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អារមភកថា 
 លរឿងពុទ្នបផវេឋិ កដលជាពុទ្នភាសិេែបុងគមភរីលពះត្លេបិដែ ជា 
លសចែឋីខ្វីៗ ឆវូែលោយដុំ លោយអលនវើ, ែបុងអដឌែថា លទ្ើបល ើញមាន 
លសចែឋីពិសាឋ រ, ប៉ុកនឋែម៏និមានជាហូរកហប៉ុន្មយ នកដរ ។ ែបុងជំន្មនខ់ាង 
លលោយមែ លពះគនទរចន្មចាររទងំឡាយ បានកេងបែរណ៍្វលិសសជា 
លលចើន ដូចយ៉ងគមភរីជិនមហានិទន នងិ គមភរីបឋមសលមាភ ធិជាលដើម, 
លន្មះលទ្ើបមានលសចែឋីពសិាឋ រទែទ់្ងគាប លអ ។ េមែលទ្ៀេ ពួែអបែ 
សិែាបានបំលពួញលសចែឋីពីលរឿង កដលពសិាឋ រទងំលន្មះ ឱរជាលសចែឋី 
ខ្វីៗ លៅថា លរឿងពុទ្នបផវេថ។ិ ឯពាែរថា ពុទ្នបផវេថិលនះ លសូបលសចែឋី 
កវងឆ្ងង យណាស់ គឺដណំាលពីលរឿងលពះពុទ្នជាមាច ស់លយើង តងំពីចាប ់
លផឋើមែសាង ដរាបដល់បានលតស់ ចូលនិពាឝ ន នងិសាសន្មរបស់ 
លពះអងគ រហូេមែដល់សពឝត្ថងលនះ ។ លសចែឋពុីទ្នបផវេឋិកដលបំលពួញ 
ទងំលនះ លលចើនកេសរលសរចមវងេៗគាប  ពុំសូវលទ្ៀងទេ ់ ជាលហេុឱរ 
លំបាែដល់ោរសិែាត្នសិោា ោមែុលបុលេទងំឡាយែបុងែមភុជរដឌ ។ 
លោយលហេុលនះ បានជាខ្ញុខំ្ំលឆវៀេដែគមភរីជិនមហានិទន (ភាសា 
បាលី) នងិគមភរីបឋមសលមាភ ធ ិ (ភាសាលសៀម) និង លពះត្លេបិដែខាង 
វនិយ័ខ្វះ ខាងលពះសូលេខ្វះ លពមទងំអដឌែថា និងបែរណ៍្វលិសស 
ឯលទ្ៀេខ្វះ កដលសំកដងពីលរឿងលនះ មែលធៀបគាប  បំលពួញលសចែឋ ី
លរៀបលរៀងបានជាលសៀវលៅមយួឈុេលនះលឡើង មាន ៣ ភាគ គឺៈ 
ពុទ្នបផវេឋិែថាលនះ កដលសំកដងពីលរឿលពះពុទ្នជាមាច ស់លយើង តងំព ី
បឋមែបផដរាបដល់បានលតស់ ចូលនិពាឝ ន១, សងគីេបិផវេឋិ សំកដងព ី
បឋមសង្គគ យន្ម ដល់បញ្ចមសង្គគ យន្ម១, ពុទ្នលោសបផវេឋិ សំកដងព ី
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លពះពុទ្នលោសាចាររ កដលកលបលពះត្លេបិដែ ពីភាសាសីហឡៈ មែជា 
ភាសាបាលី កដលរាបជ់ាសង្គគ យន្មទ្ី៦, និងសង្គគ យន្មេៗ មែលទ្ៀេ 
ខ្វះ រហូេដល់មែឧេឋមសង្គគ យន្ម ឬឧេឋមសងគេីិ ែបុងែមភុជរដឌកដល 
ខ្ញុ ំអាចដឹងបានលន្មះ១, ទងំ៣ ភាគលនះ ជាលសៀវលៅ១លែុម កផបែខាង 
ពុទ្នបផវេឋិ ។ ភាគទ្ី ៣ គឺពុទ្នលោសបផវេឋិលន្មះ ពុទ្នសាសនបណ្ឍិ េរ 
បានលបាះពុមភចូលែបុងទ្សសន្មវដឋីែមភុជសុរយិ ឆ្ងប ១ំ៩៤៣ មឋងលហើយ, 
ខ្ញុ ំនឹងយែមែកែបកនទម លបាះពុមភេលៅលទ្ៀេ ។ ភាគទ្ី ១ គ ឺ
ពុទ្នបផវេឋិែថាលនះ ខ្ញុ ំបានលបាះពុមភមឋងព ី ព.ស.២៤៩២, ដល់មែ 
ព.ស.២៤៩៤ លនះ ខ្ញុ ំបានជូនលលាែ ប៊-ូប៉ូ ជួយ កែ លហើយខ្ញុ ំលបលគន 
លពះលេជលពះគុណ្លពះលគូសងឃសតទ  ប៉ុណ្រ-សុមាម ជ សូមឱរលលាែ 
យែលៅពិលលគាះ ពិនិេរកែជាថយីលទ្ៀទ្ ែបុងសំណាែស់លមឋចលពះមហា-
សុលមធាធិបេី (ជួន-ណាេ) សងឃន្មយែគណ្ៈមហានោិយ ។ 
សលមឋចបានពនរល់ ឱរកែលពមទងំពនិិេរល ើញថាលេឹមលេូវជាងមុន 
លទ្ើបខ្ញុ ំយែមែចាេោ់រលបាះពុមភលលើែទ្ីពីរលនះលទ្ៀេ សលមាបោ់រ 
សិែាែបុងសាលាបាលីរង នងិសាលាធមយវនិយ័ត្នែមភុជរដឌ ។ 
 លោយអានុភាពត្នលសចែឋីពាយមលនះ សូមលសចែឋីសុខ្ចលលមើន លែើេ 
មានដល់ខ្ញុ ំផង ដល់លែុមពុទ្នបរស័ិទ្កដលបានសិែានូវលរឿងលនះផង ។ 
     សូមលពះពុទ្នសាសន្ម លថកើងរងុលរឿងអស់ោលជាអកងឝងលៅលហាង ។ 
 
 ត្ថងពុធ ២ លែើេ កខ្លជសឌ ឆ្ងប លំថាះ លេីស័ែ ព.ស.២៤៩៤ 
        ស ៊ុមន ៍ 
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ព៊ុទ្ធប្បវត្ដិកថា 
_____៚_____ 
បណាមគាថា 

 
 ត្ថាគត្ំ ជិនំ ពុទ្ធំ  សទុ្ធវំស ំជិនុត្ដមំ 
 បារគុំ សពវធម្មា នំ  នត្វវ  បាបុបឃាត្កំ 
 វក្ខា មិ ត្សស ពុទ្ធសស ជនក្ខនំ មននារហ ំ
 វំស ំវំសតុ្ដមំ នធយយ ំ បីត្ិបានម្មជជវឌឍនំ ។ 
  
ខ្ញុលំពះែរុណាល យ្ ះសុមន្មចាររ នត្វវ  សូមលោប 

ថាឝ យបងគំលបណ្មរ ចំលពាះលពះពុទ្នេថាគេជិនលសី លទ្ង ់
មានលពះវងសដប៏រសុិទ្នឧេឋម ជាងអបែលបាជញទងំឡាយ 
លពះអងគដល់នូវលលេើយត្នធមទ៌ងំពងួ លពះអងគសមាវ ប ់
បងនូ់វបាប លហើយខ្ញុនឹំងកថវងសកមឋងនូវលពះន្មមលពះ 
វងសដឧ៏េឋមកដលជាបេ់ៗ គាប មែ ត្នលពះពុទ្នជាមាច ស់ 
អងគលន្មះ ជាទី្ន្មមំែនូវទឹ្ែចិេឋ ជាទី្ញុំងបីេិ និង 
បាលមាជជឱរចលលមើនលឡើង ដល់ជន្មនុជនទងំពងួ ។ 
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ទូ្លរ និទន 
  បុព្វេ កិរ គព្េសព្ ដ្ោ  ព្ោធិញ្ញោណំ នរាសព្ោ 
  ទិព្ោ ហុត្វោ មហាព្ោព្ោ សុព្មធបណឌិតេហព្ោ ។ 
 បានឮមែថា ោលពីលលពងន្មយ លពះសមាយ សមភុទ្ន 
ជានរាសភៈ ោលលពះអងគកសឝងរែនូវលពាធិញ្ញដ ណ្ លពះ 
អងគលទ្ងល់យនយែែំលណ្ើ េលែើេជាលពាហយណ៍្ លពះន្មម 
សុលមធបណ្ឍិ េ មានលទ្ពរសមផេិឋលលចើន, បានលះបង ់
លទ្ពរសមផេិឋ លចញលៅសាងផបួសបសួជាតបសឥសី 
លៅត្លពលហមពានឋ បានសលលមច្ន និងអភញិ្ញដ  
ចរលីលាមែតមអាោស បានល ើញបណាឋ ជនមរីលដរ-
ោសែំពុងលធឝើផវូវថបល់ លដើមផលីពះទ្សពលលទ្ងល់ពះន្មម 
ទី្បងករៈ លទ្ងល់ចញអំពីវហិារសុទ្សសនៈ ចូលលៅោន ់
នគរអមរវេី តបសឫសីែប៏ានទ្ទួ្លន្មទី្មយួែកនវង 
លដើមផលីធឝើលោយខ្វួនឯង ។ ោលលបើផវូវថបល់លន្មះ ពំុទន ់
សលលមចលៅលឡើយ, ជួនជាលពះសមាយ សមភុទ្នលទ្ងនិ់មនឋ 
មែ ។ តបសលោលកសផែខាវ  យុលំលើភែ ់ លបះខ្វួនលដែ 
លធឝើជាសាភ ន និមនឋលពះលទ្ងញ់ណ្ លពមទងំសងឃជា 
សាវែ័ ឱរជានល់លើខ្វួនឆវងភែល់ន្មះលៅ ។ លពះសាសាឋ  
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លទ្ងឆ់វងផុេពីភែ ់លហើយលទ្ងព់ាែរថា ‹‹ឯស ពុទ្ធង្កុនោ 
តបសលនះ ជាពុទ្នងកុរបណ្ឋូ លសារលពជញតញណ្ 
អំលណ្ើ ះេលៅ នឹងបានលតស់ជាលពះពុទ្ន លពះន្មម 
សិេទទ្នៈ›› ។ 
 តងំពីោលលន្មះ លរៀងរាបដរាបមែ លពះលពាធិសេឝ 
ជាមាច ស់លយើងទងំឡាយ ខំ្បំលពញបារមទីងំ ៣០ 
លបោរ ឥេមានសលមាែឱរអាែខ់ានអស់ោលលបមាណ្ 
បនួអសលងាយរ និង មយួកសនែបផ ដរាបមែទ្ល់នឹង 
ភទ្ធែបផលនះ ។ 

_________________ 
មហាសមមតិេង្សបរិព្ឆេទ ទី ១ 

  
 ែបុងោលជាខាងលដើមត្នភទ្ធែបផលនះ លពះបរម-
លពាធិសេឝជាមាច ស់លយើងទងំឡាយ លទ្ងល់ែើេជាលសឋច 
លពះន្មមមហាសមយេិលទ្វរាជ បឋមែសលេ លសាយ 
រាជសមផេិឋែបុងសែលជមភូទ្ឝីបលនះ, លទ្ងម់ានលពះរាជ-
ឱរសលពះន្មមលរាជរាជ, លពះបាទ្លរាជរាជលន្មះមានលពះ 
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រាជឱរសលពះន្មមវរលរាជរាជ, លពះបាទ្វរលរាជរាជលន្មះ 
មានលពះរាជឱរសលពះន្មមែលាណ្រាជ, លពះបាទ្ 
ែលាណ្រាជលន្មះ មានលពះរាជឱរសលពះន្មមវរ-
ែលាណ្រាជ, លពះបាទ្វរែលាណ្រាជលន្មះ មាន 
លពះរាជឱរសលពះន្មមមន្មន េុរាជ, លពះបាេមន្មន េុរាជ 
លន្មះ មានលពះរាជឱរសលពះន្មមសែកមន្មន េុ(

1

), លពះ 
បាទ្សែកមន្មន េុលន្មះ មានលពះរាជឱរសលពះន្មម 
ឧលបាសថរាជ, លពះបាទ្ឧលបាសថរាជលន្មះ មានលពះ 
រាជឱរសលពះមានវររាជ, លពះបាទ្វររាជលន្មះ មានលពះ 
រាជឱរសលពះន្មមឧបវររាជ, លពះបាទ្ឧបវររាជលន្មះ 
មានលពះរាជឱរសលពះន្មមម លទ្វរាជ បានលសាយ 
រាជសមផេិឋេលពះវងសជាលំោបម់ែ ។ លំោបពី់លន្មះ 
មែ លពះរាជវងានុវងស បានលសាយរាជសមផេិឋេៗ គាប  
ចនួន ៨៤.០០០ លពះអងគលទ្ៀេ លទ្ើបដល់មែឱោែវងស 
ទងំ ៣ លពះអងគ គឺ លពះបាទ្មឋមឱោែរាជ, 

                                              

1 -លពះបាទ្សែកមន្មន េុរាជលនះ កដលែបុងអដឌែថាធមយបទ្សំកដងថា ជាេួអងគលពាធសិេឝ 
មាច ស់លយើង, មានលពះជនយចំនួន ៣៦ េលពះឥស្រ្នធ ។ 
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ទុ្េិយឱោែរាជ, េេិយឱោែរាជ ។ លពះបាទ្េេិយ-
ឱោែរាជលនះ មានលពះមលហសី ៥ លពះអងគគឺ លពះន្មង 
ហោឌ  ១, លពះន្មងចិន្មឋ  ១, លពះន្មងជនឋុ ១, លពះន្មង 
ជាលិនី ១, លពះន្មងវសិាខា ១ ។ 

 លពះន្មងហោឌ  កដលជាអគគមលហសី មានលពះរាជ-
បុលេ ៤ លពះអងគគឺឱោែមុខ្រាជែុមារ១, ែរណ្ឍ រាជ-
ែុមារ១, ហេទនិិលែសីរាជែុមារ១, និបុររាជែុមារ១ និង 
លពះរាជធីត ៥ លពះអងគលទ្ៀេគឺ លពះន្មងបិយរាជែុមារ ី
១, សុបិយរាជែុមារ ី ១, អានន្មធ រាជែុមារ ី ១, វជិិត-
រាជែុមារ ី ១, វជិិេលសន្មរាជែុមារ ី ១, រមួលពះរាជបុលេ 
លពះរាជធីតទងំអស់បាន ៩ លពះអងគ ។ 
 ែបុងោលជាខាងលលោយមែ លពះន្មងហោឌ ជាអគគ-
មលហសីចមផងលទ្ងល់សាយលពះវលិាល័យលៅ ។ លពះ 
រាជាលទ្ងល់លើែមលហសីទី្២ ជាអគគមលហសីលឡើង ។ 
លពះអគគមលហសីថយីលនះ បានលពះរាជបុលតមយួលពះអងគ 
បានលពះជនយ ៥ កខ្ ែល៏ពះន្មងន្មលំៅគាល់លពះវររាជ-
បិត ។ លពះមហាែសលេលទ្ងម់ានលពះហឬទ្យ័លសបហា 
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លទ្ងល់តស់លពះរាជឱង្គក រថា ‹‹លយើងឱរពរន្មង, ន្មង 
លបាថាប អឝ ី ចូរឱរបានសលលមចដូចចិេឋ›› ។ លពះអគគ-
មលហសីែទូ៏្លសបងលពះរាជឱង្គក រថា ‹‹ខ្ញុមំាច ស់ចងប់ាន 
កេរាជសមផេិឋឱរែូនលនះ សូមលទ្ងល់ពះរាជទន ឱរបាន 
សលលមចដូចលបាថាប ›› ។ លពះរាជាែល៏ទ្ងឆ់អែែ់បុងលពះឱរា 
មានលពះរាជហឬទ្យ័ែនធះរា នឹងត្លថាដូចលមឋចែពំុ៏លែើេ 
លទ្ើបលតស់លពះរាជឱង្គក រឱរលពះរាជបុលេទងំ ៤ លពះអងគ 
មែជួបជំុលហើយលតស់ថា ‹‹ត្ហបាទងំឡាយ! បិត 
លជុលសមឋនឹីងអគគមលហសីលនះ, លបើដូលចបះចូរអបែទងំ-
ឡាយជួយ ពិចារាណា, លេើគួរឱរបិតថាដូចលមឋចលៅ 
វញិ?›› លពះរាជបុលតទងំ ៤ លពះអងគលោបបងគំទូ្លថា 
‹‹ពំុគួរលពះវររាជបិតបងស់ចចៈលទ្›› ។ លពះរាជាលតស់ 
ថា លបើដូលចាប ះ មានកេអបែទងំឡាយ លចញលៅត្លពសិន 
ចុះ, អបែទងំឡាយចងប់ានអឝ ី ែជ៏ញ្ជូ នយែលៅចុះ 
លលើែកេលលគឿងលបោបស់លមាបរ់ាជរលចញ ។ លពះរាជ-
បុលតទងំ ៤ លពះអងគ មានឱោែមុខ្រាជែុមារជា 
លបធាន បានថាឝ យបងគំលាលពះវររាជបិត និងលពះ 
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រាជវងានុវងស លទ្ងល់ពះែកនសងកថវងលពះសំលណាែ 
លសាែអាល័យ លហើយន្មគំាប លចញចាែរាជបុរ ី លពមទងំ 
លពះរាជភគិនីទងំ ៥ លពះអងគ និងបណាឋ ជនលបុលសី 
លចញលៅតមជាលលចើនបនឋគាប អស់មាគ៌ាចំនួន៣លយជន ៍
ែពំុ៏ទនអ់ស់ពពែួពលនិោយទងំលន្មះផង ។ 
 លពះរាជែុមារាែុមារទីងំអស់ លបឹែាគាប ថា ‹‹ពែួ 
លសន្មទហានមានចំនួនលលចើន លបើនឹងលៅចបងំដលណ្ឋើ ម 
យែនគរលសឋចសាមនឋរាជឯណានីមយួែប៏ាន, ប៉ុកនឋ 
លបលយជនអ៍ឝ ី លោយោរលបៀេលបៀនលគដូលចបះ, លហេុលនះ 
គួរលយើងលៅលៅឯត្លពលហមពានឋលៅចុះ›› លហើយែន៏្មគំាប  
សំលៅលៅត្លពលហមពានឋ ពិនិេររែទី្នដនលដើមផែីសាង 
លពះនគរថយី ។ 
 លគាលន្មះ លពះលពាធិសេឝជាមាច ស់លយើង លែើេែបុង 
លេែូលលពាហយណ៍្មហាសាលលពះន្មមែបិលលពាហយណ៍្ 
លះបងស់មផេិឋ លចញលៅសាងផបួសបសួជាតបសឫសី 
លៅែបុងអាលសមមយួ ន្មសំយយត្លពលហមពានឋ ។ 
ែបិលតបសលន្មះ លចះសាធ េជំ់ន្មញខាងភូមេិលវទិ្ា 
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សាគ ល់គុណ្និងលទសត្នកផនដីសពឝអលនវើ បានល ើញ 
ភូមភិាគលេងែ់កនវងលន្មះជាទី្មានជយ័លអ លលពាះថា លបើ 
សេឝសាហាវទងំឡាយ មានសីហៈនិងខាវ ជាលដើម 
លដញលមគឹលៅែឋី ឆ្ងយ លដញែណ្ឋុ រលៅែឋី ពស់លដញែកងកប 
លៅែឋី ដល់លៅលេងែ់កនវងលន្មះ, សេឝកដលឥេអណំាច 
ទងំលន្មះ អាចកបរគលមាមេនឹងសេឝកដលមានអំណាច 
វញិ, សេឝកដលមានអំណាច ែរ៏េថ់យលចញលៅទី្ 
ឯលទ្ៀេលៅ ។ 
 ោលលបើលពះរាជែុមារទងំឡាយ មានឱោែមុខ្-
រាជែុមារជាលដើម ែំពុងកសឝងរែទី្ែសាងលពះនគរ, ែ ៏
លពះែបិលតបសលបគល់ទី្បណ្ត សាលាលន្មះ ថាឝ យលពះ 
រាជា ។ ែសលេទងំលន្មះ លពមទងំពពែួពលលយធាែន៏្ម ំ
គាប ចាេោ់រែសាងនគរ លហើយតងំន្មមែរថា ‹‹ែបិល-
វេទុបុរ›ី› លោយលហេុថា ទី្លន្មះជាទី្អាលសមរបស់ 
ែបិលឥសី ។ 
 េពីលន្មះមែ អាមាេរ ៨ ន្មែ ់កដលលពះបាទ្ឱោែ 
បរមរាជបិតចាេម់ែជារាជបររិែស លដើមផលីមើលោរខុ្ស 
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លេូវត្នលពះរាជបុលតបុលេីទងំលន្មះ ែល៏បជំុពិភាែាគាប ថា 
‹‹លពះរាជែុមារាែុមារទីងំឡាយ បានចលលមើនវយ័-  
វឌណន្មោរលគបល់ពះអងគលហើយ, គួរលយើងលរៀបចំធឝីរាជា-
ភលិសែ›› លហើយែន៏្មគំាប លៅលោបបងគគំាល់ទូ្លលសបើរ 
លសចែឋីលន្មះ នឹងលពះរាជែុមារាែុមារលីគបល់ពះអងគ 
សលលមចលសចែឋីថាលេូវតងំលពះលជដឌភគិនី (លពះរាជធីត 
ចផង) ែបុងទី្ជាលពះមាត លេូវអភលិសែលពះរាជែុមារ 
ទងំ ៤ លពះអងគ ជាគូនឹងលពះរាជែុមារទីងំ ៤ លពះអងគ 
កដរ តមលំោប់ៗ គាប  លដើមផែំុីឱរមានសមមនិបជាេិ 
លចឡូែលចឡំលោយលលាហិេ ត្នជនកដលមនិបរសុិទ្ន ។ 
លពះរាជវងសលនះ មានន្មមបផញ្ដេឋថិា ‹‹សែររាជវងស›› 
បានលសាយរាជសមផេឋេិៗ គាប មែ ជាលលចើនជួរែសលេ 
ដរាបដល់លពះបាទ្សិវរិាជ, លពះបាទ្សញ្ជយរាជ និង 
លពះបាទ្លវសសនឋររាជ ។ ែបុងសិវរិាជវងសលនះ បានកែកលប 
ន្មមនគរែបិលវេទុ លៅថានគរលជេុេឋរវញិ ។ លពះបាទ្ 
លវសសនឋររាជ លសាយលពះទិ្វងគេលៅ លពះរាជឱរសលពះ 
ន្មមជាលី កដលបានរាជាភលិសែជាមយួនឹងលពះន្មង 
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ែណាា ជិន្ម ជាលពះែនិដឌភគិនី បានលសាយរាជសមផេឋ ិ
េលរៀងមែ មានលពះរាជឱរសលពះន្មមសិវវិាហនៈ, លពះ 
បាទ្សិវវិាហនៈមានលពះរាជឱរស លពះន្មមសីហសរ-
រាជ បានលសាយរាជេៗ មែ ១៦១.០០០ លពះអងគ 
លទ្ើបដល់មែរាជរលពះបាទ្ជយលសន ។ លពះបាទ្ជយ-
លសន មានលពះរាជបុលេលពះន្មមសីហហនុរាជ បាន 
រាជាភលិសែ ជាមយួនឹងលពះអគគមលហសីលពះន្មមន្មង 
ោញ្ចន្ម ជាែនិដឌភគិនីលពះបាទ្អញ្ជនៈ នគរលទ្វទ្ហៈ 
លហើយលទ្ងផ់្លវ ស់ន្មមនគរជាែបិលវេទុវញិ ។ លពះបាទ្ 
សីហហុមានលពះបុលត ៣ (2) លពះអងគគឺ សុលទន ទ្នៈ ១, 
សុលោក ទ្នៈ១, អមលិតឋ ទ្នៈ១, មានលពះរាជធីត ២ លពះ 
អងគគឺ លពះន្មងអមតិឋ  ១, បមតិឋ  ១ ។ ចំកណ្ែខាង 
ន្មងយលសាធរារាជបុលេីលពះបាទ្ជយលសន បានជា 
មលហសីលពះបាទ្អញ្ជនៈ មានលពះរាជបុលេី ២ លពះអងគ 

                                              

2

 -ែបុងបឋមសលមាភ ធថិា ៣ លពះអងគ; ពុទ្នបផវេឋិចបបខ់្វះថា ៥ លពះអងគគឺមានលធាលតទ្ន ១ 
 និលតទ្នៈ ១ លទ្ៀេ ។ ពុទ្នបផវេឋិរបស់សលមឋចលពះមហាសមណ្ៈ (ត្ថ) មាននយ័លែាណ្ៈ 
ពនរល់ថា លធាលតទ្នៈនងិ និលតទ្នៈមនិសូវលបាែដែបុងបរែណ៍្ទងំឡាយ បានជាែបុងចបប ់
ខ្វះថា លពះរាជបុលេលពះសីហហនុមានកេ ៣ លពះអងគ ។ 
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គឺ លពះន្មងមាយ ១, បជាបេី ១, រាជបុលត ២ 
លពះអងគគឺ សុបផពុទ្ន ១, ទ្ណ្ឍ បាណិ្ ១ ។ 

(ចបម់ហាសមយេិវងសបរលិចឆទ្ ទ្ី ១) 
________________ 

 
អាវាហបរិច្ឆេទ្ ទ្ី ២ 

(១) ត្ទា សហីហនោុជា អភិនសកំ ក្ខត្ុក្ខនម្ម 
ោលលន្មះលពះបាទ្សីហហនុរាជ មានលពះរាជហឬទ្យ័ 
លបាថាប នឹងអភលិសែសិរសុីលទន ទ្នរាជែុមារ លទ្ងឱ់រ 
អលញ្ជ ើញលពាហយណ៍្ ៨ ន្មែម់ែ លទ្ងល់តស់លពះរាជបញ្ញជ  
ឱរលៅកសឝងរែលពះរាជែញ្ញដ  លបែបលោយបញ្ច ពិធ-
ែលាណី្ និងលែាណ្ៈ ៦៤ លបោរ លទ្ើបលទ្ងល់ពះរាជ-
ទនលពះរាជលទ្ពរ ៨.០០០ ែហាបណ្ៈដល់លពាហយណ៍្ 
លពមទងំមណិ្បិលនននៈលហើយផ្លឋ ថំា លបើលពាហយណ៍្រែ 
បានខ្េឋិយែញ្ញដ , លេូវលបោបនូ់វលលគឿងលបោបល់នះជា 
សមាគ ល់។ លពាហយណ៍្ទងំ៨ន្មែែ់ទ៏្ទ្ួលលៅកសឝងរែ។ 
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 (២) ែបុងោលលន្មះ ន្មងសិរមីហាមាយ មាន 
មូលបណិ្ធិែុសលែសាង តងំអំពីសាសន្មលពះពុទ្ន 
វបិសសដីរាបមែ ន្មងបានមែលែើេជាលពះរាជធីត លពះ 
បាទ្អញ្ជនៈជន្មធិបរាជ ន្មងលបែបលោយបញ្ច ពិធ-
ែលាណី្និងលែាណ្ៈ ៦៤ លបោរ មានវយ័វឌណន្ម 
លពះជនយ ១៦ វសា ែបុងោលចិេឋមាសបុណ្ត មខីាងលដើម 
គិមារដូវ ន្មងន្មបំរវិារលសឋចលៅលែសាលែបុង្គឧទ្ាន ។ 
 (៣) ែបុងោលលន្មះ លពាហយណ៍្ទងំ ៨ ន្មែ ់ កដល 
លពះបាទ្សីហហនុរាជលតស់លលបើមែ ែល៏ដើរកសឝងរែែបុង 
នគរដត្ទ្ៗ មនិបាន លុះមែដល់លទ្វទ្ហនគរ ែល៏ដើរ 
លៅែបុងឧទ្ាន បានល ើញលពះន្មងសិរមីហាមាយ 
កដលលបែបលោយបញ្ច ពិធែលាណី្ និងលែាណ្ៈ 
៦៤ លបោរ, លពាហយណ៍្សនធន្មសាែសួរសពឝលគបល់ហើយ 
ែថ៏ាឝ យមណិ្បិលនននៈដល់លពះន្មង, លទ្ើបលៅោន ់
សំណាែល់ពះបាទ្ជន្មធិបរាជលោបទូ្លសពឝលសចែឋី ។ 
លពះបាទ្ជន្មធិបរាជលទ្ងល់ពមនឹងថាឝ យ ។ លពាហយណ៍្ 
ទងំឡាយ ែល៏េឡបល់ៅោនែ់បិលវេទុបុរ ី លោបបងគ ំ
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ទូ្លលសចែឋី ដល់លពះបាទ្សីហហនុរាជសពឝលគប ់
លបោរ ។  
 (៤) ែបុងត្ថងកដលលពាហយណ៍្មែដល់ ចំកណ្ែលពះ 
បាទ្សីហហនុរាជ លទ្ងល់ ើញសុបិននិមេិឋែបុងលវលា 
រាលេី ។ ឯសុបិននិមេិឋលន្មះលបាែដជាពីរលបោរ គឺលទ្ង ់
ល ើញថា រេនវមិានមយួមានជាន ់ ១៨ ផុះលឡើងអំពី 
ភូមភិាគែបុងទី្ពាែែ់ណាឋ លជមភូទ្ឝីប លៅដល់ភវគគលពហយ 
លបោរ ១, លទ្ងល់ ើញថា មានមហាគង្គគ មយួកវងលលៅ 
ត្លែលពែ ដល៏ដរោសលោយរលបៀបត្នរលែធ ំ មានអគគ-
បុរសមយួន្មែក់ដលលៅែបុងលបាសាទ្លន្មះ តែក់េង 
សំលៅនឹងចមវងនូវសេឝអមបលលន្មះ អំពីលលេើយអាយ 
លៅោនល់លេើយន្មយលបោរ ១ ។ 
 (៥) លពះបាទ្សីហហនុរាជ ោលបានលទ្ងល់ពះ  
សណាឋ បព់ាែរលពាហយណ៍្លោបបងគំទូ្លដូលចាប ះ លពះអងគ 
មានលពះរាជហឫទ្យ័រែីរាយ លទ្ងប់ង្គគ បឱ់រអាមាេរ 
តែក់េងមគគវថីិ អំពីែបិលវេទុបុរ ី លៅដល់លទ្វទ្ហនគរ, 
លពះអងគែយ៏ងលៅោនល់ទ្វទ្ហនគរ, លុះលៅដល់ 
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លុមភនិិវន័ឧទ្ាន ែជួ៏បនឹងលពះបាទ្អញ្ជនៈជន្មធិបរាជ 
លសឋចសនធន្មលោយលពះរាជឱង្គក រលផសងៗ លទ្ងល់តស់ 
បង្គគ បជ់ាងោរយ៉ងឯែ ឱរតែក់េងមហាលបាសាទ្នឹង 
លរៀបោរអភលិសែ ។ 
 ត្សា ឹ ខនណ្ ខ្ណ្ៈលន្មះ ែែ៏មផន្មោរដល់   
បណ្ឍុ ែមភលសិលាអាសន្មសលមឋចអមរសិ្រ្ន្មធ ធិរាជ; លទ្ង ់
អាវជជន្មោរលជាបចបស់នូវលហេុ លទ្ងប់ង្គគ បល់ៅ វសិស-
ែមយលទ្វបុលេឱរមែនិមយេិលបាសាទ្ ដល៏បែបលោយលលគឿង 
ឧបែរណ៍្ទងំពងួ ។ 
 (៦) លពះរាជានិងខ្េឋយិវងសទងំពីរលពះនគរ ែន៏្ម ំ
ពួែពលលៅលបជំុលរៀបមងគលោរ អភលិសែលពះរាជបុលត 
បុលេីែបុងលបាសាទ្ដល៏បលសើរជាលលសចោរ លហើយែ ៏
លេឡបល់ៅោនល់ពះនគរវញិ ។ 
 ចំកណ្ែខាងលពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្នៈ និងលពះន្មង 
សិរមីហាមាយលទ្វ ី ែឧ៏បោឌ ែលពះជនែលពះជននី 
លោយលគារព, លពះអងគលបេិបេឋែិបុងបញ្ចងគិែសីល និង 
ទ្សពិធរាជធម ៌ ១០ លបោរ តមបុរាណ្រាជបផលវណី្ 
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លគបល់បោរ ។ សហីហនុោជា លពះបាទ្សីហហនុរាជ 
លទ្ងល់ពះជរាទិ្វងគេលៅ លពះរាជឱរស និង លពះរាជ-
សុណិ្សា ខ្េឋយិវងស អមចាច មាេរទងំពួង ែល៏រៀបចំលធឝើ 
្បនែិចចបូជាលពះលភវើងលលសចលហើយ លពះបាទ្សិរ-ី
សុលទន ទ្នៈ លទ្ងល់សាយរាជសមផេិឋសបងលពះវររាជបិត 
ជាសុខ្លែសមែានឋលបលសើរ ។ 

(ចបអ់ាវាហបរលិចឆទ្ ទ្ី ២) 

________ 
អវទូិ្លរ និទន 

ត៊ុសិតបរិច្ឆេទ្ ទ្ី ៣ 
 (១) បនុពវ កិរ គនវសននាដ  នោធិញ្ញា ណំ្ 
នោសនោ បានឮមែថា លពះសមភុទ្នជានរាសភៈត្ន 
លយើងទងំឡាយ ោលកសឝងរែលពាធិញ្ញដ ណ្ លពះអងគ 
បាននូវពុទ្នពាែរណ៍្ អំពីសំណាែល់ពះពុទ្ន ២៤ លពះ 
អងគ មានលពះពុទ្នទី្បងករជាលដើម, លពះអងគឧសាហ៍ 
បំលពញ បារមធីម ៌ ៣០ លបោរ និងបរចិាច គ ៥ លបោរ 
ែបុងោលជាចលន្មវ ះលនះ ដរាបដល់បានពុទ្នពាែរណ៍្ 
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អំពីលពះពុទ្នែសសបជាបរលិយសាន ចំនួន ៤ អសលងាយរ 
និង ១ កសនែបផ ។ 
 (២) វនោ សតុ្វវ  នោធិសនត្វដ  បសានទ្ត្វវ ន-
មត្ដននា លពះបរមលពាធិសេឝល យ្ ះ ជាេិបាលភែិាុ បាន 
សាឋ បនូ់វពុទ្នពាែរណ៍្ ត្នលពះែសសបសមាយ សមភុទ្ន ែ ៏
តងំចិេឋត្នខ្វួនឱរលជះថាវ  ឧសាហ៍បំលពញនូវបារមធីម ៌
លុះចរុេចាែអេឋភាពលន្មះលហើយ ែអ៏លន្មធ លលៅែបុងភព 
េូចនិងភពធំ ដរាបមែដល់លែើេែបុងនគរលជេុេឋរ លទ្ង ់
ន្មមបផញ្ដេឋជិាលវសសនឋររាជ ។ លពះបាទ្លវសសនឋររាជ 
លទ្ងល់ពះរាជទននូវសេឋសេែមហាទន ដល់ពែួ 
យចែ ។ លេជានុភាពត្នទនរបស់លពះអងគ អាងញុងំ 
មហាលបឹថពីឱរញបញ័់រ លពះអងគលចញលៅសាងបពឝជាជ  
ជាឥសី គងល់ៅែបុងបណ្ត សាលាលទ្ៀបភបគិំរវីងកេ លពះអងគ 
បរចិាច គលពះរាជបុលតបុលេីភរយិជាែំពូលបារម ី ដល់ 
លពាហយណ៍្ លទ្ើបលពះអងគយងមែគងែ់បុងលពះនគរវញិ 
លុះអស់លពះជនយលសាយទិ្វងគេលៅ បានលៅលែើេែបុង 



 

=20=                                                                                 =20= 

-20- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

េុសិេបូរ ី លទ្ងល់ពះន្មមថា សនឋុសិេលទ្វបុលេ លសាយ 
នូវឥសសរយិយសដល៏បលសើរ ។ 
 (៣) អាយនុនា បរនិោសានន សនឋុសិេបរមលពាធិ-
សេឝ លពះអងគឋេិលៅែបុងេុសិេពិភព លុះអស់លពះជនយ 
លបមាណ្ ៤.០០០ ឆ្ងប ទិំ្ពឝ លេូវជា ៥៧ លោដិ និង ៦០ 
កសនឆ្ងប មំនុសស ែល៏ទ្វតកដលឋេិលៅែបុងចែកវាឡ 
ទងំមយួមុនឺ ចូលលៅអារាធន្មលោយពាែរថា ‹‹ោល 
លនះជាោលគួរដល់លពះអងគ សូមលពះអងគចរុេលៅលែើេ 
ែបុងត្ផធមាត បានលតស់ដឹងនូវផវូវលពះនិពាឝ នលហើយ 
ចមវងសេឝលលាែលពមទងំលទ្វត ឱររចួចាែវដឋ-
សងារ›› ។ 
 លពះបរមលពាធិសេឝលទ្ងល់ពះសណាឋ បល់ហើយ លទ្ង ់
រមលិលមើលនូវមហាវលិលាែនៈទងំ ៥ លបោរ គឺរមលិ 
លមើលនូវោល ១, លបលទ្ស ១, ទ្ឝីប ១, លេែូល ១, 
មាត ១, លទ្ើបឱរបដិញ្ញដ ដល់លទ្វតលហើយបញ្ជូ នលទ្វត 
ទងំលន្មះលៅ ។ 
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 (៤) ក្ខល ំ នទ្សញ្ច ទ្ីបញ្ច  កលុ ំ ម្មត្រនមវ ច 
លពះបរមលពាធិសេឝ កដលរមលិលមើលនូវមហាវលិលាែនៈ 
ទងំ ៥ លបោរលន្មះ លលពាះអាលស័យលហេុជាធមយតថា 
លបើោលណា សេឝមានអាយុលលចើនជាងមយួកសនឆ្ងប  ំ
លឡើងលៅ ថយេិចចុះពី ១០០ ឆ្ងប មំែ, ោលលន្មះ លពះ 
ពុទ្នមនិកដលចុះមែលែើេលទ្ ។ អាយុមនុសសយ៉ងលលចើន 
លេឹម ១ កសនឆ្ងប ,ំ យ៉ងេិចលេឹម ១០០ ឆ្ងប  ំលទ្ើបលពះពុទ្ន 
ចុះមែលែើេែបុងលលាែ ។ លពះលពាធិសេឝរមលិលមើលនូវ 
លបលទ្សលន្មះ ដផេិថា លពះពុទ្នមនិកដលលែើេែបុង 
បចចនឋបផលទ្សលទ្, បុគគលទងំឡាយមានយសលលចើន 
មានលពះពុទ្នជាលដើម រកមងលែើកេែបុងមជឈមិលបលទ្ស 
ប៉ុលណាត ះ ។ លពះលពាធិសេឝរមលិលមើលនូវទ្ឝីបលន្មះ 
លលពាះទ្ឝីបទងំ ៣ លពះពុទ្នមនិកដលលែើេ កេងលែើេកេ 
ែបុងជមភូទ្ឝីបមយួប៉ុលណាត ះ ។ លពះលពាធិសេឝរមលិលមើល 
នូវលេែូលលន្មះ ដផេិថា លពះពុទ្នមនិកដលលែើេែបុងទប, 
កេងលែើេកេែបុងលេែូលពីរ  គឺខ្េឋិយលេែូែ ១ 
លពាហយណ្លេែូល ១ ។ លពះលពាធិសេឝរមលិលមើលនូវ 
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មាតលន្មះ ដផេិថា លសីកដលជាពុទ្នមាតមនិកមនជា 
លសីលឡះលឡាះ មនិកមនជាអបែលលងសុរាជាលដើម, ឯ 
ពុទ្នមាតលន្មះ ជាលសីមានអភនីិហារែសាងមែអំពី 
អេីេភព មានបារមធីមប៌ំលពញលគប ់ ១ កសនែបផ 
លហើយ ។ 
 (៥) ចុនត្វ សកកកនុល ត្សា ឹបដិសនធឹ គនហស ិនសា 
សនឋុសិេលទ្វរាជលន្មះ រមលិលមើលនូវបញ្ចមហា-
វលិលាែនៈលលសចលហើយ លពះអងគចរុេចាែេុសិេពិភព 
មែោនយ់ែនូវបដិសននិ ែបុងត្ផធត្នន្មងសិរមីហាមាយ 
ន្មសែរលេែូល ែបុងត្ថងលពហសផេិ៍ លពញបូណ៌្ម ី កខ្ 
អាសាធ ឆ្ងប រំោ សឹងលបែបលោយមហនឋចឆរយិៈ 
អសាច ររលផសងៗ ។ 

(ចបេុ់សិេបរលិចឆទ្ ទ្ី ៣) 

_______________ 
គោា ភិនិកាមនបរនិចេទ្ ទ្ី ៤ 

 (១) ត្ទា កិរ មហាម្មោ បុនរ បុណ្ណ មីទ្ិវសនត្វ 
បានឮមែថា ែបុងោលមុន ៧ ត្ថង អំពីត្ថងលពញបូណ៌្ម ី
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កខ្អាសាធលន្មះ មហាជនែបុងនគរែបិលវេទុលន្មះ 
បបលួគាប លលងមលហាលសព ។ ឯន្មងសិរមីហាមាយ 
ែត៏ែក់េងោយ លោយលលគឿងសុគននវលិលបនៈ លហើយ 
លែសាលនែាេឋឫែសអស់ ៧ ត្ថង ដល់ត្ថងបុណ្ត មលីវលា 
លពឹែ ន្មងលទ្វលីសងល់លសចលហើយ ែប៏រចិាច គលទ្ពរចំនួន 
៤ កសនែហាបណ្ៈ ឱរជាទន ន្មងលសាយលសច     
ែស៏មាទនឧលបាសថសីល លហើយលឡើងផធំលលើ 
សិរសីយន្ម ។ 
 (២) បចចូសសមនយ លុះដល់បចចូសសមយ័ លពះ 
ន្មងលទ្វបីានល ើញសុបិននិមេិឋ ។ ឯសុបិននិមេិឋលន្មះ 
ន្មងល ើញថា ‹‹ចាេុមយហារាជទងំ ៤ មែលលើែលពះ 
ន្មងទងំសិរសីយន្ម ន្មលំៅោនត់្លពហិមវនឋលហើយតងំ 
ទុ្ែលលើមលន្មសិលាដធំ៏ លបមាណ្ ៦០ លយជន ៍ ខាង 
លលោមលដើមរាងំធំមយួ ែំពស់ ៧ លយជន;៍ ោលលន្មះ 
ន្មងលទ្វទីងំឡាយ របស់មហារាជទងំលន្មះ មែ 
អលញ្ជ ើញលពះន្មងលៅលសងទឹ់្ែែបុងលសះអលន្មេេឋ ដុះ 
ជលមះលពះោយថាឝ យលពះន្មង លហើយលាបលោយ 
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គននវលិលបនៈជាទិ្ពឝ; ែបុងទី្ជិេលសះលន្មះមានភបលំបាែ ់
មយួ មានសុវណ្ត វមិាន ១ ឋេិលៅលលើភបលំបាែល់ន្មះ; 
ន្មងលទ្ពធីតែអ៏លញ្ជ ើញលពះន្មង លៅឱរផធំែបុងសុវណ្ត -
វមិាន ឱរយែលពះសិរលៅទិ្សខាងលែើេ; ែបុងទី្ជិេ 
រជេបពេ៌លន្មះ មានសុវណ្ត គិរ ី ១; មានលសេហេទ ី ១ 
លតចច់រលលើសុវណ្ត បពេ៌ ចុះចាែសុវណ្ត គិរមីែ លឡើង 
លលើរជេបពេ៌; លសេហេទលីន្មះ មានលបលមាយោនយ់ែ 
នូវលសេបទុ្មជាេិ បនវឺនូវលោញ្ចន្មទ្ ចូលមែែបុង 
សុវណ្ត វមិាន លដើរលបទ្ែសណិ្លពះន្មង ៣ ជំុ លហើយ 
ហាែបី់ដូចជា ចូលលៅែបុងឧទ្រលបលទ្សខាងសាឋ ំ›› ។ 
លពះបរមលពាធិសេឝចុះចាបប់ដិសននិែបុងោនលន្មះ ។ 
 (៣) ទ្វឹត្ដឹសបុពវនិមិត្វត និ បុពឝនិមេិថ ៣២ លបោរ 
មានែមផន្មទ្លលាែធាេុជាលដើម មានឱភាសភវទួឺ្លៅ 
ជាទី្បំផុេ លដើមផសំីកដងនូវគុណ្លន្មះៗ ែល៏ែើេលឡើង 
ែបុងោលលន្មះ ។ ោលលបើរាលេីភវលឺឡើង, លពះន្មងែ ៏
យងលៅលោបបងគទូំ្លសួរនូវសុបិននិមេិឋលន្មះ ដល់ 
លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្នៈ ។ លពះអងគលទ្ងល់តស់ឱរ   



 

=25=                                                                                 =25= 

-25- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

រាជបុរសលៅអលញ្ជ ើញលពាហយណ៍្មែទយ ។ លពាហយណ៍្ 
លសាេែល៏ធឝើទំ្ន្មយតមលបលភទ្លគបល់បោរ ។ 
 (៤) នសា គពាំ ធានរនដី ោលលពះន្មងលទ្វលីទ្ងគ់ភ,៌ 
ចាេុមយហារាជទងំ ៤ ែបុងចលែវាឡលនះ មានលពះហសឋ 
ោនល់ពះខានម់ែជួយ រែា, មនិលេឹមកេលសឋចទងំ ៤ 
ែបុងចែកវាឡលនះប៉ុលណាត ះលឡើយ សូមផចីាេុមយហារាជ 
ទងំ ១ មុនឺចលែវាឡ ែម៏ានលពះហសឋោនល់ពះខាន ់
មែជួយ អភបិាលបីបាចរ់ែាលពះន្មង ជាពុទ្នមាតកដរ 
ដរាបដល់លគប ់១០ កខ្ជាែំណ្េ ់។ 
 ចំកណ្ែខាងលពះលពាធិសេឝកដលលៅែបុងឧទ្រ លពះ 
អងគកពនលពះកភបនកបរលពះភស្រ្ែឋ លៅខាងលពះឧទ្រលពះ 
មាត លពះបិដឌិកបរលៅខាងបិដឌិលពះមាត មនិដូចជាសេឝ 
ទងំឡាយដត្ទ្លឡើយ ។ 
 (៥) សា បរបិុណ្ណ គនោា  លុះន្មងលទ្វមីានគភ ៌
បរបូិណ៌្ែម៏ានលបាថាប នឹងយងលៅោនល់ទ្វទ្ហនគរ ជា 
ជាេិភូមតិ្នខ្វួន លទ្ើបលៅលោបបងគំទូ្លដល់លពះភសាឋ  ។ 
លពះរាជាលទ្ងអ់នុញ្ញដ េលហើយ លទ្ងល់តស់លពះរាជបញ្ញជ  
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ឱររាជអាមាេរតែក់េងនូវរាជវថីិជាទី្លៅ តងំពីនគរ-
ែបិលភសឋុ ដរាបដល់នគរលទ្វទ្ហៈ ។ លុះដល់ 
បុពឝណ្ា សមយ័ ត្ថងបុណ្ត មតី្នកខ្វសិាខ្ លពះន្មងលទ្វ ី
លោបថាឝ យបងគំលាលពះភសាឋ  លសឋចលៅលោយសុវណ្ត -
សិវោិ (វមាស) ដល់លុមភនិិវនុយាន ជាចលន្មវ ះត្ន 
នគរទងំពីរ គឺនគរែបិលភសឋុ ១ លទ្វទ្ហៈ ១ ។ 
 (៦) សា នទ្វី សាលវនំ បសសនដី លពះន្មងលទ្វ ី
ោលបានទ្សសន្មសាលវន័ ែម៏ានលពះហឫទ្យ័ចង ់
ចូលលៅលបពាេែបុងត្លពលន្មះ ។ រាជអាមាេរែអ៏លញ្ជ ើញ 
លពះន្មងចូលលៅ ។ លពះន្មងយងលៅដល់ខាងលលោម 
លដើមសាលលពឹែសលហើយ ែម៏ានលពះរាជហឬទ្យ័ ចង ់
លតងកមែសាលលពឹែស មនិអាចនឹងល្ងលពះហសឋ 
លៅចាបប់ានលឡើយ ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ កមែសាលលពឹែស 
ែទ៏្នល់ទរចូលមែឱរលពះន្មងចាប ់ ។ ោលលពះន្មង 
ែំពុងចាបនូ់វកមែសាលលពឹែស, ខ្រល់ែមយជជវាេែែ៏លលមើែ 
លឡើង ។ ជនទងំឡាយបានដឹងលហេុ ែយ៏ែលពះ 
សននិយលៅបិទ្បាងំលលោមលដើមសាលលពឹែស លហើយ 
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លចញមែខាងលលៅ ។ លទ្វតទងំ ១ មុនឺលលាែធាេុ 
ែម៏ែលបជំុលពមែបុងទី្លន្មះ ។ លពះលពាធិសេឝែល៏បសូេ 
ចាែលពះឧទ្រត្នលពះមាត មានលពះោយដប៏រសុិទ្នលអ 
ែបុងឆ្ងប ចំ កខ្វសិាខ្ ត្ថងសុលែ លពញបូណ៌្មលីន្មះ ។ 
 (៧) ត្សា ឹ ខនណ្ ែបុងខ្ណ្ៈកដលលពះលពាធិសេឝ 
លបសូេលន្មះ មានទ្រទឹ្ែលៅឋ លេជាែហូ់រធាវ ែចុ់ះមែ 
លាងមនធិលគភ ៌ ។ សុទន វាសមហាលពហយទងំ ៤ អងគ 
ែចុ៏ះមែទ្ទ្ួលលពះលពាធិសេឝលោយបណាឋ ញមាស ។ 
ចាេុមយហារាជទងំ ៤ ែទ៏្ទួ្លពីមហាលពហយ ។ ពួែលសី 
សបំទ្ទួ្លពីចាេុមយហារាជលៅលទ្ៀេ ។ ឯមហាបុរសែ ៏
ចុះចាែហតទ លសីសបំ លទ្ងឈ់រលលើភូមភិាគលោយលពះ 
បាទ្ទងំពីរ ។ មហាលពហយែយ៏ែលសឝេចឆល័េមែលបើែ 
បាងំថាឝ យ ។ សុយមលទ្វរាជែយ៏ែវាលវជិនី មែបែ ់
ថាឝ យ ។ លទ្វបុលេមយួអងគោនយ់ែកែវ ៧ លបោរ ។ 
លទ្វបុលេ ១ អងគោនយ់ែសុវណ្ត បាទុ្ោ ។ លទ្វបុលេ ១ 
អងគោនម់ែុដលលគឿងែែុធភណ្ឍ ទងំ ៥ ។ លន្មះល ើញ 
លបាែដដល់កភបែមនុសស ។ 
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 (៨) ឧត្ដោភិមុខា មហាបុរនិសា មហាបុរសលទ្ង ់
ឈរលលើភូមភិាគកបរលពះភស្រ្ែឋលៅោនទិ់្សឧេឋរ យង 
លៅបាន ៧ ជំហាន លហើយលពាលអាសភវិាចា, លទ្ង ់
យងលៅលលើកផនដី លបាែដដូចជាយងលៅលោយ 
អាោស, លពះោយមនិបានបិទ្បាងំលោយសំពេ ់
លបាែដដូចជាលទ្ងល់បោបសំ់ពេ ់ និងលលគឿងអាភរណ្ៈ 
ទងំពងួ, លពះអងគជាែុមារេូច លបាែដដូចជាមនុសសធ ំ
អាយុ ១៦ ឆ្ងប  ំ។ 
 (៩) ត្សា ឹ ជាត្ទ្ិវនស ែបុងត្ថងកដលមហាបុរស 
លបសូេលន្មះ មានសហជាេវេទុ កដលលែើេលពមែបុងត្ថង 
លន្មះ ៧ គឺ ន្មងពិមាភ  ១, លពះអាននធជាបុលេត្នលពះ 
សុលោក ទ្នៈ ១, ន្មយឆនបអាមាេរ ១, ោឡុទយី-
អាមាេរ ១, ែណ្ឌ ែរាជអាជាលនយរ ១, លដើមមហា-
លពាធិលពឹែស ១, ែំណ្បល់ទ្ពរទងំបនួ ១ ។ ែំណ្ប ់
លទ្ពរមយួល យ្ ះសងានិធិ មានសំណំុ្មាេមូ់លជំុវញិ ១ 
គាវុេ ។ មយួល យ្ ះឯលនិធិ មានសំណំុ្មាេមូ់លជំុវញិ 
ែនវះលយជន ៍។ មយួល យ្ ះឧបលនិធិ មានសំណំុ្មាេ ់
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មូលជំុវញិ ៣ គាវុេ ។ មយួល យ្ ះបុណ្ឍ រែីនិធិ មាន 
សំណំុ្មាេមូ់លជំុវញិ ១ លយជន ៍ ។ ជលលៅរហូេដល់ 
ទី្បំផុេត្នកផនដីដូចគាប ទងំ ៤ ។ ែបុងោលលន្មះ ពួែ 
ខ្េឋយិទងំពីរនគរ ែល៏ែើេបីេិលសាមនសស អលញ្ជ ើញ 
មហាបុរស លពមទងំលពះជននីលេឡបចូ់លលៅែបុងលែុង 
ែបិលវេទុវញិ ។ 

(ចបគ់ពាម ភនិិែាមនបរលិចឆទ្ ទ្ី ៤) 
______________ 

 

លកាណ្បរគិគហណ្បរនិចេទ្ ទ្ី ៥ 
  
(១) ត្ំ ទ្ិវស ំ ត្វវត្ដឹសា នទ្វា អត្ដមនា 

ែបុងត្ថងកដលមហាសេឋលបសូេលន្មះ លទ្វតទងំឡាយ 
កដលលៅែបុងតវេឋងិសពិភព មានសលមឋចអមរសិ្រ្ន្មធ ធិរាជ 
ជាលដើម មានលពះទ្យ័លេែអរចរចាដល់គាប នឹងគាប ថា 
‹‹លពះរាជបុលេ របស់លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្នមហារាជ 
កដលលបសូេលន្មះ នឹងបានលតស់ជាលពះសពឝញ្ដុ ពុទ្ន 
លទ្ងនឹ់ងសំកដងធមយចលែ, លយើងនឹងបានល ើងនូវលពះពុទ្ន 



 

=30=                                                                                 =30= 

-30- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

មនិខាន›› លទ្ើបលទ្វតទងំឡាយ ែប៏បលួគាប ថាឝ យពរ 
ស័ពធសាធុោរ លធឝើសោក របូជាលលចើនត្លែកលង ទួ្លៅទងំ 
លទ្វលលាែ ។ 
 (២) ត្សា ឹសមនយ ក្ខឡនទ្វិនោ នាម ត្វបនសា 
ែបុងសមយ័លន្មះ តបសល យ្ ះោឡលទ្វលិ ជាអបែបាន 
នូវអដឌសមាបេឋ ិ មានឫទ្និលលចើន ជាជីេុនលពះបាទ្សិរ-ី
សុលទន ទ្នៈ បានឮពាែរលទ្វតដូលចាប ះ ែល៏ចញចាែទិ្វា-
វហិារ ចុះចាែលទ្វលលាែ មែោនសំ់ណាែល់ពះបាទ្ 
សិរសុីលទន ទ្នៈ ដល់លហើយែថ៏ាឝ យលពះពរសួរថា ‹‹បុលេ 
មហារាជលបសូេលហើយឬ? អាតយ ភាពចងល់ ើញ›› ។ 
លពះរាជាលទ្ងល់តស់លពះរាជបញ្ញជ  ឱរន្មលំពះរាជបុលេមែ 
លដើមផឱីរថាឝ យបងគំលពះតបស ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ លពះបាទ្ 
ទងំពីរត្នលពះមហាសេឋ ែល៏េឡបល់ៅជាលបេិសាឌ នលលើ 
ជោតបសវញិ ។ តបសល ើញលហេុជាអសាច ររ ែ ៏
លលោែចាែអាសនៈលធឝើអញ្ជ លីលទ្លពះបាទ្មហាសេឋ ។ 
លពះវរបិតទ្េល ើញលហើយ ែល៏ធឝើអភវិនធន្មោរលពះរាជ-
ឱរសលោយលសចែឋីសមាគ ល់ថា ដូចជាមហាលពហយ ។ 
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 (៣) ត្វបនសា លកាណ្សមបត្ដឹ ទ្ិសាវ  តបសបាន 
ល ើញនូវចរណ្លែាណ្សមផេឋតិ្នលពាធិសេឝ ។ ែ ៏
ពិចារណាថា ‹‹លពះរាជែុមារលនះបានលតស់ឬលទ្?›› 
លទ្ើបដឹងចបស់លោយញណ្ថា ‹‹លពះរាជែុមារលនះនឹង 
បានលតស់ជាលពះពុទ្នមនិមានសងសយ័លឡើយ›› លុះដឹង 
ដូលចបះលហើយ ែល៏សើចលហើយលេឡបជ់ាយំវញិ ។ មនុសស 
ទងំឡាយសួរលហេុលន្មះ ។ លទ្ើបតបសលបាបល់ហេុ 
លន្មះថា កដលអាតយ លសើចលន្មះ លោយលសចែឋីលលេែអរ 
នឹងលពះអយរបុលេលនះបានលតស់ជាលពះពុទ្ន, កដល 
អាតយ យំលន្មះ លោយគំនិេគិេអាណិ្េខ្វួនថា ជាមនុសស 
ឥេភព័ឝ មនិបានទនល់ពះអយរបុលេ កដលនឹងបាន 
លតស់ជាលពះពុទ្ន ។ 
 (៤) ត្នត្វ ត្វបនសា លំោបល់ន្មះ តបស 
ពិចារណាេលៅលទ្ៀេ បានល ើញន្មឡែៈជាែយួយថា 
នឹងបានទន,់ លទ្ើបថាឝ យលពះពរលាលៅោនសំ់ណាែ ់
បអូនលសីត្នខ្វួន ដល់លហើយែឱ៏រលៅន្មឡែែុមារមែ, 
ោលលបើន្មឡែែុមារមែដល់លហើយ, តបសលបាបថ់ា 
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‹‹មាប លបាន្មឡែៈ, លពះរាជឱរសត្នលពះបាទ្សិរ-ី
សុលទន ទ្នៈនឹងបានលតស់ជាលពះពុទ្ន, បាឯងនឹងបាន 
ទនល់ពះអងគ, ចូរបាឯងបសួែបុងត្ថងលនះចុះ›› ។ ន្មឡែ-
ែុមារ បានសាឋ បព់ាែរឪពុែធំលហើយែទ៏្ទួ្លលពម លទ្ើប 
ផគងអញ្ជ លីលឆ្ងភ ះលៅរែលពះលពាធិសេឝថា ‹‹បុរសឯណា 
ជាឧេឋមបុគគលែបុងលលាែ, បពឝជាជ របស់ខ្ញុឧំទ្ធសិចំលពាះ 
បុរសលន្មះ›› លហើយឱរលគលោរសែនិ់ងពុែចង្គក រ លសវៀែ 
ដណ្ឋ បសំ់ពេោ់សាយ ៍ លចែបាលេែបុងលសាវ ែ សាភ យ 
ចូលលៅលៅលធឝើសមណ្ធម ៌ ែបុងត្លពលហមពានឋ(3) ។ 
ចំកណ្ែតបស លុះលធឝើមរណ្ោលលៅ ែប៏ានលៅលែើេ 
ែបុងអរូបភព ។  
 (៥) នោធិសនត្វដ  បញ្ញច ហ ំ និកាននាដ  ចំកណ្ែលពះ 
បរមលពាធិសេឋ រាបអំ់ពីត្ថងលបសូេមែបាន ៥ ត្ថង លពះ 
វររាជបិតលទ្ងនឹ់ងថាឝ យលពះន្មម លទ្ើបលទ្ងឱ់រតែក់េង 
រាជពិភព លរាយរាយលោយបុបពជាេិមានលាជជាគលមប ់

                                              

3 -ែបុងគមភរី ឯែនិបាេជាេែ, គមភរីអដឌែថាធមយចែកបផវេឋនសូលេ, គមភរីជិនមហានទិន 
មានលសចែឋីលេវូគាប ដូលចបះកេកបបមយួ ។ 
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៥, លពះរាជាឱរតែក់េងមធុបាយស លទ្ើបលទ្ងឱ់រលបជំុ 
ខ្េឋយិៈ និង លពាហយណ៍្លសន្មលបមុខាមាេរ ែបុងរាជ-
និលវសន,៍ លពះរាជាឱរអលញ្ជ ើញលពាហយណ៍្ ១០៨ ន្មែ ់
មែគងល់លើអាសនៈ អង្គគ សលោយភតឋ ហារដល៏បណី្េ 
លលសចលហើយបញ្ជូ នលៅ ទុ្ែកេលពាហយណ៍្ ៨ ន្មែ ់កដល 
មានន្មមលបាែដគឺ រាមលពាហយណ៍្១, លែាណ្លពាហយណ៍្ 
១, យញ្ដ លពាហយណ៍្ ១, ធជលពាហយណ៍្ ១, សុលភាជ-
លពាហយណ៍្១, សុទ្េឋលពាហយណ៍្១, សុយមលពាហយណ៍្១, 
លោណ្ឍ ញ្ដ លពាហយណ៍្ ១, សុទ្នសឹងជាអបែលចះចាសំាធ េ ់
ែបុងត្លេលវទ្ជាងលពាហយណ៍្ទងំពួង ។ 

 (៦) សត្ដ ប្ោហាណា លពាហយណ៍្ទងំឡាយ ៧ 
ន្មែ ់លលើលលមាមត្ដពីរលហើយទយលោយចំកណ្ែពីរថា 
‹‹បពិលេលពះសមយេិលទ្ព ែុមារកដលលបែបលោយមហា-
បុរសិលែាណ្ៈ ៣២ លបោរលនះ សឹងលបែបលោយគេិ 
ពីរលបោរ គឺលបើែុមារលៅលគបល់គងលគហោឌ ន នឹងបាន 
លសាយរាជសមផេឋជិាលសឋចចលែ លបែបលោយធម,៌ លបើ 
លចញលទ្ងប់ពឝជាជ  នឹងបានលតស់ជាលពះអរហំ សមាយ -
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សមភុទ្នែបុងលលាែ ។ ព្តសំ បន ទហព្រា ព្ោណឌព្ញ្ញោ 
ចំកណ្ែលោណ្ឍ ញ្ដ លពាហយណ៍្ កដលលែយងជាងលពាហយណ៍្ 
ទងំឡាយលន្មះ បានល ើញនូវលែាណ្ៈលហើយែល៏លើែ 
លមាមត្ដមយួទយថា ‹‹ែុមារលនះ ពំុកមនលៅលគបល់គង 
លគហោឌ នលទ្, ពិេជានឹងបានលតស់ជាលពះពុទ្ន 
លបាែដ›› ។ 

(ចបល់ែាណ្បរគិគហណ្បរលិចឆទ្ ទ្ី ៥) 
_______________ 

 

ោជាភិនសកបរនិចេទ្ ទ្ី ៦ 
  
(១) អថសស នាមំ គណ្ហ នាដ  សពវនោកសស 

អត្ថសទិ្ធកត្វដ  សទិ្ធនត្វថ ត្ិ នាមំ អកំស ុ ោលលន្មះ 
លពាហយណ៍្ទងំឡាយ ែថ៏ាឝ យលពះន្មមដល់លពាធិសេឝ 
ថា ‹‹សិទ្នេទែុមារ›› លលពាះលហេុលពះលពាធិសេឝ ជាអបែ 
សលលមចនូវលបលយជនដ៍ល់សេឝលលាែទងំពងួ ។ លុះ 
ោលជាចំកណ្ែខាងលលោយមែ លពាធិសេឝបានលពះ 
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ន្មមថាលគាេម លោយអណំាចត្នលគាេមលគាលេ ។ លពះ 
រាជាលទ្ងល់តស់សួរលពាហយណ៍្ថា បុេឋរបស់លយើងល ើញ 
នូវអារមយណ៍្ដូចលមឋច លទ្ើបលចញលៅបសួ? លពាហយណ៍្ 
ទងំឡាយលោបទូ្លថា លពះរាជបុលេត្នលពះអងគបាន 
ល ើញនិមេិឋ ៤ លបោរ គឺមនុសសជរា ១, មនុសសឈ ឺ១, 
មនុសសសាវ ប ់១, អបែបសួ ១ ។ 
 (២) ត្ំ សតុ្វវ  ោជា លពះរាជាលទ្ងល់ពះសណាឋ ប ់
ពាែរលពាហយណ៍្លោបទូ្លលហើយ លទ្ើបបង្គគ បរ់ាជ-
អាមាេរថា ‹‹តងំអំពីត្ថងលនះលៅ អបែទងំឡាយែំុឱរ 
មនុសសមានសភាពយ៉ងលនះ ចូលមែោនទី់្ជិេែូន 
លយើងលឡើយ›› លហើយលទ្ងត់ងំទុ្ែនូវោររែាចមាង យ ១ 
គាវុេៗ ែបុងទិ្សទងំ ៤ លដើមផមីនិឱរមនុសសមាន 
សភាពដូលចាប ះ ចូលលៅលេងវ់ងច់ែាុរបស់លពះរាជែុមារ។ 
 (៣) អថ នត្ ប្ោហាណា លំោបល់ន្មះលពាហយណ៍្ 
ទងំឡាយលន្មះ ផ្លឋ បុំលេទងំឡាយរបស់ខ្វួនថា ‹‹លយើង 
ចាស់លហើយ, លពះរាជឱរសលពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្នៈ គង ់
បានលតស់ជាលពះសពឝញ្ដុ ពុទ្ន, លយើងមនិទនល់ទ្, ោល 
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លបើលពះរាជឱរសលន្មះលទ្ងប់ពឝជាជ  បានលតស់ជាលពះពុទ្ន 
លហើយ ចូរអបែទងំឡាយបសួែបុងសំណាែល់ពះពុទ្នលន្មះ 
ចុះ ។ លពាហយណ៍្ទងំឡាយ ៧ ន្មែឋ់េិលៅដរាបដល់ 
អស់អាយុ ែល៏ៅលែើេតមយថាែមយរបស់ខ្វួន ។ 
ចំកណ្ែខាងលោណ្ឍ ញ្ដ លពាហយណ៍្ មនិមានលរាគាពាធិ 
ែឋ៏េិលៅលឡើយ ។  
 (៤) នទ្វអសតី្ិ ញាត្គិណា ចំកណ្ែពពួែញេិ 
កបេ៉សិបពានពី់រដង ែល៏បឋជាញ គាប ថា លពះសិទ្នេទរាជែុមារ 
លនះ បានលតស់ជាលពះពុទ្នែឋី បានជាលសឋចចលែពេឋែិឋី 
លយើងនឹងថាឝ យបុលេមាប ែ់ៗ  លគប់ៗ  គាប  ។ 
 ចំកណ្ែលពះន្មងសិរមីហាមាយ រាបអំ់ពីត្ថងកដល 
លបសូេលពាធិសេឝមែបាន ៧ ត្ថង ន្មងែល៏សាយលពះ 
វលិាល័យលៅលែើេែបុងេុសិេពិភព ។ លពះន្មងលសាយ 
លពះវលិាល័យលន្មះ លោយលហេុកដលលបសូេលពះលពាធិ-
សេឝែល៏ទ្, ពិេជាលោយអស់លពះជនយ ។ 
 (៥) ននទកមុ្មនោ ឯលពះននធែុមារ លែយងជាងលពះ 
បរមលពាធិសេឝពីរបីត្ថង ។ ោលននធែុមារលបសូេមែ, 
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ន្មងបជាបេិលគាេម ី បានឱរលមនំបំលៅ, ន្មងលសាេែ ៏
សលលមចែិចចជាលមនំបំលៅលពះបរមលពាធិសេឝ ជាលំោប ់
លរៀងរាបដរាបមែ ។ 
 អច្េកទា រាជា ែបុងោលត្ថងមយួជាខាងលែយមែ 
លពះរាជាលទ្ងឱ់រអាមាេរតែក់េងលពះនគរ, ោលលទ្ង ់
លសឋចលៅោនទី់្លចេល់ពះនង័គល លពះអងគឱរន្មលំពះរាជ-
ឱរសលៅផង, លទ្ងល់សឋចលៅជាមយួពួែលពាហយណ៍្និង 
គហបេីនិងអាមាេរទងំពួង ។ 
 (៦) ត្នត្វ អវិទ្ូនរ ែបុងទី្ជិេែសិោឌ នលន្មះ មាន 
លដើមជមភូលពឹែស ១ លដើម មានកមែនិងសវឹងលោស់ជិេមាន 
សណាឌ នដូចជាមណ្ឍ ប ។ លពះរាជាលទ្ងឱ់រលរៀបចំទី្ 
សយន្មថាឝ យលពាធិសេឝផធំលលោមលដើមលពីងលន្មះ លទ្ើប 
លសឋចយងលចេល់ពះនងគល័ ។ លមនំទងំឡាយឱរលពះ 
លពាធិសេឝផធំលហើយ ែប៍បលួគាប លៅលមើលលសឋចលចេល់ពះ 
នងគល័ ។ នោធិសនត្វត  លពះបរមលពាធិសេឝ លទ្ងទ់្េមនិ 
ល ើញអបែណាមយួលសាះ ែល៏េើនចាែអាសន្ម គងផ់គេ ់
លពះកភបនែំណ្េយ់ែអន្មបានសសេិ ញុំងបឋមជាន 
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ឱរលែើេលឡើង ។ លសលមាលលឈើទងំឡាយឯលទ្ៀេលលជ 
លៅ, ឯលសលមាលលដើមលពីងលន្មះ លៅមូលថវុ ំឥេលលជ 
លឡើយ ។ លមនំលេឡបម់ែវញិបានល ើញលពះលពាធិសេឝ 
គងល់លើសយន្ម លទ្ើបលៅលោបបងគំទូ្លលពះរាជា ។ លពះ 
អងគយងមែល ើញនូវបាដិហាររ ែថ៏ាឝ យបងគំលពះរាជ-
បុលេមឋងលទ្ៀេ ។ 
 (៧) ោជា កមាននដ បនោនជត្វវ  លពះបាទ្សិរ-ី
សុលទន ទ្ន លទ្ងល់ចេល់ពះនងគល័រចួលលសចលហើយ, លុះ 
សាយណ្ា សមយ័ លទ្ងន់្មលំពាធិសេឝចូលោនន់គរវញិ។ 
លពះបរមលពាធិសេឝចលលមើនបានលពះជនយ ៧ វសា លពះ 
រាជាលទ្ងល់តស់សួរអាមាេរទងំឡាយថា លែយងអាយុ 
៧ ឆ្ងប  ំ លសឡាញ់របស់អឝ?ី អាមាេរលោបបងគំទូ្លថា 
លែយងអាយុ ៧ ឆ្ងប ចូំលចិេឋលលងទឹ្ែ ។ លទ្ើបលពះរាជា 
លទ្ងឱ់រជាងជីែលសះលបាែារណី្ ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ ែល៏ៅឋ  
លៅដល់អាសន្មសលមឋចអមរសិ្រ្ន្មធ ធិរាជ, លទ្ើបលសឋច 
លតស់លលបើវសិសែមយលទ្វបុលេ មែនិមយេិលសះថាឝ យ ។ 
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វសិសែមយលទ្វបុលេចុះមែនិមយេិលសះលបាែារណី្ លបែប 
លោយកែវ ៧ លបោរ ។ 
 (៨) ត្នត្វ បដ្ឋា យ មហាសនត្វដ  ចាបល់ដើមពីោល 
លន្មះមែ លពះមហាសេឝែយ៏ងលៅលែសាលែបុងលសះ 
លបាែារណី្ជាលំោបដ់រាបដល់លពះជនយ ១៦ វសា លទ្ើប 
លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្នៈ លទ្ងឱ់រជាងសាងលបាសាទ្ ៣ 
សមគួរដល់រដូវទងំ ៣ គឺលបាសាទ្ ១ មានជាន ់ ៩ 
សមគួរដល់លហមនឋរដូវ, លបាសាទ្ ១ មានជាន ់៧ សម 
គួរដល់គិមារដូវ, លបាសាទ្ ១ មានជាន ់៥ សមគួរដល់ 
វសានរដូវ ។ លុះលធឝើលលសចលពះរាជាលទ្ងប់ញ្ជូ នលពះ 
រាជបណាឋ ដំល់លសឋចសែរៈទងំពួង ឱរបញ្ជូ នលពះរាជ-
ធីតមែថាឝ យ ។ លសឋចសែរៈទងំឡាយែេ៏បមែវញិ 
ថាលពះរាជបុលេលពះអងគលគានក់េមានរូបលអ កេពំុលចះ 
សិលផសាស្រ្សឋលសាះ ។ 
 (៩) ោជា បុត្ដសស សនដិកំ គនាដវ  លពះបាទ្សិរ-ី
សុលទន ទ្នលទ្ងល់ជាបលហើយ ែយ៏ងលៅោនសំ់ណាែ ់
លពះរាជបុលេលបាបត់មដំលណ្ើ រ ។ លពះលពាធិសេឝែទូ៏្ល 
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ថា សូមលពះវរបិតឱរលបជំុលពះញេិចុះ ខ្ញុលំពះអងគនឹង 
សំកដងសិលផថាឝ យ ។ លពះរាជាលទ្ងឱ់រលបជំុពួែលពះ 
ញេិលហើយ លទ្ើបឱរលពាធិសេឝលលើែនូវសហសសថាម-
ធនូ, សូរស័ពធែល៏ានឮ់ទូ្លៅជាអសាច ររ ។ សែររាជ 
ទងំពួងែខ៏ាវ ច លហើយលទ្ើបលបោបនូ់វរាជធីតបញ្ជូ នមែ 
ថាឝ យ ។ ខ្េឋិយែញ្ញដ ទងំអស់ ៤ មុនឺលពះអងគ ។ លពះ 
រាជា លទ្ងឱ់រលរៀបចំលធឝើរាជាភលិសែលពាធិសេឝ ែបុង 
រាជសមផេិឋ មានលពះន្មងពិមាភ យលសាធរា ជាអគគ-
មលហសី ែបុងឆ្ងប ឆំវូវ ។ លពះបរមលពាធិសេឝគងល់ៅែបុង 
លបាសាទ្ទងំ ៣ ដស៏មគួរដល់ឧេុោល ។ 

(ចបរ់ាជាភលិសែបរលិចឆទ្ ទ្ី ៦) 
________________ 

 

មហាភិនិកាមនបរនិចេទ្ ទ្ី ៧ 
  
(១) អនថកទ្ិវស ំ នោធិសនត្វដ  ឧយានភូម ឹ

គនដុក្ខនម្ម ែបុងសមយ័ត្ថងមយួជាខាងលលោយមែ លពះ 
បរមលពាធិសេឝ លទ្ងស់ពឝលពះរាជហឫទ្យ័នឹងលសឋចលៅ 
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លែសាលែបុងឧទ្ាន លទ្ងឱ់រន្មយសារថីទឹ្មរាជរថ 
លោយលសះសននពឝជាមងគលពីរគូលលសច មហាបុរសលទ្ង ់
លឡើងគងល់លើរាជរថ មានពួែលសវោរមាេរលចាមរាមជា 
បរវិារ លទ្ងល់សឋចលៅោនឧ់ទ្ាន ។ លំោបល់ន្មះ  
សុទន វាសលទ្វតមែនិមយេិជាមនុសសចាស់ជរា លដើរលៅ 
ពីមុខ្ ។ លពាធិសេឝនិងន្មយសារថីបានល ើញលបាែដ។ 
លពាធិសេឝសួរ, ន្មយសារថីែល៏ោបបងគំទូ្លសពឝលគប ់
លបោរ ។ លពះអងគមានលសចែឋសីលងឝគ លទ្ងឱ់រន្មយ 
សារថីលេឡបល់ពះរាជរថមែវញិ ។ 
 (២) បុននកទ្ិវស ំ លុះត្ថងមយួជាខាងលលោយមែ 
លទ្ៀេ លពះអងគលទ្ងល់សឋចលៅមឋងលទ្ៀេ បានជួបនឹង 
មនុសសមានពាធិឈបឺលមះនលនៀល ។ លទ្ងល់សឋចលៅ 
ែបុងវារៈជាគលមប ់ ៣ បានជួបនឹងមនុសសសាវ ប ់ ។ លពះ 
អងគសាែសួរ, ន្មយសារថីលោបទូ្លសពឝលបោរ លទ្ង ់
មានលសចែឋសីលងឝគែល៏េឡបវ់លិមែវញិ ។ លពះបរម-
លពាធិសេឝលទ្ងល់សឋចលៅែបុងវារៈជាគលមប ់ ៤ ែជួ៏បនឹង 
មនុសសលទ្ងល់ភទ្បពឝជាជ , លទ្ងល់តស់សួរ ន្មយសារថី 
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ែល៏ោបទូ្លតមដំលណ្ើ រ ។ ន្មយសារថីកដលលោបទូ្ល 
នូវលទ្វទូ្េទងំ ៤ បាន លោយអណំាចសុទន វាសលទ្វត 
បញ្ចូ លចិេឋ ។ លពះបរមលពាធិសេឝលទ្ងល់ពះសណាឋ ប ់
លហើយ មានលពះរាជហឬទ្យ័លសាមនសសែបុងលភទ្បពឝជាជ  
លទ្ើបលពះអងគលសឋចលៅលែសាលែបុងឧទ្ាន ដល់លហើយ 
លទ្ងយ់ងចុះលសងែ់បុងលសះលបាែារណី្ជាមងគល លលសច 
លហើយលទ្ងយ់ងលឡើងមែគងល់លើកផនសិលា មាន 
លបាថាប នឹងលបោបល់ោយលលគឿងលបោប ់ ែវ៏សិសែមយលទ្វ-
បុលេកែវងលភទ្ជាខាយ នល់ពះលែសមែលបោបថ់ាឝ យ ។ លពះ 
លពាធិសេឝលសឋចលៅោនឧ់ទ្ានមឋងៗ ែនវងលៅ ៤ កខ្ៗ 
លលពាះលពះពុទ្នជាមាច ស់លយើងលពះជនយេិច ។ 
 (៣) ត្សា ឹ ខនណ្ ខ្ណ្ៈលន្មះ ន្មងពិមាភ ែល៏បសូេ 
លពះរាជបុលេគឺរាហុលែុមារ ។ លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្ន ៍
បញ្ជូ នអាមាេរឱរលៅលោបទូ្លដល់លពាធិសេឝ ។ ោល 
លបើអាមាេរលៅលោបបងគំទូ្ល តមលពះរាជបណាឋ ំលហើយ, 
លទ្ងម់ានលពះរាជឱង្គក រថា ‹‹រាហុលែុមារជាចំណ្ងធំ 
លបសូេលហើយ›› លទ្ើបលពះអងគលឡើងគងល់លើលពះរាជរថ 
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លេឡបល់ៅដល់រាជនិលវសន ៍ ែប៏ានលទ្ងល់ពះសណាឋ ប ់
នូវគាថា កដលន្មងខ្េឋយិែញ្ញដ ល យ្ ះ ែីសាលគាេម ី
លពាលថាៈ  
 និពវុត្វវ  នូន សា ម្មត្វ និពវុត្វវ  នូន នសា បិត្វ 
 និពវុត្វវ  នូន សា នារ ី   យសាយ ំឦទ្ិនសា បត្ិ ។ 
 លសចែឋីថាៈ លពះសិទ្នេទអងគលនះ លបើបានជាបុលេត្ន 
លពះមាតណា លពះមាតលន្មះរលេទុ់្ែាលោយពិេ, លបើ 
បានជាបុលេត្នលពះបិតណា លពះបិតលន្មះរលេទុ់្ែា 
លោយពិេ, លបើបានជាបឋីត្នន្មរណីា ន្មរលីន្មះរលេទុ់្ែា 
លោយពិេ ។ 
 លពាធិសេឝបានលទ្ងល់ពះសណាឋ បល់ហើយ មានលពះ 
រាជហឫទ្យ័លសាមនសស លទ្ងល់ោះកែវមុោឋ ហារអំពី  
លពះសូរងបញ្ជូ នលៅលពះរាជទន ដល់ន្មងខ្េឋយិែញ្ញដ  
លន្មះ ។ 
 (៤) មហាបុរនិសា លពះមហាបុរសយងលឡើងលលើ 
លបាសាទ្លសាយលលសចលហើយ លទ្ងយ់ងចូលលៅោនទី់្ 
សយន្មលែឡាលពះបនធ ំ ផធំសកបស់កល់អស់បឋមយម ។ 
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ន្មងន្មដែិេទលីសីរបាកំដលលបគំេូររេស្រ្នឋី កលងលបគំលដែ 
លែល់ៅ ែសំ៏កដងវបិផោរៈលផសងៗ មានលដែអាលោេ 
ោយជាលដើម ។ លុះដល់មជឈមិយមលទ្ងល់េើនលឡើង 
ទ្េល ើញវបិផោរត្នលសីរបា ំ ែម៏ានលសចែឋីសលងឝគ 
លលពាះល ើញទី្លបាសាទ្ ដូចជាពាសលពញលោយ 
សាែសព, លទ្ើបលទ្ងោ់ស់ឆនបអាមាេរ ឱរលៅន្មយំែ 
ែណ្ឌ ែអាជាលនយរមែ លពះអងគយងចូលលៅែបុងបនធប ់
លបាថាប នឹងលលើែបីលពះរាជបុលេ លទ្ងទ់្េល ើញន្មង 
យលសាធរាពិមាភ  ផធំោែល់ពះហសឋគងលលើលពះរាជឱរស 
លពះអងគយងលចញមែវញិលោយលទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា ‹‹លគា 
លលោយសឹមមែល ើញមុខ្ែូន›› លពះអងគយងចុះចាែ 
លបាសាទ្លឡើងគងល់លើខ្បងអសសពាហន ៍ មានខ្វួនលបកវង 
១៨ ហេទ លទ្ងឱ់រឆនបអាមាេរលតងែនធុយ លពះអងគ 
យងចាែរាជនិលវសន ៍ លៅដល់ខាងលលៅនគរ លទ្ងក់បរ 
ទ្េមែនគរវញិ ។ ទី្លន្មះល យ្ ះអនិវេឋនលចេិយ ។  
 (៥) ត្សា ឹ ខនណ្ ម្មនោ បាបិម្ម ខ្ណ្ៈលន្មះ 
មារមានចិេឋបាបដឹងលហេុលហើយ ចុះចាែលទ្វលលាែមែ 
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ឋនិលៅែបុងអាោសលពាលោេថ់ា ‹‹កនសិទ្នេទ! អបែែំុ 
លចញលៅបសួលឡើយ លៅកេ ៧ ត្ថងលទ្ៀេសមផេឋចិលែពេឋ ិ
នឹងមែដល់លហើយ›› ។ លពាធិសេឝថា ‹‹លយើងដឹងលហើយ 
លយើងមនិអាល័យលទ្›› ។ មារែល៏ចៀសលចញលៅ ។ 
 មហាបុរសលសាេ មានលទ្វតលចាមលរាមជាបរវិារ 
លពះអងគយងរលំងនគរទងំ ៣ គឺនគរែបិលវេទុ ១, 
សាវេទ ី ១, លវសាលី ១, អស់ផវូវចមាង យ ៣០ លយជន ៍
លៅដល់សធឹងអលន្មមា លទ្ងសួ់រឆនបអាមាេរលគបល់បោរ 
លពះអងគែប៏រលសះឆវងលៅលលេើយន្មយ ខាវ ចលពះវរបិត 
ឱរលៅតម ។ 
 (៦) អថ នោធិសនត្វដ  លគាលន្មះ លពះលពាធិសេឝលទ្ង ់
ចុះចាែខ្បងែណ្ឌ ែៈ គងល់លើផបូែខ្ាច ់ លហើយលតស់ 
បង្គគ ប ់ ឱរឆនបអាមាេរន្មលំសះយែលលគឿងលបោបវ់លិ 
មែវញិ លដើមផថីាឝ យដំណឹ្ងដល់លពះវរបិត ។ ន្មយ 
ឆនបអាមាេរែន៏្មលំសះលៅផុេទី្បនឋិច លសះែក៏បែ 
ហឫទ្យ័សាវ បល់ោយលសចែឋីទុ្ែា បានលៅលែើេែបុង 
តវេឋងិសវមិាន ល យ្ ះែណ្ឌ ែលទ្វបុលេ ។ លពះមហា-
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បុរសលបាថាប នឹងោេល់ពះលែសា ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ រេន-
ខ្គាគ វុធជាទិ្ពឝែធ៏ាវ ែចុ់ះមែពីអាោស ។ លពះអងគោេ ់
លពះលែសាទុ្ែឱរសល់លបកវង ២ ធាប ប,់ លន្មះែវ៏លិជា 
ទ្ែាិណាវដឋ ។ លទ្ើបលពះអងគអធិោឌ នលមាលីលហើយលបាះ 
លៅែបុងអាោស ។ លពះឥនធយែលបអបក់ែវមែោែ ់យែ 
លៅបញ្ចុ ះទុ្ែែបុងចូឡាមណី្លចេិយ ែបុងនដនតវេឋងិស។  
 (៧) នោធិសនត្វដ  បុន ចិននដស ិ លពះបរមលពាធិសេឝ 
លទ្ងល់ពះចិន្មឋ នឹែរែត្លេចីវរលទ្ៀេ ។ លំោបល់ន្មះ 
 ដិោរមហាលពហយែន៏្មនូំវលលគឿងបរោិា រ ៨ គឺ ចីវរ ៣, 
បាលេ ១, ោបិំេលោរ ១, បំពងម់ជុល ១, វេទពនន ១, 
េលមងទឹ់្ែ ១ មែថាឝ យ ។ លពះមហាបុរសលទ្ងទ់្ទ្ួល 
លលគឿងបរោិា រលហើយ សមាទននូវទ្ងល់ពះអរយិៈ 
លទ្លទ្ងត់្លេចីវរលទ្ងប់ពឝជាជ លលសចលហើយ លទ្ើបលបទននូវ 
សំពេ ់ ១ គូ ដល់មហាលពហយ ។  ដិោរមហាលពហយែ ៏
ទ្ទួ្លយែលៅបញ្ចុ ះទុ្ែែបុងទុ្សសលចេិយែំពស់ ១២ 
លយជន ៍ែបុងលពហយលលាែ ។  
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 លពះលពាធិសេឝ កដលយងលចញសាងបពឝជាជ លនះ 
លពះជនយ ២៩ ឆ្ងប  ំ លចញលៅែបុងលវលាមជឈមិយម ត្ថង 
លពហសផេិ៍ បុណ្ត ម ីកខ្អាសាធ ឆ្ងប លំថាះ ។ 

(ចបម់ហាភនិិែាមនបរលិចឆទ្ ទ្ ី៧) 
_______________ 

 
ទ្ុកករកិរោិបរនិចេទ្ ទ្ី ៨ 

  
(១) ឆននាន  មត្ំ កណ្ា កំ ទ្ិសាវ  ន្មយឆនបអាមាេរ 

ល ើញលសះែណ្ឌ ែៈសាវ បដូ់លចាប ះលហើយ ែល៏ែើេលសចែឋ ី
ទុ្ែាទ្ួញយ,ំ លុះបលន្មធ បងនូ់វលសចែឋីលសាែលហើយ ែ ៏
លសាយលលគឿងលបោបអំ់ពីែណ្ឌ ែៈ លវចជាបងឝិចសាភ យ 
លដើរលៅ, លុះលៅដល់នគរែបិលវេទុលហើយ ែន៏្មលំលគឿង 
លបោបទ់ងំអស់លៅថាឝ យលពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្ន ៍ លោប 
ទូ្លតមបណាឋ ំលពះបរមលពាធិសេឝ ។ 
 ចំកណ្ែលោណ្ឍ ញ្ដ លពាហយណ៍្ បានដឹងជាមហា-
បុរសលចញសាងបពឝជាជ  លទ្ើបបបលួែូនលពាហយណ៍្ទងំ 
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៧ ន្មែ ់ កដលទយលែាណ្ៈលពះមហាបុរស ។ 
ចំកណ្ែែូនលពាហយណ៍្ ែម៏និលពមចិេឋគាប ទងំ ៧ ន្មែ ់
លឡើយ, លពមកេ ៤ ន្មែ ់ រមួទងំលោណ្ឍ ញ្ដ លពាហយណ៍្ 
មាប ែល់ទ្ៀេផង លេូវជា ៥ ន្មែ ់ ន្មគំាប លចញលៅសាង 
បពឝជាជ  មានល យ្ ះថា បញ្ច វគគិយភែិាុ ។ 
 (២) មហាបុរនិសា អនុបិយមពវនន វសននាដ  លពះ 
មហាបុរសលទ្ងប់ពឝជាជ លហើយ ែយ៏ងលៅគងែ់បុង 
អនុបិយមភវន័ លទ្ងម់និលសាយអាហារអស់ ៧ ត្ថង លពះ 
អងគញុំងោលឱរលបលពឹេឋែនវងលៅ លោយលសចែឋីសុខ្ 
ែបុងបពឝជាជ  ។ លុះដល់ត្ថងជាគលមប ់ ៨ លពះមហាបុរស 
លទ្ងល់បោបល់ោយបាលេនិងចីវរ លសឋចចរសំលៅលៅ 
នគររាជគហៈលដើមផបិីណ្ឍ បាេ ។ មនុសសែបុងនគរ បាន 
ល ើញនូវលពះលពាធិសេឝមានរូបលអ ែម៏ានចិេឋលលេែអរ 
លសាមនសសរែីរាយរាល់គាប  ។ 
 (៣) ោជបុរនិសា បន ចំកណ្ែរាជបរុស បាន 
ល ើញលពះលពាធិសេឝ ែល៏ៅលោបបងគំទូ្លលពះបាទ្ 
ពិមភសិារថា បពិលេលពះសមយេិលទ្ព, មានមនុសសមាប ែ ់
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រូបលអចំណាប ់ ខ្ញុលំពះអងគពំុសាគ ល់ជាលទ្វតឬលគុឌ គននពឝ 
ឬយែស ឬែន៏្មគលទ្ លលេចចរបិណ្ឍ បាេែបុងនគរ ។ ត្ ំ
សតុ្វវ  ោជា លពះរាជាលទ្ងល់ពះសណាឋ បព់ាែររាជបុរស 
លោបបងគំទូ្លលហើយ ែល៏ទ្ងល់បើែសីហបញ្ជ រ ទ្េលៅ 
ល ើញមហាបុរស លទ្ងល់តស់លពះរាជបញ្ញជ ឱររាជ-
អាមាេរលៅចាោំវ លំមើល ។ 
 (៤) មហាបុរនិសា សនដិន្រនទិនោ លពះមហាបុរស 
មានឥស្រ្នធិយសលងួមលអលបត្ពលលេចចរបិណ្ឍ បាេ, លុះ 
បានភតឋ ហារលយម ១ ចំកអេ លទ្ងែ់យ៏ងលចញចាែ 
នគរ លៅគងែ់បុងញែភបបំណ្ឍ វបពេ៌ លបារពននឹងលសាយ 
ភតឋ ហារលោយដបិែូលសញ្ញដ  ទូ្ន្មយ ននូវខ្វួនលហើយ 
លទ្ើបលពះអងគលធឝើនូវភេឋែិចច ។ រាជបុរសកដលតមលមើល 
លន្មះ លុះបានល ើញលពះបរមលពាធិសេឝ លសាយ 
ភតឋ ហារែបុងញែភប ំ ែល៏ៅលោបបងគទូំ្លលពះបាទ្ 
ពិមភសិាររាជវញិ តមដំលណ្ើ រសពឝលគបល់បោរ ។ 
 (៥) ោជា ត្ំ សតុ្វវ  លពះរាជាលទ្ងល់ពះសណាឋ បនូ់វ 
លហេុលន្មះលហើយ លទ្ើបលពះអងគយងលៅោនសំ់ណាែ ់
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លពះលពាធិសេឝ លទ្ងស់ាែសួរជាេិលេែូល ។ លពះលពាធិ-
សេឝែថ៏ាឝ យលពះពរសពឝលគបល់បោរ ។ លពះបាទ្ 
ពិមភសិាររាជលជាបលហើយ ែអ៏លញ្ជ ើញលពាធិសេឝលោយ 
រាជសមផេិឋពាែែ់ណាឋ ល ។ លពះលពាធិសេឝមនិលពម 
ទ្ទួ្ល ។ លពះរាជាលទ្ងល់បឋជាញ ថា លបើមហាមលិេបាន 
លតស់លហើយ, សូមមែលលបាសលញមជាមុន ។ លពះ 
លពាធិសេឝ ែទ៏្ទួ្លលសចែឋីលបឋជាញ  ត្នលពះបាទ្ពិមភសិារ-
រាជ ។ លពះរាជាែល៏ទ្ងល់សឋចចូលលៅែបុងនគរវញិ ។ 
 (៦) នោធិសនត្វដ  ត្នសសវ បដិញ្ា  ំទ្ត្វវ  លពះបរម-
លពាធិសេឝថាឝ យលសចែឋលីបឋជាញ  ដល់លពះបាទ្ពិមភសិាររាជ 
លហើយ លពះអងគែយ៏ងចាែភបបំណ្ឍ វៈលៅោនសំ់ណាែ ់
អាឡារតបស, លទ្ងខំ់្ចលលមើនបានសមាបេឋ ិ ៧, លទ្ើប 
លទ្ងយ់ងលៅោនសំ់ណាែឧ់ទ្ែតបស, លពះអងគខ្ំ 
ចលលមើនបានសមាបេឋ ិ ៨ លហើយលពះអងគសួរធមវ៌លិសស 
េលៅលទ្ៀេ ។ ឧទ្ែតបសែទ៏្ញ់ទល់ ។ លទ្ងែ់ ៏
សនបិោឌ នថា ‹‹ផវូវលនះមនិកមនជាផវូវលតស់ដឹងលទ្›› លទ្ើប 
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លពះអងគយងលៅោនឧ់រុលវលនិគម លទ្ងត់ងំទុ្ែនូវ 
មហាបធាន (ែិរយិពាយមធំ) ែបុងទី្លន្មះ ។ 
 (៧) នត្ន នខា បន សមនយន ែបុងសមយ័លន្មះ 
លោណ្ឍ ញ្ដ  កដលបានល ើញ បានទយលែាណ្ៈ 
មហាបុរស លហើយបបលួគាប លៅបសួលន្មះ ែល៏ដើរ 
លលេចចរបិណ្ឍ បាេែបុងលសុែនិងនិគម បានលៅដល់ 
ទី្លំលៅលពះបរមលពាធិសេឝ លហើយលធឝើែិចចោរបលលមើ ។ 
លពះលពាធិសេឝខំ្លធឝើបធានែិរយិអស់ ៦ វសា មនិទន ់
បានលតស់ ែល៏ពះអងគបនទយអាហារជាលំោប់ៗ  ដរាប 
ដល់ឥេលសាយលសាះ ។ លទ្វតែន៏្មយំែឱជារសទិ្ពឝ 
មែោែែ់បុងរលដឋ ត្នលរាម ។ លពះលពាធិសេឝខំ្លធឝើ 
ពាយមដរាបដល់ដួលសឋឹែលលើកផនដី ។ ខ្ណ្ៈកដល 
លពះអងគដួលលន្មះ លទ្វតជាមារោយិោ (បែសពែួមារ) 
ល ើញលពាធិសេឝដួល គិេសាយ នថាលពះអងគសុគេ ែ ៏
លហាះលៅទូ្លលពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្ន ៍ ។ លពះរាជាលទ្ង ់
មនិបានលជឿ ។ ចំកណ្ែមារែល៏ហាះចុះមែលពាលពាែរ 
ចំអែចំអនល់ផសងៗ លហើយលេឡបល់ៅ ។ សែកលទ្វរាជ 
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យែពិណ្មានកខ្ស ៣ មែលដញថាឝ យ, រេឹកខ្ស ១ េឹង 
ណាស់ោចល់ៅ, រេឹកខ្ស ១ ធូរណាស់មានសលមវងមនិ 
ពីលរាះ, រេឹកខ្ស ១ យ៉ងែណាឋ លសំលឡងលសាេែពី៏លរាះ 
លសួលលអ ។ លពះអងគមានលពះសាយ រេីលឡើង លទ្ង ់
ពិចារណាថា ‹‹អាតយ អញលធឝើពាយមេឹងណាស់ បាន 
ជាមនិបានលតស់›› ដល់ត្ថងលលោយមែលទ្ៀេ លទ្ងយ់ង 
បិណ្ឍ បាេលសាយអាហារតមធមយតវញិ ។ លែាណ្-
សមផេិឋែល៏ពញដូចលដើម ។ 
(៨) អថ នខា បញ្ចវគគិោ ភិកា ូ លំោបល់ន្មះឯង 

ភែិាុទងំ ៥ អងគ បានល ើញមហាបុរស លសាយ 
លភាជន្មហារវញិដូលចាប ះ ែគិ៏េគាប ថា លពះសិទ្នេទលនះខំ្លធឝើ 
ទុ្ែករែិរយិអស់ ៦ វសា មនិបានលតស់, ឥឡូវលនះ 
លេឡបល់សាយភតឋ ហារវញិលហើយ ោលណានឹងបាន 
លតស់! លបលយជនអ៍ឝលីយើងនឹងលៅបលលមើ ។ បញ្ច វគគិយ-
ភែិាុមនិបានឋេិលៅែបុងពាែរណ៍្របស់ខ្វួន ែយ៏ែបាលេ 
ត្លេចីវរ លដើរលចាលមហាបុរសលៅោនផ់វូវចមាង យ ១៨ 
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លយជន ៍បបលួគាប លៅលៅែបុងត្លពឥសិបេនមគិទយវន័ 
លទ្ៀបនគរពារាណ្សី តមលសចែឋីសបបយ ។ 
 (៩) ត្នត្វ មហាបុរនិសា លំោបល់ន្មះ មហាបុរស 
លទ្ងល់ ើញមហាសុបិននិមេិឋទងំ ៥ ែបុងលវលាបចចូស-
សមយ័ ត្ថង ១៥ លែើេកខ្វសិាខ្ ។ ឯសុបិននិមេិឋទងំ ៥ 
លន្មះដូលចបះគឺ លពះអងគល ើញមហាលបឹថពីជាទី្សយន្ម 
លែឡាបនធ,ំ ភបហំិមវនឋជាលខ្បើយរងលពះសិរ, លពះហសឋខាង 
លឆឝងសណ្ឋូ ែចុះែបុងមហាសមុទ្ធ ខាងទិ្សបូព,៌ លពះ 
ហសឋខាងសាឋ ំ សណ្ឋូ ែចុះែបុងមហាសមុលទ្ខាងទិ្ស 
បសចិម, លពះបាទ្ទងំពីរសណ្ឋូ ែចុះែបុងមហាសមុលទ្ 
ទិ្សទ្ែសណិ្, លនះជាមហាសុបិនទី្ ១ ។ លទ្ងល់ ើញ 
លមយ ចិលញ្ច ៀន ដុះលលចពីន្មភលីឡើងលៅទ្ល់នឹងអាោស, 
លនះជាមហាសុបិនទី្ ២ ។ លពះអងគល ើញដងកូវទងំ-
ឡាយខ្វួនសែបលលមយ  វារលឡើងពីចុងលពះបាទ ដរាប 
ដល់លពះជាណុ្មណ្ឍ ល, លនះជាមហាសុបិនទី្ ៣ ។ 
លពះអងគល ើញសេឝបែស ី ៤ ពួែមានវណ្ត ៈលផសងៗ លហើរ 
ពីទិ្សទងំ ៤ មែលោបលទ្ៀបលពះបាទ្ លហើយលេឡប ់



 

=54=                                                                                 =54= 

-54- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

ជាមានវណ្ត ៈសទងំអស់, លនះជាមហាសុបិនទី្ ៤ ។ 
លពះអងគលទ្ងល់ ើញថា លទ្ងយ់ងចស្រ្ងកមលលើភបលំាមែដ ៏
ធំ លពះបាទមនិបានលបឡាែល់ោយលាមែលឡើយ, លនះ 
ជាមហាសុបិនទី្ ៥ ។ 
 (១០) មហាបុរនិសាប ិ ឥនម បញ្ច  មហាសបុិនន 
ទ្ិសាវ  លពះមហាបុរសលទ្ងល់ ើញមហាសុបិនទងំ ៥ 
លនះលហើយ លពះអងគលេើនចាែទី្សយន្មលទ្ងស់នបិោឌ ន 
ែបុងលពះទ្យ័ថា ‹‹អាតយ អញនឹងបានលតស់ជាលពះពុទ្ន›› 
លពះអងគទយលោយលពះអងគឯងសពឝលគបល់បោរថា ោរ 
ផធំលលើកផនដី ជាបុពឝនិមេិឋត្នែិរយិបាននូវអនុេឋសមាយ -
សលមាភ ធិញ្ញដ ណ្; ភបហំិមវនឋជាលខ្បើយរងលពះសិរ ជាបុពឝ-
និមេិឋត្នែិរយិបាននូវលខ្បើយ គឺសពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្; ោរ 
សណ្ឋូ លលពះហសឋនិងលពះបាទ្ចុះែបុងសមុលទ្លន្មះ ជា 
បុពឝនិមេិឋត្នែិរយិសំកដងនូវធមយចលែ ដល់លទ្វតនិង 
មនុសស; ោរផធំផ្លង រលលើកផនដី ជាបុពឝនិមេិឋត្នែិរយិលធឝើ 
សេឝកដលមានមុខ្ផ្លក បចុ់ះឱរផ្លង រលឡើង; ែិរយិផធំលបើែ 
លពះលនលេ ជាបុពឝនិមេិឋត្នែិរយិបាននូវទិ្ពឝចែាុ; ោរ 



 

=55=                                                                                 =55= 

-55- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

ល ើញនូវពនវឺភវដឺរាបដល់ភវគគលពហយ ជាបុពឝនិមេិឋត្ន 
អន្មវរណ្ញ្ញដ ណ្; ោរល ើញេិណ្ជាេិដុះអំពីន្មភ ី ជា 
បុពឝនិមេិឋ ត្នោរសំកដងនូវអដឌងគិែមគគ; ោរល ើញថា 
ដងកូវកលបោយ ជាបុពឝនិមេិឋត្នបរស័ិទ្ទងំ ៤ ដល់នូវ 
ត្លេសរណ្គមនល៍សយើលោយជីវេិ; ោរល ើញថាសេឝបែស ី
៤ ពួែ ជាបុពឝនិមេិឋត្នលេែូលទងំ ៤ លចញសាងបពឝជាជ  
លបលពឹេឋតមធមវ៌នយ័; ោរល ើញថាចស្រ្ងកមលលើភបលំាមែ 
ជាបុពឝនិមេិឋត្នចេុបផចចយ័ កដលលែើេលឡើងដល់លពះអងគ 
កេលពះរាជហឫទ្យ័មនិជាបជំ់ពាែ ់ ែបុងបចចយ័ទងំ ៤ 
លឡើយ ។ 

(ចបទុ់្ែករែិរយិបរលិចឆទ្ ទ្ី ៨) 

_____________ 
ពុទ្ធបូជាបរនិចេទ្ ទ្ី ៩ 

(១) នត្ន នខា បន សមនយន ឧរនុវោយ ំ
នសនានិគនម្ម ែបុងសមយ័លន្មះ មានលសុែមយួល យ្ ះ 
លសន្មនិគមែបុងឧរុលវលាលបលទ្ស ។ មានទរោិមាប ែ ់
ល យ្ ះន្មងសុជាត ជាធីតត្នលសនែុដុមភែី ៍ លៅែបុង 
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លបលទ្សលន្មះ ។ ន្មងមានវយ័ចលលមើនលឡើងបានលធឝើនូវ 
លសចែឋីលបាថាប លទ្ៀបលដើមត្លជមយួលដើមថា ‹‹លបើខ្ញុបំានបឋី 
មានជាេិលេែូលលសយើគាប លហើយបានែូនលបុសចផង, ខ្ញុនឹំង 
លធឝើលលគឿងពលិែមយ លោយោរបរចិាច គលទ្ពរ ១ កសន 
ែហាបណ្ៈដល់លលាែរាល់ៗឆ្ងប ›ំ› ។ លុះោលជាខាង 
លលោយមែ លសចែឋីលបាថាប ត្នន្មងសុជាត ែស៏លលមច 
មនិមានោវ េ ។ 
 (២) ត្សស ឆពវសានិ ទ្ុកករកិរយិ ំ កនោនដសស  
ោលកដលមហាបុរសលធឝើទុ្ែករែិរយិអស់ ៦ វសា, 
ន្មងសុជាត មានលបាថាប លដើមផលីធឝើពលិែមយដល់លទ្វត, 
ន្មងបង្គគ បឱ់រមនុសសន្មលំមលគា ១.០០០ មែកលងែបុង 
ត្លពលឈើឯម ឱរលមលគាបរលិភាគលឈើឯង ។ លុះដល់ 
លវលាលាង ច ន្មងឱរយែភាជនៈ ៥០០ មែលេងទឹ្ែ 
លោះលមលគា ៥០០ យែមែឱរលមលគា ៥០០ កដលមនិ 
រេឺទឹ្ែលោះលន្មះផឹែ ។ ន្មងសុជាត ឱរកបងពាែ ់
ែណាឋ លៗ យ៉ងលនះ ដរាបដល់លៅសល់កេលមលគា៨។ 
ន្មងសុជាតលធឝើយ៉ងលនះ លដើមផឱីរទឹ្ែលោះលន្មះមាន  
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រសកផអម ។ 
 (៣) វិសាខបុណ្ណ មីទ្ិវនស បានត្វវ ន្មង 
សុជាតគិេថា ‹‹លវលាលពឹែកសអែលនះ ជាត្ថងបុណ្ត ម ី
កខ្វសិាខ្, អាតយ អញនឹងលធឝើពលិែមយ ដល់លទ្វតរែា 
លដើមលពះត្លជ››; លុះលពឹែលឡើង ន្មងឱររេឺទឹ្ែលោះ 
លមលគាទងំ ៨; ន្មោលភាជនៈ កដលលគបលង្គអ នចូល 
លៅជិេលដើមលោះលមលគា, ទឹ្ែលោះែហូ៏រចុះមែខ្វួនឯង។ 
ត្ំ អចេរយិ ំ ទ្ិសាវ  ន្មងសុជាត បានល ើញលហេុជា 
អសាច ររដូលចាប ះ ែោ៏នយ់ែទឹ្ែលោះលោយត្ដខ្វួនឯង 
លៅចាែចុ់ះែបុងភាជនៈថយី បង្គក េល់ភវើងលោយត្ដខ្វួនឯង 
លបារឰនឹងចមអនិមធុបាយស ។ ពពុះលសាេែវ៏លិជា 
ទ្ែាិណាវដឋ លបលពឹេឋលៅជំុវញិ មនិបានលសែធ់ាវ ែចុ់ះ 
ខាងលលៅភាជនៈលឡើយ ។ 
 (៤) ត្សា ឹ ខនណ្ ចត្វដ នោ មហាោជាននា 
ខ្ណ្ៈលន្មះ ចេុលលាែបាលទងំ ៤ ែចុ៏ះមែជួយ រែា 
ចស្រ្ង្គក ន ។ មហាលពហយយែលសឝេចឆល័េមែបាងំ ។ 
សលមឋចអមរសិ្រ្ន្មធ ធិរាជមែកថលភវើង ។ លទ្វតកដលលៅែបុង 
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ចលែវាឡ ែន៏្មទិំ្ពឝឱជារស មែោែែ់បុងមធុបាយស 
លោយអានុភាពត្នខ្វួន ។ ន្មងសុជាតល ើញលហេុ 
អសាច ររដូលចាប ះ ែល៏ៅន្មងបុណាត ទសីមែលបាបថ់ា 
‹‹បុណាត លអើយ ត្ថងលនះលទ្វតមានចិេឋលលេែអរនឹងលយើង 
ត្លែលពែ, លហេុជាអសាច ររដូលចបះលយើងមនិធាវ បល់ ើញលទ្, 
ចូរឯងលៅលបាសលលោមលពះត្លជជាទី្លំលៅ ត្នលទ្វតឱរ 
សាអ េ›› ។ ន្មងបុណាត ទសី ែទ៏្ទ្ួលតមពាែរត្នន្មង 
សុជាត ។ 
 (៥) នោធិសនត្វដ  ត្សា រត្ិដោ អចចនយន លុះ 
រាលេីលន្មះែនវងលៅ លពះបរមលពាធិសេឝលទ្ងល់ធឝើសររីែិចច 
លលសចលហើយ លពះអងគគងរ់ងច់ាភំោិា ចារលវលា លទ្ើបលទ្ង ់
លសឋចលៅគងល់ៅន្មលដើមលពះត្លជ ។ លំោបល់ន្មះ ន្មង 
បុណាត ទសីលដើរលៅ បានល ើញលពះលពាធិសេឝគងទ់្េ 
លលាែធាេុ កបរលៅខាងលែើេ មានរសយីផាយលចញអំពី 
លពះោយ មានវណ្ត ៈដូចជាមាស ែែ៏ំណ្េថ់ា ‹‹ត្ថងលនះ 
លទ្វតលយើងចុះចាែលដើមត្លជ មែរងច់ាទំ្ទួ្លលលគឿង 
ពលិែមយលោយត្ដខ្វួនឯង››, ន្មងែម៏ានចិេឋលលេែអរ  
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លេឡបល់ៅជលមាបលហេុលន្មះដល់ន្មងសុជាត ។ 
 (៦) សជុាត្វ ត្សា វចនំ សតុ្វវ  ន្មង 
សុជាតបានសាឋ បព់ាែរបុណាត ទសី ែម៏ានចិេឋលលេែអរ 
លសដីេបលៅថា ‹‹លបើពិេដូលចាប ះកមន, តងំពីត្ថងលនះលៅ 
ន្មងចូរឋេិលៅែបុងទី្ជាធីតត្នលយើង››, លទ្ើបន្មង 
សុជាតឱរលលគឿងលបោបទ់ងំពងួ ដល់ន្មងបុណាត ទសី 
តមសមគួរ លហើយឱរយែភាជនៈមាសមានេត្មវ ១ 
កសនមែោែម់ធុបាយស យែភាជនៈដត្ទ្មែលគប 
លលសច រុលំោយសំពេស់ ។ ន្មងសុជាតកេងខ្វួន 
លលសចលហើយ ឱរន្មងបុណាត ទសីទូ្លភាជនៈលដើរតម 
លលោយ លៅដល់លដើមលពះត្លជ ែប៏ានល ើញលពះ 
លពាធិសេឝគងល់ៅលលោមលដើមលពះត្លជលន្មះ លទ្ើបលលើែ 
មធុបាយសលៅថាឝ យ ។ បាលេដីកដល ដិោរមហា-
លពហយថាឝ យែប៏ាេល់ៅ ។ លពះលពាធិសេឝង្គែរែបាលេ 
មនិល ើញ ។ 
 (៧) សា នោធិសត្ដសស អាក្ខរ ំ សលលនកាត្វវ  
ន្មងសុជាតែំណ្េដឹ់ងអាោរត្នលពះលពាធិសេឝ លហើយ 
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ន្មងែថ៏ាឝ យទងំភាជនៈលោយពាែរថា ‹‹លសចែឋីលបាថាប  
ត្នខ្ញុសំលលមចលហើយ, ខ្ញុថំាឝ យមធុបាយសលពមទងំ 
ភាជនៈមាសលនះ›› លហើយន្មងែល៏ចៀសលចញលៅ ។ 
ដំកណ្ែខាងមហាបុរស ែល៏លោែចាែអាសនៈ លធឝើ 
លបទ្ែសណិ្លដើមលពះត្លជបីជំុលហើយ លពះអងគោនយ់ែ 
ភាជនៈមាសលន្មះ យងលៅោនស់ធឹងលនរញ្ជរា, ដល់ 
លហើយលពះអងគេមកល់ភាជនៈទុ្ែលទ្ៀបលឆបរសធឹង លទ្ើប 
លទ្ងយ់ងចុះលសងែ់បុងសធឹង, លសងល់លសចលហើយ លទ្ង ់
លសវៀែដណ្ឋ បត់្លេចីវរ គងក់បរលពះភស្រ្ែឋលៅោន ់
បុរេទមិទិ្ស, លពះអងគពូេមធុបាយសជាពនូំេប៉ុនលគាប ់
លតប េ បានចំនួន ៤៩ ពនូំេ ។ 
 (៨) នសា បរភិុញ្ជនបរនិោសានន លពះបរមលពាធិ-
សេឝលទ្ងល់សាយមនិមានសល់ លលសចលហើយលទ្ើបលពះ 
អងគោនយ់ែនូវសុវណ្ត ភាជនៈ លទ្ងអ់ធិោឌ នថា ‹‹លបើ 
អាតយ អញបានលតស់ជាលពះពុទ្នពិេលបាែដ ែបុងត្ថងលនះ 
កមន, សូមឱរសុវណ្ត ភាជនៈអកណ្ឋ េលចាសទឹ្ែលឡើង 
លៅ›› លទ្ើបលពះអងគបកណ្ឋ េលៅែបុងសធឹង ។ ភាជនៈ 
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លន្មះហាែបី់ដូចជាមានលចេន្ម ែអ៏កណ្ឋ េលចាសទឹ្ែ 
លឡើងលៅ លដើមផសំីកដងនូវសពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្និមេិឋ, លុះ 
អកណ្ឋ េលចាសទឹ្ែលៅបាន ៨០ ហេទលហើយ, ែលិ៏ចចុះ 
ែបុងអនវងម់យួជាទី្ជិេពិភពោឡន្មគ ទ្ងគិចនឹងភាជនៈ 
លពះពុទ្ន ៣ លពះអងគពីបុរាណ្ ឮសូរលែិែៗ លហើយ 
លសៀេស៊ែលទ្ពីខាងលលោមភាជនៈទងំ ៣ លន្មះ ។ 
 (៩) ក្ខឡនាគោជា ត្ំ សតុ្វវ  បពុជឈតិ្វវ  លសឋច 
ោឡន្មគបានឮសូរភាជនៈទ្ងគិចគាប  ែភ៏ាញ ែល់ឡើងគិេថា 
‹‹ពីត្ថងមសលិមញិលពះពុទ្នបានលតស់ ១ លពះអងគ ត្ថងលនះ 
លពះពុទ្នបានលតស់ ១ លពះអងគលទ្ៀេលហើយ›› លទ្ើបលៅ 
ជិេភាជនៈមាសលពាលសរលសើរលពះពុទ្នគុណ្ ។ 
 ចំកណ្ែខាងលពះលពាធិសេឝ លទ្ងស់លមាែលពះោយ 
ែបុងសាលវន័លទ្ៀបលឆបរសធឹង, លុះដល់សាយណ្ា សមយ័ 
លពះអងគយងចាែសាលវន័ ។ ពពួែលទ្វតែល៏ធឝើសោក រៈ 
លោយទិ្ពឝមាលា ។ រុោា លតជាេិទងំសងខាងមាគ៌ា 
ែប៏លញ្ចញផ្លក បូជា ។ ពពួែលទ្វតែបុងលលាែធាេុទងំ ១ 
មុនឺ ែថ៏ាឝ យសពធសាធុោរបូជាលោយផ្លក ភញ ី។ លពះអងគ  
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លទ្ងយ់ងលឆ្ងភ ះលៅោនល់ពាធិលពឹែស ។ 
 (១០) ត្សា ឹ សមនយ ែបុងសមយ័លន្មះ លសាេទយិ-
លពាហយណ៍្អបែលចូេសាគ  បានល ើញលពះលពាធិសេឝលហើយ 
ែថ៏ាឝ យសាគ (4) ។ លពះលពាធិសេឝលទ្ងល់សឋចលៅដល់   
លពាធិលពឹែស លបទ្ែសណិ្លហើយគងល់ៅលេងទ់្ែាិណ្ទិ្ស, 
បចចិមទិ្ស, ឧេឋរទិ្ស, តមវារៈ លទ្ងក់បរលពះភស្រ្ែថលៅ 
ោនល់ពាធិលពឹែស ។ ចែកវាឡែបុងទិ្សលន្មះៗ ែញ៏បញ័់រ 
បីដូចជាលោបទូ្លថា ‹‹ទី្លនះមនិកមនជាទី្លែើេរេន-
បលវ័ងកលទ្›› ។ លពះអងគលទ្ងល់ជាបលហេុលន្មះលហើយ លទ្ើប 
យងលៅគងខ់ាងបុរេទមិទិ្ស កបរលពះភស្រ្ែថលៅោនទិ់្ស 
បសចិម ។ ទី្លន្មះមនិបានញបញ័់រ ។ លពះអងគែ ៏
សនបិោឌ នថា ‹‹ទី្លនះជាទី្លែើេបលវ័ងក›› លទ្ើបលទ្ងល់ោល 
នូវសាគ តមធមយត ។ េិណ្ជាេិនឹងលែើេជារេនបលវ័ងកែ ៏
លទ្ ។ ឯវជិរាសនៈដល៏ហើយលោយកែវវជីរែំពស់ ១៤ 
ហេទ ែផុ៏ះលឡើងែបុងោលលន្មះ ។ 

                                              

4

 -ពីលដើមធាវ បក់លបថា សផូវភាវ ងំ ។ កេពោីល ព.ស.២៤៩៣ សលមឋចលពះសងឃន្មយែ (ជួន-
ណាេ) នមិនឋលៅឥណាឍ បានសលងកេល ើញថាវេទុលន្មះជាសាគ លទ្ ។ 
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 (១១) នោធិសនត្វដ  រត្នបលលង្កំ ទ្ិសាវ  លពះលពាធិ-
សេឝល ើញរេនបលវ័ងកលហើយ លឡើងគងល់ទ្ងអ់ធិោឌ ន 
ពាយមលបែបលោយអងគ ៤ ថា ‹‹កសផែ សរត្ស ឆអងឹ 
្ម ត្នលយើង ចូររងីសងួេអស់លៅចុះ, លបើអាតយ អញ 
មនិបានលតស់លទ្, នឹងមនិលលោែចាែរេនបលវ័ងកលនះ 
លឡើយ›› លទ្ងអ់ធិោឌ នលលសចលហើយ លទ្ើបកបរលពះបិដឌិលៅ 
ោនល់ដើមលពាធិលពឹែសដម៏ានែមភស់ ៥០ ហេទ ។ ែបុង 
ោលលន្មះ សែកលទ្វរាជោនយ់ែស័ងាមែផវុថំាឝ យ ។ 
គននពឝលទ្វបុលេយែពិណ្មែលបគំថាឝ យ ។ សុយមលទ្វ-
បុលេយែចាមរទិ្ពឝមែបែថ់ាឝ យ ។ សហមផេីលពហយយែ 
លសឝេចឆលេមែបាងំថាឝ យ ។ មហាោឡន្មគរាជែន៏្ម ំ
យែន្មងែញ្ញដ មែរាថំាឝ យ ។ លទ្វតែបុងចលែវាឡទងំ១ 
មុនឺ ន្មយំែទិ្ពឝមាលាមែលធឝើសោក របូជា ថាឝ យស័ពធ-
សាធុោរដល់លពះបរមលពាធិសេឝរាល់ៗ គាប  លហើយឈរ 
លៅែបុងទី្លន្មះ ។ 

(ចបពុ់ទ្នបូជាបរលិចឆទ្ ទ្ី ៩) 

__________________ 
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ម្មរវិជយបរនិចេទ្ ទ្ី ១០ 

  
(១) ត្សា ឹ សមនយ ម្មនោ នទ្វបុនត្វដ  ែបុងសមយ័ 

លន្មះ លទ្វបុេឋមារមានចិេឋបាបគិេែបុងចិេឋថា ‹‹លពះ 
សិទ្នេទរាជែុមារលនះ លបាថាប លដើមផែីនវងនូវវស័ិយត្នអញ, 
ឥឡូវអញមនិឱរលពះសិទ្នេទលនះែនវងបានលទ្›› លទ្ើបមារ 
លែណ្ឍ លសន្មលោសន្មន្មមំារពលលចញមែ ។ ឯលសន្ម 
ត្នមារលន្មះែលមាស់ខាងមុខ្ ១២ លយជន ៍ ខាងលឆឝង 
សាឋ ំ ១២ លយជនដូ៍ចគាប  ។ មារលសន្មទងំអមបល 
លន្មះ ែឋ៏េិលៅលដរោសពាសលពញដរាបដល់ែណាឋ ប ់
ចលែវាឡ ។ មារលសន្មចំកណ្ែខាងលលើ មានលបមាណ្ 
៩ លយជន ៍ ។ សលមវងកដលមារលោសន្មលន្មះ 
ឮខ្ចរខាច យលៅចមាង យ ១ កសនលយជនល៍ោយជំុវញិ 
បីដូចជាសននឹែែលលែើែកផនដីទងំមូល ។ 
 (២) ម្មនោ នទ្វបុនត្វដ  បញ្ញា សាធិកនោជន-
សត្ុនពវធំ  មារលទ្វបលុេលឡើងជិះលលើដំរលីមខ្ល មាន 
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ែំពស់ ១៥០ លយជន ៍ និមយេិត្ដ ១ ពាន ់ ោនល់លគឿង 
អាវុធមានលបោរលផសងៗ ។ ចំកណ្ែមារលសន្មលសាេែ ៏
និមិយេោយលផសងៗ មានវណ្ត ៈលខ្ៀវលលឿងជាលដើម មាន 
ត្ដោនល់លគឿងអាវធុលផសងៗគាប  ។ មារលសន្មពែួខ្វះ 
មានខ្វួនជាសេឝមានែបលជាយែស, ជំពូែខ្វះមានខ្វួន 
ជាយែសមានែបលជាសេឝលមគឹនិងបែសជីាលដើម មាន 
ោយខ្ភស់លផសងៗគាប , ជំពូែខ្វះែំពស់ ១ គាវុេ, ខ្វះ ២ 
គាវុេ, ខ្វះ ៣ គាវុេ, ខ្វះ ១ លយជន ៍លដើរចូលលៅោន ់
លពាធិមណ្ឍ លរាល់ៗ គាប  ។ 
 (៣) ម្មនរ នោធិមណ្ឌ ល ំអសមបបនត្ដ ន្មោលមារ 
និង ពលត្នមារ មនិទនដ់ល់លពាធិមណ្ឍ លលៅលឡើយ 
លទ្វតទងំឡាយ កដលលៅែបុងចលែវាឡទងំ ១ មុនឺ 
កដលមែលចាមលរាមលពះបរមលពាធិសេឝ លគានក់េឮ 
សលមវង សននឹែគឹែែងត្នមារលសន្មលលើែមែ ែរ៏េល់ៅ 
ោនទី់្ដត្ទ្លផសងៗ ។ ចំកណ្ែសែកលទ្វរាជែោ៏ន ់ 
ស័ងាវជិយុេឋលាែល់លោយខ្បង រេល់ៅឈរលៅលលើភប ំ
ចលែវាឡ ។ មហាលពហយែច៏ាបែ់ំពូលលសឝេចឆល័េលហាះ 
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រេល់ៅ ។ លសឋចោឡន្មគែន៏្មនំ្មងែញ្ញដ ទងំអស់ រេ ់
កលជែដីចុះលៅោនពិ់ភពន្មគ មានលបមាណ្ ៥០០ 
លយជន ៍ យែត្ដខ្ធបម់ខុ្លដែ ។ ោលលបើលទ្វតរេល់ៅ 
អស់, លពះបរមលពាធិសេឝគងល់ៅកេមយួអងគឯង បីដូច 
ជាមហាលពហយឋេិលៅែបុងវមិាន មនិខាវ ចនូវមារពល 
លន្មះលឡើយ ។ 
 (៤) អថ ម្មនោ អត្ដននា បរសិ ំអាហ លំោបល់ន្មះ 
មារាធិរាជ ែក៏លសែលបាបល់សន្មជាបរស័ិទ្រត្នខ្វួនថា 
‹‹មាប លអបែរាល់គាប  បុរសដត្ទ្លសយើនឹងលពះសិទ្នេទលនះ 
គាយ នលទ្, លយើងមនិអាចនឹងលធឝើសស្រ្ង្គគ មែបុងទី្ចំលពាះមុខ្ 
ត្នសិទ្នេទលនះបានលឡើយ, លយើងចូលលៅបានកេខាង 
លឆឝង ខាងសាឋ ំ និងខាងលលោយប៉ុលណាត ះ ។ ឯមហាបុរស 
លទ្ងទ់្េលៅល ើញទិ្សទងំ ៣ សាង េ ់ លលពាះលទ្វតរេ ់
លៅអស់ លទ្ងល់ ើញមារពលលលើែមែខាប នខ់ាប បអំ់ពីទិ្ស 
ឧេឋរ លទ្ើបលទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា ‹‹ជនទងំអមបលលនះ លះ 
បងអ់ាតយ អញរេល់ៅអស់ ឱរកេអាតយ អញលៅមាប ែឯ់ង, 
មាតបិត បងបអូនញេិសន្មឋ នត្នអាតយ អញ ឯណា 
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នីមយួមនិមានលឡើយ, បារមតី្នអាតយ អញទងំ ១០ 
លបោរលនះ ដូចជាជនជាបរវិារត្នអាតយ អញ អស់ោល 
ជាយូរណាស់មែលហើយ›› ។ លពះអងគនឹែបារមទីងំ 
១០ លបោរលលសចលហើយគងល់ៅលពលងើយ ។ 
 (៥) អថ ម្មនោ នទ្វបុនត្វដ  លំោបល់ន្មះ 
លទ្វបុេឋមារ ែប៏ណាឋ លនូវមណ្ឍ លខ្រល់ឱរតងំលឡើង 
លោយគិេថា ‹‹អញនឹងឱរលពះសិទ្នេទលនះ រេល់ចញ 
លោយខ្រល់លនះ›› ។ ឯខ្រល់លន្មះខាវ ងំណាស់ អាចបែ ់
លបាែបំបាែែ់ំពូលភបបំាន, លុះមែដល់លពះលពាធិសេឝ 
ែម៏និអាចនឹងបែ ់ សូមផកីេជាយចីវរឱរែលលមើែបាន ។ 
លំោបល់ន្មះ លទ្វបុេឋមារែប៏ណាឋ លលភវៀងធំ, លភវៀងដំុថយ, 
លភវៀងលលគឿងលបហារ, លភវៀងរលងើែលភវើង, លភវៀងកផះលៅឋ , 
លភវៀងដីខ្ាច,់ លភវៀងភែ,់ បណាឋ លឱរងងឹេកផសងអព័ធ 
អស់ទិ្សទងំ ៤, សភាវៈទងំឡាយមានខ្រល់ជាលដើម 
លន្មះ មនិអាចលបៀេលបៀនលពះលពាធិសេឝបានលឡើយ, 
លេឡបោ់វ យលៅជាលលគឿងបូជាវញិ ។ 
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 (៦) ឯវំ ម្មនោ ឥម្មហ ិ នវហ ិ វាត្វសាទ្ីហ ិ
ឯមារាធិរាជ មនិអាចលដើមផឱីរលពះលពាធិសេឝរេល់ៅ 
លោយលហេុទងំ ៩ លបោរ មានខ្រល់និងលភវៀងជាលដើម 
បាន លទ្ើបបង្គគ បពួ់ែពលលសន្ម ឱរចូលលៅចាបល់ពះ 
លពាធិសេឝសមាវ ប ់ ឬបលណ្ឋ ញឱររេល់ចញលៅ ។ 
ចំកណ្ែលែុងមារ ែល៏ឡើងអងគុយលលើ-ែដំរ ី មានត្ដោន ់
យែអាវុធ ១ ពាន ់ បរដំរចូីលលៅជិេលហើយលពាលថា 
‹‹កនសិទ្នេទ! ចូរអបែលលោែលចញចាែរេនបលវ័ងកលនះៗ 
មនិលេូវបានអបែលទ្, លេូវបានលយើងលទ្លេើ›› ។ លពះលពាធិ-
សេឝែល៏ពាលេបលៅមារថា ‹‹មាប លមារលអើយ! បារម ី
ទងំ ៣០ លបោរ មហាបរចិាច គ ៥ ចរយិ ៣ លបោរ 
អបែឯងមនិ្មបនបំលពញលទ្, បលវ័ងកលនះមនិកមនលែើេ 
លឡើងសលមាបអ់បែលទ្, បលវ័ងកលនះលែើេលឡើងលោយបុណ្រ 
បារមតី្នលយើងលទ្លេើ›› ។ 
 (៧) ម្មនោ បាបិម្ម រសតិ្ម្មននសា មារមានចិេឋ 
បាបបានឮលហើយ ែរ៏ងឹលលែវលលោធោនយ់ែចលោវធុ 
មានមុខ្ដម៏ុេលចាលេលមងល់ៅលពះបរមលពាធិសេឝ ។ ឯ 
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ចលោវុធែោ៏វ យលៅជាពិតន ឋេិលៅខាងលលើលពះបរម-
លពាធិសេឝ ។ ចំកណ្ែមារបរស័ិទ្ ែល៏លើែយែែំពូល 
ភបធំំៗ លចាលលៅសំលៅលពះលពាធិសេឝ ។ ែំពូលភបែំ ៏
ោវ យលៅជាមាលាបូជាវញិ ។ ចំកណ្ែលទ្វតកដល 
រេល់ចាលលពះលពាធិសេឝ លៅឈរលលើភបចំលែវាឡចា ំ
លមើល ែគិ៏េគាប ថា ‹‹លបកហលជាលពះសិទ្នេទលន្មះវនិ្មស 
លៅលោយត្ដមារលហើយដឹង›› ។ លពះមហាបុរសលទ្ង ់
លពះចិន្មឋ ថា ‹‹បលវ័ងកកដលលែើេដល់លពាធិសេឝទងំ-
ឡាយ ែបុងត្ថងជាទី្លតស់ដឹង បានលែើេដល់អាតយ អញ›› 
លទ្ើបលទ្ងសួ់រលៅមារថា ‹‹អបែណាជាបន្មធ ល់របស់ 
អបែ››? មារែេ៏បលៅថា ‹‹ពែួពលលសន្មទងំឡាយលនះ 
ជាបន្មធ ល់របស់លយើង›› ។ លពាធិសេឝេបលៅថា ‹‹មារ 
លអើយ, បន្មធ ល់របស់អបែសុទ្នសឹងមានលចេន្ម, បុគគល 
ណាជាបន្មធ ល់ត្នលយើងមនិមាន››, លពះអងគនឹែដល់ទន 
កដលលពះអងគឱរលហើយ ែបុងោលលែើេជាលពះលវសសនឋរ, 
លទ្ើបលពះអងគបលញ្ចញលពះហសឋ ពីែបុងចីវរចងអុលលៅកផន 
ដីលហើយេបលៅថា ‹‹មារលអើយ, មហាលបឹថពីលនះជា 
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បន្មធ ល់របស់លយើង›› ។ កផនដីែល៏ានឮ់សលមវងលឡើង 
ហាែដូ់ចជាលោបទូ្លថា‹‹លយើងខ្ញុជំាបន្មធ ល់លពះអងគ››។ 
 (៨) ត្នត្វ មហាបុរនិសា លំោបល់ន្មះ មហាបុរស 
ពិចារណាទនបារម ី កដលលពះអងគឱរដំរែីបុងោលកដល 
លទ្ងល់សាយលពះជាេិជាលពះលវសសនឋរ ។ ឯដំរនី្មឡាគិរ ី
លន្មះ ែទ៏្បទ់្ល់មនិបាន ទ្នជ់ងគងលុ់េចុះលលើកផនដី ។ 
មារលសាេែល៏លើែត្ដទងំ ១ ពានោ់ែល់លើសិរសាលពាល 
លោយគាថា ថាៈ 
 នលមា លេ បុរសិាជញ្ដ  នលមា លេ បុរសុិេឋម 
 សលទ្វែសយឹ លលាែសយឹ នេទ ិលេ បដិបុគគលលា 
 េុវ ំពុលទន  េុវ ំសតទ   េុវ ំមារាភភូិ មុនិ 
 េុវ ំអនុសសលយ ឆិលន្មប  េិលណាត  តលរហិ ម ំបជនឋិ 
 បពិលេលពះអងគជាបុរសអាជាលនយរ ខ្ញុលំពះអងគសូម 
នមសាក រចំលពាះលពះអងគ, បពិលេលពះអងគជាបុរសខ្ភងខ់្ភស់ 
ខ្ញុលំពះអងគសូមនមសាក រចំលពាះលពះអងគ, ែបុងលលាែលនះ 
លពមទងំលទ្វលលាែ មនិមានបុគគលណាមយួលលបៀបផធឹម 
លសយើនឹងលពះអងគបានលឡើយ, លពះអងគជាលពះពុទ្ន, លពះអងគ 
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ជាសាសាឋ ចាររ, លពះអងគជាអបែលបាជញ លទ្ងល់គបសងកេនូ់វ 
ពួែមារ, លពះអងគជាអបែោេផ់្លឋ ចនូ់វអនុសយែកិលលស 
លទ្ងឆ់វងផុេចាែសងារលហើយ សូមលទ្ងច់មវងនូវខ្ញុលំពះ 
អងគជាសេឝផង ។ 
 មារនមសសោរលហើយលហាះរេល់ៅ ។ មារលសន្មែ ៏
រេល់ៅោនទី់្ត្ទ្ៗ ។ ចំកណ្ែលទ្វត បានល ើញមាររេ ់
លៅដូលចាប ះែល៏បឹែាគាប ថា ‹‹មារបរាជយ័ចាញ់មហាបុរស 
រេល់ៅអស់លហើយ, លពះសិទ្នេទត្នលយើងមានជយ័ឈបះ 
មារលហើយ›› គិេលហើយែោ៏នយ់ែនូវគននមាលា លហាះ 
ចុះមែោនល់ពាធិបលវ័ងក មានចិេឋលេែអរ ែក៏លសែ 
លោសន្មថាឝ យជយ័រាល់ៗ គាប ែបុងលគាលន្មះ ។ 

(ចបម់ារវជិយបរលិចឆទ្ ទ្ី ១០) 

_______________ 
 

អភិសនម្មព ធិបរនិចេទ្ ទ្ី ១១ 
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(១) មហាបុរនិសា, សរុយិ អនត្ថង្គនត្, ឯវំ 
ម្មរពល ំវិធំនសត្វវ  ន្មោលលពះអាទិ្េរពំុទនអ់សឋងគេ 
លៅលឡើយ, លពះមហាបុរសែចំាេប់ងនូ់វពលត្នមារ 
លោយបារមលីលសចលហើយ សវឹែលពាធិលពឹែសមានវណ្ត ៈ 
លបាែដដូចជាកែវពពាឡ កែវទ្ទឹ្ម ែរុ៏ះចុះធាវ ែម់ែ 
បូជា ។ លុះដល់បឋមយម លពះលពាធិសេឝបាននូវ 
បុលពឝនិវាសានុសសេិញ្ញដ ណ្ មានលបោរដល៏លចើន លោយ 
អំណាចលពះអងគរលឹែនូវខ្ននសន្មឋ ន កដលធាវ ប ់
អាលស័យលៅលហើយែបុងោលមុន គឺលទ្ងរ់លឹែតងំអំពី 
ជាេិទី្ ១ ទី្ ២ ដរាបដល់កសនជាេិនិងសំវដឋែបផ 
វដឋែបផ លពមទងំអាោរៈ លពមទងំឧលទ្ធស លពមទងំ 
លគាលេលេែូលអាហារ លពមទងំោរលសាយនូវលសចែឋ ី
សុខ្ទុ្ែា លពមទងំែំណ្េអ់ាយុ ។ 
 (២) មជឈមិោមសមននដនរ លុះដល់មជឈមិយម 
លពះអងគលទ្ងជ់លមះនូវទិ្ពឝចែាុ បាននូវចុេូបបាេញ្ញដ ណ្ 
ល ើញលោយទិ្ពឝចែាុនូវសេឝកដលចរុេនិងលែើេ លថាែ-
ទប ឧេឋម មានសមផុរលអ មានសមផុរអាលែែ ់ មាន 
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ដំលណ្ើ រលអ មានដំលណ្ើ រអាលែែ ់ កដលលបលពឹេឋលៅតម 
យថាែមយ គឺល ើញថា ‹‹ឱហ៎ប! សេឝទងំឡាយលនះ 
លបែបលោយោយទុ្ចចរេិ វចីទុ្ចចរេិ មលន្មទុ្ចចរេិ ជាអបែ 
េិះលដៀលនូវលពះអរយិៈ ជាមនុសសមចិាឆ ទិ្ដឌិ សមាទន 
នូវមចិាឆ ទិ្ដឌែិមយ, លន្មះលុះកបែធាវ យរាងោយសាវ បល់ៅ 
បានលៅលែើេែបុងអបាយ ទុ្គគេិ វនិិបាេ នរែ, មយួវញិ 
លទ្ៀេ សេឝទងំឡាយ កដលលបែបលោយោយសុចរេិ 
វចីសុចរេិ មលន្មសុចរេិ ជាអបែមនិេិះលដៀលនូវលពះ 
អរយិៈ ជាមនុសសសមាយ ទិ្ដឌិ សមាទននូវសមាយ ទិ្ដឌិែមយ, 
លន្មះលុះទ្មាវ យរាងោយសាវ បល់ៅ បានលៅលែើេែបុង 
សុគេិសួគល៌ទ្វលលាែ›› ។ 
 (៣) ត្ទ្ននដរ ំ ញាណំ្ ឱត្វនរត្វវ  លំោបអំ់ពី 
មជឈមិយមលន្មះមែ លពះមហាបុរសលទ្ងញុ់ងំញណ្ 
ឱរចុះោនប់ចចយោរៈ គឺបដិចចសមុបបទ្ធម ៌ែបុងយម 
ជាទី្បំផុេ ។ លពះមហាបុរសលទ្ងពិ់ចារណាថា ‹‹សេឝ 
លលាែកដលដល់នូវលសចែឋីលំបាែ លោយលែើេ ចាស់ 
ឈ ឺ សាវ ប ់ លហើយលែើេលទ្ៀេ លលពាះមនិបានដឹងនូវ 



 

=74=                                                                                 =74= 

-74- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

ឧបាយសលមាបរ់លាស់ខ្វួនចាែទុ្ែាលនះ›› លទ្ើបលពះមាន 
បរវិេិែកថា ‹‹អឝហីប៎មាន! លទ្ើបជរានិងមរណ្ៈមាន? ជរា 
និងមរណ្ៈ លេើមានអឝជីាបចចយ័? លយនិលសាមនសិោរៈ 
ែល៏ែើេមានដល់លពះអងគថា ‹‹ោលលបើជាេិមានលហើយ, 
ជរានិងមរណ្ៈែម៏ាន; ជរានិងមរណ្ៈ មានជាេិជា 
បចចយ័›› ។ 
 (៤) អថសស ឯត្ទ្នហាស ិ លទ្ើបលពះអងគមាន 
បរវិេិែកលៅលទ្ៀេថា ‹‹អឝមីាន, លទ្ើបជាេិមាន? ជាេិលេើ 
មានអឝជីាបចចយ័? លពះអងគលទ្ងល់ជាបថា ‹‹ោលលបើភព 
មាន, លទ្ើបជាេិមាន, ជាេិមានភពជាបចចយ័ ។ ភព 
មានឧបាទនជាបចចយ័, ឧបាទនមានេណាា ជាបចចយ័, 
េណាា មានលវទ្ន្មជាបចចយ័, លវទ្ន្មមានផសសៈជា 
បចចយ័, ផសសៈមានសឡាយេនៈជាបចចយ័, សឡាយ-
េនៈមានន្មមរបូជាបចចយ័, ន្មមរូបមានវញិ្ញដ ណ្ជា 
បចចយ័, វញិ្ញដ ណ្មានសង្គា រជាបចចយ័, សង្គា រមាន 
អវជិាជ ជាបចចយ័ ។ លពះអងគពិចារណារែឫសគល់ ត្ន 
លសចែឋីទុ្ែាល ើញដូលចាប ះលហើយ លទ្ើបពិចារណាជា 
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អនុលលាមបលណាឋ យលៅវញិថា ‹‹សង្គា រមានអវជិាជ ជា 
បចចយ័, វញិ្ញដ ណ្មានសង្គា រជាបចចយ័, ន្មមរូបមាន 
វញិ្ញដ ណ្ជាបចចយ័, សឡាយេនៈមានន្មមរូបជាបចចយ័, 
ផសសៈមានសឡាយេនៈជាបចចយ័, លវទ្ន្មមានផសសៈ 
ជាបចចយ័, េណាា មានលវទ្ន្មជាបចចយ័, ឧបាទនមាន 
េណាា ជាបចចយ័, ភពមានឧបាទនជាបចចយ័, ជាេិមាន 
ភពជាបចចយ័, ជរានិងមរណ្ៈ មានជាេិជាបចចយ័, 
លសចែឋីលសាែខ្សែឹខ្សួល ទុ្ែាលទមនសសតនេឹងែបុងចិេឋ 
ែល៏ែើេលឡើងលពម›› ។ 
 ចែាុ ុ្ ញណ្ បញ្ញដ  វជិាជ  ពនវឺ ែបុងធមក៌ដលលពះអងគ 
មនិធាវ បស់ាឋ បែ់បុងោលមុន ែល៏ែើេលឡើងដល់លពះអងគ ។ 
 (៥) អថសស ឯត្ទ្នហាស ិលំោបល់ន្មះ លពះលពាធ-
សេឝលទ្ងម់ានបរវិេិែកថា ‹‹ោលលបើអឝហីប៎មនិមាន, លទ្ើប 
ជរានិងមរណ្ៈមនិមាន? ោររលេជ់រានិងមរណ្ៈ 
លលពាះរលេនូ់វអឝ?ី›› លយនិលសាមនសិោរៈលែើេលឡើង 
ដល់លពះអងគថា ‹‹ជរាមរណ្ៈកដលនឹងរលេល់ៅលលពាះ 
រលេជ់ាេិ, ជាេិរលេល់ៅលលពាះរលេភ់ព, ភពរលេល់ៅ 
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លលពាះរលេឧ់បាទន, ឧបាទនរលេល់ៅ លលពាះរលេ ់
េណាា  ។ លប ។ ោររលេល់ៅត្នែងទុ្ែាលន្មះយ៉ងលនះ 
ឯង ។ ោលកដលលពះលពាធិសេឝែំពុងពិចារណានូវ 
បចចយោរៈ ដល៏បែបលោយអងគ ១២ លបោរ ជា 
អនុលលាមបដិលលាមលោយអំណាច ត្នលសចែឋីវនិ្មស 
និងលសចែឋចីលលមើនលឡើងយ៉ងលនះ, លោលធាេុទងំ ១ 
មុនឺែែ៏មផន្មោរែលលមើែអស់វារៈ ១២ ដង ដរាបដល់ 
ទឹ្ែលទ្ដីជាទី្បំផុេ ។ 
 (៦) មហាបុរនិសា ទ្សសហសសនោកធាត្ុំ 
ឧនាន នទ្ត្វវ  លពះមហាបុរស ញុំងលលាែធាេុមយួមុនឺឱរ 
ែមផន្មោរលហើយ លពះអងគបានលតស់ចំលពាះសភាវធម ៌
មានសងាតសងាេធមជ៌ាលដើម លោយបញ្ញដ កដលលែើេ 
អំពីបារមដីវ៏ចិិលេ កដលលពះអងគសនសមំែ, លពះអងគ 
លបាសចាែងងុេជាទី្លបជំុត្នវាសន្ម ដល់នូវែិរយិ 
រែីវលិសសលោយសពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្សមផេិឋ លបែបលោយ 
គុណ្រាបម់និបាន ជាទី្លបជំុលពមត្នមគគញ្ញដ ណ្ដល៏បលសើរ 
ដូជាផ្លក ឈូែរែី, លទ្ងល់បែបលោយសិរលីសាភគគសមផេឋ ិ
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ដរុ៏ងលរឿងត្លែលពែ, លពះអងគបានលតស់ដឹងនូវអនុេឋរ-
សមាយ សលមាភ ធិធម ៌ គឺលទ្វត លគុឌ មនុសស ភជុងគ គននពឝ 
ញំញីមនិបាន ែបុងលវលារះលឡើងត្នអរុណ្ត្ថង ១ លរាច 
លន្មះ ។ 
 (៧) ត្សា ឹ សពវញ្ាុត្ំ បនត្ដ ន្មោលលពះបរមលពាធិ-
សេឝដល់លហើយនូវភាវៈជាអងគសពឝញ្ដូ , លលាែធាេុទងំ 
១ មុនឺសឹងលបោបល់ោយលលគឿងលបោប ់គឺទ្ងជ់យ័កដល 
លទ្វតលលើលឡើងែបុងែណាឋ បច់លែវាឡខាងលែើេ ខាង 
លិច ខាងេផូង ខាងលជើង ។ ទ្ងជ់ាយទ្ងល់ជុង កដល 
លទ្វតលបេិសាឌ នតងំពីលលើកផនដី ដរាបទ្ល់នឹងលពហយ-
លលាែ ។ លដើមលឈើលបែបលោយផ្លក រែីសគុសសាគ យ ។ 
ផ្លក ឈូែែរ៏ែីោសពាសលពញ ។ លដើមលឈើកមែលឈើនិង 
វលវិែម៏ានផ្លក សំយុងចុះ ។ ផ្លក ឈូែកដលសំយុងចុះែបុង 
អាោសែម៏ាន ។ ផ្លក ឈូែកដលទ្មាវ យកផនដីកផនថយ 
ផុះលឡើងលហើយរែីែម៏ាន ។ លលាែធាេុទងំ ១ មុនឺ 
សឹងលដរោសពាសលពញលោយផ្លក ឈូែ ។ ឯវំ ភគវា 
លពះដម៏ានលពះភាគ កដលលទ្វតបូជាលហើយលោយ 
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លលគឿងសោក រៈគណ្ន្មលតរាបម់និបានយ៉ងលនះ លពះ 
អងគបានដល់នូវសពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្លហើយ លទ្ើបលទ្ងប់នវឺនូវ 
ឧទនថាគា កដលលពះពុទ្នទងំពួងមនិបានលះបង ់ថាៈ 
 អលនែជាេិ សំសារ ំ សន្មន វសិស ំអនិពឝិសំ 
គហោរ ំគលវសលន្មឋ   ទុ្ោា  ជាេិ បុនផុនំ 
គហោរែ ទ្ិលោឌ សិ  បុន លគហំ ន ោហសិ 
សពាឝ  លេ ផ្លសុោ ភគាគ  គហែូដំ វសំិខ្េំ 
វសំិខារគេំ ចិេឋំ     េណាា នំ ខ្យមជឈគា ។ 
លសចែឋីថាៈ អាតយ អញោលមនិទនប់ានជួបលបទ្ះ 

(លពាធិញ្ញដ ណ្) លៅលឡើយ រវល់កេកសឝងរែនូវជាងផធះគឺ 
េណាា  អបែលធឝើនូវផធះគឺអេឋភាព លហើយអលន្មធ លលៅោន ់
សងារមានជាេិមនិកេមយួ, ជាេិគឺោរលែើេលរឿយៗ 
រកមងន្មមំែនូវលសចែឋទុី្ែា, កនជាងផធះគឺេណាា  (ឥឡូវ 
លនះ) លយើងបានល ើញអបែចបស់លហើយ, អបែឯងនឹងលធឝើ 
នូវផធះគឺអេឋភាព (លនះ) ឱរលយើងលទ្ៀេពំុបានលឡើយ, 
ឆអឹងជំនីរគឺែិលលសទងំអស់របស់អបែឯង លយើងបាន 
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បំបាែល់ចាលលហើយ ទងំែំពូែត្នផធះគឺអវជិាជ របស់អបែ 
ឯងលសាេលទ្ៀេ លយើងែប៏ានបំបាែល់ចាលលហើយកដរ, 
ចិេឋរបស់លយើងបានដល់នូវលពះនិពាឝ ន កដលមានសង្គា រ 
លៅលបាសលហើយ, លយើងបានដល់នូវលពះអរហេឋគឺោរ 
អស់លៅត្នេណាា ទងំឡាយលហើយ ។ 
លពះអងគែគ៏ងល់លើរេនបលវ័ងក កដលលទ្ងប់ានលតស់ 

លន្មះអស់ ៧ ត្ថង ។ លពះអងគបានលតស់ែបុងត្ថងពុធ លពញ 
បូណ៌្ម ីកខ្វសិាខ្ ឆ្ងប រំោ ។ 

(ចបអ់ភសិលមាភ ធិបរលិចឆទ្ ទី្ ១១) 

_________________ 
 

នោធិសពវញ្ាុបរនិចេទ្ ទ្ី ១២ 
  
(១) នត្ន នខា បន សមនយន ឯកោច នំ នទ្វត្វនំ 

បរវិិត្នក្ខក  ឧបាទ្ិ ែែ៏បុងសមយ័ត្ថងលន្មះឯង បរវិេិែកែ ៏
លែើេលឡើងដល់លទ្វតជំពូែខ្វះថា ‹‹ែិចចលពះសិទ្នេទ 
លបកហលជាមានកេប៉ុលណ្ត ះលទ្ដឹង បានជាលពះអងគមនិ 



 

=80=                                                                                 =80= 

-80- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

លះអាល័យពីរេនបលវ័ងក›› ។ លពះអងគលទ្ងល់ជាបនូវ 
បរវិេែកត្នលទ្វតលហើយ លទ្ើបលទ្ងល់ហាះលឡើងលៅោន ់
អាោស សំកដងនូវបាដិហារយិ ៍ ោេប់ងនូ់វលសចែឋ ី
សងសយ័ត្នលទ្វត ។ ឯបាដិហាររកដលលពះអងគសំកដង 
លន្មះគឺ សំកដងគំនរលភវើងនិងទ្រត្នទឹ្ែឱរលបលពឹេឋលៅជា 
គូៗ គឺគំនរលភវើងលបលពឹេឋលៅអំពីោយខាងលលើ ទ្រទឹ្ែ 
លបលពឹេឋលៅអំពីោយខាងលលោមជាលដើម ដរាបដល់គំនរ 
លភវើងលបលពឹេឋលៅអំពីលមាមលពះហសឋ ទ្រទឹ្ែលបលពឹេឋលៅ 
អំពីចលន្មវ ះលមាមលពះហសឋជាបរលិយសាន ។ 
 (២) ឯវំ ភគវា បនចចកពុទ្ធពុទ្ធសាវក្ខនំ 
អសាធារណំ្ យមកបាដិហារយិ ំ ទ្នសសត្វវ  
លពះដម៏ានលពះភាគ លទ្ងសំ់កដងយមែបបដិហាររ 
ជាគូៗ មនិបានទួ្លៅដល់លពះបលចចែពុទ្ន និងពុទ្នសាវែ័ 
ដូលចបះលហើយ លទ្ើបលទ្ងយ់ងចុះចាែអាោស លៅគង ់
លៅែបុងចំកណ្ែត្នទិ្សឦសាន លទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា 
‹‹សពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្ េថាគេបានលហើយ លលើរេនបលវ័ងក›› 
លទ្ើបលពះអងគលទ្ងទ់្េរេនបលវ័ងកលន្មះ លោយលពះលនលេ 
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មនិបានបល៉បិចអស់ ៧ ត្ថង ។ ទី្លន្មះមានន្មមបផញ្ដេឋ ិ
ថា អនិមសិសែលចេិយោឌ ន ។ 

 (៣) ត្នត្វ បលលង្កសស ច ឋិត្ដ្ឋា នសស ច លំោបពី់ 
លន្មះមែ លពះអងគនិមយេិទី្ចស្រ្ងកមកែវដក៏វងតងំពីទិ្សបូព ៌
ដរាបដល់ទិ្សបសចិម ជាទី្ចលន្មវ ះត្នរេនបលវ័ងក និងទី្ 
កដលលពះអងគឋេិលៅ, លពះអងគយងចស្រ្ងកមលលើទី្ចស្រ្ងកម 
កែវលន្មះ លទ្ងល់សាយវមុិេឋសុិខ្អស់ ៧ ត្ថងលទ្ៀេ ។ 
ទី្លន្មះមានន្មមបផញ្ដេឋថិា រេនលចេិយោឌ ន ។ 

 (៤) ចត្ុនត្ថ សត្វដ នហ លុះដល់ត្ថង ៧ ជាគលមប ់៤ 
ដង លទ្វតទងំឡាយនិមយេិនូវផធះកែវ ែបុងចំកណ្ែទិ្ស 
ពាយពរអំពីលពាធិលពឹែស ។ លពះអងគែយ៏ងលៅគង ់   
ែបុងផធះកែវលន្មះលោយលពះកភបន លទ្ងពិ់ចារណានូវ 
អភធិមយបិដែ ជាអននឋនយ័ គឺសមនឋបោឌ នដវ៏លិសស 
អស់ ៧ ត្ថង ។ ភែិាុទងំឡាយកដលលទ្លទ្ងអ់ភធិមយលន្មះ 
សំកដងថា ផធះកែវមនិមាន, ទី្កដលលពះពុទ្នជាមាច ស់ 
លទ្ងពិ់ចារណា នូវសេឋបផែរណាភធិមយលន្មះ មាន 
ន្មមបផញ្ដេឋថិា រេន រោឌ ន លលពាះលហេុរេន រោឌ ន 
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មានភូមភិាគ គឺសេិបោឌ ន ៤, ោចុំះនូវសសរគឺ 
ឥទ្និបាទ្ ៤, លលើែលឡើងនូវជញ្ញជ ងំគឺវនិយ័បិដែ, ោែ ់
លលើលែបគឺសមយបផធាន ៤, តងំទុ្ែលលើរេនិងត្ផធគឺ 
សមាបេឋ ិ ៨, លរៀបនូវរលបៀបដំបូលខាងលលើគឺ សុេឋនឋ-
បិដែ, លបែបចូលជាលលគឿងលបែគឺ់អភធិមយបិដែ, ផធះកែវ 
របស់លពះអងគលន្មះជាវោិរៈ ត្នលពះសទ្នមយទងំអស់ ។ 
អបែលបាជញគបផដឹីងថា រេន រៈលន្មះ ជាទី្កដលលពះអងគ 
ពិចារណានូវបិដែទងំ ៣ លបែបលោយនិោយ ៥, អងគ 
៩, លបោបល់ោយធមយែានន ៨៤.០០០ ។ លពះអងគ 
ពិចារណានូវវនិយ័បិដែ សុេឋនឋបិដែ អភធិមយបិដែ 
លោយសពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្ លទ្ើបលពះអងគមានរសយីទងំ ៦ 
គឺលខ្ៀវ លលឿង លែហម ស ហងសបាទ្ លផវែៗ (ចលមុះ) 
ផាយលចញចាែលពះោយ ទួ្លៅសពឝទិ្សានុទិ្សទងំ-
ពួង ។ លទ្ងពិ់ចារណាលោយទ្ំនងលនះអស់ ៧ ត្ថង ។ 
ទី្លន្មះមានន្មមបផញ្ដេឋថិា រេន រលចេិយោឌ ន ។ 

 (៥) បញ្ចនម សត្វដ នហ លុះដល់ត្ថង ៧ ជាគលមប ់៥ 
លពះអងគយងលចញចាែរេន រៈ លៅោនល់ដើមអជ-
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បាលនិលលគាធ ដល់លហើយលពះអងគែគ៏ងល់ទ្ងពិ់ចារណា 
នូវលពះសទ្នមយកដលលពះអងគបានលតស់ដឹង លបារពនលដើមផ ី
លធឝើឱរវចិិលេលោយអាោរៈដល៏លចើន, ដផេិថា បុគគលទងំ-
ឡាយកដលលពះពុទ្នគបផទូី្ន្មយ នបានមាន ៦ ពែួ លោយ 
អំណាចត្នចរេិទងំ ៦ លបោរ មានរាគចរេិជាលដើម 
មានវេិែកចរេិជាបរលិយសាន; សេឝទងំឡាយកដល 
លផសងគាប  មាន ៣ លបោរ លោយអំណាចត្នឧគឃដិេញ្ដូ -
បុគគល វបិចចិេញ្ដូ បុគគល និងលនយរបុគគល ។ លពះអងគ 
លទ្ងពិ់ចារណាលជាបចបស់នូវសេឝ លោយនយ័ដូលចបះ 
លទ្ើបលទ្ងពិ់ចារណានូវធមដ៌វ៏ចិិលេ កដលលពះអងគលតស់ 
ដឹង លទ្ងល់សាយវមុិេឋសុិខ្គងល់លោមលដើមត្លជលន្មះ ។ 
លំោបល់ន្មះ លទ្វបុេឋមារជាអបែកសឝងរែនូវលទស ែចូ៏ល 
លៅលោបទូ្លអារាធន្មឱរលពះអងគបរនិិពាឝ ន ។ លពះអងគ 
េបថា មារលអើយ, ភែិាុជាសាវែ័េថាគេមនិមានលៅ 
លឡើយ, លបើសាវែ័េថាគេមាន បានទងំលបលពឹេឋ 
លពហយចរយិធមប៌របូិណ៌្លហើយ, េថាគេែម៏និទន ់
បរនិិពាឝ នកដរ ។ ោលលបើលពះអងគមនិលពម, មារែម៏ាន 
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ចិេឋលទមនសសលៅអងគុយែបុងផវូវធំគូសគំនូស ១៦ លលើ 
កផនដី គិេនូវនយ័លផសងៗ មានទនបារមកីដលខ្វួនមនិ 
បានែសាងជាលដើម ។ លំោបល់ន្មះ មារធីតទងំ ៣ គឺ 
ន្មងេណាា  ១, អរេី ១, រាគា ១ ចុះមែរែបិត ល ើញ 
ែំពុងលែើេទុ្ែា ែធ៏ាន្មថានឹងលៅលួងលលាមចងល់ពះអងគ 
ោលលបើបិតោេ,់ ែម៏និលពមចលចសកេលៅ លុះដល់ 
លហើយែក៏ែវងលភទ្លផសងៗ លួងលលាមចាញ់ចំលណ្ះែ ៏
លេឡបល់ៅោនល់ទ្វលលាែវញិ ។ លពះអងគគងល់សាយ 
វមុិេឋសុិខ្ែបុងទី្លន្មះអស់ ៧ ត្ថង ។  
 (៦) អថ នខា ភគវា អជបាលនិនប្ោធមូោ 
ឧដ្ឋា យ លំោបល់ន្មះឯង លពះដម៏ានលពះភាគ លលោែ 
ចាែគល់អជបាលនិលលគាធ យងលៅោនមុ់ចចលិនធលសះ, 
លុះដល់លហើយលទ្ងគ់ងល់ៅលទ្ៀបលសះលន្មះ លោយវមុិេឋិ-
សុខ្ ។ មហាោលលម ែប៏ងអុរទឹ្ែលភវៀងឱរធាវ ែចុ់ះមែ 
ែបុងចលែវាឡ ។ លសឋចន្មគល យ្ ះមុចចលិនធ លចញចាែ 
លសះលឡើងមែនិមយេិោយដធំ៏លពនពទ័្នជំុវញិ លហើយលបើែ 
ពពារបាងំលគបខាងលលើលពះសិរសាលពះសាសាឋ  លដើមផ ី
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ោរពារខ្រល់លភវៀងែំលៅត្ថង ។ លពះដម៏ានលពះភាគគង ់
លសាយវមុិេឋសុិខ្ែបុងទី្លន្មះអស់ ៧ ត្ថង ។ 

 (៧) សត្ដនម សត្វដ នហ ែបុងត្ថង ៧ ជាគលមប ់៧ ដង 
លពះដម៏ានបុណ្រយងចាែទី្លន្មះ លៅគងល់ៅលលោម 
លដើមកែស លោយឯែបលវ័ងកអស់ ៧ ត្ថងលទ្ៀេ លដើមផ ី
លសាយវមុិេឋសុិខ្ ។ រាបត់្ថងតងំពីលពះអងគគងល់លោម 
លដើមលពាធិលពឹែស ដរាបដល់ត្ថងកដលលពះអងគគងល់លោម 
លដើមកែស ផសទំងំអស់លេូវជា ៤៩ ត្ថងគេ ់ ។ លំោប ់
ពីលន្មះមែ សែកលទ្វរាជន្មយំែកផវសមទិ៉្ពឝមែថាឝ យ ។ 
លពះសាសាឋ លទ្ងទ់្ទ្ួលយែមែលសាយ ។ លហេុកដល 
លពះអងគលសាយនូវកផវសមល៉ន្មះ សររីវលញ្ជ ៈែល៏ែើេមាន 
លឡើងដល់លពះអងគ ។ សែកលទ្វរាជបានយែលឈើសធន ់
និងទឹ្ែខ្ភុរលពះឱសឌលៅថាឝ យ ។ លពះអងគលទ្ងខ់្ភុរលពះឱសឌ 
ជលមះលលសចលហើយ លទ្ងគ់ងល់លោមលដើមកែសលន្មះ ។ 

 (៨) នត្ន នខា បន សមនយន ែបុងសមយ័លន្មះ 
មានពាណិ្ជ ២ ន្មែ ់ ជាបងបអូននឹងគាប  បងល យ្ ះ 
េបុសស បអូនល យ្ ះភលវិែ បានន្មពួំែឈយួញរលទ្ះ ៥០០ 
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ផធុែលោយទំ្និញលៅលែឯ់ឧេថរាបថជនបទ្ ែបុងមជឈមិ-
លបលទ្ស លុះដល់ដងត្លពលន្មះ មានលទ្វតមយួអងគជា 
ញេិសាលលាហិេ ត្នពាណិ្ជទងំពីរន្មែអំ់ពីជាេិមុន 
កដលអាលស័យែបុងដងត្លព លបាបព់ាណិ្ជថា មាប ល 
ពាណិ្ជ, ឥឡូវលនះលពះពុទ្នបានលតស់បរមាភលិសែ 
លហើយ, លពះអងគគងល់ៅលលោមលដើមកែស, អបែចូរចូល 
លៅោនសំ់ណាែល់ពះអងគលធឝើមនសសោរ លហើយថាឝ យនូវ 
សដូវដំុសដូវផងដ់ល់លពះអងគ និងបានផលលបលយជន ៍
ន្មមំែនូវលសចែឋសុីខ្អស់ោលជាអកងឝង ។ 

 (៩) អថ នខា ត្បុសសភលលកិ្ខ វាណិ្ជា លំោប ់
លន្មះ ពាណិ្ជទងំពីរន្មែប់ានសាឋ បព់ាែរលទ្វត ែល៏ែើេ 
លសចែឋីលជះថាវ  លទ្ើបោនយ់ែសដូវន្មលំៅថាឝ យលពះអងគ, 
ដល់លហើយថាឝ យបងគំទូ្លថា ‹‹បពិលេលពះអងគដច៏លលមើន, 
សូមលពះអងគទ្ទួ្លនូវសដូវត្នលយើងខ្ញុ ំ លដើមផលីបលយជន ៍
និងលសចែឋសុីខ្អស់ោលជាយូរអកងឝង›› ។ លពះអងគ 
លទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា បាលេេថាគេបាេល់ៅលហើយ ែបុងត្ថង 
កដលទ្ទ្ួលមធុបាយស, េថាគេមនិគួរទ្ទួ្លអាមសិ 
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លោយត្ដ េថាគេនឹងបាននូវភាជនៈឯណាទ្ទួ្ល›› ។ 
លំោបល់ន្មះ ចេុលលាែបាលទងំ ៤ បានដឹងបរវិេិែក ែ ៏
ន្មយំែបាលេថយកែវឥនធនិល ៤ មែថាឝ យ ។ លពះអងគមនិ 
ទ្ទ្ួល ។ ចេុលលាែបាលែប៏លង្គអ នបាលេថយមានវណ្ត ៈ 
ដូចសកណ្ឋ ែបាយលៅថាឝ យមឋងលទ្ៀេ ។ លទ្ើបលទ្ង ់
ទ្ទួ្ល លដើមផអីនុលលគាះដល់លសឋចទងំ ៤, លទ្ងេ់លមួេ 
លលើគាប លហើយអធិោឌ ននូវបាលេ ១ លទ្ើបលទ្ងទ់្ទ្ួលនូវ 
សដូវលហើយលសាយ ។ លំោបល់ន្មះ ពាណិ្ជទងំពីរ 
ន្មែ ់ែសំ៏កដងខ្វួនជាឧបាសែ ដល់នូវលទ្ឝវាចិែសរណ្-
គមន ៍ ។ ពាណិ្ជទងំពីរន្មែល់ន្មះ ជាបឋមឧបាសែ 
ែបុងលពះពុទ្នសាសន្ម ។ 

 (១០) អថ នត្ វាណិ្ជា លំោបល់ន្មះ ពាណិ្ជ 
ទងំពីរលន្មះ ទូ្លសូមនូវវេទុជាទី្សោក របូជា ។ 
លពះសមាយ សមភុទ្នបរាមាសលពះសិរសា ែល៏ពះលែសធាេុ 
៨ សរត្សជាបនឹ់ងលពហសឋមែ, លពះអងគលពះរាជទន 
ដល់ពាណិ្ជទងំពីរ ។ ឯពាណិ្ជែទ៏្ទួ្លយែលពះ 
លែសធាេុទងំ ៨ សរត្ស ន្មយំែលៅោនន់គរត្នខ្វួន, 
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ដល់លហើយែល៏រៀបចំតែក់េងទី្ទួ្លសិងគុេឋរ លធឝើលចេិយ 
បញ្ចុ ះទុ្ែលធឝើសោក របូជាតមបណាឋ លំពះអងគ ។ ោល 
កដលពាណិ្ជនឹងបញ្ចុ ះលន្មះ លពះបាទ្ឧបលាបរាជជា 
ឧបេទមមែៈ លបែបលោយលសចែឋីអសាច ររ, ពែួលទ្វតមាន 
សែកលទ្វរាជជាលដើមែម៏ែជួយ លរៀបចំ, ពែួមនុសសមាន 
លពះបាទ្ឧបលាបរាជជាលដើម មែជួយ ខ្ឝល់ខាឝ យ ។ ឯ 
លពះលែសធាេុលសាេ ែសំ៏កដងនូវបាដិហាររលផសងៗ ។ 
លទ្វតនិងមនុសស ែល៏ធឝើសោក រៈលោយវេទុមានមាសលបាែ ់
ជាលដើម លោយចិេឋលជះថាវ  ។ លចេិយលន្មះ មាន 
ន្មមបផញ្ដេឋថិា សិងគុេថរលចេិយ ។ ទី្ទួ្លលន្មះជាទី្ 
បញ្ចុ ះទុ្ែនូវលលគឿងបរោិា រលពះពុទ្នទងំ ៤ លពះអងគែបុង 
ភទ្ធែបផលនះ គឺ បញ្ចុ ះធមលែែរបស់លពះែែុសននៈ, 
វេទពននរបស់លពះលោន្មគមនៈ, សាដែរបស់លពះ 
ែសសបៈ និងលពះលែសធាេុ ៨ សរត្ស របស់លពះ 
លគាេម ។ 

(ចបល់ពាធិសពឝញ្ដូ បរលិចឆទ្ ទ្ី ១២) 
_______________ 
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ប្ពហានជឈសនបរនិចេទ្ ទ្ី ១៣ 
  

(១) អថ នខា ភគវា ត្ម្មហ  ោជាយត្នមូោ 
ឧដហតិ្វវ  លំោបល់ន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគ លទ្ងល់លោែ 
ចាែគល់រាជាយេនៈលន្មះ យងលៅគងល់លោមលដើម 
អជបាលនិលលគាធវញិ ។ ោលកដលលពះអងគគងែ់បុង 
ទី្លន្មះ លទ្ងល់ពះបរវិេិែកថា ‹‹ធមក៌ដលេថាគេបាន 
លតស់ដឹងលហើយលនះ ជាគមមរីភាពលជាលលលៅឆ្ងង យ 
ទូ្លាយណាស់ កដលលពះពុទន ទងំឡាយសនសលំហើយ 
ជាធមគឺ៌សេឝទងំឡាយល ើញលោយែលម លតស់ដឹង 
លោយែលម ធមល៌នះលអិេសុខុ្មណាស់ ឧេឋមលបលសើរ 
ណាស់ ដល៏ពញលោយមនិសល់ គឺបណ្ឍិ េជាេិគបផ ី
សំកដង›› លពះអងគបរវិេិែកដូលចបះលហើយ ែដ៏ល់នូវលសចែឋ ី
ខ្ឝល់ខាឝ យចិេ មនិមានលពះទ្យ័លបាថាប លដើមផសំីកដង 
នូវធមដ៌ល់សេឝទងំឡាយ លទ្ងគ់ងល់សងៀមលពលងើយ ។ 

 (២) អថ នខា សហមប ី ប្ពហាា  លំោបល់ន្មះ 
សហមផលីពហយបានដឹងបរវិេិែកត្នលពះអងគ ែប៏លញ្ចញនូវ 
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វាចាអស់វារៈ ៣ ដងថា ‹‹មាប លអបែដច៏លលមើន, សេឝ 
លលាែនឹងវនិ្មសសាបសូនរមនិខានលឡើយ›› ។ មហា-
លពហយកដលលៅែបុងចែកវាឡមយួមុនឺបានឮលហើយ ែម៏ែ 
សួរលគបល់បោរ ។ សហមផលីពហយលបាបែ់ល៏ហេុលហើយ 
លទ្ើបន្មលំហាះចុះមែ ចូលលៅោនសំ់ណាែល់ពះសាសាឋ  
ដល់លហើយ ែលុ៏េនូវជាណុ្មណ្ឍ លេមកល់លលើត្ផធលបឹថពី 
ផគងនូវអញ្ជ លីជាទី្សលមាធាន ត្នទ្សនខាដរ៏ុងលរឿង 
បីដូចជាផ្លក លៅលលើសិរសា លហើយលងើបមុខ្លមើលលពះ 
ភស្រ្ោឋ ត្នលពះអងគ ដរុ៏ងលរឿងលោយឆពឝណ្ត រងស ី លោប 
អារាធន្មលោយគាថាថា ‹‹សនឋីធ សតឋ បផរជែាជាេិោ›› 
ដូលចបះ ជាលដើម ។ 

 (៣) អថ ភគវា លំោបល់ន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគ 
លទ្ងម់ានលពះទ្យ័លបែបលោយលសចែឋីែរុណា បាន 
សវន្មោរនូវពាែរត្នលពហយលហើយ លទ្ើបលពះអងគមានលពះ 
ពុទ្នដីោថា ប្ពនហា មាប លសហមផេីលពហយ, េថាគេ 
បរវិេិែកថា ធមជ៌ាគមមរីភាព េថាគេលតស់ដឹងលហើយ 
ពពួែសេឝទឡំាយលលេែអរលោយេណាា  មនិអាចលធឝើឱរ 
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ជាែច់បស់នូវទី្បំផុេត្នទុ្ែា គឺលពះនិពាឝ នបានលឡើយ, 
បដិចចសមុបបទ្ធមល៌បែបលោយអងគ ១២ ែស៏េឝល ើញ 
លោយែលម, ែិរយិរមាង បប់ងនូ់វសង្គា រទងំពួង និងោរ  
លះបងនូ់វែិលលស និងោរផ្លឋ ចប់ងនូ់វណាា  លហើយដល់ 
នូវលពះនិពាឝ ន ែស៏េឝដឹងបានលោយែលម, លបើេថាគេ 
សំកដងនូវធម,៌ សេឝទងំឡាយែម៏និលជឿនូវពាែរ 
េថាគេ, លសចែឋីលនឿយលពួយលំបាែទ្លទ្គងម់ានដល់ 
េថាគេ, លហេុដូលចាប ះ បានជាេថាគេមានលសចែឋ ី
ខ្ឝល់ខាឝ យេិច ែបុងោរសំកដងធមដ៌ល់សេឝ ។ 

 (៤) ឯវំ ោវ ត្ត្ិយ ំបិ ភគវា លពះដម៏ានលពះ 
ភាគ ោលសហមផលីពហយអារាធន្មអស់វារៈ ៣ ដង 
ដូលចាប ះលហើយ, លពះអងគែរ៏មលិលមើលនូវសេឝលោយទិ្ពឝ-
ចែាុ លទ្ងល់ ើញនូវពួែសេឝខ្វះមានធូលីគឺរាគៈ លទសៈ 
លមាហៈ ែបុងកភបែេិច, សេឝពួែខ្វះមានធូលីែបុងកភបែ 
លលចើន, លពះអងគលជាបចបស់លហើយលទ្ើបមានលពះពុទ្នដីោ 
ថាៈ 
 អបារុត លេ អមេសស ទឝ រា 
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 លយ លសាេវលន្មឋ  បមុញ្ចនឋុ សទ្ន ំ
 វហិឹសសញ្ដ ី បគុណំ្ នភាសឹ 

 ធមយ ំបណី្េំ មនុលជសុ លពលហយេិ ។ 

 មាប លលពហយ, េថាគេមានោរសមាគ ល់នូវលសចែឋ ី
លនឿយ (ោយនិងវាចា) បានជាមនិទនសំ់កដងធមដ៌ ៏
ឧេឋម កដលេថាគេលចះសាធ េល់ហើយ ដល់ពួែមនុសស 
និងលទ្វត, (ប៉ុកនឋឥឡូវលនះ) ទឝ រនិពាឝ នរលបើែលហើយ, 
ពែួសេឝណាកដលមានលសាេបសាទ្ ពែួសេឝលន្មះ ចូរ 
បលញ្ចញសទន  (សាឋ បធ់ម)៌ ចុះ ។ 

 សហមផេីលពហយ បានសាឋ បល់ពះពុទ្នដីោលធឝើនូវ 
ឱោស ទ្ទួ្លនឹងសំកដងធមដ៌ល់សេឝដូលចាប ះលហើយ 
ែល៏ធឝើនូវអញ្ជ លីថាឝ យបងគំលា ន្មលំពហយបរវិារលហាះលៅ 
នដនលពហយលលាែវញិ ។ 

(ចបល់ពហយលជឈសនបរលិចឆទ្ ទ្ី ១៣) 

_____________ 
 

ធមាចកកបរនិចេទ្ ទ្ី ១៤ 
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(១) ឯវំ ភគវា ត្សស ប្ពហាុននា បដិញ្ា  ំ ទ្ត្វវ  
លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងល់បទននូវបដិញ្ញដ  ដល់មហា-
លពហយយ៉ងលនះលហើយ ែល៏ទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា ‹‹េថាគេគបផ ី
សំកដងនូវធមដ៌ល់អបែណាជាមុន, បុគគលណានឹងបាន 
លតស់ដឹងនូវធមជ៌ាមុន›› លពះអងគបរវិេិែកថា អាឡារ-
តបសោលាមលគាលេលនះ ជាបណ្ឍិ េមានធូលីគឺ 
ែិលលសែបុងកភបែេិច, គួរេថាគេសំកដងធមឱ៌រជាមុន, 
តបសលសាេគងល់តស់ដឹងនូវធមពំុ៌ខាន ។ លំោប ់
លន្មះលទ្វតចូលលៅលោបទូ្លថា ‹‹បពិលេលពះអងគដ ៏
ចលលមើន, អាឡារតបសោលាមលគាលេលធឝើមរណ្ោល 
លៅចំនួន ៧ ត្ថងលហើយ›› ។ លពះបញ្ញដ ែល៏ែើេដល់លពះ 
អងគ លទ្ងល់ជាបថា ‹‹អាឡារតបសលធឝើមរណ្ោលែសយ័ 
ជីវេិែនវងលៅ ៧ ត្ថងពិេ›› ។ 

 (២) អថសស ឯត្ទ្នហាស ិលំោបពី់លន្មះមែលទ្ៀេ 
លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងម់ានបរវិេិែកថា េថាគេគបផ ី
សំកដងធមដ៌ល់អបែណា ។ លទ្ើបលទ្ងល់ជាបថា ‹‹ឧទ្ែ-
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តបសរាមបុលេលនះ ជាបណ្ឍិ េមានធូលីែបុងកភបែេិច គួរ 
នឹងលតស់ដឹងនូវធមល៌ោយឆ្ងប›់› ។ លំោបល់ន្មះលទ្វត 
ចូលលៅលោបទូ្លដល់លពះអងគថា ‹‹ឧទ្ែតបសរាម-
បុលេលន្មះ លធឝើមរណ្ោលែបុងលវលាលពលបល់ៅលហើយ››។ 
លពះលទ្ងល់ជាបលោយបញ្ញដ ថា ‹‹កមនដូចពាែរលទ្វត›› 
លទ្ើបលពះអងគលទ្ងប់រវិេិែកថា ‹‹តបសទងំពីរលនះជា 
មនុសសវនិ្មសធំ, លបើតបសលៅបានសាឋ បធ់ម ៌ កដល 
េថាគេសំកដង គងនឹ់ងលតស់ដឹងនូវធមល៌ោយពិេមនិ 
ខាន ។ 

 (៣) អថសស ឯត្ទ្នហាស ិ លំោបល់ន្មះ លពះអងគ 
លទ្ងម់ានបរវិេិែកលៅលទ្ៀេថា ‹‹េថាគេគបផសំីកដងធម ៌
ដល់អបែណាមុន, អបែឯណានឹងបានលតស់ដឹងនូវធម›៌› 
លទ្ើបលទ្ងប់រវិេិែកនឹែដល់បញ្ច វគគិយភែិាុថា ‹‹បញ្ច វគគិយ-
ភែិាុលនះ មានឧបោរៈដល់េថាគេ បានលធឝើោរបលលមើ 
ដល់េថាគេអស់ោលដយូ៏រ, លបើដូលចាប ះ គួរេថាគេ 
សំកដងធមដ៌ល់បញ្ច វគគយិភែិាុលន្មះជាមុនចុះ››; លពះអងគ 
លទ្ងប់រវិេិែកថា ‹‹បញ្ច វគគិយភែិាុលៅលៅែបុងទី្ណា›› លទ្ើប 
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លទ្ងល់ជាបថា ‹‹បញ្ច វគគយិភែិាុលៅលៅែបុងត្លពឥសិបេន-
មគិទយវន័ លទ្ៀបនគរពារាណ្សី›› លពះអងគគងែ់បុងឧរុ-
លវលាលបលទ្សតមសបបយ, លុះដល់លគាលលោយលទ្ង ់
យងលៅោនច់ារែិ ។ 

 ឧបោជីវែបានល ើញលពះសមាយ សមភុទ្ន ែល៏ពាល 
ពាែរសរលសើរលផសងៗ ។ លពះអងគលទ្ងសំ់កដងគាថា ថាៈ 
‹‹សោវ ភិភូ សពវវិទ្ូ›› ដូលចបះជាលដើម លុះចបល់ហើយឧប-
ោជីវែសួរថា សមណ្ៈលៅោនទី់្ឯណា? លពះអងគេប 
ថា េថាគេលៅកដនោសី លដើមផសំីកដងនូវធមយចែក ។ 
ឧបោជីវែបានសាឋ បល់ហើយែេ៏បលៅថា ‹‹មាប ល 
អាវុលសាសមណ្ៈ ពាែរអបែលពាលលបត្ពលហើយ›› លហើយ 
ែង៏ែែ់បលគំន្មប ់លដើរលចៀសលៅតមលបាថាប របស់ខ្វួន។  
 (៤) អថ នខា ភគវា អនុបុនពវន ោរកិញ្ចរម្មននា 
លំោបល់ន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគ យងលៅោនច់ារែិ 
តមលំោប ់ដល់ត្លពឥសិបេនមគិទយវន័ ជាទី្លៅត្ន 
បញ្ច វគគិយ ។ ឯបញ្ច វគគិយភែិាុបានល ើញលពះអងគអំពី 
ចមាង យ ែល៏ធឝើនូវបដិញ្ញដ នឹងគាប ថា ‹‹មាប លគាប លយើង, លពះ 
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សមណ្លគាេមមែដល់លហើយ, លយើងទងំឡាយែំុ 
ថាឝ យបងគំ ែំុលលោែទ្ទួ្ល ែំុទ្ទួ្លបាលេចីវរ, កេថាពែួ 
លយើងលេូវលោលអាសនៈទុ្ែ លបើលពះសមណ្ៈអងគុយែ ៏
អងគុយចុះ›› ។ លុះលពះអងគយងលៅដល់ បញ្ច វគគិយភែិាុ 
អេម់និបានលភវចពាែរបដិញ្ញដ អស់ ែល៏េឡបជ់ាលលេែអរ 
លៅទ្ទួ្លបាលេចីវរ លធឝើនូវែិចចទងំពួងរាល់ៗ គាប  លហើយ 
លៅលពះអងគលោយពាែរលដើមខ្វះ លោយពាែរថា 
អាវុលសាខ្វះ ។ 

 (៥) អរហ ំ ភិកានវ ត្ថាគនត្វ លពះអងគលទ្ងម់ាន 
លពះពុទ្នដីោថា ‹‹មាប លភែិាុទងំឡាយ, េថាគេឆ្ងង យ 
ចាែែិលលសលហើយ លតស់ដឹងនូវធមល៌ោយលបត្ពលោយ 
ខ្វួនឯងលហើយ, អបែទងំឡាយ ចូរេមកល់នូវលសាេ-
បសាទ្ចាសំាឋ បនូ់វធមល៌ យ្ ះអមេៈ េថាគេនឹងលបលៅ 
នឹងសំកដងនូវធមក៌ដលេថាគេលតស់ដឹង ។ ោលលបើ 
លពះអងគលពាលដូលចាប ះ, បញ្ច វគគិយភែិាុែល៏ោបទូ្លសួរថា 
‹‹មាប លអាវុលសាលគាេម, ខ្វួនអបែលតស់ដឹងនូវឧេឋរ-ិ
មនុសសធមល៌ហើយឬ? លពះេបលៅថា ‹‹ធមក៌ដលមាន 
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ល យ្ ះថា អមេៈ េថាគេលតស់ដឹងលហើយ, េថាគេ 
នឹងសំកដងធមដ៌ល់អបែទងំឡាយ›› ។ លពះអងគែម៏និ 
អាចលដើមផញុីំងបញ្ច វគគយិភែិាុឱរដឹងចបស់បាន អស់ 
វារៈជាគលមប ់២ ដង ។ េមែលទ្ើបបញ្ច វគគិយភែិាុទ្ទួ្ល 
សាឋ បល់ពះពុទ្នដីោែបុងរវាៈជាគលមប ់៣ ដង ។ 

 (៦) អថ នខា ភគវា បញ្ចវគគិនយ ភិកា ូអាមននដស ិ
លគាលន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងល់តស់លៅបញ្ច វគគិយ-
ភែិាុលោយលពះពុទ្នដីោថា នទ្វ នម ភិកានវ អនាដ  
បពវជិនត្ន ន នសវតិ្ោវ  មាប លភែិាុទងំឡាយ ផវូវដ ៏
លាមែទងំឡាយពីរលនះ គឺបពឝជិេមនិគបផលីសព, មគគ 
លបែបលោយអងគ ៨ គឺបពឝជិេគបផលីសព; លពះអងគែ ៏
លទ្ងល់តស់សំកដងធមយចែកបផវេឋនសូលេ លបែបលោយ 
អងគ ៣ លបោរ គឺ ោមសុខ្លវិោនុលយគ ១ អេឋែិល-
មថានុលយគ ១ មជឈមិាបដិបទ ១, លបែបលោយសចចៈ 
៤ គឺទុ្ែាសចចៈ ១ សមុទ្យសចចៈ ១ និលរាធសចចៈ ១ 
មគគសចចៈ ១, លបែបលោយបរវិដឋ ៣ គឺ សចចញ្ញដ ណ្ ១ 
ែិចចញ្ញដ ណ្ ១ ែេញ្ញដ ណ្ ១, លបែបលោយអាោរៈ 
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១២ គឺសចចៈ នីមយួៗ មានអាោរៈបីៗ លគបទ់ងំ ៤ ។ 
លទ្វតទងំឡាយបនវឺនូវសលមវងេៗ គាប លៅ ។ លលាែ 
ធាេុទងំ ១ មុនឺ ែែ៏លលមើែញបញ័់រ ។ លំោបល់ន្មះ 
លោណ្ឍ ញ្ដភែិាុ បានលតស់ដឹងនូវលលាែុេឋរធម ៌ គឺ 
លសាតបេឋផិល ។ លទ្វតទងំ ១៨ លោដិ ែប៏ាន 
ធមយចែាុ គឺលសាតបេឋផិល លហើយលេឡបល់ៅោនន់ដន 
លទ្វលលាែវញិ ។ 

 លពះអងគសកមឋងធមយចលែ ែបុងត្ថងបុណ្ត ម ី កខ្អាសាធ 
ឆ្ងប រំោ ។ 

(ចបធ់មយចែកបរលិចឆទ្ ទ្ី ១៤) 

យសបពវជាា បរិច្ឆេទ្ ទ្ី ១៥ 
 (១) អថ នខា ភគវា វសស ំឧបគនាដវ  លំោបល់ន្មះ 
លពះដម៏ានលពះភាគ លទ្ងគ់ងច់ាវំសាែបុងត្លពឥសិបេន-
មគិទយវន័ លទ្ងសំ់កដងធមយែីថាដល់ភែិាុដល៏សស លទ្ង ់
លបទនធមយចែាុដល់វបផៈែបុងត្ថង ១ លរាច, លបទនដល់ 
ភទ្ធិយៈែបុងត្ថង ២ លរាច, ដល់មហាន្មមែបុងត្ថង ៣ លរាច, 
ដល់អសសជិែបុង ៤ លរាច ។ លំោបល់ន្មះ ភែិាុទងំ ៥ 
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អងគ ែសូ៏មបពឝជាជ ឧបសមផទ ។ លពះអងគលទ្ងល់បទន 
ឧបសមផទជាឯហិភែិាុដល់ភែិាុទងំ ៥ អងគលោយលពះ 
ពុទ្នដីោថា ‹‹មាប លភែិាុទងំឡាយ, អបែទងំឡាយចូរ 
មែ អបែទងំឡាយចូរលបលពឹេឋនូវលពហយចរយិៈលដើមផលីធឝើនូវ 
ទី្បំផុេត្នលសចែឋទុី្ែា›› ។ ឧបសមផទែស៏លលមចដល់ 
បញ្ច វគគិយភែិាុ ។ លពះអងគគងល់ៅែបុងវហិារសមាបេឋ ិ
រងច់ាលំដើមផជីលមះនូវមនធលិត្នបញ្ច វគគិយ ។ 

 (២) ក្ខឡបកាសស បញ្ចមិយ ំ នត្ស ំ វិនសសនត្វ 
លុះដល់ត្ថង ៥ លរាច លពះអងគល ើញឧបនិសសយ័លពះ 
អរហេឋ ត្នភែិាុទងំ ៥ អងគលោយវលិសស លពះអងគលបជំុ 
ភែិាុទងំ ៥ អងគ លហើយសំកដងនូវអនេឋលែាណ្សូលេ 
លោយលពះពុទ្នដីោថា ‹‹របូំ ភិកានវ អនត្វដ ›› ដូលចបះ 
ជាលដើម ចងអុលនូវបញ្ចែាននថា ជាសភាវៈមនិបានលបលពឹេឋ 
លៅែបុងអណំាច ។ បញ្ច វគគិយភែិាុ ែម៏ានចិេឋលលេែអរ 
នឹងភាសិេត្នលពះអងគ ។ ចិេឋបញ្ច វគគិយភែិាុលសាេែរ៏ចួ 
ចាែអាសវៈ ។ លពះអរហនឋ ៥ អងគ (៦ អងគនឹងលពះពុទ្ន 
ជាមាច ស់) ែល៏ែើេលឡើងែបុងលលាែ ។ 
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 (៣) នត្ន នខា បន សមនយន ោោណ្សយិ ំ
យនសា នាម កលុបុនត្វដ  ែបុងសមយ័លន្មះ មានបុលេត្ន 
លសដឌីមាប ែល់ យ្ ះយសែុលបុលេ(5) លៅែបុងលបាសាទ្ 
ទងំ ៣ ជាទី្សបបយតមឧេុោល មានលសីសបំបលលមើ 
ជាធមយត, ែបុងោលលន្មះ យសែុលបុេថភាញ ែល់លោែ 
លឡើងមុនលគ បានល ើញជនទងំពួងលដែលែសំ់កដង 
វបិផោរៈលផសងៗ ែម៏ានចិេឋលនឿយណាយែបុង រាវាស 
លទ្ើបពាែក់សផែលជើងមាស លដើរចុះចាែលបាសាទ្ចូល 
លៅែបុងត្លពឥសិបេនមគិទយវន័ ែបុងរាលេី ។ លគាលន្មះ 
លពះដម៏ានបុណ្រលទ្ងយ់ងចស្រ្ងកម លវលាបចចូសសមយ័ 
លទ្ងទ់្េល ើញយសែុលបុេឋលហើយ លតស់លៅថា ‹‹កន 
អបែដច៏លលមើន, ទី្លនះឥេមានលទសលបៀេលបៀនលទ្›› ។ 
យសែុលបុលេសាឋ បល់ហើយ ែល៏ោះកសផែលជើងលដើរចូល 
លៅោនសំ់ណាែល់ពះសាសាឋ  អងគុយែបុងទី្ដស៏មគួរ ។ 
ភគវា អនុបុវេីកថំ កព្ថសិ លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ង ់
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 -បុ្ត្ត្នាងសុជាតាដែលាា យមធុបាយាស ។ 
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សំកដងអនុបុពឝែីថាចបល់ហើយ យសែុលបុេឋបាន 
សលលមចលសាតបេឋផិល ។ 

 (៤) អថ នខា យសម្មត្វ លំោបល់ន្មះ មាត 
យសែុលបុលេលឡើងលៅលលើលបាសាទ្ មនិល ើញែូន 
ែល៏ៅជលមាបសាឝ ម ី ។ លសដឌីបានសាឋ បល់ហើយ ែល៏លបើ 
មនុសសឱរលៅរែែបុងទិ្សទងំ ៤ ។ គហបេីែល៏ដើរលៅ 
រែែបុងត្លពឥសិបេនមគិទយវន័ លោយខ្វូនឯង បាន 
ល ើញកសផែលជើងមាសកដលែូនលោះលចាល ែល៏ដើរតម 
ោនលៅ ។ លពះពុទ្នជាមាច ស់ល ើញលសដឌីលដើរចូលមែ 
លទ្ងសំ់កដងឫទ្និមនិឱរល ើញយសែុលបុលេ ។ លសដឌ ី
លដើរចូលលៅសួរ ។ លពះអងគមានលពះពុទ្នដីោថា ‹‹អបែ 
ចូរអងគុយែបុងទី្លនះចុះ គងក់េនឹងបានល ើញែូនអបែ››។ 
លសដឌីបានសាឋ បល់ហើយែល៏ធឝើតម ។ លទ្ើបលទ្ងសំ់កដង 
អនុបុពឝែីថា ចបល់ហើយលសដឌីបានសលលមចលសាត-
បេឋផិល សំកដងខ្វួនជាឧបាសែ ដល់លេវាចិែសរណ្-
គមន ៍ ។ លសដឌីលន្មះ ជាឧបាសែដំបូង ែបុងលពះ 
ពុទ្នសាសន្ម ។ លពះពុទ្នជាមាច ស់ែរ៏សំាយឫទ្នឱិរល ើញ 
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យសែុលបុលេ កដលអងគុយលៅជិេលពះអងគ ។ លសដឌ ី
ល ើញលហើយែនិ៏យយនឹងែូនថា ‹‹ែូនលអើយ មាត 
អបែមានលសចែឋីលសាែខាវ ងំណាស់, ចូរអបែឱរនូវជីវេិ 
ដល់មាតអបែផង›› ។ 

 (៥) អថ យនសា កលុបុនត្វដ  លំោបល់ន្មះ 
យសែុលបុលេែរ៏មលិនូវលពះដម៏ានបុណ្រ ។ លពះដ ៏
មានលពះភាគមានលពះពុទ្នដីោនឹងគហបេីថា ‹‹មាប ល 
គហបេី, យសែុលបុេឋែឋី អបែែឋី បានដឹងចបស់នូវធម ៌
លហើយ, យសែុលបុលេមនិគួរលេឡបល់ៅោនល់ភទ្លថាែ 
ទបវញិលឡើយ›› ។ គហបេីែល៏ោបទូ្លថា ‹‹បពិលេ 
លពះអងគដច៏លលមើន, យសែុលបុលេមនិគួរលេឡបល់ទ្, 
លាភលសាេែយ៏សបានលោយង្គយ, កេថាត្ថងកសអែលនះ 
សូមលពះអងគយងលៅទ្ទួ្លភេឋត្នខ្ញុលំពះែរុណា មយួ 
អលនវើលោយយសែុលបុេឋលនះ›› ។ លពះដម៏ានបុណ្រ 
លទ្ងទ់្ទួ្លនិមនឋលោយេុណ្ាី ភាព ។ គហបេីដឹងនូវ 
លហេុលន្មះ ែថ៏ាឝ យបងគំលាលធឝើលបទ្ែសណិ្លហើយលចៀស 
លចញលៅ ។ លពះយសែសូ៏មបពឝជាជ ឧបសមផទ ។ លពះ 
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សពឝញ្ដូ លទ្ងល់បទនបពឝជាជ ឧបសមផទជាឯហភិែិាុ ។ 
ែបុងសមយ័លន្មះ មានលពះអរហនឋចំនួន ៧ អងគ គឺលពះ 
ពុទ្ន ១ អងគ បញ្ច វគគិយភែិាុ ៥ អងគ យសលេទរ ១ អងគ ។  
 (៦) អថ នខា ភគវា លំោបល់ន្មះ លពះដម៏ានលពះ 
ភាគលទ្ងត់្លេចីវរនិងបាលេែបុងបុពឝណ្ា សមយ័ យងចូល 
លៅោនផ់ធះគហបេី មយួអលនវើលោយលពះយសលេទរ ដល់ 
លហើយ លទ្ងល់ឡើងគងល់លើអាសន្ម កដលគហបេីតែ ់
កេងទុ្ែ ។ ចំកណ្ែមាតនិងភរយិត្នលពះយសែចូ៏ល 
លៅថាឝ យបងគំលពះអងគ លហើយអងគុយែបុងទី្សមគួរ ។ លពះ 
មហាែរុណាលទ្ងសំ់កដងនូវអនុបុពឝែីថា ដល់លសីទងំ-
ឡាយលន្មះ លុះចបោ់លណា លសីទងំពីរគឺមាតនិង 
ភរយិត្នលពះយស ែប៏ានដល់លសាតបេឋផិល លហើយ 
ថាឝ យខ្វួនជាឧបាសិោែបុងោលលន្មះ ។ ជនទងំឡាយ 
មានជីតត្នលពះយសជាលដើម ែអ៏ង្គគ សលពះយសនិង 
លពះសាសាឋ  លោយខាទ្នីយៈលភាជនីយហារដឧ៏េឋម 
លោយត្ដខ្វួន លហើយបវារណាចំលពាះលពះសាសាឋ ៗ លទ្ង ់
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ញុំងជនទងំលន្មះ ឱររែីរាយលោយធមយែីថា លហើយ 
យងលេឡបវ់ញិ ។ 

 (៧) ោោណ្សយិ ំ អនុនសដាិកលុសស បុត្វដ  
លគហសទទងំឡាយ ៤ ន្មែ ់ ជាសំឡាញ់ត្នលពះយស 
សុទ្នសឹងជាបុលតត្នលេែូលអនុលសដឌី ែបុងនគរ 
ពារាណ្សី គឺ វមិល ១, សុពាហុ ១, បុណ្ត ជិ ១, 
គវមផេិ ១ បានឮថា លពះយសែុលបុលេលចញសាង 
បពឝជាជ  ែគិ៏េនឹងលៅបសួតម លទ្ើបន្មគំាប លៅោន ់
សំណាែល់ពះយស ។ លពះយសែន៏្មសំំឡាញ់ទងំ ៤ 
ន្មែចូ់លលៅោនសំ់ណាែល់ពះសាសាឋ  លោបបងគំទូ្ល 
តមដំលណ្ើ រ ។ លពះអងគលទ្ងទូ់្ន្មយ នលលបៀនលបលៅ សំកដង 
អនុបុពឝែីថាដល់ែុលបុេឋទងំ ៤ ន្មែ ់ ។ ែុលបុលេ 
ទងំលន្មះ ែសូ៏មបពឝជាជ និងឧបសមផទ ។ លពះអងគ 
លទ្ងល់បទនបពឝជាជ និងឧបសមផទដល់ែុលបុលេទងំ ៤ 
ន្មែ ់។  
 លំោបពី់លន្មះមែលទ្ៀេ មានលគហសទ ៥០ ន្មែជ់ា 
សំឡាញ់លពះយសកដរ បានឮដំណឹ្ងដូលចាប ះ ែប៏បលួ 
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គាប លៅោនសំ់ណាែល់ពះយស ។ លពះយសន្មលំៅោន ់
សំណាែល់ពះសាសាឋ  ។ លពះដម៏ានលជាគលទ្ងទូ់្ន្មយ ន 
លលបៀនលបលៅសំកដងអនុបុពឝែីថា ។ ែុលបុេឋទងំ ៥០ 
ន្មែែ់សូ៏មបពឝជាជ និងឧបសមផទ ។ លពះឈបះមារលទ្ង ់
លបទនបពឝជាជ និងឧបសមផទ ។ ភែិាុទងំអមបលលន្មះ 
មានចិេឋរចួចាែអាសវៈទងំអស់អងគ ។ ែបុងោលលន្មះ 
មានលពះអរហនឋចំនួន ៦១ លពះអងគ ។ 

 (៨) មុនត្វដ ហ ំសពវបានសហ ិនយ ច ទ្ិោវ  នយ ច 
ម្មនុសា លំោបល់ន្មះ លពះសាសាឋ មានលពះពុទ្នដីោថា 
‹‹មាប លភែិាុទងំឡាយ, េថាគេរចួលហើយចាែអន្មធ ែ ់
ទងំពងួ, លទ្វតនិងមនុសសទងំឡាយឯណាមានែបុង 
លលាែលនះ, អបែទងំឡាយចូរលតចល់ៅោនច់ារែិ ចូរ 
លោះលទ្វតនិងមនុសសទងំលន្មះ ឱររចួចាែអន្មធ ែផ់ង 
ចុះ អបែចូរសំកដងនូវធមម៌ានពីលរាះខាងលដើម និង 
ែណាឋ ល និងខាងចុង ឱរលទ្វតនិងមនុសសទងំលន្មះ 
សាឋ បផ់ងចុះ ដផេិសេឝទងំឡាយ កដលមានធូលីគឺ 
ែិលលសែបុងកភបែេិច លបើមនិបានសាឋ បល់ទ្ មុខ្ជា 
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សាបសូនរចាែលពះសទ្នមយដល៏បលសើរ; ចំកណ្ែេថាគេ 
នឹងលៅោនល់បលទ្សឧរលុវលា, អបែទងំឡាយចូរលៅ 
ោនច់ារែិ លដើមផសំីកដងនូវលពហយចរយិធម ៌ ដល់សេឝ 
ទងំពងួ តមនយ័កដលេថាគេសំកដងលហើយ, កេអបែ 
ទងំឡាយ ែំុលៅផវូវជាមយួគាប ពីរន្មែល់ឡើយ›› ។ ភែិាុ 
ទងំឡាយែទ៏្ទ្ួលតមលពះពុទ្នដីោ លោបបងគលំា 
លហើយលចៀសលចញលៅ ។ លំោបល់ន្មះ មារាធិរាជមាន 
ចិេឋបាប ែចូ៏លលៅោនសំ់ណាែល់ពះសាសាឋ  លោបទូ្ល 
ថា ‹‹បពិលេលពះអងគដច៏លលមើន, លពះអងគបានរចួចាែ 
មារពនននទ៍ងំពួងលហើយ, កេលពះអងគគងម់និរចួពីត្ដ 
ខ្ញុ ›ំ›។ លពះពុទ្នជាមាច ស់លតស់េបថា ‹‹មាប លមារលអើយ, 
លសចែឋីលបាថាប ែបុងរូប សលមវង ែវិន រស សមពសស 
ត្នេថាគេមនិមានលឡើយ, េថាគេអាចែំចាេប់ងនូ់វ 
មចចុមារបាន›› ។ មារសាឋ បល់ហើយែល៏ែើេទុ្ែាេូចចិេឋ 
លេឡបវ់លិលៅវញិ ។ 

(ចបយ់សបពឝជាជ បរលិចឆទ្ ទ្ី ១៥) 

_____________ 
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ឧរនុវលគមនបរនិចេទ្ ទ្ី ១៦ 
  

(១) អថ នខា ភគវា ោោណ្សយិ ំ យថាភិរនដំ 
វិហរតិ្វវ  លគាលន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងគ់ងល់ៅែបុង 
នគរពារាណ្សីតមសបបយ លហើយលទ្ងល់សឋចសំលៅ 
លៅឧរុលវលាលបលទ្ស ។ ែបុងសមយ័លន្មះ មានែុមារ 
៣០ន្មែ(់6)ជាពួែដច៏លលមើនជាសំឡាញ់នឹងគាប  លពមទងំ 
ភរយិលដើរលតចល់ៅែបុងត្លព ។ ឯែុមារមាប ែគ់ាយ នភរយិ។ 
ែុមារទងំឡាយជាសំឡាញ់ ន្មលំសីលពសាមាប ែម់ែ  
ឱរ ។ លសីលពសាលន្មះ, ោលលបើែុមារទងំពួងលធឝស 
លបកហសលដើរលលងត្លព, ែលួ៏ចយែនូវបងឝិចលលគឿង 
លបោបរ់េចូ់លលៅែបុងត្លព ។ ចំកណ្ែែុមារជាសំឡាញ់ 
ែខ៏្ឝល់ខាឝ យជួយ លដើររែ លសាបក់េបានជួបនឹងលពះពុទ្ន 
ជាមាច ស់កដលគងល់ៅលទ្ៀបគល់លឈើ លហើយសាែសួររែ 
លសីលន្មះ ។ លពះអងគលទ្ងសួ់រថា ‹‹លសីលន្មះលេើមាន 

                                              

6 -ែបុងអដឌែថាវនិយ័លបាបថ់ា ភទ្ធវគគយិែុមារទងំ៣០ន្មែល់នះ ជាបុលេលសឋចអបែកដនលោសល ។ 
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លបលយជនដូ៍ចលមឋចដល់អបែ››? ែុមារទងំពួងលោបបងគ ំ
ទូ្លសពឝលគបល់បោរ ។ លពះអងគលទ្ងសំ់កដងអនុបុពឝី-
ែថា ។ ែុមារទងំឡាយបានសាឋ បល់ហើយ សូមបពឝជាជ  
និងឧបសមផទ ។ លពះអងគលទ្ងល់បទនឯហិភែិាុ 
ឧបសមផទ ដល់ែុមារទងំ ៣០ ន្មែ ់ ែបុងត្លព 
ែបបសិែវន័ ។ 

 (២) អថ នខា លំោបល់ន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគ 
លទ្ងយ់ងលៅោនច់ារែិ លសឋចលៅដល់លបលទ្សឧរុលវលា 
គងល់ៅែបុងទី្លន្មះ ។ សមយ័មយួ មានជដិល ៣ ន្មែ ់
បងបអូននឹងគាប  គឺឧរុលវលែសសបៈ ១, នទី្ែសសបៈ ១, 
គយែសសបៈ ១ ។ ឧរុលវលែសសបៈ មានបរវិារ ៥ រយ, 
នទី្ែសសបៈមានបរវិារ ៣ រយ, គយែសសបៈមាន 
បរវិារ ២ រយ ។ លពះដម៏ានលពះភាគយងលៅោន ់
សំណាែឧ់រុលវលែសសបៈ សូមលៅែបុងលរាងលភវើង ។ 
ែសសបៈ ទូ្លលហេុទងំពងួថាមានន្មគលៅ ។ លពះអងគ 
ែល៏ចះកេយងលៅលៅ ។ ែបុងរាលេីលន្មះ លសឋចន្មគ 
បណាឋ លជាលភវើងឱរលេូវោយលពះអងគ ។ លពះអងគែ ៏
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សំកដងជាកផសងជាលភវើងឱរលេូវោយន្មគ ។ ន្មគចាញ់។ 
លពះអងគចាបន់្មគោែែ់បុងបាលេ យែលៅបង្គា ញ   
ជដិល ។ ឧរុលវលែសសបៈល ើញលហើយែល៏ោេកដរ កេ 
លៅលបោនថ់ាមនិវលិសស ។ 

 (៣) អថ នខា ឧរនុវលកសសនបា លគាលន្មះ 
ឧរុលវលែសសបៈ និមនឋលោយភតឋ ហារ លោយល ើញ 
បាដិហារយិ ៍ ។ លពះអងគយងលៅគងល់ៅន្មដងត្លព ។ 
លសឋចទងំបនួ ចុះមែគាល់លពះអងគែបុងបឋមយម ។ 
សលមឋចសហសសនយ័ ចុះមែគាល់ែបុងមជឈមិយម ។ 
មហាលពហយ ចុះមែគាល់ែបុងបចចិមយម, បណាឋ លឱរ 
ត្លពទងំអស់រុងលរឿងលោយរសយីលផសងៗ គាប  ។ លុះដល់ 
លពឹែលឡើង ឧរុលវលែសសបៈ លៅនិមនឋលពះអងគែទូ៏្ល   
សួរ ។ លពះអងគេបថា ‹‹ែសសបៈលអើយ, លសឋចទងំ ៤ 
មែែបុងបឋមយម, លពះឥនធមែែបុងមជឈមិយម, 
មហាលពហយជាលគូអបែ មែែបុងបចចិមយម លដើមផសីាឋ បធ់ម ៌
េថាគេ›› ។ ែសសបសាឋ បល់ហើយ ែនិ៏មនឋលពះអងគលៅ 
លសាយភតឋ ហារ ។ ប៊ុនទ្ិវច្ស មហាយច្ញោ  លុះ 
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ដល់ត្ថងលលោយមែលទ្ៀេ មហាយញ្ដែល៏ែើេលឡើងដល់ 
ឧរុលវលែសសបៈ គឺជនកដលលៅែបុងកដនមគធៈ ន្ម ំ
ខាទ្នីយៈលភាជនីយៈមែ ។ ឧរុលវលែសសបៈគិេមនិ 
ចងឱ់រលពះអងគយងមែែបុងត្ថងលន្មះ ។ លពះអងគលជាប 
បរវិេិែកត្នែសសបទងំអស់ ។ លុះលពឹែលឡើងលពះអងគ 
យងលៅខ្ភុរលពះឱសឌឯលសះអលន្មេេឋ លហើយយងលៅ 
លទ្ងបិ់ណ្ឍ បាេឯឧេឋរែុរុទ្ឝីប បានលហើយលទ្ងយ់ងមែ 
លសាយលទ្ៀបលសះអលន្មេេឋ លទ្ើបយងមែគងែ់បុងដង 
ត្លពលន្មះវញិ ។ 

(៤) សាយណ្ហ សមច្យ លុះដល់លវលាត្ថងរលសៀល 
ឧរុលវលែសសបៈ លៅោនសំ់ណាែល់ពះអងគលហើយទូ្ល 
ថា លហេុអឝបីានជាសមណ្ៈមនិលៅែបុងលវលាលពឹែមញិ 
លនះ? លពះអងគែសំ៏កដងលហេុទងំពួងលបាបែ់សសប ។ 
ែសសបៈែគិ៏េថា សមណ្ៈលនះលគានក់េដឹងបរវិេិែក 
ប៉ុលណាត ះ មនិកមនជាអរហនឋវលិសសដូចអញលទ្ ។ ែបុង 
ោលលន្មះ សំពេប់ងសុែូលលែើេលឡើងដល់េថាគេ ។  
លពះអងគយងលៅទ្ស់យែសំពេ ់ កដលជនរុអំសុភន្មង 
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បុណាត ទសី យែលៅលចាលែបុងអាមែសុសាន ។ លពះ 
អងគបរវិេិែកគិេនឹងលាង ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ លពះឥនធចុះមែ 
ជីែលសះលបាែារណី្ថាឝ យ ។ លពះអងគគែល់ហើយលទ្ង ់
បរវិេិែកថា េថាគេនឹងឈវែីបុងទី្ណា ។ លពះឥនធន្ម ំ
កផនថយធំមែ ។ លពះអងគឈវលីហើយលទ្ងប់រវិេិែកថា 
េថាគេនឹងពាែែ់បុងទី្ឯណា ។ លទ្វតបលង្គអ នកមែថាង ន ់
មែថាឝ យលពះអងគពាែ ់ ។ លទ្ើបលទ្ងប់រវិេិែកថា េថាគេ 
នឹងហាលែបុងទី្ឯណា ។ លពះឥនធែល៏លើែកផនថយធំ 
បលង្គអ នលៅថាឝ យឱរហាល ។ ខ្ណ្ៈកដលលពះអងគលធឝើ 
មហាបងសុែូលែិចច កផនដីែែ៏លលមើែអស់វារៈ ៣ ដង ។ 
លុះលពឹែលឡើងែសសបៈលៅោនសំ់ណាែល់ពះអងគ បាន 
ល ើញសមាម រៈមានថយជាលដើម ែទូ៏្លសួរ ។ លពះអងគ 
លបាបល់ហេុសពឝលគបល់បោរ ។ ែសសបែប៏រវិេិែកថា មនិ 
កមនអរហនឋវលិសសដូចអញលទ្ ។ 

 (៥) តទ្ននរិំ លំោបអំ់ពីលន្មះមែលទ្ៀេ លពះ 
សាសាឋ លទ្ងល់ធឝើនូវបាដិហាររ ៤ លបោរ គឺលពះអងគបញ្ជូ ន 
ែសសបៈមែ លទ្ងល់ហាះលៅន្មកំផវសាឝ យពីត្លពហិមវនឋ 
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ន្មកំផវែនធួេត្លព ន្មកំផវសម ៉ លទ្ងយ់ងលៅោនន់ដន 
តវេឋងិស ន្មយំែនូវផ្លក បារចិឆេឋែលពឹែសជាទិ្ពឝបានមែ 
លទ្ងយ់ងមែគងែ់បុងលរាងលភវើងមុនែសសបៈ អស់វារៈ ៤ 
ដង ែសសបៈែប៏រវិេិែកដូចមុន ។ ឯកទ្ិវស ំ ជដិលា 
ែបុងត្ថងមយួ ជដិលទងំឡាយលបាថាប នឹងបង្គក េល់ភវើង ពុះ 
ឧសមនិកបែ លទ្ើបគិេថាលហេុកដលមានយ៉ងលនះ 
លលពាះឫទ្និមហាសមណ្ៈពិេ ។ លពះសពឝញ្ដូ លទ្ងេ់បលៅ 
ថា អបែចូរពុះឧសតមលបាថាប ចុះ ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ ជដិល 
ែពុ៏ះឧសកបែទងំអស់ ។ ត្ថងមយួជដិលលបាថាប នឹង 
បង្គក េល់ភវើងៗ មនិលឆះ ែគិ៏េដូចមុន ។ លពះអងគលទ្ង ់
លជាប ែល៏តស់អនុញ្ញដ េឱរលភវើងលឆះលឡើង ។ ជដិលបូជា 
លភវើងលលសច លហើយែល៏េល់ភវើងមនិរលេ ់ែគិ៏េដូចមុន ។ 
លពះអងគលទ្ងអ់នុញ្ញដ េឱរលភវើងរលេអ់ស់លៅ ។ ែសសបៈ 
ែប៏រវិេិែកដូចមុន ។  
 (៦) តសមឹ សីតសមច្យ ែបុងសមយ័កដលរង្គ 
លោយទឹ្ែសលនសើមធាវ ែចុ់ះលលចើនលន្មះ ជដិលទងំឡាយ 
ចុះងូេទឹ្ែែបុងសធឹងលនរញ្ជរា លឡើងមែមានែិរយិរង្គ 
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ខាវ ងំ ែស៏លមឋចលពះអរហំ លទ្ងនិ់មិយេចស្រ្ង្គក ន ៥០០ ឱរ 
ពួែជដិលទងំលន្មះអាងំ ។ មវុងឹកដរែពួ៏ែជដិលលៅកេ 
បរវិេិែកដូចមុនលទ្ៀេ ។ ត្ថងមយួមហាលម តងំលឡើង 
ែបុងោលមនិគួរ បណាឋ លទឹ្ែឱរធាវ ែចុ់ះមែជនលិ់ច 
លគបអ់លនវើ ។ ចំកណ្ែលពះមហាែរុណាលទ្ងគ់ងែ់បុងទី្ 
ឯណា ទឹ្ែមនិបានលិចនូវទី្លន្មះ កបរជាមានសុទ្នកេ 
ធូលីហុយលឡើងវញិ ។ ឧរុលវលែសសបៈគិេថា ‹‹មហា-
សមណ្ៈលបកហលជាលិចែបុងទឹ្ែសធឹងលហើយ›› លទ្ើបជិះ 
ទូ្ែជាមយួនឹងែូនសិសសលៅលមើល ល ើញលពះអងគគង ់
ែបុងទី្មានទឹ្ែជាែំកផងជំុវញិ ែល៏បាបឱ់រលទ្ងល់ឡើង 
គងល់លើទូ្ែ ។ លពះអងគមនិលឡើងលហើយែល៏ហាះលៅែបុង 
អាោសវញិ ចុះពីអាោសមែ លទ្ើបឋេិលៅលលើទូ្ែ 
ឧរុលវលែសសប ។ ឧរុលវលែសសបៈ ែល៏ៅកេមានបរវិេិែក 
ដូចមុនលទ្ៀេ ។ 

 (៧) តច្ោ បដ្ឋា យ ចាបល់ដើមអំពីលពះអងគយងចាែ 
ត្លពឥសិបេនៈ ែបុងរលន្មចកខ្ែេឋែិ មែគងឯ់លបលទ្ស 
ឧរុលវលា រាបជ់ាកខ្បានពីរកខ្ ដរាបដល់លពញបូណ៌្មកីខ្ 
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បុសស ។ ែបុងរវាងលនះ លទ្ងសំ់កដងបាដិហាររលផសងៗ 
ចំនួន ១.៥០០ កបប, ែឧ៏រុលវលែសសបលៅកេរងឹរូស 
ដកដល ។ លពះសាសាឋ លទ្ងល់ពះបរវិេិែកថា ‹‹េថាគេគួរ 
ញុំងជដិលលនះឱរេែស់វុេ›› លទ្ើបមានលពះពុទ្នដីោនឹង 
ែសសបថា ‹‹មាប លជដិល, អបែមនិកមនជាអរហនឋ 
វលិសសលទ្ លមឋចែល៏បោនថ់ា ជាអរហនឋវលិសស››? 
ែសសបបានឮលពះពុទ្នដីោ ែខ៏ាវ ចលោបលទ្ៀបលពះបាទ 
លហើយទូ្លសូមបពឝជាជ និងឧបសមផទ ។ លពះសាសាឋ  
លទ្ងប់ង្គគ បឱ់រលៅលាជដិលជាសិសសទងំ ៥០០ ។ 
ែសសបទ្ទួ្លតម ។ ពួែែូនសិសសែល៏ពមចូលបសួផង 
លហើយយែលលគឿងបរោិា របកណ្ឋ េទឹ្ែលចាលទងំអស់ ។ 
លពះសាសាឋ ជាមាច ស់ លទ្ងែ់រុណាលបទនបពឝជាជ  និងឧប-
សមផទជាឯហិភែិាុ ។ នទ្ីកសសនបា បន ចំកណ្ែនទី្-
ែសសបែឋី គយែសសបែឋី បានល ើញលលគឿងបរោិា រ 
អកណ្ឋ េទឹ្ែលៅដូលចាប ះ ែន៏ទី្ែសសបន្មបំរវិារ ៣ រយ 
គយែសសបន្មបំរវិារ ២ រយ មែោនសំ់ណាែឧ់រុលវល-
ែសសបៈលហើយសាែសួរដឹងលហេុទងំពួង ែប៏កណ្ឋ េ 
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លលគឿងបរោិា រែបុងទឹ្ែទងំអស់ លហើយសូមបពឝជាជ  និង 
ឧបសមផទ ។ លពះសាសាឋ លបទនឧបសមផទជា   
ឯហិភែិាុលលសចហលញើយ លទ្ើបលទ្ងសំ់កដងអាទិ្េឋ-
បរយិយសូលេ លុះចបែ់ជ៏ដិលទងំ ១ ពានន់្មែ ់បាន 
សលលមចអរហេឋ ។ 

 (៨) ភគវា នត្ស ំ ឧបនិសសយ ំ ញត្វវ  
ឯលពះដម៏ានលពះភាគ លទ្ងល់ជាបនូវឧបនិសសយ័ែបុង 
បុលរជាេិត្នជដិលទងំលន្មះ លទ្ងល់បទនធមល៌ទ្សន្មឱរ 
ឋនិលៅែបុងមគគនិងផល លពះអងគមានលពះខី្ណាលសពជា 
បរវិារយងលៅោនល់ដឌិវនុយាន ជាឧបចារត្ននគរ 
រាជគហៈ លដើមផលីោះបដិញ្ញដ ត្នលពះបាទ្ពិមភសិារ ។ 
ន្មយឧទ្ានបានល ើញលពះអងគ ែល៏ៅលោបបងគំទូ្ល 
លពះរាជា ។ លពះមហាែសលេលទ្ងល់ជាបលហើយែយ៏ង 
លចញពីនគរ មយួអលនវើលោយលពាហយណ៍្ និង គហបេី 
១២ មុនឺ លៅោនឧ់ទ្ាន ដល់លហើយថាឝ យបងគំលលសច 
លសឋចគងែ់បុងទី្គួរមយួ ។ ចំកណ្ែលពាហយណ៍្ និង 
គហបេីពួែខ្វះ ថាឝ យបងគំលហើយអងគុយលៅ ពួែខ្វះថាឝ យ 
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បងគំលហើយ ែល៏ពាលនូវសលមាយ ទ្នីយែថាលផសងៗ ពែួខ្វះ 
លៅលសងៀម ពួែខ្វះែម៏ានបរវិេិែកថា លពះមហាសមណ្ៈ 
លបលពឹេឋលពហយចរយិៈែបុងសំណាែឧ់រុលវលែសសប ឬឧរុ-
លវលែសសប លបលពឹេឋលពហយចរយិៈ ែបុងសំណាែល់ពះ 
មហាសមណ្ៈ អបែណាលបលសើរជាងអបែណា! លំោប ់
លន្មះ លពះមហាែរុណាលទ្ងល់ជាបចិេឋវារៈលោយញណ្ 
លពះអងគ លទ្ើបមានលពះពុទ្នដីោនឹងឧរុលវលែសសប ឱរ 
ោេល់សចែឋីសងសយ័ ត្នពួែលពាហយណ៍្និងគហបេី ។ 
ឧរុលវលែសសបបានដឹងពុទន ធិបបយ ែល៏ហាះលឡើងោន ់
អាោសែមភស់មយួជួរលតប េ ចុះមែថាឝ យបងគំមឋង ដរាប 
ដល់ែំពស់ ៧ ជួរលតប េ ែប៏លញ្ចញវាចាថា ‹‹លពះពុទ្នជា 
មាច ស់ជាលគូត្នខ្ញុ ំ ខ្ញុជំាសាវែ័ត្នលពះពុទ្នជាមាច ស់›› លគប ់
វារៈទងំ ៧ ដង ។ មហាជនមានចិេឋលជះថាវ នឹង 
បាដិហាររែល៏ពាលសរលសើរលពះពុទ្នគុណ្លគបគ់ាប  ។ លពះ 
ពុទ្នជាមាច ស់ លទ្ងល់តស់សំកដងនូវមហាន្មរទ្ជាេែ 
លោយពិសាឋ រ លុះចបល់ពាហយណ៍្និងគហបេី ១១ មុនឺ 
មានលពះរាជាជាលបធាន ែប៏ានឋេិលៅែបុងលសាត-
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បេឋផិល ។ លពាហយណ៍្និងគហបេី ១ មុនឺលទ្ៀេ បាន 
ឋេិលៅែបុងលពះត្លេសរណ្គមន ៍។ 

(ចបឧ់រុលវលគមនបរលិចឆទ្ ទ្ី ១៦) 

_______________ 
អគគសាវកបពវជាជ បរនិចេទ្ ទ្ី ១៧ 

 
(១) នត្ន នខា បន សមនយន 

អដ្ឋា រសនក្ខដិមត្វដ  ោជគហវាសនិនា ែបុងសមយ័ 
លន្មះឯង ជនទងំឡាយ អបែលែុងរាជលគឹះមានចំនួន 
១៨ លោដិ(7) លទះបីអបែកដលបានល ើញលពះសាសាឋ  
លហើយែឋី អបែកដលមនិទនប់ានល ើញែឋី ទងំលបុសទងំ 
លសី សុទ្នកេមានលសចែឋីលបាថាប  ចងទ់្សសន្មោរនូវ 
សលមឋចលពះភគវនឋអននឋញ្ញដ ណ្ ែប៏ានលបលលចៀេគាប ចូល 
លៅោនល់ដឌិវនុយានជាទី្នដនកដលលពះអងគគងល់ៅ ។ 

                                              

7 -វនិយបិដែលេងម់ហាខ្ននែៈមានលសចែឋីថា លពាហយណ៍្នងិគហបេី ជារាជបរពិារ មាន ចនំួន 
១២ មុនឺ ។ ែបុងគមភរីបឋមសលមាភ ធិ ថាមានចំននួ ១៨ លោដិដូលចបះ គសំឺលៅដល់ សាធារណ្ជន 
ទងំពងួទងំអបែតមលមើលផង ។ 
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ទី្ឧទ្ានឥេមានែកនវងសល់ចលន្មវ ះ ពាសលពញលដរ-
ោសសពឝទី្ទងំអស់លោយលបជាជននិែរ ។ 

 (២) នត្ន នខា បន សមនយន សនក្ខក  
នទ្វានមិននាទ  ែបុងសមយ័លន្មះ សលមឋចសែកលទ្វរាជ 
ជាធំជាងលទ្វតទងំឡាយ កបវងលភទ្ជាមាណ្ពមាប ែ ់
ចូលមែែបុងទី្ចំលពាះលពះភស្រ្ែឋត្នលពះបរមសាសាឋ  លធឝើទី្ 
កដលចលងអៀេឱរលបាសចាែមហាជន លោយលទ្វានុភាព, 
ោលកដលលពះសាសាឋ  លទ្ងល់សឋចចូលលៅោនល់ែងុ 
រាជលគឹះ, មាណ្ពលន្មះែល៏បើែផវូវន្មមុំខ្លពះសាសាឋ លៅ 
លហើយលលចៀងសរលសើរពុទ្នគុណ្បលណ្ឋើ រ ។ បណាឋ ជន 
ទងំឡាយល ើញលហើយសួរគាប ថា យីលអើហ៎ប! មាណ្ព 
លនះ មានរូបលអអឝលីម៉វះ! គួរឱរពិេពិលរមលិលមើល គួរជាទី្ 
លជះថាវ  ជាែូនលៅនរណា? មាណ្ពលន្មះ ែល៏ឆវើយលឡើង 
ជាបទ្លពះគាថា ថាៈ 
 នោ ធីនោ សពវធិ ទ្ននាដ  សនុទាធ  អបបដិបុគគនោ 
 អរហ ំសគុនត្វ នោនក ត្សាហ ំបរោិរនក្ខ ។ 
 លសចែឋីថាៈ អបែលបាជាញ ទូ្ន្មយ ននូវឥស្រ្នធិយបានទងំ-
អស់លហើយ មានលពះហឫទ្យ័សាអ េ រែបុគគលលលបៀបមនិ 
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បាន ឆ្ងង យចាែសលេូវលពាលគឺែិលលស មានដំលណ្ើ រលអ 
ែបុងលលាែ ខ្ញុឯំងជាអបែបលលមើអបែលបាជាញ លន្មះ ។ 

 លពះដម៏ានលពះភាគ មយួអលនវើលោយលពះភែិាុសងឃ 
លទ្ងយ់ងចូលលៅោនល់ពះរាជនិលវសន ៍ ត្នលពះបាទ្ 
មាគធលសនិយពិមភសិារ ។ លពះរាជាលទ្ងអ់ង្គគ សលពះ 
ភែិាុសងឃមានលពះពុទ្នជាលបធាន ឱរកឆអេសកបស់កល់ 
លោយខាទ្នីយលភាជនីយហារ លទ្ើបលទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា 
‹‹លវឡុវន័ឧទ្ាន មនិឆ្ងង យលពែមនិជិេលពែ ជាទី្លយម 
លៅមែបានលោយង្គយ, គួរអាតយ អញថាឝ យឧទ្ានលនះ 
ដល់លពះភែិាុសងឃមានលពះពុទ្នជាលបធាន›› លហើយលទ្ង ់
លោបបងគំទូ្លលពះដម៏ានលពះភាគថា ‹‹ខ្ញុលំពះអងគសូម 
ថាឝ យនូវឧទ្ានលវឡុវន័ចំលពាះលពះអងគ និងលពះភែិាុ-
សងឃ›› ។ លពះសាសាឋ ែល៏ទ្ងទ់្ទួ្លគងល់ៅែបុងឧទ្ាន 
លវឡុវន័លន្មះ លហើយលទ្ងអ់នុញ្ញដ េអារាមដល់លពះភែិាុ-
សងឃ ។ 

 (៣) នត្ន នខា បន សមនយន សញ្ជនោ 
បរោិវ ជនក្ខ សមយ័លន្មះ សញ្ជយបរពិាឝ ជែ លៅ 
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អាលស័យែបុងលែុងរាជលគឹះ មយួអលនវើលោយបរពិាឝ ជែ 
បរស័ិទ្លលចើន ចំនួន ២៥០ រូប ។ លពះសារបុីលេនិងលពះ 
លមាគគលាវ ន ែល៏បលពឹេឋលពហយចរយិធម ៌ ែបុងសំណាែ ់
សញ្ជយបរពិាឝ ជែលន្មះកដរ ។ លលាែទងំពីររូបលន្មះ 
បានលបឋជាញ នឹងគាប ថា អបែណាបានដឹងនូវអមេធមមុ៌ន, 
អបែលន្មះគបផលីបាបដ់ល់មាប ែល់ទ្ៀេ ។ 

 ោលលន្មះ លពះអសសជិលសវៀែសផងល់បោបល់ោយ 
បាលេនិងចីវរអំពីលពឹែ លបែបលោយឥរយិបថរមរទ្មគួរ 
ជាទី្លជះថាវ ចូលលៅោនល់ែុងរាជលគឹះ លដើមផបិីណ្ឍ បាេ។ 
បរពិាឝ ជែល យ្ ះសារបុីលេ បានល ើញលពះអសសជិដម៏ាន 
អាយុែគិ៏េថា ‹‹ឱហ៎ប! ជនទងំឡាយឯណាជាអរហនឋ 
ែឋី បានដល់លហើយនូវអរហេឋមគគែឋី ែបុងលលាែ, ភែិាុលនះ 
លបកហលជាពែួត្នជនទងំលន្មះកដរ, គួរកេអាតយ អញ 
ចូលលៅរែភែិាុលនះ, ប៉កុនឋោលលនះជាោលមនិគួរលដើមផ ី
សួរនូវភែិាុលនះលឡើយ លលពាះលលាែែំពុងលតចល់ៅលដើមផ ី
បិណ្ឍ បាេ›› គិេដូលចបះលហើយែល៏ដើរតមជាបពី់លលោយ 
លៅ, ោលលបើលពះអសសជិទ្ទួ្លបិណ្ឍ បាេលហើយលេឡប ់
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មែវញិ, បរពិាឝ ជែល យ្ ះសារបុីលេែចូ៏លលៅជិេ លធឝើនូវ 
លសចែឋីរែីរាយលពាលនូវពាែរជាទី្លលេែអរ លយមឱរលែើេ 
លសចែឋីសបិទ្នសាប លបាន ែសួ៏រលពះអសសជិថា ‹‹បពិលេ 
លលាែដម៏ានអាយុ, ឥស្រ្នធិយរបស់លលាែែល៏សស់បស់, 
សមផុររបស់លលាែែស៏ាអ េផូរផង,់ លេើលលាែបសួចំលពាះ 
អបែណា? អបែណាជាលគូរបស់លលាែ? លពះអសសជិ 
លឆវើយថា ‹‹មាប លអាវុលសា, មានមហាសមណ្ៈមយួលពះ 
អងគ ជាសែរបុេឋ លចញចាែសែរលេែូលលហើយលទ្ងល់ពះ 
ផបួស, ខ្ញុឯំងែប៏សួតមលពះមហាសមណ្ៈលន្មះ, លពះ 
មានលពះភាគលន្មះឯងជាលគូរបស់ខ្ញុ ›ំ› ។ បរពិាឝ ជែ 
ល យ្ ះសារបុីេឋសួរថា ‹‹ចុះលគូរបស់លលាែមាច ស់លពាល 
ពាែរដូចលមឋច? សំកដងធមដូ៌ចលមឋច? លពះអសសជិលឆវើយ 
ថា ‹‹មាប លអបែដម៏ានអាយុ, អាតយ ឯងជាភែិាុថយី លទ្ើបនឹង 
ចូលមែោនធ់មវ៌និយ័ថយីៗ អាតយ មនិអាចលដើមផសំីកដង 
ធមល៌ោយពិសាឋ របានលទ្, កេថាអាតយ នឹងលពាលនូវ 
លសចែឋីយ៉ងខ្វឱីរអបែសាឋ ប›់› ។ បរពិាឝ ជែល យ្ ះ   
សារបុីលេទូ្លថា ‹‹សូមលលាែមាច ស់សំកដង លទះបីេិច 
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ែឋី លលចើនែឋី ឱរល ើញកេទំ្នងជាលំអានមែចុះ មនិបាច ់
លពាលពរញ្ជនៈឱរលលចើនលឡើយ›› ។ 

 (៤) អថ នខា អាយសាា  អសសជិ លគាលន្មះ 
លពះអសសជិដម៏ានអាយុ បានលពាលនូវធមយបរយិយលនះ 
ថាៈ 
   លយ ធមាយ  លហេុបផភវា  លេសំ លហេំុ េថាគលត 
   លេសញ្ច  លយ និលរាលធា ច ឯវ ំវាទី្ មហាសមលណា ។ 
 លសចែឋីថាៈ ធមទ៌ងំឡាយឯណា កេងលែើេអំពី 
លហេុ លពះេថាគេលពាលនូវនលហេុត្នធមទ៌ងំឡាយ 
លន្មះផង, មយួលទ្ៀេ លទ្ងល់ពាលនូវលសចែឋីរលេនិ់ង 
ឧបាយជាលលគឿងរលេនូ់វធមទ៌ងំឡាយលន្មះផង, លពះ 
មហាសមណ្ៈ មានវាទ្ៈយ៉ងលនះជាលបលែេី ។ 

 បរពិាឝ ជែល យ្ ះសារបុីេថ បានសាឋ បធ់មយបរយិយ 
លនះលហើយ ែម៏ានធមយចែាុ គឺលសាតបេឋមិគគញ្ញដ ណ្ 
លបាសចាែធូលី លបាសចាែមនធិល លហើយចូលលៅរែ 
បរពិាឝ ជែល យ្ ះលមាគគលាវ ន ។ បរពិាឝ ជែល យ្ ះ 
លមាគគលាវ នបានល ើញពីចមាង យ ែសួ៏រថា ‹‹ឥស្រ្នធិយ 
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របស់អបែលសស់បស់អឝលីម៉វះ, លបកហលជាអបែបានដឹងនូវ 
អមេធមល៌ហើយឬ? បរពិាឝ ជែល យ្ ះសារបុីលេលបាបត់ម 
ដំលណ្ើ រ ។ បរពិាឝ ជែល យ្ ះលមាគគលាវ នបានសាឋ បល់ហើយ 
ែម៏ានធមយចែាុលបាសចាែធូលី លទ្ើបបបលួគាប ថា ‹‹លយើង 
នឹងលៅោនសំ់ណាែល់ពះដម៏ានលពះភាគ, លពះអងគលន្មះ 
ជាលគូរបស់លយើង›› ។ បរពិាឝ ជែល យ្ ះសារបុីលេលឆវើយថា 
‹‹បរពិាឝ ជែចំនួន ២៥០ ន្មែអ់ាលស័យនឹងលយើង បាន 
ល ើញលយើង លទ្ើបលៅែបុងលៅលនះបាន, លយើងលេូវលា 
បរពិាឝ ជែទងំលន្មះសិន›› ។ លទ្ើបសារបុីលេនិង    
លមាគគលាវ ន ែចូ៏លលៅរែបរពិាឝ ជែទងំលន្មះ ដល់លហើយ 
និយយលបាបថ់ា ‹‹លយើងទងំឡាយ នឹងលៅោន ់
សំណាែល់ពះដម៏ានលពះភាគ›› ។ បរពិាឝ ជែទងំលន្មះ 
លឆវើយថា ‹‹លបើលលាែទងំឡាយនឹងលបលពឹេឋលពហយចរយិ-
ធម ៌ ែបុងសំណាែល់ពះមហាសមណ្ៈ, លយើងទងំឡាយ 
ទងំអស់គាប  ែនឹ៏ងជាបុគគលដូលចាប ះកដរ ។ សារបុីលេនិង 
លមាគគលាវ ន ែប៏បលួគាប ចូលលៅោនសំ់ណាែស់ញ្ជយ-
បរពិាឝ ជែ ពិេទូ្លតមបំណ្ងរបស់ខ្វួន ។ សញ្ជយ-
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បរពិាឝ ជែលឆវើយថា ‹‹មនិគួរលទ្ អបែទងំឡាយែំុលៅ 
លឡើយ លយើងទងំ ៣ ន្មែ ់ នឹងលគបល់គងរែាគណ្ៈ 
លនះ›› ។ សារបុីលេនិងលមាគគលាវ ន ទ្ទូ្ចនិយយអងឝរែរ 
អស់វារៈពីរដងបីដង ែស៏ញ្ជយបរពិាឝ ជែមនិលពមយល់ 
តម លទ្ើបសារបុីលេនិងលមាគគលាវ ន ែន៏្មពួំែបរពិាឝ ជែ 
ទងំ ២៥០ ន្មែល់ន្មះចូលលៅោនវ់េឋលវឡុវន័លៅ ។ 
ចំកណ្ែខាងសញ្ជយបរពិាឝ ជែ ែម៏ានលសចែឋ ី
លទមនសសដុេលឡើង បណាឋ លាលអាយលៅឋ លែហាយ 
រហូេដល់ែអួេ្មលចញពីមាេ ់។ 
 (៥) អទ្ទសា នខា ភគវា សារបីត្ដនម្មគគោល នន 
ទ្ូរនត្វវ អាគចេននដ ទ្សិាវ  លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងទ់្េ 
ល ើញសារបុីលេនិងលមាគគលាវ ន ែំពុងលដើរមែពីចមាង យ 
លឹមៗ ែល៏ទ្ងល់តស់លៅភែិាុទងំឡាយមែថា ‹‹មាប ល 
ភែិាុទងំឡាយ, ជនជាសំឡាញ់នឹងគាប ទងំពីរន្មែល់ន្មះ 
ល យ្ ះលោលិេ១ ល យ្ ះឧបេិសស១ នឹងមែដល់ឥឡូវ 
លនះលហើយ, ហបឹងលហើយជាគូត្នសាវែ័របស់េថាគេ 
កដលជាគូដល៏បលសើរ ជាគូដច៏លលមើន ។ 
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 (៦) អេ ច្ោ សារីប៊ុតចិ្ោគគលាា នា លគាលន្មះ លពះ 
សារបុីលេនិងលពះលមាគគលាវ ន ចូលលៅោនសំ់ណាែល់ពះ 
ដម៏ានលពះភាគ សូមបពឝជាជ និងឧបសមផទថា ‹‹បពិលេ 
លពះអងគដច៏លលមើន, លយើងខ្ញុទំងំឡាយគបផបីាននូវបពឝជាជ  
និងឧបសមផទ ែបុងសំណាែល់ពះដម៏ានលពះភាគ›› ។ 
លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងល់តស់ថា ‹‹មាប លភែិាុទងំ-
ឡាយ, អបែទងំឡាយចូរមែចុះ, ធមេ៌ថាគេសំកដង 
លហើយលោយលបត្ព, អបែទងំឡាយ ចូរលបលពឹេឋនូវ 
លពហយចិរយធម ៌ លដើមផលីធឝើនូវលពះនិពាឝ ន ជាទី្បំផុេត្នទុ្ែា 
លោយលបត្ពចុះ›› ។ លពះពុទ្នដីោលនះឯងជាឧបសមផទ 
របស់លលាែដម៏ានអាយុទងំលន្មះ ។ 
 (៧) នត្ន នខា បន សមនយន អភិញ្ញា ត្វ 
អភិញ្ញា ត្វ ម្មគធិក្ខ កលុបុត្វដ  សមយ័លន្មះឯង 
ែុលបុលេទងំឡាយអបែកដនមគធៈ កដលមានល យ្ ះ 
លផលីបញៗ ែល៏បលពឹេឋលពហយចរយិធម ៌ ែបុងសំណាែ ់
លពះដម៏ានលពះភាគកដរ ។ មនុសសទងំឡាយែល៏ថាក ល 
លទសលឡើងថា ‹‹សមណ្លគាេម លបេិបេិឋលដើមផលីធឝើ 



 

=126=                                                                                 =126= 

-126- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

មនុសសមនិឱរមានែូន លដើមផលីធឝើឱរពួែលសីៗ លៅជា 
លមម៉ាយ លដើមផផី្លឋ ចវ់ងសលេែូល ឥឡូវលនះបបលួជដិល 
ចំនួន ១.០០០ ន្មែ ់ លហើយបបលួទងំបរពិាឝ ជែចំនួន 
២៥០ ន្មែ ់ ជាពែួសញ្ជ ័យលៅលទ្ៀេផង បបលួ 
ែុលបុលេកដលមានល យ្ ះលផលីបញៗ លទ្ៀេផង, លេើ 
េលៅលទ្ៀេនឹងន្មអំបែណាលៅលទ្ៀេ›› ។ ភែិាុទងំឡាយ 
បានឮលហើយ ែល៏ៅលោបបងគំទូ្លចំលពាះលពះដម៏ាន 
លពះភាគ ។ លពះអងគលតស់ថា ‹‹មាប លភែិាុទងំឡាយ 
សមឋលីនះនឹងមនិមានលៅអស់ោលយូរប៉ុន្មយ នលទ្ យ៉ង 
យូរណាស់លេឹម ៧ ត្ថង ែនវងហសួ ៧ ត្ថងលៅនឹង 
បាេល់ៅឯង, មាប លភែិាុទងំឡាយ, លបើលគលចាទ្ដូលចាប ះ 
លទ្ៀេ, អបែទងំឡាយ ចូរលចាទ្លគវញិថា ‹‹លពះេថាគេ 
ទងំឡាយ មានលសចែឋីពាយមា ំ កណ្ន្មសំេឝលោយ 
លពះសទ្នមយ លោយលបត្ពពិេ, លហេុដូចលមឋចែម៏ាន 
លសចែឋីលចកណ្នពែួអបែលបាជញ កដលជាអបែកណ្ន្ម ំ
លោយធម ៌។ 
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 (៨) អថាយសាម  មហាច្ោគគលាា ច្នា លគាលន្មះ លពះ 
មហាលមាគគលាវ នដម៏ានអាយុ ចូលលៅអាលស័យនូវលសុែ 
ែលវវាឡលគាមែបុងកដនមគធៈ, ែបុងត្ថងទី្ ៧ រាបពី់ត្ថង 
កដលបសួមែ លលាែបានសាឋ បនូ់វធាេុែមយោឌ ន បាន 
សលលមចនូវលបជំុបីត្នមគគខាងលលើ លហើយដល់នូវសាវែ-
បារមញីណ្ ។ ឯលពះសារបុីលេែនវងែនវះកខ្ពីត្ថងកដល 
បសួមែ លលាែគងល់ៅែបុងគុហា ល យ្ ះសុែរខាេៈ 
បានសាឋ បនូ់វលវទ្ន្មបរគិគហសូលេ កដលលពះសាសាឋ  
ែំពុងសំកដងដល់ទី្ នខ្បរពិាឝ ជែ ជាែយួយរបសខ្វួន ែ ៏
បានសលលមចនូវសាវែបារមញីណ្ ដូចជាបុគគល    
បរលិភាគភេឋ កដលដួសមែលដើមផបុីគគលដត្ទ្ ។ 
 ែបុងត្ថងលន្មះឯង សលមឋចលពះបរមសាសាឋ  លទ្ងល់ធឝើនូវ 
សាវែសនបបិាេែបុងវេឋលវឡុវន័ លទ្ងល់បទននូវទី្ជា   
អគគសាវែ័ដល់លពះលថរៈទងំពីរលន្មះ លទ្ងសំ់កដងនូវ 
ឱវាទ្បបេិលមាែាែបុងត្ថង ១៥ លែើេ កខ្មា (8) ឆ្ងប រំោ ។ 

                                              

8 -ត្ថងលនះកដលពុទ្នសាសនិជនលធឝើបុណ្រមា បូជា ជាទ្ីរឭែដល់សាវែសនបិបាេ និង សំកដង 
បាេិលមាែាជាដបូំង របស់លពះដម៏ានលពះភាគ ។ 
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(ចបអ់គគសាវែបពឝជាជ បរលិចឆទ្ ទ្ី ១៧) 

_______________ 
កបិលវត្ថុបរនិចេទ្ ទ្ី ១៨ 

  
(១) ឯវំ ភគវា ទ្វីហ ិ សាវកបបមុនខហ ិ

ោលកដលលពះដម៏ានលពះភាគ គងល់ៅែបុងវេឋលវឡុវន័ 
មយួអលនវើលោយភែិាុសងឃជាលលចើន មានអគគសាវែ័ទងំ 
ពីរជាលបធាន ែបុងោលលន្មះ លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្ន ៍
លទ្ងល់ជាបដំណឹ្ងថា លពះអងគគងែ់បុងទី្លន្មះ លទ្ើបលតស់ 
លពះរាជបញ្ញជ ឱរអាមាេរមាប ែន់្មបំរវិារ១ពានល់ៅនិមនឋ។ 
អាមាេរែទ៏្ទួ្លតមលពះរាជឱែង្គក រ ន្មបំរវិារលៅោន ់
នគររាជគហៈចមាង យផវូវ ៦០ លយជន ៍ ដល់លហើយែ ៏
ចូលលៅសាឋ បធ់មល៌ទ្សន្ម លុះចបប់ានសលលមចអរហេឋ 
ទងំអស់គាប  លហើយចូលសូមបពឝជាជ និងឧបសមផទ ។ 
លពះអងគលទ្ងល់បទនឯហិភែិាុឧបសមផទ ។ អាមាេរ 
ទងំអស់លភវចមនិបានទូ្លតមលពះរាជបណាឋ  ំ ។ លទ្ើប 
លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្ន ៍ បញ្ជូ នអាមាេរលៅលទ្ៀេតម 
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ទំ្នងលនះ តងំពីអាមាេរមាប ែប់រវិារ ១ ពាន ់ដរាបដល់ 
អាមាេរ ៩ ន្មែ ់បរវិារ ៩ ពាន ់អស់វារៈ ៩ ដង ។  
 អាមាេរទងំអមបលលន្មះ សលលមចែិចចរបស់ខ្វួន 
លហើយលសងៀមលៅទងំអស់ ។ លំោបល់ន្មះ លពះរាជា 
លទ្ងល់ពះេលមះិថា ‹‹អាមាេរកដលលៅមនិបានលោប 
ទូ្លដល់លពះអងគ›› លទ្ើបលតស់លលបើោឡុទយីអាមាេរ 
លៅនិមនឋលពះអងគលទ្ៀេ ។ ោឡុទយីអាមាេរែទ៏្ទួ្ល 
តមលពះរាជឱង្គក រ លហើយសូមឱរលពះអងគអនុញ្ញដ េឱរ 
បសួ, ោលលបើលពះរាជាលទ្ងល់ពម, លទ្ើបន្មបំរវិារ ១ ពាន ់
លៅដល់វេឋលវឡុវន័ បានសាឋ បធ់មែ៌ប៏ានសលលមចលពះ 
អរហេឋមយួអលនវើលោយបរវិារ លហើយសូមបពឝជាជ និង 
ឧបសមផទ ។ លពះអងគលទ្ងប់ំបសួជាឯហភិែិាុទងំ-  
អស់ ។ ោឡុទយិលេទរែគិ៏េថា ‹‹អាតយ អញបាន 
សលលមចមគគផលលហើយ, ោលលនះគួរលពះសាសាឋ យង 
លៅោនន់គរែបិលពសឋុ ែបុងត្ថងបុណ្ត មកីខ្ផលគុន›› លទ្ើប 
ចូលលៅលោបបងគទូំ្លលពះអងគ លពាលសរលសើរនូវផវូវលៅ 
ោនន់គរែបិលភសឋុលោយគាថា ៦០ លហើយទូ្ល 
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បវេឋលិហេុថា ‹‹បពិលេលពះអងគដច៏លលមើន, លពះបាទ្សិរ-ី
សុលទន ទ្នជ៍ាលពះពុទ្នបិត និរាសចាែលពះអងគយូរលហើយ 
លទ្ងម់ានលពះរាជហឫទ្យ័ចងល់ ើញលពះអងគ លទ្ងល់លបើ 
ឱរខ្ញុលំពះអងគមែនិមនឋ សូមលពះអងគលធឝើនូវលសចែឋី 
សលស្រ្ង្គគ ះដល់លពះញេិវងស›› ។ 
 (២) សាធុ សាធុ ឧទាយ ិ ករសិាមិ លពះដម៏ាន 
លពះភាគលទ្ងទ់្ទ្ួលថា ‹‹មាប លឧទយិ លបត្ពលហើយ, 
េថាគេនឹងលធឝើលសចែឋសីលស្រ្ង្គគ ះដល់ញេិ, អបែចូរលបាប ់
ដល់ភែិាុសងឃចុះ›› ។ លពះលថរៈែល៏បាបដ់ល់ភែិាុសងឃ ។ 
លពះដម៏ានបុណ្រមានភែិាុសងឃ ២ មុនឺអងគ ជាបរវិារ 
យងចាែនគររាជគហៈ លៅដល់ែបិលវេទុបូរ ី ចមាង យ 
ផវូវ ៦០ លយជន ៍។ ចំកណ្ែលសឋចសែររាជ មានពុទ្ន-
បិតជាលបធានបានឮដំណឹ្ងថា លពះអងគយងមែ មាន 
លសចែឋីលសាមនសសណាស់ ែល៏បជំុគាប តែក់េងផវូវលលើែ 
ទ្ង ់ លរាយរាយផ្លក ចាទំ្ទួ្លលពះអងគ លហើយបញ្ជូ ន 
រាជែុមារាែុមារមីានវយ័លែយងជាងលពះអងគ ឱរលៅទ្ទ្ួល 
មុន ។ លំោបល់ន្មះ លពះសាសាឋ យងលឡើងោន ់
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ទូ្ែឆវងលៅដល់លលេើយន្មយ លឡើងចាែទូ្ែលទ្ងសំ់កដង 
រូបសិរ ី ផាយលៅនូវឆពឝណ្ត រងស ី យងចូលលៅោន ់
និលលគាធារាម មយួអលនវើលោយលពះខី្ណាលសព ២ មុនឺ 
អងគ ដល់លហើយគងល់លើពុទន សនៈដល៏បលសើរ ។ លសឋច 
សាែររាជទងំពងួ មានលពះបាទ្សុលទន ទ្នជ៍ាលបធាន 
លបោនខ់្វួនថា ចាស់ជាងលពះអងគ ែម៏និបានថាឝ យបងគំ ។ 
លគាលន្មះ លពះសាសាឋ លជាបអធាលស័យលពះញេិ ែល៏ទ្ង ់
សំកដងយមែបបដិហាររ និមយេិទី្ចស្រ្ងកមកែវ យង 
ចស្រ្ងកមែបុងអាោស លហើយនិមយេិជាលពះពុទ្ន ១ លពះអងគ 
លទ្ៀេឱរលោះបញ្ញា  ។ លទ្ងល់តស់សួរបញ្ញា  ។ លពះ 
បាទ្សុលទន ទ្នល៍ ើញបាដិហាររ មានបីេិលសាមនសស 
មនិអាចទ្បប់ានែល៏លើែអញ្ជ លីថាឝ យបងគំ លដើមផឱីរលពះ 
អងគអេល់ទស ។ លពះរាជាថាឝ យបងគំែបុងោលលន្មះ 
ល យ្ ះេេិយវនធន្ម ។ លសឋចសែររាជទងំអស់ ល ើញ 
លពះពុទ្នបិតថាឝ យបងគំលពះអងគលហើយ លទ្ើបយងចុះចាែ 
អាោសមែគងល់លើពុទន សនៈវញិ ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ លភវៀង 
លបាែារពរ័ស ែធ៏ាវ ែចុ់ះមែ ។  លពះអងគលបារពនលភវៀង 
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លបាែារពណ៌័្ សំកដងនូវមហាលវសសនឋរជាេែ ។ លុះចប ់
លទ្សន្ម លសឋចសាែររាជែល៏លោែចាែអាសន្ម ថាឝ យ 
បងគំលចៀសលចញលៅ នឹងមានអបែណាមយួនិមនឋលពះអងគ 
ឱរលសាយែបុងលវលាកសអែលទ្ៀេែល៏ទ្ ។  
 (៣) ប៊ុនទ្ិវច្ស ភគវា លុះដល់ត្ថងកសអែលឡើង 
លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងម់ានភែិាុសងឃ ២ មុនឺអងគជា 
បរវិារ យងចូលលៅោនន់គរែបុងភោិា ចារលវលា លតច ់
លៅលដើមផបិីណ្ឍ បាេ ផាយលៅនូវរសយី ៦ ពណ៌្ លពះអងគ 
ឈរលទ្ៀបលគាលថយឥនធខី្ល ពិចារណាថា លពះពុទ្នពី 
បូរាណ្ចូលលៅោនន់គរ លដើមផទី្ទួ្លភោិា របស់រាជ-
លេែូលមុនឬដូចលមឋច? លពះអងគលជាបថា ‹‹លពះពុទ្ន 
ពីលដើម រកមងលតចល់ៅតមលំោបល់េែូលទ្ទួ្លភោិា  
បំលពញបិណ្ឍ បាេចារែិវេឋ›› លជាបលហើយែច៏រតម 
លំោបផ់ធះលដើមផបិីណ្ឍ បាេ ។ មហាជនែបុងនគរល ើញ 
លពះអងគ ែល៏ផអើលលឆ្ងលឡាសធុះលៅលមើលរាល់គាប លពាលថា 
‹‹លពះសិទ្នេទរាជែុមារលតចច់របិណ្ឍ បាេ›› ។ ចំកណ្ែ 
រាហុលមាតឮសលមវងលោលាហល ែសួ៏រលសីបលលមើ ។ 
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លសីទងំឡាយទូ្លថា ‹‹លពះភសាឋ ន្មងមែដល់នគរ 
លហើយ ោនប់ាលេលតចសូ់មភោិា ›› ។ ន្មងពិមាភ បាន 
សាឋ បែ់គិ៏េថា ‹‹លពះអយរបុេថលោរសែល់ោរពុែមាេ ់
លសវៀែដណ្ឋ បសំ់ពេោ់សាវពស្រ្សឋ ោនប់ាលេលដើរបិណ្ឍ -
បាេដូចលមឋចលៅ›› លទ្ើបន្មងលលោែយ៉ងលបញប ់ លបើែ 
សីហបញ្ជ រ ទ្េល ើញលពះអងគ មានលពះោយរុងលរឿង 
លោយអសីេានុពរញ្ជនៈជាលដើម, លពះន្មងែស៏វុេលពះ 
រាជហឫទ្យ័ទួ្ញយំ សធុះលបញបល់ៅលោបបងគទូំ្លលពះ 
បាទ្សិរសុីលទន ទ្នថ៍ា ‹‹បពិលេលពះសមយេិលទ្ព, លពះ 
អយរបុេឋលពះអងគលតចបិ់ណ្ឍ បាេ›› ។ លពះរាជាលទ្ងល់ពះ 
សណាឋ បល់ហើយែល៏ែើេសលងឝគ លទ្ងម់បមីាប ចុះចាែ 
លបាសាទ្ ចូលលៅោនសំ់ណាែល់ពះពុទ្នជាមាច ស់ទូ្ល 
ថា ‹‹មនិគួរលពះអយរបុេឋ លដើរបិណ្ឍ បាេដូលចបះលសាះ! 
ខ្ញុលំនះជាមនុសសែំសេទុ់្គេ៌ មនិអាចថាឝ យភតឋ ហារ 
ដល់ភែិាុសងឃទងំអស់ឬ? លពះសាសាឋ លតស់េបថា 
‹‹មហារាជ, បិណ្ឍ បាេចារែិវេឋលនះ ជាវងសត្នេថាគេ 
ពំុកមនជាវងសត្នខ្េិឋយជាេិទងំពួងលទ្, ដផេិថា ធមយត 
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លពះពុទ្នទងំឡាយ រកមងចិញ្ច ឹមជីវេិលោយភោិា ចារែិ-
វេឋលនះ›› លទ្ើបលពះអងគសំកដងធមម៌ានបទ្ថា ឧេឋលិដឌ 
នបផមលជឈយរ ដូលចបះជាលដើមដល់លពះវរបិត; លុះចប ់
គាថា លពះវរបិតឋេិលៅែបុងលសាតបេឋផិល ។ 

(ចបែ់បិលវេទុបរលិចឆទ្ ទ្ី ១៨) 

__________________ 
 

ពិោា ពលិាបបរិច្ឆេទ្ ទ្ី ១៩ 
 (១) ទ្ុត្ិយទ្ិវនស ភគវា លុះដល់ត្ថងជាគលមបពី់រ 
សលមឋចលពះភគវនឋមុនីជាទី្ពឹងត្នលលាែ លទ្ងសំ់កដង 
ធមដ៌ល់លពះន្មងបជាបេិលគាេម ី ។ ោលលបើចប ់
លទ្សន្ម លពះមាេុចាឆ ែឋ៏េិលៅែបុងលសាតបេឋផិល ។ 
លពះពុទ្នបិតបានឋេិលៅែបុងសែទគាមផិល ។ 
 លុះដល់ត្ថងទី្បី លពះជិនលសីលទ្ងយ់ងលៅោនរ់ាជ-
និលវសន ៍ លពះពុទ្នបិតែថ៏ាឝ យយគូនិងភតឋ ហារ ដល់ 
ភែិាុសងឃនិងលពះពុទ្នជាមាច ស់ លហើយលោបទូ្លថា 
‹‹បពិលេលពះសាសាឋ , ោលលពះអងគលធឝើទុ្ែករែិរយិ មាន 



 

=135=                                                                                 =135= 

-135- 
 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា 

លទ្វត ១ អងគមែឋេិលៅែបុងអាោស លបាបខ់្ញុថំា ‹‹លពះ 
រាជបុលេលពះអងគមនិលសាយអាហារអស់ ៦ ត្ថង មានលពះ 
ោយសាគ ំងសគមដួលលដែ លធឝើមរណ្ោលែបុងទី្បំផុេត្ន 
ទី្ចស្រ្ងកមលៅលហើយ››; ោលកដលខ្ញុឮំពាែរលទ្វត, ខ្ញុែំ ៏
េបលៅវញិថា ‹‹លយើងមនិលជឿពាែរអបែលទ្, ឯលពះ 
រាជបុេឋលយើងលបើមនិបានលតស់ដឹងដរាបណា ែម៏និលធឝើ 
មរណ្ោលដរាបលន្មះ››; លទ្វតែល៏បាបល់ទ្ៀេថា ‹‹លពះ 
រាជបុេឋ កដលខំ្លធឝើទុ្ែករែិរយិអស់លពះជនយលៅលហើយ, 
ខ្ញុែំល៏ៅកេមនិលជឿពាែរលទ្វតលទ្ៀេ›› ។ លពះសាសាឋ  
មានលពះពុទ្នដីោេបលៅវញិថា ‹‹បពិលេមហារាជ, 
ោលពីលដើម េថាគេលែើេជាលពាធិសេឝ, អាចាររ 
ទិ្សាបាលមាែា ន្មឆំអងឹពកពមែបង្គា ញលពះអងគលបាបថ់ា 
‹‹បុលេត្នអបែលធឝើោលែិរយិលៅលហើយ››; លពះអងគមនិ 
លជឿដូចោលឥឡូវលនះកដរ›› ។ ោលលបើសលលមចភេឋែិចច 
លហើយ លពះសាសាឋ លទ្ងសំ់កដងមហាធមយបាលជាេែ ។ 
លុះចបល់ពះវរបិតបានសលលមចអន្មគាមផិល ។ លទ្ើប 
លពះសាសាឋ លទ្សន្មភតឋ នុលមាទ្ន្ម ។ ចំកណ្ែលពះន្មង 
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បជាបេិលគាេម ី និង លសីបលលមើ ែអ៏ងគុយសាឋ ប ់
ធមល៌ទ្សន្មែបុងទី្លន្មះ ។ 
 (២) ស៊ុច្ទាធ ទ្នមហារាជា លពះបាទ្សុលទន ទ្ន-
មហារាជ លទ្ងទ់្េលពះលនលេលៅែបុងពួែន្មងន្មរ ី មនិ 
បានល ើញន្មងពិមាភ លទ្វ ី លទ្ើបលតស់សួរថា ‹‹ត្ថងលនះ 
ន្មងយលសាធរាពិមាភ លទ្វលីៅណាែម៏និមែ››? លទ្ើបលពះ 
រាជាលលបើលសីបលលមើឱរលៅអលញ្ជ ើញ ។ ន្មងលបសោលៅ 
ដល់លបាសាទ្ន្មងពិមាភ  ល ើញន្មងលទ្ងសំ់ពេោ់សាវ-
ពស្រ្សឋគងល់ៅ ន្មងលបសោរឥេឱោសនឹងទូ្ល ែ ៏
អងគុយលសងៀម ។ ន្មងយលសាធរាល ើញន្មងលបសោ ែ ៏
មានលពះសវនីយថ៍ា លពះពុទ្នជាមាច ស់កដលអាចឱរ 
សលលមចលបលយជនទ៍ងំពួង អស់លសចែឋីែរុណាដល់ 
ពិមាភ លហើយឬ បានជាលទ្ងោ់េអ់ាល័យអស់លសចែឋ ី
លសបហា ឱរកេពិមាភ លៅែំលពាជាមយួនឹងែូន? តងំពីលពះ 
អងគលចញលចាលពិមាភ លៅសាងបពឝជាជ  ពិមាភ មានកេ 
លសចែឋីលសាែលទមនសស លៅឋ លែហាយែបុងចិេឋ ដរាប 
ដល់សពឝត្ថង, ពិមាភ សីុថាប ពិំសឱរែសយ័លៅជាជាងរស់ 
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លៅ ។ ន្មងលបសោទូ្លេបលៅថា ‹‹បពិលេលពះន្មង, 
ឥឡូវលនះលពះវរបិតឱរខ្ញុមំាច ស់មែអលញ្ជ ើញ ដផេិលពះពុទ្ន 
ជាមាច ស់យងមែលធឝើភេឋែិចច គងល់ៅែបុងរាជនិលវសន ៍
ែំពុងសំកដងធម›៌› ។ ន្មងពិមាភ លទ្ងល់ពះសណាឋ បព់ាែរ 
ន្មងលបសោ ែល៏លើែលពះែគែឱ់រាលទ្ងល់ពះែកនសង 
បរលិទ្វន្មោរពិលាប, លទ្ើបេបលៅថា ‹‹លពះវរបិតឱរ 
មែលៅលយើងឱរលឡើងលៅលមើលលពះភសាឋ ឬលបោរលមឋច? 
ន្មងលបសោទូ្លថា ‹‹លពះវរបិតឱរអលញ្ជ ើញលពះន្មង 
លៅ›› ។ ន្មងពិមាភ េបលៅថា ‹‹មាប លន្មងលបសោ, ខ្វួន 
លយើងជាលសីោឡែណ្តី  មានឥស្រ្នធិយវែិលលគបល់បោរ 
នឹងលឡើងលៅគាល់ កលែងអាបល់ពះលចសាឋ , ោលមុនៗ 
លពះភសាឋ ធាវ បល់ចញចូលមែោនទី់្លំលៅជានិចច, ចុះ 
លហេុអឝ ី ឥឡូវលនះែឱ៏រពិមាភ លៅគាល់ឯទី្ដត្ទ្វញិ? ចូរ 
ន្មងលៅលោបទូ្លលពះវរបិតតមពាែរលយើងថា ‹‹ន្មង 
ពិមាភ ជាលសីោឡែិណី្ បានជាលពះរាជបុលេលចញលចាល 
លៅសាងបពឝជាជ , លហេុលនះលយើងមនិលៅគាល់លទ្; មយួ 
លទ្ៀេ ចូរន្មងលោបទូ្លថា ‹‹ពិមាភ សូមថាឝ យបងគំលា 
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សាវ បែ់បុងត្ថងលហើយ›› ។ ន្មងលបសោែល៏េឡបម់ែលោប 
បងគំទូ្លលគបល់បោរ ។ 
 (៣) តំ ស៊ុោវ  មហារាជា លពះមហាែសលេលទ្ងល់ពះ 
សណាឋ បល់សចែឋី កដលន្មងលបសោលោបបងគំទូ្ល 
ដូលចាប ះលហើយ លសឋចលទ្ងទូ់្លលពះសមភុទ្ន ឱរលទ្ងល់ជាប 
គុណ្ន្មងពិមាភ សពឝលបោរ លសឋចលទ្ងអ់ារាធន្មនិមនឋ 
លពះអងគឱរយងលៅ ។ លពះសាសាឋ លទ្ងល់ពះសណាឋ ប ់
លសចែឋីអារាធន្មលពះពុទ្នបិត ែម៏ានលពះពុទ្នដីោថា 
‹‹គួរណាស់, លបើេថាគេមនិលៅោននិ់លវសន ៍ន្មងពិមាភ  
ែបុងត្ថងលនះលទ្, ន្មងនឹងកបែហឫទ្យ័ែសយ័ពិេ; មយួ 
លទ្ៀេ រាហុលមាតលនះមានគុណ្ដល់េថាគេជាលលចើន 
អំពីអេីេោលមែ›› លទ្ើបលពះអងគលលោែចាែអាសន្ម 
លបទនបាលេថាឝ យលពះវរបិតឱរលសឋចតមលៅផង លទ្ង ់
ឱរភែិាុសងឃគងច់ាែំបុងលពះរាជនិលវសន ៍ លពះអងគយង 
លៅជាមយួអគគសាវែ័ទងំពីរអងគ លទ្ងម់ានពុទ្នដីោនឹង 
អគគសាវែ័ថា ‹‹រាហុលមាតលនះ មានគុណ្ដល់ 
េថាគេជាលលចើន, លបើន្មងមែលទ្បាទេថាគេ, អបែែំុ 
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ោេល់ឡើយ›› លទ្ើបលពះអងគផាយរសយី លសឋចយងលៅ 
ោនល់បាសាទ្ន្មងពិមាភ  ដល់លហើយលទ្ងគ់ងល់លើអាសន្ម 
បង្គគ បន់្មងទសីឱរលៅទូ្លលពះន្មង ។ លពះន្មងពិមាភ  
លទ្ងល់ពះសណាឋ បល់ហើយ លលោែលចញមែល ើញលពះ 
អងគ ែប៏រលិទ្វន្មោរចូលលៅលទ្លពះបាទ លហើយសំកដង 
លហេុទងំពងួទូ្លលពះសាសាឋ  យែលពះលែសាលទ្លពះ 
បាទលសាោយ៉ងខាវ ងំ ។ លពះសាសាឋ មានលពះពុទ្នដីោ 
នឹងលពះវរបិតថា ‹‹បពិលេមហារាជ, ន្មងយលសាធរា 
កដលមានចិេឋលសបហា ចំលពាះេថាគេែបុងោលឥឡូវ 
លនះ មនិជាអសាច ររដូចោលពីមុនលឡើយ, ោលន្មង 
លែើេជាសេឝេិរចាឆ នលន្មះ មានចិេឋលសបហា លលើសលនះ›› 
លទ្ើបលទ្ងសំ់កដងចនធែិនបរជីាេែលោយពិសាឋ រ បលន្មធ បង ់
លសចែឋីលសាែន្មងពិមាភ , លុះចបល់ទ្សន្ម ន្មងសលលមច 
លសាតបេឋផិល ។ លពះសាសាឋ  លទ្ងយ់ងលៅោន ់
វហិារវញិ ។ 

(ចបព់ិមាភ ពិលាបបរលិចឆទ្ ទ្ី១៩) 

____________________ 
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សកយបពវជាា បរិច្ឆេទ្ ទ្ី ២០ 
  
(១) ចត្ុនត្ថ ទ្ិវនស ែបុងត្ថងជាគលមបប់នួ លពះ 

សាសាឋ យងលៅោននិ់លវសនន៍នធែុមារ លដើមផទី្ទួ្ល 
បិណ្ឍ បាេែបុងលវលាែំពុងលធឝើវវិាហមងគល លគហបផលវស-
ន្មភលិសែ លទ្ងល់ធឝើភេឋែិចចលលសចលហើយ លទ្ើបលបទន 
បាលេឱរននធែុមារ លហើយសំកដងមងគលែថាលលសចែ ៏
យងលចញមែ, លពះអងគមនិទ្ទួ្លបាលេពីននធែុមារ ។ 
ននធែុមារមនិហ៊ានថាឝ យ ែោ៏នប់ាលេយងលៅតម 
លលោយលៅ ។ លសីបលលមើល ើញននធយងតមលលោយ 
លពះសមភុទ្នលៅ ែចូ៏លលៅទូ្លលពះន្មងជនបទ្-
ែលាណី្ ។ លពះន្មងលជាបលហេុលន្មះ ែល៏ចញមែផ្លឋ  ំ
ឱរលេឡបម់ែឆ្ងប ់ ។ លពះននធតមដរាបកេដល់ 
និលលគាធារាម ។ លពះអរហំសមាយ សមភុទ្នលទ្ងសួ់រលពះននធ 
ថា អបែបសួឬ? លពះននធមនិហ៊ានលបកែែ ែទ៏្ទួ្លថា 
បសួ ។ លពះអងគលទ្ងបំ់បសួែបុងត្ថងលន្មះ ។ លុះដល់ត្ថង 
ជាគលមប ់៧ លពះន្មងពិមាភ តែក់េងរាហុលែុមារលហើយ 
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បញ្ជូ នឱរមែសូមែំណ្បល់ទ្ពរ ែបុងលវលាកដលលពះអងគ 
យងបិណ្ឍ បាេ ។ រាហុលតមលៅដល់វហិារ ។ លពះ 
អងគគិេលបទនលលាែុេឋរសមផេឋ ិ លទ្ើបលទ្ងប់ង្គគ បឱ់រលពះ 
សារបុីលេបំបសួ ។ 
 ចំកណ្ែអន្មថបិណ្ឍិ ែលសដឌី ោលកដលជួបនឹង 
លពះអងគ ោលគងល់ៅែបុងនគររាជគហៈ បានថាឝ យទន 
ដល់លពះអងគនឹងភែិាុសងឃ លហើយអារាធន្មលពះអងគឱរ 
និមនឋលៅនគរសាវេទ,ី គហបេីលេឡបល់ៅ ែល៏ធឝើ 
វេឋលជេវនវហិារទុ្ែថាឝ យ ។ 
 លគាលន្មះ លពះសាសាឋ យងលចញចាែនគរែបិលវេទុ 
លៅោនន់គរសាវេទ ី ។ ោលកដលលពះអងគគងែ់បុង 
លជេវនវហិារ, លពះននធលែើេអផសុែចងសឹ់ែ ។ លពះអងគ 
បានលជាប ែលួ៏ងលលាមឱរលបលពឹេឋលពហយចរយិធម ៌
លហើយនឹងឱរបានលសីអបសរ ។ លពះននធខំ្លបលពឹេឋមនិយូរ 
ប៉ុន្មយ នែប៏ានសលលមចលពះអរហេឋ លទ្ើបលៅលោះលបឋជាញ  
នឹងលពះសាសាឋ  ។ 
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 (២) អេ ច្ោ ភគវា ចារិកំ ឆរច្និា លំោបល់ន្មះ 
លពះដម៏ានលពះភាគ លទ្ងយ់ងលៅោនច់ារែិជនបទ្ 
លទ្ងគ់ងល់ៅែបុងអនុបិយមភវន័ជិេលែុងអនុបិយៈ ។ លគា 
លន្មះ រាជលេែូលកដលបានលបឋជាញ ថា នឹងថាឝ យលពះរាជ-
បុលេ ១ អងគៗ ជាបរវិារលន្មះ បានលចញលទ្ងប់ពឝជាជ តម 
ជាលលចើន ។ ចំកណ្ែែសលេ ៦ លពះអងគ គឺភទ្ធិយ ១, 
អនុរុទ្ន ១, ភគុ ១, ែិមភលិ ១, អាននធ ១, លទ្វទ្េឋ ១ 
មនិទនល់ចញលទ្ងប់ពឝជាជ លៅលឡើយ លទ្ើបសែរៈទងំពួង 
លពាលថា ‹‹លយើងរាល់គាប ឱរែូនលៅបសួអស់លហើយ, ឯ 
ែសលេ ៦ លពះអងគលនះ មនិកមនជាលពះញេិលទ្ដឹង បាន 
ជាមនិលៅបសួ›› ។ លំោបល់ន្មះ មហាន្មមសែរៈជា 
បុលេអមលិតថ ទ្នៈ មានលពះបនធូលនឹងលពះអនុរុទ្នជាលពះ 
អនុជថា ‹‹ខ្វួនអបែែឋី ខ្វួនខ្ញុឯំងែឋី គួរលៅបសួ›› ។ អនុរុទ្ន 
េបលៅថា ទូ្លបងគំពំុលៅលទ្ ។ មហាន្មមថា លបើអបែមនិ 
លៅបសួ គួរលរៀនលធឝើោរង្គរចុះ, ខ្ញុនឹំងលៅបសួ ។ អនុរុទ្ន 
សួរលរឿងោរង្គរ ។ មហាន្មមែសំ៏កដងលបាបោ់រង្គរ 
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ទងំលន្មះមានែសិែមយជាលដើម ។ អនុរុទ្នល ើញថា 
លំបាែណាស់ ។  
 លពះអនុរុទ្នលនះ ជាែសលេលបែបលោយសុខុ្មាលជាេិ 
ពំុកដលសាគ ល់លំបាែ, សូមផកីេពាែរថាគាយ នែពំុ៏កដលឮ 
ផង, បានជាមានលរឿងជាបេ់មែថា ត្ថងមយួែសលេទងំ៦ 
លពះអងគ លទ្ងល់ែសាលអងគញ់ជាមយួគាប ភាប ល់ោែន់ំថា 
‹‹លបើអបែណាចាញ់ លេូវយែនំមែសង›› ។ អនុរុទ្នលចះ 
កេចាញ់រាល់ោឋ  ែប៏ញ្ជូ នមនុសសឱរលៅយែនំពីលពះ 
មាត ដរាបដល់លពះមាតលបាបថ់ានំគាយ នលទ្ ។ ោល 
អបែបលលមើលៅលោបទូ្លតមលសចែឋីលន្មះ, លពះអនុរុទ្នែ ៏
លលបើឱរលៅយែនំគាយ នលន្មះមែ លលពាះពាែរថាគាយ នលពះ 
អនុរុទ្នមនិកដលឮ ។ លពះមាតែឱ៏រយែភាជនៈទ្លទ្ 
មែថាឝ យ ។ លទ្វតលបោែនំ់ទិ្ពឝែបុងភាជនៈលន្មះ ។ 
អបែបលលមើន្មយំែលៅ លសាបក់េល ើញនំមានែវនិកបវែ ។ 
ែសលេទងំ៦អងគែគ៏ាប លសាយ ។ លពះអនុរុទ្នសួរលពះមាត 
ថា លហេុអឝែីពី៏លដើមមែលទ្ងពំុ់លបទននំគាយ នដល់ទូ្ល 
បងគំ? តងំពីត្ថងលៅ ទូ្លបងគំពំុទ្ទួ្លលពះរាជទននំដត្ទ្ 
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លទ្ ។ លពះមាតលទ្ងល់ពះសណាឋ បល់ហើយ ែសួ៏រអបែ 
បលលមើ ។ អបែបលលមើលោបទូ្លថា ភាជនៈកដលយែពី 
លនះលៅជាភាជនៈទ្លទ្ លុះដល់លៅទី្លែសាលអងគញ់ 
ែល៏សាបក់េល ើញនំលពញភាជនៈ ។ លពះមាតលទ្ងល់ពះ 
សណាឋ បល់ហើយែល៏ទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា ‹‹ែូនអញឋេិលៅជា 
 រាវាសដរាបណា លទ្វតែនឹ៏ងោែនំ់ទិ្ពឝឱរដរាប 
លន្មះមនិខាន ។ 
 (៣) អច្េកទ្ិវសំ តច្ោ ខត្ដិោ ត្ថងមយួជាខាង 
លលោយមែ ែសលេទងំ៣លពះអងគសួរគាប ថា លភាជន្មហារ 
លែើេែបុងទី្ណា? ចំកណ្ែែិមភលិលឆវើយថា ‹‹លភាជន្មហារ 
លែើេែបុងជលងុែ›› ។ ភទ្ធិយលឆវើយថា ‹‹លែើេែបុងឆ្ងប ងំ›› 
លលពាះល ើញលគលោះបាយអំពីឆ្ងប ងំ ។ អនុរុទ្នលឆវើយថា 
‹‹លែើេែបុងភាជនៈ›› លុះដល់លគាខាងលលោយលទ្ើបលជាប 
ថា ‹‹លែើេអំពីកលស›› ែម៏ានលសចែឋីលនឿយណាយែបុង 
 រាវាស លទ្ើបបបលួគាប ទងំ៦អងគ លសាយសមផេឋអិស់ 
៧ ត្ថង លហើយែល៏ចញចាែនគរែបិលវេទុលៅជាមយួនឹង 
បរវិារ, លុះដល់ទី្បំផុេកដនែឱ៏របរវិារលេឡបម់ែវញិ ។ 
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ែសលេទងំ ៦ អងគនិងឧបាលិែបផែៈលៅដល់កដនមលវ-
រដឌ ែល៏ោះលលគឿងអមភរឱរលៅឧបាលិែបផែៈ យែលៅ 
លែចិ់ញ្ច ឹមជីវេិ លហើយយងលៅ ។ ឧបាលិែបផែៈ 
ទ្ទួ្លបងឝិចលេឡបល់ដើរមែគិេថា ‹‹ធមយតសាែររាជ 
ោចណាស់ ោលលបើល ើញអញបានលលគឿងអមភរ មុខ្ជា 
គិេថា ‹‹ឧបាលិលនះ សមាវ បរ់ាជឱរសយែលលគឿង   
អាភរណ្ៈ›› លហើយនឹងលធឝើរាជទ្ណ្ឍ ដល់អញពំុខាន›› ។ 
ឧបាលិគិេដូលចាប ះលហើយ ែយ៏ែបងឝិចពរួរលលើកមែលឈើ 
លហើយលៅតមែសលេទងំ ៦ អងគវញិ ។ ែសលេទងំ ៦ 
អងគ ល ើញឧបាលិមែដល់ែសួ៏រសពឝលគបល់បោរ, ោល 
លបើឧបាលិលោបទូ្លតមដំលណ្ើ រលហើយ, ែន៏្មគំាប លៅ 
ោនសំ់ណាែល់ពះសាសាឋ  ទូ្លសូមឱរលពះអងគបំបសួ 
ឧបាលិែបផែៈជាមុន លដើមផបីនធនម់ានៈរបស់ខ្វួន ។ 
លពះសាសាឋ ែបំ៏បសួឧបាលិមុនលហើយ លទ្ើបបំបសួែសលេ 
ទងំ ៦ អងគជាខាងលលោយ ។ 
 ចំកណ្ែភទ្ធិយ បានសលលមចវជិាជ  ៣ ែបុងវសា   
លន្មះ ។ លពះអនុរុទ្នបានទិ្ពឝចែាុញ្ញដ ណ្, លគាលលោយ 
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ោលលពះសាសាឋ លទ្សន្មមហាបុរសិវេិែកសូលេ ែប៏ាន 
សលលមចអរហេឋផល ។ លពះអាននធបានសលលមច 
លសាតបេឋផិល ។ លពះភគុ និងែិមភលិចលលមើនវបិសសន្ម 
បានសំលរចលពះអរហេឋ ។ លពះលទ្វទ្េឋបានឫទ្និជា 
បុថុជជន ។ លំោបល់ន្មះ លពះពុទ្នជាមាច ស់លទ្ងយ់ងលៅ 
នគរលោសមភ ីមហាជនន្មលំលគឿងសោក រៈលៅថាឝ យ ែសួ៍រ 
រែលេឹមកេលពះសាសាឋ និងអសីេិសាវែ័, លេងល់ទ្វទ្េឋឥេ 
នរណាសួររែលសាះ ។ លទ្វទ្េឋអនចិ់េឋែក៏សឝងរែពួែ 
បានលហើយ ពាយមលធឝើែមយអាលែែ ់ ដរាបដល់លពះ 
ធរណី្លសបូយែលៅ ។ 

(ចបស់ែរបពឝជាជ បរលិចឆទ្ ទ្ី ២០) 

___________ 
ច្មច្តេយយពាករណ្បរិច្ឆេទ្ ទ្ី ២១ 

  
(១) ឥមសា ឹ ពុទ្ធុបានទ្ ែបុងោលពុទ្នុបបទ្ត្នលពះ 

សពឝញ្ដូ ជាមាច ស់ត្នលយើងលនះ លពះលមលេថយរលពាធិសេឝ 
មែលែើេែបុងត្ផធត្នន្មងោញ្ចន្មលទ្វ ី ជាអគគមលហសីត្ន 
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លពះបាទ្អជាេសេឋុរាជ, លុះលគបទ់្សមាសោលណា 
ែល៏បសូេចាែឧទ្រលពះមាតបានន្មមថា ‹‹អជិេែុមារ›› 
មានវយ័ចលលមើនលោយលំោបម់ែ លទ្ើបមានលពះរាជ- 
ហឫទ្យ័លជះថាវ ែបុងលពះពុទ្នសាសន្ម ។ អជិេែុមារ 
បានល ើញពុទ្នរូបសិរ ី បានសាឋ បល់ទ្សន្ម ែគិ៏េថា 
‹‹បុគគលកដលមនិបានឱរទនរែាសីលជាលដើម មនិ 
អាចលតស់ដឹងសពឝញ្ដុ េញ្ញដ ណ្បានលឡើយ›› លទ្ើបលា 
លពះបិតលៅបពឝជាជ  បានឧបសមផទមយួអលនវើលោយ 
បរវិារ ១ ពាន ់ លហើយបានលរៀននូវលពះពុទ្នវចនៈលចះចា ំ
លលចើនបង្គា ញលពះត្លេបិដែដល់ភែិាុជាលលចើន ។  
 ោលកដលលពះសាសាឋ  លទ្ងល់េឡបម់ែោនន់គរ 
ែបិលវេទុែបុងលលើែទី្២ លទ្ងគ់ងល់ៅែបុងវេថនិលលគាធារាម, 
លពះន្មងបជាបេិលគាេមលីទ្ងល់ពះចិន្មឋ ថា ‹‹អាតយ អញ 
គាយ នវេទុអឝថីាឝ យលពះពុទ្នជាមាច ស់លទ្ គួរកេអញនឹងថាឝ យ 
ចីវរសាដែ, លបើនឹងទិ្ញសំពេម់ានត្ថវលលចើន ែល៏ពញជា 
គួរលហើយ, កេលបើអាតយ អញេបញសំពេល់ោយត្ដខ្វួន 
វញិ លទ្ើបរេឹកេគួរជាង›› លហើយលពះន្មងឱរជាងលធឝើលផើង 
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មាស ៧ យែមែោែដី់ោលំគាបែ់បបសលលសាចលោយ 
ទឹ្ែលោះលគា, លុះដល់ែបបសដុះលឡើងមានផ្លក កផវ, 
ន្មងែល៏បះលោយលពះហសឋ ន្មងយែមែលធឝើជាសំឡីរត្វ 
ជាអលមបះ ដរាបដល់េបញជាសំពេស់ាដែពីរផ្លធ ងំ, 
មយួផ្លធ ងំៗ បលណាឋ យ ១៤ ហេទ ទ្ទឹ្ង ៥ ហេទ ដូចគាប  
ទងំពីរផ្លធ ងំ លទ្ើបន្មងបេស់ាដែលន្មះោែែ់បុងលបអប ់
មាសលពមទងំសំពេដ់ត្ទ្ផង លហើយឱរលសីបរវិារោន ់
លដើរតមលលោយលៅោននិ់លលគាធារាម ដល់លហើយន្មង 
ថាឝ យបងគំលោយបញ្ចងគលបេិសាឌ ន លទ្ៀបបាទលពះសមាយ -
សមភុទ្ន, លពះន្មងលលើែសំពេថ់ាឝ យ លោបទូ្លតម 
ដំលណ្ើ រ លដើមផឱីរលពះអងគទ្ទួ្លអនុលលគាះដល់ន្មង ។ 
 (២) សត្វថ  ត្ំ សត្វវ  លពះសាសាឋ លទ្ងល់ពះសវន្មោរ 
លយើយេបថា ‹‹បពិលេន្មងបជាបេិលគាេម,ី ចូរលពះន្មង 
ថាឝ យសំពេល់នះដល់សងឃនឹងមានផលលលចើន›› ។ លពះ 
ន្មងបជាបេិលគាេម ី អងឝរអស់វារៈ២ដង ៣ដង ែល៏ពះ 
សាសាឋ លៅកេបង្គគ បឱ់រន្មងថាឝ យដល់សងឃ ។ ចំកណ្ែ 
ពុទន ធិបបយកដលឱរន្មងថាឝ យដល់សងឃដូលចាប ះ លលពាះ 
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លពះអងគលបាថាប លដើមផសំីកដងគុណ្លពះសងឃ កដលមាន 
ជាេំណ្មែខាងលលោយ ។ លពះន្មងបជាបេិេូចលពះ 
រាជហឫទ្យ័ ែល៏ៅរែលពះអាននធឱរជួយ អងឝរ ។ លពះ 
អងគែល៏ៅកេមនិលពមទ្ទួ្ល លទ្ើបលទ្ងសំ់កដងបាដិ-
បុគគលិែទននិងសងឃទន ។ ន្មងលទ្ងល់ពះសណាឋ ប ់
ធមល៌ទ្សន្មមានលសចែឋីលជះថាវ  លទ្ើបលលើែសំពេថ់ាឝ យ 
ដល់លពះសងឃ េមកល់ទុ្ែលទ្ៀបទី្ជិេលពះសារបុីលេ ។ 
លពះសារបុីលេមនិទ្ទួ្ល ។ ន្មងន្មយំែលៅលបលគនលពះ 
លថរៈជាលំោប់ៗ  មនិមានអងគណាមយួទ្ទួ្លលឡើយ ។ 
ន្មងន្មលំៅដំែល់ទុ្ែ ែបុងទី្ជិេអជិេភែិាុលទ្ើបនឹងបសួថយ ី
គងចុ់ងសាសនបំ៍ផុេ ។ អជិេភែិាុែទ៏្ទួ្លយែសំពេ ់
លន្មះ ។ លពះន្មងែល៏ែើេលសចែឋីលទមនសស ។ លពះ 
សាសាឋ លជាបលហើយ លទ្ងឱ់រលពះអាននធយែបាលេមែ 
ថាឝ យ, ោលលពះអាននធន្មបំាលេមែ, លទ្ងអ់ធិោឌ នថា 
‹‹សាវែ័ទងំពួងែំុឱរបានបាលេលនះ, សូមឱរអជិេភែិាុ 
បានបាលេលនះចុះ›› លទ្ើបលបាះបាលេលៅែបុងអាោស ។ 
លពះសារបុីលេទូ្លថា ខ្ញុលំពះអងគនឹងលៅរែបាលេមែ 
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ថាឝ យ ។ លពះអងគែអ៏នុញ្ញដ េ ។ លពះលថរៈលៅរែមនិ 
ល ើញ ។ លពះលថរៈទងំអស់លៅរែែម៏និល ើញលទ្ៀេ ។ 
លំោបល់ន្មះ លពះអងគលទ្ងល់តស់បង្គគ បឱ់រអជិេភែិាុរែ 
បាលេ ។ អជិេែគិ៏េថា ‹‹លពះលថរៈទងំពងួ លបែប 
លោយឫទ្នរិែបាលេលពះអងគមនិល ើញ, អាតយ អញជា 
បុថុជជនែម៏និអាចនឹងរែល ើញលឡើយ›› គិេលហើយែ ៏
ទ្ទ្ួលថា ‹‹ខ្ញុលំពះអងគនឹងរែបាលេែបុងលវលាលនះ›› លទ្ើប 
អជិេភែិាុរមលិលមើលអាោសលហើយអធិោឌ នថា ‹‹អាតយ  
អញបសួគាយ នលបាថាប លាភ, លបាថាប កេលបលពឹេឋលពហយ-
ចរយិធម ៌ លដើមផលីបលយជនដ៍ល់ោរលតស់ដឹង និង 
ចមវងសេឝលលាែ សូមឱរបាលេលពះអងគ មែឋេិលៅែបុង 
ត្ដត្នលយើងលោយឆ្ងប›់› ។ ខ្ណ្ៈលន្មះ បាលេែធ៏ាវ ែ ់
ចាែអាោស មែលបេិសាឌ នលលើលពះហសឋអជិេភែិាុ 
លោយលហេុអសាច ររ ។ លពះមាេុចាឆ ល ើញលហើយ មាន 
លពះរាជហឫទ្យ័លសាមនសស ថាឝ យបងគំចូលលៅោន ់
រាជនិលវសនវ៍ញិ ។ លពះសាសាឋ ែសំ៏កដងបុពឝលហេុ 
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ទងំពួងត្នអជិេភែិាុ លហើយលទ្ងព់ាែរអជិេភែិាុថា នឹង 
បានជាអងគលពះអរយិលមលេថយរ ។ 

(ចបល់មលេថយរពាែរណ្បរលិចឆទ្ ទ្ី ២១) 

_________________ 
ព៊ុទ្ធបិត៊ុនិព្វវ នបរិច្ឆេទ្ ទ្ី២២ 

  
(១) ត្នត្វ ោជគហ ំ ឧបនិសាយ លំោបល់ន្មះ 

លពះដម៏ានលពះភាគ លចញចាែនិលលគាធារាម លៅោន ់
រាជគហនគរ គងល់ៅែបុងលវឡុវនវហិារ មយួអលនវើលោយ 
ភែិាុសងឃ គងច់ាវំសាជាគលមប ់៤ ដរាបអស់វសា លុះ 
ដល់វសាជាគំរប ់៥ លពះអងគយងលៅគងែ់បុងែូោគារ-
សាលាត្លពមហាវន័ ែបុងនគរលវសាលី លដើមផអីនុលលគាះ 
ដល់លវលនយរជន ។ លគាលន្មះ លពះបាទ្សិរសុីលទន ទ្ន ៍
លទ្ងល់បឈួនធងន ់ ។ សាែររាជទងំពងួមានលពះន្មង 
បជាបេិលគាេមជីាលដើម ខំ្រែាលពះលរាគលន្មះ ែម៏និអាច 
ឱររមាង បល់ៅបាន ។ លពះពុទ្នបិតែផ៏ធំបលមះនលនៀលលលើ 
លពះសយន្ម លទ្ងរ់លឹែដល់លពះសាសាឋ  លហើយមានលពះ 
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បរវិេិែកថា លបើលពះសាសាឋ យងសាធ បលពះសិរសា, លពះ 
អាននធមែសាធ បលពះសររីោយ គឺឆអឹងជំនីរសងខាង, 
លពះរាហុលមែបរាមាសលពះបិដឌិ ោលឯណា, ទុ្ែា 
លវទ្ន្មលរាគាពាធត្នអាតយ អញ ែនឹ៏ងរមាង បល់ៅែបុងោល 
លន្មះ ។ 
 ែបុងបចចូសសមយ័ត្នត្ថងលន្មះ លពះសាសាឋ លទ្ងរ់មលិ 
លមើលនូវលវលនយរសេឝ បានលជាបលហេុថាលពះពុទ្នបិត 
លបឈួន លទ្ងល់ពះបរវិេិែកថា ោលលនះគួរេថាគេលៅ 
លលបាសលពះបិត កដលែំពុងនឹែដល់េថាគេ, លទ្ើបលពះ 
អងគលៅលពះអាននធមែលបាបល់ហេុលគបល់បោរ លហើយ 
បង្គគ បអ់ាននធឱរលបាបភ់ែិាុទងំពួង ។ លពះអាននធទ្ទ្ួល 
លពះពុទ្នដីោ ។ ោលលបើលភាែាុសងឃមែដល់, លពះអងគ 
លបាបល់ហេុលលសចលហើយ លទ្ងន់្មភំែិាុសងឃ ៥០០ អងគ 
លៅោនន់គរែបិលពសឋុ តមអាោស ដល់លហើយលទ្ង ់
យងចូលលៅោនល់ពះរាជមនធីរ ទ្េល ើញលពះវរបិត 
មានលពះោយទុ្ពឝលភាព ែល៏តស់សួរលពះលរាគ ។ លពះ 
ពុទ្នបិត ោលលទ្ងល់ពះសណាឋ បល់ពះពុទ្នដីោែល៏សែ ់
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លពះជលលនលេទូ្លថា ទុ្ែាលវទ្ន្មត្នខ្ញុមំានែមាវ ងំ 
ណាស់ លសធើរនឹងោចជី់វេិ ។ លពះសាសាឋ លទ្ងល់ពះ 
សណាឋ បល់ហើយ ែល៏លើែលពះហសឋខាងសាឋ ំលធឝើសេា-
ធិោឌ នថា ‹‹េថាគេខំ្បំលពញអភនីិហារ សាងសមេឋ-ឹ
សបារម ី អស់មយួអសលងាយរ និងមយួកសនែបផលនះ 
លដើមផលីបលយជនដ៍ល់សេឝលលាែ›› លទ្ើបលពះអងគលទ្ង ់
បរាមាសលពះសិរលពះវរបិត លោយលពះហសឋខាងសាឋ ំ ។ 
ទុ្ែាលវទ្ន្មលពះសិរែវ៏និ្មសបងល់ៅ ។ លំោបល់ន្មះ លពះ 
អាននធថាឝ យបងគំលពះសមាយ សមភុទ្នលហើយ លធឝើសេាធិោឌ ន 
លលើែលពះហសឋខាងសាឋ ំ សាធ បលពះហសឋលពះរាជាខាង 
សាឋ ំ ។ ទុ្ែាលវទ្ន្មែវ៏និ្មសលៅ ។ លំោបល់ន្មះ លពះ 
អាននធតងំសេាធិោឌ នលហើយ លលើែលពះហសឋ 
បរាមាសលពះហសឋលពះរាជាខាងលឆឝងលទ្ៀេ ។ លពះលរាគ 
ែវ៏និ្មសលៅ ។ លពះរាហុលលធឝើសេាធិោឌ នលហើយ សាធ ប 
លពះបិដឌិលពះរាជអយរលោ លោយលពះហសឋខាងសាឋ ំ ។ 
ទុ្ែាលវទ្ន្មែវ៏និ្មសលៅលទ្ៀេ ។ 
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 (២) តទា រាជា វិគតច្រាច្ោ ែបុងោលលន្មះ លពះ 
ពុទ្នបិតមានលពះលរាគាពាធលបាសលៅលហើយ លសឋច 
លលោែចាែសិរសីយន្ម មានលពះបីេិលសាមនសសលលើែ 
លពះែលធឝើអញ្ជ លីចំលពាះលពះសាសាឋ  ។ សលមឋចលពះភគវា 
លទ្ងពិ់ចារណាអាយុសង្គា រត្នពុទ្នបិត ែល៏ជាបថា លៅ 
កេ ៧ ត្ថងលទ្ៀេនឹងសុគេ ។ លពះរាជាែអ៏ារាធន្មឱរ 
លពះអងគសំកដងធម ៌ ។ លពះសាសាឋ លទ្ងអ់និចចតទិ្បដិ-
សំយុេឋ គឺលពះត្លេលែាណ៍្, លុះចបោ់លណា លពះ 
ពុទ្នបិតបានសលលមចអរហេឋផល ។ ដល់ត្ថងជាគលមប ់
៧ លពះពុទ្នបិតលោបទូ្លលពះសាសាឋ ថា អាយុសង្គា រ 
ខ្ញុលំនះេិចណាស់ ខ្ញុ ំសូមថាឝ យបងគំលាលពះសាសាឋ ចូល 
និពាឝ ន សូមលទ្ងអ់នុញ្ញដ េ ។ ចំកណ្ែខ្េឋយិវងសបាន 
លទ្ងល់ពះសណាឋ បល់ហើយ បរលិទ្វន្មោរទួ្ញយំ ។ លពះ 
ពុទ្នបិត សូមសាយ លាលទសនឹងលពះសាសាឋ  លលសច 
លហើយ ែប៏រនិិពាឝ នែបុងោលលន្មះ ។ លពះមុនិនធពិន 
លលាែន្មថ លទ្ងសំ់កដងធមប៌លន្មធ បងល់សាែត្នពែួ 
សាែររាជលហើយ មានលពះពុទ្នដីោបង្គគ បល់ពះមហា-
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ែសសបលេទរ ឱរលមើលទី្បូជាលពះលភវើង ។ លពះមហា-
ែសសបលេទរែទ៏្ទ្ួលតមលពះពុទ្នដីោ ។ ែបុងោលលន្មះ 
ពពួែលទ្វតែបុងមុនឺលលាែធាេុ មែលបជំុលពមគាប  ។ 
ោលលពះមហាែសសបលេទរ បង្គគ បឱ់រតែក់េងលជើងថករ 
លលសចលហើយ ែល៏ៅលោបទូ្លលពះបរមលគូ ។ លពះ 
សាសាឋ លទ្ងល់ពះសិរសាលពះពុទ្នបិត លោយលពះហសឋ 
លទ្ងល់លសាចលោយសុគននវារលីលសចលហើយ លលើែលពះ 
បរមសពោែែ់បុងមឈូសរេ័ន,៍ លទ្ើបលពះសាសាឋ លលើែ 
មឈូសលោយលពះអងគឯង ន្មលំៅោនទី់្បជូា, លពះអងគ 
លទ្ងោ់េស់ែកលទ្វរាជមនិឱរថាឝ យលពះលភវើងមុន, លទ្ង ់
ថាឝ យលពះលភវើងលោយលពះអងគឯង ។ ឯលពះញេិលពះ 
សាសាឋ ទងំ ៦ នគរគឺ នគរែបិលវេទុ ១, លទ្វទ្ហៈ ១, 
លោលយៈ ១, សែករៈ ១, សុបផវាសា ១, លវរនគរ ១ 
ែល៏សាែលមបរលិទ្វន្មោរ ែបុងលគាកដលលពះពុទ្នបិត 
លទ្ងចូ់លនិពាឝ ន លទ្ើបបលួគាប មែលបជំុលពមែបុងែបិលវេទុ 
នគរទងំអស់ លដើមផថីាឝ យភតឋ ហារដល់លពះសាសាឋ  
និងភែិាុសងឃ ។ លពះសពឝញ្ដូ លទ្ងទ់្ទួ្លយញ្ដទន 
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លលសចលហើយ លទ្ងល់ធឝើអនុលមាទ្ន្មសំកដងធមល៌លបាស 
លពះញេិ លហើយយងលៅគងែ់បុងនិលលគាធារាម ។ លគា 
លន្មះ លពះន្មងបជាបេិលគាេមលីៅសូមបពឝជាជ  ។ លពះ 
អងគមនិអនិញ្ញដ េ លទ្ើបលពះអងគយងលៅគងែ់បុងែូោ-
គារសាលា ។ លំោបល់ន្មះ លពះន្មងបជាបេិលគាេម ី
តមលៅសូមបពឝជាជ លទ្ៀេ បានឱរលពះអាននធជួយ អងឝរ។ 
លពះអងគែល៏ៅកេមនិអនុញ្ញដ េ ។ លគាលន្មះលពះសាសាឋ  
យងលៅគងែ់បុងនគរសាវេទ។ី លពះន្មងបជាបេិលគាេម ី
ែន៏្មខំ្េឋិយែញ្ញដ  ៥០០ អងគជាបេរវិារតមលៅសូម 
បពឝជាជ  ។ លពះពុទ្នជាមាច ស់លទ្ងែ់រុណាែល៏បទនបពឝជាជ  
ឧបសមផទលោយគរុធម ៌៨ លបោរ ។ 

(ចបពុ់ទ្នបិេុនិពាឝ នបរលិចឆទ្ ទ្ី ២២) 

_____________________ 
បរិនិព្វវ នបរិច្ឆេទ្ ទ្ី ២៣ 

(ពុទន ធិវាសនោឌ ន) 
 (១) សលមឋចលពះភគវនឋអននឋញ្ញដ ណ្ តងំពីលទ្ង ់
បានលតស់ជាលពះពុទ្នលលសច លទ្ងល់លេចលបោសលពះ 
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ពុទ្នសាសន្មដឹែន្មលំវលនយរជនជាលលចើនេំបន ់ ឱរចូល 
ោនល់ពះពុទ្នសាសន្មតមនិហារលនះ ។ ទី្នដនកដល 
លពះអងគធាវ បគ់ងល់បោសធមយវនិយ័លន្មះមាន១៨ែកនវគឺៈ 
វសាទី្១ លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ាវំសាលៅត្លពឥសិបេន-
មគិទយវន័ជិេលែុងពារាណ្សី១, វសាទី្២ ទី្៣ ទី្៤ 
លពះអងគគងច់ាវំសាែបុងវេឋលវឡុវន្មរាម ជិេលែុងរាជលគឹះ 
១, វសាទី្ ៥ លពះអងគគងច់ាវំសាែបុងែូោរសាលាត្លព 
មហាវន័ ជិេលែុងលវសាលី១, វសាទី្៦ លពះអងគលទ្ងគ់ង ់
ចាវំសាលលើមែដបពេ៌ ែបុងកដនមគធៈ១, វសាទី្ ៧ 
លពះអងគលឡើងលៅចាវំសាែបុងនដនតវេថងិស លលើថយបណ្ឍុ - 
ែមភលសិលាអាសន ៍ លតស់លបទនលពះសេឋបផែរណា-
ភធិមយ ៧ គមភរី លលបាសពុទ្នមាត ១, វសាទី្ ៨ លពះអងគ 
លទ្ងគ់ងច់ាវំសាែបុងលភសែលាវន័ ែបុងេគគរាជនបទ្ ១, 
វសាទី្៩ លពះអងគលទ្ងគងច់ាវំសា ែបុងត្លពបាលិ-
លលយរែៈ១, វសាទី្១០ ទី្១១ លពះអងគលទ្ងគ់ង ់
ចាវំសាែបុងដងត្លព ជិេលសុែលពាហយណ៍្ល យ្ ះ 
សាលលយរែលគាម១, វសាទី្១២ លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ា ំ
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វសាលៅលលោមលដើមលមឋ  កដលនលឡរុយែសរែា ១, 
វសាទី្ ១៣ លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ាវំសា លៅភប ំ
បាលិលលយរែបពេ៌ ១, វសាទី្ ១៤ លពះអងគលទ្ងគ់ង ់
ចាវំសាែបុងលជេវនវហិារ ជិេលែុងសាវេទ១ី, វសាទី្ 
១៥ លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ាវំសាែបុងវេឋនិលលគាធារាម ជិេ 
លែុងែបិលពសឋុ លដើមផលីលបាសពួែលពះញេិ១, វសាទី្ 
១៦ លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ាវំសាែបុងលសុែអាឡវ ី លដើមផ ី
លលបាសអាឡវែយែស ១, វសាទី្១៧ ទី្១៨ ទី្១៩ 
លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ាវំសាែបុងលវឡុវន្មរាម ជិេលែុង 
រាជលគឹះ១, វសាទី្២០ ដល់២៩ លពះអងគលទ្ងគ់ងច់ា ំ
វសាែបុងលជេវនមហាវហិារ ជិេលែុងសាវេទ១ី, វសាទី្ 
៣០ ដល់ទី្ ៣៥ លពះអងគគងច់ាវំសាែបុងវេឋបុពាឝ រាម 
១, វសាទី្៣៦ ដល់ទី្៤៤ លពះអងគគងច់ាវំសា 
ែបុងលជេវនមហាវហិារ ជិេលែុងសាវេទ១ី, វសាទី្៤៥ 
លពះអងគគងច់ាវំសាែបុងលសុែលវឡុវលគាម ១ ។ រមួទី្ 
ែកនវងកដលលពះអងគធាវ បគ់ងល់េូវជា១៨ ែកនវង រមួវសា 
ទងំអស់ មានចំនួន ៤៥ វសា ។ 
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 (២) ែបុងរវាង ៤៥ វសាលនះ លពះអងគលទ្ងប់ំលពញ 
ពុទ្នែិចចទងំ ៥ លបោរ ជាែិចចកដលលពះពុទ្នទងំពួងកេង 
លធឝើែបុងោរលបោសសាសន្ម គឺ បុពវនណ្ហ  បិណ្ឌ ញ្ច  ែបុង 
លវលាលពឹែលទ្ងល់តចល់ៅលដើមផបិីណ្ឍ បាេ ១, សាយនណ្ហ  
ធមានទ្សនំ ែបុងលវលារលសៀលលទ្ងសំ់កដងធមល៌ទ្សន្ម 
ដល់សាធារណ្ជន ១, បនទានស ភិកាឱុវាទ្ំ ែបុងលវលា 
លពលបល់ទ្ងល់បទនឱវាទ្ចំលពាះកេពួែភែិាុ ១, អឌឍរនត្ដ 
នទ្វបញ្ញហ នំ ែបុងលវលាែណាឋ លអលធាលេ លទ្ងល់ោះ 
លសាយលបសាប ត្នពែួលទ្វត ១, បចចូនស វ គនត្ ក្ខនល 
ភោវ ភនពវ វិនោកនំ ដល់លវលាកបែបចចូស លទ្ង ់
លបលមើលលមើលនូវសេឝកដលមានភព័ឝនិងឥេភព័ឝ ១ ។ លបើ 
លទ្ងល់ ើញសេឝណាមានភព័ឝ លហើយជាពុទ្នលវលនយរ, 
លន្មះលពះអងគលទ្ងនិ់មនឋលៅលលបាស លោយលពះអងគឯង, 
លបើសេឝណាជាសវែលវលនយរ មាននិសសយ័លេូវសាវែ័ 
អងគណាលលបាសបាន, លន្មះលពះដល៏ទ្ងញ់ណ្ លទ្ងច់ាេ ់
សាវែ័អងគលន្មះឱរលៅលលបាស ។ 
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 (៣) លពះដម៏ានលពះភាគជាមាច ស់លទ្ងល់បលពឹេឋលធឝើ 
ពុទ្នែិចចទងំ ៥ លបោរលនះអស់ ៤៥ វសា ។ ដល់ 
លចញវសាទី្ ៤៥ លពះអងគលទ្ងនិ់មនឋលចញ អំពីលសុែ 
លវឡុវៈ លតចល់ៅោនច់ារែិតមលំោប ់ ដល់ត្ថងលពញ 
បូណ៌្មកីខ្មា (9) ឆ្ងប មំាញ់បញ្ច ស័ែ, លពះអងគគងល់ៅ 
បាវាលលចេិយ លពះជិនលសីលទ្ងោ់ែអ់ាយុសង្គា រ លោយ 
លពះពុទ្នដីោចំលពាះមារថា ‹‹មាប លមារមានចិេឋបាប, ចូរ 
អបែមានលសចែឋីខ្ឝល់ខាឝ យេិចចុះ, ោរបរនិិពាឝ នរបស់ 
េថាគេមនិយូរប៉ុន្មយ នលទ្ ែនវង ៣ កខ្ អំពីត្ថងលនះលៅ 
េថាគេនឹងបរនិិពាឝ នលហើយ›› លុះលពះដម៏ានលពះភាគ 
លទ្ងោ់ែអ់ាយុសង្គា រដូលចបះលហើយ ែែ៏លលែើែកផនដី 
យ៉ងធំ គួរឱរភវូែភវែឹលពឺលពួចលរាម ទងំផគរែល៏ានឮ់ 
លឡើង ។ ពួែសាវែ័ទងំឡាយមានលពះអាននធជាលដើម ែ ៏
លែើេសលងឝគលសាយលសាែជាទុ្ែាែឋុែែឋួលលគប់ៗ អាតយ ។ 
េមែ សលមឋចលពះភគវា លទ្ងចូ់លៅបិណ្ឍ បាេែបុងលែុង 

                                              

9 -ត្ថងលនះកដលពុទ្នសាសនិែជនលធឝើបុណ្រមា បូជាជាទ្រីលឹែដល់ោរោែអ់ាយុសង្គា រ 
របស់លពះដម៏ានលពះភាគ ។ 
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លវសាលី, លេឡបពី់បិណ្ឍ បាេ លទ្ងល់ែលឡែទ្េលែុង 
លវសាលីមានលពះពុទ្នដីោនឹងលពះអាននធថា ‹‹េថាគេ 
ល ើញលែុងលវសាលីមឋងលនះជាទី្បំផុេលហើយ›› លហើយ 
លទ្ងល់ធឝើពុទ្នដំលណ្ើ រលៅដល់ភណ្ឍ លគាម លទ្ងល់តចល់ៅ 
ោនច់ារែិតមលំោប ់ ដរាបដល់នគរែុសិន្មរា លទ្ង ់
ចូលលៅោនស់ាលវន័របស់ពួែមលវែសលេ កដលជាទី្ 
ចូលលៅែបុងលែុងែុសិន្មរា លទ្ងល់តស់នឹងលពះអាននធថា 
‹‹មាប លអាននធ ចូរអបែលរៀបចំកលគឱរមានែបលដំលណ្ែ 
កបរលៅទិ្សខាងលជើង ែបុងចលន្មវ ះសាលលពឹែសទងំគូឱរ 
េថាគេឆ្ងប›់› ។ លពះអាននធែទ៏្ទួ្លលធឝើតមលពះ 
ពុទ្នដីោ ។ លគាលន្មះ លពះដម៏ានលពះភាគលទ្ងម់ានលពះ 
សេិសមផជញ្ដ ៈ លទ្ងស់លលមចសីហលសយាលផអៀងលៅ 
ខាងសាឋ ំ យែលពះបាទ្លឆឝងេលមួេលលើលពះបាទ្សាឋ ំ ។  
 (៤) ែបុងលគាកដលលពះបរមសមភុទ្ន លទ្ងផ់ធំលលើ 
អនុោឌ នសយន្មជាទី្ចូលបរនិិពាឝ នលនះ លពះមហា-
អាននធបានលោបបងគំទូ្លសួរនូវវេឋលបេិបេឋលិផសងៗ ជា 
លលចើន កដលលេូវលបលពឹេឋលធឝើែបុងោលជាខាងលលោយមែ 
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លទ្ៀេ; លពះអាននធបានសាឋ បល់ពះពុទ្នេលមាស់ លតស់ 
លបាបល់គបល់បោរ លហើយចូលលៅោនវ់ហិារ ឈរលតង 
លេលោែទឝ រយលំរៀបរាបជ់ាអលនែលបោរ ។ សលមឋចលពះ 
បរមសាសាឋ  លទ្ងឱ់រភែិាុលៅលៅលពះអាននធមែ លទ្ង ់
មានលពះពុទ្នដីោ សរលសើរគុណ្សមផេិឋរបស់អាននធ 
លោយលបោរជាលលចើន លហើយលទ្ងឱ់រលពះអាននធលៅ 
ថាឝ យដំណឹ្ងដល់ពួែមលវែសលេ ។ ពួែមលវែសលេនិង 
លពះរាជបុលេលពះរាជសុណិ្សា លពមទងំលពះជាយ 
របស់មលវែសលេ បានលជាបលហើយ ែល៏ែើេទុ្ែាេូចលពះ 
ទ្យ័ លពារលពញលោយលសចែឋីអាល័យ ន្មគំាប ចូលលៅ 
ែបុងសាលវន័លដើមផឱីរទនល់ពះសាសាឋ  ទងំពពែួលទ្វត 
ែចូ៏លមែកណ្នណានត់នត់ប ់ ។ ដល់បចឆិមយម 
រាលេី សលមឋចលពះជិនលសីលទ្ងល់តស់នឹងភែិាុទងំឡាយ 
ថា ‹‹ហនទទានិ ភិកានវ អាមនដោមិ នវា វយធម្មា  
សង្ខា ោ អបបម្មនទ្ន សមានទ្ថ›› ដូលចបះលហើយ 
លទ្ងចូ់លោនប់ឋមជាន, លចញចាែបឋមជាន ចូល 
ោនទុ់្េិយជាន, េេិយជាន, ចេុេទជាន, អាោសា-
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នញ្ញច យេនសមាបេឋ,ិ វញិ្ញដ ណ្ញ្ញច យេនសមាបេឋ,ិ 
អាែិញ្ចញ្ញដ យេនសមាបេិឋ, លនវសញ្ញដ ន្មសញ្ញដ យេន-
សមាបេឋ,ិ សញ្ញដ លវទ្យិេនិលរាធ, លទ្ងល់ចញចាែ 
សញ្ញដ លវទ្យិេនិលរាធ ថយមែោនអ់ាែិញ្ចញ្ញដ យេន-
សមាបេឋវិញិ ជាបដិលលាមលចាសរហូេដល់បឋមជាន 
លទ្ើបចូលជាអនុលលាមបលណាឋ យ ដល់លេឹមចេុេទជាន, 
លចញអំពីចេុេទជានលហើយ ែល៏ទ្ងប់រនិិពាឝ ន ែបុងចលន្មវ ះ 
លន្មះ ។ 
 (៥) ពុទ្នបរស័ិទងំឡាយ មានពួែមលវែសលេអបែ 
លែុងែុសិន្មរាជាលបធាន បានចាេោ់រលដើមផបូីជាលពះ 
សររីៈលពះដម៏ានលពះភាគ, មនុសសលពមទងំលទ្វត លធឝើ 
សោក របូជាលោយរបាចំលលមៀងលភវងលបគំ ផ្លក ែលមងនិង 
លលគឿងលែអូបអស់លវលា ៦ ត្ថង, ដល់ត្ថងជាគលមប ់៧ ែ ៏
រែិំលលពះបរមសររីៈ លដើមផកីហលចញលៅទិ្សខាងេផូង 
លហើយនិងបូជាខាងេផូងលពះរាជវាងំ ែរ៏ែិំលលពះសររីៈពំុ 
ែលលែើែលសាះ ។ មលវែសលេ ៨ លពះអងគកដលជាលបធាន 
បានទូ្លសួរលពះអនុរុទ្នៗ ថាឝ យលពះពរថា ‹‹លលពាះកេ 
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ខុ្សទស់នឹងបំណ្ងលទ្វត›› លទ្ើបលពមលលពៀងគាប រែិំល 
លពះបរមសររីៈ កហលចញលៅទិ្សខាងលជើង លហើយចូល 
លៅោនល់ែុងតមទឝ រខាងលជើង ោេព់ាែែ់ណាឋ លលែុង 
លចញលៅតមទឝ រខាងលែើេ លហើយថាឝ យលពះលភវើងលពះ 
បរមសររីៈលពះដម៏ានលពះភាគ ែបុងមែុដពនននលចេិយ(10) 
របស់ពួែមលវែសលេឰដខ៏ាងលែើេទី្លែុង ។ 
 (៦) ោលកដលពួែមលវែសលេថាឝ យលពះលភវើង, លពះ 
មហាែសសប ែំពុងនិមនឋមែពីកដនបាវា ពំុទនដ់ល់មែ 
លៅលឡើយ ។ លភវើងែពំុ៏លឆះ ។ លុះលពះមហាែសសប 
និមនឋមែដល់ លពះបាទទងំគូត្នលពះទ្សពល ែ ៏
លលៀនលចញពីមឈូសមាស ។ លពះមហាែសសបនឹង 
ភែិាុទងំ ៥០០ ជាបរវិារ ថាឝ យបងគំលពះបាទរចួលលសច 
លជើងថករែល៏ឆះឯង ។ លពះសររីៈរបស់លពះមានលពះភាគ 
ែសុ៏ះអស់គាយ នែំញម ដូចជាលលបងកដលលភវើងលឆះ លៅ 
សល់កេលពះអដឌិធាេុសុទ្ន ។ ពួែមលវែសលេអបែលែុង 

                                              

10

 -មែុដពនននលចេិយលនះ គសឺាលាជាមងគលសលមាបក់េងលពះអងគរបស់ពួែមលវរាជ បានជាលៅ 
ថាមែុដពនននៈ, លៅថាលចេយិលលពាះលគលធឝើវចិិលេរចន្មែផូរែបចវ់លិសសណាស់ ។ 
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ែុសិន្មរា កដលមានពួែអបែោនលំ់កពង ពួែទហានដំរ ី
ទហានលសះ ទហានរថ និងពួែលយធាលគបេ់កំណ្ង 
លចាលរាមជាបរវិារ បានលរ ើសលពះអដឌិធាេុលពះឈបះមារ 
លៅលធឝើសោក របូជាលោយរបា ំ ចលលមៀង លភវង លបគំ ផ្លក  
ែលមង និងលលគឿងលែអបូទងំឡាយអស់ ៧ ត្ថងលទ្ៀេ 
ែបុងសណ្ឌ គារ ។ 
 (៧) លគាលន្មះ លពះបាទ្មាគធអជាេសេថុលទ្លវហ-ី
បុេថ លពះលៅលែុងរាជលគឹះ, ពួែែសលេលិចឆវអីបែលែុង 
លវសាលី, ពួែែសលេសែរៈអបែលែុងែបិលវេទុ, ពែួែសលេ 
ថូលិអបែលែុងអលវែបផៈ, ពួែែសលេែលិយៈអបែលែុង 
រាមលគាម, លពាហយណ៍្កដលលៅែបុងកដនលវដឌទី្បៈ និងពួែ 
ែសលេលែុងបាវាបានឮដំណឹ្ងថា លពះដម៏ានលពះភាគ 
លទ្ងប់រនិិពាឝ នលហើយ ែបុងលែុងែុសិន្មរា ែប៏ញ្ជូ នទូ្េមែ 
លដើមផសំុីកចែលពះសាររីែិធាេុ ។ ពួែមលវែសលេពំុលពម 
កចែឱរ ែជ៏កជែគាប លសធើរកេនឹងលែើេសស្រ្ង្គគ មមយួែបុង 
លរឿងលនះ ។ លទ្ើបលទណ្លពាហយណ៍្និយយលឡើងថា 
‹‹គួរកេលសុសលសួលលពមលលពៀងនិយយរែគាប ›› លហើយ 
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ែក៏ចែលពះសាររីែិធាេុ ឱរជា ៨ ចំកណ្ែលសយើគាប , 
ឯលទណ្អាចាររកដលជាលមចំកណ្ែ បានលេឹមកេេុមភ១ 
គឺជារង្គឝ ល់កដលវាល់លពះធាេុលន្មះប៉ុលណាត ះ ។  
 ឯពួែែសលេលមារយិៈ អបែលែុងបិបពលិវន័ ែប៏ញ្ជូ នទូ្េ 
លៅ លដើមផសំុីកចែលពះសាររីែិធាេុកដរ ។ ពួែមលវែសលេ 
ថា លពះសាររីែិធាេុ លយើងកចែគាប អស់លហើយ, ចូរអបែ 
ទងំឡាយន្មលំពះអង្គគ រ (ធរូង) អំពីែកនវងកដលថាឝ យ 
លពះលភវើងលនះលៅចុះ ។ ពួែែសលេលមារយិៈទងំលន្មះ 
ែន៏្មយំែលពះអង្គគ រអំពីែកនវង កដលថាឝ យលពះលភវើងលន្មះ 
លៅ ។  
 (៨) លគាលន្មះ លពះបាទ្មាគធអជាេសេថុលទ្លវហីបុេឋ 
ែល៏ធឝើលពះសឋូប លធឝើសោក របូជាលពះសាររីែិធាេុលពះដម៏ាន 
លពះភាគែបុងលែុងរាជលគឹះ ។ ពួែែសលេលិចឆវ ី អបែលែុង 
លវសាលី លធឝើែបុងលែុងលវសាលី ។ ពួែែសលេសែរៈអបែ 
លែុងែបិលវេទុ លធឝើែបុងលែុងែបិលវេទុ ។ ពួែែសលេថូលិ 
អបែលែុងអលវែបផៈ លធឝើែបុងលែុងអលវែបផៈ ។ ពួែែសលេ 
លោលិយៈ អបែរាមលគាម លធឝើែបុងរាមលគាម ។ លពាហយណ៍្ 
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អបែលវដឌទី្បៈ លធឝើែបុងកដនលវដឌទី្បៈ ។ ពួែមលវែសលេ អបែ 
លែុងបាវា លធឝើែបុងលែុងបាវា ។ ពមួលវែសលេ អបែលែុង 
ែសិន្មរា លធឝើែបុងលែុងែុសិន្មរា ។ លទណ្លពាហយណ៍្ 
ែល៏ធឝើែបុងលែុងែសិន្មរាកដរ ។ ពួែែសលេលមារយិៈ អបែ 
លែុងបិបពលិវន័ លធឝើែបុងលែុងបិបពលិវន័ ។ រមួលពះសឋូប 
េមកល់លពះសាររីែិធាេុទងំអស់មាន ៨, ជាគលមប ់ ៩ 
នឹងសឋូបកដលដំែល់លពះេុមភៈ, ជាគំរប ់ ១០ នឹងលពះ 
សឋូបកដលេមកល់លពះអង្គគ រ ៕ 

(ចបប់រនិិពាឝ នបរលិចឆទ្ ទី្ ២៣) 

ពុទ្ធប្បវត្ដិកថា ជាប្ប្វត្ដិទី្ ១ នៃប្ពះពុទ្ធសាសនា 
_________ 

មានលរឿងសងគីេិបផវេឋិ ជាលបវេិឋទី្ ២ និងពុទ្នលោសបផវេឋិ 
ជាលបវេឋិទី្ ៣ េលៅលទ្ៀេ 

 
 
 
 

 


