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បីតវិមានវតថុ

(ររឿងវិមានពណ៌របស់រេពធីតាផ្កន
ា រោង)

សុតតនតបដ
ិ ក ខុទ្ទកនកាយ ឥតថិវមា
ិ ន
មញ្ជ ដ
ិ ឋកវគ្គ បិដកលេខ ៥៥ ទ្ំពរ័ ៩៩
និង អដឋកថា ល្មោះ បរមតថទ្ប
ី នី
រោយរេមរ អភិធមាមវ
ា តារ
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បីតវិមានវតថុ
(រ ឿងវិមានពណ៌រ
កា

ព្ពះមានព្ពះភាគព្េង់ ំ

បានោាំព្ពះប មសា ី ិកធាតុដែ
រ

ឿង បស់រេពធីតាផ្កានរោង)

ត់ខនធចូ

កាន់ព្ពះនិព្វានរ

ព្ពះអងគបានេេួ

យ
ើ

ព្ពះបាេអជាតសតតុ

អាំពីចាំដណកដបងដចក មកសាងព្ពះសតូប

ើយរធវើបុណ្យឆ្លង ។
ឧបាសិកាអនកព្កុងរាជព្គរះមាាក់ បែិបតតិស ី កិចចអាំពីព្ពរករ

សាសាា បានកាន់យកផ្កានរោង ៤ េងដែ
កនុងចិតតយ៉ាងមុតមាាំ មិនបានគិតែ

ើយ គិតថា នរងបូជាព្ពះ

ខលន
ួ បានមក មានសទ្ធារកើតឆ្នទៈឧស្ា

ៈរ

ើង

់អនតរាយកនុងែាំរណើ ផ្លូវ ជាអនកមានមុខរ្ពះរៅកាន់ព្ពះ

សតូប ។
ខណៈរោះ មានរមរោកូចខចីមយ
ួ របា
ឲ្យអស់ជីវិត ។ ោងរធវើកា
កា

សទុះរៅរោយ

័ស បានជ

់ឧបាសិការោះ

កិ ិយកនុងខណៈរោះឯង បានរកើតកនុងតាវតតិង្សសួោ៌សាាន ។

សកករេវរាជរសេចយងព្កសា

ឧេ្ាន

ោងបានព្បាកែខលួនព្ពមទ្ធាំង ថ

រេពធីតាទ្ធាំងអស់រោយ សមី បស់ខលួន រៅកណ្ដា

ព្គប់សងកត់

ព្សីរេពោែកៈទ្ធាំងពី រកាែិកនលះ ដែ

ជាប ិវា បស់សកករេវរាជរោះ ។
សកករេវរាជបានេតរ

ើញោងយ៉ាងរោះរ

ើយ

ព្េង់មានព្ពះេ័យភាាក់រផ្អើ

រកើត

រសចកេីអសាា ្យែូរចនះថា កីទិសេន នុ សោ ឱឡារ ិសកន កម្ម ុនា អយំ ឯទិេិិំ េុម្ហតិិំ
ិ ិម្ុបាគតា ដោយកម្មជាឱឡារកយ
៉ា ងណាហ៎្ ន ដេើបដេពធតាដនេះមានឫេធ
សទវទធ
ិ
ី
ិដ៏ធក្ំ រកលែង
យ៉ាងដនេះ ? យ៉ាងដនេះដហ៎ើយ ដេើងរេង់សួ រដេពធតាដ
ី
មាា
មានពណ៌រ

ោងែ៏ចរព្មើន មានសាំពត់រ

រ

ឿង មានេង់រ

ឿង មានអវយវៈលាបរោយខលរម ចនទន៍រ

មានព្បាសាេ និងេីរែករ
ឿង មាន ថរ

ឿង មានដស៊ែរ

េះដោយគាថាទ ំងឡាយដនេះថា

ឿង សអិតសាាង រោយរព្គឿងព្បោប់
ឿង ព្េព្េង់ផ្កាឧប្ប

ឿង មានេី អងគុយរ

ឿង មានផ្លិតរ

ឿង ។

រ

ឿង មានរភាជនរ

ឿង ។
ឿង មានឆ្័ព្ត
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ោងបានរធវើអាំរពើែូចរមតច កនុងភពជា បស់មនុសស្ កនុងកា
រ

ើយ ោងចូ ព្បាប់ រនះជាផ្

ដែ

រេវតា រយើងសួ

ននកមមអីវ ?

សូមប្ រី េពធីតារោះក៏បានព្ាក ែ
បពិព្តព្ពះអងគែ៏ចរព្មើន

មុន មាា

វ

ស
់ កករេវរាជរោយោថាទ្ធាំងឡាយរនះថា

លិរ្មះរកាសាតកី

(វ

លិនរោងនព្ព)

ជាជាតិវ

លិ

វីង

រគមិនព្តូវកា ខ្ុាំមាាស់មានចិតតព្ជះថាា បានោាំ យកផ្កានរោងនព្ពរោះ ៤ េង រៅបូជា

ព្ពះសតូប ។
ឧេទិសចាំរព្វះព្ពះស ី ធាតុ ននព្ពះសាសាា ខ្ុាំមាស
ា ់កាំពុងមានចិតតព្បព្ពរតតរៅ កនុងព្ពះ
ធាតុននព្ពះមានព្ពះភាគរោះ មិនបានព្ករ
ព្ោរោះ រមរោមកជ

ករមើ

់ខ្ុាំមាាស់ ដែ

ផ្លូវរោរោះ ។

មានអធ្ាព្ស័យមិនទ្ធន់ែ

រៅ) របើខ្ុាំមាាស់សន្សាំបុណ្យរោះ សរព្មចរមលលះសមជាមានសម្បតិតែ៏រ
បពិព្តព្ពះអងគជាធាំជាងរេវតា ោមម

ើ

់ព្ពះសតូប (សាាប់

ុបជាងរនះ ។

វៈ ជារេវកុញ្ជ ខ្ុាំមាាស់បាន

ះបង់រាងកាយ

ជាមនុស្ស មករកើតជាមួយនរងព្ពះអងគ រព្ព្វះកមមរោះ ។
ោកា

រធវស
ើ ង្គាយោ ព្ពះធមមសង្គា

ព្ពះឥន្ទនទ ោមម
រនះរ

កាចា យ្ ទ្ធាំងឡាយរព្វ

ថា

វៈ ជារេវកុញ្ជ ជាធាំជាងរេវតាកនុងជាន់នព្តព្តរង្ស បានសាាប់ព្វក្យ

ើយ ក៏ញុាំុំាងរេវធីតាឲ្យព្ជះថាា កនុងភពតាវតតរង្សរ

ើយ បានរព្វ

ព្វក្យរនះ នរងមាត

ិ

រេវបុព្ត ។
បោាបម
់ ក
ដែ

មានព្ពះមាត
មាា

មាត

បនតិចបនទួចដែ

សកករេវរាជ

ក៏បានសដមេងធម៌រោយោថាទ្ធាំងឡាយរនះែ

រ់ េវប ស
ិ េ
័

ជា
ី ព្បធានថា
ិ អនកចូ រមើ

រគរធវើរ

រសចកីតអសាា ្យ រនះជាផ្

ើយ ជាបុណ្យ មានផ្

រព្ចើន ។

ននកមមែ៏វិចិព្ត រេយ្យវតថុសូម្បី
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កា

របើចិតតព្ជះថាា

ចាំរព្វះព្ពះតថាគតជាសមពេ
ុ ធ

េកខិណ្ដទ្ធន រ្មះថាមានផ្
មាា

មាត

តិចមិនដមនរ

ឬសាវ័ក បស់ព្ពះតថាគតរ

ើយ

ើយ ។

ិ អនកចូ មក រយើងទ្ធាំងឡាយនរងបូជាព្ពះធាតុព្ពះតថាគតឲ្យរ

ើស

ុប

ជាងរនះរៅរេៀត កា សន្សាំនូវបុណ្យទ្ធាំងឡាយ ដមងោាំមកនូវរសចកីតសុខ ។
កា

ព្ពះតថាគតឋិតរៅកីត ប ិនិព្វានរៅកីត របើតាាំងចិតតរសមើ ផ្

ទ្ធាំងឡាយ មានកា តមក

់ចិតតេុកជារ

ក៏រសមើ ែ្បិតថាសតវ

តុ រេើបរៅកាន់សុគតិបាន ។

ទ្ធយកទ្ធាំងឡាយ ដមងរៅកាន់សាានសួគ៌បាន រព្ព្វះរធវើកា បូជា ចាំរព្វះព្ពះតថាគត
ទ្ធាំងឡាយណ្ដ ព្ពះតថាគតទ្ធាំងរោះ បានរកើតរ

ើងកនុងរលាក រែើម្បីព្បរយជន៍ ែ

់ជន

រព្ចើន ។
ោកា
រសចកេីឧស្ា

សកករេវរាជព្តាស់យ៉ាងរនះ ួចរ
ៈកនុងកា ព្កសា

ព្ពះឧេ្ាន រ

បូជាព្ពះចូឡាមណីរចតិយអស់ ៧ នថៃ ដែ
សម័យខាងរព្កាយមករេៀត
ព្ពះោ េរតថ ដែ
ទ្ធាំងឡាយ

ើយ

រសេចសកកៈជារេវានមិនទៈព្េង់ មាាប់នូវ

ើយព្េង់ព្ត

ប់អាំពីឧេ្ានរោះ ព្េង់រធវើកា

ជាបូជនីយោានដែ

រសេចសកករេវរាជ

ព្េង់បូជាជារ ឿយៗ ។

បានរព្វ

រៅកាន់រេវរលាក ព្ពះរថ ៈក៏ព្បាប់រ ឿងរោះែ

ព្ពះសង្គា

កាចា ្យទ្ធាំងឡាយរោះ

ក៏បានរ

រ ឿងរោះថាាយ
់ព្ពះធមមសង្គា

ើករ ឿងរោះរ

ែ
កាចា ្យ

ើងកាន់កា រធវើ

សង្គាយោ រោយព្បកា ែូរចនះឯង ។
ចប់ បីតវិមានវតថុ ។
(សុ ត្ន
ខុេក
ម្ញ្ជិ ដឋកវគ្គ បត្វ
៥៥ េំព័រ ៩៩ និង
ត ប
ត ដក
ទ នកាយ ឥត្ថវិ មាន
ិ
ិ
ិ
ី មានវត្ថ
ិ
ុ បដកដែខ
អដឋកថា ដ្មេះ បរម្ត្ថេីបនី)

ថ្ងៃ អាទិត្យ ០៦ ក ើត្ ខែភទ្ទបទ ឆ្ន ាំរកា នព្វស័
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ឹ
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ិ
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