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ខុទ�កនិ�យ ឯកនិ�ត �តក
�គទី២

កុរុង�វគ�ទី៣ កុ�វកវគ�ទី៤
អត��មវគ�ទី៥

សុ

អ

��

ត

ស

ព

ិ

វ�

ំជ
នំ ធ
ន
ម� �

ិ�

�� និង��ស���ល��ចក�ី�យ
��ះភិក� ចន��� �ឿម សុ�ព
�ះពុម��ើកទី១ ចំនួន ៥៥០០ក��ល
ស��ប់��ក�ធម��ន

��ះអដ�ក��តក
�គទី២

�� និង��ស���ល��ចក�ី�យ
��ះភិក� ចន��� �ឿម សុ�ព

សុ

អ

��

ត

ស

ព

ិ

វ�

ំជ
នំ ធ
ម� � ន

ិ�

�ះពុម��ើកទី១ ចំនួន ៥៥០០ក��ល
ស��ប់��ក�ធម��ន
វត�ភ�ំជ��ំង ស��ត់ទឹក�� ��ុងសិរ��ភ័ណ ��ត�ប��យ�នជ័យ
��� ១៥�ើត ��ផល��ន ��ំ�ង ច��ស័ក ព.ស ២៥៥៦

k

x

អដ្ឋកថា ភាគ២

ខ្ាំុរពះករុណាអាាមភាពសូមដេលងអាំណរអររពះគុណ និងអរ
គុណចាំដពាះរពះករុណារពះគុណមាចស់រគប់រពះអងគ
និងញារិ
ដញាមពុទធបរ ិស័ទទាំងអស់

ដដលបានបរ ិចាចគេវ ិាររ

ចូលរួម

ឧបរថមភដបាះពុមពគមពីររពះអដឋកថាជារកភាគ២ដនះ ។
សូមរពះដេរានុដេរៈរគប់រពះអងគ និងញារិដញាមពុទធបរ ិស័ទ
ទាំងឡាយរគប់គាន អនុដមាទន្ទទទួលយកនូវមហាកុសលក្នធមម
ទនដនះ ឲ្យបានចាំដណកបុណយដសមើៗគាន សូមអនុដមាទន្ទ!!! ។
ឌ ពវាភនាំជញ្
ជ ង
ាំ សង្ការ់ទឹកថាល រកុងសិរ ីដោភ័ណ ដខរតប.ជ
វរតកុឌប
ក្េង ១៥ដកើរ ដខផលគណ
ឆ្នដាំ រាងចាវស័ក ព.ស ២៥៥៦
ុ

ព្រះភិក ខុ ចនទលោលោ លលឿម្ សុភារ

ប្រែនិងប្ែសររួលសសចែតីសោយ ភិែុខ ចនទជោជោ ជលឿម សុភាព
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១៥២
g

១៥៩
១៨២
២០៣
២១១
២១៧
២២២

c

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ កុរុង្គមិគជាតកទី១
អដ្ឋកថាកុភាគ២

កុរ ុង្គវគគទ្ី៣

១. កុរ ុង្គម្ិគោរក
ញាត្ជមត្ំ កុរុងគសស យំ ត្វំ ជសបណណិ ជសយយសិ

អញ្ញំ ជសបណណឹកច្ឆាមិ ន ជម ជត្ រុចចជត្ ផលនត។
ិ

(ដរបើសដពាធិសរវ
អនកជរមុះដផលមកដោយដ
ដរបើសបានដឹងដ

ើយ

ដពាលថា)

មានលដដើមចមបក់

រុណា

ដ

រុនុ៎ះអញជា

អញនឹងដៅារន់ដដើមចមបក់

ឯដទៀរ ដផលរបស់អនកអញមិនដពញចិរតដទ។

ចប់ កុរង
ុ ម
គ ិគជារកទី១។

១. អដ្ឋកថា កុរ ុង្គម្ិគោរក
រពះោោត ារលរបថាប់ដៅកនុងរពះវ ិហារដវឡុវ ័ន

រទង់របារពធរពះដទវទរត ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ
មានពាកយដផតើមថា ញាត្ជមត្ំ កុរុងគសស ដូដចនះ។
ដសចកតីពិោតរថា

សម័យមួយ

ភិកុខទាំងឡាយ

អងគុយរបជុាំគានកនុងោលាធមមសភា អងគុយដពាលដទស
របស់រពះដទវទរតថា មានលអាវុដោទាំងឡាយ រពះដទវ
ទរតបញ្
ជ ន្ទយខាមន់ធូន

រពះជនមរពះរថាគរ

ដដើមបីររូវាររោក់ចុះ(សមាលប់)
របដមៀលដុាំេម

ដោះដលងដាំរ ីធន

ប្រែ និងល
កែស
ម្រួលសេ
ចក្តីដោភិយ
ក្ខុ ជចន្ទ
ជោតោ
លឿមសុសុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ែុខភិចនទ
ោជោ
ជលឿម
ភាភាពព
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បាលក

ដដើមបីនឹងោក់ចុះរពះជនមរបស់រពះទសពល

សូមបីកុនងារលទាំងពួង

រពះោោតដសតចមកដ

របថាប់គង់ដលើអាសនៈ ដដលរារលទុកដ

ើយ

ើយ រាស់

សួរថា ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ឥឡូវដពលដនះពួកដលាកអងគុយ
សនទន្ទគានដោយដរឿងអវី ៎?
ន
ភិកុទាំ
ខ ងឡាយរារបទូល

ថាបពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន ខ្ុាំរពះអងគទាំងឡាយអងគុយ
សនទន្ទគាន
ដោយដរឿងាររដពាលដទសរបស់រពះដទវ
ទរតថា រពះដទវទរតពាយាមដដើមបីោក់ចុះរពះជនមរបស់

រពះអងគ រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុខទាំងឡាយ រពះ

ដទវទរតពាយាមដដើមបីនឹងសមាលប់ រថាគរ កនុងដពល
ឥឡូវដនះប៉ុដណាណះក៏មិនដមនដដរ សូមបីកុងារលមុ
ន
នក៏

ពាយាមសមាលប់ដូចគាន
រថាគរបាន ដ

ក៏ប៉ុដនតថាមិនអាចនឹងសមាលប់

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមក ដូចរដៅ

ដនះ៖
កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងនគរពារាណសី មានសរវដរបើសមួយកាល

ទាំពាសុី

ផលាផលទាំងឡាយកនុងដងក្រពមួយកដនលង

កនុងរគាមួយ ដរបើសដន្ទះសុីដផលចមបក់ កដនលងដដើមចមបក់
ដដលមានដផលពាសដពញ
លាំោប់ដន្ទះ
មានរពាន
2

ប្រែ និងងប្ែសររួ
កែសម្រួល
សេ
ចក្តីដោយ
ភិក្ខុ ចន្ទ
ភាព សុភាព
ប្រែនិ
ល
សសចែត
ីសោយ
ភិជោ
ែុខ តោ
ចនទជលឿម
ោជោសុជលឿម
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ កុរុង្គមិគជាតកទី១
អដ្ឋកថាកុភាគ២

របមាញ់អងគុយចាាំបាញ់សរវមានក់

រមឹគទាំងឡាយដ
ដ

ើយ

ពិចារណាោនមដជើង

ដទើបចងជរមកដលើដដើមដឈើ

ើយអងគុយដលើជរមកដន្ទះ យកលាំដពងចាក់ពួករមឹគ

ដដលមកសុីដផលដឈើ

ដ

ើយលក់ោច់របស់រមឹគពួក

ដន្ទះចិញ្ចឹមជីវ ិរ ក្េងមួយរពានដន្ទះ ដឃើញោនមដជើង
របស់រពះដពាធិសរវ

កដនលងគល់ដឈើ ដន្ទះ

ជរមកដលើដដើមចមបក់ដន្ទះ
រពឹក

ដ

ដទើបចង

ើយបរ ិដភាគអាហារអាំពី

រួចារន់លាំដពងចូលក្រពដឡើងដៅដលើដដើមដឈើ

ដន្ទះ

ដ

ើយអងគុយចាាំរបហារសរវរមឹគកនុងជរមកដន្ទះ

ចាំដណករពះដពាធិសរវក៏ដចញចាកទីដៅអាំពីរពឹក
ដោយបាំណងថា

នឹងសុីដផលចមបក់

មក

ប៉ុដនតមិនបាន

របញាប់របញាល់ចូលដៅររង់គល់ដឈើ ដន្ទះដទ គិរថា
រគាខលះពួករពានអងគុយចាាំបាញ់សរវ និងចងជរមកដលើ

ដដើមដឈើ អនតរាយដបបដនះ មានដទ

៎ន! ដទើបបានឈរ

សមលឹងដមើលនូវខាងដរៅ ចាំដណកន្ទយរពានដឹងថា រពះ
ដពាធិសរវមិនចូលមក
ដបាះដផលចមបក់

អងគុយដៅដលើជរមកដន្ទះឯង
ឲ្យធ្លលក់ចុះខាងមុខរពះដពាធិសរវដន្ទះ

រពះដពាធិសរវគិរថា

ដផលទាំងដនះមកធ្លលក់ចុះខាងមុខ

ដយើង ខាងដលើដដើមដឈើ ដន្ទះ មានរពានឬ

៎!ន ារល

ប្រែ និងកែ
ម្រួលសេ
ចក្តីដោភិ
យែភិុខ ចនទ
ក្ខុ ចន្ទ
ជោតោជលឿម
លឿមសុ
សុភា
ភាពព
ប្រែនិងប្ែសររួ
លស
សសចែត
ីសោយ
ជោជោ
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សមលឹងដមើលដរឿយៗ ក៏ដឃើញន្ទយរពាន ប៉ុដនតដធវើជាមិន
ដឃើញនិយាយថា ដដើមដឈើ ដ៏ចដរមើ ន ារលមុនអនកឲ្យ
ដផលដឈើ ទាំងឡាយធ្លលក់ចុះររង់ៗ

ដូចអរងួនដផលដដល

ពយូរសាំយ៉ុងដៅដូដចានះ ឥឡូវដនះអនកលះបង់រក
ុ ខធម៌ដចញ
ដ ើយ ារលអនកលះបង់រក
ុ ខធម៌ដចញយា៉ ងដនះ ដយើង
នឹងចូលដៅារន់គល់ដឈើ សូមបីដដើមដក្ទ
អាហាររបស់ដយើង ដ
ដនដដើមចមបក់

ើយដទើបដពាលគាថាដនះថា៖
ាររដដលអនកចរមុះដផលឲ្យរដមៀល

ធ្លលក់មកដន្ទះដយើងជាដរបើសដឹងដ
ារន់ដដើមចមបក់ដក្ទ

ដសវងរក

យ
ើ

ដយើងនឹងដៅ

ដរពាះដយើងមិនដពញចិរដត ផលរបស់

អនកដទ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះបទថា ញាត្ំ បានដល់របាកដ
គឺដកើរដ

ើយ បទថា ឯកំ ដយាគថា កមមដនះបទថាកុរុងគសស

ដរបថា រមឹគរបដភទដរបើស បទថា យំ ត្វំ ជសបណណិ ជសយយសិ
ដសចកតីថាមានលដដើមចមបក់ដ៏ចាំដរមើន

ាររដដលអនក

ជរមុះឲ្យដផលធ្លលក់ចុះរដមៀលមកខាងមុខ

គឺបានជាអនក

មានដផលខាចយមកដន្ទះ

ទាំងអស់ដកើរជាវរថុដ៏លាមក

សរមាប់សរវដរបើស ដោយបទថា នជម ជត្ រុចចជត្ ដនះ
4

ប្រែ និងងប្ែសររួ
កែសម្រួលល
សេ
ចក្តីដោយ
ភិក្ខុ ចន្ទ
ភាព សុភាព
ប្រែនិ
សសចែត
ីសោយ
ភិជោ
ែុខ តោ
ចនទជលឿម
ោជោសុជលឿម

10

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ កុរុង្គមិគជាតកទី១
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ដរបើសដពាលថា ដយើងមិនដពញចិរតនូវដផលរបស់អនក អនក
ឲ្យដផលមកយា៉ ងដនះ

អនកចូរឈប់ឲ្យចុះ

កដនលងដក្ទដទៀរដូដចានះបានដៅដ

ដយើងនឹ ងដៅ

ើយ។

លាំោប់ដន្ទះ ន្ទយរពានទាំងដដលអងគុយដៅដលើ

ជរមកដន្ទះឯង ពួយលាំដពងដៅដដើមបីរបហាររពះដពាធិ
សរវដន្ទះដ

ើយដពាលថា អនកចូរដៅចុះ ឥឡូវដនះដយើង
ជាមនុសសខុសបាំណង
រពះដពាធិសរវដបរររឡប់មក
ឈរដពាលថា បុរសដ៏ចដរមើន សូមបីដពលដនះអនកខុស
បាំណងនិងដយើងក៏ពិរ ប៉ុដនតដល់ដូដចានះអនកនឹ ងមិនខុស
បាំណងមហានរក៨រដត
ត

ឧសសទនរក១៦រដត
ត និង

កមមករណ៍ទាំងឡាយ

មានាររចង្រងាម៥របាររជាដដើម

រគាដពាលយា៉ ងដនះដ

ើយ ក៏បានដៅាមដសចកតីដពញ

ចិរត

ចាំដណកន្ទយរពានចុះមកដ

ើយដៅាមដសចកតី

របាថាន។
រពះោោតរាស់ថា

មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយដទវ

ទរតពាយាមដដើមបីនឹងសមាលប់រថាគរ ដរកនុងដពលដនះ
ប៉ុដណាណក៏មិនដមនដដរ សូមបីកុងារលមុ
ន
ន ក៏ពាយាម

ដ

ើយដូចគាន

អនុសនធិដ

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមកបនត

ើយរទង់របជុាំជារកថា

ន្ទយរពានអងគុយ

ប្រែ និងល
កែស
ម្រួលសេ
ចក្តីដោភិយ
ក្ខុ ជចន្ទ
ជោតោ
លឿមសុសុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ែុខភិចនទ
ោជោ
ជលឿម
ភាភាពព
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5

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រជកកនុងជរមកកនុងារលដន្ទះ
បានមកជាដទវទរត
ចាំដណកដរបើសកនុងារលដន្ទះ បានមកជាដយើងរថាគរ

ដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា កុរង
ុ ម
គ ិគជារកទី១។

២. កុករោរក
កុ

ជយ កុករា
កុ រាជកុលសមិ វឌ្ឍា ជោជលយយោ វណណពលូបបន្នន

ជត្ជម ន វជា មយមសម វជា ន្នយំ សឃច្ឆច ទុពវលឃាត្ិោយនតិ។

(សុនខដពាធិសរវ ដពាលថា) ពួកដឆាណាដកើរកនុង

រាជររកូល បរ ិបូរណ៍ដោយសមបុរ និងកមាលាំង ចដរមើន

ដ

ើយកនុងរាជររកូល

ដឆាទាំងដន្ទះដគមិនសមាលប់ដទ

ដយើងទាំងឡាយររូវដគសមាលប់
សមាលប់ដោយររឹមររូវដឡើយ

ដនះមិនដ្មះថា
ដនះដ្មះថាសមាលប់ដរ

ដឆាដដលមានកមាលាំងដខោយ។

ចប់ កុកុ រជារកទី
ា
២។

6

ប្រែ និងងប្ែសររួ
កែសម្រួលល
សេ
ចក្តីដោយ
ភិក្ខុ ចន្ទ
ភាព សុភាព
ប្រែនិ
សសចែត
ីសោយ
ភិជោ
ែុខ តោ
ចនទជលឿម
ោជោសុជលឿម

12

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក កុរុង្គវគ្គ កុក្កុរជាតកទី២

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

7

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កណា
ត លយប់

រេដន្ទះក៏ទទឹកដភលៀង

ចិញ្ចឹមទុកកនុងរាជររកូល

ពួកសុនខដដល

ចុះអាំពីរបាោទជាន់ដលើ

កដករសុីដសបក និងកូនកាំរពា(ដឈើ មួលរ ឹរដខសឲ្យដណន)
របស់រេដន្ទះ
ទូលរពះរាជាថា

ក្េងដសអកដឡើងពួករាជបុរសដទើបរារប
បពិរររពះសមមរិដទព

ឡាយចូលដៅផលូវកាំពង់ទឹក

សុនខទាំង

កដករសុីដសបកនិងកូន

កាំរពា (ដឈើ មួលរ ឹរដខសឲ្យដណន) របស់រេដន្ទះរពះអងគ
រពះរាជារទង់ខឹងនិងសុនខ ដទើបរាស់ថា ពួកអនកចូរ
សមាលប់ពួកសុនខ កនុងទីដដលបានដឃើញដ ើយៗ ាាំង
ពីដន្ទះមកដសចកតីវ ិន្ទសធាំ
ដទើបដកើរដឡើងដល់ពួក
សុនខ សុនខពួកដន្ទះ ារលររូវសមាលប់កុនងទីដដលជួប

ដឃើញ ដទើបដគចដៅទីបា៉ឆ្(ក្រពដខាមច) បានន្ទាំគានដៅ
ារន់សមានក់របស់រពះដពាធិសរវ

រពះដពាធិសរវសួរថា

អនកទាំងឡាយជាដរចើនន្ទាំគានមករបជុាំ ដោយដ
សុនខពួកដន្ទះដពាលថា

រុអីវ

៎?
ម

រពះរាជារទង់ខឹងដោយន័យ

ថា សុនខកដករសុីដសបក និងកូនកាំរពារបស់រេខាងកនុង

រពះរាជវាំង ដទើបរទង់បញ្
ជ ឲ្យសមាលប់សុនខ សុនខជា
ដរចើនវ ិន្ទស មហាភ័យដកើរដឡើងដ
គិរថា
8

ើយ រពះដពាធិសរវ

កនុងទីដដលមានាររអារារខ(ារររកោ)

សុនខ

ប្រែ និងងប្ែសររួ
កែសម្រួលល
សេ
ចក្តីដោយ
ភិក្ខុ ចន្ទ
ភាព សុភាព
ប្រែនិ
សសចែត
ីសោយ
ភិជោ
ែុខ តោ
ចនទជលឿម
ោជោសុជលឿម
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អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កុក្កុរជាតកទី២
កថា កុ
ភាគ២

ទាំងឡាយខាងដរៅ រដមងមិនមានឱារស កមមដនះនិង
ជាកមមរបស់ពួកសុនខ ចិញ្ចឹមខាងកនុងរពះរាជនិដវសន៍

ដន្ទះឯង ក៏ភ័យអវីៗរដមងមិនមានដល់ពួកដចារ ចាំដណក
ពួកដដលមិនដមនដចារ
យា៉ ងណា
ដ

ររឡប់បានដសចកតីោលប់

ដធវើ

ដយើងនឹងសដមតងពួកដចារដល់រពះរាជា

ើយឲ្យទនជីវ ិរដល់ពួកញារិ

រពះដពាធិសរវដន្ទះ

លួងដលាមចិរតញារិទាំងឡាយឲ្យធូរចិរត ដ

ើយដពាល

ថា អនកទាំងឡាយកុាំខាលច ដយើងនឹងន្ទាំដសចកតីមិនមាន
ភ័យមកឲ្យដល់អនកទាំងឡាយ ពួកអនកចូរដៅទីដនះចុះ
រ

ូរដល់ដពលដដលដយើង

បានចូលគាល់រពះរាជា

ដ

ើយរ ាំពឹងដល់បារមីដធវើដមាតភាវន្ទ ឲ្យជាបុដរចារ ិកដៅ

កនុងខាងមុខ ដ ើយអធិោឋនថា នរណាៗសូមកុាំឲ្យ
រគដវងដចាលដុាំដីឬកាំណារ់ដឈើ មកដលើដយើង មានក់ឯង
ប៉ុដណាណះ ចូលដៅខាងកនុងរពះនគរ រគាដន្ទះ សូមបីសរវ

មួយកាលដឃើញរពះដពាធិសរវដ
ដ

ើយសមលឹងដមើលមិនមាន ចាំដណករពះរាជារទង់បញ្
ជ

ឲ្យសមាលប់សុនខ ដ
រពះអងគឯង
ដ

ើយដ្មះថា ដរារធ

ើយរបថាប់គង់កុនងទីវ ិនិច័ឆយដោយ

រពះដពាធិសរវដៅកនុងទីវ ិនិច័យ
ឆ ដន្ទះៗឯង

ើយររ់ចូលដៅខាងដរារមអាសនៈ

របស់រពះរាជា

ប្រែ និងល
កែស
ម្រួលសេ
ចក្តីដោភិយ
ក្ខុ ជចន្ទ
ជោតោ
លឿមសុសុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ែុខភិចនទ
ោជោ
ជលឿម
ភាភាពព
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

លាំោប់ដន្ទះ

ពួករាជបុរសចាប់ដផតើមដដើមបីនិងន្ទាំរពះ

ដពាធិសរវដន្ទះដចញមក ប៉ុដនតរពះរាជារទង់ហាម រពះ
ដពាធិសរវដន្ទះសរមាកដៅបានបនតិចដ
ខាងដរារមអាសនៈ

ើយ ដចញអាំពី

ថាវយបងគាំរពះរាជាដ

ើយទូលសួរ

ថា បានឮថា រពះអងគរទង់ឲ្យសមាលប់សុនខពិរដមនឬ
រពះអងគ?
រពះរាជារាស់ថា

ដអើ!

ដយើងឲ្យសមាលប់

រពះ

ដពាធិសរវទូលសួរថា បពិរររពះសមមរិដទព សុនខពួក
ដន្ទះមានដសចកតីខុសអវី?

រពះរាជារាស់ថា

ទាំងឡាយវកដករសុីដសបកដស្ោប
ក្នរេរបស់ដយើង

សុនខ

និងដឈើ កូនកាំរពា

រពះដពាធិសរវទូលសួរថា

រទង់ដឹងនូវសុនខណាដដលកដករសុីដ

រពះអងគ

ើយឬ? រពះរាជា

រាស់ថា មិនដឹងដទ រពះដពាធិសរវទូលថា បពិរររពះ
សមមរិដទព

ាររមិនរទង់រជាបដោយចាស់ថាសុនខ

ដដលកដករសុីដសបកដន្ទះ

ដ្មះដនះ

ដ

ើយរទង់ឲ្យ

សមាលប់កុនងទីដដលបានជួប បានដឃើញមួយរ ាំដពច មិន

សមគួរដឡើយរពះអងគ

រពះរាជារាស់ថា

សុនខវខាាំសុីដសបកដស្ោបរេ

ដរពាះពួក

ដយើងដទើបបញ្
ជ ឲ្យ

សមាលប់សុនខថា ពួកអនកចូរសមាលប់សុនខដដលបានជួប
10 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កុក្កុរជាតកទី២
កថា កុ
ភាគ២

បានដឃើញទាំងអស់ដចាល

រពះដពាធិសរវទូលថា

មនុសសទាំងឡាយពួកដន្ទះ សមាលប់សុនខទាំងអស់ដរ
មា៉ ងឬ?

រ ឺថា

សុនខដដលមិនររូវសមាលប់មានដដរឬ

រពះរាជារាស់ថា មានសុនខចិញ្ចឹមកនុងដាំណាក់របស់

ដយើង មិនររូវសមាលប់ដទ រពះដពាធិសរវទូលថា បពិររ
មហារាជ

រពះអងគបានរាស់កុងដពលដនះដរមា៉
ន
ងថា

ដរពាះពួកសុនខ ដរងដរកដករសុីដសបកដស្ោបរេ ដយើង
ដទើបបញ្
ជ ឲ្យសមាលប់សុនខថា ពួកអនកចូរសមាលប់សុនខ
រគប់កាលដដលបានជួបបានដឃើញ ប៉ុដនតឥឡូវដនះរពះ

អងគរាស់ថា

សុនខចិញ្ចឹមកនុងដាំណាក់របស់ដយើងមិន

ររូវសមាលប់ ារលដបើយា៉ងដន្ទះ រពះអងគរដមងលុះអគរិ

ដូចជាឆន្ទទគរិជាដដើម ក៏ដ្មះថា ាររលុះអគរិមិន
សមគួរ

និងមិនជា(ទសពិធរាជធម៌)

អនកដសវងរកដ

រុ

នឹងមិនដមនដ

ធមមារពះរាជា

រុដូចជាដភនកជញ្ជីង

ដទើបនិងគួរ ដពលដនះសុនខចិញ្ចឹមកនុងរាជររកូល មិន
ររូវបានសមាលប់ សុនខដដលទុពវលប៉ុដណាណះ ដទើបររូវ
សមាលប់ ារលដបើដូដចានះ ដរឿងដនះមិនដមនជាាររសមាលប់
សុនខរគប់កាលដទ
សមាលប់សុនខដដលទុពវល

ប៉ុដនតដរឿងដនះដ្មះថាជាាររ
ឯរគាទូលយា៉ ងដនះដ

ើយ
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 11

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដទើបបដញ្ចញសាំដឡងដ៏ពីដរាះរារបទូលថា បពិររមហា
រាជ វរថុដដលរពះអងគរទង់ដធវើដន្ទះមិនដមនជាធម៌ ារល
និងសាំដដងធម៌ដល់រពះរាជាដទើបដពាលគាថាដនះថា៖
ពួកដឆាណាដកើរកនុងរាជររកូល

បរ ិបូរណ៍ដោយ

សមបុរនិងកមាលង
ាំ ចដរមើនដ យ
ើ កនុងរាជររកូល ដឆាទង
ាំ
ដន្ទះ ដគមិនសមាលប់ដទ ដយើងទាំងឡាយររូវដគសមាលប់
ដនះមិនដ្មះថាសមាលប់ដោយររឹមររូវដឡើយ

ដនះ

ដ្មះថា សមាលប់ដរដឆាដដលមានកមាលង
ាំ ដខោយ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា ជយ កុករា
កុ បានដល់

សុនខពួកណា ដូចយា៉ ងថា បសោវៈ សូមបីនូវមានទឹក
ដៅាឧណហៗ ក៏ដៅថា មូររសអុយ ដឆាចចកសូមបីដកើរកនុង

ក្េងដន្ទះក៏ដៅថា ដឆាចចកចាស់ វលលិកាំបុរចុងសូមបីនូវខចី

ក៏ដៅថា វលលិសុយចុ
អ
ង ារយសូមបីនិងមានពណ៌ដូច

មាសក៏ដៅថាារយសអុយ

យា៉ ងណាសុនខសូមបីមាន

អាយុ១០០ឆ្នាំក៏ដៅថា កុករៈ
កុ កូនសុនខ ដូដចនះដូចគាន
ដរពាះដូដចានះ

សុនខពួកដន្ទះចាស់ដរសមបូរណ៍ដោយ

កមាលាំងារយក៏ដៅថា កុករៈ
កុ ដូចគាន បទថា វឌ្ឍា ដរបថា

ចដរមើនធ្លរ់ធាំ បទថា ជោជលយយោ បានដល់ដកើរដ

12 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ

ើយ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កុក្កុរជាតកទី២
កថា កុ
ភាគ២

មានដ

ើយ ចដរមើនដ

ើយកនុងរាជររកូល បទថា វណណព

លូបបន្នន បានដល់សមបូរណ៍ដោយពណ៌សមបុរារយនិង

កមាលាំងារយ បទថា ជត្ជមន វជា ដសចកតីថាសុនខពួកដនះ
ដន្ទះមានមាចស់ មានាររអារារខ(ដេរកោ) ដទើបមិនររូវ

សមាលប់ បទថា មយមសស វជា ដយើងទាំងឡាយមិនមាន
មាចស់

មិនមានាររអារារខ

ជាសុនខដដលររូវសមាលប់

បទថា ន្នយំ សឃច្ឆច ដសចកតីថាារលដបើយា៉ងដន្ទះ ខដនះ
រដមងមិនដ្មះថា

មានាររសមាលប់ដោយមិនដបលកគាន

បទថា ទុពវ ពល ឃាត្ិោយំ ដសចកតីថាចាំដណកខដនះរដមង
ដ្មះថា ជាាររសមាលប់ដ៏ទុពវល ដរពាះសមាលប់ចាំដពាះ

សុនខទុពវលទាំងឡាយ អធិបាយថា ធមមារពះរាជា
ទាំងឡាយ គួរជិះជាន់ពួកដចារ ពួកដដលមិនដមនដចារ
មិនគួរជិះជាន់ ប៉ុដនតកុនងដ

មានដល់ពួកដចារ

រុាររណ៍ដនះដទសអវីៗមិន

ពួកដដលមិនដមនដចារររឡប់បាន

ទទួលដសចកតីោលប់ ឱ! កនុងដលាកដនះ វរថុដដលមិនគួរ

រដមងរបរពឹរតដៅ ឱ! អធម៌រដមងរបរពឹរតដៅ។

រពះរាជា រទង់ោតប់ពាកយរបស់រពះដពាធិសរវដ

ើយ
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 13
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដទើបរាស់ថា មានលបណិឌ រ ដលាកដឹងឬដទថា សុនខ
ដ្មះឯដណាះសុីដសបក

៊ុមរេ

រពះដពាធិសរវដពាល

ថា ដឹងរពះអងគ រពះរាជារាស់ថា សុនខពួកណាសុី
រពះដពាធិសរវទូលថាពួកសុនខ
ដាំណាក់របស់រពះអងគដនះឯងសុី

ចិញ្ចឹមដដលដៅកនុង

រពះរាជារាស់ថា

ដលាកររូវពិដោធន៍ ដធវើយា៉ងណាដទើបដឹងថា សុនខ
ពួកដន្ទះសុី រពះដពាធិសរវទូលថា ខ្ុាំនឹងសាំដដងដសចកតី
ដដលសុនខពួកដន្ទះសុី រពះរាជារាស់ថា ចូរសាំដដង
ចុះបណិឌ រ រពះដពាធិសរវទូលថា រពះអងគចូរឲ្យន្ទាំពួក
សុនខចិញ្ចឹមកនុងដាំណាក់របស់រពះអងគមក ដ

ឆអឹងដគានិងដមមសបូវភាលាំងមកបនតិច

ើយឲ្យន្ទាំ

រពះរាជាបានរទង់

ដធវើយា៉ងដន្ទះ លាំោប់ដន្ទះរពះដពាធិសរវឲ្យលាយដមម
ជាមួយខួរឆអឹងដគាដ

ើយទូលដល់រពះរាជាដន្ទះថា សូម

រពះអងគចូរឲ្យសុនខពួកដនះផឹក
យា៉ ងដន្ទះដ
ដ

ើយៗ

ើយឲ្យផឹក

រពះរាជារទង់ឲ្យដធវើ

សុនខទាំងឡាយដដលផឹក

ក៏បដន្ទទបង់ដចញមករពមជាមួយដសបកទាំង

ឡាយ រពះរាជារទង់សបាយរពះទ័យថា ដូចជាាររ
ពាករណ៍របស់រពះសពវញ្ូញ ពុទធ

ដទើបបានរទង់ដធវើាររ

បូជារពះដពាធិសរវដោយដសវរចឆ័ររ រពះដពាធិសរវដទើប
14 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

20

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក កុរុង្គវគ្គ កុក្កុរជាតកទី២

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

15

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ារលមុនក៏បានរបរពឹរតដ

ើយដូចគាន

ធមមដទសន្ទដនះមកបនតអនុសនធិដ

រគារទង់ន្ទាំរពះ

ើយ

ដទើបរទង់របជុាំ

ជារកថា រពះរាជាកនុងារលដន្ទះបានមកជារពះអាននទ
បរ ិស័ទដដលដៅសល់ដរៅពីដនះបានមកជាពុទធបរ ិស័ទ
ចាំដណកកុកុារបណិឌ រ គឺដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា កុកុ រជារកទី
ា
២។

៣. លភាោោនីយោរក
អបិ បជសសន ជសមាជន្ន សជលលភិ សលលលក
ី ជោ

ជសជយាវ វឡវា ជភាជជា យុញ្ជ មជញ្ញវ សារថីត្ិ។

(ដសះអាជាដនយយដពាធិសរវ ដពាលថា) ដសះដភា
ជាជានីយ

សូមបីររូវសរទាំងឡាយមុរដ

ើយ

ដដក

ដផអៀង គង់របដសើរជាងដសះោមញ្ញ ដនោរេី អនកចូរ
ទឹមខ្ុាំដោយដរគឿងដរារះទាំងឡាយចុះ។

ចប់ ដភាជាជានីយជារកទី៣។

16 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

22

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ ភោជាជានីយជាតកទី៣
អដ្ឋកកុថា

៣. អដ្ឋកថា លភាោោនីយោរក
រពះោោត
ដជរពន
មួយរូប

ារលរទង់គង់របថាប់ដៅកនុងវរត

រទង់របារពធភិកុខអនកលះបង់ដសចកតីពាយាម

ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ

មានពាកយ

ដផតើមថា អបិ បជសសន ជសមាជន្ន ដូដចនះ។

ដសចកតីពិោតរថា សម័យដន្ទះរពះោោតរាស់

ដៅភិកុដន្ទះមកដ
ខ

ើយរាស់ថា

មានលភិកុខ

បណិឌ រ

បានទទួលរបួសដ

ើយក៏មិន

ទាំងឡាយកនុងារលមុន បានដធវើដសចកតីពាយាមកនុងទី

ដដលមិនដមនកដនលងដៅ

លះបង់ដសចកតីពាយាមដចាល ដូដចនះដ

ើយ រទង់ន្ទាំ

អរីរនិទនមកថា៖

កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិដៅកនុងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

សមបូរណ៍
ដោយអាាររៈទាំងពួងបានជាដសះមងគលរបស់រពះរាជា

ររកូលដសះសិនធពដ្មះ
នគរពារាណសី

ដភាជាជានីយ

រពះដពាធិសរវដន្ទះបរ ិដភាគដភាជន

ស្សូវោលីមានកលិនរកអូបដដលរកោទុក៣ឆ្នាំ ដល់រពម
ដោយរសដផសងៗ

កនុងថាសមាសដដលមានរក្មលមួយ
ដសន ឈរដៅកនុងក្ផទរាបដដលលាបដោយរបស់រកអូប

មានកាំដណើរបួនរបាររប៉ុដណាណះ ោថនទីឈរដន្ទះ

៊ុម

23

ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 17
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថាខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

18

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ ភោជាជានីយជាតកទី៣
អដ្ឋកកុថា

ទូទាំងជមពូទវីប រពះរាជារាស់ថា មានលបា ដសះសិនធព

ដភាជាជានីយ ឬក៏ដសះដក្ទក៏ដោយចុះ ន្ទយទហាន
ដសះដន្ទះ ទទួលរពះររមាស់ដ
ចុះអាំពីរបាោទ

ើយថាវយបងគាំរពះរាជា

ឲ្យន្ទាំដសះសិនធពដភាជាជានីយមក

សូមបីខួលនក៏ពាក់អាវដរារះរគប់របដភទ

ដឡើងជិះដលើខនងដសះសិនធព

ដសៀររពះខ័ឌគ

ដចញអាំពីរពះនគរដៅដូច

ដផលកបដន្ទទរ ទមាលយកងពលទី១ចាប់រពះរាជាបានមួយ
អងគ

ន្ទាំមករបគល់ឲ្យដល់ពលទហានកនុងនគរដ

ើយ

ររឡប់ដៅដទៀរ ទមាលយកងពលទី២ កងពលទី៣ ក៏

ដូចគាន ចាប់រពះរាជាបានរបាាំរពះអងគ យា៉ ងដនះដោយ

របាររដូដចនះ ដ

ើយទមាលយកងពលទី៦ កនុងដវលាចាប់
រពះរាជាអងគទី៦ ដសះសិនធពដភាជាជានីយបានទទួល

រងរបួស

្ម

ូរទុកខដវទន្ទដ៏ខាលាំងខាលរបរពឹរតដៅ

ន្ទយទហានដសះដន្ទះដឹងថា

ទទួលរងរបួស

ដសះសិនធពដន្ទះបាន

ដទើបឲ្យដសះសិនធពដភាជាជានីយដដក

ររង់ទវររពះរាជវាំង ដផតើមដធវើអាវដរារះឲ្យរលុងដដើមបីនិង
ចងអាវដរារះដល់ដសះដក្ទ
ដដកដផអៀងមាខងដន្ទះឯង

ទហានដសះដធវើយា៉ងដន្ទះ
ដសះដនះ

និង

រពះដពាធិសរវទាំងដដល

ដបើកដភនកដឡើងដឃើញន្ទយ

ដទើបគិរថាន្ទយទហាន

៊ុមអាវដរារះដនះដល់ដសះដក្ទ

ដសះ

ដន្ទះក៏មិនអាចទមាលយកងពលទី៧ ចាប់រពះរាជាអងគទី

25

ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 19

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៧បាន

កមមដដលដយើងដធវើទុកដ

ើយនឹងវ ិន្ទសអស់

សូមបីន្ទយទហានដសះដដលមិនមានអនកដរបៀប ក៏និង

វ ិន្ទសអស់ រពះរាជាក៏និងធ្លលក់នូវកនុងកណា
ត ប់ក្ដរបស់

រពះរាជាដក្ទ ដវៀរដយើងដ

ដដើមបីទមាលយ

ើយដសះដក្ទដ្មះថា អាច

កងពលទី៧ដ

ើយចាប់រពះរាជាអងគទី៧

បានរដមងមិនមាន ទាំងដដលដដកដៅដន្ទះឯង ឲ្យដៅ
ន្ទយទហានដសះមកដ

ើយដពាលថា

មានលន្ទយ

ទហានដសះសមាលញ់ ដវៀរដយើងដចញដ

ើយ ដ្មះថា

ចាប់រពះរាជាអងគទី៧បានរដមងមិនមាន

ដយើងនឹ ងមិន

ដសះដក្ទដដលអាចដដើមបីទមាលយកងពលទី៧
ដធវើកមមដដលដយើងដធវើដ

ដរារកដឡើង ដ

ដ

ើយ

ើយឲ្យវ ិន្ទស ដលាកចូរឲ្យដយើង

ើយពាក់អាវដរារះចុះ រគាដពាលដ

ដទើបដពាលគាថាដនះថា៖

ធ អាជាដនយយ ររូវកូនសរមុរដ
ដសះសិនព

ើយ

យ
ើ

សូមបីដដកដផអៀងមាខង គង់របដសើរជាងដសះោមញ្ញ មានល
ន្ទយោរេី អនកចូរទឹមខ្ុាំដ

យ
ើ ដចញចាាំងចុះ។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះបទថា អបិ បជសសន ជសមាជន្ន

បានដល់សូមបីដដកដោយដផអៀងមាខង បទថា សជលលភិ ស
លលលីកជោ

ដសចកតីថា

ជាអនកររូវសរទាំងឡាយដ

ើយ

បទថា ជសជយាវ វឡវា ជភាជជា ដសចកតីថា ដសះោមញ្ញ
20 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ

26

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ ភោជាជានីយជាតកទី៣
អដ្ឋកកុថា

ដដលមិនបានដកើរកនុងររកូលដសះសិនធពដ្មះថា វឡវ

ដសះដភាជាជានីយសិនធព ដ្មះថា ជភាជឈ ដូដចានះ ដសះ
ដភាជាជានីយដន្ទះឯង សូមបីររូវកូនសរមុរដ

ើយ ក៏

គង់របដសើរជាង ឧរតមជាងដសះោមញ្ញ ដន្ទះដោយបទ
ថា យុញ្ជ មជញ្ញវ សារថី ដនះរពះដពាធិសរវដពាលថា ដរពាះ
ដ

រុដដលដយើងដនះឯង

សូមបីនិងដៅដោយអាាររ

យា៉ ងដនះ ក៏គង់របដសើរជាងដូដចានះ អនកចូរទឹមខ្ុាំចុះ កុាំ

ទឹមដសះដក្ទដឡើយ។

ន្ទយទហានដសះ
ដរារកដឡើង

រុរបួ
ាំ សដ

ជួយរគារពះដពាធិសរវឲ្យ
ើយ

ពាក់អាវដរារះាររពារ

ដរៀបរយអងគុយដលើខនងរបស់រពះដពាធិសរវដន្ទះ ទមាលយ
កងពលទី៧ ចាប់រពះរាជាអងគទី៧ ដ ើយរបគល់ឲ្យ
ដល់ទហានរបស់រពះរាជា

មនុសសទាំងឡាយន្ទាំរពះ

ដពាធិសរវមការន់ទវររពះរាជវាំង រពះរាជាដសតចដចញ
មកដដើមបីទររពះដនររដមើលរពះដពាធិសរវដន្ទះ

រពះ

ដពាធិសរវទូលរពះរាជាថា បពិររមហារាជ រពះអងគកុាំ
សមាលប់រពះរាជាទាំង៧ដន្ទះដឡើយ
ដ

ចូរឲ្យដធវើកិចចសនា

ើយដោះដលងដៅ រពះអងគចូររបទនយសដដលនិង

គបបីរបទនដល់ខុាំ្និងន្ទយទហានដសះ ឲ្យដឆ្ពះដល់

27

ប្រែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ប្រែនិងប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
ជលឿម សុ
សុភាភាពព 21

ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថាខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

22

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក កុរុង្គវគ្គ អាជញ្ញជាតកទី៤

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

23

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

មតងៗ

ដសះោមញ្ញ ទាំងឡាយដរងោបសូនយ

ារលដន្ទះ កនុងទីដន្ទះ។

កនុង

ចប់ អាជញ្ញជារកទី៤។

៤. អដ្ឋកថា អាជញ្ញ ោរក
រពះោោត

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់របារពធភិកុអន
ខ កលះបង់ដសចកតីពាយាមដូចគាន ដទើប

រាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា យទា យទា
ដូដចនះ។
រពះោោត រាស់ដៅភិកុដន្ទះមកដ
ខ

ើយរាស់

ថា មានលភិកុខ បណិឌ រទាំងឡាយកនុងារលមុន ជាអនក

បានទទួលារររបហារដ
ដសចកតីពាយាមដដរ ដ

ើយក៏ដោយ

ក៏មិនលះបង់

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមក ដូច

រដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងនគរពារាណសី រពះរាជា៧អងគន្ទាំគានដឡាម
ព័ទធរពះនគរទុក

ដោយន័យមានកនុងដរឿងមុនដន្ទះឯង

លាំោប់ដន្ទះអនកចាាំងរបចាាំរេមានក់

បានទឹមរេមាន

24 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ

30

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ អាជញ្ញជាតកទី៤
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ដសះសិនធពបងបអូន២កាលដចញអាំពីរពះនគរ

ទមាលយ

កងពល៦ កងពលបានចាប់រពះរាជា៦អងគទុក ខណៈ
ដន្ទះដសះដដលជាបងបានទទួលរងរបួស

ោរេីដទើប

បញ្ូជ នរេមការន់ទវររពះរាជវាំង ដោះដសះដដលជាបង
ដចញអាំពីរេ ដធវើអាវដរារះឲ្យធូរ ដ ើយឲ្យដដកដផអៀងមាខង
ដផតើមនិងពាក់អាវដរារះដល់ដសះដក្ទ

រពះដពាធិសរវ

ដឃើញដូដចានះ ដទើបគិរដោយន័យដូចដរឿងមុនដន្ទះឯង
ដ

ើយឲ្យដៅោរេីមក

ទាំងដដលដដកដៅដន្ទះឯង

បានដពាលគាថាដនះថា ៖
ដសះអាជាដនយយ ដធវើនូវសនទុះកនុងទីណា កនុងារល
ណាមតងៗ ឬកនុងខណៈណា កនុងមណឌលចមាាំងណា
កនុងារលណាមតងៗដសះោមញ្ញទង
ាំ ឡាយ ដរងោប
សូនយកនុងារលដន្ទះ កនុងទីដន្ទះ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា យទា យទា បានដល់

កនុងារលណាៗ កនុងបណា
ត ដវលារពឹកជាដដើម បទថាយត្ថ
បានដល់កុងទី
ន
ណាគឺកុនងផលូវ ឬសមរភូមិ បទថា យទា គឺ

កនុងខណៈណា បទថា យត្ថ យត្ថ បានដល់កុនងសមរភូមិ

ជាដរចើន ដូចជាកងពល៧កង បទថា យទា យទា បាន

31

ប្រែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ប្រែនិងប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
ជលឿម សុ
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដល់កុនងារលណាៗ គឺកុនងារលដដលបានទទួលរបួស

ឬមិនបានទទួល បទថា អាជជញញ ករុជត្ ជវត្ំ ដសចកតីថា

ដសះអាជាដនយយ គឺដសះសិនធពមានខលួនដ៏របដសើរ អនក

មានសភាវៈ

ដឹងទូដៅដល់ដ

ោរេីសបាយ

រុដដលចិរតរបស់ន្ទយ

ដរបើកមាលាំងដសចកតីរ

័សរ

ួនគឺ

ពាយាម របារពធដសចកតីពាយាម បទថា ហាយនតិ ត្ត្ថ វា

ឡវា ដសចកតីថា ារលដសះអាជាដនយយដន្ទះដរបើកមាលាំង
ដសចកតីរ

័ សរ

ួន គឺសនទុះដសះោមញ្ញ ដពាលគឺដសះ

ដរៅអាំពីដនះរដមងេយដចញដៅ ដរពាះដូដចានះអនកចូរទឹម
ចាំដពាះដយើងប៉ុដណាណះកនុងរេដនះ។
ដ

ោរេី រគារពះដពាធិសរវឲ្យដរារកដឡើង ទឹ មរេ

ើយទមាលយកងពលទី៧ ន្ទាំយករពះរាជាអងគទី៧មក

បររេមការន់ទវររពះរាជវាំង

ដ

ើយដោះដសះសិនធព

ដោយន័យដូចដរឿងមុនដន្ទះឯង ដ

ើយក៏ោលប់ដៅ រពះ

រពះដពាធិសរវដដកដផអៀងមាខង ថាវយឱវទដល់រពះរាជា

រាជាបញ្
ជ ឲ្យដធវើ្បនកិចចសរ ីរៈ របស់រពះដពាធិសរវ
ដន្ទះ ដ

ើយដធវើសារារៈដល់ន្ទយោរេីរបចាាំរេ រទង់

រគងរាជសមបរតិដោយធម៌
ដ

ដោយដសមើ

ើយ បានដសតចដៅាមយថាកមម។

ដោយទិវងគរ

26 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ

32

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ តិត្ថជាតកទី៥
អដ្ឋកកុថា

រពះោោត

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមក

ដ

ើយរទង់របារសសចចៈ កនុងដវលាចប់សចចៈ ភិកុដន្ទះ
ខ
ាាំងដៅកនុងដោាបរតិផល
រពះោោតរទង់របជុាំ

ជារកថា រពះរាជាកនុងារលដន្ទះ បានមកជារពះអាននទ
ដេរៈ
ោរេីបានមកជារពះោរ ីបុរត
ចាំដណកដសះ
សិនធពបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា អាជញ្ញជារកទី៤។

៥. រិរថោរក
អញ្ញមជញ្ញេិ ត្ិជត្ថេិ អសសំ បាជយេិ សារថិ

អច្ឆចសនសស បុរជិ សា បាយាសសសបិ ត្ប្បត្ីត្ិ។

(អាមារយដពាធិសរវ ដពាលថា) មានលោរេី អនក
ចូរញា
ុ ាំងដសះឲ្យផឹកទឹក

ដក្ទៗចុះ
រជុលដ

ាមកាំពង់ទឹកទាំងឡាយ

ឯដសះដឆអរដោយបាយាស

ដោយាររសុី

ើយ (រដមងមិនររូវាររបរ ិដភាគដទៀរដទ)។

ចប់ រិរជា
ថ រកទី៥។
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេចីសោយ
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ភាភា
ព ព 27
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ោជោ
ជលឿមសុសុ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៥. អដ្ឋកថា រិរថោរក
រពះោោត

ារលគង់របថាប់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់របារពធភិកុដដលធ្ល
ខ
ល ប់ជាជាងមាសមួយរូប ដដលជា

សទធិវ ិហារ ិករបស់រពះធមមដសន្ទបរី ដទើបរាស់រពះធមម

ដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា អញ្ញ មជញ្ញេិ ត្ជិ ដ្ឋេិ ដូដចនះ

អាសយា នុសយញញណ រដមងមានដល់រពះពុទធទាំងឡាយ
ប៉ុដណាណះ រដមងមិនមានដល់អនកដក្ទ ដរពាះដូដចានះ រពះ
ធមមដសន្ទបរីដទើបមិនដឹងអាសយៈគឺ

អធាស្ស័យនិង

អនុស័យ គឺកិដលសដដលអាស្ស័យនូវកនុងសន្ទតនរបស់

សទធិវ ិហារ ិក ដរពាះដសចកតីដដលខលួនមិនមាន អាសយានុ

សយញញណ ដទើបរបាប់នូវអសុភកមមោឋនប៉ុដណាណះ អសុភ
កមមោឋនដន្ទះ
ដរពាះដ

មិនជាទីសបាយដល់សទធិវ ិហារ ិកដន្ទះ

រុអីវ? ដរពាះបានឮថា សទធិវ ិហារ ិករបស់រពះ

ធមមដសន្ទបរីដន្ទះ
មាសប៉ុដណាណះ រ

ធ្លលប់ដកើរកនុងររកូលរបស់ជាង

ូរដល់៥០០ជារិ ដរពាះដ

រុដូដចនះ

អសុភកមមោឋន ដទើបមិនជាទីសបាយដល់សទធិវ ិហារ ិក
ដន្ទះ ដរពាះជាអនកធ្លលប់ោាំចាំដពាះាររដឃើញមាសពណ៌
រក

មប៉ុដណាណះ

អស់ដវលាយូរសទធិវ ិហារ ិកដន្ទះមិន

28 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ តិត្ថជាតកទី៥
អដ្ឋកកុថា

អាចដធវើ

សូមបីររឹមដរនិមិរតឲ្យដកើរដឡើងកនុងកមមោឋន

ដន្ទះ ឲ្យដវលាកនលងដៅ៤ដខ រពះធមមដសន្ទបរីារល
មិនអាចឲ្យរពះអរ

រតដល់សទធិវ ិហារ ិករបស់ខួលន ដទើប

គិរថា ភិកុដនះនិ
ខ
ងជាពុទធដវដនយយពិររបាកដ ដយើងនឹ ង
ន្ទាំដៅារន់សមានក់របស់រពះរថាគរ ដទើបន្ទាំសទធិវ ិហារ ិកដន្ទះ ដៅារន់សមានក់របស់រពះោោតដោយខលួនឯង

អាំពីរពឹក រពះោោតរាស់សួរថាោរ ីបុរតដលាកន្ទាំភិកុខ

មួយរូបមកឬ

៎ន រពះោរ ីបុរតរារបទូលថា បពិរររពះ

អងគដ៏ចដរមើន

ខ្ុាំរពះអងគបានឲ្យកមមោឋនដល់ភិកុដនះ
ខ
ប៉ុដនតភិកុដនះមិ
ខ
នអាចដធវើ
សូមបីររឹមដរនិមិរតឲ្យដកើរ

ដឡើង ដោយដវលាកនលងដៅ៤ដខ ខ្ុាំរពះអងគគិរថា ភិកុខ
ដនះនិងជាពុទធដវដនយយ
អនកដដលរពះពុ ទធជាមាចស់និង
គបបីរទង់ដណន្ទាំ ដទើបបានន្ទាំមការន់សមានក់របស់រពះ
អងគ។
រពះោោតរាស់សួរថា

ោរ ីបុរតដលាកឲ្យកមម-

ោឋនរបដភទណាដល់សទធិវ ិហារ ិករបស់ដលាក?

រពះ

ោរ ីបុរតរារបទូលថា បពិរររពះដ៏មានរពះភាគ ខ្ុាំរពះ
ករុណាឲ្យអសុភកមមោឋនដល់ដលាក រពះោោតរាស់
ថា

ោរ ីបុរតដលាកមិនមានញាណ

ដរគឿងដឹង
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ប្រែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ប្រែនិងប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
ជលឿម សុ
សុភាភាពព 29

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

អធាស្ស័យ និងអនុស័យរបស់សរវទាំងឡាយ ដលាក
ដៅសិនចុះ ដវលាលាងចដលាកមក គបបីន្ទាំសទធិវ ិហារ ិក
របស់ដលាកដៅផង រពះោោតរទង់ឲ្យរពះោរ ីបុរតដៅ
យា៉ ងដនះដ

ើយ បានឲ្យសាំពរ់ដសលៀក និងចីវរដដលគួរ

ដពញចិរតដល់ភិកុដន្ទះ
ខ
ដ

បិណឌបារកនុងស្សុក

ដ

ើយរទង់ន្ទាំភិកុដន្ទះចូ
ខ
លដៅ

ឲ្យរបស់ទាំពារបស់ឆ្ន់ដ៏របណិរ

មដោយភិកុខសងឃពួកធាំ

ររឡប់មការន់រពះ

វ ិហារដទៀរ រទង់ញា
ុ ាំងដវលាក្េងឲ្យកនលងដៅកនុងរពះគនធ-

កុដិ លមមដវលាលាងចរទង់ន្ទាំភិកុដន្ទះរាច់
ខ
ចារ ិកដៅកនុង

រពះវ ិហារ

អមពវ ័នត ដ

ដ

ើយរទង់និមិរតស្សះដបាកខរណីមួយកនុង

ើយរទង់និមិរតគុមពឈូកធាំកុនងស្សះដបាកខរណី

ដន្ទះ និងរទង់និមិរតផ្កាឈូកធាំមួយផ្កាកនុងគុមពឈូកដន្ទះ

ដ

ើយរបាប់ឲ្យអងគុយចុះដោយរពះររមាស់ថា

ដលាកចូរអងគុយសមលឹងដមើលផ្កាឈូកដនះ

ចូលរពះគនធកុដិ
ដរឿយៗ

ដ

ភិកុខ

ើយដសតច

ភិកុខដន្ទះសមលឹងដមើលផ្កាឈូកដន្ទះ

រពះដ៏មានរពះភាគរទង់ឲ្យផ្កាឈូកដន្ទះសវិរ

ស្សដពាន ផ្កាឈូកដន្ទះ ារលភិកុដន្ទះសមល
ខ
ឹងដមើលដៅ
ដន្ទះឯងបានសវិរបតូរពណ៌ដៅ
ារលដបើយា៉ងដន្ទះ
ររបករបស់ផ្កាឈូកដន្ទះ

ក៏រជុះដៅាាំងអាំពីររបកជុាំ

30 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ តិត្ថជាតកទី៥
អដ្ឋកកុថា

វ ិញខាងដរៅ

បានរជុះដៅអស់ដោយដពលមួយរ ាំដពច

រអាំពីដន្ទះដកសរក៏រជុះដៅសល់ដៅដរដផលឈូក

ភិកុខ

ដន្ទះដឃើញដូដចានះដទើបគិរថា ផ្កាឈូកដនះមានសភាព
ោអរគួរដមើល

ប៉ុដនតមិនយូរប៉ុន្ទមនពណ៌របស់វក៏ដរប

របួលដៅ ររបកនិងដកសររជុះអស់ដៅ សល់ដៅររឹម
ដរដផលប៉ុដណាណះ

ដសចកតីចាស់ជរាដល់ផ្កាឈូកមាន

សភាពដបបដនះយា៉ ងណា និងមិនដល់រាងារយរបស់
ដយើង

សង្កខរទាំងឡាយមិនដទៀង

៎ន ដទើបដផតើមចដរមើន

វ ិបសសន្ទ រពះោោតរទង់រជាបថា ចិរតរបស់ភិកុដន្ទះ
ខ

ដឡើងារន់វ ិបសសន្ទ
ដន្ទះឯង

ដ

ើយរបថាប់ដៅកនុងរពះគនធកុដិ

រទង់បដញ្ចញពនលឺភឺលជះដៅដ

ើយរាស់រពះ

គាថាដនះថា៖
ដលាកចូរាររ់ដសចកតីដសនហារបស់ខួនដចញ
ល

ដូច

បុគល
គ ាររ់ផ្កាដារមុទ ដដលដកើរកនុងសរទារល ដលាក
ចូរកោងផលូវក្នដសចកតីសប
ង ់ដរពាះរពះនិពាវន
សាំដដងទុកដ
ដ

រថាគរ

យ
ើ ។

កនុងដវលាចប់គាថា ភិកុដន្ទះសដរមចរពះអរ
ខ
រត
ើយគិរថា ដយើងជាអនករួចផុរដ ើយចាកភពទាំងពួង

ដទើបបនលឺឧទនដោយគាថាទាំងឡាយ

មានជាដដើមថា
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 31
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដយើងដនះមានធម៌ដដលជាដរគឿងដៅចប់ដ
ឆនទៈកនុងចិរតបរ ិបូរណ៍ដ

ើយ

រទរទង់ទុកដៅរាងារយ

ើយ

មានអាសវៈអស់ដ

ើយ

រគាចុងដរារយមានសីល

បរ ិសុទធ មានឥង្រនទីយ៍ាាំងមាាំដោយលអ រួចផុរដ
រពះច័នទរច
ួ ផុរចាកអាំពីមារ់របស់រា
បដន្ទទបង់មនទិលទាំងពួង

មាន

ូដូដចានះ

ើយដូច
ដយើង

ដដលដធវើដសចកតីងងឹរនូវភាព

ងងឹរងងល់អនធាររដរពាះដមា

ៈ

ឲ្យោច់អស់ដ

ើយ

ដូចរពះអាទិរយមានរសមីទាំងពាន់ អនកកោងដធវើដសចកតី
ភលឺចិញ្
ច ចដោយពនលឺ កនុងក្ផទដមឃដូដចានះ។
រគាបនលឺឧទនដ ើយ ដទើបមកថាវយបងគាំរពះដ៏មាន
រពះភាគ

ចាំដណករពះោរ ីបុរតក៏មកថាវយបងគាំរពះ

ោោតដ

ើយបានន្ទាំសទធិវ ិហារ ិករបស់ខួនដៅ
ល
ដាំណឹង

ដនះដកើររបាកដកនុងរវងភិកុខទាំងឡាយ ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ
អងគុយពណ៌ន្ទរពះគុណរបស់រពះទសពលដៅកនុងដរាង

ធមមសភាថា អាវុដោទាំងឡាយ រពះោរ ីបុ រតដេរៈមិន
ដឹងអធាស្ស័យសទធិវ ិហារ ិករបស់ខួន
ល

អាសយានុសយញ្ញណ
បានរបទនរពះអរ

ដរពាះមិនមាន

ប៉ុដនតរពះោោតរទង់រជាប

រត រពមដោយបដិសមភិទដល់ភិកុខ

ដន្ទះ ដោយដពលមួយក្េងប៉ុដណាណះ ឱ! ដ្មះថារពះពុទធ
32 ប្រែនិ
ប្រ
និងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ តិត្ថជាតកទី៥
អដ្ឋកកុថា

ទាំងឡាយរទង់មានអានុភាពដរចើន
មកដ

ើយ

រពះោោតដសតច

របថាប់គង់ដលើអាសនៈដដលរារលដ

ើយ

រាស់សួរថា ភិកុទាំ
ខ ងឡាយឥឡូវដនះពួកដលាកអងគុយ
សនទន្ទគានដោយដរឿងអវី? ភិកុទាំ
ខ ងឡាយរារបទូលថា

បពិរររពះដ៏មានរពះភាគ

ពួកខ្ុាំរពះអងគអងគុយសនទន្ទ

គានដោយដរឿងដក្ទក៏មិនដមនដដរ

ដរអងគុយសនទន្ទគាន
ដោយដរឿងរពះញាណរបស់រពះអងគ ដដលជាដរគឿងដឹង
អធាស្ស័យ និងអនុស័យ ក្នសទធិវ ិហារ ិករបស់រពះធមម
ដទសន្ទបរីដន្ទះប៉ុដណាណះរពះអងគ។ រពះោោតរាស់
ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ខដនះមិនគួរអោចរយ ឥឡូវដនះ
រថាគរដន្ទះជារពះពុទធដ ើយ
រដមងដឹងអធាស្ស័យ
របស់ភិកុដន្ទះ
ខ

សូមបីកុនងារលមុន

អធាស្ស័យរបស់ភិកុដន្ទះដូ
ខ
ចគាន

ដ

រថាគរក៏ដឹង
ើយរទង់ន្ទាំអរីរ

និទនមកដូចរដៅដនះ៖

កនុងអរីរារល
ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងនគរពារាណសី
កនុងារលដន្ទះរពះដពាធិ

សរវដពាលអរថ និងធម៌ដល់រពះរាជារពះអងគដន្ទះ កនុង
ារលដន្ទះ ពួកអនកឃ្វវលដសះឲ្យដសះោមញ្ញ ដជើងខចក
ងូរទឹកមុនដសះដក្ទ

កនុងកាំពង់ទឹកដដលដសះមងគល
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ែ និងកែស
ួលសេចីសក្ត
ីដោយភិភិែ
កុខ្ខុ ចន្ទ
តោ លឿម
ភាភា
ព ព 33
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
លម្រ
សសចែត
ោយ
ចនទជោ
ជោជោ
ជលឿមសុសុ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

របស់រពះរាជាងូរ ដសះមងគលររូវឲ្យចុះកាំពង់ទឹកដដល
ដសះោមញ្ញ ងូរ ដទើបសអប់មិនរបាថាននិងចុះ អនកឃ្វវល
ដសះមករារបទូលចាំដពាះរពះរាជាថា បពិរររពះសមមរិ
ដទព

ដសះមងគលមិនរបាថាននិងចុះកាំពង់ទឹករពះអងគ

រពះរាជារទង់បញ្
ជ រពះដពាធិសរវដៅថា
ដលាកចូរដៅ ចូរដឹងថាដរពាះដ
កាំពង់ទឹកដទើបមិនចុះ
ដ

មានលបណិឌ រ

រុអីវ ដសះររូវដគឲ្យចុះ

រពះដពាធិសរវទូលទទួលបញ្
ជ

ើយដៅារន់មារ់សឹង
ទ ររួរដមើលដសះក៏ដឹងថា ដសះ

មិនមានដរាគ ដទើបគិរជញ្ជឹងថា ដរពាះដ

រុអីវ

៎ន ដសះ

ដនះដទើបមិនចុះកាំពង់ទឹកដនះ ដទើបគិរថា ដសះដក្ទនឹ ង
ងូរកដនលងកាំពង់ទឹកដនះមុន

ដោយដ

រុដន្ទះ

ដន្ទះដឃើញនឹងរដងាៀសដទើបមិនចុះកាំពង់ទឹក ដ

ដសះ
ើយសួរ

ពួកមនុសសអនកឃ្វវលដសះថា អនកដ៏ចដរមើនកដនលងកាំពង់
ដនះអនកទាំងឡាយឲ្យដសះអវីងូរមុន ពួកអនកឃ្វវលដសះ
ដពាលថា
ដក្ទ

បពិររន្ទយ

ឲ្យដសះោមញ្ញ ងូរមុនដសះ

រពះដពាធិសរវដឹងអធាស្ស័យរបស់ដសះដន្ទះថា

ដសះដនះរដងាៀសដទើបមិនរបាថាននឹងងូរ កដនលងកាំពង់ដនះ
ដរពាះខលួនជាដសះមានគុណសមបរតិ ាររឲ្យដសះដនះងូរ
កនុងកាំពង់ដក្ទដទើបគួរ ដទើបដពាលថា ដលាកអនកឃ្វវល
34 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ

40

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវភាគ២
គ្គ តិត្ថជាតកទី៥
អដ្ឋកកុថា

ដសះដ៏ចដរមើន សូមបីបាយបាយាសដដលផសាំដោយទឹក
ដោះថាល

ទឹកឃមុាំ

និងសារអាំដៅ

ារលបុគគលបរ ិដភាគ

ដរឿយៗមុន រដមងមានដសចកតីធុញ ដសះដនះងូរកដនលង
កាំពង់ដនះដរចើនរគា ខាងដដើមពួកអនកចូរឲ្យដសះដន្ទះចុះ
ារន់កាំពង់ដក្ទ ដ

ើយឲ្យងូរនិងផឹក ដទើបដពាលគាថា

ដនះថា៖
មានលន្ទយោរេី

អនកចូរញា
ាំ ដសះឲ្យងូរនិងផឹក
ុ ង

ទឹក ាមកាំពង់ទឹកទាំងឡាយដក្ទចុះ ឯដសះដឆអរដោយ
បាយបាយាស ដោយាររសុរី ជុលដ

យ
ើ
(រដមងមិនររូវ

ាររបរ ិដភាគដទៀរដទ)
បណា
ត បទទាំងដន្ទះបទថា អញ្ញមជញ្ញេិ ដញកស័ពទ

ដចញជា អជញ្ញេិ អជញ្ញេិ ដរបថាដក្ទៗ បទថា បាជយេិ
ដរបថាចូរឲ្យផឹក ដនះជារបធ្លនធម៌ដទសន្ទ អធិបាយ

ថា ចូរឲ្យងូរនិងផឹក បទថា អច្ឆចសនសសៈ ដនះជាឆដឋីវ ិភរតិ
ដរបើកុងអរថ
ន
ក្នររិយាវ ិភរតិ អធិបាយថា សុីដលើស គឺ

បរ ិដភាគដលើស បទថា បាយាសសសបិ ត្ប្បត្ិ ដសចកតីថា

រដមងដឆអរគឺជាអនកដឆអរ ជាអនកដដលដគចិញ្ចឹមដមើលដឆអរ
ដ

ើយ

សូមបីដោយបាយមធុបាយាសដដលផសាំដោយ
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 35
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ទឹកដោះថាលជាដដើម
ដទៀរ

រដមងជាអនកមិនររូវាររបរ ិដភាគ

ដរពាះដូដចានះដសះដនះក៏និងដល់ដសចកតីលម
ម

ដរពាះាររងូររបចាាំកដនលងកាំពង់ទឹកដនះ

អនកចូរឲ្យងូរ

កដនលងកាំពង់ដក្ទចុះ។
អនកឃ្វវលដសះពួកដន្ទះ បានោតប់ពាកយរបស់រពះ
ដពាធិសរវដន្ទះដ

ើយ ដទើបឲ្យដសះចុះកាំពង់ដក្ទ ឲ្យផឹក

និងឲ្យងូរកនុងដវលាដដលដសះផឹកទឹកដ

ើយងូរ

រពះ

ដពាធិសរវបានមការន់សមានក់រពះរាជា រពះរាជារាស់
សួរថា មានលន្ទយ ដសះងូរនិងផឹកដ

ើយឬ រពះដពាធិ

សរវរារបទូលថា បពិរររពះសមមរិដទព ដសះដន្ទះផឹក
និងងូរដ

ើយ

រពះរាជារាស់សួរថា

ពីដាំបូងដរពាះ

ដ

ដសះដទើបមិនរបាថាននិងចុះ?

រពះដពាធិសរវ

រុអីវ

រារបទូលថា បពិរររពះសមមរិដទព ដរពាះដ
ដនះ ដ

ើយរារបទូលដ

រុដ្មះ

រុទាំងពួង រពះរាជារាស់ថា

ឱ!អនកជាបណិឌ ររដមងដឹងអធាស្ស័យរបស់សរវរិរចាឆន
មានសភាពយា៉ ងដនះ

ដ

ើយរបទនយសធាំដល់រពះ

ដពាធិសរវ កនុងដវលាអស់អាយុបានដសតចដៅាមយថា
កមមដ ើយ ចាំដណករពះដពាធិសរវក៏បានដៅាមយថា
កមមដូចគាន។
36 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ មហិឡាមុខជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយរថាគរ

ដឹងអធាស្ស័យរបស់ភិកុដនះ
ខ

កនុងដពលដនះប៉ុដណាណះក៏
មិនដមនដដរ សូមបីកុងារលមុ
ន
នក៏ដឹងដូចគាន រគារទង់ន្ទាំ

រពះធមមដទសន្ទដនះមកបនតអនុសនធិដ

ើយ

ដទើបរទង់

របជុាំជារកថា ដសះមងគលកនុងារលដន្ទះ បានមកជា

ភិកុរូខ បដនះ

រពះរាជាកនុងារលដន្ទះ បានមកជារពះ
អាននទ ចាំដណកអាមារយដដលជាបណិឌ រកនុងារលដន្ទះ

បានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា រិរជា
ថ រកទី៥។
៦. ម្ហិឡាម្ុខោរក

បុរាណជច្ឆរាន វជច្ឆ នស
ិ មម មេិឡាមុជោ ជបាថយមានុច្ឆរ ិ

សុសញ្ញោនំ េិ វជច្ឆ និសមម គជុត្តជមា សពវគុជណសុ អដ្ឋឋត្។
ិ

ម
ដ

(អាមារយដពាធិសរវ ដពាលថា) ដាំរ ីដ៏ឧរតមដ្មះ

ិឡាមុខៈ បានោតប់ពាកយរបស់ដចារទាំងឡាយមុន

ើយ ក៏របរពឹរតាម បានដបាកសមាលប់

ដ
ម ាំរ ី លុះបាន

ោតប់ពាកយពួកដលាកអនកមានខលួនសរងួមលអដ

បានាាំងដៅកនុងគុណរគប់យា៉ង។

ចប់ ម

ើយ

ក៏

ឡា
ិ មុខជារកទី៦។
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ែ និងកែស
ួលសេចីសក្ត
ីដោយភិភិែ
កុខ ្ខុ ចន្ទ
តោ លឿម
ភាភា
ព ព 37
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
លម្រ
សសចែត
ោយ
ចនទជោ
ជោជោ
ជលឿមសុសុ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៦. អដ្ឋកថា ម្ហិឡាម្ុខោរក
រពះោោត

ារលគង់ដៅកនុងរពះវ ិហារដវឡុវ ័ន

រទង់របារពធរពះដទវទរត ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ
មានពាកយដផតើមថា ជបារាណជច្ឆរាន វជច្ឆនិសមម ដូដចនះ។

ដសចកតីពិោតរថា រពះដទវទរតដធវើឲ្យរពះបាទអជារ

សរតុកុមាររជះថាលដ ើយ
ញា
ុ ាំងលាភសារារៈឲ្យដកើរ
ដឡើង អជារសរតុកុមារឲ្យកោងវ ិហារ ររង់រាំបន់គយា

សីសៈ ដដើមបីរពះដទវទរត ដ

ើយន្ទាំដៅនូវដភាជនស្សូវ

ោលីមានកលិនរកអូបដដលរកោទុក៣ឆ្នាំ មួយក្េង៥០០
សាំរាប់ដោយរសពិដសសដផសងៗ ដរពាះអាស្ស័យលាភ
សារារៈ បរ ិវររបស់រពះដទវទរតដទើបដរចើនដឡើងៗ រពះ
ដទវទរតរពមទាំងបរ ិវរដៅកនុងវ ិហារដន្ទះឯង

ដន្ទះមានសមាលញ់២ន្ទក់
សមាលញ់២ន្ទក់ដន្ទះ

សម័យ

ជាអនករកុងរាជរគិះ

កនុង
មានក់បួសកនុងសមានក់របស់រពះ

ោោត មានក់បួសកនុងសមានក់របស់រពះដទវទរត សមាលញ់

ទាំងពីរន្ទក់ដន្ទះ

រដមងដឃើញគាននិងគានកនុងទីដន្ទះៗ

សូមបីដៅវ ិហារក៏នូវដឃើញគាន រមកក្េងមួយភិកុដដលជា
ខ

សិសសរបស់រពះដទវទរត

ដពាលដល់ភិកុដដលបួ
ខ
សកនុង

សមានក់របស់រពះោោតថា អនកមានអាយុដលាករាច់
38 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ មហិឡាមុខជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

ដៅបិណឌបារ មានដញើស

ូរមករាល់ៗក្េងដធវើអីវ ដលាក

អងគុយកនុងវ ិហារនូវរាំបន់គយាសីសៈប៉ុដណាណះ និងបាន
បរ ិដភាគដភាជនឆ្ងញ់ដោយរសពិដសសដផសងៗ បាយ
បាយាសមានសភាពដបបដនះ
ដលាកនិងរស់ដៅដោយទុកខដធវើអីវ

មិនមានកនុងវ ិហារដនះ
របដយាជន៍អីដ
វ ល់

ដលាក ាររមការន់គយាសីសៈអាំពីរពឹកដ

ើយបរ ិដភាគ

យាគូ

ើយបរ ិដភាគ

ទាំពារបស់គួរទាំពា១៨របដភទ

ដ

ដភាជនឆ្ងញ់ដោយរសពិដសសដផសងៗមិនគួរឬ
ដន្ទះររូវដគបបួលដរឿយៗ

ជាអនករបាថាននិងដៅ

ដផតើមអាំពីដន្ទះ ដទើបដៅារន់គយាសីសៈបរ ិដភាគដ
ក៏មការន់វរតដវឡុវ ័នវ ិញ

បាាំងទុកបានរ

ភិកុខ

ចាប់

ើយ

រមកភិកុខដន្ទះមិនអាចបិទ

ូរដៅ មិនយូរប៉ុន្ទមន ដាំណឹងក៏របាកដ

ថា ភិកុដន្ទះដៅារន់
ខ
គយាសីសៈ បរ ិដភាគភរតដដលដគ
ឧបោឋករពះដទវទរត លាំោប់ដន្ទះ សមាលញ់ទាំងឡាយ
ន្ទាំគានសួរភិកុដន្ទះថា
ខ
អនកមានអាយុ បានឮថា ដលាក

បរ ិដភាគភរត ដដលដគឧបោឋកដល់រពះដទវទរតពិរដមន
ឬ? ភិកុដន្ទះដពាលថា
ខ
នរណាដពាលយា៉ ងដនះ សមាលញ់
ពួកដន្ទះដពាលថា អនកឯដណាះនិងអនកឯដណាះដពាល
ភិកុដន្ទះដពាលថា
ខ
អនកមានអាយុទាំងឡាយ ខ្ុាំដៅារន់
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 39
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

គយាសីសៈបរ ិដភាគពិរដមន ប៉ុដនតរពះដទវទរតមិនបាន
ឲ្យភរតដល់ខុាំ្

អនកដក្ទៗឲ្យ

ភិកុជាសមា
ខ
ល ញ់ដពាលថា

អនកមានអាយុ រពះដទវទរតជាសររូវចាំដពាះរពះពុទធ ជា
អនករទុសស
ត ីល
ដ

ញា
ុ ាំងរពះបាទអជារសររូវឲ្យរជះថាល

ើយញា
ុ ាំងលាភសារារៈ ឲ្យដកើរដល់ខួលនដោយមិនររូវ

ាមធម៌

ដលាកបួសកនុងោសន្ទដដលជាដរគឿងន្ទាំ

ដចញចាកទុកខយា៉ងដនះ

ដ

ើយបរ ិដភាគដភាជនដដល

ដកើរដឡើងដល់រពះដទវទរត

ដោយមិនរបក្ពាមធម៌

ដឡើយ មកចុះ ដយើងទាំងឡាយនិងន្ទាំដលាកដៅារន់
សមានក់របស់រពះោោត
ោលាធមមសភា

ដ

ើយន្ទាំភិកុដន្ទះមការន់
ខ

រពះោោតលមមរទង់ដឃើញភិកុដន្ទះ
ខ

ប៉ុដណាណះ ដទើបរាស់សួរថា ភិកុទាំ
ខ ងឡាយពួកដលាកន្ទាំ

ភិកុដនះ
ខ

អនកមិនរបាថានមកដ

រារបទូលថា

ើយឬ?

រពះករុណារពះអងគ

ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

បពិរររពះអងគដ៏

ចដរមើន ភិកុដនះបួ
ខ
សកនុងសមានក់របស់រពះអងគ ដ ើយ
បរ ិដភាគដភាជនដដលដកើរដឡើងដល់រពះដទវទរត ដោយ
មិនរបក្ពាមធម៌ រពះោោតរាស់សួរថា មានលភិកុខ

បានឮថា ដលាកបរ ិដភាគដភាជនដដលដកើរដល់ដទវទរត

ដោយមិនរបក្ពាមធម៌ពិរដមនឬ? ភិកុដន្ទះរារបទូ
ខ
ល
40 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ មហិឡាមុខជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

ថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើ ន រពះដទវទរតមិនបានឲ្យភរត
ដល់ខុាំរ្ ពះអងគដទ អនកដក្ទៗឲ្យដល់ខុាំ្រពះអងគ ខ្ុាំរពះអងគ
ដទើបបរ ិដភាគភរតដន្ទះ រពះោោតរាស់ថា ភិកុខ ដលាក

កុាំដធវើាររដជៀសវងកនុងដរឿងដនះ ដទវទរតជាអនកមិនមាន

អាចារៈ ជាអនករទុសស
ត ីល ដលាកបួសកនុងោសន្ទដនះ
ដ

ើយ រស់ដៅកនុងោសន្ទរបស់រថាគរដន្ទះឯង នូវ

បរ ិដភាគភរតរបស់រពះដទវទរតបានយា៉ ងណា

៎ន ដលាក

មានរបរករីដសពគប់នូវជានិចចារល ក៏គង់ដសពគប់រក
ពួកមនុសសដដលដឃើញដ

ើយៗ

រគារាស់ដ

ើយដទើប

រទង់ន្ទាំអរីរនិទនមកដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល
ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគង់រាជ
សមបរតិដៅកនុងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវបានជា

អាមារយរបស់រពះបាទរព
មងគលរបស់រពះបាទរព

ទ
ម រតដន្ទះ កនុងារលដន្ទះ ដាំរ ី
ទ
ម រត
ដ្មះថាម ិឡាមុខ

ជាដាំរ ីមានសីល សមបូរណ៍ដោយអាចារមារយាទ មិន
ដបៀរដបៀននរណាៗ រមកក្េងមួយដចារទាំងឡាយមក
កនុងទីជិរដរាងដាំរ ីដន្ទះ
កនុងលាំោប់ារលដដលជា
ចាំដណកក្នរាររី
អងគុយពិភាកោាររលួចដៅកនុងទីមិន

ឆ្ងយពីដាំរ ីដន្ទះថា ររូវទមាលយឧមុងគយា៉ងដនះ ររូវដធវើ
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 41

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ាររាររ់រចកដចញចូលដលាបចូលលួចយា៉ ងដនះ

ាររ

ដធវើឧមុងគ និងាររាររ់រចកដចញចូលលួចឲ្យរបាសចាក
រុកខជារិដុះរារ់រាយ ឲ្យរបាសចាកគុដមាពរដឈើ ដូចជាផលូវ

ដូចជាកាំពង់ទឹក

ដ

ើយលួចយកវរថុរបស់ដៅដទើបគួរ

បុគគលារលនិងលួចររូវសមាលប់

និងររូវរបហារដ

ើយ

ដទើបលួច ារលដបើយា៉ងដនះដ្មះថា អនកអាចដដើមបី
និងដរារកដឡើង (រស៊ូ) និងមិនមាន ធមមាថា ដចារជា
មនុសសមិនរបកបដោយសីល និងអាចារៈ ជាមនុសស
ោច់ោប ដថាកទបក្រពក្ផស រគាពិភាកោគានយា៉ ងដនះ
ដ

ើយ ដទើបឲ្យគាននិងគានដរៀនយកលបិចដន្ទះ ដ

ើយបាន

ន្ទាំគានដៅ ពួកដចារន្ទាំគានមកពិ ភាកោកនុងទីដន្ទះ ដោយ

ន័យដនះដន្ទះឯងជាដរចើនក្េង គឺកុនងក្េងដសអកដឡើង សូមបី
កនុងក្េងដសអកដឡើង
ដាំរ ីបានោតប់ពាកយរបស់ដចារពួក

ដន្ទះសមាគល់ថា

ឲ្យដយើងដរៀនាម

ដទើបគិរថាដពល

ដនះ ដយើងជាមនុសសោច់ោបដថាកទបក្រពក្ផស ដទើប
បានជាអនកមានសភាពដបបដនះ
ដ
ម ាំរ ីអនកមកអាំពីរពឹករពលឹម
ោលប់ សមាលប់មនុសសដដលមកដ

យករបដមា៉ យចាប់
ដបាកដៅដលើដផនដីឲ្យ
ើយៗ គឺសូមបីមានក់ ៗ

ពួករាជបុរសដទើបរារបទូលចាំដពាះរពះរាជាថា
42 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ

ដាំរ ី
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ មហិឡាមុខជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

ម

ិឡាមុខជាដាំរ ីឆាួរ

ដឃើញដ

សមាលប់មនុសសដដលជួបរបទះ

ើយៗរពះអងគ

រពះរាជារទង់បញ្ូជ នរពះដពាធិ

សរវដៅដោយរពះររមាស់ថា មានលបណិឌ រអនកចូរដៅ
ចូរដឹងថាដាំរ ីដន្ទះារចោហាវដរពាះដ
សរវដៅដ

ើយដឹងថា

ារយដទើបគិរថា ដរពាះដ
ដាំរ ីារចោហាវ

រុអី!វ រពះដពាធិ

ដាំរ ីដន្ទះមិនមានដរាគកនុងរាង
រុអីវ

៎ន ដាំរ ីដនះដទើបដកើរជា

ារលពិចារណាដៅដទើបសននិោឋនថា

ដាំរ ីដនះបានោតប់ពាកយរបស់នរណាៗកនុងទីមិនឆ្ងយ។

សមាគល់ថា

មនុសសពួកដនះឲ្យដយើងយកចិរតទុកោក់

ដទើបារលយដៅជាដាំរ ីារចោហាវ បានសួរពួកអនកឃ្វវល
ដាំរ ីថា មានពួ កមនុសស ធ្លលប់ដពាលពាកយអវីកុនងដពលយប់

កនុងទីជិរដាំរ ីមានដដរឬ? ពួក ដ
ម ាំរ ីដពាលថា បាទន្ទយ
ពួកដចារន្ទាំគានមកដពាល រពះដពាធិសរវដទើបដៅរារប
ទូលចាំដពាះរពះរាជាថា

បពិរររពះសមមរិដទពដសចកតី

ពិាររមិនមានកនុងរាងារយក្នដាំរ ីរបស់រពះអងគ ដាំរ ីដន្ទះ

ដកើរដៅជាដាំរ ីារចោហាវ ដរពាះបានោតប់ពាកយរបស់

ពួកដចាររារបទូល រពះរាជារាស់សួរថា ឥឡូវដនះគួរ
ដធវើយា៉ងណា?
រពះដពាធិសរវរារបទូលថា
និមនត
សមណរពា

ណ
ម ៍

អនកមានសីលឲ្យគង់កុងដរាងដាំ
ន
រី
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 43
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដ

ើយដពាលដល់សីលនិងអាចារៈ

ដទើបគួររារបទូល

រពះរាជារាស់ថា ចូរដធវើយា៉ងដន្ទះចុះ រពះដពាធិសរវ
ដទើបនិមនតសមណរពា
ឲ្យគង់កុនងដរាងដាំរ ីដ

ណ
ម ៍ ទាំងឡាយ អនកមានសីល

ើយដពាលថា ដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើ ន

សូមដលាកមាចស់ទាំងឡាយដពាលសីលកថា
ដពាលអាំពីដរឿងសីល សមណរពា

គឺកថា

ណ
ម ៍ ពួកដន្ទះ គង់

កនុងទីមិនឆ្ងយអាំពីដាំរ ី ន្ទាំគានដពាលសីលកថាថា មិន
គបបីរបមាទដមើលង្កយ មិនគបបីដជរនរណាៗ គួរជាអនក
បរ ិបូរណ៍ដោយសីលនិងអាចារៈ

ជាអនករបកបដោយ

ខនតី ដមាត និងដសចកតីអាណិរ ដាំរ ីដន្ទះបានោតប់ពាកយ
ដូដចានះដ

ើយដទើបគិរថា សមណរពា

ណ
ម ៍ ពួកដនះឲ្យ

ដយើងសិកោយកចិរតទុកោក់ចាប់ពីដពលឥឡូវដនះដៅ

ដយើងគួរជាអនកមានសីល

ដ

ើយបានជាអនកមានសីល

ដរារយមករពះរាជាសួររពះដពាធិសរវថា
នូវកនុងសីលដ

ដាំរ ីដន្ទះាាំង

ើយឬ? រពះដពាធិសរវរារបទូលថា រពះ

ករុណាក្េលវ ិដសស រពះរាជារាស់ថា ដាំរ ីារចោហាវ
ដបបដនះ
ធម៌ ដ

អាស្ស័យបណិឌ រទាំងឡាយដទើបាាំងនូវកនុង

ើយបានដពាលគាថាដនះថា៖
ដាំរ ីដ៏ឧរតមដ្មះម

ឡា
ិ មុខ បានោតប់ពាកយ

44 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

50

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ មហិឡាមុខជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

របស់ដចារទាំងឡាយមុនដ
សមាលប់

យ
ើ
ក៏របរពឹរា
ត មបានដបាក

ដ
ម ាំរ ី លុះបានោតប់ពាកយពួកដលាកអនកមានខលួន

សរងួមលអដ

យ
ើ ក៏បានាាំងដៅកនុងគុណធម៌រគប់យា៉ង។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះបទថា បុរាណជច្ឆរានំ បានដល់
ពួកដចារជាំន្ទន់មុន បទថា និសមម បានដល់ ដរពាះោតប់
អធិបាយថា

ដរពាះបានោតប់ពាកយរបស់ពួកដចារមក

មុន បទថា មេិឡា មុជោ ដរបថាមានមុខដូចជាមុខដាំរ ីញី

មា៉ ងដទៀរ ដាំរ ីញីារលរកដឡកដមើលខាងមុខដទើបោអរ
រកដឡកដមើលខាងដរារយ មិនោអរយា៉ ងណាដាំរ ីដន្ទះ
ក៏ដូដចានះ ារលរកដឡកដមើលខាងមុខដទើបោអរ ដរពាះ
ដូដចានះ ជនទាំងឡាយដទើបាាំងដ្មះដាំរ ីដន្ទះថា មេិ
ឡាមុខ បទថា ជបាថយមានុច្ឆរ ី ដសចកតីថា ដដើរជាប់ាម
ចាប់ដបាកគឺសមាលប់ បទថា សុសញ្ញោនំ បានដល់អនក
សរងួមដោយលអគឺមានសីល បទថា គជុត្តជមា បានដល់
ដាំរ ីដ៏ឧរតមគឺដាំរ ីមងគល បទថា សពវគុជណសុ អដ្ឋ បានដល់
ាាំងនូវកនុងគុណទាំងពួង។

រពះរាជារទង់រពះររមិះថា

រពះដពាធិសរវដឹង

51

ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 45

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

អធាស្ស័យរបស់សរវរិរចាឆនទាំងឡាយ ដទើបបានរពះ
រាជទនយសធាំឲ្យ រពះរាជាដន្ទះរទង់រស់ដៅរ

ូរដល់

អស់រពះជន្ទមយុ បានដៅាមយថាកមមរពមជាមួយរពះ
ដពាធិសរវ។
រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុខកនុងារលមុនដលាក

ក៏ដសពគប់រកមនុសសដដលបានជួប បានដឃើញដ
ដូចគាន

ដរពាះបានោតប់ពាកយរបស់សមណរពា

ើយៗ
ណ
ម ៍

អនកាាំងនូវកនុងធម៌ ដទើបបានដសពគប់រកដលាកអនកាាំង

នូវកនុងធម៌

សនធិដ

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមកបនតអនុ

ើយ ដទើបរទង់របជុាំជារកថា ដាំរ ី ម

ឡា
ិ មុខ កនុង

រគាដន្ទះបានមកជាភិកុខ ដដលស្សលាញ់ពួករកុមដដល

ផទុយគាន(ពួកដទវទរត) រពះរាជាកនុងរគាដន្ទះបានមកជា
រពះអាននទកុងដពលដនះ
ន
ចាំដណកអាមារយកនុងរគាដន្ទះ

បានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា ម

ឡា
ិ មុខជារកទី៦។

46 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

52

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ អភិណ្ហជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុភាគ២

៧. អភិណ្ហោរក
ន្នលំ កពលំ បទាត្ជវ ន បណ
ិ ឌំ ន កុជស ន ឃំសិត្ុំ

មញញមិ អភិណហនសសន្ន ន្នជគា សិជនេមោសិ កុកជរត្
កុ ិ។

(អាមារយដពាធិសរវ ដពាលថា) ដាំរ ីមិនអាចារន់

យកនូវពាំនូរបាយ

មិនអាចារន់យកនូវដុាំ បាយ

មិន

អាចារន់យកនូវដមមទាំងឡាយ មិនអាចររដុសសរ ីរៈ
ដទ

ខ្ុាំសមាគល់ថា ដាំរ ីបានដធវើដសចកតីស្សលាញ់ដោមះ
ចាំដពាះដឆា ដរពាះាររដឃើញដរឿយៗ។

ចប់ អភិណហជារកទី៧។

៧. អដ្ឋកថា អភិណ្ហោរក
រពះោោត

ារលរបថាប់ដៅកនុងវរតដជរពន

មហាវ ិហាររទង់របារពធឧបាសកមានក់

ជាមួយរពះដេរៈ

ចាស់ ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះមានពាកយដផតើមថា
ន្នលំ កពលំ បទាត្ជវ ដូដចនះ។
បានឮថា

កនុងនគរោវរថីមានសមាលញ់២ន្ទក់
បណា
ត សមាលញ់ទាំង២ន្ទក់ដន្ទះមានក់បួស
ដពលបួស

53

ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 47
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដ

ើយបានដៅារន់ផទះរបស់សមាលញ់ដដលមិនបានបួស

រាល់ក្េង

សមាលញ់ដន្ទះបានថាវយភិារខដល់ភិកុដដលជា
ខ

សមាលញ់ដន្ទះ សូមបីខួលនឯងក៏បរ ិដភាគដ

ើយ បានដៅ

វ ិហាររពមជាមួយភិកុដដលជាសមា
ខ
ល ញ់ដន្ទះឯង អងគុយ
សនទន្ទរបាស្ស័យគាន ដៅរ ូរដល់រពះអាទិរយអសតងគរ
ដទើបររឡប់ចូលារន់នគរវ ិញ
សមាលញ់ដន្ទះ
ទវរនគរ

ដ

ក៏បានជូនឧបាសកដន្ទះដៅរ
ើយដទើបររឡប់មកវរតវ ិញ

ោនលរបស់សមាលញ់ទាំង២ដន្ទះ
ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

ចាំដណកភិកុដដលជា
ខ
ូរដល់

ដសចកតីសិទ
ន ធ

ដកើររបាកដកនុងរវង

រមកក្េងមួយភិកុទាំ
ខ ងឡាយអងគុយ

សនទន្ទដល់ដសចកតីសិទ
ន ធោនល

របស់សមាលញ់ទាំង២

ដន្ទះ កនុងោលាធមមសភា រពះោោតដសតចមកដ ើយ
រាស់សួរថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ឥឡូវដនះពួកអនក

អងគុយសនទន្ទគានដោយដរឿងអវី ៎?
ន
ភិកុខពួកដន្ទះរារប
ទូលថា ដោយដរឿងដ្មះដនះរពះអងគ រពះោោត
រាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយសមាលញ់ទាំង២ន្ទក់ដនះ

ជាអនកសនិទធោនលគានដរកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះក៏មិ នដមន
ដដរ

ដ

សូមបីកុនងារលមុនក៏បានជាអនកសនិទធោនលដូចគាន

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមកសាំដដងដូចរដៅដនះ៖

48 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

54

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ អភិណ្ហជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុភាគ២

កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងរកុងពារាណសី កនុងារលដន្ទះ រពះដពាធិ

សរវបានជាអាមារយ

របស់រពះបាទរព

ទ
ម រតដន្ទះកនុង

ារលដន្ទះ សុនខមួយកាលដៅារន់ដរាងដាំរ ីមងគលសុី
រគាប់បាយ

ដដលធ្លលក់នូវកនុងទីជិរដាំរ ីមងគលបរ ិដភាគ

សុនខដន្ទះធាំធ្លរ់ដោយដភាជនដន្ទះៗឯង
ដសចកតីសិទ
ន ធោនលជាមួយដាំរ ីមងគល
សមានក់របស់ដាំរ ីមងគលដន្ទះឯង

ដទើបដកើរ

បរ ិដភាគដៅកនុង

សរវទាំង២ដន្ទះមិន

អាចដៅណាមកណាដោយដវៀរគាន

ដាំរ ីដន្ទះយករប-

ដមាយចាប់សុនខដន្ទះរុញដៅរុញមក

(ដលង)

ដលើក

ដឡើងោក់ដលើកាលដាំរ ីខលះ រមកក្េងមួយមនុសសអនកភូមិ
មានក់ឲ្យរក្មលដល់អនកឃ្វវលដាំរ ី ដ
ដន្ទះដៅផទះរបស់ខួលន

ើយបានន្ទាំយកសុនខ

ាាំងអាំពីដន្ទះមកដាំរ ីដន្ទះារល

មិនបានដឃើញសុនខ ក៏មិនបរ ិដភាគមិនផឹក មិនងូរទឹក
ពួកអនកឃ្វវលដាំរ ី ដទើបរារបទូលដរឿងដន្ទះដល់រពះរាជា
រពះរាជារទង់បញ្ូជ នរពះដពាធិសរវ

ដៅដោយរពះ

ររមាស់ថា បណិឌ រអនកចូលដៅ ចូរដឹងថា ដរពាះដ

រុអីវ

ដាំរ ីដទើបយា៉ ងដន្ទះ រពះដពាធិសរវដៅារន់ដរាងដាំរ ីដឹងថា
ដាំរ ីខូចចិរត គិរថា ដរាគមិនរបាកដកនុងរាងារយរបស់ដាំរ ី
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 49

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដនះដទ ដសចកតីសិទ
ន ធោនលរាប់អានមិរតជាមួយនរណាៗ
និងគបបីមានដល់ដាំរ ីដន្ទះ

ដាំរ ីដនះមិនបានដឃើញមិរត

ដន្ទះ ដទើបររូវដសចកតីដោករគបសងារ់ រគាគិរដ

ើយ

ដទើបសួរពួកអនកឃ្វវលដាំរ ីថា ដសចកតីសិទ
ន ធោនលជាមួយ
នរណាៗរបស់ដាំរ ីដនះ មានដដរឬដទ? ពួកអនកឃ្វវលដាំរ ី
ដពាលថា បាទន្ទយមាន ដាំរ ីដនះមានដសចកតីសិទ
ន ធោនល
គានយា៉ ងខាលាំងជាមួយសុនខមួយកាល

រពះដពាធិសរវ

សួរថា ដពលដនះសុនខដន្ទះដៅទីណា? ពួកអនកឃ្វវល
ដាំរ ីដពាលថា ររូវមនុសសមានក់ន្ទាំដៅ រពះដពាធិសរវសួរ
ថា កដនលងដៅអាស្ស័យរបស់មនុសសដន្ទះ ពួកអនកោគល់
ដដរឬដទ?

ពួកអនកឃ្វវលដាំរ ីដពាលថា

មិនោគល់ដទ

ន្ទយ រពះដពាធិសរវបានដៅារន់សមានក់របស់រពះរាជា
ដ

ើយរារបទូលថា

របស់ដាំរ ីមិនមានដទ

បពិរររពះសមមរិដទព

ដរាគអវីៗ

ប៉ុដនតដាំរ ីដន្ទះមានដសចកតីសិទ
ន ធ

ោនលយា៉ ងខាលាំងខាលជាមួយសុនខមួយកាល
មិនបានដឃើញសុនខដន្ទះដទើបមិនបរ ិដភាគ

ដាំរ ីដន្ទះ
ដ

ើយ

ដពាលគាថាដនះថា៖
ដាំរ ីមិនអាចារន់យកនូវពាំនូរបាយ

មិនអាចារន់

យកនូវដុាំបាយ មិនអាចារន់យកនូវដមមទាំងឡាយ មិន
50 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
រុង្គវគ្គ អភិណ្ហជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុភាគ២

អាចររដុសសរ ីរៈដទ

ខ្ុាំសមាគល់ថាដាំរ ីបានដធើដវ សចកតី
ស្សឡាញ់ដោមះចាំដពាះដឆា ដរពាះាររដឃើញដរឿយៗ។
បណា
ត បទពួកដន្ទះ បទថា ន្នលំ ដរបថា មិនអាច
បទថា កពលំ បានដល់ដុាំបាយដដលឲ្យចាំដពាះរគាដាំបូង
កនុងដវលាបរ ិដភាគ បទថា បទាត្ជវ ដរបថា ដដើមបីទទួល

យក គបបីរជាបាររ លុប អា អកសរ អាស្ស័យដោយវ ិធី

សនធិារររភាជប់សព័ទ អធិបាយថា ដដើមបីារន់យក បទ
ថា

នបិណឌំ

បានដល់មិនអាចដដើមបីទទួលយកដុាំបាយ

ដដលដគឲ្យ បទថា នកុជស បានដល់មិនអាចទទួលយក
ដមមទាំងឡាយដដលដគឲ្យសុី បទថា ន ឃំសត្
ិ ុំ ដសចកតី

ថា ឲ្យងូរដ

ើយក៏មិនអាចនិងររដុសរាងារយ។

រពះដពាធិសរវ រារបទូលចាំដពាះរពះរាជានូវដ
ទាំងពួង ដដលដាំរ ីដន្ទះមិនអាចនិងដធើវ យា៉ ងដនះដ
ារលនិងរារបទូលដល់ដ

រុដដលខលួនកាំណរ់

ដាំរ ីដន្ទះមិនអាច ដទើបរារបទូលពាកយ

រុ
ើយ

ដរពាះ

មានជាដដើមថា

មញញមិ ខ្ុាំបាទសមាគល់ថាដូដចានះ។
រពះរាជា

រទង់ោតប់ពាកយរបស់រពះដពាធិសរវ
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 51

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដន្ទះដ

ើយដទើបរាស់ថា មានលបណិឌ រ ឥឡូវដនះគួរដធវើ
យា៉ ងណា? រពះដពាធិសរវរារបទូលថា បពិរររពះ
សមមរិដទពបានឮថា

មនុសសមានក់ន្ទាំយកសុនខជា

សមាលញ់ក្នដាំរ ីមងគលរបស់រពះអងគដៅ

សូមរពះអងគចូរ

ឲ្យមនុសសដដើរវយសគររបារសថា

ជនទាំងឡាយ

ដឃើញសុនខដន្ទះកនុងផទះរបស់នរណា អនកដន្ទះនិងមាន

ាររពិន័យដបបដនះ ដូដចនះរពះអងគ រពះរាជារទង់ឲ្យដធវើ

យា៉ ងដន្ទះ បុរសដន្ទះបានោតប់ដាំណឹងដន្ទះដទើបដោះ
ដលងសុនខ

សុនខដន្ទះរបញាប់ដៅ

បានដៅារន់

សមានក់របស់ដាំរ ីដន្ទះភាលម ដាំរ ីយករបដមាយចាប់សុនខ
ដន្ទះោក់ដលើកាល

ដស្សកយាំដ

ើយយកចុះពីដលើ

កាល ារលសុនខដន្ទះបរ ិដភាគ ខលួនដទើបបរ ិដភាគខាង
ដរារយ
រពះរាជារទង់ររិះរ ិះថា
រពះដពាធិសរវដឹង
អធាស្ស័យរបស់សរវរិរចាឆន ដទើបបានរបទនយសធាំ
ដល់រពះដពាធិសរវ។
រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ភិកុពី
ខ រ
រូបដនះ ជាអនកសនិទធោនលគាន កនុងដពលដនះប៉ុដណាណះក៏

មិនដមនដដរ

ោនលគានមកដ

សូមបីកុនងារលមុន

ក៏បានជាអនកសនិទធ

ើយ រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមក

52 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ

58

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ នន្ទិវិសាលជាតកទី៨
អដ្ឋកថា

ដ

ើយ រទង់របជុាំជារកថា សុនខកនុងារលដន្ទះបានមក

ជាឧបាសកកនុងដពលដនះ ដាំរ ីកនុងារលដន្ទះ បានមកជា
រពះដេរៈចាស់កុងដពលដនះ
ន
រពះរាជាកនុងារលដន្ទះ

បានមកជារពះអាននទកុងដពលដនះ
ន
ចាំដណកបណិឌ រជា
អាមារយបានមកជារថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា អភិណហជារកទី៧។

៨. ននទិវិសាលោរក
មនុញ្ញជមវ ភាជសយយ ន្នមនុញ្ញំ កុទាចនំ
មនុញ្ញំ ភាសមានសស គរុភារំ ឧទទធរ ិ

ធនញ្ច នំ អលាជភសិ ជត្ន ចត្តមជន្ន អេូត្ិ។

(រពះោោតរទង់រាស់ថា)
ពាកយជាទីគាប់ចិរតដរមា៉ ង

បុគគលគបបីនិយាយ

មិនគបបីនិយាយពាកយមិន

ជាទីគាប់ចិរតកុងារលណាដឡើ
ន
យ

ារលរពា

ណ
ម ៍

និយាយពាកយជាទីគាប់ចិរត (ដគាននទិវ ិោល) បានទញ
ភារៈដ៏ធងន់រច
ួ ញា
ុ ាំងរពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះឲ្យបានរទពយផង ជា
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 53
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សរវមានចិរតរ ីយរាយ
ឲ្យបានរទពយដន្ទះផង។

ដោយាររញា
ុ ាំងរពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះ

ចប់ ននទិវ ិោលជារកទី៨។

៨.អដ្ឋកថា ននទិវិសាលោរក
រពះោោត
រទង់របារពធ

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

ាររនិយាយពាកយចាក់ដោរឲ្យឈឺចិរត

របស់ពួកភិកុខឆពវគីគយ៍

ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ

ដសចកតីពិោតរថា

សម័យដន្ទះពួកភិកុឆពវ
ខ
គីយ
គ ៍

មានពាកយដផតើមថា មនុញ្ញជមវ ភាជសយយ ដូដចនះ។
ដពលដធវើាររដ្លះរបដកកគាន រដមងសាំឡុរគាំរាម រដមង

បដណតញ

រដមងចាក់ដោរ

រដមងដជរដោយពាកយ

សរមាប់ដជរ ១០របាររ ភិកុទាំ
ខ ងឡាយដទើបរារបទូល
ចាំដពាះរពះដ៏មានរពះភាគ
រពះដ៏មានរពះភាគរាស់
បញ្
ជ ឲ្យដៅភិកុខឆពវគីយ
គ ៍មកដ

ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

ើយរាស់សួរថា មានល

បានឮថាពួកអនកដធវើាររដ្លះរបដកក

គានពិរដមនឬ ? ារលពួកភិកុខឆពវគីយ
គ ៍រារបទូលថា ពិរ

ដមនរពះអងគ ដទើបរទង់រិះដដៀល ដ

ើយរាស់ថា មានល

54 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ នន្ទិវិសាលជាតកទី៨
អដ្ឋកថា

ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ដ្មះថាវចាដរគាររគារដធវើដរដសចកតី

វ ិន្ទសឲ្យមិនជាទីដពញចិរតក្នសរវរិរចាឆន

សូមបីកុនង

ារលមុន សរវរិរចាឆនមួយកាលរដមងញា
ុ ាំងមនុសសអនក

ដស្សកដៅខលួនដោយពាកយដរគាររគារ
ឲ្យចាញ់ាររ
ភានល់ដោយរទពយមួយពាន់
ដ ើយដទើបរទង់ន្ទាំអរីរ
និទនមកដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល មានរពះរាជារពះន្ទមថា គន្ទធរ
រគប់រគង់រាជសមបរតិដៅកនុងនគររកាសិលា ដដនគន្ទធរៈ

រពះដពាធិសរវដកើរកនុងកាំដណើរដគា កនុងារលដដលរពះ
ដពាធិសរវជាកូនដគាកាំដលាះដន្ទះឯង
រពា ណ
ម ៍ មានក់
បានរពះដពាធិសរវដន្ទះ អាំពីសមានក់របស់ទយកអនកឲ្យ
ទកខិណា ោក់ដ្មះថា ននទិវ ិោល ដ

ើយាាំងទុកកនុង

ឋានៈបុររជាទីស្សលាញ់ ឲ្យយាគូ និងភរតជាដដើមទាំនុក
បរមុងចិញ្ចឹមដ

គិរថា

រពា

ើយ

រពះដពាធិសរវចដរមើនវ ័យដ

ើយ

ណ
ម ៍ ដនះរបណិប័រន៍ដយើងបានដោយ

លាំបាក ដ្មះថាដគាដក្ទអនកមានធុរៈដសមើជាមួយដយើង
រដមងមិនមានកនុងជមពូទវីបទាំងអស់ ដបើដូដចានះដយើងគបបី

សាំដដងនូវកមាលាំងរបស់ខួន
ល

រពា

ណ
ម ៍

ដ

ើយឲ្យក្េលចិញ្ចឹមដល់

ក្េងមួយរពះដពាធិសរវដន្ទះបានដពាលដល់
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 55

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រពា

ណ
ម ៍ ថា

រពា

ដគាវ ិនទកដសដឋីដន្ទះ ដ

ដយើង

ណ
ម ៍ ដលាកចូរដៅ

ចូលដៅរក

ើយដពាលថា ដគាពលិព័ទរបស់

អូសរដទះមួយរយដដលចងជាប់ៗគានឲ្យឃ្វលរ

ចាកទីដៅបាន

ពាន់កហាបណៈ

ដលាកចូរដធវើាររភានល់ដោយរទពយមួយ
រពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះដទើបដៅារន់សមានក់

របស់ដសដឋីអងគុយសនទន្ទគានថា

នរណា

កនុងនគរដនះដគារបស់
ដពារដពញដោយកមាលាំងខាលាំង លាំោប់ដន្ទះ

ដសដឋីដទើបដពាលដល់រពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះថា ដគារបស់អនកឯ

ដណាះនិងរបស់អនកឯដណាះដ
នគរទាំងអស់

ើយដពាលថា

ដគាដដលមានកមាលាំងខាលាំង

ទាំងឡាយរបស់ខុាំ្រដមងមិនមាន

ដគារបស់ខុាំម
្ ួយកាល

រពា

ដូចជាដគា

ណ
ម ៍ ដពាលថា

អាចឲ្យរដទះមួយរយដដលចង

ជាប់ៗគានឲ្យឃ្វលរចាកទីដៅបាន
គ

ទូទាំង

ដសដឋីដពាលថា

បរីដគាដបបដនះនិងមានមកអាំពីណា

រពា

ណ
ម ៍

ដពាលថា មានដៅកនុងផទះរបស់ខុាំ្ ដសដឋីដពាលថា ដបើ
យា៉ ងដន្ទះអនកចូរដធវើាររភានល់ រពា ណ
ម ៍ ដពាលថា លអ
ណាស់ខុាំ្និងដធវើ

ដ

ើយបានដធវើាររភានល់ដោយរទពយ

១០០០កហាបណៈ រពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះដធវើរដទះមួយរយឲ្យ

ដពញដោយខោច់ រកួស និងេមជាដដើម ដ
ាមលាំោប់គាន ដ

ើយដរៀបចាំទុក

ើយចងរដទះទាំងអស់ជាប់គាន ដោយ

56 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

62

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ នន្ទិវិសាលជាតកទី៨
អដ្ឋកថា

ដខសសរមាប់ចងរដទះ

ដ

ដ

ើយឲ្យដគាននទិវ ិោលងូរទឹក

ើយដរបាះរពាំដោយរបស់រកអូប

ររង់ក ដ

របោប់ភួងមាលា

ើយទឹមចាំដពាះខលួនប៉ុដណាណះ កដនលងនឹមរដទះ

ដាំបូង ខលូនឯងអងគុយររង់ទូករដទះ ដលើកក្ដចាប់ជនលួញ
ដ ើយដពាលថា ឯងដគាដារង ចូរអូសដៅ ឯងដគាដារង
ចូរន្ទាំដៅ រពះដពាធិសរវគិរថា រពា

ណ
ម ៍ ដនះដស្សក

ដៅដយើងអនកមិនដារង ដោយដពាលថាដារង ដទើបបាន
ឈរដធើវដជើងទាំង៤ឲ្យដសងៀមដូចបដង្កគល ភាលមដន្ទះឯង

ដសដឋីដទើបឲ្យ រពា
រពា

ណ
ម ៍ ន្ទាំរទពយ១០០០កហាបណៈមក

ណ
ម ៍ ចាញ់ដោយរទពយ១០០០កហាបណៈ

ដទើប

ដោះដគាដ

ើយដៅផទះ

ររូវដសចកតីដោករគបសងារ់

ដឃើញរពា

ណ
ម ៍ ររូវដសចកដីដោករគបសងារ់ ដទើបចូល

ដទើបបានដដក ដគាននទិវ ិោលដដើរដៅដ
ដៅរកដ
រពា

ើយដពាលថា

រពា

ណ
ម ៍

ើយររឡប់មក

ដលាកដដកលក់ឬ

ណ
ម ៍ ដពាលថា ដយើងចាញ់ាររភានល់ ដោយរទពយ

១០០០កហាបណៈ

និងមានដសចកដីលក់មកអាំពីណា

ដគាននទិវ ិោលដពាលថា រពា

ដលាកមករ

ណ
ម ៍ ខ្ុាំដៅកនុងផទះរបស់
ូរារលមានរបមាណប៉ុដណណ ះ ធ្លលប់ដធវើអីវៗ

ដបក ធ្លលប់ជាន់ដលើនរណាៗ ឬ ធ្លលប់បដន្ទទបង់ឧចាចរៈ
បសោវៈ

កនុងទីដដលមិនគួរមានដដរឬដទ

រពា

ណ
ម ៍
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 57
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដពាលថា មិនមានដទ លាំោប់ដន្ទះដគាននទិវ ិោលដពាល

ថា

ារលដបើដូដចានះ

ដោយពាកយថា

ដរពាះដ

ដគាដារង

រុអីវដលាកដទើបដៅខ្ុាំ

ដន្ទះជាដទសរបស់ដលាក

ប៉ុដណាណះ ដទសរបស់ខុាំ្មិនមាន ដលាកចូរដៅ ចូរដធវើាររ
ភានល់ដោយរទពយ ២០០០កហាបណៈ ជាមួយដសដឋី
ដន្ទះ

សូមដរមា៉ ងប៉ុដណាណះគឺដលាកកុាំដៅខ្ុាំអនកមិន

ដារងដោយពាកយថា

ដគាដារង

ពាកយរបស់ដគាននទិវ ិោលដន្ទះដ
ដោយរទពយ

រពា

ើយ

២០០០កហាបណៈដ

ណ
ម ៍ បានោដប់

ដធវើាររភានល់

ើយចងរដទះមួយ

រយជាប់គានដោយន័យ ដូចដពាលមុនដន្ទះឯង របោប់
ដគាននទិវ ិោលដ

ើយទឹមរដទះកាលដាំបូងសួរថា

យា៉ ងណា? ដឆលើយថា រពា
ទូករដទះ

ដ

ដ

ណ
ម ៍ ចងនឹមឲ្យដណនររង់

ើយទឹមដគាននទិវ ិោលចូលររង់នឹមមាខង

ើយយកដខសកដនលងទូករដទះ ចងចុងនឹមមាខង ដ

ោក់ចនទល់រ

ទឹម

ើយ

ូរដល់ចុងនឹម ដលលនិងកង់រដទះ យកដខស

ដន្ទះចងឲ្យដណនដ

ើយដរៀបចាំទុក

ារលដធវើយា៉ងដនះ

នឹមរដមងមិនឃ្វលរដចញដៅផលូវឯដណាះ

ផលូវឯដណះ
ដគាមួយកាលប៉ុដណាណះអាចអូសដៅបាន លាំោប់ដន្ទះ
រពា

ណ
ម ៍ អងគុយដលើទូករដទះ

អដងអលខនងដគាននទិ

វ ិោលដន្ទះបដណើដ រដពាលថា ដគាដ៏ចដរមើន

បាចូរដៅ

58 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

64

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុរុងភាគ២
្គវគ្គ នន្ទិវិសាលជាតកទី៨
អដ្ឋកថា

ដគាដ៏ចដរមើន បាចូរអូសដៅ រពះដពាធិសរវអូសរដទះ

មួយរយដដលចងជាប់គាន

ដោយកមាលាំងខាលាំងមួយរគា

ប៉ុដណាណះ

ឲ្យរដទះដដលាាំងនូវខាងដរារយដៅាាំងនូវ

ដល់រពា

ណ
ម ៍

កនុងទីកដនលងរបស់រដទះ ដដលាាំងនូវខាងមុខដគាវ ិនទក
ដសដឋី ចាញ់ដ ើយបានឲ្យរទពយ ២០០០កហាបណៈ
មនុសសដក្ទៗក៏បានឲ្យរទពយជាដរចើន

ដល់រពះដពាធិសរវ
រពា

រទពយទាំងអស់ដន្ទះបានជារបស់

ណ
ម ៍ ដន្ទះទាំងអស់

រពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះអាស្ស័យរពះ

ដពាធិសរវ ដទើបបានរទពយជាដរចើន ដោយរបាររយា៉ ង
ដនះ ។

រពះោោដរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ដ្មះ

ថាពាកយដរគាររគារ
ដ

មិនជាទីដពញចិរតរបស់នរណាៗ

ើយរទង់រិះដដៀលពួកភិកុខឆពវគីយ
គ ៍ ដ

សិារខបទរួចដ

ើយរទង់បញ្ញ រិត

ើយដទើបរាស់រពះគាថាដនះថា៖

បុគល
គ
គបបីនិយាយពាកយជាទីគាប់ចិរដត រមា៉ ង

មិនគបបីនិយាយពាកយមិនជាទីគាប់ចិរក
ត ុងារលណា
ន
ដឡើយ ារលរពា

ណ
ម ៍ និយាយពាកយជាទីគាប់ចិរត ដគា

ននទិវ ិោល បានទញភារៈដ៏ធន
ង ់រច
ួ ញា
ាំ រពា
ុ ង

ណ
ម ៍ ដន្ទះ

ឲ្យបានរទពយផង ជាសរវមានចិររត ីករាយដោយាររញា
ាំ
ុ ង
រពា

ណ
ម ៍ ដន្ទះ ឲ្យបានរទពយដន្ទះផង ។
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បណា
ដ បទទាំងដន្ទះបទថា មនុញ្ញជមវ ភាជសយយ ដសចកតី
ថា បុគគលារលនិងដពាលជាមួយអនកដក្ទ គបបីដពាល
ចាំដពាះបិយវចាដដលជាវចាទន់ភលន់

វចាដដលជាទី

ដពញចិរត ជាវចាពីដរាះ ដវៀរចាកដទស៤របាររ បទថា
គរុភារំ ឧទទធរ ិ ដសចកដីថា ដគាននទិវ ិោល ារលរពា

ណ
ម ៍

ដពាលពាកយដដលមិនជាទីគាប់ចិរតក៏មិនអូសភារៈ ារល
រពា

ណ
ម ៍ ដពាលពាកយជាទីគាប់ចិរត ជាទីស្សលាញ់កុង
ន

ដពលដរារយ ដទើបអូសភារៈដ៏ធងន់ដៅបាន ក៏ ទ អកសរ
កនុងបទថា ឧទទធរ ិ ដន្ទះកនុងគាថាដនះ ជាអកសរដធវើាររភាជប់

បទ ដោយាររភាជប់ពយញ្ជនៈដន្ទះឯង ។
រពះោោដ

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះថា

មនុញ្ញជមវ ភាជសយយ មកដោយរបាររដូដចនះដ
រទង់របជុាំជារកថា រពា

ើយ ដទើប

ណ
ម ៍ កនុងារលដន្ទះបានមកជា

រពះអាននទ ចាំដណកដគាននទិវ ិោល បានមកជាដយើង គឺ
រពះសមាមសមពុទធជាមាចស់ដនះឯង ។

ចប់ អដឋកថា ននទិវ ិោលជារកទី៨។

60 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

66

អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កណ្ហជាតកទី៩
កថា កុភាគ២

៩. កណ្ហោរក
យជោ យជោ គរុ ធុរ ំ យជោ គមភរី វត្តនិ

ត្ទាសសកណ
ុ ហំ យុញ្ជនតិ សាវសសុ ត្ំ វេជត្ ធុរនតិ។

(រពះោោតរទង់រាស់ថា)

ធុរៈធងន់កុងទី
ន
ណាៗ

ផលូវដ៏ដរៅកនុងទីណា ារលដន្ទះឯង ពួកជនន្ទាំគានទឹមដគា
ដ្មះកណហៈ ដគាដ្មះកណហៈដន្ទះ ក៏ អូសនូវធុរៈដ៏ធងន់
ដន្ទះដៅបាន។

ចប់ កណហជារកទី៩។
៩. អដ្ឋកថា កណ្ហោរក

រពះោោត

ារលគង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់

របារពធយមកបាដិហារ ិយ៍ ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទ
ដនះមានពាកយដផតើមថា យជោ យជោ គរុ ធុរ ំ ដូដចនះ។
យមកបាដិហារ ិយ៍ដន្ទះ

រពមជាមួយាររដសតច

យាងចុះចាកដទវដលាក និងមានចាស់កុង
ន សរភងគោត្ក

ជទរសនបា
ិ ត្

ហារ ិយ៍ដ

ារលរពះសមាមសមពុទធរទង់ដធវើយមកបាដិ-

ើយដសតចយាងដៅារន់ដទវដលាក

កនុងក្េង
មហាបវរណា ដសតចចុះររង់ទវរនគរសងាសសៈ ដ ើយ
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដសតចចូលដៅារន់វរតដជរពន រពមដោយបរ ិវរជាដរចើន
ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

របជុាំគានកនុងោលាធមមសភាអងគុយ

ដពាលដល់រពះគុណរបស់រពះោោតថា អាវុដោទាំង

ឡាយដ្មះថា រពះរថាគរ មានធុរៈមិនមានអនកដសមើ
អនកដក្ទដ្មះថា
រថាគរន្ទាំដៅដ
ដពាលថា

អាចដដើមបីនិងន្ទាំយកធុរៈដដលរពះ
ើយរដមងមិនមាន

រគូទាំង៦ន្ទក់

ពួកដយើងប៉ុដណាណះនឹងដធវើបាដិហារ ិយ៍

ពួក

ដយើងនឹងដធវើបាដិហារ ិយ៍ សូមបីដរបាដិហារ ិយ៍យា៉ងណា
មួយក៏មិនបានដធវើគួរអោចរយ

រពះោោតរទង់មានធុរៈ

មិនមានអនកណាដរបៀបដសមើ រពះោោតដសតចមកដ
រាស់សួរថា

មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

ើយ

ដពលដនះពួកអនក

អងគុយសនទន្ទគានដោយដរឿងអវី ៎?
ន ភិកុទាំ
ខ ងឡាយរារប
ទូលថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើ ន ពួកខ្ុាំរពះអងគអងគុយ
សនទន្ទគានដោយដរឿងដក្ទក៏មិនដមនដដរ
គឺអងគុយ

សនទន្ទគានដោយដរឿងរពះគុណរបស់រពះអងគ ដដលមាន
សភាពដបបដនះ រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ង

ឡាយ

នរណាៗដដលអាចន្ទាំដៅនូវធុរៈដដលរថាគរ

ន្ទាំដៅដ

ើយមិនមាន មិនដមនដរកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះ

សូមបីកុនងារលមុន រថាគរដកើរកនុងកាំដណើររិរចាឆន ក៏
62 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កណ្ហជាតកទី៩
កថា កុភាគ២

មិនមាននរណាៗ អនកមានធុរៈដសមើជាមួយខលួន ដ

ើយ

រទង់ន្ទាំអរីរនិទនមកដូចរដៅដនះ៖

កនុងអរីរារល
ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវចាប់បដិសនធិ

កនុងកាំដណើរដគា កនុងដវលាដដលដៅជាកូនដគាកាំដលាះ
ដន្ទះឯង
កនុងារលដន្ទះមានស្រសតីចាស់មានក់ដៅបដរមើ

ររកូលដន្ទះ

កាំណរ់ក្េលជួល

ដដលដៅអាស្ស័យដទើប

បានឲ្យកូនដគាដល់ស្រសតីចាស់ដន្ទះ ស្រសតីចាស់ដន្ទះដមើល
ដេរកូនដគាកាំដលាះដន្ទះដោយបបរនិងភរតជាដដើម ាាំង
ទុកកនុងឋានៈដូចជាបុររឲ្យធ្លរ់ធាំ

ដ

ើយកូនដគាដន្ទះ

របាកដដ្មះថា អយយិារ ារឡកៈ ដគាដន្ទះចដរមើន
វ ័យដ

ើយ ជាដគាមានពណ៌ដូចជាផ្កាអញ្ជ័ន រាច់ដៅ

ជាមួយដគាអនកស្សុក
សីលនិងអាចារៈ
ររង់ររដចៀកខលះ

បានជាដគាដដលដល់រពមដោយ

ពួកដកមងអនកស្សុកចាប់ររង់ដសនងខលះ
ររង់កខលះ

ចាប់ររង់កនទុយដលងខលះ

ទញមកខលះ អងគុយដលើខនងខលះ ក្េងមួយដគាដន្ទះគិរថា
មាារបស់ដយើងរកីរក ាាំងដយើងទុកកនុងឋានៈជាបុររ

ចិញ្ចឹមដេរកោមកដោយលាំបាក ដបើដូដចានះដយើងនឹងដធវើ
ាររបដរមើដគ

(សុីឈួល)
ន

រ ាំដោះមាាដនះឲ្យផុរអាំពី
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 63
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដសចកតីរកីរក

ចាប់ដផតើមអាំពីដន្ទះ

ដគាដន្ទះដដើរដធវើាររ

បដរមើដគ។
រមកក្េងមួយ បុររឈមួញរដទះមានក់មានរដទះ៥០០

ដៅជួបនិងកាំពង់ទឹកដដលមិនរាបដសមើ
របស់ឈួមញរដទះដន្ទះ

ឡាយឲ្យឆលងដៅបាន

ដគាទាំងឡាយ

មិនអាចនិងញា
ុ ាំងរដទះទាំង

ដគាទាំងឡាយកនុងរដទះ៥០០

ដដលមាចស់របស់យកនឹមមកទឹមរៗគាន ក៏មិនអាចដដើមបី
និងឲ្យរដទះសូមបីដរមួយឆលងដៅបាន
ដពាធិសរវជាមួយពួកដគាអនកស្សុក

ចាំដណករពះ
រាច់ដៅកនុងទីជិរ

កាំពង់ទឹក ចាំដណកបុររឈមួញរដទះ ក៏ជាអនកដឹងរូបមនត

ដគា

ដគររិះរ ិះពិចារណាថា

កនុងចាំដណាមដគាពួកដនះ
ដគាឧសភ ជាអាជាដនយយ ដដលអាចញា
ុ ាំងរដទះពួកដនះ
ឲ្យឆលងផុរ
ដ

មានដដរឬ

៎!ន

បានដឃើញរពះដពាធិសរវ

ើយគិរថា ដនះដគាអាជាដនយយ និងអាចញា
ុ ាំងរដទះ

ទាំងឡាយរបស់ដយើងឲ្យឆលងផុរបាន នរណា

៎!ន ជា

មាចស់របស់ដគាដនះ ដទើបសួរពួកអនកឃ្វវលដគាថា អនកដ៏
ចដរមើន នរណា

៎ន ជាមាចស់របស់ដគាដនះ ដយើងនឹងទឹម

ដគាដនះកនុងរដទះទាំងឡាយ ារលរដទះទាំងឡាយដដល
ដគាដនះអូសឆលងបានដ ើយ ដយើងនឹងឲ្យក្េលឈួនល ពួក
64 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

70

អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កណ្ហជាតកទី៩
កថា កុភាគ២

អនកឃ្វវលដគាទាំងដន្ទះដពាលថា
ចាប់វទឹមចុះ

អនកទាំងឡាយចូរ

មាចស់របស់ដគាដនះកនុងទីដនះ

បុររឈមួញរដទះដន្ទះ

ដន្ទះររង់រចមុះដ

មិនមាន

ដទើបយកដខសចងរពះដពាធិសរវ

ើយទញដៅ

មិនអាចនឹ ងឲ្យ្ន

ដដើរដៅបាន បានឮថា រពះដពាធិសរវមិនបានដៅដោយ
គិរថា

ារលរបាប់ក្េលឈួនលដយើងនឹងដៅ

បុរតឈួញ
ម

រដទះដឹងដសចកតីរបាថានរបស់រពះដពាធិសរវដន្ទះ

ដទើប

ដពាលថា ន្ទយ ារលអនកឲ្យរដទះ៥០០ដនះឆលងដៅបាន
ដ

ើយ

ដយើងនឹងឲ្យក្េលឈួលកន
ន
ុងមួយរដទះ២កហាប

ណៈជាក្េលឈួល
ន

ដ

ើយនិងឲ្យដោយសរុបគឺ១០០០

កហាបណៈ

កនុងារលដន្ទះរពះដពាធិសរវបានដដើរដៅ
ដោយខលួនឯង លាំោប់ដន្ទះ បុរសទាំងឡាយដទើបទឹម
រពះដពាធិសរវដន្ទះ កនុងរដទះទាំងឡាយ ដពលដន្ទះ

រពះដពាធិសរវ

អូសរដទះដន្ទះដឡើងដោយកមាលាំងខាលាំង

មួយរគាប៉ុដណាណះឲ្យរដទះដៅឋិរនូវដលើដគាក ញា
ុ ាំងរដទះ

ទាំងអស់ឲ្យឆលងដៅដោយឧបាយដនះ

បុរតឈួមញរដទះ

ដន្ទះគិរក្េលឈួលឲ្យកន
ន
ុងមួយរដទះររឹមដរ១កហាបណៈ

ប៉ុដណាណះ ដធវើរទពយ៥០០កហាបណៈឲ្យជាកញ្ចប់ភណឌៈ
ដ

ើយចងររង់ករបស់រពះដពាធិសរវដន្ទះ

រពះដពាធិ-

71

ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 65

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សរវដន្ទះគិរថា

បុរតឈួញរដទះមិ
ម
នឲ្យក្េលឈួលដល់
ន

ដយើងាមដដលកាំណរ់ទុក

ឥឡូវដនះដយើងនឹងមិនឲ្យ
បុររឈមួញរដទះដន្ទះដៅ ដទើបបានដៅឈររាាំងផលូវខាង
មុខរដទះដាំបូងបងអស់
មនុ សសទាំងឡាយសូមបីនិង
ពាយាមឲ្យដជៀសដៅ ក៏មិនអាចដដើមបីនឹងឲ្យរពះដពាធិ
សរវដន្ទះដជៀសដៅបាន បុររឈមួញរដទះគិរថា ដគា

ដនះដឹងថាក្េលឈួលរបស់
ន
ខួលននូវខវះ

ដទើបគិរក្េលឈួល
ន

ឲ្យកនុងរដទះមួយៗ២កហាបណៈ ចងរទពយ១០០០កហា
បណៈឲ្យជាកញ្ចប់ភណឌៈ ដ ើយបាំពាក់ររង់ក ដោយ
ដពាលថា

ដនះជាក្េលឈួនលកនុងាររញា
ុ ាំងរដទះឲ្យឆលង

ដឡើងដលើដគាករបស់អនក
យកកញ្ចប់រទពយ

រពះដពាធិ សរវដន្ទះបានន្ទាំ

មួយពាន់ដៅារន់សមានក់របស់រពះ

មាា ពួកដកមងអនកស្សុកបានដៅារន់សមានក់របស់រពះ
ដពាធិសរវដោយគិរគានថា ដនះជាអវីដដលជាប់ដៅររង់
ករបស់ដគា អយយិារ ារឡកៈ រពះដពាធិសរវដន្ទះររូវ
ដកមងអនកស្សុកដដើរាម ដទើបដជៀសដចញដៅឆ្ងយ បាន
ដៅារន់សមានក់របស់មាា ដរពាះាររឲ្យរដទះ៥០០ ឆលង
កាំពង់ទឹករួច

ដទើបរបាកដជាអនក

ទាំង២ខាងរក

ម

រ់ដនឿយមានដភនក

យាយដឃើញេង់រទពយ១០០០

66 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាអដ្ឋ
តជាតក
រុង្គវគ្គ កណ្ហជាតកទី៩
កថា កុភាគ២

កហាបណៈ ររង់ករបស់រពះដពាធិសរវដន្ទះដទើបដពាល
ថា បា ដនះឯងបានមកអាំពីទីណា ដ
អនកស្សុក បានោតប់ដសចកតីដនះដ

ើយសួរពួកដកមង

ើយដទើបដពាលថា បា

ដយើងររូវាររចិញ្ចឹមជីវ ិរ ដោយក្េលឈួនលដដលឯងបាន

មកឬ ដរពាះដ

រុអីវ ឯងដទើបដោយទុកខដបបដនះ ដទើប

ឲ្យរពះដពាធិសរវងូរទឹកដៅតឧណហៗ

យកដរបងលាប

រាងារយទូដៅទាំងអស់ ឲ្យផឹកទឹក ឲ្យបរ ិដភាគដភាជន
កនុងដវលាអស់ជីវ ិរបានដៅាម
យថាកមមរពមជាមួយរពះដពាធិសរវ។
ដដលជាទីសបាយ

រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយរថាគរ

ជាអនកមានធុរៈមិនមានអនកដរបៀបដសមើ

កនុងដពលដនះ
ប៉ុដណាណះក៏មិនដមនដដរ សូមបីកុងារលមុ
ន
នក៏ជាអនកមាន

ធុរៈមិនមានអនកដរបៀបដសមើដូចគាន
ដទសន្ទដនះមកដ

រគារទង់ន្ទាំរពះធមម

ើយ ដទើបរទង់បនតអនុសនធិរាស់រពះ

គាថាដនះថា៖
ធុរៈធងន់មានកនុងទីណាៗ ផលូវដ៏ដរៅមានកនុងទីណាៗ
ដគា
ារលដន្ទះឯងពួកជនន្ទាំគានទឹមដគាដ្មះកណហៈ
ដ្មះកណហៈដន្ទះ ក៏អូសនូវធុរៈដ៏ធន
ង ់ដន្ទះដៅបាន។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ

បទថា យជោ យជោ គរុ ធុរ ំ
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 67
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដសចកតីថា កនុងទីណាៗមានធុរៈធងន់ ដគាពលិព័ទដក្ទៗ

មិនអាចអូសដឡើងបាន បទថា យជោ គមភីរវត្តនី ដសចកតីថា

ដ្មះថា វត្តនិ ផលូវដរពាះជាទីដៅរបស់មនុសស ពាកយថា

វរតនិដនះ ជាដ្មះរបស់ផូវល អធិបាយថា កនុងទីណា
មានផលូវដ្មះថាដរៅ
ដរពាះមានទឹកនិងភក់ដរចើនឬ

ដរពាះដសចកតីជាផលូវរោក់រដុបនិងដចារ

ស័ពទថា

អសសុ

កនុងបទថា ត្ទាសសុ កណហំ យុញ្ជនតិ ដនះររឹមដរជានិបារ

អធិបាយថា កនុងារលដន្ទះរដមងទឹមដគា កណហ ដលាក

ដពាលពាកយអធិបាយទុកថា កនុងារលណាមានធុរៈធងន់
និងមានផលូវដរៅ កនុងារលដន្ទះ ជនទាំងឡាយដទើបយក

ដគាពលិព័ទដក្ទដចញដៅដ

ើយទឹមដគា កណហៈ ប៉ុដណាណះ

ស័ពទថា អសសុ សូមបីកុងបទ
ន
សាវសសុ ត្ំ វេជត្ ធុរ ំ ដនះក៏ជា

ស័ពទនិបារដូចគាន អធិបាយថាដគា កណហ រដមងន្ទាំធុរៈ
ដន្ទះដៅ។
រពះដ៏មានរពះភាគរទង់សាំដដងថា

មានលភិកុខទាំង

ឡាយ កនុងារលដន្ទះ ដគាកណហប៉ុដណាណះន្ទាំធុរៈដន្ទះដៅ
ដូដចានះ ដោយរបាររយា៉ ងដនះដ ើយ រទង់បនតអនុសនធិ
68 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
ុង្គវគ្គ មុណិកជាតកទី១០
អដ្ឋកថាកុរភាគ២

របជុាំជារកថា

ស្រសតីចាស់កុងារលដន្ទះបានមកជារពះ
ន

ន្ទងឧបបលលវណាណ ចាំដណកដគាអយយិារ ារឡកៈ បាន
មកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា កណហជារកទី៩។

១០. ម្ុណ្ិកោរក
មា មុណិកសស បិេយិ អាត្ុរន្នននិ ភុញ្ជត្ិ

អជប្ោ សុជោក ភុសង្ខាទ ឯត្ំ ទីឃាយុលកាណនតិ។

(ដគាដពាធិសរវដ្មះមហាដលា

ិរៈ ដពាលថា)

អនកកុាំចូលចិរតដភាជនរបស់រជូកដ្មះមុណិកៈ

ដរពាះ

រជូកមុណិកៈសុីដភាជនដៅតរកហាយ អនកចូរមានដសចកតី
ខវល់ខាវយរិច ដ
ក្នអាយុដវង។

ើយសុីដរចាំដបើងចុះ ដនះជាលកខណៈ

ចប់ មុណិកជារកទី១០។

75

ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 69

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

១០. អដ្ឋកថា ម្ុណ្ិកោរក
រពះោោត
រទង់របារពធ

ារលរពះអងគគង់ដៅកនុងវរតដជរពន

ាររលួងដលាមរបស់ដកមងស្សីធ្លរ់

ដទើប

រាស់រពះធមមដទសន្ទដនះមានពាកយដផតើមថា មា មុណិក

សសៈ ដូដចនះ។

ដរឿងាររលួងដលាមដន្ទះ

នឹងមានជាក់ចាស់កុង
ន

ចុលលន្នរទកសសបោត្ក ជត្រសនិបាត្ រពះោោតរាស់សួរភិកុខ

ដន្ទះថា មានលភិកុខបានឮថាដលាកជាអនកដររកររអាល

កនុងារម ចង់សឹកពិរដមនឬ? ភិកុដន្ទះទូ
ខ
លថា ពិរដមន
រពះអងគ រពះោោតរាស់សួរថា ដរពាះអាស្ស័យអវី?
ភិកុដន្ទះរារបទូ
ខ
លថា

ដរពាះអាស្ស័យាររលួងដលាម

របស់ដកមងស្សីធ្លរ់(ចុលក
ល ុមារ ី)រពះអងគ

រពះោោត

រាស់ថា មានលភិកុខ ដកមងស្សីធ្លរ់ដន្ទះដធើវដសចកតីវ ិន្ទស

ដល់ដលាកកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះក៏មិនដមនដដរ

សូមបី

កនុងារលមុន កនុងក្េងវ ិវ ៍របស់ដកមងស្សីធ្លរ់ដនះ ដលាក
ក៏ដល់ដសចកតីអស់ជីវ ិរ បានារលយជាមហូបរបស់មហាជន

ដ

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមកដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល

ារលរពះបាទរព

ទ
ម រតរគងរាជ

70 ប្រែនិ
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ងែ និ
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ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
ុង្គវគ្គ មុណិកជាតកទី១០
អដ្ឋកថាកុរភាគ២

សមបរតិដៅកនុងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

កាំដណើរដគាកនុងផទះរបស់កុដុមិពកៈមានក់

កនុងភូមិដដល
ដោយមានដ្មះថា មហា

សថិរដៅកនុងរាំបន់មួយ
ដលា

រ
ិ
ចាំដណកបអូនរបុសរបស់រពះដពាធិសរវ មាន

ដ្មះថា ចូឡដលា
ឯង

រ
ិ ធុរៈាររង្ករកនុងររកូលដន្ទះៗ

រដមងដាំដណើរាររដៅបានដរពាះអាស្ស័យដគាពីរ

កាលបងបអូនដន្ទះឯង
កនុងររកូលដន្ទះមានកូនស្សី
មានក់ កុលបុរតអនកនគរមានក់ សតីដណឹត ងដកមងស្សីដន្ទះ
ដដើមបីបុរតរបស់ខួលន

បិាមាារបស់ដកមងស្សីដន្ទះឲ្យ

យាគូនិងភរតដល់រជូកដ្មះថា

មុណិកៈ

ដោយ

បាំណងថា សមលឆ្ងញ់នឹងមានដល់ដភ្ៀវទាំងឡាយ អនក
មកកនុងក្េងវ ិវ ៍របស់ដកមងស្សី ដគាចូឡដលា ិរដឃើញ
ដូដចានះដទើបសួរបងរបុសថា ធុរៈាររង្ករកនុងររកូលដនះ

ារលនិងដាំដណើរាររដៅ

ក៏អាស្ស័យដយើងបងបអូនទាំង

ពីរ ដទើបដាំដណើរាររដៅបាន ប៉ុដនតមនុសសពួកដនះ ឲ្យដរ
ដមមនិងសលឹកដឈើ ដល់ពួកដយើង

ររឡប់ជាយកចិរត

ទុកោក់ដេទាំដររជូកដោយយាគូនិងភរត ដោយដ

រុអីវ

៎ន រជូកដនះដទើបបានយាគូនិងភរតដន្ទះ លាំោប់ដន្ទះ
ដគាដដលជាបង ដទើបដពាលដល់ដគាចូឡដលា

ិរដដល
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ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 71
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ជាបអូនថា មានលចូឡដលា ិរ ឯងកុាំរចដណនដភាជន
របស់រជូកដន្ទះដឡើយ
រជូកដនះកាំពុងបរ ិដភាគភរតជា
ដ

រុក្នាររោលប់ កុងក្េង
ន
វ ិវ

៍របស់កុមារ ិារ

នឹងារលយដៅជាសមលដ៏ឆ្ងញ់
ដរពាះដ

រជូកដនះ

សរមាប់ដភ្ៀវដដលមក

រុដន្ទះ ជនពួកដនះដទើបចិញ្ចឹមដេទាំរជូកដនះ

ដោយកនលងដៅ ២,៣ក្េង អាំពីដនះដៅមនុសសទាំងឡាយ
នឹងន្ទាំគានមក ារលដបើដូដចានះ ឯងនឹ ងបានដឃើញរជូក
ដន្ទះ
រទុង

ររូវចាប់ររង់ដជើងទាំងឡាយទញដចញមកអាំ ពី
ររូវដគសមាលប់ដធើវសមល

ឡាយ ដ

នឹ ងបាយដដើមបីដភ្ៀវទាំង

ើយដពាលគាថាដនះថា៖

អនកកុាំរចដណន

ដភាជនរបស់រជូកដ្មះមុណិកៈ

ដរពាះរជូកមុណិកៈសុដី ភាជនដៅតរកហាយ
ដសចកតីខល
វ ខា
់ វ យរិច

លកខណៈក្នអាយុដវង ។

ដ

អនកចូរមាន

យ
ើ សុដី រចាំដបើងចុះ

បណា
ត បទទាំងដន្ទះបទថា

មា

មុណិកសស

ដនះជា
បេ
ិ យិ

ដសចកតីថា អនកកុាំញា
ុ ាំងដសចកតីរចដណនឲ្យដកើរដឡើងកនុង

ដភាជនរបស់រជូកមុណិកៈ
មុណិកៈថា

ារលណា

គឺកុាំរចដណនចាំដពាះរជូក

៎ន

ដយើងនឹ ងមានដសចកតីសុខ

យា៉ ងដនះ ដរពាះរជូកមុណិកៈដនះបរ ិដភាគអាហារដដល
72 ប្រែនិ
ប្រ
និងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ

78

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
ុង្គវគ្គ មុណិកជាតកទី១០
អដ្ឋកថាកុរភាគ២

ជាដ
ជាដ

រុដៅតរកហាយ បទថា អាត្ុរន្នននិ បានដល់ដភាជន

រុឲ្យោលប់ បទថា អជប្ោ សុជោក ភុសង្ខាទ ដសចកតីថា

អនកចូរជាអនកមានដសចកតីខវល់ខាវយរិច
របស់រជូកមុណិកៈដន្ទះ

កនុងដភាជន
ចូរបរ ិដភាគចាំដបើងដដលខលួន

បានចុះ បទថា ឯត្ំ ទឃា
ី យុលកាណំ ដសចកតីថា ដនះជា
ដ

រុក្នដសចកតីជាអនកមានអាយុដវង។
រអាំពីដន្ទះមិនយូរប៉ុន្ទមន

មកសមាលប់រជូកមុណិកៈ ដ

មនុសសពួកដន្ទះក៏ន្ទាំគាន
ើយាររ់ជាកាំណារ់ដផសងៗ

រពះដពាធិសរវដពាលដល់ដគាចូឡដលា
ដឃើញរជូកមុណិកៈដ

ិរថា បអូនឯង
ើយឬ ដគាចូឡដលា ិរដពាលថា

ផលក្នាររបរ ិដភាគរបស់រជូកមុណិកៈ

ខ្ុាំដឃើញដ ើយ
អាហារសូមបីររឹមដរដមម សលឹកដឈើ និងចាំដបើងប៉ុដណាណះ
របស់ពួកដយើងឧរតម មិនមានដទសនឹងជាលកខណៈក្ន
ដសចកតីជាអនកមានអាយុដវង ជាងភរតរបស់រជូកមុណិកៈ
ដល់ដៅមួយរយដង មួយពាន់ដង។
រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុសូ
ខ មបីកុងារលមុ
ន
ន

ដលាកក៏អាស្ស័យកុមារ ិារដនះ
ដ

ដល់ដសចកតីអស់ជីវ ិរ

ើយបានជាសមលដ៏ឆ្ងញ់របស់មហាជន ដោយរបាររ
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ែ និងកែស
ួលសេចីសក្ត
ីដោយភិភិែ
កុខ ្ខុ ចន្ទ
តោ លឿម
ភាភា
ព ព 73
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
លម្រ
សសចែត
ោយ
ចនទជោ
ជោជោ
ជលឿមសុសុ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

យា៉ ងដនះឯង រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមកដ
ដទើបរទង់របារសសចចៈទាំងឡាយ

ើយ

កនុងដវលាចប់សចចៈ

ភិកុខអនកអផសុកចង់សឹក បានសដរមចនូវដោាបរតិផល

រពះោោតរទង់បនតអនុសនធិដ
មុណិកៈរជូកកនុងារលដន្ទះ

ចង់សឹកកនុងដពលដនះ

ើយ រទង់របជុាំជារកថា

បានមកជាភិកុអន
ខ កអផសុក

កុមារ ិារកនុងារលដន្ទះបានមក

ជាកុមារ ិារធ្លរ់កុនងដពលដនះ ដគាចូឡដលា

មកជារពះអាននទ ចាំដណកដគាមហាដលា

ិរ បាន

ិរ បានមក

ជាដយើងរថាគរដនះឯង ។

ចប់ អដឋកថា មុណិកជារកទី១០។
ចប់កុរង
ុ វគ គគទី៣។

រ ួម្ោរកដដ្លមានកនង្វគគ
លនះគ៉ឺ
ុ

១.កុរង
ុ គមិគជារក

២.កុកុរជារក
ា

៣.ដភាជាជានីយជារក ៤.អាជញ្ញ ជារក
៥.រិរថជារក

៦.ម

ិឡាមុខជារក

៧.អភិណហជារក

៨.ននទិវ ិោលជារក

៩.កណហជារក

១០.មុណិកជារក

74 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ

80

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

កុលាវកវគតទ្ី៤
១. កុលាវកោរក

កុលាវោ មាត្លិ សម
ិ ពលស
ិ មឹ ឦសាមុជខន បរវិ ជជយសសុ

ោមំ ចោម អសុជរសុ បាណំ មាយជិ ម ទោ
តិ
ិ វិ កុលាវា អជេសុន។

(រពះឥនទដពាធិសរវ ដពាលថា) មានលមារលិ ពួក

កូនរគុឌទាំ ដៅដដើមរារ

អនកចូរដចៀសវង

(កុាំឲ្យពួកវ

លាំបាក) ដោយមុខចដន្ទទលរេដឡើយ ាមពិរដយើងស៊ូ
លះជីវ ិរ ចាំដពាះពួកអសុរវ ិញ កុាំឲ្យដរកូនរគុឌទាំងដនះ
មានសាំបុកខាចរ់ខាចយ។

ចប់ កុលាវកជារកទី១។

១.អដ្ឋកថា កុលាវកោរក
រពះោោត ារលរបថាប់ដៅកនុងវរតដជរពនមហា

វ ិហាររទង់របារពធភិកុខអនកឆ្ន់ទឹក

ដដលមិនបានររង

ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា កុលាវ
ោ ដូដចនះ។
បានឮថា

ភិកុខកាំដលាះពីររូបជាសមាលញ់នឹងគាន

ដចញចាកទីរកុងោវរថីដៅារន់ជនបទ

នូវកនុងទីជាទី
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 75
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សបាយមួយកដនលងាមអធាស្ស័យ ដ
ចូលដៅគាល់រពះសមាមសមពុទធ

ដន្ទះ

ើយគិរថា នឹ ង

ដទើបដចញចាកជនបទ

ដឆ្ពះមុខដៅារន់វរតដជរពនដទៀរ

ភិកុមួ
ខ យរូប

មានដរគឿងររងទឹក ចាំដណកមូយរូបដទៀរមិនមាន ភិកុខ
ទាំងពីររូបក៏រម
ួ គានររងទឹកដ ើយដទើបឆ្ន់ ក្េងមួយភិកុខ

ទាំងពីររូបដន្ទះបានដធវើាររវ ិវទទស់ដទងគាន ភិកុខអនកជា
មាចស់ររមងទឹក
មិនឲ្យររមងទឹកដល់ភិកុដដលជា
ខ

សមាលញ់ដន្ទះ ររងទឹកដរមានក់ឯងដ

ើយឆ្ន់ ចាំដណក

ភិកុដដលជាសមា
ខ
ល ញ់ដន្ទះមិនបានដរគឿងររងទឹក ារល

មិនអាចអរ់រទាំចាំដពាះដសចកតីដស្សកបាន ដទើបឆ្ន់ទឹក

ដដលមិនបានររង ភិកុទាំ
ខ ងពីររូបដន្ទះមកដល់វរតដជរពនដោយលាំោប់
ថាវយបងគាំរពះោោតដ ើយអងគុយ

រពះោោតរទង់រាស់សដមាមទនីយកថា ដ
សួរថា

ពួកដលាកមកអាំពីណា?

ើយរាស់

ភិកុទាំ
ខ ងពីររូបដន្ទះ

រារបទូលថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន ពួកខ្ុាំរពះករុណា

ដៅកនុងស្សុកមួយកនុងដារសលជនបទ ដចញចាកស្សុក
ដន្ទះមក ដដើមបីនិងគាល់រពះអងគ រពះោោតរាស់សួរ
ថា ពួកដលាកជាអនកមានដសចកតីោមគគីន្ទាំគានមកដ

ើយ

ឬ? ភិកុខអនកឆ្ន់ទឹកមិនបានររងរារបទូលថា បពិររ
76 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

រពះអងគដ៏ចដរមើន

ភិកុដនះដធវ
ខ
ើាររវ ិវទដ្លះរបដកកគាន

ជាមួយខ្ុាំករុណាកនុងរវងផលូវ

ទឹកដល់ខុាំ្រពះករុណា

ដ

ើយមិនបានឲ្យររមង

ភិកុដដលជាមា
ខ
ច ស់ររមងទឹក

រារបទូលថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន ភិកុដនះមិ
ខ
នររង
ទឹកដឡើយ ដឹងដ ើយឆ្ន់ទឹកមានសរវ រពះោោត
រាស់សួរថា

មានលភិកុបានឮថា
ខ

ឆ្ន់ទឹកមានសរវពិរដមនឬ?

ដលាកដឹងដ

ើយ

ភិកុដន្ទះរារបទូ
ខ
លថា

បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន ខ្ុាំរពះករុណាឆ្ន់ទឹកមិនបាន
ររងពិរដមន រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុខ បណិឌ រ

ទាំងឡាយកនុងរគាមុន

រគប់រគងរាជសមបរតិកុងដទព
ន

នគរ ចាញ់កុងារររបយុ
ន
ទធ ារលនិងដជៀសដៅផលូវខនង
សមុរទ
ដទើបគិរថាដយើងនឹ ងមិនដធវើាររសមាលប់សរវ

ដរពាះអាស្ស័យដសចកតីជាធាំ បានលះបង់យសធាំឲ្យជីវ ិរ
ដល់កូនសរវរគុឌ ដទើបឲ្យររឡប់រេវ ិញ ដ

ើយរទង់ន្ទាំ

អរីរនិទនមកថា៖
កនុងអរីរារល រពះបាទមគធរាជមួយអងគរគង
កនុងារល
រាជសមបរតិដៅកនុងនគររាជរគឹះដដនមគធ

ដន្ទះ

រពះដពាធិសរវដកើរជាបុរតរបស់ររកូលធាំ

កនុង
ស្សុកមចលរគាមដន្ទះៗឯង ដូចជាកនុងដពលដនះ ដសតច
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ែ និងកែស
ួលសេចីសក្ត
ីដោយភិភិែ
កុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជោ
តោ លឿម
ភាភា
ព ព 77
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
លម្រ
សសចែត
ោយ
ជោជោ
ជលឿមសុសុ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សកាៈដកើរកនុងស្សុកមចលរគាម ដដនមគធកនុងអរតភាព
មុនដូដចានះ កនុងក្េងោក់ដ្មះរពះដពាធិសរវដន្ទះ ញារិ

ទាំងឡាយបានោក់ដ្មះថា មឃកុមារ
ដន្ទះចដរមើនវ ័យដ

មឃកុមារ

ើយ របាកដដ្មះថា មឃមាណព

លាំោប់ដន្ទះ មាាបិារបស់មឃមាណពដន្ទះន្ទាំយក
ន្ទងទរ ិារមកអាំពីររកូលដដលមានជារិដសមើគាន
មាណពដន្ទះចដរមើនដោយបុររ

មឃ-

និងធីាទាំងឡាយ

បានជាទនបរី រកោសីល៥កនុងស្សុកដន្ទះ មានមនុសស

រស់ដៅ៣០ររកូលប៉ុដណាណះ ក្េងមួយមនុសសកនុងររកូល

ទាំង៣០ដន្ទះឈរដៅររង់កណា
ត លស្សុក

ដធវើាររង្ករ

កនុងស្សុក
រពះដពាធិសរវយកដជើងទាំងពីរដបាសធូលី
កនុងទីដដលឈរដៅ
ដធវើរបដទសកដនលងដន្ទះឲ្យគួររ ីក
រាយឈរដៅដ

ើយ រគាដន្ទះមនុសសដក្ទមានក់មកឈរ

កនុងទីដន្ទះ រពះដពាធិសរវដទើបដធវើកដនលងដក្ទដទៀរឲ្យគួរ
រ ីករាយដ ើយបានឈរដៅកនុងទីដន្ទះ
មនុសសដក្ទក៏

មកឈរដទៀរ រពះដពាធិសរវបានដធវើកដនលងដក្ទៗដទៀរ
ឲ្យគួររ ីករាយ រួមដសចកតីថា បានដធវើកដនលងដដលឈរឲ្យ

គួររ ីករាយដល់មនុសសទាំងពួង សម័យរមកឲ្យកោង
បារាាំោក់កុងទី
ន
ដន្ទះ

សូមបីបារាាំក៏ឲ្យដរ ើដចញដ

ើយឲ្យ

78 ប្រែនិ
ប្រ
ងកែសម្រ
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ងែ និ
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ែុខ ជោ
ចនទតោ
ជោជោ

84

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

កោងោលា រារលអាសនៈដផនារតកនុងោលាដន្ទះ
ដ ើយរមាល់ពាងទឹកផឹកទុក សម័យរមកជន៣២ន្ទក់
ដន្ទះមានឆនទៈដសមើគានជាមួយរពះដពាធិសរវ

រពះដពាធិ

សរវដទើបឲ្យជន៣២ន្ទក់ដន្ទះាាំងនូវកនុងសីល៥ ចាប់ពី

ដពលដន្ទះដៅ

ក៏ដដើរដធវើបុណយទាំងឡាយរពមជាមួយ

មនុសសពួកដន្ទះ ជនពួកដន្ទះារលដធវើបុណយជាមួយរពះ
ដពាធិសរវដន្ទះៗឯង

ដទើបដរារកដឡើងអាំពីរពឹកងងឹរ

ារន់ារាំបិរ ពូដៅ និងញញួ យកញញួវយេមឲ្យដបក

កនុងផលូវធាំដបកជាបួនជាដដើម ដ ើយរបដមៀលដៅ ន្ទាំយក
ដដើមដឈើ ដដលប៉ះទងគិចដលលរដទះទាំងឡាយដចញដៅ
ដធវើកដនលងរកឡិករកឡុកឲ្យរាប

ដធវើោពន

ជីកស្សះ

កោងោលា ឲ្យទនរកោសីលដោយដរចើន អនកស្សុក
ទាំងអស់ាាំងនូវកនុងឱវទរបស់រពះដពាធិសរវ

ដ

ើយ

រកោសីលដោយរបាររយា៉ ងដនះ លាំោប់ដន្ទះ ដមស្សុក
របស់ជនពួកដន្ទះគិរថា កនុងារលមុនដពលមនុសសពួក
ដនះផឹកសុរា ដធវើបាណារិបារជាដដើម ដយើងដរងបាន
រទពយ

ដោយអាំណាចកហាបណៈក្េលពាងសុរាជាដដើម

និងដោយអាំណាចក្េលរបស់ពិន័យ
មាណពឲ្យរកោសីល

ប៉ុដនតឥឡូវដនះមឃ

មិនឲ្យជនពួកដន្ទះដធវើបាណារិ -
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 79
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បារជាដដើម

មា៉ ងដទៀរដពលដនះនិងឲ្យមនុសសទាំង

ឡាយរកោសីល៥
ដ

ដទើបដរារធចូលដៅគាល់រពះរាជា

ើយរារបទូលថា បពិរររពះសមមរិដទព ពួកដចារជា

ដរចើនដដើរដធវើាររសមាលប់អនកស្សុកជាដដើម រពះរាជាបាន
រទង់ោតប់ពាកយរបស់ដមភូមិដន្ទះ ដទើបបញ្
ជ ថា អនកចូរ
ដៅន្ទាំមនុសសពួកដន្ទះមក ដមភូមិដន្ទះដទើបដៅចាប់ចង
ជនពួកដន្ទះទាំងអស់ ដ

ើយន្ទាំមក រារបទូលចាំដពាះ

រពះរាជាថា បពិរររពះសមមរិដទព ពួកមនុសសដដលខ្ុាំ

បាទន្ទាំមកដនះជាដចារ រពះអងគ លាំោប់ដន្ទះ រពះរាជា

មិនរទង់ជរមះកមមរបស់ជនពួកដន្ទះដឡើយ រាស់បញ្
ជ
ថា អនកទាំងឡាយចូរឲ្យដាំរ ីជាន់ជនពួកដនះ ដពលដន្ទះ
រាជបុរស ដទើបឲ្យជនពួកដន្ទះទាំងអស់ដដកកដនលងរពះ
លានដសតចដ

ើយន្ទាំដាំរ ីមក រពះដពាធិសរវបានឲ្យឱវទ

ដល់ជនពួកដន្ទះថា

អនកទាំងឡាយចូររ ាំពឹងដល់សីល

ចូរចដរមើនដមាតដល់មនុសស អនកដធវើាររស៊កដសៀរញុះ
ញង់ដល់រពះរាជាដល់ដាំរ ី

និងដល់រាងារយរបស់ខួន
ល

ឲ្យដូចគាន ជនពួកដន្ទះបានដធវើយា៉ងដន្ទះ លាំោប់ដន្ទះ

រាជបុរសទាំងឡាយដទើបន្ទាំដាំរ ីចូលដៅ ដដើមបីឲ្យជាន់នូវ
ជនពួកដន្ទះ ដាំរ ីដន្ទះសូមបីររូវមនុសសន្ទាំចូលដៅ ក៏មិន
80 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

ចូលដៅ

ដស្សកសាំដឡងលាន់ខទរដ

ើយដជៀសដៅ

លាំោប់ដន្ទះ ដទើបន្ទាំដាំរ ីដក្ទៗមក ដាំរ ីពួកដន្ទះក៏ដជៀស
ដៅយា៉ ងដន្ទះដូចគាន រពះរាជារាស់ថា នឹងមានឱសេ
យា៉ ងណាមា៉ ងនូវកនុងក្ដរបស់ជនពួកដនះ

ដឆកដឆរដមើល
ដ

ពួកអនកចូរ

ពួករាជបុរសររួរដមើលដឆកដឆរដមើល

ើយក៏មិនដឃើញ ដទើបរារបទូលថា បពិរររពះសមមរិ

ដទព មិនមានដទរពះអងគ រពះរាជារាស់ថា ដបើយា៉ង
ដន្ទះ ជនពួកដនះនឹងរាយមនតអីៗ
វ
ពួកអនកចូរោកសួរ
ពួកដគដមើលថា មនតសរមាប់រាយរបស់ពួកដគទាំងឡាយ
មានឬ?

រាជបុរសទាំងឡាយដទើបបានសួរ

ដពាធិសរវដពាលថា

មាន

រពះ

រាជបុរសទាំងឡាយរារប

ទូលថា បពិរររពះសមមរិដទព ន័យថាមានមនតសរមាប់
រាយ
ដ

រពះរាជាបញ្
ជ ឲ្យដៅជនពួកដន្ទះទាំងអស់មក

ើយរាស់ថា

អនកទាំងឡាយចូររបាប់មនតដដលអនក

ទាំងឡាយដចះ រពះដពាធិសរវបានរារបទូលថា បពិររ
រពះសមមរិដទព ដ្មះថាមនតរបស់ខុាំរ្ ពះអងគទាំងឡាយ

យា៉ ងដក្ទមិនមាន ប៉ុដនតខុាំរ្ ពះអងគទាំងឡាយ ជាមនុសស

របមាណ៣៣ន្ទក់ មិនសមាលប់សរវ មិនលួចរទពយដគ
មិនរបរពឹរតខុសកនុងារម មិនដពាលពាកយកុ

ក មិនផឹក
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 81

ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថាខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

82

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

ដពាលថា
ដស្សចដ

ើយ

ដបើដហាជាងសរមាប់លក់ដដលដគដធវើទុក

រកោទុកកនុងផទះរបស់នរណាៗមានដៅ

ដលាកររូវរកដហាជាងដន្ទះមក ជនពួកដន្ទះារលដសវង
រកបានជួបកនុងផទះរបស់ន្ទងសុធមាម

រក្មល

មិនបានដោយ

ប៉ុដនតារលន្ទងសុធមាមដពាលថា

ដបើដលាកទាំង

ឡាយនឹងដធវើខុាំមា
្ ច ស់ឲ្យមានចាំដណកបុណយផង ខ្ុាំមាចស់
ដទើបនឹងឲ្យ ដទើបន្ទាំគានដពាលថា ពួកដយើងនឹ ងមិនឲ្យ
ចាំដណកបុណយដល់មារុរគាមទាំងឡាយ លាំោប់ដន្ទះ
ជាងដឈើ ដទើបដពាលដល់ជនពួកដន្ទះថា
ន្ទយដលាកទាំងឡាយនិយាយអវី

ដៅហាវយ

ដ្មះថាទីកដនលង

ដដលដវៀរចាកមារុរគាមកដនលងដក្ទ រដមងមិនមាន ដវៀរ

រព

ដម លាក

ដលាកទាំងឡាយចូរារន់យកដហាជាង

ដន្ទះចុះ ារលដបើដូដចានះ ាររង្ករទាំងឡាយរបស់ពួក

ដយើងនឹងបានសដរមច ជនពួកដន្ទះដពាលថា លអដ

ដ

ើយារន់យកដហាជាង ដធវើោលាឲ្យ សដរមចដ

ើយ

ើយ

រារលារតសរមាប់អងគុយរមាល់ពាងទឹកផឹក ដផតើមដរៀបចាំ

យាគូនិងភរតជាដដើមជារបចាាំ

កាំដផងដរាយដីខោច់ខាងកនុងកាំដផង

៊ុមព័ទធោលាដោយ
ោាំដដើមដានរជាជួរ

ខាងដរៅកាំដផង ចាំដណកន្ទងសុចិរាឲ្យដធវើឧទានកនុង
ទីដន្ទះមិនមានពាកយដដលនឹងនិយាយថា

ដដើមដឈើ

89

ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 83
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដដលមានផ្កានិងដដើមដឈើ ដដលមានដផល ដ្មះឯដណាះ
មិនមានកនុងឧទានដន្ទះ

ចាំដណកន្ទងសុនន្ទទឲ្យជីក

ស្សះដបាកខរណីកនុងទីដន្ទះដូចគាន

ឲ្យដដរោស់ដោយ

ផ្កាឈូក៥ពណ៌គួររ ីករាយ ន្ទងសុជាាមិនបានដធវើអីវៗ

ដទ រពះដពាធិសរវបាំដពញវរតបទ៧យា៉ ងគឺ ាររចិញ្ចឹម
មាា១

ាររចិញ្ចឹមបិា១

ាររដធវើដសចកតីដគារពឱន

លាំដទនខលួន ចាំដពាះមនុសសដដលជាធាំកុនងររកូល១ ាររ

ដពាលវចាសចចៈ១

វចាមិនដរគាររគារ១

វចាមិន

ស៊កដសៀរ១ មិនមានដសចកតីកាំណាញ់១ បានដល់នូវ

ដសចកតីដដលគួរសរដសើរយា៉ ងដនះថា

ដទវាទាំងឡាយ ឋានាវរតឹងសដពាលនរជន អនក

ចិញ្ចឹមមាាបិា

អនកមានរបរករីឱនលាំដទនចាំដពាះ

បុគគលដដលជាដរៀមចបងកនុងររកូល

អនកដពាលវចា

ទន់ភលន់ដផអមដលហម អនកលះវចាស៊កដសៀរ អនករបកប

កនុងាររដធវើដសចកតីកាំណាញ់ឲ្យវ ិន្ទស
អនកមានពាកយ
សចចៈ រគបសងារ់ដសចកតីដរារធបានដន្ទះឯង ថាជា
សបបុរស។
កនុងដវលាអស់ជីវ ិរ បានដៅដកើរជាដសតចសកាដទវរាជ

កនុងឋានាវរតឹងស សមាលញ់របស់រពះដពាធិសរវទាំងអស់
បានដៅដកើរកនុងឋានាវរតឹងសដូចគាន។
84 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

កនុងារលដន្ទះ អសុរទាំងឡាយនូវអាស្ស័យកនុង
ឋានាវរតឹងស ដសតចសកាដទវរាជរទង់ររិះរ ិះថា ដយើង
ទាំងឡាយនិងរបដយាជន៍អីវ ដោយរាជសមបរតិដដលជា
ោធ្លរណៈទូដៅដល់អនកដក្ទ ដទើបឲ្យពួកអសុរផឹកទឹក
ស្សវ ឹងដដលជាទិពវ ដ
ររង់ដជើង ដ

ើយឲ្យចាប់ពួកអសុរដដលស្សវ ឹង

ើយដបាះទមាលក់ដៅររង់ដជើងភនាំសិដនរុ ពួក

អសុរទាំងដន្ទះ

រដមងដល់ភពអសុរដន្ទះឯងដ្មះថា

ភពអសុរមានខានរប៉ុនឋានាវរតឹងសដទវដលាក នូវកនុងក្ផទ

ខាងដរារមភនាំសិដនរុ កនុងភពអសុរដន្ទះ មានដដើមដឈើ
ាាំងដៅរ ូរកបប (ាាំងនូវមួយកបប) ដ្មះថាដដើម

ចិរតបារលិ ដូចដដើមបារ ិឆរតកៈរបស់ពួកដទវា ដពល
ដដើមចិរតបារលិរ ីក ពួកអសុរទាំងដន្ទះក៏ដឹងថា ដនះមិន
ដមនដទវដលាករបស់ពួកដយើង

ដរពាះថាកនុងដទវដលាក
ដដើមបារ ិឆរតកៈរដមងរ ីក លាំោប់ដន្ទះពួកអសុរទាំងដន្ទះ
ដទើបដពាលថា

ដសតចសកាដធវើពួកដយើងឲ្យស្សវ ឹងដ

ដបាះចុះដលើខនងមហាសមុរទ

ើយ

រ ឹបអូសយកដទពនគរ

របស់ពួកដយើង ដយើងទាំងឡាយនឹងដធវើាររចាាំងជាមួយ
ដសតចសកាដន្ទះ ដ

ើយដដណើត មយកដទពនគររបស់ពួក

ដយើងប៉ុដណាណះររឡប់មក ដទើបដរារកដឡើងរាច់សញ្ចរ

91

ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដៅាមភនាំសិដនរុ ដូចជាស្សដមាចរក

មវរដឡើងសសរ

ដូដចានះ ដសតចសការទង់បានោតប់ថា ពួកអសុរដឡើងមក
ដទើបដហាះដឡើងចាំដពាះដៅាមខនងសមុរទ

ចាាំងជា

មួយពួកអសុរ ររូវពួកអសុរទាំងដន្ទះដធវើឲ្យចាលចាញ់
ដទើបររ់ដគចដៅខាងចុងមហាសមុរទ
ដជើង

ដផនកទិសខាង

ដោយដវជយនតរេមានរបមាណ១៥០ដយាជន៍

លាំោប់ដន្ទះ

រេរបស់ដសតចសកាដន្ទះសទុះដៅដលើខនង

សមុរទដោយដសចកតីរ
រារដដក

័ស ដទើបសទុះចូលដៅារន់ក្រព

ទមាលយក្រពរារដដកកនុងផលូវដដលដសតចសកា

ដន្ទះដៅ ដូចទមាលយក្រពបបុសោច់ធ្លលក់ចុះដៅដលើខនង
សមុរទ

ពួកកូនសរវរគុឌរបូរធ្លលក់ចុះដលើខនងមហា

សមុរទ ន្ទាំគានដស្សកសាំដឡងឡូឡា ដសតចសការាស់

សួរមារលីោរេីថា

មារលីសមាលញ់ដន្ទះសាំដឡងអវី

សាំដឡងដស្សកគួរអាណិរក្រកដលង?
ទូលថា

បពិរររពះសមមរិដទព

ារលក្រពរារដដកររូវ

បាំផ្កលញដៅដោយកមាលាំង ដសចកតីរ
អងគដ

មារលីោរេី
័សក្នរេរបស់រពះ

ើយធ្លលក់ចុះដៅ ពួកកូនសរវរគុឌររូវមរណភ័យ

គាំរាមកាំដ

ងដទើបន្ទាំគានដស្សក

ដសតចសការាស់ថា

មានលមារលីពួកកូនសរវរគុឌទាំងដនះ

ចូរកុាំលាំបាក
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

ដោយោរដយើងដឡើយ

ដយើងនឹងមិនអាស្ស័យដសចកតី

ជាធាំ ដធវើកមមគឺាររសមាលប់សរវដឡើយ ដដើមបីរបដយាជន៍
ដល់កូនសរវរគុឌដន្ទះ

ដយើងនឹ ងលះបង់ជីវ ិរឲ្យដល់

ពួកអសុរ អនកចូរបររេដន្ទះររឡប់ដរារយវ ិញ ដ

ើយ

រាស់គាថាដនះថា៖
មានលមារលីដទវបុរត កដនលងដដើមរារដដកមានកូន
សរវរគុឌអាស្ស័យដៅ

អនកចូរដបរមុខរេររឡប់េយ

ដរារយវ ិញដយើងរពមលះបង់ជីវ ិរឲ្យពួកអសុរ កូនសរវ
រគុឌពួកដនះ កុាំវ ិន្ទសដឡើយ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា កុលាវោ បានដល់ពួក
កូនសរវរគុឌដន្ទះឯង ដសតចសការាស់ដៅន្ទយោរ
េីថា មាត្លិ ដោយបទថា សិមពលិសមឹ ដនះដលាកសាំដដងថា
អនកចូរដមើលកូនសរវរគុឌពួកដនះ

អាស្ស័យដៅររង់

កដនលងដដើមរារដដកបទថា ឦសាមុជខន បរវិ ជជយសសុ ដសចកតី
ថា អនកចូរដវៀរកូនសរវរគុឌពួកដន្ទះដោយរបាររដដល

ពួកវមិនដៅតរកហាយ បទថា ោមំ ចោម អសុជរសុ បាណំ
ដសចកតីថា ារលដបើដយើងលះបង់ជីវ ិរឲ្យដល់ពួកអសុរ
ដសចកតីរច
ួ ផុរភ័យ និងមានដល់ពួកសរវរគុឌពួកដន្ទះ
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អដ្ឋកថា
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ទាំងឡាយដទើបោក់ដ្មះរបាោទដន្ទះថា
លាំោប់ដន្ទះ

ដវជយនត

ដសតចសកាាាំងារររកោកនុងទី៥កដនលង

ដដើមបីមិនឲ្យពួកអសុរររឡប់មកដទៀរ

ដពាលទុកថា

ដដលដលាក

កនុងរវងអយុជណបុរ ីទាំងពីរ ដសតចសការទង់ាង
ាំ
ារររកោយា៉ ងរ ឹងមាាំទុក៥កដនលងគឺ ន្ទគ១ រគុឌ១ កុមណ
ភ ឌ
១ យកខ១ ដសតចមហារាជទាំងបួន១។
នគរទាំងពីរដន្ទះគឺ ដទពនគរ១ និងអសុរនគរ១

ធ ុរៈ ដរពាះនរណាៗមិនអាចដដណើត ម
ដ្មះថា អយុទប

បានដោយាររចាាំង ដរពាះថា កនុងដពលណាពួកអសុរ
មានកមាលាំងកនុងារលដន្ទះ ដពលពួកដទវាចូលដៅារន់

ដទពនគរដ

ើយបិទទវរ សូមបីពួកអសុរទាំងដសនន្ទក់ក៏

មិនអាចដធវើអីបា
វ ន

កនុងដពលណាពួកដទវាមានកមាលាំង
កនុងារលដន្ទះដពលពួកអសុរររ់ចូលដៅារន់អសុរនគរ

ដ

ើយបិទទវរ ពួកដទវាសូមបីទាំងដសនន្ទក់ក៏មិនអាច

ដធវើអីបា
វ ន ដូដចនះនគរទាំងពីរដនះដទើបដ្មះថា អយុជ
ណបុរៈ នគរដដលនរណាៗចាាំងដដណើត មមិនបាន រវង
នគរទាំងពីរដន្ទះ

ដសតចសការទង់ាាំងារររកោទុកកនុង

ឋានៈ៥របាររ មានន្ទគជាដដើម បណា
ត ឋានៈ៥របាររ

ដន្ទះ ដលាការន់យកន្ទគដោយស័ពទថា ឧរគៈ ន្ទគពួក
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដន្ទះមានកមាលាំងកនុងទឹក

ដទើបមានារររកោររង់ចាំដ

ដរពាះដូដចានះ
ៀងទី ១

ដលាការន់យករគុឌដោយស័ពទថា

ន្ទគពួកដន្ទះ

ក្ននគរទាំង២

កដរារិ

បានឮថា

រគុឌពួកដន្ទះមានទឹកនិងដភាជនដ្មះថា កដរារិ រគុឌ

ពួកដន្ទះដទើបបានដ្មះាមទឹកនិងដភាជនដន្ទះ រគុឌ

ពួកដន្ទះមានារររកោររង់ចាំដ

ៀងទី ២ របស់នគរទាំង

២ ដលាការន់យកកុមភណឌដោយស័ពទថា បយសស ហារ ិ

បានឮថា

ពួកកុមភណឌទាំងដន្ទះគឺ

ទនព

(អសុរ

ោមញ្ញ ) និងរាកខស (អារកខទឹក) ពួកកុមភណឌទាំងដន្ទះ

មានារររកោររង់ចាំដ

ៀងទី៣ក្ននគរទាំង២

ដលាក

ារន់យកពួកយកខដោយស័ពទថា មទនយុរ បានឮថា
យកខពួកដន្ទះមានរបរករីរាច់ដៅមិនដសមើ

ជាអនក

ចមាាំង យកខពួកដន្ទះមានារររកោររង់ចាំដ

ៀងទី ៤ ក្ន

នគរទាំង២

ដលាកដពាលដល់ដសតចមហារាជទាំង៤

ដោយបទថា ចរុដរាច ម

៤ដន្ទះ

ន្ទតដនះ ដសតចមហារាជទាំង

មានារររកោររង់ចាំដ

ៀងទី ៥ក្ននគរទាំង២

ដរពាះដូដចានះ ដបើពួកអសុរដរារធ មានចិរតមួដ

៉ចូលដៅ

ារន់ដទវបុរ ី បណា
ត អនកចមាាំង៥របដភទ ពួកន្ទគដធវើាររ
រកោាររពារយា៉ ងលអ។
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ារលដសតចសកាជាធាំជាងដទវារទង់ាាំងារររកោ

កនុងទីទាំង៥កដនលងពួកដនះ
ដ ើយដោយទិពវយស
សមបរតិ ន្ទងសុធមាមចុរិមកដកើរជាបាទបរ ិចារ ិាររបស់
ដសតចសកាដន្ទះឯង

ដទវសភាដ្មះថា

របមាណ៥០០ដយាជន៍

សុធមាមមាន

ជាកដនលងដដលដសតចសកាជាធាំ

ជាងដទវារបថាប់អងគុយដលើបល័ង
ល ាមាស

ទាំ

ាំមួយ

ដយាជន៍ខាងដរារមដសវរចឆ័ររទិពវ រទង់ដធវើកិចចដដលនិង

គបបីដធវើដល់ដទវានឹងមនុសស បានដកើរដឡើងដល់ន្ទង
សុធមាម ដរពាះផលវ ិបាកដដលឲ្យដហាជាង ចាំដណកន្ទង

សុចិរាក៏ចុរិមកដកើរជាបាទបរ ិចារ ិារ របស់ដសតចសកា
ដន្ទះដូចគាន

នឹងឧទានដ្មះថាចិរតលាវ ័នក៏ដកើរ

ដឡើងដល់ន្ទងសុចិរាដន្ទះ ដរពាះផលវ ិបាករបស់ាររ
ដធវើឧទាន

ចាំដណកន្ទងសុនន្ទទក៏ចុរិមកដកើរជាបាទ

បរ ិចារ ិាររបស់ដសតចសកាដន្ទះដូចគាន

ណីដ្មះថា

និងស្សះដបាកខរ

នន្ទទក៏ដកើរដឡើងដល់ន្ទងសុនន្ទទដន្ទះ

ដរពាះផលវ ិបាករបស់ាររជីកស្សះដបាកខរណី។
ចាំដណកន្ទងសុជាា
ចដន្ទលះភនាំកុនងក្រពមួយកដនលង

ដកើរជាន្ទងកុករស់ដៅ
ដរពាះមិនបានដធវើកុសល

កមមទុក ដសតចសការទង់រ ាំពឹងថា ន្ទងសុជាាមិនរបាកដ
ន្ទងដកើរកនុងទីណា

៎!ន

រគារទង់ដឃើញន្ទងសុជាា
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 91

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដន្ទះ

ដទើបដសតចដៅកដនលងចដន្ទលះភនាំដន្ទះ

ារន់ដទវដលាករទង់សាំដដងដទពនគរ
ដទវសភាដ្មះសុធមាម

ដបាកខរណីដល់ន្ទង

ដ

ន្ទាំន្ទងមក

ដដលគួររ ីយរាយ

សួនចិរតលាវ ័ន

និងនន្ទទ

ើយរទង់ឲ្យឱវទដល់ន្ទងថា

ស្រសតីពួកដនះបានដធវើកុសលទុកដទើបមកដកើរជា បាទបរ ិ-

ចារ ិាររបស់ដយើង

ចាំដណកន្ទងមិនបានដធវើកុសលទុក

ដទើបមកដកើរកនុងកាំដណើររិរចាឆន

ន្ទងចូររកោសីល ដ

ចាប់ពីដពលដនះដៅ

ើយឲ្យន្ទងរកោសីល៥ រួចដ

ន្ទាំន្ទងដៅទុកដៅចដន្ទលះភនាំដន្ទះឯង

ដន្ទះក៏រកោសីលចាប់ពីដពលដន្ទះដៅ

ើយ

ចាំដណកន្ទងកុក
ដោយដពល

ដវលាកនលងដៅ២,៣ក្េងដសតចសការទង់ររិះរ ិះថា ន្ទងកុក
អាចរកោសីលបានដដរឬ

ររីដដកផ្កងរដៅខាងមុខ

៎ន ដទើបដសតចដៅនិមិរតខួនជា
ល
ន្ទងកុកដន្ទះដឃើញដ

ើយ

សមាគល់ថា ររីោលប់ដទើបបានពាាំររីដន្ទះររង់កាល ររី

ដន្ទះកដរមើកកនទុយ

លាំោប់ដន្ទះ

ន្ទងកុកដន្ទះដទើប

ដលងររីដន្ទះដោយសមាគល់ថា ររីដន្ទះដៅរស់ ដសតច
សការាស់ថា ោធុ! ោធុ! ន្ទងអាចរកោសីលបាន

ដ

ើយបានដសតចដៅារន់ដទវដលាក

ន្ទងកុកដន្ទះចុរិ

ចាកអរតភាពដន្ទះ មកដកើរកនុងផទះរបស់ន្ទយសមូនឆ្នាំង
កនុងនគរពារាណសី។

92 ប្រែនិ
ប្រងែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែុខជោ
ចនទតោ
ជោជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

ដសតចសការទង់ររិះរ ិះថា ន្ទងកុកដកើរកនុងទីណា

៎!ន រទង់ដឹងថា ដកើរកនុងររកូលសមូនឆ្នាំង ដទើបរទង់

យកដពពទុាំោក់ដពញយានរូ ច

ដកលងដភទជាមនុសស

ចាស់អងគុយដៅកណា
ត លភូមិអាំពាវន្ទវថា

អនកទាំង

ឡាយចូរទទួលយកដពពដលឿង មនុសសទាំងឡាយមក

ដពាលថា បពិររន្ទយដលាកចូរឲ្យមក ដសតចសការាស់

ថា ដយើងឲ្យដល់មនុសសទាំងឡាយអនករកោសីល អនក
ទាំងឡាយចូររកោសីល

មនុសសទាំងឡាយដពាលថា

ដ្មះថាសីលពួកដយើងមិនដឹង ដលាកចូរឲ្យដោយគិរ

ក្េលចុះ ដសដចសការាស់ថា ដយើងមិនររូវារររក្មល ដយើង
នឹងឲ្យចាំដពាះដល់អនករកោសីលប៉ុដណាណះ
ឡាយដពាលថា ដនះជាដពពដលឿងអវី
ដៅ

៎ ន! ដ

ន្ទងសុជាាបានោតប់ដាំណឹងដន្ទះដ

ដគនឹងន្ទាំមកដដើមបីដយើង

មនុសសទាំង
ើយក៏ដជៀស
ើយគិរថា

ដទើបដៅនិយាយថា

បពិររ

ន្ទយ ដលាកចូរឲ្យមកខ្ុាំចុះ ដសតចសការាស់ថា ន្ទង

រកោសីលដ
រកោសីលដ

ើយឬ? ន្ទងសុជាាដពាលថា ចាស! ខ្ុាំ
ើយ ដសតចសការាស់ថា វរថុដនះដយើងន្ទាំ

មកដដើមបីរបដយាជន៍ដល់ន្ទងប៉ុដណាណះ ដ
ជិរទវរផទះរពមជាមួយយានរូច
ដៅ។

ដ

ើយោក់ទុក

ើយដជៀសដចញ
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ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ព ព 93
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ចាំដណកន្ទងសុជាាដន្ទះ

រកោសីលរ

អស់អាយុចុរិចាកអរតភាពដន្ទះដៅ

ូរដល់

បានដៅដកើរជា

ធីារបស់ដសតចអសុរដ្មះថា ដវបចិរិត បានជាអនកមាន
រូបរាងោអរដោយអានិសងសក្នសីល

ដន្ទះចដរមើនវ ័យដ

របស់ដយើង

កនុងដវលាធីា
ើយ ដសតចដវបចិរិតដន្ទះររិះរ ិះថាធីា

ចូរដរជើសដរ ើសោវមីាមដសចកតីដពញចិរត

របស់ខួលន ដទើបឲ្យពួកអសុររបជុាំគាន ដសតចសការទង់ររួរ
ដមើលថា ន្ទងសុជាាដន្ទះដកើរកនុងទីណា

៎!ន រគារទង់

រជាបថា ន្ទងដកើរកនុងភពអសុរដន្ទះដទើបរទង់ររិះរ ិះថា
ន្ទងសុជាា ារលនឹងដរជើសដរ ើសយកោវមីាមដដល

ខលួនដពញចិរត នឹ ងដរជើសដរ ើសយកដយើង ដទើបរទង់និមិរត
ដភទជាអសុរដ ើយបានដៅកនុងទីរបជុាំដន្ទះ ញារិទាំង

ឡាយរបោប់ាក់ដរងខលួនន្ទងសុជាារួចដ

ើយ

ន្ទាំ

មការន់ទីរបជុាំបដណើត រដពាលថា ន្ទងចូរដរជើសដរ ើសយក
ោវមីាមដដលខលួនដពញចិរតចុះ ន្ទងររួរដមើលដ

ដឃើញដសតចសកា

ើយ

ដោយអាំណាចដសចកតីស្សលាញ់

ដដលមានកនុងារលមុន
ដទើបបានដរជើសដរ ើសយកថា
ដលាកមានក់ដនះជាោវមីរបស់ដយើង ដសតចសកាដទើបរទង់
ន្ទាំន្ទងមការន់ដទវនគរ

រទង់ ដធវើឲ្យជាធាំជាងស្សីសាំន

94 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលា
វកវគ្គ កុលាវកជាតកទី១
អដ្ឋកថា
ភាគ២

រទង់មានជីវ ិររស់ដៅរ

ចាំនួន២ដារដិកនលះ

អាយុ ដ
ដ

ើយបានដៅាមយថាកមម។

រពះោោត

ើយរាស់ថា

ូរអស់

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមក

មានលភិកុខទាំងឡាយ

បណិឌ រទាំង

ឡាយកនុងារលមុន រគប់រគងរាជសមបរតិកុនងដទវដលាក
សូមបីររូវលះបង់ជីវ ិររបស់ខួលន ក៏មិនដធវើបាណារិបារ

ដោយរបាររយា៉ ងដនះ ដលាកបួសកនុងោសន្ទ ដដល

ជាដរគឿងន្ទាំដចញចាកទុកខយា៉ងដនះ ដ
ទឹកមានសរវដដលមិនបានររង
ភិកុដន្ទះ
ខ
ដ

៎!ន ដទើបរទង់រិះដដៀល

ើយរទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា មារលី

ោរេីកុងារលដន្ទះ
ន

ដនះ

រុអីដវ លាកឆ្ន់

បានមកជារពះអាននទកុងដពល
ន

ចាំដណកដសតចសកាដទវរាជកនុងារលដន្ទះបានមក

ជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា កុលាវកជារកទី១។
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ប្រែ និងកែល
សសសចែត
ម្រួលសេីសចោយ
ក្តីដោយភិភិ
្ខុ ចន្ទជជោ
តោ ជលឿម
លឿម សុ
ប្រែនិងប្ែសររួ
ែកុខ ចនទ
ោជោ
សុភា
ភាពព 95

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

២. នចចោរក
រុទំ មនុញ្ញំ រុចរា
ិ ច បដ្
ិ ិ ឋ ជវឡរុ យ
ិ វណណូបដ្ិភា ច ត្វា
ី

ពាមមោតនិ ច ជបកាណាន
ិ នជចចន ជត្ ធីត្រំ ជន្ន ទទាមីត្ិ។
ុ
(ដសតច

ងសមាស

ដពាលថា)

សាំដឡងយាំរបស់

អនកក៏ពីដរាះ ខនងក៏រង
ុ ដរឿង កមានសមបុររបដ លគាននឹង
ពណ៌ក្នដកវពិទូរយ ោលបទាំងឡាយរបមាណមួយពាម
អញមិនឲ្យកូនស្សីដល់អនក ដរពាះដរារររាាំដឡើយ។

ចប់ នចចជារកទី២។

២. អដ្ឋកថា នចចោរក
រពះោោត

ារលគង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់

របារពធភិកុខអនកមានភណឌៈដរចើនមួយរូប ដទើបរាស់រពះ

ធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា រុទំ មនុញ្ញំ ដូដចនះ។
ដរឿងដនះ

ដូចគានជាមួយដរឿងដដលដពាលទុកកនុង

ដទវធមមជារកខាងដរារយដន្ទះឯង

រពះោោតរាស់

សួរភិកុខដន្ទះថា មានលភិកុខ បានឮថាដលាកជាអនកមាន

ភណឌៈដរចើនពិរដមនឬ? ភិកុខដន្ទះរារបទូលថា បពិររ
96 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

102

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ នច្ចជាតកទី២
អដ្ឋកថាកុភាគ២

រពះអងគដ៏ចដរមើន

ពិរដមន រពះោោតរាស់សួរថា

ដរពាះដ

រុអីវ ដលាកដទើបជាអនកមានភណឌៈដរចើន? ភិកុខ
ដន្ទះបានោតប់រពះពុទធដីារ
មានរបមាណប៉ុដណណ ះក៏
ដរារធដទើបដោះសាំពរ់ដសលៀក សាំពរ់ដណតប់ដចាលគិរ
ថា
ដ

ឥឡូវដនះ ដយើងនឹងដដើរដៅដោយទាំនងដនះឯង
ើយបានឈរជាមនុសសមានខលួនទដទរ(អារាររារយ)

ដៅកនុងទីចាំដពាះរពះភ័ង្រកតរបស់រពះអងគ
មនុសសទាំង
ឡាយន្ទាំគានដពាលថា គួររិះដដៀល គួ ររិះដដៀល ភិកុខ

ដន្ទះដចញដៅអាំពីទីដន្ទះដ

ើយវ ិលមកដដើមបី

ដសចកតី

ជាមនុសសអារកក់ (គឺសឹក) ភិកុទាំ
ខ ងឡាយអងគុយរបជុាំ
គានកនុងោលាធមមសភា
ន្ទាំគានដពាលដទសរបស់ភិកុខ

ដន្ទះថា

ដធវើកមមដបបដនះចាំដពាះរពះភ័ង្រកតរបស់រពះ

ោោត រពះោោតដសតចមកដ

ើយរាស់សួរថា ភិកុខ
ទាំងឡាយ ឥឡូវដនះពួកដលាកអងគុយសនទន្ទគានដោយ

ដរឿងអវី

៎?
ន ភិកុទាំ
ខ ងឡាយរារបទូលថា បពិរររពះអងគ
ដ៏ចដរមើន ភិកុដន្ទះលះបង់
ខ
ិរ ិនិងឱរតបបៈ ជាមនុសស

អារាររារយ

ដូចជាកូនដកមងអនកស្សុកឈរដៅ

កណា
ត លបរ ិស័ទទាំង៤ខាងមុខរពះអងគ ជាបុគគលដដល
មនុសសគួររដងាៀស

ដទើបវ ិលមកដដើមបីដសចកតីជាមនុសស

103

ែ និងកែល
សម្រ
ួលសេច
ក្តីដោយភិភិែកុខ ្ខុ ចនទ
ចន្ទជជោ
តោ លឿម
ពព 97
ប្រែនិងប្រ
ប្ែសររួ
សសចែត
ីសោយ
ោជោ
ជលឿមសុសុភាភា

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

អារកក់វ ិន្ទសចាករពះោសន្ទ

ដូដចានះខ្ុាំរពះអងគទាំង

ឡាយ ដទើបអងគុយរបជុាំគានដោយាររដពាលដទសរបស់

ភិកុដន្ទះ
ខ
រពះោោតរាស់ថា ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ភិកុដន្ទះ
ខ
វ ិន្ទសចាកោសន្ទ គឺរពះររនៈកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះ
សូមបីកុនងារលមុនក៏ជាមនុសសវ ិន្ទស

ក៏មិនដមនដដរ
ដ

ើយចាកឥរថីររនៈដូចគាន

ដ

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទន

មកសាំដដងថា៖
កនុងអរីរារល រគាបឋមកបប សរវដជើង៤ទាំង
ឡាយបានាាំងរាជសី ៍ឲ្យជារាជា ពួកររីទាំងឡាយ
ាាំងររីដ្មះអាននទឲ្យជារាជា
សុវណណ

ងសឲ្យជារាជា

ដន្ទះៗឯង ជាកូន

ពួកបកសីបានាាំង

ធីារបស់ដសតចសុវណណ

ងស

ងសមានរូបោអរ ដសតចសុវណណ

ងស

ដន្ទះបានឲ្យពរដល់ធីាដន្ទះ ធីាដន្ទះសូមដរជើសដរ ើស
ោវមីាមាររដពញចិរតរបស់ខួន
ល ដសតច

ធីាដន្ទះ ដ
គាន

ើយឲ្យបកសីទាំងពួងកនុងក្រព

ពួកសរវបកសីដរចើនរបដភទមាន

ជាដដើម

មករពមគានដ

កដនលង ដសតច
យកោវមី

ើយ

ងសឲ្យពរដល់
ិមពានតរបជុាំ

ងសនិងសរវដារងក

របជុាំគានររង់ផ្កទាំងេមធាំមួយ

ងសដៅធីាមកថា ចូរមកដរជើសដរ ើស

ាមដសចកតីដពញចិរតរបស់ខួន
ល

ធីាដន្ទះ

98 ប្រែនិ
ប្រង
ែ និប្ែសររួ
ងកែសម្រល
ួលសសចែត
សេចក្តីដោ
យ ភិកភិ
្ខុ ចន្ទ
លឿមជលឿម
សុភាពសុភាព
ីសោយ
ែជោ
ជោជោ
ុខ ចនទតោ

104

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក កុលាវកវគ្គ នច្ចជាតកទី២

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

99

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ឡាយរបមាណមួយពាម

ដយើងមិនឲ្យកូនស្សីដល់អក
ន

ដរពាះដរារររាាំដឡើយ។
បទថា រុទំ មនុញ្ញំ កនុងគាថាដនះដលាកផ្កលស់បូរត រ

អកសរជា

ទ

អកសរ

អធិបាយថា

សាំដឡងជាទីគួរ

ចាប់ចិរតគឺសាំដឡងយាំពិដរាះ បទថា រុចរា
ិ ច បដ្
ិ ិ ឋ ដសចកតីថា

ខនងរបស់អនកក៏វ ិចិររោអរ បទថា ជវឡុរយ
ិ វណណូបដ្ិភា ដរប

ថា របដ

លគានជាមួយពណ៌ដកវពិទូរយ បទថា ពាមមោតនិ

ដរបថាមានរបមាណមួយពាម បទថា ជបកាណានិ បាន
ដល់សរវោលប បទថា នជចចន ជត្ ធត្
ី រំ ជន្ន ទទាមិ ដសចកតីថា
ដសតច

ងសដពាលថា

ដយើងមិនឲ្យធីារបស់ដយើងដល់

អនក ដដលជាបុគគលមិនមានដសចកតីដអៀនខាមសដបបដនះ
ដរពាះអនកទមាលយ

ិរ ិឱរតបបៈដ

បានឲ្យធីាដល់កូន

ងស

កណា
ត លបរ ិស័ទដន្ទះឯង។
សរវដារងកមិនបានធីា
ដចញបារ់ដៅ

ើយរាាំដន្ទះឯង

ដ

ើយ

ដដលជាដៅរបស់ខួនកន
ល ុង
ងស

ចាំដណកដសតច

ក៏ខាមសដទើបដ

ើរ

ងសក៏ដៅារន់ទីដៅ

របស់ខួលនដន្ទះឯង។
100 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

106

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក កុលាវកវគ្គ សម្មោទមានជាតកទី៣

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

101

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៣. អដ្ឋកថា សលមាោទ្មានោរក
រពះោោត
ោវរថី

ារលដសតចចូលដៅអាស្ស័យនគរ

របថាប់ដៅកនុងនិដរគាធ្លរាម

ដ្លះគានក្នពួកញារិ

រទង់របារពធាររ

ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ

មានពាកយដផតើមថា សជមាមទមាន្ន ដូដចនះ។
ាររដ្លះរបដកកគានក្នពួកញារិដន្ទះ

នឹងមាន

ចាស់កុងកុ
ន
ណាលជារក

កនុងារលដន្ទះរពះោោត
រាស់ដៅពួកញារិទាំងឡាយមកដ ើយ
រាស់ថា
មហាបពិររទាំងឡាយ ដ្មះថាាររដ្លះរបដកកគាន
និងគានក្នញារិទាំងឡាយមិនសមគួរពិរដមន កនុងារល
មុនកនុងដវលាោមគគីគាន សូមបីសរវរិរចាឆនទាំងឡាយក៏

រគបសងារ់បចាចមិរតបាន

ដ

ើយបានដល់នូវដសចកតី

កនុងដពលណាមានាររវ ិវទគាន
កនុង
ារលដន្ទះក៏ដល់នូវដសចកតីវ ិន្ទសធាំ
ពួកញារិទាំង
សួសី(ត សិរ ីសួសី)ត

ឡាយទូលអារាធន្ទដ

ើយ ដទើបរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមក

សាំដដងដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល

ារលរពះបាទរព

ទ
ម រតរគងរាជ

សមបរតិដៅកនុងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

កាំដណើរសរវចាបក្រព មានសរវចាបក្រពជាដរចើនពាន់ជា
102ប្រែនិង
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ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
សម្មោទមានជាតកទី៣
អដ្ឋកុ
កលា
ថា វកវគ្គ
ភាគ២

បរ ិវរដៅកនុងក្រព កនុងារលដន្ទះ រពានបរបាញ់សរវមានក់

ដៅារន់កដនលងដៅរបស់ចាបក្រពពួកដន្ទះ
យាំដូចសរវចាបក្រព
គានដ

ដធវើសាំដឡង

ដឹងថាសរវចាបក្រពពួកដន្ទះរបជុាំ

ើយដទើបដចាលកនទុយដភនកដមើលរួចដបាះសាំណាញ់

ដៅខាងដលើសរវចាបពួកដន្ទះ ដ

ើយសងារ់ររង់ជាយ

ជុាំវ ិញៗដធវើឲ្យសរវចាបទាំងអស់មករួមគាន

ដ

ើយចាប់

ោក់ដពញរទុងយកដៅផទះ លក់សរវចាបទាំងដន្ទះយក
របាក់មកចិញ្ចឹមជីវ ិរ រមកក្េងមួយ រពះដពាធិសរវដពាល
ដល់សរវចាបពួកដន្ទះថា

ន្ទយរពានដនះដធវើពួកញារិ

របស់ដយើងទាំងឡាយឲ្យដល់ដសចកតីវ ិន្ទស

ដយើងដឹង

ឧបាយមា៉ ងដដលជាដ

រុឲ្យន្ទយរពានដន្ទះ មិនអាច

ចាប់ពួកដយើងបាន

ចាប់ពីដពលដនះដៅារលន្ទយ

រពានដនះ រគាន់ដរដបាះសាំណាញ់ចុះខាងដលើពួកដយើង
អនកទាំងឡាយ

មានក់ៗចូរស៊កកាលចូលកនុងរកឡា

សាំណាញ់មួយៗន្ទាំគានដលើកសាំណាញ់ដឡើងដ
ដៅារន់កដនលងដដលខលួនររូវាររ

ដ

ើយ ដ

ើរ

ើយទមាលក់ចុះដលើ

គុដមាពរក្រពដដលមានបន្ទល ារលដធវើយា៉ងដន្ទះពួកដយើង
នឹងដជៀសដៅផលូវចាំដណកខាងដរារម សរវចាបពួកដន្ទះ

ទាំងអស់

ន្ទាំគានទទួលពាកយដ

ើយកនុងក្េងទី២

ដពល
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រពានដន្ទះដបាះសាំណាញ់ចុះខាងដលើ

ក៏ន្ទាំគានដលើក

សាំណាញ់ដឡើង ដោយន័យដដលរពះដពាធិសរវដពាល
ដ

ើយដន្ទះឯងដ

ើយទមាលក់ចុះដលើគុដមាពរក្រពមានបន្ទល

មួយកដនលង ចាំដណកខលួនឯងដជៀសដៅផលូវដន្ទះៗ ដោយ

ចាំដណកខាងដរារម

ដពលន្ទយរពានរវល់ដរដោះ

សាំណាញ់អាំពីគុដមាពរក្រពដន្ទះឯង

ក៏ជាដវលារពលប់

ន្ទយរពានដន្ទះដទើបបានជាអនកមានក្ដទដទររឡប់ដៅ
ចាប់ពីក្េងដសអកដៅ សរវចាបពួកដន្ទះក៏ដធវើយា៉ងដន្ទះៗ
ឯង ចាំដណកន្ទយរពានដន្ទះដពលដោះសាំណាញ់ដន្ទះ
រ

ូរដល់រពះអាទិរយអសតងគរ មិនបានអវីៗ ជាអនកមាន

ក្ដទដទដៅផទះ

លាំោប់ដន្ទះភរ ិយារបស់ដគដរគាធ

និយាយថា ដលាកររឡប់មកក្ដទដទរាល់ក្េងៗ ដឃើញ
ថានឹងមានបុគគលដដលអនកររូវចិញ្ចឹម ដេរកោខាងដរៅ
ដទដឹង

ន្ទយរពានដពាលថា

ន្ទងដ៏ចដរមើ នដយើងមិន

មានអនកដក្ទខាងដរៅ ដដលររូវចិញ្ចឹមដទ មា៉ ងដទៀរ
សរវចាបពួកដន្ទះវរពមដរពៀងគានរាច់ដៅ

វន្ទាំគាន

ដលើកសាំណាញ់របស់ដយើង ដដលដបាះចុះដៅ ដន្ទះឯង
ន្ទាំដៅោក់ដលើក្រពដដលមានបន្ទល
រ ីករាយនូវបានរ

ប៉ុ ដនតពួកវនឹងមិន

ូររគប់ារលទាំងពួងដទ ន្ទងកុាំពិបាក
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ចិរត ដពលណាពួកវដល់នូវាររវ ិវទគាន ដពលដន្ទះដយើង
នឹងន្ទាំយកពួកវទាំងអស់មក
សបាយរ ីករាយចុះ ដ

ដធវើទឹកមុខរបស់ន្ទងឲ្យ

ើយដពាលគាថាដនះដល់ភរ ិយា

ថា៖
សរវចាបទាំងឡាយ

រ ីករាយសបាយន្ទាំយក

សាំណាញ់ដៅ ដពលណាពួកវដ្លះគានវ ិវទគាន ដពល
ដន្ទះពួកវនឹងធ្លលក់នូវកនុងអាំណាចរបស់ដយើង។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា យទា ជត្ វិ វទិសសនតិ

ដសចកតីថា

កនុងារលណាសរវចាបពួកដន្ទះមានលទធិ
ដផសងៗគាន មានារររបារន់ដផសងៗគាន នឹងវ ិវទគាន គឺនឹង
ដធវើាររដ្លះរបដកកគាន បទថា ត្ទា ឯេិនតិ ជម វសំ ដសចកតី
ថាកនុងារលដន្ទះ

សរវចាបពួកដន្ទះទាំងអស់នឹងមក

ារន់អាំណាចរបស់ដយើង ារលដបើដូដចានះ ដយើងនឹ ងចាប់
សរវចាបពួកដន្ទះមក

ដធវើទឹកមុខរបស់ន្ទងឲ្យរ ីករាយ

ចុះ ន្ទយរពានលួងដលាមចិរតភរ ិយា ដោយរបាររដូច
ដពាលមកដូដចនះ។
ដោយកនលងដៅបាន២,៣ក្េង សរវចាបមួយកាល
ារលនឹងចុះារន់រាំបន់ដដលជាកដនលងរកសុី

មិនបាន

111

ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 105
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កាំណរ់
ដទៀរ

ដទើបបានជាន់ដលើកាលរបស់សរវចាបដក្ទ
សរវចាបដដលររូវដគជាន់ដលើកាលដន្ទះខឹង

ដពាលថា នរណាជាន់ដលើកាលដយើង ារលសរវចាប
ដន្ទះនិយាយថា ដយើងមិនបានកាំណរ់ដទើបជាន់ អនកកុាំ
ខឹងដឡើយ សរវចាបដន្ទះនូវដរខឹងដដដល សរវចាបពួក
ដន្ទះារលន្ទាំគានដពាលោាំដដដលៗ ដទើបដធវើាររដ្លះ
របដកកគានថា
ដឡើងបាន

អនកដរមានក់ឯងដទដឹងដលើកសាំណាញ់
ារលសរវចាបពួកដន្ទះដ្លះគាន

រពះ

ដពាធិសរវគិរថា ាររដ្លះគានរដមងមិនមានដសចកតីរួច
ផុរចាកភព

ដពលដនះសរវចាបពួកដន្ទះនឹ ងមិនដលើក

សាំណាញ់ចាប់ពីដពលដនះរដៅ

នឹងដល់នូវដសចកតី

វ ិន្ទសធាំ ន្ទយរពាននឹងបានឱារស ដយើងមិនអាចដៅ
កនុងទីដនះបានដទ

រពះដពាធិសរវដន្ទះបានន្ទាំបរ ិស័ទ

របស់ខួលនដៅដៅកដនលងដក្ទ។
ចាំដណកន្ទយរពាន

២,៣ក្េងមកដ

ដពលដវលាកនលងដៅបាន

ើយដស្សកយាំដូចសាំដឡងសរវចាបរគដវង

សាំណាញ់ដៅខាងដលើសរវចាបពួកដន្ទះ

អនកមករបជុាំ

គាន លាំោប់ដន្ទះ សរវចាបមួយកាលនិយាយថា ដគថា
ារលអនកដលើកសាំណាញ់ដឡើងប៉ុដណាណះ ដរាមដលើកាល
106 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
សម្មោទមានជាតកទី៣
អដ្ឋកុ
កលា
ថា វកវគ្គ
ភាគ២

ដទើបរជុះ

ឥឡូវដនះអនកចូរដលើកដឡើង សរវចាបមួយ
កាលដទៀរនិយាយថា ឮថា ារលអនករវល់ដរដលើក
សាំណាញ់ដឡើងដរាមោលបទាំងពីរខាងរជុះដៅ
ដនះអនកចូរដលើកដឡើង

ឥឡូវ
ដូដចនះដពលសរវចាបពួកដន្ទះ

រវល់ដរនិយាយថា អនកចូរដលើកដឡើងៗ ន្ទយរពានមក
បរងួមយកសាំណាញ់
មករួមគានដ

ឲ្យសរវចាបពួកដន្ទះទាំងអស់

ើយោក់ដពញរទុង យកដៅផទះដធវើឲ្យភរ ិយា

សបាយចិរត។
រពះោោតរាស់ថា

មានលអនកទាំងឡាយ

ដសចកតីដ្លះរបដកកក្នរពះញារិទាំងឡាយ
យា៉ ងដនះ

ដរពាះដសចកតីដ្លះរបដកកជាមូលដ

ដសចកតីវ ិន្ទសដរមា៉ ងប៉ុដណាណះ
ដទសន្ទដនះ មកបនតអនុសនធិដ

ដ

មិនគួរ
រុក្ន

ើយរទង់ន្ទាំរពះធមម

ើយ រទង់របជុាំជារកថា

សរវចាបមួយកាលដដលមិនដមនជាបណិឌ រ

កនុងរគា
ដន្ទះ បានមកជាភិកុខដទវទរត ចាំដណកសរវចាបដដលជា
បណិឌ រកនុងរគាដន្ទះបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា សដមាមទមានជារកទី៣។
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព107
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៤. ម្ចឆោរក
ន មំ សត្
ី ំ ន មំ ឧណហំ ន មំ ោលសមិ ពាធនំ

យពាច មំ មញ្ញជត្ មចាី អញ្ញំ ជសា រត្ិយា គជោត្ិ។

(ររីដ្មល

ដពាលថា)

ររជាក់មិនដបៀរដបៀន

អញដទដៅតក៏មិនដបៀរដបៀនអញដដរ

ាររដបៀរដបៀន

អញដរពាះលបមិនមានដឡើយ អញរពួយដរររង់ររីញី
សមាគល់អញថា
ដោយរដរមក។

ររីដ្មលដន្ទះដៅរកររីញីដក្ទ

ចប់ មចឆជារកទី៤។

៤. អដ្ឋកថា ម្ចឆោរក
រពះោោត ារលរបថាប់ដៅកនុងវរតដជរពន រទង់

របារពធាររលួងដលាមរបស់ភរ ិយាចាស់ ដទើបរាស់រពះ
ធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា ន មំ សត្
ី ំ ន មំ ឧណហំ

ដូដចនះ។

ដសចកតីពិោតរថា កនុងារលដន្ទះរពះោោតរាស់
សួរភិកុខដន្ទះថា មានលភិកុខ បានឮថាដលាកជាអនកអផសុក
108 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ មច្ឆជាតកទី៤
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ចង់សឹកពិរដមនឬ? ភិកុដន្ទះរារបទូ
ខ
លថា បពិរររពះ
អងគដ៏ចដរមើនពិរដមន រពះោោតរាស់សួរថា ដរពាះ
ដ

រុអីវដលាកដទើបមានដសចកតីអផសុកចង់សឹក?

ភិកុខ

ដន្ទះរារបទូលថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើ ន ភរ ិយាចាស់
របស់ខុាំ្រពះអងគជាអនកមានេវីក្ដលអ

ខ្ុាំរពះអងគមិនអាច
លះបង់ន្ទងបាន លាំោប់ដន្ទះ រពះោោតបានរាស់
ដល់ភិកុដន្ទះថា
ខ
មានលភិកុខ ស្រសតីដន្ទះជាអនកដធវើដសចកតី

វ ិន្ទសដល់ដលាក

សូមបីកុងារលមុ
ន
នដលាការលនឹង

ដល់ដសចកតីោលប់ក៏ដរពាះអាស្ស័យស្រសតីដន្ទះ

ប៉ុដនតអាច

រួចផុរចាកដសចកតីោលប់ដរពាះអាស្ស័យរថាគរ ដ

ើយ

រទង់ន្ទាំដរឿងអរីរនិទនមកដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវបានជាបុដរា
ិររបស់រពះបាទរព

ទ
ម រតដន្ទះ កនុងារលដន្ទះពួកអនក
ដនោទបានបង់សាំណាញ់នូវកនុងសទឹង រគាដន្ទះមានររី

ដ្មលមួយកាល មកដលងដៅជាមួយររីញីរបស់ខួន
ល

ដោយដសចកតីដររកអរ

ររីញីដន្ទះដ

លដៅខាងមុខ

របស់ររីដ្មលដន្ទះ បានធុាំកិលនសាំណាញ់ ដទើបដ

ល

ដគចសាំណាញ់ដៅ ចាំដណកររីដ្មលដន្ទះជាប់ជាំពាក់
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 109
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កនុងារមជាររីមិននឹងនរ បានចូលដៅារន់ក្ផទសាំណាញ់
ដន្ទះឯង
ពួកអនកដនោទដឹងថាររីដ្មលដន្ទះចូល
ដៅជាប់សាំណាញ់ ដទើបដលើកសាំណាញ់ដឡើង ចាប់យក
ររីដន្ទះមិនទន់សមាលប់ដទ

ដ

ើយដបាះដៅដលើគាំនរ

ខោច់ គិរថានឹងអាាំងររីដន្ទះសុី ដទើបបង្ការ់ដភលើងធយូង
សរមួចដឈើ ឲ្យស្សួច

ររីដ្មលយាំដោកដរៀបរាប់ថា

ាររអាាំងដលើធយូងដភលើង ឬាររដោរដោយដឈើ ស្សួចដន្ទះ
ឬរគប់ខដក្ទដទៀរ នឹងមិនដធវើឲ្យដយើងលាំបាក ប៉ុដនតខ

ដដលន្ទងររីដន្ទះ ដកើរដសចកតីដទមនសសចាំដពាះដយើង
ថា

ររីដ្មលដន្ទះបានដៅរកន្ទងររីដក្ទដោយ

ដសចកតីដររកអរររឹមដរប៉ុដណាណះដបៀរដបៀនដយើង ដទើប
ដពាលគាថាដនះថា៖
ដសចកតីររជាក់ ដសចកតីដៅត និងាររជាប់ដៅកនុង

សាំណាញ់

មិនបានដបៀរដបៀនដយើងឲ្យបានទទួលទុកខ

ដឡើយ ប៉ុដនតបញ្
ហ ដដលររីញស
ី មាគល់ថា ដយើងដៅវដងវង
ជាមួយររីញដ
ី ក្ទដន្ទះឯង

ដបៀរដបៀនដយើងឲ្យបាន

ទទួលនូវដសចកតីទុក។
ខ
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា ន មំ សត្
ី ំ ន មំ ឧណហំ

ដសចកតីថា ររីទាំងឡាយរដមងមានដសចកតីររជាក់ កនុង
110 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ មច្ឆជាតកទី៤
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ដវលាររូវន្ទាំដចញដៅអាំពីទឹក ារលដសចកតីររជាក់ដន្ទះ
របាសចាកដៅ ដសចកតីដៅតរដមងមាន ររីបាំណងសាំដៅ
យកដសចកតីររជាក់និងដសចកតីដៅតទាំងពីរដន្ទះ ដទើបយាំ
ដោកដរៀបរាប់ថា ដសចកតីររជាក់ ដសចកតីដៅតរដមងមិន
ដបៀរដបៀនដយើង

ររីសាំដៅយកដសចកតីទុកខដដលមាន

ាររអាាំងដលើដភលើងធយូងដដលនិងបង្ការ់ដឡើងដន្ទះ

យាំដោកដរៀបរាប់ថា

ដទើប

ដសចកតីដៅតនឹ ងមិនដបៀរដបៀន

ដយើងដោយបទថា ន មំ ោលសមិ ពាធនំ ដនះររីរដមងយាំ

ដោកថា ាររដដលបានជាប់ដៅកនុងសាំណាញ់ដន្ទះ ក៏

មិនដបៀរដបៀនដយើង កនុងបទថា យញ្ច មំ ដូដចនះជាដដើម

ដៅ មានារររបមូលដសចកតីដូចរដៅដនះ ររីញីដន្ទះ
មិនដឹងថា

ដយើងជាប់ដៅកនុងសាំណាញ់ររូវពួកអនក

ដនោទចាប់យកដៅ ារលមិនដឃើញដយើងក៏នឹងគិរថា
ឥឡូវដនះ ររីដ្មលដន្ទះនឹងជាប់ជាំពាក់ជាមួយររីញី
ដោយដសចកតីរដរមកកនុងារម ាររដដលររីញីដន្ទះអនក

ដកើរដសចកតីដទមនសសគិរដូដចានះ
ដយើង

ដរពាះដ

រុដន្ទះ

រដមងដបៀរដបៀន

ររីដ្មលដន្ទះដទើបដដកយាំ

ដោកដៅដលើគាំនរខោច់។
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 111
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សម័យដន្ទះ

បុដរា

ិរដដលមានបរ ិវរដ

មការន់មារ់សឹង
ទ ដដើមបីនឹងងូរទឹក

បុដរា

ម

ិរដន្ទះជា

អនកដឹងសាំដឡងដស្សកយាំរបស់សរវរគប់របដភទ ដោយ
ដ

រុដន្ទះ

បុដរា

ិរដន្ទះបានោតប់ររីយាំដោកដទើប

គិរថា ររីដនះយាំដោកដរពាះកិដលស ររីដនះមានចិរតអ

នទះអដនទងរោប់រសល់យា៉ងដនះ ោលប់ដៅនឹងដកើរកនុង
នរកប៉ុដណាណះ

ដយើងនឹងជាទីពឹងពុាំន្ទក់អាស្ស័យរបស់

ររីដនះ។បុដរា

ិរដន្ទះដទើបដៅរកពួកអនកដនោទ

ដ

ើយដពាលថា អនកដ៏ចដរមើ នទាំងឡាយ ពួកអនកមិនឲ្យ

ររីដយើងដដើមបីដធវើមូហប

ូបជាមួយបាយក្េងដនះដទឬ? អនក

ដនោទទាំងឡាយដពាលថា
ដលាកចូរដរជើសដរ ើសយកររី
ចុះ បុដរា

ន្ទយដលាកនិយាយអវី

ដដលដលាកដពញចិរតដៅ

ិរដពាលថា ដយើងមិនមានាររង្ករជាមួយអនក

ដក្ទ ពួកអនកចូរឲ្យនូវររីមួយកាលដនះប៉ុដណាណះ ពួក
អនកដនោទដពាលថា យកដៅចុះន្ទយ រពះដពាធិសរវ

យកក្ដទាំងពីរចាប់ររីដន្ទះ ដៅអងគុយកដនលងមារ់សឹង
ទ
ដពាលទូន្ទមនថា
ររីដ៏ចដរមើ នក្េងដនះដបើដយើងមិនបាន
ដឃើញឯង ឯងនឹងដល់នូវដសចកតីោលប់ ចាប់ពីដពលដនះ
ដៅ

ឯងកុាំគបបីធ្លលក់កុនងអាំណាចរបស់កិដលសដឡើយ

112ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ វដ្តកជាតកទី៥
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

ដ

ើយដោះដលងដៅកនុងទឹក

នគរ។

រពះោោត
ដ

ខលួនឯងចូលដៅារន់

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមក

ើយ រទង់របារសសចចៈទាំងឡាយ

កនុងដវលាចប់
សចចៈ ភិកុខអនកអផសុកចង់សឹកបានសដរមចនូវដោាបរតិ

ផល

ចាំដណករពះោោតបានរទង់បនតអនុសនធិរបជុាំ

ជារកថា ររីញីកុនងរគាដន្ទះបានមកជាភរ ិយាចាស់កុង
ន

ដពលដនះ

ររីដ្មលកនុងរគាដន្ទះបានមកជាភិកុខអនក

អផសុកចង់សឹកកនុងដពលដនះ ចាំដណកបុដរា
ដន្ទះបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ិរកនុងរគា

ចប់ អដឋកថា មចឆជារកទី៤។

៥. វដ្តកោរក
សនតិ បោា អបត្ន្ន សនតិ បាទា អវញ្ច ន្ន

មាោ បិោ ច និកាន្នត ោត្ជវទ បដ្ិកកមាត្ិ។

(កូនចាបដពាធិសរវ ដពាលថា) ោលបទាំងឡាយ
មានដរដ

ើរមិនរួច ដជើងទាំងឡាយមាន ដរដដើរមិនបាន
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព113
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

មាានិងបិារបស់ដយើងដចញដៅបារ់ដ

ើយ ដន៎! ដភលើង

ក្រពអនកចូរេយដៅចុះ។

ចប់ វដតកជារកទី៥។

៥. អដ្ឋកថា វដ្តកោរក
រពះោោត

ារលដសតចរាច់ចារ ិកដៅកនុងមគធ

ជនបទទាំងឡាយ រទង់របារពធារររលរ់ដភលើងក្រព ដទើប

រាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា សនតិ បោា
ដូដចនះ។

ដសចកតីពិោតរថា

សម័យមួយរពះោោតារល

ដសតចរាច់ចារ ិកដៅកនុងមគធជនបទទាំងឡាយ

បាន

ដសតចរាច់បិណឌបារ កនុងភូមិរបស់អនកមគធមួយកដនលង
ដសតចររឡប់មកពីបិណឌបារកនុងដវលាដរារយភរត ដដល

ពួកភិកុសងឃដ
ខ

សម័យដន្ទះ

ម

ដសតចដធវើដាំដណើរដៅាមផលូវ

ដភលើងក្រពជាដរចើនដឆះដឡើងភិកុខជាដរចើន

ដឃើញទាំងខាងមុខនិងខាងដរារយ ដភលើងដន្ទះឯងមាន
ដផសងជារកុម

មានអណា
ត រដភលើងជារកុមកាំពុងដឆះរាល

ោលមកដៅកនុងទីដន្ទះឯង បណា
ត ភិកុខពួកដន្ទះ ភិកុខជា
114 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ វដ្តកជាតកទី៥
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

បុេុជជនមួយពួកខាលចចាំដពាះមរណភ័យដពាលថា
ដយើងនឹងដុរដភលើងាររ់ផ្កតច់ផូវដភល
ល ើង

ដភលើងដដលដឆះមក

នឹងមិនដឆះរាលោល កដនលងដដលដភលើងដន្ទះដឆះដ
ដទើបន្ទាំយកដដកដកះដចញមកដុរដភលើង
ដទៀរដពាលថា

ដលាកដ៏មានអាយុ

ពួក
ើយ

ភិកុមួ
ខ យពួក

ពួកដលាកដធវើកមម

ដ្មះអវី ពួកដលាកមិនដឃើញរពះសមាមសមពុទធជាបុគគល

ដ៏របដសើរកនុងដលាករពមទាំងដទវដលាក ដសតចយាងដៅ

រពមជាមួយខលួនដន្ទះឯង ដូចមនុសសមិនដឃើញរពះច័នទ

អដណតរដលចដធ្លលនូវកនុងក្ផទដមឃ មិនដឃើញរពះអាទិរយ

របោប់ដោយរសមីទាំងពាន់កាំពុងរះដឡើងអាំពីដលាកធ្លរុ

ដផនកទិសខាងដកើរ ដូចបុគគលឈរដៅររង់មារ់ទដនលមិន
ដឃើញទដនល

ដូចបុគគលឈរដផអកភនាំសិដនរុមិនដឃើញភនាំ

សិដនរុដូដចានះ ន្ទាំគាននិយាយថា នឹ ងដុរដភលើងាររ់ផ្កតច់ផូវល
ដភលើង ដ្មះថាកមាលាំងរបស់រពះពុទធ ពួកដលាកមិនដឹង
ដលាកមកចុះ
ោោត

ពួកដយើងនឹងដៅារន់សមានក់របស់រពះ

ភិកុពួ
ខ កដន្ទះារលដៅទាំងខាងមុខនិងខាង

ដរារយទាំងអស់អងគ

បានរួមគានដៅារន់សមានក់របស់

រពះទសពល រពះោោតមានភិកុពួ
ខ កធាំជាបរ ិវរ បាន

របថាប់ឈរដៅកនុងរបដទសមួយកដនលង ដភលើងក្រពដឆះឮ
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 115
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សាំដឡងខាលាំងមកដូចនិងរគបសងារ់ (ឆ្បដឆះ) រគាមក
ដល់កដនលងដដលរពះោោតរបថាប់ឈរ លមមមកដល់
ទីរបមាណ១៦ករ ីសជុាំវ ិញរបដទសដន្ទះក៏រលរ់ដៅ ដូច
គប់ដភលើងដដលដគរជមុជចុះដៅកនុងទឹកដូដចានះ

មិនអាច

ដបៀរដបៀនកនុងទីរបមាណ៣២ករ ីស ដោយាររដឆះរាល
ចូលដៅ
ភិកុខទាំងឡាយន្ទាំគានដពាលគុណរបស់រពះ

ោោតថា

គួរអោចរយ

រពះគុណរបស់រពះពុទធទាំង

ឡាយដ្មះថា ដភលើងដនះមិនមានចិរត នូវមិនអាចឆ្ប
ដឆះដល់ទីកដនលង

ដដលរពះពុទធជាមាចស់របថាប់គង់

រដមងរលរ់ដៅ ដូចគប់ដភលើងដមមរលរ់ដោយទឹកដូដចានះ
ដ្មះថា
ណាស់
ដន្ទះ ដ

អានុភាពរបស់រពះពុទធទាំងឡាយអោចរយ
រពះោោតបានរទង់ោតប់ពាកយរបស់ភិកុខពួក

ើយរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ខដដលដភលើង

ដនះមកដល់ភូមិរបដទសដនះដ

ើយរលរ់ដៅ ជាកមាលាំង

របស់រថាគរ

កនុងដពលដនះប៉ុដណាណះក៏មិនដមនដដរ
ខដនះជាកមាលាំងក្នសចចៈ ដដលមានកនុងារលមុនរបស់

រថាគរ ដោយថាកនុងរបដទសកដនលងដនះ ដភលើងនឹងមិន
ដឆះសដន្ទធសដៅធរ ូរមួយកបបដនះ សូមបីទាំងអស់ដនះ
ដ្មះថា បាដិហារ ិយ៍ាាំងដៅរ

ូរមួយកបប លាំោប់
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ វដ្តកជាតកទី៥
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

ដន្ទះ រពះអាននទរារលសងាដី៤ជាន់ ដដើមបីបានជាទី
របថាប់គង់របស់រពះោោត

រពះោោតគង់ចដរមើន

សមាធិ ចាំដណកភិកុខសងឃក៏ថាវយបងគាំរពះោោត ដ

ើយ

អងគុយដ
មជុាំវ ិញ លាំោប់ដន្ទះ រពះោោតដដលភិកុខ
ទាំងឡាយទូលអងវរថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើ ន ដរឿង
បចចុបបននដនះ
របាកដដ ើយដល់ខុាំរ្ ពះអងគទាំងឡាយ
ចាំដណកដរឿងអរីរនូវជាអាេ៍កាំបាាំង សូមរពះអងគដមាត
ដធវើដរឿងអរីរដន្ទះ ឲ្យរបាកដដល់ខុាំរ្ ពះអងគទាំងឡាយ
ដទើបរទង់ន្ទាំដរឿងអរីរមកដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល
កនុងរបដទសដន្ទះៗឯងកនុងដដន
មគធ រពះដពាធិសរវចាប់បដិសនធិកុនងកាំដណើរសរវរកួច

ដកើរអាំពីក្ផទមាា កនុងដវលាទមាលយសមបកស៊ុរដចញមក
បានជាកូនសរវរកួច
មានខលួនធាំប៉ុនដុាំរដទះដឹកទាំនិញ

ខានរធាំ លាំោប់ដន្ទះ មាាបិាឲ្យរពះដពាធិសរវដន្ទះ

ដដកកនុងសមបុក ដ ើយន្ទាំអាហារមកចិញ្ចឹមដោយចាំពុះ
មារ់ រពះដពាធិសរវដន្ទះមិនមានកមាលាំងដដលនឹ ងសនធឹង
ោលបដចញដ

ើរដៅកនុងអាារស ឬមិនមានកមាលាំងដដល

នឹងដលើកដជើងដដើរដៅដលើទីទួល

ដ

ើយដភលើងក្រពរដមង

ដឆះរបដទសដន្ទះរាល់ឆ្នាំៗ សម័យដន្ទះ ដភលើងក្រពក៏បាន
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដឆះរបដទសដន្ទះសាំដឡងលាន់ឮខាលាំង

ពួកសរវបកោ

បកសីន្ទាំគានដចញចាកសមបុករបស់ខួនៗ
ល

ដរពាះខាលច

ចាំដពាះមរណភ័យ បដញ្ចញសាំដឡងដស្សកដជៀសដចញ
ដៅ មាាបិារបស់រពះដពាធិសរវក៏ខាលចចាំដពាះមរណ
ភ័យ

ដទើបដបាះបង់រពះដពាធិសរវដចាល

ដជៀសដៅ

ដ

ើយដ

ើរ

រពះដពាធិសរវដដកដៅកនុងសមបុកដន្ទះឯង

ដអើរកមកដមើលដឃើញដភលើងក្រពកាំពុងដឆះមក

ដទើបគិរ

ថា ដបើដយើងមានកមាលាំង ដដលនឹងសនធឹងោលបដ

ើរដចញ

ដៅកនុងអាារសដោរ ដយើងក៏នឹងគបបីដ ើរដៅារន់ទី
ដក្ទ ដបើដយើងមានកមាលាំង ដដលនឹងដលើកដជើងដដើរដៅ
ដលើដគាកបានដោរ ដយើងក៏នឹង្នដជើងដដើរដៅារន់
ទីដក្ទ ចាំដណកមាាបិារបស់ដយើងខាលចចាំដពាះមរណ
ភ័យដបាះបង់ដយើងទុកឲ្យដៅដរមានក់ឯង

ារលនឹង

ាររពារខលួន ដទើបបានដជៀសដចញដៅ ឥឡូវដនះទីពឹង
ដក្ទរបស់ដយើងមិនមាន ដយើងមិនមានវ ិធីទប់ទល់ មិន
មានទីពឹង
លាំោប់ដន្ទះ

ក្េងដនះដយើងនឹងដធវើយា៉ងណា

៎ដន ទើបគួរ

រពះដពាធិសរវដន្ទះមានដសចកតីគិរយា៉ ង

ដនះថា ដ្មះថាគុណក្នសីលរដមងមានដៅកនុងដលាក

ដនះ

ដ្មះថាគុណក្នសចចៈក៏រដមងមាន

កនុងអរីរ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ វដ្តកជាតកទី៥
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

ារល

ដ្មះថារពះសពវញ្ូញ ពុទធទាំងឡាយអនករទង់

បាំដពញបារមីទាំងឡាយ
ដពាធិបានរាស់ដឹងដ

របថាប់គង់ររង់មណឌលដដើម

ើយ

រទង់បរ ិបូរណ៍ដោយសីល

សមាធិ បញ្ញ វ ិមុរិត និងវ ិមុរិញ្
ត ញ ណទសសនៈ រទង់
របកបដោយសចចៈ ដសចកតីអាណិរ និងដសចកតីអរ់ធន់
រដមងមាននិងគុណរបស់រពះធម៌ទាំងឡាយ ដដលរពះ
សពវញ្ូញ ពុទធទាំងឡាយដន្ទះ រទង់ដឹងចាស់ដ

ើយរដមង

មាន ដសចកតីពិរយា៉ ងណាមួយ រដមងមានដៅកនុងខលួន
ដយើងពិរ សភាវធម៌យា៉ងណាមា៉ ងរដមងមានរបាកដ
ដរពាះដូដចានះ
ឡាយ

ដយើងនឹងរលឹកដល់អរីររពះពុទធទាំង

និងគុណទាំងឡាយដដលអរីររពះពុទធទាំង

ឡាយដន្ទះដឹងចាស់ដ

ើយ

ារន់យកសភាវធម៌គឺ

សចចៈដដលមាននូវកនុងខលួនដយើង ដធវើសចចៈកិរ ិយាឲ្យដភលើង

េយររឡប់ដៅ ដធវើដសចកតីរច
ួ ផុរភ័យដល់ខួន
ល និងពួក

សរវបកោបកសីដដលនូវសល់កុនងក្េងដនះរដមងគួរ ដោយ

ដ

រុដន្ទះដលាកដទើបដពាលថា៖

គុណក្នសីលមាននូវកនុងដលាក ដសចកតីពិរ ដសចកតី

បរ ិសុទធ និងដសចកតីអាណិរមានដៅកនុងដលាក ដោយ
ដសចកតីពិរដន្ទះ

ខ្ុាំនឹងដធវើសចចៈកិរ ិយាដ៏កាំពូល

ខ្ុាំ
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ពិចារណាកមាលង
ាំ ក្នធម៌

រលឹកដល់រពះជិនស្សីទង
ាំ

ាំ សចចៈ សូមដធវើសចចៈ
ឡាយកនុងារលមុន អាស្ស័យកមាលង
កិរ ិយា។
លាំោប់ដន្ទះ

រពះដពាធិសរវរលឹកដល់រពះគុណ

ទាំងឡាយរបស់រពះពុទធទាំងឡាយ ដដលបរ ិនិពាវនដៅ
ដ

ើយកនុងអរីរ

ដ

ើយរបារពធសភាវគឺសចចៈដដលមាន

ដៅកនុងខលួន ារលនឹងដធវើសចចៈកិរ ិយា ដទើបដពាលគាថា
ដនះថា៖
ោលបទាំងឡាយរបស់ដយើងមាន

ដរដ

រើ មិនរួច

ដជើងទាំងឡាយរបស់ដយើងមាន ដរដដើរមិនបាន មាា
និងបិារបស់ដយើងដចញបារ់ដៅដ

យ
ើ
ដន៎! ដភលើងក្រព

អនកចូរេយដៅចុះ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ

សនតិ

បទថា

បោា

អបត្ន្ន

ដសចកតីថា

ដ្មះថាោលបទាំងពីររបស់ដយើងមាន

ដកើរមានដ

ើយដរមិនអាចដ

ដោយោលបពួកដន្ទះមិនបានដ
ដ

ើរបាន

គឺ

គឺ ដៅផលូវអាារស

រុដន្ទះ ដទើបដ្មះថា

ើរមិនបាន បទថា សនតិ បាទា អវញ្ច ន្ន ដសចកតីថាសូមបី

ដជើងទាំងពីររបស់ដយើងក៏មានដៅ

ដរមិនអាចដដើរបាន

120ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ វដ្តកជាតកទី៥
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

គឺដៅដោយាររ្នដជើង ដៅដោយដជើងទាំងពីរដន្ទះ
ដរពាះដ

រុដន្ទះដទើបដ្មះថា ដដើរដៅមិនបាន បទថា

មាោ បោ
ិ ច នក
ិ ាន្នត ដសចកតីថាមា៉ ងដទៀរ សូមបីមាាបិា
ដដលនឹងន្ទាំដយើងដៅារន់ទីដក្ទដន្ទះក៏ដចញដៅដ

ើយ

ដរពាះខាលចោលប់ រពះដពាធិសរវដៅដភលើងថា ជារដវទៈ
ពិរដមន

ដភលើងដន្ទះលមមដកើរក៏ដឹង

គឺរបាកដដរពាះ

ដូដចានះដទើបដៅថា ជារដវទៈ ដកើរក៏ដឹង ដោយបទថា
បដ្ិកកមដនះ រពះដពាធិសរវបញ្
ជ ដភលើងថា ចូរេយដៅ គឺចូរ
ររឡប់ដៅដូដចនះ

រពះដពាធិសរវដដកដៅកនុងសមបុក

ដន្ទះឯងបានដធវើសចចកិរ ិយាថា

ដបើដសចកតីដដលោលប

ទាំងពីររបស់ដយើងមាន១ ភាវៈគឺាររសនធឹងោលបទាំងពីរ
ដ

ើរដៅផលូវអាារសមិនបាន១ ដសចកតីដដលដជើងទាំងពីរ

មាន១

ភាវៈគឺាររដលើកដជើងទាំងពីរដន្ទះដដើរដៅមិន

បាន១ ដសចកតីដដលមាាបិា ដបាះបង់ដយើងទុកកនុង

សមបុកដន្ទះឯង ដ ើយដជៀសដៅ១ ទាំងអស់ដនះជារួ
សភាវៈទាំងដន្ទះ មានលដភលើង ដោយពាកយសចចៈដនះ អនក
ចូរររឡប់អាំពីទីដនះដៅ
រពះដពាធិសរវដន្ទះ

រពមជាមួយសចចកិរ ិយារបស់
ដភលើងបានេយររឡប់ដៅកនុងទី
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព121
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

របមាណ១៦ករ ីសៈ

ក៏ឯារលនឹងេយដៅក៏ដឆះដៅ

ារន់ទីដក្ទកនុងក្រព ទាំងរលរ់ដ

ើយកនុងទីដន្ទះឯង ដូច

គប់ដភលើងដដលបុគគលឲ្យលិចចុះកនុងទឹកដូដចានះ

ដ

ដោយ

រុដន្ទះដលាកដទើបដពាលថា៖
ដពលដយើងដធវើសចចៈ

អណា
ត រដភលើងដដលរុងដរឿងធាំ

ដជៀសដៅ១៦ករ ីសរពមដោយពាកយសចចៈ

ដរបៀបដូច

អណា
ត រដភលើងដដលធ្លលក់ដល់ទឹកក៏រលរ់ដៅដូដចានះ វរថុអវី
ដសមដើ ោយសចចៈរបស់ដយើងមិនមាន ដនះជាសចចៈបារមី
របស់ដយើងដូដចនះ។
ោថនទីដនះដកើរជាបាដិហារ ិយ៍ ដ្មះថា ាាំងដៅ

មួយជួរកបប
អស់

ដរពាះដភលើងនិងមិនដឆះកនុងកបបដនះទាំង

រពះដពាធិសរវរគាដធវើសចចកិរ ិយាយា៉ ងដនះដ

ើយ

កនុងដវលាអស់ជីវ ិរបានដៅាមយថាកមម រពះោោត
រាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ាររដដលដភលើងមិនដឆះ

ោថនទីដនះ ជាកមាលាំងរបស់រថាគរកនុងដពលដនះក៏មិន

ដមនដដរ

កមាលាំងដន្ទះជារបស់ចាស់

ជាសចចពលៈ

(កមាលាំងរបស់សចចៈ) របស់រថាគរកនុងរគាដដលដកើរជា

សរវរកួចដន្ទះឯង
ដនះមកដ

ដូដចនះរគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទ

ើយ ដទើបរទង់របារសសចចៈទាំងឡាយ កនុង

122ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលាភាគ២
វកវគ្គ សកុណជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

ដវលាចប់សចចៈជនពួកខលះបានជារពះដោា

ជនពួក

ខលះបានជាសកទគាមិ ជនពួកខលះបានជារពះអន្ទគាមិ
ជនពួកខលះបានសដរមចជារពះអរ

នត

ចាំដណករពះ

ោោតក៏រទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា មាាបិាកនុង

រគាដន្ទះបានមកជាមាាបិាកនុងជារិដនះ

ដសតចរកួចបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចាំដណក

ចប់ អដឋកថា វដតកជារកទី៥។

៦. សកុណ្ោរក
យននស
ិ សោ
ិ ជគត្រិ ុេំ (វិ េជគមា) សាវយំ អគគឹ

បមុញ្ចត្ិ ទសា
ិ ត្ជថ វងកង្ខគ ោត្ំ សរណជោ ភយនត។
ិ

(សរវោលបដពាធិសរវ

អាស្ស័យនិងដដើមដឈើ ណា

ដពាលថា)

ពួកសរវោលប

ដដលដុះដលើដផនដី

ដដើម

ដឈើ ដន្ទះក៏បដញ្ចញដភលើង មានលអនកមានអវយវៈ (កាល
និងក)

ដវៀចទាំងឡាយ

អនកទាំងឡាយចូរគប់ទិស

ទាំង៤ចុះ ភ័យដកើរអាំពីដដើមដឈើ ជាទីពឹងដ

ចប់ សកុណជារកទី៦។

ើយ។

129

ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព123
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៦. អដ្ឋកថា សកុណ្ោរក
រពះោោត

ារលគង់ដៅកនុងវរតដជរពនរទង់

របារពធភិកុខដដលររូវដភលើងដឆះបណណ ោលា

ដទើបរាស់

រពះធមមដទសន្ទដនះមានពាកយដផតើមថា យននិសសោ
ិ ដូដចនះ។
បានឮថា

ភិកុខដន្ទះដរៀនរពះកមមោឋនកនុងសមានក់

របស់រពះោោត ដ

ើយដចញចាកវរតដជរពនចូលដៅ

អាស្ស័យបចចនតរគាម រាំបន់មួយដៅកនុងដារសលជនបទ

នូវអាស្ស័យដសន្ទសនៈកនុងក្រពមួយកដនលង

លាំោប់

ដន្ទះបណណ ោលារបស់ភិកុដន្ទះររូ
ខ
វដភលើងដឆះ

កនុងដខ
ដាំបូងដន្ទះឯង ភិកុដន្ទះគិ
ខ
រថា បណណ ោលារបស់ដយើង

ររូវដភលើងដឆះអស់ដ

ើយ ដយើងនិងរស់ដៅដោយលាំបាក

ដទើបរបាប់ដល់មនុសសទាំងឡាយ

មនុសសទាំងឡាយ

អាងាររង្ករដន្ទះៗយា៉ ងដនះថា ឥឡូវដនះដស្សរបស់ពួក
ដយើង ួរដ ង (មិនមានទឹក) ពួកដយើងបងហូរទឹកចូល

ដស្សដ

ើយនិងដធវើ

ារលបងហូរទឹកចូលដស្សដ ើយោប
ដរពាះពូជ ារលោបដរពាះពូជដ ើយដធវើរបង ារលដធវើ

របងដ

ើយរចូរាររ់ដបាកដបន

ដូដចនះឲ្យដពលដវលា

កនលងដៅ៣ដខ ភិកុខដន្ទះរស់ដៅលាំបាកកនុងទីវលរ ូរ
៣ដខ ដទើបមិនអាចចដរមើនកមមោឋនញា
ុ ាំងគុណវ ិដសស
124ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលាភាគ២
វកវគ្គ សកុណជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

ឲ្យដកើរដឡើងបាន រគាបវរណាដ
របស់រពះោោត ថាវយបងគាំដ
មាខង។
រពះោោត
ដ

ើយក៏ដៅារន់សមានក់

ើយអងគុយកនុងទីចាំដណក

រទង់ដធវើបដិសណា
ឋ រៈជាមួយភិកុដន្ទះ
ខ

ើយរាស់សួរថា មានលភិកុខ ដលាកគង់ដៅចាាំវសោ

សុខស្សួលឬ? កមមោឋនរបស់ដលាកដល់ទីបាំផុរដ

ើយ

ឬ? ភិកុខដន្ទះរារបទូលដរឿងរា៉ វដន្ទះ ដ ើយរារបទូលថា
បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន
កមមោឋនរបស់ខុាំរ្ ពះអងគមិន

ទន់ដល់ទីបាំផុរ ដរពាះមិនមានដសន្ទសនៈដដលជាទី

សបាយ រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុខ កនុងារលមុន
សូមបីសរវរិរចាឆន ក៏គង់ដឹងនូវទីដដលជាទីសបាយនិង
មិនជាទីសបាយរបស់ខួលន រពះដ

ដឹង ដ

រុអីវ ដលាកដទើបមិន

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមកដូចរដៅដនះ៖

កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិដៅកនុងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

កាំដណើរសរវបកសី

មានពួកសរវបកសីជាបរ ិវរដរចើន

អាស្ស័យដៅនិងដដើមដឈើ ធាំ ដដលសមបូរណ៍ដោយដមក
និងរបគាបដឈើ នូវកនុងដងក្រព ក្េងមួយដមកទាំងឡាយ

របស់ដដើមដឈើ ដន្ទះ សដងាៀរគានដៅមក ដផសងដកើរដឡើង
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព125
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រពះដពាធិសរវដឃើញដូដចានះដទើបគិរថា

ដមកដឈើ ទាំង

ពីរដនះដពលសដងាៀរគានដៅមកៗយា៉ ងដនះនិងដកើរដភលើង
ដភលើងដន្ទះធ្លលក់ចុះដៅជាប់សឹក
ល ដឈើ ចាស់ៗ
ដន្ទះដភលើងនិងដឆះដដើមដឈើ ដនះ

បន្ទទប់ពី

ពួកដយើងមិនអាចដៅ

កនុងទីដនះដទៀរបានដទ ពួកដយើងររូវដចញអាំពីទីដនះដៅ
ដៅកដនលងដក្ទដទើបគួរ រពះដពាធិសរវដទើបដពាលគាថា
ដនះដល់ពួកបកសីថា៖
ពួកសរវោលបទាំងឡាយ

អាស្ស័យនិងដដើមដឈើ

ណា ដដលដុះដលើដផនដី ដដើមដឈើដន្ទះ ក៏បដញ្ចញដភលើង
ធ្លលក់មក

ពួកសរវោលបទាំងឡាយចូរន្ទាំគានដជៀសដចញ

ដៅរស់ដៅកដនលងដក្ទចុះ
ពឹងដ

ភ័យដកើរអាំពីដដើមដឈើជាទី

យ
ើ ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា ជគត្រិ ុេំ ដសចកតីថា

របឹេពីដៅថា ជគរិ ដដើមដឈើ ដៅថា ជគរិរុ

ៈ ដរពាះ

ដដើមដឈើ ដុះដលើរបឹេពីដន្ទះ បទថា វិ េងគមា ដសចកតីថា
អាារសដៅថា
វិ

វិ

ៈ

សរវោលបទាំងឡាយដៅថា

ងគម ដរពាះដៅកនុងអាារសដន្ទះ បទថា ទសា
ភជថ
ិ

ដសចកតីថា

អនកទាំងឡាយារលលះបង់ដដើមដឈើ ដនះ

126ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
កុលាភាគ២
វកវគ្គ សកុណជាតកទី៦
អដ្ឋកថា

ដជៀសដចញដៅអាំពីទីដនះ ចូរដៅារន់ទិសទាំង៤ រពះ
ដពាធិសរវដៅសរវោលបទាំងឡាយថា វងាង្កគ ដរពាះថា
សរវោលបពួកដន្ទះ

ដធវើកដដលដៅររង់ឲ្យដវៀចកនុងរគា

ខលះ ដរពាះដូដចានះដទើបដៅថា វងាង្កគ មា៉ ងដទៀរ ដ្មះ
ថា វងាង្កគ ដរពាះវងាៈគឺោលបទាំងឡាយដុះដចញទាំងពីរ
ខាងរបស់សរវពួកដន្ទះ ដូដចានះក៏មាន បទថា ោត្ំ សរណ
ជោ ភយំ ដសចកដីថា ភ័យដកើរអាំពីដដើមដឈើ ដដលជាទីពឹង
របស់ពួកដយើងដន្ទះឯង

មកចុះពួកដយើងន្ទាំគានដៅទី

កដនលងដក្ទ។
សរវោលបទាំងឡាយដដលជាបណិឌ រដធវើាមពាកយ

របស់រពះដពាធិសរវ ន្ទាំគានដ

ើរដឡើងដៅរពមគានជាមួយ

រពះដពាធិសរវដន្ទះ

ដៅរស់ដៅកដនលងដក្ទ

ដពាលយា៉ ងដនះថា

រពះដពាធិសរវដនះយល់ដឃើញថា

សរវោលបទាំងឡាយ

ចាំដណក

ដដលមិនដមនជាបណិឌ រន្ទាំគាន

មានរកដពើកុងទឹ
ន
កររឹមដរមួយរាំណក់ ដទើបមិនដជឿពាកយ

របស់រពះដពាធិសរវដន្ទះ

រដៅមិនយូរប៉ុន្ទមន

គង់រស់ដៅកនុងទីដន្ទះឯង

ដភលើងដឆះដឡើងររង់ដដើមដឈើ ដន្ទះ

ឯង ាមអាាររៈដដលរពះដពាធិសរវគិរដ
ារលដផសងនឹងអណា
ត រដភលើងដឆះដឡើង

ើយដន្ទះឯង

សរវោលបទាំង
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ពភាព127
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ឡាយមានដភនកងងឹរសលុបដរពាះដផសង ដទើបមិនអាចដៅ

ទីណាបាន ន្ទាំគានធ្លលក់ចុះកនុងដភលើងដល់នូវដសចកតីោលប់

អស់ដៅ។

រពះោោតរាស់ថា មានលភិកុខកនុងារលមុនសូមបី

សរវរិរចាឆនទាំងឡាយនូវដលើចុងដឈើ ក៏គង់ដឹងដសចកតី
សបាយនិងមិនសបាយរបស់ខួនយា៉
ល
ងដនះ

ដ

ដរពាះ

រុអីវ ដលាកដទើបមិនដឹងដូដចនះ រគារទង់ន្ទាំរពះធមម

ដទសន្ទដនះមកដ

ើយ

ដទើបរទង់របារសសចចៈទាំង

ឡាយ កនុងដវលាចប់សចចៈ ភិកុដន្ទះាាំ
ខ
ងនូវកនុងដោា
បរតិផល
ចាំដណករពះោោតក៏រទង់បនតអនុសនធិរបជុាំ
ជារកថា សរវោលបទាំងឡាយដដលដធវើាមពាកយរបស់
រពះដពាធិសរវកុនងរគាដន្ទះ

បានមកជាពុទធបរ ិស័ទកនុង

ដពលដនះ ចាំដណកសរវោលបដដលជាបណិឌ រ បានមក
ជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា សកុណជារកទី៦។

128ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ តិត្តិរជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

៧. រិរតិរោរក
ជយ វុឌ្ឍឍមបច្ឆយនតិ នរា ធមមសស ជោវិ ទា ទជិ ដ្ឋ
ធជមម ច បាសំសា សមបរាជយា ច សុគគត្ីត្ិ ។

(រពះោោដរទង់រាស់ថា)

ពួកជនណាជាអនក

្លសកនុងធម៌ របរពឹរតដាររដរកង ចាំដពាះបុគគលដដល

ចដរមើនដ

ើយ

ពួកជនដន្ទះអនកផងគបបីសរដសើរ

កនុង
បចចុបបននផង សមបរដលាក គឺសុគរិ ក៏ដកើរដល់ពួកជន

ដន្ទះផង ។

ចប់ រិរិរត ជារកទី៧។

៧. អដ្ឋកថា រិរតិរោរក
រពះោោដ

ារលដសដចដៅារន់នគរោវរថីរទង់

របារពធាររហាមដសន្ទសន:របស់រពះោរ ីបុរត

ដទើប

រាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផដើថា ជយ វុឌ្ឍឍមប
ច្ឆយនតិ ដូដចនះ ។

ដសចកដីពិោដរថា ារលដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋី

កោងរពះវ ិហាររួចដស្សចដ

ើយ បញ្ូជ នទូរដៅ (និមនត)
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព129
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រពះោោដដសដចដចញចាកនគររាជរគឹះ

ដល់នគរ

ដវោលី របថាប់ដៅកនុងនគរដវោលីដន្ទះាមដសចកដី

ដពញរពះទ័យ ដ

ើយរទង់រពះររមិះថា នឹ ងដសដចយាង

ដៅនគរោវរថី ដទើបដសដចដធវើដាំដណើរដៅាមផលូវ សម័យ

ដន្ទះ

អដនតវសិកទាំងឡាយរបស់ឆពវគីគយ៍ភិកុខន្ទាំគាន

ដចញដៅមុនដពលកាំណរ់ ារលរពះដេរ:ទាំងឡាយដៅ

មិនបានដរៀបចាំដសន្ទសន:ដដើមបីខួលនផង ស្ោប់ដរន្ទាំគាន
ួងដ

ងដសន្ទសន:ដោយាររនិយាយថាដសន្ទសន:

ដនះជារបស់ឧបជាយ៍ពួកដយើង

ដសន្ទសន:ដនះជា

របស់អាចារយពួកដយើង ដសន្ទសន:ដនះនឹងជារបស់ពួក
ដយើងប៉ុដណាណះ

រពះដេរ:ទាំងឡាយដដលមកខាង

ដរារយ រដមងមិនបានដសន្ទសន:សរមាប់ដៅអាស្ស័យ
អដនតវសិកទាំងឡាយរបស់រពះោរ ីបុរតដេរ:

ន្ទាំគាន

ដសវងរកដសន្ទសន:ដដើមបីរពះដេរ: ក៏មិនបាន រពះដេរ:
ារលមិនបានដសន្ទសន:

ដទើបដៅសរមាកដោយាររ

អងគុយនិងាររដដើរចង្រងាម ររង់គល់ដឈើ មួយកដនលង កនុង
ទីមិនឆ្ងយអាំពីដសន្ទសន: របស់រពះោោដដន្ទះឯង
កនុងដវលាជិរភលឺ
រពះោោដដសដចដចញមករទង់រពះ
ារសៈ (កអក) រពះដេរ:ក៏កអកដដរ រពះោោដរាស់សួរ
130ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ តិត្តិរជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

ថា ដន្ទះនរណា? រពះោរ ីបុរតរារបទូលថា ខ្ុាំមាចស់
ោរ ីបុរតរពះអងគ រពះោោតរាស់សួរថា ោរ ីបុរត
ដលាកដធវើអីដវ ៅទីដនះកនុងដវលាដនះ

រារបទូលដរឿងរា៉ វដន្ទះ
ពាកយរពះោរ ីបុរតដ

រពះោរ ីបុរតដទើប

រពះោោតារលបានោតប់

ើយរទង់រ ាំពឹងទុកថា

មានជីវ ិររស់ដៅកនុងដវលាដនះ

ារលដយើង

ភិកុទាំ
ខ ងឡាយដៅមិន

ដគារព មិនដាររដរកងគាននិងគានដៅដ

ើយ ដពលដយើង

បរ ិនិពាវនដ
និងគាន

ើយ ភិកុខទាំងឡាយនឹងដធវើយា៉ងណាដល់គាន
៎!ន ធមមសដងវគក៏ដកើរដឡើង ារលរាររីភឺលោវង

ដ

រពះអងគដទើបរាស់បង្កគប់ដអាយភិកុសងឃរបជុ
ខ
ាំ

ើយ

គាន

ដ

ើយោកសួរភិកុទាំ
ខ ងឡាយថា

មានលភិកុទាំ
ខ ង

ឡាយបានឮថា ឆពវគីគយ៍ភិកុខដៅមុនដពលកាំណរ់រារាាំង

ដសន្ទសនៈ របស់ភិកុទាំ
ខ ងឡាយដដលជាដេរៈពិរដមន

ឬ? ភិកុខទាំងឡាយរារបទូលថា បពិរររពះដ៏មានរពះ
ភាគ ពិរដមនរពះអងគ ដពលដន្ទះដទើបរពះអងគរទង់
រិះដដៀលពួកឆពវគីគយ៍ភិកុដន្ទះ
ខ

ដ

ើយរាស់ធមមកថា

ដៅភិកុខទាំងឡាយមកថា មានលភិកុខទាំងឡាយ នរណា
៎!ន រដមងគួរដល់អាសនៈដ៏របដសើរ ទឹកដ៏របដសើរ ដុាំ

បាយដ៏របដសើរ ភិកុខពួកខលះរារបទូលថា អនកបួសដដល

137

ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព131
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដចញមកពីខរតិយររកូល ពួកខលះរារបទូលថា អនកបួស
ដដលដចញមកពីររកូលរពា

ណ
ម ៍ ពួកខលះរារបទូលថា

អនកបួសដដលដចញមកពីររកូលគ

បរី

ភិកុមួ
ខ យពួក

ដទៀររារបទូលថា រពះវ ិន័យធរ រពះធមមកេិក ដលាក
អនកបានបឋមជាន បានទុរិយជាន បានររិយជាន
បានចរុរថជាន

ភិកុមួ
ខ យពួកដទៀររារបទូលថា

ដោាបនន រពះសកទគាមី រពះអន្ទគាមី រពះអរ

រពះ
នត

ដលាកអនកមានវ ិជាជ៣ ដលាកអនកមានអភិញ្ញ៦ រដមងគួរ
ដល់អាសនៈដ៏របដសើរ ទឹកដ៏របដសើរ ដុាំបាយដ៏របដសើរ។
កនុងដវលាដដលភិកុខទាំងឡាយ ដពាលដល់ដលាកអនកគួរ
ដល់អាសនៈដ៏របដសើរជាដដើម
ាមដសចកតីដពញចិរត
របស់ខួលនៗយា៉ ងដន្ទះ រពះោោតដទើបរាស់ថា មានល

ភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

អនកគួរដល់អាសនៈដ៏របដសើរជាដដើម

កនុងោសន្ទរបស់រថាគរ អនកដន្ទះជាអនកបួសដដល
ដចញមកពីររកូលកសររ មិនជារបមាណដទ ដចញមកពី
ររកូលរពា
ធរ

ណ
ម ៍ ដចញមកពីររកូលគ

បរី រពះវ ិន័យ

ដលាកអនករទរទង់រពះសូររ

រទរទង់រពះអភិធមម

ដលាកអនកបានបឋមជានជាដដើម

រពះដោាបននជា

ដដើម មិនជារបមាណដទ មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយដោយពិរ
132ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែស
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ល
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ តិត្តិរជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

កនុងោសន្ទដនះ គួរដធវើាររអភិវទ ាររដរារកទទួល
អញ្ជលីកមម ោមីចិកមម ាមលាំោប់ដេរៈ (អនកបួសមុន)
គួរបានដសន្ទសនៈដ៏របដសើរ ទឹកដ៏របដសើរ ដុាំបាយដ៏
របដសើរ ាមលាំោប់ដេរៈ ដនះជារបមាណកនុងោសន្ទ
ដនះ
ដរពាះដូដចានះ
ភិកុខជាដេរៈជាអនកសមគួរដល់

អាសនៈដ៏របដសើរជាដដើមពួកដនះ មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

ឥឡូវដនះោរ ីបុរតអគគោវ ័ករបស់រថាគរ អនករបារស
ធមមចរកឲ្យរបរពឹរតដៅបាន
គួរបានដសន្ទសនៈជាប់
ជាមួយរថាគរ

ោរ ីបុរតដន្ទះារលមិនបានដសន្ទ

សនៈ ដទើបសរមាកដៅររង់គល់ដឈើ រ

ូរអស់មួយ

រាររី ដពលដនះអនកទាំងឡាយមិនដគារព មិនដាររដរកង
មានដសចកតីរបរពឹរតមិនសនិទធោនលគានយា៉ ងដនះ

ារល

ដវលាកនលងដៅៗ និងររូវដធវើយា៉ងណា ។
លាំោប់ដន្ទះ

ដដើមបីនឹងរបទនឱវទដល់ភិកុពួ
ខ ក

ដន្ទះដទើបរាស់ថា មានលភិកុខទាំងឡាយ កនុងារលមុន
សូមបីសរវរិរចាឆនទាំងឡាយ ក៏ន្ទាំគានគិរថា ាររដដល
ពួកដយើងមិនដគារពមិនដាររដរកង មានដសចកដីរបរពឹរត
មិនសនិទធោនលគាននិងគានដន្ទះ មិនសមគួរដល់ពួកដយើង
បណា
ត ពួកដយើងទាំងឡាយ

ពួកដយើងនឹ ងដឹងនូវអនក
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ែ និងកែសម្រ
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
ក្ខុ ែ
ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព133
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
លួល
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដដលចាស់ជាង ដ
ជាងដន្ទះ

ើយដធវើអភិវទជាដដើមដល់អនកចាស់

ដទើបពិចារណាយា៉ ងផចិរផចង់ដ

បណា
ត ពួកដយើងទាំងឡាយ

ើយដឹងថា

អនកដនះជាអនកចាស់ជាង

ដទើបដធវើអភិវទជាដដើមដល់អនកចាស់ជាងដន្ទះ ញា
ុ ាំងផលូវ

ដៅដទវដលាកឲ្យដពញ

ដ

ើយរទង់ន្ទាំអរីរនិទនមក

ដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល មានសមាលញ់ទាំង៣គឺ សរវទទ១
សរវោវ១ សរវដាំរ ី១ អាស្ស័យដដើមក្រជធាំមួយដដើមដៅ
កនុងដ មវ ័នរបដទស សមាលញ់ទាំង៣ដន្ទះ ជាអនកមិន
ដគារព មិនដាររដរកង មានដសចកដីរបរពឹរតមិនសនិទធ
ោនលគាននិងគាន លាំោប់ដន្ទះ សមាលញ់ទាំង៣ដន្ទះមាន
ាររគិរដូដចនះថា

ាររដដលដយើងទាំងឡាយរស់ដៅ

ជាមួយគានយា៉ ងដនះមិនសមគួរ ដបើដូដចនះ ពួកដយើងគបបី
ដធវើអភិវទជាដដើម

ដល់អក
ន ណាដដលចាស់ជាងដគ

សមាលញ់ទាំង៣ដន្ទះ មានាររគិរយា៉ ងដនះថា បណា
ត
ពួកដយើងនរណា

៎ន! ជាអនកដដលចាស់ជាងដគ ក្េងមួយ

គិរគានថា ពួកដយើងនិងដធវើឧបាយដនះ ដទើបសរវទាំង៣
ដន្ទះ អងគុយដៅររង់គល់ក្រជ សរវទទនិងសរវោវដទើប

សួរដាំរ ីថា មានលដាំរ ីជាសមាលញ់ អនកដឹងដទថាដដើមក្រជដនះ
134ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ តិត្តិរជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

ដុះពីដពលណាមក? ដាំរ ីដន្ទះដពាលថា មានលសមាលញ់
ទាំងឡាយ

កនុងដវលាដដលដយើងដៅជាកូនដាំរ ីជាំទង់
ដយើងដដើរដៅដធវើគុមពក្រជដនះទុកកនុងចដន្ទលះដលល កនុងដវលា
ដដលដយើងឈរខាងដលើចុងរបស់វប៉ះរបដបាស

និង

ដពាះរបស់ដយើង ារលដបើដូដចនះ ដយើងដទើបដឹងដៅដដើម
ក្រជដនះ ាាំងអាំ ពីដវលាដដលដៅរូចដន្ទះឯង សមាលញ់
ទាំង២ដទើបសួរោវដោយន័យដូចមុនដន្ទះឯង ោវដន្ទះ
ដពាលថា សមាលញ់ទាំងឡាយារលដយើងដៅជាកូនោវ
ដយើងអងគុយដៅររង់ក្ផទក្នដផនដីដនះ

ដឡើង

ដូដចានះ

ដ

មិនបាច់ដអើរក

ើយទាំពារសុីបាំពង់ខីរច បស់ក្រជដនះ

ដយើងដទើបដឹងដៅដដើមក្រជដនះ

ារលដបើ

ាាំងពីដវលា

ដដលដៅជាដដើមរូចៗដន្ទះឯង លាំោប់ដន្ទះ សមាលញ់
ទាំង២

ដរៅដនះដទើបសួរសរវទទដោយន័យមុនដន្ទះ

ឯង សរវទទដន្ទះដពាលថាសមាលញ់ទាំងឡាយ ារល
មុនដដើមក្រជធាំមានដៅកនុងទីដ្មះឯដណាះ ដយើងសុីដផល

របស់វដ

ើយបដន្ទទបង់ឧចាចរៈោក់កុងទី
ន
ដនះ ដពលដន្ទះ

ដដើមក្រជដនះដទើបដុះដឡើង ដយើងដទើបដឹងនូវដដើមក្រជដនះ
ាាំងពីដពលដដលដៅមិនទន់ដុះ ដរពាះដូដចានះ ដយើង
ដទើបជាអនកមានវ ័យចាស់ជាងអនកទាំងឡាយ

ដោយ
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព135
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កាំដណើរ ារលសរវទទដពាលយា៉ ងដនះ ោវនិងដាំរ ីដទើប
ដពាលដល់សរវទទដដលជាបណិឌ រថា សមាលញ់ ដលាក
ជាអនកចាស់ជាងដយើងទាំងឡាយ ចាប់ពីដពលដនះដៅ
ពួកដយើងនិងដធវើសារារៈ ាររដគារព ារររាប់អាន ាររ
ថាវយបងគាំ ាររបូជា និងាររអភិវទ ាររដរារកទទួល
អញ្ជលីកមម

ោមីចិកមមដល់ដលាក

ឱវទរបស់ដលាក

មា៉ ងដទៀរ

ដលាកគបបីឲ្យឱវទ

នឹ ងាាំងដៅកនុង

ចាប់ពីដពលដនះដៅ

និងអនុោសនីដល់ដយើងទាំង

ឡាយ ាាំងពីដពលដន្ទះមក សរវទទបានឲ្យឱវទដល់
ោវនិងដាំរ ីពួកដន្ទះឲ្យាាំងដៅកនុងសីល សូមបីខួលនឯងក៏

សមាទនសីល សមាលញ់ទាំង៣ដន្ទះាាំងនូវកនុងសីល៥
មានដសចកដីដគារពដាររដរកងដល់គាននិងគាន
ដសចកដីរបរពឹរតដសមើគាន
ដកើរកនុងដទវដលាក។

មាន

កនុងដវលាអស់ជីវ ិរ ក៏បានដៅ
ាររសមាទនរបស់សមាលញ់ទាំង

៣ដន្ទះ បានដ្មះថារិរិរត រព

ច
ម រ ិយ។

រពះោោដរាស់ថា មានលភិកុខទាំងឡាយ សរវ

រិរចាឆនពួកដន្ទះ

ដៅមានដសចកដីដគារព

មានដសចកដី

ដាររដរកងដល់គាននិងគាន ចាំដណកអនកទាំឡាយបួ សកនុង

រពះធមមវ ិន័យ ដដលរថាគរសាំដដងលអដ

ើយយា៉ ងដនះ

136ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
វកវគ្គ តិត្តិរជាតកទី៧
អដ្ឋកថាកុលា
ភាគ២

ដរពាះដ

រុអីវ ដទើបមិនដគារពដាររដរកងដល់គាននិងគាន

មានលភិកុខទាំងឡាយ ចាប់ពីដពលដនះដៅ រថាគរអនុ-

ញ្ញរិាររអភិវទ ាររដរារកទទួល ាររដធវើអញ្ជលីកមម
ោមីចិកមម

ដល់អនកដដលជាដេរៈ

អាសនៈដ៏របដសើរ

ទឹកដ៏របដសើរ ដុាំបាយដ៏របដសើរ ដល់អនកដដលជាដេរៈ
ដល់អនកទាំងឡាយចាប់ពីដពលដនះដៅអនកមានវសោខចី
ជាង មិនគបបីហាមដសន្ទសនៈដល់អនកមានវសោចាស់
ជាង (ដេរៈ) ភិកុខណាហាម ភិកុដន្ទះររូ
ខ
វអាបរតិទុកាដ។

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះ មកសាំដដងយា៉ ង

ដនះដ

ើយ ដទើបរាស់រពះគាថាដនះថា៖
នរជនណា ឆ្លរកនុងធម៌ ដគារព ឱនលាំដទន

ចាំដពាះអនកធាំ នរជនពួកដន្ទះ ជាអនកបានទទួលដសចកដី
សរដសើរកនុងបចចុបបននដនះ

និងមានសុគរិជាទីដៅខាង

មុខ ។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះ

បទថា

ជយ

វុឌ្ឍឍមបច្ឆយនតិ

ដសចកដីថា អនកជាធាំ ៣ពួក គឺអនកធាំដោយជារិ១ អនកធាំ
ដោយវ ័យ១

អនកធាំដោយគុណ១

បណា
ត អនកធាំ៣ពួក

ដន្ទះ អនកសបបូរណ៍ដោយជារិដ្មះថា អនកធាំដោយ

ជារិ អនកាាំងដៅកនុងវ ័យដ្មះថាអនកធាំដោយវ ័យ អនក
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ែ និងកែសម្រ
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
ក្ខុ ែ
ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព137
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
លួល
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សមបូរណ៍ដោយគុណ
បណា
ត អនកទាំង៣ពួកដន្ទះ

ដ្មះថាអនកធាំដោយគុណ

អនកចដរមើនដោយវ ័យ

សមបូរណ៍ដោយគុណ ដលាករាប់ថាជាអនកធាំកុនងទីដនះ

បទថា អបច្ឆយនតិ ដសចកដីថា បូជាដោយកមមគឺាររឱន

លាំដទនចាំដពាះអនកចដរមើន បទថា ធមមសស ជោវិ ទា បាន
ដល់អនកឆ្លរកនុងធម៌

គឺារររបរពឹរតឱនលាំដទនចាំដពាះ

អនកចដរមើន បទថា ទជិ ដ្ឋ ធជមម បានដល់កុងអរត
ន
ភាពដនះ

ឯង បទថា បាសំសា ដរបថាគួរដល់ាររសរដសើរ បទថា
សមបរាជយា ច សុគត្ិ ដសចកដីថា ដ្មះថា ជាទីដៅកនុង
ដលាកខាងមុខ ដរពាះនិងររូវដៅកនុងដលាកខាងមុខ គឺ

នឹងគបបីលះដលាកដនះដៅ

ដោយថាដលាកខាងមុខ

រដមងជាសុគរិរបស់នរជនពួកដន្ទះដរមា៉ ង កនុងទីដនះ
មានដសចកដីបាំណងដដលរបមូលមកដូដចនះ
មានលភិកុខ
ទាំងឡាយ ដទះបីជាកសររ រពា
រគ

ណ
ម ៍ ដវសសៈ សូរទ

សថ បពវជិរ ឬសរវរិរចាឆនក៏ដោយ សរវពួកណា

មួយជាអនកដឆលៀវឆ្លសកនុងធម៌ គឺាររឱនលាំដទនចាំដពាះ

អនកធាំ

ដធវើាររឱនលាំដទនចាំដពាះអនកធាំដោយវ ័យទាំង

ឡាយ អនកសមបូរណ៍ដោយគុណ សរវពួកដន្ទះរដមង
138ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

បានទទួលនូវាររសរដសើរ គឺ ពណ៌ន្ទ សរដសើរកនុងអរត

ភាពដនះឯងថា

ចដរមើនជាទីបាំផុរ

ជាអនកដគារពឱនលាំដទនចាំដពាះអនក
លុះដបកធ្លលយរាងារយដៅដ

រដមងដៅដកើរកនុងសុគរិដទវដលាក។

ើយ

រពះោោដរាស់គុណរបស់ធម៌ គឺាររឱនលាំដទន

ចាំដពាះដលាកអនកដ៏ចដរមើនយា៉ ងដនះដ

ើយ រទង់បនតអនុ

សនធិរបជុាំជារកថា ដាំរ ីកនុងារលដន្ទះ បានមកជារពះ

មហាដមាគគលាលន
ោរ ីបុរត

ោវកនុងារលដន្ទះបានមកជារពះ

ចាំដណកសរវទទដដលជាបណិឌ រកនុងារល

ដន្ទះបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង ។

ចប់ អដឋកថា រិរិរត ជារកទី ៧។

៨. រកោរក
ន្នចចនតំ នក
ិ ត្ប្
ិ បជញញ នក
ិ ត្ា សុខជមធត្ិ

អារាធាត្ិ នក
ិ ត្ប្
ិ បជញញ ពជោ កកកដ្ោមវា
ិ ត្ិ ។

(រុកខដទវាដពាធិសរវ
របាជា្ជាដរគឿងបដញ្
ឆ រ
អស់ារលជានិចច

ដពាលថា)

បុគគលមាន

រដមងមិនដល់ដសចកដីសុខ

ដរពាះបញ្ញជាដរគឿងបដញ្
ឆ រដឡើយ
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព139
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បុគគលមានរបាជា្ជាដរគឿងបដញ្
ឆ រដន្ទះ រដមងបាននូវ
លទធផលអារកក់
ារដម ។

ដូចសរវកុក

បាននូវាររោច់កអាំពី

ចប់ ពកជារកទី ៨។

៨. អដ្ឋកថា រកោរក
រពះោោដ

ារលគង់ដៅកនុងវរតដជរពន

របារពធភិកុខអនកចដរមើនដោយចីវរ

រទង់

ដទើបរទង់រាស់រពះ

ធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា ន្នចចនតំ នក
ិ ត្ប្
ិ បជញញ
ដូដចនះ។

បានឮថា

ភិកុអន
ខ កដៅកនុងវរតដជរពនមហាវ ិហារ

មួយរូបជាអនកឆ្លរកនុងកមមយា៉ងណាមួយ មានាររាររ់

ាររខារ់ ាររដរៀបចាំ និងាររដដរសាំពរ់ដដលនិងគបបីដធវើ
ចីវរ ភិកុដន្ទះរដមងបដនថ
ខ
មចីវរដោយដសចកតីជាអនកឆ្លរ
ដន្ទះ ដរពាះដួដចានះ ដទើបរបាកដដ្មះថា ចីវរវឌឍក អនក
ចដរមើនដោយចីវរ សួរថាភិកុដនះដធវ
ខ
ើយា៉ងណា? ដឆលើយ
ថាភិកុដនះយកសាំ
ខ
ពរ់ចាស់

ដដលរគាាំរគាមកសាំដដង

140 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

រថកមម គឺដធវើដោយក្ដ ដធវើចីវរសមផសសបានលអ គួរដពញ
ចិរត កនុងដវលាសដរមចារររជលក់ បានរជលក់ដោយ
ទឹកចរ់ ខារ់ដោយខយងស័ងខ ដធវើឲ្យរដលាងជាទីដពញ
ចិរតដ

ើយរកោទុក ភិកុទាំ
ខ ងឡាយអនកមិនដឹងនូវាររដធវើ
ចីវរកមម ដទើបារន់យកសាំពរ់ោដកេមីៗទាំងឡាយដៅ
ារន់សមានក់របស់ភិកុដន្ទះ
ខ
ដទើបដពាលថា ពួកខ្ុាំមិនដឹង

នូវាររដធវើចីវរ សូមដលាកមាចស់ដធវើចីវរឲ្យពួកខ្ុាំ ភិកុដន្ទះ
ខ
ដពាលថា ដលាកដ៏ មានអាយុទាំងឡាយ ចីវរារលដធវើ
រដមងសដរមចយឺរយូរ
ដៅមាន
ទុក ដ

ចីវរដដលដយើងដធវើទុកប៉ុដណាណះ

អនកទាំងឡាយចូរោក់សាំពរ់ោដកពួកដនះ
ើយចូរារន់យកចីវរ ដដលដធវើទុកដ

ើយដន្ទះដៅ

ចុះ ដពាលដ

ើយដទើបន្ទាំដចញមកឲ្យដមើល ភិកុខពួកដន្ទះ
ដឃើញវណណ សមបរតិរបស់ចីវរដន្ទះប៉ុដណាណះ មិនដឹងដល់
ខាងកនុង
សមាគល់ថាគង់ជារបស់លអ ដទើបឲ្យសាំពរ់
ោដកេមីទាំងឡាយ ដល់រពះចីវរវឌឍក ដ ើយារន់យក
ចីវរដន្ទះដៅ

ចីវរដន្ទះដដលភិកុខពួកដន្ទះដបាកសាំអារ

ដោយទឹកដៅតកនុងដវលារបឡាក់បនតិចបនតួច

ដទើបសាំដដងរបរករីរបស់ខួលន

រគាាំរគារបាកដកនុងទីដន្ទះៗ

ចីវរដន្ទះ

ដដលមានសភាពចាស់
ភិកុខពួកដន្ទះខលះក៏មាន
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 141
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដសចកតីដៅតរកហាយចិរត

ភិកុដន្ទះយកសាំ
ខ
ពរ់ចាស់

ឆដបាកភិកុទាំ
ខ ងឡាយដដលមកដ
យា៉ ងដនះរ

ើយៗ ដោយអាាររៈ

ូរដល់របាកដដៅកនុងទីទាំងពួង សូមបីកុង
ន

ស្សុកមួយដទៀរក៏មានរពះចីវរវឌឍកមួយរូបដដរ
បដញ្
ឆ រមនុសសដលាក
ដជរពនដូដចានះ

ដបាក

ដូចរពះចីវរវឌឍករូបដនះកនុងវរត

ភិកុទាំ
ខ ងឡាយដដលជាសមាលញ់របស់

ភិកុដន្ទះ
ខ
ដទើបរបាប់ថា ដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើន បានឮថា

រពះចីវរវឌឍកមួយរូបដៅកនុងវរតដជរពន ដបាកបដញ្
ឆ រ
មនុសសដលាកយា៉ ងដនះ

លាំោប់ដន្ទះ

ដដលដៅខាងដរៅនគរដន្ទះ
ដណើហ យចុះ
ដន្ទះ
ដ

ដ

រពះចីវរវឌឍក

មានដសចកតីគិរដូដចនះថា

ដយើងនឹងឆដបាករពះចីវរវឌឍកអនករកុងរូប
ើយដធវើចីវរចាស់ឲ្យជាទីគួរដពញចិរតក្រកដលង

ើយរជលក់យា៉ងលអ បានដណតប់ចីវរដន្ទះដៅារន់វរត

ដជរពនមហាវ ិហារចាំដណក រពះចីវរវឌឍកអនករកុង លមម
បានដឃើញចីវរដន្ទះប៉ុដណាណះដកើរដសចកតីដលាភចង់បាន
ដទើបសួរថា ដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើន ចីវរដនះដលាកដធវើខួលន
ឯងឬ?

ចីវរវឌឍកអនកដៅដរៅនគរដពាលថា

ដលាកដ៏

មានអាយុ

ខ្ុាំដធវើខួលនឯង រពះចីវរវឌឍកអនកនូវកនុងរកុង
ដពាលថា ដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើន ដលាកចូរឲ្យចីវរមួយ
142ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ផ្កទាំងដនះដល់ខុាំច
្ ុះ ដលាកនឹងបានចីវរផ្កទាំងដក្ទ រពះចីវរ

វឌឍកអនកដៅដរៅនគរដពាលថា ដលាកដ៏មានអាយុ ពួក

ខ្ុាំជាអនកដៅខាងដរៅនគរ ដសវងរកបចច័យបានដោយ
លាំបាក ខ្ុាំឲ្យចីវរដនះដល់ដលាកដ៏មានអាយុដ ើយ ខលួន

ឯងនឹងដណតប់អីវ

រពះចីវរវឌឍកអនកដៅកនុងរកុងដពាល

ថា ដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើន សាំពរ់ោដកេមីៗ កនុងសមានក់
របស់ខុាំ្រពះករុណាមាន ដលាកមាចស់ចូរារន់យកសាំពរ់

ោដកពួកដន្ទះ ដធវើចីវររបស់ដលាកចុះ រពះចីវរវឌឍក
អនកដៅខាងដរៅនគរដពាលថា ដលាកដ៏មានអាយុ ខ្ុាំ
សាំដដង រថកមមកុនងចីវរដនះ ារលដលាកនិយាយយា៉ ង

ដនះ ខ្ុាំនឹងអាចដធវើបានយា៉ ងណា ដលាកចូរារន់យកចីវរ

មួយផ្កទាំងដនះ ដ

ដល់រពះចីវរវឌឍក

ើយឲ្យចីវរដដលដធវើដោយសាំពរ់ចាស់
អនកដៅកនុងរកុងដន្ទះ

ដ

ើយារន់

យកសាំពរ់ោដកេមីៗ ឆដបាករពះចីវរវឌឍកអនកដៅកនុង

រកុងដន្ទះ ដ

ើយនិមនតដជៀសដចញដៅ ចាំដណករពះចីវរ

វឌឍកអនកដៅកនុងវរតដជរពន ក៏ដណដប់ចីវរដន្ទះ ដពល

ដវលាកនលងដៅ២,៣ក្េង ដទើបដបាកសាំអារដោយទឹកដៅដ
ដឃើញថាសាំពរ់ដនះជាសាំពរ់ចាស់ជរារគាាំរគាដ

ើយ ក៏

ខាមស់ដអៀន ដសចកដីដដលរពះចីវរវឌឍកអនកដៅកនុងរកុង
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព143
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដន្ទះររូវដគឆដបាក
កណា
ដ លសងឃថា

បានដកើរដឡើងរបាកដទូដៅកនុង

ដគថារពះចីវរវឌឍកអនកដៅកនុងវរត

ដជរពន ររូវរពះចីវរវឌឍកអនកដៅខាងដរៅនគរឆដបាក
ដ

ើយ រមកក្េងមួយ ភិកុទាំ
ខ ងឡាយន្ទាំគានអងគុយដពាល
ដរឿងដន្ទះកនុងោលាធមមសភា រពះោោដដសដចយាង

មកដ

ើយរាស់សួរថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ឥឡូវដនះ
ពួកអនកអងគុយសនទន្ទគានដោយដរឿងអវី? ពួកភិកុខដន្ទះន្ទាំ
គានរារបទូលដរឿងដន្ទះឲ្យរពះអងគរទង់រជាប រពះោោដ

រាស់ថា មានលភិកុខទាំងឡាយ រពះចីវរវឌឍកអនកដៅកនុង

វរតដជរពន រដមងឆដបាកភិកុខដក្ទកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះ
ក៏មិនដមនដដរ
សូមបីកុនងារលមុនក៏ធ្លលប់ឆដបាកមក

ដ

ើយដូចគាន

នគរបានឆដបាក
រូបដនះ

ចាំដណករពះចីវរវឌឃកអនកដៅខាងដរៅ

រពះចីវរវឌឍកអនកដៅកនុងវរតដជរពន

កនុងដពលឥឡូវដនះប៉ុដណាណះ ក៏មិនដមនដដរ
សូមបីកុនងារលមុនក៏បានឆដបាកដ ើយដូចគាន
ដ ើយ

រទង់ន្ទាំអរីរនិទនមកសាំដដងដូចរដៅដនះ៖

កនុងអរីរារល រពះដពាធិសរវដកើរជារុកខដទវា
អាស្ស័យដៅនិងដដើមដឈើ មួយដដើម ដៅដកបស្សះឈូក
មួយកដនលងដដលដៅនិងដងក្រពមួយ

កនុងារលដន្ទះ

144 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ដពលរដូវដៅដ ទឹកកនុងស្សះដន្ទះបានស្សកចុះ ប៉ុដនតកុនង

ស្សះមានររីជាដរចើន

ដឃើញររីទាំងឡាយដ

រគាដន្ទះសរវកុកមួយកាល

ើយគិរថា

ដយើងនឹ ងដរបើលបិច

ដដើមបីសុីររីពួកដនះដោយឧបាយយា៉ ងណាមួយ

ដទើប

ដៅអងគុយ(ទាំ)ដៅររង់មារ់ទឹក
លាំោប់ដន្ទះររីទាំង
ឡាយដឃើញសរវកុកដន្ទះដ ើយដទើបសួរថា
ន្ទយ
ដលាកអងគុយ(ទាំ)គិរដល់ដរឿងអវី ៎ន? សរវកុកដន្ទះដឆលើយ
ថា ដយើងអងគុយ(ទាំ)គិរដល់ពួកអនក ឹង
ន ឯង ររីទាំង
ឡាយសួរថា

ន្ទយ!

ដលាកគិរដល់ដយើងយា៉ ងណា

សរវកុកដឆលើយថា ដយើងអងគុយ(ទាំ)គិរដល់ពួកអនកយា៉ ង

ដនះថា ទឹកកនុងស្សះដនះមានរិច កដនលងកមោនតក៏រិច

អាារសធ្លរុក៏ដៅដខាលាំង ឥឡូវដនះររីពួកដនះនិងររូវដធវើ
យា៉ ងណា លាំោប់ដន្ទះ ពួកររីដទើបដពាលថា ន្ទយ!
ពួកដយើងនិងដធវើយា៉ងណា

សរវកុកដពាលថា

ទាំងឡាយនឹងដធវើាមពាកយរបស់ដយើង

ដបើអនក

ដយើងនឹងយក

ចាំពុះមារ់ពាាំពួកអនកមដងមួយៗ ន្ទាំដៅោក់ដៅកនុងស្សះ

ធាំមួយ ដដលដដរោសដោយផ្កាឈូក៥ពណ៌ ររីទាំង
ឡាយដពាលថា ន្ទយ! ាាំងអាំពីបឋមកបបមក ដ្មះ
ថាសរវកុកអនកគិរលអចាំដពាះពួកររី

រដមងមិនមាន
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 145
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដលាករបាថាននឹងសុីពួកដយើងមដងមួយៗ

ពួកដយើងមិន

ដជឿដលាកដទ សរវកុកដពាលថា ដយើងនឹងមិនសុី ដបើពួក
អនកមិនដជឿដយើងថាស្សះទឹកដន្ទះមាន ពួកអនកចូរបញ្ូជ ន

ររីមួយកាល ដៅដមើលស្សះទឹករពមជាមួយដយើងមុន
ររីទាំងឡាយដជឿសរវកុកដន្ទះគិរថា

ររីមួយកាល

ដនះ្លសក្វទាំងផលូវទឹក និងផលូវដគាក ដទើបបានឲ្យររី
ដដលមានមាឌធាំ

មានសមបុរដមមមួយកាលដៅដោយ
ពាកយថា ដលាកចូរយកររីមួយកាលដនះដៅ សរវកុក
ដន្ទះពាាំររីដន្ទះន្ទាំដៅោក់កុនងស្សះ

ស្សះទាំងអស់

ដ

សាំដដងរបាប់នូវ

ើយន្ទាំររឡប់មកោក់កុនងសមានក់

របស់ររីពួកដន្ទះវ ិញ ររីដន្ទះដទើបពណ៌ន្ទសមបរតិរបស់
ស្សះរបាប់ដល់ររីពួកដន្ទះ ររីពួកដន្ទះបានោដប់ពាកយ
របស់ររីដន្ទះដ

ើយ ជាអនកមានបាំណងចង់ដៅ ដទើបន្ទាំ

គានដពាលថា លអណាស់ ន្ទយ! ដលាកចូរពាាំពួកដយើង
ដៅ

សរវកុកពាាំររីដដលមានសមបុរដមមនិងមានមាឌធាំ

ដន្ទះឯងមុនដគ

ស្សះទឹកឲ្យដឃើញ

ដ

ើយន្ទាំដៅារន់មារ់ស្សះ

ដ

សាំដដង

ើយលាក់ទុកររង់ដដើមដឈើ មួយ

ដដើម ដដលដុះដៅមារ់ស្សះដន្ទះ ដ

ើយញារ់ររីដន្ទះ

ចូលកនុងរបគាបដឈើ ចឹកដោយចុងចាំពុះឲ្យោលប់ដ
146 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
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សុពភាព
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ើយ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

សុីោច់ ដចាលឆអឹងឲ្យធ្លលក់ចុះកដនលងគល់ដឈើ ដ

ើយររ

ឡប់ដៅ និយាយថា ររីមួយកាលដន្ទះដយើងបានដោះ
ដលងដៅដ

ើយ

ររីដក្ទចូរមកដ

ើយពាាំយកមដងមួយ

កាលៗដោយឧបាយយា៉ ងដន្ទះ សុីររី ដន្ទះអស់ដ

ើយ

ររឡប់មកដទៀរ សូមបីររីមួយកាលក៏មិនដឃើញ។កនុង

ស្សះដន្ទះមានារដមដៅសល់មួយកាល
ជាអនករបាថានចង់សុីារដមដន្ទះ
ចដរមើន

សរវកុកដន្ទះ

ដទើបដពាលថា

ារដមដ៏

ដយើងន្ទាំររីទាំងអស់ដន្ទះដៅដលងកនុងស្សះធាំ

ដដលដដរោសដោយផ្កាឈូកអស់ដ

ើយ ឥឡូវដនះអនក
ចូរមកចុះ ដយើងនឹ ងន្ទាំអនកដៅ ារដមសួរថា ដលាកដពល
ន្ទាំដយើងដៅ នឹ ងន្ទាំដៅយា៉ ងណា? កុកដពាលថា ដយើង
នឹងពាាំន្ទាំយកដៅ
យា៉ ងដនះ

ារដមដពាលថា

ដលាការលន្ទាំដៅ

និងដធវើដយើងឲ្យធ្លលក់ចុះមក

ដយើងមិនដៅ

ជាមួយដលាកដទ កុកដពាលថា កុាំខាលចដឡើយដយើងនឹង
ពាាំអនកឲ្យលអដ

ើយដទើបដៅ ារដមគិរថា ដ្មះថាាររពាាំ

យកររីដៅដលងកនុងស្សះ

រដមងមិនមានដល់កុកដនះ

ដបើកុកនឹងដោះដលងដយើងចុះកនុងស្សះ

ដនះជាាររលអ

ដបើមិនដោះដលងដទ ដយើងនឹងាររ់កវយកជីវ ិរ លាំោប់
ដន្ទះ ារដមដទើបដពាលដល់កុកដន្ទះយា៉ ងដនះថា មានល
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព147
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កុកសមាលញ់ ដលាកមិនអាចពាាំយកដយើងដៅឲ្យលអបាន
កុកដពាលថា ដយើងពាាំដោយឧបាយដដលជាាររពាាំដ៏លអ
ារតមដពាលថា

ដបើដយើងបានយករដងាៀបដកៀបកដលាក

ដោរ ដយើងនឹ ងដធវើករបស់ដលាកឲ្យជារបស់ដដលដយើង
ដកៀបលអដ

ើយ ដទើបនឹ ងដៅជាមួយដលាក សរវកុកដន្ទះ

គិរដរដរឿងដបាកបដញ្
ឆ រារដមដន្ទះ មិនដឹងថាារដមដនះ
ដបាកបដញ្
ឆ រខលួន ដទើបទទួលពាកយថាយល់រពម ារដម

ដទើបយករដងាៀបទាំងពីររបស់វ ដកៀបករបស់កុកយា៉ ង
ដណន
ដ

ដរបៀបដូចដរបៀរដោយដង្កាប់របស់ជាងមាស

ើយដពាលថា ដលាកចូរដៅឥឡូវដនះចុះ កុកដន្ទះន្ទាំ

ារដមដៅឲ្យដឃើញស្សះដ

ដឈើ ដដលជាកដនលងសុីររី

ើយ

សាំដៅររង់ដៅផលូវដដើម

ឹង
ន ឯង ារដមដពាលថា ដលាក

ឪពុកមាស្សះទឹកដនះដៅខាងដណាះ ប៉ុដនតដលាកដបរជា
ន្ទាំដយើងដៅខាងដនះវ ិញ កុកដពាលថា ដយើងជាឪពុកមា
ដដលគួរស្សឡាញ់ ប៉ុដនតឯងមិនបានជាកមួយដយើងដឡើយ

ដ

ើយដពាលថា ឯងនឹ ងដធវើដសចកដីសមាគល់ថា កុកដនះ

ជាទសៈរបស់ដយើង ន្ទាំដយើងដដើរដលងកមោនតឬ ឯងចូរ
ដមើលឆអឹងររីររង់គល់ដឈើ ដន្ទះ សូមបីឯងក៏ដយើងនឹងសុី
ដដរ ដូចសុីររីទាំងអស់ដន្ទះ ារដមដពាលថាររីទាំងអស់
148 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ដន្ទះ ដលាកសុីបាន ដរពាះដសចកដីដដលខលួនជាររីលង
ង ់

ប៉ុដនតដយើងនឹងមិនឲ្យដលាកសុីដយើងបានដទ

ដ

ើយ

ដលាកដន្ទះឯងនឹងដល់ដសចកតីវ ិន្ទស ដោយថាដលាក
មិនដឹងថាររូវដយើងដបាកបដញ្
ឆ រ

ដរពាះដសចកតីដដល

ខលួនជាសរវលង
ង ់ ដយើងទាំងពីរារលនឹ ងោលប់ក៏នឹងោលប់
ជាមួយគាន
ដយើងនឹ ងាររ់កាលរបស់ដលាក ឲ្យោច់
ធ្លលក់ចុះដលើដផនដី ដពាលដ
កកុកដន្ទះ

ើយដទើបយករដងាៀបដកៀប

កុកដន្ទះហាមារ់ទឹកដភនក

ូរដចញមកអាំពី

ដភនកទាំងពីរខាង ររូវមរណភ័យរគបសងារ់ដទើបដពាល
ថា បពិររន្ទយ ដយើងនឹងមិនសុីដលាក ដលាកចូរឲ្យ
ជីវ ិរដយើងចុះ ារដមដពាលថា ារលដបើដូដចានះដលាកដ
ចុះដ

ើយដលងដយើងកនុងស្សះ

ើរ

កុកដន្ទះដបរររឡប់មក

បន្ទទបខលួនចុះារន់ស្សះដន្ទះឯង ដ

ខនងភក់លាប់ដៅមារ់ស្សះដន្ទះឯង

ើយោក់ារដមទុកដលើ
ារដមាររ់កកុក

ដន្ទះោច់ធ្លលក់ចុះដៅ
ក្ង្រនតដូដចានះ

កនុងទឹកដូចាររ់ទងផ្កាដោយក
ដទវាអនកអាស្ស័យដៅនិងដដើមដឈើ ដន្ទះ

ដឃើញដសចកដីអោចរយដន្ទះ ារលនិ ងឲ្យោធុាររដធវើក្រព
ឲ្យលាន់ឮសាំដឡង

ដទើបដពាលគាថាដោយសាំដឡងដ៏

ពិដរាះថា៖
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 149
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បុគល
គ អនកដរបើបញ្ញដបាកបដញ្
ឆ រអនកដក្ទ
មិនបានដសចកដីសខ
ុ ជានិចច
បដញ្
ឆ រអនកដក្ទ

រដមង

ដរពាះអនកដរបើបញ្ញដបាក

រដមងជួបរបទះនូវផលក្នបាបកមម

ដដលខលួនដធវើទុក ដូចកុកររូវារដមដកៀបោច់កដូដចានះ។
បណា
ត បទទាំងដន្ទះ

និកត្ា

សុខជមធត្ិ

បទថា

ន្នចចនតំ

និកត្ិប្បជញញ

ដសចកដីថាាររដបាកបដញ្
ឆ រដៅថា

និកត្ិ បុគគលអនកមានបញ្ញដៅថា និកត្ិ គឺអនកមានបញ្ញ

ដបាកបដញ្
ឆ រ

រដមងមិនដល់នូវដសចកដីសុខដោយ

ចាំដណកមួយ គឺមិនអាចររមង់ ដៅកនុងដសចកដីសុខដន្ទះ

ឯងរ

ូរអស់ារលជានិចច

ដបាកបដញ្
ឆ រដន្ទះ

ដរពាះាររលួងដលាមគឺាររ

រដមងដល់នូវដសចកដីវ ិន្ទសដោយ

ចាំដណកមួយប៉ុដណាណះ បទថា អារាជធត្ិ ដរបថា រដមងបាន
ចាំដពាះ អធិបាយថា បុគគលដ៏លាមក មានបញ្ញដបាក

បដញ្
ឆ រ ជាមនុសសដវៀចដារងមិនររង់ រដមងបានចាំដពាះ
គឺរដមងជួបរបទះនូវផលក្នបាប

ដដលខលួនបានដធវើទុក
រដមងជួបរបទះនូវផលក្នបាបយា៉ ងណា?
រដមងជួប
របទះនូវផលក្នបាប

ដូចសរវកុកោច់កដរពាះារដម

ដកៀបដូដចានះ។
150 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ ពកជាតកទី៨
អដ្ឋកថាកុភាគ២

អធិបាយថា

បាបបុគគលរដមងជួបរបទះគឺ រដមង

បានចាំដពាះភ័យកនុងបចចុបបននឬកនុងបរដលាក ដរពាះបាប

ដដលខលួនដធវើទុក ដូចសរវកុកដល់នូវាររររូវាររ់កោច់
ដរពាះារដមដូដចានះ
រពះដពាធិសរវារលនិងរបារស
ដសចកដីដនះ ដទើបសាំដដងធម៌ញា
ុ ាំងក្រពឲ្យបនលឺសាំដឡង។

រពះោោដរាស់ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ ភិកុខ
ចីវរវឌឃកអនកដៅរកុង ររូវភិកុខចីវរវឌឍកអនកដៅខាងដរៅ

នគរដន្ទះឯង ដបាកបដញ្
ឆ រយកដ
ដនះប៉ុដណាណះក៏មិនដមនដដរ
ដបាកបដញ្
ឆ រមកដ

សូមបីកុនងអរីរារលក៏ររូវ

ើយដូចគាន

ដទសន្ទដនះមកបនតអនុសនធិដ

ើយកនុងដពលឥឡូវ

រគារទង់ន្ទាំរពះធមម

ើយ

ដទើបរទង់របជុាំ

ជារកថា សរវកុកកនុងរគាដន្ទះបានមកជារពះចីវរវឌឍក

អនកដៅកនុងវរតដជរពន ារដមកនុងរគាដន្ទះបានមកជារពះ

ចីវរវឌឍកអនកដៅខាងដរៅនគរដន្ទះឯង ចាំដណករុកខដទវ
ារគាដន្ទះបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា ពកជារកទី៨។
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 151
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

៩. ននទោរក
មជញ្ញ ជសាវណណជយា រាសិ ជសាវណណមាលា ច ននទជោ
យត្ថ ទាជសា អាមោជោ ឋិជោ ថុលាលនិ គជជត្ីត្ិ ។

( កុដុមិពកដពាធិសរវ ដពាលថា ) ដយើងសមាគល់ថា

គាំនរមាស

នឹងករមងមាស

មានកនុងទីដដលខ្ុាំរបុស
ដ្មះននទកៈជាកូនរបស់ខុាំស្្ សី ដ្មះអាមាឈរដពាល
ដៅពាកយអារកក់ដន្ទះ។

ចប់ ននទជារកទី ៩។

៩. អដ្ឋកថា ននទោរក
រពះោោដ
មហាវ ិហារ

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់របារពធសទធិវ ិហារ ិករបស់រពះោរ ីបុរត

ដេរៈ ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផដើមថា
មជញ្ញ ជសាវណណជយា រាសិ ដូដចនះ។
បានឮថា

ភិកុដន្ទះជាអន
ខ
ករបដៅង្កយ

ចាំដពាះពាកយទូន្ទមនដរបៀនរបដៅ

អរ់ធន់

ដធវើឧបាររៈដល់រពះ

ដេរៈដោយដសចកដីពាយាមជាដរចើន រគាសម័យក្េងមួយ
152ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

158

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ នន្ទជាតកទី៩
អដ្ឋកថាកុភាគ២

រពះដេរៈទូលលារពះោោដ
ដ

ើយ

ដជៀសដៅារន់ទីចារ ិក

បានររឡប់មការន់ទកខិណាគិ រ ីជនបទ

កនុង
ដវលាដដលរពះដេរៈ ដៅដៅកនុងទកខិណាគិរ ីជនបទដន្ទះ

ភិកុដន្ទះជាអន
ខ
ករបារន់ខួលន

មិនដធវើាមពាកយរបស់រពះ

ដេរៈ ារលរពះដេរៈដពាលថា អនកមានអាយុ ដលាកចូរ
ដធវើកមមដ្មះដនះ

ក៏បានជាអនកដធវើកមមដដលបដិបកខ

ចាំដពាះរពះដេរៈ រពះដេរៈមិនបានដឹងអធាស្ស័យរបស់
ភិកុដន្ទះ
ខ
រពះដេរៈរាច់ចារ ិកដៅកនុងទកខិណាគិរ ីជនបទ

ដន្ទះ ដ
ដទៀរ

ើយបានររឡប់មការន់វរតដជរពនមហាវ ិហារ

ភិកុដន្ទះក៏
ខ
បានដធវើដូដចានះដទៀរ

ចាប់ដផដើមអាំពី

ដពលដដលរពះដេរៈមការន់វរតដជរពនមហាវ ិហារ រពះ
ដេរៈដទើបរារបទូលចាំដពាះរពះោោដថា

បពិរររពះ

អងគដ៏ចដរមើនសទធិវ ិហារ ិកមួយរូបរបស់ខុាំរ្ ពះអងគ

កនុង
ដពលដដលនូវកដនលងមួយបានដូចជាទសៈ ដដលដលាះ
មកដោយរទពយមួយរយ

ប៉ុដនតកុនងដពលដដលនូវកដនលង

មួយដទៀរ ជាអនករបារន់ខួន
ល
ដពលខ្ុាំរពះអងគរបាប់ថា
ចូរដធវើវរថុដ្មះដនះ ររឡប់ជាដធវើផុយគា
ទ
ន អាំពីារររបាប់

ដន្ទះ រពះោោដរាស់ថា ោរ ីបុរត ភិកុខដនះជាអនកមាន
របរករីយា៉ងដនះ កនុ ងដពលដនះប៉ុដណាណះក៏មិនដមនដដរ
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព153
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សូមបីកុនងារលមុនភិកុដនះដៅារន់
ខ
ទីកដនលងមួយ

បាន

ដូចជាទសៈដដលដលាះមកដោយរទពយទាំងរយ ប៉ុដនត
ដពលដៅារន់ទីកដនលងមួយដទៀរ ររឡប់ជាដធវើកមមផុយ
ទ

គានជាសររូវ ដដលរពះដេរៈទូលអងវរដ

ើយដទើបរទង់ន្ទាំ

អរីរនិទនមកសាំដដងដូចរដៅដនះ ។
កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិកុនងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវចាប់បដិសនធិ

កនុងររកូលកុដុមិពកមួយ កុដុមិពកដដលជាសមាលញ់មានក់
របស់រពះដពាធិសរវដន្ទះ ខលួនឯងជាមនុសសចាស់ ប៉ុដនត
ភរ ិយារបស់កុដុមិពកដន្ទះជាស្រសដីដកមង
ន្ទងអាស្ស័យ

កុដុមិក
ព ដន្ទះដទើបបានបុរតរបុស កុដុមិពកដន្ទះគិរថា ស្រសដី
ដនះ

ដពលដយើងោលប់ដៅដ

ើយក៏នឹងបានបុរសដក្ទ

ដន្ទះៗឯងជាោវមី ដរពាះន្ទងនូវដកមងនឹ ងដធវើរទពយរបស់
ដយើងដនះឲ្យវ ិន្ទស នឹងមិនឲ្យដល់បុរតរបស់ដយើង ដបើ
ដូដចានះ ដយើងនឹ ងកប់រទពយដនះទុកកនុងដផនដី ដគដទើបន្ទាំ

ទសៈកនុងផទះដ្មះថាន្ទយននទៈដៅក្រព បានកប់រទពយ
ដន្ទះទុកកនុងទីកដនលងមួយ ដ ើយបានរបាប់ដល់ន្ទយ

ននទៈដន្ទះដោយឱវទថា
ដយើងោលប់ដៅដ

មានលននទៈ

រទពយដនះដពល

ើយ អនកគបបីរបាប់ដល់បុរតរបស់ដយើង
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យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ នន្ទជាតកទី៩
អដ្ឋកថាកុភាគ២

កុាំបរ ិចាចករទពយរបស់ដយើងដឡើយ

ដ

ើយបានោលប់ដៅ

បុរតរបស់កុដុមិពកដន្ទះ ជាអនកចដរមើនវ ័យដោយលាំោប់
លាំោប់ដន្ទះ

មាាបានដពាលដល់បុរតរបុសដន្ទះថា

មានលកូន បិារបស់ឯងន្ទាំន្ទយននទៈ ដដលជាទសៈ
ដៅកប់រទពយទុក ឯងចូរឲ្យន្ទាំរទពយដន្ទះមករួបរួមរទពយ
សមបរតិទុក ក្េងមួយ បុរតដន្ទះដពាលដល់ន្ទយននទៈថា អ៊ាំ
របុស

រទពយអវីៗដដលបិារបស់ខុាំ្កប់ទុក

មានដៅឬ

ន្ទយននទៈទសៈដពាលថា បាទន្ទយ បុរតរបស់កុដុមិពក
សួរថា កប់ទុកដៅកដនលងណា ន្ទយននទៈដឆលើយថា បាទ
ន្ទយ ដៅកនុងក្រពបុរតដន្ទះដពាលថា ដបើយា៉ងដន្ទះពួក
ដយើងន្ទាំគានដៅ ដ ើយារន់យកចបនិងជាលដៅារន់
កដនលងកប់កាំណប់រទពយ ដ
ដៅកដនលងណាអ៊ាំរបុស
កាំណប់រទពយ
ដកើរដឡើង

ើយដពាលថា កាំណប់រទពយ
ន្ទយននទៈដឡើងឈរខាងដលើ

អាស្ស័យកាំណប់រទពយដន្ទះដធវើមានៈឲ្យ

ដជរកុមារដោយពាកយថា

កាំណប់រទពយកនុងទីដនះរបស់ឯង

ឯងជាកូនទសី

នឹងមានមកអាំពីណា

កុមារដធវើជាមិនបានឮពាកយដរគាររគាររបស់ដគ ដពាល
ថា
ដ

ដបើយា៉ងដន្ទះ

ពួកដយើងន្ទាំគានររឡប់ដៅវ ិញចុះ

ើយន្ទាំន្ទយននទៈដន្ទះររឡប់ដៅវ ិញ កនលងដៅបាន
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ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 155
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

២,៣ក្េង បានដៅដទៀរ ន្ទយននទៈក៏ដជរដូចមុនដន្ទះឯង
កុមារមិនដពាលពាកយដរគាររគារជាមួយ

ដគគិរថា

ទសៈដនះដៅដោយគិរថា នឹងរបាប់កាំណប់រទពយចាប់
ពីដពលដនះ ប៉ុដនតរគាដៅដ
ដឹងដ

រុកុងដរឿងដន្ទះ
ន

ើយររឡប់ជាដជរ ដយើងមិន
កុដុមិពកដដលជាសមាលញ់របស់

បិាដយើងមានដៅឬ ដយើងោកសួរកុដុមិពកដន្ទះដ
នឹងដឹងបាន

ដទើបដៅារន់សមានក់របស់រពះដពាធិសរវ

របាប់ដរឿងរា៉ វដន្ទះទាំងអស់ដ
ឪពុក ដរពាះដ

ើយ

រុអីវ

ើយសួរថា បពិររដលាក

៎?
ន រពះដពាធិសរវដពាលថា មានល

បា ន្ទយននទៈឈរដជរអនកកនុងទីណា កាំណប់រទពយដដល

ជារបស់បិាអនកដៅកនុងទីដន្ទះឯង ដរពាះដូដចានះ កនុង
ារលណា ន្ទយននទៈដជរអនក កនុងារលដន្ទះ អនកចូរអូស

ទញន្ទយននទៈដន្ទះមកដោយពាកយថា
ឯងចូរមកដជរ

ដ

ឯងជាទសៈ

ើយារន់យកចបជីកទមាលយកនុងទី

ដន្ទះ ន្ទាំយករទពយដដលជារបស់ររកូល (បិា) ដចញ
មក ឲ្យទសៈន្ទាំយករទពយមក រគាដពាលដ

ើយដទើប

ដពាលគាថាដនះថា៖
ទសៈដ្មះថាន្ទយននទៈ ជាបុររត បស់ន្ទងទសី
ឈរដពាលពាកយអារកក់កុងទី
ន ណាដយើងដឹងថា គាំនរក្ន
156 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាវកវគ្គ នន្ទជាតកទី៩
អដ្ឋកថាកុភាគ២

ររនៈទាំងឡាយ និងករមងមាស មាននូវកនុងទីដន្ទះ ។

បណា
ដ បទទាំងដន្ទះ បទថា មជញ្ញ ដរបថា ដយើងដឹង

យា៉ ងដនះ បទថា ជសាវណណជយា ដសចកដីថា ដ្មះថា
សុវណណ ដរពាះមានពណ៌ោអរ សុវណណ ពួកដន្ទះគឺអីវ? គឺ
ររនៈទាំងឡាយមានរបាក់
របពាឡជាដដើម

ដកវមណី

មាសនិងដកវ

កនុងឋានៈដនះដលាករបាថានយកររនៈ
ដនះទាំងអស់ថា សុវណណ គាំនរក្នររនៈពួកដន្ទះ ដ្មះ
ថា ជសាវណណយរាសិ គាំនរររនៈមានពណ៌ោអរ បទថា

ជសាវណណមាលា ច ដសចកដីថា ដយើងរដមងដឹងថា សូមបី
ករមងក្នមាសដដលជារបស់ក្នបិាអនក ក៏មានដៅកនុង

ទីដនះដូចគាន បទថា ននទជោ យត្ថ ទាជសា ដសចកដីថា ទសៈ

ដ្មះននទៈឈរដៅកនុងទីណា បទថា អាមោជោ ដសចកដី
ថា បុរតរបស់ទសីដពាលគឺ ន្ទងអាមទសី ដរពាះចូល
ដល់ដសចកដីជាទសៈ

ដោយាររដពាលយា៉ ងដនះថា

ចាស! ខ្ុាំជាទសីរបស់ដលាក បទថា ឋិជោ ថុលាលនិ គជជត្ិ

ដសចកដីថា ទសៈដ្មះននទៈដន្ទះ ឈរដៅកនុងទីណា
ដពាលពាកយអារកក់ គឺពាកយរទដគាះដបាះដបាក កាំណប់
រទពយដដលជារបស់បិាអនក

មានដៅកនុងទីដន្ទះឯង
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ម្រួល
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យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព157
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដយើងដឹងនូវកាំណប់រទពយដន្ទះយា៉ ងដនះ
ដន្ទះ

ដរពាះដ

រុ

រពះដពាធិសរវដទើបរបាប់ឧបាយជាដរគឿងារន់

យករទពយដល់កុមារ។

កុមារថាវយបងគាំរពះដពាធិសរវ

ដ

ើយដៅផទះន្ទាំ

ន្ទយននទៈដៅារន់កដនលងកប់កាំណប់រទពយ បដិបរតិាម
ពាកយដដលរពះដពាធិសរវរបាប់ដ

ើយ

ន្ទាំយករទពយ

ដន្ទះមករួបរួមរទពយសមបរតិទុក ាាំងដៅកនុងឱវទរបស់

រពះដពាធិសរវ

ដធវើបុណយទាំងឡាយមានទនជាដដើម

កនុងដវលាអស់ជីវ ិរបានដៅាមយថាកមម។
រពះោោដរាស់ថា
សូមបីកុនងារលមុនសទធិ
វ ិហារ ិករបស់ោរ ីបុរតដនះ

ដនះដូចគាន

ក៏ជាអនកមានរបរករីយា៉ង

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមកដ

ដទើបរទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា

ដន្ទះ

ទសននទៈកនុងរគា

បានមកជាសទធិវ ិហារ ិករបស់រពះោរ ីបុរត

របស់កុដុមិពកកនុងរគាដន្ទះ

បុរត

បានមកជារពះោរ ីបុរត

ចាំដណកកុដុមិពកដដលជាបណិឌ រកនុងរគាដន្ទះ

ជាដយើងរថាគរដនះឯង ។

ើយ

បានមក

ចប់ អដឋកថា ននទជារកទី ៩។

158 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

១០. ខទ្ិរង្គគរោរក

ោមំ បោមិ និរយំ ឧទធបាជទា អវំសិជរា

ន្ននរយ
ិ ំករស
ិ ាមិ េនទ បណ
ិ ឌំ បដ្ិគគហាត្ិ។

( ដសដឋីដពាធិសរវ ដពាលថា ) ាមពិរខ្ុាំរពះអងគ

ស៊ូមានដជើងដឡើងដលើ មានកាលចុះដរារម ដ

ើយធ្លលក់

ដៅារន់នរក ខ្ុាំនឹងពុាំដធវើអាំដពើមិនរបដសើរដទ ដបើដូដចានះ
សូមរពះអងគទទួលនូវចង្កហន់បិណឌបារចុះ ។

ចប់ ខទិរង្កគរជារកទី ១០។

១០ អដ្ឋកថា ខទ្ិរង្គគរោរក

រពះោោដ

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់របារពធទនរបស់អន្ទេបិណិឌ កដសដឋី

ដទើបរាស់

រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផដើមថា ោមំ បោមិ នរិ យំ
ដូដចនះ។

ដសចកដីពិោដរថា

អន្ទេបិណិឌ កដសដឋី

របារពធ

ចាំដពាះវ ិហារប៉ុដណាណះ បរ ិចាចគរទពយ៥៤ដារដិ

ទុកកនុង

រពះពុទធោសន្ទ

មិ នបានដធវើដសចកដីសមាគល់កុងវរថ
ន
ុ

ដក្ទថា ជាររនៈដរៅអាំពីរពះររនៈទាំងបីឲ្យដកើរដឡើង
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ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 159
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ារលរពះោោដរបថាប់ដៅកនុងវរតដជរពន

រដមងដៅ

ារន់កដនលងទាំនុកបរមុងធាំ៣រគារាល់ៗក្េង ដពលរពឹកដៅ
មដង បរ ិដភាគអាហាររពឹកដ

ើយដៅមដង ដពលលាងចដៅ

មដង ដពលដៅមិនធ្លលប់មានក្ដទដទដៅដឡើយ ដោយគិ រ
ថា ោមដណរឬភិកុកាំ
ខ ដលាះទាំងឡាយនឹងគបបីសមលឹង
ដមើលក្ដរបស់ដយើងដោយគិរថា ដលាកដសដឋីារន់របស់
អវីមក

៎ន ារលដៅដពលរពឹក ឲ្យអនកបដរមើារន់យកបបរ

យាគូដៅ បរ ិដភាគអាហារដពលរពឹកដ

ើយារលនឹងដៅ

ឲ្យអនកបដរមើារន់យកទឹកដោះថាល ទឹកឃមុាំ និងទឹកអាំដៅ

ជាដដើមដៅ ារលដៅដវលាលាងច ារន់នូវរបស់រកអូប
ផ្កាដឈើ និងសាំពរ់ដៅ

ារលដលាកដសដឋីដន្ទះបរ ិចាចគ

យា៉ ងដនះរាល់ៗក្េង

របមាណកនុងាររបរ ិចាចគរដមងមិន
មាន ចាំដណកមនុសសដដលអាស្ស័យាររជួញដូ រ ចិញ្ចឹម
ជីវ ិរជាដរចើន
ដលាកដសដឋី

ដធវើដសៀវដលបញ្ជីរទពយទុកកនុងក្ដរបស់

ខចីបុលយករទពយដៅរាប់បាន១៨ដារដិ

ដលាកដសដឋីឲ្យទរយករទពយ របស់មនុសសពួកដន្ទះមក
ម៉ាងដទៀររទពយ១៨ដារដិដក្ទដទៀរ

ដដលជារបស់

របចាាំររកូលរបស់ដលាកដសដឋីដន្ទះ កប់ទុកកដនលងមារ់
សទឹង ារលមារ់សឹង
ទ ររូវទឹកកនុងសទឹងអចិរវរីដរចាះបាក់
160 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

ធ្លលក់ចុះក៏រោរ់ធ្លលក់ដៅកនុងមហាសមុរទដៅ

ដលា

ពាង

ៈ (ដដលោក់រទពយ) លាក់ទុកនិងរបថាប់ រាទុក

ដន្ទះក៏រដមៀលដៅកនុងទដនលដៅ កនុងផទះរបស់ដលាកដសដឋី
ដន្ទះ គង់ដៅមាននិចចភរតជារបចាាំសរមាប់ភិកុខ ៥០០រូប

ពិរដមន

ផទះរបស់ដលាកដសដឋីដរបៀបដូចជាស្សះដបាកខ

រណីដដលជីកទុកកនុងផលូវដបកជា៤

សរមាប់ភិកុសងឃ
ខ

ាាំងនូវកនុងឋានៈជាមាាបិារបស់ភិកុខទាំងពួង ដោយ

ដ

រុដន្ទះ

សូមបីរពះសមាមសមពុទធក៏ដសដចយាងដៅផទះ

របស់ដលាកដសដឋីដន្ទះ ចាំដណករពះមហាដេរៈទាំង៨០
អងគក៏ដៅដូចគាន

ចាំដណកភិកុខទាំងឡាយដដលសល់

ដផសងៗដៅមកៗរករបមាណមិនបាន

(គឺរាប់មិនបាន

មានចាំនួនដរចើន)។ ផទះដន្ទះមាន៧ជាន់ របោប់ដោយ
ស៊ុមទវរ៧មានដទវាដដលជាមិចាឆទិដិម
ឋ ួយរូបអាស្ស័យ
ដៅទវរទី៤របស់ផទះដន្ទះ ដទវាដន្ទះ ារលរពះសមាម
សមពុទធដសដចយាងចូលផទះនិងដសដចយាងដចញដៅ មិន
អាចសថិរដៅកនុងវ ិមានរបស់ខួលន ចាប់យកទរកចុះមក

ឈរដៅដលើដផនដី
៨០អងគ

សូមបីដរដពលរពះមហាដេរៈទាំង

ចូលដៅនិងដចញមក

ដទវាដន្ទះគិរថា

ក៏ដធវើយា៉ងដន្ទះដូចគាន

ារលរពះសមណដគារមនិងពួក
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ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 161
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ោវ ័ករបស់រពះសមណដគារម ដៅដរចូលដៅកនុងផទះ

ដនះដទៀរ

ដ្មះថាដសចកដីសុខរបស់ដយើងរដមងមិន

មាន ដយើងនឹងមិនអាចចុះមកឈរដៅដលើដផនដីរ
អស់ារលជានិចចបានដទ

ូរ

ដយើងដធវើដោយរបាររដដល

រពះសមណពួកដនះ ចូលមការន់ផទះដនះមិនបាន ដទើប
គួរ រមកក្េងមួយ ដទវាដន្ទះដៅារន់សមានក់របស់អនក
ជាមហាកមមនិតកៈ
ចូលដដក

ដ

(អនកចារ់ដចងាររង្ករ)

ដដលកាំពុង

ើយបានឈរផោយពនលឺដៅ

ដពលដន្ទះ

មហាកមមនិក
ត ៈដពាលថា នរណាដៅទីដនះ ដទើបដពាល
ថា ដយើងជាដទវាអនកអាស្ស័យដៅររង់ទវរទី ៤ មហា
កមមនិក
ត ៈដពាលថា អនកមកដរពាះដ

រុអីវ? ដទវាដពាល

ថា ដលាកមិនដឃើញាររដធវើរបស់ដលាកដសដឋីឬ ដលាក
ដសដឋីមិនសមលឹងដមើល

ដដលនឹងមានមកខាងដរារយ

របស់ខួលន ន្ទាំរទពយដចញដរចើន បូជាចាំដពាះរពះសមណ-

ដគារមប៉ុដណាណះឲ្យដពញបរ ិបូរណ៍

មិនរបកបាររង្ករ

ជួញដូរមិនផដួចដផដើមដធវើាររង្ករ ដលាកចូរឲ្យឱវទដលាក

ដសដឋី ដលាកចូរដធវើដោយរបាររ ដដលដលាកដសដឋីនឹង
ដធវើាររង្កររបស់ខួលន

និងរពះសមណដគារមរពមទាំង

ោវ ័កនិងមិនចូលមការន់ផទះដនះ លាំោប់ដន្ទះ ដលាក
162ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

មហាកមមនិក
ត ៈដន្ទះបានដពាលដល់ដទវាដន្ទះថា មានល
ដទវាពាល ដលាកដសដឋីារលលះបង់រទពយ ក៏លះបង់
កនុងរពះពុទធោសន្ទ ដដលជាដរគឿងន្ទាំដចញចាកទុកខ
ដលាកដសដឋីដន្ទះ
ដបើនឹងចាប់ដយើងររង់ផួនងសក់យក
ដៅលក់ ដយើងនឹ ងមិនដពាលអវីៗដឡើយ
ក្េងមួយដទៀរ

អនកចូរដៅចុះ

ដទវាដន្ទះចូលដៅរកបុរតរបុសចបង

របស់ដលាកដសដឋី ដ

ើយដពាលរបដៅដូ ចគាន ចាំដណក

បុរតរបុសចបងរបស់ដលាកដសដឋី ក៏គាំរាមកាំដ

ងសាំឡុរ

ដទវាដន្ទះ ដោយន័យដដលមានកនុងដពលមុនដន្ទះឯង

ប៉ុដនតដទវាដន្ទះ
បានដឡើយ

មិនអាចដពាលជាមួយដលាកដសដឋី

ចាំដណកដលាកដសដឋីឲ្យទនរ

ូរមិនោច់

ដខស មិនដធវើាររជួញដូរារលរទពយសមបរតិមានរិច រទពយ
ក៏បានដល់ាររអស់រលីងដៅ

ារលដលាកដសដឋីដន្ទះ

ចូលដល់នូវដសចកដីទីទល់រកដោយលាំោប់

សាំពរ់

ោដក ទីដដក និងភាជនៈដដលជាដរគឿងបរដិ ភាគដរបើ
របាស់មិនបានដូចពីដពលមុន។

ដលាកដសដឋីសូមបី

ដូដចានះក៏ដោយ ក៏ដៅដរឲ្យទនដល់ភិកុសងឃ
ខ
ប៉ុដនតមិន

អាចដធវើឲ្យរបណិរដ

រាស់សួរដសដឋីដន្ទះ

ើយថាវយ

ក្េងមួយរពះោោដ

ដដលមកថាវយបងគាំដ

ើយអងគុយ
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ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព163
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កនុងទីចាំដណកមាខងថា មានលគ បរី ទនកនុងររកូល
អនកនូវដរឲ្យឬ?
ដសដឋីដន្ទះរារបទូលថានូវដរឲ្យរពះ
អងគ ប៉ុដនតថាទនដម

ង
ម ជាបាយចុងអងាមានទឹករជក់

ជាគរមប់ពីរ លាំោប់ដន្ទះ រពះោោដរាស់ដល់ដសដឋី
ដន្ទះថា គ
ទនដម

បរី អនកកុាំដធវើចិរតឲ្យសមុគោមញថា ដយើងឲ្យ

ង
ម ដឡើយ ដរពាះថាារលចិរតរបណិរ ទន
រពះបដចចកពុទធនិងរពះោវ ័ក

ដដលថាវយដល់រពះពុទធ
ទាំងឡាយរដមងមិនដម

ង
ម ដរពាះដ

រុអីវ ដរពាះមាន

ផលដរចើន ខដនះគួរនឹងរជាបយា៉ ងដនះថា ារលដបើអាច
ដធវើចិរតឲ្យរបណិរ

ទនដ្មះថាដម

មាននិងថាារលចិរតផូរផង់ដ

ង
ម រដមងមិន

ើយ ទកខិណាាររដធវើបុណយ

ជាមួយរពះសមាមសមពុទធ ឬជាមួយោវ ័ករបស់រពះសមាម

សមពុទធដ្មះថាបុណយមានរបមាណរិច រដមងមិនមាន
បានឮមកថា
ាររទាំនុកបរមុងរពះអដន្ទមទសសីសមាម
សមពុទធមានផលរិច រដមងមិនមាន អនកចូរដឃើញផល
របស់ដុាំបាយកុមាមសដដលដម ង
ម នឹងមិនមានដឡើយ
ខមួយដទៀរ រពះោោដរាស់ថា មានលគ
អនការលឲ្យទនដម

បរី

ង
ម ក៏គង់បានឲ្យដល់រពះអរ ិយៈ

បុគគល៨ពួក រថាគរារលដៅជាដវលាមរពា

ណ
ម ៍ ឲ្យ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

ររនៈទាំង៧ ដធវើឲ្យមនុសសកនុងជមពូទវីបទាំងអស់សរមាក

ពីាររដធវើដស្សចាំាររ ញា
ុ ាំងមហាទនឲ្យរបរពឹរតដៅដូចដធវើ

សទឹងធាំទាំង៥ដខស ឲ្យដពញជារជលងជាមួយគាន ក៏មិន
បាននរណាៗអនកដល់សរណៈ៣

ឬអនករកោសីល៥

ដ្មះថាបុគគលអនកគួរដល់ទកខិណា
យា៉ ងដនះ

រកបានលាំបាក

ដរពាះដូដចានះអនកកុាំដធវើចិរតឲ្យសមុគោមញថា

ទនរបស់ដយើងដម

ង
ម

រគារាស់យា៉ងដនះដ

ើយ

ដទើបរាស់ ដវលាមសូររថា៖
រគាដន្ទះឯង

ដទវាដន្ទះមិនអាចដពាលជាមួយ

ដសដឋីកុនងារលដដលដលាកដសដឋីនូវជាធាំ

ដរចើន)

(មានរទពយ

សមាគល់ថា

ពាកយរបស់ដយើង

ឥឡូវដនះដសដឋីដនះនឹងដជឿាម
ដរពាះជាអនកធ្លលក់ខួលនរក កនុងដវលា

ពាក់កណា
ដ លយប់ ដទើបចូលដៅារន់បនទប់ដដលជាសិរ ី
បានផោយពនលឺឈរដៅដលើអាារស ដសដឋីដឃើញដូដចានះ
ដទើបសួរថា ដន្ទះជានរណា ដទវាដន្ទះដឆលើយថា ដលាក
មហាដសដឋី

ខ្ុាំជាដទវាដដលអាស្ស័យដៅររង់ទវរទី៤
ដសដឋីសួរថា អនកមកដដើមបីអីវ ដទវាដឆលើយថា ខ្ុាំរបាថាន

នឹងឲ្យឱវទដល់ដលាកដទើបបានមក ដសដឋីដពាលថា ដបើ
ដូដចានះអនកចូរដពាលមក

ដទវាដពាលថា

មហាដសដឋី
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ជោជោ
ជលឿម
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ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថាខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
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ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

ទាំងដសនកដី
ាាំងមាាំលដអ

ឲ្យញាប់ញ័រមិនបាននិងសទធរបស់ដយើង
ើយដូចភនាំសិដនរុ

ររនៈោសន្ទ

ដយើងលះបង់រទពយកនុង

ដដលជាដរគឿងន្ទាំដចញចាកទុកខ

អនក

និយាយពាកយដដលមិនគួរ អនកជាបុគគលមិនមានអាចារៈ
រទុសស
ដ ីល ជាារឡកិណីដបបដនះ ដធវើារររបហាររពះ
ពុទធោសន្ទ ដយើងមិនមានកិចចគឺាររដៅកនុងផទះដរមួយ

ជាមួយអនកដទ អនកចូរដជៀសដចញអាំពីផទះរបស់ដយើង ដៅ
រស់ដៅកដនលងដក្ទដៅ

ដទវាដន្ទះបានោដប់ ពាកយ

របស់អរ ិយោវ ័កដដលជាដោាបននបុគគល

មិ នអាច

សថិរដៅបាន ដទើបបានដៅកដនលងដៅរបស់ខួលន ដ

យកក្ដចាប់ទរកន្ទាំដចញដៅ

រគាដចញដៅដ

ើយ

ើយមិ ន

បានកដនលងដៅកនុងទីដក្ទ គិរថានឹងឲ្យដលាកដសដឋីអរ់
ដទស ដ

ើយដៅកដនលងទវរផទះដន្ទះៗឯង ដទើបដៅារន់

សមានក់របស់ដទវបុរតអនករកោរពះនគរ ថាវយបងគាំដទវបុរត
ដន្ទះដ

ើយឈរដៅ ដពលដន្ទះដទវបុរតអនករកោរពះនគរ

ដពាលថា អនកមកដរពាះររូវាររអវី? ដទើបដពាលថា ន្ទយ
ខ្ុាំមាចស់មិនបានគិរឲ្យបានលអិរលអន់
និយាយជាមួយ
ដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋី
ដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋី
ដន្ទះខឹងជាមួយខ្ុាំ ដដញខ្ុាំដចញអាំពីកដនលងដៅ ដលាកចូរ
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សុភាសុ
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ន្ទាំខុាំដ្ ៅារន់សមានក់របស់ដលាកដសដឋី

អរ់ដទសដ

ឲ្យដលាកដសដឋី

ើយឲ្យកដនលងដៅដល់ខុាំមា
្ ច ស់

រកោរពះនគរសួរថា

ដទវបុរតអនក

ន្ទងនិយាយដល់ដលាកដសដឋី

យា៉ ងណា? ដទពធីាដន្ទះដពាលថា បពិររន្ទយ ខ្ុាំ
មាចស់ដពាលដល់ដលាកដសដឋីយា៉ងដនះថា ន្ទយចាប់ពី
ដពលដនះដៅដលាកកុាំដធវើាររឧបោឋក(ទាំនុកបរមុង) រពះ
ពុទធនិងរពះសងឃ

ដលាកកុាំឲ្យរពះសមណដគារមចូល

ដៅកនុងផទះ ដទវបុរតអនករកោរពះនគរដពាលថា ន្ទង
ដពាលពាកយដដលមិនសមគួរ
ន្ទងដធវើារររបហារកនុង

រពះពុទធោសន្ទ ដយើងមិនអាចន្ទាំន្ទងដៅារន់សមានក់

របស់ដលាកដសដឋីបានដទ ដទពធីាដន្ទះ មិនបានាររ
ជួយអាំពីសមានក់របស់ដទវបុរតដន្ទះដ

ើយ ដទើបបានដៅ

ារន់សមានក់របស់ដសដចមហារាជទាំង៤
មហារាជទាំង៤ដន្ទះ

សូមបីដសដច

ក៏បដិដសធដូចគានដទើបចូលដៅ

គាល់ដសដចសកាដទវរាជ រារបទូលដរឿងរា៉ វដន្ទះ ដ

ើយ

អងវរយា៉ ងដនះថា បពិររដទវរាជ ខ្ុាំមាចស់មិនមានកដនលង
ដៅ ន្ទាំទរករាច់ដៅដូចជាជនអន្ទថា សូមរពះអងគចូរ
ញា
ុ ាំងដសដឋីឲ្យៗទីដៅដល់ខុាំ្មាចស់ ដោយសិរ ីរបស់រពះ

អងគ។
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
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វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

សូមបីដសដចសកាដទវរាជ

ក៏បានរាស់ដល់ដទព

ធីាដន្ទះថា ន្ទងដធវើកមមដដលមិនសមគួរ ន្ទងដធវើាររ
របហារកនុងោសន្ទរពះជិនស្សី សូមបីដយើងក៏មិនអាច
ដពាលជាមួយដលាកដសដឋី
ដរពាះអាស្ស័យដរឿងរបស់
ន្ទងដដរ

ប៉ុដនតដយើងនឹងរបាប់ឧបាយមា៉ ងដដើមបីឲ្យ

ដលាកដសដឋីដន្ទះអរ់ដទសដល់ន្ទង
រារបទូលថាោធុ!

ោធុ!

ដទពធីាដន្ទះ

បពិររដទវៈសូមរពះអងគ

រាស់របាប់នូវឧបាយដន្ទះមក

ដសដចសកាដទវរាជ

រាស់ថា មនុសសទាំងឡាយដធវើដសៀវដលករ់រាទុកកនុង

ក្ដរបស់ដលាកដសដឋី

ដ

ើយារន់យករទពយសមបរតិដៅ

រាប់បាន១៨ដារដិមានដៅ
របស់ដលាកដសដឋីដន្ទះ
ដសៀវដលបញ្ជីរពួកដន្ទះ
ន្ទក់ដ

ម

ន្ទងចូរដកលងដភទជាដសមៀន

កុាំឲ្យនរណាៗដឹង

ារន់យក

មានពួកយកសកាំដលាះៗ២,៣

ក្ដមាខងារន់ដសៀវដល

ដៅារន់ផទះរបស់មនុសសពួកដន្ទះ

ក្ដមាខងារន់បុិច

ឈរដៅចាំកណា
ដ ល

ផទះ ដធវើមនុសសពួកដន្ទះឲ្យភ័យខាលច ដោយអានុភាពក្ន
យកខរបស់ខួន
ល ដ

ើយទយករបាក់១៨ដារដិមកវ ិញ ដធវើ

ឃ្វលាំងទដទរបស់ដលាកដសដឋីឲ្យដពញ រទពយដដលកប់ទុក
មារ់សឹង
ទ អចិរវរីមួយកដនលងដទៀរ

ារលមារ់សឹង
ទ បាក់
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ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
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ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 169
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រលុះដទើបរដមៀលធ្លលក់ចុះារន់សមុរទមានដៅ

ចូរន្ទាំ

យករទពយដន្ទះ មកដោយអានុភាពរបស់ខួលនដ

ើយដធវើ

ឃ្វលាំងឲ្យដពញ រទពយមួយកដនលងដទៀរមានរបមាណ១៨
ដារដិដដរ

មិនមានមាចស់

ងដទមានដៅកនុងទី
ចូរន្ទាំយករទពយដន្ទះមកដធវើឃ្វលាំងទដទ

ដ្មះឯដណាះ
ឲ្យដពញ
ដារដិ

ួងដ

ន្ទងចូរដធវើឃ្វលាំងទដទឲ្យដពញដោយរទពយ៥៤
ដនះឲ្យជាទណឌកមម

ដ

ើយឲ្យមហាដសដឋីអរ់

ដទស។
ដទពធីាដន្ទះ

ទទួលពាកយរបស់ដសដចសកាដទវ

រាជដន្ទះថា លអណាស់រពះអងគ ដ

ើយន្ទាំរទពយទាំងអស់

មកដោយន័យដូចដពាលដ
កណា
ដ លយប់

ើយដន្ទះឯង កនុងដវលាពាក់
ដទើបចូលដៅារន់បនទប់ដ៏មានសិរ ីរបស់

ដលាកដសដឋី បានផោយរសមីឈរដៅដលើអាារស ារល
ដសដឋីសួរថា

ដន្ទះនរណា?

ដទពធីាដន្ទះដឆលើយថា

ដលាកមហាដសដឋី

ខ្ុាំមាចស់ជាដទពធីាដដលអាស្ស័យ
ដៅររង់ទវទី៤ ក្នផទះរបស់ដលាក ខ្ុាំមាចស់ជាអនកលងង់

ដមល ដរពាះដមា
ទាំងឡាយ
មុន

ៈបិទបាាំងមិនដឹងនូវគុណរបស់រពះពុទធ

បានដពាលពាកយអវីៗជាមួយដលាកកនុងក្េង

ដលាកចូរអរ់ដទសដន្ទះដល់ខុាំ្មាចស់

ខ្ុាំមាចស់ន្ទាំ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

រទពយ៥៤ដារដិ
ដទវរាជ

មកាមរពះររមាស់របស់ដសដចសកា

គឺរទពយ១៨ដារដិដោយជរមះបាំណុលរបស់

ដលាក និងរទពយ១៨ដារដិដដលមិនមានមាចស់រគប់រគង
កនុងទីដន្ទះៗ
ដោយរទពយ

ដធវើទណឌកមមដោយដធវើឃ្វលាំងទដទឲ្យដពញ
រទពយសមបរតិដដលដល់នូវដសចកដីវ ិន្ទស

ដៅ ខ្ុាំមាចស់បានរួបរួមមកទាំងអស់ ខ្ុាំមាចស់ារលមិន
បានកដនលងដៅរដមងលាំបាក បពិររដលាកមហាដសដឋី
ដលាកកុាំយកចិរតទុកោក់

នូវពាកយដដលខ្ុាំមាចស់ដពាល

ដរពាះាររមិនដឹង ចូរអរ់ដទសដន្ទះផងចុះ។

ដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋី បានោដប់ពាកយរបស់
ដទពធីាដន្ទះដ

ើយគិរថា ដទពធីាដនះដពាលថា ខ្ុាំ
មាចស់បានដធវើទណឌកមមដ ើយ
នឹងដបដជា្រពមទទួល
ោគស់ដទសរបស់ខួលន រពះោោដនឹងរទង់ទូន្ទមនដទព

ធីាដនះដ

ើយឲ្យដឹងគុណរបស់ខួន
ល
ដយើងនឹងន្ទាំដទព

ធីាដនះដៅគាល់រពះសមាមសមពុទធ លាំោប់ដន្ទះ ដលាក

មហាដសដឋីដទើបដពាលដល់ដទពធីាដន្ទះថា មានលដទព
ធីា

ន្ទងឲ្យដយើងអរ់ដទស

ចូរឲ្យអរ់ដទសកនុង

សមានក់របស់រពះោោដ ដទពធីាដន្ទះដពាលថា លអ
ណាស់ ខ្ុាំមាចស់នឹងដធវើយា៉ងដន្ទះ មា៉ ងដទៀរដលាកចូរ
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ែ និងកែសល
ម្រួល
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យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព171
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ន្ទាំខុាំដ្ ៅារន់សមានក់របស់រពះោោដចុះ ដលាកអន្ទេ

បិណិឌ កដសដឋីដពាលថា
ោវងដ

ើយ

លអណាស់

ដទើបន្ទាំដទពធីាដន្ទះ

របស់រពះោោដអាំពីរពឹក

ដ

ារលរាររីដន្ទះភលឺ
ដៅារន់សមានក់

ើយរារបទូលកមមដដល

ដទពធីាដន្ទះដធវើទាំងអស់ ដល់រពះរថាគរ។
រពះោោដ
ដសដឋីដន្ទះដ

បានោដប់ពាកយរបស់ដលាកមហា

ើយដទើបរាស់ថា

បុគគលដ៏លាមកកនុងដលាកដនះ

មានលគ

បរី

សូមបី

រដមងដឃើញនូវកមមដ៏

ចដរមើនដរាបប៉ុនដដលបាបមិនទន់ឲ្យផល

ដពលណា

បាបរដមងឲ្យផលដល់បុគគលដ៏លាមកដន្ទះ ដពលដន្ទះ
បុគគលដ៏លាមកដន្ទះ
ប៉ុដណាណះ

រដមងដឃើញដរផលរបស់បាប

ចាំដណកបុគគលដ៏ចដរមើន

រដមងដឃើញបាប

ទាំងឡាយ ដរាបប៉ុនដដលកមមដ៏ចដរមើនមិនទន់ឲ្យផល
ក៏កុនងារលណា កមមដ៏ចដរមើនរដមងឲ្យផលដល់បុគគលដ៏

ចដរមើនដន្ទះ កនុងារលដន្ទះ បុគគលដ៏ចដរមើនដន្ទះរដមង
ដឃើញដរផលរបស់កមមដ៏ចដរមើនប៉ុដណាណះ។ ដ ើយបាន
រាស់គាថា ២គាថាកនុងរពះធមមបទដូដចនះថា៖
គ ដ៏លាមក
បុគល

រដមងដឃើញកមមដ៏ចដរមើនដរាប

ប៉ុនដដលកមមដ៏លាមកនូវមិនទន់ឲ្យផល

ក៏កុងារល
ន
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

ណា កមមដ៏លាមករដមងឲ្យផល កនុងារលដន្ទះ បុគល
គ ដ៏
លាមកដន្ទះរដមងដឃើញនូវផលរបស់កមមដ៏លាមកទាំង
ឡាយ។
ចាំដណកបុគល
គ ដ៏ចដរមើនរដមងដឃើញនូវផលរបស់
កមមដ៏លាមក

ដរាបប៉ុនដដលកមមដ៏ចដរមើននូវមិនទន់

ឲ្យផល ក៏កុងារលណា
ន
កមមដ៏ចដរមើនរដមងឲ្យផល កនុង
ារលដន្ទះ បុគល
គ ដ៏ចដរមើនដន្ទះ រដមងដឃើញដរផល
របស់កមមដ៏ចដរមើនទាំងឡាយ។
កនុងដវលាចប់គាថាពួកដន្ទះ ដទពធីាដន្ទះបាន
ាាំងដៅដ ើយកនុងដោាបរតិផល ដទពធីាដន្ទះរារប

ចុះររង់រពះបាទទាំងពីររបស់រពះោោដឲ្យរពះោោដ

រទង់អរ់ដទសថា បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន ខ្ុាំរពះអងគ
ដដលររូវរាគៈញាាំញីដ ើយ
ដដលររូវដទសៈរបទុសដ
ដ

ើយ វដងវងដ

ើយដរពាះដមា

ៈ បិទបាាំងដោយអវ ិជាជ

មិនដឹងគុណទាំងឡាយរបស់រពះអងគ បានដពាលពាកយ
ដ៏លាមក

អងគ ដ

សូមរពះអងគរទង់អរ់ដទសដន្ទះដល់ខុាំរ្ ពះ

ើយញា
ុ ាំងមហាដសដឋីឲ្យអរ់ដទស សម័យដន្ទះ

ដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋី ដពាលគុណរបស់ខួនចាំ
ល
ដពាះ

រពះភ័ង្រកតរបស់រពះោោដថា

បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន

179

ែ និងកែសម្រ
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
ក្ខុ ែ
ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព173
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
លួល
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដទពធីាដនះបានដពាលហាមដ

ើយថា

ចូរកុាំដធវើាររ

ទាំនុកបរមុងដល់រពះសមាមសមពុទធជាដដើម

ក៏មិនអាច

ហាមបាន ខ្ុាំរពះអងគសូមបីររូវដទពធីាដនះហាមដ ើយ
ថា មិនគួរឲ្យទនក៏បានឲ្យដ ើយដន្ទះឯង មិនបាន
ឈប់ាមពាកយរបស់ន្ទងដន្ទះដទ

ចដរមើន

បពិរររពះអងគដ៏

ដនះជាគុណរបស់ខុាំរ្ ពះអងគមិនដមនឬ

ោោដរាស់ថា មានលគ

រពះ

បរី អនកជារពះអរ ិយបុគគល

ថានក់ដោាមានសទធមិនញាប់ញ័រ

មានទសសនៈដ៏

រ
ម ់ចរ់ ដសចកដីដដលអនកររូវដទពធីា ដដលមានស័កដ

រូចដនះហាមដ

ើយក៏ហាមមិនបាន មិនគួរអោចរយ ដទ

ដសចកដីដដលបណិឌ រទាំងឡាយកនុងារលមុន ារលរពះ

សមាមសមពុទធ នូវមិនទន់បានរាស់ដឹងដឡើងកនុងដលាក

ាាំងដៅកនុងញាណដដលនូវមិនទន់ចាស់ារល

ដដលជាអនកមានស័កដធាំកុងារមាវចរភព
ន
អាារស សាំដដងរដត
ដ រដងើកដភលើងជដរ

ររូវមារ

ឈរដៅដលើ

៨០

រថ ដោយ

ដពាលថា ដបើដលាកនឹងឲ្យទនដោរ ដលាកនឹ ងដឆះកនុង
នរកដនះ ដ

ើយហាមថា ដលាកកុាំឲ្យទន ក៏ បានឈរ

ដៅកនុងកណា
ដ លផ្កាឈូកដ ើយឲ្យទន ដនះគួរអោចរយ
ដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋីទូលអងវរ ដទើបរទង់ន្ទាំអរីរ
និទនមកសាំដដងដូ ចរដៅដនះ៖

174ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ

180

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព ទ
ម រតរគងរាជ
សមបរតិដៅកនុងនគរពារាណសី រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

ររកូលដសដឋីកុនងនគរពារាណសី ដដលញារិទាំងឡាយ

ឲ្យចដរមើនរពមដោយដរគឿងឧបកណ៍ទាំងពួង
របាររដផសងៗដូចដទពកុមារ

មាន

ដល់ដសចកដីជាអនកដឹងកដី

ដោយលាំោប់

កនុងដវលាមានអាយុ១៦ឆ្នាំប៉ុដណាណះ ក៏
ដល់ដសចកដីសដរមចកនុងសិលបៈទាំងពួង ារលបិាអស់

ជីវ ិរដៅ រពះដពាធិសរវដន្ទះាាំងដៅកនុងរាំដណងដសដឋី

ឲ្យកោងដរាងទន៦កដនលង

គឺកដនលងទវរនគរទាំង៤

ឲ្យកោងដរាងទន៤ កណា
ដ លនគរឲ្យកោងដរាងទន
១ ររង់ទវរផទះរបស់ខួនឲ្យកោងដរាងទន១
ល
ដ

ើយឲ្យ

មហាទន រកោសីល រកោឧដបាសេសីល រមកក្េង
មួយ

កនុងដវលាអាហាររពឹក
ដភាជនដដលជាទីដពញចិរត

ារលអនកបដរមើន្ទាំយក
មានរសជារិពិដសស

ដផសងៗចូលដៅឲ្យរពះដពាធិសរវ។
រពះបដចចកពុទធមួយអងគ ារលដវលាកនលងដៅ៧ក្េង

បានដចញអាំពីនិដរាធសមាបរតិ
ដ

ើយគិរថា

កាំណរ់ដវលាភិារខចារ

ក្េងដនះដយើងដៅារន់ទវរផទះរបស់ដលាក

ដសដឋីកុនងនគរពារាណសីដទើបគួរ

ដទើបទាំពាដឈើ សន
ទ ់
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព175
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ជរមះដធមញដ្មះន្ទគលា

លុបលាងមុខកដនលង

អដន្ទររតស្សះ ឈរររង់ក្ផទមដន្ទសិលា ដសលៀកសបង់ចង

ឧរតខុរ ដណដប់ចីវរ ារន់បាររដី ដដលសដរមចដោយ

ឫទធិមកាមផលូវអាារស លមមអនកបដរមើន្ទាំភរតចូលដៅឲ្យ

រពះដពាធិសរវក៏បានឈរដៅររង់ទវរផទះ រពះដពាធិសរវ

លមមដឃើញដូដចនះក៏ដរារកចាកអាសនៈ សាំដដងអាាររៈ
ដគារពឱនលាំដទននមោារដ

ើយ

ង្កកដមើលបុរសអនក

បដរមើ ារលបុរសអនកបដរមើដពាលថា ខ្ុាំនឹងដធវើអីវ សូម
បញ្
ជ មកន្ទយ រពះដពាធិសរវដទើបដពាលថា អនកចូរន្ទាំ
បារររបស់រពះបដចចកពុទធជាមាចស់មក
មារអនកមានចិរតបាប

ដឡើងដ

ើយគិរថា

មានចិរតញាប់ញ័ររញ្ួជ យដរារក

រពះបដចចកពុទធដនះ

អាហារអស់រយៈដពល៧ក្េងដ
ឆ្ន់នឹងររូវអស់ជីវ ិរ

ឲ្យវ ិន្ទស

ដ

ដពលភាលមដន្ទះ
មិនបានឆ្ន់

ើយ ក្េងដនះារលមិនបាន

ដយើងនឹងដធវើរពះបដចចកពុទធដនះ

ើយនឹងដធវើអនតរាយដល់ទនរបស់ដលាក

ដសដឋី ដទើបមកកនុងខណៈដន្ទះភាលម ដ

រដងើកដភលើងរបមាណ៨០

ើយនិមិរតរដត
ដ

រថ កនុងចដន្ទលះវរថុោថនទីាាំង
រដត
ដ ដភលើងដន្ទះដពញដោយរដងើកដភលើង ដភលើងដឆះសដន្ទធ
សដៅធមានពនលឺភឺលរបាកដដូចអវចីមហានរក
រដត
ដ រដងើកដភលើងដន្ទះដ

ើយ

រគានិមិរត

ខលួនឯងបានឈរដៅដលើ

176ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ

182

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

អាារស

បុរសអនកមកដដើមបីនឹងទទួលបាររដឃើញ

ដូដចានះ មានដសចកដីភ័យខាលចយា៉ ងខាលាំងដទើបររឡប់ដៅ
រពះដពាធិសរវសួរថា បាអនកររឡប់មកដ

ើយឬ? បុរស

ដន្ទះដពាលថា ន្ទយរដត
ដ រដងើកដភលើងធាំដនះ ដភលើងដឆះ

មានពនលឺភឺលចិញ្
ច ច មានដៅចដន្ទលះោថនទីាាំងឯដណាះ
ដពលដន្ទះមនុសសដក្ទៗដៅខលះ រួមដសចកដីថា មនុសស
អនកមកដ
ខាលច

រ

ួន។

ើយៗសូមបីទាំងអស់

ក៏ដល់នូវដសចកដីភ័យ

របញាប់ដជៀសដចញដៅដោយដសចកដីរ

័ស

រពះដពាធិសរវគិរថា ក្េងដនះវសវរតីមាររបាថាននិង

ដធវើអនតរាយដល់ទនរបស់ដយើង

ប៉ុដនតវសវរតីមារដន្ទះ

រដមងមិនដឹងថា ដយើងជាអនកដដលមារសូមបីមួយរយមារ

មួយពាន់មារ សូមបីមួយដសនមារ ឲ្យញាប់ញ័រមិនបាន
ក្េងដនះ

ដយើងនឹ ងដឹងថា

មានអានុភាពដរចើន

ដយើងឬមារមានកមាលាំងដរចើន

រគាគិរដ

ើយ

ខលួនឯងដទើបារន់
យកថាសភរតាមដដលដគដររៀមទុកដន្ទះៗឯង ដចញ
ដៅអាំពីផទះឈរដៅមារ់របស់រដត
ដ រដងើកដភលើង

ដ

ើយ

រកដឡកដមើលអាារសដឃើញមារ ដទើបសួរថា ដលាកជា

នរណា? មារដឆលើយថា ដយើងជាមារ រពះដពាធិសរវសួរ

ថា រដត
ដ រដងើកដភលើងដនះដលាកនិមិរតទុកឬ? មារដឆលើយ
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ែ និងកែសម្រ
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
ក្ខុែ
ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព177
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
លួល
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ថា ដអើ ដយើងនិមិរត រពះដពាធិសរវសួរថា ដដើមបីររូវាររ
អវី?

មារដឆលើយថា

របស់ដលាក

ដដើមបីររូវាររដធវើអនតរាយដល់ទន

និងដដើមបីររូវាររឲ្យជីវ ិររបស់រពះបដចចក

ពុទធវ ិន្ទស (បរ ិនិពាវន) ។

រពះដពាធិសរវដពាលថា

ដធវើអនតរាយដល់ទនរបស់ដយើង ដ

ដយើងនឹ ងមិនឲ្យដលាក

ើយនឹងមិនឲ្យដលាក

ដធវើអនតរាយដល់ជីវ ិររបស់រពះបដចចកពុទធ

ក្េងដនះដយើង

នឹងដឹងថាដយើងឬដលាក មានកមាលាំងដរចើនមានអានុភាព
ដរចើន ដទើបឈរររង់មារ់រដត
ដ រដងើកដភលើងដ

ើយដពាល

ថា បពិរររពះបដចចកពុទធដ៏ចដរមើន ខ្ុាំមាចស់សូមបីនឹងមាន

កាលោច់ធ្លលក់ដៅកនុងរដត
ដ រដងើកដភលើងដនះក៏ដោយ ក៏

នឹងមិនវ ិលររឡប់ដរារយ

ដភាជនដដលខ្ុាំមាចស់ថាវយដនះចុះ
ដនះថា៖

សូមរពះអងគទទួលនូវ
ដ

ើយដពាលគាថា

ខ្ុាំមាចស់នឹងររូវធ្លលក់នរក មានដជើងដឡើងដៅដលើ
មានកាលចុះដៅដរារមក៏ដោយ ខ្ុាំមាចស់នឹងមិនដធវើកមម
ដដលមិនរបដសើរសូមនិមនតរពះអងគទទួលចង្កហន់ចុះ។

កនុងគាថាដនះ មានពនយល់ដសចកដីដូចរដៅដនះ៖
ដលាកដ៏ចដរមើន ខ្ុាំមាចស់ារលនឹងថាវយបិណឌបារដល់

រពះអងគនឹងជាអនកមានកាលចុះដៅដរារម

មានដជើង

178ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទជោ

184

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

ដឡើងដៅដលើធ្លលក់ចុះដៅារន់នរកដនះដោយពិររបាកដ
សូមបីយា៉ងដន្ទះក៏ដោយ

ខ្ុាំមាចស់នឹងមិនដធវើាររមិនឲ្យ
ទននឹងាររមិនរកោសីល ដដលដៅថា អនរយៈ មិ ន
របដសើរ

ដរពាះបុគគលដ៏របដសើរមិនដធវើ

ប៉ុដនតបុគគលមិន

របដសើរដធវើ សូមរពះអងគនិមនតទទួលចង្កហន់ដដលខ្ុាំមាចស់

ថាវយដនះចុះ ស័ពទថា េនទ កនុងគាថាដនះ ជានិបារដរបើ

កនុងអរថក្នឧបសគគ។
រពះដពាធិសរវរគាដពាលយា៉ ងដនះដ
ាររសមាទនយា៉ ងមាាំ

ើយ

មាន

ារន់ថាសភរតសុះដៅផល
ទ
ូវខាង

ដលើរដត
ដ រដងើកដភលើង ដពលភាលមដន្ទះឯង ផ្កាឈូកមួយ

ផ្កាដ៏ធាំរ ីកដពញ ដដលដកើរដឡើងជាជាន់ ៗ អាំពីក្ផទរដត
ដ
រដងើកដភលើង

ដដលមានជដរ

៨០

រថផុសដឡើងទទួល

ដជើងទាំងពីររបស់រពះដពាធិសរវ ដពលដន្ទះដកសរមាន
ខានរយា៉ ងធាំផុសដឡើងាាំងដៅដលើសីសៈ របស់រពដពាធិ
សរវ

ដ

ើយដរាយចុះមកបានដធវើរាងារយទាំងអស់ឲ្យ

ដូចដរបាះរពាំដោយលាំអងមាស រពះដពាធិសរវឈរដៅ
ររង់ររបកផ្កាឈូក ញា
ុ ាំងដភាជនមានរសឆ្ងញ់ដផសងៗ
ឲ្យរបរិោថនចុះ

កនុងបារររបស់រពះបដចចកពុទធ រពះ
បដចចកពុទធទទួលដភាជនដន្ទះដ ើយ
ដធវើអនុដមាទន្ទ

185

ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព179
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដបាះបាររដឡើងដៅដលើអាារស ារលមហាជនដឃើញ
រគប់គានដន្ទះឯង

សូមបីខួលនឯងក៏ដហាះដឡើងដៅដលើ

អាារស ដឆ្ពះដៅារន់ក្រពដ

មពានត។

ចាំដណកមារចាលចាញ់ដ

ើយដល់នូវដសចកដីដទម-

នសសក៏ដៅារន់កដនលងដៅរបស់ខួដន្ទះឯង
ល
ចាំដណករពះ

ដពាធិសរវ ឈរដៅដលើររបកផ្កាឈូក សាំដដងធម៌ដល់

មហាជន ដោយពណ៌ន្ទដល់ទននិងសីល ដដលមហា
ជនដ

មដ

ើយចូលដៅារន់និដវសន៍របស់ខួលន

បុណយទាំងឡាយ
ដ

មានទនជាដដើមរ

ដធវើ

ូរអស់ជីវ ិរ

ើយ ដៅាមយថាកមម។
រពះោោដរាស់ថា មានលគ

បរី ដសចកដីដដល

ដលាកសមបូរណ៍ដៅដោយទសសនៈយា៉ ងដនះ
ដដល
ដទវាឲ្យញាប់ញ័រមិនបានកនុងដពលដនះ មិនគួរអោចរយ

វរថុដដលបណិឌ រទាំងឡាយ
បានដធវើទុកកនុងារលមុន
ប៉ុដណាណះ គួរអោចរយ រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទមក
សាំដដងដ

ើយ ដទើបរទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា រពះ

បដចចកពុទធកុងារលដន្ទះ
ន

បានបរ ិនិពាវនកនុងទីដន្ទះឯង

ចាំដណកដសដឋីកុនងនគរពារាណសី

ចាញ់ ឈរដៅដលើររបកផ្កាឈូកដ

អនកដធវើមារឲ្យចាល

ើយថាវយបិណឌបារ

180 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

186

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
លាភាគ២
វកវគ្គ ខទិរង្គារជាតកទី១០
អដ្ឋកកុថា

ដល់រពះបដចចកពុទធកុនងារលដណាះ

គឺ បានមកជា

រថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា ខទិរង្កគរជារកទី ១០។
ចប់ កុលាវកវគគទី ៤។

រ ួម្ោរកដដ្លមានកនង្វគគ
លនះគ៉ឺ
ុ

១.កុលាវកជារក

២.នចចជារក

៣.សដមាមទមានជារក ៤.មចឆជារក
៥.វដតកជារក

៦.សកុណជារក

៧.រិរិតរជារក

៨.ពកជារក

៩.ននទជារក

១០.ខទិរង្កគរជារក

187

ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 181
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

អរថកាម្វគគទ្៥
ី
១. លលាសកោរក

ជយា អត្ថោមសស េោ
ិ នុកមបជិ ន្ន ឱវជជមាជន្ន ន កជរាត្ិ

សាសនំ អជិយា បាទជមាលុពភ មត្
ិ តជោ វិ យ ជសាចត្ត្
ី ។
ិ

(អាចារយទិោបាដមាកខដពាធិសរវ ដពាលថា) បុគគល
ណា ារលដលាកអនករបាថានដសចកតីចដរមើន អនុដរគាះ
ដោយរបដយាជន៍ ទូន្ទមនមិនដធវើាមពាកយដរបៀនរបដៅ
បុគគលដន្ទះ

រដមងដោកដមដូចជាមិរតវ ិនទុកៈរបដាង

ដជើងក្នដមពដពដោកដម។

ចប់ ដលាសកជារកទី១។

១. អដ្ឋកថា លលាសកោរកទ្ី១
រពះោោត

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

មហាវ ិហារ រទង់របារពធរពះដលាសករិសសដេរៈ រាស់

រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា ជយា អត្ថោមសស
ដូដចនះ។
រពះដេរដដលមានដ្មះថា

ដលាសកដនះគឺជា

182ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

188

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

នរណា (មានរបវរតិមកយា៉ ងណា?)
ដលាកជាបុរតរបស់អនកដនោទមានក់

កនុងដដន
ដារសល ជាអនកទមាលយវងសររកូលរបស់ខួលន មិនមាន
លាភ មកបួសកនុងសមានក់ពួកភិកុខ។
បានឮមកថា

ដ

ើយ

ដលាកចុរិចាកទីដដលដលាកដកើរ

ចាប់បដិសនធិកុនងក្ផទរបស់ស្រសតីអនកដនោទមានក់

ដៅកនុងស្សុកអនកដនោទមួយ ដដលរស់ដៅរួមគានចាំនួន
១០០០រគួោរ កនុងដដនដារសល កនុងក្េងដដលចុះចាប់

បដិសនធិ

អនកដនោទទាំង១០០០រគួោរដន្ទះន្ទាំគាន

ារន់សាំណាញ់ដដើររកររី កនុងសទឹងនិងទដនល មិនបានររី
រូចធាំសូមបីដរមួយ ចាប់ពីក្េងដន្ទះមក ពួកអនកដនោទ
ទាំងដន្ទះ ក៏ដល់នូវដសចកតីរកី រកលាំបាក ារលនូវកនុងក្ផទ

មាាដន្ទះឯង ភូមិអនកដនោទដន្ទះ ររូវដភលើងដឆះរ
ដល់៧ដង ររូវរពះរាជាផ្កកពិន័យរ

ូរ

ូរ៧ដង ពួកអនក

ដនោទដន្ទះ ដទើបដល់នូវដសចកតីលាំបាកដោយលាំោប់
ពួកដគគិរគានថា

ារលមុនដរឿងដបបដនះមិនធ្លលប់មាន

ដល់ពួកដយើងដឡើយ

ប៉ុដនតដពលដនះពួកដយើងដល់នូវ

ដសចកតីទុកខលាំបាកកនុងរវងពួកដយើង

របាកដជាមាន

មនុសសារឡកណណី ណាមានក់មិនខាន ដបើដូដចនះ ពួកដយើង
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ចូរដបងដចកពួកមនុសសជា២រកុមចុះ

ដូដចនះដ

ដចកមនុសសកនុងមួយរកុម៥០០រគួោរ

ើយដបង

ាាំងពីដពល

ដន្ទះមកមាាបិារបស់ដគនូវកនុងរកុមណា រកុមដន្ទះក៏

ដុនោបយា៉ កយា៉ ប់រ ឹរដរខាលាំង រកុមដរៅពីដន្ទះដល់នូវ
ដសចកតីចដរមើន
ដចករកុមគានដទៀរ

រកុមមនុសសដដលយា៉ កយា៉ ប់ដន្ទះក៏
ដោយដចកគានដចញជា២រកុមដទៀរ

ដចកគានជារកុមដៅដោយទាំនងដនះ
របស់ដគដន្ទះឯងសល់នូវឯដារ

រ

ូរដល់ររកូល

(គឺនូវដររគួោរមួយ

ដន្ទះឯង)ពួកអនកដនោទទាំងឡាយដទើបដឹងថាមនុសស
ពួកដន្ទះជាារឡកណណី

ក៏ន្ទាំគានដចាមដរាមដដញវយ

ដដញគប់រគដវងបដណតញដចញដៅ រគាដន្ទះមាាបិា
របស់ដគ
ខាលាំង
ធមមា

ចិញ្ចឹមជីវ ិរមកដោយដសចកតីខវះខារយា៉ ង

ដពលគភ៌ចាស់ដ

ើយក៏របសូរកនុងទីកដនលងមួយ

ដលាកជាសរវដដលដកើរមកកនុងភពចុងដរារយ

នរណាៗក៏មិនអាចសមាលប់បាន ដរពាះបានឧបនិសស័យ
ក្នអរ

រតផល រុងដរឿងកនុង

ឫទ័យរបស់ដលាក ដូច

ដួងរបទីបដដលសថិរនូវកនុងកអមដូដចានះ

មករ

មាាចិញ្ចឹមដគ

ូរដល់ដវលាដដលដគអាចររ់ដលងដៅមកបាន ក៏

យកអាំដបងឆ្នាំងដីមួយ មកោក់ដលើក្ដរបស់កូនបដណើត រ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

និយាយបដណើត រដោយពាកយថា កូនដអើយ! ឯងចូរដៅ
ារន់ផទះដន្ទះចុះ ដូដចានះដ
ដពលដន្ទះមក

ើយដគចខលួនបារ់ដៅ ចាប់ពី

ដគក៏រស់ដៅដរមានក់ឯង

ដដើររកសុីដៅ

ាមនិសស័យរួចដ

ើយររឡប់មកដដក ដៅកនុងទីកដនលង
មួយមិនបានងូរទឹក
មិនបានរបណិប័រន៍ រាងារយ
ដមើលដៅដូចជាបិោច

ចិញ្ចឹមជីវ ិរមកបានដោយ

លាំបាក ដពលមានអាយុ៧ឆ្នាំ ដោយលាំោប់ ដដើរដរ ើស
រគាប់បាយសុី ដូចសរវដកអក កនុងទីកដនលងសរមាប់ចាក់
ទឹកលាងឆ្នាំងជិរទវរផទះមួយ។

រគាដន្ទះ រពះធមមដសន្ទបរី និមនតបិណឌបារដៅ

កនុងទីរកុងោវរថី ដឃើញដ ើយរ ាំពឹងគិរថា ដកមងមានក់ដនះ
គួរឲ្យអាណិរណាស់ ជាកូនអនកភូមិណា ៎!ន ផោយ

ដមាតចិរតដៅចាំដពាះដកមងដន្ទះ

រួចដ

ើយដទើបដៅមក

ដោយពាកយថា មកដនះដកមងរូច ដគមកថាវយបងគាំរពះ
ដេរៈដ

ើយឈរដៅ

លាំោប់ដន្ទះ

រពះដេរៈសួរដគថា

ឯងជាអនកភូមិណា ឪពុកមាតយរបស់ឯងនូវទីណា?
ដគដឆលើយថា

បពិររដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើ ន

ខ្ុាំរពះ
ករុណាមិនមានទីពឹងដទ ឪពុកមាតយរបស់ខុាំន
្ ិយាយថា

ដរពាះខ្ុាំដធវើឲ្យពួកគារ់លាំបាក
ដ ើយដជៀសដចញដៅ។

ដទើបដបាះបង់ខុាំ្ដចាល
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ប្រ
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ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 185
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថាខុទ្ទកនិកាយ ជាតក

186

ប្រែ និងកែសម្រួលសេចក្តីដោយ ភិក្ខុ ចន្ទជោតោ លឿម សុភាព

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

ថា កនុងដវលាថាវយយាគូកុនងបារររបស់ដលាក យាគូកុនង
ភាជនៈរបស់មនុសសទាំងឡាយក៏វ ិន្ទសបារ់ដៅ ដូដចនះ
ក៏មាន សូមបីកុនងបចច័យដក្ទមានរបស់គួរទាំពាជាដដើម ក៏

មានន័យដនះដូចគាន ដោយសម័យរមកដលាកចដរមើន
វ ិបសសន្ទ រ

ូរបានសដរមចអរ

រតផល ដដលជាផល

ដ៏កាំពូល ក៏គង់នូវមានលាភរិច ារលអាយុសង្កខរបស់
ដលាក រទុឌដរទមចុះដៅដោយលាំោប់ ដល់ក្េងដដល
ររូវបរ ិនិពាវន។
រពះធមមដសន្ទបរី រ ាំពឹងគិរដៅ ក៏ដឹងដល់ាររបរ ិនិពាវនរបស់ដលាកដទើបររិះរ ិះថា ក្េងដនះរពះដលាសករិ
សសដរថរៈនឹងបរ ិនិពាវន

កនុងក្េងដនះដយើងគួរឲ្យអាហារ
ដល់ដលាកឲ្យបានដឆអរមតង ដូដចនះដ ើយន្ទាំដលាកចូល
ដៅារន់ទីរកុងោវរថី ដដើមបីបិណឌបារ ដរពាះន្ទាំដលាក
ដៅផង រពះដេរៈមិនបានទទួលសូមបីររឹមដរាររដលើក
ក្ដសាំពះ

ដរចើន។

កនុងទីរកុងោវរថីដដលមានពួកមនុសសជា

រពះដេរៈដទើបដពាលថា អាវុដោដលាកចូរដៅអងគុយ

រងចាាំដៅកដនលងដរាងឆ្ន់ចុះ

ដូដចនះដ

ើយឲ្យដលាក

ររឡប់ដៅវរតវ ិញ លមមរពះដេរៈមកអាំពីទីដន្ទះប៉ុដណាណះ
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ពួកមនុសសក៏និយាយគានថា
ដ

រពះធមមដសន្ទបរីមក

ើយនិមនតដលាកឲ្យគង់ដលើអាសនៈ ឲ្យឆ្ន់ភាតហារ

រពះដេរៈក៏បញ្ូជ នអាហារ

ដដលបានដ

ដោយដពាលជាមួយមនុសសពួកដន្ទះថា
ភរតដនះដល់រពះដលាសករិ សសដរថរៈ

ើយដន្ទះដៅ

ពួកអនកចូរឲ្យ

មនុសសដដល

ទទួលភរតដន្ទះដៅ ក៏ដភលចរពះដលាសករិសសដរថរៈ ន្ទាំ
គានសុីអស់ដៅ រ

ូរដល់ដវលាដដលរពះធមមដសន្ទបរី

នមោាររពះដេរៈ

រពះដេរៈដបរររឡប់មកឈរសួរថា

និមនតដៅដល់វ ិហារ

រពះដលាសករិសសដរថរៈក៏ដៅ

អាវុដោដលាកបានឆ្ន់ចង្កហន់ដ

ើយឬ?

ដលាកដឆលើយ

ថាមិនបានឆ្ន់ដទដលាកមាចស់ រពះដេរៈដល់នូវដសចកតី

សលុរចិរត ដមើលដវលាដៅក៏ដឃើញថា ារលក៏នូវមិនទន់
កនលង ួសដឡើយ
រពះដេរៈដទើបដពាលថាដណើហ យចុះ
ដលាកដ៏មានអាយុ

ដន្ទះសិន

ដលាកចូរអងគុយដៅចាាំកដនលងដដើម

រគាឲ្យរពះដលាសករិសសដរថរៈអងគុយរងចាាំ

កនុងដរាងឆ្ន់ដ ើយ ក៏និមនតដៅារន់រពះរាជវាំងរបស់
រពះបាទដារសល រពះរាជាបញ្
ជ ឲ្យទទួលបារររបស់

រពះដេរៈ រទង់កាំណរ់ថា មិនដមនារលក្នភរត ដទើប
បញ្
ជ ឲ្យថាវយរបស់ដផអម ៤យា៉ ងរ

ូរដល់ដពញបាររ។

រពះដេរៈទទួលបាររររឡប់ដៅដល់វរត

ដទើបដៅ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

រពះដលាសករិសសដរថរៈថា មកចុះអនកមានអាយុរិសសៈ
ឆ្ន់របស់ដផអម៤យា៉ ងដនះចុះ ដ

ើយារន់បាររឈរនូវ

រពះដលាសករិសសៈដាររដរកងរពះដេរៈ គិរថានឹងមិន
ឆ្ន់ លាំោប់ដន្ទះ រពះដេរៈដពាលដល់ដលាកថា និមនត
មក ដលាកដ៏មានអាយុរិសសៈ ខ្ុាំនឹងឈរារន់បាររទុក
ដលាកចូរអងគុយឆ្ន់ ដបើខុាំោ
្ ក់បាររចុះអាំពីក្ដ បាររររូវ

មិនមានអវី លាំោប់ដន្ទះរពះដលាសករិសសៈ ារលរពះ
ធមមដសន្ទបរីដដលជាអគគោវ ័កឈរារន់បាររឲ្យ ដទើប
អងគុយឆ្ន់របស់ដផអម៤យា៉ ង
របស់ដផអម៤យា៉ ងដន្ទះ
មិនដល់នូវដសចកតីអស់ដៅដទ ដោយកមាលាំងក្នឫទធិរបស់
រពះដេរៈ រពះដលាសករិសសៈ ឆ្ន់រ

ូរដល់ដឆអរាម

ដសចកតីររូវាររ កនុងដវលាដន្ទះកនុងក្េងដន្ទះឯង ដលាកក៏
បរ ិនិពាវនដោយអនុបាទិដសសនិពាវនធ្លរុ
រពះសមាម
សមពុទធរបថាប់គង់កុនងសមានក់របស់ដលាក រទង់បញ្
ជ ឲ្យ
ដធវើាររបូជាសរ ីរៈ
កោងរពះដចរិយ៍បញ្ុច ះធ្លរុរបស់

ដលាកទុក។

កនុងដវលាដន្ទះ ភិកុខទាំងឡាយរបជុាំគានកនុងធមមសភា
អងគុយសនទន្ទគានថា
អនកមានអាយុទាំងឡាយ
គួរ
អោចរយពិរដមន

រពះដលាសករិសសៈមានបុណយរិច

195

ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 189
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

មានលាភរិច ជាបុគគលមានបុណយរិច មានលាភរិច
យា៉ ងដនះ រាស់ដឹងអរ ិយធម៌បានយា៉ ងណា។
រពះបរមោោត
មានរពះពុទធដីារសួរថា

ដសតចយាងដៅារន់ធមមសភា
មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

អាំបាញ់មុិញ ពួកដលាករបជុាំគានដោយដរឿងអវី
ភិកុខពួកដន្ទះរារបទូលឲ្យរទង់រជាបដ

ារល
៎?
ន ារល

ើយ ដទើបរាស់

ថា មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយដលាសករិសសៈដនះបានរបកប

កមម

គឺដសចកតីជាអនកមានលាភរិចនិងដសចកតីជាអនក

បានអរ ិយធម៌របស់ខួនដោយខល
ល
ួនឯង

អាស្ស័យដោយ

រគាមុន ដលាកដធវើអនតរាយលាភរបស់អនកដក្ទ ដទើបជា
អនកមានលាភរិច

ប៉ុដនតជាអនករាស់ដឹងអរ ិយធម៌បាន

ដោយផលដដលបាំដពញវ ិបសសន្ទ គឺអនិចាំច ទុកាំខ អនាត
ដូដចនះដ

ើយ រទង់ន្ទាំយកដរឿងកនុងអរីរមកោធកដូច

រដៅដនះ៖

កនុងអរីរារល កនុងោសន្ទរបស់រពះសមាមសមពុទធ
រទង់រពះន្ទមថា កសសបៈ កនុងារលដណាះមានភិកុខមួយ

រូប អាស្ស័យកុដុមិក
ព មានក់ដៅកនុងអាវសជារបចាាំ ជាអនក

សរងួមលអ មានសីល ពាយាមបាំដពញវ ិបសសន្ទ រគា
ដន្ទះ មានរពះខីណាស្សពមួយអងគដៅកនុងក្រព

ិមពានត
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

បានមកដល់ភូមិដដលជាទីដៅរបស់កុដុមិពក

ដដលជា

ឧបោឋករបស់ភិកុដន្ទះដោយលាំ
ខ
ោប់ កុដុមិពករជះថាលកនុង

ឥរ ិយាបេរបស់រពះដេរៈ ដទើបទទួលបាររ និមនតចូល

ារន់ផទះ ឲ្យឆ្ន់ភាតហារដោយដគារព ោតប់រពះធមម
កថាបនតិចបនតួច

ដ

ើយថាវយបងគាំរពះដេរៈ

បពិរររពះគុណមាចស់ដ៏ចដរមើ ន

ដពាលថា

និមនតរពះគុណមាចស់

ដៅារន់វ ិហារ ជិរភូមិរបស់ខុាំស
្ ិនចុះ ដវលាលាងចពួកខ្ុាំ

ដទើបដៅារន់វ ិហារ

ដទើបដៅសួរសុខទុ កខរពះដេរៈ

នមោាររពះភិកុខដៅអាវសោកសួរសាំដណះសាំណាល

គានដ

ើយ អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ដលាកមាចស់ដៅអាវស
ក៏ដធវើបដិសណា
ឋ រៈជាមួយដលាកដ ើយសួរថា អនកមាន
អាយុ ដលាកបានទទួលភាតហារដ
ដលាកដឆលើយថា បានដ

ើយឬ?

ើយដលាកមាចស់ ដលាកដៅ

អាវសសួរថា

ដលាកបានកនុងទីណា?
ខីណាស្សពជាអាគនតុកដឆលើយថា
បានអាំពីផទះរបស់កុដុមិក
ព

រគារបាប់យា៉ងដនះដ

រពះអរ

នត

ដៅជិរៗវ ិហារដនះឯង

ើយ ក៏សួរដល់ដសន្ទសនៈរបស់

ខលួនចារ់ដចងដបាសសាំអារ រកោបាររចីវរទុកដរៀបរយ
ដ ើយ ក៏អងគុយនូវជាសុខដោយដសចកតីសុខកនុង្ន
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ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដោយដសចកតីសុខកនុងផលសមាបរតិ ដវលាលាងចកុដុមិក
ព

ឲ្យមនុសសារន់យកករមងផ្កា

និងដរបងអុ ចរបទីបដៅ

វ ិហារ នមោារភិកុខដៅអាវសដ

ើយសួរថា រពះគុណ

មាចស់

មានរពះដេរៈអាគនតុកមកសរមាកមួយអងគមិន
ដមនឬ? ដលាកដឆលើយថា ពរ មានមកសរមាក គ បរី
សួរថា ដពលដនះដលាកសរមាកដៅទីកដនលងណាដលាក
មាចស់?

ដឆលើយថា ទីដសន្ទសនៈឯដណាះ កុដុមិពកដៅ

ារន់សមានក់របស់ដលាក អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ ោតប់
ធមមកថារ ូរដល់រពលប់ ដទើបបូជារពះដចរិយ៍ និង
ដដើមដពាធិ អុជរបទីបបាំភឺល ដ
ទទួលភរតកុងក្េង
ន
ដសអក ដ

ើយនិមនតភិកុទាំ
ខ ង២អងគឲ្យ

ើយររឡប់ដៅផទះវ ិញ។

ចាំដណកភិកុខដដលជាដៅអាវស គិរថាកុដុមិក
ព ដនះ

ររូវភិកុខអាគនតុក ញុះញង់ឲ្យដបកគានជាមួយដយើងដ

ដបើដលាកអាស្ស័យដៅកនុងវ ិហារដនះដោរ

ើយ

ដពលណា

កុដុមិក
ព និងរាប់អានដយើង ដកើរដសចកតីមិនដពញចិរតកុង
ន

រពះដេរៈ គិរថា ដយើងគួរសាំដដងអាាររៈ មិនឲ្យដលាក
ដៅកនុងវ ិហារដនះ ដូដចនះដ

មករបរិបរតិ

ខីណាស្សព

ើយ កនុងដវលាដដលដលាក

ក៏មិននិយាយជាមួយ

រពះដេរៈជារពះ

រជាបអធាស្ស័យរបស់ភិកខុដដលជាដៅ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

អាវសដ

ើយ

គិរថា

ភិកុខដនះមិនបានរជាបដល់ាររ

ដដលដយើង មិនមានដសចកតីជាប់ជាំពាក់កុនងររកូល កនុង

លាភឬកនុងពួក

ដ

ើយររឡប់ដៅទីដៅរបស់ខួន
ល

គង់ដៅដោយសចកតីសុខកនុង្ន នឹងដសចកតីសុខកនុង

ផលសមាបរតិដល់ក្េងដសអកដឡើង

ដលាកដៅអាវសក៏

វយរគាាំងដោយខនងរកចកដគាះទវរដោយរកចកដ

ើយ

ដៅារន់ផទះរបស់កុដុមិក
ព កុដុមិក
ព ទទួលបាររ និមនតឲ្យ
គង់ដលើអាសនៈដដលរារលទុក ដ

ើយសួរថា បពិររ

ដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើ ន រពះអាគនតុកៈដៅណា? ដលាក

ដៅអាវសដឆលើយថា
របស់ភិកុខ

អាាមមិនរជាបដសចកតីរបរពឹរត

ដដលមានដសចកតីសិទ
ន ធោនលជាមួយដញាម

អាាមវយរគាាំងដគាះទវរ ក៏មិនអាចោស់ដលាកឲ្យភា្ក់
បាន ារលពីមសិលមិញដលាកឆ្ន់ដភាជនដ៏របណិរកនុង

ផទះរបស់ដញាមដ

ើយ គង់ដៅដឆអររ

ូរមកដល់ក្េងដនះ

ដពលដនះក៏ដៅដដកលក់ដន្ទះឯង ារលដញាមរជះថាល ក៏
រជះថាលកនុងភិកុដដលមានសភាពដបបដនះ
ខ

ដេរៈដដលជារពះខីណាស្សព
របស់ខួលនដ

ើយ

ចាំដណករពះ

កាំណរ់ដវលាភិារខចារ

ក៏ជរមះសរ ីរៈរបស់ខួលនដ

ើយ

រទង់
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព193
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បាររចីវរដហាះដៅកនុងអាារស (ប៉ុដនត) បានដៅារន់ទី

កដនលងដក្ទ។

កុដុមិក
ព និមនតភិកុខដៅអាវស

ឆ្ន់បាយបាយាស

ដដលផសាំដោយទឹកដោះថាល ទឹកឃមុាំ សារអាំដៅ ដ

បាររដោយរបស់រកអូប ោក់បាយបាយាសរ
ដពញ ដ

ើយអប់
ូរដល់

ើយដពាលថា បពិររដលាកមាចស់ដ៏ចដរមើន រពះ

ដេរៈដន្ទះ របដ

លជាដនឿយ

រ់អស់កមាលាំង រពះគុណ

មាចស់ ចូរន្ទាំបាយបាយាសដនះដៅរបដគនដលាកផងចុះ
ដ

ើយថាវយបាររដៅ

ដពល

ភិកុខដៅអាវសមិនហាមអីដទ

ឹង
ន រពមទទួលបាររមក ដដើរដៅបដណើត រគិរដៅ

បដណើត រថា

ដបើភិកុខដន្ទះបានទទួលបាយបាយាសដនះ

ដោរ សូមបីដយើងនឹ ងចាប់កអូសឲ្យដចញដៅក៏នឹងមិន

ដៅ ដបើដយើងនឹ ងឲ្យបាយបាយាសដនះដល់មនុសស កមម
របស់ដយើងក៏នឹងរបាកដ ដបើចាក់ដចាលោក់ចុះកនុងទឹក
ដោរ ទឹកដោះថាលក៏នឹងរបាកដដលើទឹកបាន ដបើចាក់ដៅ

ដលើដផនដី ពួក

វ
កនឹងដចាមដរាមគានសុី កមមរបស់
ូងដកអ
ដយើងក៏នឹងរបាកដ គួរចាក់ដចាលបាយបាយាសដនះទី
ណាលអ

៎!ន

ដឃើញវលដស្សកាំពុងដឆះមួយកដនលង

ការយធយូងដធវើជារដត
ត
ដ

ក៏

ើយចាក់បាយបាយាសចុះ

194 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

ដៅ លប់ដោយគាំនរធយូង ដ

ើយដទើបដៅវ ិហារ រគាមិន

ដឃើញភិកុខរូបដន្ទះ ដទើបគិរថា ភិកុដន្ទះចាស់
ខ
ជារពះ
ខីណាស្សព ដឹងអធាស្ស័យរបស់ដយើងដ ើយ និមនត
ដចញដៅារន់កដនលងដក្ទជាពិររបាកដ។ ឱ! ដរពាះដរ
ក្ផទជាដ

រុឲ្យដយើងដធវើកមមមិនសមគួរដឡើយ ដពលរ ាំដពច

ដន្ទះឯង ដសចកតីខូចចិរតយា៉ងខាលាំងក៏ដកើរដឡើងដល់ភិកុខ

ដន្ទះ

ចាប់ដផតើមពីក្េងដន្ទះដៅ

ដលាកក៏ារលយដៅជា

មនុសសដរបរ រមកមិនយូរប៉ុន្ទមនក៏ោលប់ដៅ ដ

ើយដៅ

ដកើរកនុងនរក។

ភិកុដន្ទះដឆះដៅកន
ខ
ុងនរកដរចើនដសនឆ្នាំ ផលរបស់

អកុសលដដលដៅដសសសល់

ន្ទាំឲ្យដៅដកើរជាយកខ

ចាំនួន៥០០ជារិ មិនធ្លលប់បានសុីអាហារដឆអរក្ផទ សូមបី
ររឹមដរមួយក្េង(រ

ូរដល់ក្េងររូវោលប់ដទើបបានសុីដឆអរ)

គឺបានសុីអាហារដឆអរក្ផទមួយក្េង (បន្ទទប់ពីដកើរជាយកខ)
ក៏ដៅដកើរជាដឆា៥០០ជារិ សូមបីកុនងារលដដលដកើរជា

ដឆាដន្ទះ

ក៏បានសុីអាហារដឆអរក្ផទមួយក្េងប៉ុដណាណះ

ចាំដណកកនុងារលដដលសល់

ដឡើយ

រ

មិនធ្លលប់បានសុីដឆអរក្ផទ

ូរដវលាដដលដៅជាដឆា៥០០ជារិ

ចុរិអាំពី

កាំដណើរដឆា ក៏មកដកើរកនុងររកូលអនកកាំសរ់ កនុងដដន

201

ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 195
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ារសី

ាាំងអាំពីក្េងដដលដកើរ

លាំបាកដៅៗ

ររកូលដន្ទះក៏រ ឹងរ ឹរដរ

សូមបីដរទឹកនិងបាយកនលះក្ផទក៏មិនធ្លលប់

បាន ដគមានដ្មះថា មិរតវ ិនទុកៈ ឪពុកមាតយរបស់ដគ

មិនអាចនិងរទាំនូវដសចកតីទុកខ ដដលដកើរអាំពីដសចកតីអរ់

ឃ្វលនបាន ក៏និយាយថា ដៅចុះអាកូនារឡកណណី ដដញ
វយកូនឲ្យដចញដៅ មិរតវ ិនទុកៈមិនមានទីពឹង រាច់ចរ

ដៅរ

ូរដល់ទីរកុងពារាណសី រគាដន្ទះរពះដពាធិសរវ

ដោយរពះជារិជាអាចារយទិោបាដមាកខ

បដរងៀន

សិលបៈដល់មាណព៥០០ន្ទក់

កនុងដវលាដន្ទះ អនកទី
រកុងពារាណសី ឲ្យរបស់បរ ិដភាគដល់ពួកមនុសសរកីរក
កាំសរ់ឲ្យសិកោសិលបៈ សូមបីដកមងមិរតវ ិនទុកៈដន្ទះក៏បាន

សិកោសិលបៈកនុងសមានក់របស់រពះដពាធិសរវ មិរតវ ិនទុកៈ

ជាដកមងមិនសុភាពរាបោ មិនដជឿោតប់ឱវទ ដដើរវយ
ដដើរទរ់ធ្លក់រ ាំខានដគ

សូមបីរពះដពាធិសរវអប់រ ាំដរបៀន

របដៅក៏មិនដជឿោតប់ឱវទ អាស្ស័យដ
ចដរមើនធាំធ្លរ់របស់ដគ
រគាដន្ទះ

រុដន្ទះ ដសចកតី

ដទើបបានដៅជាបុគគលលងង់ដមល

ដគដកើរមានទាំន្ទស់ដ្លះរបដកកជាមួយ

ដកមងៗ ទាំងមិនដជឿោតប់ពាកយដរបៀនរបដៅ ក៏ដជៀស
ដចញដៅ

បានដៅដល់ភូមិដដលដៅឯជាយដដនមួយ

196 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

202

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

សុីឈួនលដគចិញ្ចឹមជីវ ិរ ដគបានគានជាមួយស្រសតីរកីរកមានក់

ដៅកនុងភូមិដន្ទះ ន្ទងមានបុរតជាមួយដគ២ន្ទក់ ពួកអនក
ស្សុកបានរបគល់ាររង្កររបាប់ដាំណឹងឲ្យដធវើថា ឯងគបបី
របាប់ដាំណឹងលអ ដាំណឹងអារកក់ដល់ពួកដយើង ពួកដយើង
នឹងឲ្យក្េលឈួលនឹ
ន
ងសង់កូនខទមឲ្យដៅររង់ទវរស្សុក។

ដរពាះអាស្ស័យមិរតវ ិនទុកៈដន្ទះ

ជាដដើមដ

រុឲ្យពួកអនក

ភូមិជាយដដនដន្ទះ ររូវរាជទណឌ៧ដង ដភលើងដឆះភូមិ៧
ដង ពួកដគដទើបពិភាកោគានថា ពីមុនារលមិរតវ ិនទុកៈមានក់

ដនះ

ដៅមិនទន់មកពួកដយើងមិនធ្លលប់មានដរឿងយា៉ ង

ដនះដឡើយ ឥឡូវដនះ ចាប់ពីដពលដដលមិរតវ ិនទុកៈមក
ដៅដ ើយ ពួកដយើងធ្លលក់ខួនរកលាំ
ល
បាកាមៗគាន ដទើប

ន្ទាំគានដចាមដរាមវយបដណតញដគដចញដៅ ដគក៏ន្ទាំកូន២
ន្ទក់(និងភរ ិយា) ដៅដៅកដនលងដក្ទ បានចូលដៅារន់
ដងក្រពដដលអមនុសសរគប់រគងដេរកោមួយកដនលង ពួក
អមនុសសន្ទាំគានដចាមដរាម

ចាប់កូននិងភរ ិយារបស់ដគ

សមាលប់សុីោច់អស់កុងក្រពដន្ទះឯង។
ន

ចាំដណកមិរតវ ិនទុកៈដន្ទះ អាចររ់ដគចខលួនរួចបានដដើរ

ដៅដរឿយៗ
គមភីរ

បានមកដល់កាំពង់ដផរមួយកដនលងដ្មះ

ជួនជាក្េងដដលដគររូវចុះសាំដៅដៅដធវើជាំនួញ

ក៏
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភាសុ
ពភាព197
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សម័រគខលួនដធវើជាកមមករចុះសាំដៅដៅ

សមុរទបាន៧ក្េង

ដល់ក្េងទី៧

សាំដៅដៅកនុង

ក៏ដកឿងដៅកណា
ត ល

សមុរទ ដូចជាមាននរណាមកចាប់ទញទុ ក អនកសាំដៅ
ពួកដន្ទះក៏ចាប់ោលករកមនុសសារឡកណណី
ធ្លលក់ដៅដលើមិរតវ ិនទុកៈមានក់ប៉ុដណាណះរ

ោលកដន្ទះ

ូរដល់៧ដង ពួក

អនកសាំដៅ ដទើបយកកាំណារ់ឫសសីដធវើជាកបូនឲ្យដគមួយ

ដ

ើយជួយគានចាប់ក្ដមិរតវ ិនទុកៈ ដបាះចុះដៅកនុងសមុរទ

លមមដបាះមិរតវ ិនទុកៈចុះដៅកនុងសមុរទប៉ុដណាណះ សាំដៅក៏

ដធវើដាំដណើរសទុះដៅមុខដទៀរបាន។

មិរតវ ិនទុកៈ ដដកដលើកបូនឫសសីអដណតរដៅកនុងសមុរទ

ដោយផលដដលបានរកោសីលទុក កនុងោសន្ទរបស់

រពះសមាមសមពុទធកសសបៈ ដទើបបានជួបដទពធីា៤ន្ទក់

ដដលដៅកនុងវ ិមានដកវផលិកមួយខនង

កនុងសមុរទ

ដោយសុខសបាយ ដៅកនុងសមានក់ដទពធីាពួកដន្ទះ
រ ូរដល់៧ក្េង ពួកន្ទងទាំងដន្ទះក៏ជាដរបរមានវ ិមាន
នូវដោយសុខបាន៧ក្េង ដោយទុកខ៧ក្េង វ ិលវល់ផ្កលស់
បតូរដៅមក

ារលន្ទងនឹ ងដៅដោយទុកខ៧ក្េង

ក៏បាន

របាប់មិរតវ ិនទុ កៈថា ដលាកចូរដៅទីដនះកុាំដៅណា រ

ូរ

198 ប្រែនិប្រ
ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

204

ដល់ដពលដដលពួកខ្ុាំមក

ដ

ើយក៏ន្ទាំគានដៅ

រគាពួក

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

ន្ទងន្ទាំគានដៅដ

ើយ

ឫសសី

មិរតវ ិនទុកៈក៏ចុះដៅដដកកនុងកបូន

កបូនឫសសីដន្ទះក៏អដណតររដៅខាងមុខ បាន
ជួបដទពធីា៨ន្ទក់ដៅកនុងវ ិមានរបាក់
ដទពធីាពួក

ដន្ទះ

ក៏ជាដរបរមានវ ិមានដូចគាន

មិរតវ ិនទុកៈអដណតរ

រដៅ បានជួបដទពធីា១៦ន្ទក់ដៅកនុងវ ិមានដកវមណី

ដ

ើយក៏អដណតររដៅ

វ ិមានមាស

បានជួបដទពធីា៣២ន្ទក់កុនង

ដគមិនបានោតប់ពាកយរបស់ដទពធីាពួក

ដន្ទះដូចគាន ដទើបអដណតររដៅខាងមុខ ក៏បានជួបនគរ
យកខមួយដៅកនុងចដន្ទលះដារះ កនុងនគរដន្ទះ មានយកខិ
នីមួយ និមិរតខួនជាដមពដពដដើ
ល
ររកសុី មិរតវ ិនទុកៈមិនបាន

ដឹងថា ដមពដពដន្ទះជា យកខិនី គិរថាដយើងនឹ ងសុីោច់
ពដព

ដលារដៅចាប់វររង់ដជើង

មិរតវ ិនទុកៈដឡើង

យកខ

ដបាះដចាលដៅដោយអានុភាពរបស់

មិរតវ ិនទុកៈររូវន្ទងយកខដបាះដចាលរ ាំលងសមុរទ

ដៅធ្លលក់ររង់គុដមាពរក្រព
ដ

ន្ទងយកខក៏ដលើក

ដដលមានបន្ទលមួយកដនលង

ើយក៏រដមៀលធ្លលក់ចុះដៅដលើដផនដី

ពដពរបស់រពះរាជាដរចើនកាល

កនុងរគាដន្ទះដម

ដដើររកសុីដៅដលើខនង

របឡាយររូវពួកដចារលួចដៅ ពួកអនកឃ្វវលពដពគិរគាន

205

ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព 199
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ថា ពួកដយើងររូវចាប់ដចារឲ្យបាន ន្ទាំគានពួនោទក់ដៅ
កនុងទីកដនលងមួយ។
មិរតវ ិនទុកៈ រដមៀលធ្លលក់ចុះមកឈរដៅដលើដផនដី

ដ

ើយបានដឃើញដមពដពពួកដន្ទះក៏គិរថា

ដយើងចាប់

ដមពដពមួយកាលកនុងដារះដៅកណា
ត លសមុរទ ររូវវ

ដបាះដចាលមកធ្លលក់ទីដនះ
ពដពមួយកាលររង់ដជើង

ដពលដនះដបើដយើងចាប់ដម
វគង់រគដវងដយើងដចាល

ររឡប់ដៅដល់សមានក់ដទពធីា

ដដលមានវ ិមានដៅ

កនុងសមុរទដូចមុន ដគចូលចិរតដធវើយា៉ងដនះ ដោយមិន
ររិះរ ិះឲ្យបានលអ ដូដចនះដ ើយក៏ដលារដៅចាប់ដមពដព
មួយកាលររង់ដជើង លមមវររូវដគចាប់ដជើងប៉ុដណាណះ ក៏
ដស្សកយាំឮសូររទ

ឹង ពួកអនកឃ្វវលពដពក៏ន្ទាំគានររ់ស្ស

ចូលមកដោយជុាំវ ិញ ន្ទាំគានដស្សកថា ពួកដយើងរងចាាំមក

យូរដ

ើយ

អាដចារលួចសុីដមពដពកនុងរាជររកូលដនះ

អាដនះឯង ដូដចនះដ

ើយន្ទាំគានដចាមដរាម ដ

ន្ទាំដៅារន់រពះរាជវាំង

ដ

ើយចាប់ចង

កនុងខណៈដន្ទះរពះដពាធិសរវ
មដៅដោយមាណព៥០០ន្ទក់ ដចញអាំពីទីរកុង

ដៅងូរទឹក

ដឃើញមិរតវ ិនទុកៈក៏ចាាំបាន

ដទើបនិយាយ

របាប់មនុសសពួកដន្ទះថា អនកទាំងឡាយ មានក់ដនះជា
កូនសិសសរបស់ដយើង ពួកដលាកចាប់ដគដរពាះដ

រុអីវ?

200ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

206

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ លោសកជាតកទី១

មនុសសពួកដន្ទះដឆលើយថា

បពិររដលាកអាចារយ

ដគជា

មនុសសអារកក់លួចដមពដពរបស់ដសតច ចាប់ដមពដពមួយ
កាលររង់ដជើង

ដ

រុដន្ទះ

ពួកខ្ុាំដទើបចាប់ដគ

រពះ

ដពាធិសរវសូមអងវរថា ដបើដូដចានះចូរឲ្យដគមកជាទសៈ
របស់ពួកដយើងចុះ ដគនិងបានអាស្ស័យពួកដយើងចិញ្ចឹម
ជីវ ិររដៅ

មនុសសពួកដន្ទះទទួលពាកយថា

ដលាកអាចារយ

រួចដោះដលងដគ

ដ

លអដ

ើយ

ើយក៏ន្ទាំគានដៅ

លាំោប់ដន្ទះ រពះដពាធិសរវ ដទើបោកសួរមិរតវ ិនទុកៈថា

រ

ូរដវលាដដលបារ់មុខដៅដន្ទះ

ណា

ឯងដៅរស់ដៅទី

៎?
ន មិរតវ ិនទុកៈ ក៏ដពាលដរៀបរាប់ដរឿងដដលខលួនដធវើ

ទាំងអស់ឲ្យោតប់

រពះដពាធិសរវដទើបដពាលថា

អនក

ដដលមិនដធវើាមពាកយរបស់បុគគល ដដលមានបាំណងលអ

រដមងបានទទួលនូវដសចកតីទុកខយា៉ងដនះ ដ
គាថាដនះដោយដសចកតីថា៖

ើយដពាល

គ ណា ារលដលាកអនកមានបាំណងលអអាណិរ
បុគល

នឹងជួយទាំនុកបរមុង ដរបៀនរបដៅ មិនបានដធវើាមពាកយ
ដដលដលាកដរបៀនរបដៅ

ដូចមិរវត ិនទុកៈចាប់ដជើងពដពដ

បុគល
គ ដន្ទះរដមងដោកដម
យ
ើ ដោកដមដូដចនះ។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា អត្ថោមសសៈ ដសចកតីថា
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព201
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

អនករបាថាននូវដសចកតីចដរមើន បទថា េោ
ិ នុកមបជិ ន្នដសចកតី

ថា អនកអនុដរគាះដោយរបដយាជន៍ បទថា ឱវជជមាជន្ន
ដសចកតីថា ោស់ដរឿនដរបៀនរបដៅដោយចិរតដដលទន់

ភលន់ បទថា ន កជរាត្ិ សាសនំ ដសចកតីថាមិនដធវើាមពាកយ
ដរបៀនរបដៅ គឺជាមនុសសរបដៅលាំបាក ទូន្ទមនមិនបាន

បទថា មិត្តជោ វិ យ ជសាចត្ិ ដសចកតីថាអនកដន្ទះរដមងដោក
ដមរ

ូរអស់ារលជានិចចដូចមិរតវ ិនទុកៈមានក់ដនះ ចាប់

ដជើងពដពដ

ើយរដមងដោកដម

គឺលាំបាករស់ដៅ

ដូដចនះ រពះដពាធិសរវសាំដដងធម៌ដោយគាថាដនះ ដដល
មានអាថធិបាយដូចពណ៌ន្ទមកដនះ។
រពះដេរៈដន្ទះ
ភាពទាំង៣ដនះ

ធ្លលប់បានអាហារដឆអរក្ផទកុនងអរត

គឺរគាដកើរជាយកខបានសុីអាហារដឆអរ

មួយក្េង រគាដកើរជាដឆាបានសុីអាហារ(កអួរ)ដឆអរមួយក្េង

រគាចុងដរារយកនុងក្េងបរ ិនិពាវន

យា៉ ង

បានឆ្ន់របស់ដផអម៤

ដឆអរដោយអានុភាពរបស់រពះធមមដសន្ទបរី

ោរ ីបុរត កមមដដលដ្មះថា ាររដធវើអនតរាយដល់លាភ
របស់អនកដក្ទ

គបបីរជាបថា

មានដទសដរចើនយា៉ ង

ដនះ។
រពះដពាធិសរវដដលជាអាចារយនិងមិរតវ ិនទុកៈកនុងរគា

202ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ កបោតកជាតកទី២

ដន្ទះក៏បានដៅាមយថាកមម។
រពះបរមោោតរាស់ថា

មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ

រពះដលាសករិសសៈដន្ទះ បានមកជាអនកមានលាភរិច
និងដសចកតីជាអនកបានអរ ិយធម៌ឲ្យដល់ខួន
ល

ឯងយា៉ ងដនះឯង

ដោយខលួន
រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមក

សាំដដងដ

ដទើបរទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា

ើយ

មិរតវ ិនទុកៈកនុងារលដន្ទះ បានមកជារពះដលាសករិសស

ដរថរៈកនុងដពលដនះ អាចារយទិោបាដមាកខកុនងារលដន្ទះ

គឺបានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា ដលាសកជារកទី១។

២. កលោរកោរក
ជយា អត្ថោមសស េោ
ិ នុកមបជិ ន្ន ឱវជជមាជន្ន ន កជរាត្ិ

ថ ជោវ ជសត្ីត្ិ។
សាសនំ កជបាត្កសស វចនំ អកោវ អមិត្តេត្ថត្គ

(រពាបដពាធិសរវ ដពាលថា) បុគគលណាារលដលាក

អនករបាថានដសចកតីចដរមើន

អនុដរគាះដោយរបដយាជន៍

ទូន្ទមន មិនដធវើាមពាកយដរបៀនរបដៅ បុគគលដន្ទះដរង
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព203
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដដកដោកដមដូចដកអកាាំងដៅកនុងកណា
ត ប់ក្ដ

ក្ន

បុគគលជាសររូវ ដរពាះមិនដធវើាមពាកយក្នសរវរពាប។

ចប់ កដបារកជារកទី២។

២. អដ្ឋកថា កលោរកោរក

រពះោោត

មហាវ ិហារ

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់របារពធភិកុខអនកមាននិសស័យោទក់ដសទើរ

មួយរូប រាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា
ជយា អត្ថោមសស ដូដចនះ។

ដរឿងដសចកតីោទក់ដសទើររបស់ភិកុដន្ទះ
ខ

នឹងសាំដដង

យា៉ ងពិោតរកនុងារកជារក នវកនិបារ កនុងារលដន្ទះ
ភិកុទាំ
ខ ងឡាយន្ទាំភិកុដន្ទះមក
ខ
រារបទូលរពះោោតថា

បពិរររពះអងគដ៏ចដរមើ ន

ភិកុដនះមាននិ
ខ
សស័យោទក់

ដសទើរ លាំោប់ដន្ទះ រពះបរមោោតរាស់សួរភិកុដន្ទះ
ខ

ថា ពិរដមនឬភិកុខ ដដលដគថាដលាកមាននិសស័យោទក់

ដសទើរ

ភិកុដន្ទះរារបទូ
ខ
លថា

ពិរដមនរពះអងគ

រពះ

ោោតដទើបរាស់ថា មានលភិកុសូ
ខ មបីកុងរគាមុ
ន
ន ដលាក

ជាបុគគលោទក់ដសទើរ

របស់ខួល ន

អស់ជីវ ិរដរពាះដសចកតីោទក់ដសទើរ

សូមបីបណិឌ រដដលអាស្ស័យដលាក

ក៏ររូវ

204ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ កបោតកជាតកទី២

រពារ់របាស់ចាកកដនលងដៅដដរ ដ

ើយរទង់ន្ទាំយកដរឿង

កនុងអរីរារលមកោធក ដូចរដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល រគារពះបាទរព ទ
ម រតដោយរាជ

សមបរតិដៅកនុងរកុងពារាណសី

រពះដពាធិសរវដោយ

រពះជារិជាសរវរពាប

កនុងរគាដន្ទះ
អនកទីរកុង
ពារាណសី ន្ទាំគានពយួរជាលដមមទុកកនុងទីដន្ទះៗ ដដើមបី

ឲ្យ

វ
អាស្ស័យដៅយា៉ ងសបាយ
ដរពាះ
ូងបកោបកសី
ដសចកតីជាអនករបាថានបុណយ របាថានកុសលកនុងរគាដន្ទះ

សូមបីចុងដលរបស់ដលាកដសដឋីកុនងរកុងពារាណសី

ក៏

ពយួរជាលដមមទុក ខាងកនុងដរាងផទះបាយមួយជាលដូច
គាន សរវរពាបដដលជារពះដពាធិសរវ បានចូលដៅកនុង

ជាលដមមដន្ទះ

ដពលលាងចដទើបដ

រពឹកដសអកដឡើងក៏ដ

ើរដចញដៅរកសុី

ើរររឡប់មកដដក

បាយដន្ទះ រស់ដៅយា៉ ងដនះរ
ក្េងមួយដកអកមួយកាលដ

ដៅកនុងដរាងផទះ
ូរអស់ារលយូរ រមក

ើររ ាំលងផទះបាយដៅ

បានធុាំកិន
ល របស់ររីនិងោច់

ក៏មានដសចកតីដលាភដកើរ

ដឡើងគិរថា ដយើងអាស្ស័យនរណា
និងោច់ដន្ទះ គិរដ

ិរកលិន

៎!ន ដទើបបានសុីររី

ើយក៏ទាំដៅកនុងទីមិនឆ្ងយ រងចាាំ

រកផលូវចូលដៅ ដពលលាងចក៏បានដឃើញរពាបដពាធិសរវ
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព205
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដ

ើរមក ដ

ើយចូលដៅារន់ដរាងបាយ ក៏បានគិរថា

ដយើងររូវអាស្ស័យសរវរពាបដនះ

ដទើបបានសុីោច់

ដវលារពឹកដសអកដឡើងក៏ដ
រពះដពាធិសរវដ
ដរារយៗ

ើរមកអាំពីរពឹក កនុងដវលាដដល
ើរដចញដៅរកសុី ក៏ដ ើរាមដៅខាង

លាំោប់ដន្ទះរពះដពាធិសរវដទើបដពាលដល់

ដកអកថា សមាលញ់! ដ

រុអីវអនកដទើបដ

ើរមកាមដយើង

ដកអកដឆលើយថា ន្ទយ! ខ្ុាំដពញចិរតនូវកិរ ិយារបស់ដលាក
ចាប់ពីដពលដនះដៅ ខ្ុាំសូមដៅរបណិប័រន៍ដលាក រពះ

ដពាធិសរវដពាលថា ពួកដលាកមានអាហារមា៉ ង ពួក

ដយើងមានអាហារមា៉ ងមិនដូចគាន ារររបណិប័រន៍របស់
ពួកដលាក ដលាកដធវើបានលាំបាក ដកអកដឆលើយថា ន្ទយ
ដវលាដលាកដ

ើរដៅរកសុី ខ្ុាំក៏ដ ើរដៅរកសុី ដ ើរដៅ
ជាមួយដលាក រពះដពាធិសរវដពាលថា លអដ ើយ ដលាក
ចូរជាអនករស់ដៅដោយដសចកតីមិនរបមាទចុះ រពះដពាធិ
សរវដពាលដរបៀនរបដៅដកអកយា៉ ងដនះដ
ដសវងរកអាហារ

ើយ

ក៏រាច់

សុីអាហារមានរសជារិដផសងៗ

ដវលាដដលរពះដពាធិសរវកាំពុងរកចាំណី ដកអកក៏ដ
ជួបគាំនរលាមកដគាដទើបការយ ដ

កនុង
ើរដៅ

ើយចឹកសុីដងាូវ លមម

ដពញរកពះ ក៏មការន់សមានក់រពះដពាធិសរវ ដពាលថា
206ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ កបោតកជាតកទី២

ន្ទយ ដលាករាច់រកសុី
ន្ទមថា
ដ

ួសដវលា ាររដធវើខួនឲ្យបាន
ល
ជាអនកដលាមភសុីចុកមិនគួរដទ ដពាលដូដចនះ

ើយចូលដៅារន់ផទះបាយ រពមជាមួយរពះដពាធិសរវ

អនកដសវងរកអាហារសុី ដ

ើយក៏ដ

ើរមកកនុងដវលាលាងច

ចុងដលដពាលថា សរវរពាបរបស់ដយើង ន្ទាំសរវដក្ទមក
ដូដចនះដ

ើយក៏ពយួរជាលដមមឲ្យដកអកមួយដដរ

ាាំងអាំពី

ដពលដន្ទះមកក៏រស់ដៅជាមួយគាន។
រមកក្េងមួយ

មនុសសទាំងឡាយន្ទាំររីនិងោច់

មកឲ្យដលាកដសដឋីចាំនួនដរចើន ចុងដលក៏ទទួលយកមក
ពយួរទុកកនុងផទះបាយ ដកអកបានដឃើញដ ើយ ក៏ដកើរ
ដសចកដីដលាភ គិរកនុងចិរតថា ក្េងដសអកដនះដយើងមិនដៅ
រកសុីដទ នឹងសុីររីនឹងោច់ដនះឯង ដ
ដៅរ

ូរដពញមួយយប់

និងដៅរកសុី

ើយក៏ដដកដាំអក់

រពឹកដឡើងរពះដពាធិសរវមុន

ក៏បានដៅដកអកថា

មកចុះដកអកអនកជា

សមាលញ់ ដយើងនឹងដៅរកសុី ដកអកដឆលើយថា ន្ទយ ដលាក
ដៅចុះ

ខ្ុាំកាំពុងឈឺដពាះ
រពះដពាធិសរវដពាលថា
សមាលញ់ដអើយ
ធមមាដរាគឈឺដពាះមិនធ្លលប់ដកើរមាន
ដល់ពួកដកអកដឡើយ

កនុងយាមទាំងបីរ
ដកអករដមងឃ្វលនរគប់ៗយាម។

ូរមួយរាររី
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ពភាព207
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

រពះដពាធិសរវដពាលថា ដលាកមុខជាចង់សុីររីនិង
ោច់ដនះដទដឹង មកចុះសមាលញ់ អាហាររបស់មនុសស
ជារបស់ដដលដលាកមិនគួរសុីកុាំដធវើដូដចនះដឡើយ ដៅរក
សុីជាមួយគាននិងដយើងចុះ ដកអកដឆលើយថា ន្ទយ ខ្ុាំមិន
អាចនិងដៅបាន រពះដពាធិសរវដទើបោស់ដរឿនថា ដបើ
ដូដចានះ ដលាកនិងររូវទទួលរា៉ ប់រងកមមរបស់ខួលន ដលាក

កុាំលុះកនុងអាំណាចដសចកដីដលាភ

ចូរជាអនកមិនរបមាទ

ចុះ។

រពះដពាធិសរវ ដពាលទូន្ទមនដកអករួចដ

ដៅរកសុី

ើយ ក៏ដ

ើរ

ចុងដលក៏ផសាំអាហារដោយដរគឿងផសាំដផសងៗ

មានររីនិងោច់ជាដដើមដស្សចដ

ើយ ក៏ដបើកភាជនៈទុក

បនតិចមួយ ដដើមបីឲ្យចាំហាយកលិនដចញដៅ ោក់គរមប
ទុកដលើភាជនៈមួយដទៀរ

ដ

ើយក៏ដចញដៅខាងដរៅ

ឈរជូរដញើស ខណៈដន្ទះដកអកក៏ដងើបកាលដឡើងមក
អាំពីជាលដមម សមលឹងដមើលផទះបាយទូ ដៅ ដឹងថាចុងដល

ដចញដៅខាងដរៅ ដទើបគិរថា ឥឡូវដនះដសចកដីរបាថាន
របស់ដយើងបានដូចបាំណងដ ើយ ដយើងចង់សុីដុាំោច់
ដយើងនឹងសុីោច់ដុាំធាំ ឬោច់ដុាំរូចលអ

៎!ន បន្ទទប់មកក៏

ដឈវងយល់ថា ធមមាដុាំោច់រូចៗ ដយើងមិនអាចសុីឲ្យ
208ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ កបោតកជាតកទី២

ដពញរកពះបានឆ្ប់រ

័យដទ

ដយើងររូវស្សវចាប់ដុាំ

ធាំៗយកមកទុកកនុងជាល ដដកសុីដទើបលអ ដ

ើយក៏ដ

ើរ

ដចញអាំពីជាល ចុះដៅលបដមើលដៅជិរគរមប ស្ោប់

ដរប៉ះនិងគរមប សាំដឡងគរមបឮសូររគាាំងៗ ចុងដល
ោដប់ឮសាំដឡងដន្ទះដ

ើយគិរថា

ដន្ទះជាសាំដឡងអវី

៎?
ន ររឡប់ចូលដៅដមើល ដឃើញដកអកដ

ើយក៏គិរររិះ

រ ិះថា ដកអកខិលខូចមួយកាលដនះ បាំណងនិងសុីោច់

ដចៀនរបស់មហាដសដឋី ដយើងចិញ្ចឹមជីវ ិររស់ដៅសពវក្េង

ររូវអាស្ស័យដលាកដសដឋី

ដនះដទ នឹងទុកវដធវើអី?
វ ដ

មិនដមនអាស្ស័យដកអកពាល
ើយបិទទវ ដដញចាប់ដកអក

បាន ដបាចដរាមដចញអស់ពីខួន
ល យកខ្ីេីមៗបុកឲ្យលអិរ

ចូលគានជាមួយអាំបិលម៉រ់
លាបរ

លាយចូលគានជាមួយខាលញ់

ូរដពញខលួនរបស់ដកអកដន្ទះ ដ

ើយដបាះចុះដៅ

កនុងជាលដមមរបស់វ ដកអកឈឺផោយា៉ ងធងន់ធងរ ដដកដក
ដដងហើមផតឹកៗ ដវលាលាងចរពះដពាធិសរវដ ើរររឡប់មក
ដឃើញដកអកជួបរបទះនូវដសចកដីវ ិន្ទស ដទើបនិយាយថា

មានលដកអកឯងមានចិរតមិននឹងនរ ឯងមិនដជឿោដប់ពាកយ
របស់ដយើង

អាស្ស័យដសចកដីដលាភរបស់ឯងជាដ

ដទើបររូវទទួលនូវដសចកដីទុកខយា៉ងធងន់ធងរដូដចនះ ដ
ដពាលគាថាដនះ ដោយដសចកដីថា៖

រុ

ើយ
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព209
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

បុគល
គ ណា

ារលដលាកអនករបាថានដសចកដីចដរមើន

អនុដរគាះដោយរបដយាជន៍

ទូន្ទមន

មិនដធវើាមពាកយ

ដរបៀនរបដៅ បុគល
គ ដន្ទះដរងដដកដោកដម ដូចដកអក

ាាំងនូវកនុងកណា
ដ ប់ក្ដ ក្នបុគល
គ ជាសររូវ ដរពាះមិនដធវើ
ាមពាកយក្នសរវរពាប ។

បណា
ដ បទទាំងដន្ទះ បទថា កជបាត្កសស វចនំ អកោវ
ដសចកដីថា

មិនដជឿោដប់ពាកយដរបៀនរបដៅរបស់សរវ

រពាប បទថា អមត្
ិ តេត្ថត្ថគជោ វ ជសត្ិ ដសចកដីថា បុគគល
ដន្ទះដទើបដល់ដសចកដីវ ិន្ទសធាំ ដដកដោកដមដូចដកអក

ដនះធ្លលក់ដៅារន់កណា
ដ ប់ក្ដរបស់អមិរត គឺបុគគលដដល
ដធវើខួលនឲ្យដល់ដសចកដីវ ិន្ទស និងឲ្យដកើរទុកខ។
រពះដពាធិសរវ

ដពាលគាថាដនះដ

ើយ

គិរថា

ឥឡូវដនះដយើងក៏មិនអាចដៅកនុងទីដនះបាន ដទើបដ ើរ
ដៅដៅកដនលងដក្ទ ដកអកដន្ទះក៏អស់ជីវ ិរដៅកនុងជាល

ដមមដន្ទះឯង ចុងដលដទើបយកវដៅទាំងជាល ដបាះ
ដចាលកដនលងគាំនរសាំរាម។

រពះបរមោោដ បានរាស់បញ្
ជ ក់ថា មានលភិកុខ

ទាំងឡាយ

មិនដមនដរកនុងដពលឥឡូវដនះប៉ុដណាណះដទ

ដដលដលាកជាមនុសសមិននឹងនរ

សូមបីកុនងារលមុនក៏

210ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អត្ថកាមវគ្គ
អដ្ឋកថា
ភាគ២ វេឡុកជាតកទី៣

ជាអនកមិននឹងនរដូចគាន

សូមបីដរបណិឌ រទាំងឡាយ

អាស្ស័យដសចកដីមិននឹងនររបស់ដលាកដន្ទះក៏ររូវដចញ
អាំពីទីដៅរបស់ខួលនដៅដៅកដនលងដក្ទដដរ

រពះធមមដទសន្ទដនះមកសាំដដងដ

រគារទង់ន្ទាំ

ើយដទើបរទង់របារស

អរ ិយសចចៈ កនុងដវលាចប់ារររបារសអរ ិយសចចៈ ភិកុខ
ដន្ទះបានសដរមចអន្ទគាមិផល រពះបរមោោដរទង់
បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា ដកអកកនុងរគាដន្ទះ បានមកជា

ភិកុខអនកមិននឹងនរកនុងរគាដនះ

សរវរពាបកនុងរគាដន្ទះ

បានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង ។

ចប់ អដឋកថា កដបារកជារកទី២។

៣. លវឡកោរក
ុ

ជយា អត្ថោមសស េោ
ិ នុកមបជិ ន្ន ឱវជជមាជន្ន ន កជរាត្ិ

សាសនំ ឯវំ ជសា នេ
យថា បោ
ិ ជោ ជសត្ិ ជវឡកសស
ិ ត្ិ។
ុ

( ឥសីដពាធិសរវ ដពាលថា ) បុគគលណាារល

ដលាកអនករបាថានដសចកដីចដរមើន

អនុដរគាះដោយ

របដយាជន៍ ទូន្ទមនមិនដធវើាមពាកយដរបៀនរបដៅ បុគគល
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព211
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដន្ទះរដមងដដកោលប់
ដវឡុកៈ។

ដូចឥសីជាបិាក្នពស់ដ្មះ

ចប់ ដវឡុកជារកទី៣។

៣. អដ្ឋកថា លវឡកោរក
ុ

រពះោោដ
មហាវ ិហារ
របដៅមួយរូប

ារលរបថាប់គង់ដៅកនុងវរតដជរពន

រទង់របារពធភិកុដដលលាំ
ខ
បាកទូន្ទមនដរបៀន
រាស់រពះធមមដទសន្ទដនះមានពាកយ

ដផតើមថា ជយា អត្ថោមសស ជាដដើម។
មានដរឿងសដងខបៗថា រពះដ៏មានរពះភាគរាស់
សួរភិកុខដន្ទះថា មានលភិកុខពិរដមនឬ ដដលថាដលាកជា

បុគល
គ របដៅលាំបាក ារលភិកុដន្ទះរារបទូ
ខ
លថា ពិរ
ដមនរពះអងគ រពះដ៏មានរពះភាគរាស់ថា មានលភិកុខមិន

ដមនដរកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះ
ដដលដលាកជាបុគគល
របដៅលាំបាក
សូមបីកុនងារលមុនដលាកក៏ជាបុគគល

របដៅលាំបាកដូចគានដរពាះដសចកដីដដលជាបុគគលរបដៅ
លាំបាកដន្ទះឯង
ទាំងឡាយ ដ

ដទើបមិនដធវើាមពាកយរបស់បណិឌ រ
ើយររូវពស់ចឹកោលប់ ដូដចនះដ

ើយរទង់

212ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អត្ថកាមវគ្គ
អដ្ឋកថា
ភាគ២ វេឡុកជាតកទី៣

ន្ទាំយកដរឿងកនុងអរីរារលមកជាដរគឿងអាងដូចរដៅ

ដនះ៖

កនុងអរីរារល រគារពះបាទរព ទ
ម រតដោយរាជ
សមបរតិកុនងរកុងពារាណសី
រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

ររកូលដដលមានរទពយសមបរតិដរចើនកនុងដដនារសី រគា

ដល់ដសចកដីជាអនកដឹងកដីដ

ើយ ក៏ដឃើញដទសកនុងារម

គុណនិងអានិសងសកនុងាររដចញបួស ដទើបលះបង់ារម

ទាំងឡាយដ

ើយចូលដៅារន់ក្រព

ិមពានត

បួសជា

ឥសី បាំដពញកសិណបរ ិកមម ដធវើអភិញ្ញ៥និងសមាបរតិ៨
ឲ្យដកើរដ

ើយរស់ដៅដោយដសចកដីសុខ ដដលដកើរអាំពី

្ន កនុងារលរមក មានបរ ិវរជាដរចើន មានាបស
៥០០ដ
ម ជាោោដរបស់ពួករកុម។
រគាដន្ទះមានកូនអដសរពិសមួយកាល រាច់លូន
ដៅាមធមមារបស់ខួន
ល

ាបសមួយរូប

រ

ូរដល់អាស្សមបទរបស់

ាបសដឃើញដ

ស្សឡាញ់កូនអាសិរពិសដន្ទះដូចជាបុរត

ើយដកើរដសចកដី
ដទើបចាប់វ

មកចិញ្ចឹមឲ្យដដកកនុងបាំពង់ឫសសីមួយកាំណារ់

ដ

រុដដលវដដកកនុងបាំពង់ឫសសី

ដទើបឲ្យដ្មះវថា

“ដវឡុកៈ“

ដរពាះ

ាបសទាំងឡាយ

នឹងដរពាះដ

រុដដល
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព213
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ាបសដន្ទះចិញ្ចឹមដេរកោវ
ដូចវជាបុរត

ដោយដសចកដីស្សឡាញ់

ាបសទាំងឡាយដទើបឲ្យដ្មះថា

“ដវឡុកបិា“ រគាដន្ទះរពះដពាធិសរវបានឮដាំណឹងថា
ាបសមួយរូបចិញ្ចឹមអាសិរពិស ដទើបដៅមកសួរថា
ដយើងឮដាំណឹងថា

អនកចិញ្ចឹមអាសិរពិសពិរដមនឬ?

ារលាបសដន្ទះដឆលើយថា

“ពិរដមន“

រពះដពាធិសរវ

បានដពាលោស់ដរឿនថា ដ្មះថាអាសិរពិស ទុកចិរត
មិនបានដឡើយ

អនកកុាំចិញ្ចឹមវ

ាបសដន្ទះដឆលើយថា

បពិររអាចារយវដូចជាកូនរបស់ខុាំ្ ខ្ុាំមិនអាចរបាសចាក
វបាន រពះដពាធិសរវោស់ដរឿនបដនថមថា ដបើដូដចានះ
អនកនឹងររូវដល់នូវដសចកដីោលប់

ដរពាះដៅជិរសនិទធ

ោនលជាមួយវយា៉ ងពិររបាកដ

ាបសដន្ទះមិនដជឿ

មិនោដប់ពាកយទូន្ទមនរបស់រពះដពាធិសរវ នឹងមិនអាច
ដោះដលងអាសិរពិស

រអាំពីដន្ទះកនលងមក២,៣ក្េង

ប៉ុដណាណះ ាបសទាំងឡាយន្ទាំគានដៅរកផលាផល រគា
ដល់កដនលងដ

ើយក៏ដឃើញថា

ផលាផលរកបានង្កយ

សរមាកដៅកនុងទីដន្ទះឯង២,៣ក្េង សូមបីាបសដវឡុក
បិា ារលដៅជាមួយាបសដន្ទះ ឲ្យអាសិរពិសដដក
កនុងបាំពង់ឫសសី បិទទុកដ

ើយដទើបដៅ កនលងដៅ២,៣

214ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អត្ថកាមវគ្គ
អដ្ឋកថា
ភាគ២ វេឡុកជាតកទី៣

ក្េង

ដទើបររឡប់មករពមជាមួយពួកាបស

គិរថា

ដយើងនឹងឲ្យអាហារដល់ដវឡុកៈ ដបើកបាំពង់ឫសសី ដ

និយាយថា

ដចញមកចុះកូន

ឯងឃ្វលនខាលាំងដ

និយាយបដណើដ រស៊កក្ដចូលបដណើដ រ

ើយ
ើយ

អាសិរពិសដរគាធ

ខឹងដរពាះអរ់អាហារមក២,៣ក្េង ដទើបចឹកក្ដដដលស៊ក
ចូលដៅ ដធវើឲ្យាបសដល់នូវដសចកដីោលប់ររង់ ទីដន្ទះ
ឯង ដ

ើយក៏លូនចូលក្រពដៅ ាបសទាំងឡាយដឃើញ

ដូដចនះ ក៏របាប់ដល់រពះដពាធិសរវ រពះដពាធិសរវបញ្
ជ
ឲ្យដធវើសរ ីរៈកិចចរបស់ាបសដន្ទះដ

ើយអងគុយកណា
ដ ល

ពួកឥសី ដពាលគាថាដនះដរបៀនរបដៅពួកឥសី ដោយ
ដសចកដីថា៖
បុគល
គ ណា ារលដលាកអនករបាថានដសចកដីចដរមើន
អនុដរគាះដោយរបដយាជន៍

ទូន្ទមន

មិនដធវើាមពាកយ

ដរបៀនរបដៅ បុគល
គ ដន្ទះ រដមងដដកោលប់ ដូចឥសីជា
បិាក្នពស់ដ្មះដវឡកៈ។
ុ

បណា
ដ បទទាំងដន្ទះ បទថា ឯវំ ជសា នេ
ិ ជោ ជសត្ិ

ដសចកដីថា

បុគគលណាមិនដជឿពាកយដរបៀនរបដៅរបស់

ឥសីទាំងឡាយ បុគគលដន្ទះរដមងដល់ដសចកដីវ ិន្ទសធាំ
ររូវដដកោលប់ ដូចាបសមានក់ដនះ ររូវកាំចារ់ឲ្យដល់
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព215
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដសចកដីរលួយ

ដដកោលប់ដៅជាប់នឹងមារ់អាសិរពិស

ដូដចនះ។
រពះដពាធិសរវ ដពាលដរបៀនរបដៅពួកឥសីយា៉ង
ដនះដ

ើយ

អប់រ ាំរព

វម ិហារ៤ឲ្យចដរមើនដ

អស់អាយុ ក៏ដៅបដិសនធិកុនងរព

រពះបរមោោដរាស់ថា

ើយ

ារល

ដម លាក។
មានលភិកុខមិនដមនដរ

កនុងដពលដនះប៉ុដណាណះ ដដលដលាកជាបុគគលរបដៅរក
សូមបីកុនងារលមុនដលាកក៏ជាអនករបដៅរកដូចគានដរពាះ

ដសចកដីជាអនករបដៅរក

ដរពាះមារ់អាសិរពិសជាដ

ដទើបររូវដល់ដសចកដីោលប់

រុ។

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះមកសាំដដងដ

រទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា

ារលដន្ទះ

ើយ

ាបសដវឡុកបិាកនុង
បានមកជាភិកុខរបដៅលាំបាកកនុងដពលដនះ

បរ ិស័ទដដលសល់បានមកជាពុទធបរ ិស័ទ
អាចារយរបស់ពួកឥសីកុងារលដន្ទះ
ន

រថាគរដនះឯង ។

ាបសជា

បានមកជាដយើង

ចប់ អដឋកថា ដវឡុកជារកទី៣។

216ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ

222

អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អត្ថកាមវគ្គ
អដ្ឋកថា
ភាគ២ មកសជាតកទី៤

៤. ម្កសោរក
ជសជយា អមជិ ោត មត្យា
ឧជបជោ ន ជត្វវ មជិ ោត មត្វិ ិ ប្បេជី ន្ន
ិ
មកសំ វធិសសនតិ េិ ឯលមូជោ បុជោត បិត្ុ អពភិទា ឧត្តមងគនតិ។

( ឈមួញដពាធិសរវដពាលថា ) បុគគលជាសររូវ ដរ
របកបដោយរបាជា្របដសើរជាង
ឯបុគគជាមិរតដដល
របាសចាករបាជា្មិនរបដសើរដឡើយ ដូចយា៉ ងកូនបដងាើរ
ដដលលងង់ដមល

គិរថាអញនិងសមាលប់មូសររឡប់ជា

បាំដបកកាលបិាវ ិញ។

ចប់ មកសជារកទី៤។

៤ អដ្ឋកថា ម្កសោរក
រពះបរមោោដ
មគធៈ

ារលដសដចចារ ិកដៅកនុងដដន

រទង់របារពធពួកមនុសសអនកភូមិដដលជាបុគគល

ពាលកនុងភូមិមួយ ដទើបរាស់រពះធមមដទសន្ទដនះ មាន

ពាកយដផដើមថា ជសជយា អមិជោត ដូដចនះ។

បានឮមកថា កនុងសម័យមួយ រពះរថាគរដសដច
យាងដចញអាំពីនគរោវរថី ដៅារន់ដដនមគធៈ ខណៈ

223

ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ពភាព217
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

កាំពុងដសដចចារ ិកដៅកនុងដដនមគធដន្ទះ រទង់យាងដៅ

ដល់ភូមិមួយ

ពួកអនកភូមិដន្ទះកុះករដៅដោយពួក

មនុសសអនធពាលដោយដរចើន

រគារមកក្េងមួយពួក

មនុសសអនធពាលរបជុាំពិភាកោគានថា អនកទាំងឡាយ ពួក
សរវមូសវដចាមដរាមខាាំដយើង

ខណៈដដលដៅដធវើាររ

ង្ករកនុងក្រព ដរពាះដ រុដន្ទះ ាររង្កររបស់ដយើងទាំង
ឡាយដទើបខកខានដៅ ពួកដយើងនឹងារន់ធូនិ
ន ងអាវុធ

រគប់ក្ដដរមដងន្ទាំគានដៅរបយុទធជាមួយ
វដចាលឲ្យោលប់ឲ្យអស់

ដូដចនះដ

វ
ស សមាលប់
ូងមូ
ើយន្ទាំគានដៅក្រព

ដផសងៗគានក៏ដបដជា្ថា ដយើងនឹងសមាលប់
ដៅជាចាក់ដោររបហារគានឯង

វ
ស ររឡប់
ូងមូ
មនុសសដផសងៗក៏មាន

របួសររឡប់មកវ ិញ ដដកដៅខាងកនុងភូមិក៏មាន ររង់
ផលូវចូលភូមិក៏មាន។
រពះបរមោោដ ដ

មដោយភិកុខសងឃ ដសដច

ចូលដៅារន់ភូមិដដើមបីបិណឌបារ ពួកមនុសសជាបណិឌ រ
ដដលសល់ដឃើញរពះដ៏មានរពះភាគ
មណឌបកដនលងផលូវចូលភូមិ

ថាវយមហាទនដល់រពះ

សងឃមានរពះសមាមសមពុទធជារបធ្លន

ោោដ

ដ

ដទើបកោង
ថាវយបងគាំរពះ

ើយអងគុយដៅកនុងទីដ៏សមគួរចាំដណកមាខង

218ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អត្ថកាមវគ្គ
អដ្ឋកថា
ភាគ២ មកសជាតកទី៤

រគាដន្ទះ

រពះោោដទររពះដនររដឃើញមនុសសទាំង

ឡាយដួលចុះដដកឈឺកុងទី
ន
ដន្ទះៗ

ក៏រាស់សួរឧបា-

សកទាំងដន្ទះថាមនុសសទាំងដនះដៅដធវើអីដវ

ើយររឡប់

មក ដទើបបានមានរបួសដរចើនគានយា៉ ងដនះ? ឧបាសក
ពួកដន្ទះក៏រារបទូលថាបពិរររពះអងគដ៏ចដរមើន មនុសស
ពួកដន្ទះន្ទាំគានគិរថាពួកដយើងនឹងដធវើារររបយុទធជាមួយ
វ
ស ដ ើយដលើកគានដៅ ររឡប់ជារបយុទធគានឯង
ូងមូ
ដ ើយក៏មានរបួសដៅដរៀងៗខលួន រពះោោដរាស់ថា

មិនដមនដរកនុងដពលដនះប៉ុដណាណះ ដដលពួកមនុសសអនធ

ពាលផសាំគាំនិរគានថា

វ
សររឡប់
ូងមូ
ជារបហារខលួនឯង សូមបីកុនងរគាមុនក៏ធ្លលប់ជាពួកមនុសស
ដដលថា នឹងរបហារមូស ដរររឡប់ជារបហារអនកដផសង
មកដ

ើយដូចគាន ដ

ដយើងនឹងរបហារ

ើយរទង់គង់ដៅជារុណីហ ភាព ារល

មនុសសពួកដន្ទះទូលអារាធន្ទ ដ

ើយរទង់ន្ទាំយកដរឿង

កនុងអរីរមកសាំដដងដូច រដៅដនះ៖
កនុងអរីរារល ារលរពះបាទរព

សមបរតិដៅកនុងរកុងពារាណសី

ជីវ ិរដោយាររដធវើជាំនួញ

ទ
ម រតដោយរាជ

រពះដពាធិសរវចិញ្ចឹម

រគាដន្ទះមានភូមិដៅជាយ

ដដនមួយកនុងដដនារសី មានពួកជាងដឈើ អាស្ស័យដៅ
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ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្តីសោយ
ីដោយ ភិភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិង
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព219
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដរចើនគាន ជាងដឈើ ជារបធ្លនមានក់ កនុងពួកជាងដឈើ ទាំង
ដន្ទះកាំពុងចាាំងដឈើ
ខណៈដន្ទះមានមូសមួយកាល
ដ

ើរមកទាំដលើកាល

ដ

ើយខាាំកាលដោយជាំពុះមារ់

ដរបៀបដូចជាារររបហារដោយលាំដពង

ជាងដឈើ ដទើប

របាប់កូនរបស់ខួលន ដដលអងគុយដៅជិរថា អារូចមូស
វខាាំកាលឪ ឈឺដូចររូវចាក់ដោយលាំដពង ចូរសមាលប់
វដចាល កូននិយាយថា ឪចូរដៅដសងៀមៗ ខ្ុាំនឹងសមាលប់
វដោយាររទះមួយដងប៉ុដណាណះ
កនុងដវលាដន្ទះរពះ

ដពាធិសរវ កាំពុងដដើរដសវងរកទាំនិញរបស់ខូលន មកដល់

ភូមិដន្ទះ

អងគុយសរមាកដៅកនុងដរាងរបស់ជាងដឈើ
ដន្ទះ ស្សបដពលជាមួយគាននឹងជាងដឈើ ដន្ទះរបាប់ កូន
ថា អារូច ដដញមូសដនះដចញ កូនទទួលថា បាទឪ ខ្ុាំ
នឹងដដញវ
និយាយបដណើត រដលើកពូដៅកាលធាំមុរ
ដឆវៀកឈរដៅខាងដរារយឪ
ដោយគិរថានឹងរបហារមូស

ារប់ចុះមកដពញទាំ

ឹង

ួសដៅពុះលលាកាល

របស់បិាដបកជាពីរដផនក ជាងដឈើ ដល់នូវដសចកតីោលប់
កនុងទីដន្ទះឯង
រពះដពាធិសរវដឃើញាររដធវើរបស់កូន
ជាងដឈើ ដ ើយ បានគិរថា មានបចាចមិរតជាបណិឌ រក៏
ដៅរបដសើរជាង ដរពាះដគដៅខាលចដរកងអាជា្ដផនដី មិន
220ប្រែនិង
ប្រប្ែសររួ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អត្ថកាមវគ្គ
អដ្ឋកថា
ភាគ២ មកសជាតកទី៤

ដល់ថានក់សមាលប់មនុសសដទ

ដ

ើយដពាលគាថាដនះ

ដោយដសចកតីថា៖
គ ជាសររូវ
បុគល

ដររបកបដោយរបាជា្របដសើរ

ជាង ឯបុគល
គ ជាមិរត ដដលរបាសចាករបាជា្មិនរបដសើរ

ដឡើយ ដូចយា៉ ងកូនបដងាើរដដលលងង់ដមល គិរថាអញនឹង
សមាលប់មូស ររឡប់ជាបាំដបកកាលបិាវ ិញ។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះ បទថា ជសជយា ដសចកតីថា

របដសើរ គឺខពង់ខពស់បាំផុរ បទថា មត្ិយា ឧជបជោ ដសចកតី
ថា របកបដោយបញ្ញ។

បទថា ឯលមូជគា ដរបថា លងីលឺង គឺលង
ង ់ដមល បទថា

បុជោត បត្
ិ ុ អពភទា
ិ ឧត្តមងគំ ដសចកតីថា ដរពាះដសចកតីដដលខលូន
ជាមនុសសលងង់ដមល សូមបីជាបុរតគិរថា ដយើងនឹងសមាលប់

មូស ដបរដៅជាពុះលលាកាលរបស់បិា ដរបះដបក
ដចញជាពីរដផនក

ដរពាះដ

រុដន្ទះ

បណិឌ រដដលជា

សររូវក៏ដៅរបដសើរជាងមិរតដដលលងង់ដមល។
រពះដពាធិសរវ រគាដពាលគាថាដនះដ

ដៅដធវើាររង្កររបស់ខួន
ល

ើយក៏ដរារក

ចាំដណកពួកជនដដលជាញារិ

ក៏បានដរៀបចាំចារ់ដចងដធវើសរ ីរៈកិចចរបស់ជាងដឈើ ។
រពះបរមោោតរាស់ថា

ឧបាសកទាំងឡាយ
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព221
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

សូមបីកុនងារលមុន ក៏ធ្លលប់មានមនុសសដដលបានគិរថា

ដយើងនឹងរបហារមូស
ដក្ទមកដ
មកដ

ប៉ុដនតររឡប់ជារបហារមនុសស

ើយដូចគាន

រគារទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះ

ើយ រទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា

បណិឌ រដដលដពាលគាថាដ

ឈមួញជា
ើយដចៀសដចញដៅ បាន

មកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា មកសជារកទី ៤។

៥. លរាហិណ្ីោករ
ជសជយា អមិជោត ជមធាវី យជញ្ច ពាលានុកមបជោ

បសស ជរាេិណិកំ ជមមឹ មាត្រំ េន្នតវ ន ជសាចត្ីត្ិ។

(ដសដឋីដពាធិសរវ ដពាលថា) បុគគលជាសររូវ ដរ

ជាអនករបាជ្របដសើរជាង
បរមុងមិនរបដសើរដឡើយ

ឯបុគគលពាល

អនកចូរដមើលទសីដ្មះដរា-

ិណីជាស្សីអារកក់ សមាលប់មាតយដ

ចប់ ដរា

ជាអនកទាំនុក

ើយដោកដម។

ណ
ិ ី ជារកទី៥។

222ប្រែនិង
ប្រ
ែ និងកែសល
ម្រសសចែត
ួលសេចក្ត
ីដោយ ភិ
ជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្ែសររួ
ីសោយ
ភិកែ្ខុ ចន្ទ
ជោជោ
ជលឿម
សុពភាព
ុខ ចនទ
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ រោហិណីជាតកទី៥

៥. អដ្ឋកថា លរាហិណ្ីោរក
រពះោោតារលរបថាប់ដៅកនុងវរតដជរពន រទង់

របារពធទសីរបស់អន្ទបិណិឌ កដសដឋីមានក់ រាស់រពះធមម
ដទសន្ទដនះ មានពាកយដផតើមថា ជសជយា អមជិ ោត ដូដចនះ។
បានឮមកថា

ដលាកអន្ទេបិណិឌ កដសដឋី

ទសីមានក់ដ្មះថា ដរា

មាន

ណ
ិ ី ក្េងមួយមាារបស់ន្ទង

ទសីដដលជាស្រសតីចាស់ មកដដកដៅកនុងដរាងរាល់កិន
វ យ ដចាមដរាមទាំមាារបស់ន្ទងដរា ិណីដន្ទះ ខាាំ
ូងរុ

ឈឺដូចចាក់ដោយមជុល

ន្ទងដទើបរបាប់ដល់កូនស្សីថា

មីន្ទង រុយដចាមដរាមខាាំដម៉
ទទួលពាកយដម៉ថា

ឯងចូរដដញវដៅ ន្ទង

ចាសដម៉

ខ្ុាំនឹងដដញវដលើកអដរង
ដឡើងគិរកនុងចិរតថា ដយើងនឹងវយរុយដដលដចាមដរាមទាំ

ខលួនរបស់ដម៉ឲ្យោលប់ ឲ្យដល់ដសចកតីវ ិន្ទស ដ ើយក៏
ដលើកអដរងវយរុយដន្ទះដៅ
ររូវមាាោលប់ដៅនឹង
កដនលងដន្ទះឯង

រគាដឃើញមាាោលប់ក៏ដស្សកយាំ

ដោយដោកដរៀបរាប់ថា ដម៉របស់ខុាំ្ោលប់ដ

ើយៗ អនក

ទាំងឡាយដទើបរបាប់ដរឿងរា៉ វដល់ដលាកដសដឋី
ដសដឋីបានចារ់ដចងដធវើសរ ីរៈកិចចាមសមគួរ

ដលាក
ដ

ើយក៏

ដៅារន់វ ិហារ រារបទូលដរឿងរា៉ វទាំងអស់ដល់រពះបរម
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិ
កែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជតោ
លឿម
សុភាសុ
ព ភាព223
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ោជោ
ជលឿម
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ោោត រពះអងគរាស់ថា មានលគ
ដពលដនះប៉ុដណាណះ

បរីមិនដមនដរកនុង

ដដលន្ទងទសីដនះរបហារមាា

របស់ខួនោ
ល
ល ប់ដោយអដរងបុកស្សូវ ដរពាះដបតជា្ចិរតថា

នឹងរបហាររុយដដលទាំខួលនរបស់មាា

មុនក៏ធ្លលប់បានរបហារមាាឲ្យោលប់

សូមបីកុងារល
ន

ដោយអដរងបុក

ស្សូវមកដ

ើយដូចគាន

ដ

រពះដ៏មានរពះភាគដទើបរទង់ន្ទាំយកដរឿងកនុង

ើយ

ដលាកដសដឋីរារបទូលអារាធន្ទ

អរីរមកោធកដូចរដៅដនះ៖

កនុងអរីរារល រគារពះបាទរព ទ
ម រតដោយរាជ
សមបរតិកុនងរកុងពារាណសី
រពះដពាធិសរវដកើរកនុង

ររកូលដសដឋី ដពលបិាោលប់ដ

ើយក៏រគប់រគងដាំដណង

ដសដឋីជាំនួស ដលាកមានទសីមានក់ដ្មះ ដរា

ណ
ិ ី ដូច

គាន សូមបីទសីដន្ទះក៏បានរបហារមាារបស់ខួលន អនក

មការន់ដរាងរាល់បុក របាប់ឲ្យជួយដដញរុយ កូនដន្ទះ
បានយកអដរងដៅវយរុយររូវមាាោលប់

រគាមាា

អស់ជីវ ិរក៏ដស្សកយាំដោយដោក រពះដពាធិសរវោតប់
ដរឿងដន្ទះដ
ជាង ដ

ើយររិះរ ិះថា សររូវដដលជាបណិឌ ររបដសើរ

ើយដពាលគាថាដនះដោយដសចកតីថា៖
គ ជាសររូវ ដរជាអនករបាជ្
បុគល

របដសើរជាង
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អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក
អដ្ឋកអត្ថកាមវគ្គ
ថា ភាគ២ រោហិណីជាតកទី៥

ឯបុគល
គ ពាល ជាអនកទាំនុកបរមុង មិនរបដសើរដឡើយ អនក
ចូរដមើលទសីដ្មះដរា
មាតយដ

ណ
ិ ី ជាស្រសតអា
ី រកក់

សមាលប់

ជមធាវី

បានដល់

យ
ើ ដោកដម។

បណា
ត បទទាំងដន្ទះ

បទថា

បណិឌ រគឺដលាកមានដសចកតីដឹងចាស់លាស់ បទថា យំ
កនុងបាទគាថា ថា យជញ្ច ពាលានុកមបជោ ដនះដលាកដធវើជា
លិងគវ ិបលាលស ស័ពទថា ជច ជានិបារ ដរបើកុងអរថ
ន
ក្នន្ទម

ដសចកតីថា បណិឌ រសូមបីនឹងជាសររូវក៏ដៅរបដសើរជាង
បុគគលលងង់ដមល ដដលមានចិរតអាណិរអាសូរ ទាំងរយ
ទាំងពាន់ន្ទក់ដន្ទះឯង មា៉ ងដទៀរបទថា យំ ជានិបារ

ចុះកនុងអរថថា បដិដសធ ដសចកតីថាមនុសសលងង់ដមល អនក
មានចិរតអាណិរ នឹងរបដសើរបានយា៉ ងណា?

បទថា ជមមឹ ដរបថាបុគគលដថាកទបលងីដលងើ ភលីដភលើ។

ដរា

បទថា មាត្រំ េន្នតវន ជសាចត្ិ ដសចកតីថា ន្ទង

ិណីជាបុគគលងងឹរលងង់

ាាំងចិរតថា

សមាលប់រយ
ុ
ររឡប់ជាសមាលប់ដម៉បដងាើរដ
ដោយដោកដោយខលួនឯង

ដោយដ

ដយើងនឹង

ើយដស្សកយាំ
រុដន្ទះកនុង
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ែ និងកែសល
ម្រួល
សេចក្តីសីដោ
យ ភិភិកែ
្ខុ ចន្ទ
ជោជោជោ
តោ លឿម
សុភា
ប្រែនិប្រ
ងប្ែសររួ
សសចែត
ោយ
ជលឿម
សុពភាព225
ុខ ចនទ

ជាតកដ្ឋកថាអដ្ឋ
អដ្ឋកកថា
ទ្ទកនិកាយ ជាតក
ថា ខុភាគ២

ដលាកដនះារលដបើមានសររូវ សូមឲ្យជាបណិឌ រចុះ នូវ
លអជាងពិររបាកដ រពះដពាធិសរវ ារលសរដសើរបណិឌ រ
រទង់សាំដដងធម៌ដ

ើយដោយគាថាដនះ។

រពះបរមោោតរាស់ថា មានលគ
ដរកនុងដពលដនះបុដណាណះ
ថា ដយើងនឹងសមាលប់រយ
ុ

ដដលន្ទងដរា

ិណីាាំងចិរត

ររឡប់ជាសមាលប់មាាវ ិញ

សូមបីកុងារលមុ
ន
ន ក៏ធ្លលប់សមាលប់មកដ

រទង់ន្ទាំរពះធមមដទសន្ទដនះ

បរី មិនដមន

ើយដូចគាន រគា

មករាស់សាំដដងដ

រទង់បនតអនុសនធិរបជុាំជារកថា មាាន្ទងដរា

ើយ

ិណីកនុង

រគាដន្ទះ បានមកជាមាាកនុងរគាដនះ ធីាកនុងរគាដន្ទះ
បានមកជាធីាកនុងរគាដនះដូចគាន ប៉ុដនតមហាដសដឋីកុនង

រគាដន្ទះ បានមកជាដយើងរថាគរដនះឯង។

ចប់ អដឋកថា ដរា

ណ
ិ ី ជារកទី ៥។
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