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នកលុជាតក 
 រពះបរមសាសាា  កាលររង់គង់នៅក្នុងវត្តនជត្ពន ររង់រារពធការន ល្ ះ
គ្នន ននអាមាត្យ នរើបរាស់រពះធមមនរសនាននះ ដដលមានពាក្យថា សន្ធឹ កត្វ ា 

អមិត្តេន្ ដូនចនះជានដើម ។ 
 នរឿងរ៉វទ ាំងអស់ ដូចនរឿងដដលាននពាលរុក្ន ើយក្នុង ឧរគជាត្ក្ ខាង
នដើមននាះដដរ ។ 
 សូមបកី្នុងនរឿងននះ រពះបរមសាសាត ក៏្រាស់ថា មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ត្ថាគត្មិនដមននធវើឲ្យមហាមាត្យទ ាំងពីរនាក់្សាមគគីគ្នន  ដត្ក្នុងកាលឥឡូវននះ 
បុ៉ន ណ្ ះនរ សូមបកី្នុងកាលមុន ក៏្ត្ថាគត្ាននធវើឲ្យមហាមាត្យទ ាំងពីរនាក់្ននះ 
សាមគគីគ្នន ដដរ ន ើយនរើបររង់នា ាំយក្នរឿងក្នុងអតី្ត្មក្សដមាងដូចត្នៅថា  
 ក្នុងអតី្ត្កាល រពះាររព មរត្តនសាយរជសមបត្តិ នៅក្នុងរកុ្ង 
ពារណសី រពះបរមនពាធិសត្វបដិសនធិក្នុងរត្កូ្លរពា មណ៍ ក្នុងរសុក្មួយ 
លុះចនរមើនវយ័ន ើយ ាននៅនរៀនសិលបៈទ ាំងពួងក្នុងនគរត្ក្កសិល ន ើយ
លះនភរជាឃរវស បួសជាាបស ានញុ ាំងអភិញ្ញា  និង សមាបត្តិ ឲ្យចនរមើន 
មាននមើមនឈើ និងដផលនឈើក្នុងនរពជាអាហារ នោយការរាច់ដសវងរក្ ានសាន ក់្ 
នៅក្នុងនរព ិមពានត ។ ខាងចុងននរីចង្កងកមរបស់ាបសនពាធិសត្វននាះ មាន   
បាំដូក្មួយជារីអារស័យនៅននសត្វសាក  ។ នៅជិត្ដាំបូក្ននាះ មានគល់នឈើមួយ 
ជារីអារស័យនៅននសត្វពស់ ។ ពស់ និងសាក ទ ាំងពីរននាះ ក៏្ន ល្ ះគ្នន អស់កាល 
ជានិចច ។ រពះបរមនពាធិសត្វាននពាលអាំពីនទសននការន ល្ ះគ្នន  និង
អានិសងសក្នុងការចនរមើននមាត ដល់សត្វទ ាំងពីរននាះ ន ើយរូនាម ននរបៀនរបនៅ



3 

 

ថា មិនគួរន ល្ ះទស់ដរងគ្នន នរ គួររស់នៅនោយសាមគគីគ្នន  ាននធវើឲ្យសត្វ 
ទ ាំងពីរសាមគគីគ្នន  ។ កាលដល់នពលពស់នចញនៅខាងនរៅ សាក ក៏្នដក្ហាមាត់្ 
ដបរក្ាល់នៅខាងនរៅដាំបូក្ នៅខាងចុងរីចង្កងកម ដក្ដនងហើមនចញចូល រួចលក់្ 
នៅរត្ង់រីននាះឯង ។ រពះបរមនពាធិសត្វនឃើញសាក នដក្លក់្ កាលនឹងសួរថា 
កឹ ន្ ុ ត្ោ ត្ត ន្ិសាយ ភយំ ឧប្បន្នំ នត្ើភ័យនក្ើត្នឡើងដល់អនក្អាំពីរី្ 
នរើបនពាលគ្នថារី ១ ថា  

សន្ធិិំ កត្វ ា អមិត្តេន្  អណ្ឌ ត្េន្ េលាពេុ 

 ិ វិ ិ វយ ឋំំ ត្សសិ   កុត្ត្ ត្ត ភយមាគតំ។ 

 មាន លសាក ជាជលពុជៈ អនក្នធវើនូវមិត្តភាពនោយសរតូ្វដដលជាអណឌ ជៈ 
ក្ាំនណើ ត្ន ើយ មក្នដក្បនចចញចងកូម នត្ើនសចក្ាីភ័យ មានមក្ដល់អនក្អាំពីរី
្ ។ 

 បរថា អណ្ឌ ត្េន្ ានដល់ សព់ដដលនក្ើត្ក្នុងសុ៊ត្ ។ នៅសាក ថា  
េលាពេុ ដបតិ្ថា សាក ននាះនៅថា ជលពុជៈ នរពាះនក្ើត្ក្នុងឡគភ៌ ។ 

 បរថា  ិ វិ ិ វយ ដរបថា នដក្ហាមាត់្ ។ 

 កាលរពះបរមនពាធិសត្វនពាលយ៉ងននះន ើយ សាក ក៏្នពាលត្បថា 
បពិរត្នលក្មាច ស់ ន ម្ ះថាសរតូ្វមិនគួរនមើលងាយ គួររនងកៀសជានិចច ន ើយ 
នពាលគ្នថារី ២ ថា  
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សត្ក េត្េិ អមិតេសិ្ិំ  មិតេសិ្មបិ ន្ ិ វសសត្ស 

អភយា ភយមុប្បន្នំ  អប្ិ មូលាន្ិ កន្េតិ។ 

បុគគលគបបរីនងកៀសក្នុងសរតូ្វ មិនគបបសីនិរធសាន លសូមបកី្នុងមិត្ត ភ័យដដល
នក្ើត្នឡើងអាំពីជនដដលមិនគួរភ័យ រដមងកាត់្បង់នូវឫសគល់ទ ាំងឡាយាន ។ 

ប ា្ បរទ ាំងននាះ បរថា អភយា ភយមុប្បន្នំ ានដល់ ភ័យមិន

នក្ើត្ដល់នលក្អាំពីឱកាសននះ នរពាះន តុ្ននាះ នរើបន ម្ ះថា មិនមានភ័យ ។ 

សួរថា អនក្្នរើបន ម្ ះថា ជាមិត្ត ? 

នឆលើយថា បុគគលដដលមិនមានភ័យចាត់្ថាជាមិត្ត នរពាះន តុ្ននាះ ភ័យ
រដមងនក្ើត្នឡើងអាំពីមិត្តដដលសនិរធសាន លននាះ រដមងកាត់្សូមបឫីសននាះនចាល 
អធិបាយថា រដមងរបរពឹត្តនៅនដើមបកី្មាច ត់្ឫសគល់ នរពាះភាពដដលមិត្ត ដឹង
ចាំណុចនសោយទ ាំងអស់ន ើយ ។ 

រគ្នននាះ រពះបរមនពាធិសត្វរូនាម នសាក ននាះថា អនក្កុ្ាំខាល ចនឡើយ នយើង
ាននធវើពស់ឲ្យមិននបៀត្នបៀនអនក្នរៀត្នឡើយ ចាប់ពីនពលននះនៅ អនក្កុ្ាំរនងកៀស 
នឹងពស់ននាះនរៀត្នឡើយ ន ើយរូនាម នឲ្យចនរមើនរព មវហិារ ៤ ដបរមុសចាំនពាះ 
រព មនលក្ ។ នរកាយអាំពីចុតិ្ សត្វទ ាំងពីរននាះាននៅាមយថាក្មម ។ 
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 រពះបរមសាសាា  លុះររង់នា ាំយក្រពះធមមនរសនាននះមក្សដមាង 
ន ើយ នរើបររង់របជុាំជាត្ក្ថា ពស់និងសាក ក្នុងកាលននាះ ានមក្ជាអាមាត្យ
ទ ាំងពីរក្នុងកាលឥឡូវននះ ចាំដណក្ាបស គឺ ត្ថាគត្ ននះឯង ៕      

ចប់ នកុ្លជាត្ក្ ។ 

 
 


