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ពុទ្ធបបវត្តិសេងខប 
 រពះពុទធមានរពះនាមថា រពះសទធតថ ជាបុគ្គលរបសសើរបផុំតក្នុងសោក្។ 
បិតារពះនាម សុសធធ ទនៈ, មាតារពះនាម សិរមិហាមយា, រពះនគ្រស ម្ ះ ក្បិ-
លពសតុ, សពវថ្ថងជារបសទសសនប៉ល បបក្សេញពីឥណ្ឌា , របសូតសៅថ្ថង សុរក្ ១៥ 
សក្ើត បែវសិាែ ឆ្ន  ំេ, រតកូ្លជាក្សរត សក្យវងស តណំពីរពះបទ ក្កា ក្រាជ បអូន
រួមបតិារពះនាម រពះននទ មាតាសផសងគ្នន  រពះជនម ១៦ រពះវសា មានអគ្គមសេសី 
រពះនាម ពិមាព យសសាធរា រពះជនម ២៩ រពះវសា រាេុលជាបុរតរបសូត និង 
រទងស់េញសាងផនួសរពះជនម ២៩ រពះវសា            រតាស់ជារពះពុទធរពះជនម ៣៥ រពះ
វសា រពះនាមថា សមណៈសគ្នតម ។ 

ស្តោនទ្ីគង់ចំរពះវសា ១៩ កែនលង៖ 
១-ឥសិបតនមិគ្ធយវន័, ២-៤ វតតសវឡុវន័, ៥-កូ្ដាគ្នរសាោមហាវន័, 
៦-មកុ្ដបព៌តបដនមគ្ធៈ, ៧-ឋានតាវតតិងស, ៨-សភសក្ឡាវន័ ភគ្គរាជ-
ជនបទ, ៩-សោសិតារាម, ១០-ថ្រពបលិសលយយ ១១-ដងបរពជិតរសុក្
សាោសលយយក្ៈ, ១២-សរក្កមសដើមសតត ជិតរសុក្សវរញ្ជជ , ១៣-ចាលិក្បពត៌, 
១៤-វតតសជតពន ១៥- វតតនិសរគ្នធារាម, ១៦-រសុក្អាឡវ,ី ១៧-វតតសវឡុវន័
១៨-១៩-ចាលិក្បពត៌  ២០- សវឡុវន័, ២១-៤៤ វតតសជតពន, ៤៥- រសុក្
សវឡុវរគ្នម ។ 
 រពះជនម ៨០ រពះវសា ដាក់្រពះជនាម យុ និងបរពិ្វវ នក្នុងនគ្រ
កុ្សិនារា សៅថ្ថងអង្គគ រ ១៥ សក្ើត បែវសិាែ ឆ្ន មំាញ់ ក្នុងសវោជិតភល ឺ ។ 
រទង់របតិសាា នរពះពុទធសាសនា ៥.០០០ រពះវសា រេូតសរៀងមក្ ។ 

  



 

 
ឯវំ អចិនតិយា ពុទ្ទោ ពុទ្ធធម្មោ អចិនតិយា អចិនតិេយសុ 

បសន្ធោនំ វិបាេោ េោត្ិ អចិនតិេយា។  

រពោះពុទធទំងឡាយ រឺជាអេិនតិយបុរគល(បុរគលងដលមិនអាេ 
រិតដល់) រពោះ្ម៌ទំងឡាយ រឺជាអេិនតិយ្ម៌   បុរគលងដលមានរសេក្តី 
រជោះថ្លល េំរ ោះបុរគលងដលជាអេិនតិយៈ ផលរងមងបានមក្ជាអេិនតិយៈ
ផលងដរ ។ 



                                            អារមភកថា               ក្ 
រសៀវរៅរ ម្ ោះ បុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ រនោះ ខញុំររៀបររៀងរឡើង រឺ 

រដើមបីបានជារតិសរមាប់ោស់រតខនខលួន ង កំុ្ឲ្យមានរសេក្តីរ្វសរបងៃស 
របមាទ រៃើយរៅរ្វើអំរពើបាប, មយ៉ែងរទៀត នឹងបានជារតិសរមាប់បុរគល
ងដលបានអានរសៀវរៅរនោះ ឲ្យរ ើញថ្ល អំរពើបាបងដលរយើងបានរ្វើរៃើយ 
រយើងរតវូងតទទួលមិនអាេររេផុតបានរឡើយ សមដូេរពោះោថ្លរពោះអងគ
សងមតងថ្ល ន អនតលិរក្ខ, ន សមុទទមរជឈ ន បពវតានំ វវិរ ំបវសំី, ន វជិជតី រសា 

ជរតិបបរទរសា, យរតដឋិរតា មុរេចយយ បាបក្មាម   បុរគលណាបានរ្វើបាបក្មម
ទុក្រៃើយ រទោះេូលរៅដល់ពធដ៏អាកាស ក្នុងក្ណាត លសមុរទ កាន់េរនាល ោះ
ភនំទំងឡាយ ក៏្មិនរបបីរេួចាក្ក្មម ររ ោះរបរទសរៅរលើងផនដីងដលបុរគល
រស់រៅរៃើយ របបីរេួចាក្បាបក្មមរនាោះ មិនងដលមានរឡើយ។ មួយរទៀត
ថ្ល នតថិ ក្មមំ  សមំ  ពលំ  ក្មាល ំងអវីរសមើរោយក្មមមិនមានរឡើយ។ ពុទធភាសិត
រលើក្មក្មានរបមាណ្ប៉ែុរណ្ណោះ ស-បញជ ក់្ឲ្យរ ើញថ្លអំរពើបាបងដរយើងរ្វើ 
រៃើយ រយើងរតូវងតទទួល។ សូមបីរពោះពុទធជាអរគបុរគលដ៏របរសើរអស់មនុសស 
និងរទវតាទំងឡាយ ក៏្រពោះអងគមិនអាេររេផុតអំពីបាបក្មមបានងដរ។ ររ ោះ 
រៃតុរនាោះ បុរគលងដលជាអនក្េង់បានរសេក្តីសុខក្នុងបេចុបបនន បររោក្ និង
រៃូតដល់រពោះនិ វ នរនាោះ េូររវៀរចាក្នូវអំរពើបាប ឲ្យដូេជាបុរគលរតូវការ
រស់រៅ រៃើយរវៀរចាក្ថ្លន ំពិស, េូររវៀរចាក្អំរពើបាប ឲ្យដូេជាបុរគលងដល
មានរជើងោងសាា តរៃើយ រវៀរចាក្ភក់្, េូររវៀរចាក្អំរពើបាប ឲ្យដូេបុរគល
ងដលមានរទពយររេើន រវៀរចាក្នូវផលូវងដលមានពួក្រចារ កាេសាហាវ ដូរចាន ោះ 

និងេូរជាអនក្ររតក្អររកី្រាយរៅក្នុងរសេក្តីលា អំរពើលា  ររ ោះបុរគលងដល
បានរ្វើលាទុក្រៃើយ រងមងរកី្រាយសបាយក្នុងរោក្ទំងពីរ រឺរោក្រនោះ ១ 
រោក្ខាងមុខ ១ រោយបានរ ើញអំរពើលា ងដលខលួនរ្វើទុក្រៃើយ។  

សូមអនុេម្ទ្ន្ េសចកតីលអ !!! 
វត្តនិេរោធវ័ន គលទ់្ទ្ឹង 

ហថ្ង ៨ រក្ើត ងខអសសុជ ោន ំមាញ់ បញ្ចសក្ ព.ស. ២៥៥៧ 
ភិកខុ សីលបបេ្ញោ ៃឆ សុផលលី  



 

             bBa¢Imatika             ខ 

មាតិកា                      បុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ        ទំព័រ 

 អារមភក្ថ្ល  >>>>  >>>>  >>>>.  >>>> >>>>>  >>>..  >>>> >>>> >>>..> >>>..> >>>>. >>>>>  ក្  

 បុពវក្មមទី ១ ការរ្វើទុក្ារកិ្រយិា ....... ៣ 
 បុពវក្មមទី ២ ការរ លរទស ...... ១៣ 
 បុពវក្មមទី ៣ ការរជររបរទេ ....... ៤៩ 
 បុពវក្មមទី ៤ ការរ លរចាទ ....... ៥៤ 

 បុពវក្មមទី ៥ ការរតូវថ្មទងគិេ ....... ៦០ 
 បុពវក្មមទី ៦ ការរសាយទុក្ខរវទនាអំពីអំងបងថ្ម .. ៦៨ 
 បុពវក្មមទី ៧ ការងលងដំរនីាឡារិរ ី..... ៧១ 
 បុពវក្មមទី ៨ ការវោះកាត់រោយសស្រ្សាត  .... ៧៥ 
 បុពវក្មមទី ៩ ការឈឺរពោះសីសៈ  ...... ៧៨ 
 បុពវក្មមទី ១០ ការោន់បាយរក្ៃម ..... ១១៨ 
 បុពវក្មមទី ១១ ការឈឺចាប់រតង់ខនង ..... ១២២ 
 បុពវក្មមទី ១២ ការេុោះរពោះរោៃិត ..... ១២៥ 
 បុពវក្មមទី ១៣ ការមិនបានរសាយទឹក្តាមរពោះទ័យ ១២៨ 
 បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ ខាងកុ្សល .... ១៣៧ 
 បុពវក្មមទី ១ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល .. ១៤៣ 
 បុពវក្មមទី ២ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សលស . ១៤៦ 
 បុពវក្មមទី ៣ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល .. ១៤៨ 



                                  បុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ            ខ 
មាតិកា                                            ទំព័រ  

 បុពវក្មមទី ៤ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល .. ១៥១ 

  បុពវក្មមទី ៥ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល .. ១៥៣ 
 បុពវក្មមទី ៦ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល .. ១៥៥ 
 បុពវក្មមទី ៧ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល .. ១៥៧ 
 បុពវក្មមទី ៨ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៦០ 
 បុបុពវក្មមទី ៩ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  . ១៦៣ 
 បុពវក្មមទី ១០ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  . ១៦៦ 
 បុពវក្មមទី ១១ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  . ១៦៨ 
 បុពវក្មមទី ១២ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  . ១៧១ 
 បុពវក្មមទី ១៣ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  . ១៧៤ 
 បុញ្ដក្មមទី ១៤ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៧៦ 
 បុពវក្មមទី ១៥ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៧៩ 
 បុពវក្មមទី ១៦ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៨១ 
 បុពវក្មមទី ១៧ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៨៤ 
 បុពវក្មមទី ១៨ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៨៦ 
 បុពវក្មមទី ១៩ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៨៩ 
 បុពវក្មមទី ២០ របស់រពោះសមាម សមពុទធ ខាងកុ្សល  .. ១៩២ 
 អនុពយញជ នៈ ៨០  .......... ១៩៧ 
 មងគល ១០៨   ........... ១០៤ 
 រមពីរជាឧបក្រណ៍្ក្នុងការររៀបររៀងរសៀវរៅរនោះ  .............. ២១១ 



 

 

សូមពុទ្ធបរិស័ទ្         

សិកាបុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ 
និយាយអំពី 

១-  បុពវកមមខាងអកុសល 
២- បុពវកមមខាងកុសល 

   



  

 

  

នេម្ ត្សស ភគវេោ អរហេោ សម្មោសមពុទ្ធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

  
សៅក្នុងគ្មពរីអបធន រពះសោក្នាយក្ មានរពះភិក្ខុសងឃ

សចាមសរាម រទង់គ្ង់សលើថ្ផទថ្នថម ជាទីរកី្រាយជតិរសះអសនាតតត រុង
សរឿងសដាយរតនៈសផសងៗ ក្នុងេសនាល ះថ្នថ្រព មានក្លិនផ្កា សផសងៗ រទង់ 
ពាក្រនូវបុពវក្មមរបស់រពះអងគក្នុងទីសនាះថា ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ 

អនក្ធងំឡាយ   េូរសាត ប់នូវអសំពើរបស់តថាគ្តបដលបនសធវើទុក្សេើយ 
(មាន ១៣ របក្ករ) ដូេតសៅសនះ ៖ 

បុពវកមមទ្ី ១ ោរេធវើទ្ុកករកិរិយា 

បុពវកមមទ្ី ២ ោរេោលេទ្សមួលបង្កោច់ 
បុពវកមមទ្ី ៣ ោរេជររបេទ្ច 
បុពវកមមទ្ី ៤ ោរេោលេចទ្ 
បុពវកមមទ្ី ៥ ោររត្ូវថ្មទ្ងគិច 
បុពវកមមទ្ី ៦ ោរេស្យទ្ុកខេវទ្ន្អំពីអំែបងថ្ម 
បុពវកមមទ្ី ៧ ោរែលងដំរីន្ឡាគិរី 
បុពវកមមទ្ី ៨ ោររត្ូវវះោត្់េោយសស្រស្ណោ 
បុពវកមមទ្ី ៩ ោរឈឺរពះសីសៈ 
បុពវកមមទ្ី ១០ ោរឆាន់បាយរកហម 
បុពវកមមទ្ី ១១ ោរឈឺចប់រត្ង់ខ្នង 
បុពវកមមទ្ី ១២ ោរចុះរពះេោហិត្ 
បុពវកមមទ្ី  ១៣  ោរមិនបានេស្យទ្ឹកោមរពះទ្័យ។ 

ធងំអស់សនះ  ជាផលថ្នអកុ្សលក្មមរបស់រពះពុទធ បដលរពះអងគ
បនសាងសេើយ ក្កលសៅជាមនុសសសាមញ្ដធមមតា ។          



 

  

 

 

-ោរត្ីែវង េំរ ោះងតអនក្ងដលភាញ ក់្រលឹក្ (អនក្រដក្មិនលក់្), 
-េយាជន៍ែវង េំរ ោះងតអនក្រនខយៃត់,  
-សងារវដតែវង េំរ ោះងតបុរគល ល មិនដឹងេាស់នូវរពោះ 
 សទធមម ។   
(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ អញ្ដតរបុរស, បដិក្សលែ ៥២) 

 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                       
 

>បណ្ឌត បញ្ជា ធងំអស់សនះ មានអធិបាយដូេតសៅ៖  
បុពវកមមទ្ី ១ ោរេធវើទ្ុកករកិរិយា 
បញ្ជា ទី ១ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករសធវើទុក្ារក្រិយិាអស់ ៦ វសា ស ម្ ះថា េធវើទ្ុកករកិរិយា។ 
បនឮថា         ក្នុងក្កលថ្នសាសនារពះសមាម សមពុទធជាមាច ស់ រទង់ 

រពះនាមថា ក្សសបៈ រតាស់ដឹងក្នុងសោក្ ក្កលសនាះរពះបរមសព្វ-    
ធិសតវ សក្ើតជារព្វេមណ៍មាណពមាន ក់្  ស ម្ ះថា       សជាតបិល      សដាយ  
ែលួនមានជាតជិារព្វេមណ៍ សទើបមិនមានសសេក្តរីជះថាល សៅក្នុងរពះ    
សាសនា សេើយក៏្បនសព្វលព្វក្យឲ្យរពះពុទធអងគថា ោររោស់
ដឹងរបស់សមណៈរត្េង្លេនះ  នឹងម្នមកអំពីណា ោរបាន
រោស់ដឹង គឺោរបស់ែដលេគបានមកេោយករមៃរកែលង។ 
សរព្វះវបិក្ថ្នក្មមសនាះ  នរក្  សរបត តរិចាឆ ន អសុរក្កយ អស់ជាសរេើន 
រយជាត,ិ (សរក្កយមក្  រពះអងគក៏្បនតាងំេតិតរបថាន ជារពះពុទធ មាន 
ក្ករែិតែបំសំពញបុណយបរម ី ជាេូរបេ  រេូតដល់បនទទួលក្ករ
ពាក្រអពីំរពះពុទធធងំ ២៨ រពះអងគ មានរពះពុទធរពះនាម  ទីបងារ
ជាសដើមថា  ក្នុងថ្ថងអនាគ្តនឹងបនរតាស់ដឹងជារពះពុទធមួយរពះអងគ 
រពះនាមថាសគ្នតម  ក្នុងក្កលថ្នមនុសសមានអាយុ ១០០  ឆ្ន  ំសាល ប់។ 
រពះបរមសព្វធសិតវ រតូវធាល ក់្សៅសសាយទុក្ខ សៅក្នុងអបយភូមិ មាន 



                                បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ 
 

១/ នទី រឺសទឹង ។ 

  

រពះអងគបនបសំពញបុណយបរមី មានធនជាសដើម សេើយក៏្បនវលិ
សក្ើតវលិសាល ប់សៅក្នុងសទវសោក្ និងមនុសសសោក្ លុះដល់ក្សំណើ ត
ជារពះសវសសនតរសនះ រទង់ក៏្បនបសំពញធនបរមីជាសរេើន លុះ
សសាយទីវងគតពីជាតិជារពះសវសសនតរសនាះសេើយ ក៏្បនសៅសក្ើតសៅ
ឋានតុសិត ។ សរក្កយមក្សដាយក្ករទូលអារាធនារបស់ពួក្សទវតា 
សទើបបនេុតិចាក្ក្សំណើ តជាសទវតា បដិសនធិសៅក្នុងសក្យរតកូ្ល 
សដាយរពះបរមចីាស់ក្កល  រទង់បនលះបង់រាជសមបតតិសៅក្នុងសក្-
លជមពូទវីប សេើយក្កត់រពះសក្សា(សក់្) ឲ្យមានេុងសសមើគ្នន សដាយរពះ 
ែន័បដលបនសសមលៀងទុក្យ៉ាងលអ រតង់សននរសទឹងអសនាមានទី(១) 
សេើយទទួលបរកិ្កខ រ ៨ របក្ករ បដលរពះរពេមនាមំក្ថាវ យសេើយ 
សដាយសារញាណទសសនៈ គ្រឺពះសព្វធិញាណមិនធន់ចាស់ក្កល  

សទើបសធវើឲ្យ រពះអងគមិនដឹងផលូ វសដើមបរីតាស់ដឹងជារពះពុទធ សដាយក្ករ
សធវើទុក្ារក្រិយិា បដលមានរពះវរក្កយដូេជាសរបត មិនមានសាេ់ 
និង្ម សល់បតនអឹង បសបក្  សរថ្ស សដាយអណំ្ឌេក្ករបរសិោគ្
អាហារបតមតង ជាអនក្សៅមាន ក់្ឯង និមនតសៅផលូ វមួយមាន ក់្ឯង អងគុយ
បតមាន ក់្ឯង បសំពញទុក្ារក្រិយិាមហាបធាន (សសេក្តពីាយាមខ្ល ងំ) 
សដាយន័យ ដូេសព្វលសេើយសៅក្នុងបធានសូរតសនាះថា មាន លភកិ្ខុ



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                       
 

ធងំឡាយ តថាគ្តបនរតាស់ដងឹនូវធម៌ ២ របក្ករ គ្សឺសេក្តមីនិ  
សសនាត សក្នុងកុ្សលធម៌ធងំឡាយ ១ សសេក្តមីនិរួញរាក្នុងពាយាម 
១។ មាន លភិក្ខុធងំឡាយ តថាគ្តផគងទុក្នូវសសេក្តីមិនរួញរាថា 
បសបក្ សរថ្ស នអឹង  សូមឲ្យសល់សៅេុះ សាេ់នឹង្មក្នុងសររីៈ េូរ
េួតបេងសៅេុះ គុ្ណវសិសសណ្ឌបដលបុគ្គលគួ្របនដល់ សដាយ
ក្មាល ងំរបស់បុរស សដាយពាយាមរបស់បុរស សដាយសសេក្តរីបឹង
បរបងរបស់បុរស (សបើ)មិនធន់បនដល់នូវគុ្ណវសិសសសនាះសទ  

នឹងមិនបញ្ឈប់នូវសសេក្តីពាយាមសៅវញិសឡើយ មាន លភិក្ខុ
ធងំឡាយ សព្វធិញ្ជដ ណថ្នតថាគ្តបនសសរមេសេើយ សដាយ
សសេក្តីមិនរបមាទ ធម៌ជាសរគ្ឿងសក្សមចាក្សយាគ្ៈដ៏របសសើរ ក៏្
តថាគ្តបនសសរមេសដាយសសេក្តមីិនរបមាទបដរ ។ មាន លភកិ្ខុធងំ
ឡាយ សបើអនក្ធងំឡាយ គ្បបផីគងទុក្នូវសសេក្តីមិនរួញរាថា  បសបក្ 

សរថ្ស នអឹង សូមឲ្យសល់សៅេុះ សាេ់នឹង្មក្នុងសររីៈ េូរេួត
បេងសៅេុះ គុ្ណវសិសសណ្ឌបដលបុគ្គលគួ្របនដល់ សដាយ
ក្មាល ងំរបស់បុរស  សដាយពាយាមរបស់បុរស សដាយសសេក្តរីបឹង
បរបងរបស់បុរស  (សបើ)មិនធន់បនដល់នូវគុ្ណវសិសសសនាះសទ 
នឹងមិន បញ្ឈប់នូវសសេក្តីពាយាមសៅវញិសឡើយ  មាន លភិក្ខុ    
ធងំឡាយ   ពួក្កុ្លបុរតសេញចាក្ផទះេូលក្កន់ផនួសសដាយរបថ្ព 
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សដើមបរីបសយាជន៍ដល់អនុតតរធម៌ណ្ឌ សូមបអីនក្ធងំឡាយក៏្បន   
សធវើឲ្យជាក់្េាស់នូវអនុតតរធម៌សនាះ ជាទីបផុំតថ្នរពេមេរយិធម៌
សដាយរបជាញ ដ៏ឧតតមសដាយែលួនឯង ក្នុងបេចុបបននសនះ សដាយក្កលមនិ
យូរសឡើយ ។ មាន លភិក្ខុធងំឡាយ  សរព្វះសេតុសនាះ អនក្ធងំឡាយ    
គ្បបសិីក្ាក្នុងសាសនាសនះយ៉ាងសនះេុះថា  សយើងធងំឡាយនឹង
ផគងទុក្នូវសសេក្តីមនិរួញរាថា  បសបក្ សរថ្ស នអងឹ សូមឲ្យសល់សៅ
េុះ សាេ់នឹង្មក្នុងសររីៈ េូរេួតបេងសៅេុះ គុ្ណវសិសស
ណ្ឌបដលបុគ្គលគួ្របនដល់ សដាយក្មាល ងំរបស់បុរស សដាយ
ពាយាមរបស់បុរស សដាយសសេក្តរីបឹងបរបងរបស់បុរស                       (សបើ)មិន
ធន់បនដល់នូវគុ្ណវសិសសសនាះសទ  នឹងមិនបញ្ឈប់នូវសសេក្តី
ពាយាមសៅវញិសឡើយ  មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ អនក្ធងំឡាយគួ្រ
សិក្ាយ៉ាងសនះ) ក្នុងឧរុសវោរបសទសអស់ ៦ រពះវសា។ សរក្កយ
មក្ រពះអងគក៏្បននឹក្ដល់ក្ករសធវើទុក្ារក្រិយិាសនះថា មិនបមនជា     
ផលូ វបនក្កររតាស់ដឹង សទើបរតឡប់សសាយអាហារវញិសៅក្នុងរសុក្ 
និគ្ម និងរាជធានី សធវើឲ្យរទង់មានរពះឥន្រនទីយ៍ផូរផងថាល  មានរពះ
មហាបុរសិលក្ខណៈ ៣២ របក្ករ គ្៖ឺ  

១-មហាបុរសមានថ្ផទរពះបទរបតិសាថ នលអ គ្ឺមានថ្ផទរពះបទ
ធងំគូ្រាបសសមើសពវអសនលើ   
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២- រតង់ថ្ផទរពះបទធងំគូ្ ខ្ងសរក្កយរបស់មហាបុរស មាន 
រូបេរក្សក្ើតសឡើង របក្បសដាយែនងក្ង់នឹងដុ ំរពមធងំក្ក ំ១០០០  
មានេសនាល ះសសមើគ្នន រគ្ប់អសនលើ  

៣- មានរពះបិណាិ  គ្បឺក្ងបវង 
៤-មានរពះអងគុលី គ្រឺមាមរពះេសត នឹងរមាមរពះបទបវង 

(េបំណក្រមាមរពះេសតធងំ ៥ បវងសសមើគ្នន  រមាមរពះបទធងំ ៥ 
បវងសសមើគ្នន , រមាមធងំអស់មូលរតសូល សរៀវ លអដូេផង់មសនាសិោ 
បដលសគ្ោយសរបងលុញ) 

៥-មានថ្ផទរពះេសតនឹងថ្ផទរពះបទដ៏ទន់សលមើយ   (ដូេជាដុ ំ
សឡីំបដលសគ្សថតេអស់ ១០០ ដង) 

៦-មានថ្ផទរពះេសតនឹងថ្ផទរពះបទរបធក់្សដាយរក្ឡា ដូេ 
ជាសណំ្ឌញ់ 

៧-មានរពះបទដូេជាអបណត តសឡើងខ្ងសលើ 
៨-មានរពះជងាគ្សឺមងសរៀវមូលរតសូល រសសដៀងនឹងសមង

សតវរធយ (ពុំសនាះសសាត រសសដៀងនឹងដសងាើមរសូវ) 
៩-ក្កលសបើរទង់ឈរ មនិបេ់ នរពះអងគេុះ អាេសាទ ប

អបងអលរពះជាណុ គ្ឺជងគង់សដាយថ្ផទរពះេសតធងំពីរបន 
១០-មានអង្គគ វយវៈ បដលរតូវោក់្ក្បំងំសដាយសមពត់ឋិតសៅ 

ក្នុងសរសាម (របបេលដូេអងគជាតថិ្នសតវដរំ ីឬសគ្នស ម្ លជាសដើម) 



                                បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ 
 

  

១១-មានបសបក្សមបុរថ្ថង (សលឿងភលអឺនលង់) ដូេជាសមបុរបនមាស 
១២-មានរពះនវគី្សឺមបុរថ្ថង លអិតផូរផង់រលីងរសិល រអិល

ធូលីធាល ក់្មក្មិនជាប់រពះក្កយ 
១៣-មានរពះសោមា(សរាម)បត ១ សរថ្សៗ គ្កឺ្នុងរសតត សរាម 

១ មានសរាម ១ 
១៤-មានរពះសោមា(សរាម) មានេុង-ងសឡើងសលើ រពះសោ-

មាបដលដុះសឡើងសេើយមានេុងសឡើងសលើជាទក្ខណិ្ឌវដត វលិវង់ព័ទធ 
សពនសៅខ្ងសាត  ំ    មានសមបុរសែៀវ ដូេជាសមបុរថ្នផ្កា អញ្ជ័ន កួ្េ 
មូលដូេជាកុ្ណា ល 

១៥-មានរពះក្កយរតង់ ដូេជាក្កយថ្នរពេម 
១៦-មានរពះមសំៈ គ្ឺសាេ់ ៧ អសនលើសពញបរបូិណ៌ (រពះមសំៈ 

៧ អសនលើសនាះគ្ ឺ រតង់ែនងរពះេសតធងំពីរ, ែនងរពះបទធងំពីរ, 
រពះអសកូ្ដ គ្ឺេងាួយសាម ធងំពីរ, និងរតង់ែនងរពះែនធបបសទស គ្ឺ
រតង់-ក្, សររីបបសទសធងំ ៧ អសនលើសនះ មានសាេ់ស ើញក្នធួក្លអ 
ឥតមានស ើញសរថ្សតេិតួេសឡើយ) 

១៧-មានរពះក្កយព្វក់្ក្ណ្ឌត លខ្ងសលើ ដូេជាក្កយថ្ន
រាជសីេ៍ 

១៨-មានរពះបិដា ិគ្ឺែនងដ៏សពញបរបូិណ៌(គ្ឺមានែនងសពញសសមើ  
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ឥតមានេងអូ រផតែូងរតង់ក្ណ្ឌត លសឡើយ) 
១៩-មានរទង់រធយរពះក្កយ ដូេជាបរមិណា លថ្នសដើមថ្រជ 

ក្កយរបស់មហាបុរសរបបវងណ្ឌ ពាមរបស់មហាបុរសក៏្របបវង
សនាះបដរ គ្ឺមានក្កយនឹងពាមសសមើគ្នន  ដូេជាសដើមថ្រជ មានរបបវង
សដើម នឹងបមក្ មនិសលើសែវះេួតគ្នន បុ៉នាម ន) 

២០-មានរពះសូរង(គ្ឺក្)មូលសម 
២១-មានរពះរបសាទ គ្សឺរថ្សលអិតឆ្ម រដ៏សលើសបលងសរមាប់

ទទួលរសអាហារ(គ្ឺមានសរថ្សយ៉ាងលអិតឆ្ម រ ៧ ជាន់ របជុសំរសាប
រតង់-ក្ សរមាបទទួលនារំសថ្នអាហារ ឲ្យរជួតរជាបផសផាយក្នុង
ក្កយធងំមូល បនឥតមានសទើសធក់្   សូមបអីាហារយ៉ាងតូេតិេ 
បុ៉នរគ្នប់លងមួយ ក៏្អាេរជួតរជាបសពវសារព្វងគក្កយបន) 

២២-មានរពះេនុក្ក(េង្គា )ដូេជាេង្គា ថ្នរាជសីេ៍ (សពញ
បរបូិរណ៌របបលងដូេជារពះេ័នទក្នុងថ្ថង ១២ សក្ើត) 

២៣-មានរពះទនត ៤០ គ្ត់ (គ្ឺខ្ងសលើ ២០ ខ្ងសរក្កម ២០) 
២៤-មានរពះទនតរាបសសមើ (មនិរបរជួស ឬរេសពើសែពស់ ធប 

ដូេជាសធមញថ្នមនុសសពួក្ែលះសនាះសឡើយ) 
២៥-មានរពះទនតជិតសនិទធលអ 
២៦-មានរពះធឋា គ្ឺេងាូម(ធងំ ៤) សសាអ ត (គ្រុឺងសរឿងជាង 
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ពនលឺថ្នផ្កា យរពឹក្) 
២៧-មានរពះជិវ្ហា  ដ៏ធបំវង(បបលក្ពីអណ្ឌត តថ្នមនុសសធមមតា) 
២៨-មានរពះសូរស័ពទ ដូេជាសសមលងថ្នរពេម ក្កលសបើបសញ្ច - 

ញវ្ហចា ោន់ឮពីសរាះ ដូសេជាសសមលងថ្នសតវក្រវកិ្ 
២៩-មានរពះសនរតសែៀវរសស់ (រតង់ក្បនលងសែៀវក៏្សែៀវ រសស់

ដូេផ្កា រតសក្ៀត ឬផ្កា ក្សណត ៀង, រតង់ក្បនលងសលឿងក៏្សលឿង ដូេផ្កា ក្-
ណណិ ក្ក, រតង់ក្បនលងរក្េមក្៏រក្េម ដូេជាេារ, រតង់ក្បនលងសក្ស៏ថាល
រតេះ ដូេផ្កា យរពឹក្, រតង់ក្បនលងបដលគួ្រសមម ក៏្សមម រសស់ ដូេបផលផ្កត  ំ

៣០-មានដួងរពះសនរតដូេជាបភនក្ថ្ន(កូ្ន)សគ្ន (គ្មឺានដួងរពះ 
សនរតធងំពីរថាល យង់ រសសដៀងនឹងដួងបភនក្ថ្នកូ្នសគ្នសមបុររក្េម  
បដលសទើបបតនឹងសក្ើតមួយរសំពេសនាះ) 

៣១-មានរពះឧណ្ឌណ សោម គ្ឺសរាមរបជុេំសិញ្ចើ ម ដុះរតង់េសនាល ះ
ថ្នរពះភមុក្ក(េសិញ្ចើ ម) មានពណ៌សក្បុស ទន់សលមើយដូេជាសឡីំ 

៣២-មហាបុរសមានរពះសីរស ហាក់្ដូេជារបដាប់សដាយក្ាំង
មកុ្ដសរសេរសាប់  (រុងសរឿងដូេជារពះមហាក្សរត  បដលរទង់នូវ 
ក្ាំងរពះភ័ន្រក្ត)។  

សពញបរបូិណ៌ សសតេយាងេូលសៅក្កន់មណា លសព្វធរិពឹក្ស 
សដាយលដំាប់ រទង់បនឈនះមារធងំ ៥ មាន ក្សិលសមារ (មារគ្ ឺ
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ក្សិលស) ែនធមារ (មារគ្បឺញ្ចក្ខនធ) អភសិង្គខ រមារ (មារគ្អឺភសិង្គខ រ) 
សទវបុតតមារ (មារគ្សឺទវបុរត) មេចុមារ (មារគ្មឺេចុ ) សេើយក៏្បនរតាស់
ដងឹជារពះពុទធ ។ សដាយសេតុសនាះ រពះអងគសទើបរទង់រតាស់ថា៖ 

អវបាហំ េោត្ិបាេោ សុគត្ំ កសសបំ ត្ទ្ 
កុេោ នុ េោធិមណឌសស េោធិ បរមទ្ុលលភា។ 
ក្នុងភពមួយសនាះ  តថាគ្តបនសក្ើតជា សជាតិបល បនផ្កច ល

ផ្កច ញ់រពះសុគ្តរពះនាមក្សសបៈថា ក្កររតាស់ដងឹរបស់សមណ
រតសង្គលសនះ នឹងមានមក្អពីំណ្ឌ សរព្វះក្កររតាស់ដឹង គ្ឺសគ្រក្
បនសដាយក្រមថ្រក្បលង។ 

េត្ន កមមវិបាេកន  អចរឹ ទ្ុកករំ ពហុំ 
ឆពវសានុរុេវោយំ  ត្េោ េោធឹ អបាបុណឹ។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ តថាគ្តរបរពឹតតទុក្ារក្រិយិាជាសរេើន 

ក្នុងឧរុសវោរបសទសអស់ ៦ វសា សទើបបនរតាស់ដឹងសឡើង។ 
ន្ហំ ឯេត្ន មេគគន បាបុណឹ េោធិមុត្តមំ 
កុមេគគន គេវសិសសំ បុពវកេមមន េបាទ្ិេោ។ 
តថាគ្តមនិបនសព្វធិញ្ជដ ណដ៏ឧតតម សដាយផលូវន៎ុះសទ   តថា

-គ្តសេតុបតបុពវក្មមសនាះដាស់សតឿន ក៏្បសវងរក្តាមផលូ វែុស ។ 

  

 
 
 



 

  

 

 
 

 
 

 

បុគគលរបពឹត្តកនលង(ោកយសចចៈ)  ែដលោធម៌ឯក
និយាយែត្ោកយកុហក ម្នបរេោកលះេចលេហើយ 
េ មោះថា មិនេធវើនូវអំេពើបាបមិនម្នេឡើយ ។ 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ នាងេញិ្ចមាណវកិ្ក, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ២ ោរេោលេទ្សមួលបង្កោច់ 
បញ្ជា ទី ២ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករសព្វលយ៉ាងថ្រក្បលង គ្កឺ្ករសជរ ស ម្ ះថា  អពភក្កខ នៈ ។  

 បនឮថា ក្នុងអតីតក្កល រពះបរមសព្វធសិតវសក្ើតសៅក្នុងរតកូ្-
លសូរទៈ ជាអនក្សលងស ម្ ះ មុនាលិ អនក្មនិមានស ម្ ះ សបះសសមលង
មនិមានសសេក្តីជនំាញអវីអារស័យរស់សៅ។ រគ្នសនាះ រពះបសេចក្ពុទធ
ជាមាច ស់នាមថា សុរភី មានរទិធិសរេើន មានអានុោពសរេើនសៅដល់ទីជិត
សគ្ សដាយក្ិេចយ៉ាងណ្ឌមួយ។ សគ្លមមស ើញរពះបសេចក្ពុទធជាមាច ស់
សនាះបុ៉សណ្ឌណ ះ បនសជរសតីថាសដាយព្វក្យជាសដើមថា សមណៈសនះ 
រទុសតសីល  មានធម៌ដ៏ោមក្។ សរព្វះអកុ្សលសនះ សទើបបនសសាយ
សសេក្តទុីក្ខសៅក្នុងនរក្ជាសដើម សរេើនព្វន់ឆ្ន ំ ក្នុងអតតោពេុងសរក្កយ
សនះ  ក្នុងក្កលបដលរពះសព្វធសិតវ របថាប់សៅក្នុងឋានតុសិត  ពួក្  
តិរ ថយ៍ីរបក្ដសឡើងមុនសដើរសបមតងទិដាិ ៦២ របក្ករ  សបក្បសញ្ជឆ តរបជា-
ជន រគ្នសនាះរពះសព្វធិសតវ បនេុតចិាក្តុសិតបុរ ី សក្ើតសៅក្នុងសក្យ
រាជ  សេើយបនរតាស់ដងឹជារពះពុទធ។ ពួក្តរិ ថយ៍ីវនិាសោភសក្កា រៈ  

ហាក់្ដូេជាសតវអពិំលអបំពក្ក្នុងក្កលរពះអាទិតយរះសឡើង សទើបេង
សសេក្តីអាោតជាមួយរពះមានរពះោគ្។   សម័យសនាះ             សសដារីកុ្ង
រាជរគ្ះឹ សរបើឲ្យសគ្េុ៊មព័ទធសណំ្ឌញ់សដើមបសីដាះភ័យ និងសដើមបរីក្ា
អាភរណៈជាសដើម បដលរបូតសៅសដាយក្ករោល ងំោល ត់ សេើយសលង
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បលបងក្នុងទសនលគ្ង្គគ ។ ក្នុងក្កលសនាះ សដើមេនទន៍រក្េមមួយសដើមដុះ
បក្បរសននរពធដ៏ខ្ងសលើថ្នទសនលគ្ង្គគ  មានឫសរតូវទឹក្ក្នុងទសនលគ្ង្គគ  សរចាះ 
បក់្ធាល ក់្ខ្ច ត់ខ្ច យសៅ សលើថមធងំឡាយក្នុងទីសនាះៗ។  រគ្នសនាះពក្
មួយដុមំានរបមាណបុ៉នក្អម  រតូវថមរតដុស រតូវរលក្ទឹក្ធងំឡាយ
បក់្សបក្ជារបស់រសលើបរសោង រសាត់សៅសដាយលដំាប់  រតូវសារាយ

)បសល( រុរំតិជុវំញិ សេើយមក្ជាប់សៅក្នុងសណំ្ឌញ់របស់រាជគ្េសសដាី
សនាះ។ សសដាសួីរថា អវីេនឹពួក្អនក្បសរមើរបប់ថា    បពិរតសសដា ីពក្សឈើ 
ក៏្សរបើអនក្បសរមើឲ្យនាពំក្សឈើសនាះមក្ ចាងំសដាយេុងក្កបំិតសដើមប ី 
ពិនិតយឲ្យដងឹថា ពក្សឈើសនាះស ម្ ះអវី? េ័ននទរក្េមមានពណ៌ដូេ
ជាល័ក្តរសស់របក្ដក្នុងែណៈឯង ។ ក៏្ក្នុងសពលសនាះ សសដាសីនាះ  
មនិបមនជាសមាម ទិដាិ សេើយក៏្មិនបមនជាអនក្មចិាឆ ទិដាបិដរ បតគ្នត់ជា 
អនក្មានសោពជាក្ណ្ឌត ល  គ្នត់គ្ិតថា         េនទន៍រក្េមក្នុងផទះរបស់ 
សយើងមានសរេើន សយើងនឹងយក្េ័នទន៍សនះសធវើអវីេន៎ ? រគ្នសនាះ សសេក្តី
រតះិរះិសក្ើតមានដល់សោក្សសដាីសនាះ ដូសេនះថា ក្នុងសោក្សនះ ពួក្
អនក្បដលសព្វលថា សយើងធងំឡាយជារពះអរេនតដូសេនះមានសរេើន
នាក់្ បតសយើងមិនដឹងសូមបបីតរពះអរេនត ១ អងគសឡើយ សយើងនឹងឲ្យ 
សគ្របក្បសរគ្ឿងរក្ឡឹងទុក្ក្នុងផទះ  ឲ្យរក្ឡឹងបរត សេើយទុក្ក្នុង
សបរងក្  ពយួរក្នុងអាក្កសរបមាណ ៦០េតថ សដាយតៗ ថ្នសដើមឫសស ី
សេើយ និងសព្វលថា សបើរពះអរេនតមានពិត សូមមក្តាមអាក្កស 
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សេើយសូមក្កន់យក្បរតសនះេុះ អនក្ណ្ឌនឹងក្កន់យក្បរតសនាះ
បន  សយើងរពមធងំបុរត និងភរយិានឹងដល់អនក្សនាះជាទីពឹង។ គ្នត់
ឲ្យសគ្រក្ឡឹងបរតដូេបដលគ្នត់បនគ្ិតទុក្សនាះឯង សេើយឲ្យសគ្
សលើក្សឡើងសដាយសដើមឫសសតីៗគ្នន  សេើយសព្វលថា ក្នុងសោក្សនះ
អនក្ណ្ឌជារពះអរេនត អនក្សនាះសូមមក្តាមអាក្កសក្កន់យក្បរត
សនះេុះ។ ក្នុងក្កលសនាះ រគូ្ធងំ ៦  សព្វលថា បរតសនាះសមគួ្រដល់
សយើងធងំឡាយ សោក្េូរឲ្យបរតសនាះដល់សយើងធងំឡាយេុះ 
សសដាសីនាះសព្វលថា ពួក្សោក្េូរមក្តាមអាក្កស សេើយេូរក្កន់
យក្េុះ ។ ពួក្អសនតវ្ហសិក្របស់សាសាត ស ម្ ះនិរគ្នថនាដបុរត សៅ
និយាយនឹងសសដាសីដាយរបក្ករដូសចាន ះ ។ សសដាសីព្វលថា អនក្បដល
អាេមក្តាមអាក្កស សេើយក្កន់យក្បន េូរក្កន់យក្សៅេុះ ។ 
 ក្នុងថ្ថងទី ៦ សាសាត ស ម្ ះនិរគ្នថនាដបុរតបញ្ជូ នពួក្អសនតវ្ហ- 
សិក្ សៅសដាយព្វក្យថា ពួក្អនក្េូរសៅ េូរនិយាយនឹងសសដាសីនាះ
យ៉ាងសនះថា បរតន៎ុះសមគួ្រដល់អាចារយរបស់សយើងធងំឡាយ 
សោក្កុ្សំធវើនូវក្រិយិាមក្តាមអាក្កស សរព្វះសេតុថ្នរបស់បនតិេ
បនតួេសឡើយ សូមសោក្ឲ្យបរតសនាះមក្ពួក្សយើងេុះ ។  
 សរក្កយមក្ និគ្ណា នាដបុរតជាអនក្របថាន នឹងសៅែលួនឯង  សទើប
បនឲ្យសញ្ជដ ដល់ពួក្អសនតវ្ហសិក្ថា សយើងនឹងសលើក្ថ្ដនិងសជើងមាខ ង 
ដូេជាមានសសេក្តរីបថាន នឹងសហាះសឡើង ពួក្អនក្េូរបរសក្របប់សយើង
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ថា          សោក្អាចារយ  សោក្របុងសធវើអវី             សោក្កុ្សំបមតងោពជារពះ           
អរេនតបដលជាគុ្ណជាតដ៏ក្បំងំ សរព្វះសេតុថ្នបរតសឈើដល់
មហាជនសឡើយ លុះសព្វលដូសេនះសេើយ េូរនាគំ្នន ចាប់សជើង នឹងថ្ដ
របស់សយើងធញឲ្យដួលសៅសលើបផនដ។ី សាសាត ស ម្ ះ និគ្ណា នាដ
បុរតសៅក្កន់ទីសនាះសេើយសព្វលនឹងសសដាីថា មហាសសដា ីបរតសនះ
សមគួ្រដល់សយើង មិនសមគួ្រដល់ពួក្ជនដថ្ទសទ សោក្កុ្គំ្នប់េិតត
នឹងក្ករសហាះសឡើងសៅក្នុងអាក្កសរបស់អាតាម ោព សរព្វះសេតុថ្ន
របស់រតឹមបតបនតិេបនតួេសឡើយ េូរឲ្យបរតសនាះដល់អាតាម ោពេុះ ។  

សសដា.ី បពិរតសោក្ដ៏េសរមើន សោក្េូរសហាះសឡើងសៅតាម
អាក្កស  សេើយក្កន់យក្េុះ។ រគ្នសនាះ នាដបុរតសព្វលថា សបើដូសចាន ះ 

ពួក្អនក្េូរសេៀសសេញ លុះពួក្អសនតវ្ហសិក្សេៀសសេញសៅសេើយ ក៏្
សព្វលថា  សយើងនឹងសហាះសឡើងសៅក្នុងអាក្កស  ដូសេនះ ក៏្សលើក្ថ្ដមាខ ង
និងសជើងមាខ ងសឡើង។ ោល មសនាះ ពួក្អសនតវ្ហសិក្នាដបុរតថា បពិរត  
អាចារយ សោក្នឹងសធវើអវីេនឹង? របសយាជន៍អវីសដាយគុ្ណដ៏ក្បំងំបដល
សោក្សបមតងដល់មហាជន សរព្វះសេតុថ្នបរតសឈើសនះ សេើយជួយ
គ្នន ចាប់នាដបុរតសនាះរតង់ថ្ដ និងសជើងធញឲ្យដួលសៅសលើថ្ផនដី។ 
និគ្ណា នាដបុរតរបប់សសដាថីា មហាសសដាអីសនតវ្ហសិក្ធងំសនះ  មិន
ឲ្យអាតាម ោពសហាះសទ            សោក្េូរឲ្យបរតដល់អាតាម ោពេុះ។  
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សសដា.ី បពិរតសោក្ដ៏េសំរ ើន សោក្េូរសហាះសឡើងសៅយក្  
េុះ។ ពួក្តរិ ថយ៍ី  សូមបពីាយាមយ៉ាងសនះអស់ ៦ថ្ថងសេើយ សៅបតមិន  
បនបរតសនាះដបដល  ។         លុះដល់ថ្ថងទី ៧ ក្នុងក្កលបដលរពះ
មហាសមាគ្គោល ន និងរពះបសិណ្ឌា លោរធវ ជៈ សៅឈរសលើថមដាមួយ
ក្បនលង សេើយ លុ េំវីរសដាយតាងំេតិតថា  នឹងរតាេ់សៅសដើមបបីិណា បត
ក្នុងរកុ្ងរាជរគ្ះឹ ពួក្អនក្សលងជបជក្គ្នន ថា  ពួក្សយើងសអើយ  ក្នុងក្កល
មុនរគូ្ធងំ ៦  បតងបតសព្វលថា  ពួក្សយើងជារពះអរេនតក្នុងសោក្  

បុ៉បនត ក្កលសសដារីកុ្ងរាជរគ្ះឹឲ្យសលើក្បរតសឡើងសេើយសព្វលថា  
សបើថា រពះអរេនតមាន សូមមក្តាមអាក្កសសេើយក្កន់យក្េុះ ថ្ថង  
សនះ ជាថ្ថងទី  ៧ សេើយ សូមបបីតមនុសសមាន ក់្ បដលអាេសហាះសឡើង
សៅក្នុងអាក្កសសដាយសបមតងែលួនថា សយើងជារពះអរេនតក៏្មនិ
មាន  ថ្ថងសនះ ពួក្សយើងបនដឹងថារពះអរេនតមិនមានក្នុងសោក្ 
សទ។ រពះមហាសមាគ្គោល នបនឮព្វក្យសនាះសេើយ  ក៏្សព្វលនឹង   
រពះបសណ្ឌា លោរធវ ជៈថា អាវុសសា ោរធវ ជៈ សោក្បនឮព្វក្យ
អនក្សលងធងំសនាះសទ ? ពួក្អនក្សលងធងំសនាះនិយាយគ្នន  ដូេជា
សក្កសរូសរពះពុទធសាសនាខ្ល ងំណ្ឌស់ ក៏្អនក្សសាតជាអនក្មាន 
ឫទធិសរេើន មានអានុោពសរេើន ដូសេនះ អនក្េូរសៅ េូរមក្តាម
អាក្កស  សេើយក្កន់យក្បរតសនាះេុះ ។     

រពះបសិណ្ឌា លោរធវ ជៈ . អាវុសសាសមាគ្គោល ន សោក្ជាអនក្ 
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សននើមជាងសាវក័្អនក្មានឫទធិធងំឡាយ សោក្េូរក្កន់យក្បរតសនាះ
េុះ បុ៉បនតក្កលសោក្មិនក្កន់យក្សទ ែញុ នឹំងក្កន់យក្ ។ 
 ក្កលរពះមហាសមាគ្គោល នសព្វលយ៉ាងសនះថា អាវុសសា បិសណ្ឌា -
លោរធវ ជៈ  អនក្េូរក្កន់យក្េុះ រគ្នសនាះ )រពះបសិណ្ឌា លោរធវ ជៈ (
ក៏្េូលេតុតថជាន  មានអភិញ្ជដ ជាបទសេញសេើយ យក្េុងសជើង 
គ្នបថមដាជារបមាណមួយគ្នវុត សយាងសឡើងសៅក្នុងអាក្កសដូេសឡីំ 
សេើយបនវលជុវំញិខ្ងសលើរពះនគ្ររាជរគ្ះឹអស់វ្ហរៈ ៧ជុ។ំ ថមដាសនាះ 
របក្ដដូេជាគ្រមបរពះនគ្រមានរបមាណ ៣ គ្នវុត។ ពួក្អនក្នគ្រ
ខ្ល េបរសក្ថា ថមនឹងធាន ក់្សងាត់សទើបសធវើសរគ្ឿងក្ករព្វរធងំឡាយ មាន
េសងអរជាសដើមសលើក្ាល សេើយពួនក្នុងទីសនាះៗ។ ក្នុងវ្ហរៈទី ៧ រពះ
សថរបនទមាល យថមដាសេើយសបមតងែលួន។ មហាជនបនស ើញរពះសថរ
សេើយក៏្សព្វលថា បពិរតសោក្មាច ស់បសិណ្ឌា លោរធវ ជៈដ៏េសរមើន 
សូមសោក្មាច ស់ចាប់ថមរបស់សោក្មាច ស់ឲ្យមាំ កុ្សំធវើពួក្ែញុធំងំអស់
គ្នន ឲ្យវនិាសសឡើយ។ រពះសថរៈសបះថមសចាលសដាយេុងសជើង។ បផនថម
សនាះសៅតាងំសៅក្នុងក្បនលងសដើមវញិ។ រពះសថរៈបនឈរសៅក្នុងទី
បផុំតថ្នផទះរបស់សសដាី។ សសដាីស ើញរពះសថរៈសេើយក៏្រក្កបេុះ 
សេើយសព្វលថា បពិរតសោក្មាច ស់ដ៏េសរមើន សូមនិមនតេុះមក្ និមនត
រពះសថរៈបដលេុះមក្អពីំអាក្កសឲ្យគ្ង់សេើយ សរបើសគ្សរមូតបរត
េុះមក្ សធវើបរតសនាះឲ្យសពញសដាយវតថុ បដលមានរស់ឆ្ង ញ់ ៤ មុែ 
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សេើយរបសគ្នរពះសថរៈៗ ទទួលបរតសនាះសេើយក៏្និមនតសៅក្កន់
វហិារវញិ ។ រគ្នសនាះ អនក្សៅក្កន់ថ្រពក្ត ី អនក្សៅក្កន់រសុក្ក្តី មនិ
បនស ើញបដិហារយ៍ិរបស់រពះសថរៈ  ,អនក្ធងំសនាះរបជុគំ្នន សេើយ 
សព្វលអងវររពះសថរៈថា បពិរតសោក្មាច ស់ដ៏េសរមើន សូមសោក្       
មាច ស់សបមតងបដិហារយ៍ិដល់ពួក្ែញុផំង  ដូសេនះសេើយក៏្នាគំ្នន ជាប់
តាមរពះសថរៈ។ រពះសថរៈសបមតងបដិហារយ៍ិដល់ពួក្ជនសនាះៗ    
បសណតើ រ និមនតសៅក្កន់រពះវហិារបសណតើ រ។ រពះសាសាត រទង់គ្ង់សៅ
ក្នុងវតតសវឡុវន័ រទង់រពះសណ្ឌត ប់នូវសសំឡងរបស់មហាជន បដល
ជាប់តាមរពះសថរៈសេើយ  ក៏្រតាស់សួរថា មាន លអាននទ ន៎ុះជាសសំឡង
របស់នរណ្ឌ ? លុះរទង់សណ្ឌត ប់ថា  បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន  រពះ
បសិណ្ឌា លោរធវ ជៈសហាះសឡើងសៅក្នុងអាក្កស សេើយក្កន់យក្
បរតែលឹមេ័នទន៍  ន៎ុះជាសំសឡងមហាជនបដលសៅក្នុងសមាន ក់្របស់
សោក្  សទើបរតាស់ឲ្យសៅរពះបិសណ្ឌា លោរធវ ជៈមក្រតាស់សួរថា 

មាន លបិសណ្ឌា ល អនក្បនសធវើយ៉ាងសនះពិតបមនឬ ? ក្កលរពះ
បសិណ្ឌា លោរធវ ជៈរក្កបទូលថា រពះក្រុណ្ឌ រពះអងគក៏្រតាស់ថា 
មាន លោរធវ រជៈ សេតុសមតេ សទើបអនក្យ៉ាងសនះ រទង់តះិសដៀលរពះ
សថរៈសេើយរតាស់ឲ្យទមាល យបរតសនាះឲ្យជាក្ណំ្ឌត់តូេ ក្ណំ្ឌត់
សេើយរតាស់ឲ្យ  ៗ                                  ដល់ភិក្ខុធងំឡាយ     សដើមបរីបសយាជន៍ដល់ក្ករក្ិន
សធវើជាថាន បំនតក្់បភន   សេើយរទង់បញ្ដតតសិក្កខ បទដល់សាវក័្ធងំឡាយ
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ថា  ន ភិកខេវ គិហីនំ ឧត្តរិមនុសសធមមំ ឥទ្ធិបាដិោរិយំ  
ទ្េសសត្ពវំ េយា ទ្េសសយយ អាបត្តិ ទ្ុកកដសស មាន លភិក្ខុធងំ
ឡាយ ភកិ្ខុមិនរតូវសបមតងឥទធិបាដិហារយ បដលជាធម៌របស់មនុសស
ជាន់ែពស់ដល់ពួក្រគ្េសថសទ ភិក្ខុណ្ឌសបមតងរតូវអាបតតទុិក្ាដ ។ 
 េបំណក្ពួក្តរិ ថយ៍ីបនឮថា រពះមានរពះោគ្ឲ្យទមាល យ
បរតសនាះសេើយ រទង់បញ្ដតតសិក្កខ បទដល់សាវក័្ធងំឡាយ ហាម 
សាវក័្មិនឲ្យសធវើបដិហារយ៍ិ សទើបសដើររបប់គ្នន ក្នុងថនល់រពះនគ្រ   
ថា សាវក័្ធងំឡាយរបស់រពះសមណសគ្នតម មនិ្នក្នលង   
សិក្កខ បទ បដលរទង់បញ្ដតតសេើយ សូមបសីរព្វះសេតុថ្នជវីតិ សូមប ី
រពះសមណសគ្នតមក៏្នឹងរក្ាសិក្កខ បទ បដលរទង់បញ្ដតតសនាះបដរ 
ឥឡូវសនះ ពួក្សយើងបន ក្កសសេើយ, សេើយសព្វលថា ពួក្សយើង 
រក្ាគុ្ណរបស់ែលួន   សទើបមិនសបមតងគុ្ណរបស់ែលួនដល់មហា-
ជន     សរព្វះសេតុថ្នបរតក្នុងក្កលមុន ពួក្សាវក័្របស់រពះសមណ
សគ្នតមសបមតងគុ្ណរបស់ែលួន សរព្វះសេតុថ្នបរត រពះសមណ
សគ្នតមរតាស់ទមាល យឲ្យបរតសនាះ  សេើយរទង់បញ្ដតតសិក្កខ បទដល់
ពួក្សាវក័្ សរព្វះរពះអងគជាបណាិ ត  ឥឡូវសនះ  ពួក្សយើងនឹងសធវើ
បដិហារយ៍ិនឹងរពះសមណសគ្នតម ។  

រគ្នសនាះ រពះបទពិមពិសារ រទង់រពះសណ្ឌត ប់នូវព្វក្យសនាះ 
សេើយ សសតេសៅក្កន់សមាន ក់្រពះសាសាត  រក្កបទូលថា បពិរតរពះ
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អងគដ៏េសរមើន បនឮថា រពះអងគរទង់បញ្ដតតសិក្កខ បទដល់ពួក្សាវក័្ 
សដើមបរីតូវក្ករមនិឲ្យសធវើបដិហារយ៍ិ ពិតបមនឬ ? 

រពះសាសាត . ថាវ យរពះពរ មហាបពិរត ពិតបមនសេើយ ។ 
រពះរាជា. ឥឡូវសនះ ពួក្តរិ ថយ៍ីនាគំ្នន សព្វលថា ពួក្សយើងនឹងសធវើ 

បដិហារយជាមួយរពះអងគ ឥឡូវសនះ រពះអងគនឹងរទង់សធវើដូេសមតេ? 
រពះសាសាត . មហាបពិរត ក្កលតរិ ថយិធងំសនាះសធវើ តថាគ្តក៏្ 

នឹងសធវើបដរ។ 
រពះរាជា. រពះអងគរទង់បញ្ដតតសិក្កខ បទទុក្សេើយ មិនបមនឬ? 
រពះសាសាត . មហាបពិរត តថាគ្តមនិបនបញ្ដតតសិក្កខ បទ

សដើមបែីលួនសទ សិក្កខ បទសនាះ តថាគ្តបញ្ដតតទុក្សដើមបសីាវក័្ធងំ- 
ឡាយបុ៉សណ្ឌណ ះ។ 

រពះរាជា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន   សិក្កខ បទស ម្ ះថា រពះ  
អងគរទង់បញ្ដតតដល់សាវក័្ធងំឡាយ សវៀររពះអងគសេញឬ? 

រពះសាសាត . មហាបពិរត សបើដូសចាន ះ តថាគ្តនឹងរតឡប់សួរ
សៅមហាបពិរតក្នុងសរឿងមួយវញិ មហាបពិរត ក៏្រពះរាជឧទានក្នុង  
បដនរបស់ រពះអងគមានឬ ? 

រពះរាជា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន មាន ។ 
រពះសាសាត . បពិរតមហារាជ របសិនសបើមហាជន គ្បបទីពំ្វ- 
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សីុនូវបផលសឈើធងំឡាយ មានបផលសាវ យជាសដើម ក្នុងរពះរាជឧទាន
របស់រពះអងគ, រពះអងគរទង់សធវើយ៉ាងណ្ឌេសំព្វះជនធងំសនាះ ? 

រពះរាជា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន គ្បបដីាក់្អាជាញ  ។ 
រពះសាសាត . េបំណក្រពះអងគសសាយបនឬសទ ? 
រពះរាជា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន អាជាញ មិនមានដល់ែញុ រំពះ  

អងគសទ ែញុ រំពះអងគអាេសសាយនូវវតថុជារបស់ថ្នែលួនបន ។ 
រពះសាសាត . បពិរតមហារាជ អាជាញ របស់រពះអងគ របមងផាយ 

សៅក្នុងរាជាណ្ឌេរក្របមាណ ៣០០ សយាជន៍ អាជាញ សនាះមិនមាន 
ដល់រពះអងគ ក្នុងក្ករសសាយនូវបផលសឈើធងំឡាយ មានបផលសាវ យជា 
សដើមក្នុងឧទានរបស់រពះអងគ បុ៉បនតរបមងមានដល់ជនធងំឡាយដបទ
យ៉ាងណ្ឌ សូមបអីាជាញ របស់តថាគ្ត របមងផាយសៅក្នុងបសនសក្កដ ិ
េរក្វ្ហឡ អសំពើសលមើស សរព្វះក្រិយិារបរពឹតតក្នលងនូវសិក្កខ បទរបស់ែលួន 
របមងមិនមានដល់តថាគ្ត, បុ៉បនត របមងមានដល់សាវក័្ធងំឡាយ
ដបទ សរព្វះសេតុសនាះ សទើបតថាគ្តនឹងសធវើបដិហារយ។ ពួក្តរិ ថយ៍ីឮនូវ
រពះពុទធតរមាស់សនាះសេើយ  របកឹ្ាគ្នន ថា ឥឡូវសនះ ពួក្សយើងវនិាស
សេើយ បនឮថា រពះសមណសគ្នតម រទង់បញ្ដតតសិក្កខ បទដល់ 
សាវក័្ធងំឡាយបុ៉សណ្ឌណ ះ មិនរទង់បញ្ដតតដល់ែលួនសទ, បនឮថា រពះ
សមណសគ្នតមរបថាន នឹងសធវើនូវបដិហារយសដាយែលួនឯងបតមតង, ពួក្
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សយើងនឹងសធវើដូេសមតេេន៎? រពះរាជាទូលសួររពះសាសាត ថា បពិរត
រពះអងគដ៏េសរមើន រពះអងគនឹងរទង់សធវើបដិហារយក្នុងក្កលណ្ឌ ? 

រពះសាសាត . បពិរតមហារាជ    តថាគ្តនឹងសធវើក្នុងតិថសីពញ 
បូណ៌មី   ថ្នបែអាសាឍ    សដាយក្កលក្នលងសៅ  ៤ បែសទៀត អពីំថ្ថងសនះ។ 

រពះរាជា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន រពះអងគនឹងសធវើសៅទីណ្ឌ? 
រពះសាសាត . បពិរតមហារាជ តថាគ្តនឹងសធវើសៅក្នុងរកុ្ង

សាវតថ ី។ 
មានព្វក្យសួរស៊ក្េូលមក្ថា  សេតុដូេសមតេ សទើបរពះសាសាត  

រទង់សបមតងអាងនូវទីដ៏ឆ្ង យយ៉ាងសនះ ? 
សនលើយថា សរព្វះទីសនាះ ជាទីសធវើមហាបយដិហារយរបស់រពះពុទធ

រគ្ប់ៗរពះអងគ, ន័យមួយសទៀតថា រពះអងគរទង់សបមតងអាងនូវទីដ៏ឆ្ង យ
យ៉ាងសនាះ សរព្វះសដើមបរីបសយាជន៍ឲ្យមហាជនរបជុគំ្នន ។ ពួក្តរិ ី ថយ៍
បនឮនូវពុទធតរមាស់សនាះសេើយសព្វលថា     បនឮថា  សៅសល់  ៤   
បែសទៀត រពះសមណសគ្នតមនឹងសធវើបដិហារយសៅក្នុងរកុ្ងសាវតថ,ី 
ឥឡូវសនះ ពួក្សយើងកុ្លំះបង់រពះសមណសគ្នតមឲ្យសសាះ រតូវ
ជាប់តាមរពះអងគជានិេច, មហាជនស ើញពួក្សយើងសេើយសួរថា សតើ
មានសរឿងអវ ី ? ក្កលសនាះពួក្សយើងនឹងរបប់មហាជនថា ពួក្សយើង
និយាយសេើយថា                                                 នឹងសធវើបដិហារយជាមួយនឹងរពះសមណសគ្នតម, 
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រពះសមណសគ្នតមរបមងសគ្េ, ពួក្សយើងមិនឲ្យរពះសមណសគ្នតម
រត់សគ្េ សទើបជាប់តាម ។ 

រពះសាសាត  សសតេរតាេ់សៅសដើមបបីិណា បតក្នុងរកុ្ងរាជរគ្ះឹ 
សេើយសសតេសេញមក្, េបំណក្ពួក្តរិ ថយ៍ីក៏្សេញមក្អពីំខ្ងសរក្កយ  
រពះអងគ សេើយឋតិសៅក្នុងទីជិតរពះអងគសធវើភតតក្េិច, ថ្ថងបសអក្សឡើង 
ពួក្សគ្នាគំ្នន បរសិោគ្អាហារសពលរពឹក្ក្នុងទីបដលែលួនសៅសនាះឯង។ 
ពួក្តរិ ថយ៍ីធងំសនាះ រតូវមនុសសធងំឡាយ សួរថា ក្ករណ៍សនះ         
ដូេសមតេ ក៏្របប់តាមន័យដូេបដលបនសព្វលសេើយខ្ងសដើម ។ 
េបំណក្មហាជនជាប់តាមរពះសាសាត សដាយគ្និំតថា ពួក្សយើងនឹង
សមើល បដិហារយ។ រពះសាសាត សសតេដល់រកុ្ងសាវតថសីដាយលដំាប់។ 

ឯពួក្តរិ ថយ៍ី ក៏្សៅក្កន់រកុ្ងសាវតថជីាមួយនឹងរពះសាសាត បដរ 
បបួលឧបដាា ក្របស់ែលួនបនរទពយមួយបសនសេើយ សរបើសគ្ឲ្យសធវើ
មណា ល សដាយសសរសឈើគ្គ្រីធងំឡាយ ឲ្យរបក់្សដាយផ្កា       
ឧបបលសែៀវធងំឡាយ សេើយអងគុយនិយាយគ្នន ថា ពួក្សយើងនឹង
សធវើបដិហារយក្នុងទីសនះ ។ 

រគ្នសនាះ រពះបទបសសនទិសក្កសល សសតេេូលសៅគ្នល់រពះ 
សាសាត  រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ពួក្តរិ ថយ៍ីឲ្យសគ្សធវើ
មណា លសេើយ,   េបំណក្ែញុ រំពះអងគ      នឹងបញ្ជជ ឲ្យសគ្សធវើមណា ល 
សរមាប់រពះអងគ ។ 
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រពះសាសាត . កុ្សំឡើយ មហាបពិរត អនក្សធវើមណា បសដើមប ី  
តថាគ្តមានសេើយ ។ 

រពះរាជា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន        អនក្ដថ្ទណ្ឌសៅ សវៀរ  
បលងែញុ រំពះអងគសេញ នឹងអាេសធវើបន ។ 

រពះសាសាត . សក្ាសទវរាជ ។ 
រពះរាជាទូលសួរថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន រពះអងគរទង់

សធវើបដិហារយក្នុងទីណ្ឌ។ 
រពះសាសាត . បពិរតមហារាជ តថាគ្តនឹងសធវើសៅសទៀបគ្ល់

ថ្នគ្ណ្ឌា មពរពឹក្ស ។ 
ពួក្តរិ ថយ៍ីបនឮថា រពះសមាម សមពុទធរទង់នឹងសធវើបដិហារយបក្បរ

គ្ល់ថ្នសដើមសាវ យ. ក៏្របប់ឧបដាា ក្របស់ែលួន ឲ្យដក្កូ្នសាវ យ
សដាយសហាេសៅ សូមបសីទើបបតដុះក្នុងថ្ថងសនាះ ក្នុងទីរបមាណមួយ
សយាជន៍ សេើយឲ្យយក្សៅសបះសចាលក្នុងថ្រព ។ ក្នុងបថងសពញ
បូណ៌ម ី បែអាសាឍ រពះសាសាត  សសតេេូលសៅខ្ងក្នុងរពះនគ្រ។ 

បុរសអនក្រក្ាឧទានរបស់រពះរាជាស ម្ ះ គ្ណា ៈ ស ើញបផលសាវ យ
ទុមួំយបផលក្នុងេសនាល ះថ្នសបុំក្សលឹក្ បដលរសសមាេរក្េម(អន្រងាង)
ធងំឡាយ សធវើសបុំក្. សដញសតវបក្អក្ធងំឡាយ បដលមក្សចាមសរាម
បផលសាវ យសនាះ សដាយសសេក្តសីោភក្នុងក្លិន និងរសថ្នបផលសាវ យ      
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សនាះឲ្យរត់សៅសេើយ ក្កន់យក្សៅសដើមបថីាវ យរពះរាជា ក្កលសដើរ
សៅបនស ើញរពះសាសាត ក្នុងេសនាល ះផលូ វ ក៏្គ្ិតថា រពះរាជាសសាយ   
បផលសាវ យ    ។    សេើយគ្បបរីពះរាជធនក្ហាបណៈដល់សយើង   ៨                                                                                             

ក្ហាបណៈ  ឬ ១៦ ក្ហាបណៈបុ៉សណ្ឌណ ះ. សេើយក្ហាបណៈសនាះ  
មិនលមមដល់ក្ករេិញ្ចឹ មជវីតិក្នុងមួយអតតោពរបស់សយើងផង. បុ៉បនត 
របសិនសបើសយើងនឹងថាវ យអមពធនសនះេសំព្វះរពះសាសាត , ន៎ុះនឹង   
ជាគុ្ណនាមំក្នូវរបសយាជន៍ដល់អញរក្ទីបផុំតគ្នម ន ។ លុះគ្តិ
ដូសចាន ះសេើយ ក៏្បសង្គអ នបផលសាវ យសនាះេូលសៅថាវ យេសំព្វះរពះ    
សាសាត  ។ រពះសាសាត រទង់ទតរពះអាននទ ។ លដំាប់សនាះ រពះ
អាននទនាបំរតបដលមហារាជធងំ ៤ ថាវ យសេញមក្សេើយតមាល់
ទុក្ក្នុងរពះេសតរបស់រពះអងគ រពះសាសាត រទង់បសង្គអ នបរតេូល
សៅទទួលបផលសាវ យ  សេើយរទង់សបមតងនូវអាក្ករ គ្កឺ្រិយិាគ្ង់ក្នុងទី
សនាះបតមតង។ រពះសថរៈសទើបរក្កលេវីរថាវ យ ។ 

រគ្នសនាះ រពះសថរៈរតងទឹក្សាអ ត រេបេ់បផលសាវ យទុសំធវើឲ្យសៅ  
ជាទឹក្គួ្រផកឹ្(ទឹក្សាវ យ) ថាវ យេសំព្វះរពះមានរពះោគ្បដលគ្ង់សៅ 
ក្នុងទីសនាះ។ រពះសាសាត រទង់សសាយទឹក្សាវ យសនាះសេើយ រទង់រតាស់
សៅក្កន់ឧទានបលស ម្ ះគ្ណា ៈសនាះថា   មាន លគ្ណា ៈ    អនក្េូរក្ក្កយ 
អាេម៍ដីសឡើងសេើយ             េូរដារំគ្នប់សាវ យក្នុងទីសនះ  បុរសអនក្រក្ា 
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ឧទានស ម្ ះគ្ណា ៈសនាះ ក៏្បនសធវើសេើយសដាយរបក្ករដូសចាន ះ ។ 
ែណៈសនាះ  រពះសាសាត រទង់ោងរពះេសតសលើរគ្នប់សាវ យ 

សនាះ។ រគ្នន់បតរពះសាសាត រទង់ោងរពះេសតសេើយោល ម. សដើម
សាវ យមានទេំំបុ៉ន(យាម)នងគ័ល ក្មពស់ ៥០ េតថដុះសឡើង។ មាន
បមក្ធំ ៥ បមក្ គ្ឺក្នុងទិសធងំ ៤  ៗបមក្ និងទិសខ្ងសលើមួយបមក្         ក្នុង
បមក្នីមួយៗ មានរបបវង ៥០ េតថ. ជាសឈើដល់រពមសដាយផ្កា  និងបផល
ក្នុងែណៈសនាះឯង ជាសឈើរទរទង់នូវេសង្គា មថ្នបផលសាវ យទុសំដាយ 
ជុវំញិ ។ 

ពួក្ភិក្ខុ បដលនិមនតមក្ខ្ងសរក្កយ មក្ឆ្ន់បផលសាវ យទុសំនាះ 
បដរ ។ 

រពះរាជារទង់រពះសណ្ឌត ប់ថា         បនឮថា សដើមសាវ យបបបសនាះ
ដុះសឡើងសេើយ ក៏្រទង់បញ្ជជ សគ្រក្ាយ៉ាងមាសំដាយរពះតរមាស់ថា 
នរណ្ឌៗកុ្កំ្កត់សដើមសាវ យសនាះ។ ក៏្សដើមសាវ យសនាះរបក្ដស ម្ ះ 
ថា គ្ណ្ឌា មពរពឹក្ស សរព្វះជាសដើមសាវ យបដលឧទានបលស ម្ ះ     
គ្ណា ៈជាអនក្ដា។ំ េបំណក្ឯពួក្អនក្សលងសីុបផលសាវ យទុសំនាះសេើយ 
សព្វលថា មាន លតរិ ថយ៍ីគ្រមក់្ធងំឡាយសអើយ ពួក្ឯងដឹងថា រពះ
សមណសគ្នតមនឹងរទង់សធវើបដិហារយសទៀបគ្ល់ថ្នគ្ណ្ឌា មពរពឹក្ស ក៏្  
សរបើសគ្ឲ្យដក្កូ្នសាវ យធងំឡាយ សូមបសីទើបបតដុះក្នុងថ្ថងសនាះក្នុង  
ទីរបមាណមួយសយាជន៍. សដើមសាវ យសនះស ម្ ះ គ្ណ្ឌា មពរពឹក្ស។ 
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លុះសព្វលដូសចាន ះសេើយ ក៏្យក្រគ្នប់សាវ យរបហារពួក្តរិ ថយ៍ី 
ធងំសនាះ ។ 

ែណៈសនាះ សក្ាសទវរាជ រទង់សរបើវ្ហតវោេក្សទវបុរត  
(សទវបុរតអនក្បងអុ រមក្នូវែយល់)ថា មាន លវ្ហតវោេក្ៈដ៏េសរមើន 
អនក្េូរ ដក្មណា បរបស់ពួក្តរិ ថយិសដាយែយល់ សេើយឲ្យែយល់បក់្
(បសងយក្)សៅសចាលក្នុងរសតត ោមក្ និងគ្នំរសរមាមេុះ ។    
សទវបុរតសនាះ ក៏្បនសធវើសដាយរបក្ករៈដូសចាន ះ ។   

សក្ាសទវរាជសរបើសុរយិសទវបុរតថា     មាន លសុរយិៈដ៏េសរមើន
អនក្េូរពរងីក្មណា លរពះអាទិតយ ញុាងំ(ពួក្តរិ ថយ៍ី)ឲ្យសតត សឡើង។  
 សុរយិសទវបុរត ក៏្បនសធវើសេើយសដាយរបក្ករដូសចាន ះ។ សក្ា-  
សទវរាជ រទង់បញ្ជជ វ្ហតវោេក្សទវបុរតសទៀតថា មាន លវ្ហតវោេក្ៈ 
ដ៏េសរមើន  អនក្េូរញុាងំមណា លថ្នែយល់(ែយល់ក្បុំតតបូង) ឲ្យតាងំ 
សឡើងសៅេុះ  ។     សទវបុរតសនាះក៏្បនសធវើសេើយសដាយបក្ករៈដូសចាន ះ  
សេើយសរាយខ្ល ញ់ថ្នធូលីធងំឡាយពធដ៏ខ្ងសលើសររីៈ  បដលមាន
សញើសេូរសេញរបស់តរិ ថយ៍ីធងំឡាយ ។ តិរ ថយ៍ីធងំសនាះ ជាបុគ្គល 
របក្ដសសមើសដាយដបូំក្រក្េម ។ សក្ាសទវរាជរទង់បញ្ជជ វសសវោ- 
េក្សទវបុរតថា មាន លវសសវោេក្ដ៏េសរមើន អនក្េូរញុាងំតណំក់្
ទឹក្ រគ្នប់ធំៗ ឲ្យធាល ក់្េុះ ។ សទវបុរតសនាះ ក៏្បនសធវើសេើយសដាយ
របក្ករដូសចាន ះ ។ រគ្នសនាះ ក្កយរបស់ពួក្តិរ ថយិធងំសនាះ ដូេជាសម
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សគ្នពព្វល ។ ពួក្តរិ ថយិធងំសនាះបបក្ពួក្គ្នន  រត់សៅក្កន់ទិស     
សផសងៗ។ ក្កលពួក្សគ្សៅយ៉ាងសនាះ អនក្បរសមាន ក់្បដលជាឧបដាា ក្
របស់បូរណក្សសបគ្ិតថា សពលសនះ ជាសពលសធវើបដិហារយថ្ន
សោក្មាច ស់ របស់សយើង, សយើងនឹងសមើលនូវបដិហារយសនាះ លុះគ្ិត
ដូសចាន ះសេើយ ក៏្បលងសគ្ន ក្កន់ឆ្ន ងំបបរបដលែលួននាមំក្សេើយ    
អពីំរពលឹមនិងបែស សដើរមក្ស ើញសាសាត ស ម្ ះបូរណៈ ក្ពុំងរត់
សដាយរបក្ករដូសចាន ះ ក៏្សួរថា បពិរតសោក្អាចារយ ែញុមំក្សដាយ
បណំងថា នឹងសមើលនូវ បដិហារយរបស់សោក្អាចារយ សតើសោក្  
អាចារយនឹងសៅក្កន់ទីណ្ឌ ? 

បូរណៈ. របសយាជន៍អវីដល់អនក្សដាយបដិហារយសនាះ. េូរឲ្យ  
ឆ្ន ងំ និងបែសសនាះមក្សយើង ។ 

សាសាត ស ម្ ះ បូរណៈសនាះក្កន់យក្ឆ្ន ងំ និងបែសបដល  
ឧបដាា ក្របស់ែលួនឲ្យសេើយ សដើរសៅក្កន់សននរសទឹង េងឆ្ន ងំ និង-ក្  
របស់ែលួនសដាយបែសសេើយ សោតេុះសៅក្នុងអនលង់ទឹក្ ញុាងំពពុះ
ឲ្យ តាងំសឡើង សធវើក្កលក្រិយិាសេើយ សៅសក្ើតក្នុងនរក្ស ម្ ះអវេី ិ។ 

រពះសាសាត រទង់និមិមតនូវទីេន្រងាមបដលជាវកិ្ករៈថ្នបក្វក្នុង           
អាក្កស។ ទីបផុំតមាខ ងថ្នទីេន្រងាមសនាះ ឋិតសៅក្នុងក្ណ្ឌត ប់មាត់
េរក្វ្ហឡខ្ងសក្ើត េុងមាខ ងសទៀតសៅក្នុងក្ណ្ឌត ប់មាត់េរក្វ្ហឡខ្ង
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លិេ។ រពះសាសាត  ក្កលបរស័ិទរបមាណ ៣៦ សយាជន៍ របជុគំ្នន
សេើយ ក្នុងសវោបដលរពះអាទិតយមានរសសមាលក្ពុំងេសរមើន
(រសសៀល)                                   សសតេសេញចាក្រពះគ្នធកុ្ដ ិ     សដាយរទង់រពះតរមះិថា                                                          
សពលសនះជាសពលសធវើបដិហារយ  លុះរទង់រពះតរមះិដូសចាន ះសេើយ 
ក៏្រទង់ឈរសៅក្នុងទីេសំព្វះមុែបរស័ិទធងំសនាះ ។ 

រគ្នសនាះ ឧបសិក្កជាអនាគ្នមមីាន ក់្ ជាមាតារបស់ននទមាណព 
ស ម្ ះ រណី  េូលសៅគ្នល់រពះអងគ សេើយរក្កបទូលថា បពិរត   
រពះអងគដ៏េសរមើន ក្កលធីតាដូេជាែញុ រំពះអងគសៅមាន. ក្េិចបដលរពះ
អងគរតូវលបំក្ របមងមិនមាន. ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើបដិហារយជនួំស
រពះអងគ ។  

រពះសាសាត . មាន លនាង រណី នាងនឹងសធវើដូេសមតេ ? 
ឧបសិក្កស ម្ ះ រណីរក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន 

ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើនូវមហារបឹថពីក្នុងថ្ផទេរក្វ្ហឡឲ្យសៅជាទឹក្ សេើយ 
មុជេុះក្នុងទឹក្ សបមតងែលួនក្នុងក្ណ្ឌត ប់មាត់េរក្វ្ហឡខ្ងសក្ើត,                            

ក្ណ្ឌត ប់មាត់េរក្វ្ហឡខ្ងលិេ  ខ្ងសជើង និងខ្ងតបូង, និងរតង់   
ក្ណ្ឌត ល, ក្កលសបើដូសចាន ះ មហាជន ស ើញែញុ រំពះអងគសេើយ, ក៏្សួរ
ថា នរណ្ឌសនាះ ? ក៏្របប់ថា សនាះជា នាង រណី, អានុោពរបស់
ន្រសតីមាន ក់្សនះដល់សម៉ាល ះសៅសេើយ,    នឹងបេ់សព្វលថវីដល់អានុោព 
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របស់រពះពុទធ នឹងរបក្ដដូេសមតេសៅ    ?                                          ពួក្តរិ ថយិមនិបេ់ស ើញ   
រពះអងគសទ នឹងរត់សៅសដាយរបក្ករយ៉ាងសនះ ។ 

រគ្នសនាះរពះសាសាត រតាស់នឹងនាងថា មាន លនាង រណី 
តថាគ្ត របមងដងឹនូវោវៈថ្ននាងជាន្រសតីអាេសធវើបដិហារយបបបសនះ  
បន. បុ៉បនតក្រមងផ្កា សនះ សគ្មិនបនេងទុក្សដើមបរីបសយាជន៍ដល់ 
នាងសទ លុះរទង់រតាស់ដូសចាន ះសេើយ ក៏្រទង់ហាមោត់ ។ 

នាង រណីសនាះគ្ិតថា រពះសាសាត មិនរទង់អនុញ្ជដ ត ដល់
សយើង, របក្ដជាមានអនក្ដថ្ទបដលអាេសធវើបដិហារយឲ្យថ្រក្បលង
ជាង សយើងសដាយពិត លុះគ្ិតដូសចាន ះសេើយ ក៏្ឈរសៅក្នុងេបំណក្
មាខ ង ។ 

េបំណក្រពះសាសាត រទង់រតះិរះិថា គុ្ណរបស់សាវក័្ធងំ 
សនាះ នឹងរបក្ដសដាយអាក្ករយ៉ាងសនះឯង រទង់សមាគ ល់ថា ពួក្
សាវក័្ នឹងបនលឺសីេនាទរតង់ក្ណ្ឌត លបរស័ិទ មានរបមាណ ១២ 
សយាជន៍ សដាយអាក្ករយ៉ាងសនះ សទើបរតាស់សួរសាវក័្មួយពួក្
សទៀតថា ពួក្អនក្នឹងសធវើបដិហារយ៍ិដូេសមតេ ? សាវក័្ធងំសនាះក៏្
រក្កបទូលថា ពួក្ ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើយ៉ាងសនះៗ រពះអងគ សេើយឈរ
សៅេសំព្វះរពះភន្រក្តថ្នរពះសាសាត បនលឺសីេនាទ ។ 

បណ្ឌត សាវក័្ធងំសនាះ  បនឮថា   េូឡអនាថបិណាិ ក្គ្ិតថា  
នាក្កលបុរតជាអនាគ្នមីឧបសក្របក្ដដូេជាសយើងសៅមាន  ក្េិច 
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បដលរពះសាសាត រតូវលបំក្របមងមិនមាន សទើបរក្កបទូលថា បពិរត 
រពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើបដិហារយ៍ិ រតូវរពះសាសាត  
រតាស់សួរថា អនក្នឹងសធវើដូេសមតេ ? ក៏្រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏
េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងនិមិមតអតតោពជារពេម មានរបមាណ ១២ 

សយាជន៍ នឹងទះដូេរពេម សដាយសសមលងដូេមហាសម រគ្េឹមក្នុង
ក្ណ្ឌត លបរស័ិទ មហាជននឹងសួរគ្នន ថា សសមលងសនាះជាសសមលងអវី? 

សេើយនឹងបនឮថា សសមលងសនាះជាសសមលងថ្នក្ករទះដូេជារពេម
របស់េូឡអនាថបិណា ក្     ពួក្តរិ ថយ៍ីគ្ិតថា អានុោពរបស់គ្េបតី
ដល់សម៉ាល ះសៅសេើយ េណំង់សបើអានុោពរបស់រពះពុទធជាមាច ស់ នឹង
របក្ដដូេសមតេសៅ ? ពួក្តរិ ថយិមនិបេ់ស ើញរពះអងគសឡើយនឹងរត់
សៅ ។ រពះសាសាត រតាស់ដូសចាន ះបដរ សូមបដីល់េូឡអនាថបិណាិ ក្
សនាះថា តថាគ្តរជាបអានុោពរបស់អនក្ សេើយមិនរទង់អនុញ្ជដ ត
ក្ករសធវើបដិហារយ៍ិ ។ តមក្ សាមសណរសី ម្ ះ វរីា មានអាយុ ៧ 
ែួប សសរមេបដិសមភិធមួយរូប ថាវ យបងគរំពះសាសាត សេើយ   រក្កប 
ថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើបដិហារយ៍ិ ។ 

រពះសាសាត . មាន លនាងវរីា នាងនឹងសធវើដូេសមតេ ? 
វរីា. បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងនាភំនសិំសនរុផង ភន ំ 

េរក្វ្ហឡផង ភនេិំមព្វនតផង តសរមៀបទុក្ក្នុងទីសនះ សេើយនឹងសេញ  
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អពីំភនសំនាះៗ សៅមនិបនជាប់ ដូេជាសមេងស មហាជនស ើញែញុ  ំ
រពះអងគសេើយ នឹងសួរថា ន៎ុះជានរណ្ឌ ? សេើយនឹងសព្វលថា              

វរីាសាមសណរ ី ពួក្តរិ ថយិគ្ិតគ្នន ថា អានុោពរបស់សាមសណរ ី អនក្  
មានអាយុ ៧ ែួប ដល់សមាល៉ ះសៅសេើយ េណំង់សបើអានុោពរបស់    
រពះពុទធនឹងរបក្ដដូេសមតេសៅ         មិនបេ់ស ើញរពះអងគសឡើយ       នឹង         
រត់សេៀសសេញសៅ ។ បនាទ ប់អពីំសនះសៅ គ្បបរីជាបព្វក្យបបបសនះ 
តាមលអំានថ្នព្វក្យបដលសព្វលសេើយសនាះេុះ ។ រពះមានរពះ  
ោគ្រតាស់សៅក្កន់សាមសណរសីនាះថា តថាក្តរជាបអានុោព
របស់អនក្សេើយ លុះរទង់មាន រពះតរមាស់ដូសចាន ះសេើយ ក៏្រទង់   
មនិអនុញ្ជដ តក្ករសធវើបដិហារយ៍ិ ។ 

រគ្នសនាះសាមសណរស ម្ ះ  េុនទៈ    បដលជារពះែីណ្ឌរសព  
សសរមេបដិសមភិធមួយរូប មានអាយុ ៧ ែួប អពីំក្សំណើ ត េូលសៅ 
គ្នល់រពះសាសាត ថាវ យបងគសំេើយរក្កបទូលថា  បពិរតរពះអងគដ៏
េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើបដិហារយ៍ិ រតូវរពះសាសាត រតាស់សួរថា 
មាន លេុនទៈ អនក្នឹងសធវើដូេសមតេ? ក៏្រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏
េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងចាប់សដើមរពីងធំ បដលជាទង់ថ្នជមពូទវីបរតង់សដើម  
សេើយអរងួននាបំផលរពីងធមំក្ឲ្យបរស័ិទធងំសនះ សីុរួេសរសេសេើយ  
ែញុ រំពះអងគនឹងនាមំក្នូវផ្កា បរនិតតរពឹក្សធងំឡាយ ថាវ យរពះអងគ។ 
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រពះសាសាត រតាស់ថា តថាគ្តរជាបអានុោពរបស់អនក្ 
សេើយ ដូសេនះសេើយ ក៏្រទង់ហាមោត់ក្ករសធវើនូវបដិហារយ៍ិរបស់
សាមសណរ ។ 

លដំាប់សនាះ រពះសថរសី ម្ ះឧបបលវណ្ឌណ ថាវ យបងគរំពះ       
សាសាត  សេើយ រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹង
សធវើបដិហារយ៍ិ រតូវរពះសាសាត រតាស់សួរថា មាន លឧបបលវណ្ឌណ  
នាងនឹងសធវើដូេសមតេ ? ក៏្រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ ំ
រពះអងគនឹងសបមតងបរស័ិទបដលមានរបមាណ ៣២ សយាជន៍ សដាយ
ជុវំញិ និងជាសសតេេរក្ពតតបិដលបរស័ិទមានរបមាណ ៣៦ សយាជន៍ 
សដាយេបំណក្មូលសចាមសរាមសេើយមក្ថាវ យបងគរំពះអងគ ។ រពះ
សាសាត រតាស់ថា តថាគ្តរជាបអានុោពរបស់នាងសេើយ ក៏្រទង់
ហាមក្ករសធវើបដិហារយ៍ិ សូមបរីបស់រពះសថររូីបសនាះ ។ 

រគ្នសនាះ    រពះមហាសមាគ្គោល នសតថរ   ថាវ យបងគរំពះមានរពះ 
ោគ្សេើយ រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើ  
បដិហារយ៍ិ រតូវរពះសាសាត រតាស់សួរថា មាន លសមាគ្គោល ន អនក្នឹង
សធវើដូេសមតេ ? ក៏្រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគ 
នឹង ដាក់្សសតេភនសំ ម្ ះសិសនរុ ទុក្ក្នុងេសនាល ះសធមញ សេើយទពំ្វភនំ
សនាះដូេទពំ្វរគ្នប់ថ្សព ។ 
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រពះសាសាត . អនក្នឹងសធវើអវីតសៅសទៀត ? 
សមាគ្គោល ន.  ែញុ រំពះអងគនឹងមូរមហារបឹថពីសនះឲ្យដូេជាក្សនទល 

សេើយដាក់្េូល(សតបៀតទុក្)ក្នុងេសនាល ះរមាមថ្ដ ។ 
រពះសាសាត . អនក្នឹងសធវើអវីតសៅសទៀត ? 
សមាគ្គោល ន.      ែញុនឹំងបងវលិមហារបឹថពីឲ្យដូេជា  បងវិលក្ង់   

ោជនៈដរីបស់សមូនឆ្ន ងំ សេើយឲ្យមហាជនទពំ្វសីុ ជាថ្នបផនដី។ 
រពះសាសាត . អនក្នឹងសធវើអវីតសៅសទៀត ? 
សមាគ្គោល ន. ែញុ ំរពះអងគនឹងសធវើបផនដីទុក្ក្នុងថ្ដខ្ងសនវង     

សេើយដាក់្សតវធងំសនះទុក្ក្នុងទវីបដថ្ទ សដាយថ្ដខ្ងសាត  ំ។ 
រពះសាសាត . អនក្នឹងសធវើអវីតសៅសទៀត ? 
សមាគ្គោល ន. ែញុ រំពះអងគនឹងសធវើភនសិំសនរុឲ្យជាដងនរត សេើយ

សលើក្មហារបឹថពីសឡើងដាក់្ពធដ៏ខ្ងសលើភនសិំសនរុសនាះ យក្ថ្ដមាខ ង 
ក្កន់  ដូេជាភិក្ខុអនក្មាននរតក្នុងថ្ដ េន្រងាមក្នុងអាក្កស។ រពះសាសាត  
រតាស់ថា តថាគ្តរជាបអានុោពរបស់អនក្សេើយ ដូសេនះសេើយ ក៏្
មនិរទង់អនុញ្ជដ តក្ករសធវើបដិហារយ៍ិ សូមបរីបស់រពះសថរៈសនាះ ។   

រពះសថរៈគ្ិតថា របបេលជារពះសាសាត រទង់រជាបអនក្បដលអាេ
សធវើបហារយ៍ិថ្រក្បលងជាងសយើង លុះគ្តិដូសចាន ះសេើយក៏្បនឋិត
សៅក្នុងេបំណក្មាខ ង ។ រគ្នសនាះ រពះសាសាត រតាស់សៅក្កន់រពះ
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មហាសមាគ្គោល នថា មាន លសមាគ្គោល ន ភួងផ្កា សនះសគ្មិនបនេងទុក្
សដើមបអីនក្សទ សរព្វះថា តថាគ្តជាអនក្មានធុរៈរក្បុគ្គលសសមើគ្នម ន 
អនក្ដថ្ទ ស ម្ ះថា ជាអនក្មានធុរៈរបស់តថាគ្តមិនមាន អនក្បដល
អាេនាសំៅនូវធុរៈរបស់តថាគ្ត មិនបនមានសេើយក្នុងក្កលឥឡូវ
សនះ សដាយសេតុណ្ឌ សេតុន៎ុះមិនបមនជាអសាច រយសទ សូមបកី្នុង   
ក្កលបដល តថាគ្តសក្ើតក្នុងក្សំណើ តសតវតិរចាឆ ន បដលជាអសេតុ- 
ក្ក្សំណើ ត អនក្ដបទបដលអាេនាសំៅនូវធុរៈរបស់តថាគ្តក៏្មិនបន
មានសេើយ ដូេគ្នន  ក្កលរពះសថរៈទូលសួរថា សរឿងរ៉ាវេនឹងបនមាន
សេើយក្នុងក្កលណ្ឌ រពះអងគ ? សទើបរទង់នាអំតីតនិធនមក្រតាស់ 
ក្ណា ឧសភជាតក្ឲ្យពិសាត រថា ៖ 

ធុរៈធងន់ក្នុងទីណ្ឌ  ៗផលូ វដ៏សរៅក្នុងទីណ្ឌ                                                ក្កលសនាះឯង ពួក្ជន
នាគំ្នន ទឹមសគ្នស ម្ ះ ក្ណា ៈ សគ្នសនាះក៏្នាធុំរៈដ៏ធងន់សនាះសៅបន។  

ក្កលនឹងរទង់សបមតងសរឿងសនាះ ឲ្យពិសាត រថ្រក្បលងតសៅសទៀត  
សទើបរតាស់ននទវសិាលជាតក្សនះឲ្យពិសាត ថា ៖ 

បុគ្គលគ្បបសីព្វលព្វក្យជាទីគ្នប់េតិតបតមាង៉            មនិគ្បបសីព្វល
នូវព្វក្យមនិជាទីគ្នប់េតិត ក្នុងក្កលណ្ឌសឡើយ  (សរព្វះ)ក្កល 
រព្វេមណ៍ជាមាច ស់ សព្វលនូវព្វក្យជាទីគ្នប់េតិត សគ្នស ម្ ះននទ-
វសិាល  អូសោរៈដ៏ធងន់សៅបន ញុាងំរព្វេមណ៍ជាមាច ស់សនាះ ឲ្យ
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បនរទពយ ធងំរព្វេមណ៍សនាះ បនជាអនក្មានេតិតរកី្រាយ សរព្វះ 
ក្ករបនរទពយសនាះ។ 

លុះរទង់រតាស់សរឿងសនាះេប់សេើយ ក៏្រទង់សឡើងក្កន់ទីេន្រងាម 
បក្វសនាះ។ ខ្ងមុែមានបរស័ិទរបមាណ ១២ សយាជន៍ខ្ងសរក្កយ 
ខ្ងសនវង និងខ្ងសាត ក៏ំ្ដូេគ្នន  េបំណក្រតង់ក្ណ្ឌត លមានរបមាណ 
២៤ សយាជន៍។ រពះមានរពះោគ្រទង់សធវើយមក្បាដិហារយ ក្នុង       
ក្ណ្ឌត លបរស័ិទ ។ យមក្បាដិហារយសនាះ បណាិ តគ្បបរីជាបតាម
រពះបលីដូេខ្ងសរក្កម ។ 
 ញាណក្នុងយមក្បាដិេិរញ្ជដ ណរបស់រពះតថាគ្ត សតើ
ដូេសមតេ ? រពះតថាគ្តរទង់សធវើយមក្បាដិហារយ៍ិ បដលមិនទូសៅ
ដល់ពួក្សាវក័្ក្នុងសោក្សនះ គ្គឺ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះក្កយខ្ង
សលើ                    ធាន រទឹក្សេញអពីំរពះក្កយខ្ងសរក្កម គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះ
ក្កយខ្ងសរក្កម ធាន រទឹក្សេញអពីំរពះក្កយខ្ងសលើ គ្នំរសភលើង   
សេញអពីំរពះក្កយខ្ងមុែ                ធាន រទឹក្សេញអពីំរពះក្កយខ្ងសរក្កយ 

គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះក្កយខ្ងសរក្កយ ធាន រទឹក្សេញអពីំរពះ
ក្កយខ្ងមុែ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះសនរតខ្ងសាត ំ ធាន រទឹក្សេញ
ទឹក្អពីំរពះសនរតខ្ងសនវង គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះសនរតខ្ងសនវង 
ធាន រទឹក្សេញអពីំរពះសនរតខ្ងសាត  ំ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរនធរពះ
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ក្កណ៌ខ្ងសាត  ំ ធាន រទឹក្សេញអពីំរនធរពះក្កណ៌ខ្ងសនវង គ្នំរសភលើង
សេញអពីំរនធរពះក្កណ៌ខ្ងសនវង  ធាន រទឹក្សេញអពីំរនធរពះក្កណ៌
ខ្ងសាត ំ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរនធរពះនាសិក្កខ្ងសាត ំ ធាន រទឹក្សេញ
អពីំរពះនាសិក្កខ្ងសនវង គ្នំរសភលើងសេញអពីំរនធរពះនាសិក្កខ្ង
សនវង ធាន រទឹក្សេញអពីំរនធរពះនាសិក្កខ្ងសាត  ំ គ្នំរសភលើងសេញអពីំ
េងាួយរពះអងាខ្ងសាត  ំ ធាន រទឹក្សេញអពីំេងាួយរពះអងាខ្ង
សនវង គ្នំរសភលើងសេញអពីំេងាួយរពះអងាខ្ងសនវង ធាន រទឹក្សេញអពីំ
េងាួយរពះអងាខ្ងសាត  ំ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះេសតខ្ងសាត  ំ ធាន រ
ទឹក្សេញអពីំរពះេសតខ្ងសនវង គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះេសតខ្ង
សនវង គ្នំរសភលើងសេញអពីំខ្ងខ្ងសាត  ំ ធាន រទឹក្សេញអពីំខ្ងខ្ង
សនវង គ្នំរក្សភលើងសេញអពីំខ្ងខ្ងសនវង  ធាន រទឹក្សេញអពីំខ្ងខ្ង
សាត  ំគ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះបទខ្ងសាត  ំធាន រទឹក្សេញអពីំរពះបទ
ខ្ងសនវង  គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះបទខ្ងសនវង ធាន រទឹក្សេញអពីំ
រពះបទខ្ងសាត ំ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះអងគុ លីមួយៗ ធាន រទឹក្ 
សេញអពីំេសនាល ះថ្នរពះអងគុ លី  ធាន រទឹក្សេញអពីំេសនាល ះថ្នរពះ
អងគុលីមួយៗ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះសោមាមួយ  ៗ ធាន រទឹក្សេញ  
អពីំរសតត រពះសោមាមួយៗ ធាន រទឹក្សេញអពីំរពះសោមាមួយៗ 
គ្នំរសភលើងសេញអពីំរសតត រពះសោមាមួយៗ ធាន រទឹក្សេញអពីំ        
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រសតត រពះសោមា          (រពះមានរពះោគ្រទង់បសញ្ចញ)នូវ រពះនពវណណ-
រងសសីែៀវ សលឿង រក្េម ស េងសបទ សផលក្ៗ រពះមានរពះោគ្
រទង់េន្រងាម រពះពុទធនិមិមតរទង់ឈរ ឬរទង់គ្ង់ ឬរទង់ផទ ំ រពះមាន
រពះោគ្រទង់ឈរ រពះពុទធនិមិមតរទង់េន្រងាម ឬរទង់គ្ង់ ឬរទង់ផទ ំ
រពះមានរពះោគ្រទង់គ្ង់         រពះពុទធនិមិមតរទង់េន្រងាម   ឬរទង់ឈរ  វ                           ឬ
រទង់ផទំ រពះមានរពះោគ្រទង់ផទ ំ រពះពុទធនិមិមតរទង់េន្រងាម ឬរទង់
ឈរ ឬរទង់គ្ង់ រពះមានរពះោគ្រទង់េន្រងាម ឬរទង់គ្ង់ ឬរទង់ផទ ំ
រពះពុទធនិមិមតរទង់ឈរ រពះមានរពះោគ្រទង់េន្រងាម  ឬរទង់ឈរ  ឬ
រទង់ផទ ំ រពះពុទធនិមិមតរទង់គ្ង់ រពះមានរពះោគ្រទង់ឈរ ឬរទង់ 
គ្ង់  ឬរទង់េន្រងាម  រពះពុទធនិមិមតរទង់ផទ ំ សនះស ម្ ះថា យមក្បាដិ-
េិរញ្ជដ ណរបស់រពះតថាគ្ត ។ រពះសាសាត សសតេរទង់េន្រងាមសលើទី
េន្រងាម រទង់សធវើបដិហារយ៍ិ  សេើយសដាយរបក្ករដូសេនះ ។ សដើមបនឹិង    
សបមតងនូវសសេក្តីសនាះ គ្នំរសភលើងសេញអពីំរពះក្កយខ្ងសលើ  សដាយ
អណំ្ឌេសតសជាក្សិណសមាបតតរិបស់រពះអងគ, ទឹក្េូរសេញអពីំរពះ
ក្កយខ្ងសរក្កម                 សដាយអណំ្ឌេអាសបក្សិណសមាបតតិ                                               គ្នំរសភលើង
របមងសេញអពីំទីបដលទឹក្េូរសេញសេើយសទៀត                    សេើយទឹក្េូរ 
សេញអពីំទីបដលគ្នំរសភលើងសេញសេើយ រពះសារបុីរតក៏្សព្វល 
េហដឋិមោយេោ ឧបរិមោយេោ ។ ន័យក្នុងបទធងំពួងក៏្គ្បប ី



                  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

រជាបដូសេនះ ។ ក៏្ក្នុងយមក្បាដិហារយ៍ិសនះ គ្នំរសភលើងមិនបន 
ោយឡនឹំងធាន រទឹក្បដរ ធាន រទឹក្ក៏្មិនបនោយឡនឹំងគ្នំរសភលើង, 
បនឮថា គ្នំរសភលើង និងទឹក្ធងំពីរសនះ  អបណត តសឡើងដរាបដល់
រពេមសោក្សេើយ រាលដាលដល់ក្ណ្ឌត ប់ មាត់េរក្វ្ហឡ។ ក៏្សរព្វះ
ោវៈថ្នព្វក្យបដលរពះសារបុីរតសព្វលទុក្ថា ឆនទំ វណាឍោនំ រពះរសមី
មានពណ៌ ៦ របក្ករ ថ្នរពះមានរពះោគ្អងគសនាះ អបណត តសឡើង
អពីំថ្ផទេរក្វ្ហឡមួយសៅទល់នឹងរពេមសោក្ ដូេ ជាមាសរោយ
បដលសគ្ចាក់្សេញចាក្បវធងំឡាយ និងដូេជាទឹក្មាសបដល
េូរសេញអពីំេពួំយថ្នយនត សេើយរតឡប់មក្ក្កន់ ក្ណ្ឌត ប់មាត់
េរក្វ្ហឡដូេសដើមវញិ ។ បផទថ្នេរក្វ្ហឡមួយមានពនលឺបតមួយដូេជា
សែឿនថ្នសព្វធរិពឹក្ស  បដលសគ្រួបរតឹសេើយសដាយបងាង់សក្កង។ ក្នុងថ្ថង
សនាះ រពះសាសាត សសតេេន្រងាម រទង់សធវើ(យមក្)បរហិារយ៍ិ សបមតង 
ធមមក្ថាដល់មហាជនជាេសនាល ះៗ ក៏្ក្កលរទង់សបមតងមនិរទង់សធវើ
មហាជនឲ្យមានដសងាើមតឹងសទ រទង់របធននូវដសងាើមដ៏ធូរថ្រក្បលង។ 
ក្នុងរគ្នសនាះ មហាជនញុាងំសាធុក្ករឲ្យរបរពឹតតសៅសេើយ ។ ក្នុង  
ក្កលបដលសាធុក្ករថ្នមហាជន    ក្ពុំងបតរបរពឹតតសៅសនាះ រពះ      
សាសាត រទង់រមិលសមើលនូវេតិតរបស់បរស័ិទសរេើនដល់សម៉ាល ះ បន
រទង់រជាបវ្ហរៈេិតតជនមាន ក់្ៗ សដាយអណំ្ឌេអាក្ករ ១៦ យ៉ាង ។   



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                        
 

េតិតរបស់រពះពុទធធងំឡាយ របរពឹតតសៅសដាយរេ័សយ៉ាងសនះ។ 

បុគ្គលឯណ្ឌ(រជះថាល )ក្នុងធម៌ណ្ឌ និងក្នុងបដិហារយណ្ឌ, រពះ
សមាម សមពុទធ រពះអងគរទង់សបមតងធម៌  និងរទង់សបមតងនូវបដិហារយ
សដាយអណំ្ឌេអធារស័យថ្នបុគ្គលសនាះៗ ។ ក្កលរពះអងគរទង់   
សបមតងធម៌ និង រទង់សបមតងបដិហារយសដាយអាក្ករយ៉ាងសនះ          
ធមាម ភសិម័យបនសក្ើតមានសេើយ ដល់មហាជន ។ រពះសាសាត      
មិនរទង់ស ើញបុគ្គលដបទ បដលអាេក្កន់យក្រពះទយ័របស់រពះ 
អងគសេើយ សួរបញ្ជា ក្នុងសមាគ្មសនាះ សទើបរពះអងគរទង់និមិមតរពះ
ពុទធ ។ រពះសាសាត រទង់សដាះរសាយនូវរបសាន បដលរពះពុទធនិមិមត
សនាះសួរសេើយ ។ រពះពុទធនិមិមតសនាះរទង់សដាះ រសាយនូវរបសាន  
បដលរពះសាសាត រតាស់សួរសេើយ ។ ក្នុងសវោបដលរពះមានរពះ
ោគ្រទង់េន្រងាម រពះពុទធនិមិតតសសរមេឥរយិាបថធងំឡាយ មាន
ឥរយិាបថឈរជាសដើមយ៉ាងណ្ឌមួយ ។ ក្នុងសពលបដលរពះពុទធ-    
និមិមតេន្រងាម  រពះមានរពះោគ្រទង់សសមតេនូវឥរយិាបថធងំ
ឡាយ               មានឥរយិាបថឈរណ្ឌមួយ  សដើមបនឹីងសបមតងនូវសសេក្តី
សនាះ រពះធមមសង្គគ េក្កចារយក៏្សព្វលព្វក្យជាសដើមថា     រពះពុទធ-         
និមិមតរបមងេន្រងាមែលះ ជាសដើម ។ 
 ធមាម ភសិម័យ       (ក្រិយិារតាស់ដងឹនូវសោកុ្តតរធម៌) បនសក្ើត         
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មានសល់សតវ ២០ សក្កដិ ក្នុងសមាគ្មសនាះ                     សរព្វះស ើញបដហិារយ៍ិ 
របស់រពះសាសាត បដលរទង់សធវើយ៉ាងសនាះផង  សរព្វះបនសាត ប់  
ធមមក្ថាផង ។ 
 ក្នុងសវោេប់បដិហារយរទង់សសតេយាងសៅក្កន់ឋានតាវតតិងស 
សដាយពុទធេរយិាបដលរពះពុទធជាមាច ស់ក្នុងក្កលមុន រទង់របរពឹតត
មក្សេើយ រទង់េូលចាវំសាសៅឋានតាវតតិងសសនាះ រទង់សបមតងរពះ 
អភិធមមជាប់តគ្នន រេូតអស់ថ្រតមាស(៣បែ) រទង់បនសធវើពពួក្សទវតា 
ជាសរេើន មានរពះមាតាជារបធាន ឲ្យសសរមេសសាតាបតតិមគ្គសេញ 
រពះវសាសេើយ សសតេេុះចាក្សទវសោក្ បដលមានពួក្សទវតា និង 
រពេមជាសរេើន បេេមសេើយ សសតេយាងេុះរតង់ធវ រនគ្រសងាសសៈ 
បនសធវើក្ករអនុសរគ្នះសតវសោក្សេើយ។ រគ្នសនាះ រពះមានរពះោគ្  

មានោភសក្កា រៈជាសរេើនសក្ើតសឡើងក្ណ្ឌត លជមពូទវីប                សរបៀបដូេ 
ទសនលធំៗ  ធងំ ៥ គ្(ឺគ្ង្គគ  យមុនា អេរិវត ីសរភូ មេី) ដូសចាន ះ។ 
 រគ្នសនាះ ពួក្តរិ ថយិរបក្ដដូេជាពនលឺអពិំលអបំពក្ ក្នុងសពល
រពះអាទិតយរះ ជាអនក្សាបសូនយោភសក្កា រៈ ជាទុក្ខ ែូេេិតត មានក្-
ធាល ក់្េុះ មានមុែ នេុះ។ ពួក្តរិ ថយិធងំសនាះឈរក្ណ្ឌត លផលូវរបក្ក-
សឲ្យពួក្មនុសសដងឹេាស់យ៉ាងសនះថា រពះសមណសគ្នតមបុ៉សណ្ឌណ ះ
ឬ ជារពះពុទធ, សូមបសីយើងក៏្ជារពះពុទធបដរ, ធនបដលឲ្យដល់រពះ
សមណសគ្នតមបុ៉សណ្ឌណ ះឬ មានផលសរេើន, សូមបធីនបដលឲ្យដល់
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ពួក្សយើងក៏្មានផលសរេើនដូេគ្នន បដរ, អនក្ធងំឡាយេូរឲ្យ េូរសធវើដល់
ពួក្សយើងែលះ សធះបីពួក្តិរ ថយិសធវើដូសេនះក៏្សដាយ ក៏្មិនមានអនក្ណ្ឌសគ្
រជះថាល បដរ  ដូសេនះសេើយក៏្បនរបជុគំ្នន ក្នុងទីសាង ត់ថា  ពួក្សយើងគ្បប ី
ញុាងំសធសឲ្យសក្ើតសឡើងដល់រពះសមណសគ្នតម  ក្នុងរវ្ហងមនុសស
ធងំឡាយ គ្បបញុីាងំោភសក្កា រៈឲ្យវនិាសសដាយឧបយ  ដូេសមតេ
េន៎? ក្កលសនាះក្នុងរកុ្ងសាវតថ ីមាននាងបរពិ្វវ ជិក្កមាន ក់្ ស ម្ ះេិញ្ច -
មាណវកិ្ក ជាអនក្មានរូបសឆ្មលអ ដល់ក្កររបសសើរសដាយលអ ដូេជា 
នាងសទពអបសរ ដូសចាន ះ, រសមីបនផាយសេញចាក្សររីៈរបស់នាង។ 
 លដំាប់សនាះ តរិ ថយិអនក្មានរបជាញ ល្ សថ្វមាន ក់្ សព្វលយ៉ាង
សនះថា ពួក្សយើងអារស័យនាងេិញ្ចមាណវកិ្ក គ្បបញុីាងំសធសឲ្យ
សក្ើតសឡើងដល់រពះសមណសគ្នតម សធវើោភសក្កា រៈរបស់សោក្ឲ្យ 
វនិាសបន។ តរិ ិ ថយធងំសនាះ ទទួលរពមថា ឧបយសនះលអ។ តមក្ 
នាងេញិ្ចមាណវកិ្កសនាះ សៅក្កន់អារាមរបស់តរិ ថយិ ថាវ យបងគសំេើយ 
ក៏្បនឈរ។ ពួក្តរិ ថយិមិនតបតជាមួយនាង។ សទើបនាងគ្ិតថា សយើង 
មានសធសអវីេន៎  សូមបនីាងនិយាយដល់ ៣ ដងថា សោក្មាច ស់ធងំ 
ឡាយ នាងែញុថំាវ យបងគំ សេើយក៏្និយាយថា សោក្មាច ស់ធងំឡាយ 

នាងែញុមំានសធសអវី ?  សរព្វះសេតុអវី   សទើបសោក្មាច ស់ធងំឡាយ  
មិននិយាយជាមួយនាងែញុ  ំ? 
 តិរ ថយិ. មាន លបអូនរសី នាងមិនដឹងថា រពះសមណសគ្នតម សបៀត  
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សបៀនពួក្សយើង រតាេ់សធវើពួក្សយើងឲ្យសាបសូនយោភសក្កា រៈសទឬ?  
 នាងេ.ិ នាងែញុមំិនដឹងសទ សោក្មាច ស់. េុះក្នុងសរឿងសនះ នាងែញុ  ំ 
គួ្រសធវើយ៉ាងណ្ឌ ? 
 តរិ ថយិ. មាន លបអូនរសី សបើនាងរបថាន សសេក្តសុីែដល់ពួក្  
សយើង, េូរញុាងំសធសឲ្យសក្ើតសឡើង ដល់រពះសមណសគ្នតម រួេ    
ញុាងំោភសក្កា រៈឲ្យសាបសូនយ សរព្វះអារស័យែលួននាង ។ នាង
សព្វលថា លអ សោក្មាច ស់ធងំឡាយ, សរឿងសនះេូរជាោរៈរបស់   
នាងែញុ ,ំ សោក្មាច ស់ធងំឡាយ កុ្គំ្ិតសឡើយ សេើយក៏្សេៀសសេញ 
សៅ ដណត ប់សមពត់មានពណ៌ដូេសតវសមសភលៀង មានសរគ្ឿងរក្អូប                                                                          

និងក្រមងផ្កា ជាសដើមក្នុងថ្ដ តរមង់មុែសឆ្ព ះវតតសជតពន សៅក្នុង
សម័យជាទីសាត ប់ធមមក្ថាថ្នអនក្រកុ្ងសាវតថី សេើយសេញសៅអពីំវតត
សជតពនតាងំអពីំក្កលសនាះ សរព្វះសសេក្តីបដលនាងជាអនក្ឆ្ល តក្នុង
មាយារបស់ន្រសតី, ក្កលអនក្ដថ្ទសួរនាងថា នាងសៅទីណ្ឌក្នុងសវោ
សនះ ? ក៏្សព្វលថា របសយាជន៍អវីរបស់ពួក្សោក្ សដាយទីបដលែញុ ំ
សៅ សេើយក៏្សរមាក្ក្នុងវតតរបស់ពួក្តរិ ថយិជតិវតតសជតពន ក្កល
មនុសសជាឧបសក្សេញអពីំរពះនគ្រអពីំរពលឹម សដាយសងឃមឹ
ថា នឹងថាវ យបងគរំពះសាសាត  នាងសធវើដូេជាសៅក្នុងវតតសជត-ពន េូល
សៅក្កន់រពះនគ្រ,                                      ក្កលជនជាឧបសក្សួរថា                   នាងសៅទីណ្ឌ ?                                             

ក៏្សព្វលថា  របសយាជន៍អវីរបស់ពួក្សោក្  សដាយទីបដលែញុ សំៅសដាយ
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ក្កលក្នលងសៅ ២-៣ បែ ក្កលរតូវសគ្សួរ ក៏្សព្វលថា ែញុ សំៅក្នុងរពះ
គ្នធកុ្ដជិាមួយរពះសមណសគ្នតម ក្នុងវតតសជតពនញុាងំសសេក្តី
សងសយ័ដល់ពួក្បុថុជជនថា       សរឿងន៎ុះពិត ឬមនិពិតេន៎ ?     សដាយ
ក្កលក្នលងសៅ  ៣-៤ បែ យក្ក្ណំ្ឌត់សមតត់េងសព្វះសបមតងសភទ
របស់ន្រសតីមានគ្ភ៌ ឲ្យពួក្ជនអនធព្វលរបក្កន់សជឿថា គ្ភ៌សក្ើតសឡើង 
សរព្វះអារស័យរពះសមណសគ្នតម សដាយក្កលក្នលងសៅ  ៨-៩ បែ 
េងដុសំឈើ មូលរតង់សព្វះ ដណត ប់សមតត់ពីសលើយក្នអឹងសគ្នវ្ហយថ្ដ 
និងសជើង សបមតងអាក្ករសផើម មានឥន្រនទីយ៍មិនរសស់បស់ ក្កលរពះ
មានរពះោគ្របថាប់គ្ង់សបមតងធម៌សលើធមាម សនៈ បដលសគ្តាក់្បតង 
សេើយក្នុងសវោរសសៀល, សៅក្កន់ធមមសោ ឈរខ្ងមុែរពះភន្រក្ត
របស់រពះសាសាត  សេើយសព្វលថា មហាសមណៈ រពះអងគលអ បតស
បមតងធម៌ដល់មហាជនបុ៉សណ្ឌណ ះ សសមលងរបស់រពះអងគពីសរាះ, រពះ 
សារបស់រពះអងគសនិទធ, េបំណក្ែញុមំាច ស់ អារស័យរពះអងគបនមាន
គ្ភ៌រគ្ប់ក្ណំត់សេើយ, រពះអងគរទង់មិនរជាបផទះសរមាប់របសូត 
មិនរជាបសរគ្ឿងបរហិារគ្ភ៌ មានទឹក្សដាះថាល   និងទឹក្ មុ ជំាសដើម,  សបើ
មនិរទង់សធវើែលួនឯង សមតេមិនរតាស់របប់រពះបទសក្កសល ឬអនាថ- 
បណិាិ ក្ ឬក៏្នាងវសិាខ្ មហាឧបសិក្កណ្ឌមួយ បណ្ឌត ឧបដាា ក្
ធងំឡាយថា អនក្េូរសធវើក្ិេចបដលគួ្រសធវើដល់នាងេិញ្ចមាណវកិ្កសនះ 
រពះអងគរទង់ដងឹបតអភរិមយបុ៉សណ្ឌណ ះ, មិនរទង់ដឹងក្កររក្ាគ្ភ៌, (នាង
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េិញ្ចមាណវកិ្ក) ដូេពាយាមចាប់ដុោំមក្គ្ប់មណា លរពះេ័នទ
ដូសចាន ះ បនសជររពះមានរពះោគ្ក្ណ្ឌត លបរស័ិទ ។ រពះមានរពះ
ោគ្រទង់ផ្កអ ក្ ធមមក្ថាសេើយ រទង់បនលឺសបរមក្សីេៈថា បអូនរសី 
ព្វក្យបដលនាងសព្វលសេើយ នឹងពិត ឬមិនពិត មានបតតថាគ្ត 
និងនាងបុ៉សណ្ឌណ ះដឹង ។ 
 នាងេិញ្ចមាណវកិ្ក. រតូវសេើយ មហាសមណៈ សរឿងន៎ុះ សក្ើត  
សឡើងសដាយរពះអងគ និងែញុមំាច ស់ជាអនក្រជាប ។ 
 ែណៈសនាះ អាសនៈរបស់សក្ាសទវរាជ សបមតងអាក្ករសតត  ។ 
រពះអងគពិចារណ្ឌសមើលក៏្រជាបថា នាងេិញ្ចមាណវកិ្ក សជររពះមាន 
រពះោគ្សដាយព្វក្យមនិពិត សេើយរទង់តរមះិសទៀតថា សយើងនឹង
ជរមះសរឿងសនះឲ្យេមត់េត់  សទើបសសតេមក្ជាមួយនឹងសទវបុរត ៤ អងគ។ 
សទវបុរតធងំឡាយ បក្លងជាក្ណតុ រខ្បំែសបដលេងដុសំឈើមូល សដាយ
ខ្បំតមតងបុ៉សណ្ឌណ ះ។  ែយល់ផ្កត់ផ្កទ ងំសមពត់ដណត ប់សឡើង។ សឈើមូល 
របូតធាល ក់្េុះសលើែនងសជើងរបស់នាងេិញ្ចមាណវកិ្កសនាះ។ េុងសជើង
ធងំពីរខ្ងបនបបក្ ។ មនុសសធងំឡាយនិយាយថា បននាង      
ក្កឡក្ណណី  នាងសជររពះសមាម សមពុទធ សេើយបនសសាត ះទឹក្មាត់សលើ
ក្ាល មានថ្ដក្កន់ដុដំ ីនិងដបំង បសណត ញនាងចាក្វតតសជតពន ។ 
 សពលបដលនាងសៅផុតគ្នលង រពះសនរតរបស់រពះមានរពះ  
ោគ្សៅ មហាបផនដីបបក្របេក្េេំមាត់ចា ំ ។ អណ្ឌត តសភលើងតាងំ   
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សឡើងអពីំអវេីិនរក្ ។ នាងេិញ្ចមាណវកិ្កសនាះ សៅសក្ើតក្នុងអវេីិ     
ដូេជាដណត ប់ សមពត់ក្មពលបដលរតកូ្លឲ្យ ។ ោភសក្កា រៈរបស់   
ពួក្តរិ ថយិបនសាបសូនយ ។ (សរក្កយមក្) ោភសក្កា រៈរតឡប់ជា
េសរមើនដល់រពះទសពលរបមាណថ្រក្បលង ។ សដាយសេតុសនាះ 
រពះមានរពះោគ្រទង់សទើបរតាស់ថា ៖ 

សព្វា ភិភុសស ពុទធសស  នន្ទោ  ទមាស ិសាវន្ោ 
តំ អព្វា ចិោា យ និរន្យ  ចិរ ំសសំរតិំ មហា។ 
តថាគ្តសព្វលបង្គា េ់សាវក័្ ស ម្ ះ ននទ របស់រពះពុទធរទង់ 

រគ្បសងាត់នូវសតវសោក្ធងំពួង តថាគ្តបនអសនាទ លសៅក្នុងនរក្ 
អស់ក្កលដ៏យូរ សរព្វះក្ករសព្វលបង្គា េ់នូវសាវក័្សនាះ។ 

ទសវសសសហសានិ  និរន្យ សសំរ ឹចិរ ំ
មនុសសលាភំ លទ្ធធ ហ ំ អពាោា នំ ពហុ ំលភឹ។ 
តថាគ្តអសនាទ លសៅក្នុងនរក្ អស់ក្កលដ៏យូរេនួំនមួយេមឺន 

ឆ្ន  ំ លុះតថាគ្តបនមក្ជាមនុសស ក៏្បននូវក្ករសព្វលមួលបង្គា េ់ 
ជាសរេើន។ 

ន្តន កមាា វន្សន្សន  ចិញ្ចនវិោ មមំ 
អព្វា ចិកាិ អភូន្តន  ជនោយសស អាគតា។ 
សដាយសណំល់ថ្នក្មមសនាះ នាងេិញ្ចមាណវកិ្កមក្សព្វល

បង្គា េ់តថាគ្តក្នុងរបជុជំន សដាយព្វក្យមិនពិត ។ 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បាបមិនទ្ន់ឲ្យផលរត្ឹមណា ជនោលែត្ងសម្គោល់ 
នូវបាបេន្ះថា ដូចទ្ឹកឃមុំ លុះែត្ោលណាបាបឲ្យផល 
ជនោល េទ្ើបរបទ្ះនូវេសចកតីទ្ុកខ កនុងោលេណាះ ។  

 
 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ ឧបបលវណ្ឌណ សថរ,ី បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ៣ ោរេជររបេទ្ច 
បញ្ជា ទី ៣ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករសព្វលយ៉ាងថ្រក្បលង គ្កឺ្ករសជរ ស ម្ ះថា អពភោខោនៈ។  
បនឮថា    ក្នុងអតីតក្កល    រពះបរមសព្វធិសតវ សយានយក្

ក្សំណើ តសក្ើតមិនរបក្ដស ម្ ះ សបះសសមលង ជាអនក្សលងស ម្ ះថា 
មុនាលិ    សដាយសារអណំ្ឌេថ្នក្ករសសពគ្ប់ជាមួយមនុសសមិនលអ           
សទើបបនសជររពះបសេចក្ពុទធជាមាច ស់  នាម សុរភី ថា  សមណៈេនះ
រទ្ុសតសីល ម្នធម៌ដ៏ោមក។ សរព្វះវ្ហចាដ៏សរគ្នតរគ្នតបដលជា
អកុ្សលសនាះ រពះបរមសព្វធសិតវរតូវសនះសៅក្នុងនរក្សរេើនព្វន់ឆ្ន  ំ
លុះមក្ដល់ជាតិេុងសរក្កយសនះ  បនរតាស់ដងឹជារពះពុទធ សដាយ
អណំ្ឌេថ្នបរមី ១០ របក្ករ មាន ធនបរម,ី សីលបរម,ី សនក្ខមមបរមី
បញ្ជដ បរម,ី វរីយិបរម,ី ែនតិបរម,ី សេចបរម,ី អធដិាា នបរម,ី សមតាត
បរម,ី ឧសបក្កខ បរម ី បដលរពះអងគបនបសំពញសេើយ      អភិសសក្ឲ្យ
រពះអងគបនជាអនក្ក្ពូំលសដាយោភ និងយស យ៉ាងសរេើន ។ 

បនឮថា ក្កលោភសក្កា រៈដូេជារជលងទឹក្ធថំ្នបញ្ច -   
មហានទី សក្ើតសឡើងដល់រពះមានរពះោគ្ និងភិក្ខុសងឃសនាះ ពួក្
អនយតរិ ថយិក៏្សាបសូនយចាក្ោភសក្កា រៈ ជាអនក្អបបពនលឺរសមី។ ដូេ 
សតវអពិំលអបំពក្ក្នុងសវោរពះអាទិតយរះសឡើងដូសចាន ះ  រួមរបជុរំបកឹ្ា
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គ្នន ថា ចាប់តាងំពីសពលរពះសមណសគ្នតមឧបបតតិសឡើង ពួក្សយើងក៏្ 
សាបសូនយោភសក្កា រៈ  អនក្ណ្ឌៗក៏្មិនដឹងថា  សយើងធងំឡាយ 
មាន, ពួក្សយើងគ្បបរួីមថ្ដនឹងអនក្ណ្ឌេន៎? បងាសធសឲ្យសក្ើតសឡើង
ដល់រពះសមណសគ្នតម សេើយញុាងំោភសក្កា រៈរបស់រពះសម-
ណសគ្នតមឲ្យសាបសូនយ ។ 

រគ្នសនាះ ក្ករគ្ិតបនសក្ើតសឡើងដល់អនយតិរ ិ ថយធងំសនាះថា 
ពួក្សយើងរួមថ្ដជាមួយនឹងនាងសុនទរនឹីងអាេ(សធវើបន)។  ថ្ថងមួយ ពួក្ 
សគ្(បក្លង)មិននិយាយជាមួយនឹងនាងសុនទរ ីបដលេូលសៅក្កន់អារា- 
មតរិ ថយិ ថាវ យបងគសំេើយឈរសៅក្នុងទីដ៏សមគួ្រ។  សូមបនីាងនិយាយ 
េរចាជាមួយនឹងពួក្តិរ ថយិយ៉ាងណ្ឌក៏្សដាយ ក៏្មនិបនក្ករសនលើយ
តបបដរ សទើបនាងសួរថា សោក្មាច ស់ធងំឡាយ រតូវអនក្ណ្ឌសបៀត
សបៀន ? ។ 

តរិ ថយិ. បអូនរសី នាងមិនស ើញរពះសមណសគ្នតមសបៀតសបៀន 
ពួក្សយើង សធវើឲ្យសាបសូនយោភសក្កា រៈសទឬ ? 

នាងសុនទរ.ី បពិរតសោក្មាច ស់ធងំឡាយ សតើែញុ គួំ្រសធវើដូេសមតេ 
ក្នុងសរឿងសនះ ? 

តរិ ថយិ. មាន លបអូនរសី នាងមានរូបលអ រទង់រធយលអ ដល់នូវ 
ោពជាអនក្សាអ តសលើសសគ្ េូរសលើក្សធសសឡើងដល់រពះសមណ-
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សគ្នតម ញុាងំមហាជនឲ្យសជឿព្វក្យរបស់នាង សេើយសធវើឲ្យសាប
សូនយ ចាក្ោភសក្កា រៈេុះ ។ 

នាងសុនទរសីនាះយល់រពមសដាយព្វក្យថា របថ្ពសេើយ សោក្ 
មាច ស់ធងំឡាយ សេើយសេៀសសេញសៅ ចាប់តាងំពីសពលសនាះមក្ 
នាងបតងបតក្កន់វតថុធងំឡាយ មានក្រមងផ្កា  សរគ្ឿងរក្អូប សរគ្ឿង
ោប និងវតថុ សតត ជាសដើម សដើរសសំៅសៅវតតសជតពន ក្នុងសវោបដល
មហាជនសាត ប់រពះធមមសទសនារបស់រពះសាសាត សេើយ រតឡប់េូល 
ក្កន់រពះនគ្រក្នុងសវោរសសៀល ក្កលមហាជនសួរថា មាន លនាងដ៏ 
េសរមើន នាងសៅណ្ឌ? ក៏្សនលើយតបថា ែញុ សំៅក្កន់សណំ្ឌក់្រពះសម-
ណសគ្នតម, ែញុ សំៅក្នុងរពះគ្នធកុ្ដជិាមួយរពះសមណសគ្នតមសនាះ 
សេើយសៅក្នុងអារាមរបស់ពួក្តរិ ថយិ សដើរសៅក្កន់ផលូ វ(ទីសៅក្កន់)វតត 
សជតពនអពីំរពលឹម សដើរសសំៅសៅក្កន់រពះនគ្រ, នាងរតូវមហាជន 
សួរថា សៅណ្ឌ? នាងសុនទរក៏ី្សនលើយតបថា ែញុ សំៅក្នុងរពះគ្នធកុ្ដិជា 
មួយរពះសមណសគ្នតម ឲ្យរពះសមណសគ្នតមសរតក្អរ សដាយ
សសេក្តសីរតក្អរសរព្វះក្សិលសសេើយ សទើបរតឡប់មក្វញិ ដូសេនះ។  
េបំណក្ពួក្តរិ ថយិក៏្បនសព្វលសធសតិះសដៀលរពះអងគថា                             មាន លអនក្
ដ៏េសរមើនធងំឡាយ  អនក្េូរស ើញក្មមរបស់រពះសមណសគ្នតម។          

សមពិតដូេរពះមានរពះោគ្រទង់រតាស់ថា៖ 
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បុទលិ ទមហ ំធុន្តាោ   បុន្ពា អញ្ញា ស ុជាតិស  ុ
បន្ចចកពុទធំ សរុភឹ     អញ្ា ចិកាឹ អទូសកំ។ 
ក្កលភពមុន ក្នុងជាតដិថ្ទ តថាគ្តជាអនក្សលង ស ម្ ះ            

មុនាលិ បនសព្វលបង្គា េ់នូវរពះបសេចក្ពុទធ រពះនាមសុរភី រពះ     
អងគជាបុគ្គលមិនរបទូសតសឡើយ។ 

ន្តន កមាវិបាន្កន  និរន្យ សំសរ ឹចិរ  ំ
ពហូ វសសសហសានិ ទុកាំ ន្វន្ទសិ ន្វទនំ។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ តថាគ្តអសនាទ លសៅក្នុងនរក្អស់

ក្កលដ៏យូរ រងទុក្ខសវទនាអស់ព្វន់ឆ្ន ដ៏ំសរេើន។ 
ន្តន កមាា វន្សន្សន  ឥធ បចឆិមន្ក ភន្វ 
អពាោា នំ មហា លទធំ  សនុោរោិយ ោរណា។ 
សដាយសណំល់ថ្នក្មមសនាះ ក្នុងបេឆិមភពសនះ តថាគ្តបន

នូវក្ករសព្វលបង្គា េ់ សរព្វះសេតុថ្ននាងសុនទរកិ្ក ។ 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
អនកេោលោកយមិនពិត្  ឬបុគគលណាេធវើ (អំេពើ

អារកក់)  េហើយនិយាយថា អញមិនេធវើេទ្ (បុគគលេន្ះ
រែមងេៅោន់នរក ជនទ្ំងពីរន្ក់ ែដលម្នអំេពើទ្ប
េថាក (េសមើោធោ)េន្ះ លុះលះេោកេនះេៅេហើយ រែមងោ
អនកេសមើោធោ(េោយគត្ិ) កនុងេោកខាងមុខ្េទ្ៀត្ ។ 
 

 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ នាងសុនទរ,ី បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ៤ ោរេោលេចទ្ 
បញ្ជា ទី ៤ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករសជរ ក្ករបរោិសយ៉ាងថ្រក្បលង គ្សឺដាយពិសសស ស ម្ ះ

ថា អពភោខោនៈ ។  
បនឮថា    ក្នុងអតតីក្កល    រពះបរមសព្វធសិតវ សក្ើតក្នុងរតកូ្ល  

រព្វេមណ៍          ជាអនក្បនសិក្ាសរៀនសូរតសរេើន     មនុសសជាសរេើនបន  
សក្កា របូជាសេើយ   សរក្កយមក្បនបួសជាតាបស មានឫស និងបផល  
សឈើក្នុងថ្រពជាអាហារ  សេើយបនបសរងៀនមនតដល់កូ្នសិសសជា
សរេើន សសរមេក្កររស់សៅក្នុងថ្រពេិមព្វនត។ រគ្នសនាះ មានតាបស 
មួយរូប  បនសសរមេនូវអភញិ្ជដ  ៥  និងសមាបតតិ ៨  មក្ក្កន់សណំ្ឌក់្ 
របស់រពះសព្វធសិតវសនាះ។ ឯរពះសព្វធសិតវ រគ្នន់បតបនស ើញ
តាបសសនាះោល ម ក៏្មានសសេក្តីឫសា រេបណនសក្ើតសឡើង បនសជរ 
សតី សព្វលព្វក្យមួលបង្គា េ់ឫសី បដលមនិរបទូសតរាយសនាះថា ឫសី 
សនះសបក្របស់ ជាអនក្បរសិោគ្ក្កម សេើយបថមធងំបនរបប់ដល់ 
ពួក្កូ្នសិសសរបស់ែលួនថា ឫសីសនះ ជាអនក្មានអនាចារ មានសោព 
យ៉ាងសនះ។ េបំណក្កូ្នសិសសធងំសនាះក៏្នាគំ្នន សជរ បរោិសយ៉ាង 
សនាះដូេគ្នន ។ សដាយអណំ្ឌេថ្នអកុ្សលក្មមថ្នក្ករសជរសនាះ សធវើឲ្យ 
រពះបរមសព្វធសិតវ រតូវធាល ក់្សៅសសាយទុក្ខសៅក្នុងនរក្រាប់ព្វន់ឆ្ន  ំ 
លុះមក្ដល់ជាតិក្សំណើ តេុងសរក្កយសនះ  បនរតាស់ដឹងជារពះ 
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ពុទធ រទង់បនជាអនក្ក្ពូំលសដាយោភ និងយសយ៉ាងសរេើន    
របក្ដសសមើសដាយរពះេនទសពញវង់សៅក្នុងអាក្កសសវហាស៍ដូសចាន ះ។ 

(សរឿងរ៉ាវេណុំេទី ៤ សនះ តពីេណុំេទី ៣ មក្ ធក់្ទងនឹង
នាងសុនទរ ី និងពួក្តរិ ិ ថយ សព្វលសធសតះិសដៀល សជររបសទេរពះអងគ) 
សដាយន័យជាសដើមថា  សូមបសីដាយក្ករសជរ តះិសដៀលយ៉ាងសនាះ ពួក្
តរិ ិ ថយសៅមិនអស់េិតត លុះក្នលងសៅបន ២-៣ ថ្ថង ពួក្តរិ ថយិបន
ឲ្យក្ហាបណៈ ដល់ពួក្អនក្សលង សេើយនិយាយថា ពួក្អនក្េូរសៅ 
សមាល ប់នាងសុនទរ ី សេើយក្ប់ក្នុងគ្នំរសរមាមថ្នក្រមងផ្កា ជតិរពះ
គ្នធកុ្ដរិបស់រពះសមណសគ្នតម សេើយរតឡប់មក្វញិ, ពួក្អនក្
សលងក៏្បនសធវើយ៉ាងសនាះ ។ 

រគ្នសនាះ ពួក្តរិ ថយិធងំឡាយបនសធវើសក្កោេលសឡើងថា 
ពួក្សយើងមិនស ើញនាងសុនទរ ី សេើយរក្កបទូលរពះរាជា រតូវរពះ
រាជារតាស់សួរថា ពួក្អនក្មានសសេក្តីសងសយ័ក្នុងទីណ្ឌ? តរិ ថយិទូល
ថា នាងសុនទរសីៅក្នុងវតតសជតពនអស់មួយថ្ថងបុ៉សណ្ឌណ ះ, ពួក្អាតាម ោព
មនិដឹងក្កររបរពឹតតសៅរបស់នាងក្នុងវតតសជតពនសនាះសទ ក្កលរពះ
រាជារទង់អនុញ្ជដ តថា  សបើដូសចាន ះ  ពួក្អនក្េូរសៅរក្ក្នុងវតតសជតពនេុះ 
ពួក្តរិ ិ ថយក៏្បននានូំវឧបដាា ក្របស់ែលួនសៅក្កន់វតតសជតពន បសវងរក្
ក៏្ស ើញនាងសុនទរសីនាះក្នុងគ្នំរសរមាមថ្នក្រមងផ្កា  សេើយក៏្បន
សលើក្សឡើងដាក់្សលើបរគ្នាេូំលសៅក្កន់រពះនគ្រ ទូលរពះរាជាថា 
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បពិរតរពះសមមតសិទព  រពះសាវក័្របស់រពះសមណសគ្នតម សមាល ប់
នាងសុនទរ ី សេើយក្ប់ក្នុងគ្នំរសរមាមថ្នក្រមងផ្កា  សដាយគ្ិតថា និង
បទិបងំក្មមដ៏ោមក្បដលរពះសាសាត សធវើ។ រពះរាជារតាស់ថា សបើ
ដូសចាន ះ ពួក្អនក្េូរសៅរបក្កសឲ្យសពញធងំរពះនគ្រេុះ។ ពួក្តរិ ថយិ
នាគំ្នន សព្វលព្វក្យជាសដើមថា សូមអនក្ធងំឡាយ សមើលក្មមរបស់ពួក្ 
សមណសក្យបុរតេុះ តាមថនល់ថ្នរពះនគ្រសេើយ បនសៅក្កន់ធវ រ 
ថ្នរពះនិសវសន៍សទៀត។ រពះរាជា បញ្ជជ ឲ្យសលើក្សាក្សពនាងសុនទរ ី
សឡើងដាក់្បរគ្ក្នុងថ្រពសមសាន សេើយឲ្យរក្ាទុក្។ អនក្នគ្រសាវតថី
សវៀររពះអរយិសាវក័្សេញ សដាយសរេើននាគំ្នន សព្វលព្វក្យជាសដើមថា 
អនក្ធងំឡាយ េូរសមើលក្មមរបស់ពួក្សមណសក្យបុរតេុះ សេើយ 
សដើរសជរពួក្ភិក្ខុ  ខ្ងក្នុងរពះនគ្រែលះ សរតរពះនគ្រែលះ ក្នុងថ្រពែលះ។ 
ភកិ្ខុធងំឡាយ រក្កបទូលសរឿងសនាះេសំព្វះរពះមានរពះោគ្។ 

រពះរាជា រទង់បញ្ជូ នរាជបុរសសៅសដាយរពះរាជតរមាស់  
ថា ពួក្អនក្េូរដឹងក្ករបដលអនក្ដថ្ទសមាល ប់នាងសុនទរ។ី រគ្នសនាះ  អនក្
សលងធងំសនាះផឹក្សុរា សដាយក្ហាបណៈធងំសនាះសេើយ ស ល្ ះ
ធស់បទងគ្នន ។ មាន ក់្សព្វលនឹងមាន ក់្សទៀតថា អនក្សមាល ប់នាង សុនទរ ី
សដាយក្កររបហាររតឹមបតមតង សេើយក្ប់ក្នុងគ្នំរសរមាមថ្នក្រមង
ផ្កា  មាន ក់្សទៀតសព្វលថា អញជាអនក្សមាល ប់។ ពួក្រាជបុរសឮដូសចាន ះ 
ក៏្បនចាប់អនក្សលងធងំសនាះសៅបង្គា ញដល់រពះរាជា ។ រគ្នសនាះ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                        
 

រពះរាជារទង់រតាស់សួរអនក្សលងធងំសនាះថា ពួក្អនក្ឯង សមាល ប់
នាងសុនទរឬី ? ។ 

ពួក្អនក្សលង. រពះក្រុណ្ឌថ្ថលវសិសស ។ 
រពះរាជា. អនក្ណ្ឌសរបើពួក្អនក្ឲ្យសមាល ប់ ។ 
ពួក្អនក្សលង. បពិរតរពះសមមតសិទព ពួក្តរិ ថយិ ។ 
រពះរាជា បញ្ជជ ឲ្យសៅពួក្តរិ ថយិមក្សេើយ រទង់បញ្ជជ ថា ពួក្ 

អនក្េូរសៅរបក្កសឲ្យសពញរពះនគ្រយ៉ាងសនះថា នាងសុនទររីតូវពួក្ 
សយើងជាអនក្សមាល ប់ របថាន សលើក្សធសរពះសមណសគ្នតមសឡើង, 
សនះជាសធសរបស់ពួក្សយើងបតបុ៉សណ្ឌណ ះ។ ពួក្តរិ ថយិបនសធវើសេើយ 
សដាយរបក្ករដូសចាន ះ មហាជនអនក្លងង់សមល សជឿសេើយក្នុងរគ្នសនាះ 
ពួក្តរិ ថយិក្ត ីពួក្អនក្សលងក្ត ីដល់នូវអាជាញ សរព្វះក្ករសមាល ប់មនុសស។ 
ចាប់ពីសពលសនាះមក្ សក្កា រៈបនសក្ើតមានេសំព្វះរពះពុទធ និងសាវក័្
ធងំឡាយយ៉ាងសរេើន។ សដាយសេតុសនាះ រពះមានរពះោគ្ សទើប
រទង់រតាស់ថា ៖ 

រោហមេណា សុត្វា  អាសឹ អហំ សកកត្បូជិេោ 
មោវេន បញ្ចសេត្  មេនត វាេចមិ ម្ណេវ។ 
តថាគ្តសក្ើតជារព្វេមណ៍    បតងជាអនក្សេះមនត                 មានសគ្សធវើ      

សក្កា រៈបូជា បង្គា ញមនតដល់មាណព ៥០០ នាក់្ ក្នុងថ្រពធ ំ។ 
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ត្ោតោគេោ ឥសីភិេម្  ប្ចោភិេ្ញោ មហិទ្ធិេោ 
ត្្ចោហំ អាគត្ំ ទ្ិស្វោ  អញ្ភចិកខឹ អទ្ូសកំ។ 
ឥសីភិមៈ បនអភិញ្ជដ  ៥ មានឫទធិសរេើនមក្ក្នុងទីសនាះ   

តថាគ្តបនស ើញឥសីសនាះ សោក្ជាអនក្មនិរបទូសតនិមនតមក្ ក៏្    
បនសព្វលបង្គា េ់ ។ 

ត្េោហំ អវចំ សិេសស  ោមេភាគី អយំ ឥសិ 
មយហំបិ ភាសម្នសស  អនុេម្ទ្ឹសុ ម្ណវា។ 
លដំាប់សនាះ តថាគ្តនិយាយនឹងពួក្សិសសថា ឥសីសនះជា 

អនក្បរសិោគ្ក្កម, ក្កលតថាគ្តនិយាយរបប់ ឯពួក្មាណពក៏្
បនរកី្រាយតាម ។ 

ត្េោ ម្ណវោ សេពវ ភិកខម្េន្ កុេល កុេល 
មោជនសស អាហំសុ   ោមេភាគី អយំ ឥសិ។ 
លដំាប់សនាះ មាណពធងំអស់ រតាេ់សៅសូមក្នុងរតកូ្លតូេ 

ធ ំនិយាយរបប់មហាជនថា ឥសីសនះ ជាអនក្បរសិោគ្ក្កម។ 
េត្ន កមមវិបាេកន  បញ្ច ភិកខុសោ ឥេម 
អពភោខោនំ លភុំ សេពវ  សុនទរិោយ ោរណា។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ ភកិ្ខុធងំអស់េនួំន ៥០០ សនះ ក៏្

បននូវក្ករសព្វលបង្គា េ់ សរព្វះសេតុថ្ននាងសុនទរកិ្ក ។ 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

បុគគលអនកេធវើអំេពើបាប ែត្ងេ្ណោរកោយកនុងេោក
ទ្ំងពីរ គឺេ្ណោរកោយកនុងេោកេនះ ១ េ្ណោរកោយកនុង
េោកខាងមុខ្ ១ បុគគលេន្ះ រែមងេ្ណោរកោយេោយគិត្
េឃើញថា បាបអញបានេធវើេហើយ លុះេធវើមរណោលេៅ 
ោន់ទ្ុគគត្ិ ក៏រឹងែត្េ្ណោរកោយដ៏ៃរកែលង ។  

 
 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ ភកិ្ខុ សទវទតត, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ៥ ោររត្ូវថ្មទ្ងគិច 
បញ្ជា ទី ៥ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
បទថា សិោេវេោ បនដល់ អនក្មានេតិតជាសធសរបទូសត 

សេើយ របសមៀលថមសងាត់ ។ 
បនឮថា           ក្នុងអតីតក្កល រពះបរមសព្វធសិតវ និងបងរបុសជា 

កូ្នរួមឪពុក្បតមួយ ក្កលបិតាសាល ប់សៅ បងបអូនធងំពីរសនាះ មាន 
ក្ករឈលះគ្នន  សរព្វះអារស័យពួក្ធសៈ, សទើបបនគ្តិសធវើទសងវើអារក្ក់្ 
ដល់គ្នន និងគ្នន ។ រពះសព្វធសិតវសងាត់បងរបុសទុក្សដាយោពថ្នែលួន 
ជាអនក្មានក្មាល ងំខ្ល ងំ សេើយបនរបសមៀលដុថំមសងាត់េុះខ្ងសលើ 
បងរបុសសនាះ ។ សរព្វះវបិក្របស់ក្មមសនាះ រពះសព្វធសិតវ បន
សសាយទុក្ខសៅក្នុងនរក្ជាសដើមសរេើនព្វន់ឆ្ន  ំ លុះក្នុងអតតោពេុង 
សរក្កយសនះ បនរតាស់ដងឹជារពះពុទធ ។ 

សទវទតត បដលជាមាតុោ(ឪពុក្មា)របស់រពះរាេុល ក្នុងជាតិ 
មុន  បនជានាយព្វណិជ(អនក្ជនួំញ) ជាមួយរពះបរមសព្វធសិតវ 
ក្នុងរគ្នជាអនក្ជនួំញស ម្ ះ សសរពិ្វណិជ។ អនក្ជនួំញធងំពីរនាក់្
សនាះ សៅដល់បដានរគ្នម រសុក្បដលសថិតសៅជិតក្ពំង់មួយ  សទើប 
បនដាក់្-ែសនាគ្នន ថា សោក្េូរក្កន់យក្ផលូ វមួយ, សូមបសីយើងសនះ 
ក៏្ក្កន់យក្ ផលូ វមួយបដរ សេើយធងំពីរនាក់្ក៏្បនេូលសៅ។ បណ្ឌត
អនក្ធងំពីរ សនាះ ក្នុងផលូ វបដលសទវទតតេូលសៅ មានមនុសសបត ២ នាក់្
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បុ៉សណ្ឌណ ះ  គ្ឺភរយិារបស់សសដាចីាស់មាន ក់្ និងសៅរសីមាន ក់្។ សៅក្នុងផទះ
របស់អនក្ធងំពីរសនាះ មានថាសមាសធមួំយ រតូវបរេះចាប់ ក្កល
មនិបនសរបើរបស់មក្ជាយូរ បសលសមម ក៏្ក្កន់ សេើយជារបស់បដលសគ្
ដាក់្សចាលជាមួយនឹងោជនៈដថ្ទ។ ភរយិារបស់សោក្សសដាី និង
សៅរសី មិនបនដឹងថា ថាសសនះ ជាថាសមាសសទ, សម័យសនាះ 
នាយព្វណិជ(បដលជាតួអងគសទវទតតសនាះ) បនអពំ្វវនាវលក់្របស់
ថា េូរក្កន់យក្សរគ្ឿងរបដាប់ សេើយក៏្បនសៅដល់សខ្ល ងធវ រផទះ
សនាះ សៅរសីសនាះបនស ើញនាយព្វណិជសនាះសេើយ សទើបសព្វល
នឹងយាយថា យាយ សូមយាយទិញសរគ្ឿងរបដាប់ឲ្យែញុ  ំយាយតប
ថា សៅសអើយ សយើងជាអនក្រក្ នឹងបនអវីសៅទិញ សៅរសីតបថា ពួក្
សយើងមានថាសមួយសនះ ជារបស់ពួក្សយើងសល់មក្អពីំមុន ទុក្សៅ
វ្ហក៏្មិនបនជារបសយាជន៍អវីដល់ពួក្សយើងបដរ សូមយាយឲ្យថាស
សនាះ សេើយក្កន់យក្សរគ្ឿងរបដាប់ឲ្យសៅ។  សទើបយាយសៅនាយ
ព្វណិជមក្ សេើយឲ្យអងគុយសលើអាសនៈ បនឲ្យថាសមាស សេើយ
និយាយថា នាយេូរក្កន់យក្ថាសសនះេុះ សេើយឲ្យសរគ្ឿងអវីៗក៏្
បន ដល់សៅរសីរបស់ែញុ។ំ នាយព្វណិជយក្ថ្ដចាប់ថាសមាសសនាះ
សេើយ គ្ិតថា វ្ហជាថាស សទើបរតឡប់ថាសផ្កា ប់យក្មជុលនូតបត
ថាស ដងឹេាស់ថា ជាថាសមាស សទើបគ្តិថា សយើងនឹងមិនឲ្យរបស់
អវីៗ ដល់មនុសសធងំសនះសឡើយ សេើយក៏្បនក្កន់យក្ថាសសនាះសៅ 
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សដាយនិយាយថា ថាសសនះ មិនមានតថ្មលអវី សូមបបីតក្នលះមាសក្ៈ។ 

ឈមួញក្េូំេបនសបះថាសមាសសៅសលើបផនដី សេើយសរក្កក្ចាក្
អាសនៈ សេៀសសេញសៅ ។ 

លដំាប់សនាះ សៅរសីបនស ើញរពះសព្វធិសតវ បនសដើរលក់្ 
របរសនាះៗ រេូតសៅដល់ផលូ វបដលនាយព្វណិជក្េូំេសនាះបនសដើរ 
សទើបេូលសៅក្កន់ផលូ វសនាះ សេើយបរសក្លក់្របស់ថា េូរក្កន់យក្នូវ
សរគ្ឿងរបដាប់ រួេក៏្បនសៅដល់សខ្ល ងធវ រផទះសនាះឯង សៅរសីសនាះ 
បនសព្វលនឹងជីដូនដូេមុនសទៀត។  រគ្នសនាះ យាយបននិយាយ
នឹងសៅរសីសនាះថា សៅសអើយ ឈមួញបដលបនមក្ដល់ផទះសនះ បន 
សបះថាសសនះសៅនឹងដ ី សេើយឥឡូវសនះ សយើងបនអវីឲ្យសគ្សទៀត 
សដើមបបីនសរគ្ឿងរបដាប់។ សៅនិយាយតបថា សអើ ឈមួញមុនសនាះ
និយាយសមតីសរគ្នតរគ្នតណ្ឌស់ បតឥឡូវសនះ ឈមួញសនះ គួ្រឲ្យ
រសឡាញ់ និយាយព្វក្យទន់ភលន់ គ្នត់មុែជាទទួលយក្ថាសសនះមិន 
ខ្ន។ យាយតបថា សបើយ៉ាងសនាះ េូរសៅសគ្មក្។ លដំាប់សនាះ 
យាយនិងសៅ បនយក្ថាសមាសសនាះ ឲ្យដល់រពះបរមសព្វធសិតវ 
បដលបនេូលមក្អងគុយក្នុងផទះ។ រពះបរមសព្វធសិតវដងឹថា ជា 
ថាសមាស សទើបនិយាយថា បម៉ ! ថាសសនះ មានតថ្មលដល់សៅរាប់
បសន  ក្ហាបណៈ  ឯរបស់បដលមានតថ្មលសសមើនឹងថាសរបស់សនះ មនិ
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មានក្នុងថ្ដរបស់ែញុបំទសឡើយ, យាយ និងសៅក៏្បនតបវញិថា បន៎ 
នាយដ៏មានបុណយសអើយ នាយព្វណិជបដលមក្មុនសនាះ បន
និយាយថា ថាសសនះមានតថ្មលមិនដល់ក្នលះមាសក្ៈផង សេើយ
រគ្បវងថាសសនះសចាលសៅសលើដ ី បុ៉បនត ថាសសនះ បនសក្ើតជាថាស 
មាស  សរព្វះបុណយរបស់សោក្ សោក្ឲ្យអវីៗដល់ពួក្សយើងក៏្បន 
បដរ។ ែណៈសនាះ សទើបរពះបរមសព្វធសិតវឲ្យក្ហាបណៈ ៥០០ 
បដលមានសៅនឹងថ្ដ រពមធងំសរគ្ឿងរបដាប់ធងំអស់ បដលមាន   
តថ្មលសសមើនឹង ៥០០ ក្ហាបណៈផង សូមទុក្រតឹមបត ៨ ក្ហាបណៈ 
សនះដល់ែញុបំទ រួេសេើយក៏្បនក្កន់យក្ថាសសនាះឯង រូតរះសៅ
ក្កន់ក្ពំង់ទឹក្។ រពះបរមសព្វធសិតវ របញាប់សៅក្កន់មាត់ទសនលឲ្យ
មាច ស់ទូក្ ៨ ក្ហាបណៈ សេើយក៏្សឡើងក្កន់ទូក្សៅ ។ 

េបំណក្នាយព្វណិជក្េូំេ ក៏្រតឡប់សៅក្កន់ផទះសនាះមតង 
សទៀត សេើយនិយាយថា អនក្េូរនាថំាសមាសសនាះមក្ សយើងនឹងឲ្យ 
របស់ែលះដល់អនក្។ ន្រសតីសនាះ  បនសព្វលសធសតះិសដៀលនាយឈមួញ 
ព្វលសនាះ សេើយនិយាយថា សោក្បនសធវើថាសមាស បដលមាន
តថ្មលសរេើនរបស់ពួក្សយើងឲ្យមានតថ្មលក្នលះមាសក្ បុ៉បនត នាយព្វ-  
ណិជបដលមានធម៌ បនឲ្យរទពយ ១០០០ ក្ហាបណៈ សេើយក្កន់ 
យក្ថាសមាសសនាះសៅសេើយ។ នាយព្វណិជក្េូំេបនសាត ប់
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ព្វក្យសនាះសេើយ គ្ិតថា សយើងជាអនក្វនិាសចាក្ថាសមាស បដល
មានតថ្មលរាប់បសនក្ហាបណៈ ព្វណិជសនាះ បនសធវើសសេក្តវីនិាស 
ដ៏ធដំល់សយើងេន៎ រួេសេើយ នាយព្វណិជក្េូំេក៏្បនសក្ើតសសេក្តី 
សសាក្យ៉ាងខ្ល ងំ មិនអាេនឹងតាងំសាម រតីបន ក៏្ដួលសនលប់សៅនឹង
ដ ី ដឹងែលួនសឡើងវញិ ក៏្សចាលក្ហាបណៈបដលសៅនឹងថ្ដ រពមធងំ 
អីវ៉្ហន់ធងំអស់ សៅនឹងមុែផទះសនាះឯង សចាលធងំសមពត់សសលៀក្     
ដណត ប់ ក្កន់បតដងជញ្ជី ង សធវើជាដបំង រត់សៅតាមសាន មសជើងរបស់ 
រពះបរមសព្វធសិតវ។ ក្កលសៅដល់មាត់ទសនល ស ើញរពះសព្វធិសតវ 
ក្ពុំងសៅសេើយ    សទើបនិយាយថា    បន៎ មាច ស់ទូក្ដ៏េសរមើន អនក្េូរ      
រតឡប់ទូក្មក្វញិ ។ 

រគ្នសនាះ រពះសព្វធិសតវហាមថា កុ្រំតឡប់ ។ ក្កលនាយ
ព្វណិជព្វលសនាះ ស ើញរពះបរមសព្វធិសតវសៅឆ្ង យសេើយ ក៏្សក្ើត 
សសេក្តីសសាក្យ៉ាងខ្ល ងំក្កល  មានេឫទយ័សតត ផា ក៏្បនក្អួត្ម 
រសស់ៗ សេញអពីំមាត់ បបក្រទូងដូេជាបបក្ភក់្ក្នុងបឹង ដូសចាន ះ។ 
នាយព្វណិជព្វលសនាះ (មុននឹងសាល ប់)ក៏្បនេងសពៀរជាមួយរពះ 
បរមសព្វធិសតវថា សូមឲ្យេយើងេកើត្ោត្ិណាៗ គបបីេធវើឲ្យវា

វិន្ស កនុងភពែដលេកើត្េហើយៗ រួេក៏្អស់ជវីតិក្នុងទីសនាះសៅ។ 
សនះជាក្ករេងសពៀររបស់ភកិ្ខុ សទវទតតនឹងរពះសព្វធសិតវ រគ្នដបូំង។ 
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សដាយអណំ្ឌេថ្នសសេក្តរីបថាន  ព្វណិជសនាះសបៀតសបៀនគ្នន  
និងគ្នន សរេើនបសនជាតិ ក្នុងអតតោពសនះ រពះបរមសព្វធិសតវ 
បដសិនធិចាប់ សៅក្នុងសក្យរតកូ្លសេញបពវជាជ  បនសសរមេជារពះ   
សមាម សមពុទធជាមាច ស់ សេើយរទង់គ្ង់សៅក្នុងរកុ្ងរាជរគ្ះឹជាលដំាប់ 

ឯសទវទតតក៏្បនសក្ើតសៅក្នុងរតកូ្លសសតេបដរ, ក្កលសរក្កយមក្ 
សទវទតតក៏្បនសៅក្កន់សំណ្ឌក់្រពះអងគ ជាមួយនឹងរពះអនុរុទធ      
ជាសដើមសេើយ សូមរពះអងគបួស ។ មនិយូរបុ៉នាម ន សទវទតតក៏្បន
សសរមេ្នជាសោក្យ៍ី សេើយទូលសូមរពះមានរពះោគ្ជា
មាច ស់ថា បពិរតរពះ អងគដ៏េសរមើន ភកិ្ខុសងឃធងំអស់ េូរសមាធន
ធុតងគ ១៣ មានរតាេ់ បណិា បតជាសដើម, ភកិ្ខុសងឃធងំអស់ េូរ
របគ្ល់ឲ្យែញុ រំពះក្រុណ្ឌជាអនក្រគ្ប់រគ្ង ។ រពះមានរពះោគ្រទង់
មនិអនុញ្ជដ ត  ភិក្ខុ សទវទតតក៏្បនេងសពៀរជាមួយរពះអងគ                           សទើបវនិាស
ចាក្្ន                     មិនបតបុ៉សណ្ឌណ ះសទ   ភកិ្ខុ សទវទតតមានបណំងសដើមបនឹីង    
សធវើគ្ត់រពះអងគសទៀត ។ ថ្ថងមួយ ភិក្ខុ សទវទតតបនឈរសៅខ្ងសលើ
ក្ពូំលភនគំ្ិជឈកូ្ដ ឯរពះមានរពះោគ្រទង់របថាប់ឈរសៅខ្ង
សរក្កមសជើងភន ំ សទវទតតបនរបសមៀលក្ពូំលភនេុំះមក្ បតសដាយ
អានុោពថ្នរពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ ក្ពូំលភនដំថ្ទបនមក្ទទួល
រងក្ពូំលភនសំនាះ បដលក្ពុំងធាល ក់្េុះមក្សនាះជនួំស ។  បបំណក្ថម



                  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

បដលតាងំសឡើង  សរព្វះក្ពូំលភនធំងំពីរសនាះប៉ះគ្នន  ក៏្បនខ្ទ តមក្
ប៉ះែនងរពះបទរបស់រពះមានរពះោគ្ ។ សដាយសេតុសនាះ រពះ
មានរពះោគ្សទើបរទង់រតាស់ថា៖ 

េវម្ត្ុ ភាត្រំ បុេពវ  ធនេហត្ុ ហនឹ អហំ  
បកខិបឹ គិរិទ្ុេគគសុ   សិោយ ច អបឹសយឹ។ 
ក្កលភពមុន តថាគ្តសមាល ប់បងរបុសមាន ក់្ មានមាតាសផសង

គ្នន  សរព្វះសេតុថ្នរទពយ សេើយសបះសចាលសៅក្នុងសរជាះភនប៉ំះនឹងថម។ 
េត្ន កមមវិបាេកន  េទ្វទ្េោណោ សិលំ ខ្ិបិ 
អងគុដឋំ បឹសយិ បាេទ្  មម បាស្ណសកខោ។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ សទវទតតបនរបសមៀលថម ដុថំមក៏្ 

រសមៀលមក្ប៉ះអងគុដាបទ (សមសជើង)ថ្នតថាគ្ត ។ 
 
 

  
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

បុគគលអនកេធវើអំេពើបាប ែត្ងេស្កស្ណោយកនុងេោក
ទ្ំងពីរ គឺេស្កស្ណោយកនុងេោកេនះ ១ កនុងេោកខាងមុខ្ 
១ បុគគលេន្ះរែមងេស្កស្ណោយ េ្ណោរកោយ េរោះេឃើញ
អំេពើេៅហមងរបស់ខ្លួន ។  

 
 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ នាយេុនទសូរកិ្, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី  ៦ ោរេស្យទ្ុកខេវទ្ន្អំពីអំែបងថ្ម 
បញ្ជា ទី ៦ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
របសមៀលដុថំមប៉ះ ស ម្ ះថា សកលិោរេវធ។  
បនឮថា  ក្នុងអតីតក្កល  រពះបរមសព្វធិសតវ សក្ើតក្នុង    

រតកូ្លមួយ  ក្នុងវយ័សក្មងក្ពុំងសលងសៅនឹងផលូ វធមួំយ បន    
ស ើញរពះបសេចក្ពុទធជាមាច ស់ រតាេ់និមនតបិណា បតសៅក្នុងផលូ វ
មួយ ក្កលបនស ើញសេើយ ក៏្បននិយាយសឡើងថា  សមណៈ
រតសង្គលសនះសៅណ្ឌ សេើយក៏្បនចាប់យក្ដុថំម រគ្បវងសៅរតូវ    
ែនងសជើងរបស់សោក្ ។ បសបក្ែនងសជើងរបស់រពះបសេចក្ពុទធ ក៏្បន
ដាេ់ សេើយរពះសោេិតក៏្បបនេូរសេញមក្ ។ សដាយអណំ្ឌេ
ថ្នអសំពើអារក្ក់្ អសំពើមនិសមគួ្រ ក្មមដ៏ោមក្បដលជាទីសអប់សែពើម
ថ្នពួក្សបបុរសធងំឡាយ មានរពះសមាម សមពុទធជាសដើមសនាះ សធវើ  
ឲ្យរពះសព្វធសិតវ រតូវធាល ក់្សៅក្កន់នរក្ រង់ទុក្ខយ៉ាងខ្ល ងំ អស់
សរេើនព្វន់ឆ្ន  ំ សរព្វះបតអសំពើបដលរពះអងគបនសធវើក្នុងក្កលសនាះ,   
លុះមក្ដល់រពះជាតិក្សំណើ តេុងសរក្កយសនះ រពះរទង់បនយាង
សេញអពីំសក្យរតកូ្ល េូលសៅក្កន់ផនួស សដាយអណំ្ឌេបុណយ
បរម ី បដលរពះអងគរទង់បនបសំពញមក្ សធវើឲ្យរពះអងគបនរតាស់



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                        
 

ជារពះសមាម សមពុទធដ៏របសសើរសៅសលើសោក្ ។             សូមបបីនរតាស់ដឹង
ជារពះពុទធសេើយ ក៏្អសំពើក្មមបដលរពះអងគបនសធវើក្នុងក្កលសនាះ 
មនិធន់អស់  ក៏្បនសធវើឲ្យរពះអងគសក្ើតក្ករពុរពងរពះសោេិត
សឡើង  សរព្វះក្កររបសមៀលដុថំមប៉ះទងគិេែនងរពះបទ ។ សដាយសេតុ
សនាះ រពះមានរពះោគ្សទើបរទង់រតាស់ថា ៖ 

បុេរហំ ទ្រោ ហុោវោ  កីឡម្េន្ មោបេថ្ 
បេចចកពុទ្ធំ ទ្ិស្វោន  មេគគ សកលិកំ ទ្ហឹ។ 
ក្កលពីជាតិមុន តថាគ្តជាធរក្ក្ពុំងសលងក្នុងផលូ វធ ំ បន 

ស ើញរពះបសេចក្ពុទធ ក៏្ដុតថ្រពធងំមូលបក្បរផលូ វ ។ 
េត្ន កមមវិបាេកន  ឥធ បចឆិមេក ភេវ 
វធត្ថំ មំ េទ្វទ្េោណោ  អត្ិម្េរ បេយាជយិ។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ ក្នុងបេឆិមភពសនះ សទវទតតក៏្សរបើខ្ម ន់

ធនូ  ឲ្យសមាល ប់តថាគ្ត ។ 
 

  
 
 
 

 



 

  

 
 

 
 
 
 

កមមោមក ែដលជនោលេធវើេហើយ មិនទ្ន់ឲ្យផល
េន្ះក៏ម្ន ដូចទ្ឹកេោះរសស់ ែដលមិនទ្ន់ែរបោលោយ
(កនុង ១ រំេពច)ដូេចធោះ បាបកមមេន្ះ ោមដុត្បុគគលោល 
ដូចរេងើកេភលើងែដលបិទ្បាំងទ្ុក េោយេផះដូចេចធោះ ។  

 
 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ អេិសរបត, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ៧ ោរែលងដំរីន្ឡាគិរី 
បញ្ជា ទី ៧ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ដរំធីនបលក្ៈ  បដលសគ្បញ្ជូ នសៅសដើមបឲី្យសមាល ប់ ស ម្ ះ    

ថា ដំរីន្ឡាគិរី។ 
បនឮថា ក្នុងអតីតក្កល រពះបរមសព្វធិសតវ សក្ើតជាអនក្

េិញ្ចឹ មដរំ ីសឡើងជះិដរំបីរសៅ បនស ើញរពះបសេចក្ពុទធជាមាច ស់ក្នុង 
ផលូ វធមួំយ គ្ិតថា សមណៈរតសង្គលសនះមក្ពីណ្ឌ ជាអនក្មានេិតត
រតូវសធសៈរបទូសតសេើយ សក្ើតក្ករមនិសបាយេតិត បនសធវើដរំឲី្យ
ថាន ងំថាន ក់្េតិត (សេើយបនបរដរំឲី្យបសំរពេរពះបសេចក្ពុទធ) សដាយក្មម
សនាះ រពះសព្វធសិតវ សទើបបនសសាយទុក្ខក្នុងអបយភូមសិរេើនព្វន់
ឆ្ន ំ ក្នុងអតតោពេុងសរក្កយបនជារពះពុទធ។  ភិក្ខុ សទវទតតបនសធវើរពះ
បទអជាតសរតូវឲ្យជាសមាល ញ់ សេើយសនាគ្នន ថា មហាបពិរត រពះ
អងគេូរផ្កត េ់រពះជនមរពះបតិា សេើយេូរសឡើងសសាយរាជយជារពះរាជា 
ឯេបំណក្អាតាម ោពនឹងសធវើគ្ត់រពះពុទធជាមាច ស់  សេើយនឹងសធវើជា 
រពះពុទធ ដូសេនះ សៅថ្ថងមួយ បនសៅក្កន់សរាងដរំតីាមទីបដលរពះរាជា
រទង់អនុញ្ជដ តសេើយបនបង្គគ ប់អនក្េញិ្ចឹ មដរំថីា ថ្ថងបសអក្សនះ អនក្
េូរឲ្យដរំនីាឡាគ្រិផីឹក្រសា  ១៦  ឆ្ន ងំ សេើយេូរបលងសៅក្នុងសវោ
បដលរពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ សសតេនិមនតសៅបិណា បត ។ រពះ



                  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

នគ្រធងំអស់ បនមានសសមលងយ៉ាង ឡារកិ្។ មនុសសធងំឡាយ
និយាយគ្នន ថា សយើងនឹងសមើលក្ករតយុទធរបស់នាគ្ គ្ ឺដរំ ីនិងនាគ្ គ្ឺ
រពះពុទធជាមាច ស់ ដូសេនះសេើយ បននាគំ្នន េងបរគ្ និងបរគ្តរមួតគ្នន
ក្នុងផលូ វពីបផនក្ធងំពីរខ្ង សេើយរបជុគំ្នន តាងំបតពីរពឹក្។ 

េបំណក្រពះមានរពះោគ្ រទង់សធវើក្ករបដិបតតរិពះសររីៈសេើយ 
ក្កលពួក្ភិក្ខុ បេេម សសតេយាងេូលសៅបិណា បតសៅក្នុងរកុ្ង
រាជរគ្ះឹ។ ែណៈសនាះ ពួក្អនក្េិញ្ចឹ មដរំ ី បលងដរំនីាឡាគ្រិ ី សដាយ 
ទនំងបដលសព្វលសេើយសនាះឯង។ ដរំនីាឡាគ្រិទីមាល យថនល់ និងផលូ វ 
បបក្ជាបួនជាសដើម សដើរមក្ រគ្នសនាះ មានន្រសតីមាន ក់្នាសំក្មងសដើរនលងផលូ វ   

ដរំសី ើញន្រសតីសនាះសទើបសដញជាប់តាម។ រពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់
រទង់រតាស់ថា បននាឡាគ្រិ ី អនក្រតូវសគ្បញ្ជជ មក្  មិនបមនសដើមបសីមាល ប់
ន្រសតីសនះសនាះសទ អនក្េូរមក្ផលូ វសនះ។ ដរំសីនាះបនសាត ប់សសមលងសនាះ 
សេើយ ក៏្បបរមុែសសំៅសៅរក្រពះមានរពះោគ្។ រពះមានរពះោគ្ 
ជាមាច ស់ រទង់ផាយសមតាត េិតតបដលគួ្រដល់ក្ករផាយក្នុងេរក្វ្ហឡ 
បដលមិនមានរបមាណក្នុងសតវបដលមនិមានទីបផុំត សៅក្នុងដរំនីា-
ឡាគ្រិសីនាះ។ ដរំនីាឡាគ្រិសីនាះក្កលរតូវរពះសមតាត េតិតរបស់រពះមាន 
រពះោគ្ព្វល់រតូវសេើយ ក៏្បនក្កល យសៅជាដរំមីិនមានភ័យ រក្កប 
េុះសទៀបរពះបទមូលរបស់រពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ ។ រពះមាន 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                        
 

រពះោគ្  រទង់ដាក់្រពះេសតសៅសលើសព្វងក្ាលរបស់ដរំនីាឡាគិ្រ ី
សនាះ។ រគ្នសនាះ សទវតានិងរពេមជាសដើមសក្ើតេិតតអសាច រយសឡើង មិន
ធាល ប់មាន សទើបនាគំ្នន បូជាសដាយផ្កា សឈើ និងសក្សរផ្កា សឈើជាសដើម។ 

ក្នុងរពះ នគ្រធងំមូលបនមានគ្នំររទពយរបមាណបុ៉នភន។ំ រពះ
រាជារទង់បញ្ជជ ឲ្យសគ្សដើរវ្ហយសគររបក្កសថា រទពយបដលសៅធវ រទិស
ខ្ងសក្ើត ធាល ក់្េុះមក្ េូរជារបស់អនក្នគ្រ រទពយបដលធាល ក់្េុះរតង់
ធវ រទិសដថ្ទ  េូរនាេូំលរពះរាជោល ងំ។ មនុសសធងំអស់សនាះក៏្ 
បនសធវើយ៉ាងសនាះសេើយ។ ក្នុងរគ្នសនាះ ដរំនីាឡាគ្រិសីនាះបនមាន
ស ម្ ះថា ធនបល ។   រពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ បនសសតេសៅ
ក្កន់វតតសវឡុវនារាម ។  សដាយសេតុសនាះ រពះមានរពះោគ្ សទើប
រទង់រតាស់ថា ៖ 

ហោតោេោេោ បុេរ អាសឹ    បេចចកមុនិមុត្តមំ 
បិណាឌោយ វិចរនតំបិ           អាស្េទ្សឹ គេជនហំ។ 
ក្កលពីជាតិមុន តថាគ្តសក្ើតជាេមដរំ ី បនបរដរំបីសំរពេ 

រពះបសេចក្មុនីដ៏ឧតតម រពះអងគក្ពុំងរតាេ់សៅសដើមបបីណិា បត ។ 
េត្ន កមមវិបាេកន  ភេន្ណោ ន្ឡាគិរី គេោ 
គិរិពវេជ បុរវេរ   ទ្រុេណា សមុបាគមិ។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ ដរំនីាឡាគ្រិេុីះសរបងក្កេ េូលមក្ 

សរពេតថាគ្ត ក្នុងគ្រិពីវជបុរដ៏ីរបសសើរ (រាជគ្េៈ)។ 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

បុគគលអនកេធវើបាបកមមេហើយ េទ្ះបីចូលេៅពធដ៏
អាោស កនុងកណាតោលសមុរទ្ ោន់ចេន្លោះភនំទ្ំងឡាយ ក៏
មិនគបបីរួចចកបាបកមម េរោះរបេទ្សេៅេលើែផនដី 
ែដលបុគគលឋិត្េៅេហើយ គបបីរួចចកបាបកមមបានេន្ះ 
មិនែដលម្នេឡើយ ។  

 

 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ ជនបនីាក្,់ បដិក្សលែ ៥២) 
 

 
 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                        
 

បុពវកមមទ្ី ៨ ោរវះោត្់េោយសស្រស្ណោ 
បញ្ជា ទី ៨ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករវះក្កត់សដាយសន្រសាត  ស ម្ ះថា សត្ថេចឆទ្។  
បនឮថា ក្នុងអតតីក្កល រពះបរមសព្វធិសតវ បនជារពះ 

រាជាក្នុងបេចនតរបសទស  រពះបរមសព្វធសិតវសនាះជាអនក្សលង  សដាយ
អណំ្ឌេក្ករសសពគ្ប់ជាមួយមនុសសមនិលអ និងសដាយអណំ្ឌេ  
ក្ករសៅក្នុងបេចនតរបសទស ជាមនុសសសថាក្ធប ។  សៅថ្ថងមួយ  សគ្   
បនក្កន់ក្កបំិតសដើរសជើងទសទ សឆ្ព ះសៅក្កន់រកុ្ង បនយក្ក្កបំិត
ក្កប់សមាល ប់ មនុសសបដលមនិមានក្េុំស សេើយរត់សគ្េបត់សៅ។ 
សដាយវបិក្ក្មមដ៏ោមក្សនាះ រពះបរមសព្វធសិតវ បនសនះសៅ 
ក្នុងនរក្សរេើនព្វន់ឆ្ន  ំ សសាយទុក្ខក្នុងទុគ្គតិ មានក្សំណើ តសតវ 
តរិចាឆ នជាសដើម  សសសសល់ផលក្មម សៅក្នុងអតតោពេុងសរក្កយ                                      
សូមបបីនរតាស់ដឹងជារពះពុទធ បសបក្ក៏្បនសក្ើតពុរពងរពះ
សោេិតសឡើង សរព្វះដុថំមបដលភិក្ខុ សទវទតតរបសមៀល                ខ្ទ តអបំបងមក្
ប៉ះសដាយន័យដូេសព្វលសេើយ ពីខ្ងសដើម ។ សពទយជីវក្វះក្កត់បសបក្
បដលសេើមសឡើងសដាយេតិតសមតាត  ។ ឯក្ករសធវើរពះសោេិតឲ្យពុរពង
សឡើងរបស់ភិក្ខុ សទវទតត អនក្មានេតិតជាសរតូវ គ្ជឺាអននតរយិក្មម ។                              



                  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ក្ករវះក្កត់បសបក្បដលសេើមសឡើងរបស់សពទយជវីក្ អនក្មានេិតត      
រជះថាល  បនបុណយបតមាង៉ ។ សដាយសេតុសនាះ រពះមានរពះោគ្
សទើបរទង់រតាស់ថា ៖ 

ោោហំ បត្តិេោ អាសឹ សត្តិយា បុរិេស ហនឹ 
េត្ន កមមវិបាេកន  និរេយ បចឆិសំ ភុសំ។ 
តថាគ្តសក្ើតជាសសតេស ម្ ះបតតកិ្ៈ បនយក្លបំពងសមាល ប់ 

បុរសធងំឡាយ សដាយសណំល់ថ្នក្មមសនាះ តថាគ្តសនះក្នុងសភលើង 
នរក្ក្កល ខ្ល ងំ ។ 

កមមុេន្ ត្សសេសេសន េស្ទ្និ សកលំ មម 
បាេទ្ ឆវឹ បកេបបសិ  ន ហិ កមមំ វិនសសត្ិ ។ 
សដាយសណំល់ថ្នក្មមសនាះ ក្នុងក្កលឲ្យឥឡូវសនះ ក្មមសនាះ

ក៏្សធវើឲ្យរបក្បសបក្សជើងធងំអស់របស់តថាគ្ត សរព្វះថាក្មមសៅ     
បតមនិធន់វនិាស ។ 

 
  

 
 
 



 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

ជនណាែសវងរកេសចកតីសុខ្េដើមបីខ្លួន ែត្េបៀត្េបៀន
សត្វទ្ំងឡាយែដលរបាថាធោេសចកតីសុខ្ េោយអាោឈោ ជន
េន្ះ លះេោកេនះេៅេហើយ នឹងមិនបានេសចកតីសុខ្
េឡើយ ។  

 
 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ សមពេុលកុ្មារ, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ៩ ោរឈឺរពះសីសៈ 
បញ្ជា ទី ៩ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
អាព្វធរតង់រពះសីសៈ គ្សឺវទនារតង់រពះសីសៈ ស ម្ ះថា   

សីសទ្ុកខ, ទុក្ខរតង់រពះសីសៈ ។ 
បនឮថា ក្នុងអតតីក្កល រពះបរមសព្វធសិតវ សក្ើតក្នុងរតកូ្ល 

អនក្របមង់ បនសៅក្កន់ទីសមាល ប់រត ីបនស ើញរតីធងំឡាយសាល ប់ 
ក៏្មានសសេក្តសីរតក្អររកី្រាយ ក្នុងសវោបដលរតីសាល ប់ សេើយបុរស 
របមង់បដលសៅជាមួយគ្នន សនាះ  ក៏្មានសសេក្តរីកី្រាយ  សរតក្អរដូេ
គ្នន ។ សដាយអកុ្សលក្មមសនាះ រពះបរមសព្វធសិតវបនសសាយទុក្ខ 
ក្នុងអបយភូមធិងំ ៤ មាននរក្ សរបត តរិចាឆ ន អសុរក្កយ  ក្នុងអតត-
ោពេុងសរក្កយសនះ បនសក្ើតក្នុងរតកូ្លសក្យរាជ  រពមជាមួយ  
នឹងបុរសធងំសនាះ សូមបនឹីងបនរតាស់ដឹង ជារពះពុទធសេើយក៏្
សដាយ ក៏្សៅ មានសសេក្តីឈឺចាប់រតង់រពះសីសៈសដាយរពះអងគឯង 

និងពួក្សក្យរាជធងំសនាះ ក៏្ដល់នូវសសេក្តវីនិាសធងំអស់គ្នន ក្នុង
សន្រង្គគ មរបស់ រពះបទវឌូិឌភៈ  សដាយន័យដូេសព្វលទុក្សេើយ
សៅក្នុងអដាក្ថា ធមមបទថា ោលេណាះ រពះសាន្រសាត គ្ង់សៅក្នុង
នគ្រសាវតថ ី រទង់របរពធរពះបទវឌូិឌភៈ  រពមធងំបរស័ិទ បដលរតូវ
ទឹក្ជនំន់កួ្េពនលិេឲ្យសសាយទិវងគត  រតាស់រពះធមមសទសនាសនះថា  
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បុបផ និ សេវ បេនិនតំ ជាសដើម ។ 
បនឮថា រពះរាជកុ្មារ ៣ អងគសនាះ គ្រឺពះរាជ រសរបស់

រពះបទមហាសក្កសល ក្នុងនគ្រសាវតថ ី រពះនាមថា បសសនទិកុ្មារ, 
រពះកុ្មាររបស់សសតេលិេឆវ ី ក្នុងនគ្រសវសាលី រពះនាមថា មហាលិ, 
 រសរបស់មលលក្សរត ក្នុងរកុ្ងកុ្សិនារា រពះនាមថា ពនធុល, សសតេ
សៅក្កន់នគ្រតក្ាសិោសដើមបសិីក្ាសិលបៈ ក្នុងសណំ្ឌក់្អាចារយទិ-
សាបសមាក្ខ រពះកុ្មារធងំ ៣ អងគសនាះ បនមក្ជួបគ្នន រតង់សាោ
សរតនគ្រ មួយអងគៗ  ក៏្សួរអពីំសេតុបដលមក្ សួរអពីំរតកូ្ល និង
រពះនាមថ្នគ្នន និងគ្នន  សេើយរាប់អានគ្នន ជាសមាល ញ់ រួមគ្នន េូលសៅរក្
អាចារយ មិនយូរបុ៉នាម នសិក្ាសិលបៈេប់សពវរគ្ប់ សទើបោអាចារយ
រពមគ្នន  សសតេសេញពីរកុ្ងតក្ាសិោ សៅក្កន់នគ្រសរៀងៗែលួន ។  

បណ្ឌត រពះរាជកុ្មារធងំ ៣ រពះអងគសនាះ បសសនទិកុ្មារ 
រទង់សបមតងសិលបៈថាវ យរពះរាជបតិា សធវើឲ្យរពះរាជបិតារជះថាល
អភសិសក្ក្នុងរាជសមបតត ិ។  

មហាលិកុ្មារ ក្កលនឹងរទង់សបមតងសិលបៈថាវ យសសតេលិេឆវ ី
ធងំឡាយ ក៏្រទង់សបមតងសដាយសសេក្តពីាយាមយ៉ាងខ្ល ងំ ។ សធវើ
ឲ្យរពះសនរតធងំពីររបស់រពះអងគបបក្ ពួក្សសតេលិេឆវរីបឹក្ាគ្នន  
ពុសធធ សអើយ អាចារយរបស់ពួក្សយើងវនិាសបភនក្សៅសេើយ, ពួក្សយើង 
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នឹងមិនលះបង់សោក្ នឹងទនុំក្រមុងសោក្ ដូសេនះសេើយ សទើបថាវ យ 
រសុក្មួយ បតេូតពនធបនមួយថ្ថង ១  បសន ថាវ យមហាលិកុ្មារ រពះ 
អងគរតូវអារស័យរសុក្សនាះ ឲ្យ រសថ្នសសតេលិេឆវ ី៥០០ អងគសិក្ា
សិលបៈ ។  

េបំណក្ពនធុលកុ្មារ  ក្កលពួក្មលលរាជសព្វលថា  មាន លពនធុល
កុ្មារ េូរក្កប់ឫសសធីងំសនះ ដូសេនះសេើយ បនសោតសៅសលើអាក្កស 
ក្មពស់ ៨០ េតថ ដក្ដាវក្កប់បេ់ឫសស ី ៦០ សដើម បដលពួក្មលល-
ក្សរត ស៊ក្បដក្ពីខ្ងក្នុងឲ្យដាេ់សែទេអស់, ពនធុលកុ្មារបនឮ   
សសមលងោន់ រក្កឹ្ ថ្នបដក្ក្នុងបេ់េុងសរក្កយ សទើបសួរថា សនះជា 
សសមលងអវី ? រទង់រពះសណ្ឌត ប់ថា ជាសសមលងបដក្បដលស៊ក្ខ្ងឫសស ី
រគ្ប់បេ់ ក៏្សបះដាវសចាល យបំសណតើ រ និយាយបសណតើ រថា  បណ្ឌណ
ញាតិ និងមិតតរបស់សយើង របមាណបុ៉សណណះ សូមបបីតមាន ក់្បដលជា 
អនក្មានសសេក្តរីសឡាញ់(ក្នុងសយើង) មនិបនរបប់សេតុសនះ  (ដល់
សយើង), របសិនសបើសយើងបនដឹងជាមុនសនាះ សយើងនឹងក្កប់មិនឲ្យឮ
សសមលងបដក្ោន់ឮសឡើងសឡើយ សេើយរក្កបទូលរពះរាជបតិា និង 
រាជបតិាថា  បពិរតរពះមាតាបិតា  ទូលបងគមំលលក្សរតធងំសនះឲ្យ 
អស់ សេើយសឡើងសសាយរាជសមបតត ិ រពះមាតានិងបិតា ហាមសដាយ 
របក្ករ ឯងមិនអាេសធវើយ៉ាងសនាះបនសទ សទើបទូលថា សបើដូសចាន ះ ែញុ ំ
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មាច ស់នឹងសៅក្កន់សមាន ក់្មិតតរបស់ែញុមំាច ស់ ដូសចាន ះសេើយ ក៏្បន   
សសតេសៅក្កន់រកុ្ងសាវតថ ី។ 

រពះបទបសសនទិសក្កសល រទង់រជាបក្ករយាងមក្ដល់
របស់ពនធុលៈ ក៏្រទង់សាវ គ្មន៍អសញ្ជើញឲ្យសសតេេូលក្កន់រពះនគ្រ
សដាយសក្កា រៈដ៏ធ ំសេើយរទង់បតងតាងំឲ្យសធវើជាសសនាបត ី។ ពនធុល 
សសនាបតីសនាះ បនអសញ្ជើញរពះមាតាបិតាមក្សាន ក់្ អារស័យសៅ
ក្នុងរកុ្ងសាវតថបីដរ ។ 

សរក្កយមក្ ថ្ថងមួយ រពះរាជារទង់ឈរសៅសលើរបសាទជាន់ 
សលើ ទតសៅក្កន់ថនល់ ស ើញភិក្ខុសងឃព្វន់រូបបដលរតាេ់សៅសដើមប ី
ភតតក្ិេចក្នុងសគ្េដាា ន របស់អនាថបណិាិ ក្សសដា ី េូឡអនាថបណិាិ ក្
សសដា ីនាងវសិាខ្ នាងសុបបវ្ហសា ក៏្រតាស់សួរថា សោក្មាច ស់ធងំ 
ឡាយសនាះនិមនតសៅណ្ឌ ? ពួក្រាជបុរសទូលថា បពិរតរពះសមមតិ
សទព ភកិ្ខុ ពីរព្វន់អងគសៅ សដើមបរីបសយាជន៍ដល់ភតតធងំឡាយ មាន 
ក្េិចភតត សោក្ភតត និងគ្ោិនភតតជាសដើម ក្នុងសគ្េដាា នរបស់
អនាថបណិាិ ក្សសដារីាល់ៗ ថ្ថង ។ ភកិ្ខុ  ៥០០ អងគ សៅក្កន់សគ្េដាា ន 
របស់េូឡអនាថបិណាិ ក្សសដាជីានិេច ។ ផទះរបស់នាងវសិាខ្(និង) 
នាងសុបបវ្ហសាក៏្ដូេគ្នន  ដូសេនះសេើយ រទង់បណំងនឹងផគត់ផគង់ភិក្ខុសងឃ 
សដាយរពះអងគឯងបដរ សទើបសសតេសៅក្កន់វហិារ រទង់និមនតរពះសាសាត  
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រពមធងំភិក្ខុ  ១០០០ អងគ ថាវ យសដាយផ្កទ ល់រពះេសត រពះអងគឯង
អស់ ៧ ថ្ថង ក្នុងថ្ថងទី ៧ ថាវ យបងគរំពះសាសាត សេើយ រក្កបទូលថា ៖ 

បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន សូមរពះអងគរទង់រពះសមតាត ទទួល
ភកិ្កខ របស់ែញុ រំពះអងគ រពមធងំភិក្ខុសងឃេនួំន ៥០០ រូបអស់ក្កល
ជានិេចេុះ ។ 

រពះសាសាត . មហាបពិរត ធមមតារពះពុទធធងំឡាយ របមង
មនិទទួលភិក្កខ ជានិេចក្នុងក្បនលងបតមួយសទ សរព្វះជនជាសរេើនរបមង 
សងឃមឹេសំព្វះក្ករយាងមក្ របស់រពះពុទធជាមាច ស់ធងំឡាយ ។ 

រពះរាជា. សបើដូសេនះ សូមរពះអងគសមតាត បញ្ជូ នភិក្ខុ មួយរូបសៅ
ជារបចាេុំះ ។ រពះសាសាត  រទង់ឲ្យជាោរៈរពះអាននទ ។ 

រពះរាជារទង់សភលេចាត់បេងេង្គា ន់ របសគ្នភកិ្ខុសងឃអស់ ៣ 
ថ្ថង រពះរាជារទង់មិនបនចាត់(មនុសស)ទុក្ថា ក្កលភកិ្ខុសងឃមក្
ដល់សេើយ ជនធងំសនះទទួលបរតសេើយេូរអង្គគ ស រពះរាជារទង់
អង្គគ សសដាយរពះអងគឯង េនួំន ៧ ថ្ថងបុ៉សណ្ឌណ ះ ក្នុងថ្ថងទី ៨ រទង់ក៏្
សភលេបញ្ជជ ឲ្យសគ្ចាសតើបេងភតតរបសគ្នភិក្ខុសងឃ ។ 

ក៏្ធមមតាក្នុងរាជរតកូ្ល ជនធងំឡាយ បដលរពះរាជារទង់
មនិបនបញ្ជជ សេើយ របមងមិនរក្កលអាសនៈធងំឡាយ មិននិមនត
ពួក្ភិក្ខុសងឃឲ្យគ្ង់ សេើយអង្គគ សសឡើយ។ ពួក្ភិក្ខុ ក៏្គ្ិតគ្នន ថា សយើង
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មនិសៅក្នុងទីសនះសទ លុះគ្តិដូសេនះសេើយ ក៏្នាគំ្នន សេៀសសេញសៅ
អស់ជាសរេើនរូប ។ សូមបកី្នុងថ្ថងទី ២ រពះរាជាក៏្រទង់សភលេសទៀត ភិក្ខុ
ធងំឡាយនាគំ្នន សេៀសសេញសៅសទៀត ។ សូមបកី្នុងថ្ថងទី ៣ រពះរាជា
ក៏្រទង់សភលេសទៀត សវៀរបតរពះអាននទមួយអងគបុ៉សណ្ឌណ ះ ភិក្ខុ ដ៏សសសនា ំ
គ្នន សេៀសសេញសៅអស់ ។ 

ធមមតាអនក្មានបុណយធងំឡាយ របមងរបរពឹតតសៅក្នុងអណំ្ឌេ 
ថ្នសេតុ សទើបរក្ាសសេក្តរីជះថាល ថ្នរតកូ្លទុក្បន ។ ក៏្សាវក្
របស់រពះសាសាត  បដលមានឋាននតរសក្តិធងំ ៨ រូប គ្អឺគ្គសាវក្ ២ 
រូប គ្រឺពះសារបុីរតសតថរ រពះមហាសមាគ្គោល នសតថរ, អគ្គសាវកិ្ក ២ រូប 
គ្នឺាងសែមា នាងឧបបលវណ្ឌណ , បណ្ឌត ឧបសក្ធងំឡាយ ឧបសក្
បដលជាអគ្គសាវក្ ២ នាក់្ គ្ឺេតិតគ្េបត ីេតថក្ឧបសក្ អនក្រកុ្ង
អាឡវ,ី បណ្ឌត ឧបសិក្កធងំឡាយ ឧបសិក្កបដលជាអគ្គសាវកិ្ក 
២ នាក់្ គ្ឺមាតារបស់រពះននទមាណពស ម្ ះ សវឡុក្ណត ក្ ីនាងែុជជុ -
តតរា,  (សុទធ)បតមានបុណយសរេើន សមបូណ៌សៅសដាយអភិនីហារ សរព្វះ 
ជាអនក្បសំពញបរម ី១០ សដាយឯក្សទស ។ 

សមបរីពះអាននទសតថរ ក៏្មានបរមបីដលបសំពញសេើយអស់
បសនក្បប សមបូណ៌សដាយអភនីិហារ មានបុណយសរេើន ក្កលនឹង
រក្ាសសេក្តរីជះថាល របស់រតកូ្ល សទើបបនសៅ សរព្វះក្ករបដលែលួន
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របរពឹតតសៅក្នុងអណំ្ឌេថ្នសេតុ, ពួក្រាជបុរសនិមនតរពះអាននទបត
មួយអងគបុ៉សណ្ឌណ ះឲ្យគ្ង់ សេើយអង្គគ ស ។ 

រពះរាជាយាងមក្ក្នុងសពលបដលភិក្ខុ និមនតសៅអស់       ទតស ើញ 
ខ្ទនីយៈ និងសោជនាហារសៅដបដល ក៏្រតាស់សួរថា សោក្មាច ស់ 
ធងំឡាយមនិបននិមនតមក្សទឬ ? រទង់បនសាត ប់ថា បពិរតមហា- 
រាជ រពះអាននទមួយរូបបុ៉សណ្ឌណ ះបដលមក្ ក៏្រទង់សរក្កធនឹងភកិ្ខុធងំ
ឡាយថា សោក្មាច ស់ធងំឡាយ បនក្កត់ផ្កត េ់ទនំាក់្ទនំងេសំព្វះ
សយើងរតឹមសនះសដាយពិតរបក្ដ សទើបសសតេសៅក្កន់សមាន ក់្រពះសា- 
សាត  រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏សរមើន ែញុ រំពះអងគចាត់បេងភកិ្កខ ទុក្
សដើមបភីិក្ខុ  ៥០០ រូប, មនិសធវើសសេក្តសីនិទធសាន លក្នុងរពះរាជវ្ហងំរបស់ 
ែញុ រំពះអងគ(សសាះ) សតើសរព្វះសេតុអវីេន៎  ? 

រពះសាសាត  មនិរតាស់សធសរបស់ភិក្ខុធងំឡាយ បតរតាស់ថា 
បពិរតមហារាជ សាវក្ធងំឡាយរបស់តថាគ្ត មិនមានសសេក្តី
សិទធសាន លនឹងរពះអងគ, សទើបមនិនិមនតសៅក្កន់រពះរាជវ្ហងំរបស់
មហាបពិរត ក្កលនឹងរបក្កសសេតុថ្នក្ករមិនេូលសៅ និងសេតុថ្ន 
ក្ករេូលសៅក្កន់រតកូ្លធងំឡាយ រតាស់សៅភិក្ខុធងំឡាយមក្
សេើយរតាស់រពះសូរតសនះថា ៖ 

មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ    រតកូ្លបដលរបក្បសដាយអងគ ៩ ភកិ្ខុ  
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មនិធន់េូលសៅ ក៏្មិនគួ្រេូលសៅ, លុះេូលសៅសេើយ ក៏្មិនគួ្រ
អងគុយជិតរតកូ្លសដាយអងគ ៩ សនាះ សតើរតកូ្លរបក្បសដាយអងគ ៩ 
សនាះ ដូេសមតេែលះ ? រតកូ្លរបក្បសដាយអងគ ៩ គ្សឺគ្មិនគួ្រទទួល
សដាយសសេក្តសីពញេិតត ១, មិនអភវិ្ហទសដាយសសេក្តសីពញេិតត ១, 
មនិឲ្យអាសនៈសដាយសសេក្តីសពញេិតត ១. ោក់្របស់បដលមាន ១, 
ក្កលរបស់មានសរេើនក៏្ឲ្យតិេ ១,  ក្កលមានរបស់របណីត  ក៏្ឲ្យរបស់
សតេមង ១, ឲ្យសដាយមនិសគ្នរព មនិឲ្យសដាយសសេក្តសីគ្នរព ១, មិន
អងគុយជិតសដើមបសីាត ប់ធម៌ ១, ក្កលសបមតងធម៌សគ្មនិសរតក្អរ ១ 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ រតកូ្លបដលរបក្បសដាយអងគ ៩ សនះឯង ភិក្ខុ  
មនិធន់េូលសៅ ក៏្មិនគួ្រេូលសៅ លុះេូលសៅសេើយ ក៏្មិនគួ្រ
អងគុយជិត ។  

មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ រតកូ្លបដលរបក្បសដាយអងគ ៩ ភកិ្ខុ
មនិធន់េូលសៅ ក៏្គួ្រេូលសៅ, លុះេូលសៅសេើយ ក៏្គួ្រអងគុយជិត។ 

រតកូ្លសដាយអងគ ៩ សតើដូេសមតេែលះ ? រតកូ្លបដលរបក្ប
សដាយអងគ ៩ គ្សឺគ្សរក្កក្ទទួលសដាយសសេក្តីសពញេិតត ១, អភិវ្ហទ
សដាយសសេក្តសីពញេិតត ១, ឲ្យអាសនៈសដាយសសេក្តសីពញេិតត ១, 
មនិោក់្របស់បដលមាន ១, ក្កលរបស់មានសរេើនក៏្ឲ្យសរេើន ១,  

ក្កលមានរបស់របណីត ក៏្ឲ្យរបស់របណីត ១, ឲ្យសដាយសគ្នរព មិន
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ឲ្យសដាយមនិសគ្នរព ១, េូលសៅអងគុយជិតសដើមបសីាត ប់ធម៌ ១, ក្កល
សបមតងធម៌សគ្សរតក្អរ  ១, មាន លភិក្ខុធងំឡាយ រតកូ្លបដលរបក្ប
សដាយអងគ ៩ សនះឯង ភកិ្ខុមនិធន់េូលសៅ ក៏្គួ្រេូលសៅ លុះេូល
សៅសេើយ ក៏្គួ្រអងគុយជតិ ដូសេនះសេើយ សទើបរតាស់ថា មហាបពិរត 
សាវក្របស់តថាគ្ត ក្កលមិនបនសសេក្តសីនិទធសាន លអពីំសមាន ក់្
របស់រពះអងគ សទើបមិននិមនតសៅសដាយរបក្ករដូសេនះឯង ។ ពិត
ណ្ឌស់ បុរាណបណាិ តធងំឡាយ សូមបសីគ្ទនុំក្បរមុងសដាយសសេក្តី
សគ្នរពក្នុងទីបដលមនិធាល ប់សនិទធសាន ល សូមបមីានសវទនាជតិនឹងសាល ប់ 
ក៏្បនសៅក្កន់ទីលសំៅថ្នអនក្បដលសនិទធសាន លបដរ រពះរាជាក៏្ទូល
សួរថា ក្នុងក្កលណ្ឌរពះអងគ ? សទើបរទង់នាយំក្អតីតនិធន(មក្ជា
សាធក្ៈ)ដូេតសៅសនះ ៖ 

េរឿងេកសវោបស 
 ក្នុងអតីតក្កល ក្កលរពះបទរពេមទតតសសាយរាជសមបតតិ 
ក្នុងនគ្រព្វរាណសី រពះរាជារទង់រពះនាមថា សក្សវៈ រទង់លះបង់ 
រាជសមបតត ិបួសជាឥសី ។ បុរស៥០០ នាក់្ សេញបួសតាមរពះរាជា 
អងគសនាះបដរ។ រពះអងគមាននាមថា សក្សវតាបស មាង៉សទៀត នាយ 
ភូសាមាោរបស់រពះអងគ ក៏្បួសតាម ជាអសនតវ្ហសិក្នាមថា ក្បបក្ៈ 
សក្សវតាបស និងបរស័ិទអារស័យសៅក្នុងេិមវនតរបសទសអស់ ៨ បែ 
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ក្នុងរដូវសភញៀង រតូវក្កសសពរសថ្រប និងរសជូរ សទើបសៅក្កន់រកុ្ងព្វ-
រាណសី សេើយេូលសៅក្កន់នគ្រសដើមបភីកិ្កខ  រគ្នសនាះ រពះរាជាទត
ស ើញតាបសធងំសនាះ ក៏្រទង់សក្ើតសសេក្តរីជះថាល  រទង់សបតជាញ សដើមប ី
របសយាជន៍ដល់ក្ករសៅក្នុងសមាន ក់្របស់រពះអងគ រេូតដល់ ៤ បែ 
ក៏្និមនតតាបសឲ្យគ្ង់សៅក្នុងរពះរាជឧទាន រពះរាជាបតងបតយាង
សៅក្កន់ទីទនុំក្បរមុងតាបសសនាះ ធងំរពឹក្ ធងំោង េ ។ េបំណក្ 
ពួក្តាបសដបទសរមាក្សៅ ២-៣ បែ រខំ្នសដាយសសមលងសផសងៗ 
មានសសំឡងដរំជីាសដើម ក៏្សព្វលថា បពិរតសោក្អាចារយ ពួក្ែញុ រំតូវ 
សសេក្តរីខំ្នសបៀតសបៀន ដូសេនះ ពួក្ែញុ នឹំងសៅវញិសេើយ ។  
 សក្សវៈ. មាន លអនក្ដ៏េសរមើនធងំឡាយ អនក្ធងំឡាយនឹង
សៅក្កន់ទីណ្ឌ ? 
 អសនតវ្ហ. បពិរតសោក្អាចារយ ពួក្ែញុ នឹំងសៅក្កន់េិមវនត
របសទសវញិ ។ 
 សក្សវៈ. ក្នុងថ្ថងបដលពួក្សយើងបនមក្ដល់ដបូំង រពះរាជា
រទង់បនទទួលក្ករសបតជាញ  សដើមបរីបសយាជន៍ដល់ក្ករសៅក្នុងទីសនះ
រេូត ៤ បែ មិនបមនឬ ? ពួក្អនក្នឹងសៅដូេសមតេសក្ើត ? 
 អសនតវ្ហសិក្សព្វលថា សោក្អាចារយមនិរបប់ពួក្ែញុជំាមុនសិន 
សេើយចាថំាវ យសបតជាញ , ពួក្ែញុមំិនអាេនឹងសៅក្នុងទីសនះបនសទ នឹង
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សៅក្នុងទីក្បនលងបដល(លមម) នឹងដងឹសុែទុក្ខរបស់សោក្អាចារយបន 
បដលសៅមិនឆ្ង យអពីំទីសនះ ។ សេើយនាគំ្នន ថាវ យបងគអំាចារយសេៀស
សេញសៅ ។ េបំណក្អាចារយ គ្ង់សៅជាមួយនឹងអសនតវ្ហសិក្ស ម្ ះ
ក្បបក្ៈ (បុ៉សណ្ឌណ ះ) ។ 
 រពះរាជាសសតេយាងមក្ក្កន់ទីទនុំក្បរមុង បនរតាស់សួរថា 
សោក្មាច ស់ធងំឡាយសៅណ្ឌអស់ ? សក្សវតាបសទូលថា បពិរត 
មហារាជ តាបសធងំសនាះរបប់ថា ពួក្ែញុមំាច ស់ធុញ ដូសេនះសេើយ 
ក៏្សៅក្កន់េិមវនតរបសទសវញិ ។ 
 សរក្កយមក្មិនយូរបុ៉នាម ន សូមបកី្បបក្តាបសក៏្ធុញសទៀត 
សូមបសីោក្អាចារយោត់យ៉ាងណ្ឌក៏្សដាយ ក៏្សៅបតសព្វលថា មនិ
អាេ សេើយក៏្សេៀសសេញសៅ ។ 
 បុ៉បនត ក្បបក្តាបសសនាះ មិនសៅក្កន់សណំ្ឌក់្ពួក្តាបស
បដលសេៀសសេញសៅមុនសនាះសទ រង់ចាសំាត ប់ដណឹំងរបស់អាចារយ 
សៅក្នុងទីមនិឆ្ង យអពីំអាចារយបុ៉នាម នសទ ។ 
 សរក្កយមក្ ក្កលអាចារយគ្ិតដល់ពួក្អសនតវ្ហសិក្ សរាគ្ក្នុង
សព្វះក៏្សក្ើតសឡើង រពះរាជាបញ្ជជ សពទយមក្ពាបលសរាគ្ ក៏្មនិសងប់ 
សទើបតាបសទូលថា  បពិរតមហារាជ  រពះអងគមានរពះបណំងឲ្យ
សរាគ្របស់អាតាម សងប់ឬ ? 
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 រពះរាជា. បពិរតសោក្មាច ស់ដ៏េសរមើន របសិនសបើែញុ រំពះ
ក្រុណ្ឌអាេ ក៏្នឹងសធវើសសេក្តសីបាយឲ្យដល់សោក្មាច ស់ក្នុងក្កល
ឥឡូវសនះឯង ។ 
 តាបស.  បពិរតមហារាជា របសិនសបើែញុ រំពះអងគរបថាន សសេក្តីសុែ
ដល់អាតាម  សមតាត បញ្ជូ នអាតាម សៅក្កន់សមាន ក់្ពួក្អសនតវ្ហសិក្េុះ។ 
 រពះរាជារទង់ទទួលថា របថ្ពសេើយសោក្មាច ស់ សេើយឲ្យ
តាបសសនាះសដក្សលើបរគ្តូេមួយ រទង់បញ្ជូ នអាមាតយសៅ ៤ នាក់្  
មាននារទអាមាតយជារបធាន សដាយបញ្ជជ ក់្ថា ពួក្សោក្ដឹង
ដណឹំងរបស់សោក្មាច ស់របស់ពួក្សយើងសេើយ គ្បបបីញ្ជូ ន ដណឹំង
មក្ឲ្យសយើងផង ។ 
 ក្បបក្អសនតវ្ហសិក្ដឹងថា អាចារយមក្ ក៏្សធវើក្ករសរក្កក្ទទួល
ក្កលអាចារយសួរថា ពួក្តាបសសរតសនះសៅសៅទីណ្ឌ ? ក៏្របប់ថា 
សៅទីឯសណ្ឌះ ។ 
 អសនតវ្ហសិក្ធងំសនាះដឹងថា អាចារយរបស់ែលួនមក្(ក៏្មក្)របជុំ
គ្នន ក្នុងទីសនាះ ថាវ យទឹក្សតត  និងផោផលដល់អាចារយ សរាគ្ក៏្សងប់
ក្នុងែណៈសនាះឯង។ រពះតាបសសនាះមានវណណៈដូេមាសក្នុងក្ឡុំង
សពល ២-៣ថ្ថងបុ៉សណ្ឌណ ះ ។  រគ្នសនាះ នារទអាមាតយសួរថា ៖ 
 បពិរតសក្សវៈដ៏មានសជាគ្   (អាចារយរបស់ែញុ )ំសនះ    លះបង់ 
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រពះបទព្វរាណសី បដលជាធជំាងមនុសស ជាអនក្ឲ្យនូវសសេក្តី
របថាន ធងំពួង  សេើយបនសរតក្អរក្នុងអារសមរបស់កូ្នសិសស
ស ម្ ះក្បបក្ៈ សតើសដាយឧបយដូេសមតេេន៎ ។ 
 តាបសសនលើយថា មាន លអាមាតយ រសធងំឡាយដ៏ឆ្ង ញ់ គួ្រ
រកី្រាយក៏្មាន សដើមសឈើធងំឡាយ ជាទីរកី្រាយក៏្មាន ព្វក្យជា
សុោសិតធងំឡាយ របស់ក្បបក្ៈបតងសធវើឲ្យអាតាម សរតក្អរបន ។ 
 នារទៈសួរថា សោក្មាច ស់ឆ្ន់េង្គា ន់អងគរថ្នរសូវសាលី  បដល 
ផសសំដាយរសសាេ់ដ៏ឆ្ង ញ់ សេតុដូេសមតេបនជារសថ្ង និងសតម បគ្-
រលក្ បដលមិនមានរសថ្របសសាះ សធវើឲ្យសោក្មាច ស់សរតក្អរបន ?។ 
 តាបសសនលើយថា បុគ្គលមានសសេក្តសិីនទធសាន លបរសិោគ្សោជន 
ណ្ឌ សធះបឆី្ង ញ់ក្ត ីមិនឆ្ង ញ់ក្ត ីតេិក្ត ីសរេើនក្ត ីក្នុងក្បនលងណ្ឌមួយ
សោជនសនាះ (បដលបុគ្គលបរសិោគ្សេើយ  ក្នុងក្បនលងសនាះ ជាសោជន 
របសសើរ) សរព្វះសសេក្តីសនិទធសាន លជារសយ៉ាងថ្រក្បលង ។ 
 រពះសាសាត  លុះរទង់នាធំមមសទសនាសនះមក្សេើយ រទង់
របមូលជាតក្សេើយរតាស់ថា រពះរាជាក្នុងរគ្នសនាះ បនមក្ជា
សមាគ្គោល ន, នារទអាមាតយ បនមក្ជាសារបុីរត, អសនតវ្ហសិក្ស ម្ ះ 
ក្បបក្ៈ បនមក្ជាអាននទ, សក្សវតាបស គ្ឺសយើងតថាគ្តសនះឯង, 
ដូសេនះសេើយរតាស់ថា យ៉ាងេនឹងសេើយ មហាបពិរត បណាិ តក្នុង
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ក្កលមុន សូមបមីាននូវសវទនាជិតនឹងសាល ប់ក៏្សដាយ ក៏្សៅបតសៅ
ក្កន់សមាន ក់្អនក្បដលសិនទធសាន លនឹងែលួនបដរ សាវក័្ធងំឡាយរបស់
តថាគ្ត របបេលជាមនិបនទទួលនូវសសេក្តសិីនទធសាន ល អពីំ
សមាន ក់្របស់រពះអងគសេើយសមើលសៅ ។ 
 រពះរាជារទង់តរមះិថា សយើងគួ្រសធវើសសេក្តសិីនទធសាន លជាមួយ
ភកិ្ខុសងឃ សតើសយើងនឹងសធវើយ៉ាងណ្ឌេន៎ ? ដូសេនះសេើយ រទង់រតះិរះិ
សទៀតថា គួ្រសធវើរពះរាជធីតាថ្នរពះញាត ិ របស់រពះសមាម សមពុទធជា
មាច ស់រពះរាជដណំ្ឌក់្ ក្កលសបើដូសចាន ះសេើយ ពួក្ភកិ្ខុក្សំោះ និង
សាមសណរក៏្នឹងអាេសនិទធសាន ល សេើយមក្ក្កន់សមាន ក់្របស់សយើង
ជានិេច សដាយគ្ិតថា រពះរាជាជារពះញាតរិបស់រពះសមាម សមពុទធ 
លុះរទង់រពះតរមះិដូសេនះសេើយ ក៏្បញ្ជូ នរពះរាជសារសៅក្កន់
សមាន ក់្សក្យរាជធងំឡាយថា សូមសក្យៈធងំឡាយ របធនរពះ
រាជធតីាមាន ក់្ដល់ទូលបងគជំាែញុ  ំ សេើយផ្កត ទូំតធងំឡាយថា ពួក្អនក្ 
គ្បបសួីរថា ជារពះរាជធតីាថ្នសក្យៈអងគណ្ឌ ? សេើយ(សឹម)មក្ ។  
 ពួក្ទូតសៅសេើយ ទូលសូមរពះនាងមាច ស់ (មួយអងគ)អពីំ    
សក្យៈធងំឡាយ សក្យៈធងំសនាះរបជុគំ្នន សេើយ រទង់រពះតរមះិថា 
រពះរាជាជាបក្សពួក្ដបទ, សបើពួក្សយើងមិនឲ្យសទសនាះ រពះរាជានឹង
សធវើឲ្យសយើងវនិាស, ក៏្(ក្កលសព្វល)សដាយរតកូ្ល រពះរាជាអងគសនាះ 



                  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

មនិសសមើនឹងសយើងសឡើយ, ពួក្សយើងគួ្រសធវើយ៉ាងណ្ឌសទើបលអ ? មហា-
នាមរតាស់ថា ធីតារបស់ែញុមំាច ស់ស ម្ ះវ្ហសភែតតិយា សក្ើតក្នុងថ្ផទថ្ន 
នាងធសី ជាអនក្មានរូបរាងរសស់សាអ ត, ពួក្សយើងនឹងឲ្យនាងសនាះ 
លុះរទង់របកឹ្ាគ្នន ដូសេនះសេើយ ក៏្របប់ពួក្ទូតថា របថ្ពណ្ឌស់ ពួក្ 
សយើងនឹងថាវ យធតីាដល់រពះរាជា ទូតសួរថា ជាធតីារបស់សក្យៈ
អងគណ្ឌ ? 
 សក្យៈសនលើយថា ជារាជធតីារបស់មហានាមសក្យរាជ បដលជា
រពះ រសរបស់មាច ស់ពូ ថ្នរពះសមាម សមពុទធ ស ម្ ះវ្ហសភែតតិយា ។ 
ទូតធងំសនាះសៅរក្កបទូលរពះរាជារបស់ែលួន ។ រពះរាជារតាស់ថា 
ពួក្អនក្េូររបញាប់នាមំក្េុះ ក៏្ធមមតាពួក្ក្សរត មានលក្លបេិ
សរេើន (នឹង)គ្បបបីញ្ជូ នកូ្ននាងធសីមក្ (ក៏្អាេរបរពឹតតសៅបន) 
ពួក្សោក្េូរនាធំតីាបដលជាអនក្សសាយសោជន ក្នុងោជនៈមួយជា 
មួយនឹងរពះបតិាមក្ លុះរទង់រពះតរមាស់ដូសេនះសេើយ រទង់បញ្ជូ ន
ទូតធងំសនាះសៅ ។ 
 ពួក្ទូតសៅដល់សក្យនគ្ររក្កបទូលថា បពិរតមហារាជ រពះ 
រាជារទង់របថាន រពះរាជធីតា បដលជាអនក្សសាយរក្យារួមជាមួយ
នឹងរពះអងគ មហានាមទទួលបញ្ជជ ក់្ថា បន សទើបឲ្យតាក់្បតងនាង 
ក្នុងសវោសសាយរបស់រពះអងគ បញ្ជជ ឲ្យសៅនាងមក្សបមតងអាក្ករៈ 
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ដូេជារួមសសាយជាមួយនឹងនាង សេើយរបគ្ល់ឲ្យដល់ទូតធងំ-
ឡាយ ។ ពួក្ទូតនានំាងសៅក្កន់រកុ្ងសាវតថ ី សេើយរក្កបទូលសរឿង
សនាះថាវ យរពះរាជា ។  
 រពះរាជារទង់សពញរពះេឫទយ័ បតេតាងំនាងជាន្រសតីធំ
ជាងរសីេនួំន ៥០០ នាក់្ អភសិសក្ជាអគ្គមសេសី ។ សរក្កយមក្ 
មនិយូរបុ៉នាម ន នាងក៏្របសូតរពះ រស មានពណ៌ដូេមាស ។ ក្នុង
ថ្ថងថាវ យរពះនាម រសសនាះ រពះរាជារទង់បញ្ជូ នរពះរាជសាសន៍ 
សៅក្កន់សមាន ក់្រពះអយយក្កថា រពះនាងវ្ហសភែតតិយា រពះធតីាថ្ន
សក្យរាជរបសូតរពះ រសសេើយ រទង់នឹងថាវ យរពះនាមរពះកុ្មារ
សនាះយ៉ាងណ្ឌ ? ។ 
 េបំណក្អាមាតយ បដលទទួលរពះរាជសាសន៍សនាះ ជា
មនុសសរតសេៀក្ធងន់ សៅដល់សក្យនគ្រសេើយ ក៏្រក្កបទូលរពះ
អយយក្ករបស់រពះរាជា ។ 
 រពះអយយក្កសនាះ រទង់រពះសណ្ឌត ប់ព្វក្យសនាះសេើយ រតាស់
ថា រពះនាងវ្ហសភែតតិយា សូមបមីិនរបសូតរពះ រស ក៏្បនរគ្ប់
រគ្ងជនធងំអស់ ក៏្ឥឡូវសនះ នាងនឹងជាទីសរបសរបណយ៉ាង
ថ្រក្បលងរបស់រពះរាជា ។ 
 អាមាតយរតសេៀក្ធងន់សាត ប់ព្វក្យថា  វលលោ មនិេាស់ យល់ 
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ថា វឌូិឌភៈ លុះេូលគ្នល់រពះរាជាសេើយ ក៏្រក្កបទូលថា បពិរត
មហារាជ សូមរពះអងគថាវ យរពះនាមរពះកុ្មារថា វឌូិឌភៈ ។ 
 រពះរាជារទង់រពះតរមះិថា ព្វក្យថា វឌូិឌភៈ ជាស ម្ ះរបចា ំ
រតកូ្លចាស់របស់សយើង  សទើបរទង់ថាវ យរពះនាមរពះកុ្មារថា          
វឌូិឌភៈ ។ 
 សរក្កយមក្ រពះរាជាបនរបធនតបំណងសសនាបតីដល់       
វឌូិឌភៈកុ្មារសនាះ ក្នុងសវោបដលរទង់សៅសក្មងសនាះឯង សដាយ
តាងំរពះទយ័ថា នឹងសធវើឲ្យជាទីសរបសរបណរបស់រពះសាសាត  ។ 
 វឌូិឌភៈសនាះ រទង់បរបូិរណ៌សដាយសរគ្ឿងសរមាប់កុ្មារ ក្នុង
សវោមានរពះជនម ៧ ែួប រទង់ស ើញរបស់សលងសផសងៗ មានរូបដរំ ី
និងរូបសសះជាសដើម របស់កុ្មារដបទបដលបុគ្គលនាមំក្អពីំរតកូ្ល
យាយ សទើបសួររពះមាតាថា រពះមាតា នរណ្ឌៗសគ្ក៏្នាបំណ្ឌណ ក្ករ
មក្អពីំរតកូ្លយាយ សដើមបពួីក្កុ្មារដបទ, រពះញាតណិ្ឌៗ មិន
បដលបញ្ជូ នបណ្ឌណ ក្ករអវីៗ មក្សដើមបែីញុមំាច ស់ែវះសសាះ រពះមាតាមិន
មានរពះមាតាបិតាសទឬ ? ។ 
 សពលសនាះ រពះមាតាក៏្លួងរពះកុ្មារសនាះថា កូ្នសមាល ញ់
សក្យរាជ ជាយាយរបស់កូ្ន បុ៉បនតសៅឆ្ង យ សេតុសនាះសទើបពួក្
សោក្មិនបនបញ្ជូ នបណ្ឌណ ក្ករណ្ឌៗមក្សដើមបកូី្ន ។ 
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 ក្នុងសវោមានរពះជនម ១៦ ឆ្ន  ំរពះរាជកុ្មារក៏្ទូលរពះមាតា
សទៀតថា បពិរតមាតា ែញុមំាច ស់មានបណំងនឹងសៅសួរសុែទុក្ខមាច ស់
យាយ សូមបរីតូវរពះមាតាហាមថា កុ្សំឡើយកូ្ន កូ្ននឹងសៅសធវើអវីសៅ
ទីសនាះ រពះកុ្មារក៏្សៅបតអងវរសរឿយៗ សពលសនាះ រពះមាតារបស់
រពះកុ្មារក៏្រទង់អនុញ្ជដ តថា សបើដូសចាន ះ កូ្នសៅេុះ ។ 
 រពះកុ្មាររក្កបទូលរពះរាជបិតាសេើយ យាងសេញសៅជា
មួយនឹងបរវិ្ហរជាសរេើន ។ រពះនាងវ្ហសភែតតិយា រទង់បញ្ជូ នសបុំរត 
សៅមុនថា ែញុមំាច ស់សុែសបាយជាធមមតាសទ, សូមរពះញាតធិងំ-
ឡាយ កុ្សំបមតងសធសណ្ឌៗ របស់រពះសាវ មីដល់រពះរាជកុ្មារសនាះ
សឡើយ ។ 
 សក្យៈរទង់រជាបថា វឌូិឌភៈយាងមក្ ក៏្រទង់ពិោក្ាគ្នន ថា 
ពួក្សយើងមិនអាេសពំះ(វឌូិឌភកុ្មារ)បនសទ លុះរទង់របកឹ្ាគ្នន
ដូសេនះសេើយ បញ្ជូ នរពះរាជកុ្មារធងំឡាយបដលសៅសក្មងៗ ជាងវ ិ
ឌូឌភៈសនាះសៅក្កន់ជនបទអស់ ក្កលវឌូិឌភកុ្មារសនាះសសតេយាង
មក្ដល់ក្បលិពសតុបុរ ី ក៏្របជុគំ្នន សៅក្នុងសរាង, វឌូិឌភកុ្មារបនសៅ
របថាប់សៅទីសនាះ រគ្នសនាះ ពួក្សក្យៈបននិយាយនឹងរពះកុ្មារ
សនាះថា បន ប អនក្សនះជាសសមតេតារបស់ប, អនក្សនះជាសសមតេអ៊ ំ
របស់ប, វឌូិឌភកុ្មារសនាះ សដើរសពំះសក្យៈធអំអស់ មនិបនស ើញ
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សក្យៈសូមបបីតមួយអងគមក្សពំះែលួន សទើបសួរថា សេតុអវីមនិមាន
សក្យៈធងំឡាយ មក្សពំះែញុមំាច ស់ែលះ ? ។ 
 ពួក្សក្យៈរតាស់ថា បន ប កុ្មារជាបអូនៗរបស់ប យាងសៅ
ក្កន់ជនបទអស់សេើយ សេើយរទង់សធវើសក្កា រៈយ៉ាងធថំាវ យរពះ
កុ្មារសនាះ វឌូិឌភៈរបថាប់សៅទីសនាះអស់ ២-៣ ថ្ថង ក៏្យាងសេញពី 
នគ្រសដាយបរវិ្ហរជាសរេើន ។ 
 រគ្នសនាះ នាងធសីមាន ក់្បនសជរវឌូិឌភៈថា សនះជាបនលះក្កា រ
បដលបុរតរបស់នាងធសីស ម្ ះវ្ហសភែតតិយាអងគុយ ដូសេនះសេើយ 
ោងបនលះក្កា របដលរពះកុ្មារសនាះរទង់គ្ង់ក្នុងសរាង សដាយទឹក្
ោយទឹក្សដាះ ។ សពលសនាះ មានមហាតលិក្មាន ក់្សភលេអាវុធរបស់ 
ែលួន ក៏្រតឡប់សៅយក្អាវុធសនាះ បនឮសសំឡងសជរវឌូិឌភកុ្មារ ក៏្
សួរធសីសនាះដឹងថា នាងវ្ហសភែតតិយា សក្ើតសៅក្នុងថ្ផទរបស់នាង
ធសីថ្នមហានាមសក្យៈ ក៏្របប់ពួក្ពលសសនា បនឮតៗគ្នន ថា 
រពះនាងវ្ហសភែតតិយាជាធតីារបស់នាងធសី ។  
 វឌូិឌភៈរទង់រពះសណ្ឌត ប់នូវព្វក្យសនាះសេើយ ក៏្រទង់តាងំ
រពះទយ័ទុក្ថា ពួក្សក្យៈធងំសនាះ េូរោងបនទះក្កា របដលសយើង
អងគុយសដាយទឹក្ោយជាមួយទឹក្សដាះមុនេុះ  បុ៉បនតក្កលណ្ឌសយើង
បនសសាយរាជសមបតតិសេើយ សយើងនឹងយក្្មក្នុងបពំង់-ក្ របស់
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ពួក្សក្យៈធងំសនាះ ោងបនទះក្កា របដលសយើងអងគុយវញិ ក្កលរពះ
រាជាសសតេយាងមក្ដល់រកុ្ងសាវតថ ី ពួក្អាមាតយក៏្រក្កបទូលសរឿង
ធងំអស់សនាះេសំព្វះរពះអងគ ។ រពះរាជារទង់ពិសរាធនឹងពួក្សក្យៈ
ថា បនឲ្យធតីាថ្ននាងធសីដល់សយើង សទើបបញ្ជជ ឲ្យដក្េូតសរគ្ឿង
សរបើរបស់បដលរពះរាជធនដល់រពះនាងវ្ហសភែតតិយា រពះធងំ
រពះ រស, បញ្ជជ ឲ្យរពះរាជធនរតឹមបតវតថុ បដលជាធសៈ និងធសី
គួ្របនបុ៉សណ្ឌណ ះ ។ 
 សរក្កយមក្ សដាយក្ករក្នលងសៅ ២-៣ ថ្ថង រពះសាសាតយាង
សៅក្កន់រពះរាជនិសវសន៍ រទង់គ្ង់ក្នុងទីដ៏សមគួ្រសេើយ រពះរាជា
សសតេយាងមក្ថាវ យបងគ ំសេើយទូលសួរថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន 
មានព្វក្យចាមអារ៉ាមថា ពួក្រពះញាតរិបស់រពះអងគ បនរបធន
ធីតាថ្ននាងធសីដល់ែញុ រំពះអងគ, សរព្វះដូសចាន ះ សទើបែញុ រំពះអងគដក្េូត
សរគ្ឿងសរមាប់បុគ្គលបដលជាធសៈ និងធសីគួ្របនបុ៉សណ្ឌណ ះ ។ 
 រពះសសាត រតាស់ថា បពិរតមហារាជ ពួក្សក្យៈសធវើអសំពើសនះ
មនិសមគួ្រសទ, ធមមតា ក្កលនឹងថាវ យ ក៏្ថាវ យធតីាបដលមានជាតិ
សសមើគ្នន , បពិរតមហារាជ តថាគ្តទូលសួររពះអងគថា រពះនាងវ្ហស-
ភែតតិយា ជាធីតាថ្នែតតយិរាជ បនអភសិសក្ក្នុងរាជដណំ្ឌក់្ថ្ន    
ែតតយិរាជ, េបំណក្វឌូិឌភកុ្មារ ក៏្រទង់អារស័យែតតយិរាជនឹងឯង 



                  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

របសូតមក្, ធមមតាថា សគ្នរតខ្ងមាតានឹងសធវើអវីបន, សគ្នរតខ្ង
បតិាបុ៉សណ្ឌណ ះ ជារបស់សខំ្ន់  ដូសេនះសេើយ រតាស់ថា បុរាណ 
បណាិ តធងំឡាយ បនរពះរាជតបំណងអគ្គមសេសី ដល់រសី       
ក្សំត់អនក្បរក្ឧសមាន ក់្សនាះស ម្ ះក្ដាហារកិ្ក, សេើយរពះរាជកុ្មារ
បដលសក្ើតក្នុងថ្ផទរបស់នាងសនាះក៏្បន ដល់ោពជារពះរាជាក្នុង
នគ្រព្វរាណសី(ដ៏ធសំធង)ដល់ ១២ សយាជន៍ រទង់រពះនាមថា      
ក្ដាវ្ហេនរាជា សេើយរតាស់ក្ដាហារយិជាតក្ ។ 
 រពះរាជារទង់រពះសណ្ឌត ប់រពះធមមក្ថាសនាះសេើយ រទង់
សរតក្អរថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ែញុ រំពះអងគរជាបសេើយថា 
សគ្នរតខ្ងបតិាបុ៉សណ្ឌណ ះជារបស់សខំ្ន់ សទើបបញ្ជជ ឲ្យរបធនសរគ្ឿង 
សរបើរបស់ដូេសពវដងសនាះឯង ដល់នាងវ្ហសភែតតិយា និងវឌូិឌភៈ 
វញិ ។ 
 ភរយិារបស់ពនធុលសសនាបតសី ម្ ះមលលិក្ក បដលជារពះធីតា 
របស់មលលក្សរត ក្នុងនគ្រកុ្សិនារា មនិមានបុរតអស់ក្កលជាយូរ ។  
 សរក្កយមក្ ពនធុលសសនាបតីបញ្ជូ ននាងសៅថា នាងេូរសៅ
ក្កន់ផទះថ្នរតកូ្លរបស់នាងវញិេុះ ។ 
 នាងគ្តិថា សយើងេូលគ្នល់រពះសាសាត សិនសឹមសៅ លុះគ្ិត
ដូសេនះសេើយ ក៏្េូលសៅក្កន់វតតសជតពន ឈរថាវ យបងគរំពះសមាម - 
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សមពុទធ, រពះសមាម សមពុទធរទង់រតាស់ថា មាន លនាងដ៏េសរមើន នាងសៅ
ណ្ឌ ? ក៏្រក្កបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន សាវ មរីបស់ែញុ រំពះ
អងគបញ្ជូ នែញុមំាច ស់សៅក្កន់ផទះថ្នរតកូ្ល ។ 
 រពះសាសាត . សរព្វះសេតុអវី ? 
 នាង. សរព្វះែញុមំាច ស់ជារសីអារមនិមានបុរត ។ 
 រពះសាសាត . សបើដូសចាន ះក្េិចបដលរតូវសៅមនិមាន, េូរនាង     
រតឡប់សៅវញិេុះ ។ នាងសរតក្អរណ្ឌស់ ថាវ យបងគរំពះសាសាត      
រតឡប់សៅក្កន់និសវសន៍វញិ ក្កលបដលសាវ មសួីរថា មាន លនាងដ៏
េសរមើន នាងរតឡប់មក្សធវើអវី ? ក៏្សនលើយថា រពះទសពលឲ្យែញុមំាច ស់
រតឡប់មក្វញិ ពនធុលគ្ិតថា រពះរទសពលស ើញក្កលបវងឆ្ង យ 
របក្ដជាស ើញសេតុ(សនះ) សទើបទទួលនាងទុក្ ។ 
 តមក្មនិយូរបុ៉នាម ននាងក៏្តាងំគ្ភ៌ សក្ើតអាក្ករចាញ់ថ្ផទ ក៏្
របប់ពនធុលសសនាបតីថា បពិរតរពះសាវ ម ីអាក្ករចាញ់ថ្ផទមានដល់
ែញុមំាច ស់ងសេើយ ។ 
 ពនធុល. មាន លនាងដ៏េសរមើន នាងចាញ់គ្ភ៌ដូេសមតេ ? 
 នាង. បពិរតរពះសាវ ម ី ែញុមំានេណំងេង់េុះងូតទឹក្ សេើយ
ផកឹ្ទឹក្ក្នុងរសះសបក្ខរណី បដលជារសះមងគលក្នុងពីធអីភសិសក្ថ្ន
គ្ណៈរាជរតកូ្លក្នុងនគ្រសវសាលី ។ 
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 ពនធុលសព្វលថា របថ្ពសេើយនាង សេើយក្កន់ធនូ បដលបុគ្គល
គ្បបសីលើរួេ សដាយក្មាល ងំបុរសមួយព្វន់នាក់្ បនីាងសឡើងរសទះេូល
សៅក្កន់រកុ្ងសវសាលី តាមធវ របដសោសសតេលិេឆវឲី្យដល់មហាលិ-
លិេឆវ ី ក៏្លសំៅរបស់សសតេលិេឆវនីាមថា មហាលិ មានសៅក្នុងទីជតិ
សនាះឯង ។ សពលមហាលិ បនឮសសំឡងក្ង់ប៉ះែទប់ធរណីធវ រ ក៏្
ដងឹថា សសំឡងរសទះរបស់ពនធុលៈ សទើបសព្វលថា បថងសនះភ័យនឹង
សក្ើតមានដល់សសតេលិេឆវ ី។ 
 ក្កររក្ាក្ករព្វររសះសបក្ខរណី តងឹរងឹធងំខ្ងក្នុង និងខ្ង
សរត ខ្ងសលើសគ្បងំសដាយសណំ្ឌញ់សោេៈ សូមបបីតសតវក៏្មិន
មាន ក្កសេុះសៅក្កន់រសះសនាះបដរ ។ 
 េបំណក្ពនធុលសសនាបតីេុះពីសលើរសទះ  វ្ហយពួក្មនុសសបដល 
រក្ារសះសបក្ខរណីសដាយរពំ្វត់សតត  ឲ្យសេៀសសេញសៅ សេើយក្កត់
សណំ្ឌញ់សោេៈឲ្យភរយិាេុះងូត ។ សូមបែីលួនឯងក៏្េុះងូតទឹក្ខ្ង 
ក្នុងរសះសបក្ខរណី សេើយបនីាងសឡើងរសទះសេញចាក្រពះនគ្រ បរ
សៅតាមផលូវបដលមក្សនាះឯង ។ 
 ពួក្អនក្រក្ារសះសបក្ខរណី ទូលសរឿងសនាះថាវ យសសតេលិេឆវ ី
ពួក្សសតេលិេឆវខី្ញ ល់ សសតេយាងសឡើងរសទះ  ៥០០ បរសេញសៅសដាយ 
សេតនាថា   នឹងចាប់សសតេមលលៈស ម្ ះពនធុលៈ បនរបប់សរឿងសនាះ 
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ដល់សសតេមហាលិ ។ 
 សសតេមហាលិរតាស់ថា ពួក្សោក្កុ្សំៅ សរព្វះសសតេពនធុលៈ 
សនាះ នឹងសមាល ប់ពួក្សោក្ធងំអស់ សសតេលិេឆវធីងំសនាះ បន
រតាស់របប់មហាលិថា ពួក្ែញុមំាច ស់នឹងសៅឲ្យធល់បតបន សសតេ  
មហាលិរតាស់ថា  សបើដូសចាន ះ  ក្កលសបើរទង់ស ើញទីបដលក្ង់រសទះ
លិេេុះក្នុងបផនដរីេូតដល់ដុសំេើយ គ្បបយីាងរតឡប់មក្វញិ, ក្កល 
មនិរតឡប់ពីទីសនាះ នឹងបនឮសសំឡងដូេបែសរនទះខ្ងមុែ គ្បប ី
រតឡប់អពីំទីសនាះ, ក្កលមិនរតឡប់អពីំទីសនាះ សពលស ើញរបសហាង
ក្នុងនឹមរសទះរបស់ពួក្សោក្ គ្បបរីតឡប់ពីទីសនាះោល ម កុ្យំាងសៅ
មុែសទៀត(ជាដាេ់ខ្ត) សសតេលិេឆវធីងំសនាះមិនយាងរតឡប់មក្
វញិតាមព្វក្យរបស់មហាលិសទ គ្ិតបតពីសដញតាមពនធុលៈជានិេច ។ 
នាងមលលិក្កស ើញសសតេលិេឆវធីងំសនាះសដញតាម ក៏្និយាយរបប់
ពនធុលៈថា បពិរតសាវ ម ីរសទះធងំឡាយសសំៅមក្រក្សយើងសេើយ ។  
 ពនធុលៈសព្វលថា សបើដូសចាន ះ សពលណ្ឌបដលរសទះរបក្ដជា
ជួរបតមួយ នាងគ្បបរីបប់ែញុ  ំ។ 
 សពលបដលរសទះរបក្ដជាជួរសេើយ នាងរបប់ថា បពិរត
រពះសាវ ម ីក្ាលរសទះរបក្ដជាជួរបតមួយសេើយ ។ 
 ពនធុលៈនិយាយថា   សបើអុីេឹង   នាងេូរចាប់បែសធងំសនាះឲ្យ 
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ជាប់ សេើយឲ្យបែសសៅនាងមលលិក្ក ឈរសលើរសទះយឹតធនូ សឡើង ក្ង់
រសទះលិេេុះសៅក្នុងបផនដីដល់ដុ ំ ។ សសតេលិេឆវរីទង់ស ើញដូសចាន ះ 
សេើយ ក៏្សៅបតមិនរពមយាងរតឡប់សៅវញិ ។ ពនធុលៈសៅបន
បនតិេ ក៏្ធញបែសធនូ  សសំឡងបែសធនូ សនាះ សរបៀបដូេជាសនូរនទះ ។ ពួក្
សសតេលិេឆវធីងំសនាះ ក៏្សៅបតមិនយាងរតឡប់ សូមបអីពីំទីសនាះ សៅ 
បតសដញតាមសៅសទៀត ។  
 ពនធុលៈឈរសៅសលើរសទះសនាះឯង បញ់កូ្នសរសៅមួយ
រគ្នប់ ។ កូ្នសរសនាះ បនសធវើឲ្យេសនាទ លរសទះ ៥០០ មានរបសហាង 
សេើយចាក់្ទមលុះរពះរាជា ៥០០ េរំតង់ក្បនលងេងសរក្កះ សេើយលិេ
េុះសៅក្នុងបផនដ ី។ 
 សសតេលិេឆវធីងំសនាះមិនបនដឹងថា ែលួនរតូវរពួញចាប់សេើយសទ 
ក៏្រតាស់ថា ឈប់សិនសវ ើយ, ឈប់សិនសវ ើយ, សៅបតសដញតាមសៅ
សទៀត ។ ពនធុលៈសសនាបតបីញ្ឃប់រសទះ សេើយសព្វលនិយាយថា 
មហាបពិរត មនុសសសាល ប់សេើយ ក្ករេាំងរបស់ែញុមំាច ស់ជាមួយនឹង
មនុសសសាល ប់ធងំឡាយ បរមងមិនមាន ។ 
 សសតេលិេឆវ.ី បដលស ម្ ះថា មនុសសសាល ប់ មនិដូេសយើងសទ ។ 
 ពនធុលៈ. សបើដូសចាន ះ មហាបពិរត េូរសដាះអាវសរក្កះរបស់
មហាបពិរត ខ្ងសរក្កយធងំអស់សមើល ។ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 ពួក្សសតេលិេឆវធីងំសនាះឲ្យសដាះសេើយ សសតេលិេឆវធីងំសនាះ 
ដ៏ដួលេុះ អស់ជវីតិក្នុងែណៈសដាះអាវសេញសនាះឯង ។ 
 សពលសនាះ សទើបពនធុលៈនិយាយនឹងសសតេលិេឆវធីងំសនាះថា 
ពួក្សោក្សូមបធីងំអស់គ្នន ក៏្ដូេគ្នន  យាងសៅដល់លសំៅរបស់ែលួនៗ 
សេើយចាត់បេងវតថុ បដលគួ្រចាត់បេង បផតផ្កត កូំ្នរបពនធសេើយ សឹម
សដាះអាវសរក្កះសេញ ។ 
 សសតេលិេឆវធីងំសនាះ សធវើយ៉ាងសនាះរគ្ប់ៗអងគ សទើសសាយ-     
ទីវងគត ។ 
 េបំណក្ពនធុលៈ និងនាងមលលិក្ក មក្ក្កន់នគ្រសាវតថ ី។ នាង 
របសូតបុរតជាគូ្ៗ ដល់ ១៦ ដង។ 
 បុរតរបស់នាងធងំអស់សនាះ សុទធបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  ដល់
រពមសដាយក្មាល ងំ បនសសរមេសិលបៈធងំអស់គ្នន  ។ មាន ក់្ៗមាន
បុរសជាបរវិ្ហរមួយព្វន់ ។ រពះោនេលួងសពញសៅសដាយបុរតធងំ
សនាះឯង បដលសៅក្កន់និសវសន៍ជាមួយនឹងបតិា ។ 
 ថ្ថងមួយ ពួក្មនុសសបដលចាញ់ក្តី សដាយក្តីសក្កង ក្នុងក្ករវនិិេឆ័យ 
បនស ើញពនធុលៈក្ពុំងសដើរមក្ ក៏្បរសក្រទសហាយ ំ របប់ក្ករវនិិេឆ័យ
ក្តសីក្កងរបស់ពួក្អាមាតយ ដល់ពនធុលៈសនាះ ។ 
 ពនធុលៈសៅក្កន់សរាងវនិិេឆ័យ    ពិចារណ្ឌក្តីសនាះសេើយ បន 
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សធវើអនក្បដលជាមាច ស់របស់ ឲ្យជាមាច ស់របស់ ។ មហាជនឲ្យពរសាធុ-
ក្ករសដាយសសំឡងដ៏ខ្ល ងំ រពះរាជារទង់រពះសណ្ឌត ប់នូវសសំឡងសនាះ
ោល ម  ក៏្រទង់រតាស់សួរថា មាន លអនក្ដ៏េសរមើនធងំឡាយ  សសំឡងអវី
សនាះ ? ក្កលរទង់សណ្ឌត ប់នូវសរឿងសនាះសេើយ រទង់សសាមនសស ឲ្យ
ដក្ពួក្អាមាតយធងំសនាះ សេញអពីំក្ករវនិិេឆ័យ សេើយរបគ្ល់ក្ករ  
វនិិេឆ័យឲ្យពនធុលៈបតមាន ក់្បុ៉សណ្ឌណ ះ ។ ចាប់សផតើមអពីំថ្ថងសនាះមក្ ពួក្ 
អាមាតយបដលវនិិេឆ័យក្តកី្កលពីមុនមិនបនថ្ថងឈនួល មានក្ថ្រមតិេ 
ក៏្ញុះញង់ក្នុងរាជរតកូ្លថា ពនធុលៈេង់សធវើជារពះរាជា ។ 
 រពះរាជារទង់សជឿព្វក្យ របស់ពួក្អាមាតយធងំសនាះ សេើយ
មិនអាេរគ្បសងាត់រពះេឫទ័យបន, ក៏្រទង់រពះតរមះិសទៀតថា 
ក្កលសបើពនធុលៈរតូវសមាល ប់ក្នុងទីសនះ ក្ករតះិសដៀលនឹងមានដល់
សយើង លុះរទង់រពះតរមះិដូសេនះសេើយ ក៏្រទង់បញ្ជជ ឲ្យពួក្បុរស
សរៀបេសំធវើឲ្យបេចនតជនបទេោេល, អនក្ រពមធងំបុរតរបស់អនក្េូរ 
សៅចាប់សចារសនាះមក្ សេើយរទង់បញ្ជូ ននាយធហាន បដលខ្ល ងំ 
ពូបក្រកុ្មដបទសៅជាមួយនឹងពនធុលសសនាបតីសនាះ សដាយរពះ
តរមាស់ថា ពួក្អនក្េូរក្កត់សិរសាពនធុលសសនាបត ី រពមធងំបុរត 
៣២ នាក់្ ក្នុងទីសនាះ សេើយនាមំក្ ។ 
 ក្កលពនធុលៈសៅដល់ជនបទជាយបដនសេើយ ពួក្សចារបដល       
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រពះរាជារទង់សរៀបេទុំក្សនាះ និយាយគ្នន ថា មាន លអនក្ធងំឡាយ
បនឮថា សសនាបតមីក្សេើយ សេើយក៏្នារំត់សេៀសសេញសៅ ។ 
 ពនធុលៈសសនាបត ីញុាងំរបសទសសនាះ ឲ្យសងប់រមាង ប់សេើយ ក៏្ 
រតឡប់សៅវញិ ។ រគ្នសនាះ ធហានធងំសនាះក៏្ក្កត់សិរសារបស់  
ពនធុលសសនាបត ីរពមធងំបុរតធងំអស់ ក្នុងទីជិតរពះនគ្រ ។ 
 ថ្ថងសនាះ នាងមលលិក្កសទវ ី បននិមនតរពះអគ្គសាវក័្ធងំពីរ 
រពមធងំភិក្ខុ  ៥០០ អងគ ។ 
 លុះរពឹក្សឡើង ពួក្មនុសសបននាសំបុំរតមក្ឲ្យនាង មាន
សសេក្តថីា សចារក្កត់ក្ាលសាវ ម ីរពមធងំបុរតរបស់នាងអស់សេើយ 
នាងដងឹសរឿងសនាះសេើយ មនិរបប់នរណ្ឌធងំអស់ បត់សបុំរតដាក់្ 
ក្នុងថនក់្សពំត់ អង្គគ សភកិ្ខុសងឃតសៅ ។ 
 រគ្នសនាះ រសីបសរមើរបស់នាងថាវ យភតតដល់ភិក្ខុ សេើយ នា ំ
ថាសទឹក្សដាះថាល មក្ សធវើថាសបបក្រតង់ទីេសំព្វះមុែរពះសថរៈ, រពះ
ធមមសសនាបតសីព្វលថា វតថុ បដលមានក្ករបបក្ធាល យជាធមមតា ក៏្បបក្ 
សៅសេើយ, នរណ្ឌ ៗ មនិគួ្រគ្ិត ។ 
 នាងមលលិក្ក នាយំក្សបុំរតសេញពីថនក់្សបំត់ ពិតរពះសារ-ី
បុរតថា បពិរតសោក្មាច ស់ដ៏េសរមើន សគ្នាសំបុំរតសនះមក្ឲ្យែញុមំាច ស់ 
របប់ថា ពួក្សចារក្កត់ក្ាលបិតា រពមធងំបុរត ៣២ នាក់្ ែញុមំាច ស់ 
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សូមបដីឹងសរឿងសនះសេើយ ក៏្មនិបនគ្តិ, និយាយសៅថវ ី (រតមឹបត) 
ថាសទឹក្សដាះបបក្, នាងែញុមំាច ស់នឹងគ្ិតយ៉ាងណ្ឌសៅ ។ 
 រពះធមមសសនាបតីសារបុីរតសព្វលព្វក្យជាសដើមថា ៖ 
 ជវីតិរបស់សតវធងំឡាយក្នុងសោក្សនះ មនិមាននិមតិត          
នរណ្ឌៗក៏្ដងឹមនិបន ធងំរក្ ធងំមាន សេើយជវីតិសនាះ របក្ប
សដាយសសេក្តទុីក្ខ សបមតងធម៌េប់ ក៏្សរក្កក្ចាក្អាសនៈសៅក្កន់
វហិារ ។ 
 េបំណក្នាងមលលិក្ក ឲ្យសគ្សៅកូ្នរបសាររសីធងំ ៣២ នាក់្ 
មក្ សេើយទូនាម នថា សាវ មរីបស់ពួក្នាងមិនមានក្េុំស បនទទួល 
ផលក្មមក្នុងជាតិមុនរបស់ែលួន នាងធងំឡាយ កុ្សំសាក្សត កុ្ែំសកឹ្ 
ែសួល កុ្សំធវើក្ករេងគ្នំុំនឹងរពះរាជាសឡើយ ។ 
 ចារបុរសរបស់រពះរាជាសាត ប់ព្វក្យសនាះសេើយ សៅរក្កបទូល 
នូវក្ករបដលជនធងំសនាះ មិនមានសធសេសំព្វះរពះរាជា ។ រពះ
រាជារទង់ដល់នូវក្ករសលុតរពះេឫទយ័ សសតេយាងសៅក្កន់និសវសន៍
របស់នាងមលលិក្ក ឲ្យនាងមលលិក្ក និងកូ្នរបសាររបស់នាងអត់សធស
ឲ្យ សេើយបនរពះរាជធនពរដល់នាងមលលិក្ក នាងរក្កបទូលថា 
ពរ សូមជាពរបដលនាងែញុមំាច ស់ទទួលទុក្េុះ ក្កលរពះរាជាសសតេ
យាងសៅវញិ នាងថាវ យភតតសដើមបមីនុសសសាល ប់ ងូតទឹក្សេើយ េូល
សៅគ្នល់រពះរាជាទូលថា បពិរតមហាសតជះ រពះអងគរពះរាជធន
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ពរឲ្យែញុមំាច ស់សេើយ, មាង៉សទៀត ែញុមំាច ស់មនិមានសសេក្តរីតូវក្ករ
សដាយរបស់ដបទសទ សូមរពះអងគអនុញ្ជដ តឲ្យកូ្នរបសារធងំ ៣២ 
នាក់្ របស់ែញុមំាច ស់ និងែលួនែញុមំាច ស់រតឡប់សៅផទះវញិេុះ ។ 
 រពះរាជារទង់ទទួលសេើយ, នាងមលលិក្កបញ្ជូ នកូ្នរបសារសៅ
ក្កន់រតកូ្លរបស់ែលួនសដាយែលួនឯង ។ េបំណក្នាងសៅក្កន់ផទះថ្ន
រតកូ្លរបស់ែលួនក្នុងនគ្រកុ្សិនារា ។ 
 េបំណក្រពះរាជា រទង់បនរពះរាជធនតបំណងសសនាបតី 
ដល់ទី ក្ករាយនៈ បដលជាក្មួយរបស់ពនធុលសសនាបត ី។ 
 ទី ក្ករាយនៈសនាះ បសវងរក្ក្េុំសរបស់រពះរាជា សដាយ
គ្តិថា អ៊រំបស់សយើងរតូវរពះរាជាអងគសនះ បញ្ជជ ឲ្យសគ្សមាល ប់សេើយ 
បនឮថា ចាប់សផតើមអពីំក្ករបដលពនធុលៈ បដលមនិមានក្េុំសរតូវ 
សមាល ប់សេើយ រពះរាជារទង់មានវបិបដិសារៈ មនិបនទទួលក្ករ
សបាយរពះេឫទយ័ មនិបនសសាយនូវសសេក្តសុីែ ក្នុងរពះរាជ 
សមបតតិសឡើយ ។ 
 រគ្នសនាះ រពះសាសាត  រទង់អារស័យនិគ្ម ស ម្ ះសមទឡុបៈ 
ថ្នពួក្សក្យរាជ ។ រពះរាជាសសតេយាងសៅក្កន់ទីសនាះសេើយ រទង់ 
ឲ្យសបះជរំមំិនឆ្ង យពីអារាម សេើយសសតេយាងសៅក្កន់វហិារសដាយ
បរវិ្ហរជាសរេើន សដាយរទង់រពះតរមះិថា នឹងថាវ យបងគរំពះសាសាត  
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រពះរាជធនសរគ្ឿងរាជក្កុ្ធភណា ធងំ ៥ ដល់ទី ក្ករាយនៈ សេើយ 
សសតេយាងេូលសៅក្កន់រពះគ្នធកុ្ដ ិ បតមួយរពះអសងគងបុ៉សណ្ឌណ ះ ។ 
គ្បបរីជាបសរឿងធងំអស់សនាះ តាមទនំងថ្នធមមសេតយិសូរតេុះ ។ 
ក្កលរពះរាជាសសតេយាងេូលសៅក្កន់រពះគ្នធកុ្ដិសេើយ ទី ក្ក-
រាយនៈ ក៏្ក្កន់យក្សរគ្ឿងក្កុ្ធភណា ធងំសនាះ សធវើវឌូិឌភៈឲ្យជារពះ
រាជា បនសល់ទុក្សសះមួយ និងន្រសតីបសរមើមាន ក់្ សេើយរតឡប់សៅក្កន់ 
រកុ្ងសាវតថវីញិ ។ 
 រពះរាជារតាស់បយិក្ថា នឹងរពះសាសាត រួេសេើយ  យាង
សេញមក្វញិ រទង់មិនស ើញសសនា ក៏្រតាស់សួររសីសនាះ រទង់បន
ដងឹសរឿងសនាះសេើយ រទង់រពះតរមះិថា សយើងនឹងនាកំ្មួយរបស់សយើង 
សៅចាប់វឌូិឌភៈ ដូសេនះសេើយ សសតេយាងសៅក្កន់រកុ្ងរាជរគ្ះឹ លុះ 
សសតេយាងរពះនគ្រ សគ្ក៏្បទិធវ ររពះនគ្រលមម រពះរាជាក៏្ផទកំ្នុង
សាោមួយបក្បរធវ រនគ្រ រទង់សនឿយេត់សរព្វះែយល់ និងក្សតត ថ្ថង 
ខ្ល ងំសពក្ក៏្សសាយទិវងគតក្នុងទីសនាះ សៅសពលព្វក់្ក្ណ្ឌត លយប់ ។ 
លុះភលសឺឡើង របជាជនបនឮសសំឡងន្រសតីសនាះយសំរៀបរាប់ថា បពិរត
រពះសមមតសិទព រពះអងគជាសសតេថ្នអនក្សក្កសល រពះអងគមិនមានទី
ពឹងសឡើយ ក៏្រក្កបទូលរពះរាជា ។   រពះរាជារទង់បញ្ជជ ឲ្យសធវើសររី- 
ក្េិចរបស់មាច ស់អ៊សំដាយសក្កា រៈដ៏ធ ំ។ 
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 េបំណក្រពះបទវឌូិឌភៈ បនរាជសមបតតសិេើយ រទង់រឭក្
ដល់សពៀរសនាះ រទង់រតិះរះិថា សយើងនឹងញុាងំពួក្សក្យៈធងំសនាះឲ្យ 
សាល ប់ ដូសេនះសេើយ ក៏្សសតេយាងសេញសៅសដាយសសនាដ៏ធ ំ។ 
 ក្នុងថ្ថងសនាះ រពះសាសាត  រទង់របសមើលសមើលសតវសោក្ក្នុង
សវោសធបភល ឺរទង់ស ើញសសេក្តវីនិាសថ្នពួក្ញាតសិេើយ រទង់រពះ 
តរមះិថា សយើងគួ្រសធវើញាតសិងគេៈ ក្នុងសវោរពឹក្ រទង់យាងសៅ
បណិា បត រតឡប់មក្អពីំបណិា បតវញិ រទង់សសរមេសីេសសយា 
ក្នុងរពះគ្នធកុ្ដ ិក្នុងសវោោង េ សសតេយាងសៅតាមផលូវអាក្កស រទង់ 
គ្ង់សរក្កមសដើមសឈើ បដលមានមលបរសងវើលៗ ក៏្មានជិតរកុ្ងក្បពិសតុ ។ 
សៅទីជតិសនាះ មានសដើមថ្រជ បដលមានមលប់រតឈឹងរតថ្ឈមួយសដើម 
សៅក្នុងរាជសីមារបស់រពះបទវឌូិឌភៈ រពះបទវឌូិឌភៈទតស ើញ
រពះសាសាត  ក៏្េូលសៅគ្នល់ ថាវ យបងគសំេើយ រក្កបទូលថា បពិរត
រពះអងគដ៏េសរមើន សរព្វះសេតុដូេសមតេ សទើបរពះអងគរទង់គ្ង់សរក្កម
សដើមសឈើបដលមានមលប់តិេ ៗ ក្នុងសវោសតត បបបសនះ, សូមរពះអងគ
សមតាត គ្ង់សរក្កមសដើមថ្រជ បដលមានមលប់ដ៏រក្កស់សនាះេុះ រពះសាសាត  
តបវញិថា សណាើ យេុះមហាបពិរត បដលស ម្ ះថា មលប់ថ្នពួក្ញាតិ 
ចារបស់រតជាក់្ជាង សទើបរទង់រតះិរះិថា រពះសាសាត នឹងសសតេយាង
មក្ សដើមបរីទង់រក្ាពួក្ញាតិ សទើបថាវ យបងគរំពះសាសាត  សេើយយាង 
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រតឡប់សៅក្កន់រកុ្ងសាវតថវីញិ ។ េបំណក្រពះសាសាត  រទង់សហាះ
សៅក្កន់វតតសជតពនវញិបដរ ។ រពះរាជារទង់រឭក្ដល់ក្េុំសថ្នពួក្ 
សក្យៈ យាងសេញសៅសលើក្ទី  ២ ក៏្ទតស ើញរពះសាសាត រទង់គ្ង់សៅ
ទីសនាះសទៀត ក៏្យាងរតឡប់មក្វញិសទៀត ។ សសតេយាងសៅសលើក្ទី 
៣ ក៏្រទង់ស ើញរពះសាសាត ក្នុងទីសនាះ សសតេក៏្យាងរតឡប់មក្វញិ 
សទៀត ។ បុ៉បនត ក្កលរពះបទវឌូិឌភៈ យាងសេញសៅសលើក្ទី ៤ រពះ 
សាសាត រទង់ពិចារណ្ឌស ើញបុពវក្មមរបស់ពួក្សក្យៈធងំឡាយ 
រទង់រជាបថា ក្មមដ៏ោមក្ គ្កឺ្ករបេថាន ពិំសក្នុងសទឹងថ្នពួក្សក្យៈ
ធងំសនាះ ជាក្មមបដលនរណ្ឌៗហាមោត់មិនបន សទើបមិនយាង
សៅសលើក្ទី ៤ ។ រពះបទវឌូិឌភៈយាងសេញសៅ សដាយពលសសនា
ដ៏សរេើន សដាយរទង់រពះតរមះិថា សយើងនឹងសមាល ប់ពួក្សក្យៈ ។ 
 ក៏្រពះញាតិធងំឡាយរបស់រពះសមាម សមពុទធ ជាអនក្សវៀរចាក្
ក្ករសមាល ប់សតវ សូមបសីាល ប់ក៏្ផ្កត េ់បង់ជវីតិរបស់សតវដបទបដរ ។ 
 ពួក្សក្យៈធងំសនាះគ្ិតថា ពួក្សយើងេវឹក្ហាត់សេើយ មាន
សរគ្ឿងសរក្កះបដលសធវើលអសេើយ មានក្ករេវឹក្ហាត់មក្សរេើនសេើយ ។ 
បុ៉បនត ពួក្សយើងមនិអាេសមាល ប់សតវដបទសឡើយ ពួក្សយើងនឹងសបមតង 
ក្មមរបស់ែលួនសេើយ ឲ្យសេៀសសេញសៅ ។ ពួក្សក្យៈធងំសនាះ រទង់
មានសរគ្ឿងេងសសៀតបដលសធវើសេើយ  សទើបសសតេយាងសផតើមក្កររបយុទធ ។ 
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កូ្នរពួញបដលពួក្សក្យៈធងំសនាះបញ់សៅ សៅតាមេសនាល ះៗ ពួក្
បុរសរបស់រពះបទវឌូិឌភៈ, សេញសៅតាមេសនាល ះរបងំ និងេសនាល ះ 
រតសេៀក្ជាសដើម ។ រពះបទវឌូិឌភៈទតស ើញ រតាស់ថា បនពួក្សក្យៈ 
របមងរតាស់ថា ពួក្សយើងជាអនក្មិនសមាល ប់សតវ មិនបមនឬ ? ក្កល
សបើដូសចាន ះ សេតុដូេសមតេ ពួក្សក្យៈសទើបបញ់បុរសរបស់សយើងឲ្យ
វនិាសសៅ រគ្នសនាះ បុរសមាន ក់្រក្កបទូលរពះបទវឌូិឌភៈថា បពិរត 
រពះអងគ រទង់ពិនិតយសមើលសេើយឬ ? ។ 
 រពះបទវឌូិឌភៈ.  ពួក្សក្យៈញុាងំបុរសរបស់សយើងឲ្យវនិាស។ 
 បុរស. មនុសសណ្ឌៗ របស់រពះអងគ ស ម្ ះថា សាល ប់សេើយ   
របមងមិនមាន សូមរពះអងគបញ្ជជ ឲ្យរាប់មនុសសធងំសនាះេុះ ។ 
 រពះបទវឌូិឌភៈ ក្កលបញ្ជជ ឲ្យរាប់សមើល រទង់មិនស ើញអស់ 
សូមបបីតមាន ក់្ ។ រពះអងគយាងរតឡប់ពីទីសនាះ សេើយរតាស់ថា បន 
នរណ្ឌៗ របប់ថា ពួក្សយើងជាសក្យៈ អនក្ធងំឡាយេូរសមាល ប់អនក្
ធងំសនាះធងំអស់, បុ៉បនត ឲ្យជវីតិដល់មនុសសបដលឈរក្នុងសមាន ក់្ 
របស់សក្យមហានាម បដលជាសសតេតារបស់សយើង ។ 
 ពួក្សក្យៈធងំឡាយ មនិស ើញវតថុ បដលែលួនគ្បបកី្កន់យក្ 
ពួក្ែលះបរក្សតម  ពួក្ែលះឈរក្កន់សដើមបបុស រតូវសគ្សួរថា សោក្ជា 
សក្យៈ ឬមិនបមនសទ ? សរព្វះសេតុបតពួក្សក្យៈធងំសនាះ សូមបនឹីង 
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សាល ប់ ក៏្មនិសព្វលព្វក្យកុ្េក្, ពួក្បដលឈរសបៀមសតម ក៏្សព្វលថា 
មនិបមនពួក្សក្យៈ, សតម  ពួក្បដលក្កន់សដើមបបុស ក៏្សព្វលថា មនិ-
បមនពួក្សក្យៈ, សដើមបបុស ពួក្សក្យៈធងំសនាះ និងពួក្សក្យៈ
បដលឈរសៅក្នុងសមាន ក់្ថ្នសក្យមហានាម បនរួេជវីតិ ។ 
 បណ្ឌត ពួក្សក្យៈធងំសនាះ ពួក្សក្យៈបដលឈរសបៀមសតម  
ស ម្ ះថា សក្យៈសតម , ពួក្បដលឈរក្កន់សដើមបបុស ស ម្ ះថា 
សក្យបបុស ។ 
 រពះបទវឌូិឌភៈ បញ្ជជ ឲ្យសមាល ប់ពួក្សក្យៈដ៏សសសធងំឡាយ 
មិនសវៀរសូមបបីតធរក្បដលសៅមិនធន់ផ្កត េ់សដាះ ញុាងំសទឹង គ្ឺ
សោេិតឲ្យេូរសៅ សេើយបញ្ជជ ឲ្យោងបនទះក្កត រសដាយសោេិត
ក្នុងបពំង-ក្ថ្នពួក្សក្យៈធងំសនាះ ។ 
 សក្យវងសរតូវរពះបទវឌូិឌភៈ ក្កត់ផ្កត េ់សេើយសដាយអាក្ករៈ 
យ៉ាងសនះ ។ រពះបទវឌូិឌភៈសនាះ បញ្ជជ ឲ្យចាប់សក្យមហានាម 
សេើយសសតេយាងរតឡប់សៅវញិ លុះដល់សវោសសាយរពះរក្យា-
ហារសពលរពឹក្ រទង់ក៏្រតះិរះិថា សយើងនឹងសសាយអាហាររពឹក្ ដូសេនះ 
សេើយ រទង់សនៀងសៅក្កន់ទីក្បនលងមួយ, ក្កលសោជនបដលបុគ្គលនា ំ
េូលសៅ ក៏្បញ្ជជ ឲ្យសៅសសមតេតាមក្  សដាយរពះតរមាស់ថា សយើង 
នឹងសសាយរួមគ្នន  ។ 
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 បុ៉បនត ក្សរតធងំឡាយ សូមបអីស់ជវីតិក៏្មិនរពមសដាយរួមនឹង
បុរតនាងធសីបដរ, សរព្វះសេតុដូសចាន ះ មហានាមទតស ើញរសះ
មួយ ក៏្រតាស់ថា តាមានរាងក្កយក្ែវក់្, បពិរតសៅ តាងូតទឹក្សិន។ 
រពះបទវឌូិឌភៈរតាស់ថា របថ្ពសេើយ សូមសសមតេតាយាងងូតេុះ, 
មហានាមរទង់រតិះរះិថា រពះបទវឌូិឌភៈសនះ នឹងសមាល ប់សយើង បដល
ជាអនក្មិនបរសោគ្រួមជាមួយ, ក្ករសាល ប់សដាយែលួនឯងបុ៉សណ្ឌណ ះរបសសើរ 
ជាង លុះរទង់រពះតរមះិដូសេនះសេើយ ក៏្រទង់រសំាយសក់្ ស៊ក្សម
សជើងសៅក្នុងសក់្ ខ្វ រឲ្យជាក្ណួំេរតង់េុង មុជេុះសៅក្នុងទឹក្ ។ 
សដាយសតជះថ្នគុ្ណមហានាមសនាះ ពិភពនាគ្ក៏្សបមតងអាក្ករសតត  ។ 
សសតេនាគ្ពិចារណ្ឌថា មានសរឿងអវីសៅេន៎  ស ើញមហានាមសេើយ 
ក៏្មក្ក្កន់សមាន ក់្មហានាម ឲ្យមហានាមរបថាប់សលើពព្វរ សេើយ
យាងសសតេេូលសៅក្កន់ពិភពនាគ្ ។ មហានាមសនាះសៅក្នុងពិភព
នាគ្អស់ ១២ ឆ្ន  ំ។ 
 េបំណក្រពះបទវឌូិឌភៈ គ្ង់ចាមំហានាមសក្យៈ សដាយរពះ 
តរមះិថា សសមតេតារបស់សយើង នឹងមក្ក្នុងក្កលឥឡូវសនះ ក្កល
មហានាមសនាះបត់យូរ ក៏្បញ្ជជ ឲ្យរាវរក្ក្នុងរសះ សធះែរំបឹងរាវរក្ 
យ៉ាងណ្ឌក៏្សដាយ ក៏្មិនស ើញ ក្កលរក្មិនស ើញ ក៏្សសតេយាងសៅ 
សដាយរពះតរមិះថា សសមតេតារបស់សយើងរបក្ដជាយាងសៅសេើយ ។ 
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 រពះបទវឌូិឌភៈសនាះ យាងសៅដល់សទឹងអេរិវត ី ក្នុងសវោ
រារតបីញ្ជជ ឲ្យសបះជរំសំៅទីសនាះ ។ មនុសសពួក្ែលះ សដក្សៅសលើសននរ
ែាេ់ខ្ងក្នុងសទឹង, ពួក្ែលះសដក្សៅសលើសគ្នក្ខ្ងសរត ។ បណ្ឌត ពួក្ 
ជនបដលសដក្សៅខ្ងក្នុង ពួក្បដលមិនបនសធវើបបក្មមក្កលមុនក៏្
មាន, បណ្ឌត ពួក្ជនបដលសដក្សៅខ្ងសរត បដលមានបបក្មមបន
សធវើទុក្សេើយក្នុងក្កលមុនក៏្មាន, រសសមាេរក្េមធងំឡាយ ក៏្
បនសក្ើតសឡើងក្នុងទីបដលមនុសសធងំសនាះសដក្ ។ 
 ជនធងំសនាះនិយាយថា រសសមាេរក្េមសក្ើតសឡើងសេើយ 
ក្នុងទីបដលពួក្សយើងសដក្, រសសមាេរក្េមសក្ើតសឡើងសេើយ ក្នុងទី
បដលពួក្សយើងសដក្  ក៏្សរក្កក្សឡើង,  ពួក្បដលមនិមានបបក្មមសរក្កក្ 
សឡើងសៅសដក្សលើសគ្នក្, ពួក្បដលមានបបក្មម េុះសៅសដក្សលើសននរ 
ែាេ់ ។ 
 រគ្នសនាះ មហាសម ក៏្តាងំសឡើង ញុាងំរគ្នប់សភលៀងឲ្យធាល ក់្េុះ 
អនលុងទឹក្សឡើងមក្ ញុាងំរពះបទវឌូិឌភៈ រពមធងំបរស័ិទឲ្យសៅ
ដល់សមុរទ ។ ជនធងំអស់សនាះ បនជាេណីំរត ី និងអសណតើ ក្ក្នុង
សមុរទសនាះឯង ។ មហាជនញុាងំក្ថាឲ្យតាងំសឡើងថា ក្ករសាល ប់
របស់ពួក្សក្យៈធងំឡាយ មនិសមគួ្រសសាះ, ក្ករសាល សបើសនះ គ្ពួឺក្
សក្យៈ បដលរពះបទវឌូិឌភៈរបហារឲ្យសាល ប់យ៉ាងសនះ, សទើបមិន
សមគួ្រ ។ 
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 រពះសាសាត  រទង់រពះសណ្ឌត ប់នូវព្វក្យសនាះសេើយ ក៏្រតាស់ថា 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ ក្ករសាល ប់យ៉ាងសនះ មិនសមគួ្រដល់ពួក្សក្យៈ
ធងំឡាយ ក្នុងអតតោពសនះពិតបមនសេើយ បុ៉បនត ក្ករសាល ប់បដល
ពួក្សក្យៈធងំសនាះបនទទួលសេើយសមគួ្រពិត សដាយអណំ្ឌេ
ថ្នក្មមដ៏ោមក្ បដលែលួនសធវើទុក្សេើយក្នុងក្កលមុន ។ 
 ភកិ្ខុ . បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ក៏្ពួក្សក្យៈធងំឡាយសនាះ 
បនសធវើក្មមអវីទុក្ក្នុងក្កលមុន ? 

រពះសាសាត . ក្នុងក្កលមុន ពួក្សក្យៈធងំសនាះ រួមគ្នន ជាពួក្
មួយ បេថាន ពិំសសៅក្នុងសទឹង ។ 

ថ្ថងបសអក្សឡើង ពួក្ភិក្ខុធងំឡាយ ញុាងំក្ថាឲ្យតាងំសឡើងក្នុង 
សរាងធមមសោថា រពះបទវឌូិឌភៈ បនញុាងំសក្យៈធងំឡាយ 
របមាណបុ៉សណណះឲ្យសាល ប់ សេើយសសតេយាងមក្, ក្កលមសនារថរបស់
ែលួនសៅមិនធន់ដល់ទីបផុំតសនាះឯង ក៏្នាជំនរបមាណបុ៉សណ្ឌណ ះ 
(សៅ)ជាអាហាររបស់រត ី និងអសណតើ ក្ក្នុងសមុរទសេើយ រពះសាសាត  
យាងមក្សេើយ រតាស់សួរថា មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ ឥឡូវសនះ អនក្
ធងំឡាយ សនទនាគ្នន សដាយក្ថាអវីេន៎  ? ក្កលភិក្ខុធងំសនាះទូលថា 
សដាយក្ថាស ម្ ះសនះ  ក៏្រតាស់ថា មាន លភិក្ខុធងំឡាយ ក្កលមសនា-
រថរបស់សតវធងំសនះ សៅមិនធន់ដល់ទីបផុំតសនាះឯង, មេចុរាជ  
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ផ្កត េ់ជវីតិន្រនទីយ៍ សេើយឲ្យលិេេុះក្នុងសមុរទ គ្អឺបយភូម ៤ ដូេ  
អនលុ ង់ទឹក្ដ៏ធជំន់ពនលិេអនក្រសុក្បដលសដក្លក់្ ដូសចាន ះ ដូសេនះសេើយ 
ក៏្រតាស់រពះគ្នថាសនះថា ៖ 

បុបផ និ សេវ បេនិនត ំពាសតតមនស ំនរ ំ
សុតត ំគ្នម ំមសហាសោវ មេចុ  អាធយ គ្េឆត ិ។ 
មេចុ  គ្ឺសសេក្តីសាល ប់ បតងសក្ៀរយក្សៅនូវនរជន អនក្មានេិតត 

ជាប់ជពំ្វក់្ក្នុងអារមមណ៍សផសងៗ ក្ពុំងសរជើសសរ ើសនូវផ្កា  គ្កឺ្កមគុ្ណ 
៥ ន៎ុះឯង ដូេទឹក្ជនំន់ធ ំបដលកួ្េយក្អនក្រសុក្ក្ពុំងសដក្លក់្សៅ 
ដូសចាន ះឯង  ។ សដាយសេតុសនាះ សទើបរពះមានរពះោគ្រទង់រតាស់ថា 

អហំ េកវដតោមសមឹ  អហុ េកវដតទ្រេោ 
មេចឆោបឃាត្េក ទ្ិស្វោ  ជនយឹ េស្មនសសកំ។ 
តថាគ្តសក្ើតជាធរក្ថ្នរព្វនរតីក្នុងសក្វដតរគ្នម បនស ើញ 

ពួក្ជនអនក្សមាល ប់រត ីក៏្សក្ើតសសាមនសស ។ 
េត្ន កមមវិបាេកន  សីសទ្ុកខំ អហុ មម 
សេកកសុ ហញ្ញម្េនសុ យទ្ ហនិ វិជជេភា។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ សសតេវឌូិឌភៈសមាល ប់ពួក្សក្យៈ ក្នុង 

ក្កលណ្ឌ ទុក្ខក្នុងក្ាលក៏្មានដល់តថាគ្ត(ក្នុងក្កលសនាះ) សរព្វះ 
ពួក្សក្យៈរតូវសគ្សមាល ប់ ។ 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

បុគគលអនកេធវើបាបកមមេហើយ រែមងេ្ណោរកោយ ឬ
ម្នមុខ្របឡាក់េោយទ្ឹកែភនក ែរសកយំ ទ្ទ្ួលផលៃន
កមមណា កមមែដលេគេធវើេហើយេន្ះ េ មោះថា ោកមមមិនលអ
េឡើយ ។    

 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ នាយក្សក្ៈ, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ១០ ោរឆាន់បាយរកហម 
បញ្ជា ទី ១០ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករឆ្ន់បយរក្េម ក្នុងរសុក្សវរញ្ជជ  ស ម្ ះ យវខាទ្នៈ 

ក្ករឆ្ន់បយរក្េម ។ 
បនឮថា ក្នុងអតតីក្កល រពះបរមសព្វធសិតវ សក្ើតក្នុងរតកូ្ល  

មួយ សរព្វះអណំ្ឌេជាត ិនិងសរព្វះោពជាមនុសសអនធព្វល ស ើញ 
សាវក័្ធងំឡាយរបស់រពះមានរពះោគ្រពះនាមផុសសៈ ឆ្ន់បយ  
ទឹក្ ដ៏ឆ្ង ញ់ និងសោជនថ្នរសូវសាលីជាសដើម សទើបសជរថា បនពួក្
សមណៈរតសង្គល ពួក្សោក្េូរឆ្ន់បយរក្េមេុះ កុ្ឆំ្ន់សោជន 
ថ្នរសូវសាលីសឡើយ ។ សរព្វះវបិក្ថ្នអកុ្សលក្មមសនាះ រពះ    
សព្វធសិតវ សទើបសសាយទុក្ខសៅក្នុងអបយភូមិធងំ ៤ (មាននរក្ 
សរបត តរិចាឆ ន អសុរក្កយ) អស់សរេើនព្វន់ឆ្ន  ំ លុះក្នុងអតតោពេុង
សរក្កយសនះ បនរតាស់ដឹងជារពះសមាម សមពុទធ                                                 ក្កលរទង់សធវើសសេក្តី
អនុសរគ្នះដល់សតវសោក្ សសតេបនយាងសៅក្នុងរសុក្ និគ្ម និង 
រាជធានីធងំឡាយ ។ សម័យថ្ថងមួយ សសតេយាងដល់គ្ល់សដើម- 
សតត បដលបរបូិណ៌សដាយបមក្ និងរបគ្នប សៅជិតសវរញ្ជជ រព្វេមណ 
រគ្នម ។ សវរញ្ជ រព្វេមណ៍បនេូលសៅគ្នល់រពះមានរពះោគ្ជា
មាច ស់  (សវរញ្ជ រព្វេមណ៍សនះពីសដើមមនិមានសសេក្តរីជះថាល ជាមួយ
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រពះមានរពះោគ្សទ បថមធងំធាល ប់ផ្កច ញផ្កច ល់រពះអងគសទៀត)     ក្កល
មនិអាេយក្ឈនះរពះមានរពះ ោគ្ជាមាច ស់បន សដាយសេតុ 
សរេើនរបក្ករ សរក្កយមក្សាត ប់ធម៌រពះអងគក៏្បនសសរមេជារពះ
សសាតាបនន សេើយក៏្បនទូលអារាធនារពះ ដ៏មានរពះោគ្ឲ្យគ្ង់ 
ចារំពះវសាសៅក្នុងរសុក្របស់ែលួន ។ រពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ 
រទង់ទទួលសដាយតុណាី ោព ។ 

រគ្នចាប់ពីថ្ថងបសអក្សឡើងសៅ មារមានេតិតបប បនបណ្ឌត ល  
េតិតអនក្រសុក្សវរញ្ជជ រព្វេមណរគ្នមធងំអស់      មិនឲ្យមានអនក្ណ្ឌ 
យគ្តិសដើមបថីាវ យភិក្កខ  សូមបបីតបយមួយបវក្ដល់រពះមានរពះ
ោគ្ បដលសសតេេូលសៅបិណា បតសឡើយ សរព្វះមារមានេិតតបប 
បនបណ្ឌត លេិតតពួក្មនុសសធងំអស់សនាះ។ រពះមានរពះោគ្ជា 
មាច ស់  រទង់មានបរតទសទ បដលមានភកិ្ខុសងឃបេេមសេើយរតឡប់ 
មក្វញិ។ ក្កលរពះមានរពះោគ្ សសតេរតឡប់មក្យ៉ាងសនាះ ពួក្ 
អនក្េិញ្ចឹ មសសះបដលសៅក្នុងទីសនាះឯង បនថាវ យធនក្នុងថ្ថងសនាះ 
ចាប់ពីសពលសនាះសៅ បននិមនតរពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ មានភិក្ខុ  
៥០០ រូបជាបរវិ្ហរ សេើយសធវើក្ករបបងបេក្អាហារអពីំសសះ ៥០០ 
ក្ាល យក្មក្បុក្សធវើជាបយរក្េម សេើយដាក់្េុះក្នុងបរតរបស់ 
ភកិ្ខុធងំឡាយ។ សទវតាក្នុងព្វន់ថ្នេរក្វ្ហឡធងំអស់ នាគំ្នន ដាក់្   



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ឳជារសទិពវ ដូេក្នុងថ្ថងបដលរពះនាងសុជាតាថាវ យមធុបយាស។ 
រពះមានរពះោគ្រទង់សសាយបយរក្េម រេូតអស់ថ្រតមាស   
(៣បែ) សដាយរបក្ករយ៉ាងសនះ ក្កលក្នលងសៅ ៣ បែ ក្ករបណ្ឌត ល
េតិតរបស់មារ ក៏្បនវនិាសសៅក្នុងថ្ថងមហាបវ្ហរណ្ឌសេញវសា 
ក្កលសវញ្ជ រព្វេមណ៍ មានសតិសាម រតសីឡើងវញិ គ្នត់មានសសេក្តី
តក់្សលុតេតិតយ៉ាងថ្រក្បលង  សទើបបនថាវ យមហាធនដល់រពះភិក្ខុ
សងឃ មានរពះពុទធជារបធាន ថាវ យបងគសំេើយ សូមែមាសធសរពះ
អងគ សដាយសេតុសនាះ រពះមានរពះោគ្សទើបរទង់រតាស់ថា ៖ 

ផុសសសាហំ បាវចេន ស្វេក បរិភាសយឹ 
យវំ ខាទ្ថ្ ភុញ្ជថ្  ម្ ច ភុញ្ជថ្ ស្លិេយា។ 
តថាគ្តបនសព្វលផតនាទ  នូវពួក្សាវក័្ក្នុងសាសនាថ្នរពះ

ពុទធនាមផុសសៈថា    េូរសោក្ធងំឡាយ ទពំ្វសីុ បរសិោគ្នូវបយ 
ដសំណើ បេុះ កុ្បំរសិោគ្នូវបយរសូវសាលីសឡើយ ។ 

េត្ន កមមវិបាេកន  េត្ម្សំ ខាទ្ិត្ំ យវំ 
និមនតិេោ រោហមេណន េវរ្ជោយំ វសឹ ត្ទ្។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ ក្នុងក្កលសនាះ តថាគ្តសៅក្នុងរសុក្ 

សវរញ្ជជ  រព្វេមណ៍និមនតឲ្យឆ្ន់បតបយដសំណើ បអស់ ៣ បែ ។ 
 

  
 
 



 

 

 
 

 
 
 

បុគគលគួរេចៀសវាងបាបទ្ំងឡាយ ឲ្យដូចោណិជ
ែដលម្នរទ្ពយេរចើន  ែត្ម្នោធោត្ិច េចៀសវាងផលូវគួរខាលោច 
ឬដូចោបុរសរបាថាធោរស់េៅ  េចៀសវាងថាធោំពិស  ដូេចធោះែដរ ។    

 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ មហាធនព្វណិជ, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី ១១ ោរឈឺចប់រត្ង់ខ្នង  

បញ្ជា ទី ១១ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖  
អាព្វធរតង់ែនង ស ម្ ះថា បិដឋិទ្ុកខ ទុក្ខរតង់ែនង។  
បនឮថា ក្នុងអតីតក្កល រពះបរមសព្វធសិតវ សក្ើតក្នុងរតកូ្ល

គ្េបត ីជាអនក្បរបូិណ៌សដាយក្មាល ងំ ជាមនុសសសតឿ។ សម័យសនាះ  

មានអនក្សបក្េបំប់មាន ក់្ពូបក្ខ្ល ងំ  បនសបក្បុរសធងំឡាយក្នុង
រសុក្ និគ្ម រាជធានី និងក្នុងជមពូទវីបធងំ អស់ឲ្យចាលចាញ់ សេើយ
ក៏្បនមក្ដល់រកុ្ង បដលជាទីសៅរបស់រពះសព្វធសិតវសដាយលដំាប់ 
និងបនសធវើពួក្បុរសបដលសៅក្នុងរកុ្ងសនាះឲ្យដួលេុះសទៀត សទៀប    
នឹងសដើរសេញសៅ។ រគ្នសនាះ រពះសព្វធសិតវគ្ិតថា បុរសសនះទទួល 
បនជ័យជមនះក្នុងទីលសំៅរបស់សយើងសេើយ  មានរបថាន នឹងសដើរ
សេញសៅ សទើបបនមក្ក្កន់បរសិវណរពះនគ្រក្នុងទីសនាះ ទះថ្ដ       សេើយ 
សព្វលថា សោក្េូរមក្ េូរសបក្េបំប់ជាមួយសយើង រួេសឹមសេញ 
សៅ ។ អនក្សបក្េបំប់សនាះ សសើេ សេើយគ្តិថា ពួក្បុរសមាឌធំៗ  
សយើងអាេសបក្ឲ្យដួលបន ឯបុរសសនះជាមនុសសសតឿ មានធាតុជា 
មនុសសសតឿ របមងមិនលមមដល់ថ្ដមាខ ងរបស់សយើងសឡើយ សទើបទះថ្ដ 
បនលឺសសមលង សេើយសដើរមក្ រគ្នសនាះ អនក្ធងំពីរបនចាប់ថ្ដគ្នន និង
គ្នន  រពះសព្វធសិតវសលើក្អនក្សបក្េបំប់សនាះសឡើង សេើយបងវិលសៅ 
ក្នុងអាក្កស មុននឹងឲ្យធាល ក់្េុះសៅដល់បផនដ ី រពះសព្វធសិតវបន 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

ទមាល យនអឹងសាម របស់សគ្។ ពួក្អនក្នគ្រធងំអស់ មានក្ករទះថ្ដ សហ៊ា 
ក្សន្រញ្ជ ៀវ បូជារពះសព្វធសិតវសដាយសមពត់ និងសរគ្ឿងអាភរណៈជា 
សដើម ។ រពះសព្វធសិតវបនឲ្យរបស់របរដល់បុរសសនាះ និងបនសធវើ 
នអងឹសាម បុរសសនាះឲ្យរតង់វញិ សេើយសព្វលថា សោក្េូរសៅ ចាប់ 
តាងំពីថ្ថងសនះសៅ សោក្េូរកុ្សំធវើក្មមបបបសនះសទៀត។ សដាយវបិក្ថ្ន 
ក្មមសនាះ រពះសព្វធិសតវ បនសសាយទុក្ខសពញធងំរាងក្កយ និង
រពះសីសៈជាសដើម សៅក្នុងអតតោពសផសងៗ ក្នុងអតតោពេុងសរក្កយ 
សនះ សូមបបីនរតាស់ដងឹជារពះពុទធសេើយ ក៏្សៅទទួលសសាយទុក្ខ 
មានក្ករចាក់្សសៀតរតង់ែនងជាសដើម។ សរព្វះដូសចាន ះ សសេក្តទុីក្ខសក្ើត 
សឡើងរតង់រាងក្កយរបស់រពះអងគមតងៗ រពះអងគរទង់រតាស់ជាមួយ
នឹងរពះសារបុីរត និងរពះសមាគ្គោល នថា ចាប់តាងំពីថ្ថងសនះសៅ ពួក្ 
សោក្ េូរសបមតងធម៌ សេើយរពះអងគរទង់ោតសុគ្តេវីរផទ។ំ បដល 
ស ម្ ះថា ក្មមចាស់ សូមបបីនរតាស់ដឹងជារពះពុទធ ជាអគ្គបុគ្គលដ៏ 
របសសើរអស់មនុសស  និងសទវតាធងំឡាយ  ក៏្រពះអងគមិនអាេសគ្េផុត 
បនបដរ។ សមពិតដូេរពះអងគរទង់រតាស់ទុក្ថា ៖ 

និពាុន្ទធ វតោមានមហិ  មលលបុតោំ និន្សធយឹ 
ន្តន កមាវិបាន្កន  បិដ្ឋិទុកាំ អហុ មម។ 
តថាគ្តបនហាមោត់កូ្នអនក្េបំប់ ក្នុងក្កលបដលគ្នម ន 

រពះពុទធរតាស់ សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ  ជមងឺែនងក៏្សក្ើតសឡើងដល់    
តថាគ្ត ។ 



 

 

 
 
 

 
 

ពួកជនោល មិនម្នរបោឈោ ម្នខ្លួនដូចោសរត្ូវ 
ែត្ងេធវើកមមោមក ែដលោអំេពើម្នផលេ្ណោរកោយ ។    

 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ នាយក្សក្ៈ, បដិក្សលែ ៥២) 
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បុពវកមមទ្ី  ១២ ោរចុះរពះេោហិត្  

បញ្ជា ទី ១២ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
ក្ករបញ្ចុ ះសដាយក្ករេុះរពះសោេិត ស ម្ ះថា     អត្ិស្រៈ 

សរាគ្មូល។  
បនឮថា  ក្នុងអតតីក្កល រពះបរមសព្វធសិតវ សក្ើតក្នុងរតកូ្ល

គ្េបតី េញិ្ចឹ មជវីតិសដាយសវជជក្មម។ រពះសព្វធសិតវសនាះ ក្កលនឹង
ពាបលបុរតរបស់សសដាមីាន ក់្ បដលរតូវសរាគ្រគ្បសងាត់ សទើបផសថំាន ំ
សេើយពាបល អារស័យសសេក្តរីបមាទក្នុងក្ករឲ្យនូវសទយយធម៌
របស់សសដាសីនាះតិេតួេ សទើបបនឲ្យ សថមួយសទៀត  បនសធវើក្ករ
បញ្ចុ ះសដាយក្ករក្អួតសេញ។ សរក្កយមក្ សសដាបីនឲ្យរទពយជាសរេើន។ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ រពះសព្វធសិតវ សទើបបនរតូវអាព្វធសដាយ
ក្ករបញ្ចុ ះរពះសោេិតក្នុងជាតកិ្សំណើ ត បដលរពះអងគសក្ើតសេើយៗ 
សូមបកី្នុងអតតោពេុងសរក្កយសនះ សពលរពះអងគសទៀបនឹងបរនិិព្វវ ន
សទើបមានក្ករបញ្ចុ ះរពះសោេិត ក្នុងែណៈបដលសសាយសូក្រមទទវៈ 
បដលនាយេុនទក្មាម របុតតថាវ យ រពមជាមួយរពះរក្យាហារបដល
មានឳជារសជាទិពវ   បដលសទវតាមួយមុឺនេរក្វ្ហឡធងំអស់ដាក់្េុះ។ 
ក្មាល ងំរបស់រពះអងគរាប់សសមើសដាយក្មាល ងំដរំរីាប់បសនសក្កដិ បតក៏្បន
ដល់នូវសសេក្តអីស់សៅ ។ សៅក្នុងថ្ថងសពញបូណ៌ម ី បែ ៦ រពះមាន



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

រពះោគ្ជាមាច ស់ សសតេនិមនតសៅសដើមបនឹីងបរនិិព្វវ ន សៅក្នុងនគ្រ
កុ្សិនារា មុននឹងសៅដល់ទីសនាះ រទង់គ្ង់របថាប់សរេើនក្បនលង   
ក្កលរទង់សរសក្ទឹក្ រទង់ឆ្ន់ទឹក្ រទង់បនសៅដល់នគ្រកុ្សិនារា 
សដាយសសេក្តីលំបក្យ៉ាងខ្ល ងំ សេើយសសតេរទង់េូលបរនិិព្វវ ន 
ក្នុងសវោបេចូសសម័យជតិភល ឺ ។ សូមបរីពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ 
រទង់ គ្ជឺាអគ្គបុគ្គលដ៏របសសើរែពង់ែពស់បផុំតសៅក្នុងសោក្ ក៏្ក្មម
ចាស់មិនបនអត់ឳនឲ្យសឡើយ ។ សដាយសេតុសនាះ រពះអងគសទើប
រទង់រតាស់ថា៖ 

ត្ិកិចឆេោ អហំ អាសឹ  េសដឋិបុត្តំ វិេរចយឹ 
េត្ន កមមវិបាេកន  េោត្ិ បកខនទិកំ មម។ 
តថាគ្តសក្ើតជាសពទយ បនដាក់្ថាន បំញ្ចុ ះសសដាបុីរត សដាយ 

វបិក្ថ្នក្មមសនាះ ជមងឺេុះ្មក៏្សក្ើតសឡើងដល់តថាគ្ត ។ 
បុញ្ញបាបបរិកខីេណា  សពវសន្ណោបវជជិេោ 
អេស្េោ អនុបាយាេស្ និោវោយិសសំ អន្សេវា។ 
តថាគ្តមានបុណយ  និងបបអស់រលីងសេើយ  បនសវៀរបង់នូវ

ក្សំៅធងំពួង មិនមានសសេក្តីសសាក្ មិនមានសសេក្តីេសងអៀតេងអល់ 
មនិមានអាសវៈ នឹងបរនិិព្វវ នសេើយ ។ 

  



 

 

 
 

 
 

បាបមិនទ្ន់ឲ្យផលរត្ឹមណា មនុសសបាប ក៏េៅ
េឃើញែត្េសចកតីចេរមើនរត្ឹមេន្ះ  លុះោលណា  បាបឲ្យ
ផល មនុសសបាប េទ្ើបេឃើញបាបកនុងោលេន្ះ ។    

 

(រពះគ្នថាសនះ រពះអងគរទងរ់បរពធេសំព្វះ នាយក្សក្ៈ, បដិក្សលែ ៥២) 
 

 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

បុពវកមមទ្ី ១៣ មិនបានេស្យទ្ឹកោមរពះទ្័យ 

បញ្ជា ទី ១៣ មានសរឿងរ៉ាវដូេតសៅ ៖ 
(ោរមិនបានេស្យទ្ឹកោមរពះទ្័យ) ។ សរឿងរ៉ាវធងំ   

សនះ មិនមានសបមតងសៅក្នុងអដាក្ថាសទ បតមានសបមតងសៅក្នុងបិដក្
សលែ  ១៦  មហាបរនិិព្វវ នសូរត។ និយាយសៅខ្ងសរក្កយបនតិេ 
ក្កលបដលរពះអងគសទើបបនរតាស់ដឹងថមី  ៗ មារមានេិតតបប បន
សូមអារាធនាឲ្យរពះអងគេូលបរនិិព្វវ ន បតរពះអងគមិនយល់រពមសទ 
សរព្វះសាវក័្របស់រពះអងគមិនធន់បនសេះដងឹ សៅក្នុងធមមវន័ិយ
សៅសឡើយ មារតាមអារាធនាសូមឲ្យរពះអងគេូលបរពិ្វវ នរេូត បត
រពះអងគមិនរពម  រេូតដល់វសាទី ៤៥ រពះអងគក៏្បនយល់រពម 
ដាក់្រពះជនាម យុសង្គខ រេសំព្វះមុែមារ កនុងបាវាលេចត្ិយ ន្ៃថ្ង 
១៥ េកើត្    េពញបូណ៌មី  ែខ្វិស្ខ្    ឆាធោំមាញ់ កនុងរពះជនម ៨០ 
រពះវសា ។ បនាទ ប់ពីរពះអងគបនដាក់្រពះជនាម យុសង្គខ រេសំព្វះមុែ   
មារសេើយ  រទង់ក៏្បនសសតេនិមនតសសំៅសៅក្កន់រកុ្ងកុ្សិនារា មួយ
អសនលើសដាយរពះភិក្ខុសងឃសរេើនអងគ រេូតបនសៅដល់រកុ្ងបវ្ហ ។ 
នាយេុនទក្មាម របុតត ដឹងដណឹំងថា រពះអងគ មួយអសនលើសដាយរពះភិក្ខុ
សងឃ គ្ង់សៅក្នុងអមពវន័ (ថ្រពសាវ យ) របស់ែលួនដូសចាន ះ ក៏្បនេូល  
សៅរក្កបទូលរពះមានរពះោគ្ដូសេនះថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

សូមរពះមានរពះោគ្  មួយអសនលើសដាយភិក្ខុសងឃទទួលភតតរបស់ែញុ ំ
រពះអងគ សដើមបឆី្ន់ក្នុងថ្ថងបសអក្។ លុះថ្ថងបសអក្សឡើង នាយេុនទក្មាម រ-
បុតត ក៏្បនអង្គគ សរពះមានរពះោគ្សដាយ  សូក្រមទទវៈ ឯខ្ទនីយ
សោជនីយាហារសរតអពីំសនះ រពះមានរពះោគ្ឲ្យនាយេុនទក្មាម រ-
បុតតបសង្គអ នសៅថាវ យដល់រពះភកិ្ខុសងឃ ។ 

រគ្នរពះអងគរទង់ឆ្ន់ភតតរបស់នាយេុនទក្មាម របុតត រួេសេើយ  
រពះអាព្វធដ៏ខ្ល ងំសក្ើតសឡើង សវទនាដ៏សក្លៀវក្កល  សក្ើតអពីំសោេិតបប- 
ក្ខនទិក្កព្វធ (អាព្វធេុះរពះសោេិត) ជិតនឹងដល់មរណៈ ក៏្
របរពឹតតសៅ។  បនឮថា  រពះមានរពះោគ្ មានរពះសតិនឹងសមប-   
ជញ្ដ មនិបនលបំក្ រទង់អត់សងាត់នូវសវទនាសនាះបន។ សទើបរពះ
មានរពះោគ្ រទង់សៅរពះអាននទ ដ៏មានអាយុមក្ថា មាន លអាននទ 
មក្   សយើងនឹងសៅក្កន់រកុ្ងកុ្សិនារា ។    រពះអាននទដ៏មានអាយុ  
ទទួលរពះបនទូលថ្នរពះមានរពះោគ្ថា រពះក្រុណ្ឌ រពះអងគ ។ 

សៅក្នុងបដិក្សលែ ១៦ មហាបរនិិព្វវ នសូរតនឹងដបដល រពះ
សងគតីិក្កចារយធងំឡាយបនសបមតងថា៖ 

ែញុបំនឮថា ក្កលរពះពុទធជាអនក្របជញ រទង់សសាយភតតរបស់
នាយ េុនទក្មាម របុតតសេើយ រទង់មានរពះអាព្វធជាទមងន់ ជិតនឹង    

មរណៈ។ ពាធដ៏ិក្កល សក្ើតដល់រពះសាសាត  បដលសសាយភតតសដាយ



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

សូក្រមទទវៈ  រពះមានរពះោគ្រទង់មានអាព្វធេុះរពះសោេិត
សរឿយៗ សទើបមានរពះពុទធតរមាស់ថា តថាគ្តនឹងសៅក្កន់រកុ្ង
កុ្សិនារា។ (ក្នុងេមាង យផលូវ ១២ សយាជន៍ រពះអងគរទង់ឈប់សរមាក្
តាមផលូវ ២៥ ដង សរព្វះរទង់អស់រពះក្កយពលជាខ្ល ងំ សេើយសបើ
សយើងនិយាយអពីំក្មាល ងំរពះក្កយរបស់រពះអងគវញិ រទង់មានរពះ
ក្មាល ងំរក្អវសីរបៀបផទមឹពុបំនសឡើយ។ 

រគ្នក្កល រពះអងគរទង់សធវើដសំណើ រ សៅក្កន់រកុ្ងកុ្សិនារាសនាះ  

រទង់បនសេៀសសេញអពីំផលូ វ សេើយរទង់េូលសៅក្កន់មលប់សឈើ ១ លុះ
េូលសៅដល់សេើយ រទង់រតាស់នឹងរពះអាននទ មានអាយុថា មាន ល
អាននទ េូរអនក្រក្កលសងាដ ិ មានជាន់ ៤ ឲ្យតថាគ្តសដាយឆ្ប់ 
មាន លអាននទ តថាគ្តលាិតថ្លាណ្ឌស់ តថាគ្តអងគុយសិន។ រពះ
អាននទមានអាយុ ទទួលរពះបនទូលថ្នរពះមានរពះោគ្ថា រពះ
ក្រុណ្ឌ រពះអងគ សេើយក៏្រក្កលសងាដ ិមានជាន់ ៤ ថាវ យ។ រពះមាន
រពះោគ្រទង់គ្ង់សលើអាសនៈបដលរពះអាននទរក្កលថាវ យ។ លុះរពះ
មានរពះោគ្គ្ង់រួេសេើយ រទង់រតាស់នឹងរពះអាននទមានអាយុថា 
ម្ធោលអាននទ េូរអនក្សៅដងទឹក្មក្ឲ្យតថាគ្តសដាយឆ្ប់ មាន ល
អាននទ តថាគ្តសរសក្ទឹក្ណ្ឌស់ តថាគ្តនឹងឆ្ន់ទឹក្បនតិេ។ ក្កល
សបើរពះមានរពះោគ្ រទង់រតាស់យ៉ាងសនះសេើយ រពះអាននទមាន
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អាយុ ក៏្រក្កបបងគទូំលរពះមានរពះោគ្ដូសេនះថា បពិរតរពះអងគដ៏
េសរមើន អមាញ់មិញសនះ រសទះេនួំន ៥០០ សគ្បរនលងសៅសេើយ ទឹក្
សនាះតិេ ក្ង់រសទះក៏្ក្ិន លអក់្វកឹ្វរ េូរមក្ បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន 
សទឹងក្កុ្ធៈជិតសៅសនះ  មានទឹក្ថាល  មានទឹក្ មានរសជាតរិសួល  

មានទឹក្រតជាក់្ មានទឹក្រង  មានក្ពំង់ក៏្រសួល ជាទីគួ្រសរតក្អរ  
ក្នុងសទឹងន៎ុះ រពះមានរពះោគ្នឹងសសាយទឹក្ក៏្បន នឹងរសង់រពះ
ក្កយឲ្យរតជាក់្រសួលក៏្បន។  

រពះមានរពះោគ្ រទង់រតាស់នឹងរពះអាននទមានអាយុ ជា
គ្រមប់ពីរដងសទៀតថា ម្ធោលអាននទ េូរអនក្សៅដងទឹក្មក្ឲ្យតថាគ្ត
សដាយឆ្ប់ មាន លអាននទ   តថាគ្តសរសក្ទឹក្ណ្ឌស់ តថាគ្តនឹងឆ្ន់
ទឹក្បនតិេ។ រពះអាននទមានអាយុ ក៏្រក្កបបងគទូំលរពះមានរពះោគ្
ជាគ្រមប់ពីរដងសទៀតថា  បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន អមាញ់មិញសនះ 
រសទះេនួំន ៥០០ សគ្បរនលងសៅសេើយ ទឹក្សនាះតិេ ក្ង់រសទះក៏្ក្ិន 
លអក់្វកឹ្វរ េូរមក្ បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន សទឹងក្កុ្ធៈសៅជិតសនះ 
មានទឹក្ថាល  មានទឹក្មានរសជាតរិសួល មានទឹក្រតជាក់្ មានទឹក្រង 
មានក្ពំង់ក៏្រសួល ជាទីគួ្រសរតក្អរ ក្នុងសទឹងន៎ុះ រពះមានរពះោគ្ 
នឹងសសាយទឹក្ក៏្បន នឹងរសង់រពះក្កយឲ្យរតជាក់្រសួលក៏្បន។  

រពះមានរពះោគ្   រទង់រតាស់នឹងរពះអាននទមានអាយុ   ជា 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

គ្រមប់បដីងសទៀតថា  ម្ធោលអាននទ េូរអនក្សៅដងទឹក្មក្ឲ្យតថាគ្ត
សដាយឆ្ប់ មាន លអាននទ តថាគ្តសរសក្ទឹក្ណ្ឌស់ តថាគ្តនឹងឆ្ន់
ទឹក្បនតិេ។ រពះអាននទមានអាយុក៏្ទទួលរពះបនទូលថ្នរពះមានរពះ
ោគ្ថា រពះក្រុណ្ឌ រពះអងគ សេើយក៏្ក្កន់បរតសដើរតរមង់សៅសទឹង
សនាះ។ លដំាប់សនាះ សទឹងតូេបដលក្ង់ក្ិន លអក់្វកឹ្វរ េូរមក្សនាះ 
ក្កលបដលរពះអាននទមានអាយុ េូលសៅដល់សេើយ ក៏្រតឡប់សៅ
ជារងថាល  មនិលអក់្ េូរមក្វញិ។ សទើបរពះ អាននទមានអាយុ មានសស
េក្តរីតះិរះិដូសេនះថា ឳេន៎  សេតុសនះ ជាអសាច រយណ្ឌស់  េន៎  សេតុសនះ 
េបំឡក្សពក្ណ្ឌស់ សទឹងតូេសនះឯងបដលក្ង់ក្ិនលអក់្វកឹ្វរ េូរមក្ 

ក្កលសបើអាតាម អញេូលមក្ដល់ ក៏្រតឡប់សៅជាទឹក្រងថាល សាអ ត មិន
លអក់្េូរមក្វញិ សរព្វះរពះតថាគ្តមានឫទធិធំ មានអានុោពធ។ំ  
រពះអាននទក៏្ដងទឹក្សដាយបរត េូលសៅគ្នល់រពះមានរពះោគ្ 
លុះេូលសៅដល់សេើយ ក៏្រក្កបបងគទូំលរពះមានរពះោគ្ដូសេនះថា 

បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន  សេតុសនះ េបំឡក្សពក្ណ្ឌស់ បពិរតរពះ
អងគដ៏េសរមើន ឥឡូវសនះ សទឹងតូេបដលក្ង់ក្និលអក់្វកឹ្វរ ក្ពុំងេូរ
មក្សនាះ ក្កលបដលែញុ រំពះអងគេូលសៅដល់សេើយ ក៏្រតឡប់សៅជា
ទឹក្រងថាល សាអ ត មិនលអក់្េូរមក្វញិ សរព្វះរពះអងគមានឫទធិធំ មាន
អានុោពធំ សូមរពះមានរពះោគ្រទង់សសាយ រពះសុទធរស សូម  
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រពះសុគ្តរទង់សសាយរពះសុទធរស ។ លដំាប់សនាះ រពះមានរពះ 
ោគ្ ក៏្រទង់សសាយរពះសុទធរស ។ សដាយសេតុសនាះ សទើបរពះអងគ
រទង់រតាស់សៅក្នុងបិដក្សលែ ៧៤ ថា ៖ 

េោបាលេោ បុេរ អាសឹ  ោវឹ  បាេជត្ិ េោចរំ 
បិវនតឹ ឧទ្កំ អាវិលំ ោវឹ  ោវឹ ទ្ិស្វោ និវារយឹ។ 
ក្នុងក្កលមុន  តថាគ្តសក្ើតជានាយសគ្នបល សក្ៀងសមសគ្នសៅ 

ក្កន់ទីសគ្នរេ       បនស ើញសមសគ្នក្ពុំងផឹក្ទឹក្លអក់្ សេើយសដញសេញ។ 
ន្តន កមាវិបាន្កន  ឥធ បចឆិមន្ក ភន្វ 
បិបាសិន្តា យថិចឆកំ  ន ហ ិបាតុំ លោមហ។ំ 
សដាយវបិក្ថ្នក្មមសនាះ                  ក្នុងបេឆិមភព(ភពជាតកិ្សំណើ តេុង 

សរក្កយ)សនះ       តថាគ្តសរសក្ទឹក្ សេើយមិនបនផឹក្ (ទឹក្)ដូេសសេក្តី
របថាន  ។ 

.សៅមានេណុំេដថ្ដសទៀត បដលមានសៅក្នុងរពះថ្រត-
បដិក្ បតមិនមានសបមតងសៅក្នុងអដាក្ថាសទ សសេក្តីសនាះគ្ជឺាបផនក្
ក្មមខ្ងកុ្សល បដលរពះអងគបនបសំពញជារគ្នដបូំង សេើយរទង់
បនតាងំេតិតរបថាន ជារពះពុទធ សសេក្តសីនាះគ្ឺ ៖ 

-(កនុងោលេន្ះ)  តថាគ្តបនស ើញនូវភកិ្ខុ មួយរូបសៅ 
ក្នុងថ្រព សេើយបនរបសគ្នក្ណំ្ឌត់សមពត់។ ក្នុងក្កលសនាះ តថាគ្ត 
បនរបថាន ជារពះសមពុទធជាដបូំង                     សដើមបកី្កររតាស់ដងឹ  ឯសសេក្តី 
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របថាន សនាះ ក៏្ឲ្យផលក្នុងក្ករបនរតាស់ជារពះពុទធ សដាយអណំ្ឌេ
ថ្នបសិោតកិ្មម ។ 

 លុះរពះអងគ រទង់បនរតាស់ដងឹជារពះពុទធសេើយ រទង់ក៏្
មានោភសក្កា រៈជាសរេើនសក្ើតសឡើងដល់រពះអងគ ។ 

ឯវំ ជិេន្ វិយាោសិ  ភិកខុសងឃសស អត្ថេោ 
សោវោភិ្ញោពលបបេោណោ អេន្ត្េត្ត មោសេរត្ិ។ 
រពះជនិរសី រទង់ដល់នូវអភិញ្ជដ  និងពលៈធងំពួងបនពាក្

រសដាយសសេក្តពិីសាត រដល់ភិក្ខុសងឃ  ជតិមហារសះស ម្ ះអសនាតតត
ដូេសរៀបរាប់សនះឯង ។ 

ឥតថី សទុំ ភគវា អតោន្ទ បុពាចរតិំ បុពាកមាបិន្លាតឹ 
ទម  ពុទ្ធធ បទ្ធនំ ធមាបរយិាយំ អភាសិតាថ តិ។ 

បនឮថា រពះមានរពះោគ្បនសបមតងនូវពុធធ បធន ស ម្ ះ 
បុពវក្មមបសិោត ិ ជាធមមបរយិាយ បដលជាបុពវេរតិរបស់រពះអងគ 
សដាយរបក្ករដូសេនះ ។ 

 

ចប់ បុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ 
(ខាងអកុសល) 
  

 



 

 

  

 

សូមពុទ្ធបរិស័ទ្ 

សិកាអំពី 

បុពវកមមខាងកុសល 

របស់រពះពុទ្ធវិញ ។ 
 

 
 

 



 

  
 

រពះសម្មោសមពុទ្ធោម្ចោស់ រទ្ង់របកបេោយ 

  
រពះមោបុរិសលកខណៈ ៣២ របោរ 
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បុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
េៅក្នុងសុតតនតបដិក្ ទី និក្កយ បដិក្វគ្គ លក្ខណៈសូរត 

រពះមានរពះោគ្ជាមាច ស់ រទង់រតាស់អពីំក្ករក្សាងបុញ្ដក្មម របស់
រពះអងគ ជាមួយនឹងភិក្ខុធងំឡាយ បដលមានសសេក្តថីា ៖ 

ខ្្ុំបនសាត ប់មក្យ៉ាងសនះ  ។ សម័យមួយ រពះមានរពះោគ្ 
រទង់គ្ង់ក្នុងវតតសជតពន របស់អនាថបិណាិ ក្សសដា ីជតិរកុ្ងសាវតថ ី។ 
ក្នុងក្កលសនាះឯង រពះមានរពះោគ្ រទង់រតាស់សៅភិក្ខុធងំឡាយ
មក្ថា មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ ។  

ភិកខុទ្ំងឡាយ សនលើយតបរពះពុទធដីក្កថ្នរពះមានរពះោគ្
ថា បពិរតរពះអងគដ៏េសរមើន ។ រពះមានរពះោគ្រទង់រតាស់ព្វក្យ
សនះថា មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មហាបុរសរបក្បសដាយមហាបុរសិ-   
លក្ខណៈ ៣២ របក្ករសនះ មហាបុរស(សនាះ) របមងមានគ្ត ិ ២ 
យ៉ាង មនិបមនសរតពី ២ យ៉ាងសនះសទ គ្សឺបើមហាបុរសសៅរគ្ប់រគ្ង
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេ
រទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដល
មានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវោពជាអនក្មាន
ជនបទដ៏មាមួំន របក្បសដាយរតន៌ធងំ ៧ របក្ករ ។ រតន៍ ៧ របក្ករ
របស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ គ្េឺក្ារតន៍ ១ េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១    
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១/អដឋក្ថ្ល ថ្ល បានដល់ស្សីងដលនំាមក្នូវរសេក្តីសុខដ៏វរិសស ដល់រសតេេរក្ពតតិ ងដលររនំាអំពី
មទទរាជរតកូ្ល ឬឧតតរកុ្រទុវីប មក្ថ្លវ យឲ្យតំាងជាអរគមរៃសី ។ ២/ អដឋក្ថ្ល ថ្ល ក្នុងមហាសសុ-
ទសសនសូរតថ្ល បានដល់ពួក្អនក្មានរភារសមបតតិររេើន ។ ៣/ អដឋក្ថ្ល ថ្ល រពរាជបុរតេបងងដល
មានរបាជាញ ល្ សហវ អាេសាគ ល់េិតតរបស់រសតេេរក្ពតតិ ជាអនក្ចាត់ងេងកិ្េចការររប់ជំពូក្ថ្លវ យ 
រសតេេរក្ពតតិបាន ។ 

 

មណិរតន៍ ១ ឥតថ(ី១)រតន៍ ១ គ្េបត(ិ២)រតន៍ ១ បរនិាយក្(៣)រតន៍ ១ 
រួមជា ៧ របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មាន
េនួំន សរេើនព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្
អង់អាេ  អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ។ សសតេ
េរក្ពតតសិនាះ របប់របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជា
ទីបផុំត ឲ្យជាបផនដីឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមតិត ឥតមានបនាល គ្ឺ
សចារសឡើយ ជាបផនដីសតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព 
ឥតមានទីពួនរបស់សចារ សដាយធម៌សសមើគ្ឺសីល ៥ មិនបេ់ពឹងអាជាញ  
មនិបេ់ពឹង សរគ្ឿងសន្រសាត វុធសឡើយ សបើសេញចាក្សគ្េដាា នសៅ
បួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល 
គ្កឺ្ិសលសសបើក្សេញសេើយ ។ 

ម្ធោលភិកខុទំ្ងឡាយ  មហាបុរសរបក្បសដាយលក្ខណៈ ៣២ 
របក្ករសនាះ សតើដូេសមតេែលះ សទើបបនជាមានគ្ត ិ២ យ៉ាង មិនបមន 
សរតពី ២ យ៉ាងសនះសឡើយ គ្សឺបើមហាបុរសសៅរគ្ប់រគ្ងសគ្េដាា ន
នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ។ សសេក្តបីរំពួញ ។  សបើមហាបុរសសេញ
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ចាក្សគ្េដាា នសៅរទង់រពះផនួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម -  
សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូងគ្កឺ្ិសលសសបើក្សេញសេើយ ។  

 

ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ មោបុរសកនុងេោកេនះ (គឺ)៖ 
១-មាន លភិក្ខុធងំឡាយ មហាបុរសក្នុងសោក្សនះ មានថ្ផទ

រពះបទរបតសិាថ នលអ គ្មឺានថ្ផទរពះបទធងំគូ្រាបសសមើសពវអសនលើ ។ 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មហាបុរសមានរពះបទរបតិសាា នលអ សដាយ
សេតុណ្ឌ ។ មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ សេតុសនះឯង ជាមហាបុរសិ-
លក្ខណៈរបស់មហាបុរស ។ 

២-មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មួយសទៀត រតង់ថ្ផទរពះបទធងំគូ្ 
ខ្ងសរក្កយរបស់មហាបុរស មានរូបេរក្សក្ើតសឡើង របក្បសដាយ
ែនងក្ង់នឹងដុ ំ រពមធងំក្ក ំ ១០០០ មានេសនាល ះសសមើគ្នន រគ្ប់អសនលើ ។ 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ រតង់ថ្ផទរពះបទធងំគូ្ ខ្ងសរក្កយរបស់  
មហាបុរស មានរូបេរក្សក្ើតសឡើង របក្បសដាយែនងក្ង់នឹងដុ ំ រពម
ធងំក្ក ំ ១០០០ មានេសនាល ះសសមើគ្នន រគ្ប់អសនលើ  សដាយសេតុណ្ឌ ។ 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ សេតុសនះឯង ជាមហាបុរសិលក្ខណៈរបស់
មហាបុរស ។ 

៣-មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មួយសទៀត មហាបុរសមានរពះបណិាិ  
គ្បឺក្ងបវង ។ 
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៤-មានរពះអងគុលី គ្រឺមាមរពះេសត នឹងរមាមរពះបទបវង ៗ 
៥-មានថ្ផទរពះេសតនឹងថ្ផទរពះបទដ៏ទន់សលមើយ  
៦-មានថ្ផទរពះេសតនឹងថ្ផទរពះបទរបធក់្សដាយរក្ឡា ដូេ 

ជាសណំ្ឌញ់ ។ 
៧-មានរពះបទដូេជាអបណត តសឡើងខ្ងសលើ ។ 
៨-មានរពះជងាគ្សឺមងសរៀវមូលរតសូល រសសដៀងនឹងសមង

សតវរធយ ។ 
៩-ក្កលសបើរទង់ឈរ មនិបេ់ នរពះអងគេុះ អាេសាទ ប

អបងអលរពះជាណុ គ្ឺជងគង់សដាយថ្ផទរពះេសតធងំពីរបន ។ 
១០-មានអង្គគ វយវៈ បដលរតូវោក់្ក្បំងំសដាយសមពត់ឋិតសៅ 

ក្នុងសរសាម ។ 
១១-មានបសបក្សមបុរថ្ថង (សលឿងភលអឺនលង់) ដូេជាសមបុរបនមាស 
១២-មានរពះនវគី្សឺមបុរថ្ថង លអិតផូរផង់រលីងរសិល រអិល

ធូលីធាល ក់្មក្មិនជាប់រពះក្កយ ។ 
១៣-មានរពះសោមា(សរាម)បត ១ សរថ្សៗ គ្កឺ្នុងរសតត សរាម 

១ មានសរាម ១ ។ 
១៤-មានរពះសោមា(សរាម) មានេុង-ងសឡើងសលើ រពះសោ-

មាបដលដុះសឡើងសេើយមានេុងសឡើងសលើជាទក្ខណិ្ឌវដត វលិវង់ព័ទធ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

សពនសៅខ្ងសាត  ំ មានសមបុរសែៀវ ដូេជាសមបុរថ្នផ្កា អញ្ជ័ន កួ្េ
មូលដូេជាកុ្ណា ល ។ 

១៥-មានរពះក្កយរតង់ ដូេជាក្កយថ្នរពេម ។ 
១៦-មានរពះមសំៈ គ្ឺសាេ់ ៧ អសនលើសពញបរបូិណ៌ ។ 
១៧-មានរពះក្កយព្វក់្ក្ណ្ឌត លខ្ងសលើ ដូេជាក្កយថ្ន

រាជសីេ៍ ។ 
១៨-មានរពះបិដា ិគ្ឺែនងដ៏សពញបរបូិណ៌ ។ 
១៩-មានរទង់រធយរពះក្កយ ដូេជាបរមិណា លថ្នសដើមថ្រជ 

ក្កយរបស់មហាបុរសរបបវងណ្ឌ ពាមរបស់មហាបុរសក៏្របបវង
សនាះបដរ គ្ឺមានក្កយនឹងពាមសសមើគ្នន  ។ 

២០-មានរពះសូរង(គ្ឺ-ក្)មូលសម ។ 
២១-មានរពះរបសាទ គ្សឺរថ្សលអិតឆ្ម រដ៏សលើសបលងសរមាប់

ទទួលរសអាហារ ។  
២២-មានរពះេនុក្ក(េង្គា )ដូេជាេង្គា ថ្នរាជសីេ៍ ។   
២៣-មានរពះទនត ៤០ គ្ត់ ។ 
២៤-មានរពះទនតរាបសសមើ ។ 
២៥-មានរពះទនតជិតសនិទធលអ ។ 
២៦-មានរពះធឋា គ្ឺេងាូម(ធងំ ៤) សសាអ ត ។ 
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២៧-មានរពះជិវ្ហា  ដ៏ធបំវង ។ 
២៨-មានរពះសូរស័ពទ ដូេជាសសមលងថ្នរពេម ក្កលសបើបសញ្ច - 

ញវ្ហចា ោន់ឮពីសរាះ ដូសេជាសសមលងថ្នសតវក្រវកិ្ ។ 
២៩-មានរពះសនរតសែៀវរសស់ ។ 
(៣០-មានដួងរពះសនរតដូេជាបភនក្ថ្ន(កូ្ន)សគ្ន ។ 
៣១-មានរពះឧណ្ឌណ សោម គ្សឺរាមរបជុេំសិញ្ចើ ម ដុះរតង់េសនាល ះ

ថ្នរពះភមុក្ក(េសិញ្ចើម) មានពណ៌សក្បុស ទន់សលមើយដូេជាសឡីំ ។ 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មហាបុរសបដលមានរពះឧណ្ឌណ សោមដុះរតង់
េសនាល ះថ្នរពះភមុក្ក មានពណ៌សក្បុស ទន់សលមើយដូេជាសឡីំ 
សដាយសេតុណ្ឌ ។  មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ សេតុសនះឯង ជាមហា-បុរ ិ
សលក្ខណៈរបស់មហាបុរស ។ 
 ៣២-មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មួយសទៀត មហាបុរសមានរពះ   
សីរស ហាក់្ដូេជារបដាប់សដាយក្ាំងមកុ្ដសរសេរសាប់         ។  

ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ មហាបុរសបដលមានមានរពះសីរយ 
ហាក់្ដូេជារបដាប់សដាយក្ាំងមកុ្ដសរសេរសាប់  សដាយសេតុ
ណ្ឌ  ។  មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ សេតុសនះឯង ជាមហាបុរសិលក្ខណៈ 
មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មហាបុរសរបក្បសដាយមហាបុរសិលក្ខណៈ 
ធងំ ៣២ របក្ករសនះឯង សទើបបនជាមានគ្ត ិ ២ យ៉ាង មិនបមន 
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មានសរតពី ២ យ៉ាងសនះសឡើយ គ្សឺបើមហាបុរសសៅរគ្ប់រគ្ងសគ្េ
ដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ ។ សសេក្តបីរំពួញ ។ សបើសេញចាក្
សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្  
មានដមបូល គ្កឺ្សិលសសបើក្សេញសេើយ ។ 

ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ពួក្ឥសីជាខ្ងសរត(អួតថា) បតង
សេះចា ំមហាបុរសិលក្ខណៈរបស់មហាបុរសធងំ ៣២ របក្ករសនះ
ឯង បតឥសីធងំសនាះឥតដឹងសសាះ ។  

 

េរោះមោបុរសេធវើនូវកមមេនះ គឺ៖ 
  

បុពវកមមទ្ី ១ របស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទំ្ងឡាយ  ក្កលតថាគ្ត(អារស័យ)នូវជាតពីិមុន 

ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្បន
សមាធនមាមួំនក្នុងកុ្សលធម៌ធងំឡាយ គ្ជឺាអនក្សមាធនជាប់
មនិដាេ់ក្នុងក្កយសុេរតិ វេសុីេរតិ មសនាសុេរតិ ក្ករបរចិាច គ្ធន 
ក្ករសមាធនសីល  ក្កររក្ាឧសបសថ វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះមាតា 
វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះបតិា វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះសមណៈ វតតបដល
រតូវសធវើេសំព្វះរពេមណ៌ វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះជន បដលជាេបងក្នុង 
រតកូ្ល នឹងក្នុងពួក្ធម៌ជាកុ្សលដ៏ក្រថ្រក្បលងឯសទៀតៗ ។ 
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ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
. រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយ បនាទ ប់អពីំ 

សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្ត ិសួគ៌្ សទវសោក្ សរព្វះសេតុ 
បតកុ្សលក្មម បដលមហាបុរសបនសធវើសនស ំ បណតុ ះ ឲ្យទូោយ
សេើយសនាះ។ រពះតថាគ្តសនាះ រគ្បសងាត់ពួក្សទវតាឯសទៀតក្នុង
ឋានសួគ៌្សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ 
សុែទិពវ ១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ 
១ ក្លិនទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះតថាគ្ត េយុតចាក្
ឋានសួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិ
លក្ខណៈសនះ គរឺពះត្ថាគត្ម្នេជើងរបត្ិស្ឋោនលអ ោក់េជើង
េលើែផនដីក៏េសមើ េលើកេឡើងក៏េសមើ គឺបាត្េជើងដិត្ស៊ប់នឹង
ែផនដីសពវៃផទេជើង ។  

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសេើយសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅ
រគ្ប់រគ្ងសគ្េដាា ននឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ របក្បសដាយធម៌ ជា
សសតេរទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី 
បដលមានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវោពជាអនក្
មានជនបទដ៏មាមួំន របក្បសដាយរតន៌ធងំ ៧ របក្ករ ។  រតន៍ ៧ 
របក្កររបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១ េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ 
១ មណិរតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួម



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

ជា ៧ របក្ករ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ ក៏្មានេនួំន 
សរេើនព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ 
អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ។  សសតេេរក្ពតតិសនាះ  
របបរបមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជា
បផនដីឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្ឺសចារសឡើយ ជា 
បផនដសីតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួន
របស់សចារ សដាយធម៌សសមើគ្ ឺសីល ៥ មិនបេ់ពឹងអាជាញ  មិនបេ់ពឹង 
សរគ្ឿងសន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹង
បនរបស់អវី នឹងបនជាអនក្មិនតក់្សលុត សដាយមនុសសណ្ឌមួយជា
សឹក្សរតូវ ជាបចាច មិតត ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹង
បនរបស់សនះឯង ។ សបើសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបន
រតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូលគ្ឺក្សិលសសបើក្
សេញសេើយ ក្កលសបើតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ បននូវរបស់អវី 
សទើបជាអនក្មិនតក់្សលុតសដាយសឹក្សរតូវ បចាច មតិតខ្ងក្នុង ឬខ្ង
សរត គ្រឺាគ្ៈក្ត ីសធសៈក្ត ីសមាេៈក្ត ីសមណៈក្ត ីរព្វេមណ៍ក្ត ីសទវតា
ក្ត ី មារក្ត ី រពេមក្ត ី អនក្ណ្ឌមួយក្ត ី ក្នុងសោក្(សនះ)។ ក្កលសបើរពះ
តថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ បនរបស់សនះឯង ។ 
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១/ អដឋក្ថ្ល ថ្ល បរវិាររបស់ទន ១០ របការរឺ បាយ ទឹក្ សមពត់ យាន ផាា ក្រមង រររឿងរក្អូប 
រររឿងោប ងររ ឬតំាង លំរៅ របទីបនឹងររបង ។ 

បុពវកមមទ្ី ២ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត(អារស័យ)នូវជាតពីិ

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បននាមំក្នូវសសេក្តីសុែដល់ជនសរេើននាក់្ផង ជាអនក្ក្មាច ត់បង់
នូវភ័យ គ្សឺសេក្តោីញ ក់្សផអើល នឹងសសេក្តសីលុតផង ជាអនក្ចាត់បង់នូវ
ក្កររក្ាក្ករព្វរ រគ្ប់រគ្ងរបក្បសដាយធម៌ផង បនឲ្យធនរពម
ធងំបរវិ្ហរ(របស់ធន)(១)ផង ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
. រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 

សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ 
១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិន-
ទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះតថាគ្ត េយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ 
សនះ គឺរត្ង់េជើងទ្ំងគូខាងេរោមម្នរូបចរក  របកបេោយ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

ខ្នងកង់នឹងដុំ រពមទ្ំងោំ   ១.០០០  ម្នចេន្លោះេសមើោធោរគប់ 
អេនលើ ។  

រពះតថាគ្តសនាះ  របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ  សបើសៅរគ្ប់-
រគ្ងសគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ (របក្បសដាយធម៌ ជាសសត
េរទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី   បដល
មានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវោពជាអនក្មាន
ជនបទដ៏មាមួំន របក្បសដាយរតន៌ធងំ ៧ របក្ករ ។ រតន៍ ៧ របក្ករ
របស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ គ្េឺក្ារតន៍ ១ េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១    
មណិរតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា 
៧ របក្ករ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំន
សរេើនព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ 
អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ។  សសតេេរក្ពតតិសនាះ  
របបរបមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជា
បផនដីឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្ឺសចារសឡើយ ជា
បផនដសីតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួន
របស់សចារ សដាយធម៌សសមើគ្ ឺសីល ៥ មិនបេ់ពឹងអាជាញ  មិនបេ់ពឹង 
សរគ្ឿងសន្រសាត វុធសឡើយ) ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបន
របស់អវី (គ្)ឺសទើបជាអនក្មានបរវិ្ហរសរេើន  ឯបរវិ្ហរសរេើនរបស់សសតេ 
េរក្សនាះ រព្វេមណ៍ គ្េបត ីអនក្និគ្ម អនក្ជនបទ ពួក្សសមៀននឹង 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

មហាមារត ពួក្សសនាមានអងគ ៤ (មានសសនាដរំជីាសដើម) អនក្រក្ស 
ធវ រ អាមាតយ ពួក្បរស័ិទ សសតេ(េណុំះ) ពួក្អនក្មានរទពយ នឹងពួក្
រាជកុ្មារ ក្កលសបើបនជាសសតេនឹងបនរបស់សនះ។ សបើសេញចាក្
សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជារពះអរេនតសមាម សមពុទធក្នុង
សោក្ មានដមបូលគ្ឺក្សិលសសបើក្សេញសេើយ ក្កលសបើបនរតាស់
ជារពះពុទធ សេើយ សតើបននូវរបស់អវី សទើបជាអនក្មានបរវិ្ហរសរេើន ឯ
បរវិ្ហរសរេើន របស់រពះពុទធសនាះគ្ ឺពួក្ភិក្ខុ  ភិក្ខុ នី ឧបសក្ ឧបសិក្ក 
សទវតា មនុសស អសុរ នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើបនរតាស់ជារពះពុទធ 
បននូវបរស័ិទធសនះ ។  

  
 

បុពវកមមទ្ី ៣ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនលះបង់បនបណ្ឌតបិត សវៀររសឡះចាក្បណ្ឌតិបត ជា
អនក្ដាក់្េុះនូវអាជាញ  នឹងសរគ្ឿងសន្រសាត វុធ មានសសេក្តីខ្ម សបប 
មានេិតតអាសូរក្រុណ្ឌ បតងអនុសរគ្នះសពវសតវសដាយរបសយាជន៍ ។  

 
 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
. រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះបន
សធវើកុ្សលក្មម (បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល  ឲ្យធំ
ទូោយសនាះឯង ។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯ
សទៀតក្នុងឋានសួគ៌្សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺ អាយុទិពវ ១ 

សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ 
១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ )។ លុះ
តថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ  ក៏្
បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈធងំ ៣សនះ គឺ ោអនកម្នែកងេជើង
ែវង ១ ម្នរម្មៃដនឹងរម្មេជើងែវង ៗ ១ ម្នោយរត្ង់
ដូចោោយរពហម ១ ។  

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈធងំ ៣សនាះ សបើ
សៅរគ្ប់រគ្ងសគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ (របក្បសដាយ
ធម៌ ជាសសតេរទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផន
ដ ីបដលមានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្
មានជនបទដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ ។ រតន៍ ៧ 
របក្កររបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១ េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ 
១ មណិរតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួម
ជា ៧ របក្ករ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ ក៏្មានេនួំន
សរេើនព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ។  សសតេេរក្ពតតិសនាះ  
របបរបមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត  ឲ្យជា
បផនដីឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្ឺសចារសឡើយ ជា
បផនដសីតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួន
របស់សចារ សដាយធម៌សសមើគ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹង
សរគ្ឿងសន្រសាត វុធសឡើយ) ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបន
របស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មានអាយុបវង របតិសាា នសៅអស់ក្កលយូរ 
រគ្ប់រគ្ងនូវជនាម យុឲ្យរស់សៅបនយូរ មនុសសជាសឹក្សរតូវនឹងបន 
ជាបចាច មតិតណ្ឌមួយ  មនិអាេនឹងផ្កត េ់បង់ជវីតិរតង់រវ្ហងអាយុបន
សទ ក្កលសបើបនជាសសតេនឹងបនរបស់សនះឯង។ (សបើសេញចាក្
សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជារពះអរេនតសមាម សមពុទធក្នុង
សោក្ មានដមបូលគ្ឺក្សិលសសបើក្សេញសេើយ) ក្កលសបើបនរតាស់
ជារពះពុទធសេើយ សតើបននូវរបស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មានអាយុបវង 
របតិសាា នសៅអស់ក្កលយូរ រគ្ប់រគ្ងនូវជនាម យុឲ្យរស់សៅបនយូរ 
សមណៈក្ត ីរព្វេមណ៍ក្ត ីសទវតាក្ត ីមារក្ត ីរពេមក្ត ីអនក្ណ្ឌមួយក្ត ីជា
សឹក្សរតូវជាបចាច មតិតសៅក្នុងសោក្សនះ មិនអាេនឹងផ្កត េ់បង់ជវីតិ
រតង់រវ្ហងអាយុបនសឡើយ ក្កលសបើតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ  
នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។  

 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

បុពវកមមទ្ី ៤ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
ឲ្យនូវខ្ទនីយសោជនីយាហារ មានរសជាតដ៏ិថ្ថលថាល  រពមធងំទឹក្ 
(៨ របក្ករ) បដលគួ្រភលក្ស គួ្រលិទធ ។ 

   

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
. រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 

សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះបន
សធវើកុ្សលក្មម (បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល  ឲ្យធំ
ទូោយសនាះឯង ។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯ
សទៀតក្នុងឋានសួគ៌្សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺ អាយុទិពវ ១ 

សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ 
១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ )។ លុះ
តថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ  ក៏្
បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈសនះ គឺោអនកម្នស្ច់ដ៏េពញកនុង
ទ្ីទ្ំង ៧ អេនលើ គឺ ស្ច់េពញរត្ង់ខ្នងៃដទ្ំងពីរ, ស្ច់េពញ
រត្ង់ខ្នងេជើងទ្ំងពីរ,  ស្ច់េពញរត្ង់ចងកួយស្មោទ្ំងពីរ, 
ស្ច់េពញរត្ង់-ក ។   

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ    សបើសៅរគ្ប់ 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

រគ្ងសគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ(របក្បសដាយធម៌  ជាសសត
េរទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដ ី បដល
មានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវោពជាអនក្មាន
ជនបទដ៏មាមួំន របក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ ។  រតន៍ ៧ របក្ករ
របស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ គ្េឺក្ារតន៍ ១ េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ ម
ណិរតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ។ សសតេេរក្ពតតសិនាះ  របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដ ី
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើគ្ឺសីល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ) ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី 
គ្នឹឺងបនខ្ទនីយសោជនីយាហារ មានរសជាតដ៏ិថ្ថលថាល  រពមធងំ
ទឹក្ (៨ របក្ករ) បដលគួ្រភលក្ស គួ្រលិទធ សបើបនជាសសតេនឹងបន
របស់សនះឯង (សបើសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស  នឹងបនរតាស់ជា
រពះអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូលគ្ឺក្សិលសសបើក្សេញ 
សេើយ) ក្កលសបើបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់សនះឯង ។  



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

បុពវកមមទ្ី ៥ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី 

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនសន្រង្គគ ះដល់ពួក្ជន សដាយសងគេវតថុ  ៤ របក្ករ គ្ ឺ ធន ១ 
ព្វក្យជាទីរសឡាញ់ ១ ក្កររបរពឹតតបដលជារបសយាជន៍ ១ ក្ករតាងំ
ែលួនសសមើ គ្ឺមនិរបក្កន់ែលួន ១ ។    

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
. រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 

សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះបន
សធវើកុ្សលក្មម (បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល  ឲ្យធំ
ទូោយសនាះឯង ។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀត 
ក្នុងឋានសួគ៌្សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ 
១ សុែទិពវ ១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលង-
ទិពវ ១ ក្លិនទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ )។ លុះតថាគ្តេយុត
ចាក្ឋានសួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ  ក៏្បននូវមហា
បុរសិលក្ខណៈធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នៃផទៃដនឹងៃផទេជើងទ្ន់
លវន់ (ដូចោសំឡីែដលេគេថ្តចអស់ ១០០ ដង) ១ ម្នៃផទ ៃដ
នឹងៃផទេជើង របទ្ក់េោយរកឡា ដូចោសំណាញ់ ១ ។   



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈធងំពីរសនាះ សបើ
សៅរគ្ប់រគ្ងសគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតត ិ (របក្បសដាយ
ធម៌ ជាសសតេរទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផន
ដ ី បដលមានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវោពជាអនក្
មានជនបទដ៏មាមួំន របក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ ។  រតន៍ ៧ 
របក្កររបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១ េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ 
១ មណិរតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួម
ជា ៧ របក្ករ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ ក៏្មានេនួំន
សរេើនព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ 
អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ។  សសតេេរក្ពតតិសនាះ  
របប់របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត  ឲ្យជា
បផនដីឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្ឺសចារសឡើយ ជា
បផនដសីតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួន
របស់សចារ សដាយធម៌សសមើគ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹង
សរគ្ឿងសន្រសាត វុធសឡើយ) ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបន
របស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្សន្រង្គគ ះសនាះគ្ ឺ ពួក្រព្វេមណ៍ គ្េបតី 
អនក្និគ្ម អនក្ជនបទ ពួក្សសមៀន មហាមារត ពួក្សសនាមានអងគ ៤ 
(មានសសនាដរំជីាសដើម) ឆ្ម ធំវ រ អាមាតយ រាជបរស័ិទ សសតេេណុំះ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

អនក្មានសោគ្ៈ នឹងរាជកុ្មារ ក្កលសបើតថាគ្តសៅជាសសតេនឹងបន
របស់សនះឯង ។  (សបើសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់
ជារពះអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្កឺ្សិលសសបើក្
សេញសេើយ) ក្កលសបើតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវ
របស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្សសន្រង្គគ ះនូវជនជាបរស័ិទ ជនជាបរស័ិទធ 
បដលតថាគ្ត បនសសន្រង្គគ ះសនាះ គ្ ឺ  ពួក្ភិក្ខុ  ភិក្ខុ នី ឧបសក្   
ឧបសិក្ក សទវតា មនុសស អសុរ នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើរពះតថាគ្ត
បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់សនះឯង ។  

  
 

បុពវកមមទ្ី ៦ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនសព្វលព្វក្យរបក្បសដាយរបសយាជន៍ ធងំរបក្បសដាយធម៌ 
បនពនយល់ជនសរេើននាក់្ បតងនាមំក្នូវរបសយាជន៍នឹងសសេក្តីសុែ 
ឲ្យដល់សតវធងំឡាយ ជាអនក្បូជានូវធមមធន ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
ធងំពីរសនះ គឺោអនកម្ន-កេជើង ដូចោអែណណត្េឡើងខាងេលើ 
១ ម្នចុងេោម-ងេឡើងេលើ ១ ។ 

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈធងំពីរសនាះ សបើសៅ
រគ្ប់សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេ
រទង់ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដល
មានមហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មាន
ជនបទដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ ។  រតន៍ ៧ របក្ករ
របស់សសតេេរក្ពតតិសនាះ គ្េឺក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១   
មណិរតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា 
៧ របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំន
សរេើនព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ 
អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

របប់របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត  ឲ្យជា
បផនដីឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្ឺសចារសឡើយ ជា
បផនដ ី សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទី
ពួនរបស់សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់
ពឹងសរគ្ឿងសន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ 
នឹងបនរបស់អវី គ្ឺនឹងបនជាេមបង របសសើរ ជារបធាន ឧតតម បវរ 
ជាងពួក្ជនបដលបរសិោគ្ក្កម ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយ-
រាជយ នឹងបនរបស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា ន
សៅបួស   នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្       មាន   
ដមបូល គ្ឺក្ិសលសសបើក្សេញសេើយ,  ក្កលសបើរពះតថាគ្តបន
រតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្ឺនឹងបនជាេមបង របសសើរ ជា
របធាន ឧតតម បវរ ជាងពួក្សតវធងំអស់ ក្កលសបើរពះតថាគ្ត
បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់សនះឯង ។  

  
 

បុពវកមមទ្ី ៧ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនបង្គា ញនូវសិលបសាន្រសត (សថាក្ធប និងសិលបសាន្រសតឧតតម)



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ផង នូវវជិាជ (សរេើនរបក្ករ មានវជិាជ សសាត ះពស់ជាសដើម)ផង នូវេរណៈ 
គ្សីឺល ៥ សីល ៨ ឬសីល ១០ ឬបតិសមាក្ខសវំរសីលផង នូវ
ក្ករង្គរផង សដាយយក្េិតតទុក្ដាក់្ សដាយតាងំេតិតថា សធវើដូសេនះេន៎  
ពួក្ជនសនះបនសេះដឹងឆ្ប់ បនទទួលសសេក្តរីបតិបតតឆិ្ប់ កុ្ឲំ្យ
លបំក់្អស់ក្កលជាយូរអបងវងសឡើយ ។  

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល  ឲ្យធទូំោយ   
សនាះឯង ។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុង
ឋានសួគ៌្សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ 

សុែទិពវ ១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ 
១ ក្លនិទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុត
ចាក្ឋានសួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហា-
បុរសិលក្ខណៈធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នសមងេរៀវមូលរកសូល 
រសេដៀងនឹងសមងសត្វរទ្យ ។  

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបន
របស់អវី គ្នឹឺងបននូវរាជវ្ហេនៈដ៏សមគួ្រដល់សសតេ នឹងវ្ហេនៈជា
អងគថ្នរាជសសនា នឹងសរគ្ឿងរាជូបសោគ្ដ៏សមគួ្រដល់សសតេ សដាយ
ឆ្ប់រេ័ស ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបនរបស់សនះ
ឯង  ។ សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស   នឹងបន
រតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្       មានដមបូលគ្ឺក្ិសលស



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

សបើក្សេញសេើយ,  ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹង
បនរបស់អវី គ្ឺនឹងបននូវបេ័ចយដ៏សមគួ្រដល់សមណៈ នឹងបរស័ិទ
បដលជាអងគរបស់សមណៈ នឹងសរគ្ឿងសមណូបសោគ្ដ៏សមគួ្រ 
ដល់សមណៈ សដាយឆ្ប់រេ័ស ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់
ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់សនះឯង ។  

  
 

បុពវកមមទ្ី ៨ របស់រពះពុទ្ធខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
េូលសៅរក្សមណរព្វេមណ៍ សេើយសាក្សួរថា បពិរតសោក្
មាច ស់ដ៏េសរមើន អសំពើដូេសមតេជាកុ្សល អសំពើដូេសមតេជាអកុ្សល 
អសំពើដូេសមតេគួ្រសសព អសំពើដូេសមតេមនិគួ្រសសព អសំពើដូេសមតេបដល
ែញុ សំធវើសេើយ របរពឹតតសៅសដើមបមីនិជារបសយាជន៍ សដើមបទុីក្ខអស់ក្កល
យូរអបងវង មួយសទៀត អសំពើដូេសមតេបដលែញុ សំធវើសេើយ របរពឹតតសៅ
សដើមបរីបសយាជន៍ សដើមបសីសេក្តសុីែ អស់ក្កលយូរអបងវង ។  

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
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ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
សនះ គឺោអនកម្នឆវី (សមបុរៃថ្ង)ដ៏លអិត្ផូរផង់រលីងរសិល
រអិលធូលីោលោក់មករត្ូវមិនោប់ោយ ។  
 រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបន
របស់អវី គ្ឺនឹងបនជាអនក្មានរបជាញ សរេើន បណ្ឌត អនក្បរសិោគ្ក្កម
ធងំឡាយ នឹងរក្អនក្ណ្ឌមួយឲ្យមានរបជាញ របបេល ឬរបសសើ
វសិសសជាងបញ្ជដ របស់ពរពះតថាគ្តសនាះគ្នម នសឡើយ ក្កលសបើរពះ
តថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបនរបស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្ត
សេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស   នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម ស-
មពុទធក្នុងសោក្       មានដមបូលគ្ឺក្ិសលសសបើក្សេញសេើយ,  ក្កលសបើ
រពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្នឹឺងបនជា
អនក្មានរបជាញ សរេើន មានរបជាញ រក្កស់ មានរបជាញ រកី្រាយ មាន
របជាញ រេ័ស មានរបជាញ ដ៏សមាះមុត មានរបជាញ ជាសរគ្ឿងសងាត់-
សងានិ ឬទោំយ(នូវគ្នំរក្សិលស មានសោភៈជាសដើម) បណ្ឌត សតវ
ធងំពួងនឹងរក្សតវណ្ឌមួយ ឲ្យមានរបជាញ សសមើ ឬរបសសើរវសិសស
ជាងបញ្ជដ របស់រពះតថាគ្តសនាះគ្នម នសឡើយ ក្កលសបើរពះតថាគ្ត
បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់សនះឯង ។  
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បុពវកមមទ្ី ៩ របស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
មនិមានសសេក្តរីក្កធ មនិសរេើនសដាយសសេក្តីេសងអៀតេងអល់េិតត    
សូមបជីនសរេើននាក់្ នាគំ្នន សតីថាឲ្យ ក៏្មិនឈឺេិតត មិនសរក្កធ មិនេង
ក្េឹំងទុក្ មិនដមាល់ទុក្នូវសសេក្តីសរក្កធ ធងំមិនបនសធវើនូវ       
សសេក្តសីរក្កធ នូវក្កររបទូសត នឹងសសេក្តីតូេេិតតឲ្យរបក្ដសឡើង 
(សដាយក្កយវកិ្ករ ឬវេវីកិ្ករ)សឡើយ រពះតថាគ្តជាអនក្បនឲ្យនូវ
ក្រមាល នឹងសមពត់ដណត ប់មានសាេ់លអិតទន់ថ្លម គ្សឺមពត់សធវើពី
សមបក្សឈើ មានសាេ់មដា សមពត់សធវើពីសមបក្ក្បាស  មានសាេ់  
មដា សមពត់សធវើពីសមបក្សូរត មានសាេ់មដា សមពត់សធវើពីសមបក្សរាម
សតវ មានសាេ់មដា ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
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១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
សនះ គឺោអនកម្នពណ៌សមបុរ (េលឿងភលឺបំរពង) ដូចោ សមបុរ
ៃនម្ស នឹងម្នែសបកជិត្សនិទ្ធលអដូចោម្ស ។  

រពះតថាគ្តសនាះ  របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់ 
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបន
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របស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មានបុរតសរេើន ឯបុរតរបស់រពះតថាគ្ត
សនាះ មានេនួំនសរេើនព្វន់ សុទធសឹងបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេដបទបន ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅ
សសាយរាជយ នឹងបនរបស់អវី គ្បឺននូវក្រមាល នឹងសមពត់ដណត ប់
មានសាេ់លអិតទន់ថ្លម គ្សឺមពត់សធវើពីសមបក្សឈើ មានសាេ់មដា ស
មពត់សធវើពីសមបក្ក្បាស  មានសាេ់  មដា សមពត់សធវើពីសមបក្សូរត 
មានសាេ់មដា សមពត់សធវើពីសមបក្សរាមសតវ មានសាេ់មដា ក្កលសបើ
រពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបនរបស់សនះឯង  សបើរពះតថាគ្ត
សេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម -    
សមពុទធក្នុងសោក្       មានដមបូលគ្ឺក្ិសលសសបើក្សេញសេើយ, ក្កល
សបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់ អវី គ្នឹឺងបន
បននូវក្រមាល នឹងសមពត់ដណត ប់មានសាេ់លអិតទន់ថ្លម គ្សឺមពត់
សធវើពីសមបក្សឈើ មានសាេ់មដា សមពត់សធវើពីសមបក្ក្បាស  មាន 
សាេ់មដា សមពត់សធវើពីសមបក្សូរត មានសាេ់មដា សមពត់សធវើពី
សមបក្សរាមសតវ មានសាេ់មដា ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ជា
រពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 
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បុពវកមមទ្ី ១០ របស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនរាប់អាននូវញាតិមតិត សឡំាញ់សនិទធសាន ល បដលរព្វត់របស
និរាសបត់មុែយូរសេើយផង ជាអនក្រាប់អានមាតារពមធងំកូ្នផង 
រាប់រាននូវកូ្នរពមធងំមាតាផង រាប់អានបិតារពមធងំកូ្នផង   
រាប់អាននូវកូ្នរពមធងំបិតាផង រាប់អានបិតារពមធងំបងបអូន
របុស រាប់អានបងបអូនរសីង រាប់អានបងបអូនរសី  រពមធងំបងបអូន
របុសផង សេើយជាអនក្សរតក្អរថ្រក្បលង សរព្វះបនសធវើសគ្ឲ្យរពម
សរពៀងគ្នន ផង ។  

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

សនះ គឺោអនកម្នអង្គោ-វយវៈ ែដលរត្ូវោក់ឲ្យកំបាំង
េោយសមពត្់ ឋិត្េៅកនុងេរស្ម (ដូចោអងគោត្ៃនដំរី) ។  
 រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបន
របស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មានបុរតសរេើន ឯបុរតរបស់រពះតថាគ្ត
សនាះ មានេនួំនសរេើនព្វន់ សុទធសឹងបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  អង់អាេ អាេ
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ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេដបទបន ក្កលសបើរពះតថាគ្តសៅ
សសាយរាជយ នឹងបនរបស់អវី គ្ឺនឹងបនជាអនក្មានបុរតសរេើន ឯ
បុរតរបស់រពះតថាគ្តសនាះេនួំនសរេើនព្វន់  សុទធសឹងបតជាអនក្
សក្លៀវក្កល  អង់អាេ អាេញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន ក្កល
សបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់សនះឯង ។    
សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជា
អរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្       មានដមបូលគ្ឺក្ិសលសសបើក្សេញ
សេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់ 
អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មានបុរតសរេើន ឯបុរតរបស់រពះតថាគ្តសនាះ 
មានេនួំនសរេើនព្វន់ សុទធសឹងបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  អង់អាេ អាេញាំ
ញីនូវសសនារបស់សសតេដបទបន ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់
ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

  
 

បុពវកមមទ្ី ១១ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនពិចារណ្ឌនូវក្ករសសន្រង្គគ ះមហាជន បតងសាគ ល់សសមើ គ្ឺសាគ ល់ថា 
អនក្សនះសសមើនឹងអនក្សនាះ សាគ ល់សដាយែលួនឯង សាគ ល់បុរស សាគ ល់



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

គុ្ណវសិសសរបស់បុរសថា បុរសសនះគួ្រទទួលនូវធននឹងសរគ្ឿង 
សក្កា រៈសនះ (លុះសាគ ល់ដូសចាន ះសេើយ) ក៏្បនសធវើនូវរបសយាជន៍      
បបលក្ៗគ្នន  តរមូវសៅតាមគុ្ណវសិសសរបស់បុរសសនាះៗ ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
ធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នបរិមណឌល(ៃនោយ) ដូចោ
បរិមណឌលៃនេដើមៃរជ ១ ោលេបើឈរមិនបាច់ឱនខ្លួនចុះ 
អាចស្ថោបោល់ជងគង់េោយៃដទ្ំងពីរបាន ១ ។  
 រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់ 
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ,  ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី គ្ឺ
នឹងបនជាអនក្សតុក្សតមភ មានរទពយសរេើន  មានសរគ្ឿងសរបើរបស់សរេើន  
មានមាសរបក់្សរេើន មានសរគ្ឿង ឧបក្រណ៍បដលសធវើេិតតឲ្យរកី្រាយ 
សរេើន មានធញ្ជដ ហារជារទពយសរេើន មានោល ងំដ៏សពញសរបៀប ក្កល
សបើរពះតថាគ្តសៅសសាយរាជយ នឹងបនរបស់សនះឯង ។  សបើរពះ
តថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនត 
សមាម សមពុទធក្នុងសោក្       មានដមបូលគ្ឺក្ិសលសសបើក្សេញសេើយ, 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្នឹឺង
បនជាអនក្សតុក្សតមភ មានរទពយសរេើន មានសរគ្ឿងសរបើរបស់សរេើន 
រទពយរបស់តថាគ្តធងំសនះ គ្ ឺសធធ ធនំ (រទពយសព្វលគ្កឺ្ករសជឿ) ១ 
សីលធនំ (រទពយគ្កឺ្ករសរងួមក្កយវ្ហចាឲ្យសរៀបរយ) ១ េិរធិនំ  
(រទពយគ្សឺសេក្តីខ្ម សបប)  ១  តតបបធនំ (រទពយគ្សឺសេក្តីសតត រក្ហា-
យនឹងបប) ១ សុតធនំ (រទពយគ្កឺ្ករសាត ប់) ១ ចាគ្ធនំ (រទពយគ្កឺ្ករ
លះ) ១ បញ្ជដ ធនំ (រទពយគ្កឺ្រិយិាដងឹសពវ) ១ ក្កលសបើរពះតថាគ្ត
បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

    

      បុពវកមមទ្ី ១២ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល  

ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  
មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
របថាន នូវសសេក្តីេសរមើន របថាន នូវរបសយាជន៍ របថាន នូវសសេក្តសុីែ 
របថាន សសេក្តសីក្សមក្ានតចាក្សយាគ្ៈ ដល់ពួក្ជនសរេើនថា សធវើដូេ-
សមតេជនធងំសនះ នឹងបនេសរមើនសដាយសធធ  េសរមើនសដាយសីល 
េសរមើនសដាយសុតៈ េសរមើនសដាយវុឌឍ ិេសរមើនសដាយចាគ្ៈ េសរមើន
សដាយសោក្យិៈធម៌ េសរមើនសដាយរបជាញ  េសរមើនសដាយរទពយនឹង 
ធញ្ជដ ហារ េសរមើនសដាយបរស នឹងេកំ្ករ េសរមើនសដាយសតវសជើងពីរ  



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

នឹងសតវសជើង ៤ េសរមើនសដាយកូ្ននឹងរបពនធ េសរមើនសដាយពួក្
បុរស ជាធសៈនឹងក្មមក្រ េសរមើនសដាយពួក្ញាត ិ េសរមើនសដាយ
ពួក្មិតត េសរមើនសដាយពួក្សតពងស ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
ធងំ  ៣ សនះ គឺម្នចំែណកកនលះោយខាងេលើ រសេដៀងនឹង
ចំែណកកនលះោយៃនោជសីហ៍ ១ ម្ន-កមូលសម ១ ។   

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវ ី
គ្នឹឺងបនជាអនក្មិនសាបសូនយជាធមមតា      គ្ឺមនិសាបសូនយចាក្រទពយ 
នឹងធញញាហារ បរសេកំ្ករ សតវសជើង ២ នឹងសតវសជើង ៤ កូ្ន
របពនធ ពួក្បុរសជាធសៈ ណឹងក្មមក្រ ពួក្ញាត ិមតិត នឹងសតពងស 
មិនបនសាបសូនយចាក្សមបតតិធងំពួងសឡើយ  ក្កលសបើបនជា    
សសតេនឹងបនរបស់សនះឯង។ សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា ន
សៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្   មាន        
ដមបូលគ្ឺក្សិលសសបើក្សេញសេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មិនសាបសូនយជា      
ធមមតា គ្ឺមិនសាបសូនយចាក្សធធ  សីលៈ សុតៈ ចាគ្ៈ បញ្ជដ  ធងំ
មនិសាបសូនយចាក្សមបតតិធងំពួងសឡើយ  ក្កលសបើរពះតថាគ្តបន
រតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

  
បុពវកមមទ្ី ១៣ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
មនិសបៀតសបៀនសតវធងំឡាយសដាយថ្ដ ឬដុដំ ី ឬក៏្ដមបង សរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
ធងំសនះ គឺោអនកម្នរបាស្ទ្ គឺសរៃសលអិត្ឆាមោរដ៏េលើសែលង 
សរម្ប់ទ្ទ្ួលរសអាោរឯរបាស្ទ្សរម្ប់ទ្ទ្ួលរសអាោរ 
របស់រពះត្ថាគត្េន្ះ ម្នចុង-ងេឡើងេលើ របជុំេរស្បរត្ង់
សរម្ប់ទ្ទ្ួលរសអាោរ រជួត្រោបផសពវផាយេស្មោះេសមើោធោ 
(សពវស្រោ ោងគោយ) ។   
 រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ, ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី គ្ឺ
នឹងបនជាអនក្មានអាព្វធតិេ មានទុក្ខតេិ របក្បសដាយឧទរមាន
សភលើងធាតុដ៏សសមើ គ្ឺមិនរតជាក់្សពក្ មិនសតត សពក្ ក្កលសបើសៅជាសសតេ 
នឹងបនរបស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅ
បួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្      មានដមបូលគ្ឺ
ក្សិលសសបើក្សេញសេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះ
ពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្នឹឺងបនជាអនក្មានអាព្វធតិេ មានទុក្ខតិេ 

របក្បសដាយឧទរមានសភលើងធាតុដ៏សសមើ គ្ឺមិនរតជាក់្សពក្ មនិសតត
សពក្ ជាយ៉ាងក្ណ្ឌត ល លមមសមគួ្រដល់សសេក្តពីាយាម ក្កលសបើ
រពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

  
បុពវកមមទ្ី ១៤ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
មនិសឡំក់្សមើល (សដាយសធសេតិត) មនិសមៀងសមើលសដាយេុងបភនក្ 
មនិលបសឡំក់្សគ្ (សដាយសអប់) ជាអនក្មានេិតតសសាម ះរតង់ រមិល
សមើលរតង់សពញបភនក្ ជាអនក្សឡឹំងសមើលជនសរេើន សដាយេក្ខុ គួ្រឲ្យ 
រសឡាញ់ ។  

 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
ធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នែភនកេខ្ៀវរសស់ ១ ម្នែកវែភនករស
េដៀងនឹងែកវែភនកកូនេោ ១។  
 រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
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របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ,  ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី                    
គ្នឹឺងបនជាអនក្គួ្រឲ្យអនក្ផងពិតពិលរមិលសមើល  សដាយសសេក្តី
សពញេតិត ជាទីរសឡាញ់ថ្នជនសរេើន  ជាទីគ្នប់េតិតរបស់ពួក្រព្វេម-
ណ៍នឹងគ្េបត ី អនក្និគ្ម អនក្ជនបទ ពួក្សសមៀន ពួក្មហាមារត 
ពួក្សសនាមានអងគ ៤ (មានសសនាដរំជីាសដើម) អនក្រក្ាធវ រ អាមាតយ 
ពួក្បរស័ិទ  ពួក្សសតេេណុំះ អនក្មានសោគ្សមបតតិនឹងពួក្រាជកុ្មារ 
ក្កលសបើសៅជាសសតេ នឹងបនរបស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្តសេញ
ចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុង
សោក្      មានដមបូលគ្ឺក្សិលសសបើក្សេញសេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត 
បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្ឺនឹងបនជាអនក្គួ្រឲ្យអនក្
ផងពិតពិលរមលិសមើល សដាយសសេក្តសីពញេតិត ជាទីរសឡាញ់ថ្ន
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ជនសរេើន ជាទីគ្នប់េិតតរបស់ពួក្ភិក្ខុ  ភកិ្ខុ នី ឧបសក្ ឧបសិក្ក 
សទវតា មនុសស អសុរ នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់
ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

  
បុពវកមមទ្ី ១៥ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាេមបង
របស់ជនសរេើន ក្នុងកុ្សលធម៌ធងំឡាយ ជារបធានរបស់ជនសរេើន 
ក្នុងក្កយសុេរតិ វេីសុេរតិ  មសនាសុេរតិ ក្ករបរចិាច គ្ធន សមា- 
ធនសីល ក្រិយិារក្ាឧសបសថ វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះមាតា វតត
បដលរតូវសធវើេសំព្វះបិតា វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះសមណៈ វតតបដល
រតូវសធវើេសំព្វះរព្វេមណ៍ វតតបដលរតូវសធវើេសំព្វះជន បដលជាេបង
ក្នុងរតកូ្ល នឹងក្នុងពួក្កុ្សលធម៌ដ៏ថ្រក្បលងឯសទៀតៗ ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
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សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ ១ 
រសទិពវ  ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្សនាះ 
មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈសនះ  
គឺោអនកម្នសីលៈដូចោរបោប់េោយកាំងេរសចរស្ប់ ។  

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
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សន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី             គ្ឺ
នឹងមានជនសរេើននាក់្ជាបរពិ្វរ គ្ពួឺក្រព្វេមណ៍ គ្េបត ី អនក្
និគ្ម អនក្ជនបទ ពួក្សសមៀន ពួក្មហាមារត ពួក្សសនាមានអងគ ៤ 
(មានសសនាដរំជីាសដើម) អនក្រក្ាធវ រ អាមាតយ បរស័ិទ សសតេេណុំះ 
អនក្មានសោគ្សមបតតិ រពះរាជកុ្មារ ក្កលសបើសៅជាសសតេនឹងបន
របស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹង
បនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្ឺក្សិលស
សបើក្សេញសេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹង
បនរបស់អវី គ្ឺនឹងមានជនសរេើននាក់្ជាបរពិ្វរ គ្ពួឺក្ភិក្ខុ  ភិក្ខុ នី 
ឧបសក្ ឧបសិក្ក សទវតា មនុសស អសុរ នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើរពះ 
តថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

  
 

      បុពវកមមទ្ី ១៦ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន   ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្លះ
បង់នូវមុសាវ្ហទ សវៀររសឡះសេើយចាក្មុសាវ្ហទ ជាអនក្និយាយបត
ព្វក្យពិត បសញ្ចញបតព្វក្យពិត ជាអនក្សទៀតរតង់ និយាយព្វក្យគួ្រ
ឲ្យសគ្សជឿ ជាអនក្មិនសព្វលបោំល ត់សតវសោក្សឡើយ ។  



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
ធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នេោមកនុងរេ្តោមួយ ៗ ែត្មួយសរ
ៃសៗ (ោល់រេ្តោទ្ំងអស់) ១ ម្នេោមរបជុំចិេញ្ចើមដុះរត្ង់
ចេន្លោះចិេញ្ចើម  ម្នពណ៌សកបុសទ្ន់លវន់ដូចោសំឡី ១ ។ 

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី   គ្ឺ
នឹងបនជនសរេើននាក់្ គ្ពួឺក្រព្វេមណ៍ គ្េបត ី អនក្និគ្ម អនក្
ជនបទ ពួក្សសមៀន ពួក្មហាមារត ពួក្សសនាមានអងគ ៤ (មាន
សសនាដរំជីាសដើម) អនក្រក្ាធវ រ អាមាតយ បរស័ិទ សសតេេណុំះ អនក្
មានសោគ្សមបតតិនិងរពះរាជកុ្មារ បតងរបរពឹតតតាមអធារស័យ
របស់តថាគ្តសនាះ ក្កលសបើសៅជាសសតេនឹងបនរបស់សនះឯង ។ 
សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជា
អរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្ឺក្សិលសសបើក្សេញ
សេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់
អវី គ្ឺនឹងបនជនសរេើននាក់្ គ្ពួឺក្ភកិ្ខុ  ភកិ្ខុ នី ឧបសក្ ឧបសិក្ក 
សទវតា មនុសស អសុរ នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ 
ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

បុពវកមមទ្ី ១៧ របស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន   ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនលះបង់នូវវ្ហចាស៊ក្សសៀត សវៀររសឡះសេើយចាក្វ្ហចាស៊ក្-
សសៀត ជាអនក្ឮព្វក្យអពីំជនឯសនះ មិននាសំៅរបប់ជនឯសនាះ 
សដើមបបីបំបក្ជនធងំពីរេបំណក្សនះសឡើយ ឬបនឮព្វក្យអពីំជន 
ឯសនាះ មនិនាមំក្របប់ជនឯសនះ សដើមបបីបំបក្ជនឯសនាះសឡើយ ជា
អនក្ផសះផាយនូវជន បដលបក់្បបក្គ្នន សេើយ ជាអនក្ទនុំក្បរមុង
នូវពួក្ជនបដលរពមសរពៀងគ្នន  ជាអនក្រកី្រាយនឹងក្កររពមសពៀង 
សរតក្អរនឹងក្កររពមសរពៀងគ្នន  សពញេិតតនឹងក្កររពមសរពៀងគ្នន   នឹង
សព្វលបតវ្ហចា បដលសធវើឲ្យសក្ើតសសេក្តរីពមសរពៀងគ្នន  ។  

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ 
១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិន-



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

ទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋាន
សួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិ- 
លក្ខណៈធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នេធមញ ៤០ គត្់ ១ ម្នេធមញ
ជិត្សនិទ្ធលអ ១ ។  

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី គ្ឺ 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

នឹងបនជាអនក្មនិបបក្បក់្បរស័ិទ ឯបរស័ិទរបស់សសតេ បដលមិន
បបក្បក់្គ្នន សនាះ គ្ពួឺក្រព្វេមណ៍ គ្េបតី អនក្និគ្ម អនក្ជនបទ 
ពួក្សសមៀន ពួក្មហាមារត ពួក្សសនាមានអងគ ៤ (មានសសនាដរំជីា
សដើម) អនក្រក្ាធវ រ អាមាតយ  បរស័ិទ សសតេេណុំះ អនក្មានសោគ្
សមបតតិនិងរពះរាជកុ្មារ បតងក្កន់តាមព្វក្យរបស់រពះតថាគ្ត
សនាះ ក្កលសបើសៅជាសសតេនឹងបនរបស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្ត
សេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនតសមាម -      
សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្កឺ្ិសលសសបើក្សេញសេើយ, ក្កលសបើ
រពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្ឺនឹងមាន
បរស័ិទមិនបបក្បក់្គ្នន  បរស័ិទរបស់តថាគ្ត បដលមិនបបក្បក់្គ្នន
សនាះ គ្ពួឺក្ភិក្ខុ  ភិក្ខុ នី ឧបសក្ ឧបសិក្ក សទវតា មនុសស អសុរ 
នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវ
របស់សនះឯង ។ 

  
បុពវកមមទ្ី ១៨ របស់រពះពុទ្ធ ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន  ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្
បនលះបង់នូវផរុសវ្ហចា សវៀររសឡះសេើយចាក្ផរុសវ្ហចា ជាអនក្



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

និយាយបតព្វក្យបដលឥតសធស ព្វក្យបដលជាសុែដល់រតសេៀក្សគ្ 
គួ្រឲ្យរសឡាញ់ គួ្រឲ្យតាងំទុក្ក្នុងេឫទយ័ ជាសដំអីនក្រកុ្ង ធងំ
ជាទីរសឡាញ់ថ្នជនសរេើន ជាទីសពញេិតតថ្នជនសរេើន ។  

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ 
១ យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិន-
ទិពវ ១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋាន
សួគ៌្សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិ- 
លក្ខណៈធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នអណាតោត្ែវង ១ ម្នសូរ-
សពទសំេឡងរោងរកេៅ    ដូចោសំេឡងរពហម       ោលេបើ 
បេញ្ចញវាចោន់ឮពីេោះ ដូចោសំេឡងសត្វករវិក  ១។  

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី គ្ឺ 
នឹងបនជាអនក្មានវ្ហចាគួ្រឲ្យអនក្ផងក្កន់តាម គ្ ឺ ពួក្រព្វេមណ៍ 
គ្េបត ី អនក្និគ្ម អនក្ជនបទ ពួក្សសមៀន ពួក្មហាមារត ពួក្
សសនាមានអងគ ៤ (មានសសនាដរំជីាសដើម) អនក្រក្ាធវ រ អាមាតយ  

បរស័ិទ សសតេេណុំះ អនក្មានសោគ្សមបតតិនិងរពះរាជកុ្មារ បតង
ក្កន់តាមព្វក្យរបស់រពះតថាគ្តសនាះ  ក្កលសបើសៅជាសសតេនឹងបន
របស់សនះឯង ។ សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹង



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

បនរតាស់ជាអរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្ឺក្សិលស
សបើក្សេញសេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹង
បនរបស់អវី គ្ឺនឹងបនជាអនក្មានវ្ហចា គួ្រឲ្យក្កន់តាម គ្ពួឺក្ភិក្ខុ  
ភកិ្ខុ នី ឧបសក្ ឧបសិក្ក សទវតា មនុសស អសុរ នាគ្ គ្នធពវ ក្កល
សបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 

  
 

បុពវកមមទ្ី ១៩ របស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន ភពពីមុន លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន ជាអនក្  
លះបង់នូវសមផបបោបៈ (ព្វក្យសរាយរាយ) សវៀររសឡះសេើយចាក្
សមផបបោបៈ ជាអនក្សព្វលតាមក្កលគួ្រ សព្វលបតព្វក្យពិត សព្វល
ព្វក្យរបក្បសដាយសេតុ សព្វលព្វក្យរបក្បសដាយផល  សព្វលព្វក្យ
ទូនាម ន សព្វលព្វក្យបដលគួ្រឲ្យអនក្ផង ដមាល់ទុក្ក្នុងេឫទយ័ ជា
ព្វក្យរបក្បសដាយសរគ្ឿងអាង មានទីបផុំត របក្បសដាយរបសយាជន៍   
រតូវតាមក្កល ។ 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
. រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 

សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ ១ 
រសទិពវ  ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្សនាះ 
មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈសនះ  
គឺោអនកម្នចង្កោម្នសណាឋោនដូចោចង្កោៃនោជសីហ៍ ។   

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ៧ របក្ករ  ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
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ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដី 
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី គ្ឺ 
នឹងបនជាអនក្បដលមនុសសជាសឹក្សរតូវបចាច មិតតនីមួយ  មិនអាេ
ក្មាច ត់បង់បនសឡើយ ក្កលសបើសៅជាសសតេនឹងបនរបស់សនះឯង។ 
សបើរពះតថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជា
អរេនតសមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្ឺក្សិលសសបើក្សេញ
សេើយ, ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី 
គ្ឺនឹងបនជាអនក្បដលសរតូវបចាច មិតតខ្ងក្នុង ឬខ្ងសរត គ្រឺាគ្ៈក្តី 
សធសៈក្ត ីសមាេៈក្ត ីសមណៈក្ត ីរព្វេមណ៍ក្ត ីសទវតាក្ត ីមារក្ត ីរពេម
ក្ត ី ឬអនក្ណ្ឌមួយក្នុងសោក្ មិនអាេសធវើរពះតថាគ្តឲ្យោល ត(ចាក្
គុ្ណ ឬទី)បនសឡើយ ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ 
នឹងបននូវរបស់សនះឯង ។ 
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បុពវកមមទ្ី ២០ របស់រពះពុទ្ធ  ខាងកុសល 
ម្ធោលភិកខុទ្ំងឡាយ ក្កលតថាគ្ត (អារស័យ)នូវជាតិពី  

មុន   ភពពីមុន   លសំៅពីមុន សក្ើតជាមនុសសក្នុងក្កលពីមុន បនលះ
បង់នូវមិចាឆ ជវីៈ(ក្ករេិញ្ចឹ មជវីតិែុស) េិញ្ចឹ មជវីតិសដាយសមាម អាជវីៈ 
(ក្ករេិញ្ចឹ មជវីតិរតូវ) ជាអនក្បនសវៀរចាក្ក្ករបសញ្ជឆ ត ឬបនលំ សដាយ
ជញ្ជឹ ង បសញ្ជឆ តសដាយមាស បសញ្ជឆ តសដាយរង្គវ ល់រង្គវ ស់ បងខុស
បោំន់ បសញ្ជឆ តសបក្របសនឹងបនលំ សដាយរបស់បលម សវៀរចាក្ក្រិយិា 
ក្កត់នូវអវយវៈ មានថ្ដជាសដើម សមាល ប់ េង សធវើមនុសសឲ្យវសងវងផលូ វ 
បលន់ ក្បំេងយក្រទពយ ។ 

 

ផលែដលរពះអងគទ្ទ្ួលបានមកវិញគឺ៖ 
 . រពះត្ថាគត្េន្ះ លុះបបក្ធាល យរាងក្កយខ្ងមុែអពីំ 
សសេក្តីសាល ប់ ក៏្បនសៅសក្ើតក្នុងសុគ្តសួិគ៌្សទវសោក្ សរព្វះកុ្សល
ក្មម បដលតថាគ្តបនសធវើ សនស ំ បណតុ ះបណ្ឌត ល ឲ្យធទូំោយសនាះ 
ឯង។ រពះតថាគ្តសនាះ បតងរគ្បសងាត់សទវតាឯសទៀតក្នុងឋានសួគ៌្
សនាះ សដាយសេតុ ១០ របក្ករគ្ ឺអាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ ១ សុែទិពវ ១ 
យសទិពវ ១ ោពជាធដ៏ំជាទិពវ ១ រូបទិពវ ១ សសមលងទិពវ ១ ក្លិនទិពវ 
១ រសទិពវ ១ សមផ័សសទិពវ ១ ។ លុះរពះតថាគ្តេយុតចាក្ឋានសួគ៌្
សនាះ មក្ក្កន់អតតោពជាមនុសសសនះ ក៏្បននូវមហាបុរសិលក្ខណៈ
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ធងំពីរសនះ គឺោអនកម្នេធមញជិត្សនិទ្ធលអ ១ ម្នចងកូម  
(ទ្ំង ៤)សស្អោត្ ១ ។   

រពះតថាគ្តសនាះ របក្បសដាយលក្ខណៈសនាះ សបើសៅរគ្ប់
សគ្េដាា ន នឹងបនជាសសតេេរក្ពតតិ    របក្បសដាយធម៌ ជាសសតេរទង់
ធម៌ មានជ័យជនំះ ផាយអណំ្ឌេរេូតដល់បផនដី បដលមាន
មហាសមុរទធងំ ៤ ព័ទធជុវំញិ នឹងដល់នូវ ោពជាអនក្មានជនបទ
ដ៏មាមួំនរបក្បសដាយរតន៍ធងំ ៧ របក្ករ ។  រតន៍ ៧ របក្កររបស់
សសតេេរក្ពតតសិនាះ គ្ឺេក្ារតន៍ ១  េតថរិតន៍ ១ អសសរតន៍ ១ មណិ-
រតន៍ ១ ឥតថរីតន៍ ១ គ្េបតរិតន៍ ១ បរនិាយក្រតន៍ ១ រួមជា ៧ 
របក្ករ ។  រពះរាជបុរតរបស់សសតេេរក្ពតតសិនាះ ក៏្មានេនួំនសរេើន
ព្វន់ សរេើនបតជាអនក្សក្លៀវក្កល  មានរូបសណ្ឌា នជាអនក្អង់អាេ អាេ
ញាញីំនូវសសនារបស់សសតេឯសទៀតបន  ។ សសតេេរក្ពតតិសនាះ របប់
របមរគ្ប់រគ្ងបផនដសីនះ បដលមានសាគ្រជាទីបផុំត ឲ្យជាបផនដី
ឥតមានសគ្នល ឥតមាននិមិតត ឥតមានបនាល គ្សឺចារសឡើយ ជាបផនដ ី
សតុក្សតមភ មាមួំន សក្សមក្ានត ឥតមានឧបរទព ឥតមានទីពួនរបស់
សចារ សដាយធម៌សសមើ គ្សីឺល ៥ មនិបេ់ពឹងអាជាញ  មនិបេ់ពឹងសរគ្ឿង
សន្រសាត វុធសឡើយ ក្កលសបើបនជាសសតេសេើយ សតើនឹងបនរបស់អវី គ្ឺ 
នឹងបនជាអនក្មានបរវិ្ហរសាអ តបត ឯបរវិ្ហរសាអ តបតរបស់សសតេ 
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េរក្ពតតិសនាះ គ្ពួឺក្រព្វេមណ៍ គ្េបត ីអនក្និគ្ម អនក្ជនបទ ពួក្
សសមៀន ពួក្មហាមារត ពួក្សសនាមានអងគ ៤ (មានសសនាដរំជីាសដើម) 
អនក្រក្ាធវ រ អាមាតយ  បរស័ិទ  សសតេេណុំះ  អនក្មានសោគ្សមបតតិនឹង
រពះរាជកុ្មារ ក្កលសបើសៅជាសសតេនឹងបនរបស់សនះឯង។ សបើរពះ
តថាគ្តសេញចាក្សគ្េដាា នសៅបួស នឹងបនរតាស់ជាអរេនត
សមាម សមពុទធក្នុងសោក្ មានដមបូល គ្ឺក្ិសលសសបើក្សេញសេើយ,
ក្កលសបើរពះតថាគ្ត បនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបនរបស់អវី គ្ឺនឹង
បនជាអនក្មានបរវិ្ហរសាអ តបត ឯបរវិ្ហរសាអ តបតរបស់តថាគ្ត
សនាះ គ្ពួឺក្ភិក្ខុ  ភិក្ខុ នី ឧបសក្ ឧបសិក្ក សទវតា មនុសស អសុរ 
នាគ្ គ្នធពវ ក្កលសបើរពះតថាគ្តបនរតាស់ជារពះពុទធ នឹងបននូវ
របស់សនះឯង ។ 

ឥទ្មេវា ច ភគវា ។ អត្តេន្ េត្ ភិកខូ ភគវេោ 
ភាសិត្ំ អភិននទុនតិ ។ 

លុះរពះមានរពះោគ្ បនសបមតងលក្ខណសូរតសនះេប់
សេើយ  ។  ពួក្ភិក្ខុធងំសនាះ  ក៏្មានសសេក្តីសពញេិតត សរតក្អរ 
េសំព្វះោសិតរបស់រពះមានរពះោគ្ ។ 
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 .មា៉ងសទៀត រពះមានរពះោគ្ សរតបតអពីំរទង់មាននូវ
រពះមហាបុរសិលក្ខណៈ ៣២ របក្ករ ដ៏លអលអះវសិសសវសិាល
សលើសអស់មនុសស សទវតា មារ រពេម បដលតាក់្បតងសឡើងសដាយ
បុញ្ដក្មម គ្ឺជាបុណយ ជាកុ្សល ជាសសេក្តីលអ បដលរទង់ធាល ប់បន
បសំពញមក្ ដូេបនសរៀបរាប់មក្ខ្ងសលើសនះសេើយ រទង់មាននូវ
រពះអនុពយញ្ជជ នៈ  ៨០  សទៀត បដលបបងលំអិតសេញអពីំរពះមហា-
បុរសិលក្ខណៈ ៣២ របក្ករ បដលមានសសេក្តីដូេខ្ងសរក្កមសនះ ។ 

 

  
 



 

 

 

 
 

បូោ បុគគលែដលគួរបូោ ោមងគលដ៏ឧត្តម ។ 
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អនុពយញ្ជនៈ ៨០ របោរគឺ  ១-រមាមរពះេសត និងរមាមរពះបទសលឿង 
 ២-រមាមរពះេសត និងរពះបទសែៀវ 
 ៣-រមាមរពះេសត និងរមាមរពះបទមូល 
 ៤-រពះនខ្ធងំ ២០ មានពណ៌រក្េម 
 ៥-រពះែនាសនាះ មានពណ៌រសោងរលីប 
 ៦-ក្-រពះេសត និងរពះបទរតួតសៅក្នុងមសំៈ(សាេ់) 
 ៧-រពះនខ្ធងំ ២០ ង សឡើងសលើ 
 ៨-រពះបទធងំគូ្សសមើគ្នន  
 ៩-រពះអាក្ករៈដសំណើ រលអ ដូេជាដសំណើ រថ្នកុ្ញ្ជ រជាតិ 
 ១០-រពះដសំណើ រលអ ដូេជាដសំណើ រថ្នេងស 
 ១១-រពះដសំណើ រលអ ដូេជាដសំណើ រថ្នរាជសីេ៍ 
 ១២-រពះដសំណើ រលអ ដូេជាដសំណើ រថ្នសគ្នឧសភរាជ 
 ១៣-ក្កលរទង់ឈរ និងយាងសៅសនាះ រទង់សលើក្រពះបទ 
ខ្ងសាត ំ្ នសៅមុន 
 ១៤-រពះជានុមណា ល(ជងគង់) មូលលអបរបូិរណ៌ 

១៥-មានបុរសិពយញ្ជជ នៈបរបូិរណ៌ គ្ឺមិនមានក្ិរយិាមារ-
យារសសដៀងនឹងរសីសទ 
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 ១៦-រពះនាភិ(ផចិត)មិនែូង ផត សេើយមូលលអ 
 ១៧-រពះឧទរ(សព្វះ) មានសណ្ឌា នសរៅ 
 ១៨-រពះឧទរមានសាន មសមច វលិជាទក្ខិណ្ឌវដត 
 ១៩-រពះឧរូ(សលល )ធងំគូ្មូលលអ 
 ២០-រពះេសតធងំគូ្លអ 
 ២១-រពះអង្គគ វយវៈធតូំេធងំពួងមានេបំណក្ដ៏លអ 
 ២២-រពះមសំៈបដលគួ្ររក្កស់ក៏្រក្កស 
 ២៣-រពះមសំៈមិនរជួញរជីវ 
 ២៤-រពះសររីៈក្កយធងំអស់ របសចាក្អាេម៍រុយ និង ព
រជុយ 
 ២៥-រពះក្កយលអបរសុិទធ សមគ្នន សដាយលំដាប់ ធងំខ្ង
សលើ ធងំខ្ងសរក្កម 
 ២៦-រពះក្កយលអបរសុិទធ ធងំអស់របសចាក្មនទិល 
 ២៧-មានក្មាល ងំសរេើន 
 ២៨-មានរពះនាសិក្(រេមុះែពស់) 
 ២៩-សណ្ឌា នរពះនាសិក្លអ 
 ៣០-បបូររព សាខ្ងសរក្កម មិនបនេូលសេញជាងគ្នន  
រតឹមសសមើគ្នន លអ 
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 ៣១-រពះទនតបរសុិទធរបសចាក្មនទិល 
 ៣២-រពះទនត-ស ដូេសមបុណ៌ស័ងខ 
 ៣៣-រពះទនតរលីងសាអ ត មិនគ្រគ្នត 
 ៣៤-រពះឥន្រនទីយ៍ធងំ ៥ លអបរសុិទធ 
 ៣៥-រពះេងាូមធងំ ៤ មូលបរបូិរណ៌ 
 ៣៦-វង់រពះភ័ន្រក្ត មានសណ្ឌា នបវងសមលអ 
 ៣៧-រពះរបងគ(ថាព ល់)ធងំគូ្ភលឺថាល លអសសមើគ្នន  
 ៣៨-អញ្ជជ ញរពះេសត មានសាន មសរៅ 
 ៣៩-អញ្ជច ញរពះេសតមានសាន មរតង់ 
 ៤០-អញ្ជច ញរពះេសតមានសាន មរក្េមរុងសរឿង 
 ៤១-អញ្ជច ញរពះេសត មានសាន មបវង 
 ៤២-រសមីរពះក្កយ ោស(ភលឺ)ជាបរមិណា ល 
 ៤៣-រពះរបងគ(ថាព ល់)ធងំគូ្សពញក្ពំង់បណនបរបូិណ៌ 
 ៤៤-រតបក្រពះសនរតទូោយបវងលអសមគ្នន  
 ៤៥-រពះសនរតរបក្បសដាយរបសាទធងំ ៥ មាន-សជា
សដើម ថាល សាអ តបរសុិទធធងំអស់ 
 ៤៦-េុងសរថ្សរពះសោមាធងំឡាយ មិនមានសវៀេេុង 
 ៤៧-រពះជិវ្ហាមានសណ្ឌា នដ៏លអ 
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 ៤៨-រពះជីវ្ហា ទន់ មិនរងឹ 
 ៤៩-រពះថនៈ(សដាះ)ធងំគូ្មានសណ្ឌា នបវង ដូេជារតបក្
មទុមជាតិ 
 ៥០-រងវង់រពះ-ក្មានសណ្ឌា នមូល-ក្ 
 ៥១-រសបៀបសរថ្សធងំពួងសលូតលអ មិនបនរជួញរជីវ 
 ៥២-ជួរសរថ្សធងំឡាយរតួតសៅក្នុងរពះមសំៈធងំអស់ 
 ៥៣-រពះសិរមានសណ្ឌា នដ៏លអ 
 ៥៤-បរមិណា លរពះនោដៈ(ថាង ស)ទូោយបវងលមមសមគ្នន  
 ៥៥-រពះនោដា មានសណ្ឌា នដ៏លអ 
 ៥៦-រពះភមូ(េិសញ្ចើ ម)មានសណ្ឌា នដ៏លអ ដូេដងធនូ ដ៏សក្កង 
 ៥៧-រពះសោមារតង់រពះភមូ មានសរថ្សដ៏លអិត 
 ៥៨-សរថ្សរពះសោមារតង់រពះភមូ ដុះសឡើងសេើយដួល
រាបសៅសដាយលំដាប់ 
 ៥៩-រពះភមូសនាះធ  ំ
 ៦០-រពះភមូសនាះបវងផុតេុងរពះសនរត 
 ៦១-រពះនវវីណណលអិតឆ្ម រសពញរពះក្កយ 
 ៦២-រពះសររីៈក្កយរុងសរឿង សៅជាសិរ  ី
 ៦៣-រពះសររីៈក្កយមិនអប់សតេមងបតងភលឺថាល ជានិេច 
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 ៦៤-រពះសររីៈក្កយរសស់ថាល ដូេជាផ្កា បទុមជាតិ 
 ៦៥-រពះសររីៈក្កយមានសមផសសទន់ភលន់ 
 ៦៦-ក្លិនរពះសររីៈក្កយរក្អូនឈងុយ ដូេសុគ្នធជាតិ 
 ៦៧-រពះសោមាមានសរថ្សសសមើគ្នន លអិតឆ្ម រ 
 ៦៨-រពះសោមា មានសរថ្សលអិតឆ្ម រ 
 ៦៩-មានែយល់អសាសៈបសាសៈដ៏លអិត 
 ៧០-រពះ សាមានសណ្ឌា នលអ ដូេជាញញឹមញបញម 
 ៧១-ក្លិនរពះ សាដូេជាក្លិនផ្កា ឧបបល 
 ៧២-រពះសក្សាសមម រសោងរសិល 
 ៧៣-ក្លិនរពះសក្សារក្អូបឈងុយ 
 ៧៤-រពះសក្សាមានក្លិន ដូេជាផ្កា សក្កបល(ផ្កា ឈូក្) 
 ៧៥-រពះសក្សាមានសណ្ឌា នមូល 
 ៧៦-រពះសក្សាសមម សិនទធ 
 ៧៧-សរថ្សរពះសក្សាឆ្ម រលអិត 
 ៧៨-សរថ្សរពះសក្សាសលូត មិនរក្ញាញ់ 
 ៧៩-សរថ្សរពះសក្សាវលិជាទក្ខិណ្ឌវដត 
 ៨០-លអសដាយរពះរសមី ភលឺនលុះសលើរពះសិរ។ 

  



 

 

 

 
 

 

 

រពះបាទ្ៃនរពះសម្មោសមពុទ្ធ

 
 

ម្ន ខ្នងកង់ និងដុំ រពមទ្ំងោំ ១,០០០ ម្ន
ចេន្លោះេសមើោធោរគប់អេនលើ ។ 
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មា៉ងសទៀត សៅក្នុងមហាបុរលិក្ខណៈ  ៣២ របក្ករសនះ មាន 
លក្ខណៈមួយបដលបញ្ជជ ក់្ពីសាន មរពះបទ បដលមានក្ងេរក្ 
និង ក្ក ំ១,០០០ ដូេសសេក្តីក្នុងលក្ខណៈសូរតថា ៖ 

មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ មួយសទៀត  រតង់ថ្ផទរពះបទធងំគូ្ ខ្ង
សរក្កយរបស់មហាបុរស មានរូបេរក្សក្ើតសឡើង របក្បសដាយែនងក្ង់
នឹងដុ ំរពមធងំក្ក ំ១,០០០ មានេសនាល ះសសមើគ្នន រគ្ប់អសនលើ ។ មាន លភិក្ខុ
ធងំឡាយ រតង់ថ្ផទរពះបទធងំគូ្ ខ្ងសរក្កយរបស់មហាបុរស មាន
រូបេរក្សក្ើតសឡើង របក្បសដាយែនងក្ង់នឹងដុ ំ រពមធងំក្ក ំ ១០០០ 
មានេសនាល ះសសមើគ្នន រគ្ប់អសនលើ  សដាយសេតុណ្ឌ ។ មាន លភកិ្ខុធងំឡាយ
ពសេតុសនះឯង ជាមហាបុរសិលក្ខណៈរបស់មហាបុរស ។ 

ក្នុងរពះសូរតខ្ងសដើមមនិបនសព្វលដល់រូបសញ្ដលក្ខណៈ 
ក្នុងសាន មរពះបទ សៅថា មងគល ។ បតសៅក្នុងរពះសូរតដបទ មាន
ក្ករសព្វលដល់មងគលទុក្សរេើនរបក្ករ ។ សដាយបឡក្សៅក្នុងគ្មពីរ      
អដាក្ថា របស់អនាគ្តវងស បដលរេនាក្នុងពុទធសតវតសរទី៍ ១០ ក្នុង
រជជសម័យ រពះបទធាតុសសន និងជនិាលង្គា រដកី្ក បដលរេនាក្នុង
ពុទធសតវតសរទី៍ ១៧  សព្វលដល់មងគល ១០៨ របក្ករ ។  មងគល ១០៨ 

សនះ សក្ើតសឡើងសដាយបុញ្ដក្មម បដលជាបុណយបរមរីបស់រពះអងគ  
បដលបនសក្ើតសឡើងរតង់រពះបទរបស់ធងំគូ្របស់រទង់ ។ 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

មងគល ១០៨ របោរគឺ៖ 
១-រូបលំបពង 

 ២-រូបផទះក្ពូំល 
 ៣-រូបផ្កា េនធូ  
 ៤-រូបសវតថិក្ៈ គ្ឺរូបសាន មក្កក្បទធញសៅមុមខ្ងសាត  ំ
 ៥-រូបផ្កា សឈើរក្ងសលើសីសៈ 
 ៦-រូបថាសដាក់្សរគ្ឿងសំបណន 
 ៧-រូបតាងំមាស 
 ៨-រូបក្សងវរដរំ  ី
 ៩-រូបរបសាទ 
 ១០-រូបសសរបសង្គគ ល 
 ១១-រូបសសវតនរត 
 ១២-រូបរពះែ័ន 
 ១៣-រូបផលិតសលឹក្សតាន ត 
 ១៤-រូបផលិតក្នទុយសក្កង ក្ 
 ១៥-រូបក្ាំង 
 ១៦-រូបបរត 
 ១៧-រូបបក្វមណី 



                           អ្ិបាយ  បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ                         
 

 

 ១៨-រូបភួងផ្កា មលះិ 
 ១៩-រូបរពលឹតសែៀវ 
 ២០-រូបរពលឹតរក្េម 
 ២១-រូបរពលឹតស 
 ២២-រូបផ្កា ឈូក្រក្េម 
 ២៣-រូបផ្កា ឈូក្ស 
 ២៤-រូបឆ្ន ងំដាក់្ទឹក្សពញ 
 ២៥-រូបថាសដាក់្ទឹក្សពញ 
 ២៦-រូបមហាសមុរទ 
 ២៧-រូបភនេំរក្វ្ហឡ 
 ២៨-រូបភនសំេមព្វនត តាងំសៅក្នុងជមពូទវីប 
 ២៩-រូបភនសិំសនរុ 
 ៣០-រូបរពះអាទិតយ 
 ៣១-រូបរពះេ័នទ 
 ៣២-រូបផ្កា យនក្ខតតឫក្ស 
 ៣៣-រូបជមពូទវីប 
 ៣៤-រូបបុពវវសិទេទវីប 
 ៣៥-រូបអបសគ្នយានទវីប 
 ៣៦-រូបឧតតរកុ្រុទវីប 
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 ៣៧-រូបរពះសៅេរក្ពតតិ និងរូបបរវិ្ហរ 
 ៣៨-រូបសងខ័សវលិសៅខ្ងសាត  ំ
 ៣៩-រូបរតីមាសមួយគូ្ 
 ៤០-រូបក្ងេរក្ 
 ៤១-រូបសទឹងធ ំទី ១ 
 ៤២-រូបសទឹងធ ំទី ២ 
 ៤៣-រូបសទឹងធ ំទី ៣ 
 ៤៤-រូបសទឹងធ ំទី ៤ 
 ៤៥-រូបសទឹងធ ំទី ៥ 
 ៤៦-រូបសទឹងធ ំទី ៦ 
 ៤៧-រូបសទឹងធ ំទី ៧ 
 ៤៨-រូបភនយុំគ្នធរ 
 ៤៩-រូបភនឥំសនធរៈ 
 ៥០-រូបភនកំ្រវកិ្ 
 ៥១-រូបភនសុំទសសនៈ 
 ៥២-រូបភនសំនមិនធរៈ 
 ៥៣-រូបភនវំនិតក្ៈ 
 ៥៤-រូបភនអំសសក្ណណៈ 
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 ៥៥-រូបរសះអសនាតតតៈ 
 ៥៦-រូបរសះក្ណណមុណា ៈ 
 ៥៧-រូបរសះរថក្ករៈ 
 ៥៨-រូបរសះននទនតៈ 
 ៥៩-រូបរសះកុ្ណ្ឌលៈ 
 ៦០-រូបរសះមណ្ឌា ក្ិនី 
 ៦១-រូបរសះសីេបបបតៈ 
 ៦២-រូបសសតេរគ្ុឌ 
 ៦៣-រូបរក្សពើ 
 ៦៤-រូបរតនបលល័ងា 
 ៦៥-រូបទង់ជ័យ 
 ៦៦-រូបទង់សំពត់ 
 ៦៧-រូបវេ៍បក្វ (បរគ្បសនង) 
 ៦៨-រូបភនបំក្ោស 
 ៦៩-រូបសសតេរាជសីេ៍ 
 ៧០-រូបសសតេខ្ល ធ ំ
 ៧១-រូបសសតេសសះវោេក្ៈ 
 ៧២-រូបសសតេដរំឧីសបសថ 
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 ៧៣-រូបសសតេនាគ្វ្ហសុក្ី 
 ៧៤-រូបសសតេេងស 
 ៧៥-រូបសសតេសគ្នឧសភ 
 ៧៦-រូបសសតេដរំឯីរាវណ័ 
 ៧៧-រូបមក្រមាស(ដូេនាគ្ បតមានសជើង) 
 ៧៨-រូបសំសៅមាសមុែបួន 
 ៧៩-រូបសមសគ្នសដាះ 
 ៨០-រូបក្ិននរ 
 ៨១-រូបក្ិននរ ី
 ៨២-រូបសតវក្រវកិ្ 
 ៨៣-រូបសសតេសក្កង ក្ 
 ៨៤-រូបសសតេសរក្ៀល 
 ៨៥-រូបសសតេសតវចារក្ព្វត 
 ៨៦-រូបសសតេសតវរពេីត (សតវជីវញ្ជី វ) 
 ៨៧-រូបសាថ នសួគ្៌ជាន់ចាតុមមហារាជិក្ក 
 ៨៨-រូបសាថ នសួគ្៌ជាន់តាវតិតងស 
 ៨៩-រូបសាថ នសួគ្៌ជាន់យាមា 
 ៩០-រូបសាថ នសួគ្៌ជាន់តុសិត 
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 ៩១-រូបសាថ នសួគ្៌ជាន់និមាម នរតី 
 ៩២-រូបសាថ នសួគ៌្ជាន់បរនិិមិតតវសវតី 
 ៩៣-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់បរសិជាជ  
 ៩៤-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់បុសរាេិតា 
 ៩៥-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់មហារពហាម  
 ៩៦-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់បរតិាត ក្ក 
 ៩៧-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អបបមាណ្ឌោ 
 ៩៨-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អាភសសរា 
 ៩៩-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់បរតិតសុោ 
 ១០០-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អបបមាណសុោ 
 ១០១-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់សុភក្ិណ្ឌ 
 ១០២-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់សវេបផោ 
 ១០៣-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អសញ្ដសតត 
 ១០៤-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អវហិា 
 ១០៥-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អតបា 
 ១០៦-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់សុទសា 
 ១០៧-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់សុទសស ី
 ១០៨-រូបសាថ នរពេមសោក្ជាន់អក្និដា ។ 



                   បុពវក្មមរបស់រពោះពុទធ    

 

 

រពះពុទ្ធគុណ 

ឯវំ អចិនតិយា ពុទ្ទោ  ពុទ្ធធម្មោ អចិនតិយា   

អចិនតិេយសុ បសន្ធោនំ  វិបាេោ េោត្ិ អចិនតិេយា។  

រពះពុទធធងំឡាយ គ្ឺជាអេិនតិយបុគ្គល (បុគ្គលបដលមិន
អាេគ្ិតដល់)  រពះធម៌ធងំឡាយ  គ្ឺជាអេិនតិយធម៌  បុគ្គលបដល
មានសសេក្តីរជះថាល េសំព្វះបុគ្គលបដលជាអេិនតិយៈ  ផលរបមងបន
មក្ជាអេិនតិយៈផលបដរ ។ (បិដក្សលែ ៧២ ទំព័រ ១៥) 
 

ចប់ បុពវកមមរបស់រពះពុទ្ធ  
 

  
 
 
 

 
   



              រមពី រឧបក្ណ៍្ក្នុងការររៀបររៀងរសៀវរៅរនោះ                     
 

 

  
គមពីរជាឧបករណ៍កនុងោរន្រៀបន្រៀងន្សៀវន្ៅន្នេះ 

-រមពីររពោះហរតបិដក្របស់ពុទធសាសនបណ្ឌិ ត ព.ស. ២៤៩៩ 

មានរលខ ១៦, ៥៨, ៧៤, ៥២, ៤០, ១៩, ៦៩, ៧២, ។ 

-រមពីរអដឋក្ថ្លពនយល់រសេក្តីហនរពោះហរតបិដក្ ព.ស. ២៥២២
មានរលខ ៥៨, ៧០, ៤០,។ 

-រមពីរនានា្មមសងគៃៈ  
-សាន មរពោះបាទហនរពោះពុទធ រោក្ររ ូវា៉ែន់ ចាន់សាងរ ៉ែន ព.ស. ២៥៥៥ 

-វេនានុរក្ម សរមតេរពោះសងឃរាជ ជួន ណាត ព.ស. ២៥១១ 

-រពមទំង ក្សារមួយេំនួនរទៀត។ 

 

  
 
 
 
 



            នាមសបបុរសជនេូលរួម្មមទន    

 

 

 - ឧ.ស រខៀវ កូ្ឡា ឧ.សិ រលខង រលៀងៃួរ ................ >>>> ២     ៛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


