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ចូឡសវុជាតក 

(បិដកខ្មែ៛ថា ចុល្លសុវករាជជាតក) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ព្រះសាសាា កាលស្ដេចគង់ស្ៅវត្តស្េត្រន ក្នងុព្ក្ុងសាវត្ថី ព្រង់ព្ាររធស្វរញ្ជក្ណ្ឌ 
(វិនយបិដក្ស្លខ ១ រំរ័រ ១) ានព្ាដ់ព្រះធម្មស្រដនាស្នះ មានពាក្្យថា សន្ត ិរកុ្ខ ា ដសូ្ចនះ
ជាស្ដើម្ ។ 
 កាលព្រះសាសាាគង់ស្ៅចំវដ្ាក្នុងព្ដុក្ស្វរញ្ជា ស្ ើយយាងាម្លំដាប់ម្ក្ដល់ព្ក្ុង
សាវត្ថី ភិក្ខុទំងឡាយញ ំងក្ថាឲ្យាំងស្ ើងក្នុងធម្មដភាថា មាាលអាវុស្សា ព្រះត្ថាគត្ជា 
ខត្តិយដុខុមាលជាត្ិ ជារុរធដុខុមាលជាត្ិ ព្រង់ព្បក្បស្ដាយឥទានុភារស្ព្ចើន កាលស្ៅចំ
វដ្ាអដ់ ៣ ខខស្ដាយការនិម្នតរបដស់្វរញ្ជព្ពា មណ្៍ ព្រង់ម្ិនានភិកាាដូម្្បីខត្ម្ួយថ្ងៃអំរី
ដមាាក្់ព្ពា មណ្៍ស្នាះ ស្ដាយអំណាចថ្នមារបងវិលចិត្ត ព្រង់លះស្ដចក្េីស្មោភក្នុងអាហារ 
ព្រង់ញ ំងព្រះេនមឲ្យព្បព្រឹត្តស្ៅស្ដាយអាហារដព្មាប់ស្ដះម្ួយនា ិអដ់ ៣ ខខ ស្ដេចម្ិន
យាងស្ៅក្នុងរីដថ្រ ស្ដចក្េីព្ាថាាត្ិច និងស្ដចក្េដីស្នាោដរបដ់ព្រះត្ថាគត្ អសាារ្យណាដ់ ។ 
ព្រះសាសាាយាងម្ក្ស្ ើយដួរថា មាាលភិក្ខុទំងឡាយ អម្្ាញ់ម្ិញស្នះ អនក្ទំងឡាយ
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អងគុយព្បេុំគ្នាស្ដាយស្រឿងអវី ។ កាលភិក្ខុទំងឡាយរូលថា ស្ដាយស្រឿងស្្ោះស្នះ ព្រង់ព្ាដ់
ថា មាាលភិក្ខុទំងឡាយ ការលះស្ដចក្េសី្មោភក្នងុអាហារ ក្នុងកាលឥ ូវស្នះ របដ់ត្ថាគត្ 
ម្ិនជាអសាារ្យស្រ ដូម្្បីក្នុងកាលម្ុន កាលត្ថាគត្ស្ក្ើត្ក្នុងក្ំស្ណ្ើត្ដត្វត្ិរចាន ក្៏លះស្ដចក្េី
ស្មោភក្នុងអាហារខដរ ដសូ្ចនះស្ ើយ ព្រះអងគស្រើបនាំអត្ីត្និទនម្ក្ ។ 

ស្រឿងរ៉ាវដូម្្បីទំងអដ់ អនក្ដិក្្ាគប្បីឲ្យរិសាារស្ដាយន័យដំបូងស្នាះឯង ។ 
(ស្ដតច ង្សនិយាយនឹងស្ដតចស្ដក្ថា) 

សន្ត ិរកុ្ខ ា ហរបិត្ត ា,   ទមុា នន្កផលា ពហូ; 

កស្ម ា ន្ ុសុនកខ  នក្ឡានប,  សុវសស ន្រិនត្ មនោ។ 

ស្ដើម្ស្ ើទងំឡាយស្ព្ចើនណាដ ់ខដលមានដលកឹ្ស្ខៀវ មានខលលជាអស្នក្ ស្ព្ពាះស្ ត្អុវ ីន ៎
ានជាស្ដក្ស្នះ មានចតិ្តរកី្រយជានចិច ខត្នងឹដងគត្ស់្ ើរកុ្ដៃតួ្ ។ 

(ស្ដតចស្ដក្និយាយត្បវិញថា) 

ផលសស ឧបភញុ្ជ មិាហ ា,   នន្កវសសគនេ ពហូ; 

អផលមប ិវទិតិ្វ ាន្,   ស្វ នមត្ត ិយថា បនុរ។ 

ស្យើងានចលូស្ៅបរសិ្ភាគខលលស្ ើស្នាះ របស់្ដាយឆ្ាសំ្ព្ចើនជាអស្នក្ ស្ទះបសី្យើងដងឹថា 
ស្ ើស្នាះ ម្និមានខលលស្ ើយ ការស្ម្ព្ត្សី្នាះ ក្ស៏្ៅដចូស្ដើម្ ។ 

(ស្ដតច ង្សនិយាយថា) 

សុកខ ញ្ច  រកុខ  ំនក្ឡាប,ំ   ឱបត្តមផល ំទមុ;ំ 

ឱហាយ សកុណា យន្ត,ិ  កិិំ នោស ំបសសនស ទជិ។ 
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ដត្វសាាបទងំឡាយ ខត្ងលះបងន់វូស្ដើម្ស្ ើខដលរកុ្ដៃតួ្ ព្េះុដលកឹ្អដ ់ ម្និមានខលល 
ស្ ើយស្ ើរស្ៅ មាាលអនក្ជារវជិាត្ ិអនក្ដមាាលស់្ ើញស្ទដ (ក្នងុការលះស្ចលស្នាះ) ដចូស្ម្តច 
។ 

(ស្ដតចស្ដក្និយាយថា) 

នយ ផលត្ថ ា សមភជន្ត,ិ   អផនលាត្ ិជហន្ត ិន្;ំ 

អត្តត្ថបញ្ញ ា ទនុមមធា,   នត្ នហាន្ត ិបកខ បាត្និោ។ 

រកួ្ដត្វណា មានស្ដចក្តពី្ត្វូការស្ដាយខលល ស្ ើយគបរ់ក្នវូស្ដើម្ស្ ើ លះុដងឹថា ម្និ
មានខលល ក្ល៏ះស្ចលនវូស្ដើម្ស្ ើស្នាះ រកួ្ដត្វសាាបស្នាះ ស្្ោះថាមានព្ាជាាគតិ្ខត្
ព្បស្យាេនផ៍្ទាលខ់លនួ មានព្ាជាាម្និលអ រខម្ងញ ងំចខំណ្ក្ថ្នស្ដចក្តរីបអ់ានឲយ្វនិាដ ។ 

(ស្ដតច ង្សនិយាយថា) 

ស្ធុ សកខ  ិកត្ ំនហាត្,ិ  នមត្ត ិសសំត្ ិសន្ថនោ; 

សនេត្ ំធមម ំនោនេស,ិ   បាសនំស្ស ិវជិាន្ត្។ំ 

មាាលបក្ស្ ីស្ដចក្តសី្ម្ព្ត្ ីស្ដចក្តេីបួេុ ំនងិស្ដចក្តដីនរិធសាាល ខដលអនក្ានស្ធវើស្ ើយ ជា
ការព្បថ្រណាដ ់ស្បើអនក្ស្រញចតិ្តធម្ស៌្នះ អនក្នងឹានជារដីរស្ដើរថ្នរកួ្វញិ្ញេូន ។ 

នស្ នត្ សុវ វរ ំទមម,ិ   បត្តយាន្ វហិង្គម; 

វរ ំវរសស ុវកកង្គ,    យ ំកញិ្ច  ិមន្សេិឆស។ិ 

មាាលស្ដក្ អនក្មានសាាបជាយាន ស្ ើរស្ៅាម្អាកាដ ស្យើងឲយ្ររដលអ់នក្ មាាលបក្ស្ ី
ស្បើអនក្មានចតិ្តព្ាថាានវូររណានមី្យួ ចរូររលួយក្ររស្នាះចះុ ។ 

(ស្ដតចស្ដក្និយាយថា) 
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អប ិោម ន្ ំបនសសយយ,ំ   សបត្ត ំសផល ំទមុ;ំ 

ទលនិោទ ាវ ន្ធិិិំ លោធ ា,   ន្នន្ទយាហ ំបនុ្បបនុ្។ំ 

ខ្ុដំមូ្ឲយ្ានស្ ើញនវូស្ដើម្ស្ ើស្នាះ មានដលកឹ្ នងិខលលស្ ើងវញិដចូស្ដើម្ ខ្ុគំបប្រីកី្រយ
ស្រឿយ ៗ ដចូម្នដុស្ក្ម្ស្ត្ ់ានក្ណំ្បព់្ររយ្ ។ 

(អភិដម្ពុរធគ្នថា) 

ត្នត្ អមត្មាោយ,   អភសិញិ្ច  ិមហរីហុ;ំ 

ត្សស ស្ខា វរិហូិិំសុ,   សតី្ច្ឆ ាយា មនោរមា។ 

លដំាបស់្នាះ ព្រះឥនទានយក្រកឹ្អព្ម្តឹ្ ម្ក្ស្ព្សាច នវូស្ ើដះុស្លើខលនដ ីស្ដើម្ស្ ើស្នាះ 
មានខម្ក្លតូ្មដព់្ត្សាយព្ត្ដុ ំមានម្លបដ់ព៏្ត្ជាក្ ់ជាររីកី្រយថ្នចតិ្ត ។ 

(ស្ដតចស្ដក្និយាយថា) 

ឯវ ំសកក សុខ ីនហាហ,ិ   សហ សនពេហ ិញាត្ភិ;ិ 

យថាហមជជ សុខនិត្,   ទសិ្វ ាន្ សផល ំទមុ។ំ 

បរពិ្ត្ដក្កៈ កាលស្បើយា៉ាងស្នះ ដមូ្ឲយ្ព្រះអងគានស្ដចក្តដីខុ ព្រម្ទងំរកួ្ញត្ទិងំ
អដ ់ឲយ្ដចូជាខ្ុខំដលានស្ដចក្តដីខុ ស្ព្ពាះស្ ើញនវូស្ដើម្ស្ ើដព៏្បក្បស្ដាយខលល ក្នងុថ្ងៃស្នះ ។ 

(អភិដម្ពុរធគ្នថា)  

សុវសស េ វរ ំទត្វ ា,   កត្វ ាន្ សផល ំទមុ;ំ 

បក្ក ាម ិសហ ភរយិាយ,  នទោន្ ំន្ន្ទន្ ំវន្។ំ 

ព្រះឥនទានឮពាក្យ្ស្ដក្ស្ ើយ ក្ស៏្ធវើនវូស្ ើស្នាះ ឲយ្មានខលល រចួក្ស៏្ចៀដស្ចញស្ៅកានន់
នទនវនឧរា្ន ថ្នស្រវាទងំឡាយ ជាម្យួនងឹភរយិា ។ 
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សូម្បបីញ្ហា និងពាក្យតបបញ្ហា  សូម្បអីតថសសចក្ដ ី អនក្សិក្ាគបបជី្រាបតាម្ន័យដបូំង
ស ោះឯង ចណំែក្ក្នុងាតក្សនោះ ខ្ុ នឹំងពែ៌ បទណដលលបំាក្ប ុស ណ្ ោះ ។ 

បទថា ហរបិត្ត ា សសចក្ដថីា សដរដាសសដាយសលឹក្ពែ៌សខៀវ ។ បទថា នក្ឡានប 

សសចក្ដថីា ណដលម្និមានខលឹម្ កាលខយល់បក់្ មានសសំេងដូចសគសពំង ។ បទថា សុវសស  

សសចក្ដថីា សជ្រពាោះសេតុអវ ី សសដចសសក្សុវរាជដ៏មានអាយុមានចតិតសជ្រតក្អរស៊ប់នឹងសដើម្ស ើ 
ណដលមានសភាពណបបស ោះ ។ បទថា ផលសស សសចក្ដថីា ណលលសដើម្ស ើស ោះ។ បទថា នន្ក- 

វសសគនេ សសចក្ដថីា ាសជ្រចើនឆ្ន  ំ។ បទថា ពហូ សសចក្ដថីា សូម្បអីស់កាលសជ្រចើនរយឆ្ន  ំម្និ
ណម្ន ២ ឆ្ន  ំម្និណម្ន ៣ ឆ្ន  ំគសឺជ្រចើន ។ បទថា  វទិតិ្វ ាន្ សសចក្ដថីា សសក្សុវរាជកាលជ្របកាស
សសចក្ដសី ោះសទើបសពាលថា បពិជ្រតសសដចេងស ឥេូវសនោះ សូម្បខី្ុ ដំងឹថា សដើម្ស ើសនោះម្និមាន
ណលល សម្ជ្រតភីាពាមួ្យនឹងសដើម្ស ើស ោះក្នុងកាលមុ្នយ ង្ សម្ជ្រតភីាពស ោះ ពួក្ខ្ុ នឹំងម្និ
ទមាល យសម្ជ្រតភីាពស ោះ សជ្រពាោះថាអនក្ណដលទមាល យសម្ជ្រតភីាព ស ម្ ោះថា ាម្នុសសម្និលអ ា
អសបបុរស ។ 

បទថា អប ិោម ន្ ំសសចក្ដថីា បពិជ្រតសសដចេងស សបើសសចក្ដជី្របាថាន របស់ខ្ុគំបបបីាន ពរ
ណដលសោក្ឲ្យ គបបសីសជ្រម្ច ខ្ុចំង់ស ើញសដើម្ស ើសនោះមានសលឹក្ មានណលលម្ដងសទៀត ប ា ប់ម្ក្ 
ខ្ុ ណំដលាសតវក្ម្សត់បានក្ែំប់សនោះ នឹងគបបសីជ្រតក្អរនឹងសដើម្ស ើស ោះសរឿយៗ កាលបាន
ស ើញសដើម្ស ើស ោះ ខ្ុ នឹំងមានចតិតរកី្រាយ ។ បទថា អមត្មាោយ សសចក្ដថីា ឋតិសៅ
សដាយអានុភាពរបស់ខលួន កាន់យក្ទឹក្ទសនលគង្គា  ម្ក្សជ្រោច ។ ក្នុងាតក្សនោះ មានអភសិម្ពុទធ
គាថា ២ មួ្យអសនលើសដាយគាថាទងំឡាយសនោះ ។ 

 

ជ្រពោះោោដ បាន ជំ្រពោះធម្មសទស សនោះម្ក្សេើយ ជ្រទង់ជ្របជុាំតក្ថា 
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ត្ោ សនក្ក ា អន្រុនុោធ ា អនហាស ិសសដចសក្កៈក្នុងកាលស ោះ បានម្ក្ា អនុរុទធ  

សុវោជា បន្ អហនមវ អនហាសិិំ សសដចសសក្សុវរាជ គ ឺតថាគត សនោះឯង ។      

ចប់ ច ូដុវជាត្ក្ ៕ 
(ាតក្ដឋក្ថា សុតតនតបិដក្ ខុទាក្និកាយ ាតក្ នវក្និបាត បិដក្សលខ ៥៩ ទពំ័រ ១៤២) 

ថ្ងៃច័នទ ៩ ស្ក្ើត្ ខខវិសាខ ឆ្ាំច ដំរិរធិដ័ក្ ច.ល. ១៣៨០  

ថ្ងៃរី ២៣ ខខស្ម្សា រ.ដ. ២៥៦១ គ.ដ.២០១៨ 

ស្ដាយ ដ.ដ.វ.ង. 


