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ទេវបុត្តវត្ថកុថា 

 

 សដំែងទរឿងទេវបុត្តត្ទៅទេៀត្ ទោយវរៈបាលីថាៈ 
ឥតោ បុតពេ នារទស្ស កិរ ស្ម្មា ស្មេុទធស្ស កាតល 
ែូទ្នេះជាទែើម ដរបទស្កដថីា បានឮទរៀង ៗ មកថា កនុងពុេធ-
កាលននរពេះសម្មម សមពុេធ រេងរ់ពេះនាមនារេៈ មុនភេទកបប
ទនេះ ជមពូេវីប ( គឺឥណ្ឌឌ ប្ចុបបននទនេះ ) ទៅរបាកែទ ម្ េះថា 
អញ្ញត្រេវីបទៅទ ើយ។ 
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 ម្មនសម័យមួយ អញ្ញត្រេវីបទនាេះទកើត្វបិរតិ្ដរប
របលួនផទទរកាម គឺរងំទភលៀងអត្់បាយអត្់េឹក ជនទងំឡាយ
ទ្វើដរស្ម្មា រ ្ារែណំ្ឌ ំសទូងែកសាបទររេះពំុទកើត្ 
ទស្កដភី័យទររេះអត្់បាយ អត្់េឹក ទរសកឃ្លល នយ៉ា ង្ ំ
ដត្ងទបៀត្ទបៀនសត្វទងំឡាយទ្វើឲ្យវនិាសទៅជាទរ្ើន។ 

 រាទនាេះឯង ម្មនរពេះទេរៈមួយអងគមិនរបាកែ
ទ ម្ េះ ជាសាវកននរពេះសម្មម សមពុេធរេងរ់ពេះនាមនារេៈ 
ទលកជាអនករបរពឹត្តទសាសនិក្ុត្ងគ បានរា្ទ់ៅ
បិណ្ឌ បាត្កនុងអញ្ញត្ររាមមួយ ពំុបាន្ង្ហា នត់្ិ្តួ្្ទ ើយ 
ម្មនដត្បារត្េទេែូ្ទគលងសាា ត្ ទ ើយនិមនតទៅាម
រ្កែនេទេៀត្។ 

 កាលទនាេះ មនុសសទងំឡាយទៅកនុងផទេះមួយទនាេះ 
បានយកអងាររបម្មណ្មួយនា ិមកទវ្ខ្ចបេុ់កកនុងសពំត្់
សាែក ទ ើយកានយ់កកាម្ុេះទៅកានក់ពំងទ់ែើមបែីងេឹក
ផឹក បានទ ើញរពេះទេរៈអងគទនាេះទ ើយ កម៏្មនទស្កដី
ទសាមនសសរជេះថាល  ទលើក ាថ ទ ើងថាវ យបងគទំោយទារព 
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ទរស្ទ ើយេេួលយកបារត្អពីំរពេះ សតរពេះទេរៈ ទ ើយ
ចាត្់ដ្ងែណ្ឌដ បំាយទោយអងារមួយនា ិទនាេះ លុេះបាយ
ឆ្ាិនទ ើយ ក៏ទោេះោកក់នុងបារត្របទគន្ទំរេះរពេះទេរៈ
ទនាេះទោង។ 

 ្ដំណ្កឯឆ្ន ងំបាយទសាត្នឹងទៅទពញបរបូិណ៌្
ទោយបាយវញិែដែល ទោយកម្មល ងំសទធ ននមនុសស
ទងំឡាយទនាេះ។ 

 ឯមនុសសទងំទនាេះ លុេះបានទ ើញទស្កដអីសាច រយ
ែូទចាន េះទ ើយ ក៏ែល់នូវទស្កដទីសាមនសសរកីរយកនុង្ិត្ត
ថាៈ ឱ ! អសាច រយទពកណ្ឌស់ ផលទនេះរបាកែជាផលទន
ដែលទយើងទងំឡាយ បានរបទគនបាយែល់រពេះទេរៈ
ទ ើញជាក់្ ាស់កនុងនេងទនេះឯង។ លុេះមនុសសទងំទនាេះ 
បានគិត្ែូទចាន េះទ ើយ ក៏ទឃ្លសនាមោជនឲ្យ្ូលមករបជុំ
ាន ឲ្យបរទិោគបាយែរបែល់ដឆ្ាត្ដត្រល់ ៗ ាន  ទេើប
បរទិោគទោយខ្លួនឯងជាខាងទរកាយ។ 
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 របីាយដែលទៅកនុងឆ្ន ែំដែល ជនទងំឡាយែួស
យកប៉ាុនាម នដវក ៗ កដី ទ ើយដ្កែល់មោជនឲ្យបរទិោគ ក៏
ពំុទ្េះអស់សឹងគងទ់ៅទពញឆ្ន ងំវញិែដែល គួរជាេីអសាច រយ
នរកទពក។ ចាបទ់ែើមាងំពីកាលទនាេះមក មនុសសទងំឡាយ
ទនាេះដត្ងឲ្យទនែល់មោជនដែលបានទៅែល់ ឲ្យ
បរទិោគដឆ្ាត្រគបា់ន ទងំអស់។ លុេះមនុសសទងំទនាេះទ្វើ
មរណ្កាលកសណិ្កសយ័ជីវតិ្ទៅទ ើយ ក៏បានទកើត្កនុង
សាថ នសួគទ៌េវទលកទងំអស់ាន ទោយផលទនទនាេះឯង។ 
្ដំណ្ករពេះទេរៈទនាេះទសាត្ ទលកកប៏ានេេួលយក
្ង្ហា នប់ិណ្ឌ បាត្ទនាេះ ទ ើយនិមនតទៅគងទ់ៅទេៀបគល់
ទ ើមួយទែើម ទ ើយរបារពធឆ្ននូ់វ្ង្ហា នទ់នាេះ។ 

 បានឮមកថា កាលទនាេះ ម្មនទេវបុត្តមួយអងគទៅ
អារស័យនឹងទែើមទ ើទនាេះ លបំាកទោយការដសវងរក
អាោរបរទិោគពន់ទពក លុេះបានទ ើញរពេះទេរៈកពុំងដត្
ឆ្ន់្ ង្ហា នែូ់ទចាន េះ ក៏លេះបង់អត្តោពននខ្លួនទ ើយ និមមិត្ជា
ម្មណ្ពចាស់ម្មន កទ់ែើរទៅ រកនុងេីជិត្ននរពេះទេរៈទនាេះ។ 
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 ឯរពេះទេរៈទលកពំុបានពិចារណ្ឌទមើល ក៏ទ្េះដត្
ឆ្ន់្ ង្ហា នទ់នាេះទៅ។ 

 ឯទេវបុត្ត កាលទបើរពេះទេរៈឆ្នពំ់នូត្បាយជាែបូំង 
និងពំនូត្បាយជាកណ្ឌដ លរួ្ទ ើយ ទលករបារពធនឹង
បរទិោគពំនូត្បាយជា្ុងទរកាយបផុំត្ ទេវបុត្តក៏កាក
កណ្ឌដ ស់ញុងំរពេះទេរៈឲ្យបានែឹងថា ខ្លួនបានទៅសថិត្ទៅ
កនុងេីទនាេះ។ 

 លុេះរពេះទេរៈបានទ ើញទេវបុត្តទនាេះទ ើយ កទ៏កើត្
ទស្កដទីដដ រកោយសាដ យទរកាយគិត្អាណិ្ត្ម្មណ្ព
ចាស់ ទ ើយយកពំនូត្បាយជាេីបផុំត្ោកក់នុងនែទេវបុត្ត
ទនាេះឯង។ 

 លោំបទ់នាេះ ទេវបុត្តបានេេួលយកពំនូត្បាយ
ទនាេះទ ើយ ក៏ ររពឹំងគតិ្ថា េនំងជាពីអត្ីត្ជាត្មិក 
អាាម អញពំុដែលឲ្យទនែល់សមណ្ៈ និងររ មណ៍្
ទងំឡាយផង ែល់មនុសសករំរ មនុសសកមសត្់ និងមនុសស
អនកែទំណ្ើ រផលូ វឆ្ង យទងំឡាយផង ទោយទោ្ទៅរាន់
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ដត្សត្វត្ិរចាឆ ន ម្មនដកាក និងដឆ្ាជាទែើម ក៏អាាម អញពំុ
ដែលឲ្យទនែល់មដងទ ើយ ទររេះទ តុ្ទនាេះ បានជាអាាម
អញទកើត្មកជាទេវបុត្តរកដត្បាយបរទិោគពំុបាននាជាត្ិ
ទនេះ ទបើែូទ្នេះរត្ូវដត្អាាម អញយកែុបំាយទនេះរបទគន
្ទំរេះរពេះទេរៈវញិ្ុេះ ទេើបផលនិសងសទនទនាេះនឹងទកើត្
ម្មនែល់អាាម អញទែើមបជីារបទយជនផ៍ង ទែើមបទីស្កដី
សុខ្ផងអស់កាលជាអដងវងទៅខាងមុខ្ទោយពិត្។ លុេះ 
ទេវបុត្តទនាេះគិត្យ៉ា ងទនេះទ ើយ ក៏លេះបងនូ់វ្ណំ្ង់កនុងែុំ
បាយទនាេះ ទោយសទសៀរ្ូលទៅជិត្រពេះទេរៈ េូលថា
បពិរត្ទលកម្មច ស់ែ៏្ទរមើន សូមទលកម្មច ស់កុទំ្វើទស្កដ ី
សទគង្ហគ េះែល់ខ្្ុកំនុងទលកទនេះទ ើយ សូមទលកម្មច ស់ទ្វើ
ទស្កដសីទគង្ហគ េះែល់ខ្្ុកំនុងបរទលកវញិ លុេះទរលយ៉ា ង
ទនេះទ ើយ ក៏យកបាយទៅោក់្ ុេះកនុងបារត្រពេះទេរៈទនាេះ
ែូ្ទែើមវញិ។ កនុងខ្ណ្ៈទនាេះឯង រានដ់ត្ែុបំាយបានធ្លល ក់
្ុេះកនុងបារត្ទ ើយ រសាបដ់ត្ោជនស៍រម្មបោ់កប់ាយរពម
ទងំមាូប្ណីំ្ទងំឡាយ ែ៏ជាេិពវវទិសសទកើត្ទ ើងរបាកែ
មួយរទំព្ កនុងេីរបម្មណ្ ៣ ាវុ្។ 
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 ឯទេវបុត្តក៏បានថាវ យបងគរំពេះទេរៈទនាេះ ទោយ
ត្មាល់្ុេះនូវអវយវៈម្មនអងគរបា ំទ ើយកានយ់កទោជនែ៏
ជាេិពយទងំទនាេះ ចាត្ដ់្ងទ្វើទនរបទគនរពេះទេរៈជាមុន 
ទេើបបរទិោគខ្លួនឯងជាខាងទរកាយ។ 

 ទវលដែលទេវបុត្តទនាេះបានឲ្យទនែល់រពេះទេរៈ
ផង ែល់មោជនជាទរ្ើនែង រួ្ទ ើយក៏្ យុត្អិពីំជាត្ិ
ទនាេះ បានទ ើងទៅទកើត្កនុងសាថ នាវត្តិងសទេវទលកនាយ 
បានទសាយេិពវសមបត្តទិោយសិរ ីដត្ងអទនាទ លទៅមកដត្
កនុងកាម្មវ្រសួគ៌ទងំ ៦ ជានអ់ស់កាលជាយូរអដងវង។ លុេះ
ែល់មកកនុងពុេធកាលននរពេះម្មនរពេះោគរេងរ់ពេះនាម
បេុមត្តរៈ ជាម្មច ស់រាស់ទ ើងកនុងទលក ទេវបុត្តទនាេះក៏
បាន្យុត្្ុេះអពីំសាថ នទេវទលកនាយមកទកើត្កនុងផទេះនន
ទសែឋមី្មន កជ់ាមិចាឆ េិែឋមិ្មនសមបត្តទិរ្ើន កនុងនគរររណ្សី 
ម្មាបិាសនមត្នាមថា ទេវកុម្មរ ទររេះម្មនរូបទឆ្មលា
ែូ្ទេវា។ 
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 លុេះ្ទំណ្រកាលមកខាងទរកាយ ទេវកុម្មរទនាេះ 
បានែល់នូវោព្ទំ ើងែឹងកដទី ើយ ម្មាបិាកទ៏្វើមរណ្
កាលកសណិ្កសយ័ជីវតិ្ទៅ។ ឯសមបត្តរិេពយទងំប៉ាុនាម នក៏
បានមកកនុងកណ្ឌដ បន់ែរបស់ទេវកុម្មរទងំអស់។ ទេវកុម្មរ
ទនាេះកប៏ានរមិលទមើលឃ្លល ងំនានា ម្មនឃ្លល ងំទពញទៅ
ទោយដកវ ម្មនដកវមណី្ ដកវមុាត ជាទែើម ទ ើយបានទ្វើ
ទស្កដសីននិោឋ ន្ូល្ិត្តថា បុពវបុរសទងំឡាយម្មនម្មា
បិារបស់អញជាទែើម ជាមនុសសមិចាឆ េិែឋគិិត្ខុ្សរានដ់ត្
សនសរំេពយសមបត្តេុិកឥត្របទយជន ៍ពំុបានទ្វើនូវបុញ្ញកមម
ត្ិ្តួ្្ទ ើយ ឥ ូវទនេះសាល បទ់ៅកានប់រទលក សូមបដីត្
របាក់្ នួំនមួយកាកណិ្កក៏កានយ់កទៅពំុបានទ ើយ។ 
្ដំណ្កឯអាាម អញ រត្ូវដត្កានយ់ករេពយសមបត្តទិងំអស់
ទនេះ ទ ើយទៅកានប់រទលករបទសើរជាងទោយពិត្។ ទេវ-
កុម្មរបានរពឹំងយ៉ា ងទនេះទ ើយ ក៏ចាត្ម់នុសសឲ្យវយសគរ
ផាយទៅកនុងនគរទងំអស់ ឲ្យរបជុមំនុសសកមសត្ ់អនក
ែទំណ្ើ រអនកករំរ និងពួកអនកសមូម ឲ្យ្ូលមកជួបជុទំ ើយ 
ក៏បានចាត្ន់ាយទវ រឲ្យទបើកទវ រឃ្លល ងំទងំអស់ ឲ្យទន
មនុសសទងំឡាយទនាេះ ឲ្យ្ូលយកាមរបាថាន របម្មណ្ ៧ 
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នេងទេើបអស់ រួ្ទ ើយទេវកុម្មរ្ូលទៅកានន់រព ិមរនត
កានយ់កផនួសបួសជាាបសឥសី បានញុងំសម្មបត្តិទងំ
របាបំ ីឲ្យទកើត្ទ ើងកនុងសនាដ ន អា្រា្ទ់ៅាមអាកាស
បានទោយរបរកត្។ី 

 សម័យទនាេះឯង រពេះម្មនរពេះោគរេងរ់ពេះនាម
បេុមត្តរៈរេងអ់ារស័យទៅជិត្នគរ ំសវត្ី ម្មនពួក
បរសិេយជាទរ្ើនជាអាេិ៍ គមឺ្មនទេវា និងរព មាមទចាម
ទរមទោយយសបរវិរ រពេះអងគសដមដង្មទ៌េសនារបកប
ទោយរពេះអរយិស្ចទងំបួនែ៏ពីទរេះគួរចាបអ់ារមមណ៍្ពន់
ទពក។ 

 កនុងកាលទនាេះ ាបសឥសីទនាេះទសាត្ ក៏បានទោេះ
មកាមអាកាស ទ ើយបានទ ើញនូវមោជនផង នូវរសមី
ទងំ ៦ ពណ៌្ផាយទ្ញអពីំរពេះសររីកាយននរពេះម្មន
រពេះោគផង ក៏ម្មនទស្កដីទផដើមកនុង្ិត្តគិត្ថា "ទនេះទត្ើគឺ
ទ តុ្ែូ្ទមដ្ " ទ ើយក៏្ុេះមកអពីំអាកាសទវោស៍មួយ
រទំព្ បានទ ើញរពេះជិនរសី រពេះអងគកពុំងសដមដងរពេះ្ម៌
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ទេសនា ទោយែទំណ្ើ រយងយសែ៏របទសើរ កម៏្មន្ិត្ត
ទសាមនសសរជេះថាល  រទអំងគុយទៅកនុង្ទនាល េះបរសិេយរបុង
សាដ បរ់ពេះ្មទ៌េសនាទោយទារព លុេះបានសាដ បរ់ពេះ្ម៌
្បទ់រស្ទ ើយ ក៏ថាវ យបងគរំពេះម្មនរពេះោគលរត្ ប់
ទៅកានអ់ារសមបេវញិទោង។ 

 ឯាបសឥសីទនាេះ បានសថិត្ទៅកនុងទភេជាឥសី
ែរបែល់អស់អាយុ ក៏បានទ ើងទៅទកើត្កនុងសាថ នាវត្ឹស
ទេវទលក បានទសាយេិពយសមបត្តជិាយូរអដងវង ដត្ង
អទនាទ លទៅមកដត្កនុងកាម្មវ្រសួគទ៌ងំ ៦ ជានអ់ស់កាល
របម្មណ្ ៣០ កបប។ 

 មួយទេៀត្ ទេវបុត្តទនាេះបានទៅទកើត្ជារពេះឥគនាទ ្-ិ
រជជាទសដ្ ននទេវារបម្មណ្ ៥១ ជាត្ិ បានជាទសដ្
្រកពត្ត ិ២១ ជាត្ ិទសាយសមបត្តមិនុសស ទ ើយទៅទកើត្
កនុងសាថ នសួគវ៌ញិ។ 

 កាលដែលរពេះម្មនរពេះោគជាម្មច ស់ននទយើង រេង់
បានរាស់ទ ើយ រេង់្ ូលបរមនិរវ នទៅ ទេវបុត្តទនាេះក៏
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្យុត្ិ្ ុេះមកទកើត្កនុងរត្កូលែ៏សដុកសដមភម្មនទ ម្ េះពំុរបាកែ 
កនុងរកុងសាវត្ថ ីលុេះែល់្ទរមើនវយ័្ទំ ើងម្មនអាយុ ៧ ឆ្ន  ំ
បានទ ើញភិកខុជា្មមកេកិមួយអងគកពុំងសដមដង្ម-៌
ទេសនា ទ ើយបាន្ូលទៅជិត្កានស់ណំ្ឌកភ់ិកខុ ទនាេះ របុង
សាដ បរ់ពេះ្មទ៌េសនា កប៏ាននូវអនិ្ចសញ្ញញ ទ ើយអងគុយ
្ទរមើនវបិសសនាកនុងេីទនាេះ បានសទរម្រពេះអរ ត្តផល 
រពមទងំបែិសមភិទបួន និងអភិញ្ញញ របាមួំយ ជារពេះអរ នត
វទិសសកនុងទលក កម្មច ត្ប់ង់នូវកងកិទលសទងំពួង ទ ើយ
បានពិចារណ្ឌទមើលនូវអទំពើដែលខ្លួនបានទ្វើមកពីមុន 
ទ ើយរបកាសនូវបុពវ្រតិ្ទនាេះកនុងេីកណ្ឌដ លជនុំរំពេះភិកខុ-
សងឃ ទរលនូវបេរពេះាថាទងំឡាយែូទ្នេះថា : 

នារតោ កិរ ស្មេុ តោធ , បុតពេ អាសិ្ នរុត្តតម្ម; 
តោកំ ទុកាា  បតម្មតចតនាត , ទទតនាត  អមត្ំ បទំ។ 

 អ្ិបាយថា បានឮទរៀង ៗ មកថា កាលពីមុន ម្មន
រពេះសម្មម សមពុេធរេងរ់ពេះនាមនារេៈែឧ៏ត្តមជាងនរជន រពេះ
អងគដត្ងរបទននូវឧបាយននរពេះនិរវ ន ទ ម្ េះ អមត្ៈ 
ទ ើយញុងំសត្វទលកឲ្យរួ្ផុត្ចាកេុកខសពវ ៗ កាល។ 
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ត្ស្ាិ ំតុ្ ស្មតយ ត្ស្ស, សាវតកា ឆិននពនធតនា; 
ភិកាិ ោា  ទីបតក លទធ, ម្មហារ ំបរភុិញ្ជិ តុ្ំ។ 

 សម័យទនាេះ ម្មនរពេះទេរៈមួយអងគ អនកផ្ដដ ្ប់ងនូ់វ
្ណំ្ង គសឺទំយជនៈ ជាសាវកននរពេះសម្មម សមពុេធរេងរ់ពេះ
នាមនារេៈទនាេះ ទលកម្មនរបាថាន ទែើមបដីសវងរក្ង្ហា ននឹ់ង
ឆ្ន ់លុេះបាននូវ្ង្ហា នទ់ ើយកឆ៏្នទ់លើេីេួលមួយ។ 

រុកា មលូ មុបា គញ្ឆិ , ត្ោា សិ្ ំរុកា តទវោ; 
ពុភុកាិ ោ ឧទិកា នត,ី អដ្ឋា សិ្ ំត្ស្ស ស្នតិតក។ 

 ( កាលទនាេះ ) ខ្្ុទំកើត្ជារុកខទេវាកនុងេីទនាេះ បាន
្ូលទៅជិត្គល់ទ ើ ទោយម្មនរបាថាន ្ង់បរទិោគ នូវ
អាោរ ក៏ខ្សំមលឹងទមើល បាន រទៅកនុងេីជិត្ននរពេះទេរៈ
ជាសាវកទនាេះ។ 

អោសិ្ តម ភត្តបិណ្ឌំ , ករុណាបរូតិ្នតតោ; 
គតេោា ន ឋិតោ បិណ្ឌំ , ស្េម្មតនា ខុទំ ត្ោ។ 

 រពេះទេរៈជាសាវកទនាេះ ម្មនរពេះេយ័ទពញទោយ
ទស្កដកីរុណ្ឌជាទែើម ទលកបានរបទនភត្តមួយពំនូត្
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ែល់ខ្្ុ  ំលុេះខ្្ុកំានយ់កទ ើយលេះបងនូ់វែុបំាយទនាេះទ ើយ
អត្់សងាត្នូ់វទស្កដទីរសកឃ្លល ន បានរបទគនែុបំាយទនាេះ
ែល់រពេះទេរៈវញិកនុងកាលទនាេះឯង។ 

អទិននោត  មយា បុតពេ, កិញ្ចិ  ោនំ សុ្តបស្តល; 
ជិឃច្ឆឆ បឡីតិោ តហាម,ិ ជាតោបិ តទវតយានយិ។ំ 

អជជ តខត្តំ សុ្លទធំតម, តទយយធតម្មា បិ វជិជត្;ិ 
ពីជតមត្ា ច តោតបម,ិ ភវតោ បរមុិត្តយិា។ 

ឥត្ិ ចនិតយិ វនទោិា , ោស្ស្ស សាមិ តោ អលំ; 
ស្ងគេំ ឥធ តោកស្ាិ,ំ កតោថ បារតោកិកំ។ 

ឥត្ិ វោា  អោសាេំ, ភុញ្ចិ  តសាបិ ទយាបតោ; 
តត្នាេំ បុញ្ញកតមាន, សុ្ធននមលភិ ំខតណ្។ 

 ( ត្មក ) ខ្្ុបំានរពឹំងគិត្ថា អាាម អញបានទកើត្កនុង
កទំណ្ើ ត្ជាទេវា េល័រកអត្់អាោរ ទស្កដទីរសកឃ្លល ន
ដត្ងទបៀត្ទបៀនជានិ្ច ទររេះអាាម អញពំុដែលបានឲ្យទន
ត្ិ្តួ្្ ែល់បុគគលដែលម្មនសីលជាេីរសឡាញ់កនុងជាត្ិ 
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ពីមុន ៗ ែល់មដងទ ើយ នេងទនេះ បុញ្ញទកខត្តអាាម អញម្មន
ទ ើយ ទងំទេយយទនក៏អាាម អញបានដែរ ែូទ្នេះរត្ូវដត្
អាាម អញោពូំជបុណ្យកនុងបុញ្ញទកខត្តទនេះ ទែើមបនឹីងញុងំ
ខ្លួនឲ្យរួ្ផុត្ចាកភពទោយរបនព លុេះខ្្ុបំានគិត្យ៉ា ងទនេះ
ទ ើយ ក៏ថាវ យបងគរំពេះទេរៈេូលថាៈ បពិរត្ទលកម្មច ស់ែ៏
្ទរមើន ទលកម្មច ស់កុបំា្ទ់្វើទស្កដសីទគង្ហគ េះែល់ខ្្ុកំនុង
ប្ចុបបននទនេះទ ើយ សូមទលកម្មច ស់ទ្វើនូវទស្កដសីទគង្ហគ េះ
ែល់ខ្្ុឯំបរទលកវញិ លុេះខ្្ុ ទំរលទ ើយក៏របទគនបាយ
ែល់សមណ្ៈអងគទនាេះវញិ ឯសមណ្ៈអងគទនាេះទសាត្ ម្មន
រពេះេយ័ទរ្ើនទៅទោយទស្កដកីរុណ្ឌ ទលកបានេេួល
យកទ ើយកឆ៏្ន់្ ង្ហា នទ់នាេះឯង ទោយបុញ្ញកមមទនាេះ ទេើប
ខ្្ុបំានបរទិោគនូវទោជនែ៏សាា ត្ឥត្មនទិលទៅ មងទ ើង។ 

ត្តោ ចុតោ ឆតទតវសុ្, វនិទតនាត  មេត្ិសិំ្រ ិ ំ; 

ចិរកាលំ វសិ្ ំត្ត្ា, តទវទិធីេិ ស្មងគិ ោ។ 

 ខ្្ុ ំ្ យុត្្ុេះចាកអត្តោពទនាេះទ ើយ បានទៅទសាយ
សមបត្តែិ៏ម្មនសិរែី៏របទសើរកនុងទេវទលកទងំ ៦ ជាន ់
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របកបរពមទោយទេវឫេធិទរ្ើនជាអទនកបបការ សថិត្ទៅកនុង
ទេវទលកទនាេះ អស់កាលជាយូរអដងវងនរកទពក។ 

ស្ត្ស្េតស្ស ឥតោ កតបប, បទុមុត្តរនាមតកា; 
ឧបបជជិ  តោកនាយតកា, ធមាោជា ត្ថាគតោ។ 

 សទមដ្ រពេះទលកនាយកជាម្មច ស់រេងរ់ពេះនាម 
បេុមុត្តរៈ រេងជ់ាអងគត្ថាគត្ ជាទសដ្ ្ម ៌ដត្ងែឹកនាសំត្វ
ទលកឲ្យឆ្លងចាកសសំារ្កា រពេះអងគបានរាស់ទ ើងកនុង
មួយដសនកបបមុនភេទកបបទនេះ។ 

មេិទធិតកា ត្ោ អាសិ្,ំ ោបតសា កានតន វតន; 
ស្មបត្តបញ្ចច  ភិញ្ចញ តណា, អាកាតស្ន ចោមេំ។ 

ត្ោ កាតស្ន គចឆតនាត , រតមា េំស្វត្បុីតរ; 
ពុទធរសិំ្បរកិាិ ត្ត,ំ តកតុ្ម្មោវោិសិ្ត្ំ។ 

តទវស្ងឃបរពិេូឡហំ, តទតស្នតំ អទទសំ្ ជិន;ំ 
តសា ត្ ំទសិាា ន នភសា, ឋិតោេំ បរសិ្នតតរ។ 

ធមាំ សុ្ោា  ឧទតគគ េំ, កាលំ កោា ន ស្ត្ាុ តនា; 
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ត្តោ ចុតោ បបតនាន ស្ា,ិ ោវត្ិតំស្ មតនារតម។ 

ត្ិសំ្កបបស្េស្ាន,ិ ចរតនាត  តទវម្មនុតស្; 
ទុគគត្ិ ំនាភជិានាម,ិ លភាមិ វបុិលំ សុ្ខំ។ 

 កាលទនាេះខ្្ុបំានបួសជាាបសឥសីទៅកនុងនរព 
កាននវន័ ( ជរំទំែើមទ ើទរ្ើន ) ្ទរមើន្នបានសទរម្
សម្មបត្ត ិ៨ និងអភិញ្ញញ ទងំ ៥ របកបទោយឫេធិ បានរា្់
ទៅាមអាកាស កាលដែលរា្ទ់ៅាមអាកាសទនាេះ 
បានទ ើញរពេះជិនរសី រេង់ម្មនពុេធរងសព័ីេធព័នធទោយជុំ
វញិភលឺរនាទ ល ែូ្លត្រត្ោងទោយេង់ និងករមងផ្ដា ែ៏
វ ិ្ ិរត្ ម្មនទងំពពួកទេវាទចាមទរមជាបរវិរ កពុំង
សដំែងរពេះ្មទ៌េសនា កនុងរកងុ ំសវត្ីបុរ ីដែលជា 
េីរមណី្យោឋ ន ខ្្ុកំ៏បាន្ុេះអពីំអាកាសមកែល់ែ ីទ ើយ
 រទៅកនុង្ទនាល េះបរស័ិេ ។ របងុសាដ ប់្ មទ៌េសនាទោយ
ទារព ខ្្ុមំ្មន្ិត្តទរត្កអររកីរយយ៉ា ងខ្ពស់ បានទ្វើកិរយិ
បូជា្ទំរេះរពេះសាសាដ ចារយជាម្មច ស់រពេះអងគទនាេះ។ 
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 ខ្្ុបំាន្យុត្្ុេះចាកអត្តោពអពីំាបសទនាេះទ ើយ 
បានទៅទកើត្កនុងឋានាវត្តិងស ដែលជាេីរកីរយនន្ិត្ត 
ដត្ងរា្ទ់ៅកនុងទេវទលក និងមនុសសទលក ពំុដែលទៅ
កានេុ់គគត្ែិល់មដង អស់កាលរបម្មណ្បីមុឺនកបប ខ្្ុ ដំត្ង
បានទសាយទស្កដសុីខ្ែប៏របូិណ៌្ ឥត្ម្មនទស្កដេុីកខ
ទបៀត្ទបៀនទ ើយ។ 

ឯកបញ្ចញ ស្ត្ិកា ត្តុ ,ំ តទវរជជមការយិ;ំ 
អតថកវសី្ត្ិកា ត្តុ ,ំ ចកកវត្តី អតហាស្េំ។ 

 ខ្្ុបំានទសាយសមបត្តជិាទសដ្ ននទេវារបម្មណ្
ោសិបមួយជាត្ ិមួយទេៀត្ ខ្្ុបំានទសាយសមបត្តជិាទសដ្
្រកពត្តរិបម្មណ្នមភមួយជាត្ិ។ 

បតទស្រជជំ កាសាេំ, ពេុកា ត្តុ ំ ត្េិ ំត្េិ;ំ 
ឥមស្ាិ ំភទទតក កតបប, និពេុ តត្តុ្ ត្ថាគតត្។ 

តច្ឆទិតោ បុញ្ញកតមាន, សាវត្ាិបុរមុត្តតម; 
ឧបបជជិោា  កុតល តស្តឋា, ជាត្ិយា ស្ត្តវស្សតិកា។ 

សុ្ោា  ធមាំ កតថនតស្ស, ភិកាុ ស្សញ្ញត្រស្សេំ; 
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ភវស្សនតំ ករោិា ន, អរេត្តមបាបុណំិ្។ 

 ខ្្ុបំានទសាយសមបត្តជិាទសដ្ បទេសរជកនុងរបទេស
ទនាេះ ៗ ជាទរ្ើនែង លុេះមកកនុងភេទកបបទនេះ ទរកាយពីអងគ
ត្ថាគត្រពេះអងគរលំត្ខ់្នធ្ ូលកានរ់ពេះនិរវ នទៅទ ើយ 
ទោយបុញ្ញកមមទនាេះ បានោស់ទត្ឿនខ្្ុ  ំៗ ក៏បាន្យុត្មក
ទកើត្កនុងរត្កូលអនក្មំ្មន ក ់ទេៀបរកុងសាវត្ថបុីរែីឧ៏ត្តម លុេះ
បានអាយុ ៧ ឆ្ន  ំរបពី់ឆ្ន កំទំណ្ើ ត្ បានសាដ បរ់ពេះ្ម៌
ទេសនាដែលភិកខុ  ១ អងគម្មននាមមិនរបាកែកពុំងដត្
សដមដង ទ ើយខ្្ុបំានបួស បានទ្វើនូវេីបផុំត្ននេុកខែរប
ែល់បានសទរម្រពេះអរ ត្ត កម្មច ត្់បងនូ់វកងកិទលសទងំ
ពួង ជាអងគរពេះអរ នតកនុងទលក។ 

សុ្ទិននំ តម ត្ោ ោន,ំ សុ្ស្សុត្ំ ធមាមុត្តម;ំ 
ទុកា ស្សនតំ អកាសាេំ, ត្ស្ស កមាស្ស ោេស្។ 

 

 កាលទនាេះ ខ្្ុបំានឲ្យទនដែលរត្ូវឲ្យទោយរបនព 
ទងំបានសាដ ប់្ មែ៌៏ឧត្តមទ ើយ ខ្្ុកំ៏បានទ្វើនូវរពេះនិរវ ន
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ជាេីបផុំត្ននកងេុកខ ទររេះទ តុ្ននអទំពើកុសលកមមដែលខ្្ុ ំ
បានទ្វើទនាេះឯង។ 

 លុេះរពេះអរ នតអងគទនាេះ បានសដំែងយ៉ា ងទនេះ
ទ ើយ ក៏បបួលមោជនទងំឡាយឲ្យខ្វល់ខាវ យរបកប
កុសលកមមជាបជ់ានិ្ច។ 

 ទររេះទ តុ្ែូទចាន េះ រពេះគនថរ្នាចារយ អនកដត្ងគមពីរ
ទនេះ បានទរលនូវបេរពេះាថាែូទ្នេះថា : 

ោតននតបវ ំចរមិ្មយ បណិ្ឌិ យា, 
ស្វណាយ ធមាស្ស មុេុត្តតកន; 
លភនតិ ស្ោត  ត្ិវធិមប ិស្មបទ,ំ 
ផលំ វតទ តកា ពេុោយកស្ស តភា។ 

សត្វទងំឡាយដត្ងបានសមបត្តទិងំបរីបការទនេះ គឺ
ទេវសមបត្តិ ១ មនុសសសមបត្តិ ១ និរវ នសមបត្តិ ១ ទោយ
កិរយិឲ្យនូវពំនូត្បាយ ជាពំនូត្្ុងទរកាយបងាស់ម្មន
របម្មណ្ប៉ាុទណ្ណេះទនេះផង និងការសាដ ប់្ មទ៌េសនាអស់
កាលមួយរទំព្ផង ម្មន លអនកទងំឡាយែ៏្ ទរមើន នរណ្ឌ
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មួយអា្ទរលពណ៌្នានូវផលននទយកអនកឲ្យទរ្ើន "ថា
ម្មនផលប៉ាុទណ្ណេះ" បាន ? សូមបដីត្រពេះសម្មម សមពុេធ ក៏រពេះ
អងគពំុអា្នឹងពណ៌្នានូវផលនិសងសននបុគគលអនកឲ្យទន
ទរ្ើនទនាេះបានដែរ។ 

 សដំែងទរឿងនិទនននទេវបុត្តជាគរមប ់៩ កនុងវគគេីប ី
ក៏្បទ់ស្កដជីាសទងខបដត្ប៉ាុទណ្ណេះឯង។ 

************ 

(ចាកគម្ពីរម្ធុរសវាហិណី យកខវញ្ច ិតវគគ ប្របដោយសដម្េច 
ររះធម្មលិខិត លវី - ឯម្) 

ចម្លងរតួតរិនិតយដឡើងវញិដោយវរលកខណ៍ 


