កបបកថា
សម្មែងអំពីកបបចមរមើននិងកបបវិនាស
មានមភលង
ើ មឆេះកបបជាមដើម

រពេះបាឡាត់ឧតែមលិខិត សុ ង-សុ៊ី វ

សិ ទត្ធ ថ
ថ
ដករសង់ម្របមរៀបមរៀង

មបាេះពុ មមព លើកទី១
ព.ស.២៤៩៥ គ.ស.១៩៥២
ការផាយរបស់ បណ្ណ
ា គារ ត្ ៉ោ -ហ៊ ត មលខ៩៧ វិថហ
ី ងសរីរសសសមី យ
រកសងភនមំ ពញ

កបបកថ្វ

រតនរបណាម
នត្ោ តសស ភគវត្ថ អរហត្ថ សោមសមពទ
ុ ស
ធ ស។
ខ្ំរស ពេះករ ុណ្ណសូមនមស្ការ ចំម

េះរពេះភគវនែមុនី អរហនែសមាមសមពសទរធ ពេះអងគ

មនាេះ រពមទំងរពេះធម៌និងរពេះអរិយសងឃមោយមគារព។
សាទរំ សាទរំ ហនតុវិហថ វិហថ មយា
វនទនា វនទនា ោន ភាជត្ន រតនតត ត្យ។
កិរយា
ិ ថ្វវយបងគឯ
ើ ណ្ណ ម្ដលខ្ំសរពេះករ ុណ្ណ បានមធវើឱ្យរបកបមោយមសចកែីមគារព
កនសងរបជុប
ើ ីននរតនៈ មានរពេះពុ ទជា
ធ មដើម ម្ដលជាភាជន៍ គួរម្តបុគល
គ ថ្វវយបងគប
ើ ូជា
មោយទវរទំងបីមានកាយទវរជាមដើម កិរយា
ិ ថ្វវយបងគមើ នាេះឯង ជាអំមពើ ដ៏វិមសស មរ

េះ

ញសំងសមបតែិជាមោកិយនិ ងមោកុតែរឱ្យសមរមចបាន សូ មញសំងមសចកែីរកវល់ រកវាយ
ម្ដលរបរពឹ តមែ ៅកនសងកាយនិងចិតនែ នខ្ំរស ពេះករ ុណ្ណឱ្យវិនាសបាត់ បង់មៅ។
នថងទី១០ មិថនា
ុ គ.ស.១៩៥២
រពេះបាឡាត់ ឧតែមលិខិត សុ ង-សុ៊ី វ
សិ ទត្ធ ថ
ថ

០១

កបបកថ្វ

អាទារមភបទ
ការមរៀបមរៀងមសៀវមៅមនេះ ខ្ំសបានដករសង់មសចកែីកសង
ន គមពីរមផសងៗ មានគមពីរទី ឃ
និកាយនិងវិសុទិម
ធ គគជាមដើម ម្ដលមាននិយាយអំពីកបប យកមកម្របមរៀបមរៀងរបកប
ឱ្យមកើតជាមសៀវមៅមនេះមឡើង បានសនមតឱ្យម្មេះថ្វ “កបបកថា” ការសម្មែងអំពី
កបប មដើមបីជាមរគឿងរបោប់ សតិបញ្ញារបស់ ពុទមា
ធ មកជនទួមៅនិងជាមរគឿងពិ ចារណ្ណ
កនសងបញ្ញាជីវត
ិ របស់ សតែនិករនិ ងវតថសធាតុរគប់ របមភទ ឱ្យមឃើញរបចកសថ្វមានខលឹមស្ករ
ឬមិនមាន, មទៀងឬមិនមទៀង។
មសៀវមៅមនេះ ខ្ំបា
ស នមរៀបមរៀងតំងពី ព.ស.២៤៩១ កាលម្ដលមៅជានិសសិត
ស្កោបាលីជាន់ ខពស់មៅមឡើយ បុម្នែមន
ិ បានមឡើងកាន់ ពុមព, ដល់ មកព.ស.២៤៩៥
មនេះ មៅម្ក មបា-ហ៊ ត បានមកអារាធនាឱ្យមរៀបមរៀងមរឿងមនេះមដើមបីមបាេះពុ មពផាយ ខ្ំស
ក៏ជន
ូ មសៀវមៅមនេះចំម

េះមៅម្ក មបា-ហ៊ ន ម្តមែង មដើមបីឱ្យចាត់ ការមបាេះពុ មពផាយ

តមមសចកែរី តូវការ។
វតែលង្កា, នថងទី១០ មិថនា
ុ គ.ស.១៩៥២
រពេះបាឡាត់ ឧតែមលិខិត សុ ង-សុ៊ី វ
សិ ទត្ធ ថ
ថ
រគូបមរងៀនបាលីមៅវតែលង្កា

០២

កបបកថ្វ

បញ្ជ៊ី ោតិ កាធម៌
មាតិកានុរកម

មលខទំព័រ

ឧបាយរបចាំជវី ត
ិ ...................................................................................... ០៤
អំពី

កយថ្វកបប........... ............................................................................០៦

ទវីប៤...........................................................................................................០៩
ពុ ទមធ កេត៣យាង........... .............................................................................១១
មយាបល់ មផសងគានកនសងពុ ទមធ កេត..................................................................១៣
ឧបមាអំពីកបប...........................................................................................១៥
ការម្ចកកបប..............................................................................................១៧
កបបវិនាសមោយមភលង
ើ .............................................................................១៩
កបបវិនាសមោយទឹកនិងខយល់ ............. ...................................................២១
កបបចមរមើន...............................................................................................២៣
សតវបរិមភាគដីមានរស............................................................................២៦
មរឿងរពេះបាទទលាមនមិ..............................................................................៣១
ការមកើតអកុសលកមមបថកនសងមោក........................................................៣៥
ការមកើតសតថនរែ កបប................ ...............................................................៤០
ការមកើតកុសលកមមបថកនសងមោក.............. .............................................៤០

០៣

កបបកថ្វ

កបបកថា
ឧ

យរបចំជីវិត

មដើមបីបនថូរបនថយចិតក
ែ ឱ្
ុំ យលិចលង់មៅកនសងអំពីទច
ុ រច ត
ិ មផសងៗ

គួរគិតពិ ចារណ្ណ

ដល់ មរគាេះថ្វនក់ ការវិនាសអនែរធានរបស់ ពិភពមោក ម្ដលទុកជាផទេះសំម្បងជាគូហា
ឬជាអនលងរ់ បស់ មយើ ងមគ ម្ដលមយើ ងមគរតូវម្តមកើត រតូវម្តមៅអារស័យ មគរត់ មចៀស
មចញមិនរ ួច។ ធមមតអនកមៅកនសងផទេះម្ដលចាក់ មស្កជាប់ មាំមួន មហើ យរបម្ហសមធវស
មិននឹកនាដល់ មរគាេះថ្វនក់ គត
ិ ម្តមដកសបាយកនសងផទេះ
មភលចបាត់ កន
ូ មស្ក

បមណ្ណ
ែ យសតិស្កមរតីឱ្យវមងវង

ដល់ មវោមភលង
ើ មឆេះផទេះ

រស្កប់ ម្តភ័យញ័រចំរបប់ សលសតរពលឹ ងរត់

ម្រសកអនទេះស្កទទួលទុកមេ ស្កកយាងមហិ មា

ដរាបដល់ មភលង
ើ មឆេះមខទចខទីរបកាច់ ស្កលប់

កនសងគំនរមភលង
ើ មនាេះ។ មានឧបមាយាងណ្ណមិញ ពួ កសតែនិករកនសងមោក ម្ដលមង្កកងក់
សលសេះសលសងគំនិតមៅកនសងអំមពើ ទច
ុ រច ត
ិ មផសងៗ មិនបាននឹកដល់ មរគាេះថ្វនក់ របចាំជវី ត
ិ គិតម្ត
សបាយហួ សមហតុ ខុសលំនាំអនករបាជ្ក៏ដមូ ចានេះម្ដរ។
ធមមតអនករបាជ្ អនកមានគំនិតរបរពឹ តែមៅមុនជីវិត ម្តងរិេះរកឧបាយមដើមបីមចៀស
វាងមរគាេះថ្វនក់ របចាំជវី ត
ិ ទុកមុនជាដរាប មិនបមណ្ណ
ែ យឱ្យជីវត
ិ មលឿនមៅបេះទងគសក

ន

រមលើ គំនរមរគាេះថ្វនក់ មឡើយ។ ឧបាយម្ដលនឹ ងមចៀសវាងមរគាេះថ្វនក់ មនាេះមានម្តមួយ
មទ គឺសុចរិតធម៌, សុចរិតកាយ គឺមិនមបៀតមបៀនជីវត
ិ របស់ ខលួននិងសតវដនទ មិនលួច
បលន់បុរតភរិយាស្កវមីនិងរទពយសមបតែរិ បស់ ជនដនទនិងមិនផឹកសុរាជាមដើម,

សុចរិត

វាចា គឺមិននិយាយកុហកភូតភរញសេះញង់ បំម្បកបំបាក់ ចាក់ ចុចមធវឱ្
ើ យអនកដនទវិនាស
ជាមដើម, សុចរិតចិតែ គឺមិនគុក
ំ ួនពាបាទអនកដនទនិងមិនរបឹងរឹងរ ូសចមចសជើទស់ នឹង

០៤

កបបកថ្វ

សភាវៈពិ ត មចេះមជឿកមមនិងផលរបស់ កមមជាមដើម។ មបើបុគល
គ ណ្ណមានសុចរិតធម៌មនេះ
មហើ យ
ន

បុគល
គ មនាេះជាបណ្ឌិតមានគំនិតលអ

មិនបមណ្ណ
ែ យឱ្យជីវត
ិ មលឿនមៅបេះទងគសក

រមលើគន
ំ រមរគាេះថ្វនក់ មឡើយ។
ឯត្ររោះថានក់ ត្នាោះ ត្ោយសត្ងេបោនព៊ី រយា
៉ោ ងគឺៈ
១—មរគាេះថ្វនក់ មិនរបចាំកាល
២—មរគាេះថ្វនក់ របចាំកាល។
១)—មរគាេះថ្វនក់ មិនរបចាំកាលមនាេះ

បានដល់ មរគាេះថ្វនក់ របស់ សតវដច
ូ ជាកនសង

បចចសបបននកាលមនេះ។ កនសងរបមទសមួយ តំបន់ មួយជាមួយគាន សតវខលេះមានមរគាេះថ្វនក់ ខលេះ
បានសុខចមរមើន ជួនកាលនថងម្ខឆ្នំមនេះ សតវមនាេះមានមរគាេះថ្វនក់ , នថងម្ខឆ្នំមនាេះ សតវមនេះ
មានមរគាេះថ្វនក់ មិនកំណ្ត់ កាលកំណ្ត់ សតវ ដូមចនេះមៅថ្វមរគាេះថ្វនក់ មិនរបចាំកាល។
២)—មរគាេះថ្វនក់ របចាំកាលមនាេះ បានដល់ មរគាេះថ្វនក់ របចាំ អាយុ ម្ផនដីយូរអម្ងវង
ណ្ណស់ មទើបមានមែង។ មរគាេះថ្វនក់ មនេះធំនរកម្លងធំ ម្ដល

កយចាស់ ទំម្ុ តងនិយាយថ្វ

មកើតអនែរធានមភលង
ើ មឆេះទឹកមភលង
ើ មឆេះដី មភលើងរបល័យកបប។ កនសងមពលមភលង
ើ របល័យកបប
មនាេះ

ពួ កសតែនិករម្ដលមៅមលើម្ផនដីទំងបុនាមននិងមៅកនសងស្កថនសួគម៌ ៅទល់ រតឹម

សុទធវាសរពហម រតូវទទួលមរគាេះថ្វនក់ ទំងអស់ ចំម
មអើមពើ នឹងសុចរិតធម៌ មរ

េះសតវណ្ណម្ដលមធវសរបម្ហស មិន

េះកនសងមពលមនាេះ ធមមតកុសោកុសលកមមនិងសង្កេររតូវ

ម្បងម្ចកសតវ គឺសតវណ្ណម្ដលមោមភរបរពឹ តអ
ែ ំមពើ ទច
ុ រច ត
ិ សតវមនាេះរតូវមៅជួបជុមើ កើត
កនសងមពលមនាេះទីមនាេះ សតវណ្ណម្ដលបានរបរពឹ តស
ែ ុចរិតធម៌ហមត់ចត់ លអ សតវមនាេះរតូវ
មៅមកើតមៅកម្នលងសុខមកសមកានែ មានមៅមកើតកនសងសុទធវាសរពហម ជាមដើម មិនបាន
មៅរចឡូករចឡំជាមួយនឹងពួ កអនករបរពឹ តទ
ែ ច
ុ រច ត
ិ មនាេះមឡើយ, ដូមចនេះមៅថ្វមរគាេះថ្វនក់

០៥

កបបកថ្វ

របចាំកាល។ មរគាេះថ្វនក់ មនេះកាន់ ម្តមលឿនជិតមកដល់ មហើ យ មរ

េះម្តដីម្ដលមយើ ង

មគមៅអារស័យសពវ នថងមនេះ មានម្មេះតមអាយុ មៅថ្វ ភទទកបប មានរពេះពុ ទ៥
ធ រពេះ
អងគរតូវឧបបតែមិ កើតមឡើងកនសងរយៈកាលអាយុ ម្ផនដីមនេះ,

ឥឡូវបរិនិ វ នផុត៤រពេះអងគ

មៅមហើ យ គឺរពេះពុ ទក
ធ កុសមនាធ, មកានាគមមនា, កសសមបា, មគាតមមា, មៅសល់ ម្តរពេះ
អរិយមមមតែយយមួយអងគមទៀតមទរតូវមភលង
ើ របល័យកបបមហើ យ។
កយថ្វកបបនិ ងមរឿងមភលង
ើ របល័យកបបមនាេះ នឹងមានសម្មែងតមៅមនេះ។

អំ ព៊ីពាកយថាកបប
កាលម្ដលតំងមៅយូ រអម្ងវងមៅថ្វកបប ជាម្មេះអាយុ ម្ផនដីឬជាម្មេះអាយុ
ឱ្កាសមោក។ ម្ដលមៅថ្វឱ្កាសមោកមនាេះ កនសងគមពីរវិសុទិ ម
ធ គគរបាប់ ថ្វៈ បានដល់
ទីលំមៅរបស់ សតែនិករ ម្ដលមានមសចកែីវនា
ិ សជាធមមត។ កនសងឱ្កាសមោកមនាេះ មាន
ចកាវាឡ ជាមរចើន ចកាវាឡមយើ ងមនេះមានបមណ្ណ
ែ យនិ ងទទឹ ងរបម្វងមួយោនពី រម្សនបី
(១)

ន់ បួនរយហាសិ បមយាជន៍

(២)

(១.២០៣.៤៥០មយាជន៍ ), បរិមណ្ឌលសំ ណ្ុំមូលជុវើ ញ
ិ

បីោនរបាំមួយម្សនមួយមុឺនបីរយហាសិបមយាជន៍ (៣.៦១០.៣៥០មយាជន៍ ), ករមាស់
ម្ផនដីកសង
ន ចកាវាឡមនេះចំនន
ួ ពី រម្សនបួនមុឺនមយាជន៍ (២៤០.០០០មយាជន៍), ទឹករទម្ផន
ដីករមាស់ បួនម្សនរបាំបីមុឺនមយាជន៍ (៤៨០.០០០មយាជន៍ ) មានភនំធំម្មេះសិមនរ ុ ចាក់
ឫសលិចមៅកនសងសមុរទ ជមរៅរបាំបីមុឺនបួន
មឡើងមលើរបាំបីមុឺនបួន

ន់ មយាជន៍ (៨៤.០០០មយាជន៍), ខពស់

ន់ មយាជន៍ដច
ូ គាន, បនាទប់ អំពីភស
នំ ិមនរ ុមនាេះមក មានភនស
ំ តែបរិ

ភណ្ឌ៧ជាន់ មទៀតគឺៈ
១-យុ គនធរ

មានកមពស់

៤២.០០០មយាជន៍

២-ឥសិនរធ

មានកមពស់

២១.០០០មយាជន៍
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៣-ករវីក

មានកមពស់

១០.៥០០មយាជន៍

៤-សុទសសន មានកមពស់

៥.២៥០មយាជន៍

៥-មនមិនរធ

មានកមពស់

២.៦២៥មយាជន៍

៦-វិនតក

មានកមពស់

១.៣១២មយាជន៍

៧-អសសកណ្ា មានកមពស់

៦៥៦មយាជន៍

ក់ កណ្ណ
ែ លកនលេះ។

ភនំទំង៧មនេះសុ ទម្ធ តជាភនំទិពវវិចិរតមោយរតនវតថសមផសងៗ មានមាសជាមដើម, មាន
ឫសលិចចុេះមៅមរកាម

ក់ កណ្ណ
ែ ល

មសមើនឹងកមពស់មឡើងមលើព័នព
ធ ័ ទជ
ធ វុើ ញ
ិ ភនស
ំ ិមនរ ុ

ចមាងយពី ភម
នំ ួយមៅភនម
ំ ួយ របម្វងមសមើនឹងកមពស់ភមនំ នាេះៗ កនសងចមនាលេះទំង៧មនាេះសុទម្ធ ត
សមុរទទឹកគាមនសរនស មៅថ្វសមុរទសីទនែរ។ ភនទ
ំ ំង៧មនេះជាទីលំមៅននមសែចចតុមោកបាលទំង៤គឺៈ រពេះបាទធតរដឋ១, វិរ ូបកេ១, វិរ ុឡាកៈ១, កុមវរៈ១ និងជាទីមៅជាទី
មៅមកននមទវតនិងយកសទំងឡាយ,

មិនម្មនជាវិស័យរបស់ មនុសសមោកមៅដល់

មមើលមឃើញពិ តបានរបមាណ្រតូវមទ មានម្តរពេះសមពសទន
ធ ិងរពេះអរហនែទំងឡាយមទើប
មៅដល់ មមើលមឃើញ ដឹងស្កគល់ មោយសពវ រគប់ បាន។ ភនធ
ំ មំ ្មេះសិមនរ ុមនាេះមានភនំ៣
ទល់ ពីមរកាម មៅថ្វភននំ រតកូដ, ខាងមលើកព
ំ ូ លភនស
ំ ិមនរ ុមនាេះ ជាភូមិភាគរបស់ សកាមទវរាជ មៅថ្វស្កថនតវតែង
ិ ស ខាងមលើ តមៅមទៀត គឺស្កថនយាមា, តុសិត, និមាមនរតី,
បរនិមមិតវសវតី។ ស្កថនទំងមនេះជាទីមៅអារស័យរបស់ ពពួ កមទវតទំងអស់ មិនម្មន
ជាទីមៅអារស័យរបស់ មនុសសមឡើយ។ ខាងមលើតពី ស្កថនមទវតមៅមទៀត ជាភូមិភាគ
របស់ ពួករពហម មានរ ូបនិងរពហម គាមនរ ូប។
រពហម ោនរូបោន១៦សាថនគ
១-បរិសសជាជ

៩-សុភកិណ្ណ
ា
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២-បុមរាហិ ត

១០-មវហបផោ

៣-មហារពហាម

១១-អញ្ាិ សតែ

៤-បរិតែភា

១២-អវិហា

៥-អបបមាណ្ណភា

១៣-អតបា

៦-អាភសសរា

១៤-សុទសា

៧-បរិតស
ែ ុភា

១៥-សុទសសី

៨-អបបមាណ្សុភា

១៦-អកនិោឋ។

រពហម រ
ម នរូបោន៤សាថនគ
១-អាកាស្កនញ្ញចយតនៈ
២-វិញ្ញាណ្ញ្ញចយតនៈ
៣-អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ
៤-មនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ។
ស្កថនមនវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈមនេះ ជាស្កថនខាងមលើបំផត
ុ របស់ ភព

របស់

ឱ្កាសមោក។ ចមាងយពី ទីបំផត
ុ ភពមកស្កថនមនុសសមោកមនេះ ឆ្ងយនរកម្លងឆ្ងយ
នឹងកំណ្ត់ រាប់ ជាបុមណ្ាេះបុមណ្ណ
ា េះមយាជន៍មិនបាន។ កនសងគមពីរមោកទីបកៈ មានសម្មែង
មរបៀបមធៀបថ្វៈ
សពវភវត្គេ ឋថ
វ ន កូ ោររសហសិ លា

តិ ថ ត៊ី ហិ វត្សសហិ

ទវិ ោត្សហិ ច អដ្ ឋហិ រតតិនត្ទិ វហិ... ដូមចនេះជាមដើម។ មសចកែថ្វ
ី មទវតមានឫទធិមរចើន
សថិតមៅកនសងទី បំផុតភព មហើ យទមាលក់ នវូ ដុើថមធំបុនផទេះ ពី កំពូលឱ្យធាលក់ ចុេះមកស្កថនមនុសស
មោក ធាលក់ មកយូ រអម្ងវងណ្ណស់ ចន
ំ ន
ួ ៣ឆ្នំ២ម្ខ៨នថងនិង១៤នាទី មទើបដល់ មកស្កថន

០៨

កបបកថ្វ

មនុសស ដុថ
ើ មមនាេះរគាន់ ម្តសឹកមោយខយល់ ោច់ អស់ មៅសល់ បុនម្ផលរកូចមសើចបុមណ្ណ
ា េះ។
បនាទប់ អំពីមនេះ នឹ ងសម្មែងមរៀបរាប់ តមគមពីរវិសុទិ ម
ធ គគជាមដើមតមៅមទៀត។ តម
តំណ្ណលថ្វ ភនស
ំ ិមនរ ុសថិតមៅកណ្ណ
ែ លចកាវាឡ, ភនស
ំ តែបរិភណ្ឌព័ ទជ
ធ វុើ ញ
ិ ភនស
ំ ិមនរ ុ, នផទ
ខាងមរៅភនំសតែបរិភណ្ឌមនាេះសុទម្ធ តទឹកទំងអស់ មានទវីប៤សថិតមៅកនសងទិសទំង៤ ឆ្ងយ
ោច់ រសយាលពី ភស
នំ តែបរិភណ្ឌ។

ទវ៊ី ប៤ត្នាោះគ
១—ជមពូទីប
វ សថិតមៅទិសខាងតបូងភនស
ំ ិមនរ ុ មានមដើមរពី ងរបចាំទីប
វ មនុសសកនសង
ទវីបមនាេះរកសុីចញ្
ិ ចឹ មជីវត
ិ មោយកសិកមមនិង

ណ្ិ ជជកមមជាមដើម,

ស្តសែីមានគភ៌៩ម្ខឬ

១០ម្ខមទើបរបសូតបុតធ
ែ ត
ី ។
២—ឧតែរកុរ ុទវីប សថិតមៅទិសខាងមជើងភនំសិមនរ ុ មានមដើមកបបរពឹ កសរបចាំទីប
វ ,
មនុសសកនសងទវីបមនាេះមិនរវល់ កងវល់មោយកសិកមម

ណ្ិ ជជកមមមឡើយ ចង់បានអវី ចង់

បរិមភាគចំណ្ីអាហារម្បបណ្ណ រគាន់ ម្តមដើរមៅដល់ មដើមកបបរពឹ កសបានដូចរបាថ្វន, ស្តសែី
មានគភ៌៧នថងរបសូតបុតធ
ែ ត
ី របសូតបាន៧នថងមចេះមដើរមចេះរត់ ។
៣—អមរមគាយានីទីប
វ
សថិតមៅទិសខាងលិចភនស
ំ ិមនរ ុ មានមដើមកទមពរបចាំទីប
វ ,
មនុសសកនសងទវីបមនាេះមិនកងវល់មោយកសិកមម

ណ្ិ ជជកមមមឡើយ

មរ

េះមានដួងម្កវ

ឱ្យសមរមចមសចកែរី បាថ្វនបានរគប់ យាង។
៤—បុពវវមិ ទហទវីប

សថិតមៅទិសខាងមកើតភនស
ំ ិមនរ ុ មានមដើមមរចសរបចាំទីប
វ ,

មនុសសកនសងទវីបមនាេះមិនពិ បាកមនឿយហត់ មោយកសិកមម

ណ្ិ ជជកមមមឡើយ

មរ

េះ

មានរបាស្កទ១វិចរិ តរចនាមោយម្កវ៧របការកមពស់១៥មយាជន៍ ឱ្យសមរមចមសចកែី
រតូវការរបស់ មនុសសបានរគប់ យាង។
០៩

កបបកថ្វ

បណ្ណ
ែ ទវីបទំង៤មនាេះ រពេះពុ ទរធ គប់ រពេះអងគមិនម្ដលឧបបតែមិ កើតកនសងទវីបទំងបីមទ
រទង់ឧបបតែមិ កើតម្តកនសងជមពូទីប
វ មួយបុមណ្ណ
ា េះ មរ

េះទវីបទំងបីជាទវីបសរមាប់ សតវមស្កយ

ផលរបស់ សុចរិតធម៌ មិនម្មនជាទវីបសរមាប់ ស្កងសុចរិតធម៌ដច
ូ ជមពូទីប
វ មឡើយ។
កនសងជមពូទីប
វ មានភនហ
ំ ិ មវនែ កមពស់របាំរយមយាជន៍ (៥០០មយាជន៍) បមណ្ណ
ែ យនិង
ទទឹងរបម្វងបី

ន់ មយាជន៍ (៣.០០០មយាជន៍) មានកំពូលរបាំបីមុឺនបួន

ន់ មយាជន៍

(៨៤.០០០មយាជន៍)។
ទំ ហំត្ដ្ើមត្

ើ របចំទប
វ៊ី ទំង៤គ

ជមពូរពឹ កស មដើមរពី ងកនសងជមពូទី ប
វ ១, កបបរពឹ កស មដើមកបបកនសងឧតែរកុរ ុទវីប១, កទមព
រពឹ កស មដើមកទមពកសង
ន អមរមគាយានីទីប
វ , សិរស
ី រពឹ កស មដើមមរចសកនសងបុពវវមិ ទហទវីប ១និង
បារិចត
ឆ រែ ពឹ កស មដើមរលួសផអសងកនសងស្កថនតវតែង
ិ ស១, បាដលីរពឹ កស មដើមរជមនៀងរបស់
ពួ កអសុរ១, សិមពលីរពឹ កស មដើមរការបស់ ពួករគសឌ១ មឈើ ទំងអស់ មនេះសុទម្ធ តជាមសែច
ននរ ុកេជាតិ មានអាយុ ម្វងតំងមៅអស់ ១កបប មានទំហំនិងកមពស់ជាមដើមបុនគានទំង
អស់ គៈឺ មានសំណ្ុំជុវើ ញ
ិ មដើមចំនន
ួ ដប់ របាំមយាជន៍ (១៥មយាជន៍), បមណ្ណ
ែ យមដើមនិង
បមណ្ណ
ែ យម្មក ម្ដលម្បកមៅជុវើ ញ
ិ មដើមមាេងនិងកមពស់ម្មកមៅខាងមលើចន
ំ ន
ួ មួយរយ
មយាជន៍ (១០០មយាជន៍)។
ទំ ហំទវ៊ី បទំង៤គ
ជមពូទី ប
វ និ ងស្កថនតវតែិងស, ស្កថនអសុរ, ស្កថននរកអវិចី មានទំហំមួយមុឺនមយាជន៍
ដូចគាន (១០.០០០មយាជន៍ ), អមរមគាយានី ទីប
វ និ ងបុពវវមិ ទហទវីប មានទំ ហំពី រ
(២.០០០មយាជន៍ ), ឧតែរកុរ ុទវីប មានទំហំរបាំបី

ន់ មយាជន៍

ន់ មយាជន៍ (៨.០០០មយាជន៍ )។ ទវីបទំង

៤មនេះ ទវីបនី មួយៗមានទវីបតូចៗរបាំរយៗជាបរិវារ រ ួមមៅកនសងចកាវាឡមួយ ជុើវិញ ចកាវាឡ

១០

កបបកថ្វ

មានភនធ
ំ ម្ំ វងព័ ទជ
ធ វើុ ញ
ិ

ភនមំ នាេះចាក់ ឫសចុេះមៅកនង
ស មហាសមុរទជមរៅរបាំបម
ី ន
ឺុ ពី រ

មយាជន៍ (៨២.០០០មយាជន៍ ) ដុេះខព ស់មឡើងមលើមានកមពស់របាំបីមុឺនពី រ

ន់

ន់ មយាជន៍ ម្ដរ។

បញ្ជ
ជ ក់ ត្សចកត៊ី
កយថ្វមោកធាតុនិងចកាវាឡ ជា

កយមួយ រគាន់ ម្តមផសងគានមោយមសចកែី

បុមណ្ណ
ា េះមទ។ កនសងមោកធាតុមួយឬចកាវាឡមួយ មានទវីបធំ ៤ទវីបតូចៗ៥រយ, មានភនំសិមនរ ុ,
ភនំសតែបរិភណ្ឌ, ស្កថនសួគ៌៦ជាន់ , ស្កថនរពហម , ស្កថនមនុសសនិ ងស្កថននរកជាមដើម មហើ យ
មានរពេះអាទិតយ រពេះចនទ។ រពេះអាទិតយមនាេះមានទំហំ៥០មយាជន៍ រពេះចនទមានទំហំ៤៩
មយាជន៍ ជាវិមានរបាស្កទរបស់ សុរយ
ិ មទវបុរតនិ ងចនទមទវបុរត, សង្កេរមោកតក់ ម្តង
មឡើងសរមាប់ បំភលឺមោក មានរបរកតីមដើររបទកសិណ្ភនំសិមនរ ុជានិ ចច, រពេះអាទិតយកនសងមួយ
យប់ មួយនថងមដើរបានមួយជុើភនំសិមនរ ុ, រពេះចនទមដើរមួយម្ខមទើ បបានមួយជុើភនំសិមនរ ុ។ រ ួប
រ ួមសមាភរៈទំងអស់ ដច
ូ មរៀបរាប់ មកមនេះមៅថ្វ មោកធាតុមួយឬចរកវាឡមួយ។
មោកធាតុឬចកាវាឡមនាេះមានមរចើនជាអមនក មិនម្មនមានម្តមួយមទ រ ួមមោក
ធាតុឬចកាវាឡម្ដលមានទំងបុនាមន មៅថ្វ ឱ្កាសមោក។ ឱ្កាសមោកមនាេះម្បង
ម្ចកមៅតមមខតែរបស់ រពេះពុ ទមធ ៅមទៀតគឺៈ

ពុទត្ធ កេ តតោន៣យា
៉ោ ង
១—ជាតិមកេតែ មានមោកធាតុឬចកាវាឡចំនន
ួ មួយមុឺន (១០.០០០មោកធាតុ) កនសង
មពលម្ដលរពេះសមពសទច
ធ េះុ ចាប់ បដិសនធិនិងរបសូតជាមដើម
មួយមុឺនមនាេះ

កមរមើករំមពើ កញប់ ញ័រទំ ងអស់

មោកធាតុឬចកាវាឡទំង

ហាក់ ដូចជាមគចាប់ ញក់ ឬចាប់ អរងួន

មោយអំណ្ណចបុណ្យរបស់ រពេះអងគ។
២—អាណ្ណមខតែ មានមោកធាតុឬចកាវាឡចំនន
ួ មួយម្សនមកាដិ (១០០.០០០
១១

កបបកថ្វ

មកាដិមោកធាតុ) កនសងមពលម្ដលរពេះសមពសទស
ធ ម្មែងនូវរតនបរិត,ែ ខនធបរិត,ែ ធជគគបរិត,ែ
អាោនាដិយបរិតន
ែ ិងមមារបរិតែ មោកធាតុឬចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិមនាេះ កមរមើក
រំមពើ កញប់ ញ័រទំងអស់ ហាក់ ដច
ូ ជាមគចាប់ ញក់ ឬចាប់ អរងួន មោយអំណ្ណចរបស់
រពេះបរិតម្ែ ដលរពេះអងគសម្មែង។
៣—វិសយមកេតែ

មានមោកធាតុឬចកាវាឡជាអននែរាប់ មិនបានរបមាណ្មិន

រតូវ, អំណ្ណចរបាជា្ញណ្របស់ រពេះសមពសទមធ រៅឆ្ងយទូោយជាអននែ ផាយមៅកនសង
ឱ្កាសមោកម្ដលរកទីបំផត
ុ មិនមឃើញបានតមពុ ទប
ធ ំណ្ង

មបើរពេះអងគចង់រជាបនូវ

មហតុជាអននែម្បបណ្ណ រទង់រជាបបានម្បបមនាេះឥតមានមទើសទក់ ។
ពុ ទមធ កេតទ
ែ ំងបីមនាេះ មលើកម្លងវិសយមកេតម
ែ ួយមចញ មរ

េះជាធមមតវិស័យ

របាជា្ញណ្របស់ រពេះពុ ទរធ គប់ រពេះអងគ។ ចំម្ណ្កខាងជាតិមកេតន
ែ ិងអាណ្ណមខតែ ម្ដល
មានមោកធាតុឬចកាវាឡមួយម្សនមកាដិមនាេះ

ជាមខតែរបស់ រពេះសមពសទម
ធ ួយអងគៗ។

មោកធាតុឬចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិមនាេះ

សង្កេរមោកតក់ ម្តងមឡើងកនសងមពល

ជាមួយគាន

មានអាយុ សថិតមៅរបម្ហលគាន

វិនាសមៅវិញក៏តណ្ណ
ំ
លគាន

ដូចមាន

សម្មែងកនសងគមពីរវិសុទិម
ធ គគ រតង់អភិញ្ញានិមទទសថ្វៈ
ឯវត្មត្តសុ ត៊ី សុ ពុទត្ធ កេ ត្តតសុ ឯកំ អាណាត្េតតំ វិនសសតិ ។ តសមឹ
បន វិនសសត្នត ជាតិ ត្កេ តតមបិ វិនដ្ ឋត្មវ ត្ោតិ ។ វិនសសនតញ្ច ឯកត្ថវ
វិនសសនតិ ។ សណ្ឋហនតមប៊ី ឯកត្ថវ សណ្ឋហតិ ។ តត្សសវំ វិនាត្សា ច
សណ្ឋហនញ្ច ត្វទិ តពវំ ។
មសចកែថ្វ
ី ៈ បណ្ណ
ែ ពុ ទមធ កេតទ
ែ ំងបីមនាេះ អាណ្ណមខតែមួយរតូវវិនាស កាលមបើ
អាណ្ណមខតែវនា
ិ សមហើ យ ចំម្ណ្កខាងជាតិមកេតែ ក៏រតូវវិនាសដូចគានម្ដរ។ ជាតិមកេតែ

១២

កបបកថ្វ

កាលវិនាសក៏វនា
ិ សកនសងមពលជាមួយគាននឹងអាណ្ណមខតែ, កាលតំងមៅក៏តំងមៅកនសង
មពលជាមួយគាននឹងអាណ្ណមខតែ។ ការវិនាសកែី តំងមៅកែនី នជាតិមកេតន
ែ ិងអាណ្ណមខតែ
មនាេះ បណ្ឌិតរតូវរជាបយាងមនេះចុេះ។
ន័យរតង់ពុទមធ កេតមែ នេះ មរចើនមានមយាបល់ យល់ មផសងៗគាន ខលេះយល់ ថ្វ កនសង
ឱ្កាសមោកទំងមូល ម្ដលមានមមឃអាកាសធំទោ
ូ យលាមលាវមនេះ មានមោកធាតុ
ឬចកាវាឡរតឹមម្តមួយម្សនមកាដិបុមណ្ណ
ា េះ យូ រៗមទើបមានរពេះពុ ទរធ តស់ មួយអងគ មិន
មានជានិចកា
ច លរាល់ នថងរាល់ ម្ខរាល់ ឆ្នំមទ មរ

េះមិនមានមោកធាតុឬចកាវាឡមោយ

ម្ឡកមរៅពី មួយម្សនមកាដិមនាេះមទៀត។
ខលេះមទៀតយល់ ថ្វ កនសងឱ្កាសមោកទំងមូល ម្ដលមានមមឃអាកាសធំទោ
ូ យ
លាមលាវមនេះ មិនម្មនមានមោកធាតុឬចកាវាឡរតឹមម្តមួយម្សនមកាដិបុមណ្ណ
ា េះមទ គឺ
មានមួយម្សនមកាដិៗជាអននែរាប់ មិនអស់ មានរពេះពុ ទរធ តស់ រាល់ ៗនថងគាមនចមនាលេះ គឺ
មបើមោកធាតុមួយម្សនមកាដិមនេះ រពេះពុ ទប
ធ រិនិ វ នមៅមហើ យ មោកធាតុមួយម្សន
មកាដិមនាេះ មានរពេះពុ ទក
ធ ព
ំ ុ ងរតស់ ដង
ឹ , មោកធាតុមួយម្សនមកាដិឯមណ្េះ មានរពេះ
ពុ ទក
ធ ព
ំ ុ ងចុេះចាប់ បដិសនធិ មោកធាតុមួយម្សនមកាដិឯមណ្ណេះ មានរពេះពុ ទក
ធ ព
ំ ុ ងមចញ
បពវ ជាជឬមានមោកធាតុមួយម្សនមកាដិៗជាមរចើន

ម្ដលមានរពេះពុ ទក
ធ ព
ំ ុ ងចុេះចាប់

បដិសនធិ, កំពុងម្តរបសូត, កំពុងម្តបានរតស់ ជាមដើមឬក៏មានមោកធាតុមួយម្សន
មកាដិជាមរចើនកំពុងម្តវិនាស, មានមោកធាតុមួយម្សនមកាដិជាមរចើន ម្ដលកំពុងម្ត
ចមរមើន។
ការយល់ ទំងពី រស្កថនមនេះ អនកមរៀបមរៀងមិនបាច់ វន
ិ ិចយ
ឆ័ ថ្វ ខាងណ្ណខុសខាង
ណ្ណរតូវមទ រគាន់ ម្តទញមហតុផលមកបង្កាញជាមរគាងគំនិតទុកជាបានការ មរសច

១៣

កបបកថ្វ

មលើពុទប
ធ រិស័ទម្ដលបានមមើលមសៀវមៅមនេះវិនិចយ
ឆ័ ចុេះ

មបើមឃើញថ្វខាងណ្ណសម

មហតុសមផលជាង ខាងមនាេះមហើ យរតូវពិ តរបាកដ។
ត្ររងគំ និត
១—ពុ ទមធ កេតមា
ែ នបីគឺ ជាតិមកេត,ែ អាណ្ណមខតែ, វិសយមកេត។
ែ មខតែ ជាមគធភាស្ក
ម្របថ្វ ម្រស, តំបន់ , នាទី,... គឺភាគម្ផនដីឬភាគម្ផនមោក ម្ដលមគសនមតម្បងម្ចក
ជាអមនលើៗ មានខ័ណ្ឌមោយរដឋសភាបញ្ា តឬ
ែិ មោយមោកបបញ្ា តជា
ែិ សង្កាត់ ៗកុឱ្
ំ យរចឡំ
គាន មរ

េះមានមរចើនមិនម្មនមានម្តមួយ។
២—ពុ ទមធ កេតែទី១ គឺជាតិមកេតែ មានកំណ្ត់ រតឹមម្តមួយមុឺនមោកធាតុ, រពេះពុ ទរធ ទង់

បដិសនធិជាមដើម ចំម

េះមោកធាតុណ្ណមួយ កនសងរកសមមោកធាតុមួយមុឺនមនាេះ កមរមើក

រំមពើ កញប់ ញ័របានម្តមួយមុឺនមោកធាតុបុមណ្ណ
ា េះ

មិនបានកមរមើករំមពើ កញប់ ញ័រ

ដល់ មោកធាតុដនទមឡើយ។ ពុ ទមធ កេតទ
ែ ី ២គឺ អាណ្ណមខតែ មានកំណ្ត់ រតឹមម្តមួយម្សន
មកាដិមោកធាតុ, រពេះពុ ទរធ ទង់សម្មែងនូវរតនបរិតន
ែ ិងខនធបរិតែជាមដើម កនសងមោកធាតុ
ណ្ណមួយ កនសងរកសមមួយម្សនមកាដិមោកធាតុមនាេះ កមរមើករំមពើ កញប់ ញ័របានម្តមួយ
ម្សនមកាដិមោកធាតុបុមណ្ណ
ា េះ មិនកមរមើករំមពើ កញប់ ញ័រដល់ មោកធាតុដនទមឡើយ។
មហតុដច
ូ មមែចបានជាពុ ទមធ កេតទ
ែ ី២

គឺអាណ្ណមខតែ

មានកំណ្ត់ នាទីមួយម្សនមកាដិ

មោកធាតុដមូ ចនេះ? មានមោកធាតុមលើ សពី មួយម្សនមកាដិមៅមទៀតឬ? ឬក៏គាមនមទ?
មបើគាមនមហតុអវីក៏ចាំមានកំណ្ត់ មានមខតែ មិនថ្វទំងអស់ ម្តមែងមៅ? មរ

េះអាណ្ណ

មខតែមនេះនិយាយចំម

េះមោក

េះមោកធាតុកសង
ន បចចសបបននកាល

មិនម្មននិយាយចំម

ធាតុ ម្ដលកនលងផុតមៅមហើ យមនាេះមទ។
៣-ឱ្កាសមោក មមឃអាកាសមនាេះធំទោ
ូ យជាអននែលាមលាវរកទីបំផត
ុ មជើង

១៤

កបបកថ្វ

មមឃមិនមឃើញ

សូមបីពុទញ្ញ
ធ ា ណ្ក៏រាវរកមិនមឃើញម្ដរ។

មបើធទ
ំ ោ
ូ យយាងមនេះ

មោកធាតុមួយម្សនមកាដិៗ ជាអននែក៏មិនចមងអៀតមមឃអាកាសមឡើយ ទំងបីខមនេះ
ជាមរគាងគំនិត សូមវិនិចយ
ឆ័ តមន័យមនេះចុេះ។
ម្ដលមរៀបរាប់ មកមនេះម្បកមកអំពី

កយថ្វកបប មរ

េះ

កយថ្វកបបមនេះ

ជា

ម្មេះអាយុ របស់ ម្ផនដី របស់ ឱ្កាសមោកឬជាម្មេះអាយុ របស់ មោកធាតុឬចកាវាឡ។ មោកធាតុឬចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិម្ដលជាមខតែរបស់ រពេះពុ ទម
ធ ួយអងគៗ
មនាេះ សង្កេរមោកតក់ ម្តងស្កងមឡើងកនសងមពលជាមួយគាន វិនាសមៅវិញកនសងមពល
ជាមួយគាន គិតតំងពី មកើតមឡើងមៅទល់ នឹងមពលម្ដលវិនាសមៅវិញមនាេះ មរចើនឆ្នំ
ណ្ណស់ នឹងរាប់ ថ្វមួយមកាដិឬមួយអសមងេយយឆ្នំដូមចនេះមិនអស់ មរ

េះមោកធាតុឬចកា -

វាឡមនាេះមានអាយុ ម្វងណ្ណស់ មទើបអនករបាជ្មដើមម្ខសទំងឡាយ មានរពេះពុ ទជា
ធ មដើម
សនមតមៅថ្វកបប គឺមោកធាតុឬចកាវាឡមនាេះមានអាយុ មួយកបបមទើ បវិនាសមៅវិញ។
កនសងគមពីរសំយុតន
ែ ិកាយ រតង់តណ្
ិ កដឋវគគ មានមសចកែត
ី ណ្ណ
ំ
លថ្វៈ សម័យមួយ
រពេះសមពសទរធ ទង់គង់មៅមទៀបរកសងស្កវតថី

មានភិកសម
េ ួយរ ូបចូលមៅគាល់

មហើ យរកាប

ទូលសួរថ្វៈ បពិ រតរពេះអងគដច
៏ មរមើន កបបមានកាលម្វងបុនាមន?
រពោះោនរពោះភាគរទង់រថស់ ថាឺៈ
ទ៊ី ត្ោ ត្ោ ភិ កេុ កត្បោ ត្សា ន សុកត្ោ សង្ខេតុំ
ឯតតកានិ វសានិ ឥតិ វា ឯតត កានិ វសសសថនិ ឥតិ
វា ឯតត កានិ វសសសហសានិ ឥតិ វា ឯតត កានិ
វសសសតសហសានិ ឥតិ វា។
មានលភិកសេ

កបបមានកាលម្វងណ្ណស់

កបបមនាេះមិនង្កយនឹងរាប់ បុមណ្ាេះឆ្នំកែី

១៥

កបបកថ្វ

បុមណ្ណ
ា េះរយឆ្នំកែី បុមណ្ណ
ា េះ

ន់ ឆ្នំកឬ
ែី ថ្វបុមណ្ាេះម្សនឆ្នំបានមឡើយ។

ភិកសមេ នាេះទូលសួរមទៀតថ្វៈ

បពិ រតរពេះអងគដច
៏ មរមើន

ចុេះរពេះអងគអាចមធវើ

កយ

ឧបមាបានឬមទ?
រពេះមានរពេះភាគរទង់រតស់ ថ្វអាចមធវបា
ើ ន មទើបរទង់សម្មែងឧបមាថ្វៈ
ត្សយយថាបិ ភិ កេុ មោត្សត្លា បពវត្ថ ត្យាជនំ
អាយាត្មន ត្យាជនំ វិថ
ថ ត្រន ត្យាជនំ ឧត្ពវត្ធន
អចឆិត្ទទ អសុ សិត្ោ ឯកឃត្នា គត្មនំ បុ រត្ិ សា
វសសសតសស វសសសតសស អចចត្យន កាសិ ត្កន
វត្តថន សកឹ សកឹ បរិមត្ជជយយ េិបបតរំ ត្ោ ត្សា
ភិ កេុ មោត្សត្សា បពវត្ថ ឥមិ នា ឧបកក ត្មន បរិកេយំ
បរិយាទនំ គត្ចឆយយ ន ត្តវ វ កត្បោ ឯវំ ទ៊ី ត្ោ ត្ោ
ភិ កេុ កត្បោ។
មានលភិកសេ

ឧបមាដូចជាភនំថស
ម ុទដ
ធ ធ
៏ ំ

មានបមណ្ណ
ែ យមួយមយាជន៍

ទទឹងមួយ

មយាជន៍ កមពស់មយ
ួ មយាជន៍ មិនបានធលសេះ មិនមានរបមហាង ជាភនត
ំ ន់ កនលងមួយរយឆ្នំ
ៗមៅ មានបុរសយកសំពត់ កាសិកៈមកមបាសភនមំ នាេះមែងៗ មានលភិកសេ ភនថ
ំ ស
ម ុទដ
ធ ធ
៏ មំ នាេះ
គបបីដល់ នវូ ការអស់ មៅ មរចមៅមោយមសចកែព
ី ាយាមមនេះឆ្ប់ ជាង ឯកបបមិនទន់
អស់ មៅមឡើយ មានលភិកសេ កបបមានកាលម្វងយាងមនេះឯង។
កនសងកាលជាខាងមរកាយមក មានភិកសម
េ ួយរ ូបចូលមៅគាល់ មហើ យរកាបទូលសួរ
ដូចមុនមទៀត, រពេះមានរពេះភាគរទង់រតស់ ថ្វៈ
ត្សយយថាមិ ភិ កេុ អាយសំ នគរំ ត្យាជនំ អាយាត្មន
១៦
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ត្យាជនំ វិថ
ថ ត្រន ត្យាជនំ ឧត្ពវត្ធន បុ ណ្ណំ
សាស

នំ គុឡកា
ំ
ពនធំ តត្ថ បុ រត្ិ សា វសសសតសស

វសសសតសស អចចត្យន ឯកត្មកំ សាសបំ ឧទធត្រយយ
េិបបតរំ ត្ោ ត្សា ភិ កេុ មោសាសបោសិ ឥមិ នា
ឧបកក ត្មន បរិកេយំ ចរិយាទនំ គត្ចឆយយ ន ត្តវ វ
កត្បោ ឯវំ ទ៊ីត្ោ ត្ោ ភិ កេុ កត្បោ។
មានលភិកសេ ឧបហដូចជានគរម្ដលព័ ទមធ ោយកំម្ពង មានបមណ្ណ
ែ យមួយមយាជន៍
ទទឹងមួយមយាជន៍ កមពស់មួយមយាជន៍ មពញមោយរគាប់ នសព ជានគរមគបិទភាជប់ មោយ
ដុដ
ើ ស
ី អិត កនលងមួយរយឆ្នំៗមៅ មានបុរសមៅមរើសយករគាប់ នសពដធ
៏ មំ នាេះ គបបីដល់
នូវការអស់ មៅរលីងមៅមោយមសចកែព
ី ាយាមមនេះឆ្ប់ ជាង ឯកបបមិនទន់ អស់ មៅ
មឡើយ មានលភិកសក
េ បបមានកាលម្វងយាងមនេះឯង ។
កបបមនេះម្ចកមចញជាមរចើនយាងមៅមទៀត ម្ចកជា២ក៏មាន ជា៣ក៏មាន ជា៤ក៏
មានជា៦ក៏មាន។
កបបចចកជា២គ
១— សំ វដ្ តកបប

កបបរិនាស

២— វិវដ្ តកបប

កបបចំមរើន។

ចចកជា៣គ
១— ត្តត្ជាសំ វដ្ តឺៈ

កបបវិនាសមោយមភលង
ើ

២— អាត្

កបបវិនាសមោយទឹក

សំ វដ្ តឺៈ

៣— វាត្យាសំ វដ្ តឺៈ

កបបវិនាសមោយខយល់ ។
១៧
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ចចកជា៤គ
១— អាយុកបប ខួបអាយុ គឺខួបអាយុ កយ
េ័ មនុសស
២—អនតោកបប កំណ្ត់ អាយុ កយ
េ័ ចុេះនិងខ័យមឡើង គឺមនុសសមានអាយុ កយ
េ័
ចុេះដល់ ១០ឆ្នំស្កលប់ មហើ យខ័យមឡើងវិញដល់ អាយុ មួយអសំមខយយ, ការខ័យចុេះមៅ
មហើ យខ័យមឡើងមកវិញមួយមលើកៗ មៅថ្វ អនែរាកបបមួយៗ។
៣—អសំ ត្េយយកបប កំណ្ត់ យកអនែរាកបប៦៤ដងមៅថ្វអសំមខយយកបប
មួយ។
៤—មោកបប កំណ្ត់ យកអសំមខយយកបប៤ដង មទើ បមៅថ្វមហាកបបមួយ ។
ចចកជា៤ត្ទៀតគ
១—សំវដ្ តកបប គិតតំងពី មពលម្ដលកបបវិនាសមៅទល់ នឹងវិនាសអស់ រលីង។
២—សំ វដ្ តោឋយិ កបប

គិតតំងពី មពលម្ដលកបបវិនាសអស់ រលីងមៅទល់

នឹងមពលម្ដលកមកើតមឡើងមទៀត។
៣—វិវដ្ តកបប

គិតតំងពី មពលម្ដលកបបមកើតមឡើងមៅទល់ នឹងមពលម្ដល

រពេះអាទិតយ រពេះចនទមកើតមាន។
៤—វិវដ្ តោឋយិ កបប គិតតំងពី មពលម្ដលរពេះអាទិតយ រពេះចនទមកើតមានមៅ
ទល់ នឹងមពលម្ដលកបបវិនាសមៅវិញ។
ចចកជា៦គ
១—សារកបប កបបម្ដលមានរពេះពុ ទរធ តស់ ម្ត១រពេះអងគ
២—មណ្ឌកបប កបបម្ដលមានរពេះពុ ទរធ តស់ ២រពេះអងគ
៣—វរកបប កបបម្ដលមានរពេះពុ ទរធ តស់ ៣រពេះអងគ
១៨
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៤—សារមណ្ឌកបប កបបម្ដលមានរពេះពុ ទរធ តស់ ៤រពេះអងគ
៥—ភទទកបប កបបម្ដលមានរពេះពុ ទរធ តស់ ៥រពេះអងគ
៦—សុ ញ្ញកបប កបបម្ដលគាមនរពេះពុ ទរធ តស់ ។
អធិបោយអំ ព៊ី កបបវិនាសកបបចំត្រើន

កបបវិនាស
កបបម្ដលវិនាសមៅវិញមោយមហតុ៣យាងគឺៈ
១—វិនាសមោយមភលង
ើ មឆេះកាល មបើមោកធាតុឬចកាវាឡទំង១ម្សនមកាដិមាន
អាយុ រគប់ មួយកបបមហើ យ រតូវមភលង
ើ មឆេះកមមទចមោកធាតុទំងមនាេះ មុនម្ដលនឹងមភលង
ើ
មឆេះមនាេះ មានមភលៀងធំធាលក់ ចុេះកនសងមោកទំង ១ម្សនមកាដិ មនុសសទំងឡាយនាំគានមរតក
អរស្កបមរ

េះបណ្ែសេះពូ ជធញ្ា ជាតិមផសងៗ កាលមបើដេះុ លមមមគាសុីបានមហើ យ មភលៀងក៏

រាំងម្លងធាលក់ ចុេះមកមទៀតអស់ ម្សនឆ្នំជាមរចើន។ សតវម្ដលមានកមមរស្កលៗ ក៏ ស្កលប់
មុនសតវម្ដលមានកមមអារកក់ បានមៅមកើតកនសងរពហម មោកទំងអស់ ។ លុេះកាលកនលង
យូ រមៅទឹកម្ដលដក់ មៅកនសងទីមនាេះៗរីងអស់ មៅ ពួ កសតវទំងឡាយមានរតីនឹងអមណ្ែើក
ជាមដើមក៏ស្កលប់ អស់ មៅ។ សតវនរកកែី

(៣)

តិរចាឆនកែី មនុសសកែី ស្កលប់ មៅបានមៅមកើតកនង
ស

ស្កថនសួគ៌ ខំចមរមើន្នកនសងស្កថនសួគ៌បានមៅមកើតកនសងរពហម មោកទំងអស់ ។ តបិត
មុនម្ដលមភលង
ើ នឹងមឆេះចំនន
ួ ជាមួយម្សនឆ្នំ

មានមទវតមួយអងគម្មេះមោកពយូហា

ចុេះអំពីមទវមោកមក ម្កលងមភទជាមនុសសមសលៀកសំពត់ រកហមរំស្កយសក់ មានមុខ
ទទឹកមជាគមោយទឹកម្ភនក ជូតទឹកម្ភនកមហើ យមដើរមៅតមផលូវមនុសស របកាសរបាប់ ថ្វ
អនកទំងឡាយមៅមួយម្សនឆ្នំមទៀតកបបនឹងវិនាស មោកនឹងវិនាស ទឹកសមុរទនឹង
រីងខេះ ម្ផនដីភស
នំ ុមមរ ុ មទវមោក រពហម មោកនឹងវិនាស អនកទំងឡាយចូលចមរមើន
១៩
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មមតែភាវនានិ ងខំ បមរមើមាតបិ តមោយមគារព។
សបបសរសបានស្កែប់

កយមទវតមនាេះមហើ យ

កនសងមពលមនាេះមនុសសទំងឡាយជា

ក៏មកើតសមវកតក់ សលសតមុនមគ

របញប់

របញល់ មធវប
ើ ុណ្យទនបមរមើមាតបិតមិនមានមសចកែរី បមាទ លុេះដល់ ស្កលប់ មៅបាន
មៅមកើតកនសងមទវមោក ខំចមរមើន្នកនសងមទវមោក បានសមរមច្នក៏បានមៅ
មកើតកនសងរពហម -មោកមៅ មិនបានមៅរងទុកមេ វទនាយូ រដូចជាជនអសបបសរសមឡើយ។
កន ង
ុ គមព៊ីរវិសុទម
ធិ គេរ

ប់ ថា

វសសុបត្ចចទត្ថ បន ឧទធំ ទ៊ី ឃសស អទធត្ុ នា អចចត្យន ទុតិត្យា
សុ រត្ិ យា

តុ ភវតិ ...ដូមចនេះជាមដើម។

មសចកែថ្វ
ី ៈ រាប់ តំងអំពីកាលម្ដលរាំងមភលៀង កនលងកាលមកជាយូ រអម្ងវង មាន
រពេះអាទិតយទី ២មកើតមឡើងរបាកដ។ កាលរពេះអាទិតយពី រមានកនសងមោកមហើ យ យប់ និង
នថងមិនរបាកដ។ រពេះអាទិតយមួយរេះមឡើង មួយលិចមៅ, កនសងមោកមានកមៅែរពេះអាទិតយ
ជាប់ ជានិ ចចរាល់ មវោ។ កនសងកាលមុនអំពីកាលម្ដលរពេះអាទិ តយញសំងកបបឱ្យវិនាសមនាេះ
សុរយ
ិ មទវបុរតម្តងមានកនសងសុរយ
ិ វិមាន ដល់ មកកនសងមពលម្ដលរពេះអាទិតយញសំងកបប
ឱ្យវិនាសមនាេះ សុរយ
ិ វិមាន មិនមានមទវបុរតមឡើយ។ សុរយ
ិ មណ្ឌលម្ដលមកើតថមមា
ី ន
កមៅែកាលហានណ្ណស់ ពពកនឹ ងអ័ពទកនសងអាកាសបាត់ អស់ ជាអាកាសរបាសចាកមនិ ទល។
កាលមបើរពេះអាទិ តយ២មកើតមឡើងកនសងមោក មហើ យទឹ កកនសងសទឹងតូចៗរីងខេះអស់ ឥតសល់ ។
លុេះកនលងកាលយូ រមៅរពេះអាទិតយទី ៣មកើតមឡើង ទឹ កកនសងសទឹងធំទំង៥ក៏ រង
ី ខេះអស់ មទៀត។
លុេះកាលកនលងយូ រមៅ រពេះអាទិ តយទី ៤មកើតមឡើង ទឹ កកនសងរសេះធំទំង ៧ មានរសេះអមនាតតែ
ជាមដើមក៏រង
ី ខេះអស់ មទៀត។ លុេះកាលកនលងយូ រមៅ រពេះអាទិតយទី ៥មកើតមឡើង ទឹ កកនសង
មហាសមុរទក៏រង
ី ខេះអស់ មទៀត កនសងមោកទំងមូលគាមនទឹកមួយដើណ្ក់ មឡើយ។ លុេះ
២០
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កនលងកាលយូ រមៅរពេះអាទិតយទី៦មកើតមឡើង

ចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិមានម្ផសង

ហុ យរទមោមមឡើង មានជ័រហូ រអំពីម្ផនដី។ លុេះកនលងកាលយូ រមៅ រពេះអាទិរតទី ៧
មកើតមឡើង

ចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិ

មានអណ្ណ
ែ តមភលង
ើ មឆេះសមនាធសមៅធ

រំោយភនក
ំ មពស់មួយមយាជន៍ៗជាមដើមដរាបដល់ ភស
នំ ិមនរ ុ

មឆេះ

បណ្ណ
ែ លឲ្យវិនាសស្កប

សូនយមៅ។ អណ្ណ
ែ តមភលង
ើ ម្ដលមឆេះមនាេះក៏កច
ួ មៅមឆេះស្កថនចាតុមហារា-ជិកា មឆេះស្កថន
តវតែង
ិ ស ស្កថនយាមា ស្កថនតុសិត ស្កថននិមាមនរតី ស្កថនបរនិមមិតវសវតី និងមឆេះនូវ
ស្កថនរពហម ជាន់ ខាងមរកាមមៅទល់ រតឹមស្កថនអាភសសរៈ។
សា យាវ អណ្ុមតតមបិ សង្ខេរគតំ អតថិ ថវ ន និ ពាវយតិ ។
អណ្ណ
ែ តមភលង
ើ មនាេះ មបើរបស់ ម្ដលមឆេះមនាេះមិនទន់ អស់ ក៏មិនទន់ រលត់ មឆេះ
ដរាបដល់ អស់ មិនឱ្យសល់ មផេះ មទើបរលត់ មៅ ឧបមាដូចជាមភលង
ើ មឆេះមរបង។ ទីខាង
មរកាមជាអាកាសទមទ ខាងមលើក៏ជាអាកាសទមទដូចគានទំងអស់ មានងងឹតធំម្តមួយ។
២— វិនាសមោយទឹក កាលមបើមោកធាតុឬចកាវាឡមានអាយុ មួយកបបមហើ យ
រតូវវិនាសមៅវិញ។ ការម្ដលវិនាសមោយទឹកមនាេះមានទំនាក់ ទំនងគាននឹ ងវិនាសមោយ
មភលង
ើ ម្ដរ រគាន់ ម្តម្បលកដូមចនេះ គឺមហាមមឃបណ្ណ
ែ លមភលៀងទឹករកសតឱ្យធាលប់ ចេះុ មកកនសង
ចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិ

សមាភរៈទំងឡាយមានភនជា
ំ មដើម

កាលមបើរតូវទឹករកសត

មហើ យក៏រោយរលួយមៅអស់ ទឹករកសតមនាេះខយល់ បក់ រទរទង់ជវុើ ញ
ិ
រំោយនូវសមាភរៈ
ខាងមរកាមមហើ យ រំោយនូវស្កថនសួគ៦
៌ ជាន់ និងស្កថនរពហម មរចើនជាន់ មទៀតមៅទល់
នឹ ងរតឹមស្កថនរពហម ម្មេះ សុភកិណ្ណ
ា ។ ទឹករកសតក៏ រង
ី ខេះអស់ មៅ សមាភរៈទំងឡាយមាន
ភនជា
ំ មដើម ម្ដលរោយមោយទឹករកសតមនាេះឧបមាម្ដលអំបិលបង់មៅកនសងទឹក រោយ
អស់ ឥតមានសល់ អវីតិចតួចមឡើយ។ ទី ខាងមរកាមជាអាកាសទមទ ខាងមលើ ក៏ជាអាកាស
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ទមទដូចគានទំងអស់ មានងងឹតធំម្តមួយ។
៣—កបបវិនាសមោយខយល់

កាលមបើរោយមោយធាតុឬចកាវាឡមានអាយុ

មួយកបបមហើ យ រតូវវិនាសមៅវិញ។ ការម្ដលវិនាសមោយខយល់ មនាេះ មានទំនាក់
ទំនងដូចគាននឹ ងវិនាសមោយមភលង
ើ ម្ដរ រគាន់ ម្តម្បលកគានដូមចនេះគឺៈ មហាមមឃញសង
ំ ខយល់
ពយសេះធំឱ្យមកើតមឡើងបក់ បំមបុើងធុលីលអិតៗ
ជាមុន

ឱ្យហុ យមៅពធ ដអា
៏ កាសវិនាសបាត់ អស់ មៅ

មទើបបក់ បំមបុើងនូវដីខាច់ រគួសតូចធំនិងដុថ
ើ មដរាបដល់ មដើមមឈើ និងភនឱ្
ំ យបេះ

ទងគច
ិ គានអម្ណ្ែតមៅពធ ដអា
៏ កាស វិនាសអស់ ឥតសល់ កមមទច មទើបបក់ បំម្បកម្ផនដី
កនសងមួយម្សនចកាវាឡនិងស្កថនសួគ៦
៌ ជាន់

ស្កថនរពហម

ដរាបមៅទល់ ស្កថនរពហម

ម្មេះមវហបជោ ឱ្យលអិតលអន់មខទ ចខទីអស់ ឥតមានសល់ ធល
ុ ីបនែិចបនែួចមឡើយ។ ខយល់
ក៏វនា
ិ សបាត់ អស់ មៅ ទីខាងមរកាមជាអាកាសទមទ ខាងមលើក៏ជាអាកាសទមទដូចគាន
ទំងអស់ មានងងឹតធំម្តមួយ។
កបបម្ដលវិនាសមៅវិញមោយអាការៈបីយាង ដូចមរៀបរាប់ មកមនេះឯង។ អាការៈ
ទំងបីយាងមនេះមិនម្មនវិនាសផ្លលស់ បែូរគានមែងៗមានក់ មទ គឺវនា
ិ សយាងមនេះ។
វិនាសមោយមភលង
ើ ៧ដង រតូវវិនាសមោយទឹកមែង, វិនាសមោយមភលង
ើ និងទឹកៗ
ម្តយាងមនេះចំនន
ួ ៦៣ដង មទើបវិនាសមោយខយល់ មែង។ មនេះជាធមមតននការវិនាស
របស់ កបប ។
កន ង
ុ គមព៊ីរវិសុទម
ធិ គេរ

ប់ អំ ព៊ី ត្ហតុចដ្លបណា
ត លឱ្យវិនាសថា

អកុ សលមូត្លសុ ហិ ឧសសត្ននសុ ឯរំ ត្លាត្កា វិនសសតិ ។ ត្សា ច
ត្ោ ោត្គ ឧសសននតត្រ អគេិនា វិនសសតិ ត្ទត្ស ឧសសននតត្រ ឧទត្កន
វិនសសតិ ។ ត្កចិ បន ត្ទត្ស ឧសសននតត្រ អគេិនា ោត្គ ឧសសននតត្រ
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ឧទត្កនាតិ វទនតិ ។ ត្ោត្ហ ឧសសននតត្រ វាត្តន វិនសសតិ ។
មសចកែថ្វ
ី ៈ កាលមបើអកុសលមូលទំងឡាយគឺៈ រាគៈ មទសៈ មមាហៈ រកាស់
មឡើងមហើ យ មោកម្តងវិនាសមោយការយាងមនេះ។ មោកមនាេះឯង កាលមបើមានមរាគៈ
រកាស់ ជាង រតូវវិនាសមោយទឹក។ ចំម្ណ្កខាងមកចិតអាចារយនិយាយថ្វៈ កាលមបើ
មានមទសៈរកាស់ ជាង រតូវវិនាសមោយមភលង
ើ , មបើមានរាគៈរកាស់ ជាង រតូវវិនាស
មោយទឹក ។ មបើមានមមាហៈរកាស់ ជាង រតូវវិនាសមោយខសល់ ។
ចប់ កបបវិនាសមោយសមងេប

កបបចំត្រើន
ធមមតសង្កេរមោក កាលមបើកបបមុនវិនាសអស់ មហើ យ សង្កេរមោករតូវស្កង
មោកជាថមមី ឡើងមទៀត។

ការស្កងមោកជាថមមី នាេះមុនដើបូងមហាមមឃបងអសលនូវទឹក

មភលៀងឱ្យធាលប់ ចុេះមកបំមពញចកាវាឡទំងមួយម្សនមកាដិ មុនដើបូងមានដើណ្ក់ ទឹកតូចៗ
ដូចជាទឹកសមនសើម យូ រៗមៅរគាប់ មភលៀងកាន់ ម្តធំមឡើងៗបុនមដើមឈូ ក, បុនមឈើ សូល,
បុនអម្រង, បុនមដើមមតនត ដរាបដល់ មានរគាប់ បុនៗភន។
ំ ខយល់ ក៏បក់ ទឹកមនាេះឱ្យឃន
ខាប់ , ទឹកមនាេះមានសណ្ណ
ឋ នដូចជាទឹកដក់ មៅមលើសលឹកឈូ ក មទើបហួ តខេះរសកចុេះមៅ
វិញជាលំោប់ ។ វារៈម្ដលមភលៀងមនាេះយូ រណ្ណស់ មិនមចេះរាំងមែងមឡើយ ចំនន
ួ ជាមួយ
កបបមទើបរាំង គំនរទឹកគរមៅទល់ រតឹមស្កថនរពហម ។ កាលមបើខយល់ ហួតទឹ កមនាេះឱ្យខេះ
រសកចុេះមហើ យ រសកដល់ កម្នលងម្ដលជាស្កថនរពហម ពីមពលមុន ក៏មកើតជាស្កថនរពហម
មៅ រសកដល់ កម្នលងស្កថនសួគ៦
៌ ជាន់ ក៏មកើតជាស្កថនសួគម៌ ៅ, រសកដល់ កម្នលងមកើត
ទវីប មកើតមកាេះ មកើតសមុរទ ក៏មកើតជាភនំ ជាទវីប ជាមកាេះ ជាសមុរទមៅ។ សង្កេរមោក
តក់ ម្តងកនសងមពលមុនមានសភាពម្បបណ្ណ

សង្កេរមោកតក់ ម្តងមរកាយ

ក៏មាន
២៣

កបបកថ្វ

សភាពម្បបមនាេះ ឥតមានខុសគានមឡើយ។
កាលមបើទឹករសកចុេះមកដល់ ទីនឹងមកើតទវីបមហើ យ ពពុ េះទឹ កមនាេះមានរសម្ផអមកក
មកើតជាដី ដីម្ដលមកើតមឡើងមនាេះអម្ណ្ែតមលើទឹកឬដូចជាទឹកមោេះមៅែរោយអម្ណ្ែត
មលើទឹក។ ម្ផនដីមានរសមនាេះ មានសមបសរលអ មានកលន
ិ រកអូប មានរសម្ផអម មានសមបសរ
ដូចជាទឹកមោេះថ្វល

មានរសឆ្ងញ់ពិស្កដូចជាទឹកឃមំម្ស ដលោយមោយកូនឃមំស

បាយមធុបាយាសម្ដលមានទឹកតិច។

ការមកើតម្ផនដីមនាេះ

មានគុមពឈូកមួយមដើមដុេះមឡើងជាបុពវនិមមិត។ កនសងទីម

ទីម

ឬដូច

ធិបលល័ងមា កើតមុន

ធិបលល័ងមា នាេះ មបើមានរពេះពុ ទ ធ

១អងគនឹងឧបបតែមិ ឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូ កមានផ្លាម្តមួយ

(៤)

កបបមានសភាពម្បបមនេះ

មៅថ្វ “ស្ករកបប”។ មបើមានរពេះពុ ទ២
ធ អងគនឹងឧបបតែមិ ឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូ កមានផ្លា
ពី រ កបបមានសភាពម្បបមនាេះ មៅថ្វ “មណ្ឌកបប”។ មបើមានរពេះពុ ទ៣
ធ អងគនឹងឧបបតែិ
មឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូ កមានផ្លាបី កបបមានសភាពម្បបមនេះ មៅថ្វ “វរកបប”។ មបើ
មានរពេះពុ ទ៤
ធ អងគនឹងឧបបតែមិ ឡើងកនសងកបបមនាេះ ឈូ កមានផ្លាបួន កបបមានសភាពម្បប
មនេះ មៅថ្វ “ស្ករមណ្ឌកបប”។ មបើមានរពេះពុ ទ៥
ធ អងគនឹងឧបបតែមិ ឡើងកនសងកបបមនាេះ
ឈូ កមានផ្លារបាំ កបបមានសភាពម្បបមនេះ មៅថ្វ “ភទទកបប”។ មបើមិនមានរពេះពុ ទ ធ
នឹងឧបបតែមិ ឡើងកនសងកបបមនាេះមទ គាមនមដើមឈូ កដុេះជាបុពវនិមមិតមឡើយ កបបមានសភាព
ម្បបមនេះ មៅថ្វ “សុញ្ាកបប”។
ផ្លាឈូ កមនាេះ១កែី ២កែី ៣កែី ៤កែី ៥កែី មកើតមឡើងជាប់ គានម្តនឹងមដើមមួយដូចជា
ចមង្កាមននផ្លាកណ្ាិកា។
រគាមនាេះឯងសតវចេះុ មកអំពីរពហម មោកជាមរចើន មានសតវខលេះជាអនកមឡេះមឡាេះ
មឃើញដីមានរសឆ្ងញ់មនាេះ ក៏គត
ិ ថ្វ យី មអើមនេះជាអវីមអេះ! ក៏យកចងអសលនដឆាេះឹ យកដី
២៤

កបបកថ្វ

មានរសមនាេះមកលិទមធ មើល

រសដីក៏រជួតរជាបមៅសពវ សរនសសរមាប់ ទទួលនូវរស

មសចកែរី បាថ្វនកនសងរសក៏មកើតមានមឡើងដល់ សតវមនាេះ។ មានសតវដនទមទៀតយកតរមាប់
តម នាំគានយកចងអសលនដឆាេះឹ យកដីមានរសមកលិទភ
ធ ក
ល សមមើល រសដីក៏រជួករជាបមៅ
កនសងសរីរកាយរបស់ សតវមនាេះៗ។

លំោប់ មនាេះ

ម្ដលមានរសមកពូ តមធវជា
ើ ពំ នត
ូ មហើ យបរិមភាគ។
មានរសមហើ យ

សតវទំងឡាយក៏នាំគានកាយយកដី
កាលមបើសតវទំងមនាេះបរិមភាគដី

ពនលឺម្ដលភលមឺ ចញអំពីកាយននសតវទំងមនាេះ

ក៏ស្កបសូនយបាត់ មៅ

ងងឹតក៏មកើតមឡើង សតវទំងមនាេះមឃើញងងឹតក៏ភយ
័ ខាលចរគប់ ៗគាន។
រគាមនាេះសុរយ
ិ មណ្ឌល មានទទឹងនិងបមណ្ណ
ែ យ៥០មយាជន៍ ក៏មកើតមឡើងមដើមបី
កមាចត់ បង់នវូ ភ័យននសតវទំងមនាេះៗ

មឃើញសុរយ
ិ មណ្ឌលមហើ យមរតកអររីករាយនាំ

គានមៅថ្វ សុរយ
ិ ៈៗ។ រពេះអាទិតយមធវព
ើ នលឺកសង
ន មវោនថងមហើ យលិចបាត់ មៅ។ សតវទំង
មនាេះមកើតភ័យមែងមទៀតនិយាយគានថ្វ

មយើ ងបានពនលឺមហើ យ

ពនលឺមនាេះបាត់ មៅវិញ

មយើ ងបានពនលឺអវីមទៀតហន៎ !។
រគាមនាេះ ចនទមណ្ឌលមានទទឹងនិ ងបមណ្ណ
ែ យ៤៩មយាជន៍ក៏មកើតមឡើង។ សតវ
ទំងមនាេះបានមឃើញចនទមណ្ឌលមហើ យ មរតកអររីករាយនាំគានមៅថ្វ ចនទៈៗដូមចនេះ។
កាលមបើរពេះអាទិ តយរពេះចនទមកើតរបាកដមហើ យ ផ្លា យនកេតែឫកសក៏មកើតមឡើង មវោ
នថងនិងយប់ ក៏មកើតមឡើង, ១ម្ខនិងកនលេះម្ខក៏មកើតមឡើង, រដូវនិ ងឆ្នំក៏មកើតមឡើង, ភនរំ ពេះ
សុមមរ,ុ៍ ភនហ
ំ ិ មវនែ, ភនច
ំ កាវាឡ, ទវីបទំង៤និងសមុរទក៏មកើតមឡើងរបាកដ កនសងនថងមពញ
បូណ្៌មី

ម្ខផលគសណ្មិនមុនមិនមរកាយ

ដូចមានរបាប់ បញ្ញជក់ កសង
ន គមពីរវិសុទិម
ធ គគរគង់

អភិញ្ញានិមទទសថ្វៈ ត្ត ច ត្ោ អបុព វំ អចរិមំ ជគេណ្
ុ
បុ ណ្ណម៊ី ទិវត្សត្យវ
តុ ភវនតិ ដូមចនេះ។

២៥

កបបកថ្វ

កាលសតវទំងមនាេះបរិមភាគដីមានរស

យកដីជាចំណ្ីអាហារមហើ យសថិតមៅ

អស់ កាលជាយូ រអម្ងវង, មសចកែរី ង
ឹ បុឹងកនសងរាងកាយរបស់ សតវទំងមនាេះ ក៏មកើតមឡើង
ព័ ណ្៌សមបសរក៏ម្បលកៗគានរបាកដមឡើង។ សតវខលេះមានសមបសរលអ ខលេះមានសមបសរអារកក់ ។
ពួ កសតវម្ដលមានសមបសរលអ

មមើលង្កយពួ កសតវម្ដលមានសមបសរអារកក់ ថ្វៈ

ពួ ក

មយើ ងមានសមបសរលអ ជាងសតវពួកនុ៎ េះ មយើ ងរគាន់ មបើរបមសើរជាង, សតវពួកនុ៎ េះមានសមបសរ
អារកក់ អន់ ជាងពួ កមយើ ងៗ មិនរតូវរាប់ រកគួរសមនឹងពួ កសតវនេះុ មឡើយ។ កាលមបើសតវ
ទំងមនាេះមានមសចកែីរបកាន់ ខលួននិ ងការមមើលង្កយគានជាបចច័យមហើ យ ដីមានរសឆ្ងញ់
ពិ ស្កក៏វនា
ិ សស្កបសូនយអស់ មៅ។

លុេះដីមានរសវិនាសអស់ មហើ យបបបដកៈរកមរ

ម្ផនដីក៏មកើតរបាដកមឡើង។ រកមរម្ផនដីមនាេះមានសណ្ណ
ឋ នដូចជាផសិតកាលពស់ មាន
ព័ ណ្៌ដូចសបបិសុទឬ
ធ ដូចនវនីតសុទមា
ធ នរសឆ្ងញ់ពិស្កដូចទឹកឃមំស ម្ដលោយមោយ
កូនឃមំ។
ស
រគាមនាេះឯង សតវទំងមនាេះនាំគានបរិមភាគរកមរម្ផនដី យករកមរម្ផនដីជាចំណ្ី
អាហារ សថិតមៅអស់ កាលជាយូ រអម្ងវង។ កាលសតវទំងមនាេះ នាំគានបរិមភាគរកមរម្ផន
ដី ការរឹងបុឹងកនសងរាងកាយរបស់ សតវទំងមនាេះ ក៏មកើតមឡើងនរកម្លងមលើសរបមាណ្
ព័ ណ្៌សមបសរក៏ម្បលកៗគានរបាកដមឡើង។ ពួ កសតវទំងមនាេះមានមសចកែរី បកាន់ ខលួនមមើល
ង្កយគានដូចមុនមទៀត។ រកមរម្ផនដីក៏ស្កបសូនយអស់ មៅ វលលិម្មេះបទលត មាន
រសម្ផអមមកើតមឡើង វលលិមនាេះរបាកដដូចវលលិរតកួន មានសមបសរលអ មានកលន
ិ រកអូប មាន
រសឆ្ងញ់ មានសមបសរដូចសបបិសុទឬ
ធ ដូចនវនីតសុទ ធ មានរសដូចកូនឃមំោ
ស យមោយ
ទឹកឃមំ។
ស សតវទំងឡាយមនាេះក៏នាំគានបរិមភាគ យកវលលិបទលតមនាេះជាចំណ្ីអាហារ
សថិតមៅអស់ កាលជាយូ រអម្ងវង។ កាលសតវទំងមនាេះបរិមភាគវលលិបទលត ការរឹង

២៦

កបបកថ្វ

បុឹងននសរីរៈក៏មកើតរបាកដមឡើងមលើសរបមាណ្ ព័ ណ្៌សមបសរក៏ម្បលកៗគាន។ ពួ កសតវទំង
មនាេះមានមសចកែរី បកាន់ ខលួន មមើលង្កយគានដូចមុនមទៀត វលលិបទលតក៏ស្កបសូនយ
បាត់ មៅ។ រសូវស្កលីឆន
អិ ឯង ជារសូវគាមនកនទក់ គាមនអង្កាម សស្កអត មានកលន
ិ រកអូប
មានម្ផលមចញមកជាចមង្កាមមកើតរបាកដមឡើង។

សតវទំងឡាយនាំគានយករសូវស្កលី

រតង់ទីណ្ណបរិមភាគកនសងមវោរពឹ ក ដល់ មវោោងចរសូវដុេះមឡើងរតង់ទីមនាេះ នាំគានមក
បរិមភាគមទៀតឥតពិ បាកមដើរមៅរកទី ដនទមទៀតមឡើយ។ រគាមនាេះ សតវទំងឡាយ ក៏
បរិមភាគរសូវស្កលីឆន
អិ ឯង យករសូវមនាេះជាចំណ្ីអាហារ សថិតមៅអស់ កាលជាយូ រ
អម្ងវង។ កាលសតវទំងមនាេះនាំគានបរិមភាគរសូវមនាេះមហើ យ ការរឹងបុឹងននសរីរកាយក៏
មកើតមឡើងមលើសរបមាណ្

ទំងព័ ណ្៌សមបសរក៏ម្បលកៗគានរបាកដមឡើង

មុខដើមៅទំង

ឡាយក៏ម្បកឆ្លយជាទវរតូចទវរធំ សរមាប់ បមញ្ច ញនូវមូរតោមក មភទរបសស មភទរសី
ក៏មកើតរបាកដមឡើង។ ពួ ករសីៗសមលឹងមមើលពួ ករបសសៗសមលឹងមមើលពួ កស្តសែីហួសមវោ
តមរមកក៏មកើតមឡើង

មសចកែមី ៅែរកហាយមរ

េះតមរមកក៏របជុច
ើ េះុ កនសងកាយ។

មពលមនាេះសតវទំងឡាយនាំគានមសពមមថុនធមម មរ

តំងពី

េះមានរាគៈជាបចច័យ ។ សម័យមនាេះ

ពួ កសតវណ្ណបានមឃើញពួ កសតវម្ដលកំពុងមសពមមថុនធមម ក៏យកអាចម៍ដមី បាេះមៅ
ខលេះយកមផេះបាចមៅ

ខលេះយកអាចម៍មគាមបាេះមៅ

ខលេះក៏មជរសែីបមនាទសដល់ សតវម្ដល

កំពុងមសពមមថុនធមមមនាេះ។ កាលមបើសតវទំងមនាេះ ដល់ នវូ ភាពជាអនកមសពមមថុន
ធមមស៊ប់មហើ យ ក៏នាំគានមផែម
ើ មធវផ
ើ េះទ បិទបាំងការមសពអសទធមមតំងពី មពលមនាេះមក។
កនសងកាលជាខាងមរកាយមក

មានសតវពួកខលេះជាអនកខជិលរចអូសបានគិតយាង

មនេះថ្វៈ យី មអើ! អាតមអញមៅយករសូវកនសងមវោរពឹ កបរិមភាគបានម្តកនសងមវោរពឹ ក
មៅយកកនសងមវោោងច បរិមភាគបានម្តកនសងមពលោងច មៅមពញជាលំបាកអវីមមលេះ!

២៧

កបបកថ្វ

មណ្ាើយចុេះអញគួរម្តមៅយករសូវកនសងមវោរពឹ ក

មហើ យទុកបរិមភាគកនសងមវោោងច

ផងមទើបរសួល។ មវោមនាេះឯងមានសតវមួយរ ូបចូលមៅរកសតវមនាេះ និយាយបបួល
ថ្វៈ

ម្នសតវក៏ចមរមើនអនកចូលមក

មយើ ងនឹងមៅយករសូវស្កលីមកមធវជា
ើ អាហារ។

សតវមនាេះមឆលយ
ើ ថ្វ មណ្ាើយកុំ មយើ ងបានយកមកបរិមភាគរគប់ រគាន់ មហើ យ។ សតវម្ដល
មៅបបួលមនាេះ ឮដូមចានេះគិតមឃើញថ្វរសួល ក៏យកតរមាប់ តមមៅយករសូវមកទុក
បរិមភាគបានចំនន
ួ ជាពី រនថងក៏មាន បីនថងក៏មាន បួននថងក៏មាន មរចើននថងជាងមនេះក៏មាន។
លុេះសតវទំងមនាេះ

នាំគានមផែម
ើ បរិមភាគរសូវស្កលីម្ដលខលួនបានយកមកទុក

ដូមចានេះមហើ យ កនទក់រព
ំ ុ ័ ទអ
ធ ងារ អង្កាមរព
ំ ុ ័ ទអ
ធ ងារ ក៏មកើតមានមឡើង សូមបីកម្នលងម្ដលយក
រសូវមនាេះក៏ម្លងមានរសូវដុេះមទៀត។
រគាមនាេះឯង សតវទំងឡាយបានរបជុគា
ើ ន មហើ យនិយាយតអូញម្តអរថ្វៈ មានលគាន
មយើ ងទំងឡាយ ធម៌ោមកអារកក់ មកើតមឡើងដល់ មយើ ងមហើ យ ធម៌ោមកអារកក់ មកើត
របាកដដល់ សតវមហើ យ។ កាលពី មដើមពួ កមយើ ងជាអនកមកើតមោយ្នចិតែ មានបីតិ
ជាអាហារ មានពនលឺភមលឺ ចញអំពីកាយរតច់ ចរមៅតមអាកាសបានដូចបំណ្ង

ឥឡូវ

សូមបីម្តរសូវស្កលី ក៏មានកនទក់មានអង្កាម ទីម្ដលរចូតមហើ យម្លងដុេះមឡើងវិញ មរ

េះ

មហតុននធម៌ោមកមកើតដល់ មយើ ងទំងឡាយ មបើដមូ ចនេះមយើ ងគួរមយើ ងម្ចករសូវស្កលី
គាន ម្ចកទីដស
ី រមាប់ ោំរសូវដល់ គាននឹងគាន។ លំោប់ មនាេះឯងសតវទំងឡាយ ក៏នាំគាន
ម្ចករសូវស្កលី មបាេះរពំ ខ័ណ្ឌមោយខលួនៗ។ មវោមនាេះមានសតវមួយរ ូបជាតិអនកោមក
អារកក់ បានោក់ សំនចចំម្ណ្ករសូវរបស់ ខលួនទុក

លួចយកចំម្ណ្ករបស់ សតវដនទ

ម្ដលមគមិនបានឱ្យមកបរិមភាគ។ សតវទំងឡាយក៏ចាប់ សតវមនាេះ លុេះចាប់ បានមហើ យ
ក៏សែីបមនាទសថ្វៈ ឱ្!សតវមអើយឯងមធវអ
ើ ំមពើ អារកក់ ណ្ណស់ មិនគួរឯងោក់ សំនចចំម្ណ្ក

២៨

កបបកថ្វ

ខលួនទុក មហើ យលួចយកចំម្ណ្ករបស់ សតវដនទមកបរិមភាគមស្កេះ ឯងកុមំ ធវយា
ើ ងមនេះ
មទៀត។ មវោខាងមរកាយមកសតវមនាេះលួចមទៀតអស់ វារៈពី របីដង សតវទំងឡាយក៏
ចាប់ បានសតវមនាេះមទៀត លុេះចាប់ បានមហើ យក៏សែីបមនាទសជាមរចើន សតវខលេះទេះតប់ នឹង
នដ ខលេះវាយនឹងដើបង។ កនសងមពលមនាេះការលួចក៏មកើតរបាកដមឡើង, ការតិេះមដៀលក៏
មកើតរបាកដមឡើង, ការនិយាយកុហក, ការោក់ អាជា្ក៏មកើតរបាកដមឡើងកនសងមោក។
កនសងគមពីរទីឃនិ កាយ រតង់អគគញ្ាសូរតបាប់ ថ្វៈ កាលរពេះបរមរគូអរហនែសមពសទ ធ
គង់កសង
ន វតែបុញ្វរាម បានសម្មែងរបាប់ ដល់ ស្កមមណ្រពី ររ ូបថ្វៈ
អថត្ោ ត្ត វាត្សត្ោឋ សថ
ត សននិ បតឹ សុ សននិ បតិ ថ
វ អនុតថនឹសុ
បកា វត ត្ភា ធោម សត្តត សុ

តុ ភូថ យរត ហិ នាម អទិ នានទនំ

បញ្ជ
ញ យិ សសតិ គរោ បញ្ជ
ញ យិ សសតិ មុសាវាត្ទ បញ្ជ
ញ យិ សស តិ ទណា
ឌ ទនំ បញ្ជ
ញ យិ សសតិ យននន
ូ មយំ ឯកំ សតតំ សមមត្ននយាម ត្យា ត្នា សោមេ៊ីយិតពវំ េំត្យយយ សោមគរហិតពវំ គរត្ហយយ សោមបពាវត្ជតពវំ បពាវត្ជយយ មយំ បនសស សាល៊ី នំ ភាគំ អនុបបទសាោតិ អថត្ោ ត្ត វាត្សត្ោឋ
សថ
ត ...ដូមចនេះជាមដើម ។
មសចកែថ្វ
ី ៈ មានលវាមសដឋៈនិងភារទវជៈ រគាមនាេះឯងពួ កសតវទំងមនាេះមករបជុើ
គាន លុេះរបជុគា
ើ ន មហើ យក៏តូញ
អ ម្តអរថ្វៈ យី មអើហន៎? ធម៌ោមកទំងឡាយ មកើតរបាកដដល់
សតវទំងឡាយមហើ យ

មរ

េះថ្វការលួចរទពយមគក៏មកើតមឡើង

ការតិេះមដៀលក៏ មកើត

របាកដមឡើង ការនិយាយកុហកក៏មកើតរបាកដមឡើង ការោក់ អាជា្ក៏មកើតរបាកដមឡើង
មបើដូមចនេះគួរម្តមយើ ងសនមតសតវមានក់ ឱ្យជាអនកបមនាទសសតវម្ដលគួរបមនាទសតមមហតុ
ឱ្យតិេះមដៀលសតវម្ដលគួរតិេះមដៀលតមមហតុ ឱ្យបមណ្ែញសតវម្ដលគួរបមណ្ែញតម
២៩

កបបកថ្វ

មហតុ ឱ្យដល់ ពួកមយើ ង ចំម្ណ្កខាងពួ កមយើ ង រតូវជូនចំម្ណ្ករសូវស្កលីទំងឡាយ
ដល់ សតវមនាេះៗ មានលវាមសដឋនិងភារទវជៈ មទើបសតវមនាេះនាំគានចូលមៅរកសតវម្ដល
អនកមានរ ូបលអ គួររមិលមមើល គួររជេះថ្វល មានស័កធ
ែិ ំ គឺរពេះម

ធិសតវ។ លុេះចូលមៅ

ដល់ មហើ យបាននិយាយដូមចនេះថ្វ បពិ រតសតវដច
៏ មរមើន ចូលអនកបមនាទសសតវម្ដលគួរ
បមនាទសតមមហតុ ចូរអនកតិេះមដៀលសតវម្ដលគួរតិេះមដៀលតមមហតុ ចូរអនកបណ្ណ
ែ ញ
សតវម្ដលគួរបមណ្ែញតមមហតុចេះុ

ពួ កមយើ ងនឹងជូនចំម្ណ្ករសូវស្កលីទំងឡាយ

ដល់ អនក។
រពេះម

ធិសតវ បានទទួល

កយរបស់ សតវទំងមនាេះថ្វ រសួលមហើ យ។ តំងពី

មពលមនាេះមក ក៏បមនាទសសតវម្ដលគួរបមនាទស តិេះមដៀលសតវម្ដលគួរតិេះមដៀលឬ
បមណ្ែញមចញតមមហតុ។
ម

ពួ កសតវទំងមនាេះក៏បានជាចំម្ណ្ករសូវស្កលីដល់ រពេះ

ធិសតវរគប់ ៗគាន។ មហាជនក៏សនមតរពេះម

ធិសតវមនាេះថ្វ “មហាសនមត” ដូមចនេះ

មោយមានបទវិមរគាេះថ្វ មោជនសមមត្ថ’តិ >មោសមមត្ថ (សតវណ្ណ) ម្ដល
មហាជនសនមតមហើ យ (សតវមនាេះ) ម្មេះថ្វ មហាសមមតៈ សតវគម
ឺ ហាជនសនមត
មហើ យ,
ម

កយថ្វ មហាសនមតៈ មកើតមានតំងពី មពលមនាេះមក។ ពួ កសតវខលេះមៅ

ធិសតវមនាេះថ្វ ខតែយ
ិ ៈ ដូមចនេះក៏មាន មរ

េះរពេះម

ធិសតវមនាេះជាអធិបតីននម្រស

ទំងឡាយ មោយមានបទវិមរគាេះថ្វៈ ត្េថ
ត នំ អធិបត៊ី ’តិ >េតតិ ត្យា (សតវណ្ណ) ជា
អធិបតីននម្រសទំងឡាយ (សតវមនាេះ) ម្មេះ ខតែយ
ិ ៈ, សតវជាអធិបតីននម្រសទំង
ឡាយ
ម

កយថ្វ

ខតែយ
ិ ឬកសរត

ធិសតវថ្វ រាជា មរ

េះរពេះម

មានតំងពី មពលមនាេះមក។

ពួ កសតវខលេះមៅរពេះ

ធិសតវមនាេះ ញសំងសតវទំងឡាយឱ្យមពញចិតមែ ោយ

ធម៌ មានបទវិមរគាេះថ្វ ធត្មមន បត្រសំ រត្ញ្ជ ត៊ី ’តិ >ោជា (សតវណ្ណ) ញសង
ំ សតវ

៣០

កបបកថ្វ

ទំងឡាយដនទ ឱ្យមពញចិតមែ ោយធម៌ (សតវមនាេះ) ម្មេះថ្វ រាជា សតវអនកញសំងសតវ
ទំងឡាយដនទឱ្យមពញចិតមែ ោយធម៌,

កយថ្វ រាជា មានតំងពី មពលមនាេះមក។

មរឿងមនេះក៏ សមងេបម្តបុមណ្ាេះ, ចាប់ តំងពី មពលមនាេះមកមោកមចេះម្តមានមសចកែី
ចមរមើន ខ័យមឡើងជាមរចើនមលើកមរចើនរគា, នឹងទញយកមរឿងខ័យចុេះខ័យមឡើងមនាេះ
មកសម្មែងតមម្ដលមានមៅកនសងគមពីរទីឃនិកាយ រតង់ចកាវតែស
ិ ូរតដូចតមៅមនេះ។
កាលរពេះសមពសទប
ធ រមរគូគង់មៅកនសងនរពម្កបរមាតុោនគរ នាម្ដនមគធៈ។ សម័យ
មនាេះរពេះអងគរទង់សម្មែងរបាប់ ភក
ិ សទ
េ ំងឡាយថ្វៈ
ភូតបុ ព វំ ភិ កេត្វ ោជា ទលហ ត្នមិ នាម អត្ោសិ ចកក វតតិ ធមមិត្កា
ធមមោជា ចតុ រត្នាត វិជិថវឹ ជនបទោឋវវិកយបបត្ថ
ត សតត រតនសមនានគត្ថ។ តសសិោនិ សតត រតនានិ ...ដូមចនេះជាមដើម។
មសចកែថ្វ
ី ៈ មានលភិកសទ
េ ំងឡាយ កាលពី មរពងនាយមក មានរពេះរាជា១រពេះអងគ
រពេះនាមទលាមនមិ ជាមសែចចរកពតែិ រពេះអងគជាធមមិកធមមរាជ ជាឥសសរៈមលើម្ផនដីម្ដល
មានសមុរទទំង៤ជាទីបំផត
ុ ជាមសែចឈន េះសស្តង្កគម រទង់មានជនបទដល់ នវូ មសចកែមា
ី ំ
មួនស្កថពរ

រទង់បរិបូណ្៌មោយរតន៧របការ។

រគប់ រគងម្ផនដី

រពេះបាទទលាមនមិមនាេះរទងរតួតរត

ម្ដលមានស្កគរជារពំ របទល់ មនេះមោយធម៌ដម៏ សមើមិនបាច់ មរបើអាជា្

មិនបាច់ មរបើមរគឿងសស្តស្កែវ ុធ។

លុេះកាលកនលងមៅជាមរចើនរយមរចើន

រពេះបាទទលាមនមិរទង់រតស់ នឹងបុរសមានក់ ថ្វ

ន់ ឆ្នំ

មទើប

មបើអនកមឃើញចការតន៍ចយសតឃ្លលតចាកទី

កនសងកាលណ្ណ អនករតូវរបាប់ ដល់ មយើ ងកនសងកាលមនាេះ។ លុេះកាលកនលងមៅជាមរចើន

ន់

ឆ្នំ បុរសមនាេះបានមឃើញចការតន៍ឃ្លលតចាកទីក៏ចល
ូ មៅទូលដល់ រពេះបាទទលាមនមិ។
រគាមនាេះ រពេះបាទទលាមនមិរទង់មៅរពេះរាជកុមារជាបុរតចបងមក មហើ យរទង់

៣១

កបបកថ្វ

រតស់ ដមូ ចនេះថ្វ មានលកុមារមាសឪពុ ក ឮថ្វចការតន៍ទិពវរបស់ មយើ ងចយសតឃ្លលតចាកទី
មហើ យ, មសចកែមី នេះឪពុ កធាលប់ ឮថ្វ មបើចការតន៍ទិពវរបស់ មសែចចរកពតែអ
ិ ងគណ្ណចយសត
ចាកទីមហើ យ

តពី មនាេះមក

មសែចអងគមនាេះមិនរស់ មៅបានយូ រមឡើយ

មនុសសឪពុ កបានបរិមភាគម្ឆអតសាប់សាល់មហើ យ។

ឯកាមរបស់

សម័យមនេះជាសម័យម្ដលឪពុ ក

គួររកកាមជាទិពវវញ
ិ , មានលកុមារមាសឪពុ ក ចូរអនករគប់ រគងម្ផនដី ម្ដលមានសមុរទ
ជារពំ របទល់ មនេះចុេះ ឯឪពុ កនឹ ងមការសក់ ពុកមាត់ ពុកចង្កា មសលៀកដណ្ែប់ សំពត់ កាស្កវៈ មចញចាកផទេះចូលកាន់ ផួស
ន ។ លំោប់ មនាេះឯងរពេះបាទទលាមនមិរទង់លួងមោម
រពេះរាជបុរតចបង ឱ្យមរតកអរកនសងរាជសបបតែមិ ោយរបនពមហើ យ ក៏រទង់មចញចាករាជា
គារស្កថន ចូលមៅបួសជាឥសី។
កាលមបើរពេះរាជឥសីមទើបនឹងរទង់រពេះផនួសបាន៧នថង

ចការតន៍ទិពវក៏បាត់ មៅ។

លំោប់ មនាេះ មានបុរសមានក់ ចល
ូ មៅគាល់ រពេះរាជបុរតម្ដលមទើបនឹងបានមុទធភិមសក
ជាកសរតថមមី នាេះបានរកាបទូលថ្វ បពិ រតរពេះសមមតមិ ទព សូមរទង់រជាប តបិតចការតន៍
ទិ ពវបាត់ មៅមហើ យ។ រពេះរាជារទង់រពេះសណ្ណ
ែ ប់ មហើ យរទង់តូចរពេះរាជហឫទ័ យ មស្កយ
នូវមសចកែម
ី ិនសបាយ មទើបមសែចចូលមៅគាល់ រពេះរាជឥសីជាបិត

រកាបទូលថ្វៈ

បពិ រតរពេះសមមតមិ ទព សូមរទង់រជាប តបិតចការតន៍ទិពវបាត់ មៅមហើ យ។ រពេះរាជឥសី
រទង់រតស់ នឹងរពេះរាជបុរតថ្វ មានលបាកាលមបើចការតន៍បាត់ មៅមហើ យអនកកុត
ំ ច
ូ ចិតែ កុំ
អន់ ចត
ិ មែ ឡើយ អនកចូលរបរពឹ តច
ែ កាពតែវិ តែ (វតែរបស់ មសែចចរក) ដ៏របមសើរចុេះ, មបើអនក
បានរបរពឹ តល
ែ អហមត់ចត់ មហើ យចការតន៍ទិពវមានកាំមួយ

ន់ បរិបូណ្៌មោយអាការសពវ

រគប់ នឹងមកើតរបាកដដល់ បាម្ដលកក់ មកស្កមហើ យរកាឧមបាសថសីល សថិតមៅមលើ
របាស្កទកនសងនថង១៥ ជានថងឧមបាសថមនាេះឯង។ កសរតជារពេះរាជបុរតក៏ទល
ូ សួរចកាពតែិ

៣២

កបបកថ្វ

វតែនឹងរពេះរាជឥសីជាបិតៗ របាប់ ថ្វៈ មានលបាមបើដមូ ចានេះ អនកចូរអារស័យនូវធម៌ម្ត
មាង មហើ យមធវស
ើ កាារៈចំម
យកធម៌ជាទង់ជយ
័ ,

យកធម៌ជាស្កពន,

ទប់ ទល់ របកបមោយធម៌ ចំម
ពួ កជនចុេះចូល, ពួ ករ
រ

េះធម៌, មគារពធម៌, រាប់ អានធម៌, បូជាធម៌, មកាតម្រកងធម៌,
យកធម៌ជាអធិបតី,

េះជនខាងកនសងគឺបុរតភរិយា, ចំម

មានលបាអនកកុមំ ធវអ
ើ កុសលធម៌កសង
ន ម្ដនរបស់ អនកមឡើយ

មបើជនណ្ណកនសងម្ដនរបស់ អនកមិនមានរទពយ

មស្ករចចៈ

េះពួ កពល, ពួ កកសរត,

ហម ណ្៍គហបតី, ពួ កអនកនិគម, ពួ កអនកជនបទ, ពួ កសមណ្

ហម ណ្៍និងពួ ករមឹគបកសី។

សមណ្រ

ចាត់ ម្ចងនូវការរកា

អនកគបបីផល
ែ ់ រទពយដល់ ជនមនាេះ។

ហម ណ្៍ណ្ណមួយកនសងម្ដនរបស់ អនកជាអនកមិនរបមាទ
អនកគបបីចល
ូ មៅរកសមណ្រ

មបើ

តំងមៅកនសងខនែីនិង

ហម ណ្៍មនាេះសពវ ៗកាល

មហើ យស្កកសួរពី

អំមពើ ម្ដលរបកបមោយមទសនិ ងមិនរបកបមោយមទស អំមពើ ជាកុសលនិ ងអកុសល,
មបើអនកបានស្កែប់

កយរបស់ សមណ្រ

ហម ណ្៍មនាេះមហើ យ

អនកគបបីមវៀរនូវអំមពើ ជា

អកុសល មហើ យសមាទននូវអំមពើ ជាកុសល, មានលបាមនេះឯងជាវតែដរ៏ បមសើររបស់
មសែចចរក។
កសរតជារពេះរាជបុរត បានស្កែប់ ឱ្វាទរបស់ រាជឥសីជាបិតមហើ យ ក៏ខំរបរពឹ តែ
ចកាពតែវិ តែដរ៏ បមសើរមនាេះ បានកក់ រពេះមកស្ក សមាទនឧមបាសថ រទង់សថិតកនសងជាន់
របាស្កទខាងមលើ នានថង១៥ម្ដលជានថងឧមបាសថ។ មពលមនាេះចការតន៍ទិពវមានកាំមួយ
ន់ ក៏មកើតមទបើង រទង់ទតមឃើញមហើ យ មានរពេះតរមិេះថ្វៈ ចការតន៍ទិពវមកើតដល់ មសែច
អងគណ្ណ មសែចអងគមនាេះជាមសែចចរក ឱ្ហន៎ ! អាតមអញជាមសែចចរកមហើ យមតើ!។
រគាមនាេះរពេះរាជារទង់មរកាកចាកអាសនៈ មធវស
ើ ំពត់ ឧតែរាសងគៈ មឆៀងស្កមមាេង
រពេះហសថមឆវងកាន់ កណ្
ុ ឌ ី មាស រពេះហសថស្កែំរបស់ រពំ ចការតន៍ មហើ យអធិោធនថ្វ សូម

៣៣

កបបកថ្វ

ឲ្យចការតន៍ដច
៏ មរមើនរបរពឹ តមែ ៅ សូមឱ្យចការតន៍ដច
៏ មរមើនមានជ័យជមនេះចុេះ។ រគាមនាេះ
ចការតន៍ ក៏អម្ណ្ែតរតម្សតមៅកាន់ ទិសខាងមកើត មសែ ចចរកពតែិក៏អម្ណ្ែតមៅតមចកា រតន៍មនាេះរពមមោយចតុរងគមសនា។ មបើចការតន៍មៅរបតិស្កឋនមៅរបមទសណ្ណ មសែច
ក៏ចល
ូ មៅតំងរពេះរាជនិមវសន៍កសង
ន របមទសមនាេះ។

ឯមសែចជាសឹកសរតូវទំងឡាយ

ម្ដលសថិតមៅកនសងទិសខាងមកើត ក៏ចល
ូ មៅគាល់ រពេះបាទចរកពតែិ មហើ យរកាបបងគទ
ើ ល
ូ
ថ្វ

បពិ រតមហារាជទឹកដីរបស់ ខំ្សរពេះអងគជាទឹកដីរបស់ រពេះអងគ

សូមរពេះអងគមរបៀន

របមៅចុេះ។ រពេះបាទចរកពតែមា
ិ នរពេះបនទូលថ្វ អនកទំងឡាយមិនរតូវសមាលប់ សតវ, មិន
រតូវលួចរទពយមគ, មិនរតូវផឹកទឹករសវឹងមឡើយ ចូរបរិមភាគម្តរបស់ ម្ដលបរិមភាគ។
លំោប់ មនាេះ ចការតន៍ក៏អម្ណ្ែតឆលងសមុរទមៅកាន់ ទិសដនទមទៀតដរាបដល់ រគប់ ទិស
ទំង៤ រពេះបាទចរកពតែិក៏អម្ណ្ែតមៅតមមានទំនងដូចមុនទំងអស់ រទង់បស្តង្កាបសរតូវ
មលើម្ផនដីមានសមុរទជារពំ របទល់ ឱ្យសថិ តមៅកនសងសីល៥អស់ មហើ យ រទង់រតឡប់ មៅ
កាន់ រពេះរាជធានី វិញ ចការតន៍ ក៏អម្ណ្ែតមៅសថិតមៅកនសងរមបៀងននស្កោវិនិចឆ័យមទៀប
ទវររពេះបរមរាជវាំង
មរ

ងរ

ត។

សថិតមៅនឹងថាល់ហាក់ ដច
ូ ជាបាក់ មៅលបំភរលឺ ពេះបរមរាជវាំងឱ្យភលឺ

មសែចចរកពតែអ
ិ ងគមនេះដល់ ចាស់ រពេះអងគមៅ

បានរបគល់ រាជសមបតែិ

ដល់ រពេះរាជបុរតចបង តមដើមណ្ើ ររបមវណ្ី របស់ រពេះរាជបិត, កសរតមរកាយៗមកមចេះ
ម្តរបតិបតែយា
ិ ងមនេះដរាបអស់ ៦តំណ្មសែច, ដល់ មកមសែចទី៧ មិនបានរបតិបតែត
ិ ម
របមវណ្ី មនាេះមឡើយ

ចការតន៍ក៏មិនមកើតមឡើងដល់ មសែចអងគមនាេះ

មទើបរទង់មរបៀន

របមៅរបជាជនតមមយាបលរបស់ រពេះអងគ ទឹកដីរបជាជនក៏មិនបានសុខចមរមើនដូច
កាលមសែចមុនៗមឡើយ។
រគាមនាេះឯង ពួ កអាមាតយ, មហាមាតយ, ពួ កមហារា, ពួ កហម ដរើ ,ី ពួ កអនករកាទវរ

៣៤

កបបកថ្វ

និងពួ កអនកចិញ្ចឹមជីវត
ិ មោយមនែ ក៏របជុើគានចូលមៅរកាបទូលរពេះរាជាថ្វៈ បពិ រតរពេះ
សមមតមិ ទព ពួ កអនកជនបទមិនចមរមើនមសមើនឹងរពេះរាជាជាន់ មដើមម្ដលរបរពឹ តច
ែ កាពតែិ
វតែដរ៏ បមសើរមនាេះមឡើយ, បពិ រតរពេះសមមតមិ ទព ពួ កខ្ំរស ពេះអងគសុទម្ធ តមចេះចាំនវូ ចកាពតែិ
វតែ សូមរពេះអងគសួរខ្ំរស ពេះអងគចេះុ ខ្ំសរពេះអងគនឹងពាករថ្វវយ។ កាលមនាេះរពេះរាជារទង់
សួរនូវចកាពតែវិ តែនឹងពួ កជនទំងមនាេះៗ ក៏បានពាករថ្វវយ។ រពេះរាជាកាលមបើបាន
សវនាការពាករណ្៍ របស់ ពួកជនមនាេះមហើ យ
រគងរបកបមោយធម៌វញ
ិ

ក៏ រទង់ចាត់ ម្ចងនូវការរកាទប់ ទល់ រគប់

ម្តរទង់មិនបានរពេះរាជទនរទពយដល់ ពួកអនកខសត់ រទពយ

មឡើយ។ កាលមបើដមូ ចានេះមហើ យមសចកែទ
ី ័លរកក៏មានមរចើនមឡើង។ កាលមបើមសចកែទ
ី ័ល
រកមកើតមានមរចើនមហើ យ

មានបុរសមានក់ កាន់ យករទពយរបស់ ជនដនទម្ដលមៅថ្វ

លួច, ពួ ករាជបុរតចាប់ បុរសមនាេះបាន នាំយកមៅថ្វវយមសែច មហើ យទូលតមដើមណ្ើ រ
មរឿង។ រពេះរាជារតស់ សួរបុរសមនាេះថ្វ អនកឯងលួចរទពយមគម្មនឬ?, រកាបទូលរពេះ
អងគលួចមគម្មន, មហតុអីបានជាលួច?, បានជាទូលរពេះបងគល
ើ ួចមរ

េះមិនមានរបស់

នឹងចិញ្ចឹមជីវត
ិ ។ លំោប់ មនាេះរពេះរាជារទង់រពេះរាជទនរទពយដល់ បុរសមនាេះ មហើ យ
រទង់រតស់ បង្កគប់ ថ្វ អនកចូលយករទពយមនេះមៅចិញ្ចឹមជីវត
ិ ខលួនផង ចិញ្ចឹមមាតបិត
បុរតភរិយាផង ចូរមធវទ
ើ កេណ្ណ
ិ
ទនចំម

េះសមណ្រ

ហម ណ្៍ទំងឡាយផង។ បុរសមនាេះ

ក៏ទទួលរបតិបតែត
ិ មរពេះរាជឱ្ង្ការ។ កាលជាខាងមរកាយមក ពួ កមនុសសទំងឡាយ
បានឮថ្វ រពេះរាជារទង់រពេះរាជទនរទពយដល់ មនុសសម្ដលលួចរទពយមគដូមចានេះ ក៏នាំ
គានលួ ចរទពយរបស់ ជនដនទកាន់ ម្តមរចើនមឡើងៗ។ (អកុសលកមមបថក៏ ចាប់ កំមណ្ើ តមកើត
មឡើងមទៀតកនសងមោកតំងពី កាលមនាេះមក)។ លំោប់ មនាេះបុរសលួចរទពយមគ ពួ ករាជ
បុរសចាប់ បាននាំយកមៅថ្វវយមសែច។ រពេះរាជារទង់រតស់ សួរបុរសមនាេះៗ ក៏រកាប

៣៥

កបបកថ្វ

ទូលតមដើមណ្ើ រដូចបុរសអនកលួចមុនៗ។ មវោមនាេះរពេះរាជារទង់រតិេះរិេះថ្វៈ មបើអាតម
អញមៅម្តឱ្យរទពយដល់ អនកលួចមទៀត អំណ្ឹេះតមៅមុខអទិនានទននឹងរឹងរឹតម្តចមរមើន
មឡើងកនសងមោក មបើដមូ ចានេះអាតមអញផ្លចញ់ផ្លចលកាត់ កាលពួ កអនកលួចមចញ។ រពេះ
រាជាក៏រតស់ បង្កគប់ រាជបុរសថ្វៈ ម្ន! របម្សែង អនកទំងឡាយចូរចងស្កលបមសកបុរស
មនាេះឱ្យជាប់

មហើ យមការកាលឱ្យរលីងទូងសគរនាំបមណ្ែើរសពវ រចកលាក រ ួចនាំមចញ

មៅតមទវរនគរខាងតបូង មហើ យកាត់ កាលវាមចញ។ រាជបុរសបានមធវត
ើ មរពេះរាជ
អាជា្,

មនុសសទំងឡាយបានឮដើណ្ឹងថ្វ

រពេះរាជារទង់បង្កគប់ ឱ្យកាត់ កាលជនអនក

លួចរទពយដូមចានេះ ក៏នាំគានមធវមើ រគឿងសស្តស្កែវ ុធដ៏មុតកាល មហើ យនាំគានបលន់កាប់ សមាលប់ អនក
រសសកខលេះ អនកនិគមខលេះ អនកនគរខលេះ អនកមដើរផលូវខលេះ អូសយករបស់ ជនទំងឡាយមនាេះ
មហើ យកាប់ សមាលប់ មទៀត បាណ្ណតិបាតក៏ មកើតមឡើងកនសងមោកនាមវោមនាេះ។
កាលមបើរពេះរាជាមិនរពេះរាជទនរទពយដល់ ជនអនកគាមនរទពយមហើ យ អទិនានទន
ក៏មានមរចើនមឡើង, បាណ្ណតិបាតក៏មានមរចើនមឡើង។ តមកមានបុរសមានក់ លួចរទពយជន
ដនទ រាជបុរសចាប់ បាននាំមកថ្វវយរពេះរាជាៗរតស់ សួរបុរសមនាេះៗ មិនហា
៊ នមឆលយ
ើ
តមពិ តខាលចម្រកងរពេះរាជាសមាលប់ ក៏មធវជា
ើ កុហកថ្វមិនបានលួចមទ, មុស្កវាទក៏មកើត
មានមឡើង។ កាលមបើមស្ក
ុ វាទមកើតមានមឡើង ពរ៤របការ គឺអាយុ វណ្ាៈ សុខៈ ពលៈ
របស់ សតវក៏ថយចុេះមក, មនុសសម្ដលមានអាយុ ១ម្សនឆ្នំថយមៅរតឹមម្ត៨ហមឺ នឆ្នំ។
លុេះកនលងកាលយូ រមៅក៏ថយចុេះមៅរតឹមម្ត៤ហមឺ នឆ្នំមនាេះ
ឆ្នំ។

ពួ កមនុសសម្ដលមានអាយុ ២ហមឺ នឆ្នំមនាេះ

ថយចុេះមៅរតឹមម្ត២ហមឺ ន

មានបុរសមានក់ លួចរទពយមគ

មាន

បុរសមានក់ មទៀតសអ ប់បុរសមនាេះ មៅទូលញសេះញង់រពេះរាជាឱ្យចាប់ បុរសម្ដលលួចមនាេះ,
បិសុណ្ណវាចាក៏មកើតមានមឡើង។ កូនរបស់ បុរសម្ដលមានអាយុ ២ហមឺ នឆ្នំមនាេះ ក៏ថយ

៣៦

កបបកថ្វ

ចុេះមៅរតឹមម្តអាយុ ១ហមឹ នឆ្នំ។ ពួ កមនុសសម្ដលមានអាយុ ១ហមឺ នឆ្នំមនាេះខលេះមានព័ ណ្៌
សមបសរលអ ខលេះអារកក់ ពួ កអនកមានព័ ណ្៌សមបសរអារកក់ រសឡាញ់ពួកអនកមានព័ ណ្៌សមបសរ
លអ ក៏របរពឹ តមែ ធវម
ើ ិចាឆចារកនសងបុរតភរិយារបស់ ជនអនកដនទ, កាមមសុមិចាឆចារក៏មកើតមាន
មឡើង។ កូនរបស់ ជនអនកមានអាយុ ១ហមឺ នឆ្នំមនាេះក៏ថយចុេះមៅរតឹមម្តអាយុ ៥
វិញ។ កនសងមពលម្ដលពួ កមនុសសមានអាយុ ៥

ន់ ឆ្នំមនាេះ ធម៌២របការគឺៈ ផរ ុសវាចា

និងសមជបបោបៈមកើតមានមឡើង។ កូនរបស់ ជនអនកមានអាយុ ៥
មៅរតឹមម្តអាយុ ២

ន់ ឆ្នំវញ
ិ

ន់ ឆ្នំ

ធម៌មយ
ួ មទៀត

ន់ ឆ្នំមនាេះក៏ថយចុេះ

គឺមិចាឆទិដក
ធិ ៏មកើតមានមឡើងកនសងពួ ក

មនុសសជើនាន់ មនាេះ។
បញ្ជ
ជ ក់ ត្សចកត៊ី
អកុសលកមមបថទំង១០ម្ដលមកើតមានមឡើងកនសងមោក

មិនម្មនមកើតមរៀងគាន

ដូចខាងម្ផនកកុសលកមមបថមទ មកើតយាងមនេះគឺៈ
១—អទិនានទន

៦—ផរ ុសវាចា

២—បាណ្ណតិបាត

៧—សមជបបោបៈ

៣—មុស្កវាទ

៨—អភិជា

៤—បិសុណ្ណវាចា

៩—ពាបាទ

៥—កាមមសុមិចាឆចារ

១០—មិចាឆទិដធិ

ោងកុ សលត្កើ តយា
៉ោ ងត្នោះ
១—មវៀរចាកបាណ្ណតិបាត

៦—មវៀរចាកផរ ុសវាចា

២—មវៀរអទិនានទន

៧—មវៀរសមជបបោបៈ

៣—មវៀរកាមមសុមិចាឆចារ

៨—មវៀរអភិជា
៣៧
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៤—មវៀរចាកមុស្កវាទ

៩—មវៀរចាកពាបាទ

៥—មវៀរបិសុណ្ណវាចា

១០—មវៀរមិចាឆទិដ។
ធិ

កាលមបើអកុសលកមមបថទំង១០មកើតមរចើនកនសងមោកមហើ យ, កូនរបស់ ជនអនក
មានអាយុ ១

ន់ ឆ្នំមនាេះ ក៏ថយចុេះមៅម្តអាយុ ៥រយឆ្នំ។ កនសងមពលមនាេះធម៌អារកក់ ៣

យាងមកើតមឡើងមទៀតគឺៈ
១—អធមមោគឺៈ មរតករតអាលខុសគនលងធម៌ គឺមនុសសមានតមរមកកនសងមាត
បិត, មាែយធំឪពុ កធំ, មាែយមីង ឪពុ កមានិងបងបអូនបមងាត
ើ របស់ ខលួន ។
២—វិសមត្លាភឺៈ ចង់បានហួ សរបមាណ្ ចង់បានឥតរបបគឺៈ របស់ ម្ដលមិន
គួរខលួនបានក៏ ចង់បានម្ដរ មៅរសសកឯមណ្ណេះចង់បានរបស់ រសសកឯមណ្េះ មៅនគរឯមណ្ណេះ
ចង់បាននគរឯមណ្េះ...។
៣—មិ ចឆធមមឺៈ

របាថ្វនខុសគនលងធម៌

បានដល់ តមរមករបស់ បុរសកនសងបុរស

តមរមករបស់ ស្តសែីកសង
ន ស្តសែី ។
កាលមបើធម៌ទំង៣មនេះចមរមើនមឡើងមហើ យ កូនរបស់ ជនអនកមានអាយុ ៥រយឆ្នំ
ក៏ថយចុេះមៅម្តអាយុ ២៥០ឆ្នំ។ មពលមនាេះមនុសសមិនសូវមចេះមគារពមាតបិត រគូ
អាចារយ ចាស់ រពឹ ទធចារយមឡើយ អាយុ ក៏មចេះម្តថយចុេះមកមៅរតឹម ១០០ឆ្នំ, កនសងរយៈ
កាលអាយុ ១០០ឆ្នំមនេះ រពេះសមពសទប
ធ រមរគូរបស់ មយើ ងរទង់មសែចចុេះចាកស្កថនតុសិត មក
ចាប់ បដិសនធិកនសងនផទនននាងសិរម
ី ហាមាយាជាអឃ៌ អគគមទពី របស់ រពេះបាទសិរស
ី ុមទធទនៈ
នារកសងកបិលព័ សែស រទង់មចញបពវ ជាជបានរតស់ ជារពេះពុ ទ,ធ រពេះអងគរទង់បរិនិ វ នកនសង
រពេះជនមគរមប់ ៨០ឆ្នំ, បានរបតិស្កឋនរពេះពុ ទស្ក
ធ សនាទុក៥
មនេះរពេះពុ ទស្ក
ធ សនាគនលងមៅអស់ ២៤៩៥ឆ្នំមហើ យ

ន់ ឆ្នំតមកមទៀត។ ឥឡូវ

អាយុ របស់ មនុសសសពវ នថងមនេះ
៣៨
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ថយចុេះមៅម្តជាង៧៤មទ, មរ

េះមានកបួនឱ្យគិតថ្វ មបើឆ្នំកនលងមៅ១០០ឆ្នំអាយុ កយ
េ័

របស់ មនុសសថយអស់ ១ឆ្នំ ។
ការថយចុេះអាយុ របស់ មនុសសសពវ នថងមនេះមិនទន់ ដល់ មទ

មៅមានខ័យមៅ

មរៀនដរាបដល់ មនុសសមានអាយុ រតឹមម្ត១០ឆ្នំ, ដូចមានរពេះពុ ទដ
ធ កា
ី សម្មែង មានមៅ
កនសងគមពីរទីឃនិ កាយថ្វៈ
ភវិសសតិ ភិ កេត្វ ត្សា សមត្យា យំ ឥត្មសំ មនុសានំ ទសាវសាយុកា បុ ថ
ត ភវិសសតិ ...ដូមចានេះជាមដើម។
មសចកែថ្វ
ី ៈ មានលភិកសទ
េ ំងឡាយ តមៅខាងមុខ នឹងមានសម័យម្ដលកូនរបស់
មនុសសទំងមនេះមានអាយុ ១០ឆ្នំ

កាលមបើមនុសសមានអាយុ ១០ឆ្នំ

ពួ កនាងកុមារិកា

មានអាយុ ៥ឆ្នំនឹងលមមឱ្យមានបែី មានលភិកសទ
េ ំងឡាយកាលមបើមនុសសមានអាយុ ១០ឆ្នំ
រសដ៏របមសើរ គឺទឹកឃមំស ទឹកមោេះខាប់ មរបង ទឹកអំមៅ អំបិល នឹងបាត់ អស់ មៅ មនុសស
ទំងឡាយសុីម្តមមមម្គលលក យកមមមម្គលលកជាអាហារ, កុសលកមមបថទំង១០
ស្កបសូនយអស់ មៅ អកុសលកមមបថចមរមើនមឡើង។ ជនអនកមគារពមាតបិតជាមដើម
បាត់ អស់ មៅ មនុសសកនសងមោកកាលហានមិនស្កគល់ ខុសរតូវដូចសតវតរិ ចាឆន នឹងមកើត
អនែរធានមួយយាងធំកសង
ន រយៈកាលមនាេះឯង មៅថ្វមកើតសតថនរែ កបប មនុសសទំងអស់
កនសងមោករតូវវិនាសមោយមរគឿងសស្តស្កែវ ុធ។

កនសងមពលម្ដលមកើតសតថនរែ កបបមនាេះ

មនុសសមានមរគឿងសស្តស្កែវ ុធរគប់ នដ មឃើញមនុសសដូចគាន ដូចរ

ននរពមឃើ ញរមឹគ

គឺមាតបិតមឃើញកូនៗមឃើញមាតបិត មកើតមសចកែមី រកាធខឹងសទសេះមដញកាប់ គាន កនសង
រវាង៧នថងកនលងមៅ

មានមនុសសខលេះម្ដលរត់ រ ួចមៅពួ នកនសងនរពសាតជាមដើម

នាំគាន

មចញមកវិញមដើរស្កាត់ រកគាន កនសងរសសកជនបទមួយៗមានពី របីនាក់ លុេះជួបគានមហើ យក៏

៣៩

កបបកថ្វ

ឱ្បគានមៅវិញមៅមកនិយាយរាក់ ទក់ រកគាន មានចិតរែ សឡាញ់គានដូចបងបអូនបមងាត
ើ ។
ការមកើតសតថនរែ កបបមនេះ
៦.៥០០ឆ្នំមទៀតមទដល់ មហើ យ

មបើគត
ិ ពី រតឹម

ព.ស.២៤៩៥

មនេះមៅមៅម្តជាង

(សូមគិតមដញមមើលតមម្ដលកនលងមៅ១០០ឆ្នំថយ

អស់ ១ឆ្នំ)។
ឯមនុសសម្ដលសល់ មៅទំងបុនាមន កាលមបើបានជួបគានមហើ យក៏ជន
ើ ំគា
ុ ន ថ្វៈ ពួ ក
មនុសសម្ដលវិនាសសូនយកនសងមោកយាងមនេះ មកម្តអំពីការរបរពឹ តអ
ែិ កុសលធម៌ មបើ
ដូមចានេះមានម្តពួ កមយើ ងនាំគានរបរពឹ តក
ែ ុសលធម៌វញ
ិ
មតើគរួ របរពឹ តដ
ែ ច
ូ មមែច? មណ្ាើយ
ចុេះពួ កមយើ ងគួរមវៀរចាកបាណ្ណតិបាត

មរ

េះសតវទំងអស់ កសង
ន មោកសុទម្ធ តចង់រស់

រគប់ គាន មបើមយើ ងសមាលប់ មគ មយើ ងរតូវម្តស្កលប់ ដច
ូ មគវិញមិនខាន។ លុេះគិតដូមចានេះ
មហើ យក៏នាំគានតមមិនសមាលប់ សតវទំងពួ ង,

កុសលកមមបទទី ១

ក៏មកើតមានមឡើងកនសង

មោកនាមវោមនាេះមឡើងវិញ ។ កូនរបស់ មនុសសអនកមានអាយុ ១០ឆ្នំមនាេះក៏ មានអាយុ
(៥)

មឡើងដល់ ២០ឆ្នំមទើបស្កលប់ ។ លុេះកនលងកាលយូ រមៅ ពួ កមនុសសទំងមនាេះមានមសចកែី
រតិេះរិេះថ្វ ពួ កមយើ ងម្ដលចមរមើនអាយុ មឡើងវិញមរ

េះម្តរកានូវកុសលធម៌ មបើដមូ ចនេះ

មយើ ងនាំគានរកានូវកុសលធម៌មនាេះឱ្យមរចើននរកម្លងមឡើងមទៀត។ ពួ កមនុសសទំងមនាេះ
បាននាំគានរកាកុសលកមមបថមែងមួយៗដរាបដល់ រគប់ ទំង ១០

អាយុ ក៏មចេះម្តចមរមើន

មឡើងជាមទវភាគដរាបដល់ មនុសសមានអាយុ ៨ហមឺ នឆ្នំ ។ ពួ កមនុសសម្ដលមានអាយុ ៨
(៦)

ហមឺ នឆ្នំមនាេះ

នាងកុមារិកាមានអាយុ ៥រយឆ្នំមទើបលមមឱ្យមានស្កវមី។

អា

ធរបស់

មនុសសកនសងជើនាន់ មនាេះមានម្ត៣គឺ ចំណ្ង់កសង
ន អាហារ១, បរិមភាគអាហារមិនបាន១,
មសចកែរី គាំរគាននរាងកាយ១។ កាលមនុសសមានអាយុ ៨ហមឺ នឆ្នំមនាេះជមពូទីប
វ មនេះ ជា
ទវីបសែសកសែមភធទ
ំ ោ
ូ យមានរសសក និគម រាជធានីតៗ គានមួយរយៈមាន់ មហើ រធាលក់ មពញ

៤០

កបបកថ្វ

មៅមោយមនុសសរកចមនាលេះគាមន ដូចជាអវិចន
ី រក ពុំ មនាេះមស្កតដូចជានរពបបុសឬនរព
រាំងភន។
ំ

រកសង

រាណ្សីសពវ នថងមនេះ

ជមពូទីប
វ មនេះមាននគរចំនន
ួ ៨ហមឺ ន៤

ម្របម្មេះជាមកតុមតីរាជធានីមៅវិញ។

ន់

មាននគរមកតុមតីជារបធាន

កនសង

មានមហារាជ

មួយរពេះអងគរពេះនាម សងេៈ មកើតកនសងនគរមកតុមតីមនាេះឯង ជាមសែចចរកពតែិ ជាឥសសរៈ
មលើម្ផនដីម្ដលមានសមុរទទំង៤ជារពំ របទល់
មោយម្កវ៧របការ។

លុេះកាលកនលងយូ រមៅ

រទង់ឧបបតែមិ ឡើងកនសងមោក,

រទង់មានជនបទសថិតមសថរបរិបូណ្៌
រពេះមានរពេះភាគរទង់នាមមមមតយយៈ

ឧបបតែមិ កើតកនសងរតកូលរ

ហម ណ្៍ម្ដលធំកសង
ន នគរមកតុមតី

មនាេះឯង, មាតរបស់ រពេះអងគរពេះនាមរពហម វតី បិតរពេះនាមសុរពហាម។ សម័យមនាេះ
មនុសសមោកបរិបូណ្៌មោយសុ ខភាពរគប់ យាងហាក់ បីដូចជាមៅកនសងស្កថនសួ គ៌។ រពេះ
សមពសទរធ ពេះនាមមមមតយយៈ មនាេះមានរពេះជនមម្វងចំនន
ួ ៨ហមឺ នឆ្នំមទើបបរិនិ វ ន។
កាលម្ដលរពេះសមពសទរធ ពេះនាម មមមតយយៈ បរិនិ វ នមហើ យ កនលងកាលយូ រ
បនែិចមៅមទៀត ភទទកបបម្ផនដីមយើ ងមនេះដល់ កំមណ្ើ តអាយុ មហើ យរតូវមភលើងមឆេះរំមោយ
ឱ្យវិនាសកនសងសម័យមនាេះឯង។ មរ

េះមហតុមនាេះសូ មពុ ទមា
ធ មកជនទំងឡាយខំ បំមពញ

កុសលធម៌រគប់ ៗគានកុខា
ំ ន។
ចប់ កបបកថ្វមោយសមងេប
រពេះបាឡាត់ ឧតែមលិខិត សុ ង-សុ៊ី វ
សិ ទត្ធ ថ
ថ
រគូបមរងៀនបាលីមៅវតែលង្កា
រកសងភនមំ ពញ

៤១

កបបកថ្វ

ត្លេត្យាង
១—
មរ

កយថ្វ ចកាវាឡ គឺមោកធាតុ ទី រទរទង់មោក បានជាមៅថ្វ ចកាវាឡ

េះមានភនព
ំ ័ ទជ
ធ វុើ ញ
ិ ដូចជាកង់រមទេះ។
២—មួយមយាជន៍របម្វង៤គាវ ុត ១គាវ ុតរបម្វង៨០ឧសភ, ១ឧសភរបម្វង២៥

ពាម; គិតមៅ១មយាជន៍របម្វង៨

ន់ ពាម។

៣—សតវនរកស្កលប់ កសង
ន មពលម្ដលរពេះអាទិតយទី៧មកើតមឡើង។
៤—ន័យខលេះថ្វ កនសងផ្លាឈូ កមនាេះមានមរគឿងបរិកាេរទំង៨, កាលផ្លាឈូ កមនាេះ
មកើតមឡើង

មហារពហម ចេះុ មកកាច់ យកមៅទុកមៅរពហម មោក

ដល់ រពេះពុ ទមធ ចញ

បពវ ជាជយកមកថ្វវយ?។
៥—ន័យខលេះថ្វ មៅមវោម្ដលសតវទំងមនាេះបានរកាកុសលកមមបថទី ១មហើ យ
មានមភលៀងធាលក់ ចេះុ មកជាខាលំង នាំស្កកសពទមាលក់ មៅកនសងទមនលសមុរទ មហើ យមានផ្លាទិពវ
ធាលក់ ចេះុ ជាមរចើន។
៦—ន័យខលេះថ្វមឡើងដល់ អាយុ ១អសមងេយយឆ្នំ មទើបថយមកវិញ។

រស្កវរជាវមោយៈ ថាច់ សុតឹម

៤២

