


 

អភិធមមត្ថសង្គហៈ 
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ប្រែនិងរ ៀែរ ៀង 
ភិក្ខុ អគ្គទត្តោ. គល-់សុភាព 

រ ោះពុម្ពរ ើកទី ១ ចំនួន ១.០០០ ចបាែ់ 
ព.ស. ២៥៦៣  គ.ស. ២០២០ 

 



-k- 

និឈវទនក្ថា អនក្ប្រប ឈរៀបឈរៀង្ 
សសៀវសៅសនេះខ្ញុំបានខចីពីសរពហ្មចារ ី ១ របូដែលធ្លល ប់បាន

គងស់ៅវត្តគល់ទទឹងជាមយួគ្នន កាលមនុ ។ ថ្ងងមយួ ក្នញងរែវូចលូឆ្ន ុំ

ដខមរ ឆ្ន ុំ ២០០៧ ជាសពលដែលខ្ញុំបានគងស់ៅវត្តវសុិទធិមគគ សខត្ត

សសៀមរាបបាន ១ វសាសហ្ើយ។ កាលស េះពុទធបរស័ិទសខត្តរក្សចេះ 

បាននិមនតរពេះសងឃដផនក្រទរទងរ់ពេះវន័ិយ វត្តគល់ទទឹង សៅស្វើក្ចិច

បងសញក្លូសៅម្ញុំសជើងភនុំសុពណ៌កាឡី ចុំដណក្ខ្ញុំក៏្បានទទលួនិមនតន៍

ក្នញងពិ្សី េះដែរ។ សមយ័ស េះ មានសរពហ្មចារមីយួអងគបានកាន់

សសៀវសៅ ១ ក្ាលដែលជាអញ្ញភាសា ប ុដនតសោក្មនិសចេះអានសទ 

សពលស េះខ្ញុំបានសឃើញ សហ្ើយសុុំខចីសមើលបនតិច ក៏្ចាប់ចតិ្តគតិ្ថា

សសៀវសៅសនេះមានសគ្នល្មល៌អ ជាគមភរីភាព ខ្ញុំក៏្បានខចីយក្មក្

អានរហូ្ត្ចប់ និងគតិ្ថាដរបវាជាភាសាដខមរ សបាេះពុមពដចក្ជា្មម -

ទាន ប ុដនតគ្នម នឱកាស ខ្ញុំបានរក្ាទកុ្អស់ជាសរចើនឆ្ន ុំ លុេះែល់ចងុ

ឆ្ន ុំ ២០១៩ សទើបសសរមចចតិ្តសឆលៀត្សពលបក្ដរប ឲ្យសក្ើត្សៅជា

សសៀវសៅពុមពដត្មង្។ មយ ងសទៀត្ខ្ញុំក៏្បានសផទៀត្ផ្ទទ ត់្នឹងសសៀវសៅ

ដែលពាក់្ព័នធមយួចុំននួ ទាុំងបានរសងប់ញ្ចូលដងមខលេះៗផង សែើមបី



-x- 

 

ឲ្យអត្ថបទមួយសនេះ កាន់ដត្សមបូណ៌ដបប  ទាុំងអត្ថ និងពយញ្ជនៈ ។ 

 គបបីរជាបថា ក្នញងបរសិចឆទទី៥សនេះ មាន៤ ចត្កុ្កៈ គភឺមូចិត្កុ្កៈ 

បែសិនធិចត្កុ្កៈ ក្មមចត្កុ្កៈ និង មរណុបបត្តចិត្កុ្កៈ ។ ក្នញង ១ ចត្កុ្កៈៗ

មាន ៤ ចុំណុច ប ុដនតក្នញងទីសនេះ ខ្ញុំសលើក្យក្ដត្ភមូចិត្កុ្កៈទី ១ មក្

ពណ៌ ប ុស ណ្ េះ។ ពួក្្មទ៌ាុំងសនេះ រពេះអនរុទុាធ ចារយមានរបាជ្ាមតុ្

រសួច បានរច សឡើង របក្សោយនិសទទសបទែរ៏ជាលសរៅបុំផតុ្ 

ចាក្ពីគមពរីរពេះថ្រត្បិែក្ និងគមពរីអែឋក្ថាជាសែើម ។ 

ក្នញងសសៀវសៅសនេះសពាលអុំពីភមូិសាថ ន និងែើសណើ ររបរពឹត្ត

សៅរបស់សត្វក្នញងថ្រត្ភព តាមក្មមដែលខលួនសាងទកុ្  និងការវវិត្ត

សៅថ្នភពចរក្វាល តាមសមយ័កាល មានក្បបវ ិសជាសែើម, 

ដែលសរឿងទាុំងសនេះជាឧត្តរមិនសុស្មម  និងសថិត្សៅជាអាងក៌្ុំបាុំង

បុំផតុ្ ហួ្សវស័ិយសាមញ្ញជន, មានដត្បុគគលអនក្មានញាណ

រតាស់ែងឹ ែចូជាអងគសសមច្រពេះភគវាជាសែើម សទើបអាចែងឹបាន ។ 

ជាងសនេះសៅសទៀត្ ្មមសកាវទិជាន់សរកាយ សោក្ចងរក្ងសឡើង

ទកុ្ជាសមសរៀន សរមាប់អនជុនដសវងយល់ត្សរៀងមក្ ចុំដណក្ខ្ញុំក៏្



-K- 

 

ពយយាមស្វើការងារសនេះ រហូ្ត្សសរមចតាមមស រង ។  

ែសូចនេះក្នញង មសយើងជាពុទធសាសនិក្ជនគរួដត្ខុំរបឹងសិក្ា 

ពុទធវចនៈដែលមិនអាចកាត់្ថ្ងលបានសនេះឲ្យ្ស់រគប់គ្នន  សែើមបីជា

របទីបបងាា ញផលូវបែបិត្តសិឆ្ព េះសៅកាន់សរត្ើយសនតិវរបទតាមែើសណើ រ

ថ្នអរយិជនទាុំងស េះសោង ។ 

 ខ្ញុំសូមដងលងអុំណរគណុសោក្មាច ស់ សីលរក្ខិត្ ឈ  មល-សារុន 
និង ឧបាសិកា សារតទសិកា ហង្មស-សុខា ដែលបានជយួពិនិត្យអក្ខរា-

វរិទុធ ។ ប ុដនតសបើមានខុសឆគង ឬសៅខវេះក្នលេះរត្ង់្   សូមសោក្អនក្

សបបញរសទាុំងឡាយ ជយួដក្ត្រមូវសោយសុទធចតិ្តផងចេុះ សែើមបីក្ុុំឲ្យ

កាល យសៅជាសទធមមបបែរិបូ ។ 

 

វត្តត្ឈោសមសាន (ព្រពសា្មច់) 
គងៃព្រហស្បតិ៍ ១ កកើត ខែបុស្ស ឆ្្ាំកុរ ឯកស័ក រ.ស.២៥៦៣ 

ព្តូវនឹង គងៃទ ី២៦ ខែធ្នូ ឆ្្ាំ ២០១៩ 
អគ្គទត្តោ. គល់~សុភាព 

សម្ណនិសបសិតសាក វិទបា ័យរពោះសីហនុរាជ រេតតកំពង់ឆ្បំង 
 



-X- 

 

អភិធមមត្ថសង្គហៈ ៩ បរិឈចេទ 
 បរសិចឆទទី ១ ស ម្ េះ  ចិត្តសង្គហវភិាគ 

 បរសិចឆទទី ២ ស ម្ េះ  ឈចត្សិក្សង្គហវិភាគ 

 បរសិចឆទទី ៣ ស ម្ េះ  បក្ិណ្ណក្សង្គហៈ 
 បរសិចឆទទី ៤ ស ម្ េះ  វិថីសង្គហវភិាគ 

 បរសិចឆទទី ៥ ស ម្ េះ  វិថីមុត្តសង្គហវិភាគ 

 បរសិចឆទទី ៦ ស ម្ េះ  រូបសង្គហវភិាគ-និព្វមនបរមត្ថ 
 បរសិចឆទទី ៧ ស ម្ េះ  សមុចចយសង្គហវិភាគ 

 បរសិចឆទទី ៨ ស ម្ េះ  បចចយសង្គហវិភាគ 

 បរសិចឆទទី ៩ ស ម្ េះ  ក្មមដ្ឋមនវិភាគ 

រពេះអនទុាធ ចារយ ជាជនជាត្ឥិ ា្ ខាងត្បងូ របសូត្រត្ង់

ក្ុំពងក់ាសវរ ិ រក្ញងក្ញ្ចិ បុរៈ ។ ប ទ ប់ពីបានសិក្ារពេះថ្រត្បិែក្ និង

អែឋក្ថាជាសរចើន ក៏្និមនតសៅសិក្ាក្នញងសមាន ក់្ គណៈមោវោិរ 

ក្នញងវត្តស ម្ េះ មោសមឃវន័ រក្ញងអនរុា្បុរ ី របសទសរសីលងាក  ។ 

សោក្បានដត្ងគមពរីមាន ៖ ១. បរមត្ថវនិិចឆយ័, ២.  មរបូបរសិចឆទ, 

៣. អភិ្ មមត្ថសងគហ្ៈ ។ (គ្នម នកាលបរសិចឆទ) 



-g- 

 

សារបណ្ណ 
បាលីសងគហ្គ្នថា ..........................................................................១ 

សសចក្្សីផ្ើម ...................................................................................៣ 

អបាយភមូ ិ....................................................................................១១ 

និរយភមូ ិ................................................................................១៩ 

មោនរក្ ៨ រសតត  .......................................................២២ 

សទាស ុំសៅកាន់មោនរក្ ..........................................៣៣ 

សោក្នតរនរក្ ..................................................................៤៤ 

សបត្ភមូ ិ.................................................................................៤៧ 

បរទត្តញបជវីកិ្សរបត្ ..........................................................៥៧ 

សត្វមនិអាចទទលួបុណយពីអនក្ឧទទិស ...........................៥៩ 

អសុរកាយភមូ ិ.......................................................................៦៤ 

ត្រិចាឆ នភមូ ិ............................................................................៧២ 

សុគត្ភិមូ ិ.....................................................................................៨៥ 

កាមសុគត្ភិមូ ិ ................................................................៨៦



-c- 

 

មនសុសភមូ ិ............................................................................៨៧ 

ទវីប្ុំទាុំង ៤ .....................................................................៨៨ 

អុំពីចរក្វាល ................................................................១០២ 

សទវភមូ ិ.................................................................................១១០ 

អនក្រគប់រគងសទវភមូទិាុំង ៦ ជាន់ .................................១៥៤ 

រពេះអរយិបគុគលមានសរចើនក្នញងសទវសោក្ ...................១៥៩ 

របូាវចរភមូ ិ..........................................................................១៦៦ 

បឋមជានភមូ ិ៣ ........................................................១៧១ 

ទតុ្យិជានភមូ ិ៣ ........................................................១៨០ 

ត្ត្យិជានភមូ ិ៣ .......................................................១៨៤ 

ចត្តុ្ថជានភមូ ិ៧ ........................................................១៨៨ 

អរបូាវចរភមូ ិ.......................................................................២១០ 

សរបុភមូ ិ៣១ ភមូ ិ......................................................២១៧ 

សតាត វាស ៩ ...............................................................២២៧ 

វញិ្ញញ ណែឋតិ្ ិ៧ ............................................................២២៩



-q- 

 

អុំពីក្បប ...............................................................................២៤០ 

អុំពីក្បបវ ិស .............................................................២៥០ 

សកាោហ្ល ៥ យា ង ..................................................២៥៦ 

ក្បបវ ិសសោយសភលើង ................................................២៥៨ 

ក្បបវ ិសសោយទឹក្ .................................................២៦៣ 

ក្បបវ ិសសោយខយល់ ..............................................២៦៦ 

្មជ៌ាសហ្ត្ឲុ្យក្បបវ ិស ..........................................២៦៨ 

ការសក្ើត្សឡើងងមថី្នចរក្វាល .......................................២៧០ 

បក្ណិណ ក្្ម ៌......................................................................២៧៩ 

3 
អាទិសឈង្កត្ 

អភ៩ិ បរ ិ= អភិ្ មម ៩ បរសិចឆទ  បុុំ  =  បុុំលិងគ  

បទា.្  =  បទានរុក្ម្មមបទ   ឥ =  ឥត្ថលិីងគ 

ប.  = រពេះថ្រត្បិែក្ដខមរ   នបុុំ = នបុុំសក្លិងគ 

ន  =  ម     វ ិ= វគិគហ្ៈ 
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អភិធមមត្ថសងហៈ បរិច្ចេទទី ៥ 
វិថីមុត្តសង្ហវិភាគ 
គាថាសងហៈ 

១.  វិថីមុត្តវច្សច្នវំ  បវត្តិយមទុីរិច្ោ 
 បវត្តិសងច្ោ  នាម  សនធិយនាតានិ  វុចចត្ិ ។ 
២. បុថុជជនា  ន  លពភនត ិ  សុទ្ថាវាច្សសុ  សពវថា 
 ច្ោោបនាទា  ច  សកិទ្ - គាមិច្នា  ចាបិ  បគុលា ។ 
៣. អរិយា  ច្នាបលពភនត ិ  អសញ្ញាបាយភូមិស ុ
 ច្សសដ្ឋាច្នសុ  លពភនត ិ  អរិយានរិយាបិ  ច ។ 
៤. នវសត្ច្ចចកវីស -  វសាានំ  ច្ោដិច្យា  ត្ថា 
 វសាឝសត្សហសាានិ  សដឋិចច  វសវត្តិសុ ។ 
៥. បដិសនធ ិ ភវងចច  ត្ថា  ចវនមានស ំ
 ឯកច្មវ  ត្ច្ថច្វក -  វិសយច្ចចកជាត្ិយំ ។ 
៦. អសង្ខារំ  សសង្ខារ -  វិបាោន ិ ន  បចចត្ិ 
 សសង្ខារមសង្ខារ -  វិបាោនីត្ ី ច្កចិ  ន ។ 
៧. ច្ត្សំ  ទ្រាទស  បាោន ិ  ទសដឋ  ច  យថាកមម ំ
 យថា  វោុឍានោុច្រន  យថាសមភវមទុទិច្ស ។ 
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៨. ឥត្ថំ  មហគត្ ំ បុចញ ំ  យថាភូមិវវត្ថិត្ ំ
 ជច្នត្ិ  សទសិំ  បាក ំ  បដិសនធិបាបវត្តិយំ ។ 
៩. អារុបាបចុត្ិយា  ច្ោនត ិ  ច្ហដឋិមារុបាបវជជិោ 
 បរមារុបាបសនធ ី ច  ត្ថា  ោច្ម  ត្ិច្ហត្ុោ ។ 
១០. រូបាវចរចុត្យិា   អច្ហត្ុរហិោ  សិយុ ំ
 សព្រា  ោមត្ចិ្ហត្ុមាលា  ោច្មច្សវវ  បច្នត្រា ។ 
១១. បដិសនធិភងវថិិច្យា  ចុត្ិ  ច្ចហ  ត្ថា  ភវនតច្រ 
 បុន  សនធិភវងមិចចយ ំ  បរិវត្តត្ិ  ចិត្តសនតត្ិ ។ 
១២. បដិសង្ខាយ  បច្នត្មទធុវំ អធិគនតវា  បទមចចុត្មពុធា 
 សុសមុចេនិនសចិ្នហពនធនា សមច្មសាឝនត ិ ចិរាយ  សុពវោត្ិ។ 

 
ចប់អភិធមមត្ថសង្ហបាលី បរិច្ចេទទី ៥ 

ច្ោលច្ោយវិថីមុត្តសង្ហវិភាគ 
 

3 
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ច្សចកដីច្ផដើម 
នច្មា  ត្សាឝ  ភគវច្ោ អរហច្ោ  សមាមាសមពុទធសាឝ 

កាលលពះអនរុទុ្ធន ចាររ បានសម្មឋងលពះអភធិមយត្ទសងគហៈ

បរចិ្ចឆទទី ៤ ច្ោលច្ោយវថិសីងគហវភិាគ ម្ដលសម្មឋងអំពីការ

លបលពឹត្ថច្ៅរបស់ចតិ្ថក្បុងបវត្ថកិាល ច្ពលម្ដលទទលួអារមយណ៍

តាមទ្ធឝ រទ្ធំង ៦ លក្ម្សចតិ្ថរម្មងច្ឡើងកាន់វថិ ី ទទលួអារមយណ៍ទ្ធំង

បញ្ចទ្ធឝ រវថិ ីនិងមច្ោទ្ធឝ រវថិ ីតាមសមគរួដល់ទ្ធឝ រនិងអារមយណ៍ ។ 

លពះអភធិមយត្ទសងគហៈ បរចិ្ចឆទទី ៥ ច្នះ ច្ យ្ ះថា វថិមីតុ្ថ -

សងគហវភិាគ គសឺម្មឋងអំពីចតិ្ថម្ដលផតុ្វថិ ី។ មានច្សចក្ឋពីនរល់

ដចូត្ច្ៅ ៖ 

វិថីមុត្ត  ផតុ្វថិ ីឬ ច្លៅវថិ ីគមឺនិច្ៅក្បុងវថិចី្ោះឯង 

សងហៈ  សច្គ គ្ ះ ឬ របួរមួ 

វិភាគ  ចមំ្ណក្, ការម្ចក្ 

ដចូ្ចបះ វថិមីតុ្ថសងគហវភិាគ ច្ទើបម្លបថា ចមំ្ណក្ម្ដលរបួរមួ

ការសម្មឋងពីចតិ្ថម្ដលផតុ្ចាក្វថិ ី។ 
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គាថាសងហៈ 
   ១.  វិថីចិត្តវច្សច្នវ ំ  បវត្តិយមទុីរិច្ោ 
 បវត្តិសងច្ោ  នាម  សនធិយនាតានិ  វុចចត្ិ ។ 

ម្លបថា ការរបួរមួដើច្ណើ រម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅរបស់ចតិ្ថ ច្ោយ

អំណាចននវថិចីតិ្ថ ក្បុងបវត្ថកិាលច្ោះ បានច្ោលច្ហើយតាមន័យ

ននវថិសីងគហៈ ។ ឥឡូវច្នះនឹងច្ោលក្បុងបដសិននិកាលត្ច្ៅ ។ 

អធបិាយ : ការសិក្ាអំពីចតិ្ថបរមត្ទក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈ 

បរចិ្ចឆទទី ១ ថាចតិ្ថច្នះ ជាធមយជាត្មិយ៉ង ម្ដលដងឹនវូអារមយណ៍, ច្បើ 

រាប់ទ្ធំងអស់ច្ោយសច្ងេបបាន៨៩ ដងួ និងច្ោយពិស្ដឋ រ ១២១ 

ដងួ ។ ចមំ្ណក្ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈបរចិ្ចឆទទី ៤ ម្ដលសម្មឋងអំពី

វថិចីតិ្ថច្ោះ បានច្ោលដល់ចតិ្ថទ្ធំង ៨៩ ដងួ អាចម្ចក្ជា ២ ពួក្ 

គចឺតិ្ថក្បុងវថិ ីពួក្ ១ និងចតិ្ថម្ដលផតុ្ចាក្វថិ ីពួក្ ១ ។ 

១. ចតិ្ថក្បងុវថិ ី សំច្ៅដល់ចតិ្ថម្ដលច្ធឝើក្ចិចតាំងពីអាវជជន-

ក្ចិច, ទសសនក្ចិច, សវនក្ចិច, ឃាយនក្ចិច, ស្ដយនក្ចិច, ផសុសនក្ចិច, 

សមផដចិឆនបក្ចិច, សនថីរណក្ចិច,  ច្ោដឌពឝនក្ចិច,  ជវនក្ចិច  រហូត្ដល់ 

ត្ទ្ធលមភណក្ចិច ។ ចតិ្ថម្ដលច្ធឝើក្ចិចច្ផសង   ទ្ធំងច្នះ ច្ោក្ច្ោល
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ថាច្ៅក្បុងវថិ ីម្ដលមានចនំនួ ៨០ ដងួ ។ ចតិ្ថក្បុងវថិចី្នះ អាចម្ចក្

ជា ២ ពួក្ច្ទេត្គ ឺ: 

   ក្.  ចតិ្ថក្បុងវថិមី្ត្មយ៉ង (ឯក្នថ) មាន ៧០ ដងួ បានដល់ 

. អក្សុលចតិ្ថ  ១២  ដងួ 

. អច្ហត្កុ្ចតិ្ថ  ១៦ ដងួ (ច្វេរឧច្បកាេ សនឋីរណៈ ២ ) 

. មហាក្សុលចតិ្ថ  ៨  ដងួ 

. មហាក្រិយិាចតិ្ថ  ៨  ដងួ 

. មហគគត្ក្សុលចតិ្ថ ៩  ដងួ 

. មហគគត្ក្រិយិាចតិ្ថ  ៩  ដងួ 

. ច្ោក្តុ្ថរចតិ្ថ  ៨  ដងួ  

 រមួជា = ៧០ ដងួ 

   ខ.  ចតិ្ថក្បុងវថិ ីមនិលបាក្ដ (អច្នក្នថ) មាន ១០ ដងួ បានដល់ 

. ឧច្បកាេ សនថីរណចតិ្ថ ២  ដងួ 

. មហាវបិាក្ចតិ្ថ ៨   ដងួ 

 រមួជា = ១០ ដងួ 
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២. ចតិ្ថម្ដលផតុ្វថិ ី សំច្ៅដល់ចតិ្ថម្ដលមនិបានច្ធឝើក្ចិច

ច្ដើមផីទទលួអារមយណ៍ថយ ី ក្បុងបចចុបផនបភព ដចូច្ោលរចួច្ហើយក្បុង

ចណុំចទី ១ ។ ចតិ្ថច្នះច្ធឝើលត្មឹម្ត្ក្ចិច ៣ គ ឺបដសិននិក្ចិច, ភវងគក្ចិច, 

និង ចតុ្កិ្ចិច ។ ចតិ្ថម្ដលផតុ្វថិចី្នះក៏្មាន ២ ពួក្ដចូគ្នប គៈឺ 

   ក្.  ចតិ្ថម្ដលផតុ្វថិមី្ត្មយ៉ង (ឯក្នថ) មាន ៩ ដងួ បានដល់ 

. មហគគត្វបិាក្ចតិ្ថ ៩ ដងួ 

   ខ. ចតិ្ថផតុ្វថិមីនិលបាក្ដ (អច្នក្នថ) មាន ១០ ដងួ បានដល់ 

 . ឧច្បកាេ សនថីរណចតិ្ថ ២  ដងួ 

 . មហាវបិាក្ចតិ្ថ ៨  ដងួ 

  រមួជា = ១០ ដងួ 

 វថិមីតុ្ថសងគហវភិាគច្នះ ជាការសម្មឋងរបួរមួអំពីចតិ្ថម្ដល

ផតុ្វថិ ី រហូត្ដល់ធមម៌្ដលជាប់ទ្ធក់្ទងនឹងចតិ្ថម្ដលផតុ្វថិចី្ោះ

ផង ។ សរបុមក្ វថិមីតុ្ថសងគហៈ គកឺាររបួរមួចតិ្ថម្ដលផតុ្ចាក្វថិ ី,

បណឍ ិ ត្គបផីលជាបចត្កុ្កមាត្កិា ៤ ពួក្ដចូ្ចបះ ៖ 

ចត្ច្សាា  ភមូិច្យា  ចត្ពុវិធា   បដិសនធិ  ចោឍារិ  កមាមានិ   ចត្ធុា  
មរណុបាបត្តិ  ច្ចត្ិ  វិថីមតុ្តសងច្ហ  ចោឍារិ  ចត្ុោកាន ិ ច្វទិត្ព្រាន ិ។ 
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ក្បុងវថិមីតុ្ថសងគហៈ គបផីលជាបថាមាន ៤ ចត្កុ្កៈគៈឺ 

១. ភូមិចត្កុៈ  សម្មឋងអំពីភមូ ិ៤ 

២. បដសិនធិចត្ុកៈ សម្មឋងអំពីបដសិននិ ៤ 

៣. កមមចត្ុកៈ   សម្មឋងអំពីក្មយ ៤ 

៤.មរណុបាបត្តចិត្ុកៈ សម្មឋងអំពីមរណៈ ៤ 

ពួកទី ១ ភូមចិត្ុកៈ 
ម្ចក្ភមូជិា ៤ ភមូ ិគៈឺ  

 ១. អបាយភមូិ  ទីច្ៅរបស់សត្ឝក្បុងអបាយ ៤ 

 ២. ោមសុគត្ិភូមិ  ទីច្ៅរបស់សត្ឝក្បុងកាមសុគត្ ិ៧ 

 ៣. រូបាវចរភមូិ   ទីច្ៅរបស់លពហយមានរបូ ១៦ 

 ៤. អរូបាវចរភូមិ  ទីច្ៅរបស់លពហយអត់្របូ ៤ 

ពួកទី ២ បដសិនធិចត្កុៈ   
ម្ចក្បដសិននិជា ៤ យ៉ាង គៈឺ 

 ១. អបាយបដិសនធ ិ បដសិននិក្បុងអបាយភមូិ 

 ២. ោមសុគត្ិបដិសនធ ិ បដសិននិក្បុងកាមសុគត្ភិមូិ 

៣. រូបាវចរបដិសនធ ិ បដសិននិក្បុងរបូាវចរភមូ ិ
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 ៤. អរូបាវចរបដិសនធ ិ បដសិននិក្បុងអរបូាវចរភមូិ 

ពួកទី ៣ កមមចត្ុកៈ   
ម្ចក្ក្មយជា ៤ ពួក្គៈឺ 

 ១. ជនោទិកចិច  ក្មយឲ្រផលតាមក្ចិច 

 ២. បាកទ្ន  ក្មយឲ្រផលតាមលំោប់ 

 ៣. បាកោល  ក្មយឲ្រផលតាមកាល 

 ៤.បាកដ្ឋាន  ក្មយឲ្រផលតាមឋាន 

ពួកទី ៤ មរណុបាបត្តិចត្ុកៈ   
ម្ចក្រមណៈជា ៤ យ៉ាង គៈឺ 

 ១. អាយុកយមរណៈ ស្ដវ ប់ច្ោយអស់អាយុ 

 ២. កមមកយមរណៈ ស្ដវ ប់ច្ោយអស់ក្មយ 

 ៣.ឧភយកយមរណៈ ស្ដវ ប់ច្ោយអស់អាយុនិងក្មយ 

 ៤. ឧបច្ចេទកមរណៈ ស្ដវ ប់ច្ោយឧបផត្ថចិ្ហត្ ុ

 

♦♦♦♦♦♦ 
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ពួកទី ១ ភូមិចតុ្កៈ 
 ោក្រថា “ភមូ ិ”ក្បុងភាស្ដនិយាយមាន២ន័យគ ឺ“ ភមូ ិ” ម្លប

ថា ម្ផនដ,ី  នផធដ ីឬ ត្បំន់ ដចូជា “ ភមូសិ្ដគសឋ ” វជិាជ ច្ោលច្ោយ

ម្ផនដចី្ោក្ និង ជាត្ចិ្ផសង     ។   “ ភមូោិឌ ន ”  ទីច្ៅជាជលមក្  ។ 

“ ភមូភិាគ ” ច្ខត្ថម្ដន លបច្ទស ។ 

 “ភមូ ិ ”ន័យមយ៉ងច្ទេត្ សំច្ៅច្សចក្ឋថីា រចំ្ភើប, អងអ់ាច 

លសស់ស្ដា ត្ ដចូជា ភមូចិតិ្ថ ច្សចក្ឋសីបាយចតិ្ថ, រចំ្ភើបចតិ្ថច្លោះ

មានក្តិ្ថយិសច្បាះសំច្ឡង ។  ភមូធិម ៌គមឺានគណុធមខ៌ភស់ ។ 

 ក្បុងវចោនលុក្មម្ខយរ ពនរល់ថា ោក្រថា “ភមូ ិ ” ជាោក្រ 

បាលីនិងសំគសកឹត្ មានន័យថា ម្ផដ,ី ទីដ,ី ត្បំន់, នផធ, ជាន់, ថាប ក់្ ។ 

ម្ខយរច្លចើនច្លបើសំច្ៅទីម្ដលមានលបជុើផធះលំច្ៅក្បុងត្បំន់នីមយួ  ។ 

 ក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទរបស់ម្ខយរភាគ៣ ពនរល់ថា “ភមូ ិ ” 

មក្ពីបាលីថា ភ ូ+ មិ  មានវចិ្លគ្នះថា ភវត្ ិ  អសាឝំ  ភោូនតី្ិ > ភូម ិ
ម្លបថា លបច្ទសជាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ បានដល់ ម្ផនដ ី ទី  ជាន់  ថាប ក់្ ។ 

 សរបុមក្ ោក្រថា “ភមូ ិ ” ក្បុងទីច្នះតាមច្សចក្ឋកី្បុងផវូវធម៌

មាន ២ ន័យដចូគ្នប  ។ 
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ភូមិមាន ២ យា ាងគឺៈ 
    ១- ឋានភូមិ គ ឺ ភមូជិាទីច្ៅរបស់សត្ឝទ្ធំងឡាយ ម្ដលមាន

ទ្ធំងអស់ ៣១ ភមូ ិបានដល់ ៖ 

 ១. អបាយភមូ ិ៤ 

 ២. មនសុសភមូ ិ១ 

 ៣. ច្ទវភមូ ិ៦ 

 ៤. របូភមូ ិ១៦ 

 ៥. អរបូភមូ ិ៤ 

   ២- អវោណាភមូិ គធឺមទ៌្ធំងឡាយម្ដលលត្ូវក្ណំត់្ច្ោយ កាម-

ត្ណាា   របូត្ណាា  និង អរបូត្ណាា  ។ អវតាទ ភមូមិាន ៤ យ៉ាងគៈឺ 

 ១. កាមអវតាទ ភមូ ិ សំច្ៅដល់ធមម៌្ដលលត្ូវក្ណំត់្ច្ោយ

កាមត្ណាា  បានដល់ កាមាវចរចតិ្ថ ៥៤, ច្ចត្សិក្ ៥២, របូ ២៨ ។ 

 ២. របូអវតាទ ភមូ ិ  សំច្ៅដល់  ធមម៌្ដលលត្ូវក្ណំត់្ច្ោយ 

របូត្ណាា  បានដល់ របូាវចរចតិ្ថ ១៥, ច្ចត្សិក្ ៣៥ ។ 

 ៣. អរបូអវតាទ ភមូ ិ សំច្ៅដល់ធមម៌្ដលលត្ូវក្ណំត់្ច្ោយ 

អរបូត្ណាា  បានដល់ អរបូាវចរចតិ្ថ ១២, ច្ចត្សិក្ ៣០ ។ 
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 ៤. ច្ោក្តុ្ថរអវតាទ ភមូ ិ សំច្ៅដល់ធមម៌្ដលផតុ្ចាក្ការ

ក្ណំត់្ទកុ្ច្ោយត្ណាា ទ្ធំង ៣ បានដល់ច្ោក្តុ្ថរចតិ្ថ ៨, ច្ចត្-

សិក្ ៣៦ និង និោឝ ន ១ ។ 

 ដចូ្ចបះកាលច្ោលដល់ កាមភមូ ិរបូភមូ ិនិង អរបូភមូ ិរម្មង

មានន័យក្បុងភមូទិ្ធំង ២ យ៉ាង គ ឺឋានភមូ ិនិង អវតាទ ភមូ ិ។ 

 ចមំ្ណក្ច្ោក្តុ្ថរភមូចិ្ោះ សំច្ៅយក្ន័យចចំ្ោះម្ត្ក្បងុ 

អវតាទ ភមូ ិមយ៉ងប៉ុច្ណាត ះ ។ 

 ក្បុងបរចិ្ចឆទទី ៥ ច្នះ ចណុំចខាងច្ដើម សម្មឋងពីភមូជិាពួក្ 

ម្ដលម្ចក្ជា ៤ ភមូ ិច្ៅថា ភមូចិត្កុ្កៈ ។ 

 ត្ត្ថ  អបាយភូមិ  ោមសគុត្ិភូមិ  រូបាវចរភូមិ  អរូបាវចរភមូ ិ 
ច្ចត្ិ  ចត្ច្សាា  ភូមិច្យា  នាម ។ 
 ក្បុងចត្កុ្កៈទ្ធំង ៤ ច្ោះ ច្ យ្ ះថាភមូិមាន ៤ គ ឺអបាយភមូ,ិ 

កាមសុគត្ភិមូ,ិ របូាវចរភមូ ិនិង អរបូាវចរភមូ ិរមួជា ៤ ភមូ ិ។ 

អបាយភូមិ 
ោសុ  និរច្យា  ត្ិរចាចានច្យានិ  ច្បត្តវិសិច្យា  អសុរោច្យា  ច្ចត្ិ  

អបាយភូម ិ ចត្ុពវិធា  ច្ោត្ិ ។ 
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បណាឋ ភមូទិ្ធំងច្ោះ អបាយភមូមិាន ៤ គ ឺនរក្ ក្ចំ្ណើត្នន

សត្ឝត្រិចាឆ ន ទីច្ៅរបស់ច្លបត្ និង អសុរកាយ ។ 

 អបាយភមូ ិសំច្ៅដល់ភមូជិាទីច្ៅននសត្ឝម្ដលច្ធឝើក្សុល

បានច្ោយលំបាក្, មក្ពីោក្រថា អប + អយ + ភូមិ ។ 

 អប  ម្លបថា  លបាសចាក្  

 អយ ម្លបថា  ក្សុល 

 ភូម ិ ម្លបថា  ទីច្ៅអាលស័យរបស់សត្ឝ 

 រមួច្សចក្ឋមីក្ អបាយភមូ ិ បានដល់ភមូមិ្ដលលបាសចាក្

ក្សុលក្មយ គមឺានឱកាសច្ធឝើក្សុលបានច្ោយលំបាក្ ឬលបាស-

ចាក្ឱកាសច្ធឝើក្សុល ។ មានលពះបាលីពនរល់ច្សចក្ឋដីចូ្ចបះគៈឺ 

 ត្ិវិធសមាបត្តិច្យា  អយនតិ  គចេនតិ  បវត្តនតិ  ឯច្ត្នាត្ ិ =  អច្យា 
 ម្លបថា សមផត្ថទិ្ធំង ៣ លបការគ ឺមនសុសសមផត្ថ ិទិពឝសមផត្ថ ិ

និង និោឝ នសមផត្ថ ិ រម្មងច្ក្ើត្ច្ឡើងច្លោះក្សុលក្មយច្ោះ ច្ហត្ុ

ច្ោះ ក្សុលក្មយច្ោះ ច្ យ្ ះថា អយ ។ 

 អយច្ោ  អបគច្ោ = អបាច្យា ។ 



-13- 

 

 ឋានៈម្ដលលបាសចាក្ក្សុលក្មយ គមឺនិបានឱកាសក្បុង

ការច្ធឝើក្សុល ច្ យ្ ះថា អបាយ ។ 

 ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈ ៩ បរចិ្ចឆទ ច្ោក្លគូគង-់សុមតិ្ថ មាន

វចនត្ទៈថា បុចញសមមោ  អច្យា  ច្យភុច្យាយន  អបគច្ោត្ ិ= អបាច្យា 
ម្ដលច្ យ្ ះថា អបាយ ច្លោះអត្ទថា ច្គចច្ចញពីច្សចក្ឋចីច្លមើន 

ម្ដលច្ៅថា បុណរ ច្ោយច្លចើន ។  

មយ៉ងច្ទេត្ ច្ោច្យវ  ភូមិ  ភវនតិ  ឯត្ថ  សោឍាត្ិ = អបាយភូមិ  
សត្ឝទ្ធំងឡាយរម្មងច្ក្ើត្ក្បុងអបាយច្នះ ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ អបាយ

ច្នះ ច្ទើបច្ យ្ ះថា អបាយភមូ ិ។ 

 ចមំ្ណក្ក្បុង “បទ្ធនលុក្មធមយបទភាគ ១ ” ោក្រថា អបាយ 

មក្ពី អប + អាយ ; វ.ិ អបគច្ោ  អាច្យា  យមាលា  ច្ោ > អបាច្យា  

ម្លបថា ភពមានច្សចក្ឋចីច្លមើនច្ៅលបាសច្ហើយ ។  

 ភវនតិ  សោឍា  ឯោណាត្ិ = ភូមិ  សត្ឝទ្ធំងឡាយរម្មងច្ក្ើត្ក្បុងទី

ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ ទីច្ោះច្ យ្ ះថា ភមូ ិ។ 

 អបាច្យា  ឯវ  ភូម ិ= អបាយភូមិ ទីច្ៅរបស់សត្ឝទ្ធំងឡាយ 

ម្ដលគ្នយ នឱកាសច្ធឝើនវូក្សុលច្ោះឯង ច្ យ្ ះថា អបាយភមូិ ។ 
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 ន័យមយ៉ងច្ទេត្ អបាយភមូិ ច្នះមានច្ យ្ ះថា ទគុគត្ភិមូ,ិ 

មក្ពីោក្រថា ទុ + គត្ ិ+ ភូមិ ។ 

 ទុ ម្លបថា អាលក្ក់្, មនិលា, លក្, លំបាក្ 

 គត្ ិ ម្លបថា ដើច្ណើ រច្ៅ (ច្ក្ើត្ច្ោយអំណាចក្មយ) 

 ភូម ិ ម្លបថា ទីច្ៅអាលស័យរបស់សត្ឝ 

 រមួច្សចក្ឋមីក្ ទគុគត្ភិមូ ិ ម្លបថា ដើច្ណើ រច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងទីមនិ

លា ទីលំបាក្ ដចូវចនត្ទៈថា : 

 ទុកសាឝគត្ិ  បដិសរណនតិ = ទុគត្ិ 
 ភមូមិ្ដលច្ យ្ ះថា ទគុគត្ ិច្លោះជាទីច្ក្ើត្ននច្សចក្ឋលំីបាក្ 

 ឯក្បុង “បទ្ធនលុក្មធមយបទ ភាគ ២ ” ោក្រថា  ទគុគត្ ិ  មក្ពី 

ទុ + គត្ ិ; វ.ិ  ទុដឋុ  គត្ិ > ទុគត្ិ  ម្លបថា គត្អិាលក្ក់្, ដើច្ណើ រអាលក្ក់្។  

 ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈ របស់អបក្លគូអុំជា ពនរលថា គត្ ិមាន

ច្សចក្ឋ ី២ លបការគ ឺ: 

 - គនតច្ព្រា  ឧបគនតច្ព្រាត្ិ > គត្ិ = ភមូមិ្ដលសត្ឝគបផីច្ៅ  

 - គចេនតិ  សោឍា  ឯោណាត្ិ  >  គត្ិ = ភមូជិាទីលបលពឹត្ថច្ៅ  

ទុគត្ិមាន ២ យា ាង 
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 ១. បដិបត្តទិគុត្ិ  ដើច្ណើ រអាលក្ក់្ក្បុងការលបលពឹត្ថអក្សុលក្មយ 

 ២. គត្ទិុគត្ ិ ដើច្ណើ រអាលក្ក់្ក្បុងការបដសិននិ ។ 

បដិបត្តិទុគត្ិចចកជា ២ 
 ១. អាគារិយបដិបត្តិទុគត្ិ  បានដល់ លគហសទអបក្លគប់លគងផធះ 

បានច្ធឝើទចុចរតិ្ក្មយ ច្ោយអំណាចក្ចិ្លស ។ 

 ២. អនាគារយិបដិបត្តិទគុត្ិ  បានដល់ ភកិ្េុ ស្ដមច្ណរ អបក្

បដបិត្ថខុិសក្បុងស្ដសោ ទមាវ យសទ្ធន ម្ដលមានក្បុងសោឋ នរបស់

ពុទនស្ដសនិក្ជនឲ្រធ្លវ ក់្ចះុ ឬច្ធឝើខវួនជាលគូទសសន៍ទ្ធយ លគូអូម-

អាម និងលគូផសំថាប ំ ជាច្ដើម ។ 

គត្ិទុគត្ចិចកជា ២ 
១. អាគារិយគត្ិទុគត្ ិ  បានដល់ លគហសទមានដើច្ណើ រច្ៅ

កាន់អបាយភមូ ិ។ 

២. អនាគារយិគត្ិទុគត្ិ  បានដល់ បពឝជតិ្មានដើច្ណើ រច្ៅ

កាន់អបាយភមូ ិ។ (អដ្ឋកថា វត្ថបូមសូរត្ បិ.២០) 
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 ដចូ្ចបះ ទគុគត្ ិក្បុងទីច្នះ សំច្ៅយក្ គត្ទិគុគត្,ិ  និងកាលរមួ

ទគុគត្ ិ ច្ោយលត្ង ់ និងច្ោយអមច្ហើយ រម្មងបានដល់អបាយភមូិ

ច្ោះឯង ។ 

ទុគត្ិភូមិ 
 ទគុគត្ភិមូ ិ សំច្ៅយក្ភមូជិាទីតាំងននសត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដល

លបលពឹត្ថច្ៅច្ោយច្សចក្ឋទីកុ្េលំបាក្, មានវចនត្ទៈថា : 

 ទុច្កន  គនតព្រាត្ិ  ទុគត្ិ  ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝទ្ធំងឡាយ 

ច្ោយច្សចក្ឋលំីបាក្ ច្ យ្ ះថា ទគុគត្ភិមូ ិ។ 

 ក្បុងអបាយភមូចិ្នះ មានទគុគត្ ិ២ យ៉ាងគៈឺ 

 ១. ទគុគត្ភិមូចិ្ោយលត្ង ់

 ២. ទគុគត្ភិមូចិ្ោយអម 

អធិបាាយថា 
 ១. ទគុគត្ភិមូចិ្ោយលត្ង ់ : បានដល់ ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ

ម្ដលច្លចើនម្ត្បានទទលួរងទកុ្េលំបាក្លបាក្ដ បានដល់ សត្ឝនរក្ 

ច្លបត្ អសុរកាយ, សត្ឝទ្ធំង ៣ លបច្ភទច្នះ ច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងភពថយជីា

ឱបបាត្កិ្ៈក្ចំ្ណើត្ ។ ក្បុងបក្រណ៍ខវះច្ៅ សត្ឝនរក្ ច្លបត្ និង
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អសុរកាយ ថា ច្បត្ថ ិដចូគ្នប  ច្លោះមានក្ចំ្ណើត្ដចូគ្នប  ច្ហើយច្លៅ

ពីច្ោះ របូរាងកាយ ក៏្ជាអនិោឌ រមយណ៍ដចូគ្នប ច្ទេត្ផង ។ 

 ២. ទគុគត្ភិមូចិ្ោយអម : សំច្ៅ ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ

បានទទលួច្សចក្ឋទីកុ្េលំបាក្ ច្ោយមនិលបាក្ដ បានដល់សត្ឝ

ត្រិចាឆ ន ច្លោះថាត្រិចាឆ នពួក្ខវះ ដចូច្សឋចរាជសីហ៍ ច្សឋចោគ 

ច្សឋចលគុឌ ច្សឋចដើរឆីទធនថ ជាច្ដើមទ្ធំងច្នះ សុទនម្ត្មានឫទនិច្លចើន 

មានច្សចក្ឋសុីខច្លចើន និងសត្ឝចញិ្ចឹ មពួក្ខវះមាន សុនខ ឆ្មយ  បក្ស ី

មាន់ ជាច្ដើមច្នះ មានមាច ស់លសោញ់ហួងម្ហង ចញិ្ចឹ មម្ថទ្ធំឲ្រ

មានច្សចក្ឋសុីខច្ោយលា ក៏្ដល់នវូការរាប់ថាមានច្សចក្ឋសុីខ

ច្លចើន, ដចូ្ចបះត្រិចាឆ នចពួំក្ច្នះ មនិចាត់្ចលូក្បុងទគុគត្ភិមូចិ្ោយ

លត្ងច់្ទ ច្ោក្ច្ទើបសច្គ គ្ ះចលូក្បុងលបច្ភទទគុគត្ភិមូចិ្ោយអម

វញិ ដចូក្បុងច្នត្ថអិដឌក្ថា សម្មឋងថា : 

 អបាយគហច្ណន ត្ិរចាចានច្យានិ  ទចី្បត្ ិ
 ទុគត្ិគហច្ណន ច្បត្តិវសិយំ  ទីច្បត្ិ ។ 
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 ច្សចក្ឋថីា លពះមានលពះភាគលទងស់ម្មឋងក្ចំ្ណើត្របស់សត្ឝ

ត្រិចាឆ នច្ោយសពធថា “ អបាយ ” លទងស់ម្មឋងក្ចំ្ណើត្របស់ នរក្,

ច្លបត្, អសុរកាយ ទ្ធំង ៣ ច្នះរមួគ្នប  ច្ោយសពធថា “ ទគុគត្ ិ”។ 

 ដចូ្ចបះ បណាឋ អបាយភមូទិ្ធំង ៤ ត្រិចាឆ ន ជាទគុគតិ្ច្ោយអម

សត្ឝច្លៅពីច្ោះ ជាទគុគត្ចិ្ោយលត្ង ់។  

មយ៉ងច្ទេត្ ក្បុងគមភរីលពះនលត្បិដក្ជាច្លចើនក្ាលនិងច្លចើន

ក្ម្នវងបានសម្មឋងអំពីបុគគលម្ដលច្ធឝើអំច្ពើអាលក្ក់្មានលទុសឋសីល

ជាច្ដើម ថាច្លកាយពីស្ដវ ប់ច្ៅរម្មងច្ៅច្ក្ើត្ក្បុង អបាយ ទគុគត្ ិ

វនិិបាត្  នរក្,  ដចូមានមក្ច្ហើយ ក្បុងោក្រថា  ោយសាឝ   ច្ភទ្  
បរមមរណា  អបាយំ  ទុគត្ ឹ វិនិបាត្ំ  និរយំ  ឧបបជជត្ិ ។  

ក្បុងបិដក្ច្លខ ២២/២៤០ ច្ោក្ពនរល់ថា : 

 ១. អបាយ បានដល់ សត្ឝត្រិចាឆ ន 

 ២. ទគុគត្ ិ បានដល់ អសុរកាយ 

 ៣. វនិិបាត្ បានដល់ ច្លបត្ 

 ៤. និរយ បានដល់ សត្ឝនរក្ 
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អបាយភមូមិានលពះបាលីថា និរច្យា : នរក្, បិត្តិវសិច្យា :

ភមូនិនច្លបត្, អសុរោច្យា : ពួក្អសុរ, ត្ិរចាចានច្យានិ : ក្ចំ្ណើ ត្សត្ឝ

ត្រិចាឆ ន ។  អបាយភមូមិាន ៤ គៈឺ 

១.  និរយភូម ិ  ភមូរិបស់សត្ឝនរក្ 

 ២. ច្បត្តិភូម ិ  ភមូរិបស់ច្លបត្ 

 ៣. អសុរោយភូម ិ ភមូរិបស់ពួក្អសុរ 

៤. ត្ិរចាចានភមូិ   ភមូរិបស់សត្ឝត្រិចាឆ ន 

១. និរយភូមិ 
ភមូរិបស់សត្ឝនរក្ 

 នរក្ សំច្ៅដល់ ច្សចក្ឋចី្ៅឋ លក្ហាយ ការមនិមានច្សចក្ឋី

សុខ ច្លោះលត្ូវរងនវូទ្ធរណុក្មយជានិចច ។ 

 សត្ឝនរក្ សំច្ៅដល់សត្ឝម្ដលលត្ូវទទលួរងនវូទ្ធរណុក្មយ

រហូត្រក្ច្សចក្ឋសុីខមនិបាន ។ 

 និរយភមូ ិ សំច្ៅដល់ ទីច្ៅរបស់សត្ឝម្ដលលត្ូវរងនវូ

ទ្ធរណុក្មយ ម្ដលគ្នយ នច្សចក្ឋសុីខច្ោះ ។ 

 និរយ  កាត់្បទជា និ + អយ 
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 និ ជាបទបដចិ្សធ 

 អយ ម្លបថា ច្សចក្ឋចីច្លមើន ច្សចក្ឋសុីខ ឬ ក្សុល ។ 

 រមួច្សចក្ឋមីក្ និរយ សំច្ៅដល់ ភាពគ្នយ នច្សចក្ឋចីច្លមើន 

មនិមានច្សចក្ឋសុីខ ឬមនិមានក្សុលច្ក្ើត្ច្ឡើង, ដចូវចនត្ទៈថា : 

 អយត្ិ  វឌាឍត្ីត្ិ  = អច្យា ។  ក្សុលក្មយ ឬច្សចក្ឋសុីខ 

ច្សចក្ឋចីច្លមើន រម្មងច្ក្ើត្មាន ច្ហត្ចុ្ោះ ក្សុលក្មយ ឬច្សចក្ឋី

សុខ ច្សចក្ឋចីច្លមើនច្ោះ ច្ទើបច្ យ្ ះថា អយ ។ មយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 អយិត្ច្ព្រា  ោទិត្ច្ព្រាត្ ិ = អច្យា ។  សត្ឝទ្ធំងឡាយគបផី

លបាថាប  នវូច្សចក្ឋសុីខសបាយ ច្ោយអណំាចក្ចិ្លស ច្ហត្ុ

ច្ោះ ច្សចក្ឋសុីខសបាយច្ោះ ច្ យ្ ះថា អយ ។ 
 នត្ថិ  អច្យា  ឯោណាត្ ិ = និរច្យា ។  ច្សចក្ឋសុីខចច្លមើន មនិ

មានច្ៅក្បុងភមូណិា ច្ហត្ចុ្ោះ ភមូចិ្ោះ ច្ យ្ ះថា និរយ ។ 
 ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈអបក្លគូច្ប៉ារ-សុមាលី ថា : 

 និចចំ  រយនតិ  កមាបនតិ  ផនទនត ិ សោឍា  ឯោណាត្ិ > និរច្យា = ភមូជិាទី

ច្ៅននសត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលញាប់ញ័រអនធះអម្នធង ច្ យ្ ះថា និរយ

មក្ពី និ. បុពឝបទ + រយ. ធ្លត្ ុ= ញាប់ញ័រ + អ. បចចយ័) ។ 
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 ចមំ្ណក្ក្បុង “បទ្ធនលុក្មធមយបទ” ពនរល់ថា និរយ ជា បុំ. 

និង នបុំ. មក្ពី ន ិ+ អយ, ចះុ រ  អាគម ។  

វ.ិ នត្ថិ  អច្យា  ឯត្សាាត្ិ > និរច្យា, អយច្ោ  នគិច្ោត្ិ  វា  > 
និរច្យា,  នគិច្ោ  អច្យា  អោមាត្ិ  វា > និរច្យា ។ 

 ម្លបថា លបច្ទសមានច្សចក្ឋចីច្លមើន មនិមាន ឬលបច្ទស

ម្ដលច្ចញចាក្ច្សចក្ឋចីច្លមើន ឬលបច្ទសមានច្សចក្ឋចីច្លមើន

ច្ចញច្ៅច្ហើយ (នរក្) ។ 

 ឯោក្រ នរក្ ជា បុំ. មក្ពីោក្រ នរ + ណរុ;  វ.ិ  អបុច្ចញ  នរត្ិ  
ច្នត្ីត្ ិ > នរច្ោ ។ ម្លបថា លបច្ទសោំច្ៅនវូសត្ឝឥត្បុណរ (នរក្, 

រច្ដឋ ) ។ (បទា.ធ. ភាគ២) 

 ជារមួ ោក្រថា និរយ និង នរក្ អាចច្លបើក្បុងន័យដចូគ្នប  ។ 

នរកមាន ២ របច្ភទ គឺៈ 
 ១. មោនរក បានដល់ នរក្រច្ដឋ ធ ំមាន ៨ រច្ដឋ  ។ 

 ២.ឧសាឝទនរក បានដល់ នរក្រច្ដឋ ត្ចូ ចះុពីមហានរក្មក្ 

ឬច្ៅថា ចឡុនរក្ ។ 
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មោនរក ៨ រច្្ដា 
១. សចជីវនរក   ២. ោឡសតុ្តនរក 
៣. សងាាត្នរក  ៤. ច្រារុវនរក 
៥. មោច្រារុវនរក  ៦. ោបននរក 
៧. មោោបននរក  ៨. អវិចីនរក 

អធិបាាយថា 
 ១. សចជីវនរក ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝម្ដលលត្ូវលបហារច្ោយ

អាវធុមានោវជាច្ដើម កាប់ចាក់្ឲ្រស្ដវ ប់, សូមផីលត្ូវលបហារឲ្រ

ស្ដវ ប់ច្ហើយ ក៏្លត្លប់ច្ក្ើត្ច្ឡើងវញិ ច្ហើយលត្ូវលបហារឲ្រស្ដវ ប់

ច្ទេត្ ដចូ្ចបះជាច្រេងរហូត្ច្ៅ ។ មានវចនត្ទៈសម្មឋងថា : 

 សំ  បុនបាបុន ំ ជីវនតិ  ឯោណាត្ិ = សចជីច្វា ។ 
 សត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយ រម្មងរស់ច្ៅ ក្បុងនរក្ច្ោះច្រឿយ   

ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា សញ្ជី វៈ ។ 

 ជលិោវុធហច្ត្ថហិ ខណឌិោបិ  ច្នរយិោ 
 ជីវនាឍា  យមឞបិុច្នាប ិ សចជីច្វាត្ ិ បវុចចច្ត្ ។ 
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 ោយនិរយបាល កាន់អាវធុម្ដលមានច្ភវើងលចាលច្អា  ោយ

សំពងសត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយ សត្ឝនរក្ទ្ធំងច្ោះ ច្ទ្ធះបីស្ដវ ប់ច្ហើយ

ក៏្លត្លប់ជារស់ច្ឡើងវញិច្ទេត្ ក្បុងនរក្ណា នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា 

សញ្ជី វៈ ។ 

 ក្បុងសញ្ជី វនរក្ច្នះ មានអាយុក្បផលបមាណ ៥០០ ឆ្មប ំទិពឝ

ច្ហើយ ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ ៩ ោន ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ៥០០ ឆ្មប ំទិពឝ 

លត្ូវជា ១.៦២០.០០០.០០០.០០០ (១ ម្សន ៦ មុនឺ ២ ោន់ច្កាដ)ិ 

ឆ្មប ំមនសុស ។ (អាយុនរក មានកនុង្បដ្ិសនធចិត្ុកៈ) 

 ២. ោឡសុត្តនរក ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝ ម្ដលលត្ូវោយច្ោយ

ម្ខសបោធ ត់្ច្មយ  ច្ហើយចាំងឬកាត់្នវូសត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ច្ោះ ។ 

ដចូវចនត្ទៈថា : 

 ោឡសុត្តំ  ឋច្បោរា  ត្ចេនត ិ ឯោណាត្ ិ= ោឡសុច្ោឍា ។ 
 ោយនិរយបាលទ្ធំងឡាយ ោយច្ោយម្ខសបោធ ត់្ច្មយ  

ច្ហើយចាំងឬកាត់្ នវូសត្ឝច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ

ច្ យ្ ះថា កាឡសុត្ថៈ ។ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 ោឡសុោឍានិ  បាច្ត្ោរា  វាសិបរសុកុទ្រអីាទីហិ  ត្ចេនតិ  ឯត្ថ   
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និពវច្ត្ត  សច្ត្តត្ិ = ោឡសចុ្ោឍា ។ 
 ោយនិរយបាលទ្ធំងឡាយ ោយច្ោយម្ខសបោធ ត់្ច្មយ

ច្ហើយចាំងឬកាត់្ នវូសត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ច្ោះច្ោយ

ច្លគឿងលបហារមាន កាំបិត្ ប៉ូវច្ៅ ចប រណារ ជាច្ដើម ច្ហត្ចុ្ោះ 

នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា កាឡសុត្ថៈ ។ មយ៉ងច្ទេត្ថាៈ 

 ោលសុច្ត្តន  ត្ចេនត ិ យមឞិ  និរយបាលោ 
 អនុពនាថា  បបត្ច្នត ោឡសុច្ោឍា  បវុចចច្ត្ ។ 
 ោយនិរយបាលទ្ធំងឡាយ ច្ដញតាមពុះកាត់្នវូពួក្សត្ឝ

ម្ដលក្ពុំងដលួចះុ ច្ោយម្ខសបោធ ត់្ច្មយ ក្បុងនរក្ណា ច្លោះច្ហត្ុ

ច្ោះនរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា កាឡសុត្ថៈ ។  

 នរក្ច្នះមានអាយុ ១.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ

នឹង ៣ ច្កាដ ិ៦ ោន ឆ្មប ំមនសុស,  ដចូ្ចបះ ១.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ ច្ទើបលត្ូវ

ជា ១២.៩៦០.០០០.០០០.០០០ ( ១ ោន ២ ម្សន ៩ មុនឺ ៦ ោន់

ច្កាដ ិ) ឆ្មប ំមនសុស ។  
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 ៣. សងាាត្នរក ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝ ម្ដលលត្ូវភបមំ្ដក្មាន 

អណាឋ ត្ច្ភវើងច្ឆះសច្ោន សច្ៅន  ក្និសងកត់្សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងនរក្

ច្ោះ យ៉ាងខាវ ំងឲ្រលាិត្ច្ខធច ។ ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 សងាាច្ដនតិ  ឯោណាត្ិ = សឃំាច្ោ ។ 
 ភបចំ្ភវើងរម្មងក្និនវូសត្ឝ ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ច្ោះយ៉ាងខាវ ំង-

កាវ  ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា សងាត្ៈ ។ ឬថាៈ 

 មហនាឍា  ជលោិ  អច្យាបពវោ  សំឃាច្ដនតិ  ចុណណ ំ  កច្រានតិ  ឯត្ថ  
និពវច្ត្ត  សច្ត្តត្ិ = សំឃាច្ោ ។ 
 ភបមំ្ដក្ដធ៏ ំមានអណាឋ ត្ច្ភវើងសច្ោន សច្ៅន  រម្មងក្និក្ច្មធច

នវូសត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា 

សងាត្ៈ ។ 

 អច្យាមយបថពាយំ  យមឞ ិ កដិមត្តំ  បច្វសិច្ត្ 
 អច្យាច្សលា  សងាាច្ដនត ិ សងាាច្ោត្ ិ បវុចចច្ត្ ។ 
 ភបមំ្ដក្ម្ដលមានអណាឋ ត្ច្ភវើង រច្មេលក្និនវូសត្ឝនរក្

ទ្ធំងឡាយម្ដលក្ពុំងលិចចះុក្បុងម្ផនម្ដក្ មានជច្លៅលត្មឹចច្ងកះ

ក្បុងនរក្ណា ច្លោះច្ហត្ដុចូ្ចាប ះ នរក្ច្ោះ ច្ៅថា សងាត្ៈ ។ 
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 នរក្ច្នះមានអាយុ ២.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ

នឹង ១៤ ច្កាដ ិ៤ ោន ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ២.០០០ ឆ្មប ំទិពឝច្ទើបលត្ូវ

ជា ១០៣.៦៨០.០០០.០០០.០០០ (១០ ោន ៣ ម្សន ៦ មុនឺ ៨ 

ោន់ច្កាដ)ិ ឆ្មប ំមនសុស ។ 

 ៤. ច្រារុវនរក (ធមូច្រារវុៈ ឬ ចឡូច្រារវុនរក្) ជាទីច្ៅរបស់

សត្ឝម្ដលលត្ូវច្បេត្ច្បេនច្ោយម្ផសងច្ភវើង ឲ្រចលូច្ៅកាន់ទ្ធឝ រ

ទ្ធំង ៩ ញុាងំឲ្រម្លសក្យំច្ោយសំច្ឡងដខ៏ាវ ំង ។ ដចូវចនត្ទៈថា : 

 មោរវំ  រវនតិ  ឯោណាត្ិ = ច្រារុច្វា ។ 
 សត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយ រម្មងម្លសក្យំ ច្ោយសំច្ឡងដខ៏ាវ ំង

ក្បុងនរក្ណា ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា ច្រារវុៈ ។ ឬថាៈ 

 មហច្នតហិ   សច្ទទហិ   នចិចោល ំ  រវនតិ   ឯត្ថ   និពវោឍា   សោឍាត្ ិ = 
ច្រារុច្វា ។ សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅក្បុងនរក្ច្ោះ ម្ត្ងោំគ្នប លទច្ហា

យំច្ោយសំច្ឡងដខ៏ាវ ំងកាវ  អស់កាលជានិចច ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ

ច្ យ្ ះថា ច្រារវុៈ ។ 
 ធូច្មហិ  បវសិិោរាន ច្សទមានា ទយាវហំ 
 មោរវំ  រវច្នតត្ថ វុចចច្ត្  ធមូច្រារុច្វា ។ 
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 សត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយ លត្ូវម្ផសងច្ភវើងអាប់អួ ចលូច្ៅតាមទ្ធឝ រ

ទ្ធំង ៩ អប់ឲ្រច្ៅឋ  រម្មងម្លសក្ច្ោយសំច្ឡងខាវ ំង ច្ៅក្បុងនរក្

ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា ធមូច្រារវុៈ ។ 

 នរក្ច្នះមានអាយុ ៤.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ

នឹង ៥៧ ច្កាដ ិ៦ ោន ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ៤.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ លត្ូវជា 

៨២៩.៤៤០.០០០.០០០.០០០ (៨២ ោន ៩ ម្សន ៤ មុនឺ ៤ ោន់

ច្កាដ ិ) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

៥. មោច្រារុវនរក (ជាលច្រារវុៈ) ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝម្ដល

លត្ូវច្ភវើងដតុ្តាមទ្ធឝ រទ្ធំង ៩ ញុាំងឲ្រម្លសក្ទញួថងូរច្ោយសំច្ឡង

ដខ៏ាវ ំង ។ ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 មហច្នាឍា  ច្រារុច្វា = មោច្រារុច្វា ។ 
 នរក្ ម្ដលមានការម្លសក្យំ ច្ោយសំច្ឡងដខ៏ាវ ំងជាង

ចឡូច្រារវុនរក្ ច្ យ្ ះថា មហាច្រារវុនរក្ ។ 

 ជាលាហិ  បវិសិោរាន ឌយឞមានា  ទយាវហំ 
 មោរវំ  រវច្នតត្ថ វុចចច្ត្  ជាលច្រារុច្វា ។ 
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 សត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយ លត្ូវអណាឋ ត្ច្ភវើងចលូច្ៅកាន់ទ្ធឝ រទ្ធំង 

៩ ដតុ្ក្ច្ៅឋ ច្រាលរាល រម្មងម្លសក្លទច្ហាយំ ច្ោយសំច្ឡងដ៏

ខាវ ំង គរួឲ្រអាណិត្ ក្បុងនរក្ច្ោះ ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ

ច្ យ្ ះថា ជាលច្រារវុៈ ឬ មហាច្រារវុៈ ។ 

 នរក្ច្នះមានអាយុ ៨.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ

នឹង ២៣០ ច្កាដ ិ៤ ោន ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ៨.០០០ ឆ្មប ំទិពឝច្ទើប

លត្ូវជា ៦.៦៣៥.៥២០.០០០.០០០.០០០ (៦៦៣ ោន ៥ ម្សន ៥ 

មុនឺ ២ ោន់ច្កាដ)ិ ឆ្មប ំមនសុស ។ 

៦. ោបននរក (ចឡូតាបនៈ) ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝម្ដលលត្ូវ

ចាក់្ច្ោយលំម្ពងម្ដក្លក្ហមច្អា  ។ ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 ោច្បត្ីត្ ិ = ោបច្នា ។  នរក្ម្ដលញំុាងសត្ឝទ្ធំងឡាយឲ្រ

ច្ៅឋ អនធះអម្នធង ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះច្ យ្ ះថា តាបនៈ ។ ឬថាៈ 
 និចចច្ល  សច្ត្ត  ោច្បត្ ិ ឯោណាត្ិ = ោបច្នា ។ 

 ច្ភវើងនរក្រម្មងច្ឆះ នវូសត្ឝទ្ធំងឡាយ ម្ដលឈរលទឹងក្បុង

នរក្ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា តាបនៈ ។  ឬថាៈ  

 ជាលិច្ត្  អយសូលមឞ ិ  និចចលំ  នោិទ្បិច្ត្ 
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 ោច្បត្ិ  បាបច្ក  បាច្ណ ោបច្នាត្ ិ បវុចចច្ត្ ។ 
 នរក្ម្ដលញំុាងសត្ឝោមក្ទ្ធំងឡាយ ឲ្រអងគុយលទឹងជាប់

ច្ៅនឹងលំម្ពងម្ដក្ដល៏ក្ហមច្ៅឋ  ច្ហើយឲ្រច្ភវើងច្ឆះ ច្ហត្ចុ្ោះ 

នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា តាបនៈ ។ 

 នរក្ច្នះមានអាយុ ១៦.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ

នឹង ៩២១ ច្កាដ ិ៦ ោន ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ១៦.០០០ ឆ្មប ំទិពឝច្ទើប

លត្ូវជា ៥៣.០៨៤.១៦០.០០០.០០០.០០០ (៥៣០៨ ោន ៤ ម្សន 

១ មុនឺ ៦ ោន់ច្កាដ)ិ ឆ្មប មំនសុស ។ 

៧. មោោបននរក (បតាបនៈ) ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝម្ដលលត្ូវ

ោរច្ឡើងច្ៅច្លើភបមំ្ដក្ក្ពុំងច្ៅឋ  ច្ហើយធ្លវ ក់្ចះុច្ៅកាន់លំម្ពង

ម្ដលច្ោត្ជាប់ច្ៅខាងច្លកាម  ទ្ធំងលត្ូវច្ភវើងដតុ្ច្រាលច្ទេត្ផង ។ 

ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 អត្ិវិយ  ោច្បត្ីត្ិ = មោោបច្នា ។ 
 នរក្ម្ដលញំុាងសត្ឝទ្ធំងឡាយ ឲ្រផាច្ៅឋ ច្លើសលបមាណ 

ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា មហាតាបនៈ ។ 

 មហច្នាឍា  ោបច្នាត្ិ = មោោបច្នា ។ 
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 នរក្ម្ដលញំុាងសត្ឝទ្ធំងឡាយ ឲ្រច្ៅឋ នលក្ម្លងជាងចឡូ -

តាបននរក្ ច្ យ្ ះថា មហាតាបនៈ ។ 

 អយច្សលំ  អាច្រាច្បោរា  ច្ហដ្ឋា  សូលំ  បោបិយ 
 បាបច្ក  ច្យា  បោច្បត្ិ  បោបច្នាត្ិ  វុចចច្ត្ ។ 
 នរក្ណាញុាំងសត្ឝោមក្ទ្ធំងឡាយ ឲ្រច្ឡើងកាន់ភបមំ្ដក្

ម្ដលក្ពុំងច្ៅឋ  ច្ហើយធ្លវ ក់្ចះុច្ៅកាន់លំម្ពង ម្ដលច្ោត្ច្ៅខាង

ច្លកាមច្ោយអំណាចននខរល់ និងច្ភវើងឆ្មបច្ឆះ ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្

ច្ោះច្ យ្ ះថា បតាបនៈ (ឬ មហាតាបនៈ) ។ 

- នរក្ច្នះមានអាយុ ោក់្ក្ណាឋ ល មហាក្បផ, ប៉ុម្នថច្ៅក្បុង

បរចិ្ចឆទទី ៥ លត្ងប់ដសិននិចត្កុ្កៈ របស់អបក្លគូ អុ-ំជា ថាមានអាយុ

ោក់្ក្ណាឋ លអនថរក្បផរបស់មនសុស ។ សូមជយួពិចារណាផង ? 

៨. អវីចិនរក (អច្វចនីរក្) ឬ ច្លចើនច្ៅកាវ យថា (អវចនីរក្) 

ជាទីច្ៅរបស់សត្ឝម្ដលលត្ូវចាក់្ ច្ោយលំម្ពងម្ដក្ដល៏ក្ហមច្ៅឋ

ទ្ធំង ៤ ទិស និងលត្ូវច្ភវើងច្ឆះអស់កាលជានិចច, ដចូវចនត្ទៈថា : 
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 នត្ថិ  វីច ិ ឯោណាត្ិ = អវចី ិ។  ចច្ោវ ះននអណាឋ ត្ច្ភវើង សត្ឝនរក្ 

និង ច្សចក្ឋទីកុ្េ មនិមានច្ឡើយក្បុងនរក្ណា ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ 

ច្ យ្ ះថា អវចី ិឬ អច្វច ី។ មយ៉ងច្ទេត្ថាៈ 
 សោឍានំ  វា  អគិជាលានំ  វា  ទុកច្វទនានំ  វា  នត្ថិ  វីច ិ អនតរ ំ 
ឯោណាត្ ិ= អវីចិ ។  ចច្ោវ ះននសត្ឝទ្ធំងឡាយ អណាឋ ត្ច្ភវើង និង ការ

ច្ស្ដយទកុ្េ មនិមានច្ឡើយក្បុងនរក្ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះ បាន

ច្ យ្ ះថា  អវចី ិ។ 
 ជាលានំ  សោឍានំ  យត្ថ  នត្ថិ  ទុកសាឝ  អនតរ ំ
 ព្លានំ  នវិាច្ោ  ច្ោត្ិ អវីចិត្ ិ បវចុចច្ត្ ។ 
 ចច្ោវ ះននអណាឋ ត្ច្ភវើង សត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយ និង ច្សចក្ឋទីកុ្េ

មនិមាន ក្បុងនរក្ណា ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ នរក្ច្ោះជាទីច្ៅននសត្ឝ

ោលទ្ធំងឡាយ ច្ទើបច្ៅថា អវចី ិ។ 

 ចមំ្ណក្ក្បុង “ បទ្ធនលុក្មធមយបទភាគ១ ” ោក្រ អវចី ិជា ឥ. 

ឬ នបុំ. មក្ពី ន + វីចិ  មានវគិគហៈថា នត្ថិ  សុខំ  វីចិ  ច្មោណាត្ាាវីចិ ។  
ម្លបថា  ទីមានច្សចក្ឋសុីខ មនិមាន (នរក្ច្ យ្ ះអវចី)ិ ។ 
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 ក្បុងវចោនលុក្មម្ខយរថា ោក្រ អវចី ិជាោក្រ បា. សំ. មាន

ន័យថា “នរក្មានអណាឋ ត្ច្ភវើងឥត្លស្ដក្”។ ជាច្ យ្ ះរច្ដឋ នរក្

ធមំយួក្បុងពួក្នរក្ធទំ្ធំង ៨ រច្ដឋ   ។ 

 - នរក្រច្ដឋ ទី ៨ ច្នះ គមភរីខវះច្ោក្មនិបានលបាប់អាយុថា

មានប៉ុោយ នឆ្មប ំឬប៉ុោយ នក្បផច្ទ ម្ត្ក្បុងបរចិ្ចឆទទី ៥ បដសិននិចត្កុ្កៈ 

របស់អបក្លគូ អុ-ំជា ថាមានអាយុ ១ អនថរក្បផរបស់មនសុស ។ 

មហានរក ៨ រច្្ដៅ ចប់ 
♦♦♦♦♦♦ 

ឧសាឝទនរក  
ច្លៅពីមហានរក្ ៨ រច្ដឋ ដចូច្ោលមក្ច្នះ ច្ៅមាននរក្

លបច្ភទច្ផសងច្ទេត្ ព័ទនជុើវញិជាបរោិរច្ៅថា ឧសសទនរក្ ។ ច្ៅ

ក្បុងច្ោក្បញ្ដត្ថបិផក្រណ៍ច្ោលថា ឧសសទនរក្ មាន ៨ រច្ដឋ ជា

លបច្ភទនរក្រច្ដឋ ត្ចូ ចះុមក្បោធ ប់ពីមហានរក្ ឬច្ៅមយ៉ង

ច្ទេត្ថា ចឡូនរក្ ក៏្បាន មាន ៖ 

 ១. អង្គារោសុនិរយ នរក្ម្ដលច្ពញច្ៅច្ោយរច្ងើក្ច្ភវើង 

 ២. ច្លាហរសនិរយ នរក្ម្ដលច្ពញច្ោយទឹក្ទងម់្ដង 



-33- 

 

 ៣.កុកុលនិរយ  នរក្ម្ដលច្ពញច្ៅច្ោយច្ផះច្ៅឋ  

 ៤.អគសិច្មាហនិរយ នរក្ម្ដលច្ពញច្ៅច្ោយទឹក្ច្ៅឋ  

 ៥.ច្លាហកមុភនីិរយ នរក្ម្ដលជាឆ្មប ំងទឹក្ទងម់្ដង 

 ៦. គថូនិរយ  នរក្ម្ដលច្ពញ ច្ោយឧចាច រៈសាយុ 

 ៧. សិមពលិវននិរយ នរក្ម្ដលជានលពរកា 

 ៨. ច្វត្តរណនីិរយ នរក្ម្ដលមានទឹក្នលប និង បោវ ច្ដឋ   

ច្ទ្សចដលនាំច្ៅោន់នរក 
 ១. ជនណាកាលច្ៅជាមនសុស ជាលពះរាជា អមាត្រ និង ជា

ឥសសរៈ (កាយពលៈ ច្ភាគពលៈ អាណាពលៈ)  មានលទពរសឋុក្

សឋមម មានយសស័ក្ឋ ិមានអំណាចធ ំច្ហើយច្បេត្ច្បេន គ្នបសងកត់្

ជះិជាន់ លបមាថច្មើល្យ ដល់បុគគលម្ដលត្ចូតាច លក្លីក្ ម្ដល

មានឋានៈទ្ធបជាងខវួន ច្ោយអចំ្ពើមនិជាធម ៌ ឬមនិយុត្ថធិមត៌ាម

ចាប់លក្ម ឬក៏្ពួក្មហាច្ចារ ម្ដលកាត់្ទមាវ យភមូលិសុក្ សមវុត្

ក្មំ្ហង បវន់យក្លទពរសមផត្ថអិបក្និគម, បុគគលទ្ធំងច្នះកាលស្ដវ ប់

ច្ៅ ម្ត្ងបានច្ៅច្ស្ដយទកុ្េក្បុងសញ្ជី វនរក្ ច្ោយចមំ្ណក្ច្លចើន។  
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 ២. បុគគលណា បានច្បេត្ច្បេន ឬសមាវ ប់អបក្បួស អបក្មាន

សីល មានភកិ្េុ ស្ដមច្ណរ តាបសឫសី ឬជនជាច្ពជឈឃាត្ម្ដល

មានោទីលបហារមនសុស ឬក៏្ភកិ្េុ ស្ដមច្ណរ ម្ដលលទុសឋសីល ជា

អលជជមីនិបដបិត្ថតិាមធមវ៌ន័ិយ លបលពឹត្ថបំោនច្លយើសក្បុងសិកាេ បទ

ទ្ធំងឡាយ ច្ោយគ្នយ នហិរ ិ ឱត្ថបផៈ, បុគគលពួក្ច្នះកាលស្ដវ ប់ច្ៅ 

ម្ត្ងច្ៅច្ស្ដយទកុ្េ ក្បុងកាឡសុត្ថនរក្ ច្ោយចមំ្ណក្ច្លចើន ។ 

 ៣. បុគគលណាមានោទីបងឝកឹ្ ទោូយ នសត្ឝ ដចូជា ដើរ ី ច្សះ 

ច្គ្ន លក្បី ជាច្ដើម ឬបុគគលច្ធឝើបាបសត្ឝោហនៈច្លបើជាលបច្យាជន៍ 

ច្ោយគ្នយ នច្មតាថ  ក្រណុា និងពួក្ោយលោនបក្សី លោនលមគឹ ម្ត្ង

លបក្បរបរ សមាវ ប់សត្ឝចញិ្ចឹ មជវីតិ្, បុគគលពួក្ច្នះ កាលស្ដវ ប់ច្ៅ 

ម្ត្ងច្ៅច្ស្ដយទកុ្េក្បុងសងាត្នរក្ ច្ោយចមំ្ណក្ច្លចើន ។ 

 ៤. បុគគលណាម្ដលដតុ្នលព ជាទីច្ៅអាលស័យច្ៅននសត្ឝ

ត្ចូធទំ្ធំងឡាយ ច្ដើមផីចាប់សត្ឝច្ោះ ឬលោនលបមង ់ោយច្នស្ដទ 

សមាវ ប់មចឆជាត្ចិ្ោយអូសអួន បងសំ់ណាញ់ ច្លបើឧបក្រណ៍ឆក់្  

ច្លបើថាប ំពិស និងបុគគលម្ដលឃាំងសត្ឝទកុ្ (ោក់្លទុងសត្ឝ) រហូត្

ស្ដវ ប់ឬក៏្ជនលបមកឹ្ម្ត្ងផកឹ្សុរានិងច្មរយ័ លសវងឹឡូឡា រក្ច្រឿង
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លបទសូរ៉ាយអបក្ដនទម្ដលមនិគរួ, បុគគលពួក្ច្នះ កាលស្ដវ ប់ច្ៅ 

ម្ត្ងបានច្ៅច្ស្ដយទកុ្េក្បុងចឡូច្រារវុនរក្ ច្ោយចមំ្ណក្ច្លចើន ។ 

 ៥. បុគគលកាលច្ៅជាមនសុស លួចលទពរសមផត្ថសិងឃ និង

ច្លគឿងសកាក របូជា ឬលួចលទពរឪពុក្មាឋ យ លគូអាចាររ និងរបស់ភកិ្េុ 

ស្ដមច្ណរ តាបស ដនូជ ី ឲ្រច្ោក្បានដល់នវូច្សចក្ឋលំីបាក្ 

បុគគលពួក្ច្នះ កាលស្ដវ ប់ច្ៅ ម្ត្ងបានច្ៅច្ស្ដយទកុ្េក្បុង មហា -

ច្រារវុនរក្ ច្ោយចមំ្ណក្ច្លចើន ។ 

 ៦. បុគគលណា ដតុ្បផំ្លវ ញ វហិារ ក្ដុ ិ ច្រាងឧច្បាសថ  

ស្ដោច្រេន របស់សងឃ និងដតុ្ផធះសំម្បងអបក្លសុក្, បុគគលពួក្

ច្នះកាលស្ដវ ប់ច្ៅ ម្ត្ងបានច្ៅច្ស្ដយទកុ្េ ក្បុងចឡូតាបននរក្ 

ច្ោយចមំ្ណក្ច្លចើន ។ 

 ៧. ជនជាមចាឆ ទិដឌ ិមានការយល់វបិរតិ្ថា ធម ៌ជារបស់មនិ

លា មនិមានស្ដរលបច្យាជន៍ ចមំ្ណក្អធមវ៌ញិ ច្ទើបជារបស់លា 

និងមានស្ដរលបច្យាជន៍ ។ ច្ោលគបឺុគគលម្ដលមាន នត្ទកិ្ទិដឌ ិ

(យល់ថាធមទ៌្ធំងពួងគ្នយ នច្ហត្ ុ គ្នយ នផល) ឧច្ចឆទទិដឌ ិ (យល់ថា

ស្ដវ ប់ច្ៅសូនរ) និង សសសត្ទិដឌ ិ (យល់ថាច្ោក្ច្ទេង) ច្ហើយ
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ម្ត្ងច្ធឝើនវូក្មយជាទចុចរតិ្ ។ ក្មយោមក្ទ្ធំងច្នះ រម្មងោំបុគគលពួក្

ច្នះឲ្របានច្ស្ដយទកុ្េ ក្បុងមហាតាបននរក្ ឬច្វត្ថរណីឧសសទនរក្ 

ច្លសចច្ហើយម្ត្ក្មយមានក្មាវ ំងច្លចើននិងត្ចិ ។ 

 ចណំាំ ក្បុងគមភរីមហាធមយសងគហៈ ពួក្ ២ និងពួក្ ៣ លបាប់

ថា សសសត្ទិដឌ ិ និង ឧច្ចឆទទិដឌ ិ ច្ៅរមួថា អនថគ្នគ ហិកាទិដឌ ិ គឺ ទិដឌិ

កាន់យក្នវូទីបំផតុ្ ។  មយួច្ទេត្ សសសត្ទិិដឌ ិ ច្ៅថា  ភវទិដឌ ិ ក៏្

បាន ។ និង ឧច្ចឆទទិដឌ ិ ច្ៅមយ៉ងច្ទេត្ថា វភិវទិដឌ ិ ក៏្បាន គយឺល់

ថា សត្ឝស្ដវ ប់ច្ៅសូនរ មនិច្ក្ើត្ច្ទេត្ច្ទ ។ 

នត្ថិកទិដឋ ិ១០ របោរ 
 ទិដឌ ិ១០ លបការច្នះ ម្ត្ងោំបុគគលអបក្លបកាន់ខាជ ប់ ច្ៅកាន់ 

មហាតាបននរក្ ឬ ច្វត្ថរណីឧសសទនរក្ ច្ោះគៈឺ 

1. នត្ថិ  ទិនន ំ ការឲ្រទ្ធន មនិមានផល 

2. នត្ថិ  យិដឋ ំ ការបូជាលពះរត្ននលត្ មនិមានផល 

3. នត្ថិ  ហុត្ ំ ការបូជាត្ចូ មនិមានផល 

4. នត្ថិ  សុកដទុកដ្នំ  កមាមានំ  ផលំ  វិបាច្ោ  ផលរបស់ក្មយ

ម្ដលសត្ឝច្ធឝើលានិងអាលក្ក់្មនិមាន  
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5. នត្ថិ  មាោ មាតាមនិមានគណុ 

6. នត្ថិ  បិោ បិតាមនិមានគណុ 

7. នត្ថិ  អយំ  ច្លាច្ោ  ច្ោក្ច្នះមនិមាន 

8. នត្ថិ  បច្រា  ច្លាច្ោ  ច្ោក្ដនទមនិមាន 

9. នត្ថិ  សោឍា  ឱបបាត្ិោ  សត្ឝជាឱបបាត្កិ្ៈក្ចំ្ណើត្មនិមាន 

10. នត្ថិ  ច្លាច្ក  សមណរព្ហមណា  សមាមាបដិបនាទា  ពួក្សមណ

លោហយណ៍ អបក្បដបិត្ថលិាលបនព  លបចក្សចាស់នវូសចចធម៌

ច្ោយខវួនឯង ច្ហើយលបកាសសម្មឋងមិនមាន ។ 

 ៨. បុគគលម្ដលបានច្ធឝើនវូអនថរយិក្មយ ៥ មានសមាវ ប់មាតា

ជាច្ដើម, ភកិ្េុលត្ូវអាបត្ថបិារាជកិ្ច្ហើយបិទបាំងទកុ្, ជនលបទសូឋនឹង

លពះអរហនថី និងបុគគលម្ដលទមាវ យពុទនច្ចត្យិ លពះពុទនរបូ បំផ្លវ ញ

ច្ោធលិពឹក្សទីលពះពុទនអងគលតាស់ដងឹ ច្ោយចតិ្ថលបទសូឋ, បុគគលច្ធឝើ

នវូអរយូិបោទ, និងបុគគលម្ដលច្ធឝើម្ត្អំច្ពើបាប(មានបាណាត្បិាត្

ជាច្ដើម) ជានិចច ដរាបដល់អស់ជវីតិ្ ។ បុគគលម្ដលច្ោលមក្ច្នះ

កាលស្ដវ ប់ច្ហើយ រម្មងច្ៅច្ស្ដយទកុ្េ ក្បុងអវចីមិហានរក្ ឬ 

ច្ោហក្មុមឧីសសទនរក្ អាលស័យក្មយមានក្មាវ ំងខាវ ំងនិងច្ខសៃយ ។ 



-38- 

 

 ៩. គសឋីខូចខវួនជាមយួលបុសច្ យ្ ល ច្ោយអចំ្ពើលួចោក់្

ច្ពញចតិ្ថទមាវ យក្នូក្បុងគភរ៌បស់ខវួន កាលស្ដវ ប់ច្ៅ រម្មងច្ស្ដយ

ទកុ្េក្បុងច្វត្ថរណីឧសសទនរក្ ។ 

 ១០. គសឋីម្ដលច្ពញចតិ្ថ លបលពឹត្ថផតិ្ក្ផត់្បឋីឯង ច្ៅគប់រក្

លបុសច្សបហ៍ដនទ ឬក៏្ស្ដហាយសយន់ដច្ណឋ ើ មស្ដឝ ម ី ននលសីដនទ, 

មយ៉ងច្ទេត្បុរសម្ដលត្ណាា លគបសងកត់្ ច្ៅលបលពឹត្ថអំច្ពើអសទនមយ

ជាមយួភរយិាអបក្ដនទ ឬជាមយួក្នូលសីច្គម្ដលមានមាឋ យឪពុក្

ជាច្ដើមច្ៅហួងម្ហងរក្ា ។ បគុគលទំ្ធងអមាលច្នះ ច្លកាយពី

ស្ដវ ប់ រម្មងច្ៅច្ស្ដយទកុ្េក្បុងសិមភលិវនឧសសទនរក្ (នរក្ច្ដើម

រកាម្ដក្) ឬច្ោហក្មុមនីរក្ (នរក្ទឹក្ទងម់្ដង) អាលស័យច្ៅច្លើ

ក្មយម្ដលធងន់ឬលស្ដល ។ 

 គរួបញ្ជជ ក់្ថា : នរក្ទ្ធំង ៨ រច្ដឋ ច្នះ បណឍ ិ ត្ច្ោលថា 

ក្នវងផតុ្បានច្ោយលំបាក្ រម្មងម្ណនណាន់តាន់តាប់ ច្ោយ

ពួក្សត្ឝម្ដលមានក្មយដោ៏មក្ ។ 

 មហានរក្ទ្ធំង ៨ រច្ដឋ ច្នះ ក្បុងរច្ដឋ នីមយួ   តាំងច្ៅ

ោច់ឆ្មង យពីគ្នប  ១៥.០០០ ច្យាជន៍ និងក្បុង ១ រច្ដឋ    មានទ្ធឝ រ ៤ 
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លគប់ទិសទ្ធំង ៤, ជារមួ មហានរក្ ៨ រច្ដឋ  មាន ៣២ ទ្ធឝ រ ។ លត្ង់

ទ្ធឝ រនីមយួ   មានច្សឋចយមរាជ ច្ៅលបចាំការ ១ អងគ, ដចូ្ចបះច្សឋច

យមរាជទ្ធំងអស់ច្ទើបមានដល់ ៣២ អងគ ។ 

 គបផីលជាបថា មហានរក្ទ្ធំង ៨ រច្ដឋ ច្ោះ ក្បងុ ១ រច្ដឋ    

មានទ្ធឝ រ៤ ទិស, ក្បុង ១ ទ្ធឝ រ មានឧសសទនរក្ (ជាបរោិរ) ៤ រច្ដឋ , 

ដចូ្ចបះ ក្បុងមហានរក្ ១ រច្ដឋ ធ ំមានឧសសទនរក្ ១៦ រច្ដឋ ត្ចូ ,

សរបុមក្ ឧសសទនរក្ទ្ធំងអស់មាន ១២៨ រច្ដឋ  (៨ х ១៦) បូក្

រមួនឹងមហានរក្ទ្ធំង៨រច្ដឋ ច្ទេត្ មានទ្ធំងអស់ ១៣៦ រច្ដឋ  ។ 

កាលសត្ឝនរក្ច្ស្ដយទកុ្េក្បុងមហានរក្ តាមសមគរួដល់

ក្មយច្ហើយ ច្ៅលត្ូវមក្ច្ស្ដយទកុ្េក្បុងឧសសទនរក្ ឬ ចឡូនរក្ គឺ

នរក្រច្ដឋ ត្ចូ   ត្ច្ៅច្ទេត្ ម្ដលច្ៅព័ទនជុើវញិមហានរក្ច្ោះ

ដរាបដល់ក្មយធងន់ច្ោះអស់ច្ៅ ។ 

កាលច្បើអស់ក្មយវបិាក្ម្ដលលត្ូវច្ស្ដយច្ហើយ ក៏្នឹងច្ក្ើត្

ជាមនសុសបាន ច្បើច្ៅច្សសសល់បាប រម្មងច្ៅកាន់អបាយភមូិ

ជាលំោប់គកឺ្ចំ្ណើត្ច្លបត្ ផតុ្ពីច្លបត្មក្កាន់ក្ចំ្ណើត្អសុរកាយ 

និងសត្ឝត្រិចាឆ ន លុះផតុ្ពីត្រិចាឆ ន ច្ទើបមក្ច្ក្ើត្ជាមនសុស ប៉ុម្នថច្បើ
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ច្ៅសល់បាបខវះច្ទេត្ ក៏្បានច្ៅជាមនសុសវកិ្លវកិារ មនិច្ពញ

លក្េណៈជាច្ដើមរហូត្ទ្ធល់ម្ត្អស់ក្មយច្វរា ។ 

 នរក្ទ្ធំងច្ោះមានមមុ៤ មានទ្ធឝ រ៤ ម្ដលបាបក្មយោស់ម្ចក្

ច្ោយចមំ្ណក្ គព័ឺទនជុើវញិច្ោយក្មំ្ពង និងមានដើបូលលបក់្

ច្ោយច្ក្ផៀងម្ដក្ ។ ភមូនិរក្ទ្ធំងច្ោះ ជាវកិារៈននម្ដក្ច្ឆះច្ឡើង

មានអណាឋ ត្ច្ភវើងសច្ោន សច្ៅន  គរួឲ្រខាវ ចរននត់្ច្ពក្នលក្, មានក្ច្ៅឋ

ផាយច្ៅ ១០០ ច្យាជន៍ច្ោយជុើវញិ ឋិនច្ៅសពឝ កាល ។ 

ឧសសទនរក្ ៤ រច្ដឋ ត្ចូ ម្ដលច្ៅព័ទនជុើវញិទ្ធឝ រមហានរក្ 

ច្ោះគ ឺ: 

 ១. គូថនរក  នរក្ម្ដលច្ពញច្ោយឧចាច រៈដស៏ាុយគលគក់្, 

ដចូច្ោក្ច្ោលថាៈ 

 អវីចិមាលា  បមោុឍាបិ អមុោឍា  ច្សសបាបិច្នា 
 បចចនតិ  បូត្ចិ្ក  គូច្ថ ត្ច្សាឝវ  សមននតច្រ ។ 
 សត្ឝនរក្ទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅសល់អក្សុលក្មយ សូមផីផតុ្

ពី អវចីមិហានរក្ច្ហើយ ក៏្មនិទ្ធន់រចួខវួនទ្ធំងលសុងច្ឡើយ គលឺត្ូវ
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មក្ច្ស្ដយទកុ្េបនថ ច្ៅក្បុងនរក្ឧចាច រៈសាុយគលមក់្ ម្ដលច្ៅជតិ្គ្នប

នឹងអវចីមិហានរក្ច្ោះឯង ។ 

 ២. កុកលុនរក   នរក្ម្ដលជារច្ដឋ ច្ផះច្ៅឋ  

 បូត្ិគូថា  បមោុឍាបិ អមុោឍា  ច្សសបាបិច្នា 
 បចចនតិ  កុកចុ្ល  ឧច្ណល  ត្ច្សាឝវ  សមននតច្រ ។ 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅសល់អក្សុលក្មយ សូមផីផតុ្ពី

គថូនរក្ច្ហើយ ក៏្មនិទ្ធន់រចួខវួនច្ៅច្ឡើយ គលឺត្ូវមក្ច្ស្ដយទកុ្េ

ក្បុងនរក្ច្ផះច្ៅឋ  ម្ដលតាំងច្ៅជតិ្បោធ ប់ពីគថូនរក្ច្ោះឯង ។ 

 ៣. សិមពលិវននរក   នរក្នលពរកា 

 កុកុលុណាហា  បមុោឍាប ិ អមុោឍា  ច្សសបាបិច្នា 
 បចចនតិ  សិមពលីទ្ច្យ ត្ច្សាឝវ  សមននតច្រ ។ 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅសល់អក្សុលក្មយ សូមផីផតុ្ពី

ក្កុ្កុលនរក្ច្ហើយ ក៏្មនិទ្ធន់រចួខវួនច្ៅច្ឡើយ គលឺត្ូវមក្ច្ស្ដយទកុ្េ

ក្បុងនរក្នលពរកា ម្ដលតាំងច្ៅជតិ្បោធ ប់ពីក្កុ្កុលនរក្ច្ោះឯង ។ 

ឬជនួកាល នរក្រច្ដឋ ត្ចូម្ត្មយួគ្នប ច្នះ ជានរក្ម្ដលមាននលព
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សវឹក្ោវ ច្ៅថា អសិបត្ថវននរក្ ម្ដលនលពរកានិងនលពសវឹក្ោវ

ទ្ធំងពីរច្នះ រាប់ជានរក្រច្ដឋ ម្ត្មយួ ។ 

 សិមពលិមាលា  បមុោឍាប ិ អមុោឍា  ច្សសបាបិច្នា 
 បចចនតិ  អសបិច្ត្ត  ត្ច្សាឝវ  សមននតច្រ ។ 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅសល់អក្សុលក្មយ សូមផីផតុ្ពី

សិមភលិវននរក្ច្ហើយ មនិទ្ធន់រចួខវួនច្ៅច្ឡើយ គលឺត្ូវមក្ច្ស្ដយ

ទកុ្េក្បុងនរក្នលពសវឹក្ជាោវ ម្ដលតាំងច្ៅជតិ្ បោធ ប់ពីសិមភលិវន

នរក្ច្ោះឯង ។ 

 ៤. ច្វត្តរណនីរក  នរក្ទឹក្នលបច្ពញច្ៅច្ោយបោវ វលវិច្ដឋ  

 អសិបោឍា  បមុោឍាប ិ អមុោឍា  ច្សសបាបិច្នា 
 បបចចនត ិ ខាច្រាទច្ក ត្ច្សាឝវ  សមននតច្រ ។ 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយ ម្ដលច្ៅសល់អក្សុលក្មយ   សូមផីផតុ្ពី

អសិបត្ថវននរក្ច្ហើយ មនិទ្ធន់រចួខវួនច្ៅច្ឡើយ គលឺត្ូវមក្ច្ស្ដយ

ទកុ្េក្បុងនរក្ទឹក្នលបម្ដលមានបោវ ច្ដឋ  ម្ដលតាំងច្ៅជតិ្បោធ ប់ពី

អសិបត្ថវននរក្ច្ោះឯង ។ 
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 តាមគមភរីច្ោក្បញ្ដត្ថបិផក្រណ៍សម្មឋងថា ឧសសទនរក្ច្នះ 

ច្ោយពិស្ដឋ រថាមាន ៨ រច្ដឋ ត្ចូ, មហានរក្មាន ៣២ ទ្ធឝ រ, 

ដចូ្ចបះ ច្ទើបឧសសទនរក្ទ្ធងំអស់មាន ២៥៦ រច្ដឋ ត្ចូ ។ 

 ច្សចក្ឋចី្នះមនិទ្ធន់ោច់ច្លសចច្ៅច្ឡើយ ច្លោះថាក្បុងគមភរី

មហាធមយសងគហៈ របស់ខញុំ (គល់សុភាព) បានលស្ដវលជាវមក្ច្ឃើញ

ថា ទីច្ៅរបស់សត្ឝនរក្ទ្ធំងអស់ មានរហូត្ដល់ ៤៥៦ រច្ដឋ , 

ម្ចក្ដចូ្ចបះគ ឺមហានរក្មាន ៨ រច្ដឋ , ឧសសទនរក្ច្ឡាមព័ទនជុើវញិ

ខាងក្បុងមាន ១២៨ រច្ដឋ  និងយមច្ោក្នរក្ ព័ទនខាងច្លៅមយួ

ជាន់ច្ទេត្មាន ៣២០ រច្ដឋ  ។ សរបុទ្ធំងអស់ ៤៥៦ រច្ដឋ  ។ 

 ច្សចក្ឋថីា ជាន់ខាងច្លៅ បោធ ប់ពីឧសសទនរក្ មាននរក្ជា

បរោិរច្ផសងច្ទេត្ច្ យ្ ះ យមច្ោក្នរក្ ។ មហានរក្ ៨ រច្ដឋ

ច្ោះក្បុង១ រច្ដឋ មាន ៤ មមុ ឬ៤ ទិស, ក្បុង១ទិស មានយមច្ោក្-

នរក្១០រច្ដឋ , ដចូ្ចបះយមច្ោនរក្ទ្ធំងអស់មាន ៣២០ រច្ដឋ  ។ 

យមច្លាកនរកទ្ំង ១០ ច្នាោះគឺៈ 
 ១. ច្លាហកមុភីនរក ២. សិមពលីនរក 
 ៣. អសិនខនរក ៤. ោមច្ព្ទនរក 
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 ៥. អច្យាគឡុនរក ៦. បសិាឝកបពវត្នរក 
 ៧. ធសុនរក  ៨. សីត្ច្លាសិត្នរក 
 ៩. សុនកនរក  ១០. យនតបាោណនរក 
 និរយភមូិច្ផសងច្ទេត្ រម្មងមានពិត្លបាក្ដ ច្ៅក្បុងនលព ភប ំ

មហាសមលុទ និង តាមច្កាះជាច្ដើម ច្ទើបច្ៅថា នរក្ ច្លោះមានទី

ក្ម្នវងដចូច្ោះ ម្ដលក្ណំត់្ច្ោយចចំ្ោះបាន។ ចមំ្ណក្អបាយ-

ភមូ ិ ៣ ច្ផសងច្ទេត្ មិនមានក្ម្នវងដចូ្ចាប ះ ច្ោយចចំ្ោះច្ទ ច្ទើប

លពះអនរុទុ្ធន ចាររកាន់យក្ខនន ឬក្ម្នវងលបលពឹត្ថច្ៅននខននលបក្បនឹង

ោក្រថា ច្យានិ (ក្ចំ្ណើត្) ដចូ  ត្ិរចាចានច្យាន ិ,  វសិយ  (ទីច្ៅ)  ដចូ

ច្បត្តិវសិច្យា, និង ោយ  (ពួក្, លក្ុម) ដចូ អសុរោច្យា  ដចូ្ចបះឯង ។ 

ច្លាកនតរនរក 
 ច្នះជាច្ យ្ ះនរក្ធងន់មយួលបច្ភទ ម្ដលច្ៅចច្ោវ ះច្ោក្ 

ោក្រថា ច្ោក្នថរ មក្ពី ច្លាក + អនតរ មានន័យថា សត្ឝនរក្

ទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅក្បុងរោងគចឺច្ោវ ះ ននចលក្ោឡទ្ធំងឡាយ ៣ 

ដចូចច្ោវ ះក្ងរ់ច្ទះទ្ធំង ៣ ឬចច្ោវ ះបាលត្ ៣ ម្ដលផគុចំលូគ្នប  ។ 
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 នរក្ច្នះមានទំហំលបមាណ ៨៤.០០០ ច្យាជន៍ ច្បើក្ចហំជា

និចច ទ្ធំងខាងច្លកាមនិងខាងច្លើ គ្នយ នអឝីបិទបាំង ឧបមាដចូទឹក្ខាង

ច្លកាមម្ដលលទម្ផនដ ី មនិមានម្ផនដបីិទដចូ្ចាប ះ និងលបក្បច្ោយ

ភាពងងតឹ្សូនរសុង អាចរារាំងចក្េុវញិ្ជដ ណមនិឲ្រច្ក្ើត្ច្ឡើងបាន 

ច្លោះគ្នយ នពនវឺ ។ ច្ទ្ធះបីលពះអាទិត្រ លពះចគនធបច្ញ្ចញពនវឺលពមគ្នប

ក្បុងទឝីបទ្ធំង ៣ ក៏្មនិអាចភវដឺល់ឋាននរក្ច្នះបានម្ដរ ច្លោះលពះ

អាទិត្រ លពះចគនធ ច្ោះច្គ្នចរច្លើអាកាស ខភស់លត្មឹភបចំលក្ោឡគឺ

ក្ពូំលភបយុំគននរ ចមំ្ណក្ច្ោក្នថរនរក្ច្ោះ ឋិត្ច្ៅឆ្មង យហួសពី

ភបចំលក្ោឡច្ៅច្ទេត្ ។  

យូរអម្ងឝងមឋង   ដចូជាក្បុងសមយ័លពះសពឝញ្ដូច្ោធសិត្ឝ 

ចះុចាប់ដសិននិជាច្ដើម ច្ទើបមានពនវឺជះច្ៅដល់ឋាននរក្ច្ោះ ម្ត្

មយួម្ភវត្ ដចូច្ផវក្បច្ោធ រ ។ សត្ឝពួក្ច្ោះបានច្ឃើញគ្នប ក៏្គតិ្ថា 

ឱហប៎  !  មានសត្ឝមក្ច្ក្ើត្ទីច្នះម្ដរច្ត្ើ ។ 

សត្ឝនរក្ទ្ធំងច្ោះ មានអត្ថភាពខភស់លបមាណ ៣ គ្នវតុ្ 

មានលក្ចក្ម្វង   , ោច្លបើលក្ចក្ថភក់្ច្តាងច្ជើងភបចំលក្ោឡ ដចូសត្ឝ

លបច្ចេវឬលជងឹ ច្តាងច្ដើមច្ឈើ ។ ច្ពលណាពួក្ោលបច្វលបោសួច្ៅ
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ក៏្ប៉ះគ្នប  ច្ហើយគតិ្ថា ច្ពលច្នះច្យើងបានអាហារច្ហើយ ក៏្ចាប់

ម្ហក្គ្នប សីុជាចណីំ ច្ពលច្ោះក៏្របូត្នដធ្លវ ក់្ចះុក្បុងទឹក្លក្ុត្ខាង

ច្លកាម ច្ហើយក៏្រោយដចូដុើច្មៅធ្លវ ក់្ក្បុងទឹក្អាសីុត្ដខ៏ាវ ំង ជាទឹក្

លត្ជាក់្ខាវ ំងច្លោះគ្នយ នក្ច្ៅឋ លពះអាទិត្រចលូដល់ ។ ជាទឹក្ម្ដល

តាំងច្ៅតាងំពីសមយ័ច្ដើមក្បផច្ម៉វះ ម្ដលមហាច្មឃបងាុរចះុមក្

ជាទឹក្លទម្ផនដ ី មនិម្មនជាទឹក្អាសីុត្ច្ធឝើក្បផឲ្រវោិសច្ទ ប៉ុម្នថ

ច្ោយក្មាវ ងំបាបក្មយរបស់សត្ឝទ្ធំងច្ោះ ច្ទើបទឹក្ច្ោះកាវ យច្ៅ

ជាទឹក្អាសីុត្ក្បុងច្ពលច្ោះច្ៅ ដចូទឹក្លបលក្ត្កីាវ យជាទឹក្រនង ។ 

សត្ឝម្ដលច្ៅកាន់នរក្ច្ោះ ច្លោះកាលមនុជាបុគគលមាន

និយត្មចិាឆ ទិដឌ ិ បានស្ដងក្មយអាលក្ក់្ គចឺ្ធឝើបាបមាតាបិតា លបទសូឋ

សមណលោហយណ៍អបក្លបលពឹត្ថធម ៌ ឬបុគគលច្ធឝើនវូក្មយោមក្ មាន

សមាវ ប់សត្ឝរាល់នថងជាច្ដើម ។ 

និរយភូមិ ចប់ 
 

♦♦♦♦♦♦ 
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២. ច្បត្ភូមិ 
ភមូរិបស់សត្ឝច្លបត្ 

ច្បត្ថភមូ ិ លគ្នន់ម្ត្ជាសមយត្ោិម សលមាប់ច្ៅចចំ្ោះសត្ឝ

ម្ដលមានក្ចំ្ណើត្ក្បុងអបាយភមូមិយួលបច្ភទប៉ុច្ណាត ះ ។ តាមពិត្

ច្ៅ ច្លបត្ គ្នយ នភមូជិាទីច្ៅច្ោយចចំ្ោះច្ទ ។ 

 សត្ឝម្ដលច្ យ្ ះថា ច្លបត្ ច្លោះមានច្សចក្ឋចី្ៅថ លក្ហាយ 

ច្ោយច្សចក្ឋចី្លសក្ឃាវ នលគបសងកត់្, និងន័យមយ៉ងច្ទេត្ ច្លបត្

មានអត្ទថា ច្ៅ គ ឺក្នវងហួសច្ៅចាក្ច្សចក្ឋសុីខដល៏បច្សើរ ។ ោ

ច្ផសងពីសត្ឝនរក្ ម្ដលមានម្ត្ច្សចក្ឋទីកុ្េលំបាក្ច្ខាវ ចផា ច្លោះ

លត្ូវទទលួរងទណឍ ក្មយជានិចច ។ ដចូវចនត្ទៈថា : 

 សុខសមសុាឝយច្ោ  បាកដឋំ  ឯនតតី្ិ = ច្បោ 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលច្ យ្ ះថា  ច្បត្ៈ (ច្លបត្) ច្លោះរម្មង

ដល់នវូឋានៈម្ដលឆ្មង យចាក្ច្សចក្ឋសុីខ ។ 

 ក្បុងភមូចិត្កុ្កៈរបស់អបក្លគូ អុំ-ជា ពនរល់ថា ោក្រថា ច្បត្

មានច្សចក្ឋ ី២ យ៉ាងគ ឺ: 
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 - ច្បចច ឥោ  គោត្ ិ>ច្បោ =អបក្ច្ធឝើកាលក្រិយិាច្ៅច្ហើយ, 

អបក្ឃាវ ត្ចាក្ភព គ ឺស្ដវ ប់ ច្ យ្ ះថា ច្លបត្ ( ប.ឧបសគគ មានអត្ទ

ថា លះ, ឃាវ ត្ចាក្) ។ 

 - សុខសមសុាឝយច្ោ  ច្បចច បកដឋំ  បវាសំ  ទូរ ំ  គោត្ិ > ច្បោ 
សត្ឝណាច្ៅកាន់ទីឆ្មង យនលក្ម្លងពីច្សចក្ឋសុីខ សត្ឝច្ោះច្ យ្ ះ

ថា ច្លបត្ ( ប. ឧបសគគ មានអត្ទថា ឆ្មង យ) ។  

 ច្បោនំ  សមចូ្ោ = ច្បត្តិ  
 ពួក្ននច្លបត្ទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា ច្បត្ថ ិ។ 

 ច្បត្តិយា  វសិច្យា = ច្បត្តិវិសច្យា 
 ម្ដនននច្លបត្ទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា ច្បត្ថវិស័ិយ ។  

ធមយតាច្លបត្ទ្ធំងឡាយ មនិមានភមូិជាទីអាលស័យរបស់ខវួន

ច្ោយចចំ្ោះច្ទ ច្លបត្ទ្ធំងច្ោះរម្មងរស់ច្ៅតាមនលព ភប ំ ច្លជាះ 

ច្កាះ ទច្នវ មហាសមុលទ និងនលពសយស្ដន ជាច្ដើម ។ ច្លោះដចូ្ចាប ះ 

ច្ោក្ច្ទើបច្លបើោក្រថា ច្បត្ថវិសិច្យា (ឬ បិត្ថវិសិច្យា) ។  
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 ក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទភាគ ៣ ោក្រថា ច្បត្ ជា គ.ុ ឬ បុំ. 

មក្ពីបាលីថា  ប + ឥ + ត្  ;  វ.ិ  បរច្លាកំ  ឯត្ិ  គចេត្តី្ិ  > ច្បច្ោ 
ម្លបថា អបក្ច្ៅកាន់បរច្ោក្, អបក្ច្ៅកាន់ច្ោក្ខាងមខុ (ច្លបត្) ។  

 ឯោក្រថា ច្បត្ថវិស័ិយ ជា បុំ. មក្ពី  ច្បត្ត ិ+ វិសយ  ម្លបថា 

វស័ិយននច្លបត្, វស័ិយជារបស់ននច្លបត្ (ទីច្ៅននច្លបត្) ។ 

 ក្បុងវចោនលុក្មម្ខយរ ោក្រថា ច្លបត្ ជា សំ. ច្បត្ ជា បា. 

ម្ដលមាន ២ ន័យ គសំឺច្ៅយក្អបក្ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងអបាយភមូពួិក្

មយួ គពួឺក្ច្លបត្, ន័យមយ៉ងច្ទេត្ សំច្ៅយក្អបក្ម្ដលច្ធឝើមរណ-

កាលច្ៅកាន់បរច្ោក្ច្ហើយ, ដចូក្បុងពលី ៥ យ៉ាងមាន បុពឝច្បត្-

ពលី គកឺារច្ធឝើទ្ធនឧទធិសផាយចមំ្ណក្បុណរចចំ្ោះច្ៅអបក្ម្ដល

ម្ចក្ឋានច្ៅកាន់បរច្ោក្មនុ   ច្ហើយ ។ 

 ច្លបត្មានច្លចើនចពួំក្ ពួក្ខវះមានរបូរាងត្ចូ ខវះមានរបូរាង

ធ ំ។  ច្លបត្ខវះអាចនិមយតិ្ខវួនជា ច្ទវតា, មនសុសលបុស-លសី, តាបស, 

ភកិ្េុ, ស្ដមច្ណរ ឬ ដនូជ ីជាច្ដើម ម្ដលជាឥោឌ រមយណ៍ ។ ច្បើនិមយតិ្

ជាអនិោឌ រមយណ៍ ដចូជា ច្គ្ន, លក្បី, ដើរ,ី ម្ឆក ឬសត្ឝមានរបូគរួខាវ ច ។ 

ខវះច្ទេត្និមយតិ្ឲ្រច្ឃើញមនិចាស់ លសច្ពចលសពិល ច្ឃើញលត្មឹ
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ម្ត្ពណ៌ច្មយ  លក្ហម លបច្ផះ ជាច្ដើម ។ បណាឋ ច្លបត្ទ្ធំងឡាយ ពួក្

ខវះលត្ូវច្ស្ដយទកុ្េអស់កាលយូរ ច្លោះអត់្បាយ ច្លសក្ទឹក្ ច្ហើយ

ចលូកាន់នលព សីុច្សសអាហារ ម្ដលអបក្លសុក្ច្បាះច្ចាល, ពួក្

ខវះសីុច្សវសយ ្ម ទឹក្មាត់្ និងរបស់ច្ស្ដយ ក្ច្លគ្នក្ច្ផសង   ។  

ចមំ្ណក្ច្លបត្អាលស័យច្ៅតាមភប ំដចូ ភបគំជិឈក្ដូច្ោះ មនិ

លត្មឹម្ត្អត់្អាហារមយ៉ងច្ទ ម្ថមទ្ធំងរងទកុ្េលំបាក្ច្វទោកាយ

លបម្ហលនឹងសត្ឝនរក្ច្ទេត្ផង ។ 

ច្របត្ ១២ ពកួ 
 ក្បុងគមភរីច្ោក្បញ្ដត្បិផក្រណ៍ និង ឆគត្ទីិបនីបក្រណ៍ 

សម្មឋងអំពីច្លបត្ ១២ ពួក្ ថាអាលស័យច្ៅច្ជើងភបហិំមាល័យ ក្បុង

ដងនលពមយួច្ យ្ ះ វជិាដវ ីជានគរ ច្ហើយមានមហិទនិក្ច្លបត្ ជា

ច្សឋចននច្លបត្ទ្ធំងឡាយ ។ ច្លបត្ ១២ ពួក្ច្ោះគ ឺ: 

១. វនាឍាសច្របត្ ច្លបត្សីុទឹក្មាត់្ ច្សវសយ ក្មាួត្ ជាអាហារ 

២. កុណបាសច្របត្ ច្លបត្ម្ដលសីុស្ដក្សព 

៣. គូថខាទកច្របត្ ច្លបត្ម្ដលសីុោមក្ច្ផសង   

៤. អគិជាលមុខច្របត្ ច្លបត្ម្ដលមានច្ភវើងច្ឆះក្បុងមាត់្ 
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៥. សូចិមុខច្របត្ ច្លបត្ម្ដលមានមាត់្ប៉ុនមជុល 

៦. ត្ណលដដិត្ច្របត្ ច្លបត្លត្ូវច្សចក្ឋចី្លសក្ឃាវ នច្បេត្ច្បេន 

៧. សុនិជាាមកច្របត្ ច្លបត្មានខវួនច្មយ លគ្នក់្ដចូគល់ច្ឈើ 

៨. សត្ថងច្របត្   ច្លបត្មានលក្ចក្នដ-ច្ជើងមតុ្ដចូកាំបិត្  

៩. បពវត្ងច្របត្ ច្លបត្មានរាងកាយខភស់ធបំ៉ុនភប ំ

១០. អជគរងច្របត្ ច្លបត្មានរាងកាយដចូពស់ថាវ ន់ 

១១. ច្វមានកិច្របត្ ច្លបត្មានវមិាន ច្ពលនថងរងទកុ្េ   

   ច្ពលយប់ច្ស្ដយសុខ 

១២. មហិទធកិច្របត្ ច្លបត្ម្ដលមានឫទនិច្លចើន ។ 

ច្របត្ ២១ ពកួ 
ច្លបត្ ២១ ពួក្ច្នះច្ហើយ ម្ដលលពះមហាច្មាគគោវ នបាន

ច្ឃើញ ច្ៅច្ពលច្ោក្ និងលពះលក្េណច្ត្ទរ ក្ពុំងច្ធឝើដើច្ណើ រចះុពី

ភបគំជិឈក្ដូ លតាច់បិណឍ បាត្ ច្ហើយច្ធឝើការញញឹមឲ្រលបាក្ដចចំ្ោះ

មខុលពះលក្េណច្ត្ទរ ។ ច្លកាយពីសច្លមចភត្ថក្ចិចច្ហើយ លពះច្ថរៈ

ទ្ធំង ២ អងគចលូច្ៅរក្លពះមានលពះភាគ រចួលពះច្មាគគោនច្ឆវើយ

ថាខវួនបានច្ឃើញ អដឌសិងេលិក្ច្លបត្ជាច្ដើម ក្ពុំងអម្ណឋ ត្ក្បុង



-52- 

 

អាកាស លត្ូវពួក្តាយ ត្ ម្ខវង រអាត្ ច្ដញតាមច្ចាម ឆ្មបចកឹ្ ច្ចាះ

ច្ភើច ជម្ញ្ជង នវូច្លបត្ច្ោះ ច្ហើយក៏្ច្ចះម្ត្ម្លសក្ថងូរ ។ល។ 

ចមំ្ណក្លពះភគោលទងច់្ធឝើភកិ្េុច្ោះឲ្រជាបោធ ល់ច្ហើយ លទងព់យក្រ

បុពឝក្មយរបស់ច្លបត្ច្ោះទកុ្ ។ ច្លបត្ទ្ធំង ២១ ពួក្ច្ោះគៈឺ 

១. អដឋិសងលិកច្របត្ ច្លបត្ម្ដលមានរាងឆាងឹឥត្មានស្ដច់ ។  

បុពឝក្មយរបស់ច្លបត្ច្នះគ ឺ កាលពីច្ដើម ជាអបក្ពិឃាត្ច្គ្ន 

គ្នត់្ពនវះយក្ស្ដច់ច្ចញពីឆាងឹ លក់្ចញិ្ចឹ មជវីតិ្ ។ 

២. មសំច្បសីច្របត្ ច្លបត្មានរាងកាយដចូចច្លមេក្ស្ដច់ ។ 

សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើម ជាអបក្ពិឃាត្ច្គ្ន ច្ធឝើស្ដច់ឲ្រជា

បនធះ ហាលច្ងេត្ឲ្រច្លក្េម ច្ហើយចញិ្ចឹ មជវីតិ្ ។ 

៣. មំសបិណឌច្របត្ ច្លបត្មានរាងកាយដចូដុើស្ដច់ ។ 

 សត្ឝច្ោះ កាលពីច្ដើមជាលោនសត្ឝស្ដវ ប កាលចាប់សត្ឝ

បានច្ហើយ ដក្ច្រាមស្ដវ បនិងម្សផក្ច្ចញ ច្ៅលត្មឹម្ត្ជាដុើស្ដច់ 

លក់្ចញិ្ចឹ មជវីតិ្ ។ 

៤. នចិេវីច្របត្  ច្លបត្មានរាងកាយរ្លឥត្ម្សផក្ ។ 
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 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាអបក្សមាវ ប់សត្ឝច្ចេម បក្ម្សផក្

ច្ហើយចញិ្ចឹ មជវីតិ្ ។ 

៥. អសិច្លាមច្របត្ ច្លបត្មានោវច្ោត្ជាប់រាងកាយដចូច្រាម។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាអបក្ពិឃាត្លជូក្ គ្នត់្សមាវ ប់លជូក្

ចញិ្ចឹ ម ច្ោយច្លបើោវចាក់្ ។  

៦. សត្តិច្លាមច្របត្ ច្លបត្មានលំម្ពងច្ោត្ជាប់កាយដចូច្រាម។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាលោនលមគឹ គ្នត់្ច្លបើលំម្ពងចាក់្

លមគឹម្ដលមក្ តាមការបច្ញ្ជឆ ត្ ។ 

៧. ឧសចុ្លាមច្របត្ ច្លបត្មានលពួញចាក់្ជាប់រាងកាយដចូច្រាម. 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាច្ពជឈឃាត្ សមាវ ប់អបក្ច្ទ្ធស

ច្ោយបាញ់នឹងលពួញ ។ 

៨. សូចិច្លាមច្របត្ ច្លបត្មានមជុលចាក់្ជាប់រាងកាយដចូច្រាម ។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាោយស្ដរថ ីបងឝកឹ្សត្ឝ ច្ោយច្លបើ

ជនវួញចាក់្ច្ពលប ា្ ត់្ ។ 

៩.សូចចិ្លាមច្របត្ទី២  ច្លបត្មានម្ដក្លសួចចាក់្លចូងលចាងខាធ ស់រកុ្

ច្ពញរាងកាយដចូជាច្រាម ។ 
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 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើម ជាអបក្និយាយញុះញង ់ ចាក់្ច្ោត្

ច្គឲ្របាននវូច្សចក្ឋវីោិស ។ 

១០. កុមភណឌច្របត្ ច្លបត្មានអណឍ ៈ (ពង) ធបំ៉ុនក្ាម ។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើម ជាអមាត្រអបក្វនិិចឆយ័ក្ឋ ីននអបក្លសុក្

ច្ោយអំច្ពើច្វេចច្កាង សីុសំណូក្សូក្ប៉ាន់ជាច្ដើម ។ 

១១. គូថកូបនិមុគច្របត្  ច្លបត្លិចក្ប់ក្បុងរច្ដឋ ោមក្ ។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើម ជាបុរសលបលពឹត្ថនវូបរទ្ធរក្ក្មយគឺ

លបលពឹត្ថអសទនមយនឹងលបពននអបក្ដនទ ។ 

១២. គូថខាទកច្របត្ ច្លបត្ម្ដលសីុោមក្ ។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាលោហយណ៍ក្ណំាច ក្បុងសមយ័លពះ 

ពុទនក្សសបៈ បានច្ធឝើជានិមនថលពះសងឃ ឲ្រច្ៅទទលួភត្ថឆ្មន់ច្ៅផធះ

របស់ខវួន ច្ហើយក៏្ចាក់្ោមក្ក្បុងសបូក្រចួលបច្គន ។ 

១៣. និចេវិត្ថចី្របត្ ច្លបត្លសីមានរាងកាយរ្លឥត្ម្សផក្ ។ 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើម ជាលសីលបលពឹត្ថក្ផត់្ចតិ្ថបឋី ច្ហើយច្ៅ

ស្ដហាយសយនននឹងលបុសច្ យ្ លដនទ ។  

១៤. មងលុិច្របត្ 
ច្លបត្មានរាងកាយអាលក្ក់្  សាុយគរួច្ខភើម ។ 
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 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាលសីច្មមត់្  ដកឹ្ោំច្គឲ្រយល់ខុស 

និងបច្ញ្ជឆ ត្យក្ច្លគឿងសកាក រៈពីច្គ ។ 

១៥. ឱកិលនិចី្របត្ ច្លបត្មានរាងកាយច្លស្ដចច្ោយរច្ងើក្ច្ភវើង 

 សត្ឝច្ោះកាលពីច្ដើមជាមច្ហសីច្សឋច លចម្ណននឹងលសី

របាំមាប ក់្ បានយក្រច្ងើក្ច្ភវើងជះពីច្លើោង ។ 

១៦. អសសីកពនធច្របត្ ច្លបត្ឥត្មានក្ាលដចូស្ដក្អសុភ ។ 

 សត្ឝច្ោះ កាលពីច្ដើមជាច្ពជឈឃាត្ ម្ត្ងសមាវ ប់ច្ចារ

ច្ោយកាត់្ក្ាល តាមបញ្ជជ របស់លពះរាជា ។ 

១៧. ភិកុច្របត្  ច្លបត្មានរាងសណាឌ នដចូភកិ្េុ ។ 

 សត្ឝច្ោះ កាលពីច្ដើមជាភកិ្េុបាប  ក្បុងស្ដសោននលពះពុទន

ក្សសបៈ មនិសលងួម លបលពឹត្ថច្ផឋសផ្លឋ សខុសធមវ៌ន័ិយ ។  

ចមំ្ណក្ភកិ្េុនីច្លបត្ ជាច្ដើម ក៏្មានន័យដចូគ្នប  ។ 

១៨. ភិកុនីច្របត្ ច្លបត្មានរាងសណាឌ នដចូភកិ្េុនី 

១៩. សិកមានាច្របត្ ច្លបត្មានរាងសណាឌ នដចូសិក្េមាោ 

២០. ោមច្ណរច្របត្ ច្លបត្មានរាងសណាឌ នដចូស្ដមច្ណរ 

២១. ោមច្ណរីច្របត្ ច្លបត្មានរាងសណាឌ នដចូស្ដមច្ណរ ី
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 បញ្ជជ ក់្ ច្លបត្ទ្ធំង ២១ ពួក្ច្នះ ម្ដលបានច្ធឝើបាបក្មយក្បុង

ជាត្មិនុ លុះច្លកាយពីស្ដវ ប់ច្ៅ ច្ឆះក្បុងនរក្អស់រយ ោន់ ម្សន

ឆ្មប ំដច៏្លចើន ច្ោយច្សសសល់វបិាក្ននក្មយច្ោះ ច្ទើបលត្លប់មក្

ទទលួផលក្បុងក្ចំ្ណើត្ជាច្លបត្ច្នះច្ទេត្ ។  (បិ.១/៣៥៩ និង្ អដ្ឋកថា) 

ច្របត្ ៤ ចំពកួ 
 ក្បុងច្បត្វត្ទអុដឌក្ថា សម្មឋងច្លបត្ ៤ ពួក្គ ឺ: 

 ១. បរទត្តុបជីវិកច្របត្ ច្លបត្ម្ដលចញិ្ចឹ មជវីតិ្ច្ោយ

អាលស័យអាហារម្ដលអបក្ដនទឲ្រ ច្ោយការឧទធិសចមំ្ណក្បុណរ

ក្សុលឲ្រជាច្ដើម ។ 

 ២. ខបុាបីបាសកិច្របត្  ច្លបត្ម្ដលរងទកុ្េលំបាក្ ច្លោះច្លសក្

ឃាវ នជានិចច ។ 

 ៣. និជាាមត្ណលិកច្របត្  ច្លបត្ម្ដលរងទកុ្េច្វទោច្លោះលត្ូវ

ច្ភវើងដតុ្ឲ្រច្ៅឋ ជានិចច ។ 

 ៤. ោលកចចកិច្របត្  ច្លបត្ក្បុងពួក្អសុរកាយ ឬជាច្ យ្ ះ

របស់អសុរកាយម្ដលជាច្លបត្ ។ 
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 ច្លបត្ម្ដលអាចទទលួចមំ្ណក្ក្សុល ម្ដលអបក្ដនទឧទធិស

ឲ្រច្ោះ បានដល់ បរទត្ថុបជវីកិ្ច្លបត្ ម្ត្មយួពួក្ប៉ុច្ណាត ះ ច្លោះ

ថាច្លបត្ចពួំក្ច្នះ ច្ោយច្លចើនច្ៅក្បុងបរចិ្វណជតិ្   នឹងមនសុស 

ដចូ្ចាប ះច្ហើយច្គរម្មងដងឹថា អបក្ដនទផសពឝផាយចមំ្ណក្ក្សុល

ឲ្រ ច្ទើបអាចទទលួបានច្ោយការអនចុ្មាទោ,  ច្បើមនិដងឹ និងមនិ

បានអនចុ្មាទោច្ទ ក៏្មិនបានទទលួចមំ្ណក្ច្ោះដចូគ្នប  ។ 

 ក្បុងអបទ្ធនអដឌក្ថា សុត្ថនិបាត្អដឌក្ថា និង ពុទនវងស -

អដឌក្ថា សម្មឋងថាបណាឋ លពះច្ោធសិត្ឝទ្ធំងឡាយ រាប់តាំងពីបាន

ទទលួពុទនពយក្រណ៍ជាច្ដើមច្ៅ មិនម្ដលបានច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងខុបផីបា-

សិក្ច្លបត្ និជាមត្ណា ិ ក្ច្លបត្  ឬ កាលក្ញ្ចិ ក្ច្លបត្ច្ទ, ច្បើនឹង

លត្ូវច្ក្ើត្ជាច្លបត្ គចឺ្ក្ើត្ម្ត្លបច្ភទ បរទត្ថុបជវីកិ្ច្លបត្ ប៉ុច្ណាត ះ ។ 

បរទត្តុបជីវិកច្របត្ 
 បណាឋ ច្លបត្ទ្ធំងឡាយម្ដលបានច្ោលមក្ច្ហើយទ្ធំងអស់ 

ច្លបត្ម្ដលមានឱកាស អាចទទលួចមំ្ណក្បុណរ អំពីអបក្ដនទ

ឧទធិសឲ្រ មានម្ត្បរទត្ថុបជវីកិ្ច្លបត្មយួលបច្ភទប៉ុច្ណាត ះ, ច្លបត្

លបច្ភទដនទមិនអាចទទលួចមំ្ណក្បុណរ ម្ដលច្គឧទធិសឲ្របានច្ទ 
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ច្លោះច្ៅឃាវ ត្ឆ្មង យពីភមូមិនសុស, ឯបរទត្ថបុជវីកិ្ច្លបត្ ជាច្លបត្

ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងបរចិ្វណភមូលិសុក្របស់មនសុស ដចូបុគគលខវះកាល

ច្ទេបនឹងស្ដវ ប់ មានច្សចក្ឋលីពួយចមំ្បង អាល័យក្បុងលទពរសមផត្ថ ិ

មាស លបាក់្ លបពននក្នូ ញាត្ ិមតិ្ថសមាវ ញ់ជាច្ដើម កាលស្ដវ ប់ច្ៅ 

ច្ក្ើត្ជាច្លបត្ច្ៅក្បុងបរចិ្វណផធះឬភមូចិ្ោះឯង, ច្ពលខវះសម្មឋង

ខវួនឲ្រលបាក្ដដល់ញាត្ ិ ឬបុគគលដនទច្ឃើញបាន ម្ដលអបក្លសុក្

ទ្ធំងឡាយម្ត្ងច្ៅថា “ច្ខាយ ច” គចឺ្លបត្ច្ោះឯង ។ ដចូមានបាលី

ពុទនដកីាក្បុងត្ចិ្រាក្ឌុឍសូលត្ថាៈ 

ត្ិច្រាកុច្ឌឌស ុ ត្ិដឋនតិ   សនធិសងាាដច្កសុ  ច 
ទ្រារព្ោសុ  ត្ិដឋនត ិ អាគនតវាន  សកំ  ឃរំ ។ 
ម្លបថា : ពួក្ច្លបត្ទ្ធំងឡាយមក្ច្ហើយ កាន់ផធះននញាត្ិ

ច្ោយគតិ្ថាជាផធះរបស់ខវួន រម្មងឈរច្ៅជតិ្ខាងច្លៅជញ្ជជ ំងផធះ

ទ្ធំងឡាយខវះ ោផវូវម្បក្ជា ៤ និងផវូវម្បក្ជា ៣ ទ្ធំងឡាយខវះ ជតិ្

ទ្ធឝ រលក្ុង និងទ្ធឝ រផធះទ្ធំងឡាយខវះ, ដចូ្ចបះជាច្ដើម ។ 

 ច្ហត្ចុ្នះច្ហើយ បរទត្ថុបជវីកិ្ច្លបត្ ជាលបច្ភទច្លបត្ម្ដល

រស់ច្ៅជតិ្មនសុសបំផតុ្ច្ទើបមានឱកាសបានទទលួចមំ្ណក្បុណរ  
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ម្ដលច្គឧទធិសឲ្រ ម្ត្ក៏្មនិលបាក្ដថា ច្លបត្លបច្ភទច្នះអាចទទលួ

ចមំ្ណក្បុណរបានរហូត្ច្ទ ច្លោះច្បើខវួនមនិដងឹថាច្គបានឧទធិស

បុណរឲ្រផង ក៏្មនិអាចទទលួបានម្ដរ ច្លោះថាមនិមានឱកាស

អនចុ្មាទោ ក្បុងទ្ធនម្ដលច្គឧទធិសឲ្រខវួនច្ោះឯង ។ 

សត្វចដលមិនអាចទទួលទ្នពីអនកដទទ 
 បុគគលខវះម្ដលបានច្ធឝើបាបក្មយច្លចើន មានបាណាត្បិាត្

និងមានទិដឌខុិសជាច្ដើម បោធ ប់ពីស្ដវ ប់ ក៏្ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ខវះ  ក្បុង

ក្ចំ្ណើត្ត្រិចាឆ នខវះ, សត្ឝទ្ធំងច្ោះ ញុាំងអត្ថភាពឲ្រលបលពឹត្ថច្ៅក្បុង

ទីច្ោះ  ច្ោយអាហារច្ោះ ។ ចមំ្ណក្បុគគលខវះច្វេរលសឡះចាក្

អក្សុលក្មយមានសមាវ ប់សត្ឝជាច្ដើម ច្លកាយពីស្ដវ ប់បានច្ៅច្ក្ើត្

ក្បុងសុគត្ភិមូ ិជាមនសុសខវះ ច្ទវតាខវះ ឬជាលពហយខវះ សត្ឝទ្ធំងច្ោះ

រម្មងញុាំងអត្ថភាពឲ្រលបលពឹត្ថច្ៅក្បុងទីច្ោះ ច្ោយអាហារច្ោះ ។ 

សត្ឝអមាលច្ោះ មនិអាចទទលួនវូទ្ធនម្ដលច្គឧទធិសឲ្របានច្ទ 

ច្លោះតាំងក្បុងអឋានៈ ដចូលពះអងគបានលតាស់នឹងជាណុច្សសៃណិ-

លោហយណ៍ថា អដ្ឋាន ំ យត្ថ  ឋិត្សាឝ  ត្ំ  ទ្ន ំ ន  ឧបកបាបត្ិ “ទ្ធនច្ោះ

មនិសច្លមចផលដល់សត្ឝម្ដលឋិត្ច្ៅក្បុងទីណា ទីច្ោះឯង ច្ៅ



-60- 

 

ថា ទីមនិគរួ ” ។ ចមំ្ណក្បុគគលខវះច្ធឝើនវូបាបក្មយ បោធ ប់ពីស្ដវ ប់ក៏្

ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងបិត្ថវិស័ិយ ច្ហើយញំុាងអត្ថភាព ឲ្រលបលពឹត្ថច្ៅក្បុងទី

ច្ោះ ច្ោយអាហារច្ោះ ឬក៏្ពួក្មលិត្អាមាត្រក្ឋ ី ជនជាញាត្ិ

ស្ដច្ោហិត្ក្ឋ ីឧទធិសឲ្រនវូទ្ធនណា ដល់ច្លបត្ច្ោះ  ច្បើទ្ធនច្ោះ

ច្លមចផលដល់ច្លបត្ច្ោះ បិត្ថវិស័ិយច្ោះឯងច្ យ្ ះថា ឋានៈ ដចូ

ពុទនដកីាថា ឋានំ  យត្ថ  ឋិត្សាឝ  ត្ ំ  ទ្នំ  ឧបកបាបត្ិ   ទ្ធនច្ោះ

សច្លមចផលដល់សត្ឝឋិត្ច្ៅក្បុងទីណា ទីច្ោះឯងច្ៅថា ទីគរួ ។ 

ប៉ុម្នថច្បើទ្ធនច្ោះ មនិសច្លមចដល់ញាត្ចិ្យើងក៏្ពិត្ ម្ត្គង់

បានដល់ញាត្ដិនទននពួក្ច្គច្ោះឯង ច្លោះថាទីណាម្ដលស្ដង ត់្

ចាក្ច្លបត្ទ្ធំងឡាយជាញាត្ ិ ច្ោយកាលយូរអម្ងឝងច្នះ មនិម្មន

ជាច្ហត្ចុ្ឡើយ។ ច្បើច្ៅមនិបានដល់ច្ទេត្ គងប់ានជាលបច្យាជន៍

ដល់អបក្ឧទធិសវញិ ច្លោះជាបត្ថទិ្ធនមយក្សុល ដចូពុទនដកីាថា 

ទ្យច្ោបិ  អនិបផច្លាត្ិ “ធមយតាអបក្ឲ្រទ្ធន មនិម្មនជាគ្នយ នផលច្ទ ”

(ច្មើលបិដក្ច្លខ ៥១/១៣៥ លត្ងជ់ាណុច្សសៃណិវគគ) ។  

ឧទ្ធហរណ៍ ញាត្រិបស់ច្យើងមាប ក់្ ស្ដវ ប់ច្ៅច្ក្ើត្ជាមនសុស 

ឬជាសុនខ ក្បុងផធះរបស់ច្យើង សូមផីច្យើងបានច្ធឝើបុណរឧទធិសឲ្រ 
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ម្ត្មនិសច្លមចលបច្យាជន៍ដល់ទ្ធរក្ ឬសុនខច្ោះច្ឡើយ, ច្ោយ

ច្ហាចច្ៅច្ទ្ធះបីច្គបានច្ក្ើត្ជាច្ទវតា ឬជាលពហយក៏្ច្ោយ ច្គអាច

លត្មឹម្ត្ដងឹថា ញាត្រិបស់ខវួនបានច្ធឝើបុណរឧទធិសឲ្រប៉ុច្ណាត ះ ប៉ុម្នថ

សមផត្ថមិ្ដលខវួនក្ពុំងទទលួច្ោះ គ្នយ នអឝីលបណីត្ជាង ម្ដលអាច

ឲ្រសច្លមចដល់ច្ទវតា និងលពហយច្ោះច្ឡើយ ច្លោះជាសត្ឝច្ៅក្បុង

អឋានៈ លុះម្ត្សត្ឝពួក្ច្ោះ (ច្បត្ថវិស័ិយ) សមគរួដល់ឋានៈ ច្ទើប

អាចទទលួទ្ធនម្ដលច្គច្ធឝើឧទធិសឲ្របាន,  ដចូមានបាលីពុទនវចនៈ

ថា  ទីឃរត្តំ  ហិោយសាឝ  ឋានច្ោ  ឧបកបាបត្ិ ។ 
ច្ោក្ច្ោលថា អបក្ច្ធឝើបុណរច្ដើមផីឧទធិដល់អបក្ស្ដវ ប់គរួម្ត្

ច្វេរចាក្នវូអបាយមខុទ្ធំងឡាយ មានច្សពច្លគឿងលសវងឹ និង

ម្លផងមហាលសពជាច្ដើម ច្ទ្ធះច្ៅតាមផធះឬក្បុងវត្ថ ។ ច្ហើយគរួម្ត្

សមាទ្ធនសីលច្ដើមផីច្ធឝើចតិ្ថឲ្រសងប់ និងលត្ូវចច្លមើនក្មយោឌ ន មាន

មរណានសុសត្ជិាច្ដើម លពមទ្ធំងពិចារណានវូធមន៌លត្លក្េណ៍មាន

អនិចច ំ ជាច្ដើម ច្ដើមផីឲ្រក្សុលចតិ្ថច្ក្ើត្ចច្លមើនច្ឡើងយ៉ាងច្ពញ

ច្លញ, ទ្ធំងអបក្ស្ដវ ប់ច្ៅ ច្បើបានអនចុ្មាទោ ក៏្បានបុណរច្ពញ

ច្លញដចូគ្នប  ។ ផធុយច្ៅវញិ ច្បើអបក្ច្ធឝើបុណរមនិបានអនវុត្ថដចូ
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ច្ោលមក្ច្នះច្ទ ម្បរជាលបក្បោយឡំ ច្ោយម្លផងអបាយមខុ

ច្ផសង   នះុោច្ធឝើឲ្រអានិសងសបុណរច្ោះ ធ្លវ ក់្ចះុក្លមតិ្ទ្ធប មាន

ផលត្ចិ មនិសច្លមចបរបិូរបាន រឯីពួក្ញាត្មិ្ដលទទលួចមំ្ណក្

បុណរច្ោះ ក៏្ទទលួបានមនិបរបិូរច្ឡើយ ដចូអបក្ច្ធឝើម្ដរ ។ 

 ក្បុងអដឌក្ថា ត្ចិ្រាក្ឌុឍសូលត្ សម្មឋងថា ការឧទធិសបុណរ

ម្ដលអាចឲ្រសច្លមចដល់ញាត្ ិលត្ូវលបក្បច្ោយអងគ ៣ គ ឺ: 

 ១. ច្បោនំ  អត្តច្នា  អនុច្មាទច្នន  ច្លបត្ទ្ធំងឡាយអន ុ -

ច្មាទោ ច្ោយខវួនឯង ។ 

 ២. ទ្យោនំ  ឧច្ទទច្សន  ច្ោយការឧទធិសរបស់ទ្ធយក្ ។ 

 ៣. ទកិច្ណយាយសមាបទ្យ ដល់លពមច្ោយទក្េចិ្ណយរ -

បុគគល គបឺដគិ្នគ ហក្ៈជាអបក្មានសីល ។ 

 ក្បុងគមភរីដម្ដលបានបញ្ជជ ក់្ថា ត្ត្ថ  ទ្យោ  វិច្សសច្ហត្ ុ
បណាឋ អងគទ្ធងំ ៣ ទ្ធយក្ទ្ធំងឡាយ ជាអងគពិច្សស ។ 

 លត្ងច់្នះ បានច្សចក្ឋថីា   ច្បើពួក្ច្លបត្បានមក្ច្ហើយ  រឯី

បដគិ្នគ ហក្ៈ គអឺបក្ទទលួទ្ធនក៏្មានសីល ប៉ុម្នថទ្ធយក្មាច ស់ទ្ធន

មនិបានឧទធិសឲ្រច្ទ ក៏្ពួក្ច្លបត្មនិបានទទលួផលច្ោះម្ដរ ដចូ
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ច្រឿងច្លបត្ជាញាត្រិបស់លពះបាទពិមភសិ្ដរ ដចូ្ចាប ះ ។ ច្ហត្ចុ្នះ

ច្ហើយ ទ្ធយក្ជាមាច ស់ទ្ធនទ្ធំងឡាយចាំបាច់លត្ូវច្ចះចាំ និងយល់

ដងឹនវូោក្រឧទធិស តាមសមគរួ ។ 

ព្កាយឧទទសិសច្ងប 
ឥទំ  ច្វា ( ទ្នំ )  ញាត្នីំ  ច្ោត្ ុ សខុិោ  ច្ោនត ុ ញាត្ច្យា ។  
រទី្ធនច្នះ ចរូមានដល់ញាត្ទិ្ធំងឡាយ សូមញាត្ទិ្ធំងឡាយ 

បានដល់នវូច្សចក្ឋសុីខចះុ ។ (បិ. ៥២/១៣+៥៦/៤, ៧១) 

 ឬឧទធិសមួយម្បបច្ទេត្ថា ឥទំ  ទ្នំ  ច្បោនំ  ញាត្ិោច្លា-
ហិោនំ  ឧបកបាបត្ ុ ឥទំ  ទ្នំ  ច្បោ  ញាត្ិោច្លាហិោ  បរិភចុជនតុ ។  

ទ្ធនច្នះសូមឲ្រសច្លមចផល ដល់ច្លបត្ទ្ធំងឡាយជាញាត្ិ

ស្ដច្ោហិត្ ពួក្ច្លបត្ទ្ធំងឡាយជាញាត្សិ្ដច្ោហិត្ សូម

បរចិ្ភាគនវូទ្ធនច្នះ ។ (ប.ិ ៥១/១៣៥) 

 បញ្ជជ ក់្ : ច្លកាយពីអស់ច្ោក្បានថាឝ យទ្ធន និងឧទធិស

បុណរច្ហើយ គបផីសូលត្នវូធមស៌លមាប់ផាយក្សុលដនទច្ទេត្ 

ដចូ បត្ថទិ្ធនគ្នថាមាន យំ  កិចចិ  កុសលកមមំ / យា  ច្ទវោ / ឥមិនា  
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បុចញកច្មមន / និង បត្ទោគ្នថា គ:ឺ . . .ឥមិនា  ឧទទិច្សន ឬ ធមក៌ាពរ

មាន “ច្ត្ជះខញុំស្ដង ” ជាច្ដើម ។ 

 ពួក្ច្លបត្ និងពួក្អសុរកាយ មានអាយុមនិច្ទេងទ្ធត់្ច្ទ 

ច្លោះច្លបត្ពួក្ខវះរម្មងច្ស្ដយទកុ្េអស់កាលយូរ រហូត្អស់មហា

ក្បផក៏្មាន ដចូច្លបត្ពស់ថាវ ន់ច្ៅភបគំជិឈក្ដូ កាលពីច្ដើមបានដតុ្

ក្ដុលិពះបច្ចចក្ពុទន លុះស្ដវ ប់ច្ៅ ច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ ផតុ្ពីនរក្ច្ហើយ ក៏្

បានមក្ច្ក្ើត្ជាច្លបត្ ច្ៅរហូត្ដល់បចចុបផនបច្នះ ។ 

ច្បត្ភូមិ ចប់ 
♦♦♦♦♦♦ 

៣. អសុរោយភូមិ 
 អសុរកាយភមូលិគ្នន់ម្ត្ោមបញ្ដត្ថចិ្ៅសត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុង

អបាយភមូមិយ៉ង តាមពិត្ មនិមានភមូជិាទីច្ៅច្ោយចចំ្ោះច្ទ។

អសុរកាយ ជាពួក្សត្ឝម្ដលមនិរងុច្រាចន៍ មនិច្ក្វែវកាវ ច្ោយភាព

ជាឥសសរៈ និងគ្នយ នក្ឋសុីខសលមានថ ។ 

 ោក្រថា មនិរងុច្រាចន៍ មនិបានសំច្ៅដល់មានពនវឺច្ចញពី

រាងកាយច្ទ គគឺ្នយ នច្សចក្ឋចី្ក្វែវកាវ  សុខសបាយរកី្រាយចតិ្ថ ការ
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រស់ច្ៅមានម្ត្ទកុ្េលំបាក្ ច្តាក្យ៉ាក្ច្វទោ ទ័លលក្ខឝះខាត្ច្លគឿង

បរចិ្ភាគ និងច្លគឿងឧបច្ភាគ, ច្សចក្ឋទីកុ្េលំបាក្ច្នះ ច្ធឝើឲ្រចតិ្ថមនិ

រកី្រាយ មានមខុច្លក្េមលក្ ំ។ 

 អសុរកាយ មក្ពី ន + សុរ + ោយ ; ផ្លវ ស់ ន > អ
 អ     : ជាបទបដចិ្សធ ម្លបថា មនិម្មន, មិនមាន

 សុរ   : បានដល់ច្ទវតាក្បុងសួគជ៌ាន់ច្លើ

ោយ  : ម្លបថា ពួក្, លក្ុម

ក្បុងអភធិមយអបក្លគូច្ប៉ារ-សុមាលី ច្ោលថា :

សុរ  សពធច្នះ មានន័យ ២ យ៉ាងគ ឺ:

១. ច្ទពរងុច្រឿង ច្ោយឫទនិវចិ្សស  សុរនតិ   ឥទធិវិច្សច្សហិ  
ទិពវនតីត្ ិ > សុរា ( សុរ ធ្លត្ ុ= រងុច្រឿង + អ បចចយ័ ) ។

២. ច្ទពរកី្រាយច្ោយលា សុដឋុ  រមនតីត្ិ > សុរា = ( សុ បុពឝបទ 
= ្យ, លសួល, លសណុក្, លា, លបនព, ណាស់ + រម ធ្លត្ ុ= រកី្រាយ 

+ កវ ិបចចយ័ ) ។

ឯោក្រ អសុរៈ ម្ចក្ច្ោយន័យមាន ៥ លបច្ភទគ ឺ: 
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. អសុរៈ គចឺ្ទវតាមនិម្មនជាច្ទពក្បុងសួគជ៌ាន់ច្លើ , បាន

ច្សចក្ឋថីា ជាច្ទវតាបដបិក្សចចំ្ោះច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ឬជាច្ទវ-

តា លសច្ដេង  នឹងច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស បានដល់ ច្សឋចច្វបចតិ្ថ និង 

បហារាទៈ ជាច្ដើម ។  

. អសុរៈ គពួឺក្ច្ទវតាថាប ក់្ទ្ធប បានដល់ ពួក្វនិិបាត្កិ្ៈ មាន

បិយងករមាតា និង ឧត្ថរមាតាជាច្ដើម ។ 

. អសុរៈ គសឺត្ឝលសច្ដេងនឹងច្ទវតាចមំ្ណក្ខវះ បានដល់

ច្វមានិក្ច្លបត្ មានច្សឋចយមរាជជាច្ដើម ។ 

. អសុរៈ គសឺត្ឝម្ដលលបាសចាក្គណុលក្េណៈរបស់ច្ទវតា

ទ្ធំងអស់ បានដល់ សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងច្ោក្នថរនរក្ ។ 

. អសុរៈ គសឺត្ឝម្ដលលបាសចាក្ ភាពជាច្ទវតាទ្ធំងអស់ 

បានដល់ កាលញ្ជិ ក្ច្លបត្ ។ 

អសុរោយមាន ៣ ពួកគឺៈ 
 ១. ច្ទវអសុរា  គអឺសុរកាយម្ដលជាច្ទវតា 

 ២. ច្បត្តិអសរុា  គអឺសុរកាយម្ដលជាពួក្ច្លបត្ 

 ៣. និរយអសរុា  គអឺសុរកាយម្ដលជាសត្ឝនរក្ 
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ច្ទវអសុរា មាន ៦ ពួកគៈឺ 
 ១. ច្វបចតិ្ថអិសុរកាយ  

 ២. រាហុអសុរកាយ 

 ៣. សុពលិអសុរកាយ 

 ៤. បហារអសុរកាយ 

 ៥. សមភរត្អីសុរកាយ 

៦. វនិិបាត្កិ្អសុរកាយ  

អធិបាាយថា 
អសុរកាយ ៥ ពួក្ខាងច្លើ រស់ច្ៅច្លកាមភបសិំច្នរ ុ ក៏្ប៉ុម្នថ

សច្គ គ្ ះចលូក្បុងពួក្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស។ ឯ វនិិបាត្កិ្អសុរកាយ  

មានរបូរាងនិងអំណាចត្ចូទ្ធបជាងច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស អាលស័យ

ច្ៅក្បុងមនសុសច្ោក្ ដចូតាមនលពភប ំ ច្ដើមច្ឈើ និងតាមស្ដោ

សមាប ក់្ជាច្ដើម, ជាបរោិររបស់ភមុយដឌច្ទវតា, សច្គ គ្ ះចលូក្បុងពួក្

ច្ទវតាជាន់ចាត្មុយហារាជកិា ។ 

ចមំ្ណក្ក្បុងអភ៩ិ.បរ.ិ សម្មឋងថា ច្ទវអសុរា គអឺសុរម្ដល

ជាលបធ្លន ឬជាច្សឋចននពួក្អសុរ មាន ៣ ពួក្គៈឺ 
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 ១. ច្សឋចច្វបចតិ្ថ ិ កាលច្ដើមច្ឡើយច្ យ្ ះ សមភរអសុររាជ 

ជាសលត្ូវនឹងពួក្ឥសី ច្ហើយលត្ូវបណាឋ ស្ដពួក្ឥសី ច្ទើបមានចតិ្ថ

រស្ដប់រសល់ ច្ដក្មនិលក់្ ក៏្បានច្ យ្ ះថយថីា ច្វបចតិ្ថ ិ។ 

 ២. អសុរនិធរាហូ ជាអសុរមានរាងកាយធ ំ និងមានក្មភស់

ដល់ ៤.៨០០ ច្យាជន៍ ។ 

 ៣. ច្សឋចបហារាទៈ គតិ្ចងម់ក្ជបួលពះអងគតាំងពីនថងបាន

លតាស់ដងឹ រហូត្ដល់ឆ្មប ំទី ១២ ច្ទើបចះុមក្សួរបញ្ជា នឹងលពះអងគ ។ 

 អសុរាពួក្ច្នះ សច្គ គ្ ះចលូក្បុងច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ។ 

ច្បត្តិអសុរា មាន ៣ ពកួគ ឺ: 
 ១. កាលក្ញ្ចិ ក្ច្បត្ថអិសុរា ច្លបត្មានរាងកាយធ ំ ម្ត្គ្នយ ន

ក្មាវ ំងច្ទច្លោះមានស្ដច់្មត្ចិ មានពណ៌លសច្ដេងសវឹក្ច្ឈើ

សងួត្ ម្ភបក្ច្លេនច្ចញមក្ដចូម្ភបក្កាឋ ម មានមាត់្ប៉ុនគទូមជុលតាំង

ច្ៅក្ណាឋ លក្ាល, ច្ោក្ច្ៅច្លបត្ចពួំក្ច្នះថា អសុរកាយ

ច្លោះមនិច្ក្វែវកាវ  មនិរងុច្រឿង ។ 

 ២. ច្វមានិក្ច្បត្ថអិសុរា  ច្លបត្ម្ដលច្ស្ដយទកុ្េក្បុងច្ពល

នថង ម្ត្ដល់ច្ពលយប់ច្ស្ដយសុខ ដចូច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ។ 
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ច្ោក្ច្ោលថា វនិិបាត្កិ្អសុរា និង ច្វមានិក្ច្បត្ិអសុរា 

មានច្ហត្៣ុ ខវះ ច្ហត្២ុ ខវះ មនិមានច្ហត្ខុវះ ក្បុងបដសិននិខណៈ។ 

 ក្បុងក្ថាវត្ទបុាលី សម្មឋងថា :  ច្វសាឝភ ូ  ច្នាត្ត ិ  ច  ច្បត្តិរាជា  
ច្ោច្មា  យច្មា  ច្វសាឝវច្ណា  ច  រាជា  ។   ច្សឋច  ច្វសសភ,ូ  ច្ោត្ថ ិ, 

ច្បត្ថ,ិ ច្ស្ដមៈ, យមៈ, និង ច្វសសវណ័ ជាច្សឋចននច្វមានិក្ច្លបត្ 

មានឫទនិច្លចើន មានអានភុាពច្លចើន ក៏្មានច្សចក្ឋអីាណិត្ក្បុងពួក្

សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងនរក្ ច្ទើបលគងរាជរក្បុងនិរយភមូខិាងច្លកាម ។ 

ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះឯង ច្បត្ភមូ ិនិងនិរយភមូទិ្ធំងអស់ ច្ទើបច្ៅថា “ 

យមច្ោក្ ” ខវះ “ ទីច្ៅរបស់យមរាជ ” ខវះ ។ 

 ៣. អាវធុកិ្ច្បត្ថអិសុរា  ច្លបត្ម្ដលជាពួក្ោយលបហារ

សមាវ ប់នវូគ្នប នឹងគ្នប  ច្ោយអាវធុច្ផសង   ។ ច្ោក្ច្ៅច្លបត្ចពួំក្

ច្នះថាអសុរកាយ ច្លោះមានការរស់ច្ៅផធយុគ្នប នឹងច្ទវតាជាន់

តាវត្ថងិស ច្ោលគតឺាវត្ថងិសច្ទវតា មានច្សចក្ឋលីសោញ់នវូគ្នប នឹង

គ្នប  ចមំ្ណក្អាវធុកិ្ច្លបត្ មានម្ត្ការោយលបហារនវូគ្នប នឹងគ្នប  ។ 

 ក្បុងអភ ិ៩ បរ.ិ ថា ច្បត្ថអិសុរា ជាច្ទវតាមយួពួក្មានអាន-ុ

ភាពច្លចើន ច្ៅថា វនិិបាត្កិ្អសុរា (អសុរម្ដលមនិផតុ្ចាក្
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អបាយ) បានដល់ បិយងករមាតាយក្េនីិ, ឧត្ថរមាតាយក្េនីិ និង ច្វមា-

និក្ច្លបត្ជាច្ដើម។ អសុរទ្ធំងច្នះ រស់ច្ៅតាមនលពភប ំនិងច្ដើមច្ឈើ  

ជាបរោិរននក្មុមណឍ ច្ទវតា, សច្គ គ្ ះចលូក្បុងពួក្ច្ទវតាជាន់ចាត្ ុ -

មយហារាជកិា ។ ោក្រច្នះបានដល់ កាលក្ញ្ជិកាសូរ ជាច្ដើម។ 

 ច្បើគតិ្តាមន័យក្បុងអភ.ិ៩ បរ.ិទំព័រ ៥៤៦ និង ៥៥៧ ច្ធឝើ

ច្សចក្ឋអីធបិាយ សត្ឝក្បុងអបាយភមូ ិ លត្ង ់ អសុរកាយ ច្នះគឺ

សំច្ៅយក្ ច្បត្ថអិសុរា (ពួក្ច្លបត្អសុរ) មយ៉ងប៉ុច្ណាត ះ ច្លោះថា

សត្ឝចពួំក្ច្នះ មានច្សចក្ឋទីកុ្េ រងទណឍ ក្មយននអក្សុលដក៏ាវ  លគ្នន់

ម្ត្លស្ដលជាងសត្ឝនរក្ ។ អសុរកាយខវះ រងទកុ្េច្លសក្ឃាវ នអស់ 

២ ឬ ៣ ពុទននថរ, ខាងក្បុងច្ោះដចូច្ដើមច្ឈើលបច្ហាង ម្ដលច្ពញ

ច្ោយច្ភវើង ។  

 យក្ស និង រាក្ស័ស ឬ រក្េសៈ មានច្ យ្ ះថា យក្េ រាប់ចលូ

ក្បុងច្ទវតាជាន់ចាត្មុយហារាជកិា ជាសត្ឝមានសោថ នអាលក្ក់្ ច្ធឝើនវូ

ក្មយដស៏្ដហាវ ច្ចញពីសុគត្ភិមូចិ្ហើយ លតាច់ច្ៅច្ធឝើទ្ធរណុក្មយ

ច្ផសង   ដល់សត្ឝក្បុងឧសសទនរក្ ។ 
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និរយអសុរា មាន ១ ពួក 
អសុរកាយលបច្ភទច្នះ   បានដល់  ពួក្សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុង

ច្ោក្នថរនរក្។ សត្ឝពួក្ច្នះកាលច្ៅជាមនសុស បានច្ធឝើនវូក្មយដ៏

ោមក្ គចឺ្ធឝើបាបមាតាបិតា, លបទសូឋសមណលោហយណ៍លទលទងធ់ម,៌ 

មានលបលក្ត្សីមាវ ប់សត្ឝរាល់នថង, និងជនមានទិដឌដិអ៏ាលក្ក់្ ដចូជា

អភយ័ច្ចារ និងោគច្ចារ ក្បុងត្មភបណត ិ ទឝីបជាច្ដើម ។ សត្ឝពួក្ច្នះ

មានអត្ថភាពខភស់៣គ្នវតុ្ រស់ដចូសត្ឝលបច្ចេវឬលជងឹ មានលក្ចក្

ម្វង  រម្មងច្តាងសច្សេរតាមក្ណាឋ ប់ចលក្ោល ដង៏ងតឹ្ឈឹង និង

ច្លសក្ឃាវ នជាខាវ ំង ច្ពលបានជបួសត្ឝដចូគ្នប  ក៏្សធុះចលូច្ៅម្ហក្

គ្នប សីុជាអាហារ ក៏្របូត្ធ្លវ ក់្ចលូច្ៅក្បុងទឹក្លក្ុត្ខាងច្លកាម ច្ហើយ

រោយខសលុមយួរចំ្ពច បោធ ប់មក្ច្ក្ើត្ច្ឡើងជាថយចី្ទេត្ និងធ្លវ ក់្

ស្ដវ ប់ច្ៅច្ទេត្ វលិវល់យ៉ាងច្នះរហូត្ទ្ធល់ម្ត្អស់ក្មយ ។ 

 ច្ោក្ច្ៅ សត្ឝនរក្ចពួំក្ច្នះថា អសុរកាយ ច្លោះមាន

អារមយណ៍ផធុយគ្នប នឹងច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ដផិត្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស

មានសុទនម្ត្ឥោឌ រមយណ៍ ចមំ្ណក្ និរយអសុរកាយច្នះ មានម្ត្

អនិោឌ រមយណ៍ប៉ុច្ណាត ះ ។ 
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 ក្បុងទីច្នះ ោក្រថា អសុរៈ ច្នះ លពះអនរុទុ្ធន ចាររ សំច្ៅយក្

ពួក្ច្លបត្មានកាលក្ញ្ជិ ក្ៈ ជាច្ដើម ។ រមួច្សចក្ឋមីក្ អសុរភមូ ិឬ

អសុរកាយភមូចិ្នះ ច្បើនឹងសច្គ គ្ ះគចឺលូក្បុងច្បត្ភមូ ិ ម្ត្ជាច្លបត្

ម្ដលមានការរស់ច្ៅពិច្សស, ច្លបត្ពិច្សសច្នះឯងច្ោក្ច្ៅ

ថា អសុរកាយ (ពួក្ននអសុរទ្ធំងឡាយ) ។ 

អសុរកាយភូមិ ចប ់
♦♦♦♦♦♦ 

៤. ត្ិរចាចានភូមិ 
ត្រិចាឆ នភមូិ លត្មឹម្ត្ជាសមយត្ចិ្ោហារប៉ុច្ណាត ះ តាមពិត្សត្ឝ

លបច្ភទច្នះក៏្មនិមានភមូជិាទីច្ោះច្ោយចចំ្ោះ ដចូច្លបត្ជាច្ដើម

ម្ដរ ោរស់ច្ៅោយឡំក្បុងភមូរិបស់មនសុស ។ 

 ត្ចិាឆ ន ជាសត្ឝក្បុងអបាយភមូ ិ មយួលបច្ភទ មក្ពីោក្រថា 

ត្ិច្រា  អចជនតីត្ិ > ត្ិរចាចាច្នា = សត្ឝអបក្ច្ៅច្ោយចមំ្ណក្ទទឹង ។ 

ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា ជាសត្ឝម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅទទឹង ចាក្មគគផល ។ 
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 ក្បុងបរមត្ទទីបនីថា :  មនុសាា  វិយ  ឧទធ ំ ឧចាងា  អហុោរា  ត្ិច្រា  
អចជិោ  អាយោត្ិ  ត្ិរចាចាច្នា ។ ម្លបថា សត្ឝអបក្ចច្លមើនច្ចញច្ោយ

ទទឹង គមឺនិខភស់ច្ៅខាងច្លើដចូមនសុស ច្ យ្ ះថា ត្រិចាឆ ន ។ 

 ក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទភាគ ២ ច្លើក្យក្ក្បុងគមភរីអភធិ្លន-

បផទីបិកាសុច ិថា ត្រិចាឆ ន ជាបុំ. មក្ពី ត្ិរ + អចជ   អចជ > ចេ + យុ ; 
វ.ិ ត្ិរិយំ  អចជត្ីត្ិ > ត្ិរចាចាច្នា ម្លបថា សត្ឝច្ៅទទឹង ឬ សត្ឝច្ៅក្បុង

ទទឹង (ត្រិចាឆ ន) ។ ចមំ្ណក្ក្បុងគមភរីច្យាជោអភធិមយត្ទវភិាវនីិ ោក្រ

ច្នះមក្ពី ត្ិរ + ឆាន ; វ.ិ ត្ិរនតិ  អច្ធា  គចេនតីត្ ិ> ត្ិរចាចាច្នា ម្លបថា 

សត្ឝច្ៅក្បុងខាងច្លកាម (សណឋ ូក្ខវួនច្ៅខាងច្លកាម) ។ 

 ក្បុងវចោនលុក្មម្ខយរពនរល់ថា  ត្រិចាឆ ន ជា បា. ត្រិសចីន ជា

សំ. មានន័យថា សត្ឝម្ដលមានរាងកាយចច្លមើនច្ោយទទឹង ទីនទ

ពីសត្ឝម្ដលមានរាងកាយចច្លមើនច្ោយលត្ង ់ ច្ោយបញ្ឈរ, បាន

ខាងចពួំក្សត្ឝោោ ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងមនសុសច្ោក្ មានរាងកាយ

ជាក់្ម្សឋងច្ៅមក្ច្ោយច្លទត្, ច្ោយច្ផឋក្ ដចូយ៉ាង ច្គ្ន, លក្បី, 

ដើរ,ី ច្សះ ។ល។ ជាសត្ឝច្ផសងពីមនសុស ម្ត្ច្ៅច្ោយរបួរមួថា 
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“សត្ឝ ” ម្ដរច្លោះមានចតិ្ថចោំក់្ក្បុងអារមយណ៍ច្ផសង  ប៉ុម្នថមានរាង

កាយច្ៅមក្ច្ោយលត្ង ់ច្ោយបញ្ឈរ ។ 

អធបិាយថា : សត្ឝមនសុស កាលច្បើច្ដើរ រម្មងច្ៅច្ោយ

ចមំ្ណក្ខភស់គកឺ្ាលតាំងលត្ងច់្ៅខាងច្លើ ប៉ុម្នថសត្ឝត្រិចាឆ នច្ពល

ច្ដើរ រម្មងច្ដើរច្ៅច្ោយចមំ្ណក្ទទឹង គចឺ្លបើនដទ្ធំងពីរជាច្ជើង រឯី 

ក្ាលតាំងច្ៅខាងមខុច្ហើយឱនចះុច្លកាម ។ ចមំ្ណក្ត្រិចាឆ នពួក្

សត្ឝស្ដវ ប សូមផីមានច្ជើងពីរដចូមនសុសក៏្ច្ោយ ម្ត្ដល់ច្ពល

ច្ដើរ រាងកាយមនិតាំងលត្ងច់្ទ គងច់្ដើរច្ៅច្ោយចមំ្ណក្ទទឹងដចូ

គ្នប  ដចូ្ចបះច្ោក្ច្ទើបច្ៅថា ត្រិចាឆ ន ។ 

 ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា សត្ឝទ្ធំងឡាយ ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងក្ចំ្ណើត្

ត្រិចាឆ នច្នះ សូមផីជាលពះច្ោធសិត្ឝ ម្ដលមានបញ្ដច្លចើនក៏្ច្ោយ 

ក៏្រម្មងមនិបានសច្លមចមគគលផលច្ឡើយ ច្លោះបដសិននិច្ោយ

អក្សុលអច្ហត្កុ្ចតិ្ថ ។  

 ត្រិចាឆ នច្នះ ចាត់្ចលូក្បុងពួក្ននអបាយភមូពិិត្ម្មន ប៉ុម្នថ

មនិមានភមូិរបស់ខវួនច្ោយចចំ្ោះច្ទ គរឺស់ច្ៅច្លើម្ផនដមីនសុស
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ច្លោះដចូ្ចាប ះ ច្ោក្ច្ទើបច្ោលក្ចំ្ណើត្ ននសត្ឝត្រិចាឆ នទំ្ធងច្ោះ 

ច្ោយោក្រថា ត្រិចាឆ នច្យានិ ម្លបថា ក្ចំ្ណើត្សត្ឝត្រិចាឆ ន ។  

ោក្រ ច្យានិ សំច្ៅយក្ក្ចំ្ណើត្ ឬជាសត្ឝមានជាត្ចិ្សយើគ្នប

ច្ោយវបិាក្បដសិននិម្ត្មយួ ច្ទ្ធះបីមានរបូរាង និងពណ៌សមផុរ

ច្ផសងគ្នប ក៏្ច្ោយ ។ ក្បុងបាលីមានច្លបើោក្រថា ត្រិចាឆ ច្ោ ខវះ , 

ត្រិចាឆ នគច្តា ខវះ, និង ត្រិច្ចាឆ  ខវះ ។  

ពិត្ណាស់ សត្ឝត្រិចាឆ នមានម្ត្ក្បុងមនសុសច្ោក្ប៉ុច្ណាត ះ 

ចមំ្ណក្ក្បុងច្ទវច្ោក្ និងលពហយច្ោក្ច្ោះ មនិមានច្ឡើយ ដចូ

មានបាលីថា  ន  ហិ  ច្ទវច្លាកសមឹ  ត្ិរចាចានគោ  ច្ោនតិ ។ 

សញ្ញា ៣ យា ាង 
 សត្ឝត្រិចាឆ នមានសញ្ជដ លបាក្ដ ក្បុងការរស់ច្ៅ និងលបលពឹត្ថ

ច្ៅ លត្មឹ ៣ យ៉ាងប៉ុច្ណាត ះគៈឺ 

 ១. ោមសញ្ញា   ដងឹការច្សពកាមគណុ 

 ២. ច្គាចរសញ្ញា ដងឹការសីុ (រមួទ្ធំងច្ដក្ផង) 

 ៣. មរណសញ្ញា  ដងឹការខាវ ចស្ដវ ប់ 
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 ចមំ្ណក្សញ្ជដ  ១ ច្ទេត្គ ឺធមយសញ្ជដ  ច្សចក្ឋដីងឹខុស លត្ូវ 

អាលក្ក់្ លា ឬស្ដគ ល់ក្សុល អក្សុល ច្ោះ សត្ឝត្រិចាឆ នទំ្ធងឡាយ

មនិមានច្ឡើយ ច្វេរម្ត្សត្ឝត្រិចាឆ នចពួំក្ខវះដចូ ច្ោធសិត្ឝជាច្ដើម  

ច្ទើបមានធមយសញ្ជដ លបាក្ដបាន ។ 

 សត្ឝត្រិចាឆ នមានចនំនួច្លចើននលក្ម្លងជាងមនសុស, មាន ២ 

លបច្ភទគ ឺ លបច្ភទម្ដលអាចច្ឃើញច្ោយម្ភបក្តាមលបលក្ត្ ី ១ និង 

មនិអាចច្ឃើញច្ោយម្ភបក្លបលក្ត្ ី ១ ។ មយ៉ងច្ទេត្សត្ឝត្រិចាឆ ន

មានអត្ថភាពធនិំងត្ចូ រស់ច្ៅច្លើច្គ្នក្ ដចូមនសុសក៏្មាន ច្ៅក្បុង

ទឹក្ក៏្មាន ប៉ុម្នថរស់ច្ៅក្បុងទឹក្មានចនំនួច្លចើនជាង ។ ត្រិចាឆ នមាន

ច្លចើនលបច្ភទ ទ្ធំងរបូរាងលទងល់ទ្ធយ និងពណ៌សមផុរ ក៏្ម្បវក្ច្ផសង

គ្នប ហួសនឹងពណ៌ោ ។ សត្ឝត្រិចាឆ នទំ្ធងអស់ម្ចក្ជា ៤ លបច្ភទគៈឺ 

 ១. អបាទត្ិរចាចាន    សត្ឝអត់្ច្ជើង មាន លត្ ីពស់ ជាច្ដើម  

 ២. ទវបិាទត្ិរចាចាន សត្ឝមានច្ជើង ២ មាន បក្សី ជាច្ដើម 

 ៣. ចត្ុបាាទត្ិរចាចាន សត្ឝមានច្ជើង ៤ មាន ច្គ្ន ជាច្ដើម  

 ៤. ពហុបាាទត្ិរចាចាន សត្ឝមានច្ជើងច្លចើន មានម្ក្ាបជាច្ដើម 
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 ពិត្ណាស់ បណាឋ លពះច្ោធសិត្ឝទ្ធំងឡាយ រាប់តាំងពីបាន

ទទលួពុទនពយក្រណ៍ជាច្ដើមច្ៅ ច្ទ្ធះបីច្ក្ើត្ជាសត្ឝត្រិចាឆ ន ក៏្មនិ

ច្ក្ើត្ជាសត្ឝម្ដលត្ចូជាងចាបពូក្ និងមនិធជំាងសត្ឝដើរ ី។ 

 សត្ឝត្រិចាឆ នពួក្ខវះមានឫទនិច្លចើន មានអានភុាពច្លចើន ដចូ

ច្សឋចោគ ច្សឋចលគុឌ សីហរាជ និង ឆទធនថហត្ទរិាជ ជាច្ដើម ច្លោះ

ជាសត្ឝសទិត្ក្បុងទគុគត្ចិ្ោយអម ។ 

នាគមាន ៤ របច្ភទ 
 ១. កដឋមុខ ោគមានពិសមយួលបច្ភទ ច្បើបានខាំអបក្

ណាច្ហើយ រាងកាយអបក្ច្ោះនឹងរងឹទចូ្ៅលគប់អវយវៈ មនិអាច

ោត្ច្ចញ និងឈឺចកុ្ចាប់យ៉ាងខាវ ំង ។ 

 ២. បូត្មិុខ ោគមានពិសមយួលបច្ភទ ច្បើបានខាំអបក្

ណាច្ហើយ ស្ដប មដើច្ៅក្ម្នវងខាំច្ោះ រលួយ មានខធុះហូរច្ចញ ។ 

 ៣. អគិមុខ ោគមានពិសមយួលបច្ភទ ច្បើបានខាំអបក្

ណាច្ហើយ ច្ធឝើឲ្រច្ៅឋ ដចូច្ភវើង លត្ងស់្ដប មខាំច្ោះ ។ 

៤. សត្ថមុខ ោគមានពិសមយួលបច្ភទ ច្បើបានខាំអបក្

ណាច្ហើយ នឹងច្ធឝើឲ្រឈឺច្វទោដចូលត្ូវរនធះបាញ់ ។ 
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អន្តរាយ ៤ យ ៉ាងរបស់នាគ 
 បណាឋ សត្ឝោគទ្ធំង ៤ លបច្ភទច្នះ ក្បុង ១ លបច្ភទ  អាចច្ធឝើ

នវូអនថរាយ ៤ យ៉ាងដល់អបក្ដនទគ ឺ: 

 ១. ទដឋវសិនាគ ច្បើបានខាំច្គច្ហើយ ពិសក៏្រត់្លជួត្លជាប

ច្ពញរាងកាយ ។ 

 ២. ទិដឋវសិនាគ   អាចលពួសពិសតាមម្ភបក្ ច្ពលោសមវឹង ។ 

 ៣. ផុដឋវសិនាគ ោគមានពិសច្ពញខវួន  ច្បើអបក្ណាប៉ះ

ោល់កាយរបស់ោ ពិសក៏្ផាយច្ចញមក្បាន ។ 

 ៤. វាត្វិសនាគ  អាចច្លបើខរល់ដច្ងាើមលពួសច្ចញជាពិស ។ 

នាគមាន្កំណ ើត ៤ គ ឺៈ 
 ១. អណឌជនាគ  ោគច្ក្ើត្ក្បុងសុ៊ត្ 

 ២. ជលពុជនាគ ោគច្ក្ើត្ក្បុងគភ ៌

 ៣. សំច្សទជនាគ ោគច្ក្ើត្ពីច្ញើសម្ក្ាល 

 ៤. ឱបបាត្ិកនាគ ោគច្ក្ើត្ច្ឡើងធឯំង  

កន្ន្ែងណកើតមាន្ ២ គ ឺៈ 
 ១. ជលជនាគ  ោគច្ក្ើត្ក្បុងទឹក្ 
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 ២. ថលជនាគ  ោគច្ក្ើត្ច្លើច្គ្នក្ 

នាគន្ែកណែញជា ២ ប្បណេទគ ឺៈ 
 ១. ោមរូបីនាគ  ោគម្ដលច្សពនវូកាមគណុ 

 ២. អោមរូបីនាគ ោគម្ដលមិនច្សពនវូកាមគណុ 

នាគប្តលប់ណេទណោយណេតុ ៥ យ ៉ាង 
 សត្ឝោគម្ដលមានឫទនិច្លចើន អាចនិមយតិ្ខវួនជាមនសុសបាន

ប៉ុម្នថរបូនិមយតិ្ច្ោះ មនិអាចតាំងច្ៅរហូត្បានច្ទ នឹងលត្ូវលត្លប់

ជាោគដចូច្ដើមវញិ ច្បើសទិត្ក្បុងច្ហត្ ុ៥ យ៉ាងច្នះគៈឺ 

 ១. បដិសនធោិច្ល ក្បុងខណៈបដសិននិ 

 ២. ត្ចជហនោច្ល ក្បុងច្ពលសក្សំណក្ 

 ៣. សហជាត្ិយា ច្មថនុោច្ល ក្បងុច្ពលច្សពច្មថនុធមយ 

ជាមយួោគមីានជាត្ចិ្សយើគ្នប  

 ៤. វសិាឝដឋនចិ្ទ្តាកមនោច្ល  ក្បុងច្ពលច្ដក្លក់្គ្នយ នសត្ ិ

 ៥. ចតុ្ិោច្ល ក្បុងច្ពលស្ដវ ប់ ។ 

នាគន្ែលប្គុឌអាែចាប់បាន្មាន្ 
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ក្បុងក្ចំ្ណើត្ ៤ យ៉ាងច្ោះ ឱបបាត្កិ្ៈក្ចំ្ណើត្ លបច្សើរជាង

ច្គ បោធ ប់មក្ សំច្សទជៈ ជលមភុជៈ និង អណឍ ជៈ ។ 

 លគុឌទ្ធំងច្ោះ កាលច្បើឆ្មបចាប់ អាចឆ្មបបានម្ត្ពួក្ោគ

ម្ដលមានក្ចំ្ណើត្ទ្ធបជាងខវួន ឬច្សយើនឹងខវួនប៉ុច្ណាត ះ មនិអាច

ឆ្មបពួក្ោគម្ដលមានក្ចំ្ណើត្ខភស់ជាងខវួនបានច្ទ ។ 

នាគ ៧ ពួកន្ែលប្គុឌចាប់មិន្បាន្ 
 ១. ោគមានជាត្ខិភស់ជាងខវួន 

 ២. ោគក្មភលអសសត្រ (ជាច្សោបត្)ី 

 ៣. ោគធត្រដឌ (ជាច្សឋចោគ) 

 ៤. ោគម្ដលច្ៅក្បុងមហាសមលុទសត្ថសីទនថរ 

 ៥. ោគម្ដលច្ៅច្លើម្ផនដ ី

 ៦. ោគម្ដលច្ៅនឹងភប ំ

 ៧. ោគម្ដលច្ៅក្បុងវមិាន 

 សត្ឝោគមានអាយុមនិច្ទេត្ទ្ធត់្ ោគខវះមានអាយុម្វង 

ោគខវះមានអាយុខវី ។ 
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សត្វកិននរ 
 ក្បុងអដឌក្ថាភោិវ ត្យិជាត្ក្ ច្ោក្ច្ោលថា កិននរា  នាម  
ឧទកភីរុោ  ច្ោនតិ ។  ធមយតា ក្និបរទ្ធំងឡាយ ជាសត្ឝខាវ ចទឹក្ ។ សត្ឝ

លបច្ភទច្នះមានរបូរាងលសច្ដេងមនសុសម្ត្មានស្ដវ បនិងក្នធុយ ។ 

កិន្នរ មាន្ ៧ ពួកគ ឺៈ 
១. ច្ទវក្និបរ ២. ចនធក្និបរ ៣. ទមុក្និបរ ៤. ឌណឍ មាណក្និបរ 

៥. ច្កានត្ក្និបរ   ៦. សក្ណុក្និបរ  ៧. ក្ណត បាវរុណក្និបរ ។ 

សត្វសីហៈមាន ៤ របច្ភទ 
 ១. ត្ិណសហី មានសមផុរលបច្ផះ សីុត្ណិជាត្ជិាអាហារ 

 ២. ោឡសហី មានសមផុរច្មយ  សីុត្ណិជាត្ជិាអាហារ 

 ៣. បណឌុសហី មានសមផុរច្លឿងចាស់ សីុស្ដច់ជាអាហារ 

 ៤. ច្កសរសហី មានសមផុរលក្ហមខវះ សខវះ, ជាសីហៈមាន

សំណំុច្ក្សរលាស្ដា ត្និងមានអំណាចជាងសីហៈដនទនិងសត្ឝដនទ

ច្ៅថា “ច្សឋចសត្ឝ ឬ រាជសីហ៍” សីុស្ដច់ជាអាហារ ។ 
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កន្ន្ែងរស់ណៅរបស់សតវសីេឺៈ 
 ច្ក្សរសីហៈច្នះ មានមាឌធបំ៉ុនលក្បី រស់ច្ៅក្បុងរអាង ៥ 

ក្ម្នវងគ ឺ រអាងមាស, រអាងលបាក់្, រអាងម្ក្វមណី, រអាងច្ពលជ, 

រអាងមច្ោសិោ ក្បុងម្ដនដនីននលពហិមោនថម្ត្ប៉ុច្ណាត ះ ។ សីហៈ 

៣ លបច្ភទច្ផសងច្ទេត្ រស់ច្ៅក្បុងនលពហិមាល័យ ឬក្បុងនលពធចំ្លៅ

ក៏្មាន ។ សីហៈមានអាយុ ចាប់ពី ២០០ ច្ៅ ៣០០ ឆ្មប ំ ។ 

សត្វរគុឌ 
 បណាឋ សត្ឝស្ដវ បទ្ធំងអស់ លគុឌជាសត្ឝធជំាងច្គបងាស់, ពួក្

ោរស់ច្ៅក្បុងនលពរកាជាន់ទី ២ ននភបសិំច្នរ ុ។ ច្សឋចលគុឌមានកាយ

ខភស់ ១៥០ ច្យាជន៍, ស្ដវ បមាេ ងលបម្វង ៥០ ច្យាជន៍, ក្នធុយលបម្វង 

៦០ ច្យាជន៍, ក្លបម្វង ៣០ ច្យាជន៍, រងឝះមាត់្លបម្វង ៩ ច្យាជន៍, 

ច្ជើងលបម្វង ១២ ច្យាជន៍ ។ ច្ពលច្សឋចលគុឌក្ពុំងច្ហើ រ អំណាច

ននការទទះស្ដវ បទ្ធំង ២ បានបច្ងកើត្ជាខរល់ខាវ ំងផ្លត់្ច្ៅចមាង យ 

៧០០ ច្ៅ ៨០០ ច្យាជន៍ ។ ធមយតា លគុឌសីុោគជាអាហារ ។ 
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សត្វដំរ ី
ដើរមីាន ១០ លត្ក្លូច្ផសង   គ្នប  គៈឺ 

១. ោឡវកហត្ថិ ដើរពីណ៌ច្មយ ធមយតា 

២. គច្ងយាយហត្ថិ ដើរចី្ក្ើត្ច្ៅោលទំោបទច្នវគ គ្  

៣. បណឌរហត្ថិ  ដើរពីណ៌សដចូភបនំក្ោស 

៤. ត្មពហត្ថ ិ  ដើរពីណ៌លក្ហម 

៥. បងិលហត្ថិ  ដើរពីណ៌ទងម់្ដង 

៦. គនធហត្ថ ិ  ដើរពីណ៌ដចូច្ដើមលក្ស្ដប  មានក្វនិលក្អូប 

៧. មងលហត្ថិ  ដើរពីណ៌ច្ខេវដចូផ្លក អញ្ជ័ ន មានដើច្ណើ រលា 

៨. ច្ហមហត្ថ ិ  ដើរពីណ៌មាស 

៩. ឧច្បាសថហត្ថិ ដើរចីលូ (ក្បុងសគ គ្ ម) ច្ហើយត្សូ៊នឹងសលត្ូវ  

១០. ឆទទនតហត្ថិ  ដើរមី្ដលមានភវុក្ ៦ ពណ៌ ។ 

ច្របៀបច្ធៀបកមា្ៅាំង្ 
 ក្មាវ ំងបុរស ១០  ោក់្ = ក្មាវ ំងដើរកីាឡវក្ៈ ១ 

 ក្មាវ ំងដើរកីាឡវក្ៈ ១០ = ក្មាវ ំងដើរគីច្ងគយរៈ ១ 

 ក្មាវ ំងដើរគីច្ងគយរ ១០  = ក្មាវ ំងដើរបីណឍ រៈ ១ 
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 ក្មាវ ំងដើរបីណឍ រៈ ១០  = ក្មាវ ំងដើរតី្មភៈ ១ 

ក្មាវ ំងដើរតី្មភៈ ១០  = ក្មាវ ំងដើរបីិងគលៈ ១ 

 ក្មាវ ំងដើរបីិងគលៈ ១០  = ក្មាវ ំងដើរគីននៈ ១ 

ក្មាវ ំងដើរគីននៈ ១០  = ក្មាវ ំងដើរមីងគល ១ 

ក្មាវ ំងដើរមីងគល ១០  = ក្មាវ ំងដើរចី្ហមៈ ១ 

ក្មាវ ំងដើរចី្ហមៈ ១០  = ក្មាវ ំងដើរឧីច្បាសថ ១ 

ក្មាវ ំងដើរឧីច្បាសថ ១០  = ក្មាវ ំងដើរឆីទធនថ ១ 

- ោក្រថា “ក្មាវ ំងបុរស” បានដល់ បុរសធមយតា 

- ោក្រថា “ដើរកីាឡវក្ៈ” បានដល់ ដើរធីមយតា 

ដចូ្ចបះក្មាវ ំងកាយរបស់លពះត្ថាគត្ ១ អងគ ច្សយើនឹងក្មាវ ំង

ដើរកីាឡវក្ៈ ១០.០០០.០០០.០០០ (មួយោន់ច្កាដ)ិ ឬច្សយើនឹងក្មាវ ំង

បុរសធមយតា ១០០.០០០.០០០.០០០ (មយួមុនឺច្កាដោិក់្) ។ 

ត្ិរច្ឆៅនភូមិ ចប់ 
♦♦♦♦♦♦ 
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សុគតិ្ភូមិ 
 សុគត្ ិមានអត្ទថា ដើច្ណើ រលបលពឹត្ថច្ៅច្ោយលា ច្លោះជាទី

ទទលួនវូសមផត្ថចិ្លចើនយ៉ាង និងជាទីម្ដលសត្ឝគបផីច្ៅដល់គគឺបផី

ច្ក្ើត្ ។ មក្ពី  ស ុ+ គត្ ិ ; សុ ម្លបថា លា,  គត្ិ ម្លបថា ដើច្ណើ រច្ៅ

ច្ក្ើត្ននសត្ឝ ឬ ភមូជិាទីលបលពឹត្ថច្ៅ ។ 

 ក្បុងច្នត្ថអិដឌក្ថា មានវចនត្ទៈ ថា :  

 សុនទរា  គត្ ិ = សុគត្ិ  ដើច្ណើ រច្ៅននសត្ឝច្ោយលា ( មាន

ច្សចក្ឋសុីខ ) ច្ យ្ ះថា សុគត្ ិ។ 

 រឯី សុគត្ភិមូ ិបានដល់ភមូទីិច្ក្ើត្ននសត្ឝម្ដលមានដើច្ណើ រ

ច្ៅច្ោយលា គមឺានច្សចក្ឋសុីខ និងសមផត្ថ ិជាទីគរួលបាថាប  ។ 

 ឯក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទភាគ៣ ោក្រថា សុគត្ ិជា ឥ. មក្

ពី សុ + គត្ ិ( គត្ ិ< គម + ត្ ិ; វ.ិ គមនំ > គត្ ិ) , ច្ោភណា  សុដឋុ  វា  
គត្ ិ> សគុត្ ិ ម្លបថា ដើច្ណើ រលា, ក្រិយិាច្ៅច្ោយលា ។ 

សុគត្ិមាន ២ យា ាង 
 ១. បដិបត្តិសគុត្ ិ ដើច្ណើ រននការលបលពឹត្ថអំច្ពើលា 

 ២. គត្សិុគត្ ិ   ដើច្ណើ រច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងទីម្ដលលា 
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បដិបត្តិសគុត្មិាន ២ គឺៈ 
 ១. អាគារិយបដិបត្តិសុគត្ ិ បានដល់ លគហសទ អបក្លបលពឹត្ថនវូ

សុចរតិ្ ច្ោយក្សុលក្មយ ។ 
 ២. អនាគារិយបដិបត្តសិុគត្ ិ   បានដល់  បពឝជតិ្ អបក្បដបិត្ថិ

គនទធរុៈ និងវបិសសោធរុៈ ។ 

គត្ិសុគត្ិមាន ២ គៈឺ 
 ១. អាគារិយគត្ិសុគត្ិ      លគហសទច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងទីម្ដលលា 

 ២. អនាគារយិគត្ិសុគត្ិ  បពឝជតិ្ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងទីម្ដលលា 

សុគត្ិភមូិមាន ៣ គ ឺ: 
 ១. ោមសគុត្ិភូម ិ មាន ៧ ភមូិ 

 ២. រូបាវចរភមូិ  មាន ១៦ ភមូ ិ

 ៣. អរូបាវចរភូម ិ មាន ៤ ភមូិ 

I. ោមសុគត្ភិូមិ 
 កាមសុគត្ ិមានអត្ទថា សុគត្មិ្ដលលបលពឹត្ថច្ៅជាមយួនឹង

កាមត្ណាា  ។ កាមសុគត្ចិ្ោះឯងជាភមូ ិច្លោះដចូ្ចាប ះ ច្ទើបច្ យ្ ះ

ថា កាមសុគត្ភិមូិ បានដល់ ភមូមិ្ដលលបលពឹត្ថច្ៅច្ោយកាម-
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ត្ណាា  គថឺាសត្ឝទ្ធំងឡាយរម្មងចងច់្ឃើញរបូ, ស្ដឋ ប់សំច្ឡង,   ចង់

ហិត្ក្វនិ,  ដងឹរស,  និងចងោ់ល់លត្ូវសមពសស ។  ខណៈបានច្ឃើញ

របូជាច្ដើមច្ហើយ ក៏្ញុាំងចតិ្ថឲ្រជាប់សាិត្ចោំក់្ ក្បុងរបូជាច្ដើម

ច្ោះច្ោយអំណាចត្ណាា  ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 ោមសហចរិោ  សុគត្ ិ = ោមសុគត្ិ  ម្លបថា សុគត្ ិ ម្ដល

ច្ក្ើត្លពមច្ោយកាមត្ណាា  ច្ យ្ ះថា កាមសុគត្ ិ។ 

កាមសុគត្ភិមូមិាន ៧ គ ឺមនសុសភមូ ិ១  ច្ទវភមូ ិ៦ ។ 

មនុសាឝភូម ិ
 មនសុស ជាសត្ឝវចិ្សសមយួលបច្ភទ ច្លោះជាអបក្មានចតិ្ថ

ឧលក្ដិឌច្ោយគណុទ្ធំងឡាយមាន សត្ ិ សូរភាព និងលពហយចរយ-

ោស ជាច្ដើម ។ 

មនសុសភមូិ សំច្ៅ ទីច្ៅអាលស័យរបស់មនសុសទ្ធំងឡាយ 

ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 មនុសាានំ  ភមូីត្ិ = មនសុាឝភូមិ  ទីច្ៅអាលស័យ របស់មនសុស

ទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា មនសុសភមូ ិ។  ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា : 
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 មនុសាាន ំ  និវាោ = មនុសាា  ភមូជិាទីច្ៅ របស់មនសុស

ទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា មនសុា (ក្បុងភមូចិត្កុ្កៈច្នះ) ។ 
 អធបិាយ : ម្ផនដជីាទីរស់ច្ៅរបស់មនសុស ម្ចក្ច្ចញជា 

៤ ទឝីបធ ំ ម្ដលតាំងច្ៅក្បុងទិសទ្ធំង ៤ ននច្សឋចភបសិំច្នរ។ុ ក្បុងទឝីប

ធ ំ១ មានទឝីបត្ចូ ៥០០ ជាបរោិរច្ៅព័ទនជុើវញិ ។ ដចូ្ចបះ ទឝីបត្ចូ   

ទ្ធំងអស់មាន ២.០០០ ទឝីប ។ 

ទវីបធំទ្ំង ៤  
 ១. បុពវវិច្ទហទវីប ២. អបរច្គាយានទវីប (១) 
 ៣. ជមពូទវីប  ៤. ឧត្តរកុរុទវបី 

អធិបាាយថា 
១. បុពវវិច្ទហទវីប សទិត្ច្ៅទិសខាងច្ក្ើត្ននភបសិំច្នរ ុ។ មាន 

នផធ ១០.០០០ ច្យាជន៍(២) មានច្ដើមច្លចសលបចាំទឝីប។ មនសុសម្ដល

ច្ៅក្បុងទឝីបច្នះមានសមផុរកាយ-ស និងមានសណាឌ ននផធមខុមលូ

                                                            

១ -ក្ម្នវងខវះថា អមរច្គ្នយានទឝីប ម្ត្ជាោក្រច្ៅកាវ យ ។ វចោនលុក្មម្ខយរ 
២-ក្បុងអភធិមយអបក្លគូអុំ-ជា ថាមានទំហំ ៧.០០០ ច្យាជន៍, ចមំ្ណក្ក្បុងក្បផក្ថា

ថា បុពឝវចិ្ទហទឝីប និងអបរច្គ្នយានទឝីប មានទំហំ ២.០០០ ច្យាជន៍ដចូ្ចបះវញិ ។ 
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ដចូអឌណចគនធ (ចណិំត្ច្ោក្ម្ខ) និងមានអាយុ ៧០០ ឆ្មប ំ ។ មនសុស

ក្បុងទឝីបច្នះមនិលំបាក្ច្នឿយហត់្ច្ោយច្ធឝើក្សិក្មយ ោណិជជក្មយ

ច្ឡើយ ច្លោះមានលបាស្ដទ ១ វចិលិត្ច្ោយម្ក្វ៧លបការក្មភស់ ១៥

ច្យាជន៍ អាចឲ្រសច្លមចត្លមូវការរបស់មនសុសលគប់យ៉ាង ។ 

២. អបរច្គាយានទវីប  សទិត្ច្ៅទិសខាងលិចននភបសិំច្នរ ុ ។ 

មាននផធ ៧.០០០ ច្យាជន៍, មានច្ដើមក្ធមភលបចាំទឝីប ។ មនសុសម្ដល

ច្ៅក្បុងទឝីបច្នះមានសណាឌ ននផធមខុ ដចូលពះចគនធច្ពញវង ់ និងមាន

អាយុ ៥០០ ឆ្មប ំ ។ មនិក្ងឝល់ច្ោយក្សិក្មយនិងោណិជជក្មយច្ឡើយ 

ច្លោះមានដងួម្ក្វ អាចឲ្រសច្លមចច្សចក្ឋលីបាថាប លគប់យ៉ាង ។ 

៣. ជមពូទវបី សទិត្ច្ៅទិសខាងត្ផូង ននភបសិំច្នរ ុ ។ មាននផធ 

១០.០០០ ច្យាជន៍, មានច្ដើមលពីងលបចាំទឝីប, (សូមផីស្ដទ នតាវត្ថងិស 

ស្ដទ នអសុរ និងស្ដទ នអវចីនិរក្ ក៏្មានទំហំប៉ុនគ្នប ) ។ មនសុសម្ដល

អាលស័យក្បងុទឝីបច្នះមានសណាឌ ននផធមខុដចូពងមាន់, មានអាយុ

មនិឋិត្ច្ថរ សមយ័ណាមនសុសច្លចើនច្ោយគណុធម ៌សមយ័ច្ោះ 

អាយុក៏្ចច្លមើនច្ឡើងរហូត្ដល់ ១ អសច្ងេយរឆ្មប ំ ប៉ុម្នថសមយ័ណា 

គណុធមធ៌្លវ ក់្ចះុ សមយ័ច្ោះ អាយុក៏្ថយចះុបនថិចមឋង   មក្ច្ៅ
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លត្មឹ១០ ឆ្មប ំ។ ការរស់ច្ៅ ពឹងម្ផាក្ច្លើវស័ិយក្សិក្មយ ោណិជជក្មយ 

ច្គ្នរក្េក្មយ និងច្សោក្មយច្ផសង   ជាច្ដើម ។ 

ក្បុងបិដក្ច្លខ ១៨ លត្ង ់ ចក្កវត្ថសូិលត្  លពះអងគសម្មឋងថា 

ត្ច្ៅសមយ័ខាងមខុ មនសុសមានអាយុ១០ឆ្មប ំ, ពួក្ោងក្មុារកិា

មានអាយុ៥ឆ្មប ំ លយមនឹងឲ្រមានបឋី, ច្ពលច្ោះ រសដល៏បច្សើរ ននទឹក្

ច្ោះថាវ  ទឹក្ច្ោះខាប់ ច្លបង ទឹក្ឃយុំ ទឹក្អំច្ៅ អំបិល នឹងបាត់្ច្ៅ 

ពួក្មនសុសយក្ច្មយ ម្គលលក្ជាអាហារ ។ ក៏្សមយ័ច្ោះឯង

ក្សុលក្មយបថទ្ធំង ១០ នឹងស្ដបសូនរច្ៅលគប់អច្នវើ ឯអក្សុល-

ក្មយបថទ្ធំង ១០ នឹងចច្លមើនច្ឡើង, មយ៉ងច្ទេត្ ជនទំ្ធងឡាយណា

មនិច្គ្នរពមាតាបិតា មនិច្គ្នរពសមណលោហយណ៍ មនិច្កាត្ម្លក្ង

បុគគលជាចផងក្បុងលត្ក្លូ ជនទំ្ធងច្ោះនឹងជាអបក្គរួច្គបជូាផង គរួ

សរច្សើរផង។ កាលច្ោះមនសុសទ្ធំងឡាយ មនិច្គ្នរពច្កាត្ម្លក្ង

ក្បុងមាតាបិតា មាឋ យមងី មាឋ យធ ំ និង ភរយិារបស់លគូអាចាររច្ឡើយ 

ពួក្ច្គច្ៅលចឡូក្លចឡំគ្នប ដចូ ពម្ព មាន់ លជូក្ ម្ឆក ចចក្ ដចូ្ចាប ះ ។ 

ច្លើសពីច្នះច្ទេត្ កាលមនសុសមានអាយុ១០ឆ្មប ំ ចតិ្ថរបស់

ពួក្ច្គមានគនំុំ ពយបាទ និងច្សចក្ឋលីបទសូឋដច៏្ក្វែវកាវ ច្ហើយលបាថាប
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សមាវ ប់គ្នប នឹងគ្នប  រោងក្នូនឹងមាឋ យ ឪពុក្និងក្នូ បងបាូនលបុសនិង

បងបាូនលសី ច្លបេបដចូចតិ្ថលោនលមឹគ ច្ពលបានច្ឃើញលមគឹដចូ្ចាប ះ  

ក្បុងកាលច្ោះឯង សត្ទនថរក្បផ ( ក្បផវោិសច្ោយច្លគឿងសគស្ដឋ  -

វធុ) នឹងច្ក្ើត្មានច្ឡើងអស់៧នថង, មនសុសទ្ធំងច្ោះសមាគ ល់គ្នប ដចូ

ជាសត្ឝលមគឹច្ហើយផ្លឋ ច់ជវីតិ្គ្នប ច្ៅវញិច្ៅមក្ ច្ោយសគស្ដឋ ដម៏តុ្

កាវ  ។ វត្ទអុឝី ម្ដលមនសុសទ្ធំងច្ោះចាប់បានច្ៅក្បុងនដ សូមផីម្ត្

សវឹក្ច្មយ  ក៏្នឹងកាវ យច្ៅជាអាវធុទ្ធំងអស់។ លំោប់ច្ោះ ពួក្សត្ឝ

ខវះមនិលបាថាប ច្ធឝើដចូ្ចាប ះ ក៏្ោំគ្នប ច្គចពួនចលូកាន់ទីដលំ៏បាក្មាន

ច្មយ សាត្ នលពសាត្ ឆវងសធឹង ឬចលូញក្ភប ំច្ហើយយក្ច្មើមនិង

ម្ផវនលពជាអាហារ, លុះនថង៧ច្ោះក្នវងច្ៅ ច្ទើបសត្ឝអមាលច្ោះ

ច្ចញអំពីនលពភបវំញិ ច្ហើយឱបគ្នប ច្ៅវញិច្ៅមក្ និងមានបរចិ្ទវៈ 

ចចំ្ោះពួក្សត្ឝនិងញាត្មិ្ដលស្ដវ ប់ច្ៅដច៏្លចើន រចួក៏្ោំគ្នប តាំងចតិ្ថ

លបលពឹត្ថក្សុលធមច៌្ឡើងវញិ មានច្វេរចាក្សមាវ ប់សត្ឝជាច្ដើម ។ 

សត្ឝទ្ធំងច្ោះ ក៏្ចច្លមើនអាយុ និងពណ៌សមផុរច្ឡើងច្ទឝដង តាម 

លំោប់ គកឺ្នូរបស់ពួក្មនសុសម្ដលមានអាយុ ១០ ឆ្មប ំក៏្លត្លប់

ច្ៅជាមានអាយុ ២០ ឆ្មប ំច្ឡើងវញិ រហូត្ដល់មនសុសមានអាយុ ៨ 
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មុនឺឆ្មប ំ ។ ក្បុងជមភូទឝីបច្នះសឋុក្សឋមមធទំោូយ ច្ពញច្ោយមនសុស

ដចូអវចីនិរក្ មានលសុក្ និគម រាជធ្លនី ត្ គ្នប មយួរយៈមាន់ច្ហើ រ

ធ្លវ ក់្។ សមយ័ច្ោះ មានច្សឋចចលក្ពត្ថមិយួអងគោមថា សងេៈ ច្ក្ើត្

ច្ឡើងក្បុងច្ក្ត្មុត្រីាជធ្លនី និងជាសមយ័ម្ដលលពះ ពុទនច្មច្ត្ថយរៈ 

ច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងច្ោក្ ។ ច្លកាយមក្លពះបាទសងេៈច្ោះ លះបងរ់ាជ-

សមផត្ថចិលូកាន់ផបួស ក្បុងសមាប ក់្លពះពុទនអងគច្ោះនិងបានច្ធឝើឲ្រ

ជាក់្ចាស់នវូអនតុ្ថរធម៌ ជាទីបំផតុ្ននលពហយចាររ ។ គរួដងឹថាលពះ

ពុទនទ្ធំងឡាយមនិច្ក្ើត្ក្បុងសមយ័មនសុសមានអាយុចច្លមើនច្ទ ។ 

 ៤. ឧត្តរកុរទុវីប ច្ៅទិសខាងច្ជើងននភបសិំច្នរ ុ ។ មាននផធ 

៨.០០០ ច្យាជន៍, មានច្ដើមក្បផលពឹក្សលបចាំទឝីប។ មនសុសម្ដលរស់

ច្ៅក្បុងទឝីបច្នះ មានសណាឌ ននផធមខុរាងជាបួនលជុង (ដចូតាំង) និង

មានអាយុ ១.០០០ ឆ្មប ំ, មានគណុសមផត្ថ ិ៣ លបការគៈឺ 

 ១. មនិលបកាន់លទពរសមផត្ថ ិទ្ធស្ដ ទ្ធសី ជារបស់ខវួន 

 ២. មនិហួងម្ហង បុលត្ ភរយិា ស្ដឝ ម ីថាជារបស់ខវួន 

 ៣. មានអាយុម្វងដល់ ១.០០០ ឆ្មប ំជានិចច 
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 មនសុសក្បុងទឝីបច្នះ មានរបូរាងស្ដា ត្ លបាសចាក្ច្ទ្ធស ៦

លបការ, ម្សផក្មនិលជវីលជួញ សក់្មនិសកូវ ច្លោះមនិលត្ូវជរា

ច្បេត្ច្បេន, មានសររីៈស្ដឝ ហាប់ ក្មាវ ំងមាំមួន មានពយយាម និង

មានភាពលសស់បស់ជានិចច, មានវយ័តាំងច្ៅលសច្ដេងច្ទវតាជាន់

តាវត្ថងិស, ច្បើលសីមានវយ័ ១៦ ឆ្មប ជំានិចច ច្បើបុរសមានវយ័ ២៥ ឆ្មប ំ

ជានិចច រហូត្ដល់ស្ដវ ប់ ។ មយ៉ងច្ទេត្ មនិមានទកុ្េក្ងឝល់ក្បុងការ

ម្សឝងរក្អាហារច្ោយច្ធឝើម្លសចមាក រ ឬលក់្ដចូជាច្ដើមច្ទ ច្លោះ

មានច្ដើមលសូវស្ដលីម្ផវច្ចញជាអងករបរសុិទនស្ដា ត្ មានក្វនិលក្អូប 

គ្នយ នក្នធក់្ឬអ ក្ ម ។ បានឮថា ទឝីបច្ោះមានម្ផនថយម្ដលមានពនវឺ

ជានិចច, ច្ពលលត្ូវការបរចិ្ភាគ មនសុសពួក្ច្ោះក៏្យក្ឆ្មប ំងបាយ

ោក់្ច្លើថយច្ោះ ច្ហើយច្ចញក្ច្ៅឋ ចមានិឲ្រកាវ យជាបាយបាន, ពួក្

ច្គបរចិ្ភាគបាយម្ត្មយ៉ង គ្នយ នមាូបច្ទ ច្លោះថាបាយច្ោះមានរស

ឆ្មង ញ់ជាទីច្ពញចតិ្ថ ពួក្ច្គម្ចក្គ្នប បរចិ្ភាគ គ្នយ នច្សចក្ឋកី្ណំាញ់

ច្ឡើយ, សូមផីលពះពុទន លពះបច្ចចក្ពុទន និងអបក្មានឫទនិច្លចើនក៏្បាន

ច្ៅបិណឍ បាត្ក្បុងទឝីបច្ោះម្ដរ ។ មយ៉ងច្ទេត្ មនសុសទ្ធំងច្ោះមនិ 

ច្ក្ើត្ច្រាគ្នអឝី   ច្ទ សូមផីអនថរាយទ្ធំងឡាយម្ដលច្ក្ើត្អំពីលត្ជាក់្ 
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ច្ៅឋ  និងសត្ឝពិស សត្ឝស្ដហាវ ក៏្មនិមាន ។ មនសុសទ្ធំងច្ោះ

លបក្បច្ោយឧបធសិមផត្ថ ិ គមឺានអ គ្ វយវៈច្ពញច្លញ, គសឋីនិង

បុរសរមួស ឝ្ សគ្នប  ច្ោយត្ច្លមក្ក្បុងកាម ម្ត្ក្បុង ៧ នថងប៉ុច្ណាត ះ 

ត្ពីច្ោះរស់ច្ៅធមយតាដចូអបក្លបាសចាក្រាគៈ ។ គសឋីតាំងគភ ៌ ៧ 

នថងលបសូត្បុលត្,  ក្នូច្ក្ើត្មក្បាន ៧ នថង ច្ចះច្ដើរ ច្ចះរត់្ , ពួក្ច្គ

បំច្ៅក្នូច្ោយទឹក្ច្ោះម្ដលច្ចញពីលមាមនដ ។ 

 ជាពិច្សស ក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីបច្ោះ មានច្ដើមក្លផលពឹក្ស អាច

ឲ្រសច្លមចច្សចក្ឋលីបាថាប លគប់យ៉ាង  ច្បើលត្ូវការច្ោយអាភរណៈ

ជាច្ដើម ក៏្ោំគ្នប ច្ៅយក្ពីច្ដើមច្ឈើច្ោះ ។ ច្បើមានមនសុសស្ដវ ប់ 

ពួក្ច្គមនិយំច្ស្ដក្ច្ទ ច្ហើយយក្សពច្ោះច្ៅច្ចាល, ភាវ មច្ោះ

នឹងមានសត្ឝស្ដវ បទ្ធំងឡាយោំយក្ច្ៅកាន់ទឝីបដនទ ច្លោះដចូ្ចាប ះ

ស្ដទ នទីច្ោះ គ្នយ ននលពសយស្ដន ឬទីច្ស្ដយ ក្ច្លគ្នក្ច្ឡើយ ។ល។ 

 មនសុសក្បុងទឝីបច្នះ ម្ត្ងរក្ាសីល ៥ ជានិចច, បោធ ប់ពីស្ដវ ប់ 

រម្មងច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងច្ទវច្ោក្ជាលបាក្ដ ។ ដចូក្បុងស្ដរត្ទទីបនីដកីា

សម្មឋងទកុ្ថា : 

 គត្ិបិ  និពវោឍា  មច្ោ  សច្គច្យវ  និពវត្តនតិ ។ 
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 មានច្សចក្ឋថីា មនសុសពួក្ច្នះច្លកាយពីស្ដវ ប់ រម្មងច្ៅ

ច្ក្ើត្ក្បុងច្ទវច្ោក្ លុះច្វោចតុ្ចិាក្ច្ទវច្ោក្ច្ហើយ អាចនឹង

ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងអបាយភមូិ ៤ ឬក្បុងមនសុសភមូនិនទឝីបណាមយួ ឬច្ៅ

ច្ក្ើត្ក្បុងភមូិដនទតាមអំណាចក្មយក៏្មាន ម្ត្មនិច្ៅកាន់អបាយភមូិ

ច្ឡើយ បោធ ប់ពីចតុ្ចិាក្មនសុសឧត្ថរក្រុចុ្ោះ ។ 

ច្ក្ណឍ អាយុននមនសុសម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងទឝីបទ្ធំង ៤ ច្នះមាន

មក្ក្បុងសំយុត្ថនិកាយ អដឌក្ថា ថា : 

 ជមពូទីបវាសនីំ  អាយុបាបមាណំ   នត្ថ,ិ  បុពវវិច្ទោនំ  សត្តវសាឝ -
សោយុោ,  អបរច្គាយានវាសីនំ  បចចវសាឝសោយុោ,  ឧត្តរកុរុវាសីន ំ 
វសាឝសហសាាយុោ  ច្ត្សំ  ច្ត្ស ំ បរតិ្តទីបវា  សនីមាបិ  ត្ទនុគត្ិោល ។ 
 ក្បុងមនសុសភមូចិ្នះ បំណងយក្ម្ត្មនសុសម្ដលច្ក្ើត្ក្បុង

ជមភូទឝីប ច្ោយ មខុន័យ (ន័យលត្ង)់, ម្ត្ច្ោយ សទិសូបចារន័យ 

(ន័យអម) បានដល់មនសុសក្បុងទឝីបទ្ធំង ៣ ច្ផសងច្ទេត្ ។ 

 អាចាររទ្ធំងឡាយច្ោលថា សូមផីមុខរបស់ពួក្មនសុស

ទ្ធំងឡាយ ច្ៅក្បុងទឝីបជាបរោិរក៏្ដចូនឹងមខុមនសុសននទឝីបច្ោះម្ដរ

ច្លោះទឝីបច្ោះ មានសណាឌ នម្បបច្ោះ ដចូ្ចបះ ។ 
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លកណៈមនសុាឝជមពូទវបី 
 គណុសមផត្ថរិបស់មនសុសជមភូទឝីប មានសម្មឋងទកុ្ជាច្លចើន

ន័យតាមវចនត្ទៈដចូត្ច្ៅច្នះគ ឺ: 

 ១. មច្នា  ឧសាឝនតំ  ឯច្ត្សនតិ = មនសុាា 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយច្ យ្ ះថា មនសុស ច្លោះមានចតិ្ថខភស់ និង

កាវ ហាន ។  

 ច្សចក្ឋថីា ចតិ្ថមនសុសជមភូទឝីបច្ោះ កាវ ហានទំ្ធងម្ផបក្លានិង

ម្ផបក្អាលក្ក់្, ច្បើខាងលា គអឺាចបានជា្នោភបីុគគល រហូត្

បានលតាស់ដងឹជាលពះពុទន ។ ចមំ្ណក្ខាងម្ផបក្អាលក្ក់្ច្ោះ អាចច្ធឝើ

នវូអនថរយិក្មយ ៥ មានមាត្ឃុាត្ ជាច្ដើម  ។ 

 ២. ោរណាោរណំ  មនត្ិ  ជានាត្ីត្ិ = មនចុ្សាា 
 សត្ឝច្ យ្ ះថា មនសុស ច្លោះមានច្សចក្ឋយីល់ដងឹក្បុង

ច្ហត្មុ្ដលគរួ និងមនិគរួ ។ 

 ច្សចក្ឋថីា មនសុសជមភូទឝីប រម្មងអាចម្សឝងរក្ច្ហត្ផុលនន

ធមទ៌្ធំងឡាយបានច្ោយចចំ្ោះ ដចូជា ការច្ឃើញ ច្ក្ើត្ច្ឡើង

ច្លោះអាលស័យចក្េុបផស្ដទ ប៉ះនឹងរបូារមយណ៍ជាច្ដើម រហូត្លបចក្ស
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ននោមរបូតាមច្សចក្ឋពិីត្ ច្ោយអាលស័យមានការយល់ចាស់

ក្បុងច្ហត្មុ្ដលគរួនិងមិនគរួច្ោះឯង ។ 

 ៣. អោណានត្ថំ  មនត្ិ  ជានាត្ីត្ិ = មនចុ្សាា 
 សត្ឝច្ យ្ ះថា  មនសុស  ច្លោះដងឹនវូវត្ទុម្ដលមានលបច្យា-

ជន៍ និងឥត្លបច្យាជន៍ ។ 

 ច្សចក្ឋថីា បណាឋ វត្ទុទ្ធងំឡាយម្ដលសត្ឝបានទទលួ ច្ទ្ធះ 

ជាទីច្ពញចតិ្ថក្ឋ ី មនិច្ពញចតិ្ថក្ឋ ី រម្មងច្ក្ើត្ពីការច្ធឝើ ការនិយាយ 

ការគតិ្ របស់សត្ឝទ្ធំងឡាយច្ោះឯង ។ 

 មនសុសជមភូទឝីប រម្មងយល់ដងឹក្បុងច្ហត្មុានលបច្យាជន៍និង

ឥត្លបច្យាជន៍យ៉ាងច្នះថា ច្បើច្យើងច្ធឝើ និយាយ និងគតិ្ក្បុងផវូវ

អាលក្ក់្ ច្ោះច្យើងនឹងទទលួផលម្ដលអាលក្ក់្ មនិជាលបច្យាជន៍ 

ម្ត្ច្បើច្យើងលបលពឹត្ថលាក្បុងទ្ធឝ រទ្ធំង ៣ ច្ោះច្យើងនឹងទទលួផលលា

ជាសុខ ជាទីច្ពញចតិ្ថ និងមានលបច្យាជន៍ អាចឲ្រផលជាទិដឌធមយិ-

ក្ត្ទលបច្យាជន៍ ឬសមផរាយិក្ត្ទលបច្យាជន៍  ឬបរមត្ទលបច្យាជន៍ ។ 

 ៤. កសុលាកសុលំ  មនត្ិ  ជានាត្ីត្ិ = មនុច្សាា 
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 សត្ឝច្ យ្ ះថា មនសុស ច្លោះស្ដគ ល់នវូអំច្ពើជាក្សុល និង 

អក្សុល ។ 

 ច្សចក្ឋយីល់ដងឹថា អំច្ពើណាម្ដលជាប់ច្ោយការច្ោភ

លន់ ការខឹងច្លកាធ និងច្សចក្ឋលីងងវ់ច្ងឝង ច្នះជាអំច្ពើអាលក្ក់្ ជា

អក្សុល, ប៉ុម្នថអំច្ពើណាម្ដលបុគគលច្ធឝើ ច្ោយភាពមនិច្ោភ-

លន់ មិនខឹងច្លកាធ និងច្ោយមានបញ្ជដ  ច្ហើយអាចយល់ដងឹក្បុង

ក្សុោក្សុលក្មយបានយ៉ាងលា ។ 

 ៥. មនុច្នា  អបចាងាត្ី = មនុសាា 
 សត្ឝទ្ធំងឡាយច្ យ្ ះថា មនសុស ច្លោះជាក្នូច្ៅរបស់

លពះបាទ មន ុ។ (មត្រិបស់អបក្ច្វយយក្រណ៍បាលីសំគសកឹត្) 

 មានច្រឿងត្ណំាលថា សមយ័ច្ដើមក្បផ ក្បុងសមយ័កាល

ម្ដលសត្ឝបរចិ្ភាគលសវូស្ដលី ច្លកាយពីបានម្ចក្លពំខណឍ លសូវ

ស្ដលីគ្នប , ច្វោមយួមានសត្ឝមាប ក់្ មានជាត្ជិាអបក្ច្ឡះច្ឡាះ បាន

ោក់្ទកុ្ចមំ្ណក្របស់ខវួន ច្ហើយលួចចមំ្ណក្របស់អបក្ដនទ ២

ដង ខវះ ៣ ដងខវះ សត្ឝច្ោះលត្ូវសត្ឝដនទ សឋីបច្ោធ ស និងទះត្ប់

ច្ោយនដខវះ ច្ចាលច្ោយដុើដខីវះ ោយនឹងដើបងខវះ ។ ច្ពលច្ោះ
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ការលួចលទពរច្គ ការត្ះិច្ដេល ការនិយាយក្ហុក្ និងការោក់្

អាជាញ ក៏្លបាក្ដច្ឡើង ។ លគ្នច្ោះ ពួក្សត្ឝទ្ធំងច្ោះ មក្លបជុើគ្នប  

ច្ហើយត្ាូញម្ត្ារចចំ្ោះការច្ក្ើត្ច្ឡើង ននអក្សុលធមដ៌ោ៏មក្ទ្ធំង

ច្ោះ ច្ទើបោំគ្នប ចលូច្ៅរក្សត្ឝមាប ក់្ ម្ដលមានរបូលា គរួរមលិ

ច្មើល គរួលជះថាវ  និងមានស័ក្ឋធិជំាងពួក្សត្ឝដនទ(១) ច្ហើយបាន

ច្លើក្សត្ឝច្ោះឲ្រជយួច្មើលការ ោក់្អាជាញ  ដល់សត្ឝណាម្ដល

មានច្ទ្ធស  សឹមពួក្សត្ឝដនទជនូលសូវស្ដលីទ្ធំងឡាយ ។ សត្ឝ

ច្ោះច្ យ្ ះថា មហាសមយត្ៈ ច្លោះមហាជនបានសនយត្ ។ សត្ឝ

ច្ោះជាអធបិត្នីនម្លស ច្ទើបមានច្ យ្ ះថា ខត្ថយិៈ (ក្សលត្) ។ សត្ឝ

ច្ោះញុាំងសត្ឝទ្ធំងឡាយដនទ ឲ្រច្ពញចតិ្ថច្ោយធម ៌ ច្ទើបបាន

ច្ យ្ ះថា រាជា (ច្សឋច)។ លពះអងគលគប់លគងម្ផនដចី្នះលបក្បច្ោយ

ធម ៌តាមលក្តឹ្រលក្មចាប់បញ្ដត្ថ ិបានញំុាងពួក្លបជាឲ្រតាំងច្ៅក្បុង

សុចរតិ្ធម ៌ គ្នយ នបទច្លយើសច្ឡើយ ដចូបុលត្លាទ្ធំងឡាយ លបលពឹត្ថ

                                                            

១ អដឌក្ថា គលឺពះបរមច្ោធសិត្ឝននច្យើង , ពិស្ដឋ រក្បុងអគគញ្ដសូលត្  បិ.១៨ ។ 
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ច្ៅក្បុងឱោទននបិតា, ច្ហត្ចុ្នះច្ទើបបានច្ យ្ ះថា មនសុស ច្លោះ

ជាបុលត្របស់លពះបាទ មន ុដចូ្ចបះឯង ។ 

 ចមំ្ណក្ក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទ ភាគ  ៣  ោក្រថា មនសុស 

ជាបុំ. មក្ពី មន + ឧសាឝ ;  វ.ិ  មច្នា   ឧច្សាា   ឧសាឝច្នាទា   អសាាត្ិ  > 
មនុច្សាា  ម្លបថា ជនអបក្មានចតិ្ថខភស់ ។  និងមយ៉ងច្ទេត្ថា :  

ហិោហិត្ំ  មនត្ិ  ជានាត្ីត្ិ > មនុច្សាា  ម្លបថា ជនអបក្ដងឹនវូអំច្ពើ

ម្ដលមានលបច្យាជន៍ និងអំច្ពើមនិមានលបច្យាជន៍ ។ 

 ទ្ធំងអស់ច្នះជាអត្ទន័យរបស់ោក្រថា “មនសុស” ប៉ុម្នថជាក់្

ម្សឋង មនសុសទ្ធំងឡាយ មនិសុទនម្ត្លបក្បច្ោយលក្េណសមផត្ថិ

ដចូច្ោលមក្ច្ទ គមឺានការលបលពឹត្ថច្ផសង គ្នប  ដចូ្ចបះច្ហើយច្ទើបច្គ

ម្បងម្ចក្មនសុសជា៥លបច្ភទគ ឺមនសុសច្នរយិច្កា, មនសុសច្បច្តា, 

មនសុសត្រិចាឆ ច្ោ, មនសុសមនចុ្សសៃ និង មនសុសច្ទច្ោ ។ 

គុណសមាបត្តិ ៣ យា ាង  
    * មនសុសក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប ខភងខ់ភស់ហួសជាងពួក្ច្ទវតាជាន់

តាវត្ថងិស និងពួក្មនសុសក្បុជមភូទឝីបច្ោយស្ដទ ន ៣ យ៉ាងគៈឺ 
១.  អមមា មនិមានច្សចក្ឋអីនធះស្ដ 
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២. អបរិគោ មនិមានច្សចក្ឋហួីងម្ហង 

៣. និយោយុោ  វចិ្សសភុច្នា  មានអាយុច្ទេង មានក្ចំ្ណើត្

ដវ៏ចិ្សស  

    * ពួក្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ខភងខ់ភស់ហួស ពួក្មនសុសក្បុងឧត្ថរ-

ក្រុទុឝីប និងពួក្មនសុសក្បុងជមភូទឝីប ច្ោយស្ដទ ន ៣ យ៉ាងគៈឺ 

១. ទិច្ពវន អាយុនា មានអាយុជាទិពឝ 

២. ទិច្ពវន  វច្ណណន មានសមផុរជាទិពឝ 

៣. ទិច្ពវន  សុច្ខន មានច្សចក្ឋសុីខជាទិពឝ ។ 

    * មនសុសក្បុងជមភូទឝីបមានគណុសមផត្ថពិិច្សសជាងពួក្មនសុស

ក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប និងពួក្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ច្ោយស្ដទ ន ៣ យ៉ាងគ ឺ

 ១. សុរា  មានច្សចក្ឋចី្ក្វែវកាវ  ។ មាន ២ ម្ផបក្គៈឺ 

 ក្. ម្ផបក្លា : ច្ចះច្ធឝើទ្ធន រក្ាសីល ចច្លមើនភាវោ រហូត្

បានសច្លមចជាលពះពុទន លពះបច្ចចក្ពុទន អគគស្ដវក័្ លពះអរយិ-

បុគគល  ជាចលក្ពត្ថរិាជ  ជា្នោភ ីនិង អភញិ្ជដ ោភ ី ។ 
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 ខ. ម្ផបក្អាលក្ក់្ :  អាចច្ធឝើបញ្ចច្វរា និងរហូត្ហ៊ានច្ធឝើដល់

អនថរយិក្មយ ៥ មានសមាវ ប់មាតាជាច្ដើម ។ (ចចំ្ោះសត្ឝក្បុងទឝីប ៣ 

ដនទច្ទេត្ មនិច្ក្វែវកាវ ក្បុងក្មយទ្ធំងពីរម្ផបក្ច្នះច្ទ) ។ 

 ២. សត្ិមច្នាឍា  មានស្ដយ រត្ខីាជ ប់ខជួន  

 ៣. អធិរពហមចរិយវាោ មានការបំច្ពញលពហយចរយិធមដ៌៏

វចិ្សស គអឺាចបួសបាន និងសច្លមចគណុវចិ្សស។ (ឋានសូរត្ បិ.៤៩) 

អំពីចរកវាល 
ក្បុងចលក្ោឡច្យើងច្នះ មានបច្ណាឋ យ និងទទឹង លបម្វង

១.២០៣.៤៥០ ( ១ោន ២ម្សន ៣ោន់ ៤៥០)ច្យាជន៍(១) មាន

បរមិណឍ លជុើវញិ ៣.៩១០.៣៥០ (បីោន លបាំបួនម្សន មួយមុនឺ 

បីរយហាសិប) ច្យាជន៍ ។ 

ក្លមាស់ម្ផនដកី្បុងចលក្ោឡច្នះមាន ២៤០.០០០ (ពីរម្សន

បួនមុនឺ) ច្យាជន៍ ។ ោក់្ក្ណាឋ លខាងច្លើ ជាបំសុបឋវកី្លមាស់

                                                            

១- មយួ ច្យាជន៍ = ៤ គ្នវតុ្, ១ គ្នវតុ្ = ៨០ ឧសភៈ, ១ ឧសភៈ = ២៥ ពយម, 

ដចូ្ចបះគ ឺ១ ច្យាជន៍ = ៨ ោន់ពយម ។  
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១២០.០០០ (មយួម្សនពីរមុនឺ)ច្យាជន៍, ោក់្ក្ណាឋ លខាងច្លកាម 

ជាសិោបឋវ ីក្លមាស់ ១២០.០០០ (មយួម្សន ពីរមុនឺ)ច្យាជន៍។ 

មានទឹក្លទម្ផនដ ី ក្លមាស់ ៤៨០.០០០ (បួនម្សន លបាំបីមុនឺ) 

ច្យាជន៍, ខរល់លទពីច្លកាមទឹក្ក្លមាស់ ៩៦០.០០០ (លបាំបួនម្សន 

លបាំមយួមុនឺ) ច្យាជន៍, ត្ពីច្ោះច្ៅ ជាសុញ្ជដ កាស ។  

ភនំសិច្នរុ (១) 
សិច្នរជុាភបមំយួធបំំផតុ្ក្បុងចលក្ោលច្យើងច្នះ មានក្មភស់ 

៨៤.០០០ (លបាំបីមុនឺ បួនោន់) ច្យាជន៍, ចាក់្ឫសលិចចះុច្ៅក្បុង

សមលុទលបម្វងដចូគ្នប  ។ ខាងច្លើក្ពូំលភបជំាភមូិននស្ដទ នតាវត្ថងិស ។ 

មានភប ំ៣ ទល់លទពីច្លកាម ច្ៅថា ភបនំលត្ក្ដូ ។ ម្ផបក្ទ្ធំង ៤ ទិស

ននភបគំទិឺសខាងច្ក្ើត្សុទនម្ត្លបាក់្, ទិសខាងលិចសុទនម្ត្ម្ក្វផលិក្

ទិសខាងត្ផូងសុទនម្ត្ម្ក្វមរក្ត្, និងទិសខាងច្ជើងសុទនម្ត្មាស ។ 

                                                            

១- ភបចំ្នះមានច្ យ្ ះច្លចើនយ៉ាងគ ឺសិច្នរ,ុ សុច្មរ,ុ ច្មរ,ុ ត្ទិិោធរ,សុរគរិ,ី សុរាលទិ

និង សុរាលស័យ ។ វចោនលុក្មម្ខយរ 
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ដចូ្ចបះទឹក្សមលុទក្ឋ ីអាកាសក្ឋ ី ច្ដើមឬសវឹក្ច្ឈើក្ឋ ី ច្ៅក្បុងទិសណា 

មានពណ៌តាមទិសច្ោះ   ។  

ចាប់ពីោក់្ក្ណាឋ លភបចំះុដល់មហាសមុលទមានជច្ណឋ ើ រព័ទន 

៥ ជាន់, ជាន់ទី ១ ច្ៅច្លកាមនផធទឹក្ ជាលំច្ៅច្សឋចោគ, ជាន់ទី ២

ជាលំច្ៅច្សឋចលគុឌ, ជាន់ទី៣ ជាលំច្ៅពួក្ក្មុមណឍ , ជាន់ទី ៤ ជា

លំច្ៅពួក្យក្ស និងជាន់ទី ៥ ជាលំច្ៅច្សឋចចត្ចុ្ោក្បាល ។ 

ភនំសត្តបរិភណឌ 
បោធ ប់ពីភបសិំច្នរមុក្ មានភបសំត្ថបរភិណឍ  ៧ ជាន់ច្ទេត្គៈឺ 

១. យុគននរ ក្មភស់ ៤២.០០០ ច្យាជន៍ 

២. ឥសិននរ ក្មភស់ ២១.០០០ ច្យាជន៍ 

៣. ក្រវកិ្ ក្មភស់ ១០.៥០០ ច្យាជន៍ 

៤. សុទសសនៈ ក្មភស់ ៥.២៥០ ច្យាជន៍ 

៥. ច្នមនិនរ ក្មភស់ ២.៦២៥ ច្យាជន៍ 

៦. វនិត្ក្ៈ ក្មភស់ ១.៣១២ ច្យាជន៍ក្នវះ 

៧.អសសក្ណត  ក្មភស់ ៦៥៦ ច្យាជន៍ ោក់្ក្ណាឋ លក្នវះ ។  
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បញ្ជជ ក់្ : លត្ងោ់ក្រថា “ ច្យាជន៍ក្នវះ ” ឬ “ច្យាជន៍ោក់្ 

ក្ណាឋ លក្នវះ ” ច្នះមានមក្ ក្បុងក្បផក្ថា ម្ត្ក្បុងច្សេវច្ៅច្ផសង

មនិមានោក្រ “ក្នវះឬ ោក់្ក្ណាឋ លក្នវះ ” ច្ទ មានលត្មឹម្ត្ក្មភស់

គតិ្ជា “ច្យាជន៍” ម្ត្ប៉ុច្ណាត ះ ។ 

ភបទំ្ធំង ៧ ច្នះ សុទនម្ត្ជាភបទិំពឝ វចិលិត្ច្ៅច្ោយរត្នៈច្ផសង 

មានមាសជាច្ដើម និងជាស្ដទ នទីរបស់ចាត្មុយហារាជកិ្ច្ទវតា , មាន

ឫសលិចចះុច្ៅច្លកាមច្សយើនឹងក្មភស់ សទិត្ច្ៅព័ទនជុើវញិភបសិំច្នរ ុ

ចមាង យពីភបមំយួច្ៅភបមំយួ លបម្វងច្សយើនឹងក្មភស់ភបចំ្ោះ , ចាប់ពីភបំ

សិច្នរមុក្ដល់ចច្ោវ ះភបទំ្ធំង ៧ សុទនម្ត្មហាសមលុទគ្នយ នសរនស

ច្ យ្ ះ សីទនថរ (សូមផីច្រាមច្កាង ក្មយួ ក៏្មនិអាចអម្ណឋ ត្បាន) ។ 

ភនំហិមព្នត 
 ហិមោនថជាភបធំមំយួម្ដលមានទឹក្សច្នសើម មក្ពីោក្រថា

ហិម + ព្នត ; ហិម ម្លបថា  “ទឹក្សច្នសើម”, ព្នត  មក្ពី វនត ុបចចយ័ 

ម្លបថា “មាន” ; វនតុ > វនត , ម្ខយរច្លបើ វ > ព, ព > ព្ = ហិមព្នត ។ 

 សពឝនថងច្នះច្លចឮច្ យ្ ះក្បុងសក្លច្ោក្ថា ហិមាល័យ 

ឬ ហិមាលយា (Himalayas) មក្ពី ហិម “ទឹក្សច្នសើម”, + អាលយ 
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“លំច្ៅ ” = ហិមាល័យ  “លំច្ៅននទឹក្សច្នសើម ”។ មយ៉ងច្ទេត្តាម

ការសិក្ាម្ផបក្ភមូសិ្ដគសឋបចចុបផនប ច្គច្ៅច្ យ្ ះភបចំ្នះថា Mount 

Everest ជាភបមំ្ដលខភស់ជាងច្គ គ ឺ ៨.៨៤៨ ម្មល៉ត្, បច្ណាឋ យ

លបម្វង ២.៤០០ គឡីូម្មល៉ត្, ក្បុងទំហំ ៥៩៥.០០០ គម២ ច្ហើយជាប់

នឹងលបច្ទស ៥ គ ឺប៊ូតាន់, ចនិ, ឥណាឍ , ច្នប៉ាល់ និង ប៉ាគសី្ដទ ន ។ 

 ក្បុងគមភរីលពះពុទនស្ដសោលបាប់ថា ភបំហិមោនថមានក្មភស់ 

៥០០ ច្យាជន៍ ជាភបលំបក្បច្ោយថយសុទន មានទទឹង និងបច្ណាឋ យ 

៣.០០០ ច្យាជន៍ លបោប់ច្ោយក្ពូំល ៨៤.០០០ ក្ពូំល ម្ដល

មានក្ពូំលសុទសសនក្ដូ និងចលិត្ក្ដូ ជាច្ដើម ។ 

 មយ៉ងច្ទេត្ ភបហិំមោនថមានម្ខសទឹក្ ៥០០ ម្ខស ម្ដលហូរ

ច្ោយជុើវញិ ជាក្ម្នវងម្ដលមានលសះធតំាំងច្ៅ ៧ គ ឺ អច្ោត្ត្ថ, 

ក្ណត មណុឍ , រថការ, ឆទធនថ, ក្ណុាល, សីហបផបាត្ និង មណាឍ ក្នីិ

លសះនីមយួ  មានទទឹង បច្ណាឋ យ និង ជច្លៅ ៥០ ច្យាជន៍, មាន

បរមិណឍ លជុើវញិ ១៥០ ច្យាជន៍ ។ បណាឋ លសះទ្ធំងច្ោះ 

អច្ោត្ត្ថលសះ ព័ទនជុើវញិច្ោយភប ំ ៥ គ ឺ សុទសសនក្ដូ , ចលិត្ក្ដូ, 

កាឡក្ដូ, គននមាទន៍, និង ភបនំក្ោស ។ ភបទំ្ធំង ៥ ច្នះមានក្មភស់ 
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២០០ច្យាជន៍ដចូគ្នប , មានលក្េណៈច្កាងខាងក្បុងដចូស្ដវ បប៉ាក្កា,

ភបសុំទសសនៈ សុទនម្ត្មាស, ភបចំលិត្ក្ដូ សុទនម្ត្រត្នៈទ្ធំងពួង, ភបកំា-

ឡក្ដូសុទនម្ត្ច្ដើមអញ្ជ័ ន, ភបគំននមាទន៍មានពណ៌ដចូសម្ណឋ ក្ច្ខេវ

ច្ពញច្ោយក្វនិលក្អូប ១០ យ៉ាង មានក្វនិខវឹមចនធន៍ជាច្ដើម ។ ច្ៅ

ម្ផបក្ ១ ននភបគំននមាទន៍ ច្ យ្ ះថា ននធមលូក្ៈ ជាទីច្ៅអាលស័យនន

លពះបច្ចចក្ពុទន, លត្ងច់្នះមានរអាង ៣ គរឺអាងមាស, រអាងម្ក្វ

មណី និង រអាងលបាក់្ ។ ភបនំក្ោស សុទនម្ត្លបាក់្ ។ អាចាររ

ទ្ធំងឡាយច្ោលថា ភបទំ្ធំងច្នះតាំងច្ៅច្ោយអានភុាពននច្ទពនិង

ោគ ។ មយ៉ងច្ទេត្ បណាឋ ទច្នវទ្ធំងឡាយម្ដលហូរក្បុងត្បំន់ទ្ធំង

ច្ោះ ម្ខសទឹក្ទ្ធំងច្ោះ  រម្មងហូរច្ៅកាន់អច្ោត្ត្ថលសះ ម្ត្មយួ ។ 

អច្ោត្ត្ថលសះមានទឹក្ថាវ ស្ដា ត្ដចូម្ក្វផលិក្ មានក្ពំងដ់ល៏ាវចិលិត្

ច្ោយរត្នៈ ជាទីលសងន់នលពះពុទន លពះបច្ចចក្ពុទន លពះខីណាលសព 

ឬតាបសឫសីអបក្មានឫទនិ និងជាសួនសលមាប់ច្លងក្ឡីារបស់ពួក្

ច្ទវតា និងយក្សជាច្ដើម ។ 

 មានទច្នវ ៤ ម្ខស ហូរច្ចញពីលសះច្នះ ក្បុងទិសទ្ធំង ៤, ច្ៅ

លចាំងទច្នវមានសត្ឝ សីហៈ ដើរ ី ច្សះ និង ច្គ្ន ជាច្លចើនរស់ច្ៅ ។ 
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ទច្នវម្ដលហូរចាក់្មក្ទិសខាងត្ផូង ម្ចក្ច្ចញជា ៥ មហានទីគ ឺ

គ គ្ , យមោុ, អចរិវត្,ី សរភ,ូ និង មហី ។ ចមំ្ណក្ក្បុងទី ១២

ច្យាជន៍លត្ងក់្ណាឋ លលសះឆទធនថ មានទឹក្ថាវ ដចូដុើម្ក្វមណី បោធ ប់

ពីច្ោះមាននលពឈូក្សសុទន ឈូក្ច្ខេវ នលពលពលិត្លក្ហម 

លពលិត្ច្ខេវ ឈូក្លក្ហម ឈូក្ស និងក្មុទុ។ ត្ពីច្ោះមាននលព

ោយគ្នប ចលមុះ មានលសូវស្ដលី និងគមុភច្ឈើត្ចូ  ១០ លបច្ភទមាន

ក្វនិលក្អូបនិងមានពណ៌ច្ផសង , ម្ដលនលពទ្ធំងច្នះដះុច្ឡាមព័ទនជុើ

វញិច្រេងលំោប់ គ្នប  ១ ច្យាជន៍ ។ បោធ ប់ពីច្ោះមាននលពសម្ណឋ ក្

រាជមាសត្ចូធ ំ និងសម្ណឋ ក្ច្ខេវ ច្ហើយជាបនថបោធ ប់គ្នប មាននលព

តាសក់្ច្លទើង ច្ពភ  ច្ឃាវ ក្ លត្ឡាច នលពអំច្ៅ (ច្ដើមប៉ុនច្ដើមស្ដវ ) 

នលពច្ចក្ (ម្ផវប៉ុនភវុក្ដើរ)ី នលពរាំង នលពខបុរ (ម្ផវប៉នុោង) នលពស្ដឝ យ 

នលពអមភលិ នលពខឝិត្ នលពសឋុក្ធោំយគ្នប  និងនលពឫសសី ។ ចចំ្ោះ

នលពឫសសីមានភប៧ំច្ឡាមព័ទនគ ឺចលុវកាឡ, មហាកាឡ, ឧទក្បសស, 

ចនធបសស, សុរយិបសស, មណីបសស, និង សុវណត បសស ។ សុវណត -

បសសបព៌ត្មានក្មភស់៧ច្យាជន៍ ព័ទនជុើវញិលសះឆទធនថដចូក្ណាឋ ប់

មាត់្បាលត្និងមានពណ៌ដចូមាស ។ ចមំ្ណក្ភបចំ្លៅច្នះមានក្មភស់
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៦ ច្យាជន៍ខវះ។ល។ ១ ច្យាជន៍ខវះ តាមលំោប់ ។ ម្ផបក្ឦស្ដននន

លសះច្នះមានច្ដើមនលជធខំភស់ ១៣ ច្យាជន៍ ម្បក្ម្មក្ស្ដខាច្ចញ

ច្ៅមាេ ង   លបម្វង ៦ ច្យាជន៍, ច្ចញច្ៅច្លើក៏្ដចូគ្នប , មានឫស

៨.០០០ (លបាំបីោន់) ធ្លវ ក់្ចះុលសលូនស្ដា ត្ដចូម្ក្វមណី ។ រឯីច្ៅ

បចឆមិទិសននឆទធនថលសះ លត្ងសុ់វណត បព៌ត្ មានរអាងមាស ទំហំ 

១២ ច្យាជន៍ជាទីច្ៅននច្សឋចដើរ ីនិងបរោិរ ៨.០០០ (លបាំបីោន់) ។ 

 ច្ៅចកំ្ណាឋ លលសះមណាឍ ក្នីិលបមាណ ១២ ច្យាជន៍ មាន

ទឹក្ថាវ ដចូម្ក្វផលិក្, ត្ពីច្ោះមាននលពឈូក្ស-លក្ហម ។ល។ 

នលពអំច្ៅជាច្ដើម ដះុរាយតាមលំោប់គ្នប ក្នវះច្យាជន៍   ។ បោធ ប់

ពីនលពអំច្ៅមាននលពច្ចក្ ខបុរ ស្ដឝ យ លពីង ខឝិត្ និងមាននលពម្ផវច្ឈើ

ជាច្លចើនច្ទេត្ ។  

 ច្រឿងភបហិំមោនថច្នះ មានលក្េណៈពិច្សសច្លចើនជាអច្នក្

ម្ត្ក្បុងទីច្នះ ខញុំច្លើក្យក្ច្ោយសច្ងេបប៉ុច្ណាត ះ ។ 

មនុសៅសភូមិ ចប់ 

♦♦♦♦♦♦ 
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ច្ទវភូមិ 
 បចចហិ  ោមគុច្ណហិ  ទិពវនតិ  កីឡនតីត្ិ = ច្ទវា  អបក្ច្លង

ច្ភវើត្ច្ភវើន ក្បុងកាមគណុទ្ធំងឡាយ ៥ ច្ យ្ ះថា ច្ទវៈ ។ 
 ចមំ្ណក្ក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទភាគ ២ ោក្រថា ច្ទវៈ ជា បុំ.

មក្ពី ទិវ + ណ ; វ.ិ ទពិវនតិ  ោមគណុាទីហិ  កឡីនតីត្ិ > ច្ទវា ម្លបថា 

អបក្ច្លងច្ោយអារមយណ៍ មានកាមគណុជាច្ដើម (ច្ទវតា, ច្ភវែង) ។ 

ឯោក្រ ច្ទវតា ម្ដលច្យើងម្ត្ងនិយាយជាច្រឿយ ច្ោះ ជា ឥ. មក្

ពី ច្ទវ + ោ-ស.  វ.ិ ច្ទច្វា  ឯវ > ច្ទវោ  (ម្លបមានន័យដចូគ្នប  ) ។ 

ច្ទវោមាន ៣ របច្ភទ 
 ១. ឧបាបត្តិច្ទព   ច្ទវតាច្ោយក្ចំ្ណើត្ គចឺ្ក្ើត្ច្ោយផល

បុណរ (រមួទ្ធំងលពហយផង ) ។ 

 ២. សមមត្ិច្ទព   ច្ទវតាច្ោយសនយត្ ិ បានដល់លពះមហា-

ក្សលត្ លពះរាជនីិ លពះរាជឱរស ឬលពះរាជធតីា ជាច្ដើម ។ 

 ៣. វិសទុធិច្ទព   ច្ទវតាម្ដលបរសុិទន ផតុ្ចាក្ក្ចិ្លសជា

ច្លគឿងច្មហយទ្ធំងពួង បានដល់លពះអរហនថ ម្ត្មយ៉ង ។ 
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 មយ៉ងច្ទេត្ ក្បុងទីច្នះោក្រថា ច្ទវៈ ម្ដលម្លបថា អបក្ម្ដល

ច្ភវើត្ច្ភវើនក្បុងកាមគណុទ្ធំង ៥ ច្ោះ  ជាោក្រម្លបសំច្ៅយក្ម្ត្ 

ឧបផត្ថចិ្ទព ម្ត្ប៉ុច្ណាត ះ កាលនឹងយក្ច្ៅច្លបើក្បុង សមយត្ចិ្ទព និង 

វសុិទនិច្ទព មិនបានច្ឡើយ ។ 

ឧបាបត្តិច្ទពកនងុោមភូមិមាន ៦ ជាន់គឺៈ 
 ១. ចាត្ុមមោរាជិោ  ២. ោវត្តិងាា ៣. យាមា 
 ៤. ត្សុិោ  ៥. នមិាមានរត្ ី ៦. បរនមិមិត្វសវត្ត ី

១. ចាតុ្មមោរាជិោភូម ិ
ច្ទវតាទ្ធំងឡាយម្ដលច្ យ្ ះថា ចាត្មុយហារាជកិា ច្លោះ

អត្ទថា មានភក្ឋកី្បុងច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤ ឬថាច្ទពម្ដលច្ក្ើត្ក្បុង

ជាន់ចាត្មុយហារាជកិា ជាស្ដទ នទីច្ៅរបស់ច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤ ។  

ច្ទវភមូជិាន់ទី ១ ច្នះសទិត្ច្ៅោក់្ក្ណាឋ លភបសិំច្នរ ុ តាំង

ច្ៅច្លើក្ពូំលភបសំត្ថបរភិណឍ ទ្ធំង ៧ ព័ទនជុើវញិភបសិំច្នរ ុ បនថមក្

ដល់ម្ផនដរីបស់មនសុសច្ោក្ ។ ដចូវចនត្ទៈថា : 

 ចោឍាច្រា  មោរាជាច្នា = ចាត្មុោរាជានំ 
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 ច្ទវតា ៤ អងគ  ជាច្សឋចធ ំច្លើច្ទវតាទ្ធំងឡាយ  ច្ យ្ ះថា 

ចាត្មុហារាជ (ឬចាត្មុយហារាជ) ។ 

 ចាត្មុយហារាជ សំច្ៅដល់ ច្ទវតា ៤ អងគ អបក្ជាធ,ំ ច្សចក្ឋី

ថា ច្ទវតាទំ្ធងឡាយម្ដលច្ យ្ ះថា ចាត្មុយហារាជកិា ច្លោះអត្ទថា

មានភក្ឋភីាព (ច្ធឝើការលបណិប័ត្ន៍) ក្បុងច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤ ឬថា

ច្ទវតាម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងជាន់ចាត្មុយហារាជកិា ជាស្ដទ នទីច្ៅរបស់

ច្សឋចមហារាជទំ្ធង ៤ ច្ោះ ។  

ក្បុងបទ្ធនលុក្មធមយបទ ោក្រថា “ចាត្មុយហារាជកិ្ ” មក្ពី 

ចត្ុមមោរាជ + ណិក  ម្លបថា ច្ទវតាច្ៅក្បុងច្ទវច្ោក្ច្ យ្ ះ ចាត្ ុ-

មយហារាជកិ្ៈ ឬ ច្ យ្ ះ ចត្មុយហារាជៈ ។ 

ច្សដចចត្ុច្លាកបាលទ្ងំ ៤ 
 ក្បុងច្ទវភមូជិាន់ទី ១ ច្នះមានច្សឋចមហារាជ ៤ អងគ  ឬច្ៅ

ថា ច្សឋចចត្ចុ្ោក្បាល ជាអបក្លគប់លគងគ ឺ: 

 ១. ច្សដចធត្រដឋៈ  ច្ៅទិសខាងច្ក្ើត្ ននភបសិំច្នរ ុជាអបក្

លគប់លគងរក្ាពួក្គននពឝច្ទវតា ។ 
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 ២. ច្សដចវិរឡុហកៈ ច្ៅទិសខាងត្ផូង ននភបសិំច្នរ ុជាអបក្

លគប់លគងរក្ាពួក្ក្មុមណឍ ច្ទវតា ។ 

 ៣. ច្សដចវិរូបកៈ ច្ៅទិសខាងលិច ននភបសិំច្នរ ុជាអបក្ 

លគប់លគងរក្ាពួក្ោគច្ទវតា ។ 

 ៤. ច្សដចកចុ្វរៈ  ឬ ច្សដចច្វសាឝវ័ណ ច្ៅទិសខាងច្ជើងននភបំ

សិច្នរ ុជាអបក្លគប់លគងរក្ាពួក្យក្េច្ទវតា ។ 

 - វចោនលុក្មម្ខយរថា ោមច្ដើមច្ យ្ ះក្ចុ្វរៈ ប៉ុម្នថច្ោយ

ច្ហត្មុ្ដលលទងគ់ងច់្ៅក្បុងរាជធ្លនីច្ យ្ ះ វសិ្ដណា ច្ទើបមានោម

ថាច្វសសវណ័ផង, ច្គច្លចើនច្ៅថា លពះបាទច្វសសវណ័ក្ចុ្វររាជ ។ 

 ដចូបាលីសម្មឋងទកុ្ក្បុង មហាវគគ សុត្ថនថមហាដកីាថាៈ 

 បុរិមំ  ទសិំ  ធត្រច្ដ្ឋា  ទកិច្ណន  វរិុឡហច្ោ 
 បចេិច្មន  វិរូបច្ោខា  កុច្វច្រា  ឧត្តរំ  ទសិំ 
 ចោឍាច្រា  ច្ត្  មោរាជា  សមនាឍា  ចត្ចុ្រា  ទិោ ។ 

ច្សឋចធត្រដឌៈ ច្ៅខាងបុរមិទិស, ច្សឋចវរិឡុាក្ៈ ច្ៅខាង

ទក្េណិទិស, ច្សឋចវរិបូក្េៈ ច្ៅខាងបចឆមិទិស, ច្សឋចក្ចុ្វរៈ ច្ៅខាង
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ឧត្ថរទិស, ច្សឋចមហារាជទំ្ធង ៤ អងគច្ោះ ច្ៅក្បុងទិសទ្ធំង ៤

ច្ោយជុើវញិ (ភបសិំច្នរ ុ) ។ 

ក្បុងបរមត្ទទីបនី មហាដកីា សម្មឋងថា : 

 ត្ត្ថ  ធត្រច្ដ្ឋា  គនធព្រាន ំ  រាជា  ច្ោត្ិ ,  វិរុឡហច្ោ  កុមភណាឌានំ ,
វិរូបច្ោខា  នាគានំ,  កុច្វច្រា  យោខានំ ។ 

ម្លបថា : ច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤ អងគច្ោះ 

 លពះបាទធត្រដឌៈ ជាច្សឋចនន គននពឝទ្ធំងឡាយ 

 លពះបាទវរិឡុាក្ៈ ជាច្សឋចនន ក្មមណឍ ទ្ធំងឡាយ 

 លពះបាទវរិបូក្េៈ ជាច្សឋចនន ោគទ្ធំងឡាយ 

 លពះបាទក្ចុ្វរៈ  ជាច្សឋចនន យក្សទ្ធំងឡាយ ។ 

 ច្សឋចមហារាជទំ្ធង ៤ អងគច្នះ ជាអបក្រក្ាមនសុសច្ោក្

ផង ច្ទើបមានច្ យ្ ះថា “ច្សឋចចត្ចុ្ោក្បាល ”ដចូមានបាលីក្បុង 

ច្នត្ថ ិអដឌក្ថា ថា : 

 ច្លាកំ  បាច្លនតីត្ិ  ច្លាកបាច្លា  ចោឍាច្រា  មោរាជាច្នា ។ 
ច្ទវតាម្ដលជាអបក្រក្ាមនសុសច្ោក្  ច្ យ្ ះថា “ ច្ោក្ -

បាល ” បានដល់ច្សឋចមហារាជទំ្ធង ៤ អងគ ។ 
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 មានលពះបាលីសម្មឋងទកុ្ក្បុងច្នត្ថអិដឌក្ថា ថា : 

 ច្លាកយា  បន  ឥនទយមវរុណកុច្វរ  ច្លាកបាលាត្ ិ វទនតិ ។ 
អបក្ម្ដលចលូចតិ្ថក្បុងច្ោក្យិបផក្រណ៍ច្ោះ ច្ៅច្ទវតា

ច្ោក្បាលទំ្ធង ៤ អងគច្នះថា ឥនធៈ, យមៈ, វរណុៈ, ក្ចុ្វរៈ ។ 

ច្ទវភមូទីិ ១ ច្នះ មានទីតាំងោក់្ក្ណាឋ លភបសិំច្នរ ុ  គសឺទិត្

ច្លើក្ពូំលភបសំត្ថបរភិណឍ  ម្ដលច្ៅព័ទនជុើវញិសិច្នរបុព៌ត្ រហូត្

ដល់ម្ផនដរីបស់មនសុស,  មានអាណាច្ខត្ថផាយច្ចញច្ៅ ទល់

នឹងក្ណាឋ ប់ចលក្ោឡ ។ ឯភបសំត្ថបរភិណឍ ទ្ធំង ៧ ច្ោះគ ឺភបយុំគននរ 

ឥសិននរ, ក្រវកិ្, សុទសសនៈ, ច្នមនិនរ, វនិត្ក្ៈ, និង អសសក្ណត ៈ។  

មានសីត្នថមហាសមុលទ ច្ៅចច្ោវ ះភបទំ្ធំង ៧ ជាសមលុទទឹក្ថាវ ឥត្

សរនស មានទំហំ និងជច្លៅខាងក្បុងធនិំងច្លៅ ខាងច្លៅត្ចូនិង

រាក់្តាមលំោប់គ្នប  ។ ច្លកាមផតុ្ពីសត្ថបព៌ត្ច្ោះ ជាសមលុទទឹក្

នលប មានច្កាះធ ំ៤ តាងំច្ៅជុើវញិភបសិំច្នរ ុច្ៅថា មហាទឝីប ៤ ។ 

 ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 ចាត្ុមោរាជិោនំ  និវាោត្ិ = ចាត្ុមោរាជិោ ។ 
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 ទីច្ៅរបស់ច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤ លពមទ្ធងំច្ទវតាជាបរោិរ 

ច្ យ្ ះថា ចាត្មុយហារាជកិាភមូ ិ។ 

 ច្ទវតាទ្ធំងឡាយ ម្ដលច្ៅក្បុងជាន់ចាត្មុយហារាជកិា ទ្ធំង

អស់ជាបរោិរ ច្លកាមអំណាចននច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤, ច្ទវតាពួក្

ច្នះ ច្ទើបច្ យ្ ះថា ចាត្មុហារាជកិា ឬ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា ច្លោះ

ច្ហត្មុ្ដលច្ទវតាទ្ធំងច្នះ ច្ក្ើត្ក្បុងស្ដទ នទីរបស់ច្សឋចមហារាជ

ទំ្ធង ៤ លគប់លគង ច្ទើបច្ យ្ ះថា ចាត្មុយហារាជកិា ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

ចាត្ុមោរាច្ជ  វាសត្ិ = ចាត្ុមោរាជិោ ។ 
 ច្ទវតាទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា ចាត្មុយហារាជកិា ច្លោះច្ក្ើត្

ច្ឡើងក្បុងស្ដទ នទីម្ដលច្សឋចមហារាជទំ្ធង ៤ លគប់លគង ។ 

ច្គម្ចក្ច្ទវតាជាន់ច្នះជា ៣ លបច្ភទគ ឺ: 

១. ភុមមដឋច្ទវោ ច្ទវតាច្ៅច្លើម្ផនដ ី

២. រុកច្ទវោ  ច្ទវតាច្ៅតាមច្ដើមច្ឈើ 

៣.អាោសដឋច្ទវោ ច្ទវតាច្ៅក្បងុអាកាស 
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អធិបាាយថា 
១. ភមុយដឌច្ទវតា  បានដល់ច្ទវតាច្ៅតាមស្ដទ នទីច្ផសង   គ ឺ

ដចូជាម្ផនដ ី ភប ំសធឹង  ទច្នវ  មហាសមលុទ  ច្លកាមម្ផនដ ី តាមភមូិ

លសុក្ ផធះសំម្បង  ច្ខាវ ងទ្ធឝ រ  ច្ចត្យិ និង ស្ដោ ជាច្ដើម ។ មហា-

រាជទ្ធំង ៤ មានវមិានរបស់ខវួនច្ោយផ្លធ ល់, ឯច្ទវតាច្លៅពីច្នះ 

មានវមិានជារបស់ខវួនខវះ គ្នយ នវមិានច្ៅខវះ។ ដចូច្ទវតាច្ៅតាម

ផធះ និងសុ៊មទ្ធឝ រជាច្ដើម ច្បើច្ទវតាអងគណាច្ៅនឹង វត្ថ  ផធះ  ភប ំ សធឹង  

មហាសមុលទ ក៏្លបកាន់ស្ដទ នទីច្ោះ  ថាជាវមិានរបស់ខវួន ។ 

២. រកុ្េច្ទវតា បានដល់ច្ទវតាច្ៅតាមច្ដើមច្ឈើ មាន ២ 

ចពួំក្គ ឺពួក្ច្ទវតាម្ដលមានវមិានច្ៅច្លើច្ដើមច្ឈើ ម្មក្ច្ឈើ ១, 

និង ១ ពួក្ច្ទេត្ ច្ៅច្លើច្ដើមច្ឈើម្ត្គ្នយ នវមិាន , ដចូស្ដរត្ទទីបនី -

ដកីាសម្មឋងមក្ថា : 

រុកទិពវវិមាច្នត្ិ  ច  ោខដឋកវិមានំ  សនាថាយ  វុត្ត ំ រុកសាឝ  ឧបរិ  
និពវត្តំ  ហិ  វមិានរុកបដិពនធិោ  រុកវមិាននតិ  វុចចត្ិ  ោខដឋកវិមានំ  បន  
សពវោខសននិសាឝិត្ ំ ហោុរា  ត្ិដឋត្ិ ។ 
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រកុ្េទិពឝវមិានច្ោះ សំច្ៅយក្វមិានម្ដលតាំងច្ៅច្លើច្ដើម

ច្ឈើ, ម្មនពិត្ វមិានម្ដលលបាក្ដច្លើច្ដើមច្ឈើច្នះ ច្ៅថា រកុ្េ -

វមិាន ច្លោះច្ៅជាប់គ្នប នឹងច្ដើមច្ឈើ ចមំ្ណក្ស្ដខដឌក្វមិានច្ោះ 

ជាវមិានតាំងច្ៅច្លើម្មក្ននច្ដើមច្ឈើទចូ្ៅ ។ 

៣. អាកាសដឌច្ទវតា  ជាច្ទវតាច្ៅក្បុងអាកាស បានដល់

ពួក្ច្ទវតាម្ដលមានវមិាន ជាទីច្ៅរបស់ខវនួ ច្ោយចចំ្ោះក្បុង

អាកាសដចូ ចនធច្ទវបុលត្ជាច្ដើម ។ ខាងក្បុង និងខាងច្លៅវមិាន

ច្ោះសឹងលបក្បច្ោយរត្នៈ ៧ យ៉ាង ម្ដលវចិលិត្ពីក្សុលក្មយ 

មានម្ក្វមរក្ត្, ម្ក្វមកុាឋ , ម្ក្វលបោឡ, ម្ក្វមណី, ម្ក្វវជរី, លបាក់្ 

និង មាស ។ វមិាននីមយួ   មនិសុទនម្ត្លបក្បច្ោយរត្នៈទ្ធំង ៧ 

លបការច្ោះច្ទ  វមិានខវះលបក្បច្ោយរត្នៈ ២ យ៉ាង ,  ខវះ ៣ យ៉ាង   

ខវះ ៤ យ៉ាង, ខវះ ៥ យ៉ាង,  ខវះ ៦ យ៉ាង ឬ ខវះ ៧ យ៉ាង ច្ៅតាម

ក្មាវ ំងបុណរ ម្ដលខវួនបានស្ដងទកុ្មក្ ។ វមិានទ្ធំងច្ោះអម្ណឋ ត្

វលិវល់ក្បុងអាកាសជុើវញិភបសិំច្នរ ុ។ 

 ក្បុងធមយបទដឌក្ថា និង ពុទនវងសអដឌក្ថា សម្មឋងថា ច្ទវតា

ជាន់ចាត្មុហារាជកិា មាន ២ ពួក្គ ឺភមុយដឌច្ទវតា និង អាកាសដឌ-
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ច្ទវតា, ចមំ្ណក្រកុ្េច្ទវតាច្ោះ ចាត់្ចលូក្បុងពួក្ភមុយដឌច្ទវតា ដចូ

មានបាលីសម្មឋងថា “ ភូមិត្ច្ល  រុកគចេបពវោទីសុ  ភុមមដឋច្ទវោ ” ។ 

ពួក្ច្ទវតាខាងច្លកាមច្នះ ក៏្ច្ៅក្បុងជាន់ចាត្មុយហារាជកិា

និងលគប់លគងច្ោយមហារាជទ្ធំង ៤ ម្ដរគ ឺ: 

 ១. ខិណាឌាបច្ទ្សិក ច្ទវតាលត្ូវច្សចក្ឋចី្លងលបទសូឋ គថឺា

ច្លងក្ឡីារហូត្ច្ភវចច្ស្ដយអាហារ ច្ហើយស្ដវ ប់ 

 ២. មច្នាបច្ទ្សិក ច្ទវតាលត្ូវច្សចក្ឋចី្លកាធលបទសូឋ 

 ៣. សីត្វលាហក ច្ទវតាញុាំងអាកាសឲ្រលត្ជាក់្ 

 ៤. ឧណលវលាហក ច្ទវតាញុាំងអាកាសឲ្រច្ៅឋ  

 ៥. ចនទិមច្ទវបុត្ត ច្ទវតាច្ៅក្បងុលពះចគនធ 

 ៦. សុរិយច្ទវបុត្ត ច្ទវតាច្ៅក្បងុលពះអាទិត្រ 

ពួកច្ទវោចតិ្តោចោោវ 
 ក្បុងចាត្មុយហារាជកិាភមូចិ្នះ    ច្ទវតាម្ដមានអធយលស័យ

អាលក្ក់្ មានចតិ្ថកាចស្ដហាវ ៤ ពួក្គ ឺ: 

 ១. យច្ោខា  យកិន ី យក្សលបុស យក្សលសី 

 ២. គនធច្ព្រា  គនធពវ ី គននពឝលបុស គននពឝលសី 
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 ៣. កុមភច្ណាឌា កុមភណឌ ី ក្មុមណឍ លបុស ក្មុមណឍ លសី 

 ៤. នាច្គា  នាគី  ោគច្ យ្ ល ោគញី 

អធិបាាយថា 
១. យក្ស ជាច្ទវតាមយួលបច្ភទ ច្ពលខវះក៏្ច្ពញចតិ្ថ

ច្បេត្ច្បេនសត្ឝនរក្ ច្ទើបនិមយតិ្ខវួន ជាោយនិរយបាល ចះុច្ៅ

កាន់ឋាននរក្ ោយច្ធឝើបាបសត្ឝនរក្តាមលបាថាប  ។ ច្បើចងសីុ់សត្ឝ

នរក្ ក៏្និមយិត្ខវួនជាតាយ ត្យក្ស ជាម្ក្ាក្យក្ស ច្ហើយច្ដញចាប់សីុ

នវូសត្ឝនរក្ច្ោះ។ ច្ទវតាពួក្ច្នះច្ៅក្បុងការលគប់លគងរបស់ច្សឋច

ក្ចុ្វរៈ ឬ ច្សឋចច្វសសវណ័ ។ 

២. គននពឝ បានដល់ច្ទវតា ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងច្ដើមច្ឈើមានក្វនិ

លក្អូប ច្យើងម្ត្ងច្ៅថា ច្ទវតានលព, លោយលបចាំទកូ្ ឬ ជើោងផធះ, 

គននពឝច្ទវតាច្នះ រស់ច្ៅក្បុងច្ដើមច្ឈើច្ោះរហូត្ ច្ទ្ធះបចី្ដើមច្ឈើ

ច្ោះពុក្ផយុ ដលួរលំ ឬលត្ូវច្គកាប់យក្ច្ៅច្ធឝើសមាម រៈច្ផសង ដចូ

ជាក្ផូន ផធះ ស្ដោ វហិារ ឬច្លគឿងច្លបើលបាស់ណាមយួក្ឋ ីក៏្ច្ៅម្ត្

ក្បុងច្ឈើច្ោះដម្ដល (ចមំ្ណក្រកុ្េច្ទវតាច្បើច្ដើមច្ឈើច្ោះ ្ប់ឬ

លត្ូវច្គកាប់ ក៏្ផ្លវ ស់ច្ចញពីច្ដើមច្ឈើច្ោះ ច្ៅច្ដើមច្ឈើដនទ) ។  
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គនធពវមាន ១០ ពួក 
១. មូលគនធពវ  ច្ក្ើត្ច្ៅឫសច្ឈើ   ២. ោរគនធពវ  ច្ក្ើត្ច្ៅខវឹមច្ឈើ 

៣.ច្ផគុគនធពវ ច្ក្ើត្ក្បុងលស្ដយច្ឈើ ៤.ត្ចគនធពវ ច្ក្ើត្ច្ៅសមផក្ច្ឈើ 

៥. បបដិកគនធពវ ច្ក្ើត្ច្ៅលក្មរច្ឈើ  ៦. រសគនធពវ ច្ក្ើត្ក្បងុទឹក្លក្អូប 

៧. បណណគនធពវ ច្ក្ើត្ច្ៅសវឹក្ច្ឈើ   ៨. បុបផគនធពវ  ច្ក្ើត្ក្បុងផ្លក ច្ឈើ  

៩. ផលគនធពវ  ច្ក្ើត្ក្បុងម្ផវច្ឈើ  ១០. កនទគនធពវ  ច្ក្ើត្នឹងច្មើមច្ឈើ ។ 

ដចូ្ចបះផធះ ឬទកូ្ណាម្ដលពួក្គននពឝអាលស័យច្ៅ ច្ពលខវះ

ោប ា្ ញខវួនឲ្រច្យើងច្ឃើញ ច្ពលខវះមនិឲ្រច្ឃើញ ប៉ុម្នថបងកជា

ច្លគ្នះកាចច្ផសង   ដចូជាឈឺថាក ត់្ ឬច្ធឝើអនថរាយ ដល់លទពរសមផត្ថិ

របស់អបក្ោំច្ឈើច្ោះមក្ច្លបើលបាស់ឬច្ធឝើផធះសំម្បងជាច្ដើម ។ 

គននពឝខវះធ្លវ ប់ច្ធឝើក្មយអាលក្ក់្ក្បុងកាលមនុ ក៏្ច្ក្ើត្ក្បុងសររីៈ

របស់គសឋី ម្ដលគមភរីច្វទ ច្ៅថា ច្យាគនីិ ឬ ជណុាា  បានដល់ អាប 

ជាសត្ឝមានពនវឺ ម្ត្ងម្សឝងរក្អាហារក្បុងច្ពលយប់ស្ដង ត់្។ ច្ទវតា

ពួក្ច្នះ ច្ៅក្បុងការលគប់លគងរបស់ច្សឋចធត្រដឌៈ ។ 

 ៣. ក្មុមណឍ  ជាច្ទវតាមយួពួក្ ឬច្ៅថា រក្េសៈ ឬ រាក្ស័ស  

បានដល់ពួក្បិស្ដចខវះ ច្ៅតាមមាត់្ទឹក្ ឬដងនលព ម្ដលច្យើង
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ច្ៅថា អារក្សទឹក្, អារក្សនលព ឬច្ខាយ ចនលព មានរបូរាងក្ាលច្ោះ

ធ ំម្ភបក្ច្លេនលក្ហមម្ត្វ ។ មានោទីម្ថរក្ាសមផត្ថចិ្ផសង   ដចូជា 

នលព ទច្នវ លសះច្បាក្េរណី ឬភបមំ្ដលមានម្ក្វមណី និងច្ដើមច្ឈើ

មានស្ដឝ យច្ យ្ ះអពមនថរៈ ជាច្ដើម ។ ក្បុងអាណាច្ខត្ថម្ដលខវួនម្ថ

រក្ា ច្បើមានអបក្ណាចលូច្ៅក្បុងបរចិ្វណច្ោះ ក្មុមណឍ ច្ទវតាច្ោះ

នឹងច្បេត្ច្បេនឬចាប់សីុជាចណីំ ច្ោយគ្នយ នច្ទ្ធស ច្លោះបាន

ក្ណំត់្ទកុ្ច្ោយច្សឋចវរិឡុាក្ៈ ។ មយ៉ងច្ទេត្ ក៏្អាចជាោយនិរយ-

បាល ឬនិមយតិ្ខវួនជាម្ក្ាក្យក្ស ម្ឆកយក្ស តាយ ត្យក្ស ច្ៅច្ធឝើទកុ្េ

ច្ទ្ធសដល់សត្ឝនរក្ផងម្ដរ ។ ច្ទវតាពួក្ច្នះ ច្ៅក្បងុការលគប់ 

លគងរបស់ច្សឋចវរិឡុាក្ៈ ។ 

 ៤. ោគ  ជាសត្ឝមយ៉ង ម្ដលមានច្សចក្ឋសីបាយច្ោយ

ការច្លងក្មានថច្ផសង   និងមានវជិាជ ដចូច្វទមនថគ្នថាច្ផសង   ។ 

ច្ពលមក្កាន់មនសុសច្ោក្ ច្ពលខវះមក្រាងកាយជាោគ ច្ពល

ខវះកាឡាខវជួាមនសុស ឬជាម្ឆក ខាវ  រាជសីហ៍ ជាច្ដើម ។ ជាសត្ឝ

ម្ដលចលូចតិ្ថោក់្ទណឍ ក្មយពួក្សត្ឝនរក្ ដចូយក្សជាច្ដើមម្ដរ ។ 

ច្ទវតាពួក្ច្នះច្ៅក្បុងការលគប់លគងរបស់ច្សឋចវរិបូក្េៈ ។ 
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 ពួក្ច្ទវតាម្ដលកាចស្ដហាវទ្ធំង ៤ លបច្ភទច្នះ មនិម្មន

ចលូចតិ្ថច្បេត្ច្បេនម្ត្សត្ឝនរក្ប៉ុច្ណាត ះច្ទ សូមផីសត្ឝក្បុងពួក្

ជាមយួគ្នប  ក៏្ច្បេត្ច្បេនម្ដរ ដចូ្ចបះច្ហើយច្ទើបច្សឋចមហារាជទំ្ធង 

៤ បានចាត់្តាំងឲ្រលត្ួត្ច្មើល ក្ុឲំ្រវោិទច្បេត្ច្បេនគ្នប  ។ 

 ច្ទវតាជាន់ទី ១ ច្នះ ច្បើរាប់ពីម្ផនដមីនសុសច្ៅមានចមាង យ

ខភស់ ៤២.០០០ ច្យាជន៍,មានអាយុ ៥០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង ១ យប់ ១ នថង

ច្សយើនឹង ៥០ ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ៥០០ ឆ្មប ំទិពឝ លត្ូវជា ៩.០០០.០០០

(៩ ោន) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

ច្ត្ុមមហារាជិកាភូមិ ចប ់
............... 

 

២. ោវត្តិងាាភូមិ 
 តាវត្ថងិាភមូចិ្នះមាននផធលក្ឡា ១០.០០០ (មយួមុនឺ)ច្យាជន៍ 

តាំងច្ៅច្លើក្ពូំលភបសិំច្នរ ុ ក្មភស់ ៨៤.០០០ ច្យាជន៍, មានលពះ

ឥគនធជាអបក្លគប់លគង ។ ោក្រថា តាវត្ថងិស ឬតាវត្ថងិាភមូិ មាន ២ 

ន័យ តាមវចនត្ទៈដចូ្ចបះគ ឺ: 

 ច្ត្ត្តឹសជនា  និពវត្តនត ិ ឯោណាត្ិ = ច្ត្ត្តោឹ 
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 ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននជន ៣៣ ោក់្ ច្ហត្ចុ្ោះ ច្ទើបបាន

ច្ យ្ ះថា ច្ត្ត្ថសឹ្ដ ។ ន័យមយួច្ទេត្ថា : 

 ោវ  បឋម ំ ត្ឹសត្ិ  បាត្ភុវត្ីត្ ិ= ោវត្តឹច្ោ 
 នផធម្ផនដណីាលបាក្ដច្ឡើងក្បុងច្ោក្ជាលគ្នដើបូង មនុម្ផន

ដដីនទ ច្ហត្ចុ្ោះ នផធម្ផនដចី្ោះ ច្ទើបច្ យ្ ះថា តាវត្ថងិស ។ 

អធិបាាយថា 
ន័យទី ១ : អបក្សិក្ាមនិលំបាក្យល់ច្ទ  ច្លោះមានច្រឿង

អត្តី្ ច្ោលទកុ្ច្ោយសច្ងេបថាៈ 

សមយ័មយួ កាលលពះស្ដស្ដឋ លទងគ់ងក់្បុងក្ោូគ្នរស្ដោ

ននលក្ុងច្វស្ដលី លទងស់ម្មឋងអំពីច្រឿង “ សក្កច្ទវរាជ ” ត្បច្ៅនឹង

សំណួរច្សឋចលិចឆវចី្ យ្ ះ មហាលិ ច្លកាយពីលពះអងគបានស្ដឋ ប់

សក្កបញ្ជា សូលត្មក្ ។ មានច្រឿងត្ណំាលថា មានបុរសមាប ក់្ច្ យ្ ះ

មឃមាណព ច្ៅក្បុងអចលលគ្នម ម្ដនមគធៈ ជាមនសុសឧសសហ៍

ម្ត្ងជលមះសមាា ត្ទីោនឲ្រជារមណីយោឌ នសលមាប់មនសុសដនទ 

អាលស័យ ។ ច្លកាយមក្គ្នត់្ច្ចញច្ៅលត្ួសលតាយនិងច្ធឝើផវូវឲ្ររាប

ច្សយើ ។ ជាច្រឿយ   ច្ឃើញដចូ្ចាប ះ មានបុរសដនទ មក្សំុចលូរមួច្ធឝើ
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ជាមយួ ក៏្បច្ងកើត្បានមនសុសមយួលក្ុម មានគ្នប  ៣៣ ោក់្ សុទនម្ត្

លបុស ។ បុរសជាលបធ្លនច្គច្ យ្ ះ “ មឃមាណព ” ។ បុគគលពួក្

ច្នះបានជយួគ្នប សមាា ត្ផវូវ ច្ៅក្បុងបរចិ្វណលសុក្ច្ោះ ច្ដើមផី្យ

លសួលដល់អបក្សញ្ចរច្ៅមក្ លពមទ្ធំងតាំងច្រាងភត្ថ ច្ដើមផីម្ចក្

ទ្ធន និងស្ដងស្ដោសមាប ក់្មយួលត្ងផ់វូវម្បក្ជាបួន ច្ដើមផីទទលួ

អបក្ដើច្ណើ រ ។ កាលបុរសទ្ធំង ៣៣ ោក់្អស់ជវីតិ្ច្ហើយ ក៏្បាន

ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងច្ទវភមូជិាន់ទី ២ ។ មឃមាណព ច្ោះបានច្ក្ើត្ជាលពះ

ឥគនធ ចមំ្ណក្បុរស ៣២ ោក់្ច្ទេត្ បានច្ក្ើត្ជាច្ទវបុលត្ក្បុងទី

ច្ោះដចូគ្នប  ។  ច្ោយច្ហត្ចុ្ោះ ច្ទវភមូជិាន់ទី ២ ច្នះ ច្ទើបច្ យ្ ះ

ថា ច្ត្ត្ថសឹ (ឬលត្យ័លត្ងិស) ។ ក្បុងជាត្ជិាមនសុសច្ោះ មឃមាណព

មានលបពនន ៤ ោក់្ ច្វេរម្លងម្ត្មាប ក់្បានច្ធឝើបុណរទកុ្ ។ល។ 

 
ភរិយារពោះឥន្ទនទទ្ំង ៤ នាក់ 

កាលពីអត្តី្ជាត្ ិពួក្ោងទ្ធំង ៤ ោក់្បានច្ធឝើក្មយច្នះទកុ្ : 

 ១. ោងសុធមាយ  បានចលូរមួក្ស្ដងស្ដោសមាប ក់្ 

 ២. ោងសុនោធ  បានស្ដងលសះច្បាក្េរណី 
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 ៣. ោងសុចលិតា បានស្ដងសួនចារ 

៤. ោងសុជាតា មនិបានស្ដងក្សុលអឝីទកុ្ ច្លកាយពី

ស្ដវ ប់ច្ៅច្ក្ើត្ជាក្កុ្ញី, ស្ដវ ប់ពីក្កុ្ ច្ក្ើត្ជាធតីាននសយូនឆ្មប ំងលក្ុង

ោរាណសី ។ ច្ោយអណំាចសីលម្ដលោងបានរក្ាក្បុងក្ចំ្ណើត្

ក្កុ្និងមនសុស ក៏្បានច្ៅច្ក្ើត្ជាធតីាននអសុរ ច្លកាយមក្បានជា

មច្ហសីសំណពឝននលពះឥគនធក្បុងចចំ្ណាមលសីអបសរ២ច្កាដកិ្នវះ ។ 

      (ធមមបទដ្ឋកថា អបៅបមាទវគ) 

ន័យទី ២ : អធបិាយថា សមយ័ម្ដលចលក្ោលលត្ូវវោិស 

ក្នវងកាលយូរមក្ ក៏្ចាប់ច្ផថើមច្ក្ើត្ថយវីញិ ច្ោយមានច្ភវែងធ្លវ ក់្

ចះុយ៉ាងច្លចើនលត្ងម់ណឍ លមយួ ម្ដលមានខរល់លទទកុ្ពីច្លកាម ។ 

បនថិចមឋង  ទឹក្ច្ភវែងច្ោះច្ៅជាក្ក្រ ខះក្ក្ សងួត្កាវ យជាដុើពំនកូ្ 

រហូត្លបាក្ដច្លចច្ឡើងជាម្ផនដ ី ។ ម្ផនដមី្ដលច្ក្ើត្មនុច្គច្ោះ

គកឺ្ពូំលភបសិំច្នរ ុ ម្ដលជាទីច្ៅននច្ទវតាជាន់ទី ២ ច្នះឯង ច្លោះ

ច្ហត្ចុ្ោះ នផធដចី្ោះ ច្ទើបច្ យ្ ះថា តាវត្ថងិស ។ 

ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិសមាន ២ ពួក្គ ឺ: 



-127- 

 

១. ភុមមដឋច្ទវោ ជាច្ទវតាម្ដលអាលស័យច្ៅច្លើម្ផនដ ី

បានដល់លពះឥគនធ និងច្ទវតាថាប ក់្ធ ំ៣២ អងគ លពមទ្ធំងបរោិរ រមួ

ទ្ធំងច្ទវអសុរា ៥ ពួក្ មានច្សឋចច្វបចតិ្ថជាច្ដើម ម្ដលតាំងច្ៅ

ច្លកាមភបសិំច្នរ ុក៏្ចាត់្ចលូក្បុងលបច្ភទភមុយដឌច្ទវតាដចូគ្នប  ។ 

២. អាោសដឋច្ទវោ បានដល់ ពួក្ច្ទវតាម្ដលច្ៅក្បុងវមិាន 

អម្ណឋ ត្ច្ៅក្ណាឋ លអាកាស តាងំពីច្លើនផធក្ពូំលភបសិំច្នររុហូត្

ទ្ធល់ក្ណាឋ ប់ចលក្ោឡ, វមិានខវះមានច្ទវតាច្ៅ វមិានខវះក៏្ទំច្នរ គឺ

គ្នយ នច្ទវតាច្ៅច្ទ ។ 

ក្បុងច្ទវច្ោក្ជាន់តាវត្ថងិសច្នះ   មានលក្េណៈពិច្សស   

អស្ដច ររច្លចើនយ៉ាងម្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើងពីបុញ្ដឫទនិ  នឹងពណ៌ោត្ច្ៅ ៖ 

ម្ផនដចី្លើក្ពូំលភបសិំច្នរចុ្នះ មានលក្េណៈមលូ មាននគរ

ច្ យ្ ះថា សុទសសនៈ តាំងច្ៅចកំ្ណាឋ ល, មណឍ លសុទសសនគរ

ច្នះ មានទំហំ ១០.០០០ ច្យាជន៍, មានក្មំ្ពងព័ទនជុើវញិ ៤ ទិស ក្បុង 

១ ទិស   មានទ្ធឝ រ ២៥០, រមួទ្ធំង ៤ ទិស មាន ១.០០០ ទ្ធឝ រ ។ 
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លត្ងក់្ណាឋ លសុទសសននគរ មានលបាស្ដទមាស ១ ច្ យ្ ះ 

ច្វជយនថ ក្មភស់ ១.០០០ (១) ច្យាជន៍ ជាទីគងច់្ៅននច្សឋចសក្កៈ ។  

ខាងច្ក្ើត្នគរ មានសួនផ្លក  ១ ច្ យ្ ះ “ ននធវន ” ទំហំ ១.០០០ ច្យា-

ជន៍, ក្បុងសួនមានលសះច្បាក្េរណី២ច្ យ្ ះ មហានោធ  និងចឡូនោធ  

មាត់្លសះនិងជុើវញិបរចិ្វណលសះ លកាលច្ោយម្ផនសិោ ជាទី

សលមាប់អងគុយសលមាក្ ។ 

ខាងលិចនននគរមានសួន ១ ច្ យ្ ះ“ចតិ្ថលតា” ទំហំ ៥០០ 

ច្យាជន៍, ម្ដលពួក្ច្ទវតាោំច្ទវបុលត្អបក្មានបុពឝនិមយតិ្ច្ក្ើត្ច្ហើយ

ឲ្រវច្ងឝងវ ឝ្ ន់លតាច់ច្ៅ ។ ក្បុងសួនច្នះ មានលសះច្បាក្េរណី ២ គ ឺ

វចិលិតា និង ចឡូចលិតា ។ 

ខាងច្ជើងនននគរ មានសួន ១ ច្ យ្ ះ “ មសិសក្វន ” មាន

ទំហំលបមាណ ៥០០ ច្យាជន៍, មានលសះច្បាក្េរណី ២ ច្ យ្ ះ ធមាយ  

និង សុធមាយ  ។ 

                                                            

១ - ក្បងុភមូចិត្កុ្កៈអបក្លគូ អុំ-ជា ថាក្មភស់ ៧០០ ច្យាជន៍ ។ 
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ខាងត្ផូងនននគរ មានសួន ១ ច្ យ្ ះ “ ផ្លរសុក្វន័ ” ទំហំ 

៧០០ ច្យាជន៍, មានលសះច្បាក្េរណី ២ ច្ យ្ ះ ភទ្ធធ  និង សុភទ្ធធ  ។ 

បណាឋ សួនទំ្ធង ៤ ក្ម្នវងច្នះ ជារមណីយោឌ នសលមាប់ជាទី

លំម្ហក្មានថ សលមាក្មច្ោរមរ របស់ពួក្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស ។ 

ខាងទិសឦស្ដនននសុទសសននគរមានសួន២ច្ទេត្ច្ យ្ ះ 

បុណឍ រកិ្ៈ និង មហាវន, ក្បុងសួន បណុឍ រកិ្ៈ មានច្ដើមបារចិឆត្ថលពឹក្ស

ក្មភស់ ១០០ ច្យាជន៍ ម្បក្ម្មក្ស្ដខា ៥០ ច្យាជន៍, ដល់រដវូ

ច្ចញផ្លក  មានក្វនិលក្អូបផាយច្ៅ ១០០ ច្យាជន៍, ខាងច្លកាមច្ដើម

បារចិឆលត្ មានបលវ័ងក បណឍ ុក្មភលសិោអាសន៍ ទទឹង ៥០ ច្យាជន៍ 

បច្ណាឋ យ ៦០ ច្យាជន៍ ក្លមាស់ ១៥ ច្យាជន៍ មានពណ៌លក្ហម

ដចូផ្លក ចមា៉ ោលសុត្ចះុក្បុងច្វោអងគុយ និងច្ប៉ាងច្ឡើងជាលបលក្ត្ី

ក្បុងច្វោច្លកាក្ច្ឡើង ។ បលវ័ងកច្នះច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយផលននការ

លកាលផ្លធ ំងសិោក្បុងអត្តី្ជាត្ ិ និងជាអាសនៈដល៏បច្សើរ ម្ដល

លពះសមាយ សមភុទនលទងធ់្លវ ប់លបថាប់ សម្មឋងលពះអភធិមយ ៧ គមភរី

ច្លបាសពុទនមាតា ។ ខាងមខុបលវ័ងកសិោច្នះមានស្ដោធមយសភា

មយួច្ យ្ ះ ស្ដោសុធមាយ , និងមានច្ចត្យិម្ក្វមរក្ត្មយួច្ យ្ ះ 
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ចឡូាមណី ក្មភស់ ១០០ ច្យាជន៍, ខាងក្បុងលពះច្ចត្យិបញ្ចុះលពះ

ចងកូមម្ក្វស្ដឋ ំខាងច្លើ(១) និងលពះច្ក្ស្ដរបស់លពះសមាយ សមភុទន ម្ដល

លទងក់ាត់្ច្ពលច្សឋចច្ចញបពឝជាជ  ។ សរបុមក្ សួនបុណឍ រកិ្ៈច្នះ 

មនិម្មនជាសួនសលមាប់ក្មានថច្លងសបាយច្ោះច្ទ គជឺាបូជនី-

យោឌ ន សលមាប់ច្គ្នរពបូជារបស់ពួក្ច្ទវតា ។ 

រឯីសួនមហាវនច្ោះ ជាទីលបថាប់សលមានថ លពះឥរយិាបថ

របស់ច្សឋចសក្កៈម្ត្ប៉ុច្ណាត ះ ។ ក្បុងសួនច្នះ មានលសះច្បាក្េរណី ១ 

ច្ យ្ ះ សុនោធ  ទំហំ ៥០០ ច្យាជន៍ ច្ហើយមានវមិានច្ៅរាយព័ទនជុើ

វញិ ១.០០០ វមិាន ។ 

ការរស់ច្ៅននច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិសច្នះ សុទនម្ត្ច្ស្ដយទិពឝ-

សមផត្ថមិ្ដលច្ក្ើត្ពីក្សុលក្មយក្បុងអត្តី្ជាត្ិ, អារមយណ៍ម្ដលបាន

ទទលួសុទនម្ត្ជាឥោឌ រមយណ៍,ច្ទវតាលបុសច្ក្ើត្មក្ច្ពញក្ចំ្ោះក្បុង

                                                            

១- បាលីមនស្កៅរ  ឧទធំ  ទកិណទ្ឋា  ច  ោវត្តចឹ្ស  បត្ិដឋិោ,  អច្ធា  ទកិណទ្ឋា  ច សហីឡទីច្ប 
បត្ិដឋិោ, វាមទ្ឋា  ច  ឧទធមាបិ  គនាថាររច្ដឋ បត្ិដឋិោ, វាមទ្ឋា  ច  អច្ធាបិ  នាគច្លាច្ក  បត្ិដឋិោ, 
បូជិោ  នរច្ទច្វហិ អហំ  វនាតាម ិ ធាត្ុច្យា ។  សត្តបរិត្ត ទាំ.១៧៩ 
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វយ័ ២០ ឆ្មប ំ  ចមំ្ណក្ច្ទវតាលសីសទិត្ក្បុងវយ័លក្មុ ំ ១៦ ឆ្មប ំជានិចច

ដចូគ្នប លគប់ អងគ, មនិជរាលទុឌច្លទ្ធម ម្ភបក្ងងតឹ្ សក់្សកូវ ច្ធយញ

បាក់្ លត្ច្ចេក្ថវង ់ឬម្សផក្លជវីលជួញច្ទ, គចឺ្ៅម្ត្រច្លើបរច្ោងលា

ស្ដា ត្លសស់ច្ស្ដភាក្បុងវយ័ក្ចំ្ោះ-លក្មុ ំរហូត្ដល់ស្ដវ ប់ ។ 

គ្នយ នជើងដឺ ក្ ត់្ និង មិនលត្ូវការបច្ោធ បងឧ់ចាច រៈ-បសាវៈច្ទ 

ច្លោះបរចិ្ភាគសុធ្លច្ភាជន ជាអាហារលាិត្សុខុម ។ ច្ទវតាលសី  

មនិធ្លវ ក់្រដវូ ឬតាំងគភដ៌ចូមនសុសច្ទ ច្លោះច្ទវតាជាន់ច្នះសុទនម្ត្

បដសិននិជាឱបបាត្កិ្ៈក្ចំ្ណើត្ទ្ធំងអស់ ។ ពួក្ច្គច្ក្ើត្ច្ឡើងធភំាវ ម 

មានអវយវៈច្ពញបរបិូណ៌។ច្ទវតាណាច្ក្ើត្ច្លើច្ៅវ  គបឺានជាបុលត្

ឬធតីា, ច្ក្ើត្ច្លើដើច្ណក្ បានជាបាទបរចិារកិា (លបពនន), ចមំ្ណក្

ច្ទវតាអបក្ច្ធឝើច្លគឿងលបោប់ដល់លសីជាបាទបរចិារកិាច្នះម្ត្ងច្ក្ើត្

ជុើវញិដើច្ណក្, ច្បើច្ក្ើត្ខាងក្បុងវមិាន បានជាបរោិរ (អបក្បច្លមើ) ,  

ដចូបាលីក្បុងអដឌក្ថា សក្កបញ្ជា  និងមលូបណត សក្ៈថា : 

ច្ទវានំ  ធោី  ច  បុោឍា  ច  អច្ង  និពវត្តនតិ  បាទបរិចារិោ  ឥត្ថិ
ច្យា  សយច្ន  និពវត្តនតិ  ោសំ  មណឌនបោធនោរិោ  ច្ទវោ  សយន ំ 
បរិវាច្រោរា  នពិវត្តនតិ  ច្វយាាវចចករា  អច្នាឍាវិមាច្ន  នពិវត្តនតិ ។ 
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ច្សចក្ឋថីា “ កាលច្ទវតាទ្ធំងឡាយ ច្ក្ើត្ខាងក្បុងវមិាននន

ច្ទវតាអងគអងគណាមយួច្ហើយ ក៏្រាប់ថា ច្ទវតាឬច្ទពអបសរម្ដល

ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោះ លត្ូវជាបរោិររបស់អបក្ជាមាច ស់វមិានច្ោះ   ច្ោយ

ច្ទវតាអងគដនទនឹងមក្ដច្ណឋ ើ មយក្ច្ៅមនិបាន ។ 

ម្ត្ច្បើច្ក្ើត្ក្បុងអាកាស ចចំ្ខត្ថម្ដនច្ទវតាណា គជឺាក្មយសិទនិ

របស់ច្ទវតាច្ោះ, ច្បើច្ក្ើត្លត្ងល់ពំលបទល់ ច្ហើយម្ចក្គ្នប មនិោច់  

ពួក្ច្គោំច្ទវតាអងគថយចី្ោះ ច្ៅកាន់សមាប ក់្ច្សឋចសក្កៈឲ្រជយួកាត់្

ក្ឋ,ី ច្បើវមិានច្ទវតាអងគណា ច្ៅជតិ្ទីឧបផត្ថជិាង ច្សឋចសក្កៈ នឹង

វនិិចឆយ័ក្ឋឲី្រជាក្មយសិទនិច្ៅច្ទវតាអងគច្ោះ ។ ច្បើច្ទវតាអងគថយចី្ក្ើត្

លត្ងទី់ចមាង យច្សយើគ្នប អពីំវមិានននច្ទវតាទ្ធំង ២,  ច្ទវតាច្ក្ើត្ថយចី្ោះ

ច្ពញចតិ្ថលក្ច្លក្ច្មើលវមិានច្ទវតាអងគណា ច្សឋចសក្កៈក៏្នឹងកាត់្

ក្ឋឲី្រជារបស់ច្ទវតាអងគច្ោះ, ប៉មុ្នថច្បើច្ទវតាម្ដលច្ក្ើត្ថយចី្ោះមនិ

ច្ពញចតិ្ថក្បុងវមិានមយួណាច្ទ ច្សឋចសក្កៈក៏្នឹងកាត់្ក្ឋយីក្មក្ជា

របស់លពះអងគខវួនឯងម្ត្មឋង ” ។ 

ដចូ្ចាប ះច្ហើយ បានជាច្ទវបុលត្ខវះ មានោងច្ទពអបសរជា

បាទបរចិារកិា ៥០០, ខវះច្លចើនជាង ៥០០, និងមានច្ទវតាជាច្លចើន
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ម្ដលមនិមានវមិានជារបស់ខវួន។ ច្ពលខវះ ច្ទវតាក៏្ច្ វ្ ះទ្ធស់

ម្ទងគ្នប ដចូមនសុសម្ដរ ម្ត្លត្ូវបានច្មធ្លវអីបក្ចាប់កាត់្ក្ឋឲី្រ, ទ្ធំង

ការរស់ច្ៅក៏្មានទំោក់្ទំនងគ្នប  ដចូមនសុស មានទ្ធំងត្គនថីក្រ និង

សិលផក្រ ។ ចមំ្ណក្ ច្ទវបុលត្ ច្ទពធតីា មានច្សបហាលសោញ់គ្នប

ជាគលូគង, ច្បើលោត់្គចូ្សបហ៍ច្ហើយ ម្ត្ងច្ស្ដក្ច្ម មនិរកី្រាយ 

ដចូអបក្មានគចូ្ឡើយ ។ សមយ័ខវះ ពួក្តាវត្ថងិសច្ទវតា បបួលគ្នប

ច្ៅម្សឝងរក្ក្ឋសុីខសលមានថក្បុងសួនទំ្ធង ៤  លពមច្ោយបរោិរ ។ 

សមផត្ថទិ្ធំងឡាយមាន បរោិរ វមិាន និងឥោឌ រមយណ៍ច្ផសង   

ម្ត្ងច្លចើននិងត្ចិជាងគ្នប  ច្លសចម្ត្ក្សុលក្មយពីអត្តី្ម្ដលខវួន

បានស្ដង ដចូបាលីក្បុងមហាវគគអដឌក្ថាសម្មឋងថា : 

យា  ោ  សពវច្ទវោនំ  វោណាលង្ការវមិានសរីរានំ  បភា  ទ្រាទស-
ច្យាជនានិ  ផរត្ិ,  មោបុញ្ញានំ  បន  សរីរបាបភាច្យាជនសត្ ំ ផរត្ិ ។ 

រសយីម្ដលច្ចញពីរាងកាយ និងអាភរណ៍ភសូ្ដជាច្លគឿង

លបោប់របស់ច្ទវបុលត្ច្ទវធតីាទ្ធំងឡាយ លពមទ្ធំងវមិានម្ដលជាទី

ច្ៅរបស់ខវនួ អងគខវះក៏្មានរសយីភវ ឺ ១២ ច្យាជន៍ អងគខវះម្ដលមាន

បុណរច្លចើន មានរសយីដល់ ១០០ ច្យាជន៍ ។ 
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រពោះឥន្ទនទ មាននាមថា សកៈ 
 លពះឥគនធ គចឺ្សឋចសក្កច្ទវរាជ ឬច្ៅថា ច្សឋចច្កាសីយ៍

អមរគិនធច្នះជាអបក្លគប់លគងច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស រមួទ្ធំងច្ទវតាជាន់

ចាត្មុយហារាជកិាភមូផិង ម្ត្ឋានតាវត្ថងិសច្ោះជាទីគងច់្ៅរបស់

លពះអងគ ។ ម្ដលច្ យ្ ះថា សក្កៈ មានវចនត្ទៈថា : 

 សកចចំ  ទ្ន ំ  ទទ្ត្ីត្ិ = សច្ោកា   ច្ យ្ ះថា សក្កៈ ច្លោះឲ្រ

ទ្ធនច្ោយច្គ្នរព ។ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថាៈ 

 អសុច្រ  ច្ជត្ុំ  សកុណាត្តី្ិ = សច្ោកា ច្ យ្ ះថា សក្កៈ ច្លោះ

អាចយក្ឈបះពួក្អសុរបាន ។ 

 ច្ៅខាងមខុច្វជយនថលបាស្ដទ មានសសរទងក់្មភស់ ៣០០ 

ច្យាជន៍លបោប់ច្ោយរត្នៈ៧លបការ, មានរាជរថច្ យ្ ះ ច្វជយនថ 

ជាោហនៈ ទឹមច្ោយអសសអាជាច្នយរ ១.០០០ លបក្បច្ោយ

ច្លគឿងលបោប់ និងមានមាត្លីុច្ទវបុលត្ ជាោយស្ដរថ ី។  

 សមយ័ខវះ សក្កច្ទវរាជលទងជ់ះិ ឯរាវណហត្ទ ី ក្មភស់ ១៥០

ច្យាជន៍ ជាោហនៈ ជាដើរសីច្លមចច្ោយនិមយតិ្ក្មយននច្ទវបុលត្, ដើរ ី

ច្ទវបុលត្ច្នះ កាលអត្តី្ជាត្ ិជាដើរបីច្លមើរបស់មឃមាណព ម្ត្ង
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ដកឹ្ជញ្ជូនអបក្ដើច្ណើ រមក្ស្ដប ក់្ច្ៅក្បុងស្ដោ ។ ពិត្ណាស់ សត្ឝ

ត្រិចាឆ នទំ្ធងឡាយ រម្មងមនិមានក្បុងច្ទវច្ោក្ច្ទ  ដចូបាលីក្បុង

ស្ដរត្ទទីបនីដកីាថាៈ  សកសាឝ  បន  ឯរាវច្ណា  នាម  ហត្ថ ិ ទិយឌាឍ -
ច្យាជនសត្ចិ្ោ  ច្ោបិ  ច្ទវបុច្ោឍា  ច្យវ  ន  ហិ  ច្ទវច្លាកសមឹ  
ត្ិរចាចានគោ  ច្ោនតិ ។ 

 ចក្េុននសក្កច្ទវរាជ សូមផីមានទំ្ធងពីរ ដចូច្ទវតាអងគដនទក៏្

ច្ោយ ម្ត្ចក្េុរបស់ច្សឋចសក្កៈ អាចសមវងឹច្ឃើញវត្ទុច្ផសង   បាន

ឆ្មង យជាងម្ភបក្ច្ទវតាទ្ធំងឡាយដល់ ១.០០០ ដង ច្ទើបបានច្ យ្ ះ

ថា សហសសន័យ,  ដចូបាលីក្បុងសរភងគជាត្ក្ អដឌក្ថា ថា : 

 សហសាឝច្នោឍានំ  ច្ទវានំ  ទសាឝនុបចារាត្កិមនសមច្ោណាត្ ិ 
សហសាឝច្នច្ោឍាត្ិ ។ 
 មយ៉ងច្ទេត្ អបក្បានច្ៅច្ក្ើត្ជាលពះឥគនធ មានស័ក្ឋធិកំ្បុងភព

តាវត្ថងិសច្ោះ លត្ូវលបក្បច្ោយវត្ថបទ ៧ លបការគៈឺ 
 ១. ចញិ្ចឹ មមាតាបិតា 

 ២. ច្គ្នរពច្រេមចផងក្បុងលត្ក្លូ 

 ៣. ច្ោលោក្រពីច្រាះ ទន់ភវន់ 
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 ៤. មនិច្ោលោក្រញុះញង ់ស៊ក្ច្សេត្ 

 ៥. បច្ោធ បងច់្សចក្ឋកី្ណំាញ់ (គឲឺ្រទ្ធនច្រឿយ ) 

 ៦. ច្ោលោក្រពិត្ ច្ទេងលត្ង ់

 ៧. លគបសងកត់្ច្សចក្ឋចី្លកាធបាន 

ដចូមានបាលីសម្មឋងទកុ្ក្បុង ឯក្និបាត្ជាត្ក្អដឌក្ថា និង 

ធមយបទដឌក្ថា អំពីគណុធមរ៌បស់លពះឥគនធ ដចូ្ចបះថា : 

 មាោច្បត្តិភរ ំ ជនតុ ំ  កុច្ល  ច្ជដ្ឋាបចាយិន ំ
 សណលំ  សខលិសមាភាសំ  ច្បសុច្ណយាយបាបោយិន ំ
 មច្ចេរវិនច្យ  យុត្តំ  សចចំ  ច្ោធាភិភុំ  នរំ 
 ត្ំ  ច្វ  ច្ទវា  ោវត្តឹោ   អាហុ  សបាបុរិច្ោ  ឥត្ ិ។ 

ពួក្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស បានច្ៅជនអបក្ចញិ្ចឹ មមាតាបិតា 

ច្គ្នរពច្កាត្ម្លក្ងបុគគលជាច្រេមចផងក្បុងលត្ក្លូ មានោចាលាិត្ទន់ 

និយាយសមឋមី្ផាមម្លាម លះបងោ់ក្រញុះញង ់ លបក្បការក្មាច ត់្

បងន់វូច្សចក្ឋកី្ណំាញ់ មានោចាច្ទេងទ្ធត់្  ជាជនលគបសងកត់្នវូ

ច្សចក្ឋចី្លកាធច្ោះឯងថា ជាសបផុរស ។ 
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រពោះឥន្ទនទមានច្ មាោះ ៧ យា ាងគឺៈ 
១. មឃវៈ កាលមនុ ជាមាណពច្ យ្ ះមឃៈ 

២. បរិនទទៈ កាលច្ៅជាមនសុស បានឲ្រទ្ធនមុនច្គ 

៣. សកៈ កាលជាមនសុស បានឲ្រទ្ធនច្ោយច្គ្នរព 

៤. វាសវៈ កាលច្ៅជាមនសុស បានឲ្រទីស្ដប ក់្អាលស័យ 

៥.សហសាឝក ច្លោះគតិ្ច្ឃើញច្ហត្ទុ្ធំងោន់ មួយរចំ្ពច 

៦. សុជមាបត្ ិ ច្លោះមានមច្ហសីសុជាតា ជាប់តាមជានិចច 

៧. ច្ទវានមនិទ ច្លោះជាឥសសរាធបិត្ចី្លើពួក្ច្ទវតា  

ោរបំច្ពញកសុលរបស់រពោះឥន្ទនទ 
 ច្សឋចសក្កច្ទវរាជជាធជំាងពួក្ច្ទវតាក្បុងជាន់តាវត្ថងិសបាន

ពិចារណាដល់រសយីកាយនិងវមិានរបស់ខវួន ច្ឃើញថាច្ៅអន់ជាង

ច្ទវតាស័ក្ឋធិខំវះ ច្ទើបរពឹំងក្បុងលពះទ័យថា ច្ហត្អុឝីច្ទវតាពួក្ច្នះ

មានរសយីភវលឺត្ចះ និងមានវមិានលសស់ស្ដា ត្ជាងអញ, កាលលទង់

ពិចារណាច្ហើយ យល់បានថា ច្ទវតាពួក្ច្នះបានច្ធឝើក្សុលទកុ្

ក្បុងពុទនស្ដសោ ក្សុលច្ោះរម្មងមានផលវចិ្សសជាងក្សុល-

ក្មយក្បុងោហិរស្ដសោ ឬក្បុងច្ពលសូនរចាក្លពះពុទនស្ដសោ ។ 
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លទងល់ជាបដចូច្នះច្ហើយ ក៏្លទងខ់ឝល់ខាឝ យនឹងច្ផឋើមច្ធឝើក្សុលទកុ្

ក្បុងពុទនស្ដសោឲ្រខាងម្ត្បាន ។ 

កាលឱកាសមក្ដល់ លពះអងគលទងស់មវងឹទិពឝច្នលត្ ច្ឃើញ

លពះមហាក្សសបច្ត្ទរ ច្ទើបច្ចញពីនិច្រាធសមាបត្ថ ិ ក្ពុំងលតាច់

បិណឍ បាត្ច្លបាសជនទគុត៌្ ច្ទើបបបួលោងសុជាតាមច្ហសី ច្សឋច

ចះុចាក្ច្ទវច្ោក្ជាមយួសុធ្លច្ភាជន ច្ដើមផីលបច្គនដល់លពះច្ថរៈ

លគ្នច្ោះទ្ធងំពីរអ គ្  ក៏្និមយតិ្ជាមនសុសចាស់ជរា លក្ច្តាក្យ៉ាក្

ក្ពុំងត្ាញសំពត់្ក្បុងខធមជរា លត្ងល់ចក្ផវូវម្ដលលពះច្ថរៈនិមនថ ។ 

កាលច្ៅដល់ភមូមិយួ ច្ោក្ក៏្ឈប់លត្ងផ់ធះដើបូងច្គ, តាចាស់ក៏្

ម្លសក្ច្ៅលបពននឲ្រយក្ច ា្ ន់មក្ោក់្បាលត្ ។ លពះច្ថរៈមនិបាន

ពិចារណា គតិ្ថាជាមនសុសលក្ធមយតា ច្ពលច្ោក្ទទលួអាហារពី

លពះឥគនធភាវ ម ក្វនិទិពឝននអាហារផាយភាយច្ឡើង ក៏្លជាបបានថា 

ច្នះមនិម្មនអាហារធមយតាច្ទ គជឺាអាហារទិពឝ រឯីបឋីលបពននទ្ធំងពីរ

ោក់្ច្នះ ក៏្មនិម្មនជាមនសុសធមយតាម្ដរ ពិត្ជាលពះឥគនធនិងលពះ

មច្ហសីម្បវងកាយជាលបាក្ដ លពះច្ថរៈច្ទើបច្ោលថាអាតាយ តាំងចតិ្ថ

នឹងច្លបាសអបក្លក្ខសត់្ ច្ហត្អុឝីបានជាលពះអងគច្ធឝើដចូច្នះ, លពះឥគនធ
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ក៏្លបាប់ថា ខញុំមាច ស់ក៏្ជាជនលក្ខសត់្ដចូគ្នប  សូមផីជាធកំ្បុងពិភព

តាវត្ថងិសម្មន ម្ត្រសយីនិងវមិានរបស់ខញុំច្ៅអន់ថយជាងច្ទវតាអងគ

ខវះជាច្លចើន ។ ច្នះច្លោះម្ត្ខញុំមនិបានច្ធឝើក្សុលទកុ្ ក្បុងលពះពុទន -

ស្ដសោដចូច្គ ម្ត្ច្ពលច្នះបានឱកាសច្ធឝើក្សុលជាមួយច្ោក្

មាច ស់ ច្ទើបលត្ូវច្ធឝើដចូ្ចបះ ។ បោធ ប់ពីលពះឥគនធបានថាឝ យទ្ធននឹងលពះ

មហាក្សសបៈច្ហើយ លុះលត្លប់ច្ៅកាន់ពិភពតាវត្ថងិសវញិ រសយី

កាយនិងវមិានរបស់លពះអងគ ក៏្ភវរឺងុច្រឿង និងលសស់ស្ដា ត្បរបិូណ៌ 

លបាក្ដច្ឡើង ច្ោយលបការដចូ្ចបះ ។ 

សកច្ទវរាជសច្រមចធម ៌
ច្សឋចសក្កៈអងគច្នះ បានសច្លមចជាច្ស្ដតាបនប មយួអច្នវើ

ច្ោយច្ទវតា ៨ មុនឺអងគ ច្ៅច្ពលក្ពុំងស្ដឋ ប់សក្កបផញ្ាសូលត្ អំពី

លពះមានលពះភាគ រចួក៏្ចតុ្ ិច្ហើយច្ក្ើត្ជាសក្កៈវញិមយួរចំ្ពច ។ 

មយ៉ងច្ទេត្ ច្ោក្ច្ោលថា បោធ ប់ពីចតុ្ចិាក្ឋានតាវត្ថងិស 

នឹងច្ក្ើត្ជាច្សឋចចលក្ពត្ថកិ្បុងមនសុសច្ោក្ និងបានសច្លមចជា

សក្ទ្ធគ្នមបិុគគល កាលអស់អាយុពីមនសុសច្ោក្ច្ហើយ នឹងច្ៅ

ច្ក្ើត្ជាច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិសមឋងច្ទេត្ ច្ហើយបានជាអោគ្នមិ-
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បុគគល ។ លុះអស់អាយុពីឋានតាវត្ថងិស ក៏្បដសិននិក្បុងលពហយច្ោក្ 

ជាន់សុទ្ធន ោស តាំងពីជាន់អវហិា ដល់អក្និោឌ ភមូ ិ រចួបរោិឝ នក្បុង

ទីច្ោះច្ហាង ។ 

ោលាសុធមាមា 
 ស្ដោសុធមាយ  ជាទីម្ដលពួក្ច្ទវតាទ្ធំងឡាយ មក្លបជុើគ្នប

ស្ដឋ ប់ធម ៌ច្ោយមានសក្កច្ទវរាជជាលបធ្លន ។ ស្ដោច្នះសច្លមច

ច្ោយរត្នៈ ៧ លបការ មានក្មភស់ ៥០០ ច្យាជន៍ និងទំហំ ៣០០

ច្យាជន៍, ោស់ច្ោយជុើវញិ១.២០០ ច្យាជន៍(១)  នផធសច្លមចច្ោយ

ម្ក្វផលិក្, សសរសច្លមចច្ោយមាស, ច្លគឿងខាងច្លើគ ឺ រនតូ្ 

ធបមឹ និងនដរម្ណងជាច្ដើម សច្លមចច្ោយរត្នៈទ្ធំង៧, ដើបូលលបក់្

ច្ោយម្ក្វឥនធនីល, ,ពិតានលបោប់ច្ោយម្ក្វលបោឡ រចំ្លចជា

ក្ាច់ច្ផសង , ចងុក្ពូំល (ជហាឝ ) សច្លមចច្ោយលបាក់្ ។ 

 ខាងក្បុងលត្ងក់្ណាឋ លជាទីតាំងធមាយ អាសន៍ ខភស់ ១ ច្យាជន៍

សច្លមចច្ោយរត្នៈទ្ធំង៧ លបក់្បាំងច្ោយច្សឝត្ចឆលត្ ក្មភស់ ៣

                                                            

១ -ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈ អបក្លគូអុ-ំជា ថា ៩០០ ច្យាជន៍ ។ 
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ច្យាជន៍ ។ ជតិ្ធមាយ អាសនៈ ជាទីលបថាប់របស់ច្សឋចច្ទវច្កាសីយ៍ , 

បោធ ប់ពីច្ោះ ជាទីលបថាប់ននច្ទវតាធ ំ៣២ អងគ និងច្ទវតាដនទ  ។ 

 ច្ទវសភាគរួរកី្រាយច្ោយលបការដចូ្ចបះ រហូត្ដល់សពឝនថង

ច្នះ ជនទ្ធំងឡាយច្ឃើញនវូទីណាមយួ គរួជាទីរកី្រាយច្ហើយ

រម្មងច្ោលថា ហាក់្ដចូជាច្ទវសភាច្ យ្ ះ សុធមាយ  ។ 

 ស្ដោច្នះតាំងច្ៅជតិ្ច្ដើមបារចិឆលត្ ម្ដលច្ចញផ្លក ច្រេង

រាល់ ១ ឆ្មប មំឋង, ច្ពលជតិ្ផ្លក  សវឹក្ោមានពណ៌លក្ហមច្លពឿង   ។ 

ច្ពលច្ោះពួក្ច្ទវតាមានច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរថា មនិយូរច្ទនឹងបាន

ច្ឃើញផ្លក សគុសស្ដគ យ ម្ដលចាំងរសយីពណ៌លក្ហមផាយច្ចញច្ៅ

បរមិណឍ លលបមាណ ៥០០ ច្យាជន៍, ភាយក្វនិលក្អូបច្ៅតាមខរល់

ចមាង យ ១០០ ច្យាជន៍ ។ ផ្លក បារចិឆលត្ច្នះ កាលខរល់ប៉ះលត្ូវ ក៏្លជុះ

ធ្លវ ក់្មក្ឯង និងមានខរល់សមផដចិាឆ នៈ លទមនិឲ្រធ្លវ ក់្ដល់ដចី្ទ, ត្

ពីច្ោះ នឹងមានខរល់បច្វសនៈ បក់្ផ្លត់្ោំផ្លក ច្ោះច្ៅក្បុងស្ដស្ដ

សុធមាយ  រចួច្ហើយ ខរល់ច្ យ្ ះ សមយជិជនៈ ក៏្ច្ធឝើោទីផ្លត់្ោំយក្ផ្លក

ម្ដលចាស់សឝិត្ច្ចញច្ៅច្លៅ, ខរល់សនទក្ៈ ក៏្ផ្លត់្ជារច្បេបឲ្រ
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ច្រេបរយមនិឲ្រច្ៅផឋុគំ្នប  ។ បារចិឆលត្លពឹក្សច្នះច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយផល

ននការោំច្ដើមរលួសផាុង ក្បុងអត្តី្ជាត្រិបស់មឃមាណព ។ 

 កាលដល់ធមយសសវនសនបិបាត្ ច្សឋចអមរគិោធ ធរិាជបានផវុំ

ស័ងេច្ យ្ ះវជិយុត្ថរៈ មានលបម្វង ១២០ ហត្ទ ឲ្រោន់ឮក្ងរពំង

ទ្ធំងក្បុងនិងច្លៅលពះនគរ ច្ដើមផីលបកាសដើណឹងឲ្រពួក្ច្ទវតាលជាប, 

សំច្ឡងម្ដលផវុមំយួលគ្នឮអស់ ៤ ម្ខមនសុស ។ 

 ច្ទវបុលត្ច្ទវធតីាទ្ធំងឡាយកាលបានឮសំច្ឡងស័ងេច្ហើយ

ក៏្ោំគ្នប មក្កាន់សុធមាយ ស្ដោច្នះម្ដលមានរាងកាយនិងរសយីចាក្

ច្លគឿងអាភរណៈម្ចងចាងំស្ដឝ ងនសឝច្ពញទំ្ធងស្ដោ។ច្លកាយពីផវុំ

ស័ងេច្ហើយ សក្កច្ទវរាជលទងច់ះុចាក្ច្វជយនថលបាស្ដទ អមច្ោយ

មច្ហសីទ្ធំង ៤ អងគ   ច្សឋចច្ឡើងជះិឯរាវណហត្ទ ី  ម្ដលមានពួក្

ច្ទវតា ៣ ច្កាដ ិ៦ ោនអងគ ម្ហហមច្ៅកាន់ស្ដោសុធមាយ  ។ 

 ច្ពលជបួជុើគ្នប ច្ហើយ សនងកុមារលពហយ ជាធមយក្ថកិ្ចះុចាក្

លពហយច្ោក្មក្សម្មឋងធមជ៌ាលបចាំ ម្ត្ច្ពលខវះច្សឋចអមរគិនធលទង់

សម្មឋងខវួនឯង ជនួកាលច្ទវបុលត្អងគណាមយួ ម្ដល វ្ សក្បុង

ធម ៌សម្មឋងក៏្បាន ។ 
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 ស្ដោសុធមាយ ច្នះ   មនិម្មនមានម្ត្ក្បុងឋានតាវត្ថងិសច្ទ 

សូមផីក្បុងច្ទវច្ោក្ ៤ ជាន់ខាងច្លើច្ទេត្ ក៏្មានដចូគ្នប ម្ដរ ។ 

ច្ឈើរបចាំទវបី ៧ ច្ដើម 
 ១. ជមភលូពឹក្ស  ច្ដើមលពីង ក្បុងជមភូទឝីប 

២. ក្ទមភលពឹក្ស  ច្ដើមក្ធមភ ក្បុងអបរច្យានទឝីប 

៣. សិរសីលពឹក្ស ច្ដើមច្លចស ក្បុងបុពឝវចិ្ទហទឝីប 

៤. ក្បផលពឹក្ស  ច្ដើមក្លផៈ ក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប 

 ៥. សិមភលីលពឹក្ស ច្ដើមរកា របស់ពួក្លគុឌ 

 ៦. បារចិឆត្ថលពឹក្ស ច្ដើមរលួសផាុង ក្បុងភពតាវត្ថងិស 

 ៧. បាដលិិលពឹក្ស ច្ដើមលចច្នេង ក្បុងភពអសុរ 

 ច្ឈើទ្ធំងអស់ច្នះសុទនម្ត្ជាច្សឋចននរកុ្េជាត្ ិមានអាយុម្វង

តាំងច្ៅអស់១ក្បផ មានទំហំនិងក្មភស់ប៉ុនគ្នប ទ្ធំងអស់គ ឺមានទំហំ

ជុើវញិច្ដើម ១៥ ច្យាជន៍, បច្ណាឋ យច្ដើម និងបច្ណាឋ យម្មក្ម្ដល

ម្បក្ច្ៅជុើវញិច្ដើមមាេ ង   ៥០ ច្យាជន៍, រភំាយម្មក្ពីមាេ ងច្ៅមាេ ង

និងក្មភស់ម្មក្ច្ៅខាងច្លើចនំនួ ១០០ (មយួរយ) ច្យាជន៍ ។ 
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 ច្ទវច្ោក្ជាន់តាវត្ថងិសច្នះ ច្បើរាប់ពីឋានចាត្មុយហារាជកិា

ច្ៅ ក្មភស់ ៤២.០០០ ច្យាជន៍ និងមានអាយុ ១.០០០ ឆ្មប ទិំពឝ, ក្បុង 

១ យប់ ១ នថង = ១០០ ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ១.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ ច្ទើបលត្ូវជា

៣៦.០០០.០០០ (៣ ច្កាដ ិ៦ ោន) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

 ក្បុងភពតាវត្ថងិសច្នះ មានលក្េណៈពិច្សស ច្លចើនលបការ

ណាស់ ទីច្នះខញុំលគ្នន់ម្ត្ច្លើក្យក្ច្ោយសច្ងេបប៉ុច្ណាត៉ ះ ។ 

ពិភពអសុរ 
 តាមពិត្ ក្បុងកាលមនុ ឋានតាវត្ថងិសច្នះ ជាទីច្ៅរបស់ពួក្

អសុរ ប៉ុម្នថលត្ូវបានលពះឥគនធនិងពួក្បរោិរដច្ណឋ ើ មយក្លគប់លគង។ 

មានច្រឿងសច្ងេបថា : នថងមយួពួក្អសុរ បានច្រេបចពិំធជីប់ច្លេង

មយួ ដល់ពួក្អាគនថុក្ច្ទវតា ច្ោយគននបានៈ ប៉ុម្នថច្ទវតាទ្ធំងច្ោះ

មនិបានផកឹ្ច្ទលគ្នន់ម្ត្ច្ធឝើជាផកឹ្ប៉ុច្ណាត ះ ចមំ្ណក្ពួក្អសុរវញិោំ

គ្នប ផកឹ្ទ្ធល់ម្ត្លសវងឹច្ជាក្ ច្ដក្ដលួច្លើម្ផនដ ី ច្ពលច្ោះច្សឋច

សក្កៈបានបញ្ជជ ឲ្របរោិរខវួន ចាប់ច្ជើងពួក្អសុរទ្ធំងច្ោះ ច្បាះចះុ

ច្ៅកាន់ច្ជើងភបសិំច្នរ ុច្ហើយដច្ណឋ ើ មយក្ឋានច្ោះមក្លគប់លគង។ 
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 ទីបំផតុ្ ពួក្អសុរក៏្លត្ូវមក្រស់ច្ៅ ច្លកាមភបសិំច្នរចុ្ោះ 

មានទំហំ ១០.០០០ (មយួមុនឺ) ច្យាជន៍ម្ដលច្ក្ើត្ពីក្មយ មានឧត្ជុា

សមោុឌ ន និងមានច្ដើមចតិ្ថបាដលិ ជើនសួបារចិឆត្ថលពឹក្ស ។ 

 ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ ច្ទើបពួក្អសុរ និងពួក្ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិស

កាវ យជាសលត្ូវនឹងគ្នប  ច្ហើយម្ត្ងម្ត្ច្ធឝើសគ គ្ មចាងំគ្នប ច្ៅវញិ

ច្ៅមក្ ច្ពលខវះរត់្មក្ពួនដល់ឋានមនសុសក៏្មាន ។ 

 ចមំ្ណក្សក្កច្ទវរាជ លទងច់ាត់្ច្សោ ៥ ក្ងពល ច្ដើមផីទកុ្

ការោរពីពួក្អសុរ គពួឺក្ោគឲ្រការោរម្ខសបោធ ត់្ទី១ននភបសិំច្នរ,ុ 

ពួក្លគុឌការោរម្ខសបោធ ត់្ទី ២, ពួក្ក្មុមណឍ ការោរម្ខសបោធ ត់្ទី៣,

ពួក្យក្សការោរម្ខសបោធ ត់្ទី ៤ និងច្សឋចមហារាជទំ្ធង ៤ ការោរ

ម្ខសបោធ ត់្ទី ៥ ។ មយ៉ងច្ទេត្ លពះឥគនធលទងនិ់មយតិ្របូសំណាក្ដចូ

លពះអងគ ទកុ្ក្បុងទ្ធឝ រ ៤ ទិស ច្ដើមផីបោវ ចពួក្អសុរ ច្ពលចាំងឈបះ

ពួក្ច្សោខាងច្លកាមបានច្ហើយ ។ 

............. 
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៣. យាមាភូមិ 
 យាមាភមូជិាន់ទី ៣ ច្នះ ជាភមូមិ្ដលលសស់ស្ដា ត្ និង

លបណីត្ជាងជាន់តាវត្ថងិស ម្ដលលបាសចាក្ច្សចក្ឋលំីបាក្ និង

មានច្សចក្ឋសុីខលបច្សើរជាង ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 ទុកច្ោ  យាោ  អបគោត្ិ = យាមា 
 ច្ទវតាទ្ធំងឡាយម្ដលច្ យ្ ះថា យាមៈ ច្លោះលបាសចាក្

ច្សចក្ឋលំីបាក្ ។  ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថាៈ 

 ទិពវសុខ ំ យាោ  បយាោ  សមាបោឍាត្ិ = យាមា 

 ពួក្ច្ទវតាណា ម្ដលដល់ច្ហើយ នវូច្សចក្ឋសុីខច្ោយលា 

ច្ទវតាពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា យាមៈ ។ ឬថាៈ 

 យាមានំ  នវិាោ  =  យាមា     ភមូមិ្ដលជាទីច្ៅ របស់ពួក្

ច្ទវតាក្បុងជាន់យាមា ច្ យ្ ះថា យាមាភមូ ិ។ 

 ត្មំ្ណងជាធលំគប់លគងពួក្ច្ទវតាទ្ធំងឡាយច្ោះ មនិម្មន 

មានម្ត្ច្សឋចសក្កច្ទវរាជជាធលំគប់លគងក្បុងជាន់តាវត្ថងិស ម្ត្មយួ

ប៉ុច្ណាត ះ ច្ទ សូមផីក្បុងជាន់ដនទ   ក៏្មានត្មំ្ណងច្ទវរាជលគប់លគង

លគប់ភមូដិចូគ្នប គ ឺ៖ 
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     - ច្ទវរាជលគប់លគងជាន់ យាមា ច្ យ្ ះ សុយាមៈ ឬ យាមៈ 

     - ច្ទវរាជលគប់លគងជាន់ ត្សិុត្ ច្ យ្ ះ សនថុសិត្ៈ 

     - ច្ទវរាជលគប់លគងជាន់ និមាយ នរត្ ីច្ យ្ ះ សុនិមយតិ្ៈ ឬ និមយិត្ៈ 

     - ច្ទវរាជលគប់លគងជាន់ បរនិមយតិ្វសវត្ថ ីច្ យ្ ះ បរនិមយតិ្ៈ ។ 

 ោក្រ យាមា ច្នះច្ៅតាមច្ យ្ ះច្ទវរាជជាធ ំ ក្បុងភមូចិ្នះ

ឯង។ មយ៉ងច្ទេត្ យាមាភមូចិ្នះ ជាភមូតិាំងច្ៅក្បុងអាកាស គមឺាន

ម្ត្អាកាសដឌច្ទវតាម្ត្មយ៉ង ។ វមិាន ទិពឝសមផត្ថ ិ និង រាងកាយ

របស់ច្ទវតាជាន់ច្នះលាស្ដា ត្ លបណីត្ជាង ទ្ធំងអាយុក៏្ម្វងជាង

ច្ទវតាជាន់តាវត្ថងិសម្ដរ ។ 

 យាមាភមូចិ្នះ ច្ៅក្បុងអាកាស ក្មភស់ ២៤.០០០ ច្យាជន៍ 

រាប់ពីក្ពូំលភបសិំច្នរ ុឬភពតាវត្ថងិសច្ឡើងច្ៅ ។  មានវមិានច្ៅត្  

គ្នប ច្ៅទល់នឹងក្មំ្ពងចលក្ោឡ (១) ។ មានអាយុ ២.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ក្បុង

១ យប់ ១ នថង = ២០០ ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ២០០០ ឆ្មប ំទិពឝ  លត្ូវជា 

១៤៤.០០០.០០០ (១៤ ច្កាដ ិ៤ ោន) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

                                                            

១ - ក្បងុអភ.ិ ៩ បរ.ិ ថាភបចំលក្ោល ។ 
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៤. ត្ុសិោភូមិ 
 ត្សិុតាភមូ ិ ជាភមូមិ្ដលលបាសចាក្ ច្សចក្ឋចី្ៅឋ លក្ហាយ 

មានម្ត្ច្សចក្ឋចី្លត្ក្អររកី្រាយចតិ្ថ ក្បុងទិពឝសមផត្ថិរបស់ខវួនជានិចច 

ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 និចចំ  ត្ុសនត ិ ឯត្ថ  និពវោឍា  ច្ទវាត្ិ = ត្សុិោ 
 ច្ទវតាទ្ធំងឡាយ រម្មងច្ក្ើត្ច្សចក្ឋចី្លត្ក្អររកី្រាយជានិចច

ក្បុងភមូណិា ភមូចិ្ោះច្ យ្ ះថា ត្សិុតា ។ 

 បានច្សចក្ឋថីា ត្សិុតាភមូចិ្នះ ជាទីច្ៅននអបក្មានបញ្ជដ

និងអបក្មានបុណរច្លចើន ដចូ្ចបះច្ទើបមានម្ត្ភាពរកី្រាយសបាយ

ម្ត្មយ៉ង ។ ច្ោក្សម្មឋងទកុ្ថា ឋានត្សិុត្ច្នះ ជាទីច្ក្ើត្ននលពះ

ច្ោធសិត្ឝលគប់ លពះអងគមនុបានលតាស់ដងឹជាលពះពុទន,កាលច្ទវតា

ក្បុងមយួមុនឺច្ោក្ធ្លត្មុក្លបជុើគ្នប  ទលូអារាធោឲ្រច្សឋចចះុមក្

ឧបផត្ថកិ្បុងមនសុសច្ោក្ច្នះ ច្ដើមផីនឹងលតាស់ជាលពះពុទន លពះអងគ

លទងពិ់ចារណានវូវចិ្ោក្នៈ ៥ លបការគ ឺ : កាល , ទឝីប , លបច្ទស , 

លត្ក្លូ , មាតា ។ ច្បើច្ឃើញថា មានកាលសមគរួច្ហើយ ច្ទើបច្សឋច

លពមចតុ្មិក្កាន់មនសុសច្ោក្ ។ មនិម្ត្ប៉ុច្ណាត ះ ច្ទវភមូចិ្នះក៏្ជា
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ទីច្ក្ើត្ ននពុទនមាតា ពុទនបិតា លពះអគគស្ដវក័្ និង អបក្មានបុណរ

វចិ្សសដនទ   ច្ទេត្ ។ បចចុបផនបច្នះ លពះសិអាររច្មលត្ ី ម្ដលនឹង

លតាស់ដងឹជាន់ច្លកាយ និងអគគស្ដវក័្ជាច្ដើម ក៏្គងច់្ៅក្បុងឋាន

ត្សិុត្ច្នះឯង ។ ដចូ្ចបះច្ហើយបានជាច្ទវច្ោក្ជាន់ទី ៤ ច្នះ ច្ទើប

រាប់ថាលបច្សើរវចិ្សសជាងច្ទវភមូជិាន់ដនទ   ។  

ច្សចក្ឋថីា កាលមនសុសមានអាយុថយចះុបនថិចមឋង  រហូត្

ដល់ ១០ ឆ្មប ំ រចួចច្លមើនច្ឡើងជាលំោប់ដល់ ១ អសច្ងេយរឆ្មប ំ និង

ធ្លវ ក់្ចះុមក្វញិលត្មឹអាយុ៨ មុនឺឆ្មប ំ សមយ័ច្ោះ លពះសិអាររច្មលត្ី

នឹងលតាស់ដងឹក្បុងច្ោក្គកឺ្បុងភទធក្បផច្នះ ។ 

 វចនត្ទៈមយួច្ទេត្ថា : 

 អត្តច្នា  សិរសីមាបត្តិយា  ត្ុសំ  បីត្ ឹ ឥោ  គោត្ិ = ត្ុសិោ 
ច្ទវតាពួក្ណា បានដល់នវូច្សចក្ឋលីត្ក្អរ រកី្រាយចតិ្ថក្បុង

សិរសីមផត្ថរិបស់ខវួន ច្ទវតាពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា ត្សិុតា ។  

ោក្រ ត្សិុតា ក្បុងទីច្នះសំច្ៅយក្ច្ យ្ ះរបស់ច្ទវតាជាធំ

ច្បើសំច្ៅយក្ទីច្ៅ ឬភមូជិាធ ំមានវចនត្ទៈ ថា : 
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 ត្ុសិោន ំ នវិាោ = ត្សុិោ  ស្ដទ នជាទីច្ៅននច្ទវតាក្បុងជាន់

ត្សិុត្ពួក្ណា ស្ដទ នទីច្ោះច្ យ្ ះថា ត្សិុតាភមូ ិ។ 
 ភមូជិាន់ច្នះ សទិត្ច្ៅក្ណាឋ លអាកាស មានបរចិ្វណោត្

សននឹងច្ៅច្សយើក្ណាឋ ប់ចលក្ោល ។ មានម្ត្ពួក្អាកាសដឌច្ទវតាម្ត្

មយ៉ង, មានច្សឋចសនថុសិត្ច្ទវរាជជាអបក្លគប់លគង ។ ច្បើរាប់ពីជាន់

យាមាច្ៅ ក្មភស់ ៤២.០០០ ច្យាជន៍ ។ មានវមិាន ទិពឝសមផត្ថ ិនិង

សមផុរកាយលាស្ដា ត្ លបណីត្ជាង ទ្ធំងអាយុក៏្យឺនយូរជាងច្ទវតា

ជាន់យាមា គមឺានអាយុ ៤.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ១ យប់ ១ នថង = ៤០០ ឆ្មប ំ

មនសុសដចូ្ចបះ ៤.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ លត្ូវជា ៥៧៦.០០០.០០០ ( ៥៧ 

ច្កាដ ិ៦ ោន) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

៥. និមាមានរតី្ភូមិ 
ច្ទវតាម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងនិមាយ នរត្ភីមូិជាន់ទី ៥ ច្នះ រម្មងមាន

ច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរ រកី្រាយ ក្បុងកាមគណុទ្ធំង ៥ ម្ដលខវួនអាចនិមយតិ្

ច្ឡើងមក្តាមច្សចក្ឋលីបាថាប ច្ពញចតិ្ថរបស់ខវនួ ដចូវចនត្ទៈថា : 

 យថា  រុចិច្ត្  ច្ភាច្គ  សយច្មវ  និមមិនិោរា  រមនដិ  ឯោណាត្ិ =
និមាមានរត្ី  ។  
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ច្សចក្ឋថីា  ច្ទវតាទ្ធំងឡាយ ច្ក្ើត្ច្ៅក្បុងភមូិម្ដលអាច

និមយតិ្កាមគណុទ្ធំង ៥ ច្ឡើង តាមច្សចក្ឋលីបាថាប របស់ខវួន ច្ហើយ

ច្ក្ើត្ច្សចក្ឋចី្ភវើត្ច្ភវើន ច្លត្ក្លត្អាល ក្បុងនិមយិតារមយណ៍ច្ោះ ដចូ្ចាប ះ

ភមូចិ្ោះច្ យ្ ះថា និមាយ នរត្ ី។ 

 វចនត្ទៈច្នះសំច្ៅយក្ស្ដទ នទីច្ៅគ ឺ ភមូិ របស់ច្ទវតា ច្បើ

សំច្ៅយក្ច្ យ្ ះរបស់ច្ទវតាវញិ មានវចនត្ទៈ ថា : 

 និមាមានរត្ិ  ឯច្ត្សនដិ = និមាមានរត្ិច្នា  ច្ទវតាម្ដលច្ យ្ ះថា 

និមាយ នរត្ ី ច្ោះ ច្លោះមានច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរច្ភវើត្ច្ភវើន ក្បុងកាមគ-ុ

ណារមយណ៍ទ្ធំង ៥ ម្ដលខវួននិមយតិ្ច្ឡើងមក្ ។  

អធបិាយថា ក្បុងច្ទវភមូិ ៤ ជាន់ខាងច្លកាម ពួក្ច្ទវតាម្ត្ង

មានគលូគងលបចាំច្បះដងូជារបស់ខវួន លគ្នន់ម្ត្ត្ចិ និងច្លចើនច្ៅ

តាមបុញ្ជដ ធកិារននអាតាយ  ប៉ុម្នឋក្បុងជាន់និមាយ នរត្ ី និងបរនិមយតិ្ -

វសវត្ថ ី (ជាន់ទី៦) ពួក្ច្ទវតា មនិមានគលូគងរបស់ខវួនជាលបចាំច្ទ 

ច្ទវបុលត្ឬច្ទពធតីា ច្ៅក្បុងជាន់ទី ៥ ច្នះ ច្ពលណាមានត្ច្លមក្ 

លបាថាប ច្សពកាមគណុ ច្ពលច្ោះក៏្និមយតិ្ច្ទវបុលត្ ឬច្ទពធតីា 

ច្ឡើងមក្តាមច្សចក្ឋលីបាថាប របស់ខវួន ។ កាលបានច្លត្ក្លត្អាល
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ច្សពច្ស្ដយនវូកាមគណុារមយណ៍ច្ោះអស់ចតិ្ថច្ហើយ កាមគណុ

ម្ដលនិមយតិ្ច្ោះ ក៏្អនឋរធ្លនច្ៅ ។ 
 ច្ទវភមូចិ្នះសទិត្ច្ៅក្បុងអាកាស មានម្ត្អាកាសដឌច្ទវតា

ម្ត្មយ៉ង,  ក្មភស់ ៤២.០០០ ច្យាជន៍  ពីឋានត្សិុត្  ។  មានច្សឋច

សុនិមយតិ្ៈ ឬ និមាយ នរាជា ជាអបក្លគប់លគង ។ វមិាន ទិពឝសមផត្ថ ិ និង

សររីៈរាងកាយននច្ទវតាភមូចិ្នះ មានលក្េណៈលាវចិលិត្ លបណីត្

ជាង ទ្ធំងអាយុក្េយ័ ក៏្យឺនយូរជាងច្ទវតាជាន់ត្សិុត្ ។   និងមាន

អាយុ ៨.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ, ១ យប់ ១ នថង = ៨០០ ឆ្មប ំមនសុស,  ដចូ្ចបះ 

៨.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ គលឺត្ូវជា ២.៣០៤.០០០.០០០ (២៣០ ច្កាដ ិ ៤ 

ោន) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

៦.បរនិមមិត្វសវត្តីភូមិ 
ពួក្ច្ទវតាម្ដលច្ យ្ ះថា បរនិមយតិ្វសវត្ថ ី ច្លោះអត្ទថា 

ញុាំងអំណាចឲ្រលបលពឹត្ថច្ៅ ក្បុងច្ភាគសមផត្ថទិ្ធំងឡាយម្ដលពួក្

ច្ទពដនទដងឹចតិ្ថនិមយតិ្ឲ្រតាមលត្ូវការ ។ មានវចនត្ទៈថា : 

 អត្តច្នា   រុចោិរា   បច្រហិ   និមមិច្ត្សុ   ច្ភាច្គស ុ  វសំ   វត្តនដិ  
 ឯោណាត្ ិ= បរនិមមិត្វសវត្ត ិ។  
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ច្ទវតាទ្ធំងឡាយម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងភមូចិ្ោះ រម្មងច្ស្ដយកាម

គណុទ្ធំង ៥ ម្ដលច្ទវតាអងគដនទ ដងឹច្សចក្ឋលីត្ូវការរបស់ខវួន

ច្ហើយនិមយតិ្ឲ្រ ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ ភមូចិ្ោះច្ទើបច្ យ្ ះថា  បរនិមយតិ្-

វសវត្ថ ី។ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 បរនិមមិច្ត្សុ  ច្ភាច្គស ុ វសំ  វច្ត្តនដតី្ិ > បរនិមមតិ្វសវត្តិច្នា 
ច្ទវតាទ្ធំំងឡាយម្ដលច្ យ្ ះថា បរនិមយតិ្វសវត្ថ ី ច្លោះ

បានច្ស្ដយកាមគណុ ម្ដលច្ទវតាអងគដនទនិមយតិ្ឲ្រ ។  

បរនិមមិត្វសវត្តីនំ  និវាោ = បរនិមមតិ្វសវត្តី  
ភមូជិាទីច្ៅ  របស់ពួក្ច្ទវតាជាន់បរនិមយតិ្វសវត្ថ ី  ច្ៅថា 

បរនិមយតិ្វសវត្ថភីមូ ិ។ 

អធបិាយថា : ច្ទវតាក្បុងភមូចិ្នះ គ្នយ នគលូគងលបចាំចតិ្ថ

ចចំ្ោះជារបស់ខវួនច្ទ, ទ្ធំងច្ទវបុលត្ ទ្ធំងច្ទពធតីា កាលចងច់្សព

ច្ស្ដយកាមគណុច្ពលណា គមឺានច្ទវតាអងគដនទចាត់្ការនិមយតិ្ឲ្រ

តាមត្លមូវការ ។ ច្ទវភមូចិ្នះសទិត្ច្ៅក្បុងអាកាស ដចូ្ចបះមានម្ត្

អាកាសដឌច្ទវតាម្ត្មយ៉ង ។ ច្ទវរាជអបក្ជាធលំគប់លគង ក្បងុភមូចិ្នះ

ច្ យ្ ះ បរនិមយតិ្វសវត្ថរីាជា ឬវសវត្ថចី្ទវរាជ ។   
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ភមូចិ្នះ ច្បើរាប់ពីនិមាយ នរត្ភីមូចិ្ឡើងច្ៅ ក្មភស់ ៤២.០០០ 

ច្យាជន៍។ វមិាន ទិពឝសមផត្ថ ិនិង របូរាងកាយ លាលបណីត្ជាងទ្ធងំ

អាយុក្េយ័ក៏្ម្វងជាងច្ទវតាជាន់ដនទ   ច្លោះជាក្ពូំលននច្ទវតា

ក្បុងស្ដទ នសួគ ៌។ គមឺានអាយុ  ១៦.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ,  ១ យប់ ១ នថង ច្សយើ

នឹង ១.៦០០ ឆ្មប ំមនសុស, ដចូ្ចបះ ១៦.០០០ ឆ្មប ំទិពឝ ច្ទើបលត្ូវជា 

៩.២១៦.០០០.០០០ (៩២១ ច្កាដ ិ៦ោន) ឆ្មប ំមនសុស ។ 

អនករគប់រគងច្ទវភូមទិ្ំង ៦ ជាន ់
 ថឝចី្បើក្បុងច្ទវច្ោក្នីមយួ   មានអបក្ធរំក្ាលគប់លគងក៏្ពិត្

ម្មន ប៉ុម្នថច្សឋចវសវត្ថចី្ទវរាជច្នះ មនិម្មនលគប់លគងម្ត្ក្បុងជាន់

បរនិមយតិ្វសវត្ថ ី ម្ត្មយ៉ងច្ទ គចឺ្ៅមានអំណាចលគប់លគងពួក្ច្ទវតា

ទទូ្ធំងច្ទវច្ោក្ទ្ធំង ៦ ជាន់ច្ទេត្ផង ។ 

 ច្សឋចវសវត្ថចី្ទវរាជច្នះច្ហើយ គជឺាច្ទវបុលត្មារ ជាមិចាឆ -

ទិដឌកិ្បុគគល មានចតិ្ថទទឹងទ្ធស់ និងមនិលជះថាវ ក្បុងលពះពុទនស្ដសោ

ច្ទ ច្ហើយម្ត្ងម្ត្រនំពចាប់ក្ហុំស និងបងកច្រឿងជាឧបសគគច្ផសង  

ចចំ្ោះលពះសមាយ សមភុទនដរាប ចាប់តាំងពីលពះអងគច្សឋចច្ចញមហា-

ភចិ្នគសកមណ៍ជាច្ដើម រហូត្ច្សឋចបរនិិោឝ ន ។ ពុទនសក្រាជក្នវង
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ច្ៅបានលបមាណជាង ២០០ ឆ្មប ំ ក្បុងសមយ័ច្សឋចធមាយ ច្ស្ដក្លគង

រាជរក្បុងនគរបាត្លីបុលត្ ច្សឋចមានសទ្ធន ក្បុងលពះពុទនស្ដសោជា

ខាវ ំង លទងឲ់្រស្ដងច្ចត្យិនិងវត្ថយ៉ាងច្លចើនចនំនួ ៨៤.០០០ ច្ដើមផី

បូជាលពះធម៌ឲ្រលគប់ចនំនួ ៨៤.០០០ ធមយក្េនន។ និងលទងប់ានស្ដង

មហាច្ចត្យិសលមាប់បញ្ចុះលពះបរមស្ដររីកិ្ធ្លត្ ុ របស់លពះសមភុទន

ច្ដើមផីសកាក របូជាច្ទេត្ផង ។ កាលស្ដងច្លសចច្ហើយ លទងច់ាត់្ឲ្រ

ច្ធឝើពិធបីុណរឆវងក្បុងរយៈច្ពល ៧ ម្ខ ៧ នថង ។ ខណៈពិធបីុណរ

ក្ពុំងម្ត្លបលពឹត្ថច្ៅ លស្ដប់ម្ត្វសវត្ថចី្ទវបុត្ថមារបានចះុចាក្ពិភព

របស់ខវួន និងពយយាមបំផ្លវ ញក្មយវធិបីុណរច្នះច្ោយឫទនិ ឲ្រអនថរ-

ធ្លនច្ៅច្ោយលបការច្ផសង   ប៉ុម្នថមនិបានសច្លមចបំណងច្ឡើយ

ច្លោះក្បុងសមយ័ច្ោះ មានលពះច្ថរៈមយួអងគច្ យ្ ះ ក្សីោគច្ត្ទរ

(ឧបគតុ្ថច្ត្ទរ) មានឫទ្ធន នភុាពច្លចើន មក្ជយួការោរ បានត្តាំង

ជាមយួច្សឋចមារ និងបានលបច្ៅទោូយ នមារច្ោះឲ្រអស់ឫទនិ ។ ច្ៅ

ទីបំផតុ្ មារាធរិាជក៏្លះបងម់ិចាឆ ទិដឌ ិ និងលត្លប់មក្លជះថាវ ក្បុងលពះ

ពុទនស្ដសោវញិ រហូត្ទ្ធំងបានលបកាសទកុ្ នវូច្សចក្ឋលីបាថាប ជា

ពុទនភមូកិ្បុងអោគត្ជាត្ចិ្ទេត្ផង ។ (ច្មើលពុទធវង្ៅសខ្មមរ ទាំ.២១៦) 
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ោរច្ោយោមគុណរបស់ច្ទវោ 
ការច្ស្ដយកាមគណុរបស់ច្ទវតាក្បុងភមូទិ្ធំង ៦ ជាន់ច្ោះ 

មានោទៈច្ផសងគ្នប ជា ២ លបការគ ឺ: 

 ច្ក្ចអិាចាររច្ោលថា ច្ទវតាជាន់ទី ១ និងទី ២ ការច្សព

កាមគណុរោងច្ទពបុលត្និងច្ទពធតីា គដឺចូគ្នប នឹងមនសុសម្ដរ ។ ឯ

ជាន់ត្សិុត្ លគ្នន់ម្ត្ឲ្រសមពសសនដប៉ះលត្ូវគ្នប ប៉ុច្ណាត ះ ក៏្សច្លមច

ក្ចិច ។ ចចំ្ោះជាន់ទី ៥ លគ្នន់ម្ត្សមវងឹច្មើល ច្ហើយញញឹមោក់្គ្នប  

ក៏្សច្លមចក្ចិច ។ ចមំ្ណក្ជាន់ទី ៦ លត្មឹម្ត្ច្លបើលក្ម្សម្ភបក្ សមវក់្

សមវងឹច្មើលគ្នប ច្ៅវញិច្ៅមក្ ក៏្សច្លមចក្ចិច ។ 

 ចមំ្ណក្ោទៈរបស់អដឌក្ថាចាររវញិ   បានច្ោលចទំ្ធស់នវូ

មត្ចិ្ក្ចអិាចាររថា ការច្សពកាមរបស់ច្ទវតាទំ្ធង ៦ ជាន់ច្ោះ 

លបលពឹត្ថច្ៅដចូគ្នប នឹងមនសុសទ្ធំងឡាយម្ដរ គគឺ្នយ នអឝីម្ដលខុស

ម្បវក្គ្នប ច្ឡើយ ដចូបាលីក្បុងអដឌក្ថាសងគតី្សូលត្ថា : 

ឆននមាប ិ ោមាវចរានំ  ោមា  បោត្ិោ ឯវ ។ 
ម្លប : “ ការច្ស្ដយកាមគណុ របស់កាមាវចរច្ទវតាទ្ធំង ៦ 

ជាន់ច្ោះ ក៏្លបលពឹត្ថច្ៅជាលបលក្ត្ដីចូគ្នប នឹងពួក្មនសុសទ្ធំងឡាយ
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ច្ោះឯង ” ច្ហើយម្ថមទ្ធំងច្ោលចទំ្ធស់ោទៈច្ក្ចអិាចាររថា  ការ

ច្សពកាម ច្បើមនិឲ្រសមពសសផវូវកាយោល់លត្ូវគ្នប នឹងគ្នប ច្ទ ការ

ច្សពកាមច្ោះ រម្មងមនិសច្លមចក្ចិចច្ឡើយ ដចូបាលីក្បុងសុត្ថនថ-

បាត្កិ្វគគអដឌក្ថា ថា : 

ឯត្ំ  បន  នត្ថីត្ ិ  បដិកតិ្តំ  , ន  ហ ិ  ោច្យន  អផុសាឝនតសាឝ  
ច្ោដឋពវំ  ោមកិចចំ  ោច្ធត្ ិ។ ម្លប  :  ពិត្ម្មន ការច្សពកាមគណុ ច្បើ

ច្ផ្លដឌោឝ រមយណ៍ មនិមានសមពសសផវូវកាយច្ហើយ នឹងមនិអាចច្ធឝើ

ឲ្រសច្លមចក្ចិចដល់គ្នប នឹងគ្នប បានច្ឡើយ ។ 
 ក្បុងច្ត្រសក្ណឍ និនយដីកា យល់តាមោទៈរបស់អដឌក្ថា 

សម្មឋងទកុ្ជាបាលីថា :  

មនុសាា  វយិ  ហិ  ច្ត្  ទវយំ  ទវយ ំ សមាបត្តិវច្សច្នវ  ច្មថនុំ  
បដិច្សវនតិ ។  ម្លប  : បណាឋ ច្ទវតាកាមាវចរទ្ធំង ៦ ជាន់ រម្មងច្សព

ច្មថនុធមយច្ោយការរមួគ្នប ជាគ ូ  ដចូនឹងមនសុសម្ដរ ។  

បាលីមយួក្ម្នវងច្ទេត្ សម្មឋងថា : 
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ខីណាសវាន ំ  បន  រពោមានចច   សមភច្វា   នត្ថតី្ ិ  អាចរិយធមម-
បាលច្ត្ថច្រន  វុត្តំ ។ ម្លប : អាចាររធមយបាលច្ត្ទរច្ោលថា សុក្កធ្លត្ ុគឺ

ទឹក្កាម មនិមានដល់លពះខីណាលសព និងពួក្លពហយទ្ធំង ឡាយ ។ 

 ក្បុងបាលីច្នះពនរល់ឲ្រច្ឃើញថា ការច្សពច្ស្ដយច្មថនុ-

ធមយច្ោះ រម្មងមានចចំ្ោះម្ត្ក្បុងកាមភមូបិ៉ុច្ណាត ះ ម្ត្ច្បើច្ោល

ច្ោយបុគគល គមឺនិបានទំ្ធងអស់ច្ោះច្ទ រម្មងច្វេរទកុ្ចចំ្ោះលពះ

អរហនថខីណាលសព និង លពះអោគ្នមបីុគគលច្ចញ គចឺ្វេរោច់ខាត្

ចចំ្ោះអសទនមយ (ច្មថនុ) ម្ត្មឋង ។ 

 ចចំ្ោះសត្ឝនរក្ និងពួក្និជាមត្ណា ិ ក្ច្លបត្  ទ្ធំង ២ ពួក្

ច្នះក៏្មនិមានការច្សពអសទនមយដចូគ្នប  ច្លោះសត្ឝនរក្ និងនិជឈម-

ត្ណា ិ ក្ច្លបត្ច្ោះ បានរងទកុ្េច្វទោយ៉ាងធងន់ធងរ លត្ូវច្ភវើងនរក្ដតុ្

បំផ្លវ ញរាងកាយអស់កាលជានិចច ច្ទើបមនិមានឱកាសនឹក្គតិ្

ដល់កាមគណុច្ោះច្ឡើយ ។ 

 ចមំ្ណក្សត្ឝក្បុងកាមភមូពួិក្ដនទពីច្នះ រម្មងអាចច្សព

អសទនមយជាទចូ្ៅបាន, មានគ្នថាសម្មឋងោស់សត្ទិកុ្ដចូ្ចបះថា : 

ច្បច្ត្យាយ  សុខសំយុត្ត ំ  បីបាសឆាត្បឡីីត្ំ 
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 ទុត្ិយំ  ោធកំ  ោម ំ  ច្ជគុច្ចេយាយុ  ន  កឹ  ពុធា 
ម្លប  : បណឍ ិ ត្ទ្ធំងឡាយ នឹងមនិសាប់កាមគណុម្ដលជាប់

ច្ោយគលូគងបានយ៉ាងណា ច្លោះលត្ូវច្លសក្ឃាវ នចចំ្ោះវត្ទុ

ច្បេត្ច្បេនជានិចច និងច្សចក្ឋសុីខម្ដលបានទទលួពីការច្ស្ដយ

ច្នះលសច្ដេងនឹងច្សចក្ឋសុីខរបស់ពួក្ច្លបត្ម្ដលមានដចូគ្នប  ។ 

រពោះអរិយបុគលមានច្រចើនកនុងច្ទវច្លាក 
 ក្បុងច្ទវច្ោក្ មានលពះអរយិបុគគលច្លចើនជាងក្បុងមនសុស-

ច្ោក្។ ច្យើងក៏្បានដងឹថា ក្បុសមយ័ពុទនកាល មានលគហសទ និង

បពឝជតិ្ជាច្លចើនរស់ច្ៅលក្ុងស្ដវត្ទ ីរាជលគះឹ ច្វស្ដលី ច្កាសមភ ីនិង

ក្បិលពសឋុ ជាច្ដើម បានោំគ្នប មក្លបជុើស្ដឋ ប់ធមយច្ទសោ អំពីលពះ

សមាយ សមភុទន ច្ហើយបានសច្លមចជាលពះអរយិបុគគល តាំងច្ៅក្បុង

ច្ស្ដតាបត្ថផិលខវះ សក្ទ្ធគ្នមផិលខវះ គថឺាមានចនំនួច្លចើនច្កាដ ិ

ក្បុងលក្ុងនីមយួ  ។ កាលបុគគលទំ្ធងច្នះអស់ជវីតិ្ច្ៅ ក្សុលក្មយ

បានបញ្ជូនឲ្រច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងច្ទវច្ោក្ទ្ធំង ៦ ជាន់ យ៉ាងច្លចើន ។ 

 មយ៉ងច្ទេត្ បណាឋ ច្ទវតាទ្ធំងឡាយម្ដលអាលស័យច្ៅក្បងុ

ច្ទវច្ោក្ទ្ធំង៦ជាន់ច្ោះ កាលបានស្ដឋ ប់ធមអ៌ំពីលពះពុទនជាមាច ស់ 
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មានធមយចក្កបផវត្ថនសូលត្,  អនត្ថលក្េណសូលត្ ,មហាសត្បិផោឌ ន-

សូលត្ និង លពះអភធិមយ ៧ គមភរីជាច្ដើម  អបក្ខវះបានសច្លមចជា

ច្ស្ដតាបនប ខវះជាសក្ទ្ធគ្នម ីដច៏្លចើន ។ ច្ោយច្ហត្ចុ្នះ បានជា

លពះអរយិបគុគលថាប ក់្ច្ស្ដតាបនប និងសក្ទ្ធគ្នម ី មានច្លចើននលក្

ម្លងក្បុងច្ទវច្ោក្ទ្ធំង ៦ ជាន់ មនិអាចលបមាណបានច្ឡើយ ។ 

 ចចំ្ោះលពះអរយិបុគគល ២ ពួក្គ ឺអោគ្នម ីនិងលពះអរហនថ

មនិលត្ូវរាប់ចលូក្បុងចនំនួច្នះច្ទ ច្លោះលពះអោគ្នមី ច្លកាយពី

អស់ជវីតិ្ រម្មងមនិលត្លប់មក្ច្ក្ើត្ក្បុងមនសុសច្ោក្ឬច្ទវច្ោក្ 

ច្ទេត្ច្ឡើយ ចមំ្ណក្លពះអរហនថច្ស្ដត្ កាលអស់លពះជនយ ក៏្ចលូ

កាន់បរនិិោឝ នច្ៅ ។ 

 ចមំ្ណក្ក្បុងមនសុសច្ោក្ សមយ័បចចុបផនបច្នះ សទិត្ក្បុង

ក្លិយុគ គសឺមយ័ម្ដលមានសបផុរសច្ៅលត្មឹ ១ ភាគ ៤  ច្លៅពី

ច្នះសុទនម្ត្ជាអសបផុរស មនិបរសុិទនក្បុងសីល, រឯីជនអននោលក៏្

មានច្លចើនលគប់ទិសទី ដចូ្ចបះច្ហើយ ច្ទើបអរយិបុគគល ក្បុងមនសុស-

ច្ោក្មានត្ចិនលក្ម្លង ជាងក្បុងច្ទវច្ោក្ ។ 
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 ការណ៍ម្ដលអរយិបុគគលក្បុងមនសុសច្ោក្ មានត្ចិជាង

ក្បុងច្ទវច្ោក្ច្ោះ ច្លោះក្បុងមនសុសច្ោក្ មានអបក្កាន់លពះពុទន-

ស្ដសោត្ចិត្ចួ ទ្ធំងមនិសូវចលូចតិ្ថស្ដឋ ប់ធម ៌ និងច្គ្នរពបដបិត្ថិ

តាមពុច្ទ្ធន ោទ ច្លចើនជាអបក្លបមាទ ច្ទើបមនិបានយល់នវូធមម៌្ដល

អាចោំខវួនឲ្រចាក្ពីភាពជាបុថជុជន ច្ឡើងកាន់អរយិភាពបាន  ។ 

សមមត្តនិយាម ៦ យា ាង 
ក្បុងបុគគលបផញ្ដត្ថ ិ លត្ង ់ភោឝ គមច្ោ ច្ោលថាបុគគលម្ដល

លបក្បច្ោយធម ៌៦ យ៉ាងច្ទើបគរួសច្លមចមគគផលបានគ ឺ: 

   ១. ន កមាមាវរច្ណន  មនិបានច្ធឝើអននថរយិក្មយ ៥ 

   ២. ន កិច្លោវរច្ណន មនិមានក្ចិ្លស គនិឺយត្មចិាឆ ទិដឌ ិ

   ៣. ន  វិបាោវរច្ណន  មានវបិាក្បដសិននិជា ត្ចិ្ហត្កុ្ៈ 

   ៤. សទ្ថា ជាអបក្ច្ជឿក្បុងគណុលពះរត្នលត្យ័ 

   ៥. ឆនទិោ ច្ពញចតិ្ថក្បុងក្ត្ថុក្មរតាក្សុល (ច្វេរទឝីប៣ច្ចញ) 

   ៦. បចញវច្នាឍា  មានបញ្ជដ ចាស់កាវ  (ភវងគបផញ្ជដ ) 

រពោះពុទធោសនារុងច្រឿងកនុងច្ទវច្លាក 
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 ច្ហត្មុ្ដលលពះពុទនស្ដសោនឹងចច្លមើនរងុច្រឿងច្ៅបាន គឺ

អាលស័យពុទនស្ដសនិក្ ( បរស័ិទទ្ធំង ៤ ) ជាសំខាន់ ។ ទីណាមាន

អបក្ច្គ្នរពលពះពុទនស្ដសោច្លចើន  ទីច្ោះរម្មងចច្លមើនស្ដយភាយ

នវូលពះពុទនស្ដសោ ច្ហើយចាំបាច់លត្ូវអាលស័យ ជនជាអរយិៈ 

ម្ដលសមផូណ៌ច្ោយបរយិត្ថ ិនិងបដបិត្ថ ិមានច្ៅ ។ 

 ក្បុងច្ទវច្ោក្ច្ោះ បានច្ោលច្ហើយថា មានអរយិបុគគល

នលក្ម្លងឥត្លបមាណបាន ដចូ្ចបះមានន័យថាលពះពុទនស្ដសោក្បុង

ច្ទវច្ោក្មានច្សចក្ឋចីច្លមើនរងុច្រឿងជាងក្បុងមនសុសច្ោក្ច្លោះ

មានអរយិបុគគលច្លចើនច្ោះឯង ។ សូមផីក្បុងមនសុសច្ោក្មានការ

បច្លងេន និងសិក្ាលពះនលត្បិដក្ ការស្ដឋ ប់ធម ៌ការសម្មឋងធម៌ជា

លបលក្ត្ ីនិងមានលពះសងឃអាចបួសបាន ឯក្បុងច្ទវច្ោក្មិនមានក៏្

ច្ោយ ក៏្ច្ៅមានចនំនួដត៏្ចិត្ចួបំផតុ្ ច្បើច្ធេបនឹងច្ទវច្ោក្ ។ 

 ច្ហត្ចុ្នះច្ហើយ ច្ទវតាទ្ធំងឡាយច្ទើបរាប់ថា ជាបុគគលគរួ

បូជា ។ ច្លៅពីអរយិច្ទវៈ មានច្ទវតាចនំនួច្លចើនច្ទេត្ បានច្ធឝើ

ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងលពះពុទនស្ដសោ ជាអបក្សមាយ ទិដឌផិង ។ 
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ច្ទវោជាអនកគួរច្គារពបូជា 
 ក្បុងពុទនស្ដសោសម្មឋងអំពីអនសុសត្ ិ ១០ លបការ ក្បុងច្ោះ

មាន ច្ទវតានសុសត្ ិ១ ម្ដលឲ្រតាមរឭក្ដល់គណុរបស់ច្ទវតា ជា

អារមយណ៍ននសមថភាវោ ច្ធឝើចតិ្ថឲ្រសងប់, ទំ្ធងច្នះពីច្លោះច្ទវតា

ទ្ធំងឡាយរម្មងច្ក្ើត្ច្ោយអានិសងសននធម៌ ៥ លបការ បានដល់ 

សទ្ធន  សីលៈ សុត្ៈ ចាគៈ បញ្ជដ   ។ (វសិុទធិមគ ច្ទវតានសុៅសត្ិកមមោឋៅន) 

 កាលមានសត្រិឭក្ដល់គណុ របស់ច្ទវតាជាអារមយណ៍ដចូ

ច្នះ ក្សុលវថិចីតិ្ថរម្មងច្ក្ើត្ មានច្សចក្ឋមី្ឆាត្ចតិ្ថ មនិលបលពឹត្ថច្ៅ

ក្បុងអំណាចរាគៈ ច្ទ្ធសៈ និង ច្មាហៈ ។ ក្បុងអងគុត្ថរបាលីសម្មឋងថា 

ការច្គ្នរពច្ទវតាម្ដលរស់ច្ៅក្បុងផធះ ក្បុងភមូ ិ រម្មងជាមងគលដល់

អបក្ច្គ្នរព ។ ក្បុងមហាបរនិិោឝ នសូលត្ សម្មឋងថាការច្គ្នរពចចំ្ោះ

ច្ទវតាមាច ស់លសុក្ រម្មងបានទទលួច្សចក្ឋឃំុីលគងផលលបច្យាជន៍

ឲ្រមានសិរសួីសឋី ។ មយ៉ងច្ទេត្ ច្បើបុគគលណាផ្លឋ ច់ការគ្នរវៈចចំ្ោះ

ច្ទវតាមាច ស់លសុក្ រម្មងជបួនវូច្លគ្នះភយ័ច្ោយមនិដងឹខវួន ។ ក្បុង

រត្នសូលត្សម្មឋងថា បុគគលម្ដលច្ធឝើសកាក របូជាច្ទវតាទ្ធំងពួង

ច្ោះ រម្មងបានទទលួច្មតាថ ចតិ្ថអំពីអស់ច្ោក្ជាការត្បសបង ។ 
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ក្បុងច្បត្វត្ទបុាលី សម្មឋងថា ច្សឋចមហារាជទ្ធំង ៤ អងគ ជាអបក្

លគប់លគងមនសុសច្ោក្ អបក្ណាច្ធឝើការបូជាច្ោក្ រម្មងមនិឥត្

ផលច្ឡើយ នឹងបានទទលួច្សចក្ឋសុីខកាយសបាយចតិ្ថ ជាការ 

ត្បសបងតាមសមគរួ ដចូមានបាលីសម្មឋងថា :

 ចោឍាច្រា  ច  មោរាច្ជ ច្លាកបាច្ល  យសសាឝចិ្ន 
 កុច្វរំ  ធត្រដឋចច  វិរូបកំ  វិរុឡហកំ 
 ច្ត្  ច្ចវ  បជូិោ  ច្ោនត ិ ទ្យោ  ច  អនិបផលា ។ 
 មហារាជទំ្ធង ៤ អងគ ជាអបក្រក្ានវូច្ោក្ មានយសនិង

បរោិរច្លចើន គលឺពះបាទក្ចុ្វរៈ, ធត្រដឌ, វរិបូក្េៈ និង វរិឡុាក្ៈ ច្បើបុគគល

ណាបូជាច្ោក្ទ្ធំងច្ោះ ច្ោយការបូជាច្ផសង   អបក្បជូាច្ោះ មនិ

ឥត្ផលច្ឡើយ នឹងបានទទលួច្សចក្ឋសីបាយមនិខាន ។

 មយ៉ងច្ទេត្ក្បុងច្ទវច្តាទធិសសទក្េណិានចុ្មាទោ ច្ោលថា 

បណឍ ិ ត្ជាត្សិច្លមចទីច្ៅក្បុងលបច្ទសណា ច្ហើយបានញុាំងច្ោក្

អបក្មានសីលជាលពហយចារបីុគគល ឲ្រឆ្មន់ក្បុងទីច្ោះ ជនជាបណឍ ិ ត្

ច្ោះ ឧទធិសសផាយនវូផលននទ្ធនច្ោះ ដល់ពួក្ច្ទវតាម្ដលច្ៅ

មានក្បុងទីច្ោះ  ោ  បជូិោ  បូជយនតិ មានិោ  មានយនត ិ ន ំត្ច្ោ  នំ,  
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អនុកមាបនតិ  មាោ  បុត្តំវ  ឱរសំ = ច្ទវតាទ្ធំងឡាយច្ោះម្ដលបណឍ ិ ត្

ច្ោះបូជារាប់អានច្ហើយ រម្មងបូជារាប់អាននវូបណឍ ិ ត្ច្ោះវញិ

ដចូមាតាអនចុ្លគ្នះបុត្ថម្ដលច្ក្ើត្អំពីលទូងដចូ្ចាប ះ ច្ទវោនុកមាបិច្ោ  
ច្បាច្ោ  សទ្  ភរទ្ន ិ  បសាឝត្ិ  = ជនម្ដលច្ទវតាបានអនចុ្លគ្នះ

ច្ហើយ រម្មងបានច្សចក្ឋសុីខចច្លមើនក្បុងកាលទំ្ធងពួង ។

( ច្ភសជជកនធកៈបិ.៧/៣១១+មហាបរិនិោវៅនសូរត្ បិ.១៦/១៩១ ) 
ច្ទវោចតុ្ិច្ដ្យច្ហត្ុ ៤ យា ាង 

១. អាយុកច្យន ចតុ្ចិ្ោយអស់អាយុ 

២. បុចញកច្យន  ចតុ្ចិ្ោយអស់បុណរ 

៣. អាោរកច្យន ចតុ្ចិ្ោយអត់្អាហារ 

៤. ច្ោច្ធន  ចតុ្ចិ្ោយខឹងច្លកាធ 

កាមាវចរភូមិ ចប់ 
 

♦♦♦♦♦♦ 

 
 



-166- 

 

II. រូបាវចរភូម ិ
 ភមូរិបស់របូាវចរជានច្ យ្ ះថា របូាវចរភមូ ិគជឺាទីច្ក្ើត្នន

របូាវចរវបិាក្ចតិ្ថ សំច្ៅយក្ ចតិ្ថម្ដលច្ក្ើត្ជារបូលពហយបុគគល

ច្ោះឯង ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 រូបរពោមានំ  ភូម ិ = របូាវចរភូមិ ម្លបថា ទីច្ក្ើត្ននរបូលពហយ

ទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា របូាវចរភមូ ិ។  

ន័យមយ៉ងច្ទេត្ រូបសាឝ  ភច្វា = របូំ ម្លបថា ភមូមិ្ដលជាទី

ច្ក្ើត្ននរបូ ច្ យ្ ះថា របូាវចរភមូ ិ។ 

 អធបិាយ :  ក្បុងវចនត្ទៈច្នះ សំច្ៅយក្ របូាវចរភមូចិ្ោយ

បុគគោធោិឌ នថា បានដល់ទីច្ក្ើត្របស់របូលពហយបុគគលទំ្ធងឡាយ 

និងច្ោយធមាយ ធោិឌ ន បានដល់ទីច្ក្ើត្របស់របូាវចរវបិាក្ចតិ្ថ ។ រមួ

ច្សចក្ឋទី្ធំង ២ ន័យច្នះច្ហើយ របូាវចរភមូ ិបានដល់ភមូមិ្ដលជា

ទីច្ក្ើត្ននរបូរាងកាយ និងចតិ្ថរបស់របូលពហយបុគគលច្ោះឯង ។ 

ចមំ្ណក្របូាវចរភមូកិ្បុងវចនត្ទៈម្ដលថា ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននរបូ

ច្ោះ បានដល់ អសញ្ដសតាថ ភមូ ិ គភឺមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននអសញ្ដ-
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សត្ថលពហយ ម្ដលមានម្ត្របូមយ៉ង ច្ដើមផីជាការសម្មឋងរបូាវចរភមូិ

ឲ្រសមផូណ៌ ក្បុងរបូាវចរទ្ធំង ១៦ ភមូ ិ។ 

របូាវចរភមូទិ្ធំង១៦ច្នះ ជាទីច្ៅរបស់របូលពហយទ្ធំងឡាយ។ 

ោក្រថារបូលពហយច្ោះ សំច្ៅយក្ លពហយម្ដលមានរបូ ចមំ្ណក្

លពហយម្ដលមនិមានរបូ មានម្ត្ោមមយ៉ង ច្ យ្ ះថា អរបូលពហយ ។ 

ដចូច្យើងធ្លវ ប់បានលជាបថា ោក្រថា ច្ទោ ច្លោះអត្ទថា អបក្

ច្លងច្ោយកាមគណុ៥ រឯី លពហយ ក៏្ច្ យ្ ះថា ច្ទព ម្ដរច្លោះអត្ទ

ថា ជាអបក្ច្លង្ន ។ 

ចចំ្ោះោក្រថា លពហយ ច្ោះបានដល់បុគគលម្ដលចច្លមើន

ច្ោយគណុវចិ្សសមាន្នជាច្ដើម ក៏្គចឺ្ទវតាទ្ធំងឡាយច្ៅ

ក្បុងជាន់លពហយច្ោក្ច្ោះ, មានវចនត្ទៈថា : 

រពូហនតិ  វឌាឍនតិ  អត្ិបណីច្ត្ហិ   នាទិគុច្ណហីត្ិ =រពោមាច្នា  
ច្ទវតាទ្ធំងឡាយ ម្ដលមានច្សចក្ឋចីច្លមើន ច្ោយគណុ

វចិ្សសមាន្នជាវត្ទុដល៏បណីត្ជាច្ដើម ដចូ្ចាប ះ ច្ទវតាទំ្ធងច្ោះ

ច្ទើបច្ យ្ ះថា លពហយ ។ 
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អធិបាាយថា 
ធមយតាច្សចក្ឋចីច្លមើន មាន ២ លបការគៈឺ 

 ១. ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងផវូវច្ោក្ (ច្ោក្យិ) 

 ២. ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងផវូវធម ៌

 ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងផវូវច្ោក្ បានដល់ ការបរបិូណ៌ច្ោយ

អាយុ គមឺានអាយុយឺនយូរ, វណត ៈ មានពណ៌សមផុរលសស់ស្ដា ត្, 

សុខៈ មានច្សចក្ឋសុីខកាយ សុខចតិ្ថ,  ពលៈ មានក្មាវ ំងថាមព-

ោោម័យខាវ ំងកាវ , បដភិាណៈ មានបញ្ជដ ច្ចះដងឹក្បុងផវវូច្ោក្ , 

ធនស្ដរសមផត្ថ ិ មានលទពរសមផត្ថ ិ ក្តិ្ថយិសច្បាះសំច្ឡង និង

បរោិរច្លចើន មានទីលំច្ៅជាផ្លសុក្ រហូត្មានច្លគឿងឧបច្ភាគ

បរចិ្ភាគច្លបើលបាស់លគប់លគ្នន់ ទ្ធំងច្នះច្ យ្ ះថា ច្សចក្ឋចីច្លមើន

ក្បុងផវូវច្ោក្ ។ 

 ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងផវូវធម ៌បានដល់ ការចច្លមើនខាងផវូវចតិ្ថ

ម្ដលតាំងច្ៅក្បុងក្សុលធមច៌្ផសង មាន ទ្ធន សីល ភាវោ ឬ 

សីល សមាធ ិបញ្ជដ  ឬ ្ន អភញិ្ជដ  មគគ ផល និោឝ ន ម្ដលជា
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ការចច្លមើនលពមច្ោយបរយិត្ថ ិបដបិត្ថ ិបដចិ្វធ ទ្ធំងច្នះច្ យ្ ះថា 

ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងផវូវធម ៌។ 

 សលមាប់ លពហយ ច្ោះមានច្សចក្ឋចីច្លមើនទំ្ធងផវូវច្ោក្និង

ផវូវធម ៌ ច្លោះលពហយទ្ធំងឡាយមានអាយុម្វង មានពណ៌សមផុរផរូ-

ផង ់មានរសយីកាយភវថឺាវ  មានច្សចក្ឋសុីខលបណីត្ មានរាងកាយរងឹ

មាំ មានវមិានជាទីច្ៅអាលស័យវចិលិត្លាស្ដា ត្ មានបរោិរជាប់តាម 

សមគរួ ។ លពហយសមផត្ថទិ្ធំងច្នះ លបច្សើរជាងសមផត្ថចិ្ទវតាក្បុង

ជាន់កាមាវចរសួគ ៌។ 

 ច្សចក្ឋចីច្លមើនក្បុងផវូវធម ៌គលឺពហយទ្ធំងច្ោះរម្មងមានសីល 

សមាធ ិ បញ្ជដ  ្ន អភញិ្ជដ  និងមាន ច្មតាថ  ក្រណុា មទិុតា  

ឧច្បកាេ  ជាលពហយវហិារធម ៌ មានការចច្លមើនច្ោយគណុវចិ្សស 

មាន្នដល៏បណីត្ ជាច្ដើម ។ 

 អបក្ម្ដលចច្លមើនទំ្ធងផវូវច្ោក្ និងផវូវធមច៌្ោយគណុ

វចិ្សសដចូច្ោលមក្ច្នះ ច្ទើបច្ យ្ ះថា លពហយ ។ 

 បក្ត្គិណុរបស់លពហយ បានដល់ លពហយវហិារធមគ៌ ឺ ច្មតាថ  

ក្រណុា មទិុតា  និង ឧច្បកាេ  ។ ចមំ្ណក្វចិ្សសគណុ មាន្នជា
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ច្ដើមច្ោះ បានដល់្នក្សុលចតិ្ថ ម្ដលមានក្មាវ ំងវចិ្សស

អាចោំច្ចញចាក្កាមគណុបាន ជាផលឲ្រឆវងផតុ្ចាក្កាមាវចរ-

ភមូ ិចលូកាន់របូាវចរភមូ,ិ ផតុ្ពីភាពជាកាមបុគគល ច្ឡើងកាន់ភាព

ជាលពហយបុគគល ។ ្ន ជាច្ដើមច្ោះ ច្ទើបច្ យ្ ះថាជាគណុ

វចិ្សស ។ ឯោក្រថា មាន្នជាច្ដើម បានដល់ គណុវចិ្សស

នលក្ម្លងជាង្នមាន មគគ ផល និោឝ ន ។ មានន័យថា លពហយ

បុគគលក្បុងភមូខិវះ ច្លៅពីមាន្នសមផត្ថខិាងច្ដើមច្ហើយ អងគខវះ

ច្ៅសច្លមចមគគផលជាលពហយអរយិបុគគលក៏្មាន ។ 

 ្នចតិ្ថ ឬ្នក្សុល ច្ក្ើត្ពីការចច្លមើនសមថក្មយ-

ោឌ ន គកឺ្ណំត់្ចតិ្ថឲ្រតាំងមលូ ក្បុងអារមយណ៍ម្ត្មយួ ច្ោយបរកិ្មយ-

និមតិ្ថ  ឧគគហនិមតិ្ថ  បដភិាគនិមតិ្ថ  ច្ោះ្នចតិ្ថច្ទើបច្ក្ើត្ ។(១) 

្នចតិ្ថម្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើងលគ្នដើបូងច្នះច្ៅថា បឋមជាន, របូាវ-

ចរក្សុល ម្ដលមាន ៥ ថាប ក់្ ច្ផសងគ្នប លត្ងអ់ងគ្ ន ម្ដលលបក្ប 

                                                            

១ - ការចច្លមើនសមថក្មយោឌ នច្នះ មានក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈ បរចិ្ចឆទទី ៩ ។ 
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របូាវចរក្សុលចតិ្ថ ៥ ច្នះ ឲ្រផលជារបូាវចរវបិាក្ចតិ្ថ ៥ ដចូគ្នប

ម្ដលឲ្រផលបដសិននិជាលពហយបុគគលក្បុងរបូាវចរភមូ ិ១៦ ។ 

 របូាវចរភមូ ិ១៦ ច្នះម្ចក្ជា ៤ ថាប ក់្គ ឺបឋមជានភមូ ិ៣, 

ទតុ្យិជានភមូ ិ ៣, ត្ត្យិជានភមូ ិ ៣, និង ចត្តុ្ទជានភមូ ិ ៧ 

ដចូនឹងច្ោលត្ច្ៅ ៖ 

បឋមជាានភូមិ ៣ 
 បឋមជានភមូ ិ ច្ោលច្ោយបុគគោធោិឌ ន បានដល់ភមូិ

ជាទីច្ក្ើត្ននលពហយ  ម្ដលបានបឋមជាន   និងកាលច្ោលច្ោយ

ធមាយ ធោិឌ ន បានដល់ បដសិននិវញិ្ជដ ណ របស់បឋមជានវបិាក្ចតិ្ថ 

១ ដងួច្ោះឯង ឲ្រផលបដសិននិបានដល់ក្បុង ៣ ភមូ ិជាមយួគ្នប គៈឺ 

១. រពហមបារិសជាឆាភូម ិ
 បារសិជាជ ភមូ ិ គភឺមូជិាទីច្ៅននលពហយបរោិរ ក្បងុជាន់បឋម-

ជានភមូ ិជាលពហយថាប ក់្ស្ដមញ្ដធមយតា មនិមានអំណាចអឝីពិច្សស 

ដចូវចនត្ទៈ ថា : 
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 បរិសត្ិ  ភវា = បារិសជាឆា  ពួក្ម្ដលច្ៅក្បុងបរស័ិទ ច្ យ្ ះថា 

បារសិជជៈ ។ បានដល់លពហយជាន់ធមយតាស្ដមញ្ដ គ្នយ នអំណាច

ពិច្សស ។ មយ៉ងច្ទេត្ថា : 
 រពោមានំ  បារសិជាឆា = រពហមបារិសជាឆា  ពួក្លពហយម្ដលជាបរស័ិទ

របស់មហាលពហយ ច្ យ្ ះថាលពហយបារសិជាជ  បានដល់លពហយម្ដល

ជាបរោិរ របស់មហាលពហយ ។ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 រពហមបារិសជាឆានំ  នពិវោឍាត្ិ = រពហមបារិសជាឆា 
ភមូណិាជាទីច្ក្ើត្ របស់លពហយបរស័ិទ បរោិរននខវួនម្ដលជា

លបធ្លន ភមូចិ្ោះច្ យ្ ះថា លពហយបារសិជាជ  ។ 

 ដចូ្ចាប ះោក្រថា លពហយបារសិជាជ  ច្នះជាច្ យ្ ះរបស់លពហយ

ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងបឋមជានភមូនិិងជាច្ យ្ ះស្ដទ នទីច្ក្ើត្ ទីអាលស័យ

ននលពហយច្ោះផងម្ដរ ។ ច្ោយយក្ច្ យ្ ះ របស់លពហយច្ោះមក្

តាំងជាច្ យ្ ះរបស់ស្ដទ នទីច្ោះឯង ។ 

 ក្បុងអភធិមយអបក្លគូ អុំ-ជា ោក្រ “បារសិជាជ ” មាន ២ ន័យគ ឺ:  

បរិសត្ិ  ភវាត្ិ > បារិសជាឆា (បរិោ+ណ  បចចយ័ ក្បុងភាវត្ទនិត្) 

ម្លបថា លពហយមានក្បុងបរស័ិទ ។ 
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បរិសត្ិ  ជាោត្ិ > បារិសជាឆា (បរិោ+ណ បចចយ័ ក្បុងជាត្ត្ទនិត្) 

ម្លបថា លពហយច្ក្ើត្ក្បុងបរស័ិទ ។ 

២. រពហមបុច្រាហិោភូមិ 
 បុច្រាហិតាភមូ ិ គជឺាទីច្ក្ើត្ននលពហយបុច្រាហិត្ គលឺពហយម្ដល

មានត្មំ្ណងជាទីលបឹក្ា និងជាអបក្ដកឹ្ោំក្បុងក្ចិចការទ្ធំងឡាយ

របស់មហាលពហយ, ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 បុច្រ  ឧច្ចច  ឋាច្ន  ឱហនត ិត្ិដឋនតីត្ ិ= បចុ្រាហិោ 
អបក្មានត្មំ្ណងខភស់ មានឋានៈជាអបក្ោំក្បុងក្ចិចការរបស់

មហាលពហយ ច្ យ្ ះថា បចុ្រាហិត្ ។ មយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 បុច្រ  អច្គ  ធីយច្ត្  ថបយិច្ត្ត្ិ = បចុ្រាហិច្ោ  អបក្បានទទលួ

ោទីឲ្រច្ៅក្បុងត្មំ្ណងជាអបក្ោំ ច្ យ្ ះថា បុច្រាហិត្ ។ 
 ទ្ធំង ២ វចនត្ទៈច្នះបានដល់អបក្មានត្មំ្ណងជាបុច្រាហិត្។ 

 រពោមានំ  បចុ្រាហិោ = រពហមបុច្រាហិោ  ពួក្លពហយម្ដលជា

បុច្រាហិត្ របស់មហាលពហយ ច្ យ្ ះថា លពហយបុច្រាហិត្ ។ 

 រពហមបុច្រាហិោនំ  និពវោឍាត្ិ = រពហមបុច្រាហិោ 
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ភមូណិា ជាទីច្ក្ើត្ ទីអាលស័យ ននលពហយម្ដលជាបុច្រាហិត្

របស់មហាលពហយ ភមូចិ្ោះច្ យ្ ះថា លពហយបុច្រាហិតា ។ 

មយ៉ងច្ទេត្  លោហយណ៍ម្ដលតាំងច្ៅក្បុងត្មំ្ណងជាបុច្រា -

ហិត្ របស់លពះរាជាយ៉ាងណា សូមផីលពហយទ្ធំងច្នះ ក៏្តាំងច្ៅក្បុង

ត្មំ្ណងបុច្រាហិត្ របស់មហាលពហយយ៉ាងច្ោះម្ដរ ។ 

 ដចូ្ចបះ បុច្រាហិតាច្នះ ជាច្ យ្ ះរបស់លពហយ ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុង

បឋមជានភមូ ិនិងជាច្ យ្ ះននស្ដទ នទីច្ក្ើត្ របស់លពហយបុច្រាហិតា

ច្លោះយក្ច្ យ្ ះរបស់លពហយ តាំងជាច្ យ្ ះភមូរិបស់លពហយច្ោះ។ 

៣. មោរពោមាភូមិ 
 មហាលពហាយ ភមូ ិ គភឺមូជិាទីច្ក្ើត្ទីអាលស័យ របស់លពហយ

ម្ដលមានច្សចក្ឋចីច្លមើនច្ោយគណុវចិ្សសយ៉ាងធនំលក្ម្លងក្បុង

បឋមជានភមូ,ិ មានវចនត្ទៈ ថា : 

 រពូហត្ី  បរិវទធត្ីត្ិ = រពោមា  អបក្ម្ដលមានច្សចក្ឋចីច្លមើន 

ច្ោយគណុវចិ្សស មាន្នជាច្ដើម ច្ យ្ ះថា លពហយ ។ 
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 មហច្នាឍា  រពោមា = មោរពោមា  លពហយម្ដលជាធ ំ ច្ យ្ ះថា 

មហាលពហយ ។ បានដល់លពហយម្ដលធនំលក្ម្លងជាងលពហយបារសិជាជ  

និង បុច្រាហិតាទ្ធំងឡាយ ។ 
 មោរពោមានំ  និពវោឍាត្ិ = មោរពោមា  ភមូណិាជាទីច្ក្ើត្របស់

មហាលពហយ ភមូចិ្ោះ ច្ យ្ ះថា មហាលពហាយ  ។  
ដចូ្ចាប ះ មហាលពហាយ ច្នះច្ទើបជាច្ យ្ ះរបស់លពហយ អបក្មាន

អំណាចធនំលក្ម្លង ក្បុងបឋមជានភមូ ិ និងជាច្ យ្ ះស្ដទ នជាទី

ច្ក្ើត្ទីអាលស័យរបស់មហាលពហយផង ។ ច្លោះយក្ច្ យ្ ះរបស់

លពហយម្ដលច្ៅក្បុងភមូចិ្ោះមក្តាំងជាច្ យ្ ះរបស់ភមូ ិ។ 

* មហាលពហយមាន ៣ ពួក្គៈឺ 

១. មហាលពហយម្ដលមានរសយី   ផាយច្ៅឆ្មង យដល់ ១.០០០ 

ចលក្ោល ច្ៅថា សហសសលពហយ ។  

២. មហាលពហយម្ដលមានរសយី ផាយច្ៅឆ្មង យដល់ ២.០០០ 

ចលក្ោល ច្ៅថា ទឝិសហសសលពហយ ។ 

៣. មហាលពហយម្ដលមានរសយីផាយច្ៅឆ្មង យដល់ ៣.០០០ 

ចលក្ោល ច្ៅថា ត្សិហសសលពហយ ។ 
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ក្បុងបឋមជានភមូ ិ ទតុ្យិជានភមូ ិ និង ត្ត្យិជានភមូ ិ

ទ្ធំង ៣ ជាន់ច្នះ ក្បុងជាន់នីមយួ   ម្ចក្លពហយជា ៣ ពួក្គៈឺ 

១. លពហយម្ដលជាបរស័ិទបរោិរ រងច់ាំទទលួបច្លមើលពហយជា

លបធ្លន ច្ៅថា បារសិជាជ លពហយ ។ 

២. លពហយម្ដលជាទីលបឹក្ា ក្បុងក្ចិចការ្រ របស់លពហយជា

លបធ្លន ច្ៅថា បុច្រាហិតាលពហយ ។ 

៣. លពហយម្ដលជាលបធ្លនធ ំច្ៅថា មហាលពហយ ។ 

ោរចាត្់រពហម ៣ ពួក ជា ៣ ភូម ិ
 ការចាត់្លពហយ៣ពួក្ជា ៣ ភមូចិ្ោះ ច្ៅតាមត្មំ្ណងឋានៈ

របស់លពហយពួក្ច្ោះ ក៏្ច្ៅច្ យ្ ះភមូ ិតាមត្មំ្ណងោទីច្ោះ   ។ 

 មយ៉ងច្ទេត្ ច្លោះការច្ក្ើត្ច្ឡើងនន្នចតិ្ថច្ោះខភស់ទ្ធប

ជាងគ្នប គអឺបក្ម្ដលចលូបឋមជានរហូត្ជើោញ បឋមជានរម្មង

មានក្មាវ ំងខាវ ំង ច្ៅថា បណីត្្ន, ជាច្ហត្ឲុ្រផលច្ក្ើត្ក្បុង

មហាលពហាយ ភមូ ិ ។ ច្បើបឋមជានច្ោះជាក្ណាឋ ល មជឈិមជាន

ច្ោះ រម្មងឲ្រផលច្ក្ើត្ក្បុងបុច្រាហិតាភមូ ិ។ ច្បើបឋមជានច្ទើបម្ត្
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បានថយ ី   ច្ៅមានក្មាវ ំងច្ខសៃយ ជាហីនជាន រម្មងឲ្រផលច្ក្ើត្

ក្បុងបារសិជាជ ភមូ ិ។ 

 មយ៉ងវញិច្ទេត្ ការចាត់្ជា ៣ ពួក្ ៣ ភមូចិ្នះ ច្លោះអាយុ

របស់លពហយទ្ធំង ៣ ពួក្ច្នះមនិច្សយើគ្នប  គ ឺ: 

រពហមបារិសជាឆានំ  កបាបសាឝ  ត្ត្ិច្យា  ភាច្គា  អាយបុាបមាណំ , 
រពហមបុច្រាហិោនំ  ឧបឌាឍកច្បាា, មោរពោមានំ  ឯច្ោ  កច្បាា ។ 
 ១. លពហយបារសិជាជ  មានអាយុ ១ ភាគ ៣ ក្បផ 

 ២. លពហយបុច្រាហិតា មានអាយុ ១ ភាគ ២ ក្បផ 

 ៣. មហាលពហាយ  មានអាយុ ១ ក្បផ 

 ោក្រថា “ក្បផ” ក្បុងទីច្នះ សំច្ៅយក្ អសច្ងេយរក្បផ ។ 

ច្នះច្បើតាមក្បុងអភធិមយរបស់អបក្លគូ អុំ-ជា ។ ក្បុងអភធិមយភាស្ដនថ

ម្ដលខញុំម្លបច្នះ រាប់អាយុគតិ្ជាមហាក្បផទំ្ធងអស់ ។ ចមំ្ណក្ក្បុង

អភធិមយ ៩ បរចិ្ចឆទ របស់ច្ោក្លគូគង-់សុមតិ្ថថា លពហយបឋមជាន

ភមូទិ្ធំង ៣ ច្នះ មានអាយុគតិ្ជា វវិដឋោឌ យីអសច្ងេយរក្បផ ដចូ្ចបះ

វញិ, រឯីលពហយច្លៅពីច្នះមានទតុ្យិជានភមូជិាច្ដើមច្ឡើងច្ៅ  រាប់

អាយុគតិ្ជា មហាក្បផទំ្ធងអស់ ។ ច្លោះក្បុងអភធិមយត្ទសងគហដកីា
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បានពនរល់ថា ការក្ណំត់្អាយុរបស់លពហយទ្ធំង ៣ មានបារសិជាជ

ជាច្ដើម ច្ោយអំណាចមហាក្បផ មនិមានច្ឡើយ ច្លោះមនិអាច

តាំងច្ៅក្បុងសមយ័ម្ដលក្បផវោិស សូមផីមួយអសច្ងេយរក្បផ 

ច្ឡើយ ច្បើក្បផវោិសច្ោយច្ភវើង បឋមជានភមូក៏ិ្លត្ូវវោិសម្ដរ. 

 ក្បុងទតុ្យិជានភមូិ និងត្ត្យិជានភមូ ិក៏្ម្បងក្បុង ១ ជាន់ 

ជា ៣ ភមូចិ្ោយទំនងច្នះដចូគ្នប  ម្ត្ច្ៅច្ យ្ ះភមូទិ្ធំងច្ោះខុស

ច្ផសងពីគ្នប  នឹងសម្មឋងពិស្ដឋ រត្ច្ៅ ៖ 

ទីោំងទនបឋមជាានទ្ំង ៣ 
ក្បុងបឋមជានភមូទិ្ធំង ៣ ច្នះ មនិបានតាំងច្ៅជាថាប ក់្  

ចះុតាមលំោប់គ្នប ច្ទ, គចឺ្ៅច្លើនផធដជីាមយួគ្នប  ដចូម្ផនដរីបស់

មនសុស, ម្ដលមានបាលីក្បុងធមយហទយវភិងគអដឌក្ថាសម្មឋងថា : 

ឥច្ម  ត្ច្យាបិ  ជនា  បឋមជាានភូមយិំ  ឯកត្ច្ល  វសនតិ  
លពហយទ្ធំង ៣ ពួក្ច្នះ ច្ៅក្បុងបឋមជានភមូ ិ ច្លើនផធដមី្ត្

មយួ ។ លគ្នន់ម្ត្ម្បងម្ចក្អាណាច្ខត្ថជា ៣ ភមូភិាគច្ៅតាមឋានៈ

ោទីរបស់លពហយច្ោះ   ។ មយួម្ផបក្ជាទីច្ៅរបស់មហាលពហយ មយួ

ម្ផបក្ជាទីច្ៅ របស់លពហយបុច្រាហិត្ និងមយួម្ផបក្ច្ទេត្ ជាទីច្ៅ
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របស់លពហយបារសិជាជ  ។ លពហយភមូិទ្ធំង ៣ ច្នះច្ទើបច្ៅក្បុងភមូឋិាន

ជាមយួគ្នប  ម្ត្ច្ៅជាជាន់ថាប ក់្ តាមត្មំ្ណងននលពហយម្ដលច្ៅក្បុង

បឋមជានភមូចិ្ោះ ។ 

ភមូចិ្នះតាំងច្ៅក្ណាឋ លអាកាស ឆ្មង យពីកាមាវចរភមូិ

ជាន់បរនិមយិត្វសវត្ថ ី ៥.៥០៨.០០០ (៥ ោន ៥ ម្សន ៨ ោន់

ច្យាជន៍) , មានវមិាន សួនផ្លក ច្ឈើ និងលសះច្បាក្េរណី ម្ដលវចិលិត្

ច្ោយរត្នៈទ្ធំង ៧ មានរសយីលសស់ស្ដា ត្នលក្ម្លង ។ 

ក្បុងបឋមជានភមូ ិ ៣ ច្ោះ លពហយបារសិជាជ ភមូិ និងបុច្រា-

ហិតាភមូ ិ មានលពហយអាលស័យច្ៅច្លចើន ម្ត្ក្បុងមហាលពហាយ ភមូិ 

មានច្សឋចមហាលពហយជាធកំ្បុងបឋមជានភមូទិ្ធំង ៣ ច្ោះលត្មឹម្ត្

មយួអងគ ។ ទ្ធំងច្នះលពះមានលពះភាគលទងស់ម្មឋងទកុ្ ក្បុងលពហយ -

ជាលសូលត្ថា “ លគ្នម្ដលចលក្ោលលត្ូវទមាវ យច្ោយច្ភវើង ច្ោយ

ទឹក្ ឬច្ោយខរល់ក្ឋ ី បឋមជានភមូិ រម្មងលត្ូវវោិសច្ៅលគប់លគ្ន 

ដល់សមយ័ពិភពច្ោក្ចាប់ច្ផឋើមច្ក្ើត្ច្ឡើងថយ ី បឋមជានភមូក៏ិ្

តាំងច្ឡើងច្ោយមានមហាលពហយ១អងគ ច្ក្ើត្ច្ឡើងមនុច្គ បោធ ប់មក្

លពហយបុច្រាហិត្ និងលពហយបារសិជាជ  ច្ក្ើត្ច្ឡើងតាមច្លកាយ ” ។ 
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ន័យមយ៉ងច្ទេត្ មានពុទនវចនៈក្បុងលពហយសំយុត្ថថា : 

ត្រត្  សុទ ំ ភិកច្វ  រពោមា (មោរពោមា) ច  រពហមបុច្រាហិោ  ច  
រពហមបារសិជាឆា  ច  ឧជាាយនតិ  ខីយនតិ ។ច្ប។ ម្លប :  មាប លភកិ្េុទ្ធំងឡាយ 

បានឮមក្ថា លពហយ (មហាលពហយ) ក្ឋ ីលពហយមាច ស់ោទីក្ឋ ីលពហយបរោិរ

ក្ឋ ីរម្មងច្ក្ើត្ច្ឡើង រម្មងអស់ច្ៅ ។ 
 បាលីសម្មឋងអំពីមហាលពហយច្ោះ ច្លបើជាឯក្វចនៈ ចមំ្ណក្

លពហយបុច្រាហិត្ និងលពហយបារសិជាជ  ច្លបើជាពហុវចនៈ ច្ទើបយល់

បានថា មហាលពហយច្នះមាន ១ អងគ ក្បុងបឋមជានភមូ ិ។ 

................. 

ទុតិ្យជាានភូមិ ៣ 
 ទតុ្យិជានភមូ ិ ជាទីច្ក្ើត្ននទតុ្យិជានវបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ

ម្ដលជាផលរបស់ទតុ្យិជានក្សុល និង ត្ត្យិជានវបិាក្ចតិ្ថ 

១ ដងួ ជាផលរបស់ត្ត្យិជានក្សុល ។ 

 ទតុ្យិជានវបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ និងត្ត្យិជានវបិាក្ចតិ្ថ១ដងួ

ទ្ធំង២ដងួច្នះឲ្រផលបដសិននិក្បុងទតុ្យិជានភមូជិាមយួគ្នប  ច្លោះ

ទតុ្យិជានក្សុលអាចលះវតិ្ក្កៈ អងគ្ នបាន រឯី ត្ត្យិជាន-
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ក្សុលអាចលះវចិារៈអងគ្ នបាន ។ អំណាច្នក្ុសលទំ្ធង

២ ច្នះម្ដលលះវតិ្ក្កៈ ឬវចិារៈបាន ក៏្មនិមានអំណាចពិច្សស

ខុសម្បវក្គ្នប ប៉ុោយ នច្ទ ច្លោះមនិអាច្នក្នវងបីត្បិាន ច្ទើបមនិ

អាចឲ្រផលច្ក្ើត្ក្បុងត្ត្យិជានភមូិ ។ ដចូ្ចបះច្ហើយ ្នវបិាក្

ទ្ធំង ២ ច្នះច្ទើបឲ្របដសិននិក្បុងទតុ្យិជានភមូដិចូគ្នប  ។ ច្បើច្ោល

ច្ោយសភាវធម ៌វតិ្ក្កៈ ច្លើក្ចតិ្ថច្ឡើងកាន់អារមយណ៍ និងវចិារៈ ជា

ត្ផួចងអ់ារមយណ៍ ជាធមយជាត្មិ្ដលជតិ្សបិទនមនិឆ្មង យគ្នប  ច្ទើបឲ្រផល

ក្បុងទតុ្យិជានភមូជិាមួយគ្នប  ។ 

 ទតុ្យិជានភមូចិ្ោះ ច្ៅក្បុងលំោប់ផងគ្នប  ម្ត្ក៏្ម្ចក្បាន

ជា ៣ ភមូ ិដចូនឹងបឋមជានភមូចិ្ោះឯងគ ឺ: 

១. បរិោឍាភាភូមិ 
 បរតិាថ ភាភមូ ិជាភមូរិបស់លពហយម្ដលមានរសយីអន់ជាងលពហយ

ដនទម្ដលច្ៅខាងច្លើ, ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 បរិោឍា  អាភា  ឯច្ត្សនត ិ= បរិោឍាភា  លពហយម្ដលមានរសយីត្ចិ 

ជាងលពហយច្ៅខាងច្លើ  ច្ យ្ ះថា បរតិាថ ភា ។ 
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 បរិោឍាភានំ  និពវោឍាត្ិ = បរិោឍាភា  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ ននបរតិាថ ភា -

លពហយ ច្ យ្ ះថា បរតិាថ ភា ។ 
 បរតិាថ ភាច្នះ ជាច្ យ្ ះរបស់លពហយ ម្ដលច្ៅក្បុងទតុ្យិបរ ិ -

តាថ ភាច្ទេត្ផង ច្ោយយក្ច្ យ្ ះលពហយច្ោះមក្តាំងជាច្ យ្ ះនន

ស្ដទ នទីច្ោះឯង ។ លពហយច្នះមានអាយុ ២ មហាក្បផ ។ 

២. អបាបមាណាភាភូម ិ
 អបផមាណាភាភមូ ិ ជាភមូរិបស់លពហយ ម្ដលមានរសយីររងុ -

ច្រាចន៍ រក្លបមាណមនិបាន, ដចូវចនត្ទៈថា : 

 អបាបមាណា  អាភា  ឯច្ត្សនតិ = អបាបមាណាភា  លពហយម្ដល

មានរសយីរក្លបមាណមនិបាន ច្ យ្ ះថា អបផមាណាភា ។ 
 អបាបមាណាភានំ  និពវោឍាត្ិ = អបាបមាណាភា  ភមូជិាទីច្ក្ើត្នន

ពួក្អបផមាណាភាលពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា អបផមាណាភា ។ 
 អបផមាណាភាច្នះ ជាច្ យ្ ះរបស់លពហយម្ដលច្ៅក្បុងទតុ្-ិ

យជានភមូ ិ និងជាច្ យ្ ះស្ដទ នទី ននលពហយអបផមាណាភាផងម្ដរ 

ច្ោយយក្ច្ យ្ ះលពហយច្ោះមក្តាំងជាច្ យ្ ះភមូ ិ។  

លពហយច្នះមានអាយុ ៤ មហាក្បផ ។ 
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៣. អាភសាឝរាភូមិ 
 អាភសសរាភមូ ិជាភមូរិបស់លពហយម្ដលមានរសយីផាយច្ចញ

ពីរាងកាយភវសឺ្ដា ត្, ដចូវចនត្ទៈ ថាៈ 

 សរត្ិ  និសាឝរត្ីត្ិ = សរា  រសយីម្ដលផាយច្ចញ ច្ៅថា សរា  

 អាភា  សរា  ឯច្ត្សនត ិ = អាភសាឝរា  លពហយម្ដលមានរសយី

ផាយច្ចញចាក្ពីរាងកាយ ច្ យ្ ះថា អាភសសរា ។  

អាភា  សរនតិ  និចេរនតិ  ឯច្ត្សនតិ = អាភសាឝរា 
រសយីម្ដលផាយរបស់លពហយពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា អាភសសរា. 

 មយ៉ងច្ទេត្ថា អភសាឝរានំ  និពវោឍាត្ ិ = អាភសាឝរា  ភមូជិាទី

ច្ក្ើត្ននពួក្អាភសសរាលពហយ ច្ យ្ ះថា អាភសសរា ។   

អាភសសរាច្នះ ជាច្ យ្ ះរបស់លពហយច្ោយលត្ង ់ ចមំ្ណក្

ច្ យ្ ះភមូមិ្ដលច្ៅដចូគ្នប នឹងលពហយច្ោះ ជាការច្ៅច្ោយឋាន-

ឧបចារន័យ ដចូគ្នប នឹងបឋមជានភមូមិ្ដរ ។ ពួក្អាភសសរាលពហយ

ច្នះសុទនម្ត្មានច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរ ក្បងុ្នរបស់ខវួនយ៉ាងច្ពញទី 

ម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅច្ោយអំណាចននបីត្ជិានិចច ច្ហត្ចុ្នះច្ទើបច្ធឝើឲ្រ

ចតិ្ថរបស់លពហយពួក្ច្នះភវថឺាវ ខាវ ំង។ កាលចតិ្ថផរូផងច់្ហើយ របូម្ដល
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អាលស័យចតិ្ថច្ក្ើត្ គចឺតិ្ថជជរបូ ក៏្មានសភាពលសស់ថាវ ច្ៅផង, និង

ច្លោះចតិ្ថជជរបូផរូផង ់ញុាំងឧត្ជុជរបូឲ្រភវថឺាវ  ច្ធឝើឲ្រច្ឃើញរសយីផាយ

ច្ចញពីកាយលបលពឹត្ថច្ៅ ច្ោយអំណាចឧត្ជុជរបូ ម្ដលអាលស័យ

ចតិ្ថត្ជជរបូ ច្ៅថា ចតិ្ថបផចចយឧត្ជុជរបូ ។ 

 លពហយច្នះមានអាយុ ៨ មហាក្បផ ។ 

ទតុ្យិជានភមូទិ្ធំង ៣ ច្នះ តាំងច្ៅក្ណាឋ លអាកាស ច្លើ

ម្ផនដជីាមយួគ្នប , ខភស់ពីមឋមជានភមូចិ្ៅ ៥ ោន ៥ ម្សន ៨ 

ោន់ច្យាជន៍ ។ លពហយភមូទិ្ធំង ៣ ច្នះ ច្បើច្លបេនឹងបឋមជានភមូិ 

មាន ៣ ឋានៈដចូគ្នប ម្ដរគ ឺ: 

បរតិាថ ភាលពហយ   មានឋានៈច្សយើនឹង បារសិជាជ លពហយ  

អបផមាណាភាលពហយ  មានឋានៈច្សយើ នឹង    បុច្រាហិតាលពហយ  

អាភសសរាលពហយ  មានឋានៈច្សយើនឹង មហាលពហយ  

ត្តិ្យជាានភូមិ ៣ 
 ត្ត្យិជានភមូ ិ គភឺមូជិាទីច្ក្ើត្ ននចត្តុ្ទជានវបិាក្ចតិ្ថ ១

ដងួ ម្ដលជាផលរបស់ចត្តុ្ទជានក្សុល ។ ម្ចក្ជា ៣ ភមូគិ ឺ: 
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១. បរិត្តសុភាភូមិ 
 បរតិ្ថសុភាភមូ ិ គភឺមូជិាទីច្ៅននលពហយម្ដលមានរសយីលសស់

ស្ដា ត្ ម្ត្អន់ជាងលពហយម្ដលច្ៅខាងច្លើ ។ លពហយពួក្ច្នះបដសិននិ

ច្ោយចត្តុ្ទជានវបិាក្ចតិ្ថថាប ក់្ហីនៈ , ដចូមានវចនត្ទៈ ថា : 

 បរិោឍា  សុភា  ឯច្ត្សនតិ = បរិត្តសុភា  លពហយមានរសយីលាស្ដា ត្ 

ម្ត្ច្ៅអន់ជាងលពហយម្ដលច្ៅខាងច្លើ ច្ យ្ ះថា បរតិ្ថសុភា ។ 
 បរិត្តសុភាន ំ និពវោឍាត្ ិ= បរិត្តសុភា  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននបរតិ្ថសុភា

លពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថាបរតិ្ថសុភា ។ 
 បរតិ្ថសុភាច្នះ ជាច្ យ្ ះលពហយច្ោយលត្ង ់ ចមំ្ណក្ច្ យ្ ះ

ភមូ ិម្ដលច្ៅដចូគ្នប ច្ោះ ជាការច្ៅច្ោយអម ។ 

 លពហយច្នះមានអាយុ ១៦ មហាក្បផ ។ 

២. អបាបមាណសុភាភូមិ 
 អបផមាណសុភាភមូ ិ គភឺមូជិាទីច្ៅននលពហយម្ដលមានរសយី

លាស្ដា ត្រក្លបមាណមិនបាន, លពហយច្នះបដសិននិច្ោយចត្តុ្ទជាន-

ចតិ្ថ ថាប ក់្មជឈិម ម្ដលមានក្មាវ ំងជាងបរតិ្ថសុភាលពហយ ដចូ្ចបះច្ទើប

ញុាំងឲ្រច្ក្ើត្ក្បុងអបផមាណសុភាភមូ,ិ ដចូវចនត្ទៈ ថា : 
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 អបាបមាណា  សុភា  ឯច្ត្សនតិ = អបាបមាណសុភា  លពហយម្ដល

មានរសយីលាស្ដា ត្រក្លបមាណមនិបាន ច្ យ្ ះថា អបផមាណសុភា។ 

 អបាបមាណសុភានំ  និពវោឍាត្ិ = អបាបមាណសុភា  ភមូមិ្ដលជាទី

ច្ក្ើត្ននអបផមាណសុភាលពហយ ច្ យ្ ះថា អបផមាណសុភា ។ 
 អបផមាណសុភាច្នះ ជាច្ យ្ ះលពហយច្ោយលត្ង ់ ចមំ្ណក្

ច្ យ្ ះភមូ ិម្ដលច្ៅដចូគ្នប ច្ោះ ជាការច្ៅច្ោយអម ។ 

 លពហយច្នះមានអាយុ ៣២ មហាក្បផ ។ 

៣. សុភកណិាហាភូម ិ
 សុភក្ណិាា ភមូ ិ គជឺាទីច្ៅននលពហយ ម្ដលមានរសយីស្ដា ត្លា

សពឝរាងកាយ, ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

 សុភាហិ  អាកិណាណាត្ិ = សុភាកិណាណា  លពហយម្ដលមានរសយីលា

ស្ដា ត្ច្ពញទ្ធំងរាងកាយ ច្ យ្ ះថា សុភក្ណិាត  ។ 
 សុភាកិណាណាន ំ  និពវោឍាត្ ិ= សុភាកិណាណា  ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្នន

សុភាក្ណិត លពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថាសុភាក្ណិាត  ។ 
 ោក្រថា សុភា ច្នះបានដល់ ច្សចក្ឋលីសស់ស្ដា ត្ននរសយី

ច្ោះ គរឺសយីម្ដលមានច្ៅក្បុងរាងកាយរបស់លពហយ មានលក្េណៈ
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ដចូរសយីដងួចគនធ ម្ដលចាំងឆវុះភវរឺមួគ្នប ជារងឝងម់លូ មនិម្បក្ច្ចញពី

គ្នប  ដចូច្នះច្ៅថា សុភា ។ 

 ច្ៅថា សុភាក្ណាត  ក៏្បាន ច្ៅ សុភក្ណិាា  ក៏្បាន តាម

ច្វយយក្រណ៍ គផឺ្លវ ស់ អា > អ, ណ > ហ កាលរមួបទជា សុភក្ណិាា  

ដចូបាលីក្បុងមលូដកីាសម្មឋងថា : 

 ច្ោភណបភាយ   កណិាណា   សុភាកិណាណាត្ិ   វត្តច្ពវ   អាោរសាឝ  
រសាឝត្តំ   អនតមិនោរសាឝ   ហោរចច   កោរា  សុភកណិាហាត្ិ   វោឍា  អថ   បន  
សុច្ភន  កណិាណា  សុភកណិាណា ។ 
 ន័យមយួច្ទេត្ នឹងច្ៅថា សុភក្ណិាត  ក៏្បាន គមឺនិខុស

ច្វយយក្រណ៍ច្ទ តាមវចនត្ទៈដចូច្នះ ៖ 

 សុច្ភន  កណិាណាត្ិ = សុភកិណាណា  លពហយម្ដលមានរសយីលសស់

ស្ដា ត្ច្ពញទទូ្ធំងកាយ ច្ យ្ ះថា សុភក្ណិាត  ។ 

 លពហយច្នះមានអាយុ ៦៤ មហាក្បផ ។ 
 រមួច្សចក្ឋមីក្ បរតិ្ថសុភា, អបផមាណសុភា និង សុភក្ណិាា

ទ្ធំង ៣ ច្នះជាច្ យ្ ះរបស់លពហយច្ោយលត្ង ់ចមំ្ណក្ ច្ យ្ ះភមូិ

ច្ោះជាការច្ៅច្ោយអម គយឺក្ច្ យ្ ះលពហយច្ោះ មក្តាំង ។ 
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 ត្ត្យិជានភមូ ិ៣ ច្នះតាំងច្ៅក្ណាឋ លអាកាស ឆ្មង យពី

ទតុ្យិជានភមូ ិ៥ ោន ៥ ម្សន ៨ ោន់ច្យាជន៍ ។ លពហយទ្ធំង ៣ 

ភមូចិ្នះតាំងច្ៅក្បុងលំោប់ជាមយួគ្នប  សច្លមចច្ោយរត្នៈទ្ធំង ៧

ដល់លពមច្ោយវមិាន សួនចារ លសះច្បាក្េរណី និងច្ដើមក្លផ -

លពឹក្ស ជាច្ដើម។ ច្លបេបនឹងបឋមជានភមូ ិ៣ ដចូ្ចបះគ ឺ: 

   បរតិ្ថសុភាលពហយ   ច្លបេបដចូ បារសិជាជ លពហយ  

   អបផមាណសុភាលពហយ  ច្លបេបដចូ បុច្រាហិតាលពហយ  

   សុភក្ណិាា លពហយ   ច្លបេបដចូ មហាលពហយ  

ត្ត្ិយជៅានភូមិ ៣ ចប ់
.................. 

 
ចតុ្ត្ថជាានភូមិ ៧ 

 ពួក្លពហយម្ដលច្ៅក្បុងចត្តុ្ទជានភមូទិ្ធំង ៧ គ ឺច្វហបពោ 

អសញ្ដសតាថ  និង សុទ្ធន ោស ៥, គជឺាភមូមិ្ដលមនិញាប់ញ័រ និង

មនិលត្វូទមាវ យ ក្បុងសមយ័ម្ដលចលក្ោលវោិសច្ោយ ច្ភវើង ទឹក្ 
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និង ខរល់ច្ទ ច្លោះលពហយក្បុងភមូិច្នះ ច្ក្ើត្ពីមហគគត្ក្សុល្ន

ម្ដលសមផយុត្ថច្ោយឧច្បកាេ ច្វទោ ជាក្សុលមានក្មាវ ំងមាំទ្ធំ ។ 

ចត្តុ្ទជានភមូ ិ ច្បើច្ោលច្ោយធមាយ ធោិឌ ន សំច្ៅភមូជិាទី

ច្ក្ើត្ននរបូាវចរបញ្ចមជានវបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ ម្ដលជាផលពីរបូាវ-

ចរបញ្ចមជានក្សុលចតិ្ថ ១ ដងួ ឬភមូជិាទីច្ក្ើត្ននរបូបដសិននិម្ត្

មយ៉ង ជាមលូរបស់របូាវចរក្សុលចតិ្ថ ម្ដលច្ក្ើត្លពមច្ោយ

សញ្ជដ វរិាគៈ ។ ច្បើច្ោលច្ោយបគុគោធោិឌ ន បានដល់ភមូជិាទី

ច្ក្ើត្ និងទីច្ៅអាលស័យននច្វហបពោលពហយ, អសញ្ដសតាថ លពហយ 

និងលពហយអោគ្នម ី ក្បុងជាន់សុទ្ធន ោសភមូិ ៥ ។ សរបុច្សចក្ឋមីក្

ចត្តុ្ទជានភមូមិាន ៧ ដចូសម្មឋងត្ច្ៅច្នះគ ឺ៖ 

១. ច្វហបផលាភូម ិ
 ច្វហបពោ គលឺពហយម្ដលមានផលបុណរបរបិូណ៌ ច្លោះផតុ្

ចាក្អនថរាយឯណានីមយួ និងច្លោះមានផលបុណរយ៉ាងវចិ្សស 

ដចូវចនត្ទៈសម្មឋងថា : 

 វិបុលំ  ផល ំ ឯច្ត្សនតិ = ច្វហបផលា 
លពហយម្ដលមានផលបរបិូរ ច្ យ្ ះថា ច្វហបពោ ។ 
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 ោក្រថា ច្វហបពោ និបពនបទ តាមវចនត្ទៈច្នះគរួម្ត្ជា 

វិបុលផលា ច្លចើនជាង ប៉ុម្នថច្ធឝើដចូ្ចាប ះមនិច្ក្ើត្ច្ទ ច្លោះជាប់ទ្ធក់្ទង

នឹងក្ផួនច្វយយក្រណ៍ ច្ទើបយ៉ាងច្នះវញិគ ឺវបិុល > ច្វហ, ផ > បផ 
(អសទិស ច្ទឝភាវ), ច្ោយន័យននស្ដទ នទីច្ៅ មានវចនត្ទៈថា : 

 ច្វហបផលាន ំ  និពវោឍាត្ ិ = ច្វហបផលា  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននច្វហ -

បពោលពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា ច្វហបពោ ។ ន័យមយួច្ទេត្ថា :

  នានុរូបំ   វិច្សច្សន   ឦហិត្ំ   អច្នចជិត្ ំ  បចុញផលំ   ឯត្ថ  
អត្ថីត្ ិ = ច្វហបផលា  ផលរបស់ក្សុលម្ដលគងវ់ងសនិងបរបិូរ មនិ

ញាប់ញ័រ យ៉ាងពិច្សសតាមអំណាចនន្ន មានច្ៅក្បុងភមូិ

ណា ភមូចិ្ោះ ច្ យ្ ះថា ច្វហបពោ ។ 

អធិបាាយថា 
ផលរបស់ក្សុល ម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅតាមអំណាចននបឋម-

ជានក្សុល រហូត្ដល់ចត្តុ្ទជានក្សុល ម្ដលឲ្រផលលបាក្ដ

ច្ៅក្បុងបឋមជានភមូ ិ៣, ទតុ្យិជានភមូ ិ៣ និងត្ត្យិជានភមូ ិ

៣ ទ្ធំង ៩ ភមូចិ្នះ មនិច្ៅថា ច្វហបពោច្ទ ច្លោះសមយ័ម្ដល

ចលក្ោលលត្ូវវោិសច្ោយច្ភវើងច្ោះ រម្មងវោិសច្ៅរហូត្ដល់
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បឋមជានភមូ ិ ៣, កាលលត្ូវវោិសច្ោយទឹក្ រម្មងវោិសដល់

ទតុ្យិជាន ៣, ច្បើលត្ូវវោិសច្ោយខរល់ រម្មងវោិសរហូត្ដល់ 

ត្ត្យិជានភមូ ិ៣ ផង ។ បណាឋ លពហយម្ដលច្ៅក្បុងភមូទិ្ធំងច្ោះ 

ច្ពលលត្ូវអស់អាយុ វមិាននិងទិពឝសមផត្ថិ ននលពហយទ្ធំងឡាយច្ោះ 

ក៏្លត្ូវវោិសច្ៅម្ដរ ។ ចមំ្ណក្ច្វហបពោភមូិ ជាភមូមិ្ដលផតុ្

ចាក្ពីការវោិសលគប់យ៉ាង គទឺ្ធំងច្ភវើង ទឹក្ និងខរល់ ច្លោះដចូ្ចាប ះ

លពហយម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងភមូចិ្នះរម្មងមានអាយុច្ពញ ៥០០ មហាក្បផ

លគប់   អងគ,  ដចូ្ចាប ះផលននក្សុលម្ដលោំឲ្រច្ក្ើត្ក្បុងភមូចិ្នះ 

ច្ទើបច្ៅថា ច្វហបពោ ច្លោះបានទទលួផលបរបិូណ៌ ម្ដលច្ក្ើត្ 

ពីអំណាចននបញ្ចមជានក្សុល សមផយុត្ថច្ោយឧច្បកាេ ច្វទោ។  

 ចមំ្ណក្លពហយច្ក្ើត្ក្បុងជាន់បឋមជានភមូិ, ទតុ្យិជានភមូិ 

និងត្ត្យិជានភមូ ិ  គចឺ្ក្ើត្ពីអំណាច្នក្សុល សមផយុត្ថ

ច្ោយច្ស្ដមនសសច្វទោ រម្មងច្ៅញាប់ញ័រមនិតាំងមាំ ច្ទើបមាន

ផលមនិបរបិូណ៌ ។ ចមំ្ណក្្នក្សុលម្ដលសមផយុត្ថច្ោយ

ឧច្បកាេ ច្វទោ រម្មងជាក្សុល វចិ្សស ជាង្នក្សុលម្ដល

សមផយុត្ថច្ោយច្ស្ដមនសសច្វទោ ច្លោះតាំងមាំ មនិញាប់ញ័រ ។ 
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២. អសចញសោឍាភូមិ 
អសញ្ជដ សតាថ  គជឺាលពហយម្ដលបដសិននិច្ោយក្មយជជរបូម្ត្

មយ៉ង ជាផលននបញ្ចមជានក្សុលម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅលពមច្ោយ

សញ្ជដ វរិាគភាវោ បានដល់បញ្ចមជានម្ដលបដចិ្សធោម មាន

ច្សចក្ឋលីត្ូវការម្ត្របូមយ៉ង, ដចូវចនត្ទៈថា :

នត្ថិ  សញ្ញា  ឯច្ត្សនត ិ= អសញ្ញា  សញ្ជដ ច្ចត្សិក្ មនិមាន

ដល់លពហយពួក្ណា លពហយពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា អសញ្ជដ  ។ 
ការច្លើក្យក្សញ្ជដ ច្ចត្សិក្ ក្បុងោក្រថា អសញ្ជដ  ច្នះគឺ

លត្មឹម្ត្ជាលបធ្លនប៉ុច្ណាត៉ ះ តាមពិត្ សញ្ជដ  និងអរបូក្េននដនទមាន

ចតិ្ថជាច្ដើម រម្មងមនិមានក្បុងពួក្លពហយទ្ធំងច្ោះច្ទ ។ ច្លោះលពហយ

ទ្ធំងច្ោះលត្មឹម្ត្ការបនថននរបូក្េនន ម្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយភាវោជា

ច្លគឿងផ្លឋ ច់សញ្ជដ  ។ ក្បងុន័យមយ៉ងច្ទេត្ សម្មឋងថា : 

នត្ថិ  សញ្ញាមចុ្ខន  ចោឍាច្រា  អរូបកនាថា  ឯច្ត្សនតិ = អសញ្ញា 
ោមក្េនន ៤ ច្ោយច្លើក្យក្សញ្ជដ ច្ចត្សិក្ជាលបធ្លនមនិ

មានដល់លពហយពួក្ណា លពហយពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា អសញ្ជដ  ។ 

អសញ្ញា  ច  ច្ត្  សោឍា  ចាត្ិ = អសចញសោឍា 
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ម្ត្លពហយច្នះបានច្ យ្ ះថា ជាសត្ឝ ច្ហត្ចុ្ោះច្ទើបច្ៅថា 

អសញ្ដសតាថ  ។ ច្ទ្ធះបីគ្នយ នោមក្េនន ៤ មានសញ្ជដ ច្ចត្សិក្ជា

លបធ្លនក៏្ច្ោយ ។ 

 បណាឋ សភាវៈទ្ធំងឡាយ ច្បើគ្នយ នោមធម៌ ច្ោយច្លចើនច្គ

មនិច្ៅថាសត្ឝច្ទ ច្លោះមនសុសភាគច្លចើនយល់ថា “សត្ឝ” លត្ូវម្ត្

មានោមធមផ៌ង ។ ការយល់ដចូ្ចបះមនិលត្ូវលគប់សពឝច្ទ ច្លោះក្បុង

កាមច្ោក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថាសត្ឝលត្វូម្ត្មានោមធមទ៌្ធំងអស់ ច្បើ

គ្នយ នច្ទ មនិច្ យ្ ះថាសត្ឝច្ឡើយ ម្ត្ចចំ្ោះក្បុងលពហយច្ោក្វញិ 

ច្ទ្ធះមានរបូក្េននម្ត្មយ៉ង ក៏្ច្ៅរាប់ថាជាសត្ឝពួក្មយួបាន ច្លោះ

មានជវីតិ្របូលគប់លគងម្ដលច្ក្ើត្ច្ោយអំណាចក្មយបផចចយ័ អំពីរបូ-

បញ្ចមជានក្សុល ម្ដលមានសញ្ជដ វរិាគភាវោច្ក្ើត្លពមផង ។ 

ដចូ្ចាប ះ លពះអនរុទុ្ធន ចាររច្ទើបបានច្លើក្យក្ោក្រថា សត្ថៈ 

លបក្បចលូនឹងោក្រ អសញ្ដៈ ច្ៅរមួថា អសញ្ដសត្ថៈ ។ 

អសចញសោឍានំ  និពវោឍាត្ិ  =  អសចញសោឍា   ភមូជិាទីច្ក្ើត្ របស់

អសញ្ដសត្ថលពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា អសញ្ដសតាថ  ។ 
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ក្បុងចត្តុ្ទជានភមូទិ្ធំង ២ ច្នះ ម្ដលច្ៅថា ច្វហបពោភមូ ិ

និង អសញ្ដសតាថ ភមូចិ្ោះ ជាការច្ៅច្ោយអម គយឺក្ច្ យ្ ះ

លពហយម្ដលច្ៅក្បុងស្ដទ នទីច្ោះ មក្តាំងជាច្ យ្ ះភមូចិ្ោះឯង ។ 

ច្វហបពោភមូ ិ និង អសញ្ដសតាថ ភមូ ិទ្ធំង ២ ច្នះ តាំងច្ៅ

ក្ណាឋ លអាកាស ក្បុងលំោប់ជាមយួគ្នប  ឆ្មង យពីត្ត្យិជានភមូ ិ៥

ោន ៥ ម្សន ៨ ោន់ច្យាជន៍, មានសួនផ្លក ច្ឈើ លសះច្បាក្េរណី 

និងច្ដើមក្លផលពឹក្ស ជាច្ដើម ដចូក្បុងត្ត្យិជានភមូមិ្ដរ ។ 

បណាឋ លពហយក្បុងជាន់ច្វហបពោភមូចិ្នះ ក៏្អាចម្ចក្ជា ៣ 

ពួក្ច្ោយច្សចក្ឋចី្ផសងគ្នប  ននបញ្ចមជានក្សុលបាន គជឺាហីនៈ 

មជឈិមៈ និង បណីត្ៈ ។ ច្បើបញ្ចមជានក្សុលថាប ក់្ទ្ធប ោំឲ្រច្ក្ើត្

ក្បុងត្មំ្ណងច្លបេបនឹងលពហយបារសិជាជ  ច្បើជាថាប ក់្ក្ណាឋ លោំឲ្រ

ច្ក្ើត្មានត្មំ្ណងច្លបេបលពហយបុច្រាហិតា ច្បើថាប ក់្ខភស់មានត្មំ្ណង

ច្លបេបនឹងមហាលពហាយ ។ ប៉ុម្នថលពះអដឌក្ថាចាររមនិបានម្ចក្លពហយ

ជាន់ច្វហបពោច្នះជា៣ពួក្ដចូលពហយដនទដចូច្ោលមក្ច្ទ ច្លោះ

លពហយក្បុងភមូចិ្នះ មានអាយុក្េយ័ច្សយើគ្នប  និងសមវងឹច្ឃើញគ្នប បាន ,

សូមផីអសញ្ដសត្ថលពហយ ក៏្ពួក្ច្វហបពោលពហយទ្ធំងឡាយច្មើល
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ច្ឃើញបាន ដចូ្ចបះ លពហយពួក្ច្នះ ច្ទើបច្ៅជារមួថា ច្វហបពោ -

លពហយម្ត្មយួ ។ 

មយ៉ងច្ទេត្ អដឌក្ថាចាររច្ោលថា លពហយម្ដលច្ៅក្បុងជាន់

ជាមយួគ្នប  អាចសមវងឹច្មើលនវូគ្នប នឹងគ្នប បានច្ោយមនិបាច់និមយតិ្

កាយឲ្រច្លគ្នត្លគ្នត្ ប៉ុម្នថច្បើលពហយច្ផសងភមូគិ្នប , លពហយម្ដលច្ៅ

ជាន់ខភស់ អាចច្មើលច្ឃើញលពហយ ម្ដលច្ៅជាន់ទ្ធបជាងបាន, 

ចមំ្ណក្លពហយម្ដលច្ៅជាន់ទ្ធប មនិអាចច្មើលច្ឃើញលពហយម្ដល

ច្ៅជាន់ខភស់ជាងបានច្ទ លុះម្ត្លពហយជាន់ខភស់និមយតិ្កាយច្លគ្នត្

លគ្នត្ ច្ទើបច្មើលច្ឃើញបាន ។ 

ក្បុងសច្មាយ ហវចិ្ោទនីអដឌក្ថាវភិងគច្ោលទកុ្ថា : 

សមណលោហយណ៍ពួក្ខវះបួសក្បុងោហិរលទនិ បានច្ឃើញ

ច្ទ្ធសរបស់ចតិ្ថ គតិ្ថា ច្លោះម្ត្ចតិ្ថច្នះច្ទើបមានច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរ 

ការលបទសូរ៉ាយ និងការវច្ងឝង ច្ក្ើត្ច្ឡើង ក៏្មនសិការៈថា ការមនិ

មានចតិ្ថច្ទើបជាសុខ និងជាទិដឌធមយនិោឝ ន ច្ហើយខំលបឹងចច្លមើន

សមាបត្ថ ិ ចលូដល់សញ្ជដ វរិាគៈ ។ បោធ ប់ពីស្ដវ ប់ ក៏្បដសិននិក្បុង

អសញ្ដី ភពម្ដលមានម្ត្របូក្េននប៉ុច្ណាត ះ ។ ច្បើច្ៅជាមនសុស ស្ដវ ប់
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ច្ោយឥរយិាបថណា ច្ពលបដសិននិច្ឡើង ក៏្ច្ោយឥរយិាបថច្ោះ

ម្ដរ និងតាងំច្ៅអស់ ៥០០ មហាក្បផ ។ ច្ពលអស់ក្មយច្ហើយ របូ

កាយក៏្អនថរធ្លនច្ៅ កាមាវចរសញ្ជដ ក៏្រម្មងច្ក្ើត្ច្ឡើង ។ 

................. 

៣. សុទ្ថាវាសភូមិ ៥ 
សុទ្ធន ោសភមូ ិ៥ ជាន់ ច្វហបពោភមូ ិ និងអសញ្ដសតាថ ភមូ ិ

ច្ៅថាចត្តុ្ទជានភមូចិ្លោះច្ក្ើត្ពីចត្តុ្ទជានក្សុល(ច្ោលច្ោ-  

យចត្កុ្កន័យ) ឬ បញ្ចមជានក្សុល (ច្ោលច្ោយបញ្ចក្ន័យ) ។ 

 សុទ្ធន ោសភមូ ិ ជាទីច្ៅននសត្ឝម្ដលបរសុិទនចាក្កាមរាគៈ

ជាច្ដើម បានដល់លពះអោគ្នមបិគុគល និងលពះអរហនថទ្ធំងឡាយ 

ម្ដលបានបញ្ចមជាន ចមំ្ណក្បុគគលច្លៅច្នះ ច្ទ្ធះបីបានបញ្ចម-

្ន ក៏្មិនអាចច្ក្ើត្ក្បុងភមូចិ្នះបានច្ឡើយ, ដចូវចនត្ទៈថា : 

 សុទ្ថានំ  អនាគាមិអរហនាឍានច្មវ  អាវាោត្ិ = សទុ្ថាវាោ 
 ភមូជិាទីច្ៅននលពះអោគ្នម ី និងលពះអរហនថទ្ធំងឡាយ ជា

អបក្បរសុិទនប៉ុច្ណាត ះ ភមូចិ្ោះ ច្ យ្ ះថា សុទ្ធន ោសភមូ ិ។ 
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 សុទ្ធន ោសភមូមិាន ៥ ជាន់គ ឺ អវហិា, អត្បា, សុទសា, 

សុទសសី និង អក្និោឌ , ទ្ធំង ៥ ច្នះតាំងច្ៅក្ណាឋ លអាកាស  ប៉ុម្នថ

ជាន់នីមយួ   មនិច្ៅក្បុងលំោប់គ្នប ដចូបឋមជានភមូជិាច្ដើមច្ទ។ 

 អវហិាភមូ ិ ម្ដលទ្ធបជាងច្គ ច្ៅខភស់ឆ្មង យពីច្វហបពោ -

ភមូ ិ និងអសញ្ដសតាថ ភមូ ិ លបមាណ ៥ ោន ៥ ម្សន ៨ ោន់

ច្យាជន៍ ។ ឯសុទ្ធន ោសជាន់ទី២ ទី ៣ ទី ៤ ទី ៥ ក៏្ខភស់ជាងគ្នប

ដចូ្ចាប ះម្ដរ ។ ដចូមានសម្មឋងត្ច្ៅ ៖ 

១. អវិោភូមិ 
 អវហិាភមូ ិ ជាភមូនិនពួក្លពហយម្ដលលបកាន់មាំ ក្បុងស្ដទ នទី

និងក្បុងសមផត្ថរិបស់ខវួនច្ោយត្ចិត្ចួ រហូត្អស់អាយុក្េយ័ ដចូ

វចនត្ទៈថា : 

 អបាបច្កន  ោច្លន  អត្តច្នា  ឋានំ  ន  វិជហនតីត្ិ = អវិោ 
 លពហយពួក្ណា ម្ដលមនិលះច្ចាលទីឋានរបស់ខវួន សូមផី

លត្មឹម្ត្បនថិច លពហយពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា អវហិា ។ 

 មានច្សចក្ឋថីា បណាឋ លពហយម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងជាន់អវហិាភមូិ

ច្នះរម្មងមនិលះច្ចាលស្ដទ នទីរបស់ខវួន ដរាបអស់អាយុ ច្ោលគឺ



-198- 

 

មនិចតុ្មិនុអាយុក្េយ័ ។ រឯីលពហយម្ដលច្ៅក្បុងសុទ្ធន ោសភមូិ ៤ 

ច្ផសងច្ទេត្ អាចមនិតាំងច្ៅរហូត្លគប់អាយុច្ទ គអឺាចចតុ្មិនុច្បើ

លបាថាប បរនិិោឝ ន ។ មយ៉ងច្ទេត្ ទិពឝសមផត្ថចិ្ផសង   របស់អវហិា -

លពហយច្នះរម្មងបរបិូណ៌ច្ពញទីជានិចច រហូត្អាយុក្េយ័ គគឺ្នយ នការ

ម្លបលបួលជាយ៉ាងដនទ, លពហយច្នះច្ទើបបានច្ យ្ ះថា អវហិា ។ 

 អវិោនំ  នពិវោឍាត្ ិ= អវោិ  ភមូមិ្ដលជាទីច្ៅ របស់អវហិា

លពហយទ្ធំងឡាយ  ច្ យ្ ះថា អវហិា ។ 
 ោក្រ អវហិាច្នះ ជាច្ យ្ ះរបស់លពហយច្ោយលត្ង ់ចមំ្ណក្

ច្ យ្ ះរបស់ភមូចិ្ោះ ច្លោះយក្ច្ យ្ ះននលពហយច្ោះ មក្តាំងជា

ច្ យ្ ះភមូ,ិ រឯីភមូចិ្ៅសល់ ៤ ច្ទេត្ ក៏្លបលពឹត្ថច្ៅតាមទំនងច្នះ ។ 

 លពហយច្នះមានអាយុ ១.០០០ មហាក្បផ ។ 

២. អត្បាាភូមិ 
 អត្បាភមូ ិ ជាទីច្ៅននពួក្លពហយម្ដលមានម្ត្ច្សចក្ឋសីងប់

លត្ជាក់្លត្ជើ មនិច្ៅឋ លក្ហាយរស្ដប់រសល់ចតិ្ថ, ដចូវចនត្ទៈថា : 

 ន  ត្បាបនតីត្ ិ = អត្បាា  លពហយម្ដលមនិមាននវូច្សចក្ឋចី្ៅឋ

លក្ហាយចតិ្ថ ច្ យ្ ះថា អត្បា ។ 
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 ច្សចក្ឋថីា បណាឋ អត្បាលពហយទ្ធំងឡាយរម្មងនិយមចលូ

្នឬចលូផលសមាបត្ថជិាច្រឿយ  នីវរណធមទ៌្ធំងឡាយម្ដល

ជាច្ហត្ឲុ្រចតិ្ថច្មហយងអនធះអម្នធង រម្មងមនិមានឱកាសច្ក្ើត្

ច្ឡើងបាន ច្លោះអំណាចនន្នលគបសងកត់្ ដចូ្ចាប ះសោថ នចតិ្ថ

លពហយពួក្ច្នះ ច្ទើបមានម្ត្ច្សចក្ឋលីត្ជាក់្ មនិអនធះស្ដចតិ្ថច្ោយ

លបការណាច្ឡើយ ។ 

 អត្បាានំ  នពិវោឍាត្ិ = អត្បាា   ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននអត្បា

លពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា អត្បា ។ 
 ោក្រថា អត្បា ច្នះជាច្ យ្ ះលពហយច្ោយលត្ង ់ ចមំ្ណក្

ច្ យ្ ះរបស់ភមូចិ្ោះ គយឺក្ច្ យ្ ះលពហយច្ោះឯងមក្តាំង ។ 

 លពហយច្នះមានអាយុ ២.០០០ មហាក្បផ ។ 

៣. សុទសាាភូមិ 
 សុទសាភមូ ិ ជាទីច្ក្ើត្ននលពហយម្ដលមានរសយីរាងកាយលា

ស្ដា ត្ខាវ ំង អបក្ណាច្ឃើញច្ហើយ រម្មងច្ក្ើត្ច្សចក្ឋសុីខចតិ្ថ សម

ដចូវចនត្ទៈថា : 
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 សុច្ខន  ទសិាឝនតីត្ ិ = សុទសាា  លពហយ ម្ដលអបក្ដនទគបផី

ច្ឃើញច្ោយភាពជាសុខ ច្ យ្ ះថា សុទសា ។ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ : 
 បរិសុច្ទធហិ  បោទទិពវធមមបញ្ញាចកូហ ិ សមាបននោឍា  សុដឋុបសាឝនតីត្ិ 
= សុទសាា លពហយទ្ធំងឡាយម្ដលច្ឃើញវត្ទុច្ផសង   ច្ោយលបាក្ដ

ជាក់្ច្លោះបរបិូណ៌ច្ោយ បស្ដទចក្េុ ទិពឝចក្េុ ធមយចក្េុ បញ្ជដ ចក្េុ ដ៏

បរសុិទន ច្ យ្ ះថា សុទសា ។ 
 វចនត្ទៈទ្ធំង ២ ច្នះ មានច្សចក្ឋថីា “ លពហយម្ដលច្ៅក្បុង

សុទសាភមូចិ្នះ មានរាងកាយភវថឺាវ លាស្ដា ត្ខាវ ំង រហូត្អបក្ណា

មាប ក់្បានច្ឃើញច្ហើយ ច្ក្ើត្ច្សចក្ឋសុីខចតិ្ថ, លពហយពួក្ច្ោះច្ទើប

ច្ យ្ ះថា សុទសសៈ ។ ន័យមយ៉ងច្ទេត្ថា  សុទសសលពហយទ្ធំងឡាយ

រម្មងបរបិណ៌ូច្ោយចក្េុទ្ធំង ៤ មាន បស្ដទចក្េុ ទិពឝចក្េុ ធមយចក្េុ 

និង បញ្ជដ ចក្េុ ច្ោលគ ឺ: 

 ១. បោទចកុ ឬ ចក្េុបស្ដទរបូ គមឺ្ភបក្ធមយតា 

 ២. ទិពវចកុ  ម្ភបក្ទិពឝ ឬ ទិពឝចក្េុអភញិ្ជដ   
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 មយ៉ងច្ទេត្ ម្ភបក្ធមយតា ច្ៅថា ទិពឝចក្េុក៏្បាន ច្លោះធមយតា

ម្ភបក្ននលពហយអាចសមវងឹច្ឃើញវត្ទចុ្ផសង  ច្ៅក្បុងទីឆ្មង យ ឬច្ឃើញ 

វត្ទុត្ចូលាិត្   បានយ៉ាងលា ទ្ធំងច្នះសច្គ គ្ ះក្បុងទិពឝចក្េុដចូគ្នប  ។ 

 ៣. ធមមចកុ  ម្ភបក្ច្ឃើញធម ៌បានដល់ មគគញ្ជដ ណខាងច្លកាម 

៣ គ ឺច្ស្ដតាបត្ថមិគគ សក្ទ្ធគ្នមមិគគ និង អោគ្នមមិគគ ។  

ក្បុងអដឌក្ថាអដឌស្ដលិនី បានសម្មឋងដល់ញាណគមឺគគទ្ធំង 

៣ ខាងច្ដើមច្នះថា ធមយចក្េុ ម្ដលលបាសចាក្ធលីូ លបាសចាក្

មនធិល ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ហើយក្បុងទីច្ោះឯង ច្លោះជាច្ហត្ឲុ្របានមគគ

ខាងច្លើ ។ (ម.ម. ១៣/៥៤៥)  

 ៤. បញ្ញាចកុ ម្ភបក្គបឺញ្ជដ  បានដល់ញាណចក្េុ ។ 

 ចមំ្ណក្ក្បុងភមូចិត្កុ្កៈ របស់លពះសទនមយច្ជាត្កិ្ៈ ធមាយ ចរយិៈ 

សម្មឋងថា វបិសសោញាណ បចចច្វក្េណញ្ជដ ណ  និងអភញិ្ជដ ច្ផសង 

ច្ៅថា បញ្ជដ ចក្េុ ។ 

 ក្បុងមហាធមយសងគហៈ ពួក្២ និង ពួក្៥ លបាប់ថា បញ្ជដ ចក្េ ុ

មាន ៥ យ៉ាងគ ឺ ពុទនចក្េុ (អាសយានសុយញ្ជដ ណ) , សមនថចក្េុ 

(សពឝញ្ដុត្ញ្ជដ ណ), ញាណចក្េុ (អរហត្ថមគគញាណ), ទិពឝចក្េុ (ម្ភបក្
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ទិពឝ) និង ធមយចក្េុ (មគគញ្ជដ ណ៣ខាងច្លកាម) ។ ចមំ្ណក្ក្បុងពួក្ ៣ 

ច្ោក្លបាប់ថា បញ្ជដ ចក្េុ បានដល់ អាសវក្េយញ្ជដ ណ ។ 

 ភមូជិាទីច្ក្ើត្ របស់សុទសាលពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា

សុទសា ។ លពហយច្នះមានអាយុ ៤.០០០ មហាក្បផ ។ 

................ 

៤. សុទសាឝីភូម ិ
 សុទសសីភមូិ ជាទីច្ក្ើត្ននលពហយម្ដលមានច្សចក្ឋបីរបិូណ៌

នលក្ម្លងជាងសុទសាលពហយ ច្លោះអាចសមវងឹច្ឃើញវត្ទុច្ផសង  

បានយ៉ាង្យជាង, ដចូវចនត្ទៈថា : 

 សុច្ខន  បសាឝនតីត្ិ = សុទសាឝី    លពហយម្ដលច្មើលច្ឃើញវត្ទុ

ច្ផសង   បានច្ោយ្យ ច្ យ្ ះថា សុទសសី ។ មយ៉ងច្ទេត្ថា : 

 ត្ច្ោ  អត្សិច្យន  សុដឋុ  ទសាឝនភាច្វន  សមនាទាគោត្ ិ = 
សុទសាឝ ី ។ លពហយម្ដលដល់លពមច្ោយការច្ឃើញលានលក្ម្លងជាង 

ពួក្សុទសាលពហយ ច្ យ្ ះថា សុទសសី ។  

 ោក្រច្នះមក្ពី សុទសាឝ + ឦ ; ឦ បចចយ័ ច្លចើនលបលពឹត្ថច្ៅ

ក្បុងអត្ទថា “នលក្ម្លង”។ ឦ ជាបចចយ័ត្ទនិត្ ម្លបតាមសពធថា “មាន”
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ច្លចើនសម្មឋងអត្ទនលក្ម្លងជាងធមយតា ដចូោក្រថា ធនី អបក្មាន

លទពរ សំច្ៅដល់ អបក្មានលទពរច្លចើន មក្ពី ធន+ឦ ដចូ្ចបះជាច្ដើម 

ច្សចក្ឋថីា សុទសសីលពហយច្នះ ច្ោលច្ោយចក្េុ ៤ លបការ

មាន បស្ដទចក្េុ ទិពឝចក្េុ និង បញ្ជដ ចក្េុ ទ្ធំង ៣ យ៉ាងច្នះមាន

ក្មាវ ំងនលក្ម្លងជាងសុទសាលពហយ ម្ត្ធមយចក្េុប៉ុច្ណាត៉ ះមានក្មាវ ំង

ច្សយើគ្នប បាន ។ 

 សុទសាឝនីំ  នពិវោឍាត្ិ = សុទសាឝី  ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននសុទសសី

លពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា សុទសសី ។ 
 ដចូ្ចបះ សុទសសីភមូ ិតាងំច្ យ្ ះច្ឡើងច្ោយអាលស័យច្ យ្ ះ

របស់លពហយច្ោះឯង ។ លពហយច្នះមានអាយុ ៨.០០០ មហាក្បផ ។ 

៥. អកនិដ្ឋាភូមិ 
 អក្និោឌ ភមូិ ជាក្ពូំលននភមូ ិរបស់សុទ្ធន ោសលពហយ ច្ហើយ

ក៏្ជាក្ពូំលននភមូរិបស់លពះអរយិបគុគល ច្ៅថា អរយិភវគគភមូ ិ

ច្លោះជាទីច្ក្ើត្ននលពហយដឧ៏ត្ថម សមផូណ៌ទិពឝសមផត្ថ ិ និងច្សចក្ឋី

សុខ រក្ភមូិឯណាមយួឲ្រច្សយើមនិបានច្ឡើយ ដចូវចនត្ទៈថា : 

 នត្ថិ  កនិច្ដ្ឋា  ឯច្ត្សនតិ = អកនិដ្ឋា 
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ទិពឝសមផត្ថនិិងច្សចក្ឋសុីខម្ដលមានលបមាណត្ចិ មនិមាន

ដល់លពហយពួក្ច្ោះ ច្ហត្ចុ្ោះ លពហយពួក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា អក្និោឌ . 
 អកនិដ្ឋាន ំ នពិវោឍាត្ិ = អកនិដ្ឋា 
 ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននអក្និដឌលពហយ ច្ យ្ ះថា អក្និោឌ  ។ 

 ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូទិ្ធំង ៥ ច្នះ អក្និោឌ ភមូជិាភមូមិ្ដលខភស់

ជាងច្គ និងច្ យ្ ះថា ជាលពហយម្ដលចច្លមើនច្ោយគណុធមខ៌ភស់

បំផតុ្ម្ដរគ ឺ សីលគណុ សមាធគិណុ និងបញ្ជដ គណុ ដន៏លក្ម្លង

ជាងលពហយមានរបូទ្ធំងអស់ ច្លោះបណាឋ លពហយខាងច្លកាមទ្ធំង ៤ គ ឺ

អវហិា អត្បា សុទសា និង សុទសសី ច្បើមនិទ្ធន់សច្លមចជាលពះ

អរហនថច្ទ កាលអស់អាយុច្ហើយ នឹងលត្ូវច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោស-

ភមូខិាងច្លើ មនិច្ក្ើត្ក្បុងភមូដិម្ដល ឬក្បុងភមូទិ្ធបជាង ោច់ខាត្ 

ចមំ្ណក្អក្និោឌ លពហយ ច្ទើបមិនមានភមូមិ្ដលខភស់ ឬទ្ធបជាង

ច្ដើមផីលត្ូវច្ៅច្ក្ើត្ គលឺត្ូវម្ត្បរនិិោឝ នក្បុងអក្និោឌ ភមូចិ្ោះម្ត្មឋង ។ 

អក្និដឌលពហយមានអាយុ ១៦.០០០ មហាក្បផ ។ 

 បណាឋ សុទ្ធន ោសភមូទិ្ធំង ៥ ច្នះ ក្បុងភមូនីិមួយ   មនិបាន

ម្បងម្ចក្លពហយជាពួក្  ដចូក្បុងបឋមជានភមូជិាច្ដើមច្ទ ។ ក្បុង
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ជាន់អវហិា គមឺានម្ត្អវហិាលពហយមយួពួក្ប៉ុច្ណាត ះ សូមផកី្បុងជាន់ 

អត្បា សុទសា សុទសសី និង អក្និោឌ  ក៏្ដចូគ្នប  ។ ច្លោះកាល

ច្ោលច្ោយអាយុក្េយ័និងសមត្ទភាពក្បុងការច្ឃើញនវូវត្ទុច្ផសង  

គចឺ្សយើភាពគ្នប  មនិច្ផសងគ្នប ច្ឡើយ ច្ហើយលពហយច្ៅក្បុងភមូនីិមយួ  

អាចសមវងឹច្មើលច្ឃើញគ្នប នឹងគ្នប បាន ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ ច្ទើបមនិ

បានម្ចក្លពហយទ្ធំងច្នះ ច្ចញជាពួក្ច្ផសង គ្នប  ។ 

 ម្ត្យ៉ាងណាក៏្ច្ោយ បណាឋ សុទ្ធន ោសលពហយ ក៏្ច្ៅមានការ

ច្ក្ើត្ទីច្ផសងភមូគិ្នប  ទ្ធំងបុគគលបានច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូចិ្ោះ

នឹងលត្ូវជាបញ្ចមជានោភបីុគគល ម្ដលជាអោគ្នម ី ច្ោលគឺ

មនសុស ច្ទវតា ឬលពហយទ្ធំងឡាយ ម្ដលបានអំណាចសមថពលៈ

រហូត្ដល់បញ្ចមជាន និងបានវបិសសោពលៈ រហូត្ដល់ត្ត្យិ-

មគគ ជាលពះអោគ្នមបិុគគល, កាលមានគណុសមផត្ថកិ្បុងក្មាវ ំងទ្ធំង

ពីរលបការច្នះ ច្ពលអស់ជវីតិ្ នឹងលត្ូវច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូិ ៥ 

ច្នះជាលបាក្ដ ម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅតាមអំណាចននឥគនធិយទ្ធំង ៥ គ ឺ:  

 អបក្ច្លចើនច្ោយសទនិគនធិយ ច្ៅច្ក្ើត្ជាន់ អវហិាភមូ ិ

អបក្ច្លចើនច្ោយវរីយិិគនធិយ ច្ៅច្ក្ើត្ជាន់ អត្បាភមូ ិ
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អបក្ច្លចើនច្ោយសត្គិនធិយ ច្ៅច្ក្ើត្ជាន់ សុទសាភមូ ិ

អបក្ច្លចើនច្ោយសមាធគិនធិយ ច្ៅច្ក្ើត្ជាន់ សុទសសីភមូិ 

អបក្ច្លចើនច្ោយបញ្ដិ គនធិយ ច្ៅច្ក្ើត្ជាន់ អក្និោឌ ភមូ ិ

ដចូបាលីសម្មឋងទកុ្ក្បុងសងគហអដឌក្ថា និងវភិាវនីិដកីាថាៈ 

អនាគាមិច្នា  បន  សទុ្ថាវាច្សសុ  ឧបាបជជនតិ  (សងគហអដឌក្ថា) 

សទ្ថាទិឥន្ទនទយិច្វមោឍានកុច្មន  បចចសុ  សុទ្ថាវាច្សស ុ ឧបាបជជនតិ 
(វភិាវនីិដកីា) 

“ លពះអោគ្នមទី្ធំងឡាយ រម្មងច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងសុទ្ធន ោស ៥

ច្ោយលំោប់តាមច្សចក្ឋចី្ផសងគ្នប ននសទនិគនធិយជាច្ដើម ” ។ 

ោរច្ៅច្ មាោះ រូបរពហម 
 ១. ក្បុងបឋមជានភមូ ិ៣ ច្ៅច្ យ្ ះ ច្ៅតាមត្មំ្ណងោទី

ការ្ររបស់លពហយ ។ 

 ២. ក្បុងទតុ្យិជានភមូ ិ ៣ និង ត្ត្យិជានភមូ ិ ៣ ច្ៅ

ច្ យ្ ះ តាមច្សចក្ឋចី្ផសងគ្នប ននរសយីកាយ និងវមិានរបស់លពហយ ។ 

 ៣. ក្បុងចត្តុ្ទជានភមូ ិ៧ ច្ៅច្ យ្ ះ តាមលបច្ភទននគណុ

ធមម៌្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងភមូចិ្ោះ  ។ 
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ទិពវសមាបត្តិរបស់រពហម 
 សមផត្ថកិ្បុងច្ទវច្ោក្ទ្ធំង ៦ ជាន់ ក្បុងជាន់នីមួយ   មាន

សមផត្ថចិ្ផសង គ ឺវមិាន សួនចារ លសះច្បាក្េរណី ច្ដើមក្លផលពឹក្ស 

ម្ដលឲ្រច្ក្ើត្សុធ្លច្ភាជន៍ និងច្លគឿងលទងអ់លងករណ៍ច្ផសង   ។ 

 ទិពឝសមផត្ថកិ្បុងលពហយច្ោក្ ក៏្មានដចូគ្នប នឹងក្បុងច្ទវច្ោក្

ម្ដរ ម្ត្មានច្សចក្ឋខុីសម្បវក្ពីគ្នប ខវះ ដចូច្ដើមក្លផលពឹក្សម្ដលឲ្រ

ច្ក្ើត្សុធ្លច្ភាជន៍ច្ោះមនិមាន, ចមំ្ណក្ វមិាន សួនផ្លក ច្ឈើ លសះ

ច្បាក្េរណី និងច្លគឿងអាភរណៈ របស់លពហយទ្ធំងឡាយច្ោះមាន

សភាពលាស្ដា ត្ និងលបណីត្ជាងក្បុងជាន់ច្ទវច្ោក្ ។ 

មយ៉ងច្ទេត្ លពហយទ្ធំងឡាយក៏្ច្ៅមានច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរ ក្បងុ

ឧទយននិងវមិានរបស់ខវួន ម្ត្មនិច្ភវើត្ច្ភវើនច្ោយកាមចឆនធនីវរណៈ

ម្ដលច្លគ្នត្លគ្នត្ច្ទ គលឺបលពឹត្ថច្ៅលត្មឹម្ត្ជារបូរាគៈ យ៉ាងលាិត្

ប៉ុច្ណាត ះ ច្លោះបានលគបសងកត់្ ច្ោយអំណាចនន្នក្សុល

តាំងពីច្ៅជាមនសុស ។ និងបណាឋ របូលពហយទ្ធំងឡាយមនិលបាក្ដជា

ច្ភទលសីឬលបុសច្ទ ម្ត្មានរបូរាងសណាឌ នលក្េណៈ លសច្ដេងច្ភទ

លបុស ។ ការរស់ច្ៅរបស់របូលពហយទ្ធំងឡាយច្ោះ អងគខវះចច្លមើន



-208- 

 

លពហយវហិារធម ៌ ខវះចលូ្នសមាបត្ថ ិ និងលពហយអរយិៈអងគខវះក៏្

ចលូផលសមាបត្ថ ិ។ 

បូជនីយដ្ឋានសំខាន់កនុងអកនិដ្ឋាភូម ិ
 ក្បុងលពហយច្ោក្ជាន់ច្នះ មានបូជនីយស្ដទ នសំខាន់មួយ

ក្ម្នវងគ ឺ ទសុសច្ចត្យិ ម្ដលបញ្ចុះលពះច្ក្សធ្លត្រុបស់លពះសមាយ -

សមភុទនកាលលទងច់្ៅជាលពះសិទនត្ទក្មុារ ខណៈច្សឋចចាក្លពះនគរ

ច្ចញស្ដងអភចិ្នគសកមណ៍ កាលច្ោះច្លគឿងលបោប់លពះអងគច្ចញ 

ច្សឋចឃដកិាលពហយ បានចះុចាក្អក្និោឌ ភមូ ិ ោំច្លគឿងបរកិាេ រទ្ធំង

៨ មក្ថាឝ យលពះសិទនត្ទ និងបានទទលួច្លគឿងលបោប់ទ្ធំងច្ោះច្ៅ

បញ្ចុះទកុ្ក្បុងទសុសច្ចត្យិ ក្មភស់ ១២ ច្យាជន៍ ក្បុងអក្និោឌ ភមូិ

ច្នះ ដចូលពះបាលីសម្មឋងទកុ្ក្បុងពុទនវងស អដឌក្ថា ថា : 

          សុទ្ថាវាសរពហមច្លាច្ក  ឃដោិច្រា  នាម  មោរពោមា  អដឋបរិោខាច្រ  
ទោរា  ត្សាឝ  ច្ព្ធិសត្តសាឝ  វោណាលង្ការានិ  គច្ហោរា  រពហមច្លាច្ក  
ទ្រាទសច្យាជនិកំ  ទុសាឝថបូំ  អោសិ ។ 
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សរុបរូបរពហម ១៦ ភូម ិ
១៦. អក្និោឌ ភមូិ 

១៥. សុទសសីភមូិ 

សុទ្ធន ោសភមូ ិ៥  ១៤. សុទសាភមូ ិ

១៣. អត្បាភមូ ិ

១២. អវហិាភមូ ិ

 

ចត្តុ្ទជានភមូ ិ២              
     ១១ អសញ្ដសតាថ ភមូិ

១០ ច្វហបពោភមូិ
 

 

៩. សុភក្ណិាា ភមូ ិ

ត្ត្យិជានភមូ ិ៣  ៨. អបផមាណសុភាភមូ ិ

៧. បរតិាថ សុភាភមូិ 

៦. អាភសសរាភមូ ិ

ទតុ្យិជានភមូ ិ៣  ៥. អបផមាណាភាភមូ ិ

៤. បរតិាថ ភាភមូ ិ
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៣. មហាលពហយភមូ ិ

បឋមជានភមូ ិ៣  ២. បុច្រាហិតាភមូ ិ

១. បារសិជាជ ភមូិ 

 
រូបាវចរភូមិ ១៦ ចប ់

♦♦♦♦♦♦ 

 
III. អរូបាវចរភូមិ 

 អរបូាវចរភមូ ិលគ្នន់ម្ត្ច្ៅច្ យ្ ះថាភមូ ិប៉ុច្ណាត ះ ច្លោះជា 

ទីអាលស័យននោមក្េនន  ៤  គ ឺអរបូាវចរវបិាក្ចតិ្ថ ម្ដលជាផលនន

អរបូាវចរក្សុល ច្ោយលត្ង ់ ។ កាលច្ោលច្ោយបុគគោធោិឌ ន 

បានដល់ទីម្ដលមានម្ត្អាកាសទច្ទ ច្ហើយលពហយពួក្ច្នះ គ្នយ នរបូ

កាយ គមឺានម្ត្ខនន ៤ ម្ដលច្ក្ើត្-រលត់្ជាប់ត្គ្នប  គ្នយ នចច្ោវ ះ តាំង

ពីបដសិននិជាច្ដើមច្ៅ ។ មានវចនត្ទៈសម្មឋងថា :  

 អរូបរពោមានំ  ភូមិ = អរូបាវចរភូមិ 
 ទីច្ក្ើត្របស់អរបូលពហយទ្ធំងឡាយ ច្ យ្ ះថា អរបូាវចរភមូ។ិ 
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 អរូបាវចរានំ  ភូមិ = អរូបាវចរភូមិ 
 ទីច្ក្ើត្របស់អរបូាវចរវបិាក្ ច្ យ្ ះថា អរបូាវចរភមូ ិ។ 

 អរូបសាឝ  ភច្វា = អរូប ំ
 ភមូមិ្ដលជាទីច្ក្ើត្ននោម ច្ យ្ ះថា អរបូាវចរភមូ ិ។ 

 តាមវចនត្ទៈដចូច្ោលមក្ច្នះ ច្ទ្ធះបីច្ៅថា ភមូ ិពិត្ម្មន 

ប៉ុម្នថរក្លបាក្ដជារបូរាងសណាឌ ន យ៉ាងណាមយួគ្នយ នច្ឡើយ ច្លោះ

ជាភមូមិ្ដលមានម្ត្អាកាសទច្ទ សូនរចាក្របូណា   ទ្ធំងអស់ និង

មានម្ត្ោមក្េនន ៤ ម្ដលសម្មឋងច្សចក្ឋជីាអរបូលពហយ ច្ក្ើត្ច្ឡើង

ជាប់ត្គ្នប ច្ៅរហូត្អស់អាយុក្េយ័ននអរបូលពហយច្ោះ ។  

ជាការពិត្ អរបូលពហយទ្ធំងឡាយ រម្មងច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយ

អំណាចរបូវរិាគភាវោ ច្លោះដចូ្ចាប ះ ស្ដទ នទីច្ៅរបស់លពហយទ្ធំង

ច្ោះ ច្ទើបមនិមានរបូលបាក្ដ ។ មាន ៤ ភមូដិចូគ្នប គ ឺ: 

១. អាោោនញ្ងាយត្នភូមិ 
ជាទីច្ក្ើត្ននអាកាស្ដនញ្ជច យត្នវបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ ម្ដលជា

ផលរបស់អាកាស្ដនញ្ជច យត្ន្នក្សុល ជាភមូនិនអរបូលពហយ 

ម្ដលសច្លមចបឋមអរបូជាន, ដចូវចនត្ទៈ ថា : 
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 អាោោនញ្ងាយត្នសាឝ  ភូម ិ= អាោោនញ្ងាយត្នភូម ិ 
 ភមូមិ្ដលជាទីតាំងននអាកាស្ដនញ្ជច យត្នជាន ច្ យ្ ះថា 

អាកាស្ដនញ្ជច យត្នភមូ ិ។ 

 ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈភាគ ១/២២៨ ច្លើក្បទបាលីថាៈ  

អាោស + អននត  > អាោោននត  + ណាយ > អាោោននតាយ ;   
ន > ០ ; ត្ាយ > ច ច្ៅជា អាោោនំ  ច ; ០ > ញ = អាោោនចច + 
អាយត្ន > អាោោនញ្ងាយត្ន ។ ម្លបថា មានអាកាស មនិមានទី

បំផតុ្, ជាទីច្ក្ើត្ននក្សុលចតិ្ថ ម្ដលសមផយុត្ថ ច្ោយអាកាស្ដន-

ញ្ជច យត្នៈ ។ 
 បានច្សចក្ឋថីា ខនន៤ម្ដលច្ យ្ ះថា អាកាស្ដនញ្ជច យត្នៈ 

រម្មងផាយច្ៅកាន់ស្ដទ នទី គអឺាកាសលត្មឹណា ស្ដទ នទីគអឺាកាស

ម្ដលលបក្បច្ោយខននច្ោះ ច្ យ្ ះថា អាកាស្ដនញ្ជច យត្នភមូ,ិ 

សូមផអីរបូភមូដិនទ ក៏្មានន័យច្នះដចូគ្នប  ។  

លពហយច្នះមានអាយុ ២០.០០០ (ពីរមុនឺ) មហាក្បផ ។ 
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២. វិញ្ញាណញ្ងាយត្នភូមិ  
ជាទីច្ក្ើត្ទីអាលស័យ ននវញិ្ជដ ណញ្ជច យត្នវបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ 

ម្ដលជាផលរបស់វញិ្ជដ ណញ្ជច យត្នក្សុល, ជាភមូនិនអរបូលពហយ

ម្ដលសច្លមចទតុ្យិអរបូជាន, ដចូវចនត្ទៈថា : 

 វិញ្ញាណញ្ងាយត្នសាឝ  ភមូិ = វិញ្ញាណញ្ងាយត្នភូម ិ
 ភមូមិ្ដលជាទីតាំង ននវញិ្ជដ ណញ្ជច យត្នជាន ច្ យ្ ះថា 

វញិ្ជដ ណញ្ជច យត្នភមូ ិ។ 

ក្បុងអភធិមយត្ទសងគហៈភាគ ១/២៣២ ច្លើក្បទបាលីថាៈ  

វិញ្ញាណ + អននត + ណាយ > វិញ្ញាណាននតាយ ; រសស អា > អ ;
លុប ន ; ត្ាយ > ច ; ន > ០ ; ០ > ញ = វិញ្ញាណចច + អាយត្ន >
វិញ្ញាណញ្ងាយត្ន ។ ម្លបថា វញិ្ជដ ណមនិមានទីបំផតុ្ ។ 

លពហយច្នះមានអាយុ ៤០.០០០ (បួនមុនឺ) មហាក្បផ ។ 

៣. អាកិចចញ្ញាយត្នភមូិ  
ជាទីច្ក្ើត្ ទីអាលស័យ ននអាក្ញិ្ចញ្ជដ យត្នវបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ 

ម្ដលជាផលរបស់អាក្ញិ្ចញ្ជដ យត្នជានក្សុល, ជាភមូរិបស់

អរបូលពហយម្ដលសច្លមចត្ត្យិអរបូជាន, ដចូមានវចនត្ទៈថា : 
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អាកិចចញ្ញាយត្នសាឝ  ភមូិ = អាកិចចញ្ញាយត្នភមូិ 
ភមូមិ្ដលជាទីតាំង  ននអាក្ញិ្ចញ្ជដ យត្នជាន ច្ យ្ ះថា 

អាក្ញិ្ចញ្ជដ យត្នភមូ ិ ។ មានន័យថា នត្ថ ិ  កចិចិ ម្លបថា អឝីត្ចិត្ចួ

មនិមាន ។  លពហយច្នះមានអាយុ ៦០.០០០ (៦មុនឺ) មហាក្បផ ។ 

៤. ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នភូមិ  
ភមូជិាទីច្ក្ើត្ ទីអាលស័យ ននច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្ន -

វបិាក្ចតិ្ថ ១ ដងួ ម្ដលជាផលរបស់ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្ន -

ជានក្សុល ។ ជាភមូនិនអរបូលពហយម្ដលសច្លមចចត្តុ្ទអរបូជាន 

ម្ដលខភស់បំផតុ្, ដចូវចនត្ទៈ ថា : 

ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នសាឝ  ភូម ិ= ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នភូមិ ។ 
ភមូជិាទីតាំង ននច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នជាន ច្ យ្ ះថា 

ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូ ិ។  មានច្សចក្ឋថីា មានសញ្ជដ ក៏្មនិ

ម្មន មនិមានសញ្ជដ ក៏្មនិម្មន ។ តាមពិត្មានសញ្ជដ ម្ដរ ប៉ុម្នថ

សញ្ជដ ច្ោះ មានសភាពលាិត្ ។ សញ្ជដ ច្ោះ ជាអាយត្នៈ ច្លោះ

រាប់ចលូក្បុងមោយត្នៈ និងធមាយ យត្នៈ ។ 

លពហយច្នះមានអាយុ ៨៤.០០០ មហាក្បផ ។ 
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ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូចិ្នះ ជាស្ដទ នខាងច្លើបំផតុ្

ននភពឱកាសច្ោក្ ច្គមនិអាចគណោចមាង យបានច្ទ ។ ច្ោក្ 

ច្ោលថា ច្បើច្គទមាវ ក់្នវូដុើថយធបំ៉ុនផធះក្ពូំល ឲ្រចះុមក្ដល់ឋាន

មនសុស គអឺស់ច្ពល ៣ ឆ្មប ំ ២ ម្ខ ៨ នថង និង ១៤ ោទី ដុើថយច្ោះ

លគ្នន់ម្ត្សឹក្ច្ោយខរល់ ច្ៅសល់ប៉ុនម្ផវលក្ូចច្សើច ។ (ក្បផក្ថា) 

អរបូាវចរភមូទិ្ធំង ៤ ច្នះអត់្មាន វមិាន សួនចារ លសះ

ច្បាក្េរណី និងច្ដើមក្លផលពឹក្សជាច្ដើម ដចូក្បុងរបូាវចរភមូិច្ឡើយ

ច្លោះអរបូលពហយទ្ធំងឡាយ ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយអំណាចននភាវោ

ម្ដលលបាសចាក្ច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរក្បុងរបូ ច្ៅថា របូវរិាគភាវោ ។ 

ច្ហត្ចុ្នះច្ហើយ ស្ដទ នទីច្ៅរបស់អរបូលពហយច្ទើបគ្នយ នរបូលបាក្ដ គឺ

មានលត្មឹម្ត្ជាច្ យ្ ះច្ៅប៉ុច្ណាត ះឯង ។ 

បុគគលម្ដលច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងអរបូលពហយ កាលច្ៅជាមនសុស

បានចច្លមើនរបូាវចរបញ្ចមជាន លបក្បច្ោយវសីទ្ធំង ៥ ជើោញ 

ច្ហើយច្ឃើញច្ទ្ធសក្បុងរបូជាន និងច្ទ្ធសក្បុងរបូកាយ ច្ោយ

លបការទ្ធំងពួងថា ច្លោះមានរបូ ច្ទើបមានទកុ្េ លំបាក្ ច្ៅឋ  លត្ជាក់្ 

ជើងចឺ្រាគ្ន ទទលួទ្ធរណុក្មយច្ផសង  ក៏្ខំលបឹងចច្លមើនក្មយោឌ នផាយ
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ច្ៅឲ្រនលក្ម្លង រហូត្ច្ឃើញថា អាកាច្ស្ដ អនច្ោថ  អាកាសគ្នយ នទី

បំផតុ្ដចូ្ចបះជាច្ដើម ។ 

(ច្សចក្ឋពិីស្ដឋ រច្មើលក្បុង អភ ិ៩ បរ.ិ ទំព័រ ២២៨ ផង ) 

 
អរូបរពហមភូមិ ចប់ 

 

♦♦♦♦♦♦ 
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សរុបភូមិទ្ំង ៣១ 
     -ច្នវសញ្ញៅនាសញ្ញៅយត្នភូមិ 
អរូបាវចរភូមិ ៤ .....................................  -អាកិញ្ចញ្ញៅយត្នភូមិ 

-វិញ្ញៅណញ្ចៅយត្នភូម ិ
-អាកាស្នញ្ចៅយត្នភូមិ 

 -អកនិោឋៅភូមិ 
    -សុទសៅសីភូមិ 
  សុទាធៅវាសភូមិ ៥ ......... -សុទសៅាភូមិ 
ចតុ្ត្ថជៅានភូមិ ៧ ........   -អត្បៅាភូមិ 
    -អវិហាភូមិ 

-ច្វហបផលាភូមិ ១       + -អសញ្ញសតាតៅភូមិ ១ 
-សុភកិណ្ហៅភូមិ 

ត្តិ្យជៅានភូមិ ៣ ..............  -អបៅបមាណសុភាភូមិ 
រូបាវចរភូមិ ១៦ ............... .......     -បរិតាតៅសុភាភូមិ 

-អាភសៅសរាភូមិ 
ទុតិ្យជៅានភូមិ ៣ .................  -អបៅបមាណ្ភាភូមិ 

-បរិតាតៅភាភូមិ 
-មហារពហាមៅភូមិ 

បឋមជៅានភូមិ ៣ ............   -បុច្រាហិតាភូមិ 
-បារិសជ្ជៅភូមិ 
-បរនិមមិត្វសវត្តភីូមិ 
-និមាមៅនរត្ភីូមិ 

ច្ទវភូមិ ៦ ............... -ត្ុសិតាភូមិ 
កាមសុគតិ្ភូមិ ៧ ........................   -យាមាភូមិ 

-តាវត្តិង្ៅាភូមិ 
     មនុសៅសភូមិ ១  -ច្ត្ុមមហារាជិកាភូមិ 
កាមាវចរភូមិ ១១ .....      -ត្ិរច្ឆៅនភូមិ 

     -អសុរកាយភូមិ 
អបាយភូមិ ៤ ......................................................... -ច្បត្តភិូមិ 

-និរយភូមិ 
 

............... 
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រយៈចមាឃាយ 
ចមំ្ណក្ច្ៅក្បុង ភមូចិត្កុ្កៈ របស់អបក្លគូ អុំ-ជា ច្ោលថា : 

១. រោងមនសុសភមូ ិ និង អវចីមិហានរក្ ឃាវ ត្ឆ្មង យពីគ្នប

១២០.០០០ (មយួម្សន ពីរមុនឺ) ច្យាជន៍ ។ 

២. រោងមនសុសភមូ ិ និង បរនិមយតិ្វសវត្ថភីមូ ិឃាវ ត្ឆ្មង យពី

គ្នប  ២៥២.០០០ (ពីរម្សន លបាំមុនឺ ពីរោន់) ច្យាជន៍ ។ 

៣. រោងមនសុសភមូ ិ និង ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូិ

ឃាវ ត្ឆ្មង យពីគ្នប  ៧១.៨៥៦.០០០ (ចតិ្សិបមយួោន លបាំបីម្សន 

លបាំមុនឺ លបាំមយួោន់ ច្យាជន៍) ។ 

៤. រោងអវចីមិហានរក្ និង ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូ ិ

ឃាវ ត្ឆ្មង យពីគ្នប  ៧១.៩៧៦.០០០ ( ចតិ្សិបមយួោន លបាំបួន

ម្សន លបាំពីរមុនឺ លបាំមួយោន់) ច្យាជន៍ ។ 

បុគល និង ភមូិ 
 បុគគល ជាបញ្ដត្ថធិម៌ លត្ូវបានបញ្ដត្ថច្ឡើង តាមសភាវៈនន

សត្ឝទ្ធំងឡាយ អាលស័យរបូ-ោម ខនន ៥ ម្ដលមក្លបជុើគ្នប  ។ 
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 ក្បុងគមភរីបុគគលបផញ្ដត្ថ ិ ច្ោលថា បុគគលណា បានលះបង់

នវូអាសវក្កចិ្លសខវះច្ោយសមចុ្ចឆទ ច្ៅថា សមយវមិចុ្តាថ  គឺ

សំច្ៅយក្លពះច្ស្ដតាបនប, លពះសក្ទ្ធគ្នម ី និងលពះអោគ្នម ី ។ 

បុគគលម្ដលផតុ្ចាក្ក្ចិ្លសទ្ធំងអស់ ច្ៅថា អសមយវមិចុ្តាថ  

បានដល់លពះអរហនថខីណាលសព ។ បុគគលទំ្ធង ២ ពួក្ច្នះ ច្ៅថា 

អរយិបុគគល ។ 

 ចមំ្ណក្បុគគលណា លកាស់ច្ោយក្ចិ្លស មនិទ្ធន់លះបង ់

នវូសច្ញ្ជដ ជនៈ ៣ មាន ទិដឌ ិ វចិកិ្ចិាឆ  និង សីលពឝត្បរាមាសៈ ទ្ធំង

មនិបដបិត្ថចិ្ដើមផីលះនវូធមទ៌្ធំងច្ោះ ច្ៅថា បថុជុជច្ោ (បុថជុជន)

ម្ចក្ជា ២ លបច្ភទគ ឺអននបុថជុជន និង ក្លយណបុថជុជន ។ 

  ដចូ្ចបះច្ទើបម្ចក្បុគគលជា ២ លបច្ភទធ ំ  គៈឺ 

 ១. បថុជុជន  អបក្ច្ៅលកាស់ច្ោយក្ចិ្លស 

 ២. អរយិបគុគល អបក្ឆ្មង យចាក្ក្ចិ្លស  

 បុគគលទំ្ធង ២ លបច្ភទច្នះម្ចក្ច្ោយពិស្ដឋ របាន ១២ គៈឺ 

 - បថុជុជន មាន៤ ពួក្គ ឺ:  

ទគុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល ១, សុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល ១ 
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ទឝិច្ហត្កុ្បុគគល ១  ត្ចិ្ហត្កុ្បុគគល ១ 

 - អរយិបគុគលមាន ៨ ពួក្គ ឺ:  

ច្ស្ដតាបត្ថមិគគបុគគល ១ ច្ស្ដតាបត្ថផិលបុគគល ១ 

សក្ទ្ធគ្នមមិគគបុគគល ១ សក្ទ្ធគ្នមផិលបុគគល ១ 

អោគ្នមមិគគបុគគល ១ អោគ្នមផិលបុគគល ១ 

អរហត្ថមគគបុគគល ១  អរហត្ថផលបុគគល ១ 

 បុគគលទំ្ធង ១២ ពួក្ច្នះ ច្ក្ើត្បានក្បុងភមូណិាខវះ និងច្ក្ើត្

មនិបានក្បុងភមូណិាខវះ មានសម្មឋងទកុ្ក្បុងគ្នថាសងគហៈត្ច្ៅច្នះ 

គាថាសងហៈ 
១- បុថុជជនា  ន  លពភនត ិ  សុទ្ថាវាច្សសុ  សពវថា 
 ច្ោោបនាទា  ច  សកិទ្ - គាមិច្នា  ចាបិ  បគុលា ។ 
 បុថជុជន ច្ស្ដតាបនប សក្ទ្ធគ្នម ីអោគ្នម ី (មគគ) រម្មងមនិ

ច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូ ិច្ោយលបការទ្ធំងពួង ។ 

 ច្សចក្ឋថីា បុថជុជនទំ្ធង៤, ច្ស្ដតាបត្ថមិគគបុគគល ១, ច្ស្ដតា-

បត្ថផិលបុគគល ១, សក្ទ្ធគ្នមមិគគបុគគល ១, សក្ទ្ធគ្នមផិល-
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បុគគល១ និងអោគ្នមមិគគបុគគល ១, រមួទ្ធំង ៩ បុគគលច្នះ មនិបាន

ច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូទិ្ធំង ៥ ច្ទ ។ 

 បុគគលទំ្ធង ៩ ពួក្ ក្បងុគ្នថាច្នះ លពះអនរុទុ្ធន ចាររសម្មឋង

អោគ្នមមិគគបុគគល ច្ោយច្លបើោក្រថា “ ប ិ ” ចមំ្ណក្បុគគល ៨ 

ពួក្ខាងច្ដើម សម្មឋងសពធទកុ្ច្ោយលត្ង ់។ 

 មយ៉ងច្ទេត្ ថឝចី្បើលពះអនរុទុ្ធន ចាររ មនិសម្មឋងសពធថា “ ប ិ ”

ម្ដលសំច្ៅដល់អោគ្នមមិគគបុគគលក៏្ពិត្ម្មន ម្ត្ច្ៅមានច្ហត្ុ

ដនទឲ្រដងឹថា អោគ្នមមិគគបុគគល នឹងច្ក្ើត្ច្ឡើងបាន អាលស័យ

សក្ទ្ធគ្នមផិល ច្ហើយក្បុងគ្នថាច្នះច្ោក្បានសម្មឋងទកុ្យ៉ាង

ចាស់ថា សក្ទ្ធគ្នមផិលបុគគលច្ោះ មនិច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូិ 

ទ្ធំង ៥ ច្ទ, ច្បើដចូ្ចាប ះ អោគ្នមមិគគបុគគលក៏្ច្ក្ើត្មនិបានពិត្ ។ 

 ចមំ្ណក្បុគគលម្ដលច្ក្ើត្ ក្បុងជាន់សុទ្ធន ោសភមូ ិ ៥ ច្ោះ 

បានដល់បុគគល ៣ ពួក្គ ឺ  អោគ្នមផិលបុគគល ១ អរហត្ថមគគ

បុគគល ១ និង អរហត្ថផលបុគគល ១ ។ 

 បុគគលទំ្ធង ៣ លបច្ភទច្នះ ចចំ្ោះបញ្ចមជានោភ ី ថាប ក់្

អោគ្នមផិលបុគគល រម្មងច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូបិាន ច្ោយ



-222- 

 

អំណាចបដសិននិ ។ ចមំ្ណក្បញ្ចមជានោភអីរហត្ថមគគបុគគល 

និងអរហត្ថផលបុគគល រម្មងច្ក្ើត្បានច្ោយអំណាចននភាវោក្បុង

បវត្ថកិាលប៉ុច្ណាត ះ ។ 

គាថាសងហៈ 
២- អរិយា  ច្នាបលពភនត ិ  អសញ្ញាបាយភូមិស ុ
 ច្សសដ្ឋាច្នសុ  លពភនត ិ  អរិយានរិយាបិ  ច ។ 
 លពះអរយិបគុគលទ្ធំងឡាយ មនិច្ក្ើត្ក្បុងអសញ្ដសតាថ ភមូ ិ

និងអបាយភមូចិ្ឡើយ, អរយិបុគគលក្ឋ ី អនរយិបុគគល គបឺុថជុជនក្ឋី

(ច្វេរទគុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល) រម្មងច្ក្ើត្ក្បុងភមូដិច៏្សស ។ 

 ច្សចក្ឋថីា លពះអរយិបគុគល ៨ ពួក្មនិមានច្ៅក្បុងអសញ្ដ-

សតាថ ភមូ ិ និងអបាយភមូ ិ ៤ ច្ទ ទ្ធំងក្បុងបដសិននិកាល និងបវត្ថ ិ -

កាល ច្លោះច្ោក្មនិបានចច្លមើនសញ្ជដ វរិាគភាវោ ច្ដើមផីលបាថាប  

មានរបូម្ត្មយ៉ងច្ទ គចឺ្ោក្បានច្ោយអំណាចវបិសសោភាវោ 

ច្ដើមផីលបាថាប ឲ្រផតុ្ចាក្វដឋទកុ្េ មនិបានលបាថាប ទ្ធំងរបូនិងោមច្ទ។ 

ដចូ្ចាប ះសូមផីក្បុងអបាយភមូ ិ ៤ ក៏្ច្ោក្មនិច្ក្ើត្ ច្លោះវបិសសោ

ភាវោមនិជាច្ហត្ឲុ្រផលច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងអបាយភមូបិានច្ឡើយ ។ 
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 ចមំ្ណក្ក្បុងបវត្ថកិាល លពះអរយិបគុគល ៨ ពួក្ក៏្ច្ក្ើត្មនិ

បានច្ោយអំណាចវបិសសោភាវោ ច្លោះមនិដល់លពមច្ោយ

បញ្ជដ  ទ្ធំងក្បុងអសញ្ដសតាថ ភមូ ិនិងអបាយភមូិច្ទ។ ក្បុងអញ្ដសតាថ -

ភមូ ិម្ដលមានម្ត្របូមយ៉ង គ្នយ នោមគចឺតិ្ថនិងច្ចត្សិក្ច្ោះ ដចូ្ចបះ

ការចច្លមើនភាវោក្បុងភមូចិ្នះច្ទើបមនិមាន ។ សូមផីបុថជុជននឹង

ចច្លមើនវបិសសោឲ្របនវុះមគគផលជាលពះអរយិបុគគល មក្ច្ក្ើត្ក្បុង

អសញ្ដសតាថ ភមូចិ្នះ ក៏្មនិមាន ។ 

 បណាឋ សត្ឝទ្ធំងឡាយក្បុងអបាយភមូ ិ ៤ សុទនម្ត្ជាទគុគត្ ិ -

អច្ហត្កុ្បដសិននិទ្ធំងអស់ ច្ទើបគ្នយ នបញ្ជដ បារមជីាបចចយ័ដល់ការ

ចច្លមើនភាវោឲ្រសច្លមចមគគផលបាន ដចូ្ចបះក្បុងអបាយភមូចិ្ទើប

គ្នយ នអរយិបគុគលច្ទ ។ លុះលតាម្ត្ជា ត្ចិ្ហត្កុ្បដសិននិបុគគល គឺ

ជនមានបញ្ជដ ជាប់ត្មក្ពីក្ចំ្ណើត្ ។ ដចូក្បុងគ្នថាទី២ខាងច្លើថាៈ 

 អរិយា  ច្នាបលពភនតិ  អសញ្ញាបាយភូមសិុ = អរយិបុគគល ៨ ពួក្ 

មនិមានក្បុងអសញ្ដសតាថ ភមូិ និងក្បុងអបាយភមូ ិ ៤ ច្ទ ទ្ធំងក្បុង

បដសិននិកាល និងបវត្ថកិាល ។ ចមំ្ណក្លត្ងប់ាលីថា : 
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 ច្សសដ្ឋាច្នសុ  លពភនត ិ អរិយានរិយាបិ  ច = ភមូិដច៏្សស ២១ 

ច្ទេត្គ ឺ របូភមូ ិ១០, អរបូភមូ ិ៤, ទ្ធំងច្នះជាទីច្ក្ើត្ននអរយិបុគគល 

៨ ពួក្ និងបុថជុជន ៣ ពួក្ (ច្វេរទគុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល ១) ។ 

 ពិត្ម្មន ោក្រថា អរិយានរិយាបិ  ច ជាការសម្មឋងជាប់

ទ្ធក់្ទងដល់បុគគលទចូ្ៅ ម្ត្ក្បុងទីច្នះ ច្វេរទគុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល

ច្ចញ ច្លោះថា ភមូទិ្ធងំ ២១ ច្នះសុទនម្ត្ជាសុគត្ភិមូទិ្ធំងអស់ 

ដចូ្ចបះទគុគត្អិច្ហត្កុ្បគុគល ច្ទើបច្ក្ើត្មនិបានក្បុងភមូ ិ២១ ច្នះ ។ 

ភូមិ នងិ បគុល 
ភមូទិ្ធំងអស់មាន ៣១ ភមូ ិបានដល់ ៖ 

កាមភមូ ិ១១ គ ឺ: អបាយភមូ ិ៤,  កាមសុគត្ភិមូ ិ៧ 

របូភមូ ិ១៦ គ ឺ: បឋមជានភមូ ិ៣, ទតុ្យិជានភមូ ិ៣ 

ត្ត្យិជានភមូ ិ៣, ចត្តុ្ទជានភមូ ិ៧ 

អរបូភមូ ិ៤ គ ឺ: អាកាស្ដនញ្ជច យត្នជានភមូ ិ១ 

   វញិ្ជដ ណញ្ជច យត្នជានភមូ ិ១ 

   អាក្ញិ្ចញ្ជដ យត្នជានភមូ ិ១ 

   ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នជានភមូ ិ១ 
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ចចកបុគល ១២ ពួក កនុងភមូិ ៣១ 
- អបាយភមូ ិ៤  ជាទីច្ក្ើត្ននទគុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល ១ ពួក្ 

- មនសុសភមូ ិ១  ជាទីច្ក្ើត្ននបុគគល ១១ ពួក្ ច្វេរទគុគត្-ិ 

- ចាត្មុយហារាជកិាភមូ ិ១  អច្ហត្កុ្បុគគល ១ 

- តាវត្ថងិាភមូ ិ១ 

- យាមាភមូ ិ១ 

- ត្សិុតាភមូ ិ១  ជាទីច្ក្ើត្ននបុគគល ១០ ពួក្ (ច្វេរទគុគត្អិ-

- និមាយ នរត្ភីមូ ិ១  ច្ហត្កុ្បុគគល១សុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល១ 

- បរនិមយតិ្វសវត្ថ ី១  

- បឋមជានភមូ ិ៣  

- ទតុ្យិជានភមូ ិ៣  ជាទីច្ក្ើត្ននបុគគល ៩ ពួក្គ ឺត្ចិ្ហត្កុ្- 

- ត្ត្យិជានភមូ ិ៣  បុថជុជន ១, អរយិបុគគល ៨  

- ច្វហបពោភមូ ិ១ 

- អសញ្ដសតាថ ភមូ ិ១  ជាទីច្ក្ើត្ននសុគត្អិច្ហត្កុ្បុគគល ១ 

ម្ដលមានរបូបដសិននិម្ត្មយ៉ង 

- សុទ្ធន ោសភមូ ិ៥  ជាទីច្ក្ើត្ននបុគគល ៣ ពួក្គៈឺ 
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អោគ្នមផិលបុគគល ១  

អរហត្ថមគគបុគគល ១  

អរហត្ថផលបុគគល ១ 

- អរបូភមូ ិ៤  ជាទីច្ក្ើត្ននបុគគល ៨ ពួក្គ ឺ

ត្ចិ្ហត្កុ្បុថជុជន ១, អរយិបុគគល ៧, 

(ច្វេរ ច្ស្ដតាបត្ថមិគគបុគគល ១) 

ចចកបុគល ២១៤ ពួក កនងុ ៣១ ភូម ិ
១. អបាយភូមិ ៤  ក្បុង ១ ភមូ ិ  មានបុគគល ១ ពួក្ រមួជា ៤ ពួក្, 

២. មនុសៅសភូមិ ១  មានបុគគល ១១ ពួក្ (ច្វេរទគុគត្បិុគគល ១), 

៣.ច្ត្ុមមហារាជិកាភូមិ ១ មានបុគគល ១១ ពួក្, (ច្វេរទគុគត្បិុគគល ១), 

៤. ច្ទវភូមិ ៥ ច្ទៀត្  ក្បុង ១ ភមូ ិ  មានបុគគល ១០ ពួក្  រមួ ៥០ ពួក្, 

៥. រូបភូម ិ ១០ គ ឺ បឋមជៅានភមូិ ៣, ទុត្ិយជៅានភូមិ ៣, ត្ត្ិជៅានភូមិ ៣, 
និង្ ច្វហបផលា ១, ក្បុង ១ ភមូ ិ  មានបុគគល ៩ ពួក្ រមួជា ៩០ ពួក្, 

៦. អសញ្ញៅសត្តភូមិ ១  មានបុគគល ១ ពួក្, 

៧. សុទាធៅវាសភូមិ ៥ ក្បុង ១ ភមូ ិ  មានបុគគល ៣ ពួក្, រមួ ១៥ ពួក្, 

៨. អរូបភូមិ ៤ ក្បុង ១ ភមូ ិ មានបុគគល ៨ ពួក្ រមួជា ៣២ ពួក្, 
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សរបុរមួ ៣១ ភមូ ិមានដល់បុគគល ២១៤ ពួក្ ។ 

សោឍាវាសភមូិ ៩ 
 ភមូជិាទីច្ក្ើត្ជាទីអាលស័យននសត្ឝទ្ធំងឡាយ ម្ដលមានរបូ

រាង សណាឌ នដចូគ្នប ខវះ និងច្ផសងគ្នប ខវះ មាន៩ លបការគៈឺ 

១. នានត្តោយភូមិ :  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ ម្ដលមានរបូច្ផសង

គ្នប  មាន ១៤ ភមូ ិបានដល់ កាមភមូ ិ១១, បឋមជានភមូ ិ៣ ។  

២.  ឯកត្តោយភូមិ :  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ ម្ដលមានរបូដចូគ្នប  

មាន ១២ ភមូ ិបានដល់ ទតុ្យិជានភមូ ិ៣, ត្ត្យិជានភមូ ិ៣, 

ច្វហបពោភមូ ិ១, សុទ្ធន ោសភមូ ិ៥ ។ 

៣.  នានត្តសចញីភមូិ :  ភមូិជាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ ម្ដលមានបដសិននិ

ចតិ្ថច្ផសងគ្នប  មាន ១០ ភមូ ិបានដល់ កាមសុគត្ភិមូ ិ៧ និង ទតុ្យិ-

្នភមូ ិ៣ ។ 

៤.  ឯកត្តសចញីភមូិ :  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝម្ដលមានបដសិននិចតិ្ថ

ដចូគ្នប  មាន ១៦ ភមូ ិបានដល់ អបាយភមូ ិ៤, បឋមជានភមូ ិ៣, 

ត្ត្យិជានភមូ ិ៣, ច្វហបពោភមូ ិ១, សុទ្ធន ោសភមូ ិ៥ ។ 
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៥.  អសចញីភូម ិ : ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝគ្នយ នបដសិននិចតិ្ថ (ោម) 

មាន ១ ភមូ ិបានដល់ អសញ្ដសតាថ ភមូ ិ១ ។ 

៦.  អាោោនញ្ងាយត្នភមូិ ១  ភមូជិាទីច្ក្ើត្ននសត្ឝ 

៧.  វិញ្ញាណញ្ងាយត្នភូម ិ១  មានម្ត្បដសិននិចតិ្ថ 

៨.  អាកិចចញ្ញាយត្នភូម ិ១   មយ៉ង គមឺានម្ត្ោម- 

៩.  ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នភូមិ ១ ខនន៤ (ចត្ចុ្ោការភមូ)ិ 

ោយនិងសញ្ញារបស់សត្វ 
១. នានត្តោយនានត្តសចញី សត្ឝមានកាយច្ផសងគ្នប  និងមាន

សញ្ជដ  (១)ច្ផសងគ្នប  មាន ៧ ភមូ ិបានដល់ កាមសុគត្ភិមូ ិ៧ ។ 

២. នានត្តោយឯកត្តសចញី សត្ឝមានកាយច្ផសងគ្នប ម្ត្មានសញ្ជដ

ដចូគ្នប  មាន ៧ ភមូ ិបានដល់អបាយភមូ ិ៤, បឋមជានភមូ ិ៣ ។ 

៣. ឯកត្តោយនានត្តសចញី សត្ឝមានកាយដចូគ្នប  ម្ត្មានសញ្ជដ

ច្ផសងគ្នប  មាន ៣ ភមូ ិបានដល់ ទតុ្យិជានភមូ ិ៣ ។ 

                                                            

១ - សញ្ជដ  ក្បងុទីច្នះ  បានដល់ បដសិននិវញិ្ជដ ណ ។ 
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៤. ឯកត្តោយឯកត្តសចញ ី សត្ឝមានកាយដចូគ្នប  និងមានសញ្ជដ

ដចូគ្នប  មាន ៩ ភមូ ិបានដល់ ត្ត្យិជានភមូ ិ៣, ច្វហបពោភមូ ិ១

និង សុទ្ធន ោសភមូ ិ៥ ។ 

 ការសច្ងកត្ : ការសម្មឋងកាយនិងសញ្ជដ របស់សត្ឝច្ោយ

ន័យដចូច្ោលមក្ច្នះ ជាការសម្មឋងច្សចក្ឋលីបលពឹត្ថច្ៅរបស់

សត្ឝក្បុងបញ្ចច្ោការភមូ ិ គភឺមូមិ្ដលមានខនន ៥ គទឺ្ធំងរបូក្េនន និង

ោមក្េនន ។ ចមំ្ណក្ អសញ្ដសតាថ ភមូ ិ១ និង អរបូភមូ ិ៤ មនិបាន

សម្មឋងទកុ្ច្ោយច្សចក្ឋចី្ផសងគ្នប  ឬដចូគ្នប  ននកាយ និងសញ្ជដ  ច្ទ

ច្លោះក្បុងអសញ្ដសតាថ ភមូចិ្ោះមានរបូក្េននម្ត្មយ៉ង គ្នយ នោមក្េនន , 

ច្ហើយក្បុងអរបូភមូទិ្ធំង ៤ គមឺានម្ត្ោមក្េននមយ៉ង គ្នយ នរបូក្េននច្ទ ។ 

វិញ្ញាណដឋិតិ្ ៧ 
ភមូជិាទីតាំង ទីអាលស័យននវញិ្ជដ ណ 

១. នានត្តោយនានត្តសចញីភមូិ : ភមូមិ្ដលមានកាយច្ផសងគ្នប   

និងមានសញ្ជដ ច្ផសងគ្នប  ។ 

២. នានត្តោយឯកត្តសចញីភមូិ : ភមូមិ្ដលមានកាយច្ផសងគ្នប   

ម្ត្មានសញ្ជដ ដចូគ្នប  ។ 
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៣. ឯកត្តោយនានត្តសចញីភមូិ : ភមូមិ្ដលមានកាយដចូគ្នប  ម្ត្ 

មានសញ្ជដ ច្ផសងគ្នប  ។ 

៤. ឯកត្តោយឯកត្តសចញីភូមិ : ភមូមិ្ដលមានកាយដចូគ្នប   

និងមានសញ្ជដ ដចូគ្នប  ។ 

៥. អាោោនញ្ងាយត្នភមូិ : ភមូជិាទីច្ៅននអាកាស្ដនញ្ជច - 

យត្នលពហយ ។ 

៦. វិញ្ញាណញ្ងាយត្នភូម ិ: ភមូជិាទីច្ៅននវញិ្ជដ ណញ្ជច - 

យត្នលពហយ ។ 

៧. អាកិចចញ្ញាយត្នភូម ិ:  ភមូជិាទីច្ៅននអាក្ញិ្ចញ្ជដ យ- 

ត្នលពហយ ។ 

 ទ្ធំង ៧ ភមូចិ្នះ ជាទីអាលស័យ ននសត្ឝម្ដលមានវញិ្ជដ ណ

តាំងច្ៅ ។ ចមំ្ណក្អសញ្ដសតាថ ភមូ ិជាទីច្ៅននអសញ្ដសត្ថលពហយ 

ម្ដលមានម្ត្របូក្េននមយ៉ង មនិមានោមក្េននច្ឡើយ ច្ទើបមនិចាត់្ជា 

វញិ្ជដ ណដឌតិ្ភិមូ ិ ។ ចចំ្ោះ ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូ ិ ច្ទ្ធះបី 

ជាមានោមក្េនន ម្ត្ោមក្េននច្ោះមនិលបាក្ដចាស់ ដចូ្ចាប ះច្ទើបមនិ

ចាត់្ជាវញិ្ជដ ណដឌតិ្ភិមូដិចូគ្នប  ។ 
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ច្ពលចដលសទុ្ថាវាសភូមទិចំ្នរ 
 ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូ ិ ៥ ច្ោះ មានសុទ្ធន ោសលពហយអាលស័យ

ច្ៅមនិបានរហូត្ច្ោះច្ទ ដចូក្បុងសត្ថងគុត្ថរអដឌក្ថា សម្មឋងថាៈ 

 សុទ្ថាវាសវវិដដបច្ក  ឋតី្ិ  ន  សពវោលិោ ,  កបាបសត្សហសាឝ ំ 
បិ  អសច្ងយាយំ  បិ  ពចុ្ទធ  មច្ចញច្លាច្ក  ន  ឧបាបជជនតិ  ច្ោឡសកបាប-
សហសាឝអពភនតច្រ  ពចុ្ទធស ុ  ឧបាបច្ននសុច្យវ  ឧបាបជជនតិ,  ធមមចកបាបវត្តសិាឝ  
ភគវច្ោ  ខនធវារសទិោ  ច្ោនតិ, ត្ោមា  ច្នវ  វញិ្ញាណដឋីត្ិ,  ន  សោឍា-
វាសំ  ភជនត ិ។ 
 ម្លបថា : សុទ្ធន ោសលពហយទ្ធំងឡាយ ម្ដលជាអបក្ច្ៅច្លៅ

សងារវដឋ នឹងមានក្បុងសុទ្ធន ោសភមូរិហូត្ច្ៅមនិបាន, ក្បុងច្វោ

ម្សនក្បផ ឬអសច្ងេយរក្បផ ម្ដលគ្នយ នលពះពុទនអងគណាឧបផត្ថិ

ច្ឡើងក្បុងច្ោក្ សុទ្ធន ោសលពហយរម្មងមនិច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ទ, អាចច្ក្ើត្

ច្ឡើងបានក្បុងរោង ១ មុនឺ ៦ ោន់ក្បផ ម្ដលមានលពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើង

ប៉ុច្ណាត ះ, ភមូចិ្នះលបាក្ដច្ឡើង ច្ោយធមយជាត្ ិ ឧបមាដចូស្ដទ នទី 

ម្ដលលពះពុទនលទងស់ម្មឋងធមយចក្កបផវត្ថនសូលត្ ស្ដទ នទីសម្មឋងច្ោះ

ក៏្មានលបាក្ដ, កាលលទងស់ម្មឋងច្លសច និងលទងច់្ចញចាក្ទីច្ោះ
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ច្ហើយ វត្ទុច្ផសង   ម្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើងតាមធមយតាក៏្អនថរធ្លនច្ៅ មនិ

លបាដក្ច្ទេត្ច្ឡើយ ។ 

 អធបិាយ : ោទៈរបស់លពះពុទនច្ឃាស្ដចាររថា សុទ្ធន ោស -

លពហយទ្ធំងឡាយច្ោះ មនិមានក្បុងសុទ្ធន ោសភមូលិគប់សមយ័ច្ទ 

ច្លោះលពហយពួក្ច្ោះមានឋានៈច្ៅច្លៅសងារវដឋ ច្បើមាន គមឺាន

ម្ត្ក្បុងសមយ័ពុទនកាលប៉ុច្ណាត ះ ច្លបេបដចូស្ដទ នទីលពះពុទនសម្មឋង

ធមយចក្កបផវត្ថនសូលត្ ច្លកាយពីលទងស់ម្មឋងចប់និងចាក្ច្ចញច្ៅ 

វត្ទុច្ផសង  អនថរធ្លនតាមធមយតា រហូត្លពះអរយិច្មលត្យ៍ីបានច្ក្ើត្

ច្ឡើងក្បុងច្ោក្ កាលសម្មឋងធមយចក្កបផវត្ថនសូលត្ ច្វោណា 

ច្វោច្ោះ ស្ដទ នទីដចូច្ោះក៏្លបាក្ដច្ឡើងមឋងច្ទេត្ ។ លុះលទង់

សម្មឋងច្លសចច្ហើយច្សឋចច្ចញច្ៅ ស្ដទ នទីច្ោះនឹងអនថរធ្លនច្ៅ

ច្ទេត្ដចូគ្នប  ។ ច្សចក្ឋចី្នះមានឧបមាយ៉ាងណា សុទ្ធន ោសភមូក៏ិ្

មានឧបច្មយរយ៉ាងច្ោះ ច្វោសូនរចាក្ពុទនស្ដសោ លបមាណ 

៣ មុនឺ ១ ោន់មហាក្បផក្ច្ៅ ច្ពលច្ោះសុទ្ធន ោសភមូក៏ិ្សូនរ

ចាក្ពួក្លពហយ ច្លោះថាសុទ្ធន ោសលពហយអងគណាមយួ សូមផីច្ក្ើត្

ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូិលគប់ទ្ធំង៥ជាន់ ក៏្មានអាយុក្េយ័រមួគ្នប មនិច្លើស
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ពី ៣ មុនឺ ១ ោន់ មហាក្បផច្ទ គលឺត្ូវចលូបរនិិោឝ នជាលបាក្ដ ។ 

ចមំ្ណក្លពហយដនទ   ច្ៅជាន់ទ្ធប រហូត្ឋានច្ទវតា និងមនសុស 

ច្ទ្ធះបីជាពួក្អរយិបុគគល ក៏្មានអាយុក្េយ័ក្បងុភមូរិបស់ខវួនលត្មឹ

បនថិចបនថួច ច្លបេបនឹងអាយុសុទ្ធន ោសលពហយមនិបាន ។ សូមផីពួក្

បុថជុជន កាលអស់អាយុស្ដវ ប់ពីភពម្ដលខវួនរស់ច្ៅច្ោះ ក៏្មនិ

អាចច្ក្ើត្ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូបិាន, ភមូចិ្ោះច្ទើបមានសភាពសូនរ

ទច្ទ គ្នយ នបុគគលច្ៅអាលស័យ សមយ័ច្ោះ សុទ្ធន ោសភមូចិ្ទើបមនិ

ចាត់្ក្បុងសតាថ ោសភមូ ិ៩ និងវញិ្ជដ ណដឌតិ្ ិ៧ ច្ឡើយ ។ 

 ចមំ្ណក្ការយល់ច្ឃើញរបស់លពះមហាសិវច្ត្ទរៈថា សុទ្ធន  -

ោសភមូចិ្នះ ច្បើច្ទ្ធះបីជាគ្នយ នលពហយច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងរោងសុញ្ដក្បផ

ក៏្ច្ោយ ម្ត្ក៏្ធ្លវ ប់មានច្ហើយក្បុងអត្តី្ ច្ហើយគងនឹ់ងមានត្ច្ៅ

ក្បុងអោគត្ផង ច្ទើបចាត់្ភមូចិ្នះចលូក្បុងពួក្សតាថ ោស ៩ និង 

វញិ្ជដ ណដឌតិ្៧ិ ដចូគ្នប នឹងលពះពុទនច្ឃាស្ដចាររក៏្ច្ឃើញលបនពផង។ 

ភមូមិ្ដលលពះអរយិបគុគលច្ក្ើត្ច្ហើយ មនិច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងភមូដិនទ ។ 

.................. 
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ភូមិរបច្សើរ ៣ យា ាង 
 អរយិបុគគលថាប ក់្ទ្ធបគ ឺ លពះច្ស្ដតាបនប លពះសក្ទ្ធគ្នម ី

និង លពះអោគ្នម ី ម្ដលបានច្ក្ើត្ក្បុងភមូ ិ ៣ គ ឺ ច្វហបពោភមូ ិ

អក្និោឌ ភមូ ិនិង ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូ ិទ្ធំង ៣ ច្នះជាភមូិ

ម្ដលក្ពូំលនិងលបច្សើរ, ដល់លគ្នអស់អាយុ ច្ោក្មនិបានច្ៅ 

ច្ក្ើត្ក្បុងភមូមិ្ដលខភស់ជាង ឬទ្ធបជាងច្ទ គរឺម្មងច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងភមូិ

ច្ដើមច្ោះវញិ ដរាបណាច្ៅមនិទ្ធន់សច្លមចជាលពះអរហនថ, កាល

បានសច្លមចជាលពះអរហនថច្ហើយ ក៏្បរនិិោឝ នក្បុងភមូចិ្ោះឯង ។ 

ដចូក្បុងសច្មាយ ហវចិ្ោទនី អដឌក្ថា សម្មឋងថា : 

 ច្វហបផលា  អកនិដ្ឋា  ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយត្ននតិ  ឥច្ម  ត្ច្យា  
ច្ទវច្លាោ  ច្សដឋភវា  នាម, ឥច្មស ុ ត្សឹុ  ឋាច្នសុ  និពវោឍា  អនាគាមិ-
ច្នា  (ច្ចវ  ច្ោោបននសកទ្គាមិច្នា  ច) ច្នវ  ឧទធំ  គចេនតិ  ន  អច្ធា, 
ត្ត្ថ  ត្ច្ត្ថវ  បរិនិព្រាយនតិ ។ 
 ម្លប : ច្ទវច្ោក្ទ្ធំង ៣ ជាន់គ ឺច្វហបពោភមូ ិ អក្និោឌ ភមូិ

និង ច្នវសញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូ ិ ច្ យ្ ះថាជាភមូមិ្ដលលបច្សើរ, 

លពះអោគ្នមបិុគគលទំ្ធងឡាយ ( រមួទ្ធំងលពះច្ស្ដតាបនប និង លពះ
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សក្ទ្ធគ្នម)ី ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងភមូទិ្ធំង ៣ ច្នះ រម្មងមនិច្ក្ើត្ក្បុងភមូិ

ម្ដលខភស់ឬទ្ធបជាងច្ទ ច្ោក្នឹងសច្លមចជាលពះអរហនថ ច្ហើយ

បរនិិោឝ នក្បុងភមូចិ្ោះឯង ។ 

 ក្បុងបាលីច្នះ មនិបានសម្មឋងលពហយច្ស្ដតាបនប និងសក្ទ្ធ-

គ្នមចី្ោយលត្ងច់្ទ មានលត្មឹោក្រថា អនាគាមចិ្នា ម្ត្មយ៉ង គបឺាន

ដល់អោគ្នមបិុគគល ២ គៈឺ 

 ១. ផលអនាគាមី  បានដល់ លពហយអោគ្នម ី។ 

 ២.  នអនាគាមី  បានដល់ លពហយច្ស្ដតាបនប និងលពហយ  

សក្ទ្ធគ្នម ី។ 

 អរយិលពហយទ្ធំង ២ ពួក្ច្នះ សច្គ គ្ ះចលូក្បុង អនាគាមិច្នា 
ច្លោះអោគ្នមបិុគគលច្ោះ ជាបុគគលម្ដលមនិលត្លប់មក្ច្ក្ើត្ក្បុង

កាមភមូចិ្ទេត្ច្ទ ។ ដចូ្ចបះ លពហយច្ស្ដតាបនប និងលពហយសក្ទ្ធគ្នម ី

ទំ្ធង ២ ពួក្ច្នះ ក៏្មនិលត្លប់មក្ច្ក្ើត្ក្បុងកាមភមូចិ្ទេត្ដចូលពហយ

អោគ្នមមី្ដរ ច្ទើបច្លបើោក្រថា អនាគាមិច្នា ជាមយួគ្នប  ដចូបាលី

សម្មឋងថាៈ 
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 ច្វហបផច្ល  អកនិច្ដឋ  ភវច្គ  ច  បត្ិដឋិោ 
 ន  បនុចញត្ថ  ជាយនតិ  សច្ពវ  អរិយបុគលា 
 លពះអរយិបគុគលទំ្ធងឡាយ (ច្ស្ដតាបនប សក្ទ្ធគ្នម ី អោ-

គ្នម)ី ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងច្វហបពោភមូ ិអក្និោឌ ភមូ ិ(សំច្ៅដល់ ច្នវ -

សញ្ជដ ោសញ្ជដ យត្នភមូ ិ ) ច្ហើយ  រម្មងនឹងមនិច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងភមូិ

ដនទ (គកឺាមភមូ)ិ ច្ទេត្ច្ទ ។ 

វិច្សសលកណៈទនសទុ្ថាវាសរពហម 
 សុទ្ធន ោសលពហយរម្មងច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ោយរបូបញ្ចមជានម្ដល

សមផយុត្ថច្ោយអោគ្នមផិល ។ លពហយម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងភមូទិ្ធំង ៥

ច្នះ ច្លោះច្ផសងគ្នប ច្ោយឥគនធិយ ច្ោលគ ឺច្បើបុគគលណា : 

 ចាស់កាវ ច្ោយ សទនិគនធិយ ច្ក្ើត្ក្បុង អវហិាភមូិ, 

 ចាស់កាវ ច្ោយ វរីយិិគនធិយ ច្ក្ើត្ក្បុង អត្បាភមូ,ិ 

ចាស់កាវ ច្ោយ សត្គិនធិយ ច្ក្ើត្ក្បុង សុទសាភមូ,ិ 

ចាស់កាវ ច្ោយ សមាធគិនធិយ ច្ក្ើត្ក្បុង សុទសសីភមូ,ិ 

ចាស់កាវ ច្ោយ បញ្ដគនធិយ ច្ក្ើត្ក្បុង អក្និដឌភមូ,ិ 
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 បណាឋ លពហយក្បុងសុទ្ធន ោសភមូខិាងច្លកាម ៤ ជាន់ កាល

អស់អាយុច្ហើយ មនិច្ក្ើត្ក្បុងភមូមិ្ដលខវួនធ្លវ ប់ច្ក្ើត្ច្ទេត្ច្ទ នឹង

ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងភមូមិ្ដលខភស់ជាង ខុសគ្នប នឹងលពហយអរយិៈក្បងុភមូដិនទ

ច្លៅពីសុទ្ធន ោសភមូ ិ ៥ ច្នះ កាលអស់អាយុ នឹងច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងភមូិ

ម្ដលខវួនធ្លវ ប់ច្ក្ើត្ដម្ដលច្ទេត្ ឬនឹងច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងភមូខិភស់ច្ឡើង

ច្ៅក៏្បាន ប៉ុម្នថមនិលត្លប់មក្ច្ក្ើត្ក្បុងភមូមិ្ដលទ្ធបជាងច្ទ ដចូ

មានបាលីសម្មឋងថាៈ  

 ន  បនុ  ត្ត្ថ  ជាយនតិ  សច្ពវប ិ សុទធវាសិោ 
 រពហមច្លាច្ក  គោ  ច្ហដ្ឋា អរិយា  ច្នាបបជជច្រ ។ 
 ម្លបៈ លពហយម្ដលច្ៅក្បុងសុទ្ធន ោសភមូ ិ(ខាងច្លកាម ៤ ជាន់) 

សូមផីទ្ធំងអស់ (កាលអស់អាយុច្ហើយ) មនិច្ក្ើត្ក្បុងភមូដិម្ដល

ច្ទេត្ច្ទ លពះអរយិបុគគលម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងលពហយច្ោក្ច្ហើយ (កាល

អស់អាយុ) រម្មងមនិច្ក្ើត្ក្បុងភមូមិ្ដលទ្ធបជាង ។ 

ភវគភូមិ 
 ភវគគភមូ ិ ជាច្ យ្ ះភមូដិក៏្ពូំល ក្បុងបណាឋ លពហយភមូទិ្ធំង

២០ (របូភមូ ិ១៦ និង អរបូភមូ ិ៤) ច្ោះ ។ 
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ច្វហបផលាភមូិ ជាក្ពូំលននរបូភមូ ិ ១១ (ច្វេរសុទ្ធន ោសភមូិ

៥ ) ច្ៅថា បុថជុជនភវគគៈ បានដល់ ជាក្ពូំលភមូបិុថជុជន ។ 

 អកនិដឋភូមិ  ជាក្ពូំលននសុទ្ធន ោសភមូ ិ ច្ៅថា អរយិភវគគៈ

បានដល់ ជាក្ពូំលភមូអិរយិៈ ។ 

 ច្នវសញ្ញានាសញ្ញាយត្នភូមិ ជាក្ពូំលននអរបូភមូ ិ ច្ៅថា 

សពឝភវគគៈ បានដល់ ជាក្ពូំលភមូបិុថជុជន និងអរយិៈ ។ 

ចចកបុគល១២ពួកច្ដ្យជាត្ិច្ខត្តនិងអាណាច្ខត្ត 
 ក្បុងបុគគល ១២ ពួក្ច្ោះ បុថជុជន៤ រម្មងមានបានក្បុងម្សន

ច្កាដចិលក្ោលម្ដលជាអាណាច្ខត្ថរបស់លពះពុទន ទ្ធំងក្បុងបដសិននិ

កាលនិងបវត្ថកិាល។ អរយិបុគគលមានបានក្បុងមុឺនចលក្ោលម្ដល

ជាជាត្ចិ្ខត្ថរបស់លពះពុទន ទ្ធំងក្បុងបដសិននិកាល និងបវត្ថកិាល 

តាមសមគរួដល់បុគគល ។ សលមាប់ចលក្ោលដនទ   ម្ដលច្ៅខាង

ច្លៅជាត្ចិ្ខត្ថច្ោះ នឹងមានអរយិបុគគលបាន គមឺានម្ត្ផលបុគគល 

៤ ក្បុងបវត្ថកិាលម្ត្មយ៉ងប៉ុច្ណាត ះ ។ 

 កាលម្ដលលពះអោគ្នមបិុគគល មនិកាន់យក្បដសិននិក្បុង

សុទ្ធន ោសភមូ ិ ម្ដលច្ៅច្លៅជាត្ចិ្ខត្ថច្ោះ ច្លោះច្ោក្មនិមាន
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និក្នថិត្ណាា  គចឺ្សចក្ឋចី្លត្ក្អរក្បុងក្ចំ្ណើត្, ម្ត្កាលច្ោក្បដ-ិ

សននិ ក្បុងសុទ្ធន ោសភមូ ិ៥ ច្ហើយ ច្ៅច្ៅច្លៅជាត្ចិ្ក្េត្ថ ក្បុងបវត្ថ-ិ

កាលច្ោះ ច្លោះច្ោក្ច្ពញចតិ្ថក្បុងស្ដទ នទីម្ដលសងប់ស្ដង ត់្មនិ

លចបូក្លចបល់ច្ោយពួក្លពហយច្លចើន ដចូ្ចាប ះច្ទើបោំគ្នប ច្ចញច្ៅ

ច្ៅក្បុងស្ដទ នទីច្លៅជាត្ចិ្ក្េត្ថច្ោះ ដចូបាលីក្បុងបដសិមមទិ្ធមគគ 

អដឌក្ថា សម្មឋងថា : 

 សុទ្ថាវាច្ស  បន  ជាត្ិច្កច្ោឍា  បរភាច្គ   សត្ ិ  ប ិ  អនាគាមីន ំ 
ត្ត្ថុបាបត្តិ  ន  យុោឍា   ត្ត្ថ  និកនតិ   អសិទធិច្ោ   ឥធ  វាោនំ   បន    ត្ត្ថ  
វាច្ោ  យុច្ោឍា  អនាកណិណោយ  ោសុវិោរច្ហត្ុោឍា ។ 
 ច្សចក្ឋថីា សុទ្ធន ោសភមូមិ្ដលច្ៅច្លៅជាត្ចិ្ក្េត្ថច្ោះ លពះ

អោគ្នមបិុគគលរម្មងមនិកាន់យក្បដសិននិ ច្លោះមនិមាននិក្នថិ គឺ

ច្សចក្ឋចី្លត្ក្អរក្បុងការច្ក្ើត្ ម្ត្កាលច្ោក្ច្ៅក្បុងសុទ្ធន ោសភមូិ

ច្លៅជាត្ចិ្ក្េត្ថច្ោះ ច្លោះច្ោក្មានច្សចក្ឋចី្ពញចតិ្ថក្បុងស្ដទ នទី

ម្ដលសងប់ស្ដង ត់្មនិលចឡំច្ោយពួក្គណៈ (ដចូ្ចាប ះច្ទើបពួក្ច្ោក្

ច្ៅក្បុងស្ដទ នទីច្ោះ) ។ 

................. 
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អំពីកបាប 
 វចោនលុក្មម្ខយរថា ក្បផ ជា បា. ក្លផ ជា សំ. មានន័យថា 

កាលម្ដលតាំងច្ៅយូរអម្ងឝង ។ សំច្ៅដល់ច្ពលននការក្ណំត់្

រាប់អាយុរស់ច្ៅរបស់សត្ឝ,  អាយុម្ដលលបលពឹត្ថច្ៅននច្ោក្ ឬ

របស់ចលក្ោល ។ ក្បផ មាន ៤ យ៉ាងគៈឺ 

 ១. អាយុកបាប  ២. អនតរកបាប 
 ៣. អសច្ងយាយកបាប ៤. មោកបាប 

អធិបាាយថា 
 ១. អាយុកបាប មនសុសមានអាយុប៉ុោយ នឆ្មប ំក្បុងសមយ័ណា

អាយុប៉ុច្ណាត ះជាអាយុក្បផ ។ ដចូក្បុងសមយ័ពុទនកាល អាយុក្េយ័

របស់មនសុសជាមធរមមានលបមាណ ១០០ ឆ្មប ំ ចមំ្ណក្សមយ័

បចចុបផនប អាយុជាមធរម ៧៥ ឆ្មប ំ ដចូ្ចបះជាច្ដើម ច្នះច្ៅថា អាយុ

ក្បផ, សូមផីអាយុទិពឝរបស់ច្ទវតាក្បុងជាន់នីមួយ   ក៏្រាប់ជាអាយុ

ក្បផដចូគ្នប  ដចូមានវចនត្ទៈសម្មឋងថា : 

 កបាបិយច្ត្  បរិចេិជជច្ត្ត្ិ = កច្បាា 
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 បណឍ ិ ត្ទ្ធំងឡាយ គបផីក្ណំត់្អាយុរបស់សត្ឝទកុ្ថាមាន

លបមាណប៉ុច្ណត ះ ច្ហត្ចុ្នះ អាយុរបស់សត្ឝ ច្ទើបច្ៅថា ក្បផ ។ 

 ច្សចក្ឋថីា : អាយុក្បផរបស់មនសុសច្លចើនបំផតុ្គដឺល់ ១

អសច្ងេយរឆ្មប ំ យ៉ាងត្ចិច្ៅលត្មឹ ១០ ឆ្មប ំ ជាអាយុក្បផ ។ 

 សមយ័ម្ដលចលក្ោលច្ក្ើត្ច្ឡើងដើបូង មនសុសមានអាយុ

ម្វងរហូត្ ១ អសច្ងេយរឆ្មប ំ, ប៉ុម្នថចចំ្ណរកាលត្មក្លត្ូវអក្សុល

ធមល៌គប់សងកត់្ មនសុសក៏្លបលពឹត្ថបាបក្មយច្លចើនច្ឡើង  អាយុក៏្ធ្លវ ក់្

ចះុច្ៅលត្មឹ ១០ ឆ្មប ំ(លត្ូវស្ដវ ប់) ច្នះជាអាយុក្បផ របស់មនសុសក្បុង

សមយ័នីមយួ ។ យូរច្លកាយមក្ មនសុសច្ក្ើត្សច្ងឝគ និងចាប់

ច្ផឋើមច្ចះលបលពឹត្ថនវូក្សុលក្មយច្ឡើងវញិ អាយុក៏្ច្ក្ើនច្ឡើងជា

លំោប់ រហូត្ដល់ ១ អសច្ងេយរឆ្មប  ំ។ 

 ២. អនតរកបាប  ការក្ណំត់្កាល ច្ោយរាប់អាយុមនសុស ១

អសច្ងេយរ តាំងពីសមយ័ច្ដើមក្បផ ចះុមក្ដល់ ១០ ឆ្មប ំ រចួរាប់ពី

អាយុ ១០ ឆ្មប ំច្ឡើងច្ៅដល់ ១ អសច្ងេយរឆ្មប វំញិ ដចូច្នះច្ៅថា ១ 

អនថរក្បផ ។ (មានន័យថា ១ អនថរក្បផ = ២ អាយុក្បផ) ។ 
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 ៣. អសច្ងយាយកបាប  (ឬចលុវក្បផ) មានចនំនួ ៦៤ អនថរក្បផ គឺ

រាប់អនថរក្បផឲ្របាន ៦៤ ដង ច្ទើបជា ១ អសច្ងេយរក្បផ ។ 

៤. មោកបាប  ក្ណំត់្កាល អសច្ងេយរក្បផ ៤ ដង  លត្ូវជា 

១ មហាក្បផ ។ ក្បុង ១ មហាក្បផ ជាច្វោដយូ៏រ មនិអាចគណោ

បានច្ឡើយ ម្ត្អាចច្ធឝើច្សចក្ឋឧីបមាបាន ។ 

អសច្ងយាយកបាបមាន ៤ គៈឺ 
 ១. សំវដដកបាប   ក្បផក្ពុំងវោិស 

 ២. សំវដដដ្ឋាយីកបាប ក្បផតាំងច្ៅក្បុងច្សចក្ឋវីោិស 

 ៣. វិវដដកបាប  ក្បផក្ពុំងចច្លមើន 

 ៤. វវិដដដ្ឋាយីកបាប ក្បផតាំងច្ៅក្បុងច្សចក្ឋចីច្លមើន 

អធិបាាយថា 
 ១. សំវវដឋក្បផ ក្បផម្ដលច្ោក្ធ្លត្ឬុចលក្ោល មានចនំនួ

១ ម្សនច្កាដ ិ ក្ពុំងលត្ូវវោិស (គតិ្តាំងពីនថងវោិសច្ៅទល់នឹង

វោិសអស់រលីង)  ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 សំវដដត្ីត្ ិ= សំវច្ដ្ដា 
 ក្បផម្ដលក្ពុំងវោិស ច្ យ្ ះថា សំវដឋៈ ។ 
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 ២. សំវដឋោឌ យីក្បផ ជាក្បផម្ដល សទិត្ក្បុងច្សចក្ឋវីោិស

(គតិ្តាំងពីក្បផវោិសអស់ ច្ៅទល់នឹងច្ពលច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ទេត្) ។ 

មានវចនត្ទៈថាៈ 

 សំវច្ដ្ដា  ហុោរា  ត្ិដឋត្ីត្ិ = សំវដដដ្ឋាយី 
 ចលក្ោលម្ដលបានវោិសច្ៅច្ហើយ រម្មងមានម្ត្ច្សចក្ឋី

វោិសច្ោះតាំងច្ៅ ដចូ្ចាប ះក្បផច្ោះ ច្ យ្ ះថា សំវដឋោឌ យី ។ 

 ៣. វវិដឋក្បផ ជាក្បផម្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើងថយ ី ច្ៅទល់នឹងមាន 

លពះចគនធ លពះអាទិត្រ មនសុស សត្ឝ ទច្នវ នលពភប ំជាច្ដើម) ដចូមាន

វចនត្ទៈថា : 

 វិវដដត្ីត្ ិ= វិវច្ដ្ដា 
 ក្បផម្ដលក្ពុំងចច្លមើនច្ឡើងតាមលំោប់ ច្ៅថា វវិដឋ ។ 

 ៤. វវិដឋោឌ យីក្បផ  គតិ្តាំងពីក្បផមានអឝី   សពឝលគប់ ដចូ 

លពះអាទិត្រ លពះចគនធ មនសុស សត្ឝ ភប ំ ទច្នវ ជាច្ដើម (ច្ៅទល់នឹង

ក្បផវោិសវញិ) ដចូមានវចនត្ទៈថា : 

 វិវច្ដ្ដា  ហុោរា  ត្ិដឋត្ីត្ិ = វិវដដដ្ឋាយី 
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 ក្បផម្ដលបានចច្លមើនច្ឡើងច្ហើយ ច្ោយស្ដទ នទីច្ផសង   

និងតាំងច្ៅជាលបលក្ត្វីញិ ច្ៅថា វវិដឋោឌ យី ។ 

ច្សចកដីឧបមារបស់កបាប 
 យរៈច្ពលននក្បផច្នះ ច្គមនិអាចរាប់លបមាណបានច្ឡើយ

បានលត្មឹម្ត្ច្ធឝើច្សចក្ឋឧីបមាប៉ុច្ណាត ះ ដចូមានវចនត្ទថាៈ 

 ោសបរាច្ោបមាទីហិ  កបាបិយត្ីត្ិ = កច្បាា  
 ច្សចក្ឋថីា បណឍ ិ ត្ទ្ធំងឡាយគបផីរាប់ការតាំងច្ៅននច្ោក្

ច្ោយឧបមាច្ផសង   មានលគ្នប់នសភជាច្ដើម ដចូ្ចាប ះការតាំងច្ៅនន

ច្ោក្ច្ោះ ច្ យ្ ះថា ក្បផ (មហាក្បផ) ។ 

 ការឧបមាច្រឿងក្បផច្នះច្ឃើញមានខុសគ្នប ខវះដចូ្ចបះ ៖ 

ក្បុងលពះនលត្បិដក្ច្លខ ៣២ ទំព័រ ៨៥ សមយ័មយួកាល

លពះពុទនអងគ លទងគ់ងច់្ទេបលក្ុងស្ដវត្ទ ី មានភកិ្េុមួយរបូចលូច្ៅ

គ្នល់រចួទលូសួរថា បពិលត្លពះអងគដច៏ច្លមើន ក្បផមានកាលម្វង

ប៉ុោយ ន,  លពះអងគលតាស់ត្បថា ទីច្ឃា  ច្ខា  កច្បាា  ន  សុកច្រា  សង្ខាត្ុ ំ
។ច្ប។ មាប លភកិ្េុ ក្បផច្នះមានកាលម្វងណាស់ មនិ្យនឹងរាប់ថា 

ប៉ុច្ណត ះឆ្មប ំ  ឬថាប៉ុច្ណត ះរយឆ្មប  ំ ថាប៉ុច្ណត ះោន់ឆ្មប ំ ឬថាប៉ុច្ណត ះ
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ម្សនឆ្មប ំបានច្ឡើយ ប៉ុម្នថលពះអងគលទងច់្ធឝើច្សចក្ឋឧីបមា ក្បផច្នះ

ច្លបេបដចូភបថំយតាន់សុទន មានទំហំ ១ ច្យាជន៍ ទ្ធំងបច្ណាថ យ ទទឹង 

និងក្មភស់, ក្បុង ១០០ ឆ្មប ំមឋង មានបុរសមាប ក់្យក្សំពត់្កាសិក្ៈ 

មក្ច្បាសខាត់្ភបថំយច្ោះមឋង   រហូត្ទ្ធល់ម្ត្សឹក្ច្រចអស់, ការ

ពយយាមច្នះឆ្មប់ជាង ឯក្បផច្នះមនិទ្ធន់អស់ច្ៅច្ឡើយ ។ 

ចមំ្ណក្ក្បុងបិដក្ច្លខ ៣២ ទំព័រ ៨៧ មានច្រឿងខាងច្ដើម

ដចូគ្នប  ។ លពះអងគលទងច់្ធឝើច្សចក្ឋឧីបមាច្រឿងក្បផច្នះ ច្លបេបនឹង

នគរម្ដលមានក្មំ្ពងព័ទនជុើវញិទ្ធំងបច្ណាឋ យ-ទទឹង និង ក្មភស់ ១

ច្យាជន៍ម្ដលច្ពញច្ោយលគ្នប់នសភ ។ ក្បុង ១០០ ឆ្មប ំមានបុរសច្ៅ

ច្រ ើសយក្លគ្នប់នសភមយួលគ្នប់ អពីំនគរច្ោះ រហូត្ដល់អស់ច្ៅ ។ 

ច្សចក្ឋពីយយាមច្នះឯងឆ្មប់ជាង ឯក្បផមនិទ្ធន់អស់ច្ៅច្ឡើយ ។ 

ក្បុងអភ៩ិ បរ.ិ ទំព័រ ៥៩៣ ច្ោក្ឧបមានវូអសច្ងេយរក្បផ

ច្ៅនឹងគនំរលគ្នប់នសភម្ដលមានច្ណាឋ យនិងទទឹង ១ ច្យាជន៍ ក្បុង 

១០០ ឆ្មប ំមឋង មានបុរសមាប ក់្ោំយក្លគ្នប់នសភច្ោះច្ចញ សូមផី

លគ្នប់នសភច្ោះអស់ច្ៅ ក៏្មនិទ្ធន់អស់អាយុ ននអសច្ងេយរក្បផ

ម្ដរ ។ អាចាររទ្ធំងឡាយច្ោលថា វវិដឋោឌ យីអសច្ងេយរក្បផច្ោះ
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លបមាណ ២០ អនថរក្បផ ។ ចមំ្ណក្សត្ឝចាប់តាំងពីទតុ្យិជាន

ច្ឡើងច្ៅ ក្ណំត់្អាយុច្ោយអំណាចមហាក្បផទំ្ធងអស់ ។ 

កបាបចដលទ្ក់ទងនឹងពុទធោសនាមាន២គឺៈ 
 ១. សុចញកបាប ក្បផសូនរ គកឺ្បផម្ដលគ្នយ ន លពះពុទន លពះ

បច្ចចក្ពុទន និង ច្សឋចចលក្ពត្ថចិ្ក្ើត្ច្ឡើង ។ 

 ២. អសុចញកបាប  ក្បផមនិស្ដបសូនរ គកឺ្បផម្ដលមានលពះ

ពុទន លពះបច្ចចក្ពុទន និង ច្សឋចចលក្ពត្ថចិ្ក្ើត្ច្ឡើង ។ 

សុចញកបាបមាន ៤ គឺៈ 
 ១. សុចញមោកបាប  មហាក្បផម្ដលគ្នយ នលពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើង ។

 ២. សុចញអសច្ងយាយកបាប     បានដល់ សំវដឋអសច្ងេយរក្បផ ,

សំវដឋោឌ យីអសច្ងេយរក្បផ និង វវិដឋអសច្ងេយរក្បផ (ម្ដលគ្នយ ន

លពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើង) ។ 

 ៣. សុចញអនតរកបាប  អនថរក្បផម្ដលគ្នយ នលពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើង ។ 

 ៤. សុចញអាយុកបាប  អាយុក្បផម្ដលគ្នយ នលពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើង 

គមឺនសុសមានអាយុច្លចើនជាង ១ ម្សនឆ្មប ំ និងត្ចិជាង១០០ឆ្មប ំ ។ 

........... 
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អសុចញកបាបមាន ៥ គឺៈ 
 ១. ោរកបាប  ក្បផម្ដលមានលពះពុទន ១ អងគ 

 ២. មណឌកបាប   ក្បផម្ដលមានលពះពុទន ២ អងគ 

 ៣. វរកបាប  ក្បផម្ដលមានលពះពុទន ៣ អងគ 

 ៤. ោរមណឌកបាប  ក្បផម្ដលមានលពះពុទន ៤ អងគ 

 ៥. ភទទកបាប  ក្បផម្ដលមានលពះពុទន ៥ អងគ  

 បញ្ជជ ក់្ : ក្បផទ្ធំង ៥ យ៉ាងច្នះ សំច្ៅយក្ មហាក្បផ ។ 

 ក្បុងពុទនវងសអដឌក្ថា សម្មឋងថាៈ 

 ឯច្ោ  ពចុ្ទ្ថា  ោរកច្បាប  មណឌកច្បាប  ជនា  ទុច្វ  ត្ច្យា  ពុទ្ថា  
វរកច្បាប  ោរមច្ណឌ  ចត្ពុុទ្ថា  បចចពទុ្ថា  ភទទកច្បាប ។ច្ប។ 
 លពះពុទនទ្ធំងឡាយ ម្ដលច្ក្ើត្ច្ឡើង ក្បុងក្បផនីមយួ   មាន

យ៉ាងត្ចិបំផតុ្ ១ អងគ យ៉ាងច្លចើនបំផតុ្ ៥ អងគ ។ ក្បផម្ដលមាន

លពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើងច្លចើនជាងច្នះ រម្មងមនិមាន ។ ដចូបាលីក្បុង

អោគត្វងសអដឌក្ថា សម្មឋងថាៈ 

 និ  ហិ  ឯកសមឹ  កច្បាប  ឆច្ដ្ឋា  វា  សត្តច្មា  វា  ឧបាបជជត្ិ ។ 
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 ម្លបថា : ក្បុងមហាក្បផ ១ លពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើង ៦ ឬ ៧ អងគ 

រម្មងមនិមាន ។ 

សំវដដកបាប ៣ យា ាង 
ដចូច្ោក្អបក្ធ្លវ ប់ដងឹខាងច្ដើមច្ហើយថា អសច្ងេយរក្បផ

មាន ៤ យ៉ាង មានសំវដឋក្បផ ជាច្ដើម ។ សំវដឋក្បផ គកឺ្បផម្ដល

ចលក្ោលលត្ូវវោិស មាន ៣ លបការគៈឺ 

១. ច្ត្ច្ជាសវំដដកបាប ក្បផវោិសច្ោយច្ភវើង 

២.អាច្បាសំវដដកបាប ក្បផវោិសច្ោយទឹក្ 

៣. វាច្យាសំវដដកបាប ក្បផវោិសច្ោយខរល់ 

ក្បផម្ដលលត្ូវវោិសច្ោយ ច្ភវើង ទឹក្ និង ខរល់ ទ្ធំង ៣ 

យ៉ាងច្នះ លត្ូវច្លបើច្ពលយូរដល់ ៦៤ មហាក្បផ ។ 

ក្បុងចនំនួ ៦៤ មហាក្បផច្ោះ វោិសច្ោយច្ភវើងមាន ៥៦ 

មហាក្បផ, វោិសច្ោយទឹក្ ៧ មហាក្បផ, វោិសច្ោយខរល់ ១ 

មហាក្បផ,កាលលគប់ ៦៤ មហាក្បផ ច្ៅថា មហាក្បផ ១ ជុើធ,ំ

មានន័យថា ច្ោក្ច្នះវោិសច្ោយច្ភវើង ៧ ដង ច្ទើបវោិស

ច្ោយទឹក្មឋង ក្បុងលគ្នទី ៨, បោធ ប់មក្វោិសច្ោយច្ភវើង ៧ ដង
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ច្ទេត្ ច្ទើបវោិសច្ោយទឹក្មឋង ក្បុងលគ្នទី ៨, លបលពឹត្ថច្ៅយ៉ាងច្នះ

លគ្នប់ ៧ ច្លើក្ ប៉ុម្នថមក្ដល់ច្លើក្ទី ៨ ច្នះ ច្ោក្ក៏្វោិសច្ោយ

ច្ភវើង ៧ ដង ច្ទើបលត្ូវវោិសច្ោយខរល់មឋងក្បុងលគ្នទី ៨ ជាលគ្នចងុ

ច្លកាយ ក្បុងោរៈទី៦៤ ។ ដចូបាលីក្បុងវសុិទនិមគគអដឌក្ថា និងស្ដរត្ទ-

ទីបនីដកីាសម្មឋងថា : 

សត្ត  សត្តគត្ិនា  វាោ អដឋច្ម  អដឋច្ម  ទោ 
ចត្ុសដឋ ិ យទ្  បុណាណា  ឯច្ោ  វាយវុច្រា  សិយា ។ 
ច្សចក្ឋថីា មហាក្បផម្ដលវោិសច្ោយច្ភវើង ៧ លគ្ន និង

លគ្នទី ៨ លត្ូវវោិសច្ោយទឹក្ច្វោណា ជាមហាក្បផទី ៦៤ លគប់

បរបិូរច្ហើយ ច្ពលច្ោះមហាក្បផលគ្នទី ៦៤ ច្ោះ វោិសច្ោយ

ខរល់ ។ 
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ចរកវាលវនិាសកនុង ៦៤ មោកបាប 
 

មហាកបៅប 
ជុាំតូ្ច 

រាទី ... មហាកបៅប
រួម ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
២ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
៣ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
៤ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
៥ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
៦ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
៧ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ទឹក ៨ 
៨ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ ច្ភលើង្ មៅយល់ ៨ 
រួម ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៦៤ 

 
............ 

អំពីកបាបវិនាស 
 មហាក្បផម្ដលវោិសច្ោយច្ភវើងច្ោះ គចឺាប់វោិសតាងំ

ពីអបាយភមូ ិ៤ ច្ឡើងច្ៅរហូត្ដល់ បឋមជានភមូ ិ៣ ។ 

មហាក្បផម្ដលវោិសច្ោយទឹក្ច្ោះ គចឺាប់វោិសតាំងពី

អបាយភមូ ិ៤ ច្ឡើងច្ៅ រហូត្ដល់ទតុ្យិជានភមូ ិ៣ ។ 
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មហាក្បផម្ដលវោិសច្ោយខរល់ គចឺាប់វោិសពីអបាយ-

ភមូ ិ៤ ច្ឡើងច្ៅដល់ ត្ត្យិជានភមូ ិ៣ ។ 

តាំងពីចត្តុ្ទជាន គជឺាន់ច្វហបពោភមូចិ្ឡើងច្ៅ រម្មងផតុ្

ពីការវោិសច្ោយអឝ ី   ទ្ធំងអស់, ដចូបាលីក្បុងវសុិទនិមគគអដឌក្ថា 

និងស្ដរត្ទទីបនីដកីា សម្មឋងថា : 

អគិនាភសាឝរា  ច្ហដ្ឋា  អាច្បន  សភុកិណលច្ោ 
ច្វហបផលច្ោ  វាច្ត្ន  ឯវំ  ច្លាច្ោ  វិនសាឝត្ ិ។ 
ច្សចក្ឋថីា កាលច្ោក្លត្ូវវោិសច្ោយច្ភវើងច្ោះ គចឺាប់

វោិសពីជាន់អាភសសរភមូចិះុមក្ ច្បើវោិសច្ោយទឹក្ គឺចាប់តាំង

ពីជាន់សុភក្ណិាា ភមូចិះុមក្ ម្ត្កាលវោិសច្ោយខរល់ គចឺាប់ពី

ជាន់ច្វហបពោភមូចិះុមក្ ការវោិសច្ៅននច្ោក្ ម្ត្ងលបលពឹត្ថច្ៅ

ដចូ្ចបះឯង ។ 

ច្សចកដបីញ្ឆាក់ 
ោក្រថា “ ច្ោក្ ច្ោក្ធ្លត្ ុ  ចលក្ោល ឬ ក្បផ ” ច្នះជា

ច្វវចនសពធ, ចមំ្ណក្ោក្រថា “ ទមាវ យ វោិស ច្ឆះ លបល័យ 

បំផ្លវ ញ ” ក៏្មានន័យដចូគ្នប  ។   
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ក្បុងច្ោក្ធ្លត្ ុឬចលក្ោល ១ មានទឝីបធ ំ៤ ទឝីបត្ចូ ៥ រយ  

មានភបសិំច្នរ,ុ ភបសំត្ថបរភិណឍ , ស្ដទ នសួគ ៌ ៦ ជាន់, ស្ដទ នលពហយ , 

ស្ដទ នមនសុស, ស្ដទ ននរក្ជាច្ដើម និងមានលពះអាទិត្រ លពះចគនធ ។ 

កាលច្ដើមច្ឡើយ លពះអាទិត្រ ច្ក្ើត្មនុលពះចគនធ ។ លពះអាទិត្រច្ោះ

មានទំហំ ៥០ ច្យាជន៍ ខាងក្បុងសច្លមចច្ោយមាស ខាងច្លៅ 

ច្ោយម្ក្វផលិក្ ។ លពះចគនធមានទំហំ ៤៩ ច្យាជន៍, ខាងក្បុង

សច្លមចច្ោយម្ក្វមណី ខាងច្លៅច្ោយលបាក់្, ជាវមិានរបស់

សុរយិច្ទវបលុត្ និងចនធច្ទវបុលត្ ។ ទ្ធំងច្នះជាសភាវៈម្ដលស េ្ រ

តាក់្ម្ត្ងច្ឡើងសលមាប់បំភវចឺ្ោក្ និងមានលបលក្ត្ចី្គ្នចរជុើវញិភបំ

សិច្នរជុានិចច តាំងច្ៅក្បុងលំោប់ដចូគ្នប  ច្សយើនឹងក្ពូំលភបយុំគននរ។ 

លពះអាទិត្រច្គ្នចរជាមយួលពះចគនធ ក្បុងនថងឧច្បាសថខាង

រច្ោច, ត្ពីច្ោះច្ៅ  លពះអាទិត្រច្គ្នចរឃាវ ត្ពីលពះចគនធ ១ ម្សន

ច្យាជន៍ច្រេងរាល់នថង ច្លោះអាទិត្រច្ដើរច្លឿងជាង។ក្បុង ២៤ ច្ម៉ាង 

ឬច្សយើ ១ យប់ ១ នថង   លពះអាទិត្រច្ដើរបាន ១ ជុើភបសិំច្នរ ុ ម្ដលមាន

រយៈចមាង យ ៣ ោនច្យាជន៍, ដចូ្ចបះក្បុង ១ ច្ម៉ាង លពះអាទិត្រច្ដើរ

បាន  ១ ម្សន ២ មុនឺ ៤ ោន់ច្យាជន៍ ។ ចមំ្ណក្លពះចគនធក៏្ច្គ្នចរ
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វលិលពមគ្នប នឹងលពះអាទិត្រម្ដរ ប៉ុម្នថច្ដើរយឺត្ជាងលពះអាទិត្រ គកឺ្បុង 

១ ម្ខច្ដើរបាន ១ ជុើភបសិំច្នរ ុ ។ ដចូ្ចបះ ២៤ ច្ម៉ាង លពះអាទិត្រច្ដើរ

ច្លឿនជាងលពះចគនធ លបមាណ ១  ម្សនច្យាជន៍រាល់  នថង,    ឯលពះ

ចគនធច្ដើរ ១ ច្ម៉ាងបាន ១ម្សន ២មុនឺ ៨រយ ៣៣ ច្យាជន៍, ដចូ្ចបះ

ក្បុង ២៤ ច្ម៉ាងលពះចគនធច្ដើរបាន ២ ោន ៩ ម្សនច្យាជន៍ ។(១)  

គបផីលជាបថា លពះអាទិត្រនិងលពះចគនធបច្ញ្ចញពនវឺលពមគ្នប  

ដល់ទឝីបទ្ធំង ៣ ច្ទេត្គ ឺ:

ច្បើលពះអាទិត្ររះច្ឡើងក្បងុជមភូទឝីប ជាច្ពលនថងលត្ងក់្បុងបុពឝវ-ិ

ច្ទហទឝីប, ជាច្ពលនថងលិចក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប, និងលត្ូវជាមជឈិមយាម

ក្បុងអបរច្គ្នយានទឝីប ។ ច្បើរះក្បុងបពុឝវចិ្ទហទឝីប ជាច្ពលនថងលត្ង់

ក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប, ជាច្ពលនថងលិចក្បុងអបរច្គ្នយានទឝីប និងលត្ូវជា

មជឈិមយាមក្បុងជមភូទឝីប ។ ច្បើរះក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប ជាច្ពលនថងលត្ងក់្បុង

អបរច្គ្នយានទឝីប, ជាច្ពលនថងលិចក្បុងជមភូទឝីប និងលត្ូវជាមជឈិម -

យាម ក្បុងបុពឝវចិ្ទហទឝីប ។ ច្បើរះក្បងុអបរច្គ្នយានទឝីប ជាច្ពលនថង

                                                            

១ -ចាក្ឯក្ស្ដរ ភកិ្េចុងកមរក្េចិ្តា ន-ូសមផត្ថ ិនិង របស់អបក្លគ ូអុ-ំជា 
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លត្ងក់្បុងជមភូទឝីប, ជាច្ពលនថងលិច ក្បុងបុពឝវចិ្ទហទឝីប និងលត្ូវជា

មជឈិមយាម ក្បុងឧត្ថរក្រុទុឝីប ។ មយ៉ងច្ទេត្ លពះអាទិត្រនិងលពះចគនធ

ទ្ធំង ២ ច្នះច្គ្នចរក្បុង ៣ វថិគី ឺអជវថិ ីោគវថិ ី និង ច្គ្នវថិ ី។ ច្បើ

ច្គ្នចរចអំជវថិ ី មានច្ភវែងត្ចិ ឬគ្នយ ន, ច្បើច្គ្នចរចោំគវថិ ី មាន

ច្ភវែងធ្លវ ក់្យ៉ាងច្លចើន, ច្បើច្គ្នចរចចំ្គ្នវថិី មានច្ភវែងធ្លវ ក់្មធរម ។ 

ច្បើរាប់ពីម្ផបក្ខាងច្លកាមននលពះចគនធ ច្ៅដល់ម្ផបក្ខាងច្លើ

ននលពះអាទិត្រ គមឺានចមាង យ ១០០ ច្យាជន៍ ។ 

របួរមួសមាម រៈដចូច្រេបរាប់មក្ច្នះ ច្ៅថា ច្ោក្ធ្លត្មុយួ

ឬចលក្ោលមយួ ។ តាមពិត្ច្ៅ ច្ោក្ធ្លត្ ុឬចលក្ោលច្ោះមាន

ច្លចើនជាអច្នក្ មនិម្មនមានម្ត្មួយច្ទ ម្ដលទ្ធំងអស់ច្នះច្ៅថា 

ឱកាសច្ោក្   ម្ចក្ច្ៅតាមច្ខត្ថរបស់លពះពុទនច្ទេត្គ ឺ: 

ច្ខត្តចដលរត្វូវិនាស 
ច្ោក្ម្ដលលត្ូវវោិសច្ោយ ច្ភវើង ទឹក្ និងខរល់ច្ោះមាន 

វសិ្ដលភាពធ ំដល់ ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល ម្ដលជាអាណាច្ខត្ថ-

ធម ៌របស់លពះសមាយ សមភុទន ផាយច្ៅដល់ ច្ៅថា ពុទនច្ក្េត្ថ ។ 
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ច្ខត្តមាន ៣ យា ាងគឺៈ 
១. ជាត្ិច្ខត្ត បានដល់ ច្ោក្ធ្លត្ ុចនំនួ ១ មុឺន ចលក្ោល 

រម្មងក្ច្លមើក្ញាប់ញ័រ ដចូច្គចាប់អលងួន ក្បុងសមយ័ម្ដលលពះ

ច្ោធសិត្ឝចះុចាប់បដសិននិ ច្ពលលបសូត្ ច្ពលលទងប់ានលតាស់ដងឹ 

ឬកាលច្សឋចបរនិិោឝ នក្ឋ,ី ច្នះក៏្ច្ោយអំណាចបុណរលពះអងគ ។ 

២. អាណាច្ខត្ត បានដល់ ច្ោក្ធ្លត្ ុ ចនំនួ ១ ម្សនច្កាដិ

ចលក្ោល រម្មងញាប់ញ័រ ច្ោយអំណាចននលពះបរតិ្ថទ្ធំងឡាយ

មាន ខននបរតិ្ថ ធជគគបរតិ្ថ អាោោដិយបរតិ្ថ ច្មារបរតិ្ថ និង រត្ន -

សូលត្ ជាច្ដើម ក្បុងសមយ័ម្ដលលពះសមភុទនលទងស់ម្មឋង ។ 

៣. វិសយច្ខត្ត បានដល់ អននថច្ោក្ធ្លត្ ុ រក្លបមាណមនិ

បាន អំណាចលបាជាញ ញាណរបស់លពះសមភុទនច្លៅឆ្មង យទោូយជា

អននថ ផាយច្ៅក្បុងឱកាសច្ោក្ម្ដលរក្ទីបំផតុ្មនិច្ឃើញ បាន

តាមពុទនបំណង ច្បើលទងច់ងល់ជាបនវូច្ហត្លុត្មឹណា ក៏្លជាបបាននវូ

ច្ហត្ចុ្ោះច្ោយឥត្ច្ទើសទ្ធក់្ ។  

បណាឋ ពុទនច្ក្េត្ថទ្ធំង ៣ ច្នះច្វេរម្លងម្ត្ វសិយច្ក្េត្ថ ១ 

ច្ចញម្ដលមនិលត្ូវវោិស ច្លៅពីច្ោះ ជាត្ចិ្ក្េត្ថ និង អាណាច្ខត្ថ 
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ម្ដលលគបដណឋ ប់ ច្ោយច្ោក្ធ្លត្ទុ្ធំង ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល

ច្ោះកាលច្ក្ើត្ច្ឡើងក្ឋ ីតាំងច្ៅក្ឋ ី និងច្ពលវោិសច្ៅវញិក្ឋ ីគកឺ្បុង

ច្ពលដើណាលគ្នប  ។ (វសុិទនិមគគ អភញិ្ជដ និច្ទធស) 

ច្វលាចដលច្លាករត្ូវវនិាស 
បចចុបផនប ច្ោក្ច្យើងច្នះ ច្ៅក្បុងវវិដឋោឌ យីអសច្ងេយរក្បផ 

គកឺ្បុងចច្ោវ ះ ៦៤ អនថរក្បផ ទីបំផតុ្ននមហាក្បផ និងកាលលគប់៦៤ 

អនថរក្បផតាមក្ណំត់្អាយុក្បផននមនសុស តាំងពី ១ អសច្ងេយរឆ្មប ំ

ចះុមក្ដល់ ១ ោន់ឆ្មប ំច្ហើយ ច្ោក្ច្នះក៏្ដល់កាលលត្ូវវោិស ។ 

ប៉ុម្នថមនុនឹងវោិស នឹងមានច្កាោហល គចឺ្សចក្ឋភីាញ ក់្ច្ផាើល 

លជួលលចបល់ ច្ក្ើត្ការញាប់ញ័រ គរួឲ្រត្ក់្សវុត្ ។ 

ច្ោលាហល ៥ យា ាង 
 ១. កបាបច្ោលាហល សំច្ឡងលបកាសគកឹ្ក្ងថា រាប់តាងំពី

ឥឡូវច្នះជាច្ដើមច្ៅ ១ ម្សនឆ្មប ំច្ទេត្ ច្ោក្នឹងលត្ូវវោិស ។ 

 ២. ពទុធច្ោលាហល សំច្ឡងលបកាសគកឹ្ក្ងថា រាប់តាងំពី

ឥឡូវច្នះជាច្ដើមច្ៅ ១ ោន់ឆ្មប ំច្ទេត្ នឹងមានលពះពុទន ច្ក្ើត្ច្ឡើង

ក្បុងច្ោក្ ។ 
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 ៣. ចកវត្តិច្ោលាហល សំច្ឡងលបកាសថា រាប់តាំងពីឥឡូវ

ច្នះជាច្ដើមច្ៅ ១ រយឆ្មប ំច្ទេត្ នឹងមានច្សឋចចលក្ពត្ថ ិ ច្ក្ើត្ច្ឡើង

ក្បុងច្ោក្ ។ 

 ៤. មងលច្ោលាហល សំច្ឡងលបកាសថា ក្បុងច្វោ ១២ ឆ្មប ំ

ច្ទេត្ លពះពុទននឹងលទងស់ម្មឋងធមម៌ងគល ៣៨ លបការ ។ 

 ៥. ច្មាច្នយាយច្ោលាហល សំច្ឡងលបកាសថា ក្បងុច្វោ ៧ 

ឆ្មប ំច្ទេត្ នឹងមានអបក្បដបិត្ថចិ្មាច្នយរ ច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងច្ោក្ ។ 

 ក្បុងក្បផច្កាោហលទី ១ ច្នះ ជាការលបកាសននពួក្ច្ទវតា

ទ្ធំងឡាយ ច្លោះច្ហត្ធុមយជាត្ញុិាំងពួក្ច្ទវតាដងឹថា ការវោិស

ច្ោក្នឹងច្ក្ើត្ច្ឡើង ។ អាចាររពួក្ខវះច្ោលថា ច្ទវតាដងឹថាក្បផ

នឹងវោិស ច្លោះច្ហត្អុក្សុលនិមតិ្ថច្ក្ើត្ច្ឡើង ឬមយ៉ងច្ទេត្ថា 

ពួក្លពហយអបក្បាន្នអភញិ្ជដ  បានដងឹច្ហត្កុារណ៍ច្ក្ើត្ច្ឡើង

ខាងមខុ  ច្ទើបច្លបើពួក្ច្ទវតាឲ្រម្លសក្លបកាសលបាប់ ច្ដើមផីមនសុស-

ច្ោក្បានដងឹជាមនុ ។ 

 
........... 
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កបាបវិនាសច្ដ្យច្ភលើង 
 កាលច្បើច្ោក្ធ្លត្ឬុចលក្ោលទ្ធំង១ម្សនច្កាដមិានអាយុ

លគប់ ១ ក្បផច្ហើយ លត្វូច្ភវើងច្ឆះក្ច្មធចច្ោក្ធ្លត្ទុ្ធំងច្ោះ, ប៉ុម្នថ

មនុច្ភវើងច្ឆះ ច្មឃច្ យ្ ះ ក្បផសិោសមហាច្មឃ ក៏្តាំងបងាុរ

ច្ភវែងចះុមក្ទ្ធំង ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល, មនសុសទ្ធំងឡាយក៏្

ច្លត្ក្អរោគំ្នប ស្ដបច្លោះបណឋ ុះពូជធញ្ដជាត្ចិ្ផសង   ។  កាលដះុ

លូត្ោស់ចច្លមើន លយមច្គ្នទំោសីុបាន ច្ភវែងក៏្ម្លងធ្លវ ក់្ចះុមក្

ច្ទេត្អស់ម្សនឆ្មប ំជាច្លចើន មានលត្មឹម្ត្សំច្ឡងផគរោន់ក្ឍូង   ច្ធឝើ

ឲ្រសមធូងនិងដើណាំទ្ធំងពួង្ប់អស់។ បណាឋ សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដល

មានក្មយលស្ដលក៏្ស្ដវ ប់ច្ៅមនុសត្ឝមានក្មយលកាស់ ច្ហើយបានច្ៅ

ច្ក្ើត្ក្បុងលពហយច្ោក្ទ្ធំងអស់ ក្បុងជាន់បរតិាថ ភាខវះ អបផមាណាភា 

ខវះ ។ លុះកាលក្នវងយូរច្ៅ ទឹក្ក្បុងលសះ បងឹ ច្លជាះ ក៏្ហួត្រងីសងួត្

អស់ ោរសីត្ឝមានអច្ណឋ ើ ក្ លត្ ី កាឋ ម ជាច្ដើម និងសត្ឝត្រិចាឆ នពួក្

ដនទក្ឋ ី មនសុសក្ឋ ី សត្ឝនរក្ក្ឋ(ី១) ក៏្លត្ូវស្ដវ ប់ទ្ធំងអស់ ច្ហើយបាន

                                                            

១ -សត្ឝនរក្ស្ដវ ប់ក្បងុច្ពលលពះអាទិត្រដងួទី៧ រះច្ឡើង ។ 
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ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងច្ទវច្ោក្ លុះខំចច្លមើន្នក្បុងទីច្ោះ ក៏្បានច្ៅ

ច្ក្ើត្ក្បុងលពហយច្ោក្ទ្ធំងអស់ ។  

ច្សចក្ឋថីា ដផិត្មនុច្ពលច្ោក្ធ្លត្លុត្ូវច្ភវើងច្ឆះ ធមយជាត្ិ

ននច្ោក្ បានបណាឋ លចតិ្ថកាមាវចរច្ទវតាច្ យ្ ះ ច្ោក្ពរហូា 

ឲ្រដងឹថាច្ៅ ១ ម្សនឆ្មប ំខាងមខុច្ទេត្ ក្បផនឹងវោិស ច្ទើបោំគ្នប

ចះុចាក្ច្ទវច្ោក្ មានច្ភទខុសលបលក្ត្ ី ច្សវែក្សំពត់្លក្ហម 

រសំ្ដយសក់្ មានមខុច្ជាក្ច្ោយអសសុជល យក្នដជតូ្ទឹក្ម្ភបក្ 

ច្ហើយច្ដើរតាមលចក្ផវូវ ម្លសក្លបកាសថា “ម្នអបក្ទំ្ធងឡាយច្អើយ  

ច្ៅ ១ ម្សនឆ្មប ំច្ទេត្ ក្បផនឹងវោិស ច្ោក្ច្នះនឹងរោយ មហា

សមលុទ ម្ផនដ ី ភប ំ ទ្ធំងចលក្ោល និងច្សឋចភបសិំច្នរ ុ លត្ូវច្ភវើងច្ឆះ

បំផ្លវ ញគ្នយ នសល់ រហូត្ដល់លពហយច្ោក្ អបក្ទ្ធំងឡាយក្ុលំបមាទ

ច្ឡើយ ចរូោំគ្នប ចច្លមើនច្មតាថ ភាវោ និងខំបច្លមើ ចញិ្ចឹ មមាតាបិតា 

ច្គ្នរពច្រេមចផងក្បុងលត្ក្លូជាច្ដើមឲ្រលា ” ។ 

 បោធ ប់ពីបានឮដចូ្ចាប ះច្ហើយ ពួក្មនសុសទ្ធំងឡាយ មាប ក់្   

ោំគ្នប ច្ក្ើត្ធមយសច្ងឝគត្ក់្សវុត្ ជាមហស្ដច ររ លបញាប់លបញាល់ច្ធឝើ

បុណរទ្ធន បច្លមើមាតាបិតាជាច្ដើមច្ោយមនិលបមាទ លុះស្ដវ ប់ច្ៅ
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ច្ក្ើត្ក្បុងច្ទវច្ោក្ បោធ ប់មក្ោំគ្នប ចច្លមើនោច្យាក្សិណបរកិ្មយ 

រហូត្បាន្នសមាបត្ថ ិកាលស្ដវ ប់ច្ៅ ច្ក្ើត្ក្បុងលពហយច្ោក្ ។ 

សត្ឝពួក្ខវះម្ដលមានអក្សុលលស្ដលច្សឋើង បានច្ៅច្ក្ើត្

ក្បុងសគគស្ដទ នច្ោយក្មាវ ំងបុណរពីជាត្មិនុ ជាអបរាបរយិច្វទនី-

យក្មយ ។ កាលច្ៅក្បុងច្ទវច្ោក្ ពយយាមចច្លមើន្នសមាបត្ថិ

និងបានច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងលពហយច្ោក្ទ្ធំងអស់គ្នប  ។ 

ចមំ្ណក្អបាយសត្ឝម្ដលមានអក្សុលក្មយធងន់ ដចូជាពួក្

និយត្មចិាឆ ទិដឌ ិ កាលច្ោក្ច្នះវោិស រម្មងចតុ្ចិាក្អបាយភមូិ

ច្ោះ ច្ៅច្ក្ើត្ក្បុងអបាយភមូនិនចលក្ោលដនទម្ដលមនិវោិស ។  

រពោះអាទិត្ាយ ៧ ដួង 
រាប់តាំងពីច្ភវែងមនិបានធ្លវ ក់្ចះុក្បុងច្ោក្ធ្លត្ ុ អស់កាល

យូរមក្ ពូជពននុធញ្ជដ ហារក៏្ច្លក្េមសឝិត្ស្ដវ ប់ច្ៅ,  សត្ឝទ្ធំងឡាយ

ទទលួរងនវូទកុ្េលំបាក្ច្វទោ ដលួស្ដវ ប់ជាបច្ណឋ ើ រ  , ច្លកាយមក្

លពះអាទិត្រច្ក្ើត្ច្ឡើង ១ ដងួច្ទេត្ ជាគលមប់ ២ ច្គ្នចរបគញ្ជច សគ្នប

នឹងដងួទី ១, យប់និងនថង មនិលបាក្ដ ច្លោះ ១ ដងួលិចបាត់្ច្ៅ ១ 

ដងួច្ទេត្រះច្ឡើង។ ច្ោក្ច្នះលត្ូវច្ត្ច្ជាធ្លត្ដុតុ្ច្រាលឲ្រច្ៅឋ អស់



-261- 

 

កាលយូរ ច្ធឝើឲ្រទឹក្សធឹង ទច្នវត្ចូធ ំ រងីសងួត្ហួត្ម្ហង លគប់ត្បំន់ 

ច្វេរម្ត្ទឹក្ក្បុងមហានទីទ្ធំង ៥ គ ឺគ គ្  យមោុ អចរិវត្ ីមហី  សរភ ូ

និង ទឹក្ក្បុងលសះធទំ្ធំង ៧ និង ទឹក្ក្បុងមហាសមុលទ ។ 

ចចំ្ណរកាលត្មក្ លពះអាទិត្រដងួទី ៣ ក៏្ច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ទេត្ 

សូមផីទឹក្ក្បុងបញ្ចមហានទី ក៏្រងីសងួត្អស់ ។ យូរអម្ងឝងមក្ច្ទេត្ 

លពះអាទិត្រទីដងួ ៤ ក៏្លបាក្ដច្ឡើង, ច្ធឝើឲ្រទឹក្ក្បុងមហាលសះទ្ធំង ៧ 

ច្ៅភបហិំមោនថ មានអច្ោត្ត្ថលសះជាច្ដើមក៏្រងីខះអស់ច្ទេត្។ រឯី

ទឹក្សមលុទច្ស្ដត្ ក៏្ចាប់ច្ផឋើមហួត្ជាលំោប់ ។ លុះក្នវងយូរច្ៅ 

លពះអាទិត្រទី ៥ ច្ក្ើត្ច្ឡើង ទឹក្ក្បុងមហាសមលុទ ក៏្រងីសងួត្អស់ ។ 

ក្បុងច្ោក្ធ្លត្ទុ្ធំងមលូគ្នយ នទឹក្ច្ឡើយ សូមផីមួយដើណក់្ ។ ក្នវង

កាលយូរច្ៅ   លពះអាទិត្រទី ៦ ក៏្ច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ោក្ធ្លត្ទុ្ធំង ១ 

ម្សនច្ពញច្ោយម្ផសងអ័ពមលទច្ោមច្ឡើង ងងតឹ្ទចូ្ៅ, ម្ផនដនិីង

ភបទំ្ធំងឡាយ លត្ច្្លរលីង អស់សលមស់ ។ ដចូម្ដលលពះពុទនលទង់

សម្មឋងទកុ្ក្បុងសត្ថងគុត្ថរបាលីថា “ មាប លភកិ្េុទ្ធំងឡាយ កាលោយ

សយូនឆ្មប ំងយក្ភាជនៈដចី្អោក់្ចលូក្បុងឡ ច្ហើយយក្ដសីាិត្ោប

ខាងច្លើ រចួោក់្ច្ភវើងក្បុងឡ ច្ក្ើត្ជាម្ផសងចលូកាន់ច្ពញឡច្ោះ 
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មានឧបមាយ៉ាងណា កាលលពះអាទិត្រដងួទី៦លបាក្ដច្ឡើង ក៏្ច្ក្ើត្

ជាម្ផសងអ័ពម ោសច្ពញម្សនច្កាដចិលក្ោលដចូ្ចាប ះឯង ច្ហើយ

ម្ផសងអ័ពមច្នះច្ស្ដត្ លបលពឹត្ថច្ៅដចូ្ចបះអស់កាលយូរ ច្ទើបច្ក្ើត្លពះ

អាទិត្រដងួទី ៧ ច្ឡើង ។ លគ្នច្ោះមណឍ លច្ោក្ធ្លត្ទុ្ធំងមលូចាប់

ច្ឆះលទច្ោមច្ឡើងយ៉ាងសច្ោន សច្ៅន  តាំងពីក្បុងមនសុសភមូមិនុ រចួ

បនថរាលោលច្ឆះចាត្មុយហារាជកិាភមូ ិ ច្ឡើងដល់ឋានតាវត្ថងិា

ច្ៅជាលំោប់ រហូត្ដល់បឋមជានភមូ ិ ៣ មានមហាលពហាយ ភមូិ

ជាទីបំផតុ្ ច្ហើយក៏្ឈប់លត្មឹច្ោះ ។ 

ស េ្ រច្ោក្ទ្ធំងពួងច្នះ មានម្ផនដជីាច្ដើម លត្ូវច្ត្ច្ជា -

ធ្លត្ដុតុ្បំផ្លវ ញឲ្រច្ឆះសុសអស់ច្ៅ  មនិមានសល់ច្ៅ សូមផីជា

អណុភាគ ច្ហើយរលត់្ច្ៅ ដចូច្ភវើងច្ឆះច្លបង បានញុាំងអាកាស

ខាងច្លកាម និងខាងច្លើដល់នវូភាពអននការ ក្បុងទីោនម្ត្មួយ

អស់កាលដយូ៏រ ។ 
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អសច្ងយាយកបាប ៤ វិនាសច្ដ្យច្ភលើង 
 ១. សំវដដកបាបអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីមហាច្មឃតាំង

ច្ឡើង ច្ហើយច្ភវើងច្ឆះទំ្ធង ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល រហូត្ដល់ច្ភវើង 

រលត់្ច្ៅវញិ ។ 

 ២. សំវដដដ្ឋាយីអសច្ងយាយកបាប  រាប់តាំងពីច្ភវើងរលត់្ច្ៅទល់

នឹងមានច្ភវែងធ្លវ ក់្ចះុ លត្ងទី់ម្ដលច្ភវើងច្ឆះច្ោះ។ 

 ៣. វិវដដអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីមានច្ភវែងធ្លវ ក់្ច្ពញទ្ធំង

ម្សនច្កាដចិលក្ោល រហូត្បច្ងកើត្បានម្ផនដ ី និងមានលពះអាទិត្រ 

លពះចគនធជាច្ដើមច្ក្ើត្ច្ឡើង ។ 

 ៤. វិវដដដ្ឋាយីអសច្ងយាយកបាប  រាប់តាំងពីមានលពះអាទិត្រ    

លពះចគនធជាច្ដើម ច្ៅទល់នឹងក្បផវោិស ម្ដលមហាច្មឃតាំង

ច្ឡើងជាថយចី្ទេត្ ។ 

កបាបវិនាសច្ដ្យទឹក 
 កាលច្ោក្ធ្លត្ ុ ឬចលក្ោល មានអាយុមយួក្បផច្ហើយ

ដល់ច្ពលលត្ូវវោិសច្ៅវញិ ។ ការវោិសច្ោយទឹក្ច្ោះមាន

ទំនងដចូវោិសច្ោយច្ភវើងម្ដរ លគ្នន់ម្ត្ម្បវក្គ្នប ដចូ្ចបះគ ឺ ដើបូង
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មហាច្មឃច្ផឋើម បងាុរច្ភវែងចះុលយមោំពូជបាន ច្លកាយមក្ច្ភវែងក៏្

រាំងម្លងធ្លវ ក់្ចះុមក្ច្ទេត្ ។ ច្ោក្ធ្លត្មុ្ដលលត្ូវទមាវ យច្ោយ

ទឹក្ច្នះ មានម្ត្លពះអាទិត្រ ១ ប៉ុច្ណាត ះ,  ម្ត្មានខារទុក្មហាច្មឃ

គចឺ្ភវែងទឹក្លក្ុត្ធ្លវ ក់្ចះុមក្ក្បុង ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល, លគ្នដើបូង

ជាត្ណំក់្ច្ភវែងលាិត្ត្ចូ  បោធ ប់មក្លគ្នប់ច្ភវែងច្ោះធជំាលំោប់ 

សសមាម រៈទ្ធំងពួងមាន ម្ផនលបឹថពី និងមហាបព៌ត្ជាច្ដើម កាល 

ទឹក្លក្ុត្ប៉ះលត្ូវច្ហើយ ក៏្ម្បក្រោយរលួយអស់ច្ៅ ដចូលគ្នប់

អំបិលច្គច្ចាលក្បុងទឹក្ ។ ទឹក្លក្ុត្ច្នះមានខរល់បក់្លទលក្ច្ស្ដប

ឃាំង មនិឲ្រហូរច្ចញច្លៅមណឍ លច្នះច្ទ រមាវ យនវូសមាម រៈខាង

ច្លកាមច្ហើយ ក៏្ច្ហេរហូរជន់លិចខភស់ច្ឡើងច្ៅដល់កាមាវចរច្ទវ-

ច្ោក្ទ្ធំង ៦ ជាន់ និងបនថហក់្ច្ឡើងលិចច្ៅទល់លត្មឹស្ដទ នលពហយ

ជាន់សុភក្ណិាា  ។ កាលសមាម រៈទ្ធំងឡាយ មានភបជំាច្ដើមរោយ

អស់ច្ៅ  ទឹក្លក្ុត្ច្ោះក៏្រងីខះច្ៅម្ដរ ។ ទីខាងច្លកាមនិងខាងច្លើ 

កាវ យច្ៅជាអាកាសទច្ទដចូគ្នប ទ្ធំងអស់ មានងងតឹ្ធមំ្ត្មយួ ។  
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ដល់លគ្នម្ដលច្ោក្ធ្លត្ចុ្ក្ើត្ច្ឡើងថយចី្ទេត្ ក៏្លបលពឹត្ថច្ៅ

មានទំនងដចូគ្នប នឹងច្ោក្ធ្លត្វុោិសច្ោយច្ភវើងម្ដរ ប៉ុម្នថកាល 

តាំងច្ឡើងថយចី្ោះ គតឺាំងច្ឡើងចាក្អាភសសរភមូ ិចះុមក្ជាលំោប់ ។ 

អសច្ងយាយកបាប ៤ វិនាសច្ដ្យទឹក 
 ១. សំវដដអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីច្ភវែងទឹក្លក្ុត្ធ្លវ ក់្ចះុមក្

ក្ច្មធចច្ោក្ធ្លត្ឲុ្រអស់ច្ៅ រហូត្លសក្រងីសងួត្សល់ម្ត្អាកាស

ជាប់គ្នប ម្ត្មយួ ។ 

 ២. សំវដដដ្ឋាយីអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីទឹក្លក្ុត្ច្ោះសងួត្

អស់ច្ៅ ទល់នឹងច្ភវែងបច្ងកើត្ច្ោក្ថយចី្ឡើង ធ្លវ ក់្ចះុមក្ច្ពញទ្ធំង 

១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល ច្ហើយលិចលងដ់ល់ភមូមិ្ដលលត្ូវទមាវ យ

ច្ោយទឹក្លក្ុត្ច្ោះ ។ 

 ៣. វិវដដអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីច្ភវែងធ្លវ ក់្ចះុមក្ច្ពញទី 

រងីក្ក្បច្ងកើត្ជាច្ោក្ធ្លត្ថុយ ីច្ៅទល់នឹងមានលពះអាទិត្រ លពះចគនធ

ជាច្ដើមច្ឡើងវញិច្ទេត្ ។ 
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 ៤. វិវដដដ្ឋាយីអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីមានលពះអាទិត្រ លពះ

ចគនធជាច្ដើម លបាក្ដច្ឡើង រហូត្ដល់ក្បផវោិស មហាច្មឃតាំង

ច្ឡើងជាថយចី្ទេត្ ។ 

 អសច្ងេយរក្បផទ្ធំង ៤ ច្នះ មានរយៈច្ពលយូរច្សយើគ្នប  ច្បើ

រមួទ្ធំង ៤ អសច្ងេយរច្នះលត្ូវជា ១ មហាក្បផ ។ 

កបាបវិនាសច្ដ្យខាយល ់
 កាលច្បើច្ោក្ធ្លត្ឬុចលក្ោល មានអាយុមយួក្បផច្ហើយ 

លត្ូវវោិសច្ៅវញិ ។ ការម្ដលវោិសច្ោយខរល់ច្ោះមានទំនង

ដចូគ្នប នឹងវោិសច្ោយច្ភវើងម្ដរ លគ្នន់ម្ត្ម្បវក្គ្នប ដចូ្ចបះគឺ : ដើបូង 

មហាច្មឃញុាំងច្ភវែងឲ្រធ្លវ ក់្ចះុ ច្ពញ ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល

ច្ហើយឈប់ច្ៅ  លពះអាទិត្រមានម្ត្ ១ ដងួប៉ចុ្ណាត ះ ។ មហាច្មឃ

ញុាំងខរល់ពរុះធឲំ្រច្ក្ើត្ច្ឡើង បក់្ត្ចិ   លយមច្បុើងធលីូលាិត្   ឲ្រ

ច្ហើ រច្ៅពនដអ៏ាកាស វោិសបាត់្អស់ច្ៅមនុ ។ បនថិចមឋង   ក៏្ចាប់

បក់្កាន់ម្ត្ខាវ ំង រហូត្បក់្បំច្បុើងនវូខាច់លក្ួសត្ចូធ ំនិងដុើថយ ដរាប

ដល់ច្ដើមច្ឈើរលំរច្លើង និងបក់្បំម្បក្ភបទំ្ធំងឡាយ ឲ្រខាច ត់្ខាច យ 

ទងគចិគ្នប រាយប៉ាយច្ៅក្បុងអាកាស។ បោធ ប់មក្ ខរល់ដម៏ានក្មាវ ំង
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បក់្ខាងច្លកាម ញុាំងម្ផនដឲី្រម្បក្ច្ខធចខធីរ រស្ដត់្អម្ណឋ ត្ច្ៅក្បុង

អាកាស  ខាធ ំងខធប់គ្នប លាិត្ផងច់្ៅ  ទ្ធំងភបសំត្ថបព៌ត្ ភបសិំច្នរ ុនិងភបំ

ចលក្ោល ទទូ្ធំង ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល រហូត្ស្ដទ នសួគ ៌៦ ជាន់ 

ដរាបដល់លពហយច្ោក្ទ្ធំង ៩ ជាន់ មានត្ត្យិជានភមូ ិ៣ ជាទី

បំផតុ្ ច្ហើយក៏្បងាងឈ់ប់លត្មឹច្ោះ ។ កាលវត្ទុទ្ធំងពួងវោិស

អស់ច្ៅ ខរល់ក៏្អនថរធ្លនច្ៅម្ដរ ។ ទីខាងច្លកាមនិងខាងច្លើ បាន

កាវ យជាអាកាសលមាទច្ទដចូគ្នប ទ្ធំងអស់ មានងងតឹ្ធមំ្ត្មយួ ។ 

 សមយ័ម្ដលច្ោក្ច្ក្ើត្ច្ឡើងថយ ី  មហាច្មឃក៏្បងាុរច្ភវែង

ធ្លវ ក់្ចះុមក្ច្ពញ ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល បណាឋ លឲ្រលិចលង ់

ច្ឡើងច្លពេបច្ៅរហូត្លត្ងទី់ម្ដលវោិសច្ោយខរល់ច្ោះ ច្ហើយ

ទឹក្ច្ោះលសក្រងីសងួត្បនថិចមឋង   តាមលំោប់ ។  ចលក្ោលម្ដល

ច្ក្ើត្មនុគតឺាំងពីជាន់សុភក្ណិាា លពហយចះុមក្ ច្ោយលំោប់ ។ 

អសច្ងយាយកបាប ៤ វិនាសច្ដ្យខាយល ់
 ១. សំវដដអសច្ងយាយកបាប រាប់តាងំពីមហាច្មឃតាំងច្ឡើង 

រហូត្មានខរល់ម្ដលបក់្ផ្លត់្ទមាវ យច្ោក្ច្ោះឯងសងប់ច្ៅ ។ 
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 ២. សំវដដដ្ឋាយីអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីខរល់សងប់ច្ៅរហូត្

ដល់ច្ភវែងស្ដងច្ោក្ជាថយ ីធ្លវ ក់្ចះុក្បុងទីម្ដលលត្ូវវោិសច្ោះ ។ 

 ៣. វិវដដអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីមានច្ភវែងធ្លវ ក់្ចះុច្ពញទី

និងរងីខះ រហូត្ទល់នឹងមានដងួលពះអាទិត្រ លពះចគនធជាច្ដើម ។ 

 ៤. វិវដដដ្ឋាយីអសច្ងយាយកបាប រាប់តាំងពីលពះអាទិត្រ លពះចគនធ

ជាច្ដើមច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្ៅទល់ក្បផវោិស មហាតាំងច្ឡើងថយចី្ទេត្ ។ 

អសច្ងេយរក្បផទ្ធំង ៤ ច្នះ មានរយៈច្ពលយូរច្សយើគ្នប  ច្បើ

រមួទ្ធំង ៤ អសច្ងេយរច្នះលត្ូវជា ១ មហាក្បផ ។ 

 ក្បផម្ដលវោិសច្ៅ ច្ោយអាការៈ ៣ យ៉ាង ដចូច្រេបរាប់

មក្ច្នះ មនិម្មនវោិសផ្លវ ស់បឋូរគ្នប មឋងមាប ក់្ ច្ទ គថឺា វោិសច្ោយ

ច្ភវើង ៧ ដង លត្ូវវោិសច្ោយទឹក្ ១ ដង, កាលវោិសច្ោយទឹក្ 

៧ ដង ច្ទើបលត្ូវវោិសច្ោយខរល់ ១ ដង , ច្នះជាធមយតាននការ

វោិសរបស់ក្បផ ។ 

ច្ហត្ុនាំឲាយកបាបវិនាស 
ក្បុងគមភរីវសុិទនិមគគ លបាប់អំពីច្ហត្មុ្ដលបណាឋ លឲ្រវោិស

ថា :  អកុសលមូច្លសុ ហ ិ ឧសាឝច្ននសុ  ឯវំ  ច្លាច្ោ  វិនសាឝត្ ិ។ច្ប។ 
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ច្សចក្ឋថីា កាលច្បើអក្សុលមលូច្ក្ើត្ច្ឡើងច្ហើយ ច្ោក្

ម្ត្ងវោិសច្ោយអាការៈ ៣ យ៉ាងច្នះគ ឺ: 

 ១. ច្ោភច្ហត្ ុ : សមយ័ណាសត្ឝទ្ធំងឡាយមានសោឋ ន

លកាស់ច្ោយច្សចក្ឋចី្ោភ មានរាគៈជាច្ដើម សមយ័ច្ោះក្បផ

រម្មងវោិសច្ោយច្ភវើង ច្លោះអណំាចរាគៈច្ោះច្ៅឋ ផាដចូច្ភវើង ។ 

 ២. ច្ទ្ធសច្ហត្ ុ : សមយ័ណាសត្ឝទ្ធំងឡាយមានសោឋ ន

លកាស់ច្ោយច្ទ្ធសៈ សមយ័ច្ោះ ក្បផរម្មងវោិសច្ោយទឹក្ 

ច្លោះច្ហត្ចុ្ទ្ធសៈកាត់្ផ្លឋ ច់ទឹក្ចតិ្ថ ដចូទឹក្លក្ុត្ម្ដលកាត់្រមាវ យ

ច្ោហៈឲ្រច្ខធចច្ៅ ច្ហត្ចុ្ោះច្ទ្ធសៈ   ច្ទើបមតុ្កាវ ដចូទឹក្លក្ុត្ ។ 

ចមំ្ណក្ច្ក្ចអិាចាររច្ោលថា ច្បើច្ទ្ធសៈលកាស់ជាង លត្ូវវោិស

ច្ោយច្ភវើង ច្បើរាគៈលកាស់ជាង លត្ូវវោិសច្ោយទឹក្ ដចូ្ចបះវញិ ។ 

 ៣. ច្មាហច្ហត្ ុ : សមយ័ណាសត្ឝទ្ធំងឡាយមានសោឋ ន

ច្លចើនច្ោយច្មាហៈ សមយ័ច្ោះ ច្ោក្រម្មងវោិសច្ោយខរល់ 

ច្លោះច្ហត្ចុ្មាហៈច្ោះបក់្លគបសងកត់្ចតិ្ថ របស់សត្ឝទ្ធំងពួងឲ្រ

វច្ងឝងក្បុងវដឋទកុ្េ ។ ការភាយរបស់ច្មាហៈមានលក្េណៈដចូខរល់ 

ច្ហត្ចុ្នះច្មាហៈច្ទើបលសច្ដេងខរល់លក្ុត្ម្ដលបំផ្លវ ញច្ោក្ និង
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សត្ឝច្ោក្ឲ្រវោិស ។ សរបុមក្ ច្ោក្ធ្លត្រុម្មងវោិសច្ោយ

ច្ហត្ ុ៣ លបការ គចឺ្ោយច្ោភៈ ច្ទ្ធសៈ និងច្មាហៈ ដចូ្ចបះឯង ។ 

ោរច្កើត្ច្ឡើងថមីទនចរកវាល 
 បោធ ប់ពីច្ោក្ធ្លត្លុត្ូវវោិស កាវ យជាអាកាសម្ត្មួយ 

មហាច្មឃក៏្បងាុរច្ភវែងធ្លវ ក់្ចះុមក្ ។ ជាដើបូង ត្ណំក់្ច្ភវែងលាិត្ 

ប៉ុនទឹក្សច្នសើម ធ្លវ ក់្ចះុមក្ដចូ្ចបះអស់កាលយូរ បោធ ប់មក្លគ្នប់

ច្ភវែងច្ោះរកី្ធបំនថិចមឋង ប៉ុនលគ្នប់លង លគ្នប់ច្ោត្ លគ្នប់សម្ណឋ ក្ 

លគ្នប់ឈូក្ អម្លងបុក្លសូវ ប៉ុនសសរ និងប៉ុនច្ដើមច្តាប ត្ ដរាបប៉ុន

ភប,ំ ធ្លវ ក់្ចះុច្ពញទ្ធំង ១ ម្សនច្កាដចិលក្ោល លត្ងច់្ភវើងច្ឆះច្ោះ 

រហូត្ដល់ទតុ្យិជានភមូ ិច្ហើយច្ក្ើត្ជាខរល់ច្ឡើងខាងច្លកាម រង

លទបិទទឹក្ច្ភវែងច្ោះទកុ្មនិឲ្រធ្លវ ក់្ខាច យច្ៅច្លកាម ដចូទឹក្ម្ដល

ដក់្ច្ៅក្បុងសវឹក្ឈូក្ ។ អំណាចននខរល់ម្ដលផ្លត់្លទខាងច្លកាម 

បក់្យ៉ាងខាវ ំងកាវ  ច្ទើបបក់្ផ្លត់្ម្លជក្ចលូទឹក្ច្ឡើងមក្ (តាមចច្ោវ ះ) 

ច្ធឝើឲ្រវលិវល់សងួត្ខះក្ក្ កាវ យជាក្ក្រ ច្ៅជាដុើរមួគ្នប ខាងច្លកាម 

កាលទឹក្រងីសងួត្ច្ោយលំោប់ច្ហើយ លពហយច្ោក្ក៏្តាំងច្ឡើងមនុ 

ត្ពីច្ោះច្ទវច្ោក្ទ្ធំង ៤ គ ឺ បរនិមយតិ្វសវត្ថ,ី និមាយ នរត្,ី ត្សិុត្ 
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និង យាមា ក៏្លបាក្ដច្ឡើងច្ទេត្ ច្វេរម្ត្ឋានតាវត្ថងិស និងចាត្-ុ

មយហារាជកិា មនិទ្ធន់ច្ក្ើត្ច្ឡើង ច្លោះឋានទ្ធំង ២ ច្នះសទិត្ច្ៅ

លត្ងភ់បសិំច្នរ ុ ម្ដលជាប់មក្ពីម្ផនដមីនសុស ។ កាលភបសិំច្នរមុនិ

ទ្ធន់ច្ក្ើត្លបាក្ដ ម្ផនដក៏ី្ច្ក្ើត្មនិបាន ។ 

 សមយ័ម្ដលទឹក្រងីក្ក្ច្ក្ើត្ជាម្ផនដចី្ហើយ នឹងមានខរល់

បក់្យ៉ាងខាវ ំងច្ោយលក្ច្ស្ដបទឹក្ទកុ្ មនិឲ្រហូរច្ៅទីណាបានច្ទ 

ឧបមានដចូទឹក្ក្បុងធមយលក្ក្ម្ដលច្គបិទរននខរល់ ។  ច្លកាយមក្ទឹក្ 

រងីខះ ច្ក្ើត្បានជាដុើក្ក្ជាប់គ្នប  កាវ យជាសមផក្ម្ផនដ ី អម្ណឋ ត្

លតាច្លើទឹក្ ដចូផ្លក ឈូក្ច្ងើបច្ចញពីទឹក្ ។ ច្ពលច្ោះម្ផនដមីាន

ពណ៌ច្លឿងដចូផ្លក ក្ណិការ (១) លបក្បច្ោយក្វនិ និងមានរសឆ្មង ញ ់

ច្ៅថា ពសុធ្លរស ដចូមធបុាយាសមានទឹក្ត្ចិ ។  

គបផីលជាបថា លត្ងច់្ោធមិណឍ លោឌ ន កាលច្ោក្វោិស 

រម្មងវោិសច្លកាយច្គ កាលច្ោក្ច្ក្ើត្ច្ឡើងថយ ី រម្មងតាំងច្ឡើង

                                                            

១ - ក្បុងអគគញ្ដសូលត្ ថា ម្ផនដចី្នះមានក្វនិលក្អូប មានរសម្ផាម មានសមផុរស

ដចូទឹក្ច្ោះថាវ  ឬដចូទឹក្ច្ោះខាប់ ។ (បិ.១៨/១៧២) 
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មនុច្គ ។ លត្ងទី់ច្ោះមានឈូក្ ១ ច្ដើមដះុច្ឡើងជាបុពឝនិមតិ្ថ ច្ចញ

ជាផ្លក , ច្បើក្បផម្ដលមានលពះពុទន ១ អងគឧបផត្ថចិ្ឡើង ឈូក្ច្ោះ

មានផ្លក ម្ត្មយួ (១) , មានន័យថា ច្បើក្បផ ១ មានលពះពុទនប៉ុោយ នអងគ

ឧបផត្ថចិ្ឡើង ឈូក្ច្ោះក៏្មានផ្លក ចនំនួប៉ុច្ណាត ះដចូគ្នប  ប៉ុម្នថច្បើគ្នយ ន

លពះពុទនច្ក្ើត្ច្ឡើងក្បុងក្បផច្ោះច្ទ ក៏្មនិមានច្ដើមឈូក្ដះុជាបុពឝ -

និមតិ្ថច្ឡើយ, ក្បផម្បបច្នះច្ៅថា សុញ្ដក្បផ ។ គរួយល់ថា 

ផ្លក ឈូក្ច្ោះច្ទ្ធះ ១ ក្ឋ ី២ ក្ឋ ី៣ ក្ឋ ី៤ ក្ឋ ីឬ ៥ ក្ឋ ីច្ក្ើត្ច្ឡើងជាប់គ្នប

នឹងច្ដើមម្ត្មយួ ដចូជាចច្ ក្ មផ្លក ក្ណិការ ។  

ច្សចក្ឋចី្នះលពះសមាយ សមភុទនលទងស់ម្មឋងចចំ្ោះោច្សដឌលោ-

ហយណ៍ និងភារទ្ធឝ ជលោហយណ៍ ក្បុងអគគញ្ដសូលត្ បិដក្ម្ខសទី១៨ ថា : 

 កាលច្ោក្ចច្លមើនច្ឡើង សត្ឝទ្ធំងឡាយម្ដលច្ៅក្បុងអាភ-

សសរលពហយពួក្ខវះ ម្ដលអស់បុណរ ឬអស់អាយុ ក៏្ចតុ្ចិាក្លពហយ -

ច្ោក្ច្ោះ មក្កាន់អត្ថភាពជាមនសុសច្នះ ជាឱបបាត្កិ្ៈក្ចំ្ណើត្ 

                                                            

១ -ន័យខវះថា ក្បុងផ្លក ឈូក្ច្ោះមានផធកុ្បរកិាេ រ៨, កាលផ្លក ច្ោះច្ក្ើត្ច្ឡើង មហា

លពហយចះុមក្កាច់យក្ច្ៅទកុ្ឯលពហយច្ោក្ ដល់លពះពុទនច្ចញបពឝជាជ  ច្ទើបយក្

មក្ថាឝ យ ។ ក្បផក្ថា 
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សត្ឝច្ោះច្ក្ើត្ច្ោយ្នចតិ្ថ មានបីត្ជិាអាហារ មានពនវឺច្ចញ

ឯង លតាច់ច្ៅក្បុងអាកាសបាន ឋិត្ច្ៅក្បុងវមិានដល៏ាអស់កាលយូរ

អម្ងឝង មានសណាឌ នដចូលពហយ រក្ក្ណំត់្ច្ភទជាលសីឬលបុសមនិ

បាន ។ សមយ័ច្ោះឯង ចលក្ោលទ្ធំងអស់ ក៏្រោយច្ៅជាទឹក្

ចលូគ្នប  មានងងតឹ្អពធសូនរសុង លពះចគនធ និងលពះអាទិត្រ ក៏្មនិ

ទ្ធន់លបាក្ដ  សូមផីផ្លក យនក្េត្ថឫក្ស   យប់ និង នថង  ម្ខ និង ក្នវះម្ខ 

រដវូ និង ឆ្មប ំ ក៏្មនិលបាក្ដម្ដរ ។ សត្ឝទ្ធំងច្ោះលគ្នន់ម្ត្រាប់ថាជា

សត្ឝប៉ុច្ណាត ះ ។ លុះក្នវងច្ៅ ជាយូរអម្ងឝងមឋង    ម្ផនដមីានរស

អម្ណឋ ត្ោសច្លើទឹក្លបាក្ដដចូទឹក្ច្ោះច្ៅឋ រោយអម្ណឋ ត្ោស

ច្លើទឹក្ដចូ្ចាប ះ ។ ម្ផនដមីានរសច្ោះ មានសមផុរលា មានក្វនិ

លក្អូប មានរសម្ផាមឆ្មង ញ់ពិស្ដ ដចូទឹក្ឃយុំផវតិ្ម្ដលឥត្ច្ទ្ធស និង

មានសមផុរសដចូទឹក្ច្ោះថាវ  ឬដចូទឹក្ច្ោះខាប់ ។ លគ្នច្ោះឯង

មានសត្ឝមាប ក់្មានជាត្ជិាអបក្ច្ឡះច្ឡាះ គតិ្ថា យីច្អើ ច្នះជាអឝីច្អះ 

ក៏្យក្អងាលុនដឆកះឹម្ផនដចី្ោះលិទនច្មើល លគ្នន់ម្ត្ជោិា សមពសស

ច្ក្ើត្ច្ឡើង រសម្ផនដក៏ី្លជួត្លជាបច្ៅសពឝសរនស សលមាប់ទទលួ

រស ឯច្សចក្ឋលីបាថាប ក្បុងរសក៏្ច្ក្ើត្ដល់សត្ឝច្ោះ ។ ពួក្សត្ឝដនទ 
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បានយក្ត្លមាប់តាមសត្ឝច្ោះ ោគំ្នប យក្ចងាលុនដឆកះឹម្ផនដចី្ោះ

មក្លិទនភវក្សច្មើល រសច្ោះក៏្លជួត្លជាបសពឝសោ៌ងគកាយ, រស-

ត្ណាា ក៏្ច្ក្ើត្ដល់សត្ឝទ្ធំងច្ោះ រចួោំគ្នប យក្នដកាយម្ផនដចី្ធឝើជា

ពំនកូ្ ច្ហើយបរចិ្ភាគ ។ កាលសត្ឝទ្ធំងច្ោះច្ធឝើដចូ្ចាប ះ ពនវឺច្ចញ

ឯងអំពីកាយននសត្ឝទ្ធំងច្ោះ ស្ដបសូនរច្ៅ ងងតឹ្ក៏្លបាក្ដច្ឡើង 

ច្ធឝើឲ្រសត្ឝទ្ធំងឡាយ ភយ័ខាវ ចជាខាវ ំង ។ លគ្នត្មក្ច្ទើបច្ក្ើត្ដងួ

លពះអាទិត្ររះច្ឡើង មានរសយីស្ដឝ ងនសឝ ពួក្សត្ឝក៏្សបាយចតិ្ថច្ឡើង

វញិ បោធ ប់មក្លពះអាទិត្របានអសឋងគត្ច្ៅវញិ សត្ឝពួក្ច្ោះ

លត្លប់ជាភយ័ខាវ ចច្ទេត្ ច្ហើយលបាថាប ឲ្របានពនវឺម្បបច្នះវញិ ។ 

លំោប់ច្ោះ លពះចគនធច្ទើបបានច្ក្ើត្ច្ឡើង មានរសយីលត្ចះលត្ចងគ់រួ

រកី្រាយនលក្ច្ពក្ សូមផីផ្លក យនក្េត្ថឫក្ស ម្ខ និង ក្នវះម្ខ រដវូនិងឆ្មប  ំ

ក៏្លបាក្ដច្ឡើងច្ទេត្ ។ កាលសត្ឝពួក្ច្ោះសីុម្ផនដជីាអាហារ និង

ឋិត្ច្ៅអស់កាលយូរអម្ងឝងច្ោយលបការណា   ច្សចក្ឋរីងឹបុឹងក្បងុ

រាងកាយក៏្ច្ក្ើត្ច្ឡើង ទ្ធំងពណ៌សមផុរក៏្ម្បវក្   គ្នប  ។ សត្ឝពួក្ខវះ

មានសមផុរលា ពួក្ខវះមានសមផុរអាលក្ក់្ ច្ទើបច្ក្ើត្ការច្មើល្យ 

ច្រ ើសច្អើងគ្នប ច្ៅវញិច្ៅមក្ ។ ច្លោះបចចយ័ននការច្មើល្យ
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សមផុរគ្នប ច្នះ ម្ផនដមី្ដលមានរសក៏្ស្ដបសូនរច្ៅ សត្ឝទ្ធំងច្ោះ

មក្លបជុើគ្នប  ច្ហើយត្ាូញម្ត្ារថា អច្ហា រសំ អច្ហា  រសំ ដចូ្ចបះ ។ 

លុះម្ផនដមីានរស់ឆ្មង ញ់ស្ដបសូនរអស់ច្ហើយ លក្មរម្ផនដក៏ី្

ច្ក្ើត្លបាក្ដច្ឡើង ដចូជាផសិត្ បរបិូរច្ោយសមផុរ មានក្វនិលក្អូប 

មានពណ៌ដចូសបផិសុទន ឬដចូនវនីត្ៈសុទន មានរសឆ្មង ញ់ពិស្ដដចូ

ទឹក្ឃយុំផវតិ្គ្នយ នក្នូ ។ សត្ឝទ្ធំងច្ោះ បរចិ្ភាគនវូលក្មរម្ផនដចី្ោះ

ជាចណីំ ឋិត្ច្ៅអស់កាលយូរអម្ងឝង ច្លោះច្ហត្ចុ្ោះ ក្មាវ ំង

កាយ និងពណ៌សមផុរក៏្ម្បវក្   គ្នប  ច្ហើយសត្ឝទ្ធំងច្ោះក៏្លបកាន់

ច្មើល្យគ្នប  ដចូកាលមនុ ។ ច្លោះច្សចក្ឋចី្មើល្យនវូសមផុរ

គ្នប ជាបចចយ័ លក្មរម្ផនដក៏ី្ស្ដបសូនរច្ៅ បោធ ប់មក្ បទ្ធលតា 

មានរាងវលវិដចូលត្ក្នួក៏្លបាក្ដច្ឡើង ។ វលវិច្ោះ មានសមផុរ ក្វនិ 

និងរស ដចូលក្មរម្ផនដមី្ដរ ។ សត្ឝទ្ធំងច្ោះ យក្វលវិច្ោះជា

អាហារ និងឋិត្ច្ៅអស់កាលយូរ ច្ោយលបការណា   ក៏្ច្ក្ើត្ការ

លបកាន់ច្មើល្យគ្នប នវូពណ៌សមផុរដចូមនុច្ទេត្ ។  ច្លោះច្ហត្ុ

ច្ោះជាបចចយ័ បទ្ធលតាក៏្អនថរធ្លនច្ៅ  ចមំ្ណក្សត្ឝទ្ធំងច្ោះក៏្

ត្ាូញម្ត្ារ ស្ដឋ យដចូមនុ។ លគ្នកាលបទ្ធលតាស្ដបសូនរច្ៅច្ហើយ 
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លសូវស្ដលីច្ក្ើត្ឯង គ្នយ នក្ណុឍ ក្ គ្នយ នអ ក្ ម សស្ដា ត្ មានក្វនិ

លក្អូប មានម្ផវច្ចញមក្ជាអងករម្ត្មឋង ក៏្ច្ក្ើត្លបាក្ដច្ឡើង ។ 

មនសុសទ្ធំងឡាយោំយក្លសូវស្ដលីលត្ងទី់ណា ក្បុងច្វោោង ច 

សលមាប់បរចិ្ភាគក្បុងច្ពលោង ច លុះលពឹក្ច្ឡើង ទីច្ោះមានលសវូ

ស្ដលីដះុលទុបលទុល មានម្ផវទុំច្ឡើងវញិ, ឯច្ពលលពឹក្ក៏្ន័យច្នះឯង 

សមយ័ច្ោះពួក្សត្ឝោំគ្នប សីុម្ត្លសូវស្ដលីសុទន គ្នយ នច្លគឿងផសំ

ច្ឡើយ និងឋិត្ច្ៅយ៉ាងច្នះអស់កាលយូរអម្ងឝង ច្ោយលបការ

ណា ទ្ធឝ រឧចាច រៈ បសាវៈ និងច្ភទលសី ច្ភទលបុស ក៏្ច្ក្ើត្លបាក្ដ

ច្ឡើង ច្ៅតាមសត្ឝណាម្ដលធ្លវ ប់ជាលសី ឬជាលបុសក្បុងកាលមនុ ។ 

បានឮថា លសីនិងលបុសសមវងឹច្មើលគ្នប ច្ៅវញិច្ៅមក្ ទ្ធល់ម្ត្

ហួសច្វោ ត្ច្លមក្ក្បុងកាមក៏្ច្ក្ើត្ច្ឡើង សត្ឝទ្ធំងច្ោះក៏្ោំគ្នប

ច្សពច្មថនុធមយយ៉ាងច្រាលរាល  ។ សត្ឝខវះបានច្ឃើញដចូ្ចាប ះ ក៏្

យក្ច្ផះ អាចមដ៍ ីអាចមច៍្គ្ន លគម្វងច្ៅ ច្ហើយច្ជរបច្ញ្ជច រច្ោយ

ោក្រអាសលគ្នម ។ សមយ័ច្ោះ ច្បើសត្ឝពួក្ណាច្សពច្មថនុធមយ 

សត្ឝពួក្ច្ោះ មនិហ៊ានចលូមក្កាន់លសុក្ ឬនិគមអស់ ២ ម្ខក៏្

មាន ៣ ម្ខក៏្មាន ។ កាលច្បើសត្ឝពួក្ច្ោះច្ញែនញ៉ាមនឹងការ
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ច្សពសនទវៈដចូ្ចបះច្ហើយ ក៏្ោំគ្នប ច្ធឝើទីលបក់្បាំង ផធះសំម្បង ច្ដើមផី

លបលពឹត្ថអសទនមយច្ោះច្ទេត្ ។ លគ្នច្ោះ សត្ឝពួក្ខវះពិចារណាថា 

ការច្សពអសទនមយគចឺ្មថនុច្នះជាបាបអក្សុល ក៏្ខឝល់ខាឝ យម្សឝង

រក្ផវូវជលមះបាប ច្ទើបោំគ្នប ចលូនលព ស្ដងបណត ស្ដោជាទីច្ៅ 

លតាច់ចរក្បុងលសុក្ភមូចិ្ដើមផីសំុអាហារច្គមក្បរចិ្ភាគ សត្ឝពួក្ច្នះ

ច្ យ្ ះថា លោហយណ៍ ឬអបក្បួស គអឺបក្បនាត់្បងន់វូបាប ឬអបក្

ច្ចញចាក្កាម ។ 

សមយ័ច្ោះឯង មានសត្ឝ ១ ោក់្ មានជាត្ជិាអបក្ខជិលបាន

គតិ្ថា ច្បើអញោំយក្លសូវស្ដលីមឋង សលមាប់សីុមយួច្ពល ជា

ការលំបាក្ខវួនណាស់  ច្ណា ើយអញនឹងច្ៅយក្មឋង ទកុ្សីុលពឹក្

ោង ច ។ កាលជាដចូ្ចាប ះ សត្ឝដនទ   លតាប់តាមគ្នប នឹងសត្ឝក្មជិល

ច្ោះ ក៏្បបលួគ្នប ច្ៅយក្លសូវស្ដលីម្ត្មឋងប៉ុច្ណាត ះ ទកុ្សីុរហូត្

បានដល់ ៨ នថង ជាការលសួល។ ច្លោះច្កាសជជភាពជាបចចយ័ លសូវ

ច្ោះចាប់មានក្ណុឍ ក្ៈនិងអ ក្ មរ ុព័ំទនអងករ សូមផីក្ម្នវងម្ដលលចូត្

ច្ហើយ ក៏្ម្លងដះុច្ឡើងវញិដចូច្ដើម លសូវស្ដលីទ្ធំងឡាយក៏្ដះុ

មយួគមុភ   ដចូច្គចងជាបាច់ ។ លំោប់ច្ោះសត្ឝទ្ធំងឡាយក៏្
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លបជុើគ្នប រឭក្នវូការរស់ច្ៅជាសុខលសួលក្បុងអត្តី្កាល ច្ហើយោំ

គ្នប ម្ចក្លសវូស្ដលី ច្បាះលពំខណឍ ច្ោយខវួន   ។ ល។ 

 

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ៥  
ក្នុង្ភូម្ិឆតុ្ក្កៈទី ១ ឆប់ 

 
♦♦♦♦♦♦ 
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បកិណណកធម៌ 
អសច្ងយាយ ៤ យា ាង 

 អសច្ងេយរ ក្បុងទីច្នះ សំច្ៅដល់ វត្ទុ ឬ សភាវៈរក្ទីបំផតុ្

មនិមាន ឬច្ៅថាមយ៉ងច្ទេត្ថា អននថៈ ក៏្បាន មក្ពី ន + អនថ ។ 

 ១. សត្តោច្យា  ពួក្សត្ឝ (គ្នយ នទីបំផតុ្) 

 ២. អាោច្ោ  អាកាស (គ្នយ នទីបំផតុ្) 

 ៣. ចកវាលា    ចលក្ោលទ្ធំងឡាយ (គ្នយ នទីបំផតុ្) 

 ៤. ពទុធញ្ញាណំ  ញាណរបស់លពះពុទន (គ្នយ នទីបំផតុ្) 

អចិច្នតយាយ ៤ យា ាង 
១. ពុទធវសិច្យា វស័ិយរបស់លពះពុទន 

២.  នវសិច្យា វស័ិយរបស់្ន 

៣. កមមវបិាច្ោ  វបិាក្របស់ក្មយ 

៤. ច្លាកចនិាឍា  ការគតិ្អំពីច្ោក្ ។ 

ទ្ធំង ៤ យ៉ាងច្នះ ជាធមពំុ៌គរួគតិ្ ពំុអាចគតិ្ច្ឃើញ ច្លោះ

ហួសវស័ិយននគនិំត្ ម្ត្អបក្ណាគតិ្ អបក្ច្ោះគបផីបាននវូចមំ្ណក្

ននច្សចក្ឋឆីកួត្ និង ច្សចក្ឋលំីបាក្ទច្ទ   ។ 
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អនតរាយច្ភលៀង ៥ យា ាង 
១. ឧបរិ  អាោច្ស  ច្ត្ច្ជាធាត្ុ  ឧបាបនាទា  ច្ត្ច្ជាធ្លត្ចុ្ក្ើត្ច្ឡើង

ក្បុងអាកាសខាងច្លើ ។ 

២. ឧបរិ  អាោច្ស  វាច្យាធាត្ុ  ឧបាបនាទា  ោច្យាធ្លត្ចុ្ក្ើត្

ច្ឡើងក្បុងអាកាសខាងច្លើ ។ 

៣. រាហុអសុរិច្នាតា  បាណនិា  ឧទកំ  បដិចេិោរា  មោសមុច្ទទ  
រាហុអសុរគិនធ លត្ងទឹក្ច្ោយនដ ច្ហើយជះច្ៅក្បុងមហាសមុលទ ។ 

៤. វសាឝវលាហកច្ទវបុោឍា  បមោឍា  ច្ោនត ិ   ពួក្វសសវោ -

ហក្ច្ទវបុលត្ ច្ធឝសលបម្ហស ។ 

៥. មនុសាា  អធមមិោ  ច្ោនតិ  ពួក្មនសុស ជាអបក្មនិ

លបក្បច្ោយធម ៌។ 

- អនថរាយច្ភវែងទ្ធំង ៥ ច្នះ ពួក្អបក្ឧត្និុយមក្ឋ ី ពួក្អបក្

វទិយស្ដគសឋក្ឋ ីពួក្លគូទ្ធយនវូនិមតិ្ថក្ឋ ី  មនិអាចដងឹបានច្ឡើយ ទ្ធំង

ចក្េុរបស់ពួក្ជនទ្ធយនិមតិ្ថ ក៏្មនិមតុ្ឆវុះ ។ 
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ច្ហត្ុបណាដាលច្ភលៀងធាយាក់ ៨ យា ាង 
 ១. នាគានុភាច្វន ច្ោយអានភុាពោគបណាឋ ល 

 ២. សុបណាណានុភាច្វន ច្ោយអានភុាពលគុឌបណាឋ ល 

 ៣. ច្ទវោនភុាច្វន ច្ោយអានភុាពច្ទវតាបណាឋ ល 

 ៤. សចចកិរយិាយ ច្ោយសចចក្រិយិា (អធោិឌ ន បួងសួង) 

 ៥. ឧត្សុមដុ្ឋាច្នន ច្ោយការតាំងច្ឡើងននរដវូ 

 ៦. មារវដដច្នន  ច្ោយមារបណាឋ ល 

 ៧. ឥទធិពច្លន  ច្ោយក្មាវ ងំឫទនិ 

 ៨. វិនាសច្មច្ឃន ច្ោយច្មឃច្ភវែងលបល័យច្ោក្ 

កំច្ណើត្ ៤ យា ាង 
១. អណឌជច្យានិ ក្ចំ្ណើត្ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងសុ៊ត្  

២. ជលាពុជច្យានិ ក្ចំ្ណើត្ម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងទឹក្ (គភ)៌  

៣. សំច្សទជច្យាន ិ ក្ចំ្ណើត្ម្ដលច្ក្ើត្ពីច្ញើស  

៤. ឱបបាត្ិកច្យាន ិ ក្ចំ្ណើត្ម្ដលច្ក្ើត្មក្ធភំាវ ម  
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អធិបាាយថា 
១. អណឍ ជ  ក្ចំ្ណើត្របស់សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងសុ៊ត្ ច្គច្ៅ

សត្ឝលបច្ភទច្នះថា ទឝិជច្យានិ (ច្ក្ើត្២ដង) គចឺ្ក្ើត្ក្បុងគភម៌ាឋ យមឋង 

និងច្ក្ើត្ច្ចញពីសុ៊ត្មឋងច្ទេត្ បានដល់សត្ឝត្រិចាឆ នពួក្ខវះ អសុរ-

កាយពួក្ខវះ ច្លបត្ពួក្ខវះ ច្ទវតាជាន់ទ្ធបពួក្ខវះ សូមផមីនសុសក៏្

មានខវះម្ដរ ។ 

២. ជោពុជ ក្ចំ្ណើត្សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្ក្បុងសផូន គចឺ្ៅត្ចូ 

ច្ហើយធចំ្ឡើងតាមលំោប់ បានដល់មនសុស សត្ឝ ច្ទវតាពួក្ខវះ 

អសុរកាយពួក្ខវះ និងច្លបត្ពួក្ខវះ (ច្វេរនិជាមត្ណា ិ ក្ច្លបត្) ។ 

៣. សំច្សទជ ក្ចំ្ណើត្សត្ឝម្ដលច្ក្ើត្អំពីច្ញើស ម្ក្ាល ពី

លត្សីាុយ និងទីច្ស្ដយ ក្ច្លគ្នក្ច្ផសង  ។ សត្ឝពួក្ច្នះមនិច្ក្ើត្ពីមាតា

បិតាច្ទ គចឺ្ក្ើត្ពីច្ដើមច្ឈើខវះ ពីផ្លក ច្ឈើខវះ ពីម្ផវច្ឈើខវះ  ពី្ម 

និងពីរបស់ក្ខឝក់្ច្ផសង , សត្ឝពួក្ច្នះច្ក្ើត្មក្មនិធភំាវ ម   ច្ទ គឺ

ច្ក្ើត្មក្ជាទ្ធរក្ត្ចូសិន ច្ហើយធតំាមលំោប់ ដចូជោពុជៈ

ក្ចំ្ណើត្ម្ដរ ។ សត្ឝលបច្ភទច្នះ មានត្រិចាឆ នពួក្ខវះ មនសុសខវះ ដចូ

ច្បាក្េរស្ដត្លិោហយណ៍(ច្ក្ើត្ពីផ្លក ឈូក្) ោងចញិ្ជច មាណវកិា(ច្ក្ើត្
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ពីច្ដើមអមភលិ) ោងច្វឡុវត្ ី(ច្ក្ើត្ពីច្ដើមឫសសី) ោងបុទមុវត្ ី(ច្ក្ើត្

ពីផ្លក ឈូក្) ឱរសរបស់ោងបុទមុវត្ទី្ធំង ៥០០ (មាន ៤៩៩ ោក់្ 

ច្ក្ើត្ពីច្ញើស)  មាប ក់្ច្ទេត្ច្ក្ើត្ក្បុងគភ ៌. . .     និង ភមុយច្ទវតាពួក្ខវះ  

អសុរកាយពួក្ខវះ ច្លបត្ពួក្ខវះ  (ច្វេរនិជាមត្ណា ិ ក្ច្លបត្) ។ 

៤. ឱបបាត្កិ្ ក្ចំ្ណើត្ម្ដលច្ក្ើត្មក្ គមឺានរបូរាងធភំាវ ម  

ច្ពញវយ័ម្ត្មឋង ហាក់្ដចូជាច្ហាះមក្ច្ក្ើត្អំពីភពដនទ ឬធ្លវ ក់្ពី

ទីខភស់ ។ បានដល់សត្ឝ ៥ ពួក្ គមឺនសុស (សមយ័ច្ដើមក្បផ) ច្ទវតា

៦ ជាន់ (ច្វេរជាន់ទ្ធបខវះ) ពួក្លពហយទ្ធំងអស់ សត្ឝនរក្ទ្ធំងអស់ 

អសុរកាយខវះ និងពួក្និជាមត្ណា ិ ក្ច្លបត្ ។ 

ោរចុោះោន់គភ៌ ៤ យា ាង 
១. ច្ោក្យិមនសុសលបលក្ត្ ី ចះុកាន់នផធមាតាមនិដងឹខវួន, 

ឋិត្ច្ៅក្បុងនផធមាតាមនិដងឹខវួន, សលមាលចាក្នផធ ក៏្មនិដងឹ ។ 

២. អសីត្មិហាស្ដវក័្  ចះុកាន់នផធមាតាដងឹខវនួ ម្ត្ឋិត្ច្ៅ

ក្បុនផធមនិដងឹ សលមាលចាក្នផធ ក៏្មនិដងឹ ។ 

៣. លពះអគគស្ដវក័្ទំ្ធងពីរ  និង លពះបច្ចចក្ច្ោធសិត្ឝ  ចះុ

កាន់នផធមាតាក៏្ដងឹ ច្ៅក្បុងនផធក៏្ដងឹ ម្ត្សលមាលចាក្នផធ  មនិដងឹ ។  
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៤.  លពះសពឝញ្ដចុ្ោធសិត្ឝ ចះុកាន់នផធក៏្ដងឹ ឋិត្ច្ៅក្បុងនផធក៏្

ដងឹ សលមាលចាក្នផធមាតា ក៏្ដងឹ ។ 

អនតរកបាបមាន ៣ យា ាង 
កនុទីច្នេះ កបៅបខ្ដ្លវិនាសកនុង្ចច្នា្ៅេះច្ៅថា អនតរកបៅប 
១. ទុពភិកនតរកបាប ក្បផម្ដលវោិសច្ោយភយ័ពីទរុ មកិ្ស 

២. ច្រាគនតរកបាប  ក្បផម្ដលវោិសច្ោយច្រាគ 

៣. សត្ថនតរកបាប  ក្បផម្ដលវោិសច្ោយសគស្ដឋ  

សមយ័ណា ពួក្មនសុសច្លចើនច្ោយច្ោភៈ ទពុមិក្េនថរក្បផ 

នឹងច្ក្ើត្មានច្ឡើង, ច្បើលកាស់ច្ោយច្មាហៈ ច្រាគនថរក្បផ នឹងច្ក្ើត្

ច្ឡើង, ច្បើលកាស់ច្ោយច្ទ្ធសៈ សត្ទនថរក្បផ នឹងច្ក្ើត្ច្ឡើង ។ 

អដឌក្ថា ចក្កវត្ថសូិលត្ 

សមុរទមាន ៤ យា ាង 
 ១. សំោរោគរ សមលុទគសឺងារវដឋ 

 ២. ជលោគរ  សមលុទម្ដលមានទឹក្នលប 

 ៣. នយោគរ  សមលុទគន័ឺយក្បុងពុទនវចនៈ 

 ៤. ញាណោគរ សមលុទគសឺពឝញ្ដុត្ញ្ជដ ណននលពះពុទន 
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វត្ថុោំងច្ៅអស់កបាប ៤ យា ាង 
 ១. របូទនាយច្ៅក្បុងឋានលពះចគនធ 

 ២. ស្ដទ នទីម្ដលច្ភវើងរលត់្ ក្បុងវដឋក្ជាត្ក្ 

 ៣. ច្ភវែងមនិច្លចច្លស្ដចលត្ងលំ់ច្ៅននឃដកិាសយូនឆ្មប ំង 

 ៤. ច្ដើមបបុសមានរននខាងក្បុង ។ (នឡបានជ្ត្ក) 

យុគមាន ៤ យា ាង 
 ១. រកឹត្យុគ យុគមាស, មានក្ណំត់្លត្មឹ ១.៧២៨.០០០ 

ឆ្មប ំមនសុស (មនសុសក្បុងយុគច្នះមានអាយុម្វង   មានច្សចក្ឋសុីខ

ច្លចើន), ច្ៅ សត្ាយយគុ “យុគលបក្បច្ោយោក្រសត្រ” ក៏្បាន ។ 

 ២. ច្រត្ត្យគុ យុគលបាក់្, មានក្ណំត់្លត្មឹ ១.២៩៦.០០០ 

ឆ្មប ំមនសុស (មនសុសក្បុងយុគច្នះមានអាយុម្វងយ៉ាងមធរមទ្ធំងមាន

ច្សចក្ឋសុីខក៏្យ៉ាងមធរមម្ដរ) ។ 

 ៣. ទ្រាបរយគុ យុគមានចនំនួច្លខពីរ  គចឺ្លខគត់្គូ, មាន

ក្ណំត់្លត្មឹ ៨៦៤.០០០ ឆ្មប ំមនសុស (ក្បុងយុគច្នះអាយុមនសុសនិង

ច្សចក្ឋសុីខយ៉ាងអន់) ។ 
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 ៤. កលិយុគ យុគលបក្បច្ោយច្ទ្ធស ជច្មាវ ះ, ក្ណំត់្

លត្មឹ ៤៣២.០០០ ឆ្មប ំមនសុស (គសឺមយ័ច្យើងសពឝនថងច្នះឯង, 

មនសុសមានអាយុនិងច្សចក្ឋសុីខត្ចិណាស់) ។ (វចោនលុក្មម្ខយរ) 

គនថនិច្ទទស 

- អភធិមយ ៩ បរចិ្ចឆទ (ច្ោក្លគ ូគង-់សុមតិ្ថ) 

- អភធិមយត្ទសងគហៈ ភមូចិត្កុ្កៈ (អបក្លគូ អុំ-ជា, ច្ប៉ា-សុមាលី) 

- ក្បផក្ថា (លពះឧត្ថមលិខិត្  សិទនច្តាទ  សុង-សីុវ) 

- លពះនលត្បិដក្ម្ខយរ ច្លខ ១៧. ១៨, ៥១ និង អដឌក្ថា 

- អដឌក្ថា វត្ទូបមសូលត្, ត្ចិ្រាក្ឌុឍសូលត្ 

- មហាធមយសងគហៈ (គល់-សុភាព) 

- វចោនលុក្មម្ខយរ ច្បាះពុមភលគ្នទី ៥ 

- បទ្ធនលុក្មធមយបទ (ចនធមងគច្ោ. ក្មឹ-ត្)ូ 

- ជើនយួសត្ភិាគ ៨ (ច្ោក្លគូ ប៊តុ្-ស្ដវងស) 

- លបជុើភាណោរៈ វត្ថវសុិទនិមគគ (បុត្ថ-សំបាន) 

 
ចប់ច្ោយបរិបូណ៌ 






