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គង្គា តីរិយត្តេរគាថា 

 

 គាថារបស់ព្រះគង្គា តីរយិត្តេរមានពាក្យត្្ដើមថា ត្យើងត្ វ្ើខ្ទមត្ោយសនឹ
ក្ត្នន ត ៣ ធាង ។  

សួរថា ត្រឿងត្នះត្ក្ើតត្ ើងដូចត្មដច ? 
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ត្ ល្ើយថា បានឮមក្ថា ព្រះត្េរៈត្នះត្ក្ើតក្នុង ទ្ះមានព្តកូ្ល ក្នុងកាលនន
ព្រះមានព្រះភាគព្រះនាម បទុមុតតរៈ ។ កាល្ំដឹងក្ដីត្ ើយ ជាអ្នក្មានត្សចក្ដី
ព្រះថាល យ៉ាងនព្ក្លលងក្នុងព្រះសាសនា បានថាវ យទឹក្ដល់ភិក្ខុសងឃ ។ 

ត្ោយបុញ្ញក្មមត្នាះ ត្ោក្បានត្ៅត្ក្ើតក្នុងត្ទវត្ោក្ ត្ ើយត្ វ្ើបុណ្យជា
បនតបនាទ ន់ ត្ោក្ព្នច់រង្គា ត់ត្ៅមក្ក្នុងត្ទវន និងមនុសសទំងឡាយ ។ ក្នុង
រុទធុបាទត្នះ ត្ោក្មក្ត្ក្ើតជាបុព្តគ បតីមាន ក់្ក្នុងព្កុ្ងសាវតេី មានត្ ម្ ះថា  
ទតតៈ ។ ត្ោក្ចត្ព្មើនវយ័្ំត្ ើយ ត្ៅព្គប់ព្គង ទ្ះ មិនដឹងអ្គមនីយោា នភារ(១) 
(ភារជាវតេុលដលមិនគួរព្បព្រឹតតក្នលង) បានព្បព្រឹតតក្នលងត្លមើស ខាងត្ព្កាយមក្ 
ត្ោក្បានដឹងអ្គមនីយោា នភារត្នាះ (ថាជាកំ្ ុស) ត្ទើបត្ក្ើតត្សចក្ដីសត្ងវគ
តក់្សលុត ត្ចញបួស ត្ោក្រត្ងកៀសសអប់ត្ខ្ពើមក្នុងក្មម(ជាត្ទសកំ្ ុស)ត្នាះ បាន
តមកល់ខ្លួនត្ៅក្នុងខូ្លបបដិបទ (បដិបតតិវតតត្ វ្ើខ្លួនត្ៅ មង គឺ) ត្ព្បើបងសុកូ្លចីវរ, 
បាព្តដីមានលក្ខណ្ៈស្សត្ដៀងឆ្ន ងំត្ស្សាចទឹក្ត្ខាម ច, និងត្្វើកុ្ដិត្ោយសលឹក្ត្នន ត 
៣ធាង ត្ៅព្តង់មាត់ទត្នលគង្គា  ត្ព្ពាះត្ តុត្នាះ ត្ោក្ត្ទើបមានសមញ្ញនាមថា 
គង្គា តីរយិៈ ។   

ត្ោក្អ្្ិោា នចិតតថា ត្បើត្យើងមិនទន់បានសត្ព្មចព្រះអ្រ តតត្ទ នឹងមិន
សនទនាជាមួយនរណាត្ ើយ ត្ោក្ជាអ្នក្ត្សងៀមសាង ត់អ្ស់ឆ្ន ំដំបូង ត្ៅត្ោយ
មិននិយយចរចា ។ ក្នុងឆ្ន ំទី ២ ព្តូវស្តសតីមាន ក់្ក្នុងត្គាចរព្គាម បំណ្ងនឹងសាក្
                                                            

(១). អ្គមនីយោា នភារ ក្នុងទីត្នះសំត្ៅដល់ ត្រឿងរ៉ា វរបស់ត្ោក្លដលមិនសាា ល់មាដ យនិងបអូន
ស្សី ត្ ើយយក្ត្្វើជាព្បរនធ (ចូរត្មើលត្សចក្ដីរិសាដ រក្នុងគមពីរបរមតេទីបនី អ្ដាក្ថាត្េរគីាថា 
ទវ ទសក្និបាត ឧបបលវណ្ណត្េរគីាថាវណ្ណនា) ។    
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លបងត្មើលថា ត្ោក្ជាមនុសសគឬមិនលមន ។ នាងមុននឹងចាក់្ទឹក្ត្ោះចូលក្នុង
បាព្ត លក្លងត្្វើជារិការនដ ត្ ើយចាក់្ចូល ។ ព្រះត្េរៈក៏្បត្ញ្េញវាចាថា លមម
ត្ ើយ បអួនស្សី ។ លតក្នុងឆ្ន ំទី ៣ ត្ោក្រាយមរ ូតបានសត្ព្មចព្រះអ្រ តត 
ខាងក្នុងវសាត្នាះឯង ។ 

សមដូចគាថាព្បរ័នធលដលត្ោក្ត្ពាលទុក្ក្នុងអ្បទនថា  

ខំុ្្មានចិតតព្រះថាល  មានចិតតត្ព្តក្អ្រ បានថាវ យទឹក្មួយក្អមចំត្ពាះភិក្ខុសងឃដ៏
ព្បត្សើរ ននព្រះបទុមុតតរសមពុទធ ។  

(ត្ោយកុ្សលក្មមត្នះ) ត្បើខំុ្្ចង់បានទឹក្សព្មាប់្ឹក្ ត្លើកំ្រូលភនំ ត្លើចុង
ត្ ើ ក្នុងអាកាស ឬក្នុងល្ន ដីក្នុងកាលណា ទឹក្ក៏្ត្ក្ើតត្ ើងយ៉ាងឆ្ប់ដល់ខំុ្្ ក្នុង
កាលត្នាះ ។  

ក្នុងក្បបទីមួយលសន អំ្រីក្បបត្នះ ត្ព្ពាះត្ តុលដលខំុ្្បានថាវ យទន ក្នុង
កាលត្នាះ ខំុ្្មិនលដលសាា ល់ទុគាតិ ត្នះជា្លននឧទក្ទន ។  

កិ្ត្លសទំងឡាយ ខំុ្្ដុត បំផ្លល ញត្ ើយ ភរទំងរួង ខំុ្្ដក្ត្ចាលអ្ស់ត្ ើយ 
ខំុ្្ជាអ្នក្មិនមានអាសវៈ ត្ព្ពាះបានកាត់ចំណ្ង ដូចជាដំរកីាត់ផ្លត ច់នូវទនលីង ។  

ឱ! ខំុ្្មក្លអត្ ើយ ក្នុងសំណាក់្ននព្រះរុទធរបស់ខំុ្្ វជិាា  ៣ ខំុ្្បានដល់ត្ ើយ 
សាសនារបស់ព្រះរុទធ ខំុ្្បានត្ វ្ើត្ ើយ ។  

បដិសមភិទ ៤ វតិ្មាក្ខ ៨ និងអ្ភិញ្ញញ  ៦ ត្នះ ខំុ្្បានត្ វ្ើឲ្យជាក់្ចាស់ត្ ើយ 
ទំងសាសនារបស់ព្រះរុទធ ខំុ្្ក៏្បានព្បតិបតតិត្ ើយ ។  
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បានឮថា ព្រះឧទក្ទយក្ត្តេរ មានអាយុ បានសំលដងនូវគាថាទំងត្នះ 
ត្ោយព្បការដូត្ចនះ ។ 

ព្រះត្េរៈត្រលបានជាព្រះអ្រ នតត្ ើយ កាលនឹងរាក្រព្រះអ្រ តត ត្ោយ
បំណ្ងព្បាប់វតតបដិបតតិជាដំបូងរបស់ខ្លួន បានត្ពាល ២ គាថាថា  

តណិ្ណំ  ត្េ តាលបតាា ន,ំ   គង្គា តតី្រ កុដ ីកតា; 

ឆវសតិ្តាា វ ត្េ បត្តាា ,   បសុំកលូញ្ច  ចវីរ។ំ 

ខ្ទមលដលខំុ្្ត្ វ្ើត្ទៀបត្ ន្រទត្នលគង្គា  ត្ោយសលកឹ្ត្នន ត ៣ ្ង ក៏្មានបាព្ត របស់
ខំុ្្ ដូចជាឆ្ន ងំត្ស្សាចទឹត្ោះស្សស់ឲ្ឆ្ម  ក៏្មានសំរត់បងសុកូ្លក៏្មាន ។  

ទ្វនិន ំអនារវសាន,ំ    ឯកា វាចា ត្េ ភាសតិា; 

តតតិ្យ អនារវសសេហ,ិ  តត្ោខត្ធោ  បទាលតិ្តា។ 
ក្នុងរវាងរីរឆ្ន  ំ ខំុ្្ និយយវាចាលត ១ មាត់ក្នុងរវាងឆ្ន ទីំ ៣  គំនរននងងឹត 

(អ្វជិាា ) ខំុ្្ក៏្បានទមាល យត្ ើយ ។ 

គង្គា តីរិយត្តេរគាថា ចប់ ៕ 

ត្ោយសដវថ 


