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ពាក្យប្រារព្ធ 
3 

 ស ៀវសៅ សាររីកិធាតុបូជានិសំសសា អានិ ង្សននការបូជា 
ព្រះសាររីកិធាតុសនះ ខ្ុ ុំព្រះករុណា ខ្ុ ុំបាទ សរៀបសរៀង្ស ើង្ សោយ 
យល់ស ើញថា ៖ 

ម្យ៉ាង្ គសឺ ើម្បបីាន ព្បសគន និង្ចែកជូនជាធម្មទាន សៅ
កនុង្ឱកា ននរិធបុីណ្យសវរនូវបុ បុកថ្ម ី ព្រះសែតយិថ្ម ី ជាស ើម្ 
ថាា យែុំស ះព្រះ ម្មម  ម្ពុទធ ច លនឹង្ព្បព្រឹតតសៅសៅនថ្ៃ អាទិតយ 
១៥ សោែ ចខ វសិាខ ឆ្ន ុំ ម្ចម្  បត ័ក រុទធ កោជ ២៥៥៩ ព្តូវ
នឹង្នថ្ៃទី ១៧ ចខ ឧ ភា ឆ្ន ុំ ២០១៥ ឋតិសៅនាសគហោា ន
រប ់ឧបា ក ដ ៀប ដេន ឧបា ិកា គឹម រយី៉ា  កនុង្សខតត 
ព្រះ ីហនុ ។ 

ម្យ៉ាង្សទៀត កាលច លរុទធបរ ័ិទ បានអាននូវស ៀវសៅ 
សនះសហើយ គង់្នឹង្សកើតនូវស ែកតពី្ជះថាា  ែុំស ះោល់ កម្មភារ 
ននការសោររ ការបសព្ម្ើ និង្ការបូជាព្រះសាររីកិធាតុ រប ់ 
រុទធបរ ័ិទ កនុង្ ម័្យមុ្នៗច លបានសធាើ សហើយទីបុំផុត អ្នក 
ទា ុំង្អ្ ់សនាះ  ុទធចតបាន សព្ម្ែជាព្រះអ្រហនត...។  

ប៉ាុចនតសោយសរលសវលា ននការសរៀបែុំ ស ើម្បសីបាះរុម្ព 
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ស ៀវសៅសនាះ សកៀកកិតជតិនថ្ៃច លព្តូវព្បាររធរិធបុីណ្យសរក 
សទើបម្និអាែចែកជូនតាម្កាលកុំណ្ត់ ។ ឥ ូវបាន សព្ម្ែ
សហើយទាន!  ូម្និម្នត និង្ ូម្អ្ស ជ្ើញរកីោយកនុង្ការអាន 
ស ើម្បបីានបុណ្យ និង្បានបញ្ញា ជាស ើម្ែុះ !  បុណ្យឯណា
ច លខ្ុ ុំព្រះករុណា ខ្ុ ុំបាទ បានជាវនូវបុ បុកថ្ម ី ព្រះសែតយិថ្មី 
ជាស ើម្ ថាា យែុំស ះព្រះ ម្មម  ម្ពុទធ និង្ការសរៀបសរៀង្ស ៀវសៅ 
ចែកជាធម្មទានសនះផង្ ខ្ុ ុំព្រះករុណា ខ្ុ ុំបាទ  ូម្ព្បសគន និង្
 ូម្សោររជូននូវបុណ្យកុ លសនះ  ល់រុទធបរ ័ិទច លបាន
អាននូវស ៀវសៅសនះទា ុំង្អ្ ់  ូម្ឲ្យបាននូវែុំចណ្កបុណ្យ
ស មើៗោន   ូម្អ្នុសម្មទនា !  ូម្បុណ្យសនះ បានជាឧបនិ សយ័ 
ននការរួែផុតចាកទុកខ  ល់ព្រះនិ ា នកុុំបីអាក់ខានស ើយ  ូម្
អ្នុសម្មទនា !  ូម្អ្នុសម្មទនាបុណ្យ !...។ 

 
នថ្ៃ ១៤ សោែ ចខ សជ ា ឆ្ន ុំ ម្ចម្ រុទធ កោជ ២៥៥៩ 

ខ្ុ ុំព្រះករុណា ខ្ុ ុំបាទ ង ៉ាត សផុាន់ 
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សនលឹក្ប្រាបម់ាតកិារ 
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ដរឿ ដប្របតអនក្ដពាេតិោះដ ៀេ 
ការបូជាប្រព្ោះសារ ីរកិ្ធាតុ 

(ប ិកសលខ៥៦ ទុំរ័រ៨៨ និង្អ្ ាកថា ) 
3 

 កាលព្រះម្មនព្រះភាគ ស តែព្ទង់្បរនិិ ា ន សៅែសនាា ះ
ស ើម្សាលព្រឹកសទា ុំង្គូកនុង្សាលវន័ ននរួកម្លាកសព្ត ច លជា 
ទីស ៀង្ែូលសៅកនុង្ព្កុង្កុ ិនាោ ( សព្កាយម្ក សទាណ្ព្ ហម- 
ណ៍្ ) នឹង្សធាើការចែកព្រះធាតុ ។ ព្រះបាទអ្ជាត តតុ  បានទទួល
ែុំចណ្កននព្រះធាតុែុំនួន២នា ិ បានកសាង្ព្រះ តូប ប្ុ្ះ
ព្រះបរម្សាររីកិធាតុរប ់ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធ សៅនាព្កុង្ោជព្គះឹ។  

 ួរថា  សតើសធាើយ៉ា ង្ណា ?  
ស ាើយថា គពឺ្រះោជា បាន ចង្ែតា ុំង្ចតអ្ុំរីព្កុង្កុ ិនាោ

រហូត ល់ព្កុង្ោជព្គឹះ កនុង្ែម្មៃ យផាូ វ២៥សយជន៍ ។ កនុង្ែសនាា ះ
ផាូ វសនាះ ព្ទង់្បានឲ្យឈប់រវាង្ផាូ វ៨ឧ ភៈ(ម្តង្ៗ) ស ើម្បឲី្យ
ម្ហាជនបានបូជា ព្គប់កចនាង្ច លបានឈប់សនាះ ។ សោយការ
នឹករលឹក ល់ព្រះរុទធគុណ្ សទើបសធើាការបូជា យ៉ា ង្ឱឡារកិ
គព្គឹកគសព្គង្ឲ្យព្បព្រឹតតសៅ រហូត៧ឆ្ន ុំ ៧ចខ ៧នថ្ៃ ។ រួក
ម្នុ សកនុង្ទីសនាះ ោប់ព្បម្មណ្ម្ិនបាន នា ុំោន សធាើែិតតឲ្យព្ជះថាា  
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កនុង្ព្រះបរម្សាររីកិធាតុ  សព្កាយរីសាា ប់  បានែូលសៅសកើតកនុង្ 
ឋាន ួគ៌ សោយអ្ុំណាែននការបូជាែុំស ះព្រះសាររីកិធាតុ ។ 
ែុំចណ្ករួកជនច លជាម្ចិាា ទិ ធ ិ ម្មនែតិតវបិលាា   សព្ ះជា
បុគគលម្និម្មន ទាធ  សោយការយល់ខុ រប ់ខាួន បាននា ុំោន
តះិស ៀលថា តា ុំង្ចតអ្ុំរីព្រះ ម្ណ្សោតម្បរនិិ ា នសៅ រួក
សយើង្រវល់ចតសលង្នូវសព្គឿង្ព្បគុំ ការងាររប ់រួកសយើង្វនិា 
អ្ ់សហើយ ក៏ម្មនែិតតព្បទូ ោ៉ាយសកើតស ើង្  ូម្បកីនុង្វតថុ ច ល
គួរឲ្យសកើតស ែកតពី្ជះថាា  ចបរជាតះិស ៀល រួកជនម្មនព្បម្មណ្ 
៨៦០០០នាក់ កនុង្ទីសនាះ បានសៅសកើតកនុង្អ្បាយភូម្ិ (សោយ
ការតះិស ៀលព្រះបរម្ធាតុ ) ។ (កនុង្កាលសនាះ ម្មន ) ភរយិ កូន
ព្ ី និង្កូនព្បសារព្ ីរប ់កុ ុម្ពកិៈម្មន ក់ ច លបរបូិណ៌្សោយ
ព្ទរយ ម្បតិតកនុង្ព្កុង្ោជព្គះឹសនាះឯង្ ម្មនែតិតព្ជះថាា  នា ុំោន គិត
ថា រួកសយើង្នឹង្សធាើការបូជាព្រះធាតុ សទើបកាន់យកនូវ កាា រៈ
ទា ុំង្ឡាយ ម្មនផ្កា កព្ម្ង្ និង្សព្គឿង្ព្កអូ្បជាស ើម្ ព្បុង្ស ើម្ប ី
នឹង្សៅកាន់ទីតម្ាល់ព្រះធាតុ ។ កុ ុម្ពិកៈសនាះគតិថា កឹ 
អដ្ឋិកានំ បជូននន ព្បសយជន៍អ្ាសីោយការបូជា អងឹ្ទា ុំង្ឡាយ
(សនាះ)  សទើបសជររួកស្រ តីទា ុំង្សនាះ សហើយស លតះិស ៀលែុំស ះ
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ការបូជាព្រះសាររីកិធាតុ ។ ចតស្រ តីទា ុំង្សនាះ ម្និបានសអ្ើសរើនិង្
 កយរប ់ោត់សទ ក៏នា ុំោន សៅកនុង្ទីសនាះ សធាើការបូជាព្រះសារ-ី 
រកិធាតុសហើយ សទើបព្ត ប់ម្កផទះ ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន ក៏សធាើម្រណ្- 
កាល សហើយសៅសកើតកនុង្សទវសលាក ។ ែុំចណ្កកុ ុម្ពិកៈសនាះ 
ព្តូវស ែកតីសព្កាធព្គប ង្ាត់ ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន សាា ប់សហើយ សៅ 
សកើតកនុង្រួកសព្បត សព្ ះបាបកម្មសនាះ ។ 

សព្កាយម្ក នថ្ៃមួ្យ ព្រះម្ហាក សបៈម្មនអាយុ បាន
 ចម្តង្នូវឥទាធ ភ ិងាខ រ(គ ឺចម្តង្បទ្ធិ) សោយព្បការច លរួក
ម្នុ សអាែស ើញសព្បតទា ុំង្សនាះ និង្សទវតាទា ុំង្សនាះបាន លុះ
សធាើយ៉ា ង្សនះសហើយ ក៏ឈរព្តង់្ទីលានព្រះសែតយិ  ួរសព្បត
អ្នកច លស លតះិស ៀលព្រះសាររីកិធាតុសនាះ សោយោថា
ទាុំង្សនះថា ៖ 

អ្នកឋតិសៅរធ ៏អាកា  ម្មនកានិអាព្កក់ អុយផាយសៅ 
ឯរួក ង្ាូ វក៏នា ុំោន រុក ីុម្មត់រប ់អ្នកច លម្មនកានិ អុយ សតើ 
អ្នកបានសធាើអ្ុំសរើអ្ាកីនុង្កាលមុ្ន ?  

សព្ ះការផាយសៅននកានិ អុយ និង្ម្មត់ច ល ង្ាូវរុក 
 ីុសនាះ (បានជារួក តា ច លព្បព្រឹតតសៅតាម្កម្ម ) កាន់យក 
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សព្គឿង្ ព្សាត  ម្កវះ(ម្មត់ ុំសៅ)សរឿយៗ សហើយសព្សាែសោយ 
ទឹកខារ(ទឹកព្កុត) ចថ្ម្សទៀត ។ 

អ្ុំសរើអាព្កក់អ្ា ី ច លអ្នកបានសធាើសោយកាយ វាចា ែតិត ? 
សព្ ះវបិាកននកម្មអ្ា ី អ្នកសទើបបានទទួលស ែកតទុីកខយ៉ា ង្សនះ ? 
សព្បតសនាះ ក៏បានទូលព្បាប់ ល់សលាកថា ៖ 

បរិព្តសលាកអ្នកនិរទុកខ (កាលមុ្ន)  ខ្ុ ុំជាឥ សរៈ សលើ 
ព្ទរយ និង្ព្ ូវអ្ង្ារសព្ែើនណា ់ សៅកនុង្ព្កុង្ោជព្គះឹ ច លគួរ
រកីោយ ម្មនភនុំសឡាម្រទ័ធជុ ុំវញិ ។  
 (កាលរីជាតមុិ្ន) ព្ ីសនះជាភរយិរប ់ខ្ុ ុំ ព្ ីសនះជាកូន 
ព្ ីរប ់ខ្ុ ុំ ព្ ីសនះជាកូនព្បសាររប ់ខ្ុ ុំ ខ្ុ ុំបានហាម្់ពត់រួក 
សគ ច លនា ុំោន កាន់យកកព្ម្ង្ផ្កា  ផ្កា ឧបបល និង្សព្គឿង្លាប 
ព្ លាបច លម្មនតនម្ា សៅកាន់ព្រះ តូប(ស ើម្បបូីជាព្រះធាតុ) 
បាបកម្មសនាះ គខឺ្ុ ុំបានសធាើទុកសហើយ ។ 
 រួកខ្ុ ុំម្មនែុំនួន៨៦០០០នាក់ បានទទួលទុកខសវទនា 
ែុំស ះខាួន ច លបានតះិស ៀលនូវការបូជាព្រះ តូបសហើយ សទើប
ស ះសៅកនុង្សព្បតវ ័ិយ ច ល ូែជានរក សព្ ះម្មនការលុំបាក
យ៉ា ង្ខាា ុំង្ ។ 
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 នាកាលបុណ្យ ចង្ែ ច លសគបូជាឧទទិ  តូបននព្រះអ្រ-
ហនត ម្មម  ម្ពុទធ កុំរុង្ចតព្បព្រឹតតសៅ រួកជនណាព្បកា សទា  
កនុង្ការបូជាព្រះ តូប( ូែជាខ្ុ ុំ)  រួកជនសនាះ ចតង្ងាកសែញ 
ចាកបុណ្យ(ចតម្យ៉ាង្) ។ 

សលាកម្្ម ់  ូម្ទតសម្ើល នូវរួកសទរអ្បសរទា ុំង្សនះ 
ច លព្ទព្ទង់្ផ្កា កព្ម្ង្ តាក់ចតង្កាយ កុំរុង្ចតសហាះម្ក (តាម្
អាកា ) សទរអ្បសរទា ុំង្សនាះ ច លបាន សព្ម្ែ (សោយ 
 ម្បតិតទិរា ) ម្មនយ បរវិារ កុំរុង្ចតសសាយនូវផលននការបូជា 
(ព្រះសាររីកិធាតុ ) សោយកព្ម្ង្ផ្កា  ។ 

 (បរិព្តសលាកម្្ម ់ក សបៈ) រួកនាង្ ជាអ្នកម្មនបញ្ញា  
បានស ើញផល ៏អ្ស្ារយ  ៏ែុំច ក ច លគួរព្រឺសោម្ (ននបុណ្យ 
 ៏តែិតួែសនាះ) ចតង្សធាើការនម្សាា រ ស លថា (ននោ ននោ) 
ែុំស ះព្រះម្ហាមុ្នីអ្ង្គសនាះ ។ 

(លុំោប់សនាះ) សព្បតសនាះម្មនែិតតតក់ ាុត កាល ចម្តង្
កម្មច លខាួនគបបសីធាើតសៅ សទើបស លថា ៖ 

នោហំ  ននូ  ឥនោ  គន្ត្វា ,      នោនឹ  លទ្ធា ន  ោនុសឹ, 
ថបូបជូំ     ករសិាមិ,          អបបមនោវ     បុនបបុនំ   ។ 
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ខ្ុ ុំសៅអ្ុំរីសបតសលាក(សនះ)សហើយ (សបើ)បានកុំសណ្ើ តជា
ម្នុ ស ខ្ុ ុំនឹង្ជាអ្នកម្និព្បម្មទ សហើយនឹង្សធាើការបូជាព្រះ តូប
(ច លតម្ាល់នូវព្រះសាររីកិធាតុ )សរឿយៗសោយរិត ។ 

ព្រះម្ហាក សបៈ ច លសព្បតស លព្បាប់យ៉ា ង្សនះ 
សហើយ សទើបសធាើសរឿង្សនាះឲ្យជាអ្តថុបបតិតសហតុ  ចម្តង្ធម៌្ ល់ 
បរ ័ិទច លម្កព្បជុុំោន ព្រម្សហើយ ។ 

ធាតុវវិណ្ណសបតវតថុ  និង្អ្ ាកថាបរម្តថទីបនី ែប់ 
 

r k s 
 

 ព្ុដធធ   ដសា  ភគវា  ដពាធាយ  ធមម ំ ដទដសតិ  
ព្រះមានព្ព្រះគអង្គនោះ ទះ្ ព្់គនព្្់ដ្ង គន្ ្វូ្រយិ-

ដច្ចធមទ៌ ាំគន៤ះ  ើយ្ ព្់គនដ្ម្មែគនធម៌្ ងលដ្ត្វទ ាំគនឡាយ្
ះ ងើមបីជាព្រះ ោជ្ ៍្ ងលក្ារព្់ដ្ង គន្ ្វូ្រយិដច្ចធម៌
ទ ាំគន៤ផគន្។ 

ទដតោ   ដសា  ភគវា  ទមថាយ  ធមម ំ ដទដសតិ  
ព្រះមានព្ព្រះគអង្គនោះ ទះ្ ព្់គន ្់ ទូា ្្វូឥន្ទ្រិយទ ាំគន៦្

បា្ះ  ើយ្ ព្់គនដ្ម្មែគនធម៌្ ងលដ្ត្វទ ាំគនឡាយ្ ះ ងើមបីជា
ព្រះ ោជ្ ៍្ងលក្ារ់ទូា ្្្វូឥន្ទ្ រិយទ ាំគន៦ផគន្។ 
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អានិស សននការបូជាប្រព្ោះសារ ីរកិ្ធាតុ 
r b k b s 

 
១. ដរឿ ប្រព្ោះបច្ចុបដ្ឋា នសញ្ញក្ដតថរ 
(ប ិកសលខ៧៣ ទុំរ័រ២៨ និង្អ្ ាកថា ) 

3 
ព្រះបែ្ុបោា ន ្ាកសតថរសនះ សលាកធាា ប់បានបុំសរញ 

កុ លម្កសហើយ កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គមុ្នៗ ការ 
 នស ុំបុណ្យទា ុំង្ឡាយ ច លជាឧបនិ សយ័ននវវិ តៈ កនុង្ភរ
មួ្យសនាះ សលាកបានសកើតកនុង្កុំសណ្ើ តយកស កនុង្កាលននព្រះ-
ម្មនព្រះភាគព្រះនាម្អ្តថទ ស ី កាលខាង្សព្កាយម្ក ព្រះអ្ង្គ
ក៏ព្ទង់្បរនិិ ា នសៅ សព្ ះចតការម្ិនបានស ើញ សរលច ល
ព្រះអ្ង្គព្ទង់្គង់្ព្រះជនមសៅ សទើបម្មនស ែកតសីសាកសាត យយ៉ា ង្ 
ខាា ុំង្ ។ កនុង្កាលសនាះ អ្គគសាវករប ់ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្តថទ ស ី
ម្មននាម្ថា សាគរៈ កាលទូនាម ន(យកសសនាះ) សទើបស លថា 
ការបូជាប្រព្ោះសាររីកិ្ធាតុ របសប់្រព្ោះមានប្រព្ោះភាគ រងម មានផេ
ដប្រច្ើន  ូច្ការបូជាង េដគដធវើដ ើយក្ន ុកាេប្រព្ោះមានប្រព្ោះភាគ 
ប្រទ ់គ ់ប្រព្ោះជនមដៅ ដប្រពាោះអំណាច្ននច្ិតោង េប្រជោះថាល  (ដ តុ
 ូដច្នោះ) អនក្ច្ូរក្សា ប្រព្ោះសោបូច្ុោះ! ។ យកសបានសាត ប់សហើយ សកើត
ស ែកតពី្ជះថាា  សទើបបបួលោន កសាង្ តូប(ព្រះសែតយិ) រួែប្ុ្ះ
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ព្រះបរម្សាររីកិធាតុ និង្បានបូជាព្រះ តូបច លតម្ាល់ ព្រះ-
សាររីកិធាតុសនាះសហើយ ែុតអិ្ុំរីកុំសណ្ើ តយកស បានសសាយ 
 ម្បតិតព្រះឥស្រនទកនុង្សទវសលាក និង្ ម្បតតសិ តែែព្ករតតិកនុង្ 
ម្នុ សសលាក ។ កនុង្រុទធុបាទសនះ បានសកើតកនុង្ព្តកូលច ល
ម្មនព្ទរយសព្ែើនកនុង្នគរសាវតថ ី ឹង្កតសីហើយ ព្ជះថាា កនុង្ព្រះរុទធ-
សា នា បានសែញបួ  ម្និយូរប៉ាុនាម ន ក៏បានជាព្រះអ្រហនត ។ 

កនុង្កាលជាខាង្សព្កាយម្ក សលាករលឹកស ើញនូវបុរាកម្ម
រប ់ខាួន ក៏សកើតសសាម្ន ស កាលព្បកា នូវអ្ុំសរើសនាះឲ្យ
ព្បាក ែា ់ ច លខាួនព្បព្រឹតតសហើយកនុង្កាលមុ្ន សទើបស ល
ោថាទាុំង្សនះថា ៖ 

កាលព្រះ ុគតព្រះនាម្អ្តថទ ស ី ព្ទង់្បរនិិ ា នសៅ ខ្ុ ុំ 
បានសកើតកនុង្កុំសណ្ើ តយកស កនុង្លុំោប់ស មើោន  កាលសនាះ ខ្ុ ុំ 
បាន ល់នូវយ  ។ 

(ខ្ុ ុំគតិថា) ឱហន៎! យ  ច លអាតាម អ្ញបានសហើយ ម្និលអ 
សសាះ រនាឺភាសឺាា ង្កនុង្ោព្តក៏ីម្និលអ ការរះស ើង្ននព្រះអ្រុណ្ 
ក៏ម្និលអ សព្ ះថា កាលច លសភាគអាតាម អ្ញសៅម្មន         
ព្រះ ម្ពុទធម្មនែកខុព្ទង់្បរនិិ ា នសៅ ។ 
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សាវកស ម្ ះ សាគរៈ  បាន ងឹ្ែា ់ នូវតព្ម្ះិរប ់ខ្ុ ុំ 
សលាកម្មនព្បាថាន នឹង្ព្ ង់្ខ្ុ ុំស ើង្ សទើបនិម្នតម្កកាន់ ុំណាក់ខ្ុ ុំ 
(សហើយព្បាប់ថា) ចនបុរ អ្នកម្មនព្បាជ្ាលអ អ្នកយុំសសាកសធាើអ្ា ី
អ្នកកុុំខាា ែស ើយ អ្នកែូរព្បព្រឹតតធម៌្ែុះ ការបរបូិណ៌្សោយរូជ គឺ
កុ លរប ់ តាទា ុំង្អ្ ់ ព្រះរុទធព្ទង់្បានព្បគល់ឲ្យសហើយ។ 
បុគគេណា បូជាប្រព្ោះសមពុទធជាដោក្តយក្ ង េប្រទ ់គ ់
ប្រព្ោះជនមដៅក្ោី បូជាប្រព្ោះសាររីកិ្ធាតុរបសប់្រព្ោះជិនប្រស ី សមូបបី៉ានុ
ប្រាប់នសព ង េប្រទ ប់រនិិពាវ នដៅដ ើយក្ោី កាេដបើច្ិតោមាន
ដសច្ក្ោីប្រជោះថាល ដសមើ បុណ្យង េ េន់ូវភាព្ ៏ធំ ក្៏ដសមើាន  ដប្រពាោះ
ដ តុដតោះ អនក្ច្ូរក្សា ប្រព្ោះសោបូ ដ ើយបូជាប្រព្ោះជិនធាតុ
ធ ំឡាយច្ុោះ! ។ 

ខ្ុ ុំបានសាត ប់នូវព្រះវាចា ននព្រះសាគរៈសហើយ បានសធាើ  
រុទធ តូប (គពឺ្រះសែតយិតម្ាល់នូវព្រះសាររីកិធាតុ) ព្រម្ទា ុំង្ បាន
បសព្ម្ើព្រះ តូប ៏ព្បស ើររប ់ព្រះរុទធមុ្នីអ្ ់៥ឆ្ន ុំ ។  

បរិព្តព្រះអ្ង្គជាធុំជាង្ តាសទាបាទ ជាែម្បង្កនុង្សលាក 
ព្ទង់្ព្បស ើរបុំផុតជាង្នរជន ខ្ុ ុំបានសសាយនូវ ម្បតិត សហើយ 
បាន សព្ម្ែនូវព្រះអ្រហនត សព្ ះកុ លកម្មសនាះ ។ 

កនុង្កបបទី៧០០ អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ ខ្ុ ុំបានជាស តែែព្ក- 
រតត៤ិ ង្ ម្មនព្បាជ្ាព្កា ់ ូែចផន  ី បរបូិណ៌្សោយរតនៈ៧ 



_ 10 - 

ព្បការ ម្មនកម្មា ុំង្សព្ែើន ។ 
ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភញិ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 

ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតបិតិតសហើយ ។ 
បានឮម្កថា ព្រះបែ្ុបោា ន ្ាកសតថរម្មនអាយុ បាន 

 ចម្តង្នូវោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 
បែ្ុបោា ន ្ាកសតថោបទាន 

និង្អ្ ាកថា ស ម្ ះវ ុិទធជនវលិា ិនី ែប់  
r k s 

 
បុញ្ញវុឌ្ឍ ិ  ាបហានំ      រតនតោយវនទត 
សាបិ  ដទតិ  ឥ ាាក្ំ       ន  ច្  ដទតិ  អនិ ាក្ំ ។ 
ករិោិ្មស្កា រថ្វវ យបគនោគ ា្ំ ្វូព្រះរត្្ព្ត្យ័្ជាង គណជាត្ិ្

ច្ះ ព្មើ្ ះ  ើគនន្បគណយ្ជាង គណជាត្ដូិ្យះ ៅន្បាប្្ករិោិ
្មស្កា រថ្វវ យបគនោគ ា្ំ ្វូព្រះរត្្ព្ត្យ័ះ ទះ្ ម្ត្គនម្ត្ឲ្យផល្
ជា់ពី្ាថ្វា ្ងមិឺ្ម្ងលឲ្យផល្មិ្ជា់ពី្ាថ្វា ះ  ើយ្។្ 

សាធុ ព្ុទធសស សដុពាធិតា !្ ការព្់ដ្ង គនងព៏្រនរ្្្្្្
ន្ព្រះដមានពា ដមពគ់ ធ្ ញគ ាំគនព្រះ ោជ្ឲ៍្យដះ ព្មច្្ ងលដ្ត្វ
ទ ាំគនឡាយ្។ 
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២. ដរឿ បីតវិមាន 
(ប ិកសលខ៥៥ ទុំរ័រ៩៩ និង្អ្ ាកថា ) 

3 
 បតីវមិ្មនសនាះ ម្មនសរឿង្សកើតស ើង្ ូែសម្តែ? (ម្មនសរឿង្ 
សកើតស ើង្ថា) កាលព្រះម្មនព្រះភាគ ព្ទង់្រលត់ខនធបរនិិ ា ន 
សៅ ព្រះបាទអ្ជាត តតុ  ព្ទង់្បាន ចង្ែព្រះបរម្សាររីកិធាតុ 
ច លព្រះអ្ង្គបានទទួលែុំចណ្ក(អ្ុំរីព្កុង្កុ ិនាោ)ម្ក សហើយ
បានកសាង្ព្រះ តូប និង្សធាើបុណ្យ ាង្ ឧបា ិកាសៅកនុង្ព្កុង្
ោជព្គះឹម្មន ក់ ម្មនកត ររីប បិជជនា (គឺម្មនការសរៀបរយខាួន
ព្បាណ្បានព្តមឹ្ព្តូវលអ) តា ុំង្អ្ុំរីព្រឹកជាសព្ ែ គិតថា អ្ញនឹង្
បូជាព្រះ តូបរប ់ព្រះសាសាត  សហើយកាន់ផ្កា នសនាង្នព្រ៤ទង្ 
តាម្ច លខាួនបានម្កសហើយ ម្មនែតិតគឺកម្មា ុំង្ ទាធ សលើកស ើង្
សហើយ ម្និបានគិតរិចារណា ល់អ្នតោយតាម្ផាូវ ស ើរម្មនមុ្ខ 
(គែឺិតតគតិ)សឆ្ព ះសៅកាន់ព្រះ តូបចតប៉ាុសណាណ ះស ើរសៅ ។ សរល
សនាះ សម្សោម្មនកូនខ្ី ក៏ ទុះរត់សៅយ៉ា ង្សលឿន ជល់ោត់ 
វធ័សោយច នង្ សធើាឲ្យ ល់នូវការអ្ ់ជវីតិសៅ ។ នាង្ក៏សៅសកើត
កនុង្ឋាន ួគ៌ជាន់តាវតតងិ្ស សោយសហតុសនាះឯង្ កាល កាសទវ-
ោជ ព្ទង់្យង្សៅស ើម្បកីីឡា(ការសលង្)កនុង្ឧទយន នាង្ម្មន



_ 12 - 

ខាួនព្បាក  ព្រម្ទា ុំង្សទវរថ្ ព្គប ង្ាត់នូវសទរធីតាទា ុំង្អ្ ់ 
សោយរ មីនន ររីៈរប ់ខាួន កនុង្កណាត លននសទរអ្បសរជាព្ ី
របា ុំរីរសកា ិកនាះ ច លជាបរវិារ ។  កាសទវោជ ព្ទង់្ទតស ើញ
នាង្សទរធតីាថ្មសីនាះ សទើបម្មនព្រះទយ័ស ៃើែ  ប់្ច ង្្ សកើត
អ្ស្ារយែុំច ក(ម្ិនធាា ប់ម្មន) ព្ទង់្ម្មនព្រះតព្ម្ះិថា យ ី ! សទរ-
ធតីាអ្ង្គសនះ ម្មនសទវបទិ្ធ ៏ធុំម្ហិម្ម ម្មន ភារចបបសនះ សព្ ះ
កម្ម ៏ធុំនព្កចលង្ ូែសម្តែហន៎  ! ?  ូសែនះសហើយ ព្តា ់ ួរ សទរធតីា
សនាះ សោយោថាទាុំង្សនះថា ៖ 
 ម្មន លនាង្ ៏ែសព្ម្ើន (នាង្)ម្មន ុំរត់សលឿង្ ម្មនទង់្
សលឿង្  អិតសាអ ង្សោយសព្គឿង្អ្លងាា រសលឿង្ ម្មនអ្វយវៈលាប
ព្ លាបសោយខាឹម្ែនទន៍សលឿង្ ព្ទព្ទង់្ផ្កា ឧបបលសលឿង្ ម្មន
ព្បាសាទសលឿង្ ម្មនទីស កសលឿង្ ម្មន ព្តសលឿង្ ម្មនរថ្សលឿង្ 
ម្មនស ះសលឿង្ ម្មនវជីនី(ផាតិ)សលឿង្ នាង្បានសធាើអ្ុំសរើ ូែសម្តែ 
កនុង្កាលមុ្នននភារជាម្នុ ស ? ម្មន លនាង្សទរធតីា សយើង្ ួរ
សហើយ នាង្ែូរព្បាប់ សនះជាផលននកម្មអ្ា ី? 
 នាង្សទរធតីាសនាះ ទូលព្បាប់សោយោថាទាុំង្សនះថា ៖ 

បរិព្តព្រះអ្ង្គ ៏ែសព្ម្ើន វល្ានសនាង្នព្រ ជាជាតវិលា្លាីង្ 
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ច លសគម្និព្តូវការ ខ្ុ ុំម្្ម ់ម្មនែតិតព្ជះថាា  បាននា ុំផ្កា នសនាង្នព្រ
សនាះ៤ទង្ សៅបូជាព្រះ តូប ឧទិទ ព្រះសាររីកិធាតុរប ់
ព្រះសាសាត  ខ្ុ ុំម្្ម ់កុំរុង្ចតម្មនែតិតព្ជះថាា  ព្បព្រឹតតសៅកនុង្
ព្រះធាតុសនាះ ម្និបានព្កស កសម្ើលផាូវជាទីម្កននសោ ព្ោសនាះ 
សម្សោម្កជល់ខ្ុ ុំម្្ម ់ ច លម្មនែតិត(ម្សនារថ្) ម្និទាន់ ល់
ព្រះ តូបផង្(ឲ្យសាា ប់សៅ) ចតសបើខ្ុ ុំម្្ម ់បាន នស ុំបុណ្យសនាះ 
( សព្ម្ែតាម្បុំណ្ង្) សម្ាះ ម្ជាម្មន ម្បតិត ៏សព្ែើន សលើ លប់
ជាង្សនះសៅសទៀត បរិព្តព្រះម្ វៈជាសទវកុ ជ្ រ ខ្ុ ុំម្្ម ់
បានលះបង់្នូវោង្កាយជារប ់ម្នុ សសហើយ សទើបម្កសកើតជា
មួ្យព្រះអ្ង្គ សព្ ះកម្មសនាះ ។ 
 ោថាសនះ ជា កយរប ់រួកធម្ម ងាគ ហកាចារយថា ព្រះ- 
ឥស្រនទនាម្ ម្ វៈ ជាធុំជាង្រួកសទវតាកនុង្ជាន់នព្តព្តងិ្ស ព្ទង់្ស មើ 
សោយ ុំរកុី ជ្ រ កនុង្រួកសទវតា បានព្រះ ណាត ប់នូវ កយសនាះ 
សហើយ កាលព្ទង់្ញុ ុំង្រួកសទវតាជាន់តាវតតិង្សឲ្យព្ជះថាា  សទើប 
បានព្តា ់ កយសនះ នឹង្ម្មតលីសទវបុតត ។  
 លុំោប់សនាះ  កាសទវោជបាន ចម្តង្ធម៌្ ល់រួកសទវតា 
ម្មន ម្មតលីសទវបុតតជាព្បមុ្ខ សោយោថាទាុំង្សនះថា ៖ 
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 ម្មន លម្មតលី អ្នកែូរសម្ើលនូវផលននកម្ម ៏វែិពិ្តអ្ស្ារយ
សនះ សទយយវតថុ ូម្បបីនតិែបនតួែ ច លសគសធាើសហើយ ជាបុណ្យម្មន 
ផលសព្ែើន ។   
 កាលសបើែតិតព្ជះថាា សហើយ កនុង្ព្រះតថាគត ម្មម  ម្ពុទធកត ី
កនុង្សាវករប ់ព្រះអ្ង្គកត ី ទកខណិា ម្និស ម្ ះថាម្មនផលតែិ 
តួែស ើយ ។  
 មាន េមាតេ ី អនក្ច្ូរមក្ ដយើ នឹ តាំន ដៅបូជា 
ប្រព្ោះសាររីកិ្ធាតុរបសប់្រព្ោះតថាគត ឲ្យនប្រក្ងេ  ឲ្យអសាច រយ 
ដប្រពាោះថា ការសនសបំុណ្យ តមំក្នូវដសច្ក្ោីសខុ ។ 
 ប្រព្ោះមានប្រព្ោះភាគប្រទ ់ធរមានដៅក្៏ដដ្ឋយ បរនិិពាវ ន 
ដៅដ ើយក្៏ដដ្ឋយ កាេដបើច្ិតោដសមើ ផេក្៏ដសមើ ដប្រពាោះថា 
សតវធ ំឡាយ ដៅកាន់សគុតិ ដដ្ឋយសារងតការតមកេ ់
ច្ិតោឲ្យេអជាដ តុ ។ 
 ឱ ! ទាយកទា ុំង្ឡាយ ចតង្សៅកាន់ឋាន ួគ៌បាន សព្ ះ 
សធាើការបូជា ែុំស ះព្រះតថាគតទា ុំង្ឡាយណា ព្រះតថាគត 
ទា ុំង្ឡាយសនាះ ព្ទង់្សកើតស ើង្ ស ើម្បជីាព្បសយជន៍ ល់ជន
សព្ែើនហន៎ ! ។ 
 លុះ កាៈជាធុំជាង្សទវតា ព្ទង់្ព្តា ់យ៉ា ង្សនះសហើយ 
សទើបសធាើការខាល់ខាា យ ការសលង្កនុង្ឧទយន ឲ្យរម្មៃ ប់ែុះសៅ (គ ឺ
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ឈប់សៅសលង្កនុង្ឧទយន) យង្ព្ត ប់សែញអ្ុំរីឧទយនសនាះ 
វញិ សហើយព្ទង់្ក៏សធាើការបូជាអ្ ់៧នថ្ៃ កនុង្ព្រះែូឡាម្ណី្- 
សែតយិ ជាសាថ នទីច លព្រះអ្ង្គព្ទង់្បូជាសរឿយៗ ។  ម័្យតម្ក 
ព្រះអ្ង្គបានព្បាប់សរឿង្សនាះ  ល់ព្រះសថ្រៈនាម្នារទៈ ច ល 
ព្តាែ់ចារកិសៅកាន់សទវសលាក សោយោថាទាុំង្សនះឯង្ ។ 
ព្រះសថ្រៈបានព្បាប់ ល់ព្រះធម្ម ងាគ ហកាចារយទា ុំង្ឡាយ រួក 
សលាក សទើបបានសលើកសរឿង្សនាះស ើង្កាន់ ងាគ យនា សោយ 
ព្បការ ូសចាន ះ ។ 

បរម្តថទីបនី អ្ ាកថា រណ៌្នាបតីវមិ្មន ែប់  
r k s 

 
មាវមដញ្ញថ    បុញ្ញសស          ន     មតោំ      អាគមិសសត ិ
ឧទព្ិនទុនិាដតន                   ឧទក្ដុមាោ បិ      បូរតិ 
បូរតិ   ធីដោ   បុញ្ញសស            ដថាក្ំ  ដថាក្ំបិ  អាច្ិនំ ។  
បគង ោលមិ្ងរួះ មើលងាយបគណយថ្វ្ មានព្ព្រមានពណត្ចិ្្ ្ គន្្

មិ្ឲ្យផល្ ងូះ ច្ នះះ  ើយ្ ះ ព្រៀបងូច្កអម់ ក្ រម្មគនះ រញបា្
ះ ោយត្ាំណក្់  កម្ងលធ្លា កច្្ គះ្ ោ៉ាគនណា្ ា្កមានព្ព្ាជាា ្ កាល
ដ្សាំបគណយប្ែចិ្មែគនៗ្ ងគនះ្ រញបា្ះ ោយបគណយ្ (ក)៏ោ៉ាគន្
ះ ទះម្ងរ្។ 
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៣. ដរឿ ប្រព្ោះតគសមាេដតថរ 
(ប ិកសលខ៧២ ទុំរ័រ២៦៩ និង្អ្ ាកថា) 

3 
 ូម្បពី្រះនាគ ម្មលសតថរសនះ ក៏បានបុំសរញបុ្ា ម្មភ រ 

ម្ក កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គមុ្នៗ ការ នស ុំបុណ្យទា ុំង្-
ឡាយ ច លជាឧបនិ សយ័ននព្រះនិ ា ន កនុង្ភរមួ្យសនាះ បាន
សកើតកនុង្ផទះម្មនព្តកូល កនុង្កាលននព្រះម្មនព្រះភាគ ព្រះនាម្
 ិខី សរលច លព្រះសាសាត ព្ទង់្គង់្ព្រះជនមសៅ  ឹង្កីតសហើយ 
សៅព្គប់ព្គង្ផទះ រវល់ចតជាប់ជុំ ក់កនុង្(ការងារ) (ម្និទាន់ម្មន
ស ែកតីព្ជះថាា ) ម្និបានសធាើកម្មគ ឺការស ើញ ការឮ និង្ការបូជា
ែុំស ះព្រះអ្ង្គស ើយ ចតកាលព្រះសាសាត ព្ទង់្បរនិិ ា នសហើយ 
សទើបញុ ុំង្ែិតតឲ្យព្ជះថាា កនុង្ព្រះសែតយិ ច លតម្ាល់ព្រះសាររី-ិ
កធាតុននព្រះម្មនព្រះភាគអ្ង្គសនាះ សហើយបានបូជាបា លិបុបាា  
(ផ្កា ព្ែសនៀង្) ញុ ុំង្សសាម្ន សឲ្យសកើតស ើង្ រ ់សៅរហូតអ្ ់
អាយុ ។ សោយសសាម្ន សសនាះឯង្ លុះសធាើកាលករិយិអ្ុំរី
អ្តតភារសនាះសហើយ សទើបសសាយ ុខកនុង្សទវសលាកទា ុំង្៦ជាន់ 
សព្កាយម្ក សសាយ ម្បតិតម្នុ ស កនុង្ឋានម្នុ សទា ុំង្ឡាយ 
កនុង្រុទធុបាទសនះ បានសកើតកនុង្ផទះម្មនព្តកូលមួ្យ ម្មនស ម្ ះ
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សៅ ច លម្មតាបិតាោក់ឲ្យថា នាគ ម្មលៈ សព្ ះម្មន ររីៈ
 ូែព្តួយ ៏ព្ ទន់ននស ើម្ខទឹង្ ម្មនស ែកតពី្ជះថាា កនុង្ព្រះភគវា 
បួ សហើយ ម្និយូរប៉ាុនាម ន ក៏បានជាព្រះអ្រហនត ។ 

កនុង្កាលជាខាង្សព្កាយម្ក សលាករលឹកស ើញនូវបុរាកម្ម
រប ់ខាួន សហើយក៏សកើតសសាម្ន ស កាលនឹង្ព្បកា នូវអ្ុំសរើ
ច លខាួនបានព្បព្រឹតតសហើយកនុង្កាលមុ្នសនាះ ឲ្យព្បាក ែា ់ 
សទើបស លោថាទាុំង្សនះថា ៖  

ខ្ុ ុំបានសរ ើ ផ្កា ព្ែសនៀង្ ច លសគសបាះសចាលកនុង្ផាូវធុំ សោយ
សអ្ើសរើ សហើយសលើកស ើង្បូជា សលើព្រះ តូប(ច លតម្ាល់
ព្រះសាររីកិធាតុ)ននព្រះ ិខី ជាសៅរង្សននសលាក ។ 

កនុង្កបបទី៣១ ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ (សព្ ះសហតុចត) 
ខ្ុ ុំបានសធាើកម្មឯណាទុកសហើយកនុង្កាលមុ្ន ខ្ុ ុំម្និច លសាគ ល់
ទុគគតសិ ើយ សនះជាផលននការបូជាព្រះ តូប ។ 

កនុង្កបបទី១៥ ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ ខ្ុ ុំបានជាស តែ 
ែព្ករតតសិ ម្ ះ បុបាយិៈ(ភូម្យិៈ) បរបូិណ៌្សោយរតនៈ៧ព្បការ 
ម្មនកម្មា ុំង្សព្ែើន ។ 

ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភញិ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 
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ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា(សា នារប ់ព្រះរុទធ) ខ្ុ ុំ
ក៏បានព្បតបិតិតសហើយ ។ 

បានឮម្កថា ព្រះនាគ ម្មលសតថរម្មនអាយុ បាន ចម្តង្ 
នូវោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 

នាគ ម្មលសតថោបទាន និង្ អ្ ាកថា 
ស ម្ ះវ ុិទធជនវលិា ិនី ែប់  

r k s 

 
សដតោ   ដសា  ភគវា  សមថាយ  ធមម ំ ដទដសតិ  
ព្រះមានព្ព្រះគអង្គនោះ ទះ្ ព្់គនដ្ងបរ្ ាំងាប្្ វូកះិ លដ

ទ ាំគន្ដ្ះ  ើយ្ ព្់គនដ្ម្មែគនធម៌្ ងលដ្ត្វទ ាំគនឡាយ្ ះ ងើមបី
ជាព្រះ ោជ្ ៍្ងលក្ារដងបរ្ ាំងាប្្ វូកះិ លដទ ាំគន្ដ្ផគន្។ 

តិដណាោ   ដសា  ភគវា  តរណាយ  ធមម ំ ដទដសតិ  
ព្រះមានព្ព្រះគអង្គនោះ ទះ្ ព្់គនឆ្្ាគនផ គត្្វូ្្ាគនទ្ ាំគន

៤បា្ះ  ើយ្ ព្់គនដ្ម្មែគនធម៌្ ងលដ្ត្វទ ាំគនឡាយ្ ះ ងើមបីជា
ព្រះ ោជ្ ៍្ងលក្ារឆ្ាគនផ គត្្វូ្្ាគនទ្ ាំគន៤ផគន្។ 
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៤. ដរឿ ប្រព្ោះសបរវិារយិដតថរ 
(ប ិកសលខ៧៣ ទុំរ័រ៦៨ និង្អ្ ាកថា) 

3 
  ូម្បពី្រះ បរវិារយិសតថរសនះ ក៏ធាា ប់បានសធាើបុញ្ញា ធកិារ
ម្កសហើយ កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គមុ្នៗ ការ នស ុំ
បុណ្យទា ុំង្ឡាយ ច លជាឧបនិ សយ័ននព្រះនិ ា ន កនុង្ជាតជិា
សព្ែើនអ្សនក សរលមួ្យបានសកើតកនុង្ផទះច លម្មនព្តកូល កនុង្
កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធបទុមុ្តតរៈ  ងឹ្កតសីហើយ ជាអ្នកម្មនព្ទរយ 
សព្ែើន ម្មនសភាគៈសព្ែើន ។ សព្កាយម្ក នាកាលព្រះម្មនព្រះភាគ 
បទុមុ្តតរៈបរនិិ ា នសហើយ ម្ហាជននា ុំោន កសាង្ព្រះសែតិយ
យ៉ា ង្ធុំ តម្ាល់ព្រះបរម្ធាតុរប ់ព្រះអ្ង្គ ទុកសោររបូជា ។ 
កនុង្កាលសនាះ ឧបា កសនះ បានកសាង្ផទះរកាព្រះសែតយិ 
សោយសឈើខាឹម្ែនទន៍ ទុកខាង្សលើព្រះសែតិយសនាះ សហើយសធាើការ
បូជាយ៉ា ង្ធុំនព្កចលង្ ។ សោយបុណ្យសនាះឯង្ សលាកសទើប
អ្សនាទ លសៅកនុង្សទវសលាក និង្ម្នុ សសលាក បានសសាយ ម្បតិត
កនុង្សលាកទា ុំង្រីរ កនុង្រុទធុបាទសនះ បានសកើតកនុង្ផទះច លម្មន
ព្តកូលមួ្យ ែសព្ម្ើនវយ័សហើយ សធាើកុ លកម្ម (តម្ក)បានបួ 
កនុង្ព្រះរុទធសា នាសោយ ទាធ  ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន ក៏បានជាព្រះ-
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អ្រហនត ។ កនុង្កាលជាខាង្សព្កាយម្ក សលាករលឹកស ើញនូវ
បុរាកម្មរប ់ខាួន សហើយសកើតសសាម្ន ស កាលព្បកា នូវអ្ុំសរើ
ច លខាួនព្បព្រឹតតសហើយកនុង្កាលមុ្នសនាះឲ្យព្បាក ែា ់ សទើប
ស លោថាទាុំង្សនះថា ៖  
 ព្រះជនិព្ ី ម្ពុទធ ព្រះនាម្បទុមុ្តតរៈ ជាែម្បង្កនុង្សលាក 
ជានោ ភៈ រុង្សរឿង្ ូែគុំនរសភាើង្ ព្ទង់្បរនិិ ា នសហើយ ។ 
 កាលព្រះម្ហាវរីៈព្ទង់្បរនិិ ា នសហើយ ព្រះ តូប ៏ធុំ 
 សម្ប ើម្ ក៏សកើតម្មនស ើង្ (កនុង្កាលសនាះ)រួកជនចតង្នា ុំោន
ែូលសៅបសព្ម្ើព្តង់្ចលាង្តម្ាល់ព្រះធាតុ  ៏ព្បស ើរឧតតម្ ។ 
 ខ្ុ ុំម្មនែតិតរកីោយព្ជះថាា  បានសាង្សវទិកាខាឹម្ែនទន៍ កនុង្
កាលសនាះ ខ្ុ ុំបានថាា យធូបនិង្សព្គឿង្ព្កអូ្ប  ៏ ម្គួរ ល់ 
ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) ។ 
 កាលខ្ុ ុំសកើតកនុង្ភរ(ណាៗ) សទាះបជីាសទវតា ឬម្នុ ស ខ្ុ ុំ 
ម្និច លស ើញភារសថាកទាប(ទុគ៌ត)រប ់ខ្ុ ុំស ើយ សនះជាផល
ននបុរាកម្ម ។ 
 កនុង្កបបទី១១៥ ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ ខ្ុ ុំបានជាស តែ 
ែព្ករតត៨ិ ង្ ម្មនស ម្ ះ ូែោន ថា  ម្តតៈ ។ 
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 ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភញិ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 
ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតបិតិតសហើយ ។ 

បានឮថា ព្រះ បរវិារយិសតថរម្មនអាយុ បាន ចម្តង្នូវ 
ោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 

 បរវិារយិសតថោបទាន និង្អ្ ាកថា 
ស ម្ ះវ ុិទធជនវលិា ិនី ែប់  

r k s 

 
បរនិិព្វុដតា  ដសា  ភគវា  បរនិិពាវ តយ  ធមមំ  ដទដសតិ  
ព្រះមានព្ព្រះគអង្គនោះ ទះ្ ព្់គនរ្ ាំលត្្្ វូកះិ លដទ ាំគន

្ដ្បា្ះ  ើយ្ ព្់គនដ្ម្មែគនធម៌្ ងលដ្ត្វទ ាំគនឡាយ្ ះ ងើមបី
ជាព្រះ ោជ្ ៍្ងលក្ាររ ាំលត្្្ វូកះិ លដទ ាំគន្ដ្ផគន្។ 

សដុោ ព្ុធធ នមុបាដធ្ ករិោិព្់ដ្ង គនះ  ើគនន្្
ព្រះរគ់ ធទ ាំគនឡាយ្ទ ាំមក្វូះ ដច្កែដីគខ្។ 

ឥទមប ិ  ព្ុដទធ  រតនំ  បណី្តំ ្ ម្កវងពឺ្រះរគ់ ធះ ្ះឯគន្
ជាម្កវងឧ៏ត្ែម(កាគគនះ ោក)្។ 

អដហា  ព្ុដធធ  !្ ឱ ន ៎្ !្ ព្រះរគ់ ធង ៏្ ស្កច រយ្ ងរួព្ជះថ្វា
ម្ម្ះ  ើយ្។ 
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៥. ដរឿ ប្រព្ោះធាតុបូជក្ដតថរ 
( ប ិកសលខ៧៣ ទុំរ័រ១៨៣ ) 

3 
 កាលព្រះសលាកនាថ្ ព្រះនាម្អ្តថទ ស ីជានសោតតម្ ព្ទង់្ 
បរិនិ ា នសៅសហើយ ខ្ុ ុំបានព្រះសាររីកិធាតុមួ្យព្រះអ្ង្គ រប ់
ព្រះម្មនព្រះភាគ ព្ទង់្ជាធុំជាង្ តាសជើង្រីរ ជាតាទិបុគគល ។ 
 ខ្ុ ុំបាននា ុំយកព្រះធាតុសនាះ រប ់ព្រះរុទធព្ទង់្ម្មនសៅ- 
រង្ស ៏ខពង់្ខព ់ ូែជាព្រះអាទិតយ សហើយបានបសព្ម្ើអ្ ់៥ឆ្ន ុំ  ូែ
កាលបសព្ម្ើព្រះអ្ង្គជានសោតតម្ ព្ទង់្គង់្ព្រះជនមសៅស ើយ ។ 
 កនុង្កបបទី៩៤ អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ (សព្ ះសហតុចត) ខ្ុ ុំ 
បានបូជាព្រះធាតុឯណាសហើយ (កនុង្កាលមុ្ន) ខ្ុ ុំម្និច ល 
សាគ ល់ទុគគតសិ ើយ សនះជាផលននការបសព្ម្ើព្រះធាតុ ។ 
 ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភិញ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 
ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតិបតិតសហើយ ។ 

បានឮថា ព្រះធាតុបូជកសតថរម្មនអាយុ បាន ចម្តង្នូវ 
ោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 

ធាតុបូជកសតថោបទាន ែប់  
r k s 
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៦. ដរឿ ប្រព្ោះថមាោ ដោបក្ដតថរ 
( ប ិកសលខ៧៣ ទុំរ័រ៦៦ និង្អ្ ាកថា ) 

3 
 ូម្បពី្រះថ្ម្មភ សោបកសតថរ ក៏ធាា ប់បានបុំសរញកុ លម្ក 

សហើយ កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គមុ្នៗ ការ នស ុំបុណ្យ 
ទា ុំង្ឡាយ ច លជាឧបនិ សយ័ននព្រះនិ ា ន កនុង្ជាតជិាសព្ែើន 
អ្សនក កនុង្ភរមួ្យសនាះ កនុង្កាលននព្រះម្មនព្រះភាគ ព្ទង់្ 
ព្រះនាម្ធម្មទ ស ី បានសកើតកនុង្ផទះច លម្មនព្តកូលមួ្យ ម្មន 
 ទាធ ព្ជះថាា  កាលព្រះម្មនព្រះភាគ ព្ទង់្បរនិិ ា នសហើយ បាន 
កសាង្ ង្ទង់្ ែង្ទង់្បង្ែូតស ើង្ ព្តង់្ព្រះសែតយិច លតម្ាល់ 
ព្រះបរម្ធាតុរប ់ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គសនាះ សហើយបានឲ្យសគ
កសាង្ជសណ្តើ រ  ព្ម្មប់ស ើង្សៅកាន់ព្រះសែតយិ ៏ព្បស ើរ និង្
បានយកកព្ម្ង្ផ្កា ម្ាះិជាសព្ែើន ស ើង្តាម្ជសណ្តើ រសៅបូជា ។  

សលាករ ់សៅរហូត ល់អ្ ់អាយុ សធាើម្រណ្ៈសហើយ បាន 
អ្សនាទ លសៅកនុង្សទវសលាកនិង្ម្នុ សសលាក បានសសាយ ម្បតិត 
កនុង្សលាកទា ុំង្រីរ គសឺគបូជាសហើយកនុង្ទីទា ុំង្រួង្ កនុង្រុទធុបាទ 
សនះ បានសកើតកនុង្ផទះច លម្មនព្តកូលមួ្យ តា ុំង្រីកុម្មរវយ័ 
ម្ក ជាអ្នកគួរ ល់ការបូជា ជាអ្នកម្មន ទាធ ជាប់ទាក់ទង្នឹង្
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ព្រះសា នា បានបួ សហើយ (កាលរយយម្ ម្ិនយូរប៉ាុនាម ន) ក៏
បាន សព្ម្ែជាព្រះអ្រហនត ព្រម្ទា ុំង្ប  ិម្ភទិា៤ (កនុង្កាលជា 
ខាង្សព្កាយម្ក) សលាករលឹកស ើញនូវបុរាកម្មរប ់ខាួន សហើយ
ក៏សកើតសសាម្ន ស កាលព្បកា នូវអ្ុំសរើច លខាួនព្បព្រឹតតសហើយ
កនុង្កាលមុ្នឲ្យព្បាក ែា ់ សទើបស លោថាទាុំង្សនះថា ៖  

កាលព្រះសលាកនាថ្ ព្រះនាម្ធម្មទ ស ីជានោ ភៈ ព្ទង់្ 
បរនិិ ា នសហើយ ខ្ុ ុំបានសលើក ង្ទង់្ ព្តង់្ព្រះសែតយិននព្រះរុទធ 
ព្ទង់្ព្បស ើរបុំផុតកនុង្សលាក ។ 

ខ្ុ ុំបានឲ្យសគសធាើជសណ្តើ រ  ព្ម្មប់ស ើង្សៅកាន់ព្រះ តូប ៏ 
ព្បស ើរ សហើយបាននា ុំយកផ្កា ម្ាះិស ើង្សៅបូជាព្រះ តូប ។ 

(ខ្ុ ុំម្មនែតិតសព្តកអ្ររកីោយ ចតង្ចតបនាឺឧទាន ច ល 
 សព្ម្ែសោយបតី ៏ិម្មនកម្មា ុំង្ថា ) អដហា ព្ុដធធ  ! ព្រះរុទធ ៏ 
អ្ស្ារយ គួរព្ជះថាា ចម្នសហើយ ! អដហា ធដមាម  ! ព្រះធម៌្ ៏អ្ស្ារយ 
គួរព្ជះថាា ចម្នសហើយ ! អដហា ដត សតថុ សមបធ !  ម្បទា
រប ់ព្រះសាសាត  ៏អ្ស្ារយ គួរព្ជះថាា ចម្នសហើយ ! ខ្ុ ុំម្និច ល
សាគ ល់ទុគគតសិ ើយ សនះជាផលននការបូជាព្រះ តូប ។ 

កនុង្កបបទី៩៤ ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ ខ្ុ ុំបានជាស តែ 
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ែព្ករតត១ិ៦ ង្ ម្មនស ម្ ះ ូែោន ថា ថូ្ប ីខៈ ម្មនកម្មា ុំង្  
សព្ែើន ។ 

ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភញិ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធើាឲ្យជាក់ 
ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតបិតតសិហើយ ។ 

បានឮម្កថា ព្រះថ្ម្មភ សោបកសតថរម្មនអាយុ បាន ចម្តង្ 
នូវោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 

ថ្ម្មភ សោបកសតថោបទាន និង្អ្ ាកថា 
ស ម្ ះវ ុិទធជនវលិា ិនី ែប់  

r k s 

 
ព្ុដធធ តិ...,   ធដមាម តិ..., 

សដ ោតិ  ក្ិតោិ  យនោសស      កាដយ  ភវតិ  យ  បីតិ  
វរដមវ    ិ សា  បីតិ         ក្សដិណ្នបិ  ជមពុទីបសស ។  
បីត្ឯិណា្ ម្ត្គនះ កើត្មានព្កាគគនកាយរបដ្បគង ោល្ ា្កោ្ ្្

មានពត្ថ្្វ្ ពុនទ្ធា , ធនោោ , សនឃោ្ បីត្ះិ ទះ្ ព្រះ ដើរជាគន្ ដមបត្ែិ្
ក ាគគនជមពូ់ វបីទ ាំគនមូល្។ 
( ុម្ង្គលវលិា ិនី, បរម្តថទីបនី និង្ កីាទា ុំង្ឡាយ ) 
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៧. ដរឿ ប្រព្ោះអតិឆតិោយដតថរ 
( ប ិកសលខ៧៣ ទុំរ័រ៦៥ និង្អ្ ាកថា ) 

3 
 ូម្បពី្រះអ្តិ តតយិសតថរសនះ ក៏ធាា ប់បានបុំសរញកុ ល 

ម្កសហើយ កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គមុ្នៗ ការ នស ុំ 
បុណ្យទា ុំង្ឡាយ ច លជាឧបនិ សយ័ននព្រះនិ ា ន កនុង្ជាតជិា
សព្ែើនអ្សនក កនុង្ភរមួ្យសនាះ កនុង្កាលននព្រះម្មនព្រះភាគ 
ព្រះនាម្អ្តថទ ស ីបានសកើតកនុង្ផទះច លម្មនព្តកូលមួ្យ សព្ ះ
ការម្ិនបានស ើញព្រះអ្ង្គ ច លព្ទង់្គង់្ព្រះជនមសៅ កនុង្កាល
ច លព្រះអ្ង្គបរនិិ ា នសហើយ សទើបគិតថា ឱអាតាម អ្ញសាប-
 ូនយសហើយសតើ! ចតក៏សែះសធាើទុកកនុង្ែិតតថា អ្ញនឹង្សធាើជាតិ
កុំសណ្ើ តរប ់អ្ញឲ្យម្មនផល សហើយក៏បានឲ្យជាង្សធាើ ព្តរួត
បូជាព្តង់្ព្រះសែតយិ ច លប្ុ្ះព្រះសាររីកិធាតុ រប ់ព្រះ-
ម្មនព្រះភាគអ្ង្គសនាះ កនុង្កាលតម្ក បានឲ្យជាង្សធាើ ព្តផ្កា  
បូជាព្តង់្ព្រះសែតយិសនាះសទៀត ។ សោយបុ្ាកម្មសនាះឯង្ 
សលាកសទើបអ្សនាទ លសៅ កនុង្សទវសលាក និង្ម្នុ សសលាក បាន
ទទួល ម្បតតកិនុង្សលាកទា ុំង្រីរ សហើយកនុង្រុទធុបាទសនះ បាន 
សកើតកនុង្ព្តកូលគហបត ី  ឹង្កតសីហើយ ម្មនស ែកតពី្ជះថាា កនុង្
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ព្រះសាសាត  បួ សហើយ បានសរៀនយកនូវព្រះកម្មោា ន កាល
រយយម្ ម្និយូរប៉ាុនាម ន ក៏បាន សព្ម្ែជាព្រះអ្រហនត ។ 

កនុង្កាលជាខាង្សព្កាយម្ក សលាករលឹកស ើញនូវបុរាកម្ម
រប ់ខាួនសហើយ ក៏សកើតសសាម្ន ស កាលនឹង្ព្បកា នូវអ្ុំសរើ
ច លខាួនព្បព្រឹតតកនុង្កាលមុ្នឲ្យព្បាក ែា ់ សទើបស លោថា
ទាុំង្សនះថា ៖ 

កាលព្រះម្មនព្រះភាគ ព្រះនាម្អ្តថទ ស ី ព្ទង់្ព្បស ើរ 
ជាង្នរជន ព្ទង់្បរនិិ ា នសៅសហើយ ខ្ុ ុំបានឲ្យសគសធាើ ព្តរួត 
សហើយសលើកស ើង្ព្តង់្ព្រះ តូប ។ 

ខ្ុ ុំបានម្កនម្សាា រព្រះសលាកនាយក អ្ ់កាលតាម្កាល 
សហើយបានសធាើសព្គឿង្ព្បក់សោយផ្កា  សលើកស ើង្សធាើជារិោន ខាង្ 
សលើ ព្តរួតសទៀត ។ 

កនុង្កបបទី១១៧ ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ ខ្ុ ុំបាន ល់នូវ
ភារជាស តែននសទវតា ម្និច លសកើតជាម្នុ សម្តង្ណាស ើយ 
សនះជាផលននការបូជាព្រះ តូប ។ 

ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភញិ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 
ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតបិតតសិហើយ ។ 
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បានឮម្កថា ព្រះអ្ត ិតតយិសតថរម្មនអាយុ បាន ចម្តង្ 
នូវោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 

អ្ត ិតិតយសតថោបទាន និង្អ្ ាកថា 
ស ម្ ះវ ុិទធជនវលិា ិនី ែប់  

r k s 

 
ច្ិតោីក្តំ   ម គឃញ្ច           អតុេ ំ  ទុេលភទសសនំ 
អដតមសតោបរដិភាគំ         រតនំ   ដតន   វុច្ចតិ ។  
វត្ថគ(ឯណា)្ ម្ងលដត្វះ ោក្ ងរួះ ធវើះ ដច្កែះី ោររ

(ះ កាត្ម្ព្ែគន្ បូជាងន៏ព្ែម្លគន)្ ជាវត្ថគម្ងលមានព្ត្នមាះ ព្ច្ើ្្
ជាវត្ថគម្ងលរកវត្ថគងន់ថ្ា គនះ ដមើោា ្្ ជាវត្ថគម្ងលរួកដត្វ
ះ  ើញបា្ះ ោយកព្មកាគគនះ ោក្ ជាវត្ថគម្ងលដត្វ្ ្ ្់ ្ ្
ទប្ មិ្អាច្បរះិ គអងះ ព្រើព្ាដ្បា្្ ះ ព្រះះ  ត្ គងូះ ន្ ះ្
វត្ថគះ ទះ្ះ ់ើបះ ៅថ្វ្រតនៈ្(ងឺ្ ព្ពះពុទ្ារតនៈ ព្ពះធមោរតនៈ 
្គិន ព្ពះសឃឃរតនៈ្ះ ្ះឯគន្)្។ 
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៨. ដរឿ ប្រព្ោះបទុមច្ឆទនិយដតថរ 
(ប ិកសលខ៧២ ទុំរ័រ២២២ និង្អ្ ាកថា ) 

3 
 ូម្បពី្រះបទុម្ែាទនិយសតថរសនះ ក៏ធាា ប់បានបុំសរញបុ្ា- 

 ម្មភ រម្ក កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធអ្ង្គមុ្នៗ ការ នស ុំ
បុណ្យទា ុំង្ឡាយ ច លជាឧបនិ សយ័ននព្រះនិ ា ន កនុង្ជាតជិា
សព្ែើនអ្សនក កនុង្ភរមួ្យសនាះ បានសកើតកនុង្ផទះម្មនព្តកូល 
មួ្យ កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធវបិ ស ី ឹង្កតីសហើយ ព្ជះថាា កនុង្
ព្រះរតនព្ត័យ កាលព្រះម្មនព្រះភាគវបិ សបីរនិិ ា នសហើយ 
សលាកបានបូជាសជើង្ថ្ារ សោយផ្កា បទុម្(ឈូកព្កហម្) ទា ុំង្-
ឡាយ សោយស ែកតពី្ជះថាា ននែិតតសនាះឯង្ សលាកតាុំង្សៅ 
រហូត ល់អ្ ់អាយុ ែុតចិាកអ្តតភារសនាះ អ្សនាទ លសៅកនុង្ 
 ុគតិសនាះឯង្ សសាយ ម្បតិតទា ុំង្រីរ គទិឺរា ម្បតត ិ និង្ម្នុ ស 
 ម្បតិតជាសព្ែើន ង្ កនុង្កាលននព្រះ ម្មម  ម្ពុទធរប ់សយើង្ 
ទា ុំង្ឡាយសនះ បានសកើតកនុង្ផទះម្មនព្តកូលមួ្យ  ឹង្កតសីហើយ 
ព្ជះថាា កនុង្ព្រះសាសាត  បួ សហើយ កាលរយយម្ព្បងឹ្ចព្បង្ ម្និ
យូរប៉ាុនាម ន ក៏បានជាព្រះអ្រហនត ។ កាលសលាក ព្ម្មក កនុង្ទី 
សនាះៗ ម្មនទីសរលយប់ និង្ទីសរលនថ្ៃជាស ើម្ វហិារម្មន 
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ផ្កា បទុម្ទា ុំង្ឡាយបិទបា ុំង្សហើយ ។ សោយសហតុសនាះ សលាក 
សទើបព្បាក នាម្ថា បទុម្ែាទនិយសតថរ ។  

កនុង្កាលជាខាង្សព្កាយម្ក សលាករលឹកស ើញនូវបុរាកម្ម
រប ់ខាួនសហើយ ក៏សកើតសសាម្ន ស កាលព្បកា នូវអ្ុំសរើច ល 
ខាួនព្បព្រឹតតសហើយ កនុង្កាលមុ្នឲ្យព្បាក ែា ់ សទើបស ល
ោថាទាុំង្សនះថា ៖  

នាកាលព្រះសលាកនាថ្ ជាអ្គគបុគគល ព្រះនាម្វបិ ស ីព្ទង់្
បរនិិ ា នសៅសហើយ ខ្ុ ុំយកផ្កា បទុម្ ច លរកីព្  ់លអ សលើក 
ស ើង្តម្ាល់សលើសជើង្ថ្ារ ។ 

កាលសជើង្ថ្ារច លម្ហាជនសលើកស ើង្សហើយ ក៏អ្ចណ្ត ត 
ព្តច តសៅកាន់សវហា ៍នភាល័យ ខ្ុ ុំបានសធាើនូវសព្គឿង្បា ុំង្ ទុក 
រធ ៏អាកា  សហើយបាុំង្ព្តង់្សជើង្ថ្ារ(សនាះ) ។  

កនុង្កបបទី៩១ ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ (សព្ ះសហតុចត) 
ខ្ុ ុំបានបូជាផ្កា ឯណាទុកសហើយ(កនុង្កាលមុ្ន) ខ្ុ ុំម្និច លសាគ ល់ 
ទុគគតសិ ើយ សនះជាផលននការបូជាព្រះរុទធ ។ 

កនុង្កបបទី៤៧ ោប់អ្ុំរីភទធកបបសនះសៅ ខ្ុ ុំបានជាស តែ    
ែព្ករតិត ម្មនស ម្ ះថា បទុម្ ិសរៈ ជាអ្នកឈនះ ស្រងាគ ម្ ម្មនទី 
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បុំផុតទល់នឹង្ម្ហា មុ្ព្ទទា ុំង្៤ ម្មនកម្មា ុំង្សព្ែើន ។ 
ប  ិម្ភទិា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភញិ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 

ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតបិតិតសហើយ ។ 
បានឮម្កថា ព្រះបទុម្ែាទនិយសតថរម្មនអាយុ បាន 

 ចម្តង្នូវោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 
បទុម្ែាទនិយសតថោបទាន និង្អ្ ាកថា 
ស ម្ ះវ ុិទធជនវលិា ិនី ែប់  

r k s 
 

 
កាលព្រះដមានពា ដមពគ់ ធ្ ជា្ងោបគង ោល្ ជា់រី គនន្្្្្្្្

ដត្វះ ោក្ បរ ិ្ រិវ ្ះ ៅះ  ើយ្ ព្រះបងមិានពផគន្
ព្រះះ រធពិ្រឹកសផគន្ ព្រះដែូប(ព្រះះ ច្ត្យិ)ផគន្ ព្រះបរម-
ស្កររីកិធ្លត្ គផគន្ ព្រះធម៨៌មគឺ្៤រ្ព្្រះធមាក ខ្ ធ្ ម្ងល
ព្រះ្គនោ្ ព្់គនដ្ម្មែគនះ  ើយះ ោយព្រនរផគន្ ជាវត្ថគ្ ងឺ្
ព្រះដមានពា ដមពគ់ ធ្ ព្់គនព្្រត្សិ្កា ្់ គក្ ក ាគគនឋា្ងព៏្រព្រឹត្ ែះ ៅ្
ះ ងើមបីជាបគញ្ញ ះ កខត្ ែងព៏្រះ ដើរ្របដ្ដត្វទ ាំគនឡាយ្។ 

 
 



_ 32 - 

៩. ដរឿ ប្រព្ោះបភ ករដតថរ 
( ប ិកសលខ៧៤ ទុំរ័រ៥៣-៥៦ ) 

3 
 ព្រះសែតយិរប ់ព្រះម្មនព្រះភាគ ព្រះនាម្បទុមុ្តតរៈ ជា
ែម្បង្កនុង្សលាក ព្បកបសោយតាទិគុណ្ តា ុំង្សៅកនុង្នព្រធុំ 
ជាទីកុះករសោយព្ម្គឹសាហាវ ។ 
 បុគគណាមួ្យ ម្ិនអាែ(ស ើម្ប)ីនឹង្សៅថាា យបង្គុំ ព្រះ-
សែតយិបានស ើយ ព្រះសែតយិសនាះ ព្តូវសមម និង្សឈើវលា្ រួបរតឹ
រសលើង្រលុំ ។ 
 កាលសនាះ ខ្ុ ុំជាអ្នកសធាើការងារកនុង្នព្រ ជាមួ្យបិតា និង្ 
ជតីា ក៏បានស ើញព្រះ តូបកនុង្នព្រធុំ ច លម្មនសមម វល្ារួបរតឹ
រសលើង្រលុំសនាះ ។  
 លុះខ្ុ ុំស ើញព្រះរុទធ តូបសហើយ ក៏តា ុំង្ែិតតសោររថា   
ព្រះ តូបរប ់ព្រះ ម្ពុទធ ៏ព្បស ើរសនះ សៅកនុង្នព្រ រសលើង្រលុំ
ខូែខាតអ្ ់ អ្នកសាគ ល់គុណ្និង្សទា ននសែតយិសនាះ សបើម្ិន
បានជព្ម្ះនូវរុទធ តូប ច លម្ិនកុំបា ុំង្ ព្ត ប់សៅព្បកបការងារ
 នទវញិ  ការណ៍្សនាះម្និ ម្គួរសទ ។ 
 សទើបខ្ុ ុំជព្ម្ះសមម និង្សឈើវលា្  សលើព្រះសែតយិ(សនាះ) 
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សហើយថាា យបង្គុ ុំ រួែថ្យសព្កាយអ្ ់៨ជុំហាន សទើបស ើរសែញ 
សៅ ។ 
 លុះខ្ុ ុំលះបង់្នូវោង្កាយជារប ់ម្នុ សសហើយ បាន
សៅសកើតកនុង្ឋានតាវតតិង្ស សោយកុ លកម្មច លខាួនសាង្លអ 
សនាះផង្ សោយការតាុំង្សែតនាសនាះផង្ ។ 
 វមិ្មនរប ់ខ្ុ ុំ ច លបុ្ាកម្មតាក់ចតង្លអសហើយ កនុង្ឋាន-
តាវតតិង្សសនាះ ម្មនរណ៌្ភាសឺផាក ូែម្ម  ម្មនកុំរ ់ ៦០
សយជន៍ ម្មនទុំហុំ៣០សយជន៍ ។ 
 ខ្ុ ុំបានសសាយសទវោជយអ្ ់៣០០ ង្ បានសកើតជាស តែ 
ែព្ករតត២ិ៥ ង្សទៀត ។ 
 ខ្ុ ុំកាលអ្សនាទ លសៅ កនុង្ភរតូែនិង្ភរធុំ រចម្ង្បាន 
សភាគៈសព្ែើន ការខាះខាតសោយសភាគៈ រប ់ខ្ុ ុំម្និម្មនស ើយ 
សនះជាផលននការជព្ម្ះ ។  
 កាលខ្ុ ុំសៅកនុង្នព្រធុំ ចតង្សៅសោយចព្គច នង្ ឬជះិសលើ-ក 
 ុំរ ី ខ្ុ ុំសៅកាន់ទិ ណាៗ នព្ររចម្ង្ សព្ម្ែជាទីរឹង្ (រប ់ខ្ុ ុំ 
កនុង្ទិ សនាះៗ) ។ 
 ខ្ុ ុំព្បកបសហើយសោយបុ្ាកម្ម ម្ិនច លស ើញ ង្គត់ ឬ
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បនាា សោយែកខុ ស ើយ  ង្គត់ជាស ើម្សនាះ ចតង្សែៀ សែញសៅ 
ឯង្ៗ ។ 
 ខ្ុ ុំម្ិនច លសកើតសោគ ាង់្ បូ   ុំសៅ ចព្ ង្  ាួតព្ជូក 
 ាង់្ច ក(កម្រលាយ)  ុំនួែរិ  ឬកម្រម្ម ់ស ើយ សនះជា
ផលននការជព្ម្ះ ។ 
 ខ្ុ ុំម្មនស ែកតីអ្ស្ារយ នទសទៀត គឺសព្ ះចតរុទធ តូប ច ល
ខ្ុ ុំជព្ម្ះសនាះ ខ្ុ ុំម្ិនច លសាគ ល់រក ឬផតួែ  សកើតកនុង្កាយរប ់ខ្ុ ុំ
សទ ។ 
 ខ្ុ ុំម្មនស ែកតីអ្ស្ារយ នទសទៀត គឺសព្ ះចតរុទធ តូប ច ល
ខ្ុ ុំជព្ម្ះសនាះ ខ្ុ ុំចតង្អ្សនាទ លសៅសកើតកនុង្ភររីរ គសឺទវតា ឬ
ម្នុ ស ។ 
 ខ្ុ ុំម្មនស ែកតីអ្ស្ារយ នទសទៀត គឺសព្ ះចតរុទធ តូប ច ល
ខ្ុ ុំជព្ម្ះសនាះ ខ្ុ ុំម្មន ម្បុរ ូែម្ម  ម្មនរ មីរុង្សរឿង្កនុង្ទី
ទា ុំង្រួង្ ។ 
 ខ្ុ ុំម្មនស ែកតីអ្ស្ារយ នទសទៀត គឺសព្ ះចតរុទធ តូប ច ល
ខ្ុ ុំជព្ម្ះសនាះ ស ែកតីម្និោប់ែិតត ចតង្ព្បា សែញសៅ ស ែកតី
ោប់ែតិត ចតង្ព្បាក ស ើង្ ។ 
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 ខ្ុ ុំម្មនស ែកតីអ្ស្ារយ នទសទៀត គឺសព្ ះចតរុទធ តូប ច ល
ខ្ុ ុំជព្ម្ះសនាះ ែិតតរប ់ខ្ុ ុំសាអ តលអ ជាែតិតម្មនអារម្មណ៍្ចតមួ្យ 
ជាែតិតតា ុំង្សៅម្មុំលអ ។ 
 ខ្ុ ុំម្មនស ែកតីអ្ស្ារយ នទសទៀត គឺសព្ ះចតរុទធ តូប ច ល
ខ្ុ ុំជព្ម្ះសនាះ ខ្ុ ុំអ្ង្គុយសលើអា នៈចតមួ្យ ក៏បាន សព្ម្ែនូវ
ព្រះអ្រហតត ។ 
 កនុង្កបបទីមួ្យច ន ោប់អ្ុំរីភទទកបបសនះសៅ កាលសនាះ
សព្ ះសហតុ ច លខ្ុ ុំបានសធាើកុ លកម្ម ខ្ុ ុំម្និច លសាគ ល់ទុគគតិ
ស ើយ សនះជាផលននការជព្ម្ះ ។ 
 ប  ិម្ភិទា៤ វសិម្មកខ៨ និង្អ្ភិញ្ញា ៦ ខ្ុ ុំបានសធាើឲ្យជាក់ 
ែា ់សហើយ ទា ុំង្ព្រះរុទធសា នា ក៏ខ្ុ ុំបានព្បតិបតិតសហើយ ។ 

បានឮម្កថា ព្រះបភង្ារសតថរម្មនអាយុ បាន ចម្តង្នូវ 
ោថាទាុំង្សនះ សោយព្បការ ូសែនះ ។ 

បភង្គរសតថោបទាន ែប់ 
r k s 
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១០. ដរឿ ច្ូឡរថវិមាន 
( ប ិកសលខ៥៥ ទុំរ័រ១៣០ និង្អ្ ាកថា ) 

3 
កាលព្រះម្មនព្រះភាគ ព្ទង់្បរនិិ ា នសហើយ ព្រះោជា

និង្ព្ ហមណ៍្ទា ុំង្ឡាយ បានទទួលែុំចណ្កព្រះធាតុ សហើយ
កសាង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ)  ព្ម្មប់តម្ាល់នូវព្រះធាតុរប ់
ព្រះសាសាត ទុកស ើម្បសីោររបូជាកនុង្ទីសនាះៗ នាកាលព្រះសាវក
ទា ុំង្ឡាយ ច លបានសព្ជើ សរ ើ  ស ើម្បនឹីង្សធាើ ងាគ យនា      
ព្រះធម៌្(បឋម្ ងាគ យនា) ម្មនព្រះម្ហាក សបសតថរជាព្បធាន 
សៅកនុង្ទីសនាះៗ នឹង្បរ ័ិទរប ់ខាួនៗ សោយស ើញ ល់     
សវសនយយ តា  ោប ល់នថ្ៃែូលវ ា ព្រះម្ហាកច្ាយនៈ គង់្
សៅកនុង្នព្រមួ្យកចនាង្(ជាយព្កុង្ោជព្គះឹ) កនុង្បែន្តព្បសទ   ។ 
 ម័្យសនាះ ព្រះោជាព្រះនាម្ អ្ សកៈ ព្ទង់្ព្គប់ព្គង្ោជយ
សៅកនុង្ព្កុង្សបាតលិ កនុង្ច នអ្ សកៈ កុម្មរព្រះនាម្ថា ុជាត 
ជាបុតតរប ់ព្រះសជ ាសទរី ននព្រះបាទអ្ សកៈអ្ង្គសនាះ កាល
ម្មនព្រះជនម១៦ឆ្ន ុំ ព្តូវបិតានិរសទ សែញរីច ន សព្ ះែុំណ្ង់្
កនុង្ោជយននព្រះកនិ ាសទរី សទើបែូលសៅសៅនព្រ អាព្ ័យនិង្រួក
ព្ ននព្រ ។ 
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 ុំណាលម្កថា កុម្មរសនាះ ធាា ប់បានបួ កនុង្សា នា
រប ់ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធក សបៈ តា ុំង្សៅកនុង្គុណ្ ព្តឹម្ចត ីល 
 ុគតកនុង្ភារជាបុថុ្ជជន សហើយបានសកើតកនុង្ឋាន ួគ៌ ជាន់
តាវតតងិ្ស ឋិតសៅកនុង្ទីសនាះ  ោប ល់អ្ ់អាយុ វលិវល់ចតកនុង្
 ុគតិសនាះឯង្ កនុង្រុទធុបាទសនះ បានសកើតកនុង្គភ៌ននអ្គគម្-
សហ ីរប ់ព្រះបាទអ្ សកៈ កនុង្ច នអ្ សកៈ ម្មននាម្ថា 
 ុជាត កនុង្កាលច លព្រះម្មនព្រះភាគ ព្តា ់ ងឹ្បាន៣០
ព្រះវ ាសហើយ  ុជាតកុម្មរ ជាអ្នកម្មនបរវិារសព្ែើន ។ 

កាលព្រះម្មតារប ់ ុជាតកុម្មរ ព្ទង់្សសាយវលិាល័យ
(អ្ ់ព្រះជនម)សៅសហើយសនាះ ព្រះបាទអ្ សកៈ បានចតង្តាុំង្
ព្រះោជសទវមួី្យព្រះអ្ង្គសទៀត ទុកកនុង្តុំចណ្ង្ជាអ្គគម្សហ ី 
ជុំនួ ព្រះម្មតារប ់ ុជាតកុម្មរ លុះសព្កាយម្ក អ្គគម្សហ ី
ថ្មី បានព្ប ូតពិ្រះោជឱរ មួ្យព្រះអ្ង្គ ព្រះោជាទតស ើញ
ឱរ រប ់ព្រះនាង្សហើយ ក៏ព្ទង់្សព្បា ព្បាណ្ បានព្បទានររ
ថា ម្មន លនាង្ ៏ែសព្ម្ើន នាង្ែូរទទួលយកនូវររ ច លនាង្
ព្បាថាន ែុះ ។ ព្រះនាង្សធាើជាទទួលររទុក (ម្ិនទាន់ស ល ូម្ររ
ជាអ្ាីស ើយ) លុះកាល ុជាតកុម្មរ ម្មនព្រះជនមបាន១៦ វ ា 
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សទើបព្កាបទូលព្រះោជាថា បរិព្តព្រះ ម្មតិសទរ ព្រះអ្ង្គទត
ស ើញបុតតរប ់ខ្ុ ុំម្្ម ់សហើយ បានព្រះោជទានររ ឥ ូវសនះ 
 ូម្ព្រះអ្ង្គ សម្តាត ព្រះោជទានររសនាះែុះ ។ ព្រះោជាព្តា ់ថា 
នាង្ែូរទទួលយកររែុះ ។ ព្រះនាង្ព្កាបទូលថា  ូម្ព្រះអ្ង្គ
សម្តាត ព្រះោជទានោជ ម្បតិត  ល់បុតតរប ់ខ្ុ ុំម្្ម ់ែុះ ។ ព្រះ- 
ោជាព្ទង់្ប សិ ធថា ចនវ លី ព្ ីសថាកទាប កាលសបើ ុជាត
កុម្មរ បុតតរប ់អ្ញ ច ល ូែជាសទវកុម្មរ កុំរុង្ចតរ ់សៅ 
សហតុអ្ាីនាង្ឯង្ស លយ៉ា ង្សនះ ។ ព្រះសទវកីាលសធាើបុំណ្ង្សនាះ
សរឿយៗ ក៏សៅចតម្ិនបាន ូែព្រះទយ័ នថ្ៃមួ្យ ព្រះនាង្ព្កាប
ទូលថា បរិព្តព្រះ ម្មតិសទរ សបើព្រះអ្ង្គតា ុំង្សៅកនុង្ ែៈ្  ូម្
ព្រះោជទានររ ច លសនាះែុះ ព្រះោជា ព្ទង់្ម្មនវបិប ិសារៈ 
សោយព្រះែនិាត ថា អ្ញម្និបានរិចារណា សហើយឲ្យររ ល់
នាង្សនះ ឯនាង្សនះ ក៏សៅចតនិយយយ៉ា ង្សនះ  សទើបព្ទង់្ព្តា ់
សៅ ុជាតកុម្មរម្ក សហើយព្តា ់ព្បាប់សរឿង្ោ៉ា វសនាះ ទា ុំង្ទឹក
ព្រះសនព្តហូរព្ ក់សៅ ។  ុជាតកុម្មរស ើញព្រះបតិា ព្ទង់្
សសាកសម  ល់នូវការតូែព្រះទយ័ ទឹកព្រះសនព្តក៏ហូរព្ ក់សៅ
ច រ សហើយព្កាបទូលថា បរិព្តព្រះបតិា  ូម្ព្ទង់្អ្នុញ្ញា តែុះ 
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បុតតនឹង្សៅសៅកនុង្ទី នទ ។ ព្រះោជា ព្ទង់្ព្រះ ណាត ប់ កយ
សនះសហើយ សទើបព្តា ់ថា បតិានឹង្ឲ្យសគសាង្ព្កុង្ថ្មី ល់បុតត 
បុតតគួរសៅសៅកនុង្ព្កុង្សនាះែុះ  ុជាតកុម្មរក៏ម្ិនព្បាថាន  ។ ព្រះ-
ោជាព្តា ់ថា បតិានឹង្ប ជ្ូ នបុតត ឲ្យសៅសៅកនុង្ ុំណាក់ព្រះ-
ោជាជា ម្មា ញ់រប ់បតិា  ុជាតកុម្មរ ក៏ព្ទង់្ម្និយល់ព្រម្ 
 ូម្ប ីុំណូ្ម្ររសនាះ ព្កាបទូលចតម្យ៉ាង្ថា បរិព្តព្រះបតិា 
បុតតនឹង្សៅសៅកនុង្នព្រ ។ ព្រះោជាឱបព្កសសាបព្រះឱរ  ជញ្ញជ ប់ 
ព្តង់្ព្រះ ិរសា សហើយព្តា ់បសណាត យថា សោយកាលកនាង្
អ្ ់រីបតិាសៅ បុតតែូរម្កព្គង្ោជ ម្បតិតកនុង្នគរសនះែុះ ។ 

 ុជាតកុម្មរសនាះ កាលែូលសៅកនុង្នព្រ អាព្ ័យនិង្រួក
ព្ ននព្រ នថ្ៃមួ្យបានសៅ ល់នព្រព្ម្គឹ ។ ម្មនសទវបុតតមួ្យអ្ង្គ 
ធាា ប់ជា ម្មា ញ់ ៏ព្បស ើរ រប ់ ុជាតកុម្មរ កនុង្កាលននព្រះ-
អ្ង្គសៅភារជា ម្ណ្ៈ បានម្កព្បសលាម្ព្ទង់្ សោយរូបជាព្ម្ឹគ 
សព្ ះការច ាង្រកព្បសយជន៍ថាា យ សទើបរត់សៅ ល់ទីជតិ
វ នោា ន រប ់ព្រះម្ហាកច្ាយនៈ សហើយក៏បាត់សៅ ។  ុជាត 
កុម្មរកាលគតិថា អ្ញនឹង្ចាប់ព្ម្ឹគសនះ កនុង្កាលឥ ូវសនះ  
សទើបរត់ ទុះែូលសៅ ល់កចនាង្រប ់ព្រះសថ្រៈ កាលម្ិនស ើញ
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ព្ម្គឹ ស ើញចតព្រះសថ្រៈ គង់្សៅព្តង់្បណ្ណសាលា សទើបបាន 
ឈរព្ែត់ែុង្ធនូ ែុះកនុង្ទីជតិសលាក ។ ព្រះសថ្រៈ ព្កស កស ើញ 
 ុជាតកុម្មរសហើយ ព្ជាបសរឿង្ច លព្បព្រឹតតសៅ រប ់ព្ទង់្ទា ុំង្
អ្ ់ តា ុំង្រី ុំបូង្ ចតកាលអ្នុសព្ោះ នឹង្ស ើម្បសីធាើការ សស្រងាគ ះ 
ព្រះសថ្រៈសធាើហាក់ ូែជាម្និ ឹង្សរឿង្ សហើយបានសាក ួរថា ៖ 

អ្នកឈរព្ែត់ធនូយ៉ា ង្ម្មុំ ច លសធាើអ្ុំរីសឈើ ៏ម្មនខាឹម្ អ្នក 
ជាខនតិយោជកុម្មរ ឬជាព្ នអ្នកស ើរកនុង្នព្រ ។ 

លុំោប់សនាះ  ុជាតកុម្មរ កាលព្បកា ខាួន សទើបព្តា ់
ថា បរិព្តសលាក ៏ែសព្ម្ើន ខ្ុ ុំជាកូនរប ់ស តែកនុង្ច នអ្ សកៈ 
ជាអ្នកស ើរកនុង្នព្រ បរិព្តភកិខុ  ខ្ុ ុំ ូម្ព្បាប់ស ម្ ះរប ់ខ្ុ ុំ ល់ 
សលាក រួកសគសាគ ល់ខ្ុ ុំថា  ុជាត ខ្ុ ុំកាលច ាង្រកព្ម្គឹ សទើប 
ធាា ក់ែុះកាន់នព្រធុំ តាម្ម្កសហើយ ចតម្និស ើញព្ម្គឹ ខ្ុ ុំក៏បាន
ស ើញសលាកម្្ម ់ សហើយសទើបបានឋតិសៅ ។ 

ព្រះសថ្រៈបានសាត ប់ កយសនាះសហើយ កាលសធាើប  ិណាា រ 
នឹង្ ុជាតកុម្មរសនាះ សទើបទូលថា ៖ 

បរិព្តព្រះអ្ង្គព្ទង់្ម្មនបុណ្យសព្ែើន ព្ទង់្ម្កលអសហើយ 
ព្ទង់្ម្កម្និអាព្កក់សទ ព្ទង់្ទទួលទឹកចាករីទីសនះ សហើយលាង្ 
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ព្រះបាទទា ុំង្រីររប ់ព្ទង់្ែុះ សនះជាទឹកសសាយ ៏ព្តជាក់ ច ល
 ង្នា ុំម្កអ្ុំរីសព្ជាះភនុំ បរិព្តព្រះោជបុតត លុះព្ទង់្សសាយទឹកអ្ុំរី
សនាះសហើយ  ូម្ព្ទង់្ែូលសៅគង់្ សលើកព្ម្មលច លព្កាល
សហើយែុះ ។ 

លុំោប់សនាះ ព្រះោជកុម្មរ កាលទទួលប ិ ណាា ររប ់ 
ព្រះសថ្រៈ សទើបព្តា ់ថា 

បរិព្តព្រះម្ហាមុ្នី វាចារប ់សលាករីសោះណា ់ គួរឲ្យ
ែង់្សាត ប់ ជាវាចាម្និម្មនសទា  ម្មនព្បសយជន៍ ជាវាចាព្តមឹ្-
ព្តូវ ទា ុំង្សលាកម្្ម ់  ក៏ស ល កយនា ុំម្កនូវជាព្បសយជន៍ 
សោយឧបាយននព្បាជ្ា ។ បរិព្តឥ ីនិ ភៈ ស ែកតសីព្តកអ្រ
 ូែសម្តែរប ់សលាកកាលសៅកនុង្នព្រ ខ្ុ ុំ ួរសហើយ  ូម្សលាក
ព្បាប់ ខ្ុ ុំនឹង្សផទៀង្សាត ប់នូវគនាង្ កយរប ់សលាក សហើយព្បត-ិបតតិ
តាម្នូវែុំចណ្កធម៌្ ច លនា ុំម្កនូវព្បសយជន៍ ។ 

ព្រះសថ្រៈកាលស លនូវ ម្មម ប បិតត ិ ច ល ម្គួរ ល់
ព្រះោជកុម្មរសនាះ សទើបទូលថា  

បរិព្តព្រះោជកុម្មរ ការម្និសបៀតសបៀនរួក តាទា ុំង្រួង្ 
រចម្ង្សរញែតិត ល់សយើង្ ការសវៀរចាកករិយិលួែកត ី ការសវៀរ
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ចាកការព្បព្រឹតត(ិផតិ)កបត់កត ី ការសវៀរចាកការផកឹទឹកព្ វងឹ្កត ី ការ
ម្និសព្តកអ្រ(កនុង្អ្កុ ល)កត ី ការព្បព្រឹតតសិ មើកត ី ភារជាអ្នកសែះ
 ងឹ្សព្ែើនកត ី ភារជាអ្នក ងឹ្ឧបការៈ ច លសគសធាើសហើយកត ី ធម៌្
ទា ុំង្ន៎ុះ ជាធម៌្គួរព្បាថាន  ជាធម៌្គួរ រស ើរកនុង្បែ្ុបបនន ។ 

ព្រះសថ្រៈស ល ម្មម ប ិបតិតយ៉ា ង្សនះសហើយ កាលព្តួត
សម្ើលនូវអាយុ ងាខ រ រប ់ព្រះោជកុម្មរសនាះ សោយអ្នាគតុំ-
 ញ្ញា ណ្ ក៏ស ើញថា ព្រះជនាម យុសៅ ល់ព្តមឹ្ចត៥ចខសទៀត 
ប៉ាុសណាណ ះ  ូសែនះស ើម្បឲី្យព្រះអ្ង្គតក់ ាុត សហើយតាុំង្សៅម្មុំកនុង្
 ម្មម ប ិបតិតសនាះ សទើបស លោថាសនះថា  

បរិព្តព្រះោជបុតត ស ែកតសីាា ប់រប ់ព្រះអ្ង្គ ម្មនកនុង្ទី
ជតិ ខាង្អាយអ្ុំរី៥ចខ  ូម្ព្រះអ្ង្គព្ទង់្ព្ជាប  ូម្ព្រះអ្ង្គ
ព្ទង់្សោះខាួន (ឲ្យរួែ)ចាកអ្បាយទុកខែុះ ។ 

លុំោប់សនាះ  ុជាតកុម្មរ កាល ួររកឧបាយននការរួែ
ផុតរីស ែកតីសាា ប់ និង្អ្បាយទុកខ សទើបព្តា ់ថា  

ខ្ុ ុំសនាះនឹង្សៅកាន់ជនបទណា និង្សធាើអ្ុំសរើ ូែសម្តែ កែិ្
ការ ូែសម្តែជាកែិរ្ប ់បុរ  មួ្យសទៀត ខ្ុ ុំព្តូវព្បកបសោយ
វជិាជ  ូែសម្តែ សទើបជាអ្នកម្និចា ់ ម្និសាា ប់ ។ 
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លុំោប់សនាះ ព្រះសថ្រៈស ើម្ប ីចម្តង្ធម៌្  ល់ព្រះោជបុតត 
សនាះ សទើបបានស លោថាទាុំង្សនះថា 

បរិព្តព្រះោជបុតត ព្បសទ ណាច ល តាសៅសហើយ ម្និ
ចា ់ ម្និសាា ប់ ម្និម្មនសទ កែិក្ារ វជិាជ  ជាកែិរ្ប ់បុរ  ច ល
 តាសធាើសហើយ ម្និចា ់ ម្និសាា ប់ន៎ុះ ម្និម្មនសទ ។ សទាះប ី
រួកកសព្ត ច លម្មនច ន ម្មនព្ទរយសព្ែើន ម្មនសភាគៈសព្ែើន ម្មន
ព្ទរយនិង្ធញ្ញា ហារ ៏ព្គប់ព្ោន់ រួកកសព្តទា ុំង្សនាះ នឹង្ថា ម្និ
ចា ់ ម្និសាា ប់ ក៏សទ ។ 

សទាះបពី្រះអ្ង្គគ៏ធាា ប់បានឮសហើយថា រួកអ្នធកសវណ្ឌុ បុតត 
ជាអ្នកកាា ហាន ខមី់ពម ត ជាអ្នកអាែព្បហារនូវ ព្តូវបាន រួក
អ្នធកសវណ្ឌុ បុតតទា ុំង្សនាះ ស មើសោយ  សតវិតថុ (វតថុ ច លសទៀង្
ទាត់) ក៏គង់្ ល់នូវការអ្ ់សៅននអាយុ វនិា សៅអ្ ់សហើយ ។  

រួកជនទា ុំង្សនាះ គកឺសព្ត ព្ ហមណ៍្ សវ សៈ(អ្នកជុំនួញ)
 ូព្ទៈ(គូលី) ែណាឌ ល និង្បុកាុ ៈ(អ្នកចាក់ ុំោម្)កត ី រួកជនឯ 
សទៀតច លម្មនជាតសិព្ៅរីសនះកត ី រួកជនទា ុំង្សនាះ ម្និចម្ន
ម្និចា ់ ម្និសាា ប់ន៎ុះសទ ។  

រួកជនណា ោយម្នតព្បកបសោយអ្ង្គ៦ ច លរួកព្រហម
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បានគតិស ើញសហើយកត ីរួកជនឯសទៀត ច លម្មនវជិាជ កត ី ូម្បរួីក
ជនទា ុំង្សនាះ ក៏ម្និចម្នជាម្និចា ់ ម្និសាា ប់ស ើយ ។  

ម្យ៉ាង្សទៀត សទាះជារួកឥ ីណា ជាអ្នក ៃប់រម្មៃ ប់ បាន
 ព្ងួ្ម្ែតិត ម្មនរយយម្ ុតបុំផ្កា ញកសិល  ឥ ីទា ុំង្សនាះ 
គ៏គង់្លះបង់្សចាលនូវ ររីៈ សៅតាម្កាលគួរ ។ 

 ូម្បពី្រះអ្រហនតទា ុំង្ឡាយ សលាកម្មនែតិតអ្ប់រ ុំសហើយ 
បានសធាើកែិស្ព្ ែសហើយ ជាអ្នកម្និម្មនអា វៈ សព្ ះអ្ ់សៅ
ននបុណ្យនិង្បាប ក៏គង់្ោក់ែុះនូវោង្កាយសនះច រ ។ 

 ុជាតកុម្មរ កាលស ល ល់កម្មច លខាួនគបបសីធាើ សទើប
ព្តា ់ថា  

បរិព្តព្រះម្ហាមុ្នី ោថាទាុំង្ឡាយរប ់សលាកម្្ម ់ 
ជា ុភា ិត ម្មនព្បសយជន៍ ខ្ុ ុំកាលសបើសលាករនយល់សោយ
ស ែកតលីអសហើយ (ឥ ូវសនះ)  ូម្សលាកម្្ម ់ជាទីរឹង្( រណ្ៈ)
រប ់ខ្ុ ុំផង្ែុះ ។ 

លុំោប់សនាះ ព្រះសថ្រៈកាលទូនាម ន ុជាតកុម្មរសនាះ សទើប 
បានស លោថាសនះថា  

 ូម្ព្ទង់្កុុំ ល់នូវអាតាម ជា រណ្ៈស ើយ អាតាម បាន ល់
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នូវព្រះរុទធ ជា កយបុតត ច លម្មនរយយម្ធុំណា ជា រណ្ៈ 
 ូម្ព្រះអ្ង្គ ព្ទង់្ ល់នូវព្រះរុទធសនាះ ជា រណ្ៈែុះ ។ 

 ុជាតកុម្មរព្តា ់យ៉ា ង្សនះថា  
បរិព្តសលាកអ្នកនិរទុកខ ព្រះរុទធជាព្គូរប ់សលាកសនាះ 

ព្ទង់្គង់្សៅកនុង្ជនបទណា ខ្ុ ុំនឹង្សៅកាន់ជនបទសនាះ ស ើម្ប ី
ស ើញព្រះអ្ង្គ ព្ទង់្ឈនះម្មរ ម្និម្មនបុគគលសព្បៀបផទមឹ្បាន ។ 

ព្រះសថ្រៈទូលសទៀតថា 
ព្រះសាសាត ជាបុរ អាជាសនយយ ព្ទង់្ ម្ភរកនុង្ព្តកូលនន

ព្រះបាទឱកាា កោជ កនុង្ជនបទទិ ខាង្សកើត ចតថា(ឥ ូវសនះ) 
ព្រះអ្ង្គព្ទង់្បរនិិ ា នសៅសហើយ ។ 

ព្រះោជបុតតសនាះ សាត ប់ព្រះធម្មសទ នារប ់ព្រះសថ្រៈ 
យ៉ា ង្សនះសហើយ ម្មនែិតតព្ជះថាា  ក៏តា ុំង្សៅកនុង្ រណ្ៈនិង្ 
 ីល សព្ ះសហតុសនាះ ព្រះធម្ម ងាគ ហកាចារយទា ុំង្ឡាយ សទើប 
ស លថា  

បរិព្តសលាកអ្នកនិរទុកខ សបើព្រះរុទធជាសាសាត  រប ់រួក
សយើង្ ព្ទង់្គង់្សៅស ើយ ខ្ុ ុំព្រះករុណា គបបសីៅអ្ ់ទីមួ្យ 
 ន់សយជន៍ ស ើម្បែូីលសៅោល់ព្រះអ្ង្គ ។  
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បរិព្តសលាកអ្នកនិរទុកខ សបើទុកជាព្រះសាសាត  ព្ទង់្ 
បរនិិ ា នសហើយក៏សោយ ខ្ុ ុំព្រះករុណា  ូម្ ល់នូវព្រះរុទធ ជា
ព្រះម្ហាវរីៈ ច លបរនិិ ា នសហើយ ជា រណ្ៈ ។ 

ខ្ុ ុំ ូម្ ល់នូវព្រះរុទធជា រណ្ៈផង្ ខ្ុ ុំ ូម្ ល់នូវ
ព្រះធម៌្ជា រណ្ៈផង្ ខ្ុ ុំ ូម្ ល់នូវព្រះ ង្ឃ ជាបុ្ាសកខតត ៏
ព្បស ើររប ់ម្នុ សនិង្សទវតាជា រណ្ៈផង្ ។ 

ខ្ុ ុំ ូម្សវៀរចាកបាណាតបិាតយ៉ា ង្ឆ្ប់ផង្ សវៀរចាកអ្ទិ-
នាន ទានកនុង្សលាកផង្ ជាអ្នកសព្តកអ្រែុំស ះចតព្បរនធរប ់ខាួន 
ផង្ ម្និស ល កយកុហកផង្ ម្និផកឹទឹកព្ វងឹ្ផង្ ។ 

កាល ុជាតកុម្មរ តា ុំង្សៅកនុង្ រណ្គម្ន៍ និង្ ីល៥ 
សហើយ ព្រះសថ្រៈក៏ទូលយ៉ា ង្សនះថា ោជកុម្មរ ព្បសយជន៍រប ់ 
ព្ទង់្សោយការសៅកនុង្នព្រ កនុង្ទីសនះម្និម្មនសទ ព្ទង់្នឹង្អ្ ់ 
ព្រះជនម សព្ ះ ូសចាន ះ ព្ទង់្គបបជីាអ្នកសៅកាន់ ុំណាក់ព្រះ- 
ោជបតិារប ់ព្រះអ្ង្គ សហើយសធាើបុណ្យទា ុំង្ឡាយ ម្មនការ
ថាា យទាន ជាស ើម្ែុះ នឹង្ជាអ្នកម្មនឋាន ួគ៌ព្បព្រឹតតសៅខាង្
មុ្ខ ។  ូសែនះសហើយ សទើបចបង្ចែក ប្រព្ោះបរមសាររីកិ្ធាតុ កនុង្
 ុំណាក់រប ់ខាួន ថាា យ ល់ព្រះោជកុម្មរ ។ ព្រះអ្ង្គកាលមុ្ន
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នឹង្យង្សៅ សទើបព្តា ់ថា បរិព្តសលាកម្្ម ់ ៏ែសព្ម្ើន ខ្ុ ុំ
ព្រះករុណា នឹង្សែញសៅរីទីសនះ តាម្ កយរប ់សលាក  ូម្ប ី
សលាកម្្ម ់ ក៏គបបនិីម្នតសៅកនុង្ទីសនាះផង្ទាន! ស ើម្បអី្នុសព្ោះ 
 ល់ខ្ុ ុំព្រះករុណា លុះព្ជាបនូវការទទួលនិម្នតរប ់ព្រះសថ្រៈ
សហើយ សទើបថាា យបង្គុ ុំ សធាើព្បទកសណិ្ព្រះសថ្រៈ សហើយយង្សៅ
កាន់នគរព្រះបិតា ។ បានែូលសៅកាន់ឧទយន ឲ្យសគព្កាបទូល
ព្រះោជា ស ើម្បពី្ទង់្ព្ជាបនូវ ុំសណ្ើ រច លខាួនម្កសហើយ ។ 

ព្រះោជាព្ទង់្ព្រះ ណាត ប់នូវសរឿង្សនាះសហើយ ព្ទង់្ព្រម្
សោយបរវិារ ស តែយង្ែូលសៅកាន់ព្រះោជឧទយន កាលព្ទង់្
ជួបព្រះោជឱរ  ព្ទង់្បានឱបព្កសសាបបុតតសោយការនឹករលឹក 
រួែក៏បាននា ុំែូលសៅខាង្កនុង្ព្កុង្ ព្បាថាន ស ើម្បនឹីង្អ្ភិស ក ។ 
ព្រះោជកុម្មរទូលថា បរិព្តព្រះបតិា បុតតម្មនអាយុសៅតិែ
ណា ់ តរីសនះសៅ ៤ចខសទៀតប៉ាុសណាណ ះ ម្រណ្ៈនឹង្ម្មន 
ព្បសយជន៍អ្ាសីោយោជ ម្បតិត ល់បុតត បុតត ូម្អាព្ ័យនិង្
ព្រះបតិា សធាើបុណ្យចតម្យ៉ាង្ប៉ាុសណាណ ះ សហើយក៏បានព្បកា គុណ្
រប ់ព្រះសថ្រៈ និង្អានុភារននព្រះរតនព្ត័យ ។ ព្រះោជា ព្ទង់្
ព្រះ ណាត ប់នូវសរឿង្សនាះសហើយ ព្ទង់្ ល់នូវស ែកតតីក់ ាុត 



_ 48 - 

និង្ម្មនព្រះទយ័ព្ជះថាា ែុំស ះព្រះសថ្រៈ និង្កនុង្ព្រះរតនព្ត័យ 
បានឲ្យជាង្កសាង្វហិារ ៏ធុំ សហើយព្ទង់្ប ជ្ូ នទូត សៅកនុង្
 ុំណាក់ព្រះម្ហាកច្ាយនសតថរ ។  ូម្បពី្រះសថ្រៈ កាល
អ្នុសព្ោះព្រះោជា និង្ម្ហាជន ក៏បាននិម្នតម្ក ។ ព្រះោជា
ព្រម្ទា ុំង្បរវិារ សែញសៅទទួលព្រះសថ្រៈអ្ុំរីែម្មៃ យចតម្តង្ ។ 
សហើយនិម្នតព្រះសថ្រៈឲ្យែូលកាន់វហិារ ទុំនុកបព្មុ្ង្បែ្័យបួន
សោយសោររ សហើយតាុំង្សៅកនុង្នព្ត រណ្ៈគម្ន៍ និង្ ីល៥ ។ 
ែុំចណ្កព្រះោជកុម្មរ បានតាុំង្ែតិត ព្ងួ្ម្កនុង្ ីល ចថ្ម្ទា ុំង្
បានសធាើការទុំនុកបព្មុ្ង្ បសព្ម្ើព្រះសថ្រៈនិង្ភកិខុទា ុំង្ឡាយ សោយ 
សោររ ថាា យទាន សាត ប់ព្រះធម៌្ សោយកាលកនាង្សៅ៤ចខ ក៏
អ្ ់ព្រះជនម សហើយបានសៅសកើតកនុង្ឋានតាវតិតង្ស ។ រថ្ម្មន
ខាន តបសណាត យនិង្ទទឹង្១០០សយជន៍ ព្បោប់សោយរតនៈ៧ 
ព្បការ បានសកើតស ើង្សហើយសោយបុញ្ញា នុភារននសទវបុតតសនាះ
សទវបុតតសនាះ ម្មនសទរអ្បសរមួ្យ ន់អ្ង្គជាបរវិារ ។  

ព្រះោជា ព្ទង់្បានសធាើការរ ុំលាយនូវ ររីៈរប ់ព្រះោជ- 
បុតត សហើយបានញុុំង្ម្ហាទានឲ្យព្បព្រឹតតសៅ ែុំស ះភកិខុ ង្ឃ 
និង្សធាើការបូជាព្រះសែតយិ ម្ហាជនបានម្កព្បជុុំោន កនុង្ទីសនាះ 
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 ូម្បពី្រះសថ្រៈ ព្រម្ទា ុំង្បរវិារ ក៏បានែូលសៅកាន់ទីសនាះច រ ។ 
ព្ោសនាះ សទវបុតតព្តួតសម្ើលនូវកុ លកម្មច លខាួនសធាើសហើយ គិត
សោយភារជាកត្ាូ ថា អាតាម អ្ញ នឹង្សៅថាា យបង្គុ ុំព្រះសថ្រៈ 
និង្សធាើគុណ្ននព្រះសា នាឲ្យព្បាក ស ើង្ សទើបស ើង្រថ្ទិរា 
ម្មនរូបព្បាក  ច លសគស ើញបាន ព្រម្ទា ុំង្បរវិារជាសព្ែើន ម្ក
ព្បាក ែុំស ះមុ្ខព្រះម្ហាកច្ាយនៈ ែុះអ្ុំរីរថ្ទិរាសហើយ បាន
ថាា យបង្គុ ុំសទៀបសជើង្ព្រះសថ្រៈ និង្សធាើប  ិណាា រជាមួ្យព្រះបាទ
អ្ សកៈ ច លជាបតិា សហើយក៏ែូលសៅឈរផគង្អ្ ជ្ លី ឋិតសៅ
ជតិព្រះសថ្រៈ ។ ព្រះសថ្រៈ បានសាក ួរសទវបុតតសនាះ សោយ
ោថាទាុំង្សនះថា  

ព្រះអាទិតយម្មនរ មីសព្ែើន ម្មនរនាឺធុំចបបណា ែរសៅកនុង្
អាកា  រចម្ង្បុំភានូឺវទិ បាន យ៉ា ង្ណា រថ្ធុំរប ់អ្នកសនះ 
ក៏ម្មនព្បការចបបសនាះច រ រថ្ជុុំវញិខាង្បសណាត យ (ឬទទឹង្) 
មួ្យរយសយជន៍ សព្សាបជុុំវញិសោយចផនម្ម  គល់ែសនាទ ល
វែិពិ្តសោយចកវមុ្កាត  និង្ចកវម្ណី្ កាែ់ជាវកិារននចកវរិទូរយ 
រ ុំសលែរធ ៏ចផនម្ម និង្ព្បាក់ ញុ ុំង្រថ្ឲ្យរុង្សរឿង្ ។  

ែុង្ែសនាទ លរប ់រថ្ សព្ម្ែសោយចកវរិទូរយ នឹម្វែិពិ្ត



_ 50 - 

សោយចកវទទឹម្ ទា ុំង្ចខសក៏ព្បោប់សោយម្ម និង្ព្បាក់  ូម្ប ី
ស ះទា ុំង្សនះ ក៏ម្មន នទុះទាន់ែតិត រចម្ង្ញុ ុំង្រថ្ឲ្យលអ ។ 

អ្នកក៏ថ្ាុ ុំសថ្ាើង្ព្តច តសៅកនុង្រថ្ម្ម  ម្មន ហនៈទឹម្ 
សោយស ះមួ្យ ន់  ូែជាព្រះឥស្រនទ ម្មន លសទវតាអ្នកម្មនយ  
អាតាម  ូម្ ួរ អ្នកជាបុគគល ា្  នវ សតើយ  ៏ព្បស ើរ 
សលើ លប់សនះ អ្នកបានម្កសោយគុណ្អ្ា ី? 

សទវបុតតសនាះ កាលព្តូវព្រះសថ្រៈ ួរយ៉ា ង្សនះសហើយ បាន
រយករណ៍្ សោយោថាទាុំង្សនះថា  

បរិព្តសលាកម្្ម ់ ៏ែសព្ម្ើន កនុង្កាលមុ្ន ខាួនខ្ុ ុំជាព្រះ-
ោជបុតត ស ម្ ះ ុជាត សលាកម្្ម ់បានអ្នុសព្ោះ ល់ខ្ុ ុំសនាះ 
បានញុុំង្ខ្ុ ុំឲ្យតា ុំង្សៅកនុង្ស ែកត ីព្ងួ្ម្ ។ 

សលាកម្្ម ់បាន ងឹ្នូវខ្ុ ុំ ថាអ្ ់អាយុ សហើយក៏បាន
ព្បទាន នូវ ប្រព្ោះបរមសាររីកិ្ធាតុ រប ់ព្រះសាសាត   ល់ខ្ុ ុំ ។ 
សលាកម្្ម ់បានព្បាប់ថា ម្មន ល ុជាតោជកុម្មរ  ប្រព្ោះអ គ 
ច្ូរបូជា នូវប្រព្ោះសាររីកិ្ធាតុដនោះច្ុោះ ការបូជាដតោះ នឹ ានជា
ប្របដយជន ៍េប់្រព្ោះអ គ ។ 

ខ្ុំក្៏ានប្របឹ ងប្រប បជូានូវប្រព្ោះសាររីកិ្ធាតុដតោះ សោយ 
សព្គឿង្ព្កអូ្បនិង្ផ្កា កព្ម្ង្ទា ុំង្ឡាយ លុះលះបង់្នូវោង្កាយ 
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ជារប ់ម្នុ សសហើយ សទើបបានម្កសកើតកនុង្ទីម្សនារម្យ ៏ព្បស ើរ 
គួរសព្តកព្តអាលរន់សរក ច លព្បកបសោយរួកសទវតាសផសង្ ៗ 
ជាស ើម្ ខ្ុ ុំក៏សព្តកអ្ររកីោយ សោយរបា ុំង្និង្ែសព្ម្ៀង្ ច ល 
ម្មនសទរអ្បសរសចាម្សោម្សព្តៀបព្តា កនុង្ឧទយន ។ 

សទវបុតតទូលស ាើយស ែកត ី ច លព្រះសថ្រៈ ួរយ៉ា ង្សនះ 
សហើយ ក៏ថាា យបង្គុ ុំ សធាើព្បទកសណិ្លាព្រះសថ្រៈ លាព្រះបតិា 
សហើយស ើង្រថ្ព្ត ប់សៅសទវសលាកវញិ ។  ូម្បពី្រះសថ្រៈ ក៏បាន 
សធាើស ែកតសីនាះ ឲ្យជាអ្តថុបបតិតសហតុ(សហតុការណ៍្សកើតស ើង្នន 
សរឿង្)  ចម្តង្ធម្មកថាសោយរិសាត រ  ល់បរ ័ិទច លជួបជុុំោន  ។ 
ធម្មកថាសនាះ បានជាព្បសយជន៍ ល់ម្ហាជន ។ តរីសនាះម្ក 
ព្រសថ្រៈ បានព្បាប់សរឿង្ទា ុំង្អ្ ់សនាះ  ល់ព្រះធម្ម ងាគ ហកា-
ចារយទា ុំង្ឡាយ កនុង្កាលសធាើបឋម្ ងាគ យនា តាម្ទុំនង្ច ល
ខាួន និង្សទវបុតតសនាះ បានស លសនាះឯង្ ឯព្រះធម្ម ងាគ ហកា-
ចារយទា ុំង្សនាះ ក៏បានសលើកសរឿង្សនាះ ស ើង្កាន់ ងាគ យនា 
សោយព្បការ ូសែនះឯង្ ។ 

បរម្តថទីបនី អ្ ាកថា 
រណ៌្នាែូ រថ្វមិ្មន ែប់ 

r k s 
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ប្រព្ោះបរមសារ ីរកិ្ធាតុ របសប់្រព្ោះសមាម សមពុទធ 
3 

 កនុង្ភទទកបបសយើង្សនះ ម្មនព្រះ ម្មម  ម្ពុទធព្តា ់ ងឹ្៥ 
ព្រះអ្ង្គ គ ឺ ប្រព្ោះសមាម សមពុទធក្ក្កសុដតធ  ព្ទង់្ម្មនព្រះជនម៤មុ្នឺឆ្ន ុំ 
ប្រព្ោះសមាម សមពុទធដកាតគមដត ព្ទង់្ម្មនព្រះជនម៣មុ្ឺនឆ្ន ុំ  ប្រព្ោះ-
សមាម សមពុទធក្សសដា ព្ទង់្ម្មនព្រះជនម២មុ្នឺឆ្ន ុំ ប្រព្ោះសមាម សមពុទធ 
សមណ្ដាតមបរម្ព្គូននសយើង្ ព្ទង់្ម្មនព្រះជនម ព្តឹម្ចត៨០
ឆ្ន ុំប៉ាុសណាណ ះ សោយកនុង្កាលសនាះ ជា ម័្យច លម្នុ សម្មន 
អាយុ១០០ឆ្ន ុំ ។ តសៅខាង្មុ្ខ កនុង្ភទទកបបសនះឯង្ នឹង្ម្មន
ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធព្តា ់ ងឹ្មួ្យព្រះអ្ង្គសទៀត គ ឺ ប្រព្ោះសមាម សមពុទធ 
ដមដតោដយោ(ប្រព្ោះអរយិដមប្រតី) ព្ទង់្ម្មនព្រះជនម៨មុ្ឺនឆ្ន ុំ សោយ
កនុង្កាលសនាះ ជា ម័្យច លម្នុ សម្មនអាយុ១០មុ្ឺនឆ្ន ុំ ។ 
ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធ ច លម្មនព្រះជនមចវង្ៗ សរលបរនិិ ា នសហើយ 
ព្រះ ររីៈរប ់ព្រះអ្ង្គ ម្ិនម្មនការបូជាស ើយ គរុឺទធបរ ័ិទ
បានកសាង្ព្រះសែតិយម្ម  សហើយតម្ាល់នូវព្រះបរម្ រសនាះ
ទា ុំង្អ្ ់ ទុកកនុង្ទីមួ្យកចនាង្ ។ ប៉ាុចនត  ព្ម្មប់ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធ 
ច លម្មនព្រះជនមខាី  ូែជា ព្រះ ម្មម  ម្ពុទធ ម្ណ្សោតម្ 
បរម្ព្គូននសយើង្សនះ សព្កាយសរលព្រះអ្ង្គបរនិិ ា ន ម្មនការ
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បូជានូវព្រះបរម្ ររប ់ព្រះអ្ង្គ និង្ម្មនព្រះសាររីកិធាតុ 
ផសរាផាយសៅកាន់ទីកចនាង្សផសង្ៗ សនះក៏សព្ ះចត មុ្នសរល 
បរនិិ ា ន ព្រះអ្ង្គព្ទង់្បានអ្ធោិា ន ឲ្យព្រះធាតុចបកជាបុំចណ្ក
តូែៗ  ូែម្មនស ែកតីបញ្ញជ ក់ សៅកនុង្អ្ ាកថា ុម្ង្គលវលិា ិនី
ថា ៖ 

ភគវា បន អហំ ន ចិរ ំ ឋោា  ឋោា  បរនិិព្វា ោមិ មយ្ហ ំ
ោសនំ ន ោវ សពាតថ វោិថ រតិំ តោោ  បរនិិពាុ តសសបិ នម 
ោសសមតវមប ិ ធាតុំ គនហោា  អតវនន្ត្ អតវនន្ត្ វសនដ្ឋឋ នន 
នចតិយ្ ំ កោា  បរចិរនន្ត្វ  មហាជនន្ត្ សគគបរាយ្នន្ត្ នហាតីតិ 
ធាតនូំ វកិិរណំ អធិដ្ឋឋ សិ ។ 
 កាលច លព្រះម្មនព្រះភាគ ព្ទង់្បានអ្ធោិា នព្រះធាតុ 
ឲ្យជាបុំចណ្កៗថា តថាគតតាុំង្សៅម្និយូរស ើយ គង់្ចត
បរនិិ ា ន ឯសា នារប ់តថាគត ក៏ម្និទាន់ផសរាផាយសៅកាន់
ទីទា ុំង្រួង្ ។ សព្ ះសហតុ ូសចាន ះ កាលតថាគត  ូម្បបីរនិិ ា ន
សហើយ ម្ហាជន(ែូរ)បានកាន់យកនូវព្រះធាតុ  ូម្បមី្មនខាន ត
ប៉ាុនព្ោប់ន ព សហើយសធាើព្រះសែតយិ កនុង្ទីកចនាង្រប ់ខាួនៗ 
(សោររ)ព្បតបិតិត(ែុះ) នឹង្ម្មន ុគតជិាទីព្បព្រឹតតសៅខាង្មុ្ខ ។ 
    ូសែនះ កាលច លព្រះ ររីៈរប ់ព្រះម្មនព្រះភាគ ច ល
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សភាើង្ស ះសហើយ អាការណា សទាះព្រះ វកីត ីព្រះែម្មៈកត ីព្រះម្ុំ ៈ 
កត ី ព្រះនាែ រូកត ី ព្រះល ិកាកត ី អាការសនាះ ក៏ស ះអ្ ់សោយម្ិន
ម្មនសផះ និង្កុំញ៉ាម្ធយូង្ស ើយ សៅ ល់ចតព្រះសាររីកិធាតុ 
 ុទធ ។  
 កតិ បនសស ធាតុនោ វបិបកិណ្ណា  កតិ ន វបិបកិណ្ណា ។ 

 ួរថា ព្រះធាតុ ូែសម្តែ រប ់ព្រះម្មនព្រះភាគ ច ល
ចបកជាបុំចណ្ក ព្រះធាតុ ូែសម្តែ ច លម្ិនចបកជាបុំចណ្ក ? 

សៅកនុង្គម្ពរីរុទធវង្ស ប ិកសលខ៧៧ ទុំរ័រ២៣៧ ព្តង់្
សលខសយង្ បានបញ្ញជ ក់ថា ៖ 

ឧណហិ សំ  ចតនសា  ទ្ធឋា    អកខ កា  នទ្ា  ច  ធាតុនោ 
អសមភិន្ត្ា   ឥោ  សតវ            នសោ  ភិន្ត្ា  វ ធាតុនោ ។  
ព្រះសាររីកិធាតុទា ុំង្ឡាយសនាះ ច លម្និចបកជា

បុំចណ្ក ម្មន៧អ្ង្គ គ ឺព្រះឧណ្ែី  ធាតុ( អឹង្ថាៃ  )១ ព្រះទាឋ-
ធាតុ(ព្រះែង្ាូម្ចកវ)៤ និង្ព្រះអ្កខកធាតុ( អឹង្ ង្កា ុំបិត)២ ព្រះ-
 ររីធិាតុ ៏ស  សព្ៅរីសនាះ  ុទធចតចបកសែញ ជាបុំចណ្ក 
តូែៗ ។ ( ូម្បកីនុង្ព្រះធាតុ ច លចបកជាបុំចណ្កតូែៗទា ុំង្សនាះ 
គ ឺ)  
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មហន្ត្វ    មុគគមោវ    ច     មជឈោិ   ភិនាតណឌុ លា 
ខុទ្ទកា ោសបមោវ   ច   ន្ត្ន្ត្   វណ្ណា       ច  ធាតុនោ ។  
ព្រះធាតុខាន តធុំ (ម្មនទុំហុំ)ប៉ាុនកុំណាត់ព្ោប់ ចណ្ត ក

បាយ ព្រះធាតុខាន តកណាត ល (ម្មនទុំហុំ)ប៉ាុនកុំណាត់ព្ោប់អ្ង្ារ 
ព្រះធាតុខាន តតូែ (ម្មនទុំហុំ)ប៉ាុនព្ោប់ន ព ម្មនរណ៌្សផសង្ៗ ។ 

មហន្ត្វ   សុវណាវណ្ណា   ច     មុតវវណ្ណា    ច   មជឈោិ  
ខុទ្ទកា  មកុលវណ្ណា   ច   នោឡស  នទ្ធណមតវិកា ។ 
ព្រះធាតុខាន តធុំ ម្មនរណ៌្ ូែម្ម  ព្រះធាតុខាន ត 

កណាត ល ម្មនរណ៌្ ូែចកវមុ្កាត  និង្ព្រះធាតុខាន តតូែ ម្មន 
រណ៌្ ូែផ្កា ម្ាះិ រួម្ទា ុំង្អ្ ់ ម្មនព្បម្មណ្១៦នា ិ ម្មន 
ព្បម្មណ្១សទាណ្ ។ 

មហន្ត្វ   បញ្ច   ន្ត្ឡនិោ     ន្ត្ឡនិោ  បញ្ច   មជឈោិ  
ខុទ្ទកា  ឆ  ន្ត្ឡ ី នចវ    ឯោ  សព្វា បិ  ធាតុនោ ។ 
ព្រះធាតុ ូម្បទីា ុំង្អ្ ់ ព្រះធាតុខាន តធុំ ម្មន(ែុំនួន)៥ 

នា ិ ព្រះធាតុខាន តកណាត ល ម្មន(ែុំនួន)៥នា ិ និង្ព្រះធាតុ
ខាន តតូែ ម្មន(ែុំនួន)៦នា ិ ។ ... 
ខ្ុ ុំ ូម្សរៀបោប់សោយ សង្ខបចតប៉ាុសណ្ណះែុះ ។ 

r k s 
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ការងច្ក្ប្រព្ោះសារ ីរកិ្ធាត ុ
3 

កនុង្កាលសនាះ ព្រះោជាកនុង្ច នសផសង្ៗ ម្មនព្រះបាទ
ម្មគធអ្ជាត តតុ  ជាស ើម្ ព្ទង់្បានឮ ុំណឹ្ង្ថា ព្រះ ៏ម្មន-
ព្រះភាគ ព្ទង់្បរនិិ ា នសហើយ កនុង្ព្កុង្កុ ិនាោ ក៏បានប ជ្ូ ន 
ោជទូតសៅកាន់ ុំណាក់ននរួកម្លាកសព្ត អ្នកព្កុង្កុ ិនាោថា
ព្រះម្មនព្រះភាគជាកសព្ត សយើង្ក៏ជាកសព្ត សយើង្គួរបាន
ែុំចណ្កននព្រះសាររីកិធាតុ រប ់ព្រះម្មនព្រះភាគច រ សយើង្
នឹង្សធាើព្រះ តូបផង្ និង្(សធាើ)ការបូជាផង្ ែុំស ះព្រះសាររីកិ-      
ធាតុននព្រះ ៏ម្មនព្រះភាគ ។ ចតរួកម្លាកសព្តគតិថា ធម្មតា
រុទធរតនៈជាវតថុ  ៏ព្បស ើរបុំផុតកនុង្សលាក ព្រម្ទា ុំង្សទវសលាក ក៏
រតនៈសនះ សកើតកនុង្ោម្សកខតតរប ់សយើង្ សយើង្ម្និព្រម្ឲ្យអ្នក 
ណាសទ ។ 
កាលសបើរួកម្លាកសព្ត ម្និព្រម្ចែកព្រះសាររីកិធាតុយ៉ា ង្ 

សនះ ព្រះោជានិង្ព្ ហមណ៍្ទា ុំង្អ្ ់សនាះ ចាប់សផតើម្នា ុំោន សធាើ 
ការែាុំង្ ស ើម្ប ីសណ្តើ ម្យកព្រះសាររីកិធាតុ ។ សហើយក៏បាន
សរៀបែុំទរ័សរៀង្ៗខាួន ស ើម្បសីឡាម្រ័ទធព្កុង្កុ ិនាោ ។ ឯរួក
ម្លាកសព្តព្កុង្កុ ិនាោវញិ ក៏សរៀបែុំកង្ទរ័ តតា ុំង្ែាុំង្វញិ
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ច រ ។ កនុង្កាលសនាះ សទាណ្ព្ ហមណ៍្ ោត់ជាអាែរយរប ់
កសព្ត និង្ព្ ហមណ៍្ទា ុំង្សនាះ ស ើញការវវិាទទា ់ចទង្ោន  
សោយសារចតព្រះសាររីកិធាតុ (ោត់គិតថា) សនះជាសរឿង្ម្ិន ម្
ទាល់ចតសសាះ សទើបស ើង្សៅឈរសលើកុំចរង្ទីខព ់ ចព្ កស ើង្
ថា ៖ 
សលាកទា ុំង្ឡាយ ៏ែសព្ម្ើន  ូម្សាត ប់ កយខ្ុ ុំមួ្យម្ម៉ា ត់ ិន 

ព្រះរុទធជាម្្ម ់ននសយើង្ ព្រះអ្ង្គជាខនតិវាទ (អ្នកស ល រស ើរ 
នូវគុណ្ននខនតិចម្នរិត) ការព្បហារោន  ការែាុំង្ោន  សព្ ះចត 
ែុំចណ្កននព្រះសាររីកិធាតុ រប ់ឧតតម្បុរ សនះ ម្និព្បនរ 
ស ើយ ។ បរិព្តសលាកទា ុំង្ឡាយ ៏ែសព្ម្ើន សយើង្ទា ុំង្អ្ ់ោន  
គួរចតព្ ុះព្ ួលោន  ព្រម្សព្រៀង្ោន  រកីោយរកោន  ចែកនូវព្រះ-
សាររីកិធាតុ ឲ្យជា៨ែុំចណ្ក ព្រះ តូបទា ុំង្ឡាយ  ូម្ផាយ
សៅកនុង្ទិ ទា ុំង្ឡាយែុះ រួកជនសព្ែើន គង់្ព្ជះថាា ែុំស ះ
ព្រះ ម្ពុទធ ម្មនែកខុម្ិនចលង្ ។ 
កាលសទាណ្ព្ ហមណ៍្ ស ល កយសនះសលើកទី១ ោម នអ្នក

ណាយកែតិតទុកោក់សាត ប់ស ើយ សព្ ះម្មន ក់ៗគិតចតថា ព្តូវ
ែាុំង្ៗ ។ ចតអាព្ ័យសទាណ្ព្ ហមណ៍្ ោត់ជាអាចារយរប ់
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កសព្ត និង្ព្ ហមណ៍្ទូទា ុំង្ជម្ពូទាីប ម្និម្មនកសព្តនិង្ព្ ហមណ៍្
ណាមួ្យថាម្និសាគ ល់ស ើយ ។ សទើបសទាណ្ព្ ហមណ៍្ចព្ ក
ព្បកា យ៉ា ង្ខាា ុំង្ៗជារីរ ង្ថា ៖ 
រួកសលាក ចា ុំ ុំស ង្អាចារយរប ់ខាួនម្និបានសទឬ ? 

ព្ប ិនសបើចា ុំបាន  ូម្សាៃ ត់ស ៃៀម្ព្គប់ៗោន  សហើយសាត ប់វាចា 
ច លខ្ុ ុំស ល ។ រួកកសព្តទា ុំង្សនាះ បានឮ ុំស ង្ចព្ កស ើង្ 
សនាះ ក៏ចា ុំបានថា សនះជា ុំស ង្រប ់សទាណ្ព្ ហមណ៍្ ជា 
អាចារយរប ់ខាួន សហើយក៏នា ុំោន ស ៃៀម្សាៃ ត់សៅ ។ សទាណ្-
ព្ ហមណ៍្ ោត់ក៏ព្បកា ស ើង្ ូែ កយមុ្នសនាះឯង្ ស ើម្ប ី
បបួលោន ចែកនូវព្រះសាររីកិធាតុ ឲ្យជា៨ែុំចណ្ក  ព្ម្មប់កសព្ត
និង្ព្ ហមណ៍្៨នគរ ច លម្កជួបជុុំោន សៅទីសនាះ ។ កសព្ត និង្
ព្ ហមណ៍្ ក៏ព្រម្តាម្សទាណ្ព្ ហមណ៍្ សហើយម្មន នទៈចតមួ្យ
ថា នឹង្ចែកឲ្យបានស មើៗោន  ។ សទាណ្ព្ ហមណ៍្ បាន ឹង្រីការ
ព្រម្សព្រៀង្ោន រប ់កសព្តនិង្ព្ ហមណ៍្ទា ុំង្សនាះសហើយ ក៏បាន
បញ្ញជ ឲ្យសបើកតុម្ពម្ម ស ើង្ ស ើម្បចីែកព្រះសាររីកិធាតុ ។ សរល
សនាះព្រះោជាទា ុំង្ឡាយ បានឈរសៅជិតតុម្ពម្ម សនាះ ស ើញ
នូវព្រះសាររីកិធាតុ ម្មនរណ៌្ ូែម្ម  ក៏ខសកឹខសួលកនទក់-
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កសនទញថា ព្រះ ៏ម្មនព្រះភាគជា រា្ាូ  កនុង្កាលមុ្ន សយើង្
បានស ើញ ររីៈរប ់ព្រះអ្ង្គ ម្មនរណ៌្ ូែម្ម  ច ល
ព្បោប់តាក់ចតង្សហើយ សោយម្ហាបុរ ិលកខណ្ៈ៣២ព្បការ 
ច លម្មន រាណ្ណរង្ស៦ីព្បការ និង្លម្អរុង្សរឿង្សៅសោយអ្នុ-
រយ ជ្នៈ៨០ ឥ ូវសនះសៅ ល់ចតព្រះធាតុម្មនរណ៌្ ូែម្ម 
ប៉ាុសណាណ ះ ។ ឯសទាណ្ព្ ហមណ៌្  ងឹ្នូវស ែកតពី្បម្មទ រប ់
កសព្តនិង្ព្ ហមណ៍្ទា ុំង្សនាះសហើយ ក៏ចាប់យកទកខណិ្ទាឋ 
គពឺ្រះែង្ាូម្ចកវខាង្សាត ុំ ោក់កនុង្ែសនាា ះឈនួតកាល ។ កាលសបើ
កសព្តនិង្ព្ ហមណ៍្ទា ុំង្សនាះ បសនាទ បង់្ស ែកតីសសាកខសកឹខសួល
សហើយ ក៏បាននា ុំោន ចែកនូវព្រះធាតុសនាះ ជា៨ែុំចណ្ក គ ឺ៖ 
១. ព្រះបាទម្មគធអ្ជាត តតុ សវសទហីបុតត បានទទួល 

ព្រះធាតុមួ្យែុំចណ្ក គ ឺ ២ នា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប 
(ព្រះសែតយិ) កនុង្ព្កុង្ោជព្គះឹ ។ 
២. រួកកសព្តលិែាវ ីបានទទួលព្រះធាតុមួ្យែុំចណ្ក គ ឺ២ 

នា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) កនុង្ព្កុង្សវ-     
សាលី ។ 
៣. រួកកសព្តអ្នកព្កុង្កបលិវតថុ  បានទទួលព្រះធាតុមួ្យ
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ែុំចណ្ក គ ឺ ២ នា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) 
កនុង្ព្កុង្កបលិវតថុ  ។ 
៤. រួកកសព្តថូ្លិ អ្នកព្កុង្អ្លាកបបៈ បានទទួលព្រះធាតុ

មួ្យែុំចណ្ក គ២ឺនា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) 
កនុង្ព្កុង្អ្លាកបបៈ ។ 
៥. រួកកសព្តសកា ិយៈ អ្នកោម្ព្ោម្ បានទទួលព្រះធាតុ

មួ្យែុំចណ្ក គ២ឺនា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) 
កនុង្ោម្ព្ោម្ ។ 
៦. ព្ ហមណ៍្អ្នកសវ ាទីបកៈ បានទទួលព្រះធាតុមួ្យ

ែុំចណ្ក គ ឺ ២ នា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) 
កនុង្ច នសវ ាទីបកៈ ។ 
៧. រួកម្លាកសព្តអ្នកព្កុង្បាវា បានទទួលព្រះធាតុមួ្យ

ែុំចណ្ក គ ឺ ២ នា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) 
កនុង្ព្កុង្បាវា ។ 
៨. រួកម្លាកសព្តអ្នកព្កុង្កុ ិនាោ បានទទួលព្រះធាតុ

មួ្យែុំចណ្ក គ២ឺនា ិ យកសៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) 
កនុង្ព្កុង្កុ ិនាោ ។  
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កនុង្សរលសនាះ  កាសទវោជព្ទង់្រម្លិសម្ើលថា អ្នកណា
យកព្រះែង្ាូម្ចកវខាង្សាត ុំសៅ ? ក៏បាន ឹង្ថា សទាណ្ព្ ហមណ៍្ 
ជាអ្នកយក ទុកកនុង្ែសនាា ះឈនួតកាល ក៏បានគតិថា សទាណ្-
ព្ ហមណ៍្សនះ ម្ិនអាែសធាើ កាា រៈសោររបូជា ែុំស ះព្រះែង្ាូម្
ចកវសនះបានសទ សហើយក៏យកព្រះែង្ាូម្ចកវរីសទាណ្ព្ ហមណ៍្ 
សនាះសៅ ។ ឯសទាណ្ព្ ហមណ៍្ កាលចែកព្រះធាតុអ្ ់សហើយ 
ក៏យកន ចាប់សម្ើលព្រះែង្ាូម្ចកវ ព្តង់្ឈនួតកាល ម្និស ើញ 
ចតម្និអាែ ួរថា អ្នកណាយកព្រះែង្ាូម្ចកវសៅ ? សព្ ះខាួនជា 
ម្្ម ់ែុំចណ្កសហើយ ។ សទាណ្ព្ ហមណ៍្គិតថា សបើ ូសចាន ះ 
អាតាម អ្ញនឹង្ ូម្តុម្ពសនះ ជុំនួ ព្រះែង្ាូម្ចកវវញិ ។ សទើប 
ស លស ើង្ថា បរិព្តសលាក ៏ែសព្ម្ើន ខ្ុ ុំ ូម្តុម្ពសនះ សៅប្ុ្ះ 
កនុង្ព្រះ តូប ព្ោន់បានសធាើ កាា រៈសោររបូជា ។ ព្រះោជា
ទា ុំង្ឡាយ ក៏ព្រម្អ្នុញ្ញា តឲ្យ ល់សទាណ្ព្ ហមណ៍្សនាះ ។ 
ែុំចណ្ករួកកសព្តសម្មរយិៈ អ្នកព្កុង្បិបាលិវន័ ម្ក ូម្ព្រះធាតុ
សព្កាយសគ ម្និបាន ក៏ ូម្យកព្រះអ្ងាគ រគធឺយូង្ យកសៅសធាើ
ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) ស ើម្បសីធាើ កាា រៈបូជាកនុង្ព្កុង្រប ់ខាួន ។ 
ព្រះ តូប(ព្រះសែតយិ) ច លប្ុ្ះនូវព្រះសាររីកិធាតុ ម្មន 
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៨ សបើោប់តុម្ពសែតយិ១ផង្ ជា៩ សបើគតិទា ុំង្ព្រះ តូប ច លប្ុ្ះ 
ព្រះអ្ងាគ រ១សទៀត ព្តូវជា១០ ច លម្ហាជនបានកសាង្ទុក
សហើយ កនុង្កាលសនាះ ។ 
កនុង្បិ កសលខ៧៧ ទុំរ័រ២៣៧ - ២៣៨  ចម្តង្ថា ៖  
ព្រះែង្ាូម្ចកវ១ (គពឺ្រះែង្ាូម្ចកវសាត ុំខាង្សលើ ឋតិសៅ) កនុង្ 

ឋានតាវតតិង្ស ព្រះែង្ាូម្ចកវ១ (គពឺ្រះែង្ាូម្ចកវសាត ុំខាង្សព្កាម្ 
ឋតិ) សៅកនុង្កាលិង្គោជ ( រានថ្ៃសៅព្បសទ  ិរលីងាា ) ព្រះ-
ែង្ាូម្ចកវ១ (គពឺ្រះែង្ាូម្ចកវស ាង្ខាង្សលើឋតិសៅ) កនុង្ច នគនាធ រៈ 
( រានថ្ៃសៅព្បសទ ែិន) ព្រះែង្ាូម្ចកវ១ (គពឺ្រះែង្ាូម្ចកវស ាង្
ខាង្សព្កាម្) តម្ាល់(សៅ)កនុង្នាគបុរ(ីគរិឺភរនាគ) ។  
ព្រះទនត(សធមញ)ទា ុំង្៤០គត់ ព្រះសកសា( ក់ទា ុំង្ឡាយ) 

និង្ព្រះសលាម្ម(សោម្ទា ុំង្ឡាយ)ទា ុំង្អ្ ់ រួកសទវតាសរៀង្ខាួន 
បាននា ុំសៅមួ្យៗ កាន់ែព្កវា  នទៗ ។ 
បាព្ត សឈើព្ែត់ និង្ែីវររប ់ព្រះម្មនព្រះភាគ តម្ាល់ទុក 

សៅកនុង្ច នវជរី  បង់្តម្ាល់ទុកសៅកនុង្ផទះននព្តកូល សព្គឿង្ 
កព្ម្មល តម្ាល់ទុកសៅកនុង្ព្កុង្ស ម្ ះ ិលៈ ។  
ធម្មព្កក និង្កាយរនធ(វតថរនធែសង្ាះ) តម្ាល់ទុកសៅកនុង្ 
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ព្កុង្បាតលីបុតត ឧទកសា ក តម្ាល់ទុកសៅព្កុង្ែម្ា ព្រះឧ- 
ណាណ សលាម្(សោម្ែសិ្្ើ ម្) តម្ាល់ទុកសៅកនុង្ច នសកា ល ។ 
 ុំរត់កាសាវៈ តម្ាល់ទុកកនុង្ព្រហមសលាក ឈនួត តម្ាល់ទុក 

កនុង្ឋានតាវតតិង្ស សាន ម្ព្រះបាទ ៏ព្បស ើរច លម្ិនបាត់សៅ 
តម្ាល់ទុកសលើថ្ម  ុំរត់និ ីទនៈ តម្ាល់ទុកកនុង្អ្វនតិជនបទ 
សព្គឿង្កព្ម្មល តម្ាល់ទុកកនុង្ច នស ម្ ះសទវៈ កនុង្កាលសនាះ ។ 
កាលសនាះ ច កសភាើង្ តម្ាល់ទុកកនុង្ព្កុង្ម្ិថ្ិលា តព្ម្ង្ទឹក 

តម្ាល់ទុកកនុង្ច នវសិទហៈ កា ុំបិតសការនិង្បុំរង់្ម្ជុល តម្ាល់ទុក
សៅកនុង្ឥនទបតតបុរ ី។ 
កាលសនាះ សព្គឿង្បរកិាខ រ ៏ស  ទា ុំង្ឡាយ តម្ាល់ទុកកនុង្ 

ជនបទជាទីបុំផុត រួកម្នុ សចតង្បូជា ែុំស ះសព្គឿង្បរកិាខ រ 
ទា ុំង្ឡាយ ច លព្រះមុ្នីព្ទង់្សព្បើព្បា ់ ។ 
ការផាយសៅននព្រះធាតុ រប ់ព្រះម្សហ ី ព្រះនាម្ 

សោតម្ កនុង្កាលសនាះ ជាព្បនរណី្រីបូោណ្(ននព្រះរុទធទា ុំង្- 
ឡាយ)  ព្ម្មប់ទុកអ្នុសព្ោះ សព្សាែព្ ង់្ តាទា ុំង្ឡាយ ជា 
ខាង្សព្កាយ ។ 

r k s 
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ការដធើវនូវធាតុនធិាន 
(ការកប់ព្រះសាររីកិធាតុទុកកនុង្ )ី 

3 
 អ្ ាកថា  ុម្ង្គលវលិា ិនី ទី និកាយម្ហាបរនិិ ា ន 
 ូព្ត សលាកបានរនយល់ថា កាលច លព្រះម្ហាក សបសតថរ 
បានរិចារណា ស ើញការអ្នតោយនឹង្សកើតម្មន ល់ព្រះបរម្- 
សាររិកិធាតុទា ុំង្ឡាយ សទើបែូលសៅរកព្រះបាទអ្ជាត តុ  ទូល 
ថា បរិព្តម្ហាោជ ព្រះបរម្សាររីកិធាតុ គួរចតរកាទុក សោយ 
ការសធាើធាតុនិធាន គឺការកប់ទុកកនុង្ ី ៏ ម្គួរ ។ ព្រះបាទ 
អ្ជាត តតុ  ព្តា ់ថា សាធុ!សលាកម្្ម ់ កិែស្ោយការសធាើធាតុ- 
និធាន ជាកែិរ្ប ់ខ្ុ ុំព្រះករុណា ចតខ្ុ ុំព្រះករុណា នឹង្នា ុំព្រះ- 
បរម្សាររីកិធាតុម្កយ៉ា ង្ណាសៅ ? ព្រះសថ្រៈស ាើយថា បរិព្ត 
ម្ហាោជ ការនា ុំព្រះធាតុ ម្ិនចម្នជាភារៈម្ហាបរិព្តសទ ចត
ជាភារៈរប ់អាតាម  ។ ព្រះោជា ព្តា ់ថា សាធុ!សលាកម្្ម ់ 
 ូម្សលាកម្្ម ់នា ុំព្រះធាតុម្កែុះ ខ្ុ ុំព្រះករុណានឹង្កប់ទុក ។ 
ព្រះសថ្រៈបាននា ុំព្រះធាតុ ៏ស   សវៀរចតព្រះធាតុ ច លោជ-
ព្តកូលចាត់ចែង្ទុក ែុំចណ្កព្រះធាតុទា ុំង្ឡាយ កនុង្ោម្ព្ោម្ 
រួកនាគបានរកាទុក ។ ព្រះសថ្រៈ រិចារណាស ើញថា ការអ្នត-
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ោយរប ់ព្រះធាតុទា ុំង្សនះ រចម្ង្ម្និម្មន កនុង្កាលជាអ្នាគត 
ព្រះសថ្រៈទា ុំង្ឡាយ នឹង្អាោធនាព្រះធាតុទា ុំង្សនះ សៅតម្ាល់
ទុកកនុង្ម្ហាសែតយិ ម្ហាវហិារ លងាា ទីាប (គកឺនុង្ព្បសទ  ិរ-ី
លងាា  រានថ្ៃ) ។ សព្ ះសហតុសនាះ បានជាព្រះសថ្រៈម្ិនអាោធនា 
ព្រះបរម្ធាតុទា ុំង្សនាះម្ក បានអាោធនាចតព្រះធាតុសៅកនុង្
ព្កុង្ទា ុំង្៧ សៅព្បតិសាា នទុកកនុង្ទិ ខាង្សកើត និង្ទិ ខាង្
តបូង្(ទិ អាសគនយ៍)ននព្កុង្ោជព្គះឹ (ព្រះសថ្រៈ)បានអ្ធោិា នថា 
ឥមសោឹ ឋានន នោ បាោនណ្ណ អតថិ នោ អនវរធាយ្តុ បំសុ 
សុវសុិទ្ធា  នហាតុ ឧទ្កំ ោ ឧដ្ឋហតុ ។  ិលាច លម្មនសៅ 
កនុង្ទីសនះ ែូរអ្នតរធានវនិា សៅ ឲ្យសៅ ល់ចត  ុីទធប៉ាុសណាណ ះ 
ទឹកកុុំផុ ស ើង្កនុង្ទីសនះស ើយ ។ 
 ែុំចណ្កព្រះបាទអ្ជាត តតុ  ព្តា ់បញ្ញជ ឲ្យជីក  ី កនុង្ 
សាថ នទីសនាះ ច លព្រះម្ហាក សបសតថរ បានអ្ធោិា នរួែសហើយ 
សទើបព្រះអ្ង្គ ព្ទង់្បញ្ញជ ឲ្យនា ុំ ចី លជកីស ើង្ម្ក សធាើជាឥ ា និង្ 
បានឲ្យសាង្ព្រះសែតិយថាា យព្រះអ្ ីតមិ្ហាសាវក័ ។ ម្យ៉ាង្- 
សទៀត អាចារយរួកខាះបានស លថា ព្ប ិនសបើម្មនសគ ួថា ព្រះ- 
ោជាឲ្យកសាង្អ្ាីសៅកនុង្ទីសនះ ស ាើយថា ព្រះោជាឲ្យកសាង្ព្រះ- 
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សែតយិ ថាា យព្រះម្ហាសាវកទា ុំង្ឡាយ កាលស លយ៉ា ង្សនះ 
បុគគលណាមួ្យ ក៏ម្ិនបាន ឹង្ថា ទីសនះកប់នូវព្រះធាតុ ។ ការ
ជកីសធាើធាតុនិធានសនះ ម្មនជសព្ៅ៨០ហតថ ព្រះោជាបានបញ្ញជ  
ឲ្យព្កាលនផទបាតសព្កាម្ សោយសលាហៈ ។ ព្រះបាទអ្ជាត តតុ  
ព្ទង់្បានបញ្ញជ ឲ្យសធាើកូនសកា ា និង្ព្រះ តូប ប្ុ្ះព្រះបរម្ធាតុ
រប ់ព្រះម្មនព្រះភាគ សោយវតថុ សផសង្ៗ បាន ល់ ១ ខាឹម្ែនទន៍-
សលឿង្ ២ ខាឹម្ែនទន៍ព្កហម្ ៣ ភាុក ៤ ចកវ ៥ ម្ម  ៦ ព្បាក់ ៧ 
ចកវម្ណី្ ៨ ចកវទទឹម្ ៩ ចកវសផាក ១០ ចកវផលិក សោយព្ទង់្
បញ្ញជ ឲ្យសធាើវតថុ នីមួ្យៗ ជាព្បអ្ប់(សកា ា)៨ជាន់ និង្ តូប៨ជាន់ 
តា ុំង្រីតូែរហូត ល់ធុំ បុំ ក់ព្តួតសលើោន ជាជាន់ៗ បាន៨ជាន់ 
 ូែជា យកខាឹម្ែនទន៍សលឿង្សធាើសកា ា៨ជាន់ និង្សធាើ តូប៨ជាន់ 
ជាស ើម្ ។ 

ព្រះសែតយិចកវផលិក សៅជាន់សលើបុំផុត ននព្រះសែតយិ 
ទា ុំង្អ្ ់ កាន់យកព្បម្មណ្ននព្រះសែតិយកនុង្ថូ្បាោម្ ។ សៅ
រីខាង្សលើព្រះសែតយិចកវផលិកសនាះ ព្រះោជាព្ទង់្បញ្ញជ ឲ្យ
កសាង្ផទះចកវច ល សព្ម្ែសោយរតនៈ(ចកវ៧ព្បការ) សលើផទះ
ចកវសនាះ ឲ្យកសាង្ផទះច លសធាើសោយម្ម  សហើយសៅសលើផទះ
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ម្ម សនាះ ឲ្យកសាង្ផទះច លសធាើសោយព្បាក់ ុទធ សៅសលើ 
ផទះព្បាក់សនាះ ឲ្យកសាង្ផទះសធាើសោយម្ម រណ៌្ព្កហម្(សាព ន់) 
សលើផទះ(សាព ន់)រណ៌្ព្កហម្សនាះ ព្ទង់្បញ្ញជ ឲ្យសោយោយសោយ
កសម្ទែខាែ់ច លសធាើសោយរតនៈទា ុំង្រួង្ និង្សោយសោយផ្កា
សឈើច លសកើតសលើសោកនិង្កនុង្ទឹក មួ្យ ន់ផ្កា  ព្រះោជាបាន
ឲ្យកសាង្រូបព្រះបរម្ស ធ ិតា (តាម្ជាតក)៥៥០ជាត ិ រូប
អ្ ីតិម្ហាសាវក័ រូបព្រះបាទ ុសទាធ ទនម្ហាោជ រូបព្រះនាង្
 ិរមិ្ហាម្មយ និង្រូប ហជាតវតថុទា ុំង្៧ (អ្ាីៗ)ទា ុំង្អ្ ់  ូែ
ស លម្កសនះ គ ុឺទធចតសធាើសោយម្ម  ។ ព្រះអ្ង្គបានបញ្ញជ ឲ្យ
តា ុំង្ឆ្ន ុំង្ម្ម ច លម្មនទឹកសរញ៥០០ ឲ្យសោតទង់្ម្ម ៥០០ 
ឲ្យតា ុំង្ព្បទីបម្ម ៥០០ ព្បទីបព្បាក់៥០០ សោយសព្បើទឹកព្កអូ្ប
ជាសព្បង្ សព្បើ ុំរត់ទុកូរស្រ តជាព្បស ះសភាើង្ បូជាព្រះបរម្សា-
ររីកិធាតុរប ់ព្រះ ៏ម្មនព្រះភាគ ។ 

ព្ោសនាះ ព្រះម្ហាក សបសតថរ បានអ្ធោិា នថា ោលា 
ោ មិលាយ្នវុ  គន្ត្ា  ោ វនិសសនវុ  ទ្ីបា ោ វជិាយ្នវុ  ភួង្ម្មលា 
(កព្ម្ង្ផ្កា សឈើទា ុំង្អ្ ់សនះ) ែូរកុុំ ាិតព្ ស ន  សព្គឿង្ព្កអូ្បែូរ
កុុំវនិា (នូវកានិ)  ួង្ព្បទីបទា ុំង្សនះ ែូរកុុំរលត់ ។ សហើយបាន  
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ឲ្យសគចារកឹអ្កសរែុះកនុង្ចផនម្ម  ព្បតិសាា នកនុង្ទីសនាះថា 
អន្ត្គនត យ្ទ្ធ អនោនកា ន្ត្ម កុោនរា ឆតវំ ឧសានបោា  
អនោនកា ន្ត្ម ធមោរាជា ភវសិសតិ នោ ឥមំ ធាតុនោ 
វោិថ រកិា  ករសិសតិ ។ កនុង្អ្នាគតកាល ព្ោអ្សសាកកុម្មរ ញុ ុំង្
សគឲ្យសលើកនូវស ាត ាព្តស ើង្ សហើយនឹង្បានជាអ្សសាក ធម្មោជា 
ព្រះោជាអ្ង្គសនះ ព្ទង់្នឹង្ញុ ុំង្នូវព្រះបរម្សាររីកិ ធាតុទា ុំង្សនះ 
ឲ្យផសរាផាយសៅ ។ 

ែុំចណ្កព្រះបាទអ្ជាត តតុ  ព្ទង់្នា ុំសព្គឿង្ព្បោប់ទា ុំង្
អ្ ់សែញបូជា និង្សវលាស តែព្ទង់្យង្សែញ អ្ុំរីទីកចនាង្
ប្ុ្ះព្រះបរម្សាររីកិធាតុសនាះ ព្រះអ្ង្គបានបញ្ញជ ឲ្យបទិទាា រ
ផទះព្រះបរម្សាររីកិធាតុ និង្ឲ្យចាក់សសា ព្បថាប់ព្តាព្គប់ៗជាន់ 
សរៀង្ ោប រហូត ល់ផទះច លជាជាន់ខាង្សព្ៅបុំផុត ព្រះអ្ង្គ
បានចារកឹអ្កសរទុកថា អន្ត្គនត ទ្លិទ្ទរាជា ឥមំ មណឹ 
គនហោា  ធាតនូំ សកាា រ ំ កនរាតុ កនុង្កាលជាអ្នាគត   
ព្រះោជាព្កខសត់ ែូរកាន់យកចកវម្ណី្សនះ សហើយសធាើ កាា រៈបូជា 
ព្រះបរម្សាររីកិធាតុទា ុំង្ឡាយសនះែុះ ! ។ កនុង្កាលសនាះ 
 កាសទវោជ ព្ទង់្បានសៅវ ិសកម្មសទវបុតតម្ក សហើយព្តា ់
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បញ្ញជ ថា ម្មន លអ្នក ៏ែសព្ម្ើន ព្រះបាទអ្ជាត តតុ  បានសធាើ
ធាតុនិធាន គកឺារកប់ព្រះសាររីកិធាតុទុកសហើយ អ្នកែូរនិម្មតិតកង្
រកា ទុកកនុង្ទីសនាះ ។ វ ិសកម្មសទវបុតត បានម្កសហើយ ក៏
ព្បកបនូវវា  ង្ា យនត រូបម្នុ សយនតសឈើ កាន់ព្រះខន័
រណ៌្ចកវផលិក ម្មនលកខណ្ៈគួរឲ្យខាា ែ វលិជុុំវញិកនុង្បនទប់
ព្រះសាររីកិធាតុសនាះ យ៉ា ង្សលឿនរហ័  ូែខយល់រយុះ ។ កាល
វ ិសកម្មសទវបុតតព្បកបសព្គឿង្យនតសនាះសហើយ បានែង្គនាឹះទុក 
ភាជ ប់ជាមួ្យនឹង្ចផន ិលា ច លសឡាម្រ័ទធកុំចរង្  ូែជាផទះ
ច លសាង្សោយឥ ា ចថ្ម្ទា ុំង្បាននា ុំនូវផ្កទ ុំង្ថ្មធុំ ម្កបទិទុករី
សលើ រួែលុប រីីខាង្សលើ និង្សធាើឲ្យោបស មើលអ ។ កាលសធាើនូវ
ធាតុនិធាន(គឺការកប់នូវព្រះបរម្សាររីកិធាតុ)  សព្ម្ែយ៉ា ង្សនះ
សហើយ  ព្រះសថ្រៈ គង់្ព្រះជនមសៅ រហូត ល់អាយុកាលសហើយ  
ក៏បរនិិ ា នសៅ  ូម្បពី្រះោជាក៏សៅតាម្យថាកម្ម ឯម្នុ ស
ទា ុំង្ឡាយកនុង្កាលសនាះ ក៏សធាើកាលករិយិអ្ ់សៅ ។ 

(ការសធាើនូវធាតុនិធាន ែប់ ) 
r k s 
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សម័យកាេននប្រព្ោះាទធមាម ដសាក្ 
3 

កនុង្កាលជាែសនាា ះខាង្សព្កាយម្ក ព្ោកាលអ្សសាក 
កុម្មរ សៅជាអ្នកកាន់សា នាព្ ហមណ៍្ តាម្ោជព្តកូលម្ក 
ចតសោយអ្ុំណាែឧបនិ សយ័ននបុណ្យ ច លបាន នស ុំម្ក ជា 
មួ្យនឹង្និសព្ោធសាម្សណ្រ សធាើឲ្យព្ទង់្សកើតស ែកតពី្ជះថាា  កនុង្
ព្រះរុទធសា នា បានជាព្រះោជាព្រះនាម្ថា អ្សសាកម្ហាោជ 
ព្ទង់្បានទទួលនូវព្រះបរម្សាររីកិធាតុ រីទីច លសធាើធាតុនិធាន
សនាះ សហើយបានសធាើការផសរាផាយសៅកនុង្ជម្ពូ ទី ាប ។ 

សតើព្រះអ្ង្គឲ្យផសរាផាយសៅ ូែសម្តែ ?  
ព្រះបាទធម្មម សសាក សកើតស ែកតពី្ជះថាា  កនុង្ព្រះរុទធសា-

 នា សព្កាយម្ក ព្រះអ្ង្គម្ិនគិតរីការសធាើ ស្រងាគ ម្វាយយកទឹក 
 សីទៀតសទ គពឺ្រះអ្ង្គព្ទង់្សធាើ ស្រងាគ ម្កនុង្ផាូ វព្រះធម៌្ សោយការ 
ប ិបតតតិាម្ព្រះរុទធសា នា ។ ម្មននថ្ៃមួ្យសនាះ ព្រះោជា បាន 
សាក ួរព្រះភកិខុ ង្ឃថា ខ្ុ ុំព្រះករុណា បានសធាើបុណ្យ ៏ធុំសធង្ 
ម្មនការថាា យទាន ជាស ើម្ យ៉ា ង្សនះសហើយ សតើខ្ុ ុំព្រះករុណា 
បានស ម្ ះថា ជាទាយទគជឺាញតរិប ់ព្រះសា នាច រឬសទ? 
ព្រះសម្មគគលីបុតតត ិសសតថរតបថា បរិព្តម្ហាោជ ព្ទង់្ម្និទាន់ 
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ជាញតរិប ់ព្រះរុទធសា នាសៅស ើយសទ លុះព្តាចត បុគគល 
ណាមួ្យ ឲ្យកូនព្បុ កត ី កូនព្ ីកតបួី កនុង្ព្រះរុទធសា នា សទើប 
ស ម្ ះថា ជាធយទគឺជាញាតិប្រព្ោះសាសត ។ សោយស ែកត ី
ព្ជះថាា  ៏ខាា ុំង្កាា សរក ព្រះោជាក៏ោែ់ែតិតឲ្យព្រះោជបុតត ម្ហិនទ- 
កុម្មរ និង្ព្រះោជបុព្ត ី ព្រះនាង្ ង្ឃម្តិាត  បួ កនុង្ព្រះរុទធសា- 
 នា ព្ោន់នឹង្បានជាញតរិប ់ព្រះរុទធសា នា ។ សៅកនុង្ 
 ម័្យរប ់ព្រះោជាអ្ង្គសនះ ព្រះរុទធសា នាបានរុង្សរឿង្ខាា ុំង្ 
ណា ់ រហូតព្ទង់្អាែជព្ម្ះនូវសរឿង្ម្នទិលកនុង្ព្រះរុទធសា នា 
សោយរួកអ្នយតរិ ថយិ ម្កបួ បាម្កនុង្ព្រះរុទធសា នា សហើយ 
ព្ទង់្បានជា អ្គគរុទធសា នូបតថម្ភកនុង្ការសធាើតតយិ ងាគ យនា ។ 
ែុំចណ្កព្រះបរម្សាររីកិធាតុ ច លបាត់ឈឹង្រីកនុង្សលាកសនះ 
ក៏ព្តូវបានព្រះោជាអ្ង្គសនះ នា ុំយកម្កផសរាផាយទូសៅកនុង្ 
ជម្ពូទាីបស ើង្វញិ  ម្មន ចម្តង្សៅកនុង្គម្ពរី ម្នតបាសាទិកា 
អ្ ាកថាព្រះវន័ិយ គម្ពរី ុម្ង្គលវលិា ិនីជាស ើម្ថា ៖ 

ព្រះបាទធម្មម សសាក ឲ្យជាង្កសាង្ម្ហាវហិារ ស ម្ ះ
អ្សសាកាោម្សហើយ ព្ទង់្បានតាុំង្ភតតស ើម្បថីាា យព្រះភកិខុ ង្ឃ៦ 
ច នអ្ង្គ និង្ព្ទង់្បានឲ្យកសាង្វហិារ៨៤០០០ខនង្ ច ល
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ព្បោប់សោយព្រះសែតយិ៨៤០០០ព្រះសែតយិ កនុង្ជម្ពូទាីបទា ុំង្
អ្ ់ សោយស ែកតពី្ជះថាា កនុង្ព្រះធម៌្ ។ សព្កាយរីកសាង្
ព្រះសែតយិរួែ ព្រះោជាបានបញ្ញជ ោជបុរ  ឲ្យសៅរុះសរ ើព្រះ- 
សែតយិ ច លប្ុ្ះព្រះសាររីកិធាតុទា ុំង្៨កចនាង្ ម្មនព្កុង្
ោជព្គះឹ ជាស ើម្ ក៏ម្ិនបានស ើញព្រះសាររីកិធាតុតិែតួែស ើយ 
ព្រះអ្ង្គបានបញ្ញជ  ឲ្យសធាើព្រះសែតយិទា ុំង្សនាះ  ូែព្បព្កតសី ើម្
វញិ សទើបព្រះោជាែូលសៅព្កាបទូល ល់ព្រះ ង្ឃសតថរ ឲ្យព្បជុុំ
ភកិខុ ង្ឃនិង្ភិកខុ នី ង្ឃ ស ើម្ប ួីរសម្ើល ចព្កង្ម្មនព្រះសថ្រៈអ្ង្គ 
ណា ព្ជាបសរឿង្ព្រះធាតុសនះ ។ កាលសបើជួបជុុំព្រះភកិខុ ង្ឃ
សហើយ ព្រះោជាព្តា ់ ួរថា ខ្ុ ុំព្រះករុណា បានកសាង្
ព្រះសែតយិរួែសហើយ ចតខ្ុ ុំព្រះករុណា រកព្រះបរម្សាររីកិធាតុ
ម្និបានសសាះ សតើសលាកម្្ម ់អ្ង្គណាធាា ប់បានជួប ស ើញ ឬ 
បាន ងឹ្ ុំណឹ្ង្ រីព្រះបរម្សាររីកិធាតុសទទាន ? ខណ្ៈសនាះ 
ម្មនព្រះសថ្រៈមួ្យព្រះអ្ង្គ បួ តាុំង្រីព្រះជនម៧ឆ្ន ុំ រហូតម្មន
អាយុ១២០ឆ្ន ុំ ម្មនព្រះសថ្រៈវាចាតបថា បរិព្តម្ហាោជ កាល
ច លអាតាម សៅជាសាម្សណ្រតូែ ម្មនអាយុ៧ឆ្ន ុំ ព្រះម្ហាសថ្រៈ
ជាបតិាអាតាម  បបួលអាតាម ថា ចនសាម្សណ្រ អ្នកែូរម្កសនះ 
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ែូរយកផ្កា កព្ម្ង្ និង្សព្គឿង្ព្កអូ្ប បូជាព្តង់្កចនាង្សនះ ទីសនះ
តម្ាល់ព្រះបរម្សាររីកិធាតុ ម្ហាបរិព្ត ទីកចនាង្សនាះសទ ងឹ្ 
ច លតម្ាល់ព្រះសាររីកិធាតុ ! ។ ព្រះោជាព្ទង់្សព្តកអ្រជាខាា ុំង្ 
បានព្តា ់បញ្ញជ  ឲ្យជីកកកាយព្តង់្កុំរូលព្រះ តូប សហើយបាន 
នា ុំនូវ តូបថ្ម និង្ផង់្ធូលីសែញ ព្រះោជាបានស ើញចផនថ្មខាង្ 
សព្កាម្សហើយ បានឲ្យទម្មា យផ្កទ ុំង្កុំសបារ និង្ផ្កទ ុំង្ឥ ា ជុុំវញិបរ-ិ 
សវណ្សនាះ ព្រះបាទធម្មម សសាក បានទតស ើញព្ោប់ខាែ់រតនៈ 
៧ព្បការ ច លបានសោយោយកនុង្បរសិវណ្សនាះតាម្លុំោប់ 
និង្វា  ង្ឃ យនត រូបម្នុ សយនតសឈើ កាន់ព្រះខន័ រត់វលិជុុំ 
វញិយ៉ា ង្សលឿន ូែជាខយល់រយុះ ព្រះោជាបានបួង្ ួង្  ូម្ឲ្យ 
 រន ចខសទា ុំង្រួង្វនិា សៅ  ូម្បសីធាើយ៉ា ង្សនះ ក៏ម្ិនបានបាត់ 
ស ើយ ព្រះអ្ង្គនម្សាា រសទវតាទា ុំង្ឡាយ សហើយព្តា ់ថា ខ្ុ ុំ 
ព្រះអ្ង្គម្កសនះ ស ើម្បអីាោធនានូវព្រះធាតុ សៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះ-
សែតយិទា ុំង្៨៤០០០ សហើយព្រះអ្ង្គសធាើ កាា រ ល់ររួកសទវតា 
កុុំឲ្យសធាើអ្នតោយ ល់ព្រះអ្ង្គស ើយ ។ ព្ោសនាះ  កាសទវោជបាន
យង្សៅ ស ើញព្រះបាទធម្មម សសាកសហើយ បានសៅវ ិសកម្ម
សទវបុតតម្កថា ចនអ្នកនិរទុកខ ព្រះោជាព្រះបាទធម្មម សសាក ព្រះ-
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អ្ង្គព្ទង់្អាោធនាព្រះបរម្ធាតុសៅ  ូសែនះ អ្នកែូរសៅកាន់ទី
បរសិវណ្សនាះ សហើយទម្មា យនូវរូបម្នុ សយនតសឈើសនាះសែញ 
វ ិសកម្មសទវបុតតសនាះ ក៏បាននិម្ិមតខាួជាសកមង្អ្នកព្ ុកម្មន ក់ ម្ក
កាន់ធនូកនុង្ន  បានឋិតសៅែុំស ះព្រះភស្រកតព្រះោជា សហើយបាន
ទូលថា ខ្ុ ុំព្រះអ្ង្គអាែនា ុំសែញបានម្ហាោជ ។ ព្រះោជា ព្ទង់្
បានព្តា ់ថា អ្នកែូរនា ុំសែញែុះ ។ វ ិសកម្មសទវបុតតសនាះ ក៏ចាប់
កូន រទាញតព្ម្ង់្បាញ់ចខសយនត ច លខាួនែង្ទុកសនាះឯង្ សធាើ
ឲ្យព្គប់ទីកចនាង្ចបកជាបុំចណ្កទា ុំង្អ្ ់ ។ ព្ោសនាះ ព្រះោជា 
ព្ទង់្កាន់ព្តាច លសបាះភាជ ប់នឹង្សសា ច លែង្ភាជ ប់ោន  ព្រះអ្ង្គ
ទតស ើញចកវម្ណី្ ច លម្មនចារកឹអ្កសរថា កនុង្កាលជា
អ្នាគត ព្រះោជាព្កខសត់ ែូរកាន់យកចកវម្ណី្សនះសហើយ 
សធាើ កាា របូជា ព្រះបរម្សាររីកិធាតុទា ុំង្ឡាយសនះែុះ ! 
ព្រះបាទធម្មម សសាក ព្ទង់្ម្មនព្រះទយ័រិសោធស ើង្ថា ម្ិនគួរ
និយយសម្ើលងាយ ព្រះោជា ូែជាសយើង្ ថាជាព្រះោជាព្កខសត់
 ូសែនះសសាះ សហើយព្ទង់្បានបញ្ញជ ឲ្យសបើកទាា រ ព្រះអ្ង្គក៏យង្
ែូលសៅខាង្កនុង្ព្រះ តូបសនាះ ព្បទីបច លតសព្ម្ៀបទុក រហូត
អ្ ់កាល២១៨ឆ្ន ុំ ក៏ម្មន ភារស ះសៅ ច ល ផ្កា ឈូក   
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ហាក់ប ូីែជានា ុំម្កបូជាកនុង្ខណ្ៈសនាះ សព្គឿង្លុំអ្ិត ហាក់បី
 ូែជាតម្ាល់ថ្មីៗ  ។ ព្រះបាទធម្មម សសាក ព្ទង់្កាន់យកផ្កទ ុំង្ម្ម  
ច លម្មនចារកឹអ្កសរ ូសែនះថា អន្ត្គនត យ្ទ្ធ អនោនកា 
ន្ត្ម កុោនរា ឆតវំ ឧសានបោា  អនោនកា ន្ត្ម ធមោរាជា 
ភវសិសតិ នោ ឥោ ធាតុនោ វោិថ រកិា ករសិសតិ ។ កនុង្
អ្នាគតកាល ព្ោអ្សសាកកុម្មរ ញុ ុំង្សគឲ្យសលើកនូវស ាត ាព្ត
ស ើង្ សហើយនឹង្បានជាអ្សសាកធម្មោជា ព្រះោជាអ្ង្គសនះ 
ព្ទង់្នឹង្ញុ ុំង្នូវព្រះបរម្សាររីកិធាតុទា ុំង្សនះ ឲ្យផសរាផាយ 
សៅ ។ ព្រះោជា បានអានែប់សហើយ ក៏សកើតស ែកតពី្ជះថាា  បាន
ព្តា ់ថា បរិព្តសលាកម្្ម ់ ព្រះសថ្រៈព្រះនាម្ថា ម្ហាក ស-
បសតថរ ព្ជាបនូវខ្ុ ុំព្រះអ្ង្គសហើយ ព្រះហ តស ាង្កាន់ផ្កទ ុំង្ម្ម  
ព្រះហតតសាត ុំចារកឹអ្កសរ ។ 

 ព្រះោជាបានអាោធនា នូវព្រះបរម្សាររីកិធាតុ ច ល
តម្ាល់ទុកកនុង្ព្រះ តូបសនាះទា ុំង្អ្ ់ (ច លព្រះសថ្រៈអាោធនា
ម្ករី៧នគរ សវៀរចតព្រះបរម្ធាតុសៅោម្ព្ោម្ ច លស តែនាគ
នា ុំសៅ) រួែសហើយព្រះអ្ង្គព្ទង់្បញ្ញជ ឲ្យបទិទាា រព្រះ តូប ច ល
តម្ាល់នូវព្រះបរម្សាររីកិធាតុ  ូែ ភារស ើម្វញិ ចថ្ម្ទា ុំង្



_ 76 - 

បានឲ្យព្បតិសាា ន បាសាណ្សែតយិ (ព្រះសែតយិថ្ម) ទុករីខាង្
សលើសទៀតផង្ ។ 

ព្រះបាទធម្មម សសាក ព្ទង់្បានអាោធនា នូវព្រះបរម្សារ-ី
រកិធាតុ សៅប្ុ្ះកនុង្ព្រះសែតយិ ច លព្រះអ្ង្គបានកសាង្ទុក
ទា ុំង្៨៤០០០ព្រះសែតយិ សៅទូសៅកនុង្ជម្ពូ ទី ាប ។ ការផសរា-
ផាយសៅ ននព្រះបរម្សាររីកិធាតុ រប ់ព្រះ ម្ណ្សោតម្ 
បរម្ព្គូននសយើង្ រហូតម្ក ល់សរលសនះ ម្មនសោយព្បការ
 ូសែនះឯង្ ៕ 

r k s 
 
សបុបព្ុទធំ  បព្ុជឈនោិ              សធ  ដាតម  សាវកា 
ដយស ំ ទិវា  ច្  រដតាោ   ច្     និច្ចំ  ព្ុទធគតា  សតិ  ។ 
ដត្រិបដ្ជ្ណា្ ះ ៅះ  ើយកាគគន(ង គណរបដ្)ព្រះរគ់ ធ្

ជា្ចិ្ ច្ ទ ាំគនយបទ្ ាំគននថ្ង្ ជ្ទ ាំគនឡាយះ ទះ្ងជឺាស្កវករបដ្្
ព្រះះ ោត្ម្ រម្មគនមានព្ការគអា ករ្ល ក្ ជាការគអា កង្ព៏្រនរ្
ដរវកាល្។  
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តមព្ុទធបរសិទ័ង េមានសធធ  
បរចិ្ចច គប្រាក្់ដាោះព្ុមពដសៀវដៅដនោះ 

3 
(ដាោះព្ុមពដេើក្ទី ១ ច្ំននួ ៨០០ ក្ាេ) 

១. ឧាសក កា ំ ង ៉ាត ឧាសិកា ា  គនធព្ិដដ្ឋរ ប្រព្មទ្ធងំបុតត ១០០ $ 
២. ឧាសិកា នួន វណាោ  ប្រព្មទ្ធងំកូនសៅ(U S A) ................១០ $ 
៣. ឧាសិកា ប៉ាូវ សុមីាន ប្រព្មទ្ធងំសាវ មនីិងបុតត ...........៤០.០០០ ៛  
៤. ឧាសិកា ប៉ាូវ សុថីា ប្រព្មទ្ធងំអ្នកមាត យ ...................៤០.០០០ ៛ 
៥. ឧាសិកា ោ    ួន ប្រព្មទ្ធងំកូនសៅ ....................៤០.០០០ ៛ 
៦. ឧាសិកា ោន សខុទី ប្រព្មទ្ធងំកូនសៅ ........ច្ំនួន ១០០ កាល 
៧. ឧាសិកា េមឹ ដផ  ប្រព្មទ្ធងំបុតត ................ច្ំនួន ១០០ កាល 
៨. ឧាសិកា  គូវ សខុជា ប្រព្មទ្ធងំបុតត ...............ច្ំនួន ៩០ កាល 
៩. ឧាសិកា   ួរ សា ំដអៀក្ ប្រព្មទ្ធងំកូនសៅ .......ច្ំនួន ៥០ កាល 
១០. ឧាសិកា ប៉ាក្់ សផុេ (អាច្ចរយ ហួង) ............ច្ំនួន ៥០ កាល 
១១. ឧាសិកា ឡ ុ សាវី ប្រព្មទ្ធងំសាវ មនីិងបុតត ...ច្ំនួន ១០ កាល  

r k s 
(ដាោះព្ុមពដេើក្ទី ២ ច្ំនួន ២០០ ក្ាេ) 

១. ឧាសិកា ដ   ោភ ................................................. ១០ $  
២. ឧាសក យន់ យឈូតិ ឧាសិកា ា  សគុតធ  ប្រព្មទ្ធងំបុតត..១០ $ 
៣. ឧាសក ដ   ឡ ីឧាសិកា ា  រសមដីសាភា ប្រព្មទ្ធងំបុតត... ១០ $ 
៤. ឧាសក ប្រសរ ឺសមបតោិ ឧាសិកា ា  េក្ខិណា ប្រព្មទ្ធងំបុប្រតី. ១០ $ 
៥. ឧាសក ដសាម សណំា  ឧាសិកា គ ់ រតត ប្រព្មទ្ធងំបុតត... ៤០.០០០ ៛ 
៦. ឧាសក ព្ុំ ដ   ឧាសិកា ប្រគរយ ផោល  ប្រព្មទ្ធងំបុតត ចំ្ននួ៥០កាល 
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៧. ឧាសិកា នួន ស ួ ......................................ច្ំនួន ១០ កាល 
៨. ឧាសក អ ុច្ ព្ូន ឧាសិកា សខុ សអំាន ប្រព្មទ្ធងំបុតត ចំ្ននួ១០កាល 
៩. ឧាសក ព្ូន ប្របរស ឧាសិកា សខុ អុីម ប្រព្មទ្ធងំបុតត ចំ្ននួ...១០កាល 
១០. ឧាសក ផេ សារ ិឧាសិកា ង ៉ាត សភុា ...... ច្ំនួន ៥ កាល 

r k s 
 

អនក្មានឧបការៈក្ន ុការងារធមមធន 
3 

១. សោកប្រគូើមាា ច្ចរយ ដឈឿន ភិរមយ  
២. ឧាសក ដ ៀប ដេន ឧាសិកា គឹម រយី៉ា   
៣. ឧាសក កា ំ ង ៉ាត ឧាសិកា ា  គនធព្ិដដ្ឋរ 
៤. ឧាសក ដ   ឡ ីឧាសិកា ា  រសមដីសាភា 
៥. ឧាសក ដឡា ហារ ីឧាសិកា គ ់ េក្ខិណា 
៦. បអូន  ួ  ច្នទ (សៅសា ង)់ រមួនិងពុ្ទធបរស័ិទទូសៅទ្ធងំអ្ស់ ។ 

 
ទ្ទ្នោ  បុញ្ញំ   បវឌ្ឍតិ   

បុណ្យរចម្ង្ែសព្ម្ើន ល់អ្នកឲ្យទាន ។ 
សពាទ្ធនំ  ធមោទ្ធនំ  ជិន្ត្តិ   
ធម្មទាន ឈនះអ្ ់ទានទា ុំង្រួង្ ។ 

r k s 




