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វលហកស្សជាតក  

នឹងសែម�ងអពីំវ�ហកស��តក តមបទបាឡីថា េយន Ȥហន� ិ ឱ�ទន� ិ

ដូេច�ះជាេដម ។ េសចក�ីក�ុងបាឡីជាតកេនាះថា ក�ុងេវលមួយេនាះ្រពះបរមសស� ជា្រគ�ៃន

េយង្រពះអង�្រទង់គង់េនវត�េជតវនរម បានសែម�ងនូវធម៌េទសនា ១ បទេនាះថា េយន 

Ȥហន�ិ ឱ�ទន�ិ ដូេច�ះជាេដមចេំពះនឹងភិក�ុមា� ក់ជាអ�កអប្ុសកចកធម៌វន័ិយក�ុង្រពះពុទ�

សសនា ។ ្រគាេនាះ្រពះសមា� សម�ុទ�្រទង់េហភិក�ុ េនាះចូលមកគល់ លុះចូលមកដល់េហយ

្រពះអង�ក៏្រតស់សួរថា ែនភិក�ុអ�កឯងមានចិត�រយមាយរេវ រវយ មិនសប្បោយក�ុងធម៌នឹង

វន័ិយរបស់តថាគតែមនឬអ�ី ភិក�ុ េនាះក៏្រកបបង�ទូំលថា ពិតែមនដូច្រពះដ៏មាន្រពះភាគ្រទង់

្រជាបេនាះេហយ េទប្រពះសមា� សម�ុទ�្រទង់សួរតេទេទៀតថា ចុះេហតុអ�ីក៏អ�កមិនសប្បោយ

ក�ុងសសនាតថាគតេនះ ភិក�ុ េនាះទូលថា ឯេហតុែដលខ�ុ ្ំរពះករុណាមិនសប្បោយេនាះេ្រពះ

ខ�ុ ្ំរពះករុណាបានជួប្របទះនូវ្រសីមា� ក់ មានរូបរងល�្រពមទងំមានេ្រគ�ងអលង�  ្របដប់

កយដ៏រុងេរឿងផង េហយខ�ុ ្ំរពះករុណា ក៏មានេសចក�ីេស�ហេកតេឡងេដយអណំាចៃន

កិេលសធម៌េនាះឯង ។ 

្រពះបរម្រគ�្រទង់្រតស់សែំដង អពីំេសចក�ីល្ួបងេលម ៃន្រសីទងំឡាយ្របាប់ភិក�ុ េនាះ

ថា ែនភិក�ុ  ជាតិមាតុ្រគាមទងំឡាយែតងមានឧបាយកល េចះ្របេលមនូវបុរសទងំពួងឲ្យ

វេង�ងស� រតីវលិមុខភាន់្រចឡ្ំរតឡប់ធាតុ េដយលអំៃនរូបនិងពីេរះសេំឡង ្រកអូបក�ិន 

ឆា� ញ់រស និងករពល់្រត�វនូវសម�ស្សទងំឡាយផង េដយឫកញិកញ៉ក់ ែកេ្រកយ និង

ដេំណ រយាងយាសៃន្រសីទងំឡាយេនះផង េហយអចេធ�នូវបុរសទងំអស់គា�  ឲ្យស�ិតេន

ក�ុងអណំាចៃនខ�ួនបាន មិនឲ្យេរ រូសេឡយ េដយេហតុេនះេហយបានជាតថាគតឲ្យេឈ� ះ

នូវ្រសីទងំេនាះេហថា យក�ិនី េ្រពះែត្រសីទងំេនាះែតងេធ�នូវបុរស ែដលមានសីលល�

បរបូិណ៌ឲ្យវនិាសខូចខតចក្រទព័្យទងំេនាះេទផង ។ ែនអ�កបួសចូរអ�កឯង្រប�ងស� ប់ពក្យ

តថាគតៗ នឹង្របាប់អ�កឲ្យជាក់ច្បោស់ថាដូេច�ះ កល្រគាអពីំមុនយូរមកេហយមាននាង



យក�ិណីទងំឡាយេ្រចនរូបចូលេទរកបុរសអ�កឈ�ួញ ១ ពួកេនាះេដម្បែីចចង់យកេធ�ជាប�ី 

េហយនិយាយលួងេលម្របេលមនូវពណិជ�អ�កឈ�ួញទងំេនាះ ឲ្យលុះក�ុងអណំាចៃន

េសចក�ីចណំានរបស់ខ�ួនតម្របាថា�  តពីេនាះមកបានេឃញនូវបុរសទងំឡាយថ�ីដៃទេទៀត

ចូលមកក៏នាងយក�ិណីទងំេនាះ មានេសចក�ី្រត�វករនឹងបុរសថ�ីេនាះ ែបរមកវយដនូំវ

ពណិជ�ទងំឡាយជាប�ីេដមេនាះ េដយឆ�ឹងចង� ទងំឡាយឲ្យជាដំែំបកឈមហូរេហៀរ

េចញមកដរបដល់ពណិជ�ជាប�ីេដមេនាះលុះនូវេសចក�ីមរណភាពក�ុងេវលេនាះ ១ រេំពច

េទ េហយយក�ិណីក៏ផឹកឈមទពំសីុសច់ៃនប�ីរបស់ខ�ួន្រគប់គា�  េទបសេម�ច្រពះភគវ្រទង់

នាមំកនូវអតីតទន ជានិទនែដលកន�ងេទេហយេនាះមកសែំដង្របាប់ភិក�ុ េទៀតថា អតីេត 

តម�បណ�ិទីេប សិរ �សវត� � �ម យកȧ នគរ� អេ�សិ ។ េសចក�ីថាក�ុងកលែដលកន�ង

រលំងេទេហយេនាះមាននគរៃនយក្ស ១ េឈ� ះថា សិរសិវត�ុ  ស�ិតេន ៗ េកះេឈ� ះ

តម�បណ�ិ  គឺ្រសុកលង� ទ�ីបសព�ៃថ�េនះ ឯសិរសិវត�ុនគរេនាះជាទីលេំនៃននាងយក�ិណី

ទងំឡាយេ្រចន ឯនាងយក�ិណីទងំេនាះជា្រសីចូលចិត�តក់ែតងស�ិតស� ងរងកយេដយ

េ្រគ�ង្របដប់សរ៉ំប់ែតងេហយពរបីនូវកូនតូច ៗ ទងំឡាយេដយខ�ួន្រគប់គា�  បង� ប់នូវខ�ុ ំ

្រសីទងំឡាយឲ្យែរកទូលនូវេភាជនាហរម�ូបចណីំែហហមេចមេរមខ�ួនេទជាមួយផង ចូល

េទរកពួកពណិជ�ទងំឡាយ ឯនាងយក�ិណីទងំអស់េនះ កលែដលនឹងចូលកន់សណំាក់

ៃនពណិជទងំពួងក៏សែំដងរទិ�ិ៍របស់ខ�ួន េធ�ជាមនុស្សទងំឡាយេ្រចនរូប ខ�ះកពុំងឃា� ល

េគា េហយនិម�ិតេធ�ជាេគាហ�ូងខ�ះ ជាែឆ�ទងំឡាយខ�ះ េនក�ុងទីជិតៃនពួកពណិជ

ទងំឡាយ េដម្បនឹីងញាងំពណិជទងំេនាះឲ្យចូលចិត�ថា េយងរល់គា� មកចតសណំាក់េន

ក�ុងទីេនះ គឺេនជិតជាមួយនឹងលេំនរបស់មនុស្សដូចគា� ែដរកុឲំ្យមានេសចក�ីរេង��ស ។ េទប

នាងយក�ិណីេដរចូលេទជួបនឹងពណិជទងំអស់េនាះ េហយទងំេនាះនិយាយចរចេទ

កន់អ�កឈ�ួញេដយពក្យទន់ពីេរះជាមធុរកថា ថាែនអស់េលកអស់អ�ក្រគប់គា� ចូលេលក

ពីសប៏រមពីសបាយនឹងម�ូបចណីំទងំេនះ ែដលេយងរល់គា� នាគំា� មកជូនេដយេសចក�ី

េស� ះ្រតង់របស់េយង ។ 



ឯពណិជទងំឡាយេនាះ ជាមនុស្សឥតមានរេង��សឬសង្សយ័អ�ីបន�ិចបន�ួចេសះ

ស� នថាជា្រសីមនុស្សជាធម�ត គា� នដឹងថាជាយក�ិណីេនាះេសះេឡយ េហយក៏ទទួល

បរេិភាគនូវេភាជនែដលនាងយក�ិណីនាមំកេនាះទងំអស់គា�  ។ ឯនាងយក�ណីេនាះក៏មាន

ចិត�រកីរយសប្បោយេហយបដិសណា� រទទួលេដយ្រសួលបួល្រគប់កិច�ទងំពួង ក�ុងេវល

ែដលពណិជទងំេនាះបរេិភាគ េហយសរំកសរំនកយនូវេសចក�ីែឆ�តអហរេនាះឯង ។ 

លុះេធ�បដិសណា� រកិច�រួចេ្រសចេហយ នាងយក�ិណីទងំឡាយក៏និយាយេដយវចដ៏ទន់

ពីេរះចេំពះេទរកពណិជទងំឡាយេនាះថា អស់អ�កមា� ស់ទងំអស់គា� េនះ អ�កេទកន់

្របេទសណា អ�កអេ�� ញមកទីណា េហយអ�កនឹងអេ�� ញេទកន់ទីណាេទៀត ែដលេលក

អេ�� ញមកទីេនះេតេលកមាន្រត�វករេដយកិច�អ�ី សូមេលក្របាប់េយងខ�ុ ្ំរគប់គា� ឲ្យបាន

ដឹងផង ។ ចែំណកឯពួកពណិជទងំឡាយេនាះបានទទួលស� ប់នូវេសចក�ីសរស័ព�េដយ

សុន�រវចរបស់នាងទងំេនាះ េហយក៏េឆ�យ្របាប់្រតង់តមេសចក�ីពិតថា ែនប�ូន្រសី

ទងំឡាយេយងរល់គា� េនះជាអ�កជនួំញ នាគំា� ចុះសេំពេចញេទរកលក់ដូរតម្រសុកែដល

គួរេទ លុះេបកសេំពេទដល់ទីកណា� លសមុ្រទ េហយ្របទះេលព្ុយះខ្យល់យ៉ាងធេំបាកមក

ែបកសេំពធា� យកណា� លសគរេនាះេទ េទបេយងរល់គា� ខែំហលឆ�ងកត់មករក្រសុកេនះ 

សូមប�ូន្រសីទងំឡាយបាន្រជាបេដយេហតុដូេច�ះឯង ។ ឯនាងយក�ិណីទងំឡាយបាន

ស� ប់េសចក�ីសរស័ព�េរៀបរប់ៃនពណិជទងំេនាះេហយក៏េឆ�យេទវញិថា ឱអស់េលក

ទងំឡាយេលកបានអេ�� ញមកដល់ទីេនះជាករ្រសួលេពកណាស់ េ្រពះបាន្របទះនឹង

េយងខ�ុ ្ំរគប់គា�  ឯេយងរល់គា� េនះក៏មិនែមនជាអ�ក្រសុកេនះែដរ គឺជាអ�កដេំណ រចុះសេំព

មកជាមួយនឹងស� មីៃនេយង្រគប់គា�  មកេនក�ុង្រសុកេនះ្របមាណជា ៣ឆា� េំហយ ែតប�ីេយង

ទងំឡាយេនាះក៏លុះមរណកលកន�ងេទអស់ សព�ៃថ�េនះេយងខ�ុ េំនក្ំរពរងសុទ�ែត្រសីៗ

េនះេទ ឥឡូេវ �ះបាន្របទះនឹងេលកអ�កទងំឡាយក៏ជាអ�កកសំត់ឥតភរយិា េហយជាអ�ក

ឈ�ួញដូចស� មីេយងពីមុនេនាះែដរ េបដូេច�ះេយងខ�ុទំងំអស់សូមបេង� នខ�ួនចូលមកេធ�កិច�

បេំរ អ�កជាបាទបរចិគតមអស់អ�ក្រត�វករេ្រប្របាះចុះ ឯពួកពណិជទងំអស់េនាះក៏មាន



េសចក�ីេសមនស្ស្រប្រពឹត�េទជាមួយនឹង្រសីទងំឡាយេនាះឥតមានសង្សយ័ ។ ចែំណក

នាងយក�ិណីទងំេនាះលុះបាននិយាយលួងេលម្របេលមនូវពណិជទងំអស់េនាះ េដយ

ករមារយាយាងយាសរបស់ខ�ួនបានេហយក៏បបួលពណិជទងំេនាះេទកន់នគរយក�េនាះ

ឯង ។ 

ម៉្យោងេទៀតឯនាងយក�ិណីទងំឡាយេនាះ េបថាមានមនុស្សែដលខ�ួនចប់បានេហយ

អពីំៃថ�មុននាយំកមកទុកេធ�ជាស� មី ក៏ចប់ចងដក់្រចវក់នូវប�ីទងំេនាះ នាេំទទុកក�ុងផ�ះ

សរំប់សមា� ប់េដម្បបីរេិភាគេនាះេទ ថាមិនមានមនុស្សឯណាែដលធា� យសេំព េហយមក

េនក�ុងសណំាក់ៃនខ�ួនេទ ក៏នាងយក�ិណីទងំេនាះឆ�ងពីេកះលង� េទឯកល្យោណី្របេទស

េ្រតយនាយេហយ្រតឡប់មកឯនាគទ�ីបវញិ ែស�ងរកមនុស្សទងំឡាយដរបដល់បាន ឯករ

ែដលនាងយក�ិណីែស�ងរកយ៉ាងេនះជាទេំនៀមឬធម�តរបស់ខ�ួនដូេច� ះ ។ 

អេថកទិវសំ ប�� ស� ភិន��� �ណិ� �សំ នគរសមីេប ឧត�រ ��សុ។ 

ក�ុងៃថ�មួយេនាះមានពណិជចនួំន ៥០០ នាក់ធា� យសេំពេនក�ុងសមុ្រទ េហយនាគំា� ែហល

ឆ�ងេទកន់ទីជិតៃននគរយក�ិណីទងំឡាយេនាះ ឯនាងយក�ិណីទងំេនាះ ក៏បបួលគា� េទរក

ពណិជទងំ ៥០០ េនាះេទៀត លុះបានជួបេហយក៏និយាយលួងេលមែចចង់ពណិជទងំ

េនាះ បានមកេធ�ជាស� មីទងំអស់្រគប់គា�  េទបបបួលពណិជជាប�ីថ�ីទងំេនាះេទកន់នគរ

ៃនយក�េនាះឯង េហយនាងយក�ិណីទងំេនាះចប់ចងដក់្រចវ៉ក់មនុស្សទងំឡាយ ែដល

ខ�ួនចប់បានមកទុកេធ�ជាប�ី ក�ុងកលជាន់មុនេនាះ រួចនាយំកេទដក់ក�ុងផ�ះសរំប់សមា� ប់

បរេិភាគេនាះេទ ចែំណកយក�ិណីទងំ ៥០០ នាក់េនាះ យក�ិណីែដលជាធជំាងេគ្រត�វបាន

នាយពណិជែដលជាធជំាងពណិជទងំពួងេនាះេធ�ជាប�ី ឯយក�ិណីទងំឡាយែដលែសស

េ្រកពីនាងេនាះ ្រត�វបានពណិជដៃទេនាះជាប�ីេរៀងខ�ួន្រគប់តួទងំអស់ឥតមានខ�ះេឡយ ។ 

ក�ុងេវលមួយេនាះនាងេជដ�យក�ិណី េ្រកកេឡងអពីំដេំណកក�ុងេពលែដលពណិជ

ជាប�ីេនាះកពុំងេដកលក់ស�ប់ស�ល់ ក�ុងេពលពក់កណា� លអ្រទ្រត េហយលបេចញេទឯ



ផ�ះឃុមំនុស្សទុក លុះដល់េទទីេនាះេហយ ក៏សមា� ប់នូវមនុស្សែដលខ�ួនចងទុកេនាះយក

សច់មកបរេិភាគជាអហរ ឯយក�ិណីេ្រកពីេនះក៏េធ�អេំពេនះ ដូចនាងយក�ិណីជាធេំនាះ

ែដរ ។ 

ឯនាងយក�ិណីែដលជាធេំនាះកលេបបានបរេិភាគសីុសច់មនុស្សេនាះេហយ េវល

ណាក៏មានសររីកយេនាះ្រតជាក់េសមអស់ទងំខ�ួន្របាណ ។ 

ចែំណកខងនាយពណិជេនាះ កលែដលេដកជាមួយនឹង្របពន�េនាះមិនែមនលក់

ស�ប់ស�ល់េទ គឺ្រគាន់ែតេធ�អករដូចជាេដកលក់ែមន ឯគនិំតស� រតីក៏ខ្ំរបឹងសង�ត់ចេំមល

បណំាៃំន្របពន�េនាះ េ្រពះមានេសចក�ីរេង��សសង្សយ័ពីៃថ�មុនតិចៗមក េហយក�ុងេវល

េនាះក៏បានដឹងកល់ឧបាយេសចក�ីទុច�រតិៃននាងយក�ិណីេនាះ្របាកដឥតសង្សយ័េទបគិតទុក

ក�ុងចិត�ថា អូេម�ហិ បលយិតុ ំ វដ�តិ ករេនះគួរែតេយងរត់េចញចកទីេនះេទបសម លុះគិត

ដូេច� ះេហយក៏េ្រកកេឡងេដរេចញេទរកទឹកលប់មុខ ក�ុងេវល្រពឹកេឡងេនាះ េហយក៏

្របាប់ដណឹំងេនះដល់ពួកពណិជដ៏ែសលទងំអស់ឲ្យដឹងេសចក�ីថា ែនគា� េយងទងំអស់

្របពន�េយងសព�ៃថ�េនះមិនែមនជាមនុស្ស�ស�ី្រតឹម្រត�វសុទ�ល�េទ គឺជាេមយក�ិណីេទេត ឯ

នាងយក�ិណីទងំេនះ ែតវបានមនុស្ស្រប�សដ៏ៃទែដលធា� យសេំព េហយឆ�ងមកសណំាក់

នឹងវ ៗ នឹងយកមនុស្សទងំេនាះេធ�ជាប�ី េហយវនឹងសមា� ប់េយង្រគប់គា�  ទពំសីុំសច់ផឹក

ឈមមិនខនេទ េហតុេនះគួរែតេយងរល់គា� រកឱកសនឹងេគចរត់េចញអពីំទីេនះេទបរស់

រួចជីវតិបាន ។ 

បណា� ពណិជទងំ ៥០០ ពណិជ ២៥០នាក់ជរំប់មកនាយពណិជេនាះវញិថា 

មយ ំ ឯតវជិហិតុ ំ ន សក�ិស្សោម េយង្រគប់គា� េនះមិនអចនឹងលកែលងលះបង់េចល

្របពន�របស់េយងទងំេនះេទ សូមេលកនាយអេ�� ញេទទីណាក៏េទចុះ ឯេយងទងំ ២៥០ 

នាក់េនះេទមិនរួចេទ េ្រពះមានចិត�អណិតស� យ្របពន�េពកណាស់ ។ 



ឯនាយពណិជេនាះក៏ខនិំយាយបបួលដរបដល់អស់កិច�នឹងនិយាយបានេហយ ក៏

បបួលគា� ែត ២៥០ នាក់ែដលចូលចិត�េជឿេធ�តមពក្យរបស់ខ�ួនេនាះរត់េចញេទ ។ ក�ុង

សម័យេនាះ ្រពះបរមេពធិសត�េយងេនះ ទទួល្រពះអង�ក៏េយានយកកេំណ តេកតជាេសះ

វលហកមានសររីវយវៈ ទងំមូលសសុស្រគប់កែន�ង មានកដូចជាកៃនែក�ក មានសក់ស�ូត

្របាកដេស�ដូចជាេស� ដេំណកទន្សោយ មានឥទ� នុភាព�អចេហះេទអកសបាន ក�ុងេពល

េនាះក៏្រពះេពធិសត�េស�ចេហះេចញអពីំៃ្រពេហមពន�េទកន់តម�បណ�ទ�ីប េដម្បនឹីងរក

បរេិភាគនូវ្រសូវសលីែដលេកតឯង ក�ុង្រសះែដលមានក�ុងេកះេនាះ លុះដល់េទទីេនាះ

េហយក៏បាន្របទះេឃញពួកពណិជទងំ ២៥០ នាក់េនាះកពុំងរត់្រសចុះ្រសេឡង េទប

េពធិសត�េពលេទរកមនុស្សទងំេនាះេដយសដីំជាមនុស្ស ៣ ដង េ្រពះេសចក�ីករុណា

ថា ជនបទ ំគន�ុកមា អត�ិ ជនបទ ំគន�ុកមា អត�ិ អ�កណាមាន្របាថា� ចូលចិត�េទកន់ជនបទ

ែដរឬ ។ េទបពណិជទងំឡាយេនាះបានឮសដីំដូេច� ះេហយ ក៏មានចិត�េ្រតកអរជាទីបផុំត

ៃ្រកេពក ក៏េដរចូលេទជិតេហយេលកៃដសពំះេពលថា សម ំ មយ ំ ជនបទ ំ គមិស្សោម 

បពិ្រតេលកមា� ស់ េយងខ�ុទំងំអស់គា� េនះមាន្របាថា� េដម្បនឹីងេទកន់ជនបទនាយ សូម

េលកមា� ស់សេ�ង� ះេយងខ�ុផំង ។ េទប្រពះេពធិសត�េពលថា េបដូេច� ះ ចូរអ�ករល់គា�

េឡងមកជិះេលខ�ងរបស់ខ�ុ េំនះចុះ បណា� ជនខ�ះក៏េឡងជិះដល់េលខ�ង អ�កខ�ះបាន្រគាន់ែត

េតងកន�ុយ អ�កខ�ះេលកៃដសពំះេហយ ស�ិតេនក�ុងទីេនាះឯង ចែំណក្រពះេពធិសត�្រពះ

អង�ក៏េហះេយាងពណិជទងំ ២៥០ នាក់េនាះដរបទល់ែតអស់េដយអនុភាព�ៃន្រពះអង� 

េហយនាេំទកន់ជនបទដក់ឲ្យេនតមកែន�ងៃនខ�ួន្រគប់គា�  ឯអង�េលកេទកន់ទីលេំន

វញិ ។ 

ចែំណកខងេ្រកយេនាះមក នាងយក�ិណីទងំឡាយក៏្របទះនូវពួកឈ�ួញដៃទេទៀត

មកេធ�ជាប�ី្រគប់គា�  េហយក៏សមា� ប់នូវពណិជទងំ ២៥០ ែដលសល់េនមិន្រពមេទជាមួយ

នឹងនាយពណិជេនាះយកសច់មកបរេិភាគជាអហរអស់េទ ។ 



លដំប់េនាះ ្រពះបរមសស� ជា្រគ�េយង្រទង់្រតស់ឲ្យេហនូវភិក�ុទងំឡាយឲ្យចូល

មក លុះដល់មកេហយ េទប្រទង់្រតសធម�េទសនាជាពក្យដបូំនា� នចេំពះភិក�ុទងំឡាយ

េនាះថា ែនភិក�ុទងំឡាយ ឯពណិជទងំ ២៥០ នាក់ ជាអ�កលុះក�ុងអណំាចៃនេសចក�ី

្រសឡាញ់យក�ិណីេនាះ ក៏ដល់នូវេសចក�ីវនិាសចកជីវតិ្រគប់គា� ទងំអស់ ចែំណកខង

ពណិជែដលជាអ�កេធ�តមឬ្រប្រពឹត�តមៃនេសចក�ីេសះេឈ� លវលហកេនាះក៏បានដកំល់

េនក�ុងទីជាសុខ្រគប់គា�  ែនភិក�ុទងំឡាយ េរឿងេនះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញថាមាន

ឧបេមយ្យដូចបរសិទ្យទងំ៤ពួក គឺភិក�ុ  ភិក�ុណី ឧបាសក ឧបាសិក បរសិទ្យពួកណា ១ ជា

អ�កមិនេធ�តមឱវទៃន្រពះសម�ុទ�ទងំឡាយ បរសិទ្យពួកេនាះនឹងដល់នូវេសចក�ីទុក�យ៉ាងធំ

ក�ុងទីអបាយភូមទងំ ៤ នឹងទីសរំប់េធ�នូវកម�ដ៏អ្រកក់មានចណំង ៥ ្របករជាេដម 

ចែំណកខងបរសិទ្យពួកណា ១ ែដលបានេធ�តមឱវទៃន្រពះសម�ុទ� បរសិទ្យពួកេនាះនឹង

បានដល់នូវទីសប្បោយ គឺមានបាននូវសម្បត�ិ ៣ ្របករនឹងកមាវចរសួគ៌ទងំ ៦ ស� ន នឹង

្រពហ�េលកទងំ២០ជាន់មិនខនេឡយ លុះចេំណរចីរកលេទខងមុខេទៀតគង់នឹងបាន

្របទះេសយនូវេសចក�ីសុខយ៉ាងធជំាឯកន�បរមសុខ គឺ្រពះនិព� នមិនែលងេឡយ ្រពះអរហំ

សមា� សម�ុទ�្រពះអង�្រទង់្រតស់ធម�េទសនាឲ្យឱវទដល់ភិក�ុទងំឡាយយ៉ាងេនះ េហយេទប

្រទង់េ្របាស្របទននូវគាថាយ៉ាងេនះតេទេទៀតថា 

ន Ȥហន�ិ ឱ�ទំ   ន� ពេុទ�ន េទសិតំ  

ព�សនំ េត គមិស�ន�ិ  រកȧ សីហិវ �ណិ�។  

 

េយ ច Ȥហន�ិ ឱ�ទំ  ន� ពេុទ�ន េទសិត ំ

េ�ត�ិ� �រ� គមិស�ន�ិ វ�េហេនវ �ណិ� ។ 



េសចក�ីែ្របថា អ�កទងំឡាយឯណា ១ មិនអចេធ�តមពក្យឱវ៉ទែដល្រពះសម�ុទ� 

្រទង់្រតស់ទូនា� នេហយអ�កទងំឡាយេនាះគង់នឹងដល់នូវេសចក�ីវនិាសមិនែលងេឡយ ដូច

ជាពណិជទងំឡាយ ែដលរក្សសីបេ�� តទពំសីុេនាះឯង ។ 

ម៉្យោងេទៀតអ�កទងំឡាយឯណា ១ ែដលជាអ�កេធ�តមឱវទ ែដលអ�ក្របាជ�សែំដង

្របាប់េហយ អ�កទងំេនាះគង់នឹងដល់នូវេ្រតយដ៏មានសួស�ី គឺ ស� នបរមនិព� នមិនខន ដូច

ជាពណិជទងំពួងែសល្រពមេទតមេសះវលហកេនាះឯង ។ 

្រពះបរមេលកុត�មាចរ្យជាសស� េដមរបស់េយង ្រទង់យិតេយាងទញយកនូវេរឿង

រ៉វអពីំមុន ៗ មកសែម�ង្របាប់ដល់ភិក�ុទងំឡាយ េហយ្រទង់្របកសនូវអរយិសច�កថាដរប

ដល់អរយិសច�េហយេវលណា ឧក�ណ�ិ តភិក�ុ េនាះក៏បានតកំល់េនក�ុងេ្រសតបត�ិផល ឯ

ជនទងំឡាយដ៏ៃទខ�ះក៏បានដល់អនាគាមិផល ខ�ះបានសេំរច្រពះអរហត�ផលក�ុងេវលេនះ

ែដរ ។ 

ឯពណិជទងំ ២៥០ នាក់ ជាអ�កេជឿតមពក្យៃនេស�ចេសះវលហកេនាះ ក៏បាន

មកជាពុទ�បរសិទ្យក�ុងកលឥឡូេវ �ះទងំអស់ ឯេសះវលហកេនាះ មិនគឺអ�កឯណាេលយ គឺ

អង�្រពះតថាគតេនះឯង ។ 

ចប់ វ�ហកស��តក ។ 

(សុត�ន�បិដក ខុទ�កនិ�យ �តក ឯកកនិ�ត រុហកវគ�ទី ៥ វ�ហកស���តកទី ៦ 

បិដកេលខ ៥៨ ទំព័រ ៩៧) 




