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កបោតជាតក

ព្រះសាសាាកាលស្ដេចគង់ស្ៅវត្តស្េត្រន ព្រង់ព្ាររធស្ោលភិក្ខុមួយរូប ានព្ាដ់
ព្រះធមមស្រដនាស្នះ មានពាក្្យថា យោ អត្ថកាមស្ស ដូស្ចនះជាស្ដើម ។
ស្ដចក្េីស្ោោភរបដ់ភិក្ស្ខុ នាះ នឹងមានជាក្់ច្ាដ់ក្នុងកាក្ជាត្ក្ (ចក្កវាក្ជាត្ក្) ក្នុង
នវក្និាត្ ។ ក្នុងព្ាស្នាះ ភិក្ទ
ខុ ាំងឡាយព្កាបរូលព្រះសាសាាថា បរិព្ត្ព្រះអងគដ៏ចស្ព្មើន
ភិក្ខុស្នះជាមនុដ្សស្ោោភ ។ លាំដាប់ស្នាះ ព្រះសាសាាព្ាដ់ដួរភិក្ខុស្នាះថា មាាលភិក្ខុ ានឮថា
អនក្ជាមនុដ្សស្ោោភឬ ។ ភិក្ខុស្នាះរូលថា រិត្មមនស្
ដូម្បីក្នុងកាលមុន អនក្ក្៏ជាមនុដ្សស្ោោភ ស្ព្ពាះស្

ើយ ព្រះអងគ ។ ព្រះសាសាាព្ាដ់ថា

ត្ុននស្ដចក្េីស្ោោភ អនក្ដល់ការអដ់េីវិត្

ដូម្បីបណ្ឌិត្ទាំងឡាយស្ដាយអាព្ដ័យអនក្ ក្៏វនា
ិ ដចាក្រីស្ៅរបដ់ខ្លួន ដូស្ចនះស្
ព្រង់នាាំអត្ីត្និទនមក្ថា

ើយ ស្រើប

2
ក្នុងអត្ីត្កាល

កាលព្រះារព្រ

មរត្តស្សាយរាេដម្បត្តិក្នុងនគរពារាណ្ដី

ព្រះ

ស្ពាធិដត្វស្ក្ើត្ក្នុងក្ាំស្ណ្ើត្ដត្វព្ពាប ។ ក្នុងព្ាស្នាះ ស្ដដឋីព្ក្ុងពារាណ្ដីឲ្យស្គរ្យួរ ក្ម្ចែង
ស្ដើម្បីការស្ៅជាដុខ្របដ់បក្្សី ក្នុងរីស្នាះៗ ស្ព្ពាះស្ដចក្េីព្ត្ូវការបុណ្្យ ។ ដូម្បីនាយព្គួរបដ់
ស្ដដឋីព្ក្ុងពារាណ្ដី ក្៏រ្យួរក្ម្ចែងមួយ ស្ៅនឹងផ្ទះាយរបដ់ខ្លួន ព្រះស្ពាធិដត្វដស្ព្មច
ការស្ៅក្នុងរីស្នាះ ។ ព្ពាបស្ពាធិដត្វស្នាះ ស្ចញស្ៅអាំរីព្រឹក្ ព្ាច់មដវងរក្អាហារ ស្

ើយ

ព្ត្ឡប់មក្ក្នុងស្រលោាច កាលស្ៅក្នុងរីស្នាះ ញាំងស្រលស្វោឲ្យអដ់ស្ៅយ៉ាងស្នះ ។
នងៃមួយ មានមក្ែក្មួយ កាលមក្ដល់ដាំបូលផ្ទះាយ ានធុាំក្លិនព្ត្ីនិងសាច់ស្
ស្ដចក្េីស្ោោភ គិត្ថា ស្យើងអាព្ដ័យនឹងអនក្ណា
រាំស្លើរីមិនឆ្ងាយ កាលរក្ស្មើល ស្

ើយស្ក្ើត្

ន៎ ស្រើបានព្ត្ីនិងសាច់ស្នះ ដូស្ចនះស្

ើយ ក្៏

ើញព្រះស្ពាធិដត្វមដលព្ត្ឡប់មក្ក្នុងស្រលោាចចូលស្ៅ

កាន់ផ្ទះាយ ស្រើបគិត្ថា ស្យើងអាព្ដ័យព្ពាបស្នះ នឹងានព្ត្ីនិងសាច់ គិត្យ៉ាងស្នះស្
ក្នុងនងៃមដែក្ មក្ែក្ស្នាះមក្អាំរីព្រឹក្ ក្នុងកាលព្រះស្ពាធិដត្វស្ចញស្ៅស្ដើម្បីរក្អាហារ ក្៏ស្
ស្ៅាមស្ព្កាយ ។ ព្រះស្ពាធិដត្វស្ពាលនឹងមក្ែក្ថា មនដមាាញ់ ស្ព្ពាះស្

ត្ុអវី អនក្ស្

ើយ
ើរ

ើរាមខ្្ុាំ ។

មក្ែក្ស្ពាលថា បរិព្ត្ស្ោក្មាាដ់ ខ្្ុាំស្រញចិត្តនឹងក្ិរិយរបដ់ស្ោក្ ចាប់រស្ី រលស្នះស្ៅ ខ្្ុាំ
នឹងបស្ព្មើស្ោក្ ។ ព្ពាបស្ពាលថា មនដមាាញ់ ស្ោក្មានអាហារដនរ ស្យើងមានអាហារដនរ
ស្ោក្មក្បស្ព្មើខ្្ុាំ នឹងលាំាក្ ។ មក្ែក្ស្ពាលថា បរិព្ត្ស្ោក្មាាដ់ កាលស្ោក្មដវងរក្អាហារ
ដូម្បីខ្្ុាំក្៏មដវងរក្អាហារ ខ្្ុាំនឹងស្ៅជាមួយស្ោក្ ។ ព្ពាបររួលថា លែស្

ើយចឹង ស្ោក្គប្បី

មិនព្បមារអដ់កាលទាំងរួងចុះ ។ ព្រះស្ពាធិដត្វឲ្យឱវារមក្ែក្យ៉ាងស្នះស្

ើយ កាលព្ាច់

ស្ៅកាន់រីស្ាចរ ានបរិស្ោគព្ាប់ស្មោជាស្ដើម ។ កាលព្រះស្ពាធិដត្វក្ាំរុងមដវងរក្អាហារ
មក្ែក្ស្

ើរស្ៅ ក្កាយដុាំអាចម៍ស្ា ចឹក្ដុីដត្វលែិត្ មអែត្ស្រញនផ្ទស្

ព្រះស្ពាធិដត្វ រួចស្ពាលថា បរិព្ត្ស្ោក្មាាដ់ ស្ោក្ព្ាច់ស្ៅ

ើយ ស្រើបមក្កាន់ដមាាក្់

ួដកាលស្

ើយ មិនគួរជាអនក្
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មានស្្ោះថា ស្ោោភក្នុងអាហារស្ឡើយ ដូស្ចនះ កាលព្រះស្ពាធិដត្វមដវងរក្អាហារ ស្
ក្នុងស្រលោាច មក្ែក្ (ក្៏ស្

ើរមក្ាម) ស្

ើយមក្

យ
ើ ចូលក្នុងស្រាងាយជាមួយនឹងព្រះស្ពាធិដត្វ ។

នាយចុងស្ៅស្ពាលថា ព្ពាបរបដ់ស្យើងនាាំដត្វដនរមក្ ដូស្ចនះស្រើបដាក្់ក្ាំស្ព្ាង ស្ដើម្បីមក្ែក្
ស្នាះ ។ ចាប់រីស្រលស្នាះ មក្ដត្វទាំង ២ ក្៏ានស្ៅក្នុងរីស្នាះ ។
នងៃមួយ មានមនុដ្សនាាំព្ត្ីនិងសាច់ជាស្ព្ចើន មក្េូនស្ដដឋី ។ នាយចុងស្ៅកាន់យក្ព្ត្ី
និងសាច់ស្នាះ ស្ៅរ្យួររុក្ក្នុងផ្ទះាយ ។ មក្ែក្ស្
ស្ោោភចង់ដុី ស្

ើញព្ត្ីនិងសាច់ស្នាះស្

ើយ ស្ក្ើត្ស្ដចក្េី

ើយគិត្ថា មដែក្ស្នះ ស្យើងនឹងមិនស្ៅកាន់រីស្ាចរស្រ ស្យើងនឹងដុីព្ត្ីនិង

សាច់ស្នះ ដូស្ចនះស្រើបស្ដក្ងៃូរអដ់មួយរាព្ត្ី ។ មដែក្ស្ឡើង ព្រះស្ពាធិដត្វកាលស្ៅមដវងរក្
អាហារ ានស្ពាលនឹងមក្ែក្ថា មនមក្ែក្ដមាាញ់ អនក្ចូរមក្ ។ មក្ែក្ស្ពាលថា បរិព្ត្ស្ោក្មាាដ់
ស្ោក្ចូរស្ៅចុះ ខ្្ុាំមានស្រាគឈឺស្ពាះ ។ ព្ពាបស្ពាលថា មនដមាាញ់ ស្្ោះថា ស្រាគឈឺស្ពាះ
មិនធ្លាប់មានដល់រួក្មក្ែក្ក្នុងកាលណាស្ឡើយ បណាាយមទាំង ៣ ននរាព្ត្ី ស្ដចក្េីឃ្លានមត្ង
ស្ក្ើត្ក្នុងយមនីមួយៗ ដូម្បីកាលស្លបព្បស្អះព្បរីប ការមអែត្របដ់មក្ែក្ទាំងស្នាះ រមមងមាន
មត្មួយស្ភលត្ អនក្ព្បម

លជាចង់ដុីព្ត្ីនិងសាច់ស្នះស្រដឹង អនក្ចូរមក្ ស្្ោះថាស្ព្គឿងបរិស្ោគ

របដ់មនុដ្ស ជារបដ់មដលអនក្ដុីានស្ដាយព្ក្ អនក្ក្ុាំស្ធវើយ៉ាងស្នះស្ឡើយ អនក្ចូរស្ៅរក្ចាំណ្ី
ជាមួយនឹងស្យើង ។ មក្ែក្ស្ពាលថា បរិព្ត្ស្ោក្មាាដ់ ខ្្ុាំមិនអាចចឹងស្រ ។ ព្ពាបស្ពាលថា ស្បើ
យ៉ាងស្នាះ អនក្នឹងព្ាក្ដស្ដាយក្មមរបដ់ខ្លួន អនក្ក្ុាំលុះក្នុងអាំណាចស្ោភៈ ចូរជាអនក្មិន
ព្បមារចុះ ព្រះស្ពាធិដត្វឲ្យឱវារមក្ែក្ដូស្ចនះស្

ើយ ក្៏ស្ៅមដវងរក្ចាំណ្ី ។

នាយចុងស្ៅាក្់មត្ងចមែិនព្ត្ីនិងសាច់ដ៏មបលក្

មដលមានព្បការស្ផ្្សងៗស្

ោេនៈបនតិច ស្ដើម្បីឲ្យចាំហាយស្ដាស្ចញ និងដាក្់មវក្ដមលស្លើគព្មបោេនៈ ស្

ើយ

ស្បើក្

ើយាត្់ស្ចញ

ខាងស្ព្ដ ឈរេូត្ស្ញើដ ។ ក្នុងខ្ណ្ៈស្នាះ មក្ែក្ស្អើត្ក្្ាលស្ចញរីក្ាំស្ព្ាង ដមលឹងស្មើលផ្ទះ

4
ាយ ដឹងថា ចុងស្ៅស្នាះស្ចញស្ៅស្

ើយ ស្រើបគិត្ថា ឥឡូវស្នះ ស្ដចក្េីព្ាថាារបដ់ស្យើងនឹង

ានដស្ព្មច ស្នះជាកាលស្ដើម្បីនឹងដុីសាច់ ស្យើងព្ត្ូវដុីសាច់ធាំ ឬដុីសាច់ត្ូច
ក្៏គិត្ស្

ន៎ ដូស្ចនះស្

ើយ

ើញថា ធមមាសាច់ត្ូច មិនអាចនឹងឲ្យនផ្ទស្រញស្ដាយឆ្ងប់ស្ឡើយ ស្យើងនាាំយក្ដុាំ

សាច់ធាំ មក្ដាក្់ក្នុងក្ាំស្ព្ាងស្

ើយស្ដក្ដុី គិត្យ៉ាងស្នះស្

ើយ ក្៏ស្

ើរស្ចញរីក្ស្ាំ ព្ាង ស្ៅរួន

ក្នុងស្រាងាយ ។ មក្ែក្ស្នាះស្ធវើដាំស្ឡងឲ្យោន់ឮ ព្ក្ិព្ក្ិ ។ នាយចុងស្ៅសាាប់ដាំស្ឡងស្នាះ
ស្

ើយ គិត្ថា ស្នះជាដាំស្ឡងអវី ស្រើបចូលស្ៅ ានស្

ើញមក្ែក្ ស្

ើយគិត្ថា មក្ែក្អាព្ក្ក្់ស្នះ

ចង់ដុីសាច់អែិនរបដ់មហាស្ដដឋី ស្យើងរដ់ស្ៅស្ដាយអាព្ដ័យនឹងស្ោក្ស្ដដឋី មិនមមនមក្ែក្
ពាលស្នះស្រ ព្បស្យេន៍អវីស្ដាយមក្ែក្ស្នះ ដូស្ចនះស្រើបបិរទារ ចាប់មក្ែក្ាន ដក្ស្រាមទាំងអដ់
យក្ខ្្ីព្ដដ់បុក្ជាមួយនឹងអាំបិលជាស្ដើម ព្បឡាក្់ស្ដាយអមពិលនិងរឹក្ស្ដាះេូរ យក្មក្ោប
ដរីរៈទាំងអដ់របដ់មក្ែក្ រួចស្ាះមក្ែក្ស្នាះស្ៅក្នុងក្ាំស្ព្ាង ។ មក្ែក្ស្នាះព្ត្ូវរុក្ខស្វរនាមាន
ព្បមាណ្ដ៏នព្ក្មលងព្គបដងកត្់ ស្ដក្ងៃួចងៃូរ ។
ព្រះស្ពាធិដត្វមក្ក្នុងស្វោោាច ស្

ើញមក្ែក្ស្នាះដល់នូវស្ដចក្េីវនា
ិ ដ ស្

យ
ើ ស្ពាល

ថា មនមក្ែក្ស្ោោភ អនក្មិនស្ធវើាមពាក្្យរបដ់ស្យើង ស្ព្ពាះអាព្ដ័យស្ោភៈរបដ់អនក្ ស្រើបអនក្
ដល់នូវស្ដចក្េីរុក្ខដ៏ធាំ ដូស្ចនះស្

ើយ ស្រើបស្ពាលាថាស្នះថា

យោ អត្ថកាមស្ស ហិតានុកមបិយោ, ឱវជ្ជមាយោ ន កយោត្ិ សាស្នំ;
កយោត្កស្ស វចនំ អកតា
វ ,ា អមិត្ហ
ត ត្ថត្គ
ថ យតាវ យស្ត្ិ។
បុគល
គ ណា កាលស្ោក្អនក្ព្ាថាាស្ដចក្តច
ី ស្ព្មើន អនុស្ព្ាះស្ដាយព្បស្យេន៍ រូនាន
ោ មិន
ស្ធវា
ើ មពាក្្យស្ព្បៀនព្បស្ៅ បុគល
គ ស្នាះរមមងស្ដក្ស្សាក្ស្ម ដូចមក្ែក្ាាំងស្ៅក្នង
ុ ក្ណាាបន់ ដនន
បុគល
គ ជាដព្ត្ូវ ស្ព្ពាះមិនស្ធវា
ើ មពាក្្យននដត្វព្ពាប ។

5
បណាាពាក្្យទាំងស្នាះ ពាក្្យថា ស្ព្ពាះមិនស្ធវើ ាមពាក្្យននដត្វព្ពាប ស្ដចក្េីថា មិនស្ធវើ
ាមពាក្្យស្ព្បៀនព្បស្ៅ មដលព្បក្បស្ដាយព្បស្យេន៍របដ់ព្ពាប ។ ពាក្្យថា រមមងស្ដក្ស្សាក្
ស្ម

ដូចមក្ែក្ាាំងស្ៅក្នង
ុ ក្ណាាបន់ ដននបុគល
គ ជាដព្ត្ូវ

ស្ដចក្េីថា

បុគគលស្នាះរមមងដល់

ស្ដចក្េីវិនាដធាំ ស្ដក្ស្សាយស្សាក្ ដូចជាមក្ែក្ស្នះមដលាាំងស្ៅក្នុងនដដព្ត្ូវ មដលជាអនក្ស្ធវើ
មិនជាព្បស្យេន៍ ជាអនក្ស្ធវស្ើ ដចក្េីរុក្ខឲ្យស្ក្ើត្ស្ឡើង ។
ព្រះស្ពាធិដត្វស្ពាលាថាស្នះស្

ើយ ក្៏ស្ពាលស្រៀត្ថា ឥឡូវស្នះ ស្យើងមិនអាចនឹង

ស្ៅក្នុងរីស្នះានស្រៀត្ស្រ ដូស្ចនះស្រើបស្

ើរស្ៅកាន់រីដនរ ។ ចាំមណ្ក្មក្ែក្ក្៏ានសាាប់ក្នុងរី

ស្នាះឯង ។ លាំដាប់ស្នាះ នាយចុងស្ៅយក្ក្ាំស្ព្ាងជាមួយនឹងមក្ែក្ស្នាះ ស្ៅស្ាះស្ចាលស្លើ
គាំនរដាំរាម ។
ព្រះសាសាាព្ាដ់ថា មាាលភិក្ខុ មិនមមនមត្ក្នុងកាលឥឡូវស្នះស្រ ដូម្បីកាលមុន អនក្ក្៏
ជាមនុដ្សស្ោោភមដរ ស្

ើយស្ដាយអាព្ដ័យស្ដចក្េីស្ោោភរបដ់អនក្ បណ្ឌិត្ទាំងឡាយក្៏ាន

សាបដូន្យចាក្រីលាំស្ៅមដរ ព្រះរុរធអងគាននាាំព្រះធមមស្រដនាស្នះមក្ស្

ើយ ព្រង់ព្បកាដ

អរិយដចែ ក្នុងកាលជារីបចែប់ននដចែៈ ភិក្ខុស្នាះានដស្ព្មចអនាាមិផ្ល ។ ព្រះសាសាាបនត
អនុដនធិ និងព្បេុាំជាត្ក្ថា
ត្ទា កាយកា យោលភិកខុ អយោស្ិ មក្ែក្ក្នង
ុ កាលស្នាះ ានមក្ជាស្ោលភិក្ខុ
ោោវយតា បន អហយមវ អយោស្ិិំ ចាំមណ្ក្ព្ពាប គឺ ត្ថាគត្ស្នះឯង ។
ចប់ ក្ស្ាត្ជាត្ក្ ៕
(ជាតកដ្ឋកថា សុ តន្
ខុទ្ក
៥៨ ទ្ំព័រ ១៩)
ត ប
ត ដ្ក
ទ ន្ិកាយ ជាតក ឯកកន្ិបាត អតថកាមវគ្គ បដ្កលេខ
ិ
ិ
លោយស.ដ្.វ.ថ.

