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Forwards
The tittle of this book is “The Six Heavenly
Worlds”. It is my third achievement. This book is written
in both, Khmer and English languages. One section is
written in Khmer language and another one is in English.
Such compilation is made base on people’s needs in the
present time. As you know, we, Khmer, accept English as
Foreign Language. And we use English in all most sections
such

as

studying,

teaching,

guiding,

making

communication and etc.
My purpose in compiling this book is to help persons
give up their wrong understanding that they cling that there
are no hell beings, hungry ghosts, demons, Brahmins and
gods. In fact, gods and other beings have in reality
(refusing not have them).
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Further, with this book, it will help readers realize
about the dwelling of gods, their ages, Dhamma to become
gods, their characteristics and mind etc...
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I. Introduction
In fact, there are thirty one planes or worlds of existence into
which beings may be reborn when their long wandering through
cycle of rebirth (samsara) still continues. These range from the
extraordinarily gloomy and painful hell world all the way up to the
most exquisitely refined and happy Brahma worlds. Existence in
every realm is temporary.
Beings are born into a realm according to their past kamma.
When they die, they take rebirth once again elsewhere according to
Kamma (the wholesome and unwholesome actions), so the
wearisome cycle of rebirth still continues.

The planes of existence are divided into three realms as
follows:

1.1. Arupa-Brumi (The Immaterial Plane)
Arupa-Brumi contains four planes or realms that are
accessible to those who die while concentrating in the immaterial
absorption.

1.2. Rupa-Bhumi (The Fine-Material Plane)
Rupa-Bhumi contains sixteen planes whose Brahma gods get
extremely refined mental pleasure. These planes are accessible to
those who have attained jhana. They have extremely glorious bodies
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of pure brightness. The highest of these planes, the Pure Abodes, are
accessible only to those who have gained Anagami path and fruition.

1.3. Kama-Bhumi (The Sensual Plane)
Kama-Bhumi contains eleven planes in which beings
experience both sensual pleasures and not. Seven of these planes (the
human being and the six heavenly planes) are blissful ones. The
lowest planes are the four woeful abodes such as animal, hungry
ghost, demon and hell1.
Among these worlds, I chose only six heavenly worlds to
write and explain whereas the rest are not stated in here.
Many people do not believe in hell beings, hungry ghosts,
demons, Brahmins and gods. They think that by the time nuns,
priests, monks and others talk about hell beings, hungry ghosts,
devas and so on, it is stated just only to make people frightened,
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ោះទទ ។

ashamed of bad deeds and delighted in doing meritorious actions, but
those beings don‟t exist in reality.
Why do not they believe in those?
Of course, they may believe in what they see only and if they
had never seen those beings they do not believe in it. If they have
such thought, they will not be away from wrong views because they
will not believe in what scientists will find out in the future.
Therefore, we should not think that what we didn‟t see and
know does not exist because the others might see and realize it.
Similarly, we should not cling that hell beings, gods and so on don‟t
exist because the Buddhas, male and female Buddhist monks,
laymen, laywomen and others saw and realize those beings.
Of course, gods are seen by three causes. What are they?
They are gods let us see them, The Buddha let us see them and we
have divine eyes. If we have no these causes, we are unable to see
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them. Even though we do not have three causes above, we really
believed in gods based on our study. We cannot believe in them
when we did not learn and listen to the Buddha‟s teaching. But when
we studied and listened to the Dhamma talked by someone, we really
believed in them with our wisdom.
In the past time, similarly, a king named Payasi did not
believed in gods, hell beings and so on. But after he listened to what
reverend Kassapa explained, he gave up his wrong view and turned
to believe in them. May all readers read what he discussed with
reverend Kassapa below.
There was a king named Payasirajanna who did not believe
in the existence of another world (like celestial world etc.), self-born
beings, and the resultant of wholesome and unwholesome conducts.
However, he gave up his wrong views after he listened and
understood venerable Kassapa‟s reasons.
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King Payasirajanna said, “There were some ascetics and
Brahmins who proclaimed that those who abstain from killing all
beings, stealing other‟s properties, conducting sexual intercourse,
telling lie, using slandering words, using rude words, and foolish
speech, who are not covetousness, filled with anger, and who have
right understanding will reborn in celestial realm after death. Now
you have abstained from killing all beings, stealing other‟s
properties, conducting sexual intercourse, telling lie, using slandering
words, using rude words, and foolish speech, who are not
covetousness, filled with anger, and who have right understanding.
And if what these ascetics and Brahmins declare is true, that
is celestial world where you will go. Now if, after death, you
definitely reborn in a celestial realm, come to me and claim that there
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ដមន អនក្ទាំងឡាយគបបម
ី ក្របាប់ទយង
ើ ផងថា ទោក្ដក្ទមាន ពួក្
សតវជាឱបបាតិក្ៈមាន

ផលវបាក្របស់
ក្មមទង
ាំ ឡាយដដលសតវទធវើលែ
ិ

ទធវើអារក្ក្់មាន ទោយទហ្តុទនោះ ទរោោះថា អនក្ទាំងឡាយដ៏ចទរមន
ើ ជា
បុគគលគទឺ យង
ើ គួរទជឿ គួរទទួលស្លតប់ោក្យបាន ទហ្តុ្ ដដលអនក្
ដ៏ចទរមន
ទហ្តុនុោះ៎ នង
ើ ទាំងឡាយបានទឃញ
ើ ទហ្យ
ើ
ឹ ទុក្ដូចជាទយង
ើ បាន
ទឃើញទោយខលួនឯងដដរ ពួក្មរិ តអាមាតយទាំងទ
ក្រុ្វទសស
ិ
បទរមម
ើ ក្ទ

ទហ្ើយមន
ិ ទឃើញរត

ប់មក្របាប់

ទាំងមន
ិ បញ្ជូ ន

យ
ដដល
ើ បពរិ តរពោះក្សេបដ៏ចាំទរន
ើ បរោយទនោះឯង
ិ

ខ្ុាំមានគាំនត
ិ ោងទនោះថា
មន
ិ មាន

ោះ ទទួលតបោក្យខ្ុាំថា

ទោក្ដក្ទមន
ិ មាន

ផលវបាក្របស់
ក្មមទង
ាំ ឡាយ
ិ

ឱ
ាំ យ

ពួក្សតវជាឱបបាតក្
ិ ៈ

ដដលសតវទធវើលែទធវើអារក្ក្់

មន
ិ មានទោយទហ្តុទនោះ ។ រពោះក្ុមារក្សេបបានទឆលើយថា សនមតថា
មនុសេមានក្់

លិចចុោះរពមទាំងក្ាលក្នុងរទត
ត ោមក្

បុរសទ

ោះរតូវបានទគរសង់ទចញពីរទត
ៅ ោមក្ទ

ទ

មន
ៅ ោមក្ទទៀតទ
ិ មានបាំណងចង់ធ្លលក្់ចុោះរទត

ោះ

ប ទ ប់មក្

ោះ ទរកាយមក្បុរស
ើយ

ទោយ

ស្លរទគដង
ត ោមក្ មន
ឹ ថា រទត
ិ ស្លែត មានក្លន
ិ សែុយ ជារបស់ គួរទខពម
ើ
នង
ិ ជារបស់គួរធុញរទន់ ។ ដូចគានដដរ ទទវតាគត
ិ ថា មនុសេមន
ិ ស្លែត
មានក្លិនសែុយ ជារបស់គួរទខពើម និងជារបស់គួរធុញរទន់ ។ ក្លិនសែុយ
របស់មនុសេ ផាយទៅទលើ របមាណ ១០០ ទោជន៍ ។ ទរោោះទហ្តុ
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is another realm, there are self-born beings, there is result and fruit of
wholesome

and

unwholesome

conducts.

You,

gentlemen,

trustworthy and reliable, and what you‟ve seen shall be as if I‟d seen
it myself, so it will be. Even though they agreed, they did not come
to me, neither did they send a messages. That, venerable Kassapa, is
my reason for maintaining: „There is no other world, there are no
spontaneously born beings, there is no fruit or consequence of
wholesome or unwholesome actions.‟‟
Reverend Kassapa answered that suppose a person had fallen
head first into a shit pool. After that he was pulled out of the shit
pool, and later he had no wish to fall into a shit pool anymore as he
knew that it is unclean, unpleasant-smelling, hateful and horrible.
Similarly, devas also considered human beings as unclean,
unpleasant-smelling, hateful and horrible. Human beings‟ rottensmelling spreads up to 100 leagues that‟s why those who are born in

6

ទ

ោះ ជនទាំងទ

ោះ ដដលបានទក្ត
ើ ទៅក្នុងឋានសួ គ៌ មន
ិ បានចុោះមក្

របាប់រពោះបាទបាោសិរាជញ្ា ៈ (និងអនក្ដក្ទទទៀត) ។
មាងវញទទៀត
ិ

អាយុរបស់មនុសេខលី្ស់

ដតអាយុរបស់

ពួក្ទទវតាដវង ។ មួយយប់នង
ិ មួយក្ថង ក្នុងឋានតាវតតង
ិ េ ទសមើនង
ឹ ១០០
ឆ្ងនម
ាំ នុសេ ។ របសិនទបើជនទាំងទ
មួយពីរក្ថងទ

ោះ ពួក្ទគនឹងមន
ិ រត

ោះ ឱយ

ងទទពអបេរចាាំបទរមអ
ើ ស់

ប់មក្របាប់រពោះបាទបាោសិរាជញ្ា ៈ

ទន់ទទ ។
លាំ ោប់ទ
បាោសិរាជញ្ា ៈ

ោះ រពោះក្ុមារក្សេបបានបនតការពនយល់ដល់រពោះបាទ
នង
ិ

ឱ
ាំ យរពោះរាជាលោះបង់ការយល់ទឃញ
ើ ខុស

។

រពោះក្ុមារក្សេបបានពនយល់ថា បុរសខ្វក្់អាំពីក្ាំទណើត មន
ិ ដដលទឃើញ
រូបទមម ឬ ស មន
ិ ដដលទឃើញរូបសមបុរទលឿង សមបុរទខៀវ សមបុររក្ហ្ម
សមបុរហ្ងេបាទ មន
ិ ដដលទឃញ
ើ របស់មន
ិ ទសមើនង
ិ ទសមើ មន
ិ ដដលទឃញ
ើ
រពោះចស្តនទ រពោះអាទត
ិ យ រូបផ្កាយទាំងឡាយទទ មនុសេខ្វក្់ទ
នឹងនិោយោងទនោះថា
ឬសគាមនទទ

រូបសឬទមមគាមនទទ

រូបសមបុរទលឿង

សមបុរទខៀវ

ោះមុខជា

បុគគលអនក្ទឃើញរូបទមម
សមបុររក្ហ្ម

សមបុរ

ហ្ងេបាទគាមនទទ បុគគលអនក្ទឃញ
ើ រូបសមបុរទលឿង សមបុរទខៀវ សមបុរ
រក្ហ្ម សមបុរហ្ងេបាទគាមនទទ របស់មន
ិ ទសមើនិងទសមើគាមនទទ បុគគលអនក្
ទឃើញរបស់មន
ិ ទសមើនិងទសមើគាមនទទ រពោះចនទ រពោះអាទិតយ រូបផ្កាយទាំង
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celestial world did not go down to tell Payasi king (and other
people).
Additionally, human beings‟ age is short but devas‟ age is
long. One night and one day in Tavattimsa world are equivalent of
100 years in human world. If those let celestial nymphs serve them
for one or two days, they won‟t be able to return to tell the king,
Payasi. Thereupon, Venerable Kassapa continuously explained
Payasirajanna King and made him give up his wrong understanding.
He pointed out that a person who is blind from birth, he could not see
light or dark sights, could not see yellow, blue, red, crimson ones,
could not see the rough and the smooth , and could not see the moon,
the sun and the stars. He might say: “There are no light and dark
objects and no one can see them; there is no yellow, blue, red,
crimson and no one can see them as well; there are no the rough and
the smooth and no one can see them, and there is no moon, sun and

7

ឡាយគាមនទទ

បុគគលអនក្ទឃញ
ើ រពោះចស្តនទ

រពោះអាទត
ិ យ

នង
ិ រូបផ្កាយ

ទាំងឡាយគាមនទទ អាតាមអញមន
ិ ទឃើញរបស់ នុោះ៎ ទហ្តុដូទចានោះ របស់
ទ

ោះគាមនទទ ។ មហាបពិរត ទតើបុគគលទ

បពរិ តក្ុមារក្សេបដ៏ចាំទរន
ើ មន
ិ រតូវទទ ។
នង
ិ សមបុរទមមមានរពោះចស្តនទ
រពោះរាជាយល់ទឃើញថា

ោះ និោយរតូវដដរឬទទ?
តាមពត
ិ មានរូបសមបុរស

និងរពោះអាទត
ិ យជាទដើម

ទោក្ដក្ទមាន

។

ទរកាយមក្

ពួក្សតវជាឱបបាតិក្ៈមាន

ផលវបាក្របស់
ក្មមទង
ាំ ឡាយ ដដលសតវទធវើលែទធវើអារក្ក្់មាន2 ។
ិ
ទនោះបង្ហាញថា ទទោះបរី ពោះរាជាមន
ិ បានទឃញ
ើ ពួក្ទទវតាក្៏ទោយ
ក្៏រទង់បានទជឿថា មានពួក្ទទវតាពត
ិ ដមន ទោយស្លររទង់បានស្លតប់ការ
ពនយល់រពោះក្ុមារក្សេប ។

2

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ១៧.
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stars and no one who can see them either. I am not aware of this
thing, and therefore it does not exist.” Does he speak correctly,
Prince? „No, Reverend Kassapa. Of course, there are light, dark
sights, moon, sun and etc. Later he accepted that there is another
world, self-born beings, and there is result and fruit of wholesome
and unwholesome conducts2.
This showed that even though he did not see gods, he
believed in them as he listened to venerable Kassapa‟s explanation.

2

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.17, pp.318-29.
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២. ឋានេួគ៌មាន ៦ ជាន់
ឋានសួ គ៌ គឺក្ដនលងដដលពួក្ទទវតាអារស័យទៅ ។ ឋានសួ គជា
៌
ញឹក្ញាប់ រតូវបានពព
ិ ណ៌

ថា ជាឋានទលើឬឋានទទវទោក្ ដដលផទុយ

ពឋា
៌ ន ៦ ជាន់ ជាឋានដដលមាន
ី នទបឬឋានទរកាម ។ ឋានសួ គមា
ទសចក្តីទុក្ខតិចតួច បុដនតជាក្ដនលង ដដលទធវឱ
ើ យពួក្ទទវតានិងពួក្ទទពធីតា
សបាយរក្រាយដមនដទន
។ ទៅក្នុងឋានសួ គ៌ ទទវតាទាំងឡាយ មន
ី
ិ
3
ទក្ត
ើ ជាទរក្ទទ

័
ទទវតាទាំងឡាយ ទក្ត
ើ មក្ធាំទពញវយ

ដតមតង ទហ្ើយ
របណីត

ទៅ

ទទវទោក្
ទទ
ចាំដណក្
4

។

3

លេវតាមលះ លរើៃជាទាររ លៅរនងឋានសួគ៌ទាបៗ

4

Mahathera, S. (២០០១ (ព.ស.២៥៤៥)). ភូមិ ៣១.
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II. The Six Heavenly Worlds
Heaven is the world where gods live. Heaven is often
described as a higher world or deva world, in contrast to low world.
There are six heavenly worlds where have little suffering, but the
places that make gods and goddesses so happy. In deva realms, the
gods3 aren‟t born as babies; it means that they are already adults, and
they remain the same age until they die. Sensual pleasure enjoyed by
gods and goddesses in the six deva realms are much better than
human plessure. In Deva Loka, there are beautiful pleasant parks and
gardens where gods and goddesses stroll about in an almost timeless
period whereas places where gods and goddesses abide are in
mansions4.

3
4

Some gods are born as babies in lower heavenly world.
Mahathera, S. (2001 (B.C 2545)). The 31 Planes of Existences.
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២.១. ឋានចាតុមមហារាជិកា
ឋានចាតុមមហារាជិកា គឺជាឋានសួ គទ
៌ បបាំផុត ដដលមហារាជ
ទាំង៤អារស័យទៅជាមួយបរវាររបស់
ខួ ន។
ល
ទទវភូមទិ នោះ តាាំងទៅោក្់
ិ
ក្្
ៅ លភនស
ាំ ិ ទនរុ ដដលតាាំងទៅទលើក្ាំពូលភនាំ សតតបរភណ
ឌ (ភនាំ របាាំពរី ជួរ
ិ
ទៅជុាំវញភន
ស
ាំ ិ ទនរុ) បានដល់ ភនយ
ាំ ុគនធរ ឥសិនធរ ក្រវក្
ិ
ិ សុ ទសេនៈ
ទនមន
និងភនអ
ាំ សេក្ណណៈ ។ មហាសមុរទ ដដលទៅចទ ល ោះ
ិ
ិ ធរ វនតក្ៈ
ភនទ
ាំ ង
ាំ របាាំពរី ទ

ោះ ទៅថា មហាសមុរទសីតនតរ ។

មហាសមុរទទនោះ

ជាមហាសមុរទដដលទក្
ឹ ថាល

លែិតក្រក្ដលង

្ស់ មានទាំហ្ាំនិងជទរៅ ខ្ងក្នុងធាំនិងខ្ងទរៅតូច និងរាក្់តាម
លាំ ោប់គាន ។ ទៅទរកាមភនទ
ាំ ង
ាំ របាាំពីរទ
ទក្
ឹ ក្រប
ទ

មានទកាោះធាំ

ោះ ក្៏ជាមហាសមុរទ ដដលមាន

តាាំងទៅព័ទធជុាំវញភន
ស
ាំ ិ ទនរុទង
ាំ បួនទស
ិ
ិ

ទកាោះ

ោះទៅថា មហាទវប
ី ទាំងបួន ។
ទទវតាឋានទនោះ មានទសតចមហារាជទាំង៤ ជាអនក្រគប់រគង គឺ

ទសតចធតរដឋៈ ១ វរុិ

ាក្ៈ ១

វរូិ បក្ខៈ១ និង ក្ុទវរៈ (ឬទវសេវណ

មហារាជ) ១ ។
ទសតចធតរដឋៈរគប់រគងពួក្គនធពវ

ដដលទៅក្នុងទិសខ្ងទក្ត
ើ

ភនស
ាំ ិ ទនរុ និងទសតចក្ុទវរៈ គឺជាអនក្រគប់រគងពួក្យក្េ ដដលទៅក្នុងទិស
ខ្ងទជង
ាំ ិ ទនរុ ខណៈទពលដដលទសតចវរុិ
ើ ភនស
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ាក្ៈ រគប់រគងក្ុមភណឌដដល

2.1. Catumaharajika World
Catumaharajika is the lowest of the heavenly worlds where
the four chiefs of the gods dwell with their followers.
This deva world located on the center of Sumeru Mountain
where is on the top of Sattaparibhanttha (the seven mountains ranges
surround Sumeru Mountain) in which refers to Yugandhara,
Isindhara,

Karavika,

Sudassana,

Nemindhara,

Vinataka

and

Assakanna Mountains. Ocean where was in a gap of those seven
mountains is called Sitantara Ocean.
This ocean has crystal clear water, big, deep inner and small,
bottomless outer size and depth in the order. Under those mountains,
there is ocean containing big island which surrounds Sumeru
Mountain in four directions. That island is called the four
Mahadvipas.
There are four chiefs of the gods namely Dhatarattha,
Virulhaka, Virupakkha and Kuvera (or Vessavana) who reigned in
this world. King Dhatatha ruled Ghandhabbha living in the east of
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ទៅក្នុងទស
ាំ ិ ទនរុ នង
ិ ខ្ងតបូងភនស
ិ វរូិ បក្ខៈ ជាទសតចរគប់រគង
រស់ទៅក្នុងទិសខ្ងលិចភនស
ាំ ិ ទនរុ

។

គ ដដល

ទៅក្នុងចាតុមមហារាជិកា

មាន

ទទវតាពីររបទភទ គឺ ភុមមទទវតា និង អាកាសទទវតា ។
ភុមទម ទវតា ទៅទលើទដម
ើ ទឈើ នង
ិ ទលើភនាំ ទទវតាទាំងទនោះ ទទវតា
ខលោះមានវមាន
ទទវតាខលោះមន
ចាំដណក្អាកាសទទវតា មាន
ិ
ិ
ិ មានវមានទទ
វមានជារបស់
ខួ ន
ល ។
ិ
ទទវតាទាំងទនោះ សថិតទៅក្នុងចាតុមមហារាជិកា ផងដដរគឺ៖
១.មទ

បទទសិក្ៈ

ទទវតា ដដលរបទូសរាយទោយទសចក្តី
ទរកាធ

២.ខិឌ្ឌឌបទទសិក្ៈ

ទទវតាដដលរបទូសរាយទោយការទលង

៣. ឧណាវោហ្ក្ៈ

ទទវតបុរតដដលទធវើអាកាសឱយទៅត

៤. សីតវោហ្ក្ៈ

ទទវបុរតដដលទធវអា
ើ កាសឱយរតជាក្់

៥. សុ រយទទវបុ
តត
ិ

ទទវបុរតទៅក្នុងរពោះអាទត
ិ យ

៦. ចនទទទវបុតត

ទទវបុរតទៅក្នុងរពោះច័នទ5 ។

ក្. សរឿងទមិឡសោវារ ិក្

ទរកាយពីបានដឹងថា ទមិ

5

ទទវារក្
ិ

ដល់នូវទុពវលភាពោង

គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៥ េំព័រ ៣១-៣៤.
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Sumeru Mountain and king Kuvera is a ruler of Yakkha dwelling in
the north of Sumeru Mountain while King Virulahaka ruled
Kumbhandha dwelling in the south of Sumeru Mountain and
Virupakkha was a ruler of Naka (dragon) dwelling in the west of
Sumeru Mountain. In Catumaharajaka there are two types of gods
namely, Bhummadeva and Akasadeva.
Gods who inhibit on the tree and the mountain are
Bhummadevas. Some of these devas have their own mansions and
some others have no mansions. As for all devas in space, they have
their own mansions.
Even these gods also dwell in Catummaharajika:
1. Manopadosika : gods are ruined by anger;
2. Khiddha padosika: gods are ruined by playing;
3. Unahavalahaka: gods make the weather hot;
4. Sitavalahaka: gods make the weather cold;
5. Suriyadevaputta: gods live in the sun; and
6. Chandadevaputta: gods live in the moon5.
2.1.1. Damiladovarika’s Story
Having known Damiladovarika is very old and weak now,

5

Somitta, K. (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda, pp.3134.
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ខ្លង
ាំ ។ រពោះចូ

បិណឌបាតយ
ិ តស
ិ េទតថរ បាននម
ិ នតចូលទៅក្នុងផទោះ ទដើមប ី

ោស់ទតឿនសតិដល់ទគ

ទទើបទោក្មានទថរដីកាថា

អនក្ចូររក្ាសីល ៥ ចុោះ ។ ទៅទពលទ

ោះ ទមិ

មានលឧបាសក្

ទទវារក្
ិ មានបាំណង

នង
ឹ ទទួលសីល។ រពោះទថរៈ ក្៏បានឱយរពោះក្រតសរណគមន៍មុនសីល ៥
។ ទៅទពលរពោះទថរៈ របារពធនង
ឹ ឱយសីល ៥ ទទៀត រស្លប់ដតទមិ

ទទ-

វារក្
ត តមន
ិ បានរងអ្
ឹ
ិ អាចទទួលសីលតទៅទទៀតបាន ។
រពោះទថរៈបានរតិោះរោះថា
ិ

រតឹមដតទទួលក្រតសរណគមន៍បុណណឹង

ក្៏លមមសមគួរនង
ង
ឹ រួចខលួន ពអ
ី បាយភូមបា
ិ ន លុ ោះរពោះទថរៈ រតោះិ រោះោ
ិ
ទនោះរួចទហ្យ
ក្៏បាននម
ើ
ិ នតចាក្ទចញពទ
ី ទី

ោះ ទៅកាន់គរិ វី ហារវ
ញ
។
ិ
ិ

កាលរពោះទថរៈរត

ទមិ

ប់ទៅវញទហ្
ិ
ើយទ

ោះ

ទទវារក្
ិ

ក្៏បានទធវើ

កាលក្ិរោស្ល
ល ប់ទៅទហ្យ
បានទក្ត
ិ
ើ
ើ ជាទទវបុរត ក្នុងឋានទទវតាជាន់
ចាតុមមហារាជកា
ិ (ទទវតាជាន់ទី ១) ។
ក្នុងខណៈដដលបានទក្ត
ើ ជាទទវតាភាលមទ
ថា

អាតាមអញបានទធវើនូវក្ុសលអវីហ្៎ន

ោះ

ក្៏ពចា
ិ រ្

ទទើបបានសមបតតិក្ុ ងទទវទោក្
ន

ោងទនោះ កាលពចា
ឹ ថា អាតាមអញ ដដលបានសមបតតទិ នោះ
ិ រ្ទៅក្៏ដង
អារស័យរពោះចូ

បណ
ិ ឌ បាតិយតស
ិ េទតថរ ទោក្បានឲយរពោះក្រតសរណ-

គមន៍ដល់អាតាមអញ និងទរោោះអាតាមអញបានទទួលរក្ានូវរពោះក្រតសរ-
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venerable Culapinthapatiyatissa Thera entered their house in order to
give him some advices. He suggested him to observe five precepts.
That moment Damiladovarika was willing to observe five precepts.
The Thera contributed him taking refuge in the triple gem before five
precepts. While he was about to give the five precepts,
Damiladovarika‟s tongue became numb. That was why he could not
observe five precepts.
The venerable Culapinthapatiyatissa Thera thought that by
taking refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, that old man is
able to be free from the four woeful states even though he has not
observed five precepts yet. Then the Thera went back to his
monastery. Then Damiladovarika died and was born as a deva in
Catummaharajika (the first heavenly world).
Being born as a deva, he thought, “What wholesome deeds
have I done?” Having recalled back his actions, he came to know that
by taking the refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha under the
guidance of venerable Culapinthapatiyatissa Thera, he was reborn as
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ណគមន៍ហ្នង
ឹ ឯង ដូទចនោះទោក្មាចស់អងគទនោះ មានគុណទលើអាតាមអញ
ក្រក្ដលង្ស់ គួរដតអាតាមអញ ទៅនមស្លារថាវយបងគាំ

និងសដមតងនូវ

គុណរបស់ទោក្មាចស់ ក្នុងទពលឥ ូវទនោះ ។
ទទវបុរតអងគទ

ោះឯង

មក្ថាវយបងគាំ

បានចុោះចាក្ទទវទោក្

ចាំទោោះរពោះទថរៈ ទហ្យ
ើ ក្៏បានឈរ ទៅក្នុងទប
ី ាំផុតក្នផលូវចស្តងាម ។ រពោះ
ទថរៈបានសួ រថា អនក្ទឈាមោះអវី? អនក្ទៅទី្? ទទវបុរតបានទឆលើយថា
ខ្ុាំរពោះក្រុ្ទនោះ មន
ិ ដមនជាអនក្ដក្ទ្ទ

ើយ គឺទមិ

ទទវារក្ទ
ិ

ោះ

ឯង ។ រពោះទថរៈសួ របនតទទៀតថា មានលអនក្ដ៏ចទរមន
?
ើ ទតអ
ើ នក្ទក្ត
ើ ទ្
ី
ទទវបុរតតបថា

បពរិ តទោក្មាចស់ដច
៏ ទរមន
ើ

ខ្ុាំរពោះក្រុ្ទក្ត
ើ

ក្នុង

ឋានទទវតាជាន់ចាតុមមហារាជិកា របសិនទបើទោក្មាចស់ដច
៏ ទរមន
ើ ឱយនូវ
សីលដល់ខុ ាំរ្ ពោះក្រុ្ទទៀតទ
ទក្ត
ើ ក្នុងទទវតាជាន់ទលើ

ោះ

ខ្ុាំរពោះក្រុ្របាក្ដជា

បានទៅ

ដដលជាស្លថនខពងខ
់ ពស់ជាងទនោះជាពុាំខ្នទ

យ
ើ

។ រពោះទថរៈបានមានរពោះទថរដីកាថា មានលទទវបុរត ទតឱ
ើ យអាតាមទធវអ
ើ វី
ដល់អនក្ ក្នុងកាលទ

ោះបានទៅ ទបើអ្
ៅ តរបស់អនក្រងទៅទហ្
ឹ
ើយទ

ោះ

គអ
ឺ នក្មន
ិ អាចទទួលសីលបានទោយខលួនឯងទទទតើ ។ កាលដដលទទវបុរតអងគទ

ោះ

បានទោលទឆលយ
ិ
ើ ឆលងទៅវញទៅមក្
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ជាមួយរពោះទថរៈ

a deva. “I should go and pay respect to him now as he has loving
kindness toward me,” said the deva.
Then he left from the heavenly world to pay respect to him
and immediately appeared in front of venerable Culapinthapatiyatissa
Thera at the end of his walking meditation path (Cankama). Elder
monk asked, “What is your name? Where do you live?” The deva
replied, “I am not another person but Damiladovarika.” The Thera
asked again, “Oh, dear layman, where are you reborn?” The deva
then answered, “I was, oh lord, born in Catummharajika heavenly
existence. And if you, lord, can help me observe five precepts I will
be reborn in higher heaven world.” And the Thera replied, “How can
it be if you are not able to observe them by yourself as your tongue is
definitely numb.” Having asked and answered, Damiladovarika paid
respect to venerable Culapinthapatiyatissa Thera and then left for
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ទហ្យ
ើ ក្៏បានថាវយបងគាំោរពោះទថរៈ ទៅកាន់ទទវទោក្ ដដលជាភពភូមិ
6
ឋានរបស់ខួ នវ
ល ញទៅ
។
ិ

២.២. ឋានតាវតតិងស
ឋានតាវតតង
ាំ ិ ទនរុ ។ សក្ាៈ
ិ េ គជា
ឺ ឋានមួយសថិតទៅទលើក្ាំពូលភនស

គឺទទវតាមួយអងគដដលរគប់រគងឋានសួ គទ៌ នោះ

។

សក្ាទទវរាជអងគទនោះ

័
ជាស្លវក្របស់
រពោះពុទធ និងជារពោះទស្លតាបននបុគគល ។ ឋានសួ គទ៌ នោះ
រតូវបានទគដង
ឹ ថា ជាឋានរបស់ទទវបុរត ៣៣ អងគ (គឺ សក្ាទទវរាជ
នង
រទង់ផងដដរ) ។
ិ ទទវបុរត៣២ អងគ ដដលជាបរវាររបស់
ិ
មានទទវតាពីរពួក្ គឺ ភុមមទទវតានិងអាកាសទទវតា ។ ពួក្អសុ រ
ដដលទៅទរកាមភនស
ាំ ិ ទនរុ

គឺរតូវរួមបញ្ចូ លក្នុងភុមមទទវតាដដរ

ចាំដណក្

សក្ាទទវរាជនង
រតូវបានបញ្ចូ លក្នុង
ិ ទទវបុរត ៣២ អងគ ដដលជាបរវារ
ិ
អាកាសទទវតា ។
តាវតតិងេមាននគរមួយ ទឈាមោះសុ ទសេនៈ សថិតទៅចមាងយមួយ
មុន
ួ ៗមានទវរពីររយហាឺ ទោជន៍ មានក្ាំដផងបួនទិស ក្នុងទិសនីមយ
សិប សរុប មួយោន់ទវរ ។ នគរទនោះ រគបដណតប់ទោយសួ នទផេងៗ
ជាស្លថនទគ
ី ួរជាទរី ក្រាយ
ី

6

មានសួ នបុណឌរក្ជាទដ
ើម
ិ

នង
ិ រគបដណតប់

លោរក្គូ អគគបណ្ិឌ ៃធម្មែចារយ បៃ សាវងស (២០១២). ជំនួយសៃិ ភាគ ៧ (ភាសាខ្មែរ) េំព័រ ៧១ ៧៣.
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heaven world6.

2.2. Tavatimsa World
The Tavatimsa is a realm on the peak of Sumeru. Sakka is a
god who ruled in this heaven. This Sakka, lord of the gods, is a
devotee of the Buddha and also a Sotapanna (stream enterer). This
realm is also known as home of Thirty-Three devas (Sakka, lord of
the gods, and his thirty two followers).
There are two types of gods namely, Bhumitthin devas and
gods in space. Asuras dwelling below Sumeru Mountain are included
in Bhumitthin devas whereas Sakka, chief of the gods and his thirty
two followers are included in gods in space; they all have mansion.
Tavatimsa has a kingdom named Sudassana extending ten
thousand leagues and having stone wall in four directions each side
of which contains 250 doors, totally 1000 doors. This kingdom is
covered by enjoyably alternative gardens like Punthurika and etc.
6

Savong, D. B. (2012). The Jumnuysati Part 7 (Khmer lanaguage), pp.71-73.
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ទោយរសោះទបាក្ខរណីទផេងៗ ទៅចាំក្្
ត លរក្ុង ទ
មាសទឈាមោះទវជយនត

សរមាប់ជាទីរបថាប់

ោះមានរបាស្លទ

របស់សក្ាទទវរាជ

។

ទវជយនតរបាស្លទទនោះ វច
ិ ិរតទៅទោយរតនៈរបាាំពីររបការ និងរបោប់
ទោយទង់រតនៈ

ក្មពស់បរី យទោជន៍ជាទដម
ើ

ពីការក្ស្លងស្លោ

ដដលជាផលទក្ត
ើ ទចញ

(ស្លោទនោះរតូវបានក្ស្លងទោយមឃមាណព

ជាអតីតជាតិរបស់ទសតចសក្ាៈ) ។

នគរទនោះ មានទដើមបារឆតត
ិ ក្រពឹក្េ

ដដលមានក្មពស់មយ
ួ រយទោជន៍ ។ ទៅទរកាមទដើមបារឆតត
ិ ក្រពឹក្េ មាន
រពោះដទនដដលទៅថា បណុ ឌ ក្មពលសិោសនៈ ដដលមានទទង
ឹ ហាសិប
ទោជន៍ បទ្
ត យហ្ុក្សិបទោជន៍ និងក្មពស់ដប់របាាំទោជន៍ ជាទី
របថាប់របស់ទសតចសក្ាទទវរាជ ។ មាងវញ
ិ

មានស្លោសុ ធមាម

ជាទីរបជុាំស្លតប់ធម៌ ដដលសដមតងទោយបណឌិតទាំងឡាយ មានសនងាុមាររពហ្មជាទដម
។ ទលើសពទី នោះទទៀត ក្៏មានរពោះទចតយ
ើ
ិ ដក្វមរក្ត
ទឈាមោះ

ចូឡាមណី

ដដលមានក្មពស់

ទោជន៍

ទៅក្នុងឋាន

សួ គទ៌ នោះ ។ រពោះចងាូមដក្វស្លតាំរបស់រពោះសមាមសមពុទធ និងរពោះទក្ស្លដដល
បានកាត់ ទៅក្ថងដដលរពោះទោធិសតវទចញបួស
7
ក្នុងរពោះទចតយ
ិ ទនោះ ។

7

គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៥ េំព័រ ៣៨-៤០.

15

រតូវបានតមាល់ទុក្

and by various ponds filled with lotus. In the middle of that kingdom,
there has a Yejayantapasada in which Sakka, chief of the gods
dwells. This Yejayantapasada is decorated by the seven treasures,
covered by treasured flag with a height of 300 leagues etc. that are
results of building a hall (it was erected by Māgha, past life of
Sakka). This kingdom has Paricchatta tree with height of 100
leagues. Under it there is a royal bedroom called Panthulkambulasilasana with width of 50, length of 60 and height of 15
leagues where Sakka, chief of the gods abides. Further, there is
Sudhamma hall where gods assembled to listen to the Dhamma that
is preached by the wise like Brahma Sanangkuma etc. Furthermore,
there is an emerald stupa called Culamani which is about 100 leagues
height in this paradise. The Buddha‟s right canine tooth and hair,
which was cut on the day the Bodhisatva left his palace were kept in
this Culamani stupa7.

7

Somitta, K. (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda, pp. 3840.
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ក្. ធម៌ដែលន ាំឱ្យបានជាសេតចសទវតា

វតតបទទាំង៧ ដូចខ្ងទរកាម៖
១. បុគគលរតូវចិញ្ចឹមមាតាបតា
ួ ជីវត
ិ
ិ អស់មយ
២. បុគគលរតូវទគារពរតក្ូលទរៀមចបងអស់មយ
ួ ជីវត
ិ
៣. បុគគលរតូវនិោយោក្យពីទរាោះពិស្លអស់មយ
ួ ជីវត
ិ
៤. បុគល
គ រតូវទវៀរចាក្ការនោ
ួ ជវី ត
ិ
ិ យោក្យញុោះញង់អស់មយ
៥. បុគគលមន
ិ ក្ាំ្ញ់ សិ វត ដតចូលចត
ិ តដចក្រ ាំដលក្អវដី ដលមាន
ជាមួយអនក្ដក្ទ រក្រាយក្ន
ី
ុង

ឱយទន ជាបុគល
គ ដដល

ទគអាចសុាំ បាន ។

៦. បុគគលរតូវនោ
ួ ជីវត
ិ
ិ យោក្យពត
ិ អស់មយ
៧. បុគគលរតូវមន
ិ ទរកាធខឹង របសិនទបើទរកាធទក្ើតទ
រតូវហាមទសចក្តីទរកាធមន
ិ ឱយទក្ើតទ
ក្នុងខណៈទ

ើងតទៅទទៀត

ោះឯង អស់មយ
ួ ជវី ត
ិ ។

មឃមាណពបានរបរពត
ាំ ទនោះ
ឹ តធម៌ទង

ទទប
ើ បានទក្ត
ើ ជាសក្ា-

ទទរាជ ទៅទទវទោក្ជាន់ទី ២8 ។

8

ើង ទគ

គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៥ េំព័រ ៤៤-៤៥.
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2.2.1. The Dhamma Is Practiced to Be a King of
the Gods
The Seven Vows (Wattapadas) as follows:
1. A person has to foster his parents for his whole life.
2. A person has to pay respect to the elders in his family for
his life.
3. He has to speak nicely and sweetly for his life.
4. As long as he lives, he has to refrain from slandering
words.
5. He is not stingy, but he likes to share something with other
people, be happy to give others and be a man whom
everyone can ask for.
6. He speaks only true words for his entire life.
7. He has to restrain from anger and if he is angry, he need to
halt it from happening immediately for his whole life.
Man Makgha followed these and then he became Sakka, King
of the gods in second deva world8.

8

Somitta, K. (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda, pp. 4445.
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ខ. សរឿងមនុេសស្លលប់សក្ើតជាសទវតាជាន់ទី ២
ងបជាបតិបូជិកាទទពធីតា
មនុសេ ។ ទៅទពល
របុស ៤

ក្់ ។

ចុតិពីឋានតាវតតិងេមក្ទក្ើតជា

ងអាយុ ១៦ឆ្ងន ាំ

ងបានទរៀបការនង
ិ មានក្ូន

ងជារសីដដលមានគុណធម៌មយ
ួ រូប ដដលចូលចត
ិ ត

ថាវយបិណឌបាតនិងបច័ចយដក្ទទទៀត

ដល់រពោះសងឃ

។

ទោយស្លរ

ងចាាំជាតិបាន និងចង់ទក្ើតជាភរោរបស់
មាោភារទទវបុ
រត ដដល
ិ
ី
ជាស្លវមរី បស់

ងពជា
ី តម
ិ ុន ក្នុងឋានតាវតតិងេ ។

ងបានពាោម

សនេាំបុណយជាទរចន
ើ ទៅឋានមនុសេ ។ ទរកាយពស្ល
ី ល ប់ទៅ ទសចក្តរី បាថានរបស់

ង ក្៏បានសទរមច ។ ទោយស្លរ១០០ឆ្ងន ាំ ក្នុងឋានមនុសេ

ទសមើនឹង ១ ក្ថង ១ យប់ ទៅក្នុងឋានតាវតតិងេ មាោភារទទវបុ
រត រពម
ី
ទាំងទទពធតា
ី ដក្ទទទៀត ទៅក្នុងសួ នចារទៅទ
ភារ ី ទឃញ
ើ
រពឹក្ទនោះ ។

យ
ើ ។ ទៅទពលមាោ-

ងបជាបតប
ិ ូជិកា ទគបានសួ រថា ទតើ

ងបានទៅ្មួយ

ងបានរបាប់មាោភារនូ
ី វទរឿង ដដលទក្ើតទ

។ ទរកាយពីបានស្លតប់អវីដដល

ើងរគប់ោង

ងបានរបាប់មក្ មាោភារដ
ី ឹងថា ទទោះ

បអា
តច
ី យុ របស់មនុសេទយង
ើ
ិ តួចក្៏ទោយ បុដនតពួក្ទគគត
ិ ថា អាយុ
របស់ពួក្ទគដវង្ស់ ទហ្យ
ន
ទពញ
ើ ពួក្ទគរបមាទនង
ិ មន
ិ ខវល់ក្ុ ងការបាំ
ទសចក្តីលែអវីទទ9 ។ ទរឿងទនោះបង្ហាញថា
9

ងបតិបូជិកា ជាទទពធីតាមួយ

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៥). ធមែបេដឋរថៈបបផវគគ េំព័រ ៤៧-៥០.
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2.2.2. Patipujika’s Story

On one occasion, there was a goddess named Patipujika who
died from Tavatimasa realm (second heavenly world) and was born
as human being. When she was 16 years old, she married and later
had four sons. She was a virtuous lady who always gave alms round
as well as other requisites to Buddhist monks. Since she had
remembrances of previous life and desired for becoming a wife of
Malabhari deva, her previous husband in the world of Tavatimsa.
She did her best to accumulate wholesome deeds in human world.
After death, what she wished came true. Because one hundred years
in human realm are equal one day and night in Tavatamsa realm
only, Malabhari deva as well as his other wives (goddesses) were
still in the garden. When he saw Pajapatipujika, he asked where she
has been the entire morning. She told him all things happened. After
listening to her words, he, Malabhari Devaputra, knew that human
life span is so short, but human thought that it is so long and they
were unmindful and lazy in doing and accumulating wholesome
deeds9. This story showed that Patipujika is one of goddesses now

9

Chamroeun, H. (2014 (B.C. 2558). Dhammapadatthakatha: Puppha Vagga, pp.
47-50.
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អងគ ក្នុងប្
ត ទទពធតា
ី ទាំងឡាយ ដដលឥ ូវទនោះ សតិតទៅក្នុងឋាន
សួ គជា
៌ ន់ទី ២ ។
២.៣. ឋានយាមា
ោមា ជាឋានសួ គជា
៌ ន់ទី ៣ ។ ទទវតាទៅឋានោមាសថិត
ទៅទលើអាកាស រួចពីការលាំ បាក្។ ទសតចទទវតាទៅឋានសួ គទ៌ នោះ ទឈាមោះ
សុ ោម ។ គួរក្ត់សាំគាល់ដដរថា ពឋា
ី នោមាទនោះទៅដល់ឋានសួ គ៌
ខពស់ មានដតអាកាសទទវតា ដដលមានវមានរគប់
អងគ10 ។
ិ
ក្.សរឿងយាមាសទវតា
ទៅក្នុងសម័យកាលរពោះពុទធអងគ
ក្នទយើង

រទង់រពោះ

មទគាតមជាមាចស់

មានធមមក្
ិ ឧបាសក្មានក្់ ដដលជារបធ្លនក្នឧបាសក្ ៥០០

ក្់ ទៅក្នុងរក្ុងស្លវតថី
ឧបាសក្ជាបរវារ
ិ ៥០០

។ ប្
ៅ ឧបាសក្ទាំងទ

ោះ

មានក្់ៗមាន

ក្់ ។ ដូទចនោះ ធមមក្
ិ ឧបាសក្បានជារបធ្លន

ក្នឧបាសក្ ជាបរស័
ិ ទចាំនួន ២៥០.០០០
មានរបរក្តីបាំទពញបុណយក្ុសលទផេងៗ

ក្់ ។ គាត់រពមទាំងបរវារ
ិ
ដូចជារបទគនចង្ហាន់បិណឌ-

បាត រក្ាសីល នង
ិ ទធវច
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គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៥ េំព័រ ៤៦.
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dwelling in the second heavenly world.

2.3. Yama World
The Yama is the third world. The Yama devas dwell in the
air, free from hardship. The king of the gods in this heaven was
Suyama. It should be noticed that from this heavenly world to higher
there are only devas in the air (or Akassadevas) who all have
mansions10.
2.3.1. Yama Gods’ Story
During our Gotama Buddha time, there was a Dhammika
Upasaka who was the head of 500 the laymen in Savatthi and each of
five hundred laymen, again, had five hundred followers. Therefore,
Dhammika Upasaka was the chief of 250000 lay supporters. He and
his lay devotees always carried on good conducts such as offering
alms-food, obtaining the morality and practicing concentration. As
Dhammika layman was decay and ill, he was laid in bed. Eight

10

Somitta, K. (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda, pp. 4647.
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លោរេីន មូន (២០០៦). រមែ, អនរបលងកើៃពិៃ.

គង់ សមិ ៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៥ េំព័រ ៤៦-៤៧.
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monks were invited by him to his house to recite Mahasatipatthana
Sutta for him. At that time, there were the gods, from Yama and
other heavens, who drove their chariots to ask him to come into their
chariots, saying that they will bring him to the divine world11.

2.4. Tuṣita World
The Tuṣita is a realm of contented devas which means that
devas in this world are delighted and contented in their properties (as
sensual objects). The wise devas abide in this realm (e.g. all
Bhodhisatvas dwell here prior to their final human birth). Nowadays,
Bodhisatva named Maitreya and his two chief disciples live here as
well for accumulating perfection to fully complete. When human life
span is about 80.000 years, Maitreya Bodhisatva will be born as a
human and will be an enlightened one12.
2.4.1. Sumanadevi’s Story
Sumanadevi was one of Anathapinthika‟s daughters who took

11
12

Tin Mon, D.M. (2006). Kamma, the Real Creator.
Somitta, K. (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda, pp. 4647.
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លោរម្មាស់ Sarada Thero. W. (1993). ធមែបេៈបបផវគគ េំព័រ ១០៨-១០៩.

14

គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៥ េំព័រ ៤៨.

20

ទោក្បាន

the three Ratanas as her refuge. She was a virtuous woman, and
every day she made offerings to two thousand monks after her elder
sisters. She was not only the unmarried but also a once-returner. One
day, when she got sick, she wanted to see her father. As for
Anathapindika, he came to visit his daughter immediately after
hearing. No longer she passed away and was born in Tusita world13.

2.5. Nimmanarati World
The Nimmanarati is a world where devas enjoy in the sensual
objects of their own creation. When these gods desire for sensual
objects, they create them at that moment. This realm is ruled by
Nimittaraja or Sunimitta deva14.

2.5.1. Laywoman Visakha’s Story
When reverend Anuruttha went to heavenly world, he saw a

13

Ven.Sarada Thero, W. (1993).Dhammapada (Tex)t: Puppha Vagga, pp. 108-109.
Somitta, K. (2011 (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda,
pp. 48.
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លោរម្មាស់ យង់ សផាៃ (២៥៥៥). ជីវក្បវៃតិឧបាសិកា ភាគ ១ េំព័រ ២៣១-២៣២.
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goddess in Tavatimsa devas world and then he asked her about where
lay women Visakha was born.
She replies, “Dear sir, lay woman Visakha, my friend, who
built and offered monastery for the Buddhist monks, sees the
Dhamma and gives that offering, so she was born as a wife of
Sunimitta,

king

of

the

god

in

Celestial

realm

named

Nimittavasavatti). Her good results are unlimited. I told you her
birthplace in reality.” She now is goddess in fifth deva world. She is
not an ordinary one, but she is a noble one and a wife of Sunimitta,
lord of the gods in that celestial world15.

2.6. Paranimmittavasavatti World
Paranimmitta vasavatti is a world where gods are delighted in

15

Sophat, Yong. (2011 (2555). Histories of Budshist Laywomen,1, pp.231-232.
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sense objects created by other gods for them. The king of these gods
in this realm is Mara (or Paranimmittavasavattin deva) who was
endowed with false view. He was against Buddhism, and he
struggled to harm noble ones, however, he could not harm them as he
wished. Later after the Buddha passed away for 218 years, king
Asoka ruled and built 84.000 temples and stupas in different areas
around India. There upon, this Mara was tamed to be a good one and
be faithful in Buddhism by reverend Upaguttathera16.

2.6.1. Goddesses’ Story
Goddesses created 100 beautiful girls; each girl was created
in 100 different complexions. The Buddha did not interact with and
love them as He entered fruition Atttainment (Phala Samapatti) and
saw Nirvana as his mental object. Later they created 100 pretty
women who were virginal, who produced a baby and two babies;
16

Somitta, K. (2011 (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Fifth Pariccheda,
48-49.
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សរមាលក្ូនមួយ និងក្ូនពរី ក្នុងនីមយ
ួ ៗ ទធវឱ
ើ យដបលក្ទៅជាមានវណណៈ
មួយរយ

ក្់ ទដើមបឱ
ី យរពោះសមាមសមពុទធរសោញ់ ពួក្

ង ។ ពួក្

ង

បានគិតថា ជាធមមតា ទសចក្តីរសឡាញ់ របស់បុរសៗ មានការខុសគាន ។
រពោះសមាមសមពុទធ មន
ិ បានរសឡាញ់ ក្ុមារដ៏
ី រសស់ស្លែត បុដនតរពោះ
អងគអាចចាប់ចត
ិ តនង
ឹ ស្តសតីស្លែត

ដដលមន
ិ ទន់បានសរមាលក្ូនមតង

ឬ

ទទើបដតសរមាលក្ូនបានមួយ និងពីរដង ។
ទរោោះទហ្តុទ

ោះ បានជា

ងនិមត
មិ ស្តសតីស្លែតៗ ដូចដដលបាន

ទរៀបរាប់ខ្ងទលើ ទដម
ើ បទី ធវឱ
ើ យរពោះអងគទពញរពោះទ័យ ។ ទទោះបជា
ី ោង
្ក្៏ទោយ ពួក្

ងមន
ិ អាចទធវឱ
ើ យរពោះអងគចាប់ចិតតទ

17
យ
ើ

ទទវធតា
ី

ទាំងទនោះ ឥ ូវទនោះ ទៅក្នុងឋានសួ គជា
៌ ន់ទី ៦ ។
២.៧. អាយុរបេ់ពក្
ួ សទវតា
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់ចាតុមមហារាជិកា ទសមើនឹង ៥០
ឆ្ងនរាំ បស់មនុសេទយង
ាំ ព
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៥០០ ឆ្ងនទ
ិ វ ដដល
ទសមើនង
ាំ នុសេ ។
ឹ ៩ ោនឆ្ងនម
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each woman was created in 100 different complexions to make Him
fall in love. They thought that generally men‟s loves are different.
The Buddha didn‟t love beautiful young girls, but he might be
interested in beautiful women who were virginal, or produced a baby
or two babies. Therefore, she created pretty women as I mentioned
above to attract the Buddha‟s feeling17.
Nevertheless, they were not able to capture the Buddha‟s
interest. These goddesses are now in the sixth heavenly world.

2.7. Gods’ Ages
One day and night of the Catumaharajika devas are equal to
50 years of human beings.
These devas have a fixed life span of divinely 500 years in
which are equal to 9,000,000 years of human beings.

17

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.29, pp.340-43.
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មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់តាវតតិងេ ទសមើនង
១០០ ឆ្ងន ាំ
ឹ
របស់មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ១០០០ ឆ្ងនទ
ាំ ិពវ ដដល
ទសមើនឹង ៣ ទកាដិ ៦ ោនឆ្ងនម
ាំ នុសេ ។
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់ោមា ទសមើនង
ឹ ២០០ ឆ្ងនរាំ បស់
មនុសេទយង
ាំ ព
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ២០០០ ឆ្ងនទ
ិ វ ដដលទសមើ
នឹង ១៤ ទកាដិ និង ៤ ោនឆ្ងនម
ាំ នុសេ ។
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់តុសិត ទសមើនឹង ៤០០ ឆ្ងនរាំ បស់
មនុសេទយង
ាំ ព
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៤.០០០ ឆ្ងនទ
ិ វ ដដលទសមើ
នង
ាំ នុសេ ។
ឹ ៥៧ ទកាដិ នង
ិ ៦ ោនឆ្ងនម
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់និមាមនរតី

ទសមើនឹង

៨០០ឆ្ងន ាំ

របស់ មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៨០០០ ឆ្ងនទ
ាំ ិពវ ដដល
ទសមើនង
ាំ នុសេ ។
ឹ ២៣១ ទកាដិ នង
ិ ៤ ោនឆ្ងនម
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់បរនម
មិ វសវតតី ទសមើនង
ិ ត
ឹ ១.៦
០០ឆ្ងនរាំ បស់មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ១៦.០០០
ឆ្ងនទ
ាំ ព
ាំ នុសេ18 ។
ិ វ ដដលទសមើនង
ឹ ៩២១ ទកាដិ នង
ិ ៦ ោនឆ្ងនម
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One day and night of the Tavatimsa devas are equal to 100
years of human beings. These deva have a fixed life span of divinely
1000 years in which are equal to 36,000,000 years of human beings.
One day and night of the Yama devas are equal to 200 years
of human beings. These devas have a fixed lifespan of divinely 2000
years in which are equal to 144,000,000 years of human beings.
One day and night of the Tusita gods are equivalent to 400
years of human beings. These devas have a fixed lifespan of divinely
4000 years in which are equivalent to 576,000,000 years of human
beings.
One day and night of the Nimmitta gods are equivalent to 800
years of human beings. These gods have a fixed lifespan of divinely
8000 years in which are equivalent to 2314,000,000 years of human
beings.
One day and night of the Paravassavatti gods are equal to
1600 years of human beings. These devas have a fixed lifespan of
divinely 16000 years in which are equal to 9216,000,000 years of
human beings18.

18
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២.៨. ធម៌ន ាំឱ្យសក្ើតជាសទវតា
ក្. ហ្ិរ ិឱ្តតបបៈជាសទវធម៌

បុគគល្មានក្់

ដដលមន
ិ មានការខ្មសបាបខ្លចបាប

ញទញើតនឹងការទធវើអាំទពើអសីលធម៌ទ
ដដលបុគគលដបបទនោះ នង
ឹ មន
ិ ទធវទើ

ើយ ទហ្ើយមន
ិ មានបទឧរក្ិដឋ្
យ
។ ផទុយទៅវញ
ិ បុគគល្មានក្់
ើ

ដដលមានការខ្មសបាបខ្លចបាប បុគគលទ
ទ

មន
ិ

ោះ

នង
ឹ មន
ិ ទធវអ
ើ ាំទពអា
ើ រក្ក្់

យ
ទោយស្លរទគទឃញ
ិ ិក្នការទធវអ
ើ
ើ គុណវបតត
ើ ាំទពអា
ើ រក្ក្់ ។ ជាំនួស

ឱយអាំទពើអក្ុសល ទគរបឹងដរបងសនេាំបុណយ ទដើមបបា
ី នសុ ខក្នុងទោក្ទនោះ
នង
ិ ទោក្ខ្ងមុខ ។
ពត
ិ ្ស់ ទសចក្តល
ី ែរបស់ទគ អាច
ទយើងគួរចាាំថា អាំទពើលែមន
ិ រតឹមដត
ដថមទាំង

ទាំ គទៅកាន់ឋានសួ គ៌ ។

អ
ាំ នក្ទធវើ ទៅកាន់ឋានសួ គប
៌ ុទ្
ណ ោះទទ

ទាំ គទៅកាន់ឋានមនុសេ

ឋានរពហ្មនិងរពោះនិោវនទទៀតផង

។ បុដនតក្ុ ងទ
ន ទី នោះ វារតូវបានទផ្កតតទៅទលើ ឋានសួ គប
៌ ុទ្
ណ ោះ ។
សរឿងេតព
ី សី ទវធម៌

ក្ថងមយ
ួ មទហ្សេរាជក្ុមារទោធិសតវ រពមទាំងបែូនរបុសទាំងពីរ

ាំ
គឺ ចនទក្ុមារ នង
មារ បានោងទចញពីរាជវាង
ទហ្យ
ិ សុ រយក្ុ
ិ
ើ ទៅ
កាន់ក្រពទហ្មោនតទដើមបរី បថាប់ទៅទទី
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ោះោងមានសុ វតថិភាព ។ ទៅ

2.8. The Practiced Dhamma to Become a God
2.8.1. Moral Shame and Moral dread
A person who is shameless and fearless will not hesitate to
perform immoral deeds, and there is no crime that such a person will
not commit. In opposition, a man who has both moral shame and
moral dread will not perform unskillful deeds because he sees
disadvantages of bad actions. Instead of doing bad, he tries to
accumulate wholesome actions in order to get pleasure in this world
and the next world.
In fact, his meritorious deeds lead him to celestial world. We
should remember that good conducts not only lead doer to celestial
world, but also human, Brahma worlds and Nirvana, but here it is
focused on only celestial world.

2.8.1.1. Story of Devadhamma
One day Hamessrajakuma Boddhisatra with both his younger
brothers, Chandakuma (Prince Moon) and Suriyakuma (Prince Sun)
left palace and went to the forest of Himalayas to stay safely there.

25

តាមផលូវទៅកាន់ក្រពទ

ោះ រពោះរាជក្ុមារទាំងបអ
ី ងគ ក្៏ឈប់សរមាក្ ទៅ

ទរកាមទដើមទឈម
ួ ។ ទៅទពលទ
ើ យ

ោះ រពោះទោធិសតវ បាននិោយនឹង

សុ រយក្ុ
មារថា «ដនសុ រយបែ
ិ
ិ
ូ ន ចូរបែូនចូលទៅក្នុងរសោះ ទហ្ើយទស្លយនិង
រសង់ទក្
ឹ ទៅទទី

ោះ ប ទ ប់មក្ចូរ

ម
ាំ ក្នូវទក្
ឹ មក្ឱយទយង
ើ ទាំងពរី ផង»

សុ រយក្ុ
មារបានទធវើតាម អវដី ដលរពោះទោធស
មារ
ិ
ិ តវបានរបាប់ ដតសុ រយក្ុ
ិ
រតូវអារក្េទឹក្ចាប់បាន
ដឹងនូវទទវធម៌

ទៅទពលរទង់ោងចុោះក្នុងរសោះ

(ធម៌ទទវតា)

ចាប់ចនទក្ុមារមួយអងគទទៀត

និងរទង់មន
ិ

។

ទរកាយមក្ទទៀត

អារក្េទឹក្ក្៏បាន

។

ចាំដណក្រពោះទោធស
ិ តវ

អារក្េទក្
ឹ

មន
ិ បានចាប់រពោះអងគបានទទ ទោយស្លរ រទង់មន
ិ បានចុោះក្នុងរសោះទ
រពមទាំងរទង់ដឹងនូវទទវធម៌

។

ទនោះ

ោះ

ជាទទវធម៌ដដលរពោះទោធិសតវ

សដមតង ដូចខ្ងទរកាម៖
ហ្ិរ ិឱ្តតបបេមបនា េុក្ធមមេមាហ្ិតា
េសនត េបបរុ ិស្ល សោសក្ សទវធមាមតិ វុចចសរ ។

(រពោះមហ្ិសាសរាជក្ុមារទោធិសតវ ទោលថា) ពួក្សបបុរស
អនក្មានចិតតសងបរ់ មាងប់ បរបូ
ិ ណ៌ទោយហ្ិរន
ិ ិងឱតតបបៈ

តាាំងមាាំទហ្ើយ

ក្នុងធម៌ស ទោក្ទោលថា មានទទវធម៌ ក្នុងទោក្ ។
អារក្េទក្
ឹ នោ
ិ យថា «អូ ទោក្អនក្របាជ្ ខ្ុាំមានទសចក្តទី រតក្អរនឹងធម៌របស់អនក្្ស់

ទហ្ើយខ្ុាំសូមបូជាធម៌ទោក្អនក្របាជ្ឯង
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On the way to that residence, they took a rest at the foot of the tree.
At that time Boddhisatva said to Prince Sun “Dear, went down into
the pool yonder, drink and bath there hereafter bring some water
back to us too.” Prince Sun followed what Boddhisatva told, but he
was seized by water sprite as he went down into the pool and did not
know Devadhamma (the Dhamma of devas). Later, water sprite
seized Prince Moon. As for Boddhisatva, he was not seized by the
water sprite because he did not go down in that pool as well as knew
the Devadhamma.
This was Devadhamma stated as below:
Hiriottappasampanna sukadhammasmahita
santo sappurisa loke devadhammati vuccare.
“Generous people who are peaceful, full of moral shame
(Hiri) and moral dread (Ottapa), tranquil in the white Dhamma are
called ones with Devadhamma in the world.”
The water sprite said, “Oh wise man! I am so delighted in
your Dhamma and give you back one of your younger brothers.
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នូវបែូនរបុសមួយ។ ទតើទោក្អនក្របាជ្យក្មួយ្» ។ រពោះទោធស
ិ តវ
ទឆលើយថា «សុ រយក្ុ
មារ បែូនទៅ» ។ អា. «ទោក្លាំ ទអៀង រសឡាញ់
ិ
បែូនទៅ ជាជាងបែូនបង ។ ទោក្បានដតទចោះទទវធម៌ ដតមន
ិ ទធវើតាម
ទទវធម៌ទទ»។ ទោ. «ទយង
ើ មន
ិ រតម
ឹ ដតទចោះទទវធម៌ទទ ដថមទាំងរបតប
ិ តតិ
ទទវធម៌ផងដដរ

។

ទោយស្លររពោះមាតាសុ រយក្ុ
មារទសនើសុាំរាជយពរី ពោះ
ិ

រាជបិតាទយើង ទដើមបស
មារទស្លយរាជយ ទហ្ើយរពោះរាជបិតាទយើង
ី ុ រយក្ុ
ិ
បដិទសធក្នុងការរបគល់រាជយឱយ

ទទើបទយើងរតូវបានរពោះរាជបិតាឱយមក្

ដសវងរក្ទរី ជក្ទកាន ទៅក្នុងក្រព ។ របសិនទបទើ យង
ើ ោងរត

ប់ទៅ

ាំ ទោយមន
កាន់រាជវាង
មារោងទៅជាមួយ ទយង
ិ មានសុ រយក្ុ
ិ
ើ នង
ឹ រតូវ
ទគទចាទរបកាន់ថា សមាលប់សុរយក្ុ
មារ ទរោោះរាជយសមបតតិ ទរោោះទហ្តុ
ិ
ទ

ោះ បានជាទយើងទរសយក្សុ
រយក្ុ
មារ ។
ើ
ិ
ទរកាយពស្ល
ី ត ប់ោក្យរបក្បទៅទោយទហ្តុផល

ធស
ិ តវមក្

អារក្េទក្
ឹ បានរបគល់ចនទក្ុមារ

របស់រពោះទោ-

ដល់រពោះទោធស
ិ តវ

១

ទទៀត19 ។
ទរឿងទនោះបង្ហាញថា អារក្េទក្
ឹ ចង់ដឹងអវដី ដលជាទទវធម៌ ។ រពោះ
ទោធស
ិ តវបានទឆលយ
ើ ថា ហ្រិ ឱតត
ិ បបជាទទវធម៌ ។

19

លោរម្មាស់ យង់ សផាៃ (២៥៥៩). ក្ពះអដឋរថជាៃរ ភាគ ៥៨ េំព័រ ៣៦២-៣៧៨.
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Which one would you take?” Bodhisatva replied, “The youngest
one.” “It is not fair; you choose the younger instead of the elder. You
do not follow Devadhamma, you know?” “I not only know the
Devadhamma but also practice it. Since Prince Sun‟s mother asked
the kingdom from our father for him, and our father denied granting
it, we were told to come to seek refuge in the forest. If we returned
without Prince Sun, we would be accused of killing him for
Kingdom. That‟s why I choose Prince Sun.”
After listening to Boddhisatva‟s reasonable words, the water
sprite also gave back Prince Moon by saying, “You practice the
Devadhamma indeed.19”
This story showed that Hiri (moral shame) and Ottapa (moral
dread) are Deva- dhamma.

19

Sophat, Yong. (2015 (2559)). Jataka Commentary ,58, pp.362-378.
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ពត
ិ ្ស់

ទៅទពលបុគគលមានការខ្មសបាប

នង
ិ ខ្លចបាប

ទហ្ើយ ទគនឹងមន
ិ ទធវើអាំទពើបាប បុដនតទគទធវើអាំទពើលែ ។ ទោយស្លរអាំទពើ
លែរបស់ទគ (ក្មមស) ទគនឹងទៅទក្ើតទៅក្នុងឋានសួ គ៌ ទរកាយពីស្លលប់ ។
ខ.

រពោះដ៏មានរពោះភាគ បានបទរងៀនទយើង ឱយទធវើអាំទពល
ើ ែបីោង ក្នុង
ទគាលបាំណងបានទសចក្តីសុខ ក្នុងទោក្ទនោះនិងទោក្ខ្ងមុខ ។ អាំទពើ
លែទង
ាំ ទ

ោះ គកា
ឺ រឱយ (ទន) ១ សីលធម៌ (សីល) ១ នង
ិ ការ

អភវិ ឌឍផលូវចិតត (ភាវ

) ១។ បុគគលមានក្់ អាចឱយនូវរបស់មានរបទោជន៍

ាំ ល់អនក្ជាំងឺ អាហារដល់អនក្អត់ឃ្លលន របាក្់
ទៅអនក្ដក្ទ ដូចជា ឱយថានដ
កាសដល់អនក្រតូវការ ទមតាតក្រុ្ដល់ សតវទង
ាំ ពួង នង
ិ ធមមទនដល់
ជនទាំងឡាយ្ ដដលដសវងរក្សចចធម៌20 ។ ជាមួយនង
ឹ ការឱយដបប
ទនោះ ទគអាចទៅកាន់ទទវទោក្បាន ពីទរោោះទន គឺជាក្ុសលមួយ ក្នុង
ចាំទ្មក្ុសលធម៌ទង
ាំ ឡាយ ដូចដដលបានទរៀបរាប់ទហ្ើយខ្ងទលើ ។
ទាំ

ក្់ ទាំនងនង
ឹ ទសចក្តទី នោះ រពោះសមាមសមពុទធរទង់រតាស់សដមតងថា៖
បុនបបនាំ
ុ យាចកា យាចយនតិ
បុនបបនាំ
ុ ោនបតី ទទនតិ

បុនបបនាំ
ុ ោនបតី ទទិតាវ
20

លោរ Bugs, U. (2010). ក្ពះពេធសាសនា សក្ម្មប់អនរ លមលរៀនេី ១០ សតីពីទាន.
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Of course, when a person feels ashamed and afraid of
wrongdoing, he will not perform bad deeds. But instead of them, he
conducts good deeds. Because of his good deeds (good conducts), he
will be born in celestial world after Death.
2.8.2. The Charity
The Exalted One taught us to do three good deeds in order to
get pleasure in this life and the life after. They are giving (Dana),
morality (Sila) and mental cultivation (Bhavana). A person gives
useful things to others: medicine to the sick, food to the hungry,
money to the needy, loving-kindness and compassion to all beings,
and the Dhamma gifts to those searching for truth20. With such
charity, he can reach celestial world because it is one of good actions
as mentioned above. In connection with this, the Buddha said that:
Punappunam yacaka yacayanti
Punappunam danapati dadanti
Punappunam danapati daditva

20

Bugs, U. (2010, January 6). Buddhism for You Lesson 10-dana. Retrieved from
https://www.slideshare.net/ bugstan/buddhism-for-you-lesson-10dana.
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បុនបបនាំ
ុ េគគមុសបនតិ ឋានាំ ។

សមូមទាំងឡាយសូ មទរឿយៗ មាចស់ទនទាំងឡាយ ឱយទរឿយៗ
លុ ោះមាចស់ទនទាំងឡាយ ឱយទរឿយៗទហ្យ
រដមងទៅកាន់ឋានសួ គ៌ ក្៏
ើ
ទរឿយៗ21 ។
ន សវ ក្ទរ ិយា
ពាោ ហ្សវ
ធីសរា ច
សតសនវ

ោនាំ

សទវសោក្ាំ វជនតិ
នបបេាំេនតិ

ោនាំ

អនុសមាទមាសន

សស្ល សហាតិ េុខី បរតថ

បុគគលក្ាំ្ញ់ សវិតស្លវញ មន
ិ បានទៅកាន់ទទវទោក្ទទ ជន
ោលទាំងឡាយ មន
ិ សរទសើរនូវការឱយទនទទ ចាំដណក្អនក្របាជ្ ដតង
អនុទមាទ
ទ

នូវទន ទរោោះទហ្តុទ

ោះ ធរី ជន អនក្អនុទមាទ

នូវទន

ោះឯង រដមងបានសុ ខក្នុងទោក្ខ្ងមុខ (បានទស្លយទព
ន
ិ វសមបតតិក្ុ ង

ទទវទោក្22) ។

21

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៣០ េំព័រ ១២០.

22

លោរក្គូ អគគបណ្ិឌ ៃធម្មែចារយ បៃ សាវងស (២៥៥៥). ទានរថ.
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Punappunam saggamupenti thanam
Again and again, the beggars do their begging;
Again and again, the givers give their offerings.
Again and again, the giver who has given
always goes to heavenly realm21.
Na ve kadariya

devalokam vajanti

Bala have nappasamsanti danam
Dhiro ca danam anumodamano
Teneva so hoti sukhi parattha
The extreme cheap-skates do not reach celestial realm.
The fool does not praise the acts of charity.
But the wise delighted in other people‟s charities.
Through that rejoicing, they are happy in the next world
(experience divinely sensual pleasure in heavenly world)22.

21
22

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.30, pp.120.
Savong, D.B.(2011(B.C.2555). Danakatha. Phnom Penh.
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គ. ក្មមបថ ៤០ យា៉ាង
ទោងតាមបិដក្ទលខ ៥១ រពោះសមាមសមពុទធរទង់សដមតងបុគគល
របក្បទោយធម៌ ៤០ ោង នង
ឹ ទៅទក្ត
ើ ឋានសួ គ៌ ។
១. បាណាតិបាតាសវរមណី មាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការសមាលប់សតវ
២. បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការសមាលប់សតវ
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការសមាលប់សតវ
៤. ទោលសរទសើរគុណ ក្នការទវៀរចាក្ការសមាលប់សតវ
២. អទិនាោនសវរមណី មាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការលួ ចរទពយអនដក្ទ ទោយខលួនឯង
២. បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការលួ ចរទពយអនក្ដក្ទ
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការលួ ច
៤. ទោលសរទសើរគុណ ក្នការទវៀរចាក្ការលួ ច
៣ កាសមេុមិចាាចារាសវរមណីមាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការរបរពឹតតខុសក្នុងកាម ទោយខលួនឯង
២. បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការរបរពឹតតខុសក្នុងកាម
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការរបរពត
ឹ តខុសក្នុងកាម
៤. ទោលសរទសើរគុណ ក្នការទវៀរចាក្ការរបរពត
ត ុសក្នុងកាម
ឹ ខ
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2.8.3. Forty Kammapadas
According to Tripitaka volume 51, it was stated that one with
forty Dhammas he will be born in the celestial world. The forty
Kamapadas as followings:
1. Panatipataveramani contains four as follows:
(1) Refraining from killing living beings,
(2) Urging other people to do it,
(3) Being delighted in as other people do it,
(4) Encouraging other people to do it by showing
them the advantages of such action,
2. Adinnadanaveramani contains four as follows:
(1) Refraining from stealing other‟s possessions,
(2) Urging other people to do it,
(3) Being delighted in as other people do it,
(4) Motivating other people to do it by showing them
the advantages of such action,
3. Kamesumicchacaveramani contains four as follows:
(1) Abstaining from sexual misconduct,
(2) Urging other people to do it,
(3) Being delighted in as other people do it,
(4) Motivating other people to do it by showing
them the advantages of such action,
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៤. មុស្លវាោសវរមណី មាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការនោ
ិ យោក្យក្ុហ្ក្ ទោយខលួនឯង
២.បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការនោ
ិ យោក្យក្ុហ្ក្
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការនិោយោក្យក្ុហ្ក្
៤. ទោលសរទសើរគុណក្នការទវៀរចាក្ការនិោយោក្យក្ុហ្ក្
៥. បិេណា
ុ
វាចាសវរមណី មាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការនិោយោក្យញុោះញង់ ទោយខលួនឯង
២. បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការនោ
ិ យោក្យញុោះញង់
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការនោ
ិ យោក្យញុោះញង់
៤. ទោលសរទសើរគុណក្នការទវៀរចាក្ការនិោយោក្យ
ញុោះញង់

៦. ផរ ុេវាចាសវរមណី មាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការនិោយោក្យរទទគាោះទបាោះទបាក្ ទោយខលួនឯង
២. បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការនោ
ិ យោក្យរទទគាោះទបាោះ
ទបាក្
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការនិោយោក្យរទទគាោះទបាោះទបាក្
៤. ទោលសរទសើរគុណក្នការទវៀរចាក្ការនិោយោក្យរទទគាោះ
ទបាោះទបាក្
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4. Musavadaveramani contains four as follows:
(1) Refraining from telling lies,
(2) Urging other people to do it,
(3) Being pleased with as other people do it,
(4) Motivating other people to do it by telling them
the benefits of such action,
5. Pisunavacaveramani contains four as follows:
(1) Refraining from slandering,
(2) Urging others to do it,
(3) Being pleased with as others do it,
(4) Encouraging others to do it by telling them the
advantages of such action,
6. Pharussavacaveramani contains four as follows:
(1) Refraining from harsh speech,
(2) Urging others to do it,
(3) Being pleased with as others do it,
(4) Encouraging others to do it by telling them the
advantages of such action,
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៧. េមផបបោបាវាចាសវរមណី មាន ៤ គឺ៖

១. ទវៀរចាក្ការនោ
ិ យទរាយរាយឥតរបទោជន៍ ទោយខលួនឯង
២. បបួលអនក្ដក្ទ ឱយទវៀរចាក្ការនោ
ិ យទរាយរាយ
ឥតរបទោជន៍
៣. ទរតក្អរក្នុងការទវៀរចាក្ការនិោយទរាយរាយឥត
របទោជន៍
៤. ទោលសរទសើរគុណក្នការទវៀរចាក្ការនោ
ិ យទរាយរាយ
ឥតរបទោជន៍
៨. អនភិជាមាន ៤ គឺ៖

១. ជាអនក្មន
ិ សមលង
ឹ រ ាំក្ពរទពយសមបតតិអនក្ដក្ទ ទោយខលួនឯង
២. បបួលទគ មន
ិ ឱយសមលង
ឹ រ ាំក្ពរទពយសមបតតិអនក្ដក្ទ
៣. ទរតក្អរក្នុងការមន
ិ សមលង
ឹ រ ាំក្ពរទពយសមបតតអ
ិ នក្ដក្ទ
៤. ទោលសរទសើរគុណ ក្នការមន
ិ សមលង
ឹ រ ាំក្ពរទពយសមបតតអ
ិ នក្
ដក្ទ
៩. អពាបាទមាន ៤គឺ៖

១. មានចិតតមន
ិ ពាបាទ ទោយខលួនឯង
២. បបួលទគ មន
ិ ឱយពាបាទ
៣. ទរតក្អរក្នុងការមន
ិ ពាបាទ
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7. Samphappalapavacaveramani contains four as follows:
(1) Refraining from vain talk,
(2) Urging others to do it,
(3) Being pleased with as others do it,
(4) Encouraging others to do it by telling them the
advantages of such action,
8. Anabhijja contains four as follows:
(1) Having non-covetousness,
(2) Urging others to do it,
(3) Being pleased with as others do it,
(4) Encouraging others to do it by telling them the
profit of such action.
9. Abyapada contains four as follows:
(1) Having non-harming,
(2) Urging others to do it,
(3) Being pleased with as others do it,
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៤. ទោលសរទសើរគុណក្នការមន
ិ ពាបាទ
១០. េមាមទិែិឋ មាន ៤ គឺ៖

១. ជាអនក្យល់រតូវ ទោយខលួនឯង
២. បបួលទគ ឱយមានការយល់រតូវ
៣. ទរតក្អរក្នុងការយល់រតូវ

៤. ទោលសរទសើរគុណក្នការយល់រតូវ23 ។
រួមមក្ មហាក្ុសល ៨

ប
ាំ ុគគលអនក្ទធវើ

ទៅកាន់ឋានមនុសេ

និងទទវតា។
២.៩. ក្ិចរច បជុរាំ បេ់ពក្
ួ សទវតា
ការរបជុាំរបស់ទទវតាទធវើទ
ស្លតប់រពោះធម៌

ើងទោយទហ្តុ ៤ ោង គឺ

ទដើមបទី លងដលបងបារឆតត
ិ ក្ីឡា

សងឃក្ថងចូលវសា

ទដើមប ី

ទដើមបស
ី ទស្តង្ហគោះដល់រពោះ

នង
ើ បស
ិ ទដម
ី ទស្តង្ហគោះដល់រពោះសងឃក្ថងបវារ្ទចញ

វសា ។ ក្នុងរពត
តិ រណ៍ទាំងទនោះ ទៅក្ថងអាស្ល
ឹ កា

ាបូជា ទទវតាក្នុងឋាន

ទាំងពីរ គឺឋានចាតុមមហារាជិកា និង ឋានតាវតតិងេ បានជួបជុាំពិភាក្ា
គានទៅក្នុងស្លោសុ ធមាមថា «ក្ថងដសែក្គឺជាក្ថងចូលវសា មានភក្
ិ ុ ខ ១អងគ
ទៅវហារទ
ិ
23

ោះ ភក្
ិ ុ ខ ២ អងគ ៣ អងគ ៤ អងគ ៥ អងគ ៦ អងគ ៧ អងគ ៨ អងគ

ក្រុមជំនំ ក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៥១ េំព័រ ២១៥-២១៧.
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(4) Encouraging others to do it by showing them the
interests of such action,
10. Sammaditthi contains four as follows:
(37) Having right understanding,
(38) Urging others to do it,
(39) Being delighted in as others do it,
(40) Encouraging others to do it by telling them the
interests of such action23.
In short, the great meritorious actions lead doers to the human
and deva worlds.

2.9. The Deities’ Meeting
The deities‟ meeting is held for four reasons, that are, to listen
to the dharma, to play Paricchattakila game, to help Buddhist monks
on Vassa (rains retreat) Day and to aid Buddhsit monks on Pavarana
(marking the end of rains retreat) Day. In these events, on Asalha
Puja Day, gods in both worlds- Catummarajika and Tavatimsa have
discussed together in Sudhamma hall that “Tomorrow is Vassa Day,
there is one monk dwells in that temple, there are two, three, four,
five, six, seven, eight, nine, ten, twenty, thirty, forty, fifty, one

23

TheTripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.51, pp.215-217.

33

៩ អងគ ១០ អងគ ២០ អងគ ៣០ អងគ ៤០ អងគ ៥០ អងគ ១០០ អងគ និង
១០០០ អងគ ទៅក្នុងវហារទ
ិ
ដថវហារទ
ិ

ោះៗ ដូទចនោះ ទោក្ទាំងឡាយចូរទមល
ើ

ោះៗ» ។ ការពិភាក្ាទនោះ គឺទធវើទ

ខ
ើងទដើមបដី ថរក្ាភក្
ិ ុ សងឃ

ទៅក្នុងក្រព24 ។
.ការស្លតប់ធម៌
ទរកាយពីបានស្លតប់រពោះធម៌មក្ ជនសភយក្េបាននិោយថា «
ទៅទពលរារតី ទពញបូណ៌មី ជាក្ថងជត
ិ ចូលរពោះវសា

ទទវតាទាំងអស់

ទៅក្នុងឋានតាវតតង
ិ េមក្របជុាំគាន ទៅក្នុងស្លោសុ ធមាម ។ ទនោះ ជាក្ថង
មហាសននិបាតដ៏ធាំមយ
ួ របស់ពពួក្ទទវតា ទហ្ើយមហារាជទាំង ៤ របចាាំ
ទិសទាំងបួន ក្៏គង់ទៅទីទ

ោះដដរ ។ មានមហារាជទឈាមោះ ធតរដឋៈ គង់

ទៅទស
ិ ខ្ងទក្ត
ើ ដបរមុខទៅទស
ិ ខ្ងលិច មានពួក្ទទវតា ទចាមទរាម
ជាបរវារ
ិ

មហារាជទឈាមោះទវសេវណ

គង់ទៅទស
ិ ខ្ងទជើង

ដបរមុខ

ទៅកាន់ទិសខ្ងតបូង មានពួក្ទទវតា ទចាមទរាមជាបរវារ
ិ ។ មហារាជ
ទឈាមោះវរូិ បក្ខៈ គង់ទៅទិសខ្ងលិច ដបរមុខទៅទិសខ្ងទក្ើត មានពួក្
ទទវតា ទចាមទរាមជាបរវារ
ិ នង
ិ មហារាជទឈាមោះវរុិ

ក្ៈ
គង់ទៅទស
ិ ខ្ង
ា

តបូង ដបរមុខទៅកាន់ទស
ិ ខ្ងទជើង មានពួក្ទទវតាទចាមទរាមជាបរវារ
ិ ។
24

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៣). ក្ពះអដឋរថសមងគលវ ិោសិនី ភាគ ១៧ េំព័រ ៥៤៥៦.
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hundred, and one thousand in those temples, so all of you may take
care of those temples.” This discussion is made in order to look after
the Buddhist monks who resided in the forest24.



Listening the Dhamma

Having listening to The Buddha‟s teaching, Janavasabha
Yakkha said, “A day before the beginning of the Rains retreat
(Vassa), in the full-moon night all devas in Tavatimsa sat in
Sudhamma Hall. This was a great congregation of divine beings, and
the four great kings for the four quarters were there. There were the
great king named Dhatarattha from the east, facing west at chief of
his followers, the great king Vessavana from the north, facing south
at chief of his followers, the great king Virupakkha from the west,
facing east at head of his followers, and the great king Virulhaka
from the south, facing north at head of his followers.

24

Chamroeun, H. (2009 (B.C. 2553)). Khmer Sumangalavilasini Commentary, Vol.
17, pp.54-56.
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ឯអាសនៈរបស់ទយង
ើ ទាំងឡាយ ទៅខ្ងទរកាយ
្

បានរបរពឹតតរពហ្មចរយធម៌
ិ

ពួក្ទទវតា

ក្នុងសាំ ្ក្់ក្នរពោះមានរពោះភាគ

ទហ្ើយទៅទក្ើតក្នុងពួក្ទទវតា ដដលទៅក្នុងឋានតាវតតិងេ ទៅក្នុងកាល
ឥ ូវទនោះ ពួក្ទទវតាទ

ោះ រដមងរុងទរឿងជាងទទវតាឯទទៀត ទោយសមបុរ

ផង ទោយយសផង ទរោោះទហ្តុទ

ោះ បានឮថា ពួក្តាវតៅង
ិ េទទវតា

មានចិតតទរតក្អររក្រាយទក្
ី
ើតបីតិទស្លមនសេទ

ើងថា

ទអើហ្៎ន

ពួក្ទិពវ-

កាយទៅបរបូ
ិ ណ៌ ពួក្អសុ រ ស្លបសូ នយទៅ ។
ទអើហ្៎នពួក្តាវតតង
ិ េទទវតារពមទាំងរពោះឥស្តនទ

នមស្លារចាំទោោះ

រពោះតថាគតផង រពោះធម៌ ជាធម៌ដល
៏ ែផង ទហ្យ
។
ើ ទធវច
ើ ត
ិ តឱយរក្រាយ
ី
ពួក្តាវតតិងេទទវតា បានទឃើញពួក្ទទវតាថមីៗ ដដលសមបុរកាយ និង
យស

មក្ក្នុងទីទនោះបាន

ទរោោះរបរពឹតតរពហ្មចរយធម៌
ិ

ក្នុងសមានក្់

ក្នរពោះតថាគត ។ ពួក្ទទវតាថមៗ
ី រដមងរុងទរឿង ជាងពួក្ទទវតាឯទទៀត
ទោយសមបុរកាយ
របស់រពោះសមពុទធ

ទោយយសនង
ិ អាយុ
មានរបាជា្ដូចដផនដី

ពួក្ទទវតាថមីៗ

ជាស្លវក្័

័ ិទសស
ជាស្លវក្ព

បានចូល

មក្ទហ្យ
ើ ក្នុងទទី នោះ ។ ពួក្តាវតតង
ិ េទទវតា រពមទាំងរពោះឥស្តនទ នមស្លារ
ចាំទោោះរពោះតថាគតផង ចាំទោោះរពោះធម៌ដល
៏ ែផង ទហ្យ
ើ ទធវច
ើ ត
ិ តឱយទរតក្អរ
ទរោោះទឃើញនូវទហ្តុទនោះ25 ។
25

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ១៧.
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Deities of Thirty-Three took their seat at the back of chief
devas. And those deities, who have lived the holy life under the
Exalted One had been reborn in the world of the Thirty-Three, are
better than others gods in both shininess and fame. Hence, devas of
the Thirty-Three were delighted, glad, and full of pleasure and
joyfulness, saying: „The hosts of deities are increasing but the hosts
of Asuras are decreasing!‟
Seeing gladness of the Thirty-Three gods, king of the gods
uttered these verses:
„The devas of Thirty-Three are pleased, their ruler too, paying
respect to the Tathagata, the Dhamma, the good dhamma,
The devas of Thirty-Three have seen new-come gods, who
were bright and honored, come (reborn) here because they
have lived the holy life (Bhamacariya) under the Buddha.
All these gods outshine all the rest in complexion, glory and
age; they are the Buddha‟s disciples, mighty sages and
particular followers who come here.
Because of seeing this event, the devas of Thirty-Three are
pleased, their ruler too, paying respect to the Tathagata, the
good Dhamma.25‟”

25

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.17.
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ទៅទពលតាវតតង
ិ េទទវតានង
ិ សក្ាទទវរាជ

របជុាំគានទៅស្លោ

សុ ធមាម សនងាុមាររពហ្មបានសដមតងពីផូ វល ៣ ោង ទដើមបបា
ី នសុ ខ
និងសតិបបោឋន ៤ ជាទដើម ដល់ពពួក្ទទវតា ។
ឱកាសទាំង ៣ ោង ទតើអខ
វី លោះ?
មានបុគគលពួក្ខលោះ ជាប់ជាំោក្់ទោយកាមទាំងឡាយ ជាប់ជាំោក្់
ទោយអក្ុសលធម៌ទង
ាំ ឡាយ ។ សម័យជាខ្ងទរកាយមក្ បុគគលទ

ោះ

ស្លតប់នូវអរយធម៌
ទធវើទុក្ក្នុងចិតតទោយឧបាយក្នរបាជា្ របតិបតតិនូវធម៌
ិ
ដ៏សមគួរដល់ធម៌ ។ លុ ោះបុគគលទ

ោះ ទធវដ
ើ ូទចានោះទហ្យ
ើ ក្៏ជាបុគគលដលង

ជាប់ជាំោក្់ទោយកាមទាំងឡាយ

ដលងជាប់ជាំោក្់

ទោយអក្ុសល

ធម៌ទង
ាំ ឡាយ ។ កាលដដលបុគគលទ

ោះ ដលងជាប់ជាំោក្់ទោយកាម

ដលងជាប់ជាំោក្់

ទោយអក្ុសលធម៌ទង
ាំ ឡាយ

ទាំងឡាយទហ្ើយ

ទហ្យ
ើ ទសចក្តស
ី ុ ខ ក្៏ទក្ត
ើ ទ

ង
ើ ទស្លមនសេ ក្៏ទក្ត
ើ ទ

ង
ើ ទោយក្រក្-

ដលង ទរោោះទសចក្តស
ី ុ ខជាបច័ចយ ។
ទនោះ ជាឱកាសទីមយ
ួ
មានរពោះភាគអងគទ

ទដើមបបា
ី ននូវទសចក្តីសុខ

ដដលរពោះ

ោះ រពោះអងគរជាបចាស់ទឃញ
ើ ចាស់ រទង់របកាស

ទហ្យ
ើ ។
មានបុគគលពួក្ខលោះ ក្នុងទោក្ទនោះ មានកាយសង្ហខរ (អសាស
បសាសៈ) ដ៏ទរគាតរគាត មន
ិ ៈ
ិ ទន់សងបរ់ មាងប់ មានវចីសង្ហខរ (វតក្ា
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By the time the devas of Thirty-three and the king of the gods
gathered together in the Sudhamma Hall, Brhama Sunangkumara
preached the dharma about three gateways to the bliss, and the four
foundation of mindfulness and so on to them.

What are the three gateways?
Someone resides in connection with sensual desire and evil
conditions. At some time he listens to the Ariyan Dhamma with his
wise attention and practices in accordance with it. By doing thus, he
dwells disconnected from such sensual desire and evil conditions. As
a consequence of this disconnection, the pleasure and tremendous
joyfulness occur because of pleasures as conditions.
This is first gateway to get bliss proclaimed by the Exalted
One who realizes and sees.
There is someone in whom the gross tendencies of body (out
and in breathing), speech (initial application and sustained thinking)
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វចារៈ)
ដ៏ទរគាតរគាត មន
ិ
ិ ទន់សងបរ់ មាងប់ មានចិតតសង្ហខរ (សញ្ញានង
ិ
ទវទ

) ដ៏ទរគាតរគាត មន
ិ ទន់សងបរ់ មាងប់ ។ សម័យខ្ងទរកាយមក្

បុគគលទ

ោះ ស្លតប់នូវអរយធម៌
ទធវើទុក្ក្នុងចិតតទោយឧបាយ របតិបតតិ
ិ

នូវធម៌ដស
៏ មគួររដល់ធម៌

។

លុ ោះបុគគលទ

ោះ

បានទធវដ
ើ ូទចានោះទហ្យ
ើ

កាយ-សង្ហខរ ដ៏ទរគាតរគាត សងបរ់ មាងប់ មានវចស
ី ង្ហខរ ដ៏ទរគាតរគាត
សងបរ់ មាងប់ និងចិតតសង្ហខរ ដ៏ទរគាតរគាត សងបរ់ មាងប់ ។ ទសចក្តីសុខ
ទក្ើតទ

ើងដល់បុគគលទ

ោះ ទរោោះការសងបរ់ មាងប់ក្នកាយសង្ហខរ វចស
ី ង្ហខរ

នង
ិ ចត
ិ តសង្ហខរទរគាតរគាត ឯទស្លមនសេក្៏ទក្ត
ើ ទ
ទរោោះទសចក្តស
ី ុ ខ (ទ

ង
ទោយក្រក្ដលង
ើ

ោះជាបច័ចយ) ។

ទនោះ ជាឱកាសទីពីរ ទដើមបបា
ី ននូវទសចក្តីសុខ ដដលរពោះមានរពោះ
ភាគអងគទ

ោះ ជាអរហ្នតសមាមសមពុទធ រពោះអងគរជាបចាស់ទឃើញចាស់

រទង់របកាសទហ្យ
ើ ។
មានបុគគលពួក្ខលោះ

មន
ិ ដឹងចាស់តាមពត
ិ ថា ទនោះ ជាក្ុសល

មន
ិ ដឹងចាស់តាមពិតថា ទនោះ ជាអក្ុសល មន
ិ ដឹងចាស់តាមពិតថា
ទនោះ ជាអាំទពរើ បក្បទោយទទស មន
ឹ ចាស់តាមពត
ិ ដង
ិ ថា ទនោះ ជា
អាំទពម
ើ ន
ិ មានទទស
ដឹងចាស់តាមពិតថា

មន
ិ ដឹងចាស់តាមពត
ិ ថា ទនោះ ជាអាំទពគ
ើ ួរទធវើ មន
ិ
ទនោះជាអាំទពើមន
ិ គួរទធវើ

មន
ិ ដឹងចាស់ តាមពិតថា

ទនោះ ជាអាំទពើទថាក្ទប មន
់ ពស់
ិ ដឹងចាស់តាមពិតថា ទនោះ ជាអាំទពើខពងខ
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and mind (feeling and perception) are not calm yet. At some time he

listens to the Ariyan Dhamma with his wise attention and practices in

accordance with it. By doing thus, his gross tendencies of body,

speech and thought are calm. As a consequence of this calmness,

pleasure occurs, and more rejoicing arises because of pleasure as

condition.

This is second gateway to get bliss proclaimed by the Exalted
One who realizes and sees.
There is someone who actually does not realize what is right
and what is wrong; what is culpable and what is not, what is to be
done and what is not, what is base and what is noble, and what is
evil, good or mixed in quality. At some time he listens to the Ariyan
Dhamma with his wise attention and practices in accordance with it.
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មន
ិ ដឹងចាស់តាមពិតថា

ទនោះជាអាំទពទើ មម

ជាអាំទពស
ើ

ចាំដណក្ទរបៀបផទឹមគាន ។ សម័យជាខ្ងទរកាយមក្ បុគគលទ

ឬអាំទពមា
ើ ន
ោះ ស្លតប់នូវ

អរយធម៌
ទធវើទុក្ក្នុងចិតតទោយឧបាយ របតិបតតិនូវធម៌ ដ៏សមគួរដល់ធម៌
ិ
។ បុគគលទ

ោះ លុ ោះបានទធវដ
ើ ូទចនោះទហ្យ
ើ

ក្៏ដឹងចាស់តាមពត
ិ ថា ទនោះ

ជាក្ុសល ដឹងចាស់តាមពត
ិ ថា ទនោះ ជាអក្ុសល ដឹងចាស់តាមពត
ិ ថា
ទនោះជាអាំទពើរបក្បទោយទទស ដឹងចាស់តាមពិតថា ទនោះជាអាំទពើមន
ិ
មានទទស

ដឹងចាស់តាមពិតថា

ទនោះជាអាំទពើគួរទធវើ

ដឹងចាស់តាម

ពត
ឹ ចាស់តាមពត
ិ ថា ទនោះជាអាំទពម
ើ ន
ិ គួរទធវើ ដង
ិ ថា ទនោះជាអាំទពើទថាក្ទប
ដឹងចាស់តាមពត
់ ពស់ ដឹងចាស់តាមពត
ិ ថា ទនោះជាអាំទពខ
ើ ពងខ
ិ ថា ជាអាំទពើ
ទមម ជាអាំទពើស ឬអាំទពើមានចាំដណក្ទរបៀបផទឹមគាន ។ កាលដដលបុគគល
ទ

ោះ ដឹងចាស់ោងទនោះ ទឃើញចាស់ោងទនោះ អវជា
ិ ជ ក្៏ស្លបសូ នយទៅ

វជា
ិ ជ ក្៏ទក្ត
ើ ទ

ង
ើ ។

ទសចក្តស
ី ុ ខ រដមងទក្ត
ើ ទ

ង
ើ ដល់បុគគលទ

សូ នយទៅក្នអវជា
ិ ជ ទរោោះការទក្ើតទ
ទ

ិ ជ
ើងក្នវជា

ង
ើ ទោយក្រក្ដលង ទរោោះទសចក្តស
ី ុ ខ (ទ
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ោះ ទរោោះការស្លប

ឯទស្លមនសេ ក្៏ទក្ើត
ោះជាបចចយ
័ )។

By doing thus he turns to realize in actuality what is right and wrong,

what is culpable and what is not, what is to be done and what is not,

what is base and what is noble, and what is evil, good or mixed in

quality. In him who realizes and understands thus, delusion is

dismissed and knowledge occurs. With the dissolution of delusion

and the occurrence of knowledge, he experiences pleasure, and more

rejoicing arises because of pleasure as condition.
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ទនោះ ជាឱកាសទប
ី ី ទដើមបបា
ី ននូវទសចក្តស
ី ុ ខ ដដលរពោះមាន
រពោះភាគអងគទ

ោះ

ជាអរហ្នតសមាមសមពុទធ

រពោះអងគរជាបចាស់ទឃើញ

ទហ្ើយ26 ។

ចាស់ រទង់

សតប
ិ បោឋនទាំង ៤ ទតអ
ើ វីខលោះ?
ភក្
ិ ុ ខក្នុងស្លស

ទនោះ

ពចា
ិ រ្ទឃញ
ើ ទរឿយៗ

កាយជាខ្ងក្នុង (កាយខលួនឯង)

នូវកាយក្នុង

មានពាោម ជាទរគឿងដុតក្ាំទៅ

នូវក្ិទលស មានទសចក្តីដឹងខលួន មានស្លមរតី ក្ាំចាត់បង់នូវអភជ
ិ ា និង
ទទមនសេក្នុងទោក្ ភក្
ខ
ចា
ិ ុ កាលព
ិ រ្ទរឿយៗ នូវកាយជាខ្ងក្នុង
ទហ្ើយក្៏រដមងតាាំងចិតតខ្ជប់ទោយរបក្ព
ជាខ្ងក្នុងទ

ោះទហ្យ
។ ភក្
ើ
ិ ុ ទខ

រជោះថាលទោយរបក្ព

រជោះថាលទោយរបក្ព

ក្នុងកាយ

ោះ លុ ោះមានចត
ាំ ខ្ជប់ទោយរបក្ព
ិ តតាង

ក្នុងកាយជាខ្ងក្នុងទ

ោះទហ្យ
ើ

រដមងញា
ុ ាំង

ញាណទសេនៈ (ការដឹងនង
ិ ការទឃញ
ើ ) ឱយទក្ត
ើ ក្នុងកាយរបស់អនក្ដក្ទ
ជាខ្ងទរៅបាន ។

ភក្
ខ ិចារ្ទឃើញទរឿយៗ នូវទវទ
ិ ុព

ខ្ងក្នុង (ទវទ

ក្នុងទវទ

ទាំងឡាយ ជា

របស់ខួ ន)
ល មានពាោម ជាទរគឿងដុតក្ាំទៅនូវក្ិទលស

មានទសចក្តដ
ឹ ខលួន
ី ង

មានស្លមរតី

ក្ាំចាត់បង់នូវអភជ
ិ ានង
ិ ទទមនសេ

ក្នុងទោក្ ភក្
ខ
ចា
ិ ុ កាលព
ិ រ្ទឃញ
ើ ទរឿយៗនូវទវទ

ក្នុងទវទ

ទាំង

ឡាយ ជាខ្ងក្នុងទហ្យ
ើ ក្៏រដមងតាាំងចត
ិ តខ្ជប់ទោយរបក្ព រជោះថាលទោយ
26

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ១៧.
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This is third gateway to get bliss proclaimed by the Exalted
One who realizes and sees26.
What are the four foundations of mindfulness?
A monk dwells contemplating the body in the body (his own
body), ardent, clearly comprehending and mindful, having overcome
covetousness and grief in this world; when he lives contemplating
the body in the body, he becomes superbly calm and serene. Being
calm and serene thus, he gains understanding and insight outwardly
of the bodies of others.
He lives contemplating feelings in feelings (his own
feelings), ardent, clearly comprehending and mindful, having
overcome, in this world, covetousness and grief; when he lives
contemplating the body in the body (his own body), he becomes
superbly calm and serene. Being calm and serene thus, he gains
26

The Tripitaka Commision. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.17.
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របក្ព ក្នុងទវទ

ជាខ្ងក្នុងទ

ោះ ។ ភក្
ិ ុ ទខ

ខ្ជប់ទោយរបក្ព រជោះថាលទោយរបក្ព ក្នុងទវទ
រដមងញា
ុ ាំងញាណទសេនៈ ឱយទក្ើតក្នុងទវទ

ោះ លុ ោះមានចត
ាំ
ិ តតាង

ជាខ្ងក្នុងទ

ោះទហ្យ
ើ

ទាំងឡាយ របស់បុគគល

ដក្ទ ជាខ្ងទរៅបាន ។

ភក្
ខ ិចារ្ទឃើញទរឿយៗនូវចិតត
ិ ុព

ក្នុងចិតតជាខ្ងក្នុង

មាន

ពាោម ជាទរគឿងដុតក្ទៅតនូវក្ទិ លស មានទសចក្តដ
ឹ ខលួន មានស្លមរតី
ី ង

ក្ាំចាត់បង់នូវអភជ
ិ ានង
ិ ទទមនសេក្នុងទោក្ ភក្
ិ ុ ខកាលពចា
ិ រ្ទឃញ
ើ
ទរឿយៗ

នូវចត
ន ត
ិ តក្ុ ងច
ិ ត

(ចត
ល
ិ តរបស់ខួ ន)

ជាខ្ងក្នុងទហ្យ
ើ

ក្៏រដមង

តាាំងចត
ិ តឱយខ្ជប់ទោយរបក្ព រជោះថាលទោយរបក្ព ក្នុងចត
ិ តជាខ្ងក្នុងទ
។

ភក្
ិ ុ ទខ

ោះ

លុ ោះមានចិតតតាង
ាំ ខ្ជប់ទោយរបក្ព

ក្នុងចិតតជាខ្ងក្នុងទ

ោះ

រជោះថាលទោយរបក្ព

ោះទហ្ើយ រដមងញា
ុ ាំងញាណទសេនៈ ឱយទក្ើតក្នុង

ចិតតទង
ាំ ឡាយ របស់បុគគលដក្ទ ជាខ្ងទរៅបាន ។
ភក្
ខ ចា
ិ ុព
ិ រ្ទឃញ
ើ ទរឿយៗនូវធម៌

ក្នុងធម៌ជាខ្ងក្នុង

(ចត
ិ ត

របស់ខួ ន)
ល
មានពាោម ជាទរគឿងដុតក្ាំទៅនូវក្ទិ លស មានទសចក្តី
ដឹងខលួន

មានស្លមរតី

ក្ាំចាត់បង់នូវអភជ
ិ ានិងទទមនសេ

ក្នុងទោក្

ភក្
ខ
ចា
ន
ជាខ្ងក្នុង ទហ្យ
ិ ុ កាលព
ិ រ្ទឃញ
ើ ទរឿយៗ នូវធម៌ក្ុ ងធម៌
ើ ក្៏
រដមងតាាំងចិតតឱយខ្ជប់ទោយរបក្ព
ក្នុងទ

ោះ ។ ភក្
ិ ុ ទខ

រជោះថាលទោយរបក្ព

ក្នុងធម៌ជាខ្ង

ោះ លុ ោះមានចិតតតាង
ាំ ខ្ជប់ទោយរបក្ព រជោះថាលទោយ

របក្ព ក្នុងធម៌ជាខ្ងក្នុងទ

ោះទហ្ើយ រដមងញា
ុ ាំងញាណទសេនៈ ឱយ

ទក្ត
ាំ ឡាយរបស់បុគគលដក្ទ ជាខ្ងទរៅបាន ។
ើ ក្នុងធម៌ទង

40

understanding and insight outwardly of the bodies of others.
He lives contemplating consciousness in consciousness,
ardent, clearly comprehending and mindful, having overcome, in this
world, covetousness and grief; when he lives contemplating
consciousness in consciousness (his own consciousness), he becomes
superbly calm and serene. Being calm and serene thus, he gains
understanding and insight outwardly of the bodies of others.
He abides contemplating mental objects in mental objects (his
mental objects), ardent, clearly comprehending and mindful, having
overcome, in this world, covetousness and grief. When he so abides
contemplating mental objects in mental objects (his own mental
objects), he becomes superbly calm and serene. Being calm and
serene thus, he gains understanding and insight outwardly of the
bodies of others.
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មានលអនក្ទាំងឡាយ សតប
ិ បោឋនទាំង៤ទនោះឯង ទដើមបបា
ី ននូវ
ក្ុសល ដដលរពោះសមាមសមពុទធរទង់រជាបចាស់និងដឹងចាស់ បញ្ា តតលែ
ទហ្ើយ27 ។

ដូចទសចក្តដី ថលងខ្ងទលើ ទយង
ើ គួរក្ត់សាំគាល់ថា សូ មបជា
ី ទទវតា
ទហ្យ
ើ

ក្៏មានទពលស្លតប់រពោះធម៌របស់រពោះសមាមសមពុទធ

។

ទហ្តុអវី

បានជាទយើងជាមនុសេ មន
ិ ស្លតប់រពោះធម៌របស់រពោះអងគអុីចឹង?
២.១០. ពួក្សទវតាក្ត់ស្មោះមនុេសលអទុក្

រពោះសមាមសមពុទធរទង់សដមតងថា៖
មានលភក្
ខ ងឡាយ ក្នុងក្ថងទី ៨ ក្នបក្ខ ពួក្អាមាតយ ជា
ិ ុ ទាំ
បរសទយរបស់
ទសតចធាំ (មហារាជ) ទាំង ៤ ដតងទដើររតួតទោក្ទនោះ
ិ
ទោយគត
ៅ មនុសេទាំងឡាយ គង់មានពួក្មនុសេទរចន
ិ ថា ប្
ើ ជាអនក្
ទគារពមាតាបតា
ិ
ជាធាំ

ទគារពសមណៈទគារពរោហ្មណ៍

ក្នុងរតក្ូល

រក្ាបក្តិឧទបាសថ

ទកាតដរក្ងបុគគល

រក្ាបដិជាគរឧទបាសថ

ទធវើបុណយទាំងឡាយខលោះដដរឬ ។ មានលភក្
ខ ងឡាយ ក្នុងក្ថងទី ១៤
ិ ុ ទាំ
ក្នបក្ខ ពួក្រាជបុរតបស់ទសតចធាំ (មហារាជ) ទាំង ៤ ដតងទដរើ រតួត
ទោក្ទនោះ

27

ទោយគត
ិ ថា

ប្
ៅ មនុសេទាំងឡាយ

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ១៧.
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គង់មានពួក្

These are, O‟ monk for gaining goodness, four foundations of
mindfulness which was well pointed out by the Lord Buddha who
clearly knows and sees27.

As statement above, we should notice that even gods take
time to listen to the Buddha‟s teachings. Why don‟t we, as human
beings, listen to the Buddha‟s sermon?

2.10. Gods Note the Names of Human Beings
The Buddha said:
i. “O‟ monks on the eighth day of Pakkha, servants of the four
chiefs of the gods always
go to check humans world; thinking, “Many of all people pay
respect to parents, recluses ( Samanas) and Brahmins, be awe of
the elders in the family, undertake Pakati Uposatha Sila (the
eight precepts) and Patijagara Uposatha Sila (by keeping Sila on
the days preceding and following the Uposatha Day).”
ii. “O‟ monks on the fourteenth day of Pakkha, the princes of
the four chiefs of the gods always go to check humans world;

27
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មនុសេទរចន
ទគារពសមណៈទគារពរោហ្មណ៍
ើ ជាអនក្ទគារពមាតាបតា
ិ
ទកាតដរក្ងបុគគលជាធាំ

ក្នុងរតក្ូល

រក្ាបក្តិឧទបាសថ

រក្ាបដិ-

ជាគរឧទបាសថ ទធវើបុណយទាំងឡាយខលោះដដរឬ ។ មានលភក្
ខ ងឡាយ
ិ ុ ទាំ
ក្នុងក្ថងបណណរសីឧទបាសថទ

ោះ ទសតចធាំ (មហារាជ) ទាំង ៤ ដតងទដរើ

រតួតទោក្ទនោះទោយខលួនឯង
គង់មានពួក្មនុសេទរចើន
ទគារពរោហ្មណ៍

ទោយគត
ិ ថា

ប្
ៅ មនុសេទាំងឡាយ

ជាអនក្ទគារពមាតាបិតា

ទគារពសមណៈ

ទកាតដរក្ងបុគគលជាធាំក្ុ ងរតក្ូ
ន
ល

រក្ាបក្តិឧទបា-

28
សថ រក្ាបដជា
ិ គរឧទបាសថ ទធវប
ើ ុណយទាំងឡាយខលោះដដរឬ ។

ទៅក្នុងក្រណីទនោះ
ដដលទគារពមាតាបិតា

ប្
ត មនុសេទាំងឡាយ

ទបព
ើ ួក្មនុសេ

និងពួក្សមណៈជាទដើមមានចាំនួនតិច

ទសតច

មហារាជទាំង ៤ ដតងរបាប់ដាំណឹងទ

ោះដល់ពួក្តាវតតិងេទទវតា ដដល

អងគុយរបជុាំទៅក្នុងស្លោសុ ធមាម

ទរោោះទហ្តុទ

។

ោះ

ពួក្តាវតតង
ិ េ

ទទវតា មានការតូចចត
ិ តទោយនោ
ិ យថា ពួក្អសុ រនង
ឹ ក្ុោះក្រ បុដនតពួក្
ទទវតានឹងស្លបសូ នយ ។
ផទុយទៅវញ
ត មនុសេទាំងឡាយ ទបព
ិ ប្
ើ ួក្មនុសេ ដដល
ទគារពមាតាបតា
នង
ិ
ិ ពួក្សមណៈជាទដើមមានចាំនួនទរចន
ើ ទសតចមហារាជទាំង ៤ ដតងរបាប់ដាំណឹងទ
28

ោះ ដល់ពួក្តាវតតិងេទទវតា ដដលអងគុយ

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៤១ េំព័រ ១០១-១០២.
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thinking, “Many of all people pay respect to parents, recluses
(Samanas) and Brahmins, be awe of the elders in the family,
undertake Pakati Uposatha Sila (the eight precepts) and Patijagara
Uposatha Sila (by keeping Sila on the days preceding and following
the Uposatha day).”
iii. “O‟ monks on the fifteenth day (full moon day), the four
chiefs of the gods themselves
always go to check humans world; thinking, “Many of all people pay
respect to parents, recluses (Samanas) and Brahmins, be awe of the
elders in the family, undertake Pakati Uposatha Sila (the eight
precepts) and Patijagara Uposatha Sila (by keeping Sila on the days
preceding and following the Uposatha day).28”
In this case, if there are a small number of all people in
human world who pay respect to their parents, monks and the forth,
the four kings of the gods always reported that news to Tavatimasa
devas gathering in Sudhamma Hall. Having heard that, Tavatimsa
devas are disappointed and utter that Asuras will increase but devas
will decrease.
In the contrary, if there are a large number of all people in
human world who pay obedience to their parents, monks and the like,

28
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របជុាំទៅក្នុងស្លោសុ ធមាម ។ ទរោោះទហ្តុទ

ោះ ពួក្តាវតតង
ិ េទទវតា មាន

ការទពញចិតតទោយនិោយថា ពួក្អសុ រនឹងស្លបសូ នយ បុដនតពួក្ទទវតា
នឹងក្ុោះក្រ ។
ការរតួតទមល
បានឮថា ទៅក្ថង៨
ើ នូវទោក្ទនោះ មានទសចក្តថា
ី
ក្នបក្ខ សក្ាទទវរាជ បានបញ្ញជមហារាជទាំង ៤ ថា «ដនទោក្ទាំង
ឡាយ ក្ថងទនោះជាក្ថង ៨ ក្នបក្ខ ទោក្ទាំងឡាយចូរទៅកាន់មនុសេ
ទោក្ទហ្ើយយក្ទឈាមោះ និងទគារតរបស់មនុសេដដលទធវើបុណយមក្ទសតច
មហារាជទាំង ៤ ក្៏រត

ប់ទៅបញ្ញជបរវាររបស់
ខួ នថា
ល
«ទៅចុោះទោក្
ិ

ទាំងឡាយ ទោក្ចូរទៅកាន់មនុសេទោក្សរទសរទឈាមោះ នង
ិ ទគារត
មនុសេដដលទធវើបុណយ ក្នុងរកាាំងមាសទហ្ើយ
ទ

ោះបានទធវើតាមបញ្ញជពួក្ទគ

ទរោោះទហ្តុទ

ម
ាំ ក្ចុោះ» ។ បរវារទាំ
ង
ិ
ោះ

ទទើបរពោះដ៏មានទជាគ

រតាស់ថា រតួតទមល
ើ នូវទោក្ទនោះ ដូទចនោះ (ទោងទៅតាមរពោះអដឋក្ថា)
។ ទរកាយមក្ ទោក្សដមតងបដនថមទទៀត ទៅក្នុងរពោះអដឋក្ថា មនុសេ
ទធវើនូវបុណយមានរបការទផេងៗ ដូចជា មានការដល់រពោះរតនរត័យជាទី
ពង
ឹ រក្ាសីល ៥ បូជាផ្កាទឈើ ស្លតប់រពោះធម៌ តាាំងនូវរបទប
ី ១.០០០
ដួង នង
ិ
ើម ។
ិ ក្ស្លងវហារជាទដ
កាលទទវតាទាំងទ

ោះ

ទៅកាន់មនុសេទោក្ទហ្ើយសរទសរ

ទឈាមោះនិងទគារតមនុសេ ដដលទធវើបុណយទុក្ទៅក្នុងរកាាំងមាស ទហ្ើយ
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ាំ

the four kings of the gods always report that news to Tavatimsa
devas sitting in Sudhamma Hall. Thus, Tavatimsa gods are delighted
and say that Asuras will decrease but gods will increase.
Observing this world means: having heard that on eighth day
of Pakkha, king of the gods ordered four chiefs of the gods by
saying, “ Dear sirs, today is the eighth day of Pakkha, so go to human
realm and name those men who did good actions, please.” The four
chiefs of the gods turned to order their servants by saying, “Go to
human realm, dear sirs, write down the names and surname of men
who performed good deeds on golden scroll and bring them to us.”
Those of their servants have followed them. Therefore, the Blessed
One said that checking this world (based on the commentary). Later
on, it is said further in commentary that there were men who
performed various meritorious deeds such as taking refuge in the
Three Jewels, observing the five precepts, offering flowers to the
Buddha, listening to the Dhamma, displaying thousand lamps,
erecting temples and so on.
When these gods go to human world, they wrote the names
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មក្ថាវយមហារាជទាំង៤ ។ ទៅក្នុងទសចក្តទី នោះ គរឺ បសិនទបមា
ើ នចាំនួន
មនុសេតិច បានទសចក្តីថា បរវាររបស់
ទសតចមហារាជទាំង ៤ ចូលទៅ
ិ
កាន់គាម និគម និងរាជធ្លនី ។ លុ ោះទទវតាទាំងឡាយ ដដលទៅក្នុងគាម
នគ
ិ ម នង
ិ រាជធ្លនីទ

ោះ ទឃញ
មហារាជទាំង៤មក្ ក្៏ គា
ាំ ន
ើ នូវបរវាររបស់
ិ

កាន់យក្ប្
ណ ការ ទៅកាន់សាំ្ក្់ទទវតាទាំងទ

ោះ ។

ទរកាយបរវាររបស់
ទសតចមហារាជទាំង ៤ ទទួលយក្ប្
ណ ការ
ិ
ទាំងទ

ោះទហ្ើយ

ពួក្ទគបានសួ រពួក្ទទវតា

អាំពីការទធវើអាំទពើលែរបស់

មនុសេ តាមន័យដដលបានទោលទុក្ថា «ទោក្អនក្នទ
៌ ខទង
ាំ ឡាយ
ិ ុក្
មនុសេចាំនួនទរចន
ើ ទាំនុក្បរមុងមាតាឬទទ» ។ កាលពួក្ទទវតា ដដលទៅ
ក្នុងក្ដនលងទ

ោះៗ រាយការណ៍ថា «ទោក្ទាំងឡាយ ទៅក្នុងគាមទនោះ

អនក្ឯទ្ោះ និងអនក្ឯទ្ោះ ជាអនក្ទធវើអាំទពើលែ ទហ្ើយក្ត់ទឈាមោះ និង
ទរគាតរបស់មនុសេទាំងទ

ោះ ទហ្យ
ើ ក្៏ទៅទដ
ី ក្ទ» ។

ទរកាយមក្ ទៅក្ថងទី ១៤ ក្នបក្ខ សូ មបរា
ី ជបុរតរបស់ទសតច
មហារាជទាំង ៤ ក្៏កាន់យក្រកាាំងមាស រតួតទមល
ើ នូវទោក្ទនោះដូច
ដដលទរៀបរាប់ទហ្យ
ើ ក្៏សរទសរទឈាមោះនង
ិ ទគារតរបស់មនុសេទាំងទ

ោះ

ដដរ ។
ទៅក្ថង ១៥ (ក្ថងឧទបាសថ) ទសតចមហារាជទាំង ៤ សរទសរ
ទឈាមោះ និងទគារតរបស់មនុសេ ដូចដដលបានទរៀបរាប់ទហ្ើយ ។ ពួក្ទគ
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and surnames of those men who performed good deeds, on golden
scroll and take them to four chiefs of the devas. In this meaning: If
there are a small number of human beings, it means that the servants
of the four chiefs of devas go to village, district and capital. After
gods who abide in that village, district and capital see servants of the
four chiefs of devas coming, they take presents together to those
gods.
Having received those presents, the servants of the four kings
of gods questioned them about man beings‟ good deeds as mentioned
above, “Dear sirs, do many of all people foster their parents?” Then
gods, who dwell in those places, reported, “In fact, dear sirs, in this
district this men and those men did wholesome deeds are over there.”
They wrote down the names and surnames of those and then moved
to other places.
On the fourteenth day of Pakkha, later on, even the prince of
the four chiefs of the gods take golden scroll and check this world as
above mentioned, they also write names and surnames of those.
On fifteenth day (Uposatha Day), the four chiefs of the gods
note the names and surnames of human beings as earlier mentioned.
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រជាបថា ទៅទវោទនោះមានមនុសេចាំនួនតច
ិ តួច ទៅទវោទនោះមានមនុសេទរចើន តាមចាំនួនទៅក្នុងរកាាំងមាស ។
របសិនទបើមានចាំនួនមនុសេតិច ដដលទធវើនូវអាំទពើលែ

ពួក្ទទវតា

នង
ឹ ស្លបសូ នយ ។ ទនោះមានន័យថា ពួក្ទទវតានង
ឹ ស្លបសូ នយ ពទី រោោះ
ពួក្ទទវតាថមីៗ មន
ដដលមាន
ិ របាក្ដ ទហ្យ
ើ ឋានសួ គដ៌ ដលគួរឱយរក្រាយ
ី
ទាំហ្ាំរបមាណមួយមុន
ឺ ទោជន៍ នឹងស្លងត់ឈង
ឹ ។ ជាមួយគានទនោះ ពួក្
អសុ រនឹងស្លបសូ នយ បានទសចក្តីថា អបាយភូមិ ៤ នឹងទពញទរពៀបទៅ
ទោយពពួក្សតវ ។ ទរោោះទហ្តុទ

ោះ ពួក្ទទវតាតូចចត
ិ តថា «ទយង
ើ នង
ឹ

មន
ត លពួក្ទទវតាទៅក្នុង ឋានទទវិ បានទលងនក្ខតតឫក្េ ទៅក្នុងក្្
ទោក្ដដលទរចើនក្ុោះក្រ29 ។

ក្. សរឿងរពោះបាទរពហ្មទតត

កាលពទី រពង

យ មានរពោះរាជាមួយរពោះអងគ រពោះ

មរពោះបាទ

រពហ្មទតតរគប់រគងទៅរក្ុងោរាណសី ។ រពោះអងគ មានការសែបម
់ នុសេ
ចាស់ៗ និងវតថុ ចាស់ៗ ។ ទៅក្នុងកាលទ

29

ោះ មន
ិ មាននរ្មានក្់

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៣). ក្ពះអដឋរថសមលនារថបូរណ្ី ភាគ ៤១ េំព័រ ១៦៥១៦៩.
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Based on numbers in golden scroll, they know that there is a minority
of people during this time and there is a majority of people during
this time.
If there are a small number of people performing good
conducts, gods will decrease. This means that gods will decrease
because new gods won‟t occur and the enjoyable celestial world
containing ten thousand leagues will be empty.

The increasing

number of Asuras means that the four woeful abodes will be full of
beings. Therefore, gods are disappointed by saying, “We will not
play Nakkhatariksa in a crowd of gods in celestial world.29”
2.10.1. King Brahmadatta’s Story
Once upon a time, there was a king named Brahmadatta, who
ruled in Baranasi. He hated aged people and old things. At that time,

29

Chamroeun, H. (2013 (B.C. 2557). Khmer Manorathapurani Commentary (with
my understanding), Vol, 41, pp.165-169.
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អាចទធវើឱយរទង់ ទឃញ
ឬទគាចាស់បានទ
ើ ផទោះចាស់ ដាំរចាស់
ី

យ
ើ ពទី រោោះ

រទង់ទពញចិតត ក្នុងការទលង ។ កាលរពោះរាជា បានទតទឃើញសតវ
ទាំងទ

ោះ រទង់បានបញ្ញជរាជបុរសរបស់រទង់ ឱយរបជល់គាន ។ កាល

ដដលរពោះរាជារទង់ បានទតទឃញ
ើ រទទោះចាស់ រទង់បានបញ្ញជឱយក្ាំទទច
ទចាល ។
មាងវញទទៀត
ិ
រទង់ក្ប
៏ ញ្ញជឱយយក្ពួក្

ទៅទពលរពោះអងគបានទតទឃើញស្តសតីចាស់ ៗ
ងឱយរទង់ ទហ្ើយរទង់ក្ធ្ល
៏ ក្់ពួក្

ឱយដួលទលើដី រទង់ឱយពួក្ទគទរកាក្ទ

ង
ើ ទហ្យ
ើ បញ្ញជពួក្

ទលើសពទី នោះទទៀត រពោះអងគទធវឱ
ើ យបុរសៗ

ងរតង់ទោោះ
ងឱយទរចៀង។

ដួលរចង្ហប់រចងិលទៅទលើ

ដផនដី ទៅទពលដដលរទង់ទឃើញពួក្ទគ ។ សូ មបរី ពោះអងគមន
ិ បានទឃើញ
មនុសេចាស់ រគាន់ដតឮថា មានមនុសេទៅឯទ្ោះបុទ្
ណ ោះ រទង់បញ្ញជ
រាជបុរស យក្ពួក្ទគឱយរទង់ ប ទ ប់មក្រទង់បញ្ញជពួក្ទគឱយទលង ។
ទោយស្លររបជារាស្តសតភយ
័ ខ្លចពរី ទង់
របទទសទរៅ

ទហ្ើយមន
ិ មានមនុសេចិញ្ចឹម

ទគទទ ។ វាទក្ត
ើ ទ

ទទប
ើ

ឳ
ាំ ពុក្មាតយទៅកាន់

ឬទមល
ើ ដថមាតាបិតាពួក្

ង
ើ ដូទចនោះ ទោយស្លរដត រពោះរាជាអារក្ក្់នង
ិ មន
ិ

របក្បទោយធម៌ ។
វាគួរឱយក្ត់សមាគល់ ដដរថា
ដដលអារក្ក្់ទ

មន
ិ ដមនរតឹមដតរពោះរាជាមួយអងគទទ

ោះ សូ មបអា
ី មាតយរបស់រពោះអងគ ក្៏អារក្ក្់ដដរ ទោយស្លរ
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no one could make the king of Baranasi look upon old houses,
elephants or cows because he was full of prank. When he saw such
animals, he ordered his men to clash them away. When he saw old
cattle, he ordered others to destroy them.
Further, by the time he saw old women, he also ordered
others to take them to him and then he kicked them on their stomachs
that makes them fall down on the ground; he got them stand up and
ordered them to sing. Furthermore, he made old men roll about on
the ground as he saw them. Even if he didn‟t see old people, he just
heard that old people were over there he ordered his men to take
them to him afterward he took his sport with them. Since many
people feared him, they took their parents to abroad where no one
fosters or looks after them. It occurred because the king was wicked
and unrighteous.
It is remarkable that not only the king who was а bad one but
also his servants because the king of Baranasi liked to harm old
people while his servants were happy to follow him. As
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ទសតចោរាណសី ចូលចត
ិ តទបៀតទបៀនមនុសេចាស់ ចាំដណក្ឯបរវាររបស់
ិ
រទង់សបាយក្នុងការទធវើតាមរទង់ ។ ទរោោះទហ្តុទ

ោះ មនុសេជាទរចើន

ស្លលប់ទៅទក្ើតទពញទរពៀបក្នុងអបាយភូមិ ៤ ចាំដណក្ពួក្បរសទយរបស់
ិ
ទទវតាក្៏ថយចុោះ ។
ទៅទពលសក្ាទទវរាជ មន
ិ ទឃញ
ើ ទទវបុរតដដលមក្ថមី ទទប
ើ រទង់
ពិចារ្ទហ្តុអវីទទវបុរតដដលមក្ថមីមន
ិ មក្ទក្ើត ប ទ ប់មក្រទង់រជាប
ទរឿងទ

ោះ ។ ទរកាយពីរទង់រជាបទហ្តុទ

ទយង
ើ នង
ឹ ទូ ម នរពោះរាជា»

។

ោះទហ្ើយ ទទើបរទង់គិតថា «

ទហ្យ
មិ ខលួនជាតាចាស់មានក្់ទហ្យ
ើ នម
ិ ត
ើ

យក្ោងតក្ាៈពរី ោក្់ទលើោនចាស់ដដលទម
ឹ ទោយទគាចាស់ ។
ក្នុងក្ថងមទហារសពមួយ កាលរពោះបាទរពហ្មទតតគង់ទលើរពោះទីនង
័
ដដលតាក្់ដតងអលង្ហារទាំងពួង
ទហ្យ
ើ

រទង់របទក្េណ
ិ នគរដដលតាក្់ដតង

រពោះឥស្តនទទសលៀក្ោក្់ចាស់បរោនទ

ោះ

ទឆ្ងពោះទៅរក្រពោះភស្តក្ត

រពោះរាជា ។ កាលទសតចទតទឃញ
ើ ោនចាស់ ដដលទម
ឹ ទោយទគាចាស់
ក្៏បញ្ញជថា ចូរ

ោ
ាំ នទ

ោះទចញ ។ ពួក្រាជបុរសរកាបទូលថា បពិរត

រពោះសមមតទិ ទព ោនទ

ោះទៅឯ្ ពួក្ទូលបងគាំទមល
ើ មន
ិ ទឃញ
ើ ទទ ។

រពោះឥស្តនទសដមតងឱយរពោះរាជា១អងគបុទ្
ណ ោះ ទឃញ
ើ ទោយអានុភាពរបស់
រពោះអងគ ។ លាំ ោប់ទ

ោះ កាលរទទោះទៅកាន់ក្្
ត លមហាជនទហ្ើយ

រពោះឥស្តនទបរោនទៅខ្ងទលើ

កាលរពោះឥស្តនទបរោនទៅទលើរពោះរាជា
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consequences, a lot of people died and filled up the four woeful
abodes while company of the gods grew less and less.
When the Sakka did not see newcomers among gods, he
considered why they did not come in heavenly world. Having known
this cause, he thought, “I will give him advice.” And he took upon
him the form of an old man, and placing two jars of butter milk and
old cart that he yoked to it a pair of old oxen.
On a feast day, Brahmadatta, who mounted upon a richly
caparisoned elephant, was making a solemn procession about the
city, which was all embellished; and king of the gods, dressed in
rags, and driving this cart, came in front of king‟s face. By the time
he saw the old cart that is yoked a pair of old oxen, he ordered, "Take
that cart out, you!" But his men replied, "Where is it, my lord? We
are unable to see any cart!" King of the gods, by his power, let it be
seen by the king but not others. When he, thereupon , drove his cart
and came up to the king , he broke one of the jars upon the king's
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ទហ្យ
៏ ាំដបក្ោងតក្ាៈមួយ ទរស្លចទលើរពោះសិរស្លរបស់រពោះរាជា
ើ រទង់ក្ប
ទហ្ើយរត

ប់មក្បាំដបក្ោងទី ២ តក្ាៈក្៏ហ្ូរចុោះរបឡាក្់រពោះរាជា តាាំង

ពីសិរស្លចុោះមក្ ។ ទោយទទងវើរបស់សក្ាៈ រពោះរាជារទង់ដល់នូវទសចក្តី
លាំ បាក្ ។
ទរកាយពដ
ទសតចសក្ាៈ
ី ឹងរពោះរាជា មានទសចក្តទ
ី ុក្ខរពួយទហ្យ
ើ
បរោនទចញបាត់ទៅ

ទហ្ើយនិមត
មិ ខលួនជាសក្ាទទវរាជដូចទដើម

ឈរ

ទលើអាកាសក្ដកាន់វជិរាវុធ ទហ្ើយគាំរាមរពោះរាជាថា «ដន អធមមក្
ិ រាជ
អារក្ក្់

រទង់មន
ិ ចាស់ទទឬ

ភាពចាស់ជរានង
ឹ មន
ិ ោយរី ទង់ទទឬ...

របសិនទបរើ ទង់ មន
ិ ឈប់ទបៀតទបៀនមនុសេទទៀតទទ

ទយង
ើ នង
ឹ បាំដបក្

សីសៈទោយដាំបងទពរជទនោះ ចូររទង់ោងទៅ និងក្ុាំទធវើអុីចឹងទទៀត»។
ទរកាយមក្ រពោះរាជាក្៏ឈប់ទធវើអាំទពើអារក្ក្់ដបបទ

ោះទទៀត30 ។

២.១១. ការរាប់អានសទវតា
ទោងទៅតាមវច

នុរក្ម សទមតចទជាតញ្ញាទ្ ជួន ្ត

សទមតចបានឱយនិយមន័យោក្យ រាប់អាន ថា ចងចិតតរសឡាញ់ , ទពញ
ចត
ិ តទៅរក្, ទគារព នង
ិ ទជឿស្លតប់ ។

30

លោរ Rouse, W.H.D. (1969). លរឡិសីលជាៃរ.
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head, and made him turn round; then he broke the another jars; and
the butter milk trickled down on either side of his head. By Sakka‟s
doing, the king experienced distress.
Having seen his distress, he made the cart disappear, and took
Sakka‟ shape again, Poised in mid-air, hold thunderbolt in hand, he
threatened him — “O wicked and unrighteous king! Will you never
become old yourself? Will not age assail you? If you do not cease
from this, I will cleave our head with my thunderbolt. Go, and do so
no more.” Later on, king stopped doing such actions30.

2.11. Making Friends with Gods
According to Samdech Sangha Raja Jhotanano Chuon Nath‟s
Khmer Dictionary, the word Rapan (making friend) is defined as to
like, to delight in someone, to respect, to believe and follow.
30

Sophat, Yong. (2015 (2559)). Jataka Commentary, 58, pp.327-330. & Rouse,
W.H.D. (1969). Keli-SilaJataka.

48

ពត
ិ ្ស់

ទៅទពលទយង
ើ ចូលចត
ិ តនរ្មានក្់ ទយង
ើ ដតងដត

ចង់រាប់អានជាមួយអនក្ទ

ោះ ។ បុដនតទយើង មន
ិ ចង់រាប់អាននឹងអនក្្

ដដលទយើងមន
ិ ចូលចិតតទទ ។ ទយើងជាមនុសេ រាប់អានជាមួយអនក្ដក្ទ
ក្នុងទគាលបាំណង

អភវិ ឌឍអារមមណ៍

ជួយទយង
ើ ឱយបានដល់ទគាលទៅ

កាត់បនថយភាពតានតឹង ទសចក្តទ
ី ុក្ខរពួយ នង
ិ ទោោះរស្លយបញ្ញាជាទដើម
។

វាជាទរឿងស្លមញ្ា ទៅទហ្ើយ

ដដលទយើងជាមនុសេ

រាប់អាន

មត
ិ តជាមួយមនុសេផងគាន ។ ឥ ូវទនោះ ខ្ុាំចង់ទញអារមមណ៍របស់ទោក្
អនក្អាន ឱយទផ្កតតអារមមណ៍ទៅទលើ រទបៀបវធ
ិ រា
ី ប់អានមត
ិ ត ជាមួយពួក្
ទទវតា ។ ទយង
ើ អាចរាប់អានមត
ិ តជាមួយពួក្ទទវតា តាមរយៈជូនបុណយ
ដល់ពួក្ទទវតា ។ អាំទពើលែដូចជាការ ស្លតប់រពោះធម៌ សដមតងរពោះធម៌
ការឱយទននិងការរក្ាសីលជាទដើម
ទយង
ើ អាចដចក្បុណយទាំងទ

ដដលទយើងបានទធវើទហ្ើយថមីៗ

ោះដល់ពួក្ ទទវតា ។

ទោងតាមរពោះក្រតបដ
ិ ក្ដខមរ ទលខ ៥២ រពោះសមាមសមពុទធ រទង់
សដមតងថា៖
យស្មឹ បទេទស្ កទបេតិ វាស្ំ បណ្ឌិតជាតទិ ោ
ស្ល
ី វទតេតថ ទោទេត្វា

ស្ញ្ញទត ព្រហ្មចារទោ
ិ

ោ តតថ ទេវត្វ អាស្ំ

ត្វស្ំ េកខិ ណ្មាេទិ ស្
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In fact, when we like somebody, we always want to make a
friend with him. But we do not like making friend with disliked one.
As human beings, we make friends with others in order to improve
our mood, help us to reach our goals, reduce our tension, distress,
and resolve our problems and so on. It is a common thing that we as
human beings make friends with people. Now I want to get your
attention to focus on how to make friends with gods. We can make
friends with gods through sharing the merits of good deeds with
them. Good deeds such as listening to the Dhamma, preaching the
Buddha‟s teachings, making offerings, undertaking the morality and
so on that we did immediately we are able to share those with them.
According to Khmer Tripitaka volume 52, it was stated that
Yasmim padese kappeti

vasam panthitajatiyo

silavantettha bhojetva

sannate brahmacarino

ya tattha devata asum

tasam dakkhinamadise
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ត្វ បូេិត្វ បូេយតេិ

មាតិត្វ មាតយតេិ តំ

តទត្វ តំ អតកម្េតេិ

មាត្វ បតេំវ ឱរស្ំ

ទេវត្វតកម្េទិ ត្វ ទោទោ ស្ទា ភទ្ទ្ទាាតិ បស្សតិ។
ដរបថា មនុសេមានជាតជាបណឌិត សទរមចការទៅក្នុងរបទទស
្

រដមងញា
ុ ាំងពួក្បុគគលអនក្មានសីល

របទសើរ ឱយបរទភាគក្ន
ិ
ុ ងរបទទសទ

ោះ ទហ្យ
ទន
ើ បានឧទទស
ិ ផលទក្ខ្
ិ

ចាំទោោះពួក្ទទវតា ដដលទៅក្នុងរបទទសទ
បណឌិតទ

សរងួមនង
ិ របរពត
ឹ តធម៌ដ៏

ោះ ទទវតាទាំងទ

ោះ ដដល

ោះបូជាទហ្ើយ រដមងបូជាទគវញ
ិ ដដលរាប់អានទហ្ើយ រដមងរាប់

អានទគវញ
ិ ដតងអនុទរគាោះបណឌិតទ

ោះ

ទរោោះទក្ខ្
នុបបទនទ
ិ

ោះ

ដូចជាមាតាអនុទរគាោះបុរត ដដលទក្ត
ើ អាំពរី ទូង បុរសដដលទទវតា អនុ31
ទរគាោះទហ្ើយ ដតងជួបរបទោះនូវទសចក្តីចទរមន
ើ សពវៗកាល ។

ទៅទពលទយង
ើ ក្ស្លងផទោះថមី

ស្
ឋ គារថមី

នង
ជា
ី
ី ទដម
ើ
ិ វឡាថម

ទយង
ើ គួរនម
ិ នតរពោះសងឃ ដដលមានសីល ទដើមបស
ី ូ ធយមនត របទគនចង្ហាន់
ទហ្ើយដចក្បុណយដល់ទទវតាទាំងឡាយ ពីទរោោះពពួក្ទទវតាដដលមាន
សទធ ដដលសថិតទៅក្នុងតាំបន់ទ

ោះ

មានឱកាសមួយ

ទដើមបទី ឃើញ

រពោះសងឃ ទគារពរពោះសងឃ នង
ិ ទទួលបុណយដដលមនុសេឧទទស
ិ ឱយ ។

31

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៥២ េំព័រ ៣៤៣.
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ta pojita pojayanti

mata puttamva orasam

devatanukampito poso

sada bhaddrani passati.

It is translated that as a wise man takes up his residence in
whatever spot, he always sustains moral men, the restraints and those
who live the holy life (Bhramacariya) at that spot. And then he
dedicates his merits to the deities who dwell there as well. For those
deities being worshiped, worship him, being thought highly of, think
highly of him, because of that merit-offering they always look after
him like a mother look after her own son. A man whom deities have
taken pity on gets prosperity all the times31.
By the time we build new house, hotel, villa and so on, we
should invite Buddhist monks who are moral to recite the Mantras,
give them offerings and dedicate the merits to Devas and Devis as
they, who are faithful, dwell in those areas have a chance to meet,
pay respects to Buddhist monks and accept the merits that men
dedicate.

31

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.52, pp.343.
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ក្. សរឿងនងយក្ខិនី
ទរកាយពីក្ុលធីតា បានឱយយក្ខិនីនូវបាយនិងបបរ

ងយក្ខិនី

បានគត
ិ ថា «មតងទនោះ មរិ តរសីរបស់ទយង
ើ មានឧបការៈដល់ទយង
ើ ទរចន
ើ
ទយង
ើ នង
ឹ ទធវកា
ើ រតបគុណដល់

ង

ដូទចនោះទហ្យ
ើ

ជាមរិ តដូទចនោះថា ឆ្ងនទាំ នោះ មានទភលៀង
មន
ិ មានទភលៀង

បានរបាប់ដល់

ង

ងចូរទធវើដរសក្នុងទីទួល ។ ឆ្ងនទាំ នោះ

ងចូរទធវើដរសក្នុងទីទប» ។ ដរសដដលពួក្ជនដ៏ទសស

ទធវទើ ហ្យ
ើ រដមងវ ិ ស ទោយទក្
ឹ ទរចន
ើ ខលោះ ទោយទក្
ឹ តច
ិ ខលោះ។ ចាំដណក្
ដរសរបស់ក្ុលធតា
ី ទ
ជនដ៏ទសសទាំងទ

ោះ រដមងបរបូ
ិ ណ៌ដ៏ទលើសលប់ ។ រគាទ
ោះ

គា
ាំ ន សួ រ

ងថា «

រដមងមន
ិ វ ិ សទោយទឹក្ទរចើនខលោះ

ង រសូវដដល

ោះ ពួក្

ងទធវើទហ្យ
ើ

រដមងមន
ិ វ ិ សទោយទឹក្តិចខលោះ

ងដង
ឹ កាលក្នទភលៀងធ្លលក្់ឬទភលៀងមន
ិ ធ្លលក្់ ទទប
ើ ទធវើការង្ហរឬ ទសចក្តទី នោះ
ោង្ហ្ន៎»?

ងរបាប់ថា «

ងយក្ខន
ិ ជា
ី សមាលញ់ របស់ខុ ាំ្ របាប់

កាលក្នទភលៀងធ្លលក្់ ឬទភលៀងមន
ិ ធ្លលក្់ដល់ខុ ាំ្ ខ្ុាំទធវើដរសទាំងឡាយ ក្នុងទី
ទួលនិងទីទប តាមោក្យរបស់

ងយក្ខិនី ទរោោះទហ្តុទ

ខ្ុាំទទប
ើ បរបូ
ិ ណ៌ ពួក្ទោក្មន
ិ ទឃញ
ើ ខ្ុាំ
ជាទដើម ដដលខ្ុាំ
ទៅឱយ

ោះ ដរសរបស់

យ
ាំ ក្ទភាជន មានបាយនង
ិ បបរ

ទាំ ៅអាំពផ
ី ទោះជានច
ិ ចកាលទទឬ វតថុទាំងអស់ទ

ងយក្ខិនីជាសមាលញ់ ទ

ោះឯង សូ មបព
ី ួក្ទោក្ ក្៏ចូរ

មានបាយនង
ើ ោងលែៗ ទៅឱយ
ិ បបរជាទដម
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ងយក្ខផងចុោះ

ោះ ខ្ុាំ
ទាំ ភាជន
ងយក្ខ

ាំ

2.11.1. Yakkhini’s Story
After a lady gave Yakkhini

food and rice soup,

she

(Yakkhini) thought, “This time lady, my friend, helps me a lot, so I
will repay a favor to her and tell her thus, „It is rainy season; plant
rice on high ground. It is not rainy session; plant rice on low
ground.‟” The Rice that others planted was damaged by much and
little water. Whereas the rice that she planted produced enough fruit.
That moment other people asked her, “Do you know whether or not
it is rainy session and then you plant rice according to the weather?
That‟s why rice that you plant wasn‟t destroyed by much and little
water. What does it mean?” She replied, “Yakkhini, my companion,
told me the time of rainfall and the time that has no rainfall therefore
I plant the rice on the high and low ground accordingly to her words.
That‟s why my fields were not ruined. Did you see food, rice soap
and etc. that I always took from my house? Those foods I brought for
her, my companion, Yakkhini. You should bring food, rice soap and
so on for her; she will take care of your rice too.” Thereupon, the

51

នង
ឹ ទមល
ើ កាង្ហររបស់ពួក្ទោក្» ។ រគាទ

ោះ ពួក្ជនក្នុងរសុក្

ទធវើសកាារៈដល់

ោះមក្

ងយក្ខិនីទ

ោះឯង ។ តពីទ

ដថរក្ាការង្ហរទាំងឡាយរបស់ជនទាំងពួង

គា
ាំ ន

ងយក្ខិនីបានជួយ

បានជាអនក្មានោភដ៏

32
ទរចន
ទរចន
។
ើ និងបរវារដ៏
ិ
ើ

វាទធវឱ
ើ យខ្ុាំនក្
ឹ ទឃញ
ើ នូវក្ថងបុណយចូលឆ្ងនដាំ ខមរ ដដលរបជាជនក្មពុជា
ជាធមមតា

គា
ាំ ន ទរៀបចាំវតថុរបស់របរ

ថាវយទទពធតា
ី

។

របជាជន

ក្មពុជាតមាល់ទឹក្ ទភសជជៈ ដផលទឈើ មានដផលទបាម ទចក្ ស្លវយ រក្ូច
ឳ

ក្
ើ ទៅទលើតុក្ឬទលើទត
ឹ ជាទដម
ី មាល់ទផេងៗ

ទដម
ើ បប
ី ូជាទទវធតា
ី អវី

ដដលដខមរទយង
ើ បានទធវគ
ើ រឺ តម
ឹ រតូវ ទោងទៅតាមទរឿងដដល ខ្ុាំបានទរៀប
រាប់ខ្ងទលើ ។
ពិត្ស់ ទរបតមួយចាំនួន ដសវងរក្របស់ទស្លមក្ទរគាក្ យក្
មក្បរទភាគ
។ ទរបតមួយចាំនួនទទៀត មន
ទស្លមក្ទរគាក្
ិ
ិ បរទភាគរបស់
ិ
ដូទចានោះទទ ដតទទួលទនអាហារពម
ី នុសេឧទទស
ិ ឱយ ។ វាដូចគាននង
ឹ ពួក្
ទទវតាដដរ
ទឈជា
ើ
ើ ទដម

ពួក្ទទវតាទៅឋានទបជាងទគ
ដតពួក្ទទវតាទៅឋានខពស់ៗ

បរទភាគបាយបបរន
ិ
ិងដផល
រតូវការបុណយដដលមនុសេ

ឧទទស
ិ ឱយ ទោយមន
ិ ទទួលទនអាហារពម
ី នុសេឱយទ
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យ
ើ ។

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៥). ធមែបេដឋរថៈ យមរវគគ េំព័រ ១០៣-១០៥.
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villagers gathered to immolate her. Later on, Yakkhini took a good
care of their works and then they gained and had a lot of servants32.
It reminds me of Khmer New Year day that Cambodian
people generally gather together to set out things to worship goddess.
They store water, drink and fruits like apples, bananas; mangoes,
oranges, watermelon and etc. etch on the tables or other places for
worshipping goddess. What they have done is right base on a story I
mentioned above.
In fact, some hungry ghosts find ugly things to eat. Some
others don‟t eat such things, but they take meal from human beings
dedicating. It is the same as gods. They in lowest celestial realm eat
food, rice soup and fruits but gods in higher heavens need the merits
that men share without taking meal that people offered.

32

Chamroeun. H.(2014 ( B.C. 2558). Dhammapadatthkatha: Yamaka Vagga,
pp.103-105.
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ដូទចនោះ ទយង
ើ គួរដឹងថា ពួក្ទទវតាមានឬមន
ិ មាន និងទទវតា្
ដដលទយើងបូជា ។ ពិត្ស់ ពពួក្រពហ្មមន
ិ មានក្ូនទទ ទោយស្លរ
ពពួក្រពហ្មមន
ិ មានកាមរាគៈ ។ ទៅក្នុងរពហ្មទោក្ មានរតឹមដតពពួក្
រពហ្មរបុសៗបុទ្
ណ ោះ ចាំដណក្ពពួក្រពហ្មរសីៗ មន
ិ ទក្ត
ើ ទ

ង
ើ ទៅក្នុង

ឋានរពហ្មទទ ។ ពពួក្រពហ្មមន
ិ មានទសចក្តរី សឡាញ់ ទទ ពទី រោោះពពួក្
រពហ្មរគបសងាតកា
់ មរាគៈបានទោយឈាន ដូទចនោះទហ្ើយ ពពួក្រពហ្មមន
ិ
មានភរោន
ិ
ិងក្ូនៗទទ ។
ទរោោះទហ្តុទ

ោះ

មន
ិ មានពួក្ទទពធតា
ី

ចុោះមក្ទមល
ើ ដថមនុសេទយង
ើ ទ
មានទទវតាដក្ទ

ោះទទ ។ ដតទទោះបជា
ី ោង្ក្៏ទោយ

ដូចជាមហារាជទាំង

បរវាររបស់
មហារាជ
ិ

ដដលជាក្ូនរពហ្ម

ចុោះមក្ក្ត់

៤

រាជបុរតមហារាជ

មនិងទរគាតរបស់មនុសេ

និង

ោក្់ក្ុ ង
ន

បញ្ជ ី រកាាំងមាស ១ ដខ ទរចន
ើ ដង ។ ទនោះបង្ហាញថា ពពួក្ទទវតាចូលចត
ិ ត
នង
ិ ទទវតាទាំងឡាយមន
ិ ទមល
ើ ដថមនុសេ្លែៗ ។ ផទុយទៅវញ
ិ ចូល
ចិតតជួយ និងទមល
ើ ដថមនុសេ្ដដលអារក្ក្់ៗទទ ។ ដូទចនោះ ទយើងមន
ិ
គួរបូជាទទវតា ឬទទវធតា
ី ដតមួយអងគទ

ោះទ

ទយង
ើ គួរបូជាដផលទឈន
ើ ង
ិ

របស់ ទផេងទទៀត ដល់ទទវតានង
ិ ទទវធតា
ី ទាំងឡាយ ទៅក្នុងឋានសួ គ៌
ជាន់ទី១ ឬឋានសួ គទ
៌ បបាំផុត ដដលអាចទទួលយក្តង្ហវយដដលទយើង
ថាវយបាន ទទវតាទាំងអស់ទនោះ ទៅដក្បរៗទយើង ។
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Thus, we should know whether or not gods exist, and which
gods we worship. Of course, Brahmas have no children as they do
not have Kama-raga (sense-lust). In Brahma worlds, there are only
Brahmas. As for Brahmin, they don‟t arise in it. Brahmas have no
love because they master Kama-raga by mental absorptions, jhanas,
so they have no wives and children.
Therefore, there are no goddesses, Brahma‟s children,
coming down to look after human beings. Nevertheless, there are
other gods such as four kings of the gods, their princesses and
servants come down to write good human beings‟ names and
surnames on golden scroll many times a month. This implies that
they like and look after good people. On the other hand, they do not
like, support and look after bad men. Thus, we should not worship
only a Deva or Devi; we ought to offer fruits and other things to
devas and Devis, in first or lowest world, who can get gifts we offer.
These dwell closely to us.
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ទលើសពទី នោះទៅទទៀត

ទយង
ើ គួរដចក្នូវចាំដណក្បុណយដល់ពួក្

ទទវតាទាំងឡាយ ដដលទៅក្នុងឋានសួ គខ
៌ ពស់ៗ ពីទរោោះពួក្ទទវតា ទ

ោះ

រតូវការបុណយដដលមនុសេទយើងដចក្ឱយ ។
នោ
ិ យដូទចនោះ មន
ិ ដមនមានន័យថា ទយង
ើ ជាពុទធបរស័
ិ ទ យក្
ពួក្ទទវតាជាទព
ី ង
ឹ នុោះ៎ ទទ ។ ទយង
ើ បូជាទទវតាទាំងឡាយ នង
ិ រាប់អាន
មរិ តជាមួយទទវតាទាំងឡាយ

ទៅក្នុងទគាលបាំណង

បានសទរមចនូវ

របទោជន៍ទង
ាំ ពីរដផនក្ គឺខួ នឯង
ល
និងទទវតាទាំងឡាយ ។ ទទវតាទាំង
ឡាយ ទទួលយក្នូវតង្ហវយ នង
ិ បុណយដដលទយង
ើ ដចក្ ទហ្យ
ើ ប ទ ប់
មក្ ទទវតាទាំងឡាយចូលចត
ិ ត នង
ិ ជួយទយង
ើ តាមដដលអាចជួយបាន ។
ពិត្ស់

ទទវតាទាំងឡាយ

មន
ិ អាចជួយទយើងឱយផុតពី

ទសចក្តីទុក្ខទង
ាំ ឡាយ ដូចជា ការចាស់ជរា ពាធិ និងមរណៈជាទដើម
បានទ

យ
។ ទទោះបជា
ើ
ី ោង្ក្៏ទោយ រពោះរតនរត័យ (រពោះពុទធ

រពោះធម៌នង
ិ រពោះសងឃ) ពិតជា

ទាំ យង
ើ ឱយដល់រពោះនិោវន ដដលមន
ិ មាន

ទសចក្តីទុក្ខដូចខ្ងទលើ ។
២.១២. ពួក្សទវតារតូវការបុណយពីមនុេស
ទរកាយពព
ី ួក្ទទវតា ទៅក្នុងឋានតាវតតង
ិ េ មន
ិ អាចទឆលយ
ើ បញ្ញា ៤

ោងមក្

សក្ាទទវរាជ

បាន

យ
ាំ ក្សាំ នួរទាំងទនោះ

សួ ររពោះដ៏មានរពោះភាគ ដូទចនោះថា
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ទៅរកាបទូល

In addition, we should share merits with gods who dwell in
higher worlds because they require merits that we share with.
So saying, it does not means that we, as Buddhists, take gods
as refuge. We worship deities and make friends with them in order to
get benefits in both sides namely, ourselves and gods. Deities get the
gifts and the merits that we share with them and then they like and
help us as possible.
In fact, gods cannot help us in taking away from sufferings
such as aging, sickness, death and so on. However, the Three Ratanas
(the Buddha, Dharma and Sangha) really leads us to Nirvana without
sufferings above.

2.12. Gods Need the Merits Human Beings Share
After gods in Tavatimsa could not answer four questions,
Sakka, king of the gods took those questions to ask the Exalted One
this:

54

ប្
ៅ ទនទាំងឡាយ ទនរបទភទ្ហ្ន៎ ជាទនដ៏របទសើរ
បាំផុត?

ប្
ៅ រសទាំងឡាយ រសរបទភទ្ ជារសដ៏របទសើរបាំផុត?

ប្
ៅ ទសចក្តីទរតក្អរទាំងឡាយ ទសចក្តីទរតក្អររបទភទ្
របទសើរបាំផុត?

ការអស់ត្
ា ចាត់ថាជាការរបទសើរបាំផុត ទរោោះទហ្តុអវី?
របទភទ

រពោះពុទធអងគ រទង់រតាស់ទឆលយ
ត ទនរគប់
ើ ថា មានលសក្ាៈ ប្
ធមមទនរបទសើរបាំផុត,

ធម៌របទសើរបាំផុត,

ប្
ៅ រសទាំងឡាយ

ប្
ៅ ទសចក្តទី រតក្អរទាំងឡាយ

ក្នុងរពោះធម៌របទសើរបាំផុត,

រសក្នរពោះ

ទសចក្តទី រតក្អរ

ចាំដណក្ការអស់ទៅក្នត្
ា របទសើរបាំផុត

ទរោោះឱយបានសទរមចរពោះអរហ្តត

។

ដូទចនោះទទើបរពោះដ៏មានទជាគបាន

រតាស់រពោះគាថាទនោះថាៈ

េពវោនាំ ធមមោនាំ ជិនតិ
េពវរេាំ ធមមរសស្ល ជិនតិ
េពវរតឹ ធមមរតិ ជិនតិ
តណហក្ខសយា េពវទុក្ាំ ខ ជិនតិ

ធមមទនឈនោះអស់ទនទាំងពួង
ទសចក្តីទរតក្អរក្នុងធម៌

ធមមរសឈនោះអស់រសទាំងពួង

ឈនោះអស់ទសចក្តទី រតក្អរទាំងពួង

ត្
ា ឈនោះអស់ទសចក្តទ
ាំ ពួង
ី ុក្ខទង
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លាំ ោប់ទ

ការអស់

ោះ សក្ាទទវរាជ បាន

(1) Which is the best among gifts?
(2) Which is the best among tastes?
(3) Which is the best among delights?
(4) Why is Eradication of desire said to be the greatest
excellent?
The Buddha answered these questions, “The gift of the
Dharma, O‟ Sakka, is the best of all gifts; the taste of the Dharma is
the noblest of all tastes; delight in the Dharma is the best of all
delights; and eradication of desire leads to the gain of arahantship is
the greatest.” Therefore, the Blessed One spoke this stanza:
Sabbadanam dhammadanam jinati
sabbarasam dhammaraso jinati
sabbaratim dhammarati jinati
tanhakkhayo sabbadukkham jinati.
The gift of the Dharma (truth) conquers all gifts; the taste of
the Dharma conquers all tastes; delight in the Dharma conquers all
delights; and the eradication of desire overcomes all suffering.
Thereupon the Sakka, king of the gods told the Buddha, “The gift of

55

រកាបទូលរពោះដ៏មានរពោះភាគថា «បពរិ តរពោះអងគដច
៏ ទរមន
ើ ទបធ
ើ មមទន
ឈនោះអស់ទនទាំងពួង

ទហ្តុអវីរពោះអងគមន
ខ
ិ រតាស់ឱយភក្
ិ ុ សងឃដចក្

ចាំដណក្បុណយធមមទនដល់ពួក្ខ្ុាំរពោះអងគផង»?
ចាប់ពទី ពលទនោះទៅ

សូ មរពោះអងគរតាស់នង
ខ
ឹ ភក្
ិ ុ សងឃឱយដចក្

នូវចាំដណក្បុណយដល់ពួក្ខ្ុាំរពោះអងគផងចុោះ» ទៅក្នុងក្រណីទនោះ រពោះដ៏
ាំគានទហ្ើយរតាស់ថា
រតាស់ឱយភក្
ខ
ិ ុ សងឃរបជុ

មានរពោះភាគ

«មានលភក្
ិ ុខ

ទាំងឡាយ ចាប់ពីទពលទនោះទៅ ទពល្ដដលអនក្ស្លតប់រពោះធម៌ ទៅ
ក្នុងការរបជុាំធាំក្តី

ស្លតប់រពោះធម៌ក្ុ ងទ
ន រី បជុាំធមមតាក្តី

ទោយទប
ី ាំផុតទៅ សូ មបទី ធវើការអនុទមាទ

ក្តី

សនទ

រពោះធម៌ក្តី

គបបឱ
ី យចាំដណក្បុណយ

ដល់ សតវទង
ាំ ពួង33» ។
២.១៣. សទវតារបសេើរជាងពួក្មនុេសសយយស្លថន ៣
យា៉ាង
ទទវតារបទសើរជាងពួក្មនុសេទោយស្លថន ៣ ោង ។ ទតើអវីខលោះ?
គឺ អាយុទិពវ ១ សមបុរទិពវ១ និង ទសចក្តីសុខជាទិពវ ១34 ។

33
34

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៥). ធមែបេដឋរថៈៃណ្ហ
ា វគគ េំព័រ ៦៣-៦៩.

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៤៩ េំព័រ ៨៤.
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the Dharma, Venerable, conquers all gifts; why does Venerable not
ask monks to share the merits of the gift of the Dhamma with us?
May venerable, from now on, ask monks to share the merit of
wholesome deeds with us.”
In this case, the Exalted One requested all the monks to
assemble and exhorted them,

“From now on, O‟ monks, when

listening to the Dhamma in great congregations and in simple
congregations, discussing the Dhamma, and even being delighted,
you should share the merit to all living beings33.”

2.13. Gods Are Better than Human Beings by Three
Things
What are the three? They are divine age, complexion and
happiness34.

33

Chamroeun, H. (2015 (B.C. 2559). Dhammapadatthakatha:Tanha Vagga, pp.
63-69.
34

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.49, pp.85.
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១. អាយុទិពវ

មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់ចាតុមមហារាជកា
ិ

(ជាន់ទ១
ី )

ទសមើនង
ឹ ៥០ ឆ្ងនរាំ បស់មនុសេទយង
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៥០០
ឆ្ងនទ
ាំ ិពវ ដដលទសមើនឹង ៩ ោនឆ្ងនម
ាំ នុសេ ។
ចាំដណក្មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់បរនិមត
មិ វសវតតី ទសមើនឹង
១.៦០០ ឆ្ងនរាំ បស់មនុសេទយង
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ១៦.០០០
ឆ្ងនទ
ាំ ព
ាំ នុសេ (ជាន់ទ៦
ិ វ ដដលទសមើនង
ឹ ៩២១ ទកាដិ នង
ិ ៦ ោនឆ្ងនម
ី )។

ឬ មនុសេទយង
ើ

រហ្ូត

៧៥

។

២. េមបរទិ
ុ ពវ

ឧទហ្រណ៍ ននទក្ុមារបានរសឡាញ់ រពោះ

ងជនបទក្លាណី

ដដលមានរូបទឆ្ងមដ៏រសស់ស្លែត ។ ទរកាយមក្ ទៅទពលរពោះននទបាន
ទឃើញ

ងទទពអបេរទៅឋានតាវតតិងេមក្

ជនបទក្លាណីទទៀតទ

ើយ ពីទរោោះ

អបេរ ។
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រទង់មន
ិ រសឡាញ់ រពោះ
ងមន
ិ ស្លែត

ដូច

ង

ងទទព-

2.13.1. Divine Age
One day and night of Catumaharajika devas are equal to 50
years of human beings. These devas have a fixed life span of divinely
500 years in which are equal to 9,000,000 years of human beings.
One day and night of Paravassavatti gods are equal to 1600
years of human beings. These devas have a fixed life span of divinely
16000 years in which are equal to 9216,000,000 years of human
beings.
Therefore, human beings‟ ages cannot compare with gods‟.
Human beings‟ ages are shorter than gods‟. As human beings,
nowadays our ages are less than 100 years, or we live till 75 years.
2.13.2. Complexion
Human beings‟ beauty cannot compare with gods‟. For
instance, Nanda prince had loved Janapadakalyani princess who was
so pretty. Later after he saw deva maidens in Tavattimsa realm, he
stopped love Janaparakalayani princess anymore because she was not
as pretty as deva maidens.
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៣. សេចក្តីេខ
ុ

ពួក្ទទវតា មន
ិ មានការចាស់ជរានង
ិ ជមងឈ
ឺ ថា
ឺ ា ត់ទទ មនុសេចាស់
ជួបទសចក្តទ
ី ុក្ខតាមផលូវកាយផលូវចត
ិ ត

ដូចជា

យុ រោរក្នអវយវៈតូចធាំ

័ ការថមថយទៅ
បាក្់ទធមញ ការពិការក្នឥស្តនទីយបា
៍ ត់បង់នូវភាពទក្មងវយ
ក្នក្មាលង
ាំ

ទខាយស្លមរតី និងការគិតជាទដើម ទហ្ើយមនុសេចាស់ទ

ោះ

រតូវបានទគទមល
ើ ង្ហយផងដដរ ។
មនុសេទោក្ជួបរបសពវនូវទសចក្តទ
ី ុក្ខ
ទៅក្នុងគិរមាននទ
សូរត
ី

ទោក្សដមតងថា

ពទី រោោះជមងត
ឺ មាាត់

។

កាយទនោះមានជមងទឺ ក្ើតទ

ើង

ជាទរចើន ដូចជា ទរាគក្នុងដភនក្ ទរាគក្នុងរតទចៀក្ ទរាគក្នុងរចមុោះ ទរាគក្នុង
អ្
ត ត ទរាគក្នុងកាយ ទរាគក្នុងក្ាល ទរាគក្នុងមាត់ ទរាគក្នុងទធមញ
ទរាគក្ែក្ ទរាគហ្ត
ឺ ទរាគទៅតរចមុោះ ទរាគទៅតរក្ហាយ ទរាគរក្ពោះ ទរាគ
ស្លគាំងសគម ទរាគមួល ទរាគខយល់ចាប់ (អហ្ិវាតទរាគ) ទរាគផ្កតស្លយធងន់
ទរាគក្មរមាស់ ទរាគឃលង់ ទរាគដរសង ទរាគឆាួតរជូក្ ទរាគរទបងទរាគ
ទក្
ឹ ទ

មដផែម ទរាគឫសដូងបាតជាទដម
ើ ។ ដូទចនោះ ពួក្ទទវតាមានទសចក្តី

សុ ខជាងពួក្មនុសេ35 ។

35

ភិរខ Thanissaro (១៩៩៧). គិរ ីម្មននទ សូក្ៃ.

58

2.13.3. Happiness
Gods have no decay and sickness. Old people experience
both physical and mental suffering such as flaccid limbs, broken
tooth, disability of faculties, getting old and weak, poor memory and
thought etc., and he was looked down by other people as well .
Human beings experience suffering due to sickness. In the
Kirimananda Sutra, it is stated that this body causes many kinds of
disease such as eye, ear, nose, tongue, body, head, mouth and teeth
diseases, cough, asthma, catarrh, fever, aging, stomach-ache,
fainting, dysentery, cholera, grippe, scab, leprosy, ringworm,
epilepsy, tuberculosis, diabetes, hemorrhoids and the so forth.
Therefore, gods are happier than human beings35.

35

Thanissaro Bhikkhu, (1997). Girimananda Sutta: To Girimananda.
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២.១៤.មនុេសសយើង របសេើរជាងសទវតាសៅឋាន
តាវតតង
ិ សសយយស្លថន ៣ យា៉ាង
មនុសេទៅក្នុងជមពូទវប
ី (ទៅឋានមនុសេទយង
ើ ) របទសើរជាង
ទទវតាទៅឋានតាវតតង
វី លោះ? គឺ ទសចក្តី
ិ េទោយស្លថន ៣ ោង ។ ទតអ
ើ ខ
ទក្លៀវកាល ១ មានស្លមរតី (ខ្ជប់ខួ ន)
ជ ១ និងមានការបាំទពញរពហ្មចរយធម៌
ិ
36
ដ៏វទសស១
។
ិ

១. សេចក្តីសក្លៀវកាល

ទដើមបបា
ន
ី នជារពោះពុទធក្ុ ងទពលអ

គត

រពោះទោធិសតវទៅក្នុង

ឋានមនុសេ ពាោមអស់ពស
ើ បប
ី មតថភាព ទដម
ី ាំទពញបារមី ៣០ ទោយ
មន
ិ មានការភ័យខ្លចពទី សចក្តទ
ី ុក្ខលាំបាក្ទ
ឆលងរទត
ត រទងើក្ទភលង
ើ ទពញចរក្វាលក្៏ទោយ
ញទញើតទ

យ
។ ទទោះបរី ពោះអងគ រតូវ
ើ
ក្៏រទង់មន
ិ មានការខ្លច

យ
។ រពោះទោធស
ាំ កាល នង
ើ
ិ តវខ្លង
ិ កាលហានក្នុងការទធវដ
ើ ូទចនោះ

ចាំដណក្ ពួក្ទទវតាជាន់តាវតតង
ិ េ មន
ិ កាលហានក្នុងការទធវដ
ើ ូទចនោះទ

យ
ើ ។

២. ស្លមរតី (ខាាប់ខន)
ាួ
១

ពួក្ទទវតា រដមងមានស្លមរតម
ី ន
ិ តាាំងមាាំ ទរោោះពួក្ទគមានទសចក្តី
សុ ខដតមាង ចាំដណក្ឯមនុសេក្នុងជមពូទវីប ទោក្ឱយទឈាមោះថា អនក្មាន
ស្លមរតីតាង
ាំ មាាំ ទរោោះពួក្មនុសេមានទសចក្តីសុខនិងទុក្ខោយគាន ។
36

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៤៩ េំព័រ ៨៤-៨៥.
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2.14. Human Beings Are Better by Three Gateways
than Gods of Thirty -Three
Human beings in Jambudvipa (in our realm) are better by
three gateways than gods of Thirty -Three. What are they? They are
vigorousness, (firm) mindfulness and having special Brahmacariya
(holy life)36.
2.14.1. Vigorousness
To be a future Buddha, Boddhisatva in human world try all
his best to complete thirty perfections without being afraid of pain
and hardship. Even he has to across fire pit full of the whole worldsystems (Cakkavala), he does not fear. He is strong and brave to do
this. Gods of Thirty-Three are not courageous to do so.

2.14.2. (Firm) Mindfulness
Gods are not firmly mindful because they get only happiness
whereas human beings in Jambudvipa are called as firmly mindful
ones because they get the mix of happiness and misery.
36

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.49, pp.84-45.
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ពត
ិ ្ស់ ភាពង្ហយរសួលអាចទធវឱ
ើ យទយង
ើ របមាទ ជាឧទហ្រណ៍ ក្ូនខលោះទៅក្នុងរគួស្លរសតុក្សតមភ ខជិលក្នុងការសិក្ានិងការង្ហរ ។
ពួក្ទគ ចូលចិតតទធវើអៗ
វី ឥតរបទោជន៍ ដូចជាការទដើរក្ាំស្លនត ទលងទហ្គម
នង
ើ ។
ិ ទលងទហ្វសបុក្ ជាទដម
ជាមួយភាពមានបាន ពួក្ទគអាចខជោះខ្ជយរទពយសមបតតិ ទោយ
ស្លរពួក្ទគអាចគិតថាលុ យ

ទគរក្បានទោយង្ហយ

ដូទចនោះពួក្ទគមន
ិ

ពាោមទរៀននិងទធវើការង្ហរអវីទទ ។ របសិនទបើពួក្ទគអត់មានលុ យទទ
ពួក្ទគអាងសុាំ លុយពឳ
ី ពុក្មាតយទគ ។ ទនោះទក្ត
ើ ទ

ង
ើ ទោយស្លរពួក្ទគ

ទោយទរចន
ើ មានទសចក្តស
ី ុ ខ ទហ្យ
ើ មន
ិ ដឹងទសចក្តល
ី ាំ បាក្ ក្នុងការដសវង
រក្លុ យកាក្់ ។
ការទបើក្ឡាន១ទរគឿង ទៅទលើផូ វរទោងលែ
ល
ឥតទខ្ចោះមួយ អនក្
ទបក្
ើ បរ អាចរបមាទក្នុងការទបក្
ើ បរ ។ ឧទហ្រណ៍ ទលបឿនគជា
ឺ មូល
ទហ្តុដច
៏ មបងទី

២

ក្នទរគាោះថានក្់ចរាចរណ៍ទៅសហ្រដឋអាទមរក្
ិ

ទោយស្លរទរគាោះថានក្់រថយនត
ទលបឿន ជាញឹក្ញាប់ ទក្ត
ើ ទ

និងឡានដឹក្ទាំនិញ

។

ដដលោក្់ពនធនឹង

ង
ើ ទៅរតង់ទលបឿនខពស់ វាជាមូលទហ្តុ

ដ៏សាំខ្ន់មយ
ួ ក្នការរងរបួសទោយផលូវដ៏ធងនធ
់ ងរ37 ។
37

Strong Tie Insurance Service INC. (២០១៩) អវីខ្ដលជាមូលលហៃេូលៅឆមបងបំផៃ ឆំល

លក្រះថនរ់ឆរាឆរណ្៍? Retrieved from strongtieinsurance.com.
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ះ

In fact, the easiness can make us unmindful easily. For
instance, some children in rich family are lazy to study and work.
They like to do something useless such as traveling, playing game,
playing Facebook, and so on.
With richness, they waste their money because they might
think that money is easily earned, so they do not try hard to learn and
work. If they have no money, they ask their parents. They do not
know the difficulties in earning money. This is because, mostly, they
are happy, and they do not know the hardship in earning money.
Driving a car on perfectly smooth road, driver may
unconscious in driving. For instance, speeding is the second most
common causes of road accidents in the United States. Because truck
and car accidents that involve speeding often arise at high speeds, it
is a crucial cause of fatal road injuries37.

37

Strong Tie Insurance Service INC. (2019). What Are The Most Common
Reasons for Road Accidents? Retrieved from strongtieinsurance.com.
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អនក្ទបក្
ើ បរទ

ោះស្លលប់ ឬរងរបួស ពទី រោោះទគទបក្
ើ បរទោយ

ទលបឿនដ៌ទលឿន ទៅទលើផូ វដ៏
ល រទោងលែឥតទខ្ចោះទ
បរ

ទបើក្បរោងមានសុ វតថិភាព

ោះ

។ បុដនតអនក្ទបើក្

ទៅទលើផូ វដ៏
ល រោក្់មយ
ួ

ពីទរោោះទគ

ទបក្
ន
ក្
ើ យត
ឺ ៗ នង
ិ មានស្លមរតក្
ី ុ ងការទប
ើ បរ ។ ដូចគានផងដដរ ពួក្តាវតតិងេ
ទទវតាមន
ជ
ិ មានស្លមរតខ្
ី ជ ប់ខួ ន

ទោយស្លរពួក្ទទវតាទាំងទ

ោះ

មាន

ទសចក្តីសុខដតមាង ។
៣. ការបាំសពញរពហ្មចរ ិយធម៌ែ៏វិសេេ ១

ការទៅរបរពឹតតរពហ្មចារយក្នុងជមពូទវីបទនោះ បានដល់ សូ មបកា
ី រទៅ
របរពឹតតមគគរពហ្មចារយដដលរបក្បទោយអងគរបាាំបី

រដមងមានដតក្នុងទវីប

ទនោះបុទ្
ណ ោះ ទរោោះរពោះពុទធ និង រពោះបទចចក្ពុទធ ឧបបតតទិ

ង
ើ ក្នុងជមពូទវប
ី

។ ទទោះបព
នង
ី ួក្ទទវតា ទៅឋានតាវតតង
ិ េ អាចសរមចអរយមគគ
ិ
ិ អរយិ
ផលក្៏ទោយ ដតរពោះពុទធ រពោះបទចចក្ពុទធ និងរពោះសងឃ មន
ិ ដដលទក្ើត
ទ

ើងទៅក្នុងឋានតាវតតិងេទ

នង
ិ រពោះសងឃ ទក្ត
ើ ទ

ិ រពោះពុទធ រពោះបទចចក្ពុទធ
ើយ ផទុយទៅវញ

ង
ើ ទៅក្នុងមនុសេទោក្ (ក្នុងជមពូទវប
ី ) ទយង
ើ ទនោះ។
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He dies or gets injured as he drives with high speed on that
road, but driver drives safely on a rough road as he drives slowly and
keeps his attention on driving. Similarly, gods of Thirty-Three are
not firmly conscious as they get only pleasure.
2.14.3. Living the (special) holy life
Living the holy life in this Jambudvipa refers to the holy life
endowed with the eightfold noble paths which occurs only in this
continent (Dvipa) as the Buddha and Pacceka Buddha (solitary
Buddha) arise in Jambudvipa. Even though gods of Thirty-Three can
attain noble path and fruition, but the Buddha, the Pacceka Buddha
(the solitary Buddha) and the Buddhist monks had never occurred in
Tavatimsa deva world. In opposition, they arose in this human world
(in Jambudvipa).
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២.១៥.ចរ ិតនិងចិតរត បេ់ពក្
ួ សទវតា
ចរតរបស់
មនុសេទយើងមាន ៦ គឺ រាគចរត
ិ
ិ ទទសចរត
ិ ទមាហ្38
ចរត
។ ជាមួយនង
ិ ចរត
ិ សទធចរត
ិ ពុទធិចរត
ិ នង
ិ វតក្ា
ិ
ឹ ចរត
ិ ទយង
ើ អាច

ដឹងថា មនុសេរបទភទទនោះ លែឬអារក្ក្់ ឆ្ងលតឬលងង់ ។ ដូចគានដដរ ទយង
ើ
អាចដឹងថា ទទវតាលងីទលងើមានបញ្ញា ទទវតាអារក្ក្់និងលែទោយអារស័យ
ចរត
ិ ។
ក្. ពួក្សទវតាអារក្ក្់
ទយើងដតងដតដឹងថា

មនុសេរបទភទទនោះអារក្ក្់

ទោយស្លរ

ទគសមាលប់សតវ លួ ចរទពយទគ និងទបាក្របាស់ទគជាទដើម ។ បុដនតឥ ូវ
ទនោះ ទយង
ឹ ថា សូ មបព
ើ នង
ឹ ដង
ី ួក្ទទវតា ក្៏មានអារក្ក្់ដដរ ។
.ទរឿងអា វក្យក្េ
ទរកាយពីបានឮ រពោះសមាមសមពុទធគង់របថាប់ទៅក្ដនលងរបស់ ខួ ន
ល
អា

វក្យក្េ

មានទសចក្តខ
ាំ
ី ង
ឹ ទរកាធោងខ្លង

ទទោះបព
ី ួក្យក្េដក្ទ

បាននោ
ាំ ្ស់ ដដលបាន
ិ យទៅកាន់ទគថា «ទោក្មានសាំ ្ងខ្លង
រពោះសមាមសមពុទធគង់របថាប់ទៅក្នុងវមានរបស់
ខួ ន»
ល
ិ

ស្លតាគិរយក្េ
ី

ទហ្មវតយក្េ និងយក្េដក្ទទទៀត បានទគារពរពោះសមាមសមពុទធ បុដនត
38

គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៥). អភិធមែដឋសងគហៈ បរ ិលឆេេេី ៩ េំព័រ ២០-២១.
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2.15. Gods’ Characteristic and Mind
There are six human beings‟ characteristic, namely, lust,
anger,

delusion,

faith,

wisdom

and

thought38.

With

these

characteristics, we can realize that this kind of person is good or bad
and smart or foolish. Similarly, we are able to know that gods are
blind and wise, bad and kind base on character.
2.15.1. Bad gods
We always know that this kind of person is bad because he
kills animals, steals others‟ properties, cheats others and the like. But
now we will realize that even gods are bad too.
2.15.1.1. The story of Alavaka Yakkha
Having heard the Buddha sat in his place, Alavaka Yakkha
was very angry even though other Yakkhas said, “You are very lucky
that the Buddha stay in your residence.” Satakiri, Hemavata and
other Yakkhas paid respect to the Buddha, but Alavaka Yakkha did
not pay homage to the Buddha but came to ruin Him. Nevertheless,
38

Somitta, K. (2011 (2555). The Abhidhammatthasangaha: The Ninth Pariccheda,
pp. 20-21.
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អា

វក្យក្េ

មន
ិ បានទគារពរពោះសមាមសមពុទធ

ទហ្យ
ើ របទូសតរពោះអងគ

ទទៀត ។ ទទោះបីជាោង្ក្៏ទោយ ទគមន
ិ អាចរបទូសរពោះអងគបាន
ទ

ើយ ។ ទៅទពលទគមន
ិ មានសមតថភាព ទបៀតទបៀនរពោះអងគ ទគស្លក្

លបងយុទធស្លស្តសតទនោះ ទោយនោ
ិ យថា «ទចញទៅ សមណៈ» រពោះ
អងគទឆលយ
ើ ដូទចនោះថា

«ទអើ

តថាគតទចញ»

«ចូលវញ
ិ

រពោះអងគទឆលើយដូទចនោះថា «ទអើ តថាគតចូល» ។ អា

សមណៈ»

វក្យក្េបានគិតថា

«របសិនទបើទយើងដឹងថា សមណទគាតម ង្ហយរសួលក្នុងការបញ្ញជដូទចនោះ
ទយង
ើ មន
ិ គួរទបៀតទបៀនសមណទនោះ ទោយឫទធិទ

ើយ ។ ទទោះជាោង

្ក្៏ទោយ ទយង
ើ នង
ឹ បញ្ញជសមណៈ ទនោះរហ្ូតដល់ទនឿយហ្ត់អស់
ក្មាលង
ាំ ប ទ ប់មក្ ទយើងនឹងចាប់ទជើងទាំងពីររបស់សមណៈទនោះ រគដវង
ទៅទរតើយខ្ង

យ ក្នទទនលគង្ហគ ។ រពោះដ៏មានរពោះភាគ រជាបទសចក្តី

រតោះិ រោះរបស់
ទគ ទលើក្ទី ៤ រពោះអងគ មន
ិ
ិ បានោងទចញតាមោក្យទគ
39
ទហ្យ
ើ នោ
ិ យថា «អនក្ចង់ទធវអ
ើ ី ចាំទោោះទយង
ើ ចូរ ទធវច
ើ ុោះ » ។ អា

វក្-

យក្េ បានទផតើមសួ រសាំ ណួររពោះសមាមសមពុទធ ទហ្ើយទរកាយមក្ បាន
40
សទរមចទស្លតាបតតិមគគ និងទស្លតាបតតផ
ិ លទៅ ។

39

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៣០េំព័រ ២៣០-២៣១. & លោរ
Piyadassi, T. (១៩៩៩). អាឡវរសូក្ៃៈ សូក្ៃនិយាយពីអាឡវរយរស Retrieved from

accesstoinsight.org.
40

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៣). ក្ពះអដឋរថសារៃថបបកាសិនី ភាគ ៣០ េំព័រ ៣៧៦.
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he could not ruin the Buddha. When he had no abilities to harm the
Buddha, he tried to use this strategy by saying, “Get out, Samana.”
“Very good, friend,” so saying Таthagata went out. “Come in,
Samana,” so saying Tathagata entered. Alavaka Yakkha had thought,
“If I knew that Samana Gotama was forced to do something easily, I
should not harm Him by my supernatural power. However, I will
order him till he gets tired hereafter I will throw him across Gange
River.” The Blessed One saw his thoughts. And for the fourth time,
The Blessed One did not get out and said, “Do whatever you want.39”
Then Alavaka Yakkha started asking the Buddha questions and later
he attained the first noble path and fruition40.

39

Piyadassi, T. (1999). Alavaka Sutta: Discourse to Alavaka. Retrieved from
accesstoinsight.org. &
The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.30, pp.230-231.
40
Chamroeun, H.(2011 (B.C. 2555. (Khmer Saratthappakasini Commentary,Vol,
30, pp. 376.
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.ទរឿងទទវតាលងងទ់ មល
ទៅសម័យពុទធកាល មានភក្
ខ
មានការទនឿយ្យ
ិ ុ ៥០០អងគ
ធុញរទន់នឹងជីវតរបក្បទោយភាពម
ន
ិ
ិ ស្លែត (អសុ ភ) សមាលប់ ខលួនខលោះ
ដសវងរក្អនក្ដក្ទឱយសមាលប់ខលោះ ។ ភក្
ខ ងទ
ិ ុ ទាំ

ោះ ជារោនរមគ
ឹ កាលពី

ជាតម
ិ ុន ទរោោះទហ្តុទ

ោះ បានជាពួក្ទោក្ទទួលរងទសចក្តទ
ី ុក្ខដូទចនោះ

។ ចាំដណក្ឯឃ្លតក្រ

ទឈាមោះមគ
ិ លណឌិក្ មានទសចក្តីទៅតរក្ហាយ

ទរកាយពីទគបានសមាលប់ភក្
ិ ុ ខអស់ទរចើនអងគ កាលរគាដាំបូង ។ លាំ ោប់
ទ

ោះ ទទវតាលងងទ់ មលមួយរូប ចុោះពឋា
ី នសួ គ៌ ទោយទដរើ ទលើទក្
ឹ មន
ិ ដបក្

ខ្ចយ

ទហ្យ
ើ បានទលើក្ទក្
ឹ ចត
ិ ត

និោយថា «ទោក្បាន

ឱយរក្ាការសមាលប់របស់ទគ

ទោយ

ភ
ាំ ក្
ខ ងទនោះ ឱយរួចផុតពីសងារវដៅ បាន
ិ ុ ទាំ

តាមរយៈការសមាលប់ពួក្ទគ»។

ទោងតាមរពោះអដឋក្ថា

បានឮថា

ទទវតាទនោះ ជាបុគគលទខាយបញ្ញា លងងទ់ មល មានការយល់ខុសថា ជន
ទាំងឡាយ្ មន
ិ ទន់ស្លលប់ គទឺ គទៅថា មន
ិ រួចផុតពស
ី ងារវដតទទ
ទរោោះទហ្តុដូទចានោះ ទទវតាមានលទធិយល់ខុសដបបទនោះ ដូចជា មនុសេ
ក្រពអុច
ី ង
ឹ ។ ទទវតាទ
ភ
ាំ ក្
ខ ងទ
ិ ុ ទាំ
ទ

ោះ

ោះបាននោ
ិ យនង
ឹ មគ
ិ លណឌិក្ថា «ទោក្បាន

ទចញពវី ដៅសងារ

ទរោោះទហ្តុទ

ោះ

បានជាទទវតា

ោះនិោយថា លួ ងទោមមគ
ខ ងទ
ិ លណឌិក្ឱយសមាលប់ភក្
ិ ុ ទាំ
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ោះ» ។

2.15.1.2. A blind god
During the Buddha‟s time, there were 500 monks being tired
in their filthy lives committed suicide and sought out others to kill
themselves. These monks were butchers in the previous lives for that
reason they suffered. As for a killer, Migalanthika, he felt regret after
he murdered many monks for the first time. Thereupon, the god, the
foolish one, came down from heavenly world walking on surface of
the water, encouraged him to keep doing his actions by saying, “You
take these monks away from the cycle of rebirth by killing them.” In
the commentary, it is stated that this deity was lack of wisdom,
foolish, had wrong view that those who don‟t die yet are called not
freeing from round of rebirth. Hence, the god adhered to such wrong
view like a wild person. He said to Migalanthika, “You help the
Buddhist monks to free from round of rebirth.” That‟s why he
persuaded Migalanthika to keep murdering those monks.”
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ទទោះបទី គមានទសចក្តទី ៅតរក្ហាយ ក្នុងកាលមុនក្៏ទោយ មគ
ិ លណឌិក្ ក្៏មានទសចក្តីរក្រាយ
ក្នុងការសមាលប់ភក្
ខ
មទទៀត ទោយ
ី
ិ ុ បដនថ
ស្លរដតទគទឃើញទទវតាដដលទដើរទលើទឹក្បាន និងស្លតប់ោក្យលួ ងទោម
របស់ទទវតាទ

ោះ41 ។

ទរឿងទនោះបង្ហាញថា

ទទវតាទនោះ

ជាទទវតាអារក្ក្់មយ
ួ រូប

ទទវតាទនោះមន
ិ ដឹងការសមាលប់គឺជាក្មមដទ៏ ឃ្លរទៅមួយទទ
ការយល់ថា វាជាអាំទពើលែមយ
ួ ពីទរោោះវាគឺជាផលូវមួយដដល

។

បុដនតមាន
ជ
ាំ ន ទចញពី

វដៅសងារ ។ ដូទចនោះទហ្យ
ើ បានជាទទវតាទនោះបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល នង
ិ ទលើក្ទក្
ឹ
ចត
ខ
។
ិ តឱយមគ
ិ លណឌិក្ ឱយសមាលប់ភក្
ិ ុ សងឃ

ខ.ពួក្សទវតាលអ
ទយង
ើ ដតងដតដឹងថា បុគគលទនោះ អារក្ក្់ ទោយស្លរទគឱយទន
និងរក្ាសីលជាទដើម ។ បុដនតឥ ូវទនោះ ទយើងនឹងដឹងថា សូ មបព
ី ួក្ទទវតា
ក្៏មានលែដដរ ។
ាំ នុសេលែ
.ទរឿងពួក្ទទវតាថាវយបងគម
ទរកាយពីបានទឃញ
ើ សក្ាទទវរាជ ថាវយបងគាំទិសទផេងៗ មាតលិ

41

គង់ សមិៃត (ព.ស.២៥៥៣). ក្ពះអដឋរថវ ិន័យបិដរ លលម ១ េំព័រ ៥៧៥-៥៧៨.
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Even though he regretted in the previous time, Migalanthika
felt please to kill more because he saw a god who was able to walk
on the surface of water and listened to his words41.
This story showed that this god was a bad one. He didn‟t
know that murdering is a cruel activity, but he believed that it is a
good deed as it is the way of taking someone away from the cycle of
Samsara. Thus, he persuaded and encouraged Migalanthika to kill the
Buddhist monks.
2.15.2. Good gods
We always realize that this man is bad because he does
charity, undertakes the precepts and etc. But now we will know that
even gods are good too.
2.15.2.1. Gods worship the good men
After seeing Sakka, the chief of the gods worshiped the
different quarters, Matali asked Sakka thus:
These all modestly worship youThose had the three Vedas,

41

Somitta, K. (2009 (2553). The Vinayapitaka Commentary, Vol.1, pp. 575-578.
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សង្ហគហ្ក្ទទវបុតត បានរកាបទូលសួ រសក្ាទទវានមន
ិ ទ ដូទចនោះថា
ពួក្អនក្មានវជា
៍ ង
ាំ អស់ ដដលគង់ទៅទលើ
ិ ជ បីផង ពួក្ក្េរតិយទ
ដផនដីផង ពួក្មហារាជទាំងបួនផង ពួក្ទទវតាមានយស

ក្នុងឋាន

តាវតតង
ិ េផង ដតងថាវយបងគាំរពោះអងគ បពរិ តសក្ាទទវរាជ កាលទបោ
ើ ង
ទនោះ រពោះអងគនង
ឹ ថាវយបងគាំអនក្្ អនក្ទ

ោះជាបុគគលគួរទគបូជា ទតជា
ើ

អនក្្ ។
សក្ាទទវរាជបានទឆលើយដូទចនោះថា ឯខ្ុាំថាវយបងគាំទោយរបក្ព ចាំទោោះ
ពួក្បពវជត
ដដលបរបូ
ិ
ិ ណ៌ទោយសីល មានចត
ិ តតមាល់មា ាំ អស់រារតដ
ី ៏
យូរអដងវង មានរពហ្មចារយជាទរី បរពត
ឹ តទៅក្នុងខ្ងមុខ ពួក្រគហ្សថ្
ជាអនក្ទធវើបុណយ ជាឧបាសក្មានសីលចិញ្ចឹមក្ូនរបពនធទោយធម៌ មានល
មាតលិ ខ្ុាំក្ថា
៏ វ យបងគាំចាំទោោះពួក្រគហ្សថទ

ោះដដរ ។

មាតលិទូលថា បពរិ តសក្ាទទវរាជ រពោះអងគថាវយបងគាំពួក្បុគគល

្ ពួក្បុគគលទ

ោះរបទសើរបាំផុត ក្នុងទោក្ទោយពត
ិ បពរិ តវាសវៈ

រពោះអងគថាវយបងគាំពួក្បុគគល្

ខ្ុាំរពោះអងគក្ថា
៏ វ យបងគាំបុគគលទ

។

42

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៣០ េំព័រ ២៨៨-២៨៩.
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ោះដដរ42

All the kings ruling the earth,
The four great kings and the famed gods of Tavatimsa
Thus, O Sakka, who is that spirit
To whom you bow in worship?
Sakka answered thus:
These all modestly worship meThose had the three Vedas,
All the kings ruling the earth,
The four great kings and the famed gods of Tavatimsa
But I worship all ascetics who possessed of morality,
Those long tamed in meditation,
Those who have gone forward
With the holy life.
I worship as well, O Matali,
Those laities who like performing good deeds,
The laymen endowed with morality and morally foster his
children and wife.
Matali answered:
Those whom you worship, my lord Sakka,
Are actually the greatest in the universe.
I will worship them as wellThose whom you worship, Vasava42.

42

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.30,288-289.
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.ទរឿងពួក្ទទវតាចុោះមក្បទរមរើ ពោះសងឃ
រពោះស្លរបុ
ី រតបាន

ភ
ាំ ក្
ខ រយអងគ
ិ ុ របាាំ

ទ

ើងទៅកាន់ផទោះរបស់

ទញាមរសី ចាំដណក្ទោក្និមនតចូលក្នុងបនទប់ ដដលទោក្របសូ ត ។
លុ ោះអងគុយក្នុងបនទបដ់ ដលទោក្របសូ តទហ្យ
ើ

ទទប
ើ ទោក្របាប់ឱយ

ភក្
ខ ងឡាយ ឱយចូលទៅសរមាក្ក្នុងបនទបដ់ ដលទញាមរសី ទរៀបចាំទុក្
ិ ុ ទាំ
កាលភក្
ខ ងអស់ចូលកាន់ទីសរមាក្ទហ្ើយ អាោធដ៏ខ្លង
ាំ កាល បានទក្ើត
ិ ុ ទាំ
ទ

ើងដល់រពោះស្លរបុ
ី រត

ធ្លលក្់ឈាម)

អាោធទនោះទឈាមោះថា

បក្ខនទិកាោធ

ដដលទធវឱ
៏ លង
ាំ កាល
ើ យទោក្មានទុក្ខដខ្

ទោក្ធងន្
់
ស់ គភា
ឺ ជនៈមួយ

អាការៈទរាគរបស់

ទាំ ចញ ភាជនៈមួយរតូវ

ច
ាំ ូល ស្លរ-ី

រោហ្មណីទឃើញអាការអាោធរបស់ ក្ូនរបុសខលួនទហ្ើយគិតថា
ជមងរឺ បស់ក្ូនរបុសទយើងធងន្
់
ស់

(ទរាគ

អាការ

ទហ្ើយទទើបឈរដផែក្នឹងទវរបនទប់

របស់ ខួ នទដ
ល
ម
ាំ ការជមងរឺ បស់ទោក្ ទោយចត
ើ បរី ង់ចាអា
ិ តអនទោះស្ល ។
លាំ ោប់ទ

ោះ ទសតចមហារាជទាំង ៤ ទមល
ើ ទឃញ
ើ នូវរពោះស្លរ-ី

បុតទត ោយទិពវចក្ខុ ដដលក្ាំពុងមានអាោធ ទៅទលើដរគសរមាប់បរន
ិ ិោវន
ក្៏ គា
ាំ ន មក្សួ រសុ ខទុក្ខ នង
ិ សុាំ ទោក្ពាបាលទរាគាោធ បុដនតរតូវបាន
ទោក្បដិទសធ ប ទ ប់មក្ មហារាជទាំង ៤ ក្៏រត

ប់ទៅវញទាំ
ង
ិ

ខក្ចិតត ។ តមក្ សក្ាទទវរាជោងមក្ ទហ្ើយរតូវទោក្បដិទសធផង
ដដរ ។
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2.15.2.2. Devas came down render monks services
Venerable Sariputta took 500 monks with him to his mother‟s
house while he himself went into his birthplace. Having sat in his
birthplace, he told venerable monks to take a rest in the room where
his mother had prepared. After they entered into the room, venerable
Sariputta

got

serious

disease.

This

sickness

is

called

Pakkhandikabadha (bleeding) which made him suffered seriously.
His health condition is so serious that is, one large dish was taken out
and another one was taken in. Having seen such condition,
Saribrahmani thought, “My son‟s health condition is serious.” So she
stood and leant on the door of her room looking frustrated at her
son‟s health condition.
Thereupon, with the divine eyes, the four chief of the gods
saw venerable Sariputta who got sick and laid on Parinibbana-bed,
came together to visit and asked him to cure his sickness, but they
were refused to do that. Then they returned with disappointment.
Later on, the king of gods came to cure, but he was also denied to do.
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ទលើសពទី នោះ

ពួក្ទសតចទទវតា ទឈាមោះ សុ ោមា តុសិត

សុ និមត
មិ
សុ និមត
មិ វសវតតី និងពពួក្រពហ្ម (ទៅជាន់ទ១
ាំ ន មក្
ី ) ក្៏ គា
ទដើមបស
ី ួ រសុ ខទុក្ខ

និងសូ មឱកាសពាបាលទរាគ

ដតរតូវរពោះទថរៈ

បដទិ សធមន
ិ ឱយទធវើ

ពទី រោោះរពោះទថរៈមានរពោះមហាចុនទទមល
ើ ដថទោក្

ទហ្យ
ើ ។ ចាំដណក្

ងស្លរ ី ជាមាតយរបស់រពោះទថរៈ បានទឃញ
ើ ពនលត
ឺ ច
ិ

និងខ្លង
ាំ ក្នពួក្ទទវតានិងពួក្រពហ្មទង
ាំ ទ

ោះទហ្យ
ក្៏ចូលទៅសួ ររពោះ
ើ

ទថរៈ។ ទរកាយពីបានទទួលចទមលយ
ើ ទហ្ើយ
នង
ល
ិ រពហ្ម មន
ិ អាចទសមើក្ូនរបស់ខួ នទ

ងដង
ឹ ថា ឋានៈជាទទវតា

43
យ
។
ើ

មានទរឿងដក្ទទរចន
ើ ទទៀតដដលបង្ហាញថា
មក្បទរមភ
ខ
។ ឧទហ្រណ៍
ើ ក្
ិ ុ សងឃ

ងោជធីតា

ទទវតាទាំងឡាយចុោះ
ចុោះមក្សមាែតក្ុដិ

រពោះមហាក្សេប និងទរៀបចាំទឹក្ទរបើរបាស់ និងទឹក្ឆ្ងន់សរមាប់របទគន
ទោក្ ។
គ. សេចក្តរី េឡាញ់របេ់សទវតា

រគាទ

ោះឯងទទវតាមួយអងគ

ទឈាមោះជាលិនី ជាពួក្ទទវតាទៅ

ឋានតាវតតង
ើ របស់រពោះអនុរុទធមានអាយុ
ិ េ ជារបពនធពទី ដម
ទៅរក្រពោះអនុរុទធមានអាយុ
43

បានចូល

លុ ោះចូលទៅដល់ទហ្យ
ទទប
ើ
ើ ទោលគាថា

លោរម្មាស់ យង់ សផាៃ (២៥៥៥). ក្បវៃតិអសីៃិមហាសាវ ័រ ភាគ ១ ៥៨ េំព័រ ១៦៥-១៦៧.

68

Further, the kings of the gods named Suyama, Tusita, Sunimmitta,
Sunimmittavasavatti and the Brahmas (in the first world) came to
visit and asked him to cure his illness, but they were denied to do
because a venerable Mahacunda take care of him. As for Sari, his
mother, when she saw low to high brightness of those Brahmas, she
went to see the venerable Sariputta and asked him. After getting the
answers, she knew that those gods and Brahmins‟ ranks could not be
compared to her son‟43s.
There are other stories that show many gods came to render
Buddhist monks services. For instance, a goddess Laja came to clean
venerable Mahakassapa‟s chamber and set out water for using and
drinking for him.

2.15.3. God’s love
On one occasion, a goddess from the retinue of the Tavatims
world named Jalini, one of venerable Anuruddha's former wives,
approached him. Having approached, she told him:

43

Sophat, Yong. (2011 (B.C. 2555)). Histories of
(Asitimahasavaks) Part 1, pp.165-167.
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Eighty Great Monks

នង
ឹ រពោះអនុរុទធមានអាយុថា
កាលពីទដើម ទោក្របរពឹតតរពហ្មចរយធម៌
ក្ុ ងទ
ន ី្ ចូរទោក្
ិ
តាាំងចិតតឱយនឹងក្នុងទីទ

ោះ ទោក្មានពួក្ទទវតាទចាមទរាមជាបរវារ
ិ ដតង

លែក្ុ ងឋានទទវតាទឈា
ន
ម ោះតាវតតង
ិ េ

ជាទស
ី ទរមចក្នទសចក្តីរបាថានរគប់

ោង ។ ទោក្នង
ន ទ្មទទវតា ទៅក្នុងឋានតាវតតង
ឹ លែក្ុ ងចាំ
ិ េ បរទភាគ
ិ
ទៅទោយកាមគុណ មានយស និងមានទទពអបេរទចាមទរាមជាបរវារ
ិ ។
រពោះអនុរុទធតបថា ទទវក្ញ្ញាដដលវទងវងស្លមរតី តាាំងទៅក្នុងសកាាយទដ
ិ ឋិ ទទោះបព
ី ួក្សតវវទងវងស្លមរតទី
ទទវតាតបថា

ោះ ក្៏ពួក្ទទវក្ញ្ញារបាថានដដរ ។

ពួក្ជន្មន
ិ ទឃញ
ើ ឧទានទឈាមោះននទនៈ

អាវាសរបស់ពួក្ទទវតាជាន់តាវតតិងេដ៏មានយស ពួក្ជនទ

ជា

ោះ ទឈាមោះថា

មន
ិ ស្លគល់ទសចក្តីសុខសបាយ ។
រពោះអនុរុទធតបថា មានលទទវតាោល

ងឯងមន
ឹ ោក្យរបស់
ិ ដង

រពោះអរហ្នតទង
ាំ ឡាយថា សង្ហខរទាំងពួងមន
ិ ទទៀង មានការទក្ត
ើ ទ
និងការវ ិ សទៅវញជាធមម
តា លុ ោះទក្ើតទ
ិ
ដតរមាងប់នូវសង្ហខរទាំងទ

ោះ ទទប
ើ

ង
ើ

លុ ោះ
ិ
ើងទហ្ើយរលត់ទៅវញ

ម
ាំ ក្នូវទសចក្តស
ី ុខ

ងជាលិនី ការ

ទៅរបស់ទយង
ើ ក្នុងពួក្ទទវតាទទៀត ក្នុងកាលឥ ូវទនោះ មន
ិ មានទទ ជាតិ
44
សងារអស់ទហ្ើយ ឥ ូវភពថមីមន
ិ មានទទ ។

44

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ៣០ េំព័រ ១៩១-១៩២.
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“In the previous time, you have lived the holy life in
wherever places, direct your mind to that place. You will be lucky
among the gods of the Thirty-Three, empowered with all sensual
pleasures, famed, and surrounded by deva maidens.”
Venerable Anuruddha said, “Deva maidens who have gone
astray, established in self-illusion! You also yearn for those beings
that have gone astray.”
Jalini said, “Those who have not seen Nandana, the abode of
the eminent famed gods of the Thirty-Three will never accomplish
happiness.”
Venerable Anuruddha sais, “You fool, don‟t you know the
arahant‟s words? All phenomena are impermanence. They arise and
dissolve. They break up as they are arising. When there is no
conditional thing, there is happiness. Jalini, there is now in celestial
world no further becoming; and there are no further birth and
becoming44.”

44

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.30,191-192.
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ទោងតាមរពោះអដឋក្ថា ស្លរតថបបកាសិនីថា ទទពធតា
ី ទនោះ មាន
ទសចក្តីទសនហាោងខ្លង
ាំ ចាំទោោះរពោះទថរៈ ទរោោះទហ្តុទ
មន
ិ រត

ប់ទៅវញ។
ិ

ោះ បានជាទគ

ងបានចុោះមក្ទបាសបរទវណ
តមាល់ទឹក្ោងមុខ
ិ

ទឈស
ើ ទន់ ទក្
ឹ ទរបរើ បាស់ នង
ិ ទឹក្ឆ្ងន់ ។ រពោះទថរៈបានទរបរើ បាស់ទក្
ឹ
ទ

ោះ ទោយមន
ិ បានពចា
ិ រ្ ។
ក្ថងមយ
ួ
រពោះទថរៈទរបើចីវរចាស់ និមនតទៅរក្ក្ាំ្ត់សាំពត់ ។
ងបានោក្់សាំពត់ទិពវ ទៅទលើគាំនរសាំ រាម ទហ្ើយ

ទថរៈបានទឃញ
ើ យក្នូវសាំ ពត់ទ

ោះ ទហ្យ
ឹ ថា វាជាសាំ ពត់ដដល
ើ បានដង

សមគួរដល់ចវី រ ទរកាយមក្ទោក្ក្៏យក្សាំ ពត់ទ
ទោក្ទធវើទោយសាំ ពត់ទ

ងទចញទៅ ។ រពោះ

ោះទៅ ។ ចវី ររបស់

ោះ ។

័
រពោះទថរៈ៣អងគ គឺរពោះអគគស្លវក្ទាំ
ងពីរ និងអនុរុទធទតថរ ជួយគាន
ក្នុងការទធវច
ើ វី រទ
ទធវច
ើ វី រទ

ោះ

ចាំដណក្រពោះពុទធជាមាចស់បានថាវយមជុលសរមាប់

ោះ ។
ទៅទពលរពោះអនុរុទធនិមនតទៅបិណឌបាត

ចង្ហាន់បណ
ិ ឌ បាតដល់ទោក្ ។ ទពលខលោះ
ខលោះ

ទទពធីតាបានរបទគន

ងចុោះមក្មួយអងគឯង ទពល

ងចុោះមក្២អងគ បុដនតទពលទនោះ មានទទពធតា
៣ អងគ (
ី

ង

ផ្កទល់និងទទពធីតា ២ អងគទទៀត) ដដលចូលមក្រក្ទោក្ ទៅទពលក្ថង
ប ទ ប់មក្

ងបានទោលថា

«រាងកាយរបស់ ទយើង

70

គួរទគទរតក្អរ

Based on Saratthappakasini commentary, it is stated that this
goddess loved venerable Anuruddha so much that‟s why she did not
return. She came and swept around place, set out water for washing
face, tooth stick, water for using and drinking. The Thera used it
without considering.
One day he wore old yellow robe and went for pieces of
cloth. She put divine cloth in the garbage and then she left. The
Thera saw and picked up that cloth knowing that it was cloth worthy
of doing yellow robe hereafter he took it. His yellow robe was made
of that cloth.
The three Buddhist monks namely, the two chief disciples of
the Buddha and reverend Anurunddhaa helped making that robe
while the lord Buddha gave pin for it.
By the time Anurunddha went for alms-round, she offered it
to him. Sometimes she came down alone and sometimes she came
down with another goddess, but there were three goddesses (two
goddesses and herself) approached him at this time. The next day
they said, “Our body should be delighted, so we will create our body

70

ដូទចនោះ

ទយង
មិ រាងកាយ
ើ នង
ឹ និមត

តាមដដលរបាថាន»

រពោះទថរៈគត
ិ ថា

«ទទពធីតាទោល ដូទចនោះ ទយើងនឹងស្លក្លបងទមល
ទទើបគិតថា ទទពើ
ធីតាទាំងទនោះ ចូរមានពណ៌ទខៀវចុោះ»។ ពួក្ទទពធីតា រជាបទសចក្តរី តិោះរោះិ
របស់ទោក្ទហ្យ
ើ

ក្៏នម
ិ មត
ិ ខលួនទៅជាពណ៌ទខៀវដូច

ដដលទោក្ចង់

ទរកាយមក្ រពោះទថរៈចង់ឱយពួក្ទគទៅជាពណ៌ទលឿង រក្ហ្ម នង
ិ ស
ប ទ ប់មក្ ពួក្ទគនិមមត
ិ ដូចដដលទោក្ចង់ ។ លាំ ោប់ទ

ោះ ពួក្ទទព-

ធីតាដឹងថា រពោះទថរៈទពញចិតតខួ ន
ល ទរកាយមក្ ក្៏បានចាប់ទផតើមរបគាំតស្តនតី
មួយអងគរា ាំ

មួយអងគទរចៀង

រពោះទថរៈសរងួមឥស្តនទយ
ី ៍
ពួក្ទទពធីតាទាំងទ

ឯមួយអងគទទៀតទោះក្ដ

ដដលមានន័យថា

ោះ។ ទៅទពលទ

ោះ

។

រ ាំទពចទ

ោះ

រពោះទថរៈមន
ិ ទពញចត
ិ តនង
ឹ

ងទទពធីតាទាំងទ

ោះ ក្៏ឈប់

និមត
មិ ខលួនទៅ ទរោោះដឹងថា រពោះទថរៈមន
ិ ទពញចិតតនឹងខលួន ។ ទៅទពល
ងទទពធតា
ី ទរៀបនង
ឹ ទចញទៅ
ទ

រពោះទថរៈបានរបាប់ថា

ក្ុាំមក្ទរឿយៗ

45
យ
។
ើ

ឃ. ពួក្សទវតាភ័យ

កាលរពោះសមាមសមពុទធគង់របថាប់ទៅវតតទជតពន ជាអារាមរបស់
អ
45

ថបិណឌិក្ទសដឋី លាំ ោប់ទ

ោះ សុ រយទទវបុ
រតរតូវរាហ្ុអសុ រនទ
ិ
ិ ចាប់ ។

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៥). ក្ពះអដឋរថសារៃថបបកាសិនី លលម ៣០ េំព័រ ២៦៩.
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as we wish.” The Thera thought, “This goddess speaks thus, I will
give it a try by thinking, „May goddesses be blue.‟” They realized his
thought and changed their bodies into blue colors as he thought.
Later he wanted them to be yellow, red and white afterward they did
as he wanted. Thereupon, they realized that the Thera liked them and
then they began playing music. Both of them danced and sang while
another one clapped the hands. Meanwhile the Thera held his
faculties (that verified that he did not like them). At that time, the
goddesses stopped as they knew that the Thera didn‟t like them. By
the time they were ready to leave, the Thera told them, “Don‟t often
come45.”

2.15.4. Fearful Gods
Thus I have heard:
On one occasion the Buddha was staying in Jetavana at
Anathapindika's monastery. At that time the sun god, Suriya deva,
was caught by Rahu, chief of the Asuras. Thereupon recalling the

45

Chamroeun, H.(2011 (B.C. 2555. Khmer Sarattha ppakasini Commentary,Vol,
30, pp.269-270.
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លាំ ោប់ទ

ោះ

សុ រយទទវបុ
រត
ិ

រឭក្ដល់រពោះសមាមសមពុទធ

បានសូ ធយ

គាថាទនោះ ដូទចនោះថា
បពិរតរពោះដ៏មានរពោះភាគ

រទង់មានទសចក្តីពាោម

នមស្លាររបស់ខុ ាំ្ ចូរមានដល់រពោះអងគទ

ក្ិរោ
ិ

ោះ រទង់រច
ួ ផុតចាក្ធម៌ទង
ាំ ពួង

មានខនធនង
៏ ទងែៀត
ិ អាយតនៈជាទដើម ។ ខ្ុាំរពោះអងគដល់នូវទរគាោះថានក្់ដច
ចងែល់ សូ មរពោះអងគជាទីពឹងរបស់ខុ ាំរ្ ពោះអងគ ។
លាំ ោប់ទ

ោះឯង រពោះដ៏មានរពោះភាគ របារពធនឹងសុ រយទទវបុ
រត
ិ

ក្៏រតាស់នង
ឹ រាហ្ុអសុ រនទ
ិ ទោយរពោះគាថាដូទចនោះថា
មានលរាហ្ុ

សុ រយទទវបុ
រត
ិ

អនក្ចូរទោោះដលងសុ រយទទវបុ
រតទចញ
ិ

បានដល់តថាគតជាទព
ី ង
ឹ ទហ្យ
ើ
រពោះពុទធទង
ាំ ឡាយដតងដតអនុ-

ទរគាោះដល់សតវទោក្
មានលរាហ្ុ អនក្ក្ុាំទលបនូវអនក្ ដដលមានការក្មាចត់បង់នូវងងឹត
មានរសមីរុងទរឿង មានពនលភ
ឺ ទលឺ ផលក្ៗ នង
ិ អនក្ដដលរតាច់ចរទៅឰដ៏អាកាស
ទ

រត ជាបុរតតថាគត ។
ើយ មានលរាហ្ុ អនក្ចូរទោោះដលង សុ រយទទវបុ
ិ
ទៅទពលទ

ទហ្យ
ើ

ោះ រាហ្ុអសុ រនទ
រតទចញ
ិ បានទោោះដលងសុ រយទទវបុ
ិ

របញាប់ចូលទៅរក្ទវបចត
ិ តអសុ រនទ
ិ

លុ ោះចូលទៅដល់ទហ្យ
ើ

មានទសចក្តីសទងវគរពឺទរាមរពឺដសបក្ ឋត
៏ មគួរ ។
ិ ទៅក្នុងទីដស
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Buddha, Sun god chanted this verse:
i. “O Exalted one, my adoration to You, Exalted One, who
frees from all the Dhammas such as aggregates, contacts and the
forth. I have plunged into distress. The Exalted One, be my refuge.”
At that time the Exalted One spoke a stanza to Rahu, chief of
Asuras, on behalf of Suriya deva thus:
ii. “O Rahu, Suriya deva has taken refuge in the Tathagata.
Release Suriya deva. The Buddhas fell compassion for all
beings.”
iii. "O Rahu, does not swallow the dispeller of darkness, the
shining one, the
radiant as well as shining traveler through the sky. Rahu,
release Suriya deva, my son.”
At that time, Rahu released Suriya deva, and suddenly came
to the presence of Vepacitta, chief of Asuras, and stood beside him
trembling with fright and with hair standing on end. Then Vepacitta
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ទវបចត
ិ តអសុ រនទ
ិ

បានទោលនង
ឹ រាហ្ុអសុ រនទ
ិ

ដដលឋត
ិ ទៅក្នុង

ទីដស
៏ មគួរ ទោយរពោះគាថា ថា
មានក្រាហ្ុ ទហ្តុដូចទមតច បានជាអនក្របញាប់ដលងសុ រយទទវបុ
តត
ិ
ទហ្យ
ើ មានសភាពរសោប់រសទោន

ទហ្តុដូចទមតច

បានជាអនក្ភ័យ

ដល់ទមលោះ ?
រាហ្ុអសុ រនទ
ិ បានទោលគាថា ថា
ខ្ុាំជាបុគគលរតូវសុ រយទទវបុ
តត បានទោលគាថា ចាំទោោះរពោះពុទធ
ិ
ទហ្យ
ទបខ
្ ន
តតទទ ក្ាលរបស់ ខុ ាំម
្ ុខជានង
ើ
ើ ុ ាំម
ិ ដលងសុ រយទទវបុ
ិ
ឹ ដបក្ជា
46
របាាំពរី ចាំដណក្ ទទោះបខ
ី ុ ាំរ្ ស់ទៅ ក្៏មន
ិ បានសុ ខដដរ ។

២.១៦. ពួក្សទវតា ចុតិសយយសហ្តុ ៤ យា៉ាង

ពួក្ទទវតា ចុតិទោយទហ្តុ ៤ ោង ដូចខ្ងទរកាម ៖
1. ស្លលប់ទោយការអស់អាយុ
2. ស្លលប់ទោយការអស់បុណយ
3. ស្លលប់ទោយការខឹងទរកាធ
4. ស្លលប់ទោយការអត់អាហារ។

46

ក្រុមជំនំក្ពះត្ក្ៃបិដរ (១៩៣០-៦៨). ក្ពះត្ក្ៃបិដរខ្មែរ លលម ២៩ េំព័រ ១៣៣-១៣៥.
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addressed Rahu in this verse:
iv. “Rahu, why did you suddenly release Suriya? Why have
you come trembling, and why are you standing here
terrified?”
“I have been spoken to by the Buddha in a stanza (requesting
me to release Suriya). If I had not released Suriya, my head
would have split into seven pieces. While yet I live, I should
have had no happiness. (Therefore, I released Suriya) 46.”

2.16. Gods Die by Four Causes
Gods die by four causes as follows:
1. Death due to the expiry of life-span
2. Death due to the cessation of good karma
3. Death due to anger
4. Death by not eating

46

The Tripitaka Commission. (1930-68). The Khmer Tripitaka, Vol.29,133-135.
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ចាំទោោះទហ្តុទង
ាំ ទនោះ ទទវបុរត្ ដដលទធវប
ើ ុណយទរចន
ើ រស់ទៅ
ក្នុងឋានសួ គរ៌ ហ្ូតដល់អស់អាយុ ។ ទរកាយពីស្លលប់ ពួក្ទទវតាទ

ោះ

ទក្ើតទៅក្នុងឋានសួ គខ
៌ ពស់ៗ ។ ទនោះទោក្ទៅថា ស្លលប់ទោយការអស់
អាយុ ។ ទទវបុរត្ ដដលទធវប
ចុតទិ ៅោក្់ក្្
ត លក្ន
ើ ុណយតច
ិ
អាយុ ដូចជាធញ្ា ជាតិ ដដលទគតមាល់ទុក្ ក្នុងជរងុក្រតម
ឹ ដត ៤ ឬ ៥
ិ ។ ទទវបុរតទ

ោះ ចុតិដូចដដលបានទរៀបរាប់ខ្ងទលើ ទោក្ទៅ

ថាស្លលប់ទោយការអស់បណ
ុ យ។
ទទវតាខលោះ

រសវងទោយការបរ
ទភាគកាមគុ
ណ
ឹ
ិ

មន
ិ បរទភាគ
ិ

អាហារ ទោយស្លរការទធវសរបដហ្ស ។ ជាលទធផល ទទវតាទាំងទ

ោះ

ទនឿយហ្ត់កាយ ទរកាយមក្ ក្៏ចុតិមក្ ទនោះទៅថា ចុតិទោយការអត់
អាហារ ។ ទទវតាខលោះ ចុតិទោយស្លរទសចក្តីទរកាធ ទសចក្តីទរកាធទក្ើត
ទ

ង
ើ

ទៅទពលដដលពួក្ទទវតាទាំងទ

ោះ

អត់រទាំមន
ិ បានក្នុងរទពយ

សមបតតិអនក្ដក្ទ ។ ទនោះទៅថា ចុតទិ ោយទសចក្តទី រកាធ47។

៣. រពោះនិពាវន
ទទោះបីទទវតាមានទសចក្តីសុខជាងមនុសេក្៏ទោយ

បុដនតទទវតា

ទៅមានទសចក្តទ
ខ នភ័យជាទដម
ើ ។ ចាំដណក្រពោះនោ
ិ ជាទទី ខេម
ី ុក្មា
ិ វ នវញ
ចាក្ទោគៈ មន
ិ មានទរាគ មន
ិ មានឧបរទពយ មន
ិ មានភ័យទ
47

ោះទទ។ បុគគល

លោរក្គូធម្មែចារយ ហាយ ឆំលរ ើន (២៥៥៨). ធមែបេដឋរថៈ អបបម្មេវគគ េំព័រ ២៤-២៥.
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Among these gods who perform meritorious deed a lot live in
the celestial world till lasted age. After death, he is born in higher
heavenly world; this is called the death due to the expiry of life span.
Deva who does the merit a little dies in the middle of age such as rice
is kept in the storehouse only four to five Nalis (a unit of weight
equal to about 600 grams). That deva who passes away as mentioned
above is called the death due to the cessation of good karma.
Some deities are intoxicated with passion, and they don‟t eat
rice because of carelessness. As a result, those devas get tired
afterward they pass away. This is called the death by not eating.
Some deities die because of anger. This anger occurs while they do
not endure others‟ possessions. This is called the death due to
anger47.

III. Nirvana
Even though they are gods, they still experience suffering like
fear etc. As for Nirvana, it is supreme, devoid of Yoga (bind), no
disease, no danger and no fear. A person who reaches Nirvana is

47

Chamroeun, H. (2014 (B.C. 2558). Dhammapadatthakatha: Appamada Vagga,
pp. 24-25.
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្មានក្់ ដដលបានដល់រពោះនោ
ខ ង
ាំ ពួង ។
ិ វ ន រដមងរួចចាក្ទសចក្តទ
ី ុក្ទ
ទៅក្នុងបដិចស
ច មុបាទ ទោក្សដមតងថា ការចាស់ ការឈថា
ឺ ា ត់
ទសចក្តីស្លលប់ ទសចក្តីទស្លក្ ការខេក្
ឹ ខេួល ទសចក្តីទុក្ទខ ទមនសេ និង
ទសចក្តច
ី ទងែៀតចងែល់ចត
ិ ត ទក្ត
ើ ទ

ង
ច ។ ឯរពោះនោ
ើ អារស័ យជាតជា
ិ បច័យ
ិ វន

វញ
ិ មន
ិ មានសចក្តីទុក្ដខ បបហ្នឹងទទ ពីទរោោះរពោះនិោវនទទៀង សុ ខនិងអនតាត
។ រពោះនោ
ិ វ នមន
ិ មានការចាស់

មន
ិ មានការឈឺ

មន
ិ មានការស្លលប់ មន
ិ

មានទសចក្តីទស្លក្ មន
ិ មានទសចក្តីខេក្
ឹ ខេល
ិ មានទុក្ទខ ទមនសេ និង
ួ មន
ទសចក្តច
ី ទងែៀតចងែល់ចត
ិ ទត

យ
ើ ។
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freed from all of the sadness.
In the Paticcasamuppada, it is stated that aging, sickness,
death, sorrow, lamentation, pain, grief and despair arise because of
birth.

As for Nirvana, it has no such sufferings because it is

permanence, happiness and non-self. It has no aging, no sickness, no
death, no sorrow, no lamentation, no pain, no grief and no despair.
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៤. សេចក្តប
ី ញ្ច ប់
ដូចដដលបានទរៀបរាប់រច
ួ ទហ្យ
ទសៀវទៅទនោះ នោ
ើ
ិ យពឋា
ី ន
សួ គ៌ ៦ ជាន់ ជាក្ដនលងដដលទទវបុរតនង
ិ ទទពធតា
ី ទាំងឡាយអារស័យ
ទៅ ។
ឋានចាតុមមហារាជិកា (ជាន់ទ១
៌ បបាំផុត ដដល
ី ) គឺជាឋានសួ គទ
មហារាជទាំង ៤ អារស័យទៅជាមួយបរវាររបស់
ខួ ន
ល ។ ទទវតាឋានទនោះ
ិ
មានទសតចមហារាជទាំង៤ ជាអនក្រគប់រគង គឺ ទសតចធតរដឋ១ វរុិ

ាក្១

វរូិ បក្ខ១ និង ក្ុទវរ (ឬទវសេវណមហារាជ) ១ ។
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់ចាតុមាារាជិកា ទសមើនឹង ៥០ ឆ្ងន ាំ
របស់មនុសេទយង
ាំ ព
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៥០០ ឆ្ងនទ
ិ វ ដដល
ទសមើនង
ាំ នុសេ ។
ឹ ៩ ោនឆ្ងនម
ឋានតាវតតង
៌ យ
ួ
សថិតទៅទលើក្ាំពូល
ិ េ (ជាន់ទី២) គឺជាឋានសួ គម

ភនស
ាំ ិ ទនរុ ។ សក្ាៈគឺទទវតាមួយអងគ ដដលរគប់រគងឋានសួ គទ៌ នោះ ។
័
សក្ាទទវរាជអងគទនោះ ជាស្លវក្របស់
រពោះពុទធ និងជារពោះទស្លតាបននបុគគល

។ ឋានសួ គទ៌ នោះ រតូវបានទគដង
ឹ ថា ជាឋានរបស់ទទវបុរត ៣២ អងគ
ដដលជាបរវាររបស់
សក្ាទទវរាជផងដដរ ។
ិ

មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់តាវតតិងេ ទសមើនង
១០០ ឆ្ងន ាំ
ឹ

របស់មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ១០០០ ឆ្ងនទ
ាំ ិពវ ដដល
ទសមើនឹង ៣ ទកាដិ ៦ ោនឆ្ងនម
ាំ នុសេ ។
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IV. Conclusion
As I mentioned above, this book is about the six heavenly
worlds where devas and devis abide.
Catumaharajika (the first deva world) is the lowest of the
heavenly worlds where the four chiefs of the gods dwell with their
followers. In this world, there are four chiefs of the gods namely
Dhatarattha, Virulhaka, Virupakkha and Kuvera (or Vessavana) who
reigned in this world. One day and night of Catumaharajika devas
equal to 50 years of human beings. These devas have a fixed lifespan
of divinely 500 years in which are equal to 9,000,000 years of human
beings.
The Tavatimsa (the second world) is a realm on the peak of
Sumeru. Sakka is a god who ruled in this heaven. This Sakka, Lord
of gods, is a devotee of the Buddha and also a Sotapanna (stream
enterer). This realm is also known as home of Thirty-Three Devas
(Sakka, Lord of gods, and his thirty two followers). One day and
night of Tavatimsa devas equal to 100 years of human beings. These
deva have a fixed lifespan of divinely 1000 years in which are equal
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ទទវតាទៅឋានោមា (ជាន់ទ៣
ី ) សថិតទៅទលើអាកាសរួចពកា
ី រ
លាំ បាក្ ។ ទសតចទទវតាទៅឋានសួ គទ៌ នោះ ទឈាមោះសុ ោម ។
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់ោមា ទសមើនឹង ២០០ឆ្ងន ាំ របស់
មនុសេទយង
ាំ ព
ើ ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ២០០០ ឆ្ងនទ
ិ វ ដដលទសមើ
នង
ាំ នុសេ ។
ឹ ១៤ ទកាដិ នង
ិ ៤ ោនឆ្ងនម
តុសិត (ជាន់ទី៤) គឺឋានសួ គម
៌ យ
ួ ក្នទទវតា ដដលមានទសចក្តី
ទរតក្អរ ទនោះមានន័យថា ទទវតាទៅក្នុងឋានទនោះ រក្រាយន
ី
ិងទរតក្អរទៅ
ក្នុងសមបតតិ (ជាកាមគុណ) របស់ខួ ន
ល ។
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់តុសិត ទសមើនង
ឹ ៤០០ ឆ្ងនរាំ បស់
មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៤.០០០ ឆ្ងនទ
ាំ ិពវ ដដលទសមើ
នឹង ៥៧ ទកាដិ និង ៦ ោនឆ្ងនម
ាំ នុសេ ។
នមា
៌ យ
ួ
ដដលទទវតារក្រាយ
ិ ម នរតី (ជាន់ទី៥) គឺជាឋានសួ គម
ី
ក្នុងសមបតតជា
ិ កាមគុណដដលពួក្ទគនម
ិ មត
ិ ទ

ង
ើ ។ ទៅទពលទទវតាទាំង

ទនោះ ចង់បានអារមមណ៍ជាកាមគុណ ទគក្៏និមមត
ិ វា ទៅទពលទ
។ ឋានសួ គទ៌ នោះ រគប់រគងទោយ និមាមនរាជា ឬសុ និមត
ិ តៈ ។
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ោះភាលមៗ

to 36,000,000 years of human beings.
The Yama devas or Devas of the Hours (the third deva world)
dwell in the air, free from hardship. The king of gods in this heaven
was Suyama. It should be noticed that from this heavenly world to
higher there are only devas in the air (or Akassadevada) who all have
mansions. One day and night of Yama devas are equal to 200 years
of human beings. These devas have a fixed lifespan of divinely 2000
years in which equal to 144,000,000 years of human beings.
The Tuṣita (the fourth deva world) is a realm of contented
devas which means that devas in this world is delighted and
contented in their properties (as sensual objects). One day and night
of Tusita gods are equivalent to 400 years of human beings. These
devas have a fixed lifespan of divinely 4000 years in which are equal
to 576,000,000 years of human beings.
The Nimmanarati (the fifth deva world) is a world where
devas enjoy in the sensual objects of their own creation. When these
gods desire for sensual objects, they create them at that moment. This
realm is ruled by Nimittaraja or Sunimitta deva. One day and night of
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មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់នមា
ិ ម នរតី ទសមើនង
ឹ ៨០០ ឆ្ងន ាំ
របស់ មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ៨០០០ ឆ្ងនទ
ាំ ិពវ
ដដលទសមើនឹង ២៣០ ទកាដិ និង ៤ ោនឆ្ងនម
ាំ នុសេ។
បរនម
៌ យ
ួ ដដលទទវតាទរតក្ិ មត
ិ វសវតតី (ជាន់ទី៦) គឺជាឋានសួ គម
អរក្នុងសមបតតកា
ិ មគុណ ដដលទគនម
ិ មត
ិ ឱយ ។ ទសតចទទវតាទៅក្នុងឋាន
សួ គទ៌ នោះ គឺជាមារ (ឬ បរនិមមត
ិ វសវតតី) ដដលរបក្បទៅទោយមចា
ិ ឆ ទិដឋិ ។
មួយក្ថងមយ
ួ យប់របស់ទទវតាជាន់បរនិមត
មិ វសវតតី ទសមើនឹង ១.៦
០០ ឆ្ងនរាំ បស់មនុសេទយើង ។ ទទវតាទាំងទនោះ មានអាយុ ១៦.០០០
ឆ្ងនទ
ាំ ព
ាំ នុសេ ។
ិ វ ដដលទសមើនង
ឹ ៩២១ ទកាដិ នង
ិ ៦ ោនឆ្ងនម
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Nimmitta gods are equivalent to 800 years of human beings. These
gods have a fixed lifespan of divinely 8000 years in which equal to
2314,000,000 years of human beings.
Paranimmitta vasavatti (the sixth deva world) is world where
gods are delighted in sense objects created by other gods for them.
The

king

of

these

gods

in

this

realm

is

Mara

(or

Paranimmittavasavattin deva) who was endowed with false view.
One day and night of Paravassavatti gods are equal to 1600 years of
human beings. These devas have a fixed lifespan of divinely 16000
years in which equal to 9216,000,000 years of human beings.

78

