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ធម្មរចុិត្ថេរាបទាន 

(ររឿងរមឃតាបសជាមិរររបស់សុរមធបណ្ឌិ រ) 

 
 កាលណា រពះជិនសិរសីមពុទ្ធជាម្ចា ស់ រពះនាមទី្បងករៈ រទ្ង់ពាករនូវរពះសុរមធ
តាបសថា សុរមធតាបសរនះ នឹងបានរតាស់ជារពះពុទ្ធ កនុងអបររិមយយកបប (កបបរាប់មិន
បាន) អពីំកបបរនះ ។  

រពះម្ចតាបបរងកើរននរពះពុទ្ធរនះរពះនាមម្ចយា រពះបិតារពះនាមសុរធធ ទ្នៈ សុរមធ
តាបសរនះ នឹងបានរតាស់ជារពះពុទ្ធរពះនាមរោរមៈ ។  

សុរមធតាបសរនះ រមកល់ទុ្កនូវរសចកតពីាយាមរ ើយ រធវើនូវទុ្កករកិរយិា នឹងបាន
រតាស់ដឹងជារពះសមពុទ្ធ ម្ចនយសធ ំររកាមមលប់ននអសសរថរពឹកស ។  

ភិកខុ រ ម្ ះឧបរិសសៈ ១ រ ម្ ះរកាលិរៈ ១ នឹងបានជាសាវក័ដ៏របរសើរ ភិកខុជាអនក
ឧបដ្ឋា កម្ចននាមថា អាននទ នឹងបររមើនូវរពះជិនរសីអងគរនះ ។ 



(ររឿងរមឃតាបសជាមិរររបស់សុរមធបណ្ឌិ រ) 
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ភិកខុ នីរ ម្ ះរេម្ច ១ រ ម្ ះឧបបលវណាា  ១ នឹងបានជាសាវកិាដ៏របរសើរ គ បរី
រ ម្ ះចិរតៈ ១ រ ម្ ះអាឡវកៈ ១ នឹងបានជាឧបាសកដ៏របរសើរ ។  

នាងេុជជុរតរា ១ នាងននទម្ចតា ១ នឹងបានជាឧបាសិកាដ៏របរសើរ រដើមរ ើសរម្ចប់
រតាស់ដឹងននអនករបាជញអងគរនះ រគរៅថា អសសរថរពឹកស ។  

ពួកមនុសសនិងរទ្វតា បានឮរពះពុទ្ធដីការនះ ននរពះពុទ្ធជាបុគគលស្សវងរកនូវគុណ្ដ៏
ធ ំឥរម្ចនបុគគលណារសើ ម ក៏ម្ចនចិរតរកីរាយ នាោំន រធវើអញ្ជលីនមសាក រ ។ 

បពិរររពះមហាមុនី កាលរនាះ េញុជំាម្ចណ្ព រ ម្ ះរមឃ អនកសិការបនព បាន
ឮពាកយពាករណ៍្ដ៏របរសើរ ននសុរមធតាបស ។  

េញុសំនិទ្ធសាន លនឹងសុរមធតាបស ម្ចនករុណាជាលរំៅ េញុក៏ំបានបួសតាមតាបស ជាអនក
ម្ចនពាយាម ស្ដលរទ្ង់ផនួសរនាះ ។  

េញុសំរងួមកនុងបាដិរម្ចកខផង កនុងឥន្រនទិយធងំ ៥ ផង ម្ចនអាជីវៈដ៏បរសុិទ្ធ ម្ចនសរិ ជា
អនករបាជញ ជាអនករធវើតាមពាកយររបៀបរបរៅរបស់រពះជិនរសី ។ 

កាលេញុរំនាះជាមួយបាបមិររណាមួយ ក៏បានរបកបកនុងអនាចាររ ើយ ឃ្លល រចាកផលូវដ៏
លអ  ។  

េញុជំាអនកលុះកនុងអណំាចវរិកកៈ បានរចៀសរចញអពីំសាសនា រវលាររកាយមក េញុបំាន
របកបរដ្ឋយបាបមិរតអារកក់រនាះរទ្ៀរ ក៏របរពឹរតរធវើនូវម្ចរុឃ្លរ ។   

េញុមំ្ចនចិរតរបទូ្សត បានរធវើអននតរយិកមម គឺសម្ចល ប់ម្ចតា េញុចំយុរអពីំអរតភាពរនាះ បាន
រៅរកើរកនុងមហាអវចិីនរក ក៏អារកក់នរករពក ។  

េញុ រំៅរកើរកនុងអសុរកាយ ដល់នូវរសចកតីទុ្កខ អរនាទ លរៅអស់កាលជាយូរអស្ងវង ស្លង
បានរឃើញរពះសុរមធតាបស ជាអនករបាជញរបរសើរជាងជន ។  
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កនុងកបបរនះ េញុបំានរកើរជាររីសមុរទ្ រ ម្ ះរិមិងគលៈ បានរឃើញសរំៅកនុងសាគរ ក៏
ចូលរៅជិររដើមបអីាហារ ។  

ពាណិ្ជធងំឡាយ បានរឃើញេញុ រំ ើយ ក៏ម្ចនរសចកតីភិរភ័យ បាននាោំន រលឹំកគុណ្ 
ននរពះពុទ្ធដ៏របរសើរ ថារោរមៈៗ ដូរចនះ េញុ ក៏ំបានឮសរំឡងគឹកកងខ្ល ងំ ស្ដលពួកពាណិ្ជ
ធងំរនាះរពាលរ ើយ ។  

េញុ រំលឹករឃើញនូវសញ្ញា អពីំរដើម រអពីំរនាះមក េញុ រំធវើនូវមរណ្កាល បានរៅរកើរកនុង
ករំណ្ើ រននរពា មណ៍្ ជាររកូលសតុកសតមត កនុងរកុងសាវរថី ។  

េញុមំ្ចនរ ម្ ះ ធមមរុចិ ជាអនករេពើមរអើមនូវបាបធងំពួង ម្ចនអាយុ ៧ ឆ្ន រំាប់អពីំ
ករំណ្ើ រ បានរឃើញរពះពុទ្ធជាពនលឺកនុងរលាក ។  

េញុបំានរៅកាន់វរតរជរពនដ៏របរសើរ រ ើយចូលកាន់ផនួស ចូលរៅជិររពះពុទ្ធ អស់វារៈ 
៣ ដង រាល់យប់រាល់នងៃ ។  

កាលរនាះ រពះមុនីបានទ្ររឃើញេញុ រំ ើយ ក៏រតាស់ថា ស្នធមមរុចិ អនកចូលរលឹករអពីំ
រនាះរៅ ។  

េញុបំានរពាលនូវបុពវកមម ស្ដលេលួនេញុបំានអប់ររំ ើយ ថាវ យរពះពុទ្ធជាម្ចា ស់ថា  
េញុខំ្នបានរឃើញរពះពុទ្ធ ម្ចនបុញ្ាលកខណ្ៈររចើន ម្ចនវសុិទ្ធិជាបចា័យកនុងកាលមុន 

អស់កាលយូររ ើយ រទ្ើបស្រកនុងនងៃរនះ េញុបំានរឃើញរពះកាយរបស់រពះអងគ ដ៏គួររមិលរមើល
រកបុគគលររបៀបពំុបាន ។  

េញុបំានរមកល់បុណ្យចរំពាះរពះអងគអស់កាលយូរ កិរលសធងំឡាយ េញុបំានឲ្យរងីសៃួរ
មិនម្ចនរសសសល់ រដ្ឋយការកាដ៏សាអ រ បពិររមហាមុនី ស្ភនកគឺញាណ្ មិនម្ចនមនទិល េញុ ំ
បានជរមះរ ើយអស់កាលយូរ ។  



(ររឿងរមឃតាបសជាមិរររបស់សុរមធបណ្ឌិ រ) 
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េញុ រំពះអងគរបកបជាមួយនឹងរពះអងគ អស់កាលដ៏យូរ មិនវនិាសកនុងចរនាល ះងមីរទ្ៀរ អស់
កាលដ៏យូរ កនុងនងៃរនះ េញុ រំពះអងគរបកបរពមជាមួយនឹងរពះអងគមតងរទ្ៀរ បពិរររពះរោរមៈ 
អរំពើធងំឡាយស្ដលេញុបំានរធវើ មិនវនិាសរឡើយ ។  

កិរលសធងំឡាយ េញុដុំរបផំ្លល ញរ ើយ ភពធងំពួង េញុដំករចាលរ ើយ េញុជំាបុគគល
មិនម្ចនអាសវៈ ររពាះបានការ់ចណំ្ង ដូចជាដរំកីារ់ផ្លត ច់នូវទ្នលីង ។  

ឱ! េញុមំកលអរ ើយ កនុងសណំាក់ននរពះពុទ្ធរបស់េញុ  ំវជិាជ  ៣ េញុបំានដល់រ ើយ សាសនា 
របស់រពះពុទ្ធ េញុ ក៏ំបានរធវើរ ើយ ។  

បដិសមភិធ ៤ វរិម្ចកខ ៨ និងអភិញ្ញា  ៦ រនះ េញុបំានរធវើឲ្យជាក់ចាស់រ ើយ ធងំ
សាសនា របស់រពះពុទ្ធ េញុ ក៏ំបានរបរិបរតិរ ើយ  ។ 

បានឮថា រពះធមមរុចិររថរម្ចនអាយុ បានសស្មតងនូវោថាធងំរនះ រដ្ឋយរបការដូរចនះ ។ 
 
គបបរីជាបររឿងកនុងអបធនទី្ ៩ ននវគគទី្ ៤៩ ដូចររៅ ៖ 
 បទ្ថា តទាហំ មាណវោ អាស  ំ (កនុងរោរនាះេញុជំាម្ចណ្ព)  ម្ចនរសចកដីថា  

សុរមធបណ្ឌិ របានទ្ទួ្លពាករណ៍្អពីំរពះម្ចនរពះភាគទី្បងករ កនុងកាលណា, កនុងកាល
រនាះ េញុជំារពា មណ្ម្ចណ្ព ម្ចនរ ម្ ះថា រមឃ បានបួសជាឥសីជាមួយនឹងសុរមធតាបស 
រ ើយបានសិកាកនុងសិកាខ បទ្ធងំឡាយ (ស្រ) រដ្ឋយការរចបូករចបល់ជាមួយបាបមិររណា
មួយ ក៏លុះកនុងអណំាចននការររិះរះិមិនលអ រដ្ឋយរធសននការរសពគប់េុស (បានរធវើ
ម្ចរុឃ្លរកមម) រដ្ឋយអណំាចម្ចរុឃ្លរកមមរនាះ ក៏បានរសាយទុ្កខរដ្ឋយអណាដ ររភលើងជា
រដើមកនុងនរក, កាលចុរិចាកអរតភាពរនាះរ ើយ បានរកើរជាមហាមចាា រ ម្ ះ រិមិងគល កនុង 
សមុរទ្, ជាអនករបាថាន រលបនាវាដ៏ធសំ្ដលកពុំងរៅកនុងកណាដ លសមុរទ្ ។ ពួកពាណិ្ជរឃើញ
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ររីរនាះរ ើយភ័យខ្ល ច ស្រសកនូវសរំឡងថា អវោ វោតវមា ភគោ ឱ ន! រពះរោរមដ៏
ម្ចនរពះភាគ ។ លដំ្ឋប់រនាះ រដ្ឋយអណំាចបុពវវាសនា មហាមចាា ក៏រកើរពុទ្ធោរវៈ, ចុរិចាក
អរតភាពរនាះរ ើយ បានរកើរកនុងរពា មណ្ររកូល ស្ដលម្ចនរទ្ពយររចើន កនុងនគរសាវរថី, ជា
អនកម្ចនសធធ  ម្ចនរសចកដីរជះថាល  បានសាដ ប់រពះធមមរទ្សនារបស់រពះសាសាដ  រ ើយបួស និង
បានសររមចរពះអរ រតមួយអរនលើរដ្ឋយបដិសមភិធ រលាករៅទី្ឧបដ្ឋា ន ៣ ដង រាល់នងៃ 
រលឹក ថាវ យបងគរំពះសាសាដ  ។ រោរនាះ រពះម្ចនរពះភាគរតាស់នឹងរលាកថា ច រ ំធម្មរុច  
ម្ចន លធមមរុចិ អស់កាលដ៏យូរមករ ើយ ដូរចនះ ។    

ចប់ ធមមរុចិររថរាបធន ។ 
(សុរតនតបិដក េុទ្ទកនិកាយ អបធន រងរាបធន បសុំកូលវគគ ទី្ ៤៩ បិដករលេ ៧៥ ទ្ពំ័រ

១៨៧ និង អដាកថា) 
ម្ហាម្ច្ឆា  

កនុងមហាសមុរទ្ ម្ចនររី រ ម្ ះ រិមិ ម្ចនរបស្វង ២០០ រយាជន៍  
ររីរិមិងគល   ម្ចនរបស្វង ៣០០ រយាជន៍  
ររីរិមិបិងគល   ម្ចនរបស្វង ៤០០ រយាជន៍  
ររីរិមិរបិងគល  ម្ចនរបស្វង ៥០០ រយាជន៍  
ររីអាននទ ររីរិមិននទ ររីអជាររា ៈ ររីមហារិមិ ម្ចនរបស្វង ១០០០ រយាជន៍ ។  

(សុមងគលវលិាសិនី អដាកថា ទី្ឃនិកាយ មហាវគគ មហានិធនសូររ ឧសាទ្នាវណ្ានា)  
កនុងមហាសមុរទ្ ម្ចន ររី រ ម្ ះ រិមិ ម្ចនរបស្វង ២០០ រយាជន៍  
ររីរិមិងគល   ម្ចនរបស្វង ៣០០ រយាជន៍  
ររីរិមិរបិងគល  ម្ចនរបស្វង ៥០០ រយាជន៍  
ររីអាននទ ររីរិមិននទ ររីអជាររា ៈ ររីមហារិមិ ម្ចនរបស្វង ១០០០ រយាជន៍ ។  

(សាររថបបកាសិនី អដាកថា សយុំរតនិកាយ និធនវគគ និធនសយុំរត ទុ្កខវគគ និធនសូររ)  



(ររឿងរមឃតាបសជាមិរររបស់សុរមធបណ្ឌិ រ) 
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បានឮរៗមកថា កនុងអរីរកាលដ៏យូរលង់ណាស់រៅរ ើយ រៅកនុងមហាសមុរទ្ ម្ចន 
មហាមចាា  ៦ កាល ។ កនុងបណាដ មហាមចាា ធងំឡាយរនាះ មចាា ធងំឡាយ ៣ រនះគឺ មចាា
រ ម្ ះ អាននទ ១ រិមិននទ ១ អជាររា ៈ ១ ម្ចនរបស្វង ៥០០ រយាជន៍ ។ 

មចាា ធងំឡាយ ៣ រនះគឺ រិមិងគល ១ រិមិរបិងគល ១ មហារិមិរបិងគល ១ ម្ចនរបស្វង 
១០០០ រយាជន៍ ។  

សូមបមីចាា ធងំអស់រនាះ ជាសរវស្ដលម្ចនងម និងសារាយជាអាហារ ។  បុ៉ស្នតខ្ង
ររកាយមក មចាា េលះក៏បររិភាគសីុនូវររី និងសរវរផសងៗជាអាហារ ។ 

(ជារកដាកថា អសីរិនិបារ មហាសុររសាមវណ្ានា) 
សូមស្ងលងអណំ្រគុណ្យ៉ាងនរកស្លងចរំពាះរពះអងគរគូ ធមមការម្ច ម្ិថត សាន ស្ដលបានជួយស្ណ្នា ំ

ឯកសារេលះសរម្ចបធ់មមធនដ៏របនពនងលថាល មួយរនះ ។ 
សព្វទានំ ធម្មទានំ ជ នាត  

ធមមធនរស្មង នះអស់ធនធងំពួង  
នងៃរព សបរិ៍ ៨ ររាច ស្េភរទ្បទ្ ឆ្ន ជូំរ រធស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤  

ររូវនឹងនងៃទី្១០ ស្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០  
នងៃរនះ ជានងៃសីល 
រដ្ឋយបណ្ឌិ រ  

 
កលុ ត្ផង 


