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ទសរថជាតក 

 រពះសាសាា កាលគង់នៅក្នុងវត្តនជត្វន័ ររង់រារពធកុ្ដុមពិក្ៈដដលមានបិតា 
សាល ប់មួយរូប ានរតាស់ធមមនរសនាននះ មានពាក្យនផាើមថា ឯថ លក្ខណ

សីតា ច ដូចននះ ។ 

 នសចក្ាីពិសាា រថា កុ្ដុមពិក្ៈននាះ កាលបិតានធវើកាលកិ្រយិាន ើយរតូ្វ
នសចក្ាីនសាក្រគបសងកត់្ នរើបនាះបង់កិ្ចចទ ាំងពួង បនដា យនៅតាមនសចក្ាី     
នសាក្នៅ ។ រពះសាសាា ររង់របនមើលនមើលសត្វនោក្ក្នុងបចចូសសម័យ (ក្នុង 
នវោជិត្ភលឺ) រត្នឃើញឧបនិសសយ័នសាតាបត្តិផលរបស់កុ្ដុមពិក្ៈននាះ រពឹក្
ន ើងនរើបនសាចរតាច់នៅនដើមបបិីណ្ឌ ារត្ ក្នុងរកុ្ងសាវត្ថី នសាយរក្យាហារ 
នរសចន ើយ ររង់បញ្ជូ នភិក្ខុទ ាំងឡាយឲ្យរត្ ប់ ររង់កាន់យក្សមណ្- 
បច្ឆា មួយរូបនៅកាន់ផទះរបស់កុ្ដុមពិក្ៈននាះ កាលរពះសាសាា រតាស់នៅកុ្ដុមពិក្ៈ
ដដលថាវ យបងគាំន ើយអងគុយចុះ នោយពាក្យដ៏ពីន ះនរើបរតាស់ថា ក្ ិំ សោចស  

ឧបាសក្ មាន លឧាសក្ អនក្នសាយនសាក្នរពាះអវី ? កាលកុ្ដុមពិក្ៈរូលថា 

អាម, ភសតេ, ប តុសោសោ មំ ពាធត  ក្រុដ រពះអងគដ៏ចនរមើន ! នសចក្ាី
នសាក្នរពាះបិតាក្ាំពុងនបៀត្នបៀនខ្ុ ាំរពះក្រុដ រពះសាសាា រតាស់ថា មាន ល 
ឧាសក្ បណ្ឌិ ត្ក្នុងកាលមុនានដឹងនោក្ធម៌ ៨ របការ តាមនសចក្ាីពិត្ 
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កាលបិតានធវើកាលកិ្រយិាន ើយ ក៏្មិនានរបសពវនសចក្ាីនសាក្ សូមបបីនតិច
បនតួចន ើយ កុ្ដុមពិក្ៈក៏្រកាបរូលអា ធនា នរើបររង់នា ាំអតី្ត្និទនមក្រតាស់ថា  

 អតីសត ពារាណស យំ ទសរថមហារាជា នាម ក្នុងអតី្ត្កាល រពះ

 ជារពះនាម រសរថមហា ជ ររង់លះបង់នូវអគតិ្ នសាយ ជយសមបត្តិ
របក្បនោយធម៌ ក្នុងរកុ្ងពា ណ្សី ។ រពះអគគ នមសីដដលជាធាំជាងស្តសតី 
១៦,០០០ របស់រពះាររសរថមហា ជននាះ របសូត្រពះឱរស ២ រពះអងគ 
រពះធីតា ១ រពះអងគ ។ រពះឱរសចបងរពះនាមថា  មបណ្ឌិ ត្ រពះឱរសរីពីរ 
រពះនាមថា លក្ខណ្កុ្មារ រពះធីតារពះនាមថា សីតានរវ១ី ។ ក្នុងកាលជា
ចាំដណ្ក្ខាងមុខ រពះអគគមន សីររង់នសាយរពះពិោល័យ (រពះអគគមន សី
អស់រពះជនម) ។ រពះ ជាររង់ដល់អាំដចនននសចក្ាីនសាក្ អស់កាលដ៏យូរ
នរពាះការនសាយរពះពិោល័យននរពះអគគមន សីននាះ ពួក្អាមាត្យាន នា ាំ
គ្នន រកាបរូលឲ្យររង់រសាក្រសានត ររង់នធវើការបរហិារដដលគបបនីធវើដល់រពះនាង
ន ើយ ររង់តា ាំងស្តសតីដនររុក្ក្នុងត្ាំដណ្ងជាអគគមន សី ។ រពះអគគមន សីថមី
ននាះជារសឡាញ់ ជារីគ្នប់រពះ ឫរ័យននរពះ ជា ។ ក្នុងកាលជាខាងនរកាយ
                                                             

១. រពះនាងសីតានរវ ីនឹងន ើយ ដដលរពះនាងមររីនលើក្ន ើងសដមាងថា ខ្ុ ាំជាភរយិារបស់
រពះ ជបុរត្ដ៏មានសិរដីដលនគនិរនរស ខ្ុ ាំមនិហ៊ាននមើលងាយរពះ ជសាវ មនីនាះ ដូចនាង
សីតាជាស្តសតីមានវត័្ មនិហ៊ាននមើលងាយរពះ ម ។ (នវសសនតរជាត្ក្ មរទីបពវៈ សុត្តនតបដិក្  
ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្ មហានិាត្ បដិក្នលខ ៦៣ រាំព័រ ១៧៨) ។ 
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មក្ សូមបរីពះអគគមន សីននាះក៏្ររង់គភ៌ ររង់ានររួលរពះ ជទននរគឿង
រក្ាគភ៌ ានរបសូត្នូវរពះឱរស រពះញាតិ្វងសានោក់្រពះនាមរបស់រពះឱ
រសននាះថា ភរត្កុ្មារ ។ រពះ ជារតាស់ថា មាន លនាងដ៏ចនរមើន នយើងសូមឲ្យពរ
ដល់នាង នាងចូរររួលពរចុះ នោយររង់រសឡាញ់ក្នុងរពះឱរស ។ រពះនាងនធវើ
ការររួលន ើយ ក្នុងនពលដដលរពះកុ្មារមានរពះជនាម យុាន ៧-៨ វសា 
នរើបចូលនៅគ្នល់រពះ ជារកាបរូលថា បពិរត្រពះសមមតិ្នរព រពះអងគាន
រពះ ជទនពរដល់បុរត្របស់ខ្ុ ាំមាច ស់ ឥ ូវននះ សូមររង់រពះក្រុដ នមតាត រពះ
 ជទនពរននាះដល់បុរត្របស់ខ្ុ ាំមាច ស់ននាះ ។ កាលរពះ ជារតាស់ថា មាន ល
នាងដ៏ចនរមើន ចូរររួលចុះ រពះនាងនរើបរកាបរូលថា បពិរត្រពះសមមតិ្-នរព 
សូមររង់រពះ ជទន ជសមបត្តិដល់បុរត្របស់ខ្ុ ាំមាច ស់ ។ រពះ ជាររង់ រះរពះ
 សតរតាស់គរមាមថា ដនរសីនថាក្ទប នាងចូរវនិាសនៅ បុរត្ទ ាំងឡាយ ២ 
របស់នយើងរដមងរុងនរឿងបីដូចជាគាំនរនភលើង នាងនឹងឲ្យនយើងសមាល ប់បុរត្ទ ាំង ២ 
ន ើយ សូម ជសមបត្តិឲ្យបុរត្របស់នាង ។ រពះអគគមន សី ននាះភិត្ភ័យន ើយ
ចូលកាន់ដាំដក់្ដ៏មានសិរ ី សូមបកី្នុងនថៃដនរៗ ក៏្គង់រូលសុាំ ជសមបត្តិ
បុ៉នដណ ះនឹងរពះ ជានរឿយៗ ។ រពះ ជារគ្នមិនរបទនដល់រពះនាង នរើបររង់
រតិ្ះរះិថា ន ម្ ះថា មាតុ្រគ្នម ជាមនុសសអក្ត្ញ្ញូ  ររុសតមិត្ត នាងននះនឹងដក្លង
សារ ឬ ជួលឲ្យនគសមាល ប់បុរត្ទ ាំង ២ របស់នយើង ។ រពះអងគ នរើបរតាស់ឲ្យនៅ
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រពះឱរសទ ាំង ២ ចូលគ្នល់ ររង់រាប់នសចក្ាីននាះ មានរពះត្រមាស់ថា មាន ល
បុរត្ អនត យគង់នឹងមានដល់អនក្ដដលនៅក្នុងរីននះ អនក្ ចូរនា ាំគ្នន នៅកាន់ដដន
ននសាមនតរដឋ ឬ កាន់នរព និងរត្ ប់មក្វញិក្នុងនពលដដលបិតាចូលរិវងគត្ 
គបបកីាន់យក្ ជសមបត្តិរបស់រត្កូ្លចុះ ដូចននះន ើយ រតាស់បញ្ជជ ឲ្យពួក្
រពា មណ៍្ចូលគ្នល់មាងនរៀត្ រតាស់សួរនូវការក្ាំណ្ត់្រពះជនាម យុរបស់រពះអងគ 
ររង់សាា ប់ថា នឹងរបរពឹត្តនៅដល់ ១២ ឆ្ន ាំខាងមុខ នរើបរតាស់ថា មាន លបុរត្ 
នោយក្នលងនៅ ១២ ឆ្ន ាំអាំពីននះនៅ ពួក្អនក្ចូរនា ាំគ្នន  មក្ឲ្យមហាជននលើក្នសវត្
ចារត្ថាវ យ ។ រពះឱរសទ ាំងននាះរកាបរូលថា លអន ើយ នា ាំគ្នន ថាវ យបងគាំរពះបិតា 
ររង់រពះក្ដនសង ន ើយនសាចនចញច្ឆក្រាសារ រពះនាងសីតានរវរីរង់រពះ
ត្រមិះថា សូមបនីយើងក៏្នឹងនៅជាមួយរពះមាច ស់បង ថាវ យបងគាំរពះបិតាន ើយ
ររង់រពះក្ដនសងនសាចនចញនៅ ។ ក្សរត្ទ ាំង ៣ រពះអងគននាះ នឡាមព័រធនោយ
មហាជននចញច្ឆក្រពះនគរ ររង់ឲ្យមហាជននា ាំគ្នន  រត្ ប់នសាចចូលកាន់ ិម
វនតរបនរសនោយលាំោប់ សាងអារសមក្នុងរបនរស ដដលមានរឹក្និងមូលផោ
ផលសមបូរណ៍្ ររង់ចិញ្ចឹ មជីវតិ្នោយផោផល ានអារស័យនៅន ើយក្នុងរី
ននាះ ។ ចាំដណ្ក្រពះលក្ខណ្បណ្ឌិ ត្ និងរពះនាងសីតា ានរូលសុាំរពះ ម
បណ្ឌិ ត្ន ើយររួលនបាជ្ាថា សូមរពះអងគតា ាំងនៅក្នុងឋានៈននរពះបិតារបស់
នយើងខ្ុ ាំរពះអងគ ន តុ្ននាះ សូមររង់របថាប់នៅក្នុងអារសមបុ៉នដណ ះ នយើងខ្ុ ាំ
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នឹងនា ាំផោផលរាំនុក្បរមុងរពះអងគ ។ ច្ឆប់នផាើមអាំពីននាះមក្ រពះ មបណ្ឌិ ត្
គង់នៅជារបច្ឆ ាំក្នុងអារសមបុ៉នដណ ះ ។ រពះលក្ខណ្បណ្ឌិ ត្ និងរពះសីតាទ ាំង 
២ នា ាំគ្នន ដសវងរក្ផោផលមក្រាំនុក្បរមុងរពះ មបណ្ឌិ ត្ ។ កាលក្សរត្ទ ាំង ៣ 
រពះអងគននាះ ររង់ចិញ្ចឹ មជីវតិ្នោយផោផលយ៉ាងននះ រពះាររសរថមហា
 ជ នសាចាននសាយរិវងគត្ក្នុងឆ្ន ាំរី ៩ នោយនសចក្ាីនសាក្នៅនរពាះ (រពាត់្
រាស) រពះឱរស ។ រពះនរវក៏ី្នធវើសររីកិ្ចច (ថាវ យរពះនភលើង) ននរពះ ជាននាះ
ន ើយ ររង់រតាស់ថា សូមពួក្នោក្ចូរថាវ យនសវត្ចារត្ដល់ភរត្កុ្មារដដលជា
បុរត្នយើង ។ ដត្ពួក្អាមាត្យរូលថា មាច ស់របស់នសវត្ចារត្ននះនៅក្នុងនរព ដូច
ននះន ើយនរើបមិនរពមថាវ យ ។ រពះភរត្កុ្មាររតាស់ថា នយើងនឹងនា ាំយក្រពះ
 មបណ្ឌិ ត្ ដដលជារពះភាតារបស់នយើងមក្អាំពីនរព នឹងឲ្យររង់នលើក្ន ើងនូវ
នសវត្ចារត្ ររង់កាន់នូវបញ្ច ជក្កុ្ធភណ្ឌ  ៥ យ៉ាង១ រពមនោយនសនា ៤ ពួក្ 
ចូលដល់រីរបថាប់របស់រពះ មបណ្ឌិ ត្ននាះ ឲ្យតា ាំងបនាទ យក្នុងរីមិនឆ្ៃ យ 
នសាចចូលនៅអារសមជាមួយអាមាត្យ ២-៣ នាក់្ ក្នុងនវោដដលរពះលក្ខណ្

                                                             

១. បញ្ច ជក្កុ្ធភណ្ឌ  (នរគឿងរបោប់របស់រពះ ជាសរមាប់នសាយ ជយ) ៥ យ៉ាង គ ឺ 
១. ខគគៈ រពះខន័, ២. ឆត្តៈ  ឆរត្ (សាំនៅដល់ នសត្ឆត្ត = ឆរត្ស), ៣. ឧណ្ហិ សៈ មកុ្ដ, ៤. 
ារុកា ដសបក្នជើង (សាំនៅដល់ សុវណ្ណារុកា = ដសបក្នជើងមាស), ៥. វាលពីជនី ផលតិ្ន ម
សត្វ ។ (ច្ឆក្គមពរីអភធិានបបរីបកិាគ្នថារី ៣៥៨) 
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បណ្ឌិ ត្ និងរពះនាងសីតានសាចនៅនរព ចូលនៅគ្នល់រពះ មបណ្ឌិ ត្ អនក្រាស
ច្ឆក្នសចក្ាីសងសយ័ របថាប់គង់ជាសុខ ហាក់្បីដូចរូបមាសដដលតាាំងរុក្ជិត្
ទវ រអារសម ថាវ យបងគាំន ើយ ឋិត្នៅក្នុងរីសមគួរមួយ រកាបរូលនូវការរបរពឹត្ត
នៅរបស់រពះ ជា ន ើយក៏្ដួលចុះជិត្រពះារ (របស់រពះ ម) ររង់រពះ
ក្ដនសងអននលើនោយពួក្អាមាត្យ ។ រពះ មបណ្ឌិ ត្ររង់មិនាននសាយនសាក្ 
មិនានរពះក្ដនសងន ើយ ។ សូមបអីាការៈខុសរបរក្តី្ននឥស្តនទិយ ក៏្មិនានមាន
ដល់រពះអងគន ើយ ។ ក្នុងនវោដដលរពះភរត្ៈរបថាប់គង់រពះក្ដនសងននាះ ជា
នវោសាយនហសម័យ រពះលក្ខណ្បណ្ឌិ ត្ និងរពះនាងសីតាទ ាំង ២ រពះអងគ 
ររង់នា ាំគ្នន កាន់ផោផលនសាចមក្ដល់ ។ រពះ មបណ្ឌិ ត្ររង់រតិ្ះរះិថា បអូន
លក្ខណ៍្ និងនាងសីតានៅនក្មងខចី មិនមានរាជ្ាក្ាំណ្ត់្ពិច្ឆរដដូចនយើង 
ានររួលដាំណឹ្ងថា បិតារបស់របស់ខលួននសាយរិវងគត្នោយរ ័ស កាលមិន
អាចនឹងរប់រល់នសចក្ាីនសាក្ាន សូមបនីបះដូងរបស់នគក៏្អាចនឹងដបក្នៅ 
នយើងរតូ្វនធវើឧាយឲ្យ បអូនលក្ខណ៍្ និងនាងសីតាចូលនៅកាន់រតា ាំរឹក្ន ើយ 
នយើងនឹងរាប់ដាំណឹ្ងននាះ ។ លាំោប់ននាះ ររង់ចងអុលបងាហ ញឧរក្ោឋ នមួយ
ខាងមុខននក្សរត្ទ ាំង ២ នរើបរតាស់ថា អនក្ទ ាំង ២ រត្ ប់មក្យូរដស់ ននះ
ជារណ្ឌ ក្មមរបស់អនក្ អនក្ចូរចុះនៅរតា ាំរឹក្ ន ើយឋិត្នៅ ដូចននះន ើយ នរើប
រតាស់ក្នលះគ្នថាថា  
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 មាន លលក្ខណ្ៈ និងនាងសីតា  អនក្ទ ាំងឡាយចូរមក្ អនក្ទ ាំង ២ នាក់្ចូរចុះ
រឹក្ ។ 

 ពាក្យដដលជាគ្នថាននាះ មានអធិបាយថា មក្ននះបអូនលក្ខណ៍្ និងនាង 
សីតា ចូរនា ាំគ្នន មក្ ចូរចុះកាន់រឹក្ទ ាំង ២ នាក់្ ។ 

 រពះលក្ខណ៍្ និង រពះនាងសីតាទ ាំង ២ រពះអងគននាះ ចូរនា ាំគ្នន នៅឈរ 
(ក្នុងរឹក្) នោយរពះត្រមាស់មួយរគ្នបុ៉នដណ ះ ។ លាំោប់ននាះ រពះ មបណ្ឌិ ត្ 
កាលនឹងរាប់ដាំណឹ្ងរបស់រពះបិតាដល់ក្សរត្ទ ាំង ២ រពះអងគននាះ នរើបរតាស់
ក្នលះគ្នថាដ៏នសសថា  

ភរត្កុ្មារ ាននិយាយយ៉ាងននះថា រពះាររសរថររង់រិវងគត្ន ើយ ។ 

រពះលក្ខណ៍្ និងរពះនាងសីតាទ ាំង ២ រពះអងគននាះ ានសាា ប់ដាំណឹ្ងថា 
រពះ ជបិតានសាយរិវងគត្បុ៉នដណ ះ ក៏្ដល់វសិញ្ញិភាព (សនលប់ាត់្នៅ) ។ 
(នពលភ្ាក់្ដឹងខលួនន ើង) រពះ មបណ្ឌិ ត្រតាស់រាប់មាងនរៀត្ រពះលក្ខណ៍្ និង
រពះនាងសីតាននាះ ក៏្សនលប់មាងនរៀត្ ។ ពួក្អាមាត្យជួយនលើក្ក្សរត្ទ ាំង ២ 
ដដលររង់ដល់វសិញ្ញី  ដ បដល់រគ្នរី ៣ នោយអាការៈននះ នចញច្ឆក្រឹក្ឲ្យ
ឋិត្នៅនលើដី ។ កាលក្សរត្ទ ាំង ២ ានខយល់អសាសបសាសៈន ើយ រគប់អងគ 
នា ាំគ្នន អងគុយរពះក្ដនសងនសាយនសាក្នរឿយៗ ។ រគ្នននាះ រពះភរត្កុ្មារររង់
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រតិ្ះរះិថា រពះភាតារបស់នយើង លក្ខណ្កុ្មារ និងរពះភគិនីសីតានរវសីាា ប់
ដាំណឹ្ងថា រពះាររសរថនសាយរិវងគត្ន ើយ មិនអាចរប់រល់នសចក្ាីនសាក្
ាន ដត្រពះ មបណ្ឌិ ត្ររង់មិនាននសាយនសាក្ មិនានរគ្ន ាំរគ្នន ើយ អវី ន៎  
ជាន តុ្នននសចក្ាីមិននសាក្ របស់រពះអងគ រតូ្វសួររពះអងគនមើល ។ កាល 
រពះភរត្ៈនឹងរតាស់សួរ នរើបនពាលគ្នថារី ២ ថា 

បពិរត្រពះ ម នោយអានុភាពអវី នរើបររង់ានឮថា រពះបិតារិវងគត្ន ើយ 
មិននសាក្សាត យរបស់ដដលគួរនសាក្សាត យ នសចក្តីរុក្ខមិនរគបសងកត់្ររង់ ។ 

បដា បរទ ាំងននាះ បរថា បភាសេត ដរបថា នោយអានុភាព ។ បរថា 

ត តំ បសហសត ទកុ្ខ ំ នសចក្ាីថា នសចក្ាីរុក្ខដបបននះ ន តុ្អវីនរើបមិន

នបៀត្នបៀនមាច ស់បង អវីជានរគឿង  ាំងមិនឲ្យមាច ស់បងនសាយនសាក្ នមតាត រាប់
ដល់ខ្ុ ាំ ។ 

លាំោប់ននាះ រពះ មបណ្ឌិ ត្ កាលនឹងសដមាងន តុ្ដដល  ាំងមិនឲ្យរពះ
អងគនសាយនសាក្ដល់រពះកុ្មារភរត្ៈននាះ នរើបរតាស់ថា  

ជីវតិ្ដ (របស់ពួក្សត្វ) បដត ពួក្បុរសដដលរនវ ើរវាយ បុរស (សូមបដីត្ 
មាន ក់្) ក៏្មិនអាចនដើមបរីក្ាជីវតិ្នរចើនននាះាននរ វញិ្ញូ ជនជានមធាវនីនាះ នធវើខលួន 
ឲ្យនតត រក្ហាយ នដើមបអីវី ។ 



10 

 

នសចក្តីពិត្ថា ជនទ ាំងឡាយដ ទ ាំងនក្មង ទ ាំងច្ឆស់ ទ ាំងលៃង់ ទ ាំង
រាជ ្ទ ាំងអនក្មាន ទ ាំងអនក្រក្ ជនទ ាំងអស់ននាះ សុរធដត្មាននសចក្តីសាល ប់ នៅ
ខាងមុខ ។ 

ដផលនឈើរុាំទ ាំងឡាយ មាននសចក្តីខាល ច អាំពីកិ្រយិារជះុជានិចច យ៉ាងដមិញ 
ពួក្សត្វនក្ើត្ន ើយ ក៏្មាននសចក្តីខាល ច អាំពីនសចក្តីសាល ប់ជានិចច យ៉ាងននាះដដរ ។ 

ជនទ ាំងឡាយនរចើនពួក្ខលះ នគនឃើញក្នុងនវោរពឹក្ នវោោៃ ចមិននឃើញ 
ជនទ ាំងឡាយនរចើនពួក្ខលះ នគនឃើញក្នុងនវោោៃ ច នវោរពឹក្មិននឃើញ ។ 

នបើបុគគលអនក្វនងវង កាលខសកឹ្ខសួល នបៀត្នបៀនខលួន ន ើយគបបនីា ាំមក្នូវ
របនយាជន៍បនតិចបនតួចាន អនក្រាជ ្ក៏្គបបនីធវើនសចក្តីខសកឹ្ខសួលននាះដដរ ។ 

(បុគគលខសកឹ្ខសួល) នបៀត្នបៀនខលួនរបស់ខលួន ជាអនក្សគម មិនមានពណ៌្
សមបុរ ពួក្សត្វដដលនៅកាន់បរនោក្ មិនដមនញុា ាំងអត្តភាពឲ្យរបរពឹត្តនៅ 
នោយនសចក្តខីសកឹ្ខសួលននាះន ើយ នរពាះថានសចក្តីខសកឹ្ខសួល មិនមាន
របនយាជន៍នរ ។ 

 (បណ្ឌិ ត្បុរស) គបបញុីា ាំងផទះដដលនភលើងនឆះឲ្យរលត់្ នោយរឹក្ានយ៉ាង
ដមិញ ធីរជន ជានមធាវបីណ្ឌិ ត្ ានសាត ប់ន ើយ គបបញុីា ាំងនសចក្តីនសាក្ 
ដដលនក្ើត្ន ើយឲ្យរលត់្ឆ្ប់ ដូចខយល់បក់្ផាត់្នូវបុ៉យ យ៉ាងននាះដដរ ។ 
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សត្វរដមងនៅកាន់បរនោក្ដត្មាន ក់្ឯង នក្ើត្ក្នុងរត្កូ្លក៏្ដត្មាន ក់្ឯង ការ
សមគប់ននពួក្សត្វទ ាំងអស់ គឺមានការជួបជុាំ ជាការរបនសើរបាំផុត្ ។ 

នរពាះន តុ្ននាះ នសចក្តីនសាក្ទ ាំងឡាយ សូមបធីាំ ក៏្មិនដុត្ក្នដា នូវ 
 រយវត្ថុ  និងចិត្តរបស់អនក្រាជ ្ ជាពុ សសូត្ ដដលនឃើញចាស់នូវនោក្ននះ 
និងនោក្ខាងមុខ នរពាះដឹងចាស់នូវធម៌ ។ 

នយើងននាះ នឹងរក្ានូវយសផង នភាគៈផង ភរយិាទ ាំងឡាយផង ញាតិ្
ទ ាំងឡាយផង និងជនដ៏វនិសសផង ននះជាកិ្ចចរបស់អនក្រាជ ្។ 

 រពះ មបណ្ឌិ ត្ានរបកាសនូវអនិចចតាធម៌នោយគ្នថាទាំងឡាយ ១០ 
ននះ ។ 

 បដា បរទ ាំងននាះ បរថា ត បាសលតុំ ានដល់ នដើមបរីក្ា ។ បរថា 

លបតំ ានដល់ អនក្និយាយនរៀប ប់ នោក្អធិបាយរុក្ដូចននះថា មាន ល 

ភរត្ៈ ជីវតិ្របស់សត្វទ ាំងឡាយ បដា សត្វដដលនា ាំគ្នន អងវរដល់គ្នន នឹងគ្នន  យ៉ាង
នរចើន សូមបរីតឹ្មដត្បុរសមួយរូប ក៏្មិនអាចនឹងរក្ារុក្ានថា កុ្ាំោច់នៅន ើយ 
ឥ ូវននះ អនក្ដូចនយើងននាះ ដឹងនោក្ធម៌ទ ាំង ៨ របការ នោយនសចក្ាីពិត្ 
ន ម្ ះថា វញិ្ញូ ជន មានភាពជាបណ្ឌិ ត្ ក្នុងកាលពួក្សត្វមានជីវតិ្ មាននសចក្ាី 
សាល ប់ជារីបាំផុត្ សាល ប់នៅន ើយ នឹងញុា ាំងខលួនឲ្យនតា រក្ហាយនដើមបអីវី គឺន តុ្អវី
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នរើបដុត្ខលួន នោយនសចក្ាីរុក្ខនសាក្ដដលរក្ឧបការៈមិនាន ។ គ្នថាថា  
ទហរា ច ជានដើមមានអធិបាយថា មាន លភរត្ៈ ន ម្ ះថា នសចក្ាីសាល ប់ននះ 

មិនខាល ចដល់មនុសសក្ាំនោះដដលនរបៀបដូចរូបមាស មានខត្តិយកុ្មារជានដើម 
និងខាល ចដរក្ងមហានយាធាទាំងឡាយ ដដលជាអនក្មាននសចក្ាីចនរមើន មិនាន
ខាល ចដល់ពួក្សត្វដដលមានសនាា នជាពាល មិនានខាល ចពួក្បណ្ឌិ ត្មានរពះ 
ពុរធជានដើម មិនាននកាត្ខាល ចពួក្ឥសសរជនមាននសាចចរក្ពត្តិជានដើម មិនខាល ច
មនុសសទល់រក្មានអនក្ក្មសត់្រុរគត្ជានដើម ពួក្សត្វទ ាំងននះ សូមបទី ាំងអស់
សុរធដត្មាននសចក្ាីសាល ប់នៅខាងមុខ នឹងដល់នសចក្ាីវនិាសដបក្ខទិចខទី ក្នុងមាត់្
នននសចក្ាីសាល ប់មិនខាន ។ បរថា ត ចចំ បតតសតា ានដល់ នោយការធាល ក់្នៅ 

មានអធិបាយថា មាន លភរត្ៈ  នរបៀបដូចដផលនឈើរុាំន ើយ តា ាំងដត្នវោរុាំនៅ ក៏្
មានដត្រងច្ឆ ាំនវោរជុះ នឹងរពាត់្រាសច្ឆក្រងរជុះចុះឥ ូវននះ រជុះចុះដូច
ននះ គឺដផលនឈើទ ាំងននាះ មានដត្រងច្ឆ ាំយ៉ាងននះថា ការរជុះនឹងមានយ៉ាងពិត្
រាក្ដ មានដត្នរឿងននាះបុ៉នដណ ះ យ៉ាងដ សូមបពួីក្សត្វក៏្រតូ្វសាល ប់ ដដល
នក្ើត្មក្ន ើយ ក៏្យ៉ាងននាះ ញាប់ញ័រខាល ចចាំនពាះនសចក្ាីសាល ប់ ។ ខណ្ៈ ឬ
នពលដដលពួក្សត្វទ ាំងននាះ មិនខាល ចនសចក្ាីសាល ប់មិនមាន ។ បរថា ោយំ 

ដរបថា ក្នុងនវោោៃ ច ។ នោយបរថា ោយំ ននះ នោក្សដមាងដល់ការមិន

រាក្ដរបស់អនក្នឃើញគ្នន ក្នុងនវោនថៃ ននអនក្នឃើញគ្នន ក្នុងនវោយប់ និងរបស់
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សត្វអនក្នឃើញគ្នន ក្នុងនវោយប់ នឹងមិននឃើញគ្នន ក្នុងនវោនថៃ ។ បរថា  
ក្ ញ្ច  ទតថំ  នសចក្ាីថា នបើបុរសនសាយនសាក្នោយគិត្ថា បិតារបស់នយើង កូ្ន

របស់នយើង ដូចននះជានដើម  នសចក្ាីវនងវងនបៀត្នបៀនខលួន ឲ្យខលួនលាំាក្ នឹងគបប ី
នា ាំរបនយាជន៍មក្ឲ្យសូមបតិី្ចតួ្ច ។ បរថា ក្យ រា តំ េចិក្ខ សោ នសចក្ាីថា 

កាលជាយ៉ាងននាះ បុរសជាបណ្ឌិ ត្គបបនីធវើនូវនសចក្ាីខសកឹ្ខសួលយ៉ាងននះ ដត្ 
នរពាះអនក្នសាក្នៅមិនអាចនា ាំអនក្សាល ប់មក្ាន ឬមិនអាចនធវើនសចក្ាីចនរមើន 
ដនរៗ ដល់អនក្សាល ប់ានន ើយ នរពាះន តុ្ននាះ នរើបជាកិ្រយិាមិនជា
របនយាជន៍ដល់អនក្នសាយនសាក្ បណ្ឌិ ត្ទ ាំងឡាយនរើបមិននសាយនសាក្ ។ 
បរថា អតាេ ាតមតេសនា នសចក្ាីថា អនក្រតូ្វនសចក្ាីនបៀត្នបៀននូវអត្តភាពរបស់

ខលួន នោយនសចក្ាីរុក្ខ គឺនសចក្ាីនសាក្ និងការខសកឹ្ខសួល ។ បរថា ត សតត 

នសចក្ាីថា ពួក្សត្វទ ាំងឡាយដដលនៅបរនោក្ន ើយ រដមងមិនរបរពឹត្តនៅ គឺ
មិនរក្ា នោយនសចក្ាីនសាក្រងីនរននាះន ើយ ។  បរថា ត រតាថ ា នសចក្ាីថា 

នរពាះន តុ្ននាះ ការររងីនរឲ្យដល់ពួក្សត្វដដលសាល ប់នៅន ើយននាះ នរើបជា 
កិ្រយិាដដលរក្របនយាជន៍មិនាន ។  បរថា សរណំ ានដល់ ផទះដដលជារី 

អារស័យ នោក្នពាលអធិបាយថា បុរសជាបណ្ឌិ ត្ កាលផទះរតូ្វនភលើងនឆះ ក៏្
មិនសលុត្ចិត្តសូមបតិី្ចតួ្ច គបបរីបញាប់រ ាំលត់្នោយរឹក្ទ ាំងពាន់ក្អមដត្មាង 
យ៉ាងដ ធីរជនក៏្យ៉ាងននាះ គបបរី ាំលត់្នសចក្ាីនសាក្ដដលនក្ើត្ន ើងន ើយ 
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នោយភាល មៗ ដត្មាង ក្មាច ត់្អនត យនោយវធីិ ដដលនសចក្ាីនសាក្មិនអាចតាាំង 
នៅាន ដូចខយល់បក្ផាត់្ធូលី ដូនច្ឆន ះ ។ ក្នុងបរថា មស ច្ ា ឯសោេ អសចចត  

មានអធិបាយដូចត្នៅននះ មាន លភរត្ៈ ពួក្សត្វទ ាំងននះ ន ម្ ះថា មានក្មម
ជារបស់ខលួន សត្វដដលនៅកាន់បរនោក្ននះ សត្វមួយអាំពីពួក្សត្វននាះរដមង
ក្នលងនៅ សូមបកីាលនក្ើត្ក្នុងរត្កូ្លមានខត្តិយៈជានដើម សត្វមួយននាះ
បុ៉នដណ ះ នៅនក្ើត្ ។ ចាំដណ្ក្នសចក្ាីគប់រក្គ្នន របស់សត្វទ ាំងពួងក្នុងរីននាះៗ 
មានការទក់្រងនឹងគ្នន ថា អនក្ននះជាបិតារបស់នយើង អនក្ននះជាមាតារបស់ 
នយើង អនក្ននះជាញាតិ្របស់នយើង ដូចននះ នោយអាំដចការរបក្បគ្នន
បុ៉នដណ ះជាយ៉ាងនរក្ដលង ដត្កាលនពាលនោយបរមត្ថ ពួក្សត្វទ ាំងននាះ ក្នុង 
ភពទ ាំង ៣ មានក្មមជារបស់ខលួនដត្មយ៉ង ។ បរថា តោម ា នសចក្ាីថា នវៀរដលង

នសចក្ាីរបក្បននញាតិ្មិរត្ រតឹ្មដត្ជាការគប់រក្គ្នន ននញាតិ្មិរត្ របស់សត្វទ ាំង
ននាះន ើយ នរពាះន តុ្ដ មិនជាយ៉ាងដនរអាំពីននាះ នរពាះន តុ្ននាះ ។ បរ
ថា សមបសសសតា ានដល់ នឃើញនោក្ននះ នោក្ខាងមុខ ដដលមាន

នសចក្ាីរពាត់្រាសច្ឆក្គ្នន ជាសភាវៈនោយលអ ។ បរថា អញ្ញ ាយ ធមមំ ាន

ដល់ នរពាះដឹងនោក្ធម៌ ៨ របការ ។ បរថា ទហយំ មតញ្ច  ននះ ទ ាំង ២ បរ 

ជាន ម្ ះរបស់ចិត្តននាះឯង។ ពាក្យនមះ នោក្នពាលអធិបាយថា  
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  លាសភា អលាសភា យសោ អយសោ ច   

  ត នាទ ា បសំោ ច សុខញ្ច  ទកុ្ខ ំ 

ឯសត អត ច្ ា មតសុេសុ ធម្ម ា     

 ម្ សោច ក្ ិំ សោចស  សបាដ្ឋបាទា។ 

(នសក្នពាធិសត្វន ម្ ះ ធៈជាបងនិយាយថា) ោភក្ាី អោភក្ាី យសក្ាី   
និនាទ ក្ាី បសាំសាក្ាី សុខក្ាី រុក្ខក្ាី នោក្ធម៌ទ ាំង ៨ ននាះ មិននរៀង ក្នុងមនុសស
សត្វទ ាំងឡាយនរ មាន លនាដធារ អនក្កុ្ាំនសាក្សាា យន ើយ អនក្នឹងនសាក្
សាា យនធវើអវី១ ។ 

 នសចក្ាីនសាក្សូមបធីាំក្នលង ដដលមាននរឿងបុរត្ និងបិតាជានដើមជារី
រសឡាញ់សាល ប់នៅ រដមងរាក្ដផលូ វចិត្ត នោយនោក្ធម៌ ៨ របការយ៉ាងដ
មួយ និងរដមងមិនដុត្នបះដូង របស់ធីរជនអនក្តា ាំងនៅ នរពាះានដឹងដល់
សភាវធម៌ននាះថា ជារបស់មិននរៀង ។ ន័យមយង៉នរៀត្ គបបនីឃើញនសចក្ាីននះ 
យ៉ាងននះថា នសចក្ាីនសាក្ សូមបថីាធាំក៏្នឹងដុត្ រយវត្ថុ  និងចិត្តរបស់ធីរជន
មិនាន នរពាះានដឹងនោក្ធម៌ ៨ របការននះ ។ បរថា សោហំ ទសសញ្ច  

សភាក្ខញ្ច  នសចក្ាីថា មាន លភរត្ៈ ការយាំនសាក្រងីនរហាក់្បីដូចសត្វទ ាំងឡាយ
                                                             

១. សុត្តនតបដិក្ ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្ ចតុ្ក្កនិាត្ កុ្ដរូិសក្វគគរី ៣ កា ពា ុជាត្ក្រី ៩ 
បដិក្នលខ ៥៨ រាំព័រ ២១៦ ។  
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ជាអនធពាល មិនសមគួរដល់នយើង ។ ដត្នយើងកាលរពះ ជបិតាក្នលងផុត្នៅ 
តា ាំងនៅក្នុងឋានៈ របស់រពះអងគននាះឯង នឹងឲ្យទនដល់មនុសសដដលគួរឲ្យ 
មានពួក្មនុសសក្ាំរពាជានដើម ឲ្យត្ាំដណ្ងដល់អនក្ដដលគួរឲ្យត្ាំដណ្ង ឲ្យយស
ដល់អនក្ដដលគួរឲ្យយស បរនិភាគឥសសរយិយសនោយន័យ ដដលរពះបិតា
របស់នយើងររង់បរនិភាគ ររង់ចិញ្ចឹ មពួក្ញាតិ្ នឹងរគប់រគងមនុសសដ៏នសស គឺ
មនុសសខាងក្នុង និងមនុសសដដលជាបរវិារ នឹងនធវើការការពារនិងរគប់រគងគ្នន
នោយធម៌ ដល់សមណ្រពា មណ៍្ដដលររររង់ធម៌ នរពាះទ ាំងននះជាកិ្ចចដដល
សមគួររបស់អនក្ដឹង គឺជនជាបណ្ឌិ ត្ ។ 

ពួក្ជនសាា ប់ធមមនរសនា ដដលរបកាសនសចក្ាីមិននរៀង របស់រពះ ម-
បណ្ឌិ ត្ននះន ើយ នា ាំគ្នន រសាក្នសាក្ ។ បនាទ ប់ពីននាះ រពះភរត្កុ្មារថាវ យបងគាំ 
រពះ មបណ្ឌិ ត្រូលថា សូមរពះអងគររង់ររួល ជសមបត្តិ ក្នុងនគរ               
ពា ណ្សី ។ មាន លបអូន អនក្ចូរនា ាំរពះលក្ខណ៍្ និងសីតានរវនីៅរគង ជសមបត្តិ 
ចុះ ។ រពះភរត្ៈរូលថា រពះអងគបុ៉នដណ ះជាអនក្រគង ជសមបត្តិ ។ រពះ ម 
រតាស់ថា មាន លបអូន រពះបិតារបស់នយើងានរតាស់រុក្នឹងបងថា ត្នៅនោយ 
ក្នលង ១២ ឆ្ន ាំ អនក្ចូរមក្រគង ជសមបត្តិ កាលបងនឹងនៅក្នុងកាលឥ ូវននះ ក៏្
ន ម្ ះថា មិននធវើតាមរពះត្រមាស់របស់រពះអងគ ដត្ក្នុងកាលផុត្អាំពី ៣ ឆ្ន ាំ ដនរ
នៅ បងនឹងនៅ ។ រពះភរត្ៈរូលសួរថា រ ូត្កាលរតឹ្មបុ៉នណ្ណះ អនក្ដនឹង
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រគង ជសមបត្តិ ។ រពះ មរតាស់ថា ពួក្អនក្ចូររគង ជសមបត្តិចុះ ។ រពះភរត្ៈ
រូលថា ពួក្ខ្ុ ាំនឹងមិនរគង ជសមបត្តិនរ ។ នរើបរពះ មរតាស់ថា នបើយ៉ាងននាះ 
ររនាប់នជើងទ ាំងននះ នឹងរគង ជសមបត្តិរ ូត្ដល់បងនៅ ន ើយររង់នោះ
តិ្ណ្ារុកា (ររនាប់នជើងដដលនធវើនោយនៅម ) របស់រពះអងគរបទនឲ្យ ។ ក្សរត្
ទ ាំង ៣ រពះអងគររួលររនាប់នជើង ន ើយថាវ យបងគាំរពះ មបណ្ឌិ ត្ នឡាមព័រធ
នោយមហាជន នសាចនៅកាន់នគរពា ណ្សី ។ ររនាប់នជើងរគងនូវ ជសមបត្តិ
អស់ ៣ ឆ្ន ាំ ។ ពួក្អាមាត្យនា ាំគ្នន ត្មកល់តិ្ណ្ារុកា (ររនាប់នជើងដដលនធវើនោយ
នៅម ) នលើ ជបលល័ងក ន ើយនា ាំគ្នន កាត់្ក្ាី ។ នបើកាត់្ក្ាីមិនលអ ររនាប់នជើង រដមង 
ខាទ ាំងខទប់នូវគ្នន នឹងគ្នន  នោយសញ្ជញ ននាះ រតូ្វនា ាំគ្នន កាត់្ក្ាីជាថមី ។ នពលដដលកាត់្
ក្ាីលអរបនពន ើយ ររនាប់នជើងរាសច្ឆក្សាំន ង នឹងនៅនសៃៀម ។ នោយកាល
ក្នលងនៅ ៣ ឆ្ន ាំ រពះ មបណ្ឌិ ត្នចញច្ឆក្នរព ន ើយានដល់នគរ 
ពា ណ្សី ានចូលនៅន ើយកាន់ឧរយន ។ រពះកុ្មារទ ាំងឡាយររង់រជាប 
នសចក្ាីដដលរពះ មនសាចមក្ មានពួក្អាមាត្យនឡាមព័រធនៅកាន់រពះឧរយន 
ររង់នធវើរពះនាងសីតាឲ្យជាអគគមន សី ន ើយនធវើនូវការអភិនសក្ សូមបដីល់
ក្សរត្ទ ាំងពីរ ។ រពះមហាសត្វររង់ដល់ការអភិនសក្យ៉ាងននះន ើយ របថាប់ 
នលើ ជរថដដលនគរបោប់តាក់្ដត្ងន ើយ នសាចចូលកាន់រពះនគរនោយបរវិារ
ដ៏នរចើន ររង់របរក្សណិ្នគរន ើយនសាចន ើងកាន់រីអារស័យននចនទក្រាសារ  
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តាាំងដត្នពលននាះ ររង់រគង ជសមបត្តិនោយធម៌អស់ ១៦០០០ ឆ្ន ាំក្នុងនវោ
អស់រពះជនាម យុ ររង់ញុា ាំងសគគបុរឲី្យនពញ (ររង់នក្ើត្ក្នុងសាថ នសួគ៌) ។  
 អភិសមពុរធគ្នថាននះសដមាងនសចក្ាីននាះថា  

រពះារ មៈ មានរពះសូរងគ ដូចជារូបសាំដក្មាស មានរពះពា ុធាំ 
ាននសាយ ជយអស់ ១៦ ០០០ ឆ្ន ាំ ។ 

បដា បរទ ាំងននាះ បរថា ក្មពគុីសោ នសចក្ាីថា មានរពះសូរងគ ដូចដផន

មាស ។ ពិត្ដមន មាស នោក្នៅថា ក្មពុ  ។ 
រពះសាសាា ររង់នា ាំរពះធមមនរសនាននះមក្ន ើយ ររង់របកាសសចចៈ ក្នុង 

នវោចប់សចចៈ កុ្ដុមពិក្ៈតា ាំងនៅក្នុងនសាតាបត្តិផល ។ ររង់របជុាំជាត្ក្ថា 
រពះាររសរថមហា ជរគ្នននាះ ានមក្ជារពះារសុនទធ រនមហា ជ, រពះ
មាតាានមក្ជារពះនាងមហាមាយានរវ,ី នាងសីតាានមក្ជា  ុលមាតា,  
ភត្រៈានមក្ជាអាននទ, លក្ខណ្កុ្មារានមក្ជាសារបុីរត្,បរស័ិរានមក្ជា 
ពុរធបរស័ិរ,  មបណ្ឌិ ត្ានមក្ជាត្ថាគត្ននះឯង ។ 

ចប់ រសរថជាត្ក្ ។ 


