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១.ររឿងព្រះរេរៈព្រះនាមចក្ខបុាល 
             
            ចក្ខុបាលត្ថទរវថទុ រតី្រឿងនៃលពះត្េរ:នាមចក្ខុបាល (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល) ដូចថត្ៅ៖ 
(បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ ភាសិតា ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; ធមយត្េសនា រធីមត៌្េសនា អយុំ 
ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ បេុំ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ (ភគវតា គឺលពះមាៃលពះភាគ) ភាសិតា 
លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ក្ថទ ក្បុងេីណា?; ធមាយ  រធីមទ៌ុំងឡាយ មត្នាបុពឝងគមា មាៃចិថថដល់មុៃ 
មត្នាត្សដ្ឋឌ  មាៃចិថថលបត្សើរបុំផុថ មត្នាមយា សត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ; ត្ច ត្បើ (បុគគត្ោ របុីគគល) 
មៃសា មាៃចិថថ បេុត្ដឌៃ គឺត្ទសលបេូសថត្ ើយ ភាសថិ វា ត្ោលក្ឋី ក្ត្ោថិ វា ត្ធឝើក្ឋី (ចិត្ៃថថិ វា 
គិថក្ឋី េុចចរថិុំ ឯវ ៃូវអុំត្ពើេុចចរថិម្ថប៉ុត្ណាត ះ); េុក្ខុំ រតី្សចក្ឋីេុក្ខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម ៃុំ (បុគគលុំ 
ៃូវបុគគល)ត្នាះ ថត្តា (ថិវធិេុចចរថិត្តា ត្លោះអុំត្ពើេុចចរថិមាៃលបការបីយ៉ាង)ត្នាះ; ចក្កុំ ឥវ 
ដូចជារកី្ង ់ (អត្ៃឝៃថុំ កាលវលិត្ៅតាម) បេុំ ៃូវសាប មត្ជើង (ពលិពេធសស នៃត្ោបត្លមើ) វ ត្តា 
កាលអូសត្ៅ (ធុរ ុំ ៃូវៃឹម)។ (វសិជជនា រចីត្មវើយ) សាវថទយិុំ (ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ); (ធមយត្េសនា 
រធីមត៌្េសនា អយុំ ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ បេុំ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ ភគវតា គឺលពះមាៃលពះភាគ 
ភាសិតា លេងស់ម្មឋងត្ ើយ) សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) ក្ុំ អារពម ឥថិ 
ថា...ដូត្ចបះ; (ធមយត្េសនា រធីមត៌្េសនា អយុំ ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ បេុំ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ 
ភគវតា គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ ភាសិតា លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ) អារពម ត្លោះលបារពន ក្ុំ (បុគគលុំ 
ៃូវបុគគល)ណា (សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី)? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) ចក្ខុបាលត្ថទរ ុំ (ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ); 
(ធមយត្េសនា រធីមត៌្េសនា អយុំ ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ បេុំ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ ភគវតា 
គឺលពះមាៃលពះភាគ ភាសិតា លេងស់ម្មឋងត្ ើយ  អារពម ត្លោះលបារពន) ចក្ខុបាលត្ថទរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈនាមចក្ខុបាល (សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី)។  
               កិ្រ មាៃត្សចក្ឋីថុំណាលថា (ត្សដឌី រតី្សដឌី) មហាសុវត្ណាត  នាម ត្ យ្ ះមហាសុវណត  
កុ្ដុមភតិ្កា អត្ឌោ ម េនត្នា មហាត្ភាត្ោ អបុថថត្កា អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃលេពរ អបក្សឋុក្សឋមម 
មាៃលេពរត្លចើៃ មាៃត្ភាគ:ត្លចើៃ មាៃកូ្ៃមៃិមាៃត្ ើយ សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី។ ឯក្េិវសុំ 
ក្បុងនេងមយួ ត្សា រោីថ ់ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ៃហាៃថិថទុំ កាៃក់្ុំពងជ់ាេីងូថ ៃហាតាឝ  ងូថត្ ើយ 
អាគចឆត្នាថ  កាលលថឡបម់ក្ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ វៃបផថឹ ៃូវត្ដើមត្ឈើជាមាច ស់នៃនលព ឯក្ុំ ១ត្ដើម 
សមផៃបសាខុំ មាៃម្មក្ដល់លពមត្ ើយ អៃថោមត្គគ ក្បុងចត្នាវ ះនៃផវូវ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អយុំ 
។ល។ ភវសិសថិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ ត្សាធាត្បតាឝ  (ញុុំងត្គ)ឱរសមាា ថត្ ើយ ត្ ដ្ឋឌ ភាគុំ 
ៃូវចុំម្ណក្ខាងត្លកាម ថសស (វៃបផថិសស នៃត្ដើមត្ឈើជាមាច ស់នៃនលព)ត្នាះ កាោត្បតាឝ
(ញុុំងត្គ)ឱរត្ធឝើត្ ើយ បាការបរតិ្ក្ខបុំ ៃូវការពេ័នពៃ័នត្ដ្ឋយក្ុំម្ពង ឱកិ្ោត្បតាឝ  
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(ញុុំងត្គ)ឱរត្ោយោយត្ ើយ វាលិក្ុំ ៃូវដីខាច ់ ឧសាត្បតាឝ  (ញុុំងត្គ)ឱរត្លើក្ត្ឡើងត្ ើយ 
ធជបតាក្ុំ ៃូវេងជ់យ័ៃិងេងល់ជុង អលងករតិាឝ  តាក្ម់្ថងត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បដឌៃុំ ៃូវការលបាថាប  
បុថថុំ ។ល។ ក្រសិាម ិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ បកាក ម ិ ត្ដើរត្ចញត្ៅត្ ើយ; អយុំ (វៃបផថិ 
រតី្ដើមត្ឈើជាមាច ស់នៃនលព)ត្ៃះ មត្ សកាខ យ ត្េវតាយ បរគិគ តិ្តា ភវសិសថិ ៃឹងជាត្ដើមត្ឈើ 
គឺត្េវតាមាៃសក្ឋិធុំ ម្េរក្ាត្ ើយ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) បុថថុំ វា ធីថរ ុំ វា លភតិាឝ  ថុមាា ក្ុំ មហាសកាក រ ុំ ក្រសិាម ិ
ៃឹងបាៃៃូវកូ្ៃលបុសឬ ឬថាៃូវកូ្ៃលសី ត្ ើយត្ធឝើៃូវសកាក រ:ដធ៏ុំ ដល់ត្ោក្មាច ស់។  
          អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ គត្ោម  រគីភ ៌ បថិដ្ឋឌ ត្បសិ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ កុ្ចឆយិុំ ក្បុងនផធ ភរយិាយ 
នៃភរយិា អសស (ត្សដឌិត្នា របស់ត្សដឌី)ត្នាះ។ ត្សា រោីថ ់ អទសិ បាៃឱរត្ ើយ គពមបរហិារ ុំ 
(ៃូវថាប ុំ)ជាត្លគឿងរក្ាៃូវគភ ៌ ថសា ដល់នាង។ សា រនីាង វជិាយ ិ លបសូថត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ 
េសមាសចចត្យៃ ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថក្ៃវងត្ៅនៃម្ខ១០។ ត្សដឌ ី រតី្សដឌី អកាសិ 
បាៃដ្ឋក្ត់្ ើយ នាមុំ ៃូវត្ យ្ ះ បាត្ោ ឥថិ ថាបាល:ដូត្ចបះ ថសស (បុថថសស ដល់កូ្ៃ)ត្នាះ អថថនា 
បាលិថុំ វៃបផថឹ ៃិសាយ លេនតាថ  ត្លោះភាវ:(នៃកូ្ៃត្នាះ) គឺខវួៃបាៃត្ ើយ ត្លោះអាលស័យ 
ៃូវត្ដើមត្ឈើជាមាច ស់នៃនលព (ម្ដលត្េវតាមាៃសក្ឋិធុំ) ម្េរក្ាត្ ើយ។ អបរភាត្គ 
ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ សា (ភរយិា រភីរយិា)ត្នាះ លភ ិបាៃត្ ើយ បុថថុំ ៃូវបុលថ អញ្ដ ុំ 
ដនេត្េៀថ។ (ត្សដឌី រតី្សដឌី) ក្តាឝ  ដ្ឋក្ត់្ ើយ នាមុំ ៃូវត្ យ្ ះ ចុលវបាត្ោ ឥថិ ថាចុលវបាល ដូត្ចបះ 
ថសស (បុថថសស ដល់បុលថ)ត្នាះ អក្រ ិ បាៃដ្ឋក្ត់្ ើយ នាមុំ ៃូវត្ យ្ ះ មហាបាត្ោ ឥថិ 
ថាមហាបាលដូត្ចបះ ឥថរសស (បុថថសស ដល់បុលថ)ដនេត្េៀថ។ មាតាបិថត្ោ 
រមីាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ ពៃនសុឹ ចងត្ ើយ ត្ថ (បុត្ថថ ៃូវបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ វយបផត្ថថ 
ម្ដលដល់ត្ ើយៃូវវយ័ ឃរពៃនត្ៃៃ ត្ដ្ឋយចុំណងគឺផធះ។ អបរភាត្គ 
ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ មាតាបិថត្ោ រមីាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ អក្ុំសុ បាៃត្ធឝើត្ ើយ 
កាលុំ ៃូវមរណកាល។ (ញថត្យា រញីថិទុំងឡាយ) វវិត្រសុុំ ម្បងម្ចក្ត្ ើយ ត្ភាគុំ ៃូវលេពរ 
សពឝុំ ទុំងអស់ េឝិៃបុំ ឯវ (បុតាថ ៃុំ ដល់បុលថទុំងឡាយ) ២នាក្ប់៉ុត្ណាត ះ។ 
           សមត្យ ក្បុងសមយ័ ថសយឹ ត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បវថថថិបផវរធមយចត្កាក  
មាៃចលក្គឺធមដ៌ល៏បត្សើរឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ អៃុបុត្ពឝៃ តាមលុំដ្ឋប ់វ ិរថិ 
លបថាបត់្ៅ ត្ជថវៃមហាវហិាត្រ ក្បុងវថថដល៏បត្សើរត្ យ្ ះត្ជថពៃ អនាេបិណឍិ ត្ក្ៃ មហាត្សដឌនិា 
ចថុបផញ្ញដ សត្កាដិធៃុំ វសិសត្ជជតាឝ  ការតិ្ថ ម្ដលមហាត្សដឌី ត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្ចុំណាយ 
ៃូវលេពរមាៃត្កាដិ៥៤ជាលបមាណ ត្ ើយញុុំងត្គឱរត្ធឝើត្ ើយ មហាជៃុំ ញុុំងមហាជៃ 
បថិដ្ឋឌ បយមាត្នា កាលឱរតាុំងត្ៅស៊ប ់សគគមត្គគ ច ក្បុងផវូវជាេីត្ៅកាៃឋ់ាៃសួគផ៌ង ត្មាក្ខមត្គគ 
ច ក្បុងផវូវជាេីត្ៅកាៃល់ពះៃិោឝ ៃផង។  ិ ម្មៃពិថ ថថាគត្តា រលីពះថថាគថ វសិ គងត់្ៅត្ ើយ 
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វសាវាសុំ គងច់្ឆុំវសា ឯក្ុំ ឯវ ១ប៉ុត្ណាត ះ ៃិត្លោធមហាវហិាត្រ ក្បុងវថថដល៏បត្សើរត្ យ្ ះៃិត្លោធ 
មាថិបក្ខត្តា អសីថិយា បិថិបក្ខត្តា អសីថិយា ឥថិ ត្េឝអសីថិញថិកុ្លស ត្សស  ិ ការតិ្ថ 
ម្ដលោៃន់ៃលថកូ្លនៃញថិ៨០ ពីរដងទុំងឡាយដូត្ចបះ គឺ៨០ោៃ ់ អុំពីចុំម្ណក្នៃមាតា 
គឺ៨០ោៃអ់ុំពីចុំម្ណក្នៃបិតា (ញុុំងត្គ)ឱរត្ធឝើត្ ើយ; ៃិសាយ អាលស័យត្ ើយ សាវថទ ឹ
ៃូវលកុ្ងសាវថទី វសិ គងត់្ៅត្ ើយ វសាវាត្ស គងច់្ឆុំវសាទុំងឡាយ បញ្ច វសីថិ ២៥ ឥថិ ដូត្ចបះ 
(វសិ គងត់្ៅត្ ើយ វសាវាត្ស គងច់្ឆុំវសាទុំងឡាយ) ឯកូ្ៃវសីថិ ១៩ ត្ជថវៃមហាវហិាត្រ 
ក្បុងវថថលបត្សើរត្ យ្ ះត្ជថពៃ អនាេបិណឍិ ត្ក្ៃ ការតិ្ថ ម្ដលមហាត្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្ 
(ញុុំងត្គ)ឱរត្ធឝើត្ ើយ (វសិ គងត់្ៅត្ ើយ) វសាវាត្ស គងច់្ឆុំវសាទុំងឡាយ ឆ ៦ បុោឝ ោត្ម 
ក្បុងវថថបុោឝ ោម វសិាខាយ សថថវសីថិត្កាដិធៃបរចិ្ឆច ត្គៃ ការតិ្ថ ម្ដលឧបាសិកាត្ យ្ ះវសិាខា 
(ញុុំងត្គ)ឲរត្ធឝើត្ ើយ ត្ដ្ឋយការបរចិ្ឆច គៃូវលេពរមាៃត្កាដិ២៧ជាលបមាណ បដិចច ត្លោះអាលស័យ 
េឝៃិបុំ កុ្ោៃុំ គុណម ៃថថុំ ៃូវភាវ:នៃលថកូ្លទុំងឡាយ២លថកូ្ល មាៃគុណធុំ។ អនាេបិណឍិ ត្កា 
អបិ រតី្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្ផង វសិាខា មហាឧបាសិកា អបិ រមីហាឧបាសិកា 
ត្ យ្ ះវសិាខាផង គចឆៃថិ ម្ថងត្ៅ ឧបដ្ឋឌ ៃុំ កាៃេី់ជាេីបត្លមើ ថថាគថសស របស់លពះថថាគថ វាត្រ 
អស់វារ:ទុំងឡាយ ត្េឝ ២ដង េិវសសស នៃនេង ៃិពេនុំ ជាបម់ៃិដ្ឋច;់ គចឆនាថ  ច ក្ក៏ាលត្ៅ (ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ) េ រសាមត្ណោ ។ល។ ឱត្ោត្ក្សសៃថិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ ថុចឆ តាទ  មាៃនដេត្េ ៃ 
គថបុោឝ  មៃិធាវ បត់្ៅត្ ើយ; គចឆនាថ  កាលត្ៅ បុត្រភថថុំ ក្បុងកាលមុៃត្ពលនៃភថថ ោហាត្បតាឝ  
ញុុំងត្គឱរកាៃយ់ក្ត្ ើយ ខាេៃីយាេីៃិ (ៃូវវថទុទុំងឡាយ)មាៃខាេៃីយាហារជាត្ដើម គចឆៃថ ិ
ត្េើបត្ៅ; (គចឆនាថ  កាលត្ៅ) បច្ឆឆ ភថថុំ ក្បុងកាលត្លកាយត្ពលនៃភថថ (ោហាត្បតាឝ  
ញុុំងត្គឱរកាៃយ់ក្ត្ ើយ) បញ្ច  ត្ភសជាជ ៃិ (ច) ៃូវត្ភសជជ:ទុំងឡាយ៥មុខ(ផង) អដឌ បានាៃិ ច 
ៃូវេឹក្បាៃ:ទុំងឡាយ៨មុខផង (គចឆៃថ ិ ត្េើបត្ៅ); េ រសាមត្ណោ 
រភីកិ្ខុក្ត្មាវ ះៃិងសាមត្ណរក្ត្មាវ ះទុំងឡាយ ឱត្ោត្ក្សសៃថិ ៃឹងលក្ត្ឡក្ត្មើល  ត្ថទ 
ៃូវនដទុំងឡាយ ត្នា នៃត្យើងទុំងឡាយ។ បៃ ក្ ៏ អាសនាៃិ រអីាសៃ:ទុំងឡាយ េឝិៃបុំ េឝៃិបុំ 
ភកិ្ខុស សាៃុំ ៃិចចុំ បញ្ដតាថ ៃិ ឯវ (ម្ដលត្គ) លកាលត្ ើយ អស់កាលជាៃិចច 
ត្ដើមផោីៃន់ៃភកិ្ខុទុំងឡាយពីរៗ ម្មៃពិថ ត្ហាៃថិ ម្ថងមាៃ ៃិត្វសត្ៃសុ ក្បុងផធះទុំងឡាយ ត្ថសុំ 
(េឝិៃបុំ ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ២នាក្)់ ត្នាះ។ ត្យា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ) អងគណា ឥចឆថិ លបាថាប  
អៃបបាៃត្ភសត្ជជសុ បណាឋ បាយៃិងេឹក្ៃិងត្ភសជជ:ទុំងឡាយ យុំ (វថទុ ុំ ៃូវវថទុ)ណា; ថុំ (វថទុ 
រវីថទុ)ត្នាះ សមផជជថិ ម្ថងសត្លមច ថសស (ភកិ្ខុត្នា ដល់ភកិ្ខុ) អងគត្នាះ យេិចឆថិុំ ឯវ តាមការលបាថាប  
ម្មៃពិថ។ បត្ញ្ញា  រសីុំណួរ ត្ថសុ (េឝសុី ជត្ៃសុ បណាឋ ជៃទុំងឡាយ២នាក្)់ត្នាះ  
អនាេបិណឍិ ត្ក្ៃ  គឺត្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្ ៃ បុចឆថិបុត្ោឝ   មៃិធាវ បេូ់លសួរត្ ើយ  សតាទ រ ុំ  
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ៃូវលពះសាសាឋ   េិវសុំ  ក្បុងនេង  ឯក្ុំ ឯវ  មយួត្សាះត្ឡើយ។ កិ្រ បាៃឮថា ត្សា (អនាេបិណឍិ ត្កា 
រតី្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ថថាគត្តា ។ល។ កិ្លត្មយរ ឥថិ 
ថា...ដូត្ចបះ  ៃ បុចឆថិ ត្េើបមៃិសួរ  បញ្ា ុំ ៃូវសុំណួរ  សថទរ ិ អធិមថថសិត្ៃត្ ៃ 
ត្លោះត្សចក្ឋីលសោញ់មាៃលបមាណនលក្ម្លង ក្បុងលពះសាសាឋ ; ថថាគត្តា រលីពះថថាគថ  
ពុេនសុខុមាត្ោ ជាពុេនសុខុមាល ខថថយិសុខុមាត្ោ  ជាខថថិយសុខុមាល ត្េត្សត្នាថ  
កាលលេងស់ម្មឋង ធមយុំ ៃូវធម ៌មយាុំ ដល់អញ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះចិនាឋ ) ព ុបកាត្ោ ត្ម គ បថិ
ឥថិ ថា រគី បថី មាៃឧបការ:ត្លចើៃ ដល់ថថាគថ ដូត្ចបះ កិ្លត្មយរ គបផលីុំបាក្។ បៃ 
ចុំម្ណក្ឯ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ថសយឹ (អនាេបិណឍិ ត្ក្ នាកាលអនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី)ត្នាះ ៃិសិៃបមត្ថថ 
ឯវ លោៃម់្ថអងគុយត្ ើយភាវ ម ក្ត្េសិ ឯវ សម្មឋងត្ ើយម្មៃពិថ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឯក្ុំ 
១ អយុំ ។ល។ រក្ខថិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; ត្សដឌី រតី្សដឌី អយុំ ត្ៃះ រក្ខថិ ម្ថងបត្លមើ មុំ ៃូវថថាគថ 
អរក្ខថិពឝដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីម្ដលបុគគលមៃិគបផបីត្លមើ;   ិ ម្មៃពិថ អ ុំ រថីថាគថ ឆិៃធតិាឝ  កាថត់្ ើយ 
សីសុំ ៃូវសីស: អលងកថបផដិយថថុំ ម្ដលលបដ្ឋបត់្ ើយៃិងតាក្ម់្ថងត្ ើយ  អថថត្នា របស់ខវួៃ 
ឧបាត្ដតាឝ  ញុុំងត្គឱរត្ឆកៀលត្ ើយ អក្ខៃិី ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយ ឧពឝត្ថថតាឝ  ពុះត្ ើយ  េយមុំសុំ 
ៃូវសាចគឺ់ត្បះដូង បរចិចជិតាឝ  បរចិ្ឆច គត្ ើយ បុថថទរ ុំ ៃូវបុលថៃិងភរយិា បាណសមុំ 
ម្ដលខវួៃលសោញ់ត្សយើត្ដ្ឋយជីវថិ បូត្រត្នាថ  កាលបុំត្ពញ បារមតិ្យា ៃូវបារមទីុំងឡាយ 
អសត្ងខយាៃិ អស់អសត្ងខយរទុំងឡាយ ចតាថ រ ិ ៤ ក្បផសថស សាធិកាៃិ 
ម្ដលនលក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សៃនៃក្បផ បូត្រសឹ (ញុុំងបារមទីុំងឡាយ)ឱរត្ពញត្ ើយ បត្រសុំ (សតាថ ៃុំ) 
ធមយត្េសៃថទុំ ឯវ ត្ដើមផកិី្រយិាសម្មឋងៃូវធម ៌ (ដល់សថឝទុំងឡាយ)ដនេ ម្មៃពិថ; ឯត្សា (ត្សដឌ ី
រតី្សដឌី)ៃុះ រក្ខថិ ម្ថងបត្លមើ មុំ ៃូវថថាគថ អរក្ខថិពឝដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីម្ដលត្គមៃិគបផបីត្លមើ។ 
           ថទ ក្បុងលោត្នាះ មៃុសសត្កាដិត្យា រតី្កាដិនៃមៃុសសទុំងឡាយ សថថ ៧ត្កាដិ វសៃថ ិ
ត្ៅត្ ើយ សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី។ ត្ថសុ (មៃុត្សសសុ បណាឋ មៃុសសទុំងឡាយ)ត្នាះ មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ  បញ្ច ត្កាដិមតាថ  មាៃត្កាដិ៥ជាលបមាណ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ  ធមយក្េុំ 
ៃូវធមយក្ថា សថទុ នៃលពះសាសាឋ   អរយិសាវកា ជាតា ជាអរយិសាវក័្;  (មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ) ត្េឝត្កាដិមតាថ  មាៃត្កាដិ២ជាលបមាណ បុេុជជនា (ជាតា) ជាបុេុជជៃ។ កិ្ច្ឆច ៃិ 
រកិី្ចចទុំងឡាយ ត្េឝ ឯវ ២យ៉ាងម្មៃពិថ ត្ថសុ (មៃុត្សសសុ បណាឋ មៃុសសទុំងឡាយ)ត្នាះ 
អរយិសាវកាៃុំ របស់អរយិសាវក័្ទុំងឡាយ អត្ សុុំ បាៃមាៃត្ ើយ; បុត្រភថថុំ 
ក្បុងកាលមុៃត្ពលនៃភថថ (អរយិសាវកា រអីរយិសាវក័្ទុំងឡាយ)  ត្េៃថិ ម្ថងលបត្គៃ  ទៃុំ 
ៃូវទៃ; បច្ឆឆ ភថថុំ ក្បុងកាលខាងត្លកាយនៃភថថ (អរយិសាវកា រអីរយិសាវក័្ទុំងឡាយ) 
គៃនមាោេិ តាទ  (មាៃវថទុ)មាៃត្លគឿងលក្អូបៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើមក្បុងនដ ោហាត្បតាឝ  
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ញុុំងត្គឱរកាៃយ់ក្ត្ ើយ វថទត្ភសជជបាៃកាេឹ (ៃូវវថទុ)មាៃសមភថៃិ់ងត្ភសជជ:ៃិងេឹក្បាៃ:ជាត្ដើម 
គចឆៃថ ិម្ថងត្ៅ ធមយសសវៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់កិ្រយិាសាឋ បៃូ់វធម។៌ អេ លោត្នាះ ឯក្េិវសុំ 
ក្បុងនេងមយួ មហាបាត្ោ រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាបាល េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អរយិសាវត្ក្ 
ៃូវអរយិសាវក័្ទុំងឡាយ គៃនមាោេិ ត្ថទ (មាៃវថទុ)មាៃត្លគឿងលក្អូប 
ៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើមក្បុងនដ គចឆត្ៃថ ក្ុំពុងត្ៅ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ អយុំ មហាជត្នា 
កុ្  ឹគចឆថិឥថិ ថា រមីហាជៃត្ៃះ ក្ុំពុងត្ៅ ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ សុតាឝ  ឮត្ ើយ ធមយសសវនាយ ឥថិ 
ថា(រមីហាជៃត្ៃះក្ុំពុងត្ៅ កាៃវ់ថថ) ត្ដើមផកិី្រយិាសាឋ បៃូ់វធម ៌ ដូត្ចបះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ បិ 
គមសិាម ិ ឥថិ ថាឯរខីញុ ុំៃឹងត្ៅម្ដរ ដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ 
ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិសីេិ អងគុយត្ ើយ បរសិបរយិត្ៃថ ក្បុងេីបុំផុថជុុំវញិត្ដ្ឋយបរស័ិេ។ ពុទន  ច នាម  
ធមយតា រលីពះពុេនទុំងឡាយ  ត្េត្សនាថ   កាលសម្មឋង  ធមយុំ  ៃូវធម ៌ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ 
ឧបៃិសសយុំ ៃូវឧបៃិសសយ័ សរណសីលបផពឝជាជ េីៃុំ (នៃគុណជាថទុំងឡាយ)  មាៃសរណ: 
ៃិងសីលៃិងបពឝជាជ ជាត្ដើម  ត្េត្សៃថិ  ត្េើបលេងស់ម្មឋង  ធមយុំ  ៃូវធម ៌ អជាសយវត្សៃ 
ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃអធាលស័យ; ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ ថុំេិវសុំ ក្បុងនេងត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
ថសស (មហាបាលសស) ឧបៃិសសយុំ ឱត្ោត្ក្តាឝ  ធមយុំ ត្េត្សត្នាថ  
កាលលេងរ់មលឹត្មើលៃូវឧបៃិសសយ័ (នៃកុ្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាបាល)ត្នាះ ត្ ើយសម្មឋង ៃូវធម ៌
ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ អៃុបុពឝកី្េុំ ៃូវអៃុបុពឝីក្ថា។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) ត្សយរេីេុំ (ឥថិ 
ថា...ដូត្ចបះ); (សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ អៃុបុពឝកី្េុំ ៃូវអៃុបុពឝីក្ថា) ត្សយរេីេុំ 
ដូចត្មឋចខវះ? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) ទៃក្េុំ ។ល។ បកាសិ (ឥថិ ថា…ដូត្ចបះ); (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) 
បកាត្សសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ទៃក្េុំ ៃូវទៃក្ថា សីលក្េុំ ៃូវសីលក្ថា សគគក្េុំ ៃូវសគគក្ថា 
អាេីៃវ ុំ ៃូវត្ទស កាមាៃុំ នៃកាមទុំងឡាយ ឱការ ុំ ដអ៏ាលក្ក្ ់សងកិត្លសុំ ដត៏្ៅ យង អាៃិសុំសុំ 
ៃូវអាៃិសងស ត្ៃក្ខត្មយ ក្បុងការត្ចញច្ឆក្កាម។ មហាបាត្ោ រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាបាល សុតាឝ  
សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (អៃុបុពឝកី្េុំ ៃូវអៃុបុពឝីក្ថា)ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ បរត្ោក្ុំ ។ល។ បពឝជិសាម ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ; បុថថធីថត្ោ វា រកូី្ៃលបុសៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយក្ឋី  ត្ភាោ វា រលីេពរទុំងឡាយក្ឋី  ៃ 
អៃុគចឆៃថិ រម្មងមៃិត្ៅតាម  (បុគគលុំ ៃូវបុគគល)  គចឆៃថុំ កាលត្ៅ បរត្ោក្ុំ កាៃប់រត្ោក្; សររី ុំ 
អបិ សូមផរីសីររី: ៃ គចឆថិ ក្ម៏ៃិត្ៅ សេនឹ ជាមយួ អថថនា ៃឹងខវួៃម្ដរ; កឹ្ (បត្យាជៃុំ 
រលីបត្យាជៃ)៍អឝី ឃោវត្សៃ ត្ដ្ឋយការលគបល់គងៃូវផធះ ត្ម របស់អញ; (អ ុំ រអីញ) បពឝជិសាម ិ
ៃឹងបសួ។  ត្េសនាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃត្េសនា ត្សា (មហាបាត្ោ 
រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាបាល)ត្នាះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  យាចិ 
េូលសូមត្ ើយ បពឝជជុំ ៃូវបពឝជាជ ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ 
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ៃុំ ៃូវោថ ់ ៃថទ ិ ។ល។ ញថិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; ញថិ រញីថិ ត្កាចិ ណាមាប ក្ ់ ត្ថ នៃអបក្ 
អាបុចឆថិពឝយុថថត្កា ម្ដលគរួគឺអបក្គបផតី្ោលោ ៃថទិ មៃិមាៃ (កឹ្ ត្េឬ)? (មហាបាត្ោ 
រមីហាបាល) (អា  េូលត្ ើយ) ក្ៃិដឌភាតា ។ល។ ភត្ៃថ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ក្ៃិដឌភាតា របីាូៃលបុស ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ អថទ ិ មាៃ។ (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ថុំ (ក្ៃិដឌភាថរ ុំ) អាបុច្ឆឆ   ិ ឥថិ ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ 
(រអីបក្) ចូរោ (ៃូវបាូៃលបុស)ត្នាះចុះ ដូត្ចបះ។ ត្សា (មហាបាត្ោ រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាបាល)ត្នាះ 
សមផដិចឆតិាឝ  េេលួលពមត្ ើយ សាធុ ឥថិ ថាសាធុ ដូត្ចបះ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំោត្ ើយ សតាទ រ ុំ 
ៃូវលពះសាសាឋ  គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ បត្កាក សាត្បតាឝ  ញុុំងត្គឱរត្ៅមក្ត្ ើយ ក្ៃិដឌុំ ៃូវបាូៃលបុស 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) តាថ ។ល។ ៃុំ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; តាថ មាប លបាូៃលបុស ធៃុំ រលីេពរ 
សវញិ្ញដ ណកាវញិ្ញដ ណក្ុំ មាៃវញិ្ញដ ណៃិងមៃិមាៃវញិ្ញដ ណ យុំ កិ្ញ្ច ិ ណាៃីមយួ អថទ ិ មាៃ កុ្ត្ល 
ក្បុងលថកូ្ល ឥមសយឹ ត្ៃះ; ថុំ (ធៃុំ រលីេពរ)ត្នាះ សពឝុំ ទុំងអស់ ថវ ភាត្ោ (ត្ហាថុ) ចូរជាភារ: 
របស់ឯងចុះ; (ថឝុំ រឯីង) បដិបជាជ   ិចូរលគបល់គង ៃុំ (ធៃុំ ៃូវលេពរ)ត្នាះចុះ។ (ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  របីាូៃលបុស) 
(បុចឆិ សួរត្ ើយ) ថុត្មា បៃ កឹ្ សាម ិ ឥថិ ថា បពិលថបងលបុស ចុះរបីង (ៃឹងត្ធឝើ) ៃូវអឝីដូត្ចបះ? 
(មហាបាត្ោ រមីហាបាល) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ សថទុ សៃថតិ្ក្ បពឝជិសាម ិ ឥថិ 
ថារខីញុ ុំៃឹងបសួ ក្បុងសមាប ក្ ់របស់លពះសាសាឋ ដូត្ចបះ។ (ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  របីាូៃលបុស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) កឹ្ 
។ល។ ឯវមក្ថទ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; ភាថិក្ បពិលថបងលបុស (ថឝុំ របីង) ក្ត្េសិ ត្ោល កឹ្ ៃូវអឝ;ី ថឝុំ 
របីង ត្ម គឺខញុ ុំ មាថរ ិ នាកាលមាតា មតាយ សាវ បត់្ ើយ (លត្ទន  បាៃត្ ើយ) មាតា វយិ 
ដូចជាមាតា; (ថឝុំ របីង ត្ម គឺខញុ ុំ) បិថរ ិនាកាលបិតា មត្ថ សាវ បត់្ ើយ លត្ទន  បាៃត្ ើយ បិតា វយិ 
ដូចជាបិតា; មហាវភិត្វា រលីេពរដត៏្លចើៃ ត្គត្  ក្បុងផធះ (អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ) ត្វា គឺបង 
ត្គ ុំ អជាវសត្ៃថ  ិ ឯវ កាលត្ៅលគបល់គង ៃូវផធះម្មៃពិថ សកាក  អាច កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ បុញ្ញដ ៃិ 
ៃូវបុណរទុំងឡាយ; (ថុត្មា របីង) មា ឯវ ុំ អក្ថទ កុ្ុំបាៃត្ធឝើ យ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ។ (មហាបាត្ោ 
រមីហាបាល) (អា  ត្ោលត្ ើយ) តាថ ។ល។ តាថ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, តាថ មាប លបាូៃ ធមយត្េសនា 
រធីមត៌្េសនា សថទុ នៃលពះសាសាឋ  មយា គឺខញុ ុំ សុតា សាឋ បត់្ ើយ,   ិ ក្ ៏
អាេិមជឈបរសិាៃក្លាណធត្មាយ  រធីមម៌ាៃលមាបេត្ដើម ៃិងបេក្ណាឋ ល ៃិងបេខាងចុង សតាទ ោ 
គឺលពះសាសាឋ  អាត្ោត្បតាឝ  លេងត់្លើក្ត្ឡើងត្ ើយ ថិលក្ខណុំ  កាៃន់លថលក្ខណ៍ សណា សុខុមុំ 
ដល៏ាិថសុខុម ត្េសិត្តា លេងស់ម្មឋង, ត្សា (ធត្មាយ  រធីម)៌ត្នាះ (មយា គឺខញុ ុំ) វសត្ៃថៃ កាលត្ៅ 
អោរមត្ជឈ ក្បុងក្ណាឋ លនៃផធះ ៃ សកាក  មៃិអាច បូត្រថុុំ ត្ដើមផបីុំត្ពញបាៃ, តាថ មាប លបាូៃ (អ ុំ 
រខីញុ ុំ) បពឝជិសាម ិៃឹងបសួ។ (ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  របីាូៃលបុស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ភាថិក្ ។ល។ បពឝជិសសេ 
ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, ភាថិក្ បពិលថបង អបិច មា៉ងត្េៀថ (ថុត្មា របីង) ថរណុា អថទ តាវ 
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ជាមៃុសសក្ត្មាវ ះត្ៅត្ឡើយ, (ថុត្មា របីង) បពឝជិសសេ ៃឹងបសួ ម លវក្កាត្ល 
ក្បុងកាលនៃខវួៃជាមៃុសសច្ឆស់។ (មហាបាត្ោ រមីហាបាល) (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) តាថ ។ល។ 
បូត្រសាម ិឥថិ ថា...ដូត្ចបះ (អា  ត្ោលម្េមត្ ើយ) ជោជជជរតិា ។ល។ តាថ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, 
តាថ មាប លបាូៃ  ិ ម្មៃពិថ ម លវក្សស អថថត្នា  ថទបាទ អបិ សូមផ ី រនីដៃិងត្ជើងទុំងឡាយ 
នៃខវួៃ របស់មៃុសសច្ឆស់ អៃសសវា ត្ហាៃថ ិ ជាអវយវៈមៃិសាឋ បប់ង្គគ ប,់ ៃ វថថៃថ ិ
រម្មងមៃិលបលពឹថថត្ៅ វត្ស ក្បុងអុំណាច(នៃខវួៃ), កិ្មងគុំ បៃ ៃឹងត្ោលត្ៅេឝី ញថកា 
រញីថិទុំងឡាយ (វថថសិសៃថិ ៃឹងលបលពឹថថត្ៅ វត្ស ក្បុងអុំណាចនៃខវួៃ), អ ុំ រខីញុ ុំ ត្សា ត្នាះ ៃ 
ក្ត្ោម ិ មៃិត្ធឝើតាម វចៃុំ ៃូវោក្រ ថវ របស់ឯងត្េ, (អ ុំ រខីញុ ុំ) បូត្រសាម ិ ៃឹងបុំត្ពញ 
សមណបផដិបថថឹ ៃូវការបដិបថថិនៃសមណៈ,  ថទបាទ រនីដៃិងត្ជើងទុំងឡាយ យសស (បុគគលសស 
នៃបុគគល)ណា អៃសសវា ជោជជជរតិា ត្ហាៃថិ ជាអវយវៈមៃិសាឋ បប់ង្គគ ប ់ ម្ដលជោរបួរថឹត្ ើយ, 
ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ វ ិថតាទ ត្មា មាៃក្មាវ ុំងគឺជោក្មាច ថប់ងត់្ ើយ ចរសិសថិ ៃឹងលបលពឹថថ 
ធមយុំ ៃូវធម ៌ ក្េុំ ដូចត្មឋច? តាថ មាប លបាូៃ អ ុំ រខីញុ ុំ បពឝជិសាម ិ ឯវ ៃឹងបសួម្មៃពិថ។ 
(មហាបាត្ោ រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាបាល) ថសស (ក្ៃិដឌសស កាលបាូៃលបុស)ត្នាះ វរិវៃថសស ឯវ 
ក្ុំពុងយុំខសកឹ្ខសួលម្មៃពិថ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សថទុ នៃលពះសាសាឋ  យាចិតាឝ  
េូលសូមត្ ើយ បពឝជជុំ ៃូវបពឝជាជ  លេនបផពឝជជូបសមផត្ទ មាៃបពឝជាជ  ៃិងឧបសមផទបាៃត្ ើយ 
វសិតាឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ អាចរយុិបជាយាៃុំ នៃអាច្ឆររ ៃិងឧបជាយទ៍ុំងឡាយ 
វសាៃិ អស់ឆ្ប ុំទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ វថុទវត្សា មាៃវសាត្ៅត្ ើយ បវាត្រតាឝ  បវារណាត្ ើយ 
ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ បុចឆ ិ
េូលសួរត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ ធុោៃិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, 
              ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ធុោៃិ រធុីរៈទុំងឡាយ (អថទ ិមាៃ) ក្ថិ ប៉ុនាយ ៃ សាសត្ៃ 
ក្បុងសាសនា ឥមសយឹ ត្ៃះ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) គៃទធុរ ុំ ។ល។ ភកិ្ខុ ឥថិ 
ថា...ដូត្ចបះ, ភកិ្ខុ មាប លភកិ្ខុ ធុោៃិ រធុីរៈទុំងឡាយ ត្េឝ ឯវ ២ប៉ុត្ណាត ះ ឥថិ ដូត្ចបះ គៃទធុរ ុំ 
គឺគៃទធុរៈ១ វបិសសនាធុរ ុំ គឺវបិសសនាធុរៈ១ (សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា ឥមសយឹ ត្ៃះ អថទិ មាៃ)។ 
(មហាបាត្ោ រភីកិ្ខុនាមមហាបាល) (បុចឆិ េូលសួរត្ ើយ) ក្ថមុំ ។ល។ វបិសសនាធុរ ុំ ឥថិ 
ថា...ដូត្ចបះ, ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ បៃ ចុះ គៃទធុរ ុំ រគីៃទធុរៈ ក្ថមុំ ដូចត្មឋច? វបិសសនាធុរ ុំ 
រវីបិសសនាធុរៈ ក្ថមុំ ដូចត្មឋច? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) អថថត្នា ។ល។ 
នាម ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, ឥេុំ (ធុរ ុំ រធុីរៈ)ត្ៃះ អថថត្នា បញ្ញដ ៃុរតូ្បៃ ឯក្ុំ (ៃិកាយុំ) វា ត្េឝ វា ៃិកាត្យ 
សក្លុំ វា បៃ ត្ថបិដក្ុំ ពុេនវចៃុំ ឧគគណាិ តាឝ  ថសស (ពុេនវចៃសស) ធារណុំ  ក្េៃុំ វាចៃុំ ឥថិ 
ត្ យ្ ះថា រកិី្រយិា ត្រៀៃយក្ (ៃូវៃិកាយ)១ឬ ឬថា ៃូវៃិកាយទុំងឡាយ២ ពុុំត្នាះត្សាថ 
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ៃូវលពះពុេនវចៃៈគឺលពះនលថបិដក្ ទុំងអស់ តាមសមគួរដល់បញ្ញដ  របស់ខវួៃ ត្ ើយលេលេង ់សម្មឋង 
បត្លងៀៃ (ៃូវពុេនវចៃៈ)ត្នាះ គៃទធុរ ុំ នាម ត្ យ្ ះថា គៃទធុរៈ, បៃ ចុំម្ណក្ឯ ឥេុំ (ធុរ ុំ រធុីរៈ)ត្ៃះ 
សលវ ុក្វុថថតិ្នា បៃថត្សនាសនាភរិថសស អថថភាត្វ ខយវយុំ បដឌត្បតាឝ  សាថចចកិ្រយិាវត្សៃ 
វបិសសៃុំ វត្ឌណតាឝ  អរ ថថគគ ណុំ  ឥថិ ត្ យ្ ះថា រកិី្រយិាថមកល់ ៃូវការអស់ត្ៅ ៃិងការសូៃរត្ៅ 
ក្បុងអថថភាព ត្ ើយចត្លមើៃ ៃូវវបិសសនា ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃការត្ធឝើ 
ៃូវត្សចក្ឋីពាយាមលបលពឹថថត្ៅត្រឿយៗ (នៃភកិ្ខុ)អបក្មាៃកិ្រយិា លបលពឹថថលសាល 
ម្ដលត្លថក្អរក្បុងត្សនាសៃៈដស៏ាង ថ ់ ត្ ើយកាៃយ់ក្ៃូវអរ ថថ វបិសសនាធុរ ុំ នាម ត្ យ្ ះថា 
វបិសសនាធុរៈ។ (មហាបាត្ោ រភីកិ្ខុត្ យ្ ះមហាបាល) (អា  េូលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ ក្ត្េេ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ, 
           ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ បពឝជិត្តា បសួត្ ើយ ម លវក្កាត្ល 
ក្បុងកាលនៃខវួៃជាមៃុសសច្ឆស់ ៃ សក្ខសិាម ិ ៃឹងមៃិអាច បូត្រថុុំ ត្ដើមផបីុំត្ពញ គៃទធុរ ុំ 
ៃូវគៃទធុរៈបាៃត្េ, បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ (អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ) បូត្រសាម ិ ៃឹងបុំត្ពញ វបិសសនាធុរ ុំ 
ៃូវវបិសសនាធុរៈ, (ថុត្មា រលីពះអងគ) ក្ត្េេ សូមលេងស់ម្មឋង ក្មយដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវក្មយដ្ឋឌ ៃ ត្ម 
ដល់ខញុ ុំលពះអងគ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ក្មយដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវក្មយដ្ឋឌ ៃ យាវ រ ូថ អរ តាថ  ដល់អរ ថថ អសស (មហាបាលសស 
ដល់ភកិ្ខុនាមមហាបាល)អងគត្នាះ។ ត្សា( មហាបាត្ោ រភីកិ្ខុនាមមហាបាល)អងគត្នាះ សតាទ រ ុំ 
វៃធិតាឝ  អថថនា ស ោមតិ្នា ភកិ្ខូ បរតិ្យសត្នាថ  កាលថាឝ យបងគុំោ ៃូវលពះសាសាឋ  ត្ ើយម្សឝងរក្ 
ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ អបក្ត្ៅមយួអត្ៃវើ ត្ដ្ឋយខវួៃ លភតិាឝ  បាៃត្ ើយ សដឌភីកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុ
៦០អងគទុំងឡាយ ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញត្ៅត្ ើយ សេនឹ ជាមយួ ត្ថ ិ (ភកិ្ខូ  ិៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ 
គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វសីត្យាជៃសថមគគុំ កាៃផ់វូវមាៃរយនៃត្យាជៃ២៍០ បតាឝ  ដល់ត្ ើយ បចចៃថោមុំ 
ៃូវបចចៃថលោម ឯក្ុំ ១ ម ៃថុំ ដធ៏ុំ សបរវិាត្ោ លពមទុំងភកិ្ខុជាបរវិារ បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ ថថទ 
ក្បុងបចចៃថលោមត្នាះ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ។ 
            មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ វថថសមផត្ៃប ភកិ្ខូ េិសាឝ  វ លោៃម់្ថត្ឃើញត្ ើយភាវ ម 
ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ មាៃវថថដល់លពមត្ ើយ បសៃបចិតាថ  មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ បញ្ញដ ត្បតាឝ  
លកាលត្ ើយ អាសនាៃិ ៃូវអាសៃៈទុំងឡាយ ៃិសីទត្បតាឝ  ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ ឱរគងត់្ ើយ 
បរវិសិិតាឝ  អង្គគ សត្ ើយ អាហាត្រៃ ត្ដ្ឋយអាហារ បណីត្ថៃ ដល៏បណីថ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ភត្ៃថ 
កុ្  ឹ អយា គចឆៃថ ិ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ 
ៃិមៃថត្ៅ ក្បុងេីណាដូត្ចបះ, (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) យថាផ្កសុក្ដ្ឋឌ ៃុំ ឧបាសកា ឥថិ 
ថាមាប លឧបាសក្ ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ (រអីាតាយ ទុំងឡាយ ត្ៅ) កាៃេី់សមគរួ 
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ដល់ការរកី្ោយដូត្ចបះ វុត្ថថ គឺភកិ្ខុទុំងឡាយត្ោលត្ ើយ បណឍិ ថមៃុសា 
រមីៃុសសជាបណឍិ ថទុំងឡាយ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ វសាវាសុំ ។ល។ ភេនាថ  ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ អា ុំសុ 
ត្ោលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ គត្ណា យាម ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, ភេនាថ  រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ 
បរតិ្យសៃថិ ម្សឝងរក្ ត្សនាសៃុំ ៃូវត្សនាសៃៈ វសាវាសុំ ជាេីគងច់្ឆុំវសា, ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ សត្ច លបសិៃត្បើ អយា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ វត្សយរុុំ 
គបផគីងត់្ៅ ឥធ ក្បុងេីត្ៃះ ត្ថមាសុំ អស់ម្ខបី ឥមុំ ត្ៃះ, មយុំ រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ សរត្ណសុ 
បថិដ្ឋឌ យ សីោៃិ គត្ណា យាម គបផតីាុំងត្ៅ ក្បុងសរណៈទុំងឡាយ ត្ ើយរក្ា 
ៃូវសីលទុំងឡាយ។ អបិ ឯ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) មយុំ ។ល។ 
ក្រសិាម ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ អធិវាត្សសុុំ េេួលលពមត្ ើយ, មយុំ រអីាតាយ អញទុំងឡាយ ៃិសាយ 
អាលស័យ កុ្ោៃិ ៃូវលថកូ្លទុំងឡាយ ឥមាៃិ ត្ៃះ ក្រសិាម ៃឹងត្ធឝើ ភវៃិសសរណុំ  
ៃូវការរោស់ខវួៃត្ចញច្ឆក្ភព។ មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ គត្ តាឝ  េេលួយក្ត្ ើយ បដិញ្ដ ុំ 
ៃូវការសៃា ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ នៃភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ បដិជគគតិាឝ  សមាា ថត្ ើយ វហិារ ុំ ៃូវវថថ 
សមាត្េតាឝ  ច្ឆថម់្ចងត្ ើយ រថថដិ្ឋឌ ៃេិវាឋានាៃិ ៃូវេីជាេីត្ៅក្បុងត្ពលយប ់
ៃិងេីជាេីត្ៅក្បុងត្ពលនេង អេុំសុ បាៃលបត្គៃត្ ើយ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុេ.)ត្នាះ បវសិៃថិ 
ម្ថងចូលត្ៅ ោមុំ កាៃល់សកុ្ ថុំ ឯវ ត្នាះឯង បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ ៃិពេនុំ ជាបម់ៃិដ្ឋច។់ អេ 
លោត្នាះ ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ ឯត្កា មាប ក្ ់ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ ត្ៃ (ភកិ្ខូ 
ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ បវាត្រសិ បវារណាត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ ក្រសិាម ិ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ អផ្កសុក្ុំ បិ នាម ធមយតារជីមង ឺ ត្ហាថិ ម្ថងមាៃ ព ុៃបុំ (ថុមាា ក្ុំ) 
វសៃដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីជាេីត្ៅ (នៃត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ)ត្លចើៃអងគ, ថសយឹ (អផ្កសុត្ក្ នាកាលជមង)ឺ 
ត្នាះ ឧបផត្ៃប ត្ក្ើថត្ឡើង (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) ក្ត្េយាេ គបផលីបាប ់ មយាុំ 
ដល់ខញុ ុំក្រុណា, (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) ក្រសិាម ិៃឹងត្ធឝើ ត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំ។ 
            វសសូបនាយកិាេិវត្ស ក្បុងនេងជាេីបត្ង្គា ៃចូលត្ៅកាៃរ់ដូវត្ភវៀង ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ 
អាមត្ៃថតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ បុចឆិ សួរត្ ើយ អាវុត្សា ។ល។ 
វថិីនាត្មសសេ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ អាវុត្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុទុំងឡាយ (ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) ឥរយិាបត្េ  ិញុុំងឥរយិាបេទុំងឡាយ ក្ថី ិ ប៉នុាយ ៃ វថិីនាត្មសសេ 
ៃឹងឱរលបលពឹថថត្ៅ ត្ថមាសុំ អស់ម្ខ៣ ឥមុំ ត្ៃះ? (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) 
ចថូ  ិភត្ៃថ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ, ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ (មយុំ រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ) (ឥរយិាបត្េ  ិ
ញុុំងឥរយិាបេទុំងឡាយ) ចថូ  ិ ៤ (វថិីនាត្មសាម ៃឹងឱរលបលពឹថថត្ៅ ត្ថមាសុំ 
អស់លបជុុំនៃម្ខ៣ ឥមុំ ត្ៃះ)។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) កឹ្ ។ល។ ត្ហាថាវុត្សា ឥថិ 
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ថា...ដូត្ចបះ, អាវុត្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ បៃ ចុះ ឯថុំ (ក្មយុំ រកី្មយ)ត្ៃះ បដិរូបុំ សមគរួ កឹ្ ឬ? 
ៃៃុ ចុះម្លក្ង (ថុត្មា  ិ គឺត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) អបផមត្ថថ  ិភវថិពឝុំ គបផជីាអបក្មៃិលបមាេ,   ិ
ក្ ៏ មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ គត្ តាឝ  េេលួយក្ត្ ើយ ក្មយដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវក្មយដ្ឋឌ ៃ សៃថកិា អុំពីសមាប ក្ ់
ពុេនសស នៃលពះពុេន ធរមាៃសស កាលលេងធ់រមាៃត្ៅ អាគតា មក្ត្ ើយ, ពុទន  ច នាម 
ធមយតារលីពះពុេន ទុំងឡាយ សត្ឋៃ គឺអបក្លបមាេ ៃ សកាក  មៃិអាច អាោត្ធថុុំ ត្ដើមផញុីុំងលពះអងគ 
ឱរត្លបាសលបាណបាៃ,   ិ ក្ឯ៏ ឯត្ថ (ពុទន  រលីពះពុេនទុំងឡាយ)ៃុះ ក្លាណជាសត្យៃ 
គឺអបក្មាៃអធាលស័យលា អាោត្ធថោឝ  គបផញុីុំងលពះអងគ ឱរត្លបាសលបាណបាៃ, ចតាថ ត្ោ អបាយា 
ច នាម ធមយតា រអីបាយភូមទិុំងឡាយ៤ បមថថសស សក្ត្គ សេិសា (ត្ហាៃថិ) 
ជាេីលបាក្ដត្សយើដូចផធះនៃខវួៃ នៃបុគគលអបក្លបមាេ, អាវុត្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ (ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់េ.) អបផមតាថ  ត្ហាេ ចូរជាអបក្មៃិលបមាេចុះ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ 
សួរត្ ើយ) ថុត្មា បៃ ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ, ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ បៃ ចុះ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ 
(ឥរយិាបត្េ  ិ ញុុំងឥរយិាបេទុំងឡាយ ក្ថី  ិ ប៉ុនាយ ៃ វថិីនាត្មសសេ ៃឹងឱរលបលពឹថថត្ៅ 
ត្ថមាសុំ អស់ម្ខ៣ ឥមុំ ត្ៃះ)? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ អាវុត្សា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ, អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា ឥរយិាបត្េ  ិ ញុុំងឥរយិាបេទុំងឡាយ ថី  ិ ៣ វថិីនាត្មសាម ិ
ៃឹងឱរលបលពឹថថត្ៅ (ត្ថមាសុំ អស់ម្ខ៣ ឥមុំ ត្ៃះ), អាវតុ្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ (អ ុំ 
រខីញុ ុំក្រុណា) ៃ បសាត្រសាម ិ ៃឹងមៃិេត្លមថ បិដឌុំ ៃូវខបង។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ 
ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ។ល។ ត្ហាេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ, ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ សាធុ រលីបនព,(ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់) អបផមតាថ  ត្ហាេ សូមជាអបក្មៃិលបមាេចុះ។ 
              ត្េរសស កាលលពះត្េរៈ អត្នាក្កមៃថសស កាលមៃិទៃ់្ ៃចុះ ៃិេធុំ កាៃក់ារសិងលក្ ់
បឋមមាត្ស នាកាលម្ខដុំបូង អថិក្កត្ៃថ ក្ៃវងត្ៅត្ ើយ អក្ខិត្ោត្ោ រតី្ោគក្បុងម្ភបក្ ឧបផជជ ិ
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ។ អសសុធាោ រថីុំណក្ន់ៃេឹក្ម្ភបក្ទុំងឡាយ បគឃរៃថិ លសក្ចុ់ះ អក្ខ ី ិ
អុំពីម្ភបក្ទុំងឡាយ ឧេក្ធាោ វយិ រតី្លបៀបដូចធារនៃេឹក្ទុំងឡាយ (បគឃរនាថ  កាលលសក្ចុ់ះ) 
ឆិេធឃដត្តា អុំពីក្ាមធវុះ។ ត្សា (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) ត្នាះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ សមណធមយុំ 
ៃូវសមណធមស៌ពឝរថថឹ អស់ោលថីទុំងពងួ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ គពមុំ កាៃប់ៃធប ់ អរណុុគគមត្ៃ 
ក្បុងកាលជាេីរះត្ឡើងនៃលពះអាេិថរ ៃិសីេិ គងត់្ ើយ។ ភកិាខ ច្ឆរត្វោយ ក្បុងភកិាខ ច្ឆរត្វោ ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ត្េរសស នៃលពះត្េរៈ អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ 
ភកិាខ ច្ឆរត្វោ អយុំ (ត្វោ) ភត្ៃថ ឥថិ ថា បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (រតី្វោ) ត្ៃះ 
ជាភកិាខ ច្ឆរត្វោ ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិអាវុត្សា គណា េ បថថចីវរ ុំ 
ឥថិ ថា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរកាៃយ់ក្ ៃូវបាលថៃិងចីវរចុះ 
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ដូត្ចបះោហាត្បតាឝ  (ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ)ឱរកាៃយ់ក្ត្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ អថថត្នា 
របស់ខវួៃ ៃិក្ខម ិ ត្ចញត្ៅត្ ើយ។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អក្ខ ី
ៃូវលពះត្ៃលថទុំងឡាយ ថសស (ត្េរសស នៃលពះត្េរៈ) អងគត្នាះ បគឃរត្ៃថ កាលលសក្ចុ់ះ 
(ៃូវេឹក្ម្ភបក្ទុំងឡាយ) បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ កឹ្ ឯថុំ (ការណុំ ) ភត្ៃថ ឥថិ ថា 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (រតី្ ថុ) ត្ៃះ ដូចត្មឋច ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) អក្ខ ី ។ល។ វជិឈៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ វាតា 
រខីរល់ទុំងឡាយ វជិឈៃថិ ម្ថងត្បៀថត្បៀៃ អក្ខី ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយ ត្ម របស់ខញុ ុំក្រុណា។ (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) ៃៃុ។ល។ ក្ត្េយាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ៃៃុ ចុះម្លក្ង (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្វត្ជជៃបវារតិា អមាា  
ជាអបក្គឺត្ពេរ បវារណាត្ ើយ; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ក្ត្េយាម គបផលីបាប ់ថសស ដល់ោថ។់ 
(ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) សាធុ អាវុត្សា ឥថិ ថា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ រលីបនព 
ដូត្ចបះ។ ត្ថ(ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ក្េយសុឹ លបាបត់្ ើយ ត្វជជសស ដល់ត្ពេរ។ ត្សា (ត្វត្ជាជ  
រតី្ពេរ) ត្នាះ បចិតាឝ  សវត្ ើយ ត្ថលុំ ៃូវត្លបង ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ 
អាសិញ្ច ត្នាថ  កាលបៃថក្ ់ ត្ថលុំ ៃូវត្លបង នាសាយ តាមលចមុះ ៃិសិៃបត្កា វ ជាអបក្គងម់្មៃពិថ 
អាសិញ្ច ិតាឝ  បៃថក្ត់្ ើយ បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ អត្នាថ ោមុំ កាៃខ់ាងក្បុងនៃលសុក្។ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ 
េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អា  ត្ោលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ វជិឈថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ត្ថលុំ រតី្លបង មយា គឺខញុ ុំក្រុណា បចិតាឝ  សវត្ ើយ ត្បសិថុំ 
បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ; (ថុំត្ថលុំ រតី្លបង ត្នាះ) ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់ អាសិថថុំ បៃថក្ត់្ ើយ នាសាយ 
តាមលចមុះ (កឹ្ ឬ)? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អាម ឧបាសក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសក្ 
ពិថម្មៃដូត្ចបះ។ (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ឥទៃិ (អក្ខិត្ោគជាថុំ) កី្េិសុំ ឥថិ ថា 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (រតី្ោគក្បុងម្ភបក្) លបាក្ដដូចត្មឋច ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) រុជថិ ឯវ ឧបាសក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសក្ (រតី្ោគក្បុងម្ភបក្) ម្ថងត្បៀថត្បៀៃដម្ដល 
ដូត្ចបះ។ ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ មយា ។ល។ វូបសត្នាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ បុចឆិ សួរត្ ើយ 
ភត្ៃថ ។ល។ ៃិបជជតិាឝ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ថលុំ រតី្លបង ឯក្វាត្រៃ ឯវ វបូសមៃសមថទុំ 
អាចត្ដើមផកិី្រយិាចូលត្ៅរមាង ប ់ (ៃូវត្ោគ) ត្ដ្ឋយវារៈម្ថមឋងប៉ុត្ណាត ះ មយា គឺអញ ប ថិុំ 
បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ;ត្ោត្ោ រតី្ោគ ៃ វូបសត្នាថ  (ត្ហាថិ) ជាត្ោគមៃិចូលត្ៅសងប ់ កឹ្ ៃុ ត្ខា 
ត្លោះត្ ថុអឝី ប! ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ត្ថលុំ រតី្លបង) ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់ ៃិសីេិតាឝ  
អាសិថថុំ គងប់ៃថក្ ់ (កឹ្ ឬ ឧទ ុ ឬថា) (ត្ថលុំ រតី្លបង ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់) ៃិបជជតិាឝ   (អាសិថថុំ) 
សិង(បៃថក្ត់្ ើយ)? ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ;បុៃបផុៃុំ 
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បុចឆយិមាត្នា បិ សូមផ(ីគឺត្ពេរ) កាលសួរ ត្រឿយៗ ៃ ក្ត្េសិ មៃិលបាបត់្ ើយ។ ត្សា (ត្វត្ជាជ  
រតី្ពេរ) ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ វហិារ ុំ ។ល។ ឱត្ោត្ក្សាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) 
ត្ថៃ  ិ ភត្ៃថ គចឆេ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រតី្ោក្មាច ស់) ចូរៃិមៃថត្ៅចុះ ដូត្ចបះ 
វសិសត្ជជតាឝ  លះបងត់្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  
កាលរមលិត្មើល ត្េរសស វសៃដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវេីជាេីត្ៅ នៃលពះត្េរៈ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ 
ចងកមៃៃិសីេៃដ្ឋឌ ៃុំ ឯវ ៃូវេីជាេីចង្រងកម ៃិងេីជាេីអងគុយ ម្មៃពិថ អេិសាឝ  មៃិត្ឃើញត្ ើយ 
សយៃដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវេីជាេីត្ដក្បុចឆ ិសួរត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ ៃិបត្ៃប  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;(អ ុំ រអីញ) វហិារ ុំ 
គនាថឝ  ត្េរសស វសៃដ្ឋឌ ៃុំ ឱត្ោត្ក្សាម ិ ៃឹងត្ៅកាៃវ់ថថ ត្ ើយពិៃិថរត្មើល ៃូវេីជាេីត្ៅ 
នៃលពះត្េរៈ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ត្ថលុំ រតី្លបង) ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់ ៃិសិត្ៃប  ិ
គងត់្ ើយ អាសិថថុំ បៃថក្ត់្ ើយ (កឹ្ ឬ ឧទ ុ ឬថា) (ត្ថលុំ រតី្លបង ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់) ៃិបត្ៃប  ិ
សិងត្ ើយ (អាសិថថុំ បៃថក្ត់្ ើយ)? ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ថុណាី  អត្ហាសិ 
បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ។ (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) យាចិ អងឝរត្ ើយ បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ មា ។ល។ 
អាសិញ្ចេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) មា ឯវ ុំ អក្ថទ 
កុ្ុំបាៃត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ;សមណធត្មាយ  នាម ធមយតារសីមណធម ៌ (ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់) សរតី្រ 
នាកាលសររីៈ យាត្បត្ៃថ កាលរស់ត្ៅ សកាក  អាច កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើបាៃ; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) 
ៃិបជជតិាឝ  អាសិញ្ចេ សូមសិងបៃថក្ចុ់ះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) គច្ឆឆ វុត្សា 
មត្ៃថតាឝ  ជាៃិសាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវុត្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ (ថឝុំ រអីបក្) គចឆ ចូរត្ៅចុះ; (អ ុំ 
រអីាតាយ ) មត្ៃថតាឝ  ជាៃិសាម ិៃឹងលបឹក្ា ត្ ើយដឹង។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) ត្េរសស ។ល។ មត្ៃថយរ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; ច ចុះ ញថី រញីថិទុំងឡាយ ត្េរសស របស់លពះត្េរៈ ថថទ ៃ (អថទិ) ឯវ 
មៃិមាៃក្បុងេីត្នាះត្សាះ; សាត្ោ តិា រសីាចស់ាត្ោ ិតា (ត្េរសស នៃលពះត្េរៈ)ៃ(ថថទ) 
អថទិ(ឯវ) មៃិមាៃក្បុងេីត្នាះត្សាះ;(ត្សា ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ត្នាះ) មត្ៃថយរ គបផលីបឹក្ា សេនឹ ជាមយួ 
ត្ក្ៃ (បុគគត្លៃ ៃឹងបុគគល) ណា?(វសិជជនា រចីត្មវើយ) ក្រជកាត្យៃ ។ល។ បមជជសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;បៃ ក្ឯ៏ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) មត្ៃថត្នាថ  កាលលបឹក្ា សេនឹ ជាមយួ ក្រជកាត្យៃ 
ៃឹងក្រជកាយ ឱវេត្នាថ  កាលេូនាយ ៃ ភូថកាយុំ ៃូវភូថកាយ វត្េ  ិ ។ល។ ចក្ខូៃិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
អភាសិ បាៃត្ោលត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ ចក្ខូៃិ ។ល។ បមជជសិ (ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ); បាលិថ មាប លបាលិថៈ អាវុត្សា ដម៏ាៃអាយុ (ថឝុំ រអីបក្) វត្េ  ិតាវ ចូរត្ោលមក្ត្មើល៍; 
(ថឝុំ រអីបក្) ឱត្ោត្ក្សសសិ ៃឹងលក្ត្ឡក្ត្មើល អក្ខី ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយ កឹ្ ឬ ឧទ ុ ឬថា 
(ឱត្ោត្ក្សសសិ ៃឹងលក្ត្ឡក្ត្មើល) ពុេនសាសៃុំ ៃូវពុេនសាសនា;   ិ ក្ ៏ គណនា រកីារោប ់ ថវ 
អក្ខកិាណសស ៃូវកិ្រយិាខាឝ ក្ន់ៃម្ភបក្ របស់អបក្ សុំសារវត្ដឋ ក្បុងសងារវដឋ អៃមថគគសយឹ 



13 

 

មៃិមាៃេីបុំផុថខាងត្ដើមគឺបុគគលមៃិដឹងត្ ើយ ៃថទ ិ មៃិមាៃ;បៃ មា៉ងត្េៀថ ពុេនសតាៃិ 
ររីយនៃលពះពុេនទុំងឡាយ ពុេនស សាៃិ រោីៃន់ៃលពះពុេនទុំងឡាយ អត្ៃកាៃិ ត្លចើៃ អថីតាៃិ 
ក្ៃវងត្ៅត្ ើយ;ត្ថសុ(ពុត្េនសុ បណាឋ លពះពុេនទុំងឡាយ) អងគត្នាះ ឯក្ពុត្ទន  បិ 
សូមផរីលីពះពុេន១អងគ (បុគគត្លៃ គឺបុគគល) ៃ បរចិឆតិ្នាប  មៃិក្ុំណថត់្ ើយ;មាៃសុំ រចិីថថ ត្ថ គឺអបក្ 
ពេនុំ ចងត្ ើយ ឥទៃិ ឥមុំ អត្នាថ វសសុំ ថត្យា មាត្ស ៃ ៃិបជជសិាម ិឥថិ ថា ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
(រអីញ) ៃឹងមៃិត្ដក្ ក្បុងខាងក្បុងនៃវសា ត្ៃះ អស់ម្ខទុំងឡាយ៣ ដូត្ចបះ ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ 
ចក្ខូៃិ រមី្ភបក្ទុំងឡាយ ត្ថ របស់អបក្ ៃសសៃថុ វា ចូរវនិាសត្ៅក្ឋី ភជិជៃថុ វា ចូរម្បក្ធាវ យត្ៅក្ឋី; (ថឝុំ 
រអីបក្) ធាត្រ  ិ ចូរលេលេង ់ ពុេនសាសៃុំ ឯវ ៃូវលពះពុេនសាសនាម្ថប៉ុត្ណាត ះ មា ចក្ខូៃិ (ធាត្រ )ិ 
ចូរកុ្ុំលេលេង ់ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយត្ឡើយ; 
            ចក្ខូៃិ រមី្ភបក្ទុំងឡាយ មមាយតិាៃិ ម្ដលត្គលបកាៃត់្ ើយថាជារបស់ខវួៃ ហាយៃថុ 
ចូរសាបសូៃរត្ៅចុះ ត្សាតាៃិ រលីថត្ចៀក្ទុំងឡាយ (មមាយតិាៃិ 
ម្ដលត្គលបកាៃត់្ ើយថាជារបស់ខវួៃ) ហាយៃថុ ចូរសាបសូៃរត្ៅចុះ; ត្េត្ហា រោីងកាយ ថថា ឯវ 
ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ; ឥេុំ (អងគបផចចងគុំ រអីវយវៈថូច ៃិងអវយវៈធុំ) ត្ៃះ សពឝុំ បិ សូមផទីុំងពងួ 
ត្េ ៃិសសថិុំ ម្ដលអាលស័យត្ ើយក្បុងោងកាយ ហាយថុ ចូរសាបសូៃរត្ៅចុះ;បាលិថ 
មាប លបាលិថៈ ថឝុំ រអីបក្ បមជជសិ លបមាេ កឹ្ការណា ត្លោះត្ ថុអឝី? ចក្ខូៃិ រមី្ភបក្ទុំងឡាយ 
មមាយតិាៃិ ម្ដលត្គលបកាៃត់្ ើយថាជារបស់ខវួៃ ជីរៃថុ ចូរលោុំលោត្ៅចុះ; ត្សាតាៃិ 
រលីថត្ចៀក្ទុំងឡាយ (មមាយតិាៃិ ម្ដលត្គលបកាៃត់្ ើយថាជារបស់ខវួៃ)ជីរៃថុ 
ចូរលោុំលោត្ៅចុះ;កាត្យា រកីាយ ថថា ឯវត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ;ឥេុំ (អងគបផចចងគុំ រអីវយវៈថូច 
ៃិងអវយវៈធុំ) ត្ៃះ សពឝុំ បិ សូមផទីុំងពងួ កាយៃិសសថិុំ ម្ដលអាលស័យត្ ើយក្បុងកាយ ជីរថុ 
ចូរលោុំលោចុះ;បាលិថ មាប លបាលិថៈ ថឝុំ រអីបក្ បមជជសិ លបមាេ កឹ្ការណា ត្លោះត្ ថុអឝី? ចក្ខូៃិ 
រមី្ភបក្ទុំងឡាយ មមាយតិាៃិ ម្ដលត្គលបកាៃត់្ ើយ ភជិជៃថុ ចូរម្បក្ធាវ យត្ៅចុះ;ត្សាតាៃិ 
រលីថត្ចៀក្ទុំងឡាយ (មមាយតិាៃិ ម្ដលត្គលបកាៃ ់ ត្ ើយថាជារបស់ខវួៃ) ភជិជៃថុ 
ចូរម្បក្ធាវ យត្ៅចុះ;របូុំ ររូីបកាយ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ;ឥេុំ (អងគបផចចងគុំ រអីវយវៈថូច 
ៃិងអវយវៈធុំ) ត្ៃះ រូបៃិសសថិុំ ម្ដលអាលស័យត្ ើយក្បុងរូបកាយ ភជិជថុចូរម្បក្ធាវ យត្ៅចុះ; 
បាលិថ មាប លបាលិថ ថឝុំ រអីបក្ បមជជសិ លបមាេ កឹ្ការណា ត្លោះត្ ថុអឝី?  
                (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) េតាឝ  ឱរត្ ើយ ឱវាេុំ ៃូវឱវាេ អថថត្នា ដល់ខវួៃ ោថា  ិ
ត្ដ្ឋយោថាទុំងឡាយ ថី  ិ ៣ោថា ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ៃិសិៃបត្កា វ ជាអបក្អងគុយម្មៃពិថ ក្តាឝ  
ត្ធឝើត្ ើយ ៃថទុក្មយុំ ៃូវៃថទុក្មយ បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ ោមុំ កាៃល់សុក្ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ។ 
ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ បុចឆិ សួរត្ ើយ កឹ្ ភត្ៃថ ៃថទុក្មយុំ ក្ថុំ ឥថិ ថា 
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បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ រៃីថទុក្មយ (គឺត្ោក្មាច ស់) ត្ធឝើត្ ើយ ឬ ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) អាម ឧបាសក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសក្ ចត្លមើៃពរ ដូត្ចបះ។ (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) 
(បុចឆិ សួរត្ ើយ) កី្េិសុំ (អក្ខិត្ោគជាថុំ) ភត្ៃថ ឥថិ ថា បពិលថត្ោមាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (រតី្ោគក្បុងម្ភបក្) 
លបាក្ដដូចត្មឋច ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) រុជថិ ឯវ ឧបាសក្ ឥថិ 
ថាមាប លឧបាសក្ (រតី្ោគក្បុងម្ភបក្) ម្ថងត្បៀថត្បៀៃ ដម្ដល ដូត្ចបះ។ (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) (បុចឆ ិ
សួរត្ ើយ) ៃិសីេិតាឝ  ។ល។ ៃិបជជតិាឝ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ៃថទុក្មយុំ 
រៃីថទុក្មយ) ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់ ៃិសីេិតាឝ  គងត់្ ើយ ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ (កឹ្ ឬ ឧទ ុ ឬថា) (ៃថទុក្មយុំ 
រៃីថទុក្មយ ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់) ៃិបជជតិាឝ  សិងត្ ើយ (ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ)? ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ថុណាី  
អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ បុៃបផុៃុំ បុចឆតិ្តា បិ សូមផ(ីគឺត្ពេរ) សួរត្ ើយត្រឿយៗ ៃ 
ក្ត្េសិ មៃិត្ោលត្ ើយ កិ្ញ្ច ិ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ណាមយួ។ អេ លោត្នាះ ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ អា  
ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ) ត្នាះ ភត្ៃថ ។ល។ វកាខ ម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ ៃ ក្ត្ោេ មៃិត្ធឝើ (អតាថ ៃុំ ៃូវខវួៃ) សបាយុំ 
ឱរសបាយ;បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង អជជត្តា អុំពីនេងត្ៃះត្ៅ មា វេិថទ កុ្ុំត្ោលត្ឡើយអសុត្ក្ៃ ។ល។ 
បក្កុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អ ុំ បិឯរខីញុ ុំក្រុណា ៃ វកាខ ម ិ មៃិត្ោល មយា ។ល។ បក្កុំ ឥថិ ថាដដូត្ចបះ; 
ត្ថលុំ រតី្លបង ត្វត្ជជៃ គឺត្ពេរ អសុត្ក្ៃ នាម ត្ យ្ ះឯត្ណាះ បក្កុំ សវត្ ើយ ត្ម ដល់អាតាយ ; ត្ថលុំ 
រតី្លបង មយា គឺខញុ ុំ បក្កុំ សវត្ ើយ ត្វា ដល់ត្ោក្មាច ស់។ ត្សា (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) ត្នាះ ត្វត្ជជៃ 
បចចកាខ ត្តា គឺត្ពេរលះបងត់្ ើយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ត្វជជនាបិ 
។ល។ សមណ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឱវេិតាឝ  េូនាយ ៃត្ ើយ អតាថ ៃុំ ៃូវខវួៃ ោថាយ ត្ដ្ឋយោថា ឥមាយ 
ត្ៃះ បដិក្ខិត្តាថ  ។ល។ បមជជសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ សមណធមយុំ 
ៃូវសមណធម;៌(ថឝុំ រអីបក្) ត្វត្ជជៃ បិ បចចកាខ ត្តា អសិ ជាអបក្សូមផគឺីត្ពេរ លះបងត់្ ើយ;សមណ 
មាប លសមណៈ (ថឝុំ រអីបក្) មា វសិសជជ ិកុ្ុំលះបងត់្ឡើយ ឥរយិាបេុំ ៃូវឥរយិាបេ; 
               (ថឝុំ រអីបក្) ថិកិ្ច្ឆឆ យ ត្វត្ជជៃ បដិក្ខតិ្តាថ  វវិជជតិ្តា អសិ ជាអបក្គឺត្ពេរ លះបងត់្ ើយ 
ត្វៀរលសឡះត្ ើយ ច្ឆក្ការពាបាល; (ថឝុំ រអីបក្) មចចុោជសស ៃិយត្តា (អសិ) ជាអបក្ត្េៀង 
(ក្បុងសមាប ក្)់ នៃមចចុោជ;បាលិថ មាប លបាលិថៈ (ថឝុំ រអីបក្) បមជជសិ លបមាេ កឹ្ ត្លោះត្ ថុអឝី? អេ 
លោត្នាះ មជឈមិយាត្ម នាកាលមជឈមិយាម អថិក្កៃថមត្ថថ លោៃម់្ថក្ៃវងត្ៅត្ ើយ អក្ខៃិី ច ឯវ 
រទីុំងឡាយផង កិ្ត្លសា ច (ឯវ) រកិី្ត្លសទុំងឡាយផង អសស (ត្េរសស របស់លពះត្េរៈ) 
អងគត្នាះ បភជិជសុឹ ម្បក្ធាវ យត្ ើយ អបុពឝុំ មៃិមុៃ អចរមិុំ មៃិត្លកាយ។ ត្សា (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) 
ត្នាះ  សុក្ខវបិសសត្កា អរហា  ុតាឝ  ជាលពះអរ ៃថសុក្ខវបិសសក្ៈ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ គពមុំ 
កាៃប់ៃធប ់ ៃិសីេិ គងត់្ ើយ។ ភកិាខ ច្ឆរត្វោយ ក្បុងភកិាខ ច្ឆរត្វោ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ គនាថឝ  
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ត្ៅត្ ើយ អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ ភកិាខ ច្ឆរកាត្ោ ភត្ៃថ ឥថិ ថា បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ 
(រកីាល ត្ៃះ) ជាភកិាខ ច្ឆរកាល ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) កាត្ោ អាវុត្សា ឥថិ 
ថាមាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ រកីាល (ត្ៃះ) (ជាភកិាខ ច្ឆរកាល ឬ) ដូត្ចបះ? (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) 
(អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អាម ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ ពិថម្មៃ ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិគចឆេ ឥថិ ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរត្ៅចុះ ដូត្ចបះ។ (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) ថុត្មា បៃ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ចុះ 
រតី្ោក្មាច ស់ (មៃិៃិមៃថត្ៅ ត្េឬ) ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អក្ខីៃិ ។ល។ 
បរ ិនីាៃិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវុត្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ អក្ខៃិី រមី្ភបក្ទុំងឡាយ ត្ម 
នៃខញុ ុំក្រុណា បរ ិនីាៃិ ងងឹថជុុំវញិត្ ើយ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះឱត្ោត្ក្តាឝ  
លក្ត្ឡក្ត្មើលត្ ើយ អក្ខៃិី ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយ ថសស (ត្េរសស របស់លពះត្េរៈ) ត្នាះ 
អសសុបុណត ត្ៃតាថ   ុតាឝ  ជាអបក្មាៃម្ភបក្ត្ពញត្ ើយត្ដ្ឋយេឹក្ម្ភបក្ អសាត្សតាឝ  លួងត្ោមត្ ើយ 
ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ ភត្ៃថ ។ល។ បដិជគគសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ វថថបផដិវថថុំ ៃូវវថថថូច 
ៃិងវថថធុំ ក្ថថពឝយុថថក្ុំ ម្ដលគរួគឺបុគគលគបផតី្ធឝើ បវសឹិសុ ចូលត្ៅត្ ើយ ោមុំ កាៃល់សុក្;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) មា ចិៃថយថិទ កុ្ុំគិថត្ឡើយ;មយុំ 
រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ បដិជគគសិាម ៃឹងបត្លមើ ត្វា ៃូវត្ោក្មាច ស់។មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ 
អេិសាឝ  មៃិត្ឃើញត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ភត្ៃថ អមាា ក្ុំ អត្យា  កុ្  ឹ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ រតី្ោក្មាច ស់ នៃខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ (ត្ៅ) ក្បុងេីណា 
ដូត្ចបះ? សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ បវថថឹ ៃូវត្រឿងោ៉វ ថុំ ត្នាះ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ យាគុុំ ៃូវបបរ 
អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ បិណឍ បាថុំ ៃូវបិណឍ បាថ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ បវដឋមានា កាលបលមះៃត្ៃៀល ត្ោេិតាឝ  យុំត្ ើយ សមសាត្សតាឝ  លួងត្ោមត្ ើយ 
មយុំ ។ល។ ចិៃថយថិទ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បក្កមសុឹ ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ 
ដច៏ត្លមើៃ មយុំ រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ បដិជគគសិាម ៃឹងបត្លមើ ត្វា ៃូវត្ោក្មាច ស់; ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់ មា ចិៃថយថិទ កុ្ុំគិថត្ឡើយ។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីនេងត្នាះ (មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ) ត្បត្សៃថិ បញ្ជូ ៃត្ៅ យាគុភថថុំ ៃូវយាគូ ៃិងភថថ វហិារ ុំ ឯវ កាៃវ់ថថម្មៃពិថ 
ៃិពេនុំ ជាបជ់ាៃិចច។ ត្េត្ោ បិ ឯរលីពះត្េរៈ ឱវេថិ េូនាយ ៃ សដឌភីកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុ៦០ទុំងឡាយ ឥថត្រ 
ត្នាះ ៃិរៃថរ ុំ ជាៃិរៃថរ។៍ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ឋតាឝ  តាុំងត្ៅត្ ើយ ឱវាត្េ ក្បុងឱវាេ 
ថសស (ត្េរសស នៃលពះត្េរៈ) អងគត្នាះ បវារណាយ នាកាលនេងបវារណា ឧបក្កដ្ឋឌ យ 
ចូលត្ៅជិថត្ ើយ សត្ពឝ ឯវ ទុំងអស់ម្មៃពិថ បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ 
ស  លពម បដិសមមទិ  ិទុំងបដិសមមទិទុំងឡាយ; ច បៃ ក្ឯ៏ វុថទវសា មាៃវសាត្ៅត្ ើយ 
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សតាទ រ ុំ េដឌុកាមា  ុតាឝ  ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផ ី ោល់ៃូវលពះសាសាឋ  អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ ភត្ៃថ សតាទ រ ុំ េដឌុកាមា អមាា  ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ (រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ) 
ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផោីល់ ៃូវលពះសាសាឋ  ដូត្ចបះ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ 
ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ នៃភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ អ ុំ ។ល។ ត្បត្សសាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
អ ុំ រអីញ េុពឝត្ោ មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ; ច មា៉ងត្េៀថ អដវ ី រដីងនលព អមៃុសសបរគិគ តិា 
មាៃអមៃុសស ួងម្ ង ត្ ើយ អៃថោមត្គគ ក្បុងចត្នាវ ះនៃផវូវ អថទិ មាៃ;មយ ិនាកាលអញ គចឆត្ៃថ 
កាលត្ៅ សេន ឹ ជាមយួ ឯត្ថ  ិ (ភកិ្ខូ  ិ ៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្ៃះ សត្ពឝ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ទុំងអស់ កិ្លមសិសៃថិ ៃឹងលុំបាក្;ៃ សក្ខសិសៃថ ិ ៃឹងមៃិអាច លភថុិុំ ត្ដើមផបីាៃ ភកិ្ខុំ បិ 
សូមផៃូីវភកិាខ ; (អ ុំ រអីញ) ត្បត្សសាម ិៃឹងបញ្ជូ ៃត្ៅ  ឥត្ម (ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្ៃះ បុត្រថរ ុំ 
ឯវ មុៃម្មៃពិថ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) អា  ត្ោលត្ ើយ ត្ៃ (ភកិ្ខូ 
ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ អាវុត្សា ថុត្មា បុរត្តា គចឆេ ឥថិ ថា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុទុំងឡាយ 
រអីបក្ទុំងឡាយ ចូរត្ៅ ក្បុងកាលមុៃចុះ ដូត្ចបះ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) ថុត្មា 
បៃ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ចុះរតី្ោក្មាច ស់ ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ គចឆេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា េុពឝត្ោ មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ;ច 
មា៉ងត្េៀថ អដវ ី រដីងនលព អមៃុសសបរគិគ តិា មាៃអមៃុសស ួងម្ ងត្ ើយ អៃថោមត្គគ 
ក្បុងចត្នាវ ះនៃផវូវ អថទិ មាៃ;មយ ិ នាកាលខញុ ុំក្រុណា គចឆត្ៃថ កាលត្ៅ សេន ឹ ជាមយួ ថុត្មា  ិ
ៃឹងអបក្ទុំងឡាយ សត្ពឝ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) ទុំងអស់ កិ្លមសិសេ ៃឹងលុំបាក្; ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ គចឆេ ចូរត្ៅ បុរត្តា មុៃចុះ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) មា 
។ល។ គមសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) មា ឯវ ុំ 
ក្រថិទ កុ្ុំត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ; មយុំ រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ គមសិាម ៃឹងត្ៅ ថុត្មា  ិ សេន ឹ ឯវ 
ជាមយួៃឹងត្ោក្មាច ស់ម្មៃពិថ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) មា ។ល។ វៃធេ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ឧត្យាត្ជសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ ត្ថ (ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ; អាវុត្សា 
មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ ត្វា រអីបក្ទុំងឡាយ មា ឯវ ុំ រុចិថទ កុ្ុំត្ពញចិថថ យ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ; ឯវ ុំ 
(ការត្ណ នាកាលត្ ថុ) យ៉ាងត្ៃះ សត្ៃថ កាលមាៃ អផ្កសុក្ុំ រកីារមៃិសបាយចិថថ មយាុំ 
នៃខញុ ុំក្រុណា ភវសិសថិ ៃឹងមាៃ;ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  របីាូៃលបុស មយាុំ របស់ខញុ ុំក្រុណា ថុត្មា េិសាឝ  បុចឆសិសថិ 
ៃឹងត្ឃើញ ៃូវអបក្ ទុំងឡាយ ត្ ើយសួរ; អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) អាត្ោត្ចយាេ គបផលីបាប ់ មម ចក្ខូៃុំ បរ ិៃីភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃម្ភបក្ទុំងឡាយ 
របស់ខញុ ុំក្រុណា ជាអវយវៈងងឹថជុុំវញិត្ ើយ អសស ដល់ោថ;់ត្សា រោីថ ់ ប ណិិសសថិ 
ៃឹងបញ្ជូ ៃត្ៅ ក្ញ្ច ិ ឯវ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល) ណាមាប ក្ម់្មៃពិថ សៃថិក្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ មយាុំ 
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របស់ខញុ ុំក្រុណា; (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) អាគចឆសិាម ិៃឹងមក្ សេនឹ ជាមយួ ត្ថៃ (បុគគត្លៃ ៃឹងបុគគល) 
ត្នាះ; ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ វៃធេ ថាឝ យបងគុំ េសពលុំ ច ៃូវលពះេសពលផង អសីថិមហាត្េត្រ ច 
ៃូវលពះមហាត្េរ៨០ទុំងឡាយផង វចត្ៃៃ តាមោក្រ មម របស់ខញុ ុំក្រុណា។ ត្ថ (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ត្េរ ុំ ញុុំងលពះត្េរៈ ខមាត្បតាឝ  ឱរអថត់្ទសត្ ើយ បវសឹិសុ ចូលត្ៅត្ ើយ 
អត្នាថ ោមុំ កាៃខ់ាងក្បុងនៃលសុក្។ មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ ត្ថ (ភកិ្ខូ ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ត្នាះ ៃិសីទត្បតាឝ  ឲរគងត់្ ើយ េតាឝ  លបត្គៃត្ ើយ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ  (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) កឹ្។ល។ 
បញ្ញដ យថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ អយាៃុំគមនាកាត្ោ 
រអីាការៈគឺដុំត្ណើ រត្ៅ នៃត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ បញ្ញដ យថិ លបាក្ដ កឹ្ ដូចត្មឋច? (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អាម ។ល។ េដឌុកាមមាា  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ឧបាសកា 
មាប លឧបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ អាម ចត្លមើៃពរ (មយុំ រអីាតាយ ទុំងឡាយ) សតាទ រ ុំ 
េដឌុកាមា អមាា  ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផោីល់ ៃូវលពះសាសាឋ ។ ត្ថ (មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ) ត្នាះ 
យាចិតាឝ  សូមត្ ើយ បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ) គមៃចឆៃធុំ ឯវ 
ៃូវបុំណងនៃដុំត្ណើ រត្ៅ (របស់ភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ម្មៃពិថ អៃុគនាថឝ  ត្ៅតាមត្ ើយ  បរតិ្េវតិាឝ  
យុំត្ ើយ ៃិវថថសុឹ លថឡបវ់ញិត្ ើយ។ត្ថ បិ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះឯង គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
ត្ជថវៃុំ កាៃវ់ថថត្ជថពៃ អៃុបុត្ពឝៃ តាមលុំដ្ឋប ់ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ច 
ៃូវលពះសាសាឋ ផង មហាត្េត្រ ច ៃូវលពះមហាត្េរទុំងឡាយផង វចត្ៃៃ តាមោក្រ ត្េរសស 
របស់លពះត្េរៈ បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង បវសឹិសុ ចូលត្ៅត្ ើយ ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  របីាូៃលបុស ត្េរសស 
នៃលពះត្េរៈ វសថិ ត្ៅ យថទ (វេិីយុំ ក្បុងផវូវ) ណា វេឹី កាៃផ់វូវ ថុំ ត្នាះ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ។ 
កុ្ដុមភតិ្កា រកុី្ដុមភកី្ ៍សញ្ញជ ៃិតាឝ  សាគ ល់ចាស់ត្ ើយ ត្ថ (ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ៃិសីទត្បតាឝ  
ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយឱរគងត់្ ើយ ក្ថបផដិសណាឌ ត្ោ មាៃបដិសណាឌ រៈត្ធឝើត្ ើយ បុចឆិ សួរត្ ើយ 
ភាថិក្ត្ថទត្ោ ត្ម កុ្  ឹ(វសថិ) ឥថិ ថា រលីពះត្េរៈជាបង នៃខញុ ុំក្រុណា (គងត់្ៅ) ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? 
អេ លោត្នាះ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ អាត្ោត្ចសុុំ លបាបត់្ ើយ បវថថឹ ៃូវត្រឿងោ៉វ ថុំ ត្នាះ 
អសស ដល់ោថ។់ ត្សា រោីថ ់ បវត្ដឋត្នាថ  កាលបលមះៃត្ៃៀល បាេមូត្ល ត្េៀបបាេមូល ត្ថសុំ 
(ភកិ្ខូៃុំ នៃភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ត្ោេិតាឝ  យុំត្ ើយ បុចឆ ិ សួរត្ ើយ ឥទៃិ។ល។ កាថពឝុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (មយា 
គឺខញុ ុំក្រុណា) កាថពឝុំ គបផតី្ធឝើ កឹ្ ៃូវអឝី? (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) ត្េត្ោ ។ល។ 
អាគមសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ បច្ឆច សឹសថិ េៃធឹងរងច់្ឆុំ គមៃុំ ៃូវដុំត្ណើ រត្ៅ ក្សសចិ 
(បុគគសស នៃបុគគល) ណាមាប ក្ ់ ឥត្តា អុំពីេីត្ៃះ;គថកាត្ល ក្បុងកាលម្ដលបុគគលត្នាះត្ៅត្ ើយ 
(ត្សា រតី្ោក្) អាគមសិសថិ ៃឹងមក្ សេន ឹជាមយួ ត្ថៃ (បុគគត្លៃ ៃឹងបុគគល) ត្នាះ។ (កុ្ដុមភតិ្កា 
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រកុី្ដុមភកី្)៍ (អា  ត្ោលត្ ើយ) អយុំ ។ល។ ត្បត្សេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ ភាគិត្ៃត្យា រកី្យួយ ត្ម នៃខញុ ុំក្រុណា អយុំ ត្ៃះ បាលិត្តា 
នាម ត្ យ្ ះបាលិថៈ(អថទ ិ មាៃ); (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ត្បត្សេ សូមបញ្ជូ ៃ ឯថុំ (ភាគិត្ៃយរុំ 
ៃូវក្យួយ) ត្ៃះ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) ឯវ ុំ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
(អត្មា  ិ គឺអាតាយ ទុំងឡាយ)ៃ សកាក  មៃិអាច ត្បត្សថុុំត្ដើមផបីញ្ជូ ៃត្ៅ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះបាៃត្េ;បរបិត្នាទ  រអីៃថោយ មត្គគ ក្បុងផវូវ អថទិ មាៃ; បោឝ ត្ជតាឝ  ត្បត្សថុុំ 
រកិី្រយិា(គឺអាតាយ ទុំងឡាយ) បុំបសួ ត្ ើយបញ្ជូ ៃត្ៅ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ (កុ្ដុមភតិ្កា រកុី្ដុមភកី្)៍ (អា  
ត្ោលត្ ើយ) ឯវ ុំ ក្តាឝ  ត្បត្សេ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ 
(រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) សូមត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះ ត្ ើយបញ្ជូ ៃត្ៅចុះ ដូត្ចបះ។ អេ លោត្នាះ (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) បោឝ ត្ជតាឝ  បុំបសួត្ ើយ ៃុំ (ភាគិត្ៃយរុំ ៃូវក្យួយ) ត្នាះ សិកាខ ត្បតាឝ  
(ញុុំងសាមត្ណរត្ យ្ ះបាលិថៈ)ឱរត្រៀៃត្ ើយ ចីវរគគ ណាេីៃិ (ៃូវកិ្ចចទុំងឡាយ) 
មាៃកិ្រយិាកាៃយ់ក្ៃូវចីវរជាត្ដើម អឌណមាសមថថុំ អស់កាលលថឹមម្ថក្ៃវះនៃម្ខ អាចិក្ខតិាឝ  
លបាបត់្ ើយ មគគុំ ៃូវផវូវ ប ណឹិសុ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ។ ត្សា (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) ត្នាះ 
បតាឝ ដល់ត្ ើយ ោមុំ ៃូវលសុក្ថុំ ត្នាះ អៃុបុត្ពឝៃ តាមលុំដ្ឋប ់ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ម លវក្ុំ 
ៃូវមៃុសសច្ឆស់ ឯក្ុំ មាប ក្ ់ ោមទឝ ត្រ ត្េៀបទឝ រនៃលសុក្ បុចឆិ សួរត្ ើយ ឥមុំ ។ល។ អថទិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;វហិាត្ោ រវីថថ ត្កាចិ ណាមយួ អារញ្ដ ត្កា ម្ដលត្ៅក្បុងនលព ៃិសាយ អាលស័យត្ ើយ ោមុំ 
ៃូវលសុក្ ឥមុំ ត្ៃះ អថទិ មាៃ (កឹ្ ម្ដរឬ)? (ម លវត្កា រមីៃុសសច្ឆស់) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អថទ ិ
ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់មាៃដូត្ចបះ។ (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ត្កា ថថទ 
វសថិ ឥថិ ថា(រភីកិ្ខុ) អងគណា គងត់្ៅ ក្បុងវថថត្នាះ ដូត្ចបះ? (ម លវត្កា រមីៃុសសច្ឆស់) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) បាលិថត្ថទត្ោ នាម ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ត្ យ្ ះថា 
រលីពះត្េរៈលពះនាមបាលិថៈ (គងត់្ៅក្បុងេីត្នាះ)ដូត្ចបះ។ (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) មគគុំ ត្ម អាចិក្ខេ ឥថិ ថា(រអីបក្) ចូរលបាប ់ ៃូវផវូវ ដល់អាតាយ  ដូត្ចបះ។ (ម លវត្កា 
រមីៃុសសច្ឆស់) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ត្កា អសិ ថឝុំ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ 
រតី្ោក្មាច ស់ ជាអបក្ណា ដូត្ចបះ? (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្េរសស 
ភាគិត្ៃត្យា អមា ិ ឥថិ ថា(រអីាតាយ ) ជាក្យួយ របស់លពះត្េរៈ ដូត្ចបះ។ អេ លោត្នាះ (ម លវត្កា 
រមីៃុសសច្ឆស់)គត្ តាឝ  នាុំត្ ើយ ៃុំ (សាមត្ណរ ុំ ៃូវសាមត្ណរ) ត្នាះ ត្ៃសិ ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ 
កាៃវ់ថថ។ ត្សា (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) ត្នាះ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ ក្តាឝ  
ត្ធឝើត្ ើយ វថថបផដិវថថុំ ៃូវវថថថូច ៃិងវថថធុំ អឌណមាសមថថុំ អស់កាលលថឹមម្ថក្ៃវះនៃម្ខ បដិជគគតិាឝ  
បត្លមើត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ សមាយ  ត្ដ្ឋយលបនព អា  ត្ោលត្ ើយ ភត្ៃថ។ល។ គច្ឆឆ ម ឥថិ 
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ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ មាថុលកុ្ដុមភតិ្កា រកុី្ដុមភកី្ជ៍ាឪពុក្មា ត្ម នៃខញុ ុំក្រុណា 
បច្ឆច សឹសថិ រងច់្ឆុំ គមៃុំ ៃូវការៃិមៃថត្ៅ ថុមាា ក្ុំ របស់ត្ោក្មាច ស់; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ឯេ 
សូមមក្; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) គច្ឆឆ ម ត្ៅ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ
ត្ម យដឌិត្កាដឹ គណាា   ិ ឥថិ ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្) ចូរកាៃ ់ ៃូវចុងនៃត្ឈើលចថ ់ របស់ខញុ ុំក្រុណា 
ដូត្ចបះ។ ត្សា (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) ត្នាះ គត្ តាឝ  កាៃត់្ ើយ យដឌតិ្កាដឹ ៃូវចុងនៃត្ឈើលចថ ់
បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ អត្នាថ ោមុំ កាៃខ់ាងក្បុងនៃលសុក្ សេនឹ ជាមយួ ត្េត្រៃ ៃឹងលពះត្េរៈ។ 
មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ ត្េរ ុំ ញុុំងលពះត្េរៈ ៃិសីទត្បតាឝ ឱរគងត់្ ើយ បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ កឹ្ 
។ល។ បញ្ញដ យថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ ដច៏ត្លមើៃ ត្វា គមនាកាត្ោ 
រអីាការៈគឺដុំត្ណើ រៃិមៃថត្ៅរបស់ត្ោក្មាច ស់ បញ្ញដ យថិ លបាក្ដ កឹ្ ដូចត្មឋច? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) អាម ។ល។ វៃធសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ឧបាសកា 
មាប លឧបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ អាម ចត្លមើៃពរ (អ ុំ រអីាតាយ ) គនាថឝ  សតាទ រ ុំ វៃធសិាម ិ
ៃឹងត្ៅ ត្ ើយថាឝ យបងគុំ ៃូវលពះសាសាឋ ។ ត្ថ (មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ) ត្នាះ នាៃបផកាត្រៃ 
យាចិតាឝ  អលភនាថ  កាលសូម (ត្ដ្ឋយោក្រ)មាៃលបការត្ផសងៗ ត្ ើយមៃិបាៃ ឧត្យាត្ជនាថ  
កាលជូៃត្ៅ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ឧបឌណបេុំ អស់ោក្ក់្ណាឋ លនៃផវូវ ត្ោេិតាឝ  
យុំត្ ើយ ៃិវថថសុឹ លថឡបវ់ញិត្ ើយ។ សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ ត្េរ ុំយដឌតិ្កាដិយា អាទយ 
គចឆត្នាថ  កាលនាុំត្ៅ ៃូវលពះត្េរៈ ត្ដ្ឋយចុងនៃត្ឈើលចថ ់ ត្ ើយត្ៅ សមាបុណិ ដល់លពមត្ ើយ 
សងកដឌៃគរ ុំ នាម ត្ យ្ ះៃូវសងកដឌៃគរ ត្េត្រៃ ឧបៃិសាយ វុថទបុពឝោមុំ ជាលសុក្គឺលពះត្េរៈ 
ធាវ បចូ់លត្ៅអាលស័យត្ ើយ គងត់្ៅត្ ើយ អដវយិុំ ម្ក្ផរដងនលព អៃថោមត្គគ ក្បុងចត្នាវ ះនៃផវូវ។ 
ត្សា (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) ត្នាះ សុតាឝ  ឮត្ ើយ គីថសេធុំ ៃូវសត្មវងនៃចត្លមៀង ឥថទយិា 
របស់ង្រសថី ឯកិ្សា មាប ក្ ់ ថត្តា ៃិក្ខមតិាឝ  អរត្ញ្ដ  ោយតិាឝ  ទរូៃិ ឧេនរៃថយិា កាលត្ចញ 
អុំពីលសុក្ត្នាះ ត្ ើយត្លចៀង ក្បុងនលព ត្ ើយត្រ ើស ៃូវឧសទុំងឡាយ គណាិ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ ៃិមថិថុំ 
ៃូវៃិមថិថ សត្រ ក្បុងសត្មវង។  
              ិម្មៃពិថ សត្ទធ  រសីត្មវង អត្ញ្ញដ  ដនេ បុរសិាៃុំ សក្លសររី ុំ ផរតិាឝ  ឋាថុុំ សមត្តាទ  នាម 
ត្ យ្ ះថាអាចត្ដើមផផីាយត្ៅ កាៃស់ររីៈទុំងអស់ របស់បុរសទុំងឡាយ ត្ ើយតាុំងត្ៅបាៃ 
ឥថទសីត្ទធ  វយិ ដូចជាសត្មវងនៃង្រសថី ៃថទិ មៃិមាៃ។ ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ ភគវា 
រលីពះមាៃលពះភាគ អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ នា ុំ ។ល។ ឥថទសីត្ទធ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អ ុំ រថីថាគថ ៃ សមៃុបសាម ិ ពិច្ឆរណាមៃិត្ឃើញ ត្យា (សត្ទធ  
រសីត្មវង)ណា បរយិាទយ លគបសងកថត់្ ើយ ចិថថុំ ៃូវចិថថ បុរសិសស នៃបុរស ថិដឌថិ ម្ថងតាុំងត្ៅ 
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ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ឥថទសិត្ទធ  រសីត្មវងនៃង្រសថី ឥេុំ ត្ៃះ យថា យ៉ាងណា ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ (ថុំ 
សេធុំ ៃូវសត្មវង ត្នាះ) ឯក្សេធុំ បិ សូមផសីត្មវងម្ថមយួ អញ្ដ ុំ ដនេ។ 
            សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ ៃិមថិថុំ ៃូវៃិមថិថ ថថទ ក្បុងសត្មវងត្នាះ 
វសិសត្ជជតាឝ  លបម្លងត្ ើយ យដឌតិ្កាដឹ ៃូវចុងនៃត្ឈើលចថ ់ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ថិដឌេ ។ល។ អថទ ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ គត្តា ត្ៅត្ ើយ សៃថិក្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ថសា (ឥថទយិា នៃង្រសថី) ត្នាះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ថិដឌេ តាវ សូមឈរសិៃ;កិ្ចចុំ រកិី្ចច ត្ម 
របស់ខញុ ុំក្រុណា អថទិ មាៃ។ សា (ឥថទ ី រងី្រសថី) ត្នាះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (សាមត្ណរ ុំ 
ៃូវសាមត្ណរ) ត្នាះ ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាង្រសថីត្ៅត្សងៀមត្ ើយ។ ត្សា (សាមត្ណត្ោ 
រសីាមត្ណរ) ត្នាះ បាបុណិ ដល់ត្ ើយ សីលវបិថថ ឹ ៃូវសីលវបិថថិ សេនឹ ជាមយួ តាយ (ឥថទយិា 
ៃឹងង្រសថី) ត្នាះ។ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ ឥទត្ៃត្វត្កា ។ល។ ភវសិសថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ឥទៃិ ឯវ ក្បុងកាលអមាញ់មញិត្ៃះ គីថសត្ទធ  រសីត្មវងនៃចត្លមៀង ឯត្កា ១បេ 
សូយថិទ (គឺអញ) ឮត្ ើយ;ច ត្ខា ក្ឯ៏ ត្សា (សត្ទធ  រសីត្មវង) ត្នាះ ឥថទយិា (សត្ទធ  ត្ហាថិ 
ជាសត្មវង) នៃង្រសថី;សាមត្ណត្ោ បិ ចុំម្ណក្ឯរសីាមត្ណរ ចិោយថិ ត្ៅយូរ; ត្សា (សាមត្ណត្ោ 
រសីាមត្ណរ)ត្នាះ សីលវបិថថឹ បត្តាថ  ភវសិសថិ ៃឹងជាអបក្ដល់ត្ ើយ ៃូវសីលវបិថថិ។ ត្សា បិ 
(សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) ត្នាះឯង កិ្ចចុំ ញុុំងកិ្ចច អថថត្នា នៃខវួៃ ៃិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឱរសត្លមចត្ ើយ 
អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ អា  ត្ោលត្ ើយ គច្ឆឆ ម ភត្ៃថ ឥថិ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ 
(រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្ៅ ដូត្ចបះ។ អេ លោត្នាះ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ បុចឆិ សួរត្ ើយ ៃុំ (សាមត្ណរ ុំ 
ៃូវសាមត្ណរ)ត្នាះ បាត្បា ជាត្តា អសិ សាមត្ណរ ឥថិ ថាមាប លសាមត្ណរ (រអីបក្) 
ជាមៃុសសអាលក្ក្ត់្ ើយ(ឬ)? ត្សា (សាមត្ណត្ោ រសីាមត្ណរ) ត្នាះ ថុណាី   ុតាឝ  
ជាអបក្ត្ៅត្សងៀម បុៃបផុៃុំ បុត្ដ្ឋឌ  បិ សូមផ(ីគឺលពះត្េរៈ) សួរត្ ើយត្រឿយៗ ៃ ក្ត្េសិ 
មៃិត្ោលត្ ើយ កិ្ញ្ច ិ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ណាមយួ។អេ លោត្នាះ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អា  
ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (សាមត្ណរ ុំ ៃូវសាមត្ណរ) ត្នាះ តាេិត្សៃ ។ល។ ៃថទ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;មម 
យដឌតិ្កាដិគគ ណកិ្ចចុំ រកិី្ចចគឺកិ្រយិាកាៃៃូ់វចុងនៃត្ឈើលចថ ់ របស់ខញុ ុំក្រុណា បាត្បៃ 
ត្ដ្ឋយបុគគលអាលក្ក្ ់ តាេិត្សៃ លបាក្ដដូចជាអបក្ ៃថទិ មៃិមាៃ។ ត្សា (សាមត្ណត្ោ 
រសីាមត្ណរ) ត្នាះ សុំត្វគបផត្តាថ  ដល់ត្ ើយៃូវត្សចក្ឋីសត្ងឝគ អបត្ៃតាឝ  ផ្កវ ស់ត្ចញត្ ើយ 
កាសាយាៃិ ៃូវសមភថក់ាសាយៈទុំងឡាយ បរេិ ិតាឝ  ត្សវៀក្ោក្ត់្ ើយ គិ ៃិិយាត្មៃ 
តាមម្បបនៃលគ សទ អា  ត្ោលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ គច្ឆឆ ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ បុត្ពឝ ក្បុងកាលមុៃ អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា សាមត្ណត្ោ (អមា)ិ 
ជាសាមត្ណរ; បៃ ប៉ុម្ៃថ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ គិ  ីជាត្តា អមា ិជាលគ សទត្ក្ើថត្ ើយ; អបិច 
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មា៉ងត្េៀថ បពឝជត្នាថ  កាលបសួ ៃ បពឝជិត្តា មៃិបសួត្ ើយ សទន យ ត្ដ្ឋយសទន ត្េ បពឝជិត្តា 
បសួត្ ើយ មគគបរបិៃទភត្យៃ ត្លោះភយ័អុំពីអៃថោយ ក្បុងផវូវ; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ឯេ 
សូមៃិមៃថមក្; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) គច្ឆឆ ម ត្ៅ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) 
អាវុត្សា ។ល។ ៃថទ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា មាប លអាវុត្សា ថឝុំ រអីបក្ គិ បិាត្បា បិ ជាលគ សទ 
អាលក្ក្ក់្ឋី សមណបាត្បា បិ ជាសមណៈអាលក្ក្ក់្ឋី បាត្បា ឯវ ជាមៃុសសអាលក្ក្ដូ់ចោប ; (ថឝុំ រអីបក្) 
សមណភាត្វ ឋតាឝ បិ សូមផតីាុំងត្ៅត្ ើយ ក្បុងភាពជាសមណៈ ៃ អសក្ខិ មៃិបាៃអាចត្ ើយ 
សីលមថថុំ បូត្រថុុំ ត្ដើមផញុីុំងលថឹមម្ថសីលឱរត្ពញ; (ថឝុំ រអីបក្) គិ  ី  ុតាឝ  ជាលគ សទ ក្រសិសសិ 
ៃឹងត្ធឝើ ក្លាណុំ  ៃូវអុំត្ពើលា កឹ្ នាម ដូចត្មឋចបាៃ; មម យដឌតិ្កាដិគគ ណុំ  
រកិី្ចចគឺកិ្រយិាកាៃៃូ់វចុងនៃត្ឈើលចថ ់ នៃខញុ ុំក្រុណា បាត្បៃ ត្ដ្ឋយមៃុសស អាលក្ក្ ់ តាេិត្សៃ 
លបាក្ដដូចជាអបក្ ៃថទិ មៃិមាៃ។ (បាលិត្តា រអីៃធិថត្ យ្ ះបាលិថៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ភត្ៃថ 
។ល។ វសិសសេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ មត្ោគ  រផីវូវ អមៃុសសុបេធូត្តា 
មាៃអមៃុសស ចូលត្ៅត្បៀថត្បៀៃត្ ើយ;ច មា៉ងត្េៀថ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ អនាន  ជាអបក្ងងឹថ 
វសិសសេ ៃឹងត្ៅ ឥធ ក្បុងេីត្ៃះ ក្េុំ ដូចត្មឋច។ អេ លោត្នាះ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ 
ៃុំ (បាលិថុំ ៃូវអៃធិថត្ យ្ ះបាលិថៈ) ត្នាះ អាវុត្សា ។ល។ ៃថទិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ 
បាៃត្ោលត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ  នាធ  ុំ ។ល។ សហាយតា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
អាវុត្សា មាប លអាវុត្សា ថឝុំ រអីបក្ មា ឯវ ុំ ចិៃថយ ិ កុ្ុំគិថយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ;ត្ម កាលត្បើអាតាយ  ឥធ ឯវ 
ៃិបជជតិាឝ  មរៃថសស អបិ សូមផកីាលត្ដក្ ក្បុងេីត្ៃះឯង ត្ ើយសាវ បក់្ត៏្ដ្ឋយ (ឥធ ឯវ ៃិបជជតិាឝ ) 
អបោបរ ុំ បវត្ដឋៃថសស អបិ សូមផកីាល(ត្ដក្ក្បុងេីត្ៃះឯង) ត្ ើយបលមះៃត្ៃៀលត្ៅមក្ៗក្ត៏្ដ្ឋយ 
ថយា សេន ឹគមៃុំ នាម ត្ យ្ ះថារដីុំត្ណើ រត្ៅ ជាមយួៃឹងអបក្ ៃថទិ មៃិមាៃ; 
           ៃធ េឝីត្បើ អ ុំ រអីាតាយ   ថចក្ខុ មាៃម្ភបក្ងងឹថត្ ើយ ក្នាថ រទន ៃុំ អាគត្តា អសិយ 
ជាអបក្មក្ត្ ើយ កាៃផ់វូវដ្ឋចល់សយាល; (អ ុំ រអីាតាយ ) សយមាត្នា កាលត្ដក្ ៃ គច្ឆឆ ម ិ
មៃិត្ៅត្ឡើយ;សហាយតា រសីហាយតាគុណ ោត្ល ៃិមថិថបុគគលោល ៃថទ ិ មៃិមាៃ; ៃធ េឝីត្បើ 
អ ុំ រអីាតាយ   ថចក្ខុ មាៃម្ភបក្ងងឹថត្ ើយ ក្នាថ រទន ៃុំ អាគត្តា អសយិ ជាអបក្មក្ត្ ើយ 
កាៃផ់វូវដ្ឋចល់សយាល; (អ ុំ រអីាតាយ ) មរសិាម ិៃឹងសាវ ប ់ត្នា គមសិាម ិៃឹងមៃិត្ៅ;សហាយតា 
រសីហាយតាគុណ ោត្ល ៃិមថិថបុគគលោល ៃថទ ិមៃិមាៃ។ 
           ឥថត្ោ (បាលិត្តា រអីៃធិថត្ យ្ ះបាលិថៈ) ត្នាះ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (ោេុំ ៃូវោថា) 
ត្នាះ សុំត្វគជាត្តា មាៃត្សចក្ឋីសត្ងឝគត្ក្ើថត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ភារយិុំ ។ល។ ក្ថុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ោហា បគគយា ក្ៃថត្នាថ  កាលផគង ៃូវត្ដើមនដទុំងឡាយ ត្ ើយក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញ បក្ខៃធតិាឝ  
រថត់្ៅត្ ើយ វៃសណឍុំ  កាៃដ់ងនៃនលព ថថា បក្កត្នាថ  វ អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ចញត្ៅត្ ើយ 
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ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះត្ ើយ;វថ ឱ! ក្មយុំ រកី្មយ ភារយិុំ ដម៏ាៃេមងៃ ់សា សិក្ុំ មាៃផលទៃ ់ៃ ់
អៃៃុចឆវកិ្ុំ មៃិសមគរួ ត្ម គឺអញ ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ។ 
           អបិ ចុំម្ណក្ឯ បណឍុ ក្មភលសិោសៃុំ រអីាសៃៈជាវកិារៈនៃេយមាៃពណ៌ 
លក្ មដូចសមភថក់្មភល ត្េវោជសស នៃត្េវោជ សក្កសស លពះនាមសក្កៈ សដឌីត្យាជនាយាមុំ 
មាៃបត្ណាឋ យមាៃត្យាជៃ៦៍០ជាលបមាណ បណាត សត្យាជៃវថទថុំ មាៃេេឹងមាៃត្យាជៃ ៍
៥០ជាលបមាណ បណត រសត្យាជៃព លុំ មាៃក្លមាស់មាៃត្យាជៃ១៍៥ជាលបមាណ 
ជយសុមៃបុបពវណតុំ  មាៃពណ៌ដូចជាពណ៌នៃផ្កក ចារ ៃិសីេៃុដឌ ៃកាត្លសុ ឱៃមៃុៃបមៃបក្ថិក្ុំ 
មាៃកិ្រយិាឱៃចុះៃិងកិ្រយិាត្ងើបត្ឡើងក្បុងកាលជាេីអងគុយ ៃិងជាេីត្លកាក្ត្ឡើងទុំងឡាយ 
ជាលបលក្ថី េត្សសសិ សម្មឋងត្ ើយ ឧណាា ការ ុំ ៃូវអាការៈត្ដឋ  ត្េរសស សីល ត្ថត្ជៃ 
ត្លោះត្ថជៈនៃសីល របស់លពះត្េរៈ។ សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ត្កា ។ល។ 
ច្ឆត្វថុកាត្មា ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើល អេធស បាៃត្ឃើញត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ ចក្ខុនា ត្ដ្ឋយចក្ខុ េិត្ពឝៃ ដជ៏ាេិពឝ;ត្កា ៃុ ត្ខា រអីបក្ណា ប! មុំ ឋានា ច្ឆត្វថុកាត្មា 
(ត្ហាថិ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផញុីុំងអញឱរឃ្លវ ថច្ឆក្េី។ 
             ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ ត្បាោណា រតី្បាោណាច្ឆររទុំងឡាយ អា ុ ត្ោលត្ ើយ 
ស សសត្ៃត្តាថ  ។ល។ រត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េវតិ្នាធ  រតី្េវោជនាមត្េវៃិធៈ ស សសត្ៃត្តាថ  
មាៃលពះត្ៃលថត្លចើៃ េិពឝចក្ខុ ុំ ញុុំងេិពឝចក្ខុ វតិ្សាធយ ិ ឱរបរសុិេនត្ ើយ;បាត្ោ 
រលីពះត្េរៈនាមបាលៈ អយុំ ត្ៃះ បាបគរ  ីជាអបក្ថិះត្ដៀលៃូវមៃុសសអាលក្ក្ ់អាជីវ ុំ ញុុំងអាជីវៈ 
បរតិ្សាធយ ិ ឱរបរសុិេឝត្ ើយ;ត្េវតិ្នាធ  រតី្េវោជនាមត្េវៃិធៈ ស សសត្ៃត្តាថ  មាៃលពះត្ៃលថត្លចើៃ 
េិពឝចក្ខុ ុំ ញុុំងេិពឝចក្ខុ វតិ្សាធយ ិ ឱរបរសុិេនត្ ើយ;បាត្ោ រលីពះត្េរៈនាមបាលៈ អយុំ ត្ៃះ 
ធមយគរតុ្កា ជាអបក្ត្ោរពក្បុងធម ៌ៃិសិត្នាប  គងត់្ ើយ រត្តា ត្លថក្អរត្ ើយ សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា។ 
អេ លោត្នាះ ឯថុំ (ចិៃថៃុំ រកីាគិថ) ត្ៃះ សច្ឆ ុំ ។ល។ សៃថកិ្ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អត្ហាសិ 
បាៃមាៃត្ ើយ អសស (សក្កសស ដល់ត្េវោជនាមសក្កៈ) ត្នាះ;សត្ច លបសិៃត្បើ អ ុំ រអីញ ៃ 
គមសិាម ិ ៃឹងមៃិត្ៅ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ អយរសស នៃត្ោក្មាច ស់ បាបគរ តិ្នា 
អបក្ថិះត្ដៀលៃូវមៃុសសអាលក្ក្ ់ធមយគរកុ្សស អបក្ធងៃក់្បុងធម ៌ឯវរូបសស មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ;មុទន  
រកី្ាល ត្ម របស់អញ ផត្លយរ គបផមី្បក្ សថថធា ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧; (អ ុំ រអីញ) គមសិាម ិ
ៃឹងត្ៅ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់អសស (ត្េរសស នៃលពះត្េរៈ) អងគត្នាះ។ថត្តា ក្បុងកាលត្នាះ ត្េវតិ្នាធ  
រតី្េវោជនាមត្េវៃិធៈ ស សសត្ៃត្តាថ  មាៃលពះត្ៃលថត្លចើៃ ត្េវរជជសិរធីត្ោ 
ជាអបក្លេលេងៃូ់វសិរគឺីភាវៈនៃខវួៃជាត្សឋចនៃត្េវតា អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ ខត្ណៃ 
ត្ដ្ឋយកាលមយួរ ុំត្ពច ឧបាគម ិ ចូលត្ៅជិថត្ ើយ ចក្ខុបាលុំ ៃូវលពះត្េរៈនាមចក្ខុបាល ឧបគនាថឝ  
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ច បៃ លុះចូលត្ៅជិថរចួត្ ើយ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ បេសេធុំ ៃូវសត្មវងនៃត្ជើង អវេូិត្រ 
ក្បុងេីមៃិឆ្ង យ ត្េរសស អុំពីលពះត្េរៈ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ បុចឆិ សួរត្ ើយ ៃុំ (សក្កុំ 
ៃូវត្េវោជនាមសក្កៈ) ត្នាះ ត្កា ឯត្សា ឥថិ ថារអីបក្ណា  បឹង ដូត្ចបះ? (សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ ភត្ៃថ អេនិត្កា ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ រខីញុ ុំក្រុណា 
ជាអបក្ដុំត្ណើ រ ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) កុ្  ឹ យាសិ ឧបាសក្ ឥថិ 
ថាមាប លឧបាសក្ (រអីបក្) ត្ៅ ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) សាវថទយុំ ភត្ៃថ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំក្រុណា ត្ៅ) ក្បុងលកុ្ងសាវថទី ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) យា  ិអាវុត្សា ឥថិ ថាមាប លអាវុត្សា (រអីបក្) ចូរត្ៅចុះ ដូត្ចបះ។ (សត្កាក  
រតី្េវោជនាមសក្កៈ) (បុចឆ ិ សួរត្ ើយ) អត្យា បៃ ភត្ៃថ កុ្  ឹ គមសិសថិ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ចុះរតី្ោក្មាច ស់ ៃឹងៃិមៃថត្ៅ ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (ត្េត្ោ 
រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ បិ ថថទ ឯវ គមសិាម ិ ឥថិ ថាឯរអីាតាយ  ៃឹងត្ៅ 
ក្បុងលកុ្ងសាវថទីម្ដរ ដូត្ចបះ។ (សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិឯក្ត្តា វ 
គច្ឆឆ ម ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្ៅ ក្បុងត្ពលម្ថមយួម្ថមឋង 
ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ ភវសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រអីាតាយ  
េុពឝត្ោ មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ;បបត្ញ្ញច  រដីុំត្ណើ រយថឺ ភវសិសថិ ៃឹងមាៃ ថវ ដល់អបក្ គចឆៃថសស 
កាលត្ៅ សេន ឹជាមយួ មយា ៃឹងអាតាយ ។ (សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) មយាុំ 
។ល។ ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អច្ឆច យកិ្ុំ រដីុំត្ណើ រលបញបល់បញល់ មយាុំ របស់ខញុ ុំក្រុណា ៃថទ ិ
មៃិមាៃ;អ ុំ បិ ឯរខីញុ ុំក្រុណា គចឆត្នាថ  កាលត្ៅ សេនឹ ជាមយួ អត្យរៃ ៃឹងត្ោក្មាច ស់ លភសិាម ិ
ៃឹងបាៃ បុញ្ដ កិ្រយិាវថទូសុ បណាឋ បុញ្ដ កិ្រយិាវថទុទុំងឡាយ េសសុ ១០លបការ ឯក្ុំ (បុញ្ដ កិ្រយិាវថទុ ុំ 
ៃូវបុញ្ដ កិ្រយិាវថទុ) ១លបការ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) គច្ឆឆ ម ត្ៅ 
ឯក្ត្តា វ ក្បុងត្ពលម្ថមយួម្ថមឋង។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ ឯត្សា(បុរតិ្សា) 
សបផុរតិ្សា ភវសិសថិ ឥថិ ថា(របុីរស) ត្ៃះ ៃឹងជាសបផុរស ដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ត្ថៃ  ិ
យដឌតិ្កាដឹ គណា  ឧបាសក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសក្ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្) ចូរកាៃ ់ ៃូវចុងនៃត្ឈើលចថ ់
ដូត្ចបះ។ សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ ថថា ក្តាឝ  បឋវ ឹ សងខបិត្នាថ  កាលត្ធឝើ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះ 
ត្ ើយបលងួញ ៃូវម្ផៃដី សមាត្បសិ ញុុំងលពះត្េរៈឱរដល់លពមត្ ើយ ត្ជថវៃុំ ៃូវវថថត្ជថវថថ 
សាយណា សមត្យ ក្បុងសាយណា សមយ័។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ សុតាឝ  ឮត្ ើយ សងខបណវាេិសត្េធ 
ៃូវសត្មវងនៃថូររថង្រៃថីមាៃសងខ ៃិងសគរជាត្ដើមទុំងឡាយ បុចឆិ សួរត្ ើយ ក្ថទ ឯត្សា សត្ទធ  ឥថិ 
ថារសីត្មវង ត្ៃះ ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (សត្កាក  រសីក្កៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) សាវថទយិុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (រសីត្មវង ត្ៃះ) ក្បុងលកុ្ងសាវថទី ដូត្ចបះ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  
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ត្ោលត្ ើយ) បុត្ពឝ មយុំ គមៃកាត្ល ចិត្រៃ គមមិាា  ឥថិ ថាក្បុងកាលមុៃ រអីាតាយ ទុំងឡាយ 
ត្ៅត្ ើយ ត្ដ្ឋយកាលយូរ ក្បុងកាលជាេីត្ៅ ដូត្ចបះ។ (សត្កាក  រសីក្កៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ 
ឧជុក្មគគុំ ជានាម ិភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ រខីញុ ុំក្រុណា សាគ ល់ៃូវផវូវលថង ់ ដូត្ចបះ។ 
ខត្ណ ក្បុងខណៈ ថសយឹ ត្នាះ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ សលវត្ក្ខសិ សមាគ ល់បាៃត្ ើយ ៃ អយុំ (បុរតិ្សា) 
មៃុត្សា ត្េវតា ភវសិសថិ ឥថិ ថា(របុីរស) ត្ៃះ មៃិម្មៃជាមៃុសស ៃឹងជាត្េវតា ដូត្ចបះ។  
          ត្េវតិ្នាធ  រតី្េវោជនាមត្េវៃិធៈ ស សសត្ៃត្តាថ  មាៃលពះត្ៃលថត្លចើៃ ត្េវរជជសិរធីត្ោ 
ជាអបក្លេលេង ់ៃូវសិរគឺីភាវៈនៃខវួៃជាត្សឋចនៃត្េវតា សងខបិិតាឝ ៃ បលងួញត្ ើយ មគគុំ ៃូវផវូវ ថុំ ត្នាះ 
អាគម ិ មក្ត្ ើយ សាវថទឹ កាៃល់កុ្ងសាវថទី ខិបផុំ យ៉ាងរ ័ស។ត្សា (សត្កាក  រតី្េវោជនាមសក្កៈ) 
ត្នាះ ត្ៃតាឝ  នាុំត្ៅត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ បណត សាលុំ កាៃប់ណត សាោ ក្ៃិដឌកុ្ដុមភតិ្ក្ៃការថិុំ 
ម្ដលកុ្ដុមភកី្ជ៍ាបាូៃលបុស ញុុំងត្គឱរក្សាងត្ ើយ អតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍ ថសស ឯវ (ត្េរសស 
ដល់លពះត្េរៈ) អងគត្នាះឯង ៃិសីទត្បតាឝ  ញុុំងលពះត្េរៈឱរគងត់្ ើយ ផលត្ក្ ត្លើបៃធះកាឋ រ គនាថឝ  
ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ថសស (កុ្ដុមភកិ្សស នៃកុ្ដុមភកី្)៍ ត្នាះ បិយសហាយវត្ណត ៃ 
ត្ដ្ឋយត្ភេដូចជាសមាវ ញ់ជាេីលសោញ់ បត្កាក សិតាឝ  ត្ៅត្ ើយ សមយ បាល ឥថិ ថាមាប លបាលៈ 
ត្អើ!សមាវ ញ់ ដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) កឹ្ សមយ ឥថិ ថាត្អើ!សមាវ ញ់ រអីឝី ដូត្ចបះ (វុត្ថថ 
គឺកុ្ដុមភកី្ត៍្ោលត្ ើយ) (បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ) ត្េរសស អាគថភាវ ុំ ជានាសិ ឥថិថា(រអីបក្) ដឹង 
ៃូវភាវៈនៃលពះត្េរៈជាអបក្មក្ត្ ើយ (ឬត្េ)ដូត្ចបះ? (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ៃ ជានាម ិកឹ្ បៃ ត្េត្ោ 
អាគត្តា ឥថិ ថា(រខីញុ ុំ)មៃិដឹងត្េ (ៃូវភាវៈនៃលពះត្េរៈជាអបក្ មក្ត្ ើយ); ចុះ រលីពះត្េរៈ មក្ត្ ើយ 
ឬ ដូត្ចបះ (វុត្ថថ គឺកុ្ដុមភកី្ត៍្ោលត្ ើយ) វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អាម ។ល។ អាគត្តាមា ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
បកាក ម ិ ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ អាម ត្អើ! ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អ ុំ រខីញុ ុំ 
គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ ៃិសិៃបក្ុំ ជាអបក្គងត់្ៅ ថយា 
ការថិបណត សាោយុំ ក្បុងបណត សាោម្ដលអបក្ញុុំងត្គឱរក្សាងត្ ើយ អាគត្តា អមា ិ
ជាអបក្មក្ត្ ើយ។ កុ្ដុមភតិ្កា បិ ឯរកុី្ដុមភកី្ ៍ វហិារ ុំ គនាថឝ  ត្េរ ុំ េិសាឝ  បាេមូត្ល បវត្ដឋត្នាថ  កាលត្ៅ 
កាៃវ់ថថ ត្ ើយត្ឃើញៃូវលពះត្េរៈ ត្ ើយបលមះៃត្ៃៀលជិថបាេមូល ត្ោេិតាឝ  យុំត្ ើយ វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ ឥេុំ ។ល។ នាទសឹ ឥថិ អាេីៃិ (វចនាៃិ ៃូវោក្រទុំងឡាយ) 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ ទសទរត្ក្ ៃូវកូ្ៃត្ក្យងជាទសៈទុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់
ភុជិត្សស ឱរជាអបក្ជា បោឝ ត្ជតាឝ  ញុុំងអបក្ជាទុំងឡាយត្នាះឱរបសួត្ ើយ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់
ត្េរសស នៃលពះត្េរៈ បដិបាត្េសិ ញុុំងឱរបត្លមើត្ ើយ (ៃូវលពះត្េរៈ) អត្នាថ ោមត្តា ។ល។ 
ឧបដឌ េ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្បងដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា ៃ អទសឹ 
មៃិបាៃឱរត្ ើយ បពឝជិថុុំ ត្ដើមផបីសួ ថុមាា ក្ុំ ដល់ត្ោក្បង េិសាឝ  ត្លោះត្ឃើញ ឥេុំ (ការណុំ  
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ៃូវត្ ថុ) ត្ៃះ; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) អត្នាថ ោមត្តា យាគុភតាថ េីៃិ អា រតិាឝ  ត្េរ ុំ 
ឧបដឌ េ សូមនាុំមក្ (ៃូវវថទុទុំងឡាយ)មាៃយាគូ ៃិងបបរជាត្ដើម អុំពីខាងក្បុងនៃលសុក្ 
ត្ ើយបត្លមើ ៃូវលពះត្េរៈ។ សាមត្ណោ រសីាមត្ណរទុំងឡាយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ វថថបផដិវថថុំ 
ៃូវវថថថូចៃិងវថថធុំ ឧបដឌ សុឹ បត្លមើត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ។ 
           អេ លោត្នាះ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ េិសាវាសិត្នា 
អបក្ត្ៅក្បុងេិសត្ដ្ឋយលបលក្ថី (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) សតាទ រ ុំ បសសសិាម ឥថិ ថា(រតី្យើងទុំឡាយ) 
ៃឹងោល់ ៃូវលពះសាសាឋ  ដូត្ចបះ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ត្ជថវៃុំ កាៃវ់ថថត្ជថពៃ វៃធិតាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ 
សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អសីថិមហាត្េត្រ ៃូវលពះមហាត្េរ៨០ទុំងឡាយ ចរនាថ  
កាលលតាចត់្ៅ វហិារច្ឆរកិ្ុំ កាៃវ់ហិារច្ឆរកិ្ បតាឝ  ដល់ត្ ើយ ចក្ខុបាលត្ថទរសស វសៃដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវេីជាេីគងត់្ៅ នៃលពះចក្ខុបាលត្ថទរ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥេុំ បិ (ឋាៃុំ) បសសសិាម 
ឥថិថា(រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃឹងត្មើល (ៃូវេីក្ម្ៃវង) ត្ៃះត្េៀថដូត្ចបះ សាយុំ ថេភមុិខា អត្ សុុំ 
បាៃជាអបក្មាៃមុខត្ឆ្ភ ះត្ៅកាៃេី់ត្នាះត្ ើយ ក្បុងត្ពលោង ច។ ខត្ណ ក្បុងសមយ័ ថសយឹ ត្នាះ 
មហាត្មត្ឃ្ល រតី្ភវៀងដត៏្លចើៃ ឧដឌ  ិ បងាុរចុះត្ ើយ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ) ឥទៃិ ។ល។ បសសសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិវថថសុឹ លថឡបវ់ញិត្ ើយ;ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អថិសាយុំ ច រកីាលោង ចត្ពក្ ផង ត្មត្ឃ្ល  ឧដឌិត្តា ច រតី្ភវៀង  
បងាុរចុះត្ ើយផង; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) បាត្តា អាគនាថឝ  បសសសិាម ៃឹងមក្ អុំពីលពលឹម 
ត្ ើយត្មើល។ ត្េត្វា រតី្ភវៀង វសសតិាឝ  បងាុរចុះត្ ើយ បឋមយាមុំ ក្បុងបឋមយាម វគិត្តាោុំងត្ ើយ 
មជឈមិយាត្ម ក្បុងមជឈមិយាម។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អារេនវរីតិ្យា មាៃត្សចក្ឋីពាយាមលបារពនត្ ើយ 
អាចិណត ចងកមត្នា មាៃការចង្រងកមលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ;ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ (ត្សា ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ 
អងគត្នាះ) ឱថរ ិៃិមៃថចុះត្ ើយ ចងកមៃុំ (កាៃេី់) ជាេីចង្រងកម បចឆមិយាត្ម ក្បុងបចឆិមយាម។ បៃ ក្ ៏
ថទ ក្បុងលោត្នាះ ភូមយិា នាកាលម្ផៃដី ៃវវុដ្ឋឌ យ (គឺត្ភវៀង)បងាុរចុះត្ ើយេយីៗ ឥៃធត្ោបកា 
រសីថឝត្មត្ភវៀងទុំងឡាយ ព ូ ដត៏្លចើៃ ឧដឌ សុឹ តាុំងត្ឡើងត្ ើយ។ ត្ថ (ឥៃធត្ោបកា 
រសីថឝត្មត្ភវៀងទុំងឡាយ) ត្នាះ ត្េត្រ នាកាលលពះត្េរៈ ចងកមត្ៃថ កាលចង្រងកម វបិជជសុឹ សាវ បត់្ ើយ 
ត្យភុត្យរៃ ត្ដ្ឋយត្លចើៃ។ អត្ៃថវាសិកា រអីត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ ៃ សមយជជសុឹ មៃិត្បាសត្ ើយ 
ត្េរសស ចងកមៃដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវេីជាេីចង្រងកម នៃលពះត្េរៈ កាលសស ឯវ តាមកាលម្មៃពិថ។ ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ឥថត្រ ត្លដត្ៃះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ត្េរសស វសៃដ្ឋឌ ៃុំ បសសសិាម ឥថិ 
ថា(រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃឹងត្មើល ៃូវេីជាេីត្ៅរបស់លពះត្េរៈ ដូត្ចបះ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ េិសាឝ  
ត្ឃើញត្ ើយ មថបាណត្ក្ ៃូវសថឝសាវ បទ់ុំងឡាយ ចងកមត្ៃ (ក្បុងេី) ជាេីចង្រងកម បុចឆសុឹ 
សួរត្ ើយ ត្កា (ភកិ្ខុ) ឥមសយឹ ចងកម ិ ឥថិថា(រភីកិ្ខុ) អងគណា ចង្រងកមត្ ើយ (ក្បុងេី) ត្ៃះ ដូត្ចបះ? 
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(អត្ៃថវាសិកា រអីត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អមាា ក្ុំ ឧបជាត្យា ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ 
រឧីបជាយន៍ៃខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ(ចង្រងកមត្ ើយក្បុងេីត្ៃះ) ដូត្ចបះ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ត្នាះ ឧជាយសុឹ ត្ថាក លត្ទសត្ ើយ បសសថាវុត្សា ។ល។ អក្រ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវុត្សា 
មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) បសសេ ចូរត្មើល ក្មយុំ ៃូវអុំត្ពើ 
សមណសស របស់សមណៈ;( អយុំ សមត្ណា រសីមណៈត្ៃះ) ៃិបជជតិាឝ  ៃិទធ យត្នាថ  កាលត្ដក្លក្ ់
សចក្ខុកាត្ល ក្បុងកាលលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយម្ភបក្ អក្តាឝ  មៃិត្ធឝើត្ ើយ កិ្ញ្ច ិ (អថទក្មយុំ 
ៃូវអុំត្ពើជាលបត្យាជៃ)៍ ណាមយួ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ បាត្ណ ញុុំងសថឝទុំងឡាយ ឯថថត្ក្ 
មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ មាត្រសិ ឱរសាវ បត់្ ើយ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយគុំៃិថ) ចក្ខុវកិ្លកាត្ល ចងកមាម ិ
ឥថិ ថា(រអីញ)ចង្រងកម ក្បុងកាលនៃខវួៃមាៃម្ភបក្វកិ្ល ដូត្ចបះ អក្រ ិបាៃត្ធឝើត្ ើយ អៃថទុំ (ៃូវក្មយ) 
មៃិជាលបត្យាជៃ ៍ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយគុំៃិថ) អថទុំ ក្រសិាម ិ ឥថិ ថា(រអីញ) ៃឹងត្ធឝើ (ៃូវក្មយ) 
ជាលបត្យាជៃ ៍ ដូត្ចបះ។អេ លោត្នាះត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះគនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ អាត្ោត្ចសុុំ 
េូលត្ ើយ ថថាគថសស ដល់លពះថថាគថ ភត្ៃថ ។ល។ មាត្រសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ចក្ខុបាលត្ថទត្ោ រលីពះចក្ខុបាលត្ថទរ មាត្រសិ សមាវ បត់្ ើយ បាណត្ក្ 
ៃូវសថឝលាិថទុំងឡាយ ព ូ ត្លចើៃ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយគុំៃិថ) ចងកមាម ិឥថិ ថា(រអីញ)ចង្រងកម ដូត្ចបះ។ 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆ ិ លតាស់សួរត្ ើយ) កឹ្ ។ល។ េិត្ដ្ឋឌ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; បៃ ចុះ ត្សា 
(ចក្ខុបាលត្ថទត្ោ រចីក្ខុបាលត្ថទរ) ត្នាះ មាត្រត្នាថ  កាលញុុំងសថឝទុំងឡាយឱរសាវ ប ់ ថុត្មា  ិ
គឺអបក្ទុំងឡាយ េិត្ដ្ឋឌ  ត្ឃើញត្ ើយ កឹ្ ឬ? (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលត្ ើយ) ៃ េិត្ដ្ឋឌ  
ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ចក្ខុបាលត្ថទត្ោ រចីក្ខុបាលត្ថទរ មាត្រត្នាថ  
កាល(ញុុំងសថឝទុំងឡាយ)ឱរសាវ ប ់អត្មា  ិគឺខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ) ៃ េិត្ដ្ឋឌ  មៃិត្ឃើញត្ ើយ។ 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) យត្េវ ។ល។ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ ៃ បសសេ មៃិត្ឃើញ ថុំ (ចក្ខុបាលត្ថទរ ុំ ៃូវចក្ខុបាលត្ថទរ) ត្នាះ យថា ឯវ 
យ៉ាងណាមញិ;ត្សា បិ (ចក្ខុបាលត្ថទត្ោ រចីក្ខុបាលត្ថទរ) ត្នាះឯង ៃ បសសថិ មៃិត្ឃើញ បាត្ណ 
ៃូវសថឝទុំងឡាយ ថថា យ៉ាងត្នាះម្ដរ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ខីណាសវាៃុំ មរណត្ចថនា 
នាម ធមយតារតី្ចថនាជាត្លគឿងញុុំង សថឝឱរសាវ បន់ៃលពះខីណាលសពទុំងឡាយ ៃថទិ មៃិមាៃត្េ។ 
(ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ ជាត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ឧបៃិសសត្យ នាកាលឧបៃិសសយ័ អរ ថថសស នៃលពះអរ ថថ សថិ 
កាលមាៃ (ចក្ខុបាលត្ថទត្ោ រចីក្ខុបាលត្ថទរ) អត្នាន  ជាត្តា ជាអបក្ងងឹថត្ ើយ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) អថថនា ។ល។ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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(ចក្ខុបាលត្ថទត្ោ រចីក្ខុបាលត្ថទរ អត្នាន  ជាត្តា ជាអបក្ងងឹថត្ ើយ) អថថនា ក្ថក្មយវត្សៃ 
ត្លោះអុំណាចនៃក្មយម្ដលខវួៃត្ធឝើត្ ើយ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) កឹ្ ។ល។ 
ក្ថុំឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ បៃ ចុះ កឹ្ (ក្មយុំ រកី្មយ) អឝី ត្ថៃគឺត្ោក្ ក្ថុំ 
ត្ធឝើត្ ើយ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ។ល។ អៃុគចឆថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ក្ត្េតាឝ  លុះសម្មឋងត្ ើយ វថទុ ុំ ៃូវត្រឿង ឥេុំ ត្ៃះ ឃត្ដតាឝ  ថត្ ើយ អៃុសៃនឹ ៃូវអៃុសៃន ិ
អា  លេងស់ម្មកងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ បេុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ធមយោជា 
វយិ ដូចជារធីមយោជ លញ្ឆ ត្នាថ  កាលលបថាប ់ សាសៃុំ ៃូវោជសាសៃ ៍ បថិដ្ឋឌ បិថមថថកិ្ុំ 
មាៃដីសាិថគឺោជបុរសតាុំងេុក្ត្ ើយ ោជមុទធ យ ត្ដ្ឋយោជសង្គា រ; 
           ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) សុណាេ 
ចូរសាឋ បចុ់ះ; អថីត្ថ ក្បុងកាលក្ៃវងត្ៅត្ ើយ ោោណសីោត្ជ នាកាលត្សឋចនៃលកុ្ងោោណសី 
កាត្រត្ៃថ កាលត្សាយ រជជុំ ៃូវោជរសមផថថិ ោោណសិយុំ ក្បុងលកុ្ងោោណសី ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ ឯត្កា 
មាប ក្ ់ោមៃិគត្ម វចិរតិាឝ  ត្វជជក្មយុំ ក្ត្ោត្នាថ  កាលលតាចត់្ៅ ក្បុងលសុក្ ៃិងៃិគម ត្ ើយត្ធឝើ ៃូវត្វជជក្មយ 
េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ឥថទឹ ៃូវង្រសថី ឯក្ុំ មាប ក្ ់ េុពឝលុំ មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ បុចឆិ សួរត្ ើយ កឹ្ ត្ថ 
អផ្កសុក្ុំឥថិ ថារជីមង ឺ របស់នាង (មាៃ)ឬដូត្ចបះ? (ឥថទី រងី្រសថី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អក្ខ ី ិ ៃ 
បសាម ិ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំ) ត្មើលមៃិត្ឃើញ ត្ដ្ឋយម្ភបក្ទុំងឡាយ ដូត្ចបះ។ (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) (បុចឆ ិ
សួរត្ ើយ) ត្ភសជជុំ ត្ថ ក្រសិាម ិ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំ) ៃឹងត្ធឝើ ៃូវថាប ុំ ដល់នាង(ឬ)ដូត្ចបះ? (ឥថទី រងី្រសថី) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) ក្ត្ោ  ិសាម ិឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ (រតី្ោក្មាច ស់) សូមត្ធឝើចុះ ដូត្ចបះ។ 
(ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) (បុចឆ ិសួរត្ ើយ) កឹ្ ត្ម េសសសិ ឥថិ ថា(រនីាង) ៃឹងឱរ ៃូវអឝី ដល់ខញុ ុំ ដូត្ចបះ? (ឥថទ ី
រងី្រសថី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) សត្ច ។ល។ ភវសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;សត្ច លបសិៃត្បើ (ថឝុំ រតី្ោក្) 
សក្ខសិសសិ ៃឹងអាច កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ អក្ខីៃិ ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយ ត្ម របស់ខញុ ុំ បាក្ថិកាៃិ 
ឱរជាអវយវៈតាុំងត្ៅជាលបលក្ថី;អ ុំ រខីញុ ុំ សេន ឹ ជាមយួ បុថថធីតា  ិ ៃឹងកូ្ៃលបុស 
ៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយ ត្ថ ទសី ភវសិាម ិ ៃឹងជាអបក្បត្លមើ របស់ត្ោក្។ ត្សា (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) 
ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ឥថិ ថាសាធុ ដូត្ចបះ សុំវតិ្េ  ិផសុំត្ ើយ ត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំ។ អក្ខៃិី 
រមី្ភបក្ទុំងឡាយ បាក្ថិកាៃិ អត្ សុុំ បាៃជាអវយវៈតាុំងត្ៅជាលបលក្ថីត្ ើយ ឯក្ត្ភសត្ជជៃ ឯវ 
ត្ដ្ឋយថាប ុំម្ថមយួប៉ុត្ណាត ះ។ សា (ឥថទី រងី្រសថី) ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ អ ុំ ។ល។ ៃុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រអីញបដិជាៃឹ សៃាត្ ើយ ឯថសស(ត្វជជសស)សបុថថធីតា ទសី ភវសិាម ិ ឥថិ 
ថា(រអីញ) លពមទុំងកូ្ៃលបុសៃិងកូ្ៃលសី ៃឹងជាអបក្បត្លមើ (របស់ត្ពេរ) ៃុះ ដូត្ចបះ;បៃ ក្ ៏ (ត្សា 
ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ ត្នាះ) ៃ ត្ខា សមុទចរសិសថិ ៃឹងមៃិត្ៅរក្ មុំ ៃូវអញ សត្ណា ៃ (ត្ដ្ឋយោក្រ) 
េៃភ់វៃត់្ឡើយ; (អ ុំ រអីញ) វត្ញ្ចសាម ិៃឹងត្បាក្លបាស់ ៃុំ ៃូវោថ។់ សា (ឥថទី រងី្រសថី) ត្នាះ ត្វត្ជជៃ 
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អាគនាថឝ  កី្េិសុំ ភត្េធ ឥថិ បុដ្ឋឌ  គឺត្ពេរ មក្ត្ ើយ សួរត្ ើយ ថាមាប លនាងដច៏ត្លមើៃ 
(រតី្ោគក្បុងម្ភបក្) លបាក្ដដូចត្មឋច ដូត្ចបះ? អា  ត្ោលត្ ើយ បុត្ពឝ ។ល។ រុជជៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បុត្ពឝ 
ក្បុងកាលដុំបូង អក្ខៃិី រមី្ភបក្ទុំងឡាយ ត្ម របស់ខញុ ុំ រុជជសុឹ ឈតឺ្ ើយ ត្ថាក្ុំ ថិចៗ;ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ រុជជៃថិ ឈ ឺអថិត្រក្ថរ ុំ នលក្ម្លងជាងមុៃ។ ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ អយុំ 
។ល។ ក្រសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ត្គ ុំ កាៃផ់ធះ អាចិក្ខិ លបាបត់្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី 
ឯថុំ ត្ៃះ ភរយិាយ ដល់ភរយិា;អយុំ (ឥថទី រងី្រសថី) ត្ៃះ វត្ញ្ចតាឝ  ត្បាក្លបាស់ត្ ើយ មុំ ៃូវអញ កិ្ញ្ច ិ 
(វថទុ ុំ) អទថុកាត្មា (ត្ហាថិ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផមីៃិឱរ (ៃូវវថទុ) ណាមយួ (ត្ម ដល់អញ);អត្តាទ  
រតី្សចក្ឋីលថូវការ ត្ម របស់អញ ឯតាយ (ឥថទិយា) េិៃបភថិយា ត្ដ្ឋយនេវឈបួល (ម្ដលង្រសថី) ត្ៃះ 
ឱរត្ ើយ ៃ (អថទ)ិ មៃិមាៃ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) ក្រសិាម ិៃឹងត្ធឝើ ថុំ ៃូវវា អៃនុំ 
ឱរជាអបក្ងងឹថ។ សា (ភរយិា រភីរយិា) ត្នាះ ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ។ ត្សា 
(ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) ត្នាះ ត្យាត្ជតាឝ  ផសុំត្ ើយ ត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំ ឯក្ុំ ១មុខ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ 
កាៃស់មាប ក្ ់ ថសា (ឥថទយិា នៃង្រសថី) ត្នាះ អញ្ញជ ត្បសិ ញុុំងង្រសថីត្នាះឱរបៃថក្ត់្ ើយ (វចត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយោក្រ) ភត្េធ ឥមុំ ត្ភសជជុំ អញ្ញជ   ិ ឥថិ ថាមាប លនាងដច៏ត្លមើៃ (រនីាង) ចូរបៃថក្ ់ ៃូវថាប ុំ 
ត្ៃះចុះ ដូត្ចបះ។ អក្ខៃិី រមី្ភបក្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២ខាង (របស់នាង) វជិាយសុឹ ងងឹថត្ ើយ េីបសិខា 
វយិ ដូចជារអីណាឋ ថនៃលបេីប (វជិាយនាថ  កាលរលថ)់។ ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ ត្សា ត្នាះ ចក្ខុបាត្ោ 
អត្ហាសិ បាៃជាភកិ្ខុនាមចក្ខុបាលត្ ើយ។ ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ក្មយុំ រកី្មយ ថទ មម បុត្ថថៃ 
ក្ថុំ ម្ដលបុលថ របស់ថថាគថ ត្ធឝើត្ ើយ ក្បុងកាលត្នាះ អៃុពៃនិ ត្ដញតាមត្ ើយ បចឆត្តា បចឆត្តា 
តាមត្លកាយៗ;  ិ ម្មៃពិថ ឯថុំ បាបក្មយុំ នាម ត្ យ្ ះថារបីាបក្មយ ត្ៃះ អៃុគចឆថិ ម្ថងត្ៅតាម 
(មម បុថថុំ ៃូវបុលថ របស់ថថាគថ) ចក្កុំ វយិ ដូចជារកី្ង ់(អៃុគចឆៃថុំ កាលវលិតាម) បេុំ ៃូវសាប មត្ជើង 
ពលិពេធសស នៃត្ោបត្លមើ វ ត្តា កាលអូសត្ៅ ធុរ ុំ ៃូវៃឹម។ 
           ធមាយ  រធីមទ៌ុំងឡាយ មត្នាបុពឝងគមា មាៃចិថថជាលបធាៃ មត្នាត្សដ្ឋឌ  មាៃចិថថលបត្សើរបុំផុថ 
មត្នាមយា សត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ;ត្ច ត្បើ (បុគគត្ោ របុីគគល) មៃសា មាៃចិថថ បេុត្ដឌៃ 
គឺត្ទសលបេូសថត្ ើយ ភាសថិ វា ត្ោលក្ឋី ក្ត្ោថិ វា ត្ធឝើក្ឋី (ចិត្ៃថថិ វា គិថក្ឋី េុចចរថិុំ ឯវ 
ៃូវអុំត្ពើេុចចរថិម្ថប៉ុត្ណាត ះ);េុក្ខុំ រតី្សចក្ឋីេុក្ខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម ៃុំ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល) ត្នាះ ថត្តា 
(ថិវធិេុចចរថិត្តា ត្លោះអុំត្ពើេុចចរថិមាៃលបការ៣យ៉ាង)ត្នាះ;ចក្កុំ ឥវដូចជារកី្ង ់ (អត្ៃឝៃថុំ 
កាលវលិតាម) បេុំ ៃូវសាប មត្ជើង( ពលិពេធសស នៃត្ោបត្លមើ) វ ត្តាកាលអូសត្ៅ (ធុរ ុំ ៃូវៃឹម)។ 
              ចថុពមូមកិ្ចិថថុំ រចិីថថម្ដលលបលពឹថថត្ៅក្បុងភូម៤ិ សពឝុំ បិ សូមផទីុំងអស់ 
កាមាវចរកុ្សោេិត្ភេុំ ត្ផសងត្ដ្ឋយចិថថមាៃកាមាវចរកុ្សលចិថថជាត្ដើម មត្នា ឥថិ ត្ យ្ ះថា 
មត្នាថថទ (ោថាយុំ ក្បុងោថា) ត្នាះ (កិ្ញ្ញច បិ ក្ពិ៏ថម្មៃត្ ើយ);បៃ េុក្ជាដូត្ច្ឆប ះ ចិថថុំ ឯវ 
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រចិីថថម្មៃពិថ បដិឃសមផយុថថុំ លបក្បលពមត្ ើយត្ដ្ឋយការថាប ុំងថាប ក្ ់ ត្ទមៃសសស គថុំ 
លបលពឹថថត្ៅជាមយួៃឹងត្ទមៃសសត្វេនា (ភគវតា) ៃិយមយិមាៃុំ វវតាទ បិយមាៃុំ បរចិឆជិជមាៃុំ 
(គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ) លេងក់ាលពិៃិថរ កាលចុំណាុំ កាលក្ុំណថេុ់ក្ ថទ ថសស ត្វជជសស 
ឧបផៃបចិថថវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃចិថថម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ដល់ត្ពេរត្នាះក្បុងកាលត្នាះ 
(បណឍិ ត្ថៃ គឺបណឍិ ថ) លពមថិ បាៃ បត្េ ក្បុងបេ ឥមសយឹ ត្ៃះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្ថៃ ។ល។ 
សមៃបគតា (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) បុពឝងគមា ឥថិ ថាបុពឝងគមាដូត្ចបះ (ថថទ ក្បុងោថាត្នាះ); 
សមៃបគតា លបក្បលពមត្ ើយ ត្ថៃ (ចិត្ថថៃ ត្ដ្ឋយចិថថ) ត្នាះ បឋមោមនិា  ុតាឝ  
ជាសភាវៈមាៃកិ្រយិាដល់មុៃ។ ធមាយ  នាម ធមយតារធីមទ៌ុំងឡាយ ចតាថ ត្ោ ៤លបការ 
គុណត្េសនាបរយិថថិៃិសសថថៃិជជីវវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃគុណធម ៌ ៃិងត្េសនាធម ៌
ៃិងបរយិថថិធម ៌ៃិងៃិសសថថៃិជជីវធម ៌ធមាយ  ឥថិ ត្ យ្ ះថា ធមាយ  (ថថទ ក្បុងោថាត្នាះ)។ អយុំ (ធត្មាយ  
រធីម)៌ ត្ៃះ ៃ   ិ ។ល។ សុគថឹ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម ត្ថសុ (ចថូសុ ធត្មយសុ 
បណាឋ ធមទ៌ុំងឡាយ ៤លបការ) ត្នាះ គុណធត្មាយ  នាម ត្ យ្ ះថាគុណធម;៌ ឧត្ភា (សភាវា 
រសីភាវៈទុំងឡាយ)ទុំងពីរលបការ ធត្មាយ  (ច) គឺធម១៌ អធត្មាយ  ច គឺអធម១៌ ៃ   ិសមវបិាកិ្ត្នា 
(ត្ហាៃថិ) ជាសភាវៈមៃិមាៃផលត្សយើោប ត្េ; អធត្មាយ  រអីធម ៌ ត្ៃថិ ម្ថងនាុំ (សត្ថថ 
ៃូវសថឝទុំងឡាយ) ៃិរយុំ កាៃៃ់រក្; ធត្មាយ  រធីម ៌ (សត្ថថ ញុុំងសថឝទុំងឡាយ) បាត្បថិ ឱរដល់ 
សុគថឹ ៃូវសុគថិភព។ អយុំ (ធត្មាយ  រធីម)៌ ត្ៃះ ធមយុំ ។ល។ អាេិក្លរណុំ  ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម ត្េសនាធត្មាយ  នាម ត្ យ្ ះថាត្េសនាធម;៌ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
(អ ុំ រថីថាគថ) ត្េត្សសាម ិ ៃឹងសម្មឋងធមយុំ ៃូវធម ៌អាេិក្លាណុំ  មាៃលមាលថងប់េខាងត្ដើម 
ត្វា ដល់អបក្ទុំងឡាយ។ អយុំ (ធត្មាយ  រធីម)៌ ត្ៃះ ឥធ ។ល។ ត្គយរុំ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម បរយិថថធិត្មាយ  នាម ត្ យ្ ះថាបរយិថថិធម;៌ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
បៃ ក្ ៏កុ្លបុតាថ  រកុី្លបុលថទុំងឡាយ ឯក្ត្ចច ពកួ្ខវះ បរយិាបុណៃថិ ម្ថងសិក្ា ធមយុំ ៃូវធម ៌សុថថុំ 
គឺសុថថៈ១ ត្គយរុំ គឺត្គយរៈ១ ឥធ (សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា) ត្ៃះ។ អយុំ (ធត្មាយ  រធីម)៌ ត្ៃះ ថសយឹ 
។ល។ ត្ហាៃថិ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើមៃិសសថថធត្មាយ  នាម ត្ យ្ ះថាៃិសសថថធម;៌បៃ ក្ ៏
សមត្យ ក្បុងសមយ័ ថសយឹ ត្ខា ត្នាះឯង ធមាយ  រធីមទ៌ុំងឡាយ ត្ហាៃថិ មាៃ;ខនាន  រខីៃនទុំងឡាយ 
ត្ហាៃថិ ម្ថងមាៃម្ដរ។ អបិ ចុំម្ណក្ឯ (ៃត្យា រៃីយ័) ៃិជជីវធត្មាយ  ឥថិ (បត្េ ក្បុងបេ) ថាៃិជជីវធម ៌
ដូត្ចបះ ឯត្សា ៃត្យា ឥវក្ដូ៏ចៃយ័ត្ៃះម្ដរ។ ត្ថសុ (ចថូសុ ធត្មយសុ បណាឋ ធមទ៌ុំងឡាយ 
៤លបការ) ត្នាះ ៃិសសថថៃិជជីវធត្មាយ រៃិីសសថថៃិជជីវធម ៌ អធិត្បផត្តា គឺត្ោក្សត្ដឋ យក្ត្ ើយ ឋាត្ៃ 
ក្បុងេី ឥមសយឹ ត្ៃះ ត្សាបិ (ៃិសសថថៃិជជីវធត្មាយ  រៃិីសសថថៃិជជីវធម)៌ ត្នាះឯង  ខនាន  គឺខៃនទុំឡាយ 
ថត្យា បីលបការ អរូបិត្នា មៃិមាៃរូប ឥថិ ដូត្ចបះ ត្វេនាខត្នាន  គឺត្វេនាខៃន១ សញ្ដខត្នាន  



30 

 

គឺសញ្ញដ ខៃន១ សង្គខ រក្ខត្នាន  គឺសង្គខ រក្ខៃន១ អថទត្តា ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋី។  ិ ម្មៃពិថ ឯត្ថ (អរូបិក្ខនាន  
រអីរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា នាម ត្ យ្ ះថាមាៃចិថថជាលបធាៃ (វគិគត្ ៃ 
ត្លោះវគិគ ៈ) មត្នា បុពឝងគត្មា ត្ថសុំ (អរូបិក្ខនាន ៃុំ) ឥថិ ថារចិីថថ ជាលបធាៃ (នៃអរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) 
ត្នាះ ដូត្ចបះ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) ក្េុំ ។ល។ ត្ហាថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; បៃ ក្ ៏(មត្នា រចិីថថ) ឯក្វថទុត្កា 
មាៃវថទុម្ថមយួ ឯការមយត្ណា មាៃអារមយណ៍ម្ថមយួ សេនឹ ជាមយួ ឯត្ថ  ិ (អរូបិក្ខត្ៃន  ិ
ៃឹងអរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) ត្ៃះ ឧបផជជមាត្នា កាលត្ក្ើថត្ឡើង ឯក្ក្ខត្ណ ក្បុងត្ពលម្ថមយួ អបុពុំឝ 
មៃិមុៃ អចរមិុំ មៃិត្លកាយ មត្នាបុពឝងគត្មា នាម ត្ហាថិ ជាសភាវៈត្ យ្ ះថា មាៃចិថថជាលបធាៃ 
ក្េុំ ត្ដ្ឋយលបការដូចត្មឋច? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) ឧបាេបផចចយត្ថទៃ (ឥថិ)  
ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីថាជាបចចយ័ដល់កិ្រយិាត្ក្ើថត្ឡើង ដូត្ចបះ។  ិ ដូចជា (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ត្កា 
ឯត្ថសុំ (ត្ច្ឆោៃុំ) បុពឝងគត្មា ឥថិ ថារអីបក្ណា ជាលបធាៃ(នៃត្ច្ឆរទុំងឡាយ)ៃុះ ដូត្ចបះ ត្ច្ឆត្រសុ 
នាកាលត្ច្ឆរទុំងឡាយ ព ូសុ ត្លចើៃនាក្ ់ ក្ត្ោត្ៃថសុ កាលត្ធឝើ ក្មាយ ៃិ ៃូវក្មយទុំងឡាយ 
ោមឃ្លថេីៃិ មាៃការសមាវ បៃូ់វអបក្លសុក្ជាត្ដើម វុត្ថថ (គឺជៃទុំងឡាយ) ត្ោលត្ ើយ ត្យា 
(ត្ច្ឆត្ោ រតី្ច្ឆរ) ណា ត្ថសុំ (ត្ច្ឆោៃុំ) បចចត្យា ត្ហាថិ ជាបចចយ័ (នៃត្ច្ឆរទុំងឡាយ) ត្នាះ;ត្ថ 
(ត្ច្ឆោ រតី្ច្ឆរទុំងឡាយ) ត្នាះ ក្ត្ោៃថិ ត្ធឝើ ក្មយុំ ៃូវក្មយ ថុំ ត្នាះ ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ យុំ (ត្ច្ឆរ ុំ 
ៃូវត្ច្ឆរ) ណា;ត្សា (ត្ច្ឆត្ោ រតី្ច្ឆរ) ត្នាះ េត្តាថ  វា ត្ យ្ ះេថថៈក្ឋី មតិ្តាថ  វា ត្ យ្ ះមថិថៈក្ឋី វុចចថិ 
(គឺជៃទុំងឡាយ) ត្ៅត្ថសុំ (ត្ច្ឆោៃុំ) បុពឝងគត្មា ឥថិ ថាជាលបធាៃ (នៃត្ច្ឆរទុំងឡាយ) ត្នាះ 
ដូត្ចបះ;យថា យ៉ាងណា សមផេុំ រោីក្រឧបត្មយរជាត្លគឿងញុុំងអថទឱរសត្លមច ឥេុំ ត្ៃះ 
(បណឍិ ត្ថៃ គឺបណឍិ ថ) ត្វេិថពឝុំ គបផលីជាប ឯវ ុំ យ៉ាងត្នាះ។ មត្នា រចិីថថ បុពឝងគត្មា ជាលបធាៃ ត្ថសុំ 
(អរូបិក្ខនាន ៃុំ នៃអរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) ត្នាះ ឧបាេបផចចយត្ថទៃ ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីថាជាបចចយ័ 
ដល់កិ្រយិាត្ក្ើថត្ឡើង ឥថិ ត្លោះត្ ថុដូត្ច្ឆប ះ (ត្ថអរូបិក្ខនាន  រអីរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ ត្នាះ) 
មត្នាបុពឝងគមា នាម ត្ យ្ ះថាមាៃចិថថជាលបធាៃ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។  ិ ម្មៃពិថ ត្ថ (អរូបិក្ខនាន  
រអីរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) ត្នាះ មត្ៃ នាកាលចិថថ អៃុបផជជត្ៃថ កាលមៃិត្ក្ើថត្ឡើង ៃ ឧបផជជថុិុំ សត្កាក ៃថ ិ
មៃិអាចត្ដើមផតី្ក្ើថត្ឡើងបាៃត្េ; បៃ ចុំម្ណក្ឯ មត្នា រចិីថថ ត្ចថសិត្ក្សុ 
នាកាលត្ចថសិក្ទុំងឡាយ ឯក្ត្ចចសុ ពកួ្ខវះ អៃុបផជជត្ៃថសុ បិ សូមផកីាលមៃិត្ក្ើថត្ឡើង ឧបផជជថិ 
ឯវ រម្មងត្ក្ើថត្ឡើងបាៃ។ បៃ ក្ ៏ មត្នា រចិីថថ ត្សត្ដ្ឋឌ  លបត្សើរបុំផុថ ឯត្ថសុំ (អរូបិក្ខនាន ៃុំ 
ជាងអរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) ៃុះ ឥថិ ត្លោះត្ ថុដូត្ច្ឆប ះ (ត្ថអរូបិក្ខនាន  រអីរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ ត្នាះ) 
មត្នាត្សដ្ឋឌ  ត្ យ្ ះថាមាៃចិថថលបត្សើរបុំផុថ អធិបថិវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃភាវៈ 
នៃចិថថត្នាះជាធុំ។   ិ ដូចជា អធិបថិត្នា រអីធិបថីទុំងឡាយ ត្ច្ឆរត្ជដឌកាេត្យា 
មាៃជៃជាចមផងនៃត្ច្ឆរជាត្ដើម ត្សដ្ឋឌ  លបត្សើរ ត្ច្ឆោេីៃុំ (ជាងជៃទុំងឡាយ) មាៃត្ច្ឆរជាត្ដើម 
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យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;មត្នា រចិីថថ (ត្សត្ដ្ឋឌ  លបត្សើរ) ត្ថសុំ (អរូបិក្ខនាន ៃុំ 
ជាងអរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ) ត្នាះ ឥថិ ត្លោះត្ ថុដូត្ច្ឆប ះ (ត្ថ អរូបិក្ខនាន  រអីរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ ត្នាះ) 
មត្នាត្សដ្ឋឌ  ត្ យ្ ះថាមាៃចិថថលបត្សើរបុំផុថ ថថា មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ បៃ មា៉ងត្េៀថ 
ភណាឍ ៃិ រភីណឍ ៈទុំងឡាយ តាៃិ តាៃិ ត្នាះៗ ៃិបពនាប ៃិ ម្ដលសត្លមចត្ ើយ ទរុអាេី  ិ
(ត្ដ្ឋយវថទុទុំងឡាយ) មាៃត្ឈើជាត្ដើម ទរុមយាេីៃិ នាម ត្ហាៃថ ិ
ជាភណឍ ៈត្ យ្ ះថាសត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយវថទុមាៃត្ឈើជាត្ដើម យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា; ឯត្ថបិ 
(អរូបិក្ខនាន  រអីរូបិក្ខៃនទុំងឡាយ)ៃុះឯង មត្នាមយា នាម ត្ យ្ ះថាសត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ មៃត្តា 
ៃិបពៃបតាថ  ត្លោះភាវៈ(នៃអរូបិក្ខៃនទុំងត្នាះ) ជាសភាវៈសត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ ថថា 
មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) អាគៃថុត្ក្  ិ។ល។ បេុត្ដឌៃ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស 
នៃបេ) បេុត្ដឌៃ ឥថិ ថាបេុត្ដឌៃដូត្ចបះ; ត្ទត្ស  ិ គឺត្ទសទុំងឡាយ អាគៃថុត្ក្  ិ ត្េើបមក្ 
អភជិាេី  ិមាៃអភជិាជាត្ដើម បេុត្ដឌៃ លបេូសថត្ ើយ។  ិ ម្មៃពិថ បក្ថិមត្នា រចិីថថជាលបលក្ថី 
ភវងគចិថថុំ ជាភវងគចិថថ;ថុំ (ភវងគចិថថុំ រភីវងគចិថថ) ត្នាះ អបផេុដឌុំ (គឺត្ទសទុំងឡាយ) 
មៃិលបេូសថត្ ើយ។  ិ ដូចជា ឧេក្ុំ រេឹីក្ បសៃបុំ ថាវ សាា ថ អាគៃថុត្ក្  ិ ៃីោេី  ិ ឧបក្កលិិដឌុំ 
ៃីត្ោេកាេិត្ភេុំ ត្ហាថិ ជាវថទុគឺពណ៌ទុំងឡាយ មាៃពណ៌ត្ខៀវជាត្ដើម ត្េើបមក្ 
ចូលត្ៅឱរត្ៅ យងត្ ើយ ក្ជ៏ាវថទុត្ផសងត្ដ្ឋយេឹក្មាៃ េឹក្ពណ៌ត្ខៀវជាត្ដើម; (ថុំ ឧេក្ុំ 
រេឹីក្ត្នាះ) ៃ ច(អបិ) ៃវ ុំ ឧេក្ុំ (ត្ហាថិ) ជាេឹក្េយីក្ត៏្េ;ៃ (ច) អបិ បុរមិុំ បសៃបឧេក្ុំ ឯវ(ត្ហាថិ) 
ជាេឹក្ថាវ សាា ថក្បុងកាលមុៃក្ត៏្េម្ដរ យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា; អបិ ឯ ថុំ (ភវងគចិថថុំ រភីវងគចិថថ) 
ត្នាះ អាគៃថុត្ក្  ិ អភជិាេី  ិ ត្ទត្ស  ិ បេុដឌុំ ត្ហាថិ ជាសភាវៈគឺត្ទសទុំងឡាយ 
មាៃអភជិាជាត្ដើម ត្េើបមក្លបេូសថត្ ើយ; (ថុំ ភវងគចិថថុំ រភីវងគចិថថ ត្នាះ) ៃ ច (អបិ) ៃវ ុំ ចិថថ 
(ត្ហាថិ) ជាចិថថេយីក្ត៏្េ;ៃ (ច) អបិ បុរមិុំ ភវងគចិថថុំ ឯវ (ត្ហាថិ) ជាភវងគចិថថ ក្បុងកាលមុៃក្ត៏្េម្ដរ 
ថថា មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ បភសសរមេិុំ ។ល។ ឧបកិ្លិដឌុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ចិថថុំ 
រចិីថថ ឥេុំ ត្ៃះ បភសសរ ុំ ជាម្ដៃផាយត្ចញនៃពៃវឺ; ច ត្ខា ក្ឯ៏ ថុំ (ចិថថុំ រចិីថថ) ត្នាះ ឧបក្កតិ្លត្ស  ិ
គឺឧបក្កិត្លសទុំងឡាយ អាគៃថុត្ក្  ិ ត្េើបមក្ ឧបក្កលិិដឌុំ ចូលត្ៅឱរត្ៅ យងត្ ើយ។ ត្ច ត្បើ 
(បុគគត្ោ របុីគគល) មៃសា មាៃចិថថ បេុត្ដឌៃ គឺត្ទសលបេូសឋត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) 
ត្សា ។ល។ បូត្រថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ភាសថិ វា ក្ត្ោថិ វា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល) ត្នាះ ភាសមាត្នា កាលត្ោល ភាសថិ ម្ថងត្ោល 
ចថុពឝធិុំវចីេុចចរថិុំឯវ ៃូវវចីេុចចរថិ មាៃលបការ៤យ៉ាងម្ថប៉ុត្ណាត ះ;ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ 
ថិវធិុំកាយេុចចរថិុំ ឯវ ៃូវកាយេុចចរថិ មាៃលបការ៣យ៉ាងម្ថប៉ុត្ណាត ះ;អភាសត្នាថ  កាលមៃិត្ោល 
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អក្ត្ោត្នាថ  កាលមៃិត្ធឝើ មត្នាេុចចរថិុំ ញុុំងមត្នាេុចចរថិ ថិវធិុំ មាៃលបការ៣យ៉ាង បូត្រថិ ឱរត្ពញ 
អភជិាេី  ិ បេុដឌមាៃសតាយ ត្លោះភាវៈ(នៃខវួៃ) មាៃចិថថ (គឺត្ទសទុំងឡាយ) 
មាៃអភជិាជាត្ដើមលបេូសថត្ ើយ។ អកុ្សលក្មយបថា រអីកុ្សលក្មយបេទុំងឡាយ េស 
១០លបការ អសស (បុគគលសស នៃបុគគល) ត្នាះ គចឆៃថ ិម្ថងដល់ បារបូិរ ឹៃូវការត្ពញត្លពៀប។ (អត្តាទ  
រអីថទ) ថត្តា ។ល។ េុក្ខមត្ៃឝថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ថត្តា ៃុំ េុក្ខមត្ៃឝថិ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (អត្តាទ  រអីធិបាយ) េុចចរតិាៃុភាត្វៃ ។ល។ អៃុគចឆថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); េុក្ខុំ 
រតី្សចក្ឋីេុក្ខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម បុគគលុំ ៃូវបុគគល ថុំ ត្នាះ ថិវធិេុចចរថិត្តា 
ត្លោះេុចចរថិមាៃលបការ៣យ៉ាង ថត្តា ត្នាះ; វបិាក្េុក្ខុំ រវីបិាក្េុក្ខ កាយកិ្ត្ចថសិក្ុំ គឺកាយកិ្េុក្ខ 
ៃិងត្ចថសិក្េុក្ខ អៃុគចឆថិ ម្ថងត្ៅតាម អថថភាវ ុំ ៃូវអថថភាព ថុំ ត្នាះ គចឆៃថុំ កាលត្ៅ ចថូសុ 
អបាត្យសុ វា ក្បុងអបាយភូមទិុំងឡាយ៤ផង មៃុត្សសសុ វា ក្បុងមៃុសសភូមទិុំងឡាយផង 
េុចចរតិាៃុភាត្វៃ ត្លោះអាៃុភាពនៃេុចចរថិក្មយ បរយិាត្យៃ ត្ដ្ឋយបរយិាយ ឥមនិា ត្ៃះ កាយវថទុក្ុំ 
បិ ឥថរវថទុក្ុំ បិ ឥថិ ថារកីាយជាេីតាុំងផង រចិីថថដនេត្េៀថជាេីតាុំងផង ដូត្ចបះ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) 
យថាកឹ្ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); (េុក្ខុំ រតី្សចក្ឋីេុក្ខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម បុគគលុំ ៃូវបុគគល ថុំ ត្នាះ) យថាកឹ្ 
ដូចជាអឝី? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) ចក្កុំ ឥវ វ ត្តា បេុំ ឥថិ ថាដូចជារកី្ង ់ (កាលវលិតាម) 
ៃូវសាប មត្ជើង (នៃត្ោបត្លមើ) កាលអូសត្ៅ (ៃូវៃឹម) ដូត្ចបះ; (អត្តាទ  រតី្សចក្ឋី) ធុត្រ ។ល។ ចក្កុំ វយិ 
(ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ចក្កុំវ វ ត្តា បេុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ចក្កុំ វយិ 
ដូចជារកី្ង ់ (អៃុគចឆៃថុំ កាលវលិតាម) បេុំ ៃូវដ្ឋៃត្ជើង ពលិពេធសស នៃត្ោបត្លមើ យុថថសស 
(ម្ដលត្គ) េឹមត្ ើយ ធុត្រ ក្បុងៃឹម វ ត្តា កាលអូសត្ៅ ធុរ ុំ ៃូវៃឹម។ (អត្តាទ  រអីធិបាយ)យថា 
។ល។ អៃុពៃនថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ);  ិ ដូចជា ត្សា (ពលិពត្ទធ  រតី្ោបត្លមើ) ត្នាះ វ ត្នាថ  
កាលអូសត្ៅ (ធុរ ុំ ៃូវៃឹម) ឯក្ុំ េិវសុំ បិ អស់នេង១ក្ឋី ត្េឝ (េិវត្ស) បិ អស់នេងទុំងឡាយ២ក្ឋី បញ្ច  
(េិវត្ស) បិ អស់នេងទុំងឡាយ៥ក្ឋី េស (េិវត្ស) បិ អស់នេងទុំងឡាយ១០ក្ឋី អឌណមាសុំ បិ 
អស់ក្ៃវះនៃម្ខក្ឋី ៃ សត្កាក ថិ មៃិអាច ចក្កុំ ៃិវត្ថថថុុំ ត្ដើមផញុីុំងក្ងឲ់រលថឡបប់ាៃ ជ ថុិុំ 
ត្ដើមផលីះបង;់ អេត្ខា នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) អសស (ពលិពេធសស 
កាលត្ោបត្លមើ) ត្នាះ អថិក្កមៃថសស កាល្ៃត្ៅ បុរត្តា ខាងមុខ យុគុំ រៃឹីម ោធថិ សងកថ ់គីវ ុំ 
ៃូវក្; (ពលិពេធសស កាលត្ោបត្លមើ) បដិក្កមៃថសស កាលលថឡប ់ បចឆត្តា ខាងត្លកាយ ចក្កុំ រកី្ង ់
បដិ ៃថិ ម្ថងក្កិ្ថ ឩរុមុំសុំ ៃូវសាចន់ៃត្លវ ; ចក្កុំ រកី្ង ់ ោធៃថុំ កាលត្បៀថត្បៀៃ ការត្ណ  ិ
ត្ដ្ឋយត្ ថុទុំងឡាយ េឝី  ិ ២លបការ ឥត្ម  ិ ត្ៃះ ថសស(ពលិពេធសស) បទៃុបេិក្ុំ ត្ហាថិ 
ជាវថទុលបលពឹថថត្ៅតាមសាប មត្ជើងត្ដ្ឋយលុំដ្ឋបស់ាប មត្ជើង (នៃត្ោបត្លមើ) ត្នាះ យថា 
មាៃឧបមាយ៉ាងណា;េុក្ខុំ រតី្សចក្ឋីេុក្ខ េុចចរថិមូលក្ុំ មាៃេុចចរថិជាឫសគល់ កាយកិ្ុំ បិ 
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លបលពឹថថត្ៅក្បុងកាយក្ឋី ត្ចថសិក្ុំ បិ លបលពឹថថត្ៅក្បុងចិថថក្ឋី អៃុពៃនថិ ម្ថត្ដញតាម បុគគលុំ ៃូវបុគគល 
មៃសា មាៃចិថថ បេុត្ដឌៃ (គឺត្ទស)លបេូសថត្ ើយ ថីណិ េុចចរតិាៃិ បូត្រតាឝ  ឋថិុំ 
ញុុំងេុចចរថិទុំងឡាយ ៣លបការ ឲរត្ពញត្ ើយ សទិថត្ៅត្ ើយ ៃិរយាេីសុ ថថទ ថថទ គថដ្ឋឌ ត្ៃសុ 
ក្បុងេីម្ដលខវួៃត្ៅត្ ើយទុំងឡាយ ត្នាះៗ មាៃៃរក្ជាត្ដើម។ 
                  ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ថឹសស សា 
មាៃោៃ៣់០រូបបាបុណឹសុ ដល់ត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ស  លពម បដិសមមទិ  ិ
ទុំងបដិសមមទិទុំងឡាយ។ អបិ ចុំម្ណក្ឯ ត្េសនា រតី្េសនា សាថទកិា សផោ អត្ហាសិ 
បាៃជាគុណជាថិ លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍ លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយផលត្ ើយ 
សមផថថបរសិាយ ដល់បរស័ិេម្ដលលបជុុំោប ត្ ើយ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ 
        វថទុរតី្រឿងោ៉វ ចក្ខុបាលត្ថទរសស នៃលពះចក្ខុបាលត្ថទរ បឋមុំ ជាត្រឿងេីមយួ (ៃិដឌិថុំ ចបត់្ ើយ) ៕ 

 
  

ត្ដក្ថិចត្រៀៃត្លចើៃចត្លមើៃវជិាជ       ត្ដក្ ួសត្វោវជិាជ ចាស់អថ ់

ត្ដក្ថិចត្រៀៃត្លចើៃត្ជាគជយ័លបាក្ដ       ត្ដក្ ួសក្ុំណថល់បាក្ដបោជយ័។ 

ត្ដក្ថិចត្រៀៃត្លចើៃចត្លមើៃគុំៃិថ         ត្ដក្ត្លចើៃត្ពក្ពិថគុំៃិថក្សណិក្សយ័ 

ត្ដក្ថិចត្រៀៃត្លចើៃចត្លមើៃសិរ ី          ត្ដក្ត្លចើៃយបន់េងសិរបីងប់ាថ។់ 

ត្ដ្ឋយៈត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ

(ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាច្ឆចថិថខញុ ុំភាគេ២ី) 
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២.ររឿរេវបពុ្ររ ្មះមដ្ឋក្ណុ្ឌល ី
 
             មដឌកុ្ណឍ លិវថទុ រតី្រឿងនៃត្េវបុលថនាមមដឌកុ្ណឍ លី (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល) 
ដូចថត្ៅ៖ េុថិយោថា បិ ឯរោីថាេី២ មត្នាបុពឝងគមា ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម (ភគវតា 
គឺលពះមាៃលពះភាគ) ភាសិតា លេងស់ម្មឋងត្ ើយ សាវថទយិុំ ឯវ ក្បុងលកុ្ងសាវថទីម្ដរ អារពម 
ត្លោះលេងល់បារពន មដឌកុ្ណឍ លឹ ៃូវត្េវបុលថត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី។  
            កិ្រ មាៃត្សចក្ឋីថុំណាលថា លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ អេិៃបបុពឝត្កា នាម 
ត្ យ្ ះថាអេិៃបបុពឝក្ៈ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី។ កិ្ញ្ច ិ (វថទុ រវីថទុ) 
ណាមយួ ត្ថៃ គឺោថ ់ ៃ េិៃបបុពឝុំ មៃិធាវ បឲ់រត្ ើយ ក្សសចិ (បុគគលសស ដល់បុគគល) 
ណាមយួត្សាះ;ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) សញ្ញជ ៃឹសុ សាគ ល់ចាស់ត្ ើយ ថុំ
ៃូវោថ ់អេិៃបបុពឝត្កា ឥថិ ឯវ ត្ យ្ ះថាអេិៃបបុពឝក្ៈម្មៃពិថ។ ឯក្បុថថត្កា របុីលថមាប ក្ ់ថសស បិត្យា 
មនាត្បា អត្ហាសិ បាៃជាបុលថ ជាេីលសោញ់ ជាេីត្ពញចិថថ របស់ោថត់្ ើយ។ អេ លោត្នាះ 
(ត្សា រោីថ)់ អសស (បុថថសស) បិលៃនៃុំ កាត្រថុកាត្មា ( ុតាឝ ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផ ី (ញុុំងត្គ)ឲរត្ធឝើ 
ៃូវត្លគឿងលបដ្ឋប ់ (ដល់បុលថ)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) សត្ច ។ល។ ភវសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ត្កាត្ដតាឝ  ដុំត្ ើយ សុវណតុំ  ៃូវមាស សយុំ ឯវ ត្ដ្ឋយខវួៃឯងម្ថមឋង ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កុ្ណឍ ោៃិ 
ៃូវេុំ ូទុំងឡាយ មដ្ឋឌ ៃិ ដរ៏លីង អទសិ បាៃឱរត្ ើយ;សត្ច លបសិៃត្បើ (អ ុំ រអីញ) 
សុវណត កាត្រៃ ញុុំងជាងមាស កាោត្បសាម ិ ៃឹងឲរត្ធឝើ; ភថថត្វថៃុំ រភីថថៃិងនេវឈបួល ត្ម ទថពឝុំ 
ភវសិសថិ ៃឹងជារបស់ គឺអញគបផឲីរ (ដល់ជាងមាសត្នាះ)។ ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ បុត្តាថ  របុីលថ 
អសស របស់ោថ ់មដឌកុ្ណឍ លី ឥថិ ឯវ ត្ យ្ ះថាមដឌកុ្ណឍ លីម្មៃពិថ (ជត្ៃ  ិ គឺជៃទុំងឡាយ) 
បញ្ញដ យថិទ សាគ ល់ចាស់ត្ ើយ។ ថសស (បុថថសស) ត្សាឡសវសសកិ្កាត្ល ក្បុងកាល(នៃបុលថ) ត្នាះ 
លបក្បត្ដ្ឋយឆ្ប ុំ១៦ បណឍុ ត្ោត្ោ រតី្ោគត្លឿង ឧេបាេិ បាៃត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ (ដល់កូ្ៃត្នាះ)។ 
មាតា រមីាតា ថសស (បុថថសស របស់កូ្ៃ) ត្នាះ ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ អា  
ត្ោលត្ ើយ លោ យណ ។ល។ ៃុំ ឥថិ ថា...ដូត្ចបះ; លោ យណ បពិលថលោ យណ៍ ត្ោត្ោ រតី្ោគ 
ឧបផត្នាប  ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ បុថថសស ដល់កូ្ៃ ត្ថ របស់ត្ោក្; (ថឝុំ រតី្ោក្) ថិកិ្ច្ឆឆ ត្ប  ិ
សូម(ញុុំងត្ពេរ)ឲរពាបាល ៃុំ ៃូវវាចុះ។ (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ភាថិ 
។ល។ ឱត្ោត្ក្សិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ភាថិ មាប លនាងដច៏ត្លមើៃ សត្ច លបសិៃត្បើ (អ ុំ រខីញុ ុំ) 
អាត្ៃសាម ិ ៃឹងនាុំមក្ ត្វជជុំ ៃូវត្ពេរ; ភថថត្វថៃុំ រភីថថៃិងនេវឈបួល ទថពឝុំ ភវសិសថិ ៃឹងជារបស់ 
(គឺខញុ ុំ) គបផឲីរ;ថឝុំ រនីាង ៃ ឱត្ោត្ក្សិ មៃិលក្ត្ឡក្ត្មើល មម ធៃត្ចឆេុំ ៃូវការបាថៃូ់វលេពរ របស់ខញុ ុំ 
(ត្េឬ)? (លោ យណី រនីាងលោ យណី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អេ ។ល។ លោ យណ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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លោ យណ បពិលថលោ យណ៍ អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សត្ៃថ កាលមាៃ) (ថឝុំ រតី្ោក្) 
ក្រសិសសិ ៃឹងត្ធឝើ កឹ្ ៃូវអឝី? (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) (អា  ត្ោត្ ើយ) យថា ។ល។ក្រសិាម ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ម ធៃត្ចឆត្ទ រកីារបាថប់ងៃូ់វលេពរ របស់ខញុ ុំ ៃ ត្ហាថិ មៃិមាៃ យថា 
ត្ដ្ឋយលបការណា; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ក្រសិាម ិ ៃឹងត្ធឝើ ថថា ត្ដ្ឋយលបការត្នាះ។ ត្សា (លោ យត្ណា 
រលីោ យណ៍) ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ត្វជាជ ៃុំ របស់ត្ពេរទុំងឡាយ បុចឆ ិ
សួរត្ ើយ អសុក្ត្ោគសស ។ល។ ក្ត្ោេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថុត្មា រតី្ោក្ទុំងឡាយ ក្ត្ោេ ត្ធឝើ ត្ភសជជុំ 
ៃូវថាប ុំ កឹ្ ដូចត្មឋច អសុក្ត្ោគសស នាម ត្ យ្ ះថាដល់ត្ោគឯត្ណាះ? អេ លោត្នាះ ត្ថ (ត្វជាជ  
រតី្ពេរទុំងឡាយ) ត្នាះ អាចិក្ខៃថិ លបាប ់ រុក្ខថច្ឆេឹ (ៃូវរុកាខ វយវៈ) មាៃសមផក្នៃត្ដើមត្ឈើជាត្ដើម 
យុំ វា ថុំ វា ម្ថត្ផឋសម្ថផ្កឋ ស អសស ដល់ោថ។់ ត្សា រោីថ ់អា រតិាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ ថុំ (រុក្ខថច្ឆេឹ 
ៃូវរុកាខ វយវៈមាៃសមផក្នៃត្ដើមត្ឈើជាត្ដើម)ត្នាះ ក្ត្ោថិ ត្ធឝើ ត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំ បុថថសស ដល់កូ្ៃ។ 
អសស នាកាលោថ ់ ថុំ (ត្ភសជជុំ) ក្ត្ោៃថសស ឯវ កាលត្ធឝើ (ៃូវថាប ុំ) ត្នាះ ម្មៃពិថ ត្ោត្ោ រតី្ោគ 
ពលវា អត្ហាសិ បាៃជាត្ោគមាៃក្មាវ ុំងត្ ើយ; ឧបាគម ិ ចូលដល់ត្ ើយ អត្ថកិ្ចឆភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃត្ោគត្នាះជាត្ោគ គឺមៃិមាៃអបក្ណាមយួ អាចពាបាលបាៃ។ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ 
ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ ថសស (បុថថសស) េុពឝលភាវ ុំ ៃូវភាវៈ(នៃកូ្ៃ) ត្នាះ មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ 
បត្កាក សាត្បសិ (ញុុំងត្គ)ឲរត្ៅមក្ត្ ើយ ត្វជជុំ ៃូវត្ពេរ ឯក្ុំ មាប ក្។់ ត្សា (ត្វត្ជាជ  រតី្ពេរ) ត្នាះ 
ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ បចចកាខ យ ត្ោលោត្ ើយ ថុំ (លោ យណុំ  ៃូវលោ យណ៍) ត្នាះ 
អមាា ក្ុំ ។ល។ ថិកិ្ច្ឆឆ ត្ប  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិក្ខម ិត្ចញត្ៅត្ ើយ;កិ្ចចុំ រកិី្ចច ឯក្ុំ មយួ អមាា ក្ុំ របស់ខញុ ុំ 
អថទិ មាៃ; (ថឝុំ រតី្ោក្) អញ្ដ ុំ ត្វជជុំ បត្កាក សិតាឝ  ថិកិ្ច្ឆឆ ត្ប  ិ សូមត្ៅៃូវត្ពេរដនេ 
ត្ ើយ(ញុុំងត្ពេរត្នាះ)ឲរពាបាលចុះ។ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ ថសស 
(បុថថសស) មរណសមយុំ ៃូវសមយ័ជាេីសាវ ប ់ (របស់កូ្ៃ) ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥមសស 
។ល។ ក្រសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ៃី រតិាឝ  នាុំត្ចញត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ ៃិបជាជ ត្បសិ 
(ញុុំងកូ្ៃត្នាះ)ឲរត្ដក្ត្ ើយ ព អិាលិត្ៃធ ក្បុងរត្បៀងឰដខ៏ាងត្លដ; (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) 
អាគតា មក្ត្ ើយ ឥមសស (បុថថសស) េសសៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការត្មើល (ៃូវកូ្ៃ) ត្ៃះ 
បសសសិសៃថិ ៃឹងត្ឃើញ សាបត្ថយរុំ ៃូវលេពរ អត្នាថ ត្គត្  ក្បុងខាងក្បុងនៃផធះ; (អ ុំ រអីញ) 
ក្រសិាម ិៃឹងត្ធឝើ ៃុំ ៃូវវា ព  ិឲរត្ៅខាងត្លដ។ 
           េិវសុំ ក្បុងនេង ថុំ ត្នាះ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ វុដ្ឋឌ យ លេងត់្ចញត្ ើយ 
មហាក្រុណាសមាបថថតិ្តា អុំពីមហាក្រុណាសមាបថថិ ពលវបផចចូសសមត្យ 
ក្បុងសមយ័ជាេីក្មាច ថប់ងៃូ់វងងឹថដម៏ាៃក្មាវ ុំង ត្វាត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើលត្ោក្ុំ 
ៃូវសថឝត្ោក្ ពុេនចក្ខុនា ត្ដ្ឋយពុេនចក្ខុ េសសៃថទុំ ត្ដើមផកិី្រយិាេថត្មើល ត្វត្ៃយរពៃនវាៃុំ 
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ៃូវសថឝជាត្ៅពងសនៃត្វត្ៃយរសថឝទុំងឡាយ បុពឝពុត្េនសុ ក្តាធិកាោៃុំ មាៃអធិការត្ធឝើត្ ើយ 
ក្បុងលពះពុេនក្បុងកាលមុៃទុំងឡាយ ឧសសៃបកុ្សលមូោៃុំ មាៃឫសនៃកុ្សលដុះត្ឡើងត្ ើយ 
បថទរ ិ ផាយត្ៅ ញណជាលុំ ៃូវសុំណាញ់គឺញណ េសស សសចក្កវាត្ឡសុ 
ក្បុងចក្កវាឡមាៃោៃ១់០ទុំងឡាយ។ មដឌកុ្ណឍ លី រមីាណពត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី បញ្ញដ យ ិ
លបាក្ដត្ ើយ អត្នាថ  ខាងក្បុង ញណជាលសស នៃសុំណាញ់គឺញណ ថសស ត្នាះ 
ព អិាលិត្ៃធៃិបនាប កាត្រៃ ឯវ ត្ដ្ឋយអាការៈគឺខវួៃត្ដក្ត្ ើយ ក្បុងរត្បៀងឰដខ៏ាងត្លដម្មពិថ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  េិសាឝ  លេងេ់ថត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (មដឌកុ្ណឍ លឹ ៃូវមាណពត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី) 
ត្នាះ ញតាឝ  លេងល់ជាបត្ ើយ ថសស អត្នាថ ត្គហា ៃី រតិាឝ  ថថទៃិបជាជ បិថភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈ(នៃមាពណត្ យ្ ះ មដឌកុ្ណឍ លី) ត្នាះ ជាអបក្(គឺបិតា) នាុំត្ចញ អុំពីខាងក្បុងនៃផធះ 
ត្ ើយញុុំងឲរត្ដក្ត្ ើយ ក្បុងរត្បៀងខាងត្លដត្នាះ ឧបធាត្រត្នាថ  កាលលេងពិ់ច្ឆរណា អថទិ ។ល។ 
អត្តាទ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ អេធស លេងប់ាៃេថត្ឃើញត្ ើយ ឥេុំ (ការណុំ  ៃូវត្ ថុ) ត្ៃះ អយុំ ។ល។ 
ភវសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ញតាឝ  លុះលេងល់ជាបត្ ើយ បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង 
ក្ថសររីបផដិជគគត្នា មាៃកិ្រយិាជលមះៃូវសររីៈលេងត់្ធឝើត្ ើយ មហាភកិ្ខុសងឃបរវុិត្តា 
មាៃភកិ្ខុសងឃត្លចើៃម្  មត្ ើយ បវសិិតាឝ  លេងយ់ាងចូលត្ៅត្ ើយ សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី 
បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ គត្តា ត្ៅត្ ើយ ត្គ ទឝ រ ុំ កាៃទ់ឝ រនៃផធះ លោ យណសស 
របស់លោ យណ៍ អៃុបុត្ពឝៃ តាមលុំដ្ឋប;់ 
           អត្តាទ  រលីបត្យាជៃ ៍មយាុំ ឯថទ គថបផចចត្យៃ ត្ដ្ឋយបចចយ័ គឺថថាគថ ត្ៅត្ ើយ ក្បុងេីៃុះ 
អថទិ ៃុ ត្ខា មាៃឬត្េ ប! ;មាណត្វា រមីាណព អយុំ ត្ៃះ មយ ិ ចិថថុំ បសាត្េតាឝ  កាលុំ ក្តាឝ  
តាវថថសឹត្េវត្ោត្ក្ ថឹសត្យាជៃិត្ក្ ក្ៃក្វមិាត្ៃ ៃិពឝថថសិសថិ ៃឹងញុុំងចិថថ ឲរលជះថាវ  ក្បុងថថាគថ 
ត្ ើយត្ធឝើ ៃូវមរណកាល ត្ ើយត្ក្ើថ ក្បុងវមិាៃជាវកិារៈនៃមាស លបក្បត្ដ្ឋយត្យាជៃ៣៍០ 
ក្បុងត្េវត្ោក្ត្ យ្ ះតាវថថិងស; អចឆោស សសបរវិាត្ោ ភវសិសថិ ៃឹងជាអបក្មាៃោៃ ់
នៃលសីអបសរជាបរវិារ; លោ យត្ណា អបិ ឯរលីោ យណ៍ ថុំ (បុថថុំ) ្ត្បតាឝ  ត្ោេត្នាថ  អាឡា ត្ៃ 
វចិរសិសថិ ៃឹងញុុំងត្គឲរបូជា (ៃូវបុលថ) ត្នាះ ត្ ើយយុំ លតាចត់្ៅក្បុងេីប៉ាឆ្; ត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថ 
ឱត្ោត្ក្តាឝ  លក្ត្ឡក្ត្មើលត្ ើយ អថថភាវ ុំ ៃូវអថថភាព ថិោវុថបផមាណុំ  មាៃោវថុ៣ជាលបមាណ 
សដឌសីក្ដភាោលង្គក របផដិមណឍិ ថុំ មាៃអលង្គក រមាៃ េមងៃរ់ត្េះ៦០លបដ្ឋបត់្ ើយ 
អចឆោស សសបរវិារ ុំ មាៃោៃន់ៃលសីអបសរជាបរវិារ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ត្ក្ៃ ៃុ ត្ខា ក្ត្មយៃ មយា 
អយុំ សិរសីមផថថិ លទន  ឥថិ ថារសិីរសីមផថថិ ត្ៃះ គឺអញ បាៃត្ ើយ ត្លោះក្មយអឝី ប! ដូត្ចបះ 
ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើល ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ មយចិិថថបផសាត្េៃ លេនភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈ(នៃសិរសីមផថថិ)ជារបស់ (គឺខវួៃ) បាៃត្ ើយ ត្លោះត្សចក្ឋីលជះថាវ នៃចិថថ ក្បុងថថាគថ 
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(ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ធៃត្ចឆេភត្យៃ ។ល។ ក្រសិាមឥិថិ ថាដូត្ចបះ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ 
មដឌកុ្ណឍ លិវត្ណត ៃ ត្ដ្ឋយត្ភេដូចជាមាណពត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី អក្ខៃថិយា ត្លោះមៃិអាចអថល់ទុំ 
បិថរ ិ ក្បុងបិតា ៃិបជជតិាឝ  ត្ដក្ត្ ើយ អវេូិត្រ ក្បុងេីមៃិឆ្ង យ អាឡា ៃសស អុំពីប៉ាឆ្ ត្ោេិសសថិ 
ៃឹងយុំ; អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សត្ៃថ កាលមាៃ) លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ បុចឆសិសថិ 
ៃឹងសួរ ៃុំ (ត្េវបុថថុំ ៃូវត្េវបុលថ) ត្នាះ ត្កា អសិ ថឝុំ ឥថិ ថារឯីងជាអបក្ណា ដូត្ចបះ? (ត្េវបុត្តាថ  
រតី្េវបុលថ) (អាចិក្ខសិសថិ ៃឹងលបាប)់ អ ុំ ត្ថ បុត្តាថ  មដឌកុ្ណឍ លី (ត្ហាម)ិ ឥថិ ថារខីញុ ុំ 
ជាកូ្ៃរបស់ត្ោក្ ត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី ដូត្ចបះ; (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) (បុចឆសិសថិ ៃឹងសួរ) កុ្  ឹ
ៃិពឝត្តាថ  អសិ ឥថិ ថា(រឯីង) ជាអបក្ត្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (ត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថ) 
(អាចិក្ខសិសថិ ៃឺងលបាប)់ តាវថថសឹភវត្ៃ ឥថិ ថាក្បុងភពត្ យ្ ះតាវថថិងស ដូត្ចបះ; (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) កឹ្ ក្មយុំ ក្តាឝ  ឥថិ ថាត្ធឝើត្ ើយៃូវក្មយអឝី ដូត្ចបះ? អាចិក្ខសិសថិ ៃឹងលបាប ់ ៃិពឝថថភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃខវួៃជាអបក្ត្ក្ើថត្ ើយ មយ ិ ចិថថបផសាត្េៃ ត្លោះត្សចក្ឋីលជះថាវ នៃចិថថ 
ក្បុងថថាគថ;លោ យត្ណា រលិោ យណ៍ បុចឆសិសថិ ៃឹងសួរ មុំ ៃូវថថាគថ ថុត្មាសុ ចិថថុំ បសាត្េតាឝ  
សត្គគ ៃិពឝតាថ  នាម អថទិ ឥថិ ថា (រសីថឝទុំងឡាយ) ត្ យ្ ះថាញុុំងចិថថ ឲរលជះថាវ  
ក្បុងលពះអងគត្ ើយ ត្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងឋាៃសួគ ៌ មាៃ(ឬត្េ)ដូត្ចបះ? អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ 
(សថិ កាលមាៃ) អ ុំ រថីថាគថ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ឯថថកាៃិ ។ល។ បរចិឆៃិធថុិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ភាសិសាម ិ ៃឹងសម្មឋង ធមយបេោេុំ ៃូវធមយបេោថា;ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ
ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ធមាយ ភសិមត្យា រកីារលតាស់ដឹងៃូវធម ៌ ភវសិសថិ ៃឹងមាៃ 
បាណស សាៃុំ ដល់ោៃន់ៃសថឝទុំងឡាយ ចថុោសីថិយា ៨៤ោៃ;់មដឌកុ្ណឍ លី 
រតី្េវបុលថត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លីត្សាតាបត្នាប  ភវសិសថិ ៃឹងជាត្សាតាបៃបបុគគល;អេិៃបបុពឝក្លោ យត្ណា 
រអីេិៃបបុពឝក្លោ យណ៍ ថថា ក្ដូ៏ត្ច្ឆប ះម្ដរ (ថថា គឺថា ត្សាតាបត្នាប  ភវសិសថិៗ 
ៃឹងជាត្សាតាបៃបបុគគល);ធមយយាត្ោ រកីារបូជាៃូវធម ៌មហា ភវសិសថិ ៃឹងជាការបូជាដធ៏ុំ ៃិសាយ 
ត្លោះអាលស័យ កុ្លបុថថុំ ៃូវកុ្លបុលថ ឥមុំ ត្ៃះ ឥថិ ដូត្ចបះឯង; 
           (អយុំ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ ត្ៃះ) អកាត្រតាឝ  មៃិ(ញុុំងត្ពេរ)ឲរត្ធឝើត្ ើយ ត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំ 
មម ដល់អញ ធៃត្ចឆេភត្យៃ ត្លោះភយ័អុំពីការបាថប់ងៃូ់វលេពរ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ គនាថឝ  
ត្ៅត្ ើយ អាឡា ៃុំ កាៃេី់ប៉ាឆ្ ត្ោេថិ យុំ; (អ ុំ រអីញ) ក្រសិាម ិ ៃឹងត្ធឝើ ៃុំ ៃូវោថ ់
វបិផការបផថថុំ ឲរដល់ៃូវបការៈម្បវក្; (ត្ក្ៃចិ គឺអបក្ណាមាប ក្)់ ៃ សកាក  មៃិអាច បរចិឆៃិធថុិុំ 
ត្ដើមផកី្ុំណថ ់ គណនាយ ត្ដ្ឋយការោប ់ ឯថថកាៃិ សតាៃិ វា (ឥថិ) ថាររីយទុំងឡាយ 
លបមាណប៉ុត្ណត ះផង ដូត្ចបះ (ឯថថកាៃិ) ស សាៃិ វា (ឥថិ) ថារោីៃទ់ុំងឡាយ 
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(លបមាណប៉ុត្ណត ះ)ផង ដូត្ចបះ (ឯថថកាៃិ) សថស សាៃិ វា (ឥថិ) ថារមី្សៃទុំងឡាយ 
(លបមាណប៉ុត្ណត ះ)ផង ដូត្ចបះ (ៃថទិ មៃិមាៃត្ឡើយ)។ 
          ខត្ណ ក្បុងសមយ័ ថសយឹ ត្នាះ មដឌកុ្ណឍ លី រមីាណពត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី 
អត្នាថ ត្គហាភមុិត្ខា ៃិបត្នាប  ត្ហាថិ ជាអបក្មាៃមុខត្ឆ្ភ ះត្ៅកាៃខ់ាងក្បុងនៃផធះ ត្ដក្ត្ ើយ។ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ អថថត្នាអបសសៃភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃការត្មើលមៃិត្ឃើញ ៃូវលពះកាយ 
(នៃលពះអងគ) វសិសជជិ ផាយត្ៅត្ ើយ ឯក្រ ុំសឹ ៃូវរសយី១ម្ខស។ មាណត្វា រមីាណព (ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ) កឹ្ ឯត្សា ឱភាត្សា នាម ឥថិ ថាត្ យ្ ះថារពីៃវឺអឝី បឹង ដូត្ចបះ បរវិថថតិាឝ ៃិបត្នាប  វ 
ម្លបលថឡបត់្ ើយ ត្ដក្ត្ ើយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អៃនោលបិថរ ុំ ។ល។ ៃថទ ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ មៃុំ ឯវ ញុុំងចិថថម្ថប៉ុត្ណាត ះ បសាត្េសិ ឲរលជះថាវ ត្ ើយ;(អ ុំ រអីញ) ៃ អលថទុំ 
មៃិបាៃបាៃត្ ើយ ឯវរូបុំ ពុេនុំ ឧបសងកមតិាឝ  កាយត្វយាវដិក្ុំ កាថុុំ វា ត្ដើមផចូីលត្ៅោល់ 
ៃូវលពះពុេឝ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្ ើយត្ធឝើ ៃូវការខឝល់ខាឝ យត្ដ្ឋយកាយផង (ឯវរូបុំ ពុេនុំ 
ឧបសងកមតិាឝ ) ទៃុំ ទថុុំ វា ត្ដើមផ(ីចូលត្ៅោល់ ៃូវលពះពុេន មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ) ត្ ើយថាឝ យ 
ៃូវទៃផង (ឯវរូបុំ ពុេនុំ ឧបសងកមតិាឝ ) ធមយុំ ត្សាថុុំ វា ត្ដើមផ(ីចូលត្ៅោល់ ៃូវលពះពុេន 
មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ) ត្ ើយសាឋ ប ់ ៃូវធមផ៌ង ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ អៃនោលបិថរ ុំ 
ៃូវបិតាលងង;់ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ ត្ម  តាទ  អបិ សូមផរីនីដទុំងឡាយ របស់អញ 
អនាធិបត្ថយា (ត្ហាៃថ)ិ ជាអវយវៈមៃិជាធុំ;អញ្ដ ុំ (កិ្ចចុំ រកិី្ចច) ដនេ ក្ថថពឝុំ (គឺអញ)គបផតី្ធឝើ ៃថទ ិ
មៃិមាៃ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (ចិត្ៃថតាឝ  លពះចិនាឋ ត្ ើយ) អលុំ ឯថថត្ក្ៃ (បុញ្ដក្ត្មយៃ) ឥមសស 
(មាណវសស) ឥថិ ថារលីយមត្ ើយ (ត្ដ្ឋយបុញ្ដក្មយ) មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ (របស់មាណព) ត្ៃះ 
ដូត្ចបះ បកាក ម ិ លេងត់្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ ត្សា (មាណត្វា រមីាណព) ត្នាះ ថថាគត្ថ 
នាកាលលពះថថាគថ ចក្ខុបេុំ វជិ ត្ៃថ ឯវ កាលលះបង ់ ៃូវគៃវងនៃចក្ខុភាវ ម បសៃបមត្នា 
មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ ក្ៃក្វមិាត្ៃ 
ក្បុងវមិាៃជាវកិារៈនៃមាស ថឹសត្យាជៃិត្ក្ លបក្បត្ដ្ឋយត្យាជៃ៣៍០ ត្េវត្ោត្ក្ ក្បុងត្េវត្ោក្ 
(បុគគត្ោ) វយិ ដូចជា(របុីគគល) សុថថបផពុត្ទន  ត្ដក្លក្ត់្ ើយភាញ ក្ត់្ឡើងត្ ើយ។ លោ យត្ណា បិ 
ឯរលីោ យណ៍ ្ត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរបូជាត្ ើយ សររី ុំ ៃូវសររីៈ អសស (បុថថសស របស់កូ្ៃ)ត្នាះ 
អាឡា ត្ៃត្ោេៃបោយត្នា អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃកិ្រយិាយុំជាេី លបលពឹថថត្ៅខាងមុខ 
ក្បុងេីប៉ាឆ្ត្ ើយ;គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ អាឡា ៃុំ កាៃេី់ប៉ាឆ្ ត្េវសិក្ុំ ោល់ៗនេង ត្ោេថិ ម្ថងយុំរក្ 
ក្ ុំ ឯក្បុថថក្ ក្ ុំ ឯក្បុថថក្ ឥថិ ថាមាប លកូ្ៃថូចម្ថមយួ (រឯីង ត្ៅ) ក្បុងេីណា; 
មាប លកូ្ៃថូចម្ថមយួ (រឯីង ត្ៅ) ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ។ 
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           ត្េវបុត្តាថ  បិ ចុំម្ណក្ឯរតី្េវបុលថ ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលិត្មើលត្ ើយ សមផថថឹ ៃូវសមផថថិ 
អថថត្នា របស់ខវួៃ ឧបធាត្រត្នាថ  កាលពិច្ឆរណា ត្ក្ៃ ក្ត្មយៃ លទន  ឥថិ ថា(រសីមផថថិ ត្ៃះ គឺអញ) 
បាៃត្ ើយ ត្លោះក្មយអឝី ដូត្ចបះ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ សថទរ ិមត្នាបសាត្េៃ ឥថិ ថាត្លោះត្សចក្ឋីលជះ 
នៃចិថថ ក្បុងថថាគថ ដូត្ចបះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អយុំ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ 
មដឌកុ្ណឍ លិវត្ណត ៃ ត្ដ្ឋយត្ភេដូចជាមាណពត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី បគគយា ផគងត្ ើយ ោហា 
ៃូវត្ដើមនដទុំងឡាយ អវេូិត្រ ក្បុងេីមៃិឆ្ង យ អាឡា ៃសស អុំពីេីប៉ាឆ្ ត្ោេត្នាថ  អដ្ឋឌ សិ 
បាៃឈរយុំត្ ើយ; លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ អយុំ ត្ៃះ អកាត្រតាឝ  មៃិញុុំងត្ពេរឲរត្ធឝើ ត្ភសជជុំ 
ៃូវថាប ុំ មម អផ្កសុក្កាត្ល ក្បុងកាលនៃអញមាៃជមង ឺ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
អាឡា ៃុំ កាៃេី់ប៉ាឆ្ ត្ោេថិ យុំ; កាថុុំ រកិី្រយិា(គឺអញ)ត្ធឝើ ឯថុំ (លោ យណុំ  ៃូវលោ យណ៍)ៃុះ 
វបិផការបផថថុំ ឲរដល់ត្ ើយៃូវបការៈម្បវក្ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ េិសាឝ  
ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (មាណវ ុំ ៃូវមាណព) ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ បុចឆសិាម ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ បុចឆត្នាថ  កាលសួរ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ អលងកត្តា ។ល។ ថុវ ុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រអីញ ត្ោទម ិយុំ បុថថត្សាត្ក្ៃ ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីត្សាក្ត្លោះកូ្ៃតាវ ត្ៅត្ ើយ;ឯត្សា 
(មាណត្វា រមីាណព) ត្ៃះ ត្ោេថិ យុំ កិ្មថទុំ ត្ដើមផអីឝី;អ ុំ រអីញ បុចឆសិាម ិ ៃឹងសួរ ៃុំ ៃូវវា; (ថឝុំ 
រអីបក្) អលងកត្តា លបដ្ឋបត់ាក្ម់្ថងត្ ើយ មដឌកុ្ណឍ លី មាៃេុំ ូដរ៏លីង មាោភារ ី
ជាអបក្លេលេងៃូ់វផ្កក ក្លមង  រចិៃធៃុសសត្ទ មាៃការត្លបាះលពុំត្ដ្ឋយខវឹមចៃធៃល៍ក្ ម បគគយា 
ផគងត្ ើយ ោហា ៃូវត្ដើមនដទុំងឡាយ ក្ៃធសិ យុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញវៃមត្ជឈ ក្បុងក្ណាឋ លនៃនលព; ថុវ ុំ 
រអីបក្ េុក្ខិត្តា ជាអបក្ដល់ត្ ើយៃូវេុក្ខ កឹ្ ដូចត្មឋច? 
                 ត្សា (មាណត្វា រមីាណព) ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ ត្សាវណត មត្យា ។ល។ ជីវថិុំ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;រេបញ្ជ ត្ោ ររីេបញ្ជ រ ត្សាវណត មត្យា ម្ដលសត្លមចត្ ើយអុំពីមាស បភសសត្ោ 
ជាម្ដៃផាយត្ចញនៃពៃវឺ ឧបផត្នាប  ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ មម ដល់ខញុ ុំ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ៃ វនិាធ ម ិ មៃិបាៃ 
ចក្កយុគុំ ៃូវគូនៃក្ង ់ថសស (រេបញ្ជ រសស នៃរេបញ្ជ រ) ត្នាះ; ( អ ុំ រខីញុ ុំ) ជ សិាម ិ ៃឹងលះបង ់
ជីវថិុំ ៃូវជីវថិ េុត្ក្ខៃ ត្លោះត្សចក្ឋីេុក្ខ ត្ថៃ ត្នាះ។ 
                  អេ លោត្នាះ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ អា  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (មាណវ ុំ ៃូវមាណព) 
ត្នាះ ត្សាវណត មយុំ ។ល។ ត្ថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភេធមាណវ មាប លមាណពដច៏ត្លមើៃ (ថឝុំ រអីបក្) អាចិក្ខ 
ចូរលបាប ់ (ថុំ ចក្កយុគុំ ៃូវគូនៃក្ង ់ ត្នាះ) ត្សាវណត មយុំ (អេ) សត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយមាស(ក្ឋី) 
មណិមយុំ (អេ) សត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយម្ក្វមណី(ក្ឋី) ត្ោ មយុំ អេ 
សត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយត្ោ ៈក្ឋី រូបិយមយុំ (អេ) សត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយលបាក្(់ក្ឋី) ត្ម ដល់ខញុ ុំ; (អ ុំ 
រខីញុ ុំ) ត្ថ ញុុំងអបក្ បដិោភយាម ិឲរបាៃចុំត្ោះ ចក្កយុគុំ ៃូវគូនៃក្ង។់  



40 

 

            មាណត្វា រមីាណព សុតាឝ  ឮត្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ 
អយុំ។ល។ ៃុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ កី្វម ៃថុំ ត្ម ចក្កយុគុំ ក្រសិសសិ ឥថិ ថា(រតី្ោក្) 
ៃឹងត្ធឝើ ៃូវគូនៃក្ង ់ េុំ ុំប៉ុៃណា ដល់ខញុ ុំ ដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) យាវម ៃថុំ 
(ចក្កយុគុំ)អាក្ងខសិ ឥថិ ថា(រអីបក្) លបាថាប  (ៃូវគូនៃក្ង)់ េុំ ុំប៉ុៃណា ដូត្ចបះ វុត្ថថ 
(គឺលោ យណ៍)ត្ោលត្ ើយ (អា  ត្ោលត្ ើយ) ចៃធសុរតិ្យ  ិ។ល។ យាចិត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
មាណត្វា រមីាណព ត្សា ត្នាះ បាវេិ ត្ោលបម្ៃទមត្ ើយ ចៃធសុរយិា ។ល។ ត្សាភថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ថសស (លោ យណសស ដល់លោ យណសស) ត្នាះ;អយុំ (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) ត្ៃះ 
បុថថសស ត្ភសជជុំ អក្តាឝ  បុថថបផដិរូបក្ុំ មុំ េិសាឝ  ត្ោេត្នាថ  កាលមៃិត្ធឝើ ៃូវថាប ុំ ដល់កូ្ៃ ត្ ើយត្ឃើញ 
ៃូវអញ មាៃរូបកាយដូចជាកូ្ៃ ត្ ើយយុំ វេថិ ត្ោល សុវណាត េិមយុំ រេចក្កុំ ក្ត្ោម ិ ឥថិ ថា
(រអីញ) ត្ធឝើៃូវក្ងន់ៃរេ ម្ដលសត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយវថទុមាៃមាសជាត្ដើម ដូត្ចបះ; (ថុំ ការណុំ  
រតី្ ថុត្នាះ) ត្ហាថុ ចូរត្លើក្េុក្សិៃចុះ; (អ ុំ រអីញ) ៃិគគណាិ សាម ិៃឹងផធញ់ផ្កធ ល់ ៃុំ ៃូវោថ;់ 
            អត្តាទ  រតី្សចក្ឋីលថូវការ ត្ម របស់ខញុ ុំ ចៃធសុរតិ្យ  ិ ត្ដ្ឋយលពះចៃធៃិងលពះអាេិថរ 
ទុំងឡាយ (អថទិ មាៃ); (ថឝុំ រតី្ោក្) ត្ម គឺខញុ ុំ យាចិត្តា សូមត្ ើយ ត្េ  ិសូមឲរ ត្ថ (ចៃធសុរតិ្យ 
ៃូវលពះចៃធៃិងលពះអាេិថរទុំងឡាយ) ត្នាះ (ត្ម ដល់ខញុ ុំ); ចៃធសុរយិា រលីពះចៃធ 
ៃិងលពះអាេិថរទុំងឡាយ ភាថត្ោ ជាបងបាូៃោប  (គចឆៃថិ ម្ថងត្ៅ) ឧភយថទ (វេិីយុំ ក្បុងវេីី) 
ទុំងពីរ; រត្ថាររីេ ត្សាវណត មត្យា ម្ដលសត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយមាស ត្ម របស់ខញុ ុំ ត្សាភថិ 
រម្មងសក្កិសម ចក្កយុត្គៃ ត្ដ្ឋយគូនៃក្ង ់ត្ថៃ ត្នាះ។ 
             អេ លោត្នាះ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ អា  ត្ោលត្ ើយ ោត្ោ ។ល។ ចៃធមិសុរតិ្យ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;មាណវ មាប លមាណព ថឝុំ រអីបក្ ត្យា ឯណា បដឌយិត្ស លបាថាប  អបដឌយិុំ 
ៃូវរបស់មៃិគរួលបាថាប  (ត្សា) ថឝុំ រអីបក្(ត្នាះ) ោត្ោ ត្ខា អសិ ជាបុគគលលងងម់្មៃពិថ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) 
មញ្ញដ ម ិ សមាគ ល់ ថុវ ុំ មរសិសសិ (ឥថិ) ថារអីបក្ ៃឹងសាវ ប ់ ដូត្ចបះ  ិ ត្លោះ ថឝុំ រអីបក្ ៃ លចឆសិ 
មៃិបាៃ ចៃធមិសុរតិ្យ ៃូវលពះចៃធ ៃិងលពះអាេិថរទុំងឡាយ។  
             អេ លោត្នាះ មាណត្វា រមីាណព វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (លោ យណុំ  ៃូវលោ យណ៍) ត្នាះ 
កឹ្ ។ល។ អបផញ្ញដ យមាៃសស ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា គមនាគមៃុំបិ 
។ល។ ោលរថត្ោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បៃ ចុះ (បុគគត្ោ របុីគគល) ត្ោេត្នាថ  កាលយុំ អតាទ យ 
ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍ (វថទុសស ដល់របស់) បញ្ញដ យមាៃសស កាលលបាក្ដ ោត្ោ ត្ហាថិ 
ជាមៃុសសលងង ់ កឹ្ ឬ ឧទ ុ ឬថា (បុគគត្ោ របុីគគល ត្ោេត្នាថ  កាលយុំ អតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍
មៃុសសសស ដល់មៃុសស) អបផញ្ញដ យមាៃសស កាលមៃិលបាក្ដ (ោត្ោ ត្ហាថិ ជាមៃុសសលងង)់? 
គមនាគមៃុំ បិ ឯរដីុំត្ណើ រត្ៅៃិងដុំត្ណើ រមក្ (ចៃធសុរយិាៃុំ នៃលពះចៃធៃិងលពះអាេិថរទុំងឡាយ) 
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េិសសថិ ម្ថងលបាក្ដ;វណត ធាថុ រធីាថុគឺពណ៌ (ចៃធសុរយិាៃុំ នៃលពះចៃធៃិងលពះអាេិថរទុំងឡាយ) 
(េិសសថិ ម្ថងលបាក្ដម្ដរ) វេិីយុំ ក្បុងវេីី ឧភយថទ ទុំងពីរ; (បុគគត្ោ របុីគគល) ត្បត្តា 
អបក្ត្ៅកាៃប់រត្ោក្ កាលក្ត្តា មាៃមរណកាលត្ធឝើត្ ើយ ៃ េិសសថិ មៃិលបាក្ដត្ឡើយ;(អមាា ក្ុំ 
បណាឋ ត្យើងទុំងឡាយ) ក្ៃធថុំ កាលយុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញ ឥធ ក្បុងេីត្ៃះ ត្កា ៃុ រអីបក្ណា ប! 
ោលរថត្ោ (ត្ហាថិ) ជាបុគគលលងងជ់ាង? លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ 
ៃូវោក្រ) ត្នាះ សលវត្ក្ខតាឝ  ក្ុំណថត់្ ើយ យុថថុំ ឯត្សា (មាណត្វា) វេថិ ឥថិ ថា(រមីាណព) ត្ៃះ 
ត្ោល (ៃូវោក្រ) លថឹមលថូវត្ ើយ ដូត្ចបះ; វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ សចចុំ ។ល។ កាលក្តាភបិដឌយុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ៃិត្សាត្កា  ុតាឝ  ជាអបក្មៃិមាៃត្សចក្ឋីត្សាក្ ក្ថាយ ត្លោះសមឋថីសស (មាណវសស 
របស់មាណព) ត្នាះ ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ េុថឹ ៃូវការសរត្សើរ មាណវសស ដល់មាណព អភាសិ 
បាៃត្ោលត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ អាេិថថុំ ។ល។  មាណវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
                មាណវ មាប លមាណព (ថឝុំ រអីបក្) វត្េសិ ត្ោល សចចុំ ត្ខា (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ពិថលបាក្ដ; 
(អមាា ក្ុំ បណាឋ ត្យើងទុំងឡាយ) ក្ៃធថុំ កាលយុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញអ ុំ ឯវ រខីញុ ុំត្ៃះឯង អភបិដឌយុំ 
កាលលបាថាប ត្លើសលប ់ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ កាលក្ថុំ មាៃមរណកាលត្ធឝើត្ ើយ ទរត្កា វយិ 
ដូចជារកូី្ៃត្ក្យង រុេុំ កាលយុំទរ ចៃធុំ ៃូវលពះចៃធ ោលរថត្ោ (ត្ហាម)ិ ជាបុគគលលងងជ់ាង;វថ ឱ ប! 
(ថឝុំ រអីបក្) ឱសិញ្ច ិ ត្លសាចត្ ើយ មុំ ៃូវខញុ ុំ អាេិថថុំ ម្ដលត្ដឋ ត្ោលោលត្ ើយ 
(ត្លោះត្សចក្ឋីត្សាក្)សៃថុំ ឲរសងប ់ (សចចវចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយោក្រសចចៈ) (បុគគត្ោ) វយិ 
ដូចជា(របុីគគល) (ឱសិញ្ច ត្នាថ  កាលត្លសាច) បាវក្ុំ ៃូវត្ភវើង ឃថសិថថុំ វ ម្ដលក្ុំពុងត្ឆះៃូវខាវ ញ់ 
វារនិា ត្ដ្ឋយេឹក្;េរ ុំ ញុុំងត្សចក្ឋីលក្វល់លក្វាយ សពឝុំ ទុំងអស់ (ត្ម 
របស់ខញុ ុំ)ៃិោឝ បត្យគបផឲីររលថ;់ត្យា (ថឝុំ រអីបក្) ណា អបាៃុេិ បាៃបត្នាធ បងត់្ ើយ បុថថត្សាក្ុំ 
ៃូវត្សចក្ឋីត្សាក្ត្លោះកូ្ៃ ត្ម របស់ខញុ ុំ ត្សាក្បត្រថសស មាៃត្សចក្ឋីត្សាក្លគបសងកថត់្ ើយ; (ត្សា 
ថឝុំ រអីបក្ត្នាះ) អពឝុ  ិ វថ ដក្ត្ឡើងត្ ើយ សលវុំ ៃូវសរ ត្សាក្ុំ គឺត្សចក្ឋីត្សាក្  េយៃិសសថិុំ 
ម្ដលអាលស័យត្ ើយក្បុងចិថថ ត្ម របស់ខញុ ុំ;អ ុំ រខីញុ ុំ ត្សា ត្នាះ អពឝុឡាសត្ោវ  អសយិ 
ជាអបក្មាៃសរគឺត្សចក្ឋីត្សាក្ដក្ត្ឡើងត្ ើយ;សីថីភូត្តា ៃិពឝុត្តា អសយិ 
ជាអបក្មាៃចិថថលថជាក្ត់្ក្ើថត្ ើយ រលថត់្ ើយៃូវត្សចក្ឋីត្សាក្; មាណវ មាប លមាណព (អ ុំ រខីញុ ុំ) 
ៃ ត្សាច្ឆម ិមៃិត្សាក្ត្ៅ ៃ ត្ោទម ិមៃិយុំត្េៀថត្េ សុតាឝ ៃ ត្លោះសាឋ ប ់ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ថវ 
របស់អបក្។ អេ លោត្នាះ (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) បុចឆត្នាថ  កាលសួរ ៃុំ(មាណវ ុំ ៃូវមាណព) 
ត្នាះ ត្កា នាម ថឝុំ ឥថិ ថារអីបក្ ត្ យ្ ះអឝី ដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ត្េវតា ។ល។ មយុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; (ថឝុំ រអីបក្) ត្េវតា ៃុ អសិ ជាត្េវតាឬ គៃនត្ោឝ  (ៃុ អសិ) ឬថាជាគៃនពឝ អាេូ ឬក្ ៏សត្កាក  
បុរៃិធត្ទ (អសិ) ជាអបក្ឲរៃូវទៃក្បុងកាលមុៃ ត្ យ្ ះសក្កៈ? ថឝុំ រអីបក្ ត្កា (អសិ) វា ជាអបក្ណាឬ 
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ក្សស បុត្តាថ  (អសិ) វា ឬថាជាបុលថរបស់អបក្ណា? មយុំ រខីញុ ុំ ជាត្ៃមុ គបផដឹីង ថុំ (អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី) 
ត្នាះ ក្េុំ ដូចត្មឋច? អេ លោត្នាះ មាណត្វា រមីាណព អាចិក្ខិ លបាបត់្ ើយ យញ្ច  ។ល។ បត្តាថ  ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ អសស (លោ យណសស ដល់លោ យណ៍) ត្នាះ;(ថឝុំ រអីបក្) ឌ តិាឝ  ដុថត្ ើយ  បុថថុំ ៃូវបុលថ 
អាឡា ត្ៃ ក្បុងេីប៉ាឆ្ សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង យុំ (បុថថុំ) ក្ៃធសិ ច ក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញរក្ (បុលថ) ណា ផង 
យុំ (បុថថុំ) ត្ោេសិ ច យុំរក្ (ៃូវបុលថ) ណា ផង;ត្សា (បុត្តាថ  របុីលថ) ត្នាះ អ ុំ គឺខញុ ុំ បត្តាថ  
ដល់ត្ ើយ ថិេសាៃុំ ស ពរថុំ ៃូវភាវៈនៃខវួៃជាសមាវ ញ់ នៃត្េវតាជាៃត់ាវថថិងសទុំងឡាយ 
ក្រតិាឝ ៃ ត្លោះត្ធឝើ ក្មយុំ ៃូវអុំត្ពើ កុ្សលុំ ជាកុ្សល។ 
           លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ អា  ត្ោលត្ ើយ អបផុំ ។ល។ ត្េវត្ោក្ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ថវ 
កាលអបក្) េេៃថសស កាលឲរ ទៃុំ ៃូវទៃ អបផុំ វា ថិចក្ឋី ព ុុំ វា ត្លចើៃក្ឋី (អ ុំ រខីញុ ុំ) ៃ អេធសាម ិ
មៃិម្ដលត្ឃើញត្សាះ; វា មា៉ងត្េៀថ (ថវ កាលអបក្ រក្ខៃថសស កាលរក្ា) ឧត្បាសេុំ 
ៃូវឧត្បាសេសីលតាេិសុំ លបាក្ដដូត្ច្ឆប ះ អោត្រ ក្បុងផធះ សត្ក្ ជារបស់ខវួៃ (អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ អេធសាម ិ
ក្ម៏ៃិម្ដលត្ឃើញម្ដរ; (ថឝុំ រអីបក្) គត្តា អសិ ជាអបក្ត្ៅត្ ើយ ត្េវត្ោក្ុំ កាៃត់្េវត្ោក្ ក្ត្មយៃ 
ត្លោះក្មយ ត្ក្ៃ អឝ?ី មាណត្វា រមីាណព អា  ត្ោលត្ ើយ អាោធិត្កា ុំ ។ល។ បត្តាថ  ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រខីញុ ុំ អាោធិត្កា េុក្ខិត្តា គិោត្នា អាថូររូត្បា អមា ិជាអបក្លបក្បត្ ើយត្ដ្ឋយអាោធ 
អបក្ដល់ត្ ើយៃូវេុក្ខ មាៃជមង ឺមាៃកាយត្ដឋ លក្ហាយ ៃិត្វសត្ៃ ក្បុងផធះ សត្ក្ ជារបស់ខវួៃ; (អ ុំ 
រខីញុ ុំ) អេធក្ខឹ បាៃត្ឃើញត្ ើយ ពុេនុំ ៃូវលពះពុេន វគិថរជុំ មាៃធូលីគឺកិ្ត្លសត្ៅលបាសត្ ើយ 
វថិិណត ក្ងខុំ មាៃត្សចក្ឋីសងសយ័ឆវងផុថត្ ើយ សុគថុំ លេងម់ាៃដុំត្ណើ រលា អត្នាមបញ្ដ ុំ 
លេងម់ាៃបញ្ញដ មៃិត្ថាក្េយ;អ ុំ រខីញុ ុំ ត្សា ត្នាះ បមុេិថមត្នា មាៃចិថថត្លថក្អរត្ ើយ 
បសៃបចិត្តាថ  មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ អក្រ ឹ បាៃត្ធឝើត្ ើយ អញ្ជលឹ ៃូវអញ្ជ លីក្មយ ថថាគថសស 
ដល់លពះថថាគថ; អ ុំ រខីញុ ុំ ត្សា ត្នាះ បត្តាថ  ដល់ត្ ើយ ថិេសាៃុំស ពរថុំ 
ៃូវភាវៈនៃខវួៃជាសមាវ ញ់ របស់ត្េវតាជាៃត់ាវថថិងសទុំងឡាយ ក្រតិាឝ ៃ ត្លោះត្ធឝើ ក្មយុំ ៃូវអុំត្ពើ 
កុ្សលុំ ជាកុ្សល។ 
          ថសយឹ (មាណត្វ នាកាលមាណព) ត្នាះ ក្ត្េត្ៃថ ក្ត្េត្ៃថ ឯវ ក្ុំពុងត្ោលៗម្មៃពិថ 
សក្លសររី ុំ រសីររីៈទុំងមូល លោ យណសស របស់លោ យណ៍ បរបូិរ ិ ត្ពញត្លពៀបត្ ើយ បីថិយា 
ត្ដ្ឋយបីថិ។ ត្សា (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) ត្នាះ បត្វត្េត្នាថ  កាលត្សាយ បីថឹ ៃូវបីថិ ថុំ ត្នាះ 
អា  ត្ោលត្ ើយ អចឆរយិុំ ។ល។ វជាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; វថ យតី្អើ! អចឆរយិុំ រតី្ ថុអសាច ររ អពមូថុំ 
មៃិធាវ បម់ាៃត្ ើយ;វបិាត្កា រផីល អយុំ ត្ៃះ ឦេិត្សា លបាក្ដដូចត្ៃះ អញ្ជលិក្មយសស 
នៃអញ្ជ លីក្មយ;អ ុំបិ រខីញុ ុំ មុេិថមត្នា មាៃចិថថរកី្ោយត្ ើយ បសៃបចិត្តាថ  មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ
;អជជ ឯវ ក្បុងនេងត្ៃះឯង (អ ុំ រខីញុ ុំ) វជាម ិសូមដល់ ពុេនុំ ៃូវលពះពុេន សរណុំ  ជាេីពឹង។ 



43 

 

អេ លោត្នាះ មាណត្វា រមីាណព អា  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (លោ យណុំ  ៃូវលោ យណ៍) ត្នាះ អត្ជជវ 
។ល។ ថុត្ដ្ឋឌ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អជជ ឯវ ក្បុងនេងត្ៃះឯង (ថឝុំ រតី្ោក្)បសៃបចិត្តាថ  
មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយវជា  ិ ចូរដល់ ពុេនុំ (ច) ៃូវលពះពុេនផង ធមយុំ ច ៃូវលពះធមផ៌ង សងឃុំ ច 
ៃូវលពះសងឃផង សរណុំ  ជាេីពឹង; សមាេយសសុ ចូរសមាទៃ សិកាខ បទៃិ 
ៃូវសិកាខ បេទុំងឡាយ បញ្ច  ៥លបការ ខិបផុំ បាណាថិបាតា វរិមសសុ (ច) គឺចូរត្វៀរ 
ច្ឆក្បាណាថិបាថ យ៉ាងឆ្ប១់ ត្ោត្ក្ អេិៃបុំ បរវិជជយសស (ច) គឺចូរត្វៀរ (ៃូវវថទុ) 
ម្ដលត្គមៃិបាៃឲរត្ ើយ ក្បុងត្ោក្១  អមជជបាត្បា (ត្ហា )ិ ច 
គឺចូរជាអបក្មាៃកិ្រយិាមៃិផឹក្ៃូវេឹក្លសវងឹ១ មា មុសា ភណា  ិ (ច) គឺចូរកុ្ុំត្ោលោក្រមុសា១ 
សត្ក្ៃ ទត្រៃ ថុត្ដ្ឋឌ  ត្ហា  ិ ច គឺចូរជាអបក្ត្លថក្អរត្ ើយ ត្ដ្ឋយលបពៃន របស់ខវួៃ១ 
អខណឍ ផុោវ ៃិ មៃិឲរដ្ឋចៃិ់ង ធវុះធាវ យ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះឯង។  
            ត្សា (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) ត្នាះ សមផដិចឆតិាឝ  េេលួលពមត្ ើយ សាធុ ឥថិ ថាលបនព 
ដូត្ចបះ អភាសិ បាៃត្ោលត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយឥមា ត្ៃះ អថទកាត្មាសិ ។ល។ ថុត្ដ្ឋឌ  
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;យក្ខ បពិលថត្ោក្យក្ខ (ថឝុំ រតី្ោក្) ត្ម អថទកាត្មា អសិ ជាអបក្លបាថាប ៃូវលបត្យាជៃ ៍
ដល់ខញុ ុំ;ត្េវត្ថ បពិលថត្ោក្ត្េវតា (ថឝុំ រតី្ោក្) (ត្ម)  ថិកាត្មា អសិ 
ជាអបក្លបាថាប ៃូវត្សចក្ឋីចត្លមើៃ (ដល់ខញុ ុំ); (អ ុំ រខីញុ ុំ) ក្ត្ោម ិ ត្ធឝើ វចៃុំ តាមោក្រ ថុយាុំ 
របស់ត្ោក្;ថឝុំ រតី្ោក្ មម អាចរតិ្យា អសិ ជាអាច្ឆរររបស់ខញុ ុំ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ឧត្បម ិសូមចូលដល់ 
ពុេនុំ (អបិ ច) ៃូវលពះពុេនផង ធមយុំ អៃុថថរ ុំ អបិ ច ៃូវលពះធមម៌ៃិមាៃអឝីលបត្សើរជាងផង សរណុំ  
ជាេីពឹង; អ ុំ រខីញុ ុំ គច្ឆឆ ម ិ សូមដល់ សងឃុំ (អបិ)ច ៃូវលពះសងឃផង (បុញ្ដ ត្ក្ខថថុំ ជាម្លសបុណរ) 
ៃរត្េវសស របស់មៃុសសៃិងត្េវតា សរណុំ  ជាេីពឹង; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ខិបផុំ បាណាថិបាតា វរិមាម ិ (ច) 
សូមត្វៀរ ច្ឆក្បាណាថិបាថ យ៉ាងរ ័សផង;ត្ោត្ក្ អេិៃបុំ បរវិជជយាម ិ (ច) សូមត្វៀរ (ៃូវវថទុ) 
ម្ដលត្គមៃិបាៃឲរត្ ើយ ក្បុងត្ោក្ផង; អមជជត្បា (ត្ហាម)ិ ច 
ជាអបក្មៃិផឹក្ៃូវេឹក្លសវងឹផង;ត្នា មុសា ភណាម ិ(ច) មៃិត្ោលកុ្ ក្ផង; សត្ក្ៃ ទត្រៃ ថុត្ដ្ឋឌ  
ត្ហាម ិច ជាអបក្ត្លថក្អរត្ ើយ ត្ដ្ឋយលបពៃន របស់ខវួៃផង។ 
              អេ លោត្នាះ ត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (លោ យណុំ  ៃូវលោ យណ៍) ត្នាះ 
លោ យណ ។ល។ បុច្ឆឆ   ិឥថិ ថាដូត្ចបះ អៃថរធាយ ិបាថត់្ ើយ ថថទ ឯវ ក្បុងេីត្នាះឯង;លោ យណ 
មាប លលោ យណ៍ ធៃុំ រលីេពរ ព ុុំ ត្លចើៃ ត្គត្  ក្បុងផធះ ថវ របស់អបក្ អថទ ិ មាៃ; (ថឝុំ រអីយក្) 
សតាទ រ ុំឧបសងកមតិាឝ  ទៃុំ ត្េ  ិ ចូរចូលោល់ ៃូវលពះសាសាឋ  ត្ ើយថាឝ យៃូវទៃ;(សតាទ រ ុំ 
ឧបសងកមតិាឝ ) ធមយុំ សុណា  ិ ចូរ(ចូលោល់ ៃូវលពះសាសាឋ ) ត្ ើយ សាឋ បៃូ់វធម;៌(សតាទ រ ុំ 
ឧបសងកមតិាឝ ) បញ្ា ុំ បុច្ឆឆ   ិចូរ(ចូលត្ៅោល់ ៃូវលពះសាសាឋ ) ត្ ើយសួរៃូវសុំណួរ។ 
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អបិ ចុំម្ណក្ឯ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ត្គ ុំ កាៃផ់ធះ អាមត្ៃថតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ 
លោ យណឹ ៃូវនាងលោ យណី វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ភត្េធ ។ល។ ក្ត្ោ  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ ៃ  អភវិាត្េតាឝ  ឯវ មៃិថាឝ យបងគុំត្សាះ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ៃ ក្តាឝ  (ឯវ) 
មៃិត្ធឝើត្សាះ បដិសណាឌ រ ុំ ៃូវបដិសណាឌ រៈ ឋតិ្តា ឈរត្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ អា  
ត្ោលត្ ើយ ត្ភា ។ល។ ភកិ្ខុសត្ងឃៃ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភត្េធ មាប លនាងដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំ សមណុំ  
ត្ោថមុំ ៃិមត្ៃថតាឝ  បញ្ា ុំ បុចឆសិាម ិៃឹងៃិមៃថ ៃូវសមណៈលពះនាមត្ោគម ត្ ើយសួរៃូវសុំណួរ; (ថឝុំ 
រនីាង) ក្ត្ោ  ិចូរត្ធឝើ សកាក រ ុំ ៃូវសកាក រៈ; ត្ោថម បពិលថលពះត្ោថម ត្ភា ដច៏ត្លមើៃ (ថឝុំ រលីពះអងគ) 
អធិវាត្ស  ិ សូមេេលួ ភថថុំ ៃូវភថថ ត្ម របស់ខញុ ុំ អជជថនាយ(ត្ដ្ឋយភថថកិ្ចច)មាៃក្បុងនេងត្ៃះ សេនឹ 
លពម ភកិ្ខុសត្ងឃៃ ទុំងភកិ្ខុសងឃ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អធិវាត្សសិ លេងេ់េលួលពមត្ ើយ។ ត្សា 
(លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) ត្នាះ វេិិតាឝ  ដឹងត្ ើយ អធិវាសៃុំ ៃូវការេេលួលពម សថទុ 
របស់លពះសាសាឋ  គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ត្វត្គៃ ត្ដ្ឋយឆ្បរ់ ័ស បដិយាទត្បសិ 
(ញុុំងត្គ)ឲរច្ឆថម់្ចងត្ ើយ ខាេៃីយុំ ៃូវខាេៃីយាហារ ត្ភាជៃីយុំ ៃូវត្ភាជៃីយាហារ 
សក្ៃិត្វសត្ៃ ក្បុងផធះរបស់ខវួៃ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ភកិ្ខុសងឃបរវុិត្តា 
មាៃភកិ្ខុសងឃម្  មត្ ើយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ត្គ ុំ កាៃផ់ធះ ថសស (លោ យណសស 
របស់លោ យណ៍ា) ត្នាះ ៃិសីេិ លបថាបត់្ ើយ បញ្ដតាថ សត្ៃ ត្លើអាសៃៈម្ដលត្គលកាលត្ ើយ។ 
លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ បរវិសិិ អង្គគ សត្ ើយ (ភថថុំ ៃូវភថថ) សក្កចចុំ ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីត្ោរព។ 
មហាជត្នា រមីហាជៃ សៃបបិថិ លបជុុំោប ត្ ើយ។ កិ្រ បាៃឮថា ថថាគត្ថ នាកាលលពះថថាគថ 
មចិ្ឆឆ េិដឌតិ្ក្ៃ ៃិមៃថិត្ថ គឺជៃលបក្បត្ ើយត្ដ្ឋយមចិ្ឆឆ េិដឌិៃិមៃថត្ ើយ ជៃកាយា 
រពីកួ្នៃជៃទុំងឡាយ ត្េឝ ២ពកួ្ សៃបិបថៃថ ិ លបជុុំោប ។ មចិ្ឆឆ េិដឌកិា រជីៃលបក្បត្ ើយ 
ត្ដ្ឋយមចិ្ឆឆ េិដឌិទុំងឡាយ សៃបបិថៃថ ិ លបជុុំោប  អជជ ។ល។ បសសសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អជជ 
ក្បុងនេងត្ៃះ (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) បសសសិាម ៃឹងត្ឃើញ សមណុំ  ៃូវសមណៈ ត្ោថមុំ 
លពះនាមត្ោថម (លោ យត្ណៃ) បញ្ា ុំ បុច្ឆឆ យ វតិ្ ឋយិមាៃុំ (គឺលោ យណ៍) កាលត្បៀថត្បៀៃ 
ត្ដ្ឋយការសួរ ៃូវសុំណួរ។ សមាយ េិដឌកិា រជីៃលបក្បត្ ើយត្ដ្ឋយសមាយ េិដឌិទុំងឡាយ សៃបបិថៃថ ិ
លបជុុំោប  អជជ ពុេនវសិយុំ ពុេនលីឡាុំ បសសសិាម ឥថិ ថាក្បុងនេងត្ៃះ (រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃឹងត្មើល 
ៃូវវស័ិយនៃលពះពុេន ៃូវលពះដុំត្ណើ រនៃលពះពុេន ដូត្ចបះ។ 
                 អេ លោត្នាះ លោ យត្ណា រលីោ យណ៍ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ ថថាគថុំ 
ៃូវលពះថថាគថ ក្ថភថថកិ្ចចុំ មាៃភថថកិ្ចចលេងត់្ធឝើត្ ើយ ៃិសិត្នាប  អងគុយត្ ើយ ៃីច្ឆសត្ៃ 
ត្លើអាសៃៈទប បុចឆិ សួរត្ ើយ បញ្ា ុំ ៃូវសុំណួរ ត្ភា ។ល។ ត្ហាៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ត្ោថម 
បពិលថលពះត្ោថម ត្ភា ដច៏ត្លមើៃ (សតាថ  រសីថឝទុំងឡាយ) អេតាឝ  មៃិឲរត្ ើយ ទៃុំ ៃូវទៃ 
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អក្តាឝ  មៃិត្ធឝើត្ ើយ បូជុំ ៃូវការបូជា អសសុតាឝ  មៃិសាឋ បត់្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌អវសិតាឝ  មៃិត្ៅត្ ើយ 
ឧត្បាសេវាសុំ ត្ៅត្ដ្ឋយអុំណាចនៃឧត្បាសេសីល ត្ក្វលុំ មត្នាបសាេមត្ថថៃ ឯវ សត្គគ ៃិពឝតាថ  
នាម ត្ យ្ ះថា ត្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងសាទ ៃសួគ ៌ ត្ដ្ឋយលោៃម់្ថការលជះថាវ នៃចិថថម្ថមា៉ងប៉ុត្ណាត ះ 
ត្ហាៃថិ មាៃ (កឹ្ ឬត្េ)? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) លោ យណ ។ល។ ក្េិត្តា 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;លោ យណ មាប លលោ យណ៍ (ថឝុំ រអីបក្) បុចឆសិ សួរ មុំ ៃូវថថាគថ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? 
ៃៃុ ចុះម្លក្ង មយ ិ មៃុំ បសាត្េតាឝ  អថថត្នា សត្គគ ៃិពឝថថភាត្វា រភីាវៈនៃខវួៃ ញុុំងចិថថ 
ឲរលជះថាវ ត្ ើយ ក្បុងថថាគថ ជាអបក្ត្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងសាទ ៃសួគ ៌ បុត្ថថៃ គឺបុលថ ត្ថ របស់អបក្ 
មដឌកុ្ណឍ លីនាត្មៃ ត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី ក្េិត្តា លបាបត់្ ើយ (ឬ)? (លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) (បុចឆ ិ
េូលសួរត្ ើយ) ក្ទ ត្ភា ត្ោថម ឥថិ ថាបពិលថលពះត្ោថមដច៏ត្លមើៃ ក្បុងកាលណា ដូត្ចបះ? 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) បកាត្សត្នាថ  កាលលបាបក់្េុំ ៃូវសមឋ ីេឝ ី ិជត្ៃ  ិក្េិថុំ ម្ដលជៃទុំងឡាយ 
២នាក្ត់្ោលត្ ើយ ៃៃុ ។ល។  រចិៃធៃុសសត្ទ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម ក្ត្េសិ 
សម្មឋងត្ ើយ មដឌកុ្ណឍ លិវថទុ ុំ ៃូវត្រឿងោ៉វនៃត្េវបុលថត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី សពឝុំ ទុំងអស់;ៃៃុ 
ចុះម្លក្ង  តិ្យា ក្បុងនេងមសលិមញិ ថឝុំ រអីបក្ សុសាៃុំ គនាថឝ  ក្ៃធត្នាថ  កាលត្ៅកាៃន់លពសយសាៃ 
ត្ ើយយុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ មាណវ ុំ ៃូវមាណព ឯក្ុំ មាប ក្ ់អាឡា ៃសស អវេូិត្រ 
ោហា បគគយា ក្ៃធៃថុំ កាលផគងៃូវត្ដើមនដទុំងឡាយ  ត្ ើយយុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញ ក្បុងេីមៃិឆ្ង យ 
អុំពីេីប៉ាឆ្ (វត្េសិ ត្ោលត្ ើយ) អលងកត្តា មដឌកុ្ណឍ លី មាោធារ ី  រចិៃធៃុសសត្ទ (ឥថិ) 
មាៃោក្រថា (រអីបក្) លបដ្ឋបត់ាក្ម់្ថងត្ ើយ មាៃេុំ ូដរ៏លីង ជាអបក្លេលេងៃូ់វផ្កក ក្លមង 
មាៃការត្លបាះលពុំត្ដ្ឋយខវឹមចៃធៃល៍ក្ ម ដូត្ចបះជាត្ដើម។ ត្ថៃ ឯវ ត្លោះត្ ថុត្នាះឯង ឯថុំ 
(មដឌកុ្ណឍ លិវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃត្េវបុលថនាមមដឌកុ្ណឍ លី)ត្ៃះ ពុេនភាសិថុំ នាម ជាថុំ 
ជាត្រឿងត្ យ្ ះថាពុេនភាសិថត្ ើយ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) ក្ត្េតាឝ  ច បៃ 
លុះលេងស់ម្មឋងរចួត្ ើយ ថុំ (មដឌកុ្ណឍ លិវថទុ ុំ ៃូវត្រឿងោ៉វនៃត្េវបុលថនាមមដឌកុ្ណឍ លី) ត្នាះ អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ ៃ ត្ខា ។ល។ ៃថទិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;លោ យណ មាប លលោ យណ៍ (គណនា រកីារោប)់ 
ៃ (អថទិ) ត្ខា ឯក្សថុំ (ឥថិ វា) ថាររីយ១មៃិមាៃដូត្ចបះផង ៃ (អថទិ ត្ខា) ត្េឝ សតាៃិ (ឥថិ វា) ថា 
ររីយទុំងឡាយ២ មៃិមាៃដូត្ចបះផង; អេត្ខា នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះឯង (សថិ កាលមាៃ) មយ ិ
មៃុំ បសាត្េតាឝ  សត្គគ ៃិពឝតាថ ៃុំ គណនា នាម ត្ យ្ ះថា រកីារោប ់ (ៃូវសថឝទុំងឡាយ) 
ញុុំងចិថថឲរលជះថាវ  ក្បុងថថាគថ ត្ ើយត្ក្ើថត្ ើយក្បុងសាទ ៃសួគ ៌ ៃថទិ មៃិមាៃ។ មហាជត្នា 
រមីហាជៃ ៃិត្ពឝមថិត្កា អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃការយល់ខុសមៃិមាៃត្ ើយ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វេិិតាឝ  លេងល់ជាបត្ ើយ អសស (មហាជៃសស) ៃិត្ពឝមថិក្ភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃការយល់ខុសមៃិមាៃ (របស់មហាជៃ) ត្នាះ អធិដ្ឋឌ សិ លេងអ់ធិដ្ឋឌ ៃត្ ើយ 
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មដឌកុ្ណឍ លិត្េវបុត្តាថ  វមិាត្ៃៃ ឯវ សេន ឹ អាគចឆថុ ឥថិ ថារតី្េវបុលថត្ យ្ ះមដឌកុ្ណឍ លី ចូរមក្ 
លពមទុំងវមិាៃម្មៃពិថ ដូត្ចបះ។ត្សា (មដឌកុ្ណឍ លិត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថនាមមដឌកុ្ណឍ លី) ត្នាះ 
អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ អថថភាត្វៃ ត្ដ្ឋយអថថភាព ថិោវថុបផមាត្ណៃ មាៃោវុថ៣ជាលបមាណ 
េិោឝ ភរណបផដិមណឍិ ត្ថៃ លបដ្ឋបត់្ ើយត្ដ្ឋយអាភរណៈទុំងពងួ ឱរយុា ចុះត្ ើយ វមិានា 
ច្ឆក្វមិាៃ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ ើយ ឯក្មៃថុំ 
ក្បុងេីដស៏មគរួ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បុចឆត្នាថ  កាលសួរ ៃុំ (ត្េវបុថថុំ ៃូវត្េវបុលថ) ត្នាះ ថឝុំ ។ល។ 
បដិលភសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា អភកិ្កត្ៃថៃ ។ល។ បុញ្ដ ុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ថឝុំ រអីបក្ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ ក្មយុំ ៃូវក្មយ កឹ្ អឝី បដិលភសិ បាៃចុំត្ោះ សមផថថឹ ៃូវសមផថថិ ឥមុំ 
ត្ៃះ? ត្េវត្ថ មាប លត្េវតា យា ថឝុំ រអីបក្ណា ប!េិសា ញុុំងេិសទុំងឡាយ សោឝ  ទុំងពងួ 
ឱភាត្សៃថី ឲរភវ ឺ វត្ណត ៃ ត្ដ្ឋយពណ៌ អភកិ្កត្ៃថៃ ដរ៏ុងត្រឿង ឱសធី តារកា វយិ 
ដូចជាផ្កក យត្ យ្ ះផ្កក យលពឹក្ ថិដឌសិ ឈរត្ៅ;ត្េវ មាប លត្េវតា (អ ុំ រថីថាគថ) បុច្ឆឆ ម ិ សួរ 
មហាៃុភាវ ុំ ៃូវអាៃុភាពដល៏បត្សើរ ថុំ ត្នាះ មៃុសសភូត្តា កឹ្ អកាសិ បុញ្ដ ុំ (ឥថិ) ថា(រអីបក្) 
ត្ក្ើថត្ ើយជាមៃុសស បាៃត្ធឝើត្ ើយ ៃូវបុណរ អឝី ដូត្ចបះ? ត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថ (អា  េូលត្ ើយ) 
អយុំ ។ល។ លទន  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សមផថថិ រសីមផថថិ អយុំ ត្ៃះ (មយា 
គឺខញុ ុំលពះអងគ) មៃុំ ញុុំងចិថថ បសាត្េតាឝ  ឲរលជះថាវ ត្ ើយ ថុត្មាសុ ក្បុងលពះអងគ លទន  បាៃត្ ើយ។ 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆ ិ លតាស់សួរត្ ើយ) មយ ិ ។ល។ ត្ថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (អយុំ សមផថថ ិ
រសីមផថថិត្ៃះ) ត្ថ គឺអបក្ មៃុំ ញុុំងចិថថ បសាត្េតាឝ  ឲរលជះថាវ ត្ ើយ មយិ ក្បុងថថាគថ លទន  
បាៃត្ ើយ (ឬ)? (ត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថ) (អា  េូលត្ ើយ) អាម ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ពិថម្មៃ ដូត្ចបះ។ មហាជត្នា រមីហាជៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  
លក្ត្ឡក្ត្មើលត្ ើយ ត្េវបុថថុំ ៃូវត្េវបុលថ បត្វត្េសិ លបកាសត្ ើយ ថុដឌ ឹ ៃូវត្សចក្ឋីត្លថក្អរ 
អចឆរយិា ។ល។ បដិលភ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ភា មាប លអបក្ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ ពុេនគុណា 
រពុីេនគុណទុំងឡាយ អចឆរយិា វថ អសាច ររណាស់ ប!;បុត្តាថ  របុីលថ អេិៃបបុពឝក្លោ យណសស នាម 
ត្ យ្ ះថា របស់អេិៃបបុពឝក្លោ យណ៍ អក្តាឝ  មៃិត្ធឝើត្ ើយ បុញ្ដ ុំ ៃូវបុណរ អញ្ដ ុំ ដនេ កិ្ញ្ច ិ 
ណាមយួ មៃុំ ញុុំងចិថថ បសាត្េតាឝ  ឲរលជះថាវ ត្ ើយ សថទរ ិ ក្បុងលពះសាសាឋ  បដិលភ ិ
បាៃចុំត្ោះត្ ើយ សមផថថឹ ៃូវសមផថថិ ឯវរូបុំ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ។  
               អេ លោត្នាះ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (វតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ) ត្ៃសុំ ។ល។ វជិ ថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ក្ត្េតាឝ  លុះសម្មឋងរចួត្ ើយ វថទុ ុំ ៃូវត្រឿង ឥេុំ ត្ៃះ ឃត្ដតាឝ  ថត្ ើយ អៃុសៃនឹ ៃូវអៃុសៃនិ 
ធមយោជា លេងជ់ាធមយោជ អា  លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ មត្នាបុពឝងគមា ។ល។ 
អៃុបាយៃីិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (ោជា) វយិ ដូចជារលីពះោជា លញ្ឆ ត្នាថ  កាលលបថាប ់ សាសៃុំ 
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ៃូវោជសាសៃ ៍ បថិដ្ឋឌ បិថមថថកិ្ុំ មាៃដីសាិថគឺោជបុរសថមកល់េុក្ត្ ើយ ោជមុទធ យ 
ត្ដ្ឋយោជសង្គា រ; មត្នា រចិីថថ បុពឝងគត្មា ជាលបធាៃ ត្ៃសុំ (ធមាយ ៃុំ នៃធមទ៌ុំងឡាយ) ត្នាះ 
កុ្សោកុ្សលក្មយក្រត្ណ ក្បុងកាលជាេីត្ធឝើៃូវកុ្សលក្មយ ៃិងអកុ្សលក្មយ; មត្នា រចិីថថ ត្សត្ដ្ឋឌ  
លបត្សើរបុំផុថ (ធមាយ ៃុំ ជាងធមទ៌ុំងឡាយ កុ្សោកុ្សលក្មយក្រត្ណ 
ក្បុងកាលជាេីត្ធឝើៃូវកុ្សលក្មយ ៃិងអកុ្សលក្មយ);  ិ ម្មៃពិថ ក្មយុំ រកី្មយ (បុគគត្លៃ) បសត្ៃបៃ 
មត្ៃៃ ក្ថុំ (គឺបុគគល) មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ ត្ធឝើត្ ើយ ៃ វជិ ថិ មៃិលះបង ់ បុគគលុំ ៃូវបុគគល 
គចឆៃថុំ កាលត្ៅ ត្េវត្ោក្ុំ កាៃត់្េវត្ោក្ មៃុសសត្ោក្ុំ កាៃម់ៃុសសត្ោក្ ឆ្យា ឥវ 
ដូចជារលីសត្មាល; 
           ធមាយ  រធីមទ៌ុំងឡាយ មត្នាបុពឝងគមា មាៃចិថថជាលបធាៃ មត្នាត្សដ្ឋឌ  មាៃចិថថលបត្សើរបុំផុថ 
មត្នាមយា សត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ;ត្ច ត្បើ (បុគគត្ោ របុីគគល) មៃសា មាៃចិថថ បសត្ៃបៃ 
លជះថាវ ត្ ើយ ភាសថិ វា ត្ោលក្ឋី ក្ត្ោថិ វា ត្ធឝើក្ឋី (ចិត្ៃថថិ វា គិថក្ឋី សុចរថិុំ ឯវ 
ៃូវអុំត្ពើសុចរថិម្ថប៉ុត្ណាត ះ); សុខុំ រតី្សចក្ឋីសុខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម ៃុំ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល) ត្នាះ 
ថត្តា (ថិវធិសុចរថិត្តា ត្លោះអុំត្ពើសុចរថិមាៃលបការ៣យ៉ាង)ត្នាះ; ឆ្យា ឥវ ដូចជារលីសត្មាល 
អៃុបាយៃីិ មាៃកិ្រយិាអត្នាធ លត្ៅជាលបលក្ថី។ 
          ចថុពមូមកិ្ចិថថុំ រចិីថថម្ដលលបលពឹថថត្ៅក្បុងភូម៤ិ សពឝុំ បិ សូមផទីុំងអស់ មត្នា ឥថិ 
ត្ យ្ ះថាមត្នាថថទក្បុងោថាត្នាះ វុចចថិ (គឺត្ោក្)ត្ៅ អវតិ្សត្សៃ ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីមៃិម្បវក្ោប  
(បឋមោថាយុំ ក្បុងោថាេី១) កិ្ញ្ញច បិ ក្ពិ៏ថម្មៃត្ ើយ បៃ េុក្ជាដូត្ច្ឆប ះ កាមាវចរកុ្សលចិថថុំ 
រកីាមាវចរកុ្សលចិថថ អដឌវធិុំ ៨លបការ (ភគវតា) ៃិយមយិមាៃុំ វវតាទ បិយមាៃុំ បរចិឆជជមាៃុំ 
(ម្ដលលពះដម៏ាៃលពះភាគ) លេងក់ាលពិៃិថរ កាលពិច្ឆរណា កាលក្ុំណថេុ់ក្ (បណឍិ ត្ថៃ 
គឺបណឍិ ថ) លពមថិ បាៃ បត្េ ក្បុងបេ (មត្នា ឥថិ ថាមត្នា ដូត្ចបះ) ឥមសយឹ ត្ៃះ; ចិថថុំ ឯវ 
រចិីថថ បឹងឯង ញណសមផយុថថុំ លបក្បលពមត្ ើយត្ដ្ឋយបញ្ញដ  ត្សាមៃសសស គថុំ 
លបលពឹថថត្ៅជាមយួត្សាមៃសសត្វេនា ថត្តាបិ (អដឌវធិកាមាវចរកុ្សលចិថថត្តា 
ក្បុងកាមវចរកុ្សលចិថថ៨ដួង) ត្នាះឯង (បណឍិ ត្ថៃ គឺបណឍិ ថ) អា រយិមាៃុំ កាលនាុំមក្ 
វថទុវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃវថទុ លពមថិ បាៃ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្ថៃ ។ល។ សមនាប គតា (ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) បុពឝងគមា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; សមនាប គតា លបក្បលពមត្ ើយ ត្ថៃ (ចិត្ថថៃ 
ត្ដ្ឋយចិថថ)ត្នាះ បឋមោមតិ្នា  ុតាឝ  ជាសភាវៈដល់មុៃត្ដ្ឋយលបលក្ថី។ ខនាន  រខីៃនទុំងឡាយ 
ថត្យា ៣យ៉ាង ត្វេនាេត្យា មាៃត្វេនាខៃនជាត្ដើម ធមាយ  ឥថិ ត្ យ្ ះថាធមាយ  (ថថទ 
ក្បុងោថាត្នាះ)។  ិ ម្មៃពិថ ឯត្ថ (ខនាន  រខីៃនទុំងឡាយ) ៃុះ មត្នាបុពឝងគមា នាម 
ត្ យ្ ះថាមាៃចិថថជាលបធាៃ (វគិគត្ ៃ ត្លោះវតិ្លោះ) ត្សាមៃសសសមផយុថថមត្នា បុពឝងគត្មា 
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ឯត្ថសុំ(ខនាន ៃុំ) ឥថិ ថារចិីថថលបក្បលពមត្ ើយត្ដ្ឋយត្សាមៃសសត្វេនា ជាលបធាៃ 
(នៃខៃនទុំងឡាយ) ៃុះ ដូត្ចបះ ឧបាេបផចចយត្ថទៃ ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីថាជាបចចយ័ដល់ 
កិ្រយិាត្ក្ើថត្ឡើង។  ិ ដូចជា (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ត្កា ឯត្ថសុំ (មៃុសាៃុំ) បុពឝងគត្មា ឥថិ 
ថារអីបក្ណា ជាលបធាៃ(នៃមៃុសសទុំងឡាយ)ត្ៃះ ដូត្ចបះ ព ូសុ (មៃុត្សសសុ 
នាកាលមៃុសសទុំងឡាយ) ត្លចើៃនាក្ ់ ក្ត្ោត្ៃថសុ កាលត្ធឝើ បុញ្ញដ ៃិ ៃូវបុណរទុំងឡាយ 
បថថចីវរទនាេីៃិ វា មាៃបថថចីវរទៃជាត្ដើមក្ឋី ឧឡារបូជាធមយសសវៃេីបមាោក្រណាេីៃិ វា 
មាៃកិ្រយិាត្ធឝើៃូវការបូជាដត៏្លើសលប ់ ៃិងការសាឋ បៃូ់វធម ៌ ៃិងលបេីប ៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើមក្ឋី 
មហាភកិ្ខុសងឃសស ដល់ភកិ្ខុសងឃត្លចើៃ ឯក្ត្តា ក្បុងេីជាមយួោប  វុត្ថថ (គឺជៃទុំងឡាយ) 
ត្ោលត្ ើយ ត្យា (មៃុត្សា រមីៃុសស) ណា ត្ថសុំ បចចត្យា ត្ហាថិ ជាបចចយ័ 
(នៃមៃុសសទុំងឡាយ) ត្នាះ? ត្ថ (មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ) ត្នាះ ក្ត្ោៃថិ ត្ធឝើ បុញ្ញដ ៃិ 
ៃូវបុណរទុំងឡាយ តាៃិ ត្នាះ ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ យុំ (មៃុសសុំ ៃូវមៃុសស) ណា;ត្សា 
(មៃុត្សា រមីៃុសស) ត្នាះ ថិត្សា វា ត្ យ្ ះថិសសៈក្ឋី បុត្សា វា ត្ យ្ ះបុសសៈក្ឋី (ជត្ៃ ិ 
គឺជៃទុំងឡាយ) វុចចថិ ត្ៅ ត្ថសុំ (មៃុសាៃុំ) បុពឝងគត្មា ឥថិ ថាជាលបធាៃ 
(នៃមៃុសសទុំងឡាយ) ត្នាះ ដូត្ចបះ យថា យ៉ាងណា;សមផេុំ 
រោីក្រញុុំងអថទនៃឧបត្មយរឲរសត្លមច ឥេុំ ត្ៃះ ត្វេិថពឝុំ (គឺបណឍិ ថ) គបផលីជាប ឯវ ុំ យ៉ាងត្នាះ។ 
មត្នា រចិីថថ បុពឝងគត្មា ជាលបធាៃ ឯត្ថសុំ (ខនាន ៃុំ នៃខៃនទុំងឡាយ) ៃុះ ឧបាេបផចចយត្ថទៃ 
ត្ដ្ឋយអថទថាជាបចចយ័ដល់កិ្រយិាត្ក្ើថត្ឡើង ឥថិ ត្លោះត្ ថុដូត្ច្ឆប ះ (ឯត្ថ ខនាន  
រខីៃនទុំងឡាយៃុះ) មត្នាបុពឝងគមា ត្ យ្ ះថាមាៃចិថថជាលបធាៃ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ ិ ម្មៃពិថ ត្ថ 
(ខនាន  រខីៃនទុំងឡាយ) ត្នាះ មត្ៃ នាកាលចិថថ អៃុបផជជត្ៃថ កាលមៃិត្ក្ើថត្ឡើង ៃ ឧបផជជថុិុំ 
សត្កាក ៃថិ មៃិអាចត្ដើមផតី្ក្ើថត្ឡើងបាៃ;បៃ ចុំម្ណក្ឯ មត្នា រចិីថថ ត្ចថសិត្ក្សុ 
នាកាលត្ចថសិក្ទុំងឡាយ អៃុបផជជត្ៃថសុ បិ សូមផកីាលមៃិត្ក្ើថត្ឡើង ឧបផជជថិ 
ឯវក្រ៏ម្មងត្ក្ើថត្ឡើងបាៃ។បៃ ក្ ៏ មត្នា រចិីថថ ត្សត្ដ្ឋឌ  លបត្សើរបុំផុថ ឯត្ថសុំ (ខនាន ៃុំ 
ជាងខៃនទុំងឡាយ) ៃុះ អធិបថិវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃភាវៈនៃចិថថត្នាះជាអធិបថី ឥថិ 
ត្លោះត្ ថុដូត្ច្ឆប ះ (ត្ថ ខនាន  រខីៃនទុំងឡាយ ត្នាះ) មត្នាត្សដ្ឋឌ  មាៃចិថថលបត្សើរបុំផុថ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ។   ិ ដូចជា បុរតិ្សា របុីរសស អធិបថិ ជាធុំ គណាេីៃុំ(ជាងជៃទុំងឡាយ) 
មាៃគណជៃជាត្ដើម គណត្សត្ដ្ឋឌ  ជាអបក្លបត្សើរបុំផុថជាងគណជៃ វុចចថិ (គឺជៃទុំងឡាយ) 
ត្ៅ ត្សៃីត្សត្ដ្ឋឌ  ឥថិ ថាជាអបក្លបត្សើរបុំផុថ ដូត្ចបះ យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;មត្នា រចិីថថ 
ត្សត្ដ្ឋឌ  លបត្សើរ ត្ថសុំ បិ (ខនាន ៃុំ ជាងខៃនទុំងឡាយ) ត្នាះឯង ថថា មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ 
បៃ ក្ ៏ភណាឍ ៃិ រភីណឍ ៈទុំងឡាយ តាៃិ តាៃិ ត្នាះៗ ៃិបពនាប ៃិ ម្ដលសត្លមចត្ ើយ សុវណាត េី  ិ
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(ត្ដ្ឋយវថទុទុំងឡាយ) មាៃមាសជាត្ដើម សុវណាត េីៃិ នាម ត្ហាៃថិ ជាភណឍ ៈត្ យ្ ះថាសត្លមច 
ត្ ើយ (ត្ដ្ឋយវថទុ) មាៃមាសជាត្ដើម យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;ឯត្ថ បិ (ខនាន  រខីៃនទុំងឡាយ) 
ៃុះឯង មត្នាមយា នាម ត្ យ្ ះថាសត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ មៃត្តា ៃិបពៃបតាថ  
ត្លោះភាវៈនៃខៃនទុំងឡាយត្នាះ ជាសភាវៈសត្លមចត្ ើយអុំពីចិថថ ថថា 
មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) អៃភជិាេី  ិ គុត្ណ  ិ បសត្ៃបៃ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) 
(បេសស នៃបេ) បសត្ៃបៃ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; បសត្ៃបៃ លជះថាវ ត្ ើយ គុត្ណ  ិ
ត្ដ្ឋយគុណទុំងឡាយ អៃភជិាេី  ិមាៃអៃភជិាជាត្ដើម។ (អត្តាទ  រអីថទ) ឯវរូត្បៃ ។ល។ បូត្រថិ 
(ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ភាសថិ វា ក្ត្ោថិ វា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (បុគគត្ោ 
របុីគគល) មត្ៃៃ មាៃចិថថ (បសត្ៃបៃ លជះថាវ ត្ ើយ) ឯវរូត្បៃ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ភាសត្នាថ  
កាលត្ោល ភាសថិ ម្ថងត្ោល ចថុពឝធិុំវចីសុចរថិុំ ឯវ ៃូវវចីសុចរថិ 
មាៃលបការ៤យ៉ាងម្ថប៉ុត្ណាត ះ ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ ថិវធិុំកាយសុចរថិុំ ឯវ 
ៃូវកាយសុចរថិ មាៃលបការ៣យ៉ាងម្ថប៉ុត្ណាត ះ អភាសត្នាថ  កាលមៃិត្ោល អក្ត្ោត្នាថ  
កាលមៃិត្ធឝើ មត្នាសុចរថិុំ ញុុំងមត្នាសុចរថិ ថិវធិុំ មាៃលបការ៣យ៉ាង បូត្រថិ ឲរត្ពញ តាយ 
អៃភជិាេី  ិ បសៃបមាៃសតាយ ត្លោះភាវៈនៃខវួៃមាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ 
(ត្ដ្ឋយគុណទុំងឡាយ) មាៃអៃភជិាជាត្ដើមត្នាះ។ កុ្សលក្មយបថា រកុី្សលក្មយបេទុំងឡាយ 
េស ១០លបការ អសស (បុគគលសស របស់បុគគល) ត្នាះ គចឆៃថិ រម្មងដល់ បារបូិរ ឹៃូវការត្ពញត្លពៀប 
ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ថត្តា ។ល។ សុខមត្ៃឝថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (ោថាបាេសស 
នៃបាេនៃោថា) ថត្តា ៃុំ សុខមត្ៃឝថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សុខុំ រតី្សចក្ឋីសុខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម បុគគលុំ 
ៃូវបុគគល ថុំ ត្នាះ ថិវធិសុចរថិត្តា ត្លោះអុំត្ពើសុចរថិមាៃលបការ៣យ៉ាង ថត្តា ត្នាះ។ កុ្សលុំ 
រកុី្សល ត្ថភូមកិ្ុំបិ សូមផលីបលពឹថថត្ៅក្បុងភូម៣ិ (ភគវតា គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ) អធិត្បផថុំ 
លេងស់ត្ដឋ យក្ត្ ើយ ឥធ (ោថាយុំ ក្បុងោថា)ត្ៃះ; ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ វបិាក្សុខុំ 
រវីបិាក្សុខ កាយកិ្ត្ចថសិក្ុំ ម្ដលលបលពឹថថត្ៅក្បុងកាយ ៃិងលបលពឹថថត្ៅក្បុងចិថថ (បរយិាត្យៃ 
ត្ដ្ឋយបរយិាយ) កាយវថទុក្ុំបិឥថរវថទុក្ុំបិ ឥថិ ថាមាៃកាយជាេីតាុំងផង មាៃចិថថដនេជាេីតាុំងផង 
ដូត្ចបះ អៃុគចឆថិ ម្ថងត្ៅតាម (បុគគលុំ ៃូវបុគគល) សុគថិភត្វ ៃិពឝថថុំ វា ម្ដលត្ក្ើថត្ ើយ 
ក្បុងសុគថិភពផង សុគថិយុំ សុខាៃុភវៃដ្ឋឌ ត្ៃ ឋថិុំ វា ម្ដលតាុំងត្ៅត្ ើយ 
ក្បុងេីជាេីត្សាយៃូវត្សចក្ឋីសុខ ក្បុងសុគថិភពផង ត្ថភូមកិ្សុចរតិាៃុភាត្វៃ ត្ដ្ឋយអាៃុភាព 
នៃអុំត្ពើសុចរថិម្ដលលបលពឹថថត្ៅក្បុងភូម៣ិ; អត្តាទ  រអីធិបាយ ៃ វជិ ថិ ឥថិ ថាមៃិលះបង ់
(ៃូវបុគគល) ដូត្ចបះ (បណឍិ ត្ថៃ គឺបណឍិ ថ) ត្វេិថត្ោឝ  គបផលីជាប។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) យថាកឹ្ (ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ); (សុខុំ រតី្សចក្ឋីសុខ អត្ៃឝថិ ម្ថងត្ៅតាម បុគគលុំ ៃូវបុគគល ថុំ ត្នាះ) យថាកឹ្ ដូចជាអឝ?ី 
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(វសិជជនា រចីត្មវើយ) ឆ្យា ឥវ អៃុបាយៃីិ ឥថិ ថាដូចជារលីសត្មាល 
មាៃកិ្រយិាអត្នាធ លត្ៅតាមជាលបលក្ថី ដូត្ចបះ; (អត្តាទ  រតី្សចក្ឋី) យថា ។ល។ ៃ វជិ ថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ឆ្យាវ អៃុបាយៃីិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;  ិ ដូចជា ឆ្យា 
នាម ធមយតារលីសត្មាល សររីបផដិពទន  ជាបត់ាមត្ ើយៃូវសររីៈ សរតី្រ នាកាលសររីៈ គចឆត្ៃថ 
កាលត្ៅ គចឆថិ ម្ថងត្ៅម្ដរ (សរតី្រ នាកាលសររីៈ) ថិដឌត្ៃថ កាលឈរត្ៅ  ថិដឌថិ 
រម្មងឈរត្ៅម្ដរ (សរតី្រ នាកាលសររីៈ) ៃិសីេត្ៃថ កាលអងគុយ ៃិសីេថិ រម្មងអងគុយម្ដរ; (ត្ក្ៃចិ 
គឺអបក្ណាមាប ក្)់ ៃ សកាក  មៃិអាច សត្ណា ៃ វា ផរុត្សៃ វា ៃិវតាថ   ិ ឥថិ វតាឝ  វា ត្បាត្េតាឝ  វា 
ៃិវតាថ ត្បថុុំ ត្ដើមផតី្ោលថា (រឯីង) ចូរលថឡបត់្ៅចុះ ដូត្ចបះក្ឋី  ត្ដ្ឋយោក្រេៃភ់វៃក់្ឋី 
ត្ដ្ឋយោក្រលេត្ោះក្ឋី ត្ ើយវាយក្ឋី ត្ ើយ(ញុុំងលសត្មាលត្នាះ)ឲរលថឡបប់ាៃ; (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) 
ក្សាយ  (ឥថិ) ថាត្លោះត្ ថុអឝី ដូត្ចបះ? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) សររីបផដិពេនតាថ  (ឥថិ) 
ថាត្លោះភាវៈនៃលសត្មាលត្នាះ ជាសភាវៈជាបត់ាមត្ ើយៃូវសររីៈដូត្ចបះ;សុខុំ រតី្សចក្ឋីសុខ 
កាយកិ្ត្ចថសិក្ុំ ម្ដលលបលពឹថថត្ៅក្បុងកាយ ៃិងលបលពឹថថត្ៅក្បុចិថថ កាមាវចោេិត្ភេុំ 
ត្ផសងត្ដ្ឋយសុខមាៃកាមាវចរសុខ ឥត្មសុំ េសៃបុំ កុ្សលក្មយបថាៃុំ 
អាចិណត សមាចិណត កុ្សលមូលក្ុំ ជាកុ្សលមូលរបស់កុ្សលក្មយបេទុំងឡាយ ១០លបការត្ៃះ 
ម្ដលបុគគលលបលពឹថថត្ ើយ ៃិងលបលពឹថថលាត្ ើយ ៃ វជិ ថិ មៃិលះបង ់ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល) 
គថគថដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីម្ដលបុគគលត្នាះត្ៅត្ ើយៗ អៃុបាយៃីិ ឆ្យា វយិ  ុតាឝ  
ជាសភាវៈត្លបៀបដូចជាលសត្មាល មាៃកិ្រយិាអត្នាធ លត្ៅតាមជាលបលក្ថី។ 
ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ធមាយ ភសិមត្យា រកីារលតាស់ដឹងៃូវធម ៏ អត្ហាសិ 
បាៃមាៃត្ ើយ បាណស សាៃុំ ដល់ោៃន់ៃសថឝទុំងឡាយ ចថុោសីថិយា ៨៤។ 
មដឌកុ្ណឍ លិត្េវបុត្តាថ  រតី្េវបុលថនាមមដឌកុ្ណឍ លី បថិដឌ  ិ តាុំងត្ៅត្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល 
ក្បុងត្សាតាបថថិផល ;អេិៃបបុពឝក្លោ យត្ណា រអីេិៃបបុពឝក្លោ យណ៍ ថថា ក្ដូ៏ត្ច្ឆប ះម្ដរ (ថថា គឺថា 
ត្សាតាបថថផិត្ល បថិដឌ ;ិបថិដឌ  ិតាុំងត្ៅត្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល ក្បុងត្សាតាបថថិផល)។ ត្សា 
(លោ យត្ណា រលីោ យណ៍) ត្នាះ វបិផកិ្រ ិ បូជាត្ ើយ វភិវ ុំ ៃូវលេពរ តាវម ៃថុំ ត្លចើៃម្មៃពិថ 
ពុេនសាសត្ៃ ក្បុងលពះពុេនសាសនា ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ មដឌកុ្ណឍ លិវថទុ 
រតី្រឿងោ៉វនៃត្េវបុលថនាមមដឌកុ្ណឍ លី េុថិយុំ ជាត្រឿងេី២ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
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៣.ររឿងព្រះរិស្សររេរ 
 

            ថិសសត្ថទរវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃលពះត្េរៈនាមថិសសៈ(មយា គឺខញុ ុំ វុចចថិ ៃឹងត្ោល) ដូចថត្ៅ៖ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលលេងគ់ងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ 
ធមយត្េសៃុំ ៃូវលពះធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ អត្កាក ចឆិ មុំ អវធិ មុំ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម 
ត្លោះលបារពន ថិសសត្ថទរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈនាមថិសសៈ។ 
              កិ្រ បាៃឮថា ត្សា (ថិសសត្ថទត្ោ រលីពះថិសសត្ថទរ) អងគត្នាះ អាយសាយ  ដម៏ាៃអាយុ 
ភគវត្តា បិថុច្ឆឆ បុត្តាថ  ជាបុលថនៃលពះបិថុច្ឆឆ  របស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ បពឝជិត្តា បសួត្ ើយ 
ម លវក្កាត្ល ក្បុងកាលនៃខវួៃជាមៃុសសច្ឆស់ បរភុិញ្ជ ត្នាថ  កាលត្លបើលបាស់ 
ោភសកាក រ ុំៃូវោភៃិងសកាក រៈ ឧបផៃបុំ ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ពុេនសាសត្ៃ ក្បុងលពះពុេនសាសនា 
េុលវសរតី្ោ អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃសររីៈធាថត់្ ើយ។(ត្សា ថិត្សា រលីពះថិសសៈអងគត្នាះ) 
ចីវត្រ  ិមាៃចីវរទុំងឡាយ អត្កាដិថបផច្ឆច ត្ោដិត្ថ  ិ ម្ដលត្គដុំត្ ើយ ៃិងដុំលថឡបវ់ញិត្ ើយ 
ៃិសីេថិ ម្ថងគង ់ ឧបដ្ឋឌ ៃសាោយុំ ក្បុងឧបដ្ឋឌ ៃសាោ វហិារមត្ជឈ លថងក់្ណាឋ លនៃវថថ 
ត្យភុត្យរៃ ត្ដ្ឋយត្លចើៃដង។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ អាគៃថុកា ជាអបក្មក្េយី អាគតា មក្ត្ ើយ 
ថថាគថសស េសសៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការោល់ៃូវលពះសាសាឋ  គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ 
កាៃស់មាប ក្ ់ ថសស (ថិសសសស នៃថិសសភកិ្ខុ)អងគត្នាះ អាបុចឆៃថិ ត្ធឝើ វថថុំ ៃូវវថថ អាបុចឆៃថិ ត្ធឝើ 
បាេសមាភ  នាេីៃិ (ៃូវកិ្ចចទុំងឡាយ) មាៃការលចបាចៃូ់វលពះបាេជាត្ដើម សញ្ញដ យ 
ត្ដ្ឋយការសមាគ ល់ ឯត្សា (ភកិ្ខុ) មហាត្េត្ោ ភវសិសថិ ឥថិ ថា(រភីកិ្ខុ)ត្ៃះ ៃឹងជាលពះមហាត្េរ 
ដូត្ចបះ។ (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ។ អេ លោត្នាះ 
េ រភកិ្ខុ រភីកិ្ខុក្ត្មាវ ះ ឯត្កា ១អងគ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ៃុំ (ថិសសុំ ៃូវថិសសភកិ្ខុ) ត្នាះ ក្ថិវសា ថុត្មា 
ឥថិ ថារតី្ោក្មាច ស់ មាៃវសាប៉ុនាយ ៃ ដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) វសសុំ ៃថទ;ិ ម លវក្កាត្ល 
បពឝជិតា មយុំ ឥថិ ថារវីសា (នៃខញុ ុំក្រុណា) មៃិមាៃត្េ; រខីញុ ុំក្រុណា បសួត្ ើយ 
ក្បុងកាលនៃខញុ ុំក្រុណាជា មៃុសសច្ឆស់ ដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺថិសសភកិ្ខុ)ត្ោលត្ ើយ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) 
អាវុត្សា ។ល។ ៃថទ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ប រ ិ វាយត្ ើយ អចឆរ ុំ ត្ដ្ឋយលមាមនដ;ម លវក្ 
មាប លភកិ្ខុច្ឆស់ អាវុត្សា ដម៏ាៃអាយុ េុពឝៃីិថ ជាអបក្ម្ដលត្គេូនាយ ៃបាៃត្ដ្ឋយលក្ (ថឝុំ រតី្ោក្) ៃ 
ជានាសិ មៃិសាគ ល់ បមាណុំ  ៃូវលបមាណ អថថត្នា របស់ខវួៃ; (ថឝុំ រតី្ោក្) េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ 
មហាត្េត្រ ៃូវលពះមហាត្េរទុំងឡាយ ឯថថត្ក្ លបមាណប៉ុត្ណត ះ ៃ ក្ត្ោសិ មៃិត្ធឝើត្សាះ 
សាមចិីមថថុំ បិ សូមផៃូីវលថឹមម្ថសាមចិីក្មយ; (ថឝុំ រតី្ោក្) វត្ថថ នាកាលវថថ អាបុចឆយិមាត្ៃ 
(គឺលពះត្េរៈទុំងឡាយ) កាលត្ធឝើ ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ; កុ្ក្កុចចមថថុំ បិ 
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សូមផរីលីថឹមម្ថការសងសយ័ ត្ថ របស់ត្ោក្ ៃថទិ មៃិមាៃត្សាះ។ ត្សា (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) ត្នាះ 
ខថថយិមាៃុំ ញុុំងមាៃះថាអញជាក្សលថ ជត្ៃតាឝ  ឲរត្ក្ើថត្ ើយ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ថុត្មា ក្សស 
សៃថកិ្ុំ អាគតា ឥថិ ថារតី្ោក្ទុំងឡាយ មក្ត្ ើយ កាៃស់មាប ក្ ់ របស់អបក្ណា ដូត្ចបះ (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) សថទុ សៃថកិ្ុំ ឥថិ ថាកាៃស់មាប ក្ ់ របស់លពះសាសាឋ  ដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ត្ោលត្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ មុំ ។ល។ ឆិៃធសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ រុេត្នាថ  កាលយុំ េុក្ខ ី
ជាអបក្មាៃេុក្ខ េុមយត្នា ជាអបក្មាៃចិថថត្ៅ យង អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់
សថទុ របស់លពះសាសាឋ ;បៃ ចុះ (ថុត្មា រតី្ោក្ទុំងឡាយ) សលវត្ក្ខេ សមាគ ល់ មុំ ៃូវខញុ ុំក្រុណា ត្កា 
ឯត្សា ឥថិ ថា(រភីកិ្ខុ)ត្ៃះ ជាអឝី ដូត្ចបះ (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) ឆិៃធសិាម ិ ៃឹងកាថផ់្កឋ ច ់ មូលុំ ឯវ 
ៃូវឫសគល់គឺបពឝជាជ ម្មៃពិថ ត្វា របស់ត្ោក្ទុំងឡាយ។ អបិ ឯ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ 
(ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឯស ។ល។ ក្ត្រយរ ឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សេនឹ ជាមយួ ត្ថៃ ឯវ 
(ថិត្សសៃ ៃឹងថិសសភកិ្ខុ) ត្នាះឯង វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិសីេឹសុ 
គងត់្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ;ឯត្សា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ) ត្ៃះ គនាថឝ  កិ្ញ្ច ិ (ក្មយុំ) អាលុលិក្ុំ ក្ត្រយរ 
គបផតី្ៅ ត្ ើយត្ធឝើ (ៃូវក្មយ)ណាមយួ ឲរវកឹ្វរ។ត្សា (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) ត្នាះ សតាទ ោ បុចឆិត្តា 
គឺលពះសាសាឋ លតាស់សួរត្ ើយ អា  េូលត្ ើយ ឥត្ម មុំ ភត្ៃថ ភកិ្ខូ អត្កាក សៃថ ិ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ៃះ ត្ជរ ៃូវខញុ ុំលពះអងគ ដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) 
(បុចឆិ លេងសួ់រត្ ើយ) ក្ ុំ បៃ ថឝុំ ៃិសិត្នាប  អសិ ឥថិ ថាចុះ រអីបក្ ជាអបក្អងគុយ ក្បុងេីណាដូត្ចបះ? 
(ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) វហិារមត្ជឈឧបដ្ឋឌ ៃសាោយុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ  ក្បុងឧបដ្ឋឌ ៃសាោ លថងក់្ណាឋ លនៃវថថ ដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) 
(បុចឆិ លេងសួ់រត្ ើយ) ឥត្ម ត្ថ ភកិ្ខូ អាគចឆនាថ  េិដ្ឋឌ  ឥថិ ថារភីកិ្ខុទុំងឡាយត្ៃះ កាលមក្ 
គឹអបក្ត្ឃើញត្ ើយ (ឬ) ដូត្ចបះ? (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) េិដ្ឋឌ  ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ត្ឃើញត្ ើយ ដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆ ិ លេងសួ់រត្ ើយ) 
ឧដ្ឋឌ យ ត្ថ  បចចុគគមៃុំ ក្ថុំ ឥថិ ថារកីារត្លកាក្ត្ឡើងេេលួ គឺអបក្ត្លកាក្ត្ឡើងត្ ើយ 
ត្ធឝើត្ ើយ(ឬ)ដូត្ចបះ? (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) ៃ ក្ថុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មៃិត្ធឝើត្ ើយ ដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆិ លេងសួ់រត្ ើយ) ត្ថសុំ 
បរកិាខ រគគ ណុំ  ត្ថ អាបុចឆថិុំ ឥថិ ថារកីារកាៃយ់ក្ៃូវបរកិាខ រ (នៃភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ 
គឺអបក្ត្ធឝើត្ ើយ(ឬ)ដូត្ចបះ? (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) ៃ អាបុចឆថិុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មៃិត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆិ លេងសួ់រត្ ើយ)វថថុំ វា 
បាៃីយុំ វា អាបុចឆថិុំ ឥថិ ថារវីថថក្ឋី រេឹីក្ក្ឋី (គឺអបក្) ត្ធឝើត្ ើយ(ឬ)ដូត្ចបះ? (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  
េូលត្ ើយ) ៃ អាបុចឆថិុំ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មៃិត្ធឝើត្ ើយ ដូត្ចបះ។ (សតាទ  
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រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆិ លេងសួ់រត្ ើយ) អាសៃុំ ។ល។ ក្ថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាសៃុំ អភសិុំ រតិាឝ  
បាេសមាភ  ៃុំ រកីារមូរៃូវអាសៃៈ ត្ ើយលចបាចៃូ់វត្ជើង (ត្ថ គឺអបក្) ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ? (ថិត្សា 
រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) ៃ ក្ថុំ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មៃិត្ធឝើត្ ើយ ដូត្ចបះ។ 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) ថិសស ។ល។ ខមាត្ប  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថិសស 
មាប លថិសសៈ វថថុំ រវីថថ សពឝុំ ទុំងអស់ ឯថុំ ត្ៃះ ម លវក្ភកិ្ខូៃុំ គឺភកិ្ខុច្ឆស់ទុំងឡាយ ក្ថថពឝុំ 
គបផតី្ធឝើ;(ថយា) ឯថុំ (វថថុំ) អក្ត្ោត្ៃថៃ វហិារមត្ជឈ ៃិសីេិថុុំ រកិី្រយិា(គឺអបក្) កាលមៃិត្ធឝើ(ៃូវវថថ)ត្ៃះ 
អងគុយលថងក់្ណាឋ លនៃវថថ ៃ វដឋថិ មៃិគរួត្េ;ត្ទត្សា រតី្ទស ថវ ឯវ របស់អបក្ម្មៃពិថ (អថទ ិ
មាៃ); (ថឝុំ រអីបក្) ឯត្ថ ភកិ្ខូ ខមាត្ប  ិ ចូរញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយត្ៃះ ឲរអថត់្ទសចុះ។ (ថិត្សា 
រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) ឯត្ថ។ល។ ខមាត្បម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ 
ឯត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះ អត្កាក សឹសុ ត្ជរត្ ើយ មុំ ៃូវខញុ ុំលពះអងគ;អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ ៃ ឯត្ថ 
(ភកិ្ខូ) ខមាត្បម ិមៃិញុុំង(ភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្ៃះ ឲរអថត់្ទសត្ឡើយ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ) ថិសស ។ល។ ត្ៃ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថិសស មាប លថិសសៈ (ថឝុំ រអីបក្) មា ឯវ ុំ ក្រ ិ
កុ្ុំត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ; ត្ទត្សា រតី្ទស ថវ ឯវ របស់អបក្ម្មៃពិថ (អថទ ិមាៃ); (ថឝុំ រអីបក្) ត្ៃ(ភកិ្ខូ) 
ខមាត្ប  ិ ចូរ(ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ) ត្នាះ ឲរអថត់្ទសចុះ។ (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) (អា  
េូលត្ ើយ) ៃ ខមាត្បម ិ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រខីញុ ុំលពះអងគ) 
មៃិ(ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ) ឲរអថត់្ទសត្ឡើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) 
េុពឝត្ច្ឆ ឯត្សា (ថិត្សា) ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគចត្លមើៃ (រភីកិ្ខុនាមថិសសៈ) ត្ៃះ 
ជាអបក្ម្ដលត្គេូនាយ ៃបាៃត្ដ្ឋយលក្ដូត្ចបះ ភកិ្ខូ  ិ វុត្ថថ គឺភកិ្ខុទុំងឡាយត្ោលត្ ើយ វតាឝ  
លេងល់តាស់ត្ ើយ  ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ េុពឝត្ច្ឆត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ឥទៃិ។ល។ 
កិ្មកាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ គឺភកិ្ខុទុំងឡាយេូលត្ ើយ វតាឝ  លេងល់តាស់ត្ ើយ ត្ថៃ ភិកិ្ខត្វ 
សុណាេ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរសាឋ បចុ់ះ ដូត្ចបះ អា រ ិ
នាុំមក្ត្ ើយ អថីថុំ ៃូវអថីថៃិទៃ អថីត្ថ ។ល។ បោយ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ បុត្ពឝ បិ សូមផកី្បុងកាលមុៃ 
ឯត្សា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ) ត្ៃះ េុពឝត្ច្ឆ ឯវ (ត្ហាថិ) ក្ជ៏ាអបក្ម្ដលត្គេូនាយ ៃបាៃត្ដ្ឋយលក្ម្ដរ; ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អសស (ភកិ្ខុសស) េុពឝចភាត្វា រភីាវៈ(នៃភកិ្ខុ) 
ត្នាះ ជាអបក្គឺត្គេូនាយ ៃបាៃត្ដ្ឋយលក្ អត្មា  ិ គឺខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ ញត្តា ដឹងត្ ើយ;អថីត្ថ 
ក្បុងកាលក្ៃវងត្ៅត្ ើយ (ត្សា ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុត្នាះ) អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ កឹ្ (ក្មយុំ ៃូវក្មយ)អឝី?  
អថីត្ថ ក្បុងកាលក្ៃវងត្ៅត្ ើយោោណសីោត្ជ នាកាលត្សឋចនៃៃគរោោណសី កាត្រត្ៃថ 
កាលត្សាយ រជជុំ ៃូវោជរសមផថថិ ោោណសិយុំ ក្បុងលកុ្ងោោណសី តាបត្សា រតីាបស ឯត្កា ១រូប 
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ត្េវតិ្ោ នាម ត្ យ្ ះត្េវលិ វសិតាឝ  ត្ៅត្ ើយ  មិវត្ៃថ ក្បុងនលពត្ មោៃថ មាត្ស 
អស់ម្ខទុំងឡាយ អដឌ ៨ម្ខ ៃគរ ុំ ឧបៃិសាយ វសិថុកាត្មា ( ុតាឝ ) 
ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផចូីលត្ៅអាលស័យ ៃូវៃគរ ត្ ើយគងត់្ៅ មាត្ស អស់ម្ខទុំងឡាយ ចតាថ ត្ោ 
៤ម្ខ ត្ោណមភលិត្សវៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការឆ្ៃៃូ់វវថទុមាៃរសនលបៃិងរសជូរ អាគនាថឝ  
មក្ត្ ើយ  មិវៃថត្តា អុំពីនលពត្ មោៃថ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ទរត្ក្ ៃូវកូ្ៃត្ក្យងទុំងឡាយ 
ៃគរទឝ ត្រ ត្េៀបទឝ រនៃៃគរ បុចឆិ សួរត្ ើយ ឥមុំ ។ល។ វសៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បពឝជិតា 
របីពឝជិថទុំងឡាយ សមផតាថ  មក្ដល់ត្ ើយ ៃគរ ុំ ៃូវៃគរ ឥមុំ ត្ៃះ វសៃថិ ម្ថងគងត់្ៅ ក្ថទ 
ក្បុងេីណា? (ទរកា រកូី្ៃត្ក្យងទុំងឡាយ) (អា ុំសុ លបាបត់្ ើយ) កុ្មមការសាោយុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ក្បុងសាោរបស់នាយសយូៃឆ្ប ុំង ដូត្ចបះ។ ត្សា (ត្េវតិ្ោ 
រតីាបសនាមត្េវលិ)រូបត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ កុ្មមការសាលុំ កាៃស់ាោរបស់នាយសយូៃឆ្ប ុំង ឋតាឝ  
ឈរត្ៅត្ ើយ ទឝ ត្រ ជិថទឝ រ អា  ត្ោលត្ ើយ សត្ច ។ល។ សាោយុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សត្ច 
លបសិៃត្បើ អគរ ុ រតី្សចក្ឋីមៃិចត្ងាៀថចងាល់ ត្ថ របស់អបក្ (អថទិ មាៃ); (មយុំ រអីាតាយ ) វត្សយាម 
គបផតី្ៅ សាោយុំ ក្បុងសាោ ឯក្រថថឹ អស់ោលថី១។ កុ្មមកាត្ោ រនីាយសយូៃឆ្ប ុំង (វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ) មយាុំ ។ល។ ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិយាត្េសិ លបគល់ត្ ើយ សាលុំ ៃូវសាោ 
(ដល់តាបសត្នាះ);កិ្ចចុំ រកិី្ចច មយាុំ របស់ខញុ ុំក្រុណា សាោយុំ ក្បុងសាោ រថថឹ ក្បុងោលថី ៃថទ ិ
មៃិមាៃ;សាោ រសីាោ ម ថី ធុំ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) វសេ 
សូមគងត់្ៅ យថាសុខុំ សមគរួដល់ត្សចក្ឋីសុខចុះ។ ថសយឹ (ត្េវតិ្ល 
នាកាលតាបសនាមត្េវលិ)រូបត្នាះ បវសិិតាឝ  ៃិសិត្ៃប ចូលត្ៅត្ ើយ គងត់្ ើយ តាបត្សា រតីាបស 
នារត្ទ នាម ត្ យ្ ះនារេៈ អបត្ោ បិ ដនេត្េៀថ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ  មិវៃថត្តា 
អុំពីនលពត្ មោៃថម្ដរ យាចិ សូមត្ ើយ វាសុំ ៃូវការគងត់្ៅ ឯក្រថថឹ អស់ោលថី១ កុ្មមការ ុំ 
ៃឹងនាយសយូៃឆ្ប ុំង។អបិ ឯ កុ្មមកាត្ោ រនីាយសយូៃឆ្ប ុំង ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ បឋមមាគត្តា ។ល។ 
បរតិ្មាត្ចសាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ សត្ច ។ល។ វសេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (តាបត្សា 
រតីាបស) អាគត្តា មក្ត្ ើយ បឋមុំ ក្បុងកាលដុំបូង ឥមនិា(តាបត្សៃ) សេនឹ ឯក្ត្តា វសិថុកាត្មា 
ភត្វយរ វា គបផជីាអបក្លបាថាប ត្ដើមផតី្ៅ ក្បុងេីជាមយួោប  ជាមយួ(ៃឹងតាបស)ត្ៃះឬ ត្នា (ឥមនិា 
តាបត្សៃ សេន ឹ ឯក្ត្តា វសិថុកាត្មា ភត្វយរ) វាឬក្គ៏បផជីាអបក្មៃិលបាថាប ត្ដើមផតី្ៅ 
ក្បុងេីជាមយួោប  ជាមយួៃឹងតាបសត្ៃះ; (អ ុំ រអីញ) បរតិ្មាត្ចសាម ិ ៃឹងត្ដ្ឋះ អតាថ ៃុំ 
ៃូវខវួៃ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ សត្ច លបសិៃត្បើ (តាបត្សា រតីាបស) បឋមុបគត្តា 
ៃិមៃថចូលមក្ត្ ើយដុំបូង ត្ោត្ចសសថិ ៃឹងត្ពញចិថថ; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) វសេ សូមគងត់្ៅ 
រុចិយា តាមត្សចក្ឋីត្ពញចិថថ ថសស (តាបសសស របស់តាបស) ត្នាះ។ ត្សា (នារត្ទ 
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រនីារេតាបស)អងគត្នាះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ ថុំ (ត្េវលិុំ ៃូវត្េវលិតាបស)អងគត្នាះ 
(វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សត្ច ។ល។ វត្សយាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ម ថី 
។ល។វសា  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺត្េវលិតាបស)ត្ោលត្ ើយ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ ៃិសីេិ 
គងត់្ ើយ អបរភាត្គ ក្បុងេីមាៃចុំម្ណក្ដនេ (ឋាៃសស អុំពីេី) (ត្េវតិ្លៃ) បុត្រថរ ុំ បវដិឌសស 
(ម្ដលត្េវលិតាបស) ចូលត្ៅត្ ើយក្បុងកាលមុៃ;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ សត្ច លបសិៃត្បើ 
អគរុ រកីារមៃិចត្ងាៀថចងាល់ ត្ថ របស់ត្ោក្មាច ស់ (អថទ ិមាៃ);មយុំ រខីញុ ុំក្រុណា វត្សយាម គបផតី្ៅ 
ឯថទ ក្បុងសាោត្ៃះ ឯក្រថថ ឹអស់ោលថី១;សាោ រសីាោ អយុំ ត្ៃះ ម ថី ធុំ; (ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់) 
បវសិិតាឝ  ឯក្មត្ៃថ វសា ិ ចូរចូលត្ៅ ត្ ើយត្ៅក្បុងេីដស៏មគរួ។ អបិ ចុំម្ណក្ឯ ឧត្ភា (តាបសា 
រតីាបសទុំងឡាយ)ទុំងពីររូប ក្ត្េតាឝ  ត្ោលត្ ើយក្េុំ ៃូវសមឋ ី សាោណីយុំ ម្ដលគរួរឭក្; 
សយៃកាត្ល ក្បុងកាលជាេីត្ដក្ នារត្ទ រនីារេតាបស សលវត្ក្ខតាឝ  ក្ុំណថច់ាស់ត្ ើយ 
ត្េវលិសស ៃិបជជៃដ្ឋឌ ៃុំ ច ៃូវេីជាេីត្ដក្ របស់ត្េវលិតាបសផង ទឝ រ ុំ ច ៃូវទឝ រផង ៃិបជជ ិ
ត្ដក្ត្ ើយ។ បៃ ក្ ៏ ត្សា (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស) ត្នាះ ៃិបជជមាត្នា កាលត្ដក្ អៃិបជជតិាឝ  
មៃិត្ដក្ត្ ើយ អថថត្នា ៃិសិៃបដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីជាេីអងគុយរបស់ខវៃ ៃិបជជិ ត្ដក្ត្ ើយ ថិរយិុំ េេឹងខវួៃ 
ទឝ រមត្ជឈ លថងក់្ណាឋ លនៃទឝ រ។ នារត្ទ រនីារេតាបស ៃិក្ខមត្នាថ  កាលត្ចញត្ៅ រថថឹ 
ក្បុងត្ពលយប ់ អក្កម ិ ជាៃត់្ ើយ ជដ្ឋសុ លថងផ់បួងសក្ទ់ុំងឡាយ ថសស (ត្េវលិសស 
របស់ត្េវលិតាបស) ត្នាះ។ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ត្កា មុំ អក្កម ិឥថិ ថារអីបក្ណា ជាៃត់្ ើយៃូវខញុ ុំ 
ដូត្ចបះ នារត្ទ រនីារេតាបស អា  ត្ោលត្ ើយ អាចរយិ អ ុំ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆររ 
រខីញុ ុំដូត្ចបះ។ (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) កុ្ដជដិល។ល។ អក្កមសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;កុ្ដជដិល ម្ៃជដិលត្កាង (ថឝុំ រតី្ោក្) អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ អរញ្ដ ត្តា អុំពីនលព អក្កមសិ 
ជាៃ ់ជដុំ ៃូវផបួងសក្ ់មម របស់ខញុ ុំ។ (នារត្ទ រនីារេតាបស) (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) អាចរយិ ។ល។ 
ត្ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថសស (ត្េវលិសស កាលម្ដលត្េវលិតាបស)ត្នាះ ក្ៃធៃថសស ឯវ 
កាលយុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញម្មៃពិថ ៃិក្ខម ិត្ចញត្ៅត្ ើយ ព  ិខាងត្លដ;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ 
(អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) ៃ ជានាម ិ មៃិដឹង ថុមាា ក្ុំ ឥធ ៃិបជជៃភាវ ុំៃូវភាវៈនៃការសិងក្បុងេីត្ៃះ 
របស់ត្ោក្មាច ស់; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ខមេ សូមអថត់្ទស ត្ម ដល់ខញុ ុំ។ ឥថត្ោ (ត្េវតិ្ោ 
រតី្េវលិតាបស) ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អយុំ(តាបត្សា) បវសិត្នាថ បិ មុំ អក្កត្មយរ ឥថិ 
ថា(រតីាបស)ត្ៃះ សូមផកីាលចូលត្ៅ គបផជីាៃៃូ់វអញត្េៀថ ដូត្ចបះបរវិត្ថថតាឝ  
ម្លបលថឡបត់្ឡើយត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ សីសុំ ៃូវសីសៈ បាេដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីនៃត្ជើង ៃិបជជ ិ
ត្ដក្ត្ ើយ។ នារត្ទ បិ ឯរនីារេតាបស បវសិត្នាថ  កាលចូលត្ៅ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ 
បឋមមា ុំ។ល។ បវសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អាគចឆត្នាថ  កាលមក្ អក្កម ិ ជាៃត់្ ើយ គីវាយុំ 
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លថងក់្(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ត្កា ឯត្សា ឥថិ ថារអីបក្ណា បឹង ដូត្ចបះ? វុត្ថថ 
(គឺត្េវលិតាបស)ត្ោលត្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អ ុំ អាចរយិ ឥថិ ថាបពិលថអាច្ឆរររខីញុ ុំ ដូត្ចបះ 
(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) កុ្ដជដិល ។ល។ ថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺត្េវលិតាបស)ត្ោលត្ ើយ 
អា  ត្ោលត្ ើយ អាចរយិ ។ល។ ត្ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បឋមុំ បិ សូមផកី្បុងកាលជាដុំបូង អ ុំ រអីញ 
អបរជឈ ឹ ត្បៀថត្បៀៃត្ ើយ អាចរតិ្យ ៃូវត្ោក្អាច្ឆររ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) 
បវសិិសាម ិ ៃឹងចូលត្ៅ អសសបាេបត្សសៃ តាមខាងនៃត្ជើង របស់ោថ;់កុ្ដជដិល 
ម្ៃជដិលត្កាង បឋមុំ ក្បុងកាលដុំបូង (ថឝុំរតី្ោក្) អក្កមតិាឝ  ជាៃត់្ ើយ មុំ ៃូវអញ ជដ្ឋសុ 
លថងផ់បួងសក្ទ់ុំងឡាយ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អក្កមសិ ជាៃ ់ (មុំ ៃូវអញ) គីវាយុំ 
លថងក់្ត្េៀថ; (អ ុំ រអីញ) អភសិបិសាម ិ ៃឹងផ្កឋ សា ថុំ ៃូវឯង;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ 
ត្ទត្សា រតី្ទស មយាុំ របស់ខញុ ុំ ៃថទិ មៃិមាៃ;អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ ជានាម ិមៃិដឹងត្សាះ ថុមាា ក្ុំ ឯវ ុំ ៃិបៃបភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃការសិងយ៉ាងត្ៃះ របស់ត្ោក្មាច ស់; (អ ុំ រខីញុ ុំ) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) បឋមុំបិ ។ល។ 
បវសិិសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បវតិ្ដ្ឋឌ  អមា ិ ជាអបក្ចូលមក្ត្ ើយ; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ខមេ 
សូមអថត់្ទស ត្ម ដល់ខញុ ុំផង;បឋមុំ បិ សូមផកី្បុងកាលជាដុំបូង អបោធុំ រកី្ុំ ុស ត្ម របស់អញ អថទ ិ
មាៃ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) បវសិិសាម ិ ៃឹងចូលត្ៅ បាេបត្សសៃ 
តាមខាងនៃត្ជើង។ (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស) (អា  ត្ោលត្ ើយ)  កុ្ដជដិល អភសិបិសាម ិថុំ 
ឥថិ ថាម្ៃជដិលត្កាង(រអីញ) ៃឹងផ្កឋ សាៃូវឯង ដូត្ចបះ។ (នារត្ទ រនីារេតាបស) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) មា ឯវ ុំ អក្រថិទ អាចរយិ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆររ 
(រតី្ោក្)កុ្ុំបាៃត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយដូត្ចបះ។ ត្សា (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស) ត្នាះ អនាេយតិាឝ  
មៃិត្អើត្ពើត្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ ថសស (នារេសស នៃនារេតាបស) ត្នាះ អភសិបិ ឯវ 
ផ្កឋ សាត្ ើយម្មៃពិថ ថុំ (នារេុំ ៃូវនារេតាបស)ត្នាះ ស សសរ ុំសិ ។ល។ សថថធា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
             សុរតិ្យា រលីពះអាេិថរ ស សសរ ុំសិ មាៃរសយីត្លចើៃ សថត្ថត្ជា មាៃត្ថជៈត្លចើៃ 
ថមវតិ្នាេត្នា ជាអបក្ក្មាច ថប់ងៃូ់វភាពងងឹថ;សុរត្យ នាកាលលពះអាេិថរ ឧេយត្ៃថ កាលរះត្ឡើង 
បាត្តា អុំពីលពលឹម មុទន  រកី្ាល ត្ថ របស់ឯង ផលថុ ចូរម្បក្ សថថធា ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧។ នារត្ទ 
រនីារេតាបស វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អាចរយិ ។ល។ ៃិត្ទធ សសស ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភសិបិ ផ្កឋ សាត្ ើយ 
ស សសរ ុំសិ ។ល។ សថថធា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
          អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ មម កាលម្ដលខញុ ុំ វេៃថសស ឯវ កាលត្ោលម្មៃពិថ 
មយាុំត្ទត្សា ៃថទិ (ឥថិ) ថារតី្ទស របស់ខញុ ុំមៃិមាៃដូត្ចបះ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ អភសិបិថទ 
ផ្កឋ សាត្ ើយ (ៃូវខញុ ុំ);ត្ទត្សា រតី្ទស យសស (បុគគលសស របស់បុគគល)ណា អថទិ មាៃ;មុទន  រកី្ាល 
ថសស (បុគគលសស របស់បុគគល)ត្នាះ ផលថុ ចូរម្បក្ចុះ;មុទន  រកី្ាល ៃិត្ទធ សសស (នៃបុគគល) 
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មៃិមាៃត្ទស មា (ផលថុ) ចូរកុ្ុំម្បក្ត្ឡើយ;សុរតិ្យា រលីពះអាេិថរ ស សសរ ុំសិ មាៃរសយីត្លចើៃ 
សថម្ថត្ជា មាៃត្ថជៈត្លចើៃ ថមវតិ្នាេត្នា ជាអបក្ក្មាច ថប់ងៃូ់វងងឹថ;សុរតិ្យ នាកាលលពះអាេិថរ 
ឧេយត្ៃថ កាលរះត្ឡើង បាត្តា អុំពីលពលឹម មុទន  រកី្ាល ត្ថ របស់ត្ោក្ ផលថុ ចូរម្បក្ សថថធា 
ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧។ បៃ ក្ ៏ ត្សា (នារត្ទ រនីារេតាបស)ត្នាះ មហាៃុភាត្វា មាៃអាៃុភាពត្លចើៃ 
អៃុសសរថិ រឭក្បាៃ អសីថក្ត្បផ ៃូវក្បផ៨០ទុំងឡាយ ឥថិ ដូត្ចបះ អថីត្ថ ចតាថ ឡសី 
គឺ៤០ក្បផក្បុងអថីថកាល អនាគត្ថ ចតាថ ឡសី គឺ៤០ក្បផក្បុងអនាគថកាល;ថសាយ  
ត្លោះត្ ថុត្នាះ (ត្សា រតី្ោក្) ឧបធាត្រត្នាថ  កាលពិច្ឆរណា ក្សស ៃុ ត្ខា ឧបរ ិសាត្បា បថិសសថិ 
ឥថិ ថារសីមផេៃឹងធាវ ក្ឰ់ដខ៏ាងត្លើ នៃអបក្ណា ប! ដូត្ចបះ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ អាចរយិសស ឥថិ 
ថារបស់អាច្ឆររ ដូត្ចបះ ៃិវាត្រសិ ឃ្លថត់្ ើយ អរណុុគគមៃុំ ៃូវការរះត្ឡើងនៃលពះអាេិថរ ឥេនពិត្លៃ 
ត្ដ្ឋយមាវ ុំងនៃឫេនិ បដិចច ត្លោះអាលស័យ អៃុក្មផុំ ៃូវត្សចក្ឋីអៃុត្លោះ ថសយឹ (ត្េវតិ្ល 
ក្បុងត្េវលិតាបស) ត្នាះ។ 
            នាគោ រអីបក្ៃគរទុំងឡាយ អរុត្ណ នាកាលលពះអាេិថរ អៃុគចឆត្ៃថ 
កាលមៃិទៃរ់ះត្ឡើង គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ោជទឝ រ ុំ កាៃទ់ឝ រនៃត្សឋច ក្ៃធសុឹ ត្ោលក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញត្ ើយ 
ត្េវ ។ល។ ឧដ្ឋឌ ត្ប  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ត្េវ បពិលថលពះសមយថិត្េព ថយ ិនាកាលលពះអងគ កាត្រត្ៃថ 
កាលត្សាយ រជជុំ ៃូវោជរសមផថថិ អរុត្ណា រលីពះអាេិថរ ៃ ឧដ្ឋឌ ថិ មៃិរះត្ឡើង; (ថឝុំ រលីពះអងគ) ត្នា 
អរុណុំ  ឧដ្ឋឌ ត្ប  ិ សូមលេងញុ់ុំងលពះអាេិថរឲររះត្ឡើង ដល់ខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ។ ោជា 
រលីពះោជា ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលលេងរ់មលឹត្មើល (ក្មាយ ៃិ ៃូវក្មយទុំងឡាយ) អថថត្នា កាយក្មាយ េីៃិ 
មាៃកាយក្មយជាត្ដើម របស់លេង ់ អេិសាឝ  មៃិត្ឃើញត្ ើយ កិ្ញ្ច ិ (ក្មយុំ ៃូវក្មយ)ណាមយួ អយុថថុំ 
មៃិសមគរួ ចិត្ៃថតាឝ  លេងល់ពះចិនាថ ត្ ើយ កឹ្ ៃុ ត្ខា ការណុំ  ឥថិ ថារតី្ ថុអឝី ប! ដូត្ចបះ 
បរសិងកមាត្នា កាលសងសយ័ បពឝជិតាៃុំ វវិាត្េៃ ភវថិពឝុំ ឥថិ ថាគឺជត្មាវ ះនៃបពឝជិថទុំងឡាយ 
គបផមីាៃដូត្ចបះ បុចឆិ លតាស់សួរត្ ើយ ក្ចចិ ឥមសយឹ ៃគត្រ បពឝជិតា អថទ ិឥថិ ថារបីពឝជិថទុំងឡាយ 
ក្បុងៃគរត្ៃះមាៃម្ដរឬ ដូត្ចបះ? (វចត្ៃ នាកាលោក្រ)  តិ្យា ។ល។ ត្េវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ 
(គឺអបក្ៃគរទុំងឡាយ)េូលត្ ើយ ថុំ ខណុំ  ឯវ ក្បុងខណៈត្នាះឯង ោជា រលីពះោជា ឧកាក   ិ
មាៃគបត់្ភវើងទុំងឡាយ ធារយិមានា  ិគឺោជបុរសទុំងឡាយកាលត្លទល គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ 
ថថទ ក្បុងេីត្នាះ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ នារេុំ ៃូវនារេតាបសៃិសិត្នាប  លបថាបត់្ ើយ ឯក្មៃថុំ 
ក្បុងេីដស៏មគរួ អា  ត្ោលត្ ើយក្មយនាថ  ។ល។ បុចឆិត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េវ បពិលថលពះសមយថិត្េព 
 តិ្យា ក្បុងនេងមសលិមញិ (បពឝជិតា របីពឝជិថទុំងឡាយ) អាគតា អថទិ ជាអបក្ៃិមៃថមក្ត្ ើយ 
កុ្មមការសាលុំ កាៃស់ាោនៃនាយសយូៃឆ្ប ុំង សាយុំ ក្បុងត្ពលោង ច;នារេ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់នារេៈ ក្មយនាថ  រកីារង្គរទុំងឡាយ ជមភូេីបសស របស់អបក្ជមភូេឝីប ៃបផវថថៃថ ិ



58 

 

មៃិអាចលបលពឹថថត្ៅបាៃត្េ;ត្ោត្កា រតី្ោក្ ថត្មាភូត្តា មាៃភាពងងឹថត្ក្ើថត្ ើយ ត្ក្ៃ 
(ការត្ណៃ ត្លោះត្ ថុ)អឝីត្ៅ? (ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់) ត្ម គឺខញុ ុំក្រុណា បុចឆតិ្តា សួរត្ ើយ អកាខ   ិ
សូមលបាប ់ ថុំ (ការណុំ  ៃូវត្ ថុ)ត្នាះ (ត្ម ដល់ខញុ ុំក្រុណា)។ នារត្ទ រនីារេតាបស អាចិក្ខតិាឝ  
លបាបត់្ ើយ បវថថឹ ៃូវត្រឿងោ៉វ សពឝុំ ទុំងអស់ (អា  ត្ោលត្ ើយ) ឥមនិា ។ល។ ត្េម ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រអីាតាយ  ឥមនិា (តាបត្សៃ គឺតាបស) ត្ៃះ អភសិបិត្តា ផ្កឋ សាត្ ើយ ការត្ណៃ 
ត្ដ្ឋយ ថុ ឥមនិា ត្ៃះ;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) អ ុំ រអីាតាយ  វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ មយាុំ ត្ទត្សា ៃថទ ិ យសស ត្ទត្សា អថទ ិ ថសស ឯវ ឧបរ ិ សាត្បា បថថុ ឥថិ 
ថារតី្ទសរបស់ខញុ ុំ មៃិមាៃត្េ; រតី្ទស (របស់បុគគល)ណា មាៃ; រសីមផេចូរធាវ ក្ ់ ឰដខ៏ាងត្លើ 
(នៃបុគគល)ត្នាះម្មៃពិថ ដូត្ចបះ អភសិបឹ ផ្កឋ សាត្ ើយ អភសិបិតាឝ  ច បៃ លុះផ្កឋ សារចួត្ ើយ 
ឧបធាត្រត្នាថ  កាលពិច្ឆរណាត្មើល ក្សស ៃុ ត្ខា ឧបរ ិសាត្បា បថិសសថិ ឥថិ ថារសីមផេៃឹងធាវ ក្ ់
ឰដខ៏ាងត្លើនៃអបក្ណា ប! ដូត្ចបះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ សុរយុិគគមៃត្វោយ អាចរយិសស មុទន  
សថថធា ផលិសសថិ ឥថិ ថាក្បុងកាលជាេីរះត្ឡើងនៃលពះអាេិថរ រកី្ាលរបស់អាច្ឆររ 
ៃឹងម្បក្ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧ ដូត្ចបះ ៃ ត្េម ិមៃិឲរ ឧគគៃថុ ុំ ត្ដើមផរីះត្ឡើង អរុណសស ដល់លពះអាេិថរ 
បដិចច ត្លោះអាលស័យ អៃុក្មផុំ ៃូវត្សចក្ឋីអៃុត្លោះ ឯថសយឹ (តាបត្ស ក្បុងតាបស)ត្ៃះ។ (ោជា 
រលីពះោជា) (បុចឆិ លតាស់សួរត្ ើយ) ក្េុំ ។ល។ ភត្វយរ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ បៃ ចុះ អៃថោត្យា រអីៃថោយ អសស (ត្េវលិសស របស់ត្េវលិតាបស) 
ត្នាះ ៃ ភត្វយរ មៃិគបផមីាៃ ក្េុំ ត្ដ្ឋយលបការដូចត្មឋច? (នារត្ទ រនីារេតាបស) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) សត្ច ។ល។ ភត្វយរ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សត្ច លបសិៃត្បើ (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស) មុំ 
ខមាត្បយរ គបផញុីុំងអាតាយ ឲរអថត់្ទស; (ថសស អៃថោត្យា រអីៃថោយរបស់ោថ)់ ៃ ភត្វយរ 
មៃិគបផមីាៃ។ (ោជា រលីពះោជា) (អា  លតាស់ត្ ើយ) (ៃូវត្េវលិតាបសត្នាះ) ត្ថៃ  ិ
ខមាត្ប ឥិថិ ថាត្បើដូត្ចបះ (រតី្ោក្មាច ស់) សូម(ញុុំងនារេតាបស)ឲរអថត់្ទសចុះ ដូត្ចបះ។ 
ឯត្សា (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស)ៃុះ (អា  ត្ោលត្ ើយ) មុំ ។ល។ ខមាត្បម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
(នារត្ទ រនីារេតាបស) អក្កម ិ ជាៃត់្ ើយ មុំ ៃូវអាតាយ  ជដ្ឋសុ ច លថងផ់បួងសក្ទ់ុំងឡាយផង 
គីវាយុំ ច លថងក់្ផង;អ ុំ រអីាតាយ  ៃ ឯថុំ កុ្ដជដិលុំ ខមាត្បម ិ មៃិញុុំងតាបសត្កាងត្ៃះ 
ឲរអថត់្ទសត្ឡើយ។ (ោជា រលីពះោជា) (អា  លតាស់ត្ ើយ) ខមាត្ប  ិ ។ល។ ក្រ ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ (ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់) ខមាត្ប  ិ
សូម(ញុុំងនារេតាបស)ឲរអថត់្ទសចុះ;មា ឯវ ុំ ក្រ ិ កុ្ុំត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ។ (ត្េវតិ្ោ 
រតី្េវលិតាបស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ៃ ខមាត្បមឥិថិ ថា(រអីាតាយ ) មៃិ(ញុុំងនារេតាបស) 
ឲរអថត់្ទសត្ឡើយ ដូត្ចបះ។ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) មុទន  ត្ថ សថថធា ផលិសសថិ ឥថិ 
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ថារលីពះសីសៈរបស់ត្ោក្មាច ស់ ៃឹងម្បក្ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧ ដូត្ចបះ វុត្ថថបិ 
សូមផគឺីលពះោជាលតាស់ត្ ើយ (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស) ៃ ខមាត្បសិ ឯវ 
មៃិ(ញុុំងនារេតាបស)ឲរអថត់្ទសត្ ើយដម្ដល។ អេ លោត្នាះ ោជា រលីពះោជា (វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ) ៃុំ (ត្េវលិុំ ៃូវត្េវលិតាបស)ត្នាះ ៃ ថឝុំ អថថត្នា រុចិយា ខមាត្បសសសិ ឥថិ 
ថារតី្ោក្មាច ស់ ៃឹងមៃិញុុំងនារេតាបសឲរអថត់្ទស តាមការត្ពញចិថថរបស់ខវួៃ ដូត្ចបះ 
ោហាត្បតាឝ  ញុុំងោជបុរសឲរច្ឆបត់្ ើយ ថុំ (ត្េវលិុំ ៃូវត្េវលិតាបស)ត្នាះ  ថទបាេកុ្ចឆគីិវាសុ 
លថងន់ដ ៃិងត្ជើង ៃិងក្ាលត្ោះ ៃិងក្ទុំងឡាយ ឱនាមាត្បសិ ឲរឱៃចុះត្ ើយ បាេមូត្ល 
ត្េៀបបាេមូល នារេសស របស់នារេតាបស។ នារត្ទ រនីារេតាបស វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ 
ឧត្ដឌ អិាចរយិ;ខមាម ិ ត្ថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆររ (រតី្ោក្មាច ស់)ចូរត្លកាក្ត្ឡើង; (រខីញុ ុំ) 
អថត់្ទសដល់ត្ោក្មាច ស់ ដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ មហាោជ ។ល។ ឋបាត្ប  ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;មហាោជ បពិលថមហាោជ អយុំ (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស)ត្ៃះ ៃ យថាមត្ៃៃ ខមាត្បថិ 
មៃិញុុំងអាតាយ ឲរអថត់្ទស តាមសមគរួដល់ចិថថត្េ;សត្ោ រលីសះ ឯត្កា មយួ អវេូិត្រ 
ក្បុងេីមៃិឆ្ង យ ៃគរសស អុំពីៃគរ អថទិ មាៃ; (ថឝុំ រលីពះអងគ) ថថទ ៃុំ (ត្េវលិុំ) សីត្ស មថថកិាបិណឍុំ  
ក្តាឝ  គលបផមាត្ណ ឧេត្ក្ ឋបាត្ប  ិ សូមលេងត់្ធឝើ(ៃូវត្េវលិតាបស)ត្នាះ ឲរជាអបក្មាៃដុុំ 
នៃដីសាិថត្លើក្ាល ត្ ើយឲរឈរត្ៅក្បុងេឹក្លបមាណលថឹមក្ ក្បុងលសះត្នាះ។ ោជា រលីពះោជា 
កាត្រសិ ញុុំងោជបុរសឲរត្ធឝើត្ ើយ ថថា ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះ។ នារត្ទ រនីារេតាបស អាមត្ៃថតាឝ  
ត្ៅមក្ត្ ើយ ត្េវលិុំ ៃូវត្េវលិតាបស អា  ត្ោលត្ ើយ អាចរយិ ។ល។ គត្ចឆយាសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ ឥេនិយា នាកាលឫេនិ មយា វសិសដ្ឋឌ យ គឺខញុ ុំរ ុំសាយត្ ើយ 
សុរយិសនាថ ត្ប នាកាលក្ត្ដឋ នៃលពះអាេិថរ ឧដឌ ត្ៃថ កាលតាុំងត្ឡើង ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ 
ឧេត្ក្ៃិមយុជជតិាឝ  អត្ញ្ដៃ ឋាត្ៃៃ ឧថថរតិាឝ  គត្ចឆយាសិ គបផមុីជចុះក្បុងេឹក្ ត្ ើយត្ងើបត្ឡើង 
ក្បុងេីដនេ ត្ ើយត្ៅ។ មថថកិាបិត្ណាឍ  នៃដុុំនៃដីសាិថ (សីត្ស ត្លើសីសៈ) ថសស (ត្េវលិសស 
នៃត្េវលិតាបស)ត្នាះ សុរយិរ ុំសី  ិ សមពុដឌមត្តាថ  វ លោៃម់្ថគឺរសយីនៃលពះអាេិថរទុំងឡាយ 
ោល់លថូវត្ ើយ ផលិ ម្បក្ត្ ើយ សថថធា ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧។ ត្សា (ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស)ត្នាះ 
ៃិមយុជជតិាឝ  មុជចុះត្ ើយ បោយ ិរថត់្ៅត្ ើយ ឋាត្ៃៃ ក្បុងេី អត្ញ្ដៃ ដនេ។ 
            សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា រតិាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវលពះធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ (វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ) ថទ ។ល។ អ ត្មវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ឯវ ុំ ថទត្បសេុពឝត្ច្ឆត្យវ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ អាមត្ៃថតាឝ  លេងត់្ៅមក្ត្ ើយ ថិសសត្ថទរ ុំ ៃូវថិសសត្ថទរ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ថិសស 
។ល។ ឧបសមយថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ បាៃសម្មឋងត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ 
អត្កាក ចឆ ិ។ល។ ត្ថសូបសមយថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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           ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ោជា រលីពះោជា ថទ ក្បុងលោត្នាះ អាៃត្នាធ  អត្ហាសិ 
បាៃជាភកិ្ខុនាមអាៃៃធត្ ើយ;ត្េវតិ្ោ រតី្េវលិតាបស (ថទ ក្បុងលោត្នាះ) ថិត្សា (អត្ហាសិ) 
បាៃជាថិសសភកិ្ខុត្ ើយ;នារត្ទ រនីារេតាបស (ថទ ក្បុងលោត្នាះ) អ ុំ ឯវ (អត្ហាសិ) 
បាៃជាថថាគថត្ ើយ បឹងឯង;ថទ បិ សូមផកី្បុងកាលត្នាះ ឯត្សា (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ)ត្ៃះ ឯវ ុំ 
េុពឝត្ច្ឆ ឯវ (អត្ហាសិ) បាៃជាអបក្ម្ដលត្គលបត្ៅបាៃត្ដ្ឋយលក្ត្ ើយ យ៉ាងត្ៃះឯង;ថិសស 
មាប លថិសសៈ  ិ ម្មៃពិថ ភកិ្ខុត្នា កាលភកិ្ខុ ចិត្ៃថៃថសស កាលគិថ អសុត្ក្នា ុំ ។ល។ អហាសិឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ត្វរ ុំ នាម ត្ យ្ ះថារតី្ពៀរ (របស់ភកិ្ខុត្នាះ) ៃ វូបសមយថិ មៃិចូលត្ៅសងបត់្ឡើយ;បៃ ក្ ៏
(ភកិ្ខុត្នា កាលភកិ្ខុ) ឯវ ុំ អៃុបៃយាៃថសស ឯវ កាលមៃិចូលត្ៅចងេុក្ យ៉ាងត្ៃះឯង (ត្វរ ុំ នាម 
ត្ យ្ ះថារតី្ពៀរ) ឧបសមយថិ រម្មងចូលត្ៅសងបប់ាៃ;ច ក្ឯ៏ ត្យ (បុគគោ របុីគគលទុំងឡាយ)ណា 
ឧបៃយាៃថិ ចូលត្ៅចងេុក្ ថុំ (ត្កាធុំ ៃូវត្សចក្ឋីត្លកាធ)ត្នាះ អត្កាក ចឆិ មុំ អវធិ មុំ អជិៃិ មុំ 
អហាសិត្ម (ធៃុំ) (ឥថិ) ថា(រជីៃឯត្ណាះ) បាៃត្ជរត្ ើយ ៃូវអញ បាៃវាយត្ ើយ ៃូវអញ 
បាៃផ្កច ញ់ត្ ើយ ៃូវអញ បាៃលួចត្ ើយ (ៃូវលេពរ) របស់អញ ដូត្ចបះ;ត្វរ ុំ រតី្ពៀរ ត្ថសុំ (បុគគោៃុំ 
នៃបុគគលទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃ សមយថិ មៃិសងបត់្ឡើយ;ច ចុំម្ណក្ឯ ត្យ (បុគគោ 
របុីគគលទុំងឡាយ)ណា ៃ ឧបៃយាៃថិ មៃិចូលត្ៅចងេុក្ ថុំ (ត្កាធុំ ៃូវត្សចក្ឋីត្លកាធ)ត្នាះ 
អត្កាក ចឆ ិ មុំ អវធិ មុំ អជិៃិ មុំ អហាសិ ត្ម (ធៃុំ) (ឥថិ) ថា(រជីៃឯត្ណាះ) បាៃត្ជរត្ ើយៃូវអញ 
បាៃវាយត្ ើយៃូវអញ បាៃផ្កច ញ់ត្ ើយៃូវអញ បាៃលួចត្ ើយ(ៃូវលេពរ)របស់អញ ដូត្ចបះ;ត្វរ ុំ 
រតី្ពៀរ ត្ថសុំ (បុគគោៃុំ របស់បុគគលទុំងឡាយ)ត្នាះ ឧបសមយថិ ម្ថងចូលត្ៅសងប;់ 
អ ុំ រអីញ អសុត្ក្ៃ (ជត្ៃៃ គឺជៃ)ឯត្ណាះ អក្កុត្ដ្ឋឌ  ត្ជរត្ ើយ អសុត្ក្ៃ (ជត្ៃៃ គឺជៃ)ឯត្ណាះ 
ប ត្ដ្ឋឌ  វាយត្ ើយ អសុត្ក្ៃ (ជត្ៃៃ គឺជៃ)ឯត្ណាះ ជិត្តា ឈបះត្ ើយ;អសុត្កា (ជត្នា 
រជីៃ)ឯត្ណាះ អហាសិ បាៃលួចត្ ើយ ភណឍុំ  ៃូវលេពរ ត្ម របស់អញ។ 
               (អត្តាទ  រអីថទ) អត្កាក សិ (ឥថិ) ថាបាៃត្ជរត្ ើយ ដូត្ចបះ ថថទ (បត្េសុ 
បណាឋ បេទុំងឡាយ)ត្នាះ (បេសស នៃបេ) អត្កាក ចឆ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ប រ ិ (ឥថិ) 
ថាវាយត្ ើយ ដូត្ចបះ (បេសស នៃបេ) អវធិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) កុ្ដសក្ខឹ ។ល។ អត្ជសិ 
(ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) អជិៃិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អត្ជសិ បាៃឈបះត្ ើយ កុ្ដសក្ខ ឹ
ឱតារត្ណៃ វា ត្ដ្ឋយការត្លបើៃូវសាក្សតី្កាងក្ឋី វាេបផដិវាត្េៃ វា 
ត្ដ្ឋយការត្ោលៃិងការត្ោលថបក្ឋី ក្រណុថថរយិក្រត្ណៃ វា ត្ដ្ឋយការត្ធឝើបុំត្ផវើសជាងការត្ធឝើក្ឋី។ 
(អត្តាទ  រអីថទ) មម ។ល។ អវ រ ិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) អហាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អវ រ ិ
លួចត្ ើយ វតាទ េីសុ (បណាឋ វថទុទុំងឡាយ)មាៃសមភថជ់ាត្ដើម យុំកិ្ញ្ច ិ ឯវ (វថទុ ុំ 
ៃូវវថទុ)ណាមយួម្មៃពិថ សៃថក្ុំ ជារបស់ មម នៃអញ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្យ ។ល។ វូបសមយថិ (ឥថិ 
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ថាដូត្ចបះ) (បទៃុំ នៃបេទុំងឡាយ) ត្យច ថុំ ឥថិថាដូត្ចបះ;ត្យ ត្ក្ចិ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ)ណាមាប ក្ ់ ត្េវា វា គឺត្េវតាក្ឋី មៃុសា វា គឺមៃុសសក្ឋី គ ដ្ឋឌ  វា គឺលគ សទក្ឋ ី
បពឝជិតា វា គឺបពឝជិថក្ឋី បុៃបផុៃុំ ត្វត្ឋតាឝ  ឧបៃយាៃថិ ចូលត្ៅចងេុក្ត្រឿយៗ ត្កាធុំ ៃូវត្សចក្ឋីត្លកាធ 
ថុំ ត្នាះ អត្កាក ចឆិ មុំ ឥថិ អាេិ វថទុក្ុំ មាៃវថទុថា(រជីៃត្ៃះ) បាៃត្ជរត្ ើយ ៃូវអញដូត្ចបះជាត្ដើម 
ៃេននិាសក្ដធុរ ុំ (ត្វត្ឋត្នាថ  បុគគត្ោ) វយិ (ច) ដូចជារបុីគគល កាលចងៃូវៃឹមនៃរត្េះ 
ត្ដ្ឋយម្ខសពរួផង កុ្សាេី  ិ បូថិមច្ឆឆ េីៃិ (ត្វត្ឋត្នាថ  បុគគត្ោ) វយិ ច ដូចជារបុីគគល កាលខចបេុ់ក្ 
ៃូវវថទុទុំងឡាយមាៃលថីសាុយជាត្ដើម ត្ដ្ឋយវថទុទុំងឡាយមាៃសផូវភាវ ុំងជាត្ដើមផង;ត្វរ ុំ រតី្ពៀរ 
ឧបផៃបុំ ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ សកឹ្ មយួលោ ត្ថសុំ (ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃ សមយថិ 
មៃិសងប ់ៃ សមយថិ គឺថា ៃ វូបសមយថិៗ រម្មងមៃិចូលត្ៅសងប។់ (អត្តាទ  រអីថទ) អសថិយា ។ល។ 
ឧបសមយថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ត្យ ច ថុំ ៃូបៃយាៃថ ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្យ 
(ជនា រជីៃទុំងឡាយ) ណា ៃ ឧបៃយាៃថិ មៃិចូលត្ៅចងេុក្ ត្កាធុំ ៃូវត្សចក្ឋីត្លកាធ ថុំ 
ម្បបត្នាះ អត្កាក សាេិវថទុក្ុំ មាៃវថទុគឺការត្ជរជាត្ដើម អសថិយា (វា) ត្លោះមៃិមាៃការរឭក្(ក្ឋី) 
អមៃសិការវត្សៃ វា ត្លោះអុំណាចនៃការមៃិត្ធឝើេុក្ក្បុងចិថថក្ឋី ក្មយបចចត្វក្ខណវត្សៃ វា 
ត្លោះអុំណាចនៃការ ពិច្ឆរណាៃូវក្មយក្ឋី ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះថយាបិ ។ល។ បាបុណាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ត្វរ ុំ រតី្ពៀរ ត្ថសុំ (ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ បមាត្េៃ ឧបផៃបុំបិ សូមផតី្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ 
ត្ដ្ឋយការលបមាេ ឧបសមយថិ រម្មងចូលត្ៅសងបប់ាៃ អៃុបៃយាត្ៃៃ 
ត្លោះការមៃិចូលត្ៅចងេុក្(ៃូវត្សចក្ឋីត្លកាធ) ឥមនិា ត្ៃះ ជាថត្វត្ទ វយិ ត្លបៀបដូចជារតី្ភវើង 
ៃិរៃិនត្នា មៃិរ ុំកាច ់(ឧបសមយត្នាថ  កាលរលថ)់; 
            ត្កាចិ រអីបក្ណាមាប ក្ ់ ៃិត្ទធ ត្សា មៃិមាៃត្ទស ថយាបិ បុរមិភត្វ អក្កុត្ដ្ឋឌ  ភវសិសថិ 
ៃឹងជាអបក្គឺឯងត្ជរត្ ើយ ក្បុងភពមុៃ;(ថយាបិ បុរមិភត្វ) ប ត្ដ្ឋ ភវសិសថិ 
ៃឹងជាអបក្គឺឯងវាយត្ ើយ ក្បុងភពមុៃ;(ថយាបិ បុរមិភត្វ) កុ្ដសក្ខឹ ឱតាត្រតាឝ  ជិត្តា ភវសិសថិ 
ៃឹងជាអបក្គឺឯងត្លបើៃូវសាក្សតី្កាង ត្ ើយឈបះត្ ើយ ក្បុងភពមុៃ;សាបត្ថយរុំ  រលីេពរ កិ្ញ្ច ិ 
ណាមយួ ក្សសចិ របស់អបក្ណាមាប ក្ ់ត្ថ អចឆៃបុំ ភវសិសថិ ៃឹងជាវថទុគឺឯងដត្ណឋើ មយក្ត្ ើយ;ថសាយ  
ត្លោះត្ ថុត្នាះ ថឝុំ រឯីង ៃិត្ទធ ត្សា  ុតាឝ  បិ សូមផជីាអបក្មៃិមាៃត្ទស បាបុណាសិ រម្មងជបួ 
អត្កាក សាេីៃិ (ៃូវអៃិដឌផលទុំងឡាយ)មាៃការត្ជរជាត្ដើម។ 
            ត្េសនាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃត្េសនា សថស សសភកិ្ខូ 
រមី្សៃនៃភកិ្ខុទុំងឡាយ បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ ត្សាតាបថថផិោេីៃិ 
(ៃូវគុណជាថទុំងឡាយ) មាៃត្សាតាបថថិផលជាត្ដើម។ ធមយត្េសនា រធីមត៌្េសនា 
មហាជៃសសសាថទកិា អត្ហាសិ បាៃជាគុណជាថិលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ;៍អបិ 
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ចុំម្ណក្ឯ (ថិត្សា រថិីសសភកិ្ខុ) េុពឝត្ច្ឆ ជាអបក្ម្ដលត្គលបត្ៅបាៃត្ដ្ឋយលក្ សុវត្ច្ឆ ជាត្តា 
អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ម្ដលត្គលបត្ៅបាៃត្ដ្ឋយង្គយត្ក្ើថត្ ើយ។ ថិសសត្ថទរវថទុ 
រតី្រឿងោ៉វនៃលពះថិសសត្ថទរ ថថិយុំ ជាត្រឿងេី៣ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
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៤.ររឿងយក្ខិនីរ ្មះកាឡ ី
 
            កាឡយីក្ខៃិិយា ឧបផថថវិថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃការត្ក្ើថត្ឡើង នៃយក្ខិៃីត្ យ្ ះកាឡី (មយា គឺខញុ ុំ 
វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល) ដូចថត្ៅ៖ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលលេងគ់ងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ 
ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ ៃ   ិ ត្វត្រៃ 
ត្វោៃិឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម ត្លោះលបារពន វញ្ឈថិទឹ ៃូវង្រសថីឥថកូ្ៃ អញ្ដថរ ុំ មាប ក្។់ 
           កិ្រ មាៃត្សចក្ឋីថុំណាលថា កុ្ដុមភកិ្បុត្តាថ  របុីលថនៃកុ្ដុមភកី្ ៍ឯត្កា មាប ក្ ់បិថរ ិនាកាលបិតា 
កាលក្ត្ថ ត្ធឝើត្ ើយៃូវមរណកាល ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ សពឝក្មាយ ៃិ ៃូវការង្គរទុំងពងួទុំងឡាយ 
ត្ខត្ថថ ច ក្បុងម្លសផង ឃត្រ ច ក្បុងផធះផង អថថនា វ ត្ដ្ឋយខវួៃម្មៃពិថ បដិជគគិ បត្លមើត្ ើយ មាថរ ុំ 
ៃូវមាតា។ អេ លោត្នាះ មាតា រមីាតា អសស របស់ោថ ់អា  ត្ោលត្ ើយ កុ្មារកិ្ុំ ត្ថ តាថ 
អាត្ៃសាម ិ ឥថិ ថាមាប លកូ្ៃ (រខីញុ ុំ) ៃឹងនាុំមក្ ៃូវនាងកុ្មារកិា ដល់អបក្ ដូត្ចបះ។ (បុត្តាថ  រកូី្ៃ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ បដិជគគសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;អមយ បពិលថអបក្ម្ម ៉ (ថុត្មា រអីបក្ម្ម)៉ 
មា ឯវ ុំ វត្េេ កុ្ុំៃិយាយយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ; អ ុំ រខីញុ ុំ បដិជគគសិាម ិៃឹងបត្លមើ ថុត្មា ៃូវអបក្ម្ម ៉យាវជីវ ុំ 
ដោបអស់ជីវថិ។ (មាតា រមីាតា) (អា  ត្ោលត្ ើយ) តាថ ។ល។ ត្ថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; តាថ 
មាប លកូ្ៃ ថឝុំ ឯវ រអីបក្ឯង ក្ត្ោសិ ត្ធឝើ កិ្ចចុំ ៃូវការង្គរ ត្ខត្ថថ ច ក្បុងម្លសផង ឃត្រ ច ក្បុងផធះផង;ត្ថៃ 
ត្លោះត្ ថុត្នាះ ចិថថសុខុំ រតី្សចក្ឋីសុខក្បុងចិថថ មយាុំ របស់ខញុ ុំ ៃ ត្ហាថិ មៃិមាៃត្ឡើយ; (អ ុំ 
រអីញ) អាត្ៃសាម ិ ៃឹងនាុំមក្ (កុ្មារកិ្ុំ ៃូវកុ្មារកិា) ត្ថ ដល់អបក្។ ត្សា (បុត្តាថ  រកូី្ៃ)ត្នាះ 
បដិក្ខបិិតាឝ  លបម្ក្ក្ត្ ើយ បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ។ សា 
(មាតា រមីាតា)ត្នាះ ឯក្ុំ កុ្លុំគៃថុកាមា ( ុតាឝ ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផតី្ៅកាៃល់ថកូ្ល១ ៃិក្ខម ិ
ត្ចញត្ ើយ ត្គហា អុំពីផធះ។ អេ លោត្នាះ បុត្តាថ  រកូី្ៃ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ៃុំ (មាថរ ុំ 
ៃូវមាតា)ត្នាះ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ (ថុត្មា) ក្ថរ ុំ កុ្លុំ គចឆេ ឥថិ ថា(រអីបក្ម្ម)៉ 
ត្ៅកាៃល់ថកូ្លណាមយួ ដូត្ចបះ? (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) អសុក្ុំ នាម ឥថិ ត្ យ្ ះថា(កាៃល់ថកូ្ល) 
ឯត្ណាះ ដូត្ចបះ វុត្ថថ គឺមាតាត្ោលត្ ើយ បដិត្សត្ធតាឝ  បដិត្សធត្ ើយ គមៃុំ ៃូវដុំត្ណើ រត្ៅ ថថទ 
ក្បុងលថកូ្លត្នាះ អាចិក្ខិ លបាបត់្ ើយ កុ្លុំ ៃូវលថកូ្ល អថថត្នា អភរុិចិថុំ ម្ដលខវួៃត្ពញចិថថ 
នលក្ម្លងត្ ើយ។ សា (មាតា រមីាតា)ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ថថទ ក្បុងលថកូ្លត្នាះ វាត្រតាឝ  
ដណឋឹ ងត្ ើយ កុ្មារកិ្ុំ ៃូវនាងកុ្មារកិា វវដឌត្បតាឝ  ក្ុំណថត់្ ើយ េិវសុំ ៃូវនេង អាត្ៃតាឝ  
នាុំមក្ត្ ើយ ថុំ (កុ្មារកិ្ុំ ៃូវនាងកុ្មារកិា)ត្នាះ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ឃត្រ ក្បុងផធះ ថសស (បុថថសស 
ត្ដើមផកូី្ៃ)ត្នាះ។ សា (កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា)ត្នាះ វញ្ា អត្ហាសិ បាៃជាង្រសថីឥថកូ្ៃត្ ើយ។ 
អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ មាតា រមីាតា (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ៃុំ (បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ) ត្នាះ បុថថ ។ល។ អាត្ៃសាម ិ
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ឥថិ ថាដូត្ចបះ ត្ថៃ (បុត្ថថៃ) អលុំ អមយ ឥថិ វុចចមានា អបិ សូមផ(ីគឺកូ្ៃ)ត្នាះ 
កាលត្ោលថាបពិលថអបក្ម្ម ៉រកុី្ុំត្ឡើយ ដូត្ចបះ ក្ត្េសិ ត្ោលត្ ើយ បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ;បុថថ មាប លកូ្ៃ 
ថឝុំ រអីបក្ អានាត្បសិ ញុុំងខញុ ុំឲរនាុំមក្ត្ ើយ កុ្មារកិ្ុំ ៃូវនាងកុ្មារកិា រុចិយា តាមការត្ពញចិថថ 
អថថត្នា របស់ខវួៃ; ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ សា រនីាង វញ្ា ជាតា ជាង្រសថីឥថកូ្ៃត្ ើយ;កុ្លុំ 
រលីថកូ្ល អបុថថក្ុំ នាម ត្ យ្ ះថាមៃិមាៃកូ្ៃ វៃិសសថិ ម្ថងវនិាស; បត្វណី រពូីជពងស ៃ ឃដិយថិ 
មៃិអាចបៃថ;ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ (អ ុំ រខីញុ ុំ) អាត្ៃសាម ិ ៃឹងនាុំមក្ កុ្មារកិ្ុំ ៃូវនាងកុ្មារកិា 
អញ្ដ ុំ ដនេ ត្ថ ត្ដើមផអីបក្។ វញ្ឈថិទី រងី្រសថីឥថកូ្ៃ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ក្េុំ ៃូវសមឋ ីថុំ ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ បុតាថ  ។ល។ អាត្ៃយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ កុ្លុំ កាៃល់ថកូ្ល ឯក្ុំ ១ វាត្រតាឝ  
ដណឋឹ ងត្ ើយ កុ្មារកិ្ុំ ៃូវកុ្មារកិា អតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍អសស (សាមកិ្សស ដល់សាឝ ម)ីត្នាះ 
ត្ថ  ិ (ជត្ៃ )ិ បដិក្ខតិាថ  (គឺជៃទុំងឡាយ)ត្នាះលបម្ក្ក្ត្ ើយ កឹ្ នាម ឯថុំ (វចៃុំ) វត្េសិ ឥថិ 
ថា(រអីបក្) ត្ោល(ៃូវោក្រ)ត្ៃះត្ យ្ ះថាដូចត្មឋច ដូត្ចបះ យាចិតាឝ  សូមត្ ើយ អ ុំ ។ល។ 
សាមកិ្សស ឥថិ ថាដូត្ចបះ សមផដិច្ឆឆ ត្បតាឝ  ញុុំងជៃទុំងឡាយត្នាះឲរេេួលលពមត្ ើយ អាត្ៃតាឝ  
នាុំមក្ត្ ើយ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ឃត្រ ក្បុងផធះ សាមកិ្សស ត្ដើមផសីាឝ ម;ី 
            បុតាថ  នាម ត្ យ្ ះថារកូី្ៃទុំងឡាយ ៃ សត្កាក ៃថិ មៃិអាច អថិក្កមថុិុំ ត្ដើមផលីបលពឹថថក្ៃវង 
វចៃុំ ៃូវោក្រ មាតាបិថូៃុំ របស់មាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
(មយាុំសាមតិ្កា រសីាឝ មរីបស់អញ) អញ្ដ ុំវជិាយៃឹិ ឥថទឹ អាត្ៃតាឝ  មុំ ទសីត្ភាត្គៃ ភុញ្ជ ិសសថិ 
ៃឹងនាុំមក្ ៃូវង្រសថីដនេ ជាអបក្អាចញុុំងកូ្ៃឲរត្ក្ើថ ត្ ើយត្លបើៃូវអញ 
ត្ដ្ឋយការត្លបើដូចជាទសី;យៃបូៃ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ អ ុំ រអីញ អាត្ៃយរុំ គបផនីាុំមក្ កុ្មារកិ្ុំ 
ៃូវនាងកុ្មារកិា ឯក្ុំ មាប ក្ ់សយុំ ឯវ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង; អ ុំ រខីញុ ុំ វញ្ា (ត្ហាម)ិ ជាង្រសថីមៃិមាៃកូ្ៃ; 
កុ្លុំ រលីថកូ្ល អបុថថក្ុំ មៃិមាៃកូ្ៃ វៃិសសថិ ៃឹងវនិាស;បៃ ក្ ៏ ធីតា រកូី្ៃលសី ថុមាា ក្ុំ 
របស់អបក្ទុំងឡាយ បុថថុំ បដិលភតិាឝ  កុ្ដុមភសស សាមៃីិ ភវសិសថិ ៃឹងបាៃៃូវកូ្ៃ 
ត្ ើយជាមាច ស់នៃលេពរ; (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) ត្េេ សូមឲរ ថុំ ៃូវនាង សាមកិ្សស ដល់សាឝ ម ី
មយាុំ របស់ខញុ ុំ។អេ លោត្នាះ ឯថុំ (ចិៃថៃុំ រកីារគិថ)ត្ៃះ សច្ឆយុំ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ អសា (វញ្ឈថិទិយា ដល់ង្រសថីឥថកូ្ៃ)ត្នាះ;សត្ច លបសិៃត្បើ អយុំ 
(កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា)ត្ៃះ លភសិសថិ ៃឹងបាៃ បុថថុំ វា ៃូវកូ្ៃលបុសក្ឋី ធីថរ ុំ វា ៃូវកូ្ៃលសីក្ឋី;អយុំ 
ឯវ (កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា)ត្ៃះឯង កុ្ដុមភសស សាមៃីិ ភវសិសថិ ៃឹងជាមាច ស់នៃលេពរ; (កុ្មារកិា 
រនីាងកុ្មារកិា) ៃ លភសិសថិ ៃឹងមៃិបាៃ ទរក្ុំ ៃូវទរក្ យថា ត្ដ្ឋយលបការណា;កាថុុំ 
រកិី្រយិា(គឺអញ)ត្ធឝើ ៃុំ (កុ្មារកិ្ុំ ៃូវនាងកុ្មារកិា)ត្នាះ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការត្នាះឯង វដឋថិ 
ត្េើបគរួ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ (វញ្ឈថិទី រងី្រសថីឥថកូ្ៃ) អា  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (កុ្មារកិ្ុំ 
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ៃូវនាងកុ្មារកិា)ត្នាះ អមយ ។ល។ អាត្ោត្ចយាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; អមយ មាប លនាង គត្ោម  រគីភ ៌
បថិដ្ឋឌ ថិ តាុំងត្ៅ កុ្ចឆយិុំ ក្បុងនផធ ត្ថ របស់នាង យទ ក្បុងកាលណា; (ថឝុំ រនីាង) អាត្ោត្ចយាសិ 
គបផលីបាប ់ (គពមសស បថិដ្ឋឌ ៃភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃកិ្រយិាតាុំងត្ៅនៃគភ)៌ ត្ម ដល់ខញុ ុំ ថទ 
ក្បុងកាលត្នាះ។ សា (កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា) ត្នាះ បដិសុណិតាឝ  េេលួសាឋ បត់្ ើយ សាធុឥថិ 
ថាលបនពដូត្ចបះ គត្ពម នាកាលគភ ៌ បថិដឌតិ្ថ តាុំងត្ៅត្ ើយ (ក្បុងនផធរបស់ខវួៃ) អាត្ោត្ចសិ 
លបាបត់្ ើយ ថសា (វញ្ឈថិទយិា ដល់ង្រសថីឥថកូ្ៃ)ត្នាះ។បៃ ក្ ៏(វញ្ឈថិទី រងី្រសថីឥថកូ្ៃ) ត្េថិ ម្ថងឲរ 
យាគុភថថុំ ៃូវយាគូៃិងភថថ ថសា (កុ្មារកិាយ ដល់នាងកុ្មារកិា)ត្នាះ ៃិចចុំ អស់កាលជាៃិចច 
សាយុំ ឯវ ក្បុងត្ពលោង ច។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ (វញ្ឈថិទី រងី្រសថីឥថកូ្ៃ) អទសិ បាៃឲរត្ ើយ 
គពមបាថៃត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំជាត្លគឿងញុុំងគភឲ៌រធាវ ក្ ់សេន ឹជាមយួ អាហាត្រៃ ឯវ ៃឹងអាហារម្មៃពិថ 
អសា (កុ្មារកិាយ ដល់នាងកុ្មារកិា)ត្នាះ។ គត្ោម  រគីភ ៌ បថិ រលូថត្ ើយ។ (កុ្មារកិា 
រនីាងកុ្មារកិា) គត្ពម នាកាលគភ ៌ បថិដឌតិ្ថ តាុំងត្ៅត្ ើយ េុថិយុំ បិ សូមផ(ីអស់វារៈ)េី២ 
អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ (វញ្ឈថិទយិា ដល់ង្រសថីឥថកូ្ៃ)។ អបិ ចុំម្ណក្ឯ ឥថោ (វញ្ឈថិទ ី
រងី្រសថីឥថកូ្ៃ)ត្នាះ បាត្ថសិ ញុុំងគភឲ៌រធាវ ក្ត់្ ើយ េុថិយុំ (វារ ុំ) បិ សូមផ(ីអស់វារៈ)េី២ ថថា ឯវ 
ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះឯង។ អេ លោត្នាះ បដិវសិសកិ្ថទតិ្យា រងី្រសថីអបក្សបិេនសាប លទុំងឡាយ បុចឆសុឹ 
សួរត្ ើយ ៃុំ (កុ្មារកិ្ុំ ៃូវនាងកុ្មារកិា)ត្នាះ ក្ចចិ ។ល។ ក្ត្ោថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សបថថី រងី្រសថីរមួបឋី 
ក្ត្ោថិ ត្ធឝើ អៃថោយុំ ៃូវអៃថោយ ត្ថ ដល់នាង ក្ចចិ ម្ដរឬត្េ? សា (កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា)ត្នាះ 
អាត្ោត្ចតាឝ  លបាបត់្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ថុំ ត្នាះ (បដិវសិសកិ្ថទ ី)ិ អៃនោត្ល ។ល។ ឯវមកាសិ ឥថិ 
វតុាថ  (គឺង្រសថីអបក្សបិេនសាប លទុំងឡាយ)ត្ោលត្ ើយ ថាដូត្ចបះ ៃ ក្ត្េសិ មៃិលបាបត់្ ើយ 
(ដល់ង្រសថីឥថកូ្ៃត្នាះ) ថថិយវាត្រ ក្បុងវារៈេី៣;(ថឝុំ រនីាង) អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
អៃនោត្ល ៃិមថិថង្រសថីអៃនោល ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី;អយុំ (វញ្ឈថិទ ី រងី្រសថីអារ) ត្ៃះ ត្យាត្ជតាឝ  
ផសុំត្ ើយ គពមបាថៃត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំជាត្លគឿងញុុំងគភឲ៌រធាវ ក្ ់ ត្េថិ ឲរ(ដល់នាង) ថវ 
ឥសសរយិភត្យៃ ត្លោះភយ័អុំពីភាវៈនៃនាងជាធុំ;ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ គត្ោម  រគីភ ៌ត្ថ របស់នាង 
បថថិ រលូថ; (ថឝុំ រនីាង) មា បុៃ ឯវ ុំ អកាសិ កុ្ុំបាៃត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះដូចមុៃត្ឡើយ។អេ លោត្នាះ ឥថោ 
(វញ្ឈថិទី រងី្រសថីឥថកូ្ៃ)ត្នាះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ឧេរ ុំ ៃូវត្ោះ អសា (កុ្មារកិាយ 
របស់កុ្មារកិា)ត្នាះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ក្សាយ  ។ល។ ក្ត្េសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) 
ថឝុំ ។ល។ ក្ត្េម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺនាងកុ្មារកិា)ត្ោលត្ ើយ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ ៃដ្ឋឌ ទៃិមា ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឱត្ោត្ក្ៃថ ី កាលរមលឹត្មើល បមាេុំ ៃូវការលបមាេ ថសា (កុ្មារកិាយ 
របស់នាងកុ្មារកិា)ត្នាះ លភតិាឝ  បាៃត្ ើយ ឱកាសុំ ៃូវឱកាស គត្ពម ក្បុងគភ ៌ បរណិត្ថ 
ម្ដលច្ឆស់ ត្យាត្ជតាឝ  ផសុំត្ ើយ ត្ភសជជុំ ៃូវថាប ុំ អទសិ បាៃឲរត្ ើយ; (ថឝុំ រនីាង) ៃ ក្ត្េសិ 
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មៃិលបាប ់ គពមសស បថិដឌថិភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃគភជ៌ាសថឝតាុំងត្ៅត្ ើយ មយាុំ ដល់ខញុ ុំ ក្សាយ  
ត្លោះត្ ថុអឝី? ថឝុំ រនីាង អាត្ៃតាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ មុំ ៃូវខញុ ុំ គពមុំ ញុុំងគភ(៌របស់ខញុ ុំ) បាត្ថសិ ឲរធាវ ក្ ់
វាត្រ អស់វារៈទុំងឡាយ ត្េឝ ២ដង; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ក្ត្េម ិលបាប ់ថុយាុំ ដល់នាង កិ្មថទុំ ត្ដើមផអីឝី;ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) ៃដ្ឋឌ  អមា ិ ជាអបក្វនិាសត្ ើយ។ គត្ោម  រគីភ ៌ អសត្កាក ត្នាថ  
កាលមៃិអាច បថិថុុំ ត្ដើមផធីាវ ក្ ់បរណិតាថ  ត្លោះភាវៈ(នៃគភត៌្នាះ)ជាសថឝច្ឆស់ ៃិបជជិ ត្ដក្ត្ ើយ 
ថិរយិុំ េេឺងខវួៃ។ ត្វេនា រេុីក្ខត្វេនា ថិោឝ  ខោ ដខ៏ាវ ុំងកាវ  ឧបផជជ ិ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ 
(ដល់នាងកុ្មារកិាត្ៃះ)។ (កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា) បាបុណិ ដល់ត្ ើយ ជីវថិសុំសយុំ 
ៃូវការសងសយ័ក្បុងជីវថិ។ សា (កុ្មារកិា រនីាងកុ្មារកិា)ត្នាះ ឋត្បតាឝ  តាុំងត្ ើយ បដឌៃុំ 
ៃូវការលបាថាប  នាសិថមា ិ ។ល។ ៃិពឝត្ថថយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ មជាជ រ ី  ុតាឝ  ជាឆ្យ ញី ត្គត្  ក្បុងផធះ ថសយឹ ឯវ ត្នាះឯង; (អ ុំ រអីញ) 
ថយានាសិតា អមា ិជាអបក្គឺនាងឲរវនិាសត្ ើយ; ថឝុំ ឯវ រនីាងឯង អាត្ៃតាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ មុំ ៃូវអញ 
ទរត្ក្ ញុុំងទរក្ទុំងឡាយ ថត្យា ៣នាក្ ់ (របស់អញ) នាត្សសិ ឲរវនិាសត្ ើយ; ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) ចុតា សាវ បត់្ ើយ ឥត្តា (អថថភាវត្តា អុំពីអថថភាព)ត្ៃះ ៃិពឝត្ថថយរុំ 
គបផតី្ក្ើថ យក្ខៃីិ  ុតាឝ  ជាយក្ខិៃី ថវ ទរត្ក្ ខាេិថុុំ សមតាទ   ុតាឝ  ជាអបក្អាចត្ដើមផខីាុំសីុ 
ៃូវទរក្ទុំងឡាយរបស់នាង។ អបិ ឯ សាមតិ្កា រសីាឝ ម ី គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ ឥថរ ុំ (វញ្ឈថិទ ឹ
ៃូវង្រសថីឥថកូ្ៃ)ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ថយា ត្ម កុ្លុបត្ចឆត្ទ ក្ត្តា ឥថិ 
ថារកីារចូលត្ៅកាថផ់្កឋ ចៃូ់វលថកូ្ល របស់អញ គឺ ងឯងត្ធឝើត្ ើយ ដូត្ចបះ ត្បាត្េសិ វាយត្ ើយ 
សុត្បាេិថុំ វាយយ៉ាងដុំណុំ  ក្បផរជណតុ កាេី  ិ (ត្ដ្ឋយអវយវៈទុំងឡាយ) មាៃម្ក្ងនដៃិងជងគង ់
ជាត្ដើម។ សា (វញ្ឈថិទី រងី្រសថីឥថកូ្ៃ)ត្នាះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល អាោត្ធៃ 
ត្លោះជមង ឺត្ថៃ ឯវ ត្នាះឯង ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ កុ្ក្កុដី  ុតាឝ  ជាមាៃញី់ ថថទ ឯវ ក្បុងផធះត្នាះម្ដរ។ 
កុ្ក្កុដី រមីាៃញី់ វជិាយ ិ ពងត្ ើយ អណាឍ ៃិ ៃូវសុ៊ថទុំងឡាយ ៃចិរសស ឯវ 
អស់កាលមៃិយូរប៉ុនាយ ៃ។ មជាជ រ ី រឆី្យ ញី អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ខាេិ សីុត្ ើយអណាឍ ៃិ 
ៃូវសុ៊ថទុំងឡាយ ថសា (កុ្ក្កុដិយា របស់មាៃញី់)ត្នាះ។ (មជាជ រ ី រឆី្យ ញី) ខាេិ ឯវ 
សីុត្ ើយម្មៃពិថ (អណាឍ ៃិ ៃូវសុ៊ថទុំងឡាយ កុ្ក្កុដិយា របស់មាៃញី់) េុថិយុំ បិ 
អស់វារៈ២ដងផង ថថិយុំ បិ អស់វារៈ៣ដងផង។ កុ្ក្កុដី រមីាៃញី់ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បដឌៃុំ 
ៃូវការលបាថាប  ថត្យា ។ល។ លត្ភយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ចុតា សាវ បត់្ ើយ ថត្តា អុំពីអថថភាពត្នាះ 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ េីបិៃី  ុតាឝ  ជាខាវ ដុំបងញី; (ថឝុំ រនីាងឯង) ខាេិតាឝ  សីុត្ ើយ អណាឍ ៃិ 
ៃូវសុ៊ថទុំងឡាយ មម របស់អញ វាត្រ អស់វារៈទុំងឡាយ ថត្យា ៣ដង ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ មុំ បិ ខាេិថុកាមា អសិ ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផសីុីៃូវអញត្េៀថ; ឥទៃិ 



67 

 

ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) ចុតា សាវ បត់្ ើយ ឥត្តា អុំពីអថថភាពត្ៃះ លត្ភយរុំ គបផបីាៃ 
ខាេិថុុំ ត្ដើមផសីុី ថុំ ៃូវនាងឯង សបុថថក្ុំ លពមទុំងកូ្ៃថូច។ អបិ ឯ ឥថោ (មជាជ រ ី រឆី្យ ញី)ត្នាះ 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ មគីិ  ុតាឝ  ជាលមគឹញី។ ថសា (មគិិយា) វជិាយៃកាត្ល 
ក្បុងកាលជាេីញុុំងកូ្ៃឲរត្ក្ើថ (នៃលមគឹញី)ត្នាះ េីបិៃី រខីាវ ដុំបងញី អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ខាេិ 
សីុត្ ើយ បុថថត្ក្ ៃូវកូ្ៃថូចទុំងឡាយ (របស់លមគឹញីត្នាះ) វាត្រ អស់វារៈទុំងឡាយ ថត្យា 
៣ដង។ មរណកាត្ល ក្បុងកាលជាេីសាវ ប ់ មគីិ រលីមគឹញី ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បថទៃុំ ៃូវការលបាថាប  
ឥមាយ ។ល។ លត្ភយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ 
យក្ខៃីិ  ុតាឝ  ជាយក្ខិៃី; បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ ត្ម របស់អញ ឥមាយ (េីបិៃិយា គឺខាវ ដុំបងញី)ត្ៃះ 
ខាេិតា សីុត្ ើយ ថិក្ខថថុ ុំ អស់វារៈ៣ដង; ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (សា រវីា) ខាេិសសថិ ៃឹងសីុ មុំ 
បិ ៃូវអញម្េមត្េៀថ; ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) ចុតា សាវ បត់្ ើយ ឥត្តា 
(អុំពីអថថភាព)ត្នាះ លត្ភយរុំ គបផបីាៃ ខាេិថុុំ ត្ដើមផសីុី ឯថុំ (េីបិៃឹ ៃូវខាវ ដុំបងញី)ត្ៃះ សបុថថក្ុំ 
លពមទុំងកូ្ៃ(របស់វា)។ អបិ ឯ េីបិៃី រខីាវ ដុំបងញី ចុតា សាវ បត់្ ើយ ថត្តា អុំពីអថថភាពត្នាះ 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ កុ្លធីតា  ុតាឝ  ជាកូ្ៃលសីនៃលថកូ្ល សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី។ សា រនីាង 
វុឌណបិផតាថ  ដល់ត្ ើយៃូវការចត្លមើៃ នៃវយ័ អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ បថិកុ្លុំ កាៃល់ថកូ្លនៃបឋី 
ទឝ រោត្ម ត្េៀបទឝ រនៃលសុក្។ អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ (សា រនីាង) វជិាយ ិ
សលមាលត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ។ អបិ ឯ យក្ខៃីិ រនីាងយក្ខិៃី អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ថសា 
បិយសហាយកិ្វត្ណត ៃ ត្ដ្ឋយត្ភេដូចជាសមាវ ញ់ជាេីលសោញ់ របស់នាង បុចឆ ិ សួរត្ ើយ កុ្  ឹ
ត្ម សហាយកិា ឥថិ ថារសីមាវ ញ់ របស់ខញុ ុំ (ត្ៅ)ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) អា ុំសុ 
ត្ោលត្ ើយ (ថវ សាហាយកិា) អត្នាថ គត្ពម (បុថថុំ) វជិាតា ឥថិ ថា(រសីមាវ ញ់របស់នាង) 
សលមាលត្ ើយ(ៃូវកូ្ៃ) ក្បុងខាងក្បុងនៃបៃធប ់ ដូត្ចបះ។ សា (យក្ខៃីិ រយីក្ខិៃី)ត្នាះ សុតាឝ  ឮត្ ើយ 
ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) បុថថុំ ។ល។ បសសសិាម ិ ៃុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បវសិិតាឝ  
បសសៃថី វយិ ហាក្ដូ់ចជាកាលចូលត្ៅត្មើល គត្ តាឝ  ច្ឆបយ់ក្ត្ ើយ ទរក្ុំ ៃូវទរក្ ខាេិតាឝ  
សីុត្ ើយ គតា ត្ៅត្ ើយ; (សា រនីាង) វជិាតា សលមាលត្ ើយ បុថថុំ ៃុ ត្ខា ៃូវកូ្ៃលបុសឬ ឧទ ុ 
ឬថា ធីថរ ុំ ៃូវកូ្ៃលសី;(អ ុំ រខីញុ ុំ) បសសសិាម ិ ៃឹងត្មើល ៃុំ (បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ)ត្នាះ។ (យក្ខៃីិ 
រនីាងយក្ខិៃី) ខាេិ សីុត្ ើយ (ៃូវទរក្) េុថិយវាត្រ បិ សូមផកី្បុងវារៈេី២ ថថា ឯវ 
ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ។ (សាកុ្លធីតា រនីាងកុ្លធីតាត្នាះ) ថថិយវាត្រ ឥថោ គរុគោម   ុតាឝ  
ជាអបក្មាៃគភធ៌ងៃដ់នេត្េៀថក្បុងវារៈេី៣ អាមត្ៃថតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ សាមកិ្ុំ ៃូវសាឝ ម ី (វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ) សាម ិ ។ល។ វជិាយសិាមឥិថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ កុ្លត្គ ុំ 
កាៃផ់ធះនៃលថកូ្ល វជិាយ ិ សលមាលត្ ើយ(ៃូវកូ្ៃ); សាម ិ បពិលថត្ោក្បឋី យក្ខៃីិ រយីក្ខិៃី ឯកា 
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មាប ក្ ់ ខាេិតាឝ  សីុត្ ើយ បុត្ថថ ៃូវកូ្ៃទុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់ មម របស់ខញុ ុំ ឋាត្ៃ ក្បុងេី ឥមសយឹ 
ត្ៃះ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ( អ ុំ រខីញុ ុំ)មម កុ្លត្គ ុំ គនាថឝ  វជិាយសិាម ិ
ៃឹងត្ៅកាៃផ់ធះនៃលថកូ្ល របស់ខញុ ុំ ត្ ើយសលមាល(ៃូវកូ្ៃ)។ ថទ ក្បុងលោត្នាះ យក្ខៃីិ 
រនីាងយក្ខិៃី សា ត្នាះ ឧេក្វារ ុំ គតា ត្ហាថិ ជាអបក្ដល់ត្ ើយៃូវត្វៃជាេីដងៃូវេឹក្។  ិ ម្មៃពិថ 
យក្ខៃិិត្យា រយីក្ខិៃីទុំងឡាយ អា រៃថិ ម្ថងនាុំមក្ ឧេក្ុំ ៃូវេឹក្សីសបរមផោយ 
ត្ដ្ឋយថៗនៃក្ាល អត្នាថថថត្តា អុំពីអត្នាថថថលសះ ត្វសសវណត សស ត្ដើមផតី្សឋចត្វសសវណត  វាត្រៃ 
តាមត្វៃ។ តា (យក្ខៃិិត្យា រយីក្ខិៃីទុំងឡាយ)ត្នាះ មុចចៃថិ ម្ថងរចួ(ច្ឆក្ត្វៃ) ច្ឆថុមាយ សចចត្យៃ បិ 
ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថត្ៅនៃម្ខ៤ផង បញ្ចមាសចចត្យៃ បិ ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថត្ៅនៃម្ខ៥ 
ផង។ អបោ (យក្ខៃិិត្យា រយីក្ខិៃីទុំងឡាយ)ដនេ កិ្លៃថកាយា មាៃកាយលុំបាក្ បាបុណៃថិ ដល់ 
ជីវថិក្ខយុំបិ ៃូវការអស់ត្ៅនៃជីវថិផងម្ដរ។ បៃ ក្ ៏សា (យក្ខិៃី រនីាងយក្ខិៃី)ត្នាះ ឧេក្វារត្តា 
មុថថមតាថ  វ លោៃម់្ថរចួត្ ើយ ច្ឆក្ត្វៃដងេឹក្ភាវ ម គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ឃរ ុំ កាៃផ់ធះ ថុំ ត្នាះ ត្វត្គៃ 
ត្ដ្ឋយរ ័ស បុចឆ ិ សួរត្ ើយ កុ្  ឹ ត្ម សហាយកិា ឥថិ ថារសីមាវ ញ់របស់ខញុ ុំ (ត្ៅ) 
ក្បុងេីណាដូត្ចបះ? (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) កុ្  ឹ ។ល។ គតា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ថឝុំ រនីាង បសសសិ ៃឹងត្ឃើញ ៃុំ (ថវ សហាយកិ្ុំ ៃូវសមាវ ញ់របស់នាង)ត្នាះ កុ្  ឹ
ក្បុងេីណា? យក្ខិៃី រយីក្ខិៃី ខាេថិ សីុ ថសា ជាថទរត្ក្ ៃូវទរក្ម្ដលត្ក្ើថត្ ើយទុំងឡាយ 
របស់នាង ឋាត្ៃ ក្បុងេី ឥមសយឹ ត្ៃះ;ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ (សា រនីាង) គតា ត្ៅត្ ើយ កុ្លត្គ ុំ 
កាៃផ់ធះនៃលថកូ្ល។ (យក្ខៃីិ រនីាងយក្ខិៃី) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) សា ។ល។ មុចចសិសថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ត្វរត្វគសមុសា តិា ៃគោភមុិខី បក្ខៃធ ី (ត្ហាថិ) 
ជាអបក្គឺក្មាវ ុំងនៃត្ពៀរឲរលបឹងម្លបងលពមត្ ើយ  ជាអបក្រថត់្ៅ មាៃមុខត្ឆ្ភ ះត្ៅកាៃៃ់គរ; សា 
រនីាងឯង គចឆថុ ចូរត្ៅ យថទ វា ក្បុងេីណាក្ឋី ថថទ វា ក្បុងេីត្នាះក្ឋី; ៃ មុចចសិសថិ ៃឹងមៃិរចួ ត្ម 
អុំពីអញ។ អបិ ឯ ឥថោ (កុ្លធីតា រនីាងកុ្លធីតា)ត្នាះ ទរក្ុំ ញុុំងទរក្ ៃហាត្បតាឝ  
ឲរងូថេឹក្ត្ ើយ នាមគ ណេិវត្ស ក្បុងនេងជាេីដ្ឋក្ៃូ់វត្ យ្ ះ ក្តាឝ  ដ្ឋក្ត់្ ើយ នាមុំ ៃូវត្ យ្ ះ 
(វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សាម ិ ឥទៃិ សក្ឃរ ុំ គច្ឆឆ ម ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្បឋី ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
(រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្ៅកាៃផ់ធះនៃខវួៃ ដូត្ចបះ អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ គចឆៃថី កាលត្ៅ 
សេនឹ ជាមយួ សាមតិ្ក្ៃ ៃឹងបឋី មត្គគៃ តាមផវូវ វហិារមជឈគត្ថៃ 
ម្ដលត្ៅត្ ើយលថងក់្ណាឋ លនៃវថថ េតាឝ  ឲរត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ សាមកិ្សស ដល់បឋី ៃហាតាឝ  
ងូថត្ ើយ (ៃូវេឹក្) វហិារត្បាក្ខរណិយុំ ក្បុងលសះត្បាក្ខរណីជិថវថថ ឧថថរតិាឝ  ត្ឡើងត្ ើយ គត្ តាឝ  
បីត្ ើយ បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ សាមតិ្ក្ នាកាលបឋី ៃហាយត្ៃថ កាលងូថ (ៃូវេឹក្) បុថថុំ ញុុំងកូ្ៃ បាយមាត្នា 
កាលឲរត្ៅ ឋតិា ឈរត្ ើយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ យក្ខៃឹិ ៃូវនាងយក្ខិៃី អាគចឆៃថឹ ក្ុំពុងមក្ 
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សញ្ញជ ៃិតាឝ  សាគ ល់ចាស់ត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ ឧច្ឆច សេធុំ ៃូវសត្មវងខាវ ុំង សាម ិ។ល។ យក្ខៃីិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ អសត្កាក ៃថ ី កាលមៃិអាច សណាឌ ថុុំ ត្ដើមផរីងច់្ឆុំ យាវ ដោប អាគមៃុំ ដល់ដុំត្ណើ រមក្ 
ថសស (សាមកិ្សស របស់សាឝ ម)ីត្នាះ ៃិវថថតិាឝ  លថឡបត់្ៅត្ ើយ អត្នាថ វហិាោភមុិខី បក្ខៃធ ី (ត្ហាថិ) 
ជាអបក្រថត់្ៅមាៃមុខត្ឆ្ភ ះត្ៅកាៃខ់ាងក្បុងនៃវថថ; សាម ិ បពិលថត្ោក្បឋី (ថឝុំ របីង) ឯ  ិ សូមមក្ 
ត្វត្គៃ ត្ដ្ឋយរ ័ស; សាម ិបពិលថត្ោក្បឋី (ថឝុំ របីង) ឯ  ិសូមមក្ ត្វត្គៃ ត្ដ្ឋយរ ័ស;អយុំ សា 
(ឥថទី រងី្រសថី)ត្ៃះឯង យក្ខិៃី (ត្ហាថិ) ជាយក្ខិៃី។  
              សមត្យ ក្បុងសមយ័ ថសយឹ ត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ត្េត្សសិ សម្មឋងត្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌
បរសិមត្ជឈ លថងក់្ណាឋ លនៃបរស័ិេ។ សា (កុ្លធីតា រនីាងកុ្លធីតា)ត្នាះ បុថថុំ ញុុំងកូ្ៃ 
ៃិបជាជ ត្បតាឝ  ឲរត្ដក្ត្ ើយ បាេបផតិ្ដឌ ត្លើខបងលពះបាេ ថថាគថសស របស់លពះថថាគថ អា  
េូលត្ ើយ ថុមាា ក្ុំ ។ល។ ត្េវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឯត្សា (បុត្តាថ  រកូី្ៃ)ត្ៃះ មយា គឺខញុ ុំ េិត្នាប  
ថាឝ យត្ ើយ ថុមាា ក្ុំ ដល់លពះអងគ; (ថុត្មា រលីពះអងគ) ត្េេ សូមត្ ើយ ជីវថិុំ ៃូវជីវថិ បុថថសស ដល់កូ្ៃ 
ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ។ សុមៃត្េត្វា រតី្េវតាត្ យ្ ះសុមៃៈ អធិវត្តាទ ត្ៅអាលស័យត្ ើយ ទឝ រត្កាដឌត្ក្ 
ត្លើត្ខាវ ងនៃទឝ រ ៃ អទសិ មៃិបាៃឲរត្ ើយ បវសិិថុុំ ត្ដើមផចូីលត្ៅ អត្នាថ  ខាងក្បុង យក្ខៃិិយា 
ដល់នាងយក្ខិៃី។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អាមត្ៃថតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ អាៃៃធត្ថទរ ុំ ៃូវលពះអាៃៃធត្ថទរ 
អា  លតាស់ត្ ើយ គចឆ អាៃៃធ ថុំ យក្ខៃឹិ បត្កាក សា  ិឥថិ ថាមាប លអាៃៃធ (រអីបក្) ចូរត្ៅ; ចូរត្ៅ 
ៃូវនាងយក្ខិៃីត្នាះ ដូត្ចបះ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ បត្កាក សិ ត្ៅមក្ត្ ើយ ថុំ (យក្ខៃឹិ 
ៃូវនាងយក្ខិៃី)ត្នាះ។ ឥថោ (កុ្លធីតា រនីាងកុ្លធីតា)ត្នាះ អា  េូលត្ ើយ អយុំ (យក្ខៃីិ) ភត្ៃថ 
អាគចឆថិ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រនីាងយក្ខិៃី)ត្ៃះ ក្ុំពុងមក្ ដូត្ចបះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ឯថុ មា សេធុំ អកាសិ ឥថិ ថា(រនីាងយក្ខិៃី)ចូរមក្ចុះ; (រនីាង) 
កុ្ុំបាៃត្ធឝើៃូវសត្មវងត្ឡើយ ដូត្ចបះ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ថុំ (យក្ខៃឹិ ៃូវនាងយក្ខិៃី)ត្នាះ អាគនាថឝ  ឋថិុំ 
មក្ឈរត្ ើយ ក្សាយ  ។ល។ ត្វត្រៃ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  សម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ៃ 
  ិ។ល។ សៃៃថត្នា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
           ថឝុំ រនីាង ក្ត្ោសិ ត្ធឝើ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី?  ិ ម្មៃពិថ សត្ច លបសិៃត្បើ 
ថុត្មា រនីាងទុំងឡាយ ៃ អាគមសិសេ ៃឹងមៃិមក្ មាេិសសស ពុេនសស សមយុខីភាវ ុំ 
កាៃភ់ាវៈនៃលពះពុេនលបាក្ដដូចថថាគថ ជាអបក្មាៃក្បុងេីចុំត្ោះមុខ; ត្វរ ុំ រតី្ពៀរ ត្វា 
នៃនាងទុំងឡាយ ក្បផដឌថិិក្ុំ មាៃការតាុំងត្ៅអស់ក្បផ អ ៃិកុ្ោៃុំ ត្វរ ុំ វយិ (ច) 
ដូចជារតី្ពៀររបស់ពស់ៃិងសាក ទុំងឡាយផង អចឆផៃធនាៃុំ (ត្វរ ុំ) វយិ (ច) ដូចជារតី្ពៀររបស់ខាវ ឃយុ ុំ 
ៃិងត្ដើមពលងទុំងឡាយផង កាត្កាលូកាៃុំ (ត្វរ ុំ) វយិ ច ដូចជារតី្ពៀររបស់ម្ក្ាក្ៃិងត្មៀម 
ទុំងឡាយផង អភវសិស ៃឹងបាៃមាៃត្ ើយ; (ថុត្មា រនីាងទុំងឡាយ) ក្ត្ោេ ត្ធឝើ ត្វរបផដិត្វរ ុំ 
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ៃូវត្ពៀរថបៃូវត្ពៀរ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី?  ិ ម្មៃពិថ ត្វរ ុំ រតី្ពៀរ ឧបសមយថិ ចូលត្ៅសងប ់អត្វត្រៃ
ត្ដ្ឋយការមៃិចងត្ពៀរ ត្នា (ឧបសមយថិ) មៃិចូលត្ៅសងប ់ត្វត្រៃ ត្ដ្ឋយការចងត្ពៀរត្ឡើយ;កុ្ទចៃុំ 
ក្បុងកាលណាក្ត៏្ដ្ឋយ ត្វោៃិ រតី្ពៀរទុំងឡាយ ឥធ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ ៃ   ិសមយៃថិ មៃិសងប ់ ត្វត្រៃ 
ត្ដ្ឋយការចងត្ពៀរត្ឡើយ;ច ប៉ុម្ៃថ (ត្វោៃិ រតី្ពៀរទុំងឡាយ) សមយៃថិ ម្ថងសងបប់ាៃ អត្វត្រៃ 
ត្ដ្ឋយការមៃិចងត្ពៀរ; ធត្មាយ  រធីម ៌ឯត្សា ត្ៃះ សៃៃថត្នា ធាវ បម់ាៃមក្ត្ ើយតាុំងពីបុោណត្មវះ៉។ 
            (អត្តាទ  រអីថទ) យថា ។ល។ ក្ត្ោថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) ថថទ (បត្េសុ បណាឋ បេទុំងឡាយ) 
ត្នាះ (បទៃុំ នៃបេទុំងឡាយ) ៃ   ិត្វត្រៃ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;   ិដូចជា (បុគគត្ោ របុីគគល) ត្ធាវត្នាថ  
បិ សូមផកីាលោងជលមះ ឋាៃុំ ៃូវេី ត្ខឡសិងាណិកាេិអសុចិមក្ខថិុំ ម្ដលលបឡាក្ត់្ ើយ 
ត្ដ្ឋយវថទុមៃិសាា ថមាៃេឹក្មាថៃិ់ងេឹក្សត្មារជាត្ដើម អសុចី  ិ ត្ដ្ឋយវថទុមៃិសាា ថទុំងឡាយ 
ត្ថ  ិឯវ ត្នាះឯង ៃ សត្កាក ថិ មៃិអាច កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ ថុំ (ឋាៃុំ ៃូវេី)ត្នាះ សុេនុំ ឲរសាា ថ ៃិគគៃនុំ 
ឲរមៃិមាៃក្វិៃ;អេត្ខា នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះឯង (សថិ កាលមាៃ) ឋាៃុំ រេីី ថុំ ត្នាះ អសុេនថរ ុំ 
ច េុគគៃនថរ ុំ ច ត្ហាថិ ជាេីមៃិសាា ថជាងផង ជាេីមាៃក្វិៃសាុយជាងផង មតាថ យ ត្ដ្ឋយលបមាណ 
ភតិ្យាត្សា យ៉ាងនលក្ម្លង យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា; (បុគគត្ោ របុីគគល) បចចត្កាក សត្នាថ  
កាលត្ជរថប (ជៃុំ ៃូវជៃ) អសត្កាក ៃថុំ កាលត្ជរ បដិបផ រត្នាថ  កាលលបហារថប (ជៃុំ ៃូវជៃ) 
ប រៃថុំ កាលលបហារ ៃ សត្កាក ថិ មៃិអាច ត្វត្រៃ ត្វរ ុំ វបូសត្មថុុំ ត្ដើមផញុីុំងត្ពៀរ 
ឲរសងបត់្ៅត្ដ្ឋយការចងត្ពៀរ; អេត្ខា នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) (ត្សា បុគគត្ោ 
របុីគគលត្នាះ) ក្ត្ោថិ ត្ធឝើ ត្វរ ុំ ឯវ ៃូវត្ពៀរ បឹងឯង ភតិ្យា ភតិ្យា ឲរនលក្ម្លងត្ឡើងៗ ឯវ ុំ ឯវ 
មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះឯង។ ត្វោៃិ នាមធមយតារតី្ពៀរទុំងឡាយ ៃ សមយៃថ ិ មៃិសងប ់ ត្វត្រៃ 
ត្ដ្ឋយការចងត្ពៀរ កិ្សយិញ្ច ិបិ កាត្ល ក្បុងកាលណាមយួត្សាះត្ឡើយ;អេត្ខា 
នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) (តាៃិ ត្វោៃិ រតី្ពៀរទុំងឡាយត្នាះ) វឌណៃថិ ឯវ 
រម្មងចត្លមើៃម្មៃពិថ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ (អត្តាទ  រអីថទ) យថា ។ល។ គចឆៃថ(ិឥថិ ថាដូត្ចបះ) 
(ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) អត្វត្រៃ ច សមយៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បៃ ដូចជា អសុចីៃិ 
រវីថទុមៃិសាា ថទុំងឡាយ តាៃិ ត្នាះ ត្ខឡាេីៃិ មាៃេឹក្មាថជ់ាត្ដើម ត្ធាវយិមានាៃិ (គឺបុគគល) 
កាលោងជលមះ  ឧេត្ក្ៃ ត្ដ្ឋយេឹក្ វបិផសត្ៃបៃ ថាវ សាា ថ វៃិសសៃថិ ៃឹងបាថ ់ឋាៃុំ រេីី ថុំ ត្នាះ 
សុេនុំ ៃិគគៃនុំ ត្ហាថិ ជាេីសាា ថ ជាេីមៃិមាៃក្វិៃ យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;ត្វោៃិ 
រតី្ពៀរទុំងឡាយ វូបសមយៃថ ិ ម្ថងចូលត្ៅសងប ់ វូបសមយៃថិ គឺថា បដិបសសមមៃថិៗ  ម្ថងសងបរ់មាង ប ់
បដិបសសមមៃថិ គឺថា អភាវ ុំ គចឆៃថិៗ ម្ថងដល់ អភាវ ុំ ៃូវការមៃិមាៃ អត្វត្រៃ ត្លោះការមៃិចងត្ពៀរ 
ខៃថិត្មត្តាថ េត្ក្ៃ ត្លោះេឹក្គឺការអថធ់ៃៃិ់ងការអាណិថ ត្យាៃិត្សាមៃសិកាត្រៃ 
ត្លោះត្យាៃិត្សាមៃសិការ បដិសង្គខ ត្ៃៃ ត្លោះការលថិះរះិ បចចត្វក្ខត្ណៃ ត្លោះការពិច្ឆរណា ឯវ ុំ 
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ឯវ មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះឯង។ (អត្តាទ  រអីថទ) ឯស ។ល។ គថមត្ោគ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
(ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ឯស ធត្មាយ  សៃៃថត្នា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ត្បាោណក្ធត្មាយ  
រតី្បាោណក្ធម ៌ ឯត្សា ត្ៃះ អត្វត្រៃត្វរវបូសមៃសង្គខ ត្តា ត្ោលគឺការចូលត្ៅសងបន់ៃត្ពៀរ 
ត្ដ្ឋយការមៃិចងត្ពៀរ សត្ពឝសុំ ពុេនបត្ចចក្ពុេនខីណាសវាៃុំ គថមត្ោគ  (ត្ហាថិ) ជាផវូវម្ដលលពះពុេន 
ៃិងលពះបត្ចចក្ពុេន ៃិងលពះខីណាលសពទុំងឡាយទុំងពងួ លបលពឹថថត្ ើយ។  
             ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា យក្ខៃីិ រនីាងយក្ខៃី បថិដឌ  ិ
តាុំងត្ៅត្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល ក្បុងត្សាតាបថថិផល។ ត្េសនា រតី្េសនា សាថទកិា អត្ហាសិ 
បាៃជាគុណជាថិលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍ សមផថថបរសិាយ បិ សូមផដីល់បរស័ិេ 
ម្ដលលបជុុំោប ត្ ើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ ឥថទឹ ៃូវង្រសថី ថុំ ត្នាះ ឯថិសា 
(យក្ខៃិិយា) ថវ បុថថុំ ត្េ  ិឥថិ ថា(រនីាង) ចូរឲរៃូវកូ្ៃរបស់នាង (ដល់យក្ខិៃី)ត្ៃះ ដូត្ចបះ។ (ឥថទ ី
រងី្រសថី) (អា  េូលត្ ើយ) ភាយាម ិភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រខីញុ ុំលពះអងគ) ខាវ ចដូត្ចបះ។ 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) មា ។ល។ បរបិត្នាទ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ថឝុំ រនីាង) មា ភាយ ិ
កុ្ុំខាវ ចត្ឡើយ;បរបិត្នាទ  រអីៃថោយ ៃិសាយ អាលស័យត្ ើយ ឯថុំ (យក្ខៃឹិ ៃូវនាងយក្ខិៃី)ត្ៃះ ៃថទ ិ
មៃិមាៃ ត្ថ ដល់នាងត្ឡើយ។ សា (ឥថទី រងី្រសថី)ត្នាះ អទសិ បាៃឲរបុថថុំ ៃូវកូ្ៃ ថសា (យក្ខៃិិយា 
ដល់នាងយក្ខិៃី)ត្នាះ។ សា (យក្ខិៃី រនីាងយក្ខិៃី)ត្នាះ គត្ តាឝ  បីត្ ើយ ថុំ (បុថថុំ ៃូវកូ្ៃ)ត្នាះ 
ចុមភតិាឝ ត្េើបត្ ើយ អាលិងគតិាឝ  ឱបរថឹត្ ើយ េតាឝ  ឲរត្ ើយ បុៃ មាថុ ឯវ 
ដល់មាឋ យ(របស់កូ្ៃត្នាះ)វញិ អារភ ិ លបារពនត្ ើយ ត្ោេិថុុំ ត្ដើមផយីុំ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  បុចឆិ សួរត្ ើយ ៃុំ (យក្ខៃឹិ ៃូវនាងយក្ខិៃី)ត្នាះ កឹ្ ឯថុំ (ការណុំ ) ឥថិ 
ថា(រតី្ ថុ)ត្ៃះដូចត្មឋច ដូត្ចបះ? (យក្ខិៃី រនីាងយក្ខិៃី) (អា  េូលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ ជីវសិាម ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ ក្ត្បផៃថី បិ សូមផកីាលចិញ្ច ឹម ជីវថិុំ 
ៃូវជីវថិ យថា ថថា យ៉ាងណា យ៉ាងត្នាះ បុត្ពឝ ក្បុងកាលមុៃ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ 
រខីញុ ុំលពះអងគ) ៃ អលថទុំ មៃិបាៃត្ ើយ (ថុំ អាហារ ុំ ៃូវអាហារម្បបត្នាះ) កុ្ចឆបូិរ ុំ 
ញុុំងត្ោះឲរត្ពញ;ជីវសិាម ិ ៃឹងរស់ត្ៅ ក្េុំ ដូចត្មឋច? អេ លោត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
សមសាត្សតាឝ  លេងលួ់ងត្ោមត្ ើយ ៃុំ (យក្ខៃឹិ ៃូវនាងយក្ខិៃី)ត្នាះ មា ចិៃថយ ិឥថិ ថា(រនីាង) 
កុ្ុំគិថត្ឡើយ ដូត្ចបះ អា  លតាស់ត្ ើយ ឥថទឹ ៃូវង្រសថី ថុំ ត្នាះ ឥមុំ ។ល។ បដិជោគ   ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
(ថឝុំ រនីាង) ឥមុំ (យក្ខៃឹិ) ត្ៃតាឝ  អថថត្នា ត្គត្  ៃិវាសាត្បតាឝ  អគគយាគុភត្ថថ  ិ បដិជោគ   ិ
ចូរនាុំៃូវ(នាងយក្ខិៃី)ត្ៃះ ត្ ើយឲរត្ៅក្បុងផធះរបស់ខវួៃ ត្ ើយេុំៃុក្បលមុង ត្ដ្ឋយយាគូៃិងភថថ 
ដល៏បត្សើរទុំងឡាយ។ សា (ឥថទី រងី្រសថី)ត្នាះ ត្ៃតាឝ  នាុំត្ៅត្ ើយ ថុំ (យក្ខៃឹិ ៃូវយក្ខិៃី)ត្នាះ 
បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ញុុំងឲរត្ៅត្ ើយ បិដឌិវត្ស ក្បុងត្ោងនៃថាល់ត្ក្ឋឿង បដិជគគថិ េុំៃុក្បលមុង 
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អគគយាគុភត្ថថ  ិ ត្ដ្ឋយយាគូៃិងភថថដល៏បត្សើរទុំងឡាយ។ មុសលុំ រអីម្លង មុេនុំ ប រៃថុំ វយិ 
ហាក្ដូ់ចជាវាយៃូវក្ាល ឧដ្ឋឌ ថិ ម្ថងលបាក្ដ ថសា (យក្ខៃិិយា ដល់នាងយក្ខិៃី)ត្នាះ  
វ ីបិផ រណកាត្ល ក្បុងកាលជាេីបុក្ៃូវលសូវ(នៃជៃទុំងឡាយ)។សា (យក្ខៃីិ រយីក្ខិៃី)ត្នាះ 
អាមត្ៃថតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ សហាយកិ្ុំ ៃូវសមាវ ញ់ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ឥមសយឹ ។ល។ បថិដ្ឋឌ ត្ប  ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ បថិដ្ឋឌ បិតា បិ សូមផគឺីនាងកុ្លធីតាឲរត្ៅត្ ើយ ឋាត្ៃសុ ក្បុងេីទុំងឡាយ ត្ថសុ 
ត្នាះ ឥថិ ដូត្ចបះ មុសលសាោយុំ គឺត្ោងជាេីេុក្ៃូវអម្លង១ ឧេក្បាដិយុំ គឺោងនៃេឹក្១ ឧេនត្ៃ 
គឺចង្រង្គក ៃ១ ៃិមភត្កាត្ស គឺសុំយាបផធះ១ សង្គក រកូ្ត្ដ គឺគុំៃរនៃសលមាម១ ោមទឝ ត្រ គឺទឝ រនៃលសុក្១ 
បដិក្ខបិិ លបម្ក្ក្ត្ ើយ តាៃិ (ឋានាៃិ ៃូវេីទុំងឡាយ)ត្នាះ សោឝ ៃិ ទុំងអស់ឥធ ។ល។ ក្ត្ោៃថ ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ៃ សក្ខសិាម ិៃឹងមៃិអាច វសិថុុំ ត្ដើមផតី្ៅ ឋាត្ៃ ក្បុងេី ឥមសយឹ ត្ៃះ; (ថឝុំ 
រនីាង) មុំ ញុុំងខញុ ុំ បថិដ្ឋឌ ត្ប  ិ ចូរឲរត្ៅ អញ្ដថទ ក្បុងេីដនេ; មុសលុំ រអីម្លង សីសុំ ភៃិធៃថុំ វយិ 
ហាក្ដូ់ចជាវាយបុំម្បក្ៃូវក្ាល ឧបដ្ឋឌ ថិ ម្ថងលបាក្ដ ត្ម ដល់ខញុ ុំ ឥធ 
ក្បុងត្ោងជាេីេុក្ៃូវអម្លងត្ៃះ ;ទរកា រតី្ក្យងទុំងឡាយ ឱតាត្រៃថិ ម្ថងដ្ឋក្ចុ់ះ ឧចឆិដឌូេក្ុំ 
ៃូវេឹក្សុំណល់ ឥធ ក្បុងោងនៃេឹក្ត្ៃះ;សុៃខា រមី្ឆកទុំងឡាយ ៃិបជជៃថិ ម្ថងត្ដក្ ឥធ 
ក្បុងចង្រង្គក ៃត្ៃះ;ទរកា រតី្ក្យងទុំងឡាយ ក្ត្ោៃថ ិ ម្ថងត្ធឝើ អសុចឹ ៃូវវថទុមៃិសាា ថ ឥធ 
ក្បុងសុំយាបផធះត្ៃះ; (ទរកា រតី្ក្យងទុំងឡាយ) ឆត្ឌឍៃថិ ម្ថងត្ច្ឆល ក្ចវរ ុំ ៃូវសលមាម ឥធ 
ក្បុងគុំៃរនៃសលមាមត្ៃះ;ោមទរកា រតី្ក្យងនៃអបក្លសុក្ទុំងឡាយ ក្ត្ោៃថិ ម្ថងត្ធឝើ លក្ខត្យាគគុំ 
ៃូវការត្លងៃូវម្លផងខាប ច ់ឥធ ម្ក្ផរទឝ រនៃលសុក្ត្ៃះ។  
            អេ លោត្នាះ (ឥថទី រងី្រសថី) ៃុំ (យក្ខៃឹិ ញុុំងនាងយក្ខិៃី)ត្នាះ បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរត្ៅត្ ើយ 
វវិតិ្តាថ កាត្ស ក្បុងេីក្ម្ៃវងដស៏ាង ថ ់ ព ោិត្ម ក្បុងខាងត្លដនៃលសុក្  រតិាឝ  នាុំត្ៅត្ ើយ 
អគគយាគុភតាថ េីៃិ (ៃូវវថទុទុំងឡាយ) មាៃយាគូៃិងភថថដល៏បត្សើរជាត្ដើម ថសា (យក្ខៃិិយា 
បលមុងយក្ខិៃី)ត្នាះ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ បដិជគគិ េុំៃុក្បលមុងត្ ើយ។ យក្ខៃីិ រនីាងយក្ខិៃី ចិត្ៃថសិ 
គិថត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ អយុំ ។ល។ ក្ត្ោម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ សហាយកិា 
រសីមាវ ញ់ ត្ម របស់អញ អយុំ ត្ៃះ ព ូបកាោ (ត្ហាថិ) ជាអបក្មាៃឧបការៈត្លចើៃ; ៃធ គរួម្ថ អ ុំ 
រអីញ ក្ត្ោម ិ ត្ធឝើ បដិគុណុំ  ៃូវការថបៃូវគុណ កិ្ញ្ច ិ ណាមយួ។ សា (យក្ខៃីិ រនីាងយក្ខិៃី)ត្នាះ 
អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ សហាយកិាយ ដល់សមាវ ញ់ ឥមសយឹ ។ល។ ក្ត្ោ  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;សុំវចឆត្រ 
ក្បុងឆ្ប ុំ ឥមសយឹ ត្ៃះ សុពឝុដឌកិា រតី្ភវៀងលា ភវសិសថិ ៃឹងមាៃ; (ថឝុំ រនីាង) ក្ត្ោ  ិ ចូរសធូង សសសុំ 
ៃូវសៃធូង េលដ្ឋឌ ត្ៃក្បុេីខភស់;សុំវចឆត្រ ក្បុងឆ្ប ុំ ឥមសយឹ ត្ៃះ េុពឝុដឌកិា រតី្ភវៀងមៃិលា ភវសិសថិ ៃឹងមាៃ; 
(ថឝុំ រនីាង) ក្ត្ោ  ិ ចូរសធូង សសសុំ ៃូវសៃធូង ៃិៃបដ្ឋឌ ត្ៃ ឯវ ក្បុងេីេុំនាបម្មៃពិថ។ ត្សសជត្ៃ  ិ
ក្ថសសាៃិ រសីៃធូងម្ដលជៃដត៏្សសទុំងឡាយសធូងត្ ើយទុំងឡាយ ៃសសៃថិ វនិាស 
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អត្ច្ឆច េត្ក្ៃ វា ត្ដ្ឋយេឹក្ត្លចើៃត្ពក្ខវះ អត្នាេត្ក្ៃ វា ត្ដ្ឋយមៃិមាៃេឹក្ខវះ;សសសុំ រសីៃធូង 
ថសា (ឥថទយិា របស់ង្រសថី)ត្នាះ សមផជជថិ ម្ថងសត្លមចផល អថិវយិ ដន៏លក្ម្លង។ អេ លោត្នាះ 
(ជនា រជីៃទុំងឡាយ) បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ ៃុំ (ឥថទឹ ៃូវង្រសថី)ត្នាះ អមយ ។ល។ ឯថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អមយ 
មាប លនាង ថយា ក្ថសសសុំ រសីៃធូងម្ដលនាងសធូងត្ ើយ ៃ អត្ច្ឆច េត្ក្ៃ ៃសសថិ ឯវ 
មៃិវនិាសត្ដ្ឋយេឹក្ត្លចើៃផង ៃ អត្នាេត្ក្ៃ ៃសសថិ(ឯវ) មៃិវនិាសត្ដ្ឋយមៃិមាៃេឹក្ផង; (ថឝុំ 
រនីាង) ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ សុពឝុដឌេុិពឝុដឌភិាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃត្ភវៀងលាៃិងត្ភវៀងមៃិលា ក្ត្ោសិ ត្េើបត្ធឝើ ក្មយុំ 
ៃូវការង្គរ;ឯថុំ (ការណុំ  រតី្ ថុ)ត្ៃះ កឹ្ ៃុ ត្ខា ដូចត្មឋចត្ៅ ប? (ឥថទី រងី្រសថី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) 
អមាា ក្ុំ ។ល។ ឱត្ោត្ក្សសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;យក្ខៃីិ រយីក្ខិៃី សហាយកិា ជាសមាវ ញ់ អមាា ក្ុំ 
របស់ត្យើងទុំងឡាយ អាចិក្ខថិ ម្ថងលបាប ់ សុពឝុដឌិេុពឝុដឌភិាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃត្ភវៀងលាៃិងត្ភវៀងមៃិលា 
(ដល់ត្យើងទុំងឡាយ); (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ក្ត្ោម សធូង សសាៃិ ៃូវសៃធូងទុំងឡាយ 
េលៃត្ៃបសុ (ក្បុងេីទុំងឡាយ)ម្ដលខភស់ផងទបផងវចត្ៃៃ តាមោក្រ ថសា របស់នាង;ត្ថៃ 
ត្លោះត្ ថុត្នាះ សសសុំ រសីៃធូង ត្នា នៃត្យើងទុំងឡាយ សមផជជថិ ម្ថងសត្លមចផល; (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) ៃ បសសេ មៃិត្ឃើញ កឹ្ ត្េឬ? យាគុភតាថ េីៃិ (រវីថទុទុំងឡាយ)មាៃយាគូៃិងភថថ 
ជាត្ដើម តាៃិ ត្នាះ អមាា ក្ុំ គឺត្យើងទុំងឡាយ  រយិមានាៃិ កាលនាុំត្ៅ  រយិៃថិ ម្ថងនាុំត្ៅ 
ឯថិសា (យក្ខៃិិយា ត្ដើមផយីក្ខិៃី)ៃុះៃិពេនុំ ជាបម់ៃិដ្ឋច;់ ថុត្មា បិ សូមផរីអីបក្ទុំងឡាយ  រេ 
ចូរនាុំត្ៅ អគគយាគុភតាថ េីៃិ (ៃូវវថទុទុំងឡាយ)មាៃយាគូៃិងភថថដល៏បត្សើរជាត្ដើម ឯថិសា 
(យក្ខៃិិយា ត្ដើមផយីក្ខិៃី)ៃុះម្ដរ; (សា រនីាង) ឱត្ោត្ក្សសថិ ៃឹងរមលឹត្មើល ក្មយត្ៃថ 
ៃូវការង្គរទុំងឡាយ ថុមាា ក្ុំ បិ របស់អបក្ទុំងឡាយម្ដរ។ 
                 អេ លោត្នាះ សក្លៃគរវាសិត្នា រជីៃអបក្ត្ៅក្បុងៃគរទុំងមូលទុំងឡាយ ក្រសុឹ 
ត្ធឝើត្ ើយ សកាក រ ុំ ៃូវសកាក រៈ អសា (យក្ខៃិិយា ដល់នាងយក្ខិៃី)ត្នាះ។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា 
អុំពីកាលត្នាះ សា បិ (យក្ខៃីិ រយីក្ខិៃី)ត្នាះឯង ឱត្ោត្ក្ៃថី កាលរមលឹត្មើល ក្មយត្ៃថ 
ៃូវការង្គរទុំងឡាយ សត្ពឝសុំ (ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ)ទុំងអស់ ោភគគបផតាថ  មហាបរវិាោ 
អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ដល់ត្ ើយៃូវោភដល៏បត្សើរ មាៃបរវិារត្លចើៃត្ ើយ។ អបរភាត្គ 
ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ សា (យក្ខៃីិ រនីាងយក្ខិៃី)ត្នាះ បដឌត្បសិ 
ញុុំងជៃទុំងឡាយត្នាះឲរតាុំងេុក្ត្ ើយ សោក្ភតាថ ៃិ ៃូវសោក្ភថថទុំងឡាយ អដឌ ៨។ 
តាៃិ (សោក្ភតាថ ៃិ រសីោក្ភថថទុំងឡាយ)ត្នាះ េីយៃថិ ឯវ (គឺជៃទុំងឡាយ)ម្ថងឲរ 
យាវជជកាោ អុំពីកាលក្បុងនេងត្ៃះជាដោប។ កាឡយីក្ខៃិិយាឧបផថថវិថទុ រតី្រឿងនៃការត្ក្ើថត្ឡើង 
នៃនាងយក្ខិៃី ត្ យ្ ះកាឡី ឥេុំ ត្ៃះ ចថុថទុំ ជាត្រឿងេី៤ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
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៥.ររឿងភកិ្ខុរៅព្ក្ងុរកាស្មពី 
 
          ត្កាសមភកិ្វថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃភកិ្ខុអបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ ី (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល) 
ដូចថត្ៅ៖សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ 
លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ បត្រ ច ៃ វជិាៃៃថិ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម ត្លោះលបារពន ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្កាសមភតិ្ក្ 
អបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ។ី 
                   ិ ត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្េឝ ២អងគ វៃិយធត្ោ ច 
គឺភកិ្ខុជាវៃិយធរ១រូបធមយក្េិត្កា ច គឺភកិ្ខុជាធមយក្េិក្១រូប បញ្ចសថបញ្ចសថបរវិាោ 
មាៃភកិ្ខុ៥០០ៗជាបរវិារ វ ិរសុឹ គងត់្ៅត្ ើយ ត្ឃ្លសិតាោត្ម ក្បុងវថថត្ឃ្លសិតាោម ត្កាសមភយិុំ 
ក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ។ី ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ត្ថសុ (េឝសុី ភកិ្ខូសុ បណាឋ ភកិ្ខុទុំងឡាយ២អងគ)ត្នាះ 
ធមយក្េិត្កា រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ សររីវលញ្ជ ុំ ៃូវសររីវលញ្ជ ៈ ឋត្បតាឝ  
េុក្ត្ ើយអាចមៃឧេកាវត្សសុំ ៃូវេឹក្សលមាបោ់ងជលមះម្ដលសល់ ភាជត្ៃ ក្បុងភាជៃ ៍
ឧេក្ត្កាដឌត្ក្ ក្បុងបៃធបន់ៃេឹក្ ៃិក្ខម ិ ត្ចញមក្ត្ ើយ។ វៃិយធត្ោ រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ បវតិ្ដ្ឋឌ  
ចូលត្ៅត្ ើយ ថថទ ក្បុងបៃធបន់ៃេឹក្ត្នាះ បច្ឆឆ  ខាងត្លកាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ឧេក្ុំ ៃូវេឹក្ ថុំ 
ត្នាះ ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញមក្ត្ ើយ បុចឆិ សួរត្ ើយ ឥថរ ុំ (ធមយក្េិក្ុំ ៃូវភកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្នាះ អាវុត្សា 
ថយា ឧេក្ុំ ឋបិថុំ ឥថិ ថាមាប លអាវុត្សា រេឹីក្ គឺត្ោក្មាច ស់ េុក្ត្ ើយ(ឬ)ដូត្ចបះ? (ធមយក្េិត្កា 
រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) អាម អាវុត្សា ឥថិ ថាមាប លអាវុត្សា ពិថម្មៃដូត្ចបះ។ 
(វៃិយធត្ោ រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ) (បុចឆ ិ សួរត្ ើយ) កឹ្ បៃ ឯថទ អាបថថភិាវ ុំ ៃ ជានាសិ ឥថិ 
ថាចុះ(រតី្ោក្មាច ស់) មៃិដឹងៃូវភាវៈនៃ អាបថថិ ក្បុងបៃធបន់ៃេឹក្ត្ៃះឬ ដូត្ចបះ? (ធមយក្េិត្កា 
រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) អាម ៃ ជានាម ិឥថិ ថាពិថម្មៃ (រខីញុ ុំក្រុណា) មៃិដឹងត្សាះ 
ដូត្ចបះ។ (វៃិយធត្ោ រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ហាថិ អាវុត្សា ឯថទ អាបថថ ិ ឥថិ 
ថាមាប លអាវុត្សា រអីាបថថិក្បុងកិ្ចចៃុះមាៃ ដូត្ចបះ។ (ធមយក្េិត្កា រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ បដិក្រសិាម ិ ៃុំ (អាបថថ)ឹ ឥថិ ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រខីញុ ុំក្រុណា) 
ៃឹងសម្មឋង(ៃូវអាបថថិ)ត្នាះ(ឬ)? (វៃិយធត្ោ រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) សត្ច ។ល។ 
អាបថថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; មាប លអាវុត្សាសត្ច បៃ ក្ល៏បសិៃត្បើ (ឧេក្ដឌបៃុំ រកីារេុក្ៃូវេឹក្) ត្ថ 
គឺត្ោក្មាច ស់ អសញ្ច ិចច មៃិត្លយើសត្ ើយ ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ អសថិយា ត្ដ្ឋយមៃិមាៃសថិ;អាបថថ ិ
រអីាបថថិ (ត្ថ របស់ត្ោក្មាច ស់) ៃថទ ិ មៃិមាៃត្េ។ ត្សា(ធមយក្េិត្កា រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្)អងគត្នាះ 
ថសា អាបថថយិា អនាបថថេិិដឌតិ្កា អត្ហាសិ បាៃជាអបក្យល់ត្ឃើញថាមៃិមាៃអាបថថិ 
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ត្ដ្ឋយអាបថថិត្នាះត្ ើយ។ វៃិយធត្ោ បិ ឯរភីកិ្ខុជាវៃិយធរ អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ អយុំ ។ល។ 
ជានាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិសសថិកាៃុំ ដល់ភកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយ អថថត្នា របស់ខវួៃ;ធមយក្េិត្កា 
រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្ អយុំ ត្ៃះ អាបជជមាត្នា បិ សូមផកីាលលថូវ អាបថថឹ ៃូវអាបថថិ ៃ ជានាថិ 
មៃិដឹងត្សាះ។ ត្ថ ( វៃិយធរសស ៃិសសថិកា រភីកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយនៃភកិ្ខុជាវៃិយធរ)ត្នាះ 
េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ៃិសសថិត្ក្ ៃូវភកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយ ថសស (ធមយក្េិក្សស 
របស់ភកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្នាះ អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ ថុមាា ក្ុំ ។ល។ ជានាថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
             ឧបជាត្យា រឧីបជាយ ៍ ថុមាា ក្ុំ របស់ត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ អាបជជតិាឝ  បិ 
សូមផលីថូវត្ ើយ អាបថថឹ ៃូវអាបថថិ ៃ ជានាថិ មៃិដឹង អាបថថភិាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃអាបថថិត្សាះ។ ត្ថ 
(ធមយក្េិក្សស ៃិសសថិកា រភីកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយនៃភកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
អាត្ោត្ចសុុំ លបាបត់្ ើយ ឧបជាយសស ដល់ឧបជាយ ៍ អថថត្នា របស់ខវួៃ។ ត្សា (ធមយក្េិត្កា 
រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ អយុំ ។ល។ ឯត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
វៃិយធត្ោ រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ អយុំ អងគត្ៃះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អនាបថថិ ឥថិ ថាមៃិមាៃអាបថថិ ដូត្ចបះ 
បុត្ពឝ ក្បុងកាលមុៃ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ វេថិ ត្ោល អាបថថិ ឥថិ ថាមាៃអាបថថិ ដូត្ចបះ;ឯត្សា 
(វៃិយធត្ោ រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ)ៃុះ មុសាវាេី (ត្ហាថិ) ជាអបក្ត្ោលោក្រកុ្ ក្។ ត្ថ (ធមយក្េិក្សស 
ៃិសសថិកា រភីកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយ របស់ភកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ក្េយសុឹ 
លបាបត់្ ើយ (ដល់ភកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយនៃភកិ្ខុជាវៃិយធរត្នាះ) ថុមាា ក្ុំ ឧបជាត្យា មុសាវាេី 
ឥថិ ថារឧីបជាយ ៍របស់ត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ (ជាអបក្)ត្ោលោក្រកុ្ ក្ ដូត្ចបះ។  
           ត្ថ (ៃិសសថិកា រភីកិ្ខុជាសិសសទុំងឡាយ)ត្នាះ ក្ល ុំ ញុុំងជត្មាវ ះ វឌណយសុឹ 
ឲរចត្លមើៃត្ ើយ អញ្ដមញ្ដ ុំ ដល់ោប ៃឹងោប  ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ ថត្តា ក្បុងកាលត្នាះ វៃិយធត្ោ 
រភីកិ្ខុជាវៃិយធរ លភតិាឝ  បាៃត្ ើយ ឱកាសុំ ៃូវឱកាស អកាសិ បាៃធឝត្ ើយ ឧត្ក្ខបៃីយក្មយុំ 
ៃូវឧត្ក្ខបៃីយក្មយ អេសសត្ៃ ៃិមថិថកិ្រយិាមៃិត្ឃើញ អាបថថយិា ៃូវអាបថថិ ធមយក្េិក្សស 
របស់ភកិ្ខុជាធមយក្េិក្។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីកាលត្នាះ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ) បចចយទយកា(អបិ) 
រជីៃអបក្ឲរៃូវបចចយ័ទុំងឡាយ (ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះផង (ត្ថសុំ ភកិ្ខូៃុំ) ឧបដ្ឋឌ កា អបិ 
រជីៃអបក្េុំៃុក្បលមុងទុំងឡាយ (ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយត្នាះ)ផង ត្េឝ ត្កាដ្ឋឌ សា អត្ សុុំ 
បាៃជាអបក្មាៃចុំម្ណក្២ត្ ើយ។ បុេុជជនា រជីៃជាបុេុជជៃេ. សត្ពឝ ទុំងអស់ ឱវាេបផដិោគ  កិា 
ភកិ្ខុៃិត្យា អបិ រភីកិ្ខុៃីទុំងឡាយអបក្េេលួយក្ៃូវឱវាេផង អារក្ខក្ត្េវតា អបិ 
គឺអារក្ខក្ត្េវតាទុំងឡាយផង តាសុំ សៃធដិឌសមមតាថ  អាកាសដឌក្ត្េវតា អបិ 
គឺអាកាសដឌក្ត្េវតាទុំងឡាយ ជាសៃធិដឌមថិថៃិងសមមថថមថិថ (នៃអារក្ខក្ត្េវតាទុំឡាយ)ត្នាះផង 
យាវ ដោប លព យត្ោកា ដល់លព យត្ោក្  ត្េឝ បកាខ  អត្ សុុំ បាៃជាជៃមាៃពកួ្២ត្ ើយ។ បៃ 
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ក្ ៏ ត្កាោ លុំ រតី្កាោ ល ឯក្ៃិនាប េុំ មាៃសត្មវងជាត្លគឿងបៃវឺត្ឡើងម្ថមយួ អគមាសិ 
បាៃត្ៅត្ ើយ យាវ ដោប អក្ៃិដឌភវនា ដល់អក្ៃិដឌភព។ 
           អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ ឯត្កា ១អងគ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ ថថាគថុំ 
ៃូវលពះថថាគថ អាត្ោត្ចសិ េូលលបាបត់្ ើយឧត្ក្ខបកាៃុំ ធមយតិ្ក្ៃ ឯវ អយុំ (ធមយក្េិត្កា) 
ក្ត្មយៃឧក្ខិត្តាថ  ឥថិ លេន ឹ (ច) ៃូវការយល់ត្ឃើញ របស់ភកិ្ខុអបក្ត្លើក្ត្ទសទុំងឡាយ 
ថា(រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្ៃះ (គឺសងឃ)ត្លើក្វថថត្ ើយ ត្ដ្ឋយក្មយលបក្បត្ដ្ឋយធមពិ៌ថម្មៃដូត្ចបះផង 
ឧក្ខតិាថ ៃុវថថកាៃុំ អធមយតិ្ក្ៃ ក្ត្មយៃ ឧក្ខិត្តាថ  ឥថិ លេឹន (ច) ៃូវការយល់ត្ឃើញ របស់ភកិ្ខុអបក្លបលពឹថថ 
តាមៃូវភកិ្ខុម្ដលសងឃត្លើក្វថថត្ ើយទុំងឡាយ ថា(រភីកិ្ខុជាធមយក្េិក្ត្ៃះ) (គឺសងឃ) 
ត្លើក្វថថត្ ើយ ត្ដ្ឋយក្មយមៃិលបក្បត្ដ្ឋយធមត៌្េដូត្ចបះផង ឧត្ក្ខបត្ក្  ិ វារយិមានាៃុំ បិ ត្ថសុំ 
(ឧក្ខតិាថ ៃុវថថកាៃុំ) ថុំ អៃុបរវិាត្រតាឝ  វចិរណភាវ ុំ ច ៃូវភាវៈនៃកិ្រយិាតាមត្ច្ឆមត្ោម 
(ៃូវភកិ្ខុជាធមយក្េិក្)ត្នាះ ត្ ើយលតាចត់្ៅ (របស់ភកិ្ខុអបក្លបលពឹថថតាម ៃូវភកិ្ខុម្ដលសងឃ 
ត្លើក្វថថទុំងឡាយ)ត្នាះ សូមផគឺីភកិ្ខុអបក្ត្លើក្វថថទុំងឡាយ កាលត្ោលឃ្លថក់្ត៏្ដ្ឋយផង។ 
ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ត្បត្សតាឝ  លេងប់ញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ (សាសៃុំ ៃូវសុំបុលថ) វាត្រ 
អស់វារៈទុំងឡាយ ត្េឝ ២ដង សមោគ  កិ្រ ត្ហាៃថុ ឥថិ ថាបាៃឮថា(រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ចូរលពមត្លពៀងោប ចុះដូត្ចបះ សុតាឝ  លេងល់ពះសណាឋ បត់្ ើយ ៃ ឥចឆៃថិ ភត្ៃថ សមោគ  ភវថុិុំ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) មៃិលបាថាប  ត្ដើមផលីពមត្លពៀងោប ត្េ ដូត្ចបះ (ត្បត្សតាឝ  
លេងប់ញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ សាសៃុំៃូវសុំបុលថ) ថថិយវាត្រ ក្បុងវារៈេី៣  ភកិ្ខូ សមោគ  កិ្រ ត្ហាៃថុ ឥថិ 
ថាបាៃឮថា រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ចូរជាអបក្លពមត្លពៀងោប ដូត្ចបះ) សុតាឝ  លេងល់ពះសណាឋ បត់្ ើយ ភតិ្នាប  
ភកិ្ខុសត្ងា  ភតិ្នាប  ភកិ្ខុសត្ងា ឥថិ ថារភីកិ្ខុសងឃម្បក្ោប ត្ ើយ រភីកិ្ខុសងឃម្បក្ោប ត្ ើយដូត្ចបះ 
គនាថឝ យាងត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ នៃភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ ក្ត្េតាឝ  
លបាបត់្ ើយ ឧត្ក្ខបកាៃុំ ឧត្ក្ខបត្ៃ (អាេីៃវ ុំ ច) ៃូវត្ទសក្បុងការត្លើក្វថថ 
របស់ភកិ្ខុអបក្ត្លើក្វថថទុំងឡាយផង ឥថត្រសុំ (ភកិ្ខូៃុំ) អាបថថយិា អេសសត្ៃ អាេីៃវ ុំ ច 
ៃូវត្ទសក្បុងការមៃិត្ឃើញក្បុងអាបថថិ (របស់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ដនេត្េៀថផង អៃុជាៃិតាឝ  
លេងអ់ៃុញ្ញដ ថត្ ើយ ឧត្បាសថាេីៃិ (ៃូវក្មយទុំងឡាយ)មាៃឧត្បាសេក្មយជាត្ដើម ឯក្សីមាយុំ 
ក្បុងសីមាម្ថមយួ ថថទ ឯវ ក្បុងវថថត្ឃ្លសិតាោមត្នាះឯវ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ បុៃ 
មឋងត្េៀថ បញ្ញដ ត្បតាឝ  បញ្ដថថត្ ើយ វថថុំ ៃូវវថថ ភថថត្គគ ក្បុងត្ោងនៃភថថ អាសៃៃថរកិាយ ៃិសីេិថពឝុំឥថិ 
ថា(គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ)គបផគីង ់ ក្បុងេីមាៃអាសៃៈជាចត្នាវ ះដូត្ចបះ (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ភថថោគ េីសុ ភណឍ ៃជាតាៃុំអបក្មាៃការលបក្ួថលបកាៃត់្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងេីទុំងឡាយមាៃត្ោងនៃភថថ 
ជាត្ដើម សុតាឝ  លេងល់ពះសណាឋ បត់្ ើយ ឥទៃិ បិ ភណឍ ៃជាតា វ ិរៃថិ ឥថិ 
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ថាសូមផកី្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)អបក្មាៃការលបក្ថួលបកាៃត់្ក្ើថត្ ើយ ម្ថងត្ៅ 
ដូត្ចបះ គនាថឝ  លេងយ់ាងត្ៅត្ ើយ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ (វចនាៃិ ៃូវោក្រទុំងឡាយ) 
អលុំ ភកិ្ខត្វ មា ភណឍ ៃុំ (អក្ថទ) ឥថិ អាេីៃិ មាៃោក្រថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ រលីយមត្ ើយ; 
(រអីបក្ទុំងឡាយ) កុ្ុំ(បាៃត្ធឝើ)ៃូវការលបក្ថួលបកាៃត់្ឡើយ ដូត្ចបះជាត្ដើម ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ 
លដុកិ្ក្ជាថក្ុំ ៃូវលដុកិ្ក្ជាថក្ ភកិ្ខត្វ ។ល។ បាត្បសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្េសិ សម្មឋងម្េមត្ ើយ 
វដឋក្ជាថក្ុំ ៃូវវដឋក្ជាថក្ ភកិ្ខត្វ ។ល។ បតាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
ឯត្ថភណឍ ៃក្ល វគិគ វវិាទ នាម ធមយតារកីារលបក្ថួលបកាៃ ់ ៃិងជត្មាវ ះ ៃិងការម្ខឝងគុំៃិថោប  
ៃិងការជម្ជក្ោប ទុំងឡាយត្ៃះ អៃថទការកា (ត្ហាថិ) ជាកិ្រយិាត្ធឝើៃូវក្មយមៃិជាលបត្យាជៃ;៍  ិ
ត្លោះថាអបិ ក្ ៏ សកុ្ណិកា រសីថឝសាវ បទុំងឡាយ លដុកិ្កា គឺសថឝត្ចៀបក្បាស  ថទនិាគុំ 
ញុុំងដុំរដីល៏បត្សើរ បាត្បសិ ឲរដល់ត្ ើយ ជីវថិក្ខយុំ ៃូវការអស់ត្ៅនៃជីវថិ ៃិសាយ 
ត្លោះអាលស័យ ក្ល ុំ ៃូវជត្មាវ ះ; ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) សមោគ  
ត្ហាេ ចូរជាអបក្លពមត្លពៀងោប ចុះ;មា វវិេេ ចូរកុ្ុំជម្ជក្ោប ត្ឡើយ;  ិ ត្លោះថា អបិ ក្ ៏ វដឋកា 
រចី្ឆបពូក្ទុំងឡាយ អត្ៃក្សថស សា មាៃម្សៃជាអត្ៃក្ បតាថ  ដល់ត្ ើយ ជីវថិក្ខយុំ 
ៃូវការអស់ត្ៅនៃជីវថិ ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ វវិាេុំ ៃូវការជម្ជក្ោប ។ 
           (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) ត្ថសុ (ភកិ្ខូសុ នាកាលភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ អនាេិយត្ៃថសុ 
កាលមៃិត្អើត្ពើ វចៃុំ ៃូវលពះថលមាស់ ភគវត្តា របស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ ឯវ ុំ បិ សូមផយ៉ីាងត្ៃះ 
(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) អាគត្មថុ ។ល។ បញ្ញដ យសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អញ្ដថត្រៃ ធមយវាេិនា 
ថថាគថសស វតិ្ សុំ អៃិចឆត្ៃថៃ វត្ថថ គឺភកិ្ខុជាធមយវាេី១អងគ កាលមៃិលបាថាប ៃូវការលុំបាក្ 
ដល់លពះថថាគថេូលត្ ើយ ក្ត្េតាឝ  លេងល់តាស់ត្ ើយ លព យេត្ថថៃ េីឃថិីសស ត្កាសលរត្ញ្ញដ  រជជុំ 
អចឆៃិធតិាឝ  អញ្ញដ ថក្វត្សៃ វសៃថសស បិថុត្នា មារថិភាវ ុំ ច ឯវ ៃូវភាវៈនៃលពះោជាក្បុងម្ដៃត្កាសល 
លពះនាមេីឃីថិ ជាលពះោជាគឺលពះបាេលព យេថថ ដត្ណឋើ មៃូវោជរសមផថថិ របស់បិតា កាលត្ៅ 
ត្ដ្ឋយត្ភេនៃខវួៃគឺអបក្ដនេមៃិសាគ ល់ ត្ ើយញុុំងត្គឲរសមាវ បត់្ ើយផង េីឃ្លវុកុ្មាត្រៃ អថថត្នា 
ជីវតិ្ថ េិត្ៃប ថត្តា បដ្ឋឌ យ ត្ថសុំ សមគគភាវ ុំ ច (ឯវ) ៃូវភាវៈ(នៃលពះោជាទុំងឡាយ២អងគ) 
ជាអបក្លពមត្លពៀងោប  កាលម្ដលជីវថិ របស់ខវួៃ គឺេីឃ្លវុកុ្មារ ថាឝ យត្ ើយ 
ច្ឆបត់ាុំងអុំពីកាលត្នាះផង (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះថលមាស់) ភូថបុពឝុំ ។ល។ អត្ហាសិ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម ឱវេិតាឝ  បិ សូមផេូីនាយ ៃត្ ើយ ត្ថសុំ ។ល។ ត្សារតា ច ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃ 
ឯវ អសក្ខិ មៃិបាៃអាចត្ ើយ កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ ត្ថ (ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ សមត្គគ 
ឲរលពមត្លពៀងោប ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ធមយសាម ី
លេងជ់ាមាច ស់នៃធម ៌ អត្បាសសុត្កាក  លេងម់ាៃត្សចក្ឋីខឝល់ខាឝ យថិច អាគត្មថុ 
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សូមលេងប់ងាងសិ់ៃចុះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ អៃុយុត្តាថ  
លេងល់បក្បត្រឿយៗត្ ើយ េិដឌធមយសុខវហិារ ុំ ៃូវការត្ៅជាសុខក្បុងបចចុបផៃប វ ិរថុ សូមលេងត់្ៅចុះ 
មយុំ ឯវ រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយម្មៃពិថ បញ្ញដ យសិាម ៃឹងលបាក្ដ ភត្ណឍ ៃ 
ត្ដ្ឋយការលបក្ថួលបកាៃ ់ ក្លត្ ៃ ត្ដ្ឋយជត្មាវ ះ វគិគត្ ៃ ត្ដ្ឋយការម្ខឝងគុំៃិថ វវិាត្េៃ 
ត្ដ្ឋយការជម្ជក្ោប ; 
           ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (វថទុ រតី្រឿង) ភូថបុពឝុំ ធាវ បម់ាៃត្ ើយ;កាសក្ោជា រកីាសក្ោជា 
លព យេត្តាថ  នាម លពះនាមលព យេថថ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ ោោណសិយុំ 
ក្បុងលកុ្ងោោណសី;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ   ិ នាម មុខគរួឲរសរត្សើរ ខៃថិត្សារចចុំ 
រកីារអថធ់ៃៃិ់ងការត្លថក្អរឯវរូបុំ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ោជូៃុំ របស់លពះោជា ត្ថសុំ ត្នាះ 
អាេិៃបេណាឍ ៃុំ មាៃអាជាញ ដ្ឋក្ចុ់ះត្ ើយ អាេិៃបសតាទ ៃុំ មាៃសង្រសាថ ដ្ឋក្ចុ់ះត្ ើយ ភវសិសថិ 
មាៃត្ ើយ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ បពឝជិតា សមានា ជាអបក្បសួត្ ើយ 
ធមយវៃិត្យ ក្បុងធមយវៃិយ័ សាឝ កាខ ត្ថ ម្ដលថថាគថសម្មឋងលាត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ខមា ច ត្សារតា 
ច ភត្វយាេ គបផជីាអបក្អថធ់ៃផ់ង ជាអបក្ត្លថក្អរក្បុងធមដ៌ល៏ាផង យុំ ឯណា;ថុំ (ថុមាា ក្ុំ ឯវ ុំ 
សាឝ កាខ ត្ថ ធមយវៃិត្យ បពឝជិតាៃុំ ខមត្សារថថថុំ រភីាវៈនៃអបក្ទុំងឡាយ បសួត្ ើយក្បុងធមយវៃិយ័ 
ម្ដលថថាគថសម្មឋងលាត្ ើយយ៉ាងត្ៃះ ជាអបក្អថធ់ៃៃិ់ងជាអបក្ត្លថក្អរក្បុងអរក្បុងធមដ៌ល៏ា)ត្នាះ 
ត្សាត្ភេ គបផលីា ឥធ ត្ខា (ធមយវៃិត្យ ក្បុងធមយវៃិយ័)ត្ៃះឯង។ 
          ត្សា (សតាទ  រលីពះសាសាឋ )អងគត្នាះ ឧក្កណឌិ ត្តា លេងត់្ៃឿយណាយត្ ើយ 
អាកិ្ណត វហិារតាយ ត្លោះភាវៈនៃការត្ៅក្បុងភាពលចឡូក្លចឡុំ តាយ ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  
លេងល់ពះចិនាឋ ត្ ើយ អ ុំ ។ល។ វ ិត្រយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ចរតិាឝ  លេងយ់ាងត្ៅត្ ើយ ត្កាសមភយិុំ 
ក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ ី បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ អៃបត្ោត្ក្តាឝ  មៃិលបាបត់្ ើយ ភកិ្ខុសងឃុំ 
ៃូវភកិ្ខុសងឃ ឯក្ត្កា វ ម្ថមយួអងគឯងប៉ុត្ណាត ះ អាទយ លេងន់ាុំត្ៅត្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ 
អថថត្នាត្ដ្ឋយខវួៃលពះអងគ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ ោលុកាត្ោណកាោមុំ កាៃោ់លុក្ត្ោណកាោម 
ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ ឯក្ច្ឆរក្វថថុំ ៃូវឯក្ច្ឆរកិ្វថថ ភគុត្ថទរសស ដល់លពះត្េរៈនាមភគុ ក្ត្េតាឝ  
សម្មឋងត្ ើយ សាមគគរសាៃិសុំសុំ ៃូវអាៃិសងសនៃសាមគគីរស កុ្លបុតាថ ៃុំ 
ដល់កុ្លបុលថទុំងឡាយ ថិណតុំ  ៣រូប បាចីៃវ ុំសមគិទត្យ ក្បុងនលពត្ យ្ ះមគិទយ ៍
ម្ក្ផរលសុក្ត្ យ្ ះបាចីៃវងស បាលិត្លយរក្ុំ រនីលពត្ យ្ ះបាលិត្លយរក្ ៍ ត្យៃ(េិសភាត្គៃ 
ក្បុងចុំម្ណក្នៃេិស)ណា (អថទិ មាៃ) សរ ិ លេងយ់ាងសត្ដឋ ត្ៅត្ ើយ ថុំ (េិសភាគុំ 
កាៃច់ុំម្ណក្នៃេិស)ត្នាះឯង;ឥទៃិ ត្ខា ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះឯង អ ុំ រថីថាគថ អាកិ្ត្ណាត  
មាៃការលចឡូក្លចឡុំ វ ិោម ិ ត្ៅ េុក្ខុំ ជាេុក្ខ;ច មា៉ងត្េៀថភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ឥត្ម ត្ៃះ ៃ 



79 

 

ក្ត្ោៃថិ មៃិត្ធឝើ វចៃុំ តាមោក្រ មម របស់ថថាគថ;យៃបូៃ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ អ ុំ រថីថាគថ ឯក្ត្កា វ 
មាប ក្ឯ់ងប៉ុត្ណាត ះ វូបក្ត្ដ្ឋឌ  ត្ចៀសត្ចញត្ ើយ គណមាា  ច្ឆក្ពកួ្ វ ិត្រយរុំ គបផតី្ៅ;សុេុំ បាៃឮថា 
ថលថ ក្បុងកាលត្នាះ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ បាលិត្លយរក្ុំ ឧបៃិសាយ រក្ខថិវៃសត្ណឍ  
ភេធសាលមូត្ល បាលិត្លយរត្ក្ៃ  ថទនិា ឧបដឌយិមាត្នា 
កាលលេងចូ់លត្ៅអាលស័យៃូវនលពត្ យ្ ះបាលិត្លយរក្ ៍ ត្ ើយគឺដុំរតី្ យ្ ះបាលិលយរក្ ៍
បត្លមើម្ក្ផរគល់នៃត្ដើមោុំងភបុំដល៏បត្សើរ ក្បុងដងនៃនលពត្ យ្ ះរក្ខិថៈ វសិ គងត់្ៅត្ ើយ វសាវាសុំ 
គងច់្ឆុំវសា ផ្កសុក្ុំ ជាសុខ។ 
              អបិ ត្ខា ចុំម្ណក្ឯ ឧបាសកា រឧីបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ ត្កាសមភវីាសិត្នា 
អបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភតី្ដ្ឋយលបលក្ថី វហិារ ុំ គនាថឝ  សតាទ រ ុំ អបសសត្នាថ  កាលត្ៅកាៃវ់ថថ 
ត្ ើយមៃិត្ឃើញៃូវលពះសាសាឋ  បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ កុ្  ឹ ភត្ៃថ សតាទ  ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់
ទុំងឡាយដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ រលីពះសាសាឋ  (លេងយ់ាងត្ៅ)ក្បុងេីណាដូត្ចបះ? ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ អា ុំសុ លបាបត់្ ើយ បាលិត្លយរក្វៃសណឍុំ  គត្តា ឥថិ 
ថា(រលីពះសាសាឋ ) លេងយ់ាត្ៅ កាៃដ់ងនៃនលពត្ យ្ ះបាលិត្លយរក្ ៍ ដូត្ចបះ។ (ឧបាសកា 
រឧីបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) កឹ្ការណា ភត្ៃថ 
ឥថិថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ ត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ?  (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) 
(អា ុំសុ លបាបត់្ ើយ) អត្មា ។ល។ អ ុមាា  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) វាយម ិ
លេងព់ាយាមត្ ើយ កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ អត្មា ៃូវអាតាយ ទុំងឡាយ សមត្គគ ឲរលពមត្លពៀងោប ;បៃ ប៉ុម្ៃថ 
មយុំ រអីាតាយ ទុំងឡាយ ៃ សមោគ  អ ុមាា  ជាអបក្មៃិលពមត្លពៀងោប ត្ ើយ។ (ឧបាសកា 
រឧីបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ អ ុវថទ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ បពឝជិតាឝ  
បសួត្ ើយ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់សថទុ របស់លពះសាសាឋ  ថសយឹ (សថទរ ិនាកាលលពះសាសាឋ )អងគត្នាះ 
សាមគគឹ ក្ត្ោត្ៃថ បិ សូមផកីាលលេងត់្ធឝើៃូវការរបួរមួ ៃ សមោគ  ជាតា អ ុវថទ 
បាៃជាអបក្មៃិលពមត្លពៀងោប ត្ក្ើថត្ ើយ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) ឯវ ុំ 
អាវុត្សា ឥថិ ថាមាប លអបក្មាៃអាយុទុំងឡាយ រយ៉ីាង បឹងឯង ដូត្ចបះ។ មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥត្ម ។ល។ ក្រសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃ ក្រសុឹ 
មៃិត្ធឝើត្ ើយ សាមចិីមថថក្ុំ បិ សូមផៃូីវលថឹមម្ថការត្កាថម្លក្ង ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីកាលត្នាះ;ឥត្ម (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះ 
បពឝជិតាឝ  បសួត្ ើយ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់សថទុ របស់លពះសាសាឋ  ថសយឹ (សថទរ ិនាកាលលពះសាសាឋ ) 
ត្នាះ សាមគគឹ ក្ត្ោត្ៃថ បិ សូមផកីាលត្ធឝើៃូវការរបួរមួ ៃ សមោគ  ជាតា 
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ជាអបក្មៃិលពមត្លពៀងោប ត្ ើយ;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ ៃ លភមិាា  មៃិបាៃត្ ើយ េដឌុ ុំ ត្ដើមផតី្ឃើញ 
សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ ឥត្ម (ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះ; (មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃ ឯវ េសាម ៃឹងមៃិលបត្គៃ អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ ឥត្មសុំ (ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះ;ៃ (ឯវ) ក្រសិាម ៃឹងមៃិត្ធឝើ អភវិាេនាេីៃិ (ៃូវក្មយទុំងឡាយ) 
មាៃអភវិាេៃក្មយជាត្ដើម (ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយត្ៃះ)។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ សុសសមានា 
ជាអបក្សាគ ុំងសគម អបាហារតាយ ត្លោះភាវៈនៃខវួៃមាៃអាហារថិច ឧជុកា  ុតាឝ  
ជាអបក្លពមត្លពៀងោប  ក្ថិបាត្ ៃ ឯវ ត្ដ្ឋយកាលលថឹមម្ថពីរបីនេងប៉ុត្ណាត ះ ត្េត្សតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ 
អចចយុំ ៃូវត្ទស អញ្ដមញ្ដ ុំ ដល់ោប ៃឹងោប  ខមាត្បតាឝ  ញុុំងោប ៃឹងោប ឲរអថត់្ទសត្ ើយ អា ុំសុ 
ត្ោលត្ ើយ ឧបាសកា ។ល។ ត្ហាេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឧបាសកា មាប លឧបាសក្ៃិងឧបាសិកា 
ទុំងឡាយ មយុំ រអីាតាយ ទុំងឡាយ សមោគ  ជាតា ជាអបក្ត្លពៀងលពមោប ត្ ើយ;ថុត្មា បិ 
ឯរអីបក្ទុំងឡាយ ត្នា បុរមិសេិសា វ ត្ហាេ ចូរជាអបក្មាៃចិថថលបាក្ដដូចក្បុងកាលមុៃ 
ចុំត្ោះអាតាយ ទុំងឡាយ។ (ឧបាសកា រឧីបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) 
ខមាបិត្តា ។ល។ សតាទ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ បៃ ចុះ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  ត្វា គឺត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ ខមាបិត្តា ញុុំងលេងឲ់រអថត់្ទសត្ ើយ(ឬ)? (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ឆវើយត្ ើយ) ៃ ខមាបិត្តា អាវុត្សា ឥថិ 
ថាមាប លអបក្មាៃអាយុទុំងឡាយ (រលីពះសាសាឋ  គឺអាតាយ ទុំងឡាយ) មៃិទៃញុ់ុំងលេងឲ់រអថ ់
ត្ទសត្េ ដូត្ចបះ។ (ឧបាសកា រឧីបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) 
ត្ថៃ  ិ ។ល។ ភវសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) 
សតាទ រ ុំខមាត្បេ សូមញុុំងលពះសាសាឋ ឲរលេងអ់ថត់្ទសចុះ;ថុត្មា  ិ សថទុ ខមាបិថកាត្ល 
ក្បុងកាលម្ដលត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយខមាត្ទសត្ ើយៃូវលពះសាសាឋ  មយុំ បិ ឯរខីញុ ុំក្រុណា 
ទុំងឡាយ ថុមាា ក្ុំ បុរមិសេិសា ភវសិាម ៃឹងជាអបក្មាៃចិថថលបាក្ដូចក្បុងកាលមុៃ 
ចុំត្ោះត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ អវសិ នាថ  កាលមៃិហ៊ាៃ គៃថុ ុំ 
ត្ដើមផតី្ៅ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  អត្នាថ វសសភាត្វៃ 
ត្លោះភាវៈនៃខវួៃត្ៅខាងក្បុងនៃវសា អត្នាថ វសសុំ ញុុំងការត្ៅខាងក្បុងនៃវសា ថុំ ត្នាះ 
វថិីនាត្មសុំឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ េុត្ក្ខៃ ត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីលុំបាក្។ 
              បៃ ក្ ៏ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ត្ថៃ  ថទនិាត្គៃ ឧបដឌយិមាត្នា គឺដុំរដីល៏បត្សើរត្នាះ 
កាលបត្លមើ វសិ គងត់្ៅត្ ើយ សុខុំ ជាសុខ។  ថទនិាត្ោ រដីុំរដីល៏បត្សើរ ត្សាបិ ត្នាះឯង បហាយ 
លះបងត់្ ើយ គណុំ  ៃូវ ឝូង បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ វៃសណឍុំ  កាៃដ់ងនៃនលព ថុំ ត្នាះ 
ផ្កសុវហិារតាទ យ ឯវ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការត្ៅជាសុខម្មៃពិថ។ (ធមយសង្គគ  ត្កា 
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រលីពះធមយសងគ កាច្ឆររ) អា  ត្ោលត្ ើយ យថា ត្ដ្ឋយលបការណា (ឥេុំ ចិៃថៃុំ រកីារគិថត្ៃះ) 
អ ុំ ។ល។ វ ិត្រយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ  ថទនិាគសស ដល់ដុំរលីបត្សើរ ថថា 
ត្ដ្ឋយលបការត្នាះ);អ ុំ ត្ខា រអីញ អាកិ្ត្ណាត  ជាអបក្លចឡូក្លចឡុំ  ថទ ី ិ
ត្ដ្ឋយដុំរតី្ យ្ លទុំងឡាយ  ថទៃីិ  ិ ត្ដ្ឋយដុំរញីីទុំងឡាយ  ថទក្លត្ភ  ិ
ត្ដ្ឋយដុំរសីាធ វទុំងឡាយ  ថទចិ្ឆឆ ត្ប  ិ ត្ដ្ឋយកូ្ៃដុំរទីុំងឡាយ វ ិោម ិ ម្ថងត្ៅ; (អ ុំ រអីញ) 
ឆិៃបោគ ៃិ ថិណាៃិ ខាទម ិ ច ឯវ េុំោសីុ ៃូវត្ៅយ ទុំងឡាយម្ដលមាៃបណឋូ លដ្ឋចត់្ ើយផង; 
( ថទតិ្នា រដីុំរទីុំងឡាយ) ឱភត្ោគ ភគគុំ ត្ម សាខាភងគុំ ខាេៃថិ ច(ឯវ) ម្ថងេុំោសីុ ៃូវម្មក្ត្ឈើបាក្ ់
ម្ដលអញបុំបាក្ចុ់ះត្ ើយត្រឿយៗផង; (អ ុំ រអីញ) អាវោិៃិ បាៃិយាៃិ បិវាម ិ ច ម្ថងផឹក្ 
ៃូវេឹក្ទុំងឡាយម្ដលលាក្ផ់ង;ត្ម កាលត្បើអញ ឱោ ៃថសស ច កាល្ៃចុះ (កាៃេឹ់ក្)ផង 
ឧក្កណិត សស (ច) ត្ឡើងត្ ើយ(ច្ឆក្េឹក្)ផង  ថទៃិិត្យា រដីុំរញីីទុំងឡាយ ឧបៃិឃុំសៃថតិ្យា 
កាលចូលត្ៅលថដុស កាយុំ ៃូវកាយ(របស់អញ) គចឆៃថិ ត្េើបត្ៅ;យៃបូៃ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ អ ុំ 
រអីញឯក្ត្កា វ ម្ថមាប ក្គ់ថ ់វូបក្ត្ដ្ឋឌ  ត្ចៀសត្ចញត្ ើយ គណមាា  អុំពី ឝូង វ ិត្រយរុំ គបផតី្ៅ។ 
               អេត្ខា លោត្នាះឯង  ថទនិាត្ោ រដីុំរដីល៏បត្សើរ ត្សា ត្នាះ អបក្កមយ ត្ចៀសត្ចញត្ ើយ 
យូថា អុំពី ឝូង បាលិត្លយរក្ុំ រនីលពត្ យ្ ះបាលិត្លយរក្ ៍ (វសថិ ត្ៅ) ត្យៃ 
(ក្បុងចុំម្ណក្នៃេិស)ណា រក្ខថិវៃសត្ណាឍ  រដីងនៃនលពត្ យ្ ះរក្ខិថៈ (វសថិ ត្ៅ ត្យៃ េិសភាត្គៃ 
ក្បុងចុំម្ណក្នៃេិសណា) ភេធសាលមូលុំ រគីល់នៃោុំងភបុំដល៏បត្សើរ (វសថិ ត្ៅ ត្យៃ េិសភាត្គៃ 
ក្បុងចុំម្ណក្នៃេិសណា) ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ (វសថិ គងត់្ៅ) ត្យៃ(ក្បុងចុំម្ណក្នៃេិស) 
ណា ឧបសងកម ិ ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ ត្ថៃ(ក្បុងចុំម្ណក្នៃេិស)ត្នាះ ឧបសងកមតិាឝ  ច បៃ 
លុះចូលត្ៅរក្ត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  
កាលរមលឹត្មើល អេិសាឝ  មៃិត្ឃើញត្ ើយ ក្ញ្ច ិ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល)ណាមាប ក្ ់អញ្ដ ុំ ដនេ ប រត្នាថ  
កាលឈូស ភេធសាលមូលុំ ៃូវគល់ោុំងភបុំដល៏បត្សើរ បាត្េៃ ត្ដ្ឋយត្ជើង ថត្ចឆតាឝ  
លុះឈូសរចួត្ ើយ គត្ តាឝ  កាៃត់្ ើយ សាខុំ ៃូវម្មក្ត្ឈើ ត្សាណាឍ យ ត្ដ្ឋយលបត្មាយ សមយជជ ិ
ត្បាសសមាា ថត្ ើយ។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីកាលត្នាះមក្ ( ថទនិាត្ោ រដីុំរដីល៏បត្សើរ) 
គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ ឃដុំ ៃូវក្ាម ត្សាណាឍ យ ត្ដ្ឋយលបត្មាយ ឧបដឌត្បថិចូលត្ៅថមកល់េុក្ 
បាៃីយុំ ៃូវេឹក្ បរតិ្ភាជៃីយុំ ៃូវវថទុគឺបុគគលគបផបីរតិ្ភាគ;អត្ថទ នាកាលត្សចក្ឋីលថូវការ 
ឧត្ណាា េត្ក្ៃ ត្ដ្ឋយេឹក្ត្ដឋ  (របស់លពះសាសាឋ ) សថិ កាលមាៃ បដិយាត្េថិ ម្ថងច្ឆថម់្ចង 
ឧត្ណាា េក្ុំ ៃូវេឹក្ត្ដឋ ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) ក្េុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (ត្សា  ថទី រដីុំរតី្នាះ បដិយាត្េថិ 
ម្ថងច្ឆថម់្ចង ឧត្ណាា េក្ុំ ៃូវេឹក្ត្ដឋ ) ក្េុំ ត្ដ្ឋយលបការដូចត្មឋច? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) 
 ត្ថទៃ។ល។ វៃធថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); (ត្សា  ថទី រដីុំរតី្នាះ) ឃុំសិតាឝ  កូ្ថត្ ើយ ក្ដ្ឋឌ ៃិ ៃូវឧសសងួថ 
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 ត្ថទៃ ត្ដ្ឋយលបត្មាយ សមាត្េថិ បង្គក ថ ់ អគគឹ ៃូវត្ភវើង បក្ខបិត្នាថ  កាលដ្ឋក្ទ់រូៃិ 
ៃូវឧសទុំងឡាយ ថថទ ក្បុងត្ភវើងត្នាះ ជាត្លតាឝ  ញុុំងត្ភវើងត្នាះឲរត្ឆះត្ ើយ បក្ខបិតាឝ  ត្បាះត្ ើយ 
បាសាត្ណ ៃូវដុុំេយទុំងឡាយ ថថទ ក្បុងត្ភវើងត្នាះ បចិតាឝ  ដុថត្ ើយ បរវិដឋតាឝ  
លបត្មៀលត្ ើយទរេុណឍ ត្ក្ៃ ត្ដ្ឋយក្ុំណាថត់្ឈើ ខបថិ លច្ឆៃ(ៃូវដុុំេយត្នាះ)ខុេធក្ត្សាណឍិ យុំ 
ក្បុងលថោុំងថូច បរចិឆនិាប យ ម្ដលខវួៃក្ុំណថត់្ ើយ ឱតាត្រតាឝ  ដ្ឋក្ចុ់ះត្ ើយ  ថទុំ ៃូវលបត្មាយ 
ថត្តា ក្បុងលថោុំងថូចត្នាះ ជាៃិតាឝ  ដឹងត្ ើយ ឧេក្សស ថថថភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃេឹក្(ត្នាះ)ជារបស់ត្ដឋ ត្ ើយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វៃធថិ ថាឝ យបងគុំ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ឧេក្ុំ ត្ថ តាបិថុំ បាលិត្លយរក្ ឥថិ ថាមាប លបាលិត្លយរក្ ៍
រេឹីក្ គឺអបក្ឲរត្ដឋ ត្ ើយ(ឬ)? គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ ៃហាយថិ លសងេឹ់ក្ ថថទ 
ក្បុងលថោុំងថូចត្នាះ។  
              អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ( ថទ ី រដីុំរ)ី អា រតិាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ ផោៃិ ៃូវម្ផវត្ឈើទុំងឡាយ 
នានាវធិាៃិ មាៃលបត្ភេត្ផសងៗ ត្េថិ ម្ថងថាឝ យ អសស (សថទុ ដល់លពះសាសាឋ )អងគត្នាះ។ បៃ ក្ ៏
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បវសិថិ យាងត្ៅ ោមុំ កាៃល់សុក្ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ យទ 
ក្បុងកាលណា; ( ថទី រដីុំរ)ី អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  
បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  េុក្ត្ ើយ កុ្ត្មម ត្លើត្ោង(របស់ខវួៃ) គចឆថិ ម្ថងត្ៅ សតាទ ោ សេនឹ ឯវ 
ជាមយួៃឹងលពះសាសាឋ ម្មៃពិថ ថទ ក្បុងកាលត្នាះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បតាឝ  ដល់ត្ ើយ 
ោមូបច្ឆរ ុំ ៃូវឧបច្ឆរៈនៃលសុក្ អា ោត្បតាឝ  ញុុំងឲរនាុំមក្ត្ ើយ (ៃូវបាលថៃិងចីវរ) (វចត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយថលមាស់) បាលិត្លយរក្ ។ល។ បថថចីវរ ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បវសិថិ លេងយ់ាងត្ៅ ោមុំ 
កាៃល់សុក្ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ;បាលិត្លយរក្ មាប លបាលិត្លយរក្ ៍ ថយា គឺអបក្ ៃ សកាក  
មៃិអាច គៃថុ ុំ ត្ដើមផតី្ៅ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ឥត្តា អុំពីេីត្ៃះ; (ថឝុំ រអីបក្) អា រ ចូរនាុំមក្ បថថចីវរ ុំ 
ៃូវបាលថៃិងចីវរ ត្ម របស់ថថាគថ។ ត្សាបិ ( ថទី រដីុំរ)ីត្នាះឯង ឋតាឝ  ឈរត្ៅត្ ើយ ថថទ ឯវ 
ក្បុងេីត្នាះឯង យាវ ដោប ៃិក្ខមនា ដល់ការយាងត្ចញមក្ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ 
បចចុគគមៃុំ ៃូវការត្លកាក្េេលួ សថទុ អាគមៃកាត្ល ក្បុងកាលជាេីយាងមក្នៃលពះសាសាឋ  គត្ តាឝ  
កាៃយ់ក្ត្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ បុរមិៃត្យៃ ឯវ ត្ដ្ឋយៃយ័ដូចមុៃម្ដរ ឱតាត្រតាឝ  
ដ្ឋក្ចុ់ះត្ ើយ វសៃដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីជាេីគងត់្ៅ(នៃលពះសាសាឋ ) េត្សសតាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ វថថុំ ៃូវវថថ វជីថិ 
ម្ថងបក្ ់ (ៃូវលពះសាសាឋ ) សាខាយ ត្ដ្ឋយម្មក្ត្ឈើ។ ( ថទី រដីុំរ)ី គត្ តាឝ  កាៃត់្ ើយ េណឍុំ  
ៃូវដុំបង ម ៃថុំ ដធ៏ុំ ត្សាណាឍ យ ត្ដ្ឋយលបត្មាយ រថថឹ ក្បុងត្ពលយប ់ វាលមគិបរបិៃទៃិវារណថទុំ 
ត្ដើមផកិី្រយិាការោរៃូវអៃថោយអុំពីលមគឹកាច (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) សតាទ រ ុំ រក្ខសិាម ិឥថិថា(រអីញ) 
ៃឹងការោរៃូវលពះសាសាឋ  ដូត្ចបះ វចិរថិ ម្ថងលតាចត់្ៅ អៃថរៃថត្រៃ ក្បុងេីចត្នាវ ះៗ វៃសណឍ សស 
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នៃដងនៃនលព យាវ ដោប អរណុុគគមនា ដល់ការរះត្ឡើងនៃលពះអាេិថរ។ កិ្រ បាៃឮថា បដ្ឋឌ យ 
ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីកាលត្នាះមក្ វៃសត្ណាឍ  រដីងនៃនលព ត្សា ត្នាះ រក្ខថិវៃសត្ណាឍ  នាមជាត្តា 
ជាេីត្ យ្ ះថារក្ខិថវៃសណឍ ៈត្ក្ើថត្ ើយ។ អរុត្ណ នាកាលលពះអាេិថរ ឧគគត្ថ រះត្ឡើងត្ ើយ 
ត្សា ( ថទី រដីុំរ)ីត្នាះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ មុត្ខាេក្េៃថក្ដឌុំ ៃូវេឹក្សលមាបោ់ងមុខ ៃិងត្ឈើសធៃ ់អាេឹ 
ជាត្ដើម ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ សពឝវតាថ ៃិ ៃូវវថថទុំងពងួទុំងឡាយ ឧបាត្យៃ ត្ដ្ឋយឧបាយ ត្ថៃ ឯវ 
ត្នាះឯង។ 
                អេ លោត្នាះ មក្កត្ដ្ឋ រសីាឝ  ឯត្កា មយួក្ាល េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ  ថទឹ ៃូវដុំរ ីថុំ ត្នាះ 
ឧដ្ឋឌ យ សមុដ្ឋឌ យ េិវត្ស េិវត្ស ថថាគថសស អភសិមាច្ឆរកិ្ុំ ក្ត្ោៃថុំ កាលត្លកាក្ត្ឡើង 
ត្ ើយត្លកាក្ត្ឡើងលពម ត្ ើយត្ធឝើៃូវអភសិមាច្ឆរកិ្ ដល់លពះថថាគថ ក្បុងនេងៗ  ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ 
អ ុំបិ កិ្ញ្ច ិ ឯវ (ក្មយុំ) ក្រសិាម ិឥថិ ថាឯរអីញ ៃឹងត្ធឝើ(ៃូវអុំត្ពើ)ណាមយួម្ដរ ដូត្ចបះ។ ឯក្េិវសុំ 
ក្បុងនេងមយួ ត្សា (មក្កត្ដ្ឋ រសីាឝ )ត្នាះ វចិរត្នាថ  កាលលតាចត់្ៅ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ 
េណឍ ក្មធុបដលុំ ៃូវផវិថនៃឃយុ ុំត្លើបងគង ៃិមយក្ខកិ្ុំមៃិមាៃត្មឃយុ ុំ ភញ្ជ ិតាឝ  កាចត់្ ើយ េណឍ ក្ុំ 
ៃូវបងគង គត្ តាឝ  កាៃត់្ ើយ មធុបដលុំ ៃូវផវិថនៃឃយុ ុំ សេនឹ លពម េណឍ ត្ក្ៃ ឯវ ទុំងបងគងម្មៃពិថ 
អា រតិាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់សថទុ របស់លពះសាសាឋ  ឆិៃធតិាឝ  ម្ ក្ត្ ើយ ក្េលិបថថុំ 
ៃូវសវឹក្នៃត្ដើមត្ចក្ ឋត្បតាឝ  េុក្ត្ ើយ ថុំ (មធុបដលុំ ៃូវផវិថនៃឃយុ ុំ)ត្នាះ ថថទ ត្លើសវឹក្នៃត្ដើមត្ចក្ 
អទសិ បាៃថាឝ យ (ដល់លពះសាសាឋ )។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  គត្ តាឝ  លេងេ់េលួត្ ើយ 
ថុណាី អត្ហាសិ បាៃជាលេងត់្ៅត្សងៀមត្ ើយ។ មក្កត្ដ្ឋ រសីាឝ  ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលលក្ត្ឡក្ត្មើល 
(ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការគិថ) ក្រសិសថិ ៃុ ត្ខាបរតិ្ភាគុំ ៃ ក្រសិសថិ ឥថិ 
ថា(រលីពះសាសាឋ )ៃឹងត្ធឝើ(ៃូវការត្សាយ)ឬ (ឬថា)ៃឹងមៃិត្ធឝើៃូវការត្សាយ ដូត្ចបះ េិសាឝ  
ត្ឃើញត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ គត្ តាឝ  ៃិសិៃបុំ លេងេ់េលួត្ ើយគងត់្ ើយ ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ កឹ្ ៃុ ត្ខា(ឥេុំ ការណុំ ) ឥថិ ថា(រតី្ ថុត្ៃះ)ដូចត្មឋច ប! ដូត្ចបះ គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ 
េណឍ ក្ត្កាដិយុំ លថងេី់បុំផុថនៃបងគង បរវិត្ថថតាឝ  ម្លបលថឡបត់្ ើយ ឧបធាត្រត្នាថ  កាលពិច្ឆរណា 
េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អណឍ កាៃិ ៃូវពងទុំងឡាយ អបត្ៃតាឝ  នាុំត្ចញត្ ើយ តាៃិ (អណឍ កាៃិ 
ៃូវពងទុំងឡាយ)ត្នាះ សណិក្ុំ សៃសមឹៗ អទសិ បាៃថាឝ យត្ ើយ បុៃ មឋងត្េៀថ។ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  បដិគគត្ តាឝ  លេងេ់េួលត្ ើយ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ បរតិ្ភាគុំ ៃូវការត្សាយ។ ត្សា 
(មក្កត្ដ្ឋ រសីាឝ )ត្នាះ ថុដឌមាៃត្សា មាៃចិថថរកី្ោយត្ ើយ គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ សាខុំ ៃូវម្មក្ត្ឈើ 
ថុំ ថុំ ត្នាះៗ ៃចចត្នាថ  អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរោុំត្ ើយ។អេ លោត្នាះ អសស គ ថិសាខា បិ 
រមី្មក្ត្ឈើម្ដលវាច្ឆបត់្ ើយផង (អសស) អក្កៃថសាខា បិ រមី្មក្ត្ឈើ(ម្ដលវា)ជាៃត់្ ើយផង 
ភញ្ជ ឹសុ បាក្ត់្ ើយ។ ត្សា (មក្កត្ដ្ឋ រសីាឝ )ត្នាះ បថិតាឝ  ធាវ ក្ចុ់ះត្ ើយ ខាៃុមថទត្ក្ ត្លើចុងនៃដងគថ ់



84 

 

ឯក្សយឹ ១ ៃិពឝេិនគត្តាថ  មាៃខវួៃគឺដងគថត់្នាះមុថធាវ យត្ ើយ ចិត្ថថៃ មាៃចិថថ សថទរ ិ បសត្ៃបៃ ឯវ 
លជះថាវ ត្ ើយក្បុងលពះសាសាឋ ម្មៃពិថ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ 
ក្ៃក្វមិាត្ៃ ក្បុងវមិាៃជាវកិារៈនៃមាស ថឹសត្យាជៃិត្ក្ លបក្បត្ដ្ឋយត្យាជៃ៣៍០ តាវថឹថសភវត្ៃ 
ក្បុងភពត្ យ្ ះតាវថថិងស អចឆោស សសបរវិាត្ោ អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃោៃន់ៃលសីអបសរ 
ជាបរវិារត្ ើយ។ ថថាគថសស ថថទ  ថទនិាត្គៃ ឧបដឌយិមាៃសស វសៃភាត្វា រភីាវៈនៃការគងត់្ៅ 
របស់លពះថថាគថ គឺដុំរដីល៏បត្សើរកាលបត្លមើក្បុងនលពបាលិត្លយរក្ត៍្នាះ សក្លជមភូេីត្ប បាក្ត្ដ្ឋ 
អត្ហាសិ បាៃជាត្រឿងលផលីាញត្ ើយ ក្បុងជមភូេឝីប។  
មហាកុ្ោៃិ រជីៃមាៃលថកូ្លលបត្សើរទុំងឡាយ អាេីៃិ ជាត្ដើម ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ឥថិ ដូត្ចបះ 
អនាេបិណឍិ ត្កា (ច) គឺត្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្មាប ក្ ់ មហាឧបាសិកា វសិាខា ច 
គឺមហាឧបាសិកាត្ យ្ ះវសិាខាមាប ក្ ់ ប ណឹិសុ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ សាសៃុំ ៃូវសុំបុលថ 
អាៃៃធត្ថទរសស ដល់លពះអាៃៃធត្ថទរ សាវថទៃីគរត្តា អុំពីៃគរសាវថទី សតាទ រ ុំ ត្នា ភត្ៃថ េត្សសេ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (រតី្ោក្មាច ស់)សូមបង្គា ញ ៃូវលពះសាសាឋ ដល់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ 
ដូត្ចបះ។ អបិ ចុំម្ណក្ឯ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ បញ្ចសតា មាៃរយ៥ េិសាវាសិត្នា 
មាៃកិ្រយិាត្ៅក្បុងេិសទុំងឡាយជាលបលក្ថី វុថទវសា មាៃវសាត្ៅត្ ើយ ឧបសងកមតិាឝ  
ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ អាៃៃធត្ថទរ ុំ ៃូវលពះអាៃៃធត្ថទរ យាចឹសុ ត្ោលសូមត្ ើយ ចិរសសុតា ។ល។ 
សវនាយ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាៃៃធ មាប លអាៃៃធ អាវុត្សា ដម៏ាៃអាយុ ធមយកី្ថា រធីមយកី្ថា ត្នា 
គឺខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ ចិរសសុតា ខាៃសាឋ បយូ់រត្ ើយ សមយុខា ក្បុងេីចុំត្ោះលពះភង្រក្ថ ភគវត្តា 
របស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ;អាៃៃធ មាប លអាៃៃធ អាវុត្សា ដម៏ាៃអាយុ សាធុ សូមត្មតាថ ទៃ! មយុំ 
រខីញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ លត្ភយាម គបផបីាៃ សវនាយ ត្ដើមផកីារសាឋ ប ់ធមយកី្េុំ ៃូវធមយកី្ថា សមយុខា 
ក្បុងេីចុំត្ោះលពះភង្រក្ថ ភគវត្តា របស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ 
ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ថថទ ក្បុងនលពបាលិត្លយរក្ត៍្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ ត្ថមាសុំ ។ល។ អយុថថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ភកិ្ខូ ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ ឋត្បតាឝ  
ឲរឈរត្ៅត្ ើយ ព  ិ ឰដខ៏ាងត្លដ ឯក្ត្កា វ ម្ថមយួអងគគថ ់ ឧបសងកម ិ ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ 
សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ ;ត្ថមាសុំ ឯក្វហិារតិ្នា សៃថកិ្ុំ គនាថឝ  ឯថថត្ក្  ិ ភកិ្ខូ  ិ សេន ឹ ឧបសងកមថុិុំ 
រកិី្រយិា(គឺអញ)ត្ៅកាៃស់មាប ក្ ់ នៃលពះថថាគថលេងម់ាៃកិ្រយិាគងត់្ៅ១អងគឯង អស់ម្ខ៣ 
ត្ ើយចូលត្ៅោល់ជាមយួភកិ្ខុទុំងឡាយមាៃលបមាៃប៉ុត្ណត ះ អយុថថុំ មៃិគរួត្ឡើយ។ 
បាលិត្លយរត្កា រដីុំរតី្ យ្ ះបាលិត្លយរក្ ៍ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ)អងគត្នាះ 
អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ េណឍ ក្ុំ ៃូវដុំបង បក្ខៃធិ រថត់្ៅត្ ើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ឱត្ោត្ក្តាឝ  
លក្ត្ឡក្ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (បាលិត្លយរក្ុំ ៃូវដុំរតី្ យ្ ះបាលិត្លយរក្)៍ត្នាះ អា  
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លេងល់តាស់ត្ ើយ អត្ប  ិ ។ល។ ឯត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បាលិត្លយរក្ មាប លបាលិត្លយរក្ ៍ (ថឝុំ 
រអីបក្) អត្ប  ិអត្ប ិ ចូរឈបសិ់ៃ! ចូរឈបសិ់ៃ! មា ៃិវារយ ិ កុ្ុំហាមឃ្លថត់្ឡើយ;ឯត្សា (ភកិ្ខុ 
រភីកិ្ខុ)ៃុះ ពុេនុបដ្ឋឌ ត្កា ជាអបក្បត្លមើៃូវលពះពុេន។ ត្សា (បាលិត្លយរត្កា រដីុំរតី្ យ្ ះបាលិត្លយរក្)៍ 
ត្នាះ ឆត្ឌឍតាឝ  ត្បាះត្ច្ឆលត្ ើយ េណឍុំ  ៃូវដុំបង ថថទ ឯវ ក្បុងេីត្នាះឯង អាបុចឆិ ត្ធឝើត្ ើយ 
បថថចីវរបផដិគគ ណុំ  ៃូវការកាៃយ់ក្ៃូវបាលថៃិងចីវរ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ៃ អទសិ 
មៃិបាៃឲរត្ ើយ។ នាត្ោ រដីុំរ ី ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ សត្ច ។ល។ ឋត្បសសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សត្ច 
លបសិៃត្បើ (អយុំ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុអងគត្ៃះ) ឧគគ ថិវត្តាថ  ភវសិសថិ ៃឹងជាអបក្មាៃវថថត្រៀៃត្ ើយ;ៃ 
ឋត្បសសថិ ៃឹងមៃិេុក្ បរកិាខ រ ុំ ៃូវបរកិាខ រ អថថត្នា របស់ខវួៃ សថទុៃិសីេៃបាសាណផលត្ក្ 
ត្លើម្ផនៃេយជាេីគងត់្ៅ របស់លពះសាសាឋ ។  ិ ជាការពិថ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ វថថសមផនាប  
មាៃវថថដល់លពមត្ ើយ ៃ ឋត្បៃថ ិមៃិេុក្ត្ឡើយ បរកិាខ រ ុំ ៃូវបរកិាខ រ អថថត្នា របស់ខវួៃ គរូៃុំ អាសត្ៃ 
វា ត្លើអាសៃៈរបស់លគូទុំងឡាយផង (គរៃូុំ) សយត្ៃ វា ត្លើេីជាេីត្ដក្(របស់លគូទុំងឡាយ) 
ផង។ ត្សា ( ថទី រដីុំរ)ីត្នាះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ(ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ)អងគត្នាះ បសៃបចិត្តាថ
អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃចិថថលជះថាវ ត្ ើយ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ 
ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិសីេិ គងត់្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បុចឆតិាឝ  
លតាស់សួរត្ ើយ អាៃៃធ ឯក្ត្កា វ អាគត្តា អសិ ឥថិ ថាមាប លអាៃៃធ (រអីបក្) ជាអបក្មក្ត្ ើយ 
ម្ថមាប ក្គ់ថ(់ម្មៃត្េ)? សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ (ត្េរសស) បញ្ចសត្ថ  ិភកិ្ខូ  ិសេនឹ អាគថភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈ(នៃលពះត្េរៈ)ជាអបក្មក្ត្ ើយ ជាមយួៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ មាៃរយ៥វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ 
កុ្  ឹ បៃ ត្ថ (ភកិ្ខូ) ឥថិ ថាចុះ (រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ (ត្ៅ)ក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) ថុមាា ក្ុំ ចិថថុំ អជាៃត្នាថ  ព  ិ ឋត្បតាឝ  អាគត្តា អមា ិ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំលពះអងគ) 
កាលមៃិដឹងៃូវចិថថរបស់លពះអងគ ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយត្នាះឲរឈរត្ៅត្ ើយឰដខ៏ាងត្លដ 
ជាអបក្មក្ត្ ើយ ដូត្ចបះ អា  លតាស់ត្ ើយ បត្កាក សា  ិ ត្ៃ (ភកិ្ខូ) ឥថិ ថា(រអីបក្) ចូរត្ៅមក្ 
(ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះចុះ ដូត្ចបះ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ថថា 
ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ 
សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិសីេឹសុ គងត់្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្តាឝ  
លេងត់្ធឝើត្ ើយ បដិសណាឌ រ ុំ ៃូវបដិសណាឌ រៈ សេនឹ ជាមយួ ភកិ្ខូ  ិ ៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ  ិ ត្នាះ 
(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ភត្ៃថ ។ល។ មត្ញ្ដ  ឥថិ ត្ថ  ិភកិ្ខូ  ិវុត្ថថ គឺភកិ្ខុទុំងឡាយត្នាះ េូលត្ ើយ 
វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ភកិ្ខត្វ ។ល។ ត្សត្យា ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ បាៃសម្មឋងត្ ើយ ោថា 
ៃូវោថាទុំងឡាយ ថិត្សា ៣ោថា ឥមា ត្ៃះ សត្ច ។ល។ នាត្ោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ នាគវត្គគ 
ក្បុងនាគវគគ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ពុេនសុខុមាត្ោ ច ឯវ 
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ជាពុេនសុខុមាលផង ខថថយិសុខុមាត្ោ ច (ឯវ) ជាខថថិយសុខុមាលផង;េុក្ករ ុំ 
រកី្មយម្ដលត្គត្ធឝើបាៃត្ដ្ឋយលក្ ថុត្មា  ិ គឺលពះអងគ ឯក្ត្ក្  ិ ម្ថមយួលពះអងគឯង ថិដឌត្ៃថ  ិ (ច) 
កាលឈរផង ៃិសីេត្ៃថ  ិ ច កាលគងផ់ង ក្ថុំ លេងត់្ធឝើត្ ើយ ត្ថមាសុំ 
អស់ម្ខ៣;វថថបផដិវថថការត្កា បិ រអីបក្ត្ធឝើៃូវវថថបផដិវថថផង មុត្ខាេកាេិទយត្កា បិ 
រអីបក្ថាឝ យៃូវវថទុទុំងឡាយមាៃេឹក្សលមាបោ់ងលពះភង្រក្ថជាត្ដើមផង ៃ អត្ហាសិ មត្ញ្ដ  
េុំៃងជាមៃិបាៃមាៃត្ ើយ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ សពឝកិ្ច្ឆច ៃិ រកិី្ចចទុំងពងួទុំងឡាយ  
បាលិត្លយរក្ ថទនិា គឺដុំរតី្ យ្ ះបាលិត្លយរក្ ៍ ក្តាៃិ ត្ធឝើត្ ើយ មម ដល់ថថាគថ;  ិ
ជាការពិថ (បុគគត្លៃ) ឯវរូបុំ សហាយុំ លភត្ៃថៃ ឯក្ត្តា វសិថុុំ រកិី្រយិា(គឺបុគគល) 
កាលបាៃៃូវសមាវ ញ់មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្ៅក្បុងេីជាមយួោប  យុថថុំគរួ;(បុគគលសស) អលភៃថសស 
ឯក្ច្ឆរកិ្ភាត្វា រភីាវៈ(នៃបុគគល) កាលមៃិបាៃ(ៃូវសមាវ ញ់មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ) 
ជាអបក្លតាចត់្ៅម្ថមាប ក្ឯ់ង ត្សត្យា លបត្សើរជាង; 
           សត្ច លបសិៃត្បើ (បុគគត្ោ របុីគគល) លត្ភេ គបផបីាៃ សហាយុំ ៃូវសមាវ ញ់ ៃិបក្ុំ 
ជាអបក្មាៃលបាជាញ ជាត្លគឿងរក្ាខវួៃ សេនចឹរ ុំ ជាអបក្លតាចត់្ៅជាមយួៃឹងខវួៃ សាធុវហិារ ិ
ជាអបក្ត្ៅត្ដ្ឋយអុំត្ពើដល៏បនព ធីរ ុំ ជាអបក្មាៃលបាជាញ  រថថមត្នា សថិមា ( ុតាឝ ) ជាអបក្ចិថថត្លថក្អរ 
មាៃសាយ រថី អភភុិយរ គបផលីគបស់ងកថប់ាៃ បរសិសយាៃិ ៃូវអៃថោយ សោឝ  ទុំងពងួ ចត្រយរ 
គបផលីតាចត់្ៅ (សេនឹ ជាមយួ) ត្ថៃ (សហាត្យៃ ៃឹងសមាវ ញ់)ត្នាះ;ត្ច ត្បើ (បុគគត្ោ របុីគគល) ត្នា 
លត្ភេ មៃិគបផបីាៃ សហាយុំ ៃូវសមាវ ញ់ ៃិបក្ុំ ជាអបក្មាៃលបាជាញ ជាត្លគឿងរក្ាខវួៃ សេនចឹរ ុំ 
ជាអបក្លតាចជ់ាមយួខវួៃ សាធុវហិារ ុំ ជាអបក្ត្ៅត្ដ្ឋយអុំត្ពើដល៏បនព ធីរ ុំ ជាអបក្មាៃលបាជាញ  ឯត្កា ចត្រ 
គបផលីតាចត់្ៅមាប ក្ឯ់ង;ោជា ឥវ ដូចជារលីពះោជា បហាយ លះបងត់្ ើយ រដឌុំ ៃូវម្ដៃ វជិិថុំ 
ម្ដលលេងឈ់បះត្ ើយ (ចរត្នាថ  កាលលតាចត់្ៅ) (បៃពុុំត្នាះត្សាថ) នាត្ោ ឥវ ដូចជារដីុំរ ីមាថត្ង្គគ  
ត្ យ្ ះមាថងគៈ (បហាយ លះបងត់្ ើយ គណុំ  ៃូវ ឝូង ចរត្នាថ  កាលលតាចត់្ៅ) អរញ្ដ ុំ កាៃន់លព;ចរថិុំ 
រកីារលតាចត់្ៅ ឯក្សស (បុគគលសស របស់បុគគល)ម្ថមាប ក្ឯ់ង ត្សត្យា លបត្សើរជាង; ( ិ ត្លោះថា) 
សហាយតា រសីហាយតាគុណ ោត្ល ៃិមថិថបុគគលោល ៃថទិ មៃិមាៃ; (បុគគត្ោ របុីគគល) 
អត្បាសសុត្កាក  អបក្មាៃត្សចក្ឋីខឝល់ខាឝ យថិច ឯត្កា ចត្រ (ច) គបផលីតាចត់្ៅម្ថមាប ក្ឯ់ងផង ៃ 
បាបាៃិ ក្យោិ ច គបផមីៃិត្ធឝើ ៃូវបាបទុំងឡាយផង នាត្ោ ឥវ ដូចជារដីុំរ ីមាថត្ង្គគ  ត្ យ្ ះមាថងគៈ 
(បហាយ លះបងត់្ ើយ គណុំ  ៃូវ ឝូង ចរត្នាថ  កាលលតាចត់្ៅ) អរញ្ដ ុំ កាៃន់លព។ 
           ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបៃូ់វោថា អបិ ក្ ៏ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ 
បញ្ចសតា មាៃរយ៥ បថិដឌ សុឹ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ អរ ត្ថថ ក្បុងលពះអរ ថថ។ បៃ ចុំម្ណក្ឯ 
អាៃៃធត្ថទត្ោ រលីពះអាៃៃធត្ថទរ អាត្ោត្ចតាឝ  េូលត្ ើយ សាសៃុំ ៃូវសុំបុលថ 
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អនាេបិណឍិ កាេី តិ្បត្សថុំ ម្ដលជៃទុំងឡាយមាៃត្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្ជាត្ដើម 
បញ្ជូ ៃមក្ត្ ើយ អា  េូលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ បច្ឆច សឹសៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អរយិសាវក្ត្កាដិត្យា រតី្កាដិនៃអរយិសាវក័្ទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ត្កាដិ 
អនាេបិណឍិ ក្បមុត្ខា មាៃត្សដឌីត្ យ្ ះអនាេបិណឍិ ក្ជាលបធាៃ បច្ឆច សឹសៃថ ិ ក្ុំពុងេៃធឹងរងច់្ឆុំ 
គមៃុំ ដុំត្ណើ រយាងត្ៅ ថុមាា ក្ុំ របស់លពះអងគ។សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ោហាត្បតាឝ  
ញុុំងលពះត្េរៈឲរកាៃត់្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះថលមាស់) ត្ថៃ  ិ
គណាា   ិ បថថចីវរ ុំ ឥថិ ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្)ចូរកាៃៃូ់វបាលថៃិងចីវរ ដូត្ចបះ ៃិក្ខម ិ
យាងត្ចញត្ ើយ។ នាត្ោ រដីុំរ ី គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ ើយ ថិរយិុំ េេឹងខវួៃ មត្គគ 
ត្លើផវូវ។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (នាគុំ ៃូវដុំរ)ីត្នាះ បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ 
ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ កឹ្ ក្ត្ោថិ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រដីុំរតី្ៃះ) 
ក្ុំពុងត្ធឝើៃូវអឝីដូត្ចបះ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ) ថុមាា ក្ុំ ។ល។ ភកិ្ខត្វា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (នាត្ោ រដីុំរ)ី បច្ឆច សឹសថិ រងច់្ឆុំ ទថុុំ ត្ដើមផលីបត្គៃ ភកិ្ខុំ 
ៃូវភកិាខ  ថុមាា ក្ុំ ដល់អបក្ទុំងឡាយ;បៃ ក្ ៏ អយុំ (នាត្ោ រដីុំរ)ីត្ៃះ មយាុំ ឧបការត្កា (ត្ហាថិ) 
ជាអបក្ត្ធឝើៃូវឧបការៈដល់ថថាគថ េីឃរថថុំ អស់កាលដយូ៏រ;ៃ អសស ចិថថុំ ត្កាត្បថុុំ 
រកិី្រយិា(គឺអបក្ទុំងឡាយ) ញុុំងចិថថរបស់វាមៃិឲរក្ត្លមើក្ វដឋថិ ត្េើបគរួ;ភកិ្ខត្វា 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) ៃិវថថេ ចូរលថឡបត់្ៅវញិចុះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
គត្ តាឝ  នាុំត្ ើយ ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃិវថថ ិ លថឡបវ់ញិត្ ើយ។  ថទី អបិ ឯរដីុំរ ី បវសិិតាឝ  
ចូលត្ៅត្ ើយ វៃសណឍុំ  កាៃដ់ងនៃនលព សងារតិាឝ  លបមូលត្ ើយ នានាផោៃិ 
ៃូវម្ផវត្ឈើត្ផសងៗទុំងឡាយ បៃសក្េលិផោេីៃិ មាៃម្ផវខបុរៃិងម្ផវត្ចក្ជាត្ដើម ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ 
ោសឹ ឲរជាគុំៃរ អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ បុៃេិវត្ស 
ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ បញ្ចសតា មាៃរយ៥ ៃ អសក្ខសុឹ មៃិបាៃអាចត្ ើយ 
សោឝ ៃិ (ផោៃិ) ត្ខត្បថុុំ ញុុំងម្ផវត្ឈើទុំងឡាយទុំងអស់ឲរអស់បាៃ។ ភថថកិ្ចចបរតិ្យាសាត្ៃ 
ក្បុងកាលជាេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច សតាទ  រលីពះសាសាឋ  គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ បថថចីវរ ុំ 
ៃូវបាលថៃិងចីវរ ៃិក្ខម ិ យាងត្ចញត្ៅត្ ើយ។ នាត្ោ រដីុំរ ី គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ អៃថរៃថត្រៃ 
ក្បុងេីជាចត្នាវ ះៗភកិ្ខូៃុំ នៃភកិ្ខុទុំងឡាយ អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ ើយ ថិរយិុំ េេឹងខវួៃ បរត្តា 
ក្បុងេីខាងមុខ សថទុ នៃលពះសាសាឋ ។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (នាគុំ 
ៃូវដុំរ)ីត្នាះ បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះមាៃលពះភាគ កឹ្ ក្ត្ោថិ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រដីុំរតី្ៃះ) ក្ុំពុងៃូវអឝី ដូត្ចបះ?(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ) អយុំ ។ល។ ៃិវត្ថថថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ  ិ ក្ ៏ អយុំ 
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(នាត្ោ រដីុំរ)ីត្ៃះ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ ថុត្មា ៃូវអបក្ទុំងឡាយ មុំ ញុុំងថថាគថ ៃិវត្ថថថិ 
ឲរលថឡបវ់ញិ។ អេ លោត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ ៃុំ (នាគុំ ៃូវដុំរ)ីត្នាះ 
បាលិត្លយរក្ ។ល។ ថឝុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បាលិត្លយរក្ មាប លបាលិត្លយរក្ ៍ ឥេុំ (គមៃុំ 
រដីុំត្ណើ រត្ៅ)ត្ៃះ មម របស់ថថាគថ អៃិវថថគមៃុំ (ត្ហាថិ) ជាដុំត្ណើ រមៃិលថឡបវ់ញិត្េ;្ៃុំវា 
រ ី្ ៃក្ឋី វបិសសៃុំ វា រវីបិសសនាក្ឋី មគគុំ វា រមីគគក្ឋី ផលុំ វា រផីលក្ឋី ៃថទ ិ មៃិមាៃ ថវ ដល់អបក្ 
អថថភាត្វៃ ក្បុងអថថភាព ឥមនិា ត្ៃះ;ថឝុំ រអីបក្ ថិដឌ ចូរឈរត្ៅចុះ។ នាត្ោ រដីុំរ ីសុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ 
(វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ មុត្ខ ត្សាណឍុំ បក្ខបិិថវ្ា ត្ោេត្នាថ  កាលដ្ឋក្ៃូ់វលបត្មាយក្បុងមាថ ់ ត្ ើយយុំ 
អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ បចឆត្តា បចឆត្តា អុំពីត្លកាយៗ។ ិ ម្មៃពិថ ត្សា (នាត្ោ រដីុំរ)ីត្នាះ 
លភត្នាថ  កាលបាៃ សតាទ រ ុំ ៃិវត្ថថថុុំ ត្ដើមផញុីុំងលពះសាសាឋ ឲរលថឡប ់ បដិជត្គគយរ គបផបីត្លមើ 
ៃិយាត្មៃ ត្ដ្ឋយេុំត្ៃៀម ត្ថៃ ឯវ ត្នាះឯង យាវជីវ ុំ រ ូថអស់ជីវថិ។ បៃ ក្ ៏សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
បតាឝ  ដល់ត្ ើយ ោមូបការ ុំ ៃូវឧបការៈនៃលសុក្ ថុំ ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ បាលិត្លយរក្ 
។ល។ ថឝុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បាលិត្លយរក្ មាប លបាលិត្លយរក្ ៍ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ឥត្តា អុំពីេីត្ៃះ 
(ភូម ិ រេីី)  អភូម ិ មៃិជាេី ថវ របស់អបក្ត្េ;មៃុសសវាត្សា រេីីជាេីត្ៅនៃមៃុសស សបរបិត្នាទ  
(ត្ហាថិ) ជាេីលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយអៃថោយ;ថឝុំ រអីបក្ ថិដឌ ចូរឈរត្ៅចុះ។ ត្សា (នាត្ោ 
រដីុំរ)ីត្នាះ ត្ោេមាត្នា កាលយុំ ឋតាឝ  ឈរត្ៅត្ ើយ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ សថទរ ិនាកាលលពះសាសាឋ  
ចក្ខុបេុំ វជិ ត្ៃថ ឯវ លោៃម់្ថលះបងៃូ់វគៃវងនៃចក្ខុភាវ ម  េត្យៃ មាៃត្បះដូង ផលត្ថៃ 
ម្បក្ត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ អចឆោស សសមត្ជឈ 
លថងក់្ណាឋ លនៃោៃន់ៃលសីអបសរ ក្ៃក្វមិាត្ៃ ក្បុងវមិាៃជាវកិារៈនៃមាស ថឹសត្យាជៃិត្ក្ 
លបក្បត្ដ្ឋយត្យាជៃ៣៍០ តាវថថសឹភវត្ៃ ក្បុងភពត្ យ្ ះតាវថថិងស បសាត្េៃ ត្លោះការលជះថាវ  សថទរ ិ
ក្បុងលពះសាសាឋ ។ (វចៃុំ រោីក្រ) បាលិត្លយរក្ត្េវបុត្តាថ  ឥថិ ឯវ ថាបាលិត្លយរក្ត្េវបុលថ 
ដូត្ចបះម្មៃពិ អសស នាមុំ អត្ហាសិ បាៃជាត្ យ្ ះ(របស់ត្េវបុលថ)ត្នាះត្ ើយ។ សតាទ  បិ 
ឯរលីពះសាសាឋ  អគមាសិ បាៃយាងត្ៅត្ ើយ ត្ជថវៃុំ កាៃវ់ថថត្ជថពៃ អៃុបុត្ពឝៃ តាមលុំដ្ឋប។់ 
             ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្កាសមភតិ្កា អបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភសុីតាឝ  ឮត្ ើយ សតាទ  កិ្រ 
សាវថទយិុំ អាគត្តា ឥថិ ថាបាៃឮថា រលីពះសាសាឋ  យាងមក្ត្ ើយ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី ដូត្ចបះ អគមុំសុ 
បាៃត្ៅត្ ើយ ថថទ ក្បុងលកុ្ងសាវថទីត្នាះ សតាទ រ ុំ ខមាត្បថុុំ ត្ដើមផញុីុំងលពះសាសាឋ ឲរអថត់្ទស។ 
ត្កាសលោជា រតី្សឋចក្បុងម្ដៃត្កាសល សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ កិ្រ ត្កាសមភកិា ភណឍ ៃការកា ភកិ្ខូ 
អាគចឆៃថ ិ ឥថិ ថាបាៃឮថា រភីកិ្ខុទុំងឡាយអបក្ត្ធឝើៃូវការលបក្ថួលបកាៃ ់ជាអបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ ី
ៃិមៃថមក្ ដូត្ចបះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  អា  ត្ោលត្ ើយ អ ុំ 
។ល។ េសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ ៃ េសាម ិ
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ៃឹងមៃិឲរ បវសិិថុុំ ត្ដើមផចូីលត្ៅ វជិិថុំ កាៃម់្ដៃ មម របស់ខញុ ុំលពះអងគ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) មហាោជ ។ល។ មហាោជ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;មហាោជ បពិលថមហាោជ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ឯត្ថ ៃុះ សីលវនាថ  ជាអបក្មាៃសីល 
ៃ គណាឹ សុ មៃិកាៃយ់ក្ត្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ មម របស់ថថាគថ វវិាត្េៃ ត្លោះវវិាេ អញ្ដមញ្ដ ុំ 
ដល់ោប ៃឹងោប ត្ក្វលុំ ម្មៃពិថ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អាគចឆៃថិ ក្ុំពុងមក្ មុំ ខមាត្បថុុំ 
ត្ដើមផញុីុំងថថាគថឲរអថត់្ទស;មហាោជ បពិលថមហាោជ (ឯត្ថ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយៃុះ) 
អាគចឆៃថុ ចូរមក្ចុះ។ អនាេបិណឍិ ត្កា បិ ឯរអីនាបិណឍិ ក្ត្សដឌី វតាឝ  េូលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ 
េសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថថា ឯវ ភគវតា បដិក្ខតិ្តាថ  គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ 
លេងល់បម្ក្ក្ត្ ើយត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ ថុណាី  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ៃ េសាម ិៃឹងមៃិឲរ បវសិិថុុំ ត្ដើមផចូីលត្ៅ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ។បៃ ក្ស៏តាទ  រលីពះសាសាឋ  កាោត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្ធឝើត្ ើយ វវិថិថុំ 
ៃូវេីដស៏ាង ថ ់ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគួរ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ អៃុបផតាថ ៃុំ 
ម្ដលមក្ដល់ត្ ើយតាមលុំដ្ឋប ់សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី ទត្បសិ ញុុំងត្គឲរឲរត្ ើយអាសៃុំ 
ៃូវអាសៃៈ (ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយត្នាះ)។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ អត្ញ្ដ  ដនេ ៃ ឯវ ៃិសីេៃថ ិ
មៃិគងត់្សាះ ៃ(ឯវ) ថិដឌៃថ ិមៃិឈរត្សាះ ៃ(ឯវ) វេៃថិ មៃិត្ោលត្សាះ ឯក្ត្តា ក្បុងេីជាមយួោប  
សេនឹ ជាមយួ ត្ថ ិ (ភកិ្ខូ  ិ ៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ។(ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) អាគតា អាគតា 
មក្ត្ ើយៗ បុចឆៃថិ េូលសួរ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ក្ថត្ម ។ល។ ភកិ្ខូ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្កាសមភកិា អបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ ី ភណឍ ៃការកា 
អបក្ត្ធឝើៃូវការលបក្ួថលបកាៃ ់ ត្ថ អងគត្នាះ ក្ថត្ម ជាអបក្ណាខវះ?សតាទ  រលីពះសាសាឋ  េត្សសថិ 
លេងប់ង្គា ញ ឯត្ថ (ភកិ្ខូ)ឥថិ ថា(រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ៃុះ ដូត្ចបះ។ (ត្កាសមភភិកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុអបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងត្កាសមភទីុំងឡាយ) (ភកិ្ខូ )ិ អាគតាគត្ថ  ិ អងគុលិយា េសសមិានា 
(គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ)ម្ដលមក្ត្ ើយៗ កាលបង្គា ញត្ដ្ឋយចងាុលនដ ត្ថ ឯត្ថ (ភកិ្ខូ) កិ្រ ត្ថ ឯត្ថ 
(ភកិ្ខូ) កិ្រ ត្ថ(ភកិ្ខូ) ឥថិ ថាបាៃឮថា (រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះឯង; បាៃឮថា (រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះឯង 
(រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ ដូត្ចបះ អសត្កានាថ  កាលមៃិអាច ឧក្ខបិិថុុំ ត្ដើមផតី្ងើបត្ឡើង សីសុំ 
ៃូវលពះសីសៈ លជាជ យ ត្លោះការខាយ សត្អៀៃ ៃិបជជតិាឝ  លកាបចុះត្ ើយ បាេមូត្ល ត្េៀបបាេមូល 
ភគវត្តា របស់លពះមាៃលពះភាគ ភគវៃថុំ ញុុំងលពះភគវៃថ ខមាត្បសុុំ ឲរលេងអ់ថត់្ទសត្ ើយ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ភារយិុំ ។ល។ ការយសុឹ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ 
ត្កាសលជាថក្ុំ ៃូវត្កាសលជាថក្ បុៃ ឯវ មឋងត្េៀថ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ឯវ ុំ ។ល។ ក្ថុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ អា  លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ បត្រ ។ល។ ត្មធោឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ភារយិុំ (រកី្មយ)ដម៏ាៃេមងៃ ់ ត្វា គឺអបក្ទុំងឡាយ ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ;ថុត្មា 
នាម ធមយតារអីបក្ទុំងឡាយ មាេិសសស ពុេនសស សៃថិត្ក្ បពឝជិតាឝ  អបិ 
សូមផបីសួត្ ើយក្បុងសមាប ក្ន់ៃលពះពុេន លបាក្ដដូចថថាគថ មយ ិ នាកាលថថាគថ ក្ត្ោត្ៃថ 
កាលត្ធឝើ សមគគឹ ៃូវការរបួរមួ ៃ ក្រថិទ មៃិត្ធឝើត្ ើយ វចៃុំ តាមោក្រ មម 
របស់ថថាគថ;ត្បាោណក្បណឍិ តា អបិ សូមផរីតី្បាោណក្បណឍិ ថទុំងឡាយ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ 
ឱវាេុំ ៃូវឱវាេ មាតាបិថូៃុំ របស់មាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ វជឈបផតាថ ៃុំ 
ម្ដលដល់ត្ ើយៃូវកិ្រយិាលថូវត្គសមាវ ប ់ ត្ថសុ (មាតាបិថូសុ នាកាលមាតា 
ៃិងបិតាទុំងឡាយ)ត្នាះ ជីវតិា ត្វាត្ោបិយមាត្ៃសុ បិ សូមផ(ីគឺលពះោជា)កាលញុុំងត្គឲរផ្កឋ ចផ់ឋិល 
ច្ឆក្ជីវថិ អៃថិក្កមតិាឝ  មៃិលបលពឹថថក្ៃវងត្ ើយ ឱវាេុំ ៃូវឱវាេ ការយសុឹ ត្សាយត្ ើយ រជជុំ 
ៃូវោជរសមផថថិ រត្ដឌសុ ក្បុងម្ដៃទុំងឡាយ េឝីសុ ២ បច្ឆឆ  ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ;ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ េីឃ្លវុកុ្មាត្ោ រេីីឃ្លវុកុ្មារ មាតាបិថូសុ នាកាលមាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ 
ជីវតិាត្វាត្ោបិយមាត្ៃសុ បិ សូមផ(ីគឺលពះោជា) កាលញុុំងត្គឲរផ្កឋ ចផ់ឋិលច្ឆក្ជីវថិ អៃថិក្កមតិាឝ  
មៃិលបលពឹថថក្ៃវងត្ ើយ ឱវាេុំ ៃូវឱវាេ ត្ថសុំ (មាតាបិថូៃុំ របស់មាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ)ត្នាះ 
លភតិាឝ  បាៃត្ ើយ ធីថរ ុំ ៃូវបុលថី លព យេថថសស របស់លពះបាេលព យេថថ កាត្រសិ ត្សាយត្ ើយ រជជុំ 
ៃូវោជរសមផថថិកាសិក្ត្កាសលរត្ដឌសុ ក្បុងកាសិក្រដឌៃិងត្កាសលរដឌទុំងឡាយ េឝីសុ ២ម្ដៃ បច្ឆឆ  
ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ;បៃ ក្ ៏ភារយិុំ (រកី្មយ)ដម៏ាៃេមងៃ ់ ថុត្មា  ិ គឺអបក្ទុំងឡាយ អក្ត្ោត្ៃថ  ិ
កាលមៃិត្ធឝើ វចៃុំ តាមោក្រ មម របស់ថថាគថ ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ; 
                ច ក្ ៏ បត្រ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ដនេ ៃ វជិាៃៃថិ មៃិដឹង មយុំ ឯថទ (សងឃមត្ជឈ) 
យមាមត្ស (ឥថិ)ថា រតី្យើងទុំងឡាយ ៃឹងវនិាស(ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្)ត្ៃះត្ឡើយ ដូត្ចបះ;ច 
ចុំម្ណក្ឯ ត្យ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ឯណា វជិាៃៃថ ិ ដឹង (មយុំ) ថថទ (សងឃមត្ជឈ) 
(យមាមត្ស)(ឥថិ)ថា (រតី្យើងទុំងឡាយ) (ៃឹងវនិាស) (ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្)ត្ៃះ ដូត្ចបះ ត្មធោ 
រជីត្មាវ ះទុំងឡាយ សមយៃថិ ម្ថងសងប ់ថត្តា (ជត្ៃ  ិអុំពីជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ។ 
           
 
              (អត្តាទ  រអីថទ) បណឍិ ត្ថ ។ល។ បត្រ នាម (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) ថថទ (បត្េសុ 
បណាឋ បេទុំងឡាយ)ត្នាះ (បេសស នៃបេ) បត្រ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភណឍ នាការកា 
រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវការលបក្ួថលបកាៃទ់ុំងឡាយ អត្ញ្ដ  ដនេ ថត្តា អុំពីបណឍិ ថត្នាះ ឋត្បតាឝ  ត្វៀរម្លង 
បណឍិ ត្ថ ៃូវបណឍិ ថទុំងឡាយ បត្រ (ជនា) នាម ត្ យ្ ះថា(ជៃទុំងឡាយ)ដនេ។ ត្ថ (បរជនា 
រជីៃទុំងឡាយដនេ)ត្នាះ ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ ត្កាោ លុំ ៃូវការលចបូក្លចបល់ សងឃមត្ជឈ 
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ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្ ថថទ ត្នាះ ៃ វជិាៃៃថិ ម្ថងមៃិដឹង មត្យថទ ។ល។ គច្ឆឆ ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ យមាមត្ស លថដ្ឋបលថដសួយមាមត្ស គឺថាឧបរមាមៗលុំបាក្ ឧបរមាម គឺថា 
ៃសាមៗវនិាស ៃសាម គឺថា សថថុំ សមបីុំ មចចុសៃថកិ្ុំ គច្ឆឆ មៗដល់ សមបីុំ ៃូវេីជិថ មចចុសៃថកិ្ុំ 
គឺសមាប ក្ន់ៃត្សចក្ឋីសាវ ប ់សថថុំ ត្រឿយៗ ឯថទ ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្ៃុះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្យ ។ល។ 
វជិាៃៃថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ត្យ ច ថថទ វជិាៃៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្យ 
(ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ណា វជិាៃៃថ ិ ម្ថងដឹង មយុំមចចុសមបីុំ គច្ឆឆ ម ឥថិ ថារតី្យើងទុំងឡាយ 
ដល់ៃូវេីជិថនៃត្សចក្ឋី ដូត្ចបះ ថថទ ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្ត្នាះ (ត្ថ ជនា 
រជីៃទុំងឡាយត្នាះ)បណឍិ តា ត្ យ្ ះថាបណឍិ ថ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ឯវ ុំ ។ល។ សមយៃថ ិ(ឥថិ ថាដូត្ចបះ) 
(ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ថត្តា សមយៃថិ ត្មធោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;  ិ ម្មៃពិថ ត្ថ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ជាៃនាថ  កាលដឹង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ត្យាៃិត្សាមៃសិការ ុំ 
ញុុំងត្យាៃិត្សាមៃសិការ ឧបាត្េតាឝ  ឲរត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ បដិបជជៃថិ លបថិបថថិ វូបសមាយ 
ត្ដើមផកីារចូលត្ៅរមាង ប ់ ត្មធោៃុំ ៃូវការចលមូងចលមាសទុំងឡាយ ត្មធោៃុំ គឺថា ក្លហាៃុៗំ  
ៃូវការត្ វ្ ះលបម្ក្ក្ទុំងឡាយ;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) ត្មធោ 
រកីារត្ វ្ ះលបម្ក្ក្ទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ សមយៃថិ ម្ថងសងបប់ាៃ បដិបថថយិា អុំពីការលបថិបថថិ តាយ 
ត្នាះ ត្ថសុំ (ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ។  
         អេវា មា៉ងត្េៀថ (អត្តាទ  រអីថទ) បុត្ពឝ ។ល។ បត្រ នាម (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេេឝយសស 
នៃលបជុុំនៃបេ២) បត្រ ច ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) បុត្ពឝ មយា មា ភកិ្ខត្វ ភណឍ ៃុំ 
(ក្រថិទ) ឥថិ អាេីៃិ វតាឝ  ឱវេិយមានា បិ សូមផកីាលគឺថថាគថ ត្ោល(ៃូវោក្រទុំងឡាយ) 
មាៃោក្រថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ) កុ្ុំ(ត្ធឝើ) ៃូវការលបក្ថួលបកាៃត់្ឡើយ 
ដូត្ចបះជាត្ដើមក្បុងកាលដុំបូង ត្ ើយេូនាយ ៃ អមាមកា (ត្ហាៃថិ) ជាអបក្មៃិសាឋ ប ់ អបផដិគគ ត្ណៃ 
ត្ដ្ឋយការមៃិកាៃយ់ក្ ឱវាេសស ៃូវឱវាេ មម របស់ថថាគថ បត្រ (ជនា) នាម 
ត្ យ្ ះថាជៃទុំងឡាយដនេ។ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) ៃ វជិាៃៃថិ មៃិដឹង មយុំ ។ល។ 
វាយមាមឥថិ ថាដូត្ចបះ;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ មចិ្ឆឆ ោ ុំ កាៃយ់ក្ខុស 
ឆនាធ េិវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃអគថិទុំងឡាយមាៃឆនាធ គថិជាត្ដើម យមាមត្ស វនិាស វាយមាម 
ពាយាម វុឌណយិា ត្ដើមផកីារចត្លមើៃ ភណឍ នាេីៃុំ (ៃូវវវិាេទុំងឡាយ) 
មាៃការលបក្ថួលបកាៃជ់ាត្ដើម សងឃមត្ជឈ ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្ ឯថទ ត្ៃះ។អត្តាទ  រអីធិបាយ អយុំ 
ត្ៃះ ឥទៃិ ។ល។ សមយៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឯថទ ក្បុងោថាត្ៃះ;ឥទៃិ បៃ ក្ក៏្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
បណឍិ ថបុរសិា របុីរសជាបណឍិ ថទុំងឡាយ ត្យ ឯណា អៃថត្រ ក្បុងចត្នាវ ះ ថុមាា ក្ុំ នៃអបក្ទុំងឡាយ 
ថថទ ក្បុងក្ណាឋ លនៃពួក្ត្នាះ បចចត្វក្ខមានា កាលពិច្ឆរណា ត្យាៃិត្សា ត្ដ្ឋយលបាជាញ  វជិៃៃថ ិ
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ម្ថងដឹង បុត្ពឝ ។ល។ បដិបនាប  ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ ត្មធោ 
រកីារចលមូងចលមាសទុំងឡាយ ក្ល សង្គខ តា ត្ោលគឺជត្មាវ ះ ឥត្មត្ៃះ សមយៃថិ ម្ថងសងប ់
ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ បណឍិ ថបុរតិ្ស ៃូវបុរសជាបណឍិ ថទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ សៃថកិា 
អុំពីសមាប ក្ ់ត្ថសុំ (នៃបុរសជាបណឍិ ថទុំងឡាយ)ត្នាះ ថត្តា ក្បុងកាលត្នាះ។ 
ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ សមផតាថ  ម្ដលលបជុុំោប ត្ ើយ 
បថិដឌ សុឹ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ត្សាតាបថថផិោេីសុ ក្បុងគុណជាថទុំងឡាយ 
មាៃត្សាតាបថថិផលជាត្ដើម។ ត្កាសមភកិ្វថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃភកិ្ខុអបក្ត្ៅ ក្បុងលកុ្ងសមភ ី បញ្ចមុំ 
ជាត្រឿងេី៥ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
 

េៃាយៃៃួលាងច្ឆញ់ខរងត្លោះអថួ 
ត្ចះម្ចងអុំៃថួត្ចះមៃិលបនព 
សថឝខាវ បងល់មគឹត្លោះត្ដក្ច្ឆុំឆី 
អបក្ត្រៀៃបោជយ័ត្លោះត្ដក្ច្ឆុំត្ចះ។ 
 (ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាចិថថខញុ ុំភាគេី១) 
ៃិពៃនត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ
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៦.ររឿងចុលលកាឡនងិមហាកាឡ 
 
            ចុលវកាឡមហាកាឡវថទុ រតី្រឿងនៃចុលវកាឡៃិងមហាកាឡ (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ 
ៃឹងត្ោល)ដូចថត្ៅ៖ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ត្សថពរៃគរ ុំ ឧបៃិសាយ សឹសបាវត្ៃ វ ិរត្នាថ  
កាលលេងចូ់លត្ៅអាលស័យ ៃូវត្សថពរៃគរ ត្ ើយគងត់្ៅក្បុងសឹសបាវៃ័ 
អារពមចុលវកាឡមហាកាត្ឡ ៃូវចុលវកាឡៃិងមហាកាឡទុំងឡាយ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ 
ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ សុភាៃុបសស ឹវ ិរៃថុំ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម។ 
              ិ មាៃត្សចក្ឋីថុំណាលថា កុ្ដុមភកិា រកុី្ដុមភកី្ទ៍ុំងឡាយ ថត្យា ៣នាក្ ់ ភាថត្ោ 
ជាបងបាូៃោប  ឥថិ ដូត្ចបះ ចុលវកាលកាត្ឡា គឺចុលវកាឡមាប ក្ ់ មជឈមិកាត្ឡា គឺមជឈមិកាឡមាប ក្ ់
មហាកាត្ឡា គឺមជឈមិកាឡមាប ក្ ់ ត្សថពរៃគរវាសិត្នា ជាអបក្ត្ៅក្បុងត្សថពរៃគរត្ដ្ឋយលបលក្ថី។ 
ត្ថសុ (ថីសុ កុ្ដុមភតិ្ក្សុ បណាឋ កុ្ដុមភកី្ទ៍ុំងឡាយ៣នាក្)់ត្នាះ ត្ជដឌក្ៃិដ្ឋឌ  រកុី្ដុមភកី្ប៍ងបងាស់ 
ៃិងកុ្ដុមភកី្ប៍ាូៃត្ៅទុំងឡាយ វចិរតិាឝ  លតាចត់្ៅត្ ើយ េិសាសុ ក្បុងេិសទុំងឡាយ អា រៃថ ិ
ម្ថងនាុំមក្ ភណឍុំ  ៃូវភណឍ ៈ សក្ដសត្ថ  ិ ត្ដ្ឋយរយនៃរត្េះទុំងឡាយ បញ្ច  ិ ៥។ 
មជឈមិកាត្ឡា រមីជឈមិកាឡ វកិ្កណីាថិ ម្ថងលក្ ់ (ភណឍុំ  ៃូវភណឍ ៈ) អាភថុំ 
(ម្ដលមហាកាឡៃិងចុលវកាឡ)នាុំមក្ត្ ើយ។ អេ លោត្នាះ សមត្យ ក្បុងសមយ័ ឯក្សយឹ ១ 
ភាថត្ោ រកុី្ដុមភកី្ជ៍ាបងបាូៃទុំងឡាយ ត្ថ ឧត្ភា បិ ទុំងពីនាក្ត់្នាះឯង គត្ តាឝ  នាុំត្ៅត្ ើយ 
នានាភណឍុំ  ៃូវភណឍ ៈត្ផសងៗ សក្ដសត្ថ  ិ ត្ដ្ឋយរយនៃរត្េះទុំងឡាយ បញ្ច  ិ ៥ គនាថឝ  
ត្ៅត្ ើយ សាវថទ ឹ កាៃល់កុ្ងសាវថទី ត្មាចយសុឹ ត្ដ្ឋះត្ ើយ សក្ដ្ឋៃិ ៃូវរត្េះទុំងឡាយ អៃថត្រ 
ក្បុងេីចត្នាវ ះ សាវថទយិា ច នៃលកុ្ងសាវថទីផង ត្ជថវៃសស ច នៃវថថត្ជថពៃផង។ សាយណា សមត្យ 
ក្បុងសាយណា សមយ័ ត្ថសុ (េឝសុីកុ្ដុមភតិ្ក្សុ បណាឋ កុ្ដុមភកី្ទ៍ុំងឡាយ២នាក្)់ មហាកាត្ឡា 
រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អរយិសាវត្ក្ ៃូវអរយិសាវក័្ទុំងឡាយ 
សាវថទវីាសិត្នា ជាអបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងសាវថទីត្ដ្ឋយលបលក្ថី មាោគនាន េិ ត្ថទ 
មាៃត្លគឿងលក្អូបៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើមក្បុងនដ គចឆត្ៃថ កាលត្ៅ ធមយសសវនាយ 
ត្ដើមផកិី្រយិាសាឋ បៃូ់វធម ៌បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ កុ្  ឹឥត្ម (ជនា) គចឆៃថិ ឥថិ ថា(រជីៃទុំងឡាយ)ត្ៃះ 
ក្ុំពុងត្ៅក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? សុតាឝ  ឮត្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ថុំ ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ អ ុំ 
បិគមសិាម ិ ឥថិ ថាឯរអីញ ៃឹងត្ៅដូត្ចបះ អាមត្ៃថតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ ក្ៃិដឌុំ ៃូវបាូៃលបុស វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ តាថ។ល។ គមសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ថថាគថុំ 
ៃូវលពះថថាគថ ៃិសីេិ អងគុយត្ ើយ បរសិបរយិត្ៃថ ក្បុងេីបុំផុថជុុំវញិនៃបរស័ិេ; 
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            តាថ មាប លបាូៃលបុស (ថឝុំ រឯីង) សក្ត្ដសុ អបផមត្តាថ  ត្ហា  ិ
ចូរជាអបក្មៃិលបមាេក្បុងរត្េះទុំងឡាយ ដូត្ចបះ;អ ុំ បិ ឯរខីញុ ុំ គមសិាម ិៃឹងត្ៅ ត្សាថុុំ ត្ដើមផសីាឋ ប ់
ធមយុំ ៃូវធម។៌ េិវសុំ ក្បុងនេង ថុំ ត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្ត្េត្នាថ  កាលលេងស់ម្មឋង អៃុបុពឝកី្េុំ 
ៃូវអៃុបុពឝីក្ថា អជាសត្យៃ តាមអធាលស័យ ថសស (មហាកាឡសស 
នៃកុ្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ)ត្នាះ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ អាេីៃវ ុំ ៃូវត្ទស កាមាៃុំ 
នៃកាមទុំងឡាយ ឱការ ុំ (ច) ដអ៏ាលក្ក្ផ់ង សងកតិ្លសុំ ច ដត៏្ៅ យងផង អត្ៃក្បរយិាត្យៃ 
ត្ដ្ឋយអត្ៃក្បរយិាយ េុក្ខក្ខៃនសុតាថ េិវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃសូលថទុំងឡាយ 
មាៃេុក្ខក្ខៃនសូលថជាត្ដើម។ មហាកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ 
(អៃុបុពឝកី្េុំ ៃូវអៃុបុពឝីក្ថា)ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ សពឝុំ ។ល។ បពឝជិសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
មហាជត្ៃ នាកាលមហាជៃ ភគវៃថុំ វៃធតិាឝ  បក្កត្ៃថ ថាឝ យបងគុំៃូវលពះភគវៃថត្ ើយ 
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ យាចិតាឝ  េូលសូមត្ ើយ បពឝជជុំ ៃូវបពឝជាជ  សតាទ រ ុំ ៃឹងលពះសាសាឋ  (វចត្ៃ 
នាកាលលពះថលមាស់) ៃថទិ ត្ថ ត្កាចិ អបត្ោត្ក្ថត្ោឝ  ឥថិ ថា (រញីថិ) ណាមាប ក្ ់
របស់អបក្(ម្ដលអបក្)គបផតី្ោលោ មៃិមាៃ(ត្េឬ) ដូត្ចបះ? សតាទ ោ វតុ្ថថ 
គឺលពះសាសាឋ លតាស់ត្ ើយ វតាឝ  េូលត្ ើយ ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  ត្ម អថទិ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ 
របីាូៃលបុសរបស់ខញុ ុំលពះអងគ មាៃដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលលពះថលមាស់) ត្ថៃ  ិអបត្ោត្ក្  ិៃុំ ឥថិ 
ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្)ចូរត្ោលោ ៃូវវាចុះដូត្ចបះ វុត្ថថ (លពះសាសាឋ )លតាស់ត្ ើយ (វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ រលីបនពត្ ើយដូត្ចបះ អាគនាថឝ  
មក្វញិត្ ើយ អា  ត្ោលត្ ើយ តាថ ឥមុំ សពឝុំ សាបត្ថយរុំ បដិបជាជ   ិ ឥថិ ថាមាប លបាូៃ 
(រឯីង)ចូរលគបល់គង ៃូវលេពរត្ៃះទុំងអស់ចុះ ដូត្ចបះ។  
              កិ្រ បាៃឮថា បុគគត្លៃ គឺបុគគល បហាយ លះបង ់សពឝុំ (ត្ភាគុំ ៃូវលេពរ)ទុំងពងួ គៃថពឝុំ 
គបផតី្ៅ (កាៃប់រត្ោក្);ត្ភាោ រលីេពរទុំងឡាយ ៃ ឯវ (អៃុគចឆៃថិ) ម្ថងមៃិត្ៅតាម (បុគគលុំ 
ៃូបុគគល) គចឆៃថុំ កាលត្ៅ បរត្ោក្ុំ កាៃប់រត្ោក្;ញថត្យា រជីៃជាញថិទុំងឡាយ 
ៃ(ឯវ)អៃុគចឆៃថិ ក្ម៏ៃិត្ៅតាម (ៃូវបុគគល កាលត្ៅកាៃប់រត្ោក្ម្ដរ);កឹ្ (បត្យាជៃុំ 
រលីបត្យាជៃ)៍អឝី ឃោវត្សៃ ត្ដ្ឋយការត្ៅលគបល់គងៃូវផធះ ត្ម របស់អញ; (អ ុំ រអីញ) បពឝជិសាម ិ
ៃឹងបសួ។(ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  រកុី្ដុមភកី្ជ៍ាបាូៃលបុស) (បុចឆ ិ សូរត្ ើយ) ថុត្មា បៃ ភាថិក្ កុ្  ឹគមសិសេ ឥថិ 
ថាបពិលថបងលបុស ចុះរបីងៃឹងត្ៅក្បុងេីណា ដូត្ចបះ? (មហាកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ) 
(អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ សថទុ សៃថតិ្ក្ បពឝជិសាម ិ ឥថិ ថារខីញុ ុំៃឹងបសួ 
ក្បុងសមាប ក្រ់បស់លពះសាសាឋ ដូត្ចបះ។ ត្សា (ក្ៃិត្ដ្ឋឌ  របីាូៃលបុស) ត្នាះ យាចិតាឝ  ត្ោលអងឝរត្ ើយ ថុំ 
(មហាកាឡុំ ៃូវកុ្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ)ត្នាះ នាៃបផកាត្រ  ិ (ត្ដ្ឋយោក្រទុំងឡាយ) 
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មាៃលបការត្ផសងៗ អសត្កាក ត្នាថ  កាលមៃិអាច ៃិវត្ថថថុុំ ត្ដើមផញុីុំងោថឲ់រលថឡប ់ អា  
ត្ោលត្ ើយ សាធុ សាម ិ (ថុត្មា) យថាអជាសយុំ ក្ត្ោេ ឥថិ ថាបពិលថបងលបុស រលីបនពត្ ើយ; 
(របីង)សូមបសួ តាមសមគរួដល់អធាលស័យចុះដូត្ចបះ។ មហាកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ 
គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ បពឝជិ បសួត្ ើយ សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់សថទុ របស់លពះសាសាឋ ។ ចុលវកាត្ឡា បិ 
ឯរកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះចុលវកាឡ បពឝជិ បសួត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  ត្លោះគិថ) ភាថិក្ុំ គត្ តាឝ  វឧបផពឝជិសាម ិ
ឥថិ ថា(រអីញ)ៃឹងបបលួៃូវបងលបុស ត្ ើយសឹក្ ដូត្ចបះ។ អបរភាត្គ 
ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ មហាកាត្ឡា រសីាមត្ណរត្ យ្ ះមហាកាឡ លភតិាឝ  
បាៃត្ ើយ ឧបសមផេុំ ៃូវឧបសមផទ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  
បុចឆតិាឝ  េូលសួរត្ ើយ ធុោៃិ ៃូវធុរៈទុំងឡាយ សាសត្ៃ ក្បុងលពះសាសនា ធុត្រសុ 
នាកាលធុរៈទុំងឡាយ េឝសុី ២យ៉ាង សតាទ ោ ក្េិត្ថសុ គឺលពះសាសាឋ លតាស់ត្ ើយ (វតាឝ  
េូលត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ បូត្រសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ថាត្បតាឝ  ញុុំងលពះសាសាឋ ឲរសម្មឋងត្ ើយ 
ក្មយដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវក្មយដ្ឋឌ ៃ យាវ ដោប អរ តាថ  ដល់លពះអរ ថថ សមាទយ សមាទៃត្ ើយ 
ត្សាសាៃិក្ធុថងគុំ ៃូវត្សាសាៃិក្ធុថងគ សត្ពឝសុ (មៃុត្សសសុ នាកាលមៃុសសទុំងឡាយ) ទុំងពួង 
ឱក្កត្ៃថសុ កាល្ៃចុះ ៃិេធុំ កាៃក់ារត្ដក្លក្ ់ មឋមយាមាថិក្កត្ម 
ក្បុងកាលបឋមយាមក្ៃវងត្ៅត្ ើយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សុសាៃុំ កាៃន់លពសយសាៃ សត្ពឝសុ 
(មៃុត្សសសុ នាកាលមៃុសសទុំងឡាយ)ទុំងពងួ អៃុដឌិត្ថ ឯវ មៃិទៃត់្លកាក្ត្ឡើងម្មៃពិថ 
អាគចឆថិ ម្ថងមក្ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ បចចូសកាត្ល ក្បុងបចចូសកាល;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ 
រខីញុ ុំលពះអងគ ៃ សក្ខសិាម ិៃឹងមៃិអាច បូត្រថុុំ ត្ដើមផបីុំត្ពញ គៃទធុរ ុំ ៃូវគៃទធុរៈ (មយាុំ) ម លវកាត្ល 
បពឝជិថតាថ  ត្លោះភាវៈ(នៃខញុ ុំលពះអងគ)ជាអបក្បសួត្ ើយ ក្បុងកាលនៃខវួៃជាមៃុសសច្ឆស់;បៃ ក្ឯ៏ 
(អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ) បូត្រសាម ិៃឹងបុំត្ពញ វបិសសនាធុរ ុំ ៃូវវបិសសនាធុរៈ។ 
          អេ លោត្នាះ សុសាៃត្ោបិកា រងី្រសថីអបក្រក្ាៃូវនលពសយសាៃ ឯកា មាប ក្ ់ កាឡ ី នាម
ត្ យ្ ះកាឡី ឆវឌា កិា ជាអបក្ដុថៃូវសាក្សព េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយត្េរសសឋថិដ្ឋឌ ៃុំ (ច) 
ៃូវេីម្ដលលពះត្េរៈឈរត្ ើយផង(ត្េរសស) ៃិសិៃបដ្ឋឌ ៃុំ (ច) ៃូវេី(ម្ដលលពះត្េរៈ)គងត់្ ើយផង 
(ត្េរសស) ចងកមថិដ្ឋឌ ៃុំ ច ៃូវេី(ម្ដលលពះត្េរៈ)ចង្រងកមត្ ើយផង (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ត្កា ៃុ 
ត្ខាឥធ អាគចឆថិ បរគិគណាិ សាម ិៃុំ ឥថិ ថារអីបក្ណា ប! មក្ក្បុងត្ៅត្ៃះ (រអីញ)ៃឹងឃ្លវ ុំត្មើលៃូវវា 
ដូត្ចបះ អសត្កាក ៃថ ីកាលមៃិអាច បរគិគណាិ ថុុំ ត្ដើមផឃី្លវ ុំត្មើល ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ េីបុំ ញុុំងលបេីប 
ជាត្លតាឝ  ឲរភវតឺ្ ើយ សុសាៃកុ្ដិកាយ បិ ឯវ ក្បុងផធះក្បុងនលពសយសាៃ បឹងឯង អាទយ 
នាុំត្ៅត្ ើយ បុថថធីថត្ោ ៃូវកូ្ៃលបុសៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ៃិលីយមានា 
កាលពៃួ ឯក្មត្ៃថ ក្បុងត្ៅមាខ ង េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ អាគចឆៃថុំ ក្ុំពុងមក្ 
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មជឈយិាត្ម ក្បុងមជឈមិយាម គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ (ៃូវលពះត្េរៈត្នាះ) អា  
ត្ោលត្ ើយ អត្យា ។ល។ វ ិរថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ អត្យា 
រតី្ោក្មាច ស់ វ ិរថិ គងត់្ៅ ឋាត្ៃ ក្បុងេី ឥមសយឹ ត្ៃះ ត្នា របស់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ(ឬ)? ត្េត្ោ 
រលីពះត្េរៈ (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) អាម ឧបាសិត្ក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសិកា ពិថម្មៃដូត្ចបះ។ (កាឡ ី
រនីាងកាឡី) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ 
សុសាត្ៃវ ិរត្ៃថ  ិ (ថុមា )ិ នាម វថថុំ ឧគគណាិ ថុុំ រកិី្រយិាត្ យ្ ះថា(គឺត្ោក្មាច ស់) កាលគងត់្ៅ 
ក្បុងនលពសាយ ៃ(យ៉ាងត្ៃះ) ត្រៀៃយក្ៃូវវថថ វដឋថិ គ(ួឬ)? ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អវតាឝ  មៃិត្ោលត្ ើយ កឹ្ 
បៃ មយុំ ថយា ក្េិថវត្ថថ វថថសិាម ឥថិ ថាចុះរអីាតាយ  ៃឹងលបលពឹថថៃូវវថថម្ដលអបក្ត្ោលត្ ើយ 
ទុំងឡាយឬ ដូត្ចបះ? អា  ត្ោលត្ ើយ កឹ្ កាថុុំ វដឋថិ ឧបាសិត្ក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសិកា 
រកិី្រយិា(គឺអាតាយ )ត្ធឝើដូចត្មឋច ត្េើបគរួដូត្ចបះ? (កាឡ ីរនីាងកាឡី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ភត្ៃថ។ល។ 
វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ត្សាសាៃិត្ក្  ិនាម សុសាត្ៃ វសៃភាត្វា 
សុសាៃត្ោបកាៃុំ (ច) វហិាត្រ មហាត្េរសស (ច) ោមត្ភាជក្សស ច ក្ត្េថុុំ 
រកិី្រយិាត្ យ្ ះថាគឺជៃអបក្ត្ៅក្បុងនលពសយសាៃទុំងឡាយ លបាបៃូ់វភាវៈនៃការត្ៅក្បុងនលពសយសាៃ
ដល់ជៃអបក្រក្ាៃូវនលពសយសាៃទុំងឡាយផង ដល់លពះមហាត្េរក្បុងវថថផង ដល់ត្មលសុក្ផង វដថថិ 
ត្េើបគរួ។ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (បុចឆ ិ សួរត្ ើយ) កឹ្ការណា ឥថិ ថាត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? (កាឡ ី
រនីាងកាឡី) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) ក្ថក្មាយ  ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ច្ឆោ រតី្ច្ឆរទុំងឡាយ 
ក្ថក្មាយ  មាៃក្មយត្ធឝើត្ ើយ សាមតិ្ក្  ិ គឺមាច ស់នៃលេពរទុំងឡាយ អៃុពៃននាថ  កាលត្ដញតាម 
បទៃុបេុំ ៃូវសាប មត្ជើងតាមលុំដ្ឋបន់ៃសាប មត្ជើង ឆត្ឌឍតាឝ  ត្បាះត្ច្ឆលត្ ើយ ភណឍិ ក្ុំ 
ៃូវបត្ងឝចលេពរ សុសាត្ៃ ក្បុងនលពសយសាៃ បោយៃថ ិ រថត់្ៅ;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ 
កាលមាៃ) មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ ក្ត្ោៃថិ ម្ថងត្ធឝើ បរបិៃទុំ ៃូវត្សចក្ឋីអៃថោយ ត្សាសាៃិកាៃុំ 
ដល់ជៃអបក្ក្បុងនលពសយសាៃទុំងឡាយ;បៃ ប៉ុម្ៃថ (សុសាត្ៃ វសៃភាត្វ នាកាលភាវៈនៃការត្ៅ 
ក្បុងនលពសយសាៃ) ក្េិត្ថ (គឺត្ោក្មាច ស់)លបាបត់្ ើយឯត្ថសុំ (ជនាៃុំ ដល់ជៃទុំងឡាយ)ៃុះ (ឯត្ថ 
ជនា រជីៃទុំងឡាយៃុះ) ៃិវាត្រៃថ ិ ម្ថងោោុំង ឧបេធវ ុំ ៃូវឧបលេព (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយោក្រ) មយុំ 
។ល។ ឯត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ ក្ត្េថុុំ រកិី្រយិា(គឺត្ោក្មាច ស់)លបាប ់ឯត្ថសុំ 
(ជនាៃុំ ដល់ជៃទុំងឡាយ)ៃុះ វដឋថិ ត្េើបគរួ;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ ជានាម ដឹង ឥមសស 
ភេៃថសស ឯថថក្ុំ នាម កាលុំ ឯថទ វសៃភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃការត្ៅក្បុងត្ៅត្ៃះ 
អស់កាលត្ យ្ ះលបមាណប៉ុត្ណត ះ របស់ត្ោក្មាច ស់អងគត្ៃះ;ឯត្សា (ភេត្នាថ  រតី្ោក្មាច ស់) 
អងគត្ៃះ អត្ច្ឆត្ោ មៃិម្មៃជាត្ច្ឆរត្េ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អា  ត្ោលត្ ើយ អញ្ដ ុំ (កិ្ចចុំ) កឹ្ 
កាថពឝុំឥថិ ថា(រកិី្ចច)ដនេ (គឺអាតាយ )គបផតី្ធឝើឬ ដូត្ចបះ? (កាឡី រនីាងកាឡី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) 
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ភត្ៃថ។ល។ ្ត្បសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ 
មចឆមុំសបិដឌថិលគុឡាេីៃិ (រវីថទុទុំងឡាយ) មាៃលថីៃិងសាច ់ៃិងត្មៅៃិងអងករៃិងសករអុំត្ៅជាត្ដើម
អត្យរៃ គឺត្ោក្មាច ស់ សុសាត្ៃ វសត្ៃថៃ នាម ត្ យ្ ះថាកាលត្ៅក្បុងនលពសយសាៃវត្ជជថោឝ ៃិ 
គបផតី្វៀរ;េិវា ក្បុត្ពលនេង (អត្យរៃ គឺត្ោក្មាច ស់) ៃ ៃិទធ យថិពឝុំ មៃិគបផសិីងត្ឡើយ; (អត្យរៃ 
គឺត្ោក្មាច ស់) កុ្សីត្ថៃៃ ភវថិពឝុំ មៃិគបផជីាអបក្ខជិលលចអូស អារេនវរីតិ្យៃ (ភវថិពឝុំ) 
គបផជីាអបក្មាៃពាយាមលបារពន ត្ ើយ; (អត្យរៃ គឺត្ោក្មាច ស់) អសត្ឋៃ អមាយាវនិា 
 ុតាឝ ជាអបក្មៃិអថួអាង មៃិមាៃមាយា ក្លាណជាសត្យៃ ភវថិពឝុំ 
គបផជីអបក្មាៃអធាលស័យលា;សាយុំ ក្បុងត្ពលលពលប ់ មៃុត្សសសុនាកាលមៃុសសទុំងឡាយ 
សត្ពឝសុ ទុំងពងួ សុត្ថថសុ ត្ដក្លក្ត់្ ើយ (អត្យរៃ គឺត្ោក្មាច ស់) អាគៃថពឝុំ គបផមីក្ វហិារត្តា 
អុំពីវថថ;បចចូសកាត្ល ក្បុងបចចូសកាល សត្ពឝសុ (មៃុត្សសសុ នាកាលមៃុសសទុំងឡាយ)ទុំងពួង 
អៃុដឌិត្ថសុ ឯវ មៃិទៃភ់ាញ ក្ត់្ឡើងម្មៃពិថ (អត្យរៃ គឺត្ោក្មាច ស់) គៃថពឝុំ គបផតី្ៅ វហិារ ុំ 
កាៃវ់ថថវញិ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ សត្ច លបសិៃត្បើ អត្យា រតី្ោក្មាច ស់ វ ិរត្នាថ  កាលត្ៅ 
ឋាត្ៃ ក្បុងេី ឥមសយឹ ត្ៃះ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ សក្ខសិសថិ ៃឹងអាច បពឝជិថកិ្ចចុំ មថទក្ុំ បាត្បថុុំ 
ត្ដើមផញុីុំងកិ្ចចនៃបពឝជិថឲរដល់េីបុំផុថ;សត្ច លបសិៃត្បើ (មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ) អាត្ៃតាឝ  
នាុំមក្ត្ ើយ មថសររី ុំ ៃូវសររីៈម្ដលសាវ បត់្ ើយ ឆត្ៃឍៃថិ ត្បាះត្ច្ឆល; (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) 
ក្មភលកូ្ដ្ឋោរ ុំ អាត្ោត្បតាឝ  គៃនមាោេី  ិ សកាក រ ុំ ក្តាឝ  សររីកិ្ចចុំ ក្រសិាម ិ
ៃឹងត្លើក្ត្ឡើងៃូវសររីៈសាវ បត់្ ើយ កាៃផ់ធះក្ុំពូលម្ដលត្គបាុំងត្ដ្ឋយសមភថក់្មភល 
ត្ ើយត្ធឝើៃូវសកាក រៈ(ត្ដ្ឋយវថទុទុំងឡាយ) មាៃត្លគឿងលក្អូប ៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើម ត្ ើយត្ធឝើ 
ៃូវសររីកិ្ចច;ត្ច លបសិៃត្បើ (អត្យា រតី្ោក្មាច ស់) ត្នា សក្ខសិសថិ ៃឹងមៃិអាច (បពឝជិថកិ្ចចុំ មថទក្ុំ) 
បាត្បថុុំ ត្ដើមផញុីុំងកិ្ចចនៃបពឝជិថឲរដល់េីបុំផុថ; (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) ចិថក្ុំ អាត្ោត្បតាឝ ជាត្លតាឝ  
សងកុនា អាក្ឌឃតិាឝ  ព  ិ ឋត្បតាឝ  ផរសុនា ត្កាត្ដឋតាឝ  ខណាឍ ខណឍិ ក្ុំ ឆិៃធតិាឝ  អគគមិា ិ បក្ខបិិតាឝ  ថុយាុំ 
េត្សសតាឝ  ្ត្បសាម ិ ៃឹងត្លើក្ត្ឡើង(ៃូវសររីៈម្ដលសាវ បត់្ ើយ) កាៃត់្ជើងេករ 
ត្ ើយញុុំងត្ភវើងឲរត្ឆះ ត្ ើយទញត្ចញត្ដ្ឋយក្ត្ងឝរ ត្ ើយថមកល់ឰដខ៏ាងត្លដ 
ត្ ើយកាុំចិង្រញ្ញច ុំត្ដ្ឋយពូត្ៅ ត្ ើយកាថជ់ាក្ុំណាថថូ់ចៃិងក្ុំណាថធ់ុំ ត្ ើយត្បាះក្បុងត្ភវើង 
ត្ ើយបង្គា ញដល់ត្ោក្មាច ស់ ត្ ើយដុថ។ 
            អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អា  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (កាឡឹ ៃូវនាងកាឡី)ត្នាះ 
សាធុ ។ល។ អាត្ោត្ចយាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្េធ មាប លនាងដច៏ត្លមើៃ សាធុ រលីបនពត្ ើយ;បៃ ក្ ៏
ឯក្ុំ រូបារមយណុំ  េិសាឝ  មយាុំ អាត្ោត្ចយាសិ គបផតី្ឃើញៃូវរូបារមយរណ៍១ ត្ ើយលបាបដ់ល់អាតាយ ។ 
សា (កាឡ ី រនីាងកាឡី)ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ឥថិ ថាលបនពត្ ើយដូត្ចបះ បចចត្សាសិ 
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បាៃេេលួសាឋ បត់្ ើយ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ សមណធមយុំ ៃូវសមណធម ៌សុសាត្ៃ 
ក្បុងនលពសយសាៃ យថាអជាសត្យៃ តាមសមគរួដល់អធាលស័យ។ បៃ ចុំម្ណក្ឯ 
ចុលវកាឡត្ថទត្ោ រលីពះត្េរៈនាមចុលវកាឡ ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ឡើងត្ ើយ សមុដ្ឋឌ យ 
ត្លកាក្ត្ឡើងលពមត្ ើយ ចិត្ៃថថិ ម្ថងគិថ ឃោវាសុំ ៃូវការត្ៅលគបល់គងៃូវផធះ អៃុសសរថិ 
ម្ថងរឭក្ត្រឿយៗ បុថថទរ ុំ ៃូវកូ្ៃៃិងលបពៃនចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយអយុំ ។ល។ ក្ត្ោថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភាថិត្កា រតី្ោក្បង ត្ម របស់អញ អយុំ ត្ៃះ ក្ត្ោថិ ត្ធឝើ ក្មយុំ ៃូវក្មយ អថិភារយិុំ 
ដម៏ាៃេមងៃន់លក្ត្ពក្។ 
            អេ លោត្នាះ កុ្លធីតា រធីីតាក្បុងលថកូ្ល ឯកា មាប ក្ ់ ពាធិនា មាៃជមង ឺ សមុដឌិត្ថៃ 
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ មុ ុថថុំ ក្បុងកាលមយួរ ុំត្ពច ថុំ ត្នាះ អមោិតា 
មៃិលសោបល់សត្ោៃត្ ើយអកិ្លនាថ  កាលមៃិលុំបាក្ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ 
ៃូវមរណកាល សាយណា សមត្យ ក្បុងសាយណា សមយ័។ ញថកា រជីៃជាញថិទុំងឡាយ ត្ៃតាឝ  
នាុំត្ៅត្ ើយ ថុំ ឯៃុំ (ធីថរ ុំ ៃូវធីតា)ត្នាះឯង សុសាៃុំ កាៃន់លពសយសាៃ សេនឹ ជាមយួ 
ទរុត្ថោេី  ិ (ៃឹងវថទុទុំងឡាយ) មាៃឧសៃិងត្លបងជាត្ដើម (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ឥមុំ(ធីថរ ុំ) 
្ត្ប  ិ ឥថិ (រនីាង) ចូរដុថ (ៃូវធីតា)ត្ៃះចុះដូត្ចបះ េតាឝ  ឲរត្ ើយ ភថឹ ៃូវនេវឈបួល 
សុសាៃត្ោបិកាយ ដល់នាងកាឡីអបក្រក្ាៃូវនលពសយសាៃ ៃិយាត្េតាឝ  លបគល់ឲរត្ ើយ បក្កមសុឹ 
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ សា (កាឡ ី រនីាងកាឡី)ត្នាះ អបត្ៃតាឝ  ត្ដ្ឋះត្ចញត្ ើយ បារុបៃវថទុំ 
ៃូវសមភថស់លមាបត់្សវៀក្ោក្ ់ ថសា (ធីថុ របស់ធីតា)ត្នាះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ សររី ុំ ៃូវសររីៈ 
សុវណត វណតុំ  មាៃសមផុរដូចជាសមផុរនៃមាស បណីថបផណីថុំ ដល៏សស់សាា ថៗ មុ ុថថមថថុំ 
ក្បុងកាលលថឹមមយួរ ុំត្ពច ថុំ ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ ឥមុំ ។ល។ អារមយណុំ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  
ត្ៅត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ អា  ត្ោលត្ ើយ ឯវរូបុំ ។ល។ អយរ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អារមយណុំ  រអីារមយណ៍ បដិរូបុំ ដស៏មគរួ ឥមុំ ត្ៃះ េត្សសថុុំ ត្ដើមផបីង្គា ញ អយរសស 
ដល់ត្ោក្មាច ស់;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ឯវរបូុំ អារមយណុំ  នាម ត្ យ្ ះថារអីារមយណ៍ 
មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ អថទ ិ មាៃ;អយរ បពិលថត្ោក្មាច ស់ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) ឱត្ោត្ក្េ 
សូមៃិមៃថលក្ត្ឡក្ត្មើល។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ឥថិ ថាលបនពត្ ើយដូត្ចបះ 
គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ៃី ោត្បតាឝ  ញុុំងនាងកាឡីឲរត្ដ្ឋះត្ចញត្ ើយ បារបុៃុំ 
ៃូវសមភថស់លមាបត់្សវៀក្ោក្ ់ ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ បាេថលត្តា អុំពីបាេនៃត្ជើង យាវ 
ដោប ត្ក្សោគ  ដល់ចុងនៃសក្ ់ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អថិបណីថត្មថុំ ។ល។ អាត្ោត្ចយាសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សក្ដ្ឋឌ ៃុំ ឯវ កាៃក់្ម្ៃវងរបស់ខវួៃវញិ ៃិសីេិ គងត់្ ើយ;រូបុំ រកីាយ ឯថុំ 
ត្ៃះ អថិបណីថុំ ដស៏ាា ថនលក្ម្លង សុវណត វណតុំ  មាៃសមផុរដូចសមផុរនៃមាស; (ថឝុំ រនីាង) អគគមិា ិ
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ៃុំ(សររី ុំ) បក្ខបិិតាឝ  មហាជាលគ ថិកាត្ល មយាុំ អាត្ោត្ចយាសិគបផតី្បាះ(ៃូវសររីៈ)ត្នាះ ក្បុងត្ភវើង 
ត្ ើយលបាបដ់ល់អាតាយ  ក្បុងកាលម្ដលអណាឋ ថនៃត្ភវើងត្ឆះសត្នាន សត្ៅន ត្ ើយ។ សា (កាឡ ី
រនីាងកាឡី)ត្នាះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ ថថា ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះ អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ ត្េរសស 
ដល់លពះត្េរៈ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ឱត្ោត្ក្សិ រមលឹត្មើលត្ ើយ។ សររីវណតុំ  
រសីមផុរនៃសររីៈ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ ជាោយ ប ថបផ ដ្ឋឌ ត្ៃ ក្ពរោវ ី វយិ 
ដូចជារតី្មត្ោមាៃសមផុរពោល លថងេី់ម្ដលអណាឋ ថនៃត្ភវើងត្ឆះត្ ើយៗ។ បាទ 
រតី្ជើងទុំងឡាយ ៃិក្ខមតិាឝ  ោត្ចញត្ ើយ ឱលមភសុឹសុំយុងចុះត្ ើយ។  តាទ  រនីដទុំងឡាយ 
បដិកុ្ជជសុឹ ងត្ឡើងត្ ើយ។ លោដុំ រថីាង ស ៃិចចមយុំ អត្ហាសិ បាៃជាអបក្អវយវៈមៃិមាៃម្សផក្ 
ត្ ើយ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥេុំ ។ល។ វយបផថថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
រថថដិ្ឋឌ ៃុំ កាៃេី់ជាេីត្ៅក្បុងត្ពលោលថី ៃិសីេិតាឝ  គងត់្ ើយ សមផសសមាត្នា កាលត្ឃើញចាស់ 
ខយវយុំ ៃូវការអស់ត្ៅៃិងការសូៃរ(នៃសង្គខ រទុំងឡាយ) វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា (ត្ៃះ) 
អៃិច្ឆច  ។ល។ សុត្ខា ឥថិ ថាដូត្ចបះ វត្ឌណតាឝ  ចត្លមើៃត្ ើយ វបិសសៃុំ ៃូវវបិសសនា បាបុណិ 
សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ស  លពម បដិសមមទិ  ិទុំងបដិសមមទិទុំងឡាយ; 
បុត្ពឝ ឯវ ក្បុងកាលមុៃម្មៃពិថ សររី ុំ រសីររីៈ ឥេុំ ត្ៃះ ឱត្ោត្ក្នាថ ៃុំ  េយគថុំអបរយិៃថកី្រ ុំ  ុតាឝ  
ជាអវយវៈត្ធឝើៃូវត្សចក្ឋីលសោញ់មៃិមាៃេីផុថជុុំវញិ លបលពឹថថត្ៅក្បុងត្បះដូង 
(របស់ជៃទុំងឡាយ)កាលលក្ត្ឡក្ត្មើល ឥទៃិ ឯវ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះឯង ខយបផថថុំ 
ដល់ត្ ើយៃូវការអស់ត្ៅ វយបផថុំថ ដល់ត្ ើយៃូវការសូៃរត្ៅ; សង្គខ ោ រសីង្គខ រទុំងឡាយ អៃិច្ឆច  
វថ មៃិត្េៀងម្មៃពិថ ឧបាេវយធមយតិ្នា មាៃការត្ក្ើថត្ឡើងៃិងការសូៃរត្ៅជាធមយតា ឧបផជជតិាឝ  
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ៃិរុជឈៃថ ិ ម្ថងរលថត់្ៅវញិ;វូបសត្មា រកីារចូលរមាង ប ់ ត្ថសុំ (សង្គខ ោៃុំ 
ៃូវសង្គខ រទុំងឡាយ)ត្នាះ សុត្ខា (ត្ហាថិ) ជាគុណជាថនាុំមក្ៃូវត្សចក្ឋីសុខ។  
              ថសយឹ (មហាកាត្ឡ នាកាលលពះត្េរៈលពះនាមមហាកាឡ)ត្នាះ បត្ថថ ដល់ត្ ើយ អរ ថថុំ 
ៃូវលពះអរ ថថ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ភកិ្ខុសងឃបរវុិត្តា មាៃភកិ្ខុសងឃម្  មត្ ើយ ចរមាត្នា 
កាលលេងយ់ាងត្ៅ ច្ឆរកិ្ុំ កាៃច់្ឆរកិ្ គនាថឝ  ត្សឋចយាងត្ៅត្ ើយ បាវសិិ លេងចូ់លត្ៅត្ ើយ 
សឹសបាវៃុំ កាៃសឹ់សបាវៃ័។ភរយិាត្យា រភីរយិាទុំឡាយ ចុលវកាឡសស 
របស់លពះត្េរៈនាមចុលវកាឡ សុតាឝ  ឮត្ ើយ សតាទ  កិ្រ អៃុបផត្តាថ  ឥថិ បាៃឮថារលីពះសាសាឋ  
លេងយ់ាងមក្តាមលុំដ្ឋប ់ ដូត្ចបះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អមាា ក្ុំ សាមកិ្ុំ គណាិ សាម ឥថិ 
ថា(រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃឹងច្ឆបៃូ់វសាឝ មរីបស់ត្យើងទុំងឡាយ ដូត្ចបះ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ 
ៃិមនាថ ត្បសុុំ ញុុំងត្គឲរៃិមៃថត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ ។ បៃ ក្ ៏ ពុទន ៃុំអបរចិិថដ្ឋឌ ត្ៃ 
អាសៃបផញ្ដថថ ឹ អាចិក្ខត្ៃថៃ ឯត្ក្ៃ ភកិ្ខុនា បឋមថរ ុំ គៃថុ ុំ រកិី្រយិាគឺភកិ្ខុ១អងគ 
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កាលលបាបៃូ់វការលកាលៃូវអាសៃៈ ត្ដើមផលីពះពុេន ក្បុងេីម្ដលត្គមៃិធាវ បស់បិេនសាប លត្ ើយ 
ត្ៅមុៃបងាស់ វដឋថិ ត្េើបគួរ។ ិ ធមយតា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ) បញ្ញដ ត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរលកាលត្ ើយ អាសៃុំ 
ៃូវអាសៃៈ មជឈមិដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីលថងក់្ណាឋ ល ពុទន ៃុំ ត្ដើមផលីពះពុេន (បញ្ញដ ត្បតាឝ  
ញុុំងត្គឲរលកាលត្ ើយ អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ) សារបុីថថត្ថទរសស ត្ដើមផលីពះសារបុីថថត្ថទរ ថសស 
អងគត្នាះ េក្ខណិត្តា អុំពីខាងសាឋ ុំ (បញ្ញដ ត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរលកាលត្ ើយ អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ) 
មហាត្មាគគោវ ៃត្ថទរសស ត្ដើមផលីពះមហាត្មាគគោវ ៃត្ថទរ វាថត្តា អុំពីខាងត្ឆឝង បញ្ដ ត្បថពឝុំ ត្ហាថិ 
ជាអបក្គបផញុីុំងត្គឲរលកាល អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ ភកិ្ខុសងឃសស ត្ដើមផភីកិ្ខុសងឃ បត្សស  ិ
ត្ដ្ឋយខាងទុំងឡាយ ឧត្ភា  ិ ទុំងពីរ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា 
អុំពីអាសៃៈនៃលពះត្េរៈទុំងពីរត្នាះ;ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ មហាកាឡត្ថទត្ោ រលីពះមហាកាឡត្ថទរ 
ឋតាឝ  ឈរត្ៅត្ ើយ ចីវរបារុបៃដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីជាេីឃវុ ុំៃូវចីវរ ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ ចុលវកាឡុំ 
ៃូវលពះត្េរៈនាមចុលវកាឡ ថឝុំ ។ល។ អាចិកាខ   ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថឝុំ រតី្ោក្ បុរត្តា គនាថឝ  
អាសៃបផញ្ដថថ ឹ អាចិកាខ   ិ ចូរត្ៅមុៃ ត្ ើយលបាបៃូ់វការលកាលៃូវអាសៃៈ។បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង 
ថសស េិដឌកាលត្តា អុំពីកាលជាេីត្ឃើញ(ៃូវលពត្េរៈ)អងគត្នាះ ត្គ ជត្នា រជីៃជាមាច ស់នៃផធះ 
ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ បរហិាសុំ ៃូវការត្សើចចុំអក្ សេនឹ ជាមយួ ត្ថៃ (ៃឹងលពះត្េរៈ)ត្នាះ អថទរថិ 
លកាល ៃីច្ឆសនាៃិ ៃូវអាសៃៈទបទុំងឡាយ សងឃត្ថទរសស ត្ដើមផលីពះសងឃជាលពះត្េរៈ ត្កាដិយុំ 
ក្បុងេីបុំផុថ (អថទរថិ លកាល) ឧច្ឆច សនាៃិ ៃូវអាសៃៈខភស់ ទុំងឡាយ សងឃៃវក្សស 
ត្ដើមផលីពះសងឃម្ដលបសួេយី ត្កាដិយុំ ក្បុងេីបុំផុថ។ ឥថត្ោ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ)អងគត្នាះ អា  
ត្ោលត្ ើយ មា ។ល។ ត្ ដ្ឋឌ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;(ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) មា ឯវ ុំ ក្ត្ោេ 
ចូរកុ្ុំត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ; មា បញ្ញដ ត្បេ កុ្ុំលកាល ៃីច្ឆសនាៃិ ៃូវអាសៃៈទបទុំងឡាយ ឧបរ ិ
ឰដខ៏ាងត្លើ មា (បញ្ដ ត្បេ) កុ្ុំលកាលត្ឡើយ ឧច្ឆច សនាៃិ ៃូវអាសៃៈខភស់ទុំងឡាយ ត្ ដ្ឋឌ  
ឰដខ៏ាងត្លកាម។ ឥថទិត្យា រងី្រសថីទុំងឡាយ អសសុណៃថិ មៃិសាឋ ប ់ វចៃុំ ៃូវោក្រ ថសស (ត្េរសស 
របស់លពះត្េរៈ)អងគត្នាះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ត្យា ។ល។ ឥធាៃគត្តាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អចឆៃិធតិាឝ  
ដត្ណឋើ មត្ ើយ ៃិវាសៃបារុបៃុំ ៃូវសមភថស់លមាបត់្សវៀក្ ៃិងសលមាបឃ់វុ ុំ ៃិវាត្សតាឝ  
ញុុំងឲរត្សវៀក្ោក្ត់្ ើយ ត្សថកាៃិ (ៃូវសមភថទ់ុំងឡាយ)ពណ៌ស ឋត្បតាឝ  ថមកល់ត្ ើយ 
មាោចុមភដិក្ុំ ៃូវឈបួថជាវកិារៈនៃផ្កក ក្លមង សីត្ស ត្លើក្ាល ប ណឹិសុ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ គចឆ 
។ល។ បញ្ញដ ត្បសាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ ត្យា (ជត្នា) វយិ ដូចជៃណា  ក្ត្ោត្នាថ  
កាលត្ធឝើ កឹ្ (ៃូវក្មយ)ដូចត្មឋច វចិរសិ លតាចត់្ៅ; បញ្ញដ ត្បថុុំ រកិី្រយិា(គឺត្យើងទុំងឡាយ)លកាល 
អាសនាៃិ ៃូវអាសៃៈទុំងឡាយ ថវ របស់ត្ោក្មាច ស់ ៃ វដឋថិ មៃិគរួ កឹ្ ឬ? ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ 
អាបុចឆតិាឝ  ោត្ ើយ ក្ុំ ៃូវអបក្ណា បពឝជិត្តា អសិ ជាអបក្បសួត្ ើយ; (ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់)ត្ក្ៃ 
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បពឝជាជ បិត្តា អសិ ជាអបក្គឺអបក្ណាញុុំងឲរបសួត្ ើយ; (ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់) អាគត្តា អសិ 
ជាអបក្មក្ត្ ើយ ឥធ ក្បុងេីត្ៃះ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? ថឝុំ រតី្ោក្ គចឆ សូមត្ៅចុះ អាត្ៃ  ិ
សូមនាុំមក្ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ ;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ បញ្ញដ ត្បសាម ៃឹងញុុំងត្គឲរលកាល 
អាសនាៃិ ៃូវអាសៃៈទុំងឡាយ។ ត្សា (ចុលវកាត្ឡា រអីៃធិថត្ យ្ ះចុលវកាឡ)ត្នាះ ៃ ឋតាឝ  
មៃិតាុំងត្ៅត្ ើយ ភកិ្ខុភាត្វ ក្បុងភកិ្ខុភាវៈ ចិរ ុំ អស់កាលយូរ អវសសតិ្កា វ ជាភកិ្ខុមៃិមាៃវសា 
ឧបផពឝជិតាឝ  សឹក្ត្ ើយ ៃ ជានាថិ មៃិដឹង លជជថុិុំ ត្ដើមផខីាយ ស;ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ (ត្សា រោីថ)់ 
ៃិោសត្ង្គក  វ ជាអបក្មៃិខាយ ស អាក្ត្បផៃ ត្ដ្ឋយឫក្ោ ត្ថៃត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វៃធតិាឝ  
ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  អាទយ នាុំមក្ត្ ើយ ភកិ្ខុសងឃុំ ៃូវភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខុំ 
មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ អាគត្តា មក្ត្ ើយ។ បៃ ក្ ៏ ភកិ្ខុសងឃសស ភថថកិ្ច្ឆច វសាត្ៃ 
ក្បុងកាលជាេីបុំផុថនៃភកិ្ខុសងឃ ភរយិាត្យា រភីរយិាទុំងឡាយ មហាកាឡសស 
របស់លពះត្េរៈនាមមហាកាឡ (បុត្ពឝ ក្បុងកាលមុៃ)ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ ឥត្ម ។ិល។ គណាិ សាម 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិមៃថយសុឹ ៃិមៃថត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  បុៃេិវសតាទ យ 
ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ភថថកិ្ចចក្បុងនេងម្សាក្ត្េៀថ;សាមតិ្កា រសីាឝ ម ីអថថត្នា របស់ខវួៃ ឥត្ម  ិ(ឥថទ ី ិ
គឺង្រសថីទុំងឡាយ)ត្ៃះ គ តិ្តា ច្ឆបត់្ ើយ;មយុំ អបិ ឯរតី្យើងទុំងឡាយ គណាិ សាម ៃឹងច្ឆប ់
សាមកិ្ុំ ៃូវសាឝ ម ីអមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយម្ដរ។  
           ថទ បៃ ក្ក៏្បុងលោត្នាះ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ អត្ញ្ញដ  ដនេ អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ 
អាសៃបផញ្ញដ បៃថទុំ ត្ដើមផកិី្រយិាញុុំងត្គឲរលកាលៃូវអាសៃៈ។ ខត្ណ ក្បុងខណៈ ថសយឹ ត្នាះ តា 
(ឥថទិត្យា រងី្រសថីទុំងឡាយ)ត្នាះ អលភតិាឝ  មៃិបាៃត្ ើយ ឱកាសុំ ៃូវឱកាស ភកិ្ខុសងឃុំ 
ញុុំងភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខុំ មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ អេុំសុ បាៃលបត្គៃត្ ើយ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ ។ បៃ 
ម្មៃពិថ ភរយិាត្យា រភីរយិាទុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់ ចុលវកាឡសស របស់អៃធិថត្ យ្ ះចុលវកាឡ 
(អថទិ មាៃ);ចថត្សា (ភរយិាត្យា រភីរយិាទុំងឡាយ)៤នាក្ ់ មជឈមិកាឡសស 
របស់កុ្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ (អថទិ មាៃ);អដឌ (ភរយិាត្យា រភីរយិាទុំងឡាយ)៨នាក្ ់
មហាកាឡសស របស់លពះត្េរៈនាមមហាកាឡ (អថទ ិ មាៃ)។ ភកិ្ខូ អបិ ឯរភីកិ្ខុទុំងឡាយ 
ភថថកិ្ចចុំកាថុកាមា ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផតី្ធឝើ ៃូវភថថកិ្ចច អក្ុំសុ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ភថថកិ្ចចុំ 
ៃូវភថថកិ្ចច;ព គិៃថុកាមា ( ុតាឝ ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផតី្ៅឰដខ៏ាងត្លដ ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ឡើងត្ ើយ 
អគមុំសុ បាៃត្ៅត្ ើយ។ បៃ ក្ ៏សតាទ  រលីពះសាសាឋ ៃិសីេិតាឝ  លេងល់បថាបត់្ ើយក្រ ិលេងត់្ធឝើត្ ើយ 
ភថថកិ្ចចុំ ៃូវភថថកិ្ចច។ ថសស ភថថកិ្ចចបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច (របស់ភកិ្ខុសងឃ)ត្នាះ 
ឥថទិត្យា រងី្រសថីទុំងឡាយ តា ត្នាះ វេឹសុ េូលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ គចឆេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មហាកាត្ឡា រភីកិ្ខុនាមមហាកាឡ អមាា ក្ុំអៃុត្មាេៃុំ ក្តាឝ  បច្ឆឆ គមសិសថិ 
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ៃឹងត្ធឝើៃូវការអៃុត្មាេនា ដល់ខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ ត្ ើយៃិមៃថត្ៅក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ;ថុត្មា 
រលីពះអងគ គចឆេ សូមយាងត្ៅ បុរត្តា មុៃចុះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ សាធុ ឥថិ 
ថាលបនពត្ ើយដូត្ចបះ អគមាសិ បាៃយាងត្ៅត្ ើយ បុរត្តា មុៃ។ ភកិ្ខុសត្ងា រភីកិ្ខុសងឃ បតាឝ  
ដល់ត្ ើយ ោមទឝ រ ុំ ៃូវទឝ រនៃលសុក្ ឧជាយ ិ ត្ថាក លត្ទសត្ ើយ (ៃូវលពះសាសាឋ ) កិ្នាប ត្មថុំ 
។ល។ បពឝជជៃថោយុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឯថុំ (ក្មយុំ រកី្មយ)ត្ៃះ កឹ្ នាម ត្ យ្ ះដូចត្មឋច សតាទ ោ 
គឺលពះសាសាឋ  ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ; (ឯថុំ ក្មយុំ រកី្មយត្ៃះ) (សតាទ ោ គឺលពះសាសាឋ ) ញតាឝ  លេងល់ជាបត្ ើយ 
ៃុ ត្ខា ឬ ក្ថុំ លេងត់្ធឝើត្ ើយ ឧទ ុ ឬថា (សតាទ  គឺលពះសាសាឋ ) អជាៃិតាឝ  លេងម់ៃិលជាបត្ ើយ 
(ក្ថុំ លេងត់្ធឝើត្ ើយ); តិ្យា ក្បុងនេងមសលិមញិ បពឝជជៃថោត្យា រកីារអៃថោយក្បុងបពឝជាជ  ជាត្តា 
មាៃត្ ើយ ចុលវកាឡសស បុរត្តា គថតាថ  ត្លោះភាវៈនៃអៃធិថត្ យ្ ះចុលវកាឡ 
ជាអបក្ត្ៅត្ ើយមុៃ;អជជ ក្បុងនេងត្ៃះ អៃថោត្យា រអីៃថោយ ៃ អត្ហាសិ មៃិបាៃមាៃត្ ើយ 
អញ្ដសស (ភកិ្ខុសស) បុរត្តា គថតាថ  ត្លោះភាវៈ(នៃភកិ្ខុ) ដនេជាអបក្ត្ៅត្ ើយមុៃ;ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  មហាកាឡុំ ញុុំងភកិ្ខុត្ យ្ ះមហាកាឡ ៃិវតាថ ត្បតាឝ  
ឲរត្ោក្លថឡបត់្ៅត្ ើយ អាគត្តា លេងយ់ាងមក្ត្ ើយ;បៃ ក្ ៏ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ សីលវា ត្ខា 
ជាអបក្មាៃសីល អាច្ឆរសមផត្នាប  មាៃអាច្ឆរៈដល់លពមត្ ើយ; (តា ឥថទិត្យា រងី្រសថីទុំងឡាយត្នាះ) 
ក្រសិសៃថិ ៃឹងត្ធឝើ បពឝជជៃថោយុំ ៃូវអៃថោយក្បុងបពឝជាជ  ថសស (ភកិ្ខុសស ដល់ភកិ្ខុ)អងគត្នាះ ៃុ ត្ខា 
ម្ដរឬត្េ ប!។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  សុតាឝ  លេងឮ់ត្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ ត្ថសុំ (ភកិ្ខូៃុំ 
របស់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃិវថថតិាឝ  លេងល់ថឡបវ់ញិត្ ើយ ឋតិ្តា លេងឈ់រត្ ើយ បុចឆ ិ
លតាស់សួរត្ ើយ កឹ្ ក្ត្េេ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ) ត្ោលៃូវអឝី 
ដូត្ចបះ? ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ អាត្ោត្ចសុុំ េូលលបាបត់្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ថុំ ត្នាះ។ 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆ ិ លតាស់សួរត្ ើយ) កឹ្ ។ល។ សលវត្ក្ខេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ បៃ ចុះ ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ សលវត្ក្ខេ សមាគ ល់ មហាកាឡុំ ៃូវមហាកាល 
ចុលវកាឡុំ វយិ ដូចចុលវកាឡ កឹ្ ឬ? (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលត្ ើយ) អាម 
។ល។ភត្ៃថឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អាម ក្រណុាលពះអងគ   ិ
ត្លោះថាបជាបថិត្យា រភីរយិាទុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់ ថសស (ចុលវកាឡសស 
របស់អៃធិថត្ យ្ ះចុលវកាឡ)ត្នាះ អថទ ិមាៃ);បជាបថិត្យា រភីរយិាទុំងឡាយ អដឌ ៨នាក្ ់ឥមសស 
(មហាកាឡសស របស់ភកិ្ខុនាម មហាកាឡ) អងគត្ៃះ (អថទិ មាៃ); (អយុំ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុត្ៃះ) អដឌ  ិ
(បជាបថី  ិ គឺភរយិាទុំងឡាយ)៨នាក្ ់ បរកិ្ខបិិតាឝ  ពេ័នត្ ើយ គ តិ្តា ច្ឆបត់្ ើយ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ត្សា រតី្ោក្) ក្រសិសថិ ៃឹងត្ធឝើ កឹ្ ៃូវអឝី? សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ មា ។ល។ អចោ វ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ បាៃត្ោលត្ ើយ ោថា 
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ៃូវោថាទុំឡាយ ឥមា ត្ៃះ សុភាៃុបសស ឹ។ល។ បពឝថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
(ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) មា ឯវ ុំ អវចុថទ កុ្ុំបាៃត្ោលយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយ;ចុលវកាត្ឡា រចុីលវកាឡ 
ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ឡើងត្ ើយ សមុដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ឡើងលពមត្ ើយ សុភារមយណព ុត្ោ ( ុតាឝ ) 
ជាអបក្សមាគ ល់ក្បុងអារមយណ៍លាត្លចើៃេិវត្សេិវត្ស ក្បុងនេងៗ  វ ិរថិ ម្ថងត្ៅ 
បបាថថត្ដឋថិេុពឝលរុក្ខសេិត្សា (ត្ហាថិ) ជាអបក្លបាក្ដត្សយើដូចត្ដើមត្ឈើេុពឝលភាព 
ម្ដលដុះត្ ើយត្លើលច្ឆុំងនៃត្លជាះ;បៃ ប៉ុម្ៃថ បុត្តាថ  របុីលថ មយាុំ របស់ថថាគថ មហាកាត្ឡា 
ត្ យ្ ះមហាកាឡ សុភាៃុបសស ី ( ុតាឝ ) ជាអបក្ត្ឃើញក្បុងអារមយណ៍មៃិលាត្ដ្ឋយលបលក្ថី វ ិរថិ 
ម្ថងត្ៅ;ឃៃត្សលបពឝត្តា វយិ ត្លបៀបដូចជារភីបុំជាវកិារៈនៃេយតាៃ ់ អត្ចត្ោ វ 
ជាវថទុមៃិញបញ័់រម្មៃពិថ; 
               មាត្ោ រមីារ បស ថិ ម្ថងលគបសងកថ ់ ថុំ ត្វ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល)ត្នាះ សុភាៃុបសស ឹ
ជាអបក្ត្ឃើញៃូវអារមយណ៍ថាលាត្ដ្ឋយលបលក្ថី វ ិរៃថុំ កាលត្ៅ អសុំវថុុំ ជាអបក្មៃិសលងួម 
ឥង្រៃធតិ្យសុ ក្បុងឥង្រៃធីយទ៍ុំងឡាយ អមថថញ្ដុ ុំ ជាអបក្មៃិសាគ ល់លបមាណ ត្ភាជៃមា ិ ក្បុងត្ភាជៃ 
កុ្សីថុំ ជាអយក្ខជិលលចអូស  ៃីវរីយិុំ ជាអបក្មាៃពាយាមសាបសូៃរត្ ើយ;វាត្តា ឥវ ដូចជាខរល់ 
(បស ត្នាថ  កាលបក្)់ រុក្ខុំ ៃូវត្ដើមត្ឈើ េុពឝលុំ ម្ដលលេុឌត្លទម។ មាត្ោ រមីារ ៃបផស ថិ 
មៃិអាចលគបសងកថ ់ ថុំ ត្វ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល)ត្នាះ អសុភាៃុបសស ឹ វ ិរៃថុំ (ច) 
ជាអបក្ត្ឃើញៃូវអារមយណ៍ថាមៃិលាត្ដ្ឋយលបលក្ថី កាលត្ៅផង ឥង្រៃធិត្យសុ សុសុំវុថុំ (ច) 
ជាអបក្សលងួមត្ដ្ឋយលាក្បុងឥង្រៃធីយទ៍ុំងឡាយផង ត្ភាជៃមា ិ មថថញ្ដុ ុំ ច ជាអបក្ដឹងលបមាណ 
ក្បុងត្ភាជៃផង សេនុំ (ច) ជាអបក្មាៃសទន ផង អារេនវរីយិុំ (ច) ជាអបក្មាៃពាយាមលបារពនត្ ើយ 
ផង;វាត្តា ឥវ ដូចជារខីរល់ (អបស ត្នាថ  កាលមៃិអាចបក្ផ់ឋួល) បពឝថុំ ៃូវភបុំ ត្សលុំ 
ជាវកិារៈេយតាៃ។់ 
           អត្តាទ  រអីថទ សុភុំ ។ល។ វ ិរៃថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថថទ (បត្េសុ បណាឋ បេទុំងឡាយ) ត្នាះ 
(បេសស នៃបេ) សុភាៃុបសស ឹ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អៃុបសសៃថុំ កាលត្ឃើញត្រឿយៗ សុភុំ 
ៃូវអារមយណ៍ម្ដលា វសិសត្ជជតាឝ  បត្ណាឋ យត្ ើយ មាៃសុំ ៃូវចិថថ ឥដ្ឋឌ រមយត្ណ ក្បុងឥដ្ឋឌ រមយណ៍ វ ិរៃថុំ 
កាលត្ៅ។  ិ ក្ ៏ បុគគត្ោ របុីគគល ត្យា ឯណាគណា ត្នាថ  កាលកាៃយ់ក្ ៃិមថិថោគ  ុំ 
កាៃយ់ក្ៃូវៃិមថថ គណា ត្នាថ  កាលកាៃយ់ក្ អៃុពរញ្ជៃោគ  ុំ កាៃយ់ក្ៃូវអៃុពរញ្ជៃៈ គណាា ថិ 
ម្ថងកាៃយ់ក្ ៃខា ត្សាភនា ឥថិ ថារលីក្ចក្ទុំងឡាយសាា ថ ដូត្ចបះ គណាា ថិ ម្ថងកាៃយ់ក្ 
អងគុលិត្យា ត្សាភនា ឥថិ ថារលីមាមនដទុំងឡាយសាា ថ ដូត្ចបះ គណាា ថិ ម្ថងកាៃយ់ក្  តាទ  បាទ 
ជងា ឧរូ ក្ដិ ឧេរ ុំ េនា គីវា ឱដ្ឋឌ  េនាថ  មុខុំ នាសា អក្ខៃិី ក្ណាត  ភមុកា ៃោដុំ ត្ក្សា ត្សាភនា 
ឥថិ ថារនីដទុំងឡាយ (សាា ថ) រតី្ជើងទុំងឡាយ(សាា ថ) រជីងគងទ់ុំងឡាយ(សាា ថ) 
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រតី្លវ ទុំងឡាយ(សាា ថ) រចីត្ងកះ(សាា ថ) រកី្ាលត្ោះ(សាា ថ) រសុីដៃទ់ុំងឡាយ(សាា ថ) រកី្(សាា ថ) 
របីបូរមាថទ់ុំងឡាយ(សាា ថ) រតី្ធយញទុំងឡាយ(សាា ថ) រមីាថ(់សាា ថ) រលីចមុះ(សាា ថ) 
រមី្ភបក្ទុំងឡាយ(សាា ថ) រលីថត្ចៀក្ទុំងឡាយ(សាា ថ) រចិីត្ញ្ច ើមទុំងឡាយ(សាា ថ) រថីាង ស(សាា ថ) 
រសីក្ទ់ុំងឡាយសាា ថ ដូត្ចបះ គណាា ថិ ម្ថងកាៃយ់ក្ វត្ណាត  សុត្ភា សណាឌ ៃុំ សុភុំ ឥថិ 
ថារសីមផុរសាា ថ រលីេងល់ទយសាា ថ ដូត្ចបះ អយុំ (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្ៃះ សុភាៃុបសស ី នាម 
ត្ យ្ ះថាសុភាៃុបសស។ី (មាត្ោ រមីារ) (ប សថិ ម្ថងលគបសងកថ)់ ថុំ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល)ត្នាះ 
សុភាៃុបសស ឹអបក្ត្ឃើញៃូវអារមយណ៍ថាលា វ ិរៃថុំ កាលត្ៅ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ចកាខឝ េីសុ 
ឆសុ ឥង្រៃធិត្យសុ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) ឥង្រៃធតិ្យសុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឥង្រៃធតិ្យសុ 
ក្បុងឥង្រៃធីយទ៍ុំងឡាយ ឆសុ ៦ ចកាខឝ េីសុ មាៃម្ភបក្ជាត្ដើម។ អរក្ខៃថុំ អបក្មរិក្ា ចក្ខុទឝ ោេីៃិ 
(ៃូវទឝ រទុំងឡាយ) មាៃចក្ខុទឝ រជាត្ដើម អសុំវុថុំ ឥថិ ត្ យ្ ះថាអសុំវុថុំ។អមថថញ្ដុ ុំ 
អបក្មៃិដឹងលបមាណ ត្ភាជៃមា ិ ក្បុងត្ភាជៃ អជាៃៃត្តា ត្លោះកិ្រយិាមៃិដឹង មតាថ យ 
ត្ដ្ឋយលបមាណ ឥមសិា ត្ៃះ បរតិ្យសៃមតាថ  បដិគគ ណមតាថ  បរតិ្ភាគមតាថ  ឥថិ 
ថារលីបមាណនៃការម្សឝងរក្ រលីបមាណនៃការេេលួ រលីបមាណនៃការបរតិ្ភាគ ដូត្ចបះ អមថថញ្ដុ ុំ ឥថិ 
ត្ យ្ ះថា អមថថញ្ដុ ុំ។  (អត្តាទ  រអីធិបាយ) អបិច ។ល។ អជាៃៃថុំ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ);អបិច មា៉ងត្េៀថ 
អមថថញ្ដុ ុំ អបក្មៃិដឹង អជាៃៃត្តា ត្លោះការមៃិដឹង មតាថ យ ត្ដ្ឋយលបមាណ ឥមសិាបិ ត្ៃះឯង 
បចចត្វក្ខណមតាថ វសិសជជៃមតាថ  ឥថិ រលីបមាណនៃការពិច្ឆរណា រលីបមាណនៃការលះបង ់ ដូត្ចបះ 
បចចត្វក្ខណមតាថ  ។ល។ អមថថញ្ដុ ុំ គឺថា ឥេុំ ។ល។ អជាៃៃថុំ;អជាៃៃថុំ អបក្មៃិសាគ ល់ ឥេុំ ត្ភាជៃុំ 
ធមយកិ្ុំ ឥេុំ អធមយកិ្ុំ ឥថិ អបិ សូមផថីារតី្ភាជៃត្ៃះលបក្បត្ដ្ឋយធម ៌ (រតី្ភាជៃ)ត្ៃះ 
មៃិលបក្បត្ដ្ឋយធម ៌ ដូត្ចបះ។ កុ្សីថុំ អបក្ខជិលលចអូស កាមពាបាេវ ិសឹាវថិក្កវសិក្តាយ 
ត្លោះភាវៈនៃខវួៃជាអបក្លបលពឹថថត្ៅក្បុងអុំណាច នៃកាមវថិក្កៈ ៃិងពាបាេវថិក្កៈ ៃិងវ ឹសាវថិក្កៈ 
កុ្សីថុំ ឥថិ ត្ យ្ ះថា កុ្សីថុំ។ៃិពឝីរយិុំ អបក្មៃិមាៃពាយាម ៃិពឝរីយិុំ គឺថា វរីយិក្រណរ ថិុៗំ  
អបក្លបាស់ច្ឆក្ការត្ធឝើៃូវការពាយាម ឥរយិាបត្េសុ ក្បុងឥរយិាបេទុំងឡាយ ចថូសុ ៤យ៉ាង 
 ៃីវរីយិុំ ឥថិ ត្ យ្ ះថា  ៃីវរីយិុំ។  
                  (អត្តាទ  រអីថទ) អភភិវថិ អត្ជាថទរថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) បស ថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អភភិវថិ ម្ថងញុំញី អភភិវថិ គឺថា អត្ជាថទរថិៗ រម្មងរបួរថឹ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ពលវវាត្តា 
។ល។ វយិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) វាត្តា រុក្ខុំវ េុពឝលុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ពលវវាត្តា វយិ ដូចជារខីរល់ដខ៏ាវ ុំង (បស ត្នាថ  កាលបក្ត់្បាក្) េុពឝលរកុ្ខុំ 
ៃូវត្ដើមត្ឈើេុពឝលភាព ជាថុំ ម្ដលដុះត្ ើយ ឆិៃបថត្ដ ត្លើលច្ឆុំងបាក្។់ អត្តាទ  រអីធិបាយ យថា   ិ
។ល។ វត្ថថថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;  ិ ត្លបៀបដូចជា វាត្តា រខីរល់ ត្សា ត្នាះ ថសស 
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រុក្ខសសបុបពផលបោសាេីៃិ បាត្ថថិ អបិ ម្ថងជលមុះ(ៃូវរុកាខ វយវៈទុំងឡាយ) មាៃផ្កក ត្ឈើ 
ៃិងម្ផវត្ឈើម្ដលេុុំជាត្ដើម នៃត្ដើមត្ឈើត្នាះផងខុេធក្សាខា ភញ្ជ ថិ អបិ ម្ថងបុំបាក្ ់
ៃូវម្មក្ថូចទុំងឡាយ(នៃត្ដើមត្ឈើត្នាះ)ផង មហាសាខា ភញ្ជ ថិ អបិ ម្ថងបុំបាក្ ់
ៃូវម្មក្ត្ឈើធុំទុំងឡាយ(នៃត្ដើមត្ឈើត្នាះ)ផង សមូលុំ ថុំ រុក្ខុំ ឧពឝត្ថថតាឝ  អបិ រ ុំត្លើងត្ ើយ 
ៃូវត្ដើមត្ឈើត្នាះលពមទុំងឫសផង បាត្ថតាឝ  (អបិ) (ញុុំងត្ដើមត្ឈើត្នាះ)ឲរដួលផង 
ឧេនុំមូលុំអត្ធាសាខុំ ក្តាឝ  (អបិ) ត្ធឝើត្ ើយ(ៃូវត្ដើមត្ឈើត្នាះ) ឲរជាត្ដើមត្ឈើគល់ត្ឡើងត្លើ 
មាៃម្មក្ចុះត្លកាមផង គចឆថិ រសាថត់្ៅ យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;កិ្ត្លសមាត្ោ រកិី្ត្លសមារ 
ឧបផត្នាប  ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ អត្នាថ  ខាងក្បុង បស ថិ ម្ថងលគបសងកថ ់បុគគលុំ ៃូវបុគគល ឯវរូបុំ 
មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ឯវ ុំ ឯវ មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះឯង; (កិ្ត្លសមាត្ោ រកិី្ត្លសមារ) ក្ត្ោថិ 
ម្ថងត្ធឝើ (ៃូវបុគគលត្នាះ) ខុទធ ៃុខុេធកាបថថអិាបជជៃុំ បិ ឲរជាអបក្មាៃការលថូវៃូវអាបថថិថូច 
តាមលុំដ្ឋបន់ៃអាបថថិផង ពលវវាត្តា វយិ ដូចជារខីរល់ដខ៏ាវ ុំង (ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ) 
េុពឝលរុក្ខសសបុបពផលបោសាេិបាថៃុំ ៃូវការជលមុះៃូវរុកាខ វយវៈផ្កក ត្ឈើៃិងម្ផវត្ឈើជាត្ដើម 
នៃត្ដើមត្ឈើេុពឝល;ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ (ៃូវបុគគលត្នាះ) ៃិសសគគយិាេិអាបថថអិាបជជៃុំ បិ 
ឲរជាអបក្មាៃការលថូវៃូវអាបថថិ មាៃអាបថថិៃិសសគគិយបាចិថថិយៈជាត្ដើម (ពលវវាត្តា) វយិ 
ដូចជារខីរល់ដខ៏ាវ ុំង (ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ) ខុេធក្សាខាភញ្ជៃុំ 
ៃូវការបុំបាក្ៃូ់វម្មក្ថូច(នៃត្ដើមត្ឈើេុពឝល);ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ (ៃូវបុគគលត្នាះ) 
ត្ថរសសងាេិត្សសាបជជៃុំ បិ ឲរជាអបក្មាៃការលថូវៃូវអាបថថិសងាេិត្សសផង (ពលវវាត្តា) វយិ 
ដូចជារខីរល់ដខ៏ាវ ុំង (ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ) មហាសាខាភញ្ជៃុំ ៃូវការបុំបាក្ៃូ់វម្មក្ត្ឈើធុំ;ក្ត្ោថិ 
ម្ថងត្ធឝើ (ៃូវបុគគលត្នាះ) បាោជិកាបថថអិាបជជៃុំ បិ ឲរជាអបក្មាៃការលថូវអាបថថិបាោជិក្ផង ៃី រតិាឝ  
នាុំត្ចញត្ ើយ សាឝ កាខ ថសាសនា ច្ឆក្សាសនាលពះសាសាឋ សម្មឋងលាត្ ើយ បាត្បថិ ឲរដល់ 
គិ ភិាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃខវួៃជាលគ សទ ក្ថិបាត្ ៃ ឯវ ត្ដ្ឋយកាលលថឹមម្ថពីរបីនេងប៉ុត្ណាត ះ 
(ពលវវាត្តា) វយិ ដូចជារខីរល់ដខ៏ាវ ុំង (ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ) ឧពឝត្ថថតាឝ  ឧេនុំមូលុំ ត្ ដ្ឋឌ សាខុំ ក្តាឝ  
បាថៃុំ ៃូវការរ ុំត្លើង(ៃូវត្ដើមត្ឈើត្នាះ) ត្ ើយត្ធឝើ(ៃូវវា) ឲរមាៃគល់ត្ឡើងត្លើ ម្មក្ចុះត្លកាម 
ត្ ើយេមាវ ក្(់ក្បុងត្លជាះ);កិ្ត្លសមាត្ោ រកិី្ត្លសមារ បុគគលុំ ញុុំងបុគគល ឯវរូបុំ 
មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ វត្ថថថិ ឲរលបលពឹថថត្ៅ វត្ស ក្បុងអុំណាច អថថត្នា របស់ខវួៃ។ 
           (អត្តាទ  រអីថទ) េសសុ ។ល។ បសសៃថុំ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) អសុភាៃុបសសឥឹថិ 
ថាដូត្ចបះ;បសសៃថុំ កាលត្ឃើញ អសុត្ភសុ បណាឋ អសុភទុំងឡាយ េសសុ ១០យ៉ាង អសុភុំ 
ៃូវអសុភ អញ្ដថរ ុំ មយួ េសសុ ។ល។ បសសៃថុំ គឺថា បដិកូ្លមៃសិកាត្រ យុថថុៗំ  លបក្បត្ ើយ 
បដិកូ្លមៃសិកាត្រ ៃូវមៃសិការក្បុងវថទុបដិកូ្លទុំងឡាយបដិកូ្លមៃសិកាត្រ យុថថុំ គឺថា 
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ត្ក្ត្សអសុភត្តា បសសៃថុៗំ  កាលត្ឃើញ ត្ក្ត្ស ៃូវសក្ទ់ុំងឡាយ អសុភត្តា ក្បុងអសុភ បសសៃថុំ 
កាលត្ឃើញ ត្ោត្ម ៃូវត្ោមទុំងឡាយ ៃត្ខ ៃូវលក្ចក្ទុំងឡាយ េត្ៃថ ៃូវត្ធយញទុំងឡាយ ថចុំ 
ៃូវម្សផក្ វណតុំ  ៃូវសមផុរ សណាឌ ៃុំ ៃូវលេងល់ទយ អសុភត្តា ក្បុងអសុភ។ (អត្តាទ  រអីថទ) 
ឆសុឥង្រៃធិត្យសុ (ឥថិ) ថាក្បុងឥង្រៃធីយទ៍ុំងឡាយ ៦ដូត្ចបះ (បេសស នៃបេ) ឥង្រៃធតិ្យសុ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ។ ៃិមថិថោគ ហាេិវរិ ថិុំ (ច) អបក្លបាសត្ៅច្ឆក្ក្មយមាៃការកាៃយ់ក្ៃូវៃិមថិថជាត្ដើមផង 
បិ ថិទឝ រ ុំ (ច) អបក្មាៃទឝ រនៃឥង្រៃធីយបិ៍េត្ ើយផង អមថថញ្ដុ តាបដិបត្ក្ខៃ ត្ភាជៃមា ិ មថថញ្ដុ ុំ ច 
អបក្ដឹងលបមាណក្បុងត្ភាជៃ ត្ដ្ឋយបដិបក្ខចុំត្ោះការមៃិដឹងលបមាណ សុសុំវុថុំ ឥថិ ត្ យ្ ះថា 
សុសុំវថុុំ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ក្មយសស ។ល។ សមនាប គថុំ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) សេនុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;សមនាប គថុំ អបក្លបក្បលពម ក្មយសស ច ឯវ ផលសស ច (ឯវ) 
សេធ ៃលក្ខណាយត្ោកិ្យសសទន យ ច ឯវ ត្ដ្ឋយត្ោកិ្យសសទន  មាៃលក្ខណៈត្ជឿៃូវក្មយផង 
ៃូវផល(នៃក្មយ)ផង ថីសុ វថទូសុ អត្វចចបផសាេសង្គខ តាយ ត្ោកុ្ថថរសសទន យ ច (ឯវ) 
ត្ដ្ឋយត្ោកុ្ថថរសសទន  ត្ោលគឺការពិច្ឆរណា ក្បុងវថទុទុំងឡាយ ៣លបការផង។ (អត្តាទ  រអីថទ) 
បគគ ថិវរីយិុំ បរបុិណត វរីយិុំ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) អារេនវរីយិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បគគ ថិវរីយិុំ 
មាៃការពាយាមផគងត្ ើយ បគគ ថិវរីយិុំ គឺថា បរបុិណត វរីយិុៗំ  មាៃពាយាមត្ពញត្លញត្ ើយ។ 
(អត្តាទ  រអីថទ) ថុំ ឯវរូបុំ បុគគលុំ (ឥថិ) ថាៃូវបុគគលមាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្នាះ ដូត្ចបះ (បេសស 
នៃបេ) ថុំ ត្វ ឥថិ ថាដូត្ចបះ។ អត្តាទ  រអីធិបាយ យថា ។ល។ សត្កាក ថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;េុពឝលវាត្តា 
រខីរល់ថិច ប រត្នាថ  កាលបក្ ់ សណិក្ុំ ថិចៗ ៃ សត្កាក ថិ មៃិអាច ឯក្ឃៃុំ ត្សលុំ ច្ឆត្លថុុំ 
ត្ដើមផញុីុំងេយតាៃ១់ដុុំឲរក្ត្លមើក្ យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;េុពឝលក្កតិ្លសមាត្ោ រកិី្ត្លសមារ 
មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ អពមៃថត្រ ឧបផជជមាត្នា អបិ សូមផកីាលត្ក្ើថត្ឡើង ក្បុងចត្នាវ ះ(នៃចិថថ 
របស់បុគគលត្នាះ) ៃបផស ថិ មៃិអាចលគបសងកថ ់ ៃបផស ថិ គឺថា ត្ខាត្ភថុុំ ។ល។ ៃ 
សត្កាក ថិៗ មៃិអាច ត្ខាត្ភថុុំ ក្ត្មផថុុំ ច្ឆត្លថុុំ ត្ដើមផ(ីញុុំងបុគគលត្នាះ) ឲរញបញ័់រ ឲរក្ត្លមើក្ 
ឲររញ្ជួ យបាៃថថា មាៃឧត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ 
          អបិ ចុំម្ណក្ឯ បុោណេុថិយកិា រលីបពៃនពីមុៃទុំងឡាយ ថសស (មហាកាឡសស 
របស់លពះត្េរៈនាមមហាកាឡ)អងគត្នាះ តា ត្ខា ត្នាះឯង បរវិាត្រតាឝ  ពេ័នត្ ើយ ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ 
វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ថឝុំ ។ល។ ភវសិសសិ ឥថិ អាេីៃិ (ៃូវោក្រទុំងឡាយ) មាៃោក្រដូត្ចបះជាត្ដើម 
កាសាយាៃិ ៃី រថុិកាមា អត្ សុុំ បាៃជាង្រសថីមាៃការលបាថាប ត្ដើមផតី្ដ្ឋះត្ចញ 
ៃូវសមភថក់ាសាយៈទុំងឡាយ (របស់លពះត្េរៈ)ត្ ើយ;ថឝុំ រតី្ោក្បង អាបុចឆតិាឝ  ោត្ ើយ ក្ុំ 
ៃូវអបក្ណា បពឝជិត្តា បសួត្ ើយ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ថឝុំ រតី្ោក្បង) គិ  ី ភវសិសសិ 
ៃឹងជាលគ សទ(ឬ) (គិ )ី ៃ ភវសិសសិ (ឬថា)ៃឹងមៃិជាលគ សទ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ សលវត្ក្ខតាឝ  
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ក្ុំណថប់ាៃត្ ើយ អាការ ុំ ៃូវអាការៈតាសុំ (ឥថទីៃុំ របស់ង្រសថីទុំងឡាយ)ត្នាះ វុដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ 
ៃិសិនាប សនា ច្ឆក្អាសៃៈម្ដលខវួៃគងត់្ ើយ ឧបផថិតាឝ  ត្ហាះត្ឡើងត្ ើយ ឥេនយិា ត្ដ្ឋយឫេនិ 
ភៃិធតិាឝ  េមវុះត្ ើយ កូ្ដ្ឋោរក្ណតិ ក្ុំ ៃូវត្ហាជាងនៃផធះក្ុំពូល គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ អាកាត្សៃ 
តាមអាកាស សថទរ ិ នាកាលលពះសាសាឋ  ោថាបរតិ្យាសាត្បត្ៃថ ឯវ 
កាលលេងញុ់ុំងោថាឲរចបស់ពឝលគប ់អភថិទវត្នាថ  កាលត្ោលសរត្សើរ សររី ុំ ៃូវសររីៈ សុវណត វណតុំ  
មាៃសមផុរដូចជាសមផុរនៃមាស ឱថរតិាឝ  ចុះត្ ើយ វៃធិ ថាឝ យបងគុំត្ ើយ បាត្េ ត្េៀបលពះបាេ 
ថថាគថសស នៃលពះថថាគថ។ ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ 
សមផតាថ  ម្ដលលបជុុំោប ត្ ើយ បថិដឌ សុឹ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ត្សាតាបថថផិោេីសុ ក្បុងគុណជាថ
ទុំងឡាយ មាៃត្សាតាបថថិផលជាត្ដើម។ ចុលវកាឡមហាកាឡវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃអៃធិថចុលវកាឡ 
ៃិងភកិ្ខុនាមមហាកាឡ ឆដឌមុំ ជាត្រឿងេី៦ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
 

ត្បើសាវ បត់្លោះត្រៀៃសាវ បត់្នាះមាៃៃយ័ 
ត្បើសាវ បត់្លោះលសីសាវ បម់ៃិនេវថាវ  
ត្បើសាវ បត់្លោះត្រៀៃសាវ បម់ាៃខវឹមសារ 
សាវ បត់្លោះត្សបហាសាវ បត់្នាះោយ ៃៃយ័។ 

(ត្ដ្ឋយៈត្សឿៃ សិរសីមផថថិ) 
(ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាចិថថខញុ ុំ ភាគេី២) 
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៧.ររឿងភិក្ខុរេវេរត 
 
            ត្េវេថថសសកាសាវោភវថទុ រតី្រឿងនៃការបាៃៃូវសមភថក់ាសាវៈ របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ 
(មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល)ដូចថត្ៅ៖ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ 
ក្បុងវថថត្ជថពៃ អារពម លេងល់បារពន គនាន រកាសាវោភុំ ៃូវការបាៃៃូវសមភថក់ាសាវៈអុំពីម្ដៃគនាន រៈ 
ត្េវេថថសស របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ 
ត្ៃះ អៃិក្កសាត្វា ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម ោជគត្  ក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ។ 
               ិ មាៃត្សចក្ឋីថុំណាលថា សមត្យ ក្បុងសមយ័ ឯក្សយឹ ១ អគគសាវកា 
រអីគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២អងគ អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ បរវិាត្រ ៃូវភកិ្ខុជាបរវិារទុំងឡាយ 
បញ្ចសត្ថ បញ្ចសត្ថ មាៃរយ៥០០ៗ អថថត្នា របស់ខវួៃ អាបុចឆតិាឝ  េូលោត្ ើយ វៃធតិាឝ  
ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញត្ៅត្ ើយ ត្ជថវៃត្តា 
អុំពីវថថត្ជថពៃអគមុំសុ បាៃត្ៅត្ ើយ ោជគ ុំ កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ។ (ឧបាសកា 
រឧីបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ) ត្េឝបិ ២នាក្ខ់វះ ថត្យាបិ ៣នាក្ខ់វះ ព ូបិ ត្លចើៃនាក្ខ់វះ 
ោជគ វាសិត្នា មាៃកិ្រយិាត្ៅក្បុងលកុ្ងោជលគឹះជាលបលក្ថី ឯក្ត្តា  ុតាឝ  
ជាអបក្ត្ៅក្បុងេីជាមយួោប  អេុំសុ បាៃលបត្គៃត្ ើយ អាគៃថុក្ទៃុំ ៃូវអាគៃថុក្ទៃ។ អេ 
លោត្នាះ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ សារបុីត្តាថ  រលីពះសារបុីលថ អាយសាយ  ដម៏ាៃអាយុ ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ 
អៃុត្មាេៃុំ ៃូវការអៃុត្មាេនា ត្េត្សសិ សម្មឋងត្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ឧបាសកា។ល។ 
លភថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឧបាសកា មាប លឧបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ ឯត្កា (បុគគត្ោ 
របុីគគល)មាប ក្ ់ ត្េថិ ឲរ ទៃុំ ៃូវទៃ សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង;ៃ សមាេត្បថិ មៃិបបលួ បរ ុំ (ជៃុំ 
ៃូវជៃ)ដនេ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ លភថិ ម្ថងបាៃ ត្ភាគសមផេុំ ៃូវត្ភាគសមផេ័ 
ត្នា(លភថិ) ម្ថងមៃិបាៃ បរវិារសមផេុំ ៃូវបរវិារសមផេ័ ៃិពឝថថៃិពឝថថដ្ឋឌ ត្ៃ 
ក្បុងេីម្ដលខវួៃត្ក្ើថត្ ើយៗ;ឯត្កា (បុគគត្ោ របុីគគល)មាប ក្ ់ សមាេត្បថិ បបលួ បរ ុំ (ជៃុំ 
ៃូវជៃ)ដនេ ៃ ត្េថិ មៃិឲរ (ទៃុំ ៃូវទៃ) សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯងគ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ 
លភថិ ម្ថងបាៃ បរវិារសមផេុំ ៃូវបរវិារសមផេ័ ត្នា (លភថិ) មៃិបាៃ ត្ភាគសមផេុំ 
ៃូវត្ភាគសមផេ័ ៃិពឝថថៃិពឝថថដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីម្ដលខវួៃត្ក្ើថៗ;ឯត្កា (បុគគត្ោ របុីគគល)មាប ក្ ់សយុំ(ទៃុំ) 
ៃ ត្េថិ អបិ មៃិឲរ(ៃូវទៃ) ត្ដ្ឋយខវួៃឯងផង បរ ុំ (ជៃុំ) ៃ សមាេត្បថិ អបិ 
មៃិបបលួ(ៃូវជៃ)ដនេផង;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ ៃ លភថិ មៃិបាៃ ក្ញ្ជ ិក្មថថុំ បិ 
សូមផៃូីវលថឹមម្ថបាយចុងអងករ កុ្ចឆបូិរ ុំ ញុុំងលក្ពះឲរត្ពញ  ៃិបផចចត្យា អនាត្ថា ត្ហាថិ 
ជាអបក្មៃិមាៃបចចយ័សលមាបត់្លបើលបាស់ ជាអបក្មៃិមាៃេីពឹង ៃិពឝថថៃិពឝថថដ្ឋឌ ត្ៃ 
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ក្បុងេីម្ដលខវួៃត្ក្ើថត្ ើយៗ;ឯត្កា (បុគគត្ោ របុីគគល)មាប ក្ ់ សយុំ (ទៃុំ) ត្េថិ អបិ ឲរ(ៃូវទៃ) 
ត្ដ្ឋយខវួៃឯងផង បរ ុំ (ជៃុំ) សមាេត្បថិ អបិ បបលួ(ៃូវជៃ)ដនេផង;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ 
លភថិ រម្មងបាៃ ត្ភាគសមផេុំ ច ឯវ ៃូវត្ភាគសមផេ័ផង បរវិារសមផេុំ ច(ឯវ) ៃូវបរវិារសមផេ័ផង 
អថថភាវសត្ថ បិ ក្បុងរយនៃអថថភាពផង អថថភាវស ត្សស បិ ក្បុងោៃន់ៃអថថភាពផង 
អថថភាវសថស ត្សស បិ ៃូវម្សៃនៃអថថភាពផង ៃិពឝថថៃិពឝថថដ្ឋឌ ត្ៃ 
ក្បុងេីម្ដលខវួៃត្ក្ើថត្ ើយ។បណឍិ ថបុរតិ្សា របុីរសជាបណឍិ ថ ឯត្កា មាប ក្ ់ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ 
(ធមយុំ ៃូវធម)៌ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ អចឆរយិា ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិមត្ៃថសិ ៃិមៃថត្ ើយ 
ត្េរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈ ភត្ៃថ ។ល។ គណា េ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ធមយត្េសនា រធីមត៌្េសនា អចឆរយិា វថ ត្ភា 
ជាគុណជាថិអសាច រណាស់ ប! អពមូតា វថ ត្ភា ជាគុណជាថិមៃិធាវ បម់ាៃត្សាះត្ឡើយ;សុខការណុំ  
រតី្ ថុនៃត្សចក្ឋីសុខ (ត្េត្រៃ គឺលពះត្េរះ) ក្េិថុំ សម្មឋងលបាបត់្ ើយ;មយា ឥមាសុំេឝៃិបុំ សមផថថៃីុំ 
ៃិបាព េៃក្ក្មយុំ កាថុុំ រកិី្រយិាគឺអញត្ធឝើ ៃូវក្មយជាេីសត្លមចៃូវសមផថថិទុំងឡាយ ២លបការត្ៃះ វដឋថិ 
ត្េើបគរួ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ត្សឝ ក្បុងនេងម្សាក្ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) គណា េ 
សូមេេលួ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ  មយាុំ របស់ខញុ ុំក្រុណា។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អា  ត្ោលត្ ើយ កិ្ថថត្ក្  ិ
។ល។ ឧបាសក្ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឧបាសក្ មាប លឧបាសក្ អត្តាទ  រតី្សចក្ឋីលថូវការ ភកិ្ខូ  ិ
ត្ដ្ឋយភកិ្ខុទុំងឡាយ កិ្ថថត្ក្  ិ ប៉ុនាយ ៃ ត្ថ របស់អបក្? (បណឍិ ថបុរតិ្សា របីណឍិ ថបុរស) (បុចឆ ិ
សួរត្ ើយ) កិ្ថថកា ។ល។ បរវិាោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ បៃ ចុះ បរវិាោ 
រភីកិ្ខុជាបរវិារទុំងឡាយ ត្វា របស់ត្ោក្មាច ស់ កិ្ថថកា ប៉ុនាយ ៃអងគ)? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) ស សសុំ ឧបាសក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសក្ ១ោៃអ់ងគដូត្ចបះ។(បណឍិ ថបុរតិ្សា 
របីណឍិ ថបុរស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) សត្ពឝ  ិ ។ល។ ភត្ៃថឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) គណា េ សូមេេលួ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ  មម របស់ខញុ ុំ 
សត្ពឝ ិ (ភកិ្ខូ ិ) សេនឺ ឯវ ជាមយួ(ៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ)ម្មៃពិថ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ អធិវាត្សសិ 
េេលួលពមត្ ើយ។ ឧបាសត្កា រឧីបាសក្ ចរត្នាថ  កាលលតាចត់្ៅ ៃគរវេិីយុំ ត្លើផវូវក្បុងលពះៃគរ 
េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ មៃុត្សស ៃូវមៃុសសទុំងឡាយ សមាេត្បសិ ៃិយាយបបលួត្ ើយ អមយតាតា 
។ល។ កិ្ថថកាៃុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អមយតាតា មាប លត្ោក្លសីៃិងត្ោក្លបុសទុំងឡាយ ភកិ្ខុស សសុំ 
រភីកិ្ខុ១ោៃ ់ មយា គឺខញុ ុំ ៃិមៃថថិុំ ៃិមៃថត្ ើយ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ សក្ខសិសេ ៃឹងអាច ទថុុំ 
ត្ដើមផលីបត្គៃ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ  ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ កិ្ថថកាៃុំ ប៉ុនាយ ៃអងគ? ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ 
(សក្ខសិសេ ៃឹងអាច ទថុុំ ត្ដើមផលីបត្គៃ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ  ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ) កិ្ថថកាៃុំ 
ប៉ុនាយ ៃអងគ? មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ មយុំ ។ល។ សថសស ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ អថថត្នា អថថត្នាបត្ហាៃក្ៃិយាត្មៃ តាមេុំៃងនៃខវួៃៗលយមលគបល់ោៃ;់មយុំ 
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រតី្យើងទុំងឡាយ េសាម ៃឹងលបត្គៃ (ៃូវភកិាខ ) េសៃបុំ (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)១០អងគ;មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ (េសាម ៃឹងលបត្គៃ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ ) វសីថិយា (ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)២០រូប;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ (េសាម ៃឹងលបត្គៃ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ ) ថឹសាយ 
(ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)៣០រូប;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ (េសាម ៃឹងលបត្គៃ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ ) 
ចតាថ ឡសីាយ (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)៤០រូប;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ (េសាម ៃឹងលបត្គៃ 
ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ ) បញ្ញដ សាយ (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)៥០រូប;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ (េសាម 
ៃឹងលបត្គៃ ភកិ្ខុំ ៃូវភកិាខ ) សថសស (ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)១០០រូប។ ឧបាសត្កា រឧីបាសក្ 
(វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ។ល។ សមា រេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ សមា ោត្បសិ 
ញុុំងមៃុសសទុំងឡាយឲរនាុំមក្លពមត្ ើយ (ៃូវវថទុទុំងឡាយ) ឋាត្ៃ ក្បុងេី ឯក្សយឹ 
ម្ថមយួ;ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ឯក្សយឹ ឋាត្ៃ សមាគមុំ ក្តាឝ  ឯក្ត្តា វ 
បចិសាម ៃឹងត្ធឝើៃូវការលបជុុំក្បុងេីមយួ ត្ ើយចមាៃិក្បុងេីជាមយួោប ម្ថមឋង;សត្ពឝ (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) ទុំងអស់ោប  សមា រេ សូមលបមូល ត្ថលថិលថណឍុ លសបផផិ្កណិតាេីៃិ 
(ៃូវវថទុទុំងឡាយ) មាៃត្លបងៃិងលង ៃិងអងករៃិងេឹក្ត្ដ្ឋះលសស់ ៃិងសករអុំត្ៅជាត្ដើម។  
អេ លោត្នាះ កុ្ដុមភតិ្កា រកុី្ដុមភកី្ ៍ ឯត្កា មាប ក្ ់ េតាឝ  ជូៃត្ ើយ គនាន រកាសាវវថទុំ 
ៃូវសមភថក់ាសាវៈក្បុងម្ដៃគនាន រៈ សថស សសគឃៃិក្ុំ លបក្បត្ដ្ឋយថនមវ១ម្សៃ អសស ដល់ោថ ់
អា  ត្ោលត្ ើយ សត្ច ។ល។ េត្េយាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សត្ច លបសិៃត្បើ ត្ថ ទៃវថថុំ 
រទីៃវថថរបស់ត្ោក្ ៃបផត្ហាថិ មៃិលគបល់ោៃ;់ (ថឝុំ រតី្ោក្) ឥេុំ (វថទុំ) វសិសត្ជជតាឝ  យេូៃុំ 
ថុំ(ទៃវថថុំ) បូត្រយាសិ គបផលីះបង(់ៃូវសមភថ)់ត្ៃះ ត្ ើយបុំត្ពញ(ៃូវទៃវថថ) 
ម្ដលខឝះខាថត្នាះ;សត្ច លបសិៃត្បើ (ទៃវថថុំ រទីៃវថថ) បត្ហាថិ លគបល់ោៃ;់ (ថឝុំ រតី្ោក្) ឥចឆសិ 
លបាថាប  (ទថុុំ ត្ដើមផលីបត្គៃ) យសស (ភកិ្ខុត្នា ដល់ភកិ្ខុ)ណា;េត្េយាសិ គបផលីបត្គៃ ភកិ្ខុត្នា 
ដល់ភកិ្ខុ ថសស ត្នាះ។ ថទ ក្បុងលោត្នាះ ទៃវថថុំ រទីៃវថថ សពឝុំ ទុំងអស់ ថសស របស់ោថ ់
បត្ហាថិ លគបល់ោៃ;់កិ្ញ្ច ិ (ទៃវថថុំ រទីៃវថថ) ណាមយួ ឧៃុំ នាម ត្ យ្ ះថាខឝះខាថ ៃ អត្ហាសិ 
មៃិបាៃមាៃត្ ើយ។ ត្សា (បណឍិ ថបុរតិ្សា របីណឍិ ថបុរស)ត្នាះ បុចឆិ សួរត្ ើយ មៃុត្សស 
ៃូវមៃុសសទុំងឡាយ ឥេុំ។ល។ ត្េម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អៃគឃកាសាវ ុំ 
រសីមភថក់ាសាវៈកាថន់េវមៃិបាៃ ឥេុំ ត្ៃះ កុ្ដុមភតិ្ក្ៃ គឺកុ្ដុមភកី្ ៍ឯត្ក្ៃ មាប ក្ ់វតាឝ  ៃិយាយត្ ើយ ឯវ ុំ 
នាម ត្ យ្ ះថាយ៉ាងត្ៃះ េិៃបុំ ឲរត្ ើយ;ទៃវថថុំ រទីៃវថថ ឥេុំ ត្ៃះ អថិត្រក្ុំ ជាថុំ 
ជាគុណជាថនលក្ម្លងត្ក្ើថត្ ើយ; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្េម លបត្គៃ ឥេុំ (កាសាវ ុំ 
ៃូវសមភថក់ាសាវៈ)ត្ៃះ ក្សស (ភកិ្ខុត្នា ដល់ភកិ្ខុ)ណា? ឯក្ត្ចច (មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ)ពកួ្ខវះ អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ សារបុីថថត្ថទរសស ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (មយុំ 
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រតី្យើងទុំងឡាយ ត្េម លបត្គៃ ឥេុំ កាសាវ ុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈត្ៃះ) សារបុីថថត្ថទរសស 
ដល់លពះត្េរៈត្ យ្ ះសារបុីលថ។ ឯក្ត្ចច (មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ)ពួក្ខវះ អា ុំសុ 
ត្ោលត្ ើយ ត្េត្ោ ។ល។ ត្េម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ត្េវេត្តាថ  ត្ យ្ ះត្េវេថថ 
គមៃសីត្ោ មាៃកិ្រយិាៃិមៃថត្ៅជាលបលក្ថី អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ សសសបរបិាក្សមត្យ 
ក្បុងកាលជាេីេុុំនៃលសូវ សហាត្យា ជាសមាវ ញ់ មងគោមងគត្លសុ ក្បុងកាលជាមងគល 
ៃិងកាលមៃិម្មៃជាមងគលទុំងឡាយ អមាា ក្ុំ នៃត្យើងទុំងឡាយ បថិដឌតិ្តា ត្ោក្តាុំងត្ៅត្ ើយ 
ៃិចចុំ អស់កាលជាៃិចច ឧេក្មណិត្កា វយិ ដូចជាម្ក្វមណីក្បុងេឹក្; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្េម 
លបត្គៃ ថុំ (កាសាវ ុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈ)ត្នាះ ថសស (ត្េរសស ដល់លពះត្េរៈ)អងគត្នាះ។ ក្ថាយ បិ 
សូមផនីាកាលសមឋ ីសមភ ុលិកាយ ដត៏្លចើៃ (សថិ កាលមាៃ) វតាថ ត្ោ រជីៃអបក្ត្ោលទុំងឡាយ 
ត្េវេថថសស ទថពឝុំ ឥថិ ថា(គឺត្យើងទុំងឡាយ) គបផលីបត្គៃ ដល់លពះត្េរៈត្ យ្ ះត្េវេថថដូត្ចបះ 
ព ុថោ អត្ សុុំ បាៃជាអបក្ត្លចើៃជាងត្ ើយ។ អេ លោត្នាះ មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ អេុំសុ 
បាៃលបត្គៃត្ ើយ ៃុំ (កាសាវ ុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈ)ត្នាះ ត្េវេថថសស ដល់លពះត្េរៈត្ យ្ ះត្េវេថថ។ 
ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្នាះ ឆិៃធតិាឝ  កាថត់្ ើយ ថុំ (កាសាវ ុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈ)ត្នាះ 
សិពឝតិាឝ  ត្ដរត្ ើយ រជិតាឝ  លជលក្ត់្ ើយ ៃិវាត្សតាឝ  ត្សវៀក្ត្ ើយ បារុបិតាឝ  ឃវុ ុំត្ ើយ វចិរថិ 
លតាចត់្ៅ។ មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (ត្េវេថថុំ 
ៃូវភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្នាះ វេឹសុ ត្ោលត្ ើយ ៃយេិុំ វចិរថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឥេុំ (កាសាវ ុំ 
រសីមភថក់ាសាវៈ)ត្ៃះ ៃ អៃុចឆវកិ្ុំ (ត្ហាថិ) ជាវថទុមៃិសមគរួ ត្េវេថថសស 
ដល់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថត្សាះ អៃុចឆវកិ្ុំ (ត្ហាថិ) រម្មងសមគរួ សារបុីថថត្ថទរសស 
ដល់លពះត្េរៈត្ យ្ ះសារបុីលថ;ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ ៃិវាត្សតាឝ  ត្សវៀក្ត្ ើយ បារុបិតាឝ  
ឃវុ ុំត្ ើយ អៃៃុចឆវកិ្ុំ (វថទុំ ៃូវសមភថ)់ម្ដលមៃិសមគរួ អថថត្នា ដល់ខវួៃ វចិរថិ ម្ថងលតាចត់្ៅ។ 
អេ លោត្នាះ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ ឯត្កា ១អងគ េិសាវាសិត្កា អបក្ត្ៅក្បុងេិស គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ោជគហា 
អុំពីលកុ្ងោជលគឹះ សាវថទ ឹ កាៃល់កុ្ងសាវថទី វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  
ក្ថបផដិសណាឌ ត្ោ មាៃបដិសណាឌ រៈត្ធឝើត្ ើយ សតាទ ោ េឝៃិបុំ អគគសាវកាៃុំ ផ្កសុវហិារ ុំ បុចឆិត្តា 
គឺលពះសាសាឋ លេងល់តាស់សួរត្ ើយ ៃូវការត្ៅជាសុខ របស់អគគសាវក័្២រូបអាត្ោត្ចសិ េូលត្ ើយ 
បវថថឹ ៃូវត្រឿងោ៉វ សពឝុំ ទុំងអស់ ថុំ ត្នាះ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង អាេិត្តា អុំពីខាងត្ដើម ភគវត្តា 
ដល់លពះមាៃលពះភាគ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ៃ ត្ខា ។ល។ធាត្រសិត្យវ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ អា រ ិ លេងន់ាុំមក្ត្ ើយ អថីថុំ ៃូវអថីថៃិទៃ អថីត្ថ ។ល។វសិសត្ជជសិ (ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ);ភកិ្ខុ មាប លភកិ្ខុ ៃ ត្ខា ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  
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រតី្េវេថថ)អងគត្នាះ ធាត្រថិ លេលេង ់វថទុំ ៃូវសមភថ ់អៃៃុចឆវកិ្ុំ ម្ដលមៃិសមគរួ អថថត្នា ដល់ខវួៃ បុត្ពឝ 
អបិ សូមផកី្បុងកាលមុៃ ធាត្រសិ ឯវ លេលេងត់្ ើយម្ដរ។ 
             អថីត្ថ ក្បុងកាលក្ៃវងត្ៅត្ ើយ លព យេត្ថថ នាកាលលពះបាេលព យេថថ កាត្រត្ៃថ 
កាលត្សាយ រជជុំ ៃូវោជរសមផថថិ ោោណសិយុំ ក្បុងលកុ្ងោោណសី  ថទមិារត្កា 
របុីរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ ី ឯត្កា មាប ក្ ់ោោណសីវាសិត្កា ជាអបក្ត្ៅលកុ្ងោោណសី  ថទី មាត្រតាឝ  
េត្ៃថ ច ៃត្ខ ច អនាថ ៃិ ច ឃៃមុំសុំ ច អា រតិាឝ  វកិ្កណីត្នាថ  កាលសមាវ បៃូ់វដុំរទីុំងឡាយ 
ត្ ើយនាុំមក្ៃូវភវុក្ទុំងឡាយផង ៃូវលក្ចក្ទុំងឡាយផង ៃូវត្ោះត្វៀៃទុំងឡាយផង 
ៃូវសាចដ់ុំផង ត្ ើយលក្ ់ ក្ត្បផសិ ចិញ្ច ឹមត្ ើយ ជីវថិុំ ៃូវជីវថិ។ អេ លោត្នាះ  ថទ ី
រដីុំរទីុំងឡាយ អត្ៃក្ស សា មាៃោៃជ់ាអត្ៃក្ អរត្ញ្ដ  ក្បុងនលព ឯក្សយឹ ១ 
ត្ោចរ ុំគត្ តាឝ គចឆនាថ  កាលកាៃយ់ក្ៃូវត្ោចរ ត្ ើយត្ៅ បត្ចចក្ពុត្េន េិសាឝ  ថត្តា បដ្ឋឌ យ 
គចឆមានា កាលត្ឃើញៃូវលពះបត្ចចក្ពុេនទុំងឡាយ ត្ ើយត្ៅច្ឆបត់្ផឋើមអុំពីេីត្នាះ ៃិបថិតាឝ  
លុថចុះត្ ើយ ជណតុ ត្ក្  ិត្ដ្ឋយជងគងទ់ុំងឡាយ គមនាគមៃកាត្ល ក្បុងកាលជាត្ៅៃិងជាេីមក្ 
វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ បក្កមៃថិ ត្ចៀសត្ចញត្ៅ។ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេង១  ថទមិារត្កា 
រជីៃអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ ីេិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ កិ្រយិុំ ៃូវកិ្រយិា ថុំ ត្នាះ ចិត្ៃថត្នាថ  កាលគិថ អ ុំ ។ល។ 
វៃធៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ សលវត្ក្ខតាឝ  ក្ុំណថប់ាៃត្ ើយ កាសាវវថទុំ ឥថិ ៃូវសមភថក់ាសាវៈដូត្ចបះ ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ មយាបិ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បត្ចចក្ពុេនសស កាលលពះបត្ចចក្ពុេន ឯក្សស ១អងគ 
ជាថសរ ុំឱរយុាៃហាយៃថសស កាលចុះកាៃជ់ាថលសះ ត្ ើយលសងេឹក្ កាសាត្វសុ 
នាកាលសមភថក់ាសាវៈទុំងឡាយ ឋបិត្ថសុ (គឺលពះបត្ចចក្ពុេនអងគត្នាះ)េុក្ត្ ើយ ថីត្រ ត្លើលច្ឆុំង 
ត្េត្ៃតាឝ  លួចត្ ើយ ចីវរ ុំ ៃូវចីវរ គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ សថថឹ ៃូវលុំម្ពង ត្ថសុំ 
 ថទៃីុំគមនាគមៃមត្គគ ក្បុងផវូវជាេីត្ៅៃិងជាេីមក្ នៃដុំរទីុំងឡាយត្នាះ បារុបិតាឝ  រុ ុំត្ ើយ 
សសីសុំ (ៃូវអវយវៈ)លពមទុំងក្ាល ៃិសីេថិ អងគុយ;អ ុំ រអីញ មាត្រម ិ សមាវ ប ់ ឥត្ម ( ថទ ី
ៃូវដុំរទីុំងឡាយ)ត្ៃះ កិ្ត្ចឆៃ ត្ដ្ឋយការលុំបាក្;ច ក្ឯ៏ ឥត្ម ( ថទី រដីុំរទីុំងឡាយ)ត្ៃះ វៃធៃថ ិ
ម្ថងថាឝ យបងគុំ បត្ចចក្ពុត្េន ៃូវលពះបត្ចចក្ពុេនទុំងឡាយ គមនាគមៃកាត្ល 
ក្បុងកាលជាេីត្ៅៃិងកាលជាេីមក្;(ឥត្ម  ថទី រដីុំរទីុំងឡាយត្ៃះ) េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ កឹ្ ៃុ ត្ខា 
ៃូវអឝី ប! វៃធៃថិ ត្េើបថាឝ យបងគុំ។អបិ ឯ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ មយា កាសាវវថទុំ លេនុ ុំ 
រកិី្រយិាគឺអញ បាៃៃូវសមភថក់ាសាវៈ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ថទ ក្បុងលោត្នាះ  ថទ ីរដីុំរទីុំងឡាយ េិសាឝ  
ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ ៃូវោថ ់វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ថុំ ៃូវោថ ់សញ្ញដ យ ត្ដ្ឋយកាសមាគ ល់ បត្ចចក្ពុត្ទន  
ឥថិ ថារលីពះបត្ចចក្ពុេន ដូត្ចបះ បក្កមៃថិ ត្ចៀសត្ចញត្ៅ។ ត្សា ( ថទមិារត្កា 
រជីៃអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ ប រតិាឝ  លបហារត្ ើយ ( ថទឹ ៃូវដុំរ)ី គចឆៃថុំ កាលត្ៅ សពឝបចឆត្តា 
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ខាងត្លកាយបងាស់ ត្ថសុំ ( ថទៃីុំ នៃដុំរទីុំងឡាយ)ត្នាះ សថថយិា ត្ដ្ឋយលុំម្ពង គត្ តាឝ  
កាៃយ់ក្ត្ ើយ េនាថ េីៃិ (ៃូវអវយវៈទុំងឡាយ)មាៃភវុក្ជាត្ដើម ៃិក្ខៃិតាឝ  ក្បត់្ ើយ ត្សសុំ (មុំសុំ 
ៃូវសាច)់ម្ដលសល់ ភូមយិុំ ក្បុងម្ផៃដី គចឆថិ ត្ៅ។ អបរភាត្គ 
ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ ត្ោធិសត្តាថ  រលីពះត្ោធិសថឝ គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ បដិសៃន ឹ
ៃូវបដិសៃនិ  ថទិត្យាៃិយុំ ក្បុងត្ោះនៃដុំរ ី  ថទិត្ជដឌត្កា យូេបថិ អត្ហាសិ 
បាៃជាសថឝជាចមផងនៃដុំរ ី ជាមាច ស់នៃ ឝូងត្ ើយ។ ថទ បិ សូមផកី្បុងកាលត្នាះ ត្សា 
( ថទមិារត្កា របុីរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ ក្ត្ោថិ ម្ថងត្ធឝើ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះដម្ដល។ 
មហាបុរតិ្សា រមីហាបុរស ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ បរហិាៃឹ ៃូវការសាបសូៃរ បរសិាយ នៃដុំរជីាបរស័ិេ 
អថថត្នា របស់ខវួៃ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ កុ្  ឹ។ល។ ជាតា ឥថិ ថាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ៃ 
ជានាម សាម ិ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ (រតី្យើងទុំងឡាយ) មៃិដឹងត្ឡើយដូត្ចបះ វុត្ថថ 
(គឺដុំរទីុំងឡាយ)ត្ឆវើយត្ ើយ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ កុ្ ញិ្ច ិ ។ល។ ភវថិពឝុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បរសិងកតិាឝ  
សងសយ័ត្ ើយ ឯក្សយឹ ។ល។ ភវថិពឝុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថុំ (ការណុំ ) បរគិគណាិ ថុុំ សត្ពឝ  ថទ ី បុរត្តា 
ត្បត្សតាឝ  សយុំ បចឆត្តា វលិមភមាត្នា កាលបញ្ជូ ៃៃូវដុំរទីុំងឡាយទុំងអស់ ត្ៅមុៃ 
ត្ដើមផឃី្លវ ុំត្មើល (ៃូវត្ ថុ)ត្នាះ ត្ ើយគយគៃត់្មើលខាងត្លកាយ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង អាគចឆថិ មក្; ថទ ី
រដីុំរទីុំងឡាយ ឥត្ម ត្ៃះ គតា ត្ៅត្ ើយ កុ្ ឹ ក្បុងេីណា? មនាធ  ជាតា 
ជាដុំរមីាៃក្មាវ ុំងត្ខាយត្ ើយ; ( ថទី រដីុំរទីុំងឡាយ) គចឆនាថ  កាលត្ៅ កុ្ ញិ្ច ិ ក្បុងេីណាមយួ 
អនាបុច្ឆឆ  មៃិោ មុំ ៃូវអញ ៃ គមសិសៃថិ ៃឹងមៃិត្ៅត្ឡើយ;បរបិត្ៃទៃ គឺអៃថោយ ភវថិពឝុំ 
គបផមីាៃ;បរបិត្ៃទៃ គឺអៃថោយ ភវថិពឝុំ គបផមីាៃ សៃថកិា អុំពីសមាប ក្ ់(បុគគលសស នៃបុគគល) ឯក្សយឹ 
ឋាត្ៃកាសាវ ុំ បារុបិតាឝ  ៃិសិៃបសស អងគុយត្ ើយ រុ ុំត្ ើយៃូវសមភថក់ាសាវៈ ក្បុងេី១។ ត្សា 
( ថទមារត្កា របុីរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ ត្សស ថទសុី នាកាលដុំរដីត៏្សសទុំងឡាយ 
វៃធតិាឝ គត្ថសុ ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ត្ៅត្ ើយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ មហាបុរសិុំ ៃូវមហាបុរស អាគចឆៃថុំ 
កាលមក្ សុំ រតិាឝ  ក្ត្ងខើញត្ ើយ ចីវរ ុំ ៃូវចីវរ វសិសជជិ ត្ច្ឆលត្ ើយ សថថឹ ៃូវលុំម្ពង។ 
មហាបុរតិ្សា រមីហាបុរស សថឹ ឧបដឌត្បតាឝ  អាគចឆត្នាថ  កាលចូលត្ៅតាុំងេុក្ៃូវសាយ រថី ត្ ើយត្ៅ 
បដិក្កមតិាឝ  លថឡបត់្ ើយ បចឆត្តា ខាងត្លកាយ វត្ញ្ចសិ ត្គចផុថត្ ើយ សថថឹ ៃូវលុំម្ពង។ អេ 
លោត្នាះ (មហាបុរតិ្សា រមីហាបុរស) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥមនិា ។ល។ នាសិតា ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
បក្ខៃធិ សធុះត្ៅត្ ើយ គណាិ ថុុំ ត្ដើមផចី្ឆប ់ ៃុំ ( ថទមិារក្ុំ ៃូវបុរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ; ថទ ី
រដីុំរទីុំងឡាយ ឥត្ម បក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ រុក្ខុំ ៃូវត្ដើមត្ឈើ ឯក្ុំ ១ត្ដើម បុរត្តា 
ខាងមុខ ៃិលីយ ិពៃួត្ ើយ។ អេ លោត្នាះ (មហាបុរតិ្សា រមីហាបុរស) បរកិ្ខបិិតាឝ  របួរថឹត្ ើយ ៃុំ 
( ថទមិារក្ុំ ៃូវបុរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ សេន ឹ ជាមយួ រុត្ក្ខៃ ៃឹងត្ដើមត្ឈើ ត្សាណាឍ យ 
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ត្ដ្ឋយលបត្មាយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) គត្  ភូមយិុំ ត្បាត្េសាម ិឥថិ ថា(រអីញ) ៃឹងត្បាក្(ៃូវវា) 
ត្លើម្ផៃដី ក្បុការច្ឆប ់ដូត្ចបះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ កាសាវ ុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈ ត្ថៃ ៃី រតិាឝ  េសសថិុំ 
(គឺបុរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ ត្ដ្ឋះត្ចញត្ ើយ បង្គា ញត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) 
សច្ឆ ុំ។ល។ ភវសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អធិវាត្សតាឝ  អថស់ងកថត់្ ើយ បុចឆ ិ សួរត្ ើយ ថយា 
។ល។នាសិតា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សត្ច លបសិៃត្បើអ ុំ រអីញ េុពមសិាម ិ ៃឹងលបេូសថ ឥមសយឹ (បុរតិ្ស 
ក្បុងបុរស)ត្ៃះ;អត្ៃក្ស ត្សសសុត្ម ពុេនបត្ចចក្ពុេនខីណាសត្វសុ លជាជ  នាម 
ធមយតារកីារខាយ សត្អៀៃ របស់អញ ក្បុងលពះពុេនៃិងលពះបត្ចចក្ពុេន ៃិងលពះខីណាលសពទុំងឡាយ 
មាៃម្សៃដត៏្លចើៃ ភនិាប  ភវសិសថិ ៃឹងត្ ថុម្បក្ធាវ យ;ញថកា ជៃជាញថិទុំងឡាយ ឯថថកា 
មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ ត្ម របស់ត្យើង ថយា គឺឯង នាសិតា ឲរវនិាត្ ើយ(ឬ)? ( ថទមិារត្កា 
របុីរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ី (អា  ត្ោលត្ ើយ) អាម សាម ិឥថិ បពិលថត្ោក្មាច ស់ពិថម្មៃដូត្ចបះ។ 
ច បៃ ក្ឯ៏ (មហាបុរតិ្សា រមីហាបុរស) វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ក្សាយ  ។ល។ ក្ថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ៃិគគណា ត្នាថ  កាលផធញ់ផ្កធ ល់ ឧថថរ ឹ បិ សូមផឲីរនលក្ម្លង វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា 
អៃិក្កសាត្វា ។ល។ កាសាវមរ ថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អយុថថុំ ត្ថ ក្ថុំ ឥថិ 
ថា(រកី្មយ)មៃិសមគរួ គឺឯងត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ វសិសត្ជជសិ ម្លងត្ ើយ ថុំ ( ថថមិារក្ុំ 
ៃូវបុរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ;(ថឝុំ រអីបក្) អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ក្មយុំ ៃូវក្មយ ភារយិុំ ដម៏ាៃេមងៃ ់
ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? ក្មយុំ រកី្មយ ឯវរូបុំ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ភារយិុំ ដម៏ាៃេមងៃ ់
ថយា គឺអបក្ អថថត្នាអៃៃុចឆវកិ្ុំ វថីោោៃុំ អៃុចឆវកិ្ុំ វថទុំ បរេិ តិាឝ  ក្ត្ោត្ៃថៃ 
កាលត្សវៀក្ោក្ៃូ់វសមភថ ់ ម្ដលសមគរួ(ដល់បុគគលទុំងឡាយ) មាៃោគៈត្ៅលបាសត្ ើយ 
មៃិសមគរួដល់ខវួៃត្សាះ ត្ ើយត្ធឝើ ក្ថុំ ត្ធឝើត្ ើយ; 
           ត្យា (បុគគត្ោ របុីគគល)ណា អៃិក្កសាត្វា អបក្មាៃេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសមៃិទៃល់បាសត្ចញ 
អត្បត្តា ត្វៀរត្ ើយ េមសត្ចចៃ ច្ឆក្ការេូៃនាយ ៃៃិងការត្ោលោក្រពិថ បរេិត្ សសថិ 
ៃឹងត្សវៀក្ដណឋ ប ់វថទុំ ៃូវសមភថ ់កាសាវ ុំ កាសាវៈ ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ ៃ កាសាវ ុំ រ ថិ 
មៃិគរួត្សវៀក្ដណឋ ប ់ ៃូវសមភថក់ាសាវៈត្ឡើយ;ច ក្ឯ៏ ត្យា (បុគគត្ោ របុីគគល)ណា 
សុសមា តិ្តាមាៃចិថថថមកលលាត្ ើយ សីត្លសុ ក្បុងសីលទុំងឡាយ វៃថក្សាវសស 
របស់បុគគលអបក្មាៃេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសខាជ ក្ត់្ច្ឆលត្ ើយ ឧត្បត្តា ចូលត្ៅលបក្បត្ ើយ 
េមសត្ចចៃ ត្ដ្ឋយការេូនាយ ៃៃិងការត្ោលោក្រពិថ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ  អរ ថិសមគរួ 
(បរេិ ថុិុំ ត្ដើមផតី្សវៀក្ដណឋ ប)់ កាសាវ ុំៃូវសមភថក់ាសាវៈត្វម្មៃពិថ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា រតិាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ សត្មាធាត្ៃតាឝ  
លបជុុំត្ ើយ ជាថក្ុំ ៃូវជាថក្ ថទ ។ល។ អ ត្មវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ៃ ត្ខា ។ល។ 
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ធាត្រសិត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ បាៃសម្មឋងត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ 
អៃិក្កសាត្វា ។ល។ កាសាវមរ ថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ថទមិារត្កា របុីរសអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ ី ថទ 
ក្បុងលោត្នាះ ត្េវេត្តាថ  អត្ហាសិ បាៃជាត្េវេថថត្ ើយ; ថទនិាត្ោ រដីុំរលីបត្សើរ ៃិគគ ត្កា 
អបក្លគបសងកថ ់ ថសស ( ថទមិារក្សស ៃូវអបក្សមាវ បៃូ់វដុំរ)ីត្នាះ (ថទ ក្បុងលោត្នាះ) អ ុំ ឯវ 
(អត្ហាសិ)បាៃជាថថាគថ បឹងត្ ើយ;ត្យា (បុគគត្ោ របុីគគល)ណាអៃិក្កសាត្វា 
ជាអបក្មាៃេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសមៃិលបាសត្ៅត្ ើយ អត្បត្តា ត្វៀរត្ ើយ េមសត្ចចៃ 
ច្ឆក្ការេូនាយ ៃៃិងោក្រការត្ោលោក្រពិថ បរេិត្ សសថិ ៃឹងត្សវៀក្ដណឋ ប ់វថទុំ ៃូវសមភថ ់កាសាវ ុំ 
កាសាវៈ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះៃ រ ថិ មៃិគរួ (បរេិ ថុិុំ ត្ដើមផតី្សវៀក្ដណឋ ប)់ 
កាសាវ ុំៃូវសមភថក់ាសាវៈ;ច ឯត្យា (បុគគត្ោ របុីគគល)ណា សុសមា តិ្តា 
មាៃចិថថថមកល់លាត្ ើយ សីត្លសុ ក្បុងសីលទុំងឡាយ វៃថក្សាវសស 
របស់បុគគលអបក្េឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសខាជ ក្ត់្ច្ឆលត្ ើយ ឧត្បត្តា ចូរត្ៅលបក្បត្ ើយ េមសត្ចចៃ 
ត្ដ្ឋយការេូនាយ ៃៃិងការត្ោលោក្រពិថ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ រ ថិសមគរួ (បរេិ ថុិុំ 
ត្ដើមផតី្សវៀក្ដណឋ ប)់ កាសាវ ុំៃូវសមភថក់ាសាវៈត្វត្ដ្ឋយពិថ។ អត្តាទ  រតី្សចក្ឋី អយុំ ត្ៃះ េីត្បថត្ោឝ  
គបផបីុំភវ ឺឆេធៃថជាថត្ក្ៃ អបិ សូមផតី្ដ្ឋយឆេធៃថជាថក្។ 
សក្សាត្វា អបក្លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លស ក្សាត្វ  ិ
ត្ដ្ឋយេឹក្ចថកិ់្ត្លសទុំងឡាយ ោោេី  ិមាៃោគៈជាត្ដើម អៃិក្កសាត្វា ត្ យ្ ះថាអៃិក្កសាត្វា 
ថថទ (ោថាយុំ ក្បុងោថា)ត្នាះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ៃិវាសៃបារុបៃអថទរណត្វសៃ បរភុិញ្ជ ិសសថិ (ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) បរេិត្ សសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បរភុិញ្ជ ិសសថិ ៃឹងត្លបើលបាស់ 
ៃិវាសៃបារុបៃអថទរណវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃការត្សវៀក្ ៃិងការដណឋ ប ់ៃិងការលកាល។ បាត្ឋា 
របីាឋ បរេិ សិសថិ ឥថិ អបិ សូមផថីាដូត្ចបះ (ឯត្សា ៃត្យា ឥវ ក្ដូ៏ចៃយ័ត្ៃះម្ដរ)។ អត្តាទ  រអីថទ 
ឥង្រៃធយិេមត្ៃៃ ។ល។ បរចិចត្តាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) 
អត្បត្តាេមសត្ចចៃ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អត្បត្តា ត្វៀរត្ ើយ អត្បត្តា គឺថា វយុិត្តាថ ៗ មៃិលបក្បត្ ើយ 
វយុិត្តាថ  គឺថា បរចិចត្តាថ ៗ លះបងល់សឡះត្ ើយ ឥង្រៃធយិេមត្ៃៃ ច ឯវ ច្ឆក្ការេូនាយ ៃៃូវឥង្រៃធីយផ៍ង 
បរមថទសចចបក្ខតិ្ក្ៃ វចីសត្ចចៃ ច ឯវ ច្ឆក្វចីសចចៈ ម្ដលលបលពឹថថត្ៅក្បុងចុំម្ណក្ 
នៃបរមថទសចចៈផង។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្សា ។ល។ នារ ថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេេឝយសស 
នៃលបជុុំនៃបេ២) ៃ ត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បុគគត្ោ របុីគគល ឯវរូត្បា មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្សា ត្នាះ 
ៃ អរ ថិ រម្មងមៃិគរួ បរេិ ថុិុំ ត្ដើមផតី្សវៀក្ដណឋ ប ់កាសាវ ុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈ។ 
            (អត្តាទ  រអីថទ) ចថូ  ិ។ល។ អសស (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) វៃថក្សាវសស ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;វៃថក្សាត្វា មាៃេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសខាជ ក្ត់្ច្ឆលត្ ើយ វៃថក្សាត្វា គឺថា ឆឌឍថិក្សាត្វាៗ 
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មាៃេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសលះបងត់្ ើយ ឆឌឍថិក្សាត្វា គឺថា ប ៃីក្សាត្វាៗ 
មាៃេឹក្ចថគឺ់កិ្ត្លសបៃាថប់ងត់្ ើយ មត្គគ  ិ ត្ដ្ឋយមគគទុំងឡាយ ចថូ  ិ៤ អសស (បុគគសស 
របស់បុគគល)ត្នាះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ចថូសុបារសុិេនសីិត្លសុ (ឥថិ) 
ថាក្បុងបារសុិេនិសីលទុំងឡាយ៤ ដូត្ចបះ (បេសស នៃបេ) សីត្លសុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) 
សុដឌុ សមា តិ្តា សុដឌុ ឋតិ្តា (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) សុសមា តិ្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
សមា តិ្តា មាៃចិថថថមកល់ត្ ើយ សុដឌុ ត្ដ្ឋយលបនព;ឋតិ្តា មាៃចិថថតាុំងត្ៅត្ ើយ សុដឌុ 
ត្ដ្ឋយលា។ (អត្តាទ  រអីថទ) ឥង្រៃធយិេមត្ៃៃ ។ល។ ឧត្បត្តា (ឥថិ ថាដុត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) 
ឧត្បត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឧត្បត្តា ចូលត្ៅលបក្បត្ ើយ ឥង្រៃធយិេមត្ៃៃ ច ឯវ 
ត្ដ្ឋយការៃូវឥង្រៃធីយផ៍ង វុថថបផកាត្រៃ វចីសត្ចចៃ ច (ឯវ) ត្ដ្ឋយត្ដ្ឋយវចីសចចៈ 
តាមលបការម្ដលត្ោក្ត្ោលត្ ើយផង។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្សា ។ល។ អរ ថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
(បេេឝយសស នៃលបជុុំនៃបេ២) ស ត្វ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បុគគត្ោ របុីគគល ឯវរូត្បា មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ 
ត្សា ត្នាះ អរ ថិ សមគរួ (បរេិ ថុិុំ ត្ដើមផតី្សវៀក្ដណឋ ប)់ កាសាវវថទុំ ៃូវសមភថក់ាសាវៈ ថុំ 
ត្នាះ។ 
                  ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ េិសាវាសិត្កា 
អបក្ត្ៅក្បុងេិស ត្សាអងគត្នាះ ត្សាតាបត្នាប  ជាត្តា ជាត្សាតាបៃបបុគគលត្ ើយ។ ព ូ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើៃនាក្ ់ អត្ញ្ដ  បិ សូមផដីនេ បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ ត្សាតាបថថផិោេីៃិ 
(ៃូវគុណជាថទុំងឡាយ) មាៃត្សាតាបៃបបុគគលជាត្ដើម។ ត្េសនា រធីមត៌្េសនា 
មហាជៃសសសាថទកិា អត្ហាសិ បាៃជាគុណជាថិលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃត៍្ ើយ 
ដល់មហាជៃ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ ត្េវេថថសសកាសាវោភវថទុ រតី្រឿងការបាៃូវសមភថក់ាសាវៈ 
របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ សថថមុំ ជាត្រឿងេី៧ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
 

ោក្រពិថថាវ ម្េវងម្ថងទស់អបក្សាឋ ប ់
សឋីអាងក្ផៃួចាបទ់ស់ចិថថអបក្ខជិល 
លបត្ៅេូនាយ ៃទស់អបក្អថសី់ល 

មៃុសសខូចមៃុសសខិលទស់ជៃទុំងពងួ។ 
(ត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ)ិ 
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៨.ររឿងព្រូរ ្មះស្ញ្ជ័យ 
 
               សញ្ជយសស អនាគមៃវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃការមៃិមក្ នៃលគូត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ (មយា គឺខញុ ុំ 
វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល)ដូចត្ៅ៖ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្វឡុវត្ៃ ក្បុងត្វឡុវៃ័ អារពម 
លបារពន អនាគមៃុំ ៃូវការមៃិមក្ សញ្ជសស របស់លគូត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ អគគសាវត្ក្  ិ ៃិត្វេិថុំ 
គឺអគគសាវក័្ទុំងឡាយេូលត្ ើយ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ 
អសាត្រ ។ល។ សារមថិត្នា ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម។ អៃុបុពឝកី្ថា រអីៃុបុពឝីក្ថា ថលថ 
(អធិកាត្រ ក្បុងអធិការ)ត្នាះ អយុំ ដូចថត្ៅត្ៃះ ៖ 
                ិ ត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អមាា ក្ុំ នៃត្យើងទុំងឡាយ សុត្មត្ធា 
នាមលោ យណកុ្មាត្ោ  ុតាឝ  ជាលោ យណកុ្មារត្ យ្ ះសុត្មធ អមរវថីៃគត្រ 
ក្បុងៃគរត្ យ្ ះអមរវថី មថទត្ក្ ក្បុងេីបុំផុថ អសត្ងខយាៃុំ នៃអសត្ងខយរទុំងឡាយ ចថុៃបុំ ៤ 
ក្បផសថស សាធិកាៃុំ ដន៏លក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សៃនៃក្បផ ឥត្តា អុំពីភេធក្បផត្ៃះ បត្តាថ  ដល់ត្ ើយ 
ៃិបពថថឹ ៃូវការសត្លមច សពឝសិបាៃុំ នៃសិបផៈទុំងពងួទុំងឡាយ បរចិចជិតាឝ  លះបងត់្ ើយ ធៃុំ 
ៃូវលេពរ អត្ៃក្ត្កាដិសុំខរុំ ោបត់្កាដិជាអត្ៃក្ អចចត្យៃ ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថក្ៃវងត្ៅ 
មាតាបិថូៃុំ នៃមាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ បពឝជិតាឝ  បសួត្ ើយ ឥសិបពឝជជុំ បសួជាឥសី វសត្នាថ  
កាលត្ៅ  មិវត្ៃថ ក្បុងនលពត្ មោៃថ ្នាភញិ្ញដ ត្យា ញុំង្ៃៃិងអភញិ្ញដ ទុំងឡាយ 
ៃិពឝត្ថថតាឝ  ឲរត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ គចឆត្នាថ  កាលត្ៅ អាកាត្សៃ តាមអាកាស េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ 
(មហាជៃុំ ៃូវមហាជៃ) ត្សាធិយមាៃុំ ក្ុំពុងត្ធឝើ មគគុំ ៃូវផវូវ េីបងករេសពលសស 
សុេសសៃវហិារត្តាអមរវថីៃគរ ុំ បវសិៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការយាងចូលត្ៅ 
កាៃអ់មរវថីៃគរ អុំពីសុេសសៃវហិារ របស់លពះេសពលលពះនាមេីបងករ គ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ 
បត្េសុំ ៃូវេីក្ម្ៃវង ឯក្ុំ ១ចុំម្ណក្ សយុំ បិ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង ថសយឹ (មត្គគ នាកាលផវូវ)ត្នាះ អៃិដឌិត្ថ 
ឯវ មៃិទៃស់លមចត្ ើយម្មៃពិថ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ អតាថ ៃុំ ៃូវខវួៃ ត្សថុុំ ឲរជាសាភ ៃ សថទុត្នា 
ត្ដើមផលីពះសាសាឋ  អាគថសស ម្ដលយាងមក្ត្ ើយ អថទរតិាឝ  លកាលត្ ើយ អជិៃិចមយុំ 
ៃូវសមភថជ់ាវកិារៈនៃម្សផក្ ក្លត្ល ត្លើភក្ ់ ៃិបត្នាប  ត្ដក្ត្ ើយ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយគុំៃិថ) 
សតាទ សសាវក្សត្ងា ក្លលុំ អៃក្កមតិាឝ  មុំ អក្កមត្នាថ  គចឆថុ ឥថិ ថារលីពះសាសាឋ  
លពមទុំងលពះសងឃជាសាវក័្ សូមកុ្ុំជាៃៃូ់វភក្ ់ត្ ើយជាៃៃូ់វអញយាងត្ៅ ដូត្ចបះ សតាទ ោ េិសាឝ  វ 
ពុេនងកុត្ោ ឯត្សា (តាបត្សា) អនាគត្ថ ក្បផសថស សាធិកាៃុំ ចថុៃបុំ អសងខយាៃុំ បរតិ្យាសាត្ៃ 
ត្ោថត្មា នាម ពុត្ទន  ភវសិសថិ ឥថិ ពាក្ត្តា គឺលពះសាសាឋ លេង ់ េថត្ឃើញត្ ើយភាវ ម 
លេងព់ារក្ត្ ើយថា (រតីាបស)ត្ៃះ ៃឹងជាលពះពុេនលពះនាមត្ោគម 
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ក្បុងេីបុំផុថនៃអសត្ងខយរទុំងឡាយ៤ ដន៏លក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សៃនៃក្បផ ក្បុងកាលជាអនាគថដូត្ចបះ 
អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ សថទុត្នា នៃលពះសាសាឋ  ថសស អងគត្នាះ 
លេនពាក្រត្ណា មាៃការពាក្របាៃត្ ើយ សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ ពុទន ៃុំ នៃលពះពុេនទុំងឡាយ  
ឧបផនាប ៃុំ ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ោក្ុំ ញុុំងត្ោក្ ឱភាត្សតាឝ  ឲរភវសឺាឝ ងត្ ើយ ត្ថវសីថិយា 
២៣អងគ ឥត្មសុំ បិ ត្ៃះឯង ឥថិ ដូត្ចបះ ត្កាណឍ ត្ញ្ញដ  គឺលពះពុេនលពះនាមត្កាណឍ ញ្ដ ៈ១អងគ 
សុមងគត្ោ គឺលពះពុេនលពះនាមសុមងគល១អងគ សុមត្នា គឺលពះពុេនលពះនាមសុមៃៈ១អងគ ត្រវត្តា 
គឺលពះពុេនលពះនាមត្រវថៈ១អងគ ត្សាភតិ្តា គឺលពះពុេនលពះនាមត្សាភថិៈ១អងគ អត្នាមេសស ី
គឺលពះពុេនលពះនាមអត្នាមេសស១ីអងគ បេុត្មា គឺលពះពុេនលពះនាមបេុម១អងគ នារត្ទ 
គឺលពះពុេនលពះនាមនារេៈ១អងគ បេុមុថថត្ោ គឹលពះពុេនលពះនាមបេុមុថថរៈ១អងគ សុត្មត្ធា 
គឺលពះពុេនលពះនាមសុត្មធ១អងគ សុជាត្តា គឺលពះពុេនលពះនាមសុជាថ១អងគ បិយេសស ី
គឺលពះពុេនលពះនាមបិយេសស១ីអងគ អថទេសស ី គឺលពះពុេនលពះនាមអថទេសស១ីអងគ ធមយេសស ី
គឺលពះពុេនលពះនាមធមយេសស១ីអងគ សិេនត្តាទ  គឺលពះពុេនលពះនាមសិេនថទ១អងគ ថិត្សា 
គឺលពះពុេនលពះនាមថិសសៈ១អងគ ផុត្សា គឺលពះពុេនលពះនាមផុសសៈ១អងគ វបិសស ី
គឺលពះពុេនលពះនាមវបិសស១ីអងគ សិខី គឺលពះពុេនលពះនាមសិខី១អងគ ត្វសសភូ 
គឺលពះពុេនលពះនាមត្វសសភូ១អងគ ក្កុ្សត្នាន  គឺលពះពុេនលពះនាមក្កុ្សៃនៈ១អងគ ត្កានាគមត្នា 
គឺលពះពុេនលពះនាមត្កានាគមៃៈ១អងគ ក្សសត្បា គឺលពះពុេនលពះនាមក្សសបៈ១អងគ បូត្រតាឝ  
បុំត្ពញត្ ើយ បារមតិ្យា ៃូវបារមទីុំងឡាយ សមថថសឹ ៣០ ឥថិ ដូត្ចបះ េស បារមតិ្យា 
គឺបារម១ី០ េស ឧបបារមតិ្យា គឺឧបបារម១ី០ េស បរមថទបារមតិ្យា គឺបរមថទបារម១ី០ ឋតិ្តា 
តាុំងត្ៅត្ ើយ ត្វសសៃថរថថភាត្វ ក្បុងអថថភាពជាត្សឋចនាមត្វសសៃថរ េតាឝ  ឲរត្ ើយ មហាទនាៃិ 
ៃូវមហាទៃទុំងឡាយ បឋវកី្មផនាៃិ ជាត្ ថុញុុំងម្ផៃដីឲរក្ត្លមើក្ សថថក្ខថថុ ុំ អស់វារៈ៧ដង 
បរចិចជិតាឝ  បរចិ្ឆច គត្ ើយ បុថថទរ ុំ ៃូវបុលថៃិងភរយិា ៃិពឝត្ថថតាឝ  ត្ក្ើថត្ ើយ ថុសិថបុត្រ 
ក្បុងឋាៃត្ យ្ ះថុសិថ អាយុ បរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃអាយុ ឋតាឝ  តាុំងត្ៅត្ ើយ យាវតាយុក្ុំ 
រ ូថអស់អាយុ ថថទ ក្បុងឋាៃថុសិថត្នាះ េស សសចក្កវាឡត្េត្វ  ិសៃបបិថិតាឝ  ពុេនតាទ យ យាត្តា 
គឺត្េវតា១មុៃឺចលក្វាឡទុំងឡាយ លបជុុំោប ត្ ើយ សូមអងឝរត្ ើយ 
ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៏ល់ការលតាស់ដឹងជាលពះពុេន កាត្ោ អយុំ ត្ថ (យុត្តាថ ) មហាវរី; (ថឝុំ) ឧបផជជ មាថុ 
កុ្ចឆយិុំ; សត្េវក្ុំ តារយត្នាថ  ពុជឈសសុ អមថុំ បេុំ ឥថិ ថាបពិលថមហាវរីជៃ រកីាលត្ៃះ(គរួត្ ើយ) 
ដល់ត្ោក្មាច ស់; (រតី្ោក្មាច ស់) សូមត្ក្ើថក្បុងនផធនៃមាតា (ញុុំងមៃុសស)លពមទុំងត្េវតា 
ឲរឆវងផុថ(ៃូវត្សចក្ឋីេុក្ខ) សូមលតាស់ដឹងៃូវផវូវជាេីមៃិសាវ បគឺ់លពះៃិោឝ ៃ ដូត្ចបះ សុតាឝ  
សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ វតិ្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ មហាវតិ្ោក្នាៃិ 
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ៃូវមហាវតិ្ោក្ៃៈទុំងឡាយ បញ្ច  ៥លបការ កាលុំ ច(ឯវ) ត្េសុំ ច(ឯវ) េីបុំ ច(ឯ) កុ្លុំ (ច ឯវ) 
មាថរ ុំ ច ឯវ ឥត្ម បញ្ច  (មហាវតិ្ោក្ត្ៃ) វតិ្ោត្ក្តាឝ  ឧបផជជៃថិ មហាយសា (មហាបុរសិា) ឥថិ 
ថា(រមីហាបុរសទុំងឡាយ) មាៃយសដល៏បត្សើរទុំងឡាយ រមលឹត្មើលត្ ើយ 
(ៃូវមហាវតិ្ោក្ៃៈទុំងឡាយ)៥លបការត្ៃះ គឺកាល១ គឺលបត្េស១ គឺេឝីប១ គឺលថកូ្ល១ គឺមាតា១ 
ត្េើបត្ក្ើថត្ឡើង ដូត្ចបះ  ចុត្តា ចុថិត្ ើយ ថត្តា អុំពីឋាៃថុសិថត្នាះ គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ បដិសៃន ឹ
ៃូវបដិសៃនិ សក្រោជកុ្ត្ល ក្បុងលថកូ្លសក្រោជ បរចិ្ឆរយមាត្នា (គឺជៃទុំងឡាយ)កាលបត្លមើ 
មហាសមផថថិយា ត្ដ្ឋយសមផថថិដល៏បត្សើរ បតាឝ  ដល់ត្ ើយ ភលេត្យាពឝៃុំ ៃូវការចត្លមើៃនៃវយ័ 
អៃុក្កត្មៃ ត្ដ្ឋយកាលជាលុំដ្ឋប ់ អៃុវភត្នាថ  កាលត្សាយ រជជសិរ ឹ ៃូវរជជសិរ ី ត្េវត្ោក្សិរ ឹ វយិ 
ដូចជាត្េវត្ោក្សិរបីាសាត្េសុ ក្បុងលបាសាេទុំងឡាយ ថីសុ ៣ អៃុចឆវតិ្ក្សុ សមគរួ ឧថូៃុំ 
ដល់រដូវទុំងឡាយ ថិណតុំ  ៣រដូវ េិសាឝ  េតាឝ ត្ឃើញត្ ើយ ត្េវេូត្ថ ៃូវត្េវេូថទុំងឡាយ ថត្យា 
៣ ជិណត ពាធិមថសង្គខ ត្ថ ត្ោលគឺមៃុសសច្ឆស់ ៃិងមៃុសសឈ ឺ ៃិងមៃុសសសាវ ប ់
ឧយាៃកី្ឡាយគមៃសមត្យ ក្បុងកាលជាយាងត្ៅ ត្ដើមផលីក្សាលក្បុងឧេាៃ អៃុក្កត្មៃ 
ត្ដ្ឋយកាលជាលុំដ្ឋប ់ សញ្ញជ ថសុំត្វត្ោ មាៃត្សចក្ឋីថក្ស់វុថត្ក្ើថលពមត្ ើយ ៃិវថថតិាឝ  
លថឡបវ់ញិត្ ើយ េិសាឝ  េថត្ឃើញត្ ើយ បពឝជិថុំ ៃូវអបក្បសួ ចថុថទវាត្រ ក្បុងវារៈេី៤ រុចឹ 
ញុុំងត្សចក្ឋីត្ពញចិថថ ឧបាត្េតាឝ  ឲរត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ បពឝជាជ យ ក្បុងបពឝជាជ  សាធុ បពឝជាជ  ឥថិ 
របីពឝជាជ លបនព ដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ឧយាៃុំ កាៃឧ់េាៃ េិវសុំ ញុុំងនេង ត្ខត្បតាឝ  ឲរអស់ត្ ើយ 
ថថទ ក្បុឧេាៃត្នាះ ៃិសិត្នាប  លបថាបត់្ ើយ មងគលត្បាក្ខរណីថីត្រ 
ត្លើលច្ឆុំងនៃលសះត្បាក្ខរណីដល៏បត្សើរ ក្បផក្ត្វសុំ គត្ តាឝ  អាគត្ថៃ វសិសក្មយុនា ត្េវបុត្ថថៃ 
អលងកថបផដិយុត្តាថ  គឺត្េវបុលថត្ យ្ ះវសិសក្មយ កាៃយ់ក្ៃូវត្ភេជាខាយ ៃលពះត្ក្សត្ ើយ មក្ត្ ើយ 
លបដ្ឋបត់្ ើយផងសាិថសាា ងត្ ើយផង សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ ោ ុលកុ្មារសស ជាថសាសៃុំ 
ៃូវដុំណឹងអុំពីការត្ក្ើថនៃោ ុលកុ្មារ ញតាឝ  លេងដឹ់ងត្ ើយ បុថថសិត្ៃ សស ពលវភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈត្សចក្ឋីលសោញ់ក្បុងបុលថ មាៃក្មាវ ុំង ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ យាវ ឥេុំ ពៃនៃុំ ៃ ពៃនថិ តាវ ឯវ 
ៃុំ (ពៃនៃុំ) ឆិៃធសិាម ិ ឥថិ ថាចុំណងត្ៃះ មៃិទៃច់ង(ៃូវអញ)ដោបណា; (រអីញ)ៃឹងកាថ ់
(ៃូវចុំណង)ត្នាះដោបត្នាះឯង ដូត្ចបះ វសិត្នាថ  កាលយាងចូលត្ៅ ៃគរ ុំ កាៃល់ពះៃគរ សាយុំ 
ក្បុងត្ពលោង ច សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ៃិពឝុតា ៃូៃ សា មាតា ៃិពឝុតា 
ត្សា បិតា ៃិពឝុតា ៃូៃ សា នារ ី យសស អយុំ ឦេិត្សា បថិ ឥថិ(របុីលថត្ៃះ របស់មាតាណា) 
រមីាតាត្នាះ សាវ បត់្ដ្ឋយពិថ; (របុីលថត្ៃះ របស់បិតាណា) របិីតាត្នាះសាវ បត់្ដ្ឋយពិថ; (របុីលថ)ត្ៃះ 
ជាសាឝ មលីបាក្ដយ៉ាងត្ៃះ (របស់នារ)ីណា រនីារសីាវ បត់្ដ្ឋយពិថដូត្ចបះ កិ្សាត្ោថមយិា នាម 
បិថុច្ឆឆ ធីតាយ ភាសិថុំ គឺបុលថីនៃលពះបិថុច្ឆឆ  ត្ យ្ ះកិ្សាត្ោថម ីត្ោលត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) 
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អ ុំ ឥមាយៃិពឝុថបេុំ សាវតិ្តា ឥថិ ថារអីញ(គឺលពះនាងកិ្សាត្ោថម)ីត្ៃះ ឲរសាឋ បត់្ ើយ 
ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ ថសា ដល់លពះនាង បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ ភវៃុំ កាៃប់ៃធប ់អថថត្នា 
របស់ខវួៃ ៃិសិត្នាប  គងត់្ ើយ សិរសីយត្ៃ ត្លើសិរសីយនា េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ វបិផការ ុំ 
ៃូវបការៈម្បវក្ នាដកិ្ថទៃីុំ របស់ង្រសថីរបាុំទុំងឡាយ ៃិេធូបគតាៃុំ 
ម្ដលចូលដល់ត្ ើយៃូវការត្ដក្លក្ ់ ៃិពឝៃិប េត្យា មាៃ ឫេយ័ត្ៃឿយណាយត្ ើយ ឆៃបុំ 
ញុុំងអមាថរត្ យ្ ះឆៃប ឧដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរត្លកាក្ត្ឡើងត្ ើយ អា ោត្បតាឝ  ឲរនាុំមក្ត្ ើយ ក្ណឌ ក្ុំ 
ៃូវត្សះត្ យ្ ះក្ណឌ ក្ៈ អារយុា ត្ឡើងត្ ើយ ក្ណឌ ក្ុំ កាៃត់្សះត្ យ្ ះក្ណឌ ក្ៈ ឆៃបសហាត្យា 
មាៃអមាថរត្ យ្ ះឆៃបជាសមាវ ញ់ េសស សសចក្កវាឡត្េវតា ិ បរវុិត្តា 
គឺត្េវតា១មុៃឺចលក្វាឡទុំងឡាយម្  មត្ ើយ ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញត្ ើយ មហាភៃិិក្ខមៃុំ 
សាងមហាភៃិិង្រសកម បពឝជិតាឝ  បសួត្ ើយ អត្នាមាៃេីថីត្រ ត្លើត្លថើយនៃសធឹងត្ យ្ ះអត្នាមា គនាថឝ  
ត្ៅត្ ើយ ោជគ ុំ កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ អៃុក្កត្មៃ តាមលុំដ្ឋប ់ ចរតិាឝ  លតាចត់្ៅ បិណាឍ យ 
ត្ដើមផបិីណឍ បាថ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ ៃិសិត្នាប  គងត់្ ើយ បណឍ វបពឝថបោម ត្រ 
លថងញ់ក្នៃភបុំត្ យ្ ះបណឍ វៈមគធរញ្ញដ  រត្ជជៃ ៃិមៃថយិមាត្នា គឺលពះោជាក្បុងម្ដៃមគធៈ 
លេងក់ាលៃិមៃថត្ដ្ឋយោជរសមផថថិ បដិក្ខបិិតាឝ  លបម្ក្ក្ត្ ើយ ថុំ (ៃិមៃថៃុំ ៃូវការៃិមៃថ)ត្នាះ ត្ថៃ 
(រញ្ញដ ) គ ថិបផដិត្ញ្ញដ  មាៃការត្បឋជាញ  (គឺលពះោជា)អងគត្នាះកាៃយ់ក្ត្ ើយ សពឝញ្ដុ ថុំ បតាឝ  អថថត្នា 
វជិិថុំអាគមៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់កិ្រយិាដល់ៃូវសពឝញ្ដុ ថញ្ញដ ណ ត្ ើយយាងមក្ 
កាៃម់្ដៃម្ដលលេងឈ់បះត្ ើយ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ អាឡារ ុំ ច 
ៃូវតាបសត្ យ្ ះអាឡារៈផង ឧេក្ុំ ច ៃូវតាបសត្ យ្ ះឧេក្ៈផង អៃលងករតិាឝ  មៃិបាៃត្ ើយ 
អធិគថវតិ្សសុំ ៃូវគុណវតិ្សសជាេីបាៃៃូវត្ោធិញ្ញដ ណ សៃថតិ្ក្ ក្បុងមាប ក្ ់ ត្ថសុំ (តាបសាៃុំ 
របស់តាបសទុំងឡាយ)អងគត្នាះ បេ តិាឝ  ថមកល់ត្ ើយ មហាបធាៃុំ ៃូវការពាយាមដខ៏ាវ ុំង 
ឆពឝសាៃិ អស់វសា៦ទុំងឡាយ បរភុិញ្ជ ិតាឝ  ឆ្ៃត់្ ើយ បាយាសុំ ៃូវបាយាស សុជាតាយ េិៃបុំ 
ម្ដលនាងសុជាតា លបត្គៃត្ ើយ បាត្តា វ អុំពីលពលឹមម្មៃពិថ វសិាខបុណត មេិីវត្ស 
ក្បុងនេងត្ពញបូណ៌មមី្ខពិសាខ បវាត្ តាឝ  បម្ណឋ ថត្ ើយ សុវណត បាថឹ ៃូវថាសជាវកិារៈនៃមាស 
ៃេិយា ក្បុងសធឹង ត្ៃរញ្ជោយ ត្ យ្ ះត្ៃរញ្ជោ េិវសភាគុំ ញុុំងចុំម្ណក្នៃនេង វថិីនាត្មតាឝ  
ឲរលបលពឹថថត្ៅ នានាសមាបថថ ី ិ ត្ដ្ឋយសមាបថថិត្ផសងៗ មហាវៃសត្ណឍ  ក្បុងដងនៃនលពមហាវៃ័ 
ថីត្រ ត្លើត្លថើយ ៃេិយា នៃសធឹង ត្ៃរញ្ជោយ ត្ យ្ ះត្ៃរញ្ជោ គត្ តាឝ  េេលួត្ ើយ ថិណុំ  ៃូវត្ៅយ  
សាយណា សមត្យ ត្សាថទិត្យៃ េិៃបុំ ម្ដលលោ យណ៍ត្ យ្ ះត្សាថទិយៈ លបត្គៃត្ ើយ 
ក្បុងសាយណា សមយ័ កាត្ឡៃ នាគោត្ជៃ អភថិទុថគុត្ណា មាៃគុណគឺត្សឋចនៃនាគ 
ត្ យ្ ះកាឡៈត្សញើចសរត្សើរត្ ើយ អារយុា ត្ឡើងត្ ើយ ត្ោធិមណឍុំ  កាៃត់្ោធិមណឍ ល សៃទរតិាឝ  
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លកាលត្ ើយ ថិណាៃិ ៃូវត្ៅយ ទុំងឡាយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បដិញ្ដ ុំ ៃូវការត្បឋជាញ  ៃ តាវ ឥមុំ បលវងកុំ 
ភៃិធសិាម ិ យាវ ត្ម អៃុបាទយ អាសត្វ  ិ ចិថថុំ ៃ វមុិចចសិសថិ ឥថិ ថារចិីថថរបស់អញ 
ៃឹងមៃិចូលត្ៅអាលស័យ(ៃូវត្ោធិញ្ញដ ណ) ត្ ើយមៃិរចួលសឡះ ច្ឆក្អាសវៈទុំងឡាយ 
ដោបណា; (រអីញ)ៃឹងមៃិបុំម្បក្ៃូវបលវ័ងកត្ៃះ ដោបត្នាះ ដូត្ចបះ បុរតាទ ភមុិត្ខា 
មាៃលពះភង្រក្ថត្ឆ្ភ ះត្ៅកាៃេិ់សខាងត្ក្ើថ ៃិសីេិតាឝ  គងត់្ ើយ សុរតិ្យ នាកាលលពះសុរយិា 
អៃដឌងគមតិ្ថ ឯវ មៃិទៃអ់សឋងគថត្ ើយម្មៃពិថ វធិមតិាឝ  ក្មាច ងប់ងត់្ ើយ មារពលុំ 
ៃូវពកួ្ត្រ ៍ពលនៃមារ បតាឝ  សត្លមចត្ ើយ បុត្ពឝៃិវាសញ្ញដ ណុំ  ៃូវបុត្ពឝៃិវាសញ្ញដ ណ បឋមយាត្ម 
ក្បុងបឋមយាម ចុថូបបាថញ្ញដ ណុំ  ៃូវចុថូបបាថញ្ញដ ណ មជឈមិយាត្ម ក្បុងមជឈមិយាម ញណុំ  
ញុុំងញណ ឱតាត្រតាឝ  ឲរឆវងផុថត្ ើយ បចចយាកាត្រ ៃូវបចចយាការៈទុំងឡាយ 
បចឆមិយាមាវសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃបចឆិមយាម បដិវជិឈតិាឝ  លតាស់ដឹងត្ ើយ សពឝញ្ដុ ថញ្ញដ ណុំ  
ៃូវសពឝញ្ដុ ថញ្ញដ ណ េសពលចថុត្វសារជាជ េិសពឝគុណបផដិមណឍិ ថុំ ម្ដលលបដ្ឋបត់្ ើយ 
ត្ដ្ឋយគុណទុំងពងួ មាៃេសពលញ្ញដ ណ ៃិងចថុត្វសារជជញ្ញដ ណជាត្ដើម អរណុុគគមៃសមត្យ 
ក្បុងសមយ័ជាេីរះត្ឡើងនៃលពះអាេិថរ សថថសតាថ  ុំ ញុុំកាល៧សបាឋ  ៍ វថិីនាត្មតាឝ  
ឲរលបលពឹថថត្ៅ ត្ោធិមត្ណឍ  ត្េៀបត្ោធិមណឍ ល ៃិសិត្នាប  លបថាបត់្ ើយ អជបាលៃិត្លោធមូត្ល 
ត្េៀបគល់នៃអជបាលៃិត្លោធ សតាថ ត្  ក្បុងសបាឋ  ៍ អដឌត្ម េី៨ អាបជជមាត្នា កាលដល់ 
អត្បាសសុក្កថុំ ៃូវភាវៈ(នៃលពះអងគ)ជាអបក្មាៃការខឝល់ខាឝ យថិច ធមយគមភរីតាបចចត្វក្ខត្ណៃ 
ត្លោះការពិច្ឆរណាៃូវភាវៈនៃជត្លដនៃធម ៌ េសស សសមហាលព យបរវិាត្រៃ 
ស មផថិលព យុនាអាយាចិថធមយត្េសនា មាៃការសម្មឋងៃូវធម ៌ ម្ដលស មផថីលព យ 
មាៃមហាលព យ១មុៃឺជាបរវិារ េូលអាោធនាត្ ើយ ត្វាត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ ត្ោក្ុំ 
ៃូវសថឝត្ោក្ ពុេនចក្ខុនា ត្ដ្ឋយពុេនចក្ខុ អធិវាត្សតាឝ  លេងេ់េួលត្ ើយ អត្ជឈសៃុំ ៃូវការអាោធនា 
លព យុត្នា របស់លព យ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើល ក្សស ៃុ ត្ខា អ ុំ បឋមុំ ធមយុំ ត្េត្សយរុំ ឥថិ 
ថារថីថាគថ គបផសីម្មឋងៃូវធមជ៌ាដុំបូង ដល់អបក្ណា ប! ដូត្ចបះ ញតាឝ  លេងល់ជាបត្ ើយ 
អាឡារុេធកាៃុំកាលក្ថភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃអាឡារតាបស ៃិងឧេធក្តាបសទុំងឡាយ 
មាៃមរណកាលត្ធឝើត្ ើយ អៃុសសរតិាឝ  រឭក្ត្ ើយត្រឿយៗត្ ើយ បញ្ច វគគយិាៃុំ ភកិ្ខូៃុំ ព ុបការថុំ 
ៃូវភាវៈនៃភកិ្ខុទុំងឡាយ លបក្បត្ដ្ឋយពួក្៥ មាៃឧបការៈត្លចើៃ(ដល់លពះអងគ) ឧដ្ឋឌ យ 
ត្លកាក្ត្ ើយ អាសនា ច្ឆក្អាសៃៈ គចឆត្នាថ  កាលយាងត្ៅ កាសីបុរ ុំ ម្ដៃត្ យ្ ះកាសី មត្ៃថតាឝ  
លបឹក្ាត្ ើយ សេនឹ ជាមយួ អាជីវត្ក្ៃៃឹងអាជីវក្ ឧបត្ក្ៃ ត្ យ្ ះឧបក្ៈ បតាឝ  ដល់ត្ ើយ 
បញ្ច វគគយិាៃុំ ភកិ្ខូៃុំ វសៃដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវេីជាេីត្ៅនៃភកិ្ខុទុំងឡាយ មាៃពួក្៥ មគិទត្យ 
ក្បុងនលពមគិទយ ៍ ឥសិបថត្ៃ ជាេីធាវ ក្ចុ់ះនៃឥសី អាសាឡាបុណត មេិីវត្ស 
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ក្បុងនេងត្ពញបូណ៌មមី្ខអាសាឡា ត្ថ (បញ្ច វគគយិភកិ្ខូ ញុំងបញ្ច វគគិយភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ 
សមុទចរត្ៃថ កាលត្ៅរក្(ៃូវលពះអងគ) សមុទចត្រៃ ត្ដ្ឋយការត្ៅរក្ អៃៃុចឆវតិ្ក្ៃ មៃិសមគរួ 
សញ្ញដ ត្បតាឝ  ឲរដឹងចាស់ត្ ើយ (ៃូវភាវៈនៃលពះអងគជាលពះពុេន) អដ្ឋឌ រសលព យត្កាដិត្យា 
ញុុំងត្កាដិនៃលព យ១៨ អញ្ញដ ត្កាណឍ ញ្ដបផមុត្ខា មាៃអញ្ញដ ត្កាដិញ្ដ ៈជាលបធាៃ បាត្យត្នាថ  
កាលឲរផឹក្ អមថុំ ៃូវអមថៈគឺលពះៃិោឝ ៃ ធមយចក្កុំ ញុុំងធមយចលក្ បវត្ថថតាឝ  ឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ 
បវថថថិបផវរធមយចត្កាក  មាៃចលក្គឺធមដ៌ល៏បត្សើរលេងឲ់រលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ ភកិ្ខូ ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ 
ត្ថ អងគត្នាះ សត្ពឝ បិ សូមផទីុំងអស់អងគ បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ អរ ត្ថថ 
ក្បុងលពះអរ ថថ បញ្ចមយិុំ ក្បុងនេងេី៥ បក្ខសស នៃបក្ខ េិសាឝ  លេងេ់ថត្ឃើញត្ ើយ 
ឧបៃិសសយសមផថថឹ ៃូវឧបៃិសសយសមផថថិ កុ្លបុថថសស នៃកុ្លបុលថ យសសស ត្ យ្ ះយស ថុំ 
េិវសុំ ឯវ ក្បុងនេងត្នាះឯង បត្កាក សិតាឝ  លេងល់តាស់ត្ៅត្ ើយ ថុំ (យសុំ ៃូវយសកុ្លបុលថ)ត្នាះ 
រថថភិាត្គ ៃិពឝៃិធតិាឝ  ត្គ ុំ បហាយ ៃិក្ខមៃថុំ កាលត្ៃឿយណាយ ត្ ើយលះបងៃូ់វផធះ 
ត្ ើយត្ចៀសត្ចញត្ៅ ក្បុងចុំម្ណក្នៃោលថី ឯ  ិ យស ឥថិ ថាមាប លយស (រអីបក្)ចូរមក្ដូត្ចបះ 
បាត្បតាឝ  (យសកុ្លបុលថត្នាះ)ឲរសត្លមចត្ ើយ ត្សាតាបថថផិលុំ ៃូវត្សាតាបថថិផល រថថភិាត្គ 
ក្បុងចុំម្ណក្នៃោលថី ថសយឹ ឯវ ត្នាះឯង បាត្បតាឝ  ឲរសត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ 
បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង សហាយត្ក្ ញុុំងសមាវ ញ់ទុំងឡាយ ចថុបផញ្ញដ យជត្ៃ 
មាៃជៃ៥៤នាក្ ់ អបត្រ បិ សូមផដីនេ ថសស (យសស របស់យសកុ្លបុលថ)ត្នាះ បោឝ ត្ជតាឝ  
ឲរបសួត្ ើយ ឯ ភិកិ្ខុបផពឝជាជ យ ត្ដ្ឋយការបសួជាឯ ិភកិ្ខុ បាត្បសិ ឲរសត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ 
ៃូវលពះអរ ថថ។ 
                 (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) អរ ត្ៃថសុ នាកាលលពះអរ ៃថទុំងឡាយ ឯក្សដឌយិា 
៦១អងគ ជាត្ថសុ ត្ក្ើថត្ ើយ ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ វុថទវត្សា មាៃវសសគងត់្ៅត្ ើយ 
បវាត្រតាឝ  បវារណត្ ើយ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ សដឌភីកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុ៦០អងគទុំងឡាយ េិសាសុ 
ក្បុងេិសទុំងឡាយ ចរេ ភកិ្ខត្វ ច្ឆរកិ្ុំ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
(រអីបក្ទុំងឡាយ)ចូរលតាចត់្ៅកាៃច់្ឆរកិ្ ដូត្ចបះ គចឆត្នាថ  កាលយាងត្ៅ ឧរតុ្វលុំ កាលឧរុត្វលៃិគម 
សយុំ ត្ដ្ឋយលពះអងគឯង វតិ្ៃសិ េូនាយ ៃត្ ើយ ភេធវគគយិកុ្មាត្រ ៃូវភេធវគគិយកុ្មារ ថឹសជត្ៃ 
មាៃជៃ៣០នាក្ ់ក្បាសិក្វៃសត្ណឍ  ក្បុងដងនៃនលពក្បាស អៃថោមត្គគ ក្បុងចត្នាវ ះនៃផវូវ។ ត្ថសុ 
(ថឹសជត្ៃសុ បណាឋ ជៃ៣០នាក្ទ់ុំងឡាយ)ត្នាះ (ជត្នា រជីៃ) សពឝបចឆមិត្កា ត្សាតាបត្នាប  
សពឝុថថត្មា អនាោម ី អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃគុណធមទ៌បបុំផុថ ជាត្សាត្តាបៃប 
មាៃគុណធមខ៌ភស់បុំផុថ ជាអនាោមតី្ ើយ។(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) បោឝ ត្ជតាឝ  បុំបសួត្ ើយ សត្ពឝ 
(ជនា ៃូវជៃទុំងឡាយ)ទុំងអស់ ត្ថ បិ ត្នាះឯង  ឯ ភិកិ្ខុភាត្វៃ ឯវ 
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ត្ដ្ឋយភាវៈនៃខវួៃជាឯ ិភកិ្ខុម្មៃពិថ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ េិសាសុ ក្បុងេិសទុំងឡាយ 
គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ ឧរុត្វលុំ កាៃឧ់រុត្វលៃិគម សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃលពះអងគ េត្សសតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ 
បាដិហារយិស សាៃិ ៃូវោៃន់ៃបាដិហារយិទ៍ុំងឡាយ អឌណុឌោៃិ គលមប៤់ត្ដ្ឋយក្ៃវះ វតិ្ៃតាឝ  
េូនាយ ៃត្ ើយ ត្ថភាថិក្ជដិត្ល ៃូវជដិល៣នាក្ប់ងបាូៃទុំងឡាយ ឧរុត្វលក្សសបាេត្យា 
មាៃជដិលត្ យ្ ះឧរុត្វលក្សសបៈជាត្ដើម ស សសជដិលបរវិាត្រ មាៃជដិល១ោៃជ់ាបរវិារ 
បោឝ ត្ជតាឝ  (ញុុំងជដិលទុំងឡាយត្នាះ)ឲរបសួត្ ើយ ឯ ភិកិ្ខុភាត្វៃ ឯវ 
ត្ដ្ឋយភាវៈ(នៃជដិលទុំងឡាយត្នាះ)ជាឯ ិភកិ្ខុម្មៃពិថ ៃិសីទត្បតាឝ  ឲរគងត់្ ើយ គយាសីត្ស 
ក្បុងគយាសីសលបត្េស បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ អរ ត្ថថ ក្បុងលពះអរ ថថ 
អាេិថថបរយិាយត្េសនាយ ត្ដ្ឋយការសម្មឋងៃូវអាេិថថបរយិាយសូលថ ត្ថៃ 
អរ ៃថស ត្សសៃបរវុិត្តា គឺោៃន់ៃលពះអរ ៃថត្នាះម្  មត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  លេងល់ពះចិនាថ ត្ ើយ) 
ពិមភសិាររត្ញ្ញដ េិៃបុំ បដិញ្ដ ុំ ត្មាត្ចសាម ិ ឥថិ (រថីថាគថ)ៃឹងត្ដ្ឋះ ៃូវការត្បឋជាញ  
ម្ដលលពះោជាលពះនាមពិមភសិារ លបទៃត្ ើយដូត្ចបះ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ លដឌិវៃុយាៃុំ 
កាៃឧ់េាៃត្ យ្ ះលដឌិវៃ័ ោជគ ៃគរបុច្ឆត្រ លថងឧ់បច្ឆរៈនៃៃគរោជលគឹះ រត្ញ្ញដ  កាលលពះោជា 
អាគថសស យាងមក្ត្ ើយ សេន ឹ ជាមយួ លោ យណគ បថិត្ក្  ិ
ៃឹងលោ យណ៍ៃិងគ បថីទុំងឡាយ ទឝ េសៃ ុត្ថ  ិ ១២មុៃឺនាក្ ់ សុតាឝ  ត្លោះលពះសណាឋ ប ់
សតាទ  កិ្រ អាគត្តា ឥថិ ថាបាៃឮថា រលីពះសាសាឋ  យាងមក្ត្ ើយដូត្ចបះ ក្ត្េត្នាថ  កាលសម្មឋង 
មធុរធមយក្េុំ ៃូវធមយក្ថាដពី៏ត្ោះ ោជាៃុំ ញុុំងលពះោជា សេនឹ ជាមយួ ឯកាេសៃ ុត្ថ  ិ
(ៃឹងលោ យណ៍ៃិងគ បថីទុំងឡាយ) ១១មុៃឺនាក្ ់ បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ 
ត្សាតាបថថផិត្ល ក្បុងត្សាតាបថថិផល ឯក្ៃ ុថុំ (ញុុំងលោ យណ៍ៃិងគ បថី)១មុៃឺនាក្ ់
បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ ថិសរត្ណសុ ក្បុងនលថសរណគមៃទ៍ុំងឡាយ បុៃេិវត្ស សត្ក្កៃ 
ត្េវរញ្ញដ  មាណវក្វណតុំ  គត្ តាឝ  អភថិទុថគុត្ណា មាៃគុណគឺត្សឋចនៃត្េវតា លពះនាមសក្កៈ 
កាៃយ់ក្ៃូវត្ភេជាមាណព ត្ ើយត្ោលសរត្សើរត្ ើយ ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង បវសិិតាឝ  
យាងចូលត្ៅត្ ើយ ោជគ ៃគរ ុំ កាៃៃ់គរោជលគឹះ ក្ថភថថកិ្ត្ច្ឆច  មាៃភថថកិ្ចចត្ធឝើត្ ើយ 
ោជៃិត្វសត្ៃ ក្បុងោជៃិត្វសៃ ៍បដិគគត្ តាឝ  លេងេ់េលួត្ ើយ ត្វឡុវនាោមុំ ៃូវអាោមត្ យ្ ះត្វឡុវៃ័ 
ក្ត្បផសិ សត្លមចត្ ើយ វាសុំ ៃូវការគងត់្ៅ ថថទ ឯវ 
ក្បុងវថថត្ យ្ ះត្វឡុវៃ័ត្នាះឯង។សារបុីថថត្មាគគោវ នា រលីពះសារបុីលថៃិងលពះត្មាគគោវ ៃទុំងឡាយ 
ឧបសងកមសុឹ ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ ៃុំ (សតាទ រ ុំ ៃូវសាសាឋ )អងគត្នាះ។ អបិ ចុំម្ណក្ឯ អៃុបុពឝកី្ថា 
រអីៃុបុពឝីក្ថា ថលថ (អធិកាត្រ ក្បុងអធិការ)ត្នាះ អយុំ ដូចថត្ៅត្ៃះ៖ 
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            ិ ត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា សមាយ សមភុត្េន នាកាលលពះសមាយ សមភុេន អៃុបផត្ៃប ឯវ 
មៃិទៃត់្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយម្មៃពិថ លោ យណោមា រលីសុក្របស់លោ យណ៍ទុំងឡាយ ត្េឝ ២ ឥថិ 
ដូត្ចបះ ឧបថិសសោត្មា ច គឺឧបថិសសលោម១ ត្កាលិថោត្មា ច គឺត្កាលិថលោម១ អវេូិត្រ 
ក្បុងេីមៃិឆ្ង យ ោជគ ត្តា អុំពីលកុ្ងោជលគឹះ អត្ សុុំ បាៃមាៃត្ ើយ។ អបិ ក្ ៏ ត្ថសុ 
(ោត្មសុ)ឧបថិសសោត្ម សារយិា នាម លោ យណិយា គពមសស បថិដឌថិេិវត្ស ឯវ 
ក្បុងនេងជាេីតាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ នៃគភរ៌បស់នាងលោ យណី ត្ យ្ ះសារ ី
(បណាឋ លសុក្ទុំងឡាយ)ត្នាះ ក្បុងឧបថិសសលោមម្មៃពិថគត្ោម  រគីភ ៌ លោ យណិយា 
របស់នាងលោ យណី ត្មាគគលវិយា នាម ត្ យ្ ះត្មាគគលវី   ត្កាលិថោត្ម ក្បុងត្កាលិថលោម បថិដឌ  ិ
តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ។ 
             កិ្រ បាៃឮថា កុ្ោៃិ រលីថកូ្លទុំងឡាយ តាៃិត្េឝ បិ ២ត្នាះឯង យាវ សថថមា 
កុ្លបរវដិ្ឋឋ  អាពេនបផដិពេនសហាយកាៃិ ឯវ (អត្ហាសិ) បាៃជាសមាវ ញ់ោបអ់ាៃោប  
ត្ៅវញិត្ៅមក្ត្ ើយ មាៃការវលិជុុំវញិ រ ូថដល់៧ជុុំ។ ឯក្េិវសុំ ឯវ ក្បុងនេងម្ថមយួ (លោ យណា 
រលីោ យណ៍ទុំងឡាយ) អេុំសុ បាៃឲរត្ ើយ គពមបរហិារ ុំ ៃូវថាប ុំជាត្លគឿងរក្ាៃូវគភ ៌ តាសុំ 
េឝៃិបុំ(លោ យណីៃុំ) អបិ ដល់នាងលោ យណីទុំងឡាយ២នាក្ត់្នាះឯង។ តា ឧត្ភា (លោ យណី) អបិ 
ឯរលីោ យណីទុំងឡាយ ទុំង២នាក្ត់្នាះ វជិាយសុឹ លបសូថត្ ើយ បុត្ថថ ៃូវបុលថទុំងឡាយ 
េសមាសចចត្យៃ ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថក្ៃវងត្ៅនៃម្ខ១០។ នាមគគ ណេិវត្ស 
ក្បុងនេងជាេីដ្ឋក្ៃូ់វត្ យ្ ះ (ញថត្យា រជីៃជាញថិទុំងឡាយ) ក្រសុឹ ដ្ឋក្ត់្ ើយ នាមុំ ៃូវត្ យ្ ះ 
ឧបថិត្សា ឥថិ ថាឧបថិសសៈដូត្ចបះ បុថថសស ដល់បុលថ លោ យណិយា ដល់នាងលោ យណី សារយិា 
ត្ យ្ ះសារ ី ឧបថិសសោមត្ក្ ត្ជដឌកុ្លសស បុថថតាថ  ត្លោះភាវៈនៃបុលថរបស់លថកូ្លជាចមផង 
ក្បុងលសុក្ឧបថិសសៈ។ (ញថត្យា រជីៃជាញថិទុំងឡាយ) ក្រសុឹ ដ្ឋក្ត់្ ើយ នាមុំ ៃូវត្ យ្ ះ 
ត្កាលិត្តា ឥថិ ថាត្កាលិថៈដូត្ចបះ ឥថរសស (បុថថសស ដល់បុលថ)ដនេ (ត្មាគគលវិយា 
របស់នាងលោ យណីត្ យ្ ះត្មាគគលវី)ត្កាលិថោត្ម ត្ជដឌកុ្លសស បុថថតាថ  ត្លោះភាវៈនៃបុលថ 
របស់លថកូ្លជាចមផង ក្បុងលសុក្ត្ យ្ ះត្កាលិថៈ។ ត្ថ ឧត្ភា (កុ្មាោ) អបិ ឯរកុី្មារទុំងឡាយ 
ទុំង២នាក្ត់្នាះ អនាឝ យ អាលស័យត្ ើយ វុឌណ ឹ ៃូវការចត្លមើៃ អគមុំសុ បាៃដល់ត្ ើយ បារ ុំ 
ៃូវត្លថើយ សពឝសិបាៃុំ នៃសិបផៈទុំងពងួទុំងឡាយ។ ឧបថិសសមាណវសស កី្ឡៃតាទ យ ៃេឹ 
វាឧយាៃុំ វា គមៃកាត្ល ក្បុងកាលជាេីត្ៅកាៃស់ធឹងផង កាៃឧ់យាៃផង 
ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការត្លង របស់ឧបថិសសមាណព សុវណត សិវកិាសតាៃិ 
ររីយនៃម្លគម្សបងជាវកិារៈនៃមាសទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ បរវិាោ ត្ហាៃថ ិ
ជាវថទុមាៃបរវិារ;ត្កាលិថមាណវសស(កី្ឡៃតាទ យ ៃេឹ វា ឧយាៃុំ វាគមៃកាត្ល ក្បុងកាលជាេីត្ៅ 
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កាៃស់ធឹងផង កាៃឧ់េាៃផង ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការត្លង) របស់ត្កាលថិមាណព 
អាជញ្ដ រេសតាៃិ ររីយនៃរត្េះម្ដលេឹមត្ ើយត្ដ្ឋយត្សះអាជាត្ៃយរទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ (បរវិាោ 
ត្ហាៃថិ ជាវថទុមាៃបរវិារ)។ជនា រជីៃទុំងឡាយ ត្េឝ បិ សូមផ២ីនាក្ ់ បញ្ចបញ្ចមាណវសថបរវិាោ 
ត្ហាៃថិ ជាអបក្មាៃរយនៃមាណព លបាុំលបាុំជាបរវិារ។ ច ក្ ៏ អៃុសុំវចឆរ ុំ ក្បុងលុំដ្ឋបន់ៃឆ្ប ុំ 
គិរគគសមត្ជាជ  នាម ត្ យ្ ះថារមីត្ហាលសពត្លើក្ុំពូលភបុំ ត្ហាថិ មាៃ ោជគត្  ក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ។ 
(បរវិាោ រមីាណពជាបរវិារទុំងឡាយ) ពៃនថិ ម្ថងចង មញ្ញច ថិមញ្ច ុំ ៃូវម្លគថូចៃិងម្លគធុំ ឯក្ដ្ឋឌ ត្ៃ 
ឯវ ក្បុងេីម្ថមយួម្មៃពិថ ត្ថសុំ េឝៃិបុំ (ជនាៃុំ) អបិ ត្ដើមផជីៃទុំងឡាយ២នាក្ ់ ត្នាះឯង។ ត្េឝ 
(ជនា)អបិ ឯរជីៃទុំងឡាយ២នាក្ ់ ឯក្ត្តា វ ៃិសីេិតាឝ  សមជជុំ បសសត្នាថ  
កាលអងគុយក្បុងេីជាមយួោប  ត្ ើយត្មើលៃូវមត្ហាលសព  សៃថិ ម្ថងត្សើច  សិថពឝដ្ឋឌ ត្ៃ 
ក្បុងឋាៃៈម្ដលគរួត្សើចសុំត្វជៃថិ សត្ងឝគ សុំត្វគដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងឋាៃៈម្ដលគរួសត្ងឝគ ត្េៃថិ ឲរ ទយុំ 
ៃូវរង្គឝ ៃ ់ ទយុំ ទថុុំ យុថថដ្ឋឌ ត្ៃ វ ក្បុងឋាៃៈម្ដលគរួត្ដើមផឲីរ ៃូវរង្គឝ ៃម់្មៃពិថ។ឯក្េិវសុំ 
ក្បុងនេងមយួ ត្ថសុំ (ជនាៃុំ កាលជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ បសសនាថ ៃុំ កាលត្ឃើញ សមជជុំ 
ៃូវមត្ហាលសព ៃិយាត្មៃ ត្ដ្ឋយលុំអាៃ ឥមនិា ត្ៃះ  សិថពឝដ្ឋឌ ត្ៃ ហាត្សា វា 
រកីារត្សើចក្បុងឋាៃៈម្ដលគួរត្សើចក្ឋី សុំត្វគដ្ឋឌ ត្ៃ សុំវជិជៃុំ រកីារក្មសថក់្បុងឋាៃៈម្ដលគួរក្មសថក់្ឋី 
ទយុំ ទថុុំ យុថថដ្ឋឌ ត្ៃ ទយុំ វា រកីារឲរៃូវរង្គឝ ៃ ់ ក្បុងឋាៃៈម្ដលគរួឲរត្ដើមផឲីរ ៃូវរង្គឝ ៃក់្ឋី 
បុរមិេិវត្សសុ វយិ ដូចក្បុងនេងមុៃទុំងឡាយ  ៃ អត្ហាសិ មៃិបាៃមាៃត្ ើយ 
ញណសសបរបិាក្គថតាថ  ត្លោះភាវៈនៃញណ ជាគុណជាថដល់ត្ ើយៃូវការច្ឆស់កាវ ។ បៃ ក្ ៏
ជនា រជីៃទុំងឡាយ ត្េឝបិ សូមផ២ីនាក្ ់ ចិៃថយសុឹ គិថត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ កឹ្ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ អារមយណុំ  ៃូវអារមយណ៍ ៃិសីេឹសុ អងគុយត្ ើយ; កឹ្ (បត្យាជៃុំ 
រលីបត្យាជៃ)៍អឝី ឯថទ ឱត្ោត្ក្ថពឝុំ អថទិ ជាសភាវៈ(គឺត្យើងទុំងឡាយ) គរួលក្ត្ឡក្ត្មើល 
ក្បុងមត្ហាលសពត្ៃះ;ឥត្ម (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្ៃះ សត្ពឝ បិ សូមផទីុំងអស់ វសសសត្ថ 
នាកាលរយនៃឆ្ប ុំ អបផត្ថថ មៃិដល់ត្ ើយ គមសិសៃថិ ៃឹងដល់ អបផណត ថថិក្ភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃការសាបសូៃរ;បៃ ក្ ៏ អត្មា ិ ឯក្ុំ ត្មាក្ខធមយុំ បរតិ្យសិថុុំ រកិី្រយិាគឺអញទុំងឡាយ 
ម្សឝងរក្ៃូវត្មាក្ខធម១៌ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ ត្កាលិត្តា រតី្កាលិថមាណព អា  
ត្ោលត្ ើយ ឧបថិសសុំ ៃូវឧបថិសសមាណព សមយ ។ល។ សលវក្ខថិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឧបថិសស 
មាប លឧបថិសសៈ សមយ សមាវ ញ់ ថឝុំ រអីបក្ ៃ អត្ញ្ដសុ េិវត្សសុ វយិ  ដឌបផ ត្ដ្ឋឌ  (ត្ហាសិ) 
ជាអបក្មៃិរកី្ោយត្ ើយ ៃិងមៃិរកី្ោយេូត្ៅត្ ើយ ដូចក្បុងនេងទុំងឡាយដនេ;ឥទៃិ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ថឝុំ រឯីង) អៃថថមៃធាថុត្កា អសិ ជាអបក្មាៃចិថថមៃិម្មៃជារបស់ខវួៃ(ឬ);ត្ថ 
គឺឯង សលវក្ខថិុំ ក្ុំណថប់ាៃត្ ើយ កឹ្ ៃូវអឝី? ត្សា (ឧបថិត្សា រឧីបថិសសមាណព)ត្នាះ អា  
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ត្ោលត្ ើយ សមយ ។ល។ អៃថថមត្នាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្កាលិថ មាប លត្កាលិថៈ សមយ សមាវ ញ់ 
សាត្ោ រខីវឹមសារ ឱត្ោក្ត្ៃ ក្បុងការលក្ត្ឡក្ត្មើល ឯត្ថសុំ (ជនាៃុំ ៃូវជៃទុំងឡាយ)ត្ៃះ ៃថទ ិ
មៃិមាៃ;ឯថុំ (ក្មយុំ រកី្មយ)ត្ៃះ ៃិរថទក្ុំ(ត្ហាថិ) ជាអុំត្ពើមៃិជាលបត្យាជៃ;៍ (អ ុំ រខីញុ ុំ) ចិៃថយត្នាថ  
កាលគិថ ឥេុំ (ការណុំ  ៃូវត្ ថុ)ត្ៃះ អថថត្នាត្មាក្ខធមយុំ គត្វសិថុុំ រកិី្រយិា(អញ) 
ម្សឝងរក្ៃូវត្មាក្ខធម ៌ ត្ដើមផខីវួៃ គួរដូត្ចបះ ៃិសិត្នាប  អមា ិ ជាអបក្អងគុយត្ ើយ;បៃ ចុះ ថឝុំ រឯីង 
អៃថថមត្នា អសិ ជាអបក្មាៃចិថថមៃិត្ៅក្បុងខវួៃ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? ត្សា បិ (ត្កាលិត្តា 
រតី្កាលិថមាណព)ត្នាះឯង អា  ត្ោលត្ ើយ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ។ អេ លោត្នាះ 
ឧបថិត្សា រឧីបថិសសមាណព អា ត្ោលត្ ើយសមយ ។ល។ បពឝជាជ ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ញតាឝ  
ត្លោះដឹង អសស(ត្កាលិថសស) អថថនា សេនឹ ឯក្ជាសយថុំ ៃូវភាវៈ(នៃត្កាលិថមាណព)ត្នាះ 
ជាអបក្មាៃអធាលស័យម្ថមយួ ជាមយួៃឹងខវួៃ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ បៃ ក្ ៏ អមាា ក្ុំ ភៃិបុំ បិ 
សុចិៃថថិុំត្មាក្ខធមយុំ គត្វសិថុុំ រកិី្រយិាគឺត្យើងទុំងឡាយ ទុំងពីរនាក្ ់ ម្សឝងរក្ៃូវត្មាក្ខធម ៌
(ម្ដលត្យើងទុំងឡាយ)គិថថាលា វដឋថិ ត្េើបគរួ; (អត្មា )ិ គត្វសត្ៃថ  ិ នាម ឯក្ុំ បពឝជជុំ លេនុ ុំ 
រកិី្រយិា(គឺត្យើងទុំងឡាយ) កាលម្សឝងរក្(ៃូវត្មាក្ខធម)៌ បាៃៃូវបពឝជាជ ១ វដឋថិ ត្េើបគួរ; (មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ) បពឝជាជ ម ិបសួ សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ក្សស (បុគគលសស របស់បុគគល)ណា។ 
បៃ ក្ ៏សមត្យៃ ក្បុងសមយ័ ត្ថៃ ត្ខា ត្នាះឯង បរោិឝ ជត្កា របីរោិឝ ជក្ សញ្ជ ត្យា ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ 
បដិវសថិ ត្ៅ ោជគត្  ក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ សេនឹ ជាមយួ បរោិឝ ជក្បរសិាយ ៃឹងបរោិឝ ជក្ជាបរស័ិេ 
ម ថិយា ដត៏្លចើៃ។ ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ថសស (សញ្ជយសស) 
សៃថតិ្ក្ បពឝជិសាម ឥថិ ថា(រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃឹងបសួក្បុងសមាប ក្ ់
(នៃបរោិឝ ជក្ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ)ត្នាះដូត្ចបះ ឧត្យាត្ជតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ ើយ បញ្ចមាណវក្សតាៃិ 
ៃូវរយនៃមាណព៥ទុំងឡាយ សិវកិាត្យា ច រត្េ ច គត្ តាឝ  គចឆេ ឥថិ ថា(រអីបក្ទុំងឡាយ) 
ចូរត្រៀបចុំៃូវម្លគម្សបងទុំងឡាយផង ៃូវរត្េះទុំងឡាយផង ត្ ើយត្ៅដូត្ចបះ បពឝជឹសុ បសួត្ ើយ 
សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ សញ្ជយសស របស់បរោិឝ ជក្ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ សេនឹ ជាមយួ មាណវក្សត្ថ  ិ
ៃឹងរយនៃមាណពទុំងឡាយ បញ្ច  ិ ៥។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ត្ថសុំ (ជនាៃុំ) បពឝជិថកាលត្តា 
អុំពីកាលជាេីបសួ (នៃជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ សញ្ជ ត្យា របីរោិឝ ជក្ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ 
អថិត្រក្ោភយសគគបផត្តាថ  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ដល់ត្ ើយៃូវោភ ៃិងយសដល៏បត្សើរ 
នលក្ម្លងត្ ើយ។ ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ បរមិេធតិាឝ  ត្រៀៃត្ ើយ សមយុំ ៃូវសមយ័គឺលេនិ 
សពឝុំ ទុំងអស់ សញ្ជយសស របស់បរោិឝ ជក្ ក្ថិបាត្ ៃ ឯវ ត្ដ្ឋយកាលពីរបីនេងប៉ុត្ណាត ះ បុចឆសុឹ 
សួរត្ ើយ អាចរយិ ។ល។ អថទិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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              អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ ថុមាា ក្ុំ ជាៃៃសមត្យា រលីេនិជាេីដឹងរបស់ត្ោក្មាច ស់ 
ឯថថត្កា វ មាៃលថឹមលបមាណប៉ុត្ណត ះ(ឬ) ឧទ ុ ឬក្ ៏អថទិ មាៃ ឧថថរ ឹបិ សូមផនីលក្ម្លង(ជាងត្ៃះ)? 
(ត្ថ ជនា រជីៃទុំងឡាយត្នាះ) (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ឯថថត្កា វ សពឝុំ ថុត្មា  ិ ញថុំ ឥថិ 
ថា(រលីេនិជាេីដឹងរបស់ខញុ ុំ) មាៃលថឹមលបមាណប៉ុត្ណត ះឯង; (រលីេនិ)ទុំងអស់ 
គឺអបក្ទុំងឡាយដឹងត្ ើយដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺបរោិឝ ជក្ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ)លបាបត់្ ើយ ចិៃថយសុឹ 
គិថត្ ើយ ឯវ ុំ ។ល។ លភសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឯវ ុំ (ការត្ណ នាកាលត្ ថុ)យ៉ាងត្ៃះ សថិ 
កាលមាៃ លព យចរយិវាត្សា រកីារត្ៅត្ដ្ឋយលព យចរយិធម ៌ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ ឥមសស 
(សញ្ជយសស របស់បរោិឝ ជក្ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ)ត្ៃះ ៃិរថទត្កា (ត្ហាថិ) 
ជាការត្ៅមៃិមាៃលបត្យាជៃត៍្ឡើយ;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ ៃិក្ខនាថ  កាលត្ចញ គត្វសិថុុំ 
ត្ដើមផមី្សឝងរក្ ត្មាក្ខធមយុំ ៃូវត្មាក្ខធម ៌ ចរមានា (ភវសិាម) ៃឹងជាអបក្លតាចត់្ៅ;ត្សា (ត្មាក្ខធត្មាយ  
រតី្មាក្ខធម)៌ត្នាះ (អត្មា  ិ គឺត្យើងទុំងឡាយ) ៃ សកាក  មៃិអាច ឧបាត្េថុុំ 
ត្ដើមផញុីុំងឲរត្ក្ើថត្ឡើង សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ ឥមសស (សញ្ជយសស 
នៃលគូត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ)ត្ៃះ;បៃត្ខា ក្ ៏ជមភូេីត្បា រជីមភូេឝីប មហា ធុំ; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ចរនាថ  
កាលលតាចត់្ៅ ោមៃិគមោជធាៃិត្យា កាៃល់សុក្ៃិងៃិគម ៃិងោជធាៃីទុំងឡាយ លភសិាម 
ៃឹងបាៃ អាចរយិុំ ៃូវអាច្ឆររ ក្ញ្ច ិ ណាមាប ក្ ់ ត្មាក្ខធមយត្េសក្ុំ អបក្សម្មឋងៃូវត្មាក្ខធម ៌ អទន  
ត្ដ្ឋយពិថ។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីកាលត្នាះ (មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ) វេៃថិ ត្ោល 
យថទ យថទ បណឍិ តា សមណលោ យណា អថទិ ឥថិ ថារសីមណលោ យណ៍ទុំងឡាយ ជាបណឍិ ថ 
មាៃក្បុងេីណៗដូត្ចបះ (ត្ថ ជនា រជីៃទុំងឡាយត្នាះ) គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ថថទ ថថទ ក្បុងេីត្នាះៗ 
ក្ត្ោៃថិ ម្ថងត្ធឝើ សក្ចឆុំ ៃូវសាក្ច្ឆឆ ; (ត្ថ សមណលោ យណា រសីមណលោ យណ៍ត្នាះ) ៃ សត្កាក ៃថ ិ
មៃិអាច ក្ត្េថុុំ ត្ដើមផតី្ឆវើយបាៃ ត្ថ  ិ (ជត្ៃ )ិ បុដឌបញ្ា ុំ 
ៃូវបញ្ញា (ម្ដលជៃទុំងឡាយ)ត្នាះសួរត្ ើយ;ត្ថ (ជនា) អបិ ឯរជីៃទុំងឡាយត្នាះ វសិជជៃថ ិ
អាចត្ឆវើយបញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា  ត្ថសុំ (សមណលោ យណាៃុំ របស់សមណលោ យណ៍រទុំងឡាយ)ត្នាះ។ 
(ជនា រជីៃទុំងឡាយ) បរគិគណាិ តាឝ  លគបសងកថត់្ ើយសក្លជមភូេីបុំ ៃូវអបក្ជមភូេឝីបទុំងមូល ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ ៃិវថថតិាឝ  លថឡបវ់ញិត្ ើយ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ សក្ដ្ឋឌ ៃុំ ឯវ កាៃេី់របស់ខវួៃវញិ អក្ុំសុ 
បាៃត្ធឝើត្ ើយ ក្ថិក្ុំ ៃូវការត្បឋជាញ  សមយ ។ល។ អាត្ោត្ចថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្កាលិថ មាប លត្កាលិថៈ 
សមយ សមាវ ញ់ អត្មាសុ បណាឋ ត្យើងទុំងឡាយ ត្យា (បុគគត្ោ របុីគគល)ណា អធិគចឆថិ បាៃ អមថុំ 
ៃូវអមថធម ៌ បឋមុំ មុៃ;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ អាត្ោត្ចថុ ចូរលបាប ់ ឥថរសស (ជៃសស 
ដល់ជៃ)ដនេ។ 
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ត្ថសុ (ជត្ៃសុ នាកាលជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ឯវ ុំ ក្ថិក្ុំ ក្តាឝ  វចិរត្ៃថសុ កាលត្ធឝើ ៃូវក្ថិកា 
(ដល់ោប ៃឹងោប ) ត្ ើយលតាចត់្ៅ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បតាឝ  ដល់ត្ ើយ ោជគ ុំ ៃូវលកុ្ងោជលគឹះ 
វតុាថ ៃុក្កត្មៃ ត្ដ្ឋយលុំដ្ឋបម់្ដលត្ោក្ត្ោលត្ ើយ បដិគគត្ តាឝ  េេលួត្ ើយ ត្វឡុវៃុំ 
ៃូវវថថត្វឡុវៃ័ វ ិរថិ គងត់្ៅ ត្វឡុវត្ៃ ក្បុងវថថត្វឡុវៃ័។ ថទ ក្បុងលោត្នាះ អសសជិត្ថទត្ោ 
រលីពះអសសជិត្ថទរ អពមៃថត្ោ ជាអបក្ក្បុងចុំត្ណាម បញ្ច វគគយិាៃុំ នៃភកិ្ខុបញ្ច វគគីយ ៍អៃថត្រ ក្បុងចុំត្ណាម 
អរ នាថ ៃុំ នៃលពះអរ ៃថទុំងឡាយ ឯក្សដឌយិា ៦១អងគ (ភគវតា) ចរេ ភកិ្ខត្វ ច្ឆរកិ្ុំ 
ព ុជៃ តិាយ ឥថិ រថៃថថយគុណបផកាសៃថទុំ ឧត្យាជិតាៃុំ (ម្ដលលពះដម៏ាៃលពះភាគ) 
លេងប់ញ្ជូ ៃត្ៅ ត្ដើមផលីបកាសៃូវគុណនៃលបជុុំ៣នៃលពះរថៃៈ (ត្ដ្ឋយលពះថលមាស់) 
ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ)ចូរលតាចត់្ៅ កាៃច់្ឆរកិ្ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ជៃត្លចើៃ 
ដូត្ចបះ បដិៃិវថថតិាឝ  លថឡបវ់ញិត្ ើយ អាគត្តា មក្ត្ ើយ ោជគ ុំ កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ បុៃេិវត្ស 
ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ បាត្តា វ អុំពីលពលឹមម្ថមឋង 
បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ ោជគ ុំ កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ។ សមត្យ ក្បុងសមយ័ 
ថសយឹ ត្នាះ ឧបថិសសបរោិឝ ជត្កា រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ ភថថកិ្ចចុំ ៃូវភថថកិ្ចច បាត្តា វ 
អុំពីលពលឹមម្ដរ គចឆត្នាថ  កាលត្ៅ បរោិឝ ជកាោមុំ កាៃប់រោិឝ ជកាោម េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ មយា ។ល។ ត្ោត្ចសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
                 ឯវរូត្បា បពឝជិត្តា នាម ត្ យ្ ះថារបីពឝជិថមាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ មយា គឺអញ ៃ 
េិដឌបុត្ោឝ  ឯវ មៃិធាវ បត់្ឃើញត្សាះត្ឡើយ;ត្យ (បពចជិតា របីពឝជិថទុំងឡាយ)ណា អរ នាថ  វា 
ជាលពះអរ ៃថក្ឋី អរ ថថមគគុំ សមាបនាប  វា ជាអបក្ដល់ត្ដ្ឋយលបនព ៃូវអរ ថថមគគក្ឋី ត្ោត្ក្ 
ក្បុងត្ោក្;ត្ថសុំ (បពឝជិតាៃុំ បណាឋ បពឝជិថទុំងឡាយ)ត្នាះ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ អយុំ ត្ៃះ អញ្ដថត្ោ 
មយួរូបម្ដរ;យៃបូៃ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ អ ុំ រអីញ ឥមុំ ភកិ្ខុ ុំ ឧបសងកមតិាឝ  បុត្ចឆយរុំ គបផចូីលត្ៅរក្ 
ៃូវភកិ្ខុអងគត្ៃះ ត្ ើយសួរ;អាវុត្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ បពឝជិត្តា អសិ 
ជាអបក្បសួត្ ើយ ឧេធសិស ឧេធិស ក្ុំ (បុគគលុំ ៃូវបុគគល)ណា? ត្កា រអីបក្ណា ត្ថ សតាទ  (ត្ហាថ) វា 
ជាលគូរបស់ត្ោក្មាច ស់ឬ? វា ឬក្ ៏ ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ ត្ោត្ចសិ ត្ពញចិថថ ធមយុំ ៃូវធម ៌ ក្សស 
របស់អបក្ណា? 
អេ លោត្នាះ ឯថុំ (ចិៃថៃុំ រកីារគិថ)ត្ៃះ អកាត្ោ ។ល។ មគគុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អត្ហាសិ 
បាៃមាៃត្ ើយ អសស (ឧបថិសសសស ដល់ឧបថិសសបរោិឝ ជក្)ត្នាះ;អកាត្ោ ត្ខា រមីៃិម្មៃកាល 
(របស់អញ) បុចឆថុិុំ ត្ដើមផសួីរ បញ្ា ុំ ៃូវសុំណួរ ភកិ្ខុ ុំ ៃឹងភកិ្ខុ ឥមុំ ត្ៃះ;អយុំ (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ)ត្ៃះ បវតិ្ដ្ឋឌ  
ចូលត្ៅត្ ើយ អៃថរឃរ ុំ កាៃច់ត្នាវ ះនៃផធះ ចរថិ ៃិមៃថត្ៅ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ;យៃបូៃ 
ត្បើដូត្ចបះ អ ុំ រអីញ អៃុពត្ៃនយរុំ គបផតី្ៅតាម ភកិ្ខុ ុំ ៃូវភកិ្ខុ ឥមុំ ត្ៃះ ឧបញ្ញដ ថុំ ចូលត្ៅដឹងត្ ើយ 
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មគគុំ ៃូវផវូវ អថទិត្ក្  ិ (ត្ដ្ឋយក្មយទុំងឡាយ) លបក្បត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍ បិដឌិត្តា បិដឌិត្តា 
អុំពីត្លកាយខបងៗ។ ត្សា (ឧបថិត្សា រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្)ត្នាះ ត្េរ ុំ លេនបិណឍ បាថុំ អញ្ដថរ ុំឱកាសុំ 
គចឆៃថុំ េិសាឝ  (ច)  ត្ឃើញត្ ើយ  ៃូវលពះត្េរៈ មាៃចង្គា ៃបិ់ណឍ បាថបាៃត្ ើយ 
កាលត្ៅកាៃេី់មកួ្ម្ៃវងផង  អសស (ត្េរសស )ៃិសីេិថុកាមថុំ ញតាឝ  ច 
ដឹងត្ ើយៃូវភាវៈ(នៃលពះត្េរៈ)អងគត្នាះ ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផគីងផ់ង បញ្ញដ ត្បតាឝ  លកាលត្ ើយ 
អថថត្នា បរោិឝ ជក្បីឋក្ុំ ៃូវសមភថន់ៃបរោិឝ ជក្ របស់ខវួៃ អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ។ អបិ ក្ឯ៏ 
ភថថកិ្ចចបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច (ឧបថិត្សា រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្)អទសិ 
បាៃលបត្គៃត្ ើយ ឧេក្ុំ ៃូវេឹក្ កុ្ណឍិ កាយ ត្ដ្ឋយផឋិល អថថត្នា របស់ខវួៃ។ (ឧបថិត្សា 
រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្) ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ អាចរយិវថថុំ ៃូវអាចរយិវថថ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ 
មធុរបដិសណាឌ រ ុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ជាបដិសណាឌ រៈយ៉ាងពីត្ោះ សេនឹ ជាមយួ ត្េត្រៃ ៃឹងលពះត្េរៈ 
ក្ថភថថកិ្ត្ចចៃ មាៃភថថកិ្ចចត្ធឝើត្ ើយ អា  ត្ោលត្ ើយ បុចឆិ សួរត្ ើយឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
វបិផសនាប ៃិ។ល។ ត្ោត្ចសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវុត្សា មាប លអាវុត្សា ឥង្រៃធយិាៃិ រឥីង្រៃធីយទ៍ុំងឡាយ 
ត្ថ របស់ត្ោក្មាច ស់ វបិផសនាប ៃិ ត្ខា លជះលសឡះត្ ើយ;ឆវវិត្ណាត  រសីមផុរនៃម្សផក្ (ត្ថ 
របស់ត្ោក្មាច ស់) បរសុិត្ទន  បរតិ្យាទត្តា (ត្ហាថិ) ជាអវយវៈសាា ថ ដ ៏យថ ់យង;អាវតុ្សា 
មាប លត្ោក្មាច ស់ ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ បពឝជិត្តា អសិ ជាអបក្បសួត្ ើយ ឧេធសិស ឧេធិស ក្ុំ (បុគគលុំ 
ៃូវបុគគល)ណា;ត្កា (បុគគត្ោ របុីគគល)ណា ត្ថ សតាទ  (ត្ហាថិ) វា ជាលគូរបស់ត្ោក្មាច ស់ឬ;វា ឬក្ ៏
ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ ត្ោត្ចសិ ត្ពញចិថថ ធមយុំ ៃូវធម ៌ក្សស (បុគគលសស របស់បុគគល)ណា?  
            ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ ឥត្ម ។ល។ េត្សសសាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឥត្ម 
បរោិឝ ជកា នាម ធមយតារបីរោិឝ ជក្ទុំងឡាយត្ៃះ សាសៃសស បដិបក្ខភូត្តា ត្ក្ើថត្ ើយជាបដិបក្ខ 
នៃសាសនា; (អ ុំ រអីញ) េត្សសសាម ិៃឹងសម្មឋង ឥមសស សាសៃសស គមមរីថុំ ៃូវភាវៈនៃជត្លដ 
នៃសាសនាត្ៃះ។ អេត្ខា លោត្នាះឯង ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ េត្សសត្នាថ  កាលសម្មឋង អថថត្នាៃវក្ភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃខវួៃជាអបក្បសួេយី អា  ត្ោលត្ ើយ អ ុំ ។ល។ ត្េសិថុុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា 
មាប លអាវុត្សា អ ុំ ត្ខា រអីាតាយ  ៃត្វា អចិរបផពឝជិត្តា អធុនាគត្តា (ត្ហាម)ិ ជាអបក្បសួេយី 
បសួត្ ើយមៃិយូរ ម្ដលត្េើបមក្ត្ ើយ;អ ុំ រអីាតាយ  ៃ សក្ខសិាម ិ ៃឹងមៃិអាច ត្េត្សថុុំ 
ត្ដើមផសីម្មឋង ធមយវៃិយុំ ៃូវធមៃិ៌ងវៃិយ័ ឥមុំ ត្ៃះ ធមយុំ ៃូវធម ៌វតិាទ ត្រៃ ត្ដ្ឋយពិសាឋ រ។ បរោិឝ ជត្កា 
របីរោិឝ ជក្ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អ ុំ ។ល។ ភាត្ោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ អបផុំ 
។ល។ព ុុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រខីញុ ុំ ឧបថិត្សា នាម ត្ យ្ ះឧបថិសសៈ;ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ វេ 
សូមសម្មឋង (ធមយុំ ៃូវធម)៌ អបផុំ វា ថិចក្ឋី ព ុុំ វា ត្លចើៃក្ឋី យថាសថថយិា 
តាមសមគរួដល់ចុំត្ណះដឹង;ភាត្ោ រភីារៈ មយាុំរបស់ខញុ ុំបដិវជិឈថុិុំ ត្ដើមផកី្ុំណថដឹ់ង ឯថុំ (ធមយុំ 
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ៃូវធម)៌ត្ៃះ ៃយសត្ថៃ ត្ដ្ឋយរយរបស់ៃយ័ ៃយស ត្សសៃ ត្ដ្ឋយោៃរ់បស់ៃយ័; (ថឝុំ 
រតី្ោក្មាច ស់) ភាសសសុ សូមសម្មឋង (ធមយុំ ៃូវធម)៌ អបផុំ វា ថិចក្ឋី ព ុុំ វា ត្លចើៃក្ឋី;លព ូ ិ
សូមសម្មឋង អថទុំ ឯវ ៃូវអថទម្ថមា៉ង;អត្តាទ  រតី្សចក្ឋីលថូវការ ត្ម របស់ខញុ ុំ អត្ថទៃ ឯវ 
ត្ដ្ឋយអថទម្ថប៉ុត្ណាត ះ; (ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់) កា សិ ៃឹងត្ធឝើ ពរញ្ជៃុំ ៃូវពរញ្ជៃៈ ព ុុំ ត្លចើៃ កឹ្ ត្ធឝើអឝី? 
ឯវ ុំ (ការត្ណ នាកាលត្ ថុ)យ៉ាងត្ៃះ វុត្ថថ (គឺឧបថិសសបរោិឝ ជក្)ត្ោលត្ ើយ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ 
អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ត្យ ។ល។ មហាសមត្ណា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
ថថាគត្តា រលីពះថថាគថ (ត្េត្សថិ ម្ថងសម្មឋង) ត្យ ធមាយ  ត្ ថុបផភវា ត្ថសុំ ត្ ថុុំ ច 
រធីមទ៌ុំងឡាយណា មាៃត្ ថុជាម្ដៃត្ក្ើថ ៃូវត្ ថុ(នៃធមទ៌ុំងឡាយ)ត្នាះផងត្ថសុំ ត្យា 
ៃិត្ោត្ធា ច រកីាររលថណ់ា (ៃូវការរលថត់្នាះ) (នៃធមទ៌ុំងឡាយ)ត្នាះផង; មហាសមត្ណា 
រលីពះមហាសមណៈ វាេី មាៃកិ្រយិាសម្មឋងជាលបលក្ថី ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ បរោិឝ ជត្កា របីរោិឝ ជក្ 
សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ បឋមបេេឝយុំ ឯវ ៃូវលបជុុំនៃបេ២ដុំបូងម្មៃពិថ បថិដឌ  ិ តាុំងត្ៅត្ ើយ 
ត្សាតាបថថផិត្ល ក្បុងត្សាតាបថថិផល ស សសៃយបផដិមណឍិ ត្ថ 
ម្ដលលបក្បត្ ើយត្ដ្ឋយៃយ័ោបោ់ៃ។់ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) បេេឝយុំ ញុុំងលបជុុំនៃបេ២ ឥថរ ុំ ដនេ 
ៃិដ្ឋឌ ត្បសិ ឲរចបត់្ ើយ ត្សាតាបៃបកាត្ល ក្បុងកាលនៃបរោិឝ ជក្ត្នាះជាត្សាតាបៃប។  
            ត្សា (ឧបថិត្សា រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្)ត្នាះ ត្សាតាបត្នាប   ុតាឝ  ជាត្សាតាបៃប 
សលវត្ក្ខតាឝ  ក្ុំណថប់ាៃត្ ើយ ឧបរ ិ ។ល។ ការណុំ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ ភត្ៃថ ។ល។ វសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;វតិ្សត្ស នាកាលគុណវតិ្សស ឧបរ ិ ឰដខ៏ាងត្លើ 
អបផវថថត្ៃថ កាលមៃិលបលពឹថថត្ៅ ការណុំ  រតី្ ថុ ឯថទ ក្បុងត្សចក្ឋីត្ៃះ ភវសិសថិ ៃឹងមាៃ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) មា ឧបរ ិ ធមយត្េសៃុំ វឌណយថិទ 
កុ្ុំញុុំងធមយត្េសនា ឰដខ៏ាងត្លើឲរចត្លមើៃត្ឡើយ;ឯថថក្ុំ ឯវ (ការណុំ  រតី្ ថុ) លបមាណប៉ុត្ណត ះឯវ 
ត្ហាថុ ចូរត្លើក្េុក្សិៃចុះ;សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អមាា ក្ុំ នៃត្យើងទុំងឡាយ វសថិ ក្ុំពុងគងត់្ៅ 
កុ្  ឹក្បុងេីណា? (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្វឡវត្ៃ អាវុត្សា ឥថិ ថាមាប លអាវុត្សា 
(រលីពះសាសាឋ  គងត់្ៅ) ក្បុងវថថត្វឡុវៃ័ ដូត្ចបះ។ (ឧបថិត្សា រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្) (វតាឝ  
ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ។ល។ អាគមសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិបថិតាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ បាត្េសុ 
ត្េៀបលពះបាេទុំងឡាយ ត្េរសស របស់លពះត្េរៈ បញ្ចបថិដឌតិ្ថៃ ត្ដ្ឋយបញ្ច លបថិសាឌ ៃ ក្តាឝ  
ត្ធឝើត្ ើយ បេក្ខណិុំ  ៃូវការលបេក្សណិ ថិក្ខថថុ ុំ អស់វារៈ៣ដង ឧត្យាត្ជតាឝ  ជូៃត្ៅត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ បរោិឝ ជកាោមាភមុិត្ខា មាៃមុខត្ឆ្ភ ះត្ៅកាៃអ់ាោមនៃបរោិឝ ជក្ អគមាសិ 
បាៃត្ៅត្ ើយ; 
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            ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ យាេ 
សូមៃិមៃថត្ៅ បុរត្តា មុៃ;សហាយត្កា រសីមាវ ញ់ ឯត្កា មាប ក្ ់ មយាុំ របស់ខញុ ុំក្រុណា អថទិ មាៃ;ច 
មា៉ងត្េៀថ ក្ថិកា រកីារសៃា អត្មា  ិ គឺខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ ក្តា ត្ធឝើត្ ើយ អញ្ដមញ្ដ ុំ 
ដល់ោប ៃឹងោប  ត្យា បឋមុំ អមថុំ អធិគចឆថិ ត្សា អាត្ោត្ចថុ ឥថិ ថា(រជីៃ)ណា បាៃៃូវអមថធម ៌
មុៃ (រជីៃ)ត្នាះ ចូរលបាប(់ដល់ោប ៃឹងោប )ដូត្ចបះ អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា ថុំ បដិញ្ដ ុំ ត្មាត្ចតាឝ  មមសហាយក្ុំ 
គត្ តាឝ  ថុមាា ក្ុំ គថមត្គគៃ ឯវ សថទុ សៃថកិ្ុំ អាគមសិាម ិ ៃឹងត្ដ្ឋះៃូវការសៃាត្នាះ 
ត្ ើយនាុំៃូវសមាវ ញ់ របស់ខញុ ុំក្រុណា ត្ ើយត្ៅកាៃស់មាប ក្ ់ របស់លពះសាសាឋ  
តាមផវូវម្ដលត្ោក្មាច ស់ៃិមៃថត្ៅម្មៃពិថ។  
            ត្កាលិថបរោិឝ ជត្កា រតី្កាលិថបរោិឝ ជក្ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (ឧបថិសសុំ 
ៃូវឧបថិសសបរោិឝ ជក្)ត្នាះ អាគចឆៃថុំ ក្ុំពុងមក្ េូរត្តា វ អុំពីចមាង យម្មៃពិថ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) 
អជជ ។ល។ ភវសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បុចឆិ សួរត្ ើយ អមតាធិគមុំ ៃូវការបាៃៃូវអមថធម;៌អជជ 
ក្បុងនេងត្ៃះសហាយក្សស មុខវត្ណាត  រសីមផុរនៃមុខ របស់សមាវ ញ់ មយាុំ របស់អញ ៃ 
អត្ញ្ដសុេិវត្សសុ វយិ មៃិដូចក្បុងនេងទុំងឡាយដនេ; អមថុំ រអីមថធម ៌អទន  ត្ថៃ (សហាយត្ក្ៃ) 
អធិគថុំភវសិសថិ ៃឹងជាគុណជាថ (គឺសមាវ ញ់)ត្នាះ បាៃត្ ើយត្ដ្ឋយពិថ។ អបិ ឯ ត្សា 
(ឧបថិត្សា រឧីបថិសសបរោិឝ ជក្)ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) អាវុត្សា អមថុំ អធិគថុំ ឥថិ 
ថាមាប លអាវុត្សា រអីមថធម ៌ (គឺខញុ ុំ)បាៃត្ ើយដូត្ចបះ បដិជាៃតាឝ  ដឹងចាស់ត្ ើយ អភាសិ 
បាៃត្ោលត្ ើយោេុំ ៃូវោថា ថុំ ឯវ ត្នាះឯង អសស (ត្កាលិថសស ដល់ត្កាលិថបរោិឝ ជក្)ត្នាះ។ 
ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃោថា ត្កាលិត្តា រតី្កាលិថបរោិឝ ជក្ បថិដឌ តិាឝ  
តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល ក្បុងត្សាតាបថថិផល អា  ត្ោលត្ ើយ កុ្  ឹ។ល។ វសថិ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ កិ្រ បាៃឮថា សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អមាា ក្ុំ នៃត្យើងទុំងឡាយ 
វសថិ លេងគ់ងត់្ៅ កុ្ ឹ ក្បុងេីណា? (ឧបថិត្សា ឧបថិសសបរោិឝ ជក្) (អា  លបាបត់្ ើយ)ត្វឡុវត្ៃ 
។ល។ ក្េិថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ កិ្រ បាៃឮថា (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (វសថិ 
លេងគ់ងត់្ៅ) ត្វឡុវត្ៃ ក្បុងវថថត្វឡុវៃ័;អាចរតិ្យៃ គឺអាច្ឆររ ត្នា នៃត្យើងទុំងឡាយអសសជិត្ថទត្រៃ 
គឺលពះអសសជិត្ថទរក្េិថុំ លបាបត់្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ (ត្កាលិត្តា រតី្កាលិថបរោិឝ ជក្) (អា  
ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ សមយ អាយាមសតាទ រ ុំបសសសិាម ឥថិ ថាមាប លសមាវ ញ់ 
ត្បើដូត្ច្ឆប ះ(រតី្យើងទុំងឡាយ) មក្ ៃឹងោល់ៃូវលពះសាសាឋ  ដូត្ចបះ។ ឯត្សា សារបុីថថត្ថទត្ោ នាម ច 
ធមយតារលីពះសារបុីថថត្ថទរ ៃុះ សទបិ អាចរយិបូជត្កា វ (ត្ហាថិ) ជាអបក្បូជាៃូវអាច្ឆររ 
ក្បុងេីទុំងពួង;ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ សហាយុំ ៃូវសមាវ ញ់ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
សមយ ។ល។ ក្រសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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             សមយ មាប លសមាវ ញ់ អមថុំ រអីមថធម ៌ អត្មា  ិ គឺត្យើងទុំងឡាយ អធិគថុំ បាៃត្ ើយ; 
(មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ក្ត្េសាម ៃឹងលបាប ់ អាចរយិសស ដល់អាច្ឆររ អមាា ក្ុំ 
របស់ត្យើងទុំងឡាយ សញ្ជយបរោិឝ ជក្សស ត្ យ្ ះសញ្ជយបរោិឝ ជក្; (ត្សា រោីថ)់ ពុជឈមាត្នា 
កាលលតាស់ដឹង បដិវជិឈសិសថិ ៃឹងលតាស់ដឹង;អបផដិវជិឈត្នាថ  កាលមៃិលតាស់ដឹង អមាា ក្ុំ 
(វចៃុំ)សេធ តិាឝ  សថទុ សៃថកិ្ុំ គមសិសថិ ៃឹងត្ជឿ(ៃូវោក្រ) របស់ត្យើងទុំងឡាយ 
ត្ ើយត្ៅកាៃស់មាប ក្ ់ របស់លពះសាសាឋ ;ពុទន ៃុំ ត្េសៃុំ សុតាឝ  មគគផលបផដិត្វធុំ ក្រសិសថិ 
ៃឹងសាឋ បៃូ់វត្េសនា របស់លពះពុេន ត្ ើយត្ធឝើៃូវការសត្លមចៃូវមគគៃិងផល។ ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ 
ជនា រជីៃទុំងឡាយ ត្េឝ បិ សូមផ២ីនាក្ ់អគមុំសុ បាៃត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់សញ្ជយសស 
របស់បរោិឝ ជក្ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ។ សញ្ជ ត្យា អបិ ចុំម្ណក្ឯសញ្ជយបរោិឝ ជក្ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ 
ត្ថ (ជត្ៃ ៃូវជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ បុចឆ ិ សួរត្ ើយ កឹ្ ។ល។ លត្ទន  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;តាតា 
មាប លបាទុំងឡាយ អមថមគគុត្េធសត្កា រអីបក្សម្មឋងៃូវផវូវនៃអមថៈ ត្កាចិ ណាមាប ក្ ់ ត្វា 
គឺអបក្ទុំងឡាយ លត្ទន  បាៃត្ ើយ កឹ្ ឬ? (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អាម 
។ល។ គមសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ អាម ពិថម្មៃ (អមថមគគុត្េធសត្កា 
រអីបក្សម្មឋងៃូវផវូវនៃអមថៈ អត្មា  ិគឺត្យើងទុំងឡាយ)លត្ទន  បាៃត្ ើយ;ពុត្ទន  រលីពះពុេន ឧបផត្នាប  
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្;ធត្មាយ  រលីពះធម ៌ ឧបផត្នាប  ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ោត្ក្ 
ក្បុងត្ោក្;សត្ងា រលីពះសងឃ ឧបផត្នាប  ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្;ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ 
វចិរេ ម្ថងលតាចត់្ៅ (មត្គគ ក្បុងផវូវ) ថុត្ចឆ អសាត្រម្ដលេត្េ មៃិមាៃខវឹមសារ; (ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់) 
ឯេ សូមអត្ញ្ជ ើញមក្ (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) គមសិាម ៃឹងត្ៅ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សថទុ 
របស់លពះសាសាឋ ។ (សញ្ជ ត្យា រសីញ្ជយបរោិឝ ជក្) (អា  ត្ោលត្ ើយ) គចឆេ។ល សក្ខសិាម ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ គចឆេ ចូរត្ៅចុះ;អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ សក្ខសិាម ិ ៃឹងមៃិអាច (គៃថុ ុំ 
ត្ដើមផតី្ៅ)។ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) កឹ្ការណា ឥថិ ថាត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? 
(សញ្ជ ត្យា រសីញ្ជយបរោិឝ ជក្) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អ ុំ ។ល។ វសិថុុំឥថិ ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រខីញុ ុំ 
មហាជៃសស អាចរតិ្យា  ុតាឝ  ជាលគូរបស់មហាជៃ វចិរ ឹ លតាចត្ៅត្ ើយ;ថសស ត្ម 
អត្ៃថវសិក្វាត្សា រកីារត្ៅជាអត្ៃថវាសិ នៃត្នាះ បាដិយាឧេក្ចលៃភាវុបផថថសិេិត្សា 
លបាក្ដត្សយើត្ដ្ឋយការត្ក្ើថត្ឡើង នៃភាវៈនៃការក្ត្លមើក្នៃេឹក្ ក្បុងភាជៃ;៍អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ សក្ខសិាម ិ
ៃឹងមៃិអាច វសិថុុំ ត្ដើមផតី្ៅ អត្ៃថវាសិក្វាសុំ ត្ៅជាអត្ៃថវាសិក្ត្ឡើយ។ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) 
(អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) មា ឯវ ុំ ក្រថិទ អាចរយិ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆររ (រតី្ោក្មាច ស់) 
កុ្ុំត្ធឝើយ៉ាងត្ៃះត្ឡើយដូត្ចបះ។ (សញ្ជ ត្យា រសីញ្ជយបរោិឝ ជក្) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ហាថុ 
តាតាគចឆេ ថុត្មា ៃ អ ុំ សក្ខសិាម ិ ឥថិ ថាមាប លបាទុំងឡាយ (រតី្ ថុត្នាះ) 
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ចូរត្លើក្េុក្សិៃចុះ; (រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរត្ៅចុះ; រខីញុ ុំមៃិអាច(ត្ដើមផតី្ៅ)ត្ឡើយ។ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អាចរយិ ។ល។ ក្រសិសេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាចរយិ 
បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ត្ោត្ក្ ពុេនសស ឧបផៃបកាលត្តា អុំពីកាលជាេីត្ក្ើថត្ឡើង 
នៃលពះពុេនក្បុងត្ោក្ មហាជត្នា រមីហាជៃ គៃនមាោេិ ត្តាទ  មាៃត្លគឿងលក្អូប 
ៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើមក្បុងនដ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ បូត្ជសសថិ ៃឹងបូជា ថុំ ឯវ (ពុេនុំ 
ៃូវលពះពុេន)ត្នាះឯង;មយុំ អបិ ឯរតី្យើងទុំងឡាយ គមសិាម ៃឹងត្ៅ ថថទ ឯវ ក្បុងេីត្នាះម្ដរ;ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់ ក្រសិសេ ៃឹងត្ធឝើ កឹ្ ៃូវអឝី? (សញ្ជ ត្យា រសីញ្ជយបរោិឝ ជក្) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) តាតា 
។ល។ បណឍិ តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;តាតា មាប លបាទុំងឡាយ េនាន  រមីៃុសសលងងទ់ុំងឡាយ ព ូ ត្លចើៃ 
ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្ ឥមសយឹ ត្ៃះ កឹ្ ៃុត្ខា ឬ ឧទ ុ ឬថា បណឍិ តា របីណឍិ ថទុំងឡាយ (ព ូ ត្លចើៃ 
ឥមសយឹ ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ) (អថទ ិមាៃ)? (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) េនាន  
។ល។ ត្ហាៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ េនាន  រមីៃុសសលងងទ់ុំងឡាយ ព ូ 
ត្លចើៃ បណឍិ តា របីណឍិ ថទុំងឡាយ ក្ថិបយា ឯវ មាៃពីរបីនាក្ម់្មៃពិ ត្ហាៃថិ រម្មងមាៃ។ 
(សញ្ជ ត្យា រសីញ្ជយបរោិឝ ជក្) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ។ល។ គមសិាម ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;តាតា មាប លបាទុំងឡាយ ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះបណឍិ តា បណឍិ តា 
រជីៃជាបណឍិ ថទុំងឡាយៗ គមសិសៃថ ិ ៃឹងត្ៅ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សមណសស របស់សមណៈ 
ត្ោថមសស លពះនាមត្ោថម;េនាន  េនាន  រមីៃុសសលងងទ់ុំងឡាយៗ អាគមសិសៃថិ ៃឹងមក្ សៃថកិ្ុំ 
កាៃស់មាប ក្ ់ មម របស់ខញុ ុំ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ គចឆេ ចូរត្ៅចុះ;អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ គមសិាម ិ
ៃឹងមៃិត្ៅត្ឡើយ។ ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ បញ្ញដ យសិសេ ថុត្មា 
អាចរយិ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆរ រតី្ោក្មាច ស់ៃឹងដឹងចាស់ដូត្ចបះ បក្កមសុឹ 
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ ត្ថសុ (ជត្ៃសុ នាកាលជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ គចឆត្ៃថសុ កាលត្ៅ បរសិា 
របីរស័ិេទុំងឡាយ សញ្ជយសស របស់សញ្ជយបរោិឝ ជក្ ភជិជិ ម្បក្ោប ត្ ើយ។  
            ខត្ណ ក្បុងខណៈ ថសយឹ ត្នាះ អាោត្មា រអីាោម ថុត្ច្ឆឆ  អត្ហាសិ 
បាៃជាក្ម្ៃវងេត្េត្ ើយ។ត្សា (សញ្ជ ត្យា រសីញ្ជយបរោិឝ ជក្)ត្នាះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អាោមុំ 
ៃូវអាោម ថុចឆុំ ជាក្ម្ៃវងេត្េ ឆត្ឌឍសិ ក្ាួថត្ ើយ ត្ោ ថិុំ ៃូវ្ម ឧណាុំ  ត្ដឋ ៗ។អបិ 
ឯបរោិឝ ជក្សត្ថសុ កាលម្ដលរយនៃបរោិឝ ជក្ទុំងឡាយ បញ្ចសុ ៥ គចឆត្ៃថសុ កាលត្ៅ សេន ឹ
ជាមយួ ត្ថ ិ  (ជត្ៃ  ិ ៃឹងជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ(បរោិឝ ជកា របីរោិឝ ជក្ទុំងឡាយ) 
អឌណត្ថយរសតាៃិ ២៥០នាក្ ់ ៃិវថថសុឹ លថឡបម់ក្វញិត្ ើយ (សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្)់ សញ្ជយសស 
របស់សញ្ជយបរោិឝ ជក្។ ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ សេនឹ ជាមយួ បរោិឝ ជក្សត្ថ  ិ
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ៃឹងរយនៃបរោិឝ ជក្ទុំងឡាយ អឌណត្ថត្យរ  ិ ២ក្ៃវះ អត្ៃថវាសិត្ក្  ិ ជាអត្ៃថវាសិក្ 
អថថត្នាអថថត្នា របស់ខវួៃៗ អគមុំសុ បាៃត្ៅត្ ើយ ត្វឡុវៃុំ កាៃវ់ថថត្វឡវៃ័។ 
           សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ៃិសិត្នាប  លេងគ់ងត់្ ើយ ចថុបរសិមត្ជឈ លថងប់រស័ិេ៤ពកួ្ ត្េត្សត្នាថ  
កាលសម្មឋង ធមយុំ ៃូវធម ៌ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ត្ថ (ជត្ៃ ៃូវជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ អាគចឆត្ៃថ 
ក្ុំពុងមក្ េូរត្តា វ អុំពីចមាង យម្មៃពិថ អាមត្ៃថសិ ត្ៅមក្ត្ ើយ ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ (អា  
លតាស់ត្ ើយ) ឯត្ថ ។ល។ ភេធយុគុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ សហាយកា 
រសីមាវ ញ់ទុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់ ឯត្ថ ត្ៃះ ត្កាលិត្តា ច គឺត្កាលិថៈមាប ក្ ់ ឧបថិត្សា ច 
គឺឧបថិសសៈមាប ក្ ់ អាគចឆៃថ ិ ក្ុំពុងមក្;ត្ម ឯថុំ សាវក្យុគុំ រគូីនៃសាវក័្ត្ៃះ របស់ថថាគថ 
អគគុំភេធយុគុំ ភវសិសថិ ៃឹងជាគូដល៏បត្សើរ ជាគូដល៏បត្សើរ។ ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ វៃធតិាឝ  
ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ៃិសីេឹសុ អងគុយត្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ ៃិសីេិតាឝ ច 
បៃ លុះអងគុយរចួត្ ើយ អត្វាចុុំ បាៃេូលត្ ើយ ឯថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្ៃះ ភគវៃថុំ 
ៃឹងលពះដម៏ាៃលពះភាគលត្ភយាម ។ល។ ឧបសមផេុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ 
មយុំ រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ លត្ភយាម គបផបីាៃ បពឝជជុំ ៃូវបពឝជាជ  លត្ភយាម គបផបីាៃ 
ឧបសមផេុំ ៃូវឧបសមផទ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ ភគវត្តា របស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ។ ភគវា 
រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ (វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ) ឯេ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ) 
ចូរមក្ដូត្ចបះ អត្វាច បាៃលតាស់បម្ៃទមត្ ើយ សាឝ កាខ ត្តា។ល។ អៃថកិ្រយិាយ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ធត្មាយ  
រធីម ៌សាឝ កាខ ត្តា (គឺថថាគថ)សម្មឋងលាត្ ើយ; (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) ចរេ ចូរលបលពឹថថ លព យចរយិុំ 
ៃូវលព យចរយិធម ៌េុក្ខសសអៃថកិ្រយិាយ ត្ដ្ឋយការត្ធឝើៃូវេីបុំផុថ នៃេុក្ខ សមាយ  ត្ដ្ឋយលបនព។ អបិ ឯ 
សត្ពឝ (ត្េឝ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ២រូប) ទុំងអស់ ឥេនមិយបថថចីវោ វសសសថិក្ត្ថទោ វយិ អត្ សុុំ 
បាៃជាអបក្ មាៃបាលថៃិងចីវរម្ដលសត្លមចអុំពីឫេនិ ដូចជាលពះត្េរៈមាៃវសា១០០ត្ ើយ។ 
           អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ធមយត្េសៃុំ ញុុំងធមយត្េសនា វត្ឌណសិ 
ឲរចត្លមើៃត្ ើយ បរសិាយបុពឝចរយិាវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃបុពឝចរយិា នៃបរស័ិេ ត្ៃសុំ (ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ។ អវត្សសា (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ដត៏្សស បាបុណឹសុ ដល់ត្ ើយ 
អរ ថថុំៃូវលពះអរ ថថ ឋត្បតាឝ  ត្វៀរ អគគសាវត្ក្ ៃូវភកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២រូប។ បៃ ក្ ៏
ឧបរ ិមគគមថថយកិ្ចចុំ រកិី្ចចនៃលបជុុំបីនៃមគគ ឰដខ៏ាងត្លើ អគគសាវកាៃុំ របស់អគគសាវក័្ទុំងឡាយ ៃ 
ៃិដ្ឋឌ សិ មៃិទៃស់ត្លមចត្ ើយ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) កឹ្ការណា ឥថិ ថាត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? 
(វសិជជនា រចីត្មវើយ) សាវក្បារមញីណសស ម ៃថតាយ (ឥថិ) 
ថាត្លោះភាវៈនៃញណនៃសាវក្បារម ី ជាគុណជាថធុំដូត្ចបះ។ អេ លោត្នាះ មហាត្មាគគោវ ត្នា 
រភីកិ្ខុត្ យ្ ះមហាត្មាគគោវ ៃ អាយសាយ  ដម៏ាៃអាយុ បពឝជិថេិវសត្តា បដ្ឋឌ យ សថថត្ម 
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េិវត្សមគធរត្ដឌ ក្លវវាឡោមក្ុំ ឧបៃិសាយ វ ិរត្នាថ  កាលចូលត្ៅអាលស័យ ៃូវក្លវវាឡលោម 
ក្បុងម្ដៃត្ យ្ ះមគធៈ ត្ ើយគងត់្ៅ ក្បុងនេងេី៧ ច្ឆបត់ាុំងអុំពីនេងម្ដលខវួៃបសួត្ ើយ េីៃមតិ្េន 
នាកាលេីៃមេិនៈ ឱក្កមត្ៃថ កាលចុះស៊ប ់សតាទ ោ សុំត្វជិត្តា គឺលពះសាសាឋ ញុុំងឲរថក្ស់វុថត្ ើយ 
វតិ្នាត្េតាឝ  បត្នាធ បងត់្ ើយ េីៃមេិនុំ ៃូវេីៃមេិនៈ ថថាគត្ថៃ េិៃបុំ ធាថុក្មយដ្ឋឌ ៃុំ សុណត្នាថ  វ 
កាលសាឋ បៃូ់វធាថុក្មយដ្ឋឌ ៃ ម្ដលលពះថថាគថ លបទៃត្ ើយម្មៃពិថ 
ឧបរមិគគថថយកិ្ចចុំញុុំងកិ្ចចនៃលបជុុំនៃបីឰដខ៏ាងត្លើ ៃិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរសត្លមចត្ ើយ បត្តាថ  ដល់ត្ ើយ 
មថទក្ុំ ៃូវក្ុំពូល សាវក្បារមញីណសស នៃញណនៃសាវក្បារម។ី សារបុីថថត្ថទត្ោ អបិ 
ឯរលីពះសារបុីថថត្ថទរ បពឝជិថេិវសត្តា បដ្ឋឌ យ អឌណមាសុំ អថិក្កមតិាឝ  សតាទ ោ សេនឹ ថុំ ឯវ ោជគ ុំ 
ឧបៃិសាយសូក្រខាថត្លត្ណ វ ិរត្នាថ  កាលលបលពឹថថក្ៃវងត្ៅ អស់ក្ៃវះម្ខច្ឆបត់ាុំង 
អុំពីកាលម្ដលខវួៃបសួត្ ើយ ត្ ើយចូលត្ៅអាលស័យៃូវលកុ្ងោជលគឹះត្នាះឯវ 
ជាមយួៃឹងលពះសាសាឋ  ត្ ើយ គងត់្ៅក្បុងសូក្រខាថគុហា ត្វេនាបរគិគ សុថថត្ៃថ 
នាកាលត្វេនាបរគិគ សូលថ ត្េសិយមាត្ៃ (គឺលពះសាសាឋ )ក្ុំពុងសម្មឋង េីឃៃខបរោិឝ ជក្សស 
ដល់េីឃខៃបរោិឝ ជក្ ភាគិត្ៃយរសស ជាក្យួយ អថថត្នា របស់ខវួៃ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ 
ញណុំ  ៃូវញណ សុតាថ ៃុសាត្រៃ ត្ដ្ឋយការរឭក្ត្រឿយៗតាមលពះសូលថ បត្តាថ  ដល់ត្ ើយ មថទក្ុំ 
ៃូវេីបុំផុថ សាវក្បារមញីណសស នៃញណនៃសាវក្បារម ី បរសស វឌណថិុំ ភថថុំ ភុញ្ជៃត្្តា 
(បុគគត្ោ) វយិ ដូចជា(របុីគគល) កាលបរតិ្ភាគៃូវភថថ (ម្ដលត្គ)ចមាៃិត្ ើយ (ដល់ជៃ)ដនេ។ 
(បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) ៃៃុ ។ល។ បាបុណិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ៃៃុ ច ចុះម្លក្ង អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ 
មហាបញ្ញដ  មាៃបញ្ញដ ត្លចើៃ អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) បាបុណិ ដល់ត្ ើយ 
សាវក្បារមញីណុំ  ៃូវញណនៃសាវក្បារម ី ចិរថត្រៃ ត្ដ្ឋយកាលយូរជាង មហាត្មាគគោវ ៃត្តា 
ជាងលពះមហាត្មាគគោវ ៃ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) បរកិ្មយម ៃថតាយ (ឥថិ) 
ថាត្លោះភាវៈ(នៃត្ោក្ដម៏ាៃអាយុត្នាះ) មាៃបរកិ្មយត្លចើៃដូត្ចបះ។   ិ មាៃត្សចក្ឋីឧបមាដូចជា 
េុគគថមៃុសា រមីៃុសសេុរគថទុំងឡាយ ក្ថទចិគៃថុកាមា មាៃបុំណងត្ដើមផតី្ៅ ក្បុងេីណាមយួ 
ៃិក្ខមៃថិ ត្ចៀសត្ចញត្ៅ ខិបផុំ ឯវ យ៉ាងរ ័សរសួោៃ;់បៃ ចុំម្ណក្ឯ ោជូៃុំ  ថទវិា ៃក្បផនាេឹ 
ម ៃថុំ បរកិ្មយុំ លេនុ ុំ រកិី្រយិាគឺលពះោជាទុំងឡាយ បាៃៃូវបរកិ្មយដធ៏ុំ 
មាៃវា ៃៈគឺដុំរដីស៏មគរួជាត្ដើម វដឋថិ ត្េើបគរួ   សមផេុំ រោីក្រឧបត្មយរជាត្លគឿង 
ញុុំងអថទឲរសត្លមច ឥេុំ ត្ៃះ ត្វេិថពឝុំ គឺបណឍិ ថគបផលីជាប យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា ឯវ ុំ 
មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ។ បៃ ក្ ៏ ថុំ េិវសុំ ឯវ ក្បុងនេងត្នាះឯង សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្តាឝ  
លេងត់្ធឝើត្ ើយ សាវក្សៃបបិាថុំ ៃូវការលបជុុំនៃសាវក័្ ត្វឡុវត្ៃ ក្បុងវថថត្វឡុវៃ័ វឌណមាៃក្ច្ឆឆ សាយ 
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ក្បុងកាលមាៃលសត្មាលក្ុំពុងចត្លមើៃ េតាឝ  លបទៃត្ ើយ អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្ 
ត្េោៃុំ ដល់លពះត្េរៈទុំងឡាយ េឝិៃបុំ ២រូប ឧេធសិិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ បាដិត្មាក្ខុំ ៃូវបាដិត្មាក្ខ។ 
                ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ (ជាបុេុជជៃ) ឧជាយសុឹ ត្ថាក លត្ទសត្ ើយ (ៃូវលពះសាសាឋ ) 
សតាទ  ។ល។ េិៃបុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ត្េថិ លេងល់បទៃ (អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ មុត្ខាត្ោក្ត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយការយល់ៃូវមុខ;អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ ត្េត្ៃថៃ នាម (សតាទ ោ) បឋមបពឝជិតាៃុំ បញ្ច វគគយិាៃុំ ទថុុំ 
រកិី្រយិា(គឺលពះសាសាឋ ) ត្ យ្ ះថាកាលលបទៃ ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្ 
លបទៃដល់ភកិ្ខុបញ្ច វគគីយទ៍ុំងឡាយ ម្ដលបសួត្ ើយមុៃ វដឋថិ ត្េើបគរួ;ឯត្ថ អត្នាត្ោក្ត្ៃថៃ 
(សតាទ ោ) យសត្ថទរបផមុខាៃុំ បញ្ចបញ្ញដ សាយ ភកិ្ខូៃុំ ទថុុំ រកិី្រយិា(គឺលពះសាសាឋ ) 
មៃិយល់មុខ(ភកិ្ខុទុំងឡាយ២រូប)ត្ៃះ លបទៃ(ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ៥៥រូប មាៃលពះយសត្ថទរជាលបធាៃ វដឋថិ ត្េើបគរួ;ឯត្ថ អត្នាត្ោក្ត្ៃថៃ 
(សតាទ ោ) ភេធវគគយិាៃុំ ថឹសជនាៃុំ ទថុុំ រកិី្រយិា(គឺលពះសាសាឋ ) 
កាលមៃិយល់មុខ(ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ២រូប)ត្ៃះ លបទៃ(ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវគ័) 
ដល់ភកិ្ខុភេធវគគិយៈទុំងឡាយ ជាជៃ៣០នាក្ ់ វដឋថិ ត្េើបគរួ; ឯត្ថ អត្នាត្ោក្ត្ៃថៃ (សតាទ ោ) 
ឧរុត្វលក្សសបាេីៃុំ ត្ថភាថិកាៃុំ ទថុុំ រកិី្រយិា(គឺលពះសាសាឋ ) កាលមៃិយល់មុខ 
(ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ២រូប)ត្ៃះ លបទៃ(ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) (ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ) ៣បងបាូៃ 
មាៃភកិ្ខុត្ យ្ ះឧរុត្វលក្សសបៈជាត្ដើម វដឋថិ ត្េើបគរួ;បៃ ក្ ៏អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ រថីុំម្ណងជាអគគសាវក័្ 
(សតាទ ោ គឹលពះសាសាឋ ) បហាយ លះបងត់្ ើយ ឯថថត្ក្ (ភកិ្ខូ 
ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ ឯត្ថ ត្ៃះ ត្េត្ៃថៃ កាលលបទៃ (េឝិៃបុំ ភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ២រូប) បពឝជិតាៃុំ ម្ដលបសួត្ ើយ សពឝបច្ឆឆ  ក្បុងកាលខាងត្លកាយបងាស់ 
ឱត្ោត្ក្តាឝ  យល់ត្ ើយ មុខុំ ៃូវមុខ េិៃបុំ លបទៃត្ ើយ។សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បុចឆតិាឝ  
លេងសួ់រត្ ើយ កឹ្ ក្ត្េេ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ)ត្ោលៃូវអឝីដូត្ចបះ? 
(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ឥេុំ នាម (វចៃុំ)  ឥថិ ថា(ៃូវោក្រ)ត្ យ្ ះត្ៃះ ដូត្ចបះ វត្ថថ 
(គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ)េូលត្ ើយ (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) នា ុំ ។ល។ អទសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អ ុំ រថីថាគថ ៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  មៃិយល់ត្ ើយ មុខុំ ៃូវមុខត្េ ត្េម ិ ឲរ 
(អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថត្េម ិ ឲរ 
(ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) អថថនា អថថនា បដឌថិបផដឌថិុំ ឯវ ម្ដលខវួៃៗលបាថាប ត្ ើយៗ ឯត្ថសុំ 
(ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះ;  ិម្មៃពិថ អញ្ញដ ត្កាណឍ ត្ញ្ញដ  រអីញ្ញដ ត្កាណឍ ញ្ដ ៈ ត្េត្នាថ  កាលឲរ 
អគគសសសទនាៃិ ៃូវអគគសសសទៃទុំងឡាយ វាត្រ អស់វារៈទុំងឡាយ ៃវ ៩ដង សត្សស 



137 

 

ក្បុងសៃធូង ឯក្សយឹ ម្ថមយួ ៃ បត្ដឌតាឝ  មៃិលបាថាប ត្ ើយ អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្ 
អទសិ បាៃឲរត្ ើយ;បៃ ក្ ៏ បត្ដឌតាឝ  លបាថាប ត្ ើយ បដិវជិឈថុិុំ ត្ដើមផសីត្លមច អរ ថថុំ 
ៃូវលពះអរ ថថ អគគធមយុំ ជាធមដ៌ល៏បត្សើរ សពឝបឋមុំ មុៃត្គបងាស់ អទសិ បាៃឲរត្ ើយ។  
            (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ) ក្ទ ភគវា ឥថិ 
ថាបពិលថលពះដម៏ាៃលពះភាគ ក្បុងកាលណាដូត្ចបះ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆ ិ លេងសួ់រត្ ើយ) 
សុណិសសេ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ)ៃឹងសាឋ ប(់ឬ)? (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលត្ ើយ) អាម ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ 
ក្រុណាលពះអងគដូត្ចបះ។ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ អា រ ិ នាុំមក្ត្ ើយ អថីថុំ ៃូវអថីថៃិទៃ 
ភកិ្ខត្វ ។ល។ ត្េម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
             ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ វបិសស ី លពះនាមវបិសស ីឧេបាេិ 
បាៃត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្ ឯក្ៃវុថិក្ត្បផ ក្បុងក្បផ៩១ ឥត្តា អុំពីភេធក្បផត្ៃះ។ 
ថទ ក្បុងលោត្នាះ កុ្ដុមភកិា រកុី្ដុមភកី្ទ៍ុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់ ភាថិកា ជាបងបាូៃោប  ឥថិ ដូត្ចបះ 
មហាកាត្ឡា គឺមហាកាឡមាប ក្ ់ ចុលវកាត្ឡា គឺចុលវកាឡមាប ក្ ់ វបាត្បសុុំ ញុុំងត្គឲរត្លោះត្ ើយ 
(សាលឹ ៃូវលសូវសាលី) ម ៃថុំ ដត៏្លចើៃ សាលិត្ក្ខថថុំ ៃូវម្លសជាេីត្លោះៃូវលសូវសាលី។អេ លោត្នាះ 
ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ចុលវកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះចុលវកាឡ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សាលិត្ក្ខថថុំ 
កាៃម់្លសជាេីត្លោះៃូវលសូវសាលី ផ្កត្លតាឝ  ម្ ក្ត្ ើយ សាលិគពមុំ ៃូវគភន៌ៃលសូវសាលី ឯក្ុំ 
១ត្ដើមខាេិ  ូបត្ ើយ។ ថុំ (សាលិគពមុំ រគីភន៌ៃលសូវសាលី)ត្នាះ អថិមធុរ ុំ អត្ហាសិ បាៃជាវថទុ 
មាៃរស់ម្ផាមនលក្ម្លងត្ ើយ។ ត្សា (ចុលវកាត្ឡារកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះចុលវកាឡ)ត្នាះ ពុេនបផមុខសស 
ភកិ្ខុសងឃសស សាលិគពមទៃុំ ទថុកាត្មា  ុតាឝ  ជាអបក្មាៃបុំណងត្ដើមផលីបត្គៃ ៃូវសាលិគពមទៃ 
ដល់ភកិ្ខុសងឃ មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ ត្ជដឌភាថក្ុំ 
ៃូវកុ្ដុមភកី្ជ៍ាបងលបុស អា  ត្ោលត្ ើយ ភាថិក្ ។ល។ ត្េម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភាថិក្ 
បពិលថបងលបុស (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ផ្កត្លតាឝ  ម្ ក្ សាលិគពមុំ ៃូវគភន៌ៃលសូវសាលី ក្តាឝ  
ត្ធឝើ (ថុំ ៃូវវា) អៃុចឆវកិ្ុំ ឲរគរួ បច្ឆត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរចមាៃិ ត្េម ថាឝ យ ទៃុំ ៃូវទៃ ពុទន ៃុំ 
ដល់លពះពុេន។ (មហាកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះមហាកាឡ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) កឹ្ ។ល។ 
នាត្ស  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;(ថឝុំ រឯីង) វត្េសិ ត្ោល កឹ្ ៃូវអឝី? សាលិគពមុំ ផ្កត្លតាឝ  ទៃុំ នាម 
ត្ យ្ ះថារទីៃ (គឺត្គ)ម្ ក្ៃូវគភន៌ៃលសូវសាលី ៃ អថីត្ថ ភូថបុពឝុំ (ភវសិសថិ) ឯវ 
ៃឹងជាគុណជាថមៃិធាវ បម់ាៃត្ ើយ ក្បុងអថីថកាលផង ៃ អនាគត្ថ (ភូថបុពឝុំ) ភវសិសថិ (ឯវ) 
ៃឹងជាគុណជាថមៃិធាវ បម់ាៃ ក្បុងកាលជាអនាគថផង; (ថឝុំ រឯីង) មា សសសុំ នាត្ស  ិ
ចូរកុ្ុំញុុំងលសូវឲរវនិាសត្ឡើយ។ ត្សា (ចុលវកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៏្ យ្ ះចុលវកាឡ) បុៃបផុៃុំ យាចិ ឯវ 
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សូមត្ ើយដម្ដលត្រឿយៗ។ អេ លោត្នាះ ភាតា រកុី្ដុមភកី្ជ៏ាបងលបុស អា  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ 
(ចុលវកាឡុំ ៃូវកុ្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះចុលវកាឡ)ត្នាះ ត្ថៃ  ិ ។ល។ ក្ត្ោ  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ថៃ  ិ
ត្បើដូត្ចបះ (ថឝុំ រឯីង) ក្តាឝ  ត្ធឝើ ត្ខថថុំ ៃូវម្លស ត្កាដ្ឋឌ ត្ស ឲរមាៃចុំម្ណក្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២ចុំម្ណក្ 
អនាមសិតាឝ  កុ្ុំបះ៉ោល់ ត្កាដ្ឋឌ សុំ ៃូវចុំម្ណក្ មម របស់ខវួៃ ឥចឆសិ លបាថាប  យុំ (សាលិគពមុំ 
ៃូវគភន៌ៃលសូវសាលី)ណា ក្ត្ោ  ិ ចូរត្ធឝើ ថុំ (សាលិគពមុំ ៃូវគភគន៌ៃលសូវសាលី)ត្នាះ 
អថថត្នាត្ខថថត្កាដ្ឋឌ ត្ស ក្បុងចុំម្ណក្នៃម្លស របស់ខវួៃ។ ត្សា (ចុលវកាត្ឡា 
រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះចុលវកាឡ)ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ឥថិ ថាលបនពត្ ើយដូត្ចបះ វភិជិតាឝ  
ម្បក្ម្ចក្ត្ ើយ ត្ខថថុំ ៃូវម្លស យាចិតាឝ  សូមត្ ើយ  ថទក្មយុំ ៃូវ ថទក្មយ មៃុត្សស 
ៃឹងមៃុសសទុំងឡាយ ព ូ ត្លចើៃនាក្ ់ ផ្កត្លតាឝ  ញុុំងឲរម្ ក្ត្ ើយ សាលិគពមុំ 
ៃូវគភន៌ៃលសូវសាលី បច្ឆត្បតាឝ  ឲរចមាៃិត្ ើយ ខីត្រៃ ត្ដ្ឋយេឹក្ត្ដ្ឋះលសស់ ៃិរុេត្ក្ៃ មៃិមាៃេឹក្ 
ត្យាត្ជតាឝ  ផសុំត្ ើយ សេន ឹ ជាមយួ សបផមិធុសក្កោេី (ិៃឹងវថទុទុំងឡាយ) មាៃេឹក្ត្ដ្ឋះោវ 
ៃិងេឹក្ឃយុ ុំ ៃិងសករជាត្ដើម េតាឝ  លបត្គៃត្ ើយ ទៃុំ ៃូវទៃ ភកិ្ខុសងឃសស ដល់ភកិ្ខុសងឃ 
ពុេនបផមុខសស មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ អា  ត្ោលត្ ើយ ឥេុំ ។ល។ សុំវថថថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ភថថកិ្ចចបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច; ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អគគទៃុំ 
រទីៃដល៏បត្សើរ ឥេុំ ត្ៃះ សុំវថថថុ ចូរលបលពឹថថត្ៅលពម បដិត្វធាយ ត្ដើមផកីារលតាស់ដឹង អគគធមយសស 
ៃូវធមដ៌ល៏បត្សើរ សពឝបឋមុំ ក្បុងកាលមុៃត្គបងាស់។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អកាសិ 
លេងប់ាៃត្ធឝើត្ ើយ អៃុត្មាេៃុំ ៃូវការអៃុត្មាេនា ឯវ ុំ ត្ហាថុ ឥថិ ថារយ៉ីាង បងឹឯងចូរមាៃចុះ 
ដូត្ចបះ។ ត្សា (ចុលវកាត្ឡា រកុី្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះចុលវកាឡ)ត្នាះ ត្ខថថុំ គនាថឝ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  
កាលត្ៅកាៃម់្លស ត្ ើយរមលឹត្មើល សក្លត្ខថថុំ ៃូវម្លសទុំងអស់ សញ្ឆៃបុំ មាៃការដ្ឋចល់ពម 
សាលិសីត្ស  ិ ត្ដ្ឋយក្រួនៃលសូវសាលីទុំងឡាយ ក្ណិត កាពត្េន  ិ វយិ 
ដូចជាត្គចងត្ ើយជាក្ណាឋ ប ់បដិលភតិាឝ  បាៃចុំត្ោះត្ ើយ បីថឹ ៃូវបីថិ បញ្ច វធិុំ ៥លបការ ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ ោភា វថ ត្ម ឥថិ ឱ ប! រោីភរបស់អញដូត្ចបះ អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ អគគទៃុំ 
ៃូវទៃដល៏បត្សើរ វាត្រ អស់វារៈទុំងឡាយ ៃវ ៩ដង ឯក្សត្សស ក្បុងសៃធូវម្ថមយួ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
ឥថិ គឺ បុេុក្កាត្ល បុេុក្គគុំ នាម អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ ត្ យ្ ះថាៃូវបុេុក្គគទៃ 
ក្បុងបុេុក្កាល១ ោមវាសី  ិ សេន ឹ អគគសសសទៃុំ នាម អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ 
ត្ យ្ ះថាៃូវអគគសសសទៃ ជាមយួ(ៃឹងជៃទុំងឡាយ) អបក្មាៃការត្ៅក្បុងលសុក្ជាលបលក្ថី១ 
ោយត្ៃ ោយៃគគុំ (នាម) (អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ) ត្ យ្ ះថា ៃូវោយៃគគទៃ 
ក្បុងោយៃកាល១ ត្វណិក្រត្ណ ត្វណិគគុំ (នាម) (អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ) ត្ យ្ ះថា 
ៃូវត្វណិគគទៃ ក្បុងត្វណិក្រណកាល១ ក្ោបាេីសុ កុ្ោបគគុំ (នាម) (អទសិ 
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បាៃលបត្គៃត្ ើយ) ត្ យ្ ះថាៃូវក្ោបគគទៃ (ក្បុងកាលទុំងឡាយ) មាៃក្ោបកាលជាត្ដើម១ 
ខលគគុំ (នាម) (អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ) ត្ យ្ ះថាៃូវខលគគទៃ១ មេធគគុំ (នាម) (អទសិ 
បាៃលបត្គៃត្ ើយ) ត្ យ្ ះថាៃូវមេធគគទៃ១ ភណឍ គគុំ (នាម) (អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ) 
ត្ យ្ ះថាៃូវភណឍ គគទៃ១ ត្កាដឌគគុំ (នាម) (អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ) 
ត្ យ្ ះថាៃូវត្កាដឌគគទៃ១។ ថសស សត្ពឝសុ វាត្រសុ គ ថិគគ ថិដ្ឋឌ ៃុំ រេីីម្ដលោថ ់
កាៃយ់ក្ត្ ើយៗ ក្បុងវារៈទុំងឡាយទុំងពងួ បរបូិរ ិ ត្ពញត្លញវញិត្ ើយ។ សសសុំ រសីៃធូង 
អថិត្រក្ឧដ្ឋឌ ៃសមផៃបុំ អត្ហាសិ បាៃជាសៃធូង ដល់លពមត្ ើយ 
ត្ដ្ឋយការលូថោស់ដន៏លក្ម្លងត្ ើយ។ ឯត្សា ធត្មាយ  នាម ធមយតារធីមៃុ៌ះ រក្ខថិ ម្ថងរក្ា អតាថ ៃុំ 
ៃូវខវួៃ រក្ខៃថុំ កាលរក្ា (ៃូវធម)៌។ ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ ធត្មាយ  ។ល។ ធមយច្ឆរ ីឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
           ធត្មាយ  រធីម ៌ រក្ខថិ ម្ថងរក្ា ធមយច្ឆរ ឹ ៃូវជៃមាៃការលបលពឹថថៃូវធមជ៌ាលបលក្ថី  ត្វ 
ត្ដ្ឋយពិថ;ធត្មាយ  រធីម ៌ សុចិត្ណាត  (ម្ដលបុគគល)លបលពឹថថលាត្ ើយ អាវ ថិ ម្ថងនាុំមក្ សុខុំ 
ៃូវត្សចក្ឋីសុខ;ឯត្សា (សុខសស អាវ ៃុំ រកីារនាុំមក្ៃូវត្សចក្ឋីសុខ)ៃុះ អាៃិសុំត្សា (ត្ហាថិ) 
ជាអាៃិសងស ធត្មយ ក្បុងធម ៌ សុចិត្ណត  (ម្ដលបុគគល)លបលពឹថថលាត្ ើយ;ធមយច្ឆរ ី
រជីៃមាៃការលបលពឹថថៃូវធមជ៌ាលបលក្ថី ៃ គចឆថិ រម្មងមៃិត្ៅ េុគគថឹ កាៃេុ់គគថិត្ឡើយ។ 
(អញ្ញដ ត្កាណឍ ត្ញ្ញដ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះអញ្ញដ ត្កាណឍ ញ្ដ ៈ) បត្ថទត្នាថ  កាលលបាថាប  បដិវជិឈថុិុំ ត្ដើមផលីតាស់ដឹង 
អគគធមយុំ ៃូវអគគធម ៌ បឋមុំ មុៃត្គ អទសិ បាៃលបត្គៃត្ ើយ អគគទនាៃិ ៃូវអគគទៃទុំងឡាយ 
វាត្រ អស់វារៈទុំងឡាយ ៃវ ៩ដង  វបិសសសីមាយ សមយពុេនកាត្ល 
ក្បុងកាលនៃលពះសមាយ សមភុេនលពះនាមវបិសស ី ឯវ ុំឯវ យ៉ាងត្ៃះឯង។ បៃ មា៉ងត្េៀថ 
ឥត្តាក្បផសថស សសមថទត្ក្  បេុមុថថរពុេនកាត្ល អបិ សូមផកី្បុងកាលនៃលពះនាមបេុមុថថរៈ 
មាៃេីបុំផុថនៃម្សៃនៃក្បផ អុំពីភេធក្បផត្ៃះ (ត្សា រតី្ោក្) េតាឝ  លបត្គៃត្ ើយ មហាទៃុំ 
ៃូវមហាទៃ សតាថ  ុំ អស់១សបាឋ  ៍  ុំសវថីៃគត្រ ក្បុងៃគរ ងសវថី ៃិបជជតិាឝ  លកាបចុះត្ ើយ 
បាេមូត្ល ត្េៀបបាេមូល ភគវត្តា នៃលពះដម៏ាៃលពះភាគ ថសស អងគត្នាះ ឋត្បសិ ថមកល់ត្ ើយ 
បដឌៃុំ ៃូវការលបាថាប  អគគធមយសស បឋមុំ បដិវជិឈៃថទុំ ឯវ ត្ដើមផកីារសត្លមចៃូវធមដ៌ល៏បត្សើរ មុៃត្គ 
ម្មៃពិថ។ (ឋាៃុំ រថីុំម្ណង) ឥមនិា បដឌថិុំ ឯវ (ម្ដលភកិ្ខុ)ត្ៃះ លបាថាប ត្ ើយម្មៃពិថ មយា 
គឺថថាគថ េិៃបុំ ឲរត្ ើយ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អ ុំ រថីថាគថ ៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  
មៃិយល់ត្ ើយ មុខុំ ៃូវមុខ ត្េម ិ ឲរ (ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ ឥថិ 
ដូត្ចបះឯង។ 
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(ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ) យសកុ្លបុថថបផមុខា ។ល។ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ជនា រជីៃទុំងឡាយ បញ្ចបផញ្ញដ ស ៥៥រូប 
យសកុ្លបុថថបផមុខា មាៃយសកុ្លបុលថជាលបធាៃក្រសុឹ ត្ធឝើត្ ើយ ក្មយុំ ៃូវក្មយ កឹ្ អឝី? សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ ឯត្ថបិ ។ល។ េមយ ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
ឯត្ថ (ភកិ្ខូ) អបិ សូមផរីភីកិ្ខុទុំងឡាយៃុះ បត្ដឌត្នាថ  កាលលបាថាប  អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ សៃថតិ្ក្ 
ក្បុងសមាប ក្ ់ ពុេនសស នៃលពះពុេន ឯក្សស ១អងគ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បុញ្ដក្មយុំ ៃូវបុញ្ដក្មយ ព ុុំ ដត៏្លចើៃ 
ពុត្េន នាកាលលពះពុេន អៃុបផត្ៃប មៃិទៃល់តាស់ដឹងត្ ើយ សហាយកា ុតាឝ  ជាសមាវ ញ់ៃឹងោប  
អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ ក្ត្ោត្នាថ  កាលត្ធឝើ បុញ្ញដ ៃិ ៃូវបុណរទុំងឡាយ 
វគគពៃនត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការចងជាពកួ្ បដិជគគត្នាថ  កាលមៃិេុំៃុក្បលមុង អនាេសរោីៃិ 
ៃូវសររីៈម្ដលមៃិមាៃេីពឹងទុំងឡាយ វចរសុឹ លតាចត់្ៅត្ ើយ។ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ េិសាឝ  
ត្ឃើញត្ ើយ ឥថទឹ ៃូវង្រសថី សគពមុំ លពមទុំងគភ ៌ កាលក្ថុំ មាៃមរណកាលត្ធឝើត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ) ្ត្បសាម ឥថិ ថា(រតី្យើងទុំងឡាយ)ៃឹងដុថ (ៃូវសររីៈត្នាះ)ដូត្ចបះ  រសុឹ 
នាុំត្ៅត្ ើយ សុសាៃុំ កាៃន់លពសយសាៃ។ ត្ថសុ (ជត្ៃសុ បណាឋ ជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ត្សសា 
(ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ដត៏្សស (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ថុត្មា្ ត្បេ ឥថិ ថារអីបក្ទុំងឡាយ 
ចូរដុថ(ៃូវសររីៈត្ៃះ) ដូត្ចបះ បវដិ្ឋឌ  ចូលត្ៅត្ ើយ ោមុំ កាៃល់សុក្ សុសាត្ៃ ក្បុងនលពសយសាៃ 
ឋត្បតាឝ  ត្វៀរ ជត្ៃ ៃូវជៃទុំងឡាយ បញ្ច  ៥នាក្។់ យសទរត្កា រតី្ក្យងលបុសត្ យ្ ះយស ថុំ សររី ុំ 
សូត្លៃ វជិឈតិាឝ  បរវិត្ថថតាឝ  បរវិត្ថថតាឝ  ្ត្បត្នាថ  កាលច្ឆក្ៃូ់វសររីៈត្នាះ ត្ដ្ឋយត្ឈើអត្ណាឋ ថ 
ត្ ើយម្លបលថឡប់ៗ  ត្ ើយដុថ បដិលភ ិ បាៃចុំត្ោះត្ ើយ អសុភសញ្ដ ុំ ៃូវអសុភសញ្ញដ ។ 
(យសទរត្កា រតី្ក្យងលបុសត្ យ្ ះយស) េត្សសសិ បង្គា ញត្ ើយ (ៃូវសររីៈត្នាះ) (វចត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយោក្រ) បសសេ ។ល។ បដិកូ្លុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ជនាៃុំ ដល់ជៃទុំងឡាយ ចថុៃបុំ ៤នាក្ ់
ឥថត្រសុំ បិ ដនេត្េៀថ;ត្ភា មាប លសមាវ ញ់ទុំងឡាយ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) បសសេ ចូរត្មើលចុះ 
សររី ុំ ៃូវសររីៈ ឥមុំ ត្ៃះ វេិនសថចមយុំ មាៃម្សផក្របក្ត្ចញត្ ើយ ថថទ ថថទ ក្បុងេីត្នាះៗ ក្ពរត្ោរបូុំ 
វយិ ដូចរូបនៃត្ោមាៃសមផុរពោលអសុចឹ មៃិសាា ថ េុគគៃនុំ មាៃក្វិៃសាុយ បដិកូ្លុំ 
ជាកាយគរួត្ខភើមរត្អើម។ ត្ថ បិ (ចតាថ ត្ោជនា រជីៃទុំងឡាយ៤នាក្)់ត្នាះឯង បដិលភសុឹ 
បាៃចុំត្ោះត្ ើយ អសុភសញ្ដ ុំ ៃូវអសុភសញ្ញដ  ថថទ ក្បុងនលពសយសាៃត្នាះម្ដរ។ អបិ ឯ ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ បញ្ច  ៥នាក្ ់ ត្ថ ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ោមុំ កាៃល់សុក្ ក្េយសុឹ លបាបត់្ ើយ 
ត្សសសហាយកាៃុំ ដល់សមាវ ញ់ដត៏្សសទុំងឡាយ។ បៃ ក្ ៏ ទរត្កា រតី្ក្យងលបុស យត្សា 
ត្ យ្ ះយស គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ត្គ ុំ កាៃផ់ធះ ក្ត្េសិ លបាបត់្ ើយ មាតាបិថូៃុំ ច 
ដល់មាតាៃិងបិតាទុំងឡាយផង ភរយិាយ ច ដល់ភរយិាផង។ ត្ថ សត្ពឝ អបិ (ជនា 
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រជីៃទុំងឡាយ) ទុំងអស់ត្នាះឯង ភាវយសុឹ ចត្លមើៃត្ ើយ អសុភុំ ៃូវអសុភៃិមថិថ។ បុពឝក្មយុំ 
របុីពឝក្មយ ឥេុំ ត្ៃះ ឯត្ថសុំ (ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ)ៃុះ។ ត្ថៃ ឯវ ត្លោះត្ ថុត្នាះឯង 
សុសាៃសញ្ញដ  រសុីសាៃសញ្ញដ  អោត្រ ក្បុងផធះ ឥថទ ត្ៃះ ឧបផជជិ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ យសសស 
ដល់យសកុ្លបុលថ។ ច ក្ ៏ វតិ្សសាធិគត្មា រកីារបាៃៃូវគុណវតិ្សស សត្ពឝសុំ (ជនាៃុំ 
របស់ជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ ឧបៃិសសយសមផថថយិា ត្ដ្ឋយឧបៃិសសយសមផថថិ 
តាយ ត្នាះ។ ឥត្ម (ជនា) អបិ ឯរជីៃទុំងឡាយត្ៃះ លភសុឹ បាៃត្ ើយ (ឋាៃុំ ៃូវថុំម្ណង) 
អថថនា បដឌថុំ ឯវ ម្ដលខវួៃលបាថាប ត្ ើយម្មៃពិថ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ អ ុំ រថីថាគថ ៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  
មៃិយល់ត្ ើយ មុខុំ ៃូវមុខ េមយ ិឲរ (ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ។ 
               (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ ភេធវគគយិសហាយកា បៃកឹ្ ក្រសុឹ 
ភត្ៃថឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ចុះ(រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) ជាសមាវ ញ់ភេធវគគិយៈ 
ត្ធឝើត្ ើយ(ៃូវក្មយ)អឝីម្ដរ ដូត្ចបះ? សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា  លតាស់ត្ ើយ ឯត្ថបិ ។ល។ េមយ ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ឯត្ថ (ភកិ្ខូ) អបិ សូមផរីភីកិ្ខុទុំងឡាយត្ៃះ បត្ដឌតាឝ  
លបាថាប ត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់បុពឝពុទន ៃុំ នៃលពះពុេនក្បុងកាលមុៃ ក្តាឝ  
ត្ធឝើត្ ើយ បុញ្ញដ ៃិ ៃូវបុណរទុំងឡាយ ពុត្េន នាកាលលពះពុេន អៃុបផត្ៃប មៃិទៃត់្ក្ើថត្ឡើង 
ថឹសធុតាថ   ុតាឝ  ជាអបក្ត្លងមាៃោប ៣០នាក្ ់ អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ 
សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុណឍិ ត្ោវាេុំ ៃូវថុណិឍ ត្ោវាេ រក្ខសុឹ រក្ាត្ ើយ សីោៃិ ៃូវសីលទុំងឡាយ 
បញ្ច  ៥ សដឌវីសសស សាៃិ អស់ោៃន់ៃឆ្ប ុំ៦០។ ឥត្ម បិ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្ៃះឯង លភសុឹ 
បាៃត្ ើយ (ឋាៃុំ ៃូវថុំម្ណង) អថថនា បដឌថិបផដឌថិុំ ឯវ ម្ដលខវួៃលបាថាប ត្ ើយៗម្មៃពិថ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ។ អ ុំ រថីថាគថ ៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  មៃិយល់ត្ ើយមុខុំ ៃូវមុខ េមយ ិ ឲរ 
(ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្) ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ។ 
                 (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ ឧរុត្វលក្សសបាេត្យា បៃ ភត្ៃថ 
កឹ្ក្រសុឹ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ចុះ(រភីកិ្ខុទុំងឡាយ បីនាក្ប់ងបាូៃ) 
មាៃភកិ្ខុត្ យ្ ះឧរុត្វលក្សសបៈជាត្ដើម ត្ធឝើត្ ើយ(ៃូវក្មយ)អឝីម្ដរ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ) ឯត្ថបិ ។ល។ េមយ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឯត្ថ (ភកិ្ខូ) អបិ សូមផរីភីកិ្ខុទុំងឡាយៃុះ 
បត្ដឌតាឝ  លបាថាប ត្ ើយ អរ ថថុំ ឯវ ៃូវលពះអរ ថថត្ដ្ឋយពិថ ក្រសុឹ ត្ធឝើត្ ើយ បុញ្ញដ ៃិ 
ៃូវបុណរទុំងឡាយ។  
  ិ ត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា ពុទន  រលីពះពុេនទុំឡាយ ត្េឝ ២អងគ ឥថិ ដូត្ចបះ ថិត្សា 
គឺលពះពុេនលពះនាមថិសសៈ១អងគ ផុត្សា គឺលពះពុេនលពះនាមផុសសៈ១អងគ ឧបផជជសុឹ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ 
ត្េឝៃវុថិក្ត្បផ ក្បុងក្បផ៩២ ឥត្តា អុំពីភេធក្បផត្ៃះ។ ោជា រលីពះោជា ម តិ្នាធ  នាម 



142 

 

លពះនាមម ិៃធៈ ផុសសពុេនសស បិតា អត្ហាសិ បាៃជាបិតា របស់លពះពុេនលពះនាមផុសសៈត្ ើយ។ 
បៃ ក្ ៏ ថសយឹ (ផុត្សស នាកាលលពះពុេនលពះនាមផុសសៈ)ត្នាះ បត្ថថ ដល់ត្ ើយ សត្មាភ ធឹ 
ៃូវសត្មាភ ធិញ្ញដ ណ រត្ញ្ញដ  ក្ៃិដឌបុត្តាថ  របុីលថត្ៅ របស់លពះោជា អគគសាវត្កា (អត្ហាសិ) 
បាៃជាអគគសាវក័្េី១ត្ ើយ;(រត្ញ្ញដ ) បុត្ោ ថិបុត្តាថ  របុីលថនៃបុត្ោ ិថ (របស់លពះោជា) 
េុថិយសាវត្កា អត្ហាសិ បាៃជាអគគសាវក័្េី២ត្ ើយ។ ោជា រលីពះោជា គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ 
សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្មើលត្ ើយ ត្ថ (អរយិជត្ៃ 
ៃូវអរយិជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះចិនាថ ) ត្ជដឌបុត្តាថ  ។ល។ េុថិយសាវត្កា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ (ចិត្ៃថតាឝ  លពះចិនាថ ត្ ើយ) មត្មវ ។ល។ សត្ងា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឧទត្ៃតាឝ  បៃវឺត្ឡើងត្ ើយ 
ឧទៃុំ ៃូវឧទៃវាច្ឆ ថិក្ខថថុ ុំ អស់វារៈ៣ដង ៃត្មា ។ល។ សមាយ សមភុេនសស ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃិបជជតិាឝ  
លកាបចុះត្ ើយ បាេមូត្ល ត្េៀបបាេមូល សថទុ នៃលពះសាសាឋ  គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ បដិញ្ដ ុំ 
ៃូវការត្បឋជាញ  ភត្ៃថ ។ល។ អធិវាត្សេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្ោថិ ត្ធឝើ ពុេនុបដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវការបត្លមើៃូវលពះពុេន  
ៃិពេនុំ អស់កាលជាបម់ៃិដ្ឋច;់ 
            ត្ម ត្ជដឌបុត្តាថ  របុីលថចផង របស់អញ ពុត្ទន  (ត្ហាថិ) ជាលពះពុេន;(ត្ម) ក្ៃិដឌបុត្តាថ  
របុីលថត្ៅ (របស់អញ) អគគសាវត្កា (ត្ហាថិ) ជាអគគសាវក័្េី១;(ត្ម) បុត្ោ ថិបុត្តាថ  
របុីលថនៃបុត្ោ ិថ (របស់អញ) េុថិយសាវត្កា (ត្ហាថិ) ជាអគគសាវក័្េី២;មម ពុត្ទន  ឯវ 
រលីពះពុេនរបស់អញផង មម ធត្មាយ  ឯវ រលីពះធមរ៌បស់អញផង មម សត្ងា ឯវ 
រលីពះសងឃរបស់អញផង;ៃត្មា រកិី្រយិាៃមសាក រ (ត្ម របស់អញ) (ត្ហាថុ ចូរមាៃ) ភគវត្តា 
ដល់លពះដម៏ាៃលពះភាគ ថសស អងគត្នាះ អរ ត្តា ជាលពះអរ ៃថ សមាយ សមភុេនសស 
ជាលពះសមាយ សមភុេន; ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគចត្លមើៃ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ថុត្មា រលីពះអងគ) 
ៃិសីេិតាឝ  គងត់្ៅត្កាដិយុំ ក្បុងត្កាដិ អាយុត្នា នៃអាយុ ៃវុថិវសសស សសបរមិាណសស 
មាៃោៃន់ៃឆ្ប ុំ៩០ជាបរមិាណ ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ អគនាថឝ  កុ្ុំយាងត្ៅ ត្គ ទឝ រ ុំ កាៃទ់ឝ រនៃផធះ 
អត្ញ្ដសុំ (ជនាៃុំ នៃជៃទុំងឡាយ)ដនេ ៃិទធ យៃកាត្ោ វយិ ដូចជាកាលជាេីផធុំលក្ ់អធិវាត្សេ 
សូមេេលួ បចចត្យ ៃូវបចចយ័ទុំងឡាយ ចតាថ ត្ោ ៤ ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ ជីវាម ិ
រស់ត្ៅ យាវ ដោបណា តាវ ដោបត្នាះ។ បៃ ក្ ៏ បុតាថ  របុីលថទុំងឡាយ ថត្យា ៣អងគ អបត្រ បិ 
សូមផដីនេ រត្ញ្ញដ  របស់លពះោជា អត្ សុុំ បាៃមាៃត្ ើយ។ ត្យាធសតាៃិ 
ររីយនៃត្យាធាទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ បរវិាោ (ត្ហាៃថិ) ជាបរវិារ ត្ថសុ (ថីសុ បុត្ថថសុ 
បណាឋ បុលថទុំងឡាយ៣អងគ)ត្នាះ ត្ជដឌក្សស របស់បុលថចផង;ថីណិ (ត្យាធសតាៃិ 
ររីយនៃត្យាធាទុំងឡាយ)៣ មជឈមិសស(បរវិាោ ត្ហាៃថិ) ជាបរវិារ របស់បុលថក្ណាឋ ល;ត្េឝ 
(ត្យាធសតាៃិ ររីយនៃត្យាធាទុំងឡាយ)២ ក្ៃិដឌសស (បរវិាោ ត្ហាៃថិ) ជាបរវិាររបស់បុលថត្ៅ។ 



143 

 

ត្ថ (បុតាថ  របុីលថទុំងឡាយ)ត្នាះ មយុំ បិ ភាថក្ុំ ត្ភាត្ជសាម ឥថិ បិថរ ុំ ឱកាសុំ យាចិតាឝ  
បុៃបផុៃុំយាចនាថ  អបិ សូមផកីាលេូលសូម ៃូវឱកាសៃឹងបិតា ថាក្រ៏េូីលបងគុំទុំងឡាយ 
ញុុំងលពះពុេនជាមាច ស់បង ឲរត្សាយ(ៃូវត្ភាជៃ) ដូត្ចបះ ត្ ើយេូលសូមត្រឿយៗ អលភតិាឝ  
មៃិបាៃត្ ើយ បចចត្ៃថ នាកាលបចចៃថបេ កុ្បិត្ថ (គឺសលថូវ)អុក្ឡុក្ត្ ើយ ថសស 
(រត្ញ្ញដ )វូបសមៃតាទ យ ត្បសិតា (គឺលពះោជា)អងគត្នាះ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍
ដល់ការចូលត្ៅបង្រង្គក ប បចចៃថុំ ញុុំងបចចៃថជៃបេ វូបសត្មតាឝ  ឲរសងបត់្ ើយ អាគមសុឹ 
យាងមក្ត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់បិថុ របស់លពះបិតា។  
            អេ លោត្នាះ បិតា រលីពះោជាជាបិតា អាលិងគតិាឝ  លេងឱ់បត្ ើយ ត្ៃ (បុត្ថថ 
ៃូវបុលថទុំងឡាយ)អងគត្នាះ ចុមភតិាឝ  ត្េើបត្ ើយ សីត្ស លថងល់ពះសីសៈ អា  លតាស់ត្ ើយ វរ ុំ 
ត្វាតាតា េមយ ិឥថិ ថាមាប លបុលថទុំងឡាយ (រតី្យើង) ឲរៃូវពរ ដល់អបក្ទុំងឡាយ ដូត្ចបះ។ត្ថ (បុតាថ  
របុីលថទុំងឡាយ)ត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) សាធុ ត្េវ ឥថិ ថាបពិលថលពះសមយថិត្េព 
រលីបនពត្ ើយដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ វរ ុំ ៃូវពរ គ ថិក្ុំឲរជាកាៃយ់ក្ បុៃ ក្ថិបា ចចត្យៃ 
បិថោគណា េ តាតា វរ ុំ ឥថិ វុតាថ  គឺលពះោជាជាបិតា លតាស់ត្ ើយ ថាមាប លបុលថទុំងឡាយ 
(រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរេេួលៃូវពរដូត្ចបះ មឋងត្េៀថ ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថក្ៃវងត្ៅពីរបីនេង 
អា ុំសុ េូលត្ ើយ ត្េវ ។ល។ ត្េ  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េវ បពិលថលពះសមយថិត្េព អត្តាទ  
រតី្សចក្ឋីលថូវការ ត្ក្ៃចិ (វថទុនា ត្ដ្ឋយវថទុ)ណាមយួ អត្ញ្ដៃ ដនេ អមាា ក្ុំ របស់េូលបងគុំទុំងឡាយ 
ៃថទិ មៃិមាៃ;បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ឥត្តា អុំពីកាលត្ៃះ មយុំ រេូីលបងគុំទុំងឡាយ ភាថិក្ុំ 
ញុុំងលពះពុេនជាមាច ស់បង ត្ភាត្ជសាម ៃឹងឲរត្សាយ(ៃូវត្ភាជៃ); (ថឝុំ រលីពះអងគ) ត្េ  ិ
សូមលបទៃ វរ ុំ ៃូវពរ ឥមុំ ត្ៃះ ត្នា ដល់េូលបងគុំទុំងឡាយ។ (ោជា រលីពះោជា) (អា  
លតាស់ត្ ើយ) ៃ ត្េម ិ តាតា ឥថិ ថាមាប លបុលថទុំងឡាយ (រតី្យើង)មៃិឲរត្េដូត្ចបះ។ (បុតាថ  
របុីលថទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលត្ ើយ) ៃិចចកាលុំ ។ល។ ត្េវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េវ 
បពិលថលពះសមយថិត្េព (ថុត្មា រលីពះអងគ) អេត្នាថ  កាលមៃិលបទៃ ៃិចចកាលុំ អស់កាលជាៃិចច ត្េេ 
សូមលបទៃ សុំវចឆោៃិ អស់ឆ្ប ុំទុំងឡាយ សថថ ៧។ (ោជា រលីពះោជា) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ)ៃ 
ត្េម ិ តាតា ឥថិ ថាមាប លបុលថទុំងឡាយ (រតី្យើង)មៃិឲរត្េដូត្ចបះ។ (បុតាថ  របុីលថទុំងឡាយ) 
(អា ុំសុ េូលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ។ល។ ត្េេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ថៃ  ិត្បើដូត្ច្ឆប ះ (ថុត្មា រលីពះអងគ) ត្េេ 
សូមលបទៃ (ឱកាសុំ ៃូវឱកាស) សុំវចឆោៃិ អស់ឆ្ប ុំទុំងឡាយ ឆ ៦ បញ្ច  ៥ ចតាថ រ ិ៤ ថីណិ ៣ ត្េឝ 
២ សុំវចឆរ ុំ អស់ឆ្ប ុំ ឯក្ុំ ១ មាត្ស អស់ម្ខទុំងឡាយ សថថ ៧ មាត្ស អស់ម្ខទុំងឡាយ ឆ ៦ 
មាត្ស អស់ម្ខទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ មាត្ស អស់ម្ខទុំងឡាយ ចតាថ ត្ោ ៤។ (ោជា រលីពះោជា) (អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ) ៃ ត្េម ិ តាតា ឥថិ ថា(រតី្យើង)មៃិឲរត្េដូត្ចបះ។ (បុតាថ  របុីលថទុំងឡាយ) 
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(អា ុំសុ េូលត្ ើយ) ត្ហាថុ ។ល។ ត្េេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េវ បពិលថលពះសមយថិត្េព (អទៃុំ 
រកីារមៃិឲរ) ត្ហាថុ សូមត្លើក្េុក្សិៃចុះ; (ថុត្មា រលីពះអងគ) ឯត្ក្ក្សស ត្នា ឯត្ក្ក្ុំ មាសុំ ក្តាឝ  
ថត្យា មាត្ស ត្េេ សូមលេងត់្ធឝើ ៃូវម្ខមយួៗ ដល់េូលបងគុំទុំងឡាយមយួៗ 
ត្ ើយលបទៃៃូវម្ខទុំងឡាយ៣។ (ោជា រលីពះោជា) (អា  លតាស់ត្ ើយ) សាធុ ។ល។ ត្ភាត្ជេ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;តាតា មាប លបុលថទុំងឡាយ សាធុ រលីបនពត្ ើយ;ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) ត្ភាត្ជេ ចូរ(ញុុំងលពះសាសាឋ )ឲរត្សាយ(ៃូវត្ភាជៃ) មាត្ស អស់ម្ខទុំងឡាយ 
ថត្យា ៣។ អបិ ឯ ត្ថ (បុតាថ  របុីលថទុំងឡាយ)ត្នាះ ថុដ្ឋឌ  រកី្ោយត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ 
ោជាៃុំ ៃូវលពះោជា គតា យាងត្ៅត្ ើយ សក្ដ្ឋឌ ៃុំ ឯវ កាៃេី់ក្ម្ៃវងនៃខវួៃម្មៃពិថ។ បៃ ក្ ៏ឯត្កា 
ត្កាដ្ឋឌ ោរតិ្កា វ រនីាយឃ្លវ ុំងមាប ក្ផ់ង ឯត្កា អាយុថថត្កា វ រនីាយត្សយៀៃមាប ក្ផ់ង ត្ថសុំ (បុតាថ ៃុំ 
របស់លពះោជបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ ថិណតុំ  បិ សូមផ៣ីលពះអងគ (អថទិ មាៃ)។ ទឝ េសៃ ុថបុរសិា 
របុីរស១២មុៃឺទុំងឡាយ បរវិាោ ជាបរវិារ ត្ថសុំ (បុតាថ ៃុំ របស់លពះោជបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ។ ត្ថ 
(បុតាថ  រលីពះោជបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ បត្កាក សាត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្គត្ៅមក្ត្ ើយ ត្ថ (ជត្ៃ 
ៃូវជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ វេឹសុ លតាស់ត្ ើយ មយុំ ។ល។ វកាខ ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
           មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ ឥមុំ ត្ថមាសុំ េស សីោៃិ គត្ តាឝ  ត្េឝ កាសាយាៃិៃិវាត្សតាឝ  
សតាទ ោ ស វាសុំ វសិសាម ៃឹងរក្ាៃូវសីលទុំងឡាយ១០ 
ត្ ើយត្សវៀក្ៃូវសមភថក់ាសាយៈទុំងឡាយ ២ផ្កធ ុំង ត្ ើយត្ៅ ត្ៅជាមយួៃឹងលពះសាសាឋ  
អស់ម្ខ៣ត្ៃះ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ ឯថថក្ុំ នាម ទៃវថថុំ គត្ តាឝ  ត្េវសិក្ុំ ៃវុថិស សាៃុំភកិ្ខូៃុំ 
ច ត្យាធស សសសស ច ត្នា សពឝុំ ខាេៃីយត្ភាជៃីយុំ សុំវត្ថថយាេ គបផកីាៃយ់ក្ 
ៃូវទៃវថថត្ យ្ ះថាមាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ ត្ ើយញុុំងខាេៃីយាហារ ៃិងត្ភាជនាហារទុំងពងួ 
ឲរលបលពឹថថត្ៅលពមត្ដើមផភីកិ្ខុទុំងឡាយ មាៃម្សៃ៩០ផង ត្ដើមផមី្សៃនៃត្យាធា 
របស់ត្យើងទុំងឡាយផង ោល់ៗនេង;  ិ ម្មៃពិថ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ឥត្តា អុំពីត្ពលត្ៃះ មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ ៃ វកាខ ម មៃិត្ោល កិ្ញ្ច ិ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ណាមយួ។ ជនា រជីៃទុំងឡាយ 
ថត្យា ៣អងគ ត្ថ បិ ត្នាះឯង គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ បរចិ្ឆរកិ្បុរសិស សសុំ 
ៃូវោៃន់ៃបុរសជាអបក្បត្លមើ សមាទយ សមាទៃត្ ើយ សីោៃិ ៃូវសីលទុំងឡាយ េស ១០ 
ៃិវាត្សតាឝ  ត្សវៀក្ោក្ត់្ ើយ កាសាយវតាទ ៃិ ៃូវសមភថក់ាសាយៈទុំងឡាយ វសឹសុ ត្ៅត្ ើយ 
វហិាត្រ ឯវ ក្បុងវថថម្មៃពិថ។ត្កាដ្ឋឌ ោរតិ្កា ច រនីាយឃ្លវ ុំងផង អាយុថថត្កា ច រនីាយត្សយៀៃផង 
ឯក្ត្តា  ុតាឝ  ជាត្ៅក្បុងេីជាមយួោប  គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ ទៃវថថុំ ៃូវទៃវថថ ត្េៃថិ ម្ថងឲរ 
ទៃុំ ៃូវទៃ វាត្រៃ វាត្រៃ ត្ដ្ឋយវារៈៗ ត្កាដ្ឋឌ ោត្រ  ិ អុំពីឃ្លវ ុំងទុំងឡាយ ថិណតុំ  (បុតាថ ៃុំ 
របស់លពះោជបុលថទុំងឡាយ)៣លពះអងគ ភាថិកាៃុំ ជាបងបាូៃោប ។ បៃ ក្ ៏ បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ 
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ក្មយក្ោៃុំ របស់ក្មយក្រទុំងឡាយ ត្ោេៃថិ យុំ អតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍ យាគុភតាថ េីៃុំ 
(ដល់វថទុទុំងឡាយ) មាៃយាគូៃិងភថថជាត្ដើម។ ត្ថ (ក្មយក្ោ រកី្មយក្រទុំងឡាយ)ត្នាះ ភកិ្ខុសត្ងឃ 
នាកាលភកិ្ខុសងឃ អនាគត្ថ ឯវ មៃិទៃៃិ់មៃថមក្ម្មៃពិថ ត្េៃថិ ឲរ យាគុភតាថ េីៃិ 
(ៃូវវថទុទុំងឡាយ) មាៃយាគូៃិងភថថជាត្ដើម ត្ថសុំ (បុតាថ ៃុំ ដល់កូ្ៃទុំងឡាយ)ត្នាះ។ 
ភកិ្ខុសងឃសស ភថថកិ្ច្ឆច វសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច នៃភកិ្ខុសងឃ កិ្ញ្ច ិ (វថទុ រវីថទុ)ណាមយួ អថិត្រក្ុំ 
ដន៏លក្ម្លង ៃ ភូថបុពឝុំ មៃិធាវ បម់ាៃត្ឡើយ។ អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ ត្ថ 
(ក្មយក្ោ រកី្មយក្រទុំងឡាយ)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ទរកាៃុំ ត្េម ឥថិ ថា(រតី្យើងទុំងឡាយ) 
ឲរដល់កូ្ៃត្ក្យងទុំងឡាយដូត្ចបះ គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ អថថនា បិ សូមផតី្ដ្ឋយខវួៃ ខាេឹសុ 
 ូបត្ ើយ;េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អាហារ ុំ ៃូវអាហារ មៃុញ្ដ ុំ បិ ជាេីត្ពញចិថថម្មៃពិថ ៃ អសក្ខសុឹ 
មៃិបាៃអាចត្ ើយ អធិវាត្សថុុំ ត្ដើមផលីគបសងកថ(់ៃូវត្សចក្ឋីឃ្លវ ៃ)។ បៃ ក្ ៏ ត្ថ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ចថុោសីថិស សា អត្ សុុំ បាៃជាអបក្មាៃោៃ៨់៤ត្ ើយ។ ត្ថ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ)ពកួ្ត្នាះ ខាេិតាឝ   ូបត្ ើយ ទៃវថថុំ ៃូវទៃវថថ សងឃសស េិៃបុំ (ម្ដលត្គ) 
លបត្គៃត្ ើយដល់លពះសងឃ ត្ភទ មាៃការម្បក្ធាវ យ កាយសស នៃោងកាយ ៃិពឝថថសុឹ ត្ក្ើថត្ ើយ 
ត្បថថវិសត្យ ក្បុងក្ុំត្ណើ ថជាត្បថថិវស័យ។ បៃ ចុំម្ណក្ឯ ត្ថភាថិកា (ោជបុតាថ  
រលីពះោជបុលថទុំងឡាយ បីនាក្ប់ងបាូៃ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល សេនឹ ជាមយួ 
បុរសិស ត្សសៃ ៃឹងោៃន់ៃបុរសជាបរវិារ ៃិពឝថថតិាឝ  ត្ក្ើថត្ ើយ ត្េវត្ោត្ក្ ក្បុងត្េវត្ោក្ 
សុំសរនាថ  កាលអត្នាធ ល មៃុសសត្ោក្ុំ កាៃម់ៃុសសត្ោក្ ត្េវត្ោកា អុំពីត្េវត្ោក្ ត្េឝៃវុថិក្ត្បផ 
ញុុំងក្បផ៩២ទុំងឡាយ ត្ខត្បសុុំ ឲរអស់ត្ ើយ។ ត្ថ (ោជបុតាថ  រលីពះោជបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ 
ថត្យា ៣អងគ ភាថត្ោ ជាបងបាូៃោប  បត្ថទនាថ  កាលលបាថាប  អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ក្រសុឹ ត្ធឝើត្ ើយ 
ក្លាណក្មយុំ ៃូវក្លាណក្មយ ថទ ក្បុងកាលត្នាះ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ លភសុឹ បាៃត្ ើយ (ឋាៃុំ ៃូវថុំម្ណង) អថថនាបថទថិបថទថិុំ ឯវ 
ម្ដលខវួៃលបាថាប ត្ ើយៗម្មៃពិថ។ អ ុំ រថីថាគថ ៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  មៃិយល់ត្ ើយ មុខុំ ៃូវមុខ េមយ ិ
ឲរ (ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)។ 
              បៃ ក្ ៏ ថទ ក្បុងលោត្នាះ អាយុថថត្កា រនីាយត្សយៀៃ ពិមភសិាត្ោ អត្ហាសិ 
បាៃជាលពះោជាលពះនាមពិមភសិារត្ ើយ;ត្កាដ្ឋឌ ោរតិ្កា រនីាយឃ្លវ ុំង វសិាត្ខា 
ឧបាសត្កា(អត្ហាសិ) បាៃជាឧបាសក្ត្ យ្ ះវសិាខៈត្ ើយ។ ក្មយក្ោ រកី្មយក្រទុំងឡាយ ត្ថសុំ 
(ោជបុតាថ ៃុំ នៃលពះោជបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃិពឝថិថតិាឝ  ត្ក្ើថត្ ើយ ត្បត្ថសុ 
ក្បុងក្ុំត្ណើ ថជាត្លបថទុំងឡាយ ថទ ក្បុងកាលត្នាះ សុំសរនាថ  កាលអត្នាធ លត្ៅ 
សុគថិេុគគថវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃសុគថិ ៃិងេុគគថិ ៃិពឝថថសុឹ ត្ក្ើថត្ ើយ ត្បថត្ោត្ក្ ឯវ 
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ក្បុងត្បថត្ោក្ម្ថប៉ុត្ណាត ះ ពុេនៃថោៃិ អស់ពុេនៃថរទុំងឡាយ ចតាថ រ ិ ៤ ក្ត្បផ ក្បុងក្បផ ឥមសយឹ 
ត្ៃះ។ត្ថ (ត្បតា រតី្លបថទុំងឡាយ)ត្នាះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ ភគវៃថុំ 
ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ ក្កុ្សៃនុំ លពះនាមក្កុ្សៃនៈ ចតាថ ឡសីវសសស សាយុក្ុំ 
មាៃលពះជៃយមាៃោៃន់ៃឆ្ប ុំ៤០ ឧបផៃបុំ ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ សពឝបផឋមុំ ដុំបូងបងាស់ ក្ត្បផ 
ក្បុងក្បផ ឥមសយឹ ត្ៃះបុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ អមាា ក្ុំ អាហារ ុំ លភៃកាលុំ អាចិក្ខេ ឥថិ ថា(រលីពះអងគ) 
សូមលេងល់បាប ់ ៃូវកាលជាេីបាៃ ៃូវអាហារ ដល់ត្យើងខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយដូត្ចបះ?អបិ ឯ ត្សា 
(ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ)អងគត្នាះ អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ មម បុត្ចឆយាេ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;(ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) ៃ លភសិសេ ៃឹងមៃិបាៃ (អាហារ ុំ ៃូវអាហារ) កាត្ល ក្បុងកាល 
(សាសៃសស នៃសាសនា) មម របស់ថថាគថ តាវ ត្ដ្ឋយពិថ;មហាបឋវយិា 
កាលម្ដលមហាលបឹេពី បចឆត្តា ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ (សាសៃសស នៃសាសនា) មម 
របស់ថថាគថ អភរុិឡាា យ ចត្លមើៃត្ឡើងត្ ើយ ត្យាជៃមថថុំ អស់លបមាណ១ត្យាជៃ ៍ ពុត្ទន  
រលីពះពុេន ត្កានាគមត្នា នាម លពះនាមត្កានាគមៃៈ ឧបផជជសិសថិ ៃឹងលតាស់ដឹង; (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) បុត្ចឆយាេ គបផេូីលសួរ ថុំ (ពុេនុំ ៃូវលពះពុេន)អងគត្នាះ។ ត្ថ (ត្បតា 
រតី្លបថទុំងឡាយ)ត្នាះ កាលុំ ញុុំងកាល ថថថក្ុំ លបមាណប៉ុត្ណាត ះ ត្ខត្បតាឝ  ឲរអស់ត្ ើយ ថសយឹ 
(ពុត្េន នាកាលលពះពុេន)អងគត្នាះ ឧបផត្ៃប លតាស់ដឹងត្ ើយ បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ ថុំ ៃូវលពះអងគ។ 
ត្សា បិ ឯរលីពះអងគ អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ មម ។ល។ បុត្ចឆយាេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;(ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) ៃ លភសិសេ ៃឹងមៃិបាៃ (ៃូវអាហារ) កាត្ល ក្បុងកាល (នៃសាសនា) មម 
របស់ថថាគថ;មហាបឋវយិា នាកាលលបឹេពី បចឆត្តា ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ (នៃសាសនា) មម 
របស់ថថាគថ អភរុិឡាា យ ចត្លមើៃត្ឡើងត្ ើយ ត្យាជៃមថថុំ អស់លបមាណ១ត្យាជៃ ៍ ពុត្ទន  
រលីពះពុេន ក្សសត្បា នាម លពះនាមក្សសបៈ ឧបផជជសិសថិ ៃឹងត្ក្ើថត្ឡើង; (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) 
បុត្ចឆយាេ គបផេូីលសួរ ថុំ (ពុេនុំ ៃូវលពះពុេន)អងគត្នាះ។ ត្ថ (ត្បតា រតី្លបថទុំងឡាយ)ពកួ្ត្នាះ 
កាលុំ ញុុំងកាល ថថថក្ុំ លបមាណប៉ុត្ណាត ះ ត្ខត្បតាឝ  ឲរអស់ត្ ើយ ថសយឹ (ពុត្េន 
នាកាលលពះពុេន)អងគត្នាះ ឧបផត្ៃប ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ ថុំ ៃូវលពះអងគ។ អបិ ឯ 
ត្សា (ពុត្ទន  រលីពះពុេន)អងគត្នាះ អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ មម ។ល។ លភសិសេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
(ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) ៃ លភសិសេ ៃឹងមៃិបាៃ (ៃូវអាហារ) កាត្ល ក្បុងកាល (នៃសាសនា) មម 
របស់ថថាគថ;មហាបឋវយិា នាកាលមហាលបឹេពី បចឆត្តា ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ (នៃសាសនា) 
មម របស់ថថាគថ អភរុិឡាា យ ចត្លមើៃត្ឡើងត្ ើយ ត្យាជៃមថថុំ អស់លបមាណ១ត្យាជៃ ៍ ពុត្ទន  
រលីពះពុេន ត្ោថត្មា នាម លពះនាមត្ោថម ឧបផជជសិសថិ ៃឹងត្ក្ើថត្ឡើង;ញថត្កា រជីៃជាញថិ 
ថុមាា ក្ុំ របស់អបក្ទុំងឡាយ ថទ ពិមភសិាត្ោ នាម ោជាភវសិសថិ ៃឹងជាត្សឋចលពះនាមពិមភសិារ 
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ក្បុងកាលត្នាះ;ត្សា រលីេង ់សថទុ ទៃុំ េតាឝ  ថុមាា ក្ុំបាត្បសសថិ ៃឹងថាឝ យៃូវទៃ ដល់លពះសាសាឋ  
ត្ ើយ(ញុុំងបុណរ)ឲរសត្លមច ដល់អបក្ទុំងឡាយ;(ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) លភសិសេ ៃឹងបាៃ 
(ៃូវអាហារ) ថទ ក្បុងលោត្នាះ។ ពុេនៃថរ ុំ រពុីេនៃថរ ឯក្ុំ ១ ត្សឝេិវសសេិសុំ អត្ហាសិ 
បាៃជាកាលលបាក្ដដូចជានេងម្សាក្ត្ ើយ ត្ថសុំ (ត្បតាៃុំ ដល់ត្លបថទុំងឡាយ)ត្នាះ។ ត្ថ (ត្បតា 
រតី្លបថទុំងឡាយ)ត្នាះ ថថាគត្ថ នាកាលលពះថថាគថ ឧបផត្ៃប ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ទត្ៃ 
កាលម្ដលទៃ ពិមភសិាររញ្ញដ  បឋមេិវត្សេិត្ៃប គឺលពះត្សឋចលពះនាមពិមភសិារ 
ថាឝ យត្ ើយក្បុងនេងដុំបូង អលភតិាឝ  មៃិបាៃត្ ើយ បថថឹ ៃូវចុំម្ណក្បុណរ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ 
ត្ភរវសេធុំៃូវសត្មវងគរួឲរខាវ ច រថថភិាត្គ ក្បុងចុំម្ណក្នៃោលថី េសសយសុឹ បង្គា ញត្ ើយ អតាថ ៃុំ 
ៃូវខវួៃ រត្ញ្ញដ  ដល់លពះោជា។ បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង ត្សា (ោជា រលីពះោជា)អងគត្នាះ គនាថឝ  
យាងត្ៅត្ ើយ ត្វឡុវៃុំ កាៃវ់ថថត្វឡុវៃ័ អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ បវថថឹ ៃូវត្រឿងោ៉វ ថុំ ត្នាះ 
ថថាគថសស ដល់ថថាគថ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) មហាោជ ។ល។ 
ឯវមក្ុំសុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;មហាោជ បពិលថមហាោជ ត្េឝៃវុថិក្បផមថទត្ក្ បុសសសមាយ សមភុេនកាត្ល 
ក្បុងកាលនៃលពះសមាយ សមភុេនលពះនាមបុសសៈ មាៃេីបុំផុថនៃក្បផ៩២ ឥត្តា អុំពីភេធក្បផត្ៃះ 
ញថកា រជីៃជាញថិទុំងឡាយ ថវ របស់លេង ់ឯត្ថ ៃុះ ខាេិតាឝ   ូបត្ ើយ ទៃវថថុំ ៃូវទៃវថថ 
េិៃបុំ (ម្ដលត្គ)លបត្គៃត្ ើយ ភកិ្ខុសងឃសស ដល់ភកិ្ខុសងឃ ៃិពឝថថតិាឝ  ត្ក្ើថត្ ើយ ត្បថត្ោត្ក្ 
ក្បុងត្បថត្ោក្ សុំសរនាថ  កាលអត្នាធ លត្ៅ បុចឆតិាឝ  េូលសួរត្ ើយ ពុត្េន ៃូវលពះពុេនទុំងឡាយ 
ក្កុ្សនាន េត្យា មាៃលពះពុេនលពះនាមក្កុ្សៃនៈជាត្ដើម ឧបផត្ៃប ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ថ  ិ
(ពុត្េន )ិ ឥេុំ ច ឥេុំច (ការណុំ ) វតុាថ  (គឺលពះពុេនទុំងឡាយ)អងគត្នាះ លតាស់លបាបត់្ ើយ 
(ៃូវត្ ថុ) ត្ៃះផងៗ បច្ឆច សឹសមានា កាលរងច់្ឆុំ ទៃុំ ៃូវទៃ ថវ របស់លពះអងគ កាលុំ អស់កាល 
ឯថថក្ុំ លបមាណប៉ុត្ណត ះ ទត្ៃ នាកាលទៃ ថយា េិត្ៃប ម្ដលលេងថ់ាឝ យត្ ើយ  តិ្យា 
ក្បុងនេងមសលិមញិ អលភមានា កាលមៃិបាៃ បថថឹ ៃូវចុំម្ណក្បុណរ អក្ុំសុ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ។ ោជា រលីពះោជា សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវលពះថលមាស់)ត្នាះ បុចឆ ិ
េូលសួរត្ ើយ កឹ្ ។ល។ លភសិសៃថ ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ បៃ ចុះ ឥទៃិបិ 
សូមផកី្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ទត្ៃ នាកាលទៃ) (មយា) េិត្ៃប គឺខញុ ុំលពះអងគថាឝ យ (ញថកា 
រជីៃជាញថិទុំងឡាយ) លភសិសៃថ ិ ៃឹងបាៃ កឹ្ ឬ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ) អាម មហាោជ ឥថិ ថាបពិលថមហាោជពិថម្មៃដូត្ចបះ។ ោជា រលីពះោជា 
ៃិមត្ៃថតាឝ  ៃិមៃថត្ ើយ ភកិ្ខុសងឃុំ ៃូវភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខុំ មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ េតាឝ  ថាឝ យត្ ើយ 
មហាទៃុំ ៃូវមហាទៃ បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង អទសិ បាៃឲរត្ ើយ បថថឹ ៃូវចុំម្ណក្បុណរ 
ភត្ៃថ ។ល។ សមផជជថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ េិពឝៃបបាៃុំ 
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របីាយៃិងេឹក្ដជ៏ាេិពឝ សមផជជថុ ចូរសត្លមច  ត្បតាៃុំ ដល់ត្លបថជាញថិទុំងឡាយ ត្ថសុំ ត្នាះ 
ឥត្តា ក្បុងេីត្ៃះ។ (អាយុថថត្កា រនីាយត្សយៀៃ) ត្ថសុំ (ោជបុតាថ ៃុំ 
របស់លពះោជបុលថទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះឯង។ 
បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង (ត្បតា រតី្លបថទុំងឡាយ) ៃោគ   ុតាឝ  ជាអបក្អាលកាថ េត្សសសុុំ 
បង្គា ញត្ ើយ អតាថ ៃុំ ៃូវខវួៃ (ដល់លពះោជា)។ ោជា រលីពះោជា អាត្ោត្ចសិ េូលត្ ើយ 
(ៃូវលពះសាសាឋ ) អជជ ។ល។ េត្សសសុុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អជជ ក្បុងនេងត្ៃះ 
ត្ថ (ញថត្យា រញីថិទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃោគ   ុតាឝ  ជាអបក្អាលកាថ េត្សសសុុំ បង្គា ញត្ ើយ អតាថ ៃុំ 
ៃូវខវួៃ មម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) វតាទ ៃិ ត្ថ ៃ េិនាប ៃិ 
មហាោជ ឥថិ ថាបពិលថមហាោជ រសីមភថទ់ុំងឡាយ គឺលេង ់ មៃិទៃល់បត្គៃដូត្ចបះ។អបិ 
ចុំម្ណក្ឯ បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើង ត្សា រលីេង ់េតាឝ  លបត្គៃត្ ើយ ចីវោៃិ ៃូវចីវរទុំងឡាយ 
ភកិ្ខុសងឃសស ដល់ភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខសស មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ បាត្បសិ 
ញុុំងបុណរសត្លមចត្ ើយ (ដល់ញថិទុំងឡាយត្នាះ) (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះថលមាស់) ឥត្តា ត្ថសុំ 
(ញថិត្បតាៃុំ) េិពឝវតាទ ៃិ ត្ហាៃថុ ឥថិ ថារសីមភថទ់ុំងឡាយ 
ចូរមាៃ(ដល់ត្លបថជាញថិទុំងឡាយ)ពកួ្ត្នាះ ក្បុងេីត្ៃះដូត្ចបះ។ ថុំ ខណុំ  ឯវ ក្បុងខណៈត្នាះឯង 
េិពឝវតាទ ៃិ រសីមភថដ់ជ៏ាេិពឝទុំងឡាយ ឧបផជជសុឹ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ថសុំ (ត្បតាៃុំ 
ដល់ត្លបថទុំងឡាយ)ពកួ្ត្នាះ។ ត្ថ (ត្បតា រតី្លបថទុំងឡាយ)ត្នាះ វជិ តិាឝ  លះបងត់្ ើយ 
ត្បថថថភាវ ុំ ៃូវអថថភាពជាត្លបថ សណឌ  សុឹ តាុំងត្ៅលពមត្ ើយ េិពឝថថភាវ ុំ ៃូវអថថភាពដជ៏ាេិពឝ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្ត្ោត្នាថ  កាលលេងត់្ធឝើ អៃុត្មាេៃុំ ៃូវការអៃុត្មាេនា អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ 
ថិត្ោកុ្ឌាឍ ៃុត្មាេៃុំ ៃូវការអៃុត្មាេនាត្ដ្ឋយថិត្ោកុ្ឌឍសូលថ ថិត្ោកុ្ត្ឌឍសុ ថិដឌៃថ ិ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម។ អៃុត្មាេនាវសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃការអៃុត្មាេនា ធមាយ ភសិមត្យា 
រកីារសត្លមចធម ៌ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ បាណស សាៃុំ ដល់ោៃន់ៃសថឝទុំងឡាយ 
ចថុោសីថិយា ៨៤។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ វថទុ ុំ ៃូវត្រឿងោ៉វ ត្ថភាថិក្ជដិោៃុំ 
នៃជដិលបីនាក្ប់ងបាូៃទុំងឡាយ អា រ ិនាុំមក្ត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ បិ ត្ៃះឯង 
ឥថិ ដូចត្រៀបោបម់ក្ត្ៃះឯង។ 
           (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ) អគគសាវកា បៃ ភត្ៃថ កឹ្ ក្រសុឹ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ចុះរភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្ធឝើត្ ើយ(ៃូវក្មយ)ដូចត្មឋចដូត្ចបះ? 
(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) អគគសាវក្ភាវាយ ។ល។ េមយ ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ឯត្ថ 
ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយៃុះ) ក្រសុឹ ត្ធឝើត្ ើយ បថទៃុំ ៃូវការលបាថាប  អគគសាវក្ភាវាយ 
ត្ដ្ឋយភាវៈនៃខវួៃជាអគគសាវក័្។   ិ ត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា សារបុីត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះសារបុីលថ ៃិពឝថថ ិ
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ត្ក្ើថត្ ើយ លោ យណមហាសាលកុ្ត្ល ក្បុងលថកូ្លលោ យណមហាសាល មថទត្ក្ ក្បុងេីបុំផុថ 
ក្បាៃុំ នៃក្បផទុំងឡាយ ក្បផសថស សាធិក្សស ដន៏លក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សៃនៃក្បផ ឥត្តា 
អុំពីភេធក្បផត្ៃះ នាត្មៃ សរេមាណត្ោ នាម អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្ យ្ ះថា សរេមាណព 
ត្ដ្ឋយត្ យ្ ះត្ ើយ។ ត្មាគគោវ ត្នា រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្មាគគោវ ៃ ៃិពឝថថ ិ ត្ក្ើថត្ ើយ 
គ បថិមហាសាលកុ្ត្ល ក្បុងលថកូ្លគ បថីមហាសាល នាត្មៃ សិរវីឌណកុ្ដុមភតិ្កា នាម អត្ហាសិ 
បាៃជាអបក្ត្ យ្ ះថា សិរវីឌណកុ្ដុមភកី្ ៍ត្ដ្ឋយត្ យ្ ះត្ ើយ។ អបិ ក្ ៏ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្ៃះ 
ឧត្ភា ទុំងពីរនាក្ ់ ស បុំសុកី្ឡកិា សហាយកា អត្ សុុំ បាៃជាសមាវ ញ់ 
អបក្ត្លងៃូវដីជាមយួោប ត្ ើយ។ ត្ថសុ (ជត្ៃសុ បណាឋ ជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ សរេមាណត្វា 
រសីរេមាណព អាបជជតិាឝ  បាៃត្ ើយ មហាធៃុំ ៃូវលេពរត្លចើៃ កុ្លសៃថក្ុំ ជារបស់នៃលថកូ្ល 
បិថុអចចត្យៃ ត្ដ្ឋយកាលជាេីលបលពឹថថក្ៃវងត្ៅនៃបិតា រត្ហាគត្តា រត្ហាគត្តា 
ត្ៅត្ ើយក្បុងេីសាង ថ ់ ឯក្េិវសុំ អស់នេងមយួ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ អ ុំ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អ ុំ រអីញ ជានាម ិ ដឹង ឥធត្ោក្ថថភាវ ុំ ឯវ ៃូវអថថភាពក្បុងត្ោក្ត្ៃះម្ថប៉ុត្ណាត ះ ត្នា 
(ជានាម)ិ មៃិដឹង បរត្ោក្ថថភាវ ុំ (ឯវ) ៃូវអថថភាពក្បុងត្ោក្ខាងមុខត្ឡើយ;ច មា៉ងត្េៀថ 
ជាថសតាថ ៃុំ មរណុំ  នាម ធមយតារកីារសាវ ប ់ នៃសថឝម្ដលត្ក្ើថត្ ើយទុំងឡាយ ធុវ ុំ (ត្ហាថិ) 
ជាសភាវៈត្េៀង;មយា ឯក្ុំ បពឝជជុំ បពឝជិតាឝ  ត្មាក្ខធមយគវសៃុំ កាថុុំ រកិី្រយិាគឺអញ សាងផបួស 
បសួមយួ ត្ ើយត្ធឝើៃូវការម្សឝងរក្ៃូវត្មាក្ខធម ៌ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ ត្សា (សរេមាណត្វា 
រសីរេមាណព)ត្នាះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ សហាយក្ុំ ៃូវសមាវ ញ់ អា  ត្ោលត្ ើយ 
សមយ ។ល។ សក្ខសិសសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សិរវីឌណ មាប លសិរវីឌណ សមយ សមាវ ញ់ អ ុំ រខីញុ ុំ បពឝជិតាឝ  
ត្មាក្ខធមយុំគត្វសិសាម ិ ៃឹងបសួ ត្ ើយម្សឝងរក្ៃូវត្មាក្ខធម;៌ថឝុំ រអីបក្ សក្ខសិសសិ ៃឹងអាច (កឹ្ ឬ) 
(ឧទ ុ ឬថា) ៃ សក្ខសិសសិ ៃឹងមៃិអាច បពឝជិថុុំ ត្ដើមផបីសួ សេនឹ ជាមយួ មយា ៃឹងខញុ ុំ។ អបិ 
ចុំម្ណក្ឯ ត្សា (សិរវីត្ឌោ រសិីរវីឌណកុ្ដុមភកី្)៍ត្នាះ (អា  ត្ោលត្ ើយ) ៃ សក្ខសិាម ិ ។ល។ 
បពឝជា  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ (អ ុំ រខីញុ ុំ) ៃ សក្ខសិាម ិ ៃឹងមៃិអាច (បពឝជិថុុំ 
ត្ដើមផបីសួ សេន ឹ ជាមយួ ថយា ៃឹងអបក្);ថឝុំ ឯវ រអីបក្ឯង បពឝជា  ិ ចូរបសួចុះ។ ត្សា (សរត្ទ 
រសីរេមាណព)ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ បរត្ោក្ុំ ។ល។ ត្ហាថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (បុគគត្ោ របុីគគល) 
គចឆត្នាថ  កាលត្ៅ បរត្ោក្ុំ កាៃប់រត្ោក្ សហាយត្ក្ វ ញថិមតិ្ថថ វា គត្ តាឝ  គត្តានាម 
ត្ យ្ ះថាកាៃៃូ់វសមាវ ញ់ទុំងឡាយក្ឋី ៃូវញថិៃិងមថិថទុំងឡាយក្ឋី ត្ ើយត្ៅត្ ើយ ៃថទ ិ
មៃិមាៃ (គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ ក្មយុំ ៃូវក្មយ) អថថនា ក្ថុំ ម្ដលខវួៃត្ធឝើត្ ើយ (ក្មយុំ ៃូវក្មយ) 
អថថត្នា វ របស់ខវួៃម្ថមា៉ង (គត្តា ត្ៅត្ ើយ) ត្ហាថិ មាៃ។ ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ (សរត្ទ 
រសីរេមាណព) វវិោត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្បើក្ត្ ើយ រថៃត្កាដ្ឋឌ ោរ ុំ ៃូវឃ្លវ ុំងនៃរថៃវថទុ េតាឝ  



150 

 

ឲរត្ ើយ មហាទៃុំ ៃូវមហាទៃ ក្បណេនិក្វណិពឝក្យាចកាៃុំ ដល់ជៃក្ុំលោ ៃិងអបក្ដុំត្ណើ រ 
ៃិងអបក្ពណ៌នា ៃិងអបក្សូមទុំងឡាយ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ បពឝថបាេុំ កាៃត់្ជើងនៃភបុំ បពឝជិ 
បសួត្ ើយ ឥសិបផជជុំ បសួជាឥសី។ជដិោ រជីដិលទុំងឡាយ ចថុសសថថថិស សសមតាថ  
មាៃោៃ៧់៤ជាលបមាណ ថសស (សរេសស របស់សរេតាបស)ត្នាះ អត្ សុុំ បាៃមាៃត្ ើយ 
បពឝជិតាឝ  ត្លោះបសួ អៃុបផជជុំ បសួតាមលុំដ្ឋប ់ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ឥថិ ដូត្ចបះ ឯត្កា គឺមាប ក្ ់ត្េឝ គឺ២នាក្ ់
ថត្យា គឺ៣នាក្។់ ត្សា (សរត្ទ រសីរេតាបស)ត្នាះ បញ្ញច ភញិ្ញដ  ញុុំងអភញិ្ញដ ៥ទុំងឡាយ 
សមាបថថតិ្យា ញុុំងសមាបថថិទុំងឡាយ អដឌ ៨ ៃិពឝត្ថថតាឝ  ឲរត្ក្ើថត្ ើយ អាចិក្ខិ លបាបត់្ ើយ 
ក្សិណបរកិ្មយុំ ៃូវបរកិ្មយនៃក្សិណ ជដិោៃុំ ដល់ជដិលទុំងឡាយ ត្ថសុំ ត្នាះ។ អបិ ឯ ត្ថ 
(ជដិោ រជីដិលទុំងឡាយ)ត្នាះ សត្ពឝ ទុំងអស់ បញ្ញច ភញិ្ញដ  ញុុំងអភញិ្ញដ ៥ទុំងឡាយ 
សមាបថថតិ្យា ញុុំងសមាបថិថទុំងឡាយ អដឌ ៨ ៃិពឝត្ថថសុុំ ឲរត្ក្ើថត្ ើយ។ 
             សមត្យៃ ក្បុងសមយ័ ត្ថៃ ត្នាះ ពុត្ទន  រលីពះពុេន អត្នាមេសស ី នាម 
លពះនាមអត្នាមេសស ីឧេបាេិ បាៃត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្។ ៃគរ ុំ រៃីគរ ចៃធវថីនាម 
អត្ហាសិ បាៃជាៃគរត្ យ្ ះថា ចៃធវថីត្ ើយ។ បិតា របិីតា យសវត្នាថ  នាម ខថថិត្យា(ត្ហាថិ) 
ជាក្សលថលពះនាមយសវៃថ;មាតា រមីាតា យត្សាធោ នាម ត្េវ(ីត្ហាថិ) ជាលពះត្េវ ី
លពះនាមយត្សាធោ;ត្ោធិ រតី្ដើមត្ឈើជាេីលតាស់ដឹង អជជុៃរុត្កាខ  
ជាត្ដើមត្ឈើត្ យ្ ះអង្រងគង;អគគសាវកា រអីគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២អងគ ៃិសត្ភា ច 
គឺភកិ្ខុត្ យ្ ះៃិសភៈ១រូប អត្នាត្មា ច គឺភកិ្ខុត្ យ្ ះអត្នាមៈ១រូប;ឧបដ្ឋឌ ត្កា រឧីបដ្ឋឌ ក្ វរុត្ណា នាម 
ត្ យ្ ះវរុណៈ;អគគសាវកិា រអីគគសាវកិាទុំងឡាយ ត្េឝ ២អងគ សុៃធោ ច គឺភកិ្ខុៃីត្ យ្ ះសុៃធោ១រូប 
សុមនា ច គឺភកិ្ខុៃីត្ យ្ ះសុមនា១រូបអាយុ រលីពជៃយ វសសសថស សសុំ មាៃម្សៃនៃឆ្ប ុំ (ថសស 
ពុេនសស របស់លពះពុេនអងគត្នាះ) អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ។ សររី ុំ រសីររីៈ (ថសស របស់លពះអងគ) 
អដឌបញ្ញដ ស ថទុត្ពឝធុំ មាៃក្មភស់មាៃ ថទ៥៨។ សររីបផភា រពីៃវឺនៃសររីៈ ផរ ិ ផាយត្ៅត្ ើយ 
ទឝ េសត្យាជៃុំ អស់១២ត្យាជៃ។៍ ភកិ្ខុសថស សសុំ រមី្សនៃភកិ្ខុ បរវិាត្ោ អត្ហាសិ 
បាៃជាបរវិារ(របស់លពះអងគ)ត្ ើយ។ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ត្សា រលីពះអងគ វុដ្ឋឌ យ ត្ចញត្ ើយ 
មហាក្រុណាសមាបថថតិ្តា អុំពីមហាក្រុណសមាបថថិ  ត្វាត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើល ត្ោក្ុំ 
ៃូវសថឝត្ោក្ បចចូសកាត្ល ក្បុងបចចូសកាល េិសាឝ  លេងេ់ថត្ឃើញត្ ើយ សរេតាបសុំ 
ៃូវសរេតាបស ចិត្ៃថតាឝ  លេងល់ពះចិនាថ ត្ ើយ អជជ ។ល។ វដឋថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អាទយ 
នាុំត្ៅត្ ើយ បថថចីវរ ុំ ៃូវបាលថៃិងចីវរ អថថត្នា របស់លពះអងគ អនាមត្ៃថតាឝ  មៃិត្ៅត្ ើយ កិ្ញ្ច ិ 
(ភកិ្ខុ ុំ ៃូវភកិ្ខុ)អងគណាមយួ អញ្ដ ុំ ដនេ ឯក្ចត្ោ  ុតាឝ  ជាអបក្លតាចត់្ៅម្ថមយួអងគឯង សីត្ហា វយិ 
ដូចជាសថឝសី ៈ (អធិដ្ឋឌ យ អធិដ្ឋឌ ៃត្ ើយ) ពុេនភាវ ុំ ជានាថុ ឥថិ ថា(រតីាបសត្ៃះ) 
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ចូរដឹងៃូវភាវៈនៃថថាគថជាលពះពុេនដូត្ចបះ សរេតាបសស កាលម្ដលសរេតាបស អត្ៃថវាសិត្ក្សុ 
នាកាលអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ គត្ថសុ ត្ៅត្ ើយ ផោផលតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍
ដល់ម្ផវត្ឈើថូចៃិងម្ផវធុំ បសសៃថសស ឯវ ក្ុំពុងត្ឃើញម្មៃពិថ ឱថរតិាឝ  ចុះត្ ើយ អាកាសត្តា 
ច្ឆក្អាកាស បថិដ្ឋឌ សិ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ បឋវយិុំ ត្លើម្ផៃដី;អជជ ក្បុងនេងត្ៃះ ធមយត្េសនា 
រធីមត៌្េសនា ម ថី ភវសិសថិ ច ៃឹងជាគុណជាថិមាៃគុណដធ៏ុំ មយាុំ សរេតាបសសស 
សៃថកិ្ុំគថបផចចត្យៃ ត្ដ្ឋយបចចយ័ម្ដលថថាគថ ត្ៅត្ ើយកាៃស់មាប ក្ ់ នៃសរេតាបស;ត្សា 
(សរេតាបត្សា រសីរេតាបស)ត្នាះ អគគសាវក្ដ្ឋៃុំ បត្ថទសសថិ ច ៃឹងលបាថាប  
ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក៏្ផង;សហាយត្កា រសីមាវ ញ់ ថសស របស់ោថ ់ សិរវីឌណកុ្ដុមភតិ្កា 
ជាកុ្ដុមភកី្ត៍្ យ្ ះសិរវីឌណ េុថិយសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ បត្ថទសសថិ (ច) ៃឹងលបាថាប  ៃូវថុំម្ណង 
ជាអគគសាវក័្េី២ផង;ត្េសនាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃត្េសនា ចថុសសថថថិស សសជដិោ 
រជីដិលមាៃោៃ៧់៤ទុំងឡាយ បរវិាោ ជាបរវិារ អសស របស់ោថ ់ អរ ថថុំ បាបុណិសសៃថិ ច 
ៃឹងដល់ៃូវលពះអរ ថថផង;មយា ថថទ គៃថុ ុំ រកិី្រយិាគឺថថាគថ ត្ៅក្បុងេីត្នាះ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ 
សរេតាបត្សា រសីរេតាបស េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ពុទន ៃុភាវ ុំ ច ឯវ ៃូវអាៃុភាពនៃលពះពុេនផង 
អសសសររីៃិបពថឹ ច (ឯវ) ៃូវការសត្លមចនៃសររីៈរបស់លេងផ់ង សមយសិតាឝ ពិច្ឆរណាត្ ើយ 
លក្ខណមត្ៃថ ៃូវមៃថសលមាបៃូ់វលក្ខណៈទុំងឡាយ ជាៃិតាឝ  ដឹងត្ ើយ ឥត្ម  ិ។ល។ ពុត្ទន  ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បចចុគគមៃុំ ៃូវការត្លកាក្េេួល វៃធិតាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ បញ្ចបថិដឌតិ្ថៃ 
ត្ដ្ឋយបញ្ចងគលបថិសាឌ ៃ បញ្ញដ ត្បតាឝ  លកាលត្ ើយ អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ អទសិ បាៃថាឝ យត្ ើយ; 
(បុរតិ្សា របុីរស) ឥត្ម  ិ លក្ខត្ណ  ិ សមនាប គត្តា នាម ត្ យ្ ះថាលបក្បលពមត្ ើយ 
ត្ដ្ឋយលក្ខណៈទុំងឡាយត្ៃះ វសត្នាថ  កាលត្ៅ អោរមត្ជឈ ក្បុងក្ណាឋ លនៃផធះ ចក្កវថថ ី
ោជាត្ហាថិ ជាត្សឋចចលក្ពថថិ បពឝជត្នាថ  កាលបសួ ត្ោត្ក្ វវិដចឆត្ទ សពឝញ្ដុ ពុត្ទន  ត្ហាថិ 
ជាអបក្មាៃកិ្ត្លសដូចដុំបូលរត្បើក្ត្ ើយ ជាអបក្លពះសពឝញ្ដុ ពុេន ក្បុងត្ោក្;បុរតិ្សា របុីរស អយុំ 
ត្ៃះ ៃិសសុំសយុំ ពុត្ទន  (ត្ហាថិ) ជាលពះពុេនមៃិមាៃការសងសយ័ត្ឡើយ។ ភគវា 
រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ៃិសីេិ លបថាបត់្ ើយ អាសត្ៃ ត្លើអាសៃៈ បញ្ដ ត្ថថ (ម្ដលសរេតាបស) 
លកាលត្ ើយ។ សរេតាបត្សា អបិ ឯរសីរេតាបស គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ 
អៃុចឆវកិ្ុំ ម្ដលសមគរួ អថថត្នា ដល់ខវួៃ ៃិសីេិ អងគុយត្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ។ សមត្យ 
ក្បុងសមយ័ ថសយឹ ត្នាះ ចថុសសថថថិស សសជដិោ រជីដិលមាៃោៃ៧់៤រូបទុំងឡាយ គត្ តាឝ  
កាៃយ់ក្ត្ ើយ ផោផោៃិ ៃូវម្ផវត្ឈើថូចៃិងម្ផវត្ឈើធុំទុំងឡាយ បណីតាៃិ បណីតាៃិ 
ដល៏បណីថៗ ឱជវនាថ ៃិ មាៃឱជារស សមផតាថ  ដល់លពមត្ ើយ សៃថកិ្ុំ ៃូវសមាប ក្ ់ អាចរយិសស 
របស់អាច្ឆររ ឱត្ោត្ក្តាឝ  លក្ត្ឡក្ត្មើលត្ ើយ ពុទន ៃុំ ច ឯវ អាចរយិសស ច (ឯវ) ៃិសិនាប សៃុំ 
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ៃូវអាសៃៈជាេីគង ់ របស់លពះពុេនផង របស់ត្ោក្អាច្ឆររផង អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ អាចរយិ 
។ល។ មត្ញ្ដ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាចរយិ បពិលថត្ោក្អាច្ឆររ មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ (ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ) ឥមសយឹ ត្ោត្ក្ ថុត្មា  ិ ៃថទ ិ ឥថិ ថា(របុីគគល) មាៃគុណធុំជាងត្ោក្មាច ស់ 
ក្បុងត្ោក្ត្ៃះមៃិមាៃដូត្ចបះ វចិោម លតាចត់្ៅ;បៃ ក្ ៏បុរតិ្សា របុីរស អយុំ ត្ៃះ ថុត្មា មិ ៃថថត្ោ 
(ត្ហាថិ) មត្ញ្ដ  េុំៃងជាអបក្មាៃគុណធុំជាងត្ោក្មាច ស់។ សរេតាបត្សា រសីរេតាបស សុតាឝ  
សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ តាតា ។ល។បុថថកា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
តាតា មាប លបាទុំងឡាយ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) វត្េេ ត្ោល កឹ្ ៃូវអឝី? មា ឥចឆេ ចូរកុ្ុំលបាថាប  
កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ សិត្ៃរុ ុំ ៃូវភបុំសិត្ៃរុ ចថុោសីថិត្យាជៃសថស សសុត្ពឝធុំ 
មាៃក្មភស់មាៃម្សនៃត្យាជៃ៨៍៤ សមុំ ឲរត្សយើ សេនឹ មយួអត្ៃវើ សាសត្បៃ ត្ដ្ឋយលោបន់សភ;បុថថកា 
មាប លកូ្ៃទុំងឡាយ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) មា ក្រថិទ កុ្ុំត្ធឝើត្ឡើយ ឧបមុំ ៃូវការត្លបៀបត្ធៀប មម 
ដល់ខញុ ុំ សេន ឹ មយួអត្ៃវើ សពឝញ្ដុ ពុត្េនៃ ត្ដ្ឋយលពះសពឝញ្ដុ ពុេន។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ តាបសា 
រតីាបសទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) សច្ឆយុំ ។ល។ បុរតិ្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ សត្ពឝឯវ 
ទុំងអស់ម្មៃពិថ បថិតាឝ  លុថចុះត្ ើយ បាត្េសុ ៃូវជងគងទ់ុំងឡាយ វៃធសុឹ ថាឝ យបងគុំត្ ើយ 
សិរសា ត្ដ្ឋយសិរសា;សត្ច លបសិៃត្បើ បុរតិ្សា របុីរស អយុំ ត្ៃះ ឥថថរសត្តាថ  អភវសិស 
ៃឹងបាៃជាសថឝអៃេ់យត្ ើយ;អាចរតិ្យា រតី្ោក្អាច្ឆររ អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ ៃ 
អា រសិសថិ ៃឹងមៃិនាុំមក្ ឧបមុំ ៃូវការឧបមា ឯវរូបុំ មាៃសភាពយ៉ាត្ៃះត្ឡើយ;បុរតិ្សា របុីរស 
អយុំ ត្ៃះ អរហា វថ (ត្ហាថិ) ជាលពះអរ ៃថម្មៃពិថ។ អេ លោត្នាះ អាចរតិ្យា រអីាច្ឆររ ត្ៃ 
(អត្ៃថវាសិត្ក្ ញុុំងអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ)ត្នាះ អា ោត្បតាឝ  ឲរនាុំមក្ត្ ើយ (ៃូវត្េយរវថទុ) 
(វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយោក្រ) តាតា ។ល។ អា រេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ត្ធាវតិាឝ  ោងត្ ើយ  ត្ថទ 
ៃូវនដទុំងឡាយ បថិដ្ឋឌ ត្បសិ ញុុំងត្េយរវថទុឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ បត្ថថ ក្បុងបាលថ ថថាគថសស 
នៃលពះថថាគថ សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង;តាតា មាប លបាទុំងឡាយ ត្េយរធត្មាយ  រតី្េយរធម ៌ អមាា ក្ុំ 
របស់ត្យើងទុំងឡាយ អៃុចឆវតិ្កា ម្ដលសមគរួ ពុទន ៃុំ ដល់លពះពុេន ៃថទិ មៃិមាៃត្េ;ច ក្ឯ៏ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  អាគត្តា យាងមក្ត្ ើយ ឥធ ក្បុងេីត្ៃះ ភកិាខ ច្ឆរត្វោយុំ ក្បុងភកិាខ ច្ឆរត្វោ;មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ េសាម ៃឹងថាឝ យ ត្េយរធមយុំ ៃូវត្េយរធម ៌ យថាសថថិ តាមត្សចក្ឋីអងអ់ាច 
យថាពលុំ តាមក្មាវ ុំង;ផោផលុំ រផីោផល បណីថុំ ដល៏បណីថ យុំ យុំ ណាៗ ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ អា រេ ចូរនាុំមក្ ថុំ ថុំ (ផោផលុំ ៃូវផោផល)ត្នាះៗ។ ផោផត្ល 
នាកាលផោផល សតាទ ោ បដិគគ ថិមត្ថថ គឺលពះសាសាឋ លោៃម់្ថេេួលយក្ត្ ើយ ត្េវតា 
រតី្េវតាទុំងឡាយ បក្ខិបឹសុ ដ្ឋក្ត់្ ើយ េិត្ោឝ ជុំ ៃូវឱជារសដជ៏ាេិពឝ។ តាបត្សា រតីាបស 
បរសិាត្វតាឝ  លថងត្ ើយ ឧេក្ុំ បិ សូមផៃូីវេឹក្ សយុំ ឯវ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង អទសិ បាៃថាឝ យត្ ើយ។ 
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(តាបត្សា រតីាបស) សថទរ ិ នាកាលលពះសាសាឋ  ថត្តា ភថថកិ្ចចុំក្តាឝ  ៃិសិត្ៃប ត្ធឝើត្ ើយៃូវភថថ 
ក្បុងេីត្នាះ លបថាបត់្ ើយ បត្កាក សិតាឝ  ត្ៅមក្ត្ ើយ អត្ៃថវាសិត្ក្ ៃូវអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ សត្ពឝ 
ទុំងអស់ ក្ត្េត្នាថ  កាលត្ោល ក្េុំ ៃូវសមឋ ីសាោណីយុំ ម្ដលជៃគបផរីឭក្ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់
សថទុ នៃលពះសាសាឋ  ៃិសីេិ អងគុយត្ ើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ចិត្ៃថសិ លពះចិនាថ ត្ ើយ ត្េឝ ។ល។ 
អាគចឆៃថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អគគសាវកា រអីគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២រូប អាគចឆៃថុ ចូរមក្ សេនឹ ជាមយួ 
ភកិ្ខុសត្ងឃៃ ៃឹងភកិ្ខុសងឃ។ ត្ថ (អគគសាវកា រភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ)ត្នាះ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ 
ចិថថុំ ៃូវចិថថ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  សថស សសក្ខណីាសវបរវិាោ មាៃភកិ្ខុជាលពះខីណាលសព 
១ម្សៃជាបរវិារ អាគនាថឝ  ៃិមៃថមក្ត្ ើយ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  អដឌសុឹ 
បាៃឈរត្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ។ ថត្តា ក្បុងកាលត្នាះ សរេតាបត្សា រសីរេតាបស 
អាមត្ៃថសិ ត្ៅមក្ត្ ើយ អត្ៃថវាសិត្ក្ ៃូវអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ តាតា ។ល។ អា រេ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;តាតា មាប លបាទុំងឡាយ ពុទន ៃុំ ៃិសិនាប សៃុំ រអីាសៃៈជាេីគងន់ៃលពះពុេន (ៃថទ ិ
មៃិមាៃ);អាសៃុំ រអីាសៃៈ ៃីចុំ ទប សមណសថស សាៃុំ បិ 
សូមផដីល់ម្សៃនៃសមណៈទុំងឡាយ ៃថទិ មៃិមាៃ;អជជ ក្បុងនេងត្ៃះ ឧឡារ ុំ ពុេនសកាក រ ុំ កាថុុំ 
រកិី្រយិា(គឺត្យើងទុំងឡាយ) ត្ធឝើៃូវសកាក រៈដល់លពះពុេនឲរនលក្ម្លង វដឋថិ ត្េើបគរួ; (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) អា រេ ចូរនាុំមក្ បុបាព ៃិ ៃូវផ្កក ទុំងឡាយ វណត គៃនសមផនាប ៃិ 
ម្ដលដល់លពមត្ ើយត្ដ្ឋយពណ៌ៃិងក្វិៃ បពឝថបាេត្តា អុំពីត្ជើងនៃភបុំ។ (សង្គគ  ត្កា 
រលីពះសង្គគ  កាច្ឆររ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ក្េៃកាត្ោ ។ល។ អចិត្ៃថត្យា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ក្េៃកាត្ោ រកីាលជាេីលបាប ់ បបត្ញ្ញច  វយិ ត្ហាថិ ជាកាលដូចជាយូរ;បៃ ប៉ុម្ៃថ 
ឥេនិវសិត្យា រវីស័ិយនៃឫេនិ អចិត្ៃថត្យា ជាត្ ថុម្ដលបុគគលមៃិគបផគិីថ ឥេនមិត្តា 
ក្បុងបុគគលអបក្មាៃឫេនិ។ តាបសា រតីាបសទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ អា រសុឹ នាុំមក្ត្ ើយ បុបាព ៃិ 
ៃូវផ្កក ទុំងឡាយ វណត គៃនសមផនាប ៃិ ម្ដលដល់លពមត្ ើយត្ដ្ឋយពណ៌ៃិងក្វិៃ មុ ុត្ថថៃ ឯវ 
ត្ដ្ឋយកាលមយួរ ុំត្ពចប៉ុត្ណាត ះ។ (តាបសា រតីាបសទុំងឡាយ) បញ្ញដ ត្បសុុំ លកាលត្ ើយ 
បុបាព សៃុំ ៃូវបុបាព សៃៈ ត្យាជៃបផមាណុំ  មាៃត្យាជៃ១៍ជាលបមាណ ពុទន ៃុំ ត្ដើមផលីពះពុេន។ 
ថិោវុថុំ (អាសៃុំ រអីាសៃៈ)៣ោវុថ (អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ) អគគសាវកាៃុំ 
ដល់អគគសាវក័្ទុំងឡាយ ឧភៃិបុំ ទុំងពីរ;អឌណត្យាជៃិកាេិត្ភេុំ (អាសៃុំ រអីាសៃៈ) 
ម្ដលត្ផសងត្ដ្ឋយលបម្វង មាៃក្ៃវះត្យាជៃជ៍ាត្ដើម (អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ) ត្សសភកិ្ខូៃុំ 
ដល់ភកិ្ខុដត៏្សសទុំងឡាយ;ឧសភមថថុំ (អាសៃុំ រអីាសៃៈ)មាៃ១ឧសភៈជាលបមាណ អត្ហាសិ 
បាៃមាៃត្ ើយ សងឃៃវក្សស ដល់លពះសងឃម្ដលបសួេយី។ (បុគគត្ោ របុីគគល) ៃ ចិត្ៃថថពឝុំ 
មៃិគបផគិីថ ក្េុំ ។ល។ បញ្ដតាថ ៃិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាសនាៃិ រអីាសៃៈទុំងឡាយ តាវម នាថ ៃិ 
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មាៃេុំ ុំប៉ុត្ណាត ះ បញ្ដតាថ ៃិ (ម្ដលតាបសទុំងឡាយ) លកាលត្ ើយ អសសមបត្េ ក្បុងអាលសមបេ 
ឯក្សយឹ មយួ ក្េុំ ដូចត្មឋច?  ិ ម្មៃពិថ ឯត្សា រៃុីះ ឥេនវិសិត្យា ជាវស័ិយនៃឫេនិ។ អាសត្ៃសុ 
នាកាលអាសៃៈទុំងឡាយ បញ្ដ ត្ថថសុ (ម្ដលតាបសទុំងឡាយ)លកាលត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
សរេតាបត្សា រសីរេតាបស បគគយា ឋតិ្តា ឈរផគងត្ ើយ អញ្ជ លឹ ៃូវអញ្ជ លី បុរត្តា អុំពីខាងមុខ 
ថថាគថសស នៃលពះថថាគថ អា  េូលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ អភរុិ េ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ថុត្មា រលីពះអងគ) អភរុិេ សូមលេងត់្ឡើង បុបាព សៃុំ កាៃបុ់បាព សៃៈ ឥមុំ ត្ៃះ 
សុខាយ ត្ដើមផតី្សចក្ឋីសុខ  តិាយ ត្ដើមផតី្សចក្ឋីចត្លមើៃ មយាុំ របស់ខញុ ុំលពះអងគ េីឃរថថុំ 
អស់កាលយូរអម្ងឝង។ ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ (វចៃុំ រោីក្រ) នានាបុបពញ្ច  ។ល។ សត្េវត្ក្ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ វុថថុំ (គឺលពះសារបុីលថ)ត្ោលត្ ើយ; 
              (អ ុំ រខីញុ ុំ)សៃបបិាត្ថតាឝ  លបមូលត្ ើយ នានាបុបពុំ ច ៃូវផ្កក នានាផង គៃនុំ ច 
មាៃក្វិៃលក្អូបផង បញ្ញដ ត្បតាឝ  លកាលត្ ើយ បុបាព សៃុំ ៃូវបុបាព សៃៈ ឯក្ត្តា ក្បុងេីម្ថមយួ អលពវ ឹ
បាៃត្ោលត្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ ឥេុំ ត្ៃះ ឥេុំ ។ល។ សត្េវត្ក្ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ);វរី បពិលថលពះវរីៈ 
អាសៃុំ រអីាសៃៈ ឥេុំ ត្ៃះ ត្ម គឺខញុ ុំលពះអងគ បញ្ដថថុំ លកាលត្ ើយ អៃុចឆវ ុំ សមគរួ ថវ ដល់លពះអងគ; 
(ថឝុំ រលីពះអងគ) ចិថថុំ ញុុំងចិថថ មម របស់ខញុ ុំលពះអងគ បសាត្េត្នាថ  កាលឲរលជះថាវ  ៃិសីេ សូមលបថាប ់
បុបពមាសត្ៃ ត្លើអាសៃៈផ្កក ;ពុត្ទន  រលីពះពុេន ចិថថុំ ញុុំងចិថថ មម របស់ខញុ ុំ បសាត្េតាឝ  
ឲរលជះថាវ ត្ ើយ ហាសយតិាឝ  រកី្ោយត្ ើយ (មៃុសសត្ោត្ក្ ក្បុងមៃុសសត្ោក្) សត្េវត្ក្ 
លពមទុំងត្េវត្ោក្ ៃិសីេិ លបថាបត់្ ើយ បុបពមាសត្ៃ ត្លើអាសៃៈផ្កក  សថថរថថៃិធវិ ុំ 
អស់នេងៃិងយប៧់។  
           សថទរ ិ នាកាលលពះសាសាឋ  ៃិសិត្ៃប លបថាបត់្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ត្េឝ អគគសាវកា ច 
រភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ២រូបផង ត្សសភកិ្ខូ ច រភីកិ្ខុដត៏្សសទុំងឡាយផង ៃិសីេឹសុ 
គងត់្ ើយ អថថត្នា អថថត្នា បតាថ សត្ៃ ត្លើអាសៃៈសលមចត្ ើយ ដល់ខវួៃៗ។ សរេតាបត្សា 
រសីរេតាបស ម ៃថុំ បុបពចឆថថុំ គត្ តាឝ  ថថាគថសស មថទត្ក្ ធាត្រត្នាថ  កាលកាៃ ់
ៃូវឆលថម្ដលសត្លមចត្ ើយអុំពីផ្កក  ដធ៏ុំ ត្ ើយបាុំងក្បុងេីបុំផុថនៃលពះថថាគថ អដ្ឋឌ សិ 
បាៃឈរត្ ើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (ចិត្ៃថតាឝ  លពះចិនាថ ត្ ើយ) ជដិោៃុំ ។ល។ ត្ហាថុ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ សមាបជជិ ចូលត្ ើយ ៃិត្ោធសមាបថថឹ កាៃៃិ់ត្ោធសមាបថថិ;សកាក ត្ោ រសីកាក រៈ អយុំ ត្ៃះ 
ជដិោៃុំ ម បពត្ោ ត្ហាថុ ចូរជាគុណជាថមាៃផលធុំ ដល់ជដិលទុំងឡាយចុះ។ ត្េឝអគគសាវកា 
អបិ រភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ២រូបផង ត្សសភកិ្ខូ អបិ រភីកិ្ខុទុំងឡាយដត៏្សសទុំងឡាយផង 
ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ សថទុ សមាបថថ ឹ សមាបៃបភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃលពះសាសាឋ លពះអងគលេងចូ់លត្ ើយ 
កាៃស់មាបថថិ សមាបជជសុឹ ចូលត្ ើយ សមាបថថឹ កាៃស់មាបថថិម្ដរ។ ថថាគត្ថ 
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នាកាលលពះថថាគថ សតាថ  ុំ ៃិត្ោធសមាបថថ ឹ សមាបជជតិាឝ  ៃិសិត្ៃប 
លេងចូ់លត្ ើយកាៃៃិ់ត្ោធសមាបថថិ លបថាបត់្ ើយអស់១សបាឋ  ៍ អត្ៃថវាសិកា 
រតីាបសជាអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ ភកិាខ ច្ឆរកាត្ល នាកាលភកិាខ ច្ឆរកាល សមផត្ថថ ដល់លពមត្ ើយ 
បរភុិញ្ជ ិតាឝ  ឆ្ៃត់្ ើយ វៃមូលផោផត្ល ៃូវផោផលម្ក្ផរគល់ត្ឈើក្បុងនលពទុំងឡាយ 
បគគយាថិដឌៃថិ ឈរផគង អញ្ជលឹ ៃូវអញ្ជ លី ពុទន ៃុំ ចុំត្ោះលពះពុេន។ បៃ ចុំម្ណក្ឯ សរេតាបត្សា 
រសីរេតាបស ភកិាខ ច្ឆរ ុំ អគនាថឝ  បុបពចឆថថុំ ធារយមាត្នា វ កាលមៃិលតាចត់្ៅ (កាៃេី់) 
ជាេីលតាចត់្ៅត្ដើមផភីកិាខ  ត្ ើយលេលេងៃូ់វឆលថម្ដលសត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយផ្កក ម្មៃពិថ សតាថ  ុំ 
ញុុំងកាល១សបាឋ  ៍ វថិីនាត្មសិ ឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ បីថិសុត្ខៃ ត្ដ្ឋយបីថិៃិងត្សចក្ឋីសុខ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វដុ្ឋឌ យ ត្ចញត្ ើយ ៃិត្ោធត្តា ច្ឆក្ៃិត្ោធសមាបថថិ អាមត្ៃថសិ ត្ៅមក្ត្ ើយ 
អគគសាវក្ុំ ៃូវអគគសាវក័្ ៃិសភត្ថទរ ុំ លពះនាមៃិសភត្ថទរ ៃិសិៃបុំ ម្ដលគងត់្ ើយ េក្ខិណបត្សស 
ក្បុងេីខាងសាឋ ប ់(នៃលពះអងគ) ៃិសភ ។ល។ ក្ត្ោ  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ៃិសភ មាប លៃិសភៈ (ថឝុំ រអីបក្) 
ក្ត្ោ  ិ ចូរត្ធឝើ បុបាព សនាៃុត្មាេៃុំ ៃូវបុបាព សនាៃុត្មាេនា តាបសាៃុំ ដល់តាបសទុំងឡាយ 
សកាក រការកាៃុំ អបក្ត្ធឝើៃូវសកាក រៈ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ថុដឌមាៃត្សា មាៃចិថថត្លថក្អរត្ ើយ 
ចក្កវថថរិត្ញ្ញដ  សៃថកិា បដិលេនមហាោត្ភា មហាត្យាត្ធា វយិ ដូចជាមហាត្យាធា 
មាៃោភដល៏បត្សើរបាៃចុំត្ោះត្ ើយ អុំពីសមាប ក្ន់ៃត្សឋចចលក្ពថថិ ឋតាឝ  តាុំងត្ៅត្ ើយ 
សាវក្បារមញីត្ណ ក្បុងញណនៃសាវក្បារម ី អារភ ិ លបារពនត្ ើយ បុបាព សនាៃុត្មាេៃុំ 
ៃូវបុបាព សនាៃុត្មាេនា។ ថសស (ត្េរសស) ត្េសនាវសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃត្េសនា 
(របស់លពះត្េរៈ)អងគត្នាះ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) អាមត្ៃថសិ ត្ៅមក្ត្ ើយ េុថិយសាវក្ុំ 
ៃូវភកិ្ខុជាអគគសាវក័្េី២ ថឝុំ បិ ភកិ្ខុ ធមយុំ ត្េត្ស  ិ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុ សូមផរីអីបក្ចូរសម្មឋង 
ៃូវធមដូ៌ត្ចបះ។ អត្នាមត្ថទត្ោ រលីពះត្េរៈលពះនាមអត្នាមៈ សមយសិតាឝ ពិច្ឆរណាត្ ើយ ពុេនវចៃុំ 
ៃូវលពះពុេនវចៃៈ ត្ថបិដក្ុំ គឺលពះនលថបិដក្ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម។៌ អភសិមត្យា 
រកីារលតាស់ដឹង ៃ អត្ហាសិ មៃិបាៃមាៃត្ ើយ ឯក្សស អបិ (តាបសសស ដល់តាបស) 
សូមផមី្ថមយួអងគត្េសនាយ ត្ដ្ឋយត្េសនា អគគសាវកាៃុំ របស់អគគសាវក័្ទុំងឡាយ េឝិៃបុំ ២រូប។ 
អេ លោត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ឋតាឝ  តាុំងត្ៅត្ ើយ ពុេនវសិត្យ ក្បុងពុេនវស័ិយ អបរមិាត្ណ 
មៃិមាៃលបមាណ អារភ ិ លបារពន ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា។ ត្េសនាបរតិ្យាសាត្ៃ 
ក្បុងេីបុំផុថនៃត្េសនា ចថុសសថថថិស សសជដិោ រជីដិលមាៃោៃ៧់៤ទុំងឡាយ សត្ពឝ បិ 
សូមផទីុំងអស់ បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ឋត្បតាឝ  ត្វៀរ សរេតាបសុំ 
ៃូវសរេតាបស។ ត្ថ បិ (តាបសា រតីាបសទុំងឡាយ)ត្នាះឯង យាចឹសុ េូលសូមត្ ើយ បពឝជជុំ 
ៃូវបពឝជាជ  សតាទ រ ុំ ៃឹងលពះសាសាឋ ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ) ឯេ ភកិ្ខត្វ ឥថិ 
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ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរមក្ចុះដូត្ចបះ បសាត្រសិ លេងោ់ត្ ើយ  ថទុំ 
ៃូវលព សទ។ ត្ក្សមសសូៃិ រសីក្ៃិ់ងពុក្មាថពុ់ក្ចង្គក ទុំងឡាយ ត្ថសុំ (តាបសាៃុំ 
របស់តាបសទុំងឡាយ)ត្នាះ អៃថរធាយសុឹ បាថត់្ ើយ តាវ ឯវ ត្ដ្ឋយពិថ។ បរកិាខ ោ 
របីរកិាខ រទុំងឡាយ អដឌ ៨យ៉ាង កាត្យ បដិមុកាក  វ អត្ សុុំ បាៃជាវថទុោក្ត់្ ើយ ត្លើកាយ 
(នៃភកិ្ខុទុំងឡាយត្នាះ)ត្ ើយ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) សរេតាបត្សា ។ល។ បត្តាថ  ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;សរេតាបត្សា រសីរេតាបស ៃ បត្តាថ  មៃិសលមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ក្សាយ  
ត្លោះត្ ថុអឝី? (វសិជជនា រចីត្មវើយ) វកិ្ខិថថចិថថតាថ  (ឥថិ) ថាត្លោះភាវៈនៃចិថថរបស់ត្ោក្ 
ោយមាយត្ ើយដូត្ចបះ។កិ្រ បាៃឮថា បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថសស ពុទន ៃុំ េុថិយាសត្ៃ 
ៃិសីេិតាឝ សាវក្បារមញីត្ណ ឋតាឝ  ធមយុំ ត្េសយត្តា អគគសាវក្សស ធមយត្េសៃុំ ត្សាថុុំ 
អារេនកាលត្តា អុំពីកាលជាេីលបារពន ត្ដើមផសីាឋ បៃូ់វធមត៌្េសនា របស់អគគសាវក័្ត្នាះ 
កាលគងត់្លើអាសៃៈេី២ (អុំពីអាសៃៈ)របស់លពះពុេន ត្ ើយតាុំងត្ៅក្បុងញណនៃសាវក្បារម ី
ត្ ើយសម្មឋងៃូវធម ៌ (សរេតាបត្សា រសីរេតាបស) ចិថថុំ ញុុំងចិថថ ឧបាត្េសិ 
ឲរត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ អត្ហា ។ល។លត្ភយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អត្ហា វថ ឱ ប! អ ុំ បិ សូមផរីអីញ 
លត្ភយរុំ គបផបីាៃ ឥមនិា សាវត្ក្ៃបដិលេនធុរ ុំ ៃូវធុរៈម្ដលសាវក័្អងគត្ៃះ បាៃចុំត្ោះត្ ើយ 
សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា ពុេនសស នៃលពះពុេន ឧបផជជៃក្សស មាៃការត្ក្ើថត្ឡើង អនាគត្ថ 
ក្បុងកាលអនាគថ។ ត្សា (សរេតាបត្សា រសីរេតាបស)ត្នាះ ៃ អសក្ខិ មៃិបាៃអាចត្ ើយ កាថុុំ 
ត្ដើមផតី្ធឝើ មគគផលបផដិត្វធុំ ៃូវការលតាស់ដឹងៃូវមគគៃិងផល បរវិថិត្ក្កៃ ត្លោះការលថិះរះិ ត្ថៃ 
ត្នាះ។ បៃ ក្ ៏ (សរេតាបត្សា រសីរេតាបស) វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ថថាគថុំ ៃូវលពះថថាគថ 
ឋតាឝ  តាុំងត្ៅត្ ើយ សមយុត្ខ ក្បុងេីចុំត្ោះមុខ អា  េូលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ ត្ហាថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ ៃិសិត្នាប  គងត់្ ើយ ថុមាា ក្ុំ អៃៃថោសត្ៃ 
ត្លើអាសៃៈមៃិចត្នាវ ះនៃលពះអងគ ថុមាា ក្ុំ សាសត្ៃ ត្កា នាម ត្ហាថិ ជាអបក្ត្ យ្ ះថា 
(មាៃថុំម្ណង)អឝី ក្បុងសាសនា របស់លពះអងគ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ) 
មយា ។ល។ ឯត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ឯត្សា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ)ត្ៃះ អគគសាវត្កា នាម 
ត្ យ្ ះថាជាអគគសាវក័្សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា មយាុំ របស់ថថាគថ ធមយចក្កុំ ញុុំងធមយចលក្ 
មយាបវថថថិុំ ម្ដលថថាគថឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ អៃុបផវត្ថថត្នាថ  កាលឲរលបលពឹថថត្ៅតាម បត្តាថ  
ដល់ត្ ើយ ត្កាដឹ ៃូវត្កាដិ សាវក្បារមញីណសស នៃសាវក្បារមញីណ 
បដិវជិឈតិាឝ ត្សាឡសបផញ្ា ុំ បដិវជិឈតិាឝ  ឋតិ្តា វ ច្ឆក្ធ់វុះៃូវបញ្ញា ១៦ ត្ ើយតាុំងត្ៅត្ ើយ។ 
(សរេតាបត្សា រសីរេតាបស) អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ បដឌៃុំ ៃូវការលបាថាប  ភត្ៃថ ។ល។ ភត្វយរុំ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សកាក ត្ោ រសីកាក រៈ ត្យា អយុំ ត្ៃះឯណា ធាត្រត្ៃថៃ 
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កាលលេលេង ់ បុបពចឆថថុំ ៃូវឆលថម្ដលសត្លមចត្ ើយត្ដ្ឋយផ្កក  សតាថ  ុំ អស់១សបាឋ  ៍ ក្ត្តា 
ត្ធឝើត្ ើយ; អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ ៃ បត្ដឌម ិ មៃិលបាថាប  សក្ថថុំ វា ៃូវភាវៈនៃសក្កៈឬ លព យថថុំ វា 
ឬក្ៃូ៏វភាវៈនៃលព យ អញ្ដ ុំ ដនេ ផត្លៃ ត្ដ្ឋយផល ឥមសស (សកាក រសស នៃសកាក រៈ)ត្ៃះ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ 
(អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ) អគគសាវត្កា ភត្វយរុំ គបផជីាអគគសាវក័្ ពុេនសស របស់លពះពុេន ឯក្សស ១អងគ 
អយុំ ៃិសភត្ថទត្ោវយិ ដូចជាលពះៃិសភត្ថទរអងគត្ៃះម្ដរ អនាគត្ថ ក្បុងកាលជាអនាគថ។ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  (ចិត្ៃថតាឝ  លពះចិនាឋ ត្ ើយ) សមជិឈសិសថិ ៃុ ត្ខា ឥមសស បុរសិសស បដឌនា ឥថិ 
ថារកីារលបាថាប  របស់បុរសត្ៃះ ៃឹងសត្លមចឬត្េ ប!ដូត្ចបះ ត្បត្សតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ 
អនាគថុំសញ្ញដ ណុំ  ៃូវអនាគថុំសញ្ញដ ណ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើល អថិក្កមតិាឝ  ក្ៃវងត្ ើយ 
អសត្ងខយរុំ អស់អត្ងខយរ ឯក្ុំ ១ ក្បផសថស សាធិក្ុំ ដន៏លក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សនៃក្បផ អេធស 
បាៃេថត្ឃើញត្ ើយ សមជិឈៃភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃការសត្លមច េិសាឝ  ច បៃ លុះេថត្ឃើញរចួត្ ើយ 
អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ សរេតាបសុំ ៃូវសរេតាបស ៃ ត្ថ ។ល។ ភវសិសសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
           បដឌនា រកីារលបាថាប  អយុំ ត្ៃះ ត្ថ របស់អបក្ ៃ ត្មាត្ឃ្ល ភវសិសថិ ៃឹងជាសភាវៈ 
មៃិម្មៃេត្េត្ឡើយ;បៃ ក្ ៏ពុត្ទន  រលីពះពុេន ត្ោថត្មា នាម លពះនាមត្ោថម អថិក្កមតិាឝ  ក្ៃវងត្ ើយ 
អសត្ងខយរុំ អស់អសត្ងខយរ ឯក្ុំ ១ ក្បផសថស សាធិក្ុំ ដន៏លក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សៃនៃក្បផ 
ឧបផជជសិសថិ ៃឹងត្ក្ើថត្ឡើង ត្ោត្ក្ ក្បុងត្ោក្ អនាគត្ថ ក្បុងកាលជាអនាគថ;មាតា រមីាតា ថសស 
របស់លពះអងគ មហាមាយា នាម ត្េវ ី ភវសិសថិ ៃឹងជាលពះត្េពីលពះនាម មហាមាយា;បិតា របិីតា 
(របស់លពះអងគ) សុត្ទន េត្នា នាម មហាោជា(ភវសិសថិ) ៃឹងជាមហាោជ លពះនាមសុត្ទន េៃៈ;បុត្តាថ  
របុីលថ(របស់លពះអងគ) ោ ុត្ោ នាម(ភវសិសថិ) ៃឹងជាអបក្ត្ យ្ ះថាោ ុល;ឧបដ្ឋឌ ត្កា 
រភីកិ្ខុជាឧបដ្ឋឌ ក្(របស់លពះអងគ) អាៃត្នាធ  នាម (ភវសិសថិ) ៃឹងជាភកិ្ខុត្ យ្ ះថាអាៃៃធ;េុថិយសាវត្កា 
រភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្េី២(របស់អងគ) ត្មាគគោវ ត្នា នាម (ភវសិសថិ) 
ៃឹងជាភកិ្ខុត្ យ្ ះថាត្មាគគោវ ៃ;បៃ ចុំម្ណក្ឯ ថឝុំ រអីបក្ អសស អគគសាវត្កា ធមយត្សនាបថិ 
សារបុីត្តាថ  នាម ភវសិសសិ ៃឹងជាអគគសាវក័្េី១ ជាធមយត្សនាបថី របស់លពះអងគ 
លពះនាមសារបុីលថ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) ពាក្រតិាឝ  ពាក្រត្ ើយ តាបសុំ ៃូវតាបស ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
ក្ត្េតាឝ សម្មឋងត្ ើយ ធមយក្េុំ ៃូវធមយក្ថា ភកិ្ខុសងឃបរវុិត្តា មាៃភកិ្ខុសងឃម្  មត្ ើយ បក្ខៃធ ិ
ត្ហាះត្ៅត្ ើយ អាកាសុំ កាៃអ់ាកាស។ សរេតាបត្សា អបិ ឯរសីរេតាបស គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ អត្ៃថវាសិក្ត្ថទោៃុំ នៃលពះត្េរៈជាអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ ត្បត្សសិ 
បញ្ជូ ៃត្ ើយ សាសៃុំ ៃូវដុំណឹង សិរវីឌឈកុ្ដុមភកិ្សស ដល់សិរវីឌឈកុ្ដុមភកី្ ៍ សហាយក្សស 
ជាសមាវ ញ់ ភត្ៃថ ។ល។ បត្ដឌ  ិឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ (ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) វត្េេ សូមលបាប ់ (ឯថុំ សាសៃុំ ៃូវដុំណឹងត្ៃះ) សហាយត្ក្ៃ ។ល។ 
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បត្ដឌ  ិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) សហាយក្សស ដល់សមាវ ញ់ មម របស់ខញុ ុំក្រុណា;អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ 
រថីុំម្ណងជាអគគសាវក៏្េី១ សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា ត្ោថមពុេនសស នៃលពះពុេនលពះនាមត្ោថម 
ឧបផជជៃក្សស មាៃការត្ក្ើថត្ឡើង អនាគត្ថ ក្បុងកាលជាអនាគថ សរេតាបត្សៃ គឺសរេតាបស 
សហាយត្ក្ៃ ជាសមាវ ញ់ ត្ថ របស់អបក្ បដឌថិុំ លបាថាប ត្ ើយ បាេមូត្ល ត្េៀបបាេមូល ពុេនសស 
របស់លពះពុេន អត្នាមេសសសិស លពះនាមអត្នាមេសស;ីថឝុំ រអីបក្ បត្ដឌ  ិចូរលបាថាប  េុថិយសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្េី២ចុះ។ ច បៃ ក្ឯ៏ (សរេតាបត្សា រសីរេតាបស) វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ 
ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ បុត្រថរ ុំ ឯវ មុៃបងាស់ ត្េត្រ  ិជាងលពះត្េរៈទុំងឡាយ ឯក្បត្សសៃ 
តាមេីមាខ ង អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ ើយ ៃិត្វសៃទឝ ត្រ ត្េៀបទឝ រនៃផធះ សិរវីឌឈសស 
របស់សិរវីឌឈកុ្ដុមភកី្។៍ សិរវីត្ឌា រសិីរវីឌឈកុ្ដុមភកី្ ៍ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ចិរសសុំ វថ ត្ម 
អត្យាអាគត្តា ឥថិ ថាឱ! រសីមាវ ញ់របស់ខញុ ុំ មក្ត្ ើយ អស់កាលយូរ(ឬ)ដូត្ចបះ ៃិសីទត្បតាឝ  
ញុុំងឲរគងត់្ ើយ អាសត្ៃ ត្លើអាសៃៈ ៃិសិត្នាប  អងគុយត្ ើយ អាសត្ៃ ត្លើអាសៃៈ 
ៃីចថត្រទបជាង អថថនា ត្ដ្ឋយខវួៃ បុចឆិ សួរត្ ើយ អត្ៃថវាសិក្បរសិា ។ល។ បញ្ញដ យៃថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ បៃ ចុះ អត្ៃថវាសិក្បរសិា 
របីរស័ិេជាអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ ត្វា របស់ត្ោក្មាច ស់ ៃ បញ្ញដ យៃថិ មៃិលបាក្ដ (ក្សាយ  
ត្លោះត្ ថុអឝី)? (សរេតាបត្សា រសីរេតាបស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អាម ។ល។ បត្ដឌ  ិឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ អាម ពិថម្មៃ ពុត្ទន  រលីពះពុេន អត្នាមេសស ី លពះនាមអត្នាមេសស ី
អាគត្តា យាងមក្ត្ ើយ អសសមុំ កាៃអ់ាលសម អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ;មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយក្រមិាា  ត្ធឝើត្ ើយ សកាក រ ុំ ៃូវសកាក រៈ ពត្លៃ តាមក្មាវ ុំង អថថត្នា របស់ខវួៃ ថសស 
ដល់លពះអងគ;សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ត្េត្សសិ សម្មឋងត្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌ សត្ពឝសុំ (អមាា ក្ុំ 
ដល់ត្យើងទុំងឡាយ)ទុំងអស់;ត្េសនាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃត្េសនា ត្សសា 
(តាបសា រតីាបសទុំងឡាយ) ដត៏្សស បតាថ  សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ឋត្បតាឝ  ត្វៀរ 
មុំ ៃូវអាតាយ  បពឝជឹសុ បសួត្ ើយ;អ ុំ រអីាតាយ  េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ៃិសភត្ថទរ ុំ ៃូវលពះៃិសភត្ថទរ 
អគគសាវក្ុំ ជាអគគសាវក័្ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  បត្ដឌសឹ លបាថាប ត្ ើយ អគគសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្ សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា ត្ោថមពុេនសស នាម 
ត្ យ្ ះថានៃលពះពុេនលពះនាមត្ោថម ឧបផជជៃក្សស មាៃការត្ក្ើថត្ឡើង អនាគត្ថ 
ក្បុងកាលជាអនាគថ;ថឝុំ បិ សូមផរីអីបក្ បត្ដឌ  ិ ចូរលបាថាប  េុថិយសាវក្ដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវថុំម្ណងជាអគគសាវក័្េី២ សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា ថសស (ពុេនសស របស់លពះពុេន)អងគត្នាះ។ 
(សិរវីត្ឌា រសិីរវីឌឈកុ្ដុមភកី្)៍ (អា  ត្ោលត្ ើយ) មយាុំ ។ល។ ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ បរចិត្យា រកីារសបិេនសាប ល សេនឹ ជាមយួ ពុត្េន  ិ ៃឹងលពះពុេន មយាុំ 
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របស់ខញុ ុំ ៃថទិ មៃិមាៃ។ (សរត្ទ រសីរេតាបស) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ពុត្េន ។ិល។ សត្ជជ  ិឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ក្េៃុំ រកីារៃិយាយ សេនឹ ជាមយួ ពុត្េន  ិ ៃឹងលពះពុេន មយាុំ ភាត្ោត្ហាថុ 
ចូរជាភារៈរបស់អាតាយ ចុះ;ថឝុំ រអីបក្ សត្ជជ  ិ ចូរច្ឆថម់្ចង អភសិកាក រ ុំ ៃូវសកាក រៈដន៏លក្ម្លង ម ៃថុំ 
ដល៏បត្សើរ។សិរវីត្ឌា រសិីរវីឌឈកុ្ដុមភកី្ ៍ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ ថសស (សរេសស 
របស់សរេតាបស)ត្នាះ កាត្រតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្ធឝើត្ ើយ ឋាៃុំ ៃូវេី អដឌក្រសីមថថុំ 
មាៃ៨ក្រសីជាលបមាណ ោជមាត្ៃៃ ត្ដ្ឋយរង្គឝ ស់នៃត្សឋច សមថលុំ ឲរនផធោបត្សយើ ៃិត្វសៃទឝ ត្រ 
ត្េៀបទឝ រនៃផធះ អថថត្នា របស់ខវួៃ ឱកិ្ោត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្ោយោយត្ ើយ វាលុក្ុំ ៃូវដីខាច ់
វកិ្កោិត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្ោយោយត្ ើយ បុបាព ៃិ ៃូវផ្កក ទុំងឡាយ ោជបញ្ចមាៃិ 
មាៃោជជាគលមប៥់ កាោត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរត្ធឝើត្ ើយ មណឍ បុំ ៃូវមណឍ ប ៃីលុបផលត្ចឆេៃុំ 
មាៃការលបក្ត់្ដ្ឋយផ្កក ឈូក្ពណ៌ត្ខៀវ បញ្ញដ ត្បតាឝ  ញុុំងត្គឲរលកាលត្ ើយ ពុទន សៃុំ 
ៃូវអាសៃៈរបស់លពះពុេន បដិយាត្េតាឝ  ញុុំងត្គឲរច្ឆថម់្ចងត្ ើយ អាសនាៃិ 
ៃូវអាសៃៈទុំងឡាយ ត្សសភកិ្ខូៃុំ បិ សូមផដីល់ភកិ្ខុដត៏្សសទុំងឡាយ សត្ជជតាឝ  ត្រៀបចុំត្ ើយ 
សកាក រសមាយ ៃុំ ៃូវសកាក រៈៃិងការោបអ់ាៃ ម ៃថុំ ដធ៏ុំ អទសិ បាៃឲរត្ ើយ សញ្ដ ុំ ៃូវសញ្ញដ  
សរេតាបសសស ដល់សរេតាបស ពុទន ៃុំ ៃិមៃថៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការៃិមៃថ 
ៃូវលពះពុេន។ តាបត្សា រតីាបស គត្ តាឝ  នាុំត្ៅត្ ើយ ភកិ្ខុសងឃុំ ៃូវភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខុំ 
មាៃលពះពុេនជាលបធាៃអគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ ៃិត្វសៃុំ កាៃផ់ធះ ថសស (សិរវីឌឈសស 
របស់សិរវីឌឈកុ្ដុមភកី្)៍ត្នាះ។ សិរវីត្ឌា រសិីរវីឌឈកុ្ដុមភកី្ ៍ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ បចចុគគមៃុំ 
ៃូវការត្លកាក្េេួល គត្ តាឝ  េេលួត្ ើយ បថថុំ ៃូវបាលថ  ថទត្តា អុំពីលព សទ ថថាគថសស 
របស់លពះថថាគថ បត្វត្សតាឝ  ញុុំងលពះអងគឲរចូលត្ ើយ មណឍ បុំ កាៃម់ណឍ ប េតាឝ  លបត្គៃត្ ើយ 
េក្ខិត្ណាេក្ុំ ៃូវេក្ខិត្ណាេក្ ភកិ្ខុសងឃសស ដល់ភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខសស មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ 
ៃិសិៃបសស ម្ដលគងត់្ ើយ បញ្ដតាថ សត្ៃ ត្លើអាសៃៈម្ដលត្គលកាលត្ ើយ បរវិសិិតាឝ  
អង្គគ សត្ ើយ បណីថត្ភាជត្ៃៃ ត្ដ្ឋយត្ភាជៃដល៏បណីថ ភកិ្ខុសងឃុំ ញុុំងភកិ្ខុសងឃ ពុេនបផមុខុំ 
មាៃលពះពុេនជាលបធាៃ អច្ឆឆ ត្េតាឝ  ឲរត្សវៀក្ដណឋ បត់្ ើយ វត្ថទ  ិ ត្ដ្ឋយសមភថទ់ុំងឡាយ 
មហារត្   ិ មាៃថនមវត្លចើៃ ភថថកិ្ចចបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច អា  េូលត្ ើយ 
ភត្ៃថ។ល។ ក្ត្ោេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អារត្មាម  រកីារលបុងត្លបៀប អយុំ ត្ៃះ 
ៃ អបផមថថក្ដ្ឋឌ ៃតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់កាលថុំម្ណងមាៃលបមាណមៃិថិច មៃិមាៃ; (ថុត្មា 
រលីពះអងគ) ក្ត្ោេ សូមលេងត់្ធឝើ អៃុក្មផុំ ៃូវការអៃុត្លោះ (ត្ម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ) សតាថ  ុំ 
អស់កាល១សបាឋ  ៍ ៃិយាត្មៃ តាមៃិយាម ឥមនិា វ ត្ៃះឯង។សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អធិវាត្សសិ 
លេងេ់េលួលពមត្ ើយ។ ត្សា (សិរវីត្ឌា រសិីរវីឌឈកុ្ដុមភកី្)៍ត្នាះ មហាទៃុំ ញុុំងមហាទៃ 
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បវត្ថថតាឝ  ឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ សតាថ  ុំ អស់កាល១សបាឋ  ៍ ៃិយាត្មៃ តាមលមាា ៃ ត្ថៃ ឯវ 
ត្នាះឯង វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ បគគយា ឋតិ្តា ឈរផគងត្ ើយ 
អញ្ជលឹ ៃូវអញ្ជ លី អា  េូលត្ ើយ ភត្ៃថ ។ល។ ភត្វយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សរេតាបត្សា រសីរេតាបស សហាត្យា ជាសមាវ ញ់ មម របស់ខញុ ុំលពះអងគ 
បត្ថទសិ លបាថាប ត្ ើយ អគគសាវត្កា ភត្វយរុំ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំលពះអងគ) គបផជីាអគគសាវក័្ដូត្ចបះ សថទុត្នា 
របស់លពះសាសាឋ  យសស អងគណា;អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ េុថិយសាវត្កា ភត្វយរុំ 
គបផជីាអគគសាវក័្េី២ថសស ឯវ (សថទុត្នា របស់លពះសាសាឋ )អងគត្នាះម្ដរ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
ឱត្ោត្ក្តាឝ  រមលឹត្ ើយ អនាគថុំ ៃូវកាលជាអនាគថ េិសាឝ ថសស (សិរវីឌឈសស) បថទនាយ 
សមជិឈៃភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃការសត្លមច (របស់សិរវីឌឈកុ្ដុមភកី្)៍ត្នាះ ត្ដ្ឋយការលបាថាប  ពាកាសិ 
ពាក្រត្ ើយ ថឝុំបិ។ល។ ភវសិសសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថឝុំ បិ សូមផរីអីបក្ អថិក្កមតិាឝ  ក្ៃវងត្ ើយ 
អសត្ងខយរុំ អស់អសត្ងខយរ ក្បផសថស សាធិក្ុំ ដន៏លក្ម្លងត្ដ្ឋយម្សៃនៃក្បផ ឥត្តា 
អុំពីភេធក្បផត្ៃះ ត្ោថមពុេនសស េុថិយសាវត្កា ភវសិសសិ ៃឹងជាអគគសាវក័្េី២ 
របស់លពះពុេនលពះនាមត្ោថម។ សិរវីត្ឌា រសិីរវីឌឈកុ្ដុមភកី្ ៍ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ពាក្រណុំ  
ៃូវការពាក្រ ពុទន ៃុំ របស់លពះពុេន  ដឌប ត្ដ្ឋឌ  អត្ហាសិ 
បាៃជាអបក្មាៃចិថថរកី្ោយត្ ើយផងត្លថក្អរត្ ើយផងត្ ើយ។ សុតាឝ អបិ ឯរលីពះសាសាឋ  ក្តាឝ  
លេងត់្ធឝើត្ ើយ ភតាថ ៃុត្មាេៃុំ ៃូវភតាថ ៃុត្មាេនា សបរវិាត្ោ 
លេងល់បលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយភកិ្ខុជាបរវិារ គត្តា យាងត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ ឯវ កាៃវ់ថថម្មៃពិថ។ 
ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ បថទនា រកីារលបាថាប  អយុំ ត្ៃះ បុត្ថថ  ិ គឺបុលថទុំងឡាយ មម 
របស់ថថាគថ បថទិត្តា លបាថាប ត្ ើយ ថទ ក្បុងកាលត្នាះ;ត្ថ (បុតាថ  របុីលថទុំងឡាយ)ត្នាះ លភសុឹ 
បាៃត្ ើយ យថាបថទថិបថទថិុំ ឯវ (ៃូវថុំម្ណង) តាមសមគរួដល់ការលបាថាប ៗរបស់ខវួៃ;អ ុំ 
រថីថាគថ ៃ ឱត្ោត្ក្តាឝ  មៃិរមលឹត្មើលត្ ើយ មុខុំ ៃូវមុខ េមយ ិឲរត្ឡើយ។ 
                 (សថទរ ិ នាកាលលពះសាសាឋ ) វុត្ថថ លតាស់ត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ អគគសាវកា 
រភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២រូប វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ (វតាឝ  
េូលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ គតា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្េតាឝ  េូលលបាបត់្ ើយ សពឝុំ បចចុបផៃបវថទុ ុំ 
ៃូវត្រឿងោ៉វក្បុងបចចុបផៃបទុំងអ ់ យាវ ដោប អសសជិត្ថទរសស សៃថកិា ត្សាតាបថថផិលបផដិត្វធា 
ដល់ការសត្លមចៃូវត្សាតាបថថិផល អុំពីសមាប ក្ន់ៃលពះអសសជិត្ថទរ វតាឝ  េូលត្ ើយ ត្ថ ។ល។វសិថុុំ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ (អា  េូលត្ ើយម្េមត្ ើយ) អាចរយិ ។ល។ ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
                  ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មយុំ រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ អោរយិភូត្តា សមានា 
កាលជាអបក្ត្ៅលគបល់គងៃូវផធះ គតា ត្ៅត្ ើយ េសសនាយ ត្ដើមផតី្មើល គិរគគសមជជុំ 
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ៃូវមត្ហាលសពម្ដលត្គត្លងត្លើក្ុំពូលភបុំ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មយុំ រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ 
ត្ថ ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់អាចរយិសស នៃអាច្ឆររ សញ្ជយសស ត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ 
ថុំ ថុមាា ក្ុំ បាេមូត្ល អាត្ៃថុកាត្មា ជាអបក្មាៃបុំណងត្ដើមផ ី ញុុំងោថឲ់រមក្ 
ត្េៀបបាេមូលនៃលពះអងគ ក្ត្េតាឝ  លបាបត់្ ើយ ថសស លេនយិា ៃិសារភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈនៃលេនិរបស់ោថ ់ជាធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ ក្េយមិាា  លបាបត់្ ើយ អាៃិសុំសុំ ៃូវអាៃិសងស 
អាគមត្ៃ ក្បុងការមក្ ឥធ ក្បុងសាសនាត្ៃះ;ត្សា រោីថ ់ (អា  ត្ោលត្ ើយ) ឥទៃិ 
មយាុំអត្ៃថវាសិក្វាត្សា នាម ច្ឆដិយា ឧេក្ចលៃភាវុបផថថសិេិត្សា ៃ 
សក្ខសិាមអិត្ៃថវាសិក្វាសុំវសិថុុំ (ឥថិ) ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ ត្ យ្ ះថារកីារត្ៅជាអត្ៃថវាសិក្ 
របស់ខញុ ុំ លបាក្ដត្សយើ ដូចជាការត្ក្ើថត្ឡើងនៃភាវៈនៃការក្ត្លមើក្នៃេឹក្ ក្បុងភាជៃ;៍ (រខីញុ ុំ) 
មៃិអាចត្ដើមផតី្ៅ ត្ៅជាអត្ៃថវាសិក្ត្ឡើយដូត្ចបះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) អាចរយិ ឥទៃិ មហាជត្នា 
គៃនមាោេិ ត្តាទ គនាថឝ  សតាទ រ ុំ ឯវ បូត្ជសសថិ ថុត្មា វ ក្េុំ ភវសិសេ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆររ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ រមីហាជៃ មាៃវថទុមាៃត្លគឿងលក្អូបៃិងផ្កក ក្លមងជាត្ដើមក្បុងនដ 
ត្ៅត្ ើយៃឹងបូជា ៃូវលពះសាសាឋ ម្ថមា៉ង; រតី្ោក្មាច ស់ៃឹងជា(អបក្គិថ)ដូចត្មឋចដូត្ចបះ? (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) កឹ្ បៃ ឥមសយឹ ត្ោត្ក្ បណឍិ តា ព ូ ឧទ ុ េនាន  ឥថិ ថាចុះរបីណឍិ ថទុំងឡាយ 
ត្លចើៃនាក្ឬ់ ឬក្រ៏មីៃុសសលងងទ់ុំងឡាយ(ត្លចើៃនាក្)់ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះដូត្ចបះ វុត្ថថ 
(គឺអាច្ឆររត្នាះ)ត្ោលត្ ើយ (ក្េយមិាា  ត្ោលត្ ើយ) ព ូ េនាន  អាចរយិ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្អាច្ឆររ រមីៃុសសលងងទ់ុំងឡាយ ត្លចើៃនាក្ ់ (ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ)ដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ក្េិត្ថ (ខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ)ត្ោលត្ ើយ (ត្សា 
រោីថ)់ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ត្ថៃ  ិ ។ល។ ថុត្មា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃ ឥចឆិ មៃិលបាថាប ត្ ើយ អាគៃថុ ុំ 
ត្ដើមផមីក្;ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ បណឍិ តា បណឍិ តា របីណឍិ ថទុំងឡាយៗ គមសិសៃថិ ៃឹងត្ៅ សៃថកិ្ុំ 
កាៃស់មាប ក្ ់ សមណសស នៃសមណៈ ត្ោថមសស លពះនាមត្ោថម;េនាន  េនាន  
រមីៃុសសលងងទ់ុំងឡាយៗ គមសិសៃថ ិ ៃឹងត្ៅ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់មម នៃខញុ ុំ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ 
គចឆេ ចូរត្ៅចុះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ ភកិ្ខត្វ ។ល។ គណាិ ថទ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ បាៃសម្មឋងត្ ើយ ោថា 
ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ អសាត្រ ។ល។ សមាយ សងកបផត្ោចោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ សញ្ជ ត្យា រលីគូត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ គណាិ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ អសារ ុំ សាត្ោ 
ឥថិ (ច) ៃូវធមម៌ៃិខវឹមសារ ថាធមម៌ាៃខវឹមសារដូត្ចបះផង សារ ុំ អសាត្ោ ឥថិ ច 
ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារ ថាធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារដូត្ចបះផង អថថត្នា មចិ្ឆឆ េិដឌតិាយ ត្លោះភាវៈនៃខវួៃ 
មាៃមចិ្ឆឆ េិដឌិ;បៃ ចុំម្ណក្ឯ ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ សារ ុំ សារត្តា (ច) 
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ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារ ក្បុងធមធ៌មម៌ាៃខវឹមសារផង អសារ ុំ អសារត្តា ច ៃូវធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ 
ក្បុងធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារផង បហាយ លះបងត់្ ើយ អសារ ុំ ៃូវធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ គណាិ ថទ 
កាៃយ់ក្ត្ ើយ សារ ុំ ឯវ ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារម្ថមា៉ង អថថត្នា បណឍិ ថតាយ 
ត្លោះភាវៈនៃខវួៃជាបណឍិ ថ ;(ត្យ បុគគោ របុីគគលទុំងឡាយណា) អសាត្រ សារមថិត្នា (ច) 
ជាអបក្យល់ត្ឃើញក្បុងធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ ថាធមម៌ាៃខវឹមសារផង សាត្រ អសារេសសតិ្នា ច 
ជាអបក្យល់ត្ឃើញក្បុងធមម៌ាៃខវឹមសារ ថាមៃិមាៃខវឹមសារផង មចិ្ឆឆ សងកបផត្ោចោ 
ជាអបក្មាៃការលថិះរះិខុសជាត្ោចរ;ត្ថ (បុគគោ របុីគគលទុំងឡាយ)ត្នាះ ៃ អធិគចឆថិ មៃិបាៃ 
សារ ុំ ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារ; (ត្យ បុគគោ របុីគគលទុំងឡាយណា) ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ សារត្តា សារ ុំច 
ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារ ក្បុងធមម៌ាៃខវឹមសារផង អសារត្តា អសារ ុំ ច ៃូវធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ 
ក្បុងធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារផង សមាយ សងកបផត្ោចោ មាៃការលថិះរះិលថូវជាត្ោចរ;ត្ថ (បុគគោ 
របុីគគលទុំងឡាយ)ត្នាះ អធិគចឆថិ រម្មងបាៃ សារ ុំ ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារ។ 
            អត្តាទ  រអីថទ ចតាថ ត្ោ ។ល។ សារេិដឌិត្នា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថថទ(ោថាបាត្េសុ 
បណាឋ បាេនៃោថាទុំងឡាយ)ត្នាះ (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) អសាត្រ សារមថិត្នា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អយុំ (ធត្មាយ  រធីម)៌ត្ៃះ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ចតាថ ត្ោ បចចយា គឺបចចយ័៤ េស វថទុកា មចិ្ឆឆ េិដឌ ិ
គឺមចិ្ឆឆ េិដឌិមាៃលបក្បត្ដ្ឋយវថទុ១០លបការ ថសា ឧបៃិសសយភូតា ធមយត្េសនា គឺធមត៌្េសនា 
មាៃឧបៃិសសយ័(នៃមចិ្ឆឆ េិដឌិ)ត្នាះ ត្ក្ើថត្ ើយ អសាត្ោ នាម 
ត្ យ្ ះថាធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ;ថសយឹសារេិដឌិត្នា អបក្យល់ត្ឃើញ(ក្បុងធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ)ត្នាះ 
ថាធមម៌ាៃខវឹមសារ។ (អត្តាទ  រអីថទ) េសវថទុកា ។ល។ អសារេសសតិ្នា (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) 
(ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) សាត្រ ចអសារេសសតិ្នា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អយុំ (ធត្មាយ  រធីម)៌ត្ៃះ ឥថិ 
ដូត្ចបះ េសវថទុកា សមាយ េិដឌិ គឺសមាយ េិដឌិលបក្បត្ដ្ឋយវថទុលបការ ថសា ឧបៃិសសយភូតា ធមយត្េសនា 
គឺធមត៌្េសនា មាៃឧបៃិសសយ័(នៃសមាយ េិដឌិ)ត្នាះត្ក្ើថត្ ើយ សាត្ោ នាម 
ត្ យ្ ះថាធមម៌ាៃខវឹមសារ;ថសយឹ ៃអយុំ (ធត្មាយ ) សាត្ោ ឥថិអសារេសសតិ្នា 
អបក្យល់ត្ឃើញ(ក្បុងធមម៌ាៃខវឹមសារ)ត្នាះ ថាមៃិមាៃខវឹមសារ ថា(រធីម)៌ត្ៃះ 
មៃិមាៃខវឹមសារដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្ថ ។ល។ នាធិគចឆៃថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេេឝយសស 
នៃលបជុុំនៃបេ២) ត្ថ សារ ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ត្ថ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ថុំមចិ្ឆឆ េិដឌគិគ ណុំ  
គត្ តាឝ  ឋតិា កាៃយ់ក្ត្ ើយ កាៃយ់ក្ៃូវមចិ្ឆឆ េិដឌិត្នាះ តាុំងត្ៅត្ ើយមចិ្ឆឆ សងកបផត្ោចោ  ុតាឝ  
អបក្លថិះរះិខុសជាត្ោចរ វត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាច កាមវថិកាក េីៃុំ (នៃអកុ្សលវថិក្កៈទុំងឡាយ) 
មាៃកាមវថិក្កៈជាត្ដើមៃអធិគចឆៃថិ រម្មងមៃិបាៃ សីលសារ ុំ (ច) ៃូវសីលសារៈផង សមាធិសារ ុំ 
(ច) ៃូវសមាធិសារៈផង បញ្ញដ សារ ុំ (ច) ៃូវបញ្ញដ សារៈផង វមុិថថសិារ ុំ (ច) ៃូវវមុិថថិសារៈផង 
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វមុិថថញិ្ញដ ណេសសៃសារ ុំ (ច) ៃូវវមុិថថិញ្ញដ ណេសសៃសារៈផង បរមថទសារ ុំ (ច) ៃូវបរមថទសារៈផង 
ៃិោឝ ៃុំ ច ៃូវលពះៃិោឝ ៃផង។(អត្តាទ  រអីថទ) ថត្មវ ។ល។ ញតាឝ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) 
សារញ្ចឥថិ ថាដូត្ចបះ;ញតាឝ  ដឹងត្ ើយ ថុំ ឯវ សីលសាោេិសារ ុំ  សាត្ោ នាម (ច) 
ៃូវសារធមម៌ាៃសីលសារៈជាត្ដើម ត្នាះឯង ត្ យ្ ះថាធមម៌ាៃខវឹមសារផង អយុំ វថុថបផការ ុំ អសារ ុំ 
អសាត្ោ អយុំ ឥថិ ច ៃូវធមម៌ៃិមាៃខវឹមសារ មាៃលបការម្ដលត្ោក្ត្ោលត្ ើយ ត្ៃះ ថា 
(រធីម)៌ត្ៃះមៃិមាៃខវឹមសារដូត្ចបះផង។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្ថ ។ល។ អធិគចឆៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
(បេេឝយសស នៃលបជុុំនៃបេ២) ត្ថ សារ ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បណឍិ តា របីណឍិ ថទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ 
ឯវ ុំសមាយ េសសៃុំ គត្ តាឝ  ឋតិា កាៃយ់ក្ត្ ើយ ៃូវការយល់ត្ឃើញត្ដ្ឋយលបនព 
តាុំងត្ៅត្ ើយយ៉ាងត្ៃះ សមាយ សងកបផត្ោចោ  ុតាឝ  ជាអបក្មាៃការលថិះរះិលថូវជាត្ោចរ វត្សៃ 
ត្ដ្ឋយអុំណាច ត្ៃក្ខមយសងកបាេីៃុំ (នៃកុ្សលសងកបផៈទុំងឡាយ) មាៃត្ៃក្ខមយសងកបផៈជាត្ដើម 
អធិគចឆៃថិ រម្មងបាៃ សារ ុំ ៃូវធមម៌ាៃខវឹមសារ ថុំ ត្នាះ វុថថបផការ ុំ 
មាៃលបការម្ដលត្ោក្ត្ោលត្ ើយ។ 
             ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ដត៏្លចើៃ 
បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ ត្សាតាបថថផិោេីៃិ (ៃូវគុណជាថទុំងឡាយ) 
មាៃត្សាតាបថថិផលជាត្ដើម។ ត្េសនា រតី្េសនា សាថទកិា លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍
សៃបបិថិតាៃុំ (ដល់ជៃទុំងឡាយ) ម្ដលលបជុុំោប ត្ ើយ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ។ 
សញ្ជយសសអនាគមៃវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃការមៃិមក្ នៃលគូត្ យ្ ះសញ្ជ ័យ អដឌមុំ ជាត្រឿងេី៨ (ៃិដឌថិុំ 
ចបត់្ ើយ)៕ 
 

ធមយតាគង្គគ ម្ថងត្លចើៃជាងលថី 
ពសុធាម្ផៃដីត្លចើៃជាងដុំណាុំ 

អបក្ត្រៀៃត្ ើយត្ភវចត្លចើៃជាងអបក្ច្ឆុំ 
អបក្សាងបាបក្មយត្លចើៃជាងសាងលា។ 
(ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាចិថថខញុ ុំភាគេី១) 
ៃិពៃនត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ
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៩.ររឿងព្រះននទររេរ 
 
           ៃៃធត្ថទរវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃលពះៃៃធត្ថទរ (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល) ដូចថត្ៅ៖ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ 
ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ យថា អោរ ុំ េុចឆៃបុំ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម 
ត្លោះលបារពន  អាយសយៃថុំៃូវត្ោក្ដម៏ាៃអាយុៃៃធុំ ត្ យ្ ះៃៃធ។ 
               ិ មាៃត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បវថថបិផវរធមយចត្កាក  មាៃចលក្គឺធម ៌
ដល៏បត្សើរលេងឲ់រលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ ោជគ ុំ គនាថឝ  ត្វឡុវត្ៃ វ ិរត្នាថ  កាលលេងយ់ាត្ៅ 
កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ ត្ ើយគងត់្ៅក្បុងវថថត្វឡុវៃ័េូតាៃុំ បណាឋ េូថទុំងឡាយ េសៃបុំ ១០នាក្ ់
ស សសស សសបរវិាោៃុំ មាៃបុរសជាបរវិារ១០០០នាក្់ៗ  សុត្ទន េៃមហាោត្ជៃ ត្បសិតាៃុំ 
ម្ដលមហាោជលពះនាមសុត្ទន េៃៈ លេងប់ញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះថលមាស់) បុថថុំ ត្ម 
អាត្ៃតាឝ  េត្សសេ ឥថិ ថា(រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរនាុំមក្ ៃូវបុលថ របស់ត្យើង ត្ ើយបង្គា ញ 
(ដល់ត្យើង)ដូត្ចបះសពឝបច្ឆឆ  គនាថឝ  អរ ថថុំ បត្ថថៃ កាឡុទយតិ្ថទត្រៃ គមៃកាលុំ ញតាឝ  សដឌមីតាថ យ 
ោថាយ មគគវណតុំ  វត្ណត តាឝ  ក្បិលវថទុបុរ ុំ ៃីត្តា គឺលពះត្េរៈលពះនាមកាឡុទយ ី
ត្ៅក្បុងកាលខាងត្លកាយត្គបងាស់ ត្ ើយសត្លមចៃូវលពះអរ ថថ ត្ ើយដឹងៃូវកាលជាេីយាងមក្ 
(នៃលពះសាសាឋ ) ត្ ើយត្រៀបោប ់ ត្រៀបោបៃូ់វផវូវ ត្ដ្ឋយោថា មាៃ៦០ជាលបមាណ 
ត្ ើយនាុំត្ៅត្ ើយកាៃៃ់គរក្បិលវថទុ វសីថិស សសក្ខណីាសវបរវុិត្តា លេងម់ាៃភកិ្ខុជា 
លពះខីណាលសព ២មុៃឺអងគម្  មត្ ើយ ក្តាឝ  លេងត់្ធឝើត្ ើយ ត្បាក្ខរវសសុំ ៃូវត្បាក្ខរពស៌័ អថទុបផថថឹ 
ឲរជាការត្ក្ើថត្ឡើងនៃត្សចក្ឋី ញថិសមាគត្ម ក្បុងសមាគមនៃលពះញថិ ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ 
មហាត្វសសៃថរជាថក្ុំ ៃូវមហាត្វសសៃថរជាថក្ បវតិ្ដ្ឋឌ  លេងចូ់លត្ៅត្ ើយ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ 
បុៃេិវត្ស ក្បុងនេងលពឹក្ត្ឡើងបិថរ ុំ ញុុំងបិតា បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល 
ក្បុងត្សាតាបថថិផល ោថាយ ត្ដ្ឋយោថា ឧថថតិ្ដឌ ៃបផមត្ជជយរ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម 
មហាបជាបថឹ ត្សាតាបថថផិត្ល (បថិដ្ឋឌ ត្បសិ) (ច) ញុុំងលពះត្េវ ី លពះនាមមហាបជាបថិ 
ឲរតាុំងស៊បត់្ៅត្ ើយ ក្បុងត្សាតាបថថិផលផង ោជាៃុំ សក្ទោមផិត្ល បថិដ្ឋឌ ត្បសិ ច 
ញុុំងលពះោជាឲរតាុំងស៊បត់្ៅត្ ើយ ក្បុងសក្ទោមផិលផង ោថាយ ត្ដ្ឋយោថា ធមយញ្ច ត្រ 
សុចរថិុំ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម។  
            បៃ ក្ ៏ភថថកិ្ច្ឆច វសាត្ៃ ក្បុងេីបុំផុថនៃភថថកិ្ចច (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ 
ចៃធកិ្ៃបរជីាថក្ុំ ៃូវចៃធកិ្ៃបរជីាថក្ ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ ោ ុលមាថុគុណក្េុំ 
ៃូវគុណក្ថានៃោ ុលមាតា ៃៃធកុ្មារសសអភតិ្សក្ត្គ បផត្វសនាវា មងគត្លសុ 
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នាកាលនេងអភតិ្សក្មងគល ៃិងត្គ បផត្វសៃមងគល ៃិងអាវា មងគលទុំងឡាយ នៃៃៃធកុ្មារ 
វថថមាត្ៃសុ ក្ុំពុងលបលពឹថថត្ៅ ថថិយេិវត្ស ក្បុងនេងេី៣ ថត្តា អុំពីនេងត្នាះ បវសិិតាឝ  
លេងចូ់លត្ៅត្ ើយ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ េតាឝ  លបទៃត្ ើយ បថថុំ ៃូវបាលថ  ត្ថទ 
ក្បុងលព សឋ ៃៃធកុ្មារសស ដល់ៃៃធកុ្មារ វតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ មងគលុំ ៃូវោក្រុជាមងគល ឧដ្ឋឌ យ 
លេងត់្លកាក្ត្ ើយ អាសនា ច្ឆក្អាសៃៈ បក្កមត្នាថ  វ កាលត្ចៀសត្ចញត្ៅ ៃ គណាិ  
មៃិេេួលត្ ើយ បថថុំ ៃូវបាលថ  ថទត្តា អុំពីនដ ៃៃធកុ្មារសស នៃៃៃធកុ្មារ។ ត្សា (ៃៃធកុ្មាត្ោ 
រៃីៃធកុ្មារ)ត្នាះ ៃ អសក្ខិ មៃិបាៃអាចត្ ើយ វថថុ ុំ ត្ដើមផតី្ោល បថថុំ ត្វា ភត្ៃថ គណា េ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រលីពះអងគ) សូមលេងេ់េលួៃូវបាលថ របស់លពះអងគដូត្ចបះ ោរត្វៃ 
ត្លោះត្សចក្ឋីត្ោរព ថថាគត្ថ ក្បុងលពះថថាគថ។ បៃ ក្ ៏ (ៃត្នាធ  រៃីៃធ) ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ ត្សាបាណសីត្ស បុថថុំ គណាិ សសថិ ឥថិ ថា(រលីពះសាសាឋ ) ៃឹងេេួលៃូវបាលថ 
លថងក់្ាលនៃជត្ណឋើ រដូត្ចបះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ៃ គណាិ  មៃិេេលួត្ ើយ ឋាត្ៃ ក្បុងេី ថសយឹ បិ 
ត្នាះត្ឡើយ។ ឥថត្ោ (ៃត្នាធ  រៃីៃធ)ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ ត្សាបាណបាេមូត្ល គណាិ សសថិ ឥថិ 
ថា(រលីពះសាសាឋ ) ៃឹងេេួល លថងគ់ល់នៃត្ជើងនៃជត្ណឋើ រដូត្ចបះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ៃ គណាិ  
មៃិេេួលត្ ើយ ថថទ អបិ សូមផកី្បុងេីត្នាះ។ ឥថត្ោ (ៃត្នាធ  រៃីៃធ)ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ 
ោជងគត្ណ គណាិ សសថិ ឥថិ ថា(រលីពះសាសាឋ ) ៃឹងេេលួ លថងោ់ៃនៃត្សឋចដូត្ចបះ។ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  ៃ គណាិ  លេងម់ៃិេេួលត្ ើយ ថថទ អបិ សូមផកី្បុងេីត្នាះ។ កុ្មាត្ោ រោីជកុ្មារ 
ៃិវថថថុិកាត្មា ( ុតាឝ ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផីថលថឡបវ់ញិ គចឆត្នាថ  កាលត្ៅ អរុចិយា 
ត្ដ្ឋយការមៃិត្ពញចិថថ ៃ សត្កាក ថិ មៃិអាច វថថុ ុំ ត្ដើមផតី្ោល បថថុំ គណា េ ឥថិ ថា(រលីពះអងគ) 
សូមេេលួៃូវបាលថដូត្ចបះ ោរត្វៃ ត្លោះត្សចក្ឋីត្ោរព សថទរ ិ ក្បុងលពះសាសាឋ  ចិត្ៃថត្នាថ  កាលគិថ 
ឥធ គណាិ សសថិ ឯថទ គណាិ សសថិ ឥថិ ថា(រលីពះសាសាឋ ) ៃឹងេេួល(ៃូវបាលថ) ក្បុងេីត្ៃះ 
ៃឹងេេួល(ៃូវបាលថ) ក្បុងេីៃុះដូត្ចបះ គចឆថិ ត្ៅ។ ខត្ណ ក្បុងខណៈ ថសយឹ ត្នាះ ឥថទតិ្យា 
រងី្រសថីទុំងឡាយ អញ្ញដ  ដនេ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ថុំ (ៃៃធុំ ៃូវៃៃធ)ត្នាះ អាចិក្ខសុឹ លបាបត់្ ើយ 
ជៃបេក្លាណិយា ដល់លពះនាងត្ យ្ ះជៃបេក្លាណី អត្យរ ។ល។ ក្រសិសេ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អត្យរ បពិលថលពះនាង ភគវា រលីពះមាៃលពះភាគ គត្ តាឝ  លេងន់ាុំត្ ើយ ៃៃធកុ្មារ ុំ 
ៃូវៃៃធកុ្មារ គត្តា យាងត្ៅត្ ើយ;ថុត្មា អបិ ឯរលីពះនាង ក្រសិសេ ៃឹងត្ធឝើ កឹ្ ៃូវអឝី វនិា ត្វៀរ ៃុំ 
(ៃៃធកុ្មារ ុំ ៃូវៃៃធកុ្មារ)ត្នាះ។ សា រនីាង សុតាឝ  ឮត្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ ត្ក្ត្ស  ិ
មាៃសក្ទ់ុំងឡាយ អឌឈុលវិខិត្ថ  ិ (ម្ដលត្គ)ត្លើក្ត្ឡើងោក្រក្ណាឋ លត្ ើយ 
ឧេក្ពិៃធូ បិគឃរត្ៃថ  ិឯវ កាលលសក្ចុ់ះ ត្ដ្ឋយថុំណក្ន់ៃេឹក្ទុំងឡាយម្មៃពិថ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
ត្វត្គៃ ត្ដ្ឋយរ ័ស អា  ត្ោលត្ ើយ ថុវដុំ ត្ខា អយរបុថថ អាគត្ចឆយាសិ ឥថិ 
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ថាបពិលថលពះអយរបុលថ (រមីាច ស់បង) គបផយីាមក្វញិយ៉ាងរ ័សបុំផុថណា! ដូត្ចបះ។ វចៃុំ រសីមឋ ី
ថុំ ត្នាះ ថសា របស់នាង ថសស (ៃៃធសស)  េត្យ ថិរយិុំ បថិតាឝ  វយិ ហាក្ដូ់ចជាធាវ ក្ចុ់ះត្ ើយ 
េេឹងក្បុង ឫេយ័ (របស់ៃៃធ)ត្នាះ ឋថិុំ តាុំងត្ៅត្ ើយ។ សតាទ  អបិ ឯរលីពះសាសាឋ  អសស 
(ៃៃធសស)  ថទត្តា បថថុំ អគគណាិ តាឝ  វ មៃិេេលួត្ ើយ ៃូវបាលថអុំពីនដ (នៃៃៃធ)ត្នាះត្សាះ ត្ៃតាឝ  
នាុំត្ៅត្ ើយ ថុំ (ៃៃធុំ ៃូវៃៃធ)ត្នាះ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ អា  លតាស់ត្ ើយ បពឝជិសសសិ ៃៃធ ឥថិ 
ថាមាប លៃៃធ (រអីបក្)ៃឹងបសួ(ឬ)ដូត្ចបះ? ត្សា(ៃត្នាធ  រៃីៃធកុ្មារ)ត្នាះ អវតាឝ  មៃិត្ោលត្ ើយ ៃ 
បពឝជិសាម ិ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំលពះអងគ) ៃឹងមៃិបសួដូត្ចបះ ោរត្វៃ ត្លោះត្សចក្ឋីត្ោរព អា  
ត្ោលត្ ើយ អាម ភត្ៃថ បពឝជិសាម ិ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ក្រុណាលពះអងគ 
(រខីញុ ុំលពះអងគ)ៃឹងបសួដូត្ចបះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ ត្ថៃ  ិ ភកិ្ខត្វ ៃៃធុំ 
បោឝ ត្ជេ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ(រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរបុំបសួៃូវៃៃធចុះដូត្ចបះ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ ក្បិលវថទុបុរ ុំ កាៃៃ់គរត្ យ្ ះក្បិលវថទុ ៃៃធុំ ញុុំងៃៃធ 
បោឝ ត្ជសិ ឲរុបសួត្ ើយ ថថិយេិវត្ស ក្បុងនេងេី៣។ េិវត្ស ក្បុងនេង សថថត្ម េី៧ ោ ុលមាតា 
រោី ុលមាតា អលងករតិាឝ  តាក្ម់្ថងត្ ើយ កុ្មារ ុំ ៃូវកុ្មារ ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ 
កាៃស់មាប ក្ ់ភគវត្តា នៃលពះដម៏ាៃលពះភាគ បសស ។ល។ សៃថក្សស ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
           តាថ មាប លបុលថ (ថឝុំ រអីបក្) បសស ចូរត្មើល សមណុំ  ៃូវសមណៈ ឯថុំ អងគត្ៃះ 
វសីថិស សសសសមណបរវុិថុំ ម្ដលមាៃសមណៈ២មុៃឺម្  មត្ ើយ សុវណត វណតុំ  
មាៃសមផុរដូចជាសមផុរនៃមាស លព យរូបវណតុំ  មាៃសមផុរដូចជាសមផុរនៃលព យ;អយុំ (សមត្ណា 
រសីមណៈ)អងគត្ៃះ ត្ថ បិតា (ត្ហាថិ) ជាបិតារបស់អបក្;ៃិធិកុ្មមតិ្យា 
រឆី្ប ុំងម្ដលត្ពញត្ ើយត្ដ្ឋយក្ុំណបល់េពរទុំងឡាយ ម នាថ  ដធ៏ុំ អត្ សុុំ បាៃមាៃត្ ើយ ថវ 
បិថុត្នា ជាថកាត្ល ក្បុងកាលជាេីលបសូថ នៃបិតារបស់អបក្;បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ត្ថ អសស 
(បិថុ)ៃិក្ខមៃកាលត្តា អុំពីកាលជាេីយាងត្ចញត្ៅសាងលពះផបួស (របស់បិតា) ត្នាះរបស់អបក្ 
(អ ុំ រខីញុ ុំ) ៃ បសាមមិៃិម្ដលត្ឃើញត្សាះ; (ថឝុំ រអីបក្) គចឆ ចូរត្ៅចុះ យាច្ឆ  ិចូរសូម ទយជជុំ 
ៃូវលេពរជាមរថក្ ៃុំ ត្នាះ អ ុំ សៃថក្សស(ឥថិ ថាដូត្ចបះ);តាថ បពិលថបិតា អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ 
កុ្មាត្ោ ជាកុ្មារ អភតិ្សក្ុំ បតាឝ  ចក្កវថថី ភវសិាម ិ ៃឹងដល់ៃូវការអភតិ្សក្ 
ត្ ើយជាត្សឋចចលក្ពថថិ;អត្តាទ  រតី្សចក្ឋីលថូវការ មម របស់ខញុ ុំលពះអងគ ធត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលេពរ; (ថឝុំ 
រលីពះអងគ) ត្េ  ិសូមលបទៃ ធៃុំ ៃូវលេពរ ត្ម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ;  ិត្លោះថា បុត្តាថ  របុីលថ សាមតិ្កា 
ជាមាច ស់ សៃថក្សស នៃលេពរ បិថុ របស់បិតា។  
          កុ្មាត្ោ រកុី្មារ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ភគវត្តា នៃលពះមាៃលពះភាគ វៃធតិាឝ  
ថាឝ យបងគុំត្ ើយ បដិលភតិាឝ  បាៃចុំត្ោះត្ ើយ បិថុសិត្ៃ ុំ ៃូវត្សចក្ឋីលសោញ់ក្បុងបិតា 
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 ដឌថុត្ដ្ឋឌ  មាៃចិថថរកី្ោយត្ ើយផង ត្លថក្អរត្ ើយផង វតាឝ  េូលត្ ើយ សុខា ត្ថ 
សមណឆ្យាឥថិ ថារលីសត្មាលនៃសមណៈ របស់លពះអងគ មាៃកិ្រយិានាុំមក្ៃូវសុខ 
(ដល់ខញុ ុំលពះអងគ)ដូត្ចបះ វេត្នាថ  អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ោលត្ ើយ អញ្ដ ុំ បិ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ដនេត្េៀថ 
ព ុុំ ដត៏្លចើៃ អៃុរបូុំ ម្ដលសមគរួ អថថត្នា ដល់ខវួៃ។ ភគវា រលីពះមាៃលពះភាគ ក្ថភថថកិ្ត្ច្ឆច  
មាៃភថថកិ្ចចត្ធឝើត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ អៃុត្មាេៃុំ ៃូវការអៃុត្មាេនា ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ 
អាសនា ច្ឆក្អាសៃៈ បកាក ម ិ លេងត់្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ កុ្មាត្ោ អបិ ឯរកុី្មារ (វតាឝ  
េូលត្ ើយ) ទយជជុំ ។ល។ ត្េ  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អៃុពៃនិ ត្ៅតាមត្ ើយ ភគវៃថុំ 
ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ;សមណ បពិលថសមណៈ (ថឝុំ រលីពះអងគ) ត្េ ិ សូមលបទៃ ទយជជុំ 
ៃូវលេពរជាមរថក្ ត្ម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ;សមណ បពិលថសមណៈ (ថឝុំ រលីពះអងគ) ត្េ  ិ សូមលបទៃ 
ទយជជុំ ៃូវលេពរជាមរថក្ ត្ម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ។ ភគវា អបិ រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ៃ កុ្មារ ុំ 
ៃិវតាថ ត្បសិ មៃិញុុំងកុ្មារឲរលថឡបវ់ញិត្ឡើយ។ បរជិត្នា អបិ ឯរជីៃជាអបក្ជិថខាង ៃ អសក្ខ ិ
មៃិបាៃអាចត្ ើយ ភគវត្តា សេន ឹ គចឆៃថុំ (កុ្មារ ុំ)ៃិវត្ថថថុុំ ត្ដើមផ(ីញុុំងកុ្មារ) កាលត្ៅជាមយួ 
ៃឹងលពះដម៏ាៃលពះភាគឲរលថឡបវ់ញិត្ឡើយ។ត្សា (កុ្មាត្ោ រកុី្មារ)ត្នាះ អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ 
អាោមុំ ឯវ កាៃវ់ថថម្មៃពិថ សេនឹ ជាមយួ ភគវតា ៃឹងលពះដម៏ាៃលពះភាគ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ ថត្តា 
ក្បុងកាលថមក្ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ចិត្ៃថសិ លេងល់ពះចិនាឋ ត្ ើយ ក្ត្ោម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
           អយុំ (បុត្តាថ  របុីលថ)ត្ៃះ ឥចឆថិ លបាថាប  ធៃុំ ៃូវលេពរ សៃថក្ុំ ជារបស់ យុំ ឯណា;ថុំ (ធៃុំ 
រលីេពរ)ត្នាះ វដ្ឋឋ ៃុគថុំ សវឃិ្លថុំ (ត្ហាថិ) ជាវថទុលបលពឹថថត្ៅតាមៃូវវដឋត្ ើយ 
លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយត្សចក្ឋីចត្ងាៀថចងាល់ត្ ើយ; ៃធ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (អ ុំ រថីថាគថ) ត្េម ិឲរ 
អរយិធៃុំ ៃូវអរយិលេពរ សថថវធិុំ ៧លបការ បដិលេនុំ ម្ដលថថាគថបាៃចុំត្ោះត្ ើយ ត្ោធិមូត្ល 
ត្េៀបគល់នៃត្ដើមត្ោធិ៍ អសស (បុថថសស ដល់បុលថ)ត្នាះ;ក្ត្ោម ិ ត្ធឝើ ៃុំ (បុថថុំ ៃូវបុលថ)ត្នាះ សាមកិ្ុំ 
ឲរជាមាច ស់ ត្ោកុ្ថថរទយជជសស នៃលេពរជាមរថក្គឺត្ោកុ្ថថរៈ។ អេត្ខា លោត្នាះឯង ភគវា 
រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ អាមត្ៃថសិ លេងត់្ៅមក្ត្ ើយ សារបុីថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្ យ្ ះសារបុីលថ អាយសយៃថុំ 
ដម៏ាៃអាយុ (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ថឝុំ សារបុីថថ ោ ុលកុ្មារ ុំ បោឝ ត្ជ  ិ ឥថិ 
ថាមាប លសារបុីលថ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ រអីបក្ចូរបុំបសួ ៃូវោ ុលកុ្មារចុះដូត្ចបះ។ ច បៃ ក្ឯ៏ កុ្មាត្រ 
នាកាលកុ្មារ បពឝជិត្ថ បសួត្ ើយ េុក្ខុំ រតី្សចក្ឋីេុក្ខ អធិមថថុំ មាៃលបមាណនលក្ម្លង ឧបផជជ ិ
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ រត្ញ្ញដ  ដល់លពះោជា សុតាឝ  ត្លោះសាឋ ប ់ ថុំ (សាសៃុំ ៃូវដុំណឹង)ត្នាះ។ (ោជា 
រលីពះោជា) អសត្កាក ត្នាថ  កាលមៃិអាច អធិវាត្សថុុំ ត្ដើមផអីថស់ងកថ ់ ថុំ (េុក្ខុំ ៃូវត្សចក្ឋីេុក្ខ)ត្នាះ 
គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ភគវត្តា នៃលពះដម៏ាៃលពះភាគ បដិៃិត្វត្េតាឝ  
លកាបេូលត្ ើយ យាចិ េូលសូមត្ ើយ វរ ុំ ៃូវពរ សាធុ ។ល។ បោឝ ត្ជយរុុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
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បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អយា រលីពះអងគ ៃ បោឝ ត្ជយរុុំ ពុុំគបផបីុំបសួ បុថថុំ ៃូវបុលថ 
មាតាបិថូ អិៃៃុញ្ញដ ថុំ ម្ដលមាតាៃិងបិតាទុំងឡាយ មអិៃុញ្ញដ ថត្ ើយ សាធុ ជាការលបនព។ 
ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ េតាឝ  លបទៃត្ ើយ វរ ុំ ៃូវពរ ថុំ ត្នាះ ថសស ដល់លេង ់ក្ថបាថោត្សា 
លេងម់ាៃបាថោសៈត្ធឝើត្ ើយ ោជៃិត្វសត្ៃ ក្បុងោជៃិត្វសៃ ៍ បុៃ ឯក្េិវត្ស ក្បុងនេងមយួលពឹក្ត្ឡើង 
(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ភត្ៃថ ។ល។ បដិក្ខបឹិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឯក្មៃថុំ ៃិសិត្ៃបៃ រញ្ញដ  វុត្ថថ 
គឺលពះោជាលបថាបត់្ ើយ ក្បុងេីដស៏មគេូួលត្ ើយ (វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ) ឥទៃិ ។ល។ 
សេធ ថិទឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ មហាធមយបាលជាថក្ុំ ៃូវមហាធមយបាលជាថក្ 
អថទុបផថថយិា ត្លោះការត្ក្ើថត្ឡើងនៃត្សចក្ឋី ឥមសិា ត្ៃះ; 
            ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ថុមាា ក្ុំេុក្ករការកិ្កាត្ល ក្បុងកាលជាេីត្ធឝើៃូវេុក្ករក្មយ 
របស់លពះអងគ ត្េវតា រតី្េវតា ឯកា ១អងគ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលមក្រក្ត្ ើយ មុំ ៃូវខញុ ុំលពះអងគ អា  
លបាបត់្ ើយ បុត្តាថ  ត្ថ កាលក្ត្តា ឥថិ ថារបុីលថរបស់លពះអងគ ត្ធឝើត្ ើយៃូវមរណកាលដូត្ចបះ អ ុំ 
រខីញុ ុំលពះអងគ អសេធ ត្នាថ  កាលមៃិត្ជឿ វចៃុំ ៃូវោក្រ ថសា (ត្េវតាយ នៃត្េវតា)ត្នាះ បដិក្ខបឹិ 
លបម្ក្ក្ត្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ ៃ មយាុំ បុត្តាថ  ត្ោធឹ អបផតាឝ  កាលុំ ក្ត្ោថិ ឥថិ 
ថារបុីលថរបស់ខញុ ុំ មៃិដល់ត្ ើយៃូវត្ោធិញ្ញដ ណ មៃិត្ធឝើៃូវមរណកាលត្ឡើយ ដូត្ចបះ; 
            មហាោជ បពិលថមហាោជ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ សេធ សិសេ លេងៃឹ់ងត្ជឿ កឹ្ 
ដូចត្មឋច? បុត្ពឝ បិ សូមផកីាលមុៃ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) បុត្តាថ  ត្ថ មត្តា ឥថិ ថារបុីលថ 
របស់អបក្សាវ បត់្ ើយដូត្ចបះ អដឌកិាៃិថុយាុំ េត្សសតាឝ  វុត្ថថ (គឺលោ យណ៍) បង្គា ញៃូវឆាឹងទុំងឡាយ 
ដល់លពះអងគ ត្ ើយលបាបត់្ ើយ (ថុត្មា រលីពះអងគ) ៃ សេធ ថិទ មៃិត្ជឿត្ឡើយ។ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ 
ក្បុងកាលជាេីចបៃូ់វោថា ោជា រលីពះោជា បថិដខ  ិ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ អនាោមផិត្ល 
ក្បុងអនាោមផិល។ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ បិថរ ុំ ញុុំងបិតា បថិដ្ឋឌ ត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ 
ផត្លសុ ក្បុងផលទុំងឡាយ ថីសុ ៣លបការ ភកិ្ខុសងឃបរវុិត្តា មាៃភកិ្ខុសងឃម្  មត្ ើយ គនាថឝ  
យាងត្ៅត្ ើយ ោជគ ុំ កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ បុៃ ឯវ មឋងត្េៀថ ថត្តា អនាេបិណឍិ ត្ក្ៃ សាវថទ ឹ
អាគមៃតាទ យ គ ថិបផដិត្ញ្ញដ  មាៃបដិញ្ញដ  គឺអនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី កាៃយ់ក្ត្ ើយ 
ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ័ល់ការយាងមក្ កាៃល់កុ្ងសាវថទី ក្បុងកាលត្នាះ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ 
ត្ជថវៃមហាវហិាត្រ ក្បុងវថថដល៏បត្សើរត្ យ្ ះត្ជថពៃ ៃិដឌតិ្ថ ម្ដលអនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី 
ឲរសត្លមចត្ ើយ ថថទ ត្នាះ ក្ត្បផសិ សត្លមចត្ ើយ វាសុំ ៃូវការត្ៅ។ ឥថិ ដូត្ចបះឯង 
            សថទរ ិនាកាលលពះសាសាឋ  វ ិរត្ៃថ កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ 
ៃត្នាធ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះៃៃធ អាយសាយ  ដម៏ាៃអាយុ ឧក្កណឌិ តាឝ  ចងសឹ់ក្ត្ ើយ អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ 
អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ឯថុំ ៃុះ ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ អៃភរិត្តា ។ល។ នីាយាវថថសិាម ិ ឥថិ 
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ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា អៃភរិត្តា មៃិត្លថក្អរត្ ើយ ចោម ិ
លបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ ៃ សត្កាក ម ិ មៃិអាច សនាថ ត្ៃថុុំ ត្ដើមផលីបលពឹថថ លព យចរយិុំ 
ៃូវលព យចរយិធម;៌ (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) សិក្ខុំ បចចកាឌ យ  នីាយអាវថថសិាមៃឹិងលះបងៃូ់វសិកាខ  
ត្ ើយលថឡបម់ក្ ក្បុងត្ភេត្ថាក្េយវញិ។ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ បវថថ ឹ
ៃូវត្រឿងត្រឿងោ៉វ ថុំ ត្នាះ បត្កាក សាត្បតាឝ  ញុុំងភកិ្ខុដនេឲរត្ៅមក្ត្ ើយ អាយសយៃថុំ 
ៃូវត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃៃធុំ ត្ យ្ ះៃៃធ អត្វាច បាៃលតាស់ត្ ើយ ឯថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្ៃះ សចចុំ 
។ល។  នីាយាវថថសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
            ៃៃធ មាប លៃៃធ កិ្រ បាៃឮថា ថឝុំ រអីបក្ អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ អៃភរិត្តា ។ល។  នីាយាវថថសិាម ិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ សចចុំ 
ជាការពិថ(ឬ)? អាវុត្សា មាប លអាវុត្សាទុំងឡាយ អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា អៃភរិត្តា មៃិត្លថក្អរត្ ើយ 
ចោម ិ លបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ ៃ សត្កាក ម ិ មៃិអាច សនាថ ត្ៃថុុំ ត្ដើមផលីបលពឹថថ 
លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម;៌ (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) សិក្ខុំ បចចកាខ យ  នីាយ អាវថថសិាម ិៃឹងលះបង ់
ៃូវសិកាខ  ត្ ើយលថឡបម់ក្ ក្បុងត្ភេត្ថាក្េយវញិ។ 
                (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ) (អា  លបាបត់្ ើយ) ឯវ ុំ ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ 
រយ៉ីាង បឹងឯងដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆិ លតាស់សួរត្ ើយ) កិ្សស 
។ល។ នីាយាវថថសិសសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ៃៃធ មាប លៃៃធ បៃ ចុះ ថឝុំ រអីបក្ អៃភរិត្តា 
មៃិត្លថក្អរត្ ើយ ចរសិ លបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ៃ សត្កាក សិ មៃិអាច សនាថ ត្ៃថុុំ 
ត្ដើមផលីបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ សិក្ខុំ បចចកាខ យ  នីាយ អាវថថសិសសិ 
ៃឹងលះបងៃូ់វសិកាខ  ត្ ើយលថឡបម់ក្ ក្បុងត្ភេត្ថាក្េយវញិ កិ្សស ត្ដើមផអីឝីត្ៅ? 
                  (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ) (អា  េូលត្ ើយ) សាកិ្យាៃី ។ល។  នីាយាវថថសិាម ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សាកិ្យាៃី រលីពះនាងសាកិ្យាៃី ជៃបេក្លាណី 
ត្ យ្ ះជៃបេក្លាណី ត្ម កាលខញុ ុំលពះអងគ ៃិក្ខមៃថសស កាលត្ចញ ឃោ អុំពីផធះ ត្ក្ត្ស  ិ
មាៃលពះត្ក្សាទុំងឡាយ អឌឈុលវិខិត្ថ  ិ ម្ដលត្គត្លើត្ឡើងោក្ក់្ណាឋ លត្ ើយ អបត្ោត្ក្តាឝ  
លបាបត់្ ើយ អត្វាច បាៃត្ោលត្ ើយ ឯថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្ៃះ មុំ ៃឹងខញុ ុំលពះអងគ ថុវដុំ ត្ខាអយរបុថថ 
អាគត្ចឆយាសិ ឥថិ ថាបពិលថលពះអយរបុថថ (រមីាច ស់បង) គបផមីក្យ៉ាងឆ្បរ់ ័សណា ដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ ត្សា ត្ខា ត្នាះឯង អៃុសសរមាត្នា កាលរឭក្ត្រឿយៗ ថុំ 
(វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ អៃភរិត្តា មៃិត្លថក្អរត្ ើយ ចោម ិលបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ៃ 
សត្កាក ម ិ មៃិអាច សនាថ ត្ៃថុុំ ត្ដើមផលីបលពឹថថ លព យចរយិធម ៌ សិក្ខុំបចចកាខ យ  នីាយ អាវថថសិាម ិ
ៃឹងលះបង ់ ៃូវសិកាខ  ត្ ើយលថឡបម់ក្ ក្បុងត្ភេត្ថាក្េយវញិ។អេត្ខា លោត្នាះ ឯង ភគវា 
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រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ គត្ តាឝ  កាៃត់្ ើយ អាយសយៃថុំ ៃូវត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃៃធុំ ត្ យ្ ះៃៃធ 
ោហាយុំ លថងន់ដ ត្ៃត្នាថ  កាលនាុំត្ៅ តាវថថសឹត្េវត្ោក្ុំ កាៃត់្េវត្ោក្ត្ យ្ ះតាវថថិងស 
ឥេនពិត្លៃ ត្ដ្ឋយក្មាវ ុំងនៃឫេនិ េត្សសតាឝ  បង្គា ញត្ ើយ បលុដឌមក្កដឹ ៃូវសាឝ ញីមាៃត្ោមលជុះត្ ើយ 
ឯក្ុំ មយួក្ាល ឆិៃបក្ណត នាសៃងគុដឌុំ មាៃលថត្ចៀក្ ៃិងលចមុះ ៃិងក្ៃធុយដ្ឋចត់្ ើយ ៃិសិៃបុំ 
ម្ដលអងគុយត្ ើយ ្មខាណុមថទត្ក្ ត្លើេីបុំផុថនៃដងគថត់្ឈើម្ដលត្ភវើងត្ឆះត្ ើយ ្មត្ក្ខត្ថថ 
ក្បុងម្លសម្ដលត្ភវើងត្ឆះត្ ើយ ឯក្សយឹ ១ អៃថោមត្គគ ក្បុងចត្នាវ ះនៃផវូវ េត្សសសិ លេងប់ង្គា ញត្ ើយ 
អចឆោសតាៃិ ៃូវរយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ ក្កុ្ដបាទៃិ មាៃត្ជើងដូចត្ជើងនៃលោប 
អាគតាៃិ ម្ដលមក្ត្ ើយ ឧបដ្ឋឌ ៃុំ កាៃេី់ជាេីបត្លមើ ត្េវោជសស នៃត្េវោជ សក្កសស 
លពះនាមសក្កៈ តាវថថសឹភវត្ៃ ក្បុងភពត្ យ្ ះតាវថថិងស។ បាោវថបាេសេិសបាទៃិ 
មាៃត្ជើងលបាក្ដត្សយើដូចជា  ត្ជើងនៃលោប រថថវណត តាយ ត្លោះភាវៈ(នៃលសីអបសរទុំងឡាយត្នាះ) 
មាៃត្ជើងពណ៌លក្ ម ក្កុ្ដបាទៃិ ឥថិ ត្ យ្ ះថាក្កុ្ដបាទៃិ ដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) 
េត្សសតាឝ  ច បៃ លុះលេងប់ង្គា ញរចួត្ ើយ អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ ថុំ ។ល។ ក្កុ្ដបាទៃិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
            ៃៃធ មាប លៃៃធ (ថឝុំ រអីបក្) មញ្ដសិ សមាគ ល់ ថុំ (ការណុំ  ៃូវត្ ថុ)ត្នាះ កឹ្ ដូចត្មឋច? (ឥថទ ី
រងី្រសថី) ក្ថមា ៃុ ត្ខា មយួណា ប! អភរូិបថោ ច មាៃរូបសាា ថជាងផង េសសៃីយថោ ច 
មាៃរូបម្ដលបុគគលគបផតី្មើលជាងផង បាសាេិក្ថោ ច មាៃរូបជាេីនាុំមក្ៃូវត្សចក្ឋីលជះថាវ ផង 
សាកិ្យាៃី ជៃបេក្លាណី វា គឺសាកិ្យាៃីត្ យ្ ះជៃបេក្លាណីឬ ឥមាៃិ បញ្ចអចឆោសតាៃិ 
ក្កុ្ដបាទៃិ វាឬក្គឺ៏រយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ៥ ត្ៃះម្ដលមាៃត្ជើងដូចជា ត្ជើងនៃលោប។ 
(ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ) សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ អា  េូលលបាបត់្ ើយ ត្សយរថាបិ 
។ល។ ច ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
            ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ បលុដឌមក្កដី រសីាឝ ញីមាៃត្ោមលជុះត្ ើយ 
ឆិៃបក្ណត នាសៃងគុដ្ឋឌ  មាៃលថត្ចៀក្ ៃិងលចមុះ ៃិងក្ៃធុយដ្ឋចត់្ ើយ សា ត្នាះ ត្សយរថាបិ 
មាៃឧបមយ៉ាងណា;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សាកិ្យាៃី រលីពះនាងសាកិ្យាៃី 
ជៃបេក្លាណី ត្ យ្ ះជៃបេក្លាណី ឯវ ុំ ឯវ ត្ខា មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះឯង;(សា រនីាង) 
ឧបៃិធាយ ត្លបៀបផធឹមត្ ើយ អចឆោសតាៃុំ ចុំត្ោះរយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ បញ្ចៃបុំ ៥ ឥត្មសុំ 
ត្ៃះ សុំខរុំ ៃ ឧត្បថិ អបិ មៃិចូលដល់ៃូវការោបផ់ង ក្លុំ ៃ ឧត្បថិ អបិ 
មៃិចូលដល់ៃូវចុំណិថផង ភាគុំ ៃ ឧត្បថិ អបិ មៃិចូលដល់ៃូវចុំម្ណក្ផង;អេត្ខា 
នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) អចឆោសតាៃិ ររីយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ 
ឥមាៃិ ឯវ ត្ៃះឯង អភរូិបថោៃិ ច ឯវ មាៃរូបសាា ថជាងផង េសសៃីយថោៃិ ច (ឯវ) 



171 

 

មាៃរូបគរួរមលឹត្មើលជាងផង បាសាេិក្ថោៃិ ច (ឯវ) 
មាៃរូបជាេីនាុំមក្ៃូវត្សចក្ឋីលជះថាវ ជាងផង។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) 
ត្ថៃ  ិ ។ល។ក្កុ្ដបាទៃុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ៃៃធ មាប លៃៃធ ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (ថឝុំ រអីយក្) អភរិម 
ចូរត្លថក្អរនលក្ម្លងចុះ អភរិម ចូរត្លថក្អរនលក្ម្លងចុះ;ៃៃធ មាប លៃៃធ អ ុំ រថីថាគថ បាដិភាត្ោ 
ជាអបក្ោ៉បរ់ង ត្ថ របស់អបក្ បដិោភាយ ត្ដើមផបីាៃចុំត្ោះ អចឆោសតាៃុំ 
ៃូវរយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ បញ្ចៃបុំ ៥ ក្កុ្ដបាទៃុំ ម្ដលមាៃត្ជើងដូចត្ជើងនៃលោប។  
                (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ) សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ សត្ច 
។ល។ ចរថុិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សត្ច លបសិៃត្បើ ភគវា 
រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ បាដិភាត្ោ ជាអបក្ោ៉បរ់ង ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ បដិោភាយ ត្ដើមផបីាៃចុំត្ោះ 
អចឆោសតាៃុំ ៃូវលសីអបសរទុំងឡាយ បញ្ចៃបុំ ៥ ក្កុ្ដបាទៃុំ 
ម្ដលមាៃត្ជើងដូចជាត្ជើងនៃលោប;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ អភរិមសិាម ិ
ៃឹងត្លថក្អរនលក្ម្លង ចរថុិុំ ត្ដើមផលីបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ ភគវថិ 
ក្បុងសាសនារបស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ។ អេត្ខា លោត្នាះឯង ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ គត្ តាឝ  
ច្ឆបត់្ ើយ អាយសយៃថុំ ៃូវត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃៃធុំ ត្ យ្ ះៃៃធ អៃថរ តិ្តា បាថត់្ ើយ ថថទ 
ក្បុងត្េវត្ោក្ត្នាះ បាថុរត្ហាសិ បាៃលបាក្ដត្ ើយ ត្ជថវត្ៃ ឯវ ក្បុងវថថត្ជថពៃម្មៃពិថ។ 
                 ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ អត្សាសុុំ ត្ខា បាៃសាឋ បត់្ ើយ អាយសាយ  ។ល។ 
ក្កុ្ដបាទៃុំឥថិ ថាដូត្ចបះ;កិ្រ បាៃឮថា អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ ភាតា 
ជាបាូៃលបុស ភគវត្តា របស់លពះដម៏ាៃលពះភាគ មាថុច្ឆឆ បុត្តាថ  ជាបុលថនៃលពះមាថុច្ឆឆ  
(នៃលពះដម៏ាៃលពះភាគ) ចរថិ លបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ ត្ ថុ ត្លោះត្ ថុ អចឆោៃុំ 
នៃលសីអបសរទុំងឡាយ;កិ្រ បាៃឮថា ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ បាដិភាត្ោ លេងជ់ាអបក្ធានា 
អសស របស់ត្ោក្ បដិោភាយ ត្ដើមផបីាៃចុំត្ោះ អចឆោសតាៃុំ ៃូវរយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ 
បញ្ចៃបុំ ៥ ក្កុ្ដបាទៃុំ មាៃត្ជើងដូចជាត្ជើងនៃលោប។ 
            អេត្ខា លោត្នាះឯង ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ សហាយកា ជាសមាវ ញ់ អាយសយត្តា 
នៃត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃៃធសស ត្ យ្ ះៃៃធ សមុទចរៃថិ ម្ថងត្ៅ ៃៃធុំ ៃូវៃៃធភកិ្ខុ ភថក្វាត្េៃ ច 
ត្ដ្ឋយភថក្វាេផង ឧបក្កថីវាត្េៃ ច ត្ដ្ឋយឧបក្កីថវាេផង ភថត្កា ។ល។ ក្កុ្ដបាទៃុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;កិ្រ បាៃឮថា អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ ភាថត្កា ជាអបក្សីុឈបួល 
ឧបក្កថីត្កា ជាអបក្គឺលពះសាសាឋ ត្ោះត្ ើយ;កិ្រ បាៃឮថា អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  
ត្ យ្ ះៃៃធ ចរថិ លបលពឹថថ លព យចរយិុំ ៃូវលព យចរយិធម ៌ ត្ ថុ ត្លោះត្ ថុ អចឆោសតាៃុំ 
នៃរយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ បញ្ចៃបុំ ៥;កិ្រ បាៃឮថា ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ បាដិត្ភាត្ោ 
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ជាអបក្ធានា អសស របស់ត្ោក្ បដិោភាយ ត្ដើមផបីាៃចុំត្ោះ អចឆោសតាៃុំ 
ៃូវរយនៃលសីអបសរទុំងឡាយ  បញ្ចៃបុំ ៥  ក្កុ្ដបាទៃុំ  ម្ដលមាៃត្ជើងដូចត្ជើងនៃលោប។ អេត្ខា 
លោត្នាះឯង អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ អដឋយិមាត្នា កាលខាយ ស  
 ោយមាត្នា កាលនាុំត្ៅ ជិគុចឆមាត្នា កាលត្ខភើម ភថក្វាត្េៃ ច ត្ដ្ឋយភថក្វាេផង 
ឧបក្កថីក្វាត្េៃ ច ត្ដ្ឋយឧបក្កីថក្វាេផង ភកិ្ខូៃុំ របស់ភកិ្ខុទុំងឡាយ សហាយកាៃុំ ជាសមាវ ញ់  
ឯត្កា ម្ថមយួអងគឯង វូបក្ត្ដ្ឋឌ  ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ អបផមត្តាថ  មៃិលបមាេត្ ើយ អាតាបី 
ជាអបក្ពាយាម ប ថិត្តាថ  មាៃចិថថបញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ កុ្លបុតាថ  
រកុី្លបុលថទុំងឡាយ បពឝជៃថិ បសួ អនាោរយិុំ ក្បុងអនាោរយិវៃិយ័ អោរសាយ  ច្ឆក្ផធះ សមាយ  ឯវ 
ត្ដ្ឋយលបនពម្មៃពិថ យសសតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃណ៍ា សចឆកិ្តាឝ  ត្ធឝើឲរចាស់ត្ ើយ ថុំ (អថទុំ 
ៃូវលបត្យាជៃ)៍ត្នាះ អៃុថថរ ុំ គឺអៃុថថរធម ៌លព យចរយិបរតិ្យាសាៃុំ ជាេីបុំផុថនៃលព យចរយិធម ៌ធត្មយ 
ក្បុងធម ៌  េិត្ដខ វ ម្ដលបុគគលត្ឃើញត្ ើយ អភញិ្ញដ  ត្ដ្ឋយអភញិ្ញដ  សយុំ របស់ខវួៃ ឧបសមផជជ 
ចូលត្ៅដល់លពមត្ ើយ វ ិរថិ គងត់្ៅ អពមញ្ញដ សិ បាៃដឹងចាស់ត្ ើយ ខីណា ។ល។ 
ឥថទតាថ យឥថិ ថាដូត្ចបះ ច បៃ ក្ឯ៏ អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ អញ្ដថត្ោ 
អរ ថុំអត្ហាសិ បាៃជាលពះអរ ៃថ១អងគត្ ើយ ៃចិរសស ឯវ ត្ដ្ឋយកាលមយូិរត្ឡើយ; 
ជាថិ រជីាថិ ខីណា អស់ត្ ើយ;លព យចរយិុំ រលីព យចរយិធម ៌ វុសិថុំ ត្ៅត្ ើយ ក្ថុំ 
(គឺអញ)ត្ធឝើត្ ើយ;ក្រណីយុំ (កិ្ចចុំ រកិី្ចច)ម្ដលគរួត្ធឝើ អបរ ុំ ដនេត្េៀថ ឥថទតាថ យ 
ត្ដើមផខីវួៃក្បុងសាសនាត្ៃះ ៃ (អថទ)ិ មៃិមាៃត្ឡើយ; 
            អេ លោត្នាះ ត្េវតា រតី្េវតា ឯកា ១អងគត្ជថវៃុំ ញុុំងវថថត្ជថពៃ សក្លុំ ទុំងអស់ 
ឱកាត្សតាឝ  ឲរភវសឺាឝ ងត្ ើយ រថថភិាត្គ ក្បុងចុំម្ណក្នៃោលថី ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ សតាទ រ ុំ 
ៃូវលពះសាសាឋ  វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ អាត្ោត្ចសិ លកាបេូលត្ ើយ អាយសាយ  ។ល។ វ ិរថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ ភាតា 
ជាបាូៃលបុស ភគវត្តា របស់លពះមាៃលពះភាគ មាថុចឆបុត្តាថ  ជាបុលថរបស់លពះមាថុច្ឆឆ  
(នៃលពះដម៏ាៃលពះភាគ) សចឆកិ្តាឝ  ត្ធឝើឲរជាក្ច់ាស់ត្ ើយ ត្ចត្តាវមុិថថឹ ៃូវត្ចត្តាវមុិថថិ បញ្ញដ វមុិថថ ឹ
ៃូវបញ្ញដ វមុិថថិ អនាសវ ុំ ម្ដលមៃិមាៃអាសវៈខយា ត្លោះការអស់ត្ៅ អាសវាៃុំ 
ៃូវអាសវៈទុំងឡាយអភញិ្ញដ  ត្ដ្ឋយអភញិ្ញដ  សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង ធត្មយ ក្បុងធម ៌ េិត្ដឌ វ 
ម្ដលបុគគលត្ឃើញត្ ើយម្មៃពិថឧបសមផជជ ចូលត្ៅដល់លពមត្ ើយ វ ិរថិ គងត់្ៅ។  
ញណុំ  រកីារដឹង ៃត្នាធ  ។ល។ វ ិរថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឧេបាេិ បាៃត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ភគវត្តា អបិ 
ត្ខា សូមផដីល់លពះដម៏ាៃលពះភាគ;ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ  សចឆកិ្តាឝ  ត្ធឝើឲរជាក្ច់ាស់ត្ ើយ ត្ចត្តាវមុិថថ ឹ
ៃូវត្ចត្តាវមុិថថិ បញ្ញដ វមុិថថ ឹ ៃូវបញ្ញដ វមុិថថិ អនាសវ ុំ មៃិមាៃអាសវៈ ខយា ត្លោះការអស់ត្ៅ 
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អាសវាៃុំ ៃូវអាសវៈទុំងឡាយ អភញិ្ញដ  ត្ដ្ឋយអភញិ្ញដ  សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង ធត្មយ ក្បុងធម ៌េិត្ដឌ វ 
ម្ដលបុគគលត្ឃើញត្ ើយឧបសមផជជ ចូលដល់លពមត្ ើយ វ ិរថិ គងត់្ៅ។ អបិ ឯ អាយសាយ  
រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ  ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ ត្សា អងគត្នាះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ ភគវៃថុំ 
ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ អចចត្យៃ ត្ដ្ឋយកាលជាេីក្ៃវងត្ៅ រថថយិា នៃោលថី ថសា ត្នាះ វៃធតិាឝ  
ថាឝ យបងគុំត្ ើយ អត្វាច បាៃេូលត្ ើយ ឯថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ៃុះ យុំ ។ល។ បដិសសវា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
               ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ បាដិភាត្ោ លេងអ់បក្ធានា ត្ម 
របស់ខញុ ុំលពះអងគ បដិោភាយ ត្ដើមផកីារបាៃចុំត្ោះ អចឆោសតាៃុំ ៃូវរយនៃលសីអបសរ បញ្ចៃបុំ ៥ 
ក្កុ្ដបាទៃុំ ម្ដលមាៃត្ជើងដូចជាត្ជើងនៃលោប យុំ ត្លោះត្ ថុណា ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ មុញ្ញច ម ិ សូមត្ដ្ឋះ (វចៃុំ ៃូវសមឋ)ី គភវៃថុំ 
ៃឹងលពះដម៏ាៃលពះភាគ បដិសសវា ច្ឆក្ការត្បឋជាញ  ឯថសាយ  ៃុះ។ 
                (សតាទ  រលីពះសាសាឋ )  (អា  លតាស់ត្ ើយ) ត្េវតាបិ ។ល។ បដិសសវា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ៃៃធ មាប លៃៃធ ត្ចត្តា រចិីថថ ត្ថ របស់អបក្ បរចិច រចួផុថត្ ើយ មយា បិ ត្ខា សូមផគឺីថថាគថ 
វេិិត្តា ដឹងចាស់ត្ ើយ ត្ចថត្សា ត្ដ្ឋយចិថថ (នៃថថាគថ) ៃត្នាធ  ។ល។ វ ិរថិឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ត្េវតា អបិ ឯរតី្េវតា អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ឯថុំ ៃុះ ត្ម ដល់ថថាគថ អាយសាយ  
។ល។ វ ិរថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ៃៃធ មាប លៃៃធ ចិថថុំ រចិីថថ ត្ថ របស់អបក្ មុថថុំ រចួផុថត្ ើយ អាសត្វ  ិ
ច្ឆក្អាសវៈទុំងឡាយ អៃុបាទយ ត្លោះអាលស័យ យុំ ឯវ ត្ខា (បដិសសវ ុំ ៃូវការត្បទជាញ )ណា អេ 
នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សត្ៃថ កាលមាៃ) អ ុំ រថីថាគថ មុត្តាថ  រចួផុថត្ ើយ បដិសសវា 
ច្ឆក្ការត្បឋជាញ  ឯថសាយ  ៃុះ; 
            ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ សចឆកិ្តាឝ  ត្ធឝើឲរជាក្ច់ាស់ត្ ើយ ត្ចត្តាវមុិថថឹ ៃូវត្ចត្តាវមុិថថិ បញ្ញដ វមុិថថ ឹ
ៃូវបញ្ញដ វមុិថថិ អនាសវ ុំ មៃិមាៃអាសវៈ ខយា ត្លោះការអស់ត្ៅ អាសវាៃុំ ៃូវអាសវៈទុំងឡាយ 
ធត្មយ ក្បុងធម ៌ េិត្ដឌ វ ម្ដលបុគគលត្ឃើញត្ ើយ អភញិ្ញដ  ត្ដ្ឋយអភញិ្ញដ  សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង 
ឧបសមផជជ ចូលត្ៅដល់លពមត្ ើយ វ ិរថិ គងត់្ៅ; 
              ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ សចឆកិ្តាឝ  
ត្ធឝើឲរជាក្ច់ាស់ត្ ើយ ត្ចត្តាវមុិថថ ឹ ៃូវត្ចត្តាវមុិថថិ បញ្ញដ វមុិថថ ឹ ៃូវបញ្ញដ វមុិថថឹ អនាសវ ុំ មៃិមាៃ
អាសវៈ ខយា ត្លោះការអស់ត្ៅ អាសវាៃុំ ៃូវអាសវៈទុំងឡាយ ធត្មយ ក្បុងធម ៌ េិត្ដឌ វ 
ម្ដលបុគគលត្ឃើញត្ ើយ អភញិ្ញដ  ត្ដ្ឋយអភញិ្ញដ  សយុំ របស់ខវួៃ ឧបសមផជជ 
ចូលត្ៅដល់លពមត្ ើយ វ ិរថិ គងត់្ៅ។ 
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            អេត្ខា លោត្នាះឯង ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ វេិិតាឝ  ដឹងចាស់ត្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋ ី
ឯថុំ ៃុះ ឧត្ៃសិ លេងឧ់ទៃត្ ើយ ឧទៃុំ ៃូវឧទៃវាច្ឆ ឥមុំ ត្ៃះ យសស ។ល។ ត្វធថិឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ត្វោយុំ ក្បុងត្វោ តាយុំ ត្នាះ;កាមបត្ង្គក  រភីក្គឺ់កាម យសស (បុគគលសស គឺបុគគល)ណា 
ថិត្ណាត  ឆវងផុថត្ ើយ;កាមក្ណឋ ត្កា របីនាវ គឺកាម (យសស បុគគលសស គឺបុគគលណា) មេធតិ្តា 
ញុំញីត្ ើយ; (ត្សា បុគគត្ោ របុីគគលត្នាះ) អៃុបផត្តាថ  ដល់ត្ ើយលុំដ្ឋបត់្ ើយ ត្មា ក្ខយុំ 
ៃូវការអស់ត្ៅៃូវត្មា ៈ ៃ ត្វធថិ រម្មងមៃិញបញ័់រ សុខេុត្ក្ខ ក្បុងសុខៃិងេុក្ខ។ 
             អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ 
អាយសយៃថុំ ៃូវត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃៃធុំ ត្ យ្ ះៃៃធ អាវុត្សា ។ល។ ក្េុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ៃៃធ មាប លៃៃធ 
អាវុត្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ បុត្ពឝ ក្បុងកាលដុំបូង ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ វត្េសិ ត្ោល ឧក្កណខិ ត្តា 
អមា ិ ឥថិ ថា(រខីញុ ុំក្រុណា) ជាអបក្ចងសឹ់ក្ត្ ើយដូត្ចបះ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ចិថថុំ រចិីថថ) ត្ថ 
របស់ត្ោក្មាច ស់ ក្េុំ ដូចត្មឋច? (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ៃថទិ ។ល។ អលត្យា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ អាលត្យា រកីារអាល័យ គិ ភិាវាយ 
ត្ដ្ឋយភាវៈនៃលគ សទ ត្ម របស់ខញុ ុំ ៃថទិ មៃិមាៃ។  
                  ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ) ត្នាះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ 
អភូថុំ ។ល។ ក្ត្េថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អាត្ោត្ចសុុំ េូលត្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ឯថុំ ៃុះ ភគវត្តា 
ដល់លពះដម៏ាៃលពះភាគ;អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ ក្ត្េថិ ត្ោល អភូថុំ 
(ៃូវោក្រ)មៃិពិថ ពាក្ត្ោថិ ពាក្រ អញ្ដ ុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ដនេ វតាឝ  ត្លោះត្ោល ឧក្ណឌិ ត្តា 
អមាឥិថិ ថា(រខីញុ ុំក្រុណា) ជាអបក្ចងសឹ់ក្ត្ ើយដូត្ចបះ អថីថេិវត្សសុ 
ក្បុងនេងក្ៃវងត្ៅត្ ើយទុំងឡាយ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ វតាឝ  ត្លោះត្ោល ៃថទិ ត្ម 
គិ ភិាវាយ អាលត្យា ឥថិ ថារកីារអាល័យ ត្ដ្ឋយភាវៈនៃលគ សទ របស់ខញុ ុំ មៃិមាៃដូត្ចបះ។ 
ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ភកិ្ខត្វ ។ល។ បត្តាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ 
បាៃសម្មឋងត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ ឥមា ត្ៃះ យថា ។ល។ សមថិវជិឈថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អថីថេិវត្សសុ ក្បុងនេងក្ៃវងត្ៅត្ ើយទុំងឡាយ អថថភាត្វា 
រអីថថភាព ៃៃធសស របស់ៃៃធ េុចឆៃបត្គ សេិត្សា អត្ហាសិ បាៃជាអវយវៈ លបាក្ដត្សយើដូចជាផធះ 
ម្ដលត្គលបក្ម់ៃិលាត្ ើយ; ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ សុឆៃបត្គ សេិត្សាជាត្តា 
ជាអវយវៈលបាក្ដត្សយើដូចជាផធះម្ដលត្គលបក្ល់ាត្ ើយ;  ិ ម្មៃពិថ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង េិពឝចឆោៃុំ 
េិដឌកាលត្តា អុំពីកាលជាេីត្ឃើញ ៃូវលសីអបសរជាេិពឝទុំងឡាយ អយុំ (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ)ត្ៃះ 
វាយមត្នាថ  កាលពាយាម បថថុ ុំ ត្ដើមផដីល់ មថទក្ុំ ៃូវេីបុំផុថ បពឝជិថកិ្ចចសស នៃបពឝជិថកិ្ចច បត្តាថ  
ដល់ត្ ើយ កិ្ចចុំ ៃូវកិ្ចច ថុំ ត្នាះ; អោរ ុំ រផីធះ េុចឆៃបុំ ម្ដលជៃលបក្ម់ៃិលាត្ ើយ វុដឌិ រលីោបន់ៃត្ភវៀង 
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សមថិវជិឈថិ ម្ថងលិចត្លសាច យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;ចិថថុំ រចិីថថ អភាវថិុំ 
ម្ដលជៃមៃិសលងួមត្ ើយ ោត្ោ រោីគៈ សមថិវជិឈថិ ម្ថងលគបសងកថ ់ (ៃូវជៃត្នាះ) ឯវ ុំ 
មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះ;អោរ ុំ រផីធះ សុឆៃបុំ ម្ដលជៃលបក្ល់ាត្ ើយ វុដឌិ រលីោបន់ៃត្ភវៀង ៃ 
សមថិវជិឈថិ មៃិលិចត្លសាច យថា មាៃឧបមាយ៉ាងណា;ចិថថុំ រចិីថថ សុភាវថិុំ ម្ដលជៃអបរ់ ុំត្ ើយ 
ោត្ោ រោីគៈ ៃ សមថិវជិឈថិ មៃិលគបសងកថ ់(ៃូវជៃត្នាះ) ឯវ ុំ មាៃឧបមាយ៉ាងត្នាះ។ 
          ត្គ ុំ រផីធះ យុំកិ្ញ្ច ិ ណាមយួ អោរ ុំ ឥថិ ត្ យ្ ះថាអោរៈ ថថទ ក្បុងោថាត្នាះ។ វរិលចឆៃបុំ 
ម្ដលជៃលបក្រ់ត្ងឝើលៗត្ ើយ ឆិទធ វចឆិេធុំ មាៃលបត្ហាងថូចៃិងធុំ េុចឆៃបុំ ឥថិ ត្ យ្ ះថាេុចឆៃបុំ។ 
(អត្តាទ  រអីថទ) វសសវុដឌ ិ វៃិិវជិឈថិ (ឥថិ) ថារលីោបន់ៃត្ភវៀង ម្ថងលិចត្លសាចបាៃ (បេសស នៃបេ) 
សមថិវជិឈថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ថុំ ។ល។ អថិវជិឈៃថិត្យវ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស 
នៃបេ) អភាវថិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ោត្ោ រោីគៈ សមថិវជិឈថិ ម្ថងលគបសងកថចិ់ថថុំ អបិ សូមផៃូីវចិថថ ថុំ 
ត្នាះអភាវថិុំ ម្ដលបុគគលមៃិអបរ់ ុំត្ ើយ ភាវនារ ថិតាថ  ត្លោះភាវៈនៃបុគគលត្នាះ 
ជាអបក្លះបងត់្ ើយ ៃូវភាវនា  វុដឌ ិ វយិ ដូចជារលីោបន់ៃត្ភវៀង (សមថិវជិឈត្នាថ  កាលលិចត្លសាច) 
អោរ ុំ ៃូវផធះ (ម្ដលត្គលបក្ម់ៃិលាត្ ើយ);ៃ ត្ក្វលុំ ោត្ោ វ 
រមីៃិម្មៃម្ថោគៈម្ថប៉ុត្ណាត ះត្េ;សពឝកិ្ត្លសា រកិី្ត្លសទុំងពងួទុំងឡាយ 
ត្ទសត្មា មានាេត្យា មាៃត្ទសៈ ៃិងត្មា ៈ ៃិងមាៃះជាត្ដើម អថិវជិឈៃថិ ឯវ 
ម្ថងលគបសងកថម់្មៃពិថ ចិថថុំ ៃូវចិថថ ថថារបូុំ មាៃសភាពដូត្ច្ឆប ះឯង។ 
                  (អត្តាទ  រអីថទ) សមេវបិសសនាភាវនា  ិ ។ល។ សត្កាក ៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (បេសស 
នៃបេ) សុភាវថិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;កិ្ត្លសា រកិី្ត្លសទុំងឡាយ ោោេត្យា មាៃោគៈជាត្ដើម ៃ 
សត្កាក ៃថិ មៃិអាច អថិវជិឈថុិុំ ត្ដើមផលីគបសងកថ ់ ចិថថុំ ៃូវចិថថ ឯវរូបុំ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ សុភាវថិុំ 
ម្ដលបុគគលអបរ់ ុំលាត្ ើយ សមេវបិសសនាភាវនា  ិ ត្ដ្ឋយសមេវបិសសនាភាវនាទុំងឡាយ 
វុដឌុំវយិ ដូចជារលីោបន់ៃត្ភវៀង (អសត្កាក ៃថុំ កាលមៃិអាច អថិវជិឈថុិុំ ត្ដើមផលិីចត្លសាច) ត្គ ុំ ៃូវផធះ 
សុឆៃបុំ ម្ដលត្គលបក្ល់ាត្ ើយ។ 
                 ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើៃ 
បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ ត្សាតាបថថផិោេីៃិ (ៃូវគុណជាថទុំងឡាយ) 
មាៃត្សាតាបថថិផលជាត្ដើម។ ត្េសនា រតី្េសនា ត្សាថទកិា ម្ដលលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើ 
ត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ មហាជៃសស ដល់មហាជៃ។  
                  អេ លោត្នាះ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ក្េុំ ញុុំងសមឋ ីសមុដ្ឋឌ ត្បសុុំ ឲរតាុំងត្ឡើងត្ ើយ 
ធមយសភាយុំ ក្បុងសាោធមយសភា អាវុត្សា ។ល។វៃីិត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា 
មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុទុំងឡាយ ពុទន  នាម ធមយតារលីពះពុេនទុំងឡាយ អចឆរយិា (ត្ហាៃថិ) 
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ជាបុគគលអសាច រ; អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ៃត្នាធ  ត្ យ្ ះៃៃធ ជៃបេក្លាណឹ 
ៃិសាយឧក្កណឌិ ត្តា នាម ត្ យ្ ះថាចងសឹ់ក្ត្ ើយ ត្លោះអាលស័យៃូវនាងក្លាណី សតាទ ោ 
គឺលពះសាសាឋ  ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ អាមសិុំ ៃូវអាមសិៈ ត្េវចឆោ  ិ ត្ដ្ឋយត្េវអបសរទុំងឡាយ វៃីិត្តា 
នាុំត្ៅត្ ើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អាគនាថឝ  យាងមក្ត្ ើយ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ កាយ ៃុថទ ភកិ្ខត្វ 
ឯថរ  ិ ក្ថាយ សៃបសិិនាប  ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ក្បុងកាលអមាញ់មញិត្ៃះ 
(រអីបក្ទុំងឡាយ) ជាអបក្លបជុុំោប ត្ ើយត្ដ្ឋយសមឋដូីចត្មឋច ប!ដូត្ចបះ? (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) 
ឥមាយ នាម ឥថិ ថា(ត្ដ្ឋយសមឋ)ីត្ យ្ ះថាត្ៃះ ដូត្ចបះ វុត្ថថ គឺភកិ្ខុទុំងឡាយេូលត្ ើយ វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ។ល។ វៃីិត្តាត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ត្ថ  ិ (ភកិ្ខូ )ិ យាចិត្តា 
(ភកិ្ខុទុំងឡាយ)អងគត្នាះ េូលសូមត្ ើយ អា រ ិ លេងន់ាុំមក្ត្ ើយ អថីថុំ ៃូវអថីថៃិទៃ អថីត្ថ 
។ល។ អត្ហាសិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); 
                 ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ បុត្ពឝ បិ 
សូមផកី្បុងកាលមុៃ ឯត្សា (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ)អងគៃុះ មយា គឺថថាគថ បត្ោត្ភតាឝ  លួងត្ោមត្ ើយ 
មាថុោត្មៃ ត្ដ្ឋយមាថុលោម វៃីិត្តា ឯវ នាុំត្ៅត្ ើយម្ដរ; 
អថីត្ថ ក្បុងកាលក្ៃវងត្ៅត្ ើយ លព យេត្ថថ នាកាលលពះបាេលព យេថថ កាត្រត្ៃថ កាលត្សាយ រជជុំ 
ៃូវោជរសមផថថិ ោោណសិយុំ ក្បុងលកុ្ងោោណសី វាណិត្ជា រោីណិជ ក្បផត្កានាម ត្ យ្ ះក្បផក្ៈ 
ោោណសីវាសី អបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងោោណសីត្ដ្ឋយលបលក្ថីអត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ។ គលេត្ភា 
រោី ឯត្កា មាប ក្ ់ ថសស របស់ោថ ់ វ ថិ ម្ថងនាុំត្ៅ កុ្មមភារ ុំ ៃូវភារៈ១កុ្មមៈគចឆថិ ម្ថងត្ៅ 
ត្យាជនាៃិ អស់ត្យាជៃទ៍ុំងឡាយ សថថ ៧ េិវត្ស េិវត្ស ក្បុងនេងៗ ។ សមត្យ ក្បុងសមយ័ ឯក្សយឹ 
មយួ ត្សា រោីថ ់ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ថក្កសាលុំ កាៃៃ់គរថក្ថសាោ គលេភភារត្ក្  ិ
ត្ដ្ឋយភារៈត្លើខបងនៃោទុំងឡាយ វសិសជជនា រកីារលះបង ់ភណឍ សស ៃូវភណឍ ៈ យាវ ដោបណា 
វសិសត្ជជសិ លះបងត់្ ើយ វចិរថុិុំ ត្ដើមផលីតាចត់្ៅ គលេភុំ ៃូវោ តាវ ដោបត្នាះ។ អេ លោត្នាះ 
គលេត្ភា រោី ត្សា ត្នាះ អសស របស់ោថ ់ចរមាត្នា កាលលតាចត់្ៅ បរខិាបិត្ដឌ ត្លើផវូវត្ភាវ ះ េិសាឝ  
ត្ឃើញត្ ើយ គលេភ ឹ ៃូវោញី ឯក្ុំ មយួក្ាល ឧបសងកម ិ ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ។ សា (គលេភ ី
រោីញី)ត្នាះ ក្ត្ោៃថី កាលត្ធឝើ បដិសណាឌ រ ុំ ៃូវបដិសណាឌ រៈ សេនឹ ជាមយួ ត្ថៃ (គលេត្ភៃ 
ៃឹងោត្ យ្ ល)ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ កុ្ត្តា អាគត្តា អសិ ឥថិ ថា(រអីបក្) ជាអបក្មក្ត្ ើយ 
អុំពីេីណាដូត្ចបះ? (គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) ោោណសីត្តាឥថិ 
អុំពីលកុ្ងោោណសី ដូត្ចបះ។ (គលេភ ី រោីញី) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ត្ក្ៃ ក្ត្មយៃ ឥថិ(រអីបក្ 
ជាអបក្មក្ត្ ើយ) ត្ដ្ឋយការង្គរដូចត្មឋចដូត្ចបះ? (គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) 
វាណិជក្ត្មយៃ ឥថិ ថាត្ដ្ឋយការង្គររបស់ោណិជ ដូត្ចបះ។ (គលេភ ី រោីញី) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) 
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កិ្ថថក្ុំ ភារ ុំ វ សិ ឥថិ ថា(រអីបក្) នាុំត្ៅៃូវភារៈប៉ុនាយ ៃដូត្ចបះ? (គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល) កុ្មមភារ ុំ ឥថិ 
ថាៃូវភារៈ១កុ្មមៈដូត្ចបះ។ (គលេភ ី រោីញី) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ឯថថក្ុំ ភារ ុំ វ ត្នាថ  
ក្ថិត្យាជនាៃិគចឆសិ ឥថិ ថា(រអីបក្) កាលនាុំត្ៅៃូវភារៈលបមាណប៉ុត្ណត ះ 
ត្ៅអស់ត្យាជៃប៍៉ុនាយ ៃទុំងឡាយ ដូត្ចបះ? (គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) 
សថថត្យាជនាៃិ ឥថិ ថាអស់ត្យាជៃ៧៍ទុំងឡាយ ដូត្ចបះ។ (គលេភ ី រោីញី) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) 
គថដ្ឋឌ ត្ៃ ។ល។ អថទឥិថិ ថាដូត្ចបះ;កាចិ (គលេភ ីរោីញី)ណាមយួ ក្ត្ោៃថី កាលត្ធឝើ បាេបរកិ្មយុំ វា 
ៃូវបាេបរកិ្មយក្ឋី បិដឌបិរកិ្មយុំ វា ៃូវបិដឌិបរកិ្មយក្ឋី ត្ថ ដល់អបក្ គថដ្ឋឌ ត្ៃ ក្បុងេីម្ដលអបក្ត្ៅត្ ើយ អថទ ិ
មាៃ(ឬ)? (គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល) (អា  ត្ឆវើយត្ ើយ) ៃថទិ ភត្េធ ឥថិ ថាមាប លនាងដច៏ត្លមើៃ 
មៃិមាៃដូត្ចបះ។ (គលេភ ីរោីញី) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ឯវ ុំ សត្ៃថ មហាេុក្ខុំ នាម អៃុត្ភាសិ ឥថិ 
(នាកាលត្ ថុ)យ៉ាងត្ៃះ កាលមាៃ (រអីបក្) ម្ថងរង ត្ យ្ ះថាៃូវត្សចក្ឋីេុក្ខត្លចើៃដូត្ចបះ។  
            ិ ម្មៃពិថ ថិរច្ឆឆ ៃគតាៃុំបាេបរកិ្មាយ េិការត្កា នាម ធមយតារសីថឝអបក្ត្ធឝើ(ៃូវក្មយ) 
មាៃបាេបរកិ្មយជាត្ដើម ដល់សថឝថិរច្ឆឆ ៃទុំងឡាយ ៃថទិ មៃិមាៃ កិ្ញ្ញច បិ ក្ពិ៏ថម្មៃ បៃ 
ត្បើេុក្ជាដូត្ច្ឆប ះ (គលេភ ី រោីញី) ក្ត្េសិ ត្ោលត្ ើយ ឯវរបូុំ (វចៃុំ 
ៃូវោក្រ)មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ កាមសត្ញ្ញដ ជៃឃដឋៃថទុំ ត្ដើមផកីារថៃូវកាមសត្ញ្ញដ ជៃៈ។ ត្សា 
(គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល)ត្នាះ ឧក្កណឌិ ត្តា អផសុក្ត្ ើយ ក្ថាយ ត្លោះសមឋ ី ថសា (គលេភយិា 
របស់ោញី)ត្នាះ។ ក្បផត្កា អបិ ឯរោីណិជត្ យ្ ះក្បផក្ៈ វសិសត្ជជតាឝ  លះបងត់្ ើយ ភណឍុំ  
ៃូវភណឍ ៈ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថិក្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ថសស (គលេភសស នៃោត្ យ្ ល)ត្នាះ អា  
ត្ោលត្ ើយ ឯ  ិ តាថ គមសិាម ឥថិ ថាមាប លបា (រអីបក្)ចូរមក្ (រតី្យើងទុំងឡាយ) 
ៃឹងត្ៅដូត្ចបះ។  
                 (គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល) (អា  ត្ោលត្ ើយ) គចឆេ ថុត្មា ៃ អ ុំ គមសិាម ិ ឥថិ 
ថារតី្ោក្មាច ស់ សូមត្ៅចុះ រខីញុ ុំៃឹងមៃិត្ៅត្េដូត្ចបះ។ អេ លោត្នាះ (ក្បផត្កា 
រោីណិជត្ យ្ ះក្បផក្ៈ) យាចិតាឝ  ៃិយាយអងឝរត្ ើយ ៃុំ (គលេភុំ ៃូវោត្ យ្ ល)ត្នាះ បុៃបផុៃុំ 
ត្រឿយៗ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ អៃិចឆៃថុំ ៃុំ ភាត្យតាឝ  ត្ៃសាម ិឥថិ (រអីញ) ៃឹងញុុំងវា កាលមៃិលបាថាប  
(ត្ដើមផតី្ៅ) ឲរភយ័ ត្ ើយនាុំត្ៅដូត្ចបះអា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ បត្តាេត្ៃថ 
។ល។ គលេភ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
             (អ ុំ រអីញ) ក្រសិាម ិ ៃឹងត្ធឝើ ត្សាឡសងគុលិក្ណឋ ក្ុំ ៃូវបនាវ មាៃ១៦ជាលបមាណ 
បត្តាេត្ៃថ លថងេី់បុំផុថនៃជៃវូញ; (អ ុំ រអីញ) សញ្ឆ ិៃធសិាម ិ ៃឹងច្ឆក្ ់ កាយុំ ៃូវកាយ ត្ថ 
របស់ឯង;គលេភ មាប លោ (ថឝុំ រឯីង) ជានា  ិ ចូរដឹង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ គលេត្ភា រោី សុតាឝ  
សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ឯវ ុំ សត្ៃថ អ ុំបិ ត្ថ ក្ថថពឝុំ ជាៃិសាម ិឥថិ 
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ថា(នាកាលត្ ថុ)យ៉ាងត្ៃះ កាលមាៃ ឯរខីញុ ុំ ៃឹងដឹង (ៃូវក្មយ) គឺត្ោក្គបផតី្ធឝើដូត្ចបះ អា  
ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ បត្តាេត្មយ ។ល។ ក្បផក្ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ថឝុំ រតី្ោក្) 
ក្រសិសសិ ៃឹងត្ធឝើ បត្តាេុំ ៃូវជៃវូញ ត្សាឡសងគុលិក្ណឋុំ  គឺបនាវ មាៃ១៦ជាលបមាណ ត្ម ដល់ខញុ ុំ; 
(អ ុំ រខីញុ ុំ) ភណឍុំ  ញុុំងភណឍ ៈ ត្ថ របស់ត្ោក្ បាយសិាម ិៃឹងឲរធាវ ក្ ់បថិដឌ តិាឝ ៃ ត្លោះដ្ឋក្ចុ់ះ 
បុរត្តា ខាងមុខ ឧេនរតិាឝ ៃត្លោះត្លើក្ត្ឡើង បចឆត្តា ខាងត្លកាយ;ក្បផក្ មាប លត្ោក្ក្បផក្ៈ (ថឝុំ 
រតី្ោក្) ជានា  ិចូរដឹង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ 
                  វាណិត្ជា រោីណិជ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ 
ត្ក្ៃ ៃុ ការត្ណៃឯត្សា (គលេត្ភា) មុំ ឯវ ុំ វេថិ ឥថិ ថា(រោី)ត្ៃះ ត្ោល(ៃូវោក្រ) យ៉ាងត្ៃះ 
ៃឹងអញ ត្លោះត្ ថុអឝី ប!ដូត្ចបះ ឱត្ោត្ក្ត្នាថ  កាលរមលឹត្មើល ឥត្តា ច ក្បុងេីត្ៃះផង ឥត្តា ច 
ក្បុងេីត្ៃះផង េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ គលេភ ឹៃូវោញី ថុំ ត្នាះ ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ ឥមាត្យស ។ល។
ត្ៃសាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ចថុបផេឹ ។ល។ គលេភ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
            ឯត្សា (គលេត្ភា រោី)ត្ៃះ ឥមាយ (គលេភយិា) សិកាខ បិត្តា ភវសិសថិ ៃឹងជាសថឝ 
(គឺោញី)ត្ៃះ ឲរត្រៀៃត្ ើយ; (អ ុំ រអីញ)ឯវរូបឹ នាម ត្ថ គលេភ ឹអាត្ៃសាម ិឥថិ មាថុោត្មៃ ថុំ 
បត្ោត្ភតាឝ  ត្ៃសាម ិ ៃឹងត្ោងលួង ៃូវវាត្ដ្ឋយមាថុលោម ថា(រអីញ) ៃឹងនាុំមក្ ៃូវោញី 
ត្ យ្ ះថាមាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ដល់ឯងដូត្ចបះ ត្ ើយនាុំត្ៅ; 
                  (អ ុំ រអីញ) អាត្ៃសាម ិ ៃឹងនាុំមក្ នារ ឹ ៃូវនារ ី ចថុបផេឹ មាៃត្ជើងបៃួ សងខមុខុំ 
មាៃមុខដូចសងខ សពឝងគត្សាភណឹិ មាៃកាយទុំងអស់លសស់សាា ថភរយិុំ ឲរជាលបពៃន ត្ថ 
របស់ឯង;គលេភ មាប លោ (ថឝុំ រឯីង) ជានា  ិចូរដឹង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ 
                 គលេត្ភា រោី ថុដឌចិត្តាថ  មាៃចិថថរកី្ោយត្ ើយ សុតាឝ  ត្លោះសាឋ ប ់ ថុំ (វចៃុំ 
ៃូវោក្រ)ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ចថុបផេឹ ។ល។ ក្បផក្ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
(ថឝុំ រអីបក្) អាៃយសិសសិ ៃឹងនាុំមក្ នារ ឹ ៃូវនារ ីចថុបផេឹ មាៃត្ជើងបៃួ សងខមុខុំ មាៃមុខដូចសងខ 
សពឝងគត្សាភណឹិ មាៃកាយទុំងអស់លសស់សាា ថ ភរយិុំ ឲរជាលបពៃន ត្ម របស់ខញុ ុំ;ក្បផក្ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ក្បផក្ៈ (ថឝុំ រអីបក្) ជានា  ិ ចូរដឹង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ;ក្បផក្ 
បពិលថត្ោក្មាច ស់ក្បផក្ៈ (អ ុំ រខីញុ ុំ) គមសិាម ិ ៃឹងត្ៅ ភតិ្យា ឲរនលក្ម្លងជាង ត្យាជនាៃិ 
អស់ត្យាជៃទ៍ុំងឡាយ ចថុេធស ១៤។ 
            អេ លោត្នាះ ក្បផត្កា រោីណិជត្ យ្ ះក្បផក្ៈ គត្ តាឝ  នាុំត្ៅត្ ើយ ៃុំ (គលេភុំ
ៃូវោ)ត្នាះ ត្ថៃ  ិ ឯ  ិ ឥថិ ថាត្បើដូត្ច្ឆប ះ (រអីបក្)ចូរមក្ដូត្ចបះ អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ 
សក្ដ្ឋឌ ៃុំ កាៃេី់របស់ខវួៃ។ ត្សា (គលេត្ភា រោី)ត្នាះ អា  ត្ោលត្ ើយ ថុំ (ក្បផក្ុំ 
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ៃូវោណិជត្ យ្ ះក្បផក្ៈ)ត្នាះ ៃៃុ ។ល។ អត្វាចុថទ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ថិបា ចចត្យៃ 
កាលជាេីក្ៃវងត្ៅពីរបីនេង;ៃៃុ ចុះ ថុត្មា រតី្ោក្មាច ស់ អត្វាចុថទ បាៃត្ោលត្ ើយ (ឥមុំ វចៃុំ 
ៃូវោក្រត្ៃះ) មុំ ៃឹងខញុ ុំ ភរយិុំ ត្ថ អាត្ៃសាមឥិថិ ថា(រអីញ)ៃឹងមក្ៃូវលបពៃន ត្ដើមផខីញុ ុំដូត្ចបះ។ 
(ក្បផត្កា រោីណិជ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អាម ។ល។ ជាត្ៃយាសិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
                    អាម ពិថម្មៃ (វចៃុំ រោីក្រ) វុថថុំ (គឺអញ)ត្ោលត្ ើយ;អ ុំ រអីញ ៃ ភៃិធសិាម ិ
ៃឹងបុំត្ភវច ក្េុំ ៃូវសមឋ ី អថថត្នា របស់ខវួៃត្ឡើយ; (អ ុំ រអីញ) អាត្ៃសាម ិ ៃឹងនាុំមក្ ភរយិុំ 
ៃូវលបពៃន ត្ថ ត្ដើមផដីល់អបក្;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃឋ (អ ុំ រអីញ) េសាម ិៃឹងឲរ វដឋុំ ៃូវចុំណី ថុយាុំ ដល់អបក្ 
ឯក្ក្សស ឯវ ម្ថមាប ក្ប់៉ុត្ណាត ះ;ថុំ (វដឋុំ រចីុំណី)ត្នាះ បត្ហាថុ វា លគបល់ោៃក់្ឋី មា (បត្ហាថុ) វា 
មៃិលគបល់ោៃក់្ឋី ថុយាុំ ដល់អបក្ អថថេុថិយសស មាៃខវួៃ២;ថឝុំ ឯវ រអីបក្ឯង ជាត្ៃយាសិ 
គបផដឹីង;បុតាថ  អបិ ឯរកូី្ៃទុំងឡាយ ជាយសិសៃថ ិ ៃឹងត្ក្ើថ អនាឝ យ ត្លោះអាលស័យ សុំវាសុំ 
ៃូវការត្ៅរមួ ត្វា របស់អបក្ទុំងឡាយ ឧភៃិបុំ ទុំងពីរ;ថុំ (វដឋុំ រចីុំណី)ត្នាះ បត្ហាថុ វា លគបល់ោៃក់្ឋ ី
មា (បត្ហាថុ) វា មៃិលគបល់ោៃក់្ឋី ថុយាុំ ដល់អបក្ សេនឹ មយួអត្ៃវើ ត្ថ  ិ (បុត្ថថ  ិ
ត្ដ្ឋយកូ្ៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ព ូ បិិ សូមផតី្លចើៃោប ;ថឝុំ ឯវ រអីបក្ឯង ជាត្ៃយាសិ គបផដឹីង។ 
គលេត្ភា រោី ថសយឹ (ក្បផត្ក្ នាកាលោណិជ)ត្នាះ ក្ត្េត្ៃថ ឯវ កាលត្ោលម្មៃពិថ អៃត្បត្កាខ  
អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មៃិចងប់ាៃ (ៃូវលបពៃន)ត្ ើយ។ 
            សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អា រតិាឝ  នាុំមក្ត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ (វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ) ថទ ។ល។ វៃីិត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ជាថក្ុំ ញុុំងជាថក្ ៃិដ្ឋឌ ត្បសិ 
ឲរចបត់្ ើយ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ គលេភ ី រោីញី ថទ ក្បុងលោត្នាះ 
ជៃបេក្លាណីអត្ហាសិ បាៃជានាងជៃបេក្លាណីត្ ើយ;គលេត្ភា រោីត្ យ្ ល (ថទ 
ក្បុងកាលត្នាះ) ៃត្នាធ  (អត្ហាសិ) បាៃជាៃៃធភកិ្ខុត្ ើយ;វាណិត្ជា រោីណិជ (ថទ ក្បុងកាលត្នាះ) 
អ ុំ ឯវ(អត្ហាសិ) បាៃជាថថាគថ បឹងត្ ើយ;បុត្ពឝ បិ សូមផកីាលមុៃ ឯត្សា (ៃត្នាធ  រៃីៃធភកិ្ខុ)ៃុះ 
មយា គឺថថាគថ បត្ោត្ភតាឝ  លួងត្ោមត្ ើយ មាថុោត្មៃ ត្ដ្ឋយមាថុលោម វៃីិត្តា 
នាុំត្ៅត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ ៃៃធត្ថទរវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃលពះៃៃធត្ថទរ ៃវមុំ ជាត្រឿងេី៩ 
(ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
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១០.ររឿងអ្នក្ស្ម្លមប់ព្រកូ្រ ្មះចុនទស្កូ្រិក្ៈ 

 
        ចុៃធសូក្រកិ្វថទុ រនីៃត្រឿងោ៉វនៃបុរសត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈ (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ 
ៃឹងត្ោល)ដូចថត្ៅ៖ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្វឡុវត្ៃ ក្បុងវថថត្វឡុវៃ័ ក្ត្េសិ 
លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ត្សាចថិ ត្បចច ត្សាចថិ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម ត្លោះលបារពន បុរសិុំ ៃូវបុរស ចុៃធសូក្រកិ្ុំ នាម 
ត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈ។ 
             កិ្រ បាៃឭថា ត្សា (ចុៃធសូក្រតិ្កា របុីរសត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈ)ត្នាះ សូក្ត្រ វធិតាឝ  ខាេត្នាថ  
ច វកិ្កណីត្នាថ  ច កាលសមាវ បៃូ់វលជូក្ទុំងឡាយ ត្ ើយ ូបផង លក្ផ់ង ក្ត្បផសិ ចិញ្ច ឹមត្ ើយ 
ជីវថិុំ ៃូវជីវថិ បញ្ចបណាត សវសាៃិ អស់ឆ្ប ុំ៥៥ទុំងឡាយ។ ឆ្ថក្កាត្ល ក្បុងកាលនៃឆ្ថក្ភយ័ 
(ត្សា រោីថ)់ អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ វ ី ីៃូវលសូវទុំងឡាយ សក្ត្ដៃ ត្ដ្ឋយរត្េះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
ជៃបេុំ កាៃជ់ៃបេ កី្ណិតាឝ  េិញត្ ើយ ោមសូក្រត្បាថត្ក្ ៃូវកូ្ៃលជូក្ក្បុងលសុក្ទុំងឡាយ 
ឯក្នាឡេិឝនិាឡមិត្ថថៃ ត្ដ្ឋយក្ហាបណៈ១ផង ២ផងជាលបមាណ បូត្រតាឝ  ញុុំងឲរត្ពញត្ ើយ 
សក្ដុំ ៃូវរត្េះ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ បរកិ្ខបិិតាឝ  ពេ័នត្ ើយ ឋាៃុំ ៃូវេីក្ម្ៃវង ឯក្ុំ ១ បច្ឆឆ ៃិត្វសត្ៃ វជុំ 
វយិ ត្លបៀបដូចជា របងក្បុងផធះខាងត្លកាយ ត្ោត្បតាឝ ដ្ឋុំត្ ើយ ៃិវាបុំ ៃូវបម្ៃវ ត្ថសុំ (សូក្រត្បាថកាៃុំ 
ត្ដើមផកូី្ៃលជូក្ទុំងឡាយ)ត្នាះ ថថទ ឯង ក្បុងេីត្នាះឯង ត្ថសុ (សូក្រត្បាថត្ក្សុ 
នាកាលកូ្ៃលជូក្ទុំងឡាយ)ត្នាះ នានាគត្ចឆ ច សររីវលញ្ជ ុំ ច ខាេិតាឝ  វឌណតិ្ថសុ 
េុំោសីុៃូវបម្ៃវត្ផសងៗទុំងឡាយផង ៃូវសររីវលញ្ជ ៈផង ត្ ើយធុំធាថត់្ ើយ យុំ យុំ មាត្រថុកាត្មា 
ត្ហាថិ ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផសីមាវ ប ់(ៃូវលជូក្)ណាៗ ពៃនតិាឝ  ចងត្ ើយ ថុំ ថុំ (សូក្រ ុំ ៃូវលជូក្)ត្នាះៗ 
ៃិចចលុំ មៃិឲរក្ត្លមើក្ អាឡា ត្ៃ ក្បុងេីសមាវ ប ់ ត្បាត្េតាឝ  វាយត្ ើយ សររី ុំ ៃូវសររីៈ អសស 
(សូក្រសស នៃលជូក្)ត្នាះចថុរសសមុគគត្រៃ ត្ដ្ឋយដុំបងមាៃលជុង៤ឧេនុមាយតិាឝ  ព លភាវថទុំ 
ត្ដើមផភីាវៈ(នៃលជូក្ត្នាះ) ត្ប៉ាងត្ ើយ ត្ ើមញតាឝ  ដឹងត្ ើយ ព លមុំត្សា ជាត្តា ឥថិ ថា(រលីជូក្) 
ជាសថឝមាៃសាចត់្ ើមត្ ើយដូត្ចបះ វវិរតិាឝ  ត្បើក្ត្ ើយ មុខុំ ៃូវមាថ ់ េតាឝ  ដ្ឋក្ត់្ ើយ េណឍ ក្ុំ 
ៃូវក្ុំណាថត់្ឈើ េៃថៃថត្រ លថងច់ត្នាវ ះនៃត្ធយញ អាសញ្ច ថិ ត្លសាច ឧត្ណាា េក្ុំ ៃូវេឹក្ត្ដឋ  បក្កុដឌថិុំ 
ម្ដលក្ុំពុងពុះមុត្ខ ក្បុងមាថ ់ត្ោ នាឡយិា ត្ដ្ឋយនាឡិជាវកិារៈនៃត្ោ ៈ។ 
            ឧណាុំ  រេឹីក្ត្ដឋ  បក្កុដឌថិុំ ម្ដលក្ុំពុងពុះ ថុំ ត្នាះ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ កុ្ចឆយិុំ ក្បុងត្ោះ 
អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ ក្រសីុំ ៃូវោមក្ ៃិក្ខមថិ ត្ចញត្ៅ អត្ធាភាត្គៃ តាមចុំម្ណក្ខាងត្លកាម 
ក្រសីុំ រោីមក្ ត្ថាក្ុំ ថិចថចួ អថទិ មាៃ យាវ ដោបណា អាវលិុំ  ុតាឝ  ជាេឹក្លាក្ ់ ៃិក្ខមថិ 
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ត្ចញមក្ តាវ ដោបត្នាះ ឧេត្រ នាកាលត្ោះ សុត្េន លជះសាា ថ (សត្ៃថ កាលមាៃ) អចឆុំ អនាវលិុំ 
( ុតាឝ ) ជាេឹក្មៃិលាក្ ់គឺថាវ ៃិក្ខមថិ ត្ចញមក្។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ (ត្សា រោីថ)់ អាសិញ្ច ថិ ត្លសាច 
ឧេក្ុំ ៃូវេឹក្ អវត្សសុំ ម្ដលត្សសសល់ បិដឌយិុំ ត្លើខបង អសស (សូក្រសស របស់លជូក្)ត្នាះ។ 
កាឡចមយុំ រមី្សផក្ពណ៌ត្មយ  ថុំ ត្នាះ ឧបាត្ថតាឝ  រត្បើក្ត្ ើយ គចឆថិ ត្ៅ។ ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ 
(ត្សា រោីថ)់ ្ត្បតាឝ  ដុថត្ ើយ ត្ោមាៃិ ៃូវត្ោមទុំងឡាយ ថិណុកាក យ 
ត្ដ្ឋយគបត់្ភវើងម្ដលត្ធឝើអុំពីត្ៅយ  ឆិៃធថិ កាថ ់សីសុំ ៃូវក្ាល អសិនា ត្ដ្ឋយដ្ឋវ ថិត្ណា ៃ ដមុ៏ថ។ 
(ត្សា រោីថ)់ បដិគគត្ តាឝ  លថងត្ ើយ ត្ោ ថិុំ ៃូវ្ម បគឈរៃថុំ ម្ដលក្ុំពុងលសក្ចុ់ះ ភាជត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយភាជៃ ៍វត្ដឋតាឝ  លចបល់ត្ ើយ មុំសុំ ៃូវសាច ់ត្ោ តិ្ថៃ ត្ដ្ឋយ្ម បចិតាឝ  ចមាៃិត្ ើយ 
ៃិសិត្នាប  អងគុយត្ ើយ បុថថទរមត្ជឈ លថងក់្ណាឋ លនៃកូ្ៃ ៃិងលបពៃន ខាេិតាឝ   ូបត្ ើយ វកិ្កណីាថិ 
ម្ថងលក្ ់ ត្សសុំ (មុំសុំ ៃូវសាច)់ដត៏្សស។ ថសស កាលម្ដលោថ ់ក្ត្បផៃថសស កាលចិញ្ច ឹម ជីវថិុំ 
ៃូវជីវថិ ឥមនិា ៃិយាត្មៃ ឯវ តាមៃិយាមត្ៃះឯង បញ្ចបណាត សវសាៃិ រឆី្ប ុំ៥៥ទុំងឡាយ 
អថិក្កនាថ ៃិ ក្ៃវងត្ៅត្ ើយ។ ថថាគត្ថ នាកាលលពះថថាគថ វសត្ៃថ កាលគងត់្ៅ ធុរវហិាត្រ 
ក្បុងធុរវហិារ កិ្ញ្ច ិ បុញ្ដ ុំ នាម ត្ យ្ ះថារបុីណរណាមយួ បុបពមុដឌមិត្ថថៃ បូជា វា គឺការបូជា 
ត្ដ្ឋយលថឹមម្ថបាចន់ៃផ្កក ក្ឋី ក្ដចឆុមថថុំភកិ្ខទៃុំ វាគឺការឲរៃូវភកិាខ  លថឹមម្ថមយួម្វក្ក្ឋី អញ្ដ ុំ 
(បុញ្ដ កិ្រយិាវថទុ) វា គឺបុញ្ដ កិ្រយិាវថទុដនេក្ឋី ៃ អត្ហាសិ មៃិបាៃមាៃត្ ើយ (អសស ដល់ោថ)់ 
ឯក្េិវសុំ អបិ សូមផអីស់នេងមយួ។ 
             អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ត្ោត្ោ រតី្ោគ ឧបផជជ ិ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ សរតី្រ ក្បុងសររីៈ អសស 
របស់ោថ។់ អវចិីមហាៃិរយសនាថ ត្បា រអីណាឋ ថត្ភវើងក្បុងមហាៃរក្ត្ យ្ ះអវចីី ឧបដឌ  ិ
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ (អសស ដល់) ជីវៃថសស ឯវ កាលរស់ត្ៅម្មៃពិថ។ អវចិីសនាថ ត្បា នាម 
ធមយតារអីណាឋ ថត្ភវើងក្បុងមហាៃរក្ត្ យ្ ះអវចីី អក្ខៃិី ភៃិធៃសមត្តាទ  បរឡិាត្ហា ត្ហាថិ ជាវថទុត្ដឋ  
មាៃសមថទភាពដល់ការេមាវ យ ៃូវម្ភបក្ទុំងឡាយ (ជៃសស របស់ជៃ) ត្យាជៃសត្ថ 
ឋតាឝ ឱត្ោត្ក្ៃថសស កាលឈរក្បុងេីមាៃ១រយត្យាជៃជ៍ាលបមាណ ត្ ើយលក្ត្ឡក្ត្មើល។ 
                 អបិ ច ក្ឯ៏ ឯថុំ  (វចៃុំ រលីពះថលមាស់)ត្ៃះ សមនាថ  ត្យាជៃសថុំ ផរតិាឝ  ថិដឌថិសពឝទ 
ឥថិ ថា(រអីណាឋ ថត្ភវើងក្បុងអវចីីៃរក្) ផាយត្ៅត្ ើយ អស់១រយត្យាជៃ ៍ ត្ដ្ឋយជុុំវញិ 
តាុំងត្ៅក្បុងកាលទុំងពងួដូត្ចបះ វុថថុំ (គឺលពះសាសាឋ )លេងល់តាស់ត្ ើយ។ បៃ ក្ឧ៏បមា 
រកីារត្លបៀបត្ធៀប អយុំ ត្ៃះ យថា ។ល។ វលីិយៃថ ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ នាគត្សៃត្ថទត្រៃ 
គឺលពះនាគត្សៃត្ថទរ វុតាថ  ត្ោលត្ ើយ អធិមតាថ យ ត្ដ្ឋយលបមាណនលក្ម្លង អសស 
បាក្ថិក្គគសិនាថ បត្តា ក្បុងអណាឋ ថនៃត្ភវើង(នៃអវចីីៃរក្)ត្នាះ តាុំងត្ៅជាលបលក្ថី;មហាោជ 
បពិលថមហាោជ យថា មាៃឧបមាដូចជា បាសាត្ណា អបិ រេីយ កូ្ដ្ឋោរមត្តាថ  
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មាៃេុំ ុំប៉ុៃផធះក្ុំពូល បក្ខិត្តា (គឺត្គ)ត្បាះត្ៅដ្ឋក្ត់្ ើយ ត្ៃរយកិ្គគមា ិ ក្បុងត្ភវើងក្បុងឋាៃៃរក្ 
គចឆថិ ម្ថងដល់ វលីិយុំ ៃូវការរោយ ខត្ណៃ ត្ដ្ឋយមយួរ ុំត្ពច;បៃ ក្ ៏ ៃិពឝថថសត្តាថ  
រសីថឝម្ដលត្ក្ើថត្ ើយទុំងឡាយ ឯថទ ក្បុងេីៃុះ ៃ វលីិយៃថិ មៃិរោយ មាថុកុ្ចឆគិតា វយិ 
ដូចជាត្ៅត្ ើយកាៃន់ផធនៃមាតា ក្មយពត្លៃ ត្លោះក្មាវ ុំងនៃក្មយ។សនាថ ត្ប 
នាកាលអណាឋ ថនៃត្ភវើង ថសយឹ ត្នាះ ឧបដឌិត្ថ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ថសស ដល់ោថ ់អាកាត្ោ រអីាការៈ 
ក្មយបរកិាខ ត្ោ លបាក្ដត្សយើត្ដ្ឋយក្មយ (ម្ដលោថត់្ធឝើត្ ើយ) ឧបផជជិ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ។ (ត្សា រោីថ)់ 
រវតិាឝ  ម្លសក្ត្ ើយ សូក្ររវ ុំ ម្លសក្ដូចលជូក្ ត្គ មត្ជឈ ឯវ លថងក់្ណាឋ លនៃផធះម្មៃពិថ វចិរត្នាថ  
កាលលតាចត់្ៅ ជណតុ ត្ក្  ិ ត្ដ្ឋយជងគងទ់ុំងឡាយ គចឆថិ ត្ៅ បុរថទមិវថទុ ុំ អបិ 
កាៃេិ់សខាងត្ក្ើថផង បចឆមិវថទុ ុំ អបិ កាៃេិ់សខាលិចផង។  
            អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ អសស ត្គ មាៃុសកា រជីៃអបក្ត្ៅក្បុងផធះទុំងឡាយ របស់ោថ ់
គត្ តាឝ  ច្ឆបត់្ ើយ ថុំ ៃូវោថ ់េឡាុំ យ៉ាងមាុំ បិេ ៃថិ បិេ មុខុំ ៃូវមាថ ់(របស់ោថ)់។ ក្មយវបិាត្កា 
នាម ធមយតារផីលនៃក្មយ ត្ក្ៃចិ គឺអបក្ណាមាប ក្ ់ៃ សកាក  មៃិអាច បដិោ ថុិុំ ត្ដើមផហីាមឃ្លថ។់ 
ត្សា រោីថ ់ វរិវត្នាថ កាលម្លសក្ វចិរថិ លតាចត់្ៅឥត្តា ច ក្បុងេីត្ៃះផង ឥត្តាច ក្បុងេីត្ៃះផង។ 
មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ ឃត្រសុ ក្បុងផធះ សថថសុ ៧ សមនាថ  ត្ដ្ឋយជុុំវញិ ៃ លភៃថិ មៃិបាៃ 
ៃិេធុំ ៃូវការត្ដក្លក្។់ បៃ ក្ ៏  ត្គ ជនា រជីៃក្បុងផធះទុំងឡាយ សោឝ  ទុំងអស់ អសត្កាក នាថ  
កាលមៃិអាច ៃិវាត្វថុុំ ត្ដើមផហីាមឃ្លថ ់ៃិក្ខមៃុំ ៃូវការត្ចញត្ៅ ព ិ ខាងត្លដ អសស របស់ោថ ់
មរណភត្យៃ ថជជថិសស គឺមរណភយ័ គលមាមត្ ើយ (ត្សា រោីថ)់ ឋតិ្តា ឈរត្ៅត្ ើយ អត្នាថ  
ខាងក្បុង ៃ សត្កាក ថិ មៃិអាច វចិរថុិុំ ត្ដើមផលីតាចត់្ៅ ព  ិ ខាងត្លដ យថា ត្ដ្ឋយលបការណា 
ត្គ ទឝ ោៃិ េត្ក្តាឝ  ព តិ្គ ុំ បរវិាត្រតាឝ  រក្ខត្នាថ  កាលបិេៃូវទឝ រនៃផធះ ត្ ើយពេ័នៃូវផធះខាងត្លដ 
ត្ ើយរក្ា ថថា ត្ដ្ឋយលបការត្នាះ អចឆថិ ត្ៅ។ ឥថត្ោ (ចុៃធសូក្រតិ្កា 
របុីរសត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈ)ត្នាះ វរិវត្នាថ  កាលម្លសក្ ៃិរយសនាថ ត្បៃ 
ត្លោះអណាឋ ថនៃត្ភវើងក្បុងៃរក្អត្នាថ ត្គត្  ឯវ ក្បុងខាងក្បុងនៃផធះម្មៃពិថវចិរថិ លតាចត់្ៅ ឥត្តា ច 
ក្បុងេីត្ៃះផង ឥត្តា ច ក្បុងេីត្ៃះផង។ (ត្សា រោីថ)់ វចិរតិាឝ  លតាចត់្ៅត្ ើយ េិវសាៃិ 
អស់នេងទុំងឡាយ សថថ ៧ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល ៃិពឝថិថ ត្ក្ើថត្ ើយ 
អវចិីមហាៃិរត្យ ក្បុងអវចីីមហាៃរក្។ អវចិីមហាៃិរត្យា រអីវចីីមហាៃរក្ វត្ណត ថត្ោឝ  
(គឺបណឍិ ថ)គបផពីណ៌នា ត្េវេូថសុថថត្ៃថៃ ត្ដ្ឋយត្េវេូថសូលថ។  
              ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ គចឆនាថ  កាលត្ៅ ឃរទឝ ត្រៃ តាមទឝ រនៃផធះ ថសស របស់ោថ ់សុតាឝ  
សាឋ បត់្ ើយ សេធុំ ៃូវសត្មវង ថុំ ត្នាះ សូក្រសត្ទធ  ឥថិ សញ្ដ ិត្នា  ុតាឝ  ជាអបក្សមាគ លថា 
រសីត្មវងនៃលជូក្ ដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ ៃិសិនាប  គងត់្ ើយ សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់សថទុ 
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របស់លពះសាសាឋ  អា ុំសុ េូលត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ភត្ៃថ ។ល។ េិដឌបុត្ោឝ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សូក្ោៃុំ កាលលជូក្ទុំងឡាយ (ជត្ៃៃ គឺជៃ) បិេ តិាឝ  បិេត្ ើយ 
ត្គ ទឝ រ ុំ ៃូវទឝ រនៃផធះ ចុៃធសូក្រកិ្សស នៃបុរសត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈ មារយិមានាៃុំ កាលសមាវ ប ់
អជជ ក្បុងនេងត្ៃះ េិវត្សា រនីេង សថថត្មា េី៧;មងគលកិ្រយិា រកីារត្ធឝើៃូវមងគល កាចិ ណាមយួ ភវសិសថិ 
មត្ញ្ដ  ៃឹងេុំៃងជាមាៃ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ថសស កាលោថ)់ មាត្រៃថសស កាលសមាវ ប ់
សូក្ត្រ ៃូវលជូក្ទុំងឡាយ ឯថថត្ក្ នាម ត្ យ្ ះថាមាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ ឯក្ុំ បិត្មថថចិថថុំ វា 
រតី្មថថចិថថសូមផមី្ថមយួក្ឋី (ឯក្ុំ បិ) ការុញ្ដ ុំ វា រកីារអាណិថសូមផមី្ថមយួក្ឋី (របស់ោថ)់ ៃថទ ិ
មៃិមាៃត្ឡើយ;ច វថ ក្ ៏ សត្តាថ  រសីថឝ ផរុត្សា មាៃកាច ក្ក្ខត្ឡា អាលក្ក្ ់ ឯវរូត្បា 
មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្នា គឺខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ ៃ េិដឌបុត្ោឝ  មៃិធាវ បត់្ឃើញត្សាះត្ឡើយ។ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ ៃិពឝត្តាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) 
ភត្ៃថ ។ល។ ៃិពឝត្តាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ)េូលត្ ើយ វតាឝ  លេងល់តាស់ត្ ើយ អាម 
។ល។ ត្សាចថិត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ។ល។ 
ក្មយកិ្លិដឌមថថត្នា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
            ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្សា រោីថ ់ ៃ មាត្រថិ មៃិបាៃសមាវ ប ់ សូក្ត្រ 
ៃូវលជូក្ទុំងឡាយ សថថេិវត្សសុ ក្បុងនេង៧ទុំងឡាយ ឥត្មសុ ត្ៃះ;បៃ ក្ ៏ក្មយសរកិ្ខក្ុំ (ក្មយុំ រកី្មយ) 
លបាក្ដត្សយើត្ដ្ឋយក្មយ (ម្ដលោថត់្ធឝើត្ ើយ) ឧេបាេិ បាៃត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ អសស ដល់ោថ;់ថសស 
កាលោថ ់ ជីវៃថសស ឯវ កាលរស់ត្ៅម្មៃពិថ អវចិីមហាៃិរយសនាថ ត្បា រអីណាឋ ថនៃត្ភវើង 
ក្បុងអវចីីមហាៃរក្ ឧបដ្ឋឌ សិ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ (អសស ដល់ោថ)់;ត្សា រោីថ ់ រវត្នាថ  កាលម្លសក្ 
សូក្ររវ ុំ ម្លសក្ដូចលជូក្ េិវសាៃិ អស់នេងទុំងឡាយ សថថ ៧ សនាថ ត្បៃ ត្លោះអណាឋ ថនៃត្ភវើង ត្ថៃ 
ត្នាះ វចិរតិាឝ  លតាចត់្ៅត្ ើយ អត្នាថ ៃិត្វសត្ៃ ក្បុងខាងក្បុងនៃផធះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ 
ៃូវមរណកាល អជជ ក្បុងនេងត្ៃះ ៃិពឝត្តាថ  ត្ក្ើថត្ ើយ អវចិីមា ិក្បុងៃរក្ត្ យ្ ះអវចីី; 
                  ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ត្សា រោីថ)់ ត្សាចិតាឝ  ត្សាយត្សាក្ត្ ើយ ត្ោត្ក្ 
ក្បុងត្ោក្ ឥធ ត្ៃះ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ (ចវតិាឝ  សាវ ប)់ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ៃិពឝត្តាថ  ត្ក្ើថត្ ើយ 
ត្សាចៃដ្ឋឌ ត្ៃ ឯវ ក្បុងេីជាេីត្សាយត្សាក្ម្មៃពិថ បុៃ មឋងត្េៀថ; 
ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អាម ពិថម្មៃ (បុគគត្ោ របុីគគល) បមត្តាថ  នាម ត្ យ្ ះថាលបមាេត្ ើយ 
គ ត្ដ្ឋឌ  ត្ហាថុ វា ជាលគ សទក្ឋី បពឝជិត្តា ត្ហាថុ វា ជាបពឝជិថក្ឋី ឧភយថទត្សាចថិ ឯវ 
រម្មងត្សាយត្សាក្ ក្បុងត្ោក្ទុំងពីរម្មៃពិថ; 
           បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី ត្សាចថិ ម្ថងត្សាយត្សាក្ ឧភយថទ 
ក្បុងត្ោក្ទុំងពីរ ឥធ ត្សាចថិ គឺត្សាយត្សាក្ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ១ ត្បចច ត្សាចថិ 
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គឺត្សាយត្សាក្ក្បុងត្ោក្ខាងមុខ១;ត្សា (បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី)ត្នាះ 
ត្សាចថិ ម្ថងត្សាយត្សាក្ ត្សា (បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី)ត្នាះ វ ញ្ដ ថិ 
ម្ថងត្ដឋ លក្ហាយ េិសាឝ  ត្លោះត្ឃើញ ក្មយកិ្លិដឌុំ ៃូវក្មយត្ៅ យង អថថត្នា របស់ខវួៃ។ 
             បុគគត្ោ របុីគគល ការត្កា អបក្ត្ធឝើ បាបក្មយសស ៃូវបាបក្មយ នាៃបផការសស 
មាៃលបការត្ផសងៗ បាបការ ី ឥថិ ត្ យ្ ះថាបាបការ ី ថថទ ក្បុងោថាត្នាះ;មរណសមត្យ 
ក្បុងកាលជាេីសាវ ប ់(ត្សា បុគគត្ោ របុីគគលត្នាះ) ត្សាចថិ ម្ថងត្សាយត្សាក្ ឥធ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ 
ឯក្ុំត្សៃ ឯវ (ចិៃថត្ៃៃ ត្លោះការគិថ) មាៃចុំម្ណក្ម្ថមាខ ងប៉ុត្ណាត ះ អក្ថុំ ត្ម ក្លាណុំ  ក្ថុំ 
ត្មបាបុំ ឥថិ ថារអីុំត្ពើលា គឺអញមៃិបាៃត្ធឝើត្ ើយ រអីុំត្ពើអាលក្ក្ ់គឺអញត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ;ក្មយត្សាចៃុំ 
រកីារត្សាយត្សាក្ត្លោះក្មយ ឥេុំ ត្ៃះ អសស (បុគគលសស របស់បុគគល)ត្នាះ។ 
              បៃ ចុំម្ណក្ (បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី) អៃុភវត្នាថ  កាលត្សាយ 
វបិាក្ុំ ៃូវផល ត្សាចថិ ម្ថងត្សាយត្សាក្ ត្បចច ក្បុងត្ោក្ខាងមុខ;ឥេុំ (ក្មយុំ រកី្មយ)ត្ៃះ អសស 
បរត្ោត្ក្ វបិាក្ត្សាចៃុំ ត្ យ្ ះថាការត្សាយត្សាក្ៃូវវបិាក្ ក្បុងបរត្ោក្ 
(របស់ជៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី)ត្នាះ។ ត្សា (បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាប)ត្នាះ ឯវ ុំ 
ឧភយថទ ត្សាចថិ ឯវ រម្មងត្សាយត្សាក្ ក្បុងត្ោក្ទុំងពីរ យ៉ាងត្ៃះម្មៃពិថ;ត្សា 
ចុៃធសូក្រតិ្កាអបិ សូមផរីបុីរសត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈត្នាះ ជីវមាត្នា ឯវ ក្ុំពុងរស់ត្ៅម្មៃពិថ 
ការត្ណៃ ត្លោះត្ ថុ ត្ថៃ ឯវ ត្នាះឯង ត្សាចថិ ម្ថងត្សាយត្សាក្។ (អត្តាទ  រអីថទ) អថថត្នា 
។ល។កិ្លមថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) េិសាឝ  ក្មយកិ្លិដឌមថថត្នា ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
               (បាបការ ីរជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី) ត្សាចថិ ម្ថងត្សាយត្សាក្ ត្សាចថិ គឺថា 
នាៃបផការ ុំ វលិបត្នាថ  វ ិញ្ដ ថិ; វលិបត្នាថ  កាលរត្វ ើរវាយ នាៃបផការ ុំ (ត្ដ្ឋយត្ ថុ) 
មាៃលបការត្ផសងៗ វ ិញ្ដ ថិ រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ វ ញ្ដ ថិ គឺថា កិ្លមថិៗរម្មងលុំបាក្ បសសតិាឝ  
ត្លោះត្ឃើញ កិ្លិដឌក្មយុំ ៃូវក្មយត្ៅ យង អថថត្នា របស់ខវួៃ។ 
                ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើៃនាក្ ់
ត្សាតាបនាប េត្យា អត្ សុុំ បាៃជាអរយិបុគគល មាៃត្សាតាបៃបបុគគលជាត្ដើមត្ ើយ;ធមយត្េសនា 
រធីមត៌្េសនា សាថទកិា ម្ដលលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍ មហាជៃសស ដល់មហាជៃ 
ជាតា មាៃត្ ើយ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ ចុៃធសូក្រកិ្វថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃបុរសត្ យ្ ះចុៃធសូក្រកិ្ៈ េសមុំ 
ជាត្រឿងេី១០ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
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១១.ររឿងធមមកិ្ឧបាស្ក្ 

 
              ធមយកិ្ឧបាសក្វថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃធមយកិ្ឧបាសក្ (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល) ដូចថត្ៅ៖ 
សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ 
ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ត្មាេថិ ត្បចច ត្មាេថិ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះ អារពម 
ត្លោះលបារពន ធមយកិ្ឧបាសក្ុំ ៃូវធមយកិ្ឧបាសក្។ 
            កិ្រ មាៃត្សចក្ឋីថុំណាលថា បញ្ចសតា ធមយកិ្ឧបាសកា នាម 
ត្ យ្ ះថារធីមយកិ្ឧបាសក្ទុំងឡាយ ៥រយនាក្ ់ អត្ សុុំ បាៃមាៃត្ ើយ សាវថទយិុំ 
ក្បុងលកុ្ងសាវថទី។ ឧបាសក្សតាៃិ ររីយនៃឧបាសក្ទុំងឡាយ បញ្ច  បញ្ច  ៥ៗ បរវិាោ ជាបរវិារ 
ត្ថសុ (បញ្ចឧបាសក្សត្ថសុ បណាឋ រយនៃឧបាសក្៥ទុំងឡាយ)ត្នាះ ឯត្ក្ក្សស (ឧបាសក្សស 
ដល់ឧបាសក្)មយួៗ។ ត្យា (ឧបាសត្កា រឧីបាសក្)ណា ត្ជដឌត្កា ជាចមផង ត្ថសុំ (ឧបាសកាៃុំ 
នៃឧបាសក្ទុំងឡាយ)ត្នាះ;បុតាថ  រកូី្ៃលបុសទុំងឡាយ សថថ ៧នាក្ ់ធីថត្ោ រកូី្ៃលសីទុំងឡាយ 
សថថ ៧នាក្ ់ថសស (ឧបាសក្សស នៃឧបាសក្)ត្នាះ ត្ហាៃថិ មាៃ។សោក្យាគុ រសីោក្យាគូ 
សោក្ភថថុំ រសីោក្ភថថ បក្ខិក្ភថថុំ របីក្ខិក្ភថថ សងឃភថថុំ រសីងឃភថថ ឧត្បាសេិក្ភថថុំ 
រឧីត្បាសេិក្ភថថ អាគៃថុក្ភថថុំ រអីាគៃថុភថថ វសាវាសិក្ុំ រវីសាវាសិក្សាដក្ឯត្ក្កា 
មាប ក្់ៗ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ ត្ថសុ (បុថថធីថត្រសុ បណាឋ កូ្ៃលបុសៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយ)ត្នាះ 
ឯត្ក្ក្សស (ជៃសស ដល់ជៃ)មាប ក្់ៗ ។  ិ ម្មៃពិថ ត្ថបិ (បុថថធីថត្ោ 
រកូី្ៃលបុសៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយ) ត្នាះឯង សត្ពឝ វ អៃុជាថបុតាថ  នាម អត្ហាសិ 
បាៃជាកូ្ៃត្ យ្ ះថា អៃុជាថបុលថទុំងអស់ត្ ើយ។សោក្យាគុអាេីៃិ (រវីថទុទុំងឡាយ) 
មាៃសោក្យាគូជាត្ដើម ត្សាឡស ១៦ ឥថិ គឺ ចុេធសៃបុំ បុតាថ ៃុំ របស់កូ្ៃទុំងឡាយ១៤ 
ភរយិាយ របស់ភរយិា ឧបាសក្សស របស់ឧបាសក្ បវថថៃថិ ម្ថងលបលពឹថថត្ៅ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ត្សា 
(ឧបាសត្កា រឧីបាសក្)ត្នាះ សបុថថទត្ោ លពមទុំងកូ្ៃិងលបពៃន សីលវា ក្លាណធត្មាយ  
ទៃសុំវភិាគរត្តា អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ មាៃសីល មាៃក្លាណធម ៌
ត្លថក្អរត្ ើយក្បុងការម្ចក្រ ុំម្លក្ ៃូវទៃត្ ើយ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។  
              អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ ត្ោត្ោ រតី្ោគ ឧបផជជ ិ
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ អសស ដល់ោថ;់អាយុសង្គខ ត្ោ រអីាយុៃិងសង្គខ រ (ថសស របស់ោថ)់ បរហិាយ ិ
សាបសូៃរត្ ើយ។ ត្សា រោីថ ់ ធមយុំ ត្សាថុកាត្មា ( ុតាឝ ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផសីាឋ ប ់ ៃូវធម ៌
ប ណិិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ េូថុំ ៃូវេូថ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សថទុ នៃលពះសាសាឋ  អដឌ ។ល។ 
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ត្បត្សេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ថុត្មា រលីពះអងគ) ត្បត្សេ សូមបញ្ជូ ៃធមយក្េិក្ភកិ្ខូ 
ៃូវភកិ្ខុជាធមយក្េិក្ទុំងឡាយ អដឌ វា ៨អងគឬ ត្សាឡស វា ឬក្១៏៦អងគ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  
ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ។ ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ៃិសិនាប  គងត់្ ើយ 
អាសត្ៃសុ ត្លើអាសៃៈទុំងឡាយ ថសស មញ្ច ុំ បរវិាត្រតាឝ  បញ្ដ ត្ថថសុ (ម្ដលត្គ) ពេ័នជុុំវញិ ៃូវម្លគ 
របស់ោថ ់ ត្ ើយលកាលត្ ើយ (ត្ថៃ) ភត្ៃថ ។ល។ សជាយេ ឥថិ វុតាថ  (គឺោថ)់ត្ោលត្ ើយ 
ថាដូត្ចបះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ក្ថរ ុំ សុថថុំ ត្សាថុកាត្មា (អសិ) ឧបាសក្ ឥថិ ថាមាប លឧបាសក្ 
(រអីបក្) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផសីាឋ ប ់ ៃូវលពះសូលថណាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) សពឝពុទន ៃុំ 
អវជិ ថិុំ សថិបផដ្ឋឌ ៃសុថថុំ ឥថិ ថាៃូវសថិបផដ្ឋឌ ៃសូលថ ម្ដលលពះពុេនទុំងពងួទុំងឡាយ 
លេងម់ៃិលះបងត់្ ើយ ដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺោថ)់ត្ោលត្ ើយ បដឌត្បសុុំ ត្ផឋើមសូលថត្ ើយ សុថថុំ ៃូវសូលថ 
ថុំ ត្នាះ ឯកាយត្នា ។ល។ វសុិេនយិា ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម; 
          ភត្ៃថ បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃទុំងឡាយ េសសៃុំ រកីារត្ឃើញ អយាៃុំ 
ៃូវត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ ត្ម របស់ខញុ ុំក្រុណា េុលវភុំ ភវសិសថិ ៃឹងជាការត្ឃើញ 
ម្ដលបុគគលបាៃត្ដ្ឋយលក្; (អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា) េុពឝត្ោ អមា ិ ជាអបក្មាៃក្មាវ ុំងត្ខាយ; (ថុត្មា 
រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) សជាយេ សូមសាឝ ធាយ សុថថុំ ៃូវសូលថ ឯក្ុំ ១ ត្ម ដល់ខញុ ុំក្រុណា។ 
ខត្ណ ក្បុងខណៈ ថសយឹ ត្នាះ រថា ររីេទុំងឡាយ ឆ ៦ត្លគឿង េិយឌណត្យាជៃសថិកា 
លបក្បត្ដ្ឋយ២៥០ត្យាជៃ ៍ ស សសសិៃនវយុតាថ  ម្ដលេឹមត្ ើយ ត្ដ្ឋយត្សះសិៃនព១ោៃ ់
សោឝ លង្គក របផដិមណឍិ តា ម្ដលលបដ្ឋបត់្ ើយត្ដ្ឋយអលង្គក រទុំងពួង អាគមសុឹ មក្ត្ ើយ 
ត្េវត្ោត្ក្  ិ ច្ឆក្ត្េវត្ោក្ទុំងឡាយ ឆ ិ ៦ជាៃ។់ ត្េវតា រតី្េវតាទុំងឡាយ ឋតិា 
ម្ដលឈរត្ ើយ ត្ថសុ (រត្េសុ ត្លើរេទុំងឡាយ)ត្នាះ វេឹសុ ត្ោលត្ ើយ អមាា ក្ុំ ។ល។ ៃិពឝថថថុ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
                  (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្ៃសាម ៃឹងនាុំ (ថុំ ៃូវត្ោក្) ត្េវត្ោក្ុំ កាៃត់្េវត្ោក្ 
អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្ៃសាម ៃឹងនាុំ (ថុំ ៃូវត្ោក្) ត្េវត្ោក្ុំ 
កាៃត់្េវត្ោក្ អមាា ក្ុំរបស់ត្យើងទុំងឡាយ;អត្មាា  បពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (ថឝុំ រតី្ោក្) 
ៃិពឝថថថុ សូមត្ក្ើថ ឥធ ក្បុងត្េវត្ោក្ត្ៃះ អភរិមថុិុំ ត្ដើមផតី្លថក្អរនលក្ម្លង ត្េវត្ោត្ក្ 
ក្បុងត្េវត្ោក្ អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ (បុគគត្ោ) វយិ ដូចរបុីគគល ភៃិធតិាឝ  េមាវ យត្ ើយ 
មថថកិ្ភាជៃុំ ៃូវភាជៃជ៍ាវកិារៈនៃដីសាិថ គណា ត្នាថ  កាលកាៃយ់ក្ សុវណត ភាជៃុំ 
ៃូវភាជៃជ៍ាវកិារៈនៃមាស។ 
             ឧបាសត្កា រឧីបាសក្ អៃិចចត្នាថ  កាលមៃិលបាថាប  ធមយសសវៃៃថោយុំ 
ៃូវការអៃថោយដល់ការសាឋ បៃូ់វធម ៌ អា  ត្ោលត្ ើយ អាគត្មេ អាគត្មេ ឥថិ 
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ថា(រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) សូមបងាងសិ់ៃចុះៗដូត្ចបះ។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ថុណាី  អត្ សុុំ 
បាៃជាអបក្ត្ៅត្សងៀមត្ ើយ សញ្ញដ យ ត្លោះសមាគ ល់ អត្មា វេថិ ឥថិ ថា(រឧីបាសក្ត្ៃះ) ត្ោល 
(ៃូវោក្រ)ៃឹងអាតាយ អញទុំងឡាយដូត្ចបះ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ បុថថធីថត្ោ រកូី្ៃលបុស 
ៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយ អសស របស់ោថ ់ (ចិត្ៃឋតាឝ  គិថត្ ើយ) អមាា ក្ុំ ។ល។ ៃថទិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
វរិវសុឹ ម្លសក្យុំត្ ើយ;បុត្ពឝ ក្បុងកាលមុៃ បិតា របិីតា អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ 
ធមយសសវត្ៃៃអថិត្តាថ  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្ត្លថក្អរនលក្ម្លងត្ ើយ 
ត្ដ្ឋយការសាឋ បៃូ់វធមត៌្ ើយ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ត្សា រោីថ)់ បត្កាក សាត្បតាឝ  
ញុុំងត្គឲរត្ៅមក្ត្ ើយ ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ កាត្រតាឝ  ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយឲរត្ធឝើត្ ើយ 
សជាយុំ ៃូវការសាឝ ធាយ វាត្រថិ ឃ្លថ ់ សយុំ ឯវ ត្ដ្ឋយខវួៃឯងម្មៃពិថ;មរណសស 
អភាយៃក្សត្តាថ  នាម ត្ យ្ ះថារសីថឝមៃិមាៃការភយ័ខាវ ច អុំពីការសាវ ប ់ៃថទ ិមៃិមាៃត្ឡើយ។ 
              ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥទៃិ អត្នាកាត្សា ឥថិ 
ថាក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (រកីាល)មៃិម្មៃជាឱកាសដូត្ចបះឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ អាសនា 
ច្ឆក្អាសៃៈ បក្កមសុឹ ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ ឧបាសត្កា រឧីបាសក្ ត្ថាក្ុំ (កាលុំ 
ញុុំងកាល)បៃថិច វថិីនាត្មតាឝ  ឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ បដិលភតិាឝ  បាៃចុំត្ោះត្ ើយ សថឹ ៃូវសាយ រថី 
បុចឆិ សួរត្ ើយ បុត្ថថ ៃូវកូ្ៃទុំងឡាយ ក្សាយ  ក្ៃធេ ឥថិ ថា(រអីបក្ទុំងឡាយ) យុំ 
ត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? (បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលលបាបត់្ ើយ) តាថ ។ល។ ក្ៃធមិាា  
ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
            តាថ បពិលថត្ោក្ឪពុក្ថុត្មា រតី្ោក្ឪពុក្ ភកិ្ខូ បត្កាក សាត្បតាឝ  ធមយុំ សុណនាថ  
កាលញុុំងត្គឲរត្ៅមក្ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ ើយសាឋ បៃូ់វធម ៌ វារយថិទ ឃ្លថត់្ ើយ សយុំ ឯវ 
ត្ដ្ឋយខវួៃឯងម្ថមឋង;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ 
(ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) មរណសស អភាយៃក្សត្តាថ  នាម ៃថទិ ឥថិ ថាត្ យ្ ះថា 
រសីថឝមៃិមាៃការភយ័ខាវ ច អុំពីត្សចក្ឋីសាវ ប ់មៃិមាៃត្ឡើយដូត្ចបះ ក្ៃធមិា យុំត្ ើយ។ (ឧបាសត្កា 
រឧីបាសក្) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) អយា បៃ កុ្  ឹ ឥថិ ថាចុះរតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ (ៃិមៃថត្ៅ) 
ក្បុងេីណាដូត្ចបះ? (បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អត្នាកាត្សាថិ ។ល។ តាថឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; (អយា រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) អត្នាកាត្សា ឥថិ 
ថារមីៃិម្មៃជាឱកាសដូត្ចបះ ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ អាសនា ច្ឆក្អាសៃៈ បក្កនាថ  
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ (ឧបាសត្កា រឧីបាសក្) (អា  ត្ោលត្ ើយ) តាតា ៃ អ ុំ 
អត្យរ សិេន ឹ ក្ត្េម ិ ឥថិ ថាមាប លកូ្ៃទុំងឡាយ រខីញុ ុំ មៃិត្ោល ជាមយួ 
ៃឹងត្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយត្េដូត្ចបះ។ (បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) អេ ត្ក្ៃ សេន ឹ
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ក្ត្េេ ឥថិ ថានាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (កាលមាៃ) (រតី្ោក្ឪពុក្) ត្ោលជាមយួ 
ៃឹងអបក្ណាដូត្ចបះ? (ឧបាសត្កា រឧីបាសក្) (អា  លបាបត់្ ើយ) ឆ  ិ ។ល។ ក្ត្េម ិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះត្េវតា រតី្េវតាទុំងឡាយ អលងករតិាឝ  តាក្ម់្ថងត្ ើយ រត្េ ៃូវរេទុំងឡាយ ឆ ៦ត្លគឿង 
អាទយ នាុំមក្ត្ ើយ ត្េវត្ោត្ក្  ិ អុំពីត្េវត្ោក្ទុំងឡាយ ឆ  ិ ៦ជាៃ ់ ឋតាឝ  ឈរត្ ើយ 
អាកាត្ស ត្លើអាកាស ក្ត្ោៃថិ ត្ធឝើ សេធុំៃូវសត្មវង អមាា ក្ុំ ត្េវត្ោត្ក្ អភរិម អមាា ក្ុំ ត្េវត្ោត្ក្ 
អភរិម ឥថិ ថា(រតី្ោក្) សូមរកី្ោយនលក្ម្លង ក្បុងត្េវត្ោក្ របស់ត្យើងទុំងឡាយ (រតី្ោក្) 
សូមរកី្ោយនលក្ម្លង ក្បុងត្េវត្ោក្ របស់ត្យើងទុំងឡាយដូត្ចបះ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) ក្ត្េម ិៃិយាយ សេន ឹ
ជាមយួ តា  ិ(ត្េវតា  ិៃឹងត្េវតាទុំងឡាយ)ត្នាះ។  
                (បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) កុ្  ឹ។ល។ បសាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;តាថ 
បពិលថត្ោក្ឪពុក្ រថា ររីេទុំងឡាយ (វសថិ ត្ៅ) កុ្  ឹក្បុងេីណា? មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ ៃ 
បសាម មៃិត្ឃើញត្សាះ។ (ឧបាសត្កា រឧីបាសក្) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) អថទិបៃ មយាុំ គៃទតិាៃិ 
បុបាព ៃិ ឥថិថាចុះរផី្កក ទុំងឡាយ ម្ដលត្គលក្ងត្ ើយ ដល់ខញុ ុំមាៃឬដូត្ចបះ? (បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ) 
(អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) អថទិ តាថ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្ឪពុក្ មាៃដូត្ចបះ។ (ឧបាសត្កា រឧីបាសក្) 
(បុចឆិសួរត្ ើយ) ក្ថត្ោ ត្េវត្ោត្កា រមណីត្យា ឥថិ រតី្េវត្ោក្ មយួណាម្ដលគរួរកី្ោយដូត្ចបះ? 
(បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ) (អា ុំសុ ត្ោលត្ ើយ) សពឝត្ោធិសតាថ ៃុំ ។ល។ តាថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
តាថ បពិលថត្ោក្ឪពុក្ ថុសិថភវៃុំ រភីពត្ យ្ ះថុសិថ សពឝត្ោធិសតាថ ៃុំ (ច) ពុេនមាតាបិថូៃុំ ច 
វសៃដ្ឋឌ ៃុំ ជាេីជាេីត្ៅ របស់លពះត្ោធិសថឝទុំងពងួទុំងឡាយផង 
របស់មាតាៃិងបិតារបស់លពះពុេនទុំងឡាយផង រមណីយុំ ម្ដលបុគគលគួររកី្ោយ។ (ឧបាសត្កា 
រឧីបាសក្) (អា  ត្ោលត្ ើយ) ត្ថៃ  ិ ។ល។ ខិបេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ចបះ (ថុត្មា 
រអីបក្ទុំងឡាយ) ខិបេ ចូរត្បាះ បុបពទមុំ ៃូវក្លមងនៃផ្កក  (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយោក្រ) ថុសិថភវៃត្តា 
អាគថរត្េ បុបពទមុំ លគគថុ ឥថិ ថារកី្លមងនៃផ្កក  ចូរោក្ ់ ត្លើរេម្ដលមក្ត្ ើយ 
អុំពីភពត្ យ្ ះថុសិថដូត្ចបះ។ ត្ថ (បុតាថ  រកូី្ៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ខិបឹសុ ត្បាះត្ៅត្ ើយ។ ថុំ 
(បុបពទមុំ រកី្លមងនៃផ្កក )ត្នាះ លគគតិាឝ  ោក្ត់្ ើយ រេធត្រ ត្លើៃឹមនៃរេ ឱលមភ ិ សុំយុងចុះត្ ើយ 
អាកាត្ស ត្លើអាកាស។ មហាជត្នា រមីហាជៃ បសសថិ ត្ឃើញ ថុំ ឯវ (បុបពទមុំ ៃូវក្លមងនៃផ្កក ) 
ម្ថប៉ុត្ណាត ះ ៃ បសសថិ មៃិត្ឃើញ រេុំ ៃូវរេត្ឡើយ។ឧបាសត្កា រឧីបាសក្ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ 
បសសេ ឯថុំ បុបពទមុំ ឥថិ ថា(រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរត្មើលៃូវក្លមងនៃផ្កក ៃុះ(ឬ)ដូត្ចបះ? (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) អាម បសាម ឥថិ ថាពិថម្មៃ (រតី្យើងទុំងឡាយ) ត្ឃើញដូត្ចបះ វតុ្ថថ 
(គឺជៃទុំងឡាយ)ត្ោលត្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ឯថុំ ។ល។ ក្ត្ោេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ 
កាលុំ ៃូវមរណកាល បថិដ្ឋឌ សិ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ថុសិថភវៃត្តា អាគថរត្េ 
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ត្លើរេម្ដលមក្ត្ ើយ អុំពីភពត្ យ្ ះថុសិថ;ឯថុំ(បុបពទមុំ រកី្លមងនៃផ្កក )ៃុះ ឱលមភថិ សុំយុងចុះ 
ថុសិថភវៃត្តា អាគថរត្េ ក្បុងត្លើរេម្ដលមក្ត្ ើយ អុំពីភពត្ យ្ ះថុសិថ;អ ុំ រខីញុ ុំ គច្ឆឆ ម ិ ត្ៅ 
ថុសិថភវៃុំ កាៃភ់ពថុសិថ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ មា ចិៃថយថិទ កុ្ុំគិថត្ឡើយ មម 
សៃថតិ្ក្ៃិពឝថថថុិកាមា  ុតាឝ  ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផតី្ក្ើថ ក្បុងសមាប ក្ន់ៃខញុ ុំ ក្ត្ោេ ចូរត្ធឝើ បុញ្ញដ ៃិ 
ៃូវបុណរទុំងឡាយ មយា ក្ថៃិយាត្មៃ ឯវ តាមលមាា ៃម្ដលខញុ ុំត្ធឝើត្ ើយម្មៃពិថ។ អថថភាត្វា 
រអីថថភាព ថិោវុថបផមាត្ណា មាៃោវុថ៣ជាលបមាណ សដឌសិក្ដភាោលង្គក របដិមណឍិ ត្តា 
ម្ដលលបដ្ឋបត់្ ើយត្ដ្ឋយអលង្គក រ មាៃភារៈរត្េះ៦០អសស (ឧបាសក្សស របស់ឧបាសក្)ត្នាះ 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ តាវឯវ ត្ដ្ឋយពិថ។ អចឆោស សសុំ រោីៃន់ៃលសីអបសរ បរវិាត្រសិ 
ត្ច្ឆមត្ោមត្ ើយ (ៃូវោថ)់។ រថៃវមិាៃុំ រវីមិាៃជាវកិារៈនៃរថៃវថទុ បញ្ច វសីថិត្យាជៃិក្ុំ 
ម្ដលលបក្បត្ដ្ឋយត្យាជៃ២៍៥ បាថុរត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយត្ដ្ឋយលបាក្ដ។  
            សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បុចឆិ សួរត្ ើយ ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថបិ ត្នាះឯង អៃុបផត្ថថ 
ម្ដលៃិមៃថមក្ត្ ើយតាមលុំដ្ឋប ់ ថុត្មា សិស ។ល។ ត្េសិត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ធត្មាយ  រធីម ៌ ថុត្មា  ិ គឺអបក្ទុំងឡាយ ត្េសិត្តា សម្មឋងត្ ើយ ឧបាសក្សស 
ដល់ឧបាសក្ អសស ត្នាះ (ឬ)? (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលលបាបត់្ ើយ) អាម ។ល។ 
ៃិក្ខនាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
             ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អាម ពិថម្មៃ បៃ ក្ ៏ (ត្សា រោីថ)់ វាត្រសិ ឃ្លថត់្ ើយ 
អាគត្មេ ឥថិ ថា(រតី្ោក្មាច ស់ទុំងឡាយ) ចូរបងាងសិ់ៃចុះដូត្ចបះ អៃថោ ឯវ 
ក្បុងចត្នាវ ះម្មៃពិថ;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សត្ៃថ កាលមាៃ) បុថថធីថត្ោ 
រកូី្ៃលបុសៃិងកូ្ៃលសីទុំងឡាយ អសស របស់ោថ ់ ក្ៃធសុឹ យុំក្ៃធក្ក់្ត្ៃធញត្ ើយ;មយុំ 
រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥទៃិ អត្នាកាត្សា ឥថិ ថាក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
រមីៃិម្មៃជាឱកាសដូត្ចបះ ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ អាសនា ច្ឆក្អាសៃៈ ៃិក្ខនាថ  
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។  
                  (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ) ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ ក្ត្េសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្សា រោីថ ់ ៃ ក្ត្េសិ មៃិត្ោល សេនឹ ជាមយួ ថុត្មា  ិ
ៃឹងអបក្ទុំងឡាយ;ត្េវតា រតី្េវតាទុំងឡាយ អលងករតិាឝ  តាក្ម់្ថងត្ ើយ រត្េ ៃូវរេទុំងឡាយ ឆ 
៦ត្លគឿង អាទយ នាុំមក្ត្ ើយ ត្េវត្ោត្ក្  ិអុំពីត្េវត្ោក្ទុំងឡាយ ឆ  ិ៦ជាៃ ់បត្កាក សឹសុ 
ម្លសក្ត្ៅត្ ើយ ឧបាសក្ុំ ៃូវឧបាសក្ ថុំ ត្នាះ;ត្សា រោីថ ់អៃិចឆត្នាថ  កាលមៃិលបាថាប  អៃថោយុំ 
ៃូវការអៃថោយ ធមយត្េសនាយ ដល់ធមត៌្េសនា ក្ត្េសិ ត្ោលត្ ើយ សេនឹ ជាមយួ តា  ិ
(ត្េវតា  ិៃឹងត្េវតាទុំងឡាយ)ត្នាះ។  
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                 (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ េូលសួរត្ ើយ) ឯវ ុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ រយ៉ីាង បឹង(ឬ)ដូត្ចបះ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់ត្ ើយ) 
ឯវ ុំភកិ្ខត្វ ឥថិថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ រយ៉ីាង បឹងឯងដូត្ចបះ។ (ភកិ្ខូរភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (បុចឆសុឹ 
េូលសួរត្ ើយ) ភត្ៃថ ឥទៃិ កុ្  ឹ ៃិពឝត្តាថ  ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
(រោីថ)់ ត្ក្ើថត្ ើយក្បុងេីណាដូត្ចបះ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់ត្ ើយ) ថុសិថភវត្ៃ 
ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ក្បុងភពថុសិថដូត្ចបះ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ 
េូលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ ៃិពឝត្តាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
                   ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ឧបាសត្កា រឧីបាសក្) ត្មាេមាត្នា កាលរកី្ោយ 
ញថិមត្ជឈ ក្បុងក្ណាឋ លនៃញថិ ឥធ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ ចវតិាឝ  សាវ បត់្ៅត្ ើយ ឥទៃិ ឯវ 
ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះឯង គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ៃិពឝត្តាថ  ត្ក្ើថត្ ើយ ត្មាេៃដ្ឋឌ ត្ៃ ឯវ 
ក្បុងេីជាេីរកី្ោយម្មៃពិថ បុៃ ម្េមត្េៀថ។ 
                   (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ អាម ។ល។ ត្មាេៃថត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
អា  សម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ។ល។ ក្មយវសុិេនមិថថត្នា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ភកិ្ខត្វ 
មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អាម ពិថម្មៃ  ិ ម្មៃពិថ (បុគគោ របុីគគលទុំងឡាយ) គ ដ្ឋឌ  វា 
គឺលគ សទក្ឋី បពឝជិតា វា គឺបពឝជិថក្ឋី អបផមតាថ  ជាអបក្មៃិលបមាេ ត្មាេៃថិ ឯវ រម្មងរកី្ោយ សពឝថទ 
ក្បុងត្ោក្ទុំងពួង; 
                   (បុគគត្ោ របុីគគល) ក្ថបុត្ញ្ញដ  មាៃបុណរត្ធឝើត្ ើយ ត្មាេថិ ម្ថងរកី្ោយ ឧភយថទ 
ក្បុងត្ោក្ទុំងពីរ ឥធ ត្មាេថិ គឺរកី្ោយក្បុងត្ោក្ត្ៃះ១ ត្បចច ត្មាេថិ 
គឺរកី្ោយក្បុងត្ោក្ខាងមុខ១;ត្សា (បុគគត្ោ របុីគគល)ត្នាះ ត្មាេថិ ម្ថងរកី្ោយ ត្សា (បុគគត្ោ 
របុីគគល)ត្នាះ បត្មាេថិ ម្ថងត្លថក្អរ េិសាឝ  ត្លោះត្ឃើញ អថថត្នា ក្មយវសុិេនឹ ៃូវក្មយលារបស់ខវួៃ។ 
បុគគត្ោ របុីគគល ការត្កា អបក្ត្ធឝើ កុ្សលសស ៃូវកុ្សលក្មយ នាៃបផការសស មាៃលបការត្ផសងៗ 
ក្ថបុត្ញ្ញដ  ឥថិ ត្ យ្ ះថា ក្ថបុត្ញ្ញដ ថថទ ក្បុងោថាត្នាះ (ត្សា បុគគត្ោ របុីគគលត្នាះ) ត្មាេថិ 
ម្ថងរកី្ោយ ឥធ ក្មយត្មាេត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការរកី្ោយក្បុងក្មយ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ ត្មាេថិ ម្ថងរកី្ោយ ត្បចច 
វបិាក្ត្មាេត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការរកី្ោយក្បុងវបិាក្ ក្បុងត្ោក្ខាងមុខឯវ ុំឧភយថទ ត្មាេថិ នាម 
ត្ យ្ ះថារកី្ោយ ក្បុងត្ោក្ទុំងពីរយ៉ាងត្ៃះ (ចិត្ៃថតាឝ  ត្លោះគិថ) អក្ថុំ វថ ត្ម បាបុំ ក្ថុំ វថ ត្ម 
ក្លាណុំ  ឥថិ ថាឱ ប! រអីុំត្ពើអាលក្ក្ ់ គឺអញមៃិបាៃត្ធឝើត្ ើយ ឱ ប! រអីុំត្ពើលា 
គឺអញធឝត្ ើយដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ធមយកិ្ឧបាសត្កា ។ល។ អថិត្មាេថិត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
(បេសស នៃបេ) ក្មយវសុិេនឹ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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                 ធមយកិ្ឧបាសត្កា អបិ ឯរធីមយកិ្ឧបាសក្ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ បុញ្ដក្មយសមផថថឹ 
ៃូវសមផថថិនៃបុញ្ដក្មយ អថថត្នា ក្មយវសុិេន ឹ ជាក្មយដប៏រសុិេនរបស់ខវួៃ ត្មាេថិ រកី្ោយ ឥធ ត្ោត្ក្ 
អបិក្បុងត្ោត្ៃះផង បុត្ពឝក្បុងមុៃកាលកិ្រយិត្តាអុំពីកាលកិ្រយិា ក្តាឝ ត្ធឝើត្ ើយកាលុំ 
ៃូវមរណកាល ត្មាេថិ ក្ុំពុងរកី្ោយ ត្មាេថិ គឺថា អថិត្មាេថិ ឯវៗ 
ក្ុំពុងរកី្ោយនលក្ម្លងម្មៃពិថ  បរត្ោត្ក្ អបិ ក្បុងបរត្ោក្ផង ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ។ 
                    ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើៃ 
ត្សាតាបនាប េត្យា អ សុុំ បាៃជាអរយិបុគគល មាៃត្សាតាបៃបជាត្ដើម;ធមយត្េសនា រធីមត៌្េសនា 
សាថទកិា លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍មហាជៃសស ដល់មហាជៃ ជាតា មាៃត្ ើយ ឥថិ 
ដូត្ចបះឯង។ធមយកិ្ឧបាសក្វថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃធមយកិ្ឧបាសក្ឯកាេសមុំជាត្រឿងេី១១ (ៃិដឌថិុំ 
ចបត់្ ើយ)៕ 
 

មាៃដ្ឋវកាុំបិថមៃិយក្កាបឆ់្ក រ 
មាៃវជិាជ ការមៃិយក្ត្លបើលបាស់ 
មាៃលេពរសមផថថិេុក្មៃិលពមលះ 
ទុំងបីត្ៃះចាស់មាៃដូចមៃិមាៃ។ 

 
 (ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាចិថថខញុ ុំភាគេី២) 
ៃិពៃនត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ
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១២.ររឿងភិក្ខុរ ្មះរេវេរត 
 
             ត្េវេថថវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ ៃឹងត្ោល)ដូចថត្ៅ៖សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ 
ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ថបផថិ ត្បចច ថបផថិ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម 
ត្លោះលបារពន ត្េវេថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ។វថទុ រតី្រឿងោ៉វ ត្េវេថថសស នៃភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ បដ្ឋឌ យ 
ច្ឆបត់ាុំង បពឝជិថកាលត្តា អុំពីកាលជាេីបសួ យាវ ដោប បឋវបិផត្វសនា 
ដល់ការចូលត្ៅកាៃម់្ផៃដី; ជាថកាៃិ រជីាថទុំងឡាយ សោឝ ៃិ ទុំងពងួ (ភគវតា 
គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ) ភាសិតាៃិ គឺលេងស់ម្មឋងត្ ើយ អារពម ត្លោះលបារពន ត្េវេថថុំ 
ៃូវភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ;(ឥមុំ វថទុ រតី្រឿងត្ៃះ) (ភគវតា គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ) វតិាទ ត្រតាឝ  ក្េិថុំ 
លេងស់ម្មឋងពិសាឋ រត្ ើយ។ បៃ ក្ ៏ សត្ងខត្បា រតី្សចក្ឋីសត្ងខប ឯថទ ក្បុងអធិការត្ៃះ អយុំ 
មាៃដូចត្ៅត្ៃះ៖ 
              សថទរ ិនាកាលលពះសាសាឋ  ៃិគត្មា រៃិីគម មោវ ៃុំ របស់មលវក្សលថទុំងឡាយ អៃុបិយុំ 
នាម ត្ យ្ ះអៃុបិយៈ ថុំ (ៃិគមុំ) ៃិសាយ អៃុបិយអមភវត្ៃ វ ិរត្ៃថ ឯវ កាលលេងអ់ាលស័យ 
(ៃូវៃិគម)ត្នាះ ត្ ើយគងត់្ៅអៃុបិយអមភវៃ័ម្មៃពិថ អសីថិស សសបុតាថ  
របុីលថ៨មុៃឺអងគទុំងឡាយ អសីថិស ត្សស  ិញថិកុ្ត្ល  ិោជា វា ត្ហាថុ ពុត្ទន  វាខថថយិបរវិាត្ោ 
វចិរសិសថិ ឥថិ បដិញ្ញដ តា ម្ដលលថកូ្លនៃញថិទុំងឡាយ មុៃឺលថកូ្ល ត្បឋជាញ ថា (រសិីេនថទកុ្មារ) 
ជាលពះោជាក្ឋី ជាលពះពុេនក្ឋី (រខីថថិយបរវិារ) ៃឹងលតាចត់្ៅតាមដូត្ចបះ ថថាគថសស 
លក្ខណបផដិគគ ណេិវត្ស ឯវ ក្បុងនេងជាេីទយៃូវលក្ខណៈ របស់លពះថថាគថម្មៃពិថ ត្ថសុ 
(អសីថស សសបុត្ថថសុ នាកាលបុលថ៨មុៃឺអងគទុំងឡាយ)ត្នាះ បពឝជិត្ថសុ បសួត្ ើយ 
ត្យភុត្យរៃ ត្ដ្ឋយត្លចើៃ ញថត្យា រញីថិទុំងឡាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ សត្ក្រ 
ៃូវសក្រៈទុំងឡាយ ឆ ៦អងគ ឥត្ម ត្ៃះ អបពឝជត្ៃថ កាលមៃិទៃប់សួ ឥថិ ដូត្ចបះ ភេធយិោជាៃុំ 
គឺភេធិយោជ១អងគ អៃុរេុនុំ គឺអៃុរុេន១អងគ អាៃៃធុំ គឺអាៃៃធ១អងគ ភគុុំ គឺភគុ១អងគ កិ្មលិុំ 
គឺកិ្មលិៈ១អងគ ត្េវេថថុំ គឺត្េវេថថ១អងគ ក្េុំ ញុុំងក្ថា សមុដ្ឋឌ ត្បសុុំ ឲរតាុំងត្ឡើងត្ ើយ មយុំ 
។ល។ បពឝជៃថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ បុត្ថថ ញុុំងបុលថទុំងឡាយ បោឝ ត្ជម 
ឲរបសួ;សក្ា រសីក្រៈទុំងឡាយ ឆ ៦អងគ ឥត្ម ត្ៃះ ៃ ញថកា មត្ញ្ដ  េុំៃងមៃិម្មៃជាញថិ 
ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ ៃ បពឝជៃថិ មៃិបសួ។ 
                 អេ លោត្នាះ សត្កាក  រតី្សឋចសក្កៈ មហានាត្មា លពះនាមមហានាម ឧបសងកមតិាឝ  
ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ អៃុរុេនុំ ៃូវលពះអៃុរុេន អា  ត្ោលត្ ើយ តាថ ។ល។ បពឝជិសាម ិ ឥថិ 
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ថាដូត្ចបះ;តាថ មាប លលពះអៃុជ កុ្ោ រជីៃក្បុងលថកូ្ល អមាា ក្ុំ របស់ត្យើង បពឝជិត្តា បសួត្ ើយ ៃថទ ិ
មៃិមាៃ;ថឝុំ រលីេង ់បពឝជ ចូរបសួ វា ឬ វា ឬក្ ៏អ ុំ រេូីលបងគុំ បពឝជិសាម ិៃឹងបសួ។ បៃ ក្ ៏ត្សា 
(អៃុរតុ្ទន  រលីពះអៃុរុេន)អងគត្នាះ សុខុមាត្ោ សមផៃបត្ភាត្ោ ត្ហាថិ លេងជ់ាខថថិយសុខុមាល 
មាៃលេពរបរបូិរណ៍ត្ ើយ។ ៃថទិ ឥថិ វចៃុំ បិ សូមផរីោីក្រថាមៃិមាៃ ដូត្ចបះ ត្ថៃ គឺលេង ់ ៃ 
សុថបុពឝុំ មៃិធាវ បឮ់ត្ ើយ។  ិ ម្មៃពិថ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ខថថតិ្យសុ 
នាកាលក្សលថទុំងឡាយ ឆសុ ៦អងគ ត្ថសុ ត្នាះ កី្ឡត្ៃថសុ កាលត្លង គុឡកី្ឡាយ 
ត្លងៃូវអងគញ់ អៃុរតុ្ទន  រលីពះអៃុរុេន បោជិត្តា ច្ឆញ់ត្ ើយ បូត្វៃ ត្ដ្ឋយៃុំ ប ណិិ 
បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ (ៃូវោជបុរស) បូវតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ៃុំ។  
                  អេ លោត្នាះ មាតា រមីាតា អសស របស់លេង ់ សត្ជជតាឝ  ត្រៀបចុំត្ ើយ បូត្វ 
ៃូវៃុំទុំងឡាយ ប ណិិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ។ត្ថ (ខថថយិា រកី្សលថទុំងឡាយ)អងគត្នាះ ខាេិតាឝ  
ត្សាយត្ ើយ កី្ឡសុឹ ត្លងត្ ើយ បុៃ ត្េៀថ។ បោជត្យា រកីារបោជយ័ ថសស ឯវ (អៃុរុេនសស 
របស់លពះអៃុរុេន)អងគត្នាះឯង ត្ហាថិ មាៃ បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ។ បៃ ក្ ៏ មាតា រមីាតា (េូត្ថ 
នាកាលេូថ) អសស ប តិ្ថ ប តិ្ថគឺលេង ់ បញ្ជូ ៃមក្ត្ ើយៗ ប ណិិតាឝ  បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ បូត្វ 
ៃូវៃុំទុំងឡាយ ថិក្ខថថុ ុំ អស់វារៈ៣ដង ប ណិិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ (សាសៃុំ ៃូវដុំណឹង) បូវា ៃថទឥិថិ 
ថារៃីុំទុំងឡាយ មៃិមាៃដូត្ចបះ ចថុថទវាត្រ ក្បុងវារៈេី៤។ ត្សា (អៃុរុត្ទន  រលីពះអៃុរុេន)អងគត្នាះ 
មញ្ដមាត្នា កាលសមាគ ល់ ឯសា អបិ ឯកា បូវវកិ្ថិ ភវសិសថិ ឥថិ ថារៃីុំចម្មវក្ ១លបត្ភេៃុះឯង 
ៃឹងមាៃដូត្ចបះ ៃថទិ ឥថិ វចៃសស អសសុថបុពឝតាថ  ត្លោះភាវៈនៃោក្រ ថាមៃិមាៃដូត្ចបះ 
ជាោក្រ(គឺខវួៃ) មៃិធាវ បឮ់ត្ ើយ ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ (េូត្ថ ៃូវេូថទុំងឡាយ) ៃថទិបូវ ុំ 
ឯវអា រេ ឥថិ ថា(រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរនាុំមក្ ៃូវៃុំមៃិមាៃម្មៃពិថដូត្ចបះ។ បៃ ក្ ៏មាតា រមីាតា 
(វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ៃថទបូិវ ុំ កិ្រ អត្យរ ត្េេ ឥថិ ថាបពិលថមាតា បាៃឮថា (រអីបក្)លបទៃ 
ៃូវៃុំមៃិមាៃដូត្ចបះ អសស វតុ្ថថ គឺលេងត់្ោលត្ ើយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) មម ។ល។ ជានាត្បសាម ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ បដិកុ្ជជតិាឝ  លគបត្ ើយ សុវណត ច្ឆថឹ ៃូវភាជៃជ៍ាវកិារៈនៃមាស ថុចឆុំ េត្េ 
សុវណត ច្ឆថិយា ត្ដ្ឋយភាជៃជ៍ាវកិារៈនៃមាស អញ្ញដ យ ដនេ ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ; 
                    បេុំ របីេ ៃថទ ិ ឥថិ ថាមៃិមាៃដូត្ចបះ បុត្ថថៃ គឺបុលថ មម របស់អញ ៃ សុថបុពឝុំ 
មៃិធាវ បឮ់ត្ ើយ;បៃ ក្ ៏ (អ ុំ រអីញ) ជានាត្បសាម ិ ៃឹងញុុំងបុលថត្នាះឲរដឹង អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋ ី
ឯថុំ ៃុះ ឧបាត្យៃ ត្ដ្ឋយឧបាយ ឥមនិា ត្ៃះ។ ត្េវតា រតី្េវតាទុំងឡាយ ៃគរបរគិគ កិា 
អបក្ម្េរក្ាៃូវលពះៃគរ ចិៃថយសុឹ គិថត្ ើយ អៃុរុេនសត្ក្កៃ ។ល។ ផត្លយរ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
បដឌនា រកីារលបាថាប  ៃថទថិី ។ល។ ត្ហាថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អៃុរេុនសត្ក្កៃ គឺត្សឋចសក្កៈលពះនាមអៃុរុេន 
េតាឝ  ថាឝ យត្ ើយ អថថត្នា ភាគភថថុំ ៃូវចុំម្ណក្នៃភថថ របស់ខវួៃ ឧបរដិឌបផត្ចចក្ពុេនសស 
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ដល់លពះបត្ចចក្ពុេនលពះនាមឧបរដិឌៈ អៃបភារកាត្ល ក្បុងកាលនៃខវួៃត្ យ្ ះអៃបភារៈ ក្តា 
ត្ធឝើត្ ើយ;សត្ច លបសិៃត្បើ អយុំ (អៃុរេុនសត្កាក  រតី្សឋចសក្កៈលពះនាមអៃុរុេន)អងគត្ៃះ បសសសិសថិ 
ៃឹងេថត្ឃើញ ថុចឆច្ឆថឹ ៃូវភាជៃេ៍ត្េ; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) ៃ លភសិាម ៃឹងមៃិបាៃ 
បវសិិថុុំ ត្ដើមផចូីលត្ៅ ត្េវសមាគមុំ កាៃត់្េវសមាគម;សីសុំ អបិ សូមផកី្ាល ត្នា 
របស់ត្យើងទុំងឡាយ ផត្លយរ គបផមី្បក្ សថថធា ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្៧; 
សវៃុំ រកីារសាឋ ប ់ វចៃសស ៃូវោក្រ ៃថទិ ឥថិ ថាមៃិមាៃដូត្ចបះ ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ មា 
ត្ហាថុចូរកុ្ុំមាៃត្ឡើយ;ត្ភាជៃុបផថថដិ្ឋឌ ៃជាៃៃុំ រកីារដឹងៃូវេីជាេីត្ក្ើថត្ឡើងនៃត្ភាជៃ មា ត្ហាថុ 
ចូរកុ្ុំមាៃត្ឡើយ។ 
               អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ (ត្េវតា រតី្េវតាទុំងឡាយ) អក្ុំសុ បាៃត្ធឝើត្ ើយ ច្ឆថឹ ៃូវភាជៃ ៍ៃុំ 
ត្នាះ បុណតុំ  ឲរត្ពញត្ ើយ បូត្វ  ិ ត្ដ្ឋយៃុំទុំងឡាយ។ ថសា (ច្ឆថិយា កាលភាជៃ)៍ត្នាះ 
គុឡមណឍ ត្ល ឋត្បតាឝ  ឧគាដិថមតាថ យ (គឺោជបុរស) លោៃម់្ថថមកល់ 
ត្លើមណឍ លជាេីត្លងៃូវអងគញ់ ត្ ើយត្បើក្ត្ ើយ បូវគត្នាន  រកី្វិៃនៃៃុំ ឋតិ្តា តាុំងត្ៅត្ ើយ 
សក្លៃគរ ុំ ឆ្ត្េតាឝ  វយិ ហាក្ដូ់ចជាបាុំងត្ ើយ ៃូវៃគរទុំងមូល។ បូវខណឍុំ  រដុីុំនៃៃុំ 
មុត្ខឋបិថមថថុំ ឯវ (គឺលពះអៃុរុេន) លោៃម់្ថដ្ឋក្ត់្ ើយ ក្បុងលពះឱសឌភាវ ម អៃុផរ ិ
ផាយត្ៅតាមត្ ើយ សថថរស រណីយស សាៃិ ៃូវោៃន់ៃសរនសសលមាប ់
ៃូវេេួលៃូវរស៧ទុំងឡាយ។ ត្សា រលីេង ់ចិត្ៃថសិ លពះចិនាឋ ត្ ើយ នា ុំ ។ល។ ខាេិសាម ិឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
            អ ុំ រអីញ ៃ បិត្យា មាៃជាេីលសោញ់ មាថុ របស់មាតា បុត្រ ក្បុងកាលមុៃ; (មាតា 
រមីាតា) ៃ បចិ មៃិចមាៃិត្ ើយ ៃថទបូិវ ុំ នាម ត្ យ្ ះៃូវៃុំមៃិមាៃ ឥមុំ ត្ៃះ ត្ម ដល់អញ កាលុំ 
អស់កាលឯថថក្ុំ លបមាណប៉ុត្ណត ះ;បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំងឥត្តា អុំពីកាលត្ៃះត្ៅ (អ ុំ រអីញ) ៃ 
ខាេិសាម ិៃឹងមៃិត្សាយ អញ្ដ ុំ បូវ ុំ នាម ត្ យ្ ះថាៃូវៃុំដនេត្ឡើយ។ ត្សា រលីេង ់គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
ត្គ ុំ កាៃផ់ធះ បុចឆិ សួរត្ ើយ មាថរ ុំ ៃូវមាតា អមយ ។ល។ អបផតិ្យា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អមយ បពិលថមាតា 
អ ុំ រខីញុ ុំ បិត្យា ជាេីលសោញ់ (វា ឬ) (ឧទ ុ ឬក្)៏ អបផតិ្យា មៃិជាលសោញ់ ថុមាា ក្ុំ 
របស់អបក្? (មាតា រមីាតា) (អា  ត្ោលត្ ើយ) តាថ ។ល។ ត្ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;តាថ មាប លបុលថ (ថឝុំ 
រអីបក្) អថិបផតិ្យា ជាេីលសោញ់នលក្ម្លង ត្ម របស់ខញុ ុំ ឯក្ក្ខតិ្នា អក្ខ ិ វយិ (ច) ដូចជារមី្ភបក្ 
(ជាេីលសោញ់) (របស់បុគគល) មាៃម្ភបក្ម្ថមាខ ងផង  េយុំ វយិ ច ដូចជារតី្បះដូង 
(ជាេីលសោញ់) (បុគគលទុំងឡាយ)ផង។ (អៃុរតុ្ទន  រអីៃុរុេន) (អា  ត្ោលត្ ើយ) អេ ។ល។ 
អមយ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) អមយ បពិលថមាតា (ថុត្មា រអីបក្) ៃ 
បចិថទ មៃិចមាៃិត្ ើយ ៃថទបូិវ ុំ ៃូវៃុំមៃិមាៃ មយាុំ ដល់ខញុ ុំ កាលុំ អស់កាល ឯថថក្ុំ 



195 

 

មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី?សា (មាតា រមីាតា)ត្នាះ បុចឆសួិរត្ ើយ ចុលវុបដ្ឋឌ ក្ុំ 
ៃូវអបក្បត្លមើត្ យ្ ះចុលវៈ អថទិ កិ្ញ្ច ិ ច្ឆថិយុំ តាថ ឥថិ ថាម្ៃនាយ! (រៃីុំ)ណាមយួ ក្បុងភាជៃ ៍
មាៃ(ឬត្េ)ដូត្ចបះ? (ចុត្ោវ  រអីបក្បត្លមើត្ យ្ ះចុលវៈ) (អា  លបាបត់្ ើយ) បរបុិត្ណាត  ។ល។ 
េិដឌបុោឝ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អត្យរ បពិលថលពះនាង ច្ឆថិ រភីាជៃ ៍បរបុិត្ណាត  ត្ពញត្លពៀបត្ ើយ បូត្វ  ិ
ត្ដ្ឋយៃុំទុំងឡាយ;ឯវរូបា បូវា នាម ត្ យ្ ះថារៃីុំ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្ម គឺខញុ ុំ ៃ េិដឌបុោឝ  
មៃិធាវ បត់្ឃើញត្ ើយ។ សា (មាតា រមីាតា)ត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ មយាុំ ។ល។ ភវសិសៃថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
           បុត្តាថ  របុីលថ មយាុំ របស់អញ បុញ្ដវា ក្តាភៃីិហាត្ោ ភវសិសថិ ៃឹងជាអបក្មាៃបុណរ 
ជាអបក្មាៃអភៃីិហារត្ធឝើត្ ើយ;បូវា រៃីុំទុំងឡាយ ត្េវតា  ិ ច្ឆថឹ បូត្រតាឝ  ប តិ្តា 
គឺត្េវតាទុំងឡាយ ញុុំងឲរត្ពញត្ ើយ ៃូវភាជៃ ៍ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ ភវសិសៃថ ិ ៃឹងមាៃ។ អេ 
លោត្នាះ បុត្តាថ  របុីលថ អា  ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (មាថរ ុំ ៃូវមាតា)ត្នាះ អមយ ។ល។ បត្ចយាសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
             អមយ បពិលថមាតា បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ឥត្តា អុំពីនេងត្ៃះត្ៅ អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ ខាេិសាម ិ
ៃឹងមៃិ ូប អញ្ដ ុំ បូវ ុំ នាម ត្ យ្ ះថាៃូវៃុំដនេ; (ថឝុំ រអីបក្) បត្ចយាសិ គបផចីមាៃិ ៃថទិបូវ ុំ ឯវ 
ៃូវៃុំមៃិមាៃម្មៃពិថ។ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង ថត្តា អុំពីកាលត្នាះមក្ សា អបិ (មាតា 
រមីាតា)ត្នាះឯង (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) បូវ ុំ ខាេិថុកាត្មា អមា ិឥថិ ថា(រខីញុ ុំ) ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផ ូីប 
ៃូវៃុំដូត្ចបះ អសស (អៃុរេុនសស) វុត្ថថ គឺអៃុរុេនត្នាះត្ោលត្ ើយ បដិកុ្ជជតិាឝ  លគបត្ ើយ ថុចឆច្ឆថឹ ឯវ 
ៃូវភាជៃេ៍ត្េម្មៃពិថ ច្ឆថិយា ត្ដ្ឋយភាជៃ ៍ អញ្ញដ យ ដនេ ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ។ 
(អៃុរតុ្ទន  រអីៃុរុេន) វសិ ត្ៅត្ ើយ អោរមត្ជឈ ក្បុងក្ណាឋ លនៃផធះ យាវ ដោបណា ត្េវតា 
រតី្េវតាទុំងឡាយ ប ណឹិសុ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ េិពឝបូត្វ ៃូវៃុំដជ៏ាេិពឝ អសស (ដល់ោថ)់ តាវ 
ដោបត្នាះ។ ត្សា (អៃុរតុ្ទន  រអីៃុរុេន)ត្នាះ អជាៃត្នាថ  កាលមៃិដឹង ឯថថក្ុំ អបិ 
សូមផអីស់កាលលបមាណប៉ុត្ណត ះ ជាៃិសសថិ ៃឹងដឹង បពឝជជុំ នាម ត្ យ្ ះថាៃូវបពឝជាជ  កឹ្ 
ដូចត្មឋច;ថសាយ  ត្លោះត្ ថុ (ត្សា រោីថ)់ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ភាថរ ុំ ៃូវបងលបុស កា ឯសា បពឝជាជ  
នាម ត្ យ្ ះថារបីពឝជាជ ៃុះ ជាអឝីដូត្ចបះ? (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ឱហារថិត្ក្សមសសុនា ។ល។ នាម 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺមហានាម)លបាបត់្ ើយ អា  ត្ោលត្ ើយ ភាថិក្ុំ ។ល។ បពឝជិថុុំ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
                    (បុគគត្លៃ គឺបុគគល) ឱហារថិត្ក្សមសសុនា  មាៃសក្ៃិ់ងពុក្មាថ ់
ពុក្ចង្គក ត្ការត្ ើយ កាសាយៃិវត្ថទៃ ជាអបក្ត្សវៀក្ោក្ត់្ ើយៃូវសមភថក់ាសាយៈ ៃិបជជតិាឝ  
សិងត្ ើយក្ដឌថទត្រ វាត្លើក្លមាលជាវកិារៈនៃត្ឈើផង វេិលមញ្ច ត្ក្ វា ត្លើម្លគជាវកិារៈនៃត្ៅឋ ផង 
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ចរត្ៃថៃ កាលលតាចត់្ៅ បិណាឍ យត្ដើមផបិីណឍ បាថ វ រថិពឝុំ គបផតី្ៅ ឯសា បពឝជាជ  នាម 
ត្ យ្ ះថារបីពឝជាជ ៃុះ;ភាថិក្ បពិលថបងលបុស អ ុំ រខីញុ ុំ សុខុមាត្ោ 
ជាអបក្មាៃត្សចក្ឋីសុខត្លចើៃ;អ ុំ រខីញុ ុំ ៃ សក្ខសិាម ិ ៃឹងមៃិអាច បពឝជិថុុំ ត្ដើមផបីសួបាៃត្េ។ 
(មហានាត្មា រមីហានាម) អា  ត្ោលត្ ើយ ត្ថៃ  ិ ។ល។ អបពឝជិថុុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;តាថ 
មាប លបាូៃលបុស ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ (ថឝុំ រអីបក្) ក្មយៃថុំ ឧគគត្ តាឝ ឃោវាសុំ វស ចូរេេលួៃូវការង្គរ 
ត្ ើយត្ៅ ត្ៅលគបល់គងៃូវផធះ;  ិ ត្លោះថា អត្មាសុ បណាឋ ត្យើងទុំងឡាយ ឯត្ក្ៃ (ត្ក្ៃ 
គឺអបក្ណា)មាប ក្ ់ៃ សកាក  មៃិអាច អបពឝជិថុុំ មៃិបសួបាៃត្ឡើយ។  
          អេ លោត្នាះ (អៃុរតុ្ទន  រអីៃុរុេន) បុចឆិ សួរត្ ើយ ៃុំ (ភាថរ ុំ ៃូវបងលបុស)ត្នាះ ត្កា ឯត្សា 
ក្មយត្នាថ  នាម ឥថិ ថាត្ យ្ ះថារកីារង្គរ ៃុះជាអឝីដូត្ចបះ? កុ្លបុត្តាថ  រកុី្លបុលថ អជាៃត្នាថ  
កាលមៃិដឹង ភថថុដ្ឋឌ ៃដ្ឋឌ ៃុំ អបិ សូមផៃូីវេីជាេីបត្លមើនៃភថថ ជាៃិសសថិ ៃឹងដឹង ក្មយៃថុំនាម 
ត្ យ្ ះថាៃូវការង្គរ កឹ្ ដូចត្មឋច។   ិ ម្មៃពិថ ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ក្ថា រសីមឋ ី ខថថយិាៃុំ 
របស់ក្សលថទុំងឡាយ ថិណតុំ  ៣អងគ ឧេបាេិ បាៃតាុំងត្ឡើងត្ ើយ ភថថុំ នាម កុ្  ឹឧដឌ ថិ ឥថិ 
ថាត្ យ្ ះថារភីថថ តាុំងត្ឡើងត្ ើយ ក្បុងេីណាដូត្ចបះ?(កិ្មិភត្ោ រកិី្មិភលៈ) អា  ត្ោលត្ ើយ 
ត្កាត្ដឌ ឧដឌ ថិ ឥថិ ថា(រភីថថ) តាុំងត្ឡើងក្បុងជលងុក្ដូត្ចបះ។ អេ លោត្នាះ ភេធតិ្យា រភីេធិយៈ អា  
ត្ោលត្ ើយ ៃុំ (កិ្មិភលុំ ៃូវកិ្មិភលៈ)ត្នាះ ថឝុំ ។ល។ ឧដឌ ថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; ថឝុំ រអីបក្ ៃ ជានាសិ 
មៃិដឹង ភថថសស ឧដ្ឋឌ ៃដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវេីជាេីតាុំងត្ឡើង នៃភថថ;ភថថុំ នាម ត្ យ្ ះថារភីថថ ឧដឌ ថិ 
តាុំងត្ឡើង ឧក្ខលិយុំ ក្បុងឆ្ប ុំង។ អៃុរតុ្ទន  រអីៃុរុេន អា  ត្ោលត្ ើយ ថុត្មា ។ល។ ឧដឌ ថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ ត្េឝ អបិ សូមផ២ីនាក្ ់ ៃ ជានាេ មៃិដឹង (ៃូវេីជាេីតាុំងត្ឡើង 
នៃភថថ)ត្េ;ភថថុំ នាម ត្ យ្ ះថារភីថថ ឧដឌ ថិ តាុំងត្ឡើង សុវណត បាដិយុំ ក្បុងភាជៃជ៍ាវកិារៈនៃមាស 
រថៃមកុ្ោយ លបមាណ១គក្។់  
             កិ្រ បាៃឮថា ឯក្េិវសុំ ក្បុងនេងមយួ ត្ថសុ (ខថថិត្យសុ បណាឋ ក្សលថទុំងឡាយ)ត្នាះ 
កិ្មិភត្ោ រកិី្មិភលៈ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ (ជត្ៃ ៃូវជៃទុំងឡាយ) ឱតារយិមាត្ៃ កាលជញ្ជូ ៃ វ ី ី
ៃូវលសូវទុំងឡាយ ត្កាដឌត្តា អុំពីជលងុក្ ឯត្ថ (វ ី)ី ត្កាដឌត្ក្ ឯង ជាតា ឥថិ សញ្ដ ី អត្ហាសិ 
បាៃជាអបក្សមាគ ល់ត្ ើយ ថា(រលីសូវទុំងឡាយ)ត្ៃះ ត្ក្ើថក្បុងជលងុក្ម្មៃពិថដូត្ចបះ។ ឯក្េិវសុំ 
ក្បុងនេងមយួ ភេនតិ្យា អបិ ឯរភីេធិយៈេិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ភថថុំ ៃូវភថថ វឌណយិមាៃុំ (គឺត្គ)កាលចមាៃិ 
ឧក្ខលិត្តា ក្បុងឆ្ប ុំង ឧក្ខលិយុំ ឯវ ឧបផៃបុំ ឥថិ សញ្ដ ី អត្ហាសិ បាៃជាអបក្សមាគ ល់ត្ ើយ ថា(រភីថថ) 
ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ក្បុងឆ្ប ុំងម្មៃពិថដូត្ចបះ។ បៃ ក្ ៏(ជនា រជីៃទុំងឡាយ) ត្កាត្ដឋត្នាថ  កាលបុក្ វ ី ី
ៃូវលសូវទុំងឡាយ អៃុរុត្េនៃ គឺអៃុរុេន ៃ ឯវ (េិដឌបុោឝ )  មៃិធាវ បត់្ឃើញត្សាះ; (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ) បត្ចនាថ  វា កាលចមាៃិផង វត្ឌណនាថ  វា កាលចត្លមើៃ ភថថុំ ៃូវភថថ (អៃុរតុ្េនៃ 
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គឺអៃុរុេន) ៃ (ឯវ) េិដឌបុោឝ  មៃិធាវ បត់្ឃើញត្សាះ។ បៃ ក្ ៏(អៃុរតុ្ទន  រអីៃុរុេន) បសសថិ ម្ថងត្ឃើញ 
(ភថថុំ ៃូវភថថ) (ជត្ៃ )ិ វត្ឌណតាឝ  បុរត្តា ឋបិថុំ ឯវ គឺជៃទុំងឡាយចមាៃិត្ ើយ ថមកល់េុក្ត្ ើយ 
អុំពីខាងមុខម្មៃពិថ។ ភុញ្ជ ិថុកាមកាត្ល ក្បុងកាលជាេីលបាថាប ត្ដើមផបីរតិ្ភាគ ត្សា (អៃុរុត្ទន  
រអីៃុរុេន)ត្នាះ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ សញ្ដ ឹ ៃូវការសមាគ ល់ ភថថុំ បាថិយុំ ឧដឌ ថិ ឥថិ ថារភីថថ 
តាុំងត្ឡើងក្បុងភាជៃដូ៍ត្ចបះ។ ត្ថ (ខថថយិា រកី្សលថទុំងឡាយ)អងគត្នាះថត្យា អបិ សូមផ៣ីអងគ ៃ 
ជាៃៃថិ ម្ថងមៃិដឹង ភថថុដ្ឋឌ ៃដ្ឋឌ ៃុំ អបិ សូមផៃូីវេីជាេីតាុំងត្ឡើងៃូវភថថ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។  
             ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ អយុំ (អៃុរតុ្ទន  រលីពះអៃុរុេន)អងគត្ៃះ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ត្កា ឯត្សា 
ក្មយត្នាថ  នាម ឥថិ ថាត្ យ្ ះថារកីារង្គរ ៃុះជាអឝីដូត្ចបះ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ កិ្ចចុំ ៃូវការង្គរ ក្ថថពឝុំ 
ម្ដលខវួៃគបផតី្ធើឝ បឋមុំ ត្ខថថុំ ក្សាត្បថពឝុំ ឥថិ អាេិក្ុំ ថា(គឺអបក្) គបផញុីុំងត្គឲរភជួរ ៃូវម្លស 
ក្បុងកាលជាដុំបូង ដូត្ចបះជាត្ដើម សុំវចឆត្រ សុំវចឆត្រ ក្បុង១ឆ្ប ុៗំ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ក្ទ ។ល។ 
ភុញ្ជ ិសាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្មយនាថ ៃុំ អបរយិៃថតាយ កាលភាវៈនៃការង្គទុំងឡាយ មៃិមាៃេីបុំផុថ 
អកាខ តាយ (គឺមហានាម)ត្ោលត្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ត្ថៃ  ិ ។ល។ អត្តាទ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ មាថរ ុំ ៃូវមាតា វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អៃុជានា  ិ។ល។ បពឝជិសាម ិ
ឥថិ ថាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) សត្ច ។ល។ បពឝជា  ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ តាយ(មាថុ) ថិក្ខថថុ ុំ 
បដិក្ខបិិតាឝ  វុត្ថថ គឺមាតាត្នាះ លបម្ក្ក្អស់វារៈ៣ដង ត្ ើយត្ោលត្ ើយ ឧបសងកមតិាឝ  
ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ ថុំ (សហាយក្ុំ ៃូវសមាវ ញ់)ត្នាះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ មម ។ល។ បដិពទន  ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ ថុំ (សហាយក្ុំ ញុុំងសមាវ ញ់)ត្នាះ សញ្ញដ ត្បតាឝ  ឲរដឹងត្ ើយ នាៃបផកាត្រ  ិ
ត្ដ្ឋយោក្រមាៃលបការត្ផសងៗ គណាិ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ បដិញ្ដ ុំ ៃូវការត្បឋជាញ  បពឝជៃតាទ យ 
ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការបសួ សេន ឹជាមយួ អថថនា ៃឹងខវួៃ េិវត្ស ក្បុងនេង សថថត្ម េី៧; 
           អត្នាថ  រខីាងក្បុង ក្មយនាថ ៃុំ នៃការង្គរទុំងឡាយ បញ្ញដ យសិសថិ ៃឹងលបាក្ដ ក្ទ 
ក្បុងកាលណា? មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ អត្បាសសុកាក  ជាអបក្ខឝល់ខាឝ យថិច ភុញ្ជ ិសាម 
ៃឹងត្លបើលបាស់ ត្ភាត្គ ៃូវលេពរទុំងឡាយ ក្ទ ក្បុងកាលណា? ត្ថៃ  ិ ត្បើដូត្ច្ឆប ះ ថឝុំ ឯវ 
រតី្ោក្បងម្មៃពិថ វស ចូរត្ៅ ឃោវាសុំ ត្ៅលគបល់គងៃូវផធះ;អត្តាទ  រកីារលថូវការ ឯត្ថៃ (ក្មយត្ៃថៃ 
ត្ដ្ឋយការង្គរ)ៃុះ មយាុំ របស់ខញុ ុំ ៃ (អថទិ)មៃិមាៃត្េ;អមយ បពិលថមាតា (ថឝុំ រអីបក្) អៃុជានា  ិ
សូមអៃុញ្ញដ ថ មុំ ៃូវខញុ ុំ; (អ ុំ រខីញុ ុំ) បពឝជិសាម ិៃឹងបសួ;សត្ច លបសិៃត្បើ ភេធយិោជា រភីេធិយោជ 
សហាយត្កា ជាសមាវ ញ់ ត្ថ របស់អបក្ បពឝជិសសថិ ៃឹងបសួ; (ថឝុំ រអីបក្) បពឝជា  ិ ចូរបសួ សេន ឹ
ជាមយួ ត្ថៃ (សហាយត្ក្ៃ ៃឹងសមាវ ញ់)ត្នាះ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ បពឝជាជ  រកីារបសួ មម ត្ខា 
របស់ខញុ ុំ បដិពទន  ទក្េ់ងត្ ើយ (បពឝត្ជជៃ ត្ដ្ឋយការបសួ) ថវ របស់អបក្។ 
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              ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ ខថថយិា រកី្សលថទុំងឡាយ ឆ ៦អងគ ឥត្ម ត្ៃះ ឥថិ ដូត្ចបះ ភេធិត្យា 
សក្រោជា (ច) គឺសក្រោជនាមភេធយៈ១អងគ អៃុរតុ្ទន  (ច) គឺអៃុរុេន១អងគ អាៃត្នាធ (ច) 
គឺអាៃៃធ១អងគ ភគុ (ច) គឺភគុ១អងគ កិ្មភតិ្ោ (ច) គឺកិ្មភលិៈ១អងគ ត្េវេត្តាថ  ច 
គឺត្េវេថថ១អងគឧបាលិក្បផក្សថថមា មាៃខាយ ៃល់ពះត្ក្សត្ យ្ ះឧបាលីជាគលមប៧់ អៃុភវតិាឝ  
ត្សាយត្ ើយ មហាសមផថថឹ ៃូវមហាសមផថថិ សតាថ  ុំ អស់១សបាឋ  ៍ ត្េវា វយិ 
ដូចជារតី្េវតាទុំងឡាយ (អៃុភវត្នាថ  កាលត្សាយ) េិពឝសមផថថឹ ៃូវសមផថថដជ៏ាេិពឝ ៃិក្ខមតិាឝ  
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ ត្សនាយ ត្ដ្ឋយត្សនា ចថុរងគៃិិយា មាៃអងគ៤ (ត្េវា) វយិ 
ដូចជារតី្េវតាទុំងឡាយ គចឆនាថ  កាលត្ៅ ឧយាៃុំ កាៃឧ់េាៃ បតាឝ  ដល់ត្ ើយ បរវសិយុំ 
ៃូវម្ដៃដនេ សពឝត្សៃុំ ញុុំងត្សនាទុំងអស់ ៃិវតាថ ត្បតាឝ  ឲរលថឡបត់្ៅវញិត្ ើយ ោជាណាយ 
ត្ដ្ឋយអាជាញ របស់ត្សឋច ឱក្កមសុឹ ចុះត្ ើយ បរវសិយុំ កាៃម់្ដៃដនេ។ 
             ខថថយិា រកី្សលថទុំងឡាយ ឆ ៦អងគ ឱមុញ្ច ិតាឝ  ត្ដ្ឋះត្ ើយ អាភរណាៃិ 
ៃូវត្លគឿងអាភរណៈទុំងឡាយ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ (ថុំ ៃូវវា) ភណឍិ ក្ុំ ឲរជាបងឝិច 
អេុំសុ បាៃឲរត្ ើយ ថសស (ឧបាលិសស ដល់ខាយ ៃល់ពះត្ក្សត្ យ្ ះឧបាលី)ត្នាះ (វចត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយោក្រ)  ៃធ ។ល។ ជីវកិាយ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
             ឧបាលិ មាប លឧបាលី ភត្ណ លបម្សឋង  ៃធ ក្ ៏ (ថឝុំ រអីបក្) ៃិវថថសសុ 
ចូរលថឡបត់្ៅវញិចុះ;ឯថថក្ុំ (ភណឍិ ក្ុំ របីងឝិចលេពរ)មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ អលុំ លយម ជីវកិាយ 
ដល់ការរស់ត្ៅ ត្ថ របស់អបក្។ ត្សា (ឧបាលិ រខីាយ ៃល់ពះត្ក្សត្ យ្ ះឧបាលី)ត្នាះ 
ត្ថសុំ(ខថថយិាៃុំ) បាេមូត្ល បវត្ដឋតាឝ  បរតិ្េវតិាឝ  ត្ថសុំ (ខថថយិាៃុំ) អាណុំ  អថិក្កមថុិុំ អសត្កាក ត្នាថ  
កាលបលមះៃត្ៃៀល ត្េៀបបាេមូល (នៃក្សលថទុំងឡាយ)អងគត្នាះ ត្ ើយយុំខសកឹ្ខសួល 
ត្ ើយមៃិអាចក្ៃវង ៃូវបញ្ញជ  (របស់ក្សលថទុំងឡាយ)ត្នាះ ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ គត្ តាឝ  
កាៃយ់ក្ត្ ើយ ថុំ (ភណឍិ ក្ុំ ៃូវបងឝិចលេពរ)ត្នាះ ៃិវថថិ លថឡបវ់ញិត្ ើយ។ ត្ថសុំ (ជនាៃុំ) េឝធិា 
ជាថកាត្ល ក្បុងកាល(នៃជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ម្បក្ោប ត្ ើយ ត្ដ្ឋយចុំម្ណក្២ វៃុំ រនីលព 
អាត្ោេៃបផថថុំ វយិ (អត្ហាសិ) បាៃជានលពហាក្ដូ់ចជា ដល់ត្ ើយៃូវការេួញត្សាយត្ ើយ;បឋវ ី
រមី្ផៃដី ក្មផនាការបផតាថ  វយិ អត្ហាសិ បាៃជាេីហាក្ដូ់ចជា 
ដល់ត្ ើយៃូវអាការៈមាៃការក្ត្លមើក្ត្ ើយ។ ឧបាលិក្បផត្កា អបិ ឯរខីាយ ៃល់ពះត្ក្ស 
ត្ យ្ ះឧបាលី គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ត្ថាក្ុំ បៃថិច ៃិវថថតិាឝ  លថឡបវ់ញិត្ ើយ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ ចណាឍ  ។ល។ បនា ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ចិត្ៃថតាឝ  លុះគិថត្ ើយ ឱមុញ្ច ិតាឝ  លសាយត្ ើយ 
ភណឍិ ក្ុំ ៃូវបងឝិចលេពរ លគគតិាឝ  ពររួត្ ើយ អាភរណាៃិ ៃូវត្លគឿងអាភរណៈទុំងឡាយ តាៃិ ត្នាះ 
រុត្ក្ខ ត្លើត្ដើមត្ឈើ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អថទកិា គណា ៃថុ ឥថិ ថារជីៃអបក្លថូវការទុំងឡាយ 
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ចូរកាៃយ់ក្ចុះដូត្ចបះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃកកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ ត្ថសុំ (ខថថយិាៃុំ 
នៃក្សលថទុំងឡាយ)ត្នាះ ត្ថ  ិ (ខថថតិ្យ )ិ ក្សាយ  ៃិវត្តាថ  អសិ ឥថិ បុត្ដ្ឋឌ  
(គឺក្សលថទុំងឡាយ)អងគត្នាះ សួរត្ ើយថា (រអីបក្) ជាអបក្លថឡបម់ក្វញិត្ ើយ 
ត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ អាត្ោត្ចសិ លបាបត់្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ថុំ ត្នាះ;សាកិ្យា រសីក្រៈទុំងឡាយ 
ចណាឍ  ត្ខា ជាក្សលថកាចឃ្លត្ថយរុុំ អបិ គបផសីមាវ ប ់មុំ ៃូវអញ (ចិៃថត្ៃៃ  ត្ដ្ឋយការគិថ) ឥមនិា 
កុ្មាោ ៃិបាថិតា ឥថិ ថារោីជកុ្មារទុំងឡាយ (ខាយ ៃល់ពះត្ក្ស)ត្ៃះ លះបងត់្ ើយ;  ិ នាម 
មយួវញិត្េៀថ សក្រកុ្មាោ រសីក្រកុ្មារទុំងឡាយ ឥត្ម ត្ៃះ បហាយ លះបងត់្ ើយ សមផថថ ឹ
ៃូវសមផថថិ ឯវរូបុំ មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ (ត្ម ដល់អញ) ឆត្ឌឍតាឝ  លះត្ច្ឆលត្ ើយ អាភរណាៃិ 
ៃូវត្លគឿងអាភរណៈទុំងឡាយ ឥមាៃិ ត្ៃះ (បុគគត្ោ) វយិ ដូចជារបុីគគល (ឆត្ឌឍត្នាថ  
កាលត្សាឋ ះត្ច្ឆល) ត្ខឡបិណឍុំ  ៃូវដុុំនៃេឹក្មាថ ់បពឝជិសសៃថិ ៃឹងបសួ កិ្មងគុំ ចុំណងត់្បើ អ ុំ រអីញ 
ៃ (ៃិវថថសិាម ិៃឹងមៃិបសួ) បៃ ត្មឋចត្ក្ើថ។ 
           អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ត្ថ (ខថថយិា រកី្សលថទុំងឡាយ)អងគត្នាះ អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ ៃុំ 
(ឧបាលឹ ៃូវខាយ ៃល់ពះត្ក្សត្ យ្ ះឧបាលី)ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថិក្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ សថទុ 
នៃលពះសាសាឋ  វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ វតាឝ  េូលត្ ើយ មយុំ ។ល។ 
ៃិមាយ េយសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ថុំ (ឧបាលឹ ញុុំខាយ ៃល់ពះត្ក្ស)ត្នាះ ឲរបសួត្ ើយ បឋមថរ ុំ 
មុៃបងាស់ បពឝជឹសុ បសួត្ ើយ សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង បច្ឆឆ  ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ; 
            ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ មយុំ រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ សាកិ្យា នាម 
ត្ យ្ ះថាជាសក្រៈ មាៃៃិសសតិា លគបសងកថត់្ ើយត្ដ្ឋយមាៃះ;អយុំ (បុរតិ្សា របុីរស)ត្ៃះ 
បរចិ្ឆរត្កា ជាអបក្បត្លមើ អមាា ក្ុំ របស់ខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ េីឃរថថុំ អស់កាលយូរអម្ងឝង;(ថុត្មា 
រលីពះអងគ) បោឝ ត្ជេ សូមបុំបសួ ឥមុំ (បុរសិុំ ៃូវបុរស)ត្ៃះ បឋមថរ ុំ មុៃបងាស់;មយុំ 
រខីញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ ក្រសិាម ៃឹងត្ធឝើ អភវិាេនាេីៃិ (ៃូវក្មយទុំងឡាយ) 
មាៃអភវិាេៃក្មយជាត្ដើម អសស ដល់ោថ;់មាត្នា រមីាៃះ ត្នា របស់ខញុ ុំលពះអងគទុំងឡាយ 
ៃិមាយ េយសិសថិ ៃឹងបាថត់្ៅ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ 
              ត្ថសុ (ភកិ្ខូសុ បណាឋ ភកិ្ខុទុំងឡាយ)អងគត្នាះ អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ ភេធិត្យា 
ត្ យ្ ះភេធិយៈ ត្ថវតិ្ជាជ  អត្ហាសិ បាៃជាអបក្មាៃវជិាជ ៣ត្ ើយ ត្ថៃ ឯវ អៃថរវត្សសៃ 
ត្ដ្ឋយចត្នាវ ះនៃវសាត្នាះឯង។ អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ អៃុរតុ្ទន  ត្ យ្ ះអៃុរុេន េិពឝចក្ខុត្កា 
 ុតាឝ  ជាអបក្មាៃម្ភបក្េិពឝ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ មហាបុរសិវថិក្កសុថថុំ ៃូវមហាបុរសិវថិក្កសូលថ បច្ឆឆ  
ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយ បាបុណិ សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ។ អាយសាយ  
រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ អាៃត្នាធ  ត្ យ្ ះអាៃៃធ បថិដឌ  ិ តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល 
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ក្បុងត្សាតាបថថិផល។អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយមក្ភគុត្ថថត្ោ ច រភីគុត្ថទរផង កិ្មភលិត្ថថត្ោ 
ច រកិី្មភលិត្ថទរផង វត្ឌណតាឝ  ចត្លមើៃត្ ើយ វបិសសៃុំ ៃូវវបិសសនា បាបុណឹសុ សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ 
ៃូវលពះអរ ថថ។ ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ បត្តាថ  សត្លមចត្ ើយ ឥេនឹ ៃូវឫេនិ ត្បាេុជជៃិក្ុំ 
ជារបស់នៃបុេុជជៃ។ អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាខាងត្លកាយមក្ សថទរ ិ នាកាលលពះសាសាឋ  វ ិរត្ៃថ 
កាលគងត់្ៅ ត្កាសមភយិុំ ក្បុងលកុ្ងត្កាសមភ ី ោភសកាក ត្ោ រោីភៃិងសកាក រៈ ម ត្នាថ  ដត៏្លចើៃ 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ ថថាគថសស ដល់លពះថថាគថ សសាវក្សងឃសស លពមទុំងសងឃសាវក័្។ 
មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ វថទត្ភសជាជ េិ តាទ  មាៃវថទុទុំងឡាយមាៃសមភថ ់
ៃិងត្ភសជជៈជាត្ដើមក្បុងនដ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ ថថទ ក្បុងលកុ្ងត្កាសមភតី្នាះ 
(បុចឆតិាឝ  សួររក្ត្ ើយ) កុ្  ឹ ។ល។ កិ្មភលិត្ថទត្ោ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឱត្ោត្ក្នាថ  កាលរមលឹត្មើល 
អសីថិមហាសាវកាៃុំ ៃិសិៃបដ្ឋឌ ៃុំ ៃូវេីជាេីគង ់ របស់ភកិ្ខុ ជាអសីថិមហាសាវក័្ទុំងឡាយវចិរៃថ ិ
ត្េើបលតាចត្ៅ; 
            សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្  ឹក្បុងេីណា? សារបុីថថត្ថទត្ោ រលីពះសារបុីថថត្ថទរ 
(ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្ ឹ ក្បុងេីណា? មហាត្មាគគោវ ៃត្ថទត្ោ រលីពះមហាត្មាគគោវ ៃត្ថទរ (ៃិសីេថិ 
គងត់្ៅ) កុ្  ឹ ក្បុងេីណា? មហាក្សសបត្ថទត្ោ រលីពះមហាក្សសបត្ថទរ (ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្  ឹ
ក្បុងេីណា? ភេធយិត្ថទត្ោ រលីពះភេធិយត្ថទរ (ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្  ឹ ក្បុងេីណា? អៃុរេុនត្ថទត្ោ 
រលីពះអៃុរុេនត្ថទរ (ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្  ឹ ក្បុងេីណា? អាៃៃធត្ថទត្ោ រលីពះអាៃៃធត្ថទរ (ៃិសីេថិ 
គងត់្ៅ) កុ្  ឹ ក្បុងេីណា? ភគុត្ថទត្ោ រលីពះភគុត្ថទរ (ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្  ឹ ក្បុងេីណា? 
កិ្មភលិត្ថទត្ោ រលីពះកិ្មភលិត្ថទរ (ៃិសីេថិ គងត់្ៅ) កុ្  ឹក្បុងេីណា? 
                 (មៃុត្សា រមីៃុសស) ត្េវេថថត្ថទត្ោ កុ្  ឹ ៃិសិត្នាប  វា ឋតិ្តា វា ឥថិ បុចឆត្នាថ  នាម 
ត្ យ្ ះថាកាលសួរ ថារលីពះត្េវេថថត្ថទរ គងត់្ ើយក្បុងេីណាផង ឈរត្ ើយ(ក្បុងេីណា)ផង ដូត្ចបះ 
ៃថទិ មៃិត្សាះត្ឡើយ។ ត្សា (ត្េវេថថត្ថទត្ោ រតី្េវេថថត្ថទរ)អងគត្នាះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ អ ុំ ។ល។ 
ៃិពឝត្ថថយរុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; អ ុំ រអីញ បពឝជិត្តា បសួត្ ើយ ឯត្ថ  ិ (ភកិ្ខូ )ិ សេនឹ ឯវ ជាមយួ 
ៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយត្ៃះម្ដរ;ឯត្ថ អបិ(ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)អងគត្ៃះឯង ខថថយិបពឝជិតា 
ជាខថថិយបពឝជិថ;អ ុំ អបិ សូមផរីអីញ ខថថយិបពឝជិត្តា ជាខថថិយបពឝជិថ;មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ ោភសកាក រ តាទ  មាៃោភៃិងសកាក រៈក្បុងនដ បរតិ្យសៃថិ ម្ថងម្សឝងរក្ ឯត្ថ 
(ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)ៃុះ មម នាមុំ គត្ តាឝ  អបិ សូមផសួីររក្ត្ ើយៃូវត្ យ្ ះ របស់អញ ៃថទ ិ
មៃិមាៃត្ឡើយ; (អ ុំ រអីញ) ឯក្ត្តា  ុតាឝ  ជាអបក្ត្ៅក្បុងេីម្ថមយួ សេនឹ ជាមយួ ត្ក្ៃ ៃុ ត្ខា 
ៃឹងអបក្ណា ប! ក្ុំ បសាត្េតាឝ  មម ោភសកាក រ ុំ ៃិពឝត្ថថយរុំ គបផញុីុំងអបក្ណា ឲរលជះថាវ  
ត្ ើយញុុំងោភៃិងសកាក រៈ ឲរត្ក្ើថ។អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ឯថុំ (ចិៃថៃុំ រកីារគិថ)ត្ៃះ អយុំ ។ល។ 
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ភវសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អត្ហាសិ បាៃមាៃត្ ើយ អសស (ត្េវេថថសស 
ដល់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ;ោជា រលីពះោជា ពិមភសិាត្ោ លពះនាមពិមភសិារ អយុំអងគត្ៃះ 
បថិដឌិត្តា តាុំងត្ៅស៊បត់្ ើយ ត្សាតាបថថផិត្ល ក្បុងត្សាតាបថថិផល សេន ឹ ជាមយួ (បរសិា  ិ
ៃឹងបរស័ិទុំងឡាយ) ឯកាេសៃ ុត្ថ  ិ ១១មុៃឺនាក្ ់ បឋមេសសត្ៃៃ ឯវ 
ត្ដ្ឋយការត្ឃើញៃូវលពះសាសាឋ ត្លើក្ដុំបូងត្មវះ៉; (មយា គឺអញ) ៃ សកាក  មៃិអាច ឯក្ត្តា ភវថុិុំ 
ត្ដើមផតី្ៅក្បុងេីជាមយួោប  សេនឹ ជាមយួ ឯត្ថៃ (រញ្ញដ  ៃឹងត្សឋច)អងគៃុះ; (មយា គឺអញ) ៃ សកាក  
មៃិអាច ឯក្ត្តា ភវថុិុំ ត្ដើមផតី្ៅក្បុងេីជាមយួោប  សេនឹ ជាមយួ ត្កាសលរញ្ញដ  អបិ 
សូមផៃឹីងត្សឋចក្បុងម្ដៃត្កាសល;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ បុត្តាថ  របុីលថ រត្ញ្ញដ  របស់លពះោជា អយុំ ត្ខា ត្ៃះ 
អជាថសថថុកុ្មាត្ោ លពះនាមអជាថសថថុកុ្មារ ៃ ជានាថិ មៃិដឹង គុណត្ទសុំ ៃូវគុណៃិងត្ទស 
ក្សសចិ របស់អបក្ណាមយួ; (អ ុំ រអីញ) ភវសិាម ិៃឹងត្ៅ ឯក្ត្តា ក្បុងេីជាមយួោប  សេនឹ ជាមយួ 
ឯត្ថៃ (អជាថសថថុកុ្មាត្រៃ ៃឹងអជាថសថថុកុ្មារ)អងគត្ៃះ។ 
                បៃ ក្ ៏ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ោជគ ុំ 
កាៃល់កុ្ងោជលគឹះ ត្កាសមភតិ្តា អុំពីលកុ្ងត្កាសមភ ី អភៃិិមយៃិិតាឝ  ៃិមយថិត្ ើយ កុ្មារវណតុំ  
ៃូវត្ភេដូចជាកុ្មារ បិលៃនតិាឝ  លបដ្ឋបត់្ ើយ អាសីវតិ្ស ៃូវពស់ទុំងឡាយ ចតាថ ត្ោ ៤ក្ាល 
 ថទបាត្េសុ លថងត់្ជើងៃិងនដទុំងឡាយ ចថូសុ ៤ ឯក្ុំ (អាសីវសិុំ ៃូវពស់)១ក្ាល គីវាយុំ លថងក់្ 
ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ ឯក្ុំ (អាសីវសិុំ ៃូវពស់)១ក្ាល ចុមភដិក្ុំ ឲរជាឈបួថ សីត្ស ត្លើក្ាល ក្តាឝ  
ត្ធឝើត្ ើយ ឯក្ុំ (អាសីវសិុំ ៃូវពស់)១ក្ាល (ត្មខលុំ ឲរជាសង្គឝ រ) ឯក្ុំសុំ លថងស់ាយ មាខ ង ឱរយុា 
ចុះត្ ើយ អាកាសត្តា ច្ឆក្អាកាស អ តិ្មខោយ តាមសង្គឝ រសត្លមចត្ ើយអុំពីពស់ ឥមាយ 
ត្ៃះ ៃិសីេិតាឝ  គងត់្ ើយ ឧចឆត្ងគ ត្លើត្លវ  អជាថសថថុសស របស់អជាថសថថុកុ្មារ (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) ត្កា អសិ ថឝុំ ឥថិ ថារអីបក្ជាអបក្ណាដូត្ចបះ ត្ថៃ (អជាថសថថុនា) ភតី្ថៃ វុត្ថថ 
គឺអជាថសថថុកុ្មារអងគត្នាះ ខាវ ចត្ ើយ ត្ោលត្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ អ ុំ ត្េវេត្តាថ  ឥថិ 
ថារអីាតាយ  ជាភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថដូត្ចបះ បដិសុំ រតិាឝ  រ ុំសាយត្ ើយ អថថភាវ ុំ ៃូវអថថភាព ថុំ ត្នាះ 
ថសស ភយវតិ្នាេៃថទុំ ត្ដើមផកីារបត្នាធ បងៃូ់វការភយ័ខាវ ច (របស់អជាថសថថុកុ្មារ)អងគត្នាះ 
សងាដិបថថចីវរធត្ោ មាៃការលេលេងៃូ់វសងាដី ៃិងបាលថ ៃិងចីវរ ឋតាឝ  ឈរត្ ើយ បុរត្តា 
អុំពីខាងមុខ ថុំ (អជាថសថថុកុ្មារ ុំ ញុុំងអជាថសថថុកុ្មារ)ត្នាះ បសាត្េតាឝ  ឲរលជះថាវ ត្ ើយ 
ោភសកាក រ ុំ ញុុំងោភៃិងសកាក រៈ ៃិពឝត្ថថសិ ឲរត្ក្ើថត្ ើយ។  
                  ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ ោភសកាក ោភភូិត្តា 
មាៃោភៃិងសកាក រៈលគបស់ងកថត់្ ើយ ចិថថុំ ញុុំងចិថថ បាបក្ុំ អាលក្ក្ ់ ឧបាត្េតាឝ  
ឲរត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ អ ុំ ភកិ្ខុសងឃុំ បរ ិរសិាម ិ ឥថិ ថារអីញ ៃឹងលគបល់គងៃូវភកិ្ខុសងឃដូត្ចបះ 
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បរហិាយតិាឝ  សាបសូៃរត្ ើយ ឥេនតិ្តា ច្ឆក្ឫេនិ ស  មយួអត្ៃវើ ចិថថុបាត្េៃ 
ត្ដ្ឋយការត្ក្ើថត្ឡើងនៃចិថថ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  វៃធតិាឝ  
ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ភគវៃថុំ ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ ត្េត្សៃថុំ កាលលេងស់ម្មឋង ធមយុំ ៃូវធម ៌ បរសិាយ 
ដល់បរស័ិេ សោជិកាយ លពមទុំងលពះោជា ត្វឡុវៃវហិាត្រ ក្បុងវហិារក្បុងវថថត្វឡុវៃ័ ឧដ្ឋឌ យ 
ត្លកាក្ត្ ើយ អាសនា ច្ឆក្អាសៃៈ បគគយា ផគងត្ ើយ អញ្ជលឹ ៃូវអញ្ជ លី វតាឝ  េូលត្ ើយ 
ភគវា។ល។ ភកិ្ខុសងឃុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ សតាទ ោ ត្ខឡាសិក្វាត្េៃ អបផសាត្េតាឝ  បដិក្ខិត្តាថ  
គឺលពះសាសាឋ  មៃិលជះថាវ ត្ ើយ លបម្ក្ក្ត្ ើយ ត្ដ្ឋយលពះថលមាស់ថា 
អបក្ត្លបើលបាស់បចចយ័ដូចជាេឹក្មាថ ់ អៃថថមត្នា មាៃចិថថមៃិត្ៅក្បុងអុំណាចរបស់ខវួៃ ពៃនតិាឝ  
ចងត្ ើយ អាឃ្លថុំ ៃូវអាឃ្លថ ឥមុំ ត្ៃះ ថថាគត្ថ ក្បុងថថាគថ បឋមុំ ក្បុងកាលជាដុំបូង បកាក ម ិ
ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ឯថរ ិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ ភគវា 
រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ ជិត្ណាត  លេងច់្ឆស់ត្ ើយ វុត្ឌោ មាៃវយ័ចត្លមើៃត្ ើយ ម លវត្កា 
លេងល់េុឌត្លទម អត្បាសសុត្កាក  លេងខ់ាឝ យខឝល់ថិច អៃុយុញ្ជ ថុ សូមលបក្បតាម េិដឌធមយសុខវហិារ ុំ 
គងត់្ៅជាសុខក្បុងបចចុបផៃប;អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ បរ ិរសិាម ិ ៃឹងលគបល់គង ភកិ្ខុសងឃុំ ៃូវភកិ្ខុសងឃ; 
(ថុត្មា រលីពះអងគ) ៃិយាត្េេ សូមលបគល់ ភកិ្ខុសងឃុំ ៃូវភកិ្ខុសងឃ ត្ម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ។ 
             អេ លោត្នាះ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ កាត្រសិ ញុុំងសងឃឲរត្ធឝើត្ ើយ 
បកាសៃីយក្មយុំ ៃូវបកាសៃីយក្មយ អសស (ត្េវេថថសស ដល់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្នាះ ោជគត្  
ក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ។ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) 
បរចិចត្តាថ ទៃិ។ល។ ក្រសិាម ិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ អជាថសថថុ ុំ 
ៃូវអជាថសថថុកុ្មារ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ បុត្ពឝ ។ល។ ភវសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ ថសយឹ (អជាថសថថុសយឹ 
នាកាលអជាថសថថុកុ្មារ)អងគត្នាះ បថិដឌិត្ថ តាុំងត្ៅត្ ើយ រត្ជជ ក្បុងោជរសមផថថិ បត្យាត្ជតាឝ  
ត្លបើត្ ើយ បុរតិ្ស ៃូវបុរសទុំងឡាយ វធាយ ត្ដើមផសីមាវ ប ់ ថថាគថសស ៃូវលពះថថាគថ ត្ថសុ 
(បុរតិ្សសុ នាកាលបុរសទុំងឡាយ)ត្នាះ ត្សាតាបថថផិលុំ បតាឝ  ៃិវត្ថថសុ សត្លមច 
ៃូវត្សាតាបថថផល ត្ ើយលថឡបវ់ញិត្ ើយ អភរុិ តិាឝ  ត្ឡើងត្ ើយ គិជឈកូ្ដបពឝថុំ កាៃភ់បុំគិជឈកូ្ដ 
សយុំ ត្ដ្ឋយខវួៃឯង បវជិឈតិាឝ  លបត្មៀលត្ ើយ សិលុំ ៃូវដុុំេយ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយគុំៃិថ) អ ុំ ឯវ 
សមណុំ  ត្ោថមុំ ជីវតិា ត្វាត្ោត្បសាម ិ ឥថិ ថារអីញ ៃឹងផ្កឋ ចប់ង ់ ៃូវសមណៈ ត្ យ្ ះត្ោថម 
ច្ឆក្ជីវថិដូត្ចបះ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ រុ រុិបាេក្មយុំ ៃូវរ ិរុបាេក្មយ អសត្កាក ត្នាថ  កាលមៃិអាច មាត្រថុុំ 
ត្ដើមផញុីុំងលពះសាសាឋ  ឲរសាវ ប ់ ឧបាត្យៃ ត្ដ្ឋយឧបាយ ឥមនិា អបិ ត្ៃះឯង វសិសជាជ ត្បសិ 
ញុុំងត្គឲរលបម្លងត្ ើយ នាឡាគិរ ឹៃូវដុំរតី្ យ្ ះនាឡាគិរ ីបុៃ ត្េៀថ; 
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            ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អ ុំ រអីញ សមត្ណៃ គឺសមណៈ ត្ោថត្មៃ 
លពះនាមត្ោថម បរចិចត្តាថ  លះបងត់្ ើយ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (អ ុំ រអីញ) ក្រសិាម ិៃឹងត្ធឝើ 
អៃថទុំ(ៃូវអុំពី)មៃិជាលបត្យាជៃ ៍អសស ដល់លពះអងគ;បុត្ពឝ ត្ខា ក្បុងកាលមុៃ កុ្មារ បពិលថោជកុ្មារ 
មៃុសា រមីៃុសសទុំងឡាយ េីឃ្លយុកា មាៃអាយុម្វង;ឯថរ  ិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (មៃុសា 
រមីៃុសសទុំងឡាយ) អបាយុកា មាៃអាយុថិច;បៃ ក្ ៏ ថឝុំ រអីបក្ កុ្មាត្ោ សមាត្នា វ 
កាលជាកុ្មារម្មៃពិថ ក្ត្រយាសិ គបផតី្ធឝើ កាលុំ ៃូវមរណកាល យុំ (ឋាៃុំ ក្បុងត្ ថុ)ណាឋាៃុំ 
ត្ខា  រតី្ ថុឯថុំ ៃុះ វជិជថិ មាៃ;កុ្មារ បពិលថោជកុ្មារ ត្ថៃ  ិត្បើដូត្ច្ឆប ះ ថឝុំ រលីេង ់បិថរ ុំ  នាថឝ  ោជា 
ត្ហា  ិ សូមសមាវ ប ់ ៃូវបិតា ត្ ើយជាត្សឋច;អ ុំ រអីាតាយ  ភគវៃថុំ  នាថឝ ពុត្ទន  ភវសិាម ិ
ៃឹងសមាវ បៃូ់វលពះដម៏ាៃលពះភាគ ត្ ើយជាលពះពុេន។ 
               ថសយឹ (នាឡាគិរសិយឹ នាកាលដុំរតី្ យ្ ះនាឡាគិរ)ីត្នាះ អាគចឆត្ៃថ កាលមក្ អាៃៃធត្ថទត្ោ 
រលីពះអាៃៃធត្ថទរ បរចិចជិតាឝ  លះបងត់្ ើយ ជីវថិុំ ៃូវជីវថិ អថថត្នា របស់ខវួៃ សថទុ ត្ដើមផលីពះសាសាឋ  
អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ ើយ បុរត្តា អុំពីខាងមុខ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  េត្មតាឝ  េូនាយ ៃត្ ើយ នាគុំ 
ៃូវដុំរ ី ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ ៃគោ ច្ឆក្ៃគរ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ 
បរភុិញ្ជ ិតាឝ  ត្សាយត្ ើយ មហាទៃុំ ៃូវមហាទៃ អត្ៃក្ស ត្សស  ិ ឧបាសត្ក្  ិ អភ ិដុំ 
ម្ដលឧបាសក្ៃិងឧបាសិកាទុំងឡាយ មាៃោៃជ់ាអត្ៃក្ នាុំមក្ចុំត្ោះត្ ើយ ក្ត្េសិ 
សម្មឋងត្ ើយ អៃុបុពឝកី្េុំ ៃូវអៃុបុពឝីក្ថា ោជគ វាសីៃុំ ដល់ជៃអបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ 
ត្ដ្ឋយលបលក្ថីទុំងឡាយ អដ្ឋឌ រសត្កាដិសង្គខ តាៃុំ ត្ោលគឺ១៨ត្កាដិ សៃបបិថិតាៃុំ 
ម្ដលលបជុុំោប ត្ ើយ េិវត្ស ក្បុងនេង ថសយឹ ត្នាះ។  
            ធមាយ ភសិមត្យា រកីារលតាស់ដឹងធម ៌ ជាត្តា អត្ហាសិ បាៃជាគុណជាថត្ក្ើថត្ ើយ 
បាណស សាៃុំដល់ោៃន់ៃសថឝទុំងឡាយ ចថុោសិថិយា ៨៤។ អាយសាយ  រតី្ោក្ដម៏ាៃអាយុ 
អាៃត្នាធ  ត្ យ្ ះអាៃៃធ មហាគុត្ណា មាៃគុណត្លចើៃ  ថទនិាត្គ នាកាលដុំរដីល៏បត្សើរថថារូត្ប នាម 
ត្ យ្ ះថាមាៃសភាពដូត្ច្ឆប ះអាគចឆត្ៃថ កាលមក្ បរចិចជិតាឝ  លះបងត់្ ើយ ជីវថិុំ ៃូវជីវថិ អថថត្នា 
របស់ខវួៃ អដ្ឋឌ សិ បាៃឈរត្ ើយ បុរត្តា អុំពីខាងមុខ សថទុ របស់លពះសាសាឋ ; (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ ត្េរសស គុណក្េុំ ៃូវក្ថាអុំពីគុណ របស់លពះត្េរៈ វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ បរចិចជិត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ភកិ្ខូ  ិ យាចិត្តា គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ 
េូលសូមត្ ើយ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ ចុលវ ុំសមហា ុំសក្ក្កដក្ជាថកាៃិ ៃូវចុលវ ុំសជាថក្ 
ៃិងមហា ុំសជាថក្ ៃិងក្ក្កដក្ជាថក្ទុំងឡាយ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ 
មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះឯង បុត្ពឝ អបិ សូមផកី្បុងកាលមុៃ ឯត្សា(អាៃត្នាធ  រអីាៃៃធភកិ្ខុ)ៃុះ 
មម អតាទ យ ជីវថិុំ បរចិចជិឯវ លះបងត្ ើយ ៃូវជីវថិ ត្ដើមផលីបត្យាជៃ ៍ដល់ថថាគថម្ដរ។អបិ ក្ ៏ក្មយុំ 
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រកី្មយ ត្េវេថថសស របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ ៃ ឯវ បាក្ដុំ (អត្ហាសិ) បាៃជាក្មយមៃិលបាក្ដត្ ើយ 
រត្ញ្ញដ  មាោបិថតាថ  ត្លោះភាវៈនៃលពះោជា ជាត្សឋច (គឺត្េវេថថ) ឲរសមាវ បត់្ ើយ(ៃូវបិតា); 
(ត្េវេថថសស ក្មយុំរកី្មយរបស់ភក្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ) ៃ (បាក្ដុំ អត្ហាសិ) បាៃជាក្មយមៃិលបាក្ដត្ ើយ 
វធកាៃុំ បត្យាជិថតាថ  ត្លោះភាវៈនៃខាយ ៃធ់បូទុំងឡាយ ជាអបក្(គឺត្េវេថថ)ត្លបើត្ ើយ; (ត្េវេថថសស 
ក្មយុំ រកី្មយរបស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ) ៃ (បាក្ដុំ អត្ហាសិ) បាៃជាក្មយមៃិលបាក្ដត្ ើយ សិោយ 
បវេិនតាថ  ត្លោះភាវៈនៃដុុំេយ ជាវថទុ(គឺត្េវេថថ) លបត្មៀលត្ ើយ; (ត្េវេថថសស ក្មយុំ 
រកី្មយរបស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ) បាក្ដុំ អត្ហាសិ បាៃជាក្មយលបាក្ដត្ ើយ នាឡាគិរ ិថទតិ្នា 
វសិសជជថិតាថ  ត្លោះភាវៈនៃដុំរតី្ យ្ ះនាឡាគិរ ី ជាសថឝ(គឺត្េវេថថ) លបម្លងត្ ើយ 
យថាត្ដ្ឋយលបការណា ថថា ត្ដ្ឋយលបការត្នាះ។ 
                ិ ម្មៃពិថ ថទ ក្បុងលោត្នាះ មហាជត្នា រមីហាជៃ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ 
ត្កាោ លុំ ៃូវការត្ឆ្ត្ឡា (វចត្ៃៃ ត្ដ្ឋយោក្រ) ោជាបិ ។ល។ វចិរថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ោជា អបិ 
រលីពះោជាផង ត្េវេត្ថថៃ ឯវ គឺភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថម្មៃពិថ មាោបិត្តា ឲរសមាវ បត់្ ើយ 
(ៃូវបិតា);វធកា អបិ រខីាយ ៃធ់បូទុំងឡាយផង បត្យាជិត្តា (ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្លបើត្ ើយ;សិោ អបិ 
រេីយផង បវទិន  (គឺភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ) លបត្មៀលត្ ើយ;បៃ មា៉ងត្េៀថ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
នាឡាគិរ ិ រដីុំរតី្ យ្ ះនាឡាគិរ ី ត្ថៃ(ត្េវេត្ថថៃ គឺភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ វសិសជាជ បិត្តា 
ញុុំងត្គឲរលបម្លងត្ ើយ;ោជា រលីពះោជា គត្ តាឝ  លេងក់ាៃយ់ក្ត្ ើយ បាបុំ ៃូវបាប ឯវរូបុំនាម 
ត្ យ្ ះថាមាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ វចិរថិ យាងត្ៅ។  
               ោជា រលីពះោជា សុតាឝ  ត្លោះសណាឋ បត់្ ើយ ក្េុំ ៃូវសមឋ ីមហាជៃសស របស់មហាជៃ 
ហាត្រតាឝ  ញុុំោជបុរសឲរបៃទយត្ចញត្ ើយ (ភតាថ ៃិ ៃូវភថថទុំងឡាយ) បញ្ចថាលិបាក្សតាៃិ 
មាៃ៥០០ថាសជាលបមាណៃ អគមាសិ មៃិបាៃយាត្ៅត្ ើយ ឧបដ្ឋឌ ៃុំ កាៃេី់ជាេីបត្លមើ ថសស 
(ត្េវេថថសស របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្នាះ បុៃ ត្េៀថត្ឡើយ។ នាគោ រអីបក្ៃគរទុំងឡាយ អសស 
(ត្េវេថថសស កាលម្ដលភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ ឧបគថសស ចូលត្ៅត្ ើយ កុ្លុំ កាៃល់ថកូ្ល 
ៃ អេុំសុ មៃិបាៃឲរត្ ើយ ភកិាខ មថថុំ អបិ សូមផៃូីវលថឹមម្ថភកិាខ ។ ត្សា(ត្េវេត្តាថ  
រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ បរ ិៃីោភសកាក ត្ោ មាៃោភៃិងសកាក រៈសាបសូៃរត្ ើយ 
ត្កា ត្ញ្ដៃ ជីវថុិុំកាត្មា ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផរីស់ត្ៅ ត្ដ្ឋយភាវៈនៃការកុ្ ក្ ឧបសងកមតិាឝ  
ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  យាចិតាឝ  េូលសូមត្ ើយ វថទូៃិ ៃូវវថទុទុំងឡាយ បញ្ច  
៥លបការ ភគវតា អលុំ ត្េវេថថ ត្យា ឥចឆថិ អារញ្ដ ត្កា ត្ហាថុ ឥថិ បដិក្ខិត្តាថ  
គឺលពះសាសាឋ លេងល់បម្ក្ក្ត្ ើយ មាៃោក្រថាមាប លត្េវេថថ រកុី្ុំត្ឡើយ; (រភីកិ្ខុ)អងគណា លបាថាប  
(ត្ដើមផតី្ៅក្បុងនលព) (រភីកិ្ខុត្នាះ) ចូរជាអបក្ត្ៅក្បុងនលពចុះដូត្ចបះជាត្ដើម (អា  ត្ោលត្ ើយ) 
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ក្សាវុត្សា ។ល។ ខាត្េយរុុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អាវតុ្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុទុំងឡាយ វចៃុំ 
រោីក្រ ក្សស របស់អបក្ណា ត្សាភៃុំ ម្ដលលា; (វចៃុំ រោីក្រ) ថថាគថសស របស់លពះថថាគថ កឹ្ ឬ 
ឧទ ុ ឬថា (វចៃុំ រោីក្រ) មម របស់ខញុ ុំក្រុណា;  ិ ម្មៃពិថ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ វទម ិ ត្ោល ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ ភត្ៃថ ។ល។ ខាត្េយរុុំ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) ឧក្កដឌវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃក្មយដឧ៏លកិ្ដឌ;ភត្ៃថ 
បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សាធុ រកី្មយញុុំងលបត្យាជៃឲ៍រសត្លមច;ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ យាវជីវ ុំ 
អារញ្ដ ត្កា អសសុ គបផជីាអបក្ត្ៅក្បុងនលព ដោបអស់មយួជីវថិ;(យាវជីវ ុំ) បិណឍ បាថិកា (អសសុ) 
គបផជីាអបក្លបលពឹថថៃូវបិណឍ បាថ ដោបអស់មយួជីវថិ;(យាវជីវ ុំ) បុំសុកូ្លិកា (អសសុ) 
គបផជីាអបក្ត្លបើៃូវសមភថប់ងសុកូ្ល ដោបអស់មយួជីវថិ;(យាវជីវ ុំ) រុក្ខមូលិកា (អសសុ) 
គបផជីាអបក្ត្ៅត្េៀបគល់នៃត្ឈើ ដោបអស់មយួជីវថិ;ៃ ខាត្េយរុុំ មៃិគបផឆី្ៃ ់ មុំសុំ ៃូវសាច ់
(យាវជីវ ុំ ដោបអស់មយួជីវថិ)។ (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ) វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ត្យា ។ល។ 
អាចគចឆថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ បកាក ម ិត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ;ត្យា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ)អងគណា េុកាខ  មុចចថុិកាត្មា 
ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផរីចួច្ឆក្េុក្ខ ត្សា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ)អងគត្នាះ អាគចឆថុ ចូរមក្ សេនឹ ជាមយួ មយា 
ៃឹងខញុ ុំ។ឯក្ត្ចច (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ពកួ្ខវះ ៃវបពឝជិតា ជាអបក្បសួេយី មៃធពុេនិត្នា 
មាៃបញ្ញដ េៃត់្ខាយ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ ថសស (ត្េវេថថសស 
របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)ត្នាះ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ក្លាណុំ  ។ល។ វចិរសិាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ឯក្ត្តា អត្ សុុំ ជាអបក្ត្ៅក្បុងេីជាមយួោប  សេនឹ ជាមយួ ត្ថៃ (ត្េវេត្ថថៃ 
ៃឹងភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ;ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ អា  ត្ោលត្ ើយ ក្លាណុំ  (វចៃុំ 
ៃូវោក្រ)លថឹមលថូវ; (មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) វចិរសិាម ៃឹងលតាចត់្ៅ សេនឹ ជាមយួ ឯត្ថៃ 
(ត្េវេត្ថថៃ ៃឹងភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគៃុះ។ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ គត្តា 
ត្ៅត្ ើយ សេន ឹ ជាមយួ ភកិ្ខូ  ិ ៃឹងភកិ្ខុទុំងឡាយ បញ្ចសត្ថ  ិ មាៃរយ៥ ជៃុំ ញុុំងជៃ 
លូខបផសៃបុំ ម្ដលលជះថាវ ត្ ើយក្បុងវថទុត្ៅ យង សញ្ញដ ត្បត្នាថ  កាលឲរដឹងចាស់ វថទូ  ិ
ត្ដ្ឋយវថទុទុំងឡាយ បញ្ច  ិ ៥លបការ ត្ថ  ិ ត្នាះ កុ្ត្លសុ វញិ្ញដ ត្បតាឝ  ភុញ្ជ ត្នាថ  
កាលញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយឲរសូម(ភថថ) ក្បុងលថកូ្លទុំងឡាយ ត្ ើយឆ្ៃ ់បរក្កម ិពាយាមត្ ើយ 
សងឃត្ភទយ ត្ដើមផបីុំម្បក្ៃូវសងឃ។  
               ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ ភគវតា សចចុំ កិ្រ ថឝុំ ត្េវេថថ សងឃត្ភទយ 
បរក្កមសិ ចក្កត្ភទយ ឥថិ បុត្ដ្ឋឌ  គឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ លតាស់សួរត្ ើយ ថាមាប លត្េវេថថ បាៃឮថា  
រអីបក្ពាយាម ត្ដើមផបីុំម្បក្ៃូវសងឃ ត្ដើមផេីមាវ យៃូវចលក្ ជាការពិថឬដូត្ចបះ វតាឝ  េូលត្ ើយ សចចុំ 
ភគវា ឥថិ ថាបពិលថលពះដម៏ាៃលពះភាគ រកីារពិថដូត្ចបះ (ភគវតា) គរុត្កា ត្ខា ត្េវេថថ សងឃត្ភត្ទ 
ឥថិ អាេី  ិ ឱវេិត្តា អបិ សូមផ(ីគឺលពះដម៏ាៃលពះភាគ) លេងេូ់នាយ ៃត្ ើយ 
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(ត្ដ្ឋយោក្រទុំងឡាយ)មាៃោក្រថា មាប លត្េវេថថ រសីងឃត្ភេជាក្មយធងៃ ់ ដូត្ចបះជាត្ដើម 
អនាេយតិាឝ  មៃិត្អើត្ពើត្ ើយ វចៃុំ ៃូវោក្រ សថទុ របស់លពះសាសាឋ  បក្កត្នាថ  
កាលត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ អាៃៃធុំ ៃូវលពះអាៃៃធ អាយសយៃថុំ ដម៏ាៃអាយុ ចរៃថុំ 
កាលលតាចត់្ៅ ោជគត្  ក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ បិណាឍ យ ត្ដើមផបិីណឍ បាថ អា  ត្ោលត្ ើយ 
អជជថត្គគទនា  ិ។ល។ ក្រសិាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
            អាៃៃធ មាប លអាៃៃធ អាវុត្សា ដម៏ាៃអាយុ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ អជជថត្គគ 
មាៃនេងត្ៃះជាត្ដើម អ ុំ រខីញុ ុំក្រុណា ក្រសិាម ិៃឹងត្ធឝើ ឧត្បាសេុំ ៃូវឧត្បាសេក្មយ ក្រសិាម ិៃឹងត្ធឝើ 
សងឃក្មយុំ ៃូវសងឃក្មយ (ស  ជាមយួ) ភគវតា ៃឹងលពះដម៏ាៃលពះភាគ អញលថ ឯវ 
ក្បុងេីដនេម្មៃពិថ ភកិ្ខុសត្ងឃៃ ៃឹងភកិ្ខុសងឃ អញ្ដ លថ (ឯវ) ក្បុងេីដនេម្ដរ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ 
អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ អាត្ោត្ចសិ េូលត្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ថុំ ត្នាះ ភគវត្តា 
ដល់លពះដម៏ាៃលពះភាគ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វេិិតាឝ  លេងល់ជាបត្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ 
ឧបផៃបធមយសុំត្វត្ោ  ុតាឝ  លេងម់ាៃធមយសត្ងឝគត្ក្ើថត្ ើយ បរវិថិត្ក្កតាឝ  លេងល់ថិះរះិត្ ើយ 
ត្េវេត្តាថ ។ល។ ក្ត្ោថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ វតាឝ  លតាស់សម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ឧត្ៃសិ 
លេងឧ់ទៃត្ ើយ ឧទៃុំ ៃូវឧទៃវាច្ឆ ឥមុំ ត្ៃះ សុក្រ ុំ ។ល។ េុក្ករ ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
          ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ ក្ត្ោថិ ត្ធឝើ អថថត្នា បចៃក្មយុំ ៃូវក្មយជាេីត្ឆះរបស់ខវួៃ អវចិីមា ិ
ក្បុងៃរក្ត្ យ្ ះអវចីី អៃថទៃិសសថិុំ ម្ដលអាលស័យៃូវក្មយមៃិជាលបត្យាជៃ ៍ ត្ោក្សស 
ដល់មៃុសសត្ោក្ សត្េវក្សស លពមទុំងត្េវត្ោក្;អសាធូៃិ (ច) រអីុំត្ពើមៃិលាទុំងឡាយផង 
អថថត្នា អ តិាៃិ ច រអីុំត្ពើមៃិជាលបត្យាជៃទ៍ុំងឡាយ ដល់ខវួៃផង (ោត្លៃ គឺបុគគលោល) 
សកុ្ោៃិ ត្ធឝើបាៃត្ដ្ឋយង្គយ; ថិុំ ច រអីុំត្ពើជាលបត្យាជៃផ៍ង សាធុ ច រអីុំត្ពើលាផង យុំ ត្វ ឯណា ថុំ 
ត្វ ( ថិសាធុ រអីុំត្ពើជាលបត្យាជៃៃិ៍ងអុំត្ពើលា)ត្នាះ (ោត្លៃ គឺបុគគលោល) បរមេុក្ករ ុំ 
ត្ធឝើបាៃត្ដ្ឋយលក្នលក្ម្លង; 
                 សាធុ រអីុំត្ពើលា សាធុនា គឺមៃុសសលា សុក្រ ុំ ត្ធឝើបាៃត្ដ្ឋយង្គយ; សាធុ រអីុំត្ពើលា 
បាត្បៃ គឺមៃុសសអាលក្ក្ ់េុក្ករ ុំ ត្ធើឝបាៃត្ដ្ឋយលុំបាក្;បាបុំ រអីុំត្ពើអាលក្ក្ ់បាត្បៃ គឺមៃុសសអាលក្ក្ ់
សុក្រ ុំ ត្ធឝើបាៃត្ដ្ឋយង្គយ;បាបុំ រអីុំត្ពើអាលក្ក្ ់ អរតិ្យ  ិ គឺលពះអរយិៈទុំងឡាយ េុក្ករ ុំ 
ត្ធឝើបាៃត្ដ្ឋយលុំបាក្។ 
                    អេត្ខា លោត្នាះឯង ឧត្បាសេេិវត្ស ក្បុងនេងជាេីត្ធឝើៃូវឧត្បាសេក្មយត្េវេត្តាថ  
រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ ៃិសីេិតាឝ  គងត់្ ើយ ឯក្មៃថុំ ក្បុងេីដស៏មគរួ សេនឹ ជាមយួ បរសិាយ 
ៃឹងបរស័ិេ អថថត្នា របស់ខវួៃ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ យសសមិាៃិ ។ល។ គណា ថុ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
សោកាយ នាកាលសាវ ក្ បញ្ចសត្ថ  ិ វជជបុីត្ថថ  ិ ៃវត្ក្  ិ អបផក្ថញ្ដូ   ិ គ តិាយ 
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គឺភកិ្ខុវជជីបុលថទុំងឡាយ មាៃរយ៥ ជាអបក្បសួេយី មាៃការដឹងៃូវឧបការគុណ 
ម្ដលត្គត្ធឝើត្ ើយថិចថចួ ច្ឆបត់្ ើយ ភៃិធតិាឝ  បុំម្បក្ត្ ើយ សងឃុំ ៃូវសងឃ អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ 
ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ ត្នាះ អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ គយាសីសុំ 
កាៃគ់យាសីសលបត្េស;វថទូៃិ រវីថទុទុំងឡាយ បញ្ច  ៥លបការ ឥមាៃិ ត្ៃះ ខមៃថិ គរួ យសស (ភកិ្ខុត្នា 
ដល់ភកិ្ខុ)ណា;ត្សា (ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ)អងគត្នាះ គណា ថុ ចូរកាៃយ់ក្ សោក្ុំ ៃូវសាវ ក្។ សតាទ  
រលីពះសាសាឋ  សុតាឝ  លពះសណាឋ បត់្ ើយ ថសស ថថទ គថភាវ ុំ ៃូវភាវៈ(នៃភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ 
ជាអបក្ត្ៅត្ ើយ ក្បុងគយាសីសលបត្េស ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ អគគសាវត្ក្ 
ៃូវអគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២រូប ត្ថសុំ ភកិ្ខូៃុំ អាៃយតាទ យ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការនាុំមក្ 
ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយអងគត្នាះ។  
              ត្ថ (អគគសាវកា រភីកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ)អងគត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ថថទ 
ក្បុងគយាសីសលបត្េសត្នាះ អៃុសាសនាថ  កាលេូនាយ ៃត្រឿយៗ 
អាត្េសនាបាដិហារយិាៃុសាសៃិយា ច ត្ដ្ឋយអាត្េសនា ៃិងបាដិហារយិៈ ៃិងអៃុសាសៃីផង 
ឥេនបិាដិហារយិាៃុសាសៃិយា ច ត្ដ្ឋយឥេនិបាដិហារយិៈ ៃិងអៃុសាសៃីផង ត្ថ (ភកិ្ខូ 
ញុុំងភកិ្ខុទុំងឡាយ)អងគត្នាះ បាត្យតាឝ  ឲរផឹក្ត្ ើយ អមថុំ ៃូវអមថធម ៌អាទយ នាុំមក្ត្ ើយ
អាគមសុឹ មក្ត្ ើយ អាកាត្សៃ តាមអាកាស។ ត្កាកាលិត្កា អបិ ត្ខា ឯរភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្កាកាលិក្ៈ 
ត្ោលត្ ើយ ឧដឌ  ិ ។ល។ វសងគតា ឥថិ ថាដូត្ចបះ ប រ ិ លបហារត្ ើយ  េយមត្ជឈ 
លថងក់្ណាឋ លនៃលេូង ជណតុ ត្ក្ៃ ត្ដ្ឋយជងគង;់ 
          ត្េវេថថ មាប លត្េវេថថ អាវុត្សា ដម៏ាៃអាយុ (ថឝុំ រតី្ោក្) ឧត្ដឌ  ិ ចូរត្លកាក្ត្ឡើង;ភកិ្ខូ 
រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ត្ថ អងគត្នាះ សារបុីថថត្មាគគោវ ត្ៃ  ិ គឺភកិ្ខុត្ យ្ ះសារបុីលថ 
ៃិងភកិ្ខុត្ យ្ ះត្មាគគោវ ៃទុំងឡាយ ៃីតា នាុំត្ៅត្ ើយ;ៃៃុ ចុះម្លក្ង ថឝុំ រតី្ោក្ មយា គឺខញុ ុំ វុត្តាថ  
ត្ោលត្ ើយមា អាវតុ្សា ។ល។ វសងគតា (ឥថិ ថាដូត្ចបះ);អាវុត្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុ (ថឝុំ 
រតី្ោក្) មា វសិាសិ កុ្ុំសបិេនសាប លត្ឡើយ (ស  ជាមយួ) សារបុីថថត្មាគគោវ ត្ៃ  ិ
ៃឹងសារបុីលថៃិងត្មាគគោវ ៃទុំងឡាយ;សារបុីថថត្មាគគោវ នា រសីារបុីលថៃិងត្មាគគោវ ៃទុំងឡាយ 
បាបិច្ឆឆ  ជាអបក្លបាថាប អាលក្ក្ ់គតា ដល់ត្ ើយ វសុំ ៃូវការត្ៅ ឥច្ឆឆ ៃុំ ត្ដើមផកីារលបាថាប ទុំងឡាយ 
បាបិកាៃុំ ដអ៏ាលក្ក្។់ ត្ោ ថិុំ រ ី្ ម ឧណាុំ  ត្ដឋ ៗ ថសស (ត្េវេថថសស 
របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ ឧគគញ្ឆ ិ ខភុរត្ចញត្ ើយ មុខត្តា អុំពីមាថ ់ថថទ ឯវ ក្បុងេីត្នាះឯង។ 
បៃ ក្ភ៏កិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ សារបុីថថុំ ៃូវលពះសារបុីលថ អាយសយៃថុំ ដម៏ាៃអាយុ 
ភកិ្ខុសងឃបរវុិថុំ មាៃភកិ្ខុសងឃម្  មត្ ើយ អាគចឆៃថុំ ក្ុំពុងមក្ អាកាត្សៃ តាមអាកាស អា ុំសុ 
េូលត្ ើយ (សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ ) ភត្ៃថ ។ល។ ត្សាភថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ 
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បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ សារបុីត្តាថ  រលីពះសារបុីលថ អាយសាយ  ដម៏ាៃអាយុ គត្តា ត្ៅត្ ើយ 
អេុថិត្យា វ មៃិត្លើក្េី២ គមៃកាត្ល ក្បុងកាលជាេីត្ៅ;ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ មហាបរវិាត្ោ 
មាៃបរវិារត្លចើៃអងគ អាគចឆត្នាថ  កាលមក្ ត្សាភថិ រម្មងសក្ថិសម។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ ត្សាភថិត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ ជាថក្ុំ ៃូវជាថក្ 
ឥេុំ ត្ៃះ ត្ហាថិ ។ល។ ញថិភ ិឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម; 
           ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ សារបុីត្តាថ  
រសីារបុីលថ ត្សាភថិ រម្មងលា;បុត្ពឝ អបិ សូមផកី្បុងកាលមុៃ បុត្តាថ  របុីលថ មម របស់ថថាគថ 
អាគចឆត្នាថ  កាលមក្ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់ មម របស់ថថាគថ ត្សាភថិ ឯវ ម្ថងលាម្ដរ 
ថិរច្ឆឆ ៃត្យាៃិយុំ ៃិពឝថថកាត្ល អបិ សូមផកីាលនៃខវួៃ ត្ក្ើថត្ ើយក្បុងក្ុំត្ណើ ថនៃសថឝថិរច្ឆឆ ៃ; 
អត្តាទ  រលីបត្យាជៃ ៍ សីលវថុំ របស់ជៃអបក្មាៃសីលទុំងឡាយ បដិសណាឌ រវុថថៃីុំ 
របស់ជៃអបក្ត្ធឝើៃូវបដិសណាឌ រៈទុំងឡាយ ត្ហាថិ មាៃ; (ថឝុំ រអីបក្) បសស ចូរត្មើល លក្ខណុំ  
ៃូវលមគឹត្ យ្ ះលក្ខណៈ អាយៃថុំ ក្ុំពុងមក្ ញថិសងឃបុរក្ខថុំ មាពកួ្នៃញថិត្ច្ឆមត្ោមត្ ើយ;អេ 
មា៉ងត្េៀថ (ថឝុំ រអីបក្) បសសសិ ត្មើល កាលុំ ៃូវលមគឹ ឥមុំ ត្ៃះ សុវ ិៃីុំ វ សាបសូៃរត្ ើយ ញថីភ ិ
ច្ឆក្ញថិទុំងឡាយ។ 
              (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ភត្ៃថ ។ល។ ក្រ ិឥថិ ថាដូត្ចបះ បុៃភកិ្ខូ  ិ
វុត្ថថ គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ េូលត្ ើយមឋងត្េៀថ វតាឝ  លេងល់តាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ សក្ខឥិថិ 
ថាដូត្ចបះ វតាឝ  លតាស់លបាបត់្ ើយ ៃេីចរកាក្ជាថក្ុំ ៃូវៃេីចរកាក្ជាថក្ អបិ ។ល។ មត្តា ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម លបារពនត្ ើយ ក្េុំ ៃូវសមឋ ី ថថារបូុំ ឯវ មាៃសភាពដូត្ច្ឆប ះម្ដរ 
េិវត្សសុ ក្បុងនេងទុំងឡាយ អបត្រសុ អបិ សូមផដីនេត្េៀថ ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ ជាថកាៃិ 
ៃូវជាថក្ទុំងឡាយ អចរ ិ។ល។ ឧថថមងគុំ ឥថិ (អាេីៃិ) ច មាៃជាថក្ថាដូត្ចបះជាត្ដើមផង លសី 
។ល។ វតិ្ោចសិ ឥថិ អាេីៃិ ច មាៃជាថក្ថាដូត្ចបះផង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ; 
            ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ កិ្រ បាៃឮថា ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ អគគសាវត្ក្ 
ញុុំងភកិ្ខុជាអគគសាវក័្ទុំងឡាយ ត្េឝ ២រូប ៃិសីទត្បតាឝ  ឲរគងត់្ ើយ បត្សសសុ 
ក្បុងេីខាងទុំងឡាយឧត្ភាសុ ទុំង២ ក្រ ិត្ធឝើត្ ើយ អៃុកិ្រយិុំ ត្ធឝើតាម ថុមាា ក្ុំ ៃូវលពះអងគ (វចត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយោក្រ) ពុេនលីោយ ធមយុំ ត្េត្សសាម ិ ឥថិ ថា(រថីថាគថ) ៃឹងសម្មឋងៃូវធម ៌
ត្ដ្ឋយពុេនលីោដូត្ចបះ; 
                ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ បុត្ពឝ អបិ 
សូមផកី្បុងកាលមុៃ ឯត្សា (ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ)ត្ៃះ វាយម ិ ពាយាមត្ ើយ កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ 
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អៃុកិ្រយិុំ ត្ធឝើតាម មម ៃូវថថាគថ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ (ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ) ៃ សក្ខ ិមៃិអាចត្ ើយ (កាថុុំ 
ត្ដើមផតី្ធឝើ អៃុកិ្រយិុំ ត្ធឝើតាម មម ៃូវថថាគថ);  
             (លបពៃនរបស់ម្ក្ាក្ត្ោក្សួរថា) វរីក្ បពិលថវរីក្ៈ អបិ ចុះ (ថឝុំ រអីបក្) បត្សសសិ ត្ឃើញ 
សវដិឌក្ុំ ៃូវសថឝម្ក្ាក្ត្ោក្ត្ យ្ ះសវដិឌក្ៈ សកុ្ណុំ  ជាសថឝសាវ ប មញ្ជុភាណក្ុំ 
ជាសថឝៃិយាយដពី៏ត្ោះ មយុរគីវសុំកាសុំ មាៃផបួថនៃក្ដូចជាសថឝត្កាង ក្ បថឹ ជាបឋី មយាុំ របស់ខញុ ុំ (កឹ្ 
ម្ដរឬត្េ)? (ម្ក្ាក្ត្ោក្ជាលពះត្ោធិសថឝត្ោលថា) សវដិឌត្កា រមី្ក្ាក្ត្ោក្ត្ យ្ ះសវដិឌក្ៈ អៃុក្រ ុំ 
កាលត្ធឝើតាម បក្ខតិ្នា ៃូវសថឝសាវ ប ឧេក្េលចរសស ជាសថឝលតាចត់្ៅក្បុងេឹក្ផងត្លើត្ោក្ផង 
អាមក្មចឆត្ភាជិត្នា ជាសថឝសីុៃូវលថីលសស់ ៃិចចុំ អស់កាលជាៃិចច ថសស ត្នាះ ត្សវាត្ល  ិ
គឺសាោយទុំងឡាយ បលិគុណឌិ ត្តា រុ ុំពេ័នត្ ើយ មត្តា សាវ បត់្ ើយ; 
             វថ ឱ ប! អយុំ (គរុត្ឡា រលីគុឌ)ត្ៃះ វថុិេុំ កាលជាប ់ វនាៃិ ក្បុងនលពទុំងឡាយ 
ក្ដឌងគរតុ្ក្ខសុ លថងន់លពជាអវយវៈនៃឧសទុំងឡាយ អសារត្ក្សុ ម្ដលមៃិមាៃខវឹម អចរ ិ
បាៃលតាចត់្ៅត្ ើយ;អេ នាកាត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) ខេិរ ុំ រតី្ដើមគគីរ ជាថសារ ុំ 
មាៃខវឹមត្ក្ើថត្ ើយ (ថិដឌថិ ដុះ) យថទ ក្បុងេីណា គរុត្ឡា រលីគុឌ អសទ មក្ត្ ើយ ថថទ ក្បុងេីត្នាះ 
អភទិ េមាវ យត្ ើយ ឧថថមងគុំ ៃូវក្ាល ( ត្ថៃ ខេិត្រៃ ត្ដ្ឋយត្ដើមគគីរត្នាះ); 
ត្ថ លសី ច រតី្ញើសទុំងឡាយរបស់អបក្ផង ៃិបពលិតា  ូរត្ចញត្ ើយ;(ត្ថ) មថទត្កា ច 
រកី្ាល(របស់អបក្)ផង ( ថទនិា គឺដុំរ)ី វទិលិត្តា បុំម្បក្ត្ ើយ;ត្ថ សោឝ  ផ្កសុកា (ច) រឆីាឹងជុំៃីរ 
ទុំងពងួរបស់អបក្ភោគ បាក្ត់្ ើយ;សមយ មាប លសមាវ ញ់ ឥទៃិ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ (ថឝុំ រអីបក្) 
វតិ្ោចសិ រុងត្រឿង (ក្េុំ ដូចត្មឋចបាៃ)? 
               (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) អារពម លេងល់បារពនត្ ើយ ក្េុំ ៃូវសមឋ ី អក្ថញ្ដូ  ត្េវេត្តាថ  ឥថិ 
ថារតី្េវេថថ ជាមៃុសសអក្ថញ្ដូ ដូត្ចបះ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ជាថកាៃិ ៃូវជាថក្ទុំងឡាយ 
អក្រមាា  ។ល។ ជីវសិ ឥថិ អាេីៃិ មាៃជាថក្ថាដូត្ចបះជាត្ដើម បុៃ ម្េមត្េៀថ; 
ពលុំ រកី្មាវ ុំង យុំ ឯណា (អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ) អ ុមាត្ស បាៃមាៃត្ ើយ; (មយុំ 
រតី្យើងទុំងឡាយ) អក្រមាា  វ បាៃត្ធើឝត្ ើយ កិ្ចចុំ ៃូវកិ្ចច ត្ថ របស់ត្ោក្ (ត្ថៃ ពត្លៃ 
ត្ដ្ឋយក្មាវ ុំងត្នាះ);មគិោជ បពិលថត្សឋចនៃលមគឹ ៃត្មា រកីារថាឝ យបងគុំ (ត្នា របស់ត្យើងទុំងឡាយ) 
អថទុ ចូរមាៃ ថសស ដល់ត្ោក្;អបិ ក្ ៏(មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ) លភាមាត្ស គបផបីាៃ កិ្ញ្ច ិ (មុំសុំ 
ៃូវសាច)់ណាមយួ។ (ថឝុំ រតី្ោក្) កុ្ពឝត្តា កាលត្ធឝើ លុទធ ៃិ ៃូវអុំត្ពើអាលក្ក្ ់ មម ដល់ខញុ ុំ 
ត្ោ ថិភក្ខសស ជាសថឝមាៃ្មជាអាហារ ៃិចចុំ អស់កាលជាៃិចច េៃថៃថរគត្តា សត្នាថ  
កាលជាអបក្ត្ៅត្ ើយក្បុងចត្នាវ ះនៃត្ធយញ ជីវសិ រស់ត្ៅ (ៃិសាយ ត្លោះអាលស័យ) យុំ អបិ (មុំសុំ 
ៃូវសាច)់ណា ថុំ (មុំសុំ រសីាច)់ត្នាះ ព ុុំ មាៃត្លចើៃ។ 
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            បៃ ក្ ៏ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) អារពម លបារពនត្ ើយ បរសិក្កៃុំ ៃូវការពាយាម វធាយ 
ត្ដើមផសីមាវ ប ់ (ៃូវលពះអងគ) អសស(ត្េវេថថសស របស់ភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ ក្ត្េសិ 
លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ជាថកាៃិ ៃូវជាថក្ទុំងឡាយ ញថត្មថុំ ។ល។ ផលុំ ឥថិ អាេីៃិ 
មាៃជាថក្ថាដូត្ចបះជាត្ដើមបុៃ ត្េៀថ;ត្សបណតិ  មាប លត្ដើមចុំបក្ ់ថឝុំ រអីបក្ ត្សយរសិ គបផជីលមុះ យុំ 
(ផលុំ ៃូវម្ផវ)ណា ឯថុំ (ផលុំ រមី្ផវ)ៃុះ (ត្ម គឺខញុ ុំ) កុ្រងុគសស ជាសថឝត្លបើស ញថុំ ដឹងត្ ើយ; (អ ុំ 
រខីញុ ុំ) គច្ឆឆ ម ិ ត្ៅ ត្សបណតឹ  កាៃត់្ដើមចុំប ់អញ្ដ ុំ ដនេ;ផលុំ រមី្ផវ ត្ថ របស់អបក្ ៃ រចុចត្ថ មៃិោបចិ់ថថ 
ត្ម ដល់ខញុ ុំត្ឡើយ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) ក្ថាសុ នាកាលសមឋទីុំងឡាយ ឧភត្តាបរ ិតី្នា 
ត្េវេត្តាថ  ោភសកាក រត្តា ច សាមញ្ដ ត្តា ច ឥថិ ថារភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ សាបសូៃរត្ ើយ 
(ច្ឆក្របស់)ទុំងពីរ គឺច្ឆក្ោភៃិងសកាក រៈ១ គឺច្ឆក្សាមញ្ដ គុណ១ដូត្ចបះ បវថថមាត្ៃសុ 
គឺភកិ្ខុទុំងឡាយកាលឲរលបលពឹថថត្ៅ វតាឝ  លេងល់តាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ ឥទៃិ ឯវ បុពឝ អបិ បរ ិតី្នា 
ឯវ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ សូមផកី្បុងកាលមុៃ (រតី្េវេថថ) 
ក្ស៏ាបសូៃរត្ ើយម្ដរដូត្ចបះ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ ជាថកាៃិ ៃូវជាថក្ទុំងឡាយ អក្ខ ី
។ល។ អាេីៃិ មាៃជាថក្ថាដូត្ចបះ; 
          អក្ខីរមី្ភបក្ទុំងឡាយ ភតិ្នាប  ម្បក្ធាវ យត្ ើយ;បត្ដ្ឋ រសីមភថ ់ ៃត្ដ្ឋឌ  វនិាសត្ ើយ;ច 
មា៉ងត្េៀថ ភណឍ ៃុំ រជីត្មាវ ះ (ឧបផៃបុំ ត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ) សខីត្គត្  
ក្បុងផធះនៃសមាវ ញ់លសី;បេុដឌក្មយនាថ  រកីារង្គរម្ដលត្គលបេូសឋត្ ើយទុំងឡាយ ឧភត្តា 
ក្បុងេីទុំងពីរ ឧេក្មា ិ(ច) គឺក្បុងេឹក្១ េលមា ិច គឺត្លើត្ោ១ (អថទិ មាៃ)។ 
                (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ោជគត្  ក្បុងលកុ្ងោជលគឹះ អារពម 
លបារពនត្ ើយ ត្េវេថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ ជាថកាៃិ ៃូវជាថក្ទុំងឡាយ 
ព ូៃិ ត្លចើៃត្រឿង ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ សាវថទឹ កាៃល់កុ្ងសាវថទី ោជគ ត្តា 
អុំពីលកុ្ងោជលគឹះ ក្ត្បផសិ សត្លមចត្ ើយ វាសុំ ៃូវកិ្រយិាគងត់្ៅ ត្ជថវៃមហាវហិាត្រ 
ក្បុងវថថដល៏បត្សើរត្ យ្ ះត្ជថពៃ។ 
           ត្េវេត្តាថ  អបិ ត្ខា ចុំម្ណក្ឯរភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ គិោត្នា ជាអបក្មាៃជមង ឺ មាត្ស 
អស់ម្ខទុំងឡាយ ៃវ ៩ សតាទ រ ុំ េដឌុកាត្មា  ុតាឝ  ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផោីល់ ៃូវលពះសាសាឋ  កាត្ល 
ក្បុងកាល បចឆតិ្ម ជាចុង ត្លកាយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ សាវត្ក្ ៃូវសាវក័្ទុំងឡាយ អថថត្នា របស់ខវួៃ 
អ ុំ សតាទ រ ុំ េដឌុកាត្មា ថុំ ត្ម េត្សសេ ឥថិ ថារខីញុ ុំក្រុណា ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផោីល់ ៃូវលពះសាសាឋ  
(រអីបក្ទុំងឡាយ) ចូរបង្គា ញ (ៃូវលពះសាសាឋ )អងគត្នាះ ដល់ខញុ ុំក្រុណាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) 
ថឝុំ ។ល។ ត្ៃសាម ឥថិ ថាដូត្ចបះ ត្ថ  ិ (សាវត្ក្ )ិ វុត្ថថ គឺភកិ្ខុជាសាវក័្ទុំងឡាយត្នាះ 
ត្ោលត្ ើយ (អា  ត្ោលត្ ើយ) មា ។ល។ ៃថទិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
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                ថឝុំ រតី្ោក្មាច ស់ ត្វរ ី  ុតាឝ  ជាអបក្មាៃត្ពៀរ សេនឹ ជាមយួ សតាទ ោ ៃឹងលពះសាសាឋ  
អចរបិាៃត្ធើឝត្ ើយ សមថទកាត្លក្បុងកាលនៃខវួៃមាៃសមថទភាព;មយុំ រតី្យើងទុំងឡាយ ៃ 
ត្ៃសាម ៃឹងមៃិនាុំត្ៅថុំ ៃូវត្ោក្មាច ស់ ថថទ កាៃេី់ត្នាះ; (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) មា មុំនាត្សេ 
កុ្ុំញុុំងខញុ ុំក្រុណាឲរវនិាសត្ឡើយ;អាឃ្លត្តា រអីាឃ្លថ មយា គឺខញុ ុំក្រុណា ក្ត្តា ត្ធឝើត្ ើយ សថទរ ិ
ក្បុងលពះសាសាឋ ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថអាឃ្លត្តា រអីាឃ្លថ ត្ក្សគគមត្តាថ  អបិ សូមផលីថឹមម្ថប៉ុៃចុងនៃសក្ ់
សថទុ របស់លពះសាសាឋ  មយិ ក្បុងខញុ ុំក្រុណា ៃថទិ មៃិមាៃត្ឡើយ។ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  
រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ)   ិ ។ល។ សមមាៃត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ យាចិ 
សូមត្ ើយ បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ េត្សសេ ។ល។ ភគវៃថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
              ិ ម្មៃពិថ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ សមមាៃត្សា លេងម់ាៃចិថថត្សយើ សពឝថទ 
ក្បុងជៃទុំងឡាយទុំងពងួ វធត្ក្ (ច) គឺក្បុងខាយ ៃធ់បូ១ត្េវេថថមា ិ (ច) គឺក្បុងត្េវេថថ១ត្ច្ឆត្រ (ច) 
គឺក្បុងត្ច្ឆរ១ អងគុលិមាលត្ក្ (ច) គឺក្បុងអងគុលិមាលក្១៍ ធៃបាត្ល (ច) គឺក្បុងដុំរតី្ យ្ ះធៃបាល១ 
ោ ុត្ល ច គឺក្បុងោ ុលកុ្មារ១; (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) េត្សសេ សូមបង្គា ញ ភគវៃថុំ 
ៃូវលពះដម៏ាៃលពះភាគ ៃុំ អងគត្នាះ ត្ម ដល់ខញុ ុំក្រុណា។  
                អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ ត្ថ (សាវកា រភីកិ្ខុជាសាវក័្ទុំងឡាយ)ត្នាះ  អាទយ នាុំត្ៅត្ ើយ 
ៃុំ (ត្េវេថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ)អងគត្នាះ មញ្ច ត្ក្ៃ ត្ដ្ឋយម្លគ ៃិក្ខមសុឹ ត្ចៀសត្ចញត្ៅត្ ើយ។ 
ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ សុតាឝ  ឮត្ ើយ (សាសៃុំ ៃូវដុំណឹង) អាគមៃុំ គឺដុំត្ណើ រមក្ ថសស 
(ត្េវេថថសស របស់ភកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ អាត្ោត្ចសុុំ េូលលបាបត់្ ើយ សថទុ ដល់លពះសាសាឋ  ភត្ៃថ 
ត្េវេត្តាថ  កិ្រ ថុមាា ក្ុំ េសសៃតាទ យ អាគចឆថិ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ បាៃឮថា 
រភីកិ្ខុត្ យ្ ះត្េវេថថ ក្ុំពុងមក្ ត្ដើមផលីបត្យាជៃដ៍ល់ការោល់ ៃូវលពះអងគដូត្ចបះ។ (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) (អា  លេងល់តាស់ត្ ើយ) ៃ ភកិ្ខត្វ ត្សា ត្ថៃ អថថភាត្វៃ មុំ បសសថុិុំ លភសិសថិ ឥថិ 
ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ (រភីកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ ៃឹងមៃិបាៃត្ដើមផតី្ឃើញ ៃូវថថាគថ 
ត្ដ្ឋយអថថភាពត្នាះដូត្ចបះ។ កិ្រ បាៃឮថា ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ លភៃថិ មៃិបាៃ េដឌុ ុំ ត្ដើមផតី្ឃើញ 
ពុេនុំ ៃូវលពះពុេន បុៃ មឋងត្េៀថ បដ្ឋឌ យ ច្ឆបត់ាុំង បញ្ចៃបុំ វថទូៃុំ អាយាចិថកាត្ល ក្បុងកាលជាេីសូម 
ៃូវវថទុទុំងឡាយ៥លបការ អយុំ (ការណុំ  រតី្ ថុ)ត្ៃះ ធមយតា ជាធមយតា។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) 
អា ុំសុ េូលលបាបត់្ ើយ អសុក្ដ្ឋឌ ៃុំ ចអសុក្ដ្ឋឌ ៃុំ ច អាគត្តា ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (រភីកិ្ខុត្េវេថថ) មក្ត្ ើយ កាៃេី់ឯត្ណាះផង 
កាៃេី់ឯត្ណាះផងដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  ត្ោលត្ ើយ) យុំ ។ល។ លភសិសថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ) ឥចឆថិ លបាថាប  យុំ (កិ្ចចុំ ៃូវកិ្ចច)ណា ក្ត្ោថុ ចូរត្ធឝើ ថុំ (កិ្ចចុំ 
ៃូវកិ្ចច)ត្នាះចុះ;ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ ៃ លភសិសថិ ៃឹងមៃិបាៃ បសសថុិុំ 
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ត្ដើមផតី្ឃើញ មុំ ៃូវថថាគថត្ឡើយ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលលបាបត់្ ើយ) ភត្ៃថ។ល។ 
ភត្ៃថ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ) អាគត្តា មក្ត្ ើយ 
ត្យាជៃមថថុំ កាៃេី់១ត្យាជៃជ៍ាលបមាណ ឥត្តា អុំពីេីត្ៃះ; (អាគត្តា មក្ត្ ើយ) អឌណត្យាជៃុំ 
កាៃេី់ក្ៃវះនៃត្យាជៃជ៍ាលបមាណ (ឥត្តា អុំពីេីត្ៃះ) (អាគត្តា មក្ត្ ើយ) ោវថុុំ 
កាៃេី់១ោវុថជាលបមាណ (ឥត្តា អុំពីេីត្ៃះ);ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ត្េវេត្តាថ  
រភីកិ្ខុត្េវេថថ) (អាគត្តា មក្ត្ ើយ) ត្ជថវៃត្បាក្ខរណីសមបីុំ កាៃេី់ជិថម្ក្ផរលសះត្បាក្ខរណី 
ជិថវថថត្ជថពៃ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់ត្ ើយ) សត្ចបិ ។ល។ លភសិសថិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;សត្ច បិ ក្ល៏បសិៃត្បើ (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ) បវសិថិ ចូលត្ៅ អត្នាថ ត្ជថវៃុំ 
កាៃខ់ាងក្បុងនៃវថថត្ជថពៃ ៃ ឯវ លភសិសថិ ៃឹងមៃិបាៃ បសសថុិុំ ត្ដើមផតី្ឃើញ មុំ ៃូវថថាគថ។ 
(សាវកា រភីកិ្ខុជាសាវក័្ទុំងឡាយ) គត្ តាឝ  នាុំត្ ើយ ត្េវេថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្េវេថថ អាគតា 
មក្ត្ ើយឱតាត្រតាឝ  ដ្ឋក្ចុ់ះត្ ើយ មញ្ច ុំ ៃូវម្លគ ត្ជថវៃត្បាក្ខរណីថីត្រ 
ម្ក្ផរត្លថើយនៃលសះត្បាក្ខរណី ឱថរសុឹ ចុះត្ ើយ ៃហាយថុិុំ ត្ដើមផលីសងេឹ់ក្ ត្បាក្ខរណិយុំ 
ក្បុងលសះត្បាក្ខរណី។ ត្េវេត្តាថ  អបិ ត្ខា ឯរភីកិ្ខុត្េវេថថ ឧដ្ឋឌ យ ត្លកាក្ត្ ើយ មញ្ច ត្តា ច្ឆក្ម្លគ 
បាត្េ ញុុំងត្ជើងទុំងឡាយ ត្េឝ ២ ឋត្បតាឝ  ឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ ភូមយិុំ ត្លើម្ផៃដី ៃិសីេិ 
គងត់្ ើយ។ ត្ថ (ត្េឝ បាទ រតី្ជើងទុំងឡាយ២)ត្នាះ បវសឹិសុ ចូលត្ៅត្ ើយ បឋវ ឹកាៃម់្ផៃដី។ 
ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ)ត្នាះ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ (បឋវ ឹ កាៃម់្ផៃដី)អៃុក្កត្មៃ 
តាមលុំដ្ឋប ់យាវ ដោប ត្ោបពកា ដល់ក្ត្ជើង យាវ ដោប ជណតុ កា ដល់ជងគង ់យាវ ដោប ក្ដិត្តា 
ដល់ចត្ងកះ យាវ ដោប េៃត្តា ដល់ត្ដ្ឋះ យាវ ដោប គីវត្តា ដល់ក្ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ 
ៃូវោថា  ៃុក្ដឌិក្សស ភូមយិុំ បថិដឌថិកាត្ល ក្បុងកាលនៃឆាឹងនៃចង្គក  
ជាអវយវៈតាុំងត្ៅត្ ើយត្លើម្ផៃដី; 
                 (អ ុំ រខីញុ) គត្តា អសយិ ជាអបក្ដល់ត្ ើយ ពុេនុំ ៃូវលពះពុេន ថុំ អងគត្នាះ អគគបុគគលុំ 
ជាបុគគលដល៏បត្សើរ ត្េវាថិត្េវ ុំ ជាត្េវតានលក្ម្លងជាងត្េវតា ៃរេមយសារេឹ 
ជាសារេីគឺអបក្េូនាយ ៃៃូវជៃ សមៃថចក្ខុ ុំ មាៃសមៃថចក្ខុ សថបុញ្ដលក្ខណុំ  
លេងម់ាៃលពះលក្ខណៈម្ដលត្ក្ើថត្ ើយអុំពីបុណរដត៏្លចើៃ សរណុំ  ជាេីពឹង បាត្ណ  ិ
ត្សយើត្ដ្ឋយជីវថិ អដឌ ី ិត្សយើត្ដ្ឋយឆាឹងទុំងឡាយ ឥត្ម  ិត្ៃះ។ 
កិ្រ បាៃឮថា ថថាគត្តា រលីពះថថាគថ បោឝ ត្ជសិ បុំបសួត្ ើយ ត្េវេថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្េវេថថ េិសាឝ  
ត្លោះត្ឃើញ ឋាៃុំ ៃូវត្ ថុ ឥេុំ ត្ៃះ។   ិ ម្មៃពិថ សត្ច លបសិៃត្បើ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  
រភីកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ ៃ បពឝជិសស ៃឹងមៃិបសួត្ ើយ គិ  ី  ុតាឝ  ជាលគ សទ អក្រសិស 
ៃឹងបាៃត្ធឝើត្ ើយ ក្មយុំ ៃូវក្មយ ភារយិុំ ដម៏ាៃេមងៃ ់ ៃ អសក្ខសិស ៃឹងមៃិបាៃអាចត្ ើយ កាថុុំ 
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ត្ដើមផតី្ធឝើ បចចយុំ ៃូវបចចយ័ អាយថឹ ឲរជាេីបុំផុថ ភវសស នៃភព;សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បពឝត្ជសិ 
បុំបសួត្ ើយ ៃុំ (ត្េវេថថុំ ៃូវភកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ (ចិៃថត្ៃៃ ត្ដ្ឋយលពះចិនាឋ ) បពឝជិតាឝ  
។ល។សក្ខសិសថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ) បពឝជិតាឝ  ច បៃ លុះបសួរចួត្ ើយ ក្រសិសថិ 
ៃឹងត្ធឝើ ក្មយុំ ៃូវក្មយ ភារយិុំ ដម៏ាៃេមងៃ ់កិ្ញ្ញច បិ ក្ពិ៏ថម្មៃត្ ើយ (បៃ ត្បើេុក្ជាដូត្ច្ឆប ះ) សក្ខសិសថិ 
ៃឹងអាច កាថុុំ ត្ដើមផតី្ធឝើ បចចយុំ ៃូវបចចយ័ អាយថឹឲរជាេីបុំផុថ ភវសស នៃភព។  ិ ម្មៃពិថ ត្សា 
(ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ)អងគត្នាះ អដឌសិសត្ោ នាម បត្ចចក្ពុត្ទន  ភវសិសថិ ៃឹងជាលពះបត្ចចក្ពុេន 
លពះនាមអដឌិសសរៈ សថស សសក្បផមថទត្ក្ ក្បុងេីបុំផុថនៃក្បផមាៃ១ម្សៃជាលបមាណ ឥត្តា 
អុំពីភេធក្បផត្ៃះឥថិ ដូត្ចបះឯង។  
                  ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ បវសិិតាឝ  ចូលត្ៅត្ ើយ បឋវ ឹ កាៃម់្ផៃដី 
ៃិពឝថថិ ត្ក្ើថត្ ើយ អវចិីមា ិក្បុងៃរក្ត្ យ្ ះអវចីី។ បៃ ក្ ៏(ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ) ៃិចចត្ោ វ  ុតាឝ  
ជាអបក្មៃិក្ត្លមើក្ត្សាះ បចចថិ គឺត្ភវើងម្ថងត្ឆះ ៃិចចត្ល ពុត្េន អបរេនភាត្វៃ ត្លោះភាវៈនៃខវួៃ 
ជាអបក្លបេូសថត្ ើយ ក្បុងលពះពុេនជាបុគគលមៃិញបញ័់រ(ត្ដ្ឋយត្ោក្ធម)៌។ សររី ុំ រសីររីៈ អសស 
(ត្េវេថថសស របស់ភកិ្ខុត្េវេថថ)អងគត្នាះ ត្យាជៃសថុត្ពឝធុំ ឯវ មាៃក្មភស់នៃរយនៃត្យាជៃ ៍
ម្មៃពិថ ៃិពឝថថ ិ ត្ក្ើថត្ ើយ អត្នាថ អវចិីមា ិ ក្បុងខាងក្បុងនៃៃរក្ត្ យ្ ះអវចីី ថិត្យាជៃសថិត្ក្ 
លបក្បត្ដ្ឋយរយនៃត្យាជៃ៣៍។សីសុំ រកី្ាល (ត្េវេថថសស របស់ត្េវេថថ) បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ 
អត្យាក្បត្លវ ក្បុងអុំម្បងជាវកិារៈនៃម្ដក្ ឧបរ ិ ឰដខ៏ាងត្លើ យាវ ដោប ក្ណត សក្ខលិត្តា 
ដល់កុ្មភនៃលថត្ចៀក្;បាទ រតី្យើងទុំងឡាយ (របស់ត្េវេថថ) បវដិ្ឋឌ  ចូលត្ៅត្ ើយ អយបឋវយិុំ 
ក្បុងម្ផៃដីជាវកិារៈនៃម្ដក្ ត្ ដ្ឋឌ  ឰដខ៏ាងត្លកាម យាវ ដោប ត្ោបពកា ដល់ក្ត្ជើង;អយសូលុំ 
រមី្ដក្លសួច មហាតាលក្ខៃនបរមិាណុំ  មាៃេុំ ុំប៉ុៃត្ដើមត្តាប ថធុំជាបរមិាណ ៃិក្ខមតិាឝ  
ត្ចញមក្ត្ ើយ បចឆមិភថិថិត្តា អុំពីជញ្ញជ ុំងខាងលិច ភៃិធតិាឝ  េមាវ យត្ ើយ បិដឌមិជឈុំ 
លថងក់្ណាឋ លនៃខបង ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញត្ៅត្ ើយ ឧត្រៃ តាមលេូង បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ បុរថទភិថិថ ឹ
កាៃជ់ញ្ញជ ុំងខាងត្ក្ើថ។ អបរ ុំ (អយសូលុំ រមី្ដក្លសួច)ដនេត្េៀថ ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញមក្ត្ ើយ 
េក្ខណិភថិថិត្តា អុំពីជញ្ញជ ុំងខាងសាឋ ុំ ភៃិធតិាឝ  េមាវ យត្ ើយ េក្ខណិបសសុំ ៃូវអវយវៈខាងសាឋ ុំ 
ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញត្ៅត្ ើយ វាមបត្សសៃ តាមអវយវៈខាងត្ឆឝង បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ ឧថថរភថិថឹ 
កាៃជ់ញ្ញជ ុំងខាងត្ជើង។ អបរ ុំ (អយសូលុំ រមី្ដក្លសួច)ដនេត្េៀថ ៃិក្ខមតិាឝ  ត្ចញមក្ត្ ើយ 
ក្បលវត្តា អុំពីអុំម្បង ឧបរ ិ ឰដខ៏ាងត្លើ ភៃិធតិាឝ  េមាវ យត្ ើយ មថទក្ុំ ៃូវក្ាល ៃិក្ខមតិាឝ  
ត្ចញត្ៅត្ ើយ អត្ធាភាត្គៃ តាមចុំម្ណក្ខាងត្លកាម បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ អយបឋវ ឹ
កាៃម់្ផៃដីជាវកិារៈនៃម្ដក្។ ត្សា (ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ)ត្នាះ ថថទ ៃិចចត្ោ  ុតាឝ  
ជាអបក្មៃិអាចក្ត្លមើក្ ក្បុងៃរក្អវចីីត្នាះ បចចថិ គឺត្ភវើងម្ថងត្ឆះ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ។ 
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               ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ក្េុំ ញុុំងសមឋ ី សមុដ្ឋឌ ត្បសុុំ ឲរតាុំងត្ឡើងលពមត្ ើយ 
ឯថថក្ុំ។ល។ បវតិ្ដ្ឋឌ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ឋាៃុំ កាៃេី់ ឯថថក្ុំ 
អស់លបមាណប៉ុត្ណត ះ សតាទ រ ុំ េដឌុ ុំ អលភតិាឝ  វ មៃិបាៃត្ ើយ ត្ដើមផតី្ឃើញៃូវលពះសាសាឋ ត្សាះ 
បវតិ្ដ្ឋឌ  ចូលត្ៅត្ ើយ បឋវ ឹ កាៃម់្ផៃដី។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  លេងល់តាស់ត្ ើយ ៃ 
ភកិ្ខត្វ។ល។ បវតិ្ដ្ឋឌ ត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ត្េតាឝ  សម្មឋងត្ ើយ ជាថក្ុំ ៃូវជាថក្ ឥមុំ ត្ៃះ 
អក្ថញ្ដុ សស ។ល។ អភោិធត្យ ឥថិ មាៃោក្រថាដូត្ចបះ េីត្បថុុំ ត្ដើមផបីុំភវ ឺ ថទោិជកាត្ល មគគមុឡាុំ 
បុរសិុំ សមសាត្សតាឝ  អថថត្នា បិដឌ ឹអាត្ោត្បតាឝ  ត្ខមៃថុំ បាបិថសស ត្ថៃ បុៃ ថិក្ខថថុ ុំ អាគនាថឝ  អគគដ្ឋឌ ត្ៃ 
មជឈមិដ្ឋឌ ត្ៃ មូត្ល ឥថិ ឯវ ុំ េត្ៃថ ឆិៃធតិាឝ  ថថិយវាត្រ មហាបុរសិសស ចក្ខុបេុំ អថិក្កមៃថសស ថសស បឋវ ឹ
បវដិឌភាវ ុំ ៃូវភាវៈ(នៃត្េវេថថ) ត្នាះ (គឺមហាបុរស) លួងត្ោមៃូវបុរស ម្ដលវត្ងឝងៃូវផវូវ 
ត្ ើយញុុំងឲរត្ឡើងកាៃខ់បង របស់ខវួៃ ត្ ើយឲរដល់ ៃូវក្ម្ៃវងជាេីបុំផុថដត៏្ក្សម 
ត្ ើយមក្(កាៃេី់ត្នាះ)មឋងត្េៀថ អស់វារៈ៣ដង ត្ ើយកាថៃូ់វភវុក្ទុំងឡាយ ដូត្ចបះ 
គឺលថងេី់ខាងចុងមឋង លថងេី់ក្ណាឋ លមឋង លថងេី់គល់មឋង ត្ ើយក្ៃវងៃូវគៃវងនៃចក្ខុ 
របស់មហាបុរស ត្ ើយជាអបក្ចូលត្ៅកាៃម់្ផៃដី យ៉ាងត្ៃះ ក្បុងកាលម្ដលលពះត្ោធិសថឝ 
ត្ក្ើថជាត្សឋចនៃដុំរ ីក្ថាយ នាកាលសមឋ ីសមុដឌតិាយ (គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ) ឲរតាុំងត្ឡើងលពមត្ ើយ 
ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ បុៃ អបិ សូមផមីឋងត្េៀថ ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ 
េីត្បថុុំខៃថវិាេិជាថក្ុំ (ច) ៃូវខៃថិវាេិជាថក្ផង េីត្បថុុំ ត្ដើមផបីុំភវ ឺ ខៃថវាេិភូត្ថ អថថៃិ អបរជឈតិាឝ  
ក្ោពុោជភូថសស ថសស បឋវ ឹ បវដិឌភាវ ុំ ៃូវភាវៈ(នៃត្េវេថថ)ត្នាះ ត្ក្ើថត្ ើយជាត្សឋចលពះនាម 
ក្ោពុ ត្បៀថត្បៀៃ ក្បុងខវួៃ(របស់មហាបុរស) ម្ដលត្ក្ើថត្ ើយជាខៃថិវាេិតាបស 
ត្ ើយជាអបក្ចូលត្ៅត្ ើយ កាៃម់្ផៃដី ចុលវធមយបាលជាថក្ុំ ច ៃូវចុលវធមយបាលជាថក្ផង េីត្បថុុំ 
ត្ដើមផបីុំភវ ឺ ចុលវធមយបាលភូត្ថ អថថៃិ អបរជឈតិាឝ  មហាបតាបោជភូថសស ថសស បឋវ ឹ បវដិឌភាវ ុំ 
ៃូវភាវៈ(នៃត្េវេថថ)ត្នាះ ម្ដលត្ក្ើថត្ ើយជាត្សឋចលពះនាមមហាបតាបៈ ត្បៀថត្បៀៃ ក្បុងខវួៃ 
(របស់មហាបុរស) ម្ដលត្ក្ើថត្ ើយជាចុលវធមយបាល ត្ ើយជាអបក្ចូលត្ៅត្ ើយ កាៃម់្ផៃដី; 
ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ (ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ) 
អបរជឈតិាឝ  ត្បៀថត្បៀៃត្ ើយ មយ ិក្បុងថថាគថ បាវសិិ ចូលត្ៅត្ ើយ បឋវ ឹកាៃម់្ផៃដី;បុត្ពឝ អបិ 
សូមផកី្បុងកាលមុៃ (ត្េវេត្តាថ  រតី្េវេថថ) (អបរជឈតិាឝ  ត្បៀថត្បៀៃត្ ើយ មយ ិក្បុងថថាគថ) បវតិ្ដ្ឋឌ  
ឯវ ក្ចូ៏លត្ៅត្ ើយ(កាៃម់្ផៃដី)ម្ដរ; 
              ច ក្ ៏ (បុគគត្ោ របុីគគល) េជាជ  គបផឲីរ បឋវ ឹ ៃូវម្ផៃដី សពឝុំ ទុំងអស់ ត្បាសសស 
ដល់បុរស អក្ថញ្ដុ សស ជាមៃុសសអក្ថញ្ដូ  ៃិចចុំ វវិរេសសតិ្នា ជាអបក្សមវងឹៃូវត្ទស 
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អស់កាលជាៃិចច ៃ ឯវ ៃុំ (ត្បាសុំ) អភោិធត្យ មៃិគបផញុីុំងបុរសត្ៃះ 
ឲរត្លថក្អរនលក្ម្លងបាៃត្ឡើយ។ 
             បៃ ក្ ៏ត្េវេត្ថថ នាកាលភកិ្ខុត្េវេថថ បវតិ្ដឌ ចូលត្ៅត្ ើយ បឋវ ឹកាៃម់្ផៃដី មហាជត្នា 
រមីហាជៃ  ដឌថុត្ដ្ឋឌ  រកី្ោយត្ ើយផងត្លថក្អរត្ ើយផង ឧសាត្បតាឝ  ត្លើក្ត្ឡើងត្ ើយ 
ធជបដ្ឋក្ក្េលិត្យា ៃូវេងជ់យ័ ៃិងេងល់ជុង ៃិងត្ដើមត្ចក្ទុំងឡាយ ឋត្បតាឝ  ថមកល់ត្ ើយ 
បុណត ឃត្ដ ៃូវក្ាមម្ដលត្ពញត្ ើយត្ដ្ឋយេឹក្ទុំងឡាយ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ោភា វថ ត្នា ឥថិ 
ថាឱ ប! រោីភទុំងឡាយ របស់ត្យើងទុំងឡាយដូត្ចបះ អៃុត្ភាថិ ក្មាៃថ ឆណុំ  ៃូវមត្ហាលសព 
ម ៃថុំ ដធ៏ុំ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) អាត្ោត្ចសុុំ េូលលបាបត់្ ើយ អថទុំ ៃូវត្សចក្ឋី ថុំ ត្នាះ ភគវត្តា 
ដល់លពះដម៏ាៃលពះភាគ។  
                ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ៃ ភកិ្ខត្វ ។ល។ ថុសសតិ្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
ក្ត្េសិ លេងស់ម្មឋងត្ ើយ បិងគលជាថក្ុំ ៃូវបិងគលជាថក្ ឥមុំ ត្ៃះ សត្ោឝ  ។ល។ ឥធ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម េីត្បថុុំ ត្ដើមផបីុំភវ ឺ សពឝជៃសស អបផតិ្យ ចត្ណឍ  ផរុត្ស ោោណសិយុំ 
បិងគលោត្ជ នាម មត្ថ មហាជៃសស ថុដឌភាវ ុំ ៃូវភាវៈនៃមហាជៃ 
ត្ យ្ ះថានាកាលត្សឋចលពះនាមបិងគលៈ ម្ដលមៃិជាេីលសោញ់ របស់ជៃទុំងពួង ជាត្សឋចកាច 
អាលក្ក្ ់ក្បុងលកុ្ងោោណសី សុគថត្ ើយ ជាអបក្ត្លថក្អរត្ ើយ; 
ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ ៃ ឥទៃិ ឯវ មៃិលថឹមម្ថក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះត្េ ត្េវេត្ថថ 
នាកាលត្េវេថថ មត្ថ សាវ បត់្ ើយ មហាជត្នា រមីហាជៃ ថុសសថិ រកី្ោយ បុត្ពឝ អបិ 
សូមផកី្បុងកាលមុៃ (មហាជត្នា រមីហាជៃ) (ត្េវេត្ថថ នាកាលត្េវេថថ មត្ថ សាវ បត់្ ើយ) ថុសស ិឯវ 
ក្រ៏កី្ោយត្ ើយម្ដរ; 
              ជត្នា រជីៃ សត្ោឝ  ទុំពងួ បិងគត្លៃ គឺត្សឋចលពះនាមបិងគលៈ  សិឹត្តា 
ត្បៀថត្បៀៃត្ ើយ;ថសយឹ (បិងគត្ល នាកាលត្សឋចលពះនាមបិងគលៈ)អងគត្នាះ មត្ថ សុគថត្ ើយ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ) ត្វេយៃថិ ត្សាយ បចចយុំ ៃូវបចចយ័គឺការសបាយ (បុចឆសុឹ សួរត្ ើយ) (ទឝ របាលុំ 
ៃូវបុរសអបក្រក្ាៃូវទឝ រ) បិត្យា ។ល។ ទឝ របាល (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); (បិងគត្ោ រតី្សឋចត្ យ្ ះបិងគលៈ) 
ត្ថ  អក្ណា ត្ៃត្តាថ  បិត្យា អសិ ជាត្សឋច មាៃលពះត្ៃលថមៃិត្មយ  ជាេីលសោញ់ របស់អបក្ ៃុ ឬ? 
ទឝ របាល មាប លទឝ របាល ថុវ ុំ រអីបក្ ត្ោេសិ យុំ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝី? (ទឝ របាត្ោ រទីឝ របាល) 
(អា  លបាបត់្ ើយ) ៃ ត្ម។ល។ ឥធ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); (បិងគត្ោ រតី្សឋចត្ យ្ ះបិងគលៈ) ៃ ត្ម 
អក្ណា ត្ៃត្តាថ  បិត្យា អសិ ជាត្សឋចមាៃលពះត្ៃលថមៃិត្មយ  ជាត្សឋចមៃិជាេីលសោញ់ របស់ខញុ ុំត្េ; 
(អ ុំ រខីញុ ុំ) ភាយាម ិ ភយ័ខាវ ច បច្ឆច គមនាយ អុំពីការយាងលថឡបម់ក្វញិថសស (បិងគលសស 
របស់ត្សឋចត្ យ្ ះបិងគលៈ)អងគត្នាះ; (បិងគត្ោ រតី្សឋចត្ យ្ ះបិងគលៈ) គត្តា ត្ៅត្ ើយ ឥត្តា 
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អុំពីេីត្ៃះ  តឹ្សយរ គបផតី្បៀថត្បៀៃ មចចុោជុំ ៃូវមចចុោជ;ត្សា (មចចុោជា រមីចចុោជ)ត្នាះ  សឹត្តា 
(គឺត្សឋចត្ យ្ ះបិងគលៈ)ត្បៀថត្បៀៃត្ ើយ អាត្ៃយរ គបផនីាុំមក្ ៃុំ (បិងគលុំ 
ៃូវត្សឋចត្ យ្ ះបិងគលៈ)អងគត្នាះ ឥធ កាៃេី់ត្ៃះ បុៃ មឋងត្េៀថ។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ បុចឆសុឹ 
េូលសួរត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ឥទៃិ ភត្ៃថ ត្េវេត្តាថ  កុ្  ឹ ៃិពឝត្តាថ  ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ រភីកិ្ខុត្េវេថថ ត្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងេីណាដូត្ចបះ? (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់លបាបត់្ ើយ) អវចិីមហាៃិរត្យ ភកិ្ខត្វ ឥថិ ថាមាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
ក្បុងមហាៃរក្ត្ យ្ ះអវចីីដូត្ចបះ។ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ) (អា ុំសុ េូលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ 
ៃិពឝត្តាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (ត្េវេត្តាថ  រភីកិ្ខុត្េវេថថ) ថបផត្នាថ  
កាលត្ដឋ លក្ហាយ ឥធ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ វចិរតិាឝ  លតាចត់្ៅត្ ើយ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ  ៃិពឝត្តាថ  
ត្ក្ើថត្ ើយ ថបផៃដ្ឋឌ ត្ៃ ឯវ ក្បុងេីជាេីត្ដឋ លក្ហាយម្មៃពិថ បុៃ ត្េៀថ។ 
                 (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ អាម ។ល។ ថបផៃថតិ្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  
សម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ។ល។ គត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
អាម ពិថម្មៃ (បុគគោ របុីគគលទុំងឡាយ) បពឝជិតា ត្ហាៃថុ វា ជាអបក្បសួក្ឋី គ ដ្ឋឌ  (ត្ហាៃថុ) វា 
ជាលគ សទក្ឋី បមាេវហិារតិ្នា ជាអបក្ក្បុងការលបមាេត្ដ្ឋយលបលក្ថី ឧភយថទថបផៃថិ ឯវ 
រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ ក្បុងេីទុំងពីរម្មៃពិថ; 
                បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី ថបផថិ ម្ថងត្ដឋ លក្ហាយ ឧភយថទ 
ក្បុងេីទុំងពីរ ឥធ ថបផថិ គឺម្ថងត្ដឋ លក្ហាយ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ១ ត្បចច ថបផថិ គឺម្ថងត្ដឋ លក្ហាយ 
ក្បុងត្ោក្ខាងមុខ១; (ត្សា បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថីត្នាះ) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) 
បាបុំ ត្ម ក្ថុំ ឥថិ ថារអីុំត្ពើបាប គឺអញត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ ថបផថិ រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ;គត្តា ត្ៅត្ ើយ 
េុគគថឹ កាៃេុ់គគថិភព ថបផថិ រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ ភតិ្យា យ៉ាងនលក្ម្លង។ 
              (អត្តាទ  រអីថទ) ឥធ ។ល។ ថបផថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) ថថទ (បត្េសុ បណាឋ បទុំងឡាយ)ត្នាះ 
(បេេឝយសស នៃលបជុុំនៃបេ២) ឥធ ថបផថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថបផថិ ម្ថងត្ដឋ លក្ហាយ ឥធ 
ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ ក្មយថបផត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការត្ដឋ លក្ហាយត្លោះក្មយ ត្ទមៃសសមត្ថថៃ 
លថឹមម្ថត្ទមៃសសត្វេនា។ (អត្តាទ  រអីថទ) បរត្ោត្ក្ ។ល។ ថបផថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស 
នៃបេ) ត្បចច ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បៃ ក្ ៏ ថបផថិ រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ វបិាក្ថបផត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយការត្ដឋ លក្ហាយត្លោះវបិាក្នៃក្មយ អថិទរុត្ណៃ ត្លោះទរណុក្មយដន៏លក្ម្លង 
អបាយេុត្ក្ខៃ ត្លោះត្សចក្ឋីក្បុងអបាយ បរត្ោត្ក្ ក្បុងបរត្ោក្។ ក្តាថ  រអីបក្ត្ធឝើ បាបសស 
ៃូវបាបក្មយ នាៃបផការសស មាៃលបការត្ផសងៗ បាបការ ី ឥថិ ត្ យ្ ះថាបាបការ។ី (អត្តាទ  រអីថទ) 
ឥមនិា ។ល។ នាម (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) ឧភយថទ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ថបផថិ នាម 
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ត្ យ្ ះថារម្មងត្ដឋ លក្ហាយ ឧភយថទ ក្បុងេីទុំងពីរ ថបផត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការត្ដឋ លក្ហាយ 
ឥមនិាវថុថបផកាត្រៃ មាៃលបការម្ដលត្ោក្ត្ោលត្ ើយត្ៃះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) ត្សា ។ល។ ថបផថិ 
ឥថិ ថាដូត្ចបះ (បទៃុំ នៃបេទុំងឡាយ) បាបុំ ត្ម ក្ថុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;  ិម្មៃពិថ ត្សា (បាបការ ី
រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបត្ដ្ឋយលបលក្ថី)ត្នាះ ថបផត្នាថ  កាលត្ដឋ លក្ហាយ ក្មយថបផត្ៃៃ 
ត្ដ្ឋយការត្ដឋ លក្ហាយត្លោះក្មយ (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) បាបុំ ត្ម ក្ថុំ ឥថិ ថារបីាបក្មយ 
គឺអញត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ ថបផថិ រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ;ថបផៃុំ រកីារត្ដឋ លក្ហាយ ថុំ ត្នាះ អបផមថថក្ុំ 
មាៃលបមាណថិច;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ (បាបការ ី រជីៃអបក្ត្ធឝើៃូវបាបក្មយត្ដ្ឋយលបលក្ថី) ថបផត្នាថ  
កាលត្ដឋ លក្ហាយ វបិាក្ថបផត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការត្ដឋ លក្ហាយត្លោះផល គត្តា ត្ៅត្ ើយ េុគគថឹ 
កាៃេុ់គគថិភព ថបផថិ រម្មងត្ដឋ លក្ហាយ ភតិ្យា នលក្ម្លង ថបផថិ ម្ថងត្ដឋ លក្ហាយ អថិវយិ 
ហាក្ដូ់ចជានលក្ម្លង ថបផត្ៃៃ ត្ដ្ឋយការត្ដឋ លក្ហាយ អថិផរុត្សៃ ដអ៏ាលក្ក្ន់លក្ម្លង។ 
ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើៃនាក្ ់
ត្សាតាបនាប េត្យា អត្ សុុំ បាៃជាអរយិបុគគល មាៃត្សាតាបៃបបុគគលជាត្ដើមត្ ើយ;ត្េសនា 
រតី្េសនា មហាជៃសសសាថទកិា ជាតា ជាគុណជាថិ លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍
ដល់មហាជៃ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។  
            ត្េវេថថវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃភកិ្ខុត្េវេថថ ទឝ េសមុំ ជាត្រឿងេី១២ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
 

មៃុសសចិថថលាត្គលថូវការ 
មៃុសសោបសាត្គចងស់បិេន 
មៃុសសចិថថខភស់ត្គត្កាថពិថ 
មៃុសសេុចចរថិត្គសាបត់្ខភើម។ 

(ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាចិថថខញុ ុំភាគេី១) 
ៃិពៃនត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ
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១៣.ររឿងស្មុនារេវ ី
 
             សុមនាត្េវវីថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃឧបាសិកាត្ យ្ ះសុមនាត្េវ ី (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ 
ៃឹងត្ោល)ដូចថត្ៅ៖ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ 
សម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ៃៃធថិ ត្បចច ៃៃធថិ ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម ត្លោះលបារពន សុមនាត្េវ ឹៃូវឧបាសិកាត្ យ្ ះសុមនាត្េវ។ី 
                   ិត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា ភកិ្ខុស សាៃិ រោីៃន់ៃភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្េឝ ២ ភុញ្ជៃថិ ម្ថងឆ្ៃ ់
(ភថថុំ ៃូវចង្គា ៃ)់ ត្គត្  ក្បុងផធះ អនាេបិណឍិ ក្សស របស់អនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី ត្េវសិក្ុំ ោល់ៗនេង 
សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទិយុំ;(ភកិ្ខុស សាៃិ រោីៃន់ៃភកិ្ខុទុំងឡាយ ត្េឝ ២ ភុញ្ជៃថិ ម្ថងឆ្ៃ ់ភថថុំ 
ៃូវចង្គា ៃ ់ ត្គត្  ក្បុងផធះ) មហាឧបាសិកាយ របស់មហាឧបាសិកា វសិាខាយ ត្ យ្ ះវសិាខា 
(ត្េវសិក្ុំ ោល់ៗនេង) ថថា ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះ។ ច ក្ ៏ ត្យា ត្យា (ជត្នា រជីៃ)ណាៗ 
ទៃុំទថុកាត្មា ត្ហាថិ ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផឲីរ ៃូវទៃ សាវថទយិុំ ក្បុងលកុ្ងសាវថទី;ត្សា ត្សា (ជត្នា 
រជីៃ)ត្នាះៗ ត្ថសុំ ឧភៃិបុំ (ជនាៃុំ) ឱកាសុំ លភតិាឝ  វ បាៃត្ ើយ ៃូវឱកាស (របស់ជៃទុំងឡាយ) 
ទុំងពីរត្នាះសិៃ ក្ត្ោថិ ត្េើបត្ធឝើ។ (បុច្ឆឆ  រសីុំណួរ) កឹ្ការណា ឥថិ ថាត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? 
(វសិជជនា រចីត្មវើយ) ថុមាា ក្ុំ ។ល។ ភុញ្ជៃថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ); 
                 (ជនា រជីៃទុំងឡាយ) បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ ថុមាា ក្ុំ ទៃគគុំ អនាេបិណឍិ ត្កា វា វសិាខា 
វា អាគតា ឥថិ ថារអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌីក្ឋី រមីហាឧបាសិកាវសិាខាក្ឋី មក្ត្ ើយ កាៃត់្ោងនៃទៃ 
របស់អបក្ទុំងឡាយ(ឬ)ដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ៃ អាគត្តា ឥថិ ថាមៃិមក្ត្ ើយដូត្ចបះ 
(ទយត្ក្ ិ គឺជៃអបក្ឲរទៃទុំងឡាយ) វុត្ថថ ត្ោលត្ ើយ គរ ៃថិ ម្ថងថិះត្ដៀល សថស សសុំ 
វសិសត្ជជតាឝ  ក្ថទៃុំ អបិ សូមផៃូីវទៃ(ម្ដលទយក្ទុំងឡាយ) ចុំណាយៃូវម្សៃនៃក្ហាបណៈ 
ត្ ើយឲរត្ ើយ កឹ្ ទៃុំ នាម ឯថុំ ឥថិ ថាត្ យ្ ះថារទីៃៃុះ ជាអឝីដូត្ចបះ។  ិ ម្មៃពិថ ត្ថ (ជនា 
រជីៃទុំងឡាយ)ត្នាះ ឧត្ភា អបិ សូមផទីុំងពីរ ជាៃៃថិ ម្ថងដឹង ភកិ្ខុសងឃសស រុចឹ ច (ៃូវវថទុ) 
ជាេីត្ពញចិថថ របស់ភកិ្ខុសងឃផង អៃុចឆវកិ្កិ្ច្ឆច ៃិ ច ៃូវកិ្ចចដស៏មគរួទុំងឡាយ 
(ដល់ភកិ្ខុសងឃ)ផង។ ត្ថសុ (េឝសុី ជត្ៃសុ នាកាលជៃទុំងឡាយ២នាក្)់ត្នាះ វ ិរត្ៃថសុ 
កាលត្ៅ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ភុញ្ជៃថិ ម្ថងឆ្ៃ ់ (ភថថុំ ៃូវភថថ) ចិតាថ ៃុរូបុំ ឯវ 
តាមសមគរួដល់ចិថថម្មៃពិថ។ ថសាយ  ត្លោះត្ ថុត្នាះ សត្ពឝ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ទុំងពងួ 
ទៃុំទថុកាមា ជាអបក្លបាថាប ឲរៃូវទៃ គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ ត្ថ (ជត្ៃ ៃូវជៃទុំងឡាយ)ត្នាះ 
គចឆៃថិ ត្េើបត្ៅ។ ត្ថ (ត្េឝ ជនា រជីៃទុំងឡាយ២នាក្)់ត្នាះ ៃ លភៃថិ មៃិបាៃ បរវិសិិថុុំ 
ត្ដើមផអីង្គគ ស ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ ឃត្រ ក្បុងផធះ អថថត្នា របស់ខវួៃ ឥថិ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ចបះ។ 
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ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ វសិាខា រឧីបាសិកាវសិាខា ឧបធាត្រៃថី កាលពិច្ឆរណា ត្កា ៃុ ត្ខា មម ឋាត្ៃ 
ឋតាឝ  ភកិ្ខុសងឃុំ បរវិសិិសសថិ ឥថិ ថារអីបក្ណា ប! ៃឹងតាុំងត្ៅក្បុងថុំម្ណង របស់អញ 
ត្ ើយអង្គគ សៃូវភកិ្ខុសងឃដូត្ចបះ េិសាឝ  ត្ឃើញត្ ើយ ធីថរ ុំ ៃូវកូ្ៃលសី បុថថសស របស់បុលថ 
(របស់ខវួៃ)  ថុំ (ធីថរ ុំ ញុុំងកូ្ៃលសី)ត្នាះ ឋត្បសិ ឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ ឋាត្ៃ ក្បុងថុំម្ណង អថថត្នា 
របស់ខវួៃ។ សា (ធីតា រកូី្ៃលសី)ត្នាះ បរវិសិថិ ម្ថងអង្គគ ស ភកិ្ខុសងឃុំ ៃូវភកិ្ខុសងឃ ៃិត្វសត្ៃ 
ក្បុងផធះ ថសា (វសិាខាយ របស់ឧបាសិកាវសិាខា)ត្នាះ។ អនាេបិណឍិ ត្កា អបិ 
ឯរអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី ត្ជដឌធីថរ ុំ ញុុំងកូ្ៃលសីចផង មហាសុភេធុំ នាម ត្ យ្ ះមហាសុភទន  ឋត្បសិ 
ឲរតាុំងត្ៅត្ ើយ (ឋាត្ៃ ក្បុងថុំម្ណង អថថត្នា របស់ខវួៃម្ដរ)។ សាបិ (មហាសុភទធ  
រមីហាសុភទធ )ត្នាះឯង ក្ត្ោៃថី កាលត្ធឝើ ត្វយាវចចុំ ៃូវការខឝល់ខាឝ យ ភកិ្ខូៃុំ ដល់ភកិ្ខុទុំងឡាយ 
សុណៃថី កាលសាឋ ប ់ ធមយុំ ៃូវធម ៌ ត្សាតាបនាប   ុតាឝ  ជាត្សាតាបៃប អគមាសិ បាៃត្ៅត្ ើយ 
បថិកុ្លុំ កាៃល់ថកូ្លរបស់បឋី។ ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ (អនាេបិណឍ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្) ឋត្បសិ 
តាុំងត្ ើយ ចុលវសុភេធុំ ៃូវកូ្ៃលសីត្ យ្ ះចុលវសុភទធ ។ សាបិ (ចុលវសុភទធ  
រនីាងចុលវសុភទធ )ត្នាះឯង ក្ត្ោៃថី កាលត្ធឝើ ថថា ឯវ ត្ដ្ឋយលបការដូត្ច្ឆប ះម្ដរ ត្សាតាបនាប   ុតាឝ  
ជាត្សាតាបៃប គតា ត្ៅត្ ើយ បថិកុ្លុំ កាៃល់ថកូ្លរបស់បឋី។ អេ លោត្នាះ (អនាេបិណឍិ ត្កា 
រអីនាេបិណឍិ ត្សដឌី) ឋត្បសិ តាុំងត្ ើយ ក្ៃិដឌធីថរ ុំ ៃូវកូ្ៃលសីត្ៅ សុមនាត្េវ ឹ នាម 
ត្ យ្ ះសុមនាត្េវ។ី បៃ ក្ ៏សា (សុមនាត្េវ ីរនីាងសុមនាត្េវ)ីត្នាះ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌
បតាឝ  ដល់ត្ ើយ សក្ទោមផិលុំ ៃូវសក្ទោមផិល កុ្មារកិា វ  ុតាឝ  ជាកុ្មារកិាប៉ុត្ណាត ះអាថុោ 
មាៃកាយត្ដឋ លក្ហាយ អផ្កសុត្ក្ៃ ត្លោះជមង ឺ ថថារូត្បៃ មាៃសភាពដូត្ច្ឆប ះក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ 
អាហារបុត្ចឆេុំ ៃូវការកាថផ់្កឋ ចៃូ់វអាហារបិថរ ុំ េដឌុកាមា  ុតាឝ  ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផជីួប ៃូវបិតា 
បត្កាក សាត្បសិ ញុុំងត្គឲរត្ៅមក្ត្ ើយ ថុំ (បិថរ ុំ ៃូវបិតា)ត្នាះ។ ត្សា (អនាេបិណឍិ ត្កា 
រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី)ត្នាះ ថសាសាសៃុំ សុតាឝ  វ លោៃម់្ថសាឋ បត់្ ើយ ៃូវដុំណឹងរបស់នាងភាវ ម 
អាគនាថឝ  មក្ត្ ើយ ទៃត្គគ ក្បុងត្ោងនៃទៃ ឯក្សយឹ ១ អា  ត្ោលត្ ើយ កឹ្ អមយ សុមត្ៃ ឥថិ 
ថាមាប លសុមនា កូ្ៃលសី រអីឝីដូត្ចបះ? សា រនីាង អា  ត្ោលត្ ើយ បិថរ ុំ ៃូវបិតា កឹ្ តាថ 
ក្ៃិដឌភាថិក្ ឥថិ ថាមាប លបាូៃលបុសត្ៅ បាូៃលបុស រអីឝីដូត្ចបះ? (អនាេបិណឍិ ត្កា 
រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) វបិផលបសិ អមយ ឥថិ ថាមាប លកូ្ៃលសី (រនីាង)រត្វ ើរវាយ(ឬ)ដូត្ចបះ? សា រនីាង 
(អា  លបាបត់្ ើយ) ៃ វបិផលបាម ិ ក្ៃិដឌភាថិក្ ឥថិ ថាមាប លបាូៃលបុសត្ៅ 
(រខីញុ ុំ)មៃិរត្វ ើរវាយត្េដូត្ចបះ។ (អនាេបិណឍិ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) ភាយសិ អមយ 
ឥថិ ថាមាប លកូ្ៃលសី (រនីាង)ភយ័(ឬ)ដូត្ចបះ? (សា រនីាង) (អា  លបាបត់្ ើយ) ៃ ភាយាម ិ
ក្ៃិដឌភាថិក្ ឥថិ ថាមាប លបាូៃលបុសត្ៅ (រខីញុ ុំ)មៃិភយ័ត្េដូត្ចបះ។ បៃ ក្ ៏សា រនីាង ឯថថក្ុំ វតាឝ  ឯវ 
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ត្ោលត្ ើយ (ៃូវោក្រ)មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះម្មៃពិថ អកាសិ បាៃត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ 
ៃូវមរណកាល។ ត្សដឌី  រតី្សដឌ ី ត្សា ត្នាះ ត្សាតាបត្នាប  សមាត្នា អបិ សូមផជីាត្សាតាបៃប 
អសត្កាត្នាថ  កាលមៃិអាច អធិវាត្សថុុំ ត្ដើមផអីថល់ទុំ ធីថរ ិ ឧបផៃបត្សាក្ុំ 
ៃូវត្សចក្ឋីត្សាក្ម្ដលត្ក្ើថត្ឡើងត្ ើយ ក្បុងកូ្ៃលសី ធីថុ សររីកិ្ចចុំ កាត្រតាឝ  ត្ោេត្នាថ  
កាលញុុំងត្គឲរត្ធឝើត្ ើយ ៃូវសររីកិ្ចច របស់កូ្ៃលសី ត្ ើយយុំ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថកិ្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់
សថទុ នៃលពះសាសាឋ  (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) កឹ្ គ បថិ េុក្ខី េុមយត្នា អសសុមុត្ខា រុេមាត្នា អាគត្តា 
អសិ ឥថិ ថាមាប លគ ថី (ថឝុំ រអីបក្) ជាអបក្មាៃេុក្ខ មាៃចិថថត្ៅ យង មាៃមុខត្ពញត្ដ្ឋយេឹក្ម្ភបក្ 
កាលយុំត្សាក្ មក្ត្ ើយ ត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? វុត្ថថ គឺលពះសាសាឋ  លតាស់ត្ ើយ អា  េូលត្ ើយ 
ធីតា ត្ម ភត្ៃថ សុមនាត្េវ ី កាលក្តា ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ រកូី្ៃលសី របស់ខញុ ុំលពះអងគ 
ត្ យ្ ះសុមនាត្េវ ី ត្ធឝើត្ ើយៃូវមរណកាលដូត្ចបះ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆ ិ លតាស់សួរត្ ើយ) 
អេ ។ល។ មរណុំ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ;អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) (ថឝុំ រអីបក្) 
ត្សាចសិ ត្សាយត្សាក្ ក្សាយ  ត្លោះត្ ថុអឝ?ី  មរណុំ  រតី្សចក្ឋីសាវ ប ់ ឯក្ុំសិក្ុំ 
លបលពឹថថត្ៅក្បុងចុំម្ណក្ម្ថមយួ សត្ពឝសុំ (ជនាៃុំ ដល់ជៃទុំងឡាយ)ទុំងពួង ៃៃុ ឬ?  
                 (អនាេបិណឍិ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដខី) (អា  េូលត្ ើយ) ជានាត្មថុំ ។ល។
ឧបផជជថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ (អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ) ជានាម ិ ដឹង ឯថុំ(មរណុំ  
ៃូវត្សចក្ឋីសាវ ប)់ៃុះ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ ធីតា រកូី្ៃលសី ត្ម របស់ខញុ ុំលពះអងគ សា ត្នាះ  តិ្ោថថបផសមផត្នាប  
អបក្ដល់លពមត្ ើយត្ដ្ឋយ ិរ ិ ៃិងឱថថបផៈ អសត្កាក ៃថី កាលមៃិអាច សថឹ បចចុដ្ឋឌ ត្បថុុំ 
ត្ដើមផញុីុំងសថិ ឲរតាុំងត្ឡើងចុំត្ោះ វបិផលបមានា កាលរត្វ ើរវាយ មរណកាត្ល 
ក្បុងកាលជាេីសាវ ប ់ មតា សាវ បត់្ ើយ;ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ ត្ទមៃសសុំ រតី្ទមៃសសត្វេនា 
អៃបផក្ុំ មៃិថិច ឧបផជជថិ ត្ក្ើថត្ឡើង ត្ម ដល់ខញុ ុំលពះអងគ។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (បុចឆិ សួរត្ ើយ) កឹ្ 
បៃ តាយ ក្េិថុំ មហាត្សដឌ ិ ឥថិ ថាមាប លមហាត្សដឌី ចុះ(រោីក្រ)អឝី គឺនាងត្ោលត្ ើយដូត្ចបះ? 
(អនាេបិណឍិ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) (អា  េូលលបាបត់្ ើយ) អ ុំ ។ល។ កាលមកាសិ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ; 
             ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ អាមត្ៃថសឹ ត្ៅត្ ើយ ថុំ ៃូវនាង កឹ្ អមយ 
សុមត្ៃ ឥថិ ថាមាប លសុមនា កូ្ៃលសី រអីឝីដូត្ចបះ? អេ នាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ (សថិ កាលមាៃ) 
(សា រនីាង) អា  ត្ោលត្ ើយ មុំ ៃូវខញុ ុំ កឹ្ តាថ ក្ៃិដឌភាថិក្ ឥថិ ថាមាប លបាូៃលបុសត្ៅ បាូៃលបុស 
រអីឝីដូត្ចបះ? ថត្តា ក្បុងកាលថមក្ (សា រនីាង) (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) វបិផលបសិ អមយ ឥថិ 
ថាមាប លកូ្ៃលសី (រនីាង)រត្វ ើរវាយ(ឬ)ដូត្ចបះ វុត្ថថ គឺខញុ ុំលពះអងគត្ោលត្ ើយ (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ៃ 
វបិផលបាម ិ ក្ៃិដឌភាថិក្ ឥថិ ថាមាប លបាូៃលបុសត្ៅ (រខីញុ ុំ)មៃិរត្វ ើរវាយត្េដូត្ចបះ (វចត្ៃ 
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នាកាលោក្រ) ភាយសិ អមយ ឥថិ ថាមាប លកូ្ៃលសី (រនីាង)ភយ័(ឬ)ដូត្ចបះ? (វុត្ថថ 
គឺខញុ ុំលពះអងគត្ោលត្ ើយ) (វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ) ៃ ភាយាម ិក្ៃិដឌភាថិក្ ឥថិ ថាមាប លបាូៃលបុសត្ៅ 
(រខីញុ ុំ)មៃិភយ័ត្េដូត្ចបះ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ឯថថក្ុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)មាៃលបមាណប៉ុត្ណត ះ អកាសិ 
បាៃត្ធឝើត្ ើយ កាលុំ ៃូវមរណកាល។ អេ លោត្នាះ ភគវា រលីពះដម៏ាៃលពះភាគ អា  
លតាស់ត្ ើយ ៃុំ (អនាេបិណឍិ ក្ុំ ៃូវអនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី)ត្នាះ ៃ ត្ថ មហាត្សដឌិ ធីតា វបិផលបថិ ឥថិ 
ថាមាប លមហាត្សដឌី រកូី្ៃលសី របស់អបក្ មៃិរត្វ ើរវាយត្េដូត្ចបះ។ (អនាេបិណឍិ ត្កា 
រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) (បុចឆ ិ េូលសួរត្ ើយ) អេ ក្សាយ  ឯវ ុំ អា  ឥថិ ថានាកាលត្ ថុយ៉ាងត្នាះ 
(កាលមាៃ) (រនីាង) ត្ោលត្ ើយ យ៉ាងត្ៃះត្លោះត្ ថុអឝីដូត្ចបះ? (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) (អា  
លេងល់តាស់ត្ ើយ) ក្ៃិដឌតាថ  ។ល។ ឯវមា  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
              (សា រនីាង អា  ត្ោលត្ ើយ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ) ក្ៃិដឌតាថ យ ឯវ ត្លោះភាវៈនៃអបក្ 
ជាអបក្បាូៃម្មៃពិថ;គ បថិ មាប លគ ថី  ិ ត្លោះថា ធីតា រកូី្ៃលសី ត្ថ របស់អបក្ 
ម លវិកា(ត្ហាថិ) ជាអបក្ធុំ ថយា ជាងអបក្ មគគផត្ល  ិ ត្ដ្ឋយមគគៃិងផលទុំងឡាយ;  ិ
ត្លោះថា ថឝុំ រអីបក្ ត្សាតាបត្នាប  (ត្ហាសិ) ជាត្សាតាបៃប;បៃ ចុំម្ណក្ឯ ធីតា រកូី្ៃលសី ត្ថ របស់អបក្ 
សក្ទោមៃីិ (ត្ហាថិ) ជាសក្ទោមៃីិ;សា រនីាង អា  ត្ោលត្ ើយ ថុំ (វចៃុំ ៃូវោក្រ)ត្នាះ ឯវ ុំ 
យ៉ាងត្ៃះ មគគផត្ល  ិ ម លវិក្តាថ  ត្លោះភាវៈនៃនាងធុំ ត្ដ្ឋយមគគៃិងផលទុំងឡាយ។ 
(អនាេបិណឍិ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) (បុចឆ ិ េូលសួរត្ ើយ) ឯវ ុំ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ រយ៉ីាង បឹង(ឬ)ដូត្ចបះ? (សតាទ  លពះសាសាឋ ) (អា  លតាស់ត្ ើយ) 
ឯវ ុំគ បថិ ឥថិ ថាមាប លគ បថី រយ៉ីាង បឹងឯងដូត្ចបះ។ (អនាេបិណឍិ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) 
(បុចឆិ េូលសួរត្ ើយ) ឥទៃិ កុ្  ឹៃិពឝតាថ  ភត្ៃថ ឥថិ ថាបពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ក្បុងកាលឥឡូវត្ៃះ 
(រនីាង) ត្ក្ើថត្ ើយ ក្បុងេីណាដូត្ចបះ? (អនាេបិណឍ ត្កា រអីនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី) (វចត្ៃ 
នាកាលោក្រ) ថុសិថភវត្ៃ គ បថិ ឥថិ ថាមាប លគ បថី ក្បុងភពត្ យ្ ះថុសិថដូត្ចបះ វុត្ថថ 
គឺលពះសាសាឋ លតាស់ត្ ើយ (អា  េូលត្ ើយ) ភត្ៃថ ។ល។ ៃិពឝតាថ  ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
              ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ ធីតា រកូី្ៃលសី មម របស់ខញុ ុំលពះអងគ ៃៃធមានា កាលរកី្ោយ 
អៃថត្រ ក្បុងចត្នាវ ះ ញថកាៃុំ នៃញថិទុំងឡាយ ឥធ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ វចិរតិាឝ  លតាចត់្ៅត្ ើយ ឥត្តា 
គនាថឝ  អបិ សូមផតី្ៅត្ ើយ អុំពីត្ោក្ត្ៃះ ៃិពឝតាថ  ត្ក្ើថត្ ើយ ៃៃធៃដ្ឋឌ ត្ៃ ឯវ 
ក្បុងេីជាេីសបាយត្េៀថ។ អេ លោត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ៃុំ (អនាេបិណឍ ក្ុំ 
ៃូវអនាេបិណឍិ ក្ត្សដឌី)ត្នាះ អាម ។ល។ ៃៃធៃថិត្យវ ឥថិ ថាដូត្ចបះ អា  ត្ោលត្ ើយ ោេុំ 
ៃូវោថា ឥមុំ ត្ៃះ ឥធ ។ល។ គត្តា ឥថិ ថាដូត្ចបះ;គ បថិ មាប លគ បថី អាម ពិថម្មៃ អបផមតាថ  
នាម ធមយតារជីៃអបក្មៃិលបមាេទុំងឡាយ គ ដ្ឋឌ  វា គឺលគ សទក្ឋី បពឝជិតា វា គឺអបក្បសួក្ឋី 
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ឥធត្ោត្ក្ ច បរត្ោត្ក្ ច ៃៃធៃថ ិ ឯវ ម្ថងរកី្ោយ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះផង 
ក្បុងត្ោក្ខាងមុខផងម្មៃពិថ; (បុគគត្ោ របុីគគល) ក្ថបុត្ញ្ញដ  មាៃបុណរត្ធឝើត្ ើយ ៃៃធថិ 
ម្ថងរកី្ោយ ឧភយថទ ក្បុងត្ោក្ទុំងពីរ ឥធ ៃៃធថិ គឺម្ថងរកី្ោយក្បុងត្ោក្ត្ៃះ១ ត្បចច ៃៃធថិ 
គឺម្ថងរកី្ោយ ក្បុងត្ោក្ខាងមុខ១; (ត្សា បុគគត្ោ របុីគគលត្នាះ) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) បុញ្ដ ុំ ត្ម 
ក្ថុំ ឥថិ ថារបុីណរ គឺអញត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ ៃៃធថិ រម្មងរកី្ោយ គត្តា ត្ៅត្ ើយ សុគថឹ 
កាៃសុ់គថិភព ៃៃធថិ រម្មងរកី្ោយ ភតិ្យា នលក្ម្លង។ 
                (អត្តាទ  រអីថទ) ឥធត្ោត្ក្ ក្មយៃៃធត្ៃៃ ៃៃធថិ (ឥថិ) ថារម្មងរកី្ោយ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ 
ត្លោះការរកី្ោយត្ដ្ឋយក្មយដូត្ចបះ ថថទ (បត្េសុ បណាឋ បេទុំងឡាយ) (បេសស នៃបេ) ឥធ ឥថិ 
ថាដូត្ចបះ។ (អត្តាទ  រអីថទ) បរត្ោត្ក្ វបិាក្ៃៃធត្ៃៃ ៃៃធថិ (ឥថិ) ថារម្មងរកី្ោយ ក្បុងត្ោក្ខាងមុខ 
ត្លោះការរកី្ោយត្ដ្ឋយផលនៃក្មយដូត្ចបះ (បេសស នៃបេ) ត្បចច ឥថិ ថាដូត្ចបះ។ ក្តាថ  រអីបក្ត្ធឝើ 
បុញ្ដសស ៃូវបុណរ នាៃបផការសស មាៃលបការត្ផសងៗ ក្ថបុត្ញ្ញដ  ឥថិ ត្ យ្ ះថា ក្ថបុត្ញ្ញដ ។ 
(អត្តាទ  រអីថទ) ឥធ ។ល។ ៃៃធថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេសស នៃបេ) ឧភយថទឥថិ ថាដូត្ចបះ; (បុគគត្ោ 
របុីគគល) (ចិត្ៃថតាឝ  គិថត្ ើយ) ឥធ ក្ថុំ ត្ម កុ្សលុំ អក្ថុំ ត្ម បាបុំ ឥថិ ថារកុី្សលក្មយ 
គឺអញត្ធឝើត្ ើយ របីាបក្មយ គឺអញមៃិត្ធឝើត្ ើយ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះដូត្ចបះ ៃៃធថិ ម្ថងរកី្ោយ;អៃុភវត្នាថ  
កាលត្សាយ វបិាក្ុំ ៃូវផលនៃក្មយ ៃៃធថិ ម្ថងរកី្ោយ បរថទ ក្បុងត្ោក្ដនេ។  
                 (អត្តាទ  រអីថទ) ឥធ ។ល។ ៃៃធថិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) (បេេឝយសស នៃលបជុុំនៃបេ២) 
បុញ្ដ ុំត្ម ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បៃ ក្ ៏ (បុគគត្ោ របុីគគល) ៃៃធត្នាថ  កាលរកី្ោយ ឥធ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះ 
ឧបាទយ ចូលត្ៅអាលស័យត្ ើយ ក្មយៃៃធៃុំ ៃូវការរកី្ោយក្បុងក្មយ ត្សាមៃសសមថថត្ក្ៃ ឯវ 
ត្លោះលថឹមម្ថត្សាមៃសសត្វេនាម្មៃពិថ បុញ្ដ ុំ ត្ម ក្ថុំ ឥថិ ថារបុីណរ គឺអញត្ធឝើត្ ើយដូត្ចបះ ៃៃធថិ 
រម្មងរកី្ោយ។ (អត្តាទ  រអីថទ) វបិាក្ៃៃធត្ៃៃ ។ល។ ៃៃធថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (បេសស នៃបេ) 
ភតិ្យាឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
បៃ ក្ ៏ (បុគគត្ោ របុីគគល) គត្តា ត្ៅត្ ើយ សុគថឹ កាៃសុ់គថិភព អៃុភវត្នាថ  កាលត្សាយ 
េិពឝសមផថថឹ ៃូវេិពឝសមផថថិ សថថបញ្ញដ សវសសត្កាដិត្យា (ច) អស់ត្កាដិនៃឆ្ប ុំ៥៧ទុំងឡាយផង 
សដឌ ឹ វសសសថស សាៃិ ច អស់ម្សៃនៃឆ្ប ុំទុំងឡាយ៦០ ផង ៃៃធថិ រម្មងរកី្ោយ អថិវយិ 
ហាក្ដូ់ចជានលក្ម្លង ថុសិថបុត្រ ក្បុងឋាៃថុសិថ វបិាក្ៃៃធត្ៃៃ 
ត្លោះការរកី្ោយត្ដ្ឋយវបិាក្នៃក្មយ។ 
             ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើនាក្ ់
ត្សាតាបនាប េត្យា អត្ សុុំ បាៃជាអរយិបុគគល មាៃត្សាតាបៃបបុគគលត្ ើយ;ធមយត្េសនា 
រធីមត៌្េសនា មហាជៃសស សាថទកិា ជាតា ជាគុណជាថិ លបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍
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ដល់មហាជៃ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ សុមនាត្េវវីថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃឧបាសិកាត្ យ្ ះសុមនាត្េវ ី ត្ថរសមុំ 
ជាេីត្រឿងេី១៣ (ៃិដឌថិុំ ចបត់្ ើយ)៕ 
 

លពលិថលុំចងរ់ ងត់្ចញផ្កក  
សគុសសាគ យលសស់ថាវ អាលស័យគង្គគ  
ដូចកូ្ៃលបុសលសីរស់ត្ៅលគបោ់ប  
ខភងខ់ភស់ជនាយ អាលស័យពុក្ម្ម។៉ 

(ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាច្ឆចិថថខញុ ុំភាគេី១) 
ៃិពៃនត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ
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១៤.ររឿងភិក្ខរុីរអ្ងគជាស្ម្លមញ់នងឹគ្នម 

 
               ត្េឝសហាយក្ភកិ្ខុវថទុ រតី្រឿងោ៉ងនៃភកិ្ខុជាសមាវ ញ់២រូប (មយា គឺខញុ ុំ វុចចត្ថ 
ៃឹងត្ោល)ដូចថត្ៅ៖  សតាទ  រលីពះសាសាឋ  វ ិរត្នាថ  កាលគងត់្ៅ ត្ជថវត្ៃ ក្បុងវថថត្ជថពៃ ក្ត្េសិ 
សម្មឋងត្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា ឥមុំ ត្ៃះ ព ុមផ ិ ត្ច ស ថិុំ ភាសមាត្នា ឥថិ 
មាៃោក្រថាដូត្ចបះជាត្ដើម អារពម ត្លោះលបារពន ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ សហាយត្ក្ ជាសមាវ ញ់ ត្េឝ 
២រូប។ 
                ិ ត្សចក្ឋីពិសាឋ រថា កុ្លបុតាថ  រកុី្លបុលថទុំងឡាយ ត្េឝ ២នាក្ ់ សាវថទវីាសិត្នា 
អបក្ត្ៅក្បុងលកុ្ងសាវថទីត្ដ្ឋយលបលក្ថី សហាយកា ជាសមាវ ញ់ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ សុតាឝ  
សាឋ បត់្ ើយ ធមយត្េសៃុំ ៃូវធមត៌្េសនា សថទុ របស់លពះសាសាឋ  បហាយ លះបងត់្ ើយ កាត្ម 
ៃូវកាមទុំងឡាយ េតាឝ  ឲរត្ ើយ ឧរ ុំ ៃូវជីវថិ សាសត្ៃ ក្បុងសាសនា សថទុ របស់លពះសាសាឋ  
បពឝជិតាឝ  បសួត្ ើយ វសិតាឝ  ត្ៅត្ ើយ សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ អាចរយុិបជាយាៃុំ 
នៃអាច្ឆររៃិងឧបជាយទ៍ុំងឡាយ វសាៃិ អស់ឆ្ប ុំទុំងឡាយ បញ្ច  ៥ ឧបសងកមតិាឝ  
ចូលត្ៅោល់ត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  បុចឆតិាឝ  េូលសួរត្ ើយ ធុរ ុំ ៃូវធុរៈ សាសត្ៃ 
ក្បុងសាសនា សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ វបិសសនាធុរ ុំ ច ៃូវវបិសសនាធុរៈផង គៃទធុរ ុំ ច ៃូវគៃទធុរៈផង 
វតិាទ រត្តា ក្បុងត្សចក្ឋីពិសាឋ រ;ឯត្កា (កុ្លបុត្តាថ  រកុី្លបុលថ)១រូប (វតាឝ  េូលត្ ើយ) តាវ ។ល។ 
បូត្រសាម ិឥថិ ថាដូត្ចបះ ក្ថាត្បតាឝ  ញុុំងលពះសាសាឋ ឲរសម្មឋងត្ ើយ វបិសសៃុំ ៃូវវបិសសនា យាវ 
ដោប អរ តាថ  ដល់លពះអរ ថថ ឃត្ដត្នាថ  កាលឃ្លយ ថខយី វាយមត្នាថ  កាលពាយាម បាបុណិ 
សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ ស  លពម បដិសមមទិ  ិទុំងបដិសមមទិទុំងឡាយ; 
                 ភត្ៃថ បពិលថលពះអងគដច៏ត្លមើៃ អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ បពឝជិត្តា បសួត្ ើយ ម លវកាត្ល 
ក្បុងកាលនៃខវួៃជាមៃុសសច្ឆស់ ៃ សក្ខសិាម ិៃឹងមៃិអាច បូត្រថុុំ ត្ដើមផបីុំត្ពញ គៃទធុរ ុំ ៃូវគៃទធុរៈ 
តាវ ត្ដ្ឋយពិថ;បៃ ក្ ៏ (អ ុំ រខីញុ ុំលពះអងគ) បូត្រសាម ិ ៃឹងបុំត្ពញ វបិសសនាធុរ ុំ ៃូវវបិសសនាធុរៈ។ 
ឥថត្ោ (កុ្លបុត្តាថ  រកុី្លបុលថ)ត្លដត្ៃះ (វតាឝ  េូលត្ ើយ) គៃទធុរ ុំ បូត្រសាម ិឥថិ ថា(រខីញុ ុំលពះអងគ) 
ៃឹងបុំត្ពញៃូវគៃទធុរៈដូត្ចបះ ឧគគណាិ តាឝ  ត្រៀៃយក្ត្ ើយ ពុេនវចៃុំ ៃូវលពះពុេនវចៃៈ ត្ថបិដក្ុំ 
គឺលពះនលថបិដក្ អៃុក្កត្មៃ តាមលុំដ្ឋប ់ ក្ត្េថិ ម្ថងត្ោល ធមយុំ ៃូវធម ៌ គថគថដ្ឋឌ ត្ៃ 
ក្បុងេីម្ដលខវួៃត្ៅត្ ើយៗ ភណថិ ម្ថងសូលថ សរភញ្ដ ុំ សូលថត្ដ្ឋយសត្មវង វាត្ចត្នាថ  
កាលបត្លងៀៃ ធមយុំ ៃូវធម ៌ ភកិ្ខុសតាៃុំ ដល់ភកិ្ខុរយនៃភកិ្ខុទុំងឡាយ បញ្ចៃបុំ ៥ វចិរថិ លតាចត់្ៅ 
អដ្ឋឌ រសៃបុំ មហាគណាៃុំ អាចរតិ្យា អត្ហាសិ បាៃជាអាច្ឆររ 
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នៃពកួ្ដធ៏ុំទុំងឡាយ១៨គណៈត្ ើយ។ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ គត្ តាឝ  េេលួយក្ត្ ើយ ក្មយដ្ឋឌ ៃុំ 
ៃូវក្មយដ្ឋឌ ៃ សៃថិត្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់សថទុ នៃលពះសាសាឋ  គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ ឥថរសស ត្េរសសវសៃដ្ឋឌ ៃុំ 
កាៃេី់ជាេីត្ៅ របស់លពះត្េរៈត្លដត្ៃះ ឋតាឝ  តាុំងត្ៅត្ ើយ ឱវាត្េ ក្បុងឱវាេ ថសស (ត្េរសស 
របស់លពះត្េរៈ)អងគត្នាះ បតាឝ  សត្លមចត្ ើយ អរ ថថុំ ៃូវលពះអរ ថថ វៃធិតាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ ត្េរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈ វេៃថិ ត្ោល សតាទ រ ុំ េដឌុកាមា អមាា  ឥថិ ថា(រតី្យើងទុំងឡាយ) 
ជាអបក្លបាថាប ត្ដើមផោីល់ ៃូវលពះសាសាឋ ដូត្ចបះ។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ត្បត្សសិ បញ្ជូ ៃត្ៅត្ ើយ 
គចឆេ។ល។ វត្េេ ឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
               អាវតុ្សា មាប លត្ោក្ដម៏ាៃអាយុទុំងឡាយ (ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) គចឆេ 
ចូរត្ៅចុះ;មម វចត្ៃៃ សតាទ រ ុំ វៃធតិាឝ  អសីថិមហាត្េត្រ វៃធេ ចូរថាឝ យបងគុំ ៃូវលពះសាសាឋ  
ត្ ើយថាឝ យបងគុំ ៃូវលពះមហាត្េរ៨០រូបទុំងឡាយ តាមោក្ររបស់ខញុ ុំក្រុណា;អបិ មា៉ងត្េៀថ 
(ថុត្មា រអីបក្ទុំងឡាយ) វត្េេ ចូរត្ោល ត្ម សហាយក្ត្ថទរ ុំ ៃូវលពះត្េរៈជាសមាវ ញ់ របស់ខញុ ុំក្រុណា 
អមាា ក្ុំ អាចរតិ្យា ថុត្មា វៃធថិ ឥថិ ថារអីាច្ឆររ របស់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ ថាឝ យបងគុំ 
ៃូវត្ោក្មាច ស់ដូត្ចបះ។  
                 ត្ថ (ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ វហិារ ុំ កាៃវ់ថថ វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ 
សតាទ រ ុំ ច ឯវ ៃូវលពះសាសាឋ ផង អសីថិមហាត្េត្រ ច (ឯវ) ៃូវលពះមហាត្េរ៨០ទុំងឡាយផង គនាថឝ  
ត្ៅត្ ើយ សៃថិក្ុំ កាៃស់មាប ក្ ់គៃទិក្ត្ថទរសស នៃលពះត្េរៈអបក្លេលេងៃូ់វគៃទធុរៈ វេៃថិ ត្ោល ភត្ៃថ 
អមាា ក្ុំ អាចរតិ្យា ថុត្មា វៃធថិ ឥថិ ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ 
រអីាច្ឆរររបស់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ ថាឝ យបងគុំៃូវត្ោក្មាច ស់ដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ច ត្កា 
នាម ឯត្សា ឥថិ ថាចុះ(រអីាច្ឆរររបស់អបក្ទុំងឡាយ)ៃុះ ត្ យ្ ះថាជាអបក្ណាដូត្ចបះ ឥថត្រៃ 
(ត្េត្រៃ) វុត្ថថ គឺលពះត្េរៈដនេត្ោលត្ ើយ វេៃថិ លបាប ់ ថុមាា ក្ុំ សហាយក្ភកិ្ខុ ភត្ៃថ ឥថិ 
ថាបពិលថត្ោក្មាច ស់ដច៏ត្លមើៃ (រអីាច្ឆរររបស់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ) ជាភកិ្ខុជាសមាវ ញ់ 
របស់ត្ោក្មាច ស់ដូត្ចបះ។ ត្េត្រ នាកាលលពះត្េរៈ ប ណិត្ៃថ កាលបញ្ជូ ៃ សាសៃុំ ៃូវដុំណឹង 
បុៃបផុៃុំ ត្រឿយៗ ឯវ ុំ យ៉ាងត្ៃះ ភកិ្ខុ រភីកិ្ខុ ត្សា អងគត្នាះ ស តិាឝ  អថធ់យថ ់កាលុំ អស់កាល ត្ថាក្ុំ 
បៃថិច អសត្កាក ត្នាថ  កាលមៃិអាច ស ថុិុំ ត្ដើមផអីថធ់យថ ់ អបរភាត្គ 
ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) អមាា ក្ុំ អាចរតិ្យា ថុត្មា វៃធថិ ឥថិ 
ថារអីាច្ឆរររបស់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ ថាឝ យបងគុំៃូវត្ោក្មាច ស់ដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ) 
ត្ោលត្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ ត្កា ឯត្សា ឥថិ ថា(រអីាច្ឆរររបស់អបក្ទុំងឡាយ)ៃុះ 
ជាអបក្ណាដូត្ចបះ (វចត្ៃ នាកាលោក្រ) ថុមាា ក្ុំ សហាយក្ភកិ្ខុ ភត្ៃថ ឥថិ ថា(រអីាច្ឆររ 
របស់ខញុ ុំក្រុណាទុំងឡាយ) ជាភកិ្ខុជាសមាវ ញ់ របស់ត្ោក្មាច ស់ដូត្ចបះ វុត្ថថ (គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ) 
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លបាបត់្ ើយ វតាឝ  ត្ោលត្ ើយ កឹ្ ។ល។ បិដក្ុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ ចិត្ៃថសិ គិថត្ ើយ 
ចថុបផេិក្ុំបិ។ល។ វដថថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;បៃ ចុះ កឹ្ រអីឝី ថុត្មា  ិ គឺអបក្ទុំងឡាយ ឧគគ ថិុំ 
ត្រៀៃយក្ត្ ើយ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ ថសស របស់ត្ោក្;េីឃៃិកាយាេីសុ 
(បណាឋ ៃិកាយទុំងឡាយ) មាៃេីឃៃិកាយជាត្ដើម ៃិកាត្យា រៃិីកាយ អញ្ដថត្ោ ១ (ថុត្មា  ិ
គឺអបក្ទុំងឡាយ ឧគគ តិ្តា ត្រៀៃយក្ត្ ើយ) កឹ្ ឬ? បិដត្ក្សុ បណាឋ បិដក្ទុំងឡាយ ថីសុ 
៣គមភរី បិដក្ុំ របិីដក្ ឯក្ុំ ១គមភរី (ថុត្មា  ិគឺអបក្ទុំងឡាយ ឧគគ ថិុំ ត្រៀៃយក្ត្ ើយ) កឹ្ ឬ?  
               (ត្សា ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈអងគត្នាះ) ៃ ជានាថិ រម្មងមៃិដឹង ោេុំ ៃូវោថា ចថុបផេិក្ុំអបិ 
សូមផលីបក្បត្ដ្ឋយបាេ៤;គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ បុំសុកូ្លុំ ៃូវសមភថប់ងសុកូ្ល បវតិ្ដ្ឋឌ  
ចូលត្ៅត្ ើយ អរញ្ដ ុំ កាៃន់លព បពឝជិថកាត្ល ឯវ ក្បុងកាលនៃខវួៃបសួត្ ើយម្មៃពិថ លភ ិ
បាៃត្ ើយ អត្ៃថវាសិត្ក្ ៃូវភកិ្ខុជាអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ ព ូ វថ 
ត្លចើៃរូបម្មៃពិថ;ថសសអាគថកាត្ល មយា បញ្ា ុំ បុចឆថុិុំ រកិី្រយិាគឺអញសួរ ៃូវសុំណួរ 
ក្បុងកាលជាេីមក្ នៃត្ោក្ វដឋថិ ត្េើបគរួ។ 
                  អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ អបរភាត្គ ក្បុងកាលជាចុំម្ណក្ខាងត្លកាយមក្ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ 
អាគត្តា មក្ត្ ើយ េដឌុ ុំ ត្ដើមផោីល់ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  ឋត្បតាឝ  េុក្ត្ ើយ បថថចីវរ ុំ 
ៃូវបាលថៃិងចីវរ សៃថតិ្ក្ ក្បុងសមាប ក្ ់ សហាយក្ត្ថទរសស នៃលពះត្េរៈជាសមាវ ញ់ គនាថឝ  ត្ៅត្ ើយ 
វៃធតិាឝ  ថាឝ យបងគុំត្ ើយ សតាទ រ ុំ ច ឯវ ៃូវលពះសាសាឋ ផង អសីថិមហាត្េត្រ ច (ឯ) 
ៃូវលពះមហាត្េរ៨០ទុំងឡាយផង បច្ឆច គម ិ លថឡបម់ក្ត្ ើយ សហាយក្ត្ថទរសស វសៃដ្ឋឌ ៃុំ 
កាៃេី់ជាេីត្ៅ របស់លពះត្េរៈជាសមាវ ញ់។ អេ លោត្នាះ ត្សា (សហាយក្ត្ថទត្ោ 
រលីពះត្េរៈជាសមាវ ញ់)អងគត្នាះ កាត្រតាឝ  ញុុំងភកិ្ខុទុំឡាយឲរត្ធឝើត្ ើយ វថថុំ ៃូវវថថ អសស ដល់ត្ោក្ 
គត្ តាឝ  កាៃយ់ក្ត្ ើយ អាសៃុំ ៃូវអាសៃៈ សមបផមាណុំ  មាៃលបមាណត្សយើ (ចិត្ៃថតាឝ  
គិថត្ ើយ) បញ្ា ុំ បុចឆសិាម ិ ឥថិ ថា(រអីញ) ៃឹងសួរៃូវបញ្ញា ដូត្ចបះ ៃិសីេិ គងត់្ ើយ។ ខត្ណ 
ក្បុងខណៈ ថសយឹ ត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (ចិត្ៃថតាឝ  លពះចិនាថ ត្ ើយ) ឯត្សា (ភកិ្ខុ) ឯវរូបុំ មម បុថថុំ 
វតិ្ ត្ឋតាឝ  ៃិរត្យ ៃិពឝត្ថថយរ ឥថិ ថា(រភីកិ្ខុ)រូបៃុះ គបផតី្បៀថត្បៀៃ ៃូវបុលថ របស់ថថាគថ 
មាៃសភាពយ៉ាងត្ៃះ ត្ ើយត្ក្ើថក្បុងៃរក្ដូត្ចបះ អៃុក្មាយ អៃុត្លោះត្ ើយ ថសយឹ (ភកិ្ខុសយឹ 
ក្បុងភកិ្ខុ)អងគត្នាះ គនាថឝ  យាងត្ៅត្ ើយ ត្ថសុំ ៃិសិៃបដ្ឋឌ ៃុំ កាៃេី់ជាេីគង ់
(របស់ភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ វហិារច្ឆរកិ្ុំ ចរត្នាថ  វយិ ដូចជាកាលលតាចត់្ៅ កាៃវ់ហិារច្ឆរកិ្ ៃិសីេិ
គងត់្ ើយ បញ្ដថថបផវរពុទន សត្ៃ ត្លើពុទន សៃៈដល៏បត្សើរម្ដលភកិ្ខុទុំងឡាយលកាលត្ ើយ។  
                    ិម្មៃពិថ ភកិ្ខូ រភីកិ្ខុទុំងឡាយ ៃិសីេនាថ  កាលគងត់្ៅ (យថទ យថទ ក្បុងេីណាៗ) 
ពុទន សៃុំ បញ្ញដ ត្បតាឝ  វ លកាលត្ ើយ ៃូវពុទន សៃៈម្មៃពិថ  ថថទ ថថទ ក្បុងេីត្នាះៗ ៃិសីេៃថ ិ
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ត្េើបគង;់ត្ថៃ ត្លោះត្ ថុត្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ៃិសីេិ លេងគ់ងត់្ ើយ អាសត្ៃ ត្លើអាសៃៈ 
បក្ថិបផញ្ដ ត្ថថ ឯវ ម្ដលភកិ្ខុទុំងឡាយលកាលត្ ើយជាលបលក្ថីម្មៃពិថ។បៃ ក្ ៏ (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) ៃិសជជ ត្ខា គងត់្ ើយ បុចឆតិាឝ  សួរត្ ើយ បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា  បឋមជាត្ៃ ក្បុងបឋមជាៃ 
គៃទកិ្ភកិ្ខុ ុំ ៃឹងគៃទិក្ភកិ្ខុ ថុំ អងគត្នាះ ថសយឹ (បត្ញ្ា  នាកាលបញ្ញា )ត្នាះ អក្េិត្ថ (គឺគៃទិក្ភកិ្ខុ) 
មៃិត្ឆវើយត្ ើយ ក្តាឝ  ត្ធឝើត្ ើយ (បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា ) េុថិយជាៃុំ មាៃេុថិយជាៃ អាេឹ ជាត្ដើម បុចឆ ិ
លតាស់សួរត្ ើយ បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា   រូបារតូ្បសុ ក្បុងរូប្ៃ ៃិងអរូប្ៃទុំងឡាយ សមាបថថសុី 
គឺសមាបថថិ អដឌសុ អបិ សូមផ៨ី។ គៃទកិ្ត្ថទត្ោ អបិ ឯរគីៃទិត្ថទរ ៃ អសក្ខិ មៃិបាៃអាចត្ ើយ ក្ត្េថុុំ 
ត្ដើមផតី្ឆវើយលបាប ់ឯក្ុំ អបិ (បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា )សូមផលីថឹមម្ថមយួ។ ឥថត្ោ (ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ)ត្លដត្ៃះ 
ក្ត្េសិ ត្ឆវើយត្ ើយ សពឝុំ (បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា )ទុំងអស់ ថុំ ត្នាះ។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) បុចឆិ លតាស់សួរត្ ើយ បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា  ត្សាតាបថថមិត្គគ ក្បុងត្សាតាបថថិមគគ ៃុំ 
(គៃទិក្ត្ថទរ ុំ ៃឹងគៃទិក្ត្ថទរ)អងគត្នាះ។ ឥថត្ោ (គៃទិក្ត្ថទត្ោ រគីៃទិក្ត្ថទរ)អងគត្នាះ ៃ អសក្ខិ 
មៃិបាៃអាចត្ ើយ ក្េថុុំ ត្ដើមផតី្ឆវើយ (បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា )បាៃ។ ថត្តា ក្បុងកាលត្នាះ (សតាទ  
រលីពះសាសាឋ ) បុចឆិ លតាស់សួរត្ ើយ (ថុំ បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា ត្នាះ) ខីណាសវត្ថទរ ុំ 
ៃូវលពះត្េរៈជាលពះខីណាលសព។ ត្េត្ោ រលីពះត្េរៈ ក្ត្េសិ ត្ឆវើយត្ ើយ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  (វតាឝ  
លតាស់ត្ ើយ) សាធុ សាធុ ឥថិ ថាសាធុ! សាធុ! ដូត្ចបះ អភៃិៃធតិាឝ  លេងត់្លថក្អរនលក្ម្លងត្ ើយ 
បុចឆិ លតាស់សួរត្ ើយ បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា  បដិបាដិយា តាមលុំដ្ឋប ់ ត្សសមត្គគសុ អបិ 
សូមផកី្បុងមគគដត៏្សសទុំងឡាយ។ គៃទកិ្ត្ថទត្ោ រគីៃទិក្ត្ថទរ ៃ អសក្ខិ មៃិបាៃអាចត្ ើយ ក្ត្េថុុំ 
ត្ដើមផតី្ឆវើយ ឯក្ុំ អបិ (បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា )សូមផលីថឹមម្ថមយួ។ បៃ ក្ ៏ ខីណាសត្វា 
រភីកិ្ខុជាលពះខីណាលសព ក្ត្េសិ ត្ឆវើយត្ ើយ (បញ្ា ុំ ៃូវបញ្ញា ) បុចឆថិបផុចឆថិុំ 
ម្ដលលពះសាសាឋ លតាស់សួរត្ ើយៗ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  អទសិ បាៃលបទៃត្ ើយ សាធុការ ុំ 
ៃូវសពធសាធុការ ថសស (ត្េរសស ដល់លពះត្េរៈ)អងគត្នាះ ឋាត្ៃសុ ក្បុងេីទុំងឡាយ ចថូសុ អបិ 
សូមផ៤ីក្ម្ៃវង។ ភុមយត្េត្វ អាេឹ ក្តាឝ  យាវ លព យត្ោកា សោឝ  ត្េវតា ច ឯវ រតី្េវត្េវតាទុំងឡាយ 
ច្ឆបត់ាុំងអុំពីភុមយត្េវតា រ ូថដល់លព យត្ោក្ផង នាោ ច (ឯវ) រនីាគទុំងឡាយផងសុបណាត  ច 
(ឯវ) រលីគុឌទុំងឡាយផង សុតាឝ  ឮត្ ើយ ថុំ (សាធុការ ុំ ៃូវសពធសាធុការ)ត្នាះ អេុំសុ 
បាៃឲរត្ ើយ សាធុការ ុំ ៃូវសពធសាធុការម្ដរ។  
             អត្ៃថវាសិកា ច ឯវ រភីកិ្ខុជាអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយផង សេនវិហិារតិ្នា ច (ឯវ) 
រសីេនិវហិារទីុំងឡាយផង ថសស (គៃទកិ្ត្ថទរសស របស់គៃទិក្ត្ថទរ)អងគត្នាះ សុតាឝ  ឮត្ ើយ សាធុការ ុំ
ៃូវសពធសាធុការ ថុំ ត្នាះ ឧជាយសុឹ ត្ថាក លត្ទសត្ ើយ សតាទ រ ុំ ៃូវលពះសាសាឋ  កឹ្ ។ល។ ក្រ ិឥថិ 
ថាដូត្ចបះ;ឯថុំ (ក្មយុំ រកី្មយ)ៃុះ កឹ្ នាម ត្ យ្ ះថាជាអឝី (សតាទ ោ គឺលពះសាសាឋ ) ក្ថុំ លេងត់្ធឝើត្ ើយ; 
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(សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) អទសិ បាៃលបទៃត្ ើយ សាធុការ ុំ ៃូវសពធសាធុការ ម លវក្ត្ថទរសស 
ដល់លពះត្េរៈច្ឆស់ អជាៃៃថសស កាលមៃិដឹង កិ្ញ្ច ិ (ធមយុំ ៃូវធម)៌ណាមយួ ឋាត្ៃសុ 
ក្បុងេីទុំងឡាយ ចថូសុ ៤ក្ម្ៃវង;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ (ត្សា រលីពះអងគ) ៃ ក្រ ិ ត្ធឝើត្ ើយ បសុំសមថថុំ អបិ 
សូមផៃូីវលថឹមម្ថោក្រសរត្សើរ អាចរយិសស ដល់អាច្ឆររ អមាា ក្ុំ របស់ត្យើងទុំងឡាយ 
សពឝបរយិថថធិរសស ជាអបក្លេលេងៃូ់វលពះបរយិថថិទុំងពងួ បាត្មាក្ខសស ជាលបធាៃ ភកិ្ខុសតាៃុំ 
នៃរយនៃភកិ្ខុទុំងឡាយ បញ្ចៃបុំ ៥។ អេ លុំដ្ឋបត់្នាះ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  បុចឆតិាឝ  លតាស់សួរត្ ើយ
ត្ៃ (ភកិ្ខូ ៃូវភកិ្ខុទុំងឡាយ)ត្នាះ កឹ្ នាម ឯថុំ ភកិ្ខត្វ ក្ត្េេ ឥថិ  ថា មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ 
(រអីបក្ទុំងឡាយ) ត្ោល (ៃូវោក្រ)ៃុះ ត្ យ្ ះដូចត្មឋចដូត្ចបះ? អត្ថទ នាកាលត្សចក្ឋី ថសយឹ ត្នាះ 
អាត្ោចិត្ថ (គឺភកិ្ខុទុំងឡាយ) េូលលបាបត់្ ើយ វតាឝ  លតាស់ត្ ើយ ភកិ្ខត្វ ។ល។ 
បរភុិញ្ជៃក្សាមកិ្សេិត្សា ឥថិ ថាដូត្ចបះ អភាសិ បាៃសម្មឋងត្ ើយ ោថា ៃូវោថាទុំងឡាយ 
ឥមា ត្ៃះ ព ុមផ ិ។ល។ ត្ហាថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ;  
              ភកិ្ខត្វ មាប លភកិ្ខុទុំងឡាយ អាចរតិ្យា រភីកិ្ខុជាអាច្ឆររ ថុមាា ក្ុំ របស់អបក្ទុំងឡាយ មម 
សាសត្ៃ ភថិយា ោត្វា រក្ខណសេិត្សា (ត្ហាថិ) ជាអបក្លបាក្ដត្សយើដូចជាអបក្រក្ា 
ៃូវត្ោទុំងឡាយ ត្ដើមផនីេវឈបួល ក្បុងសាសនា របស់ថថាគថ;បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ បុត្តាថ  របុីលថ មយាុំ 
របស់ថថាគថ យថារុចិយា បញ្ច ត្ោរត្ស បរភុិញ្ជៃក្សាមកិ្សេិត្សា (ត្ហាថិ) 
ជាអបក្លបាក្ដត្សយើដូចជាអបក្មាច ស់អបក្បរតិ្ភាគ ៃូវត្ោរស៥មុខទុំងឡាយ តាមសមគរួ 
ដល់ការត្ពញចិថថ; 
              ត្ចត្បើ ៃត្ោ រជីៃ បមត្តាថ  លបមាេត្ ើយ ភាសមាត្នា កាលត្ោល  ស ថិុំ 
ៃូវលពះពុេនវចៃៈ ព ុុំ អបិ សូមផតី្លចើៃៃ ថក្ថត្ោ ត្ហាថិ ជាអបក្មៃិត្ធឝើតាមៃូវពុេនវចៃៈត្នាះ; (ត្សា 
ៃត្ោ រជីៃត្នាះ) ៃ សាមញ្ដសស ភាគវា ត្ហាថិ ជាអបក្មៃិមាៃចុំម្ណក្ នៃសាមញ្ដផល ត្ោត្បា ឥវ 
ដូចជារអីបក្រក្ាៃូវត្ោ គណយុំ កាលោប ់ ោត្វា ៃូវត្ោទុំងឡាយ បត្រសុំ (បុគគោៃុំ 
ត្ដើមផបុីគគលទុំងឡាយ)ដនេ។ ត្ច ត្បើ (ៃត្ោ រជីៃ) ភាសមាត្នា កាលត្ោល  ស ថិុំ 
ៃូវលពះពុេនវចៃៈ អបផុំ អបិ សូមផថិីចធមយសស អៃុធមយច្ឆរ ី ត្ហាថិ ជាអបក្លបលពឹថថៃូវធមត៌ាមសមគួរ 
ដល់ធម;៌ត្សា (ៃត្ោ រជីៃ)ត្នាះបហាយ លះបងត់្ ើយ ោគុំ ច ៃូវោគៈផង ត្ទសុំ ច ៃូវត្ទសៈផង 
ត្មា ុំ (ច) ៃូវត្មា ៈផង សមយបផជាត្នា ជាអបក្ត្ដ្ឋយលបនព សុវមុិថថចិត្តាថ  
មាៃចិថថរចួផុថត្ដ្ឋយលាត្ ើយ អៃុបាេិយាត្នា ជាអបក្មៃិលបកាៃម់ាុំ សាមញ្ដសស ភាគវា ត្ហាថិ 
ជាអបក្មាៃចុំម្ណក្ នៃសាមញ្ដផល ឥធ វា ក្បុងត្ោក្ត្ៃះក្ឋី  ុរ ុំ វា ក្បុងត្ោក្ខាងមុខក្ឋី។ 
               ថថទ (បត្េសុ បណាឋ បេទុំងឡាយ)ត្នាះ ឯថុំ (បេុំ របីេ)ត្ៃះ ស ថិុំ ឥថិ ថាដូត្ចបះ 
នាមុំ ជាត្ យ្ ះ ពុេនវចៃសស នៃលពះពុេនវចៃៈ ត្ថបិដក្សស គឺលពះនលថបិដក្។ (ត្សា ៃត្ោ រជីៃត្នាះ) 
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ឧបសងកមតិាឝ  ចូលត្ៅរក្ត្ ើយ អាចរតិ្យ ៃូវអាច្ឆររទុំងឡាយ ឧគគណាិ តាឝ  ត្រៀៃយក្ត្ ើយ ថុំ 
(ពុេនវចៃុំ ៃូវលពះពុេនវចៃៈ)ត្នាះ ភាសមាត្នា កាលត្ោល ភាសមាត្នា គឺថា វាត្ចត្នាថ ៗ 
កាលបត្លងៀៃ វាត្ចត្នាថ  គឺថា ក្ត្េត្នាថ ៗ កាលសម្មឋង ព ុុំ អបិ (ពុេនវចៃុំ 
ៃូវលពះពុេនវចៃៈ)សូមផតី្លចើៃ បត្រសុំ(បុគគោៃុំ ដល់បុគគលទុំងឡាយ)ដនេ យុំ (ពុេនវចៃុំ 
រពុីេនវចៃៈ)ណា បុគគត្លៃ គឺបុគគល ការត្ក្ៃ ជាអបក្ត្ធឝើតាម ក្ថថពឝុំ គបផតី្ធឝើតាម សុតាឝ  ត្លោះសាឋ ប ់
ធមយុំ ៃូវធម ៌ថុំ ត្នាះ ៃ ថក្កត្ោ ត្ហាថិ ជាអបក្មៃិត្ធឝើតាមៃូវលពះពុេនវចៃៈត្នាះ ថក្កត្ោ ៃ ត្ហាថិ គឺថា 
ក្ក្កុដសស។ល។ ៃបផវត្ថថសិ; មៃសិការ ុំ ៃបផវត្ថថសិ មៃិញុុំងមៃសិការឲរលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ 
អៃិច្ឆច េិវត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃលក្ខណៈ មាៃអៃិចចលក្ខណៈជាត្ដើម ក្ក្កុដសស បក្ខបផ រណមថថុំ 
អបិ អស់កាលសូមផលីថឹមម្ថការេេះសាវ ប នៃសថឝមាៃ;់បាត្ោ រអីបក្ឃ្លឝ លត្ោ រក្ខត្នាថ  កាលរក្ា 
ោត្វា ៃូវត្ោទុំងឡាយ ភថិយា ត្ដើមផនីេវឈបួល េិវត្ស ក្បុង១នេង សមផដិចឆតិាឝ  េេលួយក្ត្ ើយ 
(ោត្វា ៃូវត្ោទុំងឡាយ) បាត្តា វ អុំពីលពលឹមម្មៃពិថ គត្ណតាឝ  ោបត់្ ើយ ៃិយាត្េតាឝ  
លបគល់ឲរត្ ើយ សាមកិាៃុំ ដល់មាច ស់ត្ោទុំងឡាយ សាយុំ ក្បុងត្ពលោង ច គណាា ថិ េេលួយក្ 
ភថិមថថុំ ៃូវលថឹមម្ថនេវឈបួល េិវសុំ ក្បុង១នេង បៃ ក្ ៏ ៃ លភថិ រម្មងមៃិបាៃ បរភុិញ្ជ ិថុុំ 
ត្ដើមផបីរតិ្ភាគ បញ្ច ត្ោរត្ស ៃូវរសម្ដលត្ក្ើថអុំពីត្ោ៥មុខទុំងឡាយ យថារុចិយា 
សមគរួដល់ការត្ពញចិថថ យថា នាម ត្ យ្ ះថាមាៃឧបមាយ៉ាងណា;ឯត្សា (ៃត្ោ រជីៃ)ៃុះ ភាគី 
ត្ហាថិ ជាអបក្មាៃចុំម្ណក្ វថថបផដិវថថក្រណមថថសស នៃលថឹមម្ថការត្ធឝើៃូវវថថបផដិវថថ សៃថកិា 
អុំពីសមាប ក្ ់អត្ៃថវាសិកាៃុំ នៃអត្ៃថវាសិក្ទុំងឡាយ ត្ក្វលុំ ប៉ុត្ណាត ះ បៃ ក្ប៏៉ុម្ៃថ សាមញ្ដសស ៃ 
ភាគី ត្ហាថិ ជាអបក្មៃិចុំម្ណក្ នៃសាមញ្ដផល ឯវ ុំ ឯវ មាៃឧបត្មយរយ៉ាងត្នាះឯង។ បៃ 
ចុំម្ណក្ឯ សាមកិា រមីាច ស់ត្ោទុំងឡាយ បរភុិញ្ជៃថិ បរតិ្ភាគ ត្ោរសុំ ៃូវរសម្ដលត្ក្ើថអុំពីត្ោ គុៃបុំ 
របស់ត្ោទុំងឡាយ ត្ោបាលៃិយាេិតាៃុំ ម្ដលនាយត្ោបាលលបគល់ឲរត្ ើយ យថា 
មាៃឧបមាយ៉ាងណា ការក្បុគគោ រកីារក្បុគគលទុំងឡាយ សុតាឝ  សាឋ បត់្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌ ត្ថៃ 
(អាចរតិ្យៃ) ក្េិថុំ ម្ដលអាច្ឆររត្នាះ លបាបត់្ ើយ បដិបជជតិាឝ  លបថិបថថិត្ ើយ យថាៃុសិដឌុំ 
តាមឱវាេម្ដលអាច្ឆររត្នាះេូនាយ ៃត្ ើយ ត្ក្ចិ ពកួ្ខវះ បាបុណៃថិ សត្លមច បឋមជានាេីៃិ 
ៃូវ្ៃទុំងឡាយ មាៃបឋមជាៃជាត្ដើម ត្ក្ចិ ពកួ្ខវះ វត្ឌឈតាឝ  ចត្លមើៃត្ ើយ វបិសសៃុំ 
ៃូវវបិសសនា បាបុណៃថ ិ សត្លមច គមគផោៃិ ៃូវមគគៃិងផលទុំងឡាយ សាមញ្ដសស 
ភាគិត្នាត្ហាថិ ជាអបក្មាៃចុំម្ណក្ នៃសាមញ្ដផល ត្ោសាមកិា ឥវ 
ដូចជារមីាច ស់នៃត្ោទុំងឡាយ (ភាគិត្នា មាៃចុំម្ណក្) ត្ោរសសស នៃត្ោរស ថថា 
មាៃឧបមាយ៉ាងត្នាះ។ សតាទ  រលីពះសាសាឋ  ក្ត្េសិ សម្មឋងត្ ើយ ោេុំ ៃូវោថា បឋមុំ ដុំបូង 
វត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាច ភកិ្ខុត្នា នៃភកិ្ខុទុំងឡាយសីលសមផៃបសស អបក្ដល់លពមត្ ើយត្ដ្ឋយសីល 
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ព ុសសុថសស ជាព ុសសូថ បមាេវហិារតិ្នា អបក្ត្ៅក្បុងត្សចក្ឋីលបមាេត្ដ្ឋយលបលក្ថី អបផវថថសស 
មៃិលបលពឹថថត្ៅត្ ើយ ត្យាៃិត្សាមៃសិកាត្រៃ ត្ដ្ឋយត្យាៃិត្សាមៃសិការ អៃិច្ឆច េិវត្សៃ 
ត្ដ្ឋយអុំណាចនៃលក្ខណៈ មាៃអៃិចចលក្ខណៈជាត្ដើម ៃ (ក្ត្េសិ) លេងម់ៃិសម្មឋងត្ ើយ 
(ភកិ្ខុត្នា ដល់ភកិ្ខុ) េុសសលីសស ម្ដលលេុសថសីល។ បៃ ចុំម្ណក្ឯ េុថិយោថា រោីថាេី២ 
(សតាទ ោ គឺលពះសាសាឋ ) ក្េិតា លេងស់ម្មឋងត្ ើយ វត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាច ការក្បុគគលសស 
របស់ការក្បុគគល ក្ត្ោៃថសស កាលត្ធឝើ ក្មយុំ ៃូវអុំត្ពើ ត្យាៃិត្សាមៃសិកាត្រៃ 
ត្ដ្ឋយត្យាៃិត្សាមៃសិការ អបផសុថសស អបិ សូមផមីាៃការសាឋ បថិ់ចក្ត៏្ដ្ឋយ។ (អត្តាទ  រអីថទ) 
ត្ថាក្ុំ ឯក្វគគេឝវិគគមថថុំ អបិ (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) ថថទ (បត្េសុ បណាឋ បេទុំងឡាយ)ត្នាះ (បេេឝយសស 
នៃលបជុុំនៃបេ២) អបផមផ ិ ត្ច ឥថិ ថាដូត្ចបះ;ត្ថាក្ុំ ថិចថចួ ត្ថាក្ុំ គឺថា ឯក្វគគេឝិវគគមថថុំ អបិៗ 
សូមផលីថឹមម្ថ១វគគៃិង២វគគ។ (អត្តាទ  រអីថទ) អថទមញ្ញដ យ ។ល។ សុវមុិថថចិត្តាថ  (ឥថិ ថាដូត្ចបះ) 
(ោថាបាេសស នៃបាេនៃោថា) ធមយសស ត្ហាថិធមយច្ឆរ ីឥថិ ថាដូត្ចបះ; 
              (ៃត្ោ រជីៃ)ញយ ដឹងត្ ើយ អថទុំ ៃូវអថទ ញយ ដឹងត្ ើយ ធមយុំ ៃូវធម ៌ ចរត្នាថ  
កាលលបលពឹថថ ធមយុំ ៃូវធម ៌ អៃុរបូុំ ម្ដលសមគរួ ៃវត្ោកុ្ថថរធមយសស ដល់លពះៃពឝត្ោកុ្ថថរធម ៌
ចថុបារសុិេនសីិលធុថងគអសុភក្មយដ្ឋឌ នាេិត្ភេុំ ម្ដលត្ផសងត្ដ្ឋយធម ៌ មាៃចថុបារសុិេនិសីល 
ៃិងធុថងគ ៃិងអសុភក្មយដ្ឋឌ ៃជាត្ដើម បុពឝភាគបផដិបទសង្គខ ថុំ ត្ោលគឺការលបលពឹថថ 
ក្បុងចុំម្ណក្ខាងត្ដើម អៃុធមយច្ឆរ ី ត្ហាថិ ត្ យ្ ះថាអបក្លបលពឹថថៃូវធមស៌មគរួ ដល់ធម ៌អាក្ងខត្នាថ  
កាលលបាថាប  បដិត្វធុំ ៃូវការលតាស់ដឹង អជជ អជជ ឯវ ឥថិ ថា ក្បុងនេងត្ៃះ ក្បុងេងនៃត្ៃះឯង (រអីញ 
ៃឹងលតាស់ដឹង)ដូត្ចបះ វចិរថិ លតាចត់្ៅ;ត្សា (ៃត្ោ រជីៃ)ត្នាះ បហាយ លះបងត់្ ើយ ោគុំ ច 
ៃូវោគៈផង ត្ទសុំ ច ៃូវត្ទសៈផង ត្មា ុំ (ច) ៃូវត្មា ៈផង សមាយ បដិបថថយិា 
ត្ដ្ឋយការលបថិបថថិដល៏បនព ឥមាយ ត្ៃះ បរជិាៃត្នាថ  កាដឹងចាស់ បរជិាៃិថពឝធត្មយ 
ក្បុងធមម៌្ដលបុគគលគបផដឹីងចាស់ សមាយ  ត្ដ្ឋយលបនព សមាយ  គឺថា ត្ ថុនាៗ ត្ដ្ឋយត្ ថុ ត្ ថុនា 
គឺថា ៃត្យៃៗ ត្ដ្ឋយៃយ័ សុវមុិថថចិត្តាថ  មាៃចិថថរចួផុថត្ដ្ឋយលាត្ ើយ វត្សៃ ត្ដ្ឋយអុំណាច 
ថេងគវកិ្ខមមៃសមុត្ចឆេបផដិបផសសេនិៃិសសរណវមុិថថៃីុំ នៃថេងគបផហាៃៈ ៃិងវកិ្ខមមៃបផហាៃៈ 
ៃិងសមុត្ចឆេបផហាៃៈ ៃិងបដិបផសសេនិ ៃិងៃិសសរណវមុិថថិទុំងឡាយ។  
                 (អត្តាទ  រអីថទ) ឥធត្ោក្បរត្ោត្ក្ ។ល។ ត្ហាថិ ឥថិ ថាដូត្ចបះ (ោថាបាេសស 
នៃបាេនៃោថា) អៃុបាេិយាត្នា ឥធ វា  ុរ ុំ វា ឥថិ ថាដូត្ចបះ; (ៃត្ោ រជីៃ) អៃុបាេិយត្នាថ  
កាលមៃិលបកាៃ ់ ខនាន យថៃធាថុត្យា ៃូវខៃនៃិងអាយថៃៈៃិងធាថុទុំងឡាយ 
ឥធត្ោក្បរត្ោត្ក្ បរយិាបនាប  វា ម្ដលោបប់ញ្ជូ លត្ ើយ ក្បុងត្ោក្ត្ៃះៃិងត្ោក្ខាងមុខឬ 
អជឈថថកិ្ោ ោិ វា ឬក្ម៏្ដលលបលពឹថថត្ៅខាងក្បុង ៃិងខាងត្លដ ឧបាទត្ៃ  ិ
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ត្ដ្ឋយឧបាទៃទុំងឡាយ ចថូ  ិ ៤លបការ មហាខីណាសត្វា ជាមហាលពះខីណាលសព 
ភាគវាត្ហាថិ ជាអបក្មាៃចុំម្ណក្ មគគសង្គខ ថសស សាមញ្ដសស វត្សៃ អាគថសស ផលសាមញ្ដសស 
ច ឯវ នៃសាមញ្ដផល ម្ដលមក្ត្ ើយត្ដ្ឋយអុំណាច នៃសាមញ្ដ ត្ោលគឺមគគផង បញ្ច  
អត្សខធមយក្ខៃនសាមញ្ដសស ច (ឯវ) នៃអត្សខធមយក្ខៃនសាមញ្ដ៥លបការផង។ (សតាទ  រលីពះសាសាឋ ) 
គណាិ  លេងក់ាៃត់្ ើយ កូ្ដុំ ៃូវក្ុំពូល ត្េសនាយ នៃត្េសនា អរ ត្ថថៃ ត្ដ្ឋយលពះអរ ថថ 
អោរសស រថៃកូ្ត្ដៃ វយិ ដូចជាក្ុំពូលនៃរថៃៈវថទុ របស់ផធះ ឥថិ ដូត្ចបះឯង។ 
                ោថាបរតិ្យាសាត្ៃ ក្បុងកាលជាេីចបន់ៃោថា ព ូ (ជនា រជីៃទុំងឡាយ)ត្លចើៃនាក្ ់
ត្សាតាបនាប េត្យា អត្ សុុំ បាៃជាជៃមាៃត្សាតាបៃបជាត្ដើមត្ ើយ; ត្េសនា រធីមត៌្េសនា 
មហាជៃសស សាថទកិា ជាតា ជាគុណជាថិលបលពឹថថត្ៅមយួអត្ៃវើត្ដ្ឋយលបត្យាជៃ ៍ ដល់មហាជៃ 
ឥថិ ដូត្ចបះឯង។  
             ត្េឝសហាយក្ភកិ្ខុវថទុ រតី្រឿងោ៉វនៃភកិ្ខុជាសមាវ ញ់២រូប ចថុេធសមុំ ជាត្រឿងេី១៤ (ៃិដឌថិុំ 
ចបត់្ ើយ)។ យមក្វណត នា រកីារពណ៌នាក្បុងយមក្វគគ ៃិដឌតិា ចបត់្ ើយ។ បឋមវត្ោគ  រវីគគដុំបូង 
(ៃិដឌិត្តា ចបត់្ ើយ)៕ 
 

ចលមាញ់លកួ្សេយលបាថាប យក្ត្លបង 
ខជិលត្រៀៃលបឹងត្លងលបាថាប ត្ធឝើលបាជញ 
ចងរ់ចួច្ឆក្េុក្ខចិថថត្ោយ ភត្កាងកាច 
ខាយ សត្អៀៃខវបខាវ ចលបាថាប ត្ធឝើធុំ។ 

(ត្សៀវត្លភាសិថអក្ខោវាច្ឆចិថថខញុ ុំភាគេី១) 
ៃិពៃនត្ដ្ឋយៈ ត្សឿៃ សិរសីមផថថ ិ

 

 






