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ចូឡនិកាសតូ្រ 

(លោកធាតុ(១) និង ចក្កវាល(២)) 

រាន ោះ រពោះអាននទដ៏មានអាយុ ចូលនៅាល់
រពោះមានរពោះភាគ លុោះចូលនៅដល់ន ើយក៏រាបថ្វវ យ
បងគរំពោះដ៏មានរពោះភាគ ន ើយអងគុយកនុងទីសមគួរ ។  

លុោះរពោះអាននទដ៏មានអាយុ អងគុយកនុងទីសមគួរ
ន ើយ ក៏រាបបងគទូំលសួរដូនចនោះថ្វ បពិរររពោះអងគដ៏
ចនរមើន ខញុ រំពោះអងគបានស្ដឋ ប់ចនំ ោះរពោះភក្រកតននរពោះដ៏
មានរពោះភាគ បានទទួលចនំ ោះរពោះភក្រកតននរពោះដ៏មាន

                                                           

(១). នោកធារុ  (--ធារ) ចរកវាល, ទ ំំនោកកនុងមណ្ឍ លចរក-
វាលមួយៗ ។  (២). ចរកវាល ( ន. ) [ ច័ក-រកៈ វា៉ាល, ច័ក-កៈវា៉ាល ] 
or ចកកវាឡ   ( ស.ំ, បា. ) នោកធារុ គឺភនជំាកពំពងព័ទធជុវំញិនន
ពិភពនោកទងំមូល (ម. ព. នោកធារុ ផង) ។ 
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រពោះភាគយ៉ា ងននោះថ្វ មាន លអាននទ ភិកខុ ន ម្ ោះអភិភូ(៣) 
ជាស្ដវករបស់រពោះពុទធសិខី សថិរនៅឯរព មនោក 
បានញុងំនោកធារុទងំ ១,០០០ ឲ្យដឹងចាស់ 
នោយសនំឡងបាន ។ បពិរររពោះអងគដ៏ចនរមើន ចុោះ 
រពោះដ៏មានរពោះភាគជាអរ នតសមាម សមពុទធ អាចញុងំ
នោកធារុ មានរបមាណ្ររឹមណាឲ្យដឹងចាស់ 
នោយសនំឡងបាន ។ 

រពោះពុទធរាស់របថ្វ មាន លអាននទ អភិភូន ោះជា
ស្ដវក ឯរពោះរថ្វគរទងំឡាយ មានអានុភាព 
របមាណ្មិនបាននទ ។  

                                                           
(៣). ចូរនមើលកនុងសុរតនតបិដក សយុំរតនិាយ សាថវគគ រព ម- 
សយុំរត អាយចនវគគ រព មបញ្ជកៈ អរុណ្វរីសូររ បិដកនលខ 
៣០ ទពំ័រ ៧១។ 
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រពោះអាននទដ៏មានអាយុ រាបបងគទូំលសួររពោះដ៏
មានរពោះភាគជាគរមប់ ២ ដង ដូនចនោះថ្វ បពិរររពោះអងគ
ដ៏ចនរមើន ខញុ រំពោះអងគបានស្ដឋ ប់ចនំ ោះរពោះភក្រកតរពោះដ៏
មានរពោះភាគយ៉ា ងននោះថ្វ មាន លអាននទ ភិកខុ ន ម្ ោះ  
អភិភូជាស្ដវករបស់រពោះពុទធសិខី សថិរនៅឯរព ម-
នោក ញុងំនោកធារុ ១,០០០ ឲ្យដឹងចាស់នោយ
សនំឡងបាន ។ បពិរររពោះអងគដ៏ចនរមើន ចុោះរពោះដ៏មាន
រពោះភាគជាអរ នតសមាម សមពុទធ អាចញុងំនោកធារុ
មានរបមាណ្ររឹមណា ឲ្យដឹងចាស់នោយសនំឡង
បាន ។  

រពោះពុទធរាស់របថ្វ មាន លអាននទ អភិភូន ោះជា
ស្ដវក ឯរពោះរថ្វគរទងំឡាយ មានអានុភាព
របមាណ្មិនបាននទ ។  
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រពោះអាននទដ៏មានអាយុ រាបបងគទូំលសួររពោះដ៏
មានរពោះភាគជាគរមប់ ៣ ដងដូនចនោះថ្វ បពិរររពោះអងគ
ដ៏ចនរមើន ខញុ រំពោះអងគបានស្ដឋ ប់ចនំ ោះរពោះភក្រកតរពោះមាន
រពោះភាគ បានទទួលចនំ ោះរពោះភក្រកតរពោះមានរពោះភាគ
យ៉ា ងននោះថ្វ មាន លអាននទ ភិកខុ ន ម្ ោះអភិភូ ជាស្ដវក
របស់រពោះពុទធសិខី សថិរនៅឯរព មនោកញុងំនោក-
ធារុ ១,០០០ ឲ្យដឹងចាស់នោយសនំឡងបាន ។ បពិររ
រពោះអងគដ៏ចនរមើន ចុោះរពោះដ៏មានរពោះភាគជាអរ នត-
សមាម សមពុទធ អាចញុងំនោកធារុ មានរបមាណ្ររឹម
ណា ឲ្យដឹងចាស់នោយសនំឡងបាន ។  

រពោះមានរពោះភាគរាស់ថ្វ សុតា លរ អាននទ 

សហសស ីចឡូនិកា លោកធារុ មាន លអាននទ 

នោកធារុរូច ១,០០០ អនកបានស្ដឋ ប់ន ើយ ។  
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រពោះអាននទទូលថ្វ បពិរររពោះដ៏មានរពោះភាគ 
ជាាលគួរនឹងសពមតងនរឿងន៎ុោះន ើយ ។ បពិរររពោះ
សុគរ ជាាលគួរនឹងសពមតងនរឿងន៎ុោះន ើយ នរ ោះថ្វ
រពោះដ៏មានរពោះភាគសពមតងធម៌ណា ភិកខុទងំឡាយ 
បានស្ដឋ ប់រពោះដ៏មានរពោះភាគន ើយ នឹងចទុំកនូវធម៌
ន ោះ ។  

រពោះមានរពោះភាគរាស់ថ្វ មាន លអាននទ នបើ
ដូនចន ោះ អនកចូរស្ដឋ ប់ ចូរនធវើទុកកនុងចិរតឲ្យរបនពចុោះ 
រថ្វគរនឹងសពមតងរបាប់ ។  

រពោះអាននទដ៏មានអាយុ បានទទួលស្ដឋ ប់រពោះដ៏
មានរពោះភាគថ្វ រពោះករុណារពោះអងគ ។ 

រពោះដ៏មានរពោះភាគរទង់រាស់ដូនចនោះថ្វ  
 យាវតា អាននទ ចនទិមសូរយិា បរហិរនតិ 

ទិសា ភនត ិ វលិចចា មាន លអាននទ រពោះចក្រនទនិងរពោះ
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អាទិរយដ៏រុងនរឿងនាចរនៅបភំលឺទិសទងំឡាយ បាន
ររឹមណា ររឹមនណាោះនោកកណំ្រ់ន ើយ សពមឋង
ន ើយថ្វជានោកធារុមួយ គឺចកកវាឡមួយ ។ 
ររូវកណំ្រ់យកនោកន ោះ ១,០០០ កនុងនោក

ពដលកណំ្រ់ ១,០០០ ដងន ោះ ៖ 
- សហសស ំចាទ ានំ មានរពោះចក្រនទ ១,០០០ 

-  សហសស ំសូរយិានំ  រពោះអាទិរយ ១,០០០  

- សហសស ំសិលនរុបព្វ រចជាន ំនសឋចភនសិំននរុ 

១,០០០  
- សហសស ំជមពទុីបាន ំជមពូទវីប ១,០០០ 

- សហសស ំអបរលោយាានំ អបរនាយន-

ទវីប ១,០០០  
- សហសស ំឧរតរកុរូន ំឧរឋរកុរុទវីប ១,០០០  
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- សហសស ំបុព្វ វលិទហានំ បុពវវនិទ ទវីប 

១,០០០  
- ចតាត ារ ិមហាសមុទទសហសានិ មហាស-

មុរទ ៤,០០០  
- ចតាត ារ ិមហាចជសហសានិ មហារាជ 

(នោកបាល) ៤,០០០  
- សហសស ំចារុមហាចជិកានំ ស្ដថ នចរុ-

មមហារាជិកៈ ១,០០០  
- សហសស ំតាវរិិំសានំ ស្ដថ នាវរតិងស ១,០០០ 

-  សហសស ំយាមានំ ស្ដថ នយមៈ ១,០០០  

- សហសស ំរុសិតាន ំស្ដថ នរុសិរ ១,០០០  

- សហសស ំនិមាម ានររីន ំស្ដថ ននិមាម នររី ១,០០០  
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- សហសស ំបរនិមមរិវសវរតីនំ ស្ដថ នបរនិមមិរ-

វសវរតី ១,០០០  
- សហសស ំត្ព្ហម លោកានំ រព មនោក 

១,០០០ ។  
មាន លអាននទ ននោះនៅថ្វ ស សសចូីឡនិា-

នោកធារុ (នោកធារុរូច) ។ មាន លអាននទ ារ
កណំ្រ់យ៉ា ងននោះ នៅថ្វ សហសសចីឡូនិកា-
លោកធាតុ  (នោកធារុរូចពដលមានចកកវាឡចនួំន 
១,០០០) ។  

ារកណំ្រ់ស សសចូីឡនិានោកធារុន ោះ
ចនួំន ១,០០០ មាន លអាននទ ននោះនៅថ្វ ទ្វិសហសស-ី
មជ្ឈមិកិាលោកធាតុ (នោកធារុកណាឋ លពដល
មានចកកវាឡចនួំន ១,០០០,០០០ = យកស សសចូីឡ-
និានស្ដកធារុ គុណ្នឹង ១,០០០) ។  
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ារកណំ្រ់ទវិស សសមីជឈមិិានោកធារុន ោះ
ចនួំន ១,០០០ ដង មាន លអាននទ ននោះនៅថ្វ  
តិសហសសមិហាសហសសលិោកធាតុ (នោក
ធារុធពំដលមានចកកវាឡចនួំន ១ ពសននាដិ) ។  

មាន លអាននទ ាលនបើរថ្វគររបាថ្វន គបបញុីងំ
រិស សសមិហាស សសនិោកធារុឲ្យដឹងចាស់នោយ
សនំឡងបាន ឬថ្វគបបរីបាថ្វន ដល់ររឹមណា ក៏បាន ។  

រពោះអាននទទូលថ្វ បពិរររពោះអងគដ៏ចនរមើន ចុោះ
រពោះដ៏មានរពោះភាគគបបញុីងំរិស សសមិហាស -
សសនិោកធារុ ឲ្យដឹងចាស់នោយសនំឡងបាន ឬថ្វ
គបបរីបាថ្វន ដល់ររឹមណា ក៏បាន នរើដូចនមឋច ?  

រពោះពុទធរាស់ថ្វ មាន លអាននទ កនុងនោកននោះ 
រថ្វគរផាយរសមីនៅាន់រិស សសមិហាស សស-ិ
នោកធារុ ាលណាពួកសរវទងំន ោះស្ដគ ល់ចាស់
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នូវពនលឺន ោះបាន កនុងាលន ោះ រថ្វគរគបបនីធវើនូវ
សនំឡងឲ្យគឹកកង ញុងំសនំឡងឲ្យោន់ឮ ។ មាន ល
អាននទ រថ្វគរគបបញុីងំរិស សសមិហាស សស-ិ
នោកធារុឲ្យដឹងចាស់នោយសនំឡងបាន ឬថ្វគបប ី
របាថ្វន ដល់ណាដ៏បាន យ៉ា ងននោះឯង ។  

ាលនបើរពោះដ៏មានរពោះភាគរទង់រាស់យ៉ា ង
ននោះន ើយ រពោះអាននទដ៏មានអាយុ បានរាបទូល
យ៉ា ងននោះថ្វ  

ឱ! ជាោភរបស់ខញុ រំពោះអងគន ើយ ខញុ រំពោះអងគ
ន ម្ ោះថ្វ បានលអន ើយ នរ ោះថ្វ រពោះស្ដស្ដឋ របស់ខញុ  ំ
រពោះអងគមានឫទធិនរចើនយ៉ា ងននោះ មានអានុភាពនរចើន
យ៉ា ងននោះ ។  
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ាលនបើរពោះអាននទដ៏មានអាយុ និយយយ៉ា ង
ននោះន ើយ រពោះឧទយិដ៏មានអាយុ ក៏និយយរបនឹង
រពោះអាននទដ៏មានអាយុដូនចនោះថ្វ  

មាន លអាវុនស្ដអាននទ របសិននបើរពោះស្ដស្ដឋ
របស់អនក មានឫទធិនរចើនយ៉ា ងននោះ មានអានុភាពនរចើន
យ៉ា ងននោះ នរើអនកនឹងបានអវីកនុងដនំណ្ើ រន៎ុោះ ។  

ាលនបើរពោះឧទយិដ៏មានអាយុនិយយយ៉ា ង
ននោះន ើយ រពោះដ៏មានរពោះភាគរទង់រាស់នឹងរពោះ  
ឧទយិដ៏មានអាយុដូនចនោះថ្វ  

មាន លឧទយិ អនកកុនិំយយយ៉ា ងននោះនឡើយ 
មាន លឧទយិ នបើអាននទមិនទន់របាសចករាគៈយ៉ា ង
ននោះ ន ើយគបបនីធវើមរណ្ាលនោយចិរតរជោះថ្វល ន ោះ 
អាននទគបបនីស្ដយនទវរជជសមបរត ិកនុងនទវនោក ៧ ដង 
នស្ដយមហារជជសមបរត ិកនុងជមពូទវីបននោះ ៧ ដង មាន ល
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ឧទយិ ពរថ្វអាននទនឹងបរនិិ វ ន កនុងអរតភាពជា 
បចចុបបននននោះ ។ 

ចប់ ចូឡនិាសូររ ។ 

(សុរតនតបិដក អងគុរតរនិាយ រិកនិបារ ទុរិយបណាា សក អាននទ
វគគ បិដកនលខ ៤១ ទពំ័រ ៣១២ ) 

ពនយលព់ាក្យ 

 កយថ្វ សហសសចីឡូនកិាលោកធាត ុគឺ

ជានោកធារុរូចពដលមានចកកវាឡចនួំន ១,០០០ ។ 
ស សសចូីឡនិានោកធារុននោះ ជាវស័ិយននរពោះ 
ស្ដវក័ទងំឡាយ ។ 

 កយថ្វ ទ្វ សិហសសមីជ្ឈមិកិាលោកធាត ុ 

បានដល់ នោកធារុពដលមានចកកវាឡ ១ ោន 
នរ ោះររូវគុណ្នោយចពំណ្កនន ន់កនុងចកកវាឡ 
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មួយ ន់ ។  នរ ោះថ្វ ស្ដថ នទីមានរបមាណ្ប៉ាុនណ្ាោះ 
រពោះរថ្វគរទងំឡាយរទង់សពមឋងគឺបនញ្ចញនូវរពោះ
រសមីអពីំសររីៈ កមាច រ់ភាពងងឹរអនធារ និងអាចនដើមប ី
ញុងំមនុសសនទវាទងំឡាយឲ្យបានឮរពោះសូរនសៀង
បាន ។ ឯតតលកន ពទុ្ធ ានំ ជាតិលកេ តតំ នាម  

ទ្សសិតំ ន ម្ ោះថ្វ ជារិនកខររបស់រពោះពុទធទងំឡាយ 

គឺនោកសពមឋងន ើយនោយចរកវាលប៉ាុនណ្ាោះ ។  ពិរ
ពមនន ើយ កនុងភពចុងនរាយននរពោះសពវញ្ដុ -
ន ធិសរវទងំឡាយ កនុងនថងពដលរពោះន ធិសរវចុោះ
ចកនទវនោក ាន់យកបដិសនធិកនុងគភ៌របស់រពោះ
មាា ១  កនុងនថងពដលរពោះន ធិសរវនចញចកគភ៌
របស់រពោះមាា ១ កនុងនថងពដលរពោះន ធិសរវយង
នចញស្ដងមហាភិននក្រសកមណ៍្ ១ កនុងនថងទងំឡាយ
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មាននថងពដលរពោះសមពុទធរទង់រាស់ដឹង ១ នថងពដលរពោះ
អងគរទង់សពមឋងធមមចកកបបវរតនសូររ ១ នថងពដលរទង់
ោក់រពោះជ ម យុសង្ខខ រ ១ និង នថងពដលរពោះអងគរលំរ់
ខនធបរនិិ វ ន ១ ស្ដថ នទីពដលជាចកកវាឡមានរបមាណ្ 
ប៉ាុនណ្ាោះ រពមងកនរមើកញប់ញ័រ ។ 

 កយថ្វ តសិហសសមិហាសហសស-ិ 

លោកធាត ុជានោកធារុធពំដលមានចកកវាឡចនួំន

មួយពសននាដិ ពរមរិរបស់គណ្កបុរតរិសសនរថរ
ន លថ្វ មានចកកវាឡចនួំនដប់ពសននាដិ ។  
តសិហសសមិហាសហសសលិោកធាត ុននោះឯង 

ន ម្ ោះថ្វ អាណានខរតរបស់រពោះពុទធទងំឡាយ ដូនចនោះ
ន ើយ កនុងនវោពដលរពោះសមាម សមពុទធរទង់សពមឋងរពោះ
បររិតទងំឡាយគឺ អាោ ដិយបររិត ឥសិគិលិបររិត  
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ធជគគបររិត ន ជឈងគបររិត ខនធបររិត នមារបររិត នមរតបររិត 
និង ររនបររិត រពមងផាយនៅដល់ចកកវាឡមាន
របមាណ្ប៉ាុនណ្ាោះ ។ 

តតថ ពទុ្ធ ានំ ិស យសលន នាម នតថិ កនុង

បណាឋ នោកធារុទងំន ោះ ន ម្ ោះថ្វ មិនពមនជា 
វស័ិយរបស់រពោះពុទធទងំឡាយ រពមងមិនមាន ។ 

(មនោរថបូរណី អដ្ឋកថា អង្គុត្តរនិកាយ ត្ិកនិបារ ទុរិយ- 
បណាា សក អាននទវគគ ចូឡនិកាសូត្ត្វណណោ) 
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ការបត្រៀរប ៀរសាវក្វិសយ័ និង ពុទ្ធវិសយ័ ៨ 
យ៉ា ង 

មាន លអាននទ អនកនិយយអវីយ៉ា ងននោះ ស្ដវក
ទងំឡាយរពមងាងំនៅញណ្នោយចនំ ោះ ពរ
រថ្វគរបនំពញបារមី ១០ ន ើយបានសនរមចសពវញ្ដុ -
រញ្ញដ ណ្ ពដលនរណាៗ នឹងរបមាណ្មិនបាន អនក
និយយយ៉ា ងននោះ (នរបៀបដូចជា) ៖ 

១ .នខសិខាយ បំសុ ំគលហត្វ ា មហាបថស យ- 

បំសុនា សទ្ធិិំ ឧបលមលនាត ា ស យយ  ហាក់បីដូចជាយក

ចុងរកចកចូកនូវធូលីដ៏រិចរួចមកនរបៀបនឹងគនំរមហា
របឹថពីដ៏ធ ំ។ 
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២ .ត្ឡចឆិទ្ទំ គលហត្វ ា ិននាត ាកាលសន  

ឧបលមលនាត ា ស យយ ហាក់បីដូចជាយករបនហាងនដើម

នាន រដ៏រូចមកនរបៀបនឹងអាាសពដលមិនមានទីបផុំរ។ 

៣ .ចាតកសកុណំ គលហត្វ ា ទ្ិយឌ្ឍលនជ្ន-

សតិលកន សុបណណរាលជ្ន ឧបលមលនាត ា ស យយ ហាក់

បីដូចជាយកសរវចចរដ៏រូចមកនរបៀបនឹងនសឋចរគុឌ
ពដលន ើរបាន ១៥០ នយជន៍ ។  

៤ .ហតថិលោណ្ឌ ាយ ឧទ្កំ គលហត្វ ា មហា-

គង្គ ាយ ឧបលមលនាត ា ស យយ ហាក់បីដូចជាយកទឹកកនុង

របនមាយដរំមីកនរបៀបនឹងទឹកកនុងទននលោះគង្ខគ ដ៏ធ ំ។ 

៥ .ចតុរតនិលក អាវាលេ ឧទ្កំ គលហត្វ ា  

សតតហិ សលរហិ ឧបលមលនាត ា ស យយ ហាក់បីដូចជា 
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យកទឹកកនុងរនដឋ របពវង ៤  រថ មកនរបៀបនឹងមហា-
ជាររសោះទងំ ៧(៤) ។ 

៦ .នាឡិលកាទ្នមតតោភិិំ មនសុស ំគលហត្វ ា  

ចកកសតតិរញ្ញ ា ឧបលមលនាត ា ស យយ ហាក់បីដូចជាយក

មនុសសពដលមានរនមលររឹមពរបាយមួយ ឡិមក
នរបៀបនឹងនសឋចចរកពរតិមហាធិរាជ ។ 

៧. បំសុបិោចកំ គលហត្វ ា សលកកន លទ្សរញ្ញ ា 

ឧបលមលនាត ា ស យយ ហាក់បីដូចជាយកបសុំបិស្ដច 

(បិស្ដចធូលី) មកនរបៀបនឹងនសឋចសកកនទវរាជ ។ 

                                                           
(៤). មហាជាររសោះទងំ ៧ គឺ អន ររតៈ ១ កណ្ាមុណ្ឍ ៈ ១ រថ- 
ាលៈ ១ ឆនទនតៈ ១ កុណាលៈ ១ មណាឍ កិនី  ១ សី បារៈ ១ ។ 
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៨ .ខលជាជ ាបនកបបភំ គលហត្វ ា សូរ យយបបភាយ 

ឧបលមលនាត ា  ស យយ ហាក់បីដូចជាយកពនលឺអពិំលអពំពក

ដ៏រូច មកនរបៀបនឹងពនលឺរពោះអាទិរយ ។ 

 នរ ោះវស័ិយរបស់ស្ដវកទងំឡាយជាចពំណ្ក
មួយ ឯពុទធវស័ិយជាចពំណ្កមួយ, ធម៌ជានាចររបស់
ស្ដវកទងំឡាយជាចពំណ្កមួយ ឯធម៌ជានាចររបស់
រពោះពុទធទងំឡាយជាចពំណ្កមួយ, កមាល ងំរបស់ស្ដវក
ទងំឡាយជាចពំណ្កមួយ ឯកមាល ងំរបស់រពោះពុទធ
ទងំឡាយជាចពំណ្កមួយ ។  

(មន រថបូរណី្ អដឌកថ្វ សុរតនតបិដក អងគុរតរនិាយ រិកនិបារ 
ទុរិយបណាា សក  អាននទវគគ ចូឡនិាសូររពណ៌្  ) 
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បោក្ធារុ និង ចត្ក្វាល 

 ពាក្យថា លោកធាតុ មានន័យថា ចត្កវាល, 
ទំហនំោកកនុង្មណឌលចត្កវាលនីមួយៗ ។ 

 ពាក្យថា ចក្កវាល ឬ ចកកវាឡ មានន័យថា 
មានអាការៈមូលដ្ូចកង្់រថ នោកនពាលសំនៅដ្ល់ 
ស្ថ្នទីដ្៏ធំមួយ មានរាង្មូល ដដ្លមានភ្នចំកកវាឡ ជា
កំដែង្នោមែ័ទធជ វិំញ ។ 

  កយថ្វ នោកធារុមួយ មានន័យ ៣ យ៉ា ង គឺ  

១. លោកធាតុមយួ សំលៅដល់ ចកកវាឡ 
១ ដចូសាធកៈកនុ ងសកូ្តថា  

នបើរពោះមានរពោះភាគ របាថ្វន នឹងនឃើញ គបប ី
នឃើញនោកធារុមួយខលោះ (ឯកមប ិលោកធាតុំ  
បលសសយយ ) នឃើញនោកធារុពីរខលោះ នឃើញនោក-
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ធារុ ៣ ខលោះ នឃើញនោកធារុ ៤ ខលោះ នឃើញនោក-
ធារុ ៥ ខលោះ នឃើញនោកធារុ ១០ ខលោះ នឃើញនោក-
ធារុ ២០ ខលោះ នឃើញនោកធារុ ៣០ ខលោះ នឃើញនោក-
ធារុ ៤០ ខលោះ នឃើញនោកធារុ ៥០ ខលោះ នឃើញនោក-
ធារុយ៉ា ងរូច ១  ន់ខលោះ នឃើញនោកធារុជាកណាត ល
មួយ ន់ពីរជាន់ខលោះ (១ ០០០ x ១ ០០០ = ១ ០០០ 
០០០) នឃើញនោកធារុជាកណាត លមួយ ន់បីជាន់
ខលោះ (១ ០០០ x ១ ០០០ x ១ ០០០ = ១ ០០០ ០០០ 
០០០) ន ម្ ោះថ្វ ទរនឃើញមហាស សសនីោកធារុ
ខលោះ ។ (ខុទទក. មហានិនទទស រុវដកនិនទទស) 

ឯកមប ិលោកធាតុ ំបលសសយាត ិឯកំ  

ចកកវាឡំ ឱលោលកយយ។ 
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 កយថ្វ គបបនីឃើញនូវនោកធារុសូមប ី១ បាន
ដល់ គបបនីមើលនឃើញនូវចកកវាឡ ១ ។ (សទធមមបបនជាជ - 
រិា មហានិនទទស-អដឌកថ្វ) 

២ .លោកធាតុមយួ សំលៅដល់ ចកកវាឡ 
១ ពាន់ ដចូសាធកៈកនុ ងសកូ្តថា  

ឯកំ សមយំ ភគវា សលកេសុ វហិររិ 

កបិលវរថសុមិិំ មហាវលន មហតា ភិកខ ុសលងេន 

សទ្ិិំ បញ្ច មលរតហិ ភកិខ ុសលរហិ សលព្វ លហវ  

អរហលនតហិ ទសហិ ច លោកធារូហិ លទវតា 

លយភលុយេន សននបិរតិា លហានតិ ភគវនតំ  

ទសសាយ ភិកខ ុសងេញ្ច ។ 

សម័យមួយ រពោះមានរពោះភាគ រទង់គង់នៅកនុង
មហាវន័ ជិររកុងកបិលវរថុ  កនុងសកកជនបទ រពម
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នោយភិកខុសងឃនរចើនចនួំន ៥០០ រូប សុទធពរជារពោះ
អរ នតទងំអស់ ។ នទវាទងំឡាយ ក៏មកអពីំនោក-
ធារុទងំ ១០ របជុាំន ជានរចើន នដើមបនីឃើញនូវរពោះមាន
រពោះភាគនិងភិកខុសងឃ ។ (សុរតនតបិដក ទីឃនិាយ 
មហាវគគ មហាសមយសូររ បិដកនលខ ១៧ ទពំរ័ 
១៦៨) 

ទសសហសសចកេវាឡញ្ហិ ឥធ ទស-

លោកធារុលយារិ អធិលបេតា។ លរន វុរតំ  

‘‘ទសហិ ច លោកធារូហិ លទវតា លយភលុយេន 

សននិបរិតា លហានត’ី’រិ។ 

ចរកវាឡមួយមឺុន នោកអធិបាយថ្វ ១០ 
នោកធារុ កនុងទីននោះ ។ នរ ោះន រុន ោះ នោកនទើប
ន លថ្វ នទវាមកអពីំ ១០ នោកធារុ នោយនរចើន
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ជាអនកចូលរួមរបជុនំ ើយ ។ (សុមងគលវោិសិនី 
អដឌកថ្វ សុរតនតបិដក មហាវគគ ររងម់ហាសមយសូររ) 

៣. លោកធាតុមយួ សំលៅដល់ ចកកវាឡ 
១ មុ៉ឺន ដចូសាធកៈកនុ ងសកូ្តថា  

អដ្ឋ ានលមរំ អនវកាលសា យំ ឯកិសា 

លោកធារុយា លទវ  អរហលាត ា សមាម ាសមពទ្ុ្ា  

អបុព្វ ំ អចរមិំ ឧបេលជេយេុំ លនរំ ឋានំ វជិេរីរិ  

បជាារិ ឋានញ្ច  លោ ឯរំ វជិេរិ យំ ឯកិសា 

លោកធារុយា ឯលកា អរហំ សមាម ាសមពលុទ្្ា 

ឧបេលជេយេ ឋានលមរំ វជិេរីរិ បជាារ។ិ 

ដឹងចាស់ថ្វ ារណ៍្ន៎ុោះឥរន រុ ឥរបចច័យនទ 
ររង់ពដលរពោះអរ នតសមាម សមពុទធពីររពោះអងគ នកើរ
នឡើងមិនមុន មិននរាយ កនុងនោកធារុមួយ ារណ៍្
ន៎ុោះមិនសមន រុនទ ។ ទងំដឹងចាស់ថ្វ ារណ៍្ន៎ុោះ
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នទើបររូវទនំង ររង់ពដលរពោះអរ នតសមាម សមពុទធមួយ
រពោះអងគ នកើរនឡើងកនុងនោកធារុមួយ ារណ៍្ន៎ុោះនទើប
សមន រុ ។ (មជឈមិ. ឧបរ.ិ ព ុធារុកសូររ ២៦/
៣១១) 

ឯកសិា លោកធាតនុត ិទ្សសហ

សសិលោកធាតុន។  

 កយថ្វ នោកធារុមួយ បានដល់ នោកធារុ 
១ មឺុន ។ (បបញ្ច សូទនី អដឌកថ្វ សុនតនតបិដក មជឈមិ
និាយ ឧបរបិណាា សក) 
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ឯក្សារបយង 

- សុរតនតបិដក អងគុរតរនិាយ រិកនិបារ ទុរិយបណាា
សក អាននទវគគ បិដកនលខ ៤១ ទពំ័រ ៣១២ 

- មនោរថបូរណី អដ្ឋកថា អង្គុត្តរនិកាយ ត្ិកនិបារ 
ទុរិយបណាា សក អាននទវគគ ចូឡនិកាសូត្ត្ 

- (ខុទទកនិាយ មហានិនទទស រុវដកនិនទទស) 
- (សទធមមបបនជាជ រិា មហានិនទទស-អដឌកថ្វ) 
- (សុរតនតបិដក ទីឃនិាយ មហាវគគ មហាសមយ-
សូររ បិដកនលខ ១៧ ទពំ័រ ១៦៨) 

- (សុមងគលវោិសិនី អដឌកថ្វ សុរតនតបិដក មហាវគគ 
ររង់មហាសមយសូររ) 

- (មជឈមិនិាយ ឧបរបិណាា សក ព ុធារុកសូររ 
២៦/៣១១) 

- វច នុរកមពខមរ សនមឋចរពោះសងឃរាជ នជារញ្ញដ -
នណា ជួន ណារ 



 

 
ម្នា លអាននទ ព្រះចន្រនទ និងព្រះអាទិត្យដ៏ ញងរ ឿង 

រោច រៅបុំភ្លឺទិសទ ុំងឡាយ បានព្ត្ឹមណា  

ព្ត្ឹមរ ះ រោកកុំណត្់រ ើយ សម្មែងរ ើយ

ថាជារោកធាត្ញមួយ គឺចកកវាឡមួយ ។  


