ្របទនេ្រគ ងសកក រៈ 

និងករេលើកតេមកើងដល់្រពះនង  េទើបចូលេទគល់្រពះេទវ ី  េនមិន

ឆង យេពក  មិនជិតេពក  បនឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  កល្រពះនង

មន្រពះសវនីយ៍សួរថ  មនករអ្វីេ កឪពុក  ។   េដើមបតីេរឿង  ក៏ទូល

ថ បពិ្រត្រពះេទវ ី ទូលបងគទំទួល ជករ ្រពះនងឲយកំ ត់សពំត់ ឬដុំ

បយដល់ទូលបងគែំដលមនម បិ ចស់ជ ខ្លះ  មិនគួរឬ ? 

 ្រពះនងមន្រពះសវនីយ៍ថ     សូមបែីតខ្លួនខញុផំទ ល់មិនទន់បនអ្វី
ផង   ខញុនឹំងបនអ្វីឲយេ ក   កល ែដលខញុបំន  ខញុ នឹំងឲយេ ក  ប៉ុែន្ត

េពលេនះ ្រពះ ជ្រទងម់ិនបន្រពះ ជទនអ្វីឲយខញុ េំឡើយ  ។  ករែដល
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្រពះ ជ្រពះ ជទនអ្វីដៃទ  ចូរេលើកទុកសិនចុះ  កល្រទង់យងមក

េដើមបទីទួល ជសមបត្តិ   បនបយមួយកញចប់ មផ្លូ វ   មិនបន្របទន 

សូមបែីត រដល់ខញុ  ំ ្រទង់េ យែតមួយអងគឯងប៉ុេ ្ណ ះ   ។ 

 ្រពះម សត្វទូលសួរថ បពិ្រត្រពះេទវ ី ្រពះនង ៊ នេពល

យ៉ងេនះ  កនុងសមន ក់្រពះ ជឬ ? 

 ្រពះនងេឆ្លើយថ  ៊ ន  ។  

 ្រពះម សត្វទូលថ  េបើដូេចន ះ  កនុងៃថងេនះ េពលែដលទូលបងគំ

េនកនុងសមន ករ់បស់្រពះ ជ កលទូលបងគទូំលសួរ សូម្រពះនង្រ ស់

យ៉ងេនះ កនុងៃថងេនះឯង ទូលបងគនឹំងេធ្វើឲយ្រពះ ជដឹងគុណរបស់្រពះ

នង   ។   លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ   ្រពះបរមេពធិសត្វក៏េដើរេទមុន

ឈរគល់្រពះ ជ   ឯ្រពះេទវកី៏េទឈរគល់្រពះ ជែដរ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វទូលសួរ្រពះេទវថី បពិ្រត្រពះេទវ ី

្រពះនងមន្រពះទយ័េខ យខ្ល ងំ ស់ ករែដល្រពះនងនឹងឲយកំ ត់

សពំត់  ឬ្រតមឹែតដុបំយដល់ម បិ   ( របស់ទូលបងគ ំ) មនិសមគួរឬ ?  

 ្រពះនងមន្រពះសវនីយ៍ថ ខញុខំ ្លួនឯងមិនទនប់នអ្វីអពីំ្រពះ ជ

ផង  នឹងយកអ្វីឲយេ ក ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វទូលសួរថ   ្រពះនងបនទទួលតែំណងជអគគ

មេហសី  មិនែមនឬ ? 
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 ្រពះេទវ្ីរ ស់ថ ែនេ កឪពុក  កលមិនមនករេលើកតេមកើង 

តែំណងអគគមេហសីមន្របេយជន៍អ្វី   ្រពះ ជរបស់េ កនឹង្រពះ ជ

ទនអ្វីដល់ខញុកំនុងេពលេនះេទ   ្រទង់បនកញចប់បយ មផ្លូ វមិនបន្រពះ

ជទនឲយខញុសូំមបែីតបន្តិច  ្រទង់េ យែតមួយ្រពះអងគឯង  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វទូលសួរថ បពិ្រតម ជ  យ៉ងេនះពិតែមនឬ ? 

 ្រពះ ជ្រទង់ទទួលថ   ពិតែមន  ។      

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រជបថ  ្រពះ ជ្រទង់ទទួលេហើយ  េទើបទូល

ថ  បពិ្រត្រពះេទវ ី  េបើដូេចន ះ  ្រពះនងមន្របេយជនអ៍្វីេ យករគង់ 

េនកនុងទីេនះ  ងំអពីំកលមិនជទី្រស ញ់ៃន្រពះ ជ  េ្រពះករេន

រួមនឹងអនកែដលមិនជទី្រស ញ់  ជទុកខកនុងេ ក  កល្រពះនងគង់

េនកនុងទីេនះ ករេនរួមនឹងករមនិជទី្រស ញ់ៃន្រពះ ជេនះ  ជ

ទុកខ   ។   ធមម សត្វទងំេនះ  ែតងគបរ់កអនកែដលគប់រកខ្លួន  ដឹងអនក 

ែដលមិនគប់រកថ េគមិនចង់គប់រកក៏េទកន់ទីដៃទ ដបតិថ ទី ្រស័យ 

គឺេ កសននិ សធទូំ យ ស់    េហើយបនេពលគថទងំេនះថ 

 នេម  នមន្តស   ភេជ  ភជន្ត ំ

 កិចច នុកុព្វស   កេរយយ  កិចច ំ

 ននតថកមស   កេរយយ  អតថ ំ

  អសមភជន្តមប ិ ន  សមភេជយយ  ។ 
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បុគគលគបបឱីនលេំទនតប   ចេំពះបុគគលអនកឱនលេំទន

ខ្លួន គបបគីប់រកនូវបុគគលអនកគបរ់កខ្លួន គបបេីធ្វើកិចច តប

ចេំពះបុគគលអនកេធ្វើនូវកិចចដល់ខ្លួន   កុគំបបេីធ្វើ្របេយជន៍

ដល់បុគគលអនក្របថន នូវេសចក្ដីវនិសដល់ខ្លួន      មិនគបប ី

ប់រកនូវបុគគលអនកមនិ ប់រកខ្លួន  ។ 

 ចេជ  ចជន្តំ វនថំ  ន  កយិ  

 អេបតចិេត្តន  ន  សមភេជយយ 

 ទិេជ  ទុមំ  ខីណផលំវ  ញ ្វ  

 អញញំ   សេមេកខយយ  ម   ហិ  េ ក  ។ 

 បុគគលគបបលីះនូវបុគគលអនកលះបង់នូវខ្លួន   មិនគបបេីធ្វើនូវ 

េឈើែដល ងំេនកនុងៃ្រព  គឺេសចក្ដីប៉ុនប៉ងកនុងបុគគលេនះ   

មិនគបបសីមគម ជមួយនឹងបុគគលែដលមនចិត្តវបិ ្ល ស      

សត្វ ្ល បដងឹនូវេឈើែដលមនែផ្លអស់េហើយ រែមងសម្លឹង 

រកនូវេដើមេឈើឯេទៀត  ែដលមនែផ្លយ៉ង    ( បុគគល 

គបបគីបរ់កបុគគលដៃទយ៉ងេនះែដរ  )  េ្រពះថ    េ ក- 

សននិ សេនធទូំ យ ស់   ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ     នេម    នមន្តស    ភេជ    ភជន្តំ

េសចក្ដីថ   បុគគលគួរឱនលេំទនតបចេំពះអនកែដលឱនលេំទនដល់ខ្លួន 
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គឺគួរគប់រកបុគគលែដលគប់រកខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ  ។ 

 បទថ   កិចច នុកុព្វស    កេរយយ  កិចចំ  េសចក្ដីថ   បុគគល

គួរជួយេធ្វើកចិចែដលេកើតេឡើងដល់បុគគល  ែដលជួយេធ្វើកចិចករែដលបន

េកើតដល់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ  ។ 

 បទថ  ចេជ   ចជន្តំ   វនថំ  ន  កយិ    បនដល់  គួរលះបង់

ជនែដលលះបង់ខ្លួន    មិនគួរសមគម     េពលគឺករហួងែហងជនេនះ 

សូមបែីតបន្តិច  ។ 

 បទថ   អេបតចិេត្តន   បនដល់  អនកមនចតិ្តអែណ្ដ តអណ្ដូ ង

វបិ ្ល ស  ។ 

 បទថ  ន  សមភេជយយ  គឺ  មិនគួរសមគមជមួយនឹងបុគគល

ដូេចន ះេឡើយ  ។ 

  បទថ  ទិេជ  ទុមំ  បនដល់  ដូចបក ដីងឹនូវេឈើែដលមនែផ្ល

អស់េហើយ លះបង់េដើមេឈើេនះ េទរកេដើមេឈើដៃទយ៉ង  បុគគល

គបបគីប់រកបុគគលដៃទយ៉ងេនះែដរ    េ្រពះថ   េ កសននិ សេនះេន

ធទូំ យ ស់ ្រពះនងនឹងបនបុរសមន ក់ែដល្រស ញ់្រពះនង

េ យពិត  ។ 

 ្រពះបទព ណសី  ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយ  បន្រពះ ជ 

ទនឥស រយិយសទងំពួងដល់្រពះេទវ ី  ។    ងំអពីំេនះមក  ក៏េនជ
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មួយគន េ យេសចក្ដរីកី យ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌   កលចប់សចចធម ៌  ្វ មីភរយិទងំ

ពីរនក ់  បនសេ្រមចេ បត្តិផល  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ្វ មី
ភរយិកនុងកលេនះ បនមកជ ្វ មីភរយិកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក

មតយែដលជបណ្ឌិ ត   គឺ  តថគត   េនះឯង  ៕  
 

ចប ់ អដឋកថា បុដភតតជាតក ទ ី៣ ។  
 

អដ្ឋកថ  កមុភីលជតក 

   
 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ម វ ិ រ ្រទង់

្របរពធេទវទត្ត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  េ យមនពកយេផ្ដើមថ 

យេស េត   ចតុេ   ធមម   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វបនេពលគថទងំេនះថ  

យេស េត   ចតុេ    ធមម  គុ   បរមភទទក 

សចចំ  ធេមម   ធីតិ   ចេគ ទិដ្ឋំ  េ   អតវិត្តតិ  ។ 

បុគគល មនធម ៌  ៤  យ៉ង   គឺសចចៈ  ១    សុចរតិធម៌   

១    េសចក្ដីពយយម  ១    ចគៈ  ១     ជគុណដ៏ចេ្រមើន 
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ៃ្រកែលង   បុគគលេនះ  រែមងកន្លងនូវស្រតវូបន  ។ 

យស    េចេត  ន  វជិជន្ត ិ គុ   បរមភទទក 

សចចំ  ធេមម   ធីតិ  ចេគ ទិដ្ឋំ  េ   នតវិត្តតិ ។ 

ចែំណកបុគគល    មិនមនធម៌  ៤ យ៉ងេនះ  គឺសចចៈ 

១  សុចរតិធម៌ ១  េសចក្ដីពយយម  ១  ចគៈ ១  ជគុណ 

ដ៏ចេ្រមើនៃ្រកែលង បុគគលេនះ រែមងមិនកន្លងនូវស្រតូវ

បនេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   គុ    បរមភទទក    េសចក្ដីថ  

បុគគល មិនមនគុណធម៌ដ៏ចេ្រមើន ៤ ្របករេនះ   េ យជពួកជ

្រកុមេទ   បុគគលេនះ  រែមងមិនកន្លងនូវស្រតូវបនេឡើយ  ។ 

 េសចក្ដីដ៏េសសកនុងជតកេនះ  ្រពមទងំ្របជុជំតក មនន័យដូច

េពលេហើយ កនុង  កមុភីលជតក   ( ១)   ខងេដើមេនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា កុមភីលជាតក ទ ី៤ ។ 
 
 

                                                            

១- បិដកែខមរ ជ  នរនិទជតក   ។ 
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អដ្ឋកថ ខន្តវិណ្ណ នជតក 
 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

្រពះបទេកសល   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្ដើមថ  

អតថិ  េម  បុរេិ   េទវ  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 បនឮថ មតយរបស់្រពះបទេកសលមន ក់ជអនកមនឧបករៈ

េ្រចើន បនលបលួចស យសមននឹ់ង្រសីសន ំ  ។  ្រពះ ជ សូមប្ីរពះអងគ

្រជបេហើយក៏េ យ  ក៏្រទង់អត់ធមត់េនេសង ម  េ យ្រទង់្រពះត្រមិះថ  

មតយេនះជអនកមនឧបករៈេ្រចើនចេំពះ្រទង់ េហើយ្រទង់បន្រកប

បងគទូំលេរឿងេនះដល់្រពះមន្រពះភគ  ។    

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  ម បពិ្រត  សូមប្ីរពះ ជកនុងកល

មុន  ក៏្រទង់អត់ធមតយ៉់ងេនះែដរ    ។    កល្រពះបទេកសល្រកបបងគំ

ទូល ធន    េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី មតយមន ក់បនលួចស យសមន់នឹង្រសីសនរំបស់្រពះអងគ ។

សូមបអីនកបេ្រមើរបស់ មតយេនះ ក៏លួចស យសមនជ់មួយនឹង្របពនធ

របស់ មតយេនះែដរ   ។   មតយេនះ មិន ចអត់្រទនឹំងកហុំសរបស់ 

អនកបេ្រមើេនះបន  ក៏នខំ្លួនអនកបេ្រមើេនះេទគល់្រពះ ជ  េដើមបនឹីង
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សួរថ   េទវ    ឯេក   េម   ឧបដ្ឋេក  សព្វកិចចករេក,   េ   

មយ្ហ ំ  េគេហ   បទុស ,ិ    តស   កឹ   កតុ ំ   វដ្ដតិ     បពិ្រត្រពះ

សមមតិេទព អនកបេ្រមើរបស់ទូលបងគមំន ក់ ជអនកេធ្វើកិចចករទងំពួង អនក

បេ្រមើេនះបនលបលួចស យសមន់ជមួយនឹង្របពនធរបស់ទូលបងគ ំ េតើ
ទូលបងគគួំរេធ្វើដូចេម្ដចចេំពះេគ   េទើបេពលគថទី ១ ថ 

អតថិ  េម  បុរេិ   េទវ សព្វកិេចចសុ  ពយវេ  

តស   េចេកប ធតថ ិ តតថ  ត្វំ  កិន្តិ  មញញសិ  ។ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  មនបុរសរបស់ទូល្រពះបងគមំន ក់  ជ

អនកខ្វល់ខ្វ យកនុងកិចចករទងំពួង ែតបុរសេនះមនកហុំស

មួយ ្រពះអងគ្រទង់សមគ ល់កនុងកហុំសរបស់បុរសេនះថ គួរ

នឹងេធ្វើដូចេម្ដច  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  តស   េចេកប ធតថ ិ  េសចក្ដីថ 

បុរសេនះ  មនកហុំសមួយ  ។ 

 បទថ  តតថ  ត្វំ  កិន្តិ  មញញសិ  េសចក្ដីថ ្រពះអងគ្រទងស់មគ ល់

កនុងកហុំសរបស់បុរសេនះថ គួរនឹងេធ្វើដូចេម្ដច សូម្រទង់ កេ់ទស

បុរសេនះ  មសមគួរដល់កហុំសរបស់េគចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយ  េទើប្រ ស់គថទី ២ ថ 

អម្ហ កំ  អតថិ  បុរេិ  ឯទិេ   ឥធ  វជិជត ិ
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ទុល្លេភ  អងគសមបេនន  ខន្តិ  អ ម ក  រុចចតិ  ។ 

បុរស  ( ជអនក្របទូស្ត  )  កនុងផទះរបស់េយើងមនែដរ  ឯ

បុរសែបបេនះ ( ឥឡូវេនះ )  មនកនុងទីេនះ  ែតបុរសអនក

្របកបេ យចែំណកៃនគុណ េគរកបនេ យក្រម បន

ជេយើងចូលចិត្តអត់ធន់  ។ 

 េសចក្ដអីធិបបយកនុងគថេនះថ  បុរសអនក្របទូស្តដូេចនះ  គឺមន

ឧបករៈេ្រចើន មនេនកនុងដំ ករ់បស់េយើងែដលជ្រពះ ជ ជ

សបបុរស  ។  ឥឡូវេនះ បុរសែបបេនះ មនេនកនុងទីេនះ  សូមបេីយើង

ែដលជ្រពះ ជក៏អត់ធមត់  េ្រពះបុរសេនះជអនកមនឧបករៈេ្រចើន  ។  

 បទថ   អងគសមបេនន    េសចក្ដីថ  េឈម ះថ   បុរសែដល្របកប 

េ យចែំណកៃនគុណធម៌ទងំពួង េគរកបនេ យក្រម េ្រពះេហតុ

េនះ  បនជេយើងអតធ់ន់កនុង នៈែបបេនះ  ។ 

 មតយដឹងថ ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់សេំ ដល់ខ្លួន ងំអពីំេនះ

មក ក៏មិន ៊ នស យសមន់នឹង្រសីសនេំទៀត  ។  ចែំណកអនកបេ្រមើរបស់

មតយេនះ ក៏ដឹងថ ្រពះ ជ្រទង់ស្ដីថឲយខ្លួន ងំអពីំេពលេនះមក 

ក៏មិន ៊ នេធ្វើកមមែបបេនះេទៀត  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ    េទើប្រទង់្របជុជំតកថ    ្រពះ ជព ណសីកនុងកលេនះ   គឺ 
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តថគត  េនះឯង    ។      

 មតយេនះដឹងថ    ្រពះ ជ្រទង់្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ  

ងំអពីំេពលេនះមក   ក៏មិន ៊ នេធ្វើកមមេនះេទៀត  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ខនតិវណណនជាតក ទី ៥ ។ 
 

អដ្ឋកថ េកសយិជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

្រពះបទេកសល  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ 

កេល   និកខមន   ធុ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះបទេកសល េស្ដចយងេទប្រងក បជយែដនកនុងកលែដល

មិនសមគួរ  ។   េរឿងេនះមននយ័ដូចេពលេហើយកនុងកលមុនេនះឯង  ។  

 ចែំណក្រពះបរម ្ដ  ្រទង់នយំកអតតីនិទនមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទព ណសី  េស្ដចេលើកកងទព័េចញេទ 

កនុងកលមនិគួរ ្រទងប់ញឈប់កងទព័េនកនុងឧទយន  ។  កនុងកលេនះ 

មនសត្វេមៀមមួយចូលេទពួនកនុងគុមពឫស  ី  ។  ហ្វូងែក្អកមកេចមេ ម

េ យគិតថ នឹងចបេ់ពលែដលសត្វេមៀមេចញមក   ។   សត្វេមៀមេនះ



   កាសាវវគគ ទី ៨  េកាសិយជាតក ទី ៦                      487 

  

មិនរង់ចឲំយ្រពះ ទិតយលិច    កេ៏ចញេទកនុងកលមិនគួរ    ្រគន់ែតសត្វ

េមៀមេនះ ទទះ ្ល បេហើរេចញមក ហ្វូងែក្អកក៏េចមចកឹរហូតធ្ល ក ់ ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់េ ្រពះេពធិសត្វមក  េហើយ្រ ស់សួរថ   

កឹ  នុ  េខ  បណ្ឌិ ត  ឥេម  កក  េកសិយ ំ បរបិេតន្តិ    មន ល

បណ្ឌិ ត  ពួកែក្អកទងំេនះ ចឹកសត្វេមៀមឲយធ្ល ក់ចុះមកេ យេហតុអ្វីហន៎ ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  អកេល  ម ជ  អត្តេន 

វសន ្ឋ ន   និកខមន្ត     ឯវរបូ ំ   ទុកខំ     បដិលភន្តិេយវ,    ត ម    

អកេល   អត្តេន   វសន ្ឋ ន    និកខមតុិ ំ    ន   វដ្ដត ិ   បពិ្រត

ម ជ  សត្វេមៀមេចញអពីំលេំនរបស់ខ្លួនកនុងកលមនិសមគួរ  េទើប

បនទទួលេសចក្ដីទុកខែបបេនះ េ្រពះេហតុដូេចន ះ េទើបមិនគួរេចញអពីំ

លេំនរបស់ខ្លួនកនុងកលមិនគួរ    កលនឹង្របកសេសចក្ដេីនះ  េទើបបន

េពលគថទងំេនះថ  

កេល  នកិខមន  ធុ ន កេល ធុ  នកិខ េម 

អកេលន  ហិ  និកខមម ឯកកមប ិ ពហុជជេន 

ន  កិញចិ   អតថំ  ជេតត ិ ធង កេសនវ  េកសិយ ំ ។ 

ករេចញេទកនុងកលគួរ  ជករ្របៃព  ករេចញេទកនុង

កលមិនគួរ  មិនជករ្របៃពេទ  េ្រពះថ  ( ជន មួយ  )  

េចញេទកនុងកលមិនគួរ  រែមងមិនញុងំ្របេយជន៍តិចតួច



488 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ឲយេកើតបន  ជនជស្រតូវដ៏េ្រចើន  នឹងេចមចប់នូវបុរសែត

មន ក់ឯង  ( ែដលេចញេទកនុងកលមិនគួរ  េហើយឲយដល់នូវ

េសចក្ដវីនិសដធ៏ ំ ) ដូចេសនែក្អក  ( េចមចកឹ ) នូវសត្វេមៀម   

( ែដលេចញេទកនុងកលមិនគួរ  )   ។ 
ធីេ    វធិិវធិនញញូ  បេរសំ   វវិ នុគ ូ

សព្វ មិេត្ត  វសីក ្វ  េកសិេយវ  សុខី  សិយ ។  

អនក្របជញដងឹ  នូវរេបៀបនឹងករចត់ែចង   ដឹងនូវេទសរបស់

ជនទងំ យដៃទ បនេធ្វើនូវមិត្តទងំអស់ឲយលុះ កនុងអំ ច

របស់ខ្លួន គបបបីននូវេសចក្ដីសុខដូចសត្វេមៀម   ( មន្របជញ  

ចឹកកបលែក្អកឲយ ច់ ្ល ប់  )  បនេសចក្ដសុីខដូេចន ះ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  កេល  និកខមន  ធុ េសចក្ដី
ថ ករេចញេទក្ដី  ករឈនេទក្ដី  េឈម ះថ  ករេចញេទ  ។  ករ

េចញេទកនុងកលគួរ ជករ្របៃព ករេចញេទកនុងកលមិនគួរ មនិជ

ករ្របៃពេទ េ្រពះេហតុេនះ ករេចញេទក្ដី ករឈនេទក្ដី េដើមបនឹីង

េទកនទី់ដៃទអពីំលេំនរបស់ខ្លួនកនុងកលមនិគួរ  មិន្របៃពេឡើយ  ។  

 កនុងបទទងំ ៤  មនបទថ  អកេលន ហិ ជេដើម  គបប្ីរបកប

បទទី ៣ ជមួយបទទី ១  បទទី ៤ ជមួយបទទី ២  គបប្ីរជបេសចក្ដី
យ៉ងេនះ   ។    េពលេនះឯង  ជនជេ្រចើន  គឺអនកែដលជស្រតូវជេ្រចើន 
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េ មព័ទធបុគគលែដលមនែតមន កឯ់ងេចញេទ  ឬឈនេទកនុងកលមិន

គួរ ឲយដល់ម វនិសដូេចន ះ  ។   េ្រពះេហតុេនះ  ចូរេមើលសត្វតិរចឆ ន

ជេដើម  បុគគល មួយក៏េ យ  កម៏ិនគួរេចញេទ  មិនគួរឈនេចញ

អពីំលេំនខ្លួន  កនុងកលមិនគួរ  ។ 

 បទថ   ធីេ    កនុងគថទី  ២   បនដល់  បណ្ឌិ ត  ។ 

 បទថ វធិ ិ បនដល់ ្របៃពណីែដលបណ្ឌិ តអពីំមុនបនចង្រកង

ទុក  ។ 

 បទថ   វធិនំ   បនដល់  ចែំណក  ឬករេរៀបច ំ ។ 

 បទថ   វវិ នុគ ូ  បនដល់   េដើរ ម   គឺដឹង  ។ 

 បទថ   សព្វ មិេត្ត   បនដល់  ស្រតូវទងំអស់  ។ 

 បទថ   វសីក ្វ    បនដល់  េធ្វើឲយេនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន  ។ 

 បទថ  េកសិេយវ  គឺ  ដូចសត្វេមៀមែដលឈ្ល សជងសត្វ

េមៀមែដលលងង់េនះ ។ េ កអធិបបយទុកថ បុគគល ជបណ្ឌិ ត 

រែមងដឹងវធិកីរែដលជចែំណកៃនវធិី េពលគឺ្របៃពណីែដលបុ ណ

បណ្ឌិ តេរៀបចទុំកថ កនុងកលេនះ គួរេចញេទ គួរឈនេទ កនុងកល

េនះមិនគួរេចញេទ មនិគួរឈនេទ ឬករចត់ែចងវធិីេនះ  ។  បុគគល

េនះេឈម ះថ  េចះវធិីករេផ ងៗ  ដឹង្របេ ងចេន្ល ះៃនអនកដៃទ  គឺ
ស្រតូវរបស់ខ្លួន  ដូចសត្វេមៀមែដលឈ្ល សេចញនិងឈនេទកនុងកល
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គួរ   គឺេពលយប់   ចកឹកបលែក្អកែដលេដកេនកនុងទីេនះ ៗ    េធ្វើែក្អក

ទងំេនះឲយេនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន  េហើយរែមងេនជសុខយ៉ង   

សូមបបីណ្ឌិ តេចញេទឈនេទកនុងកលគួរ  ក៏ដូេចន ះែដរ  េធ្វើស្រតូវ

របស់ខ្លួនឲយេនកនុងអំ ច   រែមងរស់េនជសុខ   មិនមនទុកខ  ដូេចន ះ

ែដរ   ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ  េស្ដច

្រតឡប់េទវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជ

ននទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ តថគត  
េនះឯង  ៕ 

 
 

ចប ់ អដឋកថា េកាសយិជាតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ  គូថបណកជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
មួយរូប   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្ដើមថ  សេូ    

សេូរន  សងគមម   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កនុងកលេនះ មនភូមិមួយែដលេនកនុង្រសុកមួយ 

ឆង យអពីំវត្តេជតពន្របមណមួយេយជន៍ និងមួយគវុត  ។  ្រតង់្រសុក

េនះ មនស កភត្តនិងបកខិកភត្តជេ្រចើន  មនបុរសកបុំតមន កជ់អនក

េពញចិត្ត កសួរបញ្ហ េនកនុងភូមិេនះ បុរសេនះសួរបញ្ហ ចេំពះភិកខុ
កេំ ះ ្រពមទងំ មេណរ ែដលេទទទួលស កភត្តនិងបកខិកភត្តថ

ពួក ផឹក ពួក ទពំសីុ ពួក បរេិភគ េធ្វើឲយភិកខុកេំ ះនិង

មេណរទងំេនះមនិ ចេឆ្លើយបញ្ហ បន ក៏មនេសចក្ដីេអៀនខម ស  ។   

ភិកខុកេំ ះនិង មេណរទងំ យ  មិនេទកន់ភូមិេនះេដើមបទីទួល

ស កភត្ត   និងបកខិកភត្តេទៀតេឡើយ   េ្រពះខ្ល ចបុរសកបុំតេនះ  ។   

 ៃថងមួយ ភិកខុ មួយរូបេទកន់េ ង ្ល កេនះសួរថ េ កដ៏ចេ្រមើន  

ស កភត្តនិងបកខិកភត្តេនកនុងភូមិឯេ ះ  េនមនឬ  ?   

 ភិកខុភត្តុ េទទសកៈេពលថ េនមនេ កមច ស់ ប៉ុែន្តេនភូមិេនះ 

មនបុរសកបុំតមន ក់រង់ចសួំរបញ្ហ   េជរភិកខុ មេណរែដលមិន ច
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េឆ្លើយបញ្ហ បន េទើបមិនមនភកិខុ មេណរ ចង់េទកន់ភូមិេនះ 

េ្រពះខ្ល ចបុរសកបុំតេនះ  ។  

 ភិកខុ េនះេពលថ   វុេ    ចូរឲយភត្តេនកនុងភូមិេនះដល់ខញុចុំះ 

ខញុនឹំងទូនម នបុរសេនះ េធ្វើឲយអស់ពយសន៍  និងេធ្វើឲយេចៀសេចញេទេ្រពះ 

េឃើញខញុ  ំ  ។  

 ភិកខុទងំ យទទួលថ  ធុ  េយើងទងំ យនឹងឲយភត្តកនុងភូមិ
េនះដល់េ កមច ស់  ។   ភិកខុ េនះក៏េទកន់ភូមិេនះ េស្ល កដណ្ដ ប់ចីវរ

េននឹងទ្វ រ្រសុក  ។  បុរសកបុំតេនះ េឃើញភិកខុ េនះ កស៏ទុះចូលេទរក

ដូចពែពកច   េហើយេពលថ   សមណៈ  ចូរេឆ្លើយបញ្ហ របស់ខញុចុំះ  ។  

 ភិកខុ េនះេពលថ ែនឧបសក សូមឲយ ម ្រ ច់បិណ្ឌ បតកនុង

ភូម ិ  ទទួលបបរមក អងគុយស្រមកបន្តិចសិនចុះ  ។   កលភិកខុ
េនះ ទទួលបបរេហើយមកកន់ អងគុយស្រមក បុរសកបុំតកប៏ន

េពលដូចមុនេទៀត  ។  ភិកខុ េនះក៏ពនយថ សូមេពលឆន់បបរសិន សូម

េបសសម្អ ត សិន សូមទទួលស កភត្តមកសិន លុះទទួល

ស កភត្តេហើយ េទើបឲយបុរសេនះកន់ប្រតេហើយេពលថ មមក

ចុះ  ម នឹងេឆ្លើយបញ្ហ របស់អនក  ។   ភិកខុ េនះ នបុំរសកបុំតេទេ្រក

ភូមិ  ចប់ចីវរពក់េលើ ម   ទទួលប្រតអពីំៃដៃនបុរសេនះ  េហើយឈរ

េនទីេនះ  ។   



   កាសាវវគគ ទី ៨  គូថបាណកជាតក ទី ៧                  493 

  

 បុរសកបុំតេនះ េពលេតឿនថ សមណ បញ្ហំ  េម កេថហិ  

សមណៈចូរេឆ្លើយបញ្ហ របស់ខញុ  ំ  ។ 

 ភិកខុ េនះេពលថ  កេថមិ  េត  បញ្ហំ   ម នឹងេឆ្លើយបញ្ហ របស់

អនក េហើយ្រចនបុរសកបុំតេនះឲយដួលេទនឹងដី  យដូចកិនឆ្អឹងឲយល្អិត 

យក មក្រចកមត ់  េហើយគំ មថ   ឥេ   ទនិ   ប ្ឋ យ   ឥមំ  

គម ំ គត ំ  កញចិ    ភិកខុ ំ    បញ្ហំ    បុចឆកិេល   ជនសិ ម ិ   ចប់

ពីេពលេនះេទ ម នឹងរង់ចេំសុើបឲយដឹងកនុងេពលែដលអនកសួរបញ្ហ

មួយនឹងភិកខុ ែដលមកកន់ភូមេិនះ   ។   ងំពីេពលេនះមក  បុរស

កបុំតេនះ  េឃើញភិកខុអពីំចមង យក៏េគចខ្លួន  ។ 

 េ្រកយមកករេធ្វើរបស់ភិកខុ េនះ      បន្របកដេឡើងកនុងភកិខុសងឃ

ភិកខុទងំ យក៏្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ   វុេ    បនឮថ

ភិកខុ េឈម ះឯេ ះ   យក មក្រចកមតបុ់រសកបុំតេហើយក៏េទ   ។ 

្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់េ ងធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  

មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ   អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទន

គន េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។    កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះ

អងគដ៏ចេ្រមើន េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ

យ   ភិកខុ េនះេបៀតេបៀនបុរសកបុំតេនះេ យ មក  ែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ   ក៏មិនែមនេទ      សូមបកីនុងកលមុនកប៏នេបៀតេបៀន 
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ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  អនក្រសុកអងគៈនិងមគធៈទងំ យ  ក៏េទមករក

គន  េទកន់ែដនៃនគន នឹងគន   ។   ៃថងមួយ អនក្រសុកទងំពីរេនះ ចូលេទ

្រស័យផទះមួយខនង ែដលេនជប់្រពំែដនៃនរដ្ឋទងំពីរ ផឹកសុ ែក្លម្រតី 

ច់េហើយ ក៏ទឹមរេទះេចញអពីំ្រពឹក  ។  កនុងេពលែដលជនទងំេនះ 

េទេហើយេនះ  សត្វកេំពងមួយធុកំ្លិន មកក៏មក  េឃើញសុ ែដលេគ

េចលេន្រតង់េនះ ក៏ផឹកេ យករេ្រសកទឹក េហើយក៏្រសវងឹ  រេឡើង

េលើដុំ មក េពលែដលសត្វកេំពង រេឡើងេទេនះ មក្រសស់ក៏

្រសុតបន្តិច  ។   សត្វកេំពងេនះក៏ែ្រសកេឡើងថ   ែផនដទីប់ទល់នឹងខ្លួន

អញមិនបន  ។  េពលេនះឯង ដរំចុីះេ្របងមួយបនមកដល់  ធុកំ្លិន

មក  េខពើមេឆ្អើមកេ៏ចៀសេចញេទ   ។   ឯសត្វកេំពងេឃើញដរំេីនះ

េហើយក៏យល់ថ ដរំេីនះខ្ល ចអញេហើយេទើបរត់េទ អញគួរេធ្វើស្រងគ ម

ជមួយដរំេីនះ    េទើបែ្រសកេ ដរំេីនះ   េ យគថទី ១  ថ  

សេូ   សេូរន  សងគមម វកិកេន្តន  ប រនិ 

ឯហិ  នគ  និវត្តស ុ   កិននុ   ភីេ   ប យសិ 

បស ន្តុ   អងគមគធ មម  តុយ្ហញច   វកិកមំ  ។ 

អនកជសត្វេក្ល វក្ល   មកចួប្របទះនឹងេយើងជអនកេក្ល វក្ល

មនេសចក្ដ្ីរបឹងែ្របង  ច្រប រគន បន  ែនដរំ ី  អនកចូរ 
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មក  អនកចូរ្រតឡប់មក   អនកខ្ល ចឬ  បនជរតេ់ទ   អនក

្រសុកអងគៈនិងមគធៈទងំ យ   ចូរេមើលេសចក្ដីពយយម  

របស់េយើងនិងអនក   ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះដូេចនះថ  អនកក៏ជសត្វេក្ល វក្ល   មកចួប្របទះ
នឹងេយើងជសត្វេក្ល វក្ល  ជអនកមនិរួញ កនុងេសចក្ដីពយយម្របឹងែ្របង 

ជអនកចមបងំ  េ្រពះមនសមតថភពកនុងករេធ្វើស្រងគ ម  េហតុដូចេម្ដច

េទើបេទ  មិន្របថន ករេធ្វើស្រងគ មេទឬ  ករ្រប រគន ម្ដងក៏គួរេធ្វើ  មិន

ែមនឬ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  ែនដរំ ី  អនកចូរមក  ចូរ្រតឡប់មក  អនកខ្ល ច

្ល ប់ឬ បនជរត់េទ អនក្រសុកអងគៈនិងមគធៈទងំ យែដលេន្រតង់

្រពំែដនេនះ   ចូរេមើលភពអង់ ចនិងេសចក្ដីពយយម  របស់េយើងនិង

អនក   ។   

 ដរំបីន ្ដ ប់ពកយរបស់សត្វកេំពងេនះេហើយ ក៏បន្លឺសំេឡង 

េហើយ្រតឡប់មករកសត្វកេំពងេនះ   កលនឹងេបៀតេបៀនសត្វកេំពង

េនះ    េទើបេពលគថទី ២ ថ 

ន  តំ  បទ  វធសិ ម ិ ន  ទេន្តហិ  ន  េ ណ្ឌិ យ 

មិេឡ្ហន  តំ  វធិស ម ិ បតូិ  ហញញតុ  បតូនិ  ។  

េយើងនឹងមនិសម្ល ប់អនក   េ យេជើង    មិនសម្ល បេ់ យភ្លុក

មិនសម្ល ប ់   េ យ្របេមយេទ    េយើងនឹងសម្ល បអ់នកេ យ 
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ចម៍    សត្វស្អុយ    ចូរវនិសេ យរបស់ស្អុយ    ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះថ   េយើងនឹងមិនសម្ល ប់អនកេ យេជើងជេដើម

េទ ប៉ុែន្តេយើងនឹងសម្ល បអ់នកេ យ មក េទើបសមគួរដល់អនក ។ ដរំ ី
េនះ លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ េទើបេពលតេទថ សត្វសីុរបស់ស្អុយ 

គួរវនិសេ យរបស់ស្អុយ  ។ 

 ដរំកី៏បេនទ បង់ មកមួយដុធំេំលើកបលសត្វកេំពងេនះ េហើយ

បេនទ បង់បស វៈេ្រ ច   ញុងំសត្វកេំពងឲយដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់កនុងទី

េនះឯង   េហើយបន្លឺសេំឡងចូលៃ្រពេទ   ។   

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   សត្វកេំពងកនុងកលេនះ   បនមកជ 

បុរសកបុំតកនុងកលឥឡូវេនះ  ដរំបីនមកជភិកខុ រូបេនះ  ចែំណកេទវ

ែដលេនកនុងដងៃ្រព ជអនកេឃើញេហតុករណ៍េនះេ យ្របចក  គ ឺ

តថគត  េនះឯង  ៕ 

ចប ់ អដឋកថា គូថបាណកជាតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ កមនីតជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

្រពហមណ៍េឈម ះកមនីតៈ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្ដើមថ   តេយ  គិរ ឹ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វកនុងបចចុបបនននិងអតីត  នឹងមនជក់ចបស់េនកនុង  កម-

ជតក   ទ្វ ទសកនបិត  ឯេ ះ   ។ 

 ្រពះ ជបុត្តទងំពីរអងគេនះ ្រពះ ជបុត្តចបងបន្រតឡបម់កជ

្រពះ ជេនកនុងនគរព ណសី  ។  ្រពះ ជបុត្តប្អូនបនជឧប ជ  ។ 

ក ្រតទងំពីរអងគេនះ ្រពះ ជបុត្តចបងជ្រពះ ជមិនេចះែឆ្អតកនុងវតថុ
កមនិងកិេលសកម មន្រពះទយ័េ ម ភកនុង្រទពយសមបត្តិ ។ កនុងកល

េនះ ្រពះបរមេពធិសត្វជសកកេទវ ជ ្រតួតេមើលជមពូទ្វីប ្រទង់្រជបថ  

្រពះ ជអងគេនះ មិនេចះែឆ្អតកនុងកមទងំពីរ  េទើប្រពះត្រមះិថ នឹងេទ

សងកតស់ងកិន្រពះ ជអងគេនះ េធ្វើឲយ្រទង់ខម ស  សកកេទវ ជក៏និមមិតខ្លួនជ

្រពហមណ៍កេំ ះចូលេទគល់្រពះ ជ   ។   កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ 

ែនមណព អនកមកេ យបណំងអ្វី  េទើប្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ 

ទូលបងគចួំបនគរ ៣ គួរជទីមេនរមយ  មនភកិខ រសមបូណ៌  បរបូិណ៌

េ យដរំ ី   េសះ   រថ   ពលនិករ   និងមស្របក់   េ្រគ ងអលងក រ   ប៉ុែន្ត 
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្រពះអងគ ចដេណ្ដើ មយកនគរទងំ ៣ េនះ  េ យកម្ល ងំតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ 

េទើបទូលបងគមំកេដើមបទីទួលយក   េទ យដេណ្ដើ មយកនគរទងំ

៣  េនះថ្វ យ្រពះអងគ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   កទ  គចឆ ម   មណវ   ែនមណព 

េយើងនឹងេទកនុងេពល  ? 

 មណពេនះេឆ្លើយថ  វុេត្ត  េស្វ  ម ជ  បពិ្រតម ជ 

េយើងនឹងេទកនុងៃថងែស្អកេនះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េតន  ហិ  គចឆ   បេ វ   គេចឆយយស ិ

េបើដូេចន ះ  េយើងនឹងេទជមួយគន     ចូរអនកមកអពីំ្រពលឹមបន្តិច  ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ ធុ ម ជ េវេគន ពលំ សេជជហិ 

ធុ ម ជ សូម្រពះអងគេ្រត មពលទុកេ យ្របញប់ េពលដូេចនះ

េហើយ  សកកេទវ ជក៏យងេទកន់េទវវមិនវញិ  ។ 

 ែស្អកេឡើង ្រពះ ជបញជ ឲយ យសគរ្របជុពំល ឲយ មតយទងំ

យមក េហើយ្រ ស់ថ កលពីម លិមិញមន្រពហមណ៍កេំ ះមន ក់ 

ទទួលយក ថ  នឹង យដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តកិនុងនគរទងំ ៣ មក 

ថ្វ យេយើង គឺនគរឧត្តរបញច ល ១  នគរឥនទបត្ត ១  នគរេកកកៈ ១ េយើង

នឹងនមំណពេនះេទ េដើមប ី យដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តិទងំ ៣ នគរ

េនះ    អនកទងំ យ   ចូរេទ មមណពេនះមកឲយឆប ់ ។ 
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 ពួក មតយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ្រទង់្រពះ ជទន

ទី ន ក់ ្រស័យឲយមណពេនះ េនទី  ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េយើងមិនបនឲយទី ន ក់ ្រស័យដល់មណព

េនះេទ  ។ 

 ពួក មតយ្រកបទូលសួរថ េតើ្រពះអងគបន្រពះ ជទនេសប ង

រដល់មណពេនះែដរឬេទ ? 

 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ  េសប ង រក៏េយើងមិនបន្រពះ ជ-

ទនែដរ  ។ 

 ពួក មតយ្រកបទូលសួរថ  េតើ្រទង់នឹងេទរកមណពេនះេន 

ទី  ? 

 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ អនកទងំ យចូរែស្វងរកមណពេនះ

មផ្លូ វថនល់កនុងនគរចុះ   ។   ពួក មតយែស្វងរកេពញទងំនគរ  ប៉ុែន្តរក

មិនេឃើញមណពេនះ េទើប្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព រកមិន

េឃើញមណពេនះេទ  ។  ្រពះ ជ កល មតយែស្វងរកមិនេឃើញ

មណពេនះ កខូ៏ច្រពះទយ័ថ អញ បសូនយចកឥស រយិយសដ៏ធំ

យ៉ងេនះេហើយ ហឫទយ័ក៏េក្ដ  េ ហិតែដលចិញចឹ មហទយៈេនះក៏

កេ្រមើករហូតក្អួត្រពះេ ហិតេចញមក  ។  េពទយទងំ យ ក៏េ យ 

ក៏មិន ចពយបលបនែដរ    ។    បនទ ប់អពីំេនះ  បីបួនៃថង  សកកេទវ ជ 
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្រទង់ពិចរ េមើល ្រទង់្រជបករ្របឈួនរបស់្រពះ ជ ្រទង់្រពះត្រមិះ

ថ នឹងជួយពយបល េទើប្រទង់ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍មកឈរេននឹង

េខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ េហើយឲយ្រកបទូលដល់្រពះ ជថ មនេពទយ

្រពហមណ៍មកពយបល្រពះអងគ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដូេចន ះ

េហើយេទើប្រ ស់ថ  កនុង្រពះ ជ ងំសុទធែតជេពទយជនំញ  គង់ពយបល

េយើងមិនជផង  នឹងេពលេទថ្វដីល់្រពហមណ៍េនះ  ឲយេគ្រតឡប់េទ

វញិចុះ  ។   

 សកកេទវ ជ ្រទង់្រពះស ្ដ បព់កយរបស់ មតយែដលមក្របប់

េនះេហើយេទើប្រ ស់ថ  េយើងមិន្រតូវករទីសមន កនិ់ងៃថ្លឈនួល  សូមប ី
ែតបយក៏េយើងមិនយកែដរ  េយើងសូមពយបលយកែតបុណយប៉ុេ ្ណ ះ  

សូមឲយែត្រពះ ជ្រទងអ់នុញញ តឲយេយើងចូលគល់ចុះ  ។   

 ្រពះ ជ ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយេទើប្រ ស់ថ េបើដូេចន ះ  

ចូលមកចុះ  ។   សកកេទវ ជេស្ដចយងចូលេទ  ថ្វ យបងគ្ំរពះ ជេហើយ

ឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   អនកនឹងពយបលេយើងឬ ? 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ   ករុ ៃថ្លវេិសស  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េបើដូេចន ះ  ចូរពយបលចុះ  ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ     បពិ្រតម ជ   សូម្រទង់្របទនឱកស 
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សូម្រទង់្រ ស់្របប់លកខណៈៃនេ គដល់ទូលបងគថំ    េកើតអពីំអ្វី    េកើត 

េ្រពះេ យអ្វី   ឬបនទតេឃើញអ្វី   ឬ្រទង់បន ្ដ ប់អ្វី ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   ែនប   េ គរបស់េយើងេកើតេ្រពះបន ្ដ ប់

ដណឹំង  ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់សួរថ   េតើ្រទង់បន ្ដ ប់នូវដណឹំងអ្វី ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ែនប  មនមណពមន ក់មក្របប់េយើងថ នឹង

ទទួលយក យយក ជសមបត្តិកនុងនគរទងំ ៣ មកថ្វ យេយើង 

េយើងក៏មិនបនឲយទី ន ក់ ្រស័យឬក៏ រដល់មណពេនះ  មណព

េនះខឹងនឹងេយើងបនជេទគល់្រពះ ជដៃទ  េ្រពះដូេចន ះ  េទើបេយើង

គិតថ េយើង បសូនយចកឥស រយិយសសមបត្តិដធ៏ៃំ្រកែលង េហើយក៏

បនេកើតេ គេឡើង ្របសិនេបើអនក ច ក៏ចូរពយបលេ គែដលេកើតេឡើង

េ្រពះចិត្ត្របថន របស់េយើង  ។   កលនឹង្របកសេសចក្ដេីនះ េទើបេពល

គថទី  ១  ថ  

  តេយ  គិរ ឹ អន្តរ ំ កមយម ិ

 បញច េ   កុរុេយ  េកកេក  ច 

 តតុត្តរ ឹ ្រពហមណ  កមយម ិ

 តិកចឆ  មំ  ្រពហមណ  កមនតីំ  ។ 

េយើង្របថន នូវែដន   ជចេន្ល ះៃន្រកុងទងំ  ៣     គឺែដន 
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បញច លៈ  ១   កុរុ  ១   េកកកៈ  ១    មន ល្រពហមណ៍  

េយើង្រតូវករ ជសមបត្ត ិ  កនុង្រកុងទងំ ៣ េនះ  ៃ្រក-

ែលងជង ជសមបត្ត ិ  កនុង្រកុងព ណសីេនះេទេទៀត   

មន ល្រពហមណ៍   អនកចូររក នូវេយើង   ែដលកមនេំទ

េហើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   តេយ  គរិ ឹ   គឺ  នគរទងំ ៣   ។ 

ដូចសុទស នេទវនគរ េ កេ ថ សុទស នគិរ ី  េ្រពះដេណ្ដើ មយក

បនេ យលបំក  េធ្វើឲយញប់ញ័របនេ យលបំក  ដូចកនុង្របេយគ

ជេដើមថ សុទស នគិរេីន  ទ្វ រ ំ េហត ំ បកសតិ  ។   េ្រពះេហតុ

េនះ កនុងគថេនះ  េទើបមនេសចក្ដីដូេចនះថ  េយើង្របថន នគរទងំ ៣ 

និងែដនទងំ ៣ ែដលេន្រតង់ចេន្ល ះនគរទងំ ៣ េនះ  ។   េយើង្រតវូករ 

ជសមបត្តកិនុងនគរទងំ ៣ េនះ   និងែដនទងំ ៣ េនះ គឺ    ែដនឧត្តរ-

បញច លែដលមននគរេឈម ះថ  កបិលៈ  ែដនមួយេទៀតមនេឈម ះថ 

កុរុយៈ  ែដលមននគរេឈម ះថ  ឥនទបត្ត   ែដនមួយេទៀតមនេឈម ះថ 

េកកកៈ  ែដលមននគរេឈម ះថ  េកកក ជធនី   ។   េយើង្របថន ជ

សមបត្តិកនុងនគរទងំ ៣ េនះ  ៃ្រកែលងជង ជសមបត្តកិនុង្រកុងព ណសី 

ែដលេយើង្រគប្់រគងេនះេទេទៀត  ។ 

 បទថ    តកិចឆ   មំ   ្រពហមណ    កមនតី ំ   េសចក្ដីថ    ែន 
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្រពហមណ៍  េយើង្រតូវវតថុកមនិងកិេលសកមទងំេនះនេំទេហើយ   ្រតូវ

កមទងំេនះ េបៀតេបៀនេធ្វើឲយអនទះអែនទងេហើយ  ្របសិនេបើអនក ច  ក៏

ចូរពយបលេយើងចុះ  ។ 

 ្រគេនះ     សកកេទវ ជក៏្រ ស់នឹង្រពះ ជថ    បពិ្រតម ជ

( េ គរបស់ )  ្រពះអងគនឹងពយបលេ យឱសថ  (គឺ )  ឫសេឈើជេដើម

មិនជេទ ្រតូវពយបលេ យឱសថ គឺបញញ ែតមយង៉ េហើយេទើបេពល

គថទី ២ ថ 

 ក ្ហ ហិ  ទដ្ឋស   កេ ន្តិ  េហេក 

 អមនុស វដិ្ឋស    កេ ន្តិ  បណ្ឌិ  

 ន  កមនតីស    កេ តិ  េកច ិ

 ឱកកន្តសុកកស  ហិ  ក  តកិិចឆ    ។ 

េពទយពួកខ្លះ  រែមងេធ្វើ ( នូវកររក  )   ចេំពះបុគគល

ែដលពស់ចកឹេហើយ   បណ្ឌិ តទងំ យែតងេធ្វើ  ( នូវ

កររក   )  ចេំពះបុគគលែដលេខម ចចូលេហើយ   បុគគល

នីមួយ   ( េ្រកពីបណ្ឌិ ត  )   រែមងមិនេធ្វើនូវកររក     ច-ំ 

េពះបុគគលែដលកមនេំទេហើយ  េ្រពះថ  កររក

ដូចេម្ដច  ចេំពះបុគគលែដលមនធម៌ស កចុ់ះេហើយ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ    ក ្ហ ហិ    ទដ្ឋស      កេ ន្ត ិ
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េហេក   េសចក្ដីថ  មពិត   បុគគលកល្រតូវពស់មនពិសខ ំ   េពទយ

ពួកខ្លះក៏ពយបលេ យមន្តនិងឱសថឲយជបន  ។ 

 បទថ   អមនុស វដិ្ឋស    កេ ន្តិ    បណ្ឌិ    េសចក្ដថី   ្រគូ

េខម ចែដលឈ្ល សមួយពួក កលមនុស ្រតូវអមនុស  មនេខម ចនិងយក

ជេដើមចូលេហើយ រែមងេធ្វើករពយបលបនេ យវធិីេផ ងៗ មន

ពលិកមម   សូ្រតនូវបរតិ្ត  និង កថ់ន ជំេដើម  ឲយជបន  ។ 

 បទថ  ន  កមនីតស   កេ តិ   េកច ិ   េសចក្ដីថ   ប៉ុែន្ត

អនកែដល្រតវូកមនេំទេហើយ េនកនុងអំ ចៃនកម េវៀរបណ្ឌិ តេចញ

េហើយ  បុគគល នីមួយេ្រកអពីំបណ្ឌិ ត  ពយបលមិនបន  សូមបពីយ -

បល  ក៏ពយបលមិនជែដរ   ។  

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ? 

  េឆ្លើយថ  េ្រពះបុគគលែដលឈនកន្លង្រពំែដនធម៌ស  គឺកុសល-

ធម៌ ងំេនកនុងអកុសលធម៌េហើយ នឹងពយបលេ យមន្ត ឬឱសថជ

េដើម  យ៉ង   ក៏េរ ើេឡើងវញិ   គឺមិន ចពយបលបនេ យមន្ត  និង

ឱសថជេដើមេនះេឡើយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្ដងេហតុេនះ ថ្វ យ្រពះ ជដូេចនះេហើយ 

បនេពលឲយៃ្រកែលងេឡើងយ៉ងេនះថ   បពិ្រតម ជ   ្របសិនេបើ
្រពះអងគបន ជសមបត្តកិនុងនគរទងំ ៣  េនះ   កល្រពះអងគេ យ ជយ
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ទងំ ៤ នគរ  នឹងអភិេសក្រទង់េ យសពំតទ់ងំ ៤ គូ  ែតមួយ្រគបន

ដូចេម្ដច  េតើ្រទង់នឹងេ យ្រពះេ ង យកនុងថសមសទងំ ៤   និងផទេំលើ
្រក ្រពះបនទំទងំ ៤ ែតម្ដងបនដូចេម្ដច  បពិ្រតម ជ  ្រទង់មិនគបប ី

្រប្រពឹត្តេទ មអំ ចៃនត ្ហ េទ  េ្រពះថ  ត ្ហ ជឫសគល់ៃន

េសចក្ដវីនិស  កលចេ្រមើនេឡើងដល់បុគគល   រែមងទញបុគគលេនះ 

ទម្ល ក់នរកទងំ ៨ រេ ្ដ   ឧស ទនរក ១៦  និងអបយភូមិដ៏េសសមន

្របករេផ ង ៗ    ។       

 ្រពះេពធិសត្វសែម្ដងធម៌ គំ ម្រពះ ជេ យភ័យកនុងនរកជ

េដើមយ៉ងេនះ ។  ឯ្រពះ ជ្រទង់ ្ដ ប់ធមរ៌បស់្រពះេពធិសត្វេហើយ  ក៏

ឈបេ់ ក  ជសះេសប ើយ្រពះេ គភ្ល មេនះឯង  ។   សកកេទវ ជ្របទន

ឱ ទដល់្រពះ ជឲយ ងំេនកនុងសីលេហើយ េស្ដចយងេទកន់េទវ-

េ កវញិ  ។  ចែំណក្រពះ ជ ងំពីេនះមក ្រទង់បេំពញបុណយមន

ឲយទនជេដើម  េ្រកយអពីំេ យទិវងគត   េស្ដចក៏េទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមកជ

្រពហមណ៍េឈម ះកមនីតៈកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណកសកកេទវ ជ គឺ 

តថគត  េនះឯង   ៕ 
ចប ់ អដឋកថា កាមនតីជាតក ទី ៨  ។ 
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អដ្ឋកថ ប យជិតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន    ្រទង់្របរពធ 

ប យិបរពិ្វ ជក  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ 

គជគគេមេឃភិ  ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ   បរពិ្វ ជកេនះ្រ ច់េទេពញជមពូទ្វីបេដើមបកីរេលើក ទៈ 

មិនបនទទួលករេលើក ទៈ មួយ េធ្វើដេំណើ រដល់នគរ វតថេី យ

លំ ប ់  សួរមនុស ទងំ យថ  មនអនក ចតទល់ ទៈជមួយ

នឹងេយើងបនេទ ?  

 មនុស ទងំ យសរេសើរ្រពះពុទធអងគថ ្រពះម េគតម ្រទង់ជ

សព្វញញូ េលើសជងសត្វេជើងពីរទងំ យ  ្រទង់ជធេំ យធម៌  ញញីំនូវ

ទៈអនកដៃទ ជបុគគល ចេ ះនូវ ទៈមនុស ដូចអនក សូមបទីងំពន់   

អនក្របជញខង ទៈែដលេកើតេឡើងកនុងជមពូទ្វីប សូមបទីងំអស់ ែដល ច

កន្លងនូវ្រពះមន្រពះភគបន មិនមនេឡើយ  ។  ប ្ដ ទៈទងំពួង 

កលមកដល់បទមូលរបស់្រពះអងគ ក៏ក្ល យជផងធូ់លី រ ត់េទដូច

រលកសមុទទប៉ះខទប់្រចងំដូេចន ះ  ។   

 ប យិបរពិ្វ ជកេនះសួរថ ឥឡូវេនះ ្រទងគ់ង់េនកនុងទី  ?

បនឮថ   ្រទង់គងេ់នកនុងវត្តេជតពន  េទើបេពលថ  េយើងនឹងេទេលើក 
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ទៈចេំពះ្រពះអងគឥឡូវេនះ  ែហហមេទេ យម ជនេទកនវ់ត្ត

េជតពន  ្រគន់ែតេឃើញេខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពន  ែដល្រពះ ជកុមរ្រពះ

នមេជត ្រទង់លះបង់្រទពយ ៩ េកដិក ង  ក៏សួរថ  េនះគឺជ្រប ទ

ែដលជទីគង់របស់្រពះសមណេគតមឬ   ។   កលបន ្ដ ប់ថ  េនះគឺ

ជេខ្ល ងទ្វ រ ក៏េពលថ   េខ្ល ងទ្វ រម្លុ ងឹេទេហើយ   ្រប ទែដលជទីគង់ 

េតើដូចេម្ដចេទហន៎   ។   កលម ជនេពលថ  េឈម ះថ  ្រពះគនធកុដិ
្របមណមនិ្រតូវ េទើបេពលថ អនក នឹងេលើក ទៈជមួយ្រពះ

សមណេគតមែដលមនសភពែបបេនះបន   េហើយេគចេចញអពីំទី

េនះ   ។   ពួកមនុស មនសេំឡងអឺងកងចូលេទកន់វត្តេជតពន   ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ េហតុដូចេម្ដច េទើបអនកទងំ យ

មកខុសកលយ៉ងេនះ ?     

 ពួកមនុស ទងំេនះ  ក៏្រកបទូលករ្រប្រពឹត្តេទឲយ្រទង់្រជប  ។    

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លឧបសកទងំ យ បរពិ្វ ជកេនះ 

េឃើញេខ្ល ងទ្វ ររបស់តថគតេហើយ  េចៀសេចញេទែតកនុងកលឥឡូវ

េនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន ក៏េគចេចញេទែដរ  ។  

កលមនុស ទងំេនះ្រកបបងគទូំល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល   ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 
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តកកសិ    កនុងែដនគនធ រៈ   ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី    ។     

 ្រពះបទ្រពហមទត្ត្រទង់្រពះត្រមិះថ នឹង យនគរតកកសិ  េទើប 

េលើកពលនិកយដ៏ធេំទ ងំបនទ យេនមិនឆង យអពីំនគរតកកសិ

េនះ  ្រទង់បញជ េសនថ  ចូរបញជូ នកងដរំចូីលេទទិសខងេនះ  បញជូ ន

ពលេសះេទទិសខងេនះ  បញជូ នពលរថេទទិសខងេនះ  បញជូ នពល

េថមើរេជើងចូលេទទិសខងេនះ  ស្រមុកចូលយ៉ងេនះេហើយ  ចូរេ្របើ វុធ

ទងំ យ  ចូរញុងំេភ្ល ងគឺកូនសរឲយធ្ល ក់ចុះមក  ដូចពួកវ ហកបច

េភ្ល ង្រពិលដូេចន ះ    េហើយ្រ ស់គថទងំ  ២  េនះ ថ 

 គជគគេមេឃភិ  ហយគគមលិភ ិ

 រថមូិជេតភិ  ស ភិវស ភ ិ

 ធនុគគ   វដ្ដទឡ្ហបប រភិ ិ

 បរ ិ រ ិ   តកកសិ   សមន្តេ   ។ 

្រកុងតកកសិ  េយើងេ មព័ទធជុវំញិេហើយ េ យពពក

គឺពលដរំ ី ែ្រសកសទំរដ៏្របេសើរ េ យក្រមងផក គឺពល

េសះដ៏្របេសើរ  េ យរលកទឹកគឺពលរថ  េ យេភ្ល ង

ខ្ល ងំគឺសរ   េ យខម នធ់នូជអនកលបច្ំរប រម ំ ។ 

 អភធិវថ  ចុបបតថ  ច 
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 វវិធិវនិទិ វ   ទន្តភិិ  

 វត្តតជជ   តុមុេ   េឃេ  

 យថ  វជិជុ  (១)  ជលធរស   គជជេ    ។ 

អនកទងំ យ  ចូរសទុះេទផង  ចូរេ តេផ្ល ះេទផង  

ចូរែ្រសកេ យសេំឡងេផ ងៗ   ( មួយអេន្លើ )   េ យ

ពលដរំទីងំ យ  សេំឡងគឹកកងដ៏ខ្ល ងំ  ( ្របកដេសមើ
េ យសេំឡងៃនរនទះ )   ចូរ្រប្រពឹត្តេទកនុងៃថងេនះ   ដូច

ជេផ្លកបេនទ រ   ែដលេចញផុតចកេមឃកល្រគហឹម

ដូេចន ះ  ។ 

 ្រពះបទ្រពហមទត្តេនះ ្រទង់្រតួតពល េលើកទឹកចិត្តេសនឲយក្ល -

នដូេចនះេហើយ េទើបេលើកពលេទដល់េខ្ល ងទ្វ រនគរ េឃើញេខ្ល ងទ្វ រ

នគរក៏្រ ស់សួរថ  ឥទំ  រេញញ   វសនេគហំ   េនះគឺជ ងំេស្ដចឬ   ។ 

កលពួកេសន្រកបទូលថ  អយ ំ  នគរទ្វ រេកដ្ឋេក  េនះគឺជ

េខ្ល ងទ្វ រនគរ  េទើប្រទង់្រតិះរះិថ េខ្ល ងទ្វ រនគរយ៉ងេនះេហើយ  ចុះ ងំ

របស់េស្ដចេនះ  យ៉ង េទវញិ   កល្រទង់្រពះស ្ដ ប់ថ  ដូចជ

េវជយន្ត្រប ទ  ក៏្រ ស់ថ   េយើងមិន ចចបំងនឹង្រពះ ជែដលដល់ 

                                                            

១-ចបប់ម ចុ   និងចបប់ឆដ្ឋសងគ យនជ   វជិជុល   ។ 
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្រពមេ យយសយ៉ងេនះបនេទ  បនទតេឃើញេខ្ល ងទ្វ រនគរេហើយ  ក៏

េស្ដចេគចេទកន់នគរព ណសីវញិ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   ្រពះបទព ណសីកនុងកលេនះ  បន

មកជប យិបរពិ្វ ជក  កនុងកលឥឡូវេនះ  ឯ្រពះ ជនគរតកកសិ  គឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា បលាយិជាតក ទី ៩ ។ 
 

អដ្ឋកថ ទុតយិប យជិតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន    ្រទង់្របរពធ 

ប យិបរពិ្វ ជក  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ     

ធជមបរមិតិំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ប៉ុែន្តកនុងេរឿងេនះ  បរពិ្វ ជកេនះចូលេទកន់វត្តេជតពន   ។   

 ្រគេនះ  ្រពះបរម ្ដ េចមេ មេ យម ជន  ្រទង់គង់េលើ
ធមម សនៈែដល្រប ប់ ក់ែតងេហើយ ្រទងស់ែម្ដង្រពះធម៌ដូចសីហៈបន្លឺ
សីហនទេលើផទ ងំមេនសិ    ។   បរពិ្វ ជកេនះ  េឃើញរូបរបស់្រពះ

ទសពលែដលមនចែំណកល្អ ្អ តដូចរូប្រពហម  ្រពះភ្រក្ដចងំរសមីដូច
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្រពះចនទេពញវង ់  ឯ្រពះន ដដូចដបំរមស ក៏េពលថ  េក  ឯវរបូំ  

បុរសុិត្តមំ   ជិនិតុ ំ   អកខិ ស តិ    អនក េទនឹង ចយកឈនះបុរសដ៏

ឧត្តមែបបេនះបន  លុះេពលដូេចនះេហើយ  បនែបរ្រតឡប់មិន្រពមចូល

កន់ពួកបរស័ិទ េគចេចញេទ  ម ជនបនេដញ មបរពិ្វ ជកេហើយ

្រតឡប់មក្រកបទូលករ្រប្រពឹត្តេទេនះ  ចេំពះ្រពះមន្រពះភគ  ។     

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ បរពិ្វ ជកេនះ េឃើញ្រពះភ្រក្ដែដលមន

ឆវវីណ្ណដូចមសរបស់តថគតេហើយេគចេចញេទ  ែតកនុងកលឥឡូវ

េនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមនេទ    សូមបកីនុងកលមុនក៏បនេគចេចញេទេហើយ

ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងកលកន្លងេទេហើយ  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ ជសមបត្តិ
កនុងនគរព ណសី  ្រពះ ជគនធ រៈមួយអងគ  េ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរតកកសិ   ។  ្រពះ ជគនធ រៈេនះ ្រទង់្រពះត្រមះិថ នឹងេទ យ

នគរព ណសី  មួយអេន្លើេ យចតុរងគេសន  េទើបេលើកទព័មកព័ទធនគរ

ព ណសី   ្រទង់ឈរជិតទ្វ រនគរ  ទតេមើលពលពហនៈរបស់្រពះអងគ 

េហើយគិតថ អនក នឹង ចយកឈនះពលពហនៈមន្របមណ

ប៉ុេណ្ណះបន   េហើយបនេពលគថទី  ១   សរេសើរកងទព័របស់្រទងថ់ 

 ធជមបរមិតិំ   អនន្តបរ ំ

 ទុបបសហំ  ធេង កហិ  គរមិវ 
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 គិរមិិវ   អនេិលន  ទុបបសេ  

 ទុបបសេ   អហមជជ  ទិេសន ។ 

ទង់ស្រមបរ់ថ្របមណមិនបន      ពលពហនៈមន

េ្រតើយមិនមនទីបផុំត  ( ប់មនិបន )  ពួកស្រតូវ្រគប

សងកត់បនេ យ្រក   ដូចជសមុទទ គរ     ែដលហ្វូង

ែក្អក  ( ្រគបសងកត់បនេ យ្រក )  ( ពួកពលរបស់េយើង

េនះ ) ពួកពលដៃទ្រគបសងកត់បនេ យ្រក ដូចជភនំ

ែដលខយល់្រគបសងកតប់នេ យ្រក កនុងៃថងេនះ ម

អញ្របកបេ យពល្របកដដូេចន ះ ក្រមអនក នឹង

្រគបសងកតប់ន  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ធជមបរមិតិំ  េសចក្ដីថ ទង់ស្រមប ់

រថរបស់េយើងមន្របមណប៉ុេណ្ណះ   គឺេ្រចើនរយ   ប់មិនអស់  ។     

 បទថ  អនន្តបរ ំ េសចក្ដីថ  សូមបពីលពហនៈរបស់េយើងេមើល

ផុតកនទុយែភនក  នឹងគណន ប់មនិបនថ  ពលដរំមីនប៉ុេណ្ណះ  ពល

េសះមនប៉ុេណ្ណះ   ពលរថមនប៉ុេណ្ណះ   ពលេថមើរេជើងមនប៉ុេណ្ណះ  ។ 

 បទថ ទុបបសហំ បនដល់ ស្រតូវទងំ យមិន ចនឹង្រគប

សងកត់បន  ។        

 សួរថ   ដូចអ្វី ? 
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 េឆ្លើយថ  ដូចជសមុទទ គរែដលែក្អកទងំ យសូមបេី្រចើន   ក្រម

នឹងយកឈនះបនេ យកររងឹម ំ  ភពរហ័ស  ឬករេហើរឆ្លងដូេចន ះ  ។ 

 បទថ  គិរមិិវ   អនិេលន  ទុបបសេ    េសចក្ដីថ   មយង៉េទៀត 

ពួកពលរបស់េយើងេនះ ពួកពលដៃទ្រគបសងកត់បនេ យ្រក ដូចភនំ

ែដលខយល់បក់ឲយកេ្រមើកញបញ័់រមិនបនដូេចន ះ  ។ 

 បទថ   ទុបបសេ    អហមជជ   ទិេសន  េសចក្ដីថ  េយើង

េនះ បរបូិណ៌េ យពល្របកដដូេចនះ  ក្រមស្រតូវដេណ្ដើ មជ័យជមនះបន 

កនុងៃថងេនះ  ។  ្រពះ ជគនធ រៈ្រ ស់សេំ ដល់្រពះេពធិសត្វែដលឈរ

េនេលើប៉ម  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏សែម្ដង្រពះភ្រក្ដដ៏មនសិរដូីច្រពះ

ចនទេពញវង់របស់្រពះអងគ  ដល់្រពះ ជគនធ រៈេនះ  េហើយ្រទង់គំ មថ  

ែន្រពះ ជពល  ្រទង់កុនិំយយនូវអេំពើពលេឡើយ  េពលេនះ េយើង

នឹងញញីំពលពហនៈរបស់្រទង់ ឲយដូចដរំចុីះេ្របងជន់ឈ្លេីដើមបបុស

ដូេចន ះ   េហើយេពលគថទី ២ ថ  

 ម  ពលិយ ំ វបិបលបិ  នហិស   ទិសំ 

 វទិយ្ហេស  ន  ហិ  លភេស  និេសធកំ 

 សជជសិ  គជមវិ  ឯកចរនិ ំ

 េយ  តំ  បទ  នឡមវិ  េបថយិស តិ  ។ 
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្រពះអងគកុនិំយយនូវអេំពើពលេឡើយ    េ្រពះបុគគល្រប- 

ែហលដូច្រពះអងគមិន  (  ចយក ជសមបត្តិបនេទ )   

្រពះអងគេក្ដ អនទះអែនទង  ( េ យេភ្លើងគឺ គៈ  េទសៈ  

េមហៈ  និងមនះែតប៉ុេ ្ណ ះ  )  ដបតិថ  ្រពះអងគរែមង

មិនបននូវបុគគល្របកដេសមើេ យខញុ  ំ  ែដលជអនកកមច ត់

បង់េទ  ដរំ ី  នឹងគក់េបកនូវ្រពះអងគ   ដូចជជនឈ់្លី
នូវេដើមបបុសេ យេជើង   ្រពះអងគដូចជដរំ ី( ចុះេ្របង  ) 

ចូលេទរក  ្រ ច់េទែតមន ក់ឯងេនះ  ។ 

   ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ម  ពលិយ ំ  វបិបលបិ  េសចក្ដីថ 

្រពះអងគកុនិំយយអពីំខ្លួនែដលជបុគគលពលេឡើយ  ។ 

 បទថ   នហិស     ទសំិ    បលីថ    នហិស     ទិេ  

ដូេចនះក៏មន េសចក្ដថី េ្រពះថ មិនមនបុគគលគិតថ ពហនៈរបស់

អញផុតកនទុយែភនក  ចដេណ្ដើ ម ជសមបត្តិបនដូច្រទង់េទ  ។ 

 បទថ  វទិយ្ហេស  េសចក្ដីថ  ្រពះអងគ្រតវូេក្ដ អនទះអែនទងេ យ

េភ្លើង គឺ គៈ េទសៈ េមហៈ និងមនះ  ដុតេ លជនិចច  ។ 

 បទថ  ន  ហិ  លភេស  និេសធកំ  េសចក្ដីថ   ្រពះអងគមនិ

ចគំ ម   ្រគបសងកត ់  ប្រងក បមនុស ដូចជខញុេំឡើយ   ៃថងេនះ  ខញុនឹំងឲយ 

្រទង់េចៀសេចញេទ មផ្លូ វែដល្រទង់យងមកេនះឯង  ។ 
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 បទថ   សជជសិ    បនដល់  ចូលេទជិត  ។ 

 បទថ  គជមិវ   ឯកចរនិ ំ  បនដល់    ដូចជដរំចុីះេ្របង្រ ច ់

េទែតមន កឯ់ង  ។ 

 បទថ   េយ  តំ   បទ   នឡមិវ   េបថយិស តិ   េសចក្ដថី

កងទព័របស់ខញុនឹំងជន់ឈ្ល្ីរពះអងគឲយេខទច     ដូចដរំចុីះេ្របងជនឈ់្លេីដើម

បបុសឲយេខទចេ យេជើងដូេចន ះ  ។ 

 ្រពះ ជគនធ រៈ   ្រទង់្រពះស ្ដ បព់កយរបស់្រពះេពធិសត្វែដល

្រ ស់គំ មដូេចនះេហើយ ទតេមើល ្រទង់េឃើញ្រពះន ដដូចដបំរមស 

ខ្ល ច្រតូវចប់   ្រទង់ក៏ែបរ្រតឡប់េទកន់នគររបស់្រទងវ់ញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះបទគនធ រៈកនុងកលេនះ  បនមក

ជប យិបរពិ្វ ជកកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក្រពះបទព ណសី គឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ទុតិយបលាយិជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់ កាសាវវគគ ទ ី៨ ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ  គឺ 

ក វជតក  ១   ចុល្លននទិយជតក  ១   បុដភត្តជតក  ១

កុមភីលជតក  ១   ខន្តិវណ្ណនជតក  ១   េកសិយជតក  ១

គូថបណកជតក  ១  កមនីតជតក  ១   ប យិជតក ១

ទុតិយប យិជតក ១    ។ 

3 



                  

  

ឧបហនវគគ 
អដ្ឋកថ ឧបហនជតក 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

េទវទត្ត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   យថប ិ  

កី   ដូេចនះជេដើម   ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ  ភកិខុទងំ យសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ    

វុេ ទងំ យ េទវទត្តជបុគគលអកតញញូ ចេំពះ ចរយ ជបដិបកខ 

ជស្រតូវនឹង្រពះតថគត បនដល់នូវម វនិស  ។  ្រពះបរម ្ដ  

េស្ដចយងមកកន់េ ងធមមសភ  ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ    

អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។  

កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថ

េឈម ះេនះ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េទវទត្តមិនែមន

អកតញញូ ចេំពះ ចរយ ជបដិបកខចេំពះតថគត េហើយដល់នូវេសចក្ដី
វនិសធែំតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុន  ក៏ជបដបិកខ

ចេំពះតថគត  ( េហើយដល់នូវេសចក្ដវីនិសធ ំ) ែដរ   េហើយ្រទងន់យំក

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតីតកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 
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ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលនយហ ថ ចរយ   លុះ

ចេ្រមើនវយ័េហើយ  ក៏សេ្រមចហតថសិីលបៈ    ។    ្រគេនះ  មនមណព

អនក្រសុកកសិ្រគមមន ក់  មកេរៀនសិលបៈកនុងសមន ក់្រពះេពធិសត្វ  ។   

ធមម ្រពះេពធិសត្វទងំ យ កលនឹងបេ្រង នវជិជ  រែមងមិនបិទបងំ

ក់េលៀមវជិជ េទ  ឲយេរៀនវជិជ មែដលខ្លួនេចះចមំកគម នេសសសល់  

េ្រពះេហតុេនះ  េទើបមណពេនះបនេរៀនសិលបៈ  ករេចះដឹងរបស់

្រពះេពធិសត្វដ បអស់ េហើយេពលនឹង្រពះេពធិសត្វថ បពិ្រតេ ក

ចរយ   ខញុនឹំងទទួល ជករ   ។   

 ្រពះេពធិសត្វទទួលថ ្របៃពេហើយប េទើបេទគល់្រពះ ជ

្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព កូនសិស របស់ទូលបងគ ំ ្របថន នឹង

ទទួល ជករ   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ្របៃពេហើយ   ចូរទទួល ជករចុះ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ េបើដូេចន ះ សូម្រទង់កណំត់្របក់េបៀរវត

ដល់េគចុះ  ។ 

  ្រពះ ជ្រ ស់ថ កូនសិស របស់អនក នឹងបនេបៀរវត េសមើនឹង

អនកមិនបនេទ  កលេបើអនកបន  ១០០   កូនសិស របស់អនកក៏្រតូវបន 

៥០  េបើអនកបន ២០០ កូនសិស របស់អនកក្៏រតូវបន ១០០  ។  ្រពះ

េពធិសត្វ្រតឡប់មកផទះ  ្របប់េរឿងេនះដល់កូនសិស   ។     
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 កូនសិស េនះេពលថ បពិ្រតេ ក ចរយ  ខញុ េំចះសិលបៈេសមើ
នឹងេ ក  ្របសិនេបើបនេបៀរវត េសមើនឹងេ កែដរ  ខញុនឹំងទទួល ជករ 

េបើមិនបន  ខញុនឹំងមិនទទួល ជករេទ  ។  ្រពះេពធិសត្វក៏្រកបទូលឲយ

្រពះ ជ្រទង់្រជប  ។     

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េបើកូនសិស របស់អនកេ្រប បេធៀបេសមើនឹងអនក

្រគប់្របករ ចសែម្ដងសិលបៈេសមើនឹងអនក ក៏នឹងបនេបៀរវត េសមើនឹងអនក

ែដរ  ។  ្រពះេពធិសត្វក៏្របប់េរឿងេនះដល់កូនសិស   កលកូនសិស

េនះេពលថ  ្របៃពេហើយខញុនឹំងសែម្ដង  េទើប្រពះេពធិសត្វចូលេទ

្រកបទូលដល់្រពះ ជ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ្របៃពេហើយ ចូរសែម្ដងសិលបៈេនៃថងែស្អកេនះ 

ចុះ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  ្របៃពេហើយ  ទូលបងគនឹំងសែម្ដង 

សូម្រពះអងគបញជ ឲយេគទូងសគរ្របកសចុះ  ។    

 ្រពះ ជបញជ ឲយទូងសគរ្របកសថ ៃថងែស្អកេនះ ចរយនិងកូន

សិស ទងំពីរនក់នឹងសែម្ដងសិលបៈដរំ ី អនក្របថន នឹងេមើល ចូរនគំន មក

េមើលឯ ន្រពះ ជ ងំចុះ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វគតិថ  កូនសិស

របស់អញមិនទន់ឈ្ល សកនុងឧបយ េទើបចប់ដរំមួីយមកហ្វឹក ត់ឲយ

ទ ត់ជនំញ  េ យេ្របើេពលែតមួយយប់ប៉ុេ ្ណ ះ   ។   ្រពះេពធិសត្វឲយ
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ដរំសិីក យ៉ងេនះ  គឺ  កល្របប់ឲយេដើរេទមុខកថ៏យេ្រកយ   កល

្របប់ឲយថយេ្រកយកេ៏ដើរេទមុខ  ្របប់ឲយលុតជងគងក់៏េ្រកក  ្របប់ឲយ

េ្រកកកលុ៏តជងគង ់ កល្របប់ឲយចប់ក៏ ក់  កល្របប់ឲយ ក់កច៏ប់  ។ 

 ែស្អកេឡើង  ្រពះេពធិសត្វក៏េឡើងជិះដរំេីនះេទកន់ ន្រពះ ជ

ងំ  ។   ឯកូនសិស ក៏េឡើងជះិដរំែីដល្រតូវចិត្តមួយេទែដរ  ។   ម ជន

្របជុគំន េហើយ ទងំពីរនក់សិស និង ចរយបនសែម្ដងសិលបៈេសមើៗគន  ។ 

្រពះេពធិសត្វក៏េ្របើដរំរីបស់ខ្លួនឲយេធ្វើកិចចែដលផទុយគន េទៀត  ។  ដរំេីនះ 

កល្របប់ឲយចូលេទក៏ថយេចញ  កល្របប់ឲយថយេចញក៏្រតឡប់រត់

េទមុខ  កល្របប់ថ  ចូរឈរេឡើងក៏អងកុញេជើង   កល្របប់ឲយអងកុញ

េជើងក៏េ្រកកឈរវញិ  កល្របប់ថ ចូរចបក់៏េបះេចល  កល្របប់

ឲយេបះេចលក៏ចប់េទវញិ  ។  

 ម ជនេពលថ ហេរ ទុដ្ឋអេន្ត សិក  ចរេិយន សទធ ឹ

រមភ ំ  កេ សិ,  អត្តេន  បមណំ   ន  ជនសិ   ចរេិយន 

សមកំ  ជនម ិ   ែនកូនសិស ្រកក់    អនកេធ្វើករ្របឡង្រប ងំ 

នឹង ចរយ   មិន គ ល់្របមណខ្លួន  យល់ថខ្លួនេសមើនឹង ចរយ   េហើយ

ក៏យកដុដំនិីងកំ ត់េឈើជេដើម  ្រប រឲយដល់នូវេសចក្ដី ្ល បេ់នទី

េនះឯង  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វចុះអពីំដរំចូីលគល់្រពះ ជ   េហើយ្រកបទូល
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ថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   ធមម សិលបៈបុគគលរែមងេរៀនេដើមបេីសចក្ដី
សុខដល់ខ្លួន ប៉ុែន្តសិលបៈែដលបុគគលខ្លះេរៀនេហើយ ្រតឡប់នេំសចក្ដី
វនិសមកឲយខ្លួនវញិ ដូចែសបកេជើងែដលេធ្វើមិនល្អដូេចន ះ លុះេពល

ដូេចនះេហើយ    េទើបេពលគថទងំ  ២  េនះថ  

 យថបិ  កី   បុរសិស ុបហន 

 សុខស   អ ថ យ  ទុកខំ   ឧទព្វេហ 

 ឃមម ភិត ្ត   តល វ  បឡីិ  

 តេស វ  បេទ  បុរសិស   ខទេរ  ។ 

ែសបកេជើងែដលបុរសទិញេហើយ េដើមប្ីរបេយជន៍េ យ

េសចក្ដីសុខ ជែសបកេជើងេក្ដ េហើយ េ យកេម្ដ ៃថង  

េបៀតេបៀនៃផទេជើង គបបនីមំក នូវេសចក្ដីទុកខ គបបសីុីនូវ

េជើងៃនបុរសេនះឯង  មនឧបមយ៉ង   ។        

 ឯវេមវ  េយ  ទុកកុ លិេន  អនរេិយ 

 តុម្ហ ក  វជិជញច   សុតញច   ទយិ 

 តេមវ  េ   តតថ  សុេតន  ខទត ិ

 អនរេិយ  វុចចតុបហនបូេម  ។ 

បុគគល    េកើតកនុង្រតកូល ្រកក់    ជអនកមិន្របេសើរ  

បនេរៀនវជិជ និងសូ្រត  (  អពីំសមន ក់ )  ៃនអនកទងំ យ 
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( ចរយ ) េហើយ  រែមងសីុនូវខ្លួនេនះឯង េ្រពះវជិជ និង

សូ្រតែដលខ្លួនេរៀនេហើយ កនុងសមន ក់ៃន ចរយេនះ

បុគគលេនះ ( បណ្ឌិ តេពលថ ) ជមនុស មិន្របេសើរ 

មនឧបមេ យែសបកេជើងែដលេធ្វើមិនល្អេហើយ   យ៉ង

េនះែដរ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ឧទព្វេហ  គឺ នមំក  ។ 

 បទថ   ឃមម ភតិ ្ត    តល វ  បីឡិ    បនដល់   ែសបក

េជើងេនះ   ្រតូវកេម្ដ ៃថងដុតេ លផង   ្រតូវបតេជើងេបៀតេបៀនផង  ។ 

 បទថ  តេស វ  េសចក្ដីថ ែសបកេជើងែដលេធ្វើមិនបនល្អ ែដល

េគទិញមកពក់  េដើមបសីបបយេជើង  លុះ្រតូវកេម្ដ ៃថងេបៀតេបៀន  ្រតូវៃផទ

េជើងេបៀតេបៀនេហើយ   រែមងេបៀតេបៀនេជើង   េធ្វើឲយេជើងមនដេំប   ។ 

 បទថ  ទុកកុ លិេន  បនដល់  បុគគលអនកមនជតិេថកទប  

មិនែមនកូនអនកមន្រតកូលេទ  ។ 

 បទថ   អនរេិយ  គឺជអសបបុរស  គម នហិរនិិងឱត្តបបៈ  ។ 

 បទថ  វជិជញច  បនដល់  េរៀនយកសិលប ្រស្ដទងំ ១៨ ្របករ 

មួយ  ។ 

 បទថ  សុតំ  បនដល់  សុតៈ   គឺបរយិត្តិ មួយ    រែមងខខំ្លួន

ឯងេ យសូ្រតកនុងសមន ក់ ចរយេនះ  ។ 
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 បទថ  េ   េសចក្ដីថ  បុគគល េកើតកនុង្រតកូល ្រកក់   មិន

មនអរយិធម៌  េរៀនវជិជ និងសូ្រតអពីំសមន ក់ ចរយ  បុគគលេនះរែមងខ ំ

ខ្លួនឯងេ យសូ្រត  កនុងសមន ក់ ចរយេនះ ដូេចន ះ  ។ 

 បទថ  អនរេិយ  វុចចតុបហនបូេម   គឺបណ្ឌិ តេ ថ  ជអនក

មិនមនអរយិធម៌   េ្រប បដូចែសបកេជើងែដលេធ្វើមិនបនល្អ   ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់េ្របស្របទនយសដ៏ធៃំ្រកែលង   ដល់្រពះបរម

េពធិសត្វ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ កូនសិស កនុងកលេនះ បនមកជ

េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណក ចរយ គ ឺ តថគត  េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ឧបាហនជាតក ទី ១ ។ 
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អដ្ឋកថ វី ថណូជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន     ្រទង់្របរពធ 

កុមរកិមន ក់  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ ឯក-

ចិន្តិេ    អយមេ ថ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កុមរកិេនះ ជេសដ្ឋធីី េនកនុងនគរ វតថ ី េឃើញ

េ្រគ ងសកក រៈែដលេគេធ្វើដល់េគឧសភ ជកនុងផទះរបស់ខ្លួន ក៏សួរេមេ ះ

ថ   បពិ្រតអនកែម៉  េនះជអ្វី   េទើបបនេ្រគ ងសកក រៈយ៉ងេនះ ? 

 េមេ ះេឆ្លើយថ  េនះជេគឧសភ ជ  ។   

 ៃថងមួយ នងឈរមតប់ង្អួចសម្លងឹេមើលេទថនល់ េឃើញបុរសគម

មន ក់គតិថ េគែដលធកំនុងហ្វូងេគ ែតងមនបូកេនេលើខនង ចែំណក

មនុស ែដលជធ ំ  ក៏គង់មនបូកេនេលើខនងែដរ   បុរសេនះ  គង់ជបុរស

ឧសភ ជជ្របកដ   អញគួរជបទបរចិរកិៃនបុរសមន ក់េនះ  ។  នង

ក៏េ្របើទសីឲយេទ្របប់បុរសគមថ េសដ្ឋធីី ចង់េទជមួយអនក  ចូរអនក

េនរង់ចនំងេនកនុងទីឯេ ះចុះ េហើយកន់យកវតថុមនតៃម្ល បន្លខំ្លួន

មិនឲយមនអនក គ ល់ ចុះអពីំ្រប ទ េចញេទជមួយបុរសេនះ  ។   

 េ្រកយមក ករេធ្វើរបស់េសដ្ឋីធី េនះ បន្របកដកនុងនគរនិង

កនុងពួកភិកខុ  ។ ភិកខុទងំ យសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ វុេ
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ទងំ យ  បនឮថ  េសដ្ឋីធី េឈម ះឯេ ះ  រត់ មបុរសគម  ។  

្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់េ ងធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ   

មន លភិកខុទងំ យ   អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទន

គន េ យេរឿងអ្វីហន៎    ។     កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគ

ដ៏ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ 

េសដ្ឋីធី េនះ មិនែមន្របថន បុរសគមែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ    

សូមបកីនុងកលមុនក៏្របថន ែដរ      េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក 

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលេសដ្ឋ ី កនុងតបំនមួ់យ 

លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ មន្រគួ រចេ្រមើនេ យបុត្តធី ទងំ យ េទើប

បនេទដណ្ដឹ ងធី របស់េសដ្ឋនីគរព ណសីឲយបុត្តរបស់ខ្លួន  កណំត់

ៃថងគន េហើយ  ។  េសដ្ឋធីី េនះ េឃើញេ្រគ ងសកក រៈរបស់េគឧសភ ជ

កនុងផទះរបស់ខ្លួន  ក៏សួរេមេ ះថ   េក  នេមេ    បពិ្រតអនកែម ៉  

សត្វេនះេឈម ះអ្វី   ។   បន ្ដ ប់ថ  េគឧសភ ជ  លុះេឃើញបុរសគម

េដើរ មផ្លូ វ  ក៏គិតថ  អយ ំ  បុរសិសូេភ  ភវសិ ត ិ  បុរសេនះ គងជ់

បុរសឧសភ ជ  េទើបកន់កញចបវ់តថុមនតៃម្លេទ មបុរសគមេនះ  ។  

 ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ      នឹងនេំសដ្ឋីធី េនះមកផទះ 
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របស់ខ្លួន េទើបេទកន់នគរព ណសីជមួយបរ ិ រជេ្រចើន េធ្វើដេំណើ រ

េទ មផ្លូវេនះែដរ  ។    

 ចែំណកបុរសគមនិងេសដ្ឋីធី ទងំពីរនក់េនះ   េធ្វើដេំណើ ររហូត

ដល់យប់   ។   ្រគេនះ  បុរសគម្រតូវភពរងេបៀតេបៀនមួយយប់  បន

េកើតេ គខយល់កនុង ងកយ លុះអរុណរះេឡើង ក៏េកើតទុកខេវទនយ៉ង

ខ្ល ងំ  បុរសេនះក៏េគចេចញអពីំផ្លូ វ  សូ៊្រទនឹំងទុកខេវទន  េដកអងកុញខ្លួន

ដូចពិណ ច់ែខ    ។   ចែំណកេសដ្ឋីធី ក៏អងគុយេនជិតេជើងរបស់បុរស

គមេនះ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញេសដ្ឋធីី អងគុយេនជិតេជើងបុរស

គមេនះ ចបំន កចូ៏លេទរក   ។   កលនឹងសនទនជមួយនឹងេសដ្ឋធីី
េនះ    េទើបេពលគថទី ១ ថ 

ឯកចនិ្តិេ   អយមេ ថ  ពេ    អបរ ិ យេក 

ន  ហិ  ខុេជជន  េមន េភតិ  សងគន្តុមរហសិ  ។   

្របេយជន៍េនះ  នងគិតែតមន ក់ឯង  បុរសពលននំងេទ

មនិបន  មន លនងដច៏េ្រមើន  េ្រពះថ  នងមិនគួរេដើមបេីទ

ជមួយនឹងបុរសគមេតឿេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ឯកចិន្តេិ   អយមេ ថ  េសចក្ដថី 

ែននងដ៏ចេ្រមើន នងគិត្របេយជន៍ឯ  េទើបបនេចញេទជមួយ

បុរសគមេនះ  ្របេយជន៍េនះ នងគិតែតមន កឯ់ង  ។ 
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 បទថ  ពេ   អបរ ិ យេក  េសចក្ដីថ  េ្រពះថ  បុរស

គមពលេនះ  ឥតបញញ   សូមបចីស់ក៏េនែតលងង់  កលមនិមនអនកដៃទ

នេំទ ក៏មនិ ចេទបន ែននងដ៏ចេ្រមើន នងេកើតកនុង្រតកូលខពង់ខពស់ 

មនរូប ងគួរឲយគយគន់  េទើបមិនគួរេទជមួយនឹងបុរសគមេតឿេនះ

េឡើយ  ។ 

 ្រគេនះ េសដ្ឋីធី ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះេពធសិត្វេហើយ េទើប

េពលគថទី ២ ថ 

បុរសិសូភំ  មញញមន អហំ  ខុជជមកមយឹ 

េ យ ំ សង កដុេិ   េសត ិ ឆិននតន្តិ  យថ  រ ិ  ។ 

ខញុសំមគ ល់បុរសគម ថជបុរសឧសភៈ បន្របថន េហើយ   

បុរសគមេនះ  េដករួញអងកុញ   ដូចជពិណែដលមនែខ  

ច់  ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះដូេចនះថ   បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន   ខញុ េំឃើញ

េគឧសភ ជមួយ គិតថ េគែដល្របេសើរជងេគទងំ យ មនបូក

េនេលើខនង សូមបបុីរសេនះក៏មនបូកេនះ គង់ជបុរសឧសភ ជ ខញុ ំ

សមគ ល់ ( ម ន )  បុរសគមេនះ  ថជបុរសឧសភ ជ  េទើប្រស ញ់  

េទើប្របថន   បុរសគមេនះ  េដករួញអងកុញ  ដូចជពិណែដលមនែខ

ច ់ សល់ែតសនូកដូេចន ះ  ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វដឹងថ  នងបន្លំខ្លួនេគចមក  េទើបឲយងូតទឹក 

ក់ែតងខ្លួន  េហើយឲយេឡើងរថបរេទកន់ផទះរបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

  ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  េសដ្ឋីធី កនុងកលេនះ  បនមកជ

េសដ្ឋីធី កនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណកព ណសីេសដ្ឋ ី   គឺ    តថគត   

េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា វីណាថូណជាតក ទី ២ ។ 
 

អដ្ឋកថ វិកណ្ណ កជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកអផ ុកមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ 

កមំ  យហឹ   ឥចឆសិ   េតន   គចឆ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ ភិកខុ រូបេនះ ្រតូវនេំទកន់េ ងធមមសភ ្រពះ

បរម ្ដ ្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុ  បនឮថ  អនកអផ ុក ពិតឬ ? 

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ  ្រពះករុ   ្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ   អនកអផ ុកេ្រពះ ្រស័យេហតុអ្វី ? 

 ភិកខុ េនះ្រកបបងគទូំលថ   េ្រពះកមគុណ  ្រពះអងគ  ។   
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 ្រគេនះ   ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ    មន លភិកខុ    ែដលេឈម ះថ

កមគុណទងំ យេនះ    េ្រប បដូចចបូក    កលបនទី ងំកនុងេបះដូង

េហើយ រែមងេធ្វើឲយដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់បន ដូចចបូកែដលកប់ចូលេទ

េហើយ   ញុងំ្រកេពើឲយដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ដូេចន ះ   េហើយ្រទង់នអំតីត

និទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្របកបេ យធម៌   ។   ៃថងមួយ  កល្រពះ ជ្របពតឧទយន 

េស្ដចយងេទដល់មត្់រសះេបកខរណី   អនកជនំញកនុងករ និំងេ្រច ង

ជេដើម  ក៏្របកបករេ្រច ងនិង ថំ្វ យ   ្រតីនិងអេណ្ដើ កែដលេនកនុង្រសះ

េបកខរណីេនះក៏មករួមគន    េ្រពះមនចតិ្តជប់ចពំកក់នុងសេំឡងេ្រច ង   

េទើបែហលទឹក ម្រពះ ជេទ  ។  ្រពះ ជ្រទង់ទតេឃើញហ្វូង្រតី្រប -

មណប៉ុនេដើមេ ន ត    េទើប្រ ស់សួរ មតយទងំ យថ   កឹ  នុ  េខ   

ឥេម  មចឆ   មយ  សទធឹេយវ  ចរ ំ   ែនអនកទងំ យ  េហតុអ្វីេទើប្រតី
ទងំេនះែហល មេយើង ? 

 ពួក មតយ្រកបទូលថ  ឯេត  េទវ  ឧបដ្ឋហន្ត ិ  បពិ្រត្រពះ

សមមតិេទព ្រតីទងំេនះរង់ចបំេ្រមើ្រពះអងគ  ។  ្រពះ ជ្រទង់េពញ្រពះ

ហឫទយ័ថ សូមប្ីរតីទងំេនះ ក៏រង់ចបំេ្រមើអញែដរ េទើប្រទង់ ងំ រ

ទុក្របចៃំថងឲយ្រតីទងំេនះ   ។    អនកឲយបយ្រតី  បំយ  ( េ យអងករ )    
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មួយអមពណៈ  ( នឡិ )  ល់ៗ ៃថង   ។    េ្រកយមក  ដល់េពលឲយ រ  

្រតីខ្លះមក្រតខី្លះមិនមក រក៏ខូច  ។    អនកឲយបយ្រតកី៏្រកបទូលេរឿង 

េនះចេំពះ្រពះ ជ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចូរអនកទូងសគរកនុងេពលែដលអនកេទឲយ រ   

កលពួក្រតីមក្របជុគំន មសេំឡងសគរេហើយ   ក៏ចូរឲយ រចុះ  ។    

 ងំអពីំេពលេនះមក អនកឲយបយ្រតីេនះ  េ្របើមនុស ឲយទូងសគរ

សិន  េទើបឲយ រដល់ហ្វូង្រតីែដលមក្របជុគំន   ។  សូមបហី្វូង្រតទីងំ

េនះ ក៏មក្របជុគំន សីុ រ មសញញ សគរ   ។   កលហ្វូង្រតីមក្របជុគំន

សីុ រយ៉ងេនះ  មន្រកេពើមួយមកសីុ្រត ី  ។    អនកឲយបយ្រតីក៏្រកប

ទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះ ជ  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយ  េទើប្រ ស់ថ   ចូរអនក

យកចបូកចក់្រកេពើេនះ  េនេពលែដល ចូលមកសីុ្រតី   េហើយចបខ់្លួន

ឲយបន  ។   អនកឲយបយ្រតីេនះទទួល្រពះ ជឱងក រេហើយ   ្រតឡប់េទ 

ចុះទូកអងគុយរង់ច ំ  បនេ្របើចបូកចក់្រកេពើែដលចូលមកសីុ្រតី  ចបូកចក់

ជប់ខនង្រកេពើេនះ  ្រកេពើបនទទួលទុកខេវទនយ៉ងខ្ល ងំ  េទើបេគចេចញ

េទេ យនចំបូកេនះេទជមួយផង  ។  អនកឲយបយ្រតីេនះដឹងថចក់

្រតូវ្រកេពើេហើយ    កលនឹងេពលេទកន់្រកេពើេនះ     េទើបេពលគថ

ទី ១ ថ 
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 កមំ  យហឹ  ឥចឆសិ  េតន  គចឆ 

 វេិទធ សិ  មមមម្ហិ  វកិណ្ណេកន 

 ហេ សិ  ភេត្តន  ស ទិេតន 

 េ េ វ  មេចឆ  អនុពនធមេន  ។ 

ឯង្របថន កនុងទី ្របកដ  ចូរេទកនុងទីេនះចុះ   ឯង

្រតូវចបូកមុតេហើយ  ្រតង់ទីជទី ្ល ប់  ឯងជសត្វរេ - 

រ  ំ   េដញ មចបនូ់វ្រតីទងំ យ   ្រតវូេគសម្ល ប ់

េហើយ   េ យបយ្រពមទងំេ្រគ ង្របគ ំ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  កម ំ គឺ  េ យចែំណកមួយ   ។ 

 បទថ  យហឹ  ឥចឆសិ  េតន  គចឆ  េសចក្ដថី  ឯង្របថន កនុងទី

   ចូរេទកនុងទីេនះចុះ  ។  

 បទថ  មមមម្ហិ   គឺ កនុងទីកែន្លងរបស់េយើង  ។ 

 បទថ  អនុពនធមេន  េសចក្ដថី   ឯងកលេគឲយ រេ យ 

សេំឡងសគរ  ជសត្វេ ម ភ  េដញចប់្រតទីងំ យសីុ  ក៏្រតវូ រ

ែដលមនសគរជសញញ កមច ត់េហើយ   ។   សូមបកីនុងទីកែន្លងែដលឯងេទ 

ក៏នឹងមិនមនជីវតិ  ។ 

 ្រកេពើេនះេទដល់លេំនរបស់ខ្លួនេហើយ  ក៏អស់ជីវតិេទ   ។ 

 ្រពះសុគត ្ដ  លុះ្រទង់សែម្ដងជតកេនះេហើយ  កល្រពះអងគ 
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បន្រ ស់ដងឹេហើយ   េទើប្រ ស់គថទី ២ ថ   

 ឯវមប ិ េ កមិស េមបតេន្ត ( ១) 

 វហិញញតិ  ចិត្តវ នុវត្ត ី

 េ  ហញញតិ  ញតសិខន  មេជឈ 

 មចឆ នុេគ  េ រវិ  សំុសុមេ   ។ 

បុគគលកល្រប្រពឹត្តេទ មេ កមិសៈ ជអនកលុះកនុង 

អំ ចៃនចិត្ត  រែមងេក្ដ ្រក យ   បុគគលេនះ រែមង 

េក្ដ ្រក យកនុងក ្ដ លពួកញតនិិងសម្ល ញ់  បុគគល

េនះ  ដូច្រកេពើេដញ មនូវ្រតីដូេចន ះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  េ កមសំិ  បនដល់ កមគុណ 

៥   ។   េ្រពះថ  កមគុណទងំ  ៥  េនះ    សត្វេ កែតងសមគ ល់ថ

ជវតថុ គួរ្របថន   គួរ្រស ញ់  គួរេពញចិត្ត  េ្រពះដូេចន ះ េទើបេ ថ  

េ កមសិៈ  ។ 

 បទថ  ឱបតេន្ត   េសចក្ដីថ   បុគគលែដល្រប្រពឹត្តេទ មេ -

កមិសៈេនះ ជអនកលុះកនុងអំ ចៃនចិត្ត េ យអំ ចកិេលសរែមង

េក្ដ ្រក យ   លបំក   ដល់នូវេសចក្ដីវនិស  ។ 

                                                            

១-ចបប់បលីខ្លះថ   េ កមិសំ  ឱបតេន្ត   ។ 
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 បទថ   េ  ហញញត ិ   េសចក្ដថី   បុគគល្របកន់កមគុណ ៥ 

ថជទីពឹង  ជទីេពញចិត្ត  េហើយរែមងេក្ដ ្រក យ  ដល់នូវម វនិស 

កនុងក ្ដ លពួកញតនិិងសម្ល ញ់ទងំ យ ដូច្រកេពើែដលេដញ ម

ចប់្រតី  ្រតូវចក់េ យចបូកដូេចន ះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌   កលចប់សចចធម ៌   ភិកខុ ែដលអផ ុក

ចងសឹ់កេនះ បនសេ្រមចេ បត្តិផល េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ 

្រកេពើកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ ្រតីទងំ យ 

បនមកជពុទធបរស័ិទ   ចែំណក្រពះ ជព ណសី  គឺ  តថគត  េនះ

ឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា វិកណណកជាតក ទី ៣  ។ 
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អដ្ឋកថ អសិ ភុជតក 
   
 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

កុមរមីន ក់   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ  ត្វេមវ-

ទនមិករ ិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮមកថ    កនុង្រតកូលឧប ្ឋ ក្រពះអគគ វកទងំពីរអងគេនះ  

្រតកូលមួយែដលេនកនុងនគរ វតថី មនកូន្រសី ្អ តមួយរូប ដល់្រពម

េ យលម្អគួរឲយគយគន់ ។ លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ បនេទកន្់រតកូល

ែដលមនជតិេសមើគន  ។ ្វ មីរបស់នងមនិេពញចិត្តកនុងេពលខ្លះ េទើប

្រ ច់េទកន់ទីដៃទ មចិត្តចង់  នងក៏មិនយកចិត្តទុក កក់នុងករែដល

្វ មីមិនេ្រតកអរនឹងខ្លួន និមន្ត្រពះអគគ វកទងំពីរអងគថ្វ យទន ្ដ ប់

ធម៌បនសេ្រមចេ បត្តិផល  ។   ងំអពីំេពលេនះមក  នងកញុ៏ងំ

េពលេវ ឲយកន្លងេទេ យេសចក្ដសុីខកនុងមគគផល  ។   េ្រកយមកនង

គិតថ ្វ មីក៏មិនេ្រតកអរនឹង ម អញ ឯ ម អញកម៏ិនេ្រតកអរនឹង

ករងរជឃ ស   អញនឹងបួស  លុះគតិដូេចនះេហើយ  ក៏ ម បិ
េចញេទបួស  បនសេ្រមចអរហត្ត  ។   អេំពើរបស់នងបនឮ្របកដដល់ 

ពួកភិកខុ   ។   

 ៃថងមួយ     ភិកខុទងំ យសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ   វុេ
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ទងំ យ  ធី ៃន្រតកូលឯេ ះ ជ្រស្ដីែស្វងរក្របេយជន៍  ដឹងថ

្វ មីឈប់្រស ញ់ខ្លួន ក៏បនេទ ្ដ ប់ធមរ៌បស់្រពះអគគ វក បន

សេ្រមចេ បត្តិផលេហើយ ែថមទងំ ម បិ េចញបួសេទៀត 

េពលេនះ បនសេ្រមចអរហត្តេហើយ   ែន វុេ ទងំ យ   កុមរកិ

េនះ ជ្រស្តីែស្វងរក្របេយជន៍យ៉ងេនះ  ។   ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយង

មកកនធ់មមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញ

េនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។   កលភិកខុ
ទងំេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ  

េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  កុមរកិេនះ ជ្រស្តីែស្វងរក្រប- 

េយជន៍ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ក៏មនិែមនេទ   សូមបកីនុងកលមុន 

ក៏ជអនកែស្វងរក្របេយជន៍ែដរ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបួសជឥសី   ញុងំអភញិញ និងសមបត្តិ
ឲយេកើតេហើយ  រស់េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។    

 កនុងកលេនះ ្រពះ ជព ណសីេឃើញករដល់្រពមៃនបរ ិ រ

របស់្រពហមទត្តកុមរ ែដលជឱរសរបស់្រពះអងគ េកើតេសចក្ដីសង យ័កនុង

្រពះទយ័  េទើបនិរេទសឱរសេនះេចញចកែដន   ។   ្រពហមទត្តកុមរេនះ    



536 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ន្ំរពះេទវរីបស់្រទង្់រពះនមថ អសិ ភូ ចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្ត 

េ យ្រតី  ច់  និងែផ្លេឈើ  ន ក់េនកនុងបណ្ណ    ។    ្រពហមទត្ត

កុមរេនះេឃើញកិននរមួីយ  មនចតិ្ត្របតិព័ទធ  គិតថនឹងយកកិននរេីនះេធ្វើ
ជ្រពះជយ េទើបជប់ ម ន មេជើងកនិនរេីនះេទ មិនបននឹកនដល់

្រពះនងអសិ ភូេឡើយ  ។  ្រពះនងអសិ ភូេឃើញ្រពហមទត្តកុមរ ម

កិននរេីនះេទដូេចន ះ  ក៏្រតិះរះិថ ្រពហមទត្តកុមរ មកិននរេីនះេទេហើយ 

ឈប់នឹកនដល់អញេហើយ  អញនឹង្រតូវករ្រពហមទត្តកុមរេនះេធ្វើអ្វី
េទៀត  ្រពះនងមន្រពះហឫទយ័ធូរ្រ លអពីំេសចក្ដី្រស ញ់  ចូល

េទរក្រពះេពធិសត្វ ថ្វ យបងគេំហើយសូមឲយ្រពះេពធសិត្វ្របបក់សិណ

បរកិមមដល់ខ្លួន  សម្លឹងកសិណ   ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើតេឡើង

េហើយ  ថ្វ យបងគំ បសេពធិសត្វ  ្រតឡប់មកឈរែកបរមត់ទ្វ របណ្ណ

របស់ខ្លួន  ។    

 ចែំណក្រពហមទត្តកុមរជប់ មកនិនរេីទេនះ  ែស្វងរកក៏មិនបន

ចួប សូមបផី្លូ វែដលកិននរេីនះេទ អស់េសចក្ដសីងឃមឹ  ក៏្រតឡប់មកកន់

បណ្ណ វញិ   ។    ឯ្រពះនងអសិ ភូេនះ   កលេឃើញ្រពហមទត្ត

កុមរ្រតឡប់មកវញិ ក៏អែណ្ដ តខ្លួនេទកន់េវ  ឈរេនេលើ កស

មនពណ៌ដូចែកវមណី  េហើយ្រកបទូលថ  អយយបុត្ត  ត ំ  និស យ  

មយ  ឥម ំ ឈនសុខ ំ  លទធ ំ  បពិ្រតអយយបុត្ត  ខញុមំច ស់បននូវឈន
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សុខេនះ  េ្រពះ ្រស័យ្រពះអងគ    េហើយេពលគថទី ១  ថ  

ត្វេមវទនិមករ ិ យ ំ កេម  ពយគម  តយិ 

េ   យ ំ អបបដិសនធេិក ខ   ឆនិនំវ  េរណុកំ  ។ 

( ខញុ  ំ )  អស់េសចក្ដី្រស ញ់ ចេំពះអនកេ្រពះអេំពើ   អនក

បនេធ្វើអេំពើេនះ កនុងកលឥឡូវេនះ េសចក្ដី្រស ញ់េនះ 

មិនតជបវ់ញិេទ  ដូចជភ្លុកដរំែីដលេគកត់េ យរ រ 

ដូេចន ះ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ត្វេមវទនមិករ ិ  េសចក្ដីថ បពិ្រត

អនកជអយយបុត្ត  ្រពះអងគេនះឯងលះបង់ខញុមំច ស់  េដញ មកិននរ ី  ្រទង់

បនេធ្វើនូវេហតុេនះ   កនុងកលឥឡូវេនះ  ។ 

 បទថ  យ ំ  កេម  ពយគម  តយិ  េនះ េ កសែម្ដងេសចក្ដី
ថ  នូវេហតុែដលេធ្វើឲយេសចក្ដី្រស ញ់របស់ខញុចំេំពះ្រទង់  បនអស់េទ

េហើយ  គលឺះបង់បនេ យវកិខមភនបប ន   ខញុដំល់នូវភពវេិសសេនះ   

ក៏េ្រពះលះបង់េសចក្ដី្រស ញ់បនេហើយ  ។  

 បទថ  េ   យ ំ អបបដិសនធិេក  េសចក្ដីថ  េសចក្ដី្រស ញ់

េនះ នឹង្រតឡប់មកតជប់វញិេទៀតមិនបនេទ  គឺមិន ចនឹងតភជ ប់បន

វញិេទ  កនុងេពលេនះ  ។ 

 បទថ  ខ   ឆិននំវ  េរណុកំ   េសចក្ដីថ  េ្រប បដូចជភ្លុកដរំែីដល 
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េគកត់ ចេ់ហើយេ យរ រ នឹងតភជ បវ់ញិមិនបន គឺនឹងផ ឲយជប់

សនិទធដូចេដើមមិនបន  យ៉ង   ករែដលតភជ ប់ចិត្តរបស់ខញុនឹំង្រទង់េទៀត

រែមងមនិបនដូេចន ះែដរ   ។   លុះេពលដូេចនះេហើយ   ្រពះនងក៏េ ះ

េទកន់ទីដៃទ  ទងំែដល្រពហមទត្តកុមរកពុំងទតេមើលេនះឯង  ។ 

 ្រពហមទត្តកុមរេនះ  កល្រពះនងអសិ ភូេទេហើយេនះ  ក៏

ខ កឹខ ួល   េហើយេពលគថទី ២ ថ  

អ្រតចិឆ   អតិេ េភន អតិេ ភមេទន  ច 

ឯវ ំ យតិ  អតថម្ហ  អហំវ  អសិ ភុយ  ។ 

បុគគលមនេសចក្ដី្របថន េលើសលុប រែមង បសូនយចក

្របេយជន៍  េ្រពះេ ភហួសេហតុផង   េ្រពះេសចក្ដី
្រសវងឹកនុងករចង់បនហួសេហតុផង  ដូចេយើង បសូនយ

ចក ជធី េឈម ះអសិ ភូ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ    អ្រតិចឆ    អតិេ េភន  េសចក្ដីថ

ករចងប់នមិនមនទីបផុំត  េពលគឺេសចក្ដី្របថន កនុងវតថុ េនះ ៗ  េ ថ

អ្រតចិឆ   ករេ ភែដល្រប្រពឹត្តហួសេហតុ   េ ថ  អតិេ េភន  ។ 

 បទថ  អតិេ ភមេទន  ច បនដល់ េសចក្ដ្ីរសវងឹែដលេកើត

អពីំករេ ភហួសេហតុ  េ្រពះជេហតុឲយេកើតបុរសិមនះ  ។  បទេនះ

េ កអធិបបយទុកថ   បុគគលែដល្របថន កនុងវតថុ េនះៗ    េ យេសចក្ដី



ឧបាហនវគគ ទ ី៩  អសិតាភជុាតក ទី ៤                     539 

  

្របថន េ្រចើន  រែមង បសូនយចក្របេយជន ៍ េ្រពះករេ ភហួសេហតុ

និងេ្រពះេសចក្ដី្រសវងឹែដលេកើតអពីំករេ ភហួសេហតុេនះ   ដូចេយើង  

បសូនយេហើយចក ជធី េឈម ះអសិ ភូដូេចន ះ  ។ 

 ្រពហមទត្តកុមរេនះ្រទង់ខ កឹខ ួលេ យគថេនះេហើយ  ្រទង់គង់

េនកនុងៃ្រពែតមួយអងគឯង កល្រពះបិ េ យទិវងគតេហើយ េទើបេទ

្រគប់្រគង ជសមបត្តិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ជបុត្តនិង ជធី កនុងកលេនះ  បន

មកជជនទងំពីរកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក បស  គ ឺ តថគត  េនះ 

ឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា អសតិាភុជាតក ទី ៤ ។ 
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អដ្ឋកថ វចឆនខជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធអនក

េបកចបំបេ់ឈម ះេ ជៈ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើម 

ថ   សុខ  ឃ   វចឆនខ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ អនកេបកចបំប់េឈម ះេ ជៈេនះ ជសម្ល ញ់របស់្រពះ

ននទ  ។  ៃថងមួយ  អនកេបកចបំប់េនះ បញជូ នដណឹំងេទ្របប់្រពះេថរៈ 

េដើមបនិីមន្ត្រពះេថរៈមក  ។  ្រពះេថរៈក៏្រកបទូល្រពះមន្រពះភគេដើមប ី
េទរកបុរសេនះ  ។  បុរសេនះ និមន្ត្រពះេថរៈឲយឆន់ រ្របណីត ៗ 

េហើយអងគុយកនុងទីដស៏មគួរមួយ េធ្វើបដិស ្ឋ រៈនឹង្រពះេថរៈ និមន្ត្រពះ

េថរៈេ យកមគុណែដលជេភគៈរបស់្រគហសថេ យេពលថ   បពិ្រត 

េ កមច ស់ ននទ រតនៈែដលមនវញិញ ណក្ដ ី គម នវញិញ ណក្ដី កនុងផទះ

របស់ខញុមំនេ្រចើន ស់ ខញុនឹំងែចកឲយេ កមច ស់ពកក់ ្ដ ល សូម

េ កមច ស់និមន្តមកចុះ   េយើងនឹង្រគប់្រគងផទះជមួយគន    ។    ្រពះេថរៈ

សែម្ដងេទសរបស់កមគុណឲយបុរសេនះ ្ដ ប់    េហើយេ្រកកចក

សនៈ្រតឡបេ់ទកនវ់ ិ រវញិ  ។  

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ មន ល ននទ  អនកបនចួបេ ជៈេហើយឬ ? 

 ្រពះ ននទ្រកបបងគទូំលថ    បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន    ខញុ ្ំរពះអងគ
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បនចួបេហើយ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរេទៀតថ អនកបននិយយអ្វីជមួយ

បុរសេនះ ? 

 ្រពះ ននទ្រកបបងគទូំលថ េ ជៈេនះនិមន្តឲយខញុ ្ំរពះអងគេទ្រគប-់

្រគងផទះ  ខញុ ្ំរពះអងគកស៏ែម្ដងអពីំេទសៃនករ្រគប់្រគងផទះ  និងេទសៃន

កមគុណឲយេ ជៈេនះ ្ដ ប់  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន ល ននទ អនកេបកចបំប់េឈម ះ

េ ជៈេនះ មិនែមនបបួលអនកបួសឲយេទ្រគប់្រគងផទះ  ែតកនុងកលឥឡូវ

េនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   សូមបកីនុងកលមុនក៏បបួលែដរ   ។    កល្រពះ ននទ

្រកបបងគទូំល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 

 កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  កនុងតបំន់

មួយ  លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ  េចញបួសជឥសី  េនកនុងៃ្រពហិមពន្តអស់

កលយូរ េហើយេទកន់នគរព ណសីេដើមបេីសពរសៃ្របរសជូរ  

ស្រមកេនកនុង្រពះ ជឧទយន   ។    ្រពឹកេឡើង   េទើបចូលេទកនន់គរ

ព ណសី   ្រគេនះ  េសដ្ឋីនគរព ណសី  ្រជះថ្ល នឹងមរយទរបស់

្រពះេពធិសត្វ   េទើបនេំទកន់ផទះឲយឆន់ រ    េហើយទទួលយកករ 
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េប្ដជញ េដើមបេីនកនុងសួនជនិចច   ។    ជនទងំពីរនក់េនះបនេកើតេសចក្ដី
្រស ញ់គន   ។   

 ៃថងមួយ ព ណសីេសដ្ឋីបនគិតយ៉ងេនះេ យេសចក្ដី្រស ញ់

និងករសនិទធ ន លកនុង្រពះេពធិសត្វថ ធមម ករបួសជទុកខ អញនឹង

ញុងំបរពិ្វ ជកេឈម ះវចឆនខ ែដលជសម្ល ញ់របស់អញឲយសឹក េហើយ 

ែចក្រទពយសមបត្តិឲយពក់ក ្ដ ល េយើងទងំពីរក៏េន្រគប់្រគងផទះជមួយ

គន   ។   ៃថងមួយ កនុងេវ សេ្រមចភត្តកិចច  េសដ្ឋីេនះបនេធ្វើបដសិ ្ឋ រៈ

យ៉ងែផ្អមែល្ហមចេំពះវចឆនខបរពិ្វ ជក េហើយេពលថ ភេន្ត វចឆនខ  

បព្វជជ   នម   ទុកខ ,  សុេខ  ឃ េ   ឯហិ  ឧេភ  សមគគ  

កេម  បរភុិញជន្ត   វ ម  បពិ្រតេ កមច ស់វចឆនខ  ធមម ករបួស

ជទុកខ  ឃ សជសុខ  មកចុះេ កមច ស់  េយើងទងំពីរនក្់រគប់្រគង

ផទះជមួយគន    បរេិភគកមជមួយគន     េហើយេពលគថទី ១ ថ 

សុខ  ឃ   វចឆនខ សហិរញញ   សេភជន 

យតថ  ភុ ្វ   បិវ ិ ្វ   ច សេយយយសិ   អនុស ុេក  ។ 

បពិ្រតវចឆនខ បស    េ កជអនកមិនមនេសចក្ដីខ្វល់ខ្វ យ

គបបបីរេិភគផង  ផឹកផង   េហើយេដកកនុងផទះទងំ យ  

ផទះទងំ យេនះ ្របកបេ យ្របក់និងមស ្របកបេ យ

េភជនជសុខ   ( យ៉ងៃ្រកែលង  )   ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  សហិរញញ   គឺដល់្រពមេ យរតនៈ 

៧  ្របករ   ។   

 បទថ   សេភជន   គឺមនរបស់ទពំសីុ    និងរបស់បរេិភគ

េ្រចើន  ។ 

 បទថ  យតថ  ភុ ្វ   បិវ ិ ្វ   ច  បនដល់ បរេិភគេភជនែដល

មនរស្របណីតេផ ងៗ  និងផឹកេ្រគ ងផកឹេផ ងៗ  កនុងផទះែដលមន្របក ់

ផង  របស់បរេិភគផង  ។ 

 បទថ   សេយយយសិ   អនុស ុេក   េសចក្ដីថ   េ កមច ស់

មិនបច់ខ្វល់ខ្វ យកនុងកិចចកររក្រទពយ   ក៏ ចេដកេលើទីេដកដម៏នសិរ ី 

ែដល ក់ែតងទុកេហើយ េ យេហតុេនះ េទើបេឈម ះថ ករេន្រគប់

្រគងផទះជសុខយ៉ងៃ្រកែលង  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះម បុរសបន ្ដ បព់កយរបស់េសដ្ឋីេនះេហើយ ក៏

បនេពលថ ែនម េសដ្ឋី អនកជបុគគលជប់េនកនុងកម េពលគុណ

ៃនឃ សនិងេទសៃនបព្វជជ  កេ៏្រពះករមិនដឹង ម នឹងេពលអពីំ

េទសរបស់ឃ សឲយអនក ្ដ ប់  អនកចូរ ្ដ ប់កនុងកលឥឡូវេនះចុះ    

េហើយេពលគថទី ២ ថ 

ឃ   ននហីមនស  ឃ   នភណេ   មុ  

ឃ   នទនិនទណ្ឌ ស  បេរសំ  អនិកុព្វេ  
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ឯវ ំ ឆទិទំ  ទុរភិសមភវ ំ េក  ឃរ ំ  បដិបជជតិ  ។ 

ករ្រគប់្រគងផទះ មិនមនដល់បុគគលឥតពយយម ករ

្រគប់្រគងផទះ មិនមនដល់បុគគលមិននិយយពកយកុហក  

ករ្រគប់្រគងផទះ  មិនមនដល់បុគគលមិនកន់យកនូវ ជញ   

មិនេធ្វើេទសដល់ជនទងំ យដៃទ បុគគល  នឹង្រគប ់

្រគងផទះែដលធ្លុះ   បេំពញបនេ យក្រមយ៉ងេនះ   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ឃ   ននីហមនស   េសចក្ដថី 

ធមម ឃ ស អនកគម នមនះ មិនពយយមេធ្វើករ បេ្រពះពូជ និង

ចិញចឹ មសត្វជេដើម  រហូតអស់កលជនិចចមិនមន   ។   អធិបបយថ  ែដល

េឈម ះថករេន្រគប់្រគងផទះ  នឹង ងំេនមិនបន  ។ 

 បទថ  ឃ   នភណេ   មុ   េសចក្ដីថ  េឈម ះថផទះនឹង

ងំេនមិនបន សូមបមីិន្រពមេពលពកយកុហកេដើមប្ីរបេយជន៍ែ្រស

ចមក រ  មស  ្របក់ជេដើម  ។ 

 បទថ  ឃ   នទិននទណ្ឌ ស   បេរសំ  អនិកុព្វេ   េសចក្ដី
ថ អនកមិនកន់ដបំង ក់ដបំង មិនសម្លុតេធ្វើបបអនកដៃទេទ ផទះក៏ ងំ

េនមិនបន  ។  ចែំណកអនក មនៃដកនដ់បំង  កេ់ទសអនកដៃទ

មនទសៈនិងកមមករជេដើម  េ យករសម្ល ប ់  ចបច់ង  កត់អវយវៈ 

និង យជេដើម    មសមគួរដល់កហុំសេនះៗ     ករ្រគប់្រគងផទះរបស់ 
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បុគគលេនះ   េទើបសេ្រមចេទបន  ។ 

 បទថ  ឯវ ំ  ឆិទទំ   ទុរភសិមភវ ំ េក  ឃរ ំ  បដបិជជតិ  េសចក្ដីថ 

កលេបើមិនមនករកុហកជេដើម     កលែដលេបើកឱកសដល់េសចក្ដី
វនិសេនះៗ  ( កលេសចក្ដវីនិសមកដល់ ) ្រតូវេធ្វើជនិចចនូវកិចចរបស់

ឃ សឲយ្រគប់្រគនប់នេ យលបំក  េធ្វើឲយេកើតេសចក្ដីេ្រតកអរបន

េ យក្រម េ្រពះ្រតូវេធ្វើជនិចចេនះឯង  ។   ម ក៏អស់ករខ្វល់ខ្វ យថ 

នឹង្រគប់្រគងផទះែដលបេំពញបនេ យក្រមយ៉ងៃ្រកែលង ឲយបរបូិណ៌

បនេ យលបំកេនះ  េ យេហតុេនះ  អនក នឹងេទ្រគប់្រគងផទះ

េនះបន  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពលេទសឃ សយ៉ងេនះេហើយ បន្រតឡប់

េទកន់្រពះ ជឧទយនវញិ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   ព ណសីេសដ្ឋីកនុងកលេនះ  បនមក 

ជអនកេបកចបំបេ់ឈម ះេ ជៈកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯវចឆនខបរពិ្វ ជក  គ ឺ  

តថគត  េនះឯង  ៕ 
ចប ់ អដឋកថា វចឆនខជាតក ទ ី៥ ។ 
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អដ្ឋកថ ពកជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
កុហកមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្ដើមថ  

ភទទេក  វ យ ំ  បកខី   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ  ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់ទតេឃើញភកិខុ កុហក

មួយរូបែដល្រតូវនខំ្លួនមកគល់  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  

ភិកខុ រូបេនះ     មិនែមនជអនកកុហកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏េទ   

សូមបកីនុងកលមុនក៏ជអនកកុហកែដរ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីត

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិជ្រតី  មនបរ ិ រេ្រចើន  រស់េនកនុង

្រសះមួយ  នៃ្រពហិមពន្ត  ។    

 ្រគេនះ  មនកុកមួយគិតថ  នឹងសីុ្រត ី េទើបឈរសកុំក កដូ់ច

ជមនកម្ល ងំេខ យ  សម្លឹងេមើល្រតីេនជតិ្រសះ  រង់ចេំមើល្រតីទងំ

េនះេភ្លចខ្លួន  ។  េពលេនះ ្រពះបរមេពធសិត្វែហហមេ យហ្វូង្រតី
្រ ច់រកចណីំ  ក៏េទដល់ទីេនះ   ។    

 ហ្វូង្រតីេឃើញកុកេនះ   ក៏េពលគថទី ១ ថ 
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ភទទេក  វ យ ំ បកខី  ទិេជ  កុមុទសននិេភ 

វបូសេន្តហិ  បេកខហិ មនទមេនទ វ  ឈយតិ  ។ 

សត្វ ្ល បេនះ  ្រសួលបួលេពក  ដូចផក កុមុទ  មន ្ល ប

ទងំពីរសម្លបេហើយ  ឈរសកុំក កដូ់ចជមនកម្ល ងំ

េខ យ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  មនទមេនទ វ  ឈយតិ  បនដល់ 

កុកឈរសកុំក  ក់ដូចជអស់កម្ល ងំ  េធ្វើជមិនដឹងមិនឮអ្វីទងំអស់  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វសម្លឹងេមើលកុកេនះេហើយ េទើបេពល

គថទី ២ ថ 

នស   សីលំ  វជិនថ  អនញញ យ  បសំសថ 

អេម្ហ  ទេិជ  ន  បេលត ិ េតន  បកខី   ន  ផនទតិ  ។ 

អនកទងំ យ មិនដងឹចបស់ នូវសីលរបស់កុកេនះេទ 

អនកទងំ យ មិនដឹងេហើយនគំន សរេសើរ សត្វ ្ល ប

មិនែមនរក នូវេយើងេឡើយ េ្រពះេហតុេនះ េទើបសត្វ

្ល ប  ( េនះ )  មិនកេ្រមើកខ្លួន  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  អនញញ យ  ែ្របថ មិនដឹងចបស់  ។ 

 បទថ  អេម្ហ  ទិេជ  ន  បេលតិ  េសចក្ដថី  សត្វ ្ល បេនះមិន

ែមនរក   មិនែមន្រគប់្រគងពួកេយើងេឡើយ  ែតជញជឹ ងគតិថ  ប ្ដ ្រតី
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ទងំេនះ    អញនឹងចឹកមួយ សីុេទហន៎   ។ 

 បទថ   េតន  បកខី   ន  ផនទត ិ    េសចក្ដីថ   េ យេហតុេនះ 

េទើបសត្វ ្ល បេនះ  មិនកេ្រមើកខ្លួន  ។ 

 កល្រពះបរមេពធិសត្វេពលយ៉ងេនះ  ហ្វូង្រតីក៏បញ់ទឹកឲយ 

កុករត់េទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ កុកកនុងកលេនះ បនមកជភកិខុ កុហក

កនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណកេស្ដច្រតី  គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា ពកជាតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ េកតជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុង្រកុង េកត  ្រទង់្របរពធ 

េកត្រពហមណ៍ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ  

េក  នុ   េខ  ភគ    េហតុ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ចែំណកេរឿង ៉ វកនុងជតកេនះ ទងំកនុងអតតី ទងំកនុងបចចុបបនន 

បនេពលទុកេហើយកនុង   ឯកនបិត   ខងេដើមេនះឯង  ។ 

 កនុងកលែដល្រពះសមម សមពុទធ េស្ដចយងេទកន់វ ិ រភិកខុទងំ

យ្រកបបងគទូំលសួរថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ែដលេឈម ះថ េសច

ក្ដី្រស ញ់េនះ  នឹង ងំេនបនដូចេម្ដច   េហើយេពលគថទី ១  ថ 

េក  នុ  េខ  ភគ   េហតុ ឯកេចច  ឥធ  បុគគេល 

អតវី  ហទយ ំ នពិ្វ តិ   ចិត្តញច បិ  បសីទតិ  ។ 

បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ  េហតុអ្វីហន៎  ហឫទយ័្រតជក់  យ៉ង

ៃ្រកែលង ទងំចិត្តក៏្រជះថ្ល កនុងបុគគលពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ  ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះដូេចនះថ អ្វីហន៎ជេហតុឲយបុគគលពួកខ្លះកនុង

េ កេនះ ្រគន់ែតេឃើញគន ភ្ល ម ហឫទយ័្រតជក់យ៉ងៃ្រកែលង  គឺ
្រតជក់ដូចយកទឹក្រកអូបទងំពន់ក្អមមកេ្រ ចដូេចន ះ   ។    បុគគលពួក 

ខ្លះមិនសងប ់  បុគគលពួកខ្លះ្រគន់ែតេឃើញគន ភ្ល ម   ក៏មនចិត្ត្រជះថ្ល ហួង  
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ែហងគន េ យអំ ចៃនេសចក្ដី្រស ញ់  បុគគលពួកខ្លះមិនហួងែហង

គន   ។ 

 ្រគេនះ   ្រពះអរហន្តសមម មពុទធ   កល្រទង់សែម្ដងេហតុៃនេសចក្ដី
្រស ញ់ដល់ភិកខុទងំេនះ  េទើប្រ ស់គថទី ២ ថ   

បុេព្វវ  សននិ េសន បចចុបបននហិេតន   

ឯវន្តំ  ជយេត  េបម ំ ឧបលំវ  យេថទេក  ។ 

េសចក្ដី្រស ញ់េនះ   រែមងេកើតេ យេហតុពីរយ៉ង  

គឺេ យធ្ល ប់េនរួមគន កនុងកលមុន ១  េ យករទនុំក

ប្រមុងគន កនុងបចចុបបននេនះ ១ ដូចជឧបបលែដលដុះកនុង

ទឹក   េ យេហតុពីរយ៉ង  គឺទឹក ១   ភក់  ១  ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ យ ធមម េសចក្ដី
្រស ញ់េនះ រែមងេកើតេ យេហតុពីរយ៉ង គឺធ្ល បប់នជម  បិ   

បុត្ត ធី  បងប្អូន្របុស  បងប្អូន្រសី  ្វ មី  ភរយិ  ឬមិត្តសម្ល ញ់នឹងគន   

កនុងជតមុិន ធ្ល ប់េនរួមគន យ៉ងជិតសនិទធពីមុនមក េសចក្ដី្រស ញ់េនះ 

រែមងមនិលះបង ់  គងជ់ប់ មេទ  សូមបកីនុងភពដៃទ  េ្រពះករេនរួម

គន កនុងកលមុន ១  មយង៉េទៀត េសចក្ដី្រស ញ់េនះ រែមងេកើតេ្រពះ

ករទនុំកប្រមុងគន កនុងបចចុបបននេនះ ១ េសចក្ដី្រស ញ់េនះ រែមងេកើត

េឡើងេ្រពះេហតុពីរយ៉ងេនះ  េ្រប បដូចឧបបលែដលដុះកនុងទឹកដូេចន ះ 
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គឺដូចជឧបបលនិងបុបផជតិេផ ងៗ ែដលេកើតកនុងទឹក ដុះកនុងទឹកបន

េ យេហតុពីរយ៉ង  គឺទឹកនិងភកយ៉់ង    េសចក្ដី្រស ញ់េនះ ក៏

រែមងេកើតេឡើងេ្រពះេហតុពីរយ៉ង   យ៉ងេនះ  ដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពហមណ៍និង្រពហមណីកនុងកលេនះ 

បនមកជជនទងំពីរកនុងកលឥឡូវេនះ ឯបុត្ត គឺ  តថគត េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា សាេកតជាតក ទី ៧ ។ 
 

អដ្ឋកថ ឯកបទជតក  
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

កុដុមពិកៈមន ក់  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ឥងឃ 

ឯកបទំ  ត  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កុដុមពិកៈអនក្រកុង វតថមីន ក់ ៃថងមួយ បុត្តរបស់គត់

អងគុយេនេលើេភ្ល បនសួរបញ្ហ ែដលមនេឈម ះថ អតថទ្វ រ គបឺញ្ហ សួរ

អពីំទ្វ រចូលេទរក្របេយជន៍   ។   កុដុមពិកៈេនះគិតថ    បញ្ហ េនះជ

ពុទធវស័ិយ   អនកដៃទមិន ចេ ះ្រ យបញ្ហ េនះបន  េទើបនបុំត្តេទ

កន់វត្តេជតពន  ថ្វ យបងគ្ំរពះអរហន្តសមម សមពុទធ  េហើយ្រកបបងគទូំល



552 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ទរកេនះបនអងគុយេលើេភ្ល ខញុ ្ំរពះអងគ បន

សួរបញ្ហ េឈម ះ  អតថទ្វ រ  ខញុ ្ំរពះអងគមិនដឹងបញ្ហ េនះ  េទើបមកទីេនះ  

សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់បញ្ហ េនះចុះ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសក  ទរកេនះ ជអនក

ែស្វងរក្របេយជន៍ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ក៏មិនែមនេទ   សូមប ី
កនុងកលមុន ក៏ជអនកែស្វងរក្របេយជន៍ បនសួរបញ្ហ េនះនឹងបណ្ឌិ ត 

សូមបបុី ណបណ្ឌិ ត ក៏បន្របប់ទរកេនះេហើយែដរ  ប៉ុែន្តទរកេនះច ំ

មិនបនេ្រពះសេងខបៃនភពបិទបងំ     េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីត

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតីតកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលេសដ្ឋី   ។   ្រគេនះ 

កុមរតូចែដលជបុត្តរបស់្រពះបរមេពធិសត្វអងគុយេលើេភ្ល  សួរបញ្ហ ថ 

បពិ្រតបិ  សូមបិ ្របប់បទមួយ ែដលជផ្លូ វឲយដល់្របេយជន៍មិន

ែមនតិច  ្រតឹមែតបទមួយប៉ុេ ្ណ ះដល់កូន  េហើយេពលគថទី ១ ថ  

ឥងឃ  ឯកបទំ  ត អេនកតថបទស តិ ំ

កិញចិ   សងគហិតំ  ្រពហិូ េយនេតថ  ធេយមេស  ។ 

បពិ្រតបិ   េយើងញុងំ្របេយជនឲ៍យសេ្រមច  េ យបទ

 សូមអេញជើញេ ក្របបនូ់វបទេនះែតមួយ ែដល
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្រស័យនូវបទ ជ្របេយជន៍េ្រចើន ែដលសេ្រងគ ះ ( រួម

ចូល  )   ែតមួយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ឥងឃ ជនិបតចុះកនុងអតថថ អង្វរករ   

ឬេ្រកើនរលឹំក  ។   

 បទថ   ឯកបទំ   េសចក្ដីថ   បទមួយជបទេហតុ,    ឬបទៃន 

ពយញជនៈមួយែដល ្រស័យនូវេហតុ  ។ 

 បទថ    អេនកតថបទស តិំ     េសចក្ដីថ   ្រស័យនូវបទ

ៃន្របេយជន៍    គឺបទៃនេហតុមិនែមនែតមួយ  ។    

 បទថ   កិញចិ   សងគហិត ំ  ្រពូហិ   េសចក្ដីថ   សូមេ កឪពុក

្របប់នូវបទឯ នីមួយ ែដលសេ្រងគ ះដល់បទទងំ យដ៏េ្រចើន ។ 

បលីកែន្លងខ្លះក៏យ៉ងេនះឯង  ។         

 បទថ  េយនេតថ  ធេយមេស   បនដល់  បុត្តេនះសួរថ 

េយើងទងំ យញុងំេសចក្ដីចេ្រមើនរបស់ខ្លួនឲយសេ្រមច  េ យបទឯ

ែដល ្រស័យនូវ្របេយជន៍ដ៏េ្រចើន សូមេ កឪពុក្របប់នូវេសចក្ដី
ចេ្រមើនេនះដល់ខញុ  ំ ។ 

 ្រគេនះ  បិ   កលនឹង្របប់កុមរតូចេនះ  េទើបេពលគថទី 

២  ថ  

ទេកខ េយយកបទំ  ត អេនកតថបទស តិ ំ
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តញច   សីេលន  សំយុត្ត ំ ខន្តយិ  ឧបបទិត ំ

អលំ   មិេត្ត  សុខេបតុំ   អមិ ្ត នំ  ទុខយ    ។ 

ែនកូន េសចក្ដីឧស ហ៍ ( ្របកបេ យញណ ) ជបទ

ែតមួយ ែដល ្រស័យនូវបទ ជ្របេយជន៍េ្រចើន ែត

េសចក្ដីឧស ហ៍េនះ   ្របកបេ យសីល   ្របកបេ យ 

ខន្តិធម ៌  ចញុងំពួកមិត្តឲយសុខ  ឬេដើមបេីសចក្ដីទុកខ 

ដល់ពួកបុគគលមិនែមនជមិត្ត  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ   ទេកខ េយយកបទំ  ត   េសចក្ដីថ 

បទមួយគឺ  េសចក្ដីពយយម  ។  េសចក្ដីពយយមែដល្របកបេ យ

ញណៃនបុគគលអនកឈ្ល ស ែដលញុងំ ភឲយេកើតេឡើង េឈម ះថ  

េសចក្ដីពយយម  ។ 

 បទថ   អេនកតថបទស តិំ   បនដល់  វរីយិៈមន្របករដូច

េពលេហើយយ៉ងេនះ   ្រស័យេ យបទៃន្របេយជន៍ដ៏េ្រចើន  ។  

 សួរថ   ្របកបេ យបទអ្វី ? 

 េឆ្លើយថ ្របកបេ យបទមនសីលជេដើម េ្រពះេហតុេនះឯង 

េទើបេ កេពលថ  ែតេសចក្ដីឧស ហ៍េនះ   ្របកបេ យសីលជេដើម   ។ 

  េសចក្ដអីធិបបយថ េសចក្ដពីយយមេនះ្របកបេ យ ចរៈ

និងសីល  ដល់្រពមេ យអធិ សនខន្តី  ច គឺមនសមតថភពេដើមប ី
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ញុងំមតិ្តទងំ យឲយេនជសុខបន ឲយេកើតេសចក្ដីទុកខដល់ស្រតូវទងំ

យបន បុគគល្របកបេ យកុសលនិងវរីយិៈ ែដល្របកបេ យ

ញណ ែដលញុងំ ភឲយេកើត ដល់្រពមេ យ ចរៈនិងខន្តិធម ៌ េរឿង

អ្វីមិន ចញុងំមតិ្តឲយេនជសុខ  ឬញុងំស្រតូវឲយេនជទុកខេនះ ។ 
 ្រពះបរមេពធិសត្វេ ះ្រ យបញ្ហ េនះដល់បុត្តដូេចនះ  បុត្តេនះ

បនញុងំ្របេយជន៍របស់ខ្លួនឲយសេ្រមច មន័យែដលបិ ្របប់     

េ្រកយអពីំចុត ិ  ក៏េទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ   េទើប្រទង់្របកសសចចធម ៌  លុះចប់សចចធម៌   បិ និងបុត្តទងំពីរ

េនះ បនសេ្រមចេ បត្តិផល    េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ   បុត្តកនុង

កលេនះ  បនមកជបុត្ត  ( កុដុមពិកៈ )  កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក

េសដ្ឋ្ីរកុងព ណសី គឺ   តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា ឯកបទជាតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ ហរតិមតជតក  
 

  ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័  ្រទង់្របរពធ្រពះ

បទអជតសត្តុ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្ដើមថ 

សីវសិមប ិ  មំ  សន្តំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ ្រពះបទម េកសល ្រពះ ជបិ របស់្រពះ

បទេកសល ្រពះ ជទន្រពះ ជធី ដល់្រពះបទពិមពិ រ បន្រពះ

ជទន្រសុកកសីជតៃម្លស្រមប់្រសង់ទឹកដល់្រពះ ជធី   ។  ្រពះេទវ ី
េនះ កល្រពះបទអជតសត្តុ េធ្វើបិតុឃតកមម ក៏បនអស់្រពះជនមេ្រពះ

េសចក្ដ្ីរស ញ់កនុង្រពះ ជ  ។  ្រពះបទអជតសត្តុ េនះ  សូមបកីល

្រពះម អស់្រពះជនមេទេហើយ  ក៏គង់េន្រគប្់រគង្រសុកេនះដែដល   ។  

 ្រពះបទេកសល្រទង់្រពះត្រមះិថ    អញមនិឲយ្រសុកែដលជរបស់

្រតកូលដល់េចរែដលសម្ល បប់ិ េទ  េទើបេធ្វើស្រងគ មជមួយនឹង្រពះបទ

អជតសត្តុ    េពលខ្លះ  មច ស់ពូឈនះ  េពលខ្លះ មច ស់កមួយឈនះ   ។   ប៉ុែន្ត

េពល  ្រពះបទអជតសត្តុ ្រទង់ឈនះ េពលេនះ ក៏្រទង់េ មនស  

ចងទង់េលើរថចូលេទកន់នគរេ យយសដ៏ធៃំ្រកែលង េពល  ្រទង់

ប ជយ័ េពលេនះ ក៏្រទងេ់ទមនស  មិនឲយអនក ដងឹេឡើយ  យង

ចូលកន់នគរ  ។ 
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 ៃថងមួយ ភកិខុទងំ យសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ វុេ  

្រពះបទអជតសត្តុ  ្រទង់ឈនះមច ស់ពូេហើយ ក៏្រទង់េ្រតកអរ កល្រទង់

ប ជយ័ ក៏្រទង់េទមនស   ។  ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់េ ង

ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនក

ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។   កលភិកខុទងំេនះ

្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប

្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន  ្រពះបទអជតសត្តុ េនះ  កល្រទង់ឈនះ   

ក៏សបបយ្រពះទយ័  កល្រទង់ប ជ័យក៏្រទងេ់ទមនស ែដរ  េហើយ្រទង់

នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តកែងកបេខៀវ  ។  ្រគេនះ 

មនុស ទងំ យ  បន ក់លបេដើមបចីប់្រតីកនុងសទឹងនិងេ្រជះជេដើម  ។ 

មន្រតជីេ្រចើន ចូលេទជប់កនុងលបមួយ   ្រគេនះ   មនពស់មួយចង់

សីុ្រតី  េទើបចូលេទកន់លបេនះ  ។   ្រតីជេ្រចើនមកេចមេ មចឹកពស់

េនះ រហូតទល់ែតហូរឈម  ។  ពស់គម នទីពឹងខ្ល ច ្ល ប់  េទើបេគច

េចញ មមត់លប  បនទទួលករឈចឺប់  េដកេនេលើៃផទទឹក  ។   កនុង

ខណៈេនះ  កែងកបេខៀវេឡើងេទទេំលើខនងលប   ។   ពស់ កលមិនបន
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នូវទីពឹង   េឃើញកែងកបេដកេនេលើលបេនះ    កលនឹងសួរថ   សមម  

នីលមណ្ឌូ ក  ឥេមសំ   មចឆ ន ំ  កិរយិ   រុចចតិ  តុយ្ហ ំ   ែនសម្ល ញ់

កែងកប  កិរយិរបស់្រតទីងំេនះ េពញចិត្តដល់អនកែដរឬ   េទើបេពល

គថទី ១  ថ 

សីវសិមប ិ មំ  សន្ត ំ បវដិ្ឋំ  កុមនិ  មុខ ំ

រុចចេត  ហរ ិ ម  យ ំ មំ  ខទន្តិ  មចឆក  ។ 

មន លអនក ជកូនៃនហរតិមណ្ឌុ កម  ្រតីទងំ យសីុ

នូវេយើង  ែដលជសត្វមនពិស  ែដលចូលេទកន់មត់

លប  េ យេហតុ   េហតុេនះ េពញចិត្ត  ( ដល់អនក

ែដរឬ  )  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   សីវសិមប ិ  មំ  សន្តំ  បនដល់ 

នូវខញុ ែំដលជសត្វមនពិស  មកេហើយ  ។   

  បទថ  រុចចេត   ហរ ិ ម    យ ំ មំ  ខទន្ត ិមចឆក  េសចក្ដី
ថ  ពស់េពលថ អនកជបុត្តកែងកបេខៀវ អនកគប់ចិត្តកនុងេហតុេនះឬ ។  

 ្រគេនះ កែងកបក៏េពលនឹងពស់ថ ែនសម្ល ញ់ ្រតូវេហើយ ខញុ  ំ

េពញចិត្ត  ។      

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ? 

 េឆ្លើយថ    េ្រពះ្របសិនេបើហ្វូង្រតីមកដល់កែន្លងអនក    អនកក៏ែតង 
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សីុ្រតីេនះ  ចែំណកហ្វូង្រតីក៏រែមងសីុអនក  ែដលេទកនក់ែន្លងរបស់ខ្លួន 

ករេខ យកម្ល ងំកនុងកែន្លងរកសីុ  កនុងទីជែដនេរៀងខ្លួនៗ  រែមងមិនមន  

េហើយេពលគថទី ២ ថ  

វលុិមបេតវ  បុរេិ    យវស  ឧបកបបត ិ

យទ  ចេញញ  វលុិមបន្ត ិ េ   វលុិេ ្ត   វលុិមបតិ  ។   

( ឥស រភព ) របស់បុរសេនះ បន្រប្រពឹត្តេទ ដ ប   

បុរស  ( េនះ )  រែមងរបឹជន ់ ( ជនដៃទ ដ បេនះ ) លុះ

ពួកជនដៃទ  ( បនឥស រភព )  រែមងរបឹជន់វញិ  កនុង

កល    បុរសអនករបឹជន់េនះ   ្រតូវពួកជនដៃទរបឹជន ់

វញិ   កនុងកលេនះ  ។    

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ     វលុិមបេតវ   បុរេិ     យវស

ឧបកបបត ិ េសចក្ដីថ  ករមនឥស រភព រែមងសេ្រមច  រែមង្រប្រពឹត្ត

េទដល់បុរសដ ប  បុរសេនះ រែមងរបឹជន់ជនដៃទ ដ បេនះ  ។ 

អធិបបយថ  បុរសេនះ ចរបឹជន់បនរហូតអស់កលជនិចច  ។ 

 បទថ  យទ  ចេញញ  វលុិមបន្តិ  គឺ   លុះជនដៃទបនឥស រភព

មកជះិជនខ់្លួនដ ប   ។ 

 បទថ   េ    វលុិេ ្ត    វលុិមបត ិ  េសចក្ដថី   ្រគេនះ   បុរស

អនករបឹជនអ់នកដៃទេនះ  រែមង្រតូវអនកដៃទរបឹជន់វញិ  ។ 
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 កល្រពះេពធិសត្វវនិិចឆ័យក្ដីេហើយ ហ្វូង្រតីដឹងថ ពស់េខ យ

កម្ល ងំ គិតថ នឹងចប់ស្រតូវ េទើបនគំន េចញអពីំមត់លប េធ្វើពស់ឲយ

ដល់នូវករវនិស គឺអស់ជីវតិេនកនុងទីេនះឯង  េហើយក៏េចៀសេចញេទ  ។   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ពស់កនុងកលេនះ  បនមកជ្រពះបទ 

អជតសត្តុកនុងកលឥឡូវេនះ     ឯកែងកបេខៀវ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
ចប ់អដឋកថា ហរិតមាតជាតក ទី ៩ ។ 

 

អដ្ឋកថ ម បិងគលជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

េទវទត្ត    េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ    សេព្វ   

ជេន  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 កលភិកខុ េទវទត្តចង ឃតនឹង្រពះ ្ដ  លិចចុះេទកនុងែផនដី 

ែកបរេខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពន កន្លងេទបន ៩ ែខ  អនកនគរ វតថី និងអនក

ែដនទងំអស់ េ្រតកអររកី យថ េទវទត្តែដលជបន្ល របស់្រពះពុទធអងគ

្រតូវែផនដី្រសូបេហើយ  េពលេនះ ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់កមច ត់ស្រតូវបន

េហើយ    អនកជមពូទ្វីបទងំអស់   ពួកយក     ភូត   និងេទវ ទងំ យ   ក៏ 
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េ្រតកអរេពលពកយយ៉ងេនះ  ដូចគន   ។  

 ៃថងមួយ ភកិខុទងំ យអងគុយ្របជុកំនុងេ ងធមមសភ សនទនគន ថ 

វុេ ទងំ យ  កលេទវទត្ត្រតូវែផនដី្រសូបយ៉ងេនះ  ម ជនក៏

េ្រតកអរថ េទវទត្តែដលជបន្ល របស់្រពះពុទធអងគ ្រតូវែផនដី្រសូបេហើយ ។ 

្រពះបរម ្ដ   េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ  ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន

េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។    កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ   បពិ្រត្រពះអងគ

ដ៏ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ

កលេទវទត្ត ្ល ប់  ម ជនេ្រតកអរសបបយរកី យ  មនិែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន ក៏ម ជនេ្រតកអរ

សបបយរកី យែដរ    េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  មន្រពះ ជ្រពះនមថ  ម បិងគលៈ  េ យ

ជសមបត្តកិនុងនគរព ណសីេ យអធម៌ែដលជធម៌មនិេសមើ  េធ្វើបប-

កមមេ យអគតិ  មនឆនទ គតិជេដើម  ជញជក់យកផល្របេយជនអ៍ពីំ

ម ជនេ យ ជញ   របឹយកពនធ ករឥត្រ ្របណី  ដូចកំ តអ់េំព

ែដលេ្រគ ងយន្តគបដូេចន ះ  ។  ្រពះបទម បិងគលៈេនះ  ជបុគគល

កចរងឹត្អងឹ  មិនមនសូមប្ីរតឹមែតករ ណិត សូរដល់អនកដៃទ  មនិជ
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ទី្រស ញ់ មិនជទីេពញចិត្តៃនពួក្រស្ដី បុត្ត ធី  កនុង ជ ងំ សូមបពួីក

មតយ  ្រពហមណ៍ និងគហបតជីេដើម  េ្រប បដូចធូលីកនុងែភនក ដូច

្រកួសកនុងដុបំយ  និងដូចបន្ល ែដលមុតែកងេជើងដូេចន ះ  ។   ្រគេនះ ្រពះ

ម សត្វបនជឱរសៃន្រពះបទម បិងគលៈេនះ   ។    ្រពះបទម

បិងគលៈេនះ  េ យ ជយអស់កលយូរេហើយ  ក៏េ យទិវងគតេទ  ។ 

កល្រពះបទម បិងគលៈេ យទិវងគតេទេហើយេនះ អនក្រសុកទងំ

អស់ក៏េ្រតកអរ  សបបយរកី យ  ញញឹមញែញម  ្រសស់្រ យយ៉ង

ខ្ល ងំ  បូជសព្រពះបទម បិងគលៈេនះេ យឧស ១ ពន់រេទះ   លត់

េជើងថករេ យទឹកេ្រចើនពន់ក្អម   េហើយអភិេសក្រពះេពធិសត្វឲយេឡើង

្រគង ជយ   ។   មនុស ទងំេនះេ្រតកអររកី យថ   ពួកេយើងបន្រពះ ជ 

ែដល ងំេនកនុងធមេ៌ហើយ  យសគរែហសបបយៃ្រកែលង   ក់ែតង

្រពះនគរេ យេ្រគ ងលម្អេផ ងៗ  េធ្វើេ ង មទ្វ រ្រសុក្រគប់ទ្វ រ  អងគុយ

បរេិភគេនកនុងេ ងែដលបន ក់ែតងេហើយ   មនៃផទដីេ យ យេ យ

ជនិងផក េឈើ   ។     ឯ្រពះបរមេពធិសត្វក៏្របថប់គង់្រទ្រទង់យសដ៏ធំ

ៃ្រកែលង   េលើបល្ល័ងកែដលបងំេ យេស្វតចឆ្រតេនកនុងេ ងែដល្រប ប់

ក់ែតងេហើយ   ។   ពួក មតយ  ្រពហមណ៍  គហបត ី និងម្រន្តី ជករ  

អនកយមទ្វ រជេដើម  ឈរេចមេ ម   ។   ្រគេនះ  មនទ្វ របលបុរស

មន ក់ ឈរេនកនុងទីមិនឆង យបនដកដេង្ហើមធំៗ  ែ្រសកយ ំ   ។   ្រពះបរម
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េពធិសត្វទតេឃើញទ្វ របលេនះ ក៏សួរថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  កល្រពះ 

បិ របស់េយើងេ យទិវងគតេហើយ  ជនទងំពួងេគរកី យ េ្រតកអរ 

េលងមេ ្រសព  ចែំណកអនក្រតឡបជ់ឈរយេំទវញិ  កលនឹង្រ ស់

សួរថ  ្រពះបិ របស់េយើងជទី្រស ញ់  ជទីេពញចិត្តរបស់អនកឬ  

េទើបេពលគថទី  ១  ថ  

  សេព្វ   ជេន  ហឹសិេ   បិងគេលន 

 តសមឹ  មេត  បចចយ ំ េវទយន្ត ិ

 បិេយ  នុ  េត   សិ   អកណ្ហ េនេ ្ត  

 ក ម   នុ  ត្វំ  េ ទសិ  ទ្វ របល  ។ 

 ជនទងំអស់  ្រតូវេស្ដចបិងគលៈេបៀតេបៀនេហើយ  កល

េស្ដចេនះ  េ យទិវងគតេហើយ   ជនទងំ យ   រែមងបន

នូវេសចក្ដីេ្រតកអរ   មន លទ្វ របល  េស្ដចអកណ្ហ េន្រត  ជ

ទី្រស ញ់របស់អនកឬ    េ្រពះេហតុអ្វីបនជអនកយ ំ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ហឹសិេ   េសចក្ដីថ  ្រតវូេបៀតេបៀន

េ យ ជញ និងពនធ ករេផ ងៗ  ។ 

 បទថ  បិងគេលន  ែ្របថ   មនែភនកេលឿង   ដបតិថ   ្រពះបទ 

បិងគលៈេនះ  មន្រពះេន្រតទងំពីរេលឿង  មនពណ៌ដូចែភនកឆម   េទើប

មន្រពះនមថ បិងគលៈ  ។ 



564 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
 បទថ   បចចយ ំ េវទយន្តិ   គនឺគំន េ្រតកអរ  ។ 

 បទថ   អកណ្ហ េនេ ្ត    គឺមន្រពះេន្រតេលឿង  ។ 

 បទថ   ក ម   នុ  ត្វំ   គឺេ្រពះេហតុអ្វី  បនជអនកយ ំ ។ 

 អនកយមទ្វ រេនះ ្ដ បព់កយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ  េទើប 

្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូលបងគមំិនែមនយេំ្រពះ្រពះបទ

ម បិងគលៈេនះេ យទិវងគតេទ    កបលរបស់ទូលបងគបំនសុខេហើយ 

េ្រពះ្រពះបទម បិងគលៈេនះ កលេស្ដចចុះនិងេស្ដចេឡើងកន់

្រប ទ ្រទង់េខកកបលទូលបងគមំ្ដងៗ ៨ ្រកញរ  ដូចេខកេ យញញួរ

ជងមសដូេចន ះ  កល្រទង់យងេទកន់បរេ កេហើយ  នឹងេខក

កបលពួកនិរយបលខ្លះ  យម ជខ្លះ ដូចេខកកបលទូលបងគែំដរ    

េពលេនះ  និរយបលគិតថ  ្រពះបទម បិងគលៈេនះ េបៀតេបៀនពួក

េយើងខ្ល ងំ ស់  េហើយនឹងនមំកទុកកនុងមនុស េ កេនះវញិ កលេបើ
ដូេចន ះ ្រទង់នឹងេខកកបលទូលបងគេំទៀត  កលនឹង្របកសេសចក្ដេីនះ 

េទើបេពលគថទី ២ ថ 

 ន  េម  បិេយ  សិ  អកណ្ហ េនេ ្ត  

 ភយមិ   បចច គមនយ  តស  

 ឥេ   គេ   ហឹេសយយ  មចចុ ជ ំ

 េ    ហឹសិេ   េនយយ  បុន ឥធ  ។  
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េស្ដចអកណ្ហ េន្រត   មិនែមនជទី្រស ញ់របស់ខញុ េំទ  

ខញុខំ្ល ចេស្ដចេនះ្រតឡបម់កវញិ ( េ្រពះេស្ដចេនះ )  

េទអពីំមនុស េ កេនះ គបបេីបៀតេបៀន នូវមចចុ ជ 

មចចុ ជេនះ ែ្រកង្រតូវេស្ដចបិងគលៈ េបៀតេបៀនេហើយ   

គបបនីមំកទុក  កនុងមនុស េ កេនះវញិ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ កលនឹង្រ ស់លួងេ មអនកយម

ទ្វ រេនះថ ្រពះ ជអងគេនះ ្រតូវេគដុតេ យឧស ១ ពន់រេទះ ្រតូវេគ

យកទឹកេ្រ ចទងំរយឆន ងំ       សូមបបីរេិវណៃ្រពសម នរបស់្រពះ ជ

េនះ េគបិទបងំជុវំញិេហើយ   ម្រប្រកតីអនកេទកន់បរេ កេហើយ ក៏

េទកន់ទីដៃទ  េគនឹងមនិ្រតឡប់មកេ យ ងកយេនះេទៀតេទ   អនកកុំ

ខ្ល ចេឡើយ    េទើបេពលគថេនះថ  

ទេឌ   ហសហេស ហិ សិេ ្ត   ឃដសេតហិ  េ  

បរកិខិ ្ត   ច    ភមូ ិ ម  ភយិ  នគមិស តិ  ។   

្រពះបទបិងគលៈេនះ  េគដុតេ យឧស ១ ពនដ់ឹក  េគេ្រ ច

េ យទឹកមួយរយក្អម  ឯទីស្រមបដុ់តេគបិទបងំជុវំញិេហើយ  

អនកកុភំយ័េឡើយ  េស្ដចបិងគលៈេនះនឹងមិនមកវញិបនេទ  ។ 

 ងំអពីំេនះមក បុរសអនកយមទ្វ រេនះក៏ធូរចិត្ត  ។  ចែំណក

្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់េ យ ជយេ យធម៌   ្រទង់បេំពញបុណយ   មន 



566 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
ទនជេដើម    េហើយេស្ដចក៏េទ មយថកមម   ។  

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះបទម បិងគលៈកនុងកលេនះ  បន

មកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯ្រពះឱរស គឺ  តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា មហាបិងគលជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់ ឧបាហនវគគ ទ ី៩ ។ 

 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះ គឺ 
  

 ឧបហនជតក ១  វ ី ថូណជតក ១ វកិណ្ណកជតក  ១ 

 អសិ ភុជតក   ១      វចឆនខជតក   ១      ពកជតក  ១ 

 េកតជតក  ១  ឯកបទជតក  ១    ហរតិមតជតក  ១ 

 ម បងិគលជតក ១  ។ 

3 
 
 



                  

  

សគិលវគគ 
អដ្ឋកថ សព្វទឋជិតក 

  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័   ្រទង់្របរពធ  

េទវទត្ត   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   សិគេ   

មនថេទធ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េទវទត្តញុងំ្រពះបទអជតសត្តុឲយ្រជះថ្ល េហើយ ក៏មនិ ចេធ្វើ
ភសកក រៈែដលេកើតេឡើងេហើយឲយ ងំេនបនយូរ  ។  ភសកក រៈ

របស់េទវទត្តបនអស់េទ  ងំអពីំេពលែដល ( ម ជន ) បនេឃើញ

បដិ រយ៍ិកនុងករែលងដរំនី គិរេីម្លះ៉ ។   

 ៃថងមួយ ភកិខុទងំ យ អងគុយ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ   

វុេ ទងំ យ េទវទត្តញុងំ ភសកក រៈឲយេកើតេឡើងេហើយ កម៏និ

ចេធ្វើឲយ ងំេនបនយូរ ។ ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់ធមម-

សភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ

យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។   កលភិកខុទងំេនះ្រកប

បងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្តមិនែមនញុងំ ភសកក រៈែដល

េកើតដល់ខ្លួនឲយអស់េទ  ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកល 
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មុនកញុ៏ងំឲយអស់េទេហើយែដរ     េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបនជបុេ ហិតរបស់្រពះអងគ េរៀនចប់ៃ្រត

េវទនិងសិលប ្រស្ដ ១៨ ្របករ  េចះេ្រជ្រជះខងបឋវវីជិយមន្ត  ែដល

េ ថ បឋវវីជិយមន្តេនះ គមឺន្ត្រតឡប់ចិត្តឲយវេង្វង ។ ៃថងមួយ ្រពះ

េពធិសត្វគតិថ នឹង ្វ ធយយមន្តេនះ េទើបអងគុយ ្វ ធយយមន្តេលើផទ ងំ 

ថមមួយ ដបតិថ មន្តេនះអនកែដលមនចតិ្ត យមយ ចបំនមិនល្អ មិន

ចនឹងឲយសេ្រមចបន េ្រពះេហតុេនះ េទើប្រពះេពធិសត្វ ្វ ធយយ

កនុងទីដូេចន ះ  ។   េនេពលែដល្រពះេពធិសត្វ ្វ ធយយមន្តេនះ   មន

ចចកមួយេដកេនកនុងរូងមួយ បនឮមន្តេនះែដរ បនចរំហូត ទ ត់ 

េ្រពះចចកេនះ កនុងអត្តភពកន្លងេទជ្រពហមណ៍មន ក ់ ែដលជអនក

ទ ត់ជនំញែផនកខងបឋវវីជិយមន្តេនះ  ។  ្រពះេពធិសត្វ ្វ ធយយ

េហើយក៏េ្រកកេទ រួចេពលថ មន្តរបស់េយើងេនះ ទ ត់ជនំញហន៎  ។  

ចចកេនះេចញអពីំរូង េពលថ ែន្រពហមណ៍ដ៏ចេ្រមើន មន្តេនះ ទ ត់

ជនំញដល់េយើងៃ្រកែលងជងេ កេទេទៀត េហើយក៏រត់េចៀសេចញ

េទ  ។  ្រពះេពធិសត្វគិតថ  ចចកេនះ នឹងេធ្វើអកុសលធមដ៌៏ធងន់  េទើប

េដញ មេទបនបន្តិច  ចចកករ៏ត់ចូលៃ្រព  ។   
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 ចចកេនះេទខចំចកញីមួយ  កលចចកញីេនះសួរថ  អ្វីេនះ ? 

 ចចកេនះសួរថ   មយ្ហ ំ   ជនសិ   ន  ជនសិ   នង គ ល់

េយើងឬមនិ គ ល់ ?   

 ចចកញីេនះេឆ្លើយថ  ម  ជនមិ  មិ  ចស ខញុ ំ គ ល់

េ កមច ស់  ។ 

  ចចកេនះ យបឋវវីជិយមន្តេធ្វើចចក ប់រយឲយេនកនុងអំ ច 

េធ្វើសត្វេជើង ៤ មនដរំ ីេសះ  ខ្ល  ទន យ ្រជូក និង្រមឹគជេដើម ទងំអស់

ទុកកនុងសមន ក់ខ្លួនេហើយ  បនជេស្ដចសត្វេឈម ះថ  សព្វទឋៈ  ចចក

ញីមួយជអគគមេហសី  ។  ជសីហ៍ឈរេនេលើខនងដរំពីីរ េស្ដចចចក

អងគុយេនេលើខនង ជសីហ៍ជមួយនឹងចចកញីែដលជអគគមេហសី  ប់

ថជយសដ៏ធៃំ្រកែលង  ។  េស្ដចចចក្រសវងឹេ យយសដ៏ធេំនះ  េកើត

មនះគិតដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តនិគរព ណសី ែហហមេ យសត្វ

េជើង ៤ ទងំពួង េទដល់ទីមិនឆង យអពីំនគរព ណសី មនបរស័ិទជ

បរ ិ រ ១២ េយជន៍  ។  េស្ដចចចកេនះ េនមិនឆង យប៉ុនម ន បញជូ ន

សនេ៍ទថ្វ យ្រពះ ជថ  ្របគល់ ជសមបត្តិឲយឬក៏ចបងំ ?   

 អនកនគរព ណសីខ្ល ចតក់ស្លុត  បិទទ្វ រនគរយ៉ងម ំ  ។  ្រពះ

េពធិសត្វចូលគល់្រពះ ជ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  សូម្រពះអងគ

កុខំ្ល ច ករតសូ៊េ យករចបំងជមួយនឹងចចកេឈម ះសព្វទឋៈ ជភរៈ
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របស់ទូលបងគ ំ េវៀរទូលបងគេំចញេហើយ មិនមនអនកដៃទ ចចបំង

នឹងចចកេនះបនេទ  ។  ្រពះេពធិសត្វលួងេ ម្រពះ ជនិងម ជន

េហើយ  គិតថ  សព្វទឋៈនឹងេធ្វើដូចេម្ដច  េទើបដេណ្ដើ ម ជសមបត្តិបន 

អញនឹងសួរចចកេនះសិន   េទើបេឡើងេលើប៉ម្រតង់ទ្វ រ្រកុងសួរថ  សមម   

សព្វទឋ   កិន្តិ   ក ្វ    ឥមំ    រជជ ំ    គណ្ហិ ស សិ     ែនសម្ល ញ់ 

សព្វទឋៈ    អនកនឹងេធ្វើដូចេម្ដច   េទើបដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តិបន ?  

 សព្វទឋៈេឆ្លើយថ សីហំ  សីហនទ ំ  នទេប ្វ   ម ជន ំ

សេទទន  សន្ត េស ្វ    គណ្ហិ ស ម ិ   េយើងនឹងឲយ ជសីហ៍បន្លឺសីហ- 

នទ េធ្វើឲយម ជនតក់ស្លុតខ្ល ចសេំឡង ជសីហ៍  េហើយនឹងដេណ្ដើ ម

យក ជសមបត្តិ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ  មនឧបយេ ះ្រ យ

បន េទើបចុះអពីំេលើបម៉ ឲយ យសគរេដើរ្របកសថ អនកនគរព ណសី

ទងំអស់ ១២ េយជន៍  ចូរយកេម សែណ្ដ ក ជមសមកបិទរនធ្រតេចៀក

ចុះ  ។  ម ជន ្ដ ប់សំេឡង្របកសេនះេហើយ   នគំន យកេម

សែណ្ដ ក ជមសបិទរនធ្រតេចៀករបស់ខ្លួន   និងសត្វេជើង ៤ ទងំអស់ 

េ យេ ចេទសូមបែីតឆម   មិនឲយឮសេំឡងអនកដៃទ  ។  ្រគេនះ ្រពះ

េពធិសត្វេឡើងេលើប៉មែ្រសកេ េទៀតថ   ែនសព្វទឋៈ  ។   

 េស្ដចចចកសួរថ   មនករអី្រពហមណ៍ ? 

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ  អនកនឹងេធ្វើដូចេម្ដចេទៀត  េទើបដេណ្ដើ មយក 
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ជសមបត្តិេនះបន ? 

  េស្ដចចចកេឆ្លើយថ េយើងនឹងឲយ ជសីហ៍បន្លឺសេំឡង េធ្វើឲយពួក

មនុស តក់ស្លុត ឲយដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់ េហើយេទើបដេណ្ដើ មយក ជ

សមបត្តិ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  អនកមិន ចឲយ ជសីហ៍បន្លឺសីហនទ 

បន េ្រពះ ជសីហ៍មនេជើងមុខេជើងេ្រកយ្រកហម ្អ ត សមបូណ៌

េ យជតិ  នឹងមិនេធ្វើ មពកយរបស់ចចកចស់ដូចជអនកេទ   ។   ចចក

ជសត្វរងឹរូស អួត ង េពលថ ជសីហ៍ទងំ យឈរេសង ម េយើង

អងគុយេលើខនង ជសីហ៍   នឹងឲយ ជសីហ៍េនះបន្លឺសេំឡង  ។   

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ េបើដូេចន ះ ចូរឲយ ជសីហ៍បន្លឺសេំឡងចុះ 

្របសិនេបើអនក ច ។  ចចកក៏ឲយសញញ េ យេជើងដល់ ជសីហ៍មួយែដល

ខ្លួនអងគុយេលើេនះ  េហើយេពលថ ចូរបន្លឺសេំឡង  ។  ជសីហ៍េនះក៏

បិទមត ់ បន្លឺសីហនទេលើកបលដរំ ី៣ ដង  ដូចមិនធ្ល ប់បន្លឺមកអពីំមុន  ។  

ដរំទីងំ យតក់ស្លុត រ ស់ចចកឲយធ្ល ក់េទជិតេជើង ជន់កបលចចក

េនះែបកជលម្អិតតូចធ ំ  ។   ែឆកចចកេនះ ក៏ ្ល ប់េនកនុងទីេនះឯង   ។    

ដរំទីងំេនះ បនឮសេំឡង ជសីហ៍េហើយ ក៏ខ្ល ចចេំពះមរណភ័យ រត់

ជន់គន និងជល់គន   ្ល ប់េនទីេនះឯង  ។   សត្វេជើង ៤ ទងំអស់មន

្រមឹគ ្រជូកជេដើម  មនទន យនិងឆម ជទីបផុំត  េវៀរ ជសីហ៍ទងំ យ
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េចញ  ក៏ ្ល ប់េនទីេនះឯង  ។   ជសីហ៍ទងំ យ ក៏េគចចូលៃ្រព   ។   

គនំរ្រមឹគគរេលើគន ធ្ំរបមណ ១២ េយជន៍  ។   ្រពះេពធិសត្វចុះអពីំប៉ម

េហើយឲយេបើកទ្វ រនគរ  ឲយទូងសគរ្របកសទូេទកនុងនគរថ  អនក្រកុងទងំ 

អស់  ចូរយកេម េចញអពីំ្រតេចៀកចុះ  េហើយ្របសិនេបើ្រតូវករ ច់ក៏

ចូរេរ ើសយកចុះ មនុស ទងំ យបនបរេិភគ ច់្រមឹគ្រសស់ េនសល់ 

ក៏ លេធ្វើេងៀតទុក  ។  បនឮថ ករេធ្វើេងៀត ច់្រមឹគេនះ េកើតេឡើង

កនុង្រគេនះឯង  ។  

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្រ ស់្រពះគថ ២  េនះថ 

សិគេ   មនថេទធ   ច បរ ិ េរន  អតថិេក 

បបុណិ  មហតឹ  ភមូ ឹ ជសិ  សព្វទឋិន ំ ។ 

ចចក រងឹត្អងឹេ យមនះ ្រតវូករេ យបរ ិ រ ( េ្រចើន ) ក៏ដល់

ភូមិសមបត្តដិ៏ធ ំ បនជេស្ដចៃនពួកសត្វមនចងកូមទងំពួង  ។ 

ឯវេមវ  មនុេស សុ េយ  េ តិ  បរ ិ រ  

េ   ហិ  តតថ  ម   េ ត ិ សិគេ   វយិ  ទឋិនំ ។ 

ប ្ដ មនុស ទងំ យ     មនុស       ជអនកមនបរ ិ រ

មនុស េនះ    េឈម ះថជធកំនុងពួកបរ ិ រេនះ    ដូចជចចក 

( បនជធ ំ)  ជងសត្វមនចងកូមទងំ យ  ដូេចន ះឯង  ។  
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 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   មនថេទធ    បនដល់  ចចករងឹត្អឹង
េកើតនូវមនះ  េ្រពះ ្រស័យបរ ិ រ  ។ 

 បទថ  បរ ិ េរន  អតថេិក  គឺ  មនេសចក្ដ្ីរតូវករបរ ិ រឲយេ្រចើន

េទេទៀត  ។ 

 បទថ   មហតឹ  ភមូ ឹ  បនដល់   សមបត្តិដធ៏ ំ ។ 

 បទថ  ជសិ   សព្វទឋិនំ  គឺ    បនជេស្ដចៃនពួកសត្វមន

ចងកូមទងំអស់  ។ 

 បទថ  េ   ហិ  តតថ  ម   េ ត ិ េសចក្ដីថ  បុរសអនកដល់

្រពមេ យបរ ិ រេនះ  េឈម ះថ  ជធេំលើបរ ិ រទងំេនះ  ។ 

 បទថ  សិគេ   វយិ  ទឋិន ំ  បនដល់  បនជធដូំចចចក

បនជធេំលើសត្វមនចងកូមដូេចន ះ   ។   េពលេនះ   បុគគលេនះដល់នូវ

េសចក្ដ្ីរបមទ ក៏រែមងដល់នូវេសចក្ដីវនិស េ្រពះ ្រស័យបរ ិ រេនះ 

ដូចចចកដូេចន ះ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ ចចកកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត

កនុងកលឥឡូវេនះ  ្រពះ ជបនមកជ របុីត្ត  ចែំណកបុេ ហិត  គ ឺ

តថគត  េនះឯង  ៕ 
ចប ់ អដឋកថា សពវទាឋិជាតក ទី ១  ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ 

សុនខសីុ រកនុង សមន ក ់  ែកបរសនូកទឹក  េទើប្រ ស់្រពះធមម-

េទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ  ពេ   វ យ ំ  សុនេខ  ដូេចនះជ

េដើម   ។ 

 បនឮមកថ   ពួកអនកដងទឹកបនយកសុនខេនះមកចញិចឹ មេនទី

េនះ  ងំអពីំសុនខេនះេទើបែតេកើត   ។   េ្រកយមក សុនខេនះបន

សីុ រកនុងទីេនះ រហូតទល់ែតមន ងកយធធំត ់  ។  ៃថងមួយ មន

បុរសមន កម់កដល់ទីេនះ  េឃើញសុនខក៏ឲយសពំត់ ដក ច់ល្អ  និង

្របក់ដល់អនកដងទឹក  េហើយយក្រច កច់ងសុនខេនះនេំទ  ។  សុនខ 

េនះ្រតូវេគនេំទ ក៏មិនេរ ើប្រមះ  សីុ រែដលេគឲយបេណ្ដើ រេដើរ ម

េ្រកយេគបេណ្ដើ រ  ។  បុរសេនះគិតថ  សុនខេនះ្រស ញ់អញ  េទើប

េ ះ្រច ក់េចញ  ។  សុនខេនះ ្រគន់ែតេគេ ះ្រច ក់េចញភ្ល ម ករ៏ត់

យ៉ងេលឿនេទកន់ សមន កវ់ញិ  ។    

 ភិកខុទងំ យេឃើញសុនខេនះ  ក៏្រជបេហតុែដលសុនខេនះេធ្វើ 

េទើបសនទនគន កនុងេ ងធមមសភកនុងេពលរេសៀលថ  ែន វុេ   សុនខ

ែដលេនឯ សមន ក់ ឈ្ល សៃវកនុងឧបយេធ្វើឲយខ្លួនរួចផុតអពីំចណំង
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្រគន់ែតេគែលងភ្ល ម   ក៏្រតឡប់មកវញិភ្ល មែដរ   ។   ្រពះបរម ្ដ   

េស្ដចយងមកកន់េ ងធមមសភ   ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ 

អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ។   

កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថ

េឈម ះេនះ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ    សុនខេនះមិន

ែមនឆ្ល តកនុងឧបយ េធ្វើឲយខ្លួនរួចផុតអពីំចណំងែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ    សូមបកីនុងកលមុនក៏ឆ្ល តកនុងករេធ្វើឲយខ្លួនរួចផុតអពីំចណំង

ែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលែដលមនសមបត្តេិ្រចើន 

មួយ េនកនុងែដនកសី  លុះចេ្រមើនវយ័េហើយបន្រគប់្រគងឃ ស  ។  

្រគេនះ   មនមនុស ែដលេនកនុងនគរព ណសីមន ក់   មនសុនខមួយ 

សុនខេនះបនដុបំយសីុទល់ែតធត់  ។   េ្រកយមកមនអនក្រសុកមន ក ់

មកកន់្រកងុព ណសីេឃើញសុនខេនះ  ក៏ឲយសពំត់ ដក ចល់្អនិង

្របក់ដល់បុរសេនះ  េហើយយកសុនខេនះេទ  យក្រព័្រតចង  កន់ចុង

្រព័្រតដឹកេដើរេទ  េហើយចូលេទកន់ បបុសមួយែដលេនជិតមត់

ៃ្រព  ចងសុនខេនះទុកកនុងទីេនះ  េហើយេដកលក់េនេលើបនទះក្ដ រ   ។   

 កនុងកលេនះ       ្រពះេពធិសត្វេដើរឆ្លងកត់ៃ្រពេទេដើមបកីិចចករ 
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ឯ នីមួយ   េឃើញសុនខេនះ្រតូវចង   េទើបេពលគថទី ១  ថ 

ពេ   វ យ ំ សុនេខ េយ  វរត្តំ  ន  ខទត ិ

ពនធន  ច  បេមេចយយ (១) អសិេ វ (២)  ឃរ ំ វេជ  ។ 

ែឆក  មិនសីុ្រព័្រត  ែឆកនុ៎ះេពញជលងង់  មយង៉េទៀត  ែឆកគួរ

េ ះខ្លួនអពីំចណំង   សីុ្រព័្រតែឆ្អតេហើយ  គបបេីទកនផ់ទះ  

( របស់ខ្លួន  )   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  បេមេចយយ បនដល់  គបបេី ះ  ។ 

្រពះបលីកយ៉៏ងេនះ  ។   

 បទថ  អសិេ វ   ឃរ ំ  វេជ  បនដល់   បនទ ប់ពីសីុរួចេហើយ 

គបបេីទកន់កែន្លងជលេំនរបស់ខ្លួន  ។          
 សុនខបន ្ដ ប់ដូេចន ះេហើយ  េទើបេពលគថទី ២ ថ  

អដ្ឋតិ ំ េម  មនសមឹ  េម   អេថ  េម  ហទេយ  កត ំ

កលញច   បដិកងខ ម ិ យវ   បសុបតុជជេន  ។ 

( ពកយរបស់អនក ) ខញុបំន ងំទុកកនុងចិត្តខញុ េំហើយ  មយង៉េទៀត  

ខញុបំនេធ្វើទុកកនុងហឫទយ័ខញុ េំហើយ   ជនេដកលក់ស៊បដ់ ប

   ខញុ រំង់ចនូំវកល  ដ បេនះ  ។  

                                                            

១-ចបប់បលីខ្លះថ  បមុេញចយយ  ។    ២- ចបប់បលីខ្លះថ  អសិេ   ច  ។ 
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  ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   អដ្ឋិត ំ  េម   មនសមឹ  េម  េសចក្ដីថ

េ កេពលនូវពកយ   ពកយេនះខញុបំន ងំទុកកនុងចិត្តេហើយ  គឺទុក 

ក់កនុងចតិ្តខញុ េំហើយ  ។ 

 បទថ   អេថ   េម   ហទេយ  កត ំ  គឺ   ពកយរបស់េ ក  ក៏ខញុ  ំ

បនេធ្វើទុកកនុងចិត្តេហើយ  ។ 

 បទថ   កលញច    បដិកងខ ម ិ  គឺខញុកំពុំងរង់ចកំល  ។ 

 បទថ  យវ  បសុបតុជជេន  េសចក្ដីថ   ខញុ រំង់ចកំលទ្រមំ

ម ជនេដកលក់ស៊ប់   ។   េ្រកអពីំេនះ  សុនខគិតថ  ករ្របថន របស់

ខ្លួនគបបេីកើតេឡើងថ នឹងេគច េ្រពះដូេចន ះ កនុងេពលយប់ កលមនុស

េដកលកអ់ស់  នឹងខែំខ េគចេចញេទ  ។  

 សុនខេនះ លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ កលម ជនេដកលក់

ស៊ប់  ក៏ខ្ំរព័្រតសីុ  េហើយេទកនផ់ទះរបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  សុនខកនុងកលេនះ  បនមកជសុនខ

កនុងកលឥឡូវេនះ    ឯបុរសែដលជបណ្ឌិ ត គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា សុនខជាតក ទ ី២  ។ 
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អដ្ឋកថ គុត្តលិជតក 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធ

េទវទត្ត  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  សត្តតន្ត ឹ 

សុមធុរ ំ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ កនុងកលេនះ ភកិខុទងំ យេពលនឹងេទវទត្ត

ថ ែន វុេ េទវទត្ត ្រពះសមម សមពុទធជ ចរយរបស់េ ក េ ក

្រស័យ្រពះសមម សមពុទធ េរៀន្រពះៃ្រតបិដក ញុងំឈន ៤ ឲយេកើតេឡើង 

ករែដលេធ្វើខ្លួនឲយជស្រតូវដល់ ចរយមិនសមគួរេឡើយ  ។  

 េទវទត្តេពលថ  ែន វុេ ទងំ យ  ្រពះសមណេគតមជ 

ចរយរបស់ខញុឬំ  ្រពះៃ្រតបិដកខញុ េំរៀនេ យកម្ល ងំខ្លួនឯង  មិនែមនឬ

ឈនទងំ ៤ ខញុកំ៏េធ្វើឲយេកើតេ យកម្ល ងំរបស់ខ្លួនទងំអស់ មិនែមនឬ ។ 

ភិកខុទងំ យអងគុយសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ  វុេ ទងំ យ  

េទវទត្ត ្រស័យ្រពះសមម សមពុទធជ ចរយេហើយ   ្រតឡប់ជស្រតូវនឹង

្រពះអងគ  បនដល់នូវេសចក្ដវីនិសេហើយ  ។  ្រពះបរម ្ដ   េស្ដច

យងមកកន់េ ងធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ   

អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ។  

កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ     បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន      េ យកថ
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េឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្តមិនែមន

បដិេសធ ចរយ   ជស្រតូវចេំពះតថគត    េហើយដល់នូវេសចក្ដីវនិស

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ដល់នូវេសចក្ដី
វនិសែដរ    េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលអនកចេ្រម ង ។ ម

បិ ក់េឈម ះឲយថ គុត្តិលកុមរ  ។  គុត្តិលកុមរេនះ លុះចេ្រមើនវយ័

េហើយ សេ្រមចសិលបៈែផនកខងចេ្រម ង បនជអនកេ្រច ងដ៏កពូំលកនុង

ជមពូទ្វីបទងំមូលេឈម ះថ គុត្តិលគនធព្វ ។ កុមរេនះ មិនមនភរយិ 

ចិញចឹ មម បិ ែដលងងឹតែភនក  ។  កនុងកលេនះ ពួកឈមួញអនកនគរ

ព ណសីេទជួញឯ្រកងុឧេជជនី កលេគ្របកសថ មនមេ ្រសព 

េទើបៃរអងគ សគន រកផក េឈើ  េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប  និងេ្រគ ងបរេិភគ 

ជេដើមយ៉ងេ្រចើន ្របជុគំន េនកនុងទី នកី  ឲយៃថ្លឈមួលេហើយេពល

ថ   អនកទងំ យ  ចូរនអំនកចេ្រម ងមន ក់មកចុះ  ។   

 កនុងសមយ័េនះ កនុង្រកងុឧេជជនីមនអនកចេ្រម ងដ៏លបមីន ក ់ េឈម ះ 

មុសិលៈ ។  ពួកឈមួញកយ៏កបុរសេនះមក ឲយសែម្ដងនិងេ្រច ងឲយខ្លួន

្ដ ប់  ។  មុសិលៈេនះមុននឹងេដញពិណ  ក៏ដេំឡើងែខ សេំឡងឯក

េហើយេទើបេដញ   ករេដញរបស់មុសិលៈេនះ  បន្របកដដូចសេំឡង



580 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
េអះកេនទលែផងដល់ពួកឈមួញទងំេនះ  េ្រពះពួកឈមួញទងំេនះជ

អនកធ្ល ប់្រតេចៀកកនុងករ ្ដ ប់សំេឡងពិណរបស់គុត្តិលគនធព្វ េទើបមិន

បនសែម្ដងករេពញចិត្តសូមបែីតមន ក ់ ។   មុសិលៈេនះ  កលពួកឈមួញ

ទងំេនះ មិនសែម្ដង ករេពញចិត្តសូមបែីតមន ក់ កគ៏ិតថ ្របែហលជ

អញេដញពិណតឹងេពកេទដឹង  េទើបបនថយសេំឡងចុះមកពក់ក ្ដ ល 

េដញេ យសេំឡងពក់ក ្ដ ល ឈមួញទងំេនះក៏េនែតមិនយកចិត្ត

ទុក កនឹ់ងសេំឡងពិណេនះ  ។  េពលេនះ  មុសិលៈេនះគិតថ 

ឈមួញទងំេនះគង់មិនដងឹអ្វី េទើបែក្លងេធ្វើជមិនដឹងេរឿងខ្លួនឯង េដញ

ពិណេ យែខ ធូរៗ   ពួកឈមួញកម៏ិនបនថអ្វី   ។   មុសិលៈេនះក៏

េពលនឹងឈមួញទងំេនះថ  ែនឈមួញដច៏េ្រមើន  កលខញុេំដញពិណ  

ពួកេ កមនិេពញចិត្តឬ  ?  

 ឈមួញទងំេនះេពលថ េតើអនកេដញពិណអ្វី ពួកេយើងមិនបន

យល់ថ  អនកដេំឡើងសេំឡងពិណេដញេទ  ។ 

 មុសិលៈសួរថ េតើពួកេ ក គ ល់ ចរយែដលពូែកជងខញុ  ំ ឬក៏

មិនេ្រតកអរ  េ្រពះខ្លួនមិនេចះ ្ដ ប់  ? 

 ឈមួញទងំេនះេពលថ  ពួកេយើងធ្ល ប់ ្ដ ប់សេំឡងពិណរបស់

គុត្តិលគនធព្វឯនគរព ណសី សេំឡងពិណរបស់គត់ េគ ្ដ ប់េទដូច

សេំឡង្រស្តីបេំពរកូន  ។   
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 មុសិលៈេពលថ   េបើដូេចន ះ   ចូរេ កយក្របក់របស់េ កេទ 

វញិចុះ ខញុមំិន្រតូវករេទ  ប៉ុែន្តកលេ ក្រតឡប់េទកន់នគរព ណសី  

ជួយនខំញុ េំទផង  ។   

 ពួកឈមួញេពលថ ្របៃពេហើយ ពួកខញុយំល់្រពម  ។  េពល្រតឡប់

េទវញិ បននមុំសិលៈេនះេទកន់នគរព ណសី  េហើយ្របបថ់  

េនះគឺលេំនរបស់គុត្តិលគនធព្វ    េហើយក៏ហួសេទកន់ផទះរបស់ខ្លួន   ។   

មុសិលៈេនះចូលេទកនុងផទះរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ េឃើញពិណរបស់

្រពះបរមេពធិសត្វ ក៏ចប់យកមកេដញ  ។  េពលេនះ ម បិ របស់

្រពះម សត្វេមើលមិនេឃើញមុសិលៈេ្រពះែភនកងងឹត គតិថ ្របែហល

ជកណ្ដុ រមកកតពិ់ណេហើយេមើលេទ    េទើបេពលថ   កណ្ដុ រកត់ែខ

ពិណ  ។   មុសិលៈក៏ កពិ់ណចុះ  េហើយថ្វ យបងគមំ បិ របស់្រពះ

ម សត្វ  ។ 

 ម បិ របស់្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ  អនកមកអពីំ  ?  

 មុសិលៈេនះេឆ្លើយថ  ខញុមំកអពីំ្រកងុឧេជជនីេដើមបសូីមេរៀនសិលបៈ

កនុងសមន ក់ ចរយ  ។    

 ម បិ របស់្រពះបរមេពធិសត្វទទួលថ   ល្អេហើយ   ។  

 មុសិលៈេនះសួរថ   េ ក ចរយេទ    ។    កលបន ្ដ ប់

ថ មិនេនេទ  ប៉ុែន្តៃថងេនះ្រតឡប់មកវញិេហើយ  េទើបអងគុយេនទីេនះ  ។  
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កល្រពះេពធិសត្វ្រតឡប់មក បនទទួលបដិស ្ឋ រៈេហើយ ក្៏របប់

េហតុែដលខ្លួនមក ។ ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វេចះវជិជ ទយលកខណៈ

មនុស   េទើបដឹងថ   មុសិលៈេនះជអសបបុរស   ក៏បដិេសធថ   ែនអនក

ដ៏ចេ្រមើន   អនកេទចុះ  សិលបៈមិនសេ្រមចដល់អនកេទ  ។    

 មុសិលៈចប់េជើងម បិ របស់្រពះេពធិសត្វ្រចបច់ថនមៗ  ឲយ

ណិតខ្លួន  េហើយអង្វរថ  សូមេ កទងំពីរជួយឲយេ ក ចរយែចក

សិលបៈឲយខញុផំងចុះ  ។   

 ្រពះេពធិសត្វ្រតូវម បិ អង្វរេរឿយៗ ក៏មិន ចជទំស់បន 

េទើប្រពមបេ្រង នសិលបៈ  ។  មុសិលៈេនះេទ្រពះ ជនិេវសន៍ជមួយនឹង

្រពះបរមេពធិសត្វ  ។    ្រពះ ជទតេឃើញក៏្រ ស់សួរថ   បុរសេនះជ

អនក    េ ក ចរយ  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  បុរសេនះជ

អេន្ត សិករបស់ទូលបងគ ំ  ។  មុសិលៈក៏បនសនិទធ ន លជមួយនឹង្រពះ

ជេ យលំ ប់  ។   ឯ្រពះបរមេពធិសត្វមនិបនបិទបងំ កេ់លៀម

វជិជ   ឲយមុសិលៈេនះសិក មែបបែដលខ្លួនេចះមករហូតចប ់  េហើយ

េពលថ ែនអនកដច៏េ្រមើន អនកេរៀនសិលបៈចប់េហើយ  ។  មុសិលៈគិតថ 

សិលបៈអញេរៀនចប់េហើយ ទងំនគរព ណសីេនះ កជ៏នគរធជំងេគ

េនកនុងជមពូទ្វីប  ្របសិនេបើ ចរយរបស់អញចស់  អញគួរេនកនុងនគរ
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ព ណសីេនះឯង   ។   មុសិលៈ្របប់ ចរយថ  បពិ្រតេ ក ចរយ  ខញុ ំ

នឹងទទួល ជករ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  ្របៃពេហើយ   េយើងនឹង្រកបទូល

្រពះ ជ  េហើយនមុំសិលេនះេទគល់្រពះ ជ   រួច្រកបទូលថ 

បពិ្រតម ជ  អេន្ត សិករបស់ទូលបងគចំង់ទទួល ជករបេ្រមើ្រពះអងគ 

សូម្រទងពិ់ចរ េបៀរវត ឲយេគ   ។   កល្រពះ ជ្របប់ថ   បុរស

េនះនឹងបនពកក់ ្ដ លអពីំេបៀរវត ែដលអនកបន  េទើប្របប់េរឿង

េនះដល់មុសិលៈ  ។     

 មុសិលៈេពលថ    កលខញុបំនេបៀរវត េសមើនឹងេ ក    េទើបខញុ ំ 

ទទួល ជករ   កលមិនបនេសមើនឹងមិនទទួល  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

 មុសិលៈេពលថ  ខញុ េំចះសិលបៈែដលេ កេចះទងំអស់   មិន

ែមនឬ ? 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ   ្រតូវេហើយ   អនកេចះទងំអស់  ។ 

 មុសិលៈេពលថ េបើដូេចន ះ េ្រពះេហតុអ្វីេទើប្រពះ ជ្រពះ ជ

ទនេបៀរវត ដល់ខញុ ែំតពក់ក ្ដ ល  ។  ្រពះេពធសិត្វក៏្រកបទូលដល់

្រពះ ជ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ    ្របសិនេបើអេន្ត សិករបស់អនក ចសែម្ដង 
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សិលបៈេសមើនឹងអនក    ក៏នឹងបនេសមើគន     ។     ្រពះេពធិសត្វ ្ដ បឮ់ដូេចន ះ

េហើយក៏្របប់មុសិលៈ   កលមុសិលៈេនះេពលថ  ្របៃពេហើយខញុនឹំង

សែម្ដង   េទើប្រកបទូល្រពះ ជ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ្របៃពេហើយ ចូរសែម្ដងចុះ េតើអនកនឹងសែម្ដង

្របឡង្រប ងំកនុងៃថង  ?   

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ ទូលបងគនឹំងសែម្ដង

្របឡង្រប ងំកនុងៃថងទី ៧  ប់អពីំៃថងេនះេទ   ។    

 ្រពះ ជបនឲយេ មុសិលៈមក េហើយ្រ ស់សួរថ  បនឮថ 

អនកនឹងេធ្វើករ្របឡង្រប ងំជមួយនឹង ចរយឬ ?  

 មុសិលៈ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ពិតែមន  ។    

 សូមប្ីរពះ ជ្រទង់ មឃត់ថ ករ្របឡង្រប ងំជមួយនឹង

ចរយមិនសមគួរេឡើយ  មុសិលៈេនះ ក៏េនែត្រកបទូលថ  េណ្ហើ យ 

ចុះ ្រពះសមមតិេទព ទុកឲយទូលបងគ្ំរបឡងជមួយនឹង ចរយកនុងៃថងទី ៧ 

ចុះ  នឹងបនដឹងថ  អនក ឈនះ  ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ  ្របៃពេហើយ   េហើយ្រទងប់ញជ ឲយ 

យសគរ្របកសថ  កនុងៃថងទី ៧ អពីំៃថងេនះ  ចរយនិងសិស   នឹង

សែម្ដងសិលបៈ្របឡង្រប ងំគន េន្រតង់េខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ   អនកនគរ

ចូរមកេមើលករ្របឡង្រប ងំគន ចុះ  ។   ្រពះម សត្វគតិថ  មុសិលៈ
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េនះ េនកេំ ះមនកម្ល ងំខ្ល ងំ   ចែំណកអញចស់ថយកម្ល ងំេហើយ  

ធមម កិរយិរបស់មនុស ចស់រែមងមិន ្វ ប់  មយង៉េទៀត  កលកូន

សិស ចញ់ក៏មិនែប្លកអ្វី   ែតេបើកូនសិស ឈនះ   អញចូលេទ ្ល បក់នុង

ៃ្រព្របេសើរជង  ។  ្រពះេពធិសត្វចូលេទកនុងៃ្រព  េហើយក៏្រតឡប់មក

វញិ េ្រពះខ្ល ច ្ល ប់ េហើយ្រតឡប់េទៃ្រពវញិេទៀត េ្រពះខ្ល ចខម សេគ  

កល្រពះម បុរស្រតឡប់េទ្រតឡប់មកយ៉ងេនះ  ៃថងក៏កន្លងេទបន 

៦ ៃថង  េ ម ងប់ បក្ល យជ ន មផ្លូ វេទេហើយ  ។   េពលេនះ  ភពរបស់

សកកេទវ ជក៏សែម្ដង ករេក្ដ   សកកេទវ ជពិចរ េមើលក៏បនដឹង

េហតុករណ៍េនះ  េទើប្រតិះរះិថ  គុត្តិលគនធព្វបនទទួលទុកខធកំនុងៃ្រព 

េ្រពះខ្ល ចអេន្ត សិក អញគួរជទីពឹងរបស់គុត្តិលៈេនះ េទើប្របញប់

យងេទឈរខងមុខេហើយ្រ ស់សួរថ  ែន ចរយ   អនកចូលៃ្រពេធ្វើអ្វី ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   អនកជអនក  ? 

  សកកេទវ ជ្រ ស់ថ   ខញុជំសកកេទវ ជ  ។  

 េពលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏ទូលសកកេទវ ជថ  បពិ្រតេទវ-

ជ  ខញុចូំលៃ្រពយ៉ងេនះ  កេ៏្រពះខ្ល ចចញ់អេន្ត សិក    េហើយេពល

គថទី ១ ថ 

សត្តតន្តឹ   សុមធុរ ំ មេណយយ ំ  អ ចយឹ 

េ   មំ   រងគម្ហិ   អេវ ្ហត ិ សរណំ  េម  េ ហិ  េកសិយ ។ 
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បពិ្រត្រពះឥ្រនទេកសិយ   ខញុបំន  ( ញុងំសិស េឈម ះមុសិលៈ ) 

ឲយេរៀននូវពិណមនែខ  ៧  មនសេំឡងពីេ ះ  ជទីរកី យៃន  

ចិត្ត  ( ឥឡូវេនះ ) សិស េឈម ះមុសិលៈេនះ  េ ខញុកំនុងក ្ដ ល

រងគមណ្ឌ ល  ( កែន្លង  ំ) សូម្រពះអងគជទីពឹងៃនខញុ  ំ ។ 

 សកកេទវ ជ ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ្រ ស់ថ កុំ

ខ្ល ចេឡើយ   ខញុនឹំងជួយត ងំករពរអនក   េហើយេពលគថទី ២ ថ 

អហំ  តំ  សរណំ  សមម  អហមចរយិបជូេក 

ន  តំ  ជយិស តិ  សិេស  សិស មចរយិ  េជស សិ  ។ 

មន លសម្ល ញ់  ខញុនឹំងជទីពឹងរបស់អនក  ខញុជំអនកបូជនូវ ចរយ

សិស នឹងមនិឈនះអនក  បពិ្រត ចរយ  អនកនឹងឈនះនូវសិស វញិ ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ   កលអនកេដញពិណ    ចូរអនកផ្ដ ច់ែខ មួយ

េដញែខ  ៦  សេំឡងពិណរបស់អនកនឹងដូចេដើម  សូមបមុីសិលៈ ក៏នឹង

ផ្ដ ច់ែខ ពិណែដរ  ប៉ុែន្តសេំឡងពិណរបស់មុសិលៈេនះនឹងមនិដូចេដើម  

េពលេនះ បុរសេនះនឹងដល់នូវករប ជ័យ   លុះដឹងថ បុរសេនះដល់

នូវករប ជយ័េហើយ  អនកគបបផី្ដ ច់ែខ ទី ២   ែខ ទី ៣   ែខ ទី ៤  ែខ ទី 

៥   ែខ ទី ៦   ែខ ទី ៧   េដញែតដងពិណទេទ   សេំឡងនឹងេចញអពីំក-ំ 

ណួចែខ ពិណែដលផ្ដ ច់េចលេនះ  ន់ឮទូេទេពញនគរព ណសី

ទងំ ១២ េយជន៍  ។  សកកេទវ ជ្រ ស់ដូេចនះេហើយ ក៏្របទនចិេញច ន 
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៣ វង់ដល់្រពះេពធិសត្វ  េហើយ្រ ស់ថ  កលសេំឡងពិណរបស់អនក

ន់ឮទូទងំនគរេហើយ អនកចូរេបះចិេញច ន ១ វង់អពីំចនួំនេនះ េទកនុង

កស េពលេនះ ្រសីេទពអប រ ៣០០ នឹងចុះមក ខំងមុខអនក កនុង

េពលែដល្រសីេទពអប រកពុំង េំនះ  អនកគបបេីបះចិេញច នទី ២ េទ

េទៀត  ្រសីេទពអប រ ៣០០ េទៀត  នឹងចុះមក ខំងមុខពិណរបស់អនក

េទៀត  បនទ ប់អពីំេនះ  អនកគបបេីបះចិេញច នទី ៣ េទេទៀត  េពលេនះ 

្រសីេទពអប រ ៣០០ េទៀតនឹងចុះមក េំលើកែន្លង  ំ  សូមបខីញុកំ៏នឹងេទរក

អនកែដរ  ដូេចនះ   ចូរអនកេទចុះ  កុខំ្ល ចេឡើយ  ។  

 លុះ្រពឹកេឡើង ្រពះបរមេពធិសត្វក្៏រតឡប់មកផទះវញិ ។  ពួកអនក

នគរេធ្វើមណ្ឌ បេនជតិេខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ ក់ែតងទី្របថបស់្រមប់

្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជេស្ដចចុះអពីំ្រប ទេហើយ្រទង់គង់េលើបល្ល័ងកេន

កនុងរងគមណ្ឌ បែដល កែ់តងេហើយ   ។   ្រស្ដីែដល្រប ប់ ក់ែតងេហើយ 

១ មុឺន និង មតយ  ្រពហមណ៍  អនកែដនជេដើម  មកគល់ែណន ន់

ន់ ប ់  ។  អនកនគរក៏មក្របជុគំន  កនុង ន្រពះ ជ ងំ  យករថត្រមួត

េលើរថ ែ្រគត្រមួតេលើែ្រគ  ។  ឯ្រពះបរមេពធិសត្វងូតទឹកជ្រមះកយ

េហើយ បរេិភគ រែដលមនរស្របណីតេផ ងៗ  េហើយកន់ពិណ

េទអងគុយេលើ សនៈស្រមប់ខ្លួន  ។  សកកេទវ ជមកឋិតេនេលើ កស

េ យមិន្របកដកយ ្រពះបរមេពធិសត្វែតមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះែដលេឃើញ
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សកកេទវ ជ  ។  ចែំណកមុសិលៈក៏មកអងគុយេលើ សនៈរបស់ខ្លួនែដរ   ។   

ម ជនេចមេ មេហើយ   ។   ជនទងំពីរក៏េដញពិណ ងំអពីំេដើមេសមើ
គន   ។  ម ជនែ្រសកេ ៊ េ្រតកអររកី យេ យករេដញពិណៃនអនក

ទងំពីរ  សកកេទវ ជឋិតេនេលើ កស  ្របប់ឲយឮែត្រពះេពធិសត្វមន ក់

ប៉ុេ ្ណ ះថ  ចូរអនកផ្ដ ចែ់ខ ពិណទី ១ េចញ   ។   ្រពះេពធិសត្វផ្ដ ច់ែខ

ពិណទី ១ េចល   សូមបផី្ដ ច់ែខ ទី ១  េចញេហើយកេ៏ យ  សេំឡងក៏

េនែតឮេចញអពីំកណួំចែដល ចេ់ហើយេនះ  បីដូចជសេំឡងពិណ

របស់េទពគនធព្វដូេចន ះ   ឯមុសិលៈក៏ផ្ដ ច់ែខ ពិណខ្លះេចលែដរ   ប៉ុែន្ត

សេំឡងមិនឮេចញមក   ។   ្រពះេពធិសត្វបនផ្ដ ច់ែខ ទី ២   ទី ៣  ទី ៤   

ទី ៥   ទី ៦   ទី ៧    ។     កលេដញែតដងពិណទេទ  សេំឡងបន ន់

ឮេពញនគរ  សែ្រមកេ ៊   និងទង់បក់េបកជេ្រចើនបន្រប្រពឹត្តេទ

េហើយ   ។   ្រពះេពធិសត្វបនេបះចិេញច នវង់ទី ១  េទកនុង កស  កនុង 

េពលេនះ ្រសីេទពអប រ  ៣០០  បនចុះមក  ំ  កលេបះវង់ទី ២  និង

ទី ៣  េទេទៀត   មនេទពអប រ  ៩០០  បនចុះមក ំ មន័យដូចេពល

េហើយេនះ  ។   កល្រពះ ជឲយសញញ ដល់ម ជន    ម ជនកន៏គំន

េ្រកកេឡើងគំ មដល់មុសិលៈថ  អនក្របឡង្រប ងំនឹង ចរយ  ពយ- 

យមេធ្វើ ករេសមើនឹង ចរយ  អនកមិន គ ល់្របមណខ្លួន  គប់ យេ យ

ដុដំ ី ដុថំមនិងដបំងជេដើម មែដលចប់យកមកបន ឲយដល់នូវេសចក្ដី
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្ល ប់  េហើយចប់េជើងអូសយកេទេចលេនេលើគនំរសំ ម  ។  ្រពះ ជ

មន្រពះទយ័េ្រតកអរ  ្រពះ ជទន្រទពយជេ្រចើនដល់្រពះេពធិសត្វ  ដូច

េភ្ល ង្រពឹលធ្ល ក់ចុះមកដូេចន ះ   ។    អនកនគរក៏យ៉ងេនះែដរ   ។  

 សកកេទវ ជ្រទង់េធ្វើបដសិ ្ឋ រៈនឹង្រពះេពធិសត្វថ    ែនបណ្ឌិ ត

ខញុនឹំងឲយមតលិ រថីយករថទឹមេ យេសះ ជេនយយ ១ ពន់ មក

ទទួលអនកខងេ្រកយ   អនកគបបេីឡើងកន់េវជយ័ន្តរថែដលទឹមេ យ

េសះ ១ ពន់េទកនេ់ទវេ កចុះ   លុះ្រ ស់ដូេចនះេហើយ ្រទង់ក៏្រតឡប់

េទកនេ់ទវេ កវញិ   ។    

 ្រគេនះ  េទពធី ទងំ យក៏សួរសកកេទវ ជែដលយងមកដល់ 

េហើយគង់េលើបណ្ឌុ កមពលសិ សនៈថ   បពិ្រតេទវ ជ  ្រពះអងគយង

េទ   េទើបែតមក ?   

 សកកេទវ ជក៏្រ ស់្របប់េហតុករណ៍េនះ ឲយពួកេទពធី ្ដ ប់

េ យពិ ្ដ រេហើយពណ៌នសីលនិងគុណរបស់្រពះេពធសិត្វ  ។   ពួក

េទពធី ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  សូមបពួីកខញុមំច ស់  ក៏្របថន េឃើញ

ចរយេនះែដរ   ។  

 សកកេទវ ជេ មតលិេទវបុត្តមក្រ ស់ថ  ែនប េទពអប រ ចង់

េឃើញគុត្តលិគនធព្វ   អនកចូរេទ  ឲយគុត្តិលគនធព្វេនះអងគុយេលើេវជយ័ន្តរថ

េហើយនមំកទីេនះចុះ   ។    មតលិេទវបុត្តទទួលេទវឱងក រេហើយ  េទន ំ
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្រពះេពធិសត្វមក  ។  

 សកកេទវ ជ្រទង់រកី យជមួយនឹង្រពះេពធិសត្វ  េហើយ្រ ស់ថ  

េទវកញញ   កិរ   េត  ចរយិ  គនធព្វ ំ េ តុកម  ែន ចរយ  ពួក 

េទពកញញ ្របថន នឹង ្ដ ប់ករេលងេភ្លងរបស់អនក  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ  មយ ំ  ម ជ  គនធព្វ   នម 

សិបប ំ នសិ យ ជី ម, មលំូ លភន្ត  េទយយម បពិ្រតម ជ 

ពួកខញុ ំជគនធព្វចិញចឹ មជីវតិ ្រស័យសិលបៈ  កលបនៃថ្លឈនួល  េទើប

េលង   ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ  ចូរេលងចុះ   ខញុនឹំងឲយៃថ្លឈនួល  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ ខញុមំនិ្រតូវករៃថ្លឈមួលយ៉ងដៃទេទ   

សូមឲយែត្រសីេទពអប រទងំេនះ  ្របប់កលយណកមមរបស់ខ្លួនដល់ខញុចុំះ  

េបើយ៉ងេនះ  ខញុនឹំងេលងេភ្លងឲយ ្ដ ប់  ។  

 ្រគេនះ េទពធី ទងំេនះ បនេពលនឹង្រពះេពធសិត្វថ ពួក

ខញុនឹំង្របបក់លយណកមមរបស់ពួកខញុជំខងេ្រកយ សូមេ ក ចរយ

េលងេភ្លងមុនចុះ   ។   ្រពះេពធិសត្វេលងេភ្លងឲយពួកេទវ ្ដ ប់អស់ ៧ 

ៃថង  សេំឡងេនះ ពីេ ះ ន់រពំងជងពិណទិព្វេទេទៀត   ។   លុះ្រគប ់ 

៧ ៃថង   ្រពះម សត្វកេ៏ផ្ដើមសួរេទពធី ទងំ យអពីំកលយណកមម   ។ 

 េទពធី មួយអងគ       បន្របេគនសពំត់យ៉ងល្អដល់ភិកខុ មួយអងគ
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កនុង សន្រពះកស បសមម សមពុទធ   េទើបបនមកេកើតជបទបរចិរកិ

របស់សកកេទវ ជ  មន្រសីេទពអប រ ១ ពន់ជបរ ិ រ   ។   ្រពះេពធិសត្វ

ក៏សួរេទពកញញ ែដល្រទ្រទង់ព្រ ្ដ ភរណៈដ៏្របេសើរថ   កលពីជតមុិន  

នងបនេធ្វើកមមអ្វីទុក ?  

 ករែដល្រពះេពធសិត្វសួរនឹងេទពកញញ ែដលេឆ្លើយេនះ បន

មនមកេហើយកនុងវមិនវតថុ េនះឯង  ។  េសចក្ដីកនុងវមិនវតថុ េនះ  ្រពះ

េពធិសត្វសួរថ  

អភិកកេន្តន  វេណ្ណន យ  ត្វំ  តដិ្ឋសិ   េទវេត 

ឱភេសន្តី  ទិ   សព្វ  ឱសធី  វយិ  រក 

េកន  េត  ទិេ   វេ ្ណ  េកន  េត  ឥធមិជឈត ិ

ឧបបជជន្តិ  ច  េត  េភគ េយ  េកចិ  មនេ   បិយ 

 បុចឆ មិ  តំ  េទវ ិ ម នុភេវ 

 មនុស ភូ   កិមកសិ  បុញញំ  

 េកនសិ  ឯវញជលិ នុភ  

  វេ ្ណ   ច  េត  សព្វទិ   បភសតិ  ។ 

មន លេទវ    នងមនសមបុរដ៏រុងេរឿង   ញុងំទិសទងំពួងឲយ 

ភ្លឺ ដូចផក យ្រពឹក សមបុររបស់នងែបបេនះ េតើសេ្រមចេ យ

បុណយដូចេម្ដច     ផលសេ្រមចដល់នងកនុងទីេនះផង      េភគៈ 
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ទងំ យ  នីមួយ  ជទីគប់ចតិ្ត  េភគៈទងំេនះ  ក៏េកើត

េឡើង  ដល់នងផង   េតើេ យេហតុដូចេម្ដច 

មន លេទវ    មន នុភពេ្រចើន   ខញុសូំមសួរនង  នង  

កលេកើតជមនុស  េតើបនេធ្វើបុណយដូចេម្ដច នងមន 

នុភពរុងេរឿង  យ៉ងេនះ   ទងំសមបុររបស់នង  ក៏ភ្លឺ  

ចបស់សព្វទិស   េតើេ យបុណយដូចេម្ដច  ។ 

 េទពធី េនះ េឆ្លើយថ  

 វតថុត្តមទយិក   នរ ី

 បវ    េ តិ   នេរសុ    នរសុី   

 ឯវ ំ  បិយរបូទយិក   មនប ំ

 ទិព្វ ំ     លភេត   ឧេបចច   ន ំ

 តស    េម   បស    វមិនំ  

 អចឆ    កមវណ្ណិ នហីមសម ិ

 អចឆ សហស ហំ   បវ  

  បស    បុញញ នំ   វបិកំ 

 េតន   េម    ទិេ    វេ ្ណ    ។  េប  ។ 

 វេ ្ណ    ច   េម   សព្វទិ    បភសតិ  ។   

នរឲីយនូវសពំត់ដ៏ឧត្តម     ជ្រស្តី្របេសើរជងជន្របុស្រសីទងំ  
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យ នរេីនះ ជ្រស្ដីឲយនូវវតថុមនសភពជទី្រស ញ់  

េទើបេទកន់ ន  មនវមិនជេដើម  បននូវរបស់ទិព្វ  ជទី

គប់ចិត្តយ៉ងេនះ  សូមេ ករមិលេមើល  នូវវមិនរបស់ខញុ ំ

េនះចុះ  ខញុ ំជ្រស្ដីអប រមនសមបុរជទី្របថន   ខញុ ំជ្រសី

្របេសើរជង្រស្ដីអប រទងំមួយពន់  សូមេ កេមើលនូវផល

ៃនបុណយទងំ យ   េ្រពះេហតុេនះ   បនជសមបុររបស់ខញុ ំ

្របកដដូេចន ះ  ។  េប  ។   ទងំសមបុររបស់ខញុកំ៏ភ្លឺចបស់សព្វ

ទិស ( ១ )  ។   

េទពធី មួយអងគេទៀត បនឲយនូវផក ដ៏ឧត្តមចេំពះភិកខុអនក្រ ច់

បិណ្ឌ បតជវត្តមួយរូប   ។   េទពធី មួយអងគេទៀត   កលេគ

្របប់ថ   សូមអនកទងំ យ្របេគនេ្រគ ង្រកអូបស្រមប់េ្របះ្រពំ

េចតិយចុះ   បន្របេគនេ្រគ ង្រកអូបដ៏ឧត្តម   ។    មួយអងគេទៀត   

បន្របេគនែផ្លេឈើមនរសដ៏ឧត្តម   ។   មួយអងគេទៀត  បន្របេគន

រមនរសដ៏ឧត្តម  ។   មួយអងគេទៀត   បន្របេគនេ្រគ ង

េ្របះ្រពំ  មនក្លនិ្រកអូបេលើស្ដូបៃន្រពះមន្រពះភគ្រទង្់រពះនម

កស បៈ   ។    មួយអងគេទៀត   បនេឃើញនូវពួកភិកខុ និងពួកភិកខុ នី

                                                            

១-បិ. ៥៥   ទ.ំ៥៩   ។   
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េដើរេទកនផ់្លូ វ     បន ្ដ ប់ធមរ៌បស់ភិកខុ និងភកិខុ នីទងំ យេនះ  

េហើយរក ឧេបសថអស់មួយៃថង  ។   មួយអងគេទៀត  ឈរកនុងទឹក 

មនចតិ្ត្រជះថ្ល បន្របេគនទឹកដល់ភិកខុ  អនកឆន់ចង្ហ នក់នុងទូក ។    

មួយអងគេទៀត កលេន្រគប់្រគងផទះមិនេ្រចើនេទេ យេសចក្ដី 

េ្រកធ    ។    មួយអងគេទៀត  មិនមនេសចក្ដ្ីរចែណន   បនបេ្រមើ 

ម្ដ យេកមកនិងឪពុកេកមកែដលកចផង    ខឹងេ្រចើនផង    ្រកក់ផង 

ែបងចែំណកែដលខ្លួនបនេចញ ែចកចយជមុន េទើបបរេិភគ   

ទងំជអនកមិន្របមទកនុងសីលរបស់ខ្លួន  ។  មួយអងគេទៀត ជទសី 

េធ្វើករបេ្រមើជនដៃទ  ជអនកមិនខជិល្រចអូស  កនុងកិចចករទងំពួង    

ជ្រស្ដីមិនមនេសចក្ដេី្រកធ   មិនេមើលងយេគ   ជអនកែចករែំលក 

នូវចែំណករបស់ខ្លួនដល់ជនអនក្រតូវករ   េទើបបនមកេកើតជបទ-

បរចិរកិៃនសកកេទវ ជ   ។      

 េសចក្ដទីងំអស់េនះ  េនកនុងគុត្តលិវមិនវតថុ     ។     នងេទពធី
៣៧ អងគ   បនេធ្វើកមម ទុក   េទើបបនមកេកើតកនុងេទវេ កទងំអស់   

កល្រពះបរមេពធសិត្វសួរ  បនេពលគថទងំ យសែម្ដងកមមែដល

ខ្លួនបនេធ្វើទុក  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វបន ្ដ ប់ពកយេនះេហើយេពល

ថ    ជ ភរបស់ខញុពិំតែមនហន៎    ខញុបំនល្អេហើយហន៎    ដេំណើ រមកទីេនះ

បន ្ដ បស់មបត្តិែដលបនមកេ យកមម   សូមបមីន្របមណតចិ   ងំ
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អពីំេពលេនះេទ   ខញុ ្ំរតឡប់េទកនម់នុស េ កវញិេហើយ   ខញុនឹំងេធ្វើែត

កុសលកមម   មនទនជេដើមប៉ុេ ្ណ ះ   េហើយបនបន្លឺឧទនដូេចនះថ  

្វ គតំ  វត  េម  អជជ សុបបភតំ  សុហុដ្ឋតិំ   

យ ំ អទទសំ  េទវ េយ អចឆ   កមវណ្ណិ និេយ 

ហំ  ធមមំ  សុ ្វ ន ក មិ  កុសលំ  ពហំុ 

ទេនន  សមចរយិយ សំយេមន  ទេមន  ច 

ហំ  តតថ  គមសិ ម ិ យតថ  គន្ត្វ   ន េ ចេរ ។   

ឱហន៎   ដេំណើ រមកៃនអញកនុងៃថងេនះ  ជករល្អ ស់េតើ   ៃថង

េនះភ្លឺល្អ ស់ ករេ្រកកេឡើង អពីំដេំណកល្អ ស់  

េ្រពះអញបនេឃើញពួកេទវ   ជ្រស្ដីអប រ  មនសមបុរជ

ទី្របថន   ម អញេនះ  បន ្ដ ប់ធមរ៌បស់ពួកេទវ ទងំ

េនះ នឹងបនេធ្វើកុសលេ្រចើន  េ យករឲយទនផង   េ យ

ករ្រប្រពឹត្តេសមើផង    េ យករស្រងួមផង    េ យករទូនម ន 

ផង  អនកផង  េទកនុងទី េហើយមិនេ យេ ក   ម  

អញេនះ  នឹងេទកនុងទីេនះែដរ  ( ១ )  ។ 

 លុះ្រគប ់៧ ៃថង   សកកេទវ ជឲយមតលិេទវ រថីន្ំរពះម សត្វ 

                                                            

១-បិ. ៥៥  ទ.ំ ៧០  ។ 
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ែដលអងគុយេលើរថ  មកកន់នគរព ណសីវញិ   ។    ្រពះបរមេពធិសត្វ

កលមកដល់នគរព ណសីេហើយ ក៏តំ លេរឿងេនះ្របប់ដល់ពួក

មនុស    មនុស ទងំេនះ ក៏ដល់នូវភពឧស ហ៍កនុងបុណយ្រគប់ៗ គន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  មុសិលៈកនុងកលេនះ   បនមកជ

េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   សកកេទវ ជ   បនមកជអនុរុទធ   ្រពះ ជ

បនមកជ ននទ    ចែំណកគុត្តិលគនធព្វ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា គុតតិលជាតក ទ ី៣  ។ 
 

អដ្ឋកថ វិគតិចឆជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ 

ប យិបរពិ្វ ជកមន ក ់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ 

យ ំ  បស តិ  ន  តំ  ឥចឆតិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  បរពិ្វ ជកេនះ   មិនបនពកយេឆ្លើយតបកនុងសកលជមពូ- 

ទ្វីប េទើបមកកន់នគរ វតថ ីសួរថ  អនក ចេឆ្លើយតបនឹង ទៈរបស់

េយើងបនខ្លះ  កលបន ្ដ ប់ថ  ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់ ច  េទើបែហហម

េ យម ជននគំន េទកន់វត្តេជតពន      ទូលសួរបញ្ហ នឹង្រពះ ្ដ
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ែដល្រទង់កពុំងសែម្ដងធម៌កនុងក ្ដ លបរស័ិទ  ។ 

 ្រគេនះ    ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់្រ យបញ្ហ របស់បរពិ្វ ជកេនះ

េហើយ្រទង់្រ ស់សួរថ   ឯកំ  នម  កឹ   អ្វីេឈម ះថមួយ ?     

 បរពិ្វ ជកេនះ  កលមិន ចេឆ្លើយបញ្ហ របស់្រពះមន្រពះភគ

បន  េទើបេ្រកកេឡើងេចៀសេចញេទ   បរស័ិទែដលអងគុយេនទីេនះ

្រកបបងគទូំល្រពះមន្រពះភគថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  បរពិ្វ ជក

េនះ  ្រតូវ្រពះអងគសងកត់សងកិនេ យបញ្ហ ែតមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លឧបសកទងំ យ តថគតមិន

ែមនសងកតស់ងកិនបរពិ្វ ជកេនះបន េ យបញ្ហ មួយបទ ែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ      សូមបកីនុងកលមុនក៏តថគតសងកតស់ងកិនបនែដរ 

េហើយ្រទងន់យំកអតតីនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ កនុងែដនកសី 

លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ លះបង់កមសមបត្តិនិងកមគុណ េចញបួសជ

បស េនកនុងៃ្រពហិមពន្តអស់កលយូរ  េ្រកយមក្រពះេពធសិត្វចុះ

អពីំភន ំ  មកេនកនុង្រសុកមួយ   ន ក់េនកនុងបណ្ណ ជិតសទឹងមួយ  ។ 

 ្រគេនះ  បរពិ្វ ជកមួយរូប  មិនបន ទៈេឆ្លើយតបកនុងជមពូទ្វីបទងំ

មូល   េទើបេទដល់តបំន់េនះសួរថ     អតថ ិ  នុ   េខ   េកច ិ   មយ 
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សទធ ឹ  ទ ំ   កតុ ំ  សមេ ថ     មនអនក ខ្លះ ចេឆ្លើយតបនឹង ទៈ

របស់េយើងបន  ។  កលដឹងថ  មន  ទងំបន ្ដ បអ់ពីំភពអង់ ច

របស់្រពះេពធិសត្វ        េទើបែហហមេ យម ជនេទកន់លេំនរបស់

្រពះេពធិសត្វ   េធ្វើេសចក្ដីសនិទធ ន លេហើយអងគុយកនុងទីដស៏មគួរមួយ   ។   

 ្រគេនះ  ្រពះម សត្វសួរបរពិ្វ ជកេនះថ   អនកនឹងផកឹទឹកសទឹង 

គងគ ែដលមនពណ៌និងក្លិនល្អខ្លះឬេទ ? 

 បរពិ្វ ជកេនះ  កលនឹងេលងពកយសម្ដី  េទើបេពលថ  អ្វីគឺគងគ  

គងគ ខ ច ់ គងគ ទឹក   គងគ េ្រតើយ យ  ឬគងគ េ្រតើយនយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលជទំស់ថ ែនបរពិ្វ ជក េបើអនកែចកទឹក 

ខ ច់  និងេ្រតើយខង យេ្រតើយខងនយេចញេហើយ  នឹងបនគងគ

អពីំទី  ? 

 បរពិ្វ ជកេនះអស់បដភិណ ក៏េ្រកកេឡើងេចៀសេចញេទ ។  

កលបរពិ្វ ជកេចៀសេចញេទេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ កលនឹងសែម្ដង

ធម៌ដល់បរស័ិទែដលអងគុយកនុងទីេនះ   បនេពលគថទងំេនះថ  
យ ំ បស តិ  ន   តំ  ឥចឆតិ    យញច   ន  បស តិ  តំ  កិរ  ឥចឆតិ   

មញញ មិ   ចិរ ំ  ចរសិ តិ     ន   ហិ  តំ  លចឆតិ  យ ំ េ   ឥចឆតិ  ។  

បុគគលេឃើញនូវរបស់   មិន្របថន នូវរបស់េនះ  មួយេទៀត មិន

េឃើញនូវរបស់    ចង់បនរបស់េនះ   េយើងសមគ ល់ថ   បុគគល 
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េនះ នឹង្រ ច់េទ  ( កនុងសង រ  )  អស់កលយូរ  េ្រពះថ  បុគគល 

េនះ្របថន របស់    មិនបននូវរបស់េនះ  ។ 

យ ំ លភតិ  ន  េតន  តុស តិ    យ ំ បេតថត ិ លទធំ  ហីេលត ិ 

ឥចឆ   ហិ  អនន្តេគច     វគិតិចឆ ន ំ  នេម   កេ មេស  ។ 

( បុគគលបននូវរបស់  ) មិនេ្រតកអរនឹងរបស់េនះ  ្របថន

សមបត្តិ   េមើលងយនូវសមបត្តិ   ែដលបនេហើយេនះ  េ្រពះ

ថ េសចក្ដី្របថន  ជដេំណើ ររកទីបផុំតគម ន េយើងសូមេធ្វើនម ក រ

ចេំពះពួកបណ្ឌិ ត  ែដលមនេសចក្ដ្ីរបថន េទ្របសេហើយ  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  យ ំ បស ត ិេសចក្ដីថ  បុគគលេឃើញ

ទឹកជេដើម   ក៏មិន្របថន ទឹកេនះថ   ជសទឹងគងគ   ។  

 បទថ  យញច   ន  បស តិ  េសចក្ដីថ  បុគគលមិនេឃើញគងគ

ែដលមិនមនទឹកជេដើម   បនឮថ   េគេនែត្របថន សទឹងគងគ េនះ  ។    

 បទថ  មញញ ម ិ  ចរិ ំ  ចរសិ ត ិ  េសចក្ដីថ  ខញុសំមគ ល់យ៉ងេនះ

ថ បរពិ្វ ជកេនះ ែស្វងរកសទឹងគងគ ែបបេនះ នឹង្រ ច់េទយូរេទៀត ឬ 

ន័យមយង៉េទៀតថ កលែស្វងរកខ្លួនែដលផុតអពីំរូបជេដើម ដូចែស្វងរក

សទឹងគងគ កនុងទីមិនមនទឹកជេដើមដូេចន ះ នឹង្រ ច់េទកនុងសង រវដ្ដអស់

កលដ៏យូរ  សូមប្ីរ ច់េទអស់កលយូរ  កម៏ិនបនចួបសទឹងគងគ ម

ែដលខ្លួន្របថន ែដរ   កលបនទឹកជេដើម  ឬរូបជេដើម  ក៏មិនេពញចិត្ត  
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កលមិនេពញចិត្តនឹងវតថុ ែដលបនយ៉ងេនះ  ្របថន សមបត្តិ   លុះ

បនេហើយែតងេមើលងយនូវសមបត្តិេនះ េ យគិតថ នឹងមន្រប- 

េយជន៍អ្វីេ យសមបត្តិេនះ  ។  ត ្ហ ែដលែ្របថ  េសចក្ដី្របថន េនះ 

មន រមមណ៍រកទីបផុំតគម ន  េ្រពះេមើលងយវតថុ ែដលបនេហើយ  េទ

្របថន វតថុដៃទៗ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  បណ្ឌិ តពួក  ជអនក្របសចក

េសចក្ដី្របថន  មន្រពះពុទធជេដើម  ខញុ ំសូមេធ្វើនូវករនម ក រចេំពះ

បណ្ឌិ តទងំេនះ ដូេចនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង្់របជុជំតកថ បរពិ្វ ជកកនុងកលេនះ បនមកជបរពិ្វ ជក

កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក បស គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា វិគតិចឆជាតក ទ ី៤ ។ 
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អដ្ឋកថ មូលបរយិយជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងឧកកដ្ឋនគរ  ្រទង់ ្រស័យ

ៃ្រពសុភគវន័ ្រទង់្របរពធមូលបរយិយសូ្រត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្ដើមថ   កេ    ឃសតិ   ភូ និ  ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ កនុងកលេនះ មន្រពហមណ៍ ៥០០ េចះចប់ៃ្រតេវទ

េហើយេចញបួសកនុងសមន ក់្រពះបរម ្ដ   េរៀន្រពះៃ្រតបិដក  ជអនក

្រសវងឹេ យករ្របកន់ខ្លួន  គិតថ   ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់េចះច្ំរពះៃ្រត-

បិដក  សូមបពួីកេយើងក៏េចះច្ំរពះៃ្រតបិដកែដរ   េបើដូេចនះ   ពួកេយើងនឹង 

្រពះសមម សមពុទធមនអ្វីែប្លកគន    េទើបមិនេទគល់្រពះ ្ដ    ងំខ្លួនជ 

ស្រតូវ  ។   

 ៃថងមួយ  កលភិកខុទងំេនះ្របជុគំន កនុងសមន ក់្រពះ ្ដ   ្រពះ 

អងគក៏្រ ស់មូលបរយិយសូ្រត  ។  ភិកខុទងំេនះកណំតអ់្វីមិនបន េទើប

គិតថ ពួកេយើង្របកន់ខ្លួនថ មនិមនអនក ឆ្ល តដូចពួកេយើង ប៉ុែន្ត

េពលេនះ ពួកេយើងមនិយល់អ្វីទងំអស់  ែដលេឈម ះថ  បុគគលឈ្ល ស

ដូច្រពះពុទធរែមងមិនមន ែដលេឈម ះថ ពុទធគុណ គួរអ ច រយ ស់ ។   

ងំអពីំកលេនះមក  ភិកខុទងំេនះកអ៏ស់ករ្របកនខ់្លួន  អស់ករ្រស-

វងឹ   អស់ករវេង្វង    ដូច សិរពិស្រតូវដកចងកូមេហើយដូេចន ះ   ។ 
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 ្រពះមន្រពះភគ   កល្រទងគ់ង់េនកនុងឧកកដ្ឋនគរ មសបបយ

េហើយ   េទើប្រទងយ់ងេទកន់នគរេវ លី   ្រទង់្រ ស់េគតមសូ្រតេន

ឯេគតមេចតិយ ទងំមុឺនេ កធតុកេ្រមើកញបញ័់រ  ។  ភិកខុទងំេនះ

្ដ ប់េគតមសូ្រតេនះេហើយ  បនសេ្រមចអរហត្ត   ។    កលចប់មូល-  

បរយិយសូ្រត  ្រពះ ្ដ ្រទង់គង់េនកនុងឧកកដ្ឋនគរេនះឯង  ភកិខុទងំ 

យ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ វុេ  ពុទធ នុភពគួរអ ច រយ 

ស់ ្រពះទសពល្រទង់េធ្វើឲយភកិខុទងំេនះ ែដលជ្រពហមណ៍េចញ

បួស ្រសវងឹេ យករ្របកន់ខ្លួនយ៉ងេនះ ឲយអស់ករ្របកន់ខ្លួនេ យ

មូលបរយិយេទសន  ។  ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ 

្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យ

អងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎    ។     កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគំ

ទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់

្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ

េទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏តថគតបនេធ្វើភិកខុទងំេនះ  ែដលជអនករងឹរូស

េ យករ្របកន់ខ្លួន   ឲយអស់ករ្របកន់ខ្លួនេហើយែដរ     េហើយ្រទង់ន ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  លុះចេ្រមើន
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វយ័េហើយ  បនសេ្រមចៃ្រតេវទ ជ ចរយទិ បេមកខ  បេ្រង នមន្ត

ដល់មណព  ៥០០   ។    មណពទងំ ៥០០ េនះ  លុះេរៀនចប់សិលបៈ  

ឆ្លងកតក់រសួរេដញេ ល េ្រប បេធៀបកនុងសិលបៈេហើយ េកើតករ

្រកអឺត្រកទមេ យករ្របកន់ខ្លួនថ  ពួកេយើងេចះបុ៉ន   ចរយក៏

េចះបុ៉េ ្ណ ះែដរ  មិនមនអ្វីពិេសសជងគន េឡើយ  េទើបមិនេទកន់

សមន ក់ ចរយ   មិនេធ្វើវត្តបដិបត្តបិេ្រមើ ចរយ   ។   

 ៃថងមួយ កល្រពះេពធសិត្វអងគុយេនេ្រកមេដើមពុ្រទ មណព

ទងំេនះមនបណំងនឹងេមើលងយ ចរយ   េទើបយក្រកចកៃដេគះ

េដើមពុ្រទ  េហើយនិយយថ   នសិ េ យ ំ    រុេកខ    េដើមេឈើេនះ 

មិនមនខ្លឹម  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វដឹងថ មណពទងំេនះេមើលងយខ្លួន េទើប

េពលនឹងអេន្ត សិកទងំេនះថ   ឯកំ   េ    បញ្ហំ    បុចឆសិ ម ិ េយើង

នឹងសួរបញ្ហ ចេំពះពួកអនកមួយ  ។   

 មណពទងំេនះ េពញចិត្តេពញេថ្លើមេពលថ   វេទថ  កេថ-

ស ម   ចូរសួរមកចុះ   ពួកខញុនឹំងេឆ្លើយ  ។   

 ្រពះេពធិសត្វ   កលនឹងសួរបញ្ហ    បនេពលគថទី ១ ថ 

កេ  ឃសតិ ភូ ន ិ   សព្វ េនវ   សហត្តន   

េយ  ច  កលឃេ   ភេូ   សភតូបចនឹ  បចិ  ។ 
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កលរែមងសីុ  នូវពួកសត្វទងំអស់្រពមទងំខ្លួនឯង  ចែំណក  

សត្វ     ជអនកសីុនូវកល     សត្វេនះេឈម ះថ    ដុតនូវ 

ត ្ហ   ែដលជធមមជតិដុតសត្វ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ   កេ    បនដល់   េវ ជេដើម 

ដូចជេវ មុន រ   េ្រកយ រ   ។ 

 បទថ  ភូ ន ិ  េនះជេឈម ះរបស់សត្វ  កល  មិនបនដក

ែសបក  និង ច់ជេដើមរបស់សត្វេទសីុេទ  ប៉ុែន្តញុងំ យុ  វណ្ណៈ  និង

ពលៈរបស់សត្វទងំេនះឲយអស់េទ ញញីំវយ័្រកមុកំេំ ះ េធ្វើករមិន

មនេ គឲយវនិសេទ  េទើបេ ថ  សីុនូវសត្វ  គឺទពំសីុសត្វ  ។   កល  

ទពំសីុសត្វយ៉ងេនះ   មិនេវៀរបុគគល ទងំអស់   រែមងទពំសីុទងំ

អស់  ។   មយង៉េទៀត   មិនែមនសីុសត្វែតប៉ុេ ្ណ ះេទ   រែមងទពំសីុសូមប ី
ខ្លួនឯង  េ យកលមុន រ  រែមងមិនសល់េនកនុងេវ េ្រកយ

រ   ។   កនុងេរឿងេវ េ្រកយ រជេដើម  ក៏ន័យេនះឯង   ។  

ែដលថ សត្វអនកទពំសីុកលេនះ សេំ ដល់្រពះខី ្រសព ពិត

ស់ ្រពះខី ្រសពេនះ  េ ថ  អនកទពំសីុកល  េ្រពះញុងំ

កលបដិសនធិតេទ  ឲយអស់េ យអរយិមគគ  ។ 

 បទថ   សភតូបចនឹ  បចិ  េសចក្ដីថ   ្រពះខី ្រសពេនះដុត 

គឺេធ្វើឲយេឆះជេផះនូវត ្ហ ែដលដុតកនុងអបយ  េ យេភ្លើងគញឺណ  ។ 



សិគាលវគគ ទី ១០  មូលបរយិាយជាតក ទី ៥               605 

  

 មណពទងំេនះ   ្ដ ប់បញ្ហ េនះេហើយ    មិនមនអនក ច 

េឆ្លើយបញ្ហ បនសូមបែីតមន ក ់  ។   េពលេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វក៏េពល 

នឹងមណពទងំេនះថ អនកទងំ យកុយំល់ថបញ្ហ េនះ មនេនកនុង

ៃ្រតេវទេឡើយ  ពួកអនកសមគ ល់ថ  ចរយេចះសិលបៈប៉ុន   ពួកេយើង

ក៏េចះបុ៉េ ្ណ ះែដរ េទើបេ្រប បេធៀបេយើងដូចេដើមពុ្រទ ពួកអនកមនិបន

ដឹងថ េយើងដឹងធមែ៌ដលពួកអនកទងំ យមិនទនដ់ឹង េ្រចើនេទៀត

ស់  ចូរេទចុះ  េយើងទុកេពលឲយ ៧ ៃថង   ចូរនគំន គតិរកបញ្ហ េនះ

មកលកណំត់ចុះ  ។  

 មណពទងំេនះថ្វ យបងគ្ំរពះបរមេពធិសត្វេហើយ ្រតឡប់េទ

កន់លេំនរបស់ខ្លួន  សូមបនីគំន គតិរកចេម្លើយអស់ ៧ ៃថង ក៏មិនបន

េឃើញទីបផុំត  មិនបនេឃើញកណួំចៃនបញ្ហ េនះ   ។   លុះដល់ៃថងទី ៧ 

េទើបនគំន មករក ចរយ   ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។   

 ចរយសួរថ  ពួកអនកមនទឹកមុខ្រសស់បស់  ចេឆ្លើយបញ្ហ

បនេហើយឬ ?  

 មណពទងំេនះេពលថ   មិនទន់េទ   ។    

 ្រពះេពធិសត្វ  កលនឹងតិះេដៀលមណពទងំេនះ  េទើបេពល

គថទី ២ ថ 

ពហនូិ  នរសី ន ិ េ ម និ  ្រព និ  ច 
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គី សុ  បដិមុកក ន ិ េកចិ  េទេវតថ  កណ្ណ  ។  

កបលនរជនទងំ យដ៏េ្រចើន កបលទងំេនះ មន

េ មផង  ធផំង  ្រគបេនេលើ ក  ប ្ដ មនុស ទងំ

អមបលេនះ  គងម់នមនុស មួយ  ែដលមន

្របជញ មិនខន ( ១ ) ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះថ   កបលនរជនទងំ យដ៏េ្រចើន   កបល

ទងំេនះ   មនេ មផង   ធផំង   ្រគបេនេលើ ក   យកៃដចប់េមើលមិន

ែមនដូចែផ្លេ ន តេទ    បុគគលទងំេនះ    មិនមនអ្វីេផ ងអពីំធម៌ទងំេនះ

េឡើយ  ។    

 បទថ   កណ្ណ   គឺអនកមនបញញ    ។    ែតរនធ្រតេចៀកមនិមន

ដល់អនក មួយ  ក៏មិនែមន ( ២ )  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វតិះេដៀលមណពទងំេនះថ ពួកអនកជមនុស

លងង់  មនែតរនធ្រតេចៀកប៉ុេ ្ណ ះ  មិនមនបញញ ស្រមបេ់ ះ្រ យ

បញ្ហ េឡើយ   ។    មណពទងំេនះ ្ដ ប់េហើយេពលថ  ធមម ចរយ  

ជអនកធៃំ្រកែលង   គួរអ ច រយ   សូមខមេទសេហើយ   ក៏អស់ករ្របកន់ 
                                                            

១-ចបប់របស់សយម  ្រតង់បទទី ៤  ែ្របថ  ប ្ដ មនុស ទងំអមបលេនះ មិន
មនមនុស មួយមន្របជញ េឡើយ  ។ ២- បទថ កណ្ណ ែ្របថ ្រតេចៀក  ។  
្រពះេពធិសត្វតិះេដៀលកូនសិស ថ  ពួកអនកធែំតកបល ែតគម នកណ្ណេ ះ  ។ 
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ខ្លួនបេ្រមើ្រពះេពធសិត្វដូចេដើម   ។ 

  ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   មណពទងំ  ៥០០  កនុងកលេនះ 

បនមកជភិកខុទងំេនះកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក ចរយ គឺ  តថគត 

េនះឯង  ៕ 
ចប ់ អដឋកថា  មូលបរយិាយជាតក ទី ៥  ។ 

 
អដ្ឋកថ ពេ ទជតក 

  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងនគរេវ លី ្រតង់កូ គរ

   ្រទង់្របរពធសីហេសនបតី    េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  

មនពកយេផ្ដើមថ   ហន្ត្វ    ឃ ្វ    វធិ ្វ    ច  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ  សីហេសនបតីេនះ ដល់នូវ្រពះមន្រពះភគ

ជទីពឹង េហើយនិមន្ត្រពះអងគេទទទួលភត្តែដលផ េំ យ ច់ ។ ពួក

និ្រគនថដឹងដណឹំងេនះេហើយមិនេពញចិត្ត    ្របថន នឹងេបៀតេបៀន្រពះ

មន្រពះភគ េទើបេពលេចទ្របកន់ថ ្រពះសមណេគតមេ យ

ច់ែដលេគេធ្វើឧទទិសទងំែដលដងឹថ  េគេធ្វើឧទទិសេដើមបខី្លួន  ។     

 ភិកខុទងំ យអងគុយសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ   វុេ ទងំ 
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យ និ្រគនថនដបុត្តនិងពួកបរស័ិទ ្រ ច់មួលបងក ចថ់ ្រពះសមណ-

េគតមេ យឧទទិសមសំៈទងំែដលដឹង  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់្រពះ

ស ្ដ ប់េរឿងេនះេហើយេទើប្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ   និ្រគនថ

នដបុត្តនិនទ តថគតេ្រពះបរេិភគ ចែ់ដលេគេធ្វើឧទទិស ែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ  សូមបកីនុងកលមុនកត៏ិះេដៀលតថគត

ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល     ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍  លុះចេ្រមើន

វយ័េហើយ  េចញបួសជ បស  មកអពីំៃ្រពហិមពន្ត  េដើមបេីសពរសជូរ

ៃ្របកនុងនគរព ណសី   ។   ្រពឹកេឡើង   េទើប្រ ច់ភិកខ ចរកនុងនគរ   ។   

 ្រគេនះ កុដុមពិកៈមន ក់គិតថ អញនឹងេធ្វើឲយ បសេនះលបំក 

េទើបនិមន្តចូលេទកនុងផទះឲយគង់េលើ សនៈែដល្រកលទុក េហើយ 

អងគ សេ យ្រតីនឹង ច់   លុះេ្រសចភត្តកចិច   អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ

េហើយេពលថ  ឥទ ំ   មំសំ   តុម្ហេយវ   ឧទទិស   បេណ   មេរ ្វ   

កតំ,  ឥទ ំ  អកុសលំ  ម  អម្ហ កេមវ  តុម្ហ កមប ិ  េ តុ  ច់

េនះ ខញុសំម្ល ប់សត្វផ ជំ រចេំពះេ កមច ស់េ យ្រតង់  ដូេចនះ  

សូមអកុសលេនះ  កុមំនដល់ខញុ េំឡើយ   ចូរជរបស់េ កចុះ   ។   លុះ

េពលដូេចនះេហើយ   េទើបេពលគថទី ១ ថ 
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ហន្ត្វ   ឃ ្វ   វធិ ្វ   ច េទតិ  ទន ំ អសញញេ  

ឥទិសំ  ភត្តំ  ភុញជមេន ស  បបមុបលិមបតិ  ។ 

បុគគលអនកមនិស្រងួម្រប រសត្វផង  េធ្វើសត្វឲយលបំក

ផង េធ្វើសត្វឲយ ្ល ប់ផង  េហើយឲយទន  ( ដល់សមណៈ

 )  សមណៈេនះ  កលបរេិភគនូវភត្តែបបេនះ 

េឈម ះថ   ្រប ក់េ យបបែដរ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ   ហន្ត្វ    េសចក្ដថី  ្រប រេហើយ  ។ 

 បទថ   ឃ ្វ    េសចក្ដថី  េធ្វើឲយលបំកេហើយ  ។ 

 បទថ   វធិ ្វ    េសចក្ដថី  សម្ល ប់េហើយ  ។ 

 បទថ  េទត ិ  ទនំ  អសញញេ   េសចក្ដថី  បុគគលអនក្រទុស្ត 

សីល  មិនស្រងួមេហើយេធ្វើយ៉ងេនះ   េទើបឲយទន  ។   

 បទថ  ឥទសំិ   ភត្តំ    ភុញជមេន  ស  បបមុបលិមបត ិ េនះ 

អធិបបយថ សូមបសីមណៈេនះ  កលបរេិភគនូវភត្តែដលេគេធ្វើឧទទិស

យ៉ងេនះេហើយ   េឈម ះថ្រប ក់េ យបបែដរ   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ្ដ បេ់ហើយ   េទើបេពលគថទី ២ ថ 

បុត្តទរមប ិ េច  ហន្ត្វ  េទតិ   ទន ំ អសញញេ  

ភុញជមេនបិ  សបបេញញ  ន  បបនុបលិមបតិ  ។ 

្របសិនេបើបុគគលអនកមនិស្រងួម     សូមបសីម្ល បនូ់វកូននិង 



610 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
្របពនធេហើយឲយទន  ( ដល់សមណៈ  )   សមណៈ

េនះ  ជអនក្របកបេ យ្របជញ   ទុកជកលបរេិភគ   

ក៏មិន្រប ក់េ យបបេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ភុញជមេនបិ  សបបេញញ   េសចក្ដី
ថ ច់របស់អនកដៃទ ែដលជអនក្រទុស្តសីល សូមបសីម្ល បកូ់ន និង

្របពនធេហើយឲយទនេនះ ចូរេលើកទុកសិនចុះ  បុគគលអនកមនបញញ   អនក

ដល់្រពមេ យគុណ  មនខន្តីនិងេម ្ត ជេដើម  សូមបបីរេិភគ ច់េនះ  

ក៏មិន្រប ក់េ យបបែដរ  ។ 

 បសេពធិសត្វសែម្ដងធម៌ដល់កុដុមពិកៈយ៉ងេនះេហើយ េ្រកក 

ចក សនៈេចៀសេចញេទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ   កុដុមពិកៈកនុងកលេនះ   បនមកជ

និ្រគនថនដបុត្តកនុងកលឥឡូវេនះ   ឯ បស គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា ពាេលាវាទជាតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ បទញជលជិតក 
   
 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ 

េ ឡុទយី េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ អទធ   

បទញជលី  សេព្វ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ៃថងមួយ ្រពះម វកទងំពីរវនិិចឆ័យបញ្ហ  ។ ភកិខុទងំ យ

្ដ ប់ករវនិិចឆ័យេហើយ  ក៏សរេសើរ្រពះេថរៈទងំពីររូប  ្រគប់អងគ  ។   ្រពះ

េ ឡុទយីអងគុយេនកនុងចេំ មបរស័ិទេនះ  ជទំស់េឡើងថ   ឯេត 

អេម្ហហិ សមំ កឹ ជនំ  ្រពះម េថរទងំពីរអងគេនះ េចះដឹងអ្វី េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងេយើង  ។  ្រពះេថរៈទងំពីរេឃើញេ ឡុទយីេហើយ  ក៏

េ្រកកចក សនៈេចៀសេចញេទ   បរស័ិទក៏ែបកគន    ។ 

 ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ   វុេ  

ទងំ យ េ ឡុទយីតិះេដៀល្រពះអគគ វកទងំពីរ េហើយជទំស់

េឡើង   ។   ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ    មិនែមន

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ     សូមបកីនុងកលមុន     េ ឡុទយីេនះ

ក៏មិនេចះដងឹអ្វីឲយៃ្រកែលងជងេនះ េ្រកអពីំករេពលជទំស់ ដូេចនះ  

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតីតកល    ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ 
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ព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបនជអនកបេ្រង នអតថនិងធមរ៌បស់្រពះ

ជអងគេនះ  ។   ្រពះ ជអងគេនះ  ្រទង់មន្រពះ ជឱរស្រពះនមថ 

បទញជលី  មន្រពះទយ័ យមយ  េឡះេ ះ  ខជិល្រចអូស  ។   េ្រកយ

មក ្រពះ ជក៏េ យទិវងគត ។  ពួក មតយចត់ែចងថ្វ យ្រពះេភ្លើង

េហើយ្របឹក គន ថ  នឹងអភិេសកបទញជលិ ជបុត្តឲយ្រគប់្រគង ជសមបត្ត ិ 

ប៉ុែន្ត្រពះេពធិសត្វេពលថ ្រពះ ជកុមរេនះ មន្រពះទយ័េឡះេ ះ 

ខជិល្រចអូស ពួកេយើងគួរ កលបងេមើលសិន  េហើយសឹមអភិេសក្រពះ

ជកុមរេនះ  ។   ពួក មតយក៏េ្រត មករកត់ក្ដី  ឲយ្រពះ ជកុមរគង់

កនុងទីជិតៗ េពលែដលកត់ក្ដ ី ែក្លងេធ្វើជកតខុ់ស កត់ក្ដអីនកមិនែមនជ

មច ស់្រទពយ េធ្វើឲយជមច ស់្រទពយ េហើយទូលសួរ្រពះ ជកុមរថ កីទិសំ 

កុមរ  សុដ្ឋុ   វនិចិឆិនមិ្ហ  បពិ្រត្រពះ ជកុមរ  ពួកទូលបងគកំត់ក្ដី្រតឹម

្រតូវ មធមឬ៌ ?   

 ្រពះ ជកុមរ្រទង់េពប្រពះឱស្ឋ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វសមគ ល់

ថ  ្រពះ ជកុមរ្របែហលជ្រទង់ឈ្ល សៃវ  ្រទង់គង់នឹង្រជបថ  កត់ក្ដី
មិន្រតឹម្រតវូ មធម៌    េទើបេពលគថទី ១ ថ 

អទធ   បទញជលី  សេព្វ បញញ យ  អតិេ ចត ិ

តថ  ហិ  ឱដ្ឋំ  ភញជត ិ ឧត្តរ ឹ ននូ  បស តិ  ។ 

្រពះ ជកុមរ្រពះនមបទញជលី  រុងេរឿងកន្លងនូវពួក
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េយើងទងំអស់គន   េ យ្របជញ ពិតែមន  ដូេចន ះ  បនជ

្រទង់េពប្រពះឱស្ឋ  ្រទង់ទតេឃើញ  នូវេហតុដ៏ៃ្រកែលង

េ យពិត  ។ 

 េ្រកយមក ពួក មតយទងំេនះេ្រត មករកត់ក្ដី េហើយកត់ក្ដី
មួយេទៀតេ យ្រតឹម្រតូវ មធម៌  េហើយទូលសួរថ បពិ្រត្រពះ ជកុមរ 

ពួកទូលបងគកំត់ក្ដី្រតឹម្រតូវ មធម៌េហើយឬ ?     

 ្រពះ ជកុមរេនះ   ្រទងេ់ពប្រពះឱស្ឋដូចមុនេទៀត   ។    ្រគេនះ  

្រពះបរមេពធិសត្វដឹងថ  ្រពះ ជកុមរេនះលងង់េខ្ល ស់  េទើបេពល

គថទី ២ ថ 

នយ ំ ធមមំ  អធមមំ   អ ថ នតថញច    ពុជឈត ិ

អញញ្រត  ឱដ្ឋនិេពភ គ នយ ំ ជនតិ  កិញចនំ ។  

្រពះ ជកុមរ្រពះនមបទញជលីេនះ មិន្រទង់្រជបនូវ

សភពជធម៌  និងសភពមិនែមនជធម៌ផង  នូវ្រប- 

េយជន៍  និងមិនែមនជ្របេយជន៍ផង   ្រពះ ជកុមរ

្រពះនមបទញជលីេនះ  េវៀរែលងែតករេពបនូវ្រពះឱស្ឋ

េចញេហើយ   ្រទង់មិន្រជបនូវេហតុតិចតួចេឡើយ  ។ 

 ពួក មតយដឹងថ បទញជលីកុមរេនះ ្រទង់មិនគួរឲយេជឿបន 

េទើបអភិេសក្រពះបរមេពធិសត្វឲយេឡើង្រគង ជយ  ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  បទញជលីកុមរកនុងកលេនះ  បនមក

ជេ ឡុទយីកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់ អដឋកថា បាទញជលិជាតក ទី ៧ ។ 
 

អដ្ឋកថ កឹសេុកបមជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន    ្រទង់្របរពធ 

កឹសុេកបមសូ្រត   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្ដើមថ  

សេព្វហិ   កឹសុេក   ទិេ ្ឋ   ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ ភិកខុ  ៤ រូបបនចូលេទគល់្រពះតថគត ទូលសូមកមម-

្ឋ ន ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្របទនកមម ្ឋ នដល់ភិកខុទងំេនះ ។  ភិកខុទងំ

េនះេរៀនកមម ្ឋ នេហើយ េទកន់ទីស្រមកេពលៃថង និងទីស្រមកេពល

យប់ ។ ប ្ដ ភកិខុទងំេនះ ភិកខុ មួយរូបកណំត់ផស យតនៈ បន

សេ្រមចអរហត្ត  ។  មួយរូបកណំត់ខនធ ៥  ។   មួយរូបកណំត់ម ភូតរូប

៤  ។  មួយរូបកណំត់ធតុ ១៨  ។   ភិកខុទងំេនះ ្រកបទូលគុណវេិសស

ថ្វ យ្រពះបរម ្ដ    ។   ប ្ដ ភិកខុទងំេនះ   មនភិកខុ មួយរូបេកើត 
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បរវិតិកកថ  កមម ្ឋ នទងំេនះមនករេផ ងគន  ែតនិព្វ នែតមួយមិនេផ ង

គន េទ   េតើភកិខុទងំអស់បនសេ្រមច្រពះអរហត្តដូចេម្ដច  េហើយេទើប្រកប

ទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ   ។   ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុ   

អនកក៏មនិខុសអ្វីអពីំបងប្អូន ៤ នក់ែដលេឃើញេដើមចរ  ។  កលភិកខុ
ទងំ យ្រកបបងគទូំល ធនថ     បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន    សូម្រពះ

អងគ្រទង់សែម្ដងេហតុេនះ   ដល់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យចុះ    េទើប្រទង់នយំក 

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល   ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី  ្រទង់មន្រពះឱរស ៤ ្រពះអងគ   ។   ៃថងមួយ ្រពះឱរសទងំ ៤ 

អងគេនះ  ្រ ស់េ រថីមកថ  ែនសម្ល ញ់   ពួកេយើងចង់េឃើញេដើម

ចរ  ចូរអនកបង្ហ ញេដើមចរឲយពួកេយើងេមើលចុះ  ។   

 រថីទទួលថ   ករុ ៃថ្លវេិសស    ទូលបងគនឹំងបង្ហ ញ     ប៉ុែន្ត 

( រថីេនះ ) មិនបង្ហ ញឲយ ជបុត្តទងំ ៤ ទត្រពមគន េទ ឲយែត ជបុត្ត

ចបងមួយអងគគងេ់លើរថជមុន េហើយនេំទកន់ៃ្រព ទងំបនឲយទតេមើល

េដើមចរ  កនុងេពលែដលេដើមចរេនះ្រជុះស្លឹកថ  េនះជេដើមចរ   ។    

មួយអងគេទៀត  ឲយទតេនេពលែដល ស់ស្លឹកខចី  មួយអងគេទៀត ឲយទត

េនេពលែដលេចញផក   មួយអងគេទៀត  ឲយទតេនេពលែដលេចញែផ្ល  ។  

េ្រកយមក ជបុត្តទងំ ៤ នក់បងប្អូន ្រទង់គង់េនជុគំន   ក៏បន កសួរ



616 អដឋកថាជាតក ទុកនបិាត 
គន ថ  កឹសុេក  នម  កីទិេ   ែដលេឈម ះថេដើមចរេនះ  េតើ
ដូចេម្ដច  ?  

 ឱរសអងគទី ១ ្រ ស់ថ  េសយយថបិ ឈមថេូ   ដូចេដើម

េឈើែដល្រតវូេភ្លើងេឆះ   ។    

 ឱរសអងគទី ២  ្រ ស់ថ  េសយយថបិ   និេ្រគធរុេកខ  ដូចេដើម

ៃ្រជ  ។   

 ឱរសអងគទី ៣  ្រ ស់ថ េសយយថបិ  មំសេបសិ  ដូចដុំ ច់  ។

 ឱរសអងគទី ៤  ្រ ស់ថ   េសយយថបិ   សិរសីរុេកខ     ដូចេដើម 

េ្រចស  ។   ្រពះឱរសទងំ ៤ អងគេនះ មនិេឃើញ្រសបគន នឹងគន  េទើបេទ

គល់្រពះបិ ្រកបទូលសួរថ បពិ្រត្រពះបិ  ែដលេឈម ះថ េដើមចរ

េនះ េតើដូចេម្ដច ?  

 កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េតើពួកអនកេពលដូចេម្ដច   េទើប្រកប

ទូល្រពះ ជ មែដលជែជកគន   ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   អនកទងំ ៤  បនេឃើញេដើមចរេហើយ   ប៉ុែន្ត

មិនបន កសួរនយ រថីកនុងែដលេពលេចញេទថ  កនុងេពលេនះ 

េដើមចរដូចអ្វី    េ្រពះេហតុេនះ    េទើបេសចក្ដីសង យ័េកើតេឡើងដល់

អនកទងំ យ   លុះ្រ ស់ដូេចនះេហើយ   េទើប្រ ស់គថទី ១ ថ 

សេព្វហិ  កឹសុេក  ទិេ ្ឋ  កិេន្វតថ  វចិិកិចឆថ 
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ន  ហិ  សេព្វសុ  េនសុ រថិ   បរបុិចឆេក  ។ 

េដើមចរ  អនក ល់គន បនេឃើញេហើយ  អនកទងំ យេន

សង យ័កនុងេដើមចរេនះ ថដូចេម្ដចហន៎ ដបតិអនកទងំ យ  

មិនបន កសួរនយ រថី  កនុងទីទងំពួងេ ះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ   ន  ហិ   សេព្វសុ  េនសុ  រថ ិ

បរបុិចឆេក េសចក្ដីថ ពួកអនកទងំ យបនេឃើញេដើមចរេហើយឬ 

ពួកអនកវនិិចឆយ័កនុងេដើមចរេនះេហើយឬ  កនុងទីដៃទេដើមចរដូចេម្ដច  ពួក

អនកមិន កសួរនយ រថីកនុងទីដៃទៗ េ យេហតុេនះ េទើបេសចក្ដី
សង យ័េកើតេឡើងដល់ពួកអនក ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់សែម្ដងេហតុេនះេហើយ េទើប្រ ស់ថ មន ល

ភិកខុ   ដូចជ្រពះ ជបុត្តទងំ ៤ អងគ  ជបងប្អូននឹងគន   សង យ័កនុងេដើម

ចរ   េ្រពះមិនបនសួរឲយជក់ចបស់យ៉ង    សូមបអីនកញុងំេសចក្ដី
សង យ័ឲយេកើតេឡើងកនុងធម៌េនះ  ក៏ដូេចន ះែដរ  កល្រពះអងគ្រទង់្រ ស់

ដឹងេហើយ   េទើប្រ ស់គថទី ២ ថ 

ឯវ ំ សេព្វហិ  ញេណហិ េយសំ  ធមម   អជនិ  

េត  េវ  ធេមមសុ  កងខន្ត ិ កឹសុកសមវឹ  ភតេ   ។ 

ធម៌ទងំ យ  ែដលពួកជន   មិនបនដឹងេហើយ  េ យ 

ញណទងំ យទងំពួង យ៉ងេនះ ពួកជនេនះឯង រែមង 
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សង យ័កនុងធម៌ទងំ យ  ដូចជ  ( ្រពះ ជបុត្តទងំ ៤  ្រពះ

អងគ  )   ជបងប្អូននឹងគន   សង យ័កនុងេដើមចរដូេចន ះ  ។ 

 េសចក្ដីៃនគថេនះថ ដូចយ៉ង្រពះ ជបុត្តទងំ ៤ ្រពះអងគជ

បងប្អូននឹងគន េនះ  សង យ័េហើយ   េ្រពះមិនេឃើញេដើមចរ   ្រគប់ នៈ

យ៉ង    ធម៌ទងំពួងែចកជ្របេភទ  មនផស ៈ ៦   យតនៈ  (  ៦ ) 

ខនធ ( ៥ ) ម ភូតរូប ( ៤ ) និងធតុ  ( ១៨ )  ពួកជន  មិនបនឲយ

េកើតេ យវបិស នញណទងំពួង គឺមិនបនចក់ធ្លុះ េ្រពះមិនទន់

បនសេ្រមចេ បត្តិមគគ   ជនទងំេនះ រែមងសង យ័កនុងធម ៌    មន 

ផស ៈ ៦  និង យតនៈ ( ៦ ) ជេដើម  ដូច្រពះ ជបុត្តទងំ ៤ សង យ័

កនុងេដើមចរដូេចន ះែដរ   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះ ជព ណសីកនុងកលេនះ គឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
ចប ់ អដឋកថា កឹសុេកាបមជាតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ លកជតក 
  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ

ម េថរមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  

ឯកបុត្តេក   ភវសិ សិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮមកថ ្រពះម េថរេនះ ឲយកុមរតូចបព្វជជ េហើយ េធ្វើឲយ

លបំកេនកនុងវត្តេជតពនេនះ  ។  មេណរេនះ មិន ចអត់្រទនឹំង

ករលបំកេនះបន េទើបសឹក  ។  ្រពះេថរៈេទបញចុ ះបញចូ លលួងេ ម

កុមរតូចេនះថ ែនកុមរតូច ចវីររបស់អនកេនជរបស់អនកដែដល សូមប ី

ប្រតក៏េនជរបស់អនកដែដល ទងំប្រតទងំចីវរក៏គងជ់របស់អនក ចូរ

អនកមកបព្វជជ េទៀតចុះ សូមបកុីមរតូចេនះេពលថ ខញុនឹំងមិនបួសេទៀត

េទ  ្រតូវ្រពះេថរៈរអុំកេរឿយៗ ក៏បព្វជជ េទៀត   ។   ្រគេនះ  ្រពះេថរៈេធ្វើឲយ 

មេណរេនះលបំកេទៀត ងំអពីំៃថងែដលបព្វជជ មក  ។  មេណរ

អត់្រទនឹំងករលបំកេនះមិនបន េទើបសឹកេទៀត សូមប្ីរពះេថរៈលួង

េ មេ្រចើនេលើកេ្រចើន្រគ ក៏មិន្រពមបួស េ យេពលថ េ កមច ស់

មិនយល់ចិត្តខញុ ំេទ េ កមច ស់គម នខញុ ំមិន ច្រប្រពឹត្តេទបនឬ េ ក

មច ស់េទចុះ   ខញុមំិនបួសេទៀតេទ  ។   

 ភិកខុទងំ យសនទនគន កនុងេ ងធមមសភថ  វុេ   ទរកេនះ 
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ចិត្តល្អពិតែមនហន៎  ដឹងអធយ្រស័យរបស់្រពះម េថរេហើយ  េទើបមិន

្រពមបួស   ។   ្រពះបរម ្ដ   េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ  ្រទង់្រ ស់

សួរថ មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុ ំ

សនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   ។   កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគទូំលថ  បពិ្រត

្រពះអងគដច៏េ្រមើន េ យកថេឈម ះេនះ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុ
ទងំ យ  ទរកេនះមិនែមនមនចិត្តល្អែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ

េទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏មនចិត្តល្អែដរ  េឃើញេទសែតម្ដងប៉ុេ ្ណ ះ  មិន

្រពមចូលេទជិតេទៀត  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចត

េទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរ

ព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលកុដុមពកិៈ   លុះចេ្រមើន 

វយ័េហើយចញិចឹ មជីវតិេ យករលក់្រសូវ  ។  សម័យេនះ មនហមពស់ 

មន ក់ បង្ហ ត់ ្វ មួយឲយកន់ថន  ំ េហើយឲយពស់សែម្ដងករេលងជមួយ ្វ  

ចិញចឹ មជីវតិ  ។  កលមនករេឃសនសែម្ដងមេ ្រសពេនកនុងនគរ

ព ណសី ហមពស់េនះ្របថន នឹងេទេលងមេ ្រសព េទើបេផញើ ្វ នឹង

ពួកអនកលក់្រសូវេនះ  េហើយផ្ដ ថំ  ឥមំ  ម  បមជជិ    អនកកុេំធ្វស

្របែហសនឹង ្វ េនះ   ។    លុះមេ ្រសពចប់េហើយកនុងៃថងទី  ៧   េទើប

េទរកឈមួញសួរថ   កហំ   មកកេ   ្វ េនឯ  ?  
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 ្វ ្រគន់ែតឮសេំឡងមច ស់ភ្ល ម  ក៏្របញប់េចញមកអពីំ នលក់

្រសូវ   ។   ្រគេនះ  ហមពស់ក៏យកបនទះឫស ី យខនង ្វ េហើយនេំទចង

ទុកកនុងទីមួយ រួចក៏េដកលក់េទ  ។  ្វ ដឹងថមច ស់េដកលក់ ក៏្រ យ

ែខ ែដលចងេនះេចញ េហើយរត់េឡើងេដើម ្វ យ  សីុែផ្ល ្វ យទុេំហើយ

យក្រគប់គប់កបលហមពស់   ។   ហមពស់ភញ ក់េឡើង្រកេឡកេមើលេឃើញ

្វ េនះេហើយ   គិតថ  អញនឹងកុហក ្វ េនះេ យពកយពីេ ះ  ឲយ

ចុះអពីំេដើម ្វ យ  េហើយនឹងចប់   កលនឹងលួងេ ម ្វ េនះ  េទើប

េពលគថទី ១  ថ  

 ឯកបុត្តេក  ភវសិ សិ  

 ត្វញច   េន  េហស សិ  ឥស េ   កុេល 

 ឱេ ហិ  ទុម ម   លក 

 ឯហិទនិ  ឃរកំ   វេជមេស  ។ 

ែន លក នរៈ អនកជក់ជកូន្របុសែតមួយ ( ៃនេយើង )  

មួយេទៀត អនកនឹងបនជធកំនុង្រតកូលរបស់េយើង ចូរអនក

ចុះអពីំេដើមេឈើមក  េយើងនឹងេទផទះ កនុងកលឥឡូវេនះ  ។ 

 កនុងគថេនះ មនេសចក្ដីអធិបបយថ អនកជកូន្របុសែតមួយ

របស់េយើង អនកនឹងបន្រគប់្រគងនូវេភគៈទងំ យកនុង្រតកូលរបស់

េយើង  ចូរអនកចុះអពីំេដើមេឈើេនះមក   អនកចូរមក  េយើងនឹងេទផទះរបស់ 
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េយើង  ។   

 បទថ   លក    បនដល់   ្រតឹមែតជេឈម ះេ   ។ 

 ្វ បន ្ដ ប់ពកយេនះេហើយ  េទើបេពលគថទី ២ ថ 

 ននុ  មំ  សុហទេយត ិ មញញសិ 

 យញច   មំ  ហនសិ  េវឡុយដ្ឋយិ 

 បកកមពវេន  រមមេស 

 គចឆ  ត្វំ  ឃរកំ  យថសុខំ  ។  

ែ្រកងអនកសមគ ល់ខញុថំជសត្វមនហឫទយ័ល្អ     ែតអនក

េបៀតេបៀនខញុ េំ យបនទះឫស  ី  ខញុ េំ្រតកអរកនុងៃ្រព ្វ យ 

ែដលមនែផ្លទុ ំ   អនកចូរេទផទះ    មសបបយចុះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   ននុ   មំ   សុហទេយត ិ  មញញសិ 

េសចក្ដីថ  ែ្រកងអនកសមគ ល់ខញុថំជសត្វមនចតិ្តល្អ  មិនែមនឬ  អធិ-

បបយថ   អនកសមគ ល់ថ  ្វ េនះជសត្វមនចិត្តល្អ  ។ 

 បទថ  យញច   ម ំ  ហនសិ  េវឡុយដ្ឋយិ  េសចក្ដីថ  េ ក

សែម្ដងទុកដូេចនះថ  អនកេមើលងយខញុេំ យេហតុ    អនក យខញុេំ យ 

បនទះឫស  ី  េ យេហតុ   េ្រពះេហតុេនះ  េទើបខញុមំិន្រតឡប់េទជ

មួយអនក  កលេបើដូេចន ះ េទើបខញុ េំ្រតកអរកនុងៃ្រព ្វ យេនះ  អេញជើញអនក

េទផទះ មសបបយចុះ   េហើយក៏េ តចូលៃ្រពេទ    ។     ឯហមពស់េនះ 
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្រតឡប់េទផទះេ យមិនសបបយចតិ្ត  ។ 

  ្រពះបរម ្ដ     លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  េទើប្រទង់្របជុជំតកថ  ្វ កនុងកលេនះ  បនមកជ មេណរ

កនុងកលឥឡូវេនះ    ហមពស់បនមកជម េថរ    ចែំណកឈមួញលក់

្រសូវ   គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា សាលកជាតក ទ ី៩ ។ 
 

អដ្ឋកថ កបជិតក 
 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
កុហកមួយរូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  អយ ំ 

ឥសិ  ឧបសមសញញេម  រេ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  េរឿងែដលភកិខុ េនះេ្រចើនេទេ យករកុហកេនះ  បន

្របកដដល់ពួកភិកខុ    ។   ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន កនុងេ ងធមម-

សភថ  វុេ ទងំ យ  ភិកខុឯេ ះបួសកនុង្រពះពុទធ សនែដល

ជ សននសំត្វេចញចកទុកខេហើយ   េនបេំពញវត្តរបស់បុគគលកុហក 

ឆេបកេទៀត  ។  ្រពះបរម ្ដ   េស្ដចយងមកកន់ធមមសភ ្រទង់

្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យ
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អងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎    ។     កលភិកខុទងំេនះ្រកបបងគំ

ទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េ យកថេឈម ះេនះ   េទើប្រទង់្រ ស់

ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ភិកខុ េនះ មិនែមនជអនកកុហកឆេបកែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ    សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល បជ់អនកកុហកឆេបក

ែដរ    កលេកើតជ ្វ បនេធ្វើករេបក្របស់េ យេហតុ្រតឹមែតេភ្លើង  

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុងនគរ

ព ណសី     ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលមួយ     នែដនកសី

កលចេ្រមើនវយ័េហើយ  ( បនេន្រគប់្រគងផទះ )   កនុងេពលែដលបុត្តរត់

េលងបន  ្រពហមណីក៏េធ្វើមរណកលេទ  ្រពះេពធិសត្វពកូននឹងចេងកះ 

េទកន់ៃ្រពហិមពន្ត បួសជឥសី បបួំសបុត្តជ បសកុមរ រស់េនកនុង

បណ្ណ មួយ  ។  លុះដល់រដូវេភ្ល ង  េភ្ល ងធ្ល កម់និ ច ់  មន ្វ

មួយ្រតូវភពរងេបៀតេបៀន រងញ័រខ្លួន រណ្ដំ េធមញ  ។  ចែំណក បស

េពធិសត្វរកកំ ត់េឈើធំៗ   មកបងក តេ់ភ្លើងេហើយេដកេលើែ្រគ  បស

កុមរក៏្រចបច់េជើងឲយបិ   ។  ្វ េនះ យកសំពត់សមបកេឈើរបស់

បសែដលេធ្វើមរណកលេទេហើយេនះ មកេស្ល កដណ្ដ ប ់ េ យ

ដណ្ដ ប់ែសបកខ្ល េឆៀង ម មខ ង  កន់អែ្រមកនិងសមបកេឃ្ល កែក្លងេធ្វើជ

ឥសី    មកឈរេដើមបេីបកបេញឆ តេនែកបរមត់ទ្វ របណ្ណ     េ្រពះ 
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្រតូវករេភ្លើង  ។   

 បសកុមរេឃើញ ្វ េនះ   ក៏អង្វរបិ ថ    ត    បេ

ឯេក  សីតបឡីេិ    កមបមេ    តដិ្ឋតិ,  ឥធ  ន ំ បេកក សថ  

វសិិេព្វស តិ  បពិ្រតបិ   មន បសមួយរូប្រតូវភពរងេបៀតេបៀន  

ឈរញ័រខ្លួនេននឹងមតទ់្វ របណ្ណ របស់េយើង    សូមបិ េ បស

េនះចូលបណ្ណ ផងចុះ   េ កនឹងបន ងំេភ្លើង   េហើយបនេពល

គថទី ១ ថ   

 អយ ំ ឥសិ  ឧបសមសញញេម  រេ  

 ស  តិដ្ឋតិ  សិសិរភេយន  អធិេ  

 ហនទ  អយ ំ បវសិតុមំ  អគរកំ 

 វេិនតុ  សីតំ  ទរថញច  េកវលំ  ។ 

ឥសីអងគេនះ  េ្រតកអរកនុងករសងបនិ់ងករស្រងួម  េ ក

្រតូវភ័យអពីំរងេបៀតេបៀនេហើយ  សូមឲយ បសេនះ  ចូល 

មកកន់ផទះេនះ េដើមបបីេនទ បង់នូវ្រតជក់និងេសចក្ដី្រកវល់ 

្រក យេចញ  កុឲំយមនេសសសល់េឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ឧបសមសញញេម  រេ  គឺ េ្រតកអរ

កនុងករសងបច់កកិេលសមន គៈជេដើម  និងករស្រងួមេ យសីល   ។ 

 បទថ   ស  តិដ្ឋតិ  បនដល់  គតឈ់រ   ។ 
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 បទថ  សិសិរភេយន  បនដល់ េ្រពះខ្ល ចរងែដលេកើតអពីំ

ខយល់និងេភ្ល ង  ។ 

 បទថ   អធិេ    េសចក្ដីថ  េបៀតេបៀនេហើយ  ។ 

 បទថ  បវសិតុមំ   កត់បទជ   បវសិតុ  ឥមំ  គឺ សូមឲយ បស

េនះ  ចូលមកកន់បណ្ណ េនះ   ។ 

 បទថ  េកវលំ  បនដល់   ទងំអស់   គឺកុឲំយមនេសសសល់

េឡើយ   ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ ្ដ ប់ពកយរបស់បុត្តភ្ល មក៏េ្រកកេឡើង  សម្លឹងេមើល

ដឹងថជ ្វ    េទើបេពលគថទី ២ ថ 

 នយ ំ ឥសិ  ឧបសមសញញេម  រេ  

 កបិ   អយ ំ  ទុមពរ ខេគចេ  

 េ   ទសូេក  េ សេកចបិ  ជេមម  

 សេច  វេជ  ឥមមប ិ ទសូេយ  ឃរ ំ ។ 

អនកេនះមិនែមនជឥសី អនកេ្រតកអរកនុងករសងប់និងករ 

ស្រងួមេទ   អនកេនះជសត្វ ្វ    ជសត្វេគចរេនេលើ
ែមក ្វ    ្វ េនះជសត្វខឹង្របទូស្ដ   មនសន្ដ នចិត្តដ៏

មក   េបើ ចូលមក  មុខែត្របទូស្ដផទះេនះមិនខន  ។    

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ     ទុមពរ ខេគចេ      បនដល់ 
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េគចរេនេលើែមក ្វ    ។ 

 បទថ  េ   ទសូេក   េ សេកចបិ  ជេមម   េសចក្ដីថ 

្វ េនះ ជសត្វ្របទូស ៉យទីែដល េទេហើយ   េឈម ះថ   ជសត្វខឹង

្របទូស្ដ   េ្រពះប៉ះទងគចិ   េឈម ះថ   ជសត្វ ្រកក ់  េ្រពះមនសន្ដ ន

ចិត្ត មក  ។ 

 បទថ  សេច   វេជ  េសចក្ដីថ   ្របសិនេបើ ្វ េនះ   ចូលមកកនុង 

បណ្ណ េនះ      មុខែត្របទូស្ដបណ្ណ េ យបេនទ បង់ឧចច រៈ

បស វៈ  និងេ យករដុតេចលមនិខន  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ  េទើប្រស ចប់

ឧសែដលេភ្លើងកពុំងេឆះេនះេចញមក  គំ មឲយ ្វ ខ្ល ច  េហើយឲយេចៀស

េចញេទ  ្វ េនះេ តចូលកន់ៃ្រព   េ យមិនេឃើញមកកន់ទីេនះ

េទៀតេឡើយ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើតេឡើង  បេ្រង នករ 

បរកិមមកសិណដល់ បសកុមរ   បសកុមរេនះក៏ញុងំអភញិញ និង

សមបត្តឲិយេកើតេឡើងែដរ  ។  បសទងំពីរេនះ មនឈនមិន ប-

សូនយ   េ្រកយអពីំចុតកិម៏ន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយេទើប្រ ស់បន្តថ មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវ
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េនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន  ភិកខុ េនះក៏ជអនកកុហកេបក្របស់

ែដរ    េហើយ្រទង់្របកសសចចធម៌   លុះចបស់ចចធម ៌   ភកិខុ ពួកខ្លះបនជ

្រពះេ បនន   ភិកខុ ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគមី    ភិកខុ ពួកខ្លះបនជ

្រពះអនគមី  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  តទ  មកកេ   កុហេក  

ភិកខុ   អេ សិ  បុេ ្ត   ហុេ   បិ   បន   អហេមវ   អេ សឹ  

្វ កនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ កុហកេនះ   បុត្ត  បនមកជ ហុល   

ចែំណកបិ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប ់អដឋកថា កបិជាតក ទី ១០ ។ 
ចប់ សិគាលវគគ ទី ១០ ។ 
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នមពុទធបរសិទ័ជួយពិនិតយអកខ វិរទុធ 
 

  ភិកខុ  រតនេថ មស ពួន       

   េ ក្រគូធមម ចរយ អឹុម ៃរយ៉៉ េ ក្រគូធមម ចរយ សុនទរ ៍ េមៀន 

 ឧ.ស. ន សុខុម ឧ.ស.លឹម ធន់  

 ឧ.សិ.េហង ចនទបុញញវន្តី ឧ.សិ.ទី សុធី   

 ឧ.សិ. ម េយឿន ឧ.សិ.សីុម េយ៉កហួយ  

 ឧ.សិ.េហង ចនទរចន ឧ.សិ.អុ៊ក ផសុកន  ។ 

 

នមពុទធបរសិទ័ យអតថបទ 
  

 ឧ.សិ. េហង ចនទរចន ឧ.សិ. េហង ចនទបុញញវន្តី 
 

 

នមពុទធបរសិទ័ជយួឧបតថមភសមភ រៈ 
និង្របកស់្រមបក់រងរធមមទន 

  

 ឧ.ស. េហង  វរីនិទ     ឧ.ស. េហង  វណ្ណៈ      ឧ.ស.េហង  វណ្ណូ  

 ឧ.សិ.េហង ចនទកុលសុភៈ   ឧ.ស.េហង រសមី   និង្រកុម្រគួ រ   

 ឧ.សិ.ប៉ល់ធី   + ្វ មី  និង កូនេច     ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី  ។ 
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នមពុទធបរសិទ័ែដលមនឧបករៈ 

កនងុករងរធមមទន 
 

 ភិកខុ  រតននេថ មស ពួន ភិកខុ  សន្តុស កិេតថេ  ហីុ េហង 

 ភិកខុ  មបណ្ឌិ េ   េ   តូ ៉  េ កមច ស់ ប៉ន់ ឈ 

 េ កមច ស់ គឹម ម៉និត  ភិកខុ  ធមមបេ  េព្រជ ឧត្តម  

 េ កមច ស់ ជឹម េហឿន េ កមច ស់ ែង៉ត ប៊ុនេនឿន  

 េ កមច ស់ វង  វុឌ  ិ េ កមច ស់ េ ះ សូេវៀត  

  ឧ.សិ.ជុន សូ៊គី  ឧ.សិ.ឈឹម សុែខម 

 ឧ.សិ.សីុម េយ៉កហួយ ឧ.សិ.ឃឹម វន៉         

 ឧ.ស.យិច ឈីន  ឧ.សិ.ែត សុមលី ( បួយ  ) 

 ឧ.សិ. េហងចនទកុលសុភៈ ឧ.សិ.សរ យ៉ត 

 ឧ.សិ.េទព ផលម៉  ឧ.សិ.រស់ គឹមថន 

 ឧ.សិ.ឌួង ឆវវីណ្ណ ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី 

 ឧ.សិ. ហឹុង សីុមៃណ ឧ.សិ.្រសី វណ្ណី      

 ឧ.សិ.ឯម េអឿនចនទនី ឧ.សិ.ឯម  សីុ  

 ឧ.ស.្រសុង ចន់  ឧ.សិ.ឈិត េម៉ន   

 ឧ.សិ.ែកវ យក់ យ ឧ.សិ.ស ំ េហឿង ( យយ  ស ) 

 េ ក ្រស៊ន  វតថុ    ។ 
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នមពុទធបរសិទ័ ឧបតថមភ្របក់ក ង 
គមពីរអដ្ឋកថជតក ទុកនបិត េនះ 

 

 ្រពះេតជគុណ  សួស    ្រពះភិកខុ  មងគលេជតិបបេញញ  អឹុម ឌុន       

 ្រពះេតជគុណ អុ៊ក  រន៉   ្រពះេតជគុណ  ហីុ                    

 ឧ.ស.ជួន  ហឺុ     និង  ឧ.សិ.ខ្វ ន់ ទឹម  + កូនេច       

 ឧ.ស.ហុក េហង   និង ឧ.សិ.សុ៊យ ៃឡ + ឧ.ស. សុ៊ក + កូនេច   

 ឧ.ស.ជួន  សីុម្រគី   និង  ភរយិ ម៉ទី  ្រពមទងំបុ្រត          

 ឧ.ស.េហង សម ន  និង ភរយិ ន រុន + កូនេច      

 ឧ.សិ.ទួន បុបផ ធរ ី     និង  កូន្របុសេហង  មរកត          

 ឧ.ស.ហុក ងំអ៊ន ់  និង  ឧ.សិ.ជួន សីុមឃន់  + បុ្រត         

 ឧ.ស.ពង ម៉នសូភិនទ    និង  ឧ.សិ.ជួន សីុម ៊ ង  + បុ្រត         

 ឧ.សិ.េហង  គីមហ៊ន់     និង  ្វ មី  ន  សុខ  +  បុ្រត    

 ឧ.សិ.េហង  គីមៃហ      និង  ្វ មី អិុត ៉ វ ី + បុ្រត      

 ឧ.សិ.េហង  កែដត    និង  ្វ មី ន  នរ ី +  បុ្រត   

 ឧ.សិ.េហង  គីមេហ     ឧ.សិ.េហង  សុធនី      ឧ.សិ.េហង  សុធមមី   

    ឧ.សិ.េហង ចនទលកខ    ឧ.សិ.េហង ចនទឆ ភ   ងំអ៊ន់  លក ម  ី       

 ងំអ៊ន់  បុញញ សី ងំអ៊ន់  មូលវត្តី ងំអ៊ន់  និមល     

នមនិងេឈម ះទងំអស់េនះ  បនឧបតថមភ្របក់ ចនួំន ៣០០ $  

ស្រមប់ក ងគមពរីអដ្ឋកថជតក ទុកនិបត េនះ  ។ 



4 
នមពុទធបរសិទ័មនសទធ ្រជះថ្ល  បរចិច គ្របក់
េបះពុមពគមពីរអដ្ឋកថជតក ទុកនបិត េនះ 

 

១- មេណរ   សីលធេ   បុិច វណ្ណនុច  ( វត្តសេំពមស )     ........     ២៥ $ 

២- ភិកខុសន្តុស កិេតថេ  ហីុ េហង   ( វត្តសេំពមស )        .............      ២០ $

៣- ភិកខុ  ជយបណ្ឌិ េ  ង សុវណ្ណ   ( វត្តសេំពមស )      .......          ២០ $ 

៤- ភិកខុ  េ ក េដន   ( វត្តសេំពមស )                 .....................            ២០ $

៥- ភិកខុ  ខួន  ប៊ុន   ( វត្តសេំពមស )                 .....................            ២០ $

៦- េ កមច ស់  ស ំ ន     ( វត្តសេំពមស )       ...................         ១០ $

៧- មេណរ អន ៃថ    ( វត្តសេំពមស )       .............................        ១០ $

៨- េ កមច ស់ ងំ  សុផត          ........................................                ៤ $

៩-េ ក្រសី ប៊ុត សុជ  ្រពមទងំកូនេច          ........................       ១០០ $ 

១០-េ ក អីុវ វ ិ ល  ឧ.សិ.សុង  ចនថ   ្រពមទងំកូនេច      ..........     ៧០ $ 

១១-ឧ.សិ.តឹក េអងគី   ្រពមទងំកូនេច        .................................       ៥០ $

១២-ឧ.ស. ងំ សុផល ឧ.សិ.ឡុង េកង ្រពមទងំកូនេច    ...............    ៥០  $

១៣-្រកុមឧ.សិ. យូ  ផ ្ល              ..................................                     ៤០ $
១៤-ឧ.សិ.ឈិនេប៉ + កូនេច សូមឧទទិសជូន ្វ មី អិុត លឹមេតក    .......      ៣០ $ 

១៥-េ កេវជជ.មុី សបូំរ   ភរយិ ឌួង ឆវវីណ្ណ និងកូនេច       ..........      ២៥ $ 

១៦-ឧ.សិ. ជម  ធុច   ្រពមទងំបង ប្អូន  កមួយ           ...................        ២០ $ 
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១៧-ឧ.ស.េហង  វរីនិទ និងភរយិ្រពមទងំកូនេច         ...................      ២០ $

១៨-ឧ.សិ. ឌួង បភវត្តី                ......................................                  ២០ $

១៩-ឧ.សិ.ហួរ សុបុណយ និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច      ......................    ២០ $ 

២០-ឧ.សិ.ញឹប ណន   ្រពមទងំកូនេច        .................................       ១៥ $ 

២១-ឧ.ស.ហង់ ច័នទរនិទ   ឧ.សិ.ដួង ៉ វ ី្រពមទងំបុ្រត      ..............         ១០ $

២២-ឧ.ស.ម៉ម េសង   ឧ.សិ.ខត់ រតន និងកូនេច        ................        ១០ $

២៣-ឧ.ស.អុ៊ក សំ ង   ឧ.សិ.ប៉ល់ ធី  ្រពមទងំបុ្រត     ...........      ១០ $

២៤-ឧ.សិ.ទិតយ  សុ៊ន   ្រពមទងំកូនេច            ..........................          ១០ $

២៥-ឧ.សិ.លី  គឹមេហៀក  ្រពមទងំកូនេច         ........................           ១០ $ 

២៦-ឧ.សិ. គឹម  យុន  ្រពមទងំកូនេច              ........................           ១០ $

២៧-ឧ.សិ. កងំ េប៉ទង  ្រពមទងំកូនេច           ........................        ១០ $

២៨-ឧ.សិ. យិន មួយ ង  ្រពមទងំកូនេច         ........................        ១០ $

២៩-ឧ.ស. ្រពហម-េម ្ត    ( េ  ជយវរនិទ )         ............................        ១០ $

៣០-ឧ.សិ. ្រស៊ន ្រសិុន  ្រពមទងំកូនេច         ...............................       ១០ $ 

៣១-ឯ.ឧ.គង់  ភរុណ   េ កជទំវ  ប៉ង  សុកខៈមុនី  + បុ្រត     ........   ១០ $ 

៣២-យុវជន លីម គីម ន           .............................................           ១០ $ 

៣៣-ឧ.សិ. ហួរ េសៀងឌី និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត         .................        ៩ $

៣៤-ឧ.ស.យូ ្រគ   ឧ.សិ.្រពហម ងំលី   និងកូនេច      ..................       ៨ $

៣៥-ឧ.សិ.ជួន សីុមហ៊ន      ្រពមទងំកូនេច    ................................       ៦ $ 
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៣៦-ឧ.សិ.សីុន  ជីម    ្រពមទងំកូនេច          .................................        ៦ $ 

៣៧-ឧ.សិ.ស ំ  េចង   ្រពមទងំកូនេច          ..................................        ៥ $

៣៨-ឧ.សិ.្រជុន សីុេដត   ្រពមទងំប្អូន កមួយ និងេច      ...................       ៥ $

៣៩-ឧ.សិ. ស ំ ចនថ   និង ្វ មី  +  កូនេច             .......................           ៥ $ 

៤០-ឧ.សិ. សំុ៊  សូនី  និង ្វ មី  +  កូនេច            .......................            ៥ $

៤១-ឧ.សិ. ែកវ សុខុម  និង ្វ មី  +  កូនេច           .......................          ៥ $

៤២-ឧ.សិ. ទូច  ចនថ   និង កញញ  ហុ៊យ  លី          .......................          ៥ $

៤៣-ឧ.សិ. លឹម ឈុនហួយ  និង ្វ មី  +  កូនេច       ......................       ៥ $ 

៤៤-ឧ.ស. ងំ សុខ យ និងភរយិ ្រពមទងំកូនេច      ...............       ៥  $

៤៥-ឧ.សិ. ទី សុធី   និង   កូនែហម តុ              ......................             ៥ $ 

៤៦-ឧ.សិ. េន សុធនី  និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត       ....................         ៥ $

៤៧-ឧ.សិ. េអឿ សុខុន  និង ្វ មី   ្រពមទងំកូនេច       ....................      ៥ $ 

៤៨-ឧ.សិ.នង  េរ ៉ និង ្វ មី   ្រពមទងំកូនេច         ....................          ៥ $

៤៩-ឧ.សិ. ងំ គឹមជង   ្រពមទងំកូនេច         ..........................          ៥ $

៥០- ្រសី  និង េ កឪពុក  េ្រសង           .................................            ៥ $ 

៥១-ឧ.សិ. ៉យ វុទធ    ្រពមទងំកូនេច              ..........................             ៤ $

៥២-ឧ.សិ. ន ៊ ន   ្រពមទងំកូនេច             ..........................           ៤ $

៥៣-ឧ.សិ.ឈវ គឹម ៊ ង   ្រពមទងំកូនេច          .........................        ៤ $ 

៥៤-ឧ.សិ.បក់  ចិន្ដ    ្រពមទងំកូនេច             ..........................            ៤ $ 



7 
៥៥-ឧ.ស.ហង់  វណ្ណៈ និង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត        .....................        ៤ $

៥៦-អនក្រសី.ជន បុបផ ភួង   ្រពមទងំកូនេច             ....................           ៤ $

៥៧-ឧ.សិ.ទូច ៃម៉   ្រពមទងំកូនេច             ..........................           ៤ $

៥៨-ឧ.សិ. យ ្រសី  និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត         ....................         ៤ $

៥៩-ឧ.ស.ែកប សីុឈង   ឧ.សិ.ែប៉ន គ  និងកូនេច    ..........     ១០០.០០០៛ 

៦០-ឧ.ស. ន សុខុម   និង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត     ..........     ១០០.០០០៛ 

៦១-ឯ.ឧ. ្រទី  យ េ កជទំវ ជិមភុន ភក្ដី + បុ្រតី    ..........     ១០០.០០០៛ 

៦២-ឧ.សិ. ធម  យ៉ម  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច      .............      ៥០.០០០៛ 

៦៣-ឧ.សិ.យូ ប៉ូលីន  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច      .............        ៥០.០០០៛

៦៤-ឧ.សិ.ឃុត ែកវមុនី  និង ្វ មី  +  កូនេច         ................       ៤៥.០០០៛

៦៥-ឧ.សិ. ងំ េប៉ជឹង   ( េ ទន់ ) កូនេច      ......................     ៤០.០០០៛ 

៦៦-ឧ.សិ.ជុ ំប៉ុន   ្រពមទងំកូនេច          .....................        ២២.០០០៛  

៦៧-ឧ.សិ. សួន គីមផល និង ្វ មី  +  កូនេច       ................      ២០.០០០៛

៦៨-ឧ.សិ.ម៉ន ចិន្ដ    ្រពមទងំកូនេច          .....................        ២០.០០០៛  

៦៩-ឧ.សិ.ង៉ូវ េឡង  សីុវេហង   ្រពមទងំកូនេច        ............        ២០.០០០៛ 

៧០-ឧ.សិ.េក ជ   ្រពមទងំកូនេច           .....................             ២០.០០០៛  

៧១-ឧ.សិ. េសង យក់លីម និង ្វ មី  +  កូនេច       ................      ២០.០០០៛ 

៧២-ឧ.សិ.ឈុន ចំ ន   ្រពមទងំកូនេច        ..................         ២០.០០០៛   

៧៣-ឧ.ស.េម៉ សុវឌ ន៍ និងភរយិ  +  កូនេច        ................       ២០.០០០៛ 
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៧៤-ឧ.សិ.្រសី  នង   ្រពមទងំកូនេច         ........................        ២០.០០០៛  

៧៥-ឧ.សិ.ជ សុខ   ្រពមទងំកូនេច       ...........................         ២០.០០០៛  

៧៦-ឧ.សិ.ថ្ល ង ងំេគៀន   ្រពមទងំកូនេច      ..................        ២០.០០០៛  

៧៧-ឧ.សិ.ឈួន សុ   ្រពមទងំកូនេច         ..................              ២០.០០០៛  

៧៨-ឧ.ស.សុខ ទឹម   ្រពមទងំកូនេច          ..................             ២០.០០០៛  

៧៩-ឧ.សិ. អួ៊ង ឈុនហួ៊ង និង ្វ មី  +  កូនេច       ................      ២០.០០០៛

៨០-ឧ.សិ.គង់ េព   ្រពមទងំកូនេច           ...................              ២០.០០០៛   
៨១- កញញ  ្រពំ សុភ័្រក្ដ           .....................................            ២០.០០០៛ 

៨២-ឧ.សិ.អុ៊យ សំ ង   ្រពមទងំកូនេច      ..................           ២០.០០០៛   

៨៣-ឧ.សិ. ណុប សុគនធ និង ្វ មី  +  កូនេច        ................        ២០.០០០៛ 

៨៤-ឧ.សិ.េវង៉   េឆង ង ្រពមទងំកូនេច       ..................         ២០.០០០៛  

៨៥-ឧ.សិ.ហិុន  សុេខង   ្រពមទងំកូនេច         ..................          ២០.០០០៛   

៨៦-ឧ.សិ.ចន់ធី  ្រពមទងំអនកម្ដ យ        ...........................          ២០.០០០៛   

៨៧-ឧ.សិ.េម៉ង  េថង  និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត     ............          ២០.០០០៛   

៨៨-ឧ.សិ.ជ  មីន  និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត      ............          ២០.០០០៛   

៨៩-ឧ.ស.នរៈ េម ្ត  ឧ.សិ.ឌួង គុយេអង + កូនេច      ....... ....        ២០.០០០៛ 

៩០-ឧ.សិ.សូ៊ អឹុង និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត          ...............          ២០.០០០៛  

៩១-ឧ.សិ.អីុម  រ ៉ុ ំ( ្រសុកពួក  េខត្តេសៀម ប )        ..............          ២០.០០០៛  

៩២-ឧ.សិ. ងំ   សុជ      (  បត់ដបំង )       ..................          ២០.០០០៛  
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៩៣-ឧ.សិ. ម េយឿន   ្រពមទងំកូនេច     ..................          ២០.០០០៛  

៩៤-ឧ.សិ.កង កញញ  និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត    ..................        ២០.០០០៛  

៩៥-ឧ.សិ.េខៀវ  អូន   ្រពមទងំបុ្រត         ..............................        ២០.០០០៛   

៩៦-ឧ.សិ.្រសី សីុវុឌ ថ និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត    ..............        ២០.០០០៛  

៩៧-ឧ.សិ.វណ្ណ មុនី    ្រពមទងំកូនេច       ........................          ២០.០០០៛  

៩៨-ឧ.សិ.សុខ េរៀន   ្រពមទងំកូនេច        ..................          ១៦.០០០៛  

៩៩-ឧ.សិ.េសៀក ៊ ង និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត      ............          ១៦.០០០៛   

១០០-ឧ.សិ. ែប៉ន សិរសុីខុម និង ្វ មី  +  កូនេច     ................      ១៦.០០០៛ 

១០១-ឧ.សិ.រស់ វ ្ណ    ្រពមទងំកូនេច        ..................             ១៦.០០០៛   
១០២-ឧ.ស. ក គី ៊ ង ឧ.សិ.ឱម ង្រគី កូន ក វរីវណ្ណ    ........     ១៦.០០០៛  

១០៣-ឧ.សិ.្រពំ សុខ   ្រពមទងំកូនេច        ...................             ១៦.០០០៛   

១០៤-ឧ.សិ.ឃុន យិន  ្រពមទងំកូនេច           ..................          ១៦.០០០៛

១០៥-ឧ.សិ.កន់ គិរសុីខ ្រពមទងំកូនេច         ..................         ១៦.០០០៛ 

១០៦-ឧ.សិ.អុ៊ក ផសុកន ្រពមទងំកូនេច        ..................         ១៦.០០០៛ 

១០៧-ឧ.សិ.ចុង ថូរ   ្រពមទងំកូនេច            ....................           ១៦.០០០៛   

១០៨-ឧ.សិ.ប៊ុន ហួ៊ង   ្រពមទងំកូនេច           ...................          ១៥.០០០៛   

១០៩-ឧ.សិ.អុ៊ច រ ី  ្រពមទងំកូនេច         .....................         ១៥.០០០៛   

១១០-ឧ.សិ.េថង ន រ ី  ្រពមទងំកូនេច      ..............        ១៥.០០០៛  

១១១-ឧ.សិ.ឆយ ឌី    ្រពមទងំកូនេច          .................        ១៥.០០០៛ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិ ហុងឹ សុមីៃណ 

 

១-ឧ.ស.ហឺុ អុ៊នេសង ឧ.សិ.ហឹុង សីុមៃណ  + កូនេច          ............         ៨ $  

២-ឧ.សិ.េយៀន ច័នទលី   និង បង ប្អូន កមួយ              ....................             ៨ $ 

៣-ឧ.សិ.ជិម  សុខ  ្រពមទងំម បិ            .............................          ៥ $ 

៤-ឧ.សិ.េយៀន ថវ ី  ឧ.ស. ឈន សុភ័្រក្ដ             ....................              ៤ $ 

៥-ឧ.សិ.លី េឆងៃណ  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច          ..................         ៤ $  
៦-ឧ.សិ.េហង សីុថ    ( ហុ៊ន យ ៊ ង )  ឧ.ស. ៊ ន គង់ និងកូនេច  .......   ៤ $ 

៧-ឧ.សិ. ែម៉ន េរឿន  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច       ....................       ៤ $ 

៨-ឧ.ស. ែត គឹមហុ៊ន ឧ.សិ. ងំ សុខអីុម  + កូនេច          ..............         ៤ $  

៩-ឧ.សិ.កយ សុខេហង    ្រពមទងំកូនេច      ................          ៣៣.០០០៛   

១០-ឧ.សិ. េហគច ហួយ  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច      ..............     ២០.០០០៛

១១-ឧ.សិ.គឹម េថង (  អុ៊យ េអៀងមិញ )  និងកូនេច     .............     ២០.០០០៛   

១២-ឧ.សិ.ផងំ ្រសូយ   ្រពមទងំកូនេច           ..................          ១៦.៥០០៛   

១៣-ឧ.សិ.េលឿង ងហួរ  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច    ...........   ១៦.៥០០៛ 

១៤-ឧ.ស.ឡុង សេំ ក ឧ.សិ.ហឹុង ម៉ៃឡ  + កូនេច      ..........     ១៦.៥០០៛  

១៥-ឧ.សិ.ញឹក សុផល   ្រពមទងំកូនេច      ...................             ១៦.៥០០៛   

១៦-ឧ.សិ.េក គឹម្រជី   ្រពមទងំកូនេច           ................             ១៦.៥០០៛   

១៧-ឧ.សិ.ជ យឹម   ្រពមទងំកូនេច          .......................           ១៦.៥០០៛   
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មរយៈ ឧ.ស.ិ ខ ំនងសខុ ី

 

១-ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី    ្រពមទងំកូនេច           ...................          ៦០.០០០៛  

២-ឧ.សិ.  ៉យ  និង  ឧ.សិ. ហុង ថន់នី       ...................          ៤០.០០០៛

៣-ឧ.សិ.  ៉យ  និង  ឧ.សិ. ហុង ថន់នី       ..................          ៤០.០០០៛ 

៤-ឧ.សិ. សំុ៊ គីមម៉ុច      ្រពមទងំកូនេច       ..........................       ២០.០០០៛ 

៥-ឧ.សិ. េ   ៃឆ ៊ ង       ្រពមទងំកូនេច       ..................        ២០.០០០៛

៦-ឧ.សិ. មុឹង  យុ៉ម      ្រពមទងំកូនេច        ..........................       ២០.០០០៛ 

 
មរយៈ ឧ.ស.ិ្រស ីវណ្ណី  

 

១- ឧ.សិ.ពង ថវរ ីនិង ្វ មី  +  កូនេច          .........................              ៨ $  

២- ឧ.សិ.្រសី វណ្ណី  និង ្វ មី  +  កូនេច          .........................                ៥ $  

៣-ឧ.សិ.អឹុង យឹម្រ ៊ ន ្រពមទងំកូនេច          ...........................              ៥ $ 

៤-ឧ.សិ.កូវ សី   និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ...........................          ៥ $

៥-ឧ.ស.គង់ សអុំល និងភរយិ ្រពមទងំកូនេច      .............................    ៥ $

៦-ឧ.សិ.សិុប ងំ្រគី   ្រពមទងំកូនេច      .............................     ៣២.០០០៛ 
៧-ឧ.សិ. ត  សេំអឿន  ្រពមទងំកូនេច     .............................     ២០.០០០៛ 
៨-ឧ.សិ.សូ  េអៀង   ថូ  ្រពមទងំកូនេច      .............................      ១៦.០០០៛ 
៩-ឧ.សិ.ឈឹម  សីុថូ    ្រពមទងំកូនេច       .............................       ១៦.០០០៛ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិ ឈមឹ សែុខម 

 

១- ឧ.សិ.សី   និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត          .......................             ១០ $  

២-ឧ.ស.ងឹម ញណ ឧ.សិ.កងំ ប៉ូលីន  + កូនេច       .................          ១០ $   

៣- ឧ.សិ.កងំ ប៉ូលីន    ្រពមទងំបុ្រត             ......................                  ៥ $   

៤-ឧ.សិ. លីម េឡងេ្រជ ក   ្រពមទងំកូនេច      ..............             ៥០.០០០៛   

៥-ឧ.សិ. សុខ  សីុវេខង   ្រពមទងំកូនេច           ..............             ៤០.០០០៛   

៦-ឧ.ស.ជ ៉ នី   និងភរយិ ្រពមទងំកូនេច          ..............        ៤០.០០០៛  

៧-ឧ.សិ. េប៉  េរត៉   ្រពមទងំបុ្រត           ....................           ៣៦.០០០៛   

៨-ឧ.សិ. យ  អីុម   ្រពមទងំកូនេច        ...................         ២០.០០០៛  

៩-ឧ.សិ. ឈឹម   សុែខម ្រពមទងំកូន  + ប្អូន        ................         ២០.០០០៛  

១០-ឧ.សិ. េសង  គឹម ៊ ន             ...................................             ២០.០០០៛  

១១-ឧ.សិ. ប៊ុន  ឃុត   ្រពមទងំកូនេច           ...................           ២០.០០០៛  

១២-េអង  សមផស  និង ឧ.សិ. សុវណ្ណ ៉ ត   និងបុ្រត    ............       ២០.០០០៛  

១៣-ឆយ  សុភិណិត                ................................                    ២០.០០០៛   

១៤-ឧ.សិ. េជត  េចម   ្រពមទងំកូនេច        ....................           ១៦.០០០៛  

១៥-ឧ.សិ. ប៉វ         ្រពមទងំបុ្រត              ....................              ១៦.០០០៛   

១៦-ឧ.សិ. អឹុម ៉ ន់       ្រពមទងំបុ្រត           ....................            ១៦.០០០៛  

១៧-ឧ.សិ. អិុន  វ ្ណ  និងប្អូន្រសីសុភី   ្រពមទងំកមួយ    .........      ១៦.០០០៛   
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១៨-  ំ ចិន       ្រពមទងំកូនេច              ....................             ១៦.០០០៛  

១៩-ឧ.សិ. អិុន  កន់យ៉   + កូន្រសី ងួន ក ្ត លី       .........      ១៦.០០០៛   

២០-ឧ.សិ. ម៉ក់ នី  េ   មុ ំ              ............................                ១៦.០០០៛   

២១-ឧ.សិ. គីន  សីុេឡង                  .............................                ១៦.០០០៛   

២២-ឧ.សិ. ជ  បុបផ  និង កូនរសមី            ........................               ១៦.០០០៛   

២៣-ឧ.សិ. េសង  សុភី                    .............................                ១៦.០០០៛  

២៤-ឧ.សិ. ហុ៊យ  នួន                     .............................                ១៦.០០០៛  

២៥-ឧ.សិ. សិត   ប៊ុនេធឿន              .............................                ១៦.០០០៛ 

២៦-ឧ.ស. សំុ៊ មុនី                           .............................                ១៦.០០០៛ 

២៧-ឧ.ស. េអង េអលីយ៉ន និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត     ........      ១៦.០០០៛
   

 ពុទធបរស័ិទែដលចូលចប់ពី  ១០០០៛  ដល់  ១២.០០០៛   

 មនចនួំន ២៥ នក់  =  ២៤៨.០០០៛ + ២ $ 
 

 

មរយៈ ឧ.ស.ិ ឃមឹ វ៉ន 

  

១-ពុំ ធិរកិ                         ..............................................                   ១០  $ 

២-ឧ.សិ.ហុង វុន  +  លី វណ្ណៈ  +  េព  សុផល         .......................    ៦ $   

៣-ឧ.សិ. នង  យ៉ន + និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច       ................       ៥ $ 

៤-ឧ.ស.ទឹម េប៉ងឡុង +ឧ.សិ. ហុ៊ន េហង  + កន់ េនឿង  +   កូនេច   ...   ៥ $  



14 
៥-ឧ.សិ. ែហម ពិេ រ និង  បងប្អូន កូន  កមួយ         ........................         ៥ $  

៦- ប                       ..............................................                            ៥ $

៧-ឌី ឌី + ឌី ្រសីនិច + ឌី  យុបូំរ             ..............................           ៥ $

៨-ឧ.សិ.សរ សុគនធ  ្រពមទងំបុ្រត និង អនកម្ដ យ       .........................      ៤ $ 

៩-ឧ.សិ. ឃឹម  វន៉  និងកូនេច  + មិត្ត្រពះធម៌       ................      ២៨០.០០០៛ 

១០-ឧ.ស. ទួន អនុជ             ....................................                    ៤០.០០០៛ 

១១-ឧ.ស.  ំច័នទ    និងភរយិ             ........................          ៤០.០០០៛  

១២-សមគម                   ......................................                    ៣៥.០០០៛ 

១៣- រស់ ពិេសស  ( ភូមិេកះេវៀន )      .........................              ៣០.០០០៛ 

១៤-ឧ.សិ.េ  សុភី េ  មុ ំ+ មស អូន សុខ ( ភូមិ្រគួស )  .......   ២៦.០០០៛   

១៥-ឧ.ស. ងំ េផង ឧ.សិ. េប៉ េទៀង ្រពមទងំបុ្រត  ................    ២៦.០០០៛  

១៦-ឆន យុ៉ង  ( វត្តេពន   បត់ដបំង )            ......................           ២៥.០០០៛

១៧- កញញ  េម៉ សុគនធ  + កញញ  េសៀ ចនថ       ........................       ២៤.០០០៛  

១៨- ឈីវ សុេឃឿន + ចេំរ ើន + យយ ៊ ង          .................        ២១.០០០៛  

១៩-  វ ិ ខ    ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ            ........................          ២០.០០០៛   
២០-ឧ.ស.ជុន +ឧ.សិ. ចន់ + ប៊ន េណត + ែម៉ន វចិិ្រត + ចន់ ែស៊ម    ២០.០០០៛

២១-ឧ.សិ.ង៉ន គីមេអង  + ជ វ ្ណ រ ីេ  ហុ៊ន    ...................       ២០.០០០៛ 

២២-ឧ.សិ. េម៉ង  េរត៉                    ............................             ២០.០០០៛ 

២៣-ឧ.ស.ផន អូន  និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត      ....................      ២០.០០០៛ 
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២៤-ឧ.សិ.ហីុ  ៊ ន               .......................................                ២០.០០០៛   

២៥-ឧ.សិ.យន  គឹមឈី + យន  ឡង់ឌី     ..........................         ២០.០០០៛ 

២៦-ឧ.ស.ង៉ូវ គ   ឧ.សិ. ឈុន  គីមេអង  ្រពមទងំកូនេច   ......    ២០.០០០៛ 

២៧-ឧ.សិ.យ៉ង់  ចន់ថ                .................................               ២០.០០០៛   

២៨-ឧ.សិ.សុខ  េឃឿន                 .................................                ២០.០០០៛   

២៩-ឧ.ស.ផន នុក ឧ.សិ. េហង េហន          ........................          ២០.០០០៛ 

៣០-ឧ.សិ.ជវ ងួនហួ៊យ             ..................................                ២០.០០០៛  

៣១-ឧ.សិ.តូវ នរផីល និង ្វ មី + បុ្រត          .................            ២០.០០០៛  

៣២- រស់ ពិ ល    (  វត្តៃ្រព ្វ យ   កពំង់សពឺ )   ..................       ២០.០០០៛

៣៣- ងួន សីុម  +  យស់ ភុម    (  ៃ្រព ្វ យ )    ..................         ២០.០០០៛

៣៤- គឹម  យ    (  ចបំក់  កពំង់សពឺ )          .......................         ២០.០០០៛ 

៣៥-គន់ ហួត និង  ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត       .......................         ២០.០០០៛ 

៣៦-  សួន សុខ               ..........................................                 ២០.០០០៛   

៣៧-ឧ.សិ.េជៀប េសៀមេឆង    ្រពមទងំកូនេច   ....................      ២០.០០០៛   
៣៨-ឧ.សិ.ចន់ សមបត្តិ + អុ៊ក ម៉លី + ឧ.សិ. េឃ្ល ក ៃអ +កូនេច   ...   ១៧.០០០៛

៣៩-េ ក្រសី ្វ ង ៉ ត់ + ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត     ..........      ១៦.៦០០៛

៤០-ឧ.សិ.   មុ ំសុខេខឿន               .................................               ១៦.១០០៛ 

៤១-ឧ.សិ. សុផន ឧ.សិ. សុរន  ( ភូមិ្រកេពើពុល )        .............       ១៦.០០០៛ 

៤២- ឧ.ស. េឆង ហួ  ឧ.សិ. អុ៊ំ ត់  ( ភូមិ្រកេពើពុល  )     ...........    ១៦.០០០៛ 
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៤៣-ឧ.សិ.   ម៉ច   ( ភូមិ្រកេពើពុល  )        ........................            ១៦.០០០៛ 

៤៤-ឧ.សិ. វងឹ    បង សុវណ្ណ    ( ភូមិផ រេលើ  )        .................     ១៦.០០០៛

៤៥-ឧ.សិ.កឺ ចន់ ត ្រពមទងំបុ្រត ( ភូមិ្រកេពើពុល )  ..............  ១៦.០០០៛

៤៦-ឧ.សិ. អុ៊ក  បុបផ   + ឧ.សិ.  សំុ៊ សុផល  + កូនេច     .............   ១៦.០០០៛ 

៤៧-ឧ.ស. ឆន ៃហ  េ កយយ ជ  នី  និង កូនេច    ............   ១៦.០០០៛ 

៤៨-យយ េផន      ្រពមទងំកូនេច           ...........................       ១៦.០០០៛ 

៤៩-េលៀង វន់  + យយ រមឹ +  ម៉ េណង  + យយ េញ៉ស   ......    ១៦.០០០៛ 

៥០-ឧ.ស.ឈុ ំវងឹ  និង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត       ....................      ១៦.០០០៛ 

៥១-ឧ.ស.មុឹង  េជៀម  ឧ.សិ. ក់ ប៊ុ ្ណ         .........................      ១៦.០០០៛ 

៥២-សមគម េ កយយ វត្តអពិំម           ..........................        ១៦.០០០៛ 

៥៣-ឧ.សិ.េ   និត     ្រពមទងំកូនេច     ..............................      ១៦.០០០៛   

៥៤- ឧ.សិ. េទព  គឹមហ៊     ្រពមទងំកូនេច     .......................      ១៦.០០០៛   

៥៥-ឧ.សិ. ច័នទ វនី     ្រពមទងំកូនេច        .......................       ១៦.០០០៛   

៥៦-ឧ.សិ.តន់ រនិ    និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត       ...............     ១៦.០០០៛

៥៧-ឧ.ស.េម៉ ម៉ន   ឧ.សិ. ទួន យ៉ន  ្រពមទងំកូនេច      .........   ១៦.០០០៛ 

៥៨-ឧ.ស.ហុង ្រជិន   ឧ.សិ. េឡង ចេំរ ើន  ្រពមទងំបុ្រត     .........   ១៦.០០០៛ 

៥៩-ឧ.សិ.ខត់ សុវណ្ណ              ....................................               ១៦.០០០៛   

៦០-នុត ្រសីលុចយ + េម៉ ចរៃណ + បង េព      ...................          ១៦.០០០៛ 

៦១- ឧ.សិ.រស់  វ ្ណ    ្រពមទងំកូនេច            ....................        ១៦.០០០៛   
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៦២- ឧ.សិ.េប៉ េឆងគីម   ្រពមទងំកូនេច         ..................          ១៦.០០០៛   

៦៣-ពូរនិ   អីុ ្រចឹប        ្រពមទងំកូន        ..........................          ១៥.០០០៛ 

៦៤- ឧ.សិ. ជ  ែកន    ( េន លសបូវ  )          .........................      ១៥.០០០៛ 

៦៥- ឧ.សិ. ពិសី  ជីវ ី                      ..........................                   ១៥.០០០៛   

៦៦- ៉ ង  ន់ធី    (  អងគរជុ ំ េសៀម ប )      ...........................      ១៥.០០០៛   
 

 ពុទធបរស័ិទែដលចូលចប់ពី  ១០០០៛  ដល់  ១២.០០០៛   

 មនចនួំន  ៧៤២  នក់  =  ៣.៥២៤.០០០៛ 
 

មរយៈឧ.ស.ិសុមី េយក៉ហួយ ( កពំង់ចម ) 
 

១-ភិកខុសុវណ្ណេជេ    ំ្រស៊ន់           ......................................         ១០ $ 

២-ឧ.សិ. សីុម េយ៉កហួយ និង អនកម្ត យ ៉  គីមសីុ         ....................     ២០ $ 

៣-ឧ.ស.េហង ផុ ្ណ   ឧ.សិ. យ សំ ង និងកូនេច       .............   ២០ $ 

៤- ឧ.ស. ៊ ម ងួនេឆង   ឧ.សិ.ឱ  ជលី    និងកូនេច        ............      ១០ $

៥- ឧ.សិ. ហួត ងហួរ   េ ក  ៉ ន់ថុង និងកូនេច     ..............      ១០ $ 

៦-ឧ.សិ. គីម េឆង  ្រពមទងំកូនេច                .........................            ១០ $

៧- ឧ.សិ. េកើត ្រសុ៊ន  និងកូនេច              .................................             ៥ $ 

៨- ឧ.ស. ជ យីវ   ឧ.សិ.េគៀត េរឿន    និងកូនេច      ....................          ៥ $ 

៩- ឧ.សិ. ជ យនរ ី     និងកូនេច             .............................              ៥ $ 
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១០-ឧ.សិ.ចងំ គីមថយ  ទយក ញណ ជ័យ និងកូនេច   ........  ៤០.០០០៛ 

១១-  ឧ.សិ. ឈួ បក់លី    និងកូនេច            ....................            ៤០.០០០៛   

១២-  ឧ.សិ. ឆយ  ៊     និងកូនេច            ....................             ៤០.០០០៛   

១៣- ឧ.សិ. េព  នង    និងកូនេច             ......................           ៤០.០០០៛   

១៤- ឧ.ស. ចក់ េឆង   និងកូនេច           .........................            ៣០.០០០៛  

១៥-   ឧ.សិ. ឌុច  ពន្លក    និងកូនេច           ....................            ២០.០០០៛  

១៦- ឧ.ស. រ ៉ូវ  គឹមហ៊ត់   ឧ.សិ.ស៊ន់  គឹម្រសីុម  និងកូនេច   .......   ២០.០០០៛  

១៧- ឧ.សិ. តន់ ស៊ត   និងកូនេច             ........................            ២០.០០០៛ 

១៨-ឧ.សិ. ៃជ សុនទរ ី េ ក េសក េរឿន និងបុ្រត       ..........      ២០.០០០៛ 

១៩- ឧ.ស.ែកប ទី   ឧ.សិ.   ឃួន រមី និងកូនេច       ..........      ២០.០០០៛ 

២០-ឧ.ស.ឈង លីមហួន ឧ.សិ. ៃឆ រន៉   និងកូនេច       ........      ២០.០០០៛  

២១- ឧ.សិ.   សំុ៊ ងេអង      ...............................................       ២០.០០០ ៛ 

២២- ឧ.ស.សូ ៊ ន   ឧ.សិ.   អ៊ ំ មីន  និងកូនេច      ...........     ២០.០០០៛ 

២៣-ឧ.សិ. សំ ង ្រសីេព   និង្រកុម្រគួ រ    .....................      ២០.០០០៛ 

២៤-ឧ.សិ. សំ ង ្រទពយ   និងកូនេច        .........................        ២០.០០០៛ 

២៥-ឧ.សិ. ឱក  យីន    និងកូនេច         ..............................          ២០.០០០៛ 

២៦- ឧ.ស.េជឿង េថង  ឧ.សិ. នូ សុខុម   និងកូនេច     ..........        ២០.០០០៛   

២៧-ឧ.សិ. ចន់ សុេខង  អនកម្ត យ នង េន + កូនេច    .............    ២០.០០០៛   

២៨- ឧ.ស.គឹម ឫទធី ឧ.សិ. ង  សអុំល    និងកូនេច      ..........    ២០.០០០៛  
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២៩-ឧ.សិ. ជ  មុ ំ    និងកូនេច          ..............................            ២០.០០០៛

៣០-ទយក ជ  វ ី  ទយិក េវង េ ភ័ណ  និងកូនេច   ..........   ២០.០០០៛

៣១-ឧ.សិ. េហង  ៉ ត     និងកូនេច       .........................      ២០.០០០៛ 

៣២-ឧ.សិ. ៉   គឹមសុខ     និងកូនេច               ................            ២០.០០០៛ 

៣៣- ឧ.សិ. យឹម  សីុវេហង     និងកូនេច            ...............         ២០.០០០៛ 

៣៤-ឧ.សិ. សុខ ៊ ង   អនកម្ត យ  សីុ  ចន់       .....................       ២០.០០០៛  

៣៥- េ កយយ ឧ.សិ. គឹម សុខុន   និងកូនេច      .............       ២០.០០០៛ 

៣៦- ឧ.សិ. ជម  ញ៉    និងកូនេច           .........................           ២០.០០០៛

៣៧- ឧ.ស. េក ប៊ុន   ឧ.សិ.សុ៊យ សីុេណត និងបុ្រត    .......    ២០.០០០៛ 

៣៨-ឧ.សិ.េហង  នី   េ ក ែកវ  ពិចិ្រត និងកូនេច      .......    ២០.០០០៛ 

៣៩-ឧ.សិ. េហង  លី   េ កឪពុក េហង េហគកេឡង    .......     ២០.០០០៛ 

៤០- ឧ.ស. ឡុង  ផូ    ឧ.សិ.ហង់ ប៊ុនផល   និងកូនេច     .......     ២០.០០០៛ 

៤១- ឧ.ស. ចន់ ងីម    ឧ.សិ.គឹម  េអង   និងកូនេច     ...........      ២០.០០០៛ 

៤២- ឧ.ស. សុខ    ឧ.សិ.ផុន     និងកូនេច     .......................        ២០.០០០៛ 

៤៣- ឧ.សិ. វង  េកត       និងកូនេច        ...........................          ២០.០០០៛  

៤៤- ឧ.ស.ឱក េសឿន   ឧ.សិ. ៉ គីមជូ     និងកូនេច      ..........      ២០.០០០៛  

៤៥- ឧ.ស.េគឿន   ឧ.សិ. េគៀន     និងកូនេច     ...................        ២០.០០០៛  

៤៦-ឧ.សិ.ឈុន  យូហ័ង  ទយក លី  ៊ ងពូ និងកូនេច    ......     ២០.០០០៛   

៤៧-ឧ.សិ.ប៊និ  ម៉លី +  ទយិក ចិ្រ  និងកូនេច   ...................   ២០.០០០៛   
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មរយៈ ភិកខ ុមស ពួន  នងិ  ភកិខ ុេ  តូ ៉  

 

១- េ កមច ស់   អគគធេមម   នសុជតិ          .........................            ១០ $        

២- មេណរ សុខវេ     សុខពិសិដ្ឋ          .............................             ១០ $ 

៣-ភិកខុ  សទធ ធេ  េ   េថង ន        .........................................           ៥ $ 

៤- ភិកខុ  កុសលមនៈ ្រសុ៊ន កុសល        .........................................           ៥ $ 

៥- ភិកខុ  មបណ្ឌិ េ   េ   តូ ៉          .........................................             ៥ $ 

៦- មេណរ វុន សុខេបៀរ                .................................                   ៤ $ 

៧- មេណរ េវឿន ចេំរ ើន                  .................................                   ៤ $ 

៨- ភិកខុ  ងិ រតន                   .........................................                ២០.០០០៛ 

៩-ភិកខុ  សទធ ធេន ឈក េឈឿន                ........................           ២០.០០០៛ 

១០-ភិកខុ  សុជេ   ផន វបុិល             ...............................            ២០.០០០៛ 

១១- មេណរ សុខ ៃស          ...........................................         ២០.០០០៛ 

១២- មេណរ សុខ និច              ......................................         ២០.០០០៛

១៣- មេណរ វរីយិធេ    ផន់ ៉ ង       ..................           ២០.០០០៛ 

១៤- មេណរ រស់ បូ ៉  ( វត្តេឃសិ ម េ  ទក )    ......     ២០.០០០៛ 

១៥- មេណរ ឧបរេិ ្ឋ ្រកូច ត         ..........................           ២០.០០០៛ 

១៦- មេណរ   ្រកូច ត់             ...............................           ២០.០០០៛

១៧-ឧ.សិ. សូរ ី  និងកូនេច                ................................              ២០ $ 

១៨-ឧ.សិ. ទីវ  សុមលី                     ................................                   ២០ $ 
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១៩-េ កអុ៊ង សិរឌីី  អនក្រសី ទូក ច័នទសុទធ រ ី          ...................           ២០ $ 

២០-ទយក េថង គយេហង ទយិក ញឹមគីមេឡង    ................    ១២ $        

២១-េ ក្រគូ សុមេន និងភរយិ                 ..................                      ១០ $ 

២២-ឧ.សិ.េខង ច័នទលី    េ កេ្រសង អូន          ..................          ១០ $ 

២៣-ឧ.សិ. ែសម ផន់សីុ ឧ.សិ. េពញ ម៉ល័យ          ..................         ១០ $ 

២៤- ឧ.ស.ឃុត េសង និង ឧ.សិ. ែច  គិមលី   ្រពមទងំកូនេច   .........   ១០ $         

២៥- ឧ.សិ. េសង  ៃហ   ្រពមទងំកូនេច          ............................         ១០ $         

២៦- ឧ.សិ. ទន់េសររីត័ន  និង ្វ មី + បុ្រត 

 -ឧ.សិ.ទន់  ែរម៉   និង ្វ មី + បុ្រត     

២៧-ឧ.ស.ឡ  អ៊ន់ + ភរយិ  ្រពមទងំកូនេច       

 -ឧ.ស.ជីវ គីម ក់   ឧ.សិ.ញឹម គីមេឡង 

២៨-ឧ.សិ. េខៀវ   ៃណ   ្រពមទងំបុ្រត    ( ស.រ. )      ....................          ៥ $        

២៩-េ ក យឹម រតន និងហុ៊ស វឌ             ...........................              ៤ $

៣០-ឧ.សិ. លិម ឃន់   +  េម៉   វណ្ណផុន          ............................          ៤ $

៣១-អនក  ពុទធពិទូរ                  ..........................................                     ៤ $

៣២-កញញ  ចេំរ ើន                    ..........................................                     ៤ $

៣៣-ឧ.សិ. សរ ពិេ រ + យឹម  េ ភ         .................................          ៤ $

៣៤-ឧ.សិ. រ ី្រសីេម៉                   ........................................                    ៤ $

៣៥-ឧ.ស.  ំ  ឧ.សិ. ន់           ........................................                 ៤ $ 

        ..................    ៥ $ 

      ..................   ៥ $ 
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៣៦-ឧ.ស. ពង បឹង                   ........................................                   ៤ $

៣៧-ឧ.សិ.ហូន                      ........................................                       ៤ $

៣៨-ឧ.សិ.េខៀវ  មុ ំ ( ស.រ. )                         ...................................        ៤ $

៣៩- ឧបសក ឧបសិក  លុមពិនីឧទយន វត្តដំ ក់    .........      ១០០.០០០៛ 

៤០-ឧ.ស. យ េព្រជចិន្ត  និង ឧ.សិ. យឹម រតនសតយ + បុ្រត  ...  ៨០.០០០៛ 

៤១-ឧ.សិ. សរ យ៉ន             ...................................                   ៣៤.០០០៛ 

៤២-ទយិក អុ៊ន ពិសី            ...................................                   ២០.០០០៛ 

៤៣-ឧ.សិ. លឹម ជី             .....................................               ២០.០០០៛ 

៤៤-ឧ.សិ.ភចសីុ  េនៀន និង្រកុមញតិ       ...........................        ២០.០០០៛ 

៤៥-ឧ.សិ.លី ចិន្ត                ...........................................               ២០.០០០៛ 

៤៦- ឧ.សិ. េសង ត  ទយក េ   ច័នទ  ្រពមទងំកូនេច   .......  ២០.០០០៛ 

៤៧- ឧ.ស. េខៀវ   កូ ប និង ឧ.សិ. ្រពមទងំកូនេច   ............    ២០.០០០៛

៤៨- ឧ.សិ.ពូន  គីេឡង                 .............................                  ២០.០០០៛ 

៤៩- ឧ.ស.សុ៊នទរ ៍ប៉ក់  និង ឧ.សិ.គូ  េកយ        .....................        ២០.០០០៛ 

៥០-ឧ.សិ. ណយ  ៊ ម                 .............................                 ១៦.០០០៛ 

៥១-ឧ.សិ.លឹម យ ៊ ង និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច    ...........    ១៦.០០០៛ 

៥២-ឧ.សិ. លឹម សុខុម           .....................................                 ១៦.០០០៛

៥៣-ឧ.សិ. មុី ឈូក              .....................................                   ១៦.០០០៛ 

៥៤-ឧ.សិ. រមឹ  េ្របង            .....................................                   ១៦.០០០៛ 
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៥៥-ឧ.សិ. រត័ន គឹម សុ៊ន           .....................................                ១៦.០០០៛

៥៦-ឧ.សិ. អុ៊ំ  ចរយិ              .....................................                 ១៦.០០០៛ 

៥៧- ឧ.សិ. វនិ + េទពី +  េរឿយ  +  សី  +  ឧ.ស.ប៊ុន      ...........      ១៦.០០០៛ 

៥៨- ឧ.ស.ប៊ន់  និង   ឧ.សិ. លី         .............................               ១៦.០០០៛ 

៥៩-ឧ.សិ. ផល  +  រូជ  +  ត់           .............................         ១៥.០០០៛    
  

 ពុទធបរស័ិទែដលចូលចប់ពី  ២០០០៛  ដល់  ១០.០០០៛  

 មនចនួំន  ២០  នក់  =   ២ $ +  ១០២.០០០៛ 
 
 

្រពះសងឃវត្តអំពិល 
 

១-ភិកខុ  ខន្តិសវំេ  អូ ខ្ល                      ............................                ៨០.០០០៛ 

២-ភិកខុ  កលយេ   េឆង រត័ន              ............................           ៨០.០០០៛ 

៣- មេណរ ចវ វុឌ ន៍            .............................             ៤០.០០០៛

៤- មេណរ មន សភំស                  ..........................               ៤០.០០០៛ 

៥-ភិកខុ  កុសល អបបេម រប៉ ចេំរ ើន           ..........................             ២០.០០០៛

៦-ភិកខុ  ចិរវេឌ  ែឡន េពឿន           ................................               ២០.០០០៛

៧-ភិកខុ  គុត្តចិេ ្ត   ឆិញ ប៊ុនេឈៀង              ..........................         ២០.០០០៛ 

៨-ភិកខុ  យ៉ន់ កូវ                    .....................................                  ២០.០០០៛ 

៩-ភិកខុ  ឋិតសីេ  េថង ៊ ង ែម៉ង         .............................          ២០.០០០៛ 
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១០- មេណរ ប៉ូ លីពីន         .......................................              ២០.០០០៛ 

១១- មេណរ ហន  ហូ               ..................................              ២០.០០០៛ 

១២- មេណរ ឃូន សុភី             .................................               ២០.០០០៛ 

១៣- មេណរ វន  កុសល           ..............................                ២០.០០០៛

១៤- មេណរ ឈួន  ធរ ី            ................................              ២០.០០០៛

១៥- មេណរ នីម  ជនិំត            ................................               ២០.០០០៛

១៦- មេណរ េប៉ រនិទ               ..............................               ២០.០០០៛

១៧- មេណរ សុខ សអូំន                  .......................                ២០.០០០៛

១៨- មេណរ ជ េជឿន              ..................................              ២០.០០០៛ 

១៩- មេណរ ែកវ មុនី                .............................                 ២០.០០០៛

២០- មេណរ ឆួយ សុភព              ...............................            ២០.០០០៛ 
 

 

្រសុកអងគរជុំ (ស.រ.) 
 

១-ឧ.ស.  ំ អុ៊ំ  +  រស់  េ ភ័ណ្ឌ              ................................              ៨ $ 

២-ឧ.ស.ហូ៊  អីុេធឿន        ( អងគរជុ ំ)            .............................                ៥ $ 

៣-េ ក េភឿន េសឿម អនក្រសី ៊ ន ថន          .........................             ៤ $        

៤-ឧបសក ឆ ំនយ                 ...................................                ៦៥.០០០៛ 

៥-ឧ.សិ. បុី                              ....................................                 ៤០.០០០៛ 

៦-េ ក ដួង រនិ និងភរយិ          ............................             ២០.០០០៛ 
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៧-េ ក រមិ  កុយ  និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត       ...................      ២០.០០០៛

៨-ឧ.ស.ែណត ែកក និងភរយិ+ បុ្រត           ...................            ១៥.០០០៛ 

៩-ឧ.សិ.ឈិត នង ៉ត់             .....................................                ១៥.០០០៛ 
  

 ពុទធបរស័ិទែដលចូលចប់ពី  ៤០០០៛  ដល់  ១០.០០០៛  

 មនចនួំន  ១២  នក់  =     ៨៤.០០០៛ 
 

 

្រកុមឧបសកិ ែកវ យក់ យ 

 

១-ឧ.សិ. េន សុខអីុម                     ...............................                      ១០ $        

២-េ ក  និត គិមេទៀប  ឧ.សិ.យុង ្រទុម   ្រពមទងំកូនេច     .............   ៦ $        

៣-ទយក ឃឹង អូរ ីឧ.សិ. ងួន គឹមសុខ ្រពមទងំកូនេច     ..............      ៥ $       

៤-ឧ.សិ. េន ឃុត យ                     ...............................                     ៤ $        

៥-េ ក េសង តុង ក់ និង្រកុម្រគួ រ         ............................           ៤ $        

៦-េ ក  តុង យហ៊ត់ អនក្រសី េ  រតន  ្រពមទងំបុ្រត    .............   ៤ $     

៧- ឧ.ស. េសៀក យូលី  និងភរយិ              ...........................                 ៤ $        

៨-  ឧ.សិ.  េហរ សុគនធ រ ី           ................................                 ៥៣.០០០៛ 

៩-  ឧ.សិ.េអង  ឃង                  .............................                    ៥០.០០០៛

១០-ឧ.សិ.េ  េខងលី                 ..............................                    ២០.០០០៛  

១១-ឧ.សិ.  ជ ប៊ុនហ្វុង + ឧ.សិ. ន់ + ទុ ំ + យ  + យុ៉ង    .....     ២០.០០០៛         
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១២-ឧ.សិ.េឈឿត ែរម៉             .............................                   ១៦.០០០៛        

១៣-ឧ.ស. ឈរ សុផល ឧ.សិ.  ជ គឹមលួន         ...................       ១៦.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិេទព ផលម៉  
 

១-ឧ.សិ.េទព ផលម៉  + ឧ.ស.ឡុង ស ថ   ្រពមទងំបុ្រត     .............     ៥ $ 

២-េ ក ថន ៉ ន់ឌី  + ភរយិ  ឡុង  សូ នី         .........................         ៥ $

៣-ឯកឧត្តម ៉ ន់ ពុទធិពល េ កជទំវ អូ៊ច ផល្លី +បុ្រត       ........   ៤០.០០០៛

៤- េ ក ៉ ន់ េសរ ីនិង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត      ..................       ៤០.០០០៛

៥- ឧ.សិ. ខ ំ រួម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ..................       ២៥.០០០៛

៦- ឧ.សិ. ឈង ហ៊តសួ៊រ  េ ក តុប គីមឡុង +  កូនេច   ........    ២០.០០០៛            

៧-េ ក  េទព ឫទធី និង ភរយិ សូរយិ ្រពមទងំបុ្រត    .............   ២០.០០០៛ 

៨-េ ក េខៀវ មិន + អនក្រសី ែហម េ្រជ ន ្រពមទងំកូនេច  ........  ២០.០០០៛  

៩-ឧ.សិ. ជ័យ  ផ និង កញញ  ្រសី អូន            .......................         ២០.០០០៛ 

១០-អនក្រសី ែសម សុភ  ្រពមទងំកូនេច         .....................        ២០.០០០៛ 

១១-អនក្រសី អុ៊ំ  សីុថ  និង ្វ មី + កូនេច        .....................        ២០.០០០៛  

១២- ឧ.សិ. សួង ភីនី              ........................................               ១៦.០០០៛ 

១៣-ឧ.ស.េសើ េវឿន   និង ភរយិ            .....................            ១៥.០០០៛   
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មរយៈ  ភកិខ ុប៉ន ់ឈ 

 

១-  ភិកខុ  ប៉ន់ ឈ                      .....................................                    ១០ $               

២-្រពះ្រគូេចអធិករ  សុន សុត               .............................                  ៥ $

៣-ភិកខុ  ចនទបបេញញ  ្របក់ កង             .....................................                ៥ $

៤- មេណរ អុល សុខែអល               ..................................                ៥ $         

៥-យយ្រ ៊ ន ្រពមទងំបុ្រត  និងកមួយ              .........................            ៥ $ 

៦-េហង វុន និងចន់ រន៉             ........................            ១០៤.០០០៛  

៧-េ ក ហុង  េមឿន   ឧ.សិ. អឹុម  នួន         ......................           ៤០.០០០៛         

៨-ឧ.ស.េ ម ភឹម  ឧ.សិ.ស ំ សុត            .........................          ៣៦.០០០៛               

៩-េ ក ឯក បវ  ភរយិ អុ៊ល  សុខ          .......................           ៣២.០០០៛         

១០- កន  +  យយទឹម   +   អុន  យ៉ត       ..........................      ២០.០០០៛               

១១-ម៉ន  សំ ង                        ...................................             ២០.០០០៛    

១២- ផន់  អូន   + អុន េយឿន                ..........................             ២០.០០០៛               

១៣-ឧ.សិ.ទន់ េន        ្រពមទងំបុ្រត          .......................          ២០.០០០៛   

១៤-េ ក ឱក សមបត្តិ  ភរយិ េហង  ម៉ុច          ...............           ២០.០០០៛        

១៥-េ ក ហុង  េវង៉  ភរយិ អន ្រសីឡឹង     ................           ២០.០០០៛         

១៦-ឧ.សិ.េ  េសៀម + អុ៊ក យ + ៉ ន់ េមឿន  

 ឧ.សិ. េអង េ    +  ឈុន សីុ    ្រពមទងំបុ្រត                  ......  ២០.០០០ ៛ 
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១៧- បូ យយ ង   ្រពមទងំបុ្រត           ........................       ១៧.០០០៛               

១៨-ឧ.សិ.ស ំ  និង  មេណរ  ថុង  ធ        .......................         ១៦.០០០៛   

១៩-ឧ.ស. ែម៉ន េហឿន  ទយិក េសឿ  េកឿន       ................           ១៦.០០០៛         

២០-ឧ.ស.េអឿន  អយ  ភរយិ ម៉ន េសឿន  ្រពមទងំបុ្រត     ......     ១៦.០០០៛         

២១-កូនសិស  េថន ភ + េ ក េមឿន ណុង ទយិក ្រពំ ជួន     ......       ១៦.០០០៛         

២២-ឧ.ស.ហំ    ភរយិ ខយ  ្រពមទងំបុ្រត       ......................       ១៦.០០០៛         

២៣-ឧ.ស.សុខ  ឧ.សិ.អិុន គុណ    ្រពមទងំបុ្រត     .................     ១៦.០០០៛         

២៤-ស សន             .....................................................               ១៦.០០០៛         

 
 

ឧបសកិ  សេំហឿង (េ  យយ ស) 
 

១-ឧ.ស.លឹម ៊ ង  ឧ.សិ.ស ំ េហឿង ្រពមទងំកូនេច     .................     ៤០ $ 

២-ឧ.សិ.អុ៊ក អដ្ឋវ ី្រពមទងំបុ្រត    ( ភនេំពញ  )       ...........................     ១២ $ 

៣-ឧ.សិ.េឈឿម ន   ្រពមទងំកូនេច           ...........................           ៨ $ 

៤-ឧ.សិ.្របក់ ចនធី  ្រពមទងំប្អូន និងកមួយ         ...........................            ៨ $ 

៥-ឧ.សិ.ែង៉ត ្រ ៊ ង   ្រពមទងំកូនេច           ...........................              ៨ $ 

៦-ឧ.សិ.្របក់ លីម   ្រពមទងំកូនេច           .............................              ៥ $ 

៧-ឧ.សិ.េទព សុក  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ............................        ៤ $ 

៨-ឧ.សិ.ហួត ម៉ន់  +  ឧ.សិ.ឃឹម ផូ ្រពមទងំកូនេច   ...............   ៣០.០០០៛ 
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មរយៈឧ.ស.ិ រស ់គមឹថន 

 

១- េ ក រមឹ  លឹមេសង  េ ក្រសី ច័នទ សុវត្តី  ្រពមទងំបុ្រត   .........   ៥៦ $  

២-ឧ.សិ.រស់ គឹមថន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       ...................       ២១ $ 

៣- ឧ.សិ. េន េសង ន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ...............         ១០ $ 

៤- ឧ.សិ. ងំ គីណូ និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត            ...............            ១០ $ 

៥- េ ក្រសី ថុង ចន់េឌៀប និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត    ..............   ៥០.០០០៛  

៦-េ ក ច័នទ សុជត េ ក្រសី គឹម លកខិ  + បុ្រត    .............   ៥០.០០០៛ 

៧-េ ក ច័នទ សុចិ្រ   េ ក្រសី កន ្រសីអន  + បុ្រត    ...........    ៥០.០០០៛  

៨- ឧ.សិ. ទូច  នី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ......................      ២០.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិជនុ  ស៊គូ ី
 

១- ឧ.សិ. ៊ ន ហ៊ង  ្រពមទងំកូនេច             ..........................           ១៥ $ 

២-ឧ.សិ.ជុន សូ៊គី  +  ប្អូនៗ  +  កមួយ ៗ   +  េច          .....................        ១០ $ 

៣-េ ក អឹុង  ៃឆ្រសុ៊  + ភរយិ  ឡុង  សុភព  +  បុ្រត    ................      ១០ $ 

៤- ឧ.សិ. យ សីុថុល និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច        ..................      ៥ $     

៥-អនក្រសី ឈឺ េសៀមលន់    +  កមួយ  +  េច        .........................            ៥ $

៦- ឧ.សិ. ្របក់ សុខុម និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច        ..................      ៥ $     

៧- ឧ.សិ. លី     ្រពមទងំបុ្រត            ................................               ៥ $
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៨- ឧ.សិ. ផន់  ហុ៊យេផង + េ កឪពុក      ...........................      ៤០.០០០៛ 

៩- ឧ.សិ. ប៉ល់  ្រសីេព    ្រពមទងំបុ្រត        ........................        ២០.០០០៛ 

១០- ឧ.សិ. ពិត  ្រ យ    ្រពមទងំកូនេច       ......................       ២០.០០០៛ 

១១- ឧ.សិ. សុខ េខន    ្រពមទងំកូនេច       ......................          ២០.០០០៛

១២- ឧ.សិ. េប៉ េសង ៊ ត់    ្រពមទងំបុ្រត     ........................        ២០.០០០៛ 

១៣- ឧ.សិ. ៊   ង៉    ្រពមទងំបុ្រត         ........................             ២០.០០០៛ 

១៤- ឧ.សិ.ជ ្រ ៊ ង    (  េពទយចិន    )         ........................          ២០.០០០៛ 

១៥- ឧ.សិ.ប៊និ  ចនថ     (  េ េព    )           ........................         ២០.០០០៛ 

១៦- ឧ.សិ.សុភ័្រក្ដ    (  េ អីុ    )           ...............................         ២០.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.យចិ ឈនី  ឧ.ស.ិ ែត សមុល ី(បយួ) 
 

១- ឧ.ស. យិច ឈីន ឧ.សិ. ែត សុមលី (បួយ) +កូនេច         ...........     ១០ $ 

២- ឧ.សិ. យង  មួយ    និង កមួយ              .................................           ១០ $ 

៣- ឧ.សិ. ែប៉ន  សុន    ្រពមទងំកូនេច              ..........................          ៥ $ 

៤- ឧ.សិ.គឹម  ន    ្រពមទងំកូនេច              ..........................            ៥ $ 

៥-ឧ.សិ. ៉  គឹមេ    ឧ.ស. ៉  េដន            ....................................          ៥ $ 

៦-ឧ.ស.ែត េ   ឧ.សិ.ជុន  ៃណអីុម           .............................              ៥ $

៧-ឧ.ស.  ំេសៀមេហង  ឧ.សិ.េចវ េចង          ...............................      ៥ $

៨- ឧ.សិ.ផន់  សុវណ្ណ                 ............................................               ៥ $ 
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៩-ឧ.សិ.ផន់ វុន  ឧ.ស.គឹម  ហួត ្រពមទងំកូនេច        ...............      ៥ $

១០-ឧ.សិ.អិុន  តុង   ឧ.ស.េព ថន ្រពមទងំកូនេច       ..................       ៥ $ 

១១- ឧ.សិ.សុខ  ៉     ្រពមទងំបុ្រត          .............................            ៥ $ 

១២-ឧ.សិ.េសៀង គឹមហុ៊ន  ឧ.ស.ជ  េធឿន         .......................               ៥ $ 

១៣-ឧ.ស.ឈុន ប៊ុន ន  ឧ.សិ.ទិត ផនី        .............................     ៥ $

១៤-ឧ.ស.អុ៊ច ងួន   ឧ.សិ.ជី  នុត               ...............................              ៥ $

១៥-ឧ.សិ.្របក់  រ ី  ឧ.ស.សុខ េសន          ...............................          ៥ $ 

១៦-េ ក គីម ឡុង   ឧ.សិ.កងំ នី   ្រពមទងំបុ្រត    ......................    ៥ $ 

១៧-ឧ.ស.ជ េខង   ឧ.សិ.េសៀង យូ ភ         .................................      ៥ $

១៨-ឧ.ស.េព មុត     ឧ.សិ. ស់ េវឿន         ........................        ៥ $

១៩-ឧ.សិ.ហុ៊យ ផនី   អនកម្ដ យ ចិន្ត  ផុន           ......................         ៥ $

២០-ឧ.សិ. ៊  គឹមេហង   ឧ.ស.ឃុន  េជ ្ឋ            ..............................      ៥ $

២១-ឧ.សិ.ែណម វណ្ណនី   ឧ.សិ.ែណម វ ្ណ          .............................     ៥ $

២២-ឧ.សិ.េ្រសង ្រកឹង និង ឧ.សិ.ឃ្ល ងំ ថវុធថ        ...........................     ៥ $ 

២៣-េ ក ឃ្ល ងំ វុទធី   េ ក្រសី ឃឹម ចន់ថន   +  កូនេច     ...........     ៥ $ 

២៤-េ ក គង់  សុខ ក់  េ ក្រសី វុធ វណ្ណ ន្ត   +  បុ្រត    .........     ៥ $ 

២៥-ឧ.ស.ធន់ េម៉ន   ឧ.សិ.អឹុម េ្រគ ន   +  បុ្រត       ......................     ៥ $ 

២៦-អនក្រគូ យួន វ ្ណ  និង ្វ មី  + ម បិ  + កូនេច        .............    ៥ $ 

២៧-អនក្រគូ គឹម ហុង នី និង ម   + កូនេច        .......................       ៥ $ 
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២៨-ឧ.សិ.រស់  សីុនួន  និង កញញ  ្រសី ល័កខសមីវេតយយ  +  បុ្រត    ...........    ៥ $ 

២៩-ឧ.ស. ល់ េវឿន     ឧ.សិ.ែក វង       ្រពមទងំកូនេច    .................    ៥ $ 

៣០-ឧ.សិ. ស់ សជំិន និង ឧ.សិ. ឱ គនធ វ ី+ ្វ មី     កូនេច   ...........   ៥ $ 

៣១-ឧ.សិ.យឹម សយ            ្រពមទងំកូនេច       ......................            ៥ $ 
 

មរយៈឧ.ស.ិ ឯម េអឿនចនទនី + ឧ.ស.ិ ឯម សុី  
 

១-ភិកខុ   ធមមបេ   សុខ  ន្ត  ( វត្ត្រប ទ្របនំគ )  

   -ឧ.សិ. ្រសឹប  អឹុម   

២-ទយក េព សុខុម  ឧ.សិ. ឯម  សីុ  ្រពមទងំកូនេច      ........     ៣០ $         

៣-ឧ.សិ.គម់  អុ៊ន  ្រពមទងំកូនេច       ..................         ១០ $ + ២០.០០០៛ 

៤-ឧ.ស.ផល   ំ ឧ.សិ.  េកដ  ន់  ្រពមទងំកូនេច       ..........      ១០ $ 

៥-ឧ.សិ.សួន  នួម  ្រពមទងំកូនេច         ..............................            ១០ $

៦-ឧ.សិ.ឌី  ជក់  ្រពមទងំកូនេច            .................................           ១០ $ 

៧-ឧ.សិ.េ ម ខន់    ្រពមទងំកូនេច         ..............................         ១០ $ 

៨-ឧ.សិ.ឯម  រុ ី ្រពមទងំកូនេច           ....................................             ៥ $ 

៩-ឧ.សិ.ឯម  េអឿនចនទនី                .....................................                    ៥ $ 

១០-ឧ.សិ.សីុម  រតិ  ្វ មី  លុយ  វ ៉ុន  ្រពមទងំកូនេច      ...........      ៥ $ 

១១-ឧ.សិ.ណុប  េរឿន  ្រពមទងំកូនេច         ...............................      ៥ $ 

១២-ឧ.សិ.េភ  ភវ  ្រពមទងំកូនេច ( វត្តេកស ម )        ..............        ៥ $ 

     ..........   ២០ $ 








