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សិទធត្ថថ  
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មបាេះពុមពមលើកទី១ 

ព.ស.២៤៩៥ គ.ស.១៩៥២ 

ការផាយរបស់បណ្ណា គារ ត្ ៉ោ -ហ៊ត មលខ៩៧ វថិហីងសររីសសសមីយ 

រកសងភនមំពញ 

 



រតនរបណាម 

នត្ោ តសស ភគវត្ថ អរហត្ថ សោម សមពទុធសស។ 

 ខ្សំរពេះករណុ្ណសូមនមស្កា រ ចមំ េះរពេះភគវនែមុនី អរហនែសមាម សមពសទធរពេះអងគ

មនាេះ រពមទំងរពេះធម៌និងរពេះអរយិសងឃមោយមគារព។ 

   សាទរ ំសាទរ ំហនត ុវិហថ វិហថ មយា 

   វនទនា វនទនា ោន ភាជត្ន រតនតតត្យ។ 

 កិរយិាថ្វវ យបងគើឯណ្ណ ម្ដលខ្សំរពេះករណុ្ណ បានមធវើឱ្យរបកបមោយមសចកែីមគារព 

កនសងរបជុើបីននរតនៈ មានរពេះពុទធជាមដើម ម្ដលជាភាជន៍ គរួម្តបុគគលថ្វវ យបងគើបូជា 

មោយទវ រទំងបីមានកាយទវ រជាមដើម កិរយិាថ្វវ យបងគើមនាេះឯង ជាអំមពើដ៏វិមសស មរ េះ

ញស ំងសមបតែិជាមោកិយនិងមោកុតែរឱ្យសមរមចបាន សូមញស ំងមសចកែីរកវល់រកវាយ 

ម្ដលរបរពឹតែមៅកនសងកាយនិងចិតែននខ្សំរពេះករណុ្ណឱ្យវនិាសបាត់បងម់ៅ។ 

                                                                                         នថងទី១០ មិថនុា គ.ស.១៩៥២ 

រពេះបាឡាត់ឧតែមលិខិត សុង-សុ៊ីវ 

                                                                                                              សិទធត្ថថ  

 

 

 

 

 

កបបកថ្វ 

០១ 



អាទារមភបទ 

 ការមរៀបមរៀងមសៀវមៅមនេះ ខ្សំបានដករសងម់សចកែីកនសងគមពីរមផសងៗ មានគមពីរទីឃ

និកាយនិងវសុិទធិមគគជាមដើម ម្ដលមាននិយាយអំពីកបប យកមកម្របមរៀបមរៀងរបកប

ឱ្យមកើតជាមសៀវមៅមនេះមឡើង បានសនមតឱ្យម ម្ េះថ្វ “កបបកថា” ការសម្មែងអំពី

កបប មដើមបីជាមរគឿងរបោប់សតបិញ្ញា របស់ពុទធមាមកជនទមួៅនិងជាមរគឿងពិចារណ្ណ

កនសងបញ្ញា ជវីតិរបស់សតែនិករនិងវតថសធាតុរគប់របមភទ ឱ្យមឃើញរបចកសថ្វមានខលឹមស្ករ

ឬមិនមាន, មទៀងឬមិនមទៀង។ 

 មសៀវមៅមនេះ ខ្សំបានមរៀបមរៀងតំងពីព.ស.២៤៩១ កាលម្ដលមៅជានិសសិត

ស្កោបាលីជាន់ខពស់មៅមឡើយ ប ុម្នែមនិបានមឡើងកាន់ពុមព, ដល់មកព.ស.២៤៩៥

មនេះ មៅម្ក មបា -ហ៊ត បានមកអារាធនាឱ្យមរៀបមរៀងមរឿងមនេះមដើមបីមបាេះពុមពផាយ ខ្សំ

ក៏ជនូមសៀវមៅមនេះចមំ េះមៅម្ក មបា -ហ៊ន ម្តមែង មដើមបីឱ្យចាត់ការមបាេះពុមពផាយ

តមមសចកែរីតូវការ។ 

វតែលង្កា , នថងទី១០ មិថនុា គ.ស.១៩៥២ 

                                                                                  រពេះបាឡាត់ឧតែមលិខិត សុង-សុ៊ីវ 

                                                                                                          សិទធត្ថថ  

                                                                                       រគូបមរងៀនបាលីមៅវតែលង្កា  

 

 

 

 

កបបកថ្វ 

០២ 



បញ្ជ៊ីោតិកាធម៌ 

 មាតកិានរុកម មលខទំព័រ 

 ឧបាយរបចំាជវីតិ...................................................................................... ០៤ 

 អំពី កយថ្វកបប........... ............................................................................០៦ 

 ទវីប៤...........................................................................................................០៩ 

 ពុទធមកេត៣យា ង........... .............................................................................១១ 

 មយាបល់មផសងគាន កនសងពុទធមកេត..................................................................១៣ 

 ឧបមាអំពីកបប...........................................................................................១៥ 

 ការម្ចកកបប..............................................................................................១៧ 

 កបបវនិាសមោយមភលើង.............................................................................១៩ 

 កបបវនិាសមោយទឹកនិងខយល់............. ...................................................២១ 

 កបបចមរមើន...............................................................................................២៣ 

 សតវបរមិភាគដមីានរស............................................................................២៦ 

 មរឿងរពេះបាទទលាមនមិ..............................................................................៣១ 

 ការមកើតអកសុលកមមបថកនសងមោក........................................................៣៥ 

 ការមកើតសតថនែរកបប................ ...............................................................៤០ 

 ការមកើតកសុលកមមបថកនសងមោក.............. .............................................៤០ 

 

 

 

កបបកថ្វ 

០៣ 



កបបកថា 

ឧ យរបចំជីវិត 

 មដើមបីបនថូរបនថយចតិែកុឱំ្យលិចលងម់ៅកនសងអំពីទចុចរតិមផសងៗ គរួគិតពិចារណ្ណ

ដល់មរគាេះថ្វន ក់ ការវនិាសអនែរធានរបស់ពិភពមោក ម្ដលទកុជាផទេះសំម្បងជាគហូា

ឬជាអនលងរ់បស់មយើងមគ ម្ដលមយើងមគរតូវម្តមកើត រតូវម្តមៅអារស័យ មគរត់មចៀស

មចញមិនរចួ។ ធមមតអនកមៅកនសងផទេះម្ដលចាក់មស្កជាប់មាំមួន មហើយរបម្ហសមធវស

មិននឹកនាដល់មរគាេះថ្វន ក់គតិម្តមដកសបាយកនសងផទេះ បមណ្ណែ យសតសិ្កម រតឱី្យវមងវង

មភលចបាត់កនូមស្ក ដល់មវោមភលើងមឆេះផទេះ រស្កប់ម្តភយ័ញ័រចរំបប់សលសតរពលឹងរត់

ម្រសកអនទេះស្កទទលួទកុេមស្កកយា ងមហិមា ដរាបដល់មភលើងមឆេះមខទចខទីរបកាច់ស្កល ប់

កនសងគនំរមភលើងមនាេះ។ មានឧបមាយា ងណ្ណមិញ ពួកសតែនិករកនសងមោក ម្ដលមង្កកងក់

សលសេះសលសងគនិំតមៅកនសងអំមពើទចុចរតិមផសងៗ មិនបាននឹកដល់មរគាេះថ្វន ក់របចំាជវីតិ គិតម្ត

សបាយហួសមហត ុខុសលំនាំអនករបាជក៏្ដមូចាន េះម្ដរ។ 

 ធមមតអនករបាជ្ អនកមានគំនិតរបរពឹតែមៅមុនជីវិត ម្តងរេិះរកឧបាយមដើមបីមចៀស

វាងមរគាេះថ្វន ក់របចំាជវីតិទកុមុនជាដរាប មិនបមណ្ណែ យឱ្យជវីតិមលឿនមៅប េះទងគសក ន

 រមលើគំនរមរគាេះថ្វន ក់មឡើយ។ ឧបាយម្ដលនឹងមចៀសវាងមរគាេះថ្វន ក់មនាេះមានម្តមួយ

មទ គសុឺចរតិធម៌, សុចរតិកាយ គមឺិនមបៀតមបៀនជវីតិរបស់ខលួននិងសតវដនទ មិនលួច

បលន់បុរតភរយិាស្កវ មីនិងរទពយសមបតែរិបស់ជនដនទនិងមិនផកឹសុរាជាមដើម, សុចរតិ

វាចា គមឺិននិយាយកហុកភតូភរញសេះញង ់ បំម្បកបំបាក់ចាក់ចុចមធវើឱ្យអនកដនទវិនាស

ជាមដើម, សុចរតិចតិែ គមឺិនគុកំួនពាបាទអនកដនទនិងមិនរបឹងរងឹរសូចមចសជើទស់នឹង

កបបកថ្វ 

០៤ 



សភាវៈពិត មចេះមជឿកមមនិងផលរបស់កមមជាមដើម។ មបើបុគគលណ្ណមានសុចរតិធម៌មនេះ

មហើយ បុគគលមនាេះជាបណ្ឌ ិ តមានគនិំតលអ មិនបមណ្ណែ យឱ្យជវីតិមលឿនមៅប េះទងគសក

 ន រមលើគនំរមរគាេះថ្វន ក់មឡើយ។ 

ឯត្ររោះថាន ក់ត្នាោះ ត្ោយសត្ងេបោនព៊ីរយា៉ោ ងគ ឺៈ 

   ១—មរគាេះថ្វន ក់មិនរបចំាកាល 

   ២—មរគាេះថ្វន ក់របចំាកាល។ 

 ១)—មរគាេះថ្វន ក់មិនរបចំាកាលមនាេះ បានដល់មរគាេះថ្វន ក់របស់សតវដចូជាកនសង

បចចសបបននកាលមនេះ។ កនសងរបមទសមួយ តបំន់មួយជាមួយគាន  សតវខលេះមានមរគាេះថ្វន ក់ ខលេះ

បានសុខចមរមើន ជួនកាលនថងម្ខឆ្ន ំមនេះ សតវមនាេះមានមរគាេះថ្វន ក់, នថងម្ខឆ្ន ំមនាេះ សតវមនេះ

មានមរគាេះថ្វន ក់មិនកណំ្ត់កាលកំណ្ត់សតវ ដមូចនេះមៅថ្វមរគាេះថ្វន ក់មិនរបចំាកាល។ 

 ២)—មរគាេះថ្វន ក់របចំាកាលមនាេះ បានដល់មរគាេះថ្វន ក់របចំាអាយុម្ផនដីយូរអម្ងវង

ណ្ណស់មទើបមានមែង។ មរគាេះថ្វន ក់មនេះធនំរកម្លងធ ំ ម្ដល កយចាស់ទុំម្តងនិយាយថ្វ 

មកើតអនែរធានមភលើងមឆេះទឹកមភលើងមឆេះដ ី មភលើងរបល័យកបប។ កនសងមពលមភលើងរបល័យកបប

មនាេះ ពួកសតែនិករម្ដលមៅមលើម្ផនដទីំងប ុនាម ននិងមៅកនសងស្កថ នសួគម៌ៅទល់រតមឹ

សុទធ វាសរពហម រតូវទទលួមរគាេះថ្វន ក់ទំងអស់ចំម េះសតវណ្ណម្ដលមធវសរបម្ហស មិន

មអើមពើនឹងសុចរតិធម៌ មរ េះកនសងមពលមនាេះ ធមមតកសុោកសុលកមមនិងសង្កេ ររតូវ

ម្បងម្ចកសតវ គសឺតវណ្ណម្ដលមោម ភរបរពឹតែអំមពើទចុចរតិ សតវមនាេះរតូវមៅជបួជុើមកើត

កនសងមពលមនាេះទីមនាេះ សតវណ្ណម្ដលបានរបរពឹតែសុចរតិធម៌ហមត់ចត់លអ សតវមនាេះរតូវ

មៅមកើតមៅកម្នលងសុខមកសមកានែ មានមៅមកើតកនសងសុទធ វាសរពហមជាមដើម មិនបាន

មៅរចឡូករចឡំជាមួយនឹងពួកអនករបរពឹតែទចុចរតិមនាេះមឡើយ, ដមូចនេះមៅថ្វមរគាេះថ្វន ក់

កបបកថ្វ 

០៥ 



របចំាកាល។ មរគាេះថ្វន ក់មនេះកាន់ម្តមលឿនជតិមកដល់មហើយ មរ េះម្តដមី្ដលមយើង

មគមៅអារស័យសពវនថងមនេះ មានម ម្ េះតមអាយុមៅថ្វ ភទទកបប មានរពេះពុទធ៥រពេះ

អងគរតូវឧបបតែមិកើតមឡើងកនសងរយៈកាលអាយុម្ផនដមីនេះ, ឥឡូវបរនិិ វ នផតុ៤រពេះអងគ

មៅមហើយ គរឺពេះពុទធកកសុមនាធ , មកានាគមមនា, កសសមបា, មគាតមមា, មៅសល់ម្តរពេះ

អរយិមមមតែយយមួយអងគមទៀតមទរតូវមភលើងរបល័យកបបមហើយ។ 

  កយថ្វកបបនិងមរឿងមភលើងរបល័យកបបមនាេះ នឹងមានសម្មែងតមៅមនេះ។ 

អំព៊ីពាកយថាកបប 

 កាលម្ដលតំងមៅយូរអម្ងវងមៅថ្វកបប ជាម ម្ េះអាយុម្ផនដីឬជាម ម្ េះអាយុ

ឱ្កាសមោក។ ម្ដលមៅថ្វឱ្កាសមោកមនាេះ កនសងគមពីរវិសុទធិមគគរបាប់ថ្វៈ បានដល់

ទីលំមៅរបស់សតែនិករ ម្ដលមានមសចកែីវនិាសជាធមមត។ កនសងឱ្កាសមោកមនាេះ មាន

ចកាវាឡ
(១)
ជាមរចើន ចកាវាឡមយើងមនេះមានបមណ្ណែ យនិងទទឹងរបម្វងមួយោនពីរម្សនបី

 ន់បួនរយហាសិបមយាជន៍
(២)
 (១.២០៣.៤៥០មយាជន៍), បរមិណ្ឌ លសំណំុ្មូលជុើវញិ 

បីោនរបាំមួយម្សនមួយមុឺនបីរយហាសិបមយាជន៍ (៣.៦១០.៣៥០មយាជន៍), ករមាស់

ម្ផនដកីនសងចកាវាឡមនេះចនំនួពីរម្សនបួនមុឺនមយាជន៍ (២៤០.០០០មយាជន៍), ទឹករទម្ផន

ដីករមាស់បួនម្សនរបំាបីមឺុនមយាជន៍ (៤៨០.០០០មយាជន៍) មានភនំធំម ម្ េះសិមនរ ុចាក់

ឫសលិចមៅកនសងសមុរទ ជមរៅរបំាបីមុឺនបួន ន់មយាជន៍ (៨៤.០០០មយាជន៍), ខពស់

មឡើងមលើរបំាបីមុឺនបួន ន់មយាជន៍ដចូគាន , បនាទ ប់អំពីភនសិំមនរមុនាេះមក មានភនសំតែបរ ិ

ភណ្ឌ ៧ជាន់មទៀតគៈឺ 

 ១-យុគនធរ មានកមពស់ ៤២.០០០មយាជន៍ 

 ២-ឥសិនធរ មានកមពស់ ២១.០០០មយាជន៍ 

កបបកថ្វ 

០៦ 



 ៣-ករវកី មានកមពស់ ១០.៥០០មយាជន៍ 

 ៤-សុទសសន មានកមពស់ ៥.២៥០មយាជន៍ 

 ៥-មនមិនធរ មានកមពស់ ២.៦២៥មយាជន៍ 

 ៦-វនិតក មានកមពស់ ១.៣១២មយាជន៍ 

 ៧-អសសកណ្ា  មានកមពស់ ៦៥៦មយាជន៍ ក់កណ្ណែ លកនលេះ។ 

 ភនំទំង៧មនេះសុទធម្តជាភនំទិពវវិចិរតមោយរតនវតថសមផសងៗ មានមាសជាមដើម, មាន

ឫសលិចចេុះមៅមរកាម ក់កណ្ណែ ល មសមើនឹងកមពស់មឡើងមលើព័នធព័ទធជុើវញិភនសិំមនរ ុ

ចមាង យពីភនមំួយមៅភនមំួយ របម្វងមសមើនឹងកមពស់ភនមំនាេះៗ កនសងចមនាល េះទំង៧មនាេះសុទធម្ត

សមុរទទឹកគាម នសរនស មៅថ្វសមុរទសីទនែរ។ ភនទំំង៧មនេះជាទីលំមៅននមសែចចតុ-

មោកបាលទំង៤គៈឺ រពេះបាទធតរដឋ១, វរិបូកេ១, វរិឡុាកៈ១, កមុវរៈ១ និងជាទីមៅជាទី

មៅមកននមទវតនិងយកសទំងឡាយ, មិនម្មនជាវស័ិយរបស់មនសុសមោកមៅដល់

មមើលមឃើញពិតបានរបមាណ្រតូវមទ មានម្តរពេះសមពសទធនិងរពេះអរហនែទំងឡាយមទើប

មៅដល់មមើលមឃើញ ដងឹស្កគ ល់មោយសពវរគប់បាន។ ភនធំមំ ម្ េះសិមនរមុនាេះមានភនំ៣

ទល់ពីមរកាម មៅថ្វភននំរតកដូ, ខាងមលើកពូំលភនសិំមនរមុនាេះ ជាភមូិភាគរបស់សកា-

មទវរាជ មៅថ្វស្កថ នតវតែងិស ខាងមលើតមៅមទៀត គសឺ្កថ នយាមា, តសិុត, និមាម នរត,ី 

បរនិមមិតវសវត។ី ស្កថ នទំងមនេះជាទីមៅអារស័យរបស់ពពួកមទវតទំងអស់ មនិម្មន

ជាទីមៅអារស័យរបស់មនសុសមឡើយ។ ខាងមលើតពីស្កថ នមទវតមៅមទៀត ជាភមូិភាគ

របស់ពួករពហមមានរបូនិងរពហមគាម នរបូ។ 

រពហមោនរបូោន១៦សាថ នគ  

   ១-បរសិសជាជ    ៩-សុភកណិ្ណា  

កបបកថ្វ 

០៧ 



   ២-បុមរាហិត   ១០-មវហបផោ 

   ៣-មហារពហាម   ១១-អញ្ាិសតែ  

   ៤-បរតិែ ភា   ១២-អវហិា 

   ៥-អបបមាណ្ណភា  ១៣-អតបា 

   ៦-អាភសសរា   ១៤-សុទសា 

   ៧-បរតិែសុភា   ១៥-សុទសសី 

   ៨-អបបមាណ្សុភា  ១៦-អកនិោឋ ។ 

រពហមរម នរបូោន៤សាថ នគ  

    ១-អាកាស្កនញ្ញច យតនៈ 

    ២-វញិ្ញា ណ្ញ្ញច យតនៈ 

    ៣-អាកញិ្ចញ្ញា យតនៈ 

    ៤-មនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនៈ។ 

 ស្កថ នមនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនៈមនេះ ជាស្កថ នខាងមលើបំផតុរបស់ភព របស់    

ឱ្កាសមោក។ ចមាង យពីទីបំផតុភពមកស្កថ នមនសុសមោកមនេះ ឆ្ង យនរកម្លងឆ្ង យ

នឹងកណំ្ត់រាប់ជាប ុមណ្ា េះប ុមណ្ណា េះមយាជន៍មិនបាន។ កនសងគមពីរមោកទីបកៈ មានសម្មែង

មរបៀបមធៀបថ្វៈ 

 សពវភវត្គេ ឋថវ ន កូោររសហសិលា  តិថ ត៊ីហិ វត្សសហិ     

ទវិោត្សហិ ច អដ្ឋហិ រតតិនទិត្វហិ... ដមូចនេះជាមដើម។ មសចកែថី្វ មទវតមានឫទធិមរចើន 

សថិតមៅកនសងទីបំផុតភព មហើយទមាល ក់នវូដុើថមធំប ុនផទេះ ពីកំពូលឱ្យធាល ក់ចុេះមកស្កថ នមនសុស

មោក ធាល ក់មកយូរអម្ងវងណ្ណស់ចនំនួ៣ឆ្ន ំ២ម្ខ៨នថងនិង១៤នាទី មទើបដល់មកស្កថ ន

កបបកថ្វ 

០៨ 



មនសុស ដុើថមមនាេះរគាន់ម្តសឹកមោយខយល់ោច់អស់មៅសល់ប ុនម្ផលរកូចមសើចប ុមណ្ណា េះ។ 

 បនាទ ប់អំពីមនេះ នឹងសម្មែងមរៀបរាប់តមគមពីរវិសុទធិមគគជាមដើមតមៅមទៀត។ តម

តណំ្ណលថ្វ ភនសិំមនរសុថិតមៅកណ្ណែ លចកាវាឡ, ភនសំតែបរភិណ្ឌ ព័ទធជុើវញិភនសិំមនរ,ុ នផទ

ខាងមរៅភនំសតែបរភិណ្ឌ មនាេះសុទធម្តទឹកទំងអស់ មានទវីប៤សថិតមៅកនសងទិសទំង៤ ឆ្ង យ

ោច់រសយាលពីភនសំតែបរភិណ្ឌ ។ 

ទវ៊ីប៤ត្នាោះគ  

 ១—ជមពូទវីប សថិតមៅទិសខាងតបូងភនសិំមនរ ុ មានមដើមរពីងរបចំាទវីប មនសុសកនសង

ទវីបមនាេះរកសីុចញិ្ចឹ មជវីតិមោយកសិកមមនិង ណិ្ជជកមមជាមដើម, ស្តសែីមានគភ៌៩ម្ខឬ

១០ម្ខមទើបរបសូតបុតែធតី។ 

 ២—ឧតែរករុទុវីប សថិតមៅទិសខាងមជើងភនំសិមនរ ុ មានមដើមកបបរពឹកសរបចំាទវីប, 

មនសុសកនសងទវីបមនាេះមិនរវល់កងវល់មោយកសិកមម  ណិ្ជជកមមមឡើយ ចងប់ានអវី ចង់

បរមិភាគចំណី្អាហារម្បបណ្ណ រគាន់ម្តមដើរមៅដល់មដើមកបបរពឹកសបានដូចរបាថ្វន , ស្តសែី

មានគភ៧៌នថងរបសូតបុតែធតី របសូតបាន៧នថងមចេះមដើរមចេះរត់។ 

 ៣—អមរមគាយានីទវីប សថិតមៅទិសខាងលិចភនសិំមនរ ុ មានមដើមកទមពរបចំាទវីប, 

មនសុសកនសងទវីបមនាេះមិនកងវល់មោយកសិកមម  ណិ្ជជកមមមឡើយ មរ េះមានដងួម្កវ

ឱ្យសមរមចមសចកែរីបាថ្វន បានរគប់យា ង។ 

 ៤—បុពវវមិទហទវីប សថិតមៅទិសខាងមកើតភនសិំមនរ ុ មានមដើមមរចសរបចំាទវីប, 

មនសុសកនសងទវីបមនាេះមិនពិបាកមនឿយហត់មោយកសិកមម  ណិ្ជជកមមមឡើយ មរ េះ

មានរបាស្កទ១វចិរិតរចនាមោយម្កវ៧របការកមពស់១៥មយាជន៍ ឱ្យសមរមចមសចកែី

រតូវការរបស់មនសុសបានរគប់យា ង។ 

កបបកថ្វ 

០៩ 



 បណ្ណែ ទវីបទំង៤មនាេះ រពេះពុទធរគប់រពេះអងគមិនម្ដលឧបបតែមិកើតកនសងទវីបទំងបីមទ 

រទងឧ់បបតែមិកើតម្តកនសងជមពូទវីបមួយប ុមណ្ណា េះ មរ េះទវីបទំងបីជាទវីបសរមាប់សតវមស្កយ

ផលរបស់សុចរតិធម៌ មិនម្មនជាទវីបសរមាប់ស្កងសុចរតិធម៌ដចូជមពូទវីបមឡើយ។ 

 កនសងជមពូទវីបមានភនហិំមវនែ កមពស់របំារយមយាជន៍ (៥០០មយាជន៍) បមណ្ណែ យនិង

ទទឹងរបម្វងបី ន់មយាជន៍ (៣.០០០មយាជន៍) មានកពូំលរបំាបីមុឺនបួន ន់មយាជន៍ 

(៨៤.០០០មយាជន៍)។ 

ទំហំត្ដ្ើមត្ ើរបចទំវ៊ីបទងំ៤គ  

 ជមពូរពឹកស មដើមរពីងកនសងជមពូទវីប១, កបបរពឹកស មដើមកបបកនសងឧតែរកុរទុវីប១, កទមព

រពឹកស មដើមកទមពកនសងអមរមគាយានីទវីប, សិរសីរពឹកស មដើមមរចសកនសងបុពវវមិទហទវីប១និង

បារចិឆតែរពឹកស មដើមរលួសផអសងកនសងស្កថ នតវតែងិស១, បាដលីរពឹកស មដើមរជមនៀងរបស់

ពួកអសុរ១, សិមពលីរពឹកស មដើមរការបស់ពួករគសឌ១ មឈើទំងអស់មនេះសុទធម្តជាមសែច

ននរកុេជាត ិ មានអាយុម្វងតំងមៅអស់១កបប មានទំហំនិងកមពស់ជាមដើមប ុនគាន ទំង

អស់គៈឺ  មានសំណំុ្ជុើវញិមដើមចនំនួដប់របំាមយាជន៍ (១៥មយាជន៍), បមណ្ណែ យមដើមនិង

បមណ្ណែ យម្មក ម្ដលម្បកមៅជុើវញិមដើមមាេ ងនិងកមពស់ម្មកមៅខាងមលើចនំនួមយួរយ

មយាជន៍ (១០០មយាជន៍)។ 

ទំហំទវ៊ីបទងំ៤គ  

 ជមពូទវីបនិងស្កថ នតវតែិងស, ស្កថ នអសុរ, ស្កថ ននរកអវិចី មានទំហំមួយមឺុនមយាជន៍

ដូចគាន  (១០.០០០មយាជន៍), អមរមគាយានីទវីបនិងបុពវវមិទហទវីប មានទំហំពីរ ន់មយាជន៍ 

(២.០០០មយាជន៍), ឧតែរកុរទុវីប មានទំហំរបំាបី ន់មយាជន៍ (៨.០០០មយាជន៍)។ ទវីបទំង

៤មនេះ ទវីបនីមួយៗមានទវីបតូចៗរបំារយៗជាបរវិារ រមួមៅកនសងចកាវាឡមួយ ជុើវិញ ចកាវាឡ

កបបកថ្វ 

១០ 



មានភនធំំម្វងព័ទធជុើវញិ ភនមំនាេះចាក់ឫសចុេះមៅកនសងមហាសមុរទជមរៅរបំាបីមឺុនពីរ ន់

មយាជន៍ (៨២.០០០មយាជន៍) ដុេះខពស់មឡើងមលើមានកមពស់របាំបីមុឺនពីរ ន់មយាជន៍ម្ដរ។ 

បញ្ជជ ក់ត្សចកត៊ី  

  កយថ្វមោកធាតនិុងចកាវាឡ ជា កយមួយ រគាន់ម្តមផសងគាន មោយមសចកែី

ប ុមណ្ណា េះមទ។ កនសងមោកធាតុមួយឬចកាវាឡមួយមានទវីបធំ៤ទវីបតូចៗ៥រយ, មានភនំសិមនរ,ុ 

ភនំសតែបរភិណ្ឌ , ស្កថ នសួគ៌៦ជាន់, ស្កថ នរពហម, ស្កថ នមនុសសនិងស្កថ ននរកជាមដើម មហើយ

មានរពេះអាទិតយ រពេះចនទ។ រពេះអាទិតយមនាេះមានទំហំ៥០មយាជន៍ រពេះចនទមានទំហំ៤៩

មយាជន៍ ជាវមិានរបាស្កទរបស់សុរយិមទវបុរតនិងចនទមទវបុរត, សង្កេ រមោកតក់ម្តង

មឡើងសរមាប់បំភលឺមោក មានរបរកតីមដើររបទកសិណ្ភនំសិមនរជុានិចច, រពេះអាទិតយកនសងមួយ

យប់មួយនថងមដើរបានមួយជុើភនំសិមនរ,ុ រពេះចនទមដើរមួយម្ខមទើបបានមួយជុើភនំសិមនរ។ុ របួ

រមួសមាភ រៈទំងអស់ដចូមរៀបរាប់មកមនេះមៅថ្វ មោកធាតមុួយឬចរកវាឡមួយ។ 

 មោកធាតុឬចកាវាឡមនាេះមានមរចើនជាអមនក មិនម្មនមានម្តមួយមទ រមួមោក

ធាតឬុចកាវាឡម្ដលមានទំងប ុនាម ន មៅថ្វ ឱ្កាសមោក។ ឱ្កាសមោកមនាេះម្បង

ម្ចកមៅតមមខតែរបស់រពេះពុទធមៅមទៀតគៈឺ 

ពទុធត្កេតតោន៣យា៉ោ ង 

 ១—ជាតិមកេតែ មានមោកធាតុឬចកាវាឡចំននួមួយមឺុន (១០.០០០មោកធាតុ) កនសង

មពលម្ដលរពេះសមពសទធចេុះចាប់បដសិនធិនិងរបសូតជាមដើម មោកធាតឬុចកាវាឡទំង

មួយមុឺនមនាេះ កមរមើករមំពើកញប់ញ័រទំងអស់ ហាក់ដូចជាមគចាប់ញក់ឬចាប់អរងួន 

មោយអំណ្ណចបុណ្យរបស់រពេះអងគ។ 

 ២—អាណ្ណមខតែ មានមោកធាតឬុចកាវាឡចនំនួមួយម្សនមកាដ ិ (១០០.០០០ 

កបបកថ្វ 

១១ 



មកាដមិោកធាត)ុ កនសងមពលម្ដលរពេះសមពសទធសម្មែងនវូរតនបរតិែ, ខនធបរតិែ, ធជគគបរតិែ, 

អាោនាដយិបរតិែនិងមមារបរតិែ មោកធាតឬុចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដមិនាេះ កមរមើក

រមំពើកញប់ញ័រទំងអស់ ហាក់ដចូជាមគចាប់ញក់ឬចាប់អរងួន មោយអំណ្ណចរបស់

រពេះបរតិែម្ដលរពេះអងគសម្មែង។ 

 ៣—វសិយមកេតែ មានមោកធាតឬុចកាវាឡជាអននែរាប់មិនបានរបមាណ្មិន

រតូវ, អំណ្ណចរបាជ្ាញណ្របស់រពេះសមពសទធមរៅឆ្ង យទោូយជាអននែ ផាយមៅកនសង 

ឱ្កាសមោកម្ដលរកទីបំផតុមិនមឃើញបានតមពុទធបំណ្ង មបើរពេះអងគចងរ់ជាបនវូ

មហតជុាអននែម្បបណ្ណ រទងរ់ជាបបានម្បបមនាេះឥតមានមទើសទក់។ 

 ពុទធមកេតែទំងបីមនាេះ មលើកម្លងវសិយមកេតែមួយមចញ មរ េះជាធមមតវស័ិយ

របាជ្ាញណ្របស់រពេះពុទធរគប់រពេះអងគ។ ចមំ្ណ្កខាងជាតមិកេតែនិងអាណ្ណមខតែ ម្ដល

មានមោកធាតឬុចកាវាឡមួយម្សនមកាដមិនាេះ ជាមខតែរបស់រពេះសមពសទធមួយអងគៗ ។ 

មោកធាតឬុចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដមិនាេះ សង្កេ រមោកតក់ម្តងមឡើងកនសងមពល

ជាមួយគាន  មានអាយុសថិតមៅរបម្ហលគាន  វនិាសមៅវញិក៏តណំ្ណលគាន  ដចូមាន       

សម្មែងកនសងគមពីរវសុិទធិមគគ រតងអ់ភញិ្ញា និមទទសថ្វៈ 

 ឯវត្មត្តសុ ត៊ីសុ ពទុធត្កេត្តតសុ ឯកំ អាណាត្េតតំ  វិនសសតិ។ តសមឹ 

បន វិនសសត្នត ជាតិត្កេតតមប ិ វិនដ្ ឋត្មវ ត្ោតិ។ វិនសសនតញ្ច  ឯកត្ថវ          

វិនសសនតិ។ សណ្ឋ ហនតមប៊ី ឯកត្ថវ សណ្ឋ ហតិ។ តត្សសវំ វិនាត្សា ច        

សណ្ឋ ហនញ្ច  ត្វទិតពវំ។ 

 មសចកែថី្វៈ បណ្ណែ ពុទធមកេតែទំងបីមនាេះ អាណ្ណមខតែមួយរតូវវនិាស កាលមបើ

អាណ្ណមខតែវនិាសមហើយ ចមំ្ណ្កខាងជាតមិកេតែ ក៏រតូវវនិាសដចូគាន ម្ដរ។ ជាតមិកេតែ

កបបកថ្វ 

១២ 



កាលវនិាសក៏វនិាសកនសងមពលជាមួយគាន នឹងអាណ្ណមខតែ, កាលតំងមៅក៏តំងមៅកនសង

មពលជាមួយគាន នឹងអាណ្ណមខតែ។ ការវិនាសកែ ី តំងមៅកែនីនជាតមិកេតែនិងអាណ្ណមខតែ

មនាេះ បណ្ឌ ិ តរតូវរជាបយា ងមនេះចេុះ។ 

 ន័យរតងពុ់ទធមកេតែមនេះ មរចើនមានមយាបល់យល់មផសងៗគាន  ខលេះយល់ថ្វ កនសង      

ឱ្កាសមោកទំងមូល ម្ដលមានមមឃអាកាសធទំោូយលាមលាវមនេះ មានមោកធាតុ

ឬចកាវាឡរតមឹម្តមួយម្សនមកាដបិ ុមណ្ណា េះ យូរៗមទើបមានរពេះពុទធរតស់មួយអងគ មិន

មានជានិចចកាលរាល់នថងរាល់ម្ខរាល់ឆ្ន ំមទ មរ េះមិនមានមោកធាតឬុចកាវាឡមោយ

ម្ឡកមរៅពីមួយម្សនមកាដមិនាេះមទៀត។ 

 ខលេះមទៀតយល់ថ្វ កនសងឱ្កាសមោកទំងមូល ម្ដលមានមមឃអាកាសធំទោូយ

លាមលាវមនេះ មិនម្មនមានមោកធាតឬុចកាវាឡរតមឹម្តមួយម្សនមកាដបិ ុមណ្ណា េះមទ គឺ

មានមួយម្សនមកាដិៗ ជាអននែរាប់មិនអស់ មានរពេះពុទធរតស់រាល់ៗនថងគាម នចមនាល េះ គឺ

មបើមោកធាតមុួយម្សនមកាដមិនេះ រពេះពុទធបរនិិ វ នមៅមហើយ មោកធាតមុួយម្សន

មកាដមិនាេះ មានរពេះពុទធកពុំងរតស់ដងឹ, មោកធាតមុួយម្សនមកាដឯិមណ្េះ មានរពេះ

ពុទធកពុំងចេុះចាប់បដសិនធិ មោកធាតមុួយម្សនមកាដឯិមណ្ណេះ មានរពេះពុទធកពុំងមចញ

បពវជាជ ឬមានមោកធាតមុួយម្សនមកាដិៗ ជាមរចើន ម្ដលមានរពេះពុទធកពុំងចេុះចាប់

បដសិនធិ, កពុំងម្តរបសូត, កពុំងម្តបានរតស់ជាមដើមឬក៏មានមោកធាតមុួយម្សន

មកាដជិាមរចើនកពុំងម្តវនិាស, មានមោកធាតមុួយម្សនមកាដជិាមរចើន ម្ដលកពុំងម្ត

ចមរមើន។ 

 ការយល់ទំងពីរស្កថ នមនេះ អនកមរៀបមរៀងមិនបាច់វនិិចឆយ័ថ្វ ខាងណ្ណខុសខាង

ណ្ណរតូវមទ រគាន់ម្តទញមហតផុលមកបង្កា ញជាមរគាងគនិំតទកុជាបានការ មរសច

កបបកថ្វ 

១៣ 



មលើពុទធបរស័ិទម្ដលបានមមើលមសៀវមៅមនេះវនិិចឆយ័ចេុះ មបើមឃើញថ្វខាងណ្ណសម

មហតសុមផលជាង ខាងមនាេះមហើយរតូវពិតរបាកដ។ 

ត្ររងគំនិត 

 ១—ពុទធមកេតែមានបីគ ឺជាតមិកេតែ, អាណ្ណមខតែ, វសិយមកេតែ។ មខតែ ជាមគធភាស្ក 

ម្របថ្វ ម្រស, តបំន់, នាទី,... គភឺាគម្ផនដឬីភាគម្ផនមោក ម្ដលមគសនមតម្បងម្ចក

ជាអមនលើៗ មានខ័ណ្ឌ មោយរដឋសភាបញ្ាតែឬិមោយមោកបបញ្ាតែជិាសង្កា ត់ៗកុឱំ្យរចឡំ

គាន  មរ េះមានមរចើនមិនម្មនមានម្តមួយ។ 

 ២—ពុទធមកេតែទី១ គឺជាតិមកេតែ មានកំណ្ត់រតឹមម្តមួយមឺុនមោកធាតុ, រពេះពុទធរទង់

បដសិនធិជាមដើម ចមំ េះមោកធាតណុ្ណមយួ កនសងរកសមមោកធាតមុួយមុឺនមនាេះ កមរមើក

រមំពើកញប់ញ័របានម្តមួយមុឺនមោកធាតបុ ុមណ្ណា េះ មិនបានកមរមើករមំពើកញប់ញ័រ

ដល់មោកធាតដុនទមឡើយ។ ពុទធមកេតែទី២គ ឺអាណ្ណមខតែ មានកណំ្ត់រតមឹម្តមួយម្សន

មកាដមិោកធាត,ុ រពេះពុទធរទងស់ម្មែងនវូរតនបរតិែនិងខនធបរតិែជាមដើម កនសងមោកធាតុ

ណ្ណមួយ កនសងរកសមមួយម្សនមកាដមិោកធាតមុនាេះ កមរមើករមំពើកញប់ញ័របានម្តមួយ

ម្សនមកាដិមោកធាតុប ុមណ្ណា េះ មិនកមរមើករមំពើកញប់ញ័រដល់មោកធាតុដនទមឡើយ។ 

មហតដុចូមមែចបានជាពុទធមកេតែទី២ គឺអាណ្ណមខតែ មានកណំ្ត់នាទីមួយម្សនមកាដិ

មោកធាតដុមូចនេះ? មានមោកធាតមុលើសពីមួយម្សនមកាដមិៅមទៀតឬ? ឬក៏គាម នមទ? 

មបើគាម នមហតអុវីក៏ចំាមានកណំ្ត់ មានមខតែ មិនថ្វទំងអស់ម្តមែងមៅ? មរ េះអាណ្ណ

មខតែមនេះនិយាយចមំ េះមោកធាតកុនសងបចចសបបននកាល មិនម្មននិយាយចមំ េះមោក

ធាត ុម្ដលកនលងផតុមៅមហើយមនាេះមទ។ 

 ៣-ឱ្កាសមោក មមឃអាកាសមនាេះធទំោូយជាអននែលាមលាវរកទីបំផតុមជើង

កបបកថ្វ 

១៤ 



មមឃមិនមឃើញ សូមបីពុទធញ្ញា ណ្ក៏រាវរកមិនមឃើញម្ដរ។ មបើធទំោូយយា ងមនេះ 

មោកធាតមុួយម្សនមកាដិៗ  ជាអននែក៏មិនចមងអៀតមមឃអាកាសមឡើយ ទំងបខីមនេះ

ជាមរគាងគំនិត សូមវនិិចឆយ័តមន័យមនេះចេុះ។ 

 ម្ដលមរៀបរាប់មកមនេះម្បកមកអំពី កយថ្វកបប មរ េះ កយថ្វកបបមនេះ ជា

ម ម្ េះអាយុរបស់ម្ផនដ ី របស់ឱ្កាសមោកឬជាម ម្ េះអាយុរបស់មោកធាតុឬចកា-

វាឡ។ មោកធាតឬុចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដមិ្ដលជាមខតែរបស់រពេះពុទធមួយអងគៗ

មនាេះ សង្កេ រមោកតក់ម្តងស្កងមឡើងកនសងមពលជាមួយគាន  វនិាសមៅវញិកនសងមពល

ជាមួយគាន  គតិតំងពីមកើតមឡើងមៅទល់នឹងមពលម្ដលវនិាសមៅវញិមនាេះ មរចើនឆ្ន ំ

ណ្ណស់នឹងរាប់ថ្វមួយមកាដិឬមួយអសមងេយយឆ្ន ំដូមចនេះមិនអស់ មរ េះមោកធាតុឬចកា-

វាឡមនាេះមានអាយុម្វងណ្ណស់ មទើបអនករបាជម្ដើមម្ខសទំងឡាយ មានរពេះពុទធជាមដើម

សនមតមៅថ្វកបប គឺមោកធាតុឬចកាវាឡមនាេះមានអាយុមួយកបបមទើបវនិាសមៅវញិ។ 

 កនសងគមពីរសំយុតែនិកាយ រតងត់ណិ្កដឋវគគ មានមសចកែតីណំ្ណលថ្វៈ សម័យមយួ

រពេះសមពសទធរទងគ់ងម់ៅមទៀបរកសងស្កវតថី មានភកិេសមួយរបូចលូមៅគាល់ មហើយរកាប

ទលូសួរថ្វៈ បពិរតរពេះអងគដច៏មរមើន កបបមានកាលម្វងប ុនាម ន? 

រពោះោនរពោះភាគរទង់រថស់ថាឺៈ 

  ទ៊ីត្ោ ត្ោ ភិកេ ុកត្បោ ត្សា ន សុកត្ោ សង្ខេ តំុ 

  ឯតតកានិ វសានិ ឥតិ វា ឯតតកានិ វសសសថនិ ឥតិ 

  វា ឯតតកានិ វសសសហសានិ ឥតិ វា ឯតតកានិ 

  វសសសតសហសានិ ឥតិ វា។ 

 មាន លភកិេស កបបមានកាលម្វងណ្ណស់ កបបមនាេះមិនង្កយនឹងរាប់ប ុមណ្ា េះឆ្ន ំកែ ី

កបបកថ្វ 

១៥ 



ប ុមណ្ណា េះរយឆ្ន ំកែ ីប ុមណ្ណា េះ ន់ឆ្ន ំកែឬីថ្វប ុមណ្ា េះម្សនឆ្ន ំបានមឡើយ។ 

 ភកិេសមនាេះទលូសួរមទៀតថ្វៈ បពិរតរពេះអងគដច៏មរមើន ចេុះរពេះអងគអាចមធវើ កយ

ឧបមាបានឬមទ? 

 រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តស់ថ្វអាចមធវើបាន មទើបរទងស់ម្មែងឧបមាថ្វៈ 

  ត្សយយថាបិ ភិកេ ុមោត្សត្លា បពវត្ថ ត្យាជនំ 

  អាយាត្មន ត្យាជនំ វិថថ ត្រន ត្យាជនំ ឧត្ពវត្ធន 

  អចឆិត្ទទ  អសុសិត្ោ ឯកឃត្នា គត្មនំ បុរតិ្សា 

  វសសសតសស វសសសតសស អចចត្យន កាសិត្កន 

  វត្តថន សកឹ សកឹ បរមិត្ជជយយ េិបបតរ ំត្ោ ត្សា 

  ភិកេ ុមោត្សត្សា បពវត្ថ ឥមិនា ឧបកកត្មន បរកិេយំ 

  បរយិាទនំ គត្ចឆយយ ន ត្តវវ កត្បោ ឯវំ ទ៊ីត្ោ ត្ោ 

  ភិកេ ុកត្បោ។ 

 មាន លភកិេស ឧបមាដចូជាភនំថមសុទធដធ៏ ំ មានបមណ្ណែ យមួយមយាជន៍ ទទឹងមួយ

មយាជន៍ កមពស់មយួមយាជន៍ មិនបានធលសេះ មិនមានរបមហាង ជាភនតំន់ កនលងមួយរយឆ្ន ំ

ៗមៅ មានបុរសយកសំពត់កាសិកៈមកមបាសភនមំនាេះមែងៗ មាន លភកិេស ភនថំមសុទធដធ៏មំនាេះ 

គបបីដល់នវូការអស់មៅ មរចមៅមោយមសចកែពីាយាមមនេះឆ្ប់ជាង ឯកបបមិនទន់

អស់មៅមឡើយ មាន លភកិេស កបបមានកាលម្វងយា ងមនេះឯង។ 

 កនសងកាលជាខាងមរកាយមក មានភកិេសមួយរបូចលូមៅគាល់មហើយរកាបទលូសួរ

ដចូមុនមទៀត, រពេះមានរពេះភាគរទងរ់តស់ថ្វៈ 

  ត្សយយថាមិ ភិកេ ុអាយសំ នគរ ំត្យាជនំ អាយាត្មន 

កបបកថ្វ 

១៦ 



  ត្យាជនំ វិថថ ត្រន ត្យាជនំ ឧត្ពវត្ធន បុណ្ណ ំ  

  សាស នំ គឡុកំាពនធំ តត្ថ បុរតិ្សា វសសសតសស 

  វសសសតសស អចចត្យន ឯកត្មកំ សាសបំ ឧទធត្រយយ 

  េិបបតរ ំត្ោ ត្សា ភិកេ ុមោសាសបោសិ ឥមិនា 

  ឧបកកត្មន បរកិេយំ ចរយិាទនំ គត្ចឆយយ ន ត្តវវ 

  កត្បោ ឯវំ ទ៊ីត្ោ ត្ោ ភិកេ ុកត្បោ។ 

 មាន លភកិេស ឧបហដចូជានគរម្ដលព័ទធមោយកមំ្ពង មានបមណ្ណែ យមួយមយាជន៍ 

ទទឹងមួយមយាជន៍ កមពស់មួយមយាជន៍មពញមោយរគាប់នសព ជានគរមគបិទភាជ ប់មោយ

ដុើដសីអិត កនលងមួយរយឆ្ន ំៗមៅ មានបុរសមៅមរ ើសយករគាប់នសពដធ៏មំនាេះ គបបីដល់ 

នវូការអស់មៅរលីងមៅមោយមសចកែពីាយាមមនេះឆ្ប់ជាង ឯកបបមិនទន់អស់មៅ

មឡើយ មាន លភកិេសកបបមានកាលម្វងយា ងមនេះឯង ។ 

 កបបមនេះម្ចកមចញជាមរចើនយា ងមៅមទៀត ម្ចកជា២ក៏មាន ជា៣ក៏មាន ជា៤ក៏

មានជា៦ក៏មាន។ 

កបបចចកជា២គ  

    ១— សំវដ្ តកបប កបបរនិាស 

    ២— វិវដ្ តកបប កបបចមំរ ើន។ 

ចចកជា៣គ  

   ១— ត្តត្ជាសំវដ្តឺៈ  កបបវនិាសមោយមភលើង 

   ២— អាត្ សំវដ្តឺៈ  កបបវនិាសមោយទឹក 

   ៣— វាត្យាសំវដ្តឺៈ  កបបវនិាសមោយខយល់។ 

កបបកថ្វ 

១៧ 



ចចកជា៤គ  

 ១— អាយុកបប ខួបអាយុ គខួឺបអាយុកេយ័មនសុស 

 ២—អនតោកបប កណំ្ត់អាយុកេយ័ចេុះនិងខ័យមឡើង គមឺនសុសមានអាយុកេយ័

ចេុះដល់១០ឆ្ន ំស្កល ប់ មហើយខ័យមឡើងវញិដល់អាយុមួយអសំមខយយ, ការខ័យចេុះមៅ

មហើយខ័យមឡើងមកវញិមួយមលើកៗ មៅថ្វ អនែរាកបបមួយៗ។ 

 ៣—អសំត្េយយកបប កណំ្ត់យកអនែរាកបប៦៤ដងមៅថ្វអសំមខយយកបប

មួយ។ 

 ៤—មោកបប កណំ្ត់យកអសំមខយយកបប៤ដង មទើបមៅថ្វមហាកបបមួយ។ 

ចចកជា៤ត្ទៀតគ  

 ១—សំវដ្ តកបប គតិតំងពីមពលម្ដលកបបវនិាសមៅទល់នឹងវនិាសអស់រលីង។ 

 ២—សំវដ្តោឋ យិកបប គតិតំងពីមពលម្ដលកបបវនិាសអស់រលីងមៅទល់

នឹងមពលម្ដលកមកើតមឡើងមទៀត។ 

 ៣—វិវដ្ តកបប គតិតំងពីមពលម្ដលកបបមកើតមឡើងមៅទល់នឹងមពលម្ដល

រពេះអាទិតយ រពេះចនទមកើតមាន។ 

 ៤—វិវដ្ តោឋ យិកបប គតិតំងពីមពលម្ដលរពេះអាទិតយ រពេះចនទមកើតមានមៅ

ទល់នឹងមពលម្ដលកបបវនិាសមៅវញិ។ 

ចចកជា៦គ  

 ១—សារកបប កបបម្ដលមានរពេះពុទធរតស់ម្ត១រពេះអងគ 

 ២—មណ្ឌ កបប កបបម្ដលមានរពេះពុទធរតស់២រពេះអងគ 

 ៣—វរកបប កបបម្ដលមានរពេះពុទធរតស់៣រពេះអងគ 

កបបកថ្វ 

១៨ 



 ៤—សារមណ្ឌ កបប កបបម្ដលមានរពេះពុទធរតស់៤រពេះអងគ 

 ៥—ភទទកបប កបបម្ដលមានរពេះពុទធរតស់៥រពេះអងគ 

 ៦—សុញ្ញកបប កបបម្ដលគាម នរពេះពុទធរតស់។ 

អធិបោយអំព៊ីកបបវិនាសកបបចំត្រើន 

កបបវិនាស 

កបបម្ដលវនិាសមៅវញិមោយមហត៣ុយា ងគៈឺ 

 ១—វនិាសមោយមភលើងមឆេះកាល មបើមោកធាតឬុចកាវាឡទំង១ម្សនមកាដមិាន

អាយុរគប់មួយកបបមហើយ រតូវមភលើងមឆេះកមមទចមោកធាតទុំងមនាេះ មុនម្ដលនឹងមភលើង

មឆេះមនាេះ មានមភលៀងធំធាល ក់ចុេះកនសងមោកទំង១ម្សនមកាដិ មនុសសទំងឡាយនាំគាន មរតក 

អរស្កបមរ េះបណ្ែ សេះពូជធញ្ាជាតមិផសងៗ កាលមបើដេុះលមមមគាសីុបានមហើយ មភលៀងក៏

រាំងម្លងធាល ក់ចុេះមកមទៀតអស់ម្សនឆ្ន ំជាមរចើន។ សតវម្ដលមានកមមរស្កលៗ ក៏ស្កល ប់

មុនសតវម្ដលមានកមមអារកក់ បានមៅមកើតកនសងរពហមមោកទំងអស់។ លុេះកាលកនលង

យូរមៅទឹកម្ដលដក់មៅកនសងទីមនាេះៗរងីអស់មៅ ពួកសតវទំងឡាយមានរតនឹីងអមណ្ែ ើ ក

ជាមដើមក៏ស្កល ប់អស់មៅ។ សតវនរកកែី
(៣) 
តរិចាឆ នកែ ី មនសុសកែ ីស្កល ប់មៅបានមៅមកើតកនសង

ស្កថ នសួគ ៌ ខំចមរមើន្នកនសងស្កថ នសួគ៌បានមៅមកើតកនសងរពហមមោកទំងអស់។ តបិត

មុនម្ដលមភលើងនឹងមឆេះចនំនួជាមួយម្សនឆ្ន ំ មានមទវតមួយអងគម ម្ េះមោកពយូហា

ចេុះអំពីមទវមោកមក ម្កលងមភទជាមនសុសមសលៀកសំពត់រកហមរសំ្កយសក់ មានមុខ

ទទឹកមជាគមោយទឹកម្ភនក ជតូទឹកម្ភនកមហើយមដើរមៅតមផលូវមនសុស របកាសរបាប់ថ្វ 

អនកទំងឡាយមៅមួយម្សនឆ្ន ំមទៀតកបបនឹងវនិាស មោកនឹងវនិាស ទឹកសមុរទនឹង

រងីខេះ ម្ផនដភីនសុំមមរ ុ មទវមោក រពហមមោកនឹងវនិាស អនកទំងឡាយចលូចមរមើន

កបបកថ្វ 

១៩ 



មមតែ ភាវនានិងខំបមរមើមាតបិតមោយមគារព។ កនសងមពលមនាេះមនុសសទំងឡាយជា

សបបសរសបានស្កែ ប់ កយមទវតមនាេះមហើយ ក៏មកើតសមវកតក់សលសតមុនមគ របញប់

របញល់មធវើបុណ្យទនបមរមើមាតបិតមិនមានមសចកែរីបមាទ លុេះដល់ស្កល ប់មៅបាន

មៅមកើតកនសងមទវមោក ខំចមរមើន្នកនសងមទវមោក បានសមរមច្នក៏បានមៅ

មកើតកនសងរពហម -មោកមៅ មិនបានមៅរងទកុេមវទនាយូរដចូជាជនអសបបសរសមឡើយ។ 

កនងុគមព៊ីរវិសុទធិមគេរ ប់ថា 

 វសសបុត្ចចទត្ថ បន ឧទធំ ទ៊ីឃសស អទធតុ្នា អចចត្យន ទតិុត្យា 

សុរតិ្យា  តុភវតិ...ដមូចនេះជាមដើម។ 

 មសចកែថី្វៈ រាប់តំងអំពីកាលម្ដលរំាងមភលៀង កនលងកាលមកជាយូរអម្ងវង មាន

រពេះអាទិតយទី២មកើតមឡើងរបាកដ។ កាលរពេះអាទិតយពីរមានកនសងមោកមហើយ យប់និង

នថងមិនរបាកដ។ រពេះអាទិតយមួយរេះមឡើង មួយលិចមៅ, កនសងមោកមានកមៅែ រពេះអាទិតយ

ជាប់ជានិចចរាល់មវោ។ កនសងកាលមុនអំពីកាលម្ដលរពេះអាទិតយញស ំងកបបឱ្យវនិាសមនាេះ 

សុរយិមទវបុរតម្តងមានកនសងសុរយិវមិាន ដល់មកកនសងមពលម្ដលរពេះអាទិតយញស ំំងកបប

ឱ្យវនិាសមនាេះ សុរយិវមិាន មិនមានមទវបុរតមឡើយ។ សុរយិមណ្ឌ លម្ដលមកើតថមមីាន

កមៅែ កាល ហានណ្ណស់ ពពកនឹងអ័ពទកនសងអាកាសបាត់អស់ ជាអាកាសរបាសចាកមនិទល។ 

កាលមបើរពេះអាទិតយ២មកើតមឡើងកនសងមោក មហើយទឹកកនសងសទឹងតូចៗរងីខេះអស់ឥតសល់។ 

លុេះកនលងកាលយូរមៅរពេះអាទិតយទី៣មកើតមឡើង ទឹកកនសងសទឹងធំទំង៥ក៏រងីខេះអស់មទៀត។ 

លុេះកាលកនលងយូរមៅ រពេះអាទិតយទី៤មកើតមឡើង ទឹកកនសងរសេះធំទំង៧ មានរសេះអមនាតតែ

ជាមដើមក៏រងីខេះអស់មទៀត។ លុេះកាលកនលងយូរមៅ រពេះអាទិតយទី៥មកើតមឡើង ទឹកកនសង

មហាសមុរទក៏រងីខេះអស់មទៀត កនសងមោកទំងមូលគាម នទឹកមួយដើណ្ក់មឡើយ។ លុេះ

កបបកថ្វ 

២០ 



កនលងកាលយូរមៅរពេះអាទិតយទី៦មកើតមឡើង ចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដមិានម្ផសង

ហុយរទមោមមឡើង មានជរ័ហូរអំពីម្ផនដ។ី លុេះកនលងកាលយូរមៅ រពេះអាទិរតទី៧

មកើតមឡើង ចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដ ិ មានអណ្ណែ តមភលើងមឆេះសមនាធ សមៅធ  មឆេះ

រោំយភនកំមពស់មួយមយាជន៍ៗជាមដើមដរាបដល់ភនសិំមនរ ុ បណ្ណែ លឲ្យវនិាសស្កប

សូនយមៅ។ អណ្ណែ តមភលើងម្ដលមឆេះមនាេះក៏កចួមៅមឆេះស្កថ នចាតមុហារា-ជកិា មឆេះស្កថ ន

តវតែងិស ស្កថ នយាមា ស្កថ នតសិុត ស្កថ ននិមាម នរត ី ស្កថ នបរនិមមិតវសវត ី និងមឆេះនវូ

ស្កថ នរពហមជាន់ខាងមរកាមមៅទល់រតមឹស្កថ នអាភសសរៈ។ 

 សា យាវ អណុ្មតតមប ិសង្ខេ រគតំ អតថិ  ថវ ន និពាវ យតិ។  

 អណ្ណែ តមភលើងមនាេះ មបើរបស់ម្ដលមឆេះមនាេះមិនទន់អស់ ក៏មិនទន់រលត់ មឆេះ

ដរាបដល់អស់មិនឱ្យសល់មផេះ មទើបរលត់មៅ ឧបមាដចូជាមភលើងមឆេះមរបង។ ទីខាង

មរកាមជាអាកាសទមទ ខាងមលើក៏ជាអាកាសទមទដចូគាន ទំងអស់មានងងតឹធមំ្តមួយ។ 

 ២— វនិាសមោយទឹក កាលមបើមោកធាតឬុចកាវាឡមានអាយុមួយកបបមហើយ 

រតូវវនិាសមៅវញិ។ ការម្ដលវនិាសមោយទឹកមនាេះមានទំនាក់ទំនងគាន នឹងវិនាសមោយ

មភលើងម្ដរ រគាន់ម្តម្បលកដមូចនេះ គមឺហាមមឃបណ្ណែ លមភលៀងទឹករកសតឱ្យធាល ប់ចេុះមកកនសង  

ចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដ ិ សមាភ រៈទំងឡាយមានភនជំាមដើម កាលមបើរតូវទឹករកសត

មហើយក៏រោយរលួយមៅអស់ ទឹករកសតមនាេះខយល់បក់រទរទងជ់ុើវញិ រោំយនវូសមាភ រៈ

ខាងមរកាមមហើយ រោំយនវូស្កថ នសួគ៦៌ជាន់និងស្កថ នរពហមមរចើនជាន់មទៀតមៅទល់

នឹងរតឹមស្កថ នរពហមម ម្ េះ សុភកិណ្ណា ។ ទឹករកសតក៏រងីខេះអស់មៅ សមាភ រៈទំងឡាយមាន

ភនជំាមដើម ម្ដលរោយមោយទឹករកសតមនាេះឧបមាម្ដលអំបិលបងម់ៅកនសងទឹក រោយ

អស់ឥតមានសល់អវីតិចតួចមឡើយ។ ទីខាងមរកាមជាអាកាសទមទ ខាងមលើក៏ជាអាកាស

កបបកថ្វ 

២១ 



ទមទដចូគាន ទំងអស់ មានងងតឹធមំ្តមួយ។ 

 ៣—កបបវនិាសមោយខយល់ កាលមបើរោយមោយធាតឬុចកាវាឡមានអាយុ

មួយកបបមហើយ រតូវវនិាសមៅវញិ។ ការម្ដលវនិាសមោយខយល់មនាេះ មានទំនាក់

ទំនងដចូគាន នឹងវនិាសមោយមភលើងម្ដរ រគាន់ម្តម្បលកគាន ដមូចនេះគៈឺ មហាមមឃញស ងំខយល់

ពយសេះធឱំ្យមកើតមឡើងបក់បំមបុើងធលីុលអិតៗ ឱ្យហុយមៅពធដអ៏ាកាសវនិាសបាត់អស់មៅ

ជាមុន មទើបបក់បំមបុើងនវូដខីាច់រគួសតចូធនិំងដុើថមដរាបដល់មដើមមឈើនិងភនឱំ្យប េះ

ទងគចិគាន អម្ណ្ែ តមៅពធដអ៏ាកាស វនិាសអស់ឥតសល់កមមទច មទើបបក់បំម្បកម្ផនដី

កនសងមួយម្សនចកាវាឡនិងស្កថ នសួគ៦៌ជាន់ ស្កថ នរពហម ដរាបមៅទល់ស្កថ នរពហម

ម ម្ េះមវហបជោ ឱ្យលអិតលអន់មខទចខទីអស់ឥតមានសល់ធលីុបនែិចបនែួចមឡើយ។ ខយល់

ក៏វនិាសបាត់អស់មៅ ទីខាងមរកាមជាអាកាសទមទ ខាងមលើក៏ជាអាកាសទមទដចូគាន

ទំងអស់ មានងងតឹធមំ្តមួយ។  

 កបបម្ដលវិនាសមៅវញិមោយអាការៈបីយា ង ដូចមរៀបរាប់មកមនេះឯង។ អាការៈ

ទំងបីយា ងមនេះមិនម្មនវនិាសផ្លល ស់បែូរគាន មែងៗមាន ក់មទ គវឺនិាសយា ងមនេះ។ 

 វនិាសមោយមភលើង៧ដង រតូវវនិាសមោយទឹកមែង, វនិាសមោយមភលើងនិងទឹកៗ 

ម្តយា ងមនេះចនំនួ៦៣ដង មទើបវនិាសមោយខយល់មែង។ មនេះជាធមមតននការវិនាស

របស់កបប ។ 

 កនងុគមព៊ីរវិសុទធិមគេរ ប់អំព៊ីត្ហតុចដ្លបណាត លឱ្យវិនាសថា 

 អកុសលមូត្លសុ ហិ ឧសសត្ននសុ ឯរ ំ ត្លាត្កា វិនសសតិ។ ត្សា ច 

ត្ោ ោត្គ ឧសសននតត្រ អគេិនា វិនសសតិ ត្ទត្ស ឧសសននតត្រ ឧទត្កន             

វិនសសតិ។ ត្កចិ បន ត្ទត្ស ឧសសននតត្រ អគេិនា ោត្គ ឧសសននតត្រ              

កបបកថ្វ 

២២ 



ឧទត្កនាតិ  វទនតិ។  ត្ោត្ហ  ឧសសននតត្រ  វាត្តន  វិនសសតិ។  

 មសចកែថី្វៈ កាលមបើអកសុលមូលទំងឡាយគៈឺ រាគៈ មទសៈ មមាហៈ រកាស់

មឡើងមហើយ មោកម្តងវិនាសមោយការយា ងមនេះ។ មោកមនាេះឯង កាលមបើមានមរាគៈ

រកាស់ជាង រតូវវនិាសមោយទឹក។ ចមំ្ណ្កខាងមកចតិអាចារយនិយាយថ្វៈ កាលមបើ

មានមទសៈរកាស់ជាង រតូវវនិាសមោយមភលើង, មបើមានរាគៈរកាស់ជាង រតូវវិនាស

មោយទឹក ។ មបើមានមមាហៈរកាស់ជាង រតូវវនិាសមោយខសល់។ 

ចប់កបបវនិាសមោយសមងេប 

កបបចំត្រើន 

 ធមមតសង្កេ រមោក កាលមបើកបបមុនវនិាសអស់មហើយ សង្កេ រមោករតូវស្កង

មោកជាថមមីឡើងមទៀត។ ការស្កងមោកជាថមមីនាេះមុនដើបូងមហាមមឃបងអសលនវូទឹក

មភលៀងឱ្យធាល ប់ចុេះមកបំមពញចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិ មុនដើបូងមានដើណ្ក់ទឹកតូចៗ

ដចូជាទឹកសមនសើម យូរៗមៅរគាប់មភលៀងកាន់ម្តធមំឡើងៗប ុនមដើមឈូក, ប ុនមឈើសូល, 

ប ុនអម្រង, ប ុនមដើមមតន ត ដរាបដល់មានរគាប់ប ុនៗភន។ំ ខយល់ក៏បក់ទឹកមនាេះឱ្យឃន

ខាប់, ទឹកមនាេះមានសណ្ណឋ នដចូជាទឹកដក់មៅមលើសលឹកឈូក មទើបហួតខេះរសកចេុះមៅ

វញិជាលំោប់។ វារៈម្ដលមភលៀងមនាេះយូរណ្ណស់ មិនមចេះរំាងមែងមឡើយ ចនំនួជាមួយ

កបបមទើបរំាង គនំរទឹកគរមៅទល់រតមឹស្កថ នរពហម។ កាលមបើខយល់ហួតទឹកមនាេះឱ្យខេះ

រសកចេុះមហើយ រសកដល់កម្នលងម្ដលជាស្កថ នរពហមពីមពលមុន ក៏មកើតជាស្កថ នរពហម

មៅ រសកដល់កម្នលងស្កថ នសួគ៦៌ជាន់ ក៏មកើតជាស្កថ នសួគម៌ៅ, រសកដល់កម្នលងមកើត

ទវីប មកើតមកាេះ មកើតសមុរទ ក៏មកើតជាភន ំជាទវីប ជាមកាេះ ជាសមុរទមៅ។ សង្កេ រមោក

តក់ម្តងកនសងមពលមុនមានសភាពម្បបណ្ណ សង្កេ រមោកតក់ម្តងមរកាយ ក៏មាន

កបបកថ្វ 

២៣ 



សភាពម្បបមនាេះ ឥតមានខុសគាន មឡើយ។  

 កាលមបើទឹករសកចុេះមកដល់ទីនឹងមកើតទវីបមហើយ ពពុេះទឹកមនាេះមានរសម្ផអមកក

មកើតជាដ ី ដមី្ដលមកើតមឡើងមនាេះអម្ណ្ែ តមលើទឹកឬដចូជាទឹកមោេះមៅែ រោយអម្ណ្ែ ត

មលើទឹក។ ម្ផនដមីានរសមនាេះ មានសមបសរលអ មានកលនិរកអូប មានរសម្ផអម មានសមបសរ

ដចូជាទឹកមោេះថ្វល  មានរសឆ្ង ញ់ពិស្កដចូជាទឹកឃមសំម្ដលោយមោយកនូឃមសំ  ឬដចូ

បាយមធបុាយាសម្ដលមានទឹកតចិ។ ការមកើតម្ផនដមីនាេះ ទីម ធបិលល័ងាមកើតមុន 

មានគមុពឈូកមួយមដើមដេុះមឡើងជាបុពវនិមមិត។ កនសងទីម ធបិលល័ងាមនាេះ មបើមានរពេះពុទធ

១អងគនឹងឧបបតែមិឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូកមានផ្លា ម្តមួយ
(៤)
 កបបមានសភាពម្បបមនេះ

មៅថ្វ “ស្ករកបប”។ មបើមានរពេះពុទធ២អងគនឹងឧបបតែមិឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូកមានផ្លា

ពីរ កបបមានសភាពម្បបមនាេះ មៅថ្វ “មណ្ឌ កបប”។ មបើមានរពេះពុទធ៣អងគនឹងឧបបតែិ

មឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូកមានផ្លា បី កបបមានសភាពម្បបមនេះ មៅថ្វ “វរកបប”។ មបើ

មានរពេះពុទធ៤អងគនឹងឧបបតែមិឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូកមានផ្លា បួន កបបមានសភាពម្បប

មនេះ មៅថ្វ “ស្ករមណ្ឌ កបប”។ មបើមានរពេះពុទធ៥អងគនឹងឧបបតែមិឡើងកនសងកបបមនាេះ 

ឈូកមានផ្លា របំា កបបមានសភាពម្បបមនេះ មៅថ្វ “ភទទកបប”។ មបើមិនមានរពេះពុទធ

នឹងឧបបតែមិឡើងកនសងកបបមនាេះមទ គាម នមដើមឈូកដេុះជាបុពវនិមមិតមឡើយ កបបមានសភាព

ម្បបមនេះ មៅថ្វ “សុញ្ាកបប”។ 

 ផ្លា ឈូកមនាេះ១កែ ី ២កែ ី ៣កែី ៤កែ ី ៥កែ ី មកើតមឡើងជាប់គាន ម្តនឹងមដើមមួយដចូជា

ចមង្កា មននផ្លា កណ្ា ិកា។  

 រគាមនាេះឯងសតវចេុះមកអំពីរពហមមោកជាមរចើន មានសតវខលេះជាអនកមឡេះមឡាេះ 

មឃើញដមីានរសឆ្ង ញ់មនាេះ ក៏គតិថ្វ យីមអើមនេះជាអវីមអេះ! ក៏យកចងអសលនដឆាេឹះយកដី

កបបកថ្វ 

២៤ 



មានរសមនាេះមកលិទធមមើល រសដក៏ីរជួតរជាបមៅសពវសរនសសរមាប់ទទលួនវូរស 

មសចកែរីបាថ្វន កនសងរសក៏មកើតមានមឡើងដល់សតវមនាេះ។ មានសតវដនទមទៀតយកតរមាប់

តម នាំគាន យកចងអសលនដឆាេឹះយកដមីានរសមកលិទធភលកសមមើល រសដក៏ីរជួករជាបមៅ

កនសងសររីកាយរបស់សតវមនាេះៗ។ លំោប់មនាេះ សតវទំងឡាយក៏នាំគាន កាយយកដី

ម្ដលមានរសមកពូតមធវើជាពំនតូមហើយបរមិភាគ។ កាលមបើសតវទំងមនាេះបរមិភាគដី

មានរសមហើយ ពនលឺម្ដលភលមឺចញអពីំកាយននសតវទំងមនាេះ ក៏ស្កបសូនយបាត់មៅ 

ងងតឹក៏មកើតមឡើង សតវទំងមនាេះមឃើញងងតឹក៏ភយ័ខាល ចរគប់ៗគាន ។ 

 រគាមនាេះសុរយិមណ្ឌ ល មានទទឹងនិងបមណ្ណែ យ៥០មយាជន៍ ក៏មកើតមឡើងមដើមបី

កមាច ត់បងន់វូភយ័ននសតវទំងមនាេះៗ មឃើញសុរយិមណ្ឌ លមហើយមរតកអររកីរាយនាំ

គាន មៅថ្វ សុរយិៈៗ។ រពេះអាទិតយមធវើពនលឺកនសងមវោនថងមហើយលិចបាត់មៅ។ សតវទំង

មនាេះមកើតភយ័មែងមទៀតនិយាយគាន ថ្វ មយើងបានពនលឺមហើយ ពនលឺមនាេះបាត់មៅវញិ 

មយើងបានពនលឺអវីមទៀតហន៎ !។ 

 រគាមនាេះ ចនទមណ្ឌ លមានទទឹងនិងបមណ្ណែ យ៤៩មយាជន៍ក៏មកើតមឡើង។ សតវ

ទំងមនាេះបានមឃើញចនទមណ្ឌ លមហើយ មរតកអររកីរាយនាំគាន មៅថ្វ ចនទៈៗដមូចនេះ។ 

 កាលមបើរពេះអាទិតយរពេះចនទមកើតរបាកដមហើយ ផ្លា យនកេតែឫកសក៏មកើតមឡើង មវោ

នថងនិងយប់ក៏មកើតមឡើង, ១ម្ខនិងកនលេះម្ខក៏មកើតមឡើង, រដវូនិងឆ្ន ំក៏មកើតមឡើង, ភនរំពេះ  

សុមមរ ុ,៍ ភនហិំមវនែ, ភនចំកាវាឡ, ទវីបទំង៤និងសមុរទក៏មកើតមឡើងរបាកដ កនសងនថងមពញ   

បូណ៌្មី ម្ខផលគសណ្មិនមុនមិនមរកាយ ដចូមានរបាប់បញ្ញជ ក់កនសងគមពីរវសុិទធិមគគរគង់

អភញិ្ញា និមទទសថ្វៈ ត្ត ច ត្ោ អបុពវំ អចរមំិ ជគេណុ្បុណ្ណ ម៊ីទិវត្សត្យវ         

 តុភវនតិ  ដមូចនេះ។  

កបបកថ្វ 

២៥ 



 កាលសតវទំងមនាេះបរមិភាគដមីានរស យកដជីាចណីំ្អាហារមហើយសថិតមៅ

អស់កាលជាយូរអម្ងវង, មសចកែរីងឹបុឹងកនសងរាងកាយរបស់សតវទំងមនាេះ ក៏មកើតមឡើង  

ព័ណ៌្សមបសរក៏ម្បលកៗគាន របាកដមឡើង។ សតវខលេះមានសមបសរលអ ខលេះមានសមបសរអារកក់។ 

ពួកសតវម្ដលមានសមបសរលអ មមើលង្កយពួកសតវម្ដលមានសមបសរអារកក់ថ្វៈ ពួក

មយើងមានសមបសរលអជាងសតវពួកនុ៎ េះ មយើងរគាន់មបើរបមសើរជាង, សតវពួកនុ៎េះមានសមបសរ

អារកក់អន់ជាងពួកមយើងៗ មិនរតូវរាប់រកគរួសមនឹងពួកសតវនេុះមឡើយ។ កាលមបើសតវ

ទំងមនាេះមានមសចកែីរបកាន់ខលួននិងការមមើលង្កយគាន ជាបចច័យមហើយ ដីមានរសឆ្ង ញ់

ពិស្កក៏វនិាសស្កបសូនយអស់មៅ។ លុេះដមីានរសវនិាសអស់មហើយបបបដកៈរកមរ

ម្ផនដីក៏មកើតរបាដកមឡើង។ រកមរម្ផនដីមនាេះមានសណ្ណឋ នដូចជាផសិតកាលពស់ មាន

ព័ណ៌្ដចូសបបិសុទធឬដចូនវនីតសុទធមានរសឆ្ង ញ់ពិស្កដចូទឹកឃមសំ ម្ដលោយមោយ

កនូឃមសំ។  

 រគាមនាេះឯង សតវទំងមនាេះនាំគាន បរមិភាគរកមរម្ផនដ ីយករកមរម្ផនដជីាចំណី្

អាហារ សថិតមៅអស់កាលជាយូរអម្ងវង។ កាលសតវទំងមនាេះ នាំគាន បរមិភាគរកមរម្ផន

ដ ី ការរងឹបុឹងកនសងរាងកាយរបស់សតវទំងមនាេះ ក៏មកើតមឡើងនរកម្លងមលើសរបមាណ្   

ព័ណ៌្សមបសរក៏ម្បលកៗគាន របាកដមឡើង។ ពួកសតវទំងមនាេះមានមសចកែរីបកាន់ខលួនមមើល

ង្កយគាន ដចូមុនមទៀត។ រកមរម្ផនដក៏ីស្កបសូនយអស់មៅ វលលិម ម្ េះបទលត មាន

រសម្ផអមមកើតមឡើង វលលិមនាេះរបាកដដចូវលលិរតកនួ មានសមបសរលអ មានកលនិរកអូប មាន

រសឆ្ង ញ់ មានសមបសរដចូសបបិសុទធឬដចូនវនីតសុទធ មានរសដចូកនូឃមសំោយមោយ

ទឹកឃមសំ។ សតវទំងឡាយមនាេះក៏នាំគាន បរមិភាគ យកវលលិបទលតមនាេះជាចណីំ្អាហារ

សថិតមៅអស់កាលជាយូរអម្ងវង។ កាលសតវទំងមនាេះបរមិភាគវលលិបទលត ការរងឹ

កបបកថ្វ 

២៦ 



បុឹងននសររីៈក៏មកើតរបាកដមឡើងមលើសរបមាណ្ ព័ណ៌្សមបសរក៏ម្បលកៗគាន ។ ពួកសតវទំង

មនាេះមានមសចកែរីបកាន់ខលួន មមើលង្កយគាន ដចូមុនមទៀត វលលិបទលតក៏ស្កបសូនយ

បាត់មៅ។ រសូវស្កលីឆអនិឯង ជារសូវគាម នកនទក់ គាម នអង្កា ម សស្កអ ត មានកលនិរកអូប 

មានម្ផលមចញមកជាចមង្កា មមកើតរបាកដមឡើង។ សតវទំងឡាយនាំគាន យករសូវស្កលី

រតងទី់ណ្ណបរមិភាគកនសងមវោរពឹក ដល់មវោោង ចរសូវដេុះមឡើងរតងទី់មនាេះ នាគំាន មក

បរមិភាគមទៀតឥតពិបាកមដើរមៅរកទីដនទមទៀតមឡើយ។ រគាមនាេះ សតវទំងឡាយ ក៏

បរមិភាគរសូវស្កលីឆអនិឯង យករសូវមនាេះជាចណីំ្អាហារ សថិតមៅអស់កាលជាយូរ 

អម្ងវង។ កាលសតវទំងមនាេះនាំគាន បរមិភាគរសូវមនាេះមហើយ ការរងឹបុឹងននសររីកាយក៏

មកើតមឡើងមលើសរបមាណ្ ទំងព័ណ៌្សមបសរក៏ម្បលកៗគាន របាកដមឡើង មុខដើមៅទំង

ឡាយក៏ម្បកឆ្ល យជាទវ រតចូទវ រធ ំសរមាប់បមញ្ចញនវូមូរតោមក មភទរបសស មភទរសី 

ក៏មកើតរបាកដមឡើង។ ពួករសីៗសមលឹងមមើលពួករបសសៗសមលឹងមមើលពួកស្តសែីហួសមវោ 

តមរមកក៏មកើតមឡើង មសចកែមីៅែ រកហាយមរ េះតមរមកក៏របជុើចេុះកនសងកាយ។ តំងពី

មពលមនាេះសតវទំងឡាយនាំគាន មសពមមថុនធមម មរ េះមានរាគៈជាបចច័យ។ សម័យមនាេះ 

ពួកសតវណ្ណបានមឃើញពួកសតវម្ដលកពុំងមសពមមថនុធមម ក៏យកអាចម៍ដមីបាេះមៅ 

ខលេះយកមផេះបាចមៅ ខលេះយកអាចម៍មគាមបាេះមៅ ខលេះក៏មជរសែីបមនាទ សដល់សតវម្ដល

កពុំងមសពមមថនុធមមមនាេះ។ កាលមបើសតវទំងមនាេះ ដល់នវូភាពជាអនកមសពមមថនុ

ធមមស៊ប់មហើយ ក៏នាំគាន មផែើមមធវើផទេះបិទបំាងការមសពអសទធមមតំងពីមពលមនាេះមក។ 

 កនសងកាលជាខាងមរកាយមក មានសតវពួកខលេះជាអនកខជិលរចអូសបានគតិយា ង

មនេះថ្វៈ យីមអើ! អាតម អញមៅយករសូវកនសងមវោរពឹកបរមិភាគបានម្តកនសងមវោរពឹក

មៅយកកនសងមវោោង ច បរមិភាគបានម្តកនសងមពលោង ច មៅមពញជាលំបាកអវីមមល េះ! 

កបបកថ្វ 

២៧ 



មណ្ា ើយចេុះអញគរួម្តមៅយករសូវកនសងមវោរពឹក មហើយទកុបរមិភាគកនសងមវោោង ច

ផងមទើបរសួល។ មវោមនាេះឯងមានសតវមួយរបូចលូមៅរកសតវមនាេះ និយាយបបួល

ថ្វៈ ម្នសតវក៏ចមរមើនអនកចលូមក មយើងនឹងមៅយករសូវស្កលីមកមធវើជាអាហារ។ 

សតវមនាេះមឆលើយថ្វ មណ្ា ើយកុ ំមយើងបានយកមកបរមិភាគរគប់រគាន់មហើយ។ សតវម្ដល

មៅបបួលមនាេះ ឮដមូចាន េះគតិមឃើញថ្វរសួល ក៏យកតរមាប់តមមៅយករសូវមកទកុ

បរមិភាគបានចនំនួជាពីរនថងក៏មាន បីនថងក៏មាន បួននថងក៏មាន មរចើននថងជាងមនេះក៏មាន។ 

 លុេះសតវទំងមនាេះ នាំគាន មផែើមបរមិភាគរសូវស្កលីម្ដលខលួនបានយកមកទកុ

ដមូចាន េះមហើយ កនទក់រ ុព័ំទធអងារ អង្កា មរ ុព័ំទធអងារ ក៏មកើតមានមឡើង សូមបីកម្នលងម្ដលយក

រសូវមនាេះក៏ម្លងមានរសូវដេុះមទៀត។ 

 រគាមនាេះឯង សតវទំងឡាយបានរបជុើគាន មហើយនិយាយតអូញម្តអរថ្វៈ មាន លគាន

មយើងទំងឡាយ ធម៌ោមកអារកក់មកើតមឡើងដល់មយើងមហើយ ធម៌ោមកអារកក់មកើត

របាកដដល់សតវមហើយ។ កាលពីមដើមពួកមយើងជាអនកមកើតមោយ្នចតិែ មានបីតិ

ជាអាហារ មានពនលឺភលមឺចញអំពីកាយរតច់ចរមៅតមអាកាសបានដចូបំណ្ង ឥឡូវ  

សូមបីម្តរសូវស្កលីក៏មានកនទក់មានអង្កា ម ទីម្ដលរចូតមហើយម្លងដុេះមឡើងវញិ មរ េះ

មហតនុនធម៌ោមកមកើតដល់មយើងទំងឡាយ មបើដមូចនេះមយើងគរួមយើងម្ចករសូវស្កលី

គាន  ម្ចកទីដសីរមាប់ោំរសូវដល់គាន នឹងគាន ។ លំោប់មនាេះឯងសតវទំងឡាយ ក៏នាំគាន

ម្ចករសូវស្កលី មបាេះរពំខ័ណ្ឌ មោយខលួនៗ។ មវោមនាេះមានសតវមួយរបូជាតិអនកោមក

អារកក់បានោក់សំនចចមំ្ណ្ករសូវរបស់ខលួនទកុ លួចយកចមំ្ណ្ករបស់សតវដនទ

ម្ដលមគមិនបានឱ្យមកបរមិភាគ។ សតវទំងឡាយក៏ចាប់សតវមនាេះ លុេះចាប់បានមហើយ

ក៏សែីបមនាទ សថ្វៈ ឱ្!សតវមអើយឯងមធវើអំមពើអារកក់ណ្ណស់មិនគរួឯងោក់សំនចចមំ្ណ្ក

កបបកថ្វ 

២៨ 



ខលួនទកុ មហើយលួចយកចមំ្ណ្ករបស់សតវដនទមកបរមិភាគមស្កេះ ឯងកុមំធវើយា ងមនេះ

មទៀត។ មវោខាងមរកាយមកសតវមនាេះលួចមទៀតអស់វារៈពីរបីដង សតវទំងឡាយក៏

ចាប់បានសតវមនាេះមទៀត លុេះចាប់បានមហើយក៏សែីបមនាទ សជាមរចើន សតវខលេះទេះតប់នឹង

នដ ខលេះវាយនឹងដើបង។ កនសងមពលមនាេះការលួចក៏មកើតរបាកដមឡើង, ការតេិះមដៀលក៏

មកើតរបាកដមឡើង, ការនិយាយកហុក, ការោក់អាជ្ាក៏មកើតរបាកដមឡើងកនសងមោក។ 

 កនសងគមពីរទីឃនិកាយ រតងអ់គគញ្ាសូរតបាប់ថ្វៈ កាលរពេះបរមរគូអរហនែសមពសទធ

គងក់នសងវតែបុញ្វរាម បានសម្មែងរបាប់ដល់ស្កមមណ្រពីររបូថ្វៈ 

 អថត្ោ ត្ត វាត្សត្ោឋ  សថត  សននិបតឹសុ សននិបតិថវ  អនតុថនឹសុ 

 បកា វត ត្ភា ធោម  សត្តតសុ  តុភូថ យរត ហិ នាម អទិនាន ទនំ 

បញ្ជញ យិសសតិ គរោ បញ្ជញ យិសសតិ មុសាវាត្ទ បញ្ជញ យិសស តិទណាឌ -

ទនំ បញ្ជញ យិសសតិ យនននូ មយំ ឯកំ សតតំ  សមមត្ននយាម ត្យា ត្នា សោម -

េ៊ីយិតពវំ េំត្យយយ សោម គរហិតពវំ គរត្ហយយ សោម បពាវ ត្ជតពវំ បពាវ ត្ជ-

យយ មយំ បនសស សាល៊ីនំ ភាគំ អនបុបទសាោតិ អថត្ោ ត្ត វាត្សត្ោឋ  

សថត ...ដមូចនេះជាមដើម ។ 

 មសចកែថី្វៈ មាន លវាមសដឋៈនិងភារទវ ជៈ រគាមនាេះឯងពួកសតវទំងមនាេះមករបជុើ

គាន   លុេះរបជុើគាន មហើយក៏តអូញម្តអរថ្វៈ យីមអើហន៎ ? ធម៌ោមកទំងឡាយ មកើតរបាកដដល់

សតវទំងឡាយមហើយ មរ េះថ្វការលួចរទពយមគក៏មកើតមឡើង ការតេិះមដៀលក៏មកើត

របាកដមឡើង ការនិយាយកហុកក៏មកើតរបាកដមឡើង ការោក់អាជ្ាក៏មកើតរបាកដមឡើង 

មបើដូមចនេះគួរម្តមយើងសនមតសតវមាន ក់ ឱ្យជាអនកបមនាទ សសតវម្ដលគួរបមនាទ សតមមហតុ 

ឱ្យតិេះមដៀលសតវម្ដលគួរតិេះមដៀលតមមហតុ ឱ្យបមណ្ែ ញសតវម្ដលគួរបមណ្ែ ញតម

កបបកថ្វ 

២៩ 



មហតុ ឱ្យដល់ពួកមយើង ចមំ្ណ្កខាងពួកមយើង រតូវជនូចមំ្ណ្ករសូវស្កលីទំងឡាយ

ដល់សតវមនាេះៗ មាន លវាមសដឋនិងភារទវ ជៈ មទើបសតវមនាេះនាំគាន ចលូមៅរកសតវម្ដល

អនកមានរបូលអ គរួរមិលមមើល គរួរជេះថ្វល  មានស័កែធិ ំ គឺរពេះម ធសិតវ។ លុេះចូលមៅ

ដល់មហើយបាននិយាយដមូចនេះថ្វ បពិរតសតវដច៏មរមើន ចលូអនកបមនាទ សសតវម្ដលគរួ

បមនាទ សតមមហត ុចរូអនកតេិះមដៀលសតវម្ដលគរួតេិះមដៀលតមមហត ុចរូអនកបណ្ណែ ញ

សតវម្ដលគរួបមណ្ែ ញតមមហតចុេុះ ពួកមយើងនឹងជនូចមំ្ណ្ករសូវស្កលីទំងឡាយ

ដល់អនក។ 

 រពេះម ធសិតវ បានទទលួ កយរបស់សតវទំងមនាេះថ្វ រសួលមហើយ។ តំងពី

មពលមនាេះមក ក៏បមនាទ សសតវម្ដលគរួបមនាទ ស តេិះមដៀលសតវម្ដលគរួតេិះមដៀលឬ  

បមណ្ែ ញមចញតមមហត។ុ ពួកសតវទំងមនាេះក៏បានជាចមំ្ណ្ករសូវស្កលីដល់រពេះ

ម ធសិតវរគប់ៗគាន ។ មហាជនក៏សនមតរពេះម ធសិតវមនាេះថ្វ “មហាសនមត” ដមូចនេះ

មោយមានបទវមិរគាេះថ្វ មោជនសមមត្ថ’តិ>មោសមមត្ថ (សតវណ្ណ) ម្ដល

មហាជនសនមតមហើយ (សតវមនាេះ) ម ម្ េះថ្វ មហាសមមតៈ សតវគមឺហាជនសនមត

មហើយ,  កយថ្វ មហាសនមតៈ មកើតមានតំងពីមពលមនាេះមក។ ពួកសតវខលេះមៅ 

ម ធសិតវមនាេះថ្វ ខតែយិៈ ដមូចនេះក៏មាន មរ េះរពេះម ធសិតវមនាេះជាអធបិតនីនម្រស

ទំងឡាយ មោយមានបទវមិរគាេះថ្វៈ ត្េថត នំ អធិបត៊ី’តិ>េតតិត្យា (សតវណ្ណ) ជា

អធបិតនីនម្រសទំងឡាយ (សតវមនាេះ) ម ម្ េះ ខតែយិៈ, សតវជាអធបិតនីនម្រសទំង

ឡាយ  កយថ្វ ខតែយិឬកសរត មានតំងពីមពលមនាេះមក។ ពួកសតវខលេះមៅរពេះ

ម ធសិតវថ្វ រាជា មរ េះរពេះម ធសិតវមនាេះ ញស ំងសតវទំងឡាយឱ្យមពញចតិែមោយ

ធម៌ មានបទវមិរគាេះថ្វ ធត្មមន បត្រសំ រត្ញ្ជត៊ី’តិ>ោជា (សតវណ្ណ) ញស ងំសតវ

កបបកថ្វ 

៣០ 



ទំងឡាយដនទ ឱ្យមពញចតិែមោយធម៌ (សតវមនាេះ) ម ម្ េះថ្វ រាជា សតវអនកញស ំងសតវ

ទំងឡាយដនទឱ្យមពញចតិែមោយធម៌,  កយថ្វ រាជា មានតំងពីមពលមនាេះមក។  

 មរឿងមនេះក៏សមងេបម្តប ុមណ្ា េះ, ចាប់តំងពីមពលមនាេះមកមោកមចេះម្តមានមសចកែី

ចមរមើន ខ័យមឡើងជាមរចើនមលើកមរចើនរគា, នឹងទញយកមរឿងខ័យចេុះខ័យមឡើងមនាេះ

មកសម្មែងតមម្ដលមានមៅកនសងគមពីរទីឃនិកាយ រតងច់កាវតែសូិរតដចូតមៅមនេះ។ 

 កាលរពេះសមពសទធបរមរគូគងម់ៅកនសងនរពម្កបរមាតុោនគរ នាម្ដនមគធៈ។ សម័យ

មនាេះរពេះអងគរទងស់ម្មែងរបាប់ភកិេសទំងឡាយថ្វៈ 

 ភូតបុពវំ ភិកេត្វ ោជា ទលហត្នមិ នាម អត្ោសិ ចកកវតតិ ធមមិត្កា   

ធមមោជា ចតុរត្នាត  វិជិថវឹ ជនបទោឋ វវិកយបបត្ថត  សតតរតនសមនាន -   

គត្ថ។ តសសោិនិ សតត រតនានិ...ដមូចនេះជាមដើម។ 

 មសចកែថី្វៈ មាន លភកិេសទំងឡាយ កាលពីមរពងនាយមក មានរពេះរាជា១រពេះអងគ 

រពេះនាមទលាមនមិ ជាមសែចចរកពតែិ រពេះអងគជាធមមិកធមមរាជ ជាឥសសរៈមលើម្ផនដីម្ដល

មានសមុរទទំង៤ជាទីបំផតុ ជាមសែចឈនេះសស្តង្កគ ម រទងម់ានជនបទដល់នវូមសចកែមីាំ

មួនស្កថ ពរ រទងប់របិូណ៌្មោយរតន៧របការ។ រពេះបាទទលាមនមិមនាេះរទងរតួតរត

រគប់រគងម្ផនដ ី ម្ដលមានស្កគរជារពំរបទល់មនេះមោយធម៌ដម៏សមើមិនបាច់មរបើអាជ្ា 

មិនបាច់មរបើមរគឿងសស្តស្កែ វធុ។ លុេះកាលកនលងមៅជាមរចើនរយមរចើន ន់ឆ្ន ំ មទើប

រពេះបាទទលាមនមិរទងរ់តស់នឹងបុរសមាន ក់ថ្វ មបើអនកមឃើញចការតន៍ចយសតឃ្លល តចាកទី

កនសងកាលណ្ណ អនករតូវរបាប់ដល់មយើងកនសងកាលមនាេះ។ លុេះកាលកនលងមៅជាមរចើន ន់

ឆ្ន ំ បុរសមនាេះបានមឃើញចការតន៍ឃ្លល តចាកទីក៏ចលូមៅទលូដល់រពេះបាទទលាមនមិ។ 

 រគាមនាេះ រពេះបាទទលាមនមិរទងម់ៅរពេះរាជកមុារជាបុរតចបងមក មហើយរទង់

កបបកថ្វ 

៣១ 



រតស់ដមូចនេះថ្វ មាន លកមុារមាសឪពុក ឮថ្វចការតន៍ទិពវរបស់មយើងចយសតឃ្លល តចាកទី

មហើយ, មសចកែមីនេះឪពុកធាល ប់ឮថ្វ មបើចការតន៍ទិពវរបស់មសែចចរកពតែអិងគណ្ណចយសត

ចាកទីមហើយ តពីមនាេះមក មសែចអងគមនាេះមិនរស់មៅបានយូរមឡើយ ឯកាមរបស់

មនសុសឪពុកបានបរមិភាគម្ឆអតសាប់សាល់មហើយ។ សមយ័មនេះជាសមយ័ម្ដលឪពុក

គរួរកកាមជាទិពវវញិ, មាន លកមុារមាសឪពុក ចរូអនករគប់រគងម្ផនដ ីម្ដលមានសមុរទ

ជារពំរបទល់មនេះចេុះ ឯឪពុកនឹងមការសក់ពុកមាត់ពុកចង្កា  មសលៀកដណ្ែ ប់សំពត់កា-

ស្កវៈ មចញចាកផទេះចលូកាន់ផនួស។ លំោប់មនាេះឯងរពេះបាទទលាមនមិរទងលួ់ងមោម

រពេះរាជបុរតចបង ឱ្យមរតកអរកនសងរាជសបបតែមិោយរបនពមហើយ ក៏រទងម់ចញចាករាជា

គារស្កថ ន ចលូមៅបួសជាឥសី។  

 កាលមបើរពេះរាជឥសីមទើបនឹងរទងរ់ពេះផនួសបាន៧នថង ចការតន៍ទិពវក៏បាត់មៅ។ 

លំោប់មនាេះ មានបុរសមាន ក់ចលូមៅគាល់រពេះរាជបុរតម្ដលមទើបនឹងបានមុទធ ភមិសក

ជាកសរតថមមីនាេះបានរកាបទលូថ្វ បពិរតរពេះសមមតមិទព សូមរទងរ់ជាប តបិតចការតន៍

ទិពវបាត់មៅមហើយ។ រពេះរាជារទងរ់ពេះសណ្ណែ ប់មហើយរទងត់ូចរពេះរាជហឫទ័យ មស្កយ

នវូមសចកែមីិនសបាយ មទើបមសែចចលូមៅគាល់រពេះរាជឥសីជាបិត រកាបទលូថ្វៈ 

បពិរតរពេះសមមតមិទព សូមរទងរ់ជាប តបិតចការតន៍ទិពវបាត់មៅមហើយ។ រពេះរាជឥសី

រទងរ់តស់នឹងរពេះរាជបុរតថ្វ មាន លបាកាលមបើចការតន៍បាត់មៅមហើយអនកកុតំចូចតិែ កុំ

អន់ចតិែមឡើយ អនកចលូរបរពឹតែចកាពតែវិតែ (វតែរបស់មសែចចរក) ដរ៏បមសើរចេុះ, មបើអនក

បានរបរពឹតែលអហមត់ចត់មហើយចការតន៍ទិពវមានកំាមួយ ន់ បរបិូណ៌្មោយអាការសពវ

រគប់នឹងមកើតរបាកដដល់បាម្ដលកក់មកស្កមហើយរកាឧមបាសថសីល សថិតមៅមលើ

របាស្កទកនសងនថង១៥ ជានថងឧមបាសថមនាេះឯង។ កសរតជារពេះរាជបុរតក៏ទលូសួរចកាពតែិ

កបបកថ្វ 

៣២ 



វតែនឹងរពេះរាជឥសីជាបិតៗ របាប់ថ្វៈ មាន លបាមបើដមូចាន េះ អនកចរូអារស័យនវូធម៌ម្ត

មា ង មហើយមធវើសកាា រៈចមំ េះធម៌, មគារពធម៌, រាប់អានធម៌, បូជាធម៌, មកាតម្រកងធម៌, 

យកធម៌ជាទងជ់យ័, យកធម៌ជាស្កព ន, យកធម៌ជាអធបិត,ី ចាត់ម្ចងនវូការរកា

ទប់ទល់របកបមោយធម៌ ចមំ េះជនខាងកនសងគបឺុរតភរយិា, ចមំ េះពួកពល, ពួកកសរត, 

ពួកជនចេុះចលូ, ពួករ ហមណ៍្គហបត,ី ពួកអនកនិគម, ពួកអនកជនបទ, ពួកសមណ្

រ ហមណ៍្និងពួករមឹគបកសី។ មាន លបាអនកកុមំធវើអកសុលធម៌កនសងម្ដនរបស់អនកមឡើយ 

មបើជនណ្ណកនសងម្ដនរបស់អនកមិនមានរទពយ អនកគបបីផែល់រទពយដល់ជនមនាេះ។ មបើ

សមណ្រ ហមណ៍្ណ្ណមួយកនសងម្ដនរបស់អនកជាអនកមិនរបមាទ តំងមៅកនសងខនែីនិង

មស្ករចចៈ អនកគបបីចលូមៅរកសមណ្រ ហមណ៍្មនាេះសពវៗកាល មហើយស្កកសួរពី

អំមពើម្ដលរបកបមោយមទសនិងមិនរបកបមោយមទស អំមពើជាកុសលនិងអកុសល, 

មបើអនកបានស្កែ ប់ កយរបស់សមណ្រ ហមណ៍្មនាេះមហើយ អនកគបបីមវៀរនវូអមំពើជា

អកសុល មហើយសមាទននវូអំមពើជាកសុល, មាន លបាមនេះឯងជាវតែដរ៏បមសើររបស់

មសែចចរក។  

 កសរតជារពេះរាជបុរត បានស្កែ ប់ឱ្វាទរបស់រាជឥសីជាបិតមហើយ ក៏ខំរបរពឹតែ

ចកាពតែវិតែដរ៏បមសើរមនាេះ បានកក់រពេះមកស្ក សមាទនឧមបាសថ រទងស់ថិតកនសងជាន់

របាស្កទខាងមលើ នានថង១៥ម្ដលជានថងឧមបាសថ។ មពលមនាេះចការតន៍ទិពវមានកំាមួយ

 ន់ក៏មកើតមទបើង រទងទ់តមឃើញមហើយ មានរពេះតរមិេះថ្វៈ ចការតន៍ទិពវមកើតដល់មសែច

អងគណ្ណ មសែចអងគមនាេះជាមសែចចរក ឱ្ហន៎ ! អាតម អញជាមសែចចរកមហើយមតើ!។  

 រគាមនាេះរពេះរាជារទងម់រកាកចាកអាសនៈ មធវើសំពត់ឧតែរាសងគៈ មឆៀងស្កម មាេ ង 

រពេះហសថមឆវងកាន់កណុ្ឌ ីមាស រពេះហសថស្កែ ំរបស់រពំចការតន៍ មហើយអធោិធ នថ្វ សូម

កបបកថ្វ 

៣៣ 



ឲ្យចការតន៍ដច៏មរមើនរបរពឹតែមៅ សូមឱ្យចការតន៍ដច៏មរមើនមានជយ័ជមនេះចេុះ។ រគាមនាេះ

ចការតន៍ក៏អម្ណ្ែ តរតម្សតមៅកាន់ទិសខាងមកើត មសែចចរកពតែិក៏អម្ណ្ែ តមៅតមចកា-

រតន៍មនាេះរពមមោយចតរុងគមសនា។ មបើចការតន៍មៅរបតសិ្កឋ នមៅរបមទសណ្ណ មសែច

ក៏ចលូមៅតំងរពេះរាជនិមវសន៍កនសងរបមទសមនាេះ។ ឯមសែចជាសឹកសរតូវទំងឡាយ

ម្ដលសថិតមៅកនសងទិសខាងមកើត ក៏ចលូមៅគាល់រពេះបាទចរកពតែ ិមហើយរកាបបងគើទលូ

ថ្វ បពិរតមហារាជទឹកដរីបស់ខ្សំរពេះអងគជាទឹកដីរបស់រពេះអងគ សូមរពេះអងគមរបៀន

របមៅចេុះ។ រពេះបាទចរកពតែមិានរពេះបនទូលថ្វ អនកទំងឡាយមិនរតូវសមាល ប់សតវ, មិន

រតូវលួចរទពយមគ, មិនរតូវផកឹទឹករសវងឹមឡើយ ចរូបរមិភាគម្តរបស់ម្ដលបរមិភាគ។ 

លំោប់មនាេះ ចការតន៍ក៏អម្ណ្ែ តឆលងសមុរទមៅកាន់ទិសដនទមទៀតដរាបដល់រគប់ទិស

ទំង៤ រពេះបាទចរកពតែិក៏អម្ណ្ែ តមៅតមមានទំនងដូចមុនទំងអស់ រទងប់ស្តង្កា បសរតូវ

មលើម្ផនដមីានសមុរទជារពំរបទល់ឱ្យសថិតមៅកនសងសីល៥អស់មហើយ រទងរ់តឡប់មៅ

កាន់រពេះរាជធានីវិញ ចការតន៍ក៏អម្ណ្ែ តមៅសថិតមៅកនសងរមបៀងននស្កោវនិិចឆ័យមទៀប

ទវ ររពេះបរមរាជវាំង សថិតមៅនឹងថាល់ហាក់ដចូជាបាក់មៅល បំភលរឺពេះបរមរាជវាំងឱ្យភលឺ

មរ ងរ ត។ មសែចចរកពតែអិងគមនេះដល់ចាស់រពេះអងគមៅ បានរបគល់រាជសមបតែិ

ដល់រពេះរាជបុរតចបង តមដើមណ្ើ ររបមវណី្របស់រពេះរាជបិត, កសរតមរកាយៗមកមចេះ

ម្តរបតបិតែយិា ងមនេះដរាបអស់៦តណំ្មសែច, ដល់មកមសែចទី៧ មិនបានរបតបិតែតិម

របមវណី្មនាេះមឡើយ ចការតន៍ក៏មិនមកើតមឡើងដល់មសែចអងគមនាេះ មទើបរទងម់របៀន

របមៅរបជាជនតមមយាបលរបស់រពេះអងគ ទឹកដរីបជាជនក៏មិនបានសុខចមរមើនដចូ

កាលមសែចមុនៗមឡើយ។ 

 រគាមនាេះឯង ពួកអាមាតយ, មហាមាតយ, ពួកមហារា, ពួកហមដើរ,ី ពួកអនករកាទវ រ

កបបកថ្វ 

៣៤ 



និងពួកអនកចញិ្ចឹ មជវីតិមោយមនែ ក៏របជុើគាន ចលូមៅរកាបទលូរពេះរាជាថ្វៈ បពិរតរពេះ

សមមតមិទព ពួកអនកជនបទមិនចមរមើនមសមើនឹងរពេះរាជាជាន់មដើមម្ដលរបរពឹតែចកាពតែិ

វតែដរ៏បមសើរមនាេះមឡើយ, បពិរតរពេះសមមតមិទព ពួកខ្សំរពេះអងគសុទធម្តមចេះចាំនវូចកាពតែិ

វតែ សូមរពេះអងគសួរខ្សំរពេះអងគចេុះ ខ្សំរពេះអងគនឹងពាករថ្វវ យ។ កាលមនាេះរពេះរាជារទង់

សួរនវូចកាពតែវិតែនឹងពួកជនទំងមនាេះៗ ក៏បានពាករថ្វវ យ។ រពេះរាជាកាលមបើបាន

សវនាការពាករណ៍្របស់ពួកជនមនាេះមហើយ ក៏រទងច់ាត់ម្ចងនវូការរកាទប់ទល់រគប់

រគងរបកបមោយធម៌វញិ ម្តរទងម់ិនបានរពេះរាជទនរទពយដល់ពួកអនកខសត់រទពយ  

មឡើយ។ កាលមបើដមូចាន េះមហើយមសចកែទ័ីលរកក៏មានមរចើនមឡើង។ កាលមបើមសចកែទ័ីល

រកមកើតមានមរចើនមហើយ មានបុរសមាន ក់កាន់យករទពយរបស់ជនដនទម្ដលមៅថ្វ

លួច, ពួករាជបុរតចាប់បុរសមនាេះបាន នាំយកមៅថ្វវ យមសែច មហើយទលូតមដើមណ្ើ រ

មរឿង។ រពេះរាជារតស់សួរបុរសមនាេះថ្វ អនកឯងលួចរទពយមគម្មនឬ?, រកាបទលូរពេះ

អងគលួចមគម្មន, មហតអុីបានជាលួច?, បានជាទលូរពេះបងគើលួចមរ េះមិនមានរបស់

នឹងចញិ្ចឹ មជវីតិ។ លំោប់មនាេះរពេះរាជារទងរ់ពេះរាជទនរទពយដល់បុរសមនាេះ មហើយ

រទងរ់តស់បង្កគ ប់ថ្វ អនកចលូយករទពយមនេះមៅចញិ្ចឹ មជវីតិខលួនផង ចញិ្ចឹ មមាតបិត

បុរតភរយិាផង ចរូមធវើទកេណិ្ណទនចមំ េះសមណ្រ ហមណ៍្ទំងឡាយផង។ បុរសមនាេះ

ក៏ទទលួរបតបិតែតិមរពេះរាជឱ្ង្កា រ។ កាលជាខាងមរកាយមក ពួកមនសុសទំងឡាយ

បានឮថ្វ រពេះរាជារទងរ់ពេះរាជទនរទពយដល់មនសុសម្ដលលួចរទពយមគដមូចាន េះ ក៏នាំ

គាន លួចរទពយរបស់ជនដនទកាន់ម្តមរចើនមឡើងៗ។ (អកុសលកមមបថក៏ចាប់កំមណ្ើ តមកើត

មឡើងមទៀតកនសងមោកតំងពីកាលមនាេះមក)។ លំោប់មនាេះបុរសលួចរទពយមគ ពួករាជ

បុរសចាប់បាននាំយកមៅថ្វវ យមសែច។ រពេះរាជារទងរ់តស់សួរបុរសមនាេះៗ ក៏រកាប

កបបកថ្វ 

៣៥ 



ទលូតមដើមណ្ើ រដចូបុរសអនកលួចមុនៗ។ មវោមនាេះរពេះរាជារទងរ់តេិះរេិះថ្វៈ មបើអាតម

អញមៅម្តឱ្យរទពយដល់អនកលួចមទៀត អំណឹ្េះតមៅមុខអទិនាន ទននឹងរងឹរតឹម្តចមរមើន

មឡើងកនសងមោក មបើដមូចាន េះអាតម អញផ្លច ញ់ផ្លច លកាត់កាលពួកអនកលួចមចញ។ រពេះ

រាជាក៏រតស់បង្កគ ប់រាជបុរសថ្វៈ ម្ន! របម្សែង អនកទំងឡាយចរូចងស្កល បមសកបុរស

មនាេះឱ្យជាប់ មហើយមការកាលឱ្យរលីងទងូសគរនាំបមណ្ែ ើ រសពវរចកលាក រចួនាំមចញ

មៅតមទវ រនគរខាងតបូង មហើយកាត់កាលវាមចញ។ រាជបុរសបានមធវើតមរពេះរាជ

អាជ្ា, មនសុសទំងឡាយបានឮដើណឹ្ងថ្វ រពេះរាជារទងប់ង្កគ ប់ឱ្យកាត់កាលជនអនក

លួចរទពយដមូចាន េះ ក៏នាំគាន មធវើមរគឿងសស្តស្កែ វធុដម៏ុតកាល  មហើយនាំគាន បលន់កាប់សមាល ប់អនក

រសសកខលេះ អនកនិគមខលេះ អនកនគរខលេះ អនកមដើរផលូវខលេះ អូសយករបស់ជនទំងឡាយមនាេះ

មហើយកាប់សមាល ប់មទៀត បាណ្ណតបិាតក៏មកើតមឡើងកនសងមោកនាមវោមនាេះ។  

 កាលមបើរពេះរាជាមិនរពេះរាជទនរទពយដល់ជនអនកគាម នរទពយមហើយ អទិនាន ទន

ក៏មានមរចើនមឡើង, បាណ្ណតបិាតក៏មានមរចើនមឡើង។ តមកមានបុរសមាន ក់លួចរទពយជន

ដនទ រាជបុរសចាប់បាននាំមកថ្វវ យរពេះរាជាៗរតស់សួរបុរសមនាេះៗ មិនហ៊ានមឆលើយ

តមពិតខាល ចម្រកងរពេះរាជាសមាល ប់ ក៏មធវើជាកហុកថ្វមិនបានលួចមទ, មុស្កវាទក៏មកើត

មានមឡើង។ កាលមបើមសុ្កវាទមកើតមានមឡើង ពរ៤របការ គអឺាយុ វណ្ា ៈ សុខៈ ពលៈ 

របស់សតវក៏ថយចេុះមក, មនសុសម្ដលមានអាយុ១ម្សនឆ្ន ំថយមៅរតមឹម្ត៨ហមឺ នឆ្ន ំ។ 

លុេះកនលងកាលយូរមៅក៏ថយចេុះមៅរតមឹម្ត៤ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះ ថយចេុះមៅរតមឹម្ត២ហមឺ ន

ឆ្ន ំ។ ពួកមនសុសម្ដលមានអាយុ២ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះ មានបុរសមាន ក់លួចរទពយមគ មាន

បុរសមាន ក់មទៀតសអប់បុរសមនាេះ មៅទលូញសេះញងរ់ពេះរាជាឱ្យចាប់បុរសម្ដលលួចមនាេះ, 

បិសុណ្ណវាចាក៏មកើតមានមឡើង។ កនូរបស់បុរសម្ដលមានអាយុ២ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះ ក៏ថយ

កបបកថ្វ 

៣៦ 



ចេុះមៅរតមឹម្តអាយុ១ហមឹ នឆ្ន ំ។ ពួកមនសុសម្ដលមានអាយុ១ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះខលេះមានព័ណ៌្

សមបសរលអ ខលេះអារកក់ ពួកអនកមានព័ណ៌្សមបសរអារកក់រសឡាញ់ពួកអនកមានព័ណ៌្សមបសរ

លអ ក៏របរពឹតែមធវើមិចាឆ ចារកនសងបុរតភរយិារបស់ជនអនកដនទ, កាមមសុមិចាឆ ចារក៏មកើតមាន

មឡើង។ កនូរបស់ជនអនកមានអាយុ១ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះក៏ថយចេុះមៅរតមឹម្តអាយុ៥ ន់ឆ្ន ំ 

វញិ។ កនសងមពលម្ដលពួកមនសុសមានអាយុ៥ ន់ឆ្ន ំមនាេះ ធម៌២របការគៈឺ ផរសុវាចា 

និងសមជបបោបៈមកើតមានមឡើង។ កនូរបស់ជនអនកមានអាយុ៥ ន់ឆ្ន ំមនាេះក៏ថយចេុះ

មៅរតមឹម្តអាយុ២ ន់ឆ្ន ំវញិ ធម៌មយួមទៀត គមឺិចាឆ ទិដធក៏ិមកើតមានមឡើងកនសងពួក

មនសុសជើនាន់មនាេះ។  

បញ្ជជ ក់ត្សចកត៊ី  

 អកសុលកមមបថទំង១០ម្ដលមកើតមានមឡើងកនសងមោក មិនម្មនមកើតមរៀងគាន

ដចូខាងម្ផនកកសុលកមមបថមទ មកើតយា ងមនេះគៈឺ 

  ១—អទិនាន ទន   ៦—ផរសុវាចា 

  ២—បាណ្ណតបិាត  ៧—សមជបបោបៈ 

  ៣—មុស្កវាទ   ៨—អភជិា 

  ៤—បិសុណ្ណវាចា  ៩—ពាបាទ 

  ៥—កាមមសុមិចាឆ ចារ  ១០—មិចាឆ ទិដធ ិ

ោងកុសលត្កើតយា៉ោ ងត្នោះ 

  ១—មវៀរចាកបាណ្ណតបិាត ៦—មវៀរចាកផរសុវាចា 

  ២—មវៀរអទិនាន ទន  ៧—មវៀរសមជបបោបៈ 

  ៣—មវៀរកាមមសុមិចាឆ ចារ ៨—មវៀរអភជិា 

កបបកថ្វ 

៣៧ 



  ៤—មវៀរចាកមុស្កវាទ  ៩—មវៀរចាកពាបាទ 

  ៥—មវៀរបិសុណ្ណវាចា  ១០—មវៀរមិចាឆ ទិដធ។ិ 

 កាលមបើអកសុលកមមបថទំង១០មកើតមរចើនកនសងមោកមហើយ, កនូរបស់ជនអនក

មានអាយុ១ ន់ឆ្ន ំមនាេះ ក៏ថយចេុះមៅម្តអាយុ៥រយឆ្ន ំ។ កនសងមពលមនាេះធម៌អារកក់៣

យា ងមកើតមឡើងមទៀតគៈឺ 

 ១—អធមមោគឺៈ មរតករតអាលខុសគនលងធម៌ គមឺនសុសមានតមរមកកនសងមាត

បិត, មាែ យធឪំពុកធ,ំ មាែ យមីង ឪពុកមានិងបងបអូនបមងាើតរបស់ខលួន ។ 

 ២—វិសមត្លាភឺៈ ចងប់ានហួសរបមាណ្ ចងប់ានឥតរបបគៈឺ របស់ម្ដលមិន

គួរខលួនបានក៏ចងប់ានម្ដរ មៅរសសកឯមណ្ណេះចងប់ានរបស់រសសកឯមណ្េះ មៅនគរឯមណ្ណេះ

ចងប់ាននគរឯមណ្េះ...។ 

 ៣—មិចឆ ធមមឺៈ របាថ្វន ខុសគនលងធម៌ បានដល់តមរមករបស់បុរសកនសងបុរស 

តមរមករបស់ស្តសែីកនសងស្តសែី ។ 

 កាលមបើធម៌ទំង៣មនេះចមរមើនមឡើងមហើយ កនូរបស់ជនអនកមានអាយុ៥រយឆ្ន  ំ

ក៏ថយចេុះមៅម្តអាយុ២៥០ឆ្ន ំ។ មពលមនាេះមនសុសមិនសូវមចេះមគារពមាតបិត រគូ 

អាចារយ ចាស់រពឹទធ ចារយមឡើយ អាយុក៏មចេះម្តថយចេុះមកមៅរតមឹ១០០ឆ្ន ំ, កនសងរយៈ

កាលអាយុ១០០ឆ្ន ំមនេះ រពេះសមពសទធបរមរគូរបស់មយើងរទងម់សែចចុេះចាកស្កថ នតុសិត មក

ចាប់បដិសនធិកនសងនផទនននាងសិរមីហាមាយាជាអឃ៌អគគមទពី របស់រពេះបាទសិរសុីមទធ ទនៈ 

នារកសងកបិលព័សែស រទងម់ចញបពវជាជ បានរតស់ជារពេះពុទធ, រពេះអងគរទងប់រនិិ វ នកនសង

រពេះជនមគរមប់៨០ឆ្ន ំ, បានរបតសិ្កឋ នរពេះពុទធស្កសនាទកុ៥ ន់ឆ្ន ំតមកមទៀត។ ឥឡូវ

មនេះរពេះពុទធស្កសនាគនលងមៅអស់២៤៩៥ឆ្ន ំមហើយ អាយុរបស់មនសុសសពវនថងមនេះ

កបបកថ្វ 

៣៨ 



ថយចេុះមៅម្តជាង៧៤មទ, មរ េះមានកបួនឱ្យគតិថ្វ មបើឆ្ន ំកនលងមៅ១០០ឆ្ន ំអាយុកេយ័

របស់មនសុសថយអស់១ឆ្ន ំ ។ 

 ការថយចេុះអាយុរបស់មនសុសសពវនថងមនេះមិនទន់ដល់មទ មៅមានខ័យមៅ

មរៀនដរាបដល់មនសុសមានអាយុរតមឹម្ត១០ឆ្ន ំ, ដចូមានរពេះពុទធដកីាសម្មែង មានមៅ

កនសងគមពីរទីឃនិកាយថ្វៈ 

 ភវិសសតិ ភិកេត្វ ត្សា សមត្យា យំ ឥត្មសំ មនសុានំ ទសាវសា-  

យុកា បុថត  ភវិសសតិ...ដមូចាន េះជាមដើម។ 

 មសចកែថី្វៈ មាន លភកិេសទំងឡាយ តមៅខាងមុខ នឹងមានសម័យម្ដលកនូរបស់

មនសុសទំងមនេះមានអាយុ១០ឆ្ន ំ កាលមបើមនសុសមានអាយុ១០ឆ្ន ំ ពួកនាងកមុារកិា

មានអាយុ៥ឆ្ន ំនឹងលមមឱ្យមានបែី មាន លភកិេសទំងឡាយកាលមបើមនសុសមានអាយុ១០ឆ្ន ំ 

រសដរ៏បមសើរ គទឹឺកឃមសំ ទឹកមោេះខាប់ មរបង ទឹកអំមៅ អំបិល នឹងបាត់អស់មៅ មនសុស

ទំងឡាយសីុម្តមមម ម្គលលក យកមមម ម្គលលកជាអាហារ, កសុលកមមបថទំង១០

ស្កបសូនយអស់មៅ អកសុលកមមបថចមរមើនមឡើង។ ជនអនកមគារពមាតបិតជាមដើម

បាត់អស់មៅ មនសុសកនសងមោកកាល ហានមិនស្កគ ល់ខុសរតូវដចូសតវតរិចាឆ ន នឹងមកើត

អនែរធានមួយយា ងធកំនសងរយៈកាលមនាេះឯង មៅថ្វមកើតសតថនែរកបប មនសុសទំងអស់

កនសងមោករតូវវនិាសមោយមរគឿងសស្តស្កែ វធុ។ កនសងមពលម្ដលមកើតសតថនែរកបបមនាេះ 

មនសុសមានមរគឿងសស្តស្កែ វធុរគប់នដ មឃើញមនសុសដចូគាន  ដចូរ ននរពមឃើញរមឹគ 

គមឺាតបិតមឃើញកនូៗមឃើញមាតបិត មកើតមសចកែមីរកាធខឹងសទសេះមដញកាប់គាន  កនសង

រវាង៧នថងកនលងមៅ មានមនសុសខលេះម្ដលរត់រចួមៅពួនកនសងនរពសាតជាមដើម នាំគាន

មចញមកវញិមដើរស្កា ត់រកគាន  កនសងរសសកជនបទមួយៗមានពីរបីនាក់ លុេះជបួគាន មហើយក៏

កបបកថ្វ 

៣៩ 



ឱ្បគាន មៅវញិមៅមកនិយាយរាក់ទក់រកគាន  មានចតិែរសឡាញ់គាន ដចូបងបអូនបមងាើត។ 

 ការមកើតសតថនែរកបបមនេះ មបើគតិពីរតមឹ ព.ស.២៤៩៥ មនេះមៅមៅម្តជាង 

៦.៥០០ឆ្ន ំមទៀតមទដល់មហើយ (សូមគតិមដញមមើលតមម្ដលកនលងមៅ១០០ឆ្ន ំថយ

អស់១ឆ្ន ំ)។ 

 ឯមនសុសម្ដលសល់មៅទំងប ុនាម ន កាលមបើបានជបួគាន មហើយក៏ជើនុំគាន ថ្វៈ ពួក

មនសុសម្ដលវនិាសសូនយកនសងមោកយា ងមនេះ មកម្តអំពីការរបរពឹតែអិកសុលធម៌ មបើ

ដមូចាន េះមានម្តពួកមយើងនាំគាន របរពឹតែកុសលធម៌វញិ មតើគរួរបរពឹតែដចូមមែច? មណ្ា ើយ

ចេុះពួកមយើងគរួមវៀរចាកបាណ្ណតិបាត មរ េះសតវទំងអស់កនសងមោកសុទធម្តចងរ់ស់

រគប់គាន  មបើមយើងសមាល ប់មគ មយើងរតូវម្តស្កល ប់ដចូមគវញិមិនខាន។ លុេះគតិដមូចាន េះ

មហើយក៏នាំគាន តមមិនសមាល ប់សតវទំងពួង, កសុលកមមបទទី១ ក៏មកើតមានមឡើងកនសង

មោកនាមវោមនាេះមឡើងវិញ
(៥)
។ កូនរបស់មនុសសអនកមានអាយុ១០ឆ្ន ំមនាេះក៏មានអាយុ

មឡើងដល់២០ឆ្ន ំមទើបស្កល ប់។ លុេះកនលងកាលយូរមៅ ពួកមនសុសទំងមនាេះមានមសចកែី

រតេិះរេិះថ្វ ពួកមយើងម្ដលចមរមើនអាយុមឡើងវញិមរ េះម្តរកានវូកសុលធម៌ មបើដមូចនេះ

មយើងនាំគាន រកានូវកុសលធម៌មនាេះឱ្យមរចើននរកម្លងមឡើងមទៀត។ ពួកមនុសសទំងមនាេះ

បាននាំគាន រកាកុសលកមមបថមែងមួយៗដរាបដល់រគប់ទំង១០ អាយុក៏មចេះម្តចមរមើន

មឡើងជាមទវភាគដរាបដល់មនសុសមានអាយុ៨ហមឺ នឆ្ន ំ
(៦)
។ ពួកមនសុសម្ដលមានអាយុ៨

ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះ នាងកមុារកិាមានអាយុ៥រយឆ្ន ំមទើបលមមឱ្យមានស្កវ មី។ អា ធរបស់

មនសុសកនសងជើនាន់មនាេះមានម្ត៣គ ឺ ចណំ្ងក់នសងអាហារ១, បរមិភាគអាហារមិនបាន១, 

មសចកែរីគំារគាននរាងកាយ១។ កាលមនសុសមានអាយុ៨ហមឺ នឆ្ន ំមនាេះជមពូទវីបមនេះ ជា

ទវីបសែសកសែមភធទំោូយមានរសសក និគម រាជធានីតៗ គាន មួយរយៈមាន់មហើ រធាល ក់ មពញ

កបបកថ្វ 

៤០ 



មៅមោយមនសុសរកចមនាល េះគាម ន ដចូជាអវចិនីរក ពំុមនាេះមស្កតដចូជានរពបបុសឬនរព

រំាងភន។ំ រកសង រាណ្សីសពវនថងមនេះ ម្របម ម្ េះជាមកតមុតរីាជធានីមៅវញិ។ កនសង

ជមពូទវីបមនេះមាននគរចនំនួ៨ហមឺ ន៤ ន់ មាននគរមកតមុតជីារបធាន មានមហារាជ

មួយរពេះអងគរពេះនាម សងេៈ មកើតកនសងនគរមកតុមតីមនាេះឯង ជាមសែចចរកពតែិ ជាឥសសរៈ

មលើម្ផនដមី្ដលមានសមុរទទំង៤ជារពំរបទល់ រទងម់ានជនបទសថិតមសថរបរបិូណ៌្

មោយម្កវ៧របការ។ លុេះកាលកនលងយូរមៅ រពេះមានរពេះភាគរទងន់ាមមមមតយយៈ 

រទងឧ់បបតែមិឡើងកនសងមោក, ឧបបតែមិកើតកនសងរតកលូរ ហមណ៍្ម្ដលធកំនសងនគរមកតមុតី

មនាេះឯង, មាតរបស់រពេះអងគរពេះនាមរពហមវត ី បិតរពេះនាមសុរពហាម ។ សម័យមនាេះ

មនុសសមោកបរបូិណ៌្មោយសុខភាពរគប់យា ងហាក់បីដូចជាមៅកនសងស្កថ នសួគ៌។ រពេះ

សមពសទធរពេះនាមមមមតយយៈ មនាេះមានរពេះជនមម្វងចនំនួ៨ហមឺ នឆ្ន ំមទើបបរនិិ វ ន។ 

 កាលម្ដលរពេះសមពសទធរពេះនាម មមមតយយៈ បរនិិ វ នមហើយ កនលងកាលយូរ

បនែិចមៅមទៀត ភទទកបបម្ផនដីមយើងមនេះដល់កំមណ្ើ តអាយុមហើយរតូវមភលើងមឆេះរមំោយ

ឱ្យវិនាសកនសងសម័យមនាេះឯង។ មរ េះមហតុមនាេះសូមពុទធមាមកជនទំងឡាយខំបំមពញ

កសុលធម៌រគប់ៗគាន កុខំាន។ 

ចប់កបបកថ្វមោយសមងេប 

រពេះបាឡាត់ឧតែមលិខិត សុង-សុ៊ីវ 

សិទធត្ថថ  

រគូបមរងៀនបាលីមៅវតែលង្កា  

រកសងភនមំពញ 

 

កបបកថ្វ 

៤១ 



ត្លេត្យាង 

 ១— កយថ្វ ចកាវាឡ គមឺោកធាត ុ ទីរទរទងម់ោក បានជាមៅថ្វ ចកាវាឡ 

មរ េះមានភនព័ំទធជុើវញិដចូជាកងរ់មទេះ។ 

 ២—មួយមយាជន៍របម្វង៤គាវតុ ១គាវតុរបម្វង៨០ឧសភ, ១ឧសភរបម្វង២៥

ពាម; គតិមៅ១មយាជន៍របម្វង៨ ន់ពាម។ 

 ៣—សតវនរកស្កល ប់កនសងមពលម្ដលរពេះអាទិតយទី៧មកើតមឡើង។ 

 ៤—ន័យខលេះថ្វ កនសងផ្លា ឈូកមនាេះមានមរគឿងបរកិាេ រទំង៨, កាលផ្លា ឈូកមនាេះ

មកើតមឡើង មហារពហមចេុះមកកាច់យកមៅទកុមៅរពហមមោក ដល់រពេះពុទធមចញ        

បពវជាជ យកមកថ្វវ យ?។ 

 ៥—ន័យខលេះថ្វ មៅមវោម្ដលសតវទំងមនាេះបានរកាកសុលកមមបថទី១មហើយ 

មានមភលៀងធាល ក់ចេុះមកជាខាល ំង នាំស្កកសពទមាល ក់មៅកនសងទមនលសមុរទ មហើយមានផ្លា ទិពវ

ធាល ក់ចេុះជាមរចើន។ 

 ៦—ន័យខលេះថ្វមឡើងដល់អាយុ១អសមងេយយឆ្ន ំ មទើបថយមកវញិ។ 

 

រស្កវរជាវមោយៈ ថាច់ សុតឹម 

 

 

 

 

 

កបបកថ្វ 

៤២ 


