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 របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្ស  
ដៅពុទ្ធគយា  វត្តដេត្ពន  របដទ្សើសីលង្កា  

នងិអានសិងសននការបូជា 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

រ ៀបរ ៀងរោយ 

ភិក្ខុ រត្នបុដតត   បុត្ត  សបំាន 
 

ស ៀមរាប ថ្ង ង ១៥ ស ើត  ខែផលគនុ ឆ្ន ាំ រុ ឯ   ័ 
 

ព.ស.២៥៦៣                 គ.ស.២០២០ 
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ស ម្ ោះស ៀវសៅ  របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្ស ដៅពុទ្ធគយា  វត្តដេត្ពន     
  របដទ្សើសីលង្កា   នងិអានសិងសននការបូជា 
អ្ ន សរៀបសរៀង  ភ ិ ខរុតនបសុតោ   បុត្ត សបំាន 
ទ ីខន លងស្ វើ វត ោវ ិទុ ធមិគ្ គ  ភមូបិាំសពញរាជយ  ឃុាំលាងថ្ដ  ស្  ុអ្ង គរ្ ាំ  
  សែត ោស ៀមរាប  
កាលបរសិច ឆទ  ថ្ង ងអាទតិយ ១៥ ស ើត  ខែផលគនុ  ឆ្ន ាំ រុ ឯ   ័   ព. .២៥៦៣  
  រតវូនងឹថ្ង ងទ ី៨ ខែមនីា  ឆ្ន ាំ ២០២០ 
ស ោះពមុ ពសល ើ ទ១ី ច ាំននួ ៥០០  ាល  សៅសរាងពមុ ពគ្មីឡងុ  ភ នាំសពញ 
ឧបត ថម ភស ោះពមុ ពសោយ -ឧ    គ្មឹ ស ៀង 
  -សលា  ចាន់ សម ៉េត អ្ ន ស្  ីគ្មឹ  ងួ នងិ នូសៅ 
  -សលា  អ្  លុ ថ្ឆ នងិអ្ ន ស្  ីឌ ីផល នងិ នូសៅ 
  -សលា  រពហ្ម  ភុណ័្ឌ  អ្ ន ស្  ីគ្មឹ  ុមី នងិ នូ 
  -ឧ    គ្មឹ ល ីឧ  កិា សោគ្ សៅ នងិ នូ 
  -សលា    ប៉េ អ្ ន ស្  ីគ្តិ បញ្ញា  នងិ នូ 
  -សលា  គ្មឹ សលៀង, ទាយ  ផលល ី 
  -សលា   ែុ  ុឡីង់ អ្ ន ស្  ីគ្មឹ ចាន់  ីនងិ នូ 
  -ឧ    អ្លសីនា (ព ិដិ ឋ) អ្ ន ស្  ី ុនិ ហ្គចិឡាង នងិ នូ 
  -សលា  អ្  ចុ  ចនាធ  អ្ ន ស្  ីឡចុ ចន ធ ូ នងិ នូ   នងិពទុ ធបរ ិទ័ 

មយួច ាំននួសទៀត ។ 
 រាប់ខច ្ម មទាន  នងុព ិ្ បីណុ្យ សាព្ឆ លងសែឿនសដ ើមសោ្រិព ឹស វត្តរពះច័ន្ ទ

ពពញបណ៌ូម ីសៅ វត្តជាងហ្លួ ង ស្  ុបរបិណ៌ូ្  សែត ោ ាំពង់ឆ្ន ាំង  
ផាយសចញព ី  វត ោវ ិទុ ធមិគ្ គ (ភនិរទឹាធរាម)  ស្  ុអ្ង គរ្ ាំ សែត ោស ៀមរាប 
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អារមភក្ថា 
 

 េ ៀវេៅ “របវត្តពិ ើមពោធរិពកឹ្ស ន្ងិអាន្សិងសនន្ការ
បជូា” េនេះ  េ ើតេ ើងេោយឧបា   ពសៀង ពសិិ ឋ (អលីេោ) 
 ុុំឱើយខ៳ហុំេរៀបេរៀងឱើយ េដើមើបីេបាេះពុមពែច ជាធមមទាន  នហងពិធី
បុណើយ េ្ពើធឆលងេខឿនរពេះេោធិរពឹ ើឝ  នហងវត្តរពះច័ន្ ទពពញ-
បណ៌ូម ី េៅ វត្តជាងហ្លួ ង  ភូមិអូរ ឃុ ុ ុំសាលាឃុុំ រ ុ បរូបូណ  
េខតត ុំពង់ឆទើុំង ែដលបានោុំ នហងពុទធ  រាជ ២៥៥៥   េោយ
បានអារាធោម ពីសាលាេរៀន តិបើបោឋើន   េខតតបាត់ដុំបង   
េោយឧបា    គមឹ  អនូ្   នហងពុទធ  រាជ ២៥៥៥ ។   
 េ ៀវេៅេនេះ  នហងឿលេបាេះពុមពេលើ ដុំបូង្នខុ អ រ
ខលេះ  េរោេះខ៳ហុំេរៀបេរៀងេោយរបញា  ប់េដើមើបីឱើយទាន់ មមវធីិបុណើយ  
េទើបពិនិតើយមិនបាន ពវររប់ ែតេលើ េនេះខ៳ហុំបានែ តរមូវវិញ
េ ើយ  រពមទាុំងបែនថមទុំ ុំអ ើឝរនិង រេ រ្តិឿផង  ែត ៏
រង់េៅ្នខុ ខលេះពុុំៀនេ ើយ ដូេចនេះ  ូមេលា អន អាន និង
អន ឈ្លើ ទាុំងឡាយ  េមត្ឍើមួយែ តរមូវេោយ ុ លេចតោ
ផងចុេះ ។ 
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 េោយបុញ្ញើនិ ងើឝៃនធមមទានេនេះ    ូមឱើយេលា អន 
ែដលជា្ងើ ់ធមមទានទាុំងឡាយផង េលា អន អានទាុំងឡាយ
ផង  ពពួ ញា  តិ និង ពវ តវទាុំងឡាយ នហង ងើារវដ៵ផង  និង 
ឧបា   រឹម អនូ ែដលេទើបនឹងអនិច មមថមីៗេនេះផង  បានជួប 
របទេះនូវេ ច តី ុខ  ចេរមើន  នហងេលា េនេះ និង នហងបរេលា   
និង ូមឱើយបានជាបុរល ្មើទិដ៶ិ  េ ពរប់ បើបហរ  សាឍើប់ធម 
រប ់ បើបហរ រ ូតដល់រពេះនិោវើន ុុំបីឿលើយជារបឿរដៃទេ ើយ។ 
 

 ស ៀមរាប ថ្ង ងចន ទ ៩ សរាច ខែាឃ ឆ្ន ាំ រុ ឯ   ័ ព. .២៥៦៣  
(១១,២,២០២០) 

 
ភិក្ខុ រត្នបុដតត   បុត្ត សបំាន 
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មាតិ្កា 

មាតិកានុក្រម              ទំព័រ 

អារមភក្ថា..............................................................................................៤ 
ពុទ្ធចចត្យិវនទនា....................................................................................៨ 
 

របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្ស 
ច ើមចោធរិពកឹ្ស ជាបរចិោគ្ចចត្យិ......................................................១០ 
ច ើមចោធរិពកឹ្ស.................................................................................១១ 
របវត្តចិ ើមចោធរិពកឹ្សចៅរបចទ្សឥណ្ឌា  (ពុទ្ធគ្យា)..............................១៧ 
ច ើមចោធិ៍ទ្ ី១...................................................................................១៩ 
ច ើមចោធិ៍ទ្ ី២..................................................................................២៨ 
ច ើមចោធិ៍ទ្ ី៣..................................................................................៣៤ 
ច ើមចោធិ៍ទ្ ី៤ (ចោធរិពកឹ្សច ើមបចចុបបនន)............................................៣៥ 
របវត្តចិ ើមចោធរិពកឹ្សចៅវត្តចេត្ពន...................................................៣៨ 
របវត្តចិ ើមចោធរិពកឹ្សចៅរបចទ្សស្សីលង្កា ...........................................៥១ 
១.ចកាោះលង្កា ជាប់ទាក់្ទ្ងនងឹរពោះពុទ្ធ...................................................៥៣ 
២. ចសចក្តសីចងេបអំពចីរឿងរពោះពុទ្ធសាសនា   នងិច ើមចោធរិពកឹ្សមក្ 
ចកាោះលង្កា ...........................................................................................៥៨ 
អនក្ទ្ម្លល យរពោះចចត្យិ ម្លនចទាសចសមើនងឹអននតរយិក្មម...........................៩៨ 
 

អានសិងសននការបូជាដ ើមដោធរិពកឹ្ស 
១.អានសិងសបូជា ខី្សាច់រត្ង់ចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស.............................១០២ 



ផាយចចញពវីត្តវសុិទ្ធមិគ្គ                  7             
 

 

២.អានសិងសចរសាចទ្កឹ្រក្អូបច ើមចោធរិពកឹ្ស...................................១០៣ 
៣.អានសិងសបូជារបទ្បីេំុវញិច ើមចោធរិពកឹ្ស....................................១០៥ 
៤.អានសិងសបូជាទ្ង់ ចរ ើសសលឹក្ចោធិ៍ នងិថាវ យបងគំច ើមចោធរិពកឹ្ស.......១០៦ 
៥.អានសិងសដចំ ើមចោធរិពកឹ្ស.........................................................១០៨ 
៦.អានសិងសចរសាចទ្កឹ្ច ើមចោធរិពកឹ្ស............................................១១១ 
៧.អានសិងសបូជាផ្កា  ៣ ទ្ងចំចោោះចោធរិពកឹ្ស...................................១១៣ 
៨.អានសិងសចោយផ្កា ច ើ ចទ្ៀបគ្ល់ចោធរិពកឹ្ស..................................១១៤ 
៩.អានសិងសថាវ យសីហាសនៈ នងិថាវ យបងគំច ើមចោធរិពកឹ្...................១១៦ 
១០.អានសិងសបូជារបទ្បីច ើមចោធរិពកឹ្..........................................១១៧ 
១១.អានសិងសបចរមើច ើមចោធរិពកឹ្.................................................១១៨ 
១២.អានសិងសចោសសម្លា ត្ទ្លីានច ើមចោធរិពកឹ្ស............................១២០ 
១៣.អានសិងសចរ ើសសលឹក្ចោធរិពកឹ្សក្នងុលានរពោះចចត្យិចៅចោល.......១២២ 
១៤.អានសិងសចធវ ើចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស.............................................១២៨ 
១៥.អានសិងសចធវ ើចខ្សឿនចោធរិពកឹ្ស ថាវ យ ុំោយអ នងិបូក្ោយអ.........១២៩ 
១៦.អានសិងសលាបចរបងរត្ង់ចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស.........................១៣០ 
១៧.អានសិងសថាវ យក្ាច់អឌ្ឍចនទចំចោោះចោធរិពកឹ្ស..........................១៣២ 
១៨.អានសិងសក្សាងក្ពំពងចទ្ៀបគ្ល់ច ើមចោធរិពកឹ្ស......................១៣៣ 
១៩.អានសិងសចធវ ើចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស.............................................១៣៥ 
២០.អានសិងសពូនពផន េីតិ្ចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស.............................១៣៧ 
បំភលោឺក្យមួយចំននួ..........................................................................១៣៩ 
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ពុទ្ធដចតិ្យវនទនា 

3 
 

 ន្ពិ វពុត្    ពោក្នាថមហ ិ    សមពពុធ េ    អគ គបគុ គពល 
ប ិមា  ពោធរិកុាា   ច       បាទា  ច  ជនិ្ធាតុ្ពោ 
ចតុ្រាសីត្សិហ្សស-        ធមមក្ ានាេ    សុពធសិតា 
អគគបបវត្តន្ដ្ឋឋ ពន្    ឋបតិា   ពោន្ត ិ បាណិនំ្ ។ 

កាលរពោះ ាម ម ពទុ ធ   ជាអ្គ្ គបគុ្ គល  ជាទពីងឹថ្ន ត វសលា  
បរនិោិវ នសៅសហ្ើយ  រពះប ិមា (គ្ឧឺសទ ទ  ិសចតយិ) ផង 

ព ើមពោធរិពកឹ្ស    (គ្បឺរសិោគ្សចតយិ)  ផង    ស្នា ម- 
រពះបាធ  (គ្ ឺទសចតយិ)  ផង   រពះជនិ្ធាតុ្ (គ្ធឺាត-ុ 

សចតយិ) ផង   រពះធម ៌ ៨ មុនឺ្  ៤  ោន់្ធមមក្ ាន្ េ  (គ្ ឺ

្ម មសចតយិ)    ខដលរពោះអ្ង គរទង់ ខម ែងសហ្ើយសោយរបថ្ព 
ផង   ជាវត ថគុ្រឺពោះ ាម ម ពទុ ធរទង់របតសិ្ឋឋ នទ ុ    នងុឋានដ ៏
របរពតឹ ោសៅសដ ើមបីជាបញុ្ាស ខត ោដរ៏បស ើររប ់ ត វទា ាំងឡាយ ។ 

ធរូពតាហំ្   គារពវន្     វនាទម ិ បញ្ច ពចត្យំិ 
ធាតុ្ធមមឧពធ ទសក្- បរពិោគបាធពចត្យំិ ។ 
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 ែ ្ុាំរពោះ រណុា    មូរកាបថ្វវយបង គាំ    ច ាំសោោះរពោះពទុ ធសចតយិ 
 ទា ាំងឡាយ ៥ យ៉េង គ្ឺឺៈរពះធាតុ្ពចត្យិ (រពោះស្ឋររី ិធាត ុ

 ទា ាំងឡាយ) ១  រពះធមមពចត្យិ(រពោះ្មទ៌ា ាំង ៨៤,០០០  

 រពោះ្ម ម ខន ធ) ១   រពះឧពធ ទសក្ពចត្យិ (រពោះពទុ ធរបូទា ាំង- 

 ឡាយ)១   រពះបរពិោគពចត្យិ   (សដ ើមសោ្រិព ឹស នងិ 

 សរគ្ឿងបរកិាខ រសផសងៗ)១ រពះបាធពចត្យិ (ស្ឋន មរពោះ ទ 

 ទា ាំងឡាយ) ១,  (ខដល ថតិសៅ នងុជម ពទូ វបី ោ ី   លង្កា ទ វបី ោ ី 
 នាគ្ទ វបី ោ ី   នងុសទវសលា  ោ ី  រពហ្មសលា  ោ ី  សោយកាយ 
 វាចាចតិ ោ   មូបី នងុឥរយិបងសដ  ោអី្ង គយុ ោ ី ឈរ ោ ីសដ ើរ ោ)ី   
 សោយស ច ោសីោរពអ្ាំពចីាងយ ។ 
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ដ ើមដោធរិពកឹ្ស 
ជាបរសិោគ្សចតយិ 

3 
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ដ ើមដោធរិពកឹ្ស 

3 
ពោធរិពកឹ្ស រឺេដើមេឈើជាទីរត្ ់ដឹងរប ់រពេះ ្មើ មពហទធ  

េ ើយ ៏ជាេចតិយមួយ បណ្តើពុទធេចតិយទាុំង ៥ យសើង ្ន
េឈ្មើេះថា “បរពិោគពចត្យិ” ពុទធេចតិយទាុំង ៥ យសើងេោេះ រឺឺៈ 

១-ធាតុ្ពចត្យិ  បានដល់រពេះបរមសារីរូ ធាតុរប ់រពេះ
 ្មើ មពហទធ, េទាេះបីេចតិយែដលបញហេះរពេះពុទធរូបបា ់ែប   ៏
េៅថា  ធាតុេចតិយែដរ។ 
 ២-ធមមពចត្យិ បានដល់រពេះធម ទាុំង៨៤,០០០រពេះធមម នធ 
ែដលចារឹ  នហងរមពីររពេះៃរតបិដ  និងរមពីរអដ៶ ថា  ដីឿជាេដើម,  
េទាេះបីធមមមនទីរ   ្នបណ្ណើល័យ  េោរត័យ ឬទូែដលតមល់
រមពីររពេះធម   ៏េៅថា ធមមេចតិយែដរ ។ 
 ៣-ឧធទិសសក្ពចត្យិ ឬ ឧពធទសិក្ពចត្យិ បានដល់រពេះពុទធ
រូបែដលេរសាងេ ើងតុំណ្ងរពេះ ្មើ មពហទធ  េទាេះេរេធវើពីេឈើ 
ឬេលា ធាតុជាេដើម   ូមើបីេររូនឹង ុំពត់ែដលេៅថា រពេះបដ 
 ៏េៅថា  ឧទទិ ើឝ េចតិយែដរ។ 
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 ៤- បរពិោគពចត្យិ បានដល់  េដើមេោធិរពឹ ើឝ និងេចតិយ
ែដលបញហេះេររឿងេរបើរបា ់រប ់រពេះ ្មើ មពហទធ  ្នបារត 
ចីវរ  ធមមរ    ជាេដើម ។ 
 ៥- បាធពចត្យិ  រឺសាទើមរពេះបាទរប ់រពេះពុទធ ។ 
  ៏េោធិរពឹ ើឝេនេះ មិន ុំេៅចុំេោេះែតេដើមេឈើេោេះ្ន
េឈ្មើេះថាជាេដើមេោធិ៍ពី ុំេណើតេោេះេទ រឺេទាេះជាេដើមេឈើណ្
 ៏េោយ   ឱើយែតរពេះេោធិ តវរង់អារ ័យេរឿមមលប់    េ ើយ
បានរត្ ់ជារពេះពុទធ  េលា េៅថា  “េោធិរពឹ ើឝ” ទាុំងអ ់។   
ដូចជាេោធិរពឹ ើឝរប ់រពេះ ្មើ មពហទធៃនេយើងអ ៊ីចឹង េបើត្ម
េឈ្មើេះេដើម   េៅថា  “អ ើឝតថរពឹ ើឝ”   ែតេោយេ តុែដល
រពេះ  ើយមុនីេេតម រទង់បានរត្ ់ជារពេះ មពហទធេរឿមមលប់
េោេះ  ៏ឿលើយេឈ្មើេះថា “េោធិរពឹ ើឝ” េរៀងម  ។  និងេៅ នហង
រមពីរពុទធវងើឝឺៈ បិដ េលខ ៧៧ និងអដ៶ ថា រតងេ់វមតត ថា  ៏
្នរបាប់េឈ្មើេះេដើមេឈើជាេោធិរពឹ ើឝរប ់រពេះពុទធមុនៗ ្ន
េឈ្មើេះេផើឝងៗ ពីេទើ ដូេចនេះ រឺឺៈ 
 បិបផលិរពឹ ើឝ   (េដើមេលៀប),  សាល លើាណិរពឹ ើឝ   (េដើម 
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សាលរពឹ ើឝ), ោររពឹ ើឝ  (េដើមខទឹង),  អជ៱ហនរពឹ ើឝ  (េដើមអង្គងង)  
មោេសាណរព ឹើឝ (េដើមរមុម),  ល រពឹ ើឝ (េដើមរ ល់), 
នមិពរពឹ ើឝ (េដើមេ្ឍើ), មោេវ ហរពឹ ើឝ (េដើមឫ ើឝីធុំ, រឺឫ ើឝី
្នេដើមែតមួយ េដើមត្ន់ មិន្នរបេោង ែប ែម ជា ៥ 
្នែម រត ុុំរតសាយ ្ន លឹ េរចើន ឥតបោលើ ្នេដើមរតង់ 
ជាេឈើលសដូចជាបាច់ៃន នលហយេឿឃើ ែដលេរចងលសេ ើយ  រួរ
រមិលេមើល     ជាទីរី រាយៃនចិតត),      ុធរព ឹើឝ  (េដើមថាឃើន់), 
ចមើប រពឹ ើឝ (េដើមចុំបាសើ), តមិពជាលរពឹ ើឝ (េដើមទ្លើប់),  ណិណ-
ឿររពឹ ើឝ (េដើម ណណិឿរ), អ នរពឹ ើឝ (េដើមធនង់), អាមល 
រពឹ ើឝ (េដើម នទឡតៃរព),  បាដលរិពឹ ើឝ (េដើមរចេនៀង), បុណឌរី 
រពឹ ើឝ  (េដើមសាវើយ ), មោសាលរពឹ ើឝ  (េដើមមោ-
សាលរពឹ ើឝ),   រិូ រពឹ ើឝ  (េដើមេរច ), ឧទមុពររពឹ ើឝ  (េដើម
លាវើ), នេិរេធរពឹ ើឝ (េដើមៃរជ) ។ 
  នហងរមពីរេផើឝងៗ  ៏េលា បានពនើយល់អុំពីោ ើយថា “េោធិ” 
េនេះែដរ  ដូច្នេ ច តីៀងេរឿមេនេះ ៖ 
  នហងរមពីរអភិធានវណណោ  រតង់េថាទី ៥៥១ ថាឺៈ 
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 សពវញ្ញុ ត្ញ្ញញ ណំ   ពុជឈត្ ិ  ឯតាា ត្ ិ   ពោធ ិ ។   រពេះពុទធ
រទង់រត្ ់ដឹងនូវ ពវញ៴ហតញ្ញើណេរឿមេដើមេឈើេោេះ េរោេះ
េ តុេោេះ េដើមេឈើេោេះ េឈ្មើេះថា  េោធិ៍ ។ 
  នហង ុមងលវិលា ិនី  អដ៶ ថាមោបទាន ូរត ថាឺៈ 
 ពត្សុ    យសស    យសស    រកុ្ ាសស    មពូល    ចតុ្មគ គ-
ញ្ញញ ណសង្ខា តំ្   ពោធ ឹ  ពុទាេ    ប ិវិជឈន្ ត ិ ពស្ន  ពស្ន  ពោធតី្ ិ 
វុច ចត្ ិ។ 
 រពេះពុទធទាុំងឡាយ   រែមងចា ់ធលហេះនូវធម ជាេររឿងរត្ ់
ដឹង  េោលរឺ  មរញ្ញើណ ៤ េរឿមេដើមេឈើណ្ៗ េដើមេឈើ
េោេះៗ េលា េៅថា េោធិ៍។ 
   នហងវិនយបិដ   េលខ ៦ ទុំព័រ ១ រតង់េោធិ ថា ែមតងថាឺៈ 
 ពត្ន្   សមពយន្   ពុពទាេ   ភគវា   ពោធរិកុ្ ាមពូល   បឋ-
មាភសិមពពុទាេ ... ។   ម័យេោេះ   រពេះពុទធដ៏្នេជារ  រទង់
រត្ ់ដឹងជាដុំបូង  រទង់រង់េៅរតង់រល់េោធិរពឹ ើឝ . . .។ 
 រពេះអដ៶ ថាេលា ពនើយល់ថាឺៈ 
 ពោធរិកុ្ ាមពូលត្ ិ  ពោធ ិ  វុច ចត្ ិ  ចតូ្សុ  មពគ គសុ  ញាណំ;   
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តំ្  ពោធ ឹ ភគវា  ឯត្ា  បពតាត ត្ ិ រពុកាា ប ិ“ពោធរិពុកាា ”ពត្វវ  នាមំ  
លភ,ិ ត្សស  ពោធរិកុ្ ាសស  មពូល  ពោធរិកុ្ ាមពូល ។ 
 ោ ើយថា    រតង់រលេ់ោធិរព ឹើឝ  (ពោធរិកុ្ ាមពូល) េ ច តីថា  
ញា  ណេៅ នហងមរ ៤   េលា េៅថា   េោធិ,    រពេះ្នរពេះភារ
រទង់បានរត្ ់ដឹងនូវេោធិញា  ណេោេះ រតង់រល់េដើមេឈើេោេះ   
េរោេះេ តុេោេះ  េដើមេឈើេោេះ េទើបេឈ្មើេះថា  េោធិរពឹ ើឝផង,  
េទៀបរល់ៃនេដើមេោធិរពឹ ើឝេោេះ  េទើបេឈ្មើេះថា  េោធិរុ មូល
ផង ។ 
  នហងសារតថទីបនីដីឿ  ពនើយល់ែថមេទៀតថាឺៈ 
 ត្ធភុយមបិ    ពោធ ឹ   ភគវា   ឯត្ា   បពតាត ត្ ិ   រពុកាា ប ិ  
ពោធរិពុកាា ពត្ វវ  នាមំ  លភ ិ។  រពេះ្នរពេះភាររទង់ េរមចនូវ
េោធិញា  ណទាុំង ២  េោេះ រតង់េដើមេឈើេោេះ  េរោេះេ តុេោេះ  
េទើបេដើមេឈើេោេះ្នេឈ្មើេះថា  េោធិរពឹ ើឝ ។ 
 ពត្ន្    ពុជឈពន្ តន្   សន្ ាសិសិត្តាត    ពស្ន   រពុកាា    ពោធ-ិ
រពុកាា ត្ ិ   នាមំ  លភ ិ។  រេីដើមេឈើេោេះ   រែមងបានេឈ្មើេះថា
េោធិរពឹ ើឝ   េរោេះភាវៃនេដើមេឈើេោេះ  រឺរពេះ្នរពេះភារអង 
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េោេះ រទង់រងអ់ារ ័យេៅេ ើយ   រត្ ់ដឹង ។ 
 បណ្តើ  ជាតវតថហទាុំង ៧  េដើមេោធិរពឹ ើឝេនេះ   ៏ជា 
  ជាតវតថហ រឺវតថហែដលេ ើតរួម នហងៃថជាមួយនឹងរពេះអងមួយ
ផងែដរ។  

******* 

 
មហយិតវ   សដមាព ធ ឹ       នានាតុ្រដិយហិ   វេជមាដនហិ 
មាលាវដិលបន ំ អភិហរតិវ      អថ  រាជា  មនុបាយាសិ ។ 
រពោះោទ្កាលិងគរេោះថាល នងឹចោធមិណ្ា ល  ច ើយនាយំក្ផ្កា ក្រមង  
នងិចរគ្ឿងរក្អូប   ចរគ្ឿងលាប   រពមទំាងត្រូយត្ន្រនតទំីាងឡាយ 
ចផសងៗ រទ្ង់ឱ្យចធវ ើក្ពំពងពទ័្ធេំុវញិច ើយចទ្ើបរទ្ង់ចចញចៅ ។ 
ស ឋ ិ វាហសហសាន ិ             បុបាផ ន ំ សននបិាត្យិ 
បូដេសិ  រាជា  កាលិដង្កោ    ដោធមិណ្ឌ មនុត្តរ ំ ។ 

រពោះោទ្កាលិងគ    ោនឱ្យោេបុរសចបោះផ្កា ច ើ ទំាងឡាយ 
ចំននួរោមួំយមឺុនរចទ្ោះ មក្បូជាក្ពនលងដចំ ើមចោធរិពកឹ្ស 

      រ៏បចសើរបំផុត្ (ចនាោះ) ។ 
(អ ឋក្ថាកាលិងគចោធជិាត្ក្) 
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របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្សដៅរបដទ្សឥណ្ឌឌ  
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ងតពសីរៅ ាំខពង 
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របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្សដៅពុទ្ធគយា 
(រន្នែងក្ាស់ដឹង) 

6 
 

 ត្មរបវតតិេរឿងមោេោធិរពឹ ើឝេៅពុទធរយ      ែដលជាទី
រត្ ់ដឹងរប ់រពេះ ្មើមពហទធេោេះ  ្នេ ច តីេរៀបរាប់ថាឺៈ   
 េរឿយពីរពេះេោធិ តវេធវើនូវទុ រ ិរូយអ ់ ៦ វ ើាេៅភនុំ
ដុង ិរូតុំបន់ឧរុេវលានិរម   ឿលរទង់លេះបង់ឿរេធវើអតត ិលម
ថានេុយរេោេះេ ើយ  ៏រទង់របរពឹតតជា ណ្តើលវិញ  េោយរទង់
េសាយចង្ឝើន់ជារបរ តី ។   រពេះេោធិ តវេរឿយពីបានទទួល
មធុបាយ ពីោង ុជាត្   រទង់េសាយរួចេ ើយ ៏រទង់េធវើ
អធិោឋើនេោយបែណែតភាជន៍ នហង ទឹងេនរញ៱រា  េ ើយរទង់ឆលង
 ទឹងេនរញ៱រាេោេះម ឿន់េោធិមណឌល ។   នហងខណឺៈែដលរពេះ
អងយងេឆពើេះេៅឿន់េោធិមណឌល    េសាតថីយរោ មណ៍េៅជិត 
ផលឡវេោេះ ុំពុងែតរចូតេ្មើសាគើ(១)      េឃើញរពេះមោ តវេ ើយ ៏ 

                                                            

        ១-ោលីថា  កុ្ស  ពរបតាមទ្ម្លល ប់ថា “សបូវោល ំង” ពត្សចមតចរពោះមហាសុចមធាធបិត្សីងឃនាយក្ 
ជួន្-ណាត្ កាលនមិនតចៅឥចណ្ា ៀោនរជាបថា  ចមម សាគ   អនក្ឥចណ្ា ៀចៅថា  កុ្សៗ  ចូចនោះ កុ្ស គួ្រពរប
ថា “ចមម សាគ ” វញិចទ្ើបរត្វូ ។ (ោក្របសាន ពុទ្ធរបវត្ត ិទំ្ពរ័ ៧២ ចដយឃុនបណ្ឌា នុរក្ស ប ូ-ប ូ) 
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ថាវើយេ្មើសាគើេោេះ ៨ ឿឍើប់ដល់រពេះអង។  រពេះេោធិ តវឿន់យ 
េ្មើេោេះម រឿលរង់េរឿមេដើមេោធិ៍ ។    ៏មោេោធិ៍េនេះ 
ជា  ជាតវតថហ ែដលេ ើតេ ើង នហងៃថែដលរពេះេោធិ តវរទង់
រប ូត     រឺ្នអាយុដុំណ្លេទើនឹងរពេះអងែដរ ។  
   ជាតវតថហេោេះ ្ន ៧ រឺឺៈ 
 ១-រពេះោងយេសាធរាពិ្ពើរ (រា ុល្ត្), 
 ២-រពេះអាននទពុទធហបើបោឋើ , 
 ៣-ឿ ហទាយីអា្តើយ, 
 ៤- ឆនទអា្តើយ, 
 ៥-េ េះ ណឌ ឺៈ 
 ៦-េដើមេោធិរពឹ ើឝ, 
 ៧- ុំណប់រទពើយទាុំង ៤។ 
 រពេះេោធិ តវ យ េ្មើសាគើេៅរឿលជិតរល់េោធិរពឹ ើឝោ
ទិ ៀងេ ើត    រទង់រង់របថាប់េ ើយត្ុំង ចាងើធិោឋើនយសើងអង់- 
អាចរប បេោយអង ៤ ថាឺៈ 

កាមំ  ត្ពោ  ច  នាហ រ ុ ច       អ ឋិ    ច   អវសិសសតុ្ 
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ឧបសុសសតុ្  ន្ពិសសសំ     សរពីរ  មំសពោហិ្តំ្(១)។ 

 ូមឱើយែ ើប   រៃ  និងឆសឹង  ល់េៅចុេះ ឯសាច់ 
ឈ្ម នហង រីរឺៈរប ់អាត្មើអញ  ចង់រីង អត   ៏រីង 

    អតេៅចុេះ ។ 
 េបើអាត្មើអញមិនបានរត្ ់ដឹងេទ  នឹងមិនេរឿ េចញពី
រតនបលល័ងេនេះេ ើយ។   នហងៃថេពញបូណ មី   វិសាខ្ ន តត
 ម័យៃនរារតីេោេះ រពេះអងបានរត្ ់ដឹងនូវអនុតតរ ្មើ -
េ្ពើធិញ្ញើណ  េលើរតនបលល័ង  េរឿមមលប់េោធិរពឹ ើឝដ៏របេ ើរ    
 េរមចភាវជារពេះ ្មើ មពហទធ  ជា ុំពូលមហដ នហងេលា ។ េ ើយ
 ៏រពេះអងរទង់រង់របថាប់េសាយវិមុតតិ ុខេលើបលល័ង េទៀបរល់
េោធិរពឹ ើឝេនេះអ ់៧ ៃថ  េទើបរទង់េរឿ ចា រតនបលល័ងយង
េៅឈរេៅទិ ៀងេ ើត     មលឹងេមើលមោេោធិរពឹ ើឝេោយ
មិនរបរបិចរពេះេនរតអ ់ ៧ ៃថ  ។   មោេោធិរពឹ ើឝេនេះ  រឺជា
េដើមេោធិ៍ទី  ១    ជាទីរជេះថាលេេរពបូជារប ់មោជនពុទធសា-
 និ  និងជាបូជនីយោឋើនទី ២ ែដលរពេះអង ែមតងទុ  នហង

                                                            

      ១-អសាជានយីសូរត្ អងគុត្តរនកិាយ  អ ឋក្នោិត្ បិ ក្ចលខ្ស ៤៨ ទំ្ពរ័ ៧៤។ 
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មោបរូនិោវើន ូរត  រមពីរទីឃនិឿយ  ។    េ ើយ ៏ជា ែនលង
ែដល្នមោជនម េេរពបូជាេរចើនជាងេរ   បណ្តើបូជនីយ
ោឋើនទាុំង  ៤   រឺ លុមពិនី ( ែនលងរប ូត),   ពុទធរយ (េោធិបលល័
ង ែនលងរត្ ់ដឹង),  ៃរពឥ បិតនមិរទាយវ័ន ( ែនលង ែមតង
រពេះធមមច ),  និង ុ ិោរា  ( ែនលងបរូនិោវើន)។  ចុំេណរឿល
តម   បឋមេោធិ៍េនេះ្នអាយុបាន ៣៥២ ឆទើុំ   ម ដល់រជ៱-
ឿលរពេះបាទធ្មើេសា  ។  មោេោធិ៍ទី ១ េនេះ   សាលើប់េោយ
សាទើៃដៃនអរមេ  ីទី ៤ រប ់រពេះរាជាអងេនេះឯង   េោយ
េ ច តីរចែណនចុំេោេះមោេោធិ៍។  
  នហង ម័យពុទធ ័ រាជ ២១៨ ឆទើុំ  រពេះបាទអេសា មោ-
រាជ   េ ើងររងរាជ មើបតតិ  ដឹងោុំរបេទ រប បេោយធម    
េរឿយអុំពីរពេះេថរឺៈេ្រលីបុតតតិ ើឝេតថរ ញហុំ ងរពេះរាជាឱើយ្ន
 ទាថើរជេះថាល នហងរពេះពុទធសា ោ   ឧបតថមភរពេះពុទធសា ោឱើយ 
រុងេរឿង   រពេះអងបានឱើយេ ោ្រត   សាងមោវិោរេៅជុុំ
វិញមោេោធិរពឹ ើឝ និង ុំែពងឿរោរជុុំវិញរពេះរ ីមោេោធិ-
រពឹ ើឝ។  
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  នហងរជ៱ឿលរប ់រពេះបាទអេសា មោរាជ        រពេះពុទធ
សា ោរី ចេរមើនផើឝពវផើាយទូលុំទូលាយទូទាុំងទវីបអា ុី  រពេះ
រាជា្ន ទាថើមុេះមុត នហងរពេះពុទធសា ោ បានឱើយរពេះរាជបុរត
ពីររពេះអងបួ  នហងរពេះពុទធសា ោ  បានជាអរ នតខីណ្រ ព
រឺ  រពេះម ិនទេតថរ និងរពេះ ងើមិត្ឍើេថរី  ឯ សារជាវតថហ ្គើល់
្នេៅ ល់ររប់ទី ែនលង នហងរបេទ ឥណ្ឌើ ។  រពេះអងបាន 
សាងសា នវតថហជាេរចើន េ ើយរពេះអងបានចាប់អារមមណ៍ជាង
េរ  េពញរពេះទ័យរតង់ទី ែនលងរត្ ់ដឹង   រពេះអងែតងម 
េេរពបូជា   អងហយ ្ធិេរៀងរាល់ បាឍើ ៍  មិនែដលៀន   
ឱើយេរ ្ឞើតរ ើាមោេោធិរពឹ ើឝ ្នេពលខលេះរពេះអងរបរល់
រាជ ិចឱើយពួ មង្គនតីេ ោេធវើ ិចឿរជុំនួ រពេះអង េ ើយរពេះអង
យងម រង់របថាប់េៅរពេះរាជដុំណ្ ់ជិតមោេោធិរពឹ ើឝ ពុទធ
រយចុំនួន ១  បាឍើ ៍ខលេះ ២  បាឍើ ៍ខលេះ    រទង់អងហយ ្ធិេៅ
េរឿមមោេោធិរពឹ ើឝជាេរៀងរាល់ទិវារារតី ។  េោយរពេះអង
យ រពេះទ័យទុ ោ ់េេរពបូជាចេរមើន មមោឋើន េៅេរឿមមលប់
េោធិរពឹ ើឝ    មិន ូវរវល់នឹង ិច នហងរពេះរាជវាុំងេ ើយ    េធវើឱើយ
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រពេះអរមេ  ីេឈ្មើេះ  “ម ី ុទទរី ឬេៅថា តិ ើឝរ ិត្” ។ 
មេ  ីអងទី ៤ រទង់តូចរពេះទ័យ មិន បើាយចិតតេោយរពេះ
រាជាមិន ូវរវីរវល់   រទង់រិតែតពីេធវើបុណើយ  េធវើ ្ធិ។ 
 រេដុំបូង  រពេះោងេរបើោង នុំេឈ្មើេះ នររា េៅទូលរពេះ
រាជាឱើយយងរត ប់ម រពេះរាជវាុំងវិញ    ែតរពេះរាជាពុុំយ រពេះ
ទ័យសាឍប់ឿរទូលរប ់ោង នុំ រពេះអងរិតែតពីឿរអងហយ
ចេរមើន មមោឋើន េធវើឱើយោង នុំ នររាេរឿធខឹងជាៀលើុំង  េ ើយរត
 ប់ម ទូលពិតរពេះោងម ី ុទទរី  េោយ ពវររប់  េធវើឱើយោង
ម ី ុនទរីេរឿធៀញើល់មិន បើាយរពេះទ័យ ចង មមេពៀរនឹង
េដើមេោធិរពឹ ើឝ។ តម រពេះោងបានបញ្ជើឱើយោង នុំេឈ្មើេះនររា
េធវើឿរជិត និទធបេរមើរពេះរាជា  លបលួចយ ថាទើុំពុលខប់ោ ់ជាប់
នឹងខលអន  ចូលេៅបេរមើរពេះរាជា នហងបរូេវនេោធិមណឌល  រ ី នុំ
េោេះ  េធវើអា បើប ិរូយោ ់ដូចជាខលអនរជេះថាលើនឹងមោេោធិ-
រពឹ ើឝណ្ ់   េដើររបទ ើឝិណមោេោធិរពឹ ើឝ ។  ខណឺៈែដល
រពេះរាជារង់របថាប់ចេរមើន មមោឋើនបិទរពេះេនរតេ ើយ បានឱ-
ឿ រ ី នុំចិតតអរបីយ៍  យ ថាទើុំពុលលាយនឹងទឹ េ្ឍើចា ់េរសាច
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ត្មរល់ត្មឫ េរចើនដង េៅេពលែដលោងម បេរមើរពេះ
រាជា នហងេោធិមណឌល ។  មិនជាប ុោមើនៃថ  េដើមមោេោធិរពឹ ើឝ
ែដល្នអាយុឿល ៣៥២ ឆទើុំម េ ើយេោេះ  រតូវជាតិពុល ៏
 វិតរ េោនរជុេះ លឹ សាលើប់ នហងេពលេោេះេៅ េោយសាទើៃដឥ ើា
រប ់ោងម ី ុនទរី។ រពេះបាទអេសា មោរាជ  ទតេឃើញរពេះ
រ ីមោេោធិរពឹ ើឝ្នភាពមិនរបរ តី   វិតរ េោនរជុេះ លឹ 
ដូេចាទើេះ    ៏្នរពេះទ័យេទាមន ើឝតូចរពេះទ័យ  រិតថា    “េនេះ
ជាបាប មមរប ់អាត្មើអញេទដឹង          បានជាមោេោធិរពឹ ើឝ
សាលើប់ដូេចនេះ” ។   រពេះរាជារទង់រត ប់ម ឿន់រពេះរាជវាុំងវិញ ។   
រពេះោងម ី ុទទរី េឃើញរពេះរាជារទង់រត ប់ម ឿន់រពេះរាជ
វាុំងវិញ  ្នចិតតេរត អរណ្ ់    េរោេះជាផល េរមច ម
ត្មេ ច តីរបាថាទើរប ់ោង     ែដលបានឱើយោងនររាយ ថាទើុំ
ពិ េៅោ ់េរាយ ្លើប់េដើមេោធិរពឹ ើឝ ែតរពេះរាជារទង់្ន
រពេះទ័យេ ើតទុ  ងវល់េទាមន ើឝ មិនរី រាយរពេះទ័យ េោយ
នឹ ដល់រពេះមោេោធិ៍ែដលសាលើប់ េោយមិនដឹងមូលេ តុ 
េរ ៀមរ ុំរពេះទ័យ រទង់ផទហុំ ញ៱ប់ ញ៱ឹងដល់បាប មមរប ់ខលអន 
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ែដលរពេះអងបានេធវើពីឿលមុន   បានជាមោេោធិរពឹ ើឝសាលើប់
េោយឆប់រ ័ ដូេចនេះ    រពេះរាជា្ន ងវល់យសើងៀលើុំង   េធវើឱើយ
រពេះឿយពលរ ុតចុេះ  រទង់រពេះរបឈួន  េ ើតខើយល់វិលមុខ 
រទង់ដួលទាុំងជុំ រ នលប់រពេះសាមើរតី ។  ខណឺៈេោេះ   រពេះោង
ម ី ុនទរី  េឃើញេ តុឿរណ៍ដូេចាទើេះ  ៏ ទហេះម េលើ រត ងរពេះ
រាជសាវើមី  េោយអាឿរឺៈភ័យត ្ រពេះោងរទង់រត ងពើាបាល
េោយរពេះអងឯង រ ូតដល់រពេះរាជា្នសាមើរតីេ ើងវិញ ។  
េទើបរពេះោងរិតថា  េបើអាត្មើអញមិនរបាប់េរឿងពិតដល់រពេះអង
េទ  របា ដជារពេះរាជសាវើមីរទង់ទីវងតយសើងពិតរបា ដ េរោេះរពេះ
អងមិន បើាយរពេះទ័យេសាេះ។  ខណឺៈេោេះ រពេះោងរឿបបងុំ
ទូលត្មេរឿងពិតអុំពីេរឿងមោេោធិរពឹ ើឝរតូវសាលើប់ េោយសារ
សាទើៃដោងេោយ ពវររប់  ។ 
 រពេះរាជាឿលបានដឹងេរឿងពិតេោេះេ ើយ     ៏រទង់្ន
រពេះទ័យធូរេ ើបើយេ ើងវិញ  េោយពុុំបានយ េទា ៃពរ៍ដល់
រពេះោង និងោង នុំេ ើយ េទើបរពេះរាជាវិលរត ប់េៅឿន់
េោធិមណឌលវិញ  បញ្ជើឱើយទាោនេ ោ្តើយ ្ឞើតរតង់រល់
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េោធិរពឹ ើឝែដលសាលើប់េោេះ  េធវើដីឱើយសាឞតេ ើងវិញ  េ ើយឱើយយ 
ទឹ េោេះេេបរូ ុទធសាឞើតចុំនួន ១០០ េម   ម េរសាចរតង់
 ែនលងេដើមេោធិ៍ែដលសាលើប់េោេះ េ ើយរពេះអងរបថាប់ចេរមើន
 មម-ោឋើនត្ុំង ចាងើធិោឋើនថា    “េបើមិន្នេដើមេោធិ៍ដុេះ   ្ន
ពនល េ ើតេ ើងរតង់ ែនលងេនេះេទ    រពេះអងនឹងមិនេរឿ េចញ
ពីទីេនេះេ ើយ   រពេះអងថាវើយបូជាជីវិត នហងទីេនេះ”។   រួរឱើយអសាងើ
រើយែមន    នហងរយឺៈេពលែត ២-៣  ៃថប ុេណ្ណើេះ     ៏្នរតួយដុេះ
េចញម េៅរទង់ ែនលងេដើមេោេះឯង    រពេះរាជាបានទតេឃើញ
េ ើយ ្នរពេះទ័យ បើាយេសាមន ើឝរីរាយជាៀលើុំង   រត្ ់
បញ្ជើ ងេ ោទាោនឱើយេធវើ ុំែព ឿរោរ មិនឱើយអន ណ្េចញ
ចូលរេ តរ ូតេោយេមើនឿរអនុញ្ញើត និងរតួតពិនិតើយយសើងតឹង
រឹង ។  មោេោធិរពឹ ើឝេដើមទី ១ េនេះ  ្នអាយុបាន  ៣៥២ ឆទើុំ      
រឺរពេះពុទធបរូនិោវើន នលងេៅបាន ២៧២ វ ើា(១)។ 

                                                            

១-ចយាងតាមនយ័ក្នងុគ្មព ីរមហាវងស រត្ង់បរចិចឆទ្ទ្ ី២០ ឱ្យ ងឹថា  ច ើមចោធិ៍ទ្១ី ចនោះ   
សាល ប់ក្នងុឆ្ន ំទ្ ី៣៧  ននការរគ្ងោេយរបស់រពោះោទ្ធម្លម ចសាក្ រត្វូនងឹព.ស. ២៥៥ ឆ្ន ំ គ្រឺពោះ
អងគរទ្ង់រគ្ងោេយក្នងុរពោះេនាម យុ ៥៤ ឆ្ន ំ រត្វូនងឹព.ស.២១៨ រទ្ង់ចសាយោេយោន ៣៧ គ្ត់្ 
 ចូចនោះច ើមចោធិ៍ទ្ ី ១ ចនោះ ម្លនអាយុ ៣៣៥ ឆ្ន ំ (គ្តិ្ពចីោធិ៍ចក្ើត្ ល់សាល ប់ ២៥៥+៨០=
៣៣៥) ។ 
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 េដើមេោធិ៍ទី ១ េនេះ ្នតុំណពូជ ២  ែនលង រឺឺៈ 
 ១- រពេះអាននទបានយ រេបេ់ៅោុំេៅមខុទាវើរវតតេជតពន   
េរឿយអុំពេីចញវ ើាទី ១០ េ ើយ ។ 
 ២-  រពេះោង ងើមតិ្ឍើេថរី    បានអារាធោែម េៅោុំឯ
តមពបណឌិទវបី (របេទ រ លីង្កើ)   នហងពទុធ  រាជ ២៣៦    
េរឿយអុំពីរពេះ ្មើ មពហទធបរនូោិវើនេ ើយ ។ 
 

 

ដ ើមដោធិ៍ទ្ ី២ 
3 

 

 ពនល រតួយខីៃនេោធិរពឹ ើឝ  ែដលរពេះរាជាអេសា មោ
រាជពើាយមែថរ ើាេោយយ រពេះទ័យទុ ោ ់   ្នទាោន
េៅយមឿរោរទាុំងៃថទាុំងយប់ ។  មោេោធិរពឹ ើឝេដើមទី ២ 
េនេះ  ្នឿរចេរមើនលូតលា ់លសជាទីេេរពបូជារប ់រពេះបាទ 
អេសា មោរាជ    េ ើយ ៏ជាទីរជេះថាលើៃនមោជនែដរ   រឺ្ន 
ពុទធបរូ ័ទម ពីទីជិតឆឃើយររប់រដ៶ នហងរបេទ ឥណ្ឌើ នហង ម័យ 
េោេះ   ចូលម េេរពបូជាយសើងេរចើនទាុំងៃថទាុំងយប់   ។     នហង 
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េខតតរយ ី ឺៈរបេទ     តុំបន់ពុទធរយេនេះ     សា ោដៃទ
សាប ូនើយអន់ថយ មិន្នលាភ ឿកើរឺៈ មិន្នបរូ ័ទេេរព
េជឿត្ម រឺ្ទើ ់ៗ ្នមុខេឆពើេះម ឿន់បរូេវណេោធិមណឌល 
េធវើឿរបដិបតតិបូជានិងអាមិ បូជា។ 
  ម័យេោេះ    រពេះពុទធសា ោផើឝពវផើាយទូលុំទូលាយររប់
ទិ ទីេរឿមឿររាជូបតថមភរប ់រពេះរាជា នហងែដនមរធឺៈ  មោ- 
េោធិរពឹ ើឝេនេះចេរមើនរុងេរឿងម ដល់ពុទធ តវតើឝ៍ទី ១១ រឺ នហង
ពុទធ  រាជ ១,១៦៣   ្នភាពវឹ វរឥ ើានឹងមោេោធិរពឹ ើឝ 
។  ្នរពេះរាជាមួយរពេះអង   រពេះោមសា ង្កើ   ែផន សា ោ
 ិណឌូ (សា ោរោ មណ៍)  េៅរដ៶េបង្គើល   ភារៀងេ ើតៃន
របេទ ឥណ្ឌើបចហបើបនន     របឿ ខលអនជារដ៶ឯ រាជើយ  មិនចុំណ េះ
ជាមួយរពេះបាទ  បុរណឺៈវរ្   មរធរដ៶តេៅេទៀត  ។   បាន
របមូល ងទ័ពរាប់ោន់ោ ់ ចូលម ឿន់បរូេវណេោធិមណឌល 
េោយេរឿធខឹងនឹងមោេោធិរពឹ ើឝ  ែដលេធវើឱើយសា ោរប ់
ខលអនសាប ូនើយេៅ នហងតុំបន់ពុទធរយេនេះ បានបញ្ជើឱើយេ ោ
ទាោន េមទចបុំផ្លើញេដើមមោេោធិរពឹ ើឝ   ែដល្នអាយុ
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បាន ៨៩១ ឆទើុំ  ឿប់ចិង្គញ្ងើុំែម  លឹ   ជី  ឿយយ ឫ ម ដុត
ឱើយេៅជាេផេះធើយឡង  ដុតបុំព ់េៅរតង់រេ្តើែដលជី  ឿយយ 
ឫ េោយចិតតឫ ើា  េរឿធខឹងនឹងមោេោធិរពឹ ើឝេោយ
បុំណងថាឱើយផុតពូជេោធិរពឹ ើឝ មិនឱើយេ ើតេ ើងបានតេៅេទៀត
េៅ នហងទីេនេះ   បានបញ្ជើឱើយ ងទាោនបុំផ្លើញមោវិោរេៅជុុំ
វិញេដើមេោធិរពឹ ើឝ និងេៅ នហងតុំបន់ពុទធរយទាុំងមូល បញ្ជើឱើយ
បុំផ្លើញវតត បុំផ្លើញវិោរ បុំផ្លើញរពេះពុទធបដិ្ទាុំងឡាយ នហងទី
េោេះ  ្នរពេះពុទធរូប ១ អងរទង់្រវិជ័យ   រពេះពុទធរូបអងធុំ
េនេះរេន់ែតេៅ នហងមោរូោរជិតមោេោធិរពឹ ើឝ      រពេះបាទ
សា ង្កើ      បញ្ជើឱើយេ ោបតី (េមទ័ព) មួយរូប   ្នោមមិន
របា ដ  យ រពេះពុទធរូបេនេះេចញពីមោវិោរជិតេដើមេោធិ-
រពឹ ើឝ ។  េ ោបតីេោេះ    បានទទួលរពេះរាជបញ្ជើេ ើយ  ៏េៅ
ពិនិតើយេមើលរពេះពុទធរូប នហងមោវិោរ   រពេះពុទធរូបេោេះឆលើ ់ពីថម
សាឞើត េោយេ ោបតីេោេះជាអន រជេះថាលើ េេរពរពេះពុទធសា ោ  
េោយ្នចិតត លហត េងវរ  រិតពិចារណ្ថា   “េបើអាត្មើអញមិន
េធវើត្មបញ្ជើេ តចរូបេនេះេទ    រប ់អញនឹងរតូវោច់   ែតេបើ
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អញេធវើត្ម   េោយបាប មមដ៏ធន់េនេះអាត្មើអញនឹងមិនជួប  មិន
បានេឃើញរពេះពុទធអរូយេមតតិយ ែដលនឹងបានរត្ ់ដឹង នហងឿល
អោរតេោយពិត”។  េ ោបតីេោេះ  រិតពិចារណ្មួយ នទហេះ
រ វិធីលា ់ទុ  នហងទីេោេះ ុុំឱើយរពេះរាជារូបេនេះដឹង េ ើយ ៏របញា  
ប់របញា  ល់ចូលេៅេល់រពេះរាជាវិញ  េ ើយរឿបបងុំទូលថា 
“េទវ! បពិរតរពេះ មមតិេទពជាអ្ងើ ់ រពេះអង្នរពេះរាជ
បញ្ជើឱើយខ៳ហុំរពេះអងយ រពេះពុទធរូប នហងវិោរេោេះ េចញ នហងខណឺៈ
េនេះភាលើមមិនទាន់េទ  េរោេះរពេះពុទធរូបអងេនេះធុំ   ូមរពេះរាជ
ទានឱឿ បាន ៧ ៃថ ិន េដើមើបីខ៳ហុំរពេះអងរ  ្លើុំងោុំេចញលុេះ
រត្ែតបាន” ។ រពេះរាជា ៏រទង់អនុញ្ញើតត្មឿរេ នើ ុុំរប ់
េ ោបតី។  
 េ ោបតីេោេះ      បានចាត់ែចងឱើយអន េរឿមបញ្ជើែដល
ជិត នទិធឱើយេធវើជា ុំែពងបូ ដីឥដ៶បិទឱើយជិត មិនឱើយអន ណ្ដឹង  
េ ើយអុជរបទីបបុំភលឺទុ  នហងរងូរុោេោេះ ។  រួចេរ ចេ ើយ    
េទើបចូលេៅរឿបទូលរពេះរាជាវិញថា ខលអនបានចាត់ែចងយ រពេះ
ពុទធរូបេោេះេចញេ ើយ  ។    រពេះរាជាបានសាឍើប់ឮេ ើយ   រួរែត
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េរត អររី រាយ េរោេះេ ច តីរបាថាទើរប ់រពេះអងបាន េរមច
េ ើយ ែតមួយរំេពចេោេះ រពេះរាជាអងេោេះែបរជា សឡតឈ្ម 
ោច់ខើយល់ទីវងត នហងេពលេោេះ  េរោេះែតអុំេពើបាប មមរប ់ខលអន  
េោយបនើឝល់ទុ នូវ ងេ ោទាោនេៅរបចាុំ  នហងទីត្ុំងែដល
ខលអនវាយយ បាន ។ ែតមិនយូរប ុោមើនឿរវឹ វរេនេះ  បានរជាប
ដុំណឹងដល់រពេះបាទបុរណឺៈវរ្ មរធរដ៶ រទង់បញ្ជើេ ោបតី
ឱើយោុំពលេយធាម េឡាមព័ទធ      វាយ េមទចទាោនរប ់រពេះ 
បាទសា ង្កើ ែដលម េបៀតេបៀនរពេះមោេោធិរពឹ ើឝ  រទង់
វាយ ្ងើត់រត់បា ់ទ័ព   េបា  ្ឞើតអន ែដលម របទូ រាយ
នឹងរពេះពុទធសា ោ ។   
  ងទ័ពរប ់រពេះបាទបុរណឺៈវរ្  មរធរដ៶  បានឿន់ឿប់
ទាុំងរ ុង នហងតុំបន់រយ ី ឺៈ និងពុទធរយ  រពេះអងយងេៅ
ពិនិតើយេមើលេៅេោធិមណឌល   និងបរូេវណជុុំវិញពុទធសាណើនមោ
េោធិរពឹ ើឝ    េតើ្នបាត់បង់ខូចៀតអវីខលេះ ។  រពេះអងទតេឃើញ
មោេោធិរពឹ ើឝរតូវបុំផ្លើញអ ់មិន្ន ល់   ូមើបីែតឫ 
មួយ ុំណ្ត់ ៏មិន្នេ   ល់   េ ់ ឿយជារេ្តើដុត
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បុំផ្លើញេៅជាេផេះធើយឡងអ ់។ រពេះរាជារទង់ េងវរេសា សាឍើយ
ជាៀលើុំងរទង់រពេះរាជបញ្ជើេៅេ ោបតីេយធា និងរបជា រេៅជុុំ
វិញពុទធរយ ឱើយោុំេទើរឹតយ ទឹ េោេះេេចុំនួន ១,០០០  ើាល   
ម ចា ់េរសាច នហងរេ្តើ ែនលងរល់េោធិរពឹ ើឝចា ់ និងជុុំវិញ   
រទង់បញ្ជើឱើយេរៀបចុំទី ែនលងឱើយសាឞើតេ ើងវិញ     េ ើយរពេះអង
រទង់រង់របថាប់េៅចុំេោេះមុខ  ែនលងមោេោធិរពឹ ើឝចា ់េោេះ  
េ ើយត្ុំង ចាងើធិោឋើនថា     “េបើមិន្នមោេោធិរពឹ ើឝ  ្ន
ពនល ដុេះេ ើង នហងទីេនេះេទ  ខ៳ហុំរពេះអងនឹងមិនេរចេចញពីទីេនេះ
ជាោច់ៀត    ូថាវើយបូជាជីវិត នហងទីេនេះ”។  រពេះរាជារទង់រង់
ចេរមើនេមត្ឍើភាវោេៅេោធិមណឌលេនេះ មិនយូរប ុោមើន  េោយ
អុំណ្ច ចាងើធិោឋើននិងបារមីៃនពុទធរតនឺៈ ធមមរតនឺៈ  ងើរតនឺៈ 
េោធិរពឹ ើឝ ៏្នេចញពនល មួយេដើមរតង់ ែនលងចា ់ ។ រួរឱើយ
អសាងើរើយណ្ ់  រពេះរាជារទង់ទតេឃើញេ ើយ ្នរពេះទ័យ
េសាមន ើឝរីរាយជាអតិបរ្     រទង់បញ្ជើឱើយ ងទាោនេធវើ
មោ ុំែពងព័ទធជុុំវិញេដើមេោធិ៍        យមឿរោររតួតរត្េមើល
មនុ ើឝេចញចូលេោយលស  មិនឱើយ្នមនុ ើឝចូលេៅពើាបាទ
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បាន ។   មោេោធិរពឹ ើឝេដើមទី ២ េនេះ  ្នអាយុឿលបាន 
៨៩១ ឆទើុំ  ពុទធ  រាជ ១,១៦៣ វ ើា ។ 
 

ដ ើមដោធិ៍ទ្ ី៣ 
3 

 េដើមេោធិរពឹ ើឝទី ៣ ែដលបានដុេះេ ើងេោយអុំណ្ចៃន
 ចាងើធិោឋើនរប ់រពេះរាជាបុរណឺៈវរ្  នហងពុទធ  រាជ ១,១៦៣  
េនេះ    រពេះអងបានែថរ ើានិងចេរមើនលូតលា ់ជាលុំោប់េរចើន
តុំណវងើឝ   ែដលពុទធបរូ ័ទជួយែថទាុំ   មិន្នអន េបៀតេបៀន    
្នអាយុែវង   បានម ដល់ពុទធ  រាជ ២,៤២១ ្នអាយុ
រប្ណ ១,២៥៨ ឆទើុំ េទើបសាលើប់េោយចា ់រទុឌេរទាម  និងរតូវ
ខើយល់ពើយហេះប ់េបា រតូវ ។  ត្មឯ សារេៅពុទធរយរបាប់ថា 
្នជនជាតិអង់េរល ្ទើ ់ ជាអន ជុំោញឿរៀងែផន បូរាណវតថហ 
េឈ្មើេះឧតតមេ នីយ៍   ើឝឺរ៍នឹងៀន់ែ ម  ម ឿន់របេទ 
ឥណ្ឌើ ៣ េលើ   បានម ពិនិតើយេមើលេៅេោធិមណឌលពុទធរយ 
េលើ ទ១ី នហងឆទើុំ ព. .២,៤១៥, េលើ ទី ២  នហងឆទើុំព. .២,៤១៨ 
បានេឃើញមោេោធិរពឹ ើឝេនេះចា ់រទុឌេរទាមណ្ ់ ្ន
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ែម បា ់ ែម ង្ប់  លឹ រជុេះេរចើ ែនលង  េ ើយេលា ឧតតម
េ នីយ៍រូបេនេះ ម ពុទធរយជាេលើ ទី៣  នហងឆទើុំ ព. .២,៤២១  
បានេឃើញមោេោធិរពឹ ើឝេនេះ  រតូវសាលើប់េោយខើយល់ពើយហេះេបា 
ប ់រតូវ     ៏្នរុំនិតចង់ោុំេ ើងវិញ    ៏េធវើ ុំណ ុំេរឿងេៅរោឋើ
ភិបាលឥណ្ឌើ នហងេខតតរយេនេះរុេះេរីេ ់ ឿយោុំេ ើងវិញ។  

េដើមមោេោធិរពឹ ើឝទី ៣ េនេះ ្នអាយុបាន១,២៥៨ ឆទើុំ។ 
 

ដ ើមដោធិ៍ទ្ ី៤ 
(សោ្រិព ឹសសដ ើមបច ចបុបន ន) 

3 
 

 េោធិរពឹ ើឝេដើមទី ៤ េៅពុទធរយបចហបើបននេនេះ  េរឿយពី
េលា ឧតតមេ នីយ៍   ើឝឺរ៍នឹងៀន់ែ ម ពិនិតើយេឃើញេដើមេោធិ៍
ទី ៣  អ ់អាយុេ ើយេលា ឧតតមេ នីយ៍       ខុំេដើររ រេប់
េោធិរពឹ ើឝេៅជុុំវិញេដើមេោធិរពឹ ើឝ េដើមើបីយ ម បណែតេះ    ជា
ភ័ពវ ុំណ្ងលស  បានរ េឃើញ ូនេោធិ៍ដុេះពនល ដល់េៅ ២ េដើម 
មួយេដើម្ន មពល់  ៦  ធាទើប់     មួយេដើមេទៀត មព ់  ៤  ធាទើប់, 
េ ើយ ៏ ុុំឿរអនុញ្ញើតពីរោឋើភិបាលេខតតរយ ី ឺៈ         េ ់ 
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 ឿយេដើមេោធិ៍ចា ់ែដលអ ់អាយុេ ើយេោេះ េធវើទីដីឱើយសាឞើត
េ ើងវិញ េ ើយយ  ូនេោធិ៍ែដល្ន មព ់ ៦ ធាទើប់ម ោុំ
រតង់ ែនលងចា ់ដូចេដើម មួយេដើមេទៀត េត់យ េៅោុំេៅទិ 
ឦសានៃនេោធិរពឹ ើឝរតនបលល័ងច្ឃើយរប្ណ ៥០ ែម រត    
េោយេត់យល់ថាទីេោេះជាអនិមិ ើឝ េចតិយោឋើន  ែនលងែដល
រពេះពុទធរទង់ មលឹងេមើលេដើមេោធិ៍អ ់ ៧ ៃថ ។  ែតត្មឿរពិត 
អនិមិ ើឝ េចតិយោឋើនេៅទិ ៀងេ ើតមោេោធិរពឹ ើឝេទ។  
 មោេោធិរពឹ ើឝេដើមបចហបើបននេន ត្ុំងពីឆទើុំ ព. .២,៤២១    
ម ដល់ឆទើុំ ព. . ២,៥៦៣  (រ. . ២០២០)េនេះ   ្នអាយុ
បាន  ១៤២  ឆទើុំេ ើយ ។   មោេោធិរពឹ ើឝេនេះបានចេរមើនលូត
លា ់លស េោយភាទើ ់ង្រេៅោទីែថរ ើាយ ចិតតទុ ោ ់  ពវៃថ
មោេោធិរពឹ ើឝទី ៤ េនេះ ្នទុំ ុំេដើម ៣ ឱប  មព ់ ៨០ 
 វហន (២៥ ែម រត) ។  េរឿម ិចឿរឿរោររប ់រោឋើភិបាលរដ៶ពិ
ោរនិងមង្គនតីេខតតរយ ី ឺៈ បានេធវើ ុំែពងព័ទធជុុំវិញ អន ចូល
េៅនមសាកើររតូវ ុុំអនុញ្ញើតេទើបចូលេៅបាន ជាពិេ  របជា
ជនឥណ្ឌើេចញចូល  េៅោទីរតួតពិនិតើយតឹងរឹងជាងេរេរោេះៀលើច 
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យ វតថហ្នជាតិពិ េៅោ ់េោយចិតតឥ ើានឹងេដើមេោធិ៍   ែត 
េបើចុំេោេះជនបរេទ វិញ េចញចូលេៅនមសាកើរបានេោយ
រ ួល ។   រោឋើភិបាល នហងេខតត ែតងឱើយ្នរណឺៈ មមឿរជាអន 
ជុំោញឿរែផន រុ ជាតិ   និងជីវសាង្គ តម រតួតពិនិតើយេមើលេៅជុុំ
វិញរលេ់ោធិរពឹ ើឝជាេរៀងរាល់ បាឍើ ៍   ឿរោរមិនឱើយ្នជាតិ
ពុលេៅជុុំវិញេោធិរពឹ ើឝេ ើយ េោយរបាថាទចង់ឱើយមោេោធិ-
រពឹ ើឝេនេះ្នអាយុែវងបុំផុត   េរោេះ្នផលលសដល់របេទ 
ឥណ្ឌើ  ែផន េ ដ៶ ិច រឺពុទធ ុំេវជនីយោឋើនធុំទាុំង ៣ េៅ
របេទ ឥណ្ឌើ រឺ ែនលងរត្ ់ដឹង១,  ែនលង ែមតងធមមចរ ១ 
និង ែនលងបរូនិោវើន១ េ ើយ ែនលងរត្ ់ដឹងេៅពុទធរយេនេះ 
្នអន េទ ចរណ៍បរេទ េចញចូលេរចើនជាងេរ។ 
 

( ក្ស្សង់នងិសរមួលចសចក្តោីក្ចសៀវចៅ របវត្តសិ្សមីហាចោធរិពកឹ្ស 
ចៅពុទ្ធគ្យា  របស់ភកិ្េ ុើសី សុវណ្ណ  ចារវុដណ្ឌណ  ) 

 
 
 



38           របវត្តចិ ើមចោធរិពកឹ្ស នងិអានសិងសននការបូជា 
 

របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្សដៅវត្តដេត្ពន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(អានន ទសោ្ ិ៍ សៅវត ោសជតពន) 
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របវត្តិអាននទដោធិ៍ 
(ច ើមចោធិ៍ព លរពោះអាននទដចំៅមុខ្សវត្តចេត្ពន  

ចរកាយចចញវសាទ្ី ១០ ច ើយ) 

6 
 

 េៅ នហងអដ៶ ថាឿលិងេោធិជាត    ែមតងថាឺៈ 
 ឿលរពេះសាសាឍើរទង់របថាប់េៅ នហងវតតេជតពន រពេះអង
រទង់របារពធឿរបូជាេដើមមោេោធិ៍ែដលរពេះអាននទេតថរេធវើេ ើយ  
េទើបរត្ ់នូវរពេះធមមេទ ោេនេះថា   េ តចចរ ពតតិរពេះោមថា
ឿលិងឺៈ (រាជា  កាលពិង្ខគ    ចក្កវត្ត)ិ  ជាេដើម ។ 
 ហិ្  េ ច តីពិសាឍើរថា     ឿលរពេះតថារតរទង់េ តចចារូ 
េៅ នហងជនបទ េដើមើបីរបេយជន៍ឿរ េង្គង្គើេះេវេនយើយ តវ ។   
ស្នវត្ាវិាសិពនា  ពុទធបរូ ័ទអន េៅ នហងរ ុងសាវតថី  ឿន់យ 
េររឿងរ អូបនិងផ្កើេឈើជាេដើមេៅឿន់វតតេជតពន  មិនបានទី
រួរបូជាយសើងដៃទ ៏យ េៅតមល់ទុ េទៀបទាវើររពេះរនធ ុដិ ទាុំង
មិន បើាយចិតត េ ើយ ៏ោុំេទើរត ប់េៅវិញ។  អនាថបណិឌិ ពកា    
េលា អោថបិណឌិ មោេ ដ៶ីបានដឹងេ តុេោេះេ ើយ  េទើប
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េៅឿន់ ្ទើ ់រពេះអាននទេតថរឺៈ    នហងឿលែដលរពេះតថារតរពេះ
អងរត ប់ម ឿន់វតតេជតពនវិញ    េ ើយេោលថា    “បពិរត
េលា ្ងើ ់ដ៏ចេរមើន   ឿលរពេះតថារតេ តចចារូ េៅ   រពេះ
វិោរេនេះមិន្នទីពឹង,  មនុ ើឝទាុំងឡាយ មិន្នសាណើនទីរួរ
បូជាេោយេររឿងរ អូប និងផ្កើេឈើជាេដើម     ូមឱឿ ចុេះ
េលា ្ងើ ់    ូមេលា ្ងើ ់រឿបទូលនូវេរឿងេនេះចុំេោេះរពេះ
សាសាឍើ  េ ើយចូរដឹងនូវទីែដលរួរបូជាមួយ ែនលង”។ 
 រពេះអាននទេតថរទទួលថា    “ស្នធុ របៃពេ ើយ”    េ ើយ
ទូល ួររពេះសាសាឍើថា   “ក្ត្ ិ នុ្  ពោ  ភពន្ ត  ពចត្ោិន្ ិ  បពិរត
រពេះអងដ៏ចេរមើន េចតិយ្នប ុោមើនយសើង  ? ”  ។    
 រពេះអងរត្ ់តបថា  “ត្ណិី  អាន្ន្ ទ   ្ន ៣ យសើង  
អាននទ” ។   
 រពេះអាននទទូល ួរថា  “ក្ត្មាន្ិ   ភពន្ ត  ត្ណិី  ៣  យសើង 
អវីខលេះរពេះអង ? ”។     
 រពេះសាសាឍើរត្ ់ថា   “ស្នររីកំិ្    បរពិោគកំិ្   ឧធ ទិសសកំ្    
រឺធាតុេចតិយ  (េចតិយ រឺរពេះសារីរូ ធាតុ) ១   បរូេភារេចតិយ  
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(េចតិយ     រឺេដើមេោធិរពឹ ើឝ   និងេររឿងបរូឿខើរ) ១   ឧទទិ ើឝ - 
េចតិយ (េចតិយ រឺរពេះពុទធរូប) ១”។    
 រពេះអាននទទូល ួរថា  “សកាក   បន្  ភពន្ ត,  តុ្ពមហសុ  ធរពន្ ត
សុពយវ ពចត្យំិ  កាតំុ្ បពិរតរពេះអងដ៏ចេរមើន   នហងឿលែដល
រពេះអងរទង់រពេះជនមធរ្នេៅ  េតើខ៳ហុំរពេះអងអាចេធវើេចតិយបាន
ែដរឬេទ ?” ។ 
 រពេះសាសាឍើរត្ ់ថា  “អាន្ន្ទ  ស្នររីកំិ្   ន្  សកាក   កាតំុ្ ។  
ត្ញ្ហិ   ពុទាេ នំ្  បរនិ្ោិវ ន្កាពល   ពោត្,ិ  ឧធទិសសកំ្   អវត្ាកំុ្   
មមាយន្មត្តពមវ  ពោត្,ិ ពុពធ េហិ្   បរភិពុតាត    មោពោធរិពុកាា    
ពុពធ េសុ  ធរពន្ តសុប ិ ពចត្យិពមវ ។   ្ទើលអាននទ  អន មិនអាច
េធវើធាតុេចតិយបានេទ   េរោេះធាតុេចតិយេោេះ នឹង្នបាន នហង
ឿលែដលរពេះពុទធបរូនិោវើនេ ើយ, ចុំែណ ឧទទិ ើឝ េចតិយ   ៏
មិន្នវតថហរបា ដ (េរោេះ) ជាប់េោយតថារតប ុេណ្ណើេះ, ឯេដើម
មោេោធិ៍ែដលរពេះពុទធរទង់អារ ័យជាទីរត្ ់ដឹង  ូមើបីឿល
រពេះពុទធរទង់្នរពេះជនមេៅេ ើយ  ៏ជាេចតិយបានដូចេទើ”។ 
 រពេះអាននទទូលេទៀតថា  “ភពន្ ត  តុ្ពមហសុ  បក្កពន្ តសុ   ពជត្- 
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វន្វិោពរា    អបប ិសរពណា   ពោត្,ិ  មោជពនា   បជូន្យី- 
ដ្ឋឋ នំ្  ន្  លភត្,ិ  មោពោធពិតា  ពជំី  អាហ្រតិាវ   ពជត្វន្ទាវ ពរ  
ពរាពបសាម,ិ ភពន្ ត បពិរតរពេះអងដ៏ចេរមើន  ឿលរពេះអងេ តច
េជៀ េចញេៅ   េជតពនមោវិោរមិន្នទីពឹង  មោជន
មិនបាននូវសាណើនទីជាទីបូជា  ខ៳ហុំរពេះអងនឹងោុំយ នូវពូជអុំពីេដើម
មោេោធិ៍ម ោុំជិតទាវើរវតតេជតពន  រពេះអង” ។    
 រពេះសាសាឍើរត្ ់ថា  “ស្នធុ  អាន្ន្ ទ, ពរាពបហិ្, ឯវំ  សពន្ ត  
ពជត្វពន្ មម  ន្ពិធ េវាពស្ន  វិយ  ភវិសសត្ ិ   លសេ ើយអាននទ  
អន ចូរោុំចុេះ   ឿលេបើដូេចាទើេះ  េដើមមោេោធិ៍ ៏ោ ់ដូចជាទី
េៅរបចាុំរប ់តថារត   នហងវតតេជតពនែដរ”។ 
 រពេះអាននទឱើយទូលដល់រពេះបាទេឿ ល  ឱើយរបាប់ដល់
អោថបិណឌិ មោេ ដ៶ី និងពួ បរូ ័ទ្នោងវិសាៀជាេដើម 
ឱើយជី រេ្តើ នហងទី រ្ប់ោុំេដើមេោធិរពឹ ើឝ ជិតទាវើរវតតេជតពន   
េ ើយេោលនឹងរពេះមោេ្រលាលើនេតថរថា “ភពន្ ត អហំ្  ពជត្-
វន្ទាវ ពរ  ពោធ ឹ  ពរាពបសាម,ិ មោពោធពិតា  ពម  ពោធបិក្កំ   
អាហ្រថ    បពិរតេលា ្ងើ ់      ខ៳ហុំនឹងោុំេដើមេោធិ៍េទៀបទាវើរវតត 
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េជតពន     ូមេលា ចូរោុំយ ែផលេោធិ៍ទុំអុំពីេដើមមោេោធិ៍ឱើយ 
ខ៳ហុំផងចុេះ” ។  
 រពេះមោេ្រលាលើនេតថរទទួលថា “ស្នធុ លសេ ើយ” េទើប
េៅឿន់េោធិមណឌលត្មផលឡវអាឿ  យ ចីវរទទួលែផលេោធិ៍
ែដលរជុេះចា ទងែតេៅមិនទាន់ដល់ែផនដីេៅេ ើយ បាន
េ ើយ ៏ោុំម របេរនរពេះអាននទ ។   
 រពេះអាននទ ឱើយរឿបទូលដល់រពេះបាទេឿ លជាេដើមថា  
“អជ ជ  ពោធ ឹ  ពរាពបសាម ិ  មោបពិរត  អាត្មើភាពនឹងោុំេដើម
េោធិ៍ នហងៃថេនេះ” ។   នហងេវលាលាឃើច  រពេះបាទេឿ លរទង់ឱើយ
បរូវារដ៏េរចើន ឿន់យ េររឿងឧប រណ៍ររប់យសើង េ តចយង
ម  ។  អោថបិណឌិ េ ដ៶ី  ឧបា ិឿវិសាៀ និងជនអន ្ន
 ទាថើដៃទៗ េទៀត ៏បានម ែដរ។ 
 រពេះអាននទបានត្ុំងេផើង្ ធុំ ទុ  នហងទី រ្ប់ោុំេដើម
មោេោធិ៍   ឱើយេចាេះទមលហេះបាតេផើង េ ើយោ ់ភ ់ែដលផើឝុំ
េោយរប ់រ អូបឱើយេពញ បានថាវើយដល់រពេះរាជាេោយទូលថា  
“ឥធំ   ពោធបិក្កំ   ពរាពបហិ្   មោរាជា   បពិរតមោរាជ   ូម 
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រពេះអងចូររទង់ោុំេដើមេោធិ៍េនេះចុេះ”,   
 រពេះបាទេឿ លរទង់រិតថា    “រជ ជំ  នាម  ន្   សពវកាលំ 
អមាហ កំ្  ហ្ពត្ា  ត្ ិ ឋត្,ិ ឥធំ  មោ  អនាថបណិឌិ ពក្ន្  ពរាបាពបតំុ្ 
វ ដត្ ិេឈ្មើេះថារាជ មើបតតិ  មិនត្ុំងេៅ នហងៃដរប ់េយើង ពវ
ឿលេទ េយើងរួរឱើយដល់អោថបិណឌិ  េ ដ៶ីោុំេដើមេោធិ៍េនេះ”  
រទង់រិតដូេចនេះេ ើយ  បានោ ់ែផលេោធិ៍ទុំ ុេោេះេៅ នហងៃដមោ-
េ ដ៶ី  ។   អោថបិណឌ ិមោេ ដ៶ី   របមូលភ ់ែដល្ន លិន
រ អូបេ ើយ ប់ែផលេោធិ៍ទុំទុ  នហងភ ់េោេះ ។ 
 ត្សមឹ    ត្សស   ហ្ត្ាពតា   មតុ្ តមពត្តពយវ  សពពវសំ   បសស-
នាតន្ពញ្ញ វ  ន្ងគលសីសបបមាពណា   ពោធខិពនាេ   បណាា សហ្ត្ាុ
ពព វពធា  ឧ ឋហិ្,  ចតូ្សុ  ធិស្នសុ   ឧធ េញ្ញច ត្ ិ បញ្ច   មោស្នោ   
បណាា សហ្តាា វ   ន្កិ្ ាមសុឹ  រេន់ែតែផលេោធិ៍ផុតពីៃដមោេ ដ៶ី
ប ុេណ្ណើេះ   ែដលមោជន ុំពុងែតរមិលេមើលេោេះឯង   េដើម
េោធិ៍្នទុំ ុំរប្ណប ុនេភនៀងនង័ល   មព  ់៥០  តថ   ៏ដុេះ
េ ើង    ែប ែម ធុំ  ៥  រឺ នហងទិ ទាុំង ៤    និងៀងេលើ,  ែម  
នមីួយៗ រប្ណ ៥០  តថ  េចញេៅេ ើយរំេពជេោេះឯង ។ 
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 ឥត្ ិ ពស្ន  ត្ងាណពញ្ញ វ  វន្បបត្ពិជ ឋពកា  ហុ្តាវ   អដ្ឋឋសិ   
េដើមេោធិ៍េោេះត្ុំងេ ើងជាេដើមេឈើជា្ងើ ់ៃនៃរព (រឺេដើម
េឈើជាធុំ នហងៃរព)  េោយរបឿរដូេចនេះ ។  រពេះរាជារទង់បញហេះ សម
្ និង សមរបា ់រប្ណ ១៨  សម ឱើយេពញេោយទឹ រ អូប 
ត្ុំង សមែដលេពញេ ើយ របោប់េោយបាច់ផ្កើឧបើបលេខៀវជា
េដើម  ជុុំវិញេដើមមោេោធិ៍ទុ ត្មលុំោប់   េ ើយរត្ ់ឱើយ
សាងេវទិឿ(១) ែដល េរមចេោយរតនឺៈ ៧ របឿរ រទង់េរាយ
ខើាច់ែដលលាយេោយ្  ឱើយសាង ុំែពងព័ទធជុុំវិញ ឱើយសាង
េៀលើងទាវើរ េរមចេោយរតនឺៈ ៧ របឿរ  បាន្ន ឿកើរឺៈដ៏ធុំ
េ ើយ ។    
 រពេះអាននទេតថរចូលេៅេល់រពេះតថារត    រឿបទូលថាឺៈ    
“ភពន្ ត   តុ្ពមហហិ្   មោពោធមិពូល  សមាបន្ាសមាបត្ត ឹ  មោ  
ពរាបតិ្ពោធមិពូល   ន្សីិធិតាវ    មោជន្សស  ហិ្ត្តាាយ  សមា-

                                                            

       ១-ចវទ្កិា សពទចនោះេួបចៅក្នងុរពោះសុត្តនតបិ ក្ គ្មព ីរអបទានជាចរចើនក្ពនលង រកុ្មេំុនុំ
ចលាក្ពរបថា “ចខ្សឿន”  ចូជាចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្សជាច ើម, ក្នងុវចនានរុក្មពខ្សមរពរបថា 
“ោន ក់្ន , បង្កា ន់ន , កាត រ ឹង, ចេើងម្ល សរម្លប់អងគុយ...”, ចំពណ្ក្ក្នងុក្នងុវចនានរុក្មោលី
ពរបថា “ទ្បូីជា, ត្ចុរគ្ឿងបូជា...”។ 
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បជ ជថ  បពិរតរពេះអងដ៏ចេរមើន    ូមរពេះអងរទង់រង់របថាប់
រតង់រល់េដើមេោធិ៍  ែដលខ៳ហុំរពេះអងោុំេ ើយ  រទងច់ូល ្បតតិ 
ែដលរពេះអងធាលើប់ចូលេ ើយរតង់រល់េដើមមោេោធិ៍   េដើមើបី
របេយជន៍អនុេរេេះដល់មោជនផងចុេះរពេះអង” ។   
 រពេះសាសាឍើរត្ ់ថា   “អាន្ន្ទ   ក្ ឹ  ក្ពថសិ  មយិ  មោ-
ពោធមិពូល   សមាបន្ាសមាបត្ត ឹ  សមាបជ ជតិាវ   ន្ិសិពន្ ា  អពញ្ញញ   
បពធពស្ន  ធាពរតំុ្  ន្  សពកាក ត្ ិ   ្ទើលអាននទ  អន និយយ ស ី 
ឿលតថារតរង់ចូល ្បតតិ ែដលធាលើប់ចូលេ ើយរតង់រល់
េដើមមោេោធិ ទី ែនលងដៃទរែមងមិនអាចនឹងរទរទង់បាន
េ ើយ”  ។     
 រពេះអាននទ ៏រឿបទូលថា  “ភពន្ ត  មោជន្សស  ហិ្ត្តាាយ  
ឥមសស  ភមូបិបពធសសស  ធុវន្ិោពមន្  សមាបត្តសុិពខន្  តំ្  
ពោធមិលំូ  បរភិញុ្ជ ថ  បពិរតរពេះអងដ៏ចេរមើន  េដើមើបីរបេយ-ជ
ន ៍ុខដល់មោជន  ូមរពេះអងរទង់អារ ័យនូវរល់េដើមេោធិ៍
េោេះ  េោយេ ច តី ុខែដលេ ើតអុំពី ្បតតិ   េោយ ុំណត់ 
ថាជាទី ែនលងដ៏ពិតរបា ដចុេះ រពេះអង”  ។    
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 សតាា     ឯក្រត្ត ឹ  សមាបត្តសុិពខន្    បរភិញុ្ជិ     រពេះសាសាឍើ 
រទង់អារ ័យរល់េដើមេោធិ៍េោេះ  េោយេ ច តី ុខែដលេ ើត
អុំពី ្បតតិ   អ ់មួយរារតី។  
 រពេះអាននទេតថរ ថាវើយរពេះពរដល់រពេះបាទេឿ លជាេដើម    
ឱើយេធវើឿរឆលងេដើមមោេោធិ៍េ ើយ ។  ពស្នប ិ  ពោ  ពោធរិពុកាា   
អាន្ន្ ទពត្ាពរន្  ពរាបតិ្តាត   អាន្ន្ ទពោធពិយវាត្ ិ  បញ្ញញ យិត្ា  ឯ
េដើមេោធិ៍េោេះ  ៏របា ដោមថា អាននទេោធិ៍  េរោេះជាេដើមេោធិ៍
ែដលរពេះអាននទេតថរបានោុំ ។   
 រេេោេះភិ ហទាុំងឡាយ   នទោេទើ នហងសាលាធមម ភាថា 
“អាវុេសាទាុំងឡាយ រពេះអាននទ  ឿលរពេះតថារត ុំពុងរង់រពេះ
ជនមេៅេ ើយ   ឱើយោុំេដើមេោធិ៍េ ើយ   ឱើយេធវើឿរបូជាយសើងធុំ    
អសាងើរើយណ្ ់  រពេះេថរឺៈ្នរុណដ៏េរចើន”។  រពេះសាសាឍើេ តច
យងម េ ើយ ៏រត្ ់ ួរថា   “្ទើលភិ ហទាុំងឡាយ   ឥ ឡវេនេះ    
ពួ អន អងហយរបជុុំេទើេោយេរឿងអវី”  ឿលភិ ហទាុំងេោេះរឿប
ទូលឱើយរទង់រជាបេ ើយ  េទើបរត្ ់ថា “្ទើលភិ ហទាុំងឡាយ 
មិនែមនែត នហងឿលឥ ឡវេនេះប ុេណ្ណើេះេទ   ូមើបី នហងឿលមុន  
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អាននទ ៏បានោុំមនុ ើឝ នហងទវីបធុំទាុំង ៤  រពមទាុំងបរូវារ    ោុំ
យ រប ់រ អូប  និងផ្កើេឈើជាេដើមដ៏េរចើនម េ ើយ ឱើយេធវើឿរ
ឆលងេដើមមោេោធិ៍ នហងមោេោធិមណឌលដូចេទើ”។  េទើបរទង់ោុំ
េរឿង នហងអតីតម  ែមតង ។ 

។ ល ។ 
 

 អាននទេោធិ៍េនេះ រាប់ត្ុំងពីវ ើាទី ១០ ដល់ព. .២៥៦៣ 
(ឆទើុំ ២០២០) េនេះ ្នអាយុ ២៥៩៨ ឆទើុំ ។ 
 

របវត្តអិាននទចោធិ៍ ក្នងុអ ឋក្ថាកាលិងគចោធជិាត្ក្ ចត្រសក្នោិត្  
ចប់ចដយសចងេប 
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បរមបរាភតន ំ ហិ  េយមាា   ដោទ្រិកុ្ខដត 
សដពវស ំ ដោធរិកុាខ ន ំ នតវ ន  បូេយាមហ។ំ 

ខុ្្សរំពោះក្រណុ្ឌ សូមនមសាា របូជានវូច ើមចោធរិពកឹ្សរគ្ប់ច ើម  
ព លម្លន ំណ្មក្អំពចីោធរិពកឹ្ស      ព លជាទ្ី ន ោះម្លរ ។ 
យ ំ យ ំ បរភុិញ្ជិ   ភគវា            បត្តចវីរមាទ្កិ្ ំ
សពវ ំ បរដិោគធាតុ្តំ្ ំ    នតវ ន   បូេយាមហ ំ។ 

  ខុ្្សរំពោះក្រណុ្ឌ   សូមនមសាា របូជាបរចិោគ្ចចត្យិទំាងពួង   
 ម្លនោរត្នងិចវីរជាច ើមចនាោះ  ព លរពោះ ម៏្លនរពោះោគ្ 
 រទ្ង់ចរបើរោស់ច ើយ។ 

 

 
 
 



ផាយចចញពវីត្តវសុិទ្ធមិគ្គ                  51             
 

 

របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្សដៅរបដទ្សើសីលង្កា  
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របវត្តិដ ើមដោធរិពកឹ្សដៅរបដទ្សើសីលង្កា  

6 
 

ដសចក្តខីាងដ ើម 
 ១. កកាោះលង្កា ជាប់ទារ់ទងនឹងក្ពោះពុទធ 

 របពធសស្សីលង្ខក  ( ី  ទវីប, តមពបណណិទវីប ឬលង្កើទវីប),  
េៅ នហងសា ោរពេះ ្មើ មពហទធរពេះោម  ុ េោថើ ទីវបេនេះ្ន
េឈ្មើេះថា “ឱជទវីប”,   នហងសា ោរពេះ ្មើ មពហទធរពេះោមេឿ
ោរមេោ  ្នេឈ្មើេះថា “វរទវបី”,   នហងសា ោរពេះ ្មើ-
 មពហទធរពេះោម  ើឝេបា ្នេឈ្មើេះថា “មណឌទវបី” លុេះម ដល់
 ម័យរពេះ មណេេតមបរមររូៃនេយើង ទវីបេនេះ ្នេឈ្មើេះ
ថា “ ី  ទវីប”(េឿេះែដលវិជ័យរាជ ុ្រជាបុរតរប ់ ី -
ោ ុររប់ររង) ផង េឈ្មើេះថា “តមពបណណិទវបី” (េឿេះរប ់
មនុ ើឝែដល្នបាទៃដរ  ម)ផងេឈ្មើេះថា “លង្កើទវីប”ផង។ 
  នហង មនតបើាសាទិ,  សារតថទីបនីដីឿ,  រមពីរទីបវងើឝ, រមពីរ 
មោវងើឝ និងរមពីរសា នវងើឝរបាប់ថា  រពេះ ្មើ មពហទធបរមររូ 
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ៃនេយើង រទង់ធាលើប់យងេៅេឿេះេនេះចុំនួន ៣ េលើ  រឺឺៈ 
 េលើ ទី ១   រពេះអងយងេៅដល់    មោោរវន័ឧទើាន 
(ម យិងណេចតិយ) ែដលជាចុំណ ច ណ្តើលៃនរបេទ រ ី-
លង្កើ (លង្កើមេជើ៲) ែតមួយរពេះអងឯងបុេណ្ណើេះ    េដើមើបីទូោមើន
យ ើឝ    នហងៃថ ១៥ េ ើត   ែខបុ ើឝ េរឿយរត្ ់ដឹង ៩ ែខ ។ 
 េលើ ទី ២  រពេះអងយងេៅដល់ ោរទបីឺៈ   ែតមយួរពេះ
អងឯងដូចេទើ   េដើមើបីទូោមើនេ តចោរែដលជាឪពុ ្និង មអយ   
េឈ្លើេះេទើដេណែើមបលលងែ វមណី   នហងៃថ ១៥ េរាច  ែខេចរត 
េរឿយរត្ ់ដឹង ៥ វ ើា ។ 
 េលើ ទី ៣ រពេះអងយងេៅដល់ នររ លើាណី ជាមួយនឹង
ភិ ហ ៥០០ អង េដើមើបីេរបា មណិអ ិ ោររាជ  នហងៃថ ១៥ 
េ ើត ែខពិសាខ េរឿយរត្ ់ដឹង ៨ វ ើា  េ ើយរទង់របដិសាឋើន
សាទើមរពេះបាទទុ េលើ ុំពូលភនុំ ុមន ូដ  និងរទង់រង់ចូលនិេរាធ
 ្បតតិ   នហងទីៃនមោេចតិយ  ( ុវណណ្លិ េចតិយ), រតង់
ថូបារាមេចតិយ,  រតងទ់ីរបតសិាឋើនេដើមមោេោធិ៍  (រឺ ែនលងោុំ
េដើមេោធិរពឹ ើឝ ពវៃថ  នហងឧទើានេមឃវ័ន  ឋិតេៅទិ ៀង
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តើបឡងរ ុងអនុរាធបុរី),  រតងម់ ិយងណេចតិយ, រតង់ទីមុទិង
េចតិយ,  នហងទីឃវាបិេចតិយ និងរតង់ លើាណីេចតិយ (េចតិយ
 នហងវតត លើាណី ពវៃថ) ។  
 េ ើយ នហងទីរបតិសាឋើនេដើមេោធិរពឹ ើឝ ពវៃថេនេះ  ៏ធាលើប់ជា
ទីរងច់ូលនិេរាធ ្បតតិ និងធាលើប់ជា ែនលងោុំេដើមេោធិរពឹ ើឝ
រប ់រពេះពុទធ ៣ រពេះអងម េ ើយែដរ  ដូចែដលេលា េោល
ទុ ថាឺៈ “ឱជទវីប, វរទវីប, មណឌទវីប និងលង្កើទវីបដ៏ឧតតម េលា 
របាប់ឱើយដឹងថា  េឈ្មើេះតមពបណណិ ។  
 អភយបុរឺៈ, វឌើឍ្នឺៈ, វិសាលឺៈនិងអនុរាធបុរឺៈ េឈ្មើេះ
ទាុំង ៤ រប ់រ ុងេនេះ េៅ នហងសា ោៃនរពេះពុទធទាុំង ៤ រពេះ
អង ។ 
 ឧទើានេឈ្មើេះ មោតិតថឺៈ, មោោមឺៈ, សាររឺៈ, មោ-
េមឃវនឺៈ    ថិតេៅ នហងផលឡវដ៏របេ ើរ    ជា ែនលងរង់េៅជាេលើ  
ដុំបូងៃនរពេះេលា ោថទាុំង ៤ រពេះអង ។  
 េដើមេោធិ៍រប ់រពេះ ្មើ មពហទធ  ុ នធឺៈ    រឺមោ រិ ី- 
រពឹ ើឝ   (េដើមែរច ធុំ)   ដ៏របេ ើរ    ែដលរពេះោងរុចនោតើភិ ហនី  
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្នឫទធិេរចើន (រពមទាុំងភិ ហនី ៥០០ អង)  បានោុំយ ែម 
ៀងតើបឡង    េ ើយោុំ នហងឧទើានមោតិតថវ័ន   នហងឱជទវីប ។ 
 េដើមេោធិ៍រប ់រពេះ ្មើ មពហទធេឿោរមនឺៈ  រឺ ឧទមុពរ
រពឹ ើឝ (េដើមលាវើ) ដ៏របេ ើរ  ែដលរពេះោង ណ ទត្ឍើភិ ហនី ្ន
ឫទធិេរចើន (រពមទាុំងភិ ហនី ៥០០ អង) បានោុំយ ែម ៀងតើបឡង  
េ ើយោុំ នហងឧទើានមោោមវ័ន   នហងវរទវីប ។ 
 េដើមេោធិ៍រប ់រពេះ ្មើ មពហទធ  ើឝបឺៈ រឺនិេរេធរព ឹើឝ 
(េដើមៃរជ)  ដ៏របេ ើរ  ែដលរពេះោង ុធ្មើភិ ហនី  ្នឫទធិ
េរចើន  (រពមទាុំងភិ ហនី ៥០០ អង)   បានោុំយ ែម ៀងតើបឡង  
េ ើយោុំ នហងឧទើានមោសាលវ័ន ( នហងមណឌទវីប) ។ 
  េដើមេោធិ៍រប ់រពេះ ្មើ មពហទធេេតម  រឺអ ើឝតថរពឹ ើឝ  
ែដលរពេះរពេះោង ងើមិត្ឍើភិ ហនី ្នឫទធិេរចើន  (រពមទាុំង

ភិ ហនី ១១  អង) (១)   បានោុំយ ែម ៀងតើបឡង      េ ើយោុំ នហង 
                                                            

        ១-គ្មពីរទ្បីវងស  ក្នងុបរចិចឆទ្ទ្ ី១៨ គាថាទ្ ី១១ នងិ១២  ម្លនរោប់ច ម្ ោះភកិ្េនុទំីាង 
១១ អងគចនោះថា  ១.ឧត្តោភកិ្េនុ,ី ២.វចិក្េណ្ឌភកិ្េនុ,ី ៣.ច ម្លភកិ្េនុ,ី ៤.ប-សាទ្ោលាភកិ្េនុ,ី 
៥.អគ្គមិិតាត ភកិ្េនុ,ី ៦.ទាសកិាភកិ្េនុ,ី ៧.ចភគ្គុភកិ្េនុ,ី ៨.បពវតាភកិ្េនុ,ី ៩.មតាត ភកិ្េនុ,ី ១០.មលាល
ភកិ្េនុ,ី ១១.ធមមទាសិយាភកិ្េនុ ី។ 
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ឧទើានមោេមឃវ័នដ៏រុងេរឿង    េៅេលើេឿេះលង្កើ ។ 
 រពេះោងរុចនោតើ, រពេះោង ណ ទត្ឍើ និងរពេះោង ុធ្មើ 
ជាអន ្នឫទធិេរចើន  និងរពេះោង ងើមិត្ឍើ  ជាព ុ ើឝឡរត ជា
អន ្នរបាជាញើេឃើញចើា ់ បានអភិញ្ញើ ៦, រពេះភិ ហនីទាុំង ៤ 
អងេនេះ បានោុំយ នូវេដើមមោេោធិ៍ ។ 
 េដើម ិរី រពឹ ើឝ   នហងមោតិតថឺៈ, េដើមឧទុមពររពឹ ើឝ  នហង
មោោមឺៈ, េដើមនិេរេធរពឹ ើឝ  នហងមោសាររឺៈ, េដើម
អ ើឝតថរពឹ ើឝ  នហងេមឃវ័ន ។ 
 េដើមេោធិរពឹ ើឝទាុំង ៤  បានោុំ នហងឧទើានទាុំង ៤ ែដលជា
អចលោឋើន និង ែនលងជាទីរង់ នហងឧទើានជាអចលោឋើន  នហង
សា ោៃនរពេះពុទធទាុំង ៤ រពេះអង” ។ 
 

 
 
 
 

    

 (រទ្ង់យាងចៅចលើក្ទ្១ី ច ើមបីទូ្នាម នពួក្យក្េ)    (រទ្ង់យាងចៅចលើក្ទ្ ី២ ទូ្នាម ននាគ្) 
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 ២. កសចរតីសកងេបអំពីករឿងក្ពោះពុទធសាសនា 

 និងកដើមកោធិក្ពឹរសមរកកាោះលង្កា  

 

 

 

 

 

 

(រពោះម ិនទចត្េរ នងិគ្ណ្ៈនមិនតចៅកាន់ត្មពបណ្ាិ ទ្វ ីប)  
 

 

 ត្មេ ច ត ីនហងរមពីរ មនតបើាសាទិឿ,     សារតថទីបនីដីឿ  
រមពីរទីបវងើឝ  រមពីរមោវងើឝ និងរមពីរសា នវងើឝ បានឱើយដឹងថា 
 ឿលរពេះ ្មើ មពហទធបរមររូរទង់បរូនិោវើនេៅេ ើយ បាន 
២១៨ ឆទើុំ ្នេ តចមួយរពេះអងរពេះោមថា ធ្មើេសា  បាន
អភិេ  ជាេ តចឯ រាជើយ នហងជមពឡទវីប រឺរទង់េ ើងររងរាជើយ នហង
រពេះជនម ៥៤ ឆទើុំ ។  េរឿយពីរទង់អភិេ  រួចម    នហងឆទើុំទី ៤ 
េទើបរទង់បានរជេះថាលើនិងទុំនុ បរមុងរពេះពុទធពុទធសា ោ  េោយ
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បច័យ ៤  និងឱើយេរ សាងរពេះវិោរ ៨៤,០០០ ែដលរបោប់
េោយរពេះេចតិយ ៨៤,០០០ េចតិយ  ទូទាុំងជមពឡទវបី េដើមើបីបូជា
រពេះធម ទាុំង ៨៤,០០០ ធមមខនធ   និងរទង់បាន សាងអេសាឿ-
រាម ។ េរោេះរទង់របាថាទើភាពជាទាយទៃនរពេះសា ោ  រទង់ ៏
បានឱើយរាជបុរតទាុំង ២ អង រឺរពេះម ិនទរាជឱរ  និងរពេះោង
 ងើមិត្ឍើរាជធីត្ ែដល នហងឿលេោេះ រពេះម ិនទេទើបែត្ន
រពេះជនមបាន ២០ ឆទើុំ   ឯរពេះោង ងើមិត្ឍើ្នរពេះជនមបាន ១៨ 
ឆទើុំ ។  េវលាែដលរពេះឱរ និងរពេះធីត្ទាុំង ២ អងរពេះផនអ  រពេះ
រាជារទង់អភិេ  ររងរាជើយបាន ៦ ឆទើុំ ។  លុេះៀងេរឿយម 
េទៀត រឺ នហងឆទើុំទី១៨ៃនឿរររងរាជើយ រតូវនឹងពុទធ  រាជ ២៣៥  
រទង់បានរំង្ប់អធិ រណ៍ នហងរពេះសា ោ េោយឿរចាប់ផើឝឹ នូវ
ពួ តិរ្ី៍យ៍ែដលចូលម បនលុំបួ ចុំនួន ៦ មុឺនោ ់  េ ើយរទង់
បានទុំនុ បរមុង នហងឿរេធវើ ង្គើយោេលើ ទី ៣ េៅថា “តតិ-
យ ង្គើយោ” ឬ “   ើឝិ  ង្គើយោ” រឺ ង្គើយោែដល
្នភិ ហ ១,០០០ អង   ចូលរួម         េរឿមឿរដឹ ោុំរប ់រពេះ 
េ្រលលីបុតតតិ ើឝេតថរ េៅ នហងអេសាឿរាមេោេះ ។  
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 ឿលេធវើតតិយ ង្គើយោេ ើយ រឺ នហងពុទធ  រាជ ២៣៥ 
េោេះឯង  រតូវនឹងៃថ ២ េ ើត ែខ តតិ  (ែខ ១២) រពេះេ្រលលី
បុតតតិ ើឝេតថរ  ៏បានបញ៱ឡន មណទូតេៅឿន់នររ  និងជនបទ
េផើឝងៗ េដើមើបីផើឝពវផើាយរពេះសា ោ រឺឺៈ 
 ១. រពេះមជើ៲នតិ េតថរ   េៅឿន់រដ៶  មីររោថើរឺៈ, 
 ២. រពេះមោេទវេតថរ   េៅឿន់ម ិងើឝ មណឌល, 
 ៣. រពេះរ ិតេតថរ   េៅឿន់វនវា ិជនបទ,   
 ៤. រពេះេយន ធមមរ ិតេតថរ  េៅឿន់អបរនត ជនបទ, 
 ៥. រពេះមោធមមរ ិតេតថរ   េៅឿន់មោរដ៶ជនបទ, 
 ៦. រពេះមោរ ិតេតថរ   េៅឿន់េយន េលា ជនបទ, 
 ៧. រពេះមជើ៲ិមេតថរ  េៅឿន់ចុំែណ មួយ នហង ិមវនតេទ , 
 ៨. រពេះេសាណេតថរ និងឧតតរេតថរ  េៅឿន់ ុវណណភូមិ,  
 ៩-រពេះម ិនទេតថរ  និងរពេះឥដ៵ិយេតថរ១ ឧតតិយេតថរ១  មព-
លេតថរ១  ភទទសាលេតថរ ១  េៅឿន់តមពបណណិទីវប ។ 
 ែតរពេះម ិនទេតថរ    និងរណឺៈមិនបានេៅ នហងៃថេោេះភាលើម 
េទ   េរោេះេ តចមុដ៶ ីវឺៈ   ៃនេឿេះលង្កើ នហងេពលេោេះ   ុំពុងែត 
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ជរាៀលើុំងមិនអាចនឹងេលើ  ទអយរពេះសា ោបាន េលា  ៏េៅ
ឿន់េវទិ នររ ែដលេៅមិនឆឃើយពីរ ុងរាជររឹេះ ជារ ុ 
 ុំេណើត្ត្េលា    សាទើ ់េៅទីេោេះអ ់ ៦ ែខ។ 
  នហងៃថេពញបូណ មី ១៥ េ ើត ែខេជ ៶ (ែខ ៧) រតូវនឹងពុទធ
  រាជ ២៣៦ និង ១ ែខ េៅឯេឿេះតមពបណណិទវីប ្នពិធី
បុណើយន តតឫ ើឝ  នហងេជ ៶្ ឺៈ (បុណើយរបចាុំឆទើុំ នហងែខេជ ៶) 
រពេះបាទេទវានមើបិយតិ ើឝឺៈ ែដលេទើបែតអភិេ  ររងរាជើយ
បាន ១ ែខរត់ (រឺរទង់អភិេ   នហងៃថ ១៥  េ ើតេពញបូណ មី
ែខពិសាខ ែខ ៦) រពេះអងរទង់របឿ ឱើយរបជាពលរដ៶េលង
មេោរ ព  ចុំែណរពេះអងឯង    រពមទាុំងរាជបុរ  ៤០,០០០ 
ោ ់  េៅឿន់មិ ើឝ បព តោទិ ៀងេ ើតរ ុងអនុរាធឺៈ េដើមើបី
បាញរ់មឹរ។  
 ឯរពេះម ិនទេតថរឺៈ ែដល្នវ ើាផនអ េទើបែត ១២ វ ើា  

បានេោេះពីេវទិ រិរី   េៅចុេះេលើ ុំពូលភនុំមិ ើឝ បព ត(១)េោេះ
                                                            

           ១-មិសសក្បពត៌្  គ្ភឺនពំ លម្លនថ្មចលើធលីូ (បំសុោសាណ្មិសសក្តាត ) ។ សារត្េទ្បីន ីកីា។ 

បចចុបបននគ្ ឺ មិ ិនតចល មម ិនតចល (Mihintale)  ចៅទ្សិខាងចក្ើត្រកុ្ងអនោុធបុរ ី របព ល

១៥ គ្ឡូីពម រត្ ។ 
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ឯង ។ ឿលរពេះេថរឺៈ និងរពេះរាជាបានជួបេទើ នទោដឹងេរឿង

 ពវររប់េ ើយ  េទើប ែមតងនូវចូ  តថបិេទាបម ូរត(១) ញហុំ 

ងរពេះរាជា និងបរូវាររប្ណ ៤០,០០០ ោ ់ឱើយត្ុំងេៅ នហង
ៃរត រណរមន៍ និង ីល ៥ ។ េ ើយេលា  ៏សាទើ ់េៅ នហងទី
េោេះ ១ រារតី,  ៏ នហងរារតីេោេះឯង រពេះេថរឺៈបញ្ជើឱើយ ុមន
សាមេណររបឿ េវលាសាឍើប់ធម   សាមេណរ ៏ចូលចតុតថជើាន
្នអភិញ្ញើជាបាទ េចញចា ឈ្នេ ើយ អធិោឋើនចិតតត្ុំង្ុំ 
របឿ េវលាសាឍើប់ធម ឮទូទាុំងតមពបណណិទវីប អ ់វារ ៣ ដង 
រពេះេថរ ៏ ែមតងនូវ មចតិត រូត(២) េទវត្មួយអ េងយើយបាន
 េរមចធម  ោរនិងររុឌជាេរចើនបានត្ុំងេៅ នហង រណរមន៍។ 
លុេះរពឹ ែ ស េ ើង   រពេះរាជាបញ៱ឡនបេរមើឱើយេៅនិមនតរពេះេថរ
ទាុំងេោេះ េលា  ៏េោេះេៅចុេះរតង់ទាវើរទិ ៀងេ ើតរ ុង  ទី
េោេះ ៏េ ើតជាបឋមេចតិយ។ ឿល េរមចភតត ិចេ ើយ រពេះ
េថរ ៏ ែមតងេបតវតថហ(៣), វិ្នវតថហ(៤) និង ច ុំយុតត(៥) ង្គ ត ី
                                                                                                                                         

        ១-ម. មូ.បិ. ២១/១៦៩ ។ ២-សមចតិ្តសរូត្ មសមចតិ្តវគ្គ (អងគុ.ទុ្ក្. បិ.៤០/១៣៦។  
៣-ខ្ស.ុបិ.៥៦ ។  ៤-ខ្ស.ុវ.ិបិ.៥៥។  ៥-សំ.ម.បិ.៣៩/២២៦។ 
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៥០០ ោ ់ ្នរពេះោងអនុឡាេទវីជារបធាន  ៏បាន េរមចនូវ

េសាត្បតតិផល បោតើប់ម  ែមតងេទវទូត រូត(១) ឿលចប់

េទ ោមោជនចុំនួន ១,០០០ ោ ់បាន េរមចេសាត្បតតិ
ផលេទៀត  និង ែមតងនូវអា ីវិ បូម ូរត(២)  មោជន
រប្ណ ១.០០០ ោ ់េទៀត្ន េរមចេសាត្បតតិផល។ 
  នហងៃថទី  ២   ៃនឿរម រប ់រពេះេថរឺៈ    ឿររត្ ់ដឹង
ធម បាន្នដល់មនុ ើឝរប្ណ ២,៥០០ ោ ់ ។   
  នហងរារតីទី ២  រពេះេថរទាុំងឡាយសាទើ ់េៅ នហងឧទើានេមឃ
វ័ន ែដលេៅទិ ៀងតើបឡងៃនរពេះនររ មិនឆឃើយេព  និងមិនជិត
េព , លុេះរារតី នលងេៅ  រពេះរាជាបានយងេៅ ួរដល់ឿរ ិង
ជា ុខរប ់រពេះេថរឺៈទាុំងឡាយ ឿលដឹងថា ឧទើានេនេះជាទី
 បើាយ  មរួរដល់ មណឺៈេ ើយ  រទង់បានរចូចទឹ េៅេលើ
រពេះ  ថរពេះេថរ  េ ើយថាវើយឧទើានមោេមឃវ័នេោេះជា
អារាមដុំបូងេរ(៣) ។    ៃថទី  ៣   ែមតងអនមតរិយ រូត   នហង 

                                                            

        ១-ម.ឧ.បិ.២៧/២០៥ ។  ២-សំ.ស.បិ.៣៥/៣៩៤ ។   ៣-រពោះោេឧទ្ានមហាចមឃវន័   
ត្មក្គ្មឺហាវហិា ។   
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ឧទើានននទវ័ន ជិតទាវើរៀងតើបឡងរ ុង។ ៃថទី ៤  ែមតងអរិខេោថើ-

បម រូត(១) េលា  ែមតងេោយឧបាយេនេះឯង រ ូតដល់ ៧ 
ៃថ ។ ឿររត្ ់ដឹងធម បាន្នដល់ តវរប្ណ៨,៥០០ោ ់ 
េ ើយឧទើានេោេះ ៏បានេឈ្មើេះថា េជាតិវ័ន។  នហងៃថទី ៧ រពេះ
េថរ ែមតងអបើប្ទ ូរត(២) េរបា រពេះរាជា នហងរពេះរាជវាុំង  
េ ើយ ៏និមនតេៅឿន់េចតិយរិរីវិញ  េដើមើបីចូលចាុំវ ើា នហងទី
េោេះ ។  រពេះរាជា ៏យងេ ើងរាជារថេៅត្ម ួរដុំេណើរវិលរត
 ប់រប ់រពេះេថរទាុំងឡាយ  ៏ នហងេពលេោេះ  អា្តើយេឈ្មើេះ
អរូដ៶ឺៈ និងបងបសឡនរប្ណ ៥៥ ោ ់ ូមបួ  រពេះេថរ ៏ឱើយបួ 
 នហងៃថេោេះឯង អន ទាុំងេោេះបាន េរមចរពេះអរ តត នហងេវលា
េឿរ  ់រួចដូចេទើ ។  រពេះេថរទាុំងេោេះេៅចាុំវ ើា នហងេចតិយ
រិរី,  នហងវ ើាទី ១ េោេះ្នរពេះអរ នត ៦២ អង ។  ឿលរពេះ
េថរឺៈចាុំវ ើាបវារណ្រួចេ ើយ  នហងៃថឧេបា ថ េពញបូណ មី
ែខ តតិ   បានែណោុំរពេះរាជាឱើយរ វតថហែដលរួរបូជា   ុមន-
សាមេណរ ៏ទទួលភារឺៈេោេះ េោយបាននិមនតេៅ ូមរពេះធាតុ

                                                            

       ១-អងគុ.សត្តក្. បិ.៤៧/២៣០ ។  ២-អងគុ.ចត្កុ្ា. បិ.៤២/៣០១។  
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អុំពីរពេះបាទធ្មើេសា ែដលជាជីត្ េ ើយ ៏េៅឿន់ត្វតតិងើឝ
េទវេលា   ូមអារាធោរពេះធាតុឆសឹងដងឿុំបិតៀងសាឍើុំ (ទ ិណ
អ  ធាតុ) អុំពីរពេះឥនទ ឿលសាមេណរទទួលរពេះធាតុបាន
េ ើយយ ម របតិសាឋើន នហងេចតិយរិរី ។  េ ើយ ៏បានអារាធោ
រពេះបរមធាតុេៅឿន់មោោរវ័នឧទើាន  នហងេវលារេ ៀល ។ 
រពេះរាជានិងបរូវារមួយអេនលើេោយមោជន ោុំេទើេៅឿន់មោ
វ័នឧទើាន  ខណឺៈេោេះ រពេះបរមធាតុ ៏បានម របតិោឋើនេៅេលើ
រពេះ ិរសារប ់រពេះរាជា ។ រពេះរាជារត្ ់ ួរថា “េលា ្ងើ ់
ដ៏ចេរមើន េតើខ៳ហុំរពេះ រុណ្រតូវបដិបតតិរពេះធាតុដូចេមតច ? ”  រពេះ
េថរឺៈថាវើយរពេះពរ ឱើយរពេះអងេលើ រពេះធាតុេៅតមល់េលើេោងដុំរី 
ខណឺៈេោេះមោេមឃ ៏បងសហរេភលៀងេបា រព័ ចុេះម  ទាុំងែផន
ដី ៏ញា  ប់ញ័រ  ឯដុំរី ៏េដើរេឆពើេះមុខេៅឿន់ថូបារាមែដលធាលើប់ជាទី
ត្ុំងបរូេភារេចតិយៃនរពេះ ្មើ មពហទធមុនៗ  ៣ រពេះអង រឺ ១ 
ជា ែនលងបញហេះធមមរ  រប ់រពេះ្នរពេះភារ  ុ េោថើ, ២ ជា
 ែនលងបញហេះវតថពនធចេងេះ រប ់រពេះ្នរពេះភារេឿោរមេោ, 
៣ ជា ែនលងបញហេះឧទ សាដ រប ់រពេះ្នរពេះភារ  ើឝេបា។  
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ឿលដល់េ ើយ ដុំរី ៏បានេៅឈររតង់ ែនលងជាទីត្ុំងោុំេដើម
េោធិ៍ោទិ ប មិ ។ រពេះរាជា ៏បាន សាងរពេះ តឡបែដល្ន
រាងដូចនឹងរុំនររ ូវេដើមើបីតមល់រពេះធាតុ ខណឺៈេោេះរពេះធាតុ ៏
េោេះេ ើងឿន់អាឿ  េ្ពើេះ ៧ េដើមេត្ទើត   ែមតងយម 
បាដិោរើយ ធារទឹ និងអណ្តើតេភលើង្នរ មី ៦ ពណ បានជេះ
សាយេចញអុំពីរពេះធាតុេោេះ ដូចេទើនឹងបាដិោរើយែដលរពេះអង
រទង់ ែមតងេទៀបរល់សាវើយ ជិត នហងសាវតថីដូេចាទើេះ ។  ៏ឯបាដិ-
ោរើយេោេះេ ើតេ ើងេោយពុទាថើនុភាព ឿលែដលរទង់្នរពេះ
ជនមេៅេ ើយបានអធិោឋើនថា “ឿលតថារតបរនូិោវើនេ ើយ 
យម បាដោិរើយចរូ្ន នហងៃថរបតិសាឋើនរពេះធាតុដងឿុំបិតៀង
សាឍើុំរប ់េយើង      នហងទែីដលជាទតី្ុំងៃនបរូេភារេចតិយរប ់
រពេះពទុធអងមនុៗ ៣ រពេះអង   នហងទ ិទ ើឝិណៃនអនរុាធបុរ ី
 នហងេឿេះតមពបណណិ”។ េ ើយឿរម េោយរពេះ រីរធាតុ នហងេឿេះ
លង្កើេលើ េនេះ រឺជាឿរម េលើ ទី ៤ ៃនរពេះ្នរពេះភារៃន
េយើង ។   ៏បាដិោរើយៃនរពេះធាតុេោេះ បានញហុំ ង េ្ឍើ នហងេឿេះ
ទាុំងមូលឱើយរំង្ប់េៅេោយរេប់េភលៀង េ ើយចុេះម របតិសាឋើន



ផាយចចញពវីត្តវសុិទ្ធមិគ្គ                  67             
 

 

េលើរពេះ ិរសារពេះរាជា  ឿលេ តចរបតិសាឋើនរពេះធាតុ នហងទីេោេះ  
របថពី ៏ញា  ប់ញ័រ ។ េរោេះឿររជេះថាលើនឹងបាដិោរើយេោេះ  អភ័យ
រាជ ុ្រ ជា និដ៶ភាត្រប ់រពេះរាជា រទង់េចញរពេះផនអ  រពម
ទាុំងបុរ ១,០០០ ោ ់ និងេ មងរបុ  ៥០០ ោ ់េទៀតម អុំពី
រ ុ េវត្លិរេម,  ូមើបីរ ុ ទាវើរមណឌលជាេដើម រ ុ 
នីមួយៗ ្នមនុ ើឝ ៥០០ ោ ់ៗ េចញបួ  េៅ្នេ មង
េរចើនរយោ ់េទៀតទាុំងៀង នហងរ ុង និងៀងេរ្រ ុងេចញ
បួ ែដរ រួមជាភិ ហទាុំងអ ់ ៣០,០០០ អង ែដលបួ  នហងឿល
េោេះ ។    
  ូមើបីរពេះោងអនុឡាេទវី      ែដលបាន េរមចេសាត្បតតិ 
ផល េរោេះបានសាឍើប់នូវេបតវតថហ, វិ្នវតថហ នងិ ច ុំយតុត និង
ង្គ ត ី ៥០០ ោ ់េទៀត ត្ុំងពី នហងៃថទី ២ េោេះ   ៏ ូមបួ  នហង
ឿលេោេះែដរ ។  េរោេះែតេរឿងឿរបុំបួ រពេះោងេនេះឯង េទើប
រតូវេៅនមិនតរពេះោង ងើមតិ្ឍើេថរមី ។ ដូេចនេះ តេៅេនេះ ជា
េ ច តីពិសាឍើរ  ែដលរតូវេរៀបរាប់អុំពីេរឿងឿរោុំេដើមេោធិរពឹ ើឝ  
ម ឿន់េឿេះលង្កើេ ើយ ។ 
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រពះនាងអនុឡាដទ្វរីទ្ង់មានរពះបណំ្ងនងឹបួស 

  ៏ ម័យេោេះឯង    រពេះោងអនុឡាេទវីរបាថាទើនឹងបួ   
េទើបបានរឿបទូលរពេះរាជាឱើយរទង់រជាប ។   
 រពេះរាជា រទង់សាឍើប់ោ ើយរឿបទូលរប ់រពេះោងេ ើយ  
េទើបបានរត្ ់នឹងរពេះេថរឺៈថា  “បពិរតេលា ្ងើ ់ រពេះោង
អនុឡាេទវី្នបុំណងនឹងបួ    ូមេលា ្ងើ ់បុំបួ ឱើយរពេះ
ោងផង”  ។    
 រពេះេថរឺៈថាវើយរពេះពរថា  “មោរាជ   អាត្មើភាពនឹងបុំបួ 
ឱើយ្តុរេមមិនបានេទ ។  ែត នហងនររបាដលីបុតត  ្នបសឡនរ ី
អាត្មើភាព  េឈ្មើេះ ងើមិត្ឍើេថរី  ូមរពេះអងរទង់ឱើយនិមនតរពេះ
េថរីេោេះម ,មោបពិរត េដើមេោធិរពឹ ើឝរប រ់ពេះ ្មើ មពហទធ
មនុៗ ទាុំង ៣ រពេះអង  ៏បានរបតសិាឋើនេៅ នហងេឿេះេនេះ   មូើបី
េដើមេោធិរពឹ ើឝបេញញបណ្តើញ ររឺ មែីដលរួរេរត អររប ់
រពេះ្នរពេះភារៃនេយើង  រ៏ួររបតិសាឋើនេៅេលើេឿេះេនេះ    
េរោេះេ តេុោេះ   រពេះអងររួបញ៱ឡនរាជសា នេ៍ៅដល់រពេះេថរី
 ងើមតិ្ឍើឱើយអារាធោនវូេដើមេោធិរពឹ ើឝម ផង”។ 
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រពះរាជាបញ្ជូ នទូ្ត្ដៅកាន់េមពូទ្វបី 

 រពេះរាជារទង់ទទួលោ ើយរប ់រពេះេថរឺៈថា “ស្នធុ  របៃព
េ ើយេលា ្ងើ ់”  រទង់របឹ ើាជាមួយនឹងពួ អា្តើយ  េ ើយ
រត្ ់នឹងអា្តើយ ែដលជា មអយរប ់រពេះអង េឈ្មើេះអរូដ៶ថា  
“្ទើលបា េតើអន នឹងអាចេៅឿន់នររបាដលីបុតត និមនតរពេះោង
 ងើមិត្ឍើេថរីម   រពមទាុំងេដើមេោធិរពឹ ើឝបានេទ ?”។    
 អរូដ៶អា្តើយរឿបទូលថា “អាចមោរាជ េបើរពេះអងនងឹ
រទងអ់នុ-ញ្ញើតឱើយទូលបងុំបួ ” ។     
 រពេះរាជារត្ ់ថា “េៅចុេះអន និមនតរពេះេថរីម េ ើយ ចូរ
បួ ចុេះ”។    
 អា្តើយេោេះឿន់យ រពេះរាជសា ន៍ និងេថរសា ន៍
េ ើយេៅឿន់ ុំពង់ចមលងេឈ្មើេះ  ជមពឡេឿ បដតនឺៈ(១) រតឹមែត
មួយៃថប ុេណ្ណើេះ   េោយ ្លើុំងឿរអធិោឋើនរប ់រពេះេថរឺៈ   ចុេះ

                                                            

      ១ -េមពូចកាឡៈ  តាងំចៅក្នងុនាគ្ទ្វបី ទ្សិខាងចេើងលង្កា ទ្វបី ទូ្ក្ចចញពកី្ពំង់េមពូចកាឡៈចៅ ល់
ក្ពំង់តាមពលិត្តក្នងុរយៈចពល ៧ នថ្ង ចៅ ល់រកុ្ងអនោុធបុរវីញិក្នងុរយៈចពល ៥ នថ្ង ។ ចូរចមើល   G.P. 
Malalasekara, Dictionary  of  pali  proper  Names. vol l. pp. 934-940 
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ទូ ឆលង មុរទ ុំេៅេៅនររបាដលីបុតត  ។   ចុំែណ រពេះោង
អនុឡាេទវីរពមទាុំងង្គ តី ៥០០ ោ ់    និងង្គ តី នហងបុរី  ៥០០ 
ោ ់េទៀតោុំេទើ ្ទាន ីល ១០ ររង ុំពត់ឿសាវឺៈ  ឱើយសាង 
ទីសាទើ ់េៅ នហងចុំែណ មួយៃនរពេះនររេ ើយអារ ័យេៅ ។ 
 

អរ ិឋអាមាត្យថាវ យរពះរាេសាសន ៍នងិដថរសាសន ៍

 អរូដ៶អា្តើយបានេៅដល់ នហងៃថេោេះឯង ទូលថាវើយរពេះ
រាជសា ន៍ ដល់រពេះរាជាេ ើយរឿបទូលយសើងេនេះថា  “បពិរត
រពេះ មមតិេទព េរឿមលសងធូលីរពេះបាទ រពេះម ិនទេតថរជារពេះ
រាជឱរ រប ់រពេះអងទូលយសើងេនេះថា   „បានឮថា   រពេះេទវី
រពេះោមអនុឡា   ជារពេះជាយរប ់រពេះ និដ៶ភាត្ (បសឡនរបុ ) 
ៃនរពេះបាទេទវានមើបិយតិ ើឝ ជា ុំឡាញ់រប ់រពេះអង ្ន
របាថាទើនឹងបួ   េដើមើបីឱើយរពេះោងបានបួ    ូមរពេះអងរទង់
រពេះ រុណ្េរបា បញ៱ឡនរពេះោង ងើមិត្ឍើេថរី និងេដើមមោ
េោធិ៍េៅជាមួយនឹងរពេះោងផងចុេះ” ។  អរូដ៶អា្តើយ  លុេះទូល
ថាវើយេថរឺៈសា ន៍េ ើយ    ៏ចូលេៅរ រពេះោង ងើមិត្ឍើេថរី  
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រឿបទូលយសើងេនេះថា  “រពេះោង្ងើ ់រពេះម ិនទេតថរជារពេះ
ភាត្ (បងរបុ ) រប ់រពេះោង  បញ៱ឡនខ៳ហុំរពេះ រុណ្ម ឿន់
 ្ទើ ់រប ់រពេះោងេោយោ ើយថា    „រពេះោងអនុឡាេទវី   ជា
រពេះជាយរប ់រពេះ និដ៶ភាត្ ៃនរពេះបាទេទវានមើបិយតិ ើឝ 
រពមទាុំងង្គ តី ៥០០ ោ ់ និងង្គ តី នហងបុរី ៥០០ ោ ់េទៀត ្ន
បុំណងនឹងបួ    ូម   រពេះោង្ងើ ់  ចូរនិមនតម បុំបួ ឱើយ
រពេះោងផងចុេះ” ។  
 ខណឺៈេោេះ រពេះេថរី ៏របញា  ប់របញា  ល់េៅឿន់រាជដុំណ្  ់  
េ ើយថាវើយរពេះពរយសើងេនេះថា  “មោបពិរត   រពេះម និទេតថរឺៈ
រពេះេជដ៶ភាត្ រប ់អាត្មើបញ៱ឡនដុំណឹងម យសើងេនេះថា „បាន
ឮថា   រពេះោងអនុឡាេទវីជារពេះជាយរប ់រពេះ និដ៶ភាត្ៃន
រពេះរាជា រពមទាុំងង្គ តី ៥០០ ោ  ់ និងង្គ តី នហងវាុំង ៥០០ ោ ់
េទៀត  ្នបុំណងនឹងបួ    រង់ចាុំអាត្មើ‟  អាត្មើរបាថាទើនឹងេៅ
ឿន់េឿេះតមពបណណិ”។  
 រពេះរាជារត្ ់ថា “រពេះោង្ងើ ់  រពេះម ិនទេតថរឺៈជាឱរ 
រប ់េញា  ម និង ុមនសាមេណរជាេៅរប ់េញា  មេៅឿន់
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េឿេះតមពបណណិ  េធវើឱើយេញា  មដូចជាមនុ ើឝោច់ៃដ ។  ឿលេញា  ម
មិនេឃើញឱរ និងេៅទាុំង២     ៏េ ើតេ ច តីេសា     ែតឿល
េឃើញមុខរពេះោង្ងើ ់ េ ច តីេសា  ៏ ប់េៅ   ុុំេ ើយ  រពេះ
ោង្ងើ ់ ុុំេៅេ ើយ”។ 
 រពេះេថរីថាវើយរពេះពរថា  “មោបពិរត ោ ើយរប ់្ងើ ់
បងៃនអាត្មើធន់ណ្ ់    ូមើបីរពេះោងអនុឡាខតតិយនី ែដល
ែ  មេោយង្គ តី ១,០០០ ោ ់  ្នមុខេឆពើេះេៅរ ឿរបពវជាជើ 
រង់ចាុំអាត្មើ អាត្មើចាុំបាច់រតូវែតេៅ”។    
 រពេះរាជារត្ ់ថា  “រពេះោង្ងើ ់  េបើដូេចនេះ  ូមរពេះោង 
អារាធោេដើមមោេោធិ៍េៅផងចុេះ”។  
  ួរថា  “រពេះរាជារទង់បានេដើមមោេោធិ៍ម អុំពីណ្?”។   
 េឆលើយថា  “បានឮថា  មុនអុំពីរពេះ ងើមិត្ឍើេថរីនឹងេៅ   
ឿល ុមនសាមេណរេៅមិនទាន់ម  េដើមើបីទទួលរពេះបរមធាតុ 
រពេះរាជារទង់្នរពេះបុំណងនឹងបញ៱ឡនេដើមមោេោធិ៍  េៅឿន់
េឿេះតមពបណណិទវីបមុនេ ើយ   េោយរទង់រពេះតរមិេះថា   “េយើង
នឹងបញ៱ឡនេដើមមោេោធិ៍ ែដលមិនរួរឿត់េោយ ង្គសាឍើេៅបាន 
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ដូចេមតច ន៎” ឿលមិនរទងេ់ឃើញឧបាយ  េទើបរត្ ់ ួរអា្តើយ 
េឈ្មើេះមោេទព” ។   
 អា្តើយេោេះរឿបទូលថា  “បពិរតមោរាជ ភិ ហែដលជា
បណឌិត្នេរចើន (រួរសា  ួរេលា )” ។ 
 រពេះរាជារទង់សាឍើប់ោ ើយេោេះេ ើយ រត្ ់បង្គើប់ឱើយចាត-់
ែចងភតតទុ េដើមើបីភិ ហ ងើ   នហងទីបុំផុតៃនភតត ិច   េទើបរត្ ់
 ួររពេះ ងើថា  “េលា ្ងើ ់  េដើមមោេោធិ៍រប ់រពេះដ៏្ន
រពេះភាររួរេៅឿន់េឿេះលង្កើ ឬមិនរួរេទ”។ រពេះ ងើរបរល់
ឱើយជាភារឺៈរប ់រពេះេ្រលីបុតតតិ ើឝេតថរឺៈ។  
  

មហាអធដិ្ឋឋ ន ៥ របការរបស់រពះមានរពះោគ 
 រពេះេថរឺៈថាវើយរពេះពរថា “មោបពិរត េដើមមោេោធិ៍រួរ
េៅឿន់េឿេះលង្កើ”  ដូេចនេះ   េទើបបានថាវយរពេះពរមោអធិោឋើន 
៥ របឿររប ់រពេះ្នរពេះភារ ។ 
 មោអធិោឋើន ៥ របឿរ   េតើដូចេមតច ?    
 ភគវា    ក្រិ   មោបរនិ្ោិវ ន្មពញ្ច     ន្បិពនាា     លង្ខក ធីពប   
មោពោធបិត្ដិ្ឋឋបន្តាាយ “អពស្នក្មោរាជា  មោពោធគិ គហ្- 
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ណត្ាំ គមសិសត្,ិ ត្ទា មោពោធសិស  ធក្ាណិស្នោ  សយពមវ 
ឆជិ ជតិាវ   សុវណា ក្ដ្ឋពហ្  បត្ដិ្ឋឋ តុ្” 
 បានឮម ថា   រពេះដ៏្នរពេះភាររទង់ផទុំេលើែររបរូនិោវើន   
េដើមើបីរតូវឿរឱើយេដើមមោេោធិ៍របតិសាឋើន នហងលង្កើទវីប បានរទង់
អធិោឋើនថា  “រពេះបាទអេសា មោរាជ    នឹងេ តចយងេៅ
ទទួលេដើមមោេោធិ៍  នហងរេេោេះ ែម មោេោធិ៍ែផន ទិ 
ៀងតើបឡង  ចូរោច់ចុេះម របតិសាឋើនេៅ នហងេផើង្ េោយខលអន
ឯង” ។  េនេះជាអធិោឋើនទី ១ ។  
 រទង់អធិោឋើនថា  ត្ត្ា  បត្ដិ្ឋឋន្កាពល  ច “មោពោធ ិ 
ហិ្មវោហ្ក្គពភំ  បវិសិតាវ   បត្ដិ្ឋឋ តុ្។   ែមងមោេោធិ៍  ចូរ
អែណែតេៅឿន់រ ទាប់ពព អាប់ត្ុំងេៅ   នហងេវលារបតិសាឋើន
េៅ នហងេផើង្ េោេះ” ។  េនេះជាអធិោឋើនទី ២ ។  
 រទង់អធិោឋើនថា   “សត្តពម  ធិវពស  ហិ្មវោហ្ក្គពភពតា  
ឱរយុហ    សុវណា ក្ដ្ឋពហ្  បត្ ិ ឋហ្ពនាត   បពត្តហិ្  ច  ផពលហិ្  ច  
ឆពវណា រសិំពោ   មញុ្ច តុ្  ។    នហងៃថទី   ៧    េដើមមោេោធិ៍ចូរ 
អែណែតចុេះម អុំពីរ ទាប់ពព អាប់    របតិសាឋើនេៅ នហងេផើង 
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្    បេញញរ មី្នពណ  ៦ អុំពី ល ឹ និងែផលទាុំងឡាយ” ។  
េនេះជាអធិោឋើនទី ៣ ។  
 រទង់អធិោឋើនថា    “ថូបារាពម  ធក្ាណិក្ាក្ធាតុ្  ពចត្យិមហ ិ 

បត្ដិ្ឋឋន្ធិវពស យមក្បា ិោរយំិ ក្ពរាតុ្។ រពេះធាតុដងឿុំបិត
ៀងសាឍើុំ   ចូរេធវើយម បើាដិោរូយ៍   នហងៃថរបតិសាឋើន នហងរពេះ
េចតិយ នហងថូបារាម” ។  េនេះជាអធិោឋើនទី ៤ ។ 
 រទង់អធិោឋើនថា     “លង្ខក ធីបមហពិយវ    ពម     ពទាណមតាត      
ធាតុ្ពោ មោពចត្យិមហ ិ បត្ដិ្ឋឋន្កាពល   ពុធ េពវសំ   គពហ្តាវ    
ពវោសំ   អពភគុ គនាតវ  យមក្បា ិោរយំិ  ក្ពរាន្ ត”ុ ។   “រពេះធាតុ
រប ់តថារតរប្ណ ១  េទាណឺៈ(១)  នហងេឿេះលង្កើ  ចូររួមេទើ
ជារពេះពុទធជា ង្ើ ់ េោេះេ ើងេៅឿន់េវោេ ើយេធវើយម -
បើាដិោរូយ៍   នហងេវលារបដិសាឋើន នហងមោេចតិយ”។    េនេះជា 
អធិោឋើនទី ៥ ។ 
 

                                                            

       ១-ចទាណ្ៈ  គ្មឺ្លរតាវាល់   ១ ចទាណ្ៈ   ចសមើនងឹ ១២ នាឡិមគ្ធៈ   (វេរិ. កីាោលី ៣៥)  ម ១ 
ចទាណ្ៈ ចសមើនងឹ ១៦ នាឡិមគ្ធៈ (សារត្េ. កីា ោលី ១/២២៣)។ 
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វសិសក្មមដទ្វបុរត្បនលខំ្លួនដធវ ើជាជាងនមិម ិត្ដផើងមាស 

 រពេះរាជារទង់សាឍើប់មោអធិោឋើន ៥ របឿរេនេះេ ើយ ្ន
រពេះទ័យរជេះថាលើ រត្ ់ឱើយចាត់ែចងជរមេះផលឡវឱើយសាឞើតត្ុំងពីរ ុងបា
ដលីបុតតេៅរ ូតដល់េដើមមោេោធិ៍ ឱើយោុំ្ ជាេរចើនេចញ
ម េដើមើបីរតូវឿរឱើយសាងេផើង្  ។  នហងខណឺៈេោេះឯង
វិ ើឝ មមេទវបុរតរជាបរពេះតរមិេះ េទើបនិមមិតខលអនជាជាង្ 
ឈរេៅៀងមុខរពេះភ័រ  (រប ់រពេះរាជា) ។  រពេះរាជាទត
េឃើញជាង្ េ ើយេទើបរត្ ់ថា    “តាត្    ឥមំ    សុវណាំ     
គពហ្តាវ  ក្ដ្ឋហំ្  ក្ពរាហិ្  ែនអន    ចូរអន យ ្ េនេះេៅេធវើ
េផើងចុេះ” ។   
 េទពនិមមិតទូលថា  “បមាណំ ពធវ ជានាថ បពិរតរពេះ
 មមតិេទព   ូមរពេះអងរទង់របាប់ទុំ ុំឱើយដឹង”។  
 រពេះរាជារត្ ់ថា  “ត្វពមវ  តាត្  ញតាវ    ក្ពរាហិ្  ែនអន   
អន  នឹងឯងដឹង  ចូរេធវើឱើយ្នៀទើតលមម” ។   
 េទពនិមមិតទទួលថា  “ស្នធុ  ពធវ  ក្រសិាម  លសេ ើយរពេះ 
 មមតិេទព   ខ៳ហុំរពេះអងនឹងេធវើ”   េទើបឿន់យ ្ េ ើយ   េរបើ 
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ៃដសាតើបអែងសល េោយអានុភាពរប ់ខលអន   និមមិតេផើង្ វា ់
េោយជុុំវិញបានរប្ណ ៩  តថ   ុំព ់ ៥  តថ  ទទឹង ៣  តថ   
 រ្ ់ ៨ ធាទើប់  ណ្តើប់្ត់្នទុំ ុំរប្ណប ុនរល់
របេ្យដុំរី។ 
 

រពះបាទ្អដសាក្យាងដៅកាន់ដ ើមមហាដោធរិពកឹ្ស 

 រពេះរាជាេ តចេចញអុំពីនររបាដលីបុតត          រពមទាុំងពួ  
េ ោដ៏ធុំ (េរៀបចុំ ើបអន) បេណ្តើយរប្ណ ៧ េយជន៍  ទទឹង
រប្ណ ៣ េយជន៍  ោុំរពេះអរូយ ងើ     េ តចយងេៅឿន់
េដើមមោេោធិ៍    ពួ េ ោេដើរ  ុមព័ទធេដើមមោេោធិ៍ែដល
្នទង់ផ្តើុំង ុំពត់ វិចិរតេោយរតនឺៈេផើឝងៗ របោប់េោយ
េររឿងអលង្កើរយសើងេរចើន េដរោ េៅេោយផ្កើេឈើ ្ន
របេភទេផើឝងៗ របរុុំេររឿងតូរើយតង្គនតីេរចើនយសើង ។ រពេះរាជានិមនត
រពេះេថរឺៈ ជារបធានរណឺៈរប្ណ ១,០០០ រូប េ ើយបង្គើប់ឱើយ
យងរពេះរាជាអន បានទទួលឿរអភិេ  ទូទាុំងជមពឡទវីប ចុំនួន 
១,០០០ រពេះអង ែ  មរពេះអង  និងេដើមមោេោធិ៍  េ ើយ
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របថាប់ឈរជិតរល់មោេោធិ៍  រទង់េងើយទតេមើលេដើមមោ
េោធិ៍ ។  េវៀរេដើម  និងចុំែណ ៃនែម ធុំែផន ទិ ៀងតើបឡង
រប្ណ ៤  តថ ៃនមោេោធិ៍ ចុំែណ ដ៏េ  មិនអាចទតរពេះ
េនរតេឃើញបាន ។   
 រពេះរាជារទង់េឃើញបាដិោរូយ៍េោេះេ ើយ រទងេ់ ើតបីតិ-
បាេ្ជ៱ឺៈ រត្ ់ចុំេោេះភិ ហ ងើថា  “អហំ្  ភពន្ ត  ឥមំ  បា ិ-
ោរយំិ  ធិស្នវ   តុ្ពដ្ឋឋ   មោពោធ ឹ សក្លជមពធីុបរពជ ជន្  បពូជម ិ
េលា ្ងើ ់ដ៏ចេរមើន  េញា  មេឃើញបាដិោរូយ៍េនេះេ ើយ្ន
េ ច តីេរត អរ    នឹងបូជាេដើមមោេោធិ៍   េោយរាជ មើបតិត
ទូទាុំងជមពឡទវីប” េ ើយេទើបបានថាវើយេររឿងអភិេ  ។  
 

រពះរាជារទ្ង់ដធវ ើសចាា ធដិ្ឋឋ ន 

 រេេោេះ  រពេះរាជារទង់បូជា  (េដើមមោេោធិរពឹ ើឝ)  
េោយេររឿង ឿកើរឺៈ្នផ្កើេឈើនិងរប ់រ អូបជាេដើម  រទង់
េធវើរបទ ើឝិណ ៣ ជុុំ  រទង់ថាវើយបងុំ នហងទីទាុំង  ៨ េ តចេរឿ 
េ ើងេ ើយរបថាប់ឈរផងអញ៱លី ្នរពេះបុំណងនឹងអារាធោ
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េដើមមោេោធិ៍េោយឿរេធវើ ចវាចា រត្ ់បង្គើប់ឱើយតមល់
េផើង្ ទុ ៀងេលើត្ុំង ែដល េរមចេោយរតនឺៈររប់យសើង   
ែដលតមល់ឱើយខព ់េ ើង    ត្ុំងអុំពីែផនដីេៅរ ូតដល់ែម 
ែផន ទិ ៀងតើបឡងៃនេដើមមោេោធិ៍ េ ើយេ តចេ ើងរបថាប់
ឈរេលើត្ុំង្  រទង់ចាប់ឿន់េផើង្   េ ើយរទង់េធវើសាទើម
រុំនូ េោយមេោ ិលា េ ើយរទង់ត្ុំង ច ិរូយថា “យធិ  
មោពោធនិា លង្ខក ធីពប បត្ដិ្ឋឋត្ពវំ, យធិ ោហំ្ ពុធ េស្នសពន្ 
ន្ពិពវមត្ពិកា ភពវយយំ, មោពោធ ិ សយពមវ  ឥមសមឹ   សុវណា
ក្ដ្ឋពហ្  ឱរយុហ   បត្ដិ្ឋឋ តុ្  េបើេដើមមោេោធិ៍រួរនឹងរបតិសាឋើន
 នហងេឿេះលង្កើ និងរប ិនេបើខ៳ហុំរពេះអងនឹងរបើបីជាអន មិន្ន
េ ច តី ងើឝ័យ នហងរពេះពុទធសា ោ   ូមឱើយេដើមមោេោធិ៍   
ចូររបតិសាឋើនេៅ នហងេផើង្ េនេះេោយខលអនឯង”។ រពមជាមួយ
នឹងឿរត្ុំង ចវាចា  ែម េោធិ៍ ៏បានោច់រតង់ទីែដល ុំណត់
ទុ េោយមេោ ិលាម របតិសាឋើនេៅេលើេផើង្  ែដលេពញ
េោយភ ់លាយេោយរប ់រ អូប ។ េដើមមោេោធិ៍េោេះ ្ន
 ុំព ់ ១០  តថ  ្នែម ធុំ ៥ ែម  រប្ណ ៤  តថ  របោប់
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េោយែផល ៥ ែផល  ចុំែណ ែម តូច ្នចុំនួន ១,០០០ ែម ។ 
រេេោេះ រពេះរាជារទង់បាន ុំណត់សាទើមរុំនូ ទីដៃទេទៀត
រប្ណ ៣  ធាទើប់រតង់សាទើមរុំនូ េដើម ។  ខណឺៈេោេះឯងឫ 
ែ វ ១០  ៏ដុេះជាពនល េចញម អុំពីសាទើមរុំនូ េោេះ ។  រពេះរាជា
រទង់ ុំណត់សាទើមរុំនូ ដៃទៗ ៩  ែនលងេទៀត  រុំនូ នីមួយៗ 
រប្ណ ៣ ធាទើប់ ៀងេលើេ ើងេៅៗរ ូត ឫ លសិតៗ រប្ណ 
៩០ ដុេះជាពនល េចញម អុំពីសាទើមរុំនូ ទាុំងេោេះ១០ៗ។ ឫ 
ែ វ ១០ ដុំបូង  ដុេះេចញម រប្ណ ៤ ធាទើប់។ ឯឫ ៩០ េរ្
អុំពីេនេះ  ៏ដុេះចា ់ែរ េះចូលេទើដូចជា ុំណ្ញ់មុខបងសឡច រពេះ
រាជារបថាប់ឈរេៅេលើត្ុំង្ េោេះ ទតរពេះេនរតេឃើញបាដិ-
ោរូយ៍្នរប្ណប ុេណណេះ រទង់របណមើយអញ៱លីបនលឺ ុំេ ង
ៀលើុំង ។  ភិ ហេរចើនោន់រូប ៏បានឱើយសាធុឿរ ។  រាជេ ោទាុំង
អ ់ ៏បានបនលឺដូចេទើ ។ ទង់ ុំពត់េរចើនែ នប ់រវិចៗ។ ពួ 
េទវត្ត្ុំងអុំពីភូមិេទវត្ជាេដើមរ ូតដល់ពួ រព មេផើឝងៗ ោុំ
េទើែរ  ឱើយសាធុឿរ ។  
 ឿលរពេះរាជាទតេឃើញបាដិោរូយ៍    រទង់្នរពេះវរឿយ 
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ែដលបីតិោល់រតូវេ ើយមិន្នចេោលើេះ របថាប់ឈរផងអញ៱លី
ែតមើាសើង េដើមមោេោធិ្៍ នឫ  ១០០    ៏បានរបតិសាឋើនេៅ
 នហងេផើង្ ។ ឯឫ ែ វ ១០បានចា ់ចុេះដល់បាតេផើង្ ។  
ឫ លសិតៗ ៩០ ដ៏េ  េទៀត  ៏ចេរមើនេ ើងត្មលុំោប់  ចា ់
ចុេះត្ុំងេៅ នហងភ ់ែដលលាយេោយេររឿងរ អូប ។   
 ឿលេដើមមោេោធិ៍ របតិសាឋើន នហងេផើង្ យសើងេនេះ
េ ើយ មោរបថពី ៏ េរមើ ញា  ប់ញ័រ ។   ររប ់ពួ េទវត្ ៏
បនលឺេ ើងពធដ៏អាឿ  ។ ្ន ុំេ ងរឹង ងេឿលា លរពមេទើ
ត្ុំងអុំពីែផនដី រ ូតដល់រព មេលា  េោយឿរេររាុំៃនភនុំ
ទាុំងឡាយ  ុំេ ងសាធុឿរៃនពួ េទវត្   ុំេ ងររ ឹមរប ់
ពួ យ   ុំេ ងេោល រេ ើរៃនពួ អា ុរ  ុំេ ងទេះៃដៃន
ពួ រព ម    ុំេ ងរុំរាមៃនេមឃ   ុំេ ង ែរម ៃនពួ  តវ
េជើង  ៤   ុំេ ងរង្វៃនពួ ប ើឝី   និងេោយឿរបុិនរប ប់ៃន
ពួ រ ុមអន របាុំ  ។  ឆពវណណរងើឝីបានផើាយេចញអុំពីែផលនីមួយៗ 
រតងែ់ម ទាុំង ៥  ផើាយេ ើងេៅរ ូតដល់រព មេលា   ដូចជា 
េធវើច វា ទាុំងមូលឱើយជាប់េទើទុ ែតមួយេោយរនុ     (ឬបងង់ 
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ផទេះ) រតនឺៈ។ 
 

មមក្ដ ើមមហាដោធរិពកឹ្ស 
អមណ្ត ត្ដឡើ ងដៅដៅដលើនផទដមឃ ៧ នថៃ 

 

 ត្ុំងអុំពីេោេះម    េដើមមោេោធិ៍ចូលេៅឿន់រ ទាប់
ពព ែដលេពញេៅេោយទឹ  េនើឝើម    េ ើយត្ុំងេៅអ ់ ៧ 
ៃថ ។   មិន្នអន ណ្េឃើញេដើមមោេោធិ៍េ ើយ ។  រពេះរាជា
េ តចចុេះអុំពីត្ុំងរតនឺៈ  េ ើយរត្ ់បង្គើប់ឱើយេធវើឿរបូជាេដើម
មោេោធិ៍រ ូត ៧ ៃថ ។   នហងៃថទី ៧  ទឹ  េនើឝើម  និង
ឆពវណណរងើឝី បានវិលជុុំវិញម អុំពីររប់ទិ រត ប់ចូលេៅឿន់
េដើមមោេោធិ៍េោេះវិញ ។ ឿលបនទប់ៃនច វា របា ចា ទឹ 
 េនើឝើម  និងអាប់រ  េះលស   េដើមមោេោធិ៍ែដល្នែម ធុំ   
និងែម តូច ររប់បរូបូណ របោប់េោយែផលទាុំង៥បានរបតសិាឋើន
េៅ នហងេផើង្ ។ 
 រពេះរាជារទង់ទតេឃើញេដើមមោេោធិ៍ េ ើយរទង់េ ើតបីតិ  
និងបាេ្ជ៱ឺៈ   េរោេះបាដិោរូយ៍ទាុំងេោេះ    រទង់រពេះតរមិេះថា   
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“សក្លជមពធីុបរពជ ជន្  ត្រណុមោពោធ ឹបពូជសាម ិ េយើងនងឹ
បូជាេដើមមោេោធិ៍ជុំទង់ េោយរាជ មើបតតិ នហង  លជមពឡទវីប” 
ដូេចនេះ  េ ើយបានរពេះរាជទានេររឿងរាជាភិេ  ដល់េដើមមោ
េោធិ៍ េ ើយេ តចរបថាប់ឈររតង់ ែនលងេដើមមោេោធិ៍េោេះ
ឯងអ ់ ៧ ៃថ ។ 
  នហងេវលាលាឃើច    នហងៃថបវារណ្ែខ តតិ ដុំបូង  (បុពវ តតិ 
បវារណ្ទិវេ ) េដើមមោេោធិ៍បានរបតិសាឋើនេៅ នហងេផើង
្    ត្ុំងអុំពីេោេះម  រពេះរាជារទង់ឱើយឿល នលងេៅអ ់ ៧ 
ៃថ   ៃនេដើមមោេោធិ៍ចូលេៅឿន់ រ ទាប់ពព   និង  ៧  ៃថ     
ៃនឿរអភិេ   នលងផុតេៅ  ។      នហងៃថឧេបា ថៃនឿ ប   
េ តចយងចូលេៅឿន់នររបាដលីបុតត  រតឹមែតមួយៃថប ុេណ្ណើេះ  
 នហងៃថបដិបទ (១ េរាច)  ៃនជុណឝប   ែខ  តិ  (ែខ ១២) រទង់
តមល់េដើមមោេោធិ៍ទុ េទៀបេដើមសាលរពឹ ើឝធុំ ោទិ ៀង
េ ើត ។  
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ដ ើមមហាដោធរិពកឹ្សមបក្ពនលក្ដចញថម ី

  នហងៃថទី ១៧  ត្ុំងអុំពីៃថែដលេដើមមោេោធិ៍របតិសាឋើន
េៅ នហងេផើង្   េដើមមោេោធិ៍ ៏្នពនល ថមីៗ របា ដេ ើង 
។  រពេះរាជា ូមើបីបានទតេឃើញពនល ទាុំងេោេះម អុំពីមុនេ ើយ 
 ៏េៅរទង់រជេះថាល ឿលនឹងរទង់បូជាេដើមមោេោធិ៍េោយរាជ
 មើបតតិបែនថមេទៀត បានរពេះរាជទានេររឿងរាជាភិេ  ទូទាុំង
ជមពឡទវីប ។   លុេះដលៃ់ថេពញបូណ មីែខ  តិ   ុមនសាមេណរ
បានេៅេដើមើបីទទួលរពេះបរមធាតុ  ៏បានេឃើញឿរបូជាដល់េដើម 
មោេោធិ៍ែដលជាមេោរ ពរបចាុំែខ  តិ ។ 
 រពេះបាទអេសា មោរាជ     រទង់ ុំេៅដល់េដើមមោ
េោធិ៍ែដលបានោុំម អុំពីមោេោធិមណឌល  េ ើយតមល់ទុ 
 នហងនររបាដលីបុតត េោយន័យដូចេោលម េ ើយ   េទើបរត្ ់
នឹងរពេះោង ងើមិត្ឍើេថរីថា   “េបើដូេចាទើេះ      ូមរពេះោង្ងើ ់   
ទទួលយ េដើមមោេោធិ៍េៅផងចុេះ”។     
 រពេះោង ងើមិត្ឍើេថរទីទួលថា  “ថាវើយរពេះពរ” ។ 
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រពះបាទ្អដសាក្តងំរត្កូ្លដផសងៗ 
ដ ើមបីរក្ាមហាដោធរិពកឹ្ស 

 

 រពេះរាជា   បានរពេះរាជទានរត ូលេទវត្ ១៨ រត ូល, 
អា្តើយ ៨  រត ូល,  រោ មណ៍ ៨  រត ូល,   ុដុមពី ៍ ៨ រត ូល,  
អន ចិញឹមេេ ៨  រត ូល,  ៀលើរខិន(១) ៨  រត ូល,  និងអន ឿ
លិងឺៈ  ៨  រត ូល  េដើមើបីរ ើាេដើមមោេោធិ៍   និងរពេះរាជទាន
 សម្   ៨   សមរបា ់ ៨  េដើមើបីេរសាចទឹ េដើមមោេោធិ៍ ។  
រទង់េលើ េដើមមោេោធិ៍ រពមទាុំងេររឿងបរូវារេនេះេ ើងឿន់
ទូ  នហងទេនលរង្គើ   រពមទាុំងបរូវារ ។    ូមើបីរពេះអង ៏បានេ តច 
យងេចញអុំពីនររឆលងៃរពេឈ្មើេះវិជើ៲ដវី   េៅដល់ ុំពង់េឈ្មើេះ
ត្មពលិតតិ(២)រយឺៈេពល ៧ ៃថេោយលុំោប់ ។  នហងចេោលើេះផលឡវ  ពួ 
េទវត្   ោរ   និងមនុ ើឝ   បានោុំេទើបូជាេដើមមោេោធិ៍យសើង
ឱឡារូ  ។  ូមើបីរពេះរាជាឿលរទង់របដិសាឋើនេដើមមោេោធិ៍ទុ 

                                                            

    ១-តាមនយ័ក្នងុសារត្េទ្បីន ីកីា ថាជារត្កូ្លរបស់អនក្បចរមើោជាការ មិនពមនជាសត្វចទ្ ។  
២-តាមពលិត្ត ិ  គ្កឺ្ពំង់ចមលង បចចុបបននចៅថា  Tamluk  តាងំចៅចរត្ើយខាងលិចស្សុក្របូនាោយណ្ៈ 
(Rupnayna)  ជាទ្ ូីរមក្បញ្ចប់ននទ្ចនល ២ ពខ្សស គ្ ឺទ្ចនលសិនល (silai) មសិលាវត្ ីនងិទ្ចនលទ្ល័ក្សិរ ៍
(Dalkisor) មទាវ រចិក្សវារ ី ចៅក្នងុចខ្សត្តតាបំលនម ន៍ាបូរ ៍ (Midnapur) ។   
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រតងរ់ចាុំងមោ មុរទអ ់ ៧ ៃថេ ើយ  ៏បានរពេះរាជទាន
មោរាជ មើបតតិទូទាុំងជមពឡទវីប ។  េនេះជាឿររពេះរាជទានរាជ
 មើបតតិទូទាុំងជមពឡទវីបេលើ ទី ៣ រប ់រពេះអង ។ 
 

រពះបាទ្អដសាក្រទ្ង់លុយទ្កឹ្ 
បញ្ាូ នមហាដោធរិពកឹ្សដៅដកាះលង្កា  

 

 

 

 

 

 
  

  

 ឿលរពេះបាទអេសា ធមមរាជ    រទង់បូជា  (េដើមមោ
េោធិ៍)   េោយរាជ មើបតតិដ៏ធុំយសើងេនេះេ ើយ   នហងៃថ ១ េ ើតែខ
មិរ ិរ  រទង់េលើ េដើមមោេោធិ៍  េ តចចុេះទឹ ជេរ្រប្ណ
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រតឹម-   េៅរបតិសាឋើនេលើទូ  េ ើយ និមនតរពេះោង ងើមិត្ឍើ
េថរី រពមទាុំងបរូវារឱើយេ ើងទូ  េ ើយ រត្ ់នឹងអរូដ៶អា្តើយ
ថា  “អហំ្   តាត្  មោពោធ ឹ   ត្កិ្ ាត្ តុំ    សក្លជមពធីុបរពជ ជន្   
បពូជតាវ    គលបបមាណំ   ឧធកំ្  ឱរយុហ   មម  សោយក្សស  
ពបពសសឹ, ពស្នប ិ ឯវពមវ  មោពោធ ឹបពូជតំុ្ ។ ែនរបែ តង  
េយើងបូជាេដើមមោេោធិ៍េោយរាជ មើបតតិទូទាុំងជមពឡទវីប អ ់ 
៣ ដង  ចុេះលុយទឹ រប្ណរតឹម-  បញ៱ឡនេៅឱើយ ុំឡាញ់រប ់
េយើង   ូមើបី ុំឡាញ់រប ់េយើងេោេះ   ៏ចូរបូជាេដើមមោេោធិ៍
ដូចយសើងេនេះដូចេទើ” ។ 
 ឿលរពេះរាជទានរពេះរាជសា ន៍ ដល់ ុំឡាញ់យសើងេនេះ
េ ើយ រទង់រំពឹងថា “គចឆត្ ិ  វត្ពរ, ធសពលសស សរសរសិំជា
លំ វិមញុ្ច ពនាត  មោពោធរិពុកាា   េដើមមោេោធិ៍រប ់រពេះទ 
ពល ែដលបេញញបណ្តើញ រឺរ មីែដលរួរេរត អរ  ុំពុងេៅ
េ ើយ”របថាប់ឈរផងអញ៱លីថាវើយបងុំបងឞឡរអ ើឝហ (ទឹ ែភន )។  
ទូ ែដលរបតិសាឋើនេដើមមោេោធិ៍េោេះ    ឿលមោជន ុំពុង
 ុំ ឹងេមើល បានលយេៅឿន់មោ មុរទ ។   រល ទាុំងឡាយ
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 នហងមោ មុរទ  ប់េ ៀមរប្ណមួយេយជន៍េោយជុុំវិញ។   
ផ្កើឈូ ្នពណ  ៥  ៏រី  ហេះសាគើយ ។ តូរើយតង្គនតីជាទិពវទាុំងឡាយ
 ៏បនលឺេ ើងពធដ៏អាឿ  ។  ្នឿរបូជាដ៏ឧឡារូ ៃរ ែលងៃន
ពួ េទវត្ែដលអារ ័យេៅពធដ៏អាឿ  េលើទឹ    េលើេេ   និង
េលើេដើមេឈើជាេដើម   ឱើយរបរពឹតតេៅ នហងអាឿ  ។   រពេះោង
 ងើមិត្ឍើេថរីនិមិតតរូបជាររុឌ  េធវើឱើយរត ូលោរទាុំងឡាយ នហង
មោ មុរទភ័យៀលើច ។ ោរែដលភ័យៀលើចទាុំងេោេះ  ោុំេទើ
 រេ ើរ មើបតតិេោេះ(១) េ ើយទូល ុុំរពេះេថរីោុំេដើមមោេោធិ៍
េៅឿន់ពិភពរប ់ោរ េ ើយបូជាេោយរាជ មើបតតិរប ់ោរ
រ ូត ៧ ៃថ េទើប (ោុំរត ប់ម ) របតិសាឋើនេៅេលើទូ វិញ ។   
ោវាបានលយេៅដល់ ុំពង់ជមពឡេឿលបដ៵នឺៈ    នហងៃថេោេះឯង ។  
ចុំែណ រពេះបាទអេសា មោរាជ   រទង់េ ើតទុ េរោេះរោត់
របា ចា េដើមមោេោធិ៍   រទង់រពេះ ែនើឝង ុំ ឹងេមើលរ ូត
ផុតទ ើឝនវិ យ័េ ើយេទើបេ តចរត ប់ម វិញ ។ 

                                                            

       ១-ោក្យថា  “សមបត្តចិនាោះ   ោន ល់សមបត្ត ិ  ចោលគ្ឥឺទ្ធបិា ហិារយចនាោះ    ម្លនអតាេ ធបិាយ
ថា ចសចក្តអីសាច រយចនាោះ” ។ (សារត្េទ្បីន ីកីា) 
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រពះបាទ្ដទ្វានមបិយតិ្សស ដរត្ៀមទ្ទ្លួមហាដោធរិពកឹ្ស 
 
 
 
 
 
 
   

 ចុំែណ រពេះបាទេទវានមើបិយតិ ើឝមោរាជ   រទង់រត្ ់
ឱើយជរមេះត្ ់ែតងផលឡវត្ុំងអុំពីទាវើរទិ ៀងេជើង (ៃនអនុរាធបុរី) 
រ ូតេៅដល់ ុំពង់េឈ្មើេះជមពឡេឿលបដតនឺៈ ចាប់េផតើមអុំពីៃថ ១ 
េ ើត ែខមិរ ិរ  ត្មោ ើយរប ់ ុមនសាមេណរ ឱើយេរៀបចុំ ។ 
 នហងៃថែដលេ តចេចញអុំពីនររ   រទង់បានឈរេៅ នហងទីត្ុំងៃន
សាលាែដល្នេៅរតង់រចាុំង មុរទ ជិតទាវើរទិ ៀងេជើងេោេះ   
រទង់បានេឃើញេដើមមោេោធិ៍ ែដល ុំពុងម  នហងមោ មុរទ
រពមេោយ មើបតតិេោេះ   េរោេះអានុភាពរប ់រពេះេថរឺៈ   រទង់
រី រាយរពេះ ឫទ័យ េ តចេចញេៅរត្ ់ឱើយេរាយផ្កើេឈើ ៥ 
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ពណ   ទូទាុំងផលឡវ  ឱើយត្ុំងទុ នូវេររឿងបូជាផ្កើេឈើ  ែដល្ន
តៃមលេរចើនទូទាុំងផលឡវ  នហងចេោលើេះៗ  េ តចយងេៅដល ់ុំពង់
េឈ្មើេះជមពឡ លបដតនឺៈែតមួយៃថប ុេណ្ណើ រទង់ែ  មេៅេោយ
អន របាុំទាុំងពួង រទង់បូជា(េដើមមោេោធិ៍) េោយេររឿង ឿកើរឺៈ
ទាុំងឡាយ្នផ្កើេឈើ ធូប និងេររឿងរ អូបជាេដើម េ តចចុេះ
ទឹ េៅរប្ណរតឹម-   រទង់េរតអរថា “អាគពតា  វត្ពរ, ធស-
ពលសស សរសរសិំជាលវិសសជ ជន្ពកា មោពោធរិពុកាា េដើម
មោេោធិ៍ែដលបេញញរ មីែដលរួរេរត អរ រប ់រពេះទ -
ពល ម េ ើយ” េទើបរទង់េលើ េដើមមោេោធិ៍េ ើងេៅរបតិ-
សាឋើនេលើរពេះ ិរសា ែដលជាអវយវឺៈដ៏ឧតតម េ តចយងេ ើង
អុំពី មុរទ រពមទាុំងរត ូលែដល្នជាតិបរូបូណ  ១៦ រត ូល 
ែដលម ែ  មឿរោរេដើមមោេោធិ៍ េ ើយរទង់របតិសាឋើន
េដើមមោេោធិ៍ទុ េទៀបរចាុំង មុរទ   រទង់បូជាេោយរាជ 
មើប-តតទិូទាុំងេឿេះ តមពបណណរិ ូត ៧ ៃថ ។  េ ើយរទង់ែបងែច 
រាជ មើបតតិដល់រត ូល   ែដលបរូបូណ េោយជាតិ  ១៦   រត ូល   
ជួយេទើេមើលែថ ។   
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រពះរាជាត្មាល់មហាដោធរិពកឹ្សក្នុងបូេនយីសាថ ន៤ ក្មនលង 

 

 

 

 

  

 ឿលដល់ៃថទី ៤  រពេះរាជាបានអារាធោេដើមមោេោធិ៍   
ម េធវើឿរបូជាយសើងឱឡារូ    េ តចេៅដល់រ ុងអនុរាធបុរីត្ម
លុំោប់ ។   ូមើបី នហងរ ុងអនុរាធបុរី  រពេះអងរទង់បានេធវើ ឿកើរឺៈ
ដ៏ធុំ េវលារេ ៀល នហងៃថ ១៤ េ ើតេោេះឯង   បានរត្ ់ឱើយ
អារាធោេដើមមោេោធិ៍ចូលេៅត្មទាវើរទិ ៀងេជើង  ែ 
ចូលេៅ ណ្តើលរ ុង េចញេៅត្មទាវើរទិ ៀងតើបឡង  រទង់ឱើយ
របតិសាឋើនេដើមមោេោធិ៍ទុ េទៀបេៀលើងទាវើរៃនរាជឧទើាន ែដល
បានេរតៀមេរៀបចុំៃផទដីរចួរាលេ់រ ចជាមុនេ ើយ ជាចុំណ ច 
ណ្តើលៃនរពេះរាជឧទើានេមឃវ័ន ែដលធាលើប់ជាទីរង់របថាប់ចូល
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និេរាធ ្បតតិ រប ់រពេះ ្មើ មពហទធរប ់េយើង  និងធាលើប់ជាទី
រង់ចូល ្បតតិរប ់រពេះ ្មើ មពហទធអងមុនៗ ៣ រពេះអង 
និងជាទីរបដិសាឋើនេដើមមោ រិ ីរពឹ ើឝ (េដើមែរច ធុំ)  ែដល
ជាេដើមេឈើរត្ ់ដឹងរប ់រពេះ្នរពេះភាររទង់រពេះោម   ុ-
 នធឺៈ  ឧទមុពររពឹ ើឝ (េដើមលាវើ) ែដលជាេដើមេឈើរត្ ់ដឹងរប ់
រពេះ្នរពេះភាររទង់រពេះោម  េឿោរមនឺៈ  និងនិេរេធរពឹ ើឝ 
(េដើមៃរជ) ែដលជាេដើមេឈើរត្ ់ដឹង រប ់រពេះ ្មើ មពហទធ
រទងរ់ពេះោម  ើឝបឺៈ  ្នច្ឃើយអុំពីេៀលើងទាវើរទិ ៀងតើបឡង
េៅរប្ណ ៥០០ ជួរធនឡ (១ រី ឡ)។  
  ួរថា    រពេះរាជារទង់របដិសាឋើនេដើមមោេោធិ៍េនេះ  ដូច-
េមតច ? ។ 
 េឆលើយថា បានឮថា  រត ូលែដលបរូបូណ េោយជាតិទាុំង 
១៦ រត ូលេោេះ ែដលែ  មេដើមមោេោធិ៍ម េោេះ ខលេះ
ែតងខលអនជារពេះរាជា  ឯរពេះរាជា ែ៏តងខលអនជាអន យមទាវើរ ។  
រត ូលទាុំង  ១៦  បានអារាធោេដើមមោេោធិ៍ោុំ   (រតង់បូជនី- 
យោឋើន ៤  ែនលង  ដូចេោលម េ ើយេោេះ)។ 
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ដ ើមមហាដោធរិពកឹ្សសមមតងឥទ្ធបិា ហិារយ 

  នហងខណឺៈែដលផុតអុំពីៃដៃនរត ូលទាុំងនុ៎េះ េដើមមោ-
េោធិ៍ ៏អែណែតេ ើងេៅឿន់អាឿ  ្ន មព ់រប្ណ ៨០ 
 តថ េ ើយបេញញឆពវណណរងើឝី  រ មីផើាយេចញេៅររបដណែប់
ទូេៅទាុំងេឿេះ េ ើងេៅរ ូតដល់រព មេលា ៀងេលើ ។  បុរ 
រប្ណ ១០,០០០ ោ ់ េឃើញបាដិោរូយ៍ៃនេដើមមោេោធិ៍
េ ើយេ ើតេ ច តីរជេះថាលើ   េផតើមចេរមើនអនុបុពវវិប ើឝោ(១) បាន
 េរមចជារពេះអរ នតេ ើយ ូមបួ ។ 
 េដើមមោេោធិ៍អែណែតេៅពធដ៏អាឿ  រ ូតរពេះអាទិតើយ
លិច ។ ឿលរពេះអាទិតើយលិចេ ើយ   រត ប់ចុេះម របតិសាឋើន
េៅេលើែផនដី  េោយេរា ិណីន តតឫ ើឝ(២) ។  រពមេទើនឹងឿរ
របតិសាឋើនេដើមមោេោធិ៍េោេះឯង  ែផនដីដ៏ធុំបាន េរមើ រ ូត
ដល់ទឹ រទែផនដីជាទីបុំផុត ។  ឿលរបតិសាឋើន េ ើយ  េដើម

                                                            

       ១-អនបុុពវវបិសសនា គ្ ឺការចឃើញចាស់ មចសចក្ត ីងឹព លចធវ ើឱ្យចក្ើត្ការចឃើញចាស់តាមលំដប់ 
ម្លនការតាមចឃើញការចក្ើត្ នងិការរលត់្ននបញ្ចខ្សនធជាច ើម ។  (សារត្េទ្ីបន ីកីា នងិវមិត្វិចិនាទ្ន ីកីា) 
២-ច ម្ ោះនក្សរត្ឫក្សពួក្ទ្ ី ៤ ម្លនផ្កា យ ៥  ងួ ម្លនរបូសណ្ឌធ ន មរទ្ង់រទាយ ចូជារថ្ :  ផ្កា យ
ចោ ិណី្  (ោក្យចហា) ។  វចនានរុក្មពខ្សមរ ទំ្ពរ័ ១០៧២   
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មោេោធិ៍ ៏បានអារ ័យេៅ នហងរ ទាប់ពព អ ់ ៧ ៃថ ។   
 តវេលា  ុំ ឹងរ េមើលមិនេឃើញ។  នហងៃថទី ៧ អាឿ បាន
របា ចា ពព េ ើយ ។ ឆពវណណរងើឝីបានផើាយពនលឺេចញេៅ 
មនុ ើឝទាុំងឡាយ េទើបបាន ុំ ឹងេឃើញែម     លឹ    នងិែផល
ទាុំង ៥  ៃនេដើមមោេោធិ៍  ។  រពេះម ិនទេតថរឺៈ  រពេះោង ងើ
មិត្ឍើេថរី  និងរពេះរាជារពមទាុំងរាជបរូវារ   បានោុំេទើេៅឿន់
មោេោធិសាណើនេោេះ ។   
 ឯជនអន េៅ នហងទវីបទាុំងអ ់  បានរបជុុំេទើជាេរចើន។ ឿល
ជនទាុំងេោេះ ុំពុង ុំ ឹងេមើលេោេះឯង  ែផលមួយអុំពីែម ទិ 
ៀងេជើងទុុំ  េ ើយ ៏រជុេះអុំពីែម  ។ រពេះេថរឺៈបានបេង្ឞើនរពេះ
  តទទួល។ ែផលត្ុំងេៅេលើរពេះ  តរប ់រពេះេថរឺៈ។ រពេះេថរឺៈ
បានថាវើយែផលេោេះដល់រពេះរាជាេោយថាវើយរពេះពរថា  “ពរាបយ  
មោរាជ មោរាជ   ូមរពេះអងរទង់ោុំចុេះ” ។  
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ពូេមហាដោធរិពកឹ្សមបក្សាខា ៨ Q ៣២  ដ ើម 
 រពេះរាជារទង់ទទួលេ ើយ   ៏េរាយនូវមធុរបុំ ុ (ដី្ន
ជាតិ) ចុេះ នហងេផើង្  ោ ដី់ភ ់លាយេោយរប ់រ អូប
ឱើយេពញ េ ើយបណែតេះទុ  នហងទីជិតៃនមោេោធិ៍ ។  ឿលជន
ទាុំងពួង ុំពុង ុំ ឹងេមើលេោេះឯង  េដើមេោធិ៍ខីៗ ៨ េដើម  
ែដល្នរបែវង ៤ តថ បានដុេះេ ើង ។  រពេះរាជារទង់ទតេឃើញ
េ តអុសាងើរើយេោេះេ ើយ ៏រទង់បូជាេដើមេោធិ៍ខីៗទាុំង ៨ េដើម     
េោយេ វតច៰រតេ ើយបានរពេះរាជទានេររឿងរាជាភិេ   (ដល់
េដើមេោធិ៍ខីទាុំង ៨ េដើមេោេះ)។ េទើបឱើយោុំេដើមេោធិ៍មួយេដើម
អុំពីេដើមេោធិ៍ទាុំង៨ េដើមេោេះរតង់ ុំពង់េឈ្មើេះជមពឡេឿលបដតនឺៈ  
 នហងឧឿ ែដលេដើមមោេោធិ៍របតិសាឋើនេលើ ដុំបូង  នហងឿល
ែដលម ដល់។  ោុំមួយេដើមរតង់មុខទាវើរផទេះរប ់រវ រោ មណ៍    
មួយេដើមេទៀតរតងថ់ូបារាម   មួយេដើមេទៀតរតង់ឥ ើឝរនិ្មើន
វិោរ  មួយេដើមេទៀតរតង់ទីបឋមេចតិយ   មួយេដើមេទៀតរតង់
េចតិយបព ត   មួយេដើមេទៀតរតង់ឿជររេម   នហងេរា ណជន- 
បទ  មួយេដើមេទៀតរតង់រ ុ ចនទរេម  នហងេរា ណជនបទដូច 
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េទើ ។ ពួ មនុ ើឝបានោុំេដើមេោធិ៍ខីៗ ៣២ េដើម ែដលេ ើតអុំពី
ពូជៃនែផលទាុំង ៤ េរ្េនេះ នហងអារាមែដលត្ុំងេៅច្ឃើយ ១ 
េយជន៍ ។  

 

រពះនាងអនុឡាដទ្វ ីនងិអរ ិឋអាមាត្យ 
បួសដហើយសដរមចរពះអរហនត 

 ឿលេដើមមោេោធិ៍ែដលជាទង់ជ័យៃនរពេះ ទធមម រប ់
រពេះទ -ពល បានរបតិសាឋើនេដើមើបីជារបេយជន៍ េដើមើបីេ ច តី
 ុខដល់ជនអន េៅ នហងេឿេះតមពបណណិទវីបេោយជុុំវិញ ត្ម
លុំោបត់ ូនេៅយសើងេនេះេ ើយ    រពេះោងអនុឡាេទវីរពមទាុំង
្តុរេម ១,០០០  រឺង្គ តីរ មុុំ ៥០០ ោ ់ និងង្គ តី នហងបុរី ៥០០ 
ោ ់េទៀត   បានបួ  នហង ្ទើ ់រពេះោង ងើមិត្ឍើេថរីមិនយូរ
ប ុោមើន ៏បានត្ុំងេៅ នហងអរ តតផលរពមទាុំងបរូវារ។   ចុំែណ 
 មអយរប ់រពេះរាជាេឈ្មើេះអរូដ៶ រពមទាុំងបុរ ៥០០ ោ ់  បួ 
 នហង ្ទើ ់រពេះេថរឺៈ     មិនយូរប ុោមើន       ៏បានត្ុំងេៅ នហងរពេះ 
អរ តតផលរពមទាុំងបរូវារ ។ 
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(ស្សង់ោក្សមនតបាសាទ្កិា អ ឋក្ថារពោះវនិយ័ បឋមោគ្ ោ ិរក្ថា) 
 

 *  នហងរមពីរមោវងើឝរបាប់ថា  េដើមេោធិ៍េៅរបេទ រ ីលង្កើបានោុំ
 នហងឆទើុំទី ១៨ ៃនឿរររងរាជើយរប ់រពេះបាទធ្មើេសា  រតូវនឹងព. .២៣៦ 
ឆទើុំ  ដូេចនេះ េដើមេោធិ៍េនេះ រ ូតម ដល់ ពវៃថ (រឺព. .២៥៦៣) ្ន
អាយុ ២៣២៧ ឆទើុំេ ើយ ។   

ចប់ក្បវតតិកដើមកោធិក្ពឹរស 

កៅក្បកទសក្សីលង្កា   

***** 
 

ឯវ ំ  លកំា   ដលាក្ហិត្ ំ សាសនវុទ្ធ;ឹ 
សដំសាដធដនាត   ឯស  មហាដោធ ិ ទុ្មដិនាទ ; 
លកំាទ្ដីប  រដមម   មហាដមឃវនសម ឹ, 
អដ្ឋឋ   សីឃ ំ  កាលមដនក្ពភូត្យុដតត តិ្ ។ 

ច ើមរពោះស្សីមហាចោធរិពកឹ្សជាម្លច ស់ននច ើមច ើ ចនាោះ      របក្ប 
ចដយចសចក្តគួី្រអសាច រយ  ចធវ ើរបចយាេន ៍ល់របជាេនក្នងុលង្កា ទ្វ ីប 
នងិចសចក្តចីចរមើនននរពោះសាសនាឱ្យសចរមចយា ងចនោះ      ក្ោ៏ន 
របត្សិាឋ នចៅក្នុងមហាចមឃវន័ព លគួ្រមចនារមយ     ក្នងុលង្កា ទ្វ ីប 

  អស់កាល យូ៏រ  ចូចនោះឯង ។     
(ោក្គ្មពីរមហាវងស បរចិចឆទ្ ី១៩) 
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អនក្ទ្មាល យរពះដចតិ្យ 
មានដោសដសម ើនងឹអននតរយិក្មម 

6 
  នហងឿលែដលរពេះ ្មើ មពហទធ រទង់្នរពេះជនមេៅេ ើយ   
េបើបុរលណ្មួយ្នចិតតរបទូ ត រិតចង់ ្លើប់  េធវើរពេះ
េលា ិតរប ់រពេះអង  ូមើបីរតឹមែតមួយចែមសត តវរុយឱើយពុរ
ពងេ ើង ដូចជាភិ ហេទវទតត អុំេពើរប ់បុរលេោេះ េឈ្មើេះថា  
អននតរូយ មម ។ 
 េៅ នហងបបញ ូទនី    អដ៶ ថាមជើ៲ិមនិឿយ,   មេោរថ-
បូរណី   អដ៶ ថាអងហតតរនិឿយ,   េ្មើ វិេោទនី  អដ៶ ថារពេះ
អភិធមម  និងសារតថទីបនី   ដីឿរពេះវិន័យ  ភារ ៤/១៨១   ្ន
 ែមតងអុំពីេទា ៃនបុរលែដលរបទូ តរពេះសារីរូ ធាតុ  រពេះ
េចតិយ និងេដើមេោធិរពឹ ើឝ  ទុ ដូេចនេះថា ៖ 
  ួរថា “អថ  ពយ  ច  បរនិ្ពិ វពុត្   ត្ថាគពត្  ពចត្យំិ   
ភនិ្ ទន្ ត,ិ  ពោធ ឹ ឆនិ្ ទន្ តិ,  ធាតុ្មហ ិ  ឧបក្កន្ តិ,  ពត្សំ  ក្ ឹ ពោត្តី្ ិ។    
ឿលរពេះតថារត  រទង់បរូនិោវើនេៅេ ើយ  បុរលណ្ទ្លើយ
រពេះេចតិយ,    ឿត់េដើមេោធិរពឹ ើឝ,    របទូ រា ើយនឹងរពេះបរម- 
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សារីរូ ធាតុ, េតើ មមអវីនឹង្នដល់បុរលេោេះ?”។ 
 េឆលើយថា  “ោរយំិ  ក្មមំ   ពោត្ ិ  អន្ន្ តរយិសធិសំ ។  ជា
 មមធន ់េ មើនឹងអននតរូយ មម” ។ 
 សធាតុ្កំ្   បន្  ថូបំ  វា  ប ិមំ  វា  ោធមានំ្  ពោធសិ្នខំ   
ឆនិ្ ទតំុិ្  វ តត្ ិ។  សពចប ិ ត្ត្ា  ន្ិលីនា  សកុ្ណា  ពចត្ពិយ  វច ចំ  
បាពត្ន្ តិ,  ឆនិ្ ទតំុិ្  វ តត្ពិយវ ។  បរពិោគពចត្យិពតា  ហិ្  សររី-
ពចត្យំិ  មហ្ន្តរ ំ។ 
 ែតេបើឿត់នូវែម េដើមេោធិរពឹ ើឝ ែដលេបៀតេបៀននូវរពេះ
 តឡប   ែដលតមល់នូវរពេះសារីរូ ធាតុ តី  រពេះពុទធបដិ្ តី  ៏រួរ ។   
រប ិនេបើ តវសាលើប  (្នចាបជាេដើម)  ែដលេៅេលើេដើម
េោធិរពឹ ើឝេោេះជុេះអាចម៍ោ ់រពេះេចតិយ នឹងឿត់ែម េោធិ-
រពឹ ើឝេោេះេចញ ៏រួរ។ េរោេះសារីរូ េចតិយ   រឺរពេះបរមសារីរូ 
ធាតុ ុំៀន់ជាងបរូេភារេចតិយ (េដើមេោធិរពឹ ើឝ )។ 
 ពចត្យិវត្ាុំ    ភន្ ទតិាវ    គច ឆន្ តំ    ពោធមិលូមបិ  ឆនិ្ ទតិាវ   ហ្រតំុិ្  
វ តត្ ិ។  ោ   បន្   ពោធសិ្នោ   ពោធឃិរ ំ  ោធត្,ិ  តំ្   ពគ-
ហ្រក្ាន្ត្ាំ    ឆនិ្ ទតំុិ្  ន្ លពភត្,ិ  ពោធអិត្ាំ   ហិ្  ពគហំ្, ន្  ពគហ្ត្ាំ   
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ពោធ ិ។ 
  ូមើបីឿត់នូវឫ េដើមេោធិរពឹ ើឝ ែដលដុេះចា ់ទ្លើយរពេះ
េចតិយ  ៏រួរ។ ចុំែណ ែម េដើមេោធិរពឹ ើឝណ្េបៀតេបៀននូវ
ផទេះៃនេដើមេោធិរពឹ ើឝ នឹងឿត់នូវែម េដើមេោធិរពឹ ើឝេោេះេចញ   
េដើមើបីរ ើាផទេះមិនរួរ,  េរោេះថា  ផទេះេធវើេដើមើបីរបេយជន៍ដល់េដើម
េោធិរពឹ ើឝ    មិនែមនេដើមេោធិរពឹ ើឝេោេះោុំេដើមើបីរបេយជន៍
ដល់ផទេះេទ។ 
 អាសន្ឃពរប ិ  ឯពសវន្ពោ ។  យសមឹ   បន្  អាសយន្-
ឃពរ   ធាតុ្  ន្ធិហិ្តាវ    ពោត្,ិ ត្សស  រក្ាន្តាាយ  ពោធសិ្នខំ  
ឆនិ្ ទតំុិ្  វ តត្ ិ។   ពោធជិគ គន្ត្ាំ   ឱត្រណស្នខំ  វា  បត្ដិ្ឋឋ នំ្  វា  
ឆនិ្ ទតំុិ្  វ តត្ពិយវ ។  
  ូមើបី នហងផទេះអា នឺៈ     ៏្នន័យដូចេទើ  ។      ៏រពេះបរម- 
សារីរូ ធាតុ តមល់ នហងផទេះអា នឺៈណ្  នឹងឿត់ែម េដើមេោធិ- 
រពឹ ើឝេដើមើបីរ ើានូវផទេះអា នឺៈេោេះ ៏រួរ   ។     នឹងឿត់េចញនូវ 
ែម ែដលឱនចុេះ តី      ែដល សហយ តី     េដើមើបីទុំនុ បុំរុងនូវេដើម 
េោធិរពឹ ើឝ តីរួរែមនពិត។ 
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 ភគវពតា  សររីបប ិជគគពន្  វិយ  បញុ្ញ មបិ  ពោត្ ិ ។   
(ឿររ ើាេដើមេោធិរពឹ ើឝេនេះ)  ូមើបីបុណើយ  ៏បានដូចឿរ
បដិបតតិរពេះ រីរៃនរពេះដ៏្នរពេះភារែដរ។ 
  នហងរមពីរឧបរូបណ្ណើ  ដីឿ េឈ្មើេះនីនតថបើបឿ ិនី  ភារ 
៣/ ៣៥១  ៃខពនើយល់ថា ៖ 
 សររីបប ិជគគពន្    វិោត្ ិ    សត្ារុបូកាយបប ិជគគពន្
វិយ  បទថា  សររីបប ិជគគពន្ វិយ េ ច តីថា បុរលឿលរ ើា
នូវេដើមេោធិរពឹ ើឝ រែមងបានបុណើយដូចឿរបដិបតតិរូបឿយៃន
រពេះសាសាឍើែដរ។ 
 
 
 
 
 
 

 
សវជ ជបណ្ឌិតអ្ ន ជាំនាញខាងខផ ន រ ុ ខស្ឋស្រ ោ ខងរ ារពោះសោ្រិព ឹស (របសទ ស្ លីង្កា ) 
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អានសិងសននការបូជាដ ើមដោធរិពកឹ្ស 

6 
 

១. បុឡិនបូេក្ដត្ថរាបោន  
(ចរឿងរពោះចថ្រៈបូជា ខី្សាច់រត្ង់ចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះបុ ិនបូជ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថាឺៈ) 
 ខ៳ហុំេ ើបខើាច់ចា ់េចាល េ ើយេរាយរាយនូវខើាច់ថមីដ៏សាឞើត 
រតង់េខឿនៃនេោធិរពឹ ើឝ  រប ់រពេះ្នរពេះភារ  រពេះោម
វិប ើឝី ។  
  នហង បើបទី ៩១ អុំពី បើបេនេះ  េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបានថាវើយ 
ខើាច់  នហង ឿលេោេះ ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជាផលៃនឿរ
ថាវើយខើាច់ ។  
  នហង បើបទី ៥៣ អុំពី បើបេនេះ ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ ពតតិ ជាធុំ
ជាងជន ្ន ្លើុំងេរចើន  រពេះោមមោបុ ិនឺៈ ។  
 បដិ មភិទា ៤  វិេ្  ៨  និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ   ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ 
ជា ់ចើា ់េ ើយ   ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ 
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េ ើយ ។ 
 បានឮថា រពេះបុ ិនបូជ េតថរ ្នអាយុ បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ បុ ិនបូជ េតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ១៧៩) 

 

២. គដនាធ ទ្ក្ោយក្ដត្ថរាបោន  

(ចរឿងរពោះចថ្រៈចរសាចទ្កឹ្រក្អូបច ើមចោធរិពកឹ្ស) 
 

 (រពេះរេោថើទ ទាយ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីត
ជាតិរប ់ខលអន េទើបេោលថា) 

ឿលេរេធវើពិធីឆលងមោេោធិរពឹ ើឝ រប ់រពេះពុទធរពេះោម 
បទុមុតតរឺៈ ខ៳ហុំបានយ ទឹ រ អូបមួយ សមដ៏វិចិរត េ ើយេរសាច
ទឹ រ អូបេោេះ េលើេដើមេោធិ៍េោេះ ។  នហងឿលែដល ុំពុងែត
េរសាចេដើមេោធិ៍ មោេមឃ ៏បងសហរេភលៀងផរលាន់រឹ  ងយសើង
ៀលើុំង រពមទាុំងរនទេះបាញ់ ៏េ ើតេ ើង ។ ខ៳ហុំ ៏បានេធវើមរណឿល
រតង ់ែនលងេោេះ េោយ ្លើុំងៃនរនទេះបាញ់រតូវ ខ៳ហុំបានេៅឋិតេៅ 
 នហងេទវេលា  េ ើយ ែមតងនូវេថាេនេះថាឺៈ  
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“អពោ  ពុពទាេ   អពោ  ធពមាម   អពោ  ពនា  សត្ាសុមបទា 
 ក្ពេវរ ំ ពម  បត្តំិ្            ពធវពោពក្  រមាមហំ្ ។ 
ឱ ន៎រពេះពុទធ  ឱ ន៎រពេះធម   ឱ ន៎ មើបទាៃនរពេះសាសាឍើ

រប ់ខ៳ហុំ   ឱសា  ពរប ់ខ៳ហុំ   ធាលើ ់ចុេះេ ើយ   ខ៳ហុំបានម េរត 
អរ  នហងេទវេលា េនេះ” ។  

ភពជាទីេៅរប ់ខ៳ហុំ ្នជាន់ ៧ ខព ់រតែដតរតដឹម ពួ 
ោង ញ្ញើមួយែ ន ែតងេចាមេរាមខ៳ហុំ ពវៗ ឿល។ ខ៳ហុំមិន្ន
អាោធ  ខ៳ហុំមិន្នេសា   ខ៳ហុំមិនជួបេ ច តីរ  ល់រ ោយ 
េនេះជាផលៃនបុញ៴ មម ។  

 នហង បើបទី ២,៨០០ ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ ពតតិររប់ររងែផនដី 
បរូបូណ េោយែ វ ៧ របឿរ ្ន ្លើុំងេរចើន ។  

បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 

 បានឮថា  រពេះរេោថើទ ទាយេតថរ  ្នអាយុ បាន ែមតង 
នូវេថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ រេោថើទ ទាយ េតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទានា ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ២៣៩) 
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៣. បញ្ា ទ្បីក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈបូជារបទ្បីេំុវញិច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 (រពេះបញទីប េតថរ    ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ 
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំេជឿ  ប់  នហងរពេះ ទធមមរប ់រពេះ មពហទធរពេះោមបទុមុតត-
រឺៈ រទង់អនុេរេេះដល់ ពវ តវ រទង់្នទិដ៶ិរតង់ ។ ខ៳ហុំបានថាវើយ
របទីបជាទាន ព័ទធជុុំវិញេដើមេោធិរពឹ ើឝ ឿលខ៳ហុំេជឿេ ើយ បាន
ថាវើយរបទីបទាុំងឡាយ  នហងេវលាេោេះ លុេះខ៳ហុំេៅេ ើត នហង ុំេណើត
ណ្ៗ េទាេះបីេទវត្ ឬជាមនុ ើឝ ពួ េទវ-ត្ែតងេរទាលបុំភលឺ
រប់េភលើងឰដ៏អាឿ  េនេះជាផលៃនឿរថាវើយរបទីប ។  
 ខ៳ហុំបានទទួលនូវទ ើឝន ិច (េឃើញរូបទាុំងពួង) ច្ឃើយ
១០០ េយជន៍  េោយជុុំវិញ    េឃើញធលហេះេៅៀងេរ្ជញ្ជើុំងៀង 
េរ្ែផនថម    និងភនុំបាន ។  
 េោយេ  ផលៃន ុ ល មមេោេះ ខ៳ហុំបានដល់នូវឿរអ ់
េៅៃនអា វឺៈ ខ៳ហុំរទរទង់នូវរាងឿយ ជាទីបុំផុត នហងសា ោ
រប ់រពេះ ្មើ មពហទធ ជាធុំជាង តវេជើងពីរ ។  
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  នហង បើបទី ៣,៤០០ ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ ពតតិេរចើនជាតិ ្ន
ោមថា  តច ហដូចេទើ ្នេតជេះេរចើន ទាុំង្ន ្លើុំងេរចើន ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំ ប៏ានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 
 បានឮថា   រពេះបញទីប េតថរ  ្នអាយុ    បាន ែមតងនូវ 
េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ បញទីប េតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទានា ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ២៤៤) 

 

៤. ធេោយក្ដត្ថរាបោន  
(ចរឿងរពោះចថ្រៈបូជាទ្ង់ ចរ ើសសលឹក្ចោធិ៍ នងិថាវ យបងគំច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះធជទាយ េតថរ   ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ 
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំ្នចិតតរី រាយ បានេលើ េ ើងនូវទង់ជិតរល់េោធិរពឹ ើឝ
ដ៏ឧតតម រប ់រពេះ មពហទធរពេះោមបទុមុតតរឺៈ។ ខ៳ហុំេរី  លឹ េោធិ
ែដលរជុេះម  យ េៅេចាលៀងេរ្េខឿន ខ៳ហុំបានថាវើយបងុំ  
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េោធិរពឹ ើឝដ៏របេ ើរ ដូចថាវើយបងុំរពេះ មពហទធចុំេោេះរពេះភង្គ ត 
រទងស់ាឞើតៀង នហង សាឞើតៀងេរ្ រទង់្នរពេះ ឫទ័យផុត
រ  េះ ទាុំងមិន្នអា វឺៈ។ រពេះសាសាឍើ រពេះោមបទុមុតតរឺៈ 
រទង់រជាបចើា ់នូវៃរតេលា   រួរទទួលនូវេររឿងបូជា    រទង់
ឋិតេៅ នហង ណ្តើលៃនភិ ហ ងើ       េ ើយ ែមតងនូវេថាទាុំង 
េនេះថាឺៈ “ ុលបុតតេោេះ នឹងមិនេៅឿន់ទុរតិ អ ់មួយែ ន
 បើប  េោយផលទាុំង ២ យសើង  រឺឿរថាវើយទង់ និងឿរបេរមើ
េនេះ ។  ុលបុតតេោេះ នឹងទទួលនូវភាពជាេទវត្  ្នេជារលស  
ជាេរចើនជាតិរាប់មិនអ ់  នហងឋានេទវេលា   ។    នឹងបានជា
េ តច នហងែដនអ ់េរចើនរយជាតិ     នឹងបានជាេ តចចរ ពតតិ 
រពេះោមឧរតឺៈ ។  ុលបុតតេោេះ លុេះទទួល មើបតតិេ ើយ ្ន
 ុ លមូលោ ់េតឿន  នឹងបានេរត អរ នហងសា ោ រប ់រពេះ 
្នរពេះភាររពេះោមេេតម” ។ 
 ខ៳ហុំ្នចិតតបញ៱ឡនេៅឿន់ពើាយម ្នចិតត ប់រំង្ប់ មិន
្ន ឧប ិេល  រទរទង់នូវរាងឿយជាទីបុំផុត  នហងសា ោ 
រប ់រពេះ ្មើ មពហទធ ។  
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  នហង បើបទី ៥១ ោន់  ខ៳ហុំបានជា ើឝរតេរចើនជាតិ  រពេះោម
ឧរតឺៈដូចេទើ  នហង បើបទី ៥០ ោន់ ខ៳ហុំបានជា ើឝរតរបមុខេ ោ
េរចើនជាតិ រពេះោមេខមឺៈដូចេទើ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨  និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ   ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ   ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ 
េ ើយ ។  
 បានឮថា រពេះធជទាយ េតថរ្នអាយុ បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ ធជទាយ េតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទានា ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ២៤៥) 

 
 

៥. អសនដោធយិដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈដចំ ើមធនង់ជាចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះអ នេោធិយេតថរ    ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីត
ជាតិរប ់ខលអន  េទើបេោលថា) 

ខ៳ហុំ្នអាយុ ៧ ឆទើុំអុំពី ុំេណើត បានេឃើញរពេះេលា ោយ   
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 ៏្នចិតតរជេះថាលើ ្នចិតតរី រាយ េ ើយចូលេៅេល់រពេះ
 មពហទធ ជាបុរលរបេ ើរជាងពួ នរឺៈ ។   ខ៳ហុំជាអន ្នចិតត
រី រាយ បានោុំ (េដើមធនង់)  ជាេោធិរពឹ ើឝដ៏ឧតតម   ថាវើយរពេះ្ន
រពេះភារ រពេះោមតិ ើឝឺៈ ជាចើបង នហងេលា  រទង់មិនញា  ប់ញ័រ
េោយេលា ធម  ។ លុេះេដើមធនង់េោេះដុេះេ ើងផុតអុំពីែផនដី ខ៳ហុំ ៏
បានែថទាុំេដើមធនង់ជាេោធិ៍ដ៏ឧតតមេោេះអ ់ ៥ ឆទើុំ។ ខ៳ហុំបានេឃើញ
េដើមធនង់ ្នផ្កើលសចុំែ   រួររពឺេរាមេ ើយ  ៏របឿ នូវ មម
រប ់ខលអន េទើបចូលេៅេល់រពេះ មពហទធដ៏របេ ើរ ។ រេេោេះឯង 
រពេះ មពហទធរពេះោមតិ ើឝឺៈ ជា យមភឡអរបុរលេោេះ រទង់រង់ នហង
ភិ ហ ងើ េ ើយរទង់ ែមតងនូវេថា ទាុំងេនេះថាឺៈ 
“ ុលបុតតណ្   ោុំេដើមេឈើជាេោធិរពឹ ើឝេនេះផង  េធវើពុទធបូជា
េោយេេរពផង តថារតនឹង ែមតង រេ ើរនូវ ុលបុតតេោេះ 
អន ទាុំងឡាយ ចូរសាឍើប់តថារត ែមតងចុេះ ។  ុលបុតតេោេះ នឹង
បាននូវេទវ មើបតតិ នហងេទវេលា អ ់ ៣០   បើប   នឹងបានជា
េ តចចរ ពតតិអ ់ ៦៤ ដង។ លុេះចើយហតចា តុ ិតេទវេលា  ្ន
 ុ លមូលោ ់េតឿននឹងបាននូវ មើបតតិទាុំងពីរ េ ើយនឹង
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េរត អរ នហងអតតភាពជាមនុ ើឝ ។  ុលបុតតេោេះ ្នចិតតបញ៱ឡន
េៅឿន់ពើាយម ្នចិតត ប់រំង្ប់ មិន្នឧបធិ ិេល  
 ុំណត់ដឹងនូវអា វឺៈទាុំងពួង ជាអន មិន្នអា វឺៈ នឹងបរូនិ
ញវន” ។ 

 ខ៳ហុំរប បេរឿយៗ  នហងទីសាឃើត់ ្នចិតត ប់រំង្ប់ មិន្ន
ឧបធិ- ិេល  ជាអន មិន្នអា វឺៈ ដូចដុំរីឿត់ផ្ឍើច់នូវទនលីង ។  

 នហង បើបទី ៩២ អុំពីភទទ បើបេនេះ     េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំោុំ
េដើមេោធិ៍ (ថាវើយរពេះ មពហទធ រពេះោមតិ ើឝឺៈ)  នហងឿលេោេះ ខ៳ហុំ
មិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជាផលៃនឿរោុំេដើមេោធិ៍ ។  

 នហង បើបទី ៧៤ អុំពីភទទ បើបេនេះ ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ ពតតិ 
្នរពេះោមរបា ដថាទណឌេ នឺៈ រទង់បរូបូណ េោយែ វទាុំង 
៧ របឿរ  នហងឿលេោេះ ។  

 នហង បើបទី  ៧៣  អុំពីភទទ បើបេនេះ       ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ តច 
ចរ ពតតិ    ជាធុំេលើែផនដី ៧ ដង  ្នរពេះោមថា មនតេនមិ
ដូចេទើ ។  

 នហង បើបទី ២០ រត់  អុំពីភទទ បើបេនេះ  ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ - 
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ពតតិមួយរពេះអង   រទង់រពេះោមបុណណ ឺៈ    បរូបូណ េោយែ វ ៧ 
របឿរ   រទង់្ន ្លើុំងេរចើន ។  

បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 

 បានឮថា  រពេះអ នេោធិយេតថរ្នអាយុ   បាន ែមតង 
នូវេថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ អ នេោធិយេតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទានា ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ២៤៩) 

 

៦. ដោធសិិញ្ា ក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈចរសាចទ្កឹ្ច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះេោធិ ិញ េតថរ  ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីត
ជាតិរប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ្នពិធីឆលងរពេះមោេោធិរពឹ ើឝ រប ់រពេះ្នរពេះភារ       
រពេះោមវិប ើឝី   នហងឿលេោេះ ខ៳ហុំជាអន បួ ្នចិតត ប់រំង្ប់  
េដើរចូលេៅ (ជិតេដើមេោធិរពឹ ើឝេោេះ) ។  
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 ខ៳ហុំដងទឹ រតោុំងេរសាចេដើមេោធិរពឹ ើឝ   (េោយរិតថា)   
រពេះវិប ើឝី មពហទធ រទង់រួចចា ទុ េ ើយ   នឹងញហុំ ងេយើងឱើយរួច
ទុ ផង    រទង់រំលត់ទុ េ ើយ  នឹងញហុំ ងេយើងឱើយរលត់ផង ។  
  នហង បើបទី  ៩១  អុំពី បើបេនេះ    េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបាន
េរសាចរ ប់េដើមេោធិរពឹ ើឝ នហងឿលេោេះ      ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ 
ទុរតិ េនេះជាផលៃនឿរេរសាចេោធិរពឹ ើឝ ។  
  នហង បើបទី ៣៣  ុំពុងរបរពឹតតេៅ ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ ពតតិ 
៨ ដង ជាធុំេលើពួ ជន  រទង់រពេះោមឧទឿេ ចនឺៈដូចេទើ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្   ៨  និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ   ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ 
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 
  បានឮថា រពេះេោធិ ិញ េតថរ្នអាយុ បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ េោធិ ិច េតថរាបទាន 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ២៩៤) 
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៧. តិ្បុបឆ ិយដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈបូជាផ្កា  ៣ ទ្ងចំចោោះចោធរិពកឹ្ស)  

 

 (រពេះតិបុប៰ិយេតថរ       ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 

 នហងភពមុខ ខ៳ហុំេ ើតជារោនរមឹរេៅ នហងៃរពធុំ បានេឃើញ
េដើម រចេនៀង (ជាេោធិរពឹ ើឝ) ្នពណ េខៀវបុំរពង     េ ើយខ៳ហុំ
េរាយផ្កើ ៣ ទង (រតង់រល់រចេនៀងេោេះ)។ ឿលេោេះ ខ៳ហុំេរី 
 លឹ  អតៗ យ េៅេចាលៀងេរ្ េ ើយថាវើយបងុំេដើមរចេនៀង
េោេះ ដូចជាថាវើយបងុំរពេះ មពហទធរពេះោមវិប ើឝី ជាេលា ោយ  
រទង់សាឞើតៀង នហង សាឞើតៀងេរ្ ្នរពេះទ័យផុតរ  េះ (ចា 
 ិេល ) មិន្នអា វឺៈ  នហងទីចុំេោេះមុខ េ ើយេធវើឿល ិរូយ
 នហងទីេោេះ ។  

 នហង បើបទី ៩១ អុំពី បើបេនេះ េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបានបូជា
េដើមេោធិរពឹ ើឝ  នហងឿលេោេះ ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ  េនេះជា
ផលៃនឿរបូជាេដើមេោធិរពឹ ើឝ ។  

 នហង បើបទី ៣០ អុំពី បើបេនេះ   ខ៳ហុំបានជាេ តចចរ ពតតិ ១៣  
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ដង រពេះោម មនតបាសាទិ ឺៈដូចេទើ រទង់្ន ្លើុំងេរចើន ។  
បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ

ជា ់ចើា ់ េ ើយ ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 

 បានឮថា  រពេះតិបុប៰ិយេតថរ្នអាយុ  បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំង េនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ តិបុប៰ិយេតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧២ ទំ្ពរ័ ៣០៤) 

 

៨. ត្មពបុបឆយិដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈចោយផ្កា ច ើ រក្ មចទ្ៀបគ្ល់ចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះតមពបុប៰ិយេតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំរប ប នហងឿរង្ររប ់ជនដៃទ    បានេធវើនូវ ុំ ុ    ជា 
អន េពញេរបៀបេោយភ័យ និងេពៀរ េ ើយ ៏ ទហេះរត់េៅពួន នហង
ៃរព ។  
 ខ៳ហុំេឃើញេដើមេឈើ   ែដល្នផ្កើរី  ហេះសាគើយចងជាចេង្កើម  
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ែដលធមមត្និមមិតលសេ ើយ  ឿន់យ នូវផ្កើរ  មេរាយរាយចុេះ
េទៀបេោធិរពឹ ើឝ ។  
 ខ៳ហុំេបា េដើមរចេនៀង ជាេឈើដ៏ឧតតម ជាេោធិរពឹ ើឝេោេះ 
េ ើយចូលេៅជិតរល់េោធិរពឹ ើឝអងហយផត់ែភនន ។  
 ឿលពួ ជនែ វងរ ផលឡវែដលខ៳ហុំេៅ  ៏ម ឿន់ ្ទើ ់ខ៳ហុំ 
លុេះខ៳ហុំេឃើញនូវពួ ជនទាុំងេោេះ  ៏នឹ ដល់េោធិរពឹ ើឝដ៏ឧតតម នហង
ទីេោេះ។  
 ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ ថាវើយបងុំេដើមេោធិរពឹ ើឝ  រួចេ ើយ ៏ធាលើ ់ 
េៅ នហងេរជាេះភនុំែដលរួរៀលើច  ្នជេរ្េរចើនជួរេដើមេត្ទើត ។  
  នហង បើបទី ៩១ អុំពី បើបេនេះ េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបានថាវើយ
ផ្កើ ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ  េនេះជាផលៃនឿរបូជាេោធិរពឹ ើឝ ។  
  នហង បើបទី ៣ អុំពី បើបេនេះ   ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ ៵ចចរ ពតតិ     
រពេះោម មម ិតឺៈ  រទង់្ន ្លើុំងេរចើន  បរូបូណ េោយែ វ 
៧ របឿរ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ    ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ    ខ៳ហុំបានរបតិបតតិ 
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េ ើយ ។ 
 បានឮថា រពេះតមពបុប៰ិយេតថរ្នអាយុ បាន ែម៵ងេ ើយ
នូវេថា េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ តមពបុប៰ិយេតថរាបទាប 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ៧៨) 

 

៩. សីហាសនោយក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈថាវ យសីហាសនៈ នងិថាវ យបងគំច ើមចោធរិពកឹ្) 

 

 (រពេះ ីោ នទាយ េតថរ       ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហង 
អតីតជាតិរប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ឿលរពេះពុទធរពេះោមបទុមុតតរឺៈជាោយ  ជាទីពឹងៃន
េលា  បរូនិោវើនេ ើយ  ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ ្នចិតតរី រាយ បាន
ថាវើយ ីោ នឺៈ ។  េ ច តីពិត  ជន្នរប្ណេរចើនោ ់   
បាននូវេ ច តី ុខ នហងបរេលា    េ ើយរំលត់ទុ បាន   េរោេះ
េធវើនូវឿរបូជាេោយេររឿងរ អូប   និងផ្កើ រមងជាេរចើន នហងទី
បរូនិោវើនេោេះ ។  
 ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ   ្នចិតតរី រាយ  ថាវើយបងុំនូវេោធិរពឹ ើឝ 
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ដ៏ឧតតម  ខ៳ហុំមិនេៅេ ើត នហងទុរតិអ ់មួយែ ន បើប  េរោេះ
 ុ លេនេះ ។  
  នហង បើបទី  ១៥.០០០   អុំពី បើបេនេះ    ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ តច 
ចរ ពតតិ ៨ ជាតិ  រពេះោម ីលុចយឺៈដូចេទើ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងភិញ្ញើ ៦ េនេះ  ខ៳ហុំបានេធវើឱើយជា ់ 
ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំបានរបតិបតតិេ ើយ។  
 បានឮថា រពេះ ីោ នទាយ េតថរ្នអាយុ បាន ែមតង
នូវេថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់  ីោ នទាយ េតថរាបទាន 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស  ៧៣ ទំ្ពរ័ ១០៥) 

 

១០. ឯក្ទ្បីយិដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈបូជារបទ្បីច ើមចោធរិពកឹ្) 

 

 (រពេះឯ ទីបិយេតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ   ្នចិតតរី រាយ  បានថាវើយរបទីបមួយ
ដល់រពេះមុនី រពេះោមបទុមុតតរឺៈេទៀបេដើមរ ល់ ជាេោធិរពឹ ើឝដ៏ 
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របេ ើរ ។  
 ឿលខ៳ហុំេ ើត នហងភព ឿលឿរ នើឝុំបុណើយេ ើតេ ើយ ខ៳ហុំ ៏
មិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជាផលៃនឿរថាវើយរបទីប ។  
  នហង បើបទី ១៦ ោន់អុំពី បើបេនេះ ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ ៵ច
ចរ ពតតិ ៤ ជាតិ រពេះោមចោតើភឺៈដូចេទើ  រទង់្ន ្លើុំងេរចើន ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 
 បានឮថា    រពេះឯ ទីបិយេតថរ្នអាយុ      បាន ែម៵ងនូវ
េថាេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ ឯ ទីបិយេតថរាបទាន 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ១០៧) 

 

១១. ដោធឧិបដ្ឋឋ យក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈបចរមើច ើមចោធរិពកឹ្) 

 (រពេះេោធិឧបោឋើយ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតតី
ជាតិរប ់ខលអន  េទើបេោលថា)  
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 ខ៳ហុំជាអន វាយ ុំេភា នហងនរររមមវតី បានេៅរប បឿរ
បេរមើជានិចនូវេដើមេោធិរពឹ ើឝដ៏របេ ើរ ។  

ខ៳ហុំបេរមើលាឃើចរពឹ   រតូវ ុ លមូលោ ់េតឿនេ ើយ  នហង
 បើបទ១ី,៨០០ ខ៳ហុំមិនែដលេៅេ ើត នហងទុរតិ ។  
  នហង បើបទី ១,៥០០ អុំពី បើបេនេះ ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ ៵ចចរ - 
ពតតិ ជាធុំជាងជន  ្នរពេះោមទមថ រទង់្ន ្លើុំងេរចើន ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានរបតិបតតិ
េ ើយ ។ 
  បានឮថា   រពេះេោធិឧបោឋើយ េតថរ្នអាយុ   បាន
 ែម៵ងនូវេថាទាុំងេនេះ  េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 

ចប់ េោធិឧបោឋើយ េតថរាបទាន 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ១១៧) 

 

១២. សក្សឹមមេជក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈចោសសម្លា ត្ទ្លីានច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

        (រពេះេោធិ មមជ៱ េតថរ     ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីត 
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ជាតិរប ់ខលអន  េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំ(បានេឃើញ) េដើមរជេនៀង ជាេោធិរពឹ ដ៏ឧតតមរប ់រពេះ
្នរពេះភាររពេះោមវិប ើឝី លុេះខ៳ហុំបានេឃើញេឈើដ៏របេ ើរេោេះ
េ ើយ  ៏ញហុំ ងចិតតឱើយរជេះថាលើចុំេោេះេឈើេោេះ ។ ខ៳ហុំចាប់យ 
អុំេបា  េ ើយេបា េដើមេោធិរពឹ ើឝ នហងេពលេោេះភាលើម   លុេះខ៳ហុំ
បានេបា រួចេ ើយ  ៏ថាវើយបងុំេដើមរជេនៀងជាេោធិរពឹ ើឝេោេះ 
។ ខ៳ហុំេធវើចិតតឱើយរជេះថាលើចុំេោេះេោធិរពឹ ើឝេោេះ រួចេធវើអញ៱លីេលើ
 ើាល  នមសាកើរេោធិរពឹ ើឝេោេះ េ ើយេដើររថយេរឿយេៅ ។ 
ឿលខ៳ហុំ ុំពុងនឹ ចុំេោេះេោធិរពឹ ើឝដ៏របេ ើរ េ ើយេដើរបេណែើរ 
ត្មផលឡវជាទីរត្ច់េៅ រសាប់ែតព ់ថាលើន់មួយជា តវឿលើោន្ន
 ្លើុំងេរចើនរូបរឹតខ៳ហុំ។ 
 អុំេពើែដលខ៳ហុំបានេធវើ នហងេពលថមីៗ  ៏ញហុំ ងខ៳ហុំឱើយេរត អរ
ចុំេោេះផល   ចុំែណ ឯព ់ថាលើន់  េលបរាងឿយខ៳ហុំចូលបាត់េៅ 
ខ៳ហុំបានេៅរី រាយ នហងេទវេលា  ។  
 ចិតតរប ់ខ៳ហុំឥត្ន  រលស ់េ ើយ  ជាចិតត សាឞើត ពវៗ 
ឿល   ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់នូវ រ   រឺេ ច តីេសា   ែដលជាេ តុ 
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ញហុំ ងចិតតរប ់ខ៳ហុំឱើយេ្ឍើរ ោយេ ើយ ។  
 េរារឃលង់  េរារបូ   េរារែរ ង េរារឆអតរជូ  ឃលង់ែដ  
ដុំនួចពិ  រ្ ់  ខ៳ហុំពុុំែដល្នេ ើយ  េនេះជាផលៃនឿរេបា 
 ្ឞើត ។  
 េ ច តីេសា   និងេ ច តី តអលេ្ឍើ នហង ឫទ័យ ខ៳ហុំមិនែដល 
្នេទ ចិតតរប ់ខ៳ហុំជាចិតតរតជា ់  មិនភាន់ភាុំង  េនេះជាផលៃន
ឿរេបា  ្ឞើត ។  
 ខ៳ហុំដល់នូវ ្ធិមតងេទៀត ចិតតៃនខ៳ហុំជាធមមជាតបរូ ុទធ ខ៳ហុំ
របាថាទើ ្ធិណ្ៗ  ្ធិេោេះៗ រែមង េរមចដល់ខ៳ហុំ ។  
 ខ៳ហុំមិនែដលេរត រតអាល ចុំេោេះរប ់ែដលរួរេរត -
រតអាល មើា  ងេទៀត ខ៳ហុំមិនែដលរបទូ ត ចុំេោេះរប ់ែដលរួរ
របទូ ត មិនបានវេងវងចុំេោេះរប ់ែដលរួរវេងវង  េនេះជាផល
ៃនឿរេបា  ្ឞើត ។  
  នហង បើបទី ៩១ អីពី បើបេនេះ េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបានេធវើ
អុំេពើលស  នហងឿលេោេះ ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជាផលៃនឿរ
េបា  ្ឞើត ។ 
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  ិេល ទាុំងឡាយ ខ៳ហុំដុតបុំផ្លើញេ ើយ ភពទាុំងអ ់ ខ៳ហុំ
េ ់រំេលើងេចាលេ ើយ ខ៳ហុំជាបុរលមិន្នអា វឺៈដូចដុំរីដ៏
របេ ើរឿត់ផ្ឍើច់នូវទនលីង។  
 ឱ! ដុំេណើរែដលខ៳ហុំម  នហង ្ទើ ់រពេះពុទធរប ់ខ៳ហុំ  ជា
ដុំេណើរលស ន៎   វិជាជើ  ៣  ខ៳ហុំបានដល់ត្មលុំោប់េ ើយ    សា ោ 
រប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំបានេធវើរួចេ ើយ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។  
 បានឮថា   រពេះ  ឹ មមជ៱ េតថរ្នអាយុ  បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំងេនេះ  េោយរបឿរដូេចនេះ ។  

ចប់   ឹ មមជ៱ េតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧៥ ទំ្ពរ័ ៣៨) 

 

១៣. ដោធសិមមេជក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈចរ ើសសលឹក្ចោធរិពកឹ្សក្នងុលានរពោះចចត្យិយក្ចៅចោល) 

 

 (រពេះេោធិ មមជ៱ េតថរ     ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីត 
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ជាតិរប ់ខលអន  េទើបេោលថា) 
  នហងភពមុន ខ៳ហុំបានេរី  លឹ េោធិ៍ ែដលរជុេះ នហងលានរពេះ
េចតិយេ ើយយ េៅេចាល ខ៳ហុំបាននូវរុណ ២០។ ខ៳ហុំអេោតើលេៅ
 នហងភពតូចភពធុំ  ែតងអេោតើលេៅ នហងភពទាុំងពីរ  រឺេទវត្ និង
មនុ ើឝ េោយេតជេះៃន មមេោេះ ។  លុេះខ៳ហុំចើយហតចា េទវេលា  
ម ឿន់ភពរប ់មនុ ើឝ  ែតងេ ើត នហងរត ូលពីរ   រឺ ើឝរតនិង
រោ មណ៍ ។     
 ខ៳ហុំបរូបូណ េោយអវយវឺៈតូចធុំ  ្ន មព ់និងទុំ ុំ ម-
រមើយ ្នរូបលស ្ន មើបហរសាឞើត ្នរាងឿយេពញេលញមិន
ខវេះៀត ។  
 ខ៳ហុំេ ើត នហងេទវេលា   ឬ នហងមនុ ើឝេលា   ឬ ៏ នហងភពណ្
មួយ ែតង្ន មើបហរលសដូច្  ឬេរបៀបដូច្ ឆសិន ។ 
 មើបហររប ់ខ៳ហុំ ទន់លវន់លាវើ   ជិត នទិធ  លសិត  ផូរផង់ ពវៗ 
ឿល  េរោេះបានយ  លឹ េោធិ៍េៅេចាល ។  
 ទឹ ែដលរច ុំេោយធូលី មិនែដលរបឡា ់ នហងរបជុុំ រីរឺៈ 
(រប ់ខ៳ហុំ)     នហងឿលណ្មតងេ ើយ  េនេះជាផល នហងឿរយ  លឹ  
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េោធិ៍េៅេចាល ។  
 ខលអនរប ់ខ៳ហុំេោេះ (ឋិតេៅ)  នហងទី្នខើយល់និង េ្ឍើៃថដ៏
េ្ឍើ តិ ី ឬរតូវ េ្ឍើេភើលង តី េញើ ទាុំងឡាយ ៏មិនែដល ូរេចញ 
េនេះជាផល នហងឿរយ  លឹ េោធិ៍េៅេចាល ។  
 េរារឃលង់ព   ែរ ង  របរជុយ  បូ   ដុំនូចពិ  មិនែដល 
្ន នហងឿយ (រប ់ខ៳ហុំេ ើយ) េនេះជាផល នហងឿរយ  លឹ េោធិ៍
េៅេចាល ។  
 រុណដៃទេទៀត ែតងេ ើតដល់ខ៳ហុំេោេះ  នហងភពតូចនិងភពធុំ 
រឺេរារទាុំងឡាយ មិនែដលេ ើត នហងឿយរប ់ខ៳ហុំេ ើយ  េនេះជា
ផល នហងឿរយ   លឹលេោធិេៅេចាល ។   
 រុណដៃទេទៀត ែតងេ ើតដល់ខ៳ហុំេោេះ  នហងភពតូច និងភពធុំ 
រឺអនតរាយជាេររឿងេបៀតេបៀន ែដលេ ើតអុំពីចិតត មិនែដល្ន
េ ើយ េនេះជាផល  នហងឿរយ  លឹ េោធិ៍េៅេចាល ។  
 រុណដៃទេទៀត ែតងេ ើតដល់ខ៳ហុំេោេះ  នហងភពតូចនិងភពធុំ 
រឺពួ  រតូវ មិនែដល្នដល់ខ៳ហុំេោេះ េនេះជាផល នហងឿរយ 
 លឹ េោធិ៍េៅេចាល ។  
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 រុណដៃទេទៀត ែតងេ ើតដល់ខ៳ហុំេោេះ  នហងភពតូចនិងភពធុំ 
រឺេភារឺៈមិនែដលខវេះៀតេ ើយ េនេះជាផល នហងឿរយ  លឹ -
េោធិ៍េៅេចាល ។  
 រុណដៃទេទៀត  ែតងេ ើតដល់ខ៳ហុំេោេះ    នហងភពតូចនិងភព
ធុំ   រឺភ័យ   អុំពីេភលើងនិងេ តច   អុំពីេចារនិងទឹ   មិនែដល្ន 
េ ើយ ។  
 ្នរុណដៃទេទៀត ែតងេ ើតដល់ខ៳ហុំេោេះ  នហងភពតូច និង
ភពធុំ រឺពួ ខ៳ហុំរ ីខ៳ហុំរបុ  ជាអន របរពឹតតត្ម ជាអន លុេះអុំណ្ច
ចិតតរប ់ខ៳ហុំ ។ 
  បុរលេ ើត នហងភព ជារប ់មនុ ើឝ ្ន ុំណត់អាយុរតឹម
ណ្ អាយុរប ់ខ៳ហុំមិនថយចុេះអុំពី ុំណត់រតឹមេោេះ ែតងឋិតេៅ
ដរាបដល់អ ់អាយុ ។  
 ពួ ជនទាុំងអ ់ អន របាថាទើេ ច តីចេរមើន របាថាទើេ ច តី
 ុខ េទាេះេៅៀង នហង តី ៀងេរ្ តី  អន នរិម តី អន ែដន តី  
 ុទធែតជាអន រប បត្មខ៳ហុំ ។  
 ខ៳ហុំជាអន ្នេភារឺៈ  ្នយ   ្ន ិរី  ្នពួ ញា  តិ ជា 
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អន ឥត្នេវរា  របា ចា េ ច តីត ់ លហត  ែតង្ន នហងភព
 ពវៗ ឿល ។  
 ពួ េទវត្ មនុ ើឝ អ ុរ រនធពវ យ  អារ ើឝទឹ  អន ទាុំង
អ ់េោេះ ែតងរ ើាខ៳ហុំ ែដលអេោតើលេៅ នហងភព ពវៗ ឿល ។  
 ខ៳ហុំទទួលយ ទាុំងពីរ នហងេទវេលា ផង     នហងមនុ ើឝេលា  
ផង  រចួខ៳ហុំបានដលន់ូវរពេះនិោវើន ជា ិវោឋើនដ៏របេ ើរ  នហងឿល
ជាទីបុំផុត ។  
 បុរ ណ្     ឧទទិ ចុំេោេះរពេះ មពហទធ    ឬចុំេោេះេដើមេោធិ៍ 
រប ់រពេះសាសាឍើេោេះ របើបីទទួលនូវផលបុណើយ (ផលទាុំងអ ់) 
េឈ្មើេះថាបុរ េោេះបានេោយរ  ដូចេមតចបាន ។  
 បុរល  (ែដលឋិតេៅ)   នហងមរ    នហងផល    នហងបរូយតត ិ  
 នហងរុណ រឺឈ្ននិងអភិញ្ញើ   ជាបុរលរបេ ើរៃរ ែលងជាង
ពួ ជនដៃទ   ជាអន មិន្នអា វឺៈ ែតងបរូនិោវើន ។  
  នហងភពមុន ខ៳ហុំ្នចិតតរី រាយ បានយ  លឹ េោធិ៍េៅេចាល 
េទើបជាអន បរូបូណ េោយអង ២០ េនេះ  ពវៗ ឿល ។  
  ិេល ទាុំងឡាយ  ខ៳ហុំដុតបុំផ្លើញេ ើយ ភពទាុំងអ ់ ខ៳ហុំដ  
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េចាលេ ើយ ខ៳ហុំជាអន មិន្នអា វឺៈ  េរោេះបានឿត់ចុំណង 
ដូចជាដុំរីឿត់ផ្ឍើច់នូវទនលីង ។  
 ឱ! ខ៳ហុំម លសេ ើយ  នហង ុំណ្ ់រពេះពុទធរប ់ខ៳ហុំ វិជាជើ ៣ ខ៳ហុំ
បានដល់ េ ើយ  សា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានេធវើេ ើយ ។  
 បដិ មភិទា  ៤  វិេ្  ៨  និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ  ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ 
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។  
 បានឮថា រពេះេោធិ មមជ៱ េតថរ ្នអាយុ បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំង េនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។  

ចប់ េោធិ មមជ៱ េតថរាបទាន ។ 
(សុត្តនតបិ ក្ ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន ចលខ្ស ៧៥ ទំ្ពរ័ ២៦៩) 
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អានសិងសក្សាងដខ្ឿនដ ើមដោធរិពកឹ្ស 

១. ដវទ្ោិយក្ដត្ថរាបោន 

(ចរឿងរពោះចថ្រៈឱ្យចគ្ចធវ ើចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស) 
 

 (រពេះេវទិទាយ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា)  
 ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ  ្នចិតតរី រាយ   បានឱើយេរេធវើេខឿន 
រតង់េដើមេោធិរពឹ ើឝដ៏របេ ើររប ់រពេះ្នរពេះភារ រពេះោម
វិប ើឝី ។  
  នហង បើបទី ៩១ អុំពី បើបេនេះ  នហងឿលេោេះ េរោេះេ តុ
ែដលខ៳ហុំបានឱើយេរ សាងេខឿន  ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ  េនេះជា
ផលៃនេខឿន ។  
  នហង បើបទី ១១ អុំពី បើបេនេះ ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ តចចរ ពតតិ
រពេះោម ុរូយ ើឝមឺៈ រទង់បរូបូណ េោយែ វ ៧ របឿរ  ្ន
 ្លើុំងេរចើន ។ 
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨   និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ    ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ 
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ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានរបតិបតតិេ ើយ ។  
 បានឮថា  រពេះេវទិទាយ េតថរ្នអាយុ បាន ែមតងនវូ
េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ។ 

ចប់ េវទិទាយ េតថរាបទាន 
(ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ១៧៣) 

 

២. អនុដលាមោយក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈចធវ ើចខ្សឿនចោធរិពកឹ្ស ថាវ យ ុំោយអ នងិបូក្ោយអ) 

 

 (រពេះអនុេលាមទាយ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហង
អតីតជាតិរប ់ខលអន  េទើបេោលថា)  
 ខ៳ហុំបានេធវើេខឿនេោធិរពឹ ើឝៃនរពេះមុនីរពេះោមអេោមទ ើឝី  
បានោ ់ដុុំបាយអ  េ ើយេធវើនូវបាណិ មម (បូ ) ។  
 រពេះសាសាដើរពេះោមអេោមទ ើឝីរបេ ើរជាងនរឺៈ រង់ នហង
 ណ្តើលភិ ហ ងើ េឃើញអុំេពើែដលខ៳ហុំេធវើលសេោេះេ ើយ េទើប
 ែម៵ងេថាេនេះថា  ុលបុតតេនេះ បានេសាយ មើបតតិេោយឿរ
បូ បាយអេនេះផង េោយឿរតមល់ទុ នូវេចតោ  េ ើយនឹងេធវើ
នូវរពេះនិោវើនជាទីបុំផុតទុ  ។  
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 ខ៳ហុំ្ន មើបហរមុខថាលើរ  ់   ្នចិតតនឹងេៅ នហងអារមមណ៍
ែតមួយ ្នចិតតតមល់្ុំលស  ខ៳ហុំរទរទង់នូវរាងឿយជាទីបុំផុត 
 នហងសា ោរប ់រពេះ ្មើ មពហទធ ។  
  នហង បើបទី ១០០ អុំពី បើបេនេះ ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ តចចរ ពតតិ 
រពេះោម មើប ើឝនឺៈ រទង់បរូបូណ  មិនខវេះៀត (េោយ មើបតតិ) 
្ន ្លើុំងេរចើន ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះ មពហទធ  ខ៳ហុំបានរបតិបតតិ
េ ើយ ។  
 បានឮថា  រពេះអនុេលាមទាយ េតថរ្នអាយុ បាន ែមតង 
នូវេថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរ ដូេចនេះ ។   

ចប់ អនុេលាមទាយេតថរាបទាន 
 (ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ៧០) 

 

៣. ដត្លមក្ខិយដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈលាបចរបងរត្ង់ចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះេតលម ិយេតថរ  ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ 
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
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 ឿលរពេះ្នរពេះភាររពេះោម ិទធតថឺៈជានរា ភឺៈ  បរ-ូ
និោវើនេ ើយ  នហងឿលេោេះ ខ៳ហុំបានលាបេរបងរតង់េខឿន
េោធិរពឹ ើឝ ។  
  នហង បើបទី ៩៤ អុំពី បើបេនេះ    នហងឿលេោេះ េរោេះេ តុ
ែដលខ៳ហុំបានលាបេរបង ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជាផលៃន
ឿរលាបេរបង ។  
  នហង បើបទី ២៤  អុំពី បើបេនេះ   ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ តចចរ ពតតិ
រពេះោម ុច៰វិ  រទង់បរូបូណ េោយែ វ ៧ របឿរ    ្ន ្លើុំង 
េរចើន ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានរបតិបតតិ
េ ើយ ។  
 បានឮថា រពេះេតលម ិយេតថរ្នអាយុ បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំងេនេះ  េោយរបឿរដូេចនេះ។ 

ចប់ េតលម ិយេតថរាបទាន 
(ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ១៩៩) 
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៤. អឌ្ឍចនទយិដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈថាវ យក្ាច់អឌ្ឍចនទចំចោោះចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះអឌើឍចនទិយេតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំបានថាវើយ ើាច់អឌើឍចនទ ចុំេោេះេោធិរពឹ ើឝដ៏ឧតតម រប ់
រពេះ្នរពេះភាររពេះោមតិ ើឝឺៈ ែដលជាេឈើដុេះេលើធរណី ។  
  នហង បើបទី ៩២ អុំពី បើបេនេះ  េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបានថាវើយ 
អឌើឍចនទ      ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ        េនេះជាផលៃនឿរបូជា 
េោធិរពឹ ើឝ ។  
  នហង បើបទី ២៥ អុំពី បើបេនេះ ខ៳ហុំបានេ ើតជាេ តចចរ ពតតិ 
រពេះោមេទវលឺៈ  រទង់បរូបូណ េោយែ វ ៧ របឿរ  ្ន ្លើុំង
េរចើន។ 
 បដិ មភិទា ៤  វិេ្  ៨  និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ  ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ  ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានរបតិបតតិ
េ ើយ ។  
 បានឮថា    រពេះអឌើឍចនទិយេតថរ្នអាយុ    បាន ែមតងនូវ 
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េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ។ 
ចប់ អឌើឍចនទិយេតថរាបទាន ។ 

(ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៣ ទំ្ពរ័ ២០០) 
 

៥. ដវទ្យិការក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈក្សាងក្ពំពងចទ្ៀបគ្ល់ច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះេវទិយឿរ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា) 
 ខ៳ហុំ សាង ុំែពងដ៏លស   េទៀបេដើមេោធិរពឹ ើឝដ៏ឧតតម   រប ់ 
រពេះ មពហទធរពេះោមបទុមុតតរឺៈេ ើយញហុំ ងចតិតរប ់ខលអនឱើយរជេះថាលើ ។ 
 ភណឌឺៈទាុំងឡាយដ៏របេ ើរេលើ លុប ែដលេរេធវើេ ើយ តី 
េរមិនទាន់េធវើេ ើយ តី រែមងធាលើ ់ចុេះម អុំពីអាឿ  េនេះជាផល
ៃន ុំែពង ។  
 ខ៳ហុំ ទហេះចូលេៅ នហងពួ  ង្គង្គើម    ជាទីរួរៀលើចេោយចុំែណ 
ទាុំងពីរ ៏មិនេឃើញនូវភ័យែដលរួរៀលើច  េនេះជាផលៃន ុំែពង ។  
 វិ្នដ៏លសរែមងេ ើតេ ើង   ទីេដ ទាុំងឡាយជារប ់្ន
តៃមលេរចើន  ៏េ ើតេ ើង   េរោេះដឹងនូវេ ច តីរតិេះរូេះរប ់ខ៳ហុំ  េនេះ 
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ជាផលៃន ុំែពង ។  
  នហង បើបទីមួយែ ន អុំពី បើបេនេះ េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបាន
េធវើនូវ ុំែពងឿលេោេះ ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជាផលៃន
 ុំែពង ។  
  ិេល ទាុំងឡាយ ខ៳ហុំដុតបុំផ្លើញេ ើយ ភពទាុំងអ ់ ខ៳ហុំដ 
េចាលេ ើយ ខ៳ហុំជាបុរលមិន្នអា វឺៈ ដូចជាដុំរីដ៏របេ ើរ 
ឿត់ផ្ឍើច់នូវទនលីង ។ 
 ឱ ! ដុំេណើរែដលខ៳ហុំម  នហង ្ទើ ់ៃនរពេះពុទធរប ់ខ៳ហុំ ជា
ដុំេណើរលស ន៎  វិជាជើ ៣ ខ៳ហុំបានដល់េ ើយ     សា ោរប ់រពេះពុទធ  
ខ៳ហុំ ៏បានេធវើេ ើយ ។  
 បដិ មភិទា ៤  វិេ្   ៨  និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ ។   
 បានឮថា រពេះេវទិយឿរ េតថរ្នអាយុ បាន ែមតងនូវ
េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ។ 

ចប់ រពេះេវទិយឿរ េតថរាបទាន 
(ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៥ ទំ្ពរ័ ១០២) 
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៦. ដោធឃិរការក្ដត្ថរាបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈចធវ ើចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះេោធិឃរឿរ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីត
ជាតិរប ់ខលអន  េទើបេោលថា)  
 ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ ្នចិតតរី រាយ បានេធវើេខឿនៃនេដើម
េោធិរពឹ ើឝ រប ់រពេះ្នរពេះភាររពេះោម ិទធតថឺៈ រពេះអងជាធុំ
ជាង តវេជើងពីរ រពេះអងមិនញា  ប់ញ័រេោយេលា ធម  ។  
 ខ៳ហុំបានេៅេ ើត នហងឋានតុ ិត េៅ នហងផទេះែ វ  មផ័ ើឝ
ទាុំងឡាយរតជា ់ តី    េ្ឍើ តី    ខើយល់ តី   មិនែដលោល់រតូវខលអនខ៳ហុំ 
េ ើយ ។  
  នហង បើបទី  ៦៥  អុំពី បើបេនេះ   ខ៳ហុំេ ើតជាេ តចចរ ពតតិ    
នរររប ់េ តចេោេះ េឈ្មើេះឿ ិ ឺៈ ែដលវិ ើឝហ មមេទវបុរត
សាងថាវើយ ។  
 (នររេោេះ)  ្នបេណ្តើយ  ១០  េយជន៍  ទុំ ុំ ៨ 
េយជន៍  េឈើ តី  វលលិ ត ី ដី សិត តី  មិន្ន នហងនររេោេះេ ើយ ។  
 របាសាទេឈ្មើេះមងលឺៈ    ែដលវិ ើឝហ មមេទវបុរតសាងថាវើយ  
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្នទទឹង ១ េយជន៍ ទុំ ុំ នលេះេយជន៍ ។  
  រ រ ៨៤,០០០   ឹងជាវិឿរឺៈៃន្  របាសាទ ុំពូល 
ជាវិឿរឺៈៃនែ វមណី  ដុំបលូជាវិឿរឺៈៃនរបា ់ ។  
 ផទេះជាវិឿរឺៈៃន្ ទាុំងអ ់  ែដលវិ ើឝហ មមេទវបុរត 
សាងថាវើយេ ើយ  ផទេះនុ៎េះខ៳ហុំេៅអារ ័យេ ើយ  េនេះជាផលៃនឿរ
ឱើយនូវេខឿន ។  
 ខ៳ហុំបានេសាយនូវភពជារប ់េទវត្ និងមនុ ើឝទាុំងអ ់
េោេះេ ើយ  ដល់នូវរពេះនិោវើន ជាបទដ៏ ប់របេ ើរ នហងៃថេនេះ។  
  នហង បើបទី ៣ មុឺន   េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបានេធវើេខឿនេោធិ- 
រពឹ ើឝ នហងឿលេោេះ  ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ  េនេះជាផលៃនឿរ
ឱើយនូវេខឿន ។  
  ិេល ទាុំងឡាយ ខ៳ហុំដុតបុំផ្លើញេ ើយ ភពទាុំងអ ់ ខ៳ហុំដ 
េចាលេ ើយ  ខ៳ហុំជាបុរលមិន្នអា វឺៈ   េរោេះបានឿត់ចុំណង   
ដូចជាដុំរីឿត់ផ្ឍើច់នូវទនលីង ។  
 ឱ ! ដុំេណើរែដលខ៳ហុំម  នហង ្ទើ ់ៃនរពេះពុទធរប ់ខ៳ហុំ ជា
ដុំេណើរលស ន៎   វិជាជើ ៣  ខ៳ហុំបានដល់េ ើយ   សា ោរប ់រពេះពុទធ   
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ខ៳ហុំបានេធវើេ ើយ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ  ខ៳ហុំ ៏បាន
របតិបតតិេ ើយ។  
 បានឮថា  រពេះេោធិឃរឿរ េតថរ្នអាយុ  បាន ែមតង
នូវេថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។  

ចប់េោធិឃរឿរេតថរបទាន 
(ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៥ ទំ្ពរ័ ១០៤) 

 

៧. េគតិ្ោយក្ដត្ថរបោន 
(ចរឿងរពោះចថ្រៈឱ្យចគ្ពូនពផន េីតិ្ចខ្សឿនច ើមចោធរិពកឹ្ស) 

 

 (រពេះជរតិទាយ េតថរ ឿលនឹងរបឿ របវតតិ នហងអតីតជាតិ
រប ់ខលអន េទើបេោលថា)  
 ខ៳ហុំ្នចិតតរជេះថាលើ ្នចិតតរី រាយ បានឱើយេរពូនែផនដីជិត
េដើមេោធិរពឹ ើឝដ៏ឧតតមរប ់រពេះមោមុនីរពេះោមធមមទ ើឝី ។  
 ខ៳ហុំរបូតធាលើ ់ នហងេរជាេះ តី អុំពីភនុំ តី អុំពីេដើមេឈើ តី រែមងបាន
នូវទីពឹង េនេះជាផលៃនឿរពូនែផនដី ។  
 េចារទាុំងឡាយ មិនោហើនេបៀតេបៀនខ៳ហុំ  ើឝរតទាុំងឡាយមិន 
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ោហើនេមើលង្យខ៳ហុំ ខ៳ហុំ នលងផុតនូវ រតូវទាុំងពួង េនេះជាផលៃន
ឿរពូនែផនដី ។  
 ខ៳ហុំេ ើត នហង ុំេណើតណ្ៗ េទាេះជាេទវត្ ឬជាមនុ ើឝ 
អន ផងែតងបូជា នហងទីទាុំងពួង េនេះជាផលៃនឿរពូនែផនដី ។  
  នហង បើបទី ១,៨០០ អុំពី បើបេនេះ េរោេះេ តុែដលខ៳ហុំបាន
ឱើយេរពូន ែផនដី នហងឿលេោេះ ខ៳ហុំមិនែដលសាគើល់ទុរតិ េនេះជា
ផលៃនឿរពូនែផនដី ។  
  ិេល ទាុំងឡាយ ខ៳ហុំដុតបុំផ្លើញេ ើយ ភពទាុំងពួង ខ៳ហុំដ 
េចាលេ ើយ ខ៳ហុំមិន្នអា វឺៈេរោេះបានឿត់ចុំណង ដូចជាដុំរី
ឿត់ផ្ឍើច់នូវទនលីង។  
 ឱ ! ខ៳ហុំម លសេ ើយ នហង ្ទើ ់រពេះពុទធរប ់ខ៳ហុំ វិជាជើ ៣ ខ៳ហុំ
បានដល់េ ើយ សា ោរប ់រពេះពុទធ  ខ៳ហុំបានេធវើេ ើយ ។  
 បដិ មភិទា ៤ វិេ្  ៨ និងអភិញ្ញើ ៦ េនេះ ខ៳ហុំបានេធវើឱើយ
ជា ់ចើា ់េ ើយ ទាុំងសា ោរប ់រពេះពុទធ ខ៳ហុំ ៏បានរបតិបតតិ
េ ើយ ។  
 បានឮថា  រពេះជរតិទាយ េតថរ្នអាយុ    បាន ែមតងនូវ 



ផាយចចញពវីត្តវសុិទ្ធមិគ្គ                  139             
 

 

េថាទាុំងេនេះ េោយរបឿរដូេចនេះ ។ 
ចប់ ជរតិទាយ េតថរាបទាន 

(ខ្សទុ្ទក្នកិាយ អបទាន បិ ក្ចលខ្ស ៧៥ ទំ្ពរ័ ១០៧) 

 
 

បភំលោឺក្យមយួចនួំន 
3 

 ោ ើយថា  “ព ើមពោធរិពកឹ្ស”  រឺេដើមេឈើ ត្មែតេឈើណ្
 ៏េោយែដលរពេះេោធិ តវរង់អារ ័យេរឿមមលប់  រទង់ ៏បាន
រត្ ់ដឹងជារពេះពុទធ  េដើមេឈើេោេះ ៏បានេឈ្មើេះេៅថា  “េដើម
េោធិរពឹ ើឝ” ទាុំងអ ់, ឬេៅថាមោេោធិរពឹ ើឝ  ឬ ៏រពេះរ ី
មោេោធិរពឹ ើឝ   ៏បាន។ 
 ោ ើយថា “ពចត្យិ” រឺវតថហែដលរួរេេរពបូជាៃនមនុ ើឝ 
និងេទវត្ ។ 
 ោ ើយថា “អាន្សិងស”  ែរបថា  ផលៃន ុ ល, ផលបុណើយ, 
រុណរបេយជន៍     ឬេ ច តី ុខ-ចេរមើន       ែដលបានអុំពីឿរ 
របរពឹតតលស។ 
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 ោ ើយថា   “បជូា”  ែរបថា   ឿររុំោប់,  រាប់អាន,   េេរព,  
េឿតែរ ង។ 
 ោ ើយថា “ប ិសមភទិា” ែរបថា   េ ច តីែប ធាលើយ, ឿរដឹង 
ែប ធាលើយ, បញ្ញើែប ធាលើយ  ្ន  ៤  យសើង រឺឺៈ 
 ១-អតថបបដិសមភិទា    បញ្ញើែប ធាលើយ នហងអតថ (េ ច តី) 
 ២-ធមមបបដិសមភិទា    បញ្ញើែប ធាលើយ នហងធម  
 ៣-និរុតតិបដិសមភិទា     បញ្ញើែប ធាលើយ នហងឿរេោលធមមនិរុតតិ 
រឺភាសា 
 ៤-បដិភាណបបដិសមភិទា       បញ្ញើែប ធាលើយដ៏ធុំទូលាយ នហង
ចុំេណេះដឹងទាុំងឡាយ។  
 ោ ើយថា  “អភញិ្ញញ ”  ែរបថា  ឿរដឹងដ៏ៃរ ែលង  ្ន ៦ 
យសើង រឺឺៈ 
 ១-ឥទធិវិធ    ែមតងឫទធិេផើឝងៗបាន 
 ២-ទិពវកសាត   រតេចៀ ទិពវ 
 ៣-កចកាបរិយញ្ញា ណ  ញា  ណែដលអាចដឹងចិតតរប ់បុរល
ដៃទបាន 
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 ៤-បុកពវនិវាសានុសសតិញ្ញា ណ   ញា  ណអាចរឭ ជាតិមុនៗ
រប ់ខលអនបាន 
 ៥-ចុតូបបាតញ្ញា ណ  ញា  ណែដលអាចដឹងឿរចុតិនិងបដិ នធិ 

រប ់ តវទាុំងឡាយ 
 ៦-អាសវរេយញ្ញា ណ  រឺញា  ណែដលេធវើ ិេល ឱើយអ ់េៅ។ 

 ោ ើយថា  “វិពមាក្ា”  ែរបថា ឿររួចផុតចា  ិេល   ្ន 
៨ យសើងរឺឺៈ  រូបជើាន ៤ និងអរូបជើាន ៤។ 
 -របូជាន្  ៤ េោេះ រឺឺៈ 

 ១- បឋមជ្ឈាន   ឈ្នទី១  ្នអង ៥ រឺ  វិត ឺៈ,  វិចារឺៈ,  
បីតិ,  ុខ, ឯ រត្។ 
 ២- ទុតិយជ្ឈាន   ឈ្នទី ២   ្នអង ៣ រឺ បីតិ,  ុខ, 
ឯ រត្។ 
 ៣-តតិយជ្ឈាន  ឈ្នទី ៣  ្នអង ២ រឺ  ុខ,  ឯ រត្។ 
 ៤-ចតុតថជ្ឈាន  ឈ្នទី ៤ ្នអង ២ រឺ ឧេបឿខើ,  ឯ រត្។ 

 -អរបូជាន្    ៤ េោេះ រឺឺៈ 
 ១-អាកាសានញ្ញា យតនជ្ឈាន     ុំណត់យ អាឿ មិន្នទី 
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បុំផុតជាអារមមណ៍ 
 ២- វិញ្ញា ណញ្ញា យតនជ្ឈាន    ុំណត់យ វិញ្ញើណមិន្នទី
បុំផុតជាអារមមណ៍ 
 ៣-អារិញ្ាញ្ញា យតនជ្ឈាន   ុំណត់យ  ភាវឺៈមិន្នអវីតិច
តួចជាអារមមណ៍ 
 ៤-កនវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនៈ  ភាវឺៈែដល្ន ញ្ញើ ៏មិន
ែមន មិន្ន ញ្ញើ ៏មិនែមន ។ 
 

ចប់អានិសងសននការបូជាកដើមកោធិក្ពឹរស 

កោយសកងេប 

 

ប សិមភោិ   វដិមាកាខ   ច យា   ច  សាវក្បារម ី
បដចាក្ដោធ ិ  ពុទ្ធភូម ិ        សពវដមដត្ន   លពភតិ្ ។ 
ប សិមភ ិទា វចិម្លក្េ  សាវក្ោរមីញាណ្  បចចចក្ចោធញិ្ញា ណ្ 
នងិពុទ្ធភូមិណ្ឌៗ ឥ ឋផលទំាងអស់ រពមងោនចដយក្ណំ្ប់ 

     រទ្ពយ គ្បុឺណ្យនុោ៎ះ ។ 
     (នធិកិ្ណ្ា សូរត្ ខ្ស.ុខ្ស.ុោឋៈ បិ.៥២/១៥) 
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ឯក្សារ  រសាយរជាវ  ពដិររះ   ក្ើសង់ 

6 
-រពោះ តុ ោន ោបដិ  ែទុ ទ នកិាយ  អ្បទាន នងិពទុ ធវ ាំ ឺៈ (ចាប់រប ់ពទុ ធស្ឋ ន

បណ្ឌិតយ) 
-វនិយបដិ   មហាវគ្ គ  បព វជាជ ែន ធ ឺៈ (សោ្ ិថ្វ) 
- មន ោបាស្ឋទកិា អ្ដ ឋ ថ្វរពោះវនិយ័ ោហ្រិ ថ្វ  នងិបព វជាជ ែន ធ ឺៈ (សោ្ ិថ្វ) 
-ជាត ដ ឋ ថ្វ  អ្ដ ឋ ថ្វែទុ ទ នកិាយ ជាត  (កាលងិ គសោ្ជិាត ) 
- មុង គលវលិា និ ី អ្ដ ឋ ថ្វទឃីនកិាយ  មហាវគ្ គ (មហាបទាន រូត) 
-ស្ឋរត ថទបីន ីដកីារពោះវនិយ័  (ោហ្រិ ថ្វ នងិសោ្ ិថ្វ) 
-គ្ម ពរីទបីវងស, គ្ម ពរីមហាវងស, គ្ម ពរីស្ឋ នវងស   
-អ្ភធិានវណ្ណនា នងិអ្ភធិានបបទបីកិា (ោស្ឋថ្ង) 
-វចនានរុ មពទុ ធស្ឋ ន ៍(ោស្ឋថ្ង) 
-បទានរុ ម្ម មបទ (អាចារយ  មឹ ត)ូ 
-របវត ោសិ្ មីហាសោ្រិព ឹស  រប ់ភ ិ ខ ុស្  ី វុណ្ណ  ចារវុសណាណ  
-វចនានរុ មខែ មរ  សម ោចរពោះ ងឃរាជ ជនួ ណាត (សជាតញ្ញា សណា) 
នងិឯ ស្ឋរមយួច ាំននួសផសងសទៀត ។ 

 

6 
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ដសៀវដៅម លខុ្្បំានដរៀបដរៀង មានៈ 

 
 ១-ឱវាទ តសិា ខទបីន ី ព. .២៥៥៨ 
 ២-វ ិ្ អីានោស្ឋ ល ីសង ខប ព. .២៥៥៨ 
 ៣-របជ ុាំោណ្វារឺៈ  ល-ីខរប រពមទា ាំងស ច ោពីនយល ់ព. .២៥៥៩ 
 ៤-្មន៌មស្ឋា ររពោះរតនរតយ័ នងិ្មក៌ាពយសផសងៗ  ព. .២៥៦២ 
 ៥-  ិា្មន៌មស្ឋា រ នងិសោល្ម ៌ាំខាន់ៗ មយួច ាំននួ ព. .២៥៦២ 
 ៦-របវត ោសិដ ើមសោ្រិព ឹស សៅពទុ ធគ្យ  វត ោសជតពន  របសទ ស្ លីង្កា  
     នងិអាន ិងសថ្នការបជូា  ព. . ២៥៦៣ 

 

-------------- 
 

-សារៈនៃទ្រព្យ   គឺការឱ្យទាៃ 
-សារៈនៃចណំ េះដងឹ  គឺការសណគ រ្ េះអ្នកដនរ 

-សារៈនៃការសណគ រ្ េះណ េះ  គឺការទ្ាបផ់្លូវទ្រូវ 
-សារៈនៃរូបកាយ  គឺណទ្បើរូបកាយសាងទ្បណោជៃ ៍
-សារៈនៃជីវរិ  គឺការទ្បទ្ព្រឹតធម៌ ។ 

 

ចក្ើត្មួយជាត្ ិ ធាត្មួុយោន  ោនចធវ ើលា  បុណ្យក្ ំរ  ត្េវីតិ្  ពតិ្របនព 
ចពលសាល ប់ចៅ ចៅលាច ម្ ោះ រស់ម្លននយ័ េន នទ្ នលលក្រតាប់ ចាប់គ្រំូ។ 
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