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គមពីរសម្ភភ រវបិាក 

នង្ម្ភ តសស ភគវង្ត្ថ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសស។ 

គន្ថថ រមភកថា 
(ក)   ការញុ្ញំ សង្ញ្ញច ទិតម្ភនសនតំ, 

បញ្ញញ បទីបំ វហិតនធការ;ំ 
សុរាសុរាឡាករម្ភហិតពវំ, 
នម្ភមិ ជិនំ សុគតំ វមុិតតំ ។ 

(ខ)   ភវនតការ ំបរមំវ ធមមំ, 
គមភីរ ំទុទទសស បណី្តអាណុ្; 
ទុរាវង្ពាធំ អតកាក វចារ,ំ 
វង្នទ បុណំ្ បណ្ឌិ តង្វទង្នយយ ំ។ 

(គ)   អង្នកគុណំ្ ឧតតមំ អង្សាកំ, 
ទកេិង្ណ្យយ ំសុបុញ្ញង្កេតតំ ជន្ថនំ; 
ឧជុបតតិបនំ សនតិន្ទនទិយម្ភនុតតរ,ំ 
ខីណំ្ អរយិសំឃំ សិរសា នម្ភមិ។ 

(ង)   ឥង្ចចវមចចនតនមសសង្នយយ,ំ 
នមសសម្ភង្ន្ថ រតនតតយំ យំ; 
បុញ្ញញ ភិសនទ វបុិលំ អលតថំ, 
តសានុភាង្វន ហតនតរាង្យាតិ។ 

-------------- 
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សង្ងេបកថា 

ចិនតិតំ សត្ថត សង្ងេយយយ,ំ  វាចិកំ នវាសង្ងេយយយ;ំ 
សតសហសាធិកានិ,  ចត្ថត រ ិអសង្ងេយយានិ។ 
កាយវាចាមនសាហិ,   បូង្រត្ថវ នវ បារមី; 
សពាវ បារមី បូង្រត្ថវ ,   ពុទធតតំ សមុបាគមីតិ។ 

---------------- 

វតិ្ថថ រកថា 

អសង្ងេយយយកថា 
អម្ភហ កំ ភគវា ហិ កបបសតសហសាធិកានិ វសីតិ អង្ខយយានិ  

បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  សពវញ្ញុតំ បាបុណិ្។ ឯតថនតង្រ សុញ្ញញ សុញ្ញវង្សន កបា 
ង្វទិតពាវ ។ កតម្ភនិ កបបសតសហសាធិកានិ វសីតិ អង្ខយយានិ ? រពហម-
ង្ទវាទិង្ត្ថ យាវ បុរាណ្សាកយមុនិង្ន្ថ តថាគតសស ឱរភាគា មនសា  
បតថន្ថ។ ត្ថវ សតតំ អសង្ងេយយានិ អសុញ្ញអសង្ងេយយានិ ន្ថម។ បុរាណ្-
សាកយមុនិម្ភហ  តថាគត្ថទិង្ត្ថ យាវ ទីបងករសម្ភម សមពុទធសស ឱរភាគា វចីបតថន្ថ, 
ត្ថវ នវ អសង្ងេយយានិ អសុញ្ញអសង្ងេយយានិ ន្ថម។ ទីបងករពុទធសស 
តថាគតសស ឥង្ត្ថ បទុមុតតរសស តថាគតសស ឱរភាគា កាយវចីមង្ន្ថបតថន្ថ,  
ត្ថវ ចត្ថត រ ិ អសង្ងេយយានិ សុញ្ញំ អសង្ងេយយានិ ន្ថម។ បទុមុតតរ- 
តថាគត្ថទិង្ត្ថ យាវ កកុសនធសស តថាគតសស ឱរភាគា កបបសត- 
សហសានិ។ ឥតិ សពាវ និ បុរមិមជឈិម្ភនិ ង្សាឡស អសង្ងេយយានិ,  
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បចឆិម្ភនិ អសុញ្ញញ និ ច ចត្ថត រ ិ សង្ម្ភធាង្នត្ថវ  កបបសតសហសាធិកានិ  
វសីតិ អសង្ងេយយានិ ង្ហានតិ។ ង្តន វតុតំ 
(៣) “សុញ្ញញ  អសុញ្ញញ  ទុវធិា,  អសង្ងេយយា បកាសិត្ថ; 

អសុញ្ញញ វាតិ វសីតិ,   ពុទធុបាង្ទហិ បណ្ឌិ ត្ថ។ 
(៤) ពុទាធ  បង្ចចកពុទាធ  ច,   សាវកា ចកកវតតិង្ន្ថ; 

អសុញ្ញសមិំ អសង្ងេយង្យយ,  ឧបបជជនតិ មហិទធិកា”តិ។ 
កថង្មង្កង្កា អសង្ងេយង្យា ន្ថម្ភតិ ? ទស សតង្ញ្ច វ សហសសំ ។ 

ទសសហសស,ំ សតំសហសស,ំ លកេំ។ ទសលកេំ ទសសតសហសស,ំ  
សតលកេំ ង្កាដិ។ ង្កាដីនំ សតលកេំ បង្កាដិ។ បង្កាដីនំ សតលកេំ ង្កាដិ- 
បង្កាដិ។ ង្កាដិបង្កាដីនំ សតលកេំ នហុតំ។ នហុត្ថនំ សតលកេំ និននហុតំ។ 
តថា អង្កាេ ភណី្។ ពិនទុ, អពវុទំ, និរពវុទំ, អហហំ, អពពំ, អដដំ, ង្សាគនធិកំ, 
ឧបបលំ, កុមុទំ, បទុមំ, បុណ្ឌ រកំី, កថានំ, មហាកថានំ, អសង្ងេយយយំ 
គណ្យនតិ វចិកេណា។ ត្ថនិ បន អតថង្ត្ថ ន្ថមវង្សន អង្នកវធិានិ។ អម្ភហ កំ 
ភគវា ពុទធត្ថថ យ បឋង្ម ពុទធទសសង្ន រពហមង្ទវសស តថាគតសស ឧបបននំ  
អសង្ងេយយយ ំ បណិ្ធានំ អកាសិ។ ននទអសង្ងេយយយ ំ ន្ថម។ តទននតរ ំ សុននទ- 
អសង្ងេយយយ ំ ន្ថម, តទននតរ ំ បថវអីសង្ងេយយយំ ន្ថម, តទននតរ ំ មណ្ឌ - 
អសង្ងេយយយ ំ ន្ថម, តទននតរ ំ ធរណី្អសង្ងេយយយ ំ ន្ថម, តទននតរ ំ សាគរ- 
អសង្ងេយយយ ំន្ថម, តទននតរ ំបុណ្ឌ រកីអសង្ងេយយយ ំន្ថម។ ង្តន វតុតំ 
(១២) “នង្ន្ថទ  សុនង្ន្ថទ  បថវ,ី  មង្ណាឌ  ធរណី្ សាគង្រា; 

បុណ្ឌ រងី្កាតិ‟ង្ម សតតំ,  អសង្ងេយយា បកាសិត្ថ; 
មនសា បតថន្ថ មយហំ,   និទទិដ្ឋឋ ‟សង្ងេយយា ឥង្ម”តិ។ 
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តង្ត្ថ បរ ំ វចីបណិ្ធាង្នន បណិ្ធានំ កតំ ? យសមិំ ង្បារាណ្សាកយ-

មុនិតថាគតសស ឧបបននអសង្ងេយង្យយ វចីបណិ្ធានំ អកាសិ។ តទា សពវភទទ- 
អសង្ងេយយយ ំ ន្ថម, តង្ត្ថ សពវផុលលំ ន្ថម, តង្ត្ថ សពវរតនំ, តង្ត្ថ  
ឧសភកេនធំ, តង្ត្ថ ម្ភនិភទទំ, តង្ត្ថ បទុមំ, តង្ត្ថ ឧសភំ, តង្ត្ថ ខនធុតតមំ, តង្ត្ថ 
សពវម្ភលំ ន្ថម អសង្ងេយយយនតិ។ ង្តន វតុតំ 
(១៣) “សពវភង្ទាទ  សពវផុង្ល្លល ,  សពវរតង្ន្ថ ឧសភកេង្ន្ថធ ; 

ម្ភនិភង្ទាទ  ច បទុង្ម្ភ,  ឧសង្ភា ខនធុតតង្ម្ភ ច។ 
(១៤) សពវម្ភង្ល្ល អសង្ងេយង្យា,  នវង្ម្ភតិ បវចុចតិ; 

វចីង្ភទបតថន្ថ មយហំ,   បូរតិ្ថ នវាសង្ងេយយា”តិ។ 
តង្ត្ថ បរ ំ (នវមំ) អសង្ងេយយាវសាង្ន ឯកសមិំ សារមណ្ឌ ន្ថមង្ក  

កង្បប ចត្ថត ង្រា ពុទាធ  និពវតតិំសុ “តណ្ហ ងកង្រា ង្មធងកង្រា សរណ្ងកង្រា ទីបងកង្រា”តិ។ 
តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំ តណ្ហ ងករាទីនំ តិណ្ណំ  សម្ភម ពុទាធ នំ សនតិង្ក មហនតំ  
អធិការ ំ កត្ថវ បិ អដឋហិ ធមមសង្ម្ភធាង្នហិ អសមបរបិននត្ថត  ពាករណំ្  
ន្ថលភិ។ សរណ្ងករសាននតរ ំទីបងកង្រា ន្ថម សត្ថថ  ង្ល្លង្ក ឧទបាទិ។ តទា 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  អមរវតិយា ន្ថម នគង្រ រពាហមណ្កុង្ល និពវតតិត្ថវ  វយបបង្ត្ថត   
តិណ្ណំ  ង្វទានំ បារគូ, ម្ភត្ថបិតូនំ អចចង្យន អង្នកង្កាដិសតំ ធនសននិចយំ  
ទិសាវ  “ឥមំ ធនំ សំហរតិ្ថវ  មម បិតុបិត្ថមហាទង្យា បរង្ល្លកំ គន្ថត ង្រា  
ឯកកហាបណ្មប ិ គង្ហត្ថវ  គត្ថ ន្ថម នតថិ។ មយា បន គង្ហត្ថវ  គមន- 
ការណំ្ កាតំុ វដដតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  រង្ញ្ញញ  សនតិកំ គន្ថតវ  សពវំ បវតុតិំ អាង្រាង្ចត្ថវ  បុន 
អតតង្ន្ថ ង្គហំ អាគន្ថតវ  សពវំ រតនសារគពភំ  វវិរាង្បត្ថវ  វណិ្ពវកយាចក- 
ទធិកាទីនំ ទានំ ទត្ថវ  សពវំ សាបង្តយយ ំង្គហញ្ច  បហាយ ឥសិបពវជជំ បពវជិត្ថវ  
ហិមវង្នត ធមមិកំ ន្ថម បពវតំ និសាយ បណ្ណសាលំ ម្ភង្បត្ថវ  តង្តថវ វសិ។ 
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តង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ទីបងករសស សម្ភម សមពុទធសស ឧបបននភាវ ំ សុត្ថវ  តសស បាទ- 
មូង្ល ពាករណំ្ លភិត្ថវ  បុន ហិមវនតំ បវសិិត្ថវ  កសិណ្បរកិមមំ កត្ថវ   
អបរហីិនជាង្ន្ថ រពហមង្ល្លង្ក និពវតតិ។ ទីបងកង្រាបិ ភគវា បរនិិពវុង្ត្ថ។ តសមិំ 
ភគវតិ បរនិិពវុង្ត ឯកំ ង្សលន្ថមកំ អសង្ងេយយយំ អតិកកមិត្ថវ  តសាវសាង្ន 
ឯកសមិំ សារន្ថមង្ក កង្បប ឯង្កា ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ន្ថម ពុង្ទាធ  ឧទបាទិ។ តទា 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  តសាបិ សនតិង្ក ពាករណំ្ លភិ។ ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ពុង្ទាធ   
បរនិិពវុង្ត្ថ។ តសមិំ ង្កាណ្ឌ ញ្ញពុង្ទធ បរនិិពវុង្ត ឯកំ ភាសន្ថមកំ អសង្ងេយយយំ 
អតិកកមិត្ថវ  តសាវ សាង្ន ឯកសមិំ សារមណ្ឌ ន្ថមង្ក កង្បប ចត្ថត ង្រា ពុទាធ   
និពវតតិំសុ សុមងគង្ល្ល សុមង្ន្ថ ង្រវង្ត្ថ ង្សាភិង្ត្ថតិ។ តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំ
បិ សនតិង្ក ពាករណំ្ លភិ។ ង្តបិ ពុទាធ  បរនិិពវុត្ថ។ ង្តសុ បរនិិពវុង្តសុ ឯកំ 
ង្ជយយន្ថមកំ អសង្ងេយយយ ំ អតិកកមិត្ថវ  ឯកសមិំ វរន្ថមង្ក កង្បប តង្យា ពុទាធ  
និពវតតិំសុ អង្ន្ថមទសស ី បទុង្ម្ភ ន្ថរង្ទាតិ។ តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំបិ  
សនតិង្ក ពាករណំ្ លភិ។ ង្តបិ ពុទាធ  បរនិិពវុត្ថ។ ង្តសុ បរនិិពវុង្តសុ ឯកំ  
រចិុយំ ន្ថមកំ អសង្ងេយយយ ំ អតិកកមិត្ថវ  តសាវសាង្ន ឯកសមិំ សារន្ថមង្ក  
កង្បប ឯង្កាវ បទុមុតតង្រា ន្ថម ពុង្ទាធ  ឧទបាទិ។ តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  តសាបិ 
សនតិង្ក ពាករណំ្ លភិ។ ង្សាបិ ភគវា បទុមុតតង្រា បរនិិពវុង្ត្ថ។ ង្តន្ថហំ 
ភគវា - 
(១៥) “ទីបងករភគវង្ត្ថ,   ង្កាណ្ឌ ញ្ញសស ច សតថុង្ន្ថ, 

ង្តសំបិ ច អនតរា កបា,  គណ្ន្ថង្ត្ថ អសងេិយា។ 
(១៦) ង្កាណ្ឌ ញ្ញំ ច ភគវង្ត្ថ,   មងគលសស ច សតថុង្ន្ថ, 

ង្តសំបិ អនតរា កបា,   គណ្ន្ថង្ត្ថ អសងេិយា។ 
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(១៧) មងគលសស ភគវង្ត្ថ,   អង្ន្ថមទសសសិស សតថុង្ន្ថ, 

ង្តសំបិ អនតរា កបា,   គណ្ន្ថង្ត្ថ អសងេិយា។ 
(១៨) អង្ន្ថទសសិសស ភគវង្ត្ថ,  បទុមុតតរសស សតថុង្ន្ថ, 

ង្តសំបិ អនតរា កបា,   គណ្ន្ថង្ត្ថ អសងេិយា។ 
ឥង្ម ចត្ថត ង្រា អសង្ងេយយា សុញ្ញអសង្ងេយយា ន្ថម។ ង្តន្ថហំ 

ភគវា- 
(១៩)   ង្សង្ល្ល ភាង្សា ង្ជង្យា ង្ចវ, 

រចិុង្យា ច អសង្ងេយង្យា; 
ចត្ថត ង្រា ង្ត អសង្ងេយយា, 
វនិិបាត្ថតិ វចុចង្រតិ។ 

ឥង្មសុ ចតូសុ អសង្ងេយង្យយសុ ពុទធបង្ចចកពុទធសាវកា ចកកវតតិង្ន្ថ ច 
ន ឧបបជជិំសុ។ ឯវ ំអតតង្ន្ថ ន្ថមវង្សន, អង្នកវធិា ង្ហានតិ។ 

ឯត្ថត វត្ថ អសង្ងេយយយកថា បរបុិណាណ តិ ង្វទិតពាវ ។ 
--------------- 
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កបបកថា 

ឥង្ត្ថ បំរ កបបកថំ អារភិសាម្ភតិ។ ទុវងិ្ធា ហិ កង្បា សុញ្ញកង្បា  
អសុញ្ញកង្បា ចាតិ។  តតថ សុញ្ញកង្បប ពុទធបង្ចចកពុទធចកកវតតិង្ន្ថ ន ឧបបជជ
នតិ។ តសាម  គុណ្វនតបុគគលសុញ្ញត្ថត  “សុញ្ញកង្បា”តិ វចុចតិ។ អសុញ្ញកង្បា 
បញ្ច វងិ្ធា- សារកង្បា មណ្ឌ កង្បា វរកង្បា សារមណ្ឌ កង្បា ភទទកង្បាតិ។ 
តតថ គុណ្សុង្ញ្ញ គុណ្រហិង្ត កង្បប គុណ្សារបុាទកសស គុណ្សារកសស 
គុណ្សាធុជននសស ឯកសស សម្ភម សមពុទធសស បាតុភាង្វន “សារកង្បា”តិ  
វចុចតិ។ យសមិំ បន កង្បប ង្ទវ ង្ល្លកន្ថយកា ឧបបជជនតិ។ ង្សា “មណ្ឌ កង្បា  
ន្ថម្ភ”តិ វចុចតិ។ យសមិំ កង្បប តង្យា ពុទាធ  ឧបបជជនតិ, ង្តសុ បឋង្ម្ភ ទុតិយ- 
ង្ល្លកន្ថថំ ពាកង្រាតិ។ ទុតិង្យា តតិយំ ង្ល្លកន្ថថំ ពាកង្រាតិ។ តតថ  
មនុសា បមុទិតហទយា អតតង្ន្ថ បតថិតបណិ្ធានវង្សន វរយនតិ។ តសាម   
“វរកង្បា”តិ វចុចតិ។ យសមិំ បន កង្បប ចត្ថត ង្រា ពុទាធ  ឧបបជជនតិ។ ង្សា បុរមិ-
កបបង្ត្ថ វសិិដឋតរត្ថត  សារត្ថត  “សារមណ្ឌ កង្បា”តិ វចុចតិ។ យសមិំ កង្បប បញ្ច  
ពុទាធ  ឧបបជជនតិ។ ង្សា “ភទទកង្បា”តិ វចុចតិ។ 

ង្សា បន អតិទុលលង្ភា។ តសមិំ បន កង្បប ង្យភុង្យយន សត្ថត  
កលាណ្សុខពហុល្ល ង្ហានតិ។ ង្យភុង្យយន តិង្ហតុកា កិង្លសកេយ  
កង្រានតិ។ ទុង្ហតុកា សុគតិគាមិង្ន្ថ ង្ហានតិ, អង្ហតុកា ង្ហតុ បដិលភនតិ។ 
តសាម  ង្សា កង្បា “ភទទកង្បា”តិ វចុចតិ។ ង្តន វតុតំ ភគវា “អសុញ្ញំ កង្បា  
បញ្ច វងិ្ធា”តិអាទិ។ វតុតង្ញ្ហ តំ ង្បារាង្ណ្ហិ— 
(២២) “ឯង្កា ពុង្ទាធ  សារកង្បប,  មណ្ឌ កង្បប ជិន្ថ ទុង្វ, 

វរកង្បប តង្យា ពុទាធ ,   សារមង្ណ្ឌ  ចតុង្រា ពុទាធ , 
បញ្ច  ពុទាធ  ភទទកង្បប,   តង្ត្ថ នត្ថថ ធិកា ជិន្ថ”តិ។ 

ឯត្ថត វត្ថ កបបកថា បរបុិណាណ  ង្ហាតិ។ 
-------------- 
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និទានកថា 

១. ពាហិរនិទាន 
ពាហិរនិទានំ មហានិទាននតិ ទុវធិា និទានំ ន្ថម ង្ហាតិ។ តតថ ង្យា 

វនិ្ថ ពុទធទសសង្នន ពុទធភាវាយ បណិ្ធានង្ត្ថ បឋមចិតតុបាង្ទា, ពាហិរ- 
និទានំ ន្ថម។ 

យទា កិរ ឯកំ អសង្ងេយយយ ំ អតិកកមិត្ថវ  ឯតថនតង្រ ឯង្កាបិ ពុង្ទាធ  ន  
ឧបបជជតិ។ អថ សពវង្ទវរពហមង្ល្លង្ក ឋិត្ថ ង្សាត្ថបន្ថន  សកទាគាមិង្ន្ថ ច 
ឧបរវិងិ្សស និពវង្តតត្ថវ  សុទាធ វាង្សសុ និពវត្ថត ។ 

តតថ អគគផលំ បត្ថត  បរនិិពាវ យំិសុ។ ឯវ ំ អនុកកង្មន ង្យភុង្យយន  
សុទាធ វាសរពហាម ង្ន្ថបិ បរនិិពាវ យំិសុ។ តទា បចឆិម្ភ អន្ថគាមិង្ន្ថ អគគផលំ  
បត្ថត  រពហាម នំ អបបតរ ំទិសាវ  ចិង្នតសុ “កិននុ ង្ខា ទានិ អម្ភហ កំ សុទាធ វាសង្ទវា 
អបបរត្ថ”តិ។ ចិង្នតត្ថវ  មនុសសង្ល្លង្ក ឯកសាបិ ពុទធសស អនុបបននភាវ ំញត្ថវ  
មហង្ន្ថត  សង្វង្គា មហនតំ សង្វគំ អាបជជនតិ “អង្ហា អន្ថង្ថា វត្ថយ ង្ល្លង្កា, 
អសរង្ណា វត្ថយ ង្ល្លង្កា, អត្ថង្ណា វត្ថយ ង្ល្លង្កា, អង្លង្ណា វត្ថយ 
ង្ល្លង្កា, យរត ហិ ន្ថម អរហំ សម្ភម សមពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក អនុបបង្ន្ថន , តសាម   
អម្ភហ កំ សុទាធ វាសង្ទវា អបបតរា”តិ។ “ឥទានិ ង្កា ហិ ន្ថម មហាវងី្រា  
ទឡហហទង្យា មហាតីតិកាេ  មហាសន្ថន ហសននង្ទាធ  ពុទធការកធម្ភម នំ  
កាតុសមង្ត្ថថ ”តិ សកលចកកវាឡំ ឱង្ល្លង្កន្ថត  ង្សង្សសុ អននតចកកវាង្ឡសុ 
ពុទធសស អនុបបននបុពវភាវ ំទិសាវ  ចិង្នតសុ “ ង្បត្ថវ  ឥមំ មងគលចកកវាឡំ អង្ញ្ញសុ 
ចកកវាង្ឡសុ ពុទាធ  ន ឧបបជជិំសូ”តិ។ ង្យ ច ទឡហវរីយិា ថិរហទយា អង្ន្ថលីន-
ហទយា បរហិតករណ្សមត្ថថ , ង្តសំ បុគគល្លនំ កាយពភនតង្រ បវសិិត្ថវ   
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ពុទធបណិ្ធានំ ឧបាង្ទសុ។ តទា អកនិដឋភវង្ន ឋិង្ត្ថ ង្សាឡសសហសស- 
កបាយុង្កា មហារពហាម  ពុទធសស អនុបបននភាវ ំ ញត្ថវ  ឥមំ មងគលចកកវាឡំ  
ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  ង្ពាធិសតតំ បសស។ិ តទា ហិ ង្ពាធិសង្ត្ថត  គន្ថធ ររង្ដឋ ទលិទទ- 
កុង្ល និពវតតិត្ថវ  និពពតតិ។ តរតិទ ឧទានំ :- 
(២០)   គន្ថធ រវសិង្យ ម្ភតុរទុធរកន្ថវងិ្កា យុវា, 

សតតុត្ថត សនកទមង្កា គជមបិង្យា; 
ពយគឃិយា សកមទាសិ រពហមឥសិ, 
រាជបុតតី សិទធតថង្តលមទាសីតិ។ 

តសសត្ថថ យមង្ត្ថថ  :- 
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១. ម្ភតុរទុធរកន្ថវកិវតថុ 

ម្ភតុរទុធរកន្ថវងិ្កា យុវាតិ ឯតថ បនង្ត្ថថ  :- 
អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  គន្ថធ ររង្ដឋ ទលិទទកុង្ល និពតតិត្ថវ  វយបង្ត្ថត  

ឃរាវាសត្ថថ យ ម្ភត្ថបិតូហិ អារាធិង្ត្ថបិ ន ឥចឆិ។ ឯវ ំ បុនបបុនំ អារាធិយ- 
ម្ភង្ន្ថ អាហ “អមមត្ថត្ថ តុម្ភហ កំ ង្គង្ហ ហិរញ្ញំ វា សុវណ្ណំ  វា អញ្ញំ វា មនុញ្ញំបិ 
នតថិ, ង្តន ន្ថហំ ឃរាវាង្សន កង្បបមិ, យាវ តុង្មហសុ ធរម្ភង្នសុ ត្ថវ ង្ត 
ឧបដឋហិសាមី”តិ។ វត្ថវ  វវិាហ អកាសិ។ តង្ត្ថ អបរភាង្គ តសស បិត្ថ  
កាលមកាសិ។ អថសស ម្ភត្ថ ឯវម្ភហ “ត្ថត ឃារាវាសំ កង្រាហី”តិ។ ង្សាបិ 
បដិញ្ញំ ន អទាសិ។ 

ង្សា តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ បម្ភទំ អកត្ថវ  ម្ភតរ ំ ង្បាសនត្ថថ យ អរញ្ញំ  
បវសិិត្ថវ  កដឋំ វា បណ្ណំ  វា អាហរតិ្ថវ  តសស មូង្លន ម្ភតរ ំ ឧបដឋហិ។ ង្សា  
បុង្នកទិវសំ អរញ្ញំ បវសិិត្ថវ  ឃម្ភម ភិតុង្រា បិបាសបីឡិង្ត្ថ អតិគរភុាង្វន  
កិលម្ភង្ន្ថ នទីតីង្រ ឯកសមិំ និង្គារធរកុេមូង្ល ភារ ំ ឱត្ថង្រត្ថវ  ង្ថាកំ វសិមិត្ថវ  
និទទំ ឱកកមិ។ ង្សា បពុជឈតិ្ថវ  ចិង្នតសិ “ឥទាន្ថហំ តរងុ្ណា ពលវា ពលវង្ន្ថត បិ 
សម្ភង្ន្ថ ឯវរបំូ ទុកេំ សហិតុ សង្កាក មិ, ពាធិកាង្ល វា វឌុឍកាង្ល វា កំិ  
ករសិាមី”តិ។ បុន ចិង្នតសិ “អហំ ឥង្មហិ វាណិ្ង្ជហិ សទធិំ សុវណ្ណភូមំិ គន្ថតវ  
តង្ត្ថ សុវណ្ណ អាហរតិ្ថវ  សុង្ខន ម្ភតរ ំឧបដឋហិសាមី”តិ។ 

ឯវ ំ ចិង្នតត្ថវ  តតថ ភារ ំ ឋង្បត្ថវ  ង្យន, ង្ត វាណិ្ជា, ង្តនុបសងកមិ។  
ឧបសងកមិត្ថវ  ឯកសស ង្ជដឋសស វាណិ្ជសស សនតិង្ក និសីទិ។ ង្សាបិ តំ  
អតតង្ន្ថ សនតិង្ក អាគតំ ទិសាវ  បុចឆិ “ត្ថត កុង្ត្ថ អាគង្ត្ថសិ, កិមត្ថថ យ  
អាគង្ត្ថសី”តិ។ ង្សា អតតង្ន្ថ អធិបាយំ អាវ ីកង្រាង្ន្ថត - 
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(២៤) “ទលិង្ទាទ  ទានិហំ សាមិ,  អមុគាមសាម  អាគង្ត្ថ; 

សង្ច មំ អនុកង្មបសិ,  តយា សទធិំ គមិសសហ”នតិ អាហ។ 
តំ សុត្ថវ  ន្ថវងិ្កា តំ អាង្រាហសមបននំ មហាថាមភាវ ំ ទិសាវ  

ង្សាមនសសជាង្ត្ថ ឥម្ភ គាថាង្យា អភាសិ - 
(២៥) “សាធុ ត្ថត សុភាង្សសិ,  ខិបប ំឯហិ មមនតិង្ក; 

យតតកំ ង្វតនំ តុយហំ,   តតតកំ ង្ត ទទាមហំ។ 
(២៦) អញ្ញមប ិបរពិវយំ ង្ទមិ,   យថា តវំ ធនមិចឆសិ 

ង្តហិ ត្ថត សុខំ ជីវ,   យាវជីវ ំយទិចឆក”នតិ។ 
តំ សុត្ថវ  ង្ពាធិសង្ត្ថត  តំ វនទិត្ថវ  សីឃំ និង្គារធរកុេមូលំ គន្ថតវ  “សចាហំ 

សុវណ្ណភូមំិ គន្ថតវ  សីសំ ង្សង្យា ភង្វយយ, តសស ង្ម គចឆង្ត្ថ ង្កា ម្ភតរ ំ
ឧបដឋហិសសតិ, អយុតតំ ង្ម ទានិ ចិនតិតំ ម្ភតរ ំត្ថវ បុចឆិត្ថវ  តសា មនំ ជានិត្ថវ  
តង្ត្ថ បចាឆ  ករសិាមី”តិ ចិង្នតត្ថវ  តំ ភារ ំ ខង្នធន្ថទាយ ឃរ ំ គន្ថតវ  សពវំ  
កតតពវកិចចំ កត្ថវ  ម្ភតរ ំវនទិត្ថវ  ឯវម្ភហ “អមម វាណិ្ជា ឥង្ធវ ន្ថវាយ អាគចឆនតិ, 
ង្តបិ សុវណ្ណភូមំិ គចឆសសនតិ, អហំបិ ទានិ តរងុ្ណា ថាមសមបង្ន្ថន  ឯវ ំរបំូ កមមំ 
កាតំុ សមង្ត្ថថ , មហលលកកាង្ល វា ពាធិកាង្ល វា កំិ ករសិាមិ, ង្តន្ថហំ  
ង្តហិ សទធិំ សុវណ្ណភូមំិ គមិសាមី”តិ។ 

សា តសស វចនំ សុត្ថវ  ឯវម្ភហ “ត្ថត មម ជីវតំិ តុយហំ បដិពទធំ, តសាម  
យតថ គនតុមិចឆសិ, តយា សទធិំ គមិសាមី”តិ។ តំ សុត្ថវ  ង្ពាធិសង្ត្ថត  តុដឋចិង្ត្ថត  
ម្ភតរ ំវនទិត្ថវ  បុន វាណិ្ជសស សនតិកំ គន្ថតវ  ឯវម្ភហ “សាមិ អហំ ឯកង្កា គនតុំ 
ន សង្កាក មិ, សង្ច មម ម្ភតរា សទធិំ គនតុំ ទសសសិ, តយា សទធិំ គមិសាមិ, តំ 
កិសស ង្ហតុ ? មម ម្ភត្ថ វធិវា មហលលិកា ទលិទាទ  កបណា, ង្បត្ថវ  មំ អង្ញ្ញ 
បុត្ថត  វា ធីតង្រា វា នត្ថត  វា នតថីតិ តំ បហាយ គនតុំ ន សង្កាក មីតិ។ តំ សុត្ថវ  វា
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ណិ្ង្ជា ង្សាមនសសជាង្ត្ថ “សាធុ សាធុ ត្ថត, តវ ម្ភតរ ំវា បុតតទាង្រ វា សីឃំ 
អាង្នហិ, ង្តសមប ិបរពិវយំ ទសាមី”តិ អាហ។ ង្សា តំ សុត្ថវ  តុដឋចិង្ត្ថត  តំ វា
ណិ្ជំ វនទិត្ថវ  អតតង្ន្ថ ង្គហំ គន្ថតវ  យំ កិញ្ច ិ អតតង្ន្ថ ឃង្រ អតថិ, តំ គង្ហត្ថវ   
ម្ភតរ ំអាទាយ វាណិ្ជសស សនតិកំ អគម្ភសិ។ 

វាណិ្ង្ជាបិ តុដឋចិង្ត្ថត  ង្តសំ បរពិវយំ ទត្ថវ  កតិបាហំ វាង្សត្ថវ  ន្ថវ ំ 
អាង្រាហណ្សមង្យ ង្ពាធិសតតំ បង្កាក សាង្បត្ថវ  “ត្ថត ឥង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ សពវំ 
មម ធនំ វា បាង្ថយយ ំវា ន្ថវ ំវា តុយហំ និយាង្ទមិ, ឥង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ សពវកិចាច និ 
តុយហំ ភាង្រា”តិ វត្ថវ  ង្ពាធិសតតសស ទាតពវំ សពវំ អទាសិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត  តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ សពវកិចាច និ កត្ថវ  នវាយ អាង្រាហណ្- 
ទិវង្ស អតតង្ន្ថ ម្ភតរ ំន្ថវាយ អាង្រាង្បត្ថវ  វាណិ្ង្ជហិ សទធិំ ន្ថវ ំវសិសង្ជជសិ។ 
ន្ថវា សតតទិវសានិ មហាសមុង្ទទ បកេនទិត្ថវ  អតិចណ្ឌ គមង្នន ពនធន្ថនិ ឆិជជិត្ថវ  
មហាសមុង្ទទ និមុជជិ។ តទា សង្ពវវ វាណិ្ជា ន្ថន្ថវធិ វបិបការ ំ បាបុណំិ្សុ។ 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  អតតង្ន្ថ ជីវតំិ រកេណ្ត្ថថ យ កតិបយបបម្ភណំ្ គន្ថតវ  ម្ភតរ ំ 
អនុសសរម្ភង្ន្ថ និវតតិត្ថវ  ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  តំ ឯកកដឋកេនធំ អាលមពម្ភនំ ទិសាវ   
បុន្ថគន្ថតវ  ម្ភតរ ំអតតង្ន្ថ ខង្នធ ង្បត្ថវ  តំ វាយុង្វគសមុទធដតរងគសមូហាកិណ្ណ- 
វវិធិវចិីង្ភរវ ំមហាសមុទទំ តរ។ិ 

តទា អកនិដឋភវង្ន ឋិង្ត្ថ ង្សាឡសសហសសកបាយុកមហារពហាម  
ឯកំ អសង្ងេយយយ ំ អតិកកមិត្ថវ  ពុទធសស អនុបបននភាវ ំ ញត្ថវ  ពុទធការកធមមំ កាតំុ
សមង្តថ ជង្ន ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  តំ អតតង្ន្ថ ម្ភតំុ អត្ថថ យ ជីវតំិ បរចិចជនតំ ទិសាវ  
“អយំ មហាបុរងិ្សា ឥមំ មហាសមុទទំ អតិគមភីរ ំ អបរយិនតំ បរតីរាទសសនីយំ  
អគង្ណ្ត្ថវ  អតតង្ន្ថ ជីវតំិ បរចិចជិត្ថវ  សកម្ភតរ ំ ឧត្ថត ង្រតុកាង្ម្ភ, ឯវរងូ្បា  
ទឡហវរីងិ្យា បុរងិ្សា ពុទធការកធមមំ កាតំុ សមង្ត្ថថ តិ ចិង្នតត្ថវ  តសស សរងី្រ  
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អជាវសិត្ថវ  ពុទធភាវាយ ង្ចង្ត្ថបណិ្ធានំ ឧបាង្ទសិ។ តទាបិ អននត- 
ចកកវាង្ឡសុ ង្ចវ ឥមសមិំ ចកកវាង្ឡ ច អម្ភហ កំ ង្ពាធិសង្តតន សទិង្សា ថាមវា 
ញាណ្វា ពុទធការកធង្មម បូង្រតំុ សមង្ត្ថថ  បុគគង្ល្ល ន្ថម នតថិ, តសាម   
សុទាធ វាសិង្កា មហារពហាម  អម្ភហ កំ ង្ពាធិសតតង្សសវ សរងី្រ អជាវសិត្ថវ   
ង្ចង្ត្ថបណិ្ធានំ ឧបាង្ទសិ។  

តទា ម្ភតុង្បាសង្កា មហាបុរងិ្សា ឩមិពលង្វង្គន បហង្ដ្ឋ និមុជជិតំុ
អារភិ។ តង្ត្ថ ង្សា ង្តន មហារពហមុន្ថ អជាវសិតចិង្តតន ឯវ ំ ចិង្នតសិ  
“សចាហំ ឯកំ សចចកិរយំិ ន ករសិាមិ, ឥមសមិំ សមុទទមង្ជឈង្យវ មម ម្ភតុយា 
សទធិំ មរសិាមិ, តសាម  ឯកំ សចចកិរយំិ ករសិាមីតិ ចិង្នតត្ថវ  បុន ឯវ ំ ចិតតំ  
ឧបាង្ទសិ “ពុង្ទាធ  ង្ពាង្ធយយ,ំ មុង្ត្ថត  ង្ម្ភង្ចយយ,ំ តិង្ណាណ  ត្ថង្រយយ”នតិ។  
មហង្នតន ឧសាង្ហន មហាសមុទទំ តរតិ្ថវ  ង្ទវត្ថវហិង្តន កតិបយទិវង្សង្នវ 
សមុទទតីរ ំសមាបុណិ្។ តង្ត្ថ ង្សា ម្ភតរ ំគង្ហត្ថវ  ឯកំ អញ្ញតរ ំគាមំ គន្ថតវ  
តតថ វសិត្ថវ  កិចឆកសិង្រន យាវជីវ ំ ម្ភតរ ំ ឧបដឋហិត្ថវ  អាយុហបរងិ្យាសាង្ន  
ចវតិ្ថវ  ង្ទវង្ល្លង្ក និពវតតិ។ ម្ភត្ថបិសស យថាកមមំ គត្ថតិ។ បឋម- 
បណិ្ធាន្ថយំ។ ង្តន្ថហំ ភគវា អជបាលនិង្រគាង្ធ អដមសត្ថត ង្ហ បឋម្ភភិ- 
សមពុង្ទាធ , រពហមុន្ថ អាគតកាង្ល យាចិង្ត្ថ - 
(២៧) “ពុង្ទាធ ហំ ង្ពាធយិសាមិ,  ឥតិយំ បតថនំ កតំ; 

ង្តន បង្ត្ថត មហិ សមពុង្ទាធ ,  ហនទ ង្ពាង្ធមិ បាណិ្នំ។ 
(២៨) មុង្ត្ថត ហំ ង្ម្ភចយិសាមិ,  ឥតិយំ បតថយំ កតំ; 

ង្តន មុង្ត្ថត មហិ សំសារា,  ហនទ ង្ម្ភង្ចមិ បាណិ្នំ។ 
(២៩) តិង្ណាណ ហ ត្ថរយិសាមិ,  ឥតិយំ បតថនំ កតំ; 

ង្តន តិង្ណាណ មហិ សំសារា,  ហនទ ត្ថង្រមិ បាណិ្ន”នតិ។ 
គន្ថធ ររង្ដឋ ម្ភតុរទុធរង្កាតិ ឯតថ វណ្ណន្ថ សមត្ថត ។ 
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២. គជបបយិរាជវតថុ 

សតតុត្ថត សនកទមកគជមបិង្យាតិ ឯតថ បនង្ត្ថថ  :- 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  ហិ អបរភាង្គ ង្ទវង្ល្លកង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  សិរមីតីនគង្រ  

រាជកុង្ល និពវតតិត្ថវ  វយបបង្ត្ថត  បិតុ អចចង្យន រាជាភិង្សកំ លភិត្ថវ  ធង្មមន 
សង្មន រជជំ កាង្រសិ។ តទា ពារាណ្សី សិរមីតី ន្ថម អង្ហាសិ។ តទា តសស 
ង្តង្ជន សកលជមពុទីបរាជាង្ន្ថ ឧតតសន្ថត  ភាយន្ថត  បណាណ ការ ំ គង្ហត្ថវ  
ង្ពាធិសតតសស សនតិកំ ង្បសយំិសុ។ អនតរនតរា សយង្មវ អាគន្ថតវ  ង្ពាធិសតតំ  
ឧបដឋហំិសុ។ តទុបាទាយ ង្ពាធិសង្ត្ថត  សតតុត្ថត សនកទមង្កា ន្ថម រាជា 
អង្ហាសិ។ 

ង្សា ហតថិធុតតង្កា អតតង្ន្ថ វជិិង្ត យសមិំ យសមិំ ឋាង្ន ហតថីនំ បវតតិំ សុ
ត្ថវ   
រតតិំ វា ទិវា វា។ តតថ តង្តថវ គន្ថតវ  ហតថិង្ន្ថ ពន្ថធ ង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ នគរ ំអាង្នត្ថវ  
ហតថីហិ សទធិំ កីឡតិ។ គង្ជ ហតថិង្ន្ថ បិយាយតីតិ “គជបបងិ្យាតិ បញ្ញញ យិតថ។ 
តទា ឯង្កា វនចរង្កា មិគាទីនំ ម្ភរណ្ត្ថថ យ អាវធំុ គង្ហត្ថវ  វនំ បវសិិត្ថវ  
ឥង្ត្ថ ចិង្ត្ថ ច វចិរង្ន្ថត  កិញ្ច ិ អលភិត្ថវ  តុចាឆ ហង្តថន អតតង្ន្ថ ង្គហំ បចាច  
គនតុអវសិហង្ន្ថត  មិគានំ បទវលញ្ញជ នុសាង្រន អនុពនធង្ន្ថត  មនុសសបថំ  
អតិកកមិ។ ឯកសមិំ មហាសរសមីង្ប ឯកំ អញ្ជ នបពវតសទិសំ រជតវណ្ណទនតំ  
បពវតកូដកុមភំ ឯរាវណ្ង្សាណ្ឌំ  ចាមរមិីគបុចឆំ សុវណ្ណវណ្ណពិនទុង្សាណ្ឌំ   
គិរងិ្មខលសទិសំ មហាគជិនទំ ទិសាវ  ចិង្នតសិ “មយា ឯតតកំ កាលំ សកល- 
វនបបង្ទសំ វចិរតិ្ថវ  ឯវរងូ្បា ហតថី ន ទិដឋបុង្ពាវ , ឥទាន្ថហំ សកលទិវសមបិ  
វចិរតិ្ថវ  ឯកំ សសំ វា មិគំ វា ង្គាធំ តិតតិរ ំ វា កិញ្ច ិ ន លភាមិ, សង្ច ហតថិំ  
ម្ភង្រត្ថវ  ឯតសស ទនតំ គង្ហត្ថវ  វកិកីណិ្ត្ថវ , អបបកង្មវ ធនំ លភិសាមិ, សង្ច 
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តុចឆហង្តថន ង្គហំ អាគមិសាមិ, មម បុតតធីតង្រា កថំ ជីវសិសនតិ, តសាម  ឯតំ  
អម្ភង្រត្ថវ  មម បណាណ ការ ំ កត្ថវ  រង្ញ្ញញ  សនតិកំ គន្ថតវ  ឯតសស លកេណ្សមបតតិំ  
វង្ណ្ណត្ថវ  ឥមំ បង្ទសំ អាចិកេិត្ថវ  ពហុធនំ លភិតំុ វដដតី”តិ ចិង្នតត្ថវ   
បចាច គមនត្ថថ យ បពវតសញ្ញញ្ច  វនសញ្ញញ្ច  រកុេសញ្ញញ្ច  សរសញ្ញញ្ច   
សលលង្កេត្ថវ  បដិនិវតតិ។ 

តទា ឯង្កា នគរវាសី បុរងិ្សា ង្កនចិង្ទវ ករណី្ង្យន វនំ បវសិិត្ថវ  តំ 
តុចឆហតថំ បចាច គតំ ទិសាវ  អាហ “សមម កិមនវជជំ តុចឆហង្ត្ថថ  បចាច គចឆសិ, កថំ 
តវ បុតតធីតង្រា ជីវសិសនតិ, មរសិសនតី”តិ។ ង្សា “សាមិ អហំ សកលំ វនបបង្ទសំ 
វចិរតិ្ថវ  អញ្ញំ កិញ្ច ិ អលភិត្ថវ  ឯកំ បន អនគឃ ំហតថិំ អទកេិំ, សង្ច មយហំ អនុកមបំ 
កាតំុ សកេិសសសិ, ឯហិ តយា សទធិំ រង្ញ្ញញ  សនតិកំ គន្ថតវ  អាង្រាង្ចសាមី”តិ  
អាហ។ នគរវាសី តសស វចនំ សុត្ថវ  តុដឋចិង្ត្ថត  អតតង្ន្ថ កមមំ ឆង្ទទត្ថវ  លុទទកំ 
អាទាយ នគរ ំ បវវិតិ្ថវ  រាជទាវ ង្រ ង្បត្ថវ  រង្ញ្ញញ  សនតិកំ គន្ថតវ  តំ បវតុតិំ  
អាង្រាចាង្បសិ។ តំ សុត្ថវ  រាជា លុទទកំ បង្កាក សាង្បត្ថវ  បុចឆិ, “ត្ថត កីទិង្សា 
ហតថិ ន្ថង្ល្ល តយា ទង្ដ្ឋឋ ”តិ។ ង្សា សពវំ ហតថិលកេណ្សមបននំ រង្ញ្ញញ   
កង្ថសិ។ រាជាបិ ទិននំ ជន្ថនំ សកាក រ ំកត្ថវ  លុទទសស ង្គង្ហ ពហុធនំ ង្បង្សត្ថវ  
លុទទ មគគន្ថយកំ កត្ថវ  សពវង្សនងគម្ភទាយ អគម្ភសិ។ 

លុង្ទាទ  សពវំ ង្សនងគំ គង្ហត្ថវ  អនុកកង្មន គន្ថតវ  អតតង្ន្ថ កតសញ្ញញ នុ
សាង្រន គន្ថតវ  តំ បង្ទសំ សមាបុណិ្។ រាជំ តំ ហតថិំ ពន្ថធ ង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ នគរ ំ
អាង្នត្ថវ , សពវង្ជដឋកំ ហត្ថថ ចរយំិ បង្កាក សាង្បត្ថវ  តសស សកាក រ ំកត្ថវ  ឯវម្ភហ 
“ហត្ថថ ចរយិសតតដឋទិវសពភនតង្រ យថា ឥមិន្ថ ហតថិន្ថ នកេតតកីឡំ កីឡិតុ- 
សង្កាក មិ, តថា សុសិកេិតំ សិកាេ ង្បត្ថវ  មម សនតិកំ អាង្នហី”តិ។ ង្សា តំ ហតថិំ 
គង្ហត្ថវ  អតតង្ន្ថ ង្គហំ គន្ថតវ  តំ ទង្មត្ថវ  សតតដឋទិវសពភនតង្រ សុសិកេិតំ  
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សិកាេ ង្បត្ថវ  បចាច ង្នត្ថវ  រង្ញ្ញញ  អទាសិ។ រាជា តំ ហតថិំ សុវនីិតំ ទិសាវ   
ហតថិករណ្ត្ថថ យ សង្ពវហិ ហត្ថថ លង្កក ង្រហិ អលង្កក រាង្បត្ថវ  នកេតតកីឡនត្ថថ យ 
ចតុរងគនិកាយំ ង្សន្ថយ បរវិងុ្ត្ថ តំ មងគលហតថិំ អភិរយុហិត្ថវ  នគរ ំ បទកេិណំ្ 
កត្ថវ  ទិវង្ស វតិីន្ថង្មតិ។ 

តទា ចាតុទទសិយា រតតិយា ភាង្គ អរញ្ញង្ត្ថ ពហូ ហតថិយូថា អាគន្ថតវ  
ឧយានំ បវសិិត្ថវ  សកលឧយានំ ចុណ្ណវចុិណ្ណំ  កត្ថវ  មុតតកិរងី្ស ឆង្ឌឌត្ថវ   
អគមំសុ។ ឧយានបាង្ល្ល តសា វភិាត្ថយ រតតិយា ឧយានំ គន្ថតវ  តំ  
ឱភគគវភិគគំ ទិសាវ  រង្ញ្ញញ  នគរបទកេិណំ្ កត្ថវ  អាគមនកាង្ល រង្ញ្ញញ  សនតិកំ  
គន្ថតវ  រាជានំ និវត្ថត ង្បត្ថវ  ឯវម្ភហ “អង្ជជវ រតតិភាង្គ អរញ្ញង្ត្ថ ពហូ ហតថិយូថា 
អាគន្ថតវ  ឧយានំ បវសិិត្ថវ  សកលំ បុបាផ រាមំ ផល្លរាមំ ចុណ្ណវចុិណ្ណំ  កត្ថវ   
អគមំសូ”តិ។ តំ សុត្ថវ  រាជា ឧយានទសសហត្ថថ យ មងគលហតថិំ អភិរហិូត្ថវ   
គង្ត្ថ។ 

តទា រាជា ទូរង្ត្ថវ ឱភគគវភិគគំ ឧយានំ ទិសាវ  បវសិិត្ថវ  ឥង្ត្ថ ចិង្ត្ថ ច 
វចិរ។ិ មងគលហតថី ហតថិ និយា គនធំ ឃាយិត្ថវ  មទំ ឧបាង្ទត្ថវ  សររី ំ វធុិនិត្ថវ  
ហតថិកេង្នធ ឋិតំ ហត្ថថ រហំ បាង្តត្ថវ  បាការ ំ ភិនទិត្ថវ  បល្លយិ។ រាជា សយង្មវ  
អងកុសំ គង្ហត្ថវ  អតតង្ន្ថ ពង្លន អាកង្ឌឍង្ន្ថត បិ និវង្តតតំុ ន្ថសកេិ។ រាជា សពវំ 
ង្សនិយំ បហាយ ហតថិន្ថ សទធិំ គន្ថតវ  មហនតំ អរញ្ញំ បវសិិត្ថវ  កិលមិ។ 

សពាវ  ង្សន្ថបិ បចឆង្ត្ថ ធាវន្ថត បិ សមាបុណិ្តំុ អសង្កាក នតី  
ហតថិបទានុសាង្រន គត្ថ។ រាជាបិ យទា មនុសសបកំ អតិកកមិត្ថវ  ទិសាសុ  
វវដឋង្បតំុ អសង្កាក ង្ន្ថត  ឯវ ំចិង្នតសិ “សចាហំ ឥមំ ហតថិន្ថគំ ន វសិសង្ជជសាមិ, 
យទា អយំ ហតថី អង្ញ្ញហិ ហតថីហិ យុជឈតិ, តទា ង្ម ជីវតំិ នតថិ, កំិ ង្ម  
ឥមិន្ថ”តិ។ តទា ង្សា ហតថិន្ថង្គា ឯកសស មហាឧទុមទររកុេសស ង្ហដ្ឋឋ ភាង្គន 
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អគម្ភសិ។ តសស សាខា ង្ហដ្ឋឋ លមពកា គត្ថ។ រាជា តំ អាលមពិត្ថវ  ហតថិំ  
វសិសជជិត្ថវ  រកុេំ អភិរហិុត្ថវ  ឧទុមពរផល្លនិ ខាទិត្ថវ  រកុេង្គគ និសីទិ។ 

សាបិ ង្សន្ថ ហតថិបទានុសាង្រន្ថ គន្ថតវ  អឌឍង្យាជង្ន អឌឍង្យាជង្ន 
ឧចាច សទទំ មហាសទទំ អកាសិ។ រាជា ង្សន្ថយ សទទំ សុត្ថវ  សយំ បដិសទទំ  
អកាសិ។ សា ង្សន្ថ រង្ញ្ញញ  សទទំ សុត្ថវ  សីឃំ ធាវនតី រាជានំ សមាបុណិ្។ 
សមាបុណិ្ត្ថវ  ច បន រាជានំ រកុេង្ត្ថ ឱត្ថង្រត្ថវ  សពវតូរយិានិ វជាជ ង្បត្ថវ   
រាជានំ អាទាយ នគរ ំអគម្ភសិ។ រាជាបិ នគរ ំបវសិិត្ថវ  មហាតលំ អភិរយុហិត្ថវ  
សីហាសង្ន និសីទិត្ថវ  ហត្ថថ ចរយំិ បង្កាក សាង្បត្ថវ  “ហត្ថថ ចរយិ តវំ មំ ម្ភង្រតុ
កាង្ម្ភ ភវសិសសី”តិ អាហ។ 

តំ សុត្ថវ  ហតថិចរងិ្យា “កសាម  ង្ទវ ឯវ ំភណ្ថ, ឯង្សា ហតថី អតិវនីិង្ត្ថ 
អតិទមិង្ត្ថ។ រាគាតុង្រន គន្ថតវ  អតតង្ន្ថ មង្ន្ថរថំ បូង្រត្ថវ  បុន្ថគមិសសតី”តិ  
អាហ។ តំ សុត្ថវ  រាជា អាហ “ង្តនហិ យាវ ហតថី ន អាគមិសសតិ, ត្ថវ ឥង្ធវ 
ង្ហាតិ, សង្ច ហតថី ឥធាគចឆតិ, មហនតំ ង្ត ង្ភាគំ ទសាមិ, ង្ន្ថ ង្ច អាគចឆតិ, 
ជីវតំិ ង្ត នតថីតិ តសារកេំ ទត្ថវ  តង្តថវ វសាង្បសិ។ 

ង្សា ហតថិន្ថង្គា អរញ្ញំ ហតថិយូង្ថ បវសិិត្ថវ  ហតថិនីហិ សទធិំ អតតង្ន្ថ 
មង្ន្ថរថំ បូង្រត្ថវ  សតតទិវសពភនតង្រ បចាច គន្ថតវ  អតតង្ន្ថ សាល្លយ អដ្ឋឋ សិ។ 
ហត្ថថ ចរងិ្យា បចចូសកាង្ល ឧដ្ឋឋ យ ហតថិសាល្លយំ ឋិតំ ទិសាវ  រង្ញ្ញញ  សនតិកំ 
គន្ថតវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសិ “ឯង្សា ង្ត ង្ទវ មងគលហតថី អាគង្ត្ថ”តិ។ 

តំ សុត្ថវ  រាជា សហសា បាសាទា ឱរយុហ ហតថិសាលំ គន្ថតវ  តំ មងគល-
ហតថិំ ទិសាវ  ហតថិង្សាណ្ឌំ  បរាមសិត្ថវ  “ហត្ថថ ចរយិ កសាម  បន ឯវរងូ្បា  
សុវនីិង្ត្ថ, ហតថី កសាម  អងកុង្សន អតតង្ន្ថ ពង្លន អាកឌឍិត្ថវ  និវង្តតតំុ ន  
សកាក ”តិ អាហ។ “ង្ទវ កសាម  ឯវ ំភណ្ថ, រាង្គា ន្ថម អងកុសង្ត្ថ តិខិណ្តង្រា, 
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អគគិង្ត្ថ ឧណ្ហ តង្រា, ន្ថគវសិង្ត្ថ ង្ឃារតង្រា, ង្តន តុង្មហហិ និវង្តតតំុ ន  
សកាក  ង្ទវា”តិ។ “កសាម  ទានិ សយង្មវ បុន្ថគង្ត្ថ”តិ។ “មម មង្ន្ថត សថ- 
ពង្លន បចាច គង្ត្ថ ង្ទវា”តិ។ “ង្តនហិ ទយហង្មវ មង្ន្ថត សថពលំ ទង្សសហី”តិ។ 
“សាធុ ង្ទវា”តិ វត្ថវ , ឯកំ មហនតំ ង្ល្លហគុឡំ អាហរាង្បត្ថវ  កមមម្ភង្រ  
បង្កាក សាង្បត្ថវ  តំ ង្ល្លហគុឡំ អង្កគ រសទិសំ សង្ជាតិភូតំ សមបជជលិតំ  
ត្ថង្បត្ថវ  សណាឌ ង្សន គាហាង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ មនតំ បរជិជង្បត្ថវ  ហតថិំ  
បង្កាក សាង្បត្ថវ  “មហាន្ថគិនទំ ឥមំ ង្ល្លហគុឡំ តុយហំ យាវ ម្ភហំ ភណាមិ,  
ត្ថវ ម្ភ ឆង្ឌឌហី”តិ អាហ។ ង្សា ង្សាណ្ឌំ  បសាង្រត្ថវ  ង្ល្លហគុឡំ គង្ហត្ថវ  
អតតង្ន្ថ ង្សាង្ណ្ឌ  ទយហម្ភង្នបិ ហត្ថថ ចរយិសស ភង្យន តំ វសិសង្ជជតំុ ន  
វសិហិ។ 

តំ រាជា ទិសាវ  ហតថិសស មរណ្ភង្យន តំ ឆឌ្ឌឌ ង្បសិ។ អថសស  
មហាសំង្វង្គា ឧបបជជិ “អង្ហា រាង្គា អតិចង្ណាឌ  មហាង្ឃាង្រា ពហុបទទង្វា, 
កសាម  ឥង្ម ហិ សត្ថត  រាគំ និសាយ សំសារសមុង្ទទ និមុគាគ , រាគំ និសាយ  
វវិធិានិ បាបកម្ភម និ កត្ថវ  អដឋសុ មហានិរង្យសុ បចនតិ, តំ រាគំ និសាយ អដឋ 
វសុីតតរសង្តសុ ឧសសទនិរង្យសុ បចនតិ, រាគំ និសាយ ង្បតង្ល្លង្កសុ  
ឧបបជជនតិ, រាគំ និសាយ អង្នកវងិ្ធសុ តិរចាឆ នគង្តសុ ឧបបជជនតី”តិ វត្ថវ  ឥម្ភ 
គាថា អភាសិ :- 
(៣០) “រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   បិត្ថ បុតតំ វឃិាតតិ, 

បុង្ត្ថត  ច បិតរ ំហនតិ,   ម្ភត្ថ ម្ភង្រតិ ធីតរ ំ។ 
(៣១) រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   ធីត្ថ ម្ភង្រតិ ម្ភតរ,ំ 

ភត្ថ ច ភគិនំិ ហនតិ,   ភគិនី ឃាង្តតិ ភាតរ ំ។ 
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(៣២) ភាគិង្នង្យា ម្ភតុលំ ហនតិ,  ម្ភតុង្ល្ល ហនតិ ភាគិង្នយយ,ំ 

សាមិង្កា ភរយំិ ហនតិ,  ភរយិា ឃាង្តតិ សាមិកំ។ 
អញ្ញមញ្ញមប ិឃាង្តនតិ,  បង្គវ ឥតង្រ ជង្ន។ 

(៣៣) រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   ធនធញ្ញំ វធិសយំុ។ 
យសំ កិតតិំ វធំិង្សនតិ,   អកិតតិំ ជនយនតីធ, 

(៣៤) រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   សុខា ហាយនតិ សពវទា។ 
នសសនតិ កុសល្ល ធម្ភម ,  សុគតិមគគំ និវារយំុ, 

(៣៥) រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   ង្ល្លភង្ទាសវសំ គត្ថ។ 
ពជឈនតិ ភវសំសាង្រ,   អបាយំ វនិិបាតិកា, 

(៣៦) រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   សីលំ ន្ថង្សនតិ សុពវត្ថ។ 
សម្ភធិភាវន្ថឈាន-   អនតរាយករា សទា, 

(៣៧) រាគាតុង្រនិង្ម សត្ថត ,   អនុង្ភានតិ និរយំ ពហុ, 
បហាយិមំ គមិសាមិ,  យថាហ សុគតំិ វង្ជ”តិ។ 
ឯត្ថនិ កិង្លសាទីនវានិ ទិសាវ  ហត្ថថ ចរយិសស មហនតំ ង្ភាគំ ទត្ថវ   

ឯវមប ិ ចិង្នតសិ “ឥង្ម សង្តត ង្កន ធង្មមន សំសារទុកេង្ត្ថ ង្ម្ភចយិសាមិ,  
ឋង្បត្ថវ  ពុទធការកធង្មម អង្ញ្ញញ  ធង្ម្ភម  ន្ថម នតថិ, តសាម  អហំ ពុទធបណិ្ធានំ  
ករសិាមី”តិ។ ចិតតំ ឧបាង្ទត្ថវ  មង្ន្ថបណិ្ធានំ អកាសិ :- 
(៣៨) “ពុង្ទាធ ហ ង្ពាធយិសាមិ,  មុង្ត្ថត ហំ ង្ម្ភចង្យ បង្រ; 

តិង្ណាណ ហំ ត្ថរយិសាមិ,  សំសាង្រាឃមហពភយា”តិ។ 
ឯវ ំ ចិតតបបណិ្ធានំ កត្ថវ  រជជំ បហាយ ឯកង្កាវ ហិមវនតំ បវសិិត្ថវ   

ឥសិបពវជជំ បពវជិត្ថវ  យាវត្ថយុកំ ឋត្ថវ  អាយុហបរងិ្យាសាង្ន ង្ទវង្ល្លង្ក 
និពវតតិ។ 
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(៤០) ឥទំ វត្ថវ  មហារាជា,   ភូមិបាង្ល្ល ទិសមបតិ 

រដឋំ ហិត្ថវ ន បពវជិ,   ន្ថង្គា ង្ឆត្ថវ វ ពនធននតិ។ 
អយំ ង្ពាធិសតតសស ពុទធភាវាយ សយង្មវ ចិតតបណិ្ធានវង្សន 

ទុតិយចិតតុបាទកថាតិ។ 
សតតុត្ថត សនកទមកគជមបិង្យាតិ ឯតថ វណ្ណន្ថ សមត្ថត ។ 

-------------- 
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៣. រពហមឥសិវតថុ 

ពយគឃយិា សកម្ភទាសិ រពហមឥសីតិ ឯតថ បនង្ត្ថថ  :- 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  ហិ អបរសមិំ អតតភាង្វ ង្ទវង្ល្លកង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  មគធរង្ដឋ  

ហលិទទិង្យ ន្ថម រពហមណ្គាង្ម ង្ជដឋរពហមណ្សស ង្គង្ហ បដិសនធិំ គណ្ហិ ។ 
ង្សា ទសម្ភសចចង្យន ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  សុវណ្ណវង្ណាណ  អង្ហាសិ។ 
ង្តនសស ន្ថមគគហណ្ទិវង្ស “រពហមកុម្ភង្រា”តិ ន្ថម អករ ិសុំ។ ង្សា  
វយបបង្ត្ថត  រពហមណ្សិបបំ ឧគគណ្ហិ ត្ថវ  បញ្ញញ មហនតត្ថយ ន ចិរសសង្រវ តង្យា 
ង្វង្ទ អដ្ឋឋ រសននំ សិបានំ ច និបផតតិំ បាបុណិ្។ 

តទា តសស សនតិង្ក អង្ញ្ញ បញ្ច សត្ថ រពហមណ្ម្ភណ្វា តសស  
សនតិង្ក តង្យា ង្វង្ទ ឧគគណ្ហិំ សុ។ តង្ត្ថ អបរភាង្គ តសស ម្ភត្ថបិតង្រា  
កាលមកំសុ។ ង្សា ម្ភត្ថបិតូនំ ង្បតកិចចំ កត្ថវ  បញ្ច សង្ត រពហមណ្ម្ភណ្ង្វ 
បង្កាក សាង្បត្ថវ  ង្តសំ សពវំ សិកាេ បិតពវយុតតកំ សិកេំ សិកាេ ង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ  
ង្គង្ហ សពវធនំ និរវង្សសំ បញ្ច ននំ ម្ភណ្វកសត្ថនំ ទត្ថវ  ឱវាទំ ទត្ថវ , ង្តហិ 
កតគារង្វា ង្តហិ និវារយំិ ម្ភង្ន្ថបិ, ង្គហំ បហាយ ឯកង្កាវ គន្ថតវ  ឯកំ  
មណ្ឌំ  ន្ថម បពវតំ និសាយ ឥសិបពវជជំ បពវជិត្ថវ  វនមូលផង្លហិ ជីវតំិ  
កង្បបសិ។ តសមិំ បពវជិង្ត អង្ញ្ញបិ ម្ភណ្វា តសស សនតិង្ក អនុបពវជំិសុ។ ង្តបិ 
ឥសិគណា ង្ពាធិសតតសស សនតិង្ក កសិណ្បរកិមមំ ឧគគង្ហត្ថវ  អតតង្ន្ថ  
រចិុតដ្ឋឋ នំ គន្ថតវ  កសិណ្បរកិមមំ ភាង្វត្ថវ  ឈានំ ឧបាង្ទត្ថវ  អបរហីិនជាន្ថ 
រពហមង្ល្លកូបគា អង្ហសំុ។ បញ្ច សត្ថ បន ឥសិគណា ង្ពាធិសតតសស  
បុពវសិង្នង្ហន ង្តន សទធិំ វសំិសុ។ 

តទា ង្តសំ សពវង្ជដឋង្កា ង្ពាធិសតតសស សិង្សា ង្មង្តតយយ- 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  អង្ហាសិ។ ង្សា ឯកទិវសំ សង្ពវសុ ឥសីសុ ផល្លផលត្ថថ យ 
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ន្ថន្ថទិសាង្យា គង្តសុ ង្ជដឋកសិសស បង្កាសាង្បត្ថវ  ផល្លផលត្ថថ យ 
មណ្ឌ បពវតំ អារយុហ ង្តន សទធិំ ផល្លផលំ បរងិ្យសង្ន្ថត  កិញ្ច ិ អលភត្ថវ  បពវត-
បាទំ ឱង្ល្លង្កសិ។ តទា ឯកា ពយគឃ ី អតីតសមិំ តតិយទិវង្ស កតិបាង្ហន- 
បុង្តត វជិាយិត្ថវ  ខុធំ អធិវាង្សតំុ អសង្កាក នតី អតតន្ថ សទធិំ កីឡម្ភង្ន អតតង្ន្ថ 
បុង្តត ពយគឃង្បាតង្ក ខាទិតុកាម្ភ អង្ហាសិ។ ង្សា តំ ទិសាវ  សលលង្កេសិ 
“អង្ហា ធិរតថុ វត សំសាង្រា។ ឯសា ហិ អតតង្ន្ថ ជីវតំិ រកេនត្ថថ យ អតតង្ន្ថ 
ង្ល្លហិតង្ត្ថ ជាង្ត បុង្តត ខាទិតុកាម្ភ អយ”នតិ។ ង្សា បន ង្ជដឋកសិសស  
បង្កាក សាង្បត្ថវ  “សមម សកង្ល ឥមសមិំ បពវង្ត សីហាទិវឃិាសំ បរងិ្យសិត្ថវ , 
សង្ច កិញ្ច ិ វឃិាសំ លភិត្ថវ  សីឃ អាហង្រយាសិ, ឥមិសា ពយគឃយិា  
ទសាមី”តិ។ ង្សា “ឯវ ំ អាចរយិា”តិ វត្ថវ  ង្បសិង្ត្ថ គន្ថតវ  សកលបពវតំ  
បរងិ្យសិ។ ង្សា តសមិំ អន្ថគតកាង្ល សកលំ សកមតតភាវ ំ វចិិនង្ន្ថត   
ឯវម្ភហ 
(៤១) “អយំ សកាក យនគង្រា,   គតិបចចនតនិសសងិ្ត្ថ; 

ជាតិភយពហុតរាង្សា,  ជរាង្ចារវលុិមបង្កា។ 
(៤២) ពាធិពយគឃកុល្លវាង្សា,  មចចុបពវតមទទង្ន្ថ; 

ង្សាកសន្ថត បពហុង្ល្ល,  បរងិ្ទវពហុបទទង្វា។ 
(៤៣) ទុង្កាេ ចរណ្សមបង្ន្ថន ,   ង្ទាមនសសភយាកុង្ល្ល; 

ឧបាយាសបិឡាករង្ណា,  ង្កវង្ល្ល ទុកេវតថុង្កា។ 
(៤៤) រាគហតថិកុល្លវាង្សា,   ង្ទាសាវសំ វសិាលង្យា; 

ង្ម្ភហភូតគណាកិង្ណាណ , ង្កាធរកេសង្សវងិ្ត្ថ។ 
(៤៥) ឧបន្ថហវាឡពហុង្ល្ល,  មកេកុមភណ្ឌ ង្សវងិ្ត្ថ; 

បល្លសង្ចារចរងិ្ត្ថ,   ឥសាបចចតថិកាកុង្ល្ល។ 
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(៤៦) ទុចចរតិបរវិាង្រា,    វសិមង្ល្លភបុរកេិង្ត្ថ; 

ននទិរាគមហាង្យាង្ធា,  មិចាឆ ធមមវនិិចឆិង្យា។ 
(៤៧) អវណ្ណទុគគនធពហុង្ល្ល,  វតិកកមកេិត្ថកុង្ល្ល; 

មទគនធពវពហុង្ល្ល,   បម្ភទគណ្ង្សវងិ្ត្ថ។ 
(៤៨) ទិដឋិនិសសនទពហុង្ល្ល,   អនុសយរពាហមណាលង្យា; 

សំង្យាជនមហាមង្ចាច ,  រកេតិ នគរ ំសទា។ 
(៤៩) ឯវ ឧតរាសពហុង្ល្ល,   សកាក យនគង្រា អហំ; 

តតថ អញ្ញញ ង្ត្ថ រាជា,   រជជំ កាង្រតិ ឥសសង្រា”តិ។ 
ឯវ ំ អតតង្ន្ថ សររីធមមំ វចិិនង្ន្ថត  សិសសសស អាគមនំ អាគមយាម្ភង្ន្ថ  

វ អដ្ឋឋ សិ។ ង្សា ឯវ ំអនុចិង្នតសិ ឯវរងូ្ប អង្នកវងិ្ធ ទុង្កេ អនុភវម្ភង្ន សង្តត 
ង្កន ធង្មមន ទុកេង្ត្ថ ង្ម្ភង្ចសាមី”តិ។ 

អតីតភាង្វ បុពាវ ចិណ្ណវង្សន ពុទធករណ្ធមមំ បសសិ។ ឯវ ំ បសសង្ន្ថត  ច 
បន “ពុទធករណ្ធង្មម ន្ថម ទុកករ ំ តំ អករតិ្ថវ  ទុចចជំ អចជិត្ថវ  ទុទទជជំ អទត្ថវ   
ទុកេមំ អតិតិកេិត្ថវ  ន សកាក  ពុង្ទធន ភវតុិ, យសាម ហំ ពុទធត្ថថ យ និយមិតំ  
អង្នកាទីនវ ំ សររី ំ នចិរដិឋិតិកំ ឥទំ ច ង្ទហនិសសិតំ ចិតតំ សពវកាលំ ន  
ឯការមមណំ្, តសាម  សង្ពវសំ សត្ថត នំ ហិតត្ថថ យ យាវ ចិតតំ បសននំ ង្ហាតិ, ត្ថវ 
ឥទំ សជីវ ំ មម សររី ំ ឥមិសា ពយគឃិយា និយា ង្តសាមិ, កំិ ង្ម អង្ញ្ញ ន  
សពវទាង្នន្ថ”តិ ចិង្នតត្ថវ  ឯវ ំពុទធតថំ ង្ចង្ត្ថបណិ្ធានមកាសិ 
(៥០) “ឥមិន្ថ បុញ្ញំ កង្មមន,   ពុង្ទាធ  ង្ហាមិ អន្ថគង្ត; 

សំសារទុកេង្ត្ថ សង្តត,  សមាង្បសាមិ និពវុត”នតិ។ 
បុនង្ទវ អត្ថត នំ វញិ្ញញ ង្បង្ន្ថត  ឯវម្ភហ 
 



24                              គម្ពីរសម្ភា រវិបាក 
(៥១)   “ទាតុសស ង្ម អនុង្ម្ភទនតុ, 

ឧង្ភា នរា ច បពវត្ថ; 
ឥង្ន្ថទ  រពហាម  ច បជាបតិ ច, 
ង្សាង្ម្ភ យង្ម្ភ ង្វសសវង្ណា រាជា; 
សង្ពវ ង្ទវានុង្ម្ភទនតុ, 
យមិទំ បុញ្ញំ មយា កត”នតិ 

វត្ថវ  ច បន យាវ សិង្សា ន គចឆតិ, ត្ថវ បណ្ឌុ របពវមតថកង្ត្ថ អត្ថត នំ បាង្តត្ថវ  
ពយគឃិយា សមមុង្ខ សមាង្បសិ។ ពយគឃិនី បពវតមតថកង្ត្ថ បតតសស  
ង្ពាធិសតតសស សររី ំទិសាវ , អតតង្ន្ថ បុង្តត ឆង្ទទត្ថវ  ង្ពាធិសតតសស មំសំ ខាទិ។ 
ង្សា កាលំ កត្ថវ  ង្ទវង្ល្លង្ក និពវតតិ។ តសមិំ ខង្ណ្ ឥនទរពហាម ទង្យា ង្ទវា  
តសស សាធុការ ំ អទំសុ។ អយំ ង្ពាធិសតតសស ពុទធភាវាយ សយង្មវ  
មង្ន្ថបណិ្ធានវង្សន តតិយចិតតុបាទកថាតិ។ 

ពយគឃិយា សកមទាសិ រពហាម  ឥសីតិ ឯតថ វណ្ណន្ថ សមត្ថត ។ 
-------------- 
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៤. សិទធតថង្តលទាយិការាជបុតតីវតថុ 

រាជបុតតីសិទធតថង្តលមទាសីតិ ឯតថ បនង្ត្ថថ  :- 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  កិរ អង្នង្កសុ អតតភាវសង្តសុ ង្ទវមនុង្សសសុ  

សំសរង្ន្ថត  ឯកសមិំ បុណ្ឌ រកិង្បប សុវណ្ណកម្ភម រកុង្ល និពវតតិ។ ង្សា វយបបង្ត្ថត  
សុវណ្ណការសស កុសង្ល្ល អង្ហាសិ។ តទា ឯង្កា ទណ្ឌ កង្រា ន្ថម  
មហាង្សដឋី អង្ហាសិ។ តសស កាញ្ច នវតិ ន្ថម ធីត្ថ បរវិាង្រហិ សទធិំ វឌឍិត្ថវ  
ង្សាឡសវសសកិកាង្ល ឧតតមរបូធរា អង្ហាសិ។  

តទា បចឆិមទិសាភាង្គ អបង្រាបិ វសិាង្ល្ល ន្ថម មហាង្សដឋីតិ។ ង្ត  
អញ្ញមញ្ញំ សហាយកា ហុត្ថវ  អង្ហសំុ។ វសិាង្ល្ល អតតង្ន្ថ បុតតសសត្ថថ យំ  
តសស ធីតរ ំវាង្រសិ។ ទណ្ឌុ កាង្រា មហាង្សដឋី មហាសតតំ បង្កាក សាង្បត្ថវ  ធីតំុ 
អលង្កក រ ំ ការាង្បង្ន្ថត  ង្ហដ្ឋឋ បាសាទសស ឯត្ថនិ អង្បត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ  
ឯតទង្វាច “អង្ម្ភភ  កម្ភម រ ំ បាង្ទ ទិសាវ  កំិ កាតំុ សកេិសសសី”តិ។ “សកេិសាមិ 
សាមី”តិ អាហ។ “ង្តនហិ ករសិសសី”តិ។ ង្ពាធិសតតសស សុវណ្ណង្កាដសស  
អតតង្ន្ថ ធីតុ បាទមតតំ ទង្សសសិ។ ហតថង្មវ អងគុលំិង្យវ ទង្សសសិ។ សាបិ 
កុម្ភរ ី ចិង្នតសិ “មម ម្ភត្ថបិតង្រា កម្ភម រសស សមមុង្ខន ទង្សសនតិ, កិននុ ង្ខា  
ការណ្”នតិ។ បទរឆិង្ទទន មហាសតតំ ឱង្ល្លង្កនតី តសស របូសមបតតិំ ទិសាវ  តំ  
ខណ្ង្ញ្ញវ តសមិំ បដិពទធចិត្ថត  ហុត្ថវ  រាង្គន្ថភិភូត្ថ “សង្ច តវំ មយា អតថិង្កាវ 
ភង្វយាសិ, បចឆិមទិសា ភាគា ឯកំ មហាង្គហំ រងុ្កាេ  អាហចច តិដឋតិ,  
សាយនហសមង្យ តំ អភិរយុហិត្ថវ  សាខនតង្រ គចឆសិ, អហំបិ រតតិកាង្ល និកេមិត្ថវ  
តយា សទធិំ រមិសាមី”តិ អកេរានិ លិខិត្ថវ  មហាសតតសស មតថង្ក បាង្តសិ។ 
មហាសង្ត្ថត  តំ ទិសាវ  ឱង្ល្លង្កត្ថវ  តុណ្ហី  ហុត្ថវ  កមមំ កង្រាតិ។  
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ង្សា សាយនហសមង្យ កមមំ និដ្ឋឋ ង្បត្ថវ , អតតង្ន្ថ ង្គហំ គន្ថតវ  ន្ថហ ត្ថវ   

ភុញ្ជ ិត្ថវ  អតថងគង្ត សូរងិ្យ វតុតនង្យន រកុេំ អភិរយុហិត្ថវ  បុបផរកុេសាខនតង្រ  
អបសាយំ និសីទិត្ថវ  តសា គមនមគគំ ឱង្ល្លង្កសិ។ កុម្ភរបិី ម្ភត្ថបិតូសុ 
អបចាច យិកា ហុត្ថវ  យាវ ម្ភត្ថបិតង្រា ន និទទំ ឱកកមិត្ថវ  ង្ហានតិ, ន ត្ថវ និកេមិ។ 
តំ ខង្ណ្ កុម្ភរ ី ម្ភត្ថបិតូនំ និង្ទាទ កកមនកាង្ល សណិ្កំ វដុ្ឋឋ យ សុវណ្ណ- 
សរង្ក សុចិមំសូបង្សចនំ សាលីនង្ម្ភទនំ បូង្រត្ថវ  អាទាយ បាសាទា  
ឱតរតិ្ថវ  មហាសតតសស សនតិកំ អគម្ភសិ។ សា តំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  តសស និទាទ យ
នភាវ ំញត្ថវ  ន ឧដ្ឋឋ ង្បសិ។ តសមិំ កិរ កាង្ល “ង្យា និទាទ យម្ភនំ ឧដ្ឋឋ ង្បត្ថវ , 
ង្សា ឯកកង្បប មហានិរង្យ បចតី”តិ លភិ។ ង្តន្ថបិ កុម្ភរ ី ម្ភត្ថបិតូនំ  
សនតិកា តំ ឋត្ថវ  តំ និរយភង្យន ន ឧដ្ឋឋ ង្បសិ។ សាបិ បុបផបត្ថត និ ឧចចិត្ថវ   
តពាវ សរកំ តសស សនតិង្ក ង្បត្ថវ  បកាក មិ។ មហាសង្ត្ថត  តសា បាសាទទាវ រ ំ 
សមបតតកាង្ល បពុជឈិត្ថវ  ត្ថនិ ទិសាវ  “ឥទានិ កុម្ភរ ី អាគត្ថ ភវសិសតី”តិ  
ចិង្នតត្ថវ  ឥង្ត្ថ ចិង្ត្ថ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  តំ បាសាទំ បវសិនមតតំ ទិសាវ , វបិបដិសារ ី
ហុត្ថវ  ត្ថនិ គង្ហត្ថវ  អតតង្ន្ថ ង្គហំ អគម្ភសិ។ បុនទិវង្ស សូរយុិគគមន- 
ង្វល្លយំ កមមំ កង្រាតិ។  

សាបិ ង្ខា កុម្ភរ ី តង្ថវ លិខិត្ថវ  “ម្ភ និទាទ យតូ”តិ តសស មតថង្ក  
បាង្តតិ។ មហាសង្ត្ថត  តំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  អជានង្ន្ថត  វយិ កមមំ កង្រាតិ។ ង្សា  
អតថងគង្ត សូរងិ្យ តង្ថវ គន្ថតវ  គចឆតិ, បុន តង្ថវ និទទំ ឱកកមិ។ កុម្ភរបិី វតុតនង្យ
ង្នវ គន្ថតវ  តសស និទាទ យនភាវ ំញត្ថវ  បុន និវតតិ។ មហាសង្ត្ថត បិ តង្ថវ ទិសាវ  
បុន អតតង្ន្ថ ឃរ ំ អគម្ភសិ។ សា តតិយទិវង្ស តំ និទាទ យានំ ទិសាវ  ពលវ- 
ង្សាកាភិភូត្ថ ហុត្ថវ  
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“អយំបិ កុម្ភង្រា បិង្យា,  មន្ថង្បា‟ភិរមមណិ្ង្យា; 
សននិវាសា បុង្រ នតថិ,   និទាទ យនបពុជឈង្កា។ 
ង្ម្ភឃំ ង្ត វរីយំិ ង្ហាតិ,  ង្ម្ភង្ឃា ង្ម ង្ហាតិ វរីងិ្យា; 
គចឆ អយយ យថាសុខំ,  មយហំ បរវិតតិ នតថី”តិ  

គាថំ វត្ថវ  ត្ថនិ ង្បត្ថវ  ន បុន អគម្ភសិ។  
តសា បាសាទទាវ រ ំ សមបត្ថត យ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ បពុជឈិត្ថវ   

ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត បិ ឋិតមគគំ ទិសាវ  រាង្គន អភិភូង្ត្ថវ ហុត្ថវ   
“អភិរបូាយ កុម្ភរ,ី   ទសសនីយា មង្ន្ថរម្ភ;  

 ង្ចាទិង្ត្ថ ង្កន កង្មមន,  និទាទ យំិ បុបផមូលង្ក។  
បុង្រ បុញ្ញំ កតំ នតថិ,   ង្តនមហិ ន្ថរមិសងគមម;   

 ទានកាង្ល ន ង្សាហមហិ,  ង្សដឋិង្ន្ថ ន្ថនុង្ម្ភទនំ; 
ន្ថរទិិដឋមត្ថត  ទានិ,   ត្ថយ សទធិំ ន រម្ភមហ”នតិ 

គាថំ វត្ថវ  ត្ថយ បិត្ថហារ អាទាយ បកាក មិ។ 
បុនទិវង្ស វសិាលង្សដឋី បញ្ច សតសកដ្ឋនំ សាលិតុណ្ឌ ល្លនំ ច 

បញ្ច សតសកដ្ឋនំ តិល្លនំ ច ទធិខីរកុមភសហសសសកដ្ឋនំ មិគង្គាណ្- 
មហិសសូករឧរពភមចឆមំ សសហសសសកដ្ឋនញ្ច  បូង្រត្ថវ , ទណ្ឌ ករង្សដឋិង្ន្ថ 
ង្គហំ បាង្ហសិ។ ង្សាបិ អតតង្ន្ថ បុតតំ អលងករាង្បត្ថវ  យានំ អាង្រាង្បត្ថវ  សហ 
បរវិាង្រហិ បូរង្ត្ថវ ង្បង្សសិ។ សយំបិ សតតរតនខចិតតំ រថវរ ំ អភិរយុហិត្ថវ   
មហង្នតន បរវិាង្រន សទធិំ ទណ្ឌ ករមហាង្សដឋិង្ន្ថ ង្គហំ អគម្ភសិ។ ឧង្ភាបិ 
ង្ត អញ្ញមញ្ញំ អាវាហំ កត្ថវ  ឯកម្ភង្សង្នវ អកេំ កិឡំិសុ។ ម្ភសបរងិ្យាសាង្ន 
អតតង្ន្ថ បរវិារ ំ អាទាយ បចាច គមិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ង្ខា ឯវ ំ ចិង្នតសិ “អយំបិ 
កុម្ភរ ី បិយសហាយិកា មម្ភទិង្សន ន្ថម បុរងិ្សន ត្ថយ សមបង្ននន លទធុំ  
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វដដតី”តិ។ “តំ និសាយ ឧបរាជំ លទធុំ វដដតិ។ ង្សា រាជារហំ អតិសុ  
ឧម្ភលង្កក រ ំមណិ្មុត្ថត វចិិតតំ កត្ថវ  ឧបរាជសស បណាណ ការ ំអទាសិ។ ឧបរាជាបិ 
តំ ទិសាវ  អតិវយិ តុដឋចិង្ត្ថត  “អង្ម្ភភ  ង្កនង្ដឋន ឥមំ បណាណ ការ ំមយហំ អទាសី”តិ 
បុចឆិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  សពវំ បវតុតិំ អាង្រាង្ចសិ។ “អង្ម្ភភ  ម្ភ ចិនតយិ, ង្សដឋិធីតរ ំ 
លភិតុ ឧបាយំ ករសិាមី”តិ អាហ។  

ង្សាបិ ង្ពាធិសតតំ សពាវ លង្កក ង្រហិ អលង្កក រាង្បត្ថវ  ឥតថិង្វសំ  
គាហាង្បត្ថវ បិ គណ្ហិ ត្ថវ  ហតថិកេង្នធ អាង្រាង្បត្ថវ  សយំ ហតថិកេង្នធ និសីទិត្ថវ  
ទណ្ឌ ករង្សដឋិង្ន្ថ ង្គហំ គន្ថតវ  ហតថកេង្នធវ និសិង្ន្ថន  មហាង្សដឋិំ  
បង្កាក សាង្បត្ថវ  ឯវម្ភហ “អង្ម្ភភ  មហាង្សដឋិ កសាយ សុវណ្ណបាសាង្ទា”តិ។ 
“មម ធីតុ បាសាង្ទា សាមី”តិ វងុ្តត “ង្តនហិ អង្ម្ភភ  អហំបិ បិតរា មហារាង្ជន 
ជនបង្ទ ង្ចារភយំ ឧបសមត្ថថ យ ង្បសិង្ត្ថ ហុត្ថវ  យាវាហំ ម្ភ គមិសាមិ។ 
ត្ថវាយ មម ភគិនី តវ ធីត្ថយ សទធិំ តិដឋតុ, មម្ភគមនកាង្ល តំ អាទាយ  
គមិសសាមី”តិ។ តំ សុត្ថវ  មហាង្សដឋី ឯវម្ភហ “មម ធីត្ថ សាបតិកា, តុម្ភហ កំ 
បន ភគិនី ត្ថយ សទធំិ វសិតំុ ន លភតី”តិ។ “អង្ម្ភភ  មហាង្សដឋិ យាវ មម 
ភគិនី តវ ធីតុយា សទធិំ វសតិ, ត្ថវ តសា បតំិ អញ្ញរត សា ហី”តិ អាហ។ 
ង្សា “សាធូ”តិ សមបដិចឆិត្ថវ  ធីតរ ំ បង្កាក សាង្បតវា សពវំ បវតុតិំ អាចិកេិត្ថវ   
តសា បតំិ អញ្ញរត វសាង្បតិ។ ឧបរាជាបិ មហាសតតំ ឱត្ថង្រត្ថវ  បាសាទំ  
អាង្រាង្បសិ។ អាង្រាង្បត្ថវ  ច បន ឯវម្ភហ “អង្ម្ភភ  មហាង្សដឋិ មម ភគិនី ន 
ខាទិតបុពវំ, អាហារ ំម្ភ ខាទិ។ ន ធារតិបុពវំ, ម្ភ ធារ។ី ម្ភ អញ្ញតថ ង្សន្ថសង្ន 
វសិ។ ម្ភ អង្ញ្ញសំ មនុសានំ បាសាទំ អភិរយុហតុ អនតមង្សា តវ  
ធីតុបតិបី”តិ។ “ម្ភ ភាយិតថ, សពវំ មយហង្មវ ភាង្រា ង្ហាតូ”តិ។ 
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ឧបរាជាបិ សពវំ ង្សដឋិសស ភារ ំ កត្ថវ  បកាក មិ។ តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ  

ង្ពាធិសង្ត្ថត  ត្ថយ សទធិំ អភិរមិត្ថវ  តង្យា ម្ភង្ស វតិីម្ភង្មសិ។ ន ង្កាចិ តំ 
ការណំ្ ជាន្ថតិ។ ឧបរាជា បុន្ថគន្ថតវ  តំ អាទាយ អគម្ភសិ។ មហាសង្ត្ថត បិ 
ង្ខា អបរបិកកញ្ញញ ង្ណា ង្ម្ភហាភិភូង្ត្ថ រាគាទិតុង្ចាឆ  បរទារង្សវ ីហុត្ថវ  តង្ត្ថ 
ចវតិ្ថវ  អវចិីមហានិរង្យ និពវតតិ។ អបរាបរយិវង្សន បុនបបុនំ ចុទទសកបប ំ
មហានិរង្យ មហាទុកេំ អនុភវ។ិ 

“រាគាតុង្របិ ង្ម សត្ថត ,  អនុង្ភានតិ និរយំ ពហុ; 
វឌឍនតិ ភវសំសារា,   សទធមមំ អវជិានង្ត្ថ”តិ 

ហិ វតុតំ។ ង្សា តង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  វបិាកាវង្សង្ស នបុសកឥតថិភាវបុរសិតតំភាវ- 
គរទភង្គាណ្ពីជឧទធរណ្ជចចទធពធិរតតភាង្វសុ ឯង្កកសមិំ បញ្ច  បញ្ច   
ជាតិសត្ថនិ មហនតំ ទុកេំ អនុភវតិ។ បញ្ច  ជាតិសតំ ឥតថិតំ បាបុណាតិ។ ឥទំ 
សពវបចឆិម្ភវង្សសំ។ 

ឯកសមិំ ហិ កាង្ល សារមញ្ឌ កង្បប រមមវតិ ន្ថម នគង្រ សុបបបុង្ត្ថត  ន្ថម 
រាជា ធង្មមន សង្មន រជជំ កាង្រសិ។ តសស បុង្ត្ថត  ង្បារាណ្ទីបងកង្រា  
សម្ភម សមពុង្ទាធ  ជាង្ត្ថ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្ទង្វសុ មនុង្សសសុ ច សំសរង្ន្ថត , ង្តន 
អបរាបរយិង្វទនីយកង្មមន ច ង្ទវង្ល្លកង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  បុរាណ្ទីបងករសស 
សម្ភម សមពុទធសស ង្វម្ភនិកភគិនី ហុត្ថវ  រាជកុង្ល និពវតតិ, តសា ន្ថមគហណ្-
ទិវង្ស សុមិត្ថត តិ ន្ថម អកសុ។ 

តទា បុរាណ្ទីបងករសម្ភម សមពុង្ទាធ  កបបសតសហសសសាធិកានិ 
ង្សាឡសអសង្ងេយានិ បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  ឯកសមិំ សារន្ថមង្ក កង្បប  
ចមាវតីនគង្រ រាជកុង្ល សុបបបុតតសស រង្ញ្ញញ  អគគមង្ហសិយា ចនទង្ទវយិា  
កុចឆិមហិ បដិសនធិំ អគគង្ហសិ។ សា ទសម្ភសចចង្យន បុតតំ វជិាយិ។ ង្សា  
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អនុកកង្មន វឌឍង្ន្ថត  ទសវសសសហសាធិកានិ អគារ ំ អជាវសង្ន្ថត , ចត្ថត រ ិ
និមិត្ថត និ ទិសាវ  មហាភិនិកេមនំ និកេមិត្ថវ  សតតទិវសានិ បធានំ បទហិត្ថវ   
សពវញ្ញុតំ បដិវជិឈ។ិ 

តទា រាជបបមុខា សង្ពវ មនុសា ពុទធបបមុខំ ភិកេុសំឃំ ចតូហិ  
បចចង្យហិ ឧបដឋហំិសុ។ តទា បចឆិមទីបងករង្ពាធិសង្ត្ថត  មហទធង្ន  
មហាង្ភាង្គ រពាហមណ្កុង្ល និពវតតិត្ថវ  កាង្មសុ អាទីនវ ំ ទិសាវ  ង្គហំ  
បហាយ ពុទធសាសង្ន បពវជិត្ថវ  បញ្ញច ភិញ្ញញ អដឋសម្ភបតតិល្លភី អង្ហាសិ។ 
ង្សា ឯកទិវសំ សំង្ឃន បរវិតុសស ទីបងករសម្ភម សមពុទធសស សិរសិមបតតិំ ទិសាវ  
ឯតទង្ហាសិ “យថាយ ទីបងករសម្ភម សមពុង្ទាធ  សាវកសំង្ឃន បរវិងុ្ត្ថ  
ង្សាភតិ, ឥង្ម ច សង្តត សំសារទុកេង្ត្ថ ង្ម្ភង្ចតិ, តថាហមប ិអន្ថគង្ត ពុង្ទាធ  
ភង្វយយ”នតិ។ ចិង្នតត្ថវ  អតតង្ន្ថ បតតម្ភទាយ សកលនគរ ំ ង្តលភិកាេ យ វចិរតិ្ថវ  
ពហុង្តលំ អាង្នត្ថវ  សកលំ ភគវង្ត្ថ បរងិ្វណំ្ ចតុជាជ តិគង្នធហិ វលិិង្មបត្ថវ  
សកលរតតិំ អង្នកសហសំ ភគវង្ត្ថ ទីបបូជំ កត្ថវ  សពវរតតិំ ទីបំ ជាង្លសិ។ 
វភិាត្ថយ ច រតតិយា សង្ពវសុ ភិកេូសុ ភគវង្ត្ថ សនតិកំ អាគង្តសុ ង្សា បុន 
ភិកេុសំឃសស ទីបបូជំ កត្ថវ  តទា គតសស, បាទមូង្ល និបជជិត្ថវ  ឯវ ំបណិ្ធានំ 
អកាសិ។ “ភង្នត ឥមិន្ថ ទីបបូជាពង្លន យថា តវំ ទីបងកង្រា ន្ថម ពុង្ទាធ  ហុត្ថវ  
សពវសង្តត ង្ម្ភង្ចសិ, តថាហំ អបិ អន្ថគង្ត សពវសង្តត ង្ម្ភចនត្ថថ យ  
ទីបងកង្រា ន្ថម ពុង្ទាធ  ភវសិាមីតិ”តិ អាហ។ អន្ថគតំ សាណំ្ ង្បង្សត្ថវ  តសស 
អធិការសស និបបតតិភាវ ំទិសាវ  សំឃមង្ជឈ និសិង្ន្ថន  តំ ពាកាសិ “អយំ ភិកេង្វ 
ភិកេុ តថាគតំ ច ភិកេុសំឃញ្ច  បទីបបូជំ កត្ថវ  បណិ្ធានំ កង្រាតិ, ង្សា  
អន្ថគង្ត ឥង្ត្ថ កបបសតសហសាធិកង្សាឡសអង្ងេយយមតថង្ក អហំ វយិ 
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ទីបងកង្រា ន្ថម សម្ភម សមពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ។ ង្សា ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក ពាករណំ្ 
លភិត្ថវ , តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ និចចំ ង្តលភិកេំ វចិរតិ្ថវ  ភគវង្ត្ថ ទីបបូជំ អកាសិ។ 

អង្ថកទិវសំ សកលនគង្រ ង្តលភិកេំ វចិរតិ្ថវ  រាជង្គហទាវ ង្រ អដ្ឋឋ សិ។ 
តទា រាជបុតតី សតតភូមិកសស បាសាទសស ឧបរមិតង្ល និសិន្ថន  តំ អង្វល្លយ 
រាជង្គហទាវ ង្រ ឋិតំ ទិសាវ  “អយំ ភិកេុ ឥម្ភយ ង្វល្លយ រាជង្គហទាវ ង្រ ឋិង្ត្ថ ន 
ភតតត្ថថ យ ឋិង្ត្ថ មង្ញ្ញ អញ្ញសសត្ថថ យ ឋិង្ត្ថ”តិ ចិង្នតត្ថវ  ឯកំ ឧបដ្ឋឋ កំ ង្បង្ស
សិ “គចឆ ភង្ណ្ អយយសាគមនការណំ្ បុចាឆ ”តិ។ 

ង្សា គន្ថតវ  ង្ត អត្ថថ យ តសស អាគតភាវ ំ សុត្ថវ  រាជធីត្ថយ  
អាង្រាង្ចសិ។ សា តំ សុត្ថវ  តំ បង្កាក សាង្បត្ថវ  អាសង្ន និសីទាង្បត្ថវ  វនទិត្ថវ   
ឯកំ សុវណ្ណសរាវកំ សិទធតថង្តលសស បូង្រត្ថវ  សីង្ស អាទាយ “យថា មម 
ភាត្ថ សពវសតតហិតត្ថថ យ ពុង្ទាធ  ជាង្ត្ថ, តថាហំបិ អន្ថគង្ត សពវសតត- 
ហិតត្ថថ យ ពុង្ទាធ  ភវសិាមិ, មយហំ ពុទធភូតកាង្ល „សិទធង្ត្ថថ ‟តិ ន្ថម ង្ហាតូ”តិ 
ចិតតំ ឧបាង្ទត្ថវ  តសស សនតិកំ គន្ថតវ  តំ សីសង្ត្ថ ឱត្ថង្រត្ថវ  តសស បង្តត  
បកេិបនតី ឯវម្ភហ “ភង្នត ឥមិន្ថ ង្តលទាង្នន មម បតថន្ថ សមិជជតុ, ឥមំ មម 
ភាតុង្ន្ថ បូជំ កង្រាហិ, មម វចង្នន ឯវ ំ វង្ទហិ “រាជបុតតី ភគវង្ត្ថ បាង្ទ  
សិរសា វនទតិ, តុយហំ ភគីនិ ឥមិន្ថ សិទធតថង្តលទាង្នន អន្ថគង្ត ពុង្ទាធ  ភវតំុិ 
ឥចឆតិ, ពុទធភូតកាង្លបិ ឥមិន្ថ សិទធតថង្តលទាង្នន មម ន្ថម ង្ហាតូ”តិ, “ឯវ ំ
បណិ្ធានំ កង្រាតីតិ វត្ថវ  ច បន ង្ថរសស សាសនំ ទត្ថវ  ឧង្យាង្ជសិ។ 

ង្ថង្រា តសា សាសនំ គង្ហត្ថវ  បតតំ អាទាយុដ្ឋឋ យាសន្ថ វហិារ ំ 
អគគម្ភសិ។ តសមិំ ទិវង្ស ពហុតតរ ំ ទីបបូជំ កត្ថវ  យថិចឆិតំ អតតង្ន្ថ បណិ្ធានំ 
កត្ថវ  ភគវនតំ វនទិត្ថវ  ឯវម្ភហ “ភង្នត អជជ ឯតតកា មយា ទីបបូជា កត្ថ, តុម្ភហ កំ  
ភគិនិយា រាជធីត្ថយ ង្តសំ ទិននំ តុម្ភហ កំ ភគិនី ឥមិន្ថ ង្តលទាង្នន ពុង្ទាធ   
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ភវតំុិ ឥចឆតិ, ពុទធភូតកាង្ល ឥមិន្ថ សិទធតថង្តលទាង្នន មម ន្ថម ង្ហាតូ”តិ 
ឯវ ំបណិ្ធានំ អកាសិ។ “កំិ នុ ខវសា សមិជឈតី”តិ ? តំ សុត្ថវ  សត្ថថ  តំ ភិកេុ  
ឯតទង្វាច “ឥទានិ ភិកេុ មម ភគិនិ ឥតថិភាង្វ ឋិត្ថ “ន សកាក  ពាករណំ្  
លភិតុ”នតិ។ “កសាម  ភង្នត ឥតថិភាង្វ ឋិត្ថ ពុទធពាករណំ្ ន លភតី”តិ។  
ពុទធករណ្ធម្ភម  ន្ថម ភិកេុ អតិទុកករា, បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  ពុទធតតំ បង្តថត្ថវ   
ចិនតនមង្តតន សតតសង្ងេយយយ ំ ច វាចាយ នវសង្ងេយយយ ំ អតិកកមិត្ថវ  ទឡហវរីយិា 
ថិរបធាន្ថ អដឋ ធង្មម សង្ម្ភធាន្ថ ពុទធពាករណំ្ លភនតិ។ កតង្ម អដឋ ? 
(៥២) “មនុសសតតំ លិងគសមបតតិ,  ង្ហតុ សត្ថថ រទសសនំ 

បពវជាជ  គុណ្សមបតតិ,   អធិកាង្រា ច ឆនទត្ថ 
អដឋ ធមមសង្ម្ភធាន្ថ,   អភិនីហាង្រា សមិជឈតី”តិ។ 

មនុសសតតភាង្វ ឋិតសស ពុទធតតំ បង្តថនតសស បតថន្ថ សមិជឈតិ, ន  
ន្ថគតតភាង្វន សុបណ្ណតតភាង្វន ង្ទវង្តតន រពហមង្តតន្ថតិ។  

មនុសសតតភាង្វ ឋិតសាបិ បុរសិលិង្ងគង្យវ ឋិតសស បតថន្ថ សមិជឈតិ។ 
ន ឥតថិ បណ្ឌ កនបំសកឧភង្ត្ថពយញ្ជ នកានំ អញ្ញតរសមិំ។ បុរសិតតភាង្វ  
ឋិតសាបិ អរហតតុបបតតិយា ង្ហតុ សមបនង្សសវ សមិជឈតិ។ ង្ន្ថ ច  
ឥតរសស។ 

ង្ហតុសមបននសាបិ ជីវម្ភនសស ពុទធង្សសវ សនតិង្ក បតថន្ថ សមិជឈតិ, 
បរនិិពវុង្ត ពុង្ទធ ង្ចតិយំ សនតិង្ក វា ង្ពាធិរកុេមូង្ល វា ន សមិជឈតិ។ ពុទាធ នំ 
សនតិង្កបិ បពវជិតលិង្ងគង្យវ ឋិតសាបិ សមិជឈតិ។ ង្ន្ថ គីហិលិង្ងគ ឋិតសស។ 
បពវជិតសាបិ បញ្ញច ភិញ្ញញ អដឋសម្ភបតតិល្លភិង្ន្ថង្យវ បតថន្ថ សមិជឈតិ, ង្ន្ថ 
គុណ្វរិហិតសស។ 
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គុណ្សមបននសាបិ ង្យន អតតង្ន្ថ ជីវតំិ ពុទាធ នំ បរចិចគគំ ង្ហាតិ, តសស 

ឥមិន្ថ អធិកាង្រន សមបននង្សសវ សមិជឈតិ, ន ឥតរសស។  
អធិការសមបននសាបិ ពុទធករណ្ធម្ភម នំ អត្ថថ យ មហង្ន្ថត  ឆង្ន្ថទ   

មហង្ន្ថត  ឧសាង្ហា ច មហង្ន្ថត  វាយាង្ម្ភ៩៨ ច ង្ហាតិ, តសស បតថន្ថ  
សមិជឈតិ, ន ឥតរសាតិ។ 

តរតិទំ ឆនទមហនតត្ថយ ឱបមមំ ។ “សង្ច ហិ ង្យា សកលចកកវាឡគពភំ 
ឯង្កាទកភូតំ អតតង្ន្ថ ពាហុ ពង្លន តរតិ្ថវ  បារ ំគនតុំ សមតង្ថា។ ង្សា ពុទធតតំ 
បាបុណាតិ។ 

ង្យា វា បន សកលចកកវាឡគពភំ កណ្ដ កង្វឡុគុមពសញ្ឆ ននំ វយូិហិត្ថវ   
មទទិត្ថវ  បទសាវ គចឆង្ន្ថត  បារ ំគនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ បាបុណាតិ។ 

ង្យា វា បន សកលចកកវាឡគពភំ សតតីហិ អាង្កាង្ដត្ថវ  និរនតរ ំ 
សតតិតលសម្ភកិណ្ណ បទសាវ អកកមម្ភង្ន្ថ បារ ំ គនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ  
បាបុណាតិ។ 

ង្យា វា បន សកលចកកវាឡគពភំ វតីចចិតង្កគ របូរតំិ បាង្ទហិ មទធម្ភង្ន្ថ 
បារ គនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ បាបុណាតិ។ 

ង្យា វា បន ឯង្តសុ ឯកំបិ អតតង្ន្ថ ទុកករ ំន មញ្ញតិ, “អហំ សពវំ ឯតំ  
ឱតរតិ្ថវ  បាង្ទន គន្ថតវ  វា តំ បារ ំគមិសាមី”តិ ឯវ ំមហង្នតន ឆង្នទន មហង្នតន 
វា ឧសាង្ហន វា មហង្នតន វាយាង្មន សមន្ថន គង្ត្ថ ង្ហាតិ, តសស  
បត្ថថ ន្ថ សមិជឈតិ, ន ឥតរសស។ “ឯវ មម ភគិនី ឥតថិភាង្វ ឋិត្ថ ពុទធពាករណំ្ 
ន លភតី”តិ។  

តំ សុត្ថវ  ង្សា ភិកេុ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ង្តនហិ ភង្នត តុម្ភហ កំ ភគិនី  
ពុទធតតំ លភិសសតិ, នុ ង្ខា ង្ន្ថ”តិ។ អថ ង្ខា ភគវា អតីតំ សាណំ្ ង្បង្សត្ថវ   
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អតីង្ត កាង្លសុ តីសុ អតតភាង្វសុ តសា អតតង្ន្ថ ចិតតពភនតង្រ  
ពុទធបបណិ្ធានភាវ ំ អទទស។ បុន អន្ថគតំ សាណំ្ ង្បង្សត្ថវ  អន្ថគង្តបិ  
ពុទធករណ្ធម្ភម នំ កាតំុ តសា សមតថភាវញ្ច  អទទស។ ទិសាវ  ច បន តំ ភិកេុ  
ឯតទង្វាច “អន្ថគង្ត ភិកេុ ឥង្ត្ថ កបបសតសហសាធិង្ក ង្សាឡស- 
អសង្ងេយយយវតិីវង្តត អហំ វយិ យទា តវំ ទីបងកង្រា ន្ថម ពុង្ទាធ  ភវសិសតិ, តទា តវំ 
មម ភគិនី ពាករសិសសិ, តវ សនតិង្ក ពាករណំ្ លភិសសតី”តិ។  

ឯវ ំ វងុ្តត ង្សា ភិកេុ ភគវនតំ វនទិត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  ង្យន រាជធិត្ថយ  
សុមិត្ថត , ង្តនុបសងកមិ ឧបសងកមិត្ថវ  សពវំ បវតុតិំ រាជធិត្ថយ អាង្រាង្ចសិ។  
សា តំ សុត្ថវ  អតិវយិ តុដឋចិត្ថត  តំ ភិកេុ ឯតទង្វាច “ភង្នត ឥង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ម្ភ  
អញ្ញសស សនតិកំ គចាឆ ហិ, មង្មវ សនតិង្ក ង្តលំ គណាហ ហី”តិ វត្ថវ  និចចបវារណំ្ 
បវាង្រសិ។  

ង្សា តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ សិទធតថង្តលំ រាជកញ្ញញ យ សនតកំ គង្ហត្ថវ   
ពុទធសស ច សំឃសស ច ទីបបូជំ កង្រាតិ។ រាជបុតតីបិ ង្ខា ង្សវ បាង្ត្ថវ សហ  
បរវិាង្រហិ ពហុបណី្តំ ខាទនីយំ ង្ភាជនីយំ ម្ភល្លគន្ថធ ទំិ ច គាហាង្បត្ថវ  
វហិារ ំបវសិិត្ថវ  ពុទធបបមុខំ ភិកេុសំឃំ សនតង្បបសិ។ តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឥតថិតតភាង្វ 
និពវិនទម្ភនរបូា ទានំ ទត្ថវ  សីលំ សម្ភទយិត្ថវ  ឧង្បាសថកមមំ កត្ថវ   
រពហមចរយំិ ចរតិ។ តតថ យាវត្ថយុកំ កត្ថវ  អាយុហបរងិ្យាសាង្ន ង្ទវង្ល្លង្ក 
និពវតតិ។ 

រាជបុតតី សិទធតថង្តលមទាសីតិ ឯតថ វណ្ណន្ថ សមត្ថត តិ។ 
--------------- 
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ឥទំ បន វាចាបណិ្ធានំ។ ង្តន វតុតំ 

“គន្ថធ រវសិង្យ ម្ភតុរទុធករន្ថវងិ្កា យុវា, 
សតតុត្ថត សនកទមង្កា គជមបិង្យា; 

ពយគឃិយា សកមទាសិ រពហមឥសិ, 
រាជបុតតី សិទធតថង្តលមទាសីតិ។ 

ឯត្ថត វត្ថ ចតតង្សា ឧទានកថា 
ពាហិរនិទានកថា ន្ថម សមត្ថត តិ។ 

---------------- 
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២. មហានិទាន 

ចិនតិតសតតសង្ងេយយយនតិ បទវណ្ណន្ថ 
ឥទានិ មហានិទានកថំ  អារភង្ន្ថត  
“ចិនតិតំ សត្ថត សង្ងេយយយ,ំ   វាចិកំ នវាសង្ងេយយយ;ំ 
សតសហសាធិកានិ,   ចត្ថត រ ិអសង្ងេយយានិ។ 
កាយវាចាមនសាហិ,    បូង្រត្ថវ នវ បារមី; 
សពាវ បារមី បូង្រត្ថវ ,    ពុទធតតំ សមុបាគមី”តិ អាហ។ 
តតថ កតមំ ចិនតិតំ សត្ថត សង្ងេយយយ ំន្ថម ? 
(៥៣) “នង្ន្ថទ  សុនង្ន្ថទ  បឋវ,ី   មង្ណាឌ  ធរណី្ សាគង្រា 

បុណ្ឌ រងី្កាតិ ឥង្ម សតតំ,  អសង្ងេយយា បកាសិត្ថ”តិ។ 
តតថ នង្ន្ថទ តិ ឥទំ សតតននំ អសង្ងេយយានំ អាទិភូតំ ននទអសង្ងេយយយ ំ 

ន្ថម។ 
----------------- 
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អតិង្ទវរាជវតថុ 

តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  សិទធតថង្តលទាននិសសង្នទន ឥតថិភាវង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  សដឋិ 
វសសសតសហសាធិង្ក សតតបញ្ញញ សង្កាដិបម្ភណាយុង្ក តុសិតបុង្រ  
មហិទធង្កា មហានុភាង្វា ង្ទវបុង្ត្ថត  ហុត្ថវ  និពវតតិ។ 

តតថ យាវត្ថយុកំ ឋត្ថវ  តង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  ង្ទវមនុង្សសសុ សំសរង្ន្ថត  តសមិំ  
ននទន្ថមង្ក អសង្ងេយង្យយ ឯកសមិំ សារន្ថមង្ក កង្បប ករញ្ឌ ន្ថមង្ក នគង្រ  
រាជកុង្ល និពវតតិ។ ង្សា បិតុ អចចង្យន រាជាភិង្សកំ បតតកាង្ល អតិង្ទង្វា ន្ថម 
រាជា ធង្មមន រជជំ កាង្រសិ។ ង្សា បុង្រាហិង្តន សិកាេ បិង្ត្ថ ចកកវតតិវតតំ បូង្រង្ន្ថត  
វយិ រជជំ កាង្រសិ។ តទា ង្មង្តតង្យា ង្ពាធិសង្ត្ថត  សិរគុិង្ត្ថត  ន្ថម មហាមង្ចាច  
តសស អតថធម្ភម នុសាសង្កា អង្ហាសិ។ តទា រពហមង្ទង្វា ន្ថម អរហំ  
សម្ភម សមពុង្ទាធ  តសមិំ ននទអសង្ងេយង្យយ សារន្ថមង្ក កង្បប ង្ល្លង្ក ឧទបាទិ។ 
ង្សា ធមមចកកបវតតនត្ថថ យ ករកណ្ឌ នគរសស សមីង្ប សពវពុង្ទធហិ អវជិហិត- 
ធមមចកកបវតតនដ្ឋឋ នំ អគម្ភសិ។ តសស សររីបបភា សកលករកណ្ឌ នគរ ំ
សហសសសូរយិបបភា វយិ បញ្ញញ យិ។ 

អថ រាជា ឧបរបិាសាទតង្ល រាជបលលង្ងក និសីទិ។ សិរគុិតតមហាមង្ចាច  
រង្ញ្ញញ  បុរង្ត្ថ និសិង្ន្ថន  ង្ហាតិ។ រាជា សររីបបកំ នគរាភិមុខំ អាគចឆនតំ ទិសាវ  
“ង្ទង្វា វា មនុង្សា វា”តិ កិញ្ច ិ អជាង្នត្ថវ  ភីង្ត្ថ បកមបិង្ត្ថ សីហាសនង្ត្ថ  
ឱតរតុិ អារពភិ។ តទា សិរគុិតតមហាមង្ចាច  តសាការ ំ ទិសាវ  សីហបញ្ជ រ- 
ជាង្លន ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  តំ សិរវិនតំ ពាតតិំសមហាបុរសិលកេណ្បដិមណ្ឌិ តំ  
អសីតានុពយញ្ជ នរញ្ជ ិតំ សកលសររី ំ សកលនគរឃរបាសាណ្កូដ្ឋគារទាទ រ-
ង្ត្ថរណ្បាការអារាមឧយាន្ថទីសុ កនករសធារា ហិ សិញ្ច យម្ភនំ វយិ  
ឱភាសម្ភននគរ ំតថាគតំ ទិសាវ  អង្នកសតពុទាធ នំ ទិដឋបុពវត្ថត  ពហុននំ ពុទាធ នំ 
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សនតិង្ក បណិ្ធានសស កតត្ថត  ច ពុទធភាវ ំ អញ្ញញ សិ។ វត្ថវ  ច បន រាជានំ  
ឯតទង្វាច “ម្ភ ភាយិតថ មហារាជ, ឯង្សា អាគង្ត្ថ ន អញ្ញតង្រា សង្ត្ថត ,  
សពវញ្ញូ សម្ភម ពុង្ទាធ  ឯង្សាតិ វត្ថវ  ពុទធគុណ្សស បកាង្សង្ន្ថត  ទកេិណ្ហតថំ  
បសាង្រត្ថវ  ឥម្ភ គាថា អភាសិ 
(៥៤) “ឯស ពុង្ទាធ  មហារាជ,   ង្ល្លង្ក ឧតតមបុគគង្ល្ល; 

សពវង្ល្លកហិតត្ថថ យ,   ង្ល្លង្ក ឧបបជជិ ង្សា ជិង្ន្ថ 
(៥៥) អរហំ សុគង្ត្ថ ង្ល្លង្ក,  ភគវា ង្ល្លកបារគូ; 

វជិាជ ចរណ្សមបង្ន្ថន ,   វមុិតតិ បរនិ្ថយង្កា 
(៥៦) ង្ជង្ដ្ឋឋ  សម្ភម ភិសមពុង្ទាធ , ង្សង្ដ្ឋឋ  បុរសិសារថិ; 

សត្ថថ  ង្ទវមនុសានំ,   ពុង្ទាធ  អបបដិបុគគង្ល្ល 
(៥៧) សពវង្ល្លកហិង្ត្ថ ពនធុ,  សទធមមរតន្ថលង្យា; 

សត្ថត នមនុកមាយ,   ជាង្ត្ថ ន្ថង្ថា ទីបងកង្រា 
(៥៨) ចកេុទិង្ដឋសុ កុសង្ល្ល,   ធមមសាមិ តថាគង្ត្ថ; 

មចចុង្ធយយវងិ្ម្ភកាេ យ,   ធមមំ ង្ទង្សសិ ចកេុម្ភ 
(៥៩) ង្ទង្សសិ សពវបាណិ្នំ,  ទយាបង្ន្ថន  មហាមុនិ; 

ធម្ភម ង្ល្លកំ បកាង្សតិ,  ចកេុមន្ថត នំ ឧតតង្ម្ភ”តិ។ 
ឯវ ំតថាគតសស គុណំ្ វង្ណ្ណត្ថវ  បុន តសស ន្ថម កង្ថង្ន្ថត  ឯវម្ភហ 

(៦០) “អយញ្ច  ង្ខា មហារាជ,  រពហមង្ទង្វា តថាគង្ត្ថ; 
ភាសង្ន្ថត  វថិីយា មង្ជឈ,  បសសង្ថតំ បុនបបុននតិ។ 
វចនសមននតរង្នវ តថាគង្ត្ថ អនុបបង្ត្ថត ។ សិរគុិង្ត្ថត  តថា គចឆនតំ  

ភគវនតំ ទិសាវ  បុន រាជានំ ឯតទង្វាច “ឧង្ដឋថ មហារាជ ឥមម្ភហ  អាសន្ថ, 
តថាគតសស បចចុគគមនំ កង្រាថា”តិ។ កសាម  បន វទាមិ។ 
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(៦១) សតំ ហតថី សតំ អសា,  សតំ អសសតរ ីរថា 

សតំ កញ្ញញ  សហសានិ,  អាមុកកមណិ្កុណ្ឌ ល្ល 
ឯកសស បទវតិីហារសស,  កលំ ន្ថគឃនតិ ង្សាឡសិនតិ។ 

ឥម្ភ គាថា រពហមង្ទវតថាគតសស ឧបបជជនកាង្ល សិរគុិតតន្ថមង្កន  
ង្មង្តតយយង្ពាធិសង្តតន វតុ្ថត ។ តំ សុត្ថវ  រាជា សហសា បញ្ច វណាណ យ បីតិយា 
ឧបបជជិត្ថវ  ទាវ រដ្ឋដ លកង្សាបាន្ថទីនិ វវតថង្បតុ អសង្កាក ង្ន្ថត  សីហជាលវាត- 
បាង្នន អត្ថត នំ បាង្តសិ។ តសស សទាធ នុភាង្វន ភូមំិ ភិនទិត្ថវ  ង្សតំ សកដ- 
ចកកបម្ភណំ្ មហាបទុមំ ឧដឋហិត្ថវ  សមបដិចឆិ។ រាជា បទុមមតថកង្ត្ថ ឱតរតិ្ថវ  
បទសាវ តថាគតសស សនតិកំ គន្ថតវ  សុមនបុង្បផហិ បូជិត្ថវ  អញ្ញញ និបិ  
ទានុបករណានិ ទត្ថវ  ភគវនតំ បញ្ច  បតិដឋិង្តន វនទិត្ថវ  ឯវ ង្ចង្ត្ថ- 
បណិ្ធានមកាសិ 
(៦២) “យថា ច តវមប ិន្ថថំ,   ពុង្ទាធ  ង្ពាង្ធសិ បាណិ្នំ; 

តង្ថវាហំ ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក,  ង្ពាធយិសាមិ បាណិ្នំ។ 
(៦៣) យថា ច តវមប ិន្ថថំ មុង្ត្ថត ,  ង្ម្ភង្ចសិ បាណិ្នំ; 

តថាហំ មុង្ត្ថត  សំសារា,  ង្ម្ភចយិសាមិ បាណិ្នំ។ 
(៦៤) យថា ច តវមប ិន្ថថំ តិង្ណាណ ,  ត្ថង្រសិ បាណិ្នំ; 

តង្ថវ តិង្ណាណ  សំសារា,  ត្ថរយិសាមិ បាណិ្ន”នតិ។ 
ឯវ ំ ចិតតំ ឧបាង្ទត្ថវ  តំ ខណានុរបំូ ភគវង្ត្ថ ធមមិយា កថាយ  

សមបហ សិតចិង្ត្ថត  ហុត្ថវ  តង្ត្ថ វដុ្ឋឋ យ ភគវនតំ បទកេិណំ្ កត្ថវ  អង្នតបុរ ំ 
បាវសិិ។ តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ទានំ ទត្ថវ  សីលំ សម្ភទយិត្ថវ  ឧង្បាសថកមមំ កត្ថវ   
កុសង្លសុ ធង្មមសុ និរង្ត្ថ ហុត្ថវ  ចិតតបបណិ្ធានំ អកាសិ។ រពហមង្ទង្វាបិ  
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តថាគង្ត្ថ សពវំ ពុទធកិចចំ កត្ថវ  អនុបាទិង្សសាយ និពាវ នធាតុយា  
បរនិិពាវ យិ។ 

តសមិំ ននទអសង្ងេង្យយបិ អង្ញ្ញ ឯកូនបញ្ច សហសសសម្ភម សមពុទាធ   
ឧបបជជិំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំបិ សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ  មង្ន្ថបណិ្ធានំ  
អកាសិ។ 

តសមិំ ននទអសង្ងេយង្យយ អតិកកង្នត អង្ញ្ញញ  អសង្ងេង្យា សុនង្ន្ថទ  ន្ថម។ 
តសមិំ សុននទអសង្ងេយង្យយ នវសហសសសម្ភម សមពុទាធ  ឧបបជជិំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  
ង្តសំបិ សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ  មង្ន្ថបណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ 

តសមិំ សុនន្ថទ សង្ងេយង្យយ អតិកកង្នត អង្ញ្ញញ  អសង្ងេយង្យា បឋវ-ី 
អសង្ងេង្យា ន្ថម។ តសមិំ បឋវអីសង្ងេយង្យយ ទសសហសសសម្ភម សមពុទាធ  
ឧបបជជិំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំបិ សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ  មង្ន្ថ- 
បណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ 

តសមិំ បឋវអីសង្ងេយង្យយ អតិកកង្នត អង្ញ្ញញ  មណ្ឌ អសង្ងេយង្យា ន្ថម។ 
តសមិំ មណ្ឌ អសង្ងេយង្យយ ឯកាទសសហសសសម្ភម សមពុទាធ  ឧបបជជិំសុ។  
ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំបិ សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ  មង្ន្ថបណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ 

តសមិំ មណ្ឌ អសង្ងេយង្យយ អតិកកង្នត អង្ញ្ញញ  ធរណី្អសង្ងេយង្យា ន្ថម។ 
តសមិំ វសីតិសហសសសម្ភម សមពុទាធ  ឧបបជជិំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសមប ិសនតិង្ក 
មហាទានំ ទត្ថវ  មង្ន្ថបណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ 

តសមិំ ធរណី្អសង្ងេយង្យយ អតិកកង្នត អង្ញ្ញញ  អសង្ងេយង្យា សាគង្រា  
ន្ថម។ តសមិំបិ តំិសសហសសសម្ភម សមពុទាធ  ឧបបជជិំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសមប ិ
សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ  មង្ន្ថបណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ 
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តសមិំ សាគរអសង្ងេយង្យយ អតិកកង្នត អង្ញ្ញញ  អសង្ងេយង្យា បុណ្ឌ រកិ- 

អសង្ងេយង្យា ន្ថម។ តសមិំ ចត្ថត លីសសហសសសម្ភម សមពុទាធ  ឧបបជជិំសុ។ 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  ចត្ថត លីសសហសសសម្ភម សមពុទាធ នមបិ សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ  
មង្ន្ថបណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ 

ឥតិ ឥង្មសំ សតតននំ អសង្ងេយយានំ អពភនតង្រ បញ្ច វសីតិសហសា- 
ធិកាសតសហសសសម្ភម សមពុទាធ  ឧបបជជិំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តសំ បញ្ច វសី-
សហសាធិកានំ សតសហសានំ សម្ភម មពុទាធ នំ សនតិង្ក មហាទានំ ទត្ថវ   
សីលំ សម្ភទយិត្ថវ  ឧង្បាសថកមមំ កត្ថវ  កុសលធង្មមសុ និរង្ត្ថ ហុត្ថវ   
មង្ន្ថបណិ្ធានំង្យវ អកាសិ។ ឥទំ ចិនតិតំ សតតអសង្ងេយយយ ំ ន្ថម។  
ង្តង្នវាហ ភគវា 
(៦៥) “នង្ន្ថទ  សុនង្ន្ថទ  បឋវ,ី   មង្ណាឌ  ធរណី្ សាគង្រា; 

បុណ្ឌ រងី្កា ឥង្ម សតតំ,  អសង្ងេយា បកាសិត្ថ; 
មនសា បតថន្ថ មយហំ,   និទទិដ្ឋឋ សង្ងេយយា ឥង្ម។ 

(៦៦) តមហិ នង្នទ អសង្ងេយង្យយ,  នគង្រ ករកញ្ឌ ង្ក; 
អតិង្ទង្វា ន្ថម ន្ថង្មន,  រាជា អាសំិ មហពវង្ល្ល។ 

(៦៧) អហំ ង្តន សមង្យន,   បាសាទសស បង្រ ឋិង្ត្ថ; 
សិរគុិង្ត្ថត  ន្ថម អមង្ចាច ,  និសិង្ន្ថន  បុរង្ត្ថ មម; 
ឧកេិបិត្ថវ  ទកេិណ្ពាហុ,  ទង្សសសិ ង្ល្លកន្ថយកំ។ 

(៦៨) អយញ្ច  ង្ខា មហារាជ,   រពហមង្ទង្វា តថាគង្ត្ថ; 
ភាង្សង្ន្ថត  វថិីយា,   មង្ជឈ បសសង្ថតំ បុនបបុនំ។ 

(៦៩) តតថ ឋត្ថវ  វចិិង្នតសិ,   សុត្ថវ  នចចសសភាសិតំ; 
ពុង្ទាធ  ពុង្ទាធ តិ ចិង្នតង្ន្ថត ,  តំ តំ ពុទាធ វ ង្ល្លកយំិ។ 
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 (៧០) ទិសាវ ន្ថហំ រពហមពុទធំ,  បញ្ច វនតំ ជុតិនទរ;ំ 

បាសាទា បាតយិត្ថវ ន,  អត្ថត នំ បឋវ ីតង្ល។ 
មម សទាធ នុភាង្វន,   តិដ្ឋឋ មិ បទមមតថង្ក; 

(៧១) តង្ត្ថហំ ឱតរតិ្ថវ ន,   អគមំ ង្យន ចកេុម្ភ។ 
បូង្ជសំិ ជាតិបុង្បផហិ,   ង្តជវនំ មហាយសំ; 
កាង្រត្ថវ  តីណិ្ បុបាផ និ,  តំ ម្ភលមបសិស បូជយំិ។ 

(៧២) សតតរតនចុង្ណ្ណហិ,   បូជយិត្ថវ  តថាគតំ; 
អភិវនទិំ រពហមង្ទវ,ំ   បឋមំ បតថន្ថ មម។ 

(៧៣) តមហិ នង្នទ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ ករ;ិ 
បញ្ច ពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៧៤) សុននទមហិ អសង្ងេង្យយ,   អធិការ ំអហំ ករ ិ;ំ 
នវពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៧៥) បឋវមិហិ អសង្ងេយង្យយ,   អធិការ ំអហំ ករ ិ;ំ 
ទសពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៧៦) តមហិ មង្ណ្ឌ  អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ ករ ិ;ំ 
ឯកាទសសហសានំ,  មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៧៧) ធរណិ្មហិ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ ករ ិ;ំ 
វសីពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៧៨) សាគរមហិ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ ករ ិ;ំ 
តំិសពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៧៩) បុណ្ឌ រកីមហិ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ ករ ិ;ំ 
ចត្ថត លីសសហសានំ,  ពុទាធ នំ បវតតយំិ។ 
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(៨០) ឯតតកានំ មង្ហសីនំ,   មនសា បតថន្ថ មយហំ; 

ទាង្នន ង្ម សង្ម្ភ នតថិ,  ឯសា ង្ម ទានំ បារមី។ 
(៨១) សតសហសានិ ង្ចវ,   វសីតិសហសានិ ច; 

អង្ថា បញ្ច សហសានិ,  សពវពុទាធ  ហិ បណ្ឌិ ត្ថ”តិ។ 
ចិនតិតំ សត្ថត សង្ងេយយយនតិ បទសស វណ្ណន្ថ សមត្ថត ។ 

-------------- 
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នវាសង្ងេយយយវាចិកនតិ បទវណ្ណន្ថ 

នវាសង្ងេយយយវាចិកនតិ ឯតថ បនង្ត្ថថ  :- 
(៨២) “សពវភង្ទាទ  សពវផុង្ល្លល ,  សពវរតង្ន្ថ ឧសភកេង្ន្ថធ  

ម្ភនិភង្ទាទ  ច បទុង្ម្ភ,  ឧសង្ភា ច ខនធុតតង្ម្ភ។ 
(៨៣) សពវម្ភង្ល្ល អសង្ងេយង្យា,  ន្ថង្ម្ភតិ បវចុចតិ។ 

វចីង្កទា បតថន្ថ មយហំ,  និទទិដ្ឋឋ សង្ងេយយា ឥង្ម”តិ។ 
តតថ សពវង្ទាទ តិ នវននំ អសង្ងេយយានំ អាទិភូង្ត្ថ សពវទទអសង្ងេយង្យា 

ន្ថម។ 

សាគលចកកវតតិរាជវតថុ 
អម្ភហ កំ កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  អង្នង្កសុ សុញ្ញកង្បបសុ ង្ទវមនុង្សសសុ  

សំសរង្ន្ថត  ឯកសមិំ អតតភាង្វ មនុសសង្ល្លង្ក ឧបបជជិ។ ឥសិបពវជជំ បពវជជិត្ថវ  
បឋមជានំ ភាង្វត្ថវ  មហារពហមន្ថមង្ក កបា យុករពហមង្ល្លង្ក និពវតតិ។ 
តង្ត្ថ ចុង្ត្ថ បុង្ពវ សុចរតិ្ថនុភាង្វន តសមិំ សពវភទទន្ថមង្ក អសង្ងេយង្យយ  
ចតុពុទធបដិមណ្ឌិ ង្ត ឯកសមិំ សារមណ្ឌ ង្ក ន្ថម កង្បប ធញ្ញវតីន្ថមង្ក នគង្រ 
រាជកុង្ល និពវតតិ។ តសស ន្ថមគគហណ្ទិវង្ស “សាគលកុម្ភង្រា”តិ ន្ថម  
ករ ិសុំ។ ង្សា បិតុលចចង្យន រាជាភិង្សកំ បង្ត្ថត  ទស រាជធង្មម អង្កាង្បត្ថវ  រជជំ 
កាង្រសិ។ 

តង្ត្ថ អបរកាង្ល បុង្រាហិង្តន សិកាេ បិតំ ចកកវតតិវតតំ បូង្រត្ថវ   
តទហុង្បាសង្ថ បននរង្ស សីសំ ន្ថហ ត្ថវ  ឧង្បាសថិង្កា ហុត្ថវ  ឧបរបិាសាទវរ-
គង្ត្ថ អតតង្ន្ថ សីលំ អាវង្ជជង្ន្ថត  និសីទិ។ 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       45 
អថ បុរតថិមសមុទទង្ត្ថ ឧតុសមុដ្ឋឋ នំ រង្ញ្ញញ  បុញ្ញបចចង្យន និពវតតំ  

ទិពវចកករតនំ បាតុ ភវតិ សហសារ ំសង្នមិកំ សន្ថភិកំ សពាវ ការបរបុិណ្ណំ ។ 
តទននតរ ំ ហតថិរតនំ ឧង្បាសថកុលង្ត្ថ អាគចឆិ។ តទននតរ ំ អសសរតនំ 
វល្លហកកុលង្ត្ថ អាគចឆិ។ តទននតរ ំ មណិ្រតនំ វបុិលបពវតង្ត្ថ អាគចឆិ។  
តទននតរ ំ ឥតថិរតនំ ឧតតរកុរងុ្ត្ថ អាគចឆិ។ តទននតរ ំ គហបតិរតនំ ឥមសមិំ  
ជមពុទីង្ប ឧបបននំ អតតង្ន្ថបិ ង្ជដឋបុង្ត្ថត  បរណិាយករតនំ ឧបបជជិ។ ង្សា  
ធមមិង្កា អង្ហាសិ ធមមិករាជា ចាតុរង្ន្ថត  វជិិត្ថវ ី ជនបទត្ថថ វរយិបបង្ត្ថត   
សតតរតនំ សមន្ថន គង្ត្ថ។ ង្សា ឥមំ បឋវ ិ ំសាគរបរយិនតំ អទង្ណ្ឌ ន អសង្តថន 
ធង្មមន អភិវជិជិយំ អជាវសិត្ថវ  មហនតំ ចតុទីបឥសសរយំិ ចកកវតតិសិរ ិ ំអនុភវ។ិ 

តទា បុរាណ្សាកយមុនិ តថាគង្ត្ថ កបបសតសកសាធិកានិ 
ង្សាឡសអសង្ងេយយានិ បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  តសមិំ សពវភទទអសង្ងេយង្យយ  
ឯកសមិំ សារមណ្ឌ ន្ថមង្ក កង្បប ចកកវតតិសទិង្ស រាជកុង្ល និពវតតិ។ បញ្ច វសស
សហសានិ អគាង្រ អជាវសិត្ថវ  ចត្ថត រ ិ និមិត្ថត និ ទិសាវ  មហាភិនិកេមនំ  
និកេមិត្ថវ  អឌឍម្ភង្ស បធានំ បទហិត្ថវ  សពវញ្ញុតំ បដិវជិឈ។ិ អថ ភគវា  
សពវពុង្ទធហិ អវជិហិតំ ធមមចកកំ បវង្តតសិ។ 

តទា ភគវង្ត្ថ ធមមចកកបវតតនង្តង្ជន គជជិត្ថ អយំ មហាបឋវ ីសងកមបិ 
សមបកមប ិ សមបង្វធិ។ សិង្នរបុពវតរាជា ឱនមិ។ អង្នកានិ អចឆរយិានិ  
បាតុរង្ហសុ។ ឥមិសា បឋវយិា កមបង្នន ចកករតនំ កមបតិ្ថវ  បតិដឋឋិតដ្ឋឋ ន
ង្ត្ថ ភសសិត្ថវ  តិដឋតិ។ អមចាច  ហិ ង្ហដ្ឋឋ  ទវីសុ សាររកុេថង្មភសុ សុតតរជជុំ កត្ថវ  ច
កករតនសស ឧបរ ិង្នមិយាភិមុខំ ឯកំ គង្ហត្ថវ  ពនធនតិ។ ចកករតនំ ទវិននំ ថម្ភភ នញ្ច  
អនតង្រ ឋិតំ។ សុត្ថត នញ្ច  បឋវកីមបនំ បដិចច តមប ិកង្មបត្ថវ  តសស ង្នមិ ភសសិត្ថវ  
ទវិននំ ថម្ភភ នញ្ច  ង្ហដ្ឋឋ  តិដឋតិ។ ចកកបាលកា តំ ទិសាវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសំុ។ តំ 
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សុត្ថវ  រាជា សំវគិគហទង្យា “ឥទំ ចកករតនំ និពទធំ សពវង្ល្លង្កហិ បូជិតំ,  
ឥទានិ កំិ នុ ង្ខា ការណំ្ ភសសិត្ថវ  គតំ, មម ជីវតិនតរាង្យា វា រជជនតរាង្យា វា”តិ 
ង្នមិតតង្ក បុចឆិ។ មហារាជ ទវីហិ ការង្ណ្ហិ ចកករតនំ កមបតិ, រង្ញ្ញញ  វា  
តិទិវងគង្តន តថាគង្ត វា សម្ភម សមពុង្ទធ វា ង្ល្លង្ក ឧបបង្ននន, តុម្ភហ កំ បន 
អនតរាង្យា ន បញ្ញញ យតិ, សាកយមុនិ ន្ថម សម្ភម សមពុង្ទាធ  មហារាជ ង្ល្លង្ក 
ឧបបង្ន្ថន , តំ ភគវនតំ ឯវ ំកលាង្ណា កិតតិសង្ទាទ  អពភុគគង្ត្ថ― 

ឥតិបិ ង្សា ភគវា អរហំ សម្ភម សមពុង្ទាធ  វជិាជ ចរណ្សមបង្ន្ថន  សុគង្ត្ថ 
ង្ល្លកវទូិ អនុតតង្រា បុរសិទមមសារថិ សត្ថថ  ង្ទវមនុសានំ ពុង្ទាធ  ភគវា‟តិ  
តសស ង្តង្ជន ចកករតនំ កមបតិ នតថិ ង្ត អនតរាង្យា”តិ អាហំសុ។ តំ សុត្ថវ  
រាជា និរនតរ ំបញ្ច  វណាណ យបីតិយា ផុដឋសរងី្រា 
ង្នមិតតង្ក អាហ 
(៨៤) “ពុង្ទាធ តិ តុង្មហ វង្ទថ,   ពុង្ទាធ តិ អង្មហ វទាមង្ស; 

ពុង្ទាធ តិ តុង្មហ វង្ទថ,   ពុង្ទាធ តិ អង្មហ វទាមង្ស”តិ។ 
រាជា តិកេតតុំ បដិបុចឆិត្ថវ  “កុហំិ ឯតរហិ ង្សា ភគវា វហិរតី”តិ។ ង្តសុ  

ឯង្កា បណ្ឌិ ង្ត្ថ ពយង្ត្ថត  ង្មធាវ ី ង្នមិតតង្កា ឯកំស ឧតតរាសងគំ ករតិ្ថវ  ង្យន  
មិគាជិនុយានំ ង្តន បញ្ច បបតិដឋិង្តន វនទិត្ថវ  សិរសិ អញ្ជ លំិ ង្បត្ថវ  ឋិតង្កាវ 
ឧង្ចចន សង្ទទន រង្ញ្ញញ  ភគវង្ត្ថ វសង្ន្ថកាសំ បកាង្សង្ន្ថត  អាហ 
(៨៥) “ឯស ពុង្ទាធ  មហារាជ,   ង្ល្លកន្ថង្ថា អនុតតង្រា, 

ង្ល្លង្ក ចាសង្ម្ភ ង្ជង្ដ្ឋឋ ,  មង្ហសី អគគបុគគង្ល្ល។ 
(៨៦) សពវញ្ញូ ពុង្ទាធ  ភគវា,   សកយមុនីតិ វសិសុង្ត្ថ, 

និសាយិមំ ធញ្ញវតំិ,   មិគាជិនវង្ន វសី”តិ។ 
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រាជា “សាគង្ល្ល”តិ វសិសុង្ត្ថ “និសាយ ឥមំ ធញ្ញវតំិ មិគាចង្រ វង្ន  

វសតី”តិ។ តំ សុត្ថវ  រាជា អតិវយិ ទដឋុកាង្ម្ភវ ហុត្ថវ  “ហនទ មយំ ភគវនតំ  
សម្ភម សមពុទធំ ទសសនត្ថថ យ គមិសាម្ភ”តិ ពុទធបូជនត្ថថ យ ទីបធូបគនធ- 
ម្ភល្លទីនិ គាហាង្បត្ថវ  មហង្នតន ចកកវតតិសិរវិលិ្លង្សន ទាវ ទស- 
ង្យាជនិកាយ ង្សន្ថយ សទធិំ និកេមិត្ថវ  មិគាជិនុយានំ បវសិិត្ថវ  ទវតតិំស-
លកេណ្បតិមណ្ឌិ តំ អសីតិយានុពយញ្ជ ន្ថនុរញ្ជ ិតំ សិរនិធរ ំ វងិ្ជាជ តម្ភនំ  
វជិជុបភាជាលសទិសំ អង្សសជនទសសនំ អង្ន្ថបមំ បុណ្ណចនទំ វយិ មជឈនតិកំ 
សូរយំិ វយិ ឆពវណាណ ហិ រសមីហិ សមនតង្ត្ថ បរកិេិតតំ កញ្ច នគុហាទាវ ង្រ និសិននំ 
ង្កសរសីហំ វយិ អលងកតពុទាធ សង្ន និសិននំ តថាគតំ អទទស។ ទិសាវ  ច បន 
អតិវយិ វមិហរងូ្បា ឆពវណ្ណរ ំ សិង្យា ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  អាគន្ថតវ  បញ្ច បបតិដឋិង្តន  
វនទិត្ថវ  ចកកវចិិង្តតសុ សតថុ បាង្ទសុ សិរសា និបតិត្ថវ  អង្ន្ថបមំ ពុទធសិរ ិ ំ 
ឧង្ល្លល ង្កត្ថវ  ង្ថាង្មង្ន្ថត  ង្កាង្បង្ន្ថត  ឯវម្ភហ 
(៨៧) “សុទិដឋំ វត ង្ម ទិដឋំ,  បសសិតពវញ្ច  បសសិត; 

សផលំ ជីវតំិ មយហំ,   យំ បសាមិ តថាគតំ។ 
(៨៨)   ន ង្ត សង្ម្ភ ង្កាចិ មនុសសង្ល្លង្ក, 

សង្ម្ភបិ ង្ត នតថិ ច ង្ទវង្ល្លង្ក; 
សទិង្សាបិ ង្ត នតថិ ច រពហមង្ល្លង្ក, 
តង្មកន្ថថំ អសមំ នម្ភមី”តិ។ 

អថ ង្ខា រាជា សាគលចកកវតតី សតថុ របូទសសង្នន មហតិយា បិតិយា  
អង្ជាតថតកាយចិង្ត្ថត  ឯវ ំ ចិង្នតសិ “អហំ បុរមិភង្វសុ ទិននទាង្នន សុរកេិត- 
សីង្លន ឥមសមិំ អតតភាង្វ សតតសមបតតិសទិសំ ចកកវតតិរជជំ លភាមិ, អន្ថគង្ត 
កាង្ល យថាយ សកយមុនិ តថាគង្ត្ថ សំសារទុកេង្ត្ថ អត្ថត នំ ង្ម្ភង្ចត្ថវ  
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ង្វង្នង្យយ ង្ម្ភង្ចតិ, តថាហ បិ សំសារទុកេង្ត្ថ អត្ថត នំ ត្ថវ ង្ម្ភង្ចត្ថវ  ពុង្ទាធ   
ភវសិាមិ, សពវញ្ញុតំ បាបុណិ្ត្ថវ  ង្វង្នង្យយ ង្ម្ភង្ចសាមី”តិ។ ចិង្នតត្ថវ   
តថាគតំ ង្ថាង្មត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យ បទកេិណំ្ កត្ថវ  តិទសបូរសទិសំ ធញ្ញវតីនគរ ំ 
បាវសិិ។ 

អថ ង្ខា រាជា ហិមវនតង្ត្ថ វណ្ណគនធសមបន្ថន និ រតតចនទន្ថនិ ង្ទវត្ថង្យា 
អាហរាង្បត្ថវ  រតតចនទនមង្យ សតសហសសបាសាង្ទ កត្ថវ  សតសហសសគនធ-
កុដិសាល្លង្យា សតសហសសមណ្ឌ បានិ សតសហសសរតតិដ្ឋឋ ន្ថនិ  
សតសហសសទិវាដ្ឋឋ ន្ថនិ សតសហសសចងកមដ្ឋឋ ន្ថនិ សតសហសសជន្ថត - 
ឃរានិ សតសហសស ង្ភាជនសាល្លង្យា សតសហសសទាវ រង្កាដឋង្ក ច  
ការាង្បសិ។ ឯវ ភគវង្ត្ថ វសិត្ថនុរបូានិ បាសាទាទីនិ កត្ថវ  មង្ន្ថរមមំ បាការ ំ
ពនធិត្ថវ  ទាវ រ ំ ង្យាង្ជត្ថវ  សំឃសស កបបិយភណ្ឌំ  ការាង្បសិ។ និដឋិង្ត ច បន 
វហិាង្រ ភគវនតំ អានយនត្ថថ យ ឆតតិំសង្យាជនបរមិណ្ឌ ល្លយ បរសិាយ  
បរវិងុ្ត្ថ ភគវង្ត្ថ សនតិកំ គន្ថតវ  បញ្ច បបតិដឋិង្តន វនទិត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យ សិរសិ អញ្ជ លំិ 
បគគង្ហត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ភង្នត តុម្ភហ កំ ឧទទិសស មយា បាសាទាទង្យា  
កត្ថ។ បដិគគណ្ហ ថ ភង្នត ង្ត មំ អនុកមប ំឧបាទាយា”តិ។ អធិវាង្សសិ ភគវា 
តុណ្ហី ភាង្វន។ 

អថ ង្ខា រាជា សាគលចកកវតតី មហត្ថ បរវិាង្រន ភគវនតំ អាង្នត្ថវ  វហិារ ំ
បាវសិិ។ បវសិិត្ថវ  ច បន ពុទធបបមុខំ ភិកេុសំឃំ បណី្ង្តន ខាទនីង្យន  
ង្ភាជនីង្យន សហត្ថថ  សមតង្បបសិ សមបវាង្រសិ។ ង្ភាជនបរងិ្យាសាង្ន  
សតតរតនមង្យហិ បូជាសកាក ង្រហិ បូង្ជត្ថវ  បាសាទសតសហសាទីនិ  
ពុទធបបមុខសស ភិកេុសំឃសស ឧទកំ បាង្តត្ថវ  អទាសិ, ភគវង្ត្ថ ច បាទមូង្ល 
ឧរសា និបតិត្ថវ  វចីង្ភទំ កត្ថវ  ឯវ ំបណិ្ធានមកាសិ “ភង្នត ឥមិន្ថ បុញ្ញកង្មមន 
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យថា តវំ ង្គាតមសកយបុងគង្វា ន្ថម ពុង្ទាធ  ភវសិ, តថាហមប ិ ង្គាតង្ម្ភ  
សកយបុងគង្វា ន្ថម ពុង្ទាធ  ភង្វយយ”នតិ។ 

អថាបរ ំឥមំ គាថមភាសិ 
(៨៩) “យថា ច តវមបិ ន្ថថ,   ពុង្ទាធ  ង្ពាង្ធសិ បាណិ្នំ, 

តង្ថវាហំ ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក,  ង្ពាធយិសាមិ បាណិ្នំ។ 
(៩០) យថា ច តវមប ិន្ថថ,   មុង្ត្ថត  ង្ម្ភង្ចសិ បាណិ្នំ, 

តង្ថវ មុង្ត្ថត ហំ សំសារា, ង្ម្ភចយិសាមិ បាណិ្នំ។ 
(៩១) យថា ច តវមប ិន្ថថ,   តិង្ណាណ  ត្ថង្រសិ បាណិ្នំ, 

តង្ថវ តិង្ណាណ  សំសារា,  ត្ថរយិសាមិ បាណិ្ន”នតិ។ 
ឯវ ំវចីបណិ្ធានំ អកាសិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា រាជានំ ឯតទង្វាច “ពុទធករណំ្ ធមមគង្វសនំ មហារាជ 

អតិទុកករ,ំ សង្ច តវំ ពុង្ទាធ  ភវតំុិ ឥចឆសិ, ត្ថនិ ទុកករកម្ភម និ សុង្ណាហី”តិ វត្ថវ   
ឯវម្ភហ។ 

“មហារាជ ង្យា ទសសហសាចកកវាឡគពភំ កុកកុឡគគិភរតំិ បាង្ទហិ  
មទទម្ភង្ន្ថ បារ ំ គនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ បាបុណាតិ។ ង្យា វា បន  
ទសសហសាចកកវាឡគពភំ វតីចឆិតង្កគ រភរតំិ បាង្ទហិ មទទម្ភង្ន្ថ បារ ំ គនតុំ 
សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ បាបុណាតិ។ ង្យា វា បន ទសសហសសចកកវាឡគពភំ 
សនតង្តតហិ ជជជលម្ភនបពវង្តហិ សមបុណ្ណ ។ង្ប។ ង្ល្លហកុមភីនិរយសទិស- 
ជលិង្ត្ថទកបូរតំិ អតតង្ន្ថ ពាហុពង្លន ឧតតរតិ្ថវ  បារ ំ គនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា  
ពុទធតតំ បាបុណាតិ។ 

ង្យា វា បន ទសសហសសចកកវាឡគពភំ សនតង្តតហិ សង្ជាតិភូង្តហិ  
មរងុ្មពហិ ភរតិ ។ង្ប។ ង្យា វា បន ទសសហសសចកកវាឡគពភំ កណ្ឌ កង្វឡុ-
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គុមពសញ្ឆ ននំ វយូិហិត្ថវ  វា មទទិត្ថវ  វា ។ង្ប។ ង្យា វា បន ទសសហសស- 
ចកកវាឡគពភំ ខុរាធារាសញ្ឆ ននំ បាង្ទហិ មទទម្ភង្ន្ថ បាង្ទហិ មទទម្ភង្ន្ថ បារ ំ 
គនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ បាបុណាតិ។ ង្យា វា បន ទសសហសសចកកវាឡ-
គពភំ សតតិង្យា អាង្កាង្ដត្ថវ  និរនតរ ំសតតផលសម្ភកិណ្ណំ  បទសា អកកមម្ភង្ន្ថ 
បារ ំ គនតុំ សមង្ត្ថថ , ង្សា ពុទធតតំ បាបុណាតី”តិ។ “តុង្មហហិ វតុតំ, មយហំ ន ទុកករ ំ
ង្ហាតិ, ង្តសំ កុកកុឡគគិអាទីនំ ឧបរ ិ ឧង្រន គន្ថតវ  ង្តសំ បារ ំ គនតុំ សមង្ត្ថថ ,  
ភវសិាមិ។ សង្ច ហិ មហាអវចីិនិរយិសស ង្ហដ្ឋឋ  សពវញ្ញុតញ្ញញ ណំ្ អតថិ, តមបិ 
និមុជជិត្ថវ  តណ្ហិ សាមិ។ មយហំ ភាង្រា”តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា អន្ថគតំសញ្ញញ ណំ្ ង្បង្សត្ថវ  បណិ្ធានសស  
អននតរាយ ញត្ថវ  “ឥង្ត្ថ កបបសតសហសាធិកានិ ង្តរសអសង្ងេយយានិ  
អតិកកមិត្ថវ  ឯកសមិំ បញ្ច  ពុទធបដិមណ្ឌិ ង្ត ភទទកង្បប អហំ វយិ ង្គាតង្ម្ភ ន្ថម 
ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  “សង្ច មហារាជ សពវញ្ញុញាណំ្ ឥចឆសិ,  
សពវពុង្ទធហិ បូង្រត្ថវ  ទសបារមិង្យា ទសឧបារមិង្យា ទសបរមតថបារមិង្យាតិ 
សមតំិសបារមិង្យា បូង្រហី”តិ អាហ។ 

កតម្ភ ទស បារមិង្យា ? ទានបារមី, សីលបារមី, ង្នកេមមបារមី, 
បញ្ញញ បារមី, វរីយិបារមី, ខនតិបារមី, សចចបារមី, អធិដ្ឋឋ នបារមី, ង្មត្ថត បារមី, 
ឧង្បកាេ បារមីតិ។  

កតង្ម បញ្ច  មហាបរចិាច គា ? ធនបរចិាច ង្គា បុតតបរចិាច ង្គា ភរយិាបរចិាច
ង្គា អងគបរចិាច ង្គា ជីវតិបរចិាច ង្គា, យសាម  បន មហារាជ ពុទធតតំ បង្តថន្ថត  ឥម្ភ 
ទស បារមិង្យា អបូង្រត្ថវ  ឥង្ម បញ្ច  មហាបរចិាច ង្គ អចជិត្ថវ  ពុទធភូត្ថ ន្ថម  
នតថិ, តសាម  ឥម្ភ ទស បារមិង្យា បូង្រហិ, ឥង្ម បញ្ច  មហាបរចិាច ង្គ  
ចជាហី”តិ។ តំ សុត្ថវ  ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្សវវ សពវញ្ញុតញ្ញញ ណំ្ បង្ត្ថត  វយិ បីតិ-
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ង្សាមនសសជាង្ត្ថ អង្ហាសិ។ ង្សា ចកកវតតិឥសសរងិ្យន សទធិំ សតតរត្ថនិបិ 
ពុទធសាសង្ន វកិិរតិ្ថវ  សយមប ិ បពវជិត្ថវ  តីណិ្ បិដកានិ ឧគគង្ហត្ថវ   
ឈាន្ថភិញ្ញញ ង្យា និពវតតិត្ថវ  អបរហីិនជាង្ន្ថ អាយុហបរងិ្យាសាង្ន  
រពហមង្ល្លង្ក និពវតតិ។ ង្តន្ថហំ ភគវា :- 
(៩២) សពវភង្ទាទ  សពវផុង្ល្លល ,  សពវរតង្ន្ថ ឧសភកេង្ន្ថធ ; 

ម្ភនិភង្ទាទ  ច បទុង្ម្ភ,  ឧសង្ភា ច ខនធុតតង្ម្ភ។ 
(៩៣) សពវម្ភង្ល្ល អសង្ងេយង្យា,  នវង្ម្ភតិ បវចុចតិ; 

វចីង្ភទបបតថន្ថ មយហំ,   និទទិដ្ឋឋ  នវាសង្ងេយយា។ 
(៩៤) “សពវភង្ទទ អសង្ងេយង្យយ,  រាជា អាសិ មហបផង្ល្ល; 

នគង្រ ធញ្ញវតិយា,   សាគង្ល្ល ន្ថម ខតតិង្យា; 
សំសាគរនតំ បឋវ ិ,ំ   រជជំ កាង្រមហំ តទា។ 

(៩៥) ចតុទីង្បហិ រតង្នហិ,   សនតង្បបត្ថវ  មហាជនំ; 
ឧបបននភាវ ំពុទធសស,   សុត្ថវ បិ បសីទយំិ។ 

(៩៦) ពុទធសស សនតិកំ គន្ថតវ ,   តសស ធមមំ សុណំិ្ តទា; 
សាធុការ ំបវង្តតសំិ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៩៧) បាសាទំ កុដិមណ្ឌ បំ,   រតតិដ្ឋឋ នញ្ច  ចងកមំ; 
ជន្ថត ឃរ ំង្ភាជនសាលំ,  កាង្រត្ថវ  ទាវ រង្កាដឋកំ។ 

(៩៨) សុរតតចនទនំ សពវំ,   សុវភិតតំ មង្ន្ថរមំ; 
ទសសតសហសានិ,  កាង្រង្បត្ថវ  ចនទង្នន; 
អទាសំិ សាកយមុនិង្ន្ថ,  វចីង្ភង្ទន បតថង្ន។ 

(៩៩) “អធិការ ំករតិ្ថវ ន,   វនទិត្ថវ  ឥទមរពវ ិ;ំ 
អហំ ពុង្ទាធ  ភវសិាមិ,  ង្គាតង្ម្ភ សកយបុងគង្វា។ 
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(១០០) តទា ង្ម វចនំ សុត្ថវ ,   ង្គាតង្ម្ភ ន្ថម ន្ថយង្កា; 

សំឃមង្ជឈ និសិង្ន្ថន វ,  ឥទំ វចនមពរវ។ិ 
(១០១) ទុកករ ំង្ខា មហារាជ,   ពុទធធមមំ គង្វសិតុ; 

យទិ ពុង្ទាធ  ភង្វយាសិ,  វរីយំិ ករ ំទុកករ។ំ 
(១០២) កុកកុឡំ អង្កគ រ ំង្សលំ,  សនតតតំ ជលិង្ត្ថទកំ; 

មរមុភំ ង្វឡុខុរង្ញ្ច វ,   ទសសហង្សសហិ បូរតំិ; 
មទទម្ភង្ន្ថ បារ ំគង្ចឆ,   តង្ត្ថ ទុកករ ំង្ពាធិយា។ 

(១០៣) យថា ឧទុមពរ ំបុបផំ,   គង្វសង្ន្ថត  នង្រា ឥធ; 
ន តំ បុបផមប ិលចឆតិ,   តង្ត្ថ ង្ពាធិ សុទុលភា។ 

(១០៤) ពុទធសស វចនំ សុត្ថវ ,  ភិង្យា ចិតតំ បសីទយំិ; 
តសស បាង្ទ នមសសិត្ថវ ,  ឥទំ វចនមរពវ ិ។ំ 

(១០៥) “សមតិកកង្មយយ តំ សពវំ,  វវិធំិ កត្ថវ ន ទុកករ;ំ 
ឧរសាបិ និបតិត្ថវ ន,   បាបុណិ្សាមិ ង្ពាធិយំ។ 

(១០៦) សង្ច ង្ត ង្ពាធិ អវចិីមហិ,  និមុជជិត្ថវ ន ន្ថយង្ក; 
បាបុណិ្សាមិ តំ ង្ពាធំិ,  មង្ន្ថ ង្ម វជិរបូម”នតិ។ 

(១០៧) តសស ង្ម វចនំ សុត្ថវ ,  សមពុង្ទាធ  ឥទមរពវ;ិ 
ពុទធការកធម្ភម និ,   កង្ថសាមិ សុង្ណាហិង្ម។ 

(១០៨) “ទុកករ ំង្ខា មហារាជ,   ពុទធធមមគង្វសន;  
សង្ច ពុង្ទាធ  ភង្វយាសិ,  វវិធំិ កត្ថវ ន ទុកករ ំ។ 

(១០៩) មនុសសតតំ លិងគសមបតតិ,  ង្ហតុ សត្ថថ រទសសនំ; 
បពវជាជ  គុណ្សមបតតិ,   អធិកាង្រា ច ឆនទត្ថ; 
អដឋធមមសង្ម្ភធាន្ថ,   អភិនីហាង្រា សមិជឈតិ។ 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       53 
(១១០) ទានំ សីលញ្ច  ង្នកេមមំ,  បញ្ញញ  វរីងិ្យន បញ្ច មំ; 

ខនតិ សចចមធិដ្ឋឋ នំ,   ង្មតតុង្បកាេ  ចិម្ភ ទស។ 
(១១១) ពុទធករណ្ធម្ភម  ង្ត,   បរបូិង្រហិ សពវទា; 

សពវសតតហិតត្ថថ យ,   បូង្រហិ ទស បារមី”តិ។ 
(១១២) តសស តំ វចនំ សុត្ថវ ,   ចកកវតតិ មហិទធិង្កា; 

ហតថតុង្ដ្ឋឋ  បង្ម្ភទិង្ត្ថ,  ឥទំ វចនំ មពរវ។ី 
(១១៣) “ភង្នត ឯត្ថនិ សពាវ និ,  ការយិសាមហ សទា; 

យថា មយហមកាេ សិ,   សង្ពវ ទុកករការងិ្យ។ 
(១១៤) តសស ង្ម វចនំ សុត្ថវ ,  ង្គាតង្ម្ភ សកយបុងគង្វា; 

ទឡហំ គណ្ហ ថ វរីយំិ,   ម្ភ និវតត បរកកម។ 
(១១៥) ភវសិសសិ តវំ សមពុង្ទាធ ,  ង្ល្លង្ក ង្ល្លកសស ន្ថយង្កា; 

ទសពុទធកង្រ ធង្មម,   សង្ច កាតុ សកេិសសសិ។ 
(១១៦) សពវភង្ទទ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

បណាណ សពុទធសហសានំ,  មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១១៧) សពវផុង្លល អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

សដឋិពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១១៨) សពវរតង្ន អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

សតតតិពុទធសហសានំ,  មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១១៩) ឧសភកេង្នធ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

អសីតិពុទធសហសានំ,  មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១២០) ម្ភនិភង្ទទ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

នវតិុពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
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(១២១) បទុមមហិ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

វសីពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១២២) ឧសភមហិ អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

ទសននំ ពុទធសហសានំ,  មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១២៣) ខនធុតតង្ម អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

បញ្ច ពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១២៤) សពវម្ភង្ល អសង្ងេយង្យយ,  អធិការ ំអហំ កង្ត្ថ; 

ទវិននំ ពុទធសហសានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
(១២៥) តីណិ្ សតតសហសានិ,  អសីតិសហសានិ ច; 

អង្ថា សតតសហសានិ,  សង្ពវ ពុទាធ  ហិ បិណ្ឌិ ត្ថ។ 
(១២៦) ឯតតកានំ មង្ហសីនំ,   វចនសា បណិ្ធំិ អហំ; 

ទាង្នន ង្ម សង្ម្ភ នតថិ,  ឯសា ង្ម ទានបារមី”តិ។ 
នវាសង្ងេយយយវាចិកនតិ ឯតសស វណ្ណន្ថ សមត្ថត ។ 

-------------- 
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កាយវាចាមង្ន្ថបណិ្ធានចតុអសង្ងេយយយវណ្ណន្ថ 

កបបសតសហសានិ ចត្ថត រ ិ អសង្ងេយយានិ កាយវាចាមនសាហីតិ  
ឯតថ បនង្ត្ថថ  :- 
(១២៧) ង្សង្ល្ល ភាង្សា ង្ជង្យា ង្ចវ,  រចិុង្យា ច អសង្ងេយង្យា; 

ចត្ថត ង្រា ង្ត អសង្ងេយយា,   វនិិបាត្ថតិ វចុចង្រតិ។ 
តតថ ង្សង្ល្លតិ ចតុននំ អសង្ងេយយានំ អាទិភូង្ត្ថ ង្សលអសង្ងេង្យា 

ន្ថម។ សពវភទទអសង្ងេយាវសាង្ន ឯតសមិំ ង្សលអសង្ងេយង្យយ ឯកសមិំ  
សារមណ្ឌ ន្ថមង្ក កង្បប ចត្ថត ង្រា ពុទាធ  ឧបបជជិំសុ តណ្ហ ងកង្រា ង្មធងកង្រា 
សរណ្ងកង្រា ទីបងកង្រា ចាតិ។ 

តណ្ហ ងករពុទធុបាទ 
ង្តសុ តណ្ហ ងកង្រា ង្ពាធិសង្ត្ថត  កបបសតសហសាធិកានិ ង្សាឡស 

អសង្ងេយយានិ បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  បុបផវតិយា ន្ថម នគង្រ សុននទរង្ញ្ញញ   
អគគមង្ហសិយា សុនន្ថទ យ ន្ថម ង្ទវយិា កុចឆិមហិ និពវតតិត្ថវ  ទសសវសស- 
សហសានិ អគារ ំអជាវសិិត្ថវ  តង្ត្ថ មហាភិនិកេមន និកេមិត្ថវ  សតតទិវសានិ 
មហាបធានំ កត្ថវ  សតតបណ្ណង្ពាធិរកុេមូង្ល សពវញ្ញុតញាណំ្ បដិវជិឈិ។  
អម្ភហ កំ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ តសស សនតិង្ក អធិការ ំកត្ថវ  ពាករណំ្ អលភិត្ថវ  តង្ត្ថ 
ចុង្ត្ថ ង្ទវង្ល្លង្ក និពវតតិ។ តណ្ហ ងកង្រាបិ ភគវា វសសសតសហសាយុកំ ឋត្ថវ  
សពវំ ពុទធកិចចំ កត្ថវ  បរនិិពាវ យិ។ 

ង្មធងករពុទធុបាទ 
តង្ត្ថ អបរភាង្គ តសមិំង្យវ កង្បប ង្មធងកង្រា ង្ពាធិសង្ត្ថត  បារមិង្យា 

បូង្រត្ថវ  យឃរនគង្រ សុង្ទវរង្ញ្ញញ  អគគមង្ហសិយា យង្សាធរាយ ន្ថម  
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ង្ទវយិា កុចឆិមហិ បដិសនធិំ គណ្ហិ ត្ថវ  អដឋវសសសហសានិ អគារ ំ អជាវសិត្ថវ  
តង្ត្ថ មហាភិនិកេមនំ និកេមិត្ថវ  អឌឍម្ភសំ មហាបធានំ កត្ថវ  កំិសុភង្ពាធិរកុេ-
មូង្ល សពវញ្ញុតញាណំ្ បដិវជិឈ។ិ អម្ភហ កំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តសស សនតិង្ក អធិការ ំ
កត្ថវ  ពាករណំ្ អលភិត្ថវ  ង្ទវង្ល្លង្ក និពវតតិ។ ង្មធងកង្រា ភគវាបិ នវតិុវសស
សហសាយុកំ ឋត្ថវ  ពុទធកិចចំ កត្ថវ  បរនិិពាវ យិ។ 

សរណ្ងករពុទធុបាទ 
តង្ត្ថ អបរកាង្ល យសមិំង្យវ កង្បប សរណ្ងកង្រា ង្ពាធិសង្ត្ថត   

បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  វបុិង្ល ន្ថម នគង្រ សុមងគលរង្ញ្ញញ  អគគមង្ហសិយា  
យសវតិយា ន្ថម ង្ទវយិា កុចឆិមហិ និពវតតិត្ថវ  សតតវសសសសហសានិ អគារ ំ 
អជា វសិត្ថវ  តង្ត្ថ មហាភិនិកេមនំ និកេមិត្ថវ  ម្ភសមតតំ មហាបធានំ កត្ថវ   
បាដលិង្ពាធិរកុេមូង្ល សពវញ្ញុតញាណំ្ បដិវជិឈិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ តសស សនតិ
ង្ក អធិការ ំ កត្ថវ  ពាករណំ្ អលភិត្ថវ  តង្ត្ថ ចុត្ថ ង្ទវង្ល្លង្ក និពវតតិ។ 
សរណ្ងកង្រា ភគវាបិ សតតតំិសវសសសហសាយុកំ ឋត្ថវ  ពុទធកិចចំ កត្ថវ   
បរនិិពាវ យិ។ 

១. ទីបងករពុទធុបាទ 
តង្ត្ថ អបរភាង្គ តសមិំង្យវ កង្បប ទីបងកង្រា ង្ពាធិសង្ត្ថត  បារមិង្យា  

បូង្រត្ថវ  អមរវតិយា ន្ថម នគង្រ សុង្ទវង្ញ្ញញ  អគគមង្ហសិយា សុង្មធាយ ន្ថម 
ង្ទវយិា កុចឆិមហិ និពវតតិត្ថវ  ទសវសសសហសានិ អគារ ំ អជាវសិត្ថវ  ចត្ថត ង្រា 
និមិង្តត ទិសាវ  តង្ត្ថ មហាភិនិកេមន និកេមិត្ថវ  ទសម្ភង្ស មហាបធានំ កត្ថវ   
បិបផលិង្ពាធិរកុេមូង្ល សពវញ្ញុតញាណំ្ បដិវជិឈ។ិ 
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សុង្មធកថា 

តទា អម្ភហ កំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តសមិំ នគង្រ អង្នកង្កាដិធនសននិចង្យ 
រពហមណ្កុង្ល និពវតតិ។ តសស សុង្មង្ធាតិ ន្ថម អកំសុ។ ង្សា ម្ភត្ថបិតូនំ  
អចចង្យន សពវធនំ ទានមុង្ខន វសិសង្ជជត្ថវ  ឥសិបពវជជំ បពវជិត្ថវ  ហិមវនត- 
បង្ទង្ស ធមមិកំ ន្ថម បពវតំ និសាយ បវតតផលង្ភាជង្ន្ថ ហុត្ថវ  និសជជដ្ឋឋ ន- 
ចងកមនវង្សង្នវ បធានំ បទហង្ន្ថត  សត្ថត ហពភនតង្រង្យវ អដឋននំ សម្ភបតតីនំ 
បញ្ច ននញ្ច  អភិញ្ញញ នំ ល្លភី អង្ហាសិ។ ង្តន វតុតំ - 
(១២៨) “នវាសង្ងេយយាវសាង្ន,  កបបង្ក សារមណ្ឌ ង្ក; 

តណ្ហ ងកង្រា ង្មធងកង្រា,   សរណ្ងកង្រា ទីបងកង្រា; 
ពុទាធ  ង្ល្លកគគន្ថយកា,  ចត្ថត ង្រាង្ត មហាយសា។ 

(១២៩) ង្តសំ ចតុននំ ពុទាធ នំ,   តណ្ហ ងករសស សតថុង្ន្ថ, 
សុនង្ន្ថទ  ន្ថម ង្សា រាជា,  ម្ភត្ថ តសស សុននទិសា, 
សតតបណ្ណទុង្ម្ភ ង្ពាធិ,  តណ្ហ ងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

(១៣០) សុង្ទង្វា ន្ថម ង្សា រាជា,  ម្ភត្ថ តសស យង្សាធរា, 
កំិសុង្កា តសស ង្សា ង្ពាធិ,  ង្មធងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

(១៣១) សុមងគង្ល្ល បិត្ថ រាជា,  ម្ភត្ថ យសវតី ច សា, 
បាដលិ តសស ង្សា ង្ពាធិ,  សរណ្ងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

(១៣២) អធិការ ំករតិ្ថវ ន,   បណិ្ធានមការយំិ, 
ន លភំិ ពាករណំ្ ង្តសំ,  តិណ្ណំ  ពុទាធ នំ សនតិង្ក។ 

(១៣៣) ង្តសំ អនតង្រង្យវ,   ឯង្កា ពុង្ទាធ  អនូបង្ម្ភ, 
ទីបងកង្រា ន្ថម ជិង្ន្ថ,   ឧបបជជិ ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 
 



58                              គម្ពីរសម្ភា រវិបាក 
[៣] នគរ ំសពវងគសមបននំ,   សពវកមមមុបាគតំ; 

សតតរតនសមបននំ,   ន្ថន្ថជនសម្ភកុលំ; 
សមិទធំ ង្ទវនគរវំ,   អាវាសំ បុញ្ញកមមិនំ។ 

[៤] នគង្រ អមរវតិយា,   សុង្មង្ធា ន្ថម រពាហមង្ណា; 
អង្នកង្កាដិសននិចង្យា,  បហូតធនធញ្ញវា។ 

[៥] អជាយង្កា មនតធង្រា,  តិណ្ណំ  ង្វទាន បារគូ; 
លកេង្ណ្ ឥតិហាង្ស ច,  សធង្មម បារមំិ គង្ត្ថ។ 

[៦] រង្ហាគង្ត្ថ និសីទិត្ថវ ,  ឯវ ំចិង្នតសហំ តទា; 
„„ទុង្កាេ  បុនពភង្វា ន្ថម,  សររីសស ច ង្ភទនំ។ 

[៧] ជាតិធង្ម្ភម  ជរាធង្ម្ភម ,   ពាធិធង្ម្ភម  សហំ  តទា; 
អជរ ំអមតំ ង្ខមំ,   បរងិ្យសិសាមិ និពវុតំិ។ 

[៨] យំនូនិមំ បូតិកាយំ,   ន្ថន្ថកុណ្បបូរតំិ; 
ឆឌឌយិត្ថវ ន គង្ចឆយយ,ំ   អនង្បង្កាេ  អនតថិង្កា។ 

[៩] អតថិ ង្ហហិតិ ង្សា មង្គាគ ,  ន ង្សា សកាក  ន ង្ហតុង្យ; 
បរងិ្យសិសាមិ តំ មគគំ,  ភវង្ត្ថ បរមុិតតិយា។ 

[១០] យថាបិ ទុង្កេ វជិជង្នត,   សុខំ ន្ថមបិ វជិជតិ; 
ឯវ ំភង្វ វជិជម្ភង្ន,   វភិង្វាបិ ឥចឆិតពវង្កា។ 
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[១១] យថាបិ ឧង្ណ្ហ  វជិជង្នត,  អបរ ំវជិជតិ សីតលំ; 

ឯវ ំតិវធិគគិ វជិជង្នត,   និពាវ នំ ឥចឆិតពវកំ។ 

[១២] យថាបិ បាង្ប វជិជង្នត,   កលាណ្មបិ វជិជតិ; 
ឯវង្មវ ជាតិ វជិជង្នត,   អជាតិបិចឆិតពវកំ។ 

[១៣] យថា គូថគង្ត្ថ បុរងិ្សា, តឡាកំ ទិសាវ ន បូរតំិ; 
ន គង្វសតិ តំ តឡាកំ,  ន ង្ទាង្សា តឡាកសស ង្សា។ 

[១៤] ឯវ ំកិង្លសមលង្ធាវ,  វជិជង្នត អមតនតង្ឡ; 
ន គង្វសតិ តំ តឡាកំ,  ន ង្ទាង្សា អមតនតង្ឡ។ 

[១៥] យថា អរហិី បររិងុ្ទាធ ,   វជិជង្នត គមនមបង្ថ; 
ន បល្លយតិ ង្សា បុរងិ្សា,  ន ង្ទាង្សា អញ្ជ សសស ង្សា។ 

[១៦] ឯវ ំកិង្លសបររិងុ្ទាធ ,   វជិជម្ភង្ន សិង្វ បង្ថ; 
ន គង្វសតិ តំ មគគំ,   ន ង្ទាង្សា សិវមញ្ជ ង្ស។ 

[១៧] យថាបិ ពាធិង្ត្ថ បុរងិ្សា, វជិជម្ភង្ន តិកិចឆង្ក; 
ន តិកិចាឆ ង្បតិ តំ ពាធំិ,  ន ង្ទាង្សា ង្សា តិកិចឆង្ក។ 

[១៨] ឯវ ំកិង្លសពាធីហិ,   ទុកេិង្ត្ថ បរបីិឡិង្ត្ថ; 
ន គង្វសតិ តំ អាចរយំិ,  ន ង្ទាង្សា ង្សា វនិ្ថយង្ក។ 

[១៩] យថាបិ កុណ្បំ បុរងិ្សា,  កង្ណ្ឋ  ពនធំ ជិគុចឆិយ; 
ង្ម្ភចយិត្ថវ ន គង្ចឆយយ,  សុខី ង្សរ ីសយំវសី។ 
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[២០] តង្ថវមំិ បូតិកាយំ,   ន្ថន្ថកុណ្បសញ្ច យំ; 

ឆឌឌយិត្ថវ ន គង្ចឆយយ,ំ   អនង្បង្កាេ  អនតថិង្កា។ 

[២១] យថា ឧចាច រដ្ឋឋ នមហិ,   ករសំី នរន្ថរងិ្យា; 
ឆឌឌយិត្ថវ ន គចឆនតិ,   អនង្បកាេ  អនតថិកា។ 

[២២] ឯវង្មវាហំ ឥមំ កាយំ,  ន្ថន្ថកុណ្បបូរតំិ; 
ឆឌឌយិត្ថវ ន គចឆិសសំ,  វចចំ កត្ថវ  យថា កុដំិ។ 

[២៣] យថាបិ ជជជរ ំន្ថវ,ំ   បលុគគំ ឧទគាហិនំិ; 
សាមី ឆង្ឌឌត្ថវ  គចឆនតិ,   អនង្បកាេ  អនតថិកា។ 

[២៤] ឯវង្មវាហំ ឥមំ កាយំ,  នវចឆិទទំ ធុវសសវ;ំ 
ឆឌឌយិត្ថវ ន គចឆិសសំ,   ជិណ្ណន្ថវវំ សាមិកា។ 

[២៥] យថាបិ បុរងិ្សា ង្ចាង្រហិ,  គចឆង្ន្ថត  ភណ្ឌ ម្ភទិយ; 
ភណ្ឌ ង្ចឆទភយំ ទិសាវ ,  ឆឌឌយិត្ថវ ន គចឆតិ។ 

[២៦] ឯវង្មវ អយំ កាង្យា,   មហាង្ចារសង្ម្ភ វយិ; 
បហាយិមំ គមិសាមិ,  កុសលង្ចឆទន្ថ ភយា‟‟។ 

[២៧] ឯវាហំ ចិនតយិត្ថវ ន,   ង្នកង្កាដិសតំ ធនំ; 
ន្ថថាន្ថថានំ ទត្ថវ ន,   ហិមវនតមុបាគមំិ។ 

[២៨] ហិមវនតសាវទូិង្រ,   ធមមិង្កា ន្ថម បពវង្ត្ថ; 
អសសង្ម្ភ សុកង្ត្ថ មយហំ,  បណ្ណសាល្ល សុម្ភបិត្ថ។ 
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[២៩] ចងកមំ តតថ ម្ភង្បសំិ,   បញ្ច ង្ទាសវវិជជិតំ; 

អដឋគុណ្សមូង្បតំ,   អភិញ្ញញ ពលម្ភហរ ិ។ំ 

[៣០] សាដកំ បជហំិ តតថ,   នវង្ទាសមុបាគតំ; 
វាកចីរ ំនិវាង្សសំិ,   ទាវ ទសគុណ្មុបាគតំ។ 

[៣១] អដឋង្ទាសសម្ភកិណ្ណំ ,  បជហំិ បណ្ណសាលកំ; 
ឧបាគមំិ រកុេមូលំ,   គុង្ណ្ ទសហុបាគតំ។ 

[៣២] វាបិតំ ង្រាបិតំ ធញ្ញំ,   បជហំិ និរវង្សសង្ត្ថ; 
អង្នកគុណ្សមបននំ,   បវតតផលម្ភទិយំិ។ 

[៣៣] តតថបបធានំ បទហំិ,   និសជជដ្ឋឋ នចងកង្ម; 
អពភនតរមហិ សត្ថត ង្ហ,   អភិញ្ញញ ពលបាបុណំិ្។ 

[៣៤] ឯវ ំង្ម សិទធិបបតតសស,   វសីភូតសស សាសង្ន; 
ទីបងកង្រា ន្ថម ជិង្ន្ថ,   ឧបបជជិ ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 

[៣៥] ឧបបជជង្នត ច ជាយង្នត,  ពុជឈង្នត ធមមង្ទសង្ន; 
ចតុង្រា និមិង្តត ន្ថទទសំ,  ឈានរតិសមបបិង្ត្ថ។ 

[៣៦] បចចនតង្ទសវសិង្យ,   និមង្នតត្ថវ  តថាគតំ; 
តសស អាគមនំ មគគំ,   ង្សាង្ធនតិ តុដឋម្ភនសា។ 

[៣៧] អហំ ង្តន សមង្យន,  និកេមិត្ថវ  សកសសម្ភ; 
ធុនង្ន្ថត  វាកចីរានិ,   គចាឆ មិ អមពង្រ តទា។ 
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[៣៨] ង្វទជាតំ ជនំ ទិសាវ ,   តុដឋហដឋំ បង្ម្ភទិតំ; 

ឱង្រាហិត្ថវ ន គគន្ថ,   មនុង្សស បុចឆិ ត្ថវង្ទ។ 

[៣៩] „„តុដឋហង្ដ្ឋឋ  បមុទិង្ត្ថ,  ង្វទជាង្ត្ថ មហាជង្ន្ថ; 
កសស ង្សាធីយតិ មង្គាគ ,  អញ្ជ សំ វដុម្ភយនំ‟‟។ 

[៤០] ង្ត ង្ម បុដ្ឋឋ  វយិាកំសុ,  „„ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក អនុតតង្រា; 
ទីបងកង្រា ន្ថម ជិង្ន្ថ,   ឧបបជជិ ង្ល្លកន្ថយង្កា; 
តសស ង្សាធីយតិ មង្គាគ ,  អញ្ជ សំ វដុម្ភយនំ‟‟។ 

[៤១] ពុង្ទាធ តិវចនំ សុត្ថវ ន,   បីតិ ឧបបជជិ ត្ថវង្ទ; 
ពុង្ទាធ  ពុង្ទាធ តិ កថយង្ន្ថត ,  ង្សាមនសសំ បង្វទយំិ។ 

[៤២] តតថ ឋត្ថវ  វចិិង្នតសំិ,   តុង្ដ្ឋឋ  សំវគិគម្ភនង្សា; 
„„ឥធ ពីជានិ ង្រាបិសសំ,  ខង្ណា ង្វ ម្ភ ឧបចចគា។ 

[៤៣] យទិ ពុទធសស ង្សាង្ធថ,  ឯង្កាកាសំ ទទាថ ង្ម; 
អហមបិ ង្សាធយិសាមិ,  អញ្ជ សំ វដុម្ភយនំ‟‟។ 

[៤៤] អទំសុ ង្ត មង្ម្ភកាសំ,  ង្សាង្ធតំុ អញ្ជ សំ តទា; 
ពុង្ទាធ  ពុង្ទាធ តិ ចិង្នតង្ន្ថត ,  មគគំ ង្សាង្ធមហំ តទា។ 

[៤៥] អនិដឋិង្ត មង្ម្ភកាង្ស,  ទីបងកង្រា មហាមុនិ; 
ចតូហិ សតសហង្សសហិ,  ឆឡភិង្ញ្ញហិ ត្ថទិហិ; 
ខីណាសង្វហិ វមិង្លហិ,  បដិបជជិ អញ្ជ សំ ជិង្ន្ថ។ 
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[៤៦] បចចុគគមន្ថ វតតនតិ,   វជជនតិ ង្ភរងិ្យា ពហូ; 

អាង្ម្ភទិត្ថ នរមរ,ូ   សាធុការ ំបវតតយំុ។ 

[៤៧] ង្ទវា មនុង្សស បសសនតិ,  មនុសាបិ ច ង្ទវត្ថ; 
ឧង្ភាបិ ង្ត បញ្ជ លិកា,  អនុយនតិ តថាគតំ។ 

[៤៨] ង្ទវា ទិង្ពវហិ តុរងិ្យហិ, មនុសា ម្ភនុង្សហិ ច; 
ឧង្ភាបិ ង្ត វជជយន្ថត ,   អនុយនតិ តថាគតំ។ 

[៤៩] ទិពវំ មន្ថទ រវ ំបុបផំ,   បទុមំ បារឆិតតកំ; 
ទិង្សាទិសំ ឱកិរនតិ,   អាកាសនភគត្ថ មរ។ូ 

[៥០] ទិពវំ ចនទនចុណ្ណញ្ច ,  វរគនធញ្ច  ង្កវលំ; 
ទិង្សាទិសំ ឱកិរនតិ,   អាកាសនភគត្ថ មរ។ូ 

[៥១] ចមបកំ សរលំ នីបំ,   ន្ថគបុន្ថន គង្កតកំ; 
ទិង្សាទិសំ ឧកេិបនតិ,   ភូមិតលគត្ថ នរា។ 

[៥២] ង្កង្ស មុញ្ច ិត្ថវ ហំ តតថ,  វាកចីរញ្ច  ចមមកំ; 
កលង្ល បតថរតិ្ថវ ន,   អវកុង្ជាជ  និបជជហំ។ 

[៥៣] „„អកកមិត្ថវ ន មំ ពុង្ទាធ ,   សហ សិង្សសហិ គចឆតុ; 
ម្ភ នំ កលង្ល អកកមិតថ,  ហិត្ថយ ង្ម ភវសិសតិ‟‟។ 

[៥៤] បថវយំិ និបននសស,   ឯវ ំង្ម អាសិ ង្ចតង្សា; 
„„ឥចឆម្ភង្ន្ថ អហំ អជជ,  កិង្លង្ស ឈាបង្យ មម។ 
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[៥៥] កំិ ង្ម អញ្ញញ តង្វង្សន,  ធមមំ សចឆិកង្តនិធ; 

សពវញ្ញុតំ បាបុណិ្ត្ថវ ,  ពុង្ទាធ  ង្ហសសំ សង្ទវង្ក។ 

[៥៦] កំិ ង្ម ឯង្កន តិង្ណ្ណន,  បុរងិ្សន ថាមទសសិន្ថ; 
សពវញ្ញុតំ បាបុណិ្ត្ថវ ,  សន្ថត ង្រសសំ សង្ទវកំ។ 

[៥៧] ឥមិន្ថ ង្ម អធិកាង្រន,  កង្តន បុរសុិតតង្ម; 
សពវញ្ញុតំ បាបុណិ្ត្ថវ ,  ត្ថង្រមិ ជនតំ ពហំុ។ 

[៥៨] សំសារង្សាតំ ឆិនទិត្ថវ ,  វទិធំង្សត្ថវ  តង្យា ភង្វ; 
ធមមន្ថវ ំសម្ភរយុហ,   សន្ថត ង្រសសំ សង្ទវកំ‟‟។ 

[៥៩] មនុសសតតំ លិងគសមបតតិ,  ង្ហតុ សត្ថថ រទសសនំ; 
បពវជាជ  គុណ្សមបតតិ,   អធិកាង្រា ច ឆនទត្ថ; 
អដឋធមមសង្ម្ភធាន្ថ,   អភិនីហាង្រា សមិជឈតិ។ 

[៦០] ទីបងកង្រា ង្ល្លកវទូិ,   អាហុតីនំ បដិគគង្ហា; 
ឧសសីសង្ក មំ ឋត្ថវ ន,  ឥទំ វចនមរពវ។ិ 

[៦១] „„បសសថ ឥមំ ត្ថបសំ,  ជដិលំ ឧគគត្ថបនំ; 
អបរងិ្មយយិង្ត្ថ កង្បប,  ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតិ។ 

[៦២] អហុ កបិលវ ហយា រម្ភម ,  និកេមិត្ថវ  តថាគង្ត្ថ; 
បធានំ បទហិត្ថវ ន,   កត្ថវ  ទុកករការកំិ។ 
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[៦៣] អជបាលរកុេមូលសមិំ,   និសីទិត្ថវ  តថាគង្ត្ថ; 

តតថ បាយាសំ បគគយហ,  ង្នរញ្ជ រមុង្បហិតិ។ 

[៦៤] ង្នរញ្ជ រាយ តីរមហិ,   បាយាសំ អទ ង្សា ជិង្ន្ថ; 
បដិយតតវរមង្គគន,   ង្ពាធិមូលមុង្បហិតិ។ 

[៦៥] តង្ត្ថ បទកេិណំ្ កត្ថវ ,  ង្ពាធិមណ្ឌំ  អនុតតង្រា; 
អសសតថរកុេមូលមហិ,   ពុជឈិសសតិ មហាយង្សា។ 

[៦៦] ឥមសស ជនិកា ម្ភត្ថ,  ម្ភយា ន្ថម ភវសិសតិ; 
បិត្ថ សុង្ទាធ ទង្ន្ថ ន្ថម,  អយំ ង្ហសសតិ ង្គាតង្ម្ភ។ 

[៦៧] ន្ថសវា វតីរាគា,   សនតចិត្ថត  សម្ភហិត្ថ; 
ង្កាលិង្ត្ថ ឧបតិង្សា ច,  អគាគ  ង្ហសសនតិ សាវកា; 
អានង្ន្ថទ  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ឧបដឋិសសតិមំ ជិនំ។ 

[៦៨] ង្ខម្ភ ឧបបលវណាណ  ច,  អគាគ  ង្ហសសនតិ សាវកិា; 
អន្ថសវា វតីរាគា,   សនតចិត្ថត  សម្ភហិត្ថ; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  អសសង្ត្ថថ តិ បវចុចតិ។ 

[៦៩] ចិង្ត្ថត  ច ហត្ថថ ឡវង្កា,  អគាគ  ង្ហសសនតុបដឋកា; 
ឧតតរា ននទម្ភត្ថ ច,   អគាគ  ង្ហសសនតុបដឋិកា‟‟។ 

[៧០] “ឥទំ សុត្ថវ ន វចនំ,   អសមសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
អាង្ម្ភទិត្ថ នរមរ,ូ   ពុទធពីជំ កិរ អយំ។ 
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[៧១] ឧកកុដឋិសទាទ  វតតនតិ,   អង្បាផ ង្ដនតិ ហសនតិ ច; 

កតញ្ជ លី នមសសនតិ,   ទសសហសសី សង្ទវកា។ 

[៧២] យទិមសស ង្ល្លកន្ថថសស,  វរិជឈិសាម សាសនំ; 
អន្ថគតមហិ អទាធ ង្ន,   ង្ហសាម សមមុខា ឥមំ។ 

[៧៣] យថា មនុសា នទំិ តរន្ថត , បដិតិតថំ វរិជឈិយ; 
ង្ហដ្ឋឋ តិង្តថ គង្ហត្ថវ ន,  ឧតតរនតិ មហានទំិ។ 

[៧៤] ឯវង្មវ មយំ សង្ពវ,   យទិ មុញ្ញច មិមំ ជិនំ; 
អន្ថគតមហិ អទាធ ង្ន,   ង្ហសាម សមមុខា ឥមំ‟‟។ 

[៧៥] ទីបងកង្រា ង្ល្លកវទូិ,   អាហុតីនំ បដិគគង្ហា; 
មម កមមំ បកិង្តតត្ថវ ,   ទកេិណំ្ បាទមុទធរ។ិ 

[៧៦] ង្យ តត្ថថ សំុ ជិនបុត្ថត ,  បទកេិណ្មកំសុ មំ; 
ង្ទវា មនុសា អសុរា ច,  អភិវាង្ទត្ថវ ន បកកមំុ។ 

[៧៧] ទសសនំ ង្ម អតិកកង្នត,   សសង្ងឃ ង្ល្លកន្ថយង្ក; 
សយន្ថ វដុឋហិត្ថវ ន,   បលលងកំ អាភុជំិ តទា។ 

[៧៨] សុង្ខន សុខិង្ត្ថ ង្ហាមិ,  បាង្ម្ភង្ជជន បង្ម្ភទិង្ត្ថ; 
បីតិយា ច អភិសសង្ន្ថន ,  បលលងកំ អាភុជំិ តទា។ 

[៧៩] បលលង្ងកន និសីទិត្ថវ ,   ឯវ ំចិង្នតសហំ តទា; 
វសីភូង្ត្ថ អហំ ឈាង្ន,  អភិញ្ញញ សុ បារមំិគង្ត្ថ។ 
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[៨០] សហសសិយមហិ ង្ល្លកមហិ, ឥសង្យា នតថិ ង្ម សម្ភ; 

អសង្ម្ភ ឥទធិធង្មមសុ,   អលភំិ ឦទិសំ សុខំ។ 

[៨១] បលលង្កក ភុជង្ន មយហំ,   ទសសហសាធិវាសិង្ន្ថ; 
មហាន្ថទំ បវង្តតសំុ,   „ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៨២] យា បុង្ពវ ង្ពាធិសត្ថត នំ,  បលលងកវរម្ភភុង្ជ; 
និមិត្ថត និ បទិសសនតិ,   ត្ថនិ អជជ បទិសសង្រ។ 

[៨៣] សីតំ ពយបគតំ ង្ហាតិ,  ឧណ្ហ ញ្ច  ឧបសមមតិ; 
ត្ថនិ អជជ បទិសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៨៤] ទសសហសសី ង្ល្លកធាតូ,  និសសទាទ  ង្ហានតិ និរាកុល្ល; 
ត្ថនិ អជជ បទិសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៨៥] មហាវាត្ថ ន វាយនតិ,   ន សនទនតិ សវនតិង្យា; 
ត្ថនិ អជជ បទិសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៨៦] ថលជា ទកជា បុបាផ ,   សង្ពវ បុបផនតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបជជ បុបផិត្ថ សង្ពវ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៨៧] លត្ថ វា យទិ វា រកុាេ ,   ផលភារា ង្ហានតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបជជ ផលិត្ថ សង្ពវ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៨៨] អាកាសដ្ឋឋ  ច ភូមដ្ឋឋ ,  រតន្ថ ង្ជាតនតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបជជ រតន្ថ ង្ជាតនតិ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 
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[៨៩] ម្ភនុសសកា ច ទិពាវ  ច,  តុរយិា វជជនតិ ត្ថវង្ទ; 

ង្តបជជុង្ភា អភិរវនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩០] វចិិរតបុបាផ  គគន្ថ,   អភិវសសនតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបិ អជជ បវសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩១] មហាសមុង្ទាទ  អាភុជតិ,  ទសសហសសី បកមបតិ; 
ង្តបជជុង្ភា អភិរវនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩២] និរង្យបិ ទសសហង្សស,  អគគី និពវនតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបជជ និពវុត្ថ អគគី,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩៣] វមិង្ល្ល ង្ហាតិ សូរងិ្យា,  សពាវ  ទិសសនតិ ត្ថរកា; 
ង្តបិ អជជ បទិសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩៤] អង្ន្ថវង្ដឋន ឧទកំ,   មហិយា ឧពភិជជិ ត្ថវង្ទ; 
តមបជជុពភិជជង្ត មហិយា,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩៥] ត្ថរាគណា វងិ្រាចនតិ,   នកេត្ថត  គគនមណ្ឌ ង្ល; 
វសិាខា ចនទិម្ភ យុត្ថត ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩៦] ពិល្លសយា ទរសីយា,  និកេមនតិ សកាសយា; 
ង្តបជជ អាសយា ឆុទាធ ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩៧] ន ង្ហានតិ អរតី សត្ថត នំ,  សនតុដ្ឋឋ  ង្ហានតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបជជ សង្ពវ សនតុដ្ឋឋ ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 
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[៩៨] ង្រាគា តទុបសមមនតិ,   ជិឃចាឆ  ច វនិសសតិ; 

ត្ថនិ អជជ បទិសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[៩៩] រាង្គា តទា តនុ ង្ហាតិ,  ង្ទាង្សា ង្ម្ភង្ហា វនិសសតិ; 
ង្តបជជ វគិត្ថ សង្ពវ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០០] ភយំ តទា ន ភវតិ,   អជជង្បតំ បទិសសតិ; 
ង្តន លិង្ងគន ជាន្ថម,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០១] រង្ជានុទធំសតិ ឧទធំ,   អជជង្បតំ បទិសសតិ; 
ង្តន លិង្ងគន ជាន្ថម,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០២] អនិដឋគង្ន្ថធ  បកកមតិ,   ទិពវគង្ន្ថធ  បវាយតិ; 
ង្សាបជជ វាយតិ គង្ន្ថធ ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០៣]សង្ពវ ង្ទវា បទិសសនតិ,  ឋបយិត្ថវ  អរបិូង្ន្ថ; 
ង្តបជជ សង្ពវ ទិសសនតិ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០៤] យាវត្ថ និរយា ន្ថម,   សង្ពវ ទិសសនតិ ត្ថវង្ទ; 
ង្តបជជ សង្ពវ ទិសសនតិ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០៥] កុដ្ឋដ  កវាដ្ឋ ង្សល្ល ច,  ន ង្ហាន្ថត វរណា តទា; 
អាកាសភូត្ថ ង្តបជជ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 

[១០៦] ចុតី ច ឧបបតតិ ច,   ខង្ណ្ តសមិំ ន វជិជតិ; 
ត្ថនិបជជ បទិសសនតិ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ។ 
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[១០៧]ទឡហំ បគគណ្ហ  វរីយំិ,   ម្ភ និវតត អភិកកម; 

មយង្មបតំ វជិាន្ថម,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវសិសសិ‟‟។ 

[១០៨] “ពុទធសស វចនំ សុត្ថវ ,   ទសសហសសនីចូភយំ; 
តុដឋហង្ដ្ឋឋ  បង្ម្ភទិង្ត្ថ,  ឯវ ំចិង្នតសហំ តទា។ 

[១០៩] អង្ទវជឈវចន្ថ ពុទាធ ,   អង្ម្ភឃវចន្ថ ជិន្ថ; 
វតិថំ នតថិ ពុទាធ នំ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវាមហំ។ 

[១១០] យថា ខិតតំ នង្ភ ង្លឌឌុ,  ធុវ ំបតតិ ភូមិយំ; 
តង្ថវ ពុទធង្សដ្ឋឋ នំ,   វចនំ ធុវសសសតំ; 
វតិថំ នតថិ ពុទាធ នំ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវាមហំ។ 

[១១១] យថាបិ សពវសត្ថត នំ,   មរណំ្ ធុវសសសតំ; 
តង្ថវ ពុទធង្សដ្ឋឋ នំ,   វចនំ ធុវសសសតំ; 
វតិថំ នតថិ ពុទាធ នំ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវាមហំ។ 

[១១២] យថា រតតិកេង្យ បង្តត,   សូរយុិគគមនំ ធុវ;ំ 
តង្ថវ ពុទធង្សដ្ឋឋ នំ,   វចនំ ធុវសសសតំ; 
វតិថំ នតថិ ពុទាធ នំ,  ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវាមហំ។ 

[១១៣]យថា និកេនតសយនសស,  សីហសស នទនំ ធុវ;ំ 
តង្ថវ ពុទធង្សដ្ឋឋ នំ,   វចនំ ធុវសសសតំ; 
វតិថំ នតថិ ពុទាធ នំ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវាមហំ។ 
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[១១៤] យថា អាបននសត្ថត នំ,   ភារង្ម្ភង្រាបនំ ធុវ;ំ 

តង្ថវ ពុទធង្សដ្ឋឋ នំ,   វចនំ ធុវសសសតំ; 
វតិថំ នតថិ ពុទាធ នំ,   ធុវ ំពុង្ទាធ  ភវាមហំ។ 

[១១៥] ហនទ ពុទធកង្រ ធង្មម,   វចិិន្ថមិ ឥង្ត្ថ ចិង្ត្ថ; 
ឧទធំ អង្ធា ទស ទិសា,  យាវត្ថ ធមមធាតុយា‟‟។ 

[១១៦] វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   បឋមំ ទានបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អនុចិណ្ណំ  មហាបថំ។ 

១១៧] „„ឥមំ តវំ បឋមំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
ទានបារមិតំ គចឆ,   យទិ ង្ពាធំិ បតតុមិចឆសិ។ 

[១១៨] យថាបិ កុង្ម្ភភ  សមបុង្ណាណ , យសស កសសចិ អង្ធា កង្ត្ថ; 
វមង្ត វទុកំ និង្សសសំ,  ន តតថ បររិកេតិ។ 

[១១៩] តង្ថវ យាចង្ក ទិសាវ ,  ហីនមុកកដឋមជឈងិ្ម; 
ទទាហិ ទានំ និង្សសសំ,  កុង្ម្ភភ  វយិ អង្ធា កង្ត្ថ។ 

[១២០] នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១២១] វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   ទុតិយំ សីលបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 
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[១២២] ឥមំ តវំ ទុតិយំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 

សីលបារមិតំ គចឆ,   យទិ ង្ពាធំិ បតតុមិចឆសិ។ 

[១២៣]យថាបិ ចមរ ីវាលំ,   កិសមិញ្ច ិ បដិលគគិតំ; 
ឧង្បតិ មរណំ្ តតថ,   ន វងិ្កាង្បតិ វាលធំិ។ 

[១២៤] តង្ថវ តវំ ចតូសុ ភូមីសុ,  សីល្លនិ បរបូិរយ; 
បររិកេំ សពវទា សីលំ,   ចមរ ីវយិ វាលធំិ។ 

[១២៥] នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១២៦] វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   តតិយំ ង្នកេមមបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១២៧]„„ឥមំ តវំ តតិយំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
ង្នកេមមបារមិតំ គចឆ,   យទិ ង្ពាធំិ បតតុមិចឆសិ។ 

[១២៨] យថា អនទុឃង្រ បុរងិ្សា,  ចិរវងុ្ត្ថថ  ទុខដដិង្ត្ថ; 
ន តតថ រាគំ ជង្នសិ,  មុតតិំង្យវ គង្វសតិ។ 

១២៩] តង្ថវ តវំ សពវភង្វ,   បសស អនទុឃង្រ វយិ; 
ង្នកេម្ភម ភិមុង្ខា ង្ហាហិ,  ភវង្ត្ថ បរមុិតតិយា។ 

[១៣០]នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 
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[១៣១]វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   ចតុតថំ បញ្ញញ បារមំិ; 

បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៣២]„„ឥមំ តវំ ចតុតថំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
បញ្ញញ បារមិតំ គចឆ,   យទិ ង្ពាធំិ បតតុមិចឆសិ។ 

[១៣៣]យថាបិ ភិកេុ ភិកេង្ន្ថត ,   ហីនមុកកដឋមជឈងិ្ម; 
កុល្លនិ ន វវិង្ជជង្ន្ថត ,   ឯវ ំលភតិ យាបនំ។ 

[១៣៤]តង្ថវ តវំ សពវកាលំ,   បរបុិចឆំ ពុធំ ជនំ; 
បញ្ញញ បារមិតំ គន្ថតវ ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៣៥]នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១៣៦]វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   បញ្ច មំ វរីយិបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៣៧]„„ឥមំ តវំ បញ្ច មំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
វរីយិបារមិតំ គចឆ,   យទិ ង្ពាធំិ បតតុមិចឆសិ។ 

[១៣៨]យថាបិ សីង្ហា មិគរាជា,  និសជជដ្ឋឋ នចងកង្ម; 
អលីនវរីងិ្យា ង្ហាតិ,   បគគហិតមង្ន្ថ សទា។ 

[១៣៩]តង្ថវ តវំ សពវភង្វ,  បគគណ្ហ  វរីយំិ ទឡហំ; 
វរីយិបារមិតំ គន្ថតវ ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 
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[១៤០]នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 

អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១៤១]វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   ឆដឋមំ ខនតិបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៤២]„„ឥមំ តវំ ឆដឋមំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
តតថ អង្ទវជឈម្ភនង្សា,  សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៤៣]យថាបិ បថវ ីន្ថម,   សុចិមបិ អសុចិមបិ ច; 
សពវំ សហតិ និង្កេបំ,   ន កង្រាតិ បដិឃំ តយា។ 

[១៤៤]តង្ថវ តវមបិ សង្ពវសំ,   សម្ភម ន្ថវម្ភនកេង្ម្ភ; 
ខនតិបារមិតំ គន្ថតវ ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៤៥]នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១៤៦]វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   សតតមំ សចចបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៤៧]ឥមំ តវំ សតតមំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
តតថ អង្ទវជឈវចង្ន្ថ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៤៨]យថាបិ ឱសធី ន្ថម,   តុល្លភូត្ថ សង្ទវង្ក; 
សមង្យ ឧតុវង្សស វា,  ន ង្វាកកមតិ វថិីង្ត្ថ។ 
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[១៤៩] តង្ថវ តវមបិ សង្ចចសុ,   ម្ភ ង្វាកកម ហិ វថិីង្ត្ថ; 

សចចបារមិតំ គន្ថតវ ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៥០] នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១៥១]វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   អដឋមំ អធិដ្ឋឋ នបារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៥២]„„ឥមំ តវំ អដឋមំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
តតថ តវំ អចង្ល្ល ហុត្ថវ ,  សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៥៣]យថាបិ បពវង្ត្ថ ង្សង្ល្ល,  អចង្ល្ល សុបបតិដឋិង្ត្ថ; 
ន កមបតិ ភុសវាង្តហិ,  សកដ្ឋឋ ង្នវ តិដឋតិ។ 

[១៥៤]តង្ថវ តវមប ិអធិដ្ឋឋ ង្ន,   សពវទា អចង្ល្ល ភវ; 
អធិដ្ឋឋ នបារមិតំ គន្ថតវ ,  សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៥៥] នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១៥៦]វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   នវមំ ង្មត្ថត បារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៥៧]„„ឥមំ តវំ នវមំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
ង្មត្ថត យ អសង្ម្ភ ង្ហាហិ,  យទិ ង្ពាធំិ បតតុមិចឆសិ។ 
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[១៥៨] យថាបិ ឧទកំ ន្ថម,   កលាង្ណ្ បាបង្ក ជង្ន; 

សមំ ផរតិ សីង្តន,   បវាង្ហតិ រង្ជាមលំ។ 

[១៥៩] តង្ថវ តវំ ហិត្ថហិង្ត,   សមំ ង្មត្ថត យ ភាវយ; 
ង្មត្ថត បារមិតំ គន្ថតវ ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៦០] នង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,   ពុទធធម្ភម  ភវសិសង្រ; 
អង្ញ្ញបិ វចិិនិសាមិ,   ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ‟‟។ 

[១៦១] វចិិនង្ន្ថត  តទា ទកេិំ,   ទសមំ ឧង្បកាេ បារមំិ; 
បុពវង្កហិ មង្ហសីហិ,  អាង្សវតិនិង្សវតំិ។ 

[១៦២]„„ឥមំ តវំ ទសមំ ត្ថវ,   ទឡហំ កត្ថវ  សម្ភទិយ; 
តុល្លភូង្ត្ថ ទង្ឡាហ  ហុត្ថវ ,  សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ។ 

[១៦៣]យថាបិ បថវ ីន្ថម,   និកេិតតំ អសុចំិ សុចំិ; 
ឧង្បកេតិ ឧង្ភាង្បង្ត,   ង្កាបានុនយវជជិត្ថ។ 

[១៦៤]តង្ថវ តវំ សុខទុង្កេ,   តុល្លភូង្ត្ថ សទា ភវ; 
ឧង្បកាេ បារមិតំ គន្ថតវ ,   សង្ម្ភព ធំិ បាបុណិ្សសសិ”។ 

តង្ត្ថ ចិង្នតសិ “ឥមសមិំ ង្ល្លង្ក ង្ពាធិសង្តតហិ បូង្រតពាវ  ង្ពាធិ- 
បរបិាចន្ថ ពុទធការកធម្ភម  ឯតតកាង្យវ ទស បារមិង្យា ង្បត្ថវ  អង្ញ្ញ នតថិ។ 
ឥម្ភបិ ទស បារមិង្យា ឧទធំ អាកាង្សបិ នតថិ ង្ហដ្ឋឋ  បថវយិមប ិបុរតថិម្ភទីសុ 
ទិសាសុបិ នតថិ មយហំង្យវ បន ហទយពភនតង្រ បតិដឋិត្ថ”តិ។ ឯវ ត្ថសំ ហទង្យ 
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បតិដឋឋិតភាវ ំ ទិសាវ  សពាវ បិ ត្ថ ទឡហំ កត្ថវ  អធិដ្ឋឋ យ បុនបបុនំ សមមសង្ន្ថត  
អនុង្ល្លមបដិង្ល្លម សមមសតិ បរយិង្នត គង្ហត្ថវ  អាទំិ បាង្បតិ អាទិមហិ  
គង្ហត្ថវ  បរយិនតំ បាង្បតិ មង្ជឈ គង្ហត្ថវ  ឧភង្ត្ថ ង្កាដំិ បាង្បត្ថវ  ឱសាង្បតិ 
ឧភង្ត្ថ ង្កាដីសុ គង្ហត្ថវ  មជឈ បាង្បត្ថវ  ឱសាង្បតិ។ 

ពាហិរកភណ្ឌ បរចិាច ង្គា ទានបារមី ន្ថម អងគបរចិាច ង្គា ទានឧបបារមី 
ន្ថម ជីវតិបរចិាច ង្គា ទានបរមតថបារមី ន្ថម្ភតិ ទស បារមិង្យា ទស  
ឧបបារមិង្យា ទស បរមតថបារមិង្យាតិ សមតតិំស បារមិង្យា ង្តលយនតំ  
វនិិវង្ដដង្ន្ថត  វយិ មហាង្មរ ុមតថ កត្ថវ  ចកកវាឡមហាសមុទទ អាលុង្ឡង្ន្ថត  វយិ ច 
សមមសតិ។ 

តង្សសវ ទស បារមិង្យា សមមសនតសស ធមមង្តង្ជន ចតុនហុត្ថធិកទវិ-
ង្យាជនសតសហសសពហល្ល អយំ មហាបថវ ីហតថិន្ថ អកកនតនឡកល្លង្បា 
វយិ បីឡិយម្ភនំ ឧចឆុយនតំ វយិ ច មហាវរិវ វរិវម្ភន្ថ សងកមប ិ សមបកមប ិ 
សមបង្វធិ។ កុល្លលចកកំ វយិ ង្តលយនតចកកំ វយិ ច បរពិភមិ។ ង្តន វតុតំ — 
[១៦៥]„„ឯតតកាង្យវ ង្ត ង្ល្លង្ក,  ង្យ ធម្ភម  ង្ពាធិបាចន្ថ; 

តតុទធំ នតថិ អញ្ញរត,   ទឡហំ តតថ បតិដឋហ‟‟។ 
[១៦៦]ឥង្ម ធង្មម សមមសង្ត្ថ,  សភាវសរសលកេង្ណ្; 

ធមមង្តង្ជន វសុធា,   ទសសហសសី បកមបថ។ 
[១៦៧]ចលតី រវតី បថវ,ី   ឧចឆុយនតំវ បីឡិតំ; 

ង្តលយង្នត យថា ចកកំ,  ឯវ ំកមបតិ ង្មទនី។ 
មហាបថវយិា កមបម្ភន្ថយ រមមនគរវាសិង្ន្ថ សណាឋ តុ អសង្កាក ន្ថត

យុគនតវាតពាភ ហត្ថ មហាសាល្ល វយិ មុចឆិត្ថ បបតំិសុ។ ឃដ្ឋទីនិ 
កុល្លលភាជន្ថនិ បវដដន្ថត និ អញ្ញមញ្ញំ បហរន្ថត និ ចុណ្ណវចុិណាណ និ អង្ហសំុ។ 
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មហាជង្ន្ថ ភីតតសិង្ត្ថ សត្ថថ រ ំ ឧបសងកមិត្ថវ  “កំិ នុ ង្ខា ភគវា ន្ថគាវង្ដ្ឋដ  
អយំ ភូតយកេង្ទវត្ថសុ អញ្ញតរាវង្ដ្ឋដ  វាតិ ន ហិ មយំ ឯតំ ជាន្ថម អបិច ង្ខា 
សង្ពាវ បិ អយំ មហាជង្ន្ថ ឧបទទុង្ត្ថ កំិ នុ ង្ខា ឥមសស ង្ល្លកសស បាបកំ  
ភវសិសតិ ឧទាហុ កលាណំ្ កង្ថថ ង្ន្ថ ឯតំ ការណ្”នតិ អាហ។  

អថ សត្ថថ  ង្តសំ កថំ សុត្ថវ  “តុង្មហ ម្ភ ភាយថ ម្ភ ចិនតយិតថ នតថិ ង្វា 
ឥង្ត្ថនិទានំ ភយំ។ ង្យា ង្សា មយា អជជ “សុង្មធបណ្ឌិ ង្ត្ថ អន្ថគង្ត  
ង្គាតង្ម្ភ ន្ថម ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ពាកង្ត្ថ, ង្សា ឥទានិ ទស បារមិង្យា  
សមមសតិ តសស សមមសនតសស វងិ្ល្លង្ឡនតសស ធមមង្តង្ជន សកលទស- 
សហសស ីង្ល្លកធាតុ ឯកបបហាង្រន កមបតិ ង្ចវ រវតិ ចា”តិ អាហ។ ង្តន វតុតំ- 
[១៦៨]យាវត្ថ បរសិា អាសិ,   ពុទធសស បរងិ្វសង្ន; 

បង្វធម្ភន្ថ សា តតថ,   មុចឆិត្ថ ង្សតិ ភូមិយំ។ 
[១៦៩]ឃដ្ឋង្នកសហសានិ,  កុមភីនញ្ច  សត្ថ ពហូ; 

សញ្ចុ ណ្ណមថិត្ថ តតថ,  អញ្ញមញ្ញំ បឃដដិត្ថ។ 
[១៧០]ឧពវិគាគ  តសិត្ថ ភីត្ថ,   ភន្ថត  ពាថិតម្ភនសា; 

មហាជន្ថ សម្ភគមម,   ទីបងករមុបាគមំុ។ 
[១៧១]„„កំិ ភវសិសតិ ង្ល្លកសស,  កលាណ្មថ បាបកំ; 

សង្ពាវ  ឧបទទុង្ត្ថ ង្ល្លង្កា,  តំ វងិ្ន្ថង្ទហិ ចកេុម‟‟។ 
[១៧២]ង្តសំ តទា សញ្ញង្បសិ,  ទីបងកង្រា មហាមុនិ; 

„„វសិដ្ឋឋ  ង្ហាថ ម្ភ ង្ភថ,  ឥមសមិំ បថវកិមបង្ន។ 
[១៧៣]យមហំ អជជ ពាកាសំិ,  ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតិ; 

ឯង្សា សមមសតិ ធមមំ,  បុពវកំ ជិនង្សវតំិ។ 
[១៧៤]តសស សមមសង្ត្ថ ធមមំ,  ពុទធភូមំិ អង្សសង្ត្ថ; 

ង្តន្ថយំ កមបិត្ថ បថវ,ី  ទសសហសសី សង្ទវង្ក‟‟។ 
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មហាជង្ន្ថ តថាគតសស វចនំ សុត្ថវ  ហដឋតុង្ដ្ឋឋ  ម្ភល្លគនធវងិ្លបនំ 

អាទាយ រមមនគរា និកេមិត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ ឧបសងកមិត្ថវ  ម្ភល្លគន្ថធ ទីហិ បូង្ជត្ថវ  
វនទិត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  រមមនគរង្មវ បាវសិិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ទស បារមិង្យា  
សមមសិត្ថវ  វរីយំិ ទឡហំ កត្ថវ  អធិដ្ឋឋ យ និសិន្ថន សន្ថ វដុ្ឋឋ សិ។ ង្តន វតុតំ — 
[១៧៥]ពុទធសស វចនំ សុត្ថវ ,   មង្ន្ថ និពាវ យិ ត្ថវង្ទ; 

សង្ពវ មំ ឧបសងកមម,   បុន្ថបិ អភិវនទិសំុ។ 
[១៧៦]សម្ភទិយិត្ថវ  ពុទធគុណំ្,  ទឡហំ កត្ថវ ន ម្ភនសំ; 

ទីបងករ ំនមសសិត្ថវ ,   អាសន្ថ វដុឋហំិ តទា។ 
អថ ង្ពាធិសតតំ អាសន្ថ វដុឋហនតំ សកលទសសហសសចកកវាឡង្ទវត្ថ 

សននិបតិត្ថវ  ទិង្ពវហិ ម្ភល្លគង្នធហិ បូង្ជត្ថវ  វនទិត្ថវ  “អយយ សុង្មធត្ថបស  
តយា អជជ ទីបងករទសពលសស បាទមូង្ល មហតី បតថន្ថ បតថិត្ថ សា ង្ត 
អននតរាង្យន សមិជឈតុ ម្ភ ង្ត ភយំ វា ឆមភិតតតំ វា អង្ហាសិ សរងី្រ  
អបបមតតង្កាបិ ង្រាង្គា ម្ភ ឧបបជជតុ ខិបប ំ បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  សម្ភម សង្ម្ភព ធំិ  
បដិវជិឈ។ យថា បុបផូបគផលូបគរកុាេ  សមង្យ បុបផនតិ ង្ចវ ផលនតិ ច តង្ថវ តវំ
មបិ តំ សមយំ អនតិកកមិត្ថវ  ខិបប ំ សង្ម្ភព ធិមុតតមំ ផុសសសូ”តិអាទីនិ  
ថុតិមងគល្លនិ បយិរទុាហសុ។ ឯវញ្ច  បយិរទុាហិត្ថវ  អតតង្ន្ថ អតតង្ន្ថ  
ង្ទវដ្ឋឋ នង្មវ អគមំសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ង្ទវត្ថហិ អភិតថវងិ្ត្ថ “អហ ទស  
បារមិង្យា បូង្រត្ថវ  កបបសតសហសាធិកានំ ចតុននំ អសង្ងេយយានំ មតថង្ក 
ពុង្ទាធ  ភវសិាមី”តិ វរីយំិ ទឡហំ កត្ថវ  អធិដ្ឋឋ យ នភំ អពភុគគន្ថតវ  ហិមវនតង្មវ  
អគម្ភសិ។ ង្តន វតុតំ — 
[១៧៧]ទិពវំ ម្ភនុសកំ បុបផំ,   ង្ទវា ម្ភនុសកា ឧង្ភា; 

សង្ម្ភកិរនតិ បុង្បផហិ,   វដុឋហនតសស អាសន្ថ។ 
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[១៧៨]ង្វទយនតិ ច ង្ត ង្សាតថិំ,  ង្ទវា ម្ភនុសកា ឧង្ភា; 

„„មហនតំ បតថិតំ តុយហំ,   តំ លភសសុ យថិចឆិតំ។ 
[១៧៩]សពវីតិង្យា វវិជជនតុ,   ង្សាង្កា ង្រាង្គា វនិសសតុ; 

ម្ភ ង្ត ភវនតវនតរាយា,   ផុស ខិបបំ ង្ពាធិមុតតមំ។ 
[១៨០]យថាបិ សមង្យ បង្តត,  បុបផនតិ បុបផិង្ន្ថ ទុម្ភ; 

តង្ថវ តវំ មហាវរី,   ពុទធញាង្ណ្ន បុបផសិ។ 
[១៨១]យថា ង្យ ង្កចិ សមពុទាធ ,  បូរយំុ ទស បារមី; 

តង្ថវ តវំ មហាវរី,   បូរយ ទស បារមី។ 
[១៨២]យថា ង្យ ង្កចិ សមពុទាធ ,  ង្ពាធិមណ្ឌ មហិ ពុជឈង្រ; 

តង្ថវ តវំ មហាវរី,   ពុជឈសសុ ជិនង្ពាធិយំ។ 
[១៨៣]យថា ង្យ ង្កចិ សមពុទាធ ,  ធមមចកកំ បវតតយំុ; 

តង្ថវ តវំ មហាវរី,   ធមមចកកំ បវតតយ។ 
[១៨៤] បុណ្ណម្ភង្យ យថា ចង្ន្ថទ ,  បរសុិង្ទាធ  វងិ្រាចតិ; 

តង្ថវ តវំ បុណ្ណមង្ន្ថ,   វងិ្រាច ទសសហសសិយំ។ 
[១៨៥] រាហុមុង្ត្ថត  យថា សូរងិ្យា,  ត្ថង្បន អតិង្រាចតិ; 

តង្ថវ ង្ល្លកា មុញ្ច ិត្ថវ ,  វងិ្រាច សិរយិា តុវ។ំ 
[១៨៦] យថា យា កាចិ នទិង្យា,  ឱសរនតិ មង្ហាទធំិ; 

ឯវ ំសង្ទវកា ង្ល្លកា,  ឱសរនតុ តវនតិង្ក‟‟។ 
[១៨៧]ង្តហិ ថុតបបសង្ត្ថថ  ង្សា,  ទស ធង្មម សម្ភទិយ; 

ង្ត ធង្មម បរបូិង្រង្ន្ថត ,   បវនំ បាវសីិ តទាតិ។ 
សុង្មធកថា និដឋិត្ថ។ 

------------- 
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រមមនគរវាសិង្ន្ថបិ ង្ខា នគរ ំ បវសិិត្ថវ  ពុទធបបមុខសស ភិកេុសំឃសស 

មហាទានំ អទំសុ។ សត្ថថ  ង្តសំ ធមមំ ង្ទង្សត្ថវ  មហាជនំ សរណាទីសុ  
បតិដឋង្បត្ថវ  រមមនគរា និកេមិ។ តង្ត្ថ ឧទធមប ិយាវត្ថយុកំ តិដឋង្ន្ថត  សពវំ ពុទធកិចចំ 
កត្ថវ  អនុកកង្មន អនុបាទិង្សសាយ និពាវ នធាតុយា បរនិិពាវ យិ។ ង្តន វតុតំ :- 
[១] តទា ង្ត ង្ភាជយិត្ថវ ន,  សសងឃំ ង្ល្លកន្ថយកំ; 

ឧបគចឆុំ សរណំ្ តសស,  ទីបងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

[២] សរណាគមង្ន កញ្ច ិ,   និង្វង្សសិ តថាគង្ត្ថ; 
កញ្ច ិ បញ្ច សុ សីង្លសុ,  សីង្ល ទសវងិ្ធ បរ។ំ 

[៣] កសសចិ ង្ទតិ សាមញ្ញំ,  ចតុង្រា ផលមុតតង្ម; 
កសសចិ អសង្ម ធង្មម,  ង្ទតិ ង្សា បដិសមភិទា។ 

[៤] កសសចិ វរសម្ភបតតិង្យា,  អដឋ ង្ទតិ នរាសង្ភា; 
តិង្សា កសសចិ វជិាជ ង្យា,  ឆឡភិញ្ញញ  បង្វចឆតិ។ 

[៥] ង្តន ង្យាង្គន ជនកាយំ,  ឱវទតិ មហាមុនិ; 
ង្តន វតិ្ថថ រកំិ អាសិ,   ង្ល្លកន្ថថសស សាសនំ។ 

[៦] មហាហនុសភកេង្ន្ថធ ,   ទីបងករសស ន្ថមង្កា; 
ពហូ ជង្ន ត្ថរយតិ,   បរងិ្ម្ភង្ចតិ ទុគគតំិ។ 

[៧] ង្ពាធង្នយយំ ជនំ ទិសាវ ,  សតសហង្សសបិ ង្យាជង្ន; 
ខង្ណ្ន ឧបគន្ថតវ ន,   ង្ពាង្ធតិ តំ មហាមុនិ។ 
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[៨] បឋម្ភភិសមង្យ ពុង្ទាធ ,  ង្កាដិសតមង្ពាធយិ; 

ទុតិយាភិសមង្យ ន្ថង្ថា,  នវតិុង្កាដិមង្ពាធយិ។ 

[៩] យទា ច ង្ទវភវនមហិ,   ពុង្ទាធ  ធមមមង្ទសយិ; 
នវតិុង្កាដិសហសានំ,  តតិយាភិសមង្យា អហុ។ 

[១០] សននិបាត្ថ តង្យា អាសំុ,  ទីបងករសស សតថុង្ន្ថ; 
ង្កាដិសតសហសានំ,  បឋង្ម្ភ អាសិ សម្ភគង្ម្ភ។ 

[១១] បុន ន្ថរទកូដមហិ,  បវងិ្វកគង្ត ជិង្ន; 
ខីណាសវា វតីមល្ល,   សមំិសុ សតង្កាដិង្យា។ 

[១២] យមហិ កាង្ល មហាវងី្រា,  សុទសសនសិលុចចង្យ; 
នវង្កាដិសហង្សសហិ,  បវាង្រសិ មហាមុនិ។ 

[១៣] ទសវសីសហសានំ,   ធម្ភម ភិសមង្យា អហុ; 
ឯកទវិននំ អភិសមយា,   គណ្ន្ថង្ត្ថ អសងេិយា។ 

[១៤] វតិ្ថថ រកំិ ពាហុជញ្ញំ,   ឥទធំ ផីតំ អហូ តទា; 
ទីបងករសស ភគវង្ត្ថ,   សាសនំ សុវងិ្សាធិតំ។ 

[១៥] ចត្ថត រ ិសតសហសានិ,  ឆឡភិញ្ញញ  មហិទធិកា; 
ទីបងករ ំង្ល្លកវទំុិ,   បរវិាង្រនតិ សពវទា។ 

[១៦] ង្យ ង្កចិ ង្តន សមង្យន,  ជហនតិ ម្ភនុសំ ភវ;ំ 
អបតតម្ភនសា ង្សខា,  គរហិត្ថ ភវនតិ ង្ត។ 
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[១៧] សុបុបផិតំ បាវចនំ,   អរហង្នតហិ ត្ថទិហិ; 

ខីណាសង្វហិ វមិង្លហិ,  ឧបង្សាភតិ សពវទា។ 

[១៨] នគរ ំរមមវតី ន្ថម,  សុង្ទង្វា ន្ថម ខតតិង្យា; 
សុង្មធា ន្ថម ជនិកា,  ទីបងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

[១៩] ទសវសសសហសានិ,  អគារ ំអជឈ ង្សា វសិ; 
ហំសា ង្កាញ្ញច  មយូរា ច,  តង្យា បាសាទមុតតម្ភ។ 

[២០] តីណិ្សតសហសានិ,  ន្ថរងិ្យា សមលងកត្ថ; 
បទុម្ភ ន្ថម សា ន្ថរ,ី  ឧសភកេង្ន្ថធ  អរតង្ជា។ 

[២១] និមិង្តត ចតុង្រា ទិសាវ ,   ហតថិយាង្នន និកេមិ; 
អនូនទសម្ភសានិ,   បធាង្ន បទហី ជិង្ន្ថ។ 

[២២] បធានចារ ំចរតិ្ថវ ន,   អពុជឈិ ម្ភនសំ មុនិ; 
រពហមុន្ថ យាចិង្ត្ថ សង្ន្ថត ,  ទីបងកង្រា មហាមុនិ។ 

[២៣] វតតិ ចកកំ មហាវងី្រា,   នន្ថទ រាង្ម សិរឃីង្រ; 
និសិង្ន្ថន  សិរសីមូលមហិ,  អកា តិតថិយមទទនំ។ 

[២៤] សុមងគង្ល្ល ច តិង្សា ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
សាគង្ត្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ទីបងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

[២៥] នន្ថទ  ង្ចវ សុនន្ថទ  ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  បិបផលីតិ បវចុចតិ។ 
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[២៦] តបុសសភលលិកា ន្ថម,   អង្ហសំុ អគគុបដឋកា; 

សិរមិ្ភ ង្កាណា ឧបដឋិកា,  ទីបងករសស សតថុង្ន្ថ។ 

[២៧] អសីតិហតថមុង្ពវង្ធា,   ទីបងកង្រា មហាមុនិ; 
ង្សាភតិ ទីបរងុ្កាេ វ,   សាលរាជាវ ផុលលិង្ត្ថ។ 

[២៨] សតសហសសវសានិ,  អាយុ តសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហំុ។ 

[២៩] ង្ជាតយិត្ថវ ន សទធមមំ,   សន្ថត ង្រត្ថវ  មហាជនំ; 
ជលិត្ថវ  អគគិកេង្ន្ថធ វ,   និពវុង្ត្ថ ង្សា សសាវង្កា។ 

[៣០] សា ច ឥទធិ ង្សា ច យង្សា,  ត្ថនិ ច បាង្ទសុ ចកករតន្ថនិ; 
សពវំ តមនតរហិតំ,   ននុ រតិ្ថត  សពវសង្កេ រា ។ 

-------------- 
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២. ង្កាណ្ឌ ញ្ញពុទធុបាទ 

ទីបងករសស បន ភគវង្ត្ថ អបរភាង្គ ឯកំ អសង្ងេយយយំ អតិកកមិត្ថវ   
ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ន្ថម សត្ថថ  ឧទបាទិ។ តសាបិ តង្យា សាវកសននិបាត្ថ  
អង្ហសំុ។ បឋមសននិបាង្ត ង្កាដិសតសហសស ទុតិង្យ ង្កាដិសហសស  
តតិង្យ នវតិុង្កាដិង្យា។ តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  វជិិត្ថវ ី ន្ថម ចកកវតតី ហុត្ថវ   
ង្កាដិសតសហសសសស ពុទធបបមុខសស ភិកេុសំឃសស មហាទានំ អទាសិ។  
សត្ថថ  ង្ពាធិសតតំ “ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ពាករតិ្ថវ  ធមមំ ង្ទង្សសិ។ ង្សា សតថុ 
ធមមកថំ សុត្ថវ  រជជំ និយាង្តត្ថវ  បពវជិ។ ង្សា តីណិ្ បិដកានិ ឧគគង្ហត្ថវ   
អដឋសម្ភបតតិង្យា ច បញ្ច  អភិញ្ញញ ង្យា ច ឧបាង្ទត្ថវ  អបរហីិនជាង្ន្ថ 
រពហមង្ល្លកូបង្គា ង្ហាតិ។ ង្តន វតុតំ :- 
[១] ទីបងករសស អបង្រន,   ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ន្ថម ន្ថយង្កា; 

អននតង្តង្ជា អមិតយង្សា,  អបបង្មង្យា ទុរាសង្ទា។ 
(២៩៤) នគរ ំរមមវតី ន្ថម,   សុនង្ន្ថទ  ខតតិង្យា បិត្ថ 

សុជាត្ថ ន្ថម ជនិកា,  ង្កាណ្ឌ ញ្ញសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
(២៩៥) ភង្ទាទ  ង្ចវ សុភង្ទាទ  ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

អនុរងុ្ទាធ  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ង្កាណ្ឌ ញ្ញសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
(២៩៦) តិសា ច ឧបតិសា ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

សាលកលាណ្ង្កា ង្ពាធិ,  ង្កាណ្ឌ ញ្ញសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
(២៩៧) អដ្ឋឋ សីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

វសសសតសហសានិ,  អាយុ តសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 
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(២៩៨) អហំ ង្តន សមង្យន,  ចកកវតតិ មហិទធិង្កា; 

វជិិត្ថវតិី ន្ថង្មន,   សសំឃំ ង្ល្លកន្ថយកំ។ 
(២៩៩) ង្កាដិសតសហសានំ,  មហាទានំ បវតតយិ; 

ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតី”តិ២៨០។ 
-------------- 

៣. មងគលពុទធុបាទ 
តសស អបរភាង្គ ឯកំ ភាសអសង្ងេយយយំ ន្ថម អតិកកមិត្ថវ  ភាស- 

អសង្ងេយយាវសាង្ន ឯកសមិំ សារមណ្ឌ កង្បប ចត្ថត ង្រា ពុទាធ  និពវតតិំសុ  
មងគង្ល្ល សុមង្ន្ថ ង្រវង្ត្ថ ង្សាភិង្ត្ថតិ។ មងគលសស បន តីសុ សាវក- 
សននិបាង្តសុ បឋង្ម ង្កាដិសតសហសស ភិកេូ អង្ហសំុ។ ទុតិង្យ ង្កាដិសត-
សហសស,ំ តតិង្យ នវដិុង្កាដិង្យា។ 

តទា អម្ភហ កំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  សុរចិុ ន្ថម រពាហមង្ណា ហុត្ថវ  “សត្ថថ រ ំ
និមង្នតសាមី”តិ ឧបសងកមិត្ថវ  មធុរធមមកថំ សុត្ថវ  “ង្សវ មយហំ ភិកេំ  
គណ្ណហថា”តិ អាហ។ “រពាហមណំ្ កិតតង្កហិ ង្ត ភិកេូហិ អង្ត្ថថ ”តិ ? “កិតតកា 
បន ង្វា ភង្នត បរវិារភិកេូ”តិ អាហ។ “ង្កាដិសតសហសស រពហាម ង្ណា”តិ។  
“ភង្នត សង្ពវហិបិ សទធិំ មយហំ ភិកេំ គណ្ណថា”តិ។ សត្ថថ  អធិវាង្សសិ។  
រពាហមង្ណាបិ ង្គហំ គចឆង្ន្ថត វ ចិង្នតសិ “អហំ ឯតតកានំ ភិកេូនំ យាគុភតតវត្ថថ ទីនិ 
ទាតុ សង្កាក មិ, និសីទនដ្ឋឋ នំ បន កថំ ភវសិសតី”តិ ? សកកសស 
បណ្ឌុ កមពលសិល្លសនំ ឧណាហ ការ ំទង្សសសិ។ 

សង្កាក  អាវង្ជជង្ន្ថត  រពាហមណំ្ ទិសាវ  “អយំ សុរចិិ ន្ថម រពាហមង្ណា 
ពុទធបបមុខំ ភិកេុសំឃំ និមង្នតត្ថវ  និសីទនដ្ឋឋ នត្ថថ យ ចិង្នតសិ មយាបិ តតថ គន្ថតវ  
បុញ្ញង្កាដ្ឋឋ សំ គង្ហតុ វដដតី”តិ។ វឌឍកិវណ្ណំ  និមមិនិត្ថវ  វាសិផរសុហង្ត្ថថ ,  
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មហាបុរសិសស បុរង្ត្ថ បាតុរង្ហាសិ “អតថិ នុង្ខា កសសចិ ភតិយា កតតពវកិចច”នតិ 
អាហ។ មហាបុរងិ្សា តំ ទិសាវ  “កំិ កមមំ ករសិសសី”តិ អាហ។ “មម  
អជាននសិបប ំន្ថម នតថិ, ង្គហំ វា មណ្ឌ បំ វា ង្យា យំ កាង្រតិ, តសស តំ កាតំុ 
ជាន្ថមី”តិ។ “ង្តនហិ មយហំ កមមំ អតថី”តិ។ “កំិ អយា”តិ ? “សាវ តន្ថយ ង្ម 
ង្កាដិសតសហសសភិកេូ និមនតិត្ថ។ ង្តសំ និសីទនមណ្ឌ បំ ករសិាមី”តិ ? 
“អហំ ន្ថម កង្រយយ, សង្ច ង្ម ភតំិ ទាតុ សកេិសសថា”តិ។ “សកេិសាមិ  
ត្ថត្ថ”តិ។ “សាធុ ករសិាមី”តិ គន្ថតវ  ឯកំ បង្ទសំ ឱង្ល្លង្កសិ។ ទាវ ទស- 
ង្តរសង្យាជនបបម្ភង្ណា បង្ទង្សា កសិណ្មណ្ឌ លំ វយិ សមតង្ល្ល 
អង្ហាសិ។ ង្សា ឯតតង្ក ឋាង្ន សតតរតនមង្យា មណ្ឌ ង្បា ឧដឋហតូ”តិ ចិង្នតត្ថវ  
ឱង្ល្លង្កសិ។ ត្ថវង្ទវ បថវ ិ ំភិនទិត្ថវ  មណ្ឌ ង្បា ឧដឋហិ។ តសស ង្សាវណ្ណមង្យ
សុ ថង្មភសុ រជតមយា ឃដកា អង្ហសំុ។ រជតមង្យសុ ង្សាវណ្ណមយា  
មណិ្មង្យសុ ថង្មភសុ បវាឡមយា បវាឡមង្យសុ មណិ្មយា សតតរតន- 
មង្យសុ ថង្មភសុ សតតរតនមយា ឃដកា អង្ហសំុ។ តង្ត្ថ “មណ្ឌ បសស  
អនតរនតង្រ កិងកណិ្កជាលំ ឱលមពតូ”តិ ឱង្ល្លង្កសិ។ សហ ឱង្ល្លកង្នង្នវ  
កិងកណិ្កជាលំ ឱលមពិ។ យសស មនទវាង្តរតិសស បញ្ច ងគិកង្សសវ តូរយិសស 
មធុរសង្ទាធ  និចឆរតិ។ ទិពវសងគីតិវតតនកាង្ល្ល វយិ អង្ហាសិ។ “អនតរនតរា  
គនធទាមម្ភល្លទាម្ភនិ ឱលមពនតូ”តិ ចិង្នតនតសស ម្ភល្លទាម្ភនិ ឱលមពិំសុ។ 
“ង្កាដិសតសហសសសង្កេ នំ ភិកេូនំ អាសន្ថនិ ច អាធារកា ច បថវ ិ ំ ភិនទិត្ថវ  
ឧដឋហនតូ”តិ ចិង្នតសិ, ត្ថវង្ទវ ឧដឋហំិសុ។ “ង្កាង្ណ្ ង្កាង្ណ្ ឯង្កកា ឧទក-
ចាដិង្យា ឧដឋហនតូ”តិ ចិង្នតសិ, ឧទកចាដិង្យា ឧដឋហំិសុ។ 

ង្សា ឯតតកំ ម្ភង្បត្ថវ  រពហាម ណ្សស សនតិកំ គន្ថតវ  “ឯហិ អយយ តវ  
មណ្ឌ បំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  មយហំ ភតំិ ង្ទហី”តិ អាហ។ មហាបុរងិ្សា គន្ថតវ  មណ្ឌ បំ 
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ឱង្ល្លង្កសិ។ ឱង្ល្លង្កនតង្សសវ ច សកលសររី ំ បញ្ច វណាណ យ បីតិយា  
និរនរតំ ផុដំ អង្ហាសិ។ អថសស មណ្ឌ បំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  ឯតទង្ហាសិ “ន្ថយ  
មណ្ឌ ង្បា មនុសសភូង្តន កង្ត្ថ, មយហំ បន អជាសយំ មយហំ គុណំ្ អាគមម 
អទាធ  សកកសស អាសនំ ឧណាណ ការ ំ ទង្សសសិ។ តង្ត្ថ សង្កកន្ថយ មណ្ឌ ង្បា  
ការងិ្ត្ថ ភវសិសតី”តិ។ “ន ង្ខា បន ង្ម យុតតំ ឯវរងូ្ប មណ្ឌ ង្ប ឯកទិវសំង្យវ 
ទានំ ទាតុ សត្ថត ហំ ទសាមី”តិ ចិង្នតសិ។ មហាបុរងិ្សា “សត្ថត ហំ មយា 
ង្កាដិសតសហសស សង្កេ នំ ភិកេូនំ ទានំ ទាតុ វដដតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  តសមិំ មណ្ឌ ង្ប 
និសីទាង្បត្ថវ  សត្ថត ហំ គវបានំ ន្ថម អទាសិ។ មនុសាង្យវ បន បរវិសិិតុ  
ន្ថសកេិំសុ។ ង្ទវាបិ ឯកនតរកិា ហុត្ថវ  បរវិសំិិសុ។ ទាវ ទសង្តរសង្យាជន- 
បបម្ភណានមប ិ ភិកេូ គណ្ហិ តុ នបបង្ហាតិ។ ង្ត បន ភិកេុ អតតង្ន្ថ អានុភាង្វន  
និសីទំិសុ។ 

បរងិ្យាសានទិវង្ស បន សង្ពវសំ បិ ភិកេូនំ បត្ថត និ ង្ធាវាង្បត្ថវ  
ង្ភសជជត្ថថ យ សបបនិវនីតមធុផានិ ត្ថនំ បូង្រត្ថវ  តិចីវង្រហិ សទធិំ អទាសិ,  
សំឃនវកភិកេុន្ថ លទធចីវរសាដកា, សតសហសសគឃនិកា អង្ហសំុ។ 

សត្ថថ  អនុង្ម្ភទនំ កង្រាង្ន្ថត  “អយំ បុរងិ្សា ឯវរបំូ មហាទានំ អទាសិ, 
ង្កា នុ ង្ខា ភវសិសតី”តិ ឧបធាង្រង្ន្ថត  “អន្ថគង្ត កបបសតសហសាធិកានំ  
ទវិននំ អសង្ងេយយានំ មតថង្ក ង្គាតង្ម្ភ ន្ថម ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ទិសាវ   
មហាបុរសំិ អាមង្នតត្ថវ  “តវំ ឯតតកំ ន្ថម កាលំ អតិកកមិត្ថវ  ង្គាតង្ម្ភ ន្ថម ពុង្ទាធ  
ភវសិសសី”តិ ពាកាសិ។ មហាបុរងិ្សា ពាការណំ្ សុត្ថវ  “អហំ កិរ ពុង្ទាធ   
ភវសិាមិ, ង្កា ង្ម ឃរាវាង្សន អង្ត្ថថ  បពវជិសាមី”តិ ចិង្នតត្ថវ  តថារបំូ  
សមបតតិំ ង្ខឡបិណ្ឌំ  វយិ បហាយ សតថុ សនតិង្ក បពវជិត្ថវ  ពុទធវចនំ ឧគគណ្ហិ ត្ថវ  
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អភិញ្ញញ ង្យា ច សម្ភបតតិង្យា ច និពវង្តតត្ថវ  អាយុបរងិ្យាសាង្ន រពហមង្ល្លង្ក 
និពវតតិ។ 

មងគលសស បន ភគវង្ត្ថ នគរ ំឧតតរ ំន្ថម អង្ហាសិ, បិត្ថ ឧតតង្រា ន្ថម 
ខតតិង្យា ម្ភត្ថបិ ឧតតរា ន្ថម ង្ទវ ីសុង្ទង្វា ច ធមមង្សង្ន្ថ ច ង្ទវ អគគសាវកា 
បាលិង្ត្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា សិវលី ច អង្សាកា ច ង្ទវ អគគសាវកិា ន្ថគរងុ្កាេ  
ង្ពាធិ អដ្ឋឋ សីតិហតថុង្ពវធំ សររី ំ អង្ហាសិ, នវតិុ វសសសហសានិ ឋត្ថវ   
បរនិិពវុង្ត បន ភគវតិ ឯកបបហាង្រង្នវ ទស ចកកវាឡសហសានិ  
ឯកនធការានិ អង្ហសំុ សពវចកកវាង្ឡសុ មនុសានំ មហនតំ អាង្រាទនបរងិ្ទវនំ 
អង្ហាសិ។ ង្តន វតុតំ :- 
[១]  ង្កាណ្ឌ ញ្ញសស អបង្រន,  មងគង្ល្ល ន្ថម ន្ថយង្កា 

តមំ ង្ល្លង្ក និហន្ថតវ ន,  ធង្ម្ភម កកមភិធារយិ។ 
[១៨]  នគរ ំឧតតរ ំន្ថម,   ឧតតង្រា ន្ថម ខតតិង្យា 

ឧតតរា ន្ថម ជនិកា,   មងគលសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៣]  សុង្ទង្វា ធមមង្សង្ន្ថ,   ច អង្ហសំុអគគសាវកា 

បាលិង្ត្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  មងគលសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៤]  សីវល្ល ច អង្សាកា ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  ន្ថគរងុ្កាេ តិ វចុចតិ។ 
(៣០៥) អសីតិ ហតថុង្ពវង្ធា,   មងគង្ល្ល អសមបបង្កា 

នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុតសស មង្ហសិង្ន្ថ 
(៣០៦) ទសសហសស ិង្ល្លកធាតុ, ឱភាង្សតិ ច សពវទា 

រតតិនទិវបរងិ្ចឆង្ទា,   ន បញ្ញញ ង្ត្ថ តទា អហុ។ 
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(៣០៧) អហំ ង្តន សមង្យន,  សុរចិុ ន្ថម រពាហមង្ណា 

ង្កាដិសតសហសានំ,  វមិល្លនំ ច ត្ថទិនំ 
(៣០៨) ពុទធបបមុខសំឃានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  មងគង្ល្ល ទិបទុតតង្ម្ភ 
(៣០៩) សតសហសាធិង្ក កង្បប,  ទុវងិ្ធ ច អសង្ងេយង្យយ 

ឯតតង្កង្យវ តិកកង្នត,   អយំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ។ 
-------------- 

៤. សុមនពុទធុបាទ 
មងគលសស បន ភគវង្ត្ថ អបរភាង្គ សុមង្ន្ថ ន្ថម សត្ថថ  ឧទបាទិ។  

តីសុ សននិបាង្តសុ បឋង្ម ង្កាដិសតសហសាភិកេុ អង្ហសំុ។ ទុតិង្យ  
កញ្ច នបពវតមហិ នវតិុង្កាដិសតសហសានិ តតិង្យ អសីតិង្កាដិសត- 
សហសានិ។ តសស ភគវង្ត្ថ នគរ ំង្មខលំ ន្ថម អង្ហាសិ។ សុទង្ត្ថត  ន្ថម 
រាជា បិត្ថ, សិរមិ្ភ ន្ថម, សរង្ណា ច ភាវតិង្ត្ថត  ច ង្ទវ អគគសាវកា, ឧង្ទង្ន្ថ 
ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា ង្សន្ថ ច ឧបង្សន្ថ ច ង្ទវ អគគសាវកិា ន្ថគរងុ្កាេ  ង្ពាធិ,  
នវតិុហតថុង្ពវធំ សររី ំនវតិុង្យវ វសសសហសានិ អាយុបបម្ភណំ្ អង្ហាសិ។ 

តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  អតុង្ល្ល ន្ថម ន្ថគរាជា ង្ហាសិ មហិទធិង្កា  
មហានុភាង្វា។ ង្សា “ពុង្ទាធ  ឧបបង្ន្ថន ”តិ សុត្ថវ  ញាតិសងឃបរវិងុ្ត្ថ  
ន្ថគភវនង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ង្កាដិសតសហសសភិកេុបរវិារសស តសស ភគវង្ត្ថ  
ទិពវតូរងិ្យហិ ឧបហារ កាង្រត្ថវ  មហាទានំ បវង្តតត្ថវ  បង្ចចកំ ទុសសយុគានិ 
ទត្ថវ  សរង្ណ្សុ បតិដ្ឋឋ សិ។ ង្សាបិ ន សត្ថថ  “អន្ថគង្ត ពុង្ទាធ  ភវសិសសី”តិ 
ពាកាសិ។ ង្តន វតុតំ :- 
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មងគលសស អបង្រន,   សុមង្ន្ថ ន្ថម ន្ថមង្កា 
អនូបង្ម្ភ អសទិង្សា,  សត្ថត នំ ឧតតង្ម្ភ មុនិ។ 

[២១] ង្មខលំ ន្ថម នគរ,ំ   សុទង្ត្ថត  ន្ថម ខតតិង្យា 
សិរមិ្ភ ន្ថម ជនិកា,   សុមនសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២៦] សរង្ណា ភាវតិង្ត្ថត  ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកា 
ឧង្ទង្ន្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  សុមនសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២៧] ង្សាណា ច ឧបង្សាណា ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា 
ង្ពាធិតសស ភគវង្ត្ថ,   ន្ថគរងុ្កាេ តិ វចុចតិ។ 

(៣១៤) នវតុតិហតថុង្ពវធំ សររី,ំ   តសស មង្ហសិង្ន្ថ 
នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុតសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣១៥) អហំ ង្តន សមង្យន,  ន្ថគរាជា មហិទធិង្កា 
អតុង្ល្ល ន្ថម ន្ថង្មន,  សហាតីហិ អាគង្ត្ថ។ 
ទិពវតូរងិ្យហិ បូង្ជត្ថវ ,  សសំឃំ ង្ល្លកន្ថយកំ  

(៣១៦) បង្ចចកំ ទុសសំ បូង្ជត្ថវ ,  សរណំ្ តសសូបាគមំិ, 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ, ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតីតិ។ 

-------------- 
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៥. ង្រវតពុទធុបាទ 

តសស អបរភាង្គ ង្រវង្ត្ថត  ន្ថម សត្ថថ  ង្ល្លង្ក ឧទបាទិ។ តសាបិ 
តង្យា សាវកសននិបាត្ថ។ បឋង្ម គណ្ន្ថ នតថិ។ ង្កាដិសតសហសសភិកេូ  
អង្ហសំុ តថា តតិង្យ។ តសស បន ភគវង្ត្ថ នគរ ំសុធញ្ញវតី ន្ថម អង្ហាសិ 
បិត្ថ វបុិង្ល្ល ន្ថម ខតតិង្យា, ម្ភត្ថ វបុិល្ល ន្ថម, វរងុ្ណា ច រពហមង្ទង្វា ច ង្ទវ 
អគគសាវកា, សមភង្វា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា ភទាទ  ច សុភទាទ  ច ង្ទវ អគគសាវកិា,  
ន្ថគរងុ្កាេ  ង្ពាធិ, សររី ំ អសីតិហតថុង្ពវធំ អង្ហាសិ អាយុ សដឋិវសស- 
សហសានិ។  

តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  អតិង្ទង្វា ន្ថម រពាហមង្ណា ហុត្ថវ  សតថុ  
ធមមង្ទសនំ សុត្ថវ  សរង្ណ្សុ បតិដ្ឋឋ យ សិរសិ អញ្ជ លំិ ឋង្បត្ថវ  តសស  
សតថុង្ន្ថ កិង្លសបហាង្ន វណ្ណំ  សុត្ថវ  ឧតតរាសង្ងគន បូជំ អកាសិ។ ង្សាបិ ន 
សត្ថថ  “អន្ថគង្ត ពុង្ទាធ  ភវសិសសីតិ ពាកាសិ។ ង្តន វតុតំ :- 
[១]  “សុមនសស អបង្រន,   ង្រវង្ត្ថ ន្ថម ន្ថយង្កា; 

អនូបង្ម្ភ អសទិង្សា,  អតុង្ល្ល ឧតតង្ម្ភ ជិង្ន្ថ៣១៤។ 
 [២៦]  សដឋិវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ 

ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ៣១៥។ 
(៣២២) អហំ ង្តន សមង្យន,  អតិង្ទង្វា ន្ថម រពាហមង្ណា 

តសស ធមមំ សុណិ្ត្ថវ ន,  សរណំ្ តសសូបាគមំិ។ 
(៣២៣) ឧតតរាសង្ងគន បូជំ,   កង្ត្ថ ពុទធសាហ តទា 

ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ង្រវង្ត្ថ ង្ល្លកន្ថយង្កា”តិ។ 

------------- 
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៦. ង្សាភិតពុទធុបាទ 

តសស អបរភាង្គ ង្សាភីង្ត្ថ ន្ថម សត្ថថ  ឧទបាទិ។ តសាបិ តង្យា 
សាវកសននិបាត្ថ។ បឋង្ម ង្កាដិសតំ ភិកេូ អង្ហសំុ, ទុតិង្យ នវតិុង្កាដិង្យា, 
តតិង្យ អសីតិង្កាដិង្យា។ តសាបិ នគរ ំ សុធមមំ ន្ថម អង្ហាសិ, បិត្ថ  
សុធង្ម្ភម  ន្ថម រាជា, ម្ភត្ថបិ សុធម្ភម  ន្ថម ង្ទវ,ី អសង្ម្ភ ច សុង្នង្ត្ថត  ច ង្ទវ 
អគគសាវកា, អង្ន្ថង្ម្ភ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា នកុល្ល ច សុជាត្ថ ច ង្ទវ អគគសាវកិា, 
ន្ថគរងុ្កាេ  ង្ពាធិ, អដឋបណាណ សហតថុង្ពវធំ សររី ំ អង្ហាសិ, នវតិុ  
វសសសហសានិ អាយុបបម្ភននតិ។ 

តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  អជិង្ត្ថ ន្ថម រពាហមង្ណា ហុត្ថវ  សតថុ ធមមង្ទសនំ 
សុត្ថវ  សរង្ណ្ សុបតិដ្ឋឋ យ ពុទធបបមុខសស ភិកេុសំឃសស មហាទានំ  
អទាសិ។ ង្សាបិ ន ពុង្ទាធ  ភវសិសសីតិ ពាកាសិ។ ង្តន វតុតំ :- 
[១]  “ង្រវតសស អបង្រន,   ង្សាភិង្ត្ថ ន្ថម ន្ថយង្កា; 

សម្ភហិង្ត្ថ សនតចិង្ត្ថត ,  អសង្ម្ភ អបបដិបុគគង្ល្ល។ 
[១៦]  សុធមមំ ន្ថម នគរ,ំ   សុធង្ម្ភម  ន្ថម ខតតិង្យា; 

សុធម្ភម  ន្ថម ជនិកា,   ង្សាភិតសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២១]  អសង្ម្ភ ច សុង្នង្ត្ថត  ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

អង្ន្ថង្ម្ភ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ង្សាភិតសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២២]  នកុល្ល ច សុជាត្ថ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធតសស ភគវង្ត្ថ,   ន្ថគរងុ្កាេ តិ វចុចតិ។ 
(៣២៨) អដឋបណាណ សហតថុង្ពវធំ,  សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុបបម្ភណំ្ វជិជតិ; 
ត្ថវ ត្ថតិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហំុ។ 
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(៣២៩) អហំ ង្តន សមង្យន,  សុជាង្ត្ថ ន្ថម រពាហមង្ណា; 

សតថុ ធមមកថំ សុត្ថវ ,   សរណំ្ តសសូបាគមំិ។ 
(៣៣០) ពុទធបបមុខសំឃសស,  មហាទានំ បវតតយំិ; 

ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ង្សាភិង្ត្ថ ង្ល្លកន្ថយង្កា”តិ។ 
------------ 

 

៧. អង្ន្ថមទសសពុិទធុបាទ 
តសស អបរភាង្គ អង្ន្ថមទសស ី ន្ថម សត្ថថ  ឧទបាទិ។  

អង្ន្ថមទសសសិស បន តង្យា សាវកសននបាត្ថ។ បឋង្ម អដឋភិកេុសហសានិ 
អង្ហសំុ។ ទុតិង្យ សតតសហសានិ, តតិង្យ ឆសតសហសានិ។ ចនទវតី 
ន្ថម នគរ ំអង្ហាសិ, យសវា ន្ថម រាជា បិត្ថ, យង្សាធរា ន្ថម ម្ភត្ថ ង្ទវ,ី 
និសង្ភា ច អង្ន្ថង្ម្ភ ច ង្ទវ អគគសាវកា, វរងុ្ណា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា, សុនទរ ី ច 
សុមន្ថ ច ង្ទវ អគគសាវកិា, អជជុនរងុ្កាេ  ង្ពាធិ, អដឋបញ្ញញ សហតថុង្ពវធំ សររី ំ 
អង្ហាសិ, វសសសតសហសស យុបបម្ភណំ្។ 

តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឯង្កា យកេង្សន្ថបតិ អង្ហាសិ មហិទធិង្កា  
មហានុភាង្វា អង្នកង្កាដិសតសហសានំ យកាេ នំ អធិបតិ។ ង្សាបិ “ពុង្ទាធ  
ឧបបង្ន្ថន ”តិ សុត្ថវ  អាគន្ថតវ  ពុទធបមុខសស ភិកេុសំឃសស មហាទានំ អទាសិ។ 
ង្សាបិ ន សត្ថថ  “អន្ថគង្ត ពុង្ទាធ  ភវសិសសី”តិ ពាកាសិ។ ង្តន វតុតំ :- 
[១]  “ង្សាភិតសស អបង្រន,   សមពុង្ទាធ  ទិបទុតតង្ម្ភ; 

អង្ន្ថមទសស ីអមិតយង្សា,  ង្តជសី ទុរតិកកង្ម្ភ។ 
[១៧]  នគរ ំចនទវតី ន្ថម,   យសវា ន្ថម ខតតិង្យា; 

ម្ភត្ថ យង្សាធរា ន្ថម,  អង្ន្ថមទសសសិស សតថុង្ន្ថ។ 
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[២២]  និសង្ភា ច អង្ន្ថង្ម្ភ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

វរងុ្ណា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ឧបដឋហតិតំ ជិនំ។ 
[២៣]  សុនទរ ីច សុមន្ថ ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

អជជុនរងុ្កាេ  ង្សា ង្ពាធិ,  អង្ន្ថមទសស ិសតថុង្ន្ថ។ 
(៣៣៧) អដឋបណាណ សហតថុង្ពវធំ,  សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

វសសសតសហសានិ,  អាយុតសស មង្ហសិង្ន្ថ 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៣៧) អហំ ង្តន សមង្យន,  យកេង្សន្ថបតិ អហុ; 
ពុទធបបមុខសំឃសស,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 

(៣៣៨) ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ, អង្ន្ថមទសស ីសុគង្ត្ថ; 
អបរងិ្មង្យយ ឥង្ត្ថ កង្បប,  ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតីតិ។ 

------------ 

៨. បទុមពុទធុបាទ 
 [១] “អង្ន្ថមទសសិសស អបង្រន,  សមពុង្ទាធ  ទិបទុតតង្ម្ភ; 

បទុង្ម្ភ ន្ថម ន្ថង្មន,  អសង្ម្ភ អបបដិបុគគង្ល្ល។ 
[១៦] ចមបកំ ន្ថម នគរ,ំ   អសង្ម្ភ ន្ថម ខតតិង្យា; 

អសម្ភ ន្ថម ជនិកា,   បទុមសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២១] សាង្ល្ល ច ឧបសាង្ល្ល ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

វរងុ្ណា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  បទុមសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២២] រាធា ង្ចវ សុរាធា ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  មហាង្សាង្ណាតិ វចុចតិ។ 
(៣៤៤) អដឋបណាណ សហតថុង្ពវង្ធា,  សរងី្រា អពភុគគង្ត្ថ; 
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មុនំិ វសសសតហសានិ,  អាយុតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៤៥) អហំ ង្តន សមង្យន,  សីង្ហា អាសំិ មិគាធិង្បា; 
វនសង្ណ្ឌ  និង្រាធនតំ,   សម្ភបននំ តថាគតំ។ 

(៣៤៦) ទិសាវ  បមុទិង្ត្ថ ង្សាហំ,  វនទិត្ថវ  តំ បទកេិណំ្; 
សត្ថត ហំ ពុទធបបដ្ឋឋ កំ,   នរាហាង្រា វសំិ អហំ។ 

(៣៤៧) ពុទធសារមមណំ្ បីតិ,  សុង្ខន វតិិ ន្ថមង្យ។ 
និង្រាធង្ត្ថ វដុឋហង្ន្ថត ,   សត្ថថ  មំ អវង្ល្លកយិ; 
ភិកេុសំឃំ សម្ភង្នត្ថវ ,  ឥទំ វចនមពរវ។ិ 

(៣៤៨) បសសថ ង្ភា ឥមំ សីហំ,  ពុទធបរចិាច គជីវតំិ; 
អបរងិ្មង្យយ ឥង្ត្ថ កង្បប,  អយំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតីតិ។ 

--------------- 

៩. ន្ថរទពុទធុបាទ 
[១]  បទុមសស អបង្រន,   សមពុង្ទាធ  ទីបទុតតង្ម្ភ; 

ន្ថរង្ទា ន្ថម ន្ថង្មន,  អសង្ម្ភ អបបដិបុគគង្ល្ល។ 
[១៨]  នគរ ំធញ្ញវតី ន្ថម,   សុង្ទង្វា ន្ថម ខតតិង្យា; 

អង្ន្ថម្ភ ន្ថម ជនិកា,  ន្ថរទសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៣]  ភទទសាង្ល្ល ជិតមិង្ត្ថត ,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

វាង្សង្ដ្ឋឋ  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ន្ថរទសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៤]  ឧតតរា ផគគុនី ង្ចវ,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  មហាង្សាង្ណាតិ វចុចតិ។ 
(៣៥៣) អដ្ឋឋ សីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
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នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៥៤) អហំ ង្តន សមង្យន,  បពវជំិ ឥសិបពវជជំ; 
ពុទធបបមុខសំឃសស,   មហាទានំ អទាសហំ។ 

(៣៥៥) សុរតតចនទនវង្រន,   បូជំ ករ ិ ំតថាគតំ; 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ន្ថរង្ទា ង្ល្លកន្ថយង្កាតិ។ 

--------------- 

១០. បទុមុតតរពុទធុបាទ 
(៣៥៦) ន្ថរទសស អបង្រន,   សុញ្ញំ ឯកំ អសងេយ;ំ 

តសាវសាង្ន កង្បបង្កា,  សារកង្បាតិ ន្ថមង្កា; 
បទុមុតតង្រា ន្ថម ជិង្ន្ថ,  ឯង្កា ពុង្ទាធ បិ ឧបបជជិ។ 

[១៩]  នគរ ំហំសវតី ន្ថម,   អានង្ន្ថទ  ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 
សុជាត្ថ ន្ថម ជនិកា,  បទុមុតតរសតថុង្ន្ថ។ 

[២៤]  ង្ទវង្ល្ល ច សុជាង្ត្ថ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
សុមង្ន្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  បទុមុតតរសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២៥]  អមិត្ថ អសម្ភ ង្ចវ,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  សលង្ឡាតិ បវចុចតិ។ 

(៣៦០) អដឋសីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
វសសសតសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថតិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៦១) អហំ ង្តន សមង្យន,  ជដិង្ល្ល ន្ថម រដឋិង្កា; 
សមពុទធបបមុខំ សំឃំ,   សភតតំ ទុសសមទាសិហំ។ 
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ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  សំឃមង្ជឈ និសីទិយ; 
សតសហង្សស ឥង្ត្ថ កង្បប,  អយំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតីតិ។ 

---------------- 

១១. សុង្មធពុទធុបាទ 
(៣៦៣) បទុមុតតរសាបង្រន,   កង្បប តំិសសហសស ច; 

អតិកកមិត្ថវ  កបានិ,   កង្បបង្កា មណ្ឌ ន្ថមង្កា; 
សុង្មង្ធា ច សុជាង្ត្ថ ច,  ឧបបជំិសុ តថាគត្ថ។ 

[១]  បទុមុតតរសស អបង្រន,   សុង្មង្ធា ន្ថម ន្ថយង្កា; 
ទុរាសង្ទា ឧគគង្តង្ជា,  សពវង្ល្លកុតតង្ម្ភ មុនិ។ 

[១៨]  នគរ ំសុទសសនំ ន្ថម,  សុទង្ត្ថត  ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 
សុទត្ថត  ន្ថម ជនិកា,   សុង្មធសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២៣]  សរង្ណា សពវកាង្ម្ភ,  ច អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
សាគង្រា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  សុង្មធសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២៤]  រាម្ភ ង្ចវ សុរាម្ភ ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  មហានីង្បាតិ បវចុចតិ។ 

(៣៦៧) អដ្ឋឋ សីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថតិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា- ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៦៨) អហំ បិង្តន សមង្យន,  ឧតតង្រា ន្ថម ម្ភណ្ង្វា; 
អសីតិង្កាដិធនំ ភូ-  មិ បយិត្ថវ ន ឧទធរ;ំ 
ពុទធបបធានសំឃសស,   ទានំ ទត្ថវ  អង្សសង្ត្ថ។ 
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(៣៦៩) សរណំ្ តសសុបាគមំិ,  បពវជជិំ តសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតិ។ 
-------------- 

១២. សុជាតពុទធុបាទ 
[១]  សុង្មធសស អបង្រន,   សុជាង្ត្ថ ន្ថម ន្ថយង្កា; 

សីហហនុសភកេង្ន្ថធ ,  អបបង្មង្យា ទុរាសង្ទា។ 
[២០]  នគរ ំសុមងគលំ ន្ថម,   ឧគគង្ត្ថ ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 

បភាវតី ន្ថម ជនិកា,   សុជាតសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៥]  សុទសសង្ន្ថ សុង្ទង្វា,  ច អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

ន្ថរង្ទា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  សុជាតសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៦]  ន្ថគា ន្ថគសម្ភល្ល,   ច អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស មង្ហសិង្ន្ថ,  មហាង្វឡូតិ វចុចតិ។ 
(៣៧៤) បញ្ញញ សហសតថុង្ពវធំ,  សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថតិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៧៥) អហំ បិង្តន សមង្យន,  ចកកវតតិ មហិទធិង្កា; 
ឧបបននំ ពុទធសស សុត្ថវ ,  ពុង្ទធ បីតំិ ឧបាទយំិ។ 

(៣៧៦) ពុទធសស សនតិកំ គន្ថតវ ,  តសស ធមមំ សុណំិ្; 
តទា ច តុម្ភហ ទិបរជជិ,   សតតហិ រតង្នហិ ច; 
ពុទធបាធានសំឃសស,  មហាទានំ អទាសិ ហិ។ 

(៣៧៧) សរណំ្ តសសុបាគមំិ,  បពវជជិំ តសស សនតិង្ក; 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតិ។ 

-------------- 
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១៣. បិយទសសពុីទធុបាទ 

(៣៧៨) សុជាតសស អបង្រន,  ឥង្ត្ថ ង្ហដ្ឋឋ  អដ្ឋឋ រស; 
កបានំ អវសាង្ន ច,   កង្បបង្កា វរន្ថមង្កា។ 

(៣៧៩) បិយទសស ីអតថទសស,ី  ធមមទសស ីតង្យា ជិន្ថ; 
តសមិំ វរន្ថមកបបមហិ,   ឧបបជជិំសុ តថាគត្ថ។ 

(៣៨០) បិយទសស ីច សមពុង្ទាធ ,  សយមភូ ង្ល្លកន្ថយង្កា; 
អននតង្តជាមិតយង្សា,  អបបង្មង្យា ទុរាសង្ទា។ 

[១៥] អង្ន្ថមន្ថមង្ក នគរ,ំ   សុទិង្ន្ថន  ខតតិង្យា បិត្ថ; 
ម្ភត្ថ ចនទវតី ន្ថម,   បិយទសសិមង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២០] បាលិង្ត្ថ សពវទសស,ី   ច អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
ង្សាភិង្ត្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  បិយទសសសិស សតថុង្ន្ថ។ 

[២១] សុជាត្ថ ធមមទិន្ថន  ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា 
បិយំគុរងុ្កាេ  ង្សា ង្ពាធិ,  បិយទសសិសស សតថុង្ន្ថ។ 

(៣៨៨) អដឋសីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
នវតិុវសសហសសានិ,  អាយុ តសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៨៥) អហំ ង្តន សមង្យន,  កសសង្បា ន្ថម រពាហមង្ណា; 
អង្នកង្កាដិសននិចចង្យា,  តិណ្ណំ  ង្វទានំ បារគូ។ 

(៣៨៦) សតថុ សនតិកំ គន្ថតវ ,   តសស ធមមំ សុណំិ្ តទា; 
ធនំ អង្នកកង្កាដីនំ,   និយាង្ទមិ តថាគង្ត។ 

(៣៨៧) សំឃារាមំ ករតិ្ថវ ន,   សរណំ្ តសសុបាគមំិ; 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  បិយទសស ីជនុតតង្ម្ភ។ 

-------------- 
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១៤. អតថទសសពុីទធុបាទ 

 (៣៨៨) បិយទសសិសស អបង្រន,  អតថទសសិ ំនរាសង្ភា; 
មហាតមំ និហន្ថតវ ន,   បង្ត្ថត  សង្ម្ភព ធិមុតតមំ ។ 

(៣៨៩) នគរ ំង្សាភណំ្ ន្ថម,  សាគង្រា ខតតិង្យា បិត្ថ; 
សុទសស ិន្ថម ជនិកា,  អតថទសសិសស សតថុង្ន្ថ។ 

[១៩] សង្ន្ថត  ច ឧបសង្ន្ថត  ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
អភង្យា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  អតថទសសិសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២០] ធម្ភម  ង្ចវ សុធម្ភម  ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  ចមបង្កាតិ បវចុចតិ។ 

(៣៩២) អសីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
វសសសតសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៣៩៣) អហំ ង្តន សមង្យន,  សុសិង្ម្ភ ន្ថម ត្ថបង្សា; 
មហិទធិង្កា មហាង្តង្ជា,  ទវីសុ ង្ល្លង្កសុ សូរង្ត្ថ។ 

(៣៩៤) ង្សា អហំ ង្ទវង្ល្លកម្ភហ ,  អាហរតិ្ថវ  បនិទធិម្ភ; 
មណាឌ របុបផឆតតកញ្ច ,   បូជយិត្ថវ  តថាគតំ; 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  អតថទសស ីនរាសង្ភា។ 

--------------- 

១៥. ធមមទសសពុីទធុបាទ 
[១]  តង្តថវ មណ្ឌ កបបមហិ,   ធមមទសស ីមហាយង្សា; 

តមនធការ ំវធិមិត្ថវ ,   អតិង្រាចតិ សង្ទវង្ក។ 
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[១៣] សរណំ្ ន្ថម នគរ,ំ   សរង្ណា ន្ថម ខតតិង្យា; 

សុនន្ថទ  ន្ថម ជនិកា,  ធមមទសសិសស សតថុង្ន្ថ។ 
[១៨]  បទុង្ម្ភ ផុសសង្ទង្វា ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

សុង្នង្ត្ថត  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ធមមទសសិសស សតថុង្ន្ថ។ 
[១៩]  ង្ខម្ភ ច សចចន្ថម្ភ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  ពិមពិជាង្ល្លតិ វចុចតិ។ 
(៣៩៩) អសីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

វសសសតសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤០០) អហង្នតន សមង្យន,  សង្កាក  អាសំិ បុរនិទង្ទា; 
ទិង្ពវន គនធម្ភង្លន,   តូរងិ្យន្ថភិបូជយំិ។ 

(៤០១) ង្ទវង្ល្លកាហិត្ថវ ន,   សុបូជយំ តថាគតំ; 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ធមមទសស ីអនុតតង្រា។ 

-------------- 

១៦. សិទធតថពុទធុបាទ 
[១]  ធមមទសសិសស អបង្រន,  ឥង្ត្ថ ង្ហដ្ឋឋ  ច កបបកា; 

ចតុនវតុ្ថវសាង្ន ច,   កបបង្ក សារន្ថមង្ក; 
សិទធង្ត្ថថ  ន្ថម សមពុង្ទាធ ,  ឯង្កា ង្ល្លង្ក ឧបបជជតិ។ 

[១៣]  ង្វភារ ំន្ថម នគរ,ំ   ឧង្ទង្ន្ថ ន្ថម ខតតិង្យា; 
សុផសា ន្ថម ជនិកា,  សិទធតថសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[១៨]  សមពង្ល្ល ច សុមិង្ត្ថត  ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
ង្រវង្ត្ថ ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,   សិទធតថសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
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[១៩]  សីវល្ល ច សុរាម្ភ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  កណិ្កាង្រាតិ វចុចតិ។ 
(៤០៦) សដឋិរតនឧង្ពវទំ សររី,ំ  តសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

វសសសតសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថតិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤០៧) អហំ ង្តន សមង្យន,  មងគង្ល្ល ន្ថម ត្ថបង្សា; 
អភិញ្ញញ ពលសមបង្ន្ថន ,  ឧគគង្តង្ជា មហិទធិង្កា។ 

(៤០៨) ហិមវនតបង្ទសម្ភហ ,   និកេមិត្ថវ  បនិទធិយា; 
មហាជមពូផលម្ភទាយ,  ង្ភាង្ជតុ តថាគតំ។ 

(៤០៩) តំ ផលំ បរភុិង្ត្ថត  ង្សា,  សិទធិង្ត្ថថ  ង្ល្លកន្ថយង្កា; 
មម អជាសយំ ញត្ថវ ,  ពាកាសិ មហាមុនី៣៦៦។ 

-------------- 

១៧. តិសសពុទធុបាទ 
(៤១០) សិទធតថសស អបង្រន,   ឥង្ត្ថ ង្ហដ្ឋឋ វកបបកា; 

ទាវ នវតុ្ថវសាង្ន ច,   កង្បបង្កា មណ្ឌ លន្ថមង្កា។ 
(៤១១) តិង្សា ផុង្សា ច ង្ទវ ពុទាធ ,  ឧបបជជិំសុ តថាគត្ថ។ 

តិង្សាតិ ន្ថម សមពុង្ទាធ ,  ង្ល្លង្ក អបបដិបុគគង្ល្ល; 
អននតញ្ញញ ណ្មិតយង្សា,  ង្ល្លកង្គាគ  ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 

[១៦]  ង្ខមកំ ន្ថម នគរ,ំ   ជនសង្ន្ថធ  ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 
បទុម្ភ ន្ថម ជនិកា,   តិសសសស ច សតថុង្ន្ថ។ 

[២១]  រពហមង្ទង្វា ឧទង្យា ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
សមង្ង្កគ  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  តិសសសស ច សតថុង្ន្ថ។ 
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[២២]  ផុសា ង្ចវ សុទត្ថត  ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  អសង្ន្ថតិ បវចុចតិ។ 
(៤១៥) សដឋិរតនឧង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

វសសសតសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤១៦) អហំ ង្តន សមង្យន,  សុជាង្ត្ថ ន្ថម ខតតិង្យា; 
រជជំ បហាយ និកេមម,   បពវជជិំ ឥតិបពវជជំ។ 

(៤១៧) មហិទធិភាវ ំបគាគ ហំ,   វចិរ ិ ំង្ទវមនុង្សស; 
ឧបបននភាវ ំពុទធសស,   សុត្ថវ  បីតំិ ឧបាទយំិ។ 

(៤១៨) ទិពវំ មន្ថធ រវបុបផំ,   បទុមំ បារឆិតតកំ; 
អាង្នត្ថវ  ង្ទវង្ល្លកម្ភហ ,  បូជិត្ថវ  ន តថាគតំ។ 

(៤១៩) អាកាង្ស បុបផវតិ្ថនញ្ច ,  កាង្រសិ បូជិតុ ច សទា; 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ង្សា តិង្សា ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 

----------------- 

១៨. ផុសសពុទធុបាទ 
[១]  តង្តថវ មណ្ឌ កបបមហិ,   អហុ សត្ថថ  អនុតតង្រា; 

អនូបង្ម្ភ អសមសង្ម្ភ,  ផុង្សា ង្ល្លកគគន្ថយង្កា។ 
[១៤]  កាសិកំ ន្ថម នគរ,ំ   ជយង្សង្ន្ថ ខតតិង្យា បិត្ថ; 

សិរមិ្ភ ន្ថម ជនិកា,   ផុសសសសបិ មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[១៩]  សុរកេិង្ត្ថ ធមមង្សង្ន្ថ,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

សភិង្យា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ផុសសសស ច មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២០]  ចាល្ល ច ឧបចាល្ល ច, អង្ហសំុអគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  អាមលង្កាតិ វចុចតិ។ 
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(៤២៤) អដឋបណាណ សហតថុង្ពវធំ,  សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

នវតិុ វសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រតិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤២៥) អហំ ង្តន សមង្យន,  វជិិង្ត្ថ ន្ថម ខតតិង្យា; 
រជជំ បហាយ និកេមម,   បពវជជិំ សតថុ សនតិង្ក។ 

(៤២៦) សុតតនតំ វនិយញ្ញច បិ,   នវងគសតថុសាសនំ. 
សពវំ បរយិាបុណិ្ត្ថវ ,   ពាកាសិ មំ មហាមុនី។ 

---------------- 

១៩. វបិសសពុិទធុបាទ 
(៤២៧) តសស ផុសសសស អបង្រន,  ឥង្ត្ថ ង្ហដ្ឋឋ  ច កបបកា; 

ឯកនវតិុយាវសាង្ន,   កបបង្កា សារន្ថមង្កា; 
វបិសស ីន្ថម សមពុង្ទាធ ,  ឯង្កា ង្ល្លង្ក អបបជជិ។ 

[២៤]  នគរ ំពនធុមតី ន្ថម,   ពនធុង្ម្ភ ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 
ពនធុមតី ន្ថម ជនិកា,   វបិសសសិស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២៩] ខង្ន្ថធ  ច តិសសន្ថង្ម្ភ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
អង្សាង្កា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  វបិសសសិស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[៣០] ចន្ថទ  ច ចនទមិត្ថត  ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  បាដលីតិ បវចុចតិ។ 

(៤៣១) អសីតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
អសីតិ វសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថង្វង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤៣២) អហំ ង្តន សមង្យន,  ជុតិនធង្រា មហិទធិង្កា; 



106                              គម្ពីរសម្ភា រវិបាក 
អតុង្ល្ល ន្ថម ន្ថង្មន,  ន្ថគង្ល្លកា ឥធាគង្ត្ថ។ 

(៤៣៣) សតតរតនខចិតតំ,   មហាបី ង្សាវណ្ណមយំ; 
ពុទធសស បូជំ កត្ថវ ន,   ពាកាសិ មំ មហាមុនី។ 

២០. សិខីពុទធុបាទ 
(៤៣៤) វបិសសិសស អបង្រន,   ឥង្ត្ថ ង្ហដ្ឋឋ  ច កបាកា; 

ឯកតតិំសាវសាង្ន,   កង្បា មណ្ឌ ន្ថមង្កា; 
សិខី ច ង្វសសភូ ចាតិ,  សមពុទាធ  ង្ទវ ឧបបជជិំសុ។ 

(៤៣៥) វបិសសិសសនតង្រ ពុង្ទាធ ,  សពវង្ល្លង្ក ន្ថយង្កា; 
សិខីវហង្យា ន្ថម ជិង្ន្ថ,  អសង្ម្ភ អបបដិបុគគង្ល្ល។ 

(៤៣៦) នគរ ំអរណុ្វតី ន្ថម,  អរងុ្ណា ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 
បភាវតី ន្ថម ជនិកា,   សិខិសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

(៤៣៧) អភិភូ សមភង្វា ង្ចវ,   អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
ង្ខមងកង្រា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  សិខិសស ច មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២១]  សខិល្ល ច បទុម្ភ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  បុណ្ឌ រងី្កាតិ វចុចតិ។ 

(៤៣៩) សតតតំិសហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 
សតតតិវសសសហសានិ, អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤៤០) អហំ ង្តន សមង្យន,  រាជា អាសំិ មហពវង្ល្ល; 
អរនិធង្ម្ភតិ ន្ថង្មន,   មហាយង្សា មហទធង្ន្ថ។ 

(៤៤១) ពុទធបបធានំ យសស,   តិចីវរមហាសហំ; 
មហាទានំ បវង្តតត្ថវ ,   សតតរតនខចិតតំ។ 
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(៤៤២) ខចិតំ ហតថិបបម្ភណំ្,  ហតថិរបូមទាសហំ; 

ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  សិខី ង្ល្លកគគន្ថយង្កា។ 
--------------- 

២១. ង្វសសភូពុទធុបាទ 
[១]  តង្តថវ មណ្ឌ កបបមហិ,   អសង្ម្ភ អបបដិបុគគង្ល្ល; 

ង្វសសភូ ន្ថម ន្ថង្មន,  ង្ល្លង្ក ឧបបជជិ ង្សា ជិង្ន្ថ។ 
[១៨]  អង្ន្ថមំ ន្ថម នគរ,ំ   សុបបតីង្ត្ថ ន្ថម ង្សា បិត្ថ; 

យសវតី ន្ថម ជនិកា,  ង្វសសភុសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៣]  ង្សាង្ណា ច ឧតតង្រា ង្ចវ,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

ឧបសង្ន្ថត  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ង្វសសភុសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[២៤]  រាម្ភ ង្ចវ សម្ភល្ល ច, អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  សាលរងុ្កាេ តិ បវចុចតិ។ 
(៤៤៧) សដឋិរតនុង្ពវធញ្ច ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

សដឋិវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤៤៨) អហំ ង្តន សមង្យន,  រាជា អាសំិ នរធិង្បា; 
សុទសសង្ន្ថតិ ន្ថង្មន,  រតង្នសុ ចិតតគារង្វា។ 
 

(៤៤៩) ពុទធបបធានសំឃសស,  មហាទានំ សចីវរ;ំ 
អទាសំិ វបិបសង្ននន,   បពវជជិំ តសស សនតិង្ក។ 

(៤៥០) អាចារគុណ្សមបង្ន្ថន ,  សិកេង្ន្ថត  បិដកតតយំ; 
បញ្ញញ បារមិតំ បង្ត្ថត ,   ង្សាង្ភសំិ ជិនសាសង្ន; 
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ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  ង្វសសភូ ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 

---------------- 

២២. កកុសនធពុទធុបាទ 
(៤៥១) ង្វសសភូសស អបង្រន,   ឯកតតិំស ច កបបង្ក; 

អតិកកមិត្ថវ  ឯត្ថត វត្ថ,   ង្នង្កា ពុង្ទាធ  ឧបបជជតិ។ 
(៤៥២) ឥមសមិំ ភទទកបបមហិ,  បញ្ច  ពុទាធ  បកាសិត្ថ; 

កកុសង្ន្ថធ  ង្កាណាគមង្ម្ភ,  កសសង្បា ចាបិ ន្ថយង្កា; 
អហង្មតរហិ សមពុង្ទាធ ,  ង្មង្តតង្យា ចាបិ ង្ហសសតិ។ 

(៤៥៣) កុកកុសង្ន្ថធ  ន្ថម ជិង្ន្ថ,  អបបង្មង្យា ទុរាសង្ទា; 
អននតង្តង្ជា អមិតយង្សា,  អង្គាគ  ង្សា សាគរបូង្ម្ភ។ 

(៤៥៤) ង្មខលំ ន្ថម នគរ,ំ   អគគិទង្ត្ថត  ទិង្ជា បិត្ថ; 
វសិាខា រពហមណី្ ម្ភត្ថ,  កុកកុសនធសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២០]  វធុិង្រា ច សញ្ជ ីង្វា ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកា; 
ពុទធិង្ជា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  កុកកុសនធសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 

[២១]  សាម្ភ ច ចមា ន្ថម្ភ ច,  អង្ហសំុ អគគសាវកិា។ 
ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  សិរងី្សាតិ បវចុចតិ។ 

 (៤៥៧) ចត្ថត លីសហតថុង្ពវធំ,  សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ 
ចត្ថត លីសសហសានិ,  តសាយូតិ បវចុចតិ។ 

(៤៥៨) អហំ ង្តន សមង្យន,  ង្ខង្ម្ភ ន្ថម នរាធិង្បា 
ពុទធបបធានសំឃសស,   ង្ភសជជំ បតតចីវរ។ំ 
សពវំ បរចិចជិត្ថវ ហំ,   បពវជជិំ តសស សនតិង្ក។ 

(៤៥៩) សុតតនតំ វនិយញ្ញច បិ,   នវងគសតថុសាសនំ 
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សពវំ បរយិាបុណិ្ត្ថវ ,   ង្សាភយំិ សតថុ សាសនំ។ 
ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  កកុសង្ន្ថធ  មហាមុនី។ 

---------------- 

២៣. ង្កាណាគមនពុទធុបាទ 
(៤៦០) កកុសនធសស អបង្រន,  សមពុង្ទាធ  ទិបទុតតង្ម្ភ; 

ង្កាណាគមង្ន្ថ ន្ថម ជិង្ន្ថ,  ង្ល្លកង្ជង្ដ្ឋឋ  នរាសង្ភា។ 
(៤៦១) ង្សាភិតំ ន្ថម នគរ,ំ   យញ្ញទង្ត្ថត  ទិង្ជាបិ; 

ឧតតរា រពាហមណី្ ម្ភត្ថ,  ង្កាណាគមនសតថុង្ន្ថ។ 
[២២] ភិយយង្សា ឧតតង្រា ន្ថម,  អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

ង្សាតថិង្ជា ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  ង្កាណាគមនសស សតថុង្ន្ថ។ 
[២៣]  សមុទាទ  ឧតតរា ង្ចវ,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  ឧទុមពង្រាតិ បវចុចតិ។ 
(៤៦៤) តំិសតិហតថុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

តំិសវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤៦៥) អហង្នតន សមង្យន,  បពវង្ត្ថ ន្ថម ខតតិង្យា; 
អមចចសងឃបរវិងុ្ត្ថ,   សមពុទធំ ឧបសងគមំិ។ 
 

(៤៦៦) តសស ធមមំ សុណិ្ត្ថវ ហំ,  និមង្នតត្ថវ  តថាគតំ; 
សភិកេុសំឃំពុទធសស,  មហាទានំ បវង្តតសំិ។ 

(៤៦៧) កបាសិកញ្ច  ង្កាង្សយយ,  ទុកូលំ កមពលំបិ ច; 
សុវណ្ណបាទុកំ ទត្ថវ ,   បពវជជិំ ពុទធសាសង្ន។ 
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(៤៦៨) សុតតនតំ វនិយង្ញ្ច វ,   នវងគំ សតថុសាសនំ; 

សពវំ បរយិាបុណិ្មហំ,  ពាកាសិ មំ តថាគង្ត្ថ។ 
--------------- 

២៤. កសសបពុទធុបាទ 
(៤៦៩) ង្កាណាគមនសស អបង្រន,  សមពុង្ទាធ  ទិបទុតតង្ម្ភ; 

កសសង្បា ន្ថម ង្សា ជិង្ន្ថ,  ធមមរាជា បភងកង្រា។ 
(៤៧០) នគរ ំពារាណ្សំិ ន្ថម,  រពហមទង្ត្ថត  ទិង្ជា បិត្ថ; 

ធមមវតិ រពហមណី្ ម្ភត្ថ,  កសសបសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[៣៨]  តិង្សា ច ភារទាវ ង្ជា ច, អង្ហសំុ អគគសាវកា; 

សពវមិង្ត្ថត  ន្ថមុបដ្ឋឋ ង្កា,  កសសបសស មង្ហសិង្ន្ថ។ 
[៣៩]  អនុល្ល ឧរងុ្វល្ល ច,   អង្ហសំុ អគគសាវកិា; 

ង្ពាធិ តសស ភគវង្ត្ថ,  និង្រគាង្ធាតិ បវចុចតិ។ 
(៤៧៣) វសីតិហតថមុង្ពវធំ,   សររី ំតសស មង្ហសិង្ន្ថ; 

វសីតិវសសសហសានិ,  អាយុ វជិជតិ ត្ថវង្ទ; 
ត្ថវត្ថ តិដឋម្ភង្ន្ថ ង្សា,  ត្ថង្រសិ ជនតំ ពហុ។ 

(៤៧៤) អហង្នតន សមង្យន,  ង្ជាតិបាង្ល្លតិ ន្ថមង្កា; 
វសិសុង្ត្ថ ជមពុទីបមហិ,  តិណ្ណំ  ង្វទានំ បារគូ។ 
 

(៤៧៥) ភូមិយំ ច អនតលិង្កេ,   នកេតតបទង្កាវងិ្ទា; 
ឃដិការកុមភកាង្រា,   មិង្ត្ថត  កលាណ្ង្កា វទូិ។ 

(៤៧៦) ឃដិការកុមភកាង្រន,   គន្ថតវ  ពុទធសស សនតិកំ; 
តសស ធមមកថំ សុត្ថវ ,   សទាធ បីតំិ ឧបាទយំិ។ 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       111 
(៤៧៧) ពុទធបាង្ទសុ វនទិត្ថវ ,   បពវជជំ យាចយំិ តទា; 

ង្សាបិ មំ អនុកមាយ,  បពវជជង្មវ អទសសយិ។ 
(៤៧៨) យង្ត្ថហំ បពវជជំ លទាធ ,  សិកាេ មិ បិដកតតយំ; 

សុតតនតំ វនិយញ្ញច បិ,   នវងគំ សតថុសាសនំ; 
សពវំ បរយិាបុណិ្ត្ថវ ,   ង្សាភយំិ ជិនសាសនំ។ 

(៤៧៩) ង្សាបិ មំ ពុង្ទាធ  ពាកាសិ,  កសសង្បា ង្ល្លកន្ថយង្កា; 
ឥមមហិ ភទទង្ក កង្បប,   ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ភវសិសតីតិ។ 

(៤៨០) តសាហំ វចនំ សុត្ថវ ,  ភិង្យា ចិតតំ ឧបាទយំិ; 
ឧតតរ ិវតមធិដ្ឋឋ សំិ,   ទសបារមិបូរយិា។ 

(៤៨១) អបបមង្ត្ថត  វហិរង្ន្ថត ,   និសជាជ នចងកង្ម; 
ឥរយិាបង្ថ សម្ភទាយ,  ចរាមិ យាវជីវតំិ។ 

(៤៨២) តម្ភហ  ជាត្ថ ចវតិ្ថវ ហំ,  វចិរ ិ ំង្ទវម្ភនុង្ស; 
យតថ យតថុបបបជាជ មិ,   តតថ តតថ សុបញ្ញវា។ 

(៤៨៣) យង្ត្ថ ង្ម លទាធ  ពាករណំ្, យតថ កាង្ល តថាគត្ថ; 
ទីបងករាទង្យា ពុទាធ ,   យាវត្ថ កសសង្បា ជិង្ន្ថ; 
ចតុវសីតិ សមពុង្ទធ,   បកាង្សសស អនុកកម្ភ។ 

(៤៨៤) ទីបងកង្រា ច សមពុង្ទាធ ,   ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ទិបទុតតង្ម្ភ; 
មងគង្ល្ល ច សុមង្ន្ថ ច,  ង្រវង្ត្ថ ង្សាភិង្ត្ថ មុនិ។ 

(៤៨៥) អង្ន្ថមទសស ីបទុង្ម្ភ, ន្ថរង្ទា បទុមុតតង្រា; 
សុង្មង្ធា ច សុជាង្ត្ថ ច,  បិយទសស ីមហាយង្សា។ 

(៤៨៦) អតថទសស ីធមមទសស,ី  សិទធង្ត្ថថ  ង្ល្លកន្ថយង្កា; 
តិង្សា ផុង្សា ច សមពុង្ទាធ ,  វបិសស ីសិខិ ង្វសសភូ។ 
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(៤៨៧) កកុសង្ន្ថធ  ង្កាណាគមង្ន្ថ, កសសង្បា ចាបិ ន្ថយង្កា; 

ចតុវសីតិ សមពុទាធ ,   ពាកាសុ មំ អនុកកម្ភ។ 
(៤៨៨) អហង្មតរហិ សមពុង្ទាធ , ង្មង្តតង្យា ចាបិ ង្ទសសតិ; 

សង្ពវសំ បន ពុទាធ នំ,   គុណា ច សមសទិសា។ 
-------------- 

១. ង្វមតតកថា 
(៤៨៩) អាយុ បម្ភណំ្ កុលញ្ច ,  បធានរសមិយានកំ; 

ង្ពាធិរកុេញ្ច  បលលងកំ,   ង្វមតតំ អដឋវធំិ មតំ។ 

(១) អាយុង្វមតតកថា 
(៤៩០) កតមំ អាយុង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសំបិ ភិកេង្វា; 

ង្កចិ ទិឃាយុកា ង្ហានតិ,  ង្កចិ អបាយុកាបិ ច។ 
(៤៩១) ទីបងកង្រា ច ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ ,  អង្ន្ថមទសស ីង្សា ជិង្ន្ថ; 

បទុង្ម្ភ បទុមុតតង្រា,   អតថទសស ីធមមទសសី។ 
(៤៩២) សិទធង្ត្ថថ  ង្ចវ តិង្សា ច,  នវ ពុទាធ  ឥង្ម មត្ថ; 

វសសសតសហសានិ,  អាយុ ង្តសំ បកាសិតំ។ 
(៤៩៣) មងគង្ល្ល ច សុមង្ន្ថ ច,  ង្សាភិង្ត្ថ ន្ថរង្ទា មុនិ; 

សុង្មង្ធា ច សុជាង្ត្ថ ច,  បិយទសស ីផុង្សា ជិង្ន្ថ; 
នវតុតិវសសសហសានិ,  អាយុ អដឋជិនំ មតំ។  

(៤៩៤) ង្រវង្ត្ថ ង្វសសភូ ង្ចវ,   អាយុង្ត្ថ ង្ទវ តថាគត្ថ; 
សដឋិវសសសហសានិ,  វបិសស ីតុ តថាគង្ត្ថ; 
អសីតិង្វសសសហសា,  អាយុកានីតិ វចុចតិ។ 

(៤៩៥) សិខី ច កកុសង្ន្ថធ  ច,  ង្កាណាគមង្ន្ថ ច កសសង្បា; 
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សតតតិវសសសហសានិ,  ចត្ថត លីសសហសានិ ច; 
តំិស វសីតិ សហសានិ,  អាយុ ង្តសំ អនុកកម្ភ។ 

(៤៩៦) អហង្មតរហិ សមពុង្ទាធ ,  អសីតិវង្សា ច អាយុង្កា; 
ឯវ ំហិ អាយុង្វមតតំ,   ន្ថម ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 

(២) បម្ភណ្ង្វមតតកថា 
(៤៩៧) កតមំ បម្ភណ្ង្វមតតំ,  ន្ថម ង្តសមប ិភិកេង្វា; 

ង្កចិ ឧចចសររីា ច,   ង្កចិ ឩន្ថ តថាគត្ថ។ 
(៤៩៨) ទីបងកង្រា ង្រវង្ត្ថត  ច,   បិយទសស ីអតថទសស;ី 

ធមមទសស ីវបិសស ីច,   អសីតិរតនុគគង្ត្ថ។ 
(៤៩៩) សិទធង្ត្ថថ  ង្វសសភូ តិង្សា,  សដឋិរតនមុគគង្ត្ថ; 

សិខី ច សតតតិហង្ត្ថថ ,  កកុសង្ន្ថធ  តថាគង្ត្ថ។ 
(៥០០) ង្កាណាគមង្ន្ថ កសសង្បា,  ចត្ថត លីសតិហតថង្កា; 

តំិសវសីតិហង្ត្ថថ  ច,   បម្ភង្ណា ង្តសំ អនុកកង្ម្ភ។ 
(៥០១) មយហំ បម្ភង្ណា អដ្ឋឋ - រសកហតថំ សមុគគង្ត្ថ; 

ឯវ ំបម្ភណ្ង្វមតតំ,   ន្ថម ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 

(៣) កុលង្វមតតកថា 
(៥០២) កតមំ កុលង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសំបិ ភិកេង្វា; 

ង្កចិ ខតតិយកុលជា,   ង្កចិ ជាត្ថ ទិង្ជ កុង្ល។ 
(៥០៣) ទីបងករាទង្យា ពុទាធ ,   ឯកវសី អនុកកម្ភ; 

មយា សហ ឥទាង្នវ,  ជាយនតិ ខតតិង្យ កុង្ល។ 
(៥០៤) កកុសង្ន្ថធ  ង្កាន្ថគមង្ន្ថ,  កសសង្បា រពាហមង្ណ្ កុង្ល; 

ឯវបិំ កុលង្វមតតំ,   ន្ថម ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 
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(៤) បធានង្វមតតកថា 

(៥០៥) កថំ បធានង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសំបិ ភិកេង្វា; 
ង្កចិ ទស នវ អដឋ,  សតតំ ឆ ចតុម្ភសកា។ 

(៥០៦) ង្កចិ ពុទាធ  អឌឍម្ភសា,  ង្កចិ សតតទិន្ថបិ ច; 
ទីបងកង្រា ច ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ ,  សុមន្ថង្ន្ថមទសសិង្ន្ថ; 
សុជាង្ត្ថ ច សិទធង្ត្ថថ  ច,  ឯង្ត ឆ ទសម្ភសិកា។ 

(៥០៧) មងគង្ល្ល ច បទុង្ម្ភ ច,  អតថទសស ីតិង្សា សិខី; 
វបិសស ីច កកុសង្ន្ថធ ,   សតតិង្ម អដឋម្ភសិកា។ 

(៥០៨) ង្រវង្ត្ថ សតតម្ភសិង្កា,  ង្សាភិង្ត្ថ ចតុម្ភសិង្កា; 
សុជាង្ត្ថ នវម្ភសិង្កា,  ឯវ ំង្តសំ បធានកំ។ 

(៥០៩) បទុមុតតង្រា ន្ថរង្ទា,   ធមមទសស ីច កសសង្បា; 
បធានំ សតតទិទិង្នសំ,  ផុង្សា ច បិយទសស ីច; 
ង្កាណាគមង្ន្ថ ង្វសសភូ,  ចតុ ពុទាធ  ឆម្ភសិកា។ 

(៥១០) អហំ ឆពវសសិង្កា ង្ចវ,  បធាង្ន្ថ អតិទុកកង្រា; 
ឯវ ំបធានង្វមតតំ,   ន្ថម សុណាថ ភិកេង្វា។ 

(៥) រសមិង្វមតតកថា 
(៥១១) កតមំ រសមិង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសំបិ ភិកេង្វា; 

ង្កចិ ទូរា បភា ង្ហានតិ,  ង្កចិ អាសននកា បភា។ 
(៥១៣) សុមង្ន្ថ ភគវា ង្តសំ,  ទសសហសស ីបភងកង្រា; 

បទុមុតតរពុទាធ  ច,   ទាវ ទសង្យាជនបង្ភា។ 
(៥១៣) វបិសសិសស ភគវង្ត្ថ,   សតតង្យាជនិកា បភា; 

សិខី តិង្យាជង្ន្ថ ង្ចវ,  កុកកុសង្ន្ថធ  ទសង្យាជន្ថ។  
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(៥១៤) អហំ ពាមបភា ង្ចវ,   ង្សសា ឯកូនវសីតិ; 

ពុទាធ  អនិយតរសិំកា,   យតតកា ឥចឆតិ បភា; 
ឯវ ំរសមិង្វមតតំ ន្ថម,   ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 

(៦) យានង្វមតតកថា 
(៥១៥) កតមំ យានង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសមប ិភិកេង្វា; 

ង្កចិ ហតថិន្ថ រថសា,  សិវកិា ង្កចិ បទសា; 
ង្កចិ បាសាទនិកេន្ថត ,   ឆពវិធា គមន្ថ មត្ថ។ 

(៥១៦) ទីបងកង្រា ច សុមង្ន្ថ,   សុង្មង្ធា ផុង្សា ជិង្ន្ថ; 
សិខី ង្កាណាគមង្ន្ថ ច,  ហតថិយាង្នន និកេមិ។ 

(៥១៧) ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ង្រវង្ត្ថ ង្ចវ,  បទុង្ម្ភ បិយទសស ីច; 
កកុសង្ន្ថធ  វបិសស ីច,   រថយាង្នន និកេមិ។ 

(៥១៨) មងគង្ល្ល ច សុជាង្ត្ថ ច,  តិង្សា ច អតថទសស ីច; 
អហង្មតរហិ សមពុង្ទាធ ,  អសសយាង្នន និកេមិ។ 

(៥១៩) អង្ន្ថមទសស ីសិទធង្ត្ថថ ,  ង្វសសភូ ច តថាគង្ត្ថ; 
សិវកិាយាង្នន និកេមិ,  ន្ថរង្ទា បទសា ជិង្ន្ថ។ 

(៥២០) បទុមុតតង្រា ធមមទសស,ី  ង្សាភិង្ត្ថ ង្ចវ កសសង្បា; 
បាសាង្ទង្នវ និកេន្ថត ,   ង្ពាធិមូង្ល បតិដឋិត្ថ; 
ឯវមប ិយានង្វមតតំ,   ន្ថម ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 

(៧) ង្ពាធិង្វមតតកថា 
(៥២១) កតមំ ង្ពាធិង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសំបិ ភិកេង្វា; 

ន្ថនបបការ ំង្ពាធិបិ,   កបិដ្ឋឋ ន្ថសន្ថទិង្ត្ថ។ 
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(៥២២) ទីបងករសស ភគវង្ត្ថ,   ង្ពាធិរងុ្កាេ  កបិដឋង្ន្ថ, 

ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  សាលកលាង្ណា, មងគង្ល្ល សុមង្ន្ថ ង្រវង្ត្ថ; 
ង្សាភិង្ត្ថ ន្ថគរងុ្កាេ  ច,  អង្ន្ថមទសសសិស អជជុង្ន្ថ។ 

(៥២៣) បទុង្ម្ភ ន្ថរង្ទា ង្ចវ,  មហាង្សាង្ណាតិ វចុចតិ; 
បទុមុតតង្រា សលង្ឡា,  សុង្មង្ធា និមពង្កា ទុង្ម្ភ។ 

(៥២៤) សុជាង្ត្ថ ច មហាង្វឡុ,  បិយទសស ីបិយងគង្រា; 
ចមបង្កា អតថទសស ីច,  ធមមទសស ីរតតងកុង្រា។ 

(៥២៥) សិទធង្ត្ថថ  កណិ្កាង្រា ច,  តិង្សា ច អសនទុង្ម្ភ; 
ផុង្សា អាមលរងុ្កាេ  ច,  វបិសស ីបាដលិទុង្ម្ភ។ 

(៥២៦) សិខិសស ង្ពាធិ បុណ្ឌ រងី្កា,  សាលរងុ្កាេ  ច ង្វសសភូ; 
កកុសង្ន្ថធ  ច សិរងី្សា,  ង្កាណាគមង្ន្ថ ឧទុមពង្រា។ 

(៥២៧) កសសង្បា ង្ចវ និង្រគាង្ធា,  មយហំ អសសតថង្កា ទុង្ម្ភ; 
ឯវបិំ ង្ពាធិង្វមតតំ,   ន្ថម ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 

(៨) បលលងកង្វមតតកថា 
(៥២៨) កថំ បលលងកង្វមតតំ,   ន្ថម ង្តសំបិ ភិកេង្វា; 

ង្កចិ បណាណ សតិហត្ថថ ,  ង្កចិ បននរសីបិ ច។ 
(៥២៩) ទីបងកង្រា ង្រវង្ត្ថ ច,   បិយទសស ីអតថទសស;ី 

ធមមទសស ីវបិសស ីច,   បណាណ សហតថមុគគង្ត្ថ; 
បលលង្ង្កក  ង្តសំ ពុទាធ នំ,  សមតុង្លា បម្ភណ្ង្ត្ថ។ 

(៥៣០) ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  មងគង្ល្ល ង្ចវ,  សុង្មង្ធា ន្ថរង្ទាបិ ច; 
សតតបណាណ សហង្ត្ថថ វ,  បលលង្ង្កក  ចតុង្រា ជិន្ថ។ 

(៥៣១) ង្សាភិង្ត្ថ អង្ន្ថមទសស,ី  ច បទុង្ម្ភ បទុមុតតង្រា; 
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ផុង្សា ពុង្ទាធ  ច បលលង្ង្កក ,  អដឋតំិសតិហតថង្កា។ 

(៥៣២) សុជាតសស ច បលលង្ង្កក ,  ទវតតិំសរតនុគគង្ត្ថ; 
សុមនសស ច បលលង្ង្កក , សដឋិហតថសមុគគង្ត្ថ។ 

(៥៣៣) សិទធង្ត្ថថ  ង្វសសភូ តិង្សា,  ង្តសំ បលលងកុគគង្ត្ថ; 
ចត្ថត លីសតិហង្ត្ថថ ,   វចិិង្ត្ថត  សុដឋុ សណ្ឋិ ង្ត្ថ។ 

(៥៣៤) សិខិសស តុ ច បលលង្ង្កក ,  ចតុតតិំសរតនុគគង្ត្ថ; 
កកុសនធសស បលលង្ង្កក ,  ឆពវីសតិរតនុគគង្ត្ថ។ 

(៥៣៥) ង្កាណាគមនសស បលលង្ង្កក , វសីតិរតនុគគង្ត្ថ; 
បននរសហតថង្កា ច,   បលលង្ង្កក  កសសង្បា ជិង្ន្ថ។ 

(៥៣៦) មយហំ ចុទទសហង្ត្ថថ វ,   បលលង្ង្កក  ង្សា សមុដឋិង្ត្ថ; 
ឯវ ំបលលងកង្វមតតំ,   ន្ថម ជាន្ថថ ភិកេង្វា។ 

-------------- 

២. តិមណ្ឌ លកថា 
(៥៣៧) តង្ត្ថ សង្ពវបិ សមពុទាធ ,  តិមណ្ឌ លវចិារងិ្ន្ថ; 

មហាមជឈិកំ ចូឡំ,   នវដឋសតតម្ភសិកា។ 
(៥៣៨) ចរនតិ សង្ពវ ពុទាធ ,   សត្ថត នំ ហិតការណា; 

ជចចន្ថធ  បងកុឡា ជិណាណ ,  មរណាសននពាធិង្ន្ថ; 
ង្តបិ ធមមកថំ សុត្ថវ ,   សគគង្ម្ភកេំ លភនតិ ង្វ។ 

(៥៣៩) អសសយុជបាដិបទា,  និកេមិត្ថវ  វហិារង្ត្ថ; 
មហាមណ្ឌ លភូមីសុ,   នវម្ភង្ស ចរ ិសុំ ង្ត។ 

(៥៤០) យទា កតតិកបាដិបទា,  និកេមិត្ថវ  វហិារង្ត្ថ; 
អដឋម្ភង្ស វចិរ ិសុំ,   តទា មជឈមិមណ្ឌ លំ។ 
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(៥៤១) ម្ភគសិរបាដិបទា,   និកេមិត្ថវ  វហិារង្ត្ថ; 

សតតម្ភង្ស វចិរ ិសុំ,   តតតកំ ចូឡមណ្ឌ លំ។ 
(៥៤២) តិមណ្ឌ លបង្ទសមហិ,   សត្ថត នំ ហិតការណា; 

ង្ទសំិសុ សទធម្ភម មតំ,   យាវ អាសាឡហបុណ្ណម្ភ។ 
(៥៤៣) អាសាឡហបុណ្ណម្ភសមហិ,  វហិារ ំបុន បាវសិិ; 

តតថ វសសូបគមនំ,   យាវ កតតិកម្ភសកំ។ 
(៥៤៤) ឯវ ំសង្ពវបិ សមពុទាធ ,   អតីត្ថន្ថគត្ថបិ វា; 

សត្ថត នមនុកមាយ,   ចរ ិសុំ ង្ទសចារកំិ។ 
-------------- 

៣. អវជិហិតដ្ឋឋ នកថា 
(៥៤៥) តង្ត្ថ អង្ញ្ញ ចតុដ្ឋឋ ន្ថ,  ង្ពាធិបលលងកម្ភទិកា; 

អជហិត្ថ សពវពុង្ទធ,  អតីត្ថន្ថគង្តហិ វា។ 
(៥៤៦) កតម្ភ ច ចតុដ្ឋឋ ន្ថ,   សពវពុង្ទធហិ ង្សវតិ្ថ; 

និយតដ្ឋឋ ន្ថ វតុ្ថត  ង្ម,   សុណាថ វចនំ មម។ 
(៥៤៧) ង្ពាធិមូលញ្ច  បលលងកំ,  ធមមចកកបវតតនំ; 

ង្ជតវនវហិារមហិ,   មញ្ច សស ចតុបាទកំ។ 
(៥៤៨) វហិារ ំខុទទកំបិ វា,   មហនតំ វា សម្ភនកំ; 

តថាគត្ថ តថាង្យវ,   មញ្ច បាទានតិកកម្ភ។ 
(៥៤៩) សិរងិ្ទង្វាង្រាហណ្មហិ,  យតថ បាទា បតិដឋិត្ថ; 

អជហិត្ថ សពវពុង្ទធហិ,  ឥង្ម ឋាន្ថ ចតូ មហា។ 
(៥៥០) យសាម  សពាវ និ ឯត្ថនិ,  មយា វតុ្ថត នុកកម្ភ; 

ពុទធការធម្ភម និ សុណ្នតុ,  មមហិម្ភ ជន្ថ។ 
-------------- 
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៤. ង្ពាធិសតតង្ភទកថា 

(៥៥១) ន ង្ហង្ត ឯតតកាង្យវ,  ង្ពាធិសតតសស លកេណា; 
អបរ ំលកេណំ្បិ វា,   កង្ថសាមិ សុណាថ ង្ម។ 

(៥៥២) ឧគឃដិតញ្ញូ ន្ថង្មង្កា,  វបិញ្ច ិតញ្ញូ បង្រា មង្ត្ថ; 
តតិង្យា ង្នង្យាតិ ន្ថង្មន,  ង្ពាធិសត្ថត  តិធា មត្ថ។ 

(៥៥៣) ឧគឃដិតញ្ញូ ង្ពាធិសង្ត្ថត ,  បញ្ញញ ធិង្កាតិ ន្ថមង្ត្ថ; 
វបិញ្ច ិតញ្ញូ ង្ពាធិសង្ត្ថត ,  វងុ្ត្ថត  សទាធ ធិង្កា មង្ត្ថ; 
ង្នង្យា វរីយិាធិង្កា ន្ថម,  ង្ពាធិសត្ថត  ឥង្ម តង្យា។ 

(៥៥៤) កង្បប សតសហង្សស ច,  ចតុង្រា ច អសង្ងេយង្យយ; 
បូង្រត្ថវ  ង្ពាធិសម្ភភ ង្រ,   លទាធ  ពាករណ្ង្ត្ថ បង្រ; 
ឧគឃដិតញ្ញូ ង្ពាធិសង្ត្ថត , បង្ត្ថត  សង្ម្ភព ធិមុតតមំ ។ 

(៥៥៥) អដឋង្ចវ អសង្ងេយង្យយ,  កង្បប សតសហង្សស ច; 
បូង្រត្ថវ  ង្ពាធិសម្ភភ ង្រ,   លទាធ  ពាករណ្ង្ត្ថ បង្រ; 
វបិញ្ច ិតញ្ញូ ង្ពាធិសង្ត្ថត ,  បង្ត្ថត  សង្ម្ភព ធិមុតតមំ ។ 

(៥៥៦) ង្សាឡស ច អសង្ងេយង្យយ,  កង្បប សតសហង្សស ច; 
បូង្រត្ថវ  ង្ពាធិសម្ភភ ង្រ,   លទាធ  ពាករណ្ង្ត្ថ បង្រ; 
ង្នង្យា ន្ថម ង្ពាធិសង្ត្ថត ,  បង្ត្ថត  សង្ម្ភព ធិមុតតមំ។ 

៥. អសង្ងេយយយកថា 
(៥៥៧) អសង្ងេយយានំ ន្ថម្ភនិ,  ទុវធិានិ បកាសិត្ថ; 

អសុញ្ញញ សុញ្ញកា ង្ចវ,  ង្វទិតពាវ និ ហិ វញិ្ញុន្ថ; 
សុញ្ញញ និ អបបកានិ,   អសុញ្ញញ  ច ពហុតរា។ 
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(៥៥៨) សុញ្ញញ  អសុញ្ញញ  ទុវធិា,  កបានំ ន្ថមង្ធយយកា; 

អសុញ្ញញ  បញ្ច វធិា កបា,  ង្សសា សុញ្ញញ តិ ន្ថមកា។ 
(៥៥៩) កតម្ភ បញ្ច វធិា កបា,  អសុញ្ញញ តិ បវចុចនតិ; 

កំិន្ថម្ភ កំិវងិ្សសា ច,  អសង្ងេយយា សមុដឋិត្ថ។ 
(៥៦០) សាង្រា មង្ណាឌ  វង្រា កង្បា,  សារមង្ណាឌ  ច ភទទង្កា; 

អសុញ្ញញ  បញ្ច វធិា កបា,  ពុទធុបាង្ទហិ មណ្ឌិ ត្ថ។ 
(៥៦១) ឯង្កា ពុង្ទាធ  សារកង្បប,  មណ្ឌ កង្បប ជិន្ថ ទុង្វ; 

វរកង្បប តង្យា ពុទាធ ,   សារមង្ណ្ឌ  ចតុង្រា ពុទាធ ; 
បញ្ច  ពុទាធ  ភទទកង្បប,   តង្ត្ថ នត្ថថ ធិកា ជិន្ថ។ 

(៥៦២) ឯវ ន្ថម្ភបិ កបានំ,   វងិ្សសា បកាសិត្ថ; 
ឯវ ំសុញ្ញញ សុញ្ញញ  ទុវធិា,  កបានំ ន្ថមង្ធយយកា; 
អសុញ្ញំ សមិំ អសង្ងេយង្យយ,  បញ្ច  កបា សមុដឋិត្ថ។ 

(៥៦៣) ឯត្ថត វត្ថ មយា វតុ្ថត ,   ង្ពាធិសតតសស លកេណា; 
យតតកា ង្ពាធិសម្ភភ រា,  តតតកា កថិត្ថ មយា។ 

-------------- 

៦. ពុទធគណ្នកថា 
(៥៦៤) យថា ង្ហដ្ឋឋ  មយា,   វតុ្ថត  តិវធិា ង្ពាធិបតថន្ថ; 

មនសា ចិនតិត្ថ ង្ចវ,   វចសា បតថិត្ថបិ ច; 
បតថិត្ថ កាយវាចាហិ,   យាវត្ថ លទធពាកត្ថ។ 

(៥៦៥) សង្ពវ អសង្ងេយយា ង្ចវ,  សពវពុទាធ  អនុបបម្ភ; 
បុង្នកំ កថយិសាមិ,   សុណាថ វចនំ មម។ 

(៥៦៦) “នង្ន្ថទ  សុនង្ន្ថទ  បឋវ,ី  មង្ណាឌ  ធរណី្ សាគង្រា; 
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បុណ្ឌ រងី្កា ឥង្ម សតតំ,  អសង្ងេយយា បកាសិត្ថ; 
មនសា បតថន្ថ មយហំ,   និទទិដ្ឋឋ សង្ងេយយា ឥង្ម។ 

 (៥៦៧) សតតិង្ម ង្ត អសង្ងេយយា,  រពហមង្ទវាទង្យា ជិន្ថ; 
បញ្ច វសី សហសានិ,  ឯកសតសហសានិ ច។ 

(៥៦៨) ពុទាធ នំ បាទមូលសមិំ,   មនសា បតថយំិ អហំ; 
ន លភំិ ពាករណំ្,   ង្តសំ ពុទាធ នំ បាទមូលង្ត្ថ; 
តង្ត្ថ បរ ំសុង្ញ្ញ អសង្ងេង្យយ, បណិ្ធានំ ន ការយំិ។ 

(៥៦៩) បុង្នកំ កថយិសាមិ,  យតតកា ច តថាគត្ថ; 
នវាសង្ងេយង្យយ សមុបបន្ថន ,  បកាង្សមិ អនុកកម្ភ។ 

(៥៧០) សពវភង្ទាទ  សពវផុង្ល្លល ,  សពវរតង្ន្ថ ឧសភកេង្ន្ថធ ; 
ម្ភនិភង្ទាទ  ច បទុង្ម្ភ,  ឧសង្ភា ច ខនធុតតង្ម្ភ។ 

(៥៧១) សពវម្ភង្ល្ល អសង្ងេយង្យា,  នវង្ម្ភតិ បវចុចង្រ; 
វចីង្ភទបតថន្ថ មយហំ,   និទទិដ្ឋឋ សង្ងេយយា ឥង្ម។ 

(៥៧២) នវងិ្ម អសង្ងេយយា,   ពុទាធ  សកយមុន្ថទង្យា; 
តីណិ្ សតសហសានិ,  សត្ថត សីតិ សហសានិ ច។ 

(៥៧៣) ពុទាធ នំ បាទមូលសមិំ,  វចសា បតថយំិ អហំ; 
ន លភំិ ពាករណំ្ ង្តសំ,  ពុទាធ នំ បាទមូលង្ត្ថ។ 

(៥៧៤) ង្តសំ វសាង្ន ចត្ថត ង្រា,  អសង្ងេយយា បកាសិត្ថ; 
ង្សង្ល្ល ភាង្សា ង្ជង្យា,  ង្ចវ រចិុង្យា ច អសង្ងេយង្យា; 
ចត្ថត ង្រា ង្ត អសង្ងេយយា,  ទស ពុទាធ  បកាសិត្ថ។ 

(៥៧៥) ទីបងករាទង្យា ពុទាធ ,   យាវត្ថ បទុមុតតង្រា; 
លទាធ  ពាករណំ្ ង្តសំ,  ជិន្ថនំ ទីបងករាទិនំ។ 
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(៥៧៦) ទីបងកង្រា ច សមពុង្ទាធ ,  ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ទិបទុតតង្ម្ភ; 

មងគង្ល្ល ច សុមង្ន្ថ ច,  ង្រវង្ត្ថ ង្សាភិង្ត្ថ មុនិ។ 
(៥៧៧) អង្ន្ថមទសស ីបទុង្ម្ភ, ន្ថរង្ទា បទុមុតតង្រា; 

ទសិង្ម ង្ត ច សមពុទាធ ,  ពាកំសុ មំ អនុកកម្ភ។ 
(៥៧៨) ចតុអសង្ងេយយានង្នត,  កបាធិកា បកាសិត្ថ; 

កបបសតសហសានិ,  មណ្ឌ កបាធិកានិ ច; 
យាវមិម្ភហ  ភទទកបា,   ពុទាធ  ង្សាឡសិង្ម មត្ថ។ 

 (៥៧៩) សុង្មង្ធា ច សុជាង្ត្ថ ច,  បិយទសស ីមហាយង្សា; 
អតថទសស ីធមមទសស,ី   សិទធង្ត្ថថ  ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 

(៥៨០) តិង្សា ផុង្សា ច សមពុង្ទាធ ,  វបិសស ីសិខី ង្វសសភូ; 
កកុសង្ន្ថធ  ង្កាណាគមង្ន្ថ, កសសង្បា ចាបិ ន្ថយង្កា; 
ចុទទសិង្ម ច សមពុទាធ ,   ពាកំសុ មំ អនុកកម្ភ។ 

(៥៨១) អហង្មតរហិ សមពុង្ទាធ , ង្មង្តតង្យា ចាបិ ង្ហសសតិ; 
ឯវ ំង្សាឡស សមពុទាធ ,  ង្មង្តតង្យយន សហ មត្ថ។ 

(៥៨២) យសមិំ កង្បប សមុបបង្ន្ថន ,  ទីបងកង្រា មហាមុនិ; 
តសមិំ កង្បប តង្យា ពុទាធ ,  អង្ញ្ញ ង្ល្លង្ក ឧបបជជិំសុ។ 

(៥៨៣) ង្តសំ តិណ្ណំ  ពុទាធ នំ,   សនតិង្ក ង្ម កតំ ពហុ; 
សម្ភភ រ ំពុទធសសត្ថថ យ,   ន លភំិ ពាករណំ្ តទា។ 

(៥៨៤) យសាម  សង្ពវ សមពុង្ទធ,  បកាង្សមិ អនុកកម្ភ; 
តង្ត្ថ កបា មយា លទធំ,  ទីបងកង្រន ពាកតំ។ 

(៥៨៥) តណ្ហ ងកង្រា ង្មធងកង្រា,  អង្ថា ច សរណ្ងកង្រា; 
ទីបងកង្រា ច សមពុង្ទាធ ,   ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ទវិបទុតតង្ម្ភ។ 
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(៥៨៦) មងគង្ល្ល ច សុមង្ន្ថ ច,  ង្រវង្ត្ថ ង្សាភិង្ត្ថ មុនិ; 

អង្ន្ថមទសស ីបទុង្ម្ភ,  ន្ថរង្ទា បទុមុតតង្រា។ 
(៥៨៧) សុង្មង្ធា ច សុជាង្ត្ថ ច,  បិយទសស ីមហាយង្សា; 

អតថទសស ីធមមទសស,ី   សិទធង្ត្ថថ  ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 
(៥៨៨) តិង្សា ផុង្សា ច សមពុង្ទាធ ,  វបិសស ីសិខី ង្វសសភូ; 

កកុសង្ន្ថធ  ង្កាណាគមង្ន្ថ ច, កសសង្បា ង្ល្លកន្ថយង្កា។ 
(៥៨៩) កង្បប សតសហង្សស ច,  ចតុង្រា អសង្ងេយង្យយ; 

ឯតតកាង្យវ សមពុទាធ ,   ឧបបជជិំសុ មង្ហសិង្ន្ថ។ 
(៥៩០) ទីបងករាទង្យា ពុទាធ ,   យាវត្ថ កសសង្បា ជិង្ន្ថ; 

លទធំ ង្ម ពាករណំ្ ង្តសំ,  បង្ត្ថត  សង្ម្ភព ធិមុតតមំ។ 
(៥៩១) យទា លទធំ ង្ម ពាករណំ្,  សមពុទាធ  យតតកា គត្ថ; 

ឯកសងគហិតំ កត្ថវ ,   កង្ថសាមិ សុណាថ ង្ម។ 
(៥៩២) បញ្ច  សតសហសានិ,  ទាវ ទស សហសានិ ច; 

អធិកានិ តីណិ្ ង្ចវ,   សង្ពវ ពុទាធ  ហិ បណ្ឌិ ត្ថ។ 
(៥៩៣) ឯតតកាង្យវ សមពុទាធ ,   អធិកាង្រា មយា កង្ត្ថ; 

ន លទធំ ពាករណំ្ ង្តសំ,  ពុទាធ នំ បាទមូលិង្កា។ 
 (៥៩៤) ង្តសំ អនតរា កាល្ល,   សុញ្ញំ កបា ពហុតរា; 

អសុញ្ញញ  អបបកា ង្ចវ,  ពុទធុបាទា ទុលលភា។ 
(៥៩៥) ចតុវសីតិពុទាធ នំ,   សនតិង្ក ពាករណំ្ លភំិ; 

បូង្រត្ថវ  បារមិសម្ភភ ង្រ,   យាវ ង្វសសនតរា មយា។ 
(៥៩៦) ង្វសសនតរតតភាវង្ត្ថ,   ចវតិ្ថវ  តុសិង្ត បុង្រ; 

ឧបបជជិំ ទិពវភវង្ន,   សនតុសិង្ត្ថតិ ន្ថមហំ។ 
--------------- 
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២. អវទូិង្រនិទានកថា 

តទា ទសសហសសចកកវាឡវាសិង្ន្ថ ង្ទវត្ថង្យា ឥនទរពហាម ទង្យា 
ឧបរ ិ ចកកវាឡសស វតិ្ថថ រ អតិសមតលំ, ទសសហសសង្យាជនបរមិណ្ឌ លំ 
ង្វឡុរយិរតនបតថតំ អតិមង្ន្ថរមំ រជជនីយំ, សពវង្ទវត្ថនំ មងគលដ្ឋឋ នំ ឯកង្ត្ថ 
សង្ម្ភធាង្នត្ថវ  ឯវ ំ មនតយំិសុ។ “អង្ម្ភភ  ឥនទរពហមគណ្ង្ទវត្ថង្យា ង្ល្លក- 
ទីង្បា នរសីង្ហា នរាសង្ភា កសសបទសពង្ល្ល ពុង្ទាធ  បរនិិពវុតកាលង្ត្ថ  
បដ្ឋឋ យ ង្ល្លក”នតិ ចកកវាឡយនតង្រ នរង្ក វយិ សតសហសសសូរងិ្យា វា  
សតសហសសចង្ន្ថទ  វា បភងកង្រាបិ អនធកាង្រ ង្កសគគមតតមប ិនទិវារង្ត្ថ ភង្វា”តិ 
ឥមំបិ សពវញ្ញុពុទធភាវាយ នតថិត្ថយ, មហាអនធការ ំ ភវតិ។ អបិច ង្គាតង្ម្ភ 
ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ បិង្យា ង្ជតុតតរនគង្រ សង្ញ្ជ យយ មហារាជសស ផុសសតិយា 
ន្ថម អគគមង្ហសិយា កុចឆិមហិ បដិសនធិំ គណ្ហិ ត្ថវ , ង្វសសនតរជាតកាង្ល ឧង្ទណ្ឌ -
បចចយន្ថគញ្ច  សតតសតកមហាទនញ្ច  អតតង្ន្ថ បុង្ត្ថត  ភរយិញ្ច  សពវសតត-
ហិតត្ថថ យ មហាបថវ ិ ំ សតតកេតតុំ កមាង្បត្ថវ  មហាទានំ ទត្ថវ  ពុទធភាវ ំ 
បដិជាន្ថតិ។ ង្សាបិ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ចត្ថត រ ិ អសង្ងេយយានិ កបបសត- 
សហសាធិកានិ, អតតង្ន្ថ បូរតិបារមិង្យា អតិបូរយតិ, ឥទានិ សមពុទធភាវាយ 
អតិសនតិង្កា ង្ហាតិ។ អយំ កាង្ល្លបិ ពុទធបដិវជិឈតិកាង្ល្ល, ង្សាបិ ង្វសសនតរ-
ភាង្វ ឋិង្ត្ថ, តង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  តុសិតបុរង្មវ ទិពវង្ភាគសមបតតិំ អនុភវង្ន្ថត   
អង្ហាសិ។ តសាម  អង្មហ ង្ទវត្ថង្យា “ឯថ, មយំ តសស សនតិកំ គមិសាម  
ពុទធត្ថថ យ យាចិតុ”នតិ មនតយំិសុ។ តទា សពាវ  ង្ទវត្ថបិ ឥនទរពហាម បិ “សាធូ”តិ 
វត្ថវ  ឥមសមិំ អម្ភហ កំ ចកកវាង្ឡ សននិបតិត្ថវ  តុសិតភវង្ន មហាសតតសស សនតិកំ 
គន្ថតវ  អាហំសុ, “អង្ម្ភភ  ង្ទវបុតតំ កសសបពុង្ទាធ  បរនិិពវុង្ត្ថ, តសស និពវុត- 
កាលង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ “សង្ពវ មនុសាបិ ង្ល្លភញ្ច  ង្ទាសញ្ច  ង្ម្ភហញ្ច  សមុទទ- 
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ដឋឋិតឧទកំ វយិ អតិវង្ឌឍត្ថវ  អញ្ញមញ្ញំ ឃាង្ដនតិ, អទិននំ ធនំ វលុិមបនតិ,  
មហពវល្ល មនុសា ហិ ន មនុសានំបិ លិត្ថវ  លិត្ថវ  របូសមបននបរភរយិានំ  
គណ្ហិំ សុ។ មហាសមុទទបាង្រ គមកីរត្ថយ ហិ និមុជជនតិ, ឧបរ ិវតតនតិ, ពលុទកំ វយិ 
មុសាវាទា, វញ្ច ិតវញ្ច ិតកថំ អតិបកាង្សត្ថវ  វញ្ច ិំសុ។ អតិកុដឋិកំ ង្វតតរណំិ្ ន្ថម 
ជលនតំ អយយ ឧទកំ វយិ សុរាបានំ បិវតិ្ថវ , ម្ភត្ថបិតុអាទីនំ អាចារយុិ- 
បជាយានញ្ច , សាធុ កលាណ្មិតតញ្ច  ង្បាង្ថនតិ អង្កាក ង្សនតិ បរភិាង្សនតិ។ 
អតិង្ឃារសតថំ គង្ហត្ថវ  ហននតិ យុជជនតិ, អង្ម្ភភ  ង្ទវបុតតំ ឯតំ ការតំិ មនុសាបិ 
មនុសសភាវង្ត្ថ ចវនតិ, អដឋនិរយអាទីនំ មហនតនិរយញ្ញច បិ ង្បតង្ល្លកញ្ច   
ភវតិ្ថវ  បូរយំិសុ។ មនុសសង្ល្លកំ វា ង្ទវង្ល្លកំ វា រពហមង្ល្លកំ វា ភវតិ្ថវ  តំ  
មនុសសំ ឯកមប ិ ន បសាម្ភ”តិ។ ធម្ភម  វនិ្ថ រតតិភាង្គ មហាបទីង្ន្ថ និពវុង្ត្ថ,  
តង្ម្ភ បដិចឆង្ន្ថត  សពវង្ល្លង្កា ង្ម្ភហនធការបដិចឆង្ន្ថន  ហុត្ថវ  ទានសីល្ល- 
នុសសរតំិ នតថិ។ សង្ពវបិ សំសារទុកាេ  មហានិរង្កវ សនតិង្យវា”តិ និពវតតិំសុ។ 

តសាម  “អង្ម្ភភ  ង្ទវបុតតំ តុម្ភហ កំ បូរតិបារមិង្យាបិ អតិបូង្រតិ, ទានិ អយំ 
កាង្ល្លបិ តុម្ភហ កំ បដិវជិឈិង្ត្ថ ង្ទវបុតតំ មនុសសង្ល្លកំ គន្ថតវ  កុលវសុិង្ទធ  
ម្ភតុកុចឆិយំ បដិសនធិំ គង្ហត្ថវ  ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  សមណ្ភាវ ំ គង្ហត្ថវ  
ង្ពាធិមូង្ល រតនបលលង្ងក អភិរយុហិត្ថវ  ចតុអរយិសចាច និ បដិវជិឈតិ្ថវ  ចតុរាសីតិ
ធមមកេនធសហសានិ ទីង្បត្ថវ  ង្ល្លង្ក មនុសានំ បដិចឆននំ ង្ម្ភហអនធការវំ  
ធមិត្ថវ  នវរង្សហិ បរបុិណ្ណំ  នវង្ល្លកុតតរធមមរសំ បាង្យថា”តិ។ 

តសាម  “ង្ភា ង្ទវបុតតំ យកេង្ទវមនុសានញ្ច  សពវសត្ថត នញ្ច  អតិបូជិង្ត្ថ 
សំសារទុកេង្ត្ថ សពវសត្ថត នំ ការណ្ត្ថថ យ មនុសសង្ល្លកំ គន្ថតវ  ពុទធភាវ ំភវតំុិ 
វដដតី”តិ យាចំិសុ។ 
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តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ឥនទរពហាម នំង្យវ សង្ពវសំ ង្ទវគណានំ យាចិត-

សទទំ សុត្ថវ  “សាធូ”តិ សមបដិចឆិត្ថវ  មនុសសង្ល្លកំ អាគតត្ថថ យ  
បញ្ច វងិ្ល្លកន្ថនិ ឱង្ល្លង្កសិ។ កាលង្ទសញ្ច  ទីបញ្ច  កុលំង្យវ ច ឥម្ភនិ 
បញ្ច វងិ្ល្លកន្ថនិ ង្ល្លង្ល្លង្កត្ថវ ន “ធមមត្ថ វជិាយិត្ថវ ន ម្ភត្ថបិ សតតទិវង្ស 
ចវតិ្ថវ  មនុសសង្ទហំ ង្ទវភាវ ំវបិសសតី”តិ។ 

មហាសង្ត្ថត បិ ឥម្ភនិ ឱង្ល្លង្កសិ។ តុសិតភវនង្ត្ថ ចវតិ្ថវ   
អាសាណ្ហ បុណ្ណម្ភយ ឧតតរាសាណ្ហ នកេង្តត គុរវុាង្រ សពវលកេណ្សិរ-ិ 
មហាម្ភយាយ កុចឆិមហិ បដិសនធិំ គណ្ហិ ។ តទា សិរមិហាម្ភយាបិ តំ ទិវសំ 
 អឌឍរតតិកសមង្យ ឯវរបំូ សុបិនំ បសស ិ “ឯង្កា កុញ្ជ ង្រា អគណ្ហិ  ង្សាណាឌ យ 
បទុមបុបផំ សពវង្សង្ត្ថ ង្កល្លសបពវតកូង្ដ្ឋវ សីសកុង្ម្ភភ  វជិរទនតសមបង្ន្ថន ,  
រជតទាមសទិសំ ង្សាណ្ឌំ  ឆពវណ្ណរសីំហិ ជលម្ភង្ន្ថ ទង្ន្ថត  មុខកមលំ  
អតិរង្ត្ថត , រជនិករសង្ម្ភទទិកង្ណាណ  ចាមរវិជីនីសទិង្សា វា ង្ល្លហំ សបាទ-
ល្លខារបានង្កាេ  អតិជវងិ្ន្ថត  សពវមនុង្សសហិ អទិដឋបុង្ពាវ  អតិង្សតវរកុញ្ជ ង្រា 
អង្ន្ថបម្ភយ លីល្លយ សពវជនសស មង្ន្ថហង្រា អតិង្សាភតិ។ ឧង្ទណ្ឌ - 
គង្ជាជ បិ ទិឃមពរង្មឃនតរា និកេមិត្ថវ  សិរមិហាម្ភយាយ ង្ទវយិា ទកេិណ្បង្សស 
ផាង្លត្ថវ  ង្ទវធា កត្ថវ  អនតង្ន្ថ កុចឆិមហិ បាវសិិ។ តំ គជវរ ំសុបិនំ បសសិ។ តទា 
សិរមិហាម្ភយាបិ ឯវ ំសុបិនំ បសសិត្ថវ  ពុជឈិត្ថវ  សមំ ចិង្នតសិ។ “មយា ទិង្ដ្ឋឋ  
សុបិង្ន្ថបិ, មម កុចឆិយំ បដិសនធិគគហណ្កុម្ភ ង្រា បុញ្ញសង្ត្ថត  ភវសិសតិ,  
ឥមសស មម បុតតសស ង្ទាសភយំ មយហំ អនតរាយ វជិាយនកាង្ល នតថិ, ឥមសស
នតថិ, ង្ល្លង្ក សទិសទិពវចកករតនំ ចកកវតតិរាជា ភវសិសតិ។ យទិ សីល្លចារ- 
សមបននសភាង្វា ភង្វយយ, ចតុរារយិសចចបដិវជិឈតិពុទធភាង្វា ភវសិសតិ។ ឥមសមិំ 
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ទិវង្ស មម កុចឆិយំ បតិដឋិង្ត្ថ អយំ កុម្ភង្រា បុរងិ្សាង្មវ ភវសិសតី”តិ។ បសសិត្ថវ  
សា អតតន្ថ ទិដឋសុបិនំ បរគិគណ្ហិ ត្ថវ  ចតុង្វទបារង្គា បង្រាហិតរពាហមង្ណា វយិ 
អង្ហាសិ។ វភិាត្ថយ ច រតតិយា សូរយុិគគមនង្វល្លយ សិរសុិង្ទាធ ធនរាជា  
សិរគិពភង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  សររីបដិជគគនំ កត្ថវ  មហាវនិិចឆយំ កត្ថវ  អលងកតសិរ-ិ
សយនបលលង្ងក និសីទិ។ សិរមិហាម្ភយាបិ ង្តង្នវ គន្ថតវ  សិរសុិង្ទាធ ធនរាង្ជន 
សទធិំ វសតិ។ សាបិ អតតន្ថ ទិដឋសុបិនំ សិរសុិង្ទាធ ធនរាជាន អាង្រាង្ចសិ។ 
រាជាបិ អដឋរពាហមង្ណ្ បង្កាក សាង្បត្ថវ  ង្ទវយិា ទិដឋសុបិនំ ង្តសំ  
អាង្រាង្ចសិ។ តទា អដឋរពាហមណាបិ ង្ទវយិា ទិដឋសុបិនំ បរគិគណ្ហិ ត្ថវ   
“ង្ល្លង្កហិ អតុលយ ំ អតិវរ ំ សុបិនំ ឥមង្សសវា”តិ ង្សាមនសសជាត្ថ ហុត្ថវ  
ឧណាណ ទិតសង្ទទង្នវ ឯវម្ភហំសុ។ អធិបចចសពវភូង្បា វរអង្ង្កគ  ជនិនទង្កា  
បដិសនធិំ ង្ទវយិា បន កុចឆិមហិ បដិគគហិង្ត្ថ កុម្ភង្រា, ង្ពាធិសតតម្ភត្ថ អតតង្ន្ថ ច 
បុតតសស ច បុញ្ញញ នុភាង្វន ង្ត ទិសាវ  បកតិអង្នត បុរបាលង្ក វយិ ន ភាយតិ។ 
ង្ពាធិសង្តត បន កុចឆិគង្ត ង្ពាធិសតតម្ភតុយា ង្ពាធិសតតសស បិតរ ំអាទំិ កត្ថវ
ង្កសុចិ បុរងិ្សសុ រាគចិតតំ នុបបជជតិ។ ល្លភគគយសគគបត្ថត  ច អង្ហាសិ។  
សុខិនំិ អកិលនតកាយា ង្ពាធិសតតំ អង្ន្ថត កុចឆិគតំ វបិបសននមណិ្រតង្ន  
អាវតុបណ្ឌ រសុតតំ វយិ បសសតិ។ កិមតថំ ? សុខវាសតថំ។ ម្ភត្ថ ហិ បុង្តតន សទធិំ 
និសិន្ថន  វា និបន្ថន  វា សុខវាសតថំ បុតតំ ឱង្ល្លង្កតិ។ ឯវ ំ ង្ពាធិសតតម្ភត្ថបិ  
“ម្ភតុ ឧដ្ឋឋ នគមនបរវិតតននិសជាជ ទីសុ ឧណ្ហ សីតង្ល្លណិ្កតិតតកកដុកាហារ-
អង្ជាហរណ្កាង្លសុ ច គពភសស ទុកេំ ឧបបជជតិ, អតថិ នុ ង្ខា តំ បុតតសា”តិ 
សុត្ថវ  សុខវាសតថំ ង្ពាធិសតតំ ឱង្ល្លង្កសិ។ ឱង្ល្លកយម្ភន្ថ បលលងកំ  
អាភុជិត្ថវ  និសិននំ ង្ពាធិសតតំ អធិបននមណិ្រតង្ន អាវតុបណ្ឌ រសុតតំ វយិ  
បសសតិ។ យថា ហិ អង្ញ្ញ អង្ន្ថត កុចឆិគត្ថ បកាក សយំ អវតថរតិ្ថវ  អាម្ភសយំ  
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ឧកេិបិត្ថវ  ឧទរបដលំ បិដឋិង្ត្ថ កត្ថវ  បិដឋិកណ្ឌ កំ និសាយ ឧកកុដិកំ ទវីសុ មុដឋីសុ 
ហនុកំ ង្បត្ថវ  ង្ទង្វ វសសង្នត រកុេសុសិង្រសុ មកកដ្ឋ វយិ និសីទនតិ, ន ឯវ ំ 
ង្ពាធិសង្ត្ថត ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  បន បិដឋិកណ្ឌ កំ បិដឋិង្ត្ថ កត្ថវ  ធម្ភម សង្ន  
ធមមកថិង្កា វយិ បលលងកំ អាភុជជិត្ថវ  បុរត្ថថ ភិមុង្ខា និសីទតិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ 
បន អង្ន្ថត កុចឆិគង្ត្ថ ម្ភតរ ំ ន បសសតិ។ ន ហិ អង្ន្ថត កុចឆិមហិ ចកេុវញិ្ញញ ណំ្  
ឧបបជជតិ។ យថា បន អញ្ញញ  អតថិង្យា ទសម្ភង្ស អបបត្ថវ បិ អតិកក 
មិត្ថវ បិ វជិាយនតិ។ ន ឯវ ំង្ពាធិសតតម្ភត្ថ។ 

ង្ពាធិសតតម្ភត្ថ ឯវ ំ លទធគពភបរហិារាធិគត្ថ ទសម្ភង្ស អបបត្ថវ   
បង្តតន ង្តលំ វយិ កុចឆិយា ទសម្ភង្ស មហាសតតំ បរហិរតិ្ថវ  បរបុិណ្ណគពាភ   
វជិាយនទិវ មហាបង្ញ្ញញ  ង្ល្លកន្ថង្ថា ភវសិសតិ, តិង្ល្លង្កន អសទិង្សា 
ទុកាេ  សង្តត វងិ្ម្ភចង្យ, ទិដឋីនំ អនធការាន្ថណាង្ល្លកំ ហរសិសតិ, ង្ល្លកទីង្បា 
នរសីង្ហា សចចំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតិ។ តំ សុត្ថវ  រាជា ហដឋតុង្ដ្ឋឋ  ង្ទវយិា  
គពភបរហិារ ំ អទាសិ។ តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឱង្រាចកា អតិសយននិសីទនដ្ឋឋ នំ  
ចងកម្ភនិ និវាង្រត្ថវ  ឥរយិាបថសមបវតតំ បយំិសុ។ អតិអមពិលកដុកតិតថិកំ 
ង្ល្លណ្កាទិង្ភាជន្ថនិ ភុញ្ជ ិតំុ ន្ថទំសុ។ អតិបណី្តមុទុសិនិទធឱជវន្ថត និ  
ន្ថតិសីតុណាហ និ ង្ភាជន្ថនិ បម្ភណំ្ យុត្ថត និ បញ្ញញ ង្បសុ។ ន្ថតិសីតុណ្ហ - 
ឧទង្កន ន្ថហ ង្បសុ។ តថា មុខង្ធាវន្ថនិ, តង្សសវ គហិតបដិសនធិកសស  
ទសសុចកកវាឡសហង្សសសុ ឯង្កកសមិំ ចត្ថត ង្រា មហារាជាង្ន្ថ ចត្ថត ឡីស-
សហសានិ ខគគហត្ថថ  ចតូសុ ទិសាសុ អារកេំ គណ្ហិំ សុ។ ឥតង្រ គពភទាវ រង្ត្ថ  
បដ្ឋឋ យ អវរទុធង្ក បំសុបិសាចកាទិយកេគហង្ណ្ បដិកកម្ភង្បត្ថវ  យាវ  
ចកកវាឡា អារកេំ គណ្ហិំ សុ។ សនតិ ង្ខា បន អមនុសា វរិបូា ទុទទសិកា ង្ភរវរបូា 
មិគបកេិង្ន្ថ ង្យសំ របំូ វា ទិសាវ  សទទំ វា សុត្ថវ  ង្ពាធិសតតម្ភតុភយំ វា  
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សន្ថត ង្សា វា ឧបបង្ជជយយ, ង្តសំ និវារណ្ត្ថថ យ អារកេំ អគគង្ហសុ។ អបិច ង្ខា 
បន ង្ពាធិសតតសស បុញ្ញំ ង្ត ង្ជន សញ្ញជ តគារវា អតតង្ន្ថ គារវង្ចាទិត្ថបិ ង្ត 
ឯវមកំសុ។ 

កំិ បន ង្ត អង្ន្ថត គពភំ បវសិិត្ថវ  ឋិត្ថ ចត្ថត ង្រា មហារាជាង្ន្ថ  
ង្ពាធិសតតសស ម្ភតុយា អត្ថត នំ ទង្សសនតិ, ន ទង្សសនតីតិ ? ន្ថហ នមណ្ឌ ន- 
ង្ភាជន្ថទិសររីកិចចកាង្លន ទង្សសនតិ, សិរគិពភំ បវសិិត្ថវ  វរសយង្ន និបនន- 
កាង្ល បន ទង្សសនតិ។ 

មហាម្ភយាបិ ង្ទវ ី បរបុិណ្ណគពាភ ញាតិឃរ ំ គនតុកាម្ភ សុង្ទាធ ទន- 
មហារាជសស អាង្រាង្ចសិ :- “ឥចាឆ មហំ ង្ទវ កុលសនតិកំ ង្ទវទហនគរ ំ 
គនតុ”នតិ។ រាជា “សាធូ”តិ សមបដិចឆិត្ថវ  កបិលវតថុង្ត្ថ យាវ ង្ទវទហនគរា មគគំ 
សមំ កាង្រត្ថវ  កទលិបុណ្ណឃដធជបដ្ឋកាទីហិ អលង្កក រាង្បត្ថវ  ង្ទវ ិសុវណ្ណ-
សិវកិាយ និសីទាង្បត្ថវ  អមចចសហង្សសន ឧកេិបាង្បត្ថវ  មហង្នតន បរវិាង្រន 
ង្បង្សសិ។ ទវិននំ បន នគរានំ អនតង្រ ឧភយនគរវាសីនមប ិ លុមពិនីវនំ ន្ថម 
មងគលសាលវនំ អតថិ, តសមិំ សមង្យ មូលង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ យាវ អគគសាខា សពវំ 
ឯកបាលិផុលលំ អង្ហាសិ, សាខនតង្រហិ ង្ចវ បុបផនតង្រហិ ច បញ្ច វណាណ  ភមរ-
គណា ន្ថនបបការា ច សកុណ្សងា មធុរសសង្រន វកូិជន្ថត  វចិរនតិ។ សកលំ 
លុមពិនីវនំ ចិតតលត្ថវនសទិសំ មហានុភាវសស រង្ញ្ញញ  សុសជជិតំ អាបាន- 
មណ្ឌ លំ វយិ អង្ហាសិ។ ង្ទវយិា តំ ទិសាវ  សាលវនកីឡំ កីឡិតុកាមត្ថចិតតំ 
ឧទបាទិ។ អមចាច  ង្ទវ ិ ំគង្ហត្ថវ  សាលវនំ បវសំិិសុ។ សា មងគលសាលមូលំ 
គន្ថតវ  សាលសាខំ គណ្ហិ តុកាម្ភ អង្ហាសិ, សាលសាខា សុង្សទិតង្វតតគគំ 
វយិ ឱនមិត្ថវ  ង្ទវយិា ហតថបថំ ឧបគញ្ឆ ិ។ សា ហតថំ បសាង្រត្ថវ  សាខំ  
អគគង្ហសិ។ ត្ថវង្ទវ ចសា កមមជវាត្ថ ចលំិសុ។ អថសា សាណំិ្ បរកិេិបិត្ថវ  
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មហាជង្ន្ថ បដិកកមិ។ សាលសាខំ គង្ហត្ថវ  តិដឋម្ភន្ថយ ឯវសា គពភវដុ្ឋឋ នំ 
អង្ហាសិ។ តងេណំ្ង្យវ ចត្ថត ង្រា វសុិទធចិត្ថត  មហារពហាម ង្ន្ថ សុវណ្ណជាលំ 
អាទាយ សមបត្ថត  ង្តន សុវណ្ណជាង្លន ង្ពាធិសតតំ សមបដិចឆិត្ថវ  ម្ភតុ បុរង្ត្ថ 
ង្បត្ថវ  “អតតមន្ថ ង្ទវ ិង្ហាហិ មង្ហសង្កាេ  ង្ត បុង្ត្ថត  ឧបបង្ន្ថន ”តិ អាហំសុ។ 

យថា បន អង្ញ្ញសំ សត្ថត  ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេមន្ថត  បដិកូង្លន  
អសុចិន្ថ មកេិត្ថ និកេមនតិ ន ឯវ ំ ង្ពាធិសង្ត្ថត ។ ង្សា បន ធម្ភម សនង្ត្ថ  
ឱតរង្ន្ថត  ធមមកថិង្កា វយិ និង្សសណិ្ង្ត្ថ ឱតរង្ន្ថត  បុរងិ្សា វយិ ច ង្ទវ ច ហង្តថ 
ង្ទវ ច បាង្ទ បសាង្រត្ថវ  ឋិតង្កាវ ម្ភតុកុចឆិសមភង្វន ង្កនចិ អសុចិន្ថ អមកេិង្ត្ថ 
សុង្ទាធ  វសិង្ទា កាសិកវង្តថ និកេិតតមណិ្រតនំ វយិ ង្ជាតយង្ន្ថត  ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ 
និកេមិ។ តសមិំ ខង្ណ្ ង្ពាធិសតតសស ច ង្ពាធិសតតម្ភតុយា ច សកាក រតថំ 
អាកាសង្ត្ថ ង្ទវ សីតុណាហ  ឧទកធារា និកេមិត្ថវ  ឧភង្យសំបិ សរងី្រ ឧតំុ  
គាហាង្បសុ។ 

អថ នំ សុវណ្ណជាង្លន បដិគគង្ហត្ថវ  ឋិត្ថនំ មហារពហាម នំ ហតថង្ត្ថ 
ចត្ថត ង្រា មហារាជាង្ន្ថ មងគលសមមត្ថយ សុខសមផសាយ អជិនបបង្វណិ្យា 
គណ្ហិំ សុ។ ង្តសំ ហតថង្ត្ថ មនុសា ទុកូលចុមពដង្កន។ មនុសានំ ហតថង្ត្ថ 
មុចចិត្ថវ  បថវយំិ បតិដ្ឋឋ យ បុរតថិមទិសំ ឱង្ល្លង្កសិ។ អង្នកានិ ចកកវាឡ-
សហសានិ ឯកងគណានិ អង្ហសំុ។ តតថ ង្ទវមនុសា គនធម្ភល្លទីហិ  
បូជយម្ភន្ថ “មហាបុរសិ ឥធ តុង្មហហិ សទិង្សា អង្ញ្ញញ  នតថិ, កុង្តតថ  
ឧតតរតិង្រា”តិ អាហំសុ។ ឯវ ំ ចតង្សា ទិសា ចតង្សា អនុទិសា ង្ហដ្ឋឋ   
ឧបរតិី ទស ទិសា អនុវងិ្ល្លង្កត្ថវ  អតតន្ថ សទិសំ កញ្ច ិ អទិសាវ  “អយំ ឧតតរា
ទិសា”តិ លង្កេត្ថវ  សតតបទវតិីហាង្រន អគម្ភសិ។ រពហមុន្ថ ង្សតចឆតតំ  
ធារយិម្ភង្ន្ថ សុយាង្មន វាឡពីជនំិ ឯង្កន ង្ទវបុង្តតន សតតរតនចិតតមងគល-
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ខគគំ ឯង្កន សុវណ្ណបាទុកំ ឯង្កន ឧណ្ហិ សសនតិ ឥម្ភនិ បញ្ច  កកុភណាឌ និ  
បញ្ញញ យនតិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  បន សយំ ទហរកុម្ភង្រា ង្សាឡសវសិង្កា វយិ, 
សយំ នង្គាគ  កាសិកវតថនិវង្ត្ថថ  វយិ អនលងកង្ត្ថង្យវ ចកកវតតិអលងកង្ត្ថ វយិ 
ភូមិយំ គចឆង្ន្ថត  អាកាង្សន គចឆង្ន្ថត  វយិ បញ្ញញ យិតថ។ តទា មហារពហម- 
ភរណ្បដិមណ្ឌិ ង្ត្ថ រពហមគណ្បរវិងុ្ត្ថ រពហមទុកូលំ ឯកំស កត្ថវ  ទកេិណ្- 
ជាណុ្មណ្ឌ លំ បថវយំិ និហន្ថតវ  ទសនខសមុជជលអញ្ជ លំិ សិរសមិំ បតិដឋង្បត្ថវ  
“ម្ភរសិ សពវទិសាវងិ្ល្លកង្នន អវចិីង្ត្ថ យាវ ភវគាគ  អបរយិន្ថត សុ  
ង្ល្លកធាតូសុ តុង្មហហិ សង្ម្ភ វា អធិង្កា វា ង្កាបិ សង្ត្ថត  ន្ថម នតថី”តិ  
អាហ។ អថ ង្ពាធិសង្ត្ថត  សតតមបង្ទ ឋិង្ត្ថ អតតន្ថ សទិសំ កិញ្ច ិ សតតំ  
អទិសាវ  សីហន្ថទំ នទង្ន្ថត  ឥមំ គាថម្ភហ 

អង្គាគ ហមសម ិង្ល្លកសស,  ង្ជង្ដ្ឋឋ ហមសម ិង្ល្លកសស;  
 ង្សង្ដ្ឋឋ ហមសម ិង្ល្លកសស,  អយមនតិម្ភ ជាតិ;    
 នតថិទានិ បុនពភង្វាតិ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត  ហិ តីសុ អតតភាង្វសុ ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេនតមង្ត្ថត វ វាចំ  
និចាឆ ង្រសិ មង្ហាសធតតភាង្វ ង្វសសនតរតតភាង្វ ឥមសមិំ អតតភាង្វតិ។  
មង្ហាសធតតភាង្វ កិរសស ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេនតមតតង្សសវ សង្កាក  ង្ទវរាជា  
អាគន្ថតវ  ចនទនសារ ំហង្តថ ង្បត្ថវ  គង្ត្ថ, ង្សា តំ មុដឋិយំ កត្ថវ វ និកេង្ន្ថត ។ អថ នំ 
ម្ភត្ថ “ត្ថត កំិ គង្ហត្ថវ  អាគង្ត្ថសី”តិ បុចឆិ។ “ឱសធំ អម្ភម ”តិ។ ង្វសសនតរតត- 
ភាង្វ បន ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេង្ន្ថត  ទកេិណ្ហតថំ បសាង្រត្ថវ  “អតថិ នុ ង្ខា អមម កិញ្ច ិ 
ង្គហសមិំ ទានំ ទសាមី”តិ វទង្ន្ថត  និកេមិ។ ឥមសមិំ បន អតតភាង្វ ឥមំ  
សីហន្ថទំ នទីតិ ឯវ ំង្ពាធិសង្ត្ថត  តីសុ អតតភាង្វសុ ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ និកេនតមង្ត្ថត វ 
វាចំ និចាឆ ង្រសិ។ 
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ជាតកេង្ណ្ង្យវ បនសស ទវតតិំស បុពវនិមិត្ថត និ បាតុរង្ហសុ :- ទសសុ 

ចកកវាឡសហង្សសសុ អបបម្ភង្ណា ឱភាង្សា ផរ។ិ តសស តំ សិរ ិ ំ ទដឋុកាម្ភ 
វយិ អន្ថធ  ចកេូនិ បដិលភំិសុ, ពធិរា សទទំ សុណំិ្សុ, មូគា សម្ភលបំិសុ, ខុជាជ  
ឧជុគត្ថត  អង្ហសំុ, បងគុល្ល បទសា គមនំ បដិលភំិសុ, ពនធនគត្ថ សពវសត្ថត  
អនទុពនធន្ថទីហិ មុចចិំសុ, សពវនរង្កសុ អគគិ និពាវ យិ, ង្បតតិវសិង្យ ខុបបិបាសា 
វបូសមិ, តិរចាឆ ន្ថនំ ភយំ ន្ថង្ហាសិ, សពវសត្ថត នំ ង្រាង្គា វបូសមិ, សពវសត្ថត  
បិយំវទា អង្ហសំុ, មធុង្រន្ថកាង្រន អសា ហសំិសុ, វារណា គជជិំសុ,  
សពវតូរយិានិ សកសកនិន្ថន ទំ មុញ្ច ិំសុ, អឃដដិត្ថនិង្យវ មនុសានំ  
ហតថូបគាទីនិ អាភរណានិ វរិវ ិសុំ, សពវទិសា វបិបសន្ថន  អង្ហសំុ, សត្ថត នំ  
សុខំ ឧបាទយម្ភង្ន្ថ មុទុសីតលវាង្ត្ថ វាយិ, អកាលង្មង្ឃា វសស,ិ  
បថវងិ្ត្ថបិ ឧទកំ ឧពភិជជិត្ថវ  វសិសនទិ, បកេិង្ន្ថ អាកាសគមនំ វជិហំិសុ, នទិង្យា 
អសនទម្ភន្ថ អដឋំសុ, មហាសមុង្ទទ មធុរ ំ ឧទកំ អង្ហាសិ, សពវតថកង្មវ  
បញ្ច វង្ណ្ណហិ បទុង្មហិ សញ្ឆ ននតង្ល្ល អង្ហាសិ, ថលជជលជាទីនិ  
សពវបុបាផ និ បុបផិំសុ, រកុាេ នំ ខង្នធសុ ខនធបទុម្ភនិ សាខាសុ សាខាបទុម្ភនិ 
លត្ថសុ លត្ថបទុម្ភនិ បុបផិំសុ, ថង្ល សិល្លតល្លនិ ភិនទិត្ថវ  ឧបរបូរ ិ 
សតត សតត ហុត្ថវ  ទណ្ឌ បទុម្ភនិ ន្ថម និកេមំិសុ, អាកាង្ស ឱលមពកបទុម្ភនិ 
ន្ថម និពវតតិំសុ, សមនតង្ត្ថ បុបផវសា វសសិំសុ, អាកាង្ស ទិពវតូរយិានិ វជជិំសុ, 
សកលទសសហសសិង្ល្លកធាតំុ វង្ដដត្ថវ  វសិសដឋម្ភល្លគុង្ឡា វយិ ឧបបីង្ឡត្ថវ  
ពទធម្ភល្លកល្លង្បា វយិ អលងកតបដិយតតំ ម្ភល្លសនំ វយិ ច ឯកម្ភល្ល- 
ម្ភលិនី វបិផុរនតវាឡពីជនី បុបផធូមគនធបរវិាសិត្ថ បរមង្សាភគគបបត្ថត   
អង្ហាសិ។ យសាម  ច ង្ពាធិសង្តតន វសិតកុចឆិ ន្ថម ង្ចតិយគពភសទិសា  
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ង្ហាតិ ន សកាក  អង្ញ្ញ ន សង្តតន អាវសិតុ វា បរភុិញ្ជ ិតំ វា តសាម  ង្ពាធិសតត-
ម្ភត្ថ សត្ថត ហជាង្ត ង្ពាធិសង្តត កាលំ កត្ថវ  តុសិតបុង្រ និពវតតតិ។ 

យសមិំ បន សមង្យ អម្ភហ កំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  លុមពិនីវង្ន ជាង្ត្ថ តសមិំង្យវ 
សមង្យ រាហុលម្ភត្ថ ង្ទវ ី អាននទង្តថង្រា ឆង្ន្ថន  អមង្ចាច  កាឡុទាយី អមង្ចាច  
កណ្ឌ ង្កា អសសរាជា មហាង្ពាធិរងុ្កាេ  ចតង្សា និធិកុមភិង្យា ច ជាត្ថ។ តតថ 
ឯកា គាវតុបបម្ភណា ឯកា អឌឍង្យាជនបបម្ភណា ឯកា តិគាវតុបបម្ភណា 
ឯកា ង្យាជនបបម្ភណា អង្ហាសីតិ ឥង្ម សតតំ សហជាត្ថ ន្ថម។ 

យានិ ច បង្នត្ថនិ ទវតំិសបុពវនិមិត្ថត និ, ត្ថនិ ឯវ ំង្វទិតពាវ និ។ តរត្ថបិ 
ទសសហសសិង្ល្លកធាតុកង្មា សពវញ្ញុតញាណំ្បដិល្លភសស បុពវនិមិតតំ។ 
ង្ទវត្ថនំ ឯកចកកវាង្ឡ សននិបាង្ត្ថ ធមមចកកបបវតតនកាង្ល ឯកបបហាង្រង្នវ  
សននិបតិត្ថវ  ធមមំ បដិគគណ្ហ នសស បុពវនិមិតតំ ។ បឋមំ ង្ទវត្ថនំ បដិគគហណំ្  
ចតុននំ របូាវចរជាន្ថនំ បដិល្លភសស។ បចាឆ  មនុសានំ បដិគគហណំ្ ចតុននំ  
អរបូាវចរជាន្ថនំ បដិល្លភសស។ តនតិពទធវណីានំ សយំ វជជនំ អនុបុពវវហិារ ំ
បដិល្លភសស។ ចមមពទធង្ភរនំី វជជនំ មហតិយា ធមមង្ភរយិា អនុសាវនសស។ 
អនទុពនធន្ថទីនំ ង្ឆង្ទា អសមិម្ភនសមុង្ចឆទសស។ មហាជនសស ង្រាគវគិង្ម្ភ  
ចតុសចចបដិល្លភសស។ ជចចន្ថធ នំ របូទសសនំ ទិពវចកេុបដិល្លភសស។ ពធិរានំ 
សទទសសវនំ ទិពវង្សាតធាតុបដិល្លភសស។ បីឋសបបីនំ ជវសមបទា  
ចតុរទិធិបាទបដិល្លភសស។ ជឡានំ សតិបតិដ្ឋឋ នំ ចតុសតិបដ្ឋឋ ន- 
បដិល្លភសស។ វងិ្ទសបកេនទន្ថវានំ សុបដដនសមាបុណ្នំ ចតុបដិសមភិទា- 
ធិគមសស។ រតន្ថនំ សកង្តង្ជាភាសិតតតំ យំ ង្ល្លកសស ធង្ម្ភម ភាសំ  
ទង្សសសសតិ តសស។ 
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ង្វរនំី ង្មតតចិតតបដិល្លង្ភា ចតុរពហមវហិារបដិល្លភសស។ អវចិីមហិ  

អគគិនិពាវ យនំ ឯកាទសអគគិនិពាវ យនសស។ ង្ល្លកនតរកិាង្ល្លង្កា អវជិជនធការ ំ 
វធិមិត្ថវ  ញាណាង្ល្លកទសសនសស។ មហាសមុទទសស មធុរត្ថ និពាវ នរង្សន 
ឯករសភាវសស។ វាតសស អវាយនំ ទាវ សដឋិទិដឋិគតភិនទនសស។ សកុណានំ  
បថវគិមនំ មហាជនសស ឱវាទំ សុត្ថវ  បាង្ណ្ហិ សរណ្គមនសស។ ចនទសស 
អតិវងិ្រាចនំ ពហុជនកនតត្ថយ បុពវនិមិតតំ ។ សូរយិសស ឧណ្ហ សីតវវិជជន- 
ឧតុសុខត្ថ កាយិកង្ចតសិកសុខបបតតិយា បុពវនិមិតតំ ។ ង្ទវត្ថនំ វមិ្ភន- 
ទាវ ង្រសុ ឋត្ថវ  អង្បាផ ដន្ថទីហិ កីឡនំ ពុទធភាវ ំ បត្ថវ  ឧទានំ ឧទានសស  
បុពវនិមិតតំ។ ចាតុទទីបិកមហាង្មឃវសសនំ មហង្ត្ថ ធមមង្មឃវសសនសស  
បុពវនិមិតតំ ។ ខុទាបីឡនសស អភាង្វា កាយគត្ថសតិអមតបដិល្លភសស។  
បិបាសាបីឡនសស អភាង្វា វមុិតតិសុង្ខន សុខិតភាវសស។ ទាវ រកវាដ្ឋនំ  
សយង្មវ វវិរណំ្ អដឋងគិកមគគទាវ រវវិរណ្សស។ រកុាេ នំ បុបផផលគគហណំ្  
វមុិតតិបុង្បផហិ បុបផិតសស ច សាមញ្ញំ ផលភារភរតិភាវសស ច។  
ទសសហសសិង្ល្លកធាតុយា ឯកទធជម្ភលិត្ថ អរយិទធជម្ភលម្ភលិត្ថយ  
បុពវនិមិតតំ។ 

សង្មហិ បាង្ទហិ បថវយិា បតិដ្ឋឋ នំ ចតុរទិធិបាទបដិល្លភសស  
បុពវនិមិតតំ។ ឧតតរាភិមុខភាង្វា មហាជនំ អង្ជាតថរតិ្ថវ  អភិភវតិ្ថវ  គមនសស  
បុពវនិមិតតំ ។ សតតបទគមនំ សតតង្ពាជឈងគរតនបដិល្លភសស បុពវនិមិតតំ។  
ទិពវង្សតចឆតតធារណំ្ វមុិតតិវរឆតតបដិល្លភសស បុពវនិមិតតំ។ បញ្ច រាជកកុធ- 
ភណាឌ នំ បដិល្លង្ភា បញ្ច ហិ វមុិតតីហិ វមុិចចនសស បុពវនិមិតតំ ។ សពវ- 
ទិសានុវងិ្ល្លកន អន្ថវរណាណ្បដិល្លភសស បុពវនិ មិតតំ។ អាសភិវាចា- 
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ភាសនំ អបបដិវតតិយធមមចកកបបវតតនសស បុពវនិមិតតំ។ “អយមនតិម្ភ ជាតី”តិ 
សីហន្ថង្ទា អនុបាទិង្សសាយ និពាវ នធាតុយា បរនិិពាវ នសស បុពវនិមិតតនតិ។ 

ឧភយនគរវាសិង្ន្ថ ង្ពាធិសតតំ គង្ហត្ថវ  កបិលវតថុនគរង្មវ អគមំសុ។ 
តំ ទិវសំង្យវ ច “កបិលវតថុនគង្រ សុង្ទាធ ទនមហារាជសស បុង្ត្ថត  ជាង្ត្ថ អយំ 
កុម្ភង្រា ង្ពាធិតង្ល និសីទិត្ថវ  ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ត្ថវតំិសភវង្ន ហដតុដ្ឋឋ   
ង្ទវសងា ង្ចលុង្កេបាទីនិ បវង្តតន្ថត  កីឡំិសុ។ តទា សុង្ទាធ ទនមហារាជសស 
កុលូបង្កា អដឋសម្ភបតតិល្លភី មហិទធិង្កា មហានុភាង្វា កាឡង្ទវងិ្ល្ល ន្ថម 
ត្ថបង្សា អង្ហាសិ។ ង្សា រង្ញ្ញញ  និង្វសង្ន ភតតកិចចំ កត្ថវ  ទិវាវហិារត្ថថ យ  
ត្ថវតំិសភវនំ គន្ថតវ  តតថ ទិវាវហិារ ំ និសិង្ន្ថន  ត្ថ ង្ទវត្ថ កីឡម្ភន្ថ ទិសាវ  “កំិ
ការណា តុង្មហ ឯវ ំ តុដឋម្ភនសា កីឡថំ មយហង្មបតំ ការណំ្ កង្ថថា”តិ បុចឆិ។ 
ង្ទវត្ថ អាហំសុ “ម្ភរសិ សុង្ទាធ ទនរង្ញ្ញញ  បុង្ត្ថត  ឧបបង្ន្ថន  ង្សា ង្ពាធិតង្ល  
និសីទិត្ថវ  ពុង្ទាធ  ហុត្ថវ  ធមមចកកំ បវង្តតសសតិ តសស អននតំ ពុទធលីឡំ បសសិតំុ 
ធមមញ្ច  ង្សាតុ លចាឆ ម្ភតិ ឥមិន្ថ ការង្ណ្ន តុដ្ឋឋ ម្ភហ ”តិ។ ត្ថបង្សា ត្ថសំ  
វចនំ សុត្ថវ  ខិបប ំ ង្ទវង្ល្លកង្ត្ថ ឱរយុហ រាជនិង្វសនំ បវសិិត្ថវ  បញ្ញត្ថត សង្ន  
និសិង្ន្ថន  “បុង្ត្ថត  កិរ ង្ត មហារាជ ជាង្ត្ថ បសសិសាមិ ន”នតិ អាហ។ រាជា 
អលងកតបដិយតតំ ង្ពាធិសតតំ អាហរាង្បត្ថវ  ង្ទវលិត្ថបសំ វន្ថទ ង្បតំុ អភិហរ។ិ 
មហាសតតសសង្យវ បាទា បរវិតតិត្ថវ  វជិជុលត្ថ វយិ ត្ថបសសស ជដ្ឋសុ  
បតិដឋហំិសុ។ ង្ពាធិសតតសស ហិ ង្តនតតភាង្វន វនទិតពវយុតតង្កា ន្ថម អង្ញ្ញញ   
នតថិ។ សង្ច ហិ អជានន្ថត  ង្ពាធិសតតសស សីសំ ត្ថបសសស បាទមូង្ល 
ង្បយយុ សតតធា តសស មុទាធ  ផង្លយយ។ ត្ថបង្សា “ន ង្ម អត្ថត នំ ន្ថង្សតំុ 
យុតត”នតិ ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ង្ពាធិសតតសស អញ្ជ លំិ បគគង្ហសិ។ រាជា តំ អចឆរយំិ  
ទិសាវ  អតតង្ន្ថ បុតតំ វនទិ។ អយំ បឋមវនទន្ថ។ 
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ត្ថបង្សា អតីង្ត ចត្ថត លីស កង្បប អន្ថគង្ត ចត្ថត លីសាតិ អសីតិ  

កង្បប អនុសសរតិ។ ង្ពាធិសតតសស លកេណ្សមបតតិំ ទិសាវ  “ភវសិសតិ នុ ង្ខា 
ពុង្ទាធ  ឧទាហុ ង្ន្ថ”តិ អាវង្ជជត្ថវ  ឧបធាង្រង្ន្ថត  “និសសំសយំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ 
ញត្ថវ  “អចឆរយិបុរងិ្សា អយ”នតិ សិតំ អកាសិ។ តង្ត្ថ “អហំ ឥមំ ពុទធភូតំ  
ទដឋុំ លភិសាមិ នុ ង្ខា ង្ន្ថ”តិ ឧបធាង្រង្ន្ថត  “ន លភិសាមិ អនតរាង្យវ កាលំ 
កត្ថវ  ពុទធសង្តនបិ ពុទធសហង្សសនបិ គន្ថតវ  ង្ពាង្ធតុ អសកកុង្ណ្ង្យយ  
អរបូភង្វ និពវតតិសាមី”តិ ទិសាវ  “ឯវរបំូ ន្ថម អចឆរយិបុរសំិ ពុទធភូតំ ទដឋុ ន  
លភិសាមិ មហតី វត ង្ម ជានិ ភវសិសតី”តិ បង្រាទិ។ មនុសា ទិសាវ  “អម្ភហ កំ 
អង្យា ឥទាង្នវ ហសិត្ថវ  បុន បង្រាទិ។ កំិ នុ ង្ខា ភង្នត អម្ភហ កំ អយយ បុតតសស 
ង្កាចិ អនតរាង្យា ភវសិសតី”តិ បុចឆិំសុ។ “នង្តថតសស អនតរាង្យា និសស សង្យន 
ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ។ អថ “កសាម  បង្រាទិត្ថថ ”តិ ? “ឯវរបំូ បុរសំិ ពុទធភូតំ ទដឋុំ  
ន លភិសាមិ មហតី វត ង្ម ជានិ ភវសិសតី”តិ អត្ថត នំ អនុង្សាចង្ន្ថត   
ង្រាទាមី”តិ អាហ។ តង្ត្ថ ង្សា “កំិ នុ ង្ខា ញាតង្កសុ ង្កាចិ ឯតំ ពុទធភូតំ ទដឋុំ 
លភិសសតិ ន លភិសសតី”តិ ឧបធាង្រង្ន្ថត  អតតង្ន្ថ ភាគិង្នយយ ន្ថឡកទារកំ  
អទទស។ ង្សា ភគិនិយា ង្គហំ គន្ថតវ  “កហំ ង្ត បុង្ត្ថត  ន្ថឡង្កា”តិ ? “អតថិ  
ង្គង្ហ អយា”តិ។ “ង្តនហិ បង្កាក សាហិ ន”នតិ បង្កាក សាង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ សនតិកំ 
អាគតំ កុម្ភរ ំ អាហ :- “ត្ថត សុង្ទាធ ទនមហារាជសស កុង្ល បុង្ត្ថត  ជាង្ត្ថ  
ពុទធងកុង្រា ឯស បញ្ច តំិស វសានិ អតិកកមិត្ថវ  ពុង្ទាធ  ភវសិសតិ តវំ ឯតំ ទដឋុំ  
លភិសសសិ អង្ជជវ បពវជាហី”តិ អាហ។ 

សត្ថត សីតិង្កាដិធង្ន កុង្ល និពវតតទារង្កាបិ “ន មំ ម្ភតុង្ល្ល អនង្តថ  
និង្យាង្ជសសតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  ត្ថវង្ទវ អនតរាបណ្ង្ត្ថ កាសាយានិ ង្ចវ មតតិកា-
បតតញ្ច  អាហរាង្បត្ថវ  ង្កសមសសុ ឱហាង្រត្ថវ  កាសាយានិ វត្ថថ និ អចាឆ ង្ទត្ថវ  
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“ង្យា ង្ល្លង្ក ឧតតមបុគគង្ល្ល តំ ឧទទិសស មយហំ បពវជាជ ”តិ ង្ពាធិសត្ថត ភិមុខំ  
អញ្ជ លំិ បគគយហ បញ្ច បតិដឋិង្តន វនទិត្ថវ  បតតំ ថវកិាយ បកេិបិត្ថវ  អំសកូង្ដ  
លង្គគត្ថវ  ហិមវនតំ បវសិិត្ថវ  សមណ្ធមមំ អកាសិ។ ង្សា បរម្ភភិសង្ម្ភព ធំិ បតតំ 
តថាគតំ ឧបសងកមិត្ថវ  ន្ថឡកបដិបទំ កថាង្បត្ថវ  បុន ហិមវនតំ បវសិិត្ថវ   
អរហតតំ បត្ថវ  ឧកកដឋបដិបទំ បដិបង្ន្ថន  សង្តតវ ម្ភង្ស អាយុ បាង្លត្ថវ  ឯកំ 
សុវណ្ណបពវតំ និសាយ ឋិតង្កាវ អនុបាទិង្សសាយ និពាវ នធាតុយា  
បរនិិពាវ យិ។ 

ង្ពាធិសតតមប ិ ង្ខា បញ្ច ង្ម ទិវង្ស សីសំ ន្ថហ ង្បត្ថវ  “ន្ថមគគហណំ្  
គណ្ហិ សាម្ភ”តិ រាជភវនំ ចតុជាជ តិកគង្នធហិ វលិិមបិត្ថវ  ល្លជាបញ្ច មកានិ 
បុបាផ និ វកិិរតិ្ថវ  មហារហានិ អាសន្ថនិ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  សបបិមធុសកករាហិ  
អភិសងេតំ អសមភិននបាយាសំ បចាង្បត្ថវ  ខតតិយរពហមណាទង្យា  
សននិបាត្ថង្បត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ គង្ន្ថធ ទង្កន ន្ថហ ង្បត្ថវ  កុម្ភរបសាធង្នន  
បសាង្ធត្ថវ  តិណ្ណំ  ង្វទានំ បារងគង្ត អដសតរពាហមង្ណ្ និមង្នតត្ថវ  រាជភវង្ន  
និសីទាង្បត្ថវ  មធុបាយាសំ ង្ភាង្ជត្ថវ  សពវកាង្មហិ សនតង្បត្ថវ  លកេណានិ  
បរគិគហាង្បសុ។ ង្តសុ:- 

“រារាង្ម្ភ ធង្ជា លកេង្ណា ង្ជាតិមនតិ, 
យង្ញ្ញញ  សុង្ភាង្ជា សុយាង្ម្ភ សុទង្ត្ថត ; 
ឯង្ត តទា អដឋ អង្ហសំុ រពាហមណា, 
ឆឡងគវា មនតំ វយិាករ ិសូំ”តិ 

ឥង្ម អង្ដឋវ រពាហមណា លកេណ្បរគិាគ ហកា អង្ហសំុ។ 
បដិសនធិគគហណ្ទិវង្ស ង្ទវយិា ទិដឋសុបិង្ន្ថបិ ឯង្តង្ហវ  

បរគិគហិង្ត្ថ។ ង្តសុ សតតំ ជន្ថ ង្ទវ អងគុលិង្យា ឧកេិបិត្ថវ  ង្ទវធា ពាករ ិសុំ:- 
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“អយំ ហិ ង្ទវ កុម្ភង្រា ទវតតិំសមហាបុរសិលកេង្ណ្ហិ សមន្ថន គង្ត្ថ, ង្យហិ 
សមន្ថន គតសស មហាបុរសិសស ង្ទវវ គតិង្យា ភវនតិ, អនញ្ញញ : សង្ច អគារ ំ 
អជាវសតិ, រាជា ង្ហាតិ ចកកវតតិ ធមមិង្កា ធមមរាជា ចាតុរង្ន្ថត  វជិិត្ថវ ីជនបទ-
ត្ថថ វរយិបបង្ត្ថត  សតតរតនសមន្ថន គង្ត្ថ ភវសិសតិ។ សង្ច ង្ខា បន អគារសាម  
អនគារយំិ បពវជតិ, អរហំ ង្ហាតិ សម្ភម សមពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក វវិដចឆង្ទា ភវសិសតិ។ 

កតង្មហិ ទវតំិសមហាបុរសិលកេង្ណ្ហិ អយំ ហិ ង្ទវ កុម្ភង្រា  
សុបបតិដឋឋិតបាង្ទា, ឥទមបិសស មហាបុរសិសស មហាបុរសិលកេណំ្ ភវតិ។ 
។ង្ប។ ង្ហដ្ឋឋ បាទតង្លសុ ចកាក និ ជាត្ថនិ សហសារានិ សង្នមិកានិ  
សន្ថភិកានិ សពាវ ការបរបូិរានិ។ ។ង្ប។ អាយតបណ្ហិ  ។ង្ប។ ទីឃងគុលី 
។ង្ប។ មុទុតលុនហតថបាង្ទា ។ង្ប។ ជាលហតថបាង្ទា ។ង្ប។ ឧសសងេបាង្ទា 
។ង្ប។ ឯណិ្ជង្ងា ។ង្ប។ ឋិតង្កា វ អង្ន្ថនមង្ន្ថត  ឧង្ភាហិ បាណិ្តង្លហិ 
ជណ្ណុកានិ បរាមសតិ បរមិជជតិ ។ង្ប។ ង្កាង្សាហិតវតថគុโយហ ។ង្ប។ សុវណ្ណ-
វង្ណាណ  កញ្ច នសននិភតង្ចា ។ង្ប។ សុខុមចឆវ,ី សុខុមត្ថត  ឆវយិា រង្ជាជលលំ  
កាង្យ ន ឧបលិមបតិ ។ង្ប។ ឯង្កកង្ល្លង្ម្ភ, ឯង្កកានិ ង្ល្លម្ភនិ ង្ល្លម- 
កូង្បសុ ជាត្ថនិ ។ង្ប។ ឧទធគគង្ល្លង្ម្ភ ឧទធគាគ និ ង្ល្លម្ភនិ ជាត្ថនិ នីល្លនិ  
អញ្ជ នវណាណ និ កុណ្ឌ ល្លវដ្ឋដ និ ទកេិណាវដដកជាត្ថនិ ។ង្ប។ រពហមុជុគង្ត្ថត  
។ង្ប។ សតតុសសង្ទា ។ង្ប។ សីហបុពវទធកាង្យា ។ង្ប។ ចិតនតរ ំ ង្សា ។ង្ប។ 
និង្រគាធបរមិណ្ឌ ង្ល្ល យាវតកវសស កាង្យា, ត្ថវតកវសស ពាង្ម្ភ,  
យាវតកវសស ពាង្ម្ភ, ត្ថវតកវសស កាង្យា ។ង្ប។ សមវដដកេង្ន្ថធ  ។ង្ប។  
រសគគសគគី ។ង្ប។ សីហហនុ ។ង្ប។ ចត្ថត ឡីសទង្ន្ថត  ។ង្ប។ សមទង្ន្ថត  
។ង្ប។ អវរិឡទង្ន្ថត  ។ង្ប។ សុសុកកទាโ ។ង្ប។ បហូតជិโវ ហ ។ង្ប។ រពហមសសង្រា 
ករវកីភាណី្។ ។ង្ប។ អភិនីលង្នង្ត្ថត  ។ង្ប។ ង្គាបខុង្ម្ភ ។ង្ប។ ឧណាណ   
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ភមុកនតង្រ ជាត្ថ ។ង្ប។ ឱទាត្ថ មុទុ តូលសននិភា ។ង្ប។ អយំ ហិ ង្ទវ  
កុម្ភង្រា ឧណ្ហី សសីង្សា; ឥទមបិសស មហាបុរសិសស មហាបុរសិលកេណំ្  
ភវតីតិ។ ង្តសំ បន សពវទហង្រា ង្គាតតង្ត្ថ ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ន្ថម ម្ភណ្ង្វា  
ង្ពាធិសតតសស វរលកេណ្និបផតតិំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ :- “ឥមសស អគារមង្ជានការណំ្
នតថិ, ឯកង្នតង្នសំវវិដចឆង្ទា ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ឯកង្មវ អងគុលំិ ឧកេិបិត្ថវ  ឯកំ 
សពាករណំ្ ពាកាសិ។ 

អយញ្ហ ិ កត្ថធិកាង្រា បចឆិមភវកិសង្ត្ថត  បញ្ញញ យ ឥតង្រ សតតំ ជង្ន  
អភិភវតិ្ថវ  “ឥង្មហិ លកេង្ណ្ហិ សមន្ថន គតសស អគារមង្ជាន ន្ថម នតថិ  
អស សយំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ ឯកង្មវ គតំិ អទទស, តសាម  ឯកំ អងគុលំិ ឧកេិបិត្ថវ  
ឯវ ពាកាសិ។ អថសស ន្ថម គណ្ហ ន្ថត  សពវង្ល្លកសស អតថសិទធិករត្ថត   
“សិទធង្ត្ថថ ”តិ ន្ថមមកំសុ។ បចាឆ  ង្គាតតវង្សន ង្គាតង្ម្ភតិ បាកង្ដ្ឋ ជាង្ត្ថ។ 
អថ រាជា “កិន្ថន ម អារមមណំ្ ទិសាវ  មម បុង្ត្ថត  បពវជិសសតី”តិ បុចឆិ។ “ចត្ថត រ ិ 
បុពវនិមិត្ថត នី”តិ។ “កតរង្ញ្ច ”តិ ? “ជរាជិណ្ណំ  ពាធិ មតំ, បពវជិត”នតិ។ “ង្តនហិ 
ឥង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឯវរបូាន មម បុតតសស សនតិកំ ឧបសងកមិតំុ ម្ភ អទតថ”តិ វត្ថវ  
កុម្ភរសស ចកេុបង្ថ ជិណ្ណបរសិាន ចកេុបង្ថ អាគមនិវារណ្តថ ចតូសុ ទិសាសុ 
គាវតុ្ថង្ន អារកេំ ង្បសិ។ 

អថ ង្ត រពាហមណា អតតង្ន្ថ ឃរានិ គន្ថតវ  បុង្តត អាមង្នតត្ថវ  ឯវម្ភហំសុ 
“ត្ថត្ថ អង្មហ មហលលកា, សុង្ទាធ ទនមហារាជសស បុតតំ សពវញ្ញុតំ បតតំ មយំ  
សមភង្វយាម វា, ង្ន្ថ វា តុង្មហ។ តសមិំ កុម្ភង្រ បពវជិត្ថវ  សពវញ្ញុតំ បង្តត តសស 
សាសង្ន បពវង្ជយាថា”តិ។ ង្ត សតតបិ ជន្ថ យាវត្ថយុកំ ឋត្ថវ  អាយុហ- 
បរងិ្យាសាង្ន យថាកមមំ គត្ថ។ ង្កាណ្ឌ ញ្ញម្ភណ្ង្វាវ អង្រាង្គា អង្ហាសិ។ 
ង្សា មហាសង្តត វឌុឍិមន្ថវ យ មហាភិនិកេមន អភិនិកេមិត្ថវ  អនុកកង្មន ឧរងុ្វលំ 
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គន្ថតវ  “រមណី្ង្យា វត អយំ ភូមិភាង្គា។ អលំ វតិទំ កុលបុតតសស  
បធានតថិកសស បធាន្ថយា”តិ ចិតតំ ឧបាង្ទត្ថវ  តតថ វាសំ ឧបគង្ត  
“មហាបុរងិ្សា បពវជិង្ត្ថ”តិ សុត្ថវ  ង្តសំ រពាហមណាន បុង្តត ឧបសងកមិត្ថវ   
ឯវម្ភហ “សិទធតថកុម្ភង្រា កិរ បពវជិង្ត្ថ ង្សា និសសំសយំ ពុង្ទាធ  ភវសិសតិ។  
សង្ច តុម្ភហ កំ បិតង្រា អង្រាគា អសសុ អជជ និកេមិត្ថវ  បពវង្ជយយុ។ សង្ច តុង្មហបិ 
ឥង្ចឆយាថ, ឯថ, អហំ តំ បុរសំិ អនុបពវជិសាមី”តិ។ ង្ត សង្ពវ ឯកចឆន្ថទ  ភវតំុិ  
ន្ថសកេិំសុ តង្យា ជន្ថ ន បពវជំិសុ។ ង្កាណ្ឌ ញ្ញំ រពាហមណ្ង្ជដឋកំ កត្ថវ  ឥតង្រ 
ចត្ថត ង្រា បពវជំិសុ។ ង្ត បញ្ច បិ ជន្ថ បញ្ច វគគិយង្តថរា ន្ថម ជាត្ថ។ ឯតទគគដឋ-
កថាយ វតុតំ “ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  បន ម្ភណ្ង្វា អង្រាង្គា អង្ហាសី”តិ។ 

តំ ទិវសំ បន មងគលដ្ឋឋ ង្ន សននិបតិង្តសុ អសីតិយាញាតិកុល- 
សហង្សសសុ ឯង្កង្កា ឯកង្មកំ បុតតំ បដិជានិ :- “អយំ ពុង្ទាធ  វា ង្ហាតុ រាជា 
វា មយំ ឯកង្មកំ បុតតំ ទសាម។ សង្ចបិ ពុង្ទាធ  ភវសិសតិ ខតតិយសមង្ណ្ង្ហវ 
បុរកេតបរវិារងិ្ត្ថ វចិរសិសតិ។ សង្ចបិ រាជា ភវសិសតិ ខតតិយកុម្ភង្រង្ហវ  
បុរកេតបរវិារងិ្ត្ថ វចិរសិសតី”តិ។ 

មហាម្ភយាយ ង្ទវយិា សត្ថត ហទិវង្ស កាលងកត្ថយ សុង្ទាធ ទន- 
មហារាជាបិ ង្ពាធិសតតសស ឧតតមរបូសមបន្ថន  អតិទីឃាទិវគិតសពវង្ទាសា  
ធាតិង្យា បចចុបដ្ឋឋ ង្បសិ។ មហាម្ភយាយ ង្ទវយិា កនិដឋភគិនី មហាបជា- 
បតិង្គាតមី អតតង្ន្ថ បុតតំ ននទកុម្ភរធាតិន ទត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ បាង្លសិ។  
ង្ពាធិសង្ត្ថត  អនង្នតន បរវិាង្រន មហង្នតន សិរងិ្សាភង្គគន អភិវឌឍតិ។ 

អង្ថកទិវសំ វបបមងគលទិវង្ស សកលនគរ ំ ង្ទវភវនំ វយិ  
អលង្កក រាង្បត្ថវ  ឯង្កនូនអដសតនងគលបង្ត្ថ ទរសមិំ ង្យាតតពលីពទទសិង្កគ និ,  
រជតដបរកិេត្ថនិ កាង្រត្ថវ  អតតង្ន្ថ អាលមពននងគលបង្ត្ថទរសមិំ ង្យាតតពលីពទទ-



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       141 
សិង្កគ និ, សុវណ្ណបរកិេត្ថនិ កាង្រត្ថវ  សពាវ លង្កក របដិមណ្ឌិ ង្តហិ អមចច- 
រពាហមណ្គហបតិង្កហិ អាហតវត្ថថ និ វង្តថហិ ម្ភល្លគនធវងិ្លបនភូសិង្តហិ, 
ទាសកម្ភម ការាទីហិ ច បរវិងុ្ត្ថ កសិដ្ឋឋ នំ គចឆង្ន្ថត  ង្ពាធិសតតំ គាហាង្បត្ថវ   
អគម្ភសិ។ កមមនតដ្ឋឋ ង្ន ឯង្កា ជមពុរងុ្កាេ  ពហលបល្លង្សា សនទចាឆ ង្យា 
អង្ហាសិ។ រាជា តសស ង្ហដ្ឋឋ  មហាសតតសស សិរសិយនំ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  ឧបរ ិ
សុវណ្ណត្ថរកខចិតំ វតិ្ថនំ ពន្ថធ ង្បត្ថវ  សាណិ្បាកាង្រន បរកិេិបាង្បត្ថវ  អារកេំ 
បាង្បត្ថវ  វភូិសិតធាតិគណ្បរវិារ ំ ង្ពាធិសតតំ តតថ និសីទាង្បត្ថវ  អមង្ចចហិ  
សទធិំ អបរាបរ ំ ចងកមតិ។ តំ ទិវសំ នងគលសហសស ង្យាជិយតិ។ តំ សមបតតិំ  
ទដឋុកាម្ភ ធាតិង្យា ពហិទាធ បិ និកេមិត្ថវ  ឥង្ត្ថ ចិង្ត្ថ ឱង្ល្លង្កន្ថត  វចិរនតិ។ 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឥង្ត្ថ ចិង្ត្ថ ច ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  កញ្ច ិ អទិសាវ  ង្វង្គន ឧដ្ឋឋ យ  
បលលងកំ អាភុជិត្ថវ  អាន្ថបាង្ន បរគិគង្ហត្ថវ  បឋមជានំ និពវង្តតសិ។ ធាតិង្យា 
ខជជង្ភាជជនតង្រ វចិរម្ភន្ថ ង្ថាកំ ចិរាយំិសុ។ ង្សសរកុាេ នំ ឆាយា និវត្ថត  តសស 
បន រកុេសស ឆាយា បរមិណ្ឌ ល្ល ហុត្ថវ  អដ្ឋឋ សិ។ ធាតិង្យា “អយយបុង្ត្ថត  
ឯកង្ត្ថ”តិ ង្វង្គន សាណំិ្ ឧកេិបិត្ថវ  អង្ន្ថត  បវសិម្ភន្ថ ង្ពាធិសតតំ សយង្ន  
បលលង្ងកន និសិននំ តញ្ច  បាដិហារយំិ ទិសាវ  គន្ថតវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសុ:- “ង្ទវ  
កុម្ភង្រា ឯវ និសិង្ន្ថន  អង្ញ្ញសំ រកុាេ នំ ឆាយា និវត្ថត  ជមពុរកុេសស បន  
បរមិណ្ឌ ល្ល ឋិត្ថ”តិ។ រាជា ង្វង្គន្ថគន្ថតវ  បាដិហារយំិ ទិសាវ  :- “ឥទំ ង្ត ត្ថត 
ទុតិយំ វនទន”នតិ បុតតំ វនទិ។ 

ឯវ ំ អនុកកង្មន ង្ពាធិសង្ត្ថត  សតតវសសិង្កា ជាង្ត្ថ។ អថ រាជា អមង្ចច 
បុចឆិ “សតតវសសិកទារកា កំិ បិយាយនតី”តិ។ “ឧទកកីឡន មហារាជា”តិ។ រាជា 
វឌឍកិង្ន្ថ បង្កាក សាង្បត្ថវ  អសុកដ្ឋឋ ង្ន មម បុតតសស ង្បាកធរណិាន្ថនិ  
គណាហ ង្បសិ។ តសមិំ ខង្ណ្ សកកសស ភវនំ ឧណាហ ការ ំ ទង្សសសិ, ង្សា  
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អាវង្ជជង្ន្ថត  តំ ញត្ថវ  វសិសុកមមំ អាមង្នតត្ថវ  “គចឆ ម្ភរសិ មហាបុរសិសស, ឧទក- 
កីឡនតថំ សតតរតនមយំ ង្បាកេរណំិ្ ម្ភង្បហី”តិ សពវំ វធំិិ អាចិកេិត្ថវ  ង្បង្សសិ។ 
ង្សា អាគន្ថតវ  គហិតដ្ឋឋ ង្នង្យវ ង្ហដ្ឋឋ តង្ល សតតរតនវាលុកវបិបកិណ្ណំ   
សមន្ថត  សតតរតនិដឋកាហិ វចិិតតំ សតតរតនង្វទិង្កហិ បរកិេិតតំ, បវាឡមយ- 
ឧណ្ហី ង្សហិ មណិ្មយង្សាបាណ្ជាង្លហិ សពវរតនមង្យហិ ង្សាបាណ្-
សីង្សហិ ឧង្បតំ សតតិតថំ សហសសវកំ តីរលខអតិមធុរសីតលំ អមលុទក-
សមបុណ្ណ វវិធិបទុមសញ្ឆ ននំ ង្បាកជណំិ្ ម្ភង្បសិ។ សពវំ វធំិិ អធិដឋហិត្ថវ   
ត្ថវតំិសភវនង្មវ គង្ត្ថ, បុនទិវង្ស អមចាច  តំ សមបទ ទិសាវ  រង្ញ្ញញ   
អាង្រាង្ចសុ។ រាជា តតថ គន្ថតវ  តំ ទិសាវ  មម បុតតសស បុញ្ញញ នុភាង្វន “សង្កកន 
ម្ភបិត”នតិ អញ្ញញ សិ។ តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ មហាសង្ត្ថត  ង្ទវកុម្ភង្រា វយិ មហង្នតន 
សិរងិ្សាភង្គគន តតថ ឧទកកិឡ កិឡិ។ 

តង្ត្ថ អនុកកង្មន វឌឍម្ភង្ន្ថ មហាសង្ត្ថត  ង្សាឡសវសសិង្កា  
អង្ហាសិ។ តង្ត្ថ រាជា ទារវុឌឍកិបាសាទា ង្កាកចិតតការាទង្យា  
បង្កាក សាង្បត្ថវ  មហាសតតសស វសនត្ថថ យ តិណ្ណំ  ឧតូន អនុចឆវងិ្ក តង្យា  
បាសាង្ទ កាតុ អាណាង្បសិ។ ង្ត តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ នវកមមំ បដឋង្បសុ។ “ឯកំ 
ង្ហមនតឧតុអនុចឆវកំិ នវភូមិកញ្ច , ឯកំ គិមហនតឧតុអនុចឆវកំិ សតតភូមិកញ្ច , ឯកំ  
វសសនតឧតុអនុចឆវកំិ បញ្ច ភូមិកញ្ញច ”តិ តង្យា បាសាង្ទ អកំសុ។ និដឋិង្តសុ 
បន បាសាង្ទសុ រាជា ចិង្នតសិ “មម បុង្ត្ថត  វយបបង្ត្ថត  ឆតតមសស  
ឧសាង្បត្ថវ  រជជសិរ ិ ំទសសិសាមី”តិ។ ង្សា សាកិយានំ សាសនំ ង្បង្សសិ។ 
“សង្ពវ អតតង្ន្ថ ធីត្ថ វយបបត្ថត  ទារកិាង្យា ឥមំ ង្គហំ ង្បង្សនតូ”តិ សុត្ថវ   
រាជាង្ន្ថ “កុម្ភង្រា ង្កវលំ របូសមបង្ន្ថន  ន កិញ្ច ិ សិបបំ ជាន្ថតិ, កំិទារភរណំ្ 
កាតំុ ន សកេិសសតិ, ន មយំ ធីតង្រា ទសាម្ភ”តិ បដិសាសនំ ង្បង្សសុ។ តំ 
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សុត្ថវ  រាជា បុតតសស សនតិកំ គន្ថតវ  តមតថំ អាង្រាង្ចសិ។ “កំិ សិបប ំទង្សសតំុ វដដតិ 
ត្ថត្ថ”តិ។ សហសសថាមធនុ អាង្រាង្បតំុ វដដតិ ត្ថត្ថ”តិ។ “ង្តនហិ  
អាហរាង្បថា”តិ។ រាជា អាហរាង្បត្ថវ  អទាសិ។ មហាសង្ត្ថត  តំ សរ ំ 
អាហរាង្បត្ថវ  បលលង្ងក យថានិសិង្ន្ថន វ កនិដឋនង្ខ ធនុ អាង្រាង្បត្ថវ  ជិយ  
ង្បាង្ថសិ។ សកលនគរ ំ អសុនីបតន្ថការ ំ វយិ អង្ហាសិ។ “កំិ សង្ទាទ   
ឯង្សា”តិ វងុ្តត “ង្ទង្វា គជជតី”តិ ឯកង្ចច អាហំសុ។ អថង្ញ្ញ តុង្មហ ន ជាន្ថថ,  
អសុនីបាតសង្ទាទ  ឯង្សា”តិ។ អថង្ញ្ញ តំ បដិកេិបិត្ថវ  “បថវឧីន្ទទទិយនសង្ទាទ  
ឯង្សា”តិ។ អថង្ញ្ញ តំ បកេិបិត្ថវ  “អងគីរសសស កុម្ភរសស សហសសត្ថថ មំ ធនំុ  
អាង្រាង្បត្ថវ  ជិយ ង្បានតសស ជិយបបហារសង្ទាទ  ឯង្សា”តិ អាហំសុ។  
សាកិយា តំ សុត្ថវ  ត្ថវតង្កង្នវ អារទធចិត្ថត  តុដឋម្ភនសា ធីតង្រា អតិវយិ  
ទាតុកាម្ភ អង្ហសំុ។ 

មហាបរងិ្សា បន “កំិ កាតុ វ ដដតី”តិ អាហ។ “វាឡង្វធី ត្ថត្ថ”តិ។ 
មហាសង្ត្ថត  អដងគុលពហលំ អង្យាបដដំ, ចតុរងគុលពហលំ អសនផលកំ,  
វទិតថិពហលំ ឧទុមពរផលកំ, សតបតលំ សុកកមហំិសចមមំ, បល្លលសកដ- 
វាលុកសកដបទរសកដំ ច ឯកឧសុភបបម្ភណ្កណ្ឌ បំ ង្វសនឧទកំ អដឋ
ឧសភបបម្ភណ្ផលកំ បដិបាដិយា បាង្បត្ថវ  តង្ត្ថ ង្យាជនមតតដ្ឋា ង្ន  
វាតិងគណ្វាង្លន ពន្ថធ ង្បត្ថវ  បាង្បសិ។ ង្សា តំ ធនុ អាកឌឍតិ្ថវ  សរ ខិបិ។ 
ង្សា ត្ថនិ វជិឈតិ្ថវ  ឯកុសុភបបម្ភង្ណ្ ឧទង្ក បវសិិត្ថវ  អដឋឧសុភបបម្ភណ្- 
ថង្ល គន្ថតវ , ង្យាជនមតថង្ក វាលំ ផាង្លត្ថវ  បថវ ិ ំ បាវសិិ។ តង្ត្ថ សរលដឋិ 
សររជជុ សរង្វណិ្ សរបាសាទំ សរង្សាបាន សរមណ្ឌ ង្ប អញ្ញញ និ ច  
អសាធារណានិ សិបានិ ទង្សសសិ។ យំ ង្ល្លង្ក វតតម្ភនំ, សពវំបិ សិបប ំ 
ទង្សសសិ។ 
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សង្ពវបិ សាកិយា តុដឋហត្ថថ  អតតង្ន្ថ ធីតរ អលងករតិ្ថវ  រង្ញ្ញញ   

ង្បង្សសុ។ ចត្ថត លីសសហសសមត្ថត  ខតតិយកញ្ញញ ង្យា អង្ហសំុ។ ពិម្ភព ង្ទវ ី 
បនសស អគគមង្ហសី អង្ហាសិ។ សា បាសាទិកា ទសសនីយា, ឧតតមរបូធរា 
បញ្ច កលាណី្សមន្ថន គត្ថ, អតិទីឃាទិង្ទាសវរិហត្ថ អតិកកនតមសុសសវណាណ  
អបបត្ថត  ង្ទវវណ្ណ អាគនតុង្កាភាសំ ន្ថម នតថិ, អតតង្ន្ថ សរងី្រាភាង្សង្នវ 
ទាវ ទសហតថបបម្ភណាង្ន អាង្ល្លកំ កង្រាតិ។ ឯវរបូា ហិ សា មហាសតតសស 
បិយា ង្ហាតិ មន្ថបា វតតសមបន្ថន  សីលវតី អគគមង្ហសី អង្ហាសិ។  
មហាសង្ត្ថត  ឥង្ន្ថទ  វយិ សូរយុវតីហិ បរវិងុ្ត្ថ អលងកតន្ថដិកិតថិបរវិាង្រា  
និបបុរងិ្សហិ តូរងិ្យហិ បរចិារយិ ម្ភង្ន្ថ តីសុ បាសាង្ទសុ ឯង្កកសមិំ ឧតុមហិ 
អនុចឆវងិ្ក មហាសមបតតិំ អនុភវង្ន្ថត  អង្ហាសិ។ 

អង្ថកទិវសំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឧយានភូមំិ គនតុកាង្ម្ភ សារថំិ អាមង្នតត្ថវ  
“រថ ង្យាង្ជហិ ឧយានភូមំិ បសសសិាមី”តិ អាហ។ ង្សា មងគលសិនធង្វ  
ង្យាង្ជត្ថវ  ង្ពាធិសតតសស បដិង្វង្ទសិ។ មហាសង្ត្ថត  ង្ទវវមិ្ភនសទិសំ  
រថំ អភិរហិុត្ថវ  មហង្នតន សិរងិ្សាភង្គគន ឧយាន្ថភិមុង្ខា បាយាសិ។ អថ 
ង្ខា សុទាធ វាសង្ទវត្ថ “សិទធតថ កុម្ភរសស អភិសមពុជឈនកាង្ល្ល អាសង្ន្ថន   
បុពវនិមិតតមសស ទង្សសសាម្ភតិ ឯកំ ង្ទវបុតតំ ជរាជជជរសររី ំ ខណ្ឌ ទនតំ  
បលិតង្កសំ ង្គាបានសិវងកំ ឱភគគសររី ំ ទណ្ឌ ហតថំ បង្វធម្ភនំ កត្ថវ   
មហាបុរសិសស បុរង្ត្ថ ទង្សសសុ។ មហាបុរងិ្សា ង្ចវ សារថិ ច បសសតិ។ 
មហាសង្ត្ថត  “សមម ង្កា ន្ថង្មស បុរងិ្សា ង្កសាបិសស ន យថា អង្ញ្ញសំ,  
កាង្យាបិសស ន យថា អង្ញ្ញសំ”នតិ។ “ឯង្សា ង្ខា ង្ទវ ជិង្ណាណ  ន្ថម។ ន ទានិ 
ង្តន ចិរ ំ ជីវតិពវំ ភវសិសតី”តិ។ “កំិ បន សមម សារថិ អហមប ិ ជរាធង្ម្ភម  ជរ ំ 
អនតីង្ត្ថ”តិ ? “តវញ្ច  ង្ទវ មយញ្ច មហសង្ពវ ជរាធម្ភម  ជរ អនតីត្ថ”តិ។ តំ សុត្ថវ  
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មហាសង្ត្ថត  “ធីរតថុ វត ង្ភា ជាតិ យរត ហិ ន្ថម ជាតសស ជរា  
បញ្ញញ យិសសតី”តិ សំវគិគហទង្យា តង្ត្ថវ បដិនិវតតិត្ថវ  បាសាទង្មវ អភិរហិុ។
រាជា “កំិការណា មម បុង្ត្ថត  ខិបប ំ បដិនិវតតី”តិ សារថំិ បុចឆិ។ “ជិណ្ណកំ បុរសំិ  
ទិសាវ  ង្ទវា”តិ។ រាជា កមបម្ភនង្សា អឌឍង្យាជង្ន អឌឍង្យាជង្ន អារកេំ  
ង្បសិ។ 

បុង្នកទិវសំ មហាសង្ត្ថត  អលងកតរថវរ ំអភិរយុហិត្ថវ  គចឆង្ន្ថត  ង្ទវត្ថហិ 
និមមិតំ អាពាធិកំ ទុកេិតំ ពាឡហគិល្លនំ សង្ក មុតតករងី្ស បលិបននំ ង្សម្ភនំ 
ពាធិបុរសំិ អទទស។ ទិសាវ ន “សមម សារថិ ង្កាន្ថង្មស បុរងិ្សា, អកេីនិបិសស 
ន យថា អង្ញ្ញសំ, សង្រាបិសស ន យថា អង្ញ្ញសំ”នតិ ? “ឯង្សា ង្ខា ង្ទវ  
ពាធិង្ត្ថ ន្ថម្ភ”តិ។ “កំិ បង្នង្សា សមម សារថិ ពាធិង្ត្ថ ន្ថម្ភ”តិ ? “ឯង្សា
ង្ខា ង្ទវ ពាធិង្ត្ថ ន្ថម អង្បបវ ន្ថម តម្ភហ  អាពាធា វដុឋង្ហយា”តិ។ “កំិ បន 
សមម សារថិ អហមប ិពាធិធង្ម្ភម  ពាធំិ អនតីង្ត្ថ”តិ ? “តវញ្ច  ង្ទវ មយញ្ច មហ 
សង្ពវ ពាធិធម្ភម  ពាធំិ អនតីត្ថ”តិ។ តំ សុត្ថវ  មហាសង្ត្ថត  “ធីរតថុ វត ង្ភា 
ជាតិ យរត ហិ ន្ថម ជាតសស ពាធិ បញ្ញញ យិសសតី”តិ សំវគិគហទង្យា តង្ត្ថវ 
បដិនិវតតិត្ថវ  បាសាទង្មវ អភិរហិុ។ រាជាបិ តង្ថវ បុចឆិ។ រាជា ន្ថដកានិ  
សជាជ ង្បត្ថវ  អារកេំ វង្ឌឍត្ថវ  សមនតង្ត្ថ តិគាវតុបបម្ភណាង្ន អារកេំ ង្បសិ។ 

បុង្នកទិវសំ មហាសង្ត្ថត  ឧយានំ គចឆង្ន្ថត  ង្ទវត្ថហិ និមមិតំ  
មហាជនកាយំ សននិបតិតំ ន្ថន្ថរត្ថត នញ្ច  ទុសានំ វលិ្លតំ កយិរម្ភនំ  
កាលងកតំ បុរសំិ អទទស។ ទិសាវ ន “សមម សារថិ មហាជនកាង្យា សននិបតិង្ត្ថ 
ន្ថន្ថរត្ថត នញ្ច  ទុសានំ វលិ្លតំ កយិរតី”តិ។ “ឯង្សា ង្ខា ង្ទវ កាលងកង្ត្ថ  
ន្ថម្ភ”តិ។ “កំិ បន្ថយំ សមម សារថិ កាលកង្ត្ថ ន្ថម្ភ”តិ ? “ឯង្សា ង្ខា ង្ទវ 
កាលកង្ត្ថ ន្ថម, នទានិ តំ ទកេនតិ ម្ភត្ថ វា បិត្ថ វា អង្ញ្ញ វា ញាតិ- 
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សាង្ល្លហិត្ថ, ង្សាបិ ន ទកេិសសតិ ម្ភតរ ំ វា បិតរ ំ វា អង្ញ្ញ វា ញាតិ- 
សាង្ល្លហិង្ត”តិ។ “កំិ បន សមម សារថិ អហំ បិ មរណ្ធង្ម្ភម  មរណំ្  
អនតីង្ត្ថ, មំ បិ ន ទកេនតិ ង្ទង្វា វា ង្ទវ ី វា អង្ញ្ញ វាញាតិសាង្ល្លហិត្ថ,  
អហំបិ ន ទកេិសាមិ, ង្ទវ វា ង្ទវ ិ ំវា អង្ញ្ញ វា ញាតិសាង្ល្លហិង្ត”តិ។ “តវញ្ច  
ង្ទវ មយញ្ច មហ សង្ពវ មរណ្ធម្ភម  មរណំ្ អនតីត្ថ”តិ។ តំ សុត្ថវ  មហាសង្ត្ថត  
“ធីរតថុ វត ង្ភា ជាតិ យរត ហិ ន្ថម ជាតសស មរណំ្ បញ្ញញ យិសសតី”តិ  
សំវគិគហទង្យា តង្ត្ថវ បដិនិវតតិត្ថវ  បាសាទង្មវ អភិរហិុ។ រាជាបិ តង្ថវ 
បុចឆិ។ តំ ញត្ថវ  ភិង្យាង្សាមត្ថត  បញ្ច កាមគុណានិ ឧបដឋង្បត្ថវ  បុន អារកេំ  
វង្ឌឍត្ថវ  សមន្ថត  ង្យាជនបបម្ភង្ណ្ បង្ទង្ស អារកេំ ង្បសិ។ 

អបរ ំ បន ឯកទិវសំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឧយានំ គចឆង្ន្ថត  តង្ថវ ង្ទវត្ថហិ 
និមមិតំ សុនិវតថំ សុបារតំុ សនតំ ទនតំ សុតុតតិនទរយំិ ឧតតមរបូបពវជិតំ អទទស។  
ទិសាវ ន “បុរងិ្សា កំិកង្ត្ថ ? សីសំ បិសស ន យថាអង្ញ្ញសំ, វត្ថថ និបិសស ន  
យថាអង្ញ្ញសំ”នតិ ? សារថី កិញ្ញច បិ ពុទធុបាទសស អភាវា បពវជិតំ វា បពវជិត- 
គុង្ណ្ វា ន ជាន្ថតិ ង្ទវត្ថនុភាង្វន បន “បពវជិង្ត្ថ ន្ថម្ភយ ង្ទវា”តិ វត្ថវ   
បពវជាជ យ គុង្ណ្ វង្ណ្ណង្ន្ថត  “ឯង្សា ង្ខា ង្ទវ បពវជិង្ត្ថ ន្ថម សាធុ ធមមចរយិា, 
សាធុ សមចរយិា, សាធុ កុសលកិរយិា, សាធុ បុញ្ញំ កិរយិា, សាធុ អវហំិិសា, 
សាធុ ហិត្ថនុកមា”តិ។ “សាធុ ង្ខា ង្សា សមម សារថិ បពវជិង្ត្ថ ន្ថម សាធុ 
ធមមចរយិា”តិ។ តំ សុត្ថវ  មហាសង្ត្ថត  ង្សាមនសសបបង្ត្ថត  “ង្តន ហិ សមម  
សារថិ, ង្យន ង្សា បពវជិង្ត្ថ, ង្តន រថ ង្បង្សហីតិ។ ង្សា រថ ង្បង្សសិ។ 
មហាសង្ត្ថត  រង្ថ ឋិង្ត្ថ តង្មវ ឯតទង្វាច “កំិ បន តវំ សមម សីសំ បិ ង្ត ន 
យថា អង្ញ្ញសំ វត្ថថ និបិ ង្ត ន យថា អង្ញ្ញសំ”នតិ។  “អហំ ង្ខា បន ង្ទវ  
បពវជិង្ត្ថ ន្ថម្ភ”តិ។ “កំិ បន តវំ បពវជិង្ត្ថ ន្ថម្ភ”តិ ? “អហំ ង្ខា ង្ទវ  



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       147 
បពវជិង្ត្ថ ន្ថម សាធុ ធមមចរយិា, សាធុ កុសលចរយិា, សាធុ បុញ្ញំ ចរយិា, 
សាធុ អវហំិិសា, សាធុ ហិត្ថនុកបា”តិ។ តំ សុត្ថវ  មហាសង្ត្ថត  “សាធុ ង្ខា 
តវំ, សមមបពវជិង្ត្ថ ន្ថម សាធុ ធមមចរយិា ។ង្ប។ កមា”តិ។ “ឯវរបំូ  
ឧតតមង្វសំ គណ្ហិ តំុ វដដតី”តិ បពវជាជ យ រចំិុ ឧបាង្ទត្ថវ  តំ ទិវសំ ឧយានង្មវ 
គង្ត្ថ ន្ថន្ថវវិធិបុបផផលបលលវង្សាភិង្ត អង្នកវវិធិទុមសងឃសម្ភកិង្ណ្ណ  
ង្កាកល្លទិជគណាទិសងឃុង្ដឋចិតតលត្ថ វនកង្បប វរឧយាង្ន ទិវសភាគំ  
កិឡិ។ ទីឃាយុកង្ពាធិសង្ត្ថត  វសសសង្ត វសសសង្ត អតិកកង្នត ជរាជិណ្ណ-
ពាធិមរង្ណ្សុ ឯង្កកុុះ អទទសំសុ។ អម្ភហ កំ បន ង្ពាធិសង្ត្ថត  អបាយុកំ  
កាង្ល ឧបបនត្ថត  ចតុននំ ម្ភសានំ អចចង្យន ឧយានំ គចឆតិ, អនុកកង្មន  
ជិណ្ណពាធិមតបពវជិតរងូ្បសុ ឯង្កកំ អទទស។ ឯត្ថត វត្ថ មហាបុរងិ្សា  
ឯកូនតំិសវង្សា ជាង្ត្ថ។ 

ឯវ ំ មហាសង្ត្ថត  ន្ថដកាហិ បរវិងុ្ត្ថ តតថ ទិវសភាគំ កីឡិត្ថវ  មងគល-
ង្បាកេរណិ្យំ ន្ថហ យិត្ថវ  អតថងគង្ត សូរងិ្យ មងគលសិល្លបង្ដដ និសីទិ អត្ថត នំ  
អលង្កក រាង្បតុកាង្ម្ភ។ អថសស កបបកា ន្ថន្ថវណាណ និ ទុសានិ ន្ថនបបការា 
អាភរណ្វកិតិង្យា ម្ភល្លគនធវងិ្លបន្ថនិ ច អាទាយ សមនតង្ត្ថ អដឋំសុ។  
តសមិំ ខង្ណ្ សកកសស ភវនំ ឧណាហ ការ ំ ទង្សសសិ។ ង្សា ឧបធាង្រង្ន្ថត  តំ  
ការណំ្ ញត្ថវ  វសិសកមមំ អាមង្នតត្ថវ  “សមម វសិសកមម សិទធតថកុម្ភង្រា អជជ អឌឍរតតំ
សមង្យ មហាភិនិកេមនំ និកេមិសសតិ, អយមសស បចឆិង្ម្ភ អលង្កក ង្រា ឧយានំ 
គន្ថតវ  មហាបុរសំិ ទិពាវ លង្កក ង្រហិ អលងកង្រាហី”តិ ង្បង្សសិ។ ង្សា “សាធូ”តិ 
បដិសសុណិ្ត្ថវ  ង្ទវត្ថនុភាង្វន តងេណំ្ង្យវ ឧបគន្ថតវ  តង្សសវ កបបក- 
សទិង្សា ហុត្ថវ  កបបកសស ហតថង្ត្ថ ង្វឋនទុសសំ គង្ហត្ថវ  ង្ពាធិសតតសស  
សីសំ ង្វង្ឋសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ហតថសមផង្សសង្នវ “ន្ថយ មនុង្សា ង្ទង្វា 
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ឯង្សា”តិ អញ្ញញ សិ។ ង្វ ង្នន ង្វ ឋិតមង្តត សីង្ស ង្ម្ភឡិយ មណិ្រតន្ថកាង្រន 
ទុសសសហសស អពភុគគញ្ឆ ិ។ បុន ង្វឋេនតសស ទុសសសហសសនតិ ទសកេតតុំ  
ង្វង្ឋនតសស ទស ទុសសសហសានិ អពភុគគចឆិំសុ “សីសំ ខុទទកំ ទុសានិ ពហូនិ 
កថំ អពភុគគត្ថនី”តិ ន ចិង្នតតពវំ។ ង្តសុ ហិ សពវមហនតំ អាមលកបុបផបបម្ភណំ្ 
អវង្សសានិ កុសុមពកបុបផបបម្ភណានិ អង្ហសំុ។ ង្ពាធិសតតសស សីសំ  
កិញ្ជ កេគវចឆិតំ វយិ កុយយកបុបផំ អង្ហាសិ។ 

វសិសុកង្ម្ភម បិ មហាសតតំ ទិពាវ លង្កក ង្រហិ អលងករតិ្ថវ  សកដ្ឋឋ នង្មវ  
គង្ត្ថ។ តទា សពវត្ថឡាវចរា ន្ថន្ថតុរយិានិ គង្ហត្ថវ  សកានិ សកានិ  
បដិភាន្ថនិ ទង្សសនតិ។ រពាហមណា សជយ ង្ឃាង្សនតិ, មុខមងគលិកា  
មងគល្លនិ វទនតិ។ ង្ហមកបបសុវណ្ណជាល្លទិអង្នកាលង្កក របដិមណ្ឌិ ត្ថ  
ង្នកសហសសហតថិកេនធគត្ថ នីល្លទិង្នកវណ្ណកាញ្ច នទាមលត្ថទាម្ភទីហិ  
បដិមុកាក  សពាវ ភរណ្បដិមណ្ឌិ ត្ថ ង្ត្ថមរងកុសហត្ថថ  គជគាមិណី្ បាទពាល-
ធិង្សាណ្ឌ ឧទរបិដឋិគីវកណ្ណមុខាលង្កក រាទីហិ វចិិរតចង្មមហិ សមលងកត្ថ, 
សីឃវាហនអាជានិយាង្នកសហសសសិនធវរបិដឋិគត្ថ សពាវ ភរណ្- 
បដិមណ្ឌិ ត្ថ យដឋិ ង្កាន្ថត ទិហត្ថថ  តុរងគគាមិនី, សុសនធទធសសិតធជទីបិពយគា-
ទិចមមបរកិេិតតសពាវ លង្កក រឱភាសិតសពវរតនបដិមណ្ឌិ តរថមជឈគត្ថ សពាវ - 
ភរណ្វភូិសិត្ថ ឧតតមចមមវមមិកា គហិតចាមរហត្ថថ  អង្នកសហសសរថ 
គាមណី្។ ន្ថន្ថវធុគហិតហត្ថថ  អង្នកាភរណ្វភូិសិត្ថ ង្សន្ថអមចាច ទង្យា 
ច តំ បរវិារយំិសុ។ 

ឯវ ំ ង្ពាធិសង្ត្ថត  រថវរ ំ អភិរយុហិត្ថវ  មហង្នតន អានុភាង្វន មហង្នតន  
បរវិាង្រន សិរងិ្សាភង្គគន ឧយានង្ត្ថ និកេមិ។ តសមិំ សមង្យ ពិម្ភព ង្ទវ ី បុតតំ  
វជិាយិ, រាជា សុង្ទាធ ទង្ន្ថ “នង្ត្ថត  ង្ម ជាង្ត្ថ”តិ ហដឋតុង្ដ្ឋឋ  “មម បុតតសស តុដឋិំ 
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និង្វង្ទថា”តិ សាសនំ ង្បង្សសិ។ តថា អាង្រាង្ចសុ។ តំ សុត្ថវ  មហាសង្ត្ថត  
“រាហុង្ល្ល ជាង្ត្ថ, ពនធនំ ជាត”នតិ អាហ។ រាជា “កំិ ង្ម បុង្ត្ថត  អវចា”តិ បុចឆិត្ថវ  
តំ វចនំ សុត្ថវ  “ង្តនហិ ង្ម នត្ថត  រាហុង្ល្ល ន្ថម ង្ហាតូ”តិ អាហ។ តង្ត្ថ  
បដ្ឋឋ យ “រាហុលកុម្ភង្រា”ង្តវវ សមញ្ញញ  ឧទបាទិ។ 

មហាសង្ត្ថត  វចិិតររថវរគង្ត្ថ ឧភយង្ទវង្ល្លកង្ទវគណ្បរវិងុ្ត្ថ  
ង្វជយនតមជឈគង្ត្ថ វយិ សង្កាក  ង្ទវរាជា មហត្ថ បរវិាង្រន, អតិមង្ន្ថរង្មមន 
សិរងិ្សាភង្គគន ង្ទវរាជលីឡាយនតរ ំ បាវសិិ។ តសមិំ ខង្ណ្ របូសិរយិា  
គុណ្សមបតតិយា ច សមបន្ថន  កីសាង្គាតមី ន្ថម ខតតិយកញ្ញញ  បិតុចាឆ  ធីត្ថ 
ឧបរបិាសាទតលគត្ថ នគរ ំ បវសិនតសស ង្ពាធិសតតសស របូសរ ិ ំ ទិសាវ  
សញ្ញជ តបីតិង្សាមនសា ឥមំ ឧទានំ ឧទាង្នសិ :- 

“និពវុត្ថ នូន សា ម្ភត្ថ,  និពវុង្ត្ថ នូន ង្សា បិត្ថ; 
និពវុត្ថ នូន សា ន្ថរ,ី   យសាយំ ឦទិង្សា បតី”តិ។  
តំ សុត្ថវ  មហាបុរងិ្សា ចិង្នតសិ “អយំ ឯវម្ភហ ឯវរបំូ អតតភាវ ំបសសនតិ

យា ម្ភតុ ហទយំ និពាវ យតិ បិតុ ហទយំ និពាវ យតិ បជាបតិយា ហទយំ 
និពាវ យតី”តិ! កិសមិំ នុ ង្ខា និពវុង្ត ហទយំ និពវុតំ ន្ថម ង្ហាតី”តិ? អថសស 
កិង្លង្សសុ វរិតតម្ភនសសស ឯតទង្ហាសិ :- “រាគគគិមហិ និពវុង្ត និពវុតំ ន្ថម 
ង្ហាតិ, ង្ទាសគគិមហិ និពវុង្ត និពវុតំ ន្ថម ង្ហាតិ, ង្ម្ភហគគិមហិ និពវុង្ត និពវុតំ ន្ថម 
ង្ហាតិ, ម្ភនទិដឋិអាទីសុ សពវកិង្លសទរង្ថសុ និពវុង្តសុ និពវុតំ ន្ថម  
ង្ហាតិ។ អយំ ង្ម សុសសវនំ សាង្វសិ អហញ្ហ ិ និពាវ ន គង្វសង្ន្ថត  ចរាមិ អង្ជជវ 
មយា ឃរាវាសំ ឆង្ឌឌត្ថវ  និកេមម បពវជិត្ថវ  និពាវ នំ គង្វសិតំុ វដដតិ, អយំ ឥមិសា 
អាចរយិភាង្គា ង្ហាតូ”តិ កង្ណាត  ឱមុញ្ច ិត្ថវ  កិសាង្គាតមិយា សតសហសស-
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គឃនកំ មុត្ថត ហារ ំ ង្បង្សសិ។ សា “សិទធតថកុម្ភង្រា មយិ បដិពទធចិង្ត្ថត  ហុត្ថវ   
បណាណ ការ ំង្បង្សសី”តិ ង្សាមនសសជាត្ថ អង្ហាសិ។ 

មហាសង្ត្ថត បិ មហត្ថ សិរងិ្សាភង្គគន អតតង្ន្ថ បាសាទំ អភិរហិុត្ថវ  
សិរសិយង្ន និបជជិ។ ត្ថវង្ទវ ច ន សពាវ លង្កក របដិមណ្ឌិ ត្ថ នចចគីត្ថទីសុ  
សុសិកេិត្ថ ង្ទវកញ្ញញ  វយិ របូង្សាភគគបបត្ថត  ឥតថិង្យា ន្ថន្ថតូរយិានិ គង្ហត្ថវ  
សមបរវិារយិត្ថវ  អភិរម្ភង្បនតិង្យា នចចគីតវាទិត្ថនិ បង្យាជយំិសុ។  
ង្ពាធិសង្ត្ថត  កិង្លង្សសុ វរិតតចិតតត្ថយ នចាច ទីសុ អនភិរង្ត្ថ មុហុតតំ  
និទទំ ឱកកមិ។ ត្ថបិ ឥតថិង្យា “យសសត្ថថ យ មយំ នចាច ទីនិ បង្យាង្ជម, ង្សា 
និទទំ ឧបគង្ត្ថ, ឥទានិ កិមតថ កិលម្ភម្ភ”តិ គហិតគគហិត្ថនិ តូរយិានិ  
អង្ជាតថរតិ្ថវ  តង្តថវ និបជជិំសុ, គនធង្តលបបទីបា ឈាយនតិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត   
បពុជឈតិ្ថវ  សយនបិង្ដឋបលលង្ងកន និសិង្ន្ថន  អទទស ត្ថ ឥតថិង្យា តូរយិភណាឌ និ 
អវតថរតិ្ថវ  និទាទ យនតិង្យា :- ឯកចាច  បគឃរតិង្ខឡា ល្លល្លកិលិននគត្ថត , ឯកចាច  
ទង្នត ខាទនតិង្យា, ឯកចាច  កាកចឆនតិង្យា, ឯកចាច  វបិបលបនតិង្យា, ឯកចាច  វវិដ-
មុខា, ឯកចាច  អបគតវត្ថថ  បាកដពីភចឆសម្ភព ធដ្ឋឋ ន្ថ។ ង្សា ត្ថសំ តំ វបិបការ ំ
ទិសាវ  ភិង្យាង្សាមត្ថត យ កាង្មសុ វរិតតចិង្ត្ថត  អង្ហាសិ។ តសស អលងកត- 
បដិយតតំ សកកភវនសទិសមបិ តំ មហាតលំ អបវទិធន្ថន្ថកុណ្បភរតំិ អាមក-
សុសានំ វយិ បរមបដិកូលំ ឧបដ្ឋឋ សិ, តង្យា ភវា អាទិតតង្គហសទិសា  
ឧបដឋហំិសុ :- “ឧបទទុតំ វត ង្ភា ឧបសសដឋវតំ ង្ភា”តិ ឧទានំ បវង្តតសិ អតិវយិ 
បពវជាជ យ ចិតតំ នមិ។ 

ង្សា “អង្ជជវ មយា មហាភិនិកេមនំ និកេមិតំុ វដដតី”តិ សយន្ថ ឧដ្ឋឋ យ 
ទាវ រសមីបំ គន្ថតវ  “ង្កា ឯត្ថថ ”តិ អាហ។ ឧម្ភម ង្រ សីសំ កត្ថវ  និបង្ន្ថន  ឆង្ន្ថន  “អហំ 
អយយបុតតំ ឆង្ន្ថន ”តិ អាហ។ “អហំ អជជ មហាភិនិកេមនំ និកេមិតុកាង្ម្ភ, តវំ នំ  
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កសសចិ បង្វង្ទសិ, ឯកំ ង្ម អតិជវ ំ សិនធវ ំ កង្បបហី”តិ អាហ។ ង្សា “សាធុ  
ង្ទវា”តិ បដិសុណិ្ត្ថវ  អសសភណ្ឌិ កំ គង្ហត្ថវ  អសសសាលំ គន្ថតវ  គនធង្តល- 
បទីង្បសុ ជលង្នតសុ សុមនបដដវតិ្ថនសស ង្ហដ្ឋឋ  រមណី្ង្យ ភូមិភាង្គ ឋិតំ  
គីវង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ អាយង្មន អដ្ឋឋ រសសហតថំ តទនុចឆំ វកុិង្ពវធំ សមន្ថន គតំ  
ចកកវតតិរង្ញ្ញញ  បរងិ្ភាគារហំ សុង្ធាតសងេវណ្ណបដិភាគំ កាកសីសំ មុញ្ជ ង្កសំ 
ថាមជវសមបននំ កណ្ឌ កំ ន្ថម អសសរាជានំ ទិសាវ  “អជជ មយា ឥមង្មវ កង្បបតំុ 
វដដតី”តិ កណ្ឌ កំ កង្បបសិ។ ង្សា កបបយិម្ភង្ន្ថវ អញ្ញញ សិ “អយំ កបបន្ថ  
អតិគាឡាហ  អង្ញ្ញសុ ទិវង្សសុ ឧយានកីឡាទិគមង្ន កបបន្ថ វយិ ន ង្ហាតិ 
មយហំ អយយបុង្ត្ថត  អជជ មហាភិនិកេមនំ និកេមិតុកាង្ម្ភ ភវសិសតី”តិ។ តង្ត្ថ តុដឋំ
ម្ភនង្សា មហាហសិតំ ហសិ។ ង្សា សង្ទាទ  សកលនគរ ំ អង្ជាតថរតិ្ថវ   
គង្ចឆយយ ង្ទវត្ថ បន តំ សទទំ សននិរមុភិត្ថវ  ន កសសចិ ង្សាតុ អទំសុ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ង្ខា ឆននំ ង្បង្សត្ថវ វ “បុតតំ ត្ថវ បសសិសាមី”តិ ចិង្នតត្ថវ  
និសិននបលលងកង្ត្ថ ឧដ្ឋឋ យ រាហុលម្ភត្ថយ វសនដ្ឋឋ នំ គន្ថតវ  គពភទាវ រ ំ វវិរ។ិ  
តសមិំ ខង្ណ្ អង្ន្ថត គង្ពភ គនធង្តលបទីង្បា ឈាយតិ, រាហុលម្ភត្ថ សុមន-
មលលិកាទីន បុបាផ ន អមពណ្មង្តតន អភិបបកិណ្ណសយង្ន បុតតសស មតថង្ក ហតថំ 
ង្បត្ថវ  និទាទ យតិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឧម្ភម ង្រ បាទំ ង្បត្ថវ  ឋិតង្កាវ ឱង្ល្លង្កត្ថវ   
“សចាហំ ង្ទវយិា ហតថំ អបង្នត្ថវ  មម បុតតំ គណ្ហិ សាមិ, ង្ទវ ី បពុជឈសិសតិ,  
ឯវ ំ ង្ម គមននតរាង្យា ភវសិសតិ, ពុង្ទាធ  ហុត្ថវ វ អាគន្ថតវ  មម បុតតំ  
បសសិសាមី”តិ បាសាទតលង្ត្ថ ឱតរ។ិ 

ឯវ ង្ពាធិសង្ត្ថត  បាសាទតល្ល ឱតរតិ្ថវ  អសសសមីបំ គន្ថតវ  ទកេិន្ថ  
ហង្តថន បរាមសិត្ថវ  ឯវម្ភហ “ត្ថត កណ្ឌ កំ តវំ អជជ ឯករតតិំ មំ ត្ថរយ, អហំ តំ 
និសាយ សម្ភម សមពុង្ទាធ  ហុត្ថវ  សង្ទវកំ ង្ល្លកំ ត្ថង្រសាមី”តិ។ ឯវ ំ វងុ្តត 
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កណ្ឌ ង្កា អសសរាជា ហដឋតុង្ដ្ឋឋ  ង្សាមនសសជាង្ត្ថ មហាហសិតំ ហសិ  
សមន្ថត  ង្យាជនំ សង្រន វញិ្ញញ ង្បសិ។ ង្ទវត្ថ អនតរធាង្បសុ។ “ម្ភ  
ង្ពាធិសតតសស អនតរាង្យា អគារសាម  អនគារយំិ បពវជាជ យា”តិ តំបិ សទទំ  
សននិរមុភិំសុ។ បាទនិកេិបបបង្ទង្សសុ ចតូហិ ច ង្ល្លកបាង្លហិ កណ្ឌ កសស 
ចត្ថត ង្រា បាទា សីតវឌឍវកិសិតកមលបុង្បផហិ សមបដិចឆិត្ថ។ តង្ត្ថ  
ង្ពាធិសង្ត្ថត  កនកកំិកនិង្កា បង្សាភិតំ កណ្ឌ ករាជំ សពវង្សតំ សងេសទិសំវ
ណ្ណំ  អភិរយុហិត្ថវ , ឆននំ អសសសស វាលធំិ គាហាង្បត្ថវ  ង្យន មហាទាវ រ ំ 
ង្តនុបសងកមិ, តំ កិរ វនិ្ថ បុរសិសហង្សសន អាកឌឍតិ្ថវ  វវិរតុិ ន សង្កាក តិ។  
ឯង្កកំ បុរសិសហង្សសន វវិរតិពវំ ង្ហាតិ។ កសាម  ? រាជា បុង្ពវ និមិតតកានំ  
វចនំ សុត្ថវ  បល្លយនភយភីង្ត្ថ ង្ពាធិសតតសស អភិនិកេមនត្ថថ យ “ម្ភ រតតិំ  
វវិរតិ្ថវ  និកេមតូ”តិ ទវីសុ ទាវ រកវាង្ដសុ ឯង្កកំ បុរសិសហង្សសន វវិរតិពវំ ង្យវ 
ការាង្បសិ, តសាម  ឯង្កកំ ទាវ រកវាតំ វនិ្ថ បុរសិសហង្សសន ន វវិរយិតិ។ រាជា 
ទាវ រសស អារកេនតថាយ ពហូ បុរងិ្ស តតថ ង្បសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ទាវ រសមីបំ បត្ថវ  
ចិង្នតសិ “សង្ច ទាវ រ ំ ន វវិរយីតិ អជជ កណ្ឌ កសស បិង្ដឋនិសិង្ន្ថន វ វាលធំិ  
គង្ហត្ថវ  ឋិង្តន ឆង្ននន សទធិំង្យវ កណ្ឌ កំ ឩរហិូ និបបីង្ឡត្ថវ  អដ្ឋឋ រស- 
ហតថុង្ពវធំ បាការ ំ ឧបបតិត្ថវ  អតិកកមិសាមី”តិ។ កសាម  ? ង្ពាធិសង្ត្ថត  
ថាមពលសមបង្ន្ថន  ហតថិគណ្ន្ថយ ង្កាដិសហសសហតថីន ពលំ ធាង្រតិ។  
ឆង្ន្ថន បិ ចិង្នតសិ “សង្ច ទាវ រ ំ ន វវិរយីតិ អហំ អយយបុតតំ ខង្នធ និសីទាង្បត្ថវ  
កណ្ឌ កំ ទកេិង្ណ្ន ហង្តថន កុចឆិយំ បរកិេិបង្ន្ថត  ឧបកចឆនតង្រ កត្ថវ  បាការ ំ 
ឧបបតិត្ថវ  អតិកកមិសាមី”តិ។ កណ្ឌ ង្កាបិ ចិង្នតសិ “ទាវ ង្រ អវវិរយិម្ភង្ន  
យថានិសិននំ ង្យវ អយយបុតតំ គហិតវាលធិន្ថ ឆង្ននន សទធិំ ឧកេិបិត្ថវ   
បាការសស បុរង្ត្ថ បតិដឋហិសាមី”តិ។ “សង្ច ន ទាវ រ ំ វវិរាយ ង្ទវគណ្ន្ថ  
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អម្ភហ កំ កុជឈតិ្ថវ  និគគហណំ្ កង្រយយុ, ហនទ មយំ វវិរាម្ភ”តិ ចិង្នតត្ថវ  និគគលំ កត្ថវ  
សុចិបលិឃំ ទាវ រ ំ វវិរ ិសុំ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ទាវ រ ំ បត្ថវ  យថាវវិង្ដង្នវ ទាវ ង្រន  
និកេមិ។ 

តសមិំង្យវ ខង្ណ្ ម្ភង្រា បាបិម្ភ ង្ពាធិសតតសស អនតរាយ កាតុកាង្ម្ភ, 
ហិតកាង្ម្ភ វយិ “សិទធតថ និវង្តតសាមី”តិ អាគន្ថតវ  ង្ពាធិសតតសស បុរង្ត្ថ  
អាកាង្ស ឋិង្ត្ថ ឯវម្ភហ “ម្ភ និកេម ម្ភរសិ, ឥង្ត្ថ ង្ត សតតង្ម ទិវង្ស  
ចកករតនំ បាតុភវសិសតិ, ទវិសហសសបរតិតទីបបរវិារាន ចតុននំ មហាទីបានំ រជជំ 
កាង្រសសសិ, កំិ ង្ត គមង្នន, និវតតសសុ ម្ភរសិា”តិ។ អថ នំ “ង្កាសិ តវ”នតិ បុចឆិ។ 
“អហំ វសវតតី ម្ភង្រាមហី”តិ អាហ។ “ម្ភរ ជាន្ថមហំ, មយហំ ចកករតនសស បាតុភាវ ំ
អនតថិង្កាហំ រង្ជជន ទសសហសសិង្ល្លកធាតំុ ឧន្ថន ង្ទត្ថវ  ពុង្ទាធ  ភវសិាមិ  
សង្ទវកំ ង្ល្លកំ ឧទធរតិ្ថវ  ធមមចកកំ បវង្តតង្ន្ថត  សតតរតនវភិាគំ ករសិាមី”តិ  
ម្ភរ ំអបសាង្ទត្ថវ  តង្ជជសិ។ ម្ភង្រា បន អនតតមង្ន្ថ “ឥង្ត្ថ ទានិ ង្ត បដ្ឋឋ យ 
កាមវតិកកំ វា ពាបាទវតិកកំ វា វហំិិសាវតិកកំ វា ចិនតិតកាង្ល ជានិសាមី”តិ 
តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឱត្ថរាង្បង្កាេ  ឆាយា វយិ អនបគចឆង្ន្ថត  អនុពនធិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ហតថគតំ ចកកវតតិរជជំ ង្ខឡបិណ្ឌំ  វយិ អនង្បង្កាេ  ឆង្ឌឌត្ថវ  
មហង្នតន សកាក ង្រន នគរា និកេមិ។ តទា អាសាឡហិបុណ្ណម្ភយ ឧតតរាសាឡហ- 
នកេង្តត វតតម្ភង្ន។ គគណ្មង្ជឈ គតចង្នទ កុសុមនិរនតរានំ ភរងិ្ត ចកកវាឡគង្ពភ 
ជាង្ត សូរគណានំ មណិ្ទណ្ឌ បទីបកាទិសកាក រភរតិ្ថយ សមនតង្ត្ថ  
ង្ល្លកធាតុយា ជាយម្ភន្ថយ ង្សា កណ្ឌ កហយវរគង្ត្ថ នគរ ំ ឱង្ល្លង្កតុ-
កាង្ម្ភ អង្ហាសិ។ ឯវញ្ច  បនសស ចិង្តត ឧបបននមង្តតង្យវ ង្ពាធិសតតសស ចិតតំ 
ញត្ថវ  “ម្ភរសិ តយា និវតតិត្ថវ  ឱង្ល្លកិតកមមំ នតថី”តិ វទម្ភន្ថ វយិ មហាបថវ ី
កុល្លលចកកំ វយិ ភិជជិត្ថវ  បរវិតតិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  យថា ឋិង្ត្ថ នគរាភិមុង្ខា  
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ហុត្ថវ  ឯវម្ភហ “ង្ភានតិង្យា កបិលវតថុង្ទវត្ថង្យា មម បដិញ្ញំ សុណាថ,  
យាវាហំ សពវញ្ញុតញាណំ្ អនធិគង្ត្ថ សរាគសង្ទាសសង្ម្ភហសម្ភន- 
កិង្លង្សា ឥមំ កបិលបុរ ំ ន បសាមិ, ពុង្ទាធ  បន ហុត្ថវ  ខីណាសវបរវិងុ្ត្ថ 
សកលកបិលវតថុបុរ ំ អភិនវមិវ កង្រាង្ន្ថត  អាគមិសាមី”តិ។ តសមិំ  
បថវបិបង្ទង្ស កណ្ឌ កនិវតតនង្ចតិយដ្ឋឋ នំ ទង្សសត្ថវ  គនតពវមគាគ ភិមុខំ កណ្ឌ កំ 
កត្ថវ  បាយាសិ មហង្នតន សកាក ង្រន ឧឡាង្រន សិរងិ្សាភង្គគន។ តទា កិរសស 
ង្ទវត្ថ បុរង្ត្ថ សដឋិឧកាក សហសានិ ធារយំិសុ បចឆង្ត្ថ សដឋិទកេិណ្បសសង្ត្ថ 
សដឋិវាមបសសង្ត្ថ សដឋិ អបរា ង្ទវត្ថ ចកកវាឡមុខវដដិយ អបរមិ្ភណា ឧកាក  
ធារយំិសុ។ អបរា ង្ទវត្ថ ច ន្ថគសុបណាណ ទង្យា ច ទិង្ពវហិ គង្នធហិ  
ម្ភល្លហិ ចុង្ណ្ណហិ ធូង្មហិ បូជយម្ភន្ថ គចឆនតិ។ បារចិឆតតកបុង្បផហិ ង្ចវ 
មន្ថទ រវបុង្បផហិ ច ឃនង្មឃវដុឋិកាង្ល ធារាហិ វយិ នភំ និរនតរ ំ អង្ហាសិ។ 
ទិពាវ និ សំគីត្ថនិ បវតតិំសុ, សមនតង្ត្ថ អដឋសដឋិតូរយិសតសហសានិ  
បវតតិំសុ, សមុទទកុចឆិយំ ង្មឃតថនិតកាង្ល្ល វយិ យុគនធរកុចឆិយំ  
សាគរនិង្គាសកាង្ល្ល វយិ ច សង្ទាទ  បវតតតិ។ 

ឥមិន្ថ សិរងិ្សាភង្គគន គចឆង្ន្ថត  ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឯករង្តតង្នវ “កបិលវតថុ 
សាវតថី ង្វសាលី”តិ តីណិ្ រជាជ និ អតិកកមម តំិសង្យាជនមតថង្ក អង្ន្ថម្ភនទីតីរ ំ
សមាបុណិ្។ “កំិ បន អង្សា តង្ត្ថ បរ ំ គនតុ ន សង្កាក តី”តិ ? “ង្ន្ថ ន  
សង្កាក ”តិ។ ង្សា ហិ ឯកំ ចកកវាឡគពភំ ន្ថភិយាវ ឋិតចកកសស ង្នមិវដដិំ មទទង្ន្ថត  
វយិ អនតង្នតន ចរតិ្ថវ  បុង្របាតរាសង្មវ អាគន្ថតវ  អតតង្ន្ថ សមាទិតំ ភតតំ ភុញ្ជ ិតំុ 
សមង្ត្ថថ ។ តទា បន ង្ទវន្ថគសុបណាណ ទីហិ អាកាង្ស ឋត្ថវ  ឱសសង្ដឋហិ  
គនធម្ភល្លទីហិ យាវ ឧរបុបង្ទសា សញ្ឆ ននំ សររី ំ អាកឌឍតិ្ថវ  គនធម្ភល្លជដំ  
ឆិនទនតសស អតិបបបង្ញ្ញច  អង្ហាសិ។ តសាម  តំិសង្យាជនមតតង្មវ អគម្ភសិ។ 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       155 
អថ ង្ពាធិសង្ត្ថត  នទីតីង្រត្ថវ  ឆននំ បុចឆិ :- “កិន្ថន ម្ភ អយំ នទី”តិ ? សុតង្មតំ 
“ង្ទវ វសិមបរយិង្នត អង្ន្ថម្ភនទី អតថី”តិ។ សុនទរ។ំ “ត្ថត និមិតតំ យង្ទសា  
អង្ន្ថម្ភនទី, អម្ភហ កំបិ បពវជាជ  អង្ន្ថម្ភ ភវសិសតី”តិ វត្ថវ  បណ្ហិ យា ឃង្ដដង្ន្ថត  
អសសសស សញ្ញំ អទាសិ។ អង្សា ឧបបតិត្ថវ  អដ្ฐูសភវតិ្ថថ រាយ នទិយា  
បារមិតីង្រ អដ្ឋឋ សិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត  អសសបិដឋិង្ត្ថ ឱរយុហ រជតបដដសទិង្ស វាលុកាបុលិង្ន 
ឋត្ថវ  ឆននំ អាមង្នតសិ “សមម ឆននំ តវំ មយហំ អាភរណានិ ង្ចវ កណ្ឌ កញ្ច  អាទាយ 
គចឆ អហំ បពវជិសាមី”តិ។ អតតង្ន្ថ អាភរណានិ ឱមុញ្ច ិត្ថវ  វតថង្កាដិយា  
ភណ្ឌិ កំ កត្ថវ  តសស អទាសិ។ ឆង្ន្ថន  “អហមបិ ង្ទវ បពវជិសាមី”តិ។  
ង្ពាធិសង្ត្ថត  “ន លពាភ  តយា បពវជិតំុ គង្ចឆវ តវ”នតិ តិកេតតុំ បដិពាហិត្ថវ   
អាភរណានិ ង្ចវ កណ្ឌ កញ្ច  បដិចាឆ ង្បត្ថវ  ចិង្នតសិ “ឥង្ម មយហំ ង្កសា  
សមណ្សារបុា ន ង្ហានតី”តិ។ អង្ញ្ញញ  ង្ពាធិសតតសស ង្កង្ស ឆិនទិតុ យុតតរងូ្បា 
នតថិ, តង្ត្ថ “សយង្មវ ខង្គគន ឆិនទិសាមី”តិ ទកេិង្ណ្ន ហង្តថន សចចវចង្នន 
សមធិគតំ នភង្ត្ថ និបតិតំ អសំិ គណ្ហិ ត្ថវ  វាមហង្តថន ង្ម្ភឡិយា សទធិំ ចូឡំ 
គង្ហត្ថវ  ឆិនទិត្ថវ  អតតង្ន្ថ ពុទាធ ធិគមនវមី សនតថ អាកាង្ស ខិបិ, “សចាហំ 
ពុង្ទាធ  ភវសិាមិ, អាកាង្ស តិដឋតុ, ង្ន្ថ ង្ច ភូមិយំ បតតូ”តិ អនតលិង្កេ ខិបិ។  
តំ ចូឡាមណិ្ង្វឋនំ ង្យាជនបបម្ភណានំ គន្ថតវ  អាកាង្ស អដ្ឋឋ សិ។ សង្កាក  
ង្ទវរាជា ទិពវចកេុន្ថ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  ង្យាជនិយរតនចង្ង្កក ដង្កន សមបដិចឆិត្ថវ  
ត្ថវតំិសភវង្ន ចូឡាមណិ្ង្ចតិយ ន្ថម បតិដ្ឋឋ ង្បសិ។ ង្តន វតុតំ 

“ង្ឆត្ថវ ន ង្ម្ភឡំិ វរគនធវាសិតំ, 
ង្វហាយស ឧកេិបិ អគគបុគគង្ល្ល; 
សហសសង្នង្ត្ថត  សិរសា បដិគគហិ, 
សុវណ្ណចង្ង្កក ដវង្រន វាសង្វា”តិ។ 
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ង្កសា ទវងគុលមត្ថត  ហុត្ថវ  ទកេិណ្ង្ត្ថ អាវតតម្ភន្ថ សីសំ អលលីយំិសុ។ 

ង្តសំ យាវជីវ ំតង្ទវ បម្ភណំ្ អង្ហាសិ មសសុ ច តទនុរបំូ បុន ង្កសមសសុ- 
ឱហារណ្កិចចំ ន្ថម ន្ថង្ហាសិ។ 

បុន ង្ពាធិសង្ត្ថត  ចិង្នតសិ “ឥម្ភនិ កាសិកវត្ថថ និ មយហំ ន សមណ្- 
សារបុានិ, ង្កន នុ ង្ខា បពវជិសាមី”តិ។ តទា កសសបពុទធកាង្ល តសស 
បុរាណ្សហាយង្កា ឃដីការមហារពហាម  ឯកំ ពុទធនតរ ំ ជរ អបង្តតន  
មិតតភាង្វន ចិង្នតសិ “អជជ ង្ម សហាយង្កា មហាភិនិកេមន និកេង្ន្ថត  សមណ្-
បរកិាេ រមសស គង្ហត្ថវ  គចឆិសាមី”តិ។ 

“តិចីវរញ្ច  បង្ត្ថត  ច,   វាសិ សូចិ ច ពនធនំ; 
បរសិាវង្នន អង្ដឋង្ត,  យុតតង្យាគសស ភិកេុង្ន្ថ”តិ 

ឥង្ម អដឋសមណ្បរកិាេ ង្រ អាហរតិ្ថវ  អទាសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  អរយិធជំ  
និវាង្សត្ថវ  ឧតតមបពវជាជ ង្វស គណ្ហិ ត្ថវ  “ឆននំ មម វចង្នន ម្ភត្ថបិតូនំ អាង្រាគយំ 
វង្ទហី”តិ វត្ថវ  ឧង្យាង្ជសិ។ ឧង្យាង្ជង្ន្ថត  ច បន ឯវម្ភហ សមម ឆននំ មម 
ម្ភត្ថបិតូនំ ឯវ ំ វង្ទហិ, តុម្ភហ កំ ង្ទវបុង្ត្ថត  បពវជិត្ថវ  ជាតិជរាមរណ្ភយំ  
ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  សកលភវតតយំុ អាន្ថថំ ឧទធរតុិកាង្ម្ភ ន ចិរង្សសវ សពវញ្ញុត-
ញាណំ្ បត្ថវ  សទធមមវរ ំ បាបុរង្ណ្ន តុម្ភហ កំ អសសុជលំ បុញ្ជ ិសសតី”តិ។ តំ  
សុត្ថវ  ឆង្ន្ថន  បុពវមង្តតន ពលវង្សាង្កន មហាសតតសស បាង្ទ និបតិត្ថវ   
ង្រាទិត្ថវ  បរងិ្ទវតិ្ថវ  ឯតទង្វាច “កថំ ង្ទវ ឆិទទិត្ថវ  កបិលវតថុបុរ ំ គចាឆ មិ, អហំបិ  
តយា សទធិំ បពវជិសាមិ, តុង្មហ ឧបដឋហិសាមី”តិ។ “កសាម  មយា សទធិំ  
បពវជិសសសី”តិ ? “សិង្នង្ហន ង្ទវា”តិ។ “ង្តន ហិ ត្ថត យទិ មយិ សិង្នង្ហា 
អតថិ, និវង្តតហិ, សង្ច ន និវង្តតយាសិ, សិង្នង្ហន អាទិ, តសស ង្ម បិតុង្ន្ថ 
ហទយំ ភិង្ជជយយ អន្ថមនតិ។ ត្ថយ មហាបជាបតិង្គាតមិយា ច យង្សា-
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ធរាយ ច ជនបទកលាណិ្យា ច ហទយំ ភិជជិសសតិ, ង្តសុ មង្តសុ  
ញាតង្កសុ, រាហុង្ល្ល កថំ ន មង្រយយ, តយា និវង្តតន បរបិាលិត្ថនិ ង្តសំ  
ហទយានិ ង្ម ធមមភាជន្ថនិ ភវសិសនតិ, តសាម  សមម គចាឆ ហិ, សង្ច តវំ ន  
គង្ចឆយាសិ, តវ មយិ សិង្នង្ហា នតថិ, ឧដឋហិត្ថវ  គចាឆ ហី”តិ។ អថ ង្ខា ឆង្ន្ថន  
“អយយសស អនតិកកមនិយាយ អាណា”តិ ចិង្នតត្ថវ  “អយយបុតតំ គចាឆ មី”តិ វត្ថវ  
សកសីសំ តសស បាទបិដឋិយំ កត្ថវ  “បង្ន្ថហិ ង្យា វាលុកាកិលិនកាបរាង្ធន 
ឧបបង្ន្ថន  អបរាង្ធា, បំសុមុដឋិវកិិរង្ណ្ន វា ឧបបង្ន្ថន  ង្ទាង្សា, សពវនតំ ង្ម  
ខមថ ង្ទវា”តិ វត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យ កតញ្ជ លំិ កត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ វនទិត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  
បកាក មិ។ កណ្ឌ ង្កា បន ឆង្ននន សទធិំ មនតយម្ភនសស ង្ពាធិសតតសស វចនំ  
សុណ្ង្ន្ថត  ឋិតង្កាវ “នតថិ ទានិ មយហំ បុន សាមិង្ន្ថ ទសសនំ, មំ កិរ បុន  
ង្បង្សសសតិ, ង្ហាតុ, ឆង្ន្ថន  ង្បសិង្ត្ថ អាហរសិសតិ, អាភរណ្ភណាឌ និ  
បវតុតិកថង្នន ង្ម វភិង្វា នតថិ, អង្ហា អភាសសញ្ញិត្ថយ ង្ទាង្សា, អហំបិ 
តិរចាឆ នគង្ត្ថ យសានុភាង្វន មម ចរណំ្ ង្ល្លកបាង្លហិ ធារតំិ ង្ទវត្ថហិ 
សកកង្ត្ថ រពហមធារតិឆតតចាឆ យាយ ឆាទិង្ត្ថ ឯវរងូ្បា វភិង្វា ភវតិ។ ន ឥង្ត្ថ 
អធិកតង្រា ង្ហាតិ, អតតង្ន្ថ សាមិកំ ឱហាយ អញ្ញតថ បដិលង្ទធន វភិង្វន ង្កា 
អង្ត្ថថ  មរណ្ង្មវ វរ”នតិ ចិង្នតត្ថវ  មហាបុរសិសស បាង្ទន យនមណិ្- 
កលតលិង្តន សលិលធារានិបាង្តន ង្ធាវតុិកាង្ម្ភ វយិ ង្រាទិត្ថវ  រតតកមពល- 
វណាណ យ បវរបាវរុណ្ភូត្ថយ ជិវហាយ បាទតល្លនិ និង្លលហិត្ថវ ,  
ង្ពាធិសតតសស មុខំ ឱង្ល្លង្កសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ចកកលកេណំ្ លកេិង្តន  
បាណិ្ន្ថ តសស បិដឋិំ បរមិជជិត្ថវ  ឧង្យាង្ជសិ។ តង្ត្ថ ឆង្ន្ថន  តំ អាទាយ  
អគម្ភសិ។ កណ្ឌ ង្កាបិ ង្ពាធិសតតសស មុង្ខាង្ល្លកនបរវិតតិតកំិកណិ្ក- 
ង្ត្ថត្ថរភរតិកង្ណាឋ  សកសាមិន្ថ សាធិតវាយាមបផលសទធសស ន អពភុគគង្ត្ថ 
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ង្ថាកំ ង្ថាកំ ចកេុបថំ វជិហង្ន្ថត ង្យវ ង្សាកំ អធិវាង្សតុ អសង្កាក ង្ន្ថត  ហទង្យ
ន ផលិង្តន កាលំ កត្ថវ  ត្ថវតំិសភវង្ន អចឆរាសហសសបរវិងុ្ត្ថ កណ្ឌ ង្កា 
ន្ថម ង្ទវបុង្ត្ថត  ហុត្ថវ  និពវតតិ។ ឆង្ន្ថន  តំ ទិសាវ  “សមម កណ្ឌ កំ តវ បិដឋិគតំ  
សាមិកំ មំ បិ វាលធិន្ថ គង្ហត្ថវ  អាគង្ត្ថ ឥទានិ សាមិភតតិការណំ្ មរណំ្
វជិយទវជំ គង្ហត្ថវ  គង្ត្ថ, អហំ មនុង្សា ន មង្រយយ, តិរចាឆ ង្ន្ថ តុវ មង្ត្ថ”តិ 
វត្ថវ  អសាលង្កក ង្រ គង្ហត្ថវ  វនកុសុង្មហិ បូង្ជត្ថវ  “សគគំ ៥៣៧ គចឆសី”តិ 
វត្ថវ  អគម្ភសិ។ ឆននសស បន បឋមំ ឯង្កាវ ង្សាង្កា អង្ហាសិ, កណ្ឌ កសស 
បន កាលកិរយិាយ ទុតិង្យន ង្សាង្កន បីឡិង្ត្ថ ង្រាទង្ន្ថត  បរងិ្ទវង្ន្ថត  នគរ ំ 
អគម្ភសិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ បពវជិត្ថវ  តសមិំង្យវ បង្ទង្ស អនុបិយ ន្ថម អមពវនំ អតថិ, 
តតថ សត្ថត ហំ បពវជាជ សុង្ខន វតិីន្ថង្មត្ថវ  ឯកទិវង្សង្នវ តំិសង្យាជនមគគំ  
បទសា គន្ថតវ  រាជគហំ បាវសិិ។ បវសិិត្ថវ  សបទានំ បិណាឌ យ ចរ។ិ  
សកលនគរ ំ ង្ពាធិសតតសស របូទសសង្នន ធនបាលង្កន បវដិឋរាជគហំ វយិ  
អសុរងិ្នទន បវដិឋង្ទវនគរ ំ វយិ ច សង្ង្កេ ភំ អគម្ភសិ។ រាជបុរសិា គន្ថតវ  “ង្ទវ  
ឯវរងូ្បា ន្ថម សង្ត្ថត  នគង្រ បិណាឌ យ ចរតិ ង្ទង្វា វា មនុង្សា វា ន្ថង្គា វា  
សុបង្ណាណ  វា ង្កា ន្ថង្មង្សាតិ ន ជាន្ថម្ភ”តិ អាង្រាង្ចសុ។ តំ សុត្ថវ  រាជា  
បាសាទតង្ល ឋត្ថវ  មហាបុរសិសស របូសមបតតិំ ទិសាវ  អចឆរយិពភុតជាង្ត្ថ  
ហុត្ថវ  បុរងិ្ស អាណាង្បសិ “គចឆថ ភង្ណ្ វមំីសថ សង្ច អមនុង្សា  
ភវសិសតិ, នគរា និកេមិត្ថវ  អនតរធាយិសសតិ។ សង្ច ង្ទវត្ថ ភវសិសតិ,  
អាកាង្សន គចឆិសសតិ។ សង្ច ន្ថង្គា ភវសិសតិ, បថវយំិ និមុជជិត្ថវ  គមិសសតិ។ 
សង្ច មនុង្សា ភវសិសតិ, យថាលទធំ ភិកេំ បរភុិញ្ជ ិសសតី”តិ។ “ឯវ ង្ទវា”តិ  
បដិសសុត្ថវ  តំ អនុពនធិំសុ។ 
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មហាបុរងិ្សាបិ ង្ខា មិសសកភតតំ សំហរតិ្ថវ  “អលំ ង្ម ឯតតកំ យាបន្ថ

យា”តិ ញត្ថវ  បវដិឋទាវ ង្រង្នវ នគរា និកេមិត្ថវ  បណ្ឌ វបពវតចាឆ យាយ បុរត្ថថ ភិ- 
មុង្ខា និសីទិត្ថវ  អាហារ ំបរភុិញ្ជ ិតុ អារង្ទាធ ។ អថសស អន្ថត និ បរវិតតិត្ថវ  មុង្ខន 
និកេមន្ថការបបត្ថត និ វយិ អង្ហសំុ។ តង្ត្ថ ង្តន អតតភាង្វន ឯវរបូសស  
អាហារសស ចកេុន្ថបិ អទិដឋបុពវត្ថយ ង្តន បដិកូល្លហាង្រន អដដិយម្ភង្ន្ថ ឯវ 
អតតន្ថវ អត្ថត នំ ឱវទិ “សិទធតថ តវំ សុលភននបាង្ន កុង្ល តិវសសកិគនធសាលិ-
ង្ភាជន ន្ថនគគរង្សហិ ភុញ្ជ នដ្ឋឋ ង្ន និពវតតិត្ថវ បិ ឯកំ បំសុកូលិកំ ទិសាវ  កទា នុ 
ង្ខា អហមប ិឯវរងូ្បា ហុត្ថវ  បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  ភុញ្ជ ិសាមិ, ភវសិសតិ នុ ង្ខា ង្ម 
ង្សា កាង្ល្ល”តិ ចិង្នតត្ថវ  និកេង្ន្ថត  ឥទានិ កំិ ន្ថង្មតំ កង្រាសី”តិ។ ឯវ អតតន្ថវ 
អត្ថត នំ ឱវទិត្ថវ  និពវិកាង្រា ហុត្ថវ  អាហារ ំបរភុិញ្ជ ិ។ 

រាជបុរសិា តំ បវតតិំ ទិសាវ  គន្ថតវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសុ។ រាជា ទូតវចនំ  
សុត្ថវ  ង្វង្គន នគរា និកេមិត្ថវ  ង្ពាធិសតតសស សនតិកំ គន្ថតវ  ឥរយិាបថសមិំង្យវ  
បសីទិត្ថវ  ង្ពាធិសតតសស សពវំ ឥសសរយិ និយាង្ទសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  “មយហំ 
មហារាជ វតថុកាង្មហិ វា កិង្លសកាង្មហិ វា អង្ត្ថថ  នតថិ, អហំ  
បរម្ភភិសង្ម្ភព ធំិ បតថយង្ន្ថត  និកេង្ន្ថត ”តិ អាហ។ “កិមតថ បណ្ឌិ ត បពវជិង្ត្ថសី”តិ 
បុង្ដ្ឋឋ  អាហ “ជិណ្ណញ្ច  ទិសាវ  ទុកេពាធិបីឡិតំ មតញ្ច  ទិសាវ  គតម្ភយុសងេយំ 
កាសាវវតថំ បពវជិតញ្ច  ទិសាវ  តសាម  អហំ បពវជិង្ត្ថមហិ រាជា”តិ។ តំ សុត្ថវ  រាជា 
អង្នកបបការ ំ យាចង្ន្ថត បិ តសស ចិតតំ អលភិត្ថវ  “អទាធ  តវំ ពុង្ទាធ  ភវសិសសិ,  
ពុទធភូង្តន បន ង្ត បឋមំ មម វជិិតំ អាគនតពវ”នតិ បដិញ្ញំ ទត្ថវ  អនុបុង្ពវន ចារកំិ 
ចរម្ភង្ន្ថ អាឡារញ្ច  កាល្លមំ ឧទកញ្ច  រាមបុតតំ ឧបសងកមិត្ថវ  សម្ភបតតិង្យា 
និពវង្តតត្ថវ  “ន្ថយ មង្គាគ  ង្ពាធាយា”តិ តមប ិ សម្ភបតតិភាវនំ អនលងករតិ្ថវ   
សង្ទវកសស ង្ល្លកសស អតតង្ន្ថ ថាមវរីយិសនទសសនតថំ មហាបធានំ  
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បទហិតុកាង្ម្ភ ឧរងុ្វលំ គន្ថតវ  “រមណី្ង្យា វត្ថយ ភូមិភាង្គា”តិ ចិង្នតត្ថវ  តង្តថវ 
វាសំ ឧបគន្ថតវ  មហាបធានំ បទហិ។ ង្តបិ ង្ខា ង្កាណ្ឌ ញ្ញបបមុខា បញ្ច   
បពវជិត្ថ គាមនិគមរាជធានីសុ ភិកាេ យ ចរន្ថត  តតថ ង្ពាធិសតតំ  
សមាបុណំិ្សុ។ អថ ន ឆពវសានិ មហាបធានំ បទហនតំ “ឥទានិ ពុង្ទាធ   
ភវសិសតិ ឥទានិ ពុង្ទាធ  ភវសិសតី”តិ បរងិ្វណ្សមមជជន្ថទិកាយ វតតបដិបតតិយា 
ឧបដឋហម្ភន្ថ សនតិកាវចរាវសស អង្ហសំុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ង្ខា “ង្កាដិបបតត- 
ទុកករការយំិ ករសិាមី”តិ ឯកតិលតណ្ឌុ ល្លទីហិបិ វតិីន្ថង្មសិ, សពវង្សាបិ 
អាហារបូង្ចឆទ អកាសិ។ ង្ទវត្ថបិ ង្ល្លមកូង្បហិ ឱជំ ឧបសំហរម្ភន្ថ  
បដិកេិបិ។ 

អថសស ត្ថយ និរាហារត្ថយ បរមកសិម្ភនបបតតកាយសស សុវណ្ណ- 
វង្ណាណ  កាង្យា កាឡវង្ណាណ  អង្ហាសិ។ ពាតតិំសមហាបុរសិលកេណានិ  
បដិចឆន្ថន និ អង្ហសំុ។ អង្បបកទា អបាណ្កំ ឈានំ ឈាយង្ន្ថត   
មហាង្វទន្ថហិ អភិតុង្ន្ថន  វសិញ្ញីភូង្ត្ថ ចងកមនង្កាដិយ បតតិ។ អថ ន  
ឯកចាច  ង្ទវត្ថ “កាលកង្ត្ថ សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ”តិ វទនតិ, ឯកចាច  “វហិាង្រាង្វ
ង្សា អរហត”នតិ អាហំសុ។ តតថ យាស “កាលងកង្ត្ថ”តិ អង្ហាសិ, ត្ថ គន្ថតវ  
សុង្ទាធ ទនមហារាជសស អាង្រាង្ចសុ “តុម្ភហ កំ បុង្ត្ថត  កាលងកង្ត្ថ”តិ។ “មម 
បុង្ត្ថត  ពុង្ទាធ  ហុត្ថវ  កាលងកង្ត្ថ អហុត្ថវ តិ ? ពុង្ទាធ  ភវតុិ ន្ថសកេិ បធានភូមិយំ 
ង្យវ បតិត្ថវ  កាលងកង្ត្ថ”តិ។ ឥទំ សុត្ថវ  រាជា “ន្ថហំ សទទហាមិ មម បុតតសស 
ង្ពាធំិ អបបត្ថវ  កាលកិរយិា ន្ថម នតថី”តិ បដិកេិបិ។ “កសាម  បន រាជា ន  
សទទហតី”តិ ? កាឡង្ទវលិត្ថបសសស វន្ថទ បនទិវង្ស ជមពុរកុេមូង្ល ច  
បាដិហារយិាន ទិដឋត្ថត ។ 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       161 
បុន ង្ពាធិសង្តត សញ្ញំ បដិលភិត្ថវ  ឧដឋិង្ត ត្ថ ង្ទវត្ថ គន្ថតវ  “អង្រាង្គា 

ង្ត មហារាជ បុង្ត្ថត ”តិ អាង្រាង្ចនតិ។ រាជា “ជាន្ថមហំ បុតតសស អមរណ្ភាវ”នតិ 
វទតិ។ មហាសតតសស ឆពវសានិ ទុកករការយំិ កង្រានតសស អាកាង្ស  
គណ្ឋិ ករណ្កាង្ល្ល វយិ អង្ហាសិ។ ង្សា “អយំ ទុកករការកិា ន្ថម ង្ពាធាយ 
មង្គាគ  ន ង្ហាតី”តិ ឱឡារកំិ អាហារ ំ អាហាង្រតុ គាមនិគង្មសុ បិណាឌ យ ច
រតិ្ថវ  អាហារ ំ អាហរ ិ អថសស ពាតតិំសមហាបុរសិលកេណានិ បាកតិកានិ  
អង្ហសំុ។ កាង្យា សុវណ្ណវង្ណាណ  អង្ហាសិ។ បញ្ច វគគិយា ភិកេូ “អយំ  
ឆពវសានិ ទុកករការកំិ កង្រាង្ន្ថត បិ សពវញ្ញុតំ បដិវជិឈតុិ ន្ថសកេិ, ឥទានិ  
គាម្ភទីសុ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  ឱឡារកំិ អាហារ ំអាហរយិម្ភង្ន្ថ កំិ សកេិសសតិ, 
ពាហុលិង្កា ឯស បធានវពិភង្ន្ថត  សីសំ ន្ថហ យិតុកាមសស ឧសាវពិនទុតកកនំ វយិ 
អម្ភហ កំ ឯតសស សនតិកា វងិ្សសតកកន កំិ ង្ន្ថ ឥមិន្ថ”តិ មហាបុរសំិ បហាយ 
អតតង្ន្ថ អតតង្ន្ថ បតតចីវរ ំគង្ហត្ថវ  អដ្ឋឋ រសង្យា ជនមគគំ គន្ថតវ  ពារាណ្សិយំ 
ឥសិបតនំ បវសំិិសុ។ 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ឧរងុ្វល្លយ ង្សន្ថនិគង្ម ង្សន្ថនិ- 
កុដុមពិកសស ង្គង្ហ និពវត្ថត  សុជាត្ថ ន្ថម ទារកិា វយបបត្ថត  ឯកសមិំ និង្រគាធ-
រងុ្កេ បតថនំ អកាសិ “សង្ច សមជាតិកំ កុលឃរ ំ គន្ថតវ  បឋមគង្ពភ បុតតំ  
លភិសាមិ អនុសំវចឆរ ំ ង្ត សតសហសសបរចិាច ង្គន ពលិកមមំ ករសិាមី”តិ។ 
តសា សា បតថន្ថ សមិជឈិ។ សា មហាសតតសស ទុកករការកំិ កង្រានតសស  
ឆង្ដឋវង្សស បរបុិង្ណ្ណ វសិាខបុណ្ណម្ភយំ ពលិកមមំ កាតុកាម្ភ ហុត្ថវ  បុង្រតរ ំ 
ង្ធនុសហសស ំ លដឋិមធុកវង្ន ចរាង្បត្ថវ  ត្ថសំ ខីរ ំ បញ្ច  ង្ធនុសត្ថនិ  
បាង្យត្ថវ  ត្ថសំ ខីរ ំ អឌឍតិយានីតិ ឯវ ំ យាវ ង្សាឡសននំ ង្ធនូនំ ខីរ ំ 
អដឋង្ធនុង្យា បិវនតិ, ត្ថវ ខីរសស ពហលតញ្ច  មធុរតញ្ច  ឱជវនតតញ្ច   
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បតថយម្ភន្ថ ខីរបរវិតតនំ ន្ថម អកាសិ។ សា វសិាខបុណ្ណមទិវង្ស “បាង្ត្ថវ  
ពលិកមមំ ករសិាមី”តិ រតតិយា បចចូសសមយំ បចចុដ្ឋឋ យ ត្ថ អដឋង្ធនុង្យា  
ទុហាង្បសិ។ វចឆកា ង្ធនូនំ ថនមូលំ ន្ថគមំិសុ, ថនមូង្ល បន នវភាជង្ន  
ឧបនីតមង្តត អតតង្ន្ថ ធមមត្ថយ ខីរធារា បវតតិំសុ។ តំ អចឆរយំិ ទិសាវ  សុជាត្ថ 
សហង្តថង្នវ ខីរ ំ គង្ហត្ថវ  នវភាជង្ន បកេិបិត្ថវ  សហង្តថង្នវ អគគិំ កត្ថវ  បចិតំុ 
អារភិ។ 

តសមិំ បាយាង្ស សុជាត្ថយ បចចម្ភង្ន មហនតមហន្ថត  ពុពវុឡា  
ឧដឋហិត្ថវ  ទកេិណាវត្ថត  ហុត្ថវ  សញ្ច រនតិ។ ឯកផុសិតមប ិ ពហិ ន បតតិ  
ឧទធនង្ត្ថ អបបមតតង្កាបិ ធូង្ម្ភ ន ឧដឋហតិ។ តសមិំ សមង្យ ចត្ថត ង្រា  
ង្ល្លកបាល្ល អាគន្ថតវ  ឧទធង្ន អារកេំ គណ្ហិំ សុ, មហារពហាម  ឆតតំ ធាង្រសិ,  
សង្កាក  អល្លត្ថនិ សម្ភង្នង្ន្ថត  អគគិំ ជាង្លសិ។ ង្ទវត្ថ ទវិសហសសទីប- 
បរវិាង្រសុ ចតូសុ មហាទីង្បសុ ង្ទវានញ្ច  មនុសានញ្ច  ឧបកបបនឱជំ  
អតតង្ន្ថ ង្ទវានុភាង្វន ទណ្ឌ កពទធំ មធុបដលំ បីង្ឡត្ថវ  មធំុ គណ្ហ ម្ភន្ថ វយិ 
សំហរតិ្ថវ  តតថ បកេិបំិសុ។ អង្ញ្ញសុ ហិ កាង្លសុ ង្ទវត្ថ កពង្ឡ កពង្ឡ ឱជំ 
បកេិបនតិ សង្ម្ភព ធិទិវង្ស ច បន បរនិិពាវ នទិវង្ស ច ឧកេលិយំង្យវ បកេិបនតិ។ 
សុជាត្ថ ឯកទិវង្សង្យវ តតថ អតតង្ន្ថ បាកដ្ឋនិ អង្នកានិ អចឆរយិានិ ទិសាវ  
បុណ្ណំ  ទាសំិ អាមង្នតសិ “អមម បុង្ណ្ណ អជជ អម្ភហ កំ ង្ទវត្ថ អតិវយិ បសន្ថន   
មយា ឯតតង្ក កាង្ល ឯវរបំូ អចឆរយំិ ន្ថម ន ទិដឋបុពវំ, តសាម  អមម ង្វង្គន គន្ថតវ  
ង្ទវដ្ឋឋ នំ បដិជគាគ ហី”តិ។ សា “សាធុ អង្យយ”តិ តសា វចនំ សមបដិចឆិត្ថវ   
តុរតិតុរតិ្ថ រកុេមូលំ អគម្ភសិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ង្ខា តសមិំ រតតិភាង្គ បញ្ច  មហាសុបិង្ន បសសិ។ ឯវរងូ្បា 
មហាសុបិង្ន្ថ អង្ហាសិ :-  
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អយំ មហាបថវ ីមហាសយន អង្ហាសិ, ហិមវា បពវតរាជា ពិង្ពាវ ហនំ 

អង្ហាសិ, បុរតថិង្ម សមុង្ទទ វាង្ម្ភ ហង្ត្ថថ  ឱហិង្ត្ថ អង្ហាសិ, បចឆិង្ម សមុង្ទទ 
ទកេិង្ណា ហង្ត្ថថ  ឱហិង្ត្ថ អង្ហាសិ, ទកេិង្ណ្ សមុង្ទទ ឧង្ភា បាទា ឱហិត្ថ 
អង្ហសំុ។ អយំ បឋង្ម្ភ មហាសុបិង្ន្ថ បាតុរង្ហាសិ។  

បុន ច បរ ំ ង្ពាធិសតតង្សសវ តិរយិា ន្ថម តិណ្ជាតិនងគលមង្តតន  
រតតទង្ណ្ឌ ន ន្ថភិង្ត្ថ ឧគគន្ថតវ  បសសនតសស បសសនតង្សសវ វទិតថិមតតំ រតនមតតំ 
ពាមមតតំ យដឋិមតតំ គាវតុមតតំ អឌឍង្យា ជនមតតំ ង្យាជនមតតនតិ ឯវ ំ ឧគគន្ថតវ   
ឧគគន្ថតវ  អង្នកង្យាជនសហសស នភំ អាហចច ឋិត្ថ អង្ហាសិ។ អយំ ទុតិង្យា 
មហាសុបិង្ន្ថ ង្ពាធិសតតសស បាតុរង្ហាសិ។ 

បុន ច បរ ំ ង្ពាធិសតតង្សសវង្សត្ថ កិមី កណ្ហ សីសា បាង្ទហិ  
ឧសសកកិត្ថវ  ( ) យាវ ជាណុ្មណ្ឌ ល្ល បដិចាឆ ង្ទសុ។ អយំ តតិង្យា  
មហាសុបិង្ន្ថ ង្ពាធិសតតសស បាតុរង្ហាសិ។ 

បុន ច បរ ំង្ពាធិសតតង្សសវ ចត្ថត ង្រា សកុណា ន្ថន្ថវណាណ  ឯង្កា នីល-
វង្ណាណ  ឯង្កា បីតវង្ណាណ  ឯង្កា ង្ល្លហិតវង្ណាណ  ឯង្កា បណ្ឌុ បល្លសវង្ណាណ  
ចតូហិ ទិសាហិ អាគន្ថតវ  បាទមូង្ល និបតិត្ថវ  សពវង្សត្ថ បណ្ឌ រា បរសុិទាធ   
សមបជជិំសុ។ ង្ពាធិសតតសស អយំ ចតុង្ត្ថថ  មហាសុបិង្ន្ថ បាតុរង្ហាសិ។ 

បុន ច បរ ំង្ពាធិសង្ត្ថត  មីឡហបពវតសស គូថបពវតសស ឧបរបូរ ិចងកមតិ 
តិង្យាជនុង្ពវធសស មហង្ត្ថ មីឡហបពវតសស អលិបបម្ភង្ន្ថ មីង្ឡហន។  
ង្ពាធិសតតសស អយំ បញ្ច ង្ម្ភ មហាសុបិង្ន្ថ បាតុរង្ហាសិ។ 

តតថ បថង្ម្ភ អនុតតរាយ សម្ភម សង្ម្ភព ធិយា បុពវនិមិតតំ ។ ទុតិង្យា  
អរយិសស អដឋងគិកមគគសស ង្ទវមនុង្សសសុ បកាសិតភាវសស បុពវនិមិតតំ ។  
តតិង្យា ពហូន ឱទាត្ថវសន្ថន គីហិភាវានំ ភគវនតំ ឧបសងកមន្ថត នំ សរណ្-
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គមនសស បុពវនិមិតតំ ។ ចតុង្ត្ថថ  ខតតិយាទីន ចតុននំ វណាណ នំ តថាគតបបង្វទិង្ត 
ធមមវនិង្យ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិត្ថវ  អនុតតរ ំ វមុិតតិំ សចឆិកិរយិាយ  
បុពវនិមិតតំ ។ បញ្ច ង្ម្ភ ចតុននំ បចចយានំ ល្លភិត្ថយ ង្តសុ ច អនុបបលិតត- 
ភាវសស បុពវនិមិតតំ ។ 

អបិច យំ ចកកវាឡមហាបថវ ិ ំសិរសិយនភូតំ អទទសស,ំ តំ ពុទធភាវសស 
បុពវនិមិតតំ ។ យំ ហិមវនតំ បពវតរាជំ ពិង្ពាវ ហនំ អទទសស,ំ តំ សពវញ្ញុត- 
ញាណ្សស បុពវនិមិតតំ ។ យំ ចត្ថត ង្រា ហតថបាង្ទ សមុទទសស ឧបរបូរភិាង្គន  
គន្ថតវ  ចកកវាឡមតថង្ក ឋិង្ត អទទសំ, តំ ធមមចកកសស អបបដិវតតិយសស បវតតិយ- 
ភាង្វ បុពវនិមិតតំ ។ យំ ឧត្ថត នកនិបននំ អទទសំ, តំ តីសុ ភង្វសុ អវកុជាជ ន  
សត្ថត នំ ឧត្ថត នំ មុខភាវសស បុពវនិមិតតំ ។ 

យំ អកេីនិ ឧមមិង្លត្ថវ  និមិត្ថត និ បសសង្ន្ថត  វយិ អង្ហាសំិ, តំ ទិពវចកេុ-
បដិល្លភសស បុពវនិមិតតំ ។ យំ យាវ ភវគាគ  ឯកាង្ល្លកំ អង្ហាសិ, តំ  
អន្ថវរណាណ្បដិល្លភសស បុពវនិមិតតំ ។ ឥតិ វងិ្សសា េិតមនិមតតភូង្ត  
បញ្ច មហាសុបិង្ន អទទស។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  បរគិគណ្ហ ង្ន្ថត  “និសសសំង្យន្ថហំ  
អជជ ពុង្ទាធ  ភវសិាមី”តិ កតសននិដ្ឋឋ ង្ន្ថ តសា រតតិយា អចចង្យន កតសររី- 
បដិជគគង្ន្ថ ភិកាេ ចារកាលំ អាគមយម្ភង្ន្ថ បាង្ត្ថវ អាគន្ថតវ  តសមិំ រកុេមូង្ល  
និសីទិ អតតង្ន្ថ បភាយ សកលរកុេំ ឱភាសយម្ភង្ន្ថ។ អង្ហាសិ។ អថ ង្ខា 
សា បុណាណ  អាគន្ថតវ  អទទស ង្ពាធិសតតំ រកុេមូង្ល បាចីនង្ល្លកធាតំុ  
ឱង្ល្លកយម្ភនំ និសិននំ សររីង្ត្ថ ចសស និកេន្ថត ហិ បភាហិ សកលរកុេំ  
សុវណ្ណវណ្ណំ  ទិសាវ  តសា ឯតទង្ហាសិ :- “អជជ អម្ភហ កំ ង្ទវត្ថ រកុេង្ត្ថ ឱរយុហ 
សហង្តថង្នវ ពលិកមមំ សមបដិចឆិតំុ និសិន្ថន  មង្ញ្ញ”តិ ឧង្ពវគបបត្ថត  ហុត្ថវ   
ង្វង្គន្ថគន្ថតវ  សុជាត្ថយ ឯតមតថំ អាង្រាង្ចសិ។ 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       165 
សុជាត្ថ តសា វចនំ សុត្ថវ  តុដឋម្ភនសា ហុត្ថវ  “អជជ ទានិ បដ្ឋឋ យ 

មម ង្ជដឋធីតុដ្ឋឋ ង្ន តិដ្ឋឋ ហី”តិ ធីតំុ អនុចឆវកំិ សពាវ លង្កក រ ំ អទាសិ។ យសាម  
បន ពុទធភាវ ំ បាបុណ្នទិវង្ស សតសហសសគឃនិកំ សុវណ្ណបាតំិ លទធុំ វដដតិ 
តសាម  សា “សុវណ្ណបាតិយំ បាយាសំ បកេិបិសាមី”តិ ចិតតំ ឧបាង្ទត្ថវ   
សតសហសសគឃនិកំ សុវណ្ណបាតំិ នីហរាង្បត្ថវ  តតថ បាយាសំ បកេិបិតុកាម្ភ 
បកកភាជនំ អាវង្ជជសិ។ សង្ពាវ  បាយាង្សា បទុមបត្ថត  ឧទកំ វយិ វនិិវតតិត្ថវ   
បាតិយំ បតិដ្ឋឋ សិ, ឯកបាតិបូរមង្ត្ថត វ អង្ហាសិ”។ សា តំ បាតំិ អញ្ញញ យ 
សុវណ្ណបាតិយា បដិកុជជិត្ថវ  ឱទាតវង្តថន ង្វង្ឋត្ថវ  សពាវ លង្កក ង្រហិ អតតភាវ ំ 
អលងករតិ្ថវ  តំ បាតំិ អតតង្ន្ថ សីង្ស ង្បត្ថវ  មហង្នតន អានុភាង្វន និង្រគាធរកុេ- 
មូលំ គន្ថតវ  ង្ពាធិសតតំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  ពលវង្សាមនសសជាត្ថ “រកុេង្ទវត្ថ”តិ 
សញ្ញញ យ ទិដឋដ្ឋឋ នង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឱនង្ត្ថនត្ថ គន្ថតវ  សីសង្ត្ថ បាតំិ ឱត្ថង្រត្ថវ   
វវិរតិ្ថវ  សុវណ្ណភិង្កក ង្រន គនធបុបផវាសិតំ ឧទកំ គង្ហត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ ឧបគន្ថតវ   
អដ្ឋឋ សិ។ ឃដីការមហារពហមុន្ថ ទិង្ន្ថន  មតតិកាបង្ត្ថត  ឯតតកំ អទាធ នំ ង្ពាធិសតតំ 
អវជិហិត្ថវ  តសមិំ ខង្ណ្ អទសសនំ គង្ត្ថ, ង្ពាធិសង្ត្ថត  បតតំ អបសសង្ន្ថត   
ទកេិណ្ហតថំ បសាង្រត្ថវ  ឧទកំ សមបដិចឆិ។ សុជាត្ថ សង្ហវ បាតិយា  
បាយាសំ មហាបុរសិសស ហង្តថ ង្បសិ, មហាសង្ត្ថត  សុជាតំ ឱង្ល្លង្កសិ។ 
សា តសាការ ំ សលលង្កេត្ថវ  “អយយ មយា តុម្ភហ កំ បរចិចតតំ គណ្ហិ ត្ថវ  យថារចំិុ  
គចឆថា”តិ វនទិត្ថវ  “យថា មយហំ មង្ន្ថរង្ថា និបផង្ន្ថន  ឯវ ំតុម្ភហ កមប ិនិបផជជតូ”តិ វត្ថវ  
សតសហសសគឃនិកាយ សុវណ្ណបាតិយា បុរាណ្បង្ណ្ណ វយិ អនង្បកាេ  ហុត្ថវ  
បកាក មិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ ង្ខា និសិននដ្ឋឋ ន្ថ ឧដ្ឋឋ យ រកុេំ បទកេិណំ្ កត្ថវ  បាតំិ  
អាទាយ ង្នរញ្ជ រាយ តីរ គន្ថតវ  អង្នង្កសំ ង្ពាធិសតតសហសានំ  
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អភិសមពុជឈនទិវង្ស ឱតរតិ្ថវ  ន្ថហ នដ្ឋឋ នំ សុបបតិដឋឋិតតិតថំ ន្ថម អតថិ តសស តីង្រ 
បាតំិ ង្បត្ថវ  ឱតរតិ្ថវ  នហត្ថវ  អង្នកពុទធសតសហសានំ និវាសនំ អរហទធជំ  
និវាង្សត្ថវ  បុរត្ថថ ភិមុង្ខា និសីទិត្ថវ  ឯកដឋិត្ថលបកកបបម្ភង្ណ្ ឯកូនបញ្ញញ ស 
បិង្ណ្ឌ  កត្ថវ  សពវំ អង្បាទកំ មធុបាយាសំ បរភុិញ្ជ ិ។ ង្សា ឯវ ហិសស  
ពុទធភូតសស សតតសត្ថត ហំ ង្ពាធិមង្ណ្ឌ  វសនតសស ឯកូនបញ្ញញ ស ទិវសានិ  
អាហាង្រា អង្ហាសិ។ ឯតតកំ កាលំ ង្នវ អង្ញ្ញញ  អាហាង្រា អតថិ, ន ន្ថហ នំ ន មុខំ
ង្ធាវនំ ន សររីវឡង្ញ្ញញ ជំ ឈានសុង្ខន មគគសុង្ខន ផលសុង្ខន ច  
វតិីន្ថង្មសិ។ តំ បន បាយាសំ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  សុវណ្ណបាតំិ គង្ហត្ថវ  “សចាហំ  
អជជ ពុង្ទាធ  ភវតំុិ សកេិសាមិ, អយំ បាតិ បដិង្សាតំ គចឆតុ ង្ន្ថ ង្ច សកេិសាមិ 
អនុង្សាតំ គចឆតូ”តិ វត្ថវ  នទីង្សាង្ត បកេិបិ។ សា សង្ច គណ្ន្ថ វយិ  
ង្ពាធិសតតសស សពវញ្ញុតញាណ្និមិតតំ ទង្សសត្ថវ  ង្សាតំ ឆិនទម្ភន្ថ នទីមជឈ  
គន្ថតវ  មជឈមជឈដ្ឋឋ ង្នង្នវ ជវសមបង្ន្ថន  អង្សា វយិ អសីតិហតថមតតដ្ឋឋ នំ  
បដិង្សាតំ គន្ថតវ  ឯកសមិំ អាវង្ដដ និមុជជិត្ថវ  កាឡន្ថគរាជភវនំ គន្ថតវ  តិណ្ណំ   
ពុទាធ នំ បរងិ្ភាគបាតិង្យា “កិលិ កិលី”តិ រវ ំ ការយម្ភន្ថ បហរតិ្ថវ វ ត្ថសំ  
សពវង្ហដឋិម្ភ ហុត្ថវ  អដ្ឋឋ សិ។ កាង្ឡា ន្ថគរាជា តំ សទទំ សុត្ថវ  បពុជឈិត្ថវ   
“ហិង្យា ឯង្កា ពុង្ទាធ  និពវង្ត្ថត  បុន អជជ ឯង្កា និពវង្ត្ថត ”តិ វត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យ គន្ថតវ   
អង្នង្កហិ បទសង្តហិ ថុតិង្យា វទម្ភង្ន្ថ អដ្ឋឋ សិ។ តសស កិរ  
មហាបថវយិា ឯកង្យាជនតិគាវតុបបម្ភណំ្ នភំ បូង្រត្ថវ  អាង្រាហនកាង្ល្ល 
“អជជ វា ហិង្យា វា”តិ សទិង្សា អង្ហាសិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្តន និមិង្តតន អវសស ពុង្ទាធ  ភវសិាមីតិ តុដឋហង្ដ្ឋឋ  
អង្ហាសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត បិ នទីតីរមហិ សុបុបផិតសាលវង្ន ទិវាវហិារ ំ កត្ថវ  
សាយនហសមង្យ បុបាផ នំ វណ្ដ ង្ត្ថ មុចចនកាង្ល ង្ទវត្ថហិ អលងកង្តន  
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អដឋូសភវតិ្ថថ ង្រន មង្គគន សីង្ហា វយិ វជិមភម្ភង្ន្ថ ង្ពាធិរកុាេ ភិមុង្ខា  
បាយាសិ។ 

តទា រពហាម សហបតិ តិង្យាជនវតិថតំ ង្សតឆតតំ ធាង្រត្ថវ   
តមនុបាយាសិ។ សុយាង្ម្ភ តិគាវតុតបបម្ភណំ្ ទិពវចាមរ ំគង្ហត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ 
វជិយម្ភង្ន្ថ គចឆតិ។ សង្កាក បិ គាវតុតបបម្ភណំ្ តសស បុរង្ត្ថ គចឆតិ។  
បញ្ច សិង្ខា គនធពវង្ទវបុង្ត្ថត  តិង្យាជន្ថយ តំ ង្វឡុវណ្ណវណំី្ វា ទីយម្ភង្ន្ថ  
តសស បុរង្ត្ថ អនុយាយិ។ កាឡន្ថគរាជា អសីតិន្ថដកិតថិសហង្សសហិ  
បរវិងុ្ត្ថ ថុតិសហង្សសហិ វទម្ភង្ន្ថ ង្ពាធិសតតំ អនុពនធនតិ។ ចត្ថត ង្រា  
ង្ល្លកបាណ្ទិពវខគគំ គង្ហត្ថវ  អនុបុពវនធិំសុ។ ន្ថគយកេសុបណាណ ទង្យា  
ទិង្ពវហិ គនធបុបាផ ទីហិ បូជយំិសុ, ទិពវសងគីត្ថទីនិ បវតតយំិសុ, ទសសហសសី 
ង្ល្លកធាតុ ឯកគន្ថធ  ឯកម្ភល្ល ឯកសាធុការា អង្ហាសិ។ តសមិំ សមង្យ 
ង្សាតថិង្យា ន្ថម តិណ្ហារង្កា តិណំ្ អាទាយ បដិបង្ថ អាគចឆង្ន្ថត   
មហាបុរសិសស អាការ ំញត្ថវ  អដឋតិណ្មុដឋិង្យា អទាសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តិណំ្ 
គង្ហត្ថវ  ង្ពាធិមណ្ឌំ  អារយុហ ទកេិណ្ទិសាភាង្គ ឧតតរាភិមុង្ខា អដ្ឋឋ សិ។ តសមិំ 
ខង្ណ្ ទកេិណ្ចកកវាឡំ ឱសីទិត្ថវ  ង្ហដ្ឋឋ  អវចិីសមបតតំ វយិ អង្ហាសិ, ឧតតរ- 
ចកកវាឡំ ឧលលងឃតិ្ថវ  ឧបរភិវគគបបតតំ វយិ អង្ហាសិ។  

ង្ពាធិសង្ត្ថត  “ឥទំ សង្ម្ភព ធំិ បាបុណ្នដ្ឋឋ នំ ន ភវសិសតិ មង្ញ្ញ ”តិ  
បទកេិណំ្ កង្រាង្ន្ថត  បចឆិមទិសាភាគំ គន្ថតវ  បុរត្ថថ ភិមុង្ខា អដ្ឋឋ សិ, តង្ត្ថ  
បចឆិមចកកវាឡំ ឱសីទិត្ថវ  ង្ហដ្ឋឋ  អវចិីសមបតតំ វយិ អង្ហាសិ បុរតថិមចកកវាឡំ 
ឧលលងឃតិ្ថវ  ឧបរ ិ ភវគគបបតតំ វយិ អង្ហាសិ។ ឋិតដឋឋិតដ្ឋឋ ង្ន កិរសស ង្នមិវដដិ- 
បរយិង្នត អកកង្នត ន្ថភិយា បតិដឋឋិតមហាសកដចកកំ វយិ មហាបថវ ី 
ឱនតុននត្ថ អង្ហាសិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  “ឥទមប ិ សង្ម្ភព ធំិ បាបុណ្នដ្ឋឋ នំ ន  
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ភវសិសតិ មង្ញ្ញ”តិ បទកេិណំ្ កង្រាង្ន្ថត  ឧតតរទិសាភាគំ គន្ថតវ  ទកេិណាភិមុង្ខា  
អដ្ឋឋ សិ, តង្ត្ថ ឧតតរចកកវាឡំ ឱសីទិត្ថវ  ង្ហដ្ឋឋ  អវចិីសមបតតំ វយិ អង្ហាសិ  
ទកេិណ្ចកកវាឡំ ឧលលងឃតិ្ថវ  ឧបរ ិភវគគបបតតំ វយិ អង្ហាសិ។ 

ង្ពាធិសង្ត្ថត  “ឥទមប ិ សង្ម្ភព ធំិ បាបុណ្នដ្ឋឋ នំ ន ភវសិសតិ មង្ញ្ញ”តិ 
បទកេិណំ្ កង្រាង្ន្ថត  បុរតថិមទិសាភាគំ គន្ថតវ  បចឆិម្ភភិមុង្ខា អដ្ឋឋ សិ។ បុរតថិម-
ទិសាភាង្គ បន សពវពុទាធ នំ បលលងកដ្ឋឋ នំ តំ ង្នវ ឆមភតិ ន កមបតិ។  
មហាសង្ត្ថត  “ឥទំ សពវពុទាធ នំ អវជិហិតំ អចលដ្ឋឋ នំ កិង្លសបញ្ជ រវទិធំ- 
សនដ្ឋឋ ន”នតិ ញត្ថវ  ត្ថនិ តិណានិ អង្គគ គង្ហត្ថវ  ចាង្លត្ថវ  “សចាហំ  
សពវញ្ញុតញាណំ្ លភិសសមិ, អចលបលង្ង្កក  ឧបបជជតូ”តិ សចចវចនំ អកាសិ។ 
សចចវចនសមននតរង្មវ ង្ពាធិសតតសស សម្ភភ រានុភាង្វន បដិមណ្ឌិ តរតន- 
សមុជជលំ ចុទទសហតថបបម្ភណំ្ វជជរាសនំ ឧបបជជិ។ ង្សា ង្ពាធិខនធំ បដិចច  
មយហំ សររីមំសង្ល្លហិតំ អវសុសសតុ, ឧជំុ កាយំ បណិ្ធាយ បរមុិខំ សតំិ  
បចចុបដឋង្បត្ថវ  ម្ភនសំ ទឡហំ កត្ថវ  “កាមំ តង្ចា ន្ថហ រ ុច អដឋិ ច មយហំ សររីមំស-
ង្ល្លហិតំ អវសុសសតុ, យាវ ង្ម អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិតតំ ន វមុិចចតិ, អហំ 
សម្ភម សង្ម្ភព ធំិ អបបត្ថវ  ឥមំ បលលងកំ ន ភិនទិសាមី”តិ។ 

អសុនីសតសននិបាង្តន្ថតិបិ អង្ភជជ បលលងកំ អាភុជិត្ថវ  អបរាជិត- 
បលលង្ងកន តសមិំ និសិង្នន សង្ពវ ង្ទវា បថវងិ្ត្ថ, យាវ រពហមង្ល្លកា វវិធិសកាក រ-
ហត្ថថ  ឯកង្ចច ធជបដ្ឋកបតតិង្យា គង្ហត្ថវ  ឯកង្ចច បុបផចាដិង្យា ឯកង្ចច 
សុវណ្ណឃង្ដ ឯកង្ចច វណ្ណទាម្ភនិ ឯកង្ចច រជដទាម្ភនិ ឯកង្ចច មណិ្ទាម្ភនិ 
គង្ហត្ថវ  បូជយម្ភន្ថ សមន្ថត  អដឋំសុ។ សង្ពវ ទសសហសសចកកវាឡង្ទវត្ថ 
ហដឋបហដ្ឋឋ  ង្កាល្លហលភូត្ថ អង្ហសំុ។ 
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តសមិំ សមង្យ ម្ភង្រា បាបិម្ភ ឆពវសានិ ង្ពាធិសតតសស បទានុបទិង្កា 

ឱត្ថរាង្បត្ថវ  អមរង្កា ល្លហលំ សុត្ថវ  “អយំ សិទធតថកុម្ភង្រា មម វសំ  
អតិកកមិតុកាង្ម្ភ ង្ហាតិ, ហាយតិ ង្ម វសិង្យា ហនទ ទានិមសស អនតរាយំ  
ករសិាមីតិ ចិង្នតត្ថវ  តិង្សា ធិតង្រា រាគា អរតិ តណាហ  ច បង្កាក សិត្ថវ  “គចឆថ 
តុង្មហ សិទធតថកុម្ភរសស អនតរាយំ កង្រាថា”តិ អាហ។ ត្ថ “សាធុ ត្ថត្ថ”តិ  
សមបដិចឆិត្ថវ  ត្ថវង្ទវ តិង្សា បញ្ច សតបញ្ច សតបរវិារា អលង្កក របដិមណ្ឌិ ត្ថ 
និកេមំិសុ។ ត្ថសុ រាគា ង្ពាធិសតតំ ឧបគន្ថតវ  អាហ “ឧង្ដឋហិ ង្ភា, ខតតិយ  
មចចុភីង្ត្ថសី”តិ។ “កាសិ តវ”នតិ ? “អហំ រាគា”តិ។ “កំិ តវ កិរយិ”នតិ ?  
“សពវង្ល្លកំ រាគបាង្សន ពនធិសាមី”តិ។ “យទិ ឯវ វង្ទសី”តិ វត្ថវ  អាហ 

“រង្ត្ថត  អតថំ ន ជាន្ថតិ,   រង្ត្ថត  ធមមំ ន បសសតិ; 
អនធតមំ តទា ង្ហាតិ,   យំ រាង្គា សហង្ត នរ;ំ 
អហំ រាគា រាគាយ វា-  យមិសាមិធាគង្ត្ថតី”តិ 

តំ សុត្ថវ  អបសកកិត្ថវ  ឯកមនតំ អដ្ឋសិ។ 
តង្ត្ថ អរតិ អាហ “ឧង្ដឋហិ ង្ភា រាជបុតតំ ឥមម្ភហ  អាសន្ថ”តិ។ “កាសិ 

តវ”នតិ ? “អហំ អរតី”តិ។ “កំិ តវ កិរយិ”នតិ ? “សពវង្ល្លកំ ង្ទាសបាង្សន  
ពនធិសាមី”តិ។ “យទិ ឯវ វង្ទសី”តិ វត្ថវ  អាហ 

ទុង្ដ្ឋឋ  អតថំ ន ជាន្ថតិ,  ទុង្ដ្ឋឋ  ធមមំ ន បសសតិ; 
អនធតមំ តទា ង្ហាតិ,   យំ ង្ទាង្សា សហង្ត នរ;ំ 
តសាម  តំ និហនិសាមិ,  តុវមសិនិហត្ថ មយា”តិ 

សា តង្តថវ អដ្ឋឋ សិ។ 
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តង្ត្ថ តណាហ  អាហ “អង្ដឋហិ ង្កា សិទធតថ ឥមម្ភហ  បលលង្កក ”តិ។ “កាសិ 

តវ”នតិ ? “អហំ តណាហ ”តិ។ “កំិ តវ កិរយិ”នតិ ? “អហំ សពវង្ល្លកំ តណាហ បាង្សន 
ពនធិសាមី”តិ។ “យទិ ឯវ វង្ទសី”តិ វត្ថវ  អាហ 

មូង្ឡាហ  អតថំ ន ជាន្ថតិ,  មូង្ឡាហ  ធមមំ ន បសសតិ 
អនធតម តទា ង្ហាតិ,   យំ ង្ម្ភង្ហា សហង្ត នរ ំ
តសាម  តំ និហនិសាមិ, តុវមសិនិហត្ថ មយាតិ។ 
ឯវ រាគង្ទាសង្ម្ភហបបហាន្ថយ ឧសាង្ហា ពុង្ទាធ  ភវសិសតិ “គចឆថ 

តុង្មហ”តិ អាហ អថ ត្ថ ម្ភរធីតង្រា សបរវិារា ង្ពាធិសតតសស បុរង្ត្ថ  
ជរសំិត្ថលិយា តសស ចិតតគាហនសមង្តថន ឧមមិលិនិមមលកេង្បង្មន ការង្ណ្ន 
ច នចចគីតិង្យា គាយនតិង្យា តសស ចិតតវងិ្កេបំ កាតំុ អសមត្ថថ , អនតតមន្ថ  
អមតតមង្ន្ថរថានិរាសា ហុត្ថវ  ជរាជីរតឆវវីណាណ  វរិបូរបូា បណ្លិតង្កសា 
ខណ្ឌ ទន្ថត  ភគគបិដឋិទណ្ឌ បរាយន្ថ លជជម្ភន្ថ តង្ត្ថ បល្លយិត្ថវ  បិតុ សនតិកំ 
គន្ថតវ  សពវំ អាង្រាង្ចនតិ។ 

ម្ភង្រា បាបិម្ភ ង្កាធម្ភនង្សា ឥសាភិភូង្ត្ថ ម្ភរង្ឃាសនំ  
ង្ឃាង្សត្ថវ  អង្នកបបការ ំ ង្សនំ អភិនិមមិត្ថវ  រាគង្ទាសង្ម្ភហឥសាហិ  
សមន្ថន គង្ត្ថ បរមទារងុ្ណា ម្ភរង្សន អាមង្នតសិ “ម្ភរសិា ង្ហដ្ឋឋ  អវចិិង្ត្ថ 
ឧបរ ិ យាវ ភវគាគ  តិរយំិ អបរយិន្ថត សុ ង្ល្លកធាតូសុ សិទធតថសទិង្សា  
ឧតតមបុរងិ្សា ន្ថម នតថិ បុរសុិសង្ភា បុរសិសីង្ហា បុរសិន្ថង្គា តសាម  តសស 
សមមុខា យុទធ កាតំុ ន សកេិសាម, ឯកបង្សសន យុជឈិសាម្ភ”តិ ឧតតរបង្សសន 
ម្ភរង្សន្ថយ គមនំ វនិ្ថង្រសិ។ បុនបិ អាហ “ម្ភរសិា យថាសតិ យថាពលំ 
ន្ថន្ថវធុា ន្ថន្ថសររីា ន្ថន្ថវណាណ  ន្ថន្ថសណាឋ ន្ថ ន្ថន្ថមុខា តសស  
បលលងកង្ត្ថ ឧដហិត្ថវ  បល្លយនត្ថថ យ វាយាមំ កង្រាថា”តិ។ សមនតង្ត្ថ ង្យាជន-
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សតសហសស ំ ផរតិ្ថវ  អដ្ឋឋ សិ ឯកង្ចច ម្ភរា នីលសររីា ង្សតមុខា, ឯកង្ចច 
ង្សតសររីា នីលមុខា។ ឯកង្ចច រតតសររីា បីតមុខា, ឯកចាច  បីតសររីា ង្សត- 
មុខា។ ឯកង្ចច កពរសររីា កណ្ហ មុខា, ឯកង្ចច កណ្ហ សររិា កពរមុខា។ ឯកង្ចច 
ង្សតសររីា កណ្ហ មុខា តង្ថវ ឯកង្ចច រតតសររីា បិតមុខា។ កពរសររីា នីល- 
មុខា។ ឯកង្ចច ឧបរមិកាយង្ត្ថ ន្ថគសររីា ង្ហដឋិមកាយង្ត្ថ មនុសសសររីា។ 
តង្ថវ ឯកង្ចច ង្ហដឋិមកាយង្ត្ថ សុបណ្ណសររីា, ឧបរមិកាយង្ត្ថ ន្ថគសររីា។ 
តង្ថវ ឯកង្ចច ង្ហដ្ឋឋ ពយគឃសររីា ឧបរឧិសភសររីា។ តង្ថវ ឯកង្ចច  
ង្ហដ្ឋឋ ពានរសររីា ឧបរកិាយង្ត្ថ ហយសររីា។ តង្ថវ ឯកង្ចច ង្ហដ្ឋឋ សីហ- 
សររីា, ឧបរកិាយា មហំិសសររីា។ តង្ថវ ឯកង្ចច ង្ហដឋិមកាយង្ត្ថ គិជឈ- 
សររីា ឧបរកិាយា តង្ថវ។ ឯកចាច នំ ទកេិណ្កណ្ណង្សាង្តន បវដិ្ឋឋ  ង្ឃារ- 
សបា វា មកណ្ណង្សាតង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ផណំ្ អកំសុ។ តង្ថវ ឯកចាច នំ ទកេិណ្-
អកេិន្ថ បវដិ្ឋឋ  ង្ឃារសបា វាមអកេិង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ផណំ្ អកំសុ។ តង្ថវ  
ទកេិណ្ន្ថសិកាយ បវដិ្ឋឋ  ង្ឃារសបា វាមន្ថសិកង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ផណំ្  
អកំសុ។ តង្ថវ មុង្ខន បវដិ្ឋឋ  មតថកង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ផណំ្ អកំសុ។ មតថង្កន  
បវដិ្ឋឋ  មុខង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ផណំ្ អកំសុ។ ន្ថភិង្ត្ថ បវដិ្ឋឋ , មុខង្ត្ថ និកេមិត្ថវ   
ផណំ្ អកំសុ។ តង្ថវ ទកេិណ្ហតថង្វដឋិតន្ថគា វាមជាណុ្មតថង្ក ផណានិ  
ធាង្រសុ, វាមហតថង្វ ឋិតន្ថគា ទកេិណ្ជាណុ្មតថង្ក, តង្ថវ យថា ង្គាណ្- 
មហំិស-សបប-អជគរាទង្យា។ ឯវ គីវា-ឧរ-កដិ-ឩរ-ុបាទាទីសុ ង្វង្ឋត្ថត   
ផណានិ អកំសុ។ ម្ភរង្សន្ថ និកេន្ថត  និពវិធបិងគលនិកេនតកេិនិកេនតទាឋា  
កុដិលភមុកា ភិនននល្លដ្ឋ និកេនតតិខិណ្មហានខា តមមលបចសុវបិបកិណ្ណ- 
មុបបុរដុឋិតទុសសណាឋ ន្ថ វវិណ្ណកសស វភិចឆកុររុទារណុា វយិ ទុផសសន្ថន្ថវធុ- 
ហត្ថថ  គាវតុ-ទវិគាវតុ-តិគាវតុ-ង្យាជន-ទវិង្យាជន-តិង្យាជន្ថទិសមុគគត- 
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សររីា។ ង្យាជនសហសសង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ បថវនុ្ទនទិយន-ង្មឃនិតថរក-អសនិវចិកក-
ផលនឧទាទ លន-មហាសាគរនិង្គាសភវនវបុិលសទទនិង្គាសា ចកកវាឡ- 
បពវតំ ភិនទិត្ថវ  ឥមំ ចកកវាឡំ អាគង្ត្ថ មហាសមុទទង្ឃាង្សា វយិ អាកាសំ 
ឧលលងគិត្ថវ  សកលបថវ ិ ំ បរមិទទិតំុ គចឆម្ភន្ថ បពវតឃដ្ឋ វយិ ច ម្ភរង្សន្ថ 
មហាង្ពាធិមណ្ឌំ  អវតថរម្ភន្ថ វយិ គចឆនតិ។ 

ម្ភង្រា ឯវ វចិារតិង្សន្ថយ គមនសជជ កត្ថវ  ទិយឌឍង្យាជនសតិកំ  
គិរងិ្មខលហតថិកេនធវរគង្ត្ថ ម្ភបិតពាហុសហង្សសហិ អសិ-សតតិ-ធនុ-សរ-
ង្ត្ថមរ-កណ្យ-ភិនទិវាឡ-បិឋរ-កុនត-ចកកសងឃ-អងកុស-កំស-បាសាណ្- 
អយបាស-អយមុសល-វាសិ-ផរសុ-តិសូល្លទិង្ភទន្ថន្ថវធុានិ គង្ហត្ថវ   
វភិចឆសរងី្រា ទារណុ្សង្ទទន “សិទធតថកុម្ភរ គណ្ហ ថ, ហនថ, ពនធថ, ពាង្ធថ, 
ឧត្ថត ង្សថ, ហទយំ មទទថ, ឧរ ំ ផាង្លថ, បាង្ទសុ គង្ហត្ថវ  បរសមុង្ទទ  
ខិបថា”តិ អាណាង្បង្ន្ថត  អាគចឆតិ។ 

តសមិំ ខង្ណ្ ឆណ្ង្វសំ គង្ហត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ បរវិាង្រត្ថវ  ឋិត្ថ ទស-
សហសសចកកវាឡង្ទវត្ថ ម្ភរង្សន្ថនិង្គាសំ សុត្ថវ  ឧតតរទិសំ ឱង្ល្លកយ- 
ម្ភន្ថ ម្ភរង្សន អាគចឆម្ភនំ ទិសាវ  “ម្ភង្រា អាគង្ត្ថ”តិ ញត្ថវ  ភីតតសិត្ថ  
សមមុខដ្ឋឋ នង្ត្ថង្យវ មហាសតតំ ឯកកំ បហាយ បល្លយិតំុ អារភំិសុ។ សង្កាក  
វជិយុតតរសងេំ បិដឋិង្ត្ថ កត្ថវ  បល្លយិ។ មហាកាង្ឡា ន្ថម ន្ថគរាជា បថវ ិ ំ 
បវសិិត្ថវ  បញ្ច ង្យាជនសតិកំ មនទិរន្ថគភវនំ គន្ថតវ  សិរគិពភំ បវសិិត្ថវ  ឧង្ភាហិ 
ហង្តថហិ មុខំ បិធាយ និបជជិ។ មហារពហាម  ង្សតឆតតំ ង្កាដិយំ គង្ហត្ថវ   
រពហមភវនំ អគម្ភសិ។ ឯកា ង្ទវត្ថ បតិដ្ឋឋ តុ សមត្ថថ  ន្ថម នតថិ។ 

មហាបុរងិ្សា ឯកង្កាវ និសីទិ។ ង្សា សពវង្ទវត្ថនំ បល្លតត្ថត  
និសសទទ សុញ្ញំ បង្ទសំ ទិសាវ  ឧតតរ ំ ទិសំ ឱង្ល្លកយម្ភង្ន្ថ អង្ជាតថរតិ្ថវ   
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អាគចឆម្ភនំ ម្ភរពលំ ទិសាវ  ចិង្នតសិ “អយំ ឯតតង្កា ជង្ន្ថ មំ ឯង្កកំ សន្ថធ យ 
មហនតំ វាយាមំ កង្រាតិ។ ឥមសមិំ ឋាង្ន មម អវសសង្យា ហុត្ថវ  ម្ភរង្សន្ថយ 
សទធិំ 
យុជឈនង្កា បិត្ថ វា ភាត្ថ វា សហាង្យា វា នតថិ, ង្ទវត្ថបិ បល្លត្ថ, ង្បត្ថវ  
ទស បារមិង្យា អញ្ញំ បដិសរណំ្ នតថិ។ សីលបារមិភូមិយំ វរីយិបារមិបាង្ទន 
បតិដឋហិត្ថវ  បញ្ញញ បារមិខគគំ សទាធ ហង្តថន គង្ហត្ថវ  ង្សសបារមិង្យា ផលកំ 
កត្ថវ  បលលងកង្ត្ថ អនុដឋហិត្ថវ  មយា ម្ភរង្សន វទិធំសិតំុ វដដតី”តិ បារមិង្យា  
ឧបបរកិេម្ភង្ន្ថ និសីទិ។ 

ង្សា បារមិង្យា អាមង្នតត្ថវ  អាហ 
 

“អាយនតុ ង្ភាង្ត្ថ ឥធ ទានសីល្ល 
ង្នកេមមបញ្ញញ  សហ វរីខនតិ, 
សចាច វធិដ្ឋឋ នំ សង្មតតុង្បកាេ  
យុទាធ យ ង្វា គណ្ហ ថ អាវធុានី”តិ។ 

បារមីង្យា អាហំសុ 
“មយំ បារមិត្ថង្យាធា,  ចិរ ំង្ទវ តយា ភត្ថ; 
អជជ ទសាម ង្ត វរី-   វជិយំ ភទទមតថង្ត”តិ។ 

អថ ង្ខា ម្ភង្រា ង្ទវបុង្ត្ថត  “វាតមណ្ឌ ង្លន សិទធតថ បល្លង្បសាមី”តិ 
វាតមណ្ឌ លំ សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ តងេណំ្ ង្យវ បុរតថិម្ភទិង្ភទា វាត្ថ សមុដឋហិត្ថវ  
អឌឍង្យាជនឯកង្យាជនទវិង្យាជនតិង្យាជនបបម្ភណានិ បពវតកូដ្ឋនិ  
បទាង្លត្ថវ  វនគចឆរកុាេ ទីនិ ឧមមូង្លត្ថវ  សមន្ថត  គាមនិគង្ម ចុណ្ណវចុិណ្ណ កាតំុ 
សមត្ថថ បិ មហាបុរសិសស បុញ្ញំ ង្តង្ជន វហិត្ថនុភាវា ង្ពាធិសតតំ បត្ថវ  ចីវរ- 
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កណ្ណមតតមប ិ ចាង្លតំុ ន្ថសកេិំសុ។ តង្ត្ថ “ឧទង្កន ន អង្ជាតថរតិ្ថវ   
ម្ភង្រសាមី”តិ មហាវសស សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ តសានុភាង្វន ឧបរបូរ ិ សត- 
បដលសហសសបដល្លទិង្ភទា វល្លហកា ឧដឋហិត្ថវ  វសសិំសុ។ វដុឋិធារាង្វង្គន 
បថវ ី ឆិទាទ  អង្ហាសិ។ វនរកុាេ ទីន ឧបរភិាង្គន មហាង្មង្ឃា អាគន្ថតវ   
មហាសតតសស ចីវង្រ ឧសាវពិនទុដ្ឋឋ នមតតមប ិ ង្តង្មតំុ ន្ថសកេិ។ តង្ត្ថ  
បាសាណ្វសស សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ តង្ត្ថ បាសាណ្វសស សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។  
មហន្ថត និ មហន្ថត និ បពវតកូដ្ឋនិ ធូម្ភយន្ថត និ បជជលន្ថត និ អាកាង្សន្ថគន្ថតវ  
ង្ពាធិសតតំ បត្ថវ  ទិពវម្ភល្លគុឡភាវ ំ អាបជជិំសុ។ តង្ត្ថ បហរណ្វសស  
សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ ឯកង្ត្ថ ធារាឧភង្ត្ថធារាអសិសតតិខុរបាទង្យា ធូម្ភយន្ថត   
បជជលន្ថត  អាកាង្សន្ថគន្ថតវ  ង្ពាធិសតតំ បត្ថវ  ទិពវបុបាផ និ អង្ហសំុ។ តង្ត្ថ 
អង្កគ រវសស សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ កំិសុកវណាណ  អង្កគ រា អាកាង្សន្ថគន្ថតវ   
ង្ពាធិសតតសស បាទមូង្ល ទិពវបុបាផ និ ហុត្ថវ  វកិិរ ិសុំ។ តង្ត្ថ កុកកុឡវសស  
សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ អចចុង្ណាហ  អគគិវង្ណាណ  កុកកុង្ឡា អាកាង្ស ន្ថគន្ថតវ   
ង្ពាធិសតតសស បាទមូង្ល ទិពវចនទនចុណ្ណ ហុត្ថវ  និបតិ។ តង្ត្ថ វាលុកាវសស 
សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ អតិសុខុមវាលុកា ធូម្ភយន្ថត  បជជលន្ថត  អាកាង្សន្ថគន្ថតវ  
ង្ពាធិសតតសស បាទមូង្ល ទិពវបុបាផ និ ហុត្ថវ  និបតំិសុ។ តង្ត្ថ កលលវសស  
សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ តំ កលលំ ធូម្ភយនតំ បជជលនតំ អាកាង្សន្ថគន្ថតវ   
ង្ពាធិសតតសស បាទមូង្ល ទិពវវងិ្លបនំ ហុត្ថវ  និបតិ។ តង្ត្ថ “ឥមិន្ថ ភំិង្សត្ថវ  
សិទធតថំ បល្លង្បសាមី”តិ អនធការ ំ សមុដ្ឋឋ ង្បសិ។ តំ ចតុរងគសមន្ថន គតំ វយិ 
មហាតមំ ហុត្ថវ  ង្ពាធិសតតំ បត្ថវ  សូរយិបបភាវហិតំ វយិ អនធការ ំអនតរធាយិ។ 

ឯវ ំ ម្ភង្រា ឥម្ភហិ នវហិ វាតវសសបាសាណ្បហរណ្អង្កគ រកុកកុឡ-
វាលុកាកលលអនធការវដុឋីហិ ង្ពាធិសតតំ បល្លង្បតំុ អសង្កាក ង្ន្ថត  “កំិ ភង្ណ្  
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តិដឋថ ឥមំ សិទធតថកុម្ភរ ំ គណ្ហ ថ ហនថ បល្លង្បថា”តិ បរសំិ អាណាង្បត្ថវ  
សយមប ិគិរងិ្មខលសស ហតថិង្ន្ថ ខង្នធ និសិង្ន្ថន  ចកាក វធំុ អាទាយ ង្ពាធិសតតំ 
ឧបសងកមិត្ថវ  “សិទធតថ ឧដ្ឋឋ ហិ ឯតសាម  បលលង្កក  ន្ថយំ តុយហំ បាបុណាតិ មយហំ 
ឯវ បាបុណាតី”តិ អាហ។ មហាសង្ត្ថត  តសស វចនំ សុត្ថវ  អង្វាច “ម្ភរ ង្នវ  
តយា ទស បារមិង្យា បូរតិ្ថ ន ឧបបារមិង្យា ន បរមតថបារមិង្យា ន្ថបិ បញ្ច  
មហាបរចិាច គា បរចិចត្ថត  ន្ថតតថចរយិា ន ង្ល្លកតថចរយិា ន ពុទធិចរយិា បូរតិ្ថ 
សពាវ  ត្ថ មយាង្យវ បូរតិ្ថ តសាម  ន្ថយំ បលលង្ង្កក  តុយហំ បាបុណាតិ  
មង្យហង្វង្សា បាបុណាតី”តិ។ 

ម្ភង្រា “មុសាវាទិមំ កង្រាតី”តិ កុង្ទាធ  ង្កាធង្វគំ អសហង្ន្ថត   
មហាបុរសិសស ចកាក វធំុ វសិសង្ជជសិ។ តំ តសស ទស បារមិង្យា អាវង្ជជនតសស 
ឧបរភិាង្គ ម្ភល្លវតិ្ថនំ ហុត្ថវ  អដ្ឋឋ សិ។ តំ កិរ ខុរធារចកាក វធំុ អញ្ញំ ទាង្តន  
កុង្ទធន វសិសដឋឯកឃនបាសាណ្តថង្មភ វសំកឡីង្រ វយិ ឆិនទនតំ គចឆតិ ឥទានិ 
បន តសមិំ ម្ភល្លវតិ្ថនំ ហុត្ថវ  ឋិង្ត  អវង្សសា ម្ភរបរសិា “ឥទានិ បលលងកង្ត្ថ 
វដុ្ឋឋ យ បល្លយិសសតី”តិ មហនតមហន្ថត និ ង្សលកូដ្ឋនិ វសិសង្ជជសុ។ ត្ថនិបិ 
មហាបុរសិសស ទស បារមិង្យា អាវង្ជជនតសស ម្ភល្លគុឡភាវ ំ អាបជជិត្ថវ   
ភូមិយំ បតំិសុ។ ង្ទវត្ថ ចកកវាឡមុខវដដិយិត្ថ គីវ ំ បសាង្រត្ថវ  សីសំ ឧកេិបិត្ថវ  
“នង្ដ្ឋឋ  វត ង្សា សិទធតថកុម្ភរសស របូគគបបង្ត្ថត  អតតភាង្វា កំិ នុ ង្ខា ករសិសតី”តិ 
ឱង្ល្លង្កនតិ។ 

តង្ត្ថ មហាបុរងិ្សា “បូរតិបារមីន ង្ពាធិសត្ថត នំ អភិសមពុជឈនទិវង្ស 
បតតបលលង្ង្កក  មយហំវ បាបុណាតី”តិ វត្ថវ  ឋិតំ ម្ភរ ំ អាហ “ម្ភរ តុយហំ ទានសស 
ទិននភាង្វ ង្កា សកេី”តិ។ ម្ភង្រា “ឥង្ម ឯតតកា ជន្ថ សកេិង្ន្ថ”តិ ម្ភរពល្លភិមុខំ 
ហតថំ បសាង្រសិ។ តសមិំ ខង្ណ្ ម្ភរបរសិាយ “អហំ សកេី អហំ សកេី”តិ  
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បវតតសង្ទាទ  បថវឧិន្ទនទិយនសទទសទិង្សា អង្ហាសិ។ អថ ម្ភង្រា មហាបុរសំិ 
អាហ “សិទធតថ តុយហំ ទានសស ទិននភាង្វ ង្កា សកេី”តិ។ 

មហាបុរងិ្សា “តុយហំ ត្ថវ ទានសស ទិននភាង្វ សង្ចតន្ថ សកេិង្ន្ថ មយហំ 
បន ឥមសមិំ ឋាង្ន សង្ចតង្ន្ថ ង្កាចិ សកេី ន្ថម នតថិ តិដឋតុ ត្ថវ ង្ម អវង្សសតត-
ភាង្វសុ ទិននទានំ ង្វសសនតរតតភាង្វ បន ញត្ថវ  មយហំ សតតសតកមហាទានសស 
ទិននភាង្វ អយំ អង្ចតន្ថបិ ឃនមហាបថវ ី សកេី”តិ ចីវរគពភនតរង្ត្ថ  
ទកេិណ្ហតថំ អភិនីហរតិ្ថវ  “ង្វសសនតរតតភាង្វ ញត្ថវ  មយហំ សតតសតក- 
មហាទានសស ទិននភាង្វ តវំ សកេី ន សកេី”តិ មហាបថវអិភិមុខំ ហតថំ  
បសាង្រសិ។ មហាបថវ ី “អហំ ង្ត តទា សកេី”តិ វរិវសង្តន វរិវសហង្សសន  
វរិវសតសហង្សសន ម្ភរពលំ អវតថរម្ភន្ថ វយិ ឧននទិ។ 

តទា វសុនធរា ង្ពាធិសតតសស សម្ភភ រានុភាង្វន អត្ថត នំ សណាឋ ង្រតំុ  
អសង្កានតិ បថវតិលង្ត្ថ ឧដឋហិត្ថវ  ឥតថិសាមញ្ញញ ត្ថ វយិ ង្ពាធិសតតសស  
បុរង្ត្ថ ឋត្ថវ  “អហំ មហាបុរសិ តវ សម្ភភ រ ំជាន្ថមិ, តវ ទកេិង្ណាទង្កន មម 
ង្កសា អលលិយនតិ, អហំ ង្ត ទានសកេី”តិ វរិាវសហង្សសន វរិាវសតសហង្សសន 
ម្ភរពលំ អវតថរម្ភន្ថ វយិ ឧន្ថន ទិត្ថវ  អតតង្ន្ថ ង្កង្ស បរវិង្តត្ថវ  វសិសង្ជជសិ។  
តសា ង្កសង្ត្ថ ឧទកបតិតំ គងគង្សាតំ មង្ញ្ញ បវតតតីតិ។ មហាសង្តតន  
“សុទិននំ ង្ត សិទធតថ មហាទានំ ឧតតមទាន”នតិ ង្វសសនតរទិននទាង្ន សមមសង្នត  
ទិយឌឍង្យាជនសតិកំ គិរងិ្មខលហតថី ជណ្ណុង្កហិ បកេលិត្ថវ  បតិដ្ឋឋ សិ។  
ម្ភរបរសិា ទិសាវ  បល្លយំិសុ។ ឯកមង្តតន គត្ថ ន្ថម នតថិ, សតតំ  
ធជចាមរាទីនិ ង្ចវ និវតថវសន្ថនិ ច ឆង្ឌឌត្ថវ  សមុខសមុខទិសាហិង្យវ  
បល្លយំិសុ។ តំ អចឆរយំិ ទិសាវ  ម្ភង្រា សវមិហយពហុង្ល្ល “អង្ហា ទានសស  
វងិ្សង្សា, អង្ហា ទានសស វបិាង្កា, អង្ហា ទានសស ទិននកត្ថត  សិទធតថ- 
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កុម្ភរសស អង្ហា សមិជឈិសសតិ បតថន្ថ”តិ ច សំសិតំ បសាទំ ករ។ិ សំវគិត- 
ហទង្យា សពាវ វធុានិ ឆង្ឌឌត្ថវ  ពាហុសហសស សមមិញ្ជ ិត្ថវ  នមសសម្ភង្ន្ថ 

“នង្ម្ភ ង្ត បុរសិាជញ្ញ,  នង្ម្ភ ង្ត បុរសុិតតម; 
សង្ទវកសមិំ ង្ល្លកសមិំ,  នតថិ ង្ត បដិបុគគង្ល្ល”តិ។ 
តុវ ំពុង្ទាធ  តុវ ំសត្ថថ ,   តុវ ំម្ភរាភិភូ មុនិ; 
តុវ ំអនុសង្យ ង្ឆត្ថវ ,   តិង្ណាណ  ត្ថង្រសិ មំ បជ”នតិ។ 

ង្ពាធិសតតំ ង្ថាង្មតិ។ ង្តង្នវ បសាង្ទន អន្ថគង្ត បង្ចចកពុង្ទាធ   
ភវសិសតិ។ ឯវ ម្ភង្រា ង្ពាធិសតតំ ង្ថាង្មត្ថវ  សកានង្មវ អគម្ភសិ។ 

តសមិំ ខង្ណ្ បញ្ញញ សង្យាជនបម្ភណំ្ រសីំសហសុបង្សាភិតំ  
សូរយិមណ្ឌ លំ ចកកវាឡគង្ពភ ខីរសាគង្រ និមុជាជ បិតំ, ចកករតនំ វយិ  
ហតថបបម្ភណិ្ តំ ង្នមិយំ គង្ហត្ថវ  បចឆិមចកកវាឡំ ឱគចឆម្ភនំ ឯកូនបញ្ញញ ស-
ង្យាជនបបម្ភណំ្, បភាយ សមុជជលិតំ វសិសង្ជនតំ គង្ហត្ថវ  អនិលបង្ថ 
ឧលលងាបិតំ រតនចកកំ វយិ ចនទមណ្ឌ លំ បាចីនង្ល្លកធាតុង្ត្ថ ឧគចឆម្ភនិ តំ 
ចកកវាឡមង្ជឈ អតតង្ន្ថ បភាយ សុវណ្ណវណាណ យ ឧបបង្សាភយម្ភង្ន្ថ តំ  
បង្ទសំ សុវណ្ណរសិំន្ថ និមុជាជ បិយម្ភង្ន្ថ វយិ រជដខនធសទិសំ មហាង្ពាធិរកុេំ 
បិដឋិង្ត្ថ កត្ថវ  អបបរាជិតបលលងកវរម្ភរយុហ ង្ពាធិសង្ត្ថត  និសិង្ន្ថន  អង្ហាសិ។  
បាចីនង្ល្លកធាតុ ចណ្ទ បបភាយ ង្ជាតយតិ។ បចឆិមង្ល្លកធាតុ សូរយិ-
បបភាយ ង្ជាតយតិ។ ចកកវាឡមជឈ មហាបុរសិបបភាយ ង្ជាតយតិ។  
សូរងិ្យា កុរមុ្ភង្ន្ថ ម្ភរបកេិង្កា វយិ។ ចង្ន្ថទ  ង្សាមភាង្វន មហាបុរសិសស  
បកេិង្កា វយិ ច ង្ពាធិសតតសស ភង្យន ម្ភរសស បល្លតត្ថត  ចនទភង្យន  
សូរងិ្យា បល្លយង្ន្ថ វយិ អង្ហាសិ។ ឯវ ំ ម្ភរង្សន បល្លង្បត្ថវ  ចកកវាឡ- 
បពវតសាណិ្បាការបរកិេិង្តត ត្ថរមណិ្ខចិត្ថកាសវតិ្ថង្ន ចនទធិបបជជលិង្ត្ថ  
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ចកកវាឡគពភមណ្ឌ បវរមង្ជឈ ច មហាង្ពាធិសមីង្ប ឋិង្ត  សតតរតនខចិង្តត 
ឧតតមបលលង្ងក និសិង្ន្ថន  ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្ហាតិ។ ម្ភរភង្យន បល្លត្ថ ង្ទវត្ថ 
ទសពលសស ជយភាវ ំ ម្ភរសស បល្លតភាវ ំ ញត្ថវ  ជយំ ឧង្ឃាសម្ភន្ថ  
ង្ពាធិមណ្ឌំ  ឧបសងកមំិសុ។ ន្ថគា ន្ថគភវង្នសុ, សុបណាណ  សុបណ្ណភវន្ថ,  
ង្ទវា ង្ទវភវន្ថ, រពហាម  រពហមភវន្ថ គហិតធជបធាកា គនធម្ភលហត្ថថ   
អាគន្ថតវ  “សមពុទធសស សិរមិង្ត្ថ ជង្យា, បាបិមង្ត្ថ ម្ភរសស បរាជង្យា”តិ  
ជយំ ឧង្ឃាសម្ភន្ថ មហាសតតំ បរវិាង្រត្ថវ  អដឋំសុ។ អវង្សសចកកវាឡទស-
សហង្សសសុ ង្ទវគណា ម្ភល្លគនធវងិ្លបង្នហិ បូជយម្ភន្ថ ន្ថនបបការា  
ថុតិង្យា វទម្ភន្ថ អដឋំសុ។ មហារពហាម  អាគន្ថតវ  ង្សតចឆតតំ ធាង្រសិ។  
កាឡន្ថគរាជា អាគន្ថតវ  ថុតិង្យា វទម្ភង្ន្ថ អដ្ឋឋ សិ។ សង្កាក  សងេធមង្ន្ថត   
អដ្ឋឋ សិ។ បញ្ច សិង្កាេ  វណំី្ វាទម្ភង្ន្ថ អដ្ឋឋ សិ, ចតុង្ល្លកបាល្ល ចតូសុ 
ទិសាសុ អដឋំសុ។ អដឋវសីតិយកេង្សន្ថបតិង្ន្ថ ខគគហត្ថថ  សុមន្ថ អដឋំសុ។  
ទវតតិំស ង្ទវកុម្ភរងិ្យា សុវណ្ណចង្ង្កក ដង្កសុ បូង្រត្ថវ  ទិពវកុសុង្មហិ បូជម្ភន្ថ 
អកាង្ស អដឋំសុ។ សុយាង្ម្ភ ចាមង្រន វជិយម្ភង្ន្ថ អដ្ឋឋ សិ។ សនតុសិង្ត្ថ 
សុវណ្ណត្ថលបតតំ គង្ហត្ថវ  អដ្ឋឋ សិ។ អវង្សសា ង្ទវត្ថ ន្ថន្ថវធិានិ  
អភិង្សកុបករណានិ គង្ហត្ថវ  អដឋំសុ។ សកលទសសហសសចកកវាឡង្ទវត្ថ 
សកង្វស គង្ហត្ថវ  បឋវងិ្ត្ថ យាវ អកនិដ្ឋឋ និ រនរតំ អដឋំសុ។ 

ឯវ ំ ធរម្ភង្ន្ថ ច សូរងិ្យ ង្ពាធិសង្ត្ថត  សង្សន ម្ភរ ំ បល្លង្បត្ថវ   
ចីវរបុរមិគគម្ភង្នហិ ង្ពាធិរកុេមូង្លហិ រតតបវាឡទង្លហិ បូជិយម្ភង្ន្ថ បឋង្ម
យាង្ម បុង្ពវនិវាសំ អនុសសរ។ិ អនុសរង្ន្ថត  ច បដិង្ល្លមកង្ត្ថ បចឆិម្ភសនង្ត្ថ 
បភុតិ អនុសសរ។ិ កថំ ? “ឥម្ភនំ កុង្ត្ថ អាគង្ត្ថ”តិ ឧបរកិេិយម្ភង្ន្ថ  
“ង្នរញ្ជ រាយ តីរង្ត្ថ អាគង្ត្ថមហី”តិ បសសិ។ ត្ថនំ បហាយ បាយាស- 
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បដិគគហិតដ្ឋឋ នង្ត្ថ, តំ មហាសុបិនទិដ្ឋឋ នង្ត្ថ, តំ ឱឡារកិាហាររកិាហារ- 
បរភុិតតដ្ឋឋ នង្ត្ថ, តំ មហាបធានភូមិ្ភនង្ត្ថ, តំ អាឡារកាល្លមបុតតសស មយា 
គហិត្ថនង្ត្ថ, តំ ពិមពិសាររង្ញ្ញញ  បដិញ្ញំ ទិន្ថន នង្ត្ថ, តំ រាជគហង្ត្ថ, តំ  
អនុបិយវនង្ត្ថ, តំ អង្ន្ថម្ភនទីតីង្រ បពវជិត្ថនង្ត្ថ, តំ កបិលវតថុនគរង្ត្ថ, តំ 
លុមពិនិវនជាត្ថនង្ត្ថ, តំ ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ, តំ តុសិតបុរង្ត្ថ, តំ ង្វសសនតរភាវង្ត្ថ, 
ត្ថ បារមិភូមិង្ត្ថ, តំ ទីបងករបាទមូង្ល អនីហារកានង្ត្ថ, ឯវ ំ កបបសត- 
សហសាធិកចតុសង្ងេយយយំ កបបបរចិឆននកាង្ល តីសុ ភង្វសុ ង្យានិ តិដឋតិ  
សត្ថត វាង្សសុ បុង្ពវនិវដុឋខនធសន្ថត ង្ន អនុសសរង្ន្ថត  តទារមមណំ្ 
បុង្ពវនិវាសានុសសតិញាណំ្ ឧបាង្ទសិ។ 

ឯវ ំ អនុសសរង្ន្ថត  អង្នកវហិិតំ បុង្ពវនិវាសំ អនុសសរ ិ :- ឯកំ បិ ជាតំិ  
ង្ទវបិ ជាតិង្យា តិង្សាបិ ជាតិង្យា ចតង្សាបិ ជាតិង្យា បញ្ច បិ ជាតិង្យា 
ទសបិ ជាតិង្យា វសី បិ ជាតិង្យា តំិស បិ ជាតិង្យា ចត្ថត ឡីសំបិ ជាតិង្យា 
បញ្ញញ សំបិ ជាតិង្យា ជាតិសតំបិ ជាតិសហសសំបិ ជាតិសតសហសសំបិ  
អង្នង្កបិ សំវដដកង្បប អង្នង្កបិ វវិដដកង្បប អង្នង្កបិ សំវដដវវិដដកង្បប;  
អមុរត្ថសំិ ឯវ ំន្ថង្ម្ភ ឯវ ំង្គាង្ត្ថត  ឯវ ំវង្ណាណ  ឯវម្ភហាង្រា ឯវ ំសុខទុកេបបដិ-
សំង្វទី ឯវម្ភយុបរយិង្ន្ថត ; ង្សា តង្ត្ថ ចុង្ត្ថ អមុរត ឧទបាទំិ, តរត្ថបាសំិ ឯវ ំ
ន្ថង្ម្ភ ឯវ ំង្គាង្ត្ថត  ឯវ ំវង្ណាណ  ឯវម្ភហាង្រា ឯវ ំសុខទុកេបបដិសំង្វទី ឯវម្ភយុ-
បរយិង្ន្ថត ; ង្សា តង្ត្ថ ចុង្ត្ថ ឥធូបបង្ន្ថន ”តិ។ ឥតិ សាការ ំ សឧង្ទទសំ  
អង្នកវហិិតំ បុង្ពវនិវាសំ អនុសសរ។ិ 

មជឈិមយាង្ម ទិពវចកេុំ វងិ្សាង្ធត្ថវ  បចឆិមយាង្ម សពវពុទាធ នុចិង្ណ្ណ  
បចចយាកាង្រ ញាណំ្ ឱត្ថង្រត្ថវ  បដិចចសមុបាទ សមមសិ :- អវជិាជ បចចយា  
សង្កេ រា, សង្កេ របចចយា វញិ្ញញ ណំ្, វញិ្ញញ ណ្បចចយា ន្ថមរបំូ, ន្ថមរបូបចចយា 
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សឡាយតនំ, សឡាយតនបចចយា ផង្សា, ផសសបចចយា ង្វទន្ថ, ង្វទន្ថ- 
បចចយា តណាហ , តណាហ បចចយា ឧបាទានំ, ឧបាទានបចចយា ភង្វា, ភវបចចយា 
ជាតិ, ជាតិបចចយា ជរាមរណ្ង្សាកបរងិ្ទវទុកេង្ទាមនសសុបាយាសា  
សមភវនតិ។ ឯវង្មតសស ង្កវលសស ទុកេកេនធសមុទង្យា ង្ហាតីតិ ឯវ ំ ង្សា 
បដិចចសមុបាទ អនុង្ល្លម សមមសតិ។ កថំ ? ឥទំ ជរាមរណំ្ សងេតំ  
ង្ហាតិ។ និពវតកេង្ន្ថធ  ជីរតិ ភិជជតិ។ តសាម  ជាតិយា សតិ ជរាមរណំ្ ង្ហាតីតិ 
អទទស។ ជាតិ បន កំិបភវា កំិនិទាន្ថ កំិង្ហតុកា ? ភវបបភវា ភវនិទាន្ថ  
ភវង្ហតុកា។ ភង្វ សតិ ជាតិ ង្ហាតី”តិ អទទស។ ភង្វ បន កំិង្ហតុង្កា ? 
ឧបាទានង្ហតុកា។ ឧបាទាង្ន សតិ ភង្វា ង្ហាតីតិ អទទស។ ឧបាទានំ បន កំិ
ង្ហតុកំ ? តណាហ និទានំ។ តណាហ យ សតិ ឧបាទានំ ង្ហាតីតិ អទទស។ តណាហ
បន កំិង្ហតុកា ? ង្វទន្ថង្ហតុកា។ ង្វទន្ថយ សតិ តណាហ  ង្ហាតីតិ អទទស។ 
“ង្វទន្ថ បន កំិង្ហតុកា ? ផសសង្ហតុកា។ ផង្សស សតិ សឡាយតនំ  
ង្ហាតីតិ អទទស។ ផង្សា បន កំិង្ហតុកា ? សឡាយតនង្ហតុកា។  
សឡាយតង្ន សតិ ផង្សា ង្ហាតីតិ អទទស។ សឡាយតនំ បន កំិង្ហតុកំ ? 
ន្ថមរបូង្ហតុកំ។ ន្ថមរងូ្ប សតិ សឡាយតនំ ង្ហាតីតិ អទទស។ ន្ថមរបំូ បន 
កំិង្ហតុកំ ? វញិ្ញញ ណ្ង្ហតុកំ។ វញិ្ញញ ង្ណ្ សតិ ន្ថមរបំូ ង្ហាតីតិ អទទស។ 
វញិ្ញញ ណំ្ បន កំិង្ហតុកំ ? សង្កគ រង្ហតុកំ។ សង្កេ ង្រសុ វញិ្ញញ ណំ្ ង្ហាតីតិ  
អទទស។ សង្កេ រា បន កំិង្ហតុកា ? អវជិាជ បភវា អវជិាជ និទាន្ថ អវជិាជ ង្ហតុកា។ 
អវជិាជ យ សតិ សង្កេ រា ង្ហាតីតិ អទទស។ ឯវ អនុង្ល្លមបដិង្ល្លមង្ត្ថ  
តិសនធិំ។ ចតុសង្ងេបំ វសីត្ថការ ំ បដិចចសមុបាទំ សមមសិ។ តង្សសវ  
សមមសនតសស ទសសហសីង្ល្លកធាតុ ឧទកបរយិនតំ កត្ថវ  ទាវ ទសកេតតុំ  
សងកមបិ។ 
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មហាបុរងិ្សា បន ទសសហសសីង្ល្លកធាតំុ ឧន្ថន ង្ទត្ថវ  អរណុុ្គគមនំ

ង្វល្លយ សពវញ្ញុតញាណំ្ បដិវជិឈង្ន្ថត  សកលទសសហសសីង្ល្លកធាតុ 
អលងកតបដិយង្ត្ថត  អង្ហាសិ។ ភគវា ហិ “វសិាខបុណ្ណម្ភយ រតតិយា  
បឋមយាង្ម បុង្ពវនិវាសំ អនុសសរ,ិ មជឈិមយាង្ម ទិពវចកេុំ វងិ្សាង្ធសិ,  
បចឆិមយាង្ម បដិចចសមុបាទំ មនសិករតិ្ថវ , ឥទានិ អរងុ្ណា ឧគគចឆិសសតី”តិ  
សពវញ្ញុតំ បាបុណិ្។ សពវញ្ញុតំ បតតំ, សមននតរង្មវ ឧគគញ្ឆ ិ។ បាចីនចកកវាឡ-
មុខវដដិយំ ឧសាបិត្ថនិ ធជបដ្ឋកានិ បចឆិមចកកវាឡមុខវដដិយំ បហរនតិ។ តថា 
បចឆិមចកកវាឡមុខវដដិយំ ឧសាបិត្ថនិ ធជបដ្ឋកានិ បាចីនចកកវាឡមុខវដដិយំ 
បហរនតិ។ ឧតតរចកកវាឡមុខវដដិយំ ឧសាបិត្ថនិ ធជបដ្ឋកានិ ទកេិណ្- 
ចកកវាឡមុខវដដិយំ បហរនតិ។ ទកេិណ្ចកកវាឡមុខវដដិយំ ឧសាបិត្ថនិ  
ធជបដ្ឋកានិ ឧតតរចកកវាឡមុខវដដិយំ បហរនតិ។ បថវតីង្ល ឧសាបិត្ថនិ  
ធជបដ្ឋកានិ រពហមង្ល្លកំ អាហចច អដឋំសុ។ រពហមង្ល្លង្ក ពន្ថធ និ ធជ- 
បដ្ឋកានិ បថវតីង្ល បតិដឋហំិសុ។ 

ទសសហសសចកកវាង្ឡសុ បុបផូបគរកុាេ  បុបផិត្ថ អង្ហសំុ, ផលូបរកុាេ  
ផលបិណ្ឌិ ភារភរតិ្ថ អង្ហសំុ។ ខង្នធសុ ខនធបទុម្ភនិ បុបផិំសុ។ សាខាសុ 
សាខាបទុម្ភនិ ឧដឋហំិសុ។ លត្ថសុ លត្ថបទុម្ភនិ, អាកាង្ស ឱលមព- 
បទុម្ភនិ សិល្លតល្លនិ ភិនទិត្ថវ  ឧបរបូរ ិ សតតំ ហុត្ថវ  ទណ្ឌ កបទុម្ភនិ  
ឧដឋហំិសុ។ ទសសហសសីង្ល្លកធាតុ វង្ដដត្ថវ  វសិដឋម្ភល្លគុឡា វយិ  
សុសនធិតហុបផសណាឋ រា វយិ អង្ហាសិ។ ចកកវាឡនតង្រសុ អដឋង្យាជន-
សហសសង្ល្លកនតរកិា សត្ថត  សូរយិបបភាយបិ អង្ន្ថភាសិតពាវ  ឯង្កាភាសា 
អង្ហសំុ។ ចតុរាសីតិង្យា ជនសហសសគមភីង្រា មហាសមុង្ទាទ  មធុង្រាទង្កា 
អង្ហាសិ។ នទិង្យា នបបវតតិំសុ។ ជចាច និ របូានិ បសសិំសុ។ ជាតិពធិរា សទទំ 
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សុណំិ្សុ។ ជាតិមូគា សម្ភម លបំិសុ។ ជាតិបិដឋសបប ិ បទសា គចឆិំសុ។ អជជ 
ពនធន្ថទីនិ ឆិនទិត្ថវ  បតំិសុ។ 

ឯវ ំ អបរមិ្ភង្ណ្ន សិរវិភិង្វន បូជិយម្ភង្ន្ថ មហាបុរងិ្សា អង្នក- 
បបកាង្រសុ អចឆរយិធង្មមសុ បាតុភូង្តសុ សពវញ្ញុតំ បដិវជិឈិត្ថវ  សពវពុង្ទធហិ  
អវជិហិតំ ឧទានំ ឧទាង្នសិ— 

“អង្នកជាតិសំសារ,ំ   សន្ថធ វសិស ំអនិពវិសំ; 
គហការ ំគង្វសង្ន្ថត ,   ទុកាេ  ជាតិ បុនបបុនំ. 
“គហការក ទិង្ដ្ឋឋ សិ,   បុន ង្គហំ ន កាហសិ; 
សពាវ  ង្ត ផាសុកា ភគាគ ,  គហកូដំ វសិងេតំ; 
វសិង្កេ រគតំ ចិតតំ,   តណាហ នំ ខយមជឈគា”តិ។ 

-------------- 

៣. សនតិង្កនិទានកថា 
ឯវ ំភគវា ឧទានំ ឧទាង្នត្ថវ  ជយបលលង្ងក និសិង្ន្ថន  ឯវ ចិង្នតសិ “អហំ 

កបបសតសហសាធិកានិ ចត្ថត រ ិអសង្ងេយយានិ ឥមសស បលលងកសស ការណា 
សន្ថធ វ ិ ំឯតតកំ ង្ម កាលំ ឥមង្សសវ បលលងកសស ការណា អលងកតសីសំ គីវាយ 
ឆិនទិត្ថវ  ទិននំ សុអញ្ជ ិត្ថនិ អកេីនិ ហទយម សញ្ច  ឧបាង្ដវា ទិននំ ជាលីកុម្ភរ-
សទិសា បុត្ថត  កណាហ ជិនកុម្ភរសិទិសា ធីតង្រា មទទីង្ទវសិទិសា ភរយិាង្យា 
ច បង្រស ទាសត្ថថ យ ទិន្ថន ។ អយំ ង្ម បលលង្ង្កក  ជយបលលង្ង្កក  ថិរបលលង្ង្កក  ឯតថ 
ង្ម និសិននសស សងកបា បរបុិណាណ  ន ត្ថវ ឥង្ត្ថ វដុឋហិសាមី”តិ អង្នកង្កាដិ-
សតសហសសសម្ភបតតិង្យា សម្ភបជជង្ន្ថត  សត្ថត ហំ តង្តថវ និសីទិ។ 

អថ ឯកចាច នំ ង្ទវត្ថនំ “អជាជ បិ នូន សិទធតថសស កតតពវកិចចំ អតថិ  
បលលងកសមិញ្ហ ិ អាលយំ ន វជិហតី”តិ បរវិតិង្កាក  ឧទបាទិ។ សត្ថថ  ង្ទវត្ថនំ  
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បរវិតិកកំ ញត្ថវ  ត្ថសំ វតិកកវបូសមតថ ង្វហាស អពភុគគន្ថតវ  យមកបាដិហារយំិ  
ទង្សសសិ។ កថំ ? ឧបរមិកាយង្ត្ថ អគគិកេនធ បវង្តតសិ, ង្ហដឋិមកាយង្ត្ថ  
ឧទកធារ ំបវង្តតសិ។ ង្ហដឋិមកាយង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ឧបរមិកាយង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ 
តថា បុរតថិមកាយង្ត្ថ អគគិកេនធំ, បចឆិមកាយង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្អកេិង្ត្ថ 
អគគិកេនធំ, វាមអកេិង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ វាមអកេិង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ទកេិណ្អកេិង្ត្ថ  
ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្កណ្ណង្សាតង្ត្ថ អគគិកេនធំ, វាមកណ្ណង្សាតង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ 
វាមកណ្ណង្សាតង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ទកេិណ្កណ្ណង្សាតង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្- 
ន្ថសិកាង្សាតង្ត្ថ អគគិកេនធំ, វាមន្ថសិកាង្សាតង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ វាមន្ថសិកា-
ង្សាតង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ទកេិណ្ន្ថសិកាង្សាតង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្- 
អំសកូដង្ត្ថ អគគិកេនធំ, វាមអំសកូដង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ វាមអំសកូដង្ត្ថ អគគិកេនធំ, 
ទកេិណ្អំសកូដង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្ហតថង្ត្ថ អគគិកេនធំ, វាមហតថង្ត្ថ  
ឧទកធារ។ំ វាមហតថង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ទកេិណ្ហតថង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្- 
បសសង្ត្ថ អគគិកេនធំ, វាមបសសង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ វាមបសសង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ទកេិណ្-
បសសង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ទកេិណ្បាទង្ត្ថ អគគិកេនធំ, វាមបាទង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ  
វាមបាទង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ទកេិណ្បាទង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ អងគុលងគុង្លហិ អគគិកេនធំ, 
អងគុលនតរកិាហិ ឧទកធារ។ំ អងគុលនតរកិាហិ អគគិកេនធំ, អងគុលងគុង្លហិ ឧទក-
ធារ។ំ ឯង្កកង្ល្លមង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ឯង្កកង្ល្លមង្ត្ថ ឧទកធារ។ំ ឯង្កកង្ល្លម-
កូបង្ត្ថ អគគិកេនធំ, ឈអង្កកង្ល្លមកូបង្ត្ថ ឧទកធារ ំ បវង្តតសិ។ ឯវ ភគវា  
បង្ចចកពុទធសាវកានំ អសាធារណំ្ យមកបាដិហារយំិ ទង្សសត្ថវ  បលលងកង្ត្ថ 
ឦសកំ បាចីននិសសិង្ត ឧតតរទិសាភាង្គ ឋត្ថវ  “ឥមសមិំ វត ង្ម បលលង្ងក  
សពវញ្ញុតំ បដិវទិធ”នតិ ចត្ថត រ ិ អសង្ងេយយានិ កបបសតសហសសញ្ច  បូរតិ្ថនំ 
បារមីនំ ពល្លធិគមដ្ឋឋ នំ បលលងកំ ង្ពាធិរកុេញ្ច  អនិមិង្សហិ អកេីហិ ឱង្ល្លក- 
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យម្ភង្ន្ថ សត្ថត ហំ វតិីន្ថង្មសិ។ ត្ថនំ អនិមិសង្ចតិយ ន្ថម ជាតំ។ អថ  
សត្ថថ  បលលងកសស ច ឋិតដ្ឋឋ នសស ច អនតរា ចងកមំ ម្ភង្បត្ថវ  បុរតថិមបចឆិមង្ត្ថ 
អាយង្ត រតនចងកង្ម ចងកមង្ន្ថត  សត្ថត ហំ វតិីន្ថង្មសិ។ ត្ថនំ រតនចងកម-
ង្ចតិយ ន្ថម ជាតំ។ 

រតនចងកមង្ចតិយកថា និដឋិត្ថ។ 
------------ 

រតនឃរង្ចតិយកថា 
(ចតុង្តថ បន សត្ថត ង្ហ ង្ពាធិង្ត្ថ) តង្ត្ថ បចឆិមុតតរទិសាភាង្គ ង្ទវត្ថ 

រតនឃរ ំ ម្ភបយំិសុ។ តតថ ភគវា បលលង្ងកន និសីទិត្ថវ  អភិធមមបិដកំ  
វងិ្សសង្ត្ថ ង្ចតថ អននតនយសមនតបដ្ឋឋ នំ វចិិនង្ន្ថត  សត្ថត ហ វតិីន្ថង្មសិ។ 

តតថ ធមមសងគណំិ្ សមមសនតសាបិ សររីង្ត្ថ រសមិង្យា ន និកេន្ថត ។ វភិងគ-
បបករណំ្ ធាតុកថំ បុគគលបញ្ញតតិំ កថាវតថុបបករណំ្ យមកបបករណំ្  
សមមសនតសាបិ សររីង្ត្ថ រសមិង្យា ន និកេន្ថត ។ យទា បន មហាបករណំ្  
ឱរយុហ “ង្ហតុបចចង្យា អារមមណ្បចចង្យា អធិបតិបចចង្យា អននតរបចចង្យា 
សមននតរបចចង្យា សហជាតបចចង្យា អញ្ញមញ្ញបចចង្យា និសសយបចចង្យា 
ឧបនិសសយបចចង្យា បុង្រជាតបចចង្យា បចាឆ ជាតបចចង្យា អាង្សវនបចចង្យា 
កមមបចចង្យា វបិាកបចចង្យា អាហារបចចង្យា ឥន្ទនទិយបចចង្យា ឈានបចចង្យា 
មគគបចចង្យា សមបយុតតបចចង្យា វបិបយុតតបចចង្យា អតថិបចចង្យា នតថិបចចង្យា  
វគិតបចចង្យា អវគិតបចចង្យា”តិ សមមសនំ អារភិ។ អថសស ចតុវសីតិសមនត-
បដ្ឋឋ នំ សមមសនតសស ឯកនតង្ត្ថ សពវញ្ញុតញាណំ្ មហាបករង្ណ្ង្យវ ឱកាសំ
លភិ។ យថា ហិ តិមិរបិងគលមហាមង្ចាឆ  ចតុរាសីតិង្យាជនសហសសគមភីង្រ 
មហាសមុង្ទទង្យវ ឱកាសំ លភតិ, ឯវង្មវ សពវញ្ញុតញាណំ្ ឯកនតង្ត្ថ  
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មហាបករង្ណ្ង្យវ ឱកាសំ លភិ។ ភគវង្ត្ថ ហិ ឯវ លង្ទាធ កាង្សន  
សពវញ្ញុតញ្ញញ ង្ណ្ន យថាសុខំ សណ្ហ សុខុមធមមំ សមមសនតសស សររីង្ត្ថ  
នីលបីតង្ល្លហិង្ត្ថទាតមញ្ជ ិដឋបភសសរវង្សន ឆពវណ្ណរសមិង្យា និកេមំិសុ។ 
ង្កសមសសូហិ ង្ចវ អកេីនញ្ច  នីលដ្ឋឋ ង្នហិ នីលរសមិង្យា និកេមំិសុ យាសំ 
វង្សន គគនតលំ អញ្ជ នចុណ្ណសង្ម្ភកិណ្ណ វយិ ឧម្ភបុបផនីលុបបលទល- 
សញ្ឆ ននំ វយិ វតិីបតនតមណិ្ត្ថលវណ្ដំ  វយិ សមបសារតិង្មចកបដំ វយិ ច 
អង្ហាសិ។ ឆវងិ្ត្ថ ង្ចវ អកេីនញ្ច  បីតដ្ឋឋ ង្នហិ បីតរសមិង្យា និកេមំិសុ; យាសំ 
វង្សន ទិសាភាគា សុវណ្ណរសធារាភិសិញ្ច ម្ភន្ថ វយិ សុវណ្ណបដបសារតិ្ថ 
វយិ កុងកុមចុណ្ណកណិ្ការបុបផសមបរកិិណាណ  វយិ ច វងិ្រាចំិសុ។ មំ  
សង្ល្លហិង្តហិ ង្ចវ អកេីនញ្ច  រតតដ្ឋឋ ង្នហិ ង្ល្លហិតរសមិង្យា និកេមំិសុ យាសំ 
វង្សន ទិសាភាគា ចីនបិដឋចុណ្ណរញ្ជ ិត្ថ វយិ សុបកកល្លខារសសិញ្ច ម្ភន្ថ វយិ 
រតតកមពលបរកិេិត្ថត  វយិ ជយសុមនបារភិទទកពនធុជីវកកុសុមសមបរកិិណាណ  វយិ 
ច វងិ្រាចំិសុ។ អដឋីហិ ង្ចវ ទង្នតហិ ច អកេីនញ្ច  ង្សតដ្ឋឋ ង្នហិ ឱទាតរសមិង្យា 
និកេមំិសុ; យាសំ វង្សន ទិសាភាគា រជតឃង្ដហិ អាសិញ្ច ម្ភនខីរធារា- 
សមបរកិិណាណ  វយិ សមបសារតិរជតបដដវតិ្ថន្ថ វយិ វតិីបតនតរជតត្ថលវណាដ  
វយិ កុនទកុមុទសិនទុវារសុមនមលលិកាទិកុសុមសញ្ឆ ន្ថន  វយិ ច វងិ្រាចំិសុ។  
មញ្ជ ិដឋបភសសរា បន តម្ភហ  តម្ភហ  សររីបបង្ទសា និកេមំិសុ។ ឥតិ ត្ថ ឆពវណ្ណ- 
រសមិង្យា និកេមិត្ថវ  ឃនមហាបថវ ិ ំគណ្ហិំ សុ។ វាតំ អគគង្ហសុ។ ឆនហុត្ថធិក-
នវង្យាជនសតសហសសពហង្ល្ល វាង្ត្ថ សមុសសិតសុវណ្ណកេង្ន្ថធ  វយិ  
អង្ហាសិ។ វាតំ វនិិវជិឈិត្ថវ  ង្ហដ្ឋឋ  អជដ្ឋកាសំ បកេនទិំសុ។ ឧបរភិាង្គន  
ឧគគន្ថតវ បិ ចាតុមហារាជិង្ក គណ្ហិំ សុ។ ង្ត វនិិវជិឈតិ្ថវ  ត្ថវតំិង្ស តង្ត្ថ យាង្ម 
តង្ត្ថ តុសិង្ត តង្ត្ថ និម្ភម នរតី តង្ត្ថ បរនិមមិតវសវតតី គណ្ហិំ សុ។ តង្ត្ថ នវ 
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រពហមង្ល្លង្ក តង្ត្ថ ង្វហបផង្ល អសញ្ញំ សង្តត តង្ត្ថ បញ្ច  សុទាធ វាង្ស  
វនិិវជិឈតិ្ថវ  ចត្ថត ង្រា អារងុ្បប គណ្ហិំ សុ។ ចត្ថត ង្រា ច អារងុ្បប វនិិវជិឈតិ្ថវ   
អជដ្ឋកាសំ បកេនទិំសុ។ តិរយិភាង្គហិ អនន្ថត  ង្ល្លកធាតុង្យា បកេនទិំសុ។  
ឯតតង្កសុ ឋាង្នសុ ចនទមហិ ចនទបបភា នតថិ សូរងិ្យ សូរយិបបភា នតថិ  
ត្ថរករងូ្បសុ ត្ថរករបូបបភា នតថិ ង្ទវត្ថនំ ឧយានវមិ្ភនកបបរងុ្កេសុ ង្ចវ  
សរងី្រសុ ច អាភរង្ណ្សុ ចាតិ សពវតថ បភា នតថិ។ តិសហសស-ិ 
មហាសហសសងិ្ល្លកធាតុយា អាង្ល្លកផរណ្សមង្ត្ថថ  មហារពហាម បិ  
សូរយុិគគមង្ន ខង្ជាជ បនង្កា វយិ អង្ហាសិ។ ចនទសូរយិត្ថរករបូង្ទវតុយានំ
វមិ្ភនកបបរកុាេ នំ បរងិ្ចឆទមតតកង្មវ បញ្ញញ យិតថ។ ឯតតកានំ ពុទធរសមីហិង្យវ  
អង្ជាតថដំ អង្ហាសិ។ អយញ្ច  ង្នវ ពុទាធ នំ អធិដ្ឋឋ និទធិ ន ភាវន្ថមយិទធិ។ 
សណ្ហ សុខុមធមមំ បន សមមសង្ត្ថ ង្ល្លកន្ថថសស ង្ល្លហិតំ បសីទិ វតថុរបំូ  
បសីទិ ឆវវិង្ណាណ  បសីទិ។ ចិតតសមុដ្ឋឋ ន្ថ វណ្ណធាតុ សមន្ថត  អសីតិហតថមង្តត 
បង្ទង្ស និចចល្លវ អដ្ឋឋ សិ។ ឥមិន្ថ នីហាង្រន សត្ថត ហំ សមមសិ។ ត្ថនំ  
រតនឃរង្ចតិយ ន្ថម ជាតំ។ 

រតនង្ចតិយកថា និដឋិត្ថ។ 
------------ 

អជបាលកថា 
បញ្ច ង្ម សត្ថត ង្ហ ង្ពាធិរកុេមូល្ល ង្យន អជបាលនិង្រគាង្ធា  

ង្តនុបសងកមិ។ តរត្ថបិ និសិង្ន្ថន  អតតន្ថ បដិវទិធធមមំ វចិិនង្ន្ថត  អង្នង្កហិ  
អាកាង្រហិ វនិិចឆិតុ អារភិ។ រាគង្ទាសង្ម្ភហវតិកកសទាធ បញ្ញញ ចរតិវង្សន 
ង្វង្នយយបុគគល្ល ឆពវិធា ភវនតិ។ ង្តសំ យថា អសុភង្មត្ថត អាបានពុទធគុណាទិ
...។ បដិសំយុត្ថត  ធមមង្ទសន្ថ សបាយា។ ង្ត ច ឧគឃដិតញ្ញូវបិញ្ច ិតញ្ញូ- 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       187 
ង្នយយវង្សន តិពវិធា កង្មន ង្តសំ សង្ងេបមជឈិមវតិ្ថថ រង្ទសន្ថ វដដតិ។ ឯវ ំ
ភគវា ង្វង្នយយបុគគង្ល សមមសង្ន្ថត  យសាម  បន ង្ត សីង្ល បតិដ្ឋឋ យម្ភន្ថ 
ចិង្តតកគគតំ កត្ថវ  បញ្ញញ យ វបិសសនំ វង្ឌឍត្ថវ  អរយិធមមំ បាបុណិ្តំុ សង្កាក នតិ។ 
តសាម  សីល្លនិសំសទីបកំ ឧភង្ត្ថវភិងគខនធកបរវិារវង្សន អង្នកនយ- 
បដិមណ្ឌិ តំ វនិយបិដកំ សមមសិត្ថវ  សម្ភធិអានិសំសទីបកំ មជឈិមនិកាយំ  
សំយុតតនិកាយំ អងគុតតរនិកាយំ ខុទទកនិកាយានំ វង្សន អង្នកនយបដិមណ្ឌិ តំ 
សុតតនតបិដកំ សមមសិត្ថវ  បញ្ញសានិសំសទីបិកំ ធមមសងគណី្ វភិងគ បុគគល-
បញ្ញតតិ ធាតុកថា កថាវតថុ យមកំ បដ្ឋឋ នវង្សន អននតនយបដិមណ្ឌិ តំ  
អភិធមមបិដកំ សមមសិ។ ឯវ ំ ភគវា អតតន្ថ បដិវទិធធមមំ វចិិនង្ន្ថត ង្យវ វមុិតតិ- 
សុខញ្ច  បដិស ង្វង្ទង្ន្ថត  តង្តថវ និសីទិ។ 

អថ ង្ខា ម្ភង្រា បាបិម្ភ ឯតតកំ កាលំ អនុពនធង្ន្ថត  ឱត្ថរាង្បង្កាេ បិ  
ឥមសស ន កិញ្ច ិ ខលិតំ អទទស។ តសមិំ ធមមំ វចិិនិត្ថវ  អជបាលនិង្គារគធមូង្ល 
និសិង្ននង្យវ ង្សា ច តថាគតំ ឧបសងកមិត្ថវ  ឯកមនតំ អដ្ឋឋ សិ; ឯកមនតិង្ត្ថ  
តថាគតំ ឯតទង្វាច “ភគវា យទតថ តុង្មហហិ បារមិង្យា បូរតិ្ថ ង្សា ង្វា អង្ត្ថថ  
អនុបបង្ត្ថត  បដិវទិធ សពវញ្ញុតញាណំ្ កំិ ង្ត ង្ល្លកវចិារង្ណ្ន, “បរនិិពាវ តុ ទានិ 
ភង្នត ភគវា, បរនិិពាវ តុ សុគង្ត្ថ, បរនិិពាវ នកាង្ល្លទានិ ភង្នត ភគវង្ត្ថ”តិ។  
ឯវ ំ វងុ្តត, ភគវា ម្ភរ ំ បាបិមំ ឯតទង្វាច “យាវ ង្ម ភិកេូ ន សាវកា ភវសិសនតិ  
វយិត្ថត  វនីិត្ថ វសិារទា ពហុសសុត្ថ ធមមធរា ធម្ភម នុធមមបបដិបន្ថន  សាមីចិ- 
បបដិបន្ថន  អនុធមមចារងិ្ន្ថ, សកំ អាចរយិកំ ឧគគង្ហត្ថវ  អាចិកេិសសនតិ  
ង្ទង្សសសនតិ បញ្ញង្បសសនតិ បដឋង្បសសនតិ វវិរសិសនតិ វភិជិសសនតិ ឧត្ថត នីករសិសនតិ, 
ឧបបននំ បរបបវាទំ សហធង្មមន សុនិគគហិតំ និគគង្ហត្ថវ  សបាដិហារយំិ ធមមំ 
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ង្ទង្សសសនតិ, ន ត្ថវាហំ បាបិមំ បរនិិពាវ យិសាមិ។ យាវ ង្ម ភិកេុនិង្យា 
។ង្ប។ ន ត្ថវាហំ បាបិមំ បរនិិពាវ យិសាមិ។ យាវ ង្ម ឧបាសកា ។ង្ប។ យាវ 
ង្ម ឧបាសិកា ។ង្ប។ យាវ ង្ម ឥទំ រពហមចរយំិ ន ឥទធង្ញ្ច វ ភវសិសតិ ផីតញ្ច  
វតិ្ថថ រកំិ ពាហុជញ្ញំ បុថុភូតំ, យាវ ង្ទវមនុង្សសហិ សុបបកាសិតំ, ។ង្ប។ ន  
ត្ថវាហំ បាបិម បរនិិពាវ យិសាមី”តិ ឯវ ំ វងុ្តត, ម្ភង្រា បាបិម្ភ “អតិកកង្ន្ថត ទានិ 
ឯស មម វស”នតិ ង្ទាមនសសបបង្ត្ថត  មហាមង្គគ និសីទិត្ថវ  ង្សាឡស  
ការណានិ ចិង្នតង្ន្ថត  ភូមិយំ ង្សាឡស ង្លខា អាកឌឍ ិ “អហំ ឯង្សា វយិ  
ទានបារមំិ ន បូង្រសំិ, ង្តនមហិ ឥមិន្ថ សទិង្សា ន ជាង្ត្ថ”តិ ឯកំ ង្លខំ  
អាកឌឍ។ិ តថា “អហំ ឯង្សា វយិ សីលបារមំិ ។ង្ប។ ង្នកេមមបារមំិ ។ង្ប។ 
បញ្ញញ បារមំិ ។ង្ប។ វរីយិបារមំិ ។ង្ប។ ខនតិបារមំិ ។ង្ប។ សចចបារមំិ ។ង្ប។ 
អធិដ្ឋឋ នបារមំិ ។ង្ប។ ង្មត្ថត បារមំិ ។ង្ប។ ឧង្បកាេ បារមំិ ន បូង្រសំិ, ង្តនមហិ  
ឥមិន្ថ សទិង្សា ន ជាង្ត្ថ”តិ ទសមំ ង្លខំ អាកឌឍិ។ តថា “អហំ ឯង្សា វយិ 
អសាធារណ្សស ឥន្ទនទិយបង្រាបរយិត្ថត ណ្សស បដិង្វធាយ ឧបនិសសយភូត្ថ 
ទស បារមិង្យា ន បូង្រសំិ, ង្តនមហិ ឥមិន្ថ សទិង្សា ន ជាង្ត្ថ”តិ ឯកាទសមំ 
ង្លខំ អាកឌឍិ។ តថា “អហំ ឯង្សា វយិ អសាធារណ្សស អាសយានុ- 
សយាណ្សស ។ង្ប។ មហាករណុាសម្ភបត្ថត ិ ណ្សស, យមក- 
បាដិហារយិាណ្សស, អន្ថវរណាណ្សស, សពវញ្ញុតញាណំ្សស បដិង្វធាយ 
ឧបនិសសយភូត្ថ ទស បារមិង្យា ន បូង្រសំិ, ង្តនមហិ ឥមិ ន្ថ សទិង្សា ន  
ជាង្ត្ថ”តិ ង្សាឡសមំ ង្លខំ អាកឌឍិ។ ឯវ ម្ភង្រា ឥង្មហិ ការង្ណ្ហិ  
មហាមង្គគ ង្សាឡស ង្លខា អាកឌឍិត្ថវ  និសីទិ។ 

តសមិញ្ច  សមង្យ តណាហ  អរតិ រាគា ចាតិ តិង្សា ម្ភរធីតង្រា  
“បិត្ថ ង្ន្ថ ន បញ្ញញ យតិ កហំ នុ ង្ខា ឯតរហី”តិ ឱង្ល្លកយម្ភន្ថ តំ 
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ង្ទាមនសសបបតតំ ភូមំិ ង្លខម្ភនំ និសិននំ ទិសាវ  បិតុ សនតិកំ គន្ថតវ  “កសាម  ត្ថត 
តវំ ទុកេី ទុមមង្ន្ថ”តិ បុចឆិំសុ។ “អម្ភម  អយំ មហាសមង្ណា មយហំ វសំ អតិកកង្ន្ថត  
ឯតតកំ កាលំ ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  ឱត្ថរមសស ទដឋុំ ន្ថសកេិំ ង្តនមហិ ទុកេី ទុមមង្ន្ថ”តិ។ 
“យទិ ឯវ ំ ម្ភ ចិនតយិតថ មយង្មតំ អតតង្ន្ថ វង្ស កត្ថវ  អាទាយ  
អាគមិសាម្ភ”តិ អាហំសុ។ “ន សកាក  អម្ភម  ឯស ង្កនចិ វង្ស កាតុ  
អចល្លយ សទាធ យ បតិដឋិង្ត្ថ ឯស បុរងិ្សា”តិ។ “ត្ថត មយំ ឥតថិង្យា ន្ថម 
ឥទាង្នវ ន រាគបាសាទីហិ ពនធិត្ថវ  អាង្នសាម តុង្មហ ម្ភ ចិនតយិត្ថថ ”តិ វត្ថវ   
ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  “បាង្ទ ង្ត សមណំ្ បរចិាង្រម្ភ”តិ អាហំសុ។ ភគវា ង្នវ 
ត្ថសំ វចនំ មនសិ អកាសិ ន អកេីនិ ឧមមីង្លត្ថវ  ឱង្ល្លង្កសិ អនុតតង្រ  
ឧបធិសងេង្យ វមុិតតិយា វងិ្វកសុខង្ញ្ញវ អនុភវង្ន្ថត  និសីទិ។ 

បុន ម្ភរធីតង្រា “ឧចាច វចា ង្ខា បុរសិាន អធិបាយា ង្កសញ្ច ិ  
កុម្ភរកិាសុ ង្បម ង្ហាតិ ង្កសញ្ច ិ បឋមវង្យ ឋិត្ថសុ ង្កសញ្ច ិ មជឈិមវង្យ  
ឋិត្ថសុ ង្កសញ្ច ិ បចឆិមវង្យ ឋិត្ថសុ យំ នូន មយំ ន្ថនបបកាង្រហិ រងូ្បហិ  
បង្ល្លង្ភត្ថវ  គង្ណ្ហ យាម្ភ”តិ ឯកង្មកា កុម្ភរកិវណាណ ទិវង្សន សកំ សកំ 
អតតភាវ ំ អភិនិមមិនិត្ថវ  កុម្ភរកិា អវជិាត្ថ សកំិវជិាត្ថ ទុវជិាត្ថ មជឈិមិតថិង្យា  
មហិតថិង្យា ច ហុត្ថវ  ឆកេតតុំ ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  “បាង្ទ ង្ត សមណ្- 
បរចិាង្រម្ភ”តិ អាហំសុ។ តមប ិ ភគវា ន មនសាកាសិ យថា តំ អនុតតង្រ  
ឧបធិសងេង្យ វមុិង្ត្ថត ។ ង្កចិ បន្ថចរយិា វទនតិ “ត្ថ មហិតថិភាង្វន ឧបគត្ថ  
ទិសាវ  ភគវា— „ឯត្ថ ខណ្ឌ ទន្ថត  បលិតង្កសា ង្ហានតូ‟តិ អធិដ្ឋឋ សី”តិ។ តំ ន 
គង្ហតពវំ។ ន ហិ ភគវា ឯវរបំូ អធិដ្ឋឋ នំ អកាសិ។ ភគវា បន “អង្បថ តុង្មហ កំិ 
ទិសាវ  ឯវ វាយមថ ឯវរបំូ ន្ថម អវតីរាគាទីន បុរង្ត្ថ កាតំុ វដដតិ។ តថាគតសស 
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បន រាង្គា បហីង្ន្ថ ង្ទាង្សា បហីង្ន្ថ ង្ម្ភង្ហា បហីង្ន្ថ”តិ វត្ថវ  អតតង្ន្ថ 
កិង្លសបបហាន អារពភ— 

“យសស ជិតំ ន្ថវជីយតិ,  ជិតមសស ង្ន្ថយាតិ ង្កាចិ ង្ល្លង្ក; 
តំ ពុទធមននតង្គាចរ ំ  អបទំ ង្កន បង្ទន ង្នសសថ។ 
យសស ជាលិនី វសិតតិកា,  តណាហ  នតថិ កុហិញ្ច ិ ង្នតង្វ; 
តំ ពុទធមននតង្គាចរ ំ  អបទំ ង្កន បង្ទន ង្នសសថា”តិ។ 
ឥម្ភ ធមមបង្ទ ពុទធវង្គគ ង្ទវ គាថា វទង្ន្ថត  ធមមំ ង្ទង្សសិ។ ត្ថ “សចចំ កិរ 

ង្ន្ថ បិត្ថ អង្វាច „អរហំ សុគង្ត្ថ ង្ល្លង្ក ន រាង្គន សុវានង្យា‟”តិអាទីនិ វត្ថវ  
បិតុ សនតិកំ អាគមំិសុ។ 

អជបាលកថា និដឋិត្ថ។ 
------------ 

មុចលិនទកថា 
ភគវាបិ តង្តថវ សត្ថត ហំ វតិីន្ថង្មសិ។ អថ ង្ខា ភគវា ង្យន មុចលិង្ន្ថទ , 

ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  វមុិតតិសុខំ បដិសំង្វទិយម្ភង្ន្ថ តង្តថវ និសីទិ។  
តសមិំ និសិង្ននង្យវ មហា អកាលង្មង្ឃា ឧទបាទិ។ អថ ង្ខា មុចលិង្ន្ថទ  
ន្ថគរាជា ចិង្នតសិ “អយំ មហាង្មង្ឃា សតថរ ិមយហំ ភវនំ បវដិឋមង្តត ឧបបង្ន្ថន  វា 
អាគារមសស លទធំ វដដតិ។ សតតរតនមយំ ង្ទវវមិ្ភនសទិសំ ទិពវវមិ្ភនំ និមមិតំុ 
សមង្ត្ថថ , មយាបិ ឯវ ំ សតិ នមហំ មហបផលំ វដុឋិសសតិ, ទសពលសស បន 
កាយង្វយាវចចំ កាតំុ វដដតី”តិ។ ង្សា មហនតភាវ ំ កត្ថវ  សត្ថថ រ ំ សតតកេតតុំ  
ង្ភាង្គហិ បរកិេិបិត្ថវ  ឧបរមុិទធនិ មហនតំ ផណំ្ ករតិ្ថវ  អដ្ឋឋ សិ “ម្ភ ភគវនតំ សីតំ, 
ម្ភ ភគវនតំ ឧណ្ហំ , ម្ភ ភគវនតំ ឌំសមកសវាត្ថតបសិរសីបសមផង្សា”តិ។ អថ 
ង្ខា មុចលិង្ន្ថទ  ន្ថគរាជា សត្ថត ហសស អចចង្យន វទិធំ វគិតពល្លហកំ នភំ  
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ឱង្ល្លង្កត្ថវ  ភគវង្ត្ថ កាយា ង្ភាង្គ វនិិង្វង្ឋត្ថវ  សកវណ្ណំ  បដិសំហរតិ្ថវ   
ម្ភណ្វកវណ្ណំ  អភិនិមមិនិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ បុរង្ត្ថ អដ្ឋឋ សិ បញ្ជ លិង្កា ភគវនតំ  
នមសសម្ភង្ន្ថ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ឯតមតថ វទិិត្ថវ  ត្ថយ ង្វល្លយ ឥមំ ឧទានំ ឧទាង្នសិ— 
“សុង្ខា វងិ្វង្កា តុដឋសស,  សុតធមមសស បសសង្ត្ថ; 
អពាបជឈ ំសុខំ ង្ល្លង្ក,  បាណ្ភូង្តសុ សំយង្ម្ភ។ 
សុខា វរិាគត្ថ ង្ល្លង្ក,  កាម្ភនំ សមតិកកង្ម្ភ; 
អសមិម្ភនសស ង្យា វនិង្យា,  ឯតំ ង្វ បរមំ សុខ”នតិ។ 

មុចលិនទកថា និដឋិត្ថ។ 
------------- 

 

រាជាយតនកថា 
មុចចលិនទមូល្ល ទកេិណ្ទិសាភាង្គ ឋិតំ រាជាយតន ឧបសងកមិត្ថវ   

រាជាយតនមូង្ល សត្ថត ហំ ឯកបលលង្ងកន និសីទិ វមុិតតិសុខបដិស ង្វទី។ តង្ត្ថ 
ភគវា សត្ថត ហចចង្យន អរណុុ្គគមនង្វល្លយ សម្ភធិម្ភហ  វដុឋហិត្ថវ   
រាយតង្នង្យវ អដ្ឋឋ សិ។ តសមិំ កាង្ល សង្កាក  ង្ទវានមិង្ន្ថទ  អាវង្ជជត្ថវ  “អយំ 
ភគវា ឯកូនបញ្ញញ សទិវង្ន ន កិញ្ច ិ បរភុិញ្ជ ិ។ ឥទានិ បរភុិតតមតតង្សសវ  
ភគវង្ត្ថ សររីកិចចំ អង្ហាសិ។ តង្ត្ថ សង្កាក  មុង្ខាទកំ អទាសិ។ ភគវា មុខំ 
ង្ធាវតិ្ថវ  តសមិំង្យវ រាជាយតនមូង្ល និសីទិ។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន  
តបុសសភលលិកា វាណិ្ជា ឧកកល្ល តំ ង្ទសំ អទាធ នមគគបដិបន្ថន  ង្ហានតិ។ អថ 
ង្ខា ង្តសាតិសាង្ល្លហិត្ថ ង្ទវត្ថ ង្ត ឯតទង្វាចំុ “អយំ ម្ភរសិា ភគវា  
រាជាយតនមូង្ល វហិរតិ បឋម្ភភិសមពុង្ទាធ , គចឆថ តំ ភគវនតំ មង្នថន ច  
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មធុបិណ្ឌិ កាយ ច បតិម្ភង្នថ, តំ ង្វា ភវសិសតិ ទីឃរតតំ ហិត្ថយ  
សុខាយា”តិ។ អថ ង្ខា តបុសសភលលិកា វាណិ្ជា មនថញ្ច  មធុបិណ្ឌិ កញ្ច   
អាទាយ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  
ឯកមនតំ អដឋសុ; ឯកមនតិត្ថ ង្ខា តបុសសភលលិកា វាណិ្ជា ភគវនតំ ឯតទង្វាច 
“បដិគគណាហ តុ ង្ន្ថ ភង្នត ភគវា មនថញ្ច  មធុបិណ្ឌិ កញ្ច , យំ អម្ភហ កំ អសស  
ទីឃរតតំ ហិត្ថយ សុខាយា”តិ។ ភគវា បន សុជាត្ថយ ទិនាយាស- 
បដិគគណ្ទិវង្សង្យវ ឃដិការពរហមុន្ថ ទិននបតតសស អនតរហិតត្ថត  “ន ង្ខា  
តថាគត្ថ ហង្តថសុ បដិគគណ្ហ នតិ កិមហិ នុ ង្ខា អហំ បដិគគង្ណ្ហ យយ”នតិ ចិង្នតសិ។ 
អថសស ចិតតំ ញត្ថវ  ចតូហិ ទិសាហិ ចត្ថត ង្រា មហារាជាង្ន្ថ ឥនទនីលមណិ្- 
មង្យ បង្តត ឧបន្ថង្មសុ។ ភគវា ង្ត បដិកេិបិ។ បុន មុគគវណ្ណង្សលមង្យ  
ចត្ថត ង្រា បង្តត ឧបន្ថង្មសុ។ ភគវា ង្តសំ អនុកមាយ ចត្ថត ង្រាបិ បង្តត  
បដិគគង្ហត្ថវ  ឧបរបូរ ិង្បត្ថវ  “ឯង្កា ង្ហាតូ”តិ អធិដ្ឋឋ សិ។ ចត្ថត ង្រាបិ មុខវដដិយំ
បញ្ញញ យម្ភនង្លខា ហុត្ថវ  មជឈិមបបម្ភង្ណ្ន ឯកតតំ ឧបគមំិសុ។ ភគវា តសមិំ 
បចចង្គឃ ង្សលមង្យ បង្តត មនថញ្ច  មធុបិណ្ឌិ កញ្ច  បដិគគង្ហត្ថវ  បរភុិញ្ជ ិ។  
តទវសាង្ន ង្ត ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “ឯង្ត មយំ ភង្នត ភគវនតំ សរណំ្ គចាឆ ម 
ធមមញ្ច , ឧបាសង្ក ង្ន្ថ ភគវា ធាង្រតុ អជជតង្គគ បាណុ្ង្បង្ត សរណំ្ គង្ត”តិ។ 
ង្ត ច ង្ល្លង្ក បឋមំ ឧបាសកា អង្ហសំុ ង្ទវវាចិកា។ ង្ត សន្ថធ យ “ឯតទគគំ 
ភិកេង្វ មម សាវកានំ ឧបាសកានំ បឋមំ សរណំ្ គចឆន្ថត នំ យទិទំ តបុសស- 
ភលលកិា វាណិ្ជា”តិ។ ង្ត ច ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “មយំ ភង្នត ជិនសាសង្ន  
វនិ្ថ ន សកាក  វចិរតុិ ឯកំ ង្ន្ថ បរចិរតិពវដ្ឋឋ នំ ង្ទថា”តិ។ អថ ង្ខា ភគវា សីសំ 
បរាមសិ, ឥនទនីលភមរឧម្ភម របុបផសទិសង្កសធាតុង្យា ហង្តថ លគគិំសុ។ 
“ឥង្ម តុង្មហ បរហិរថា”តិ ង្តសំ អទាសិ។ ង្ត ង្កសធាតុង្យា លភិត្ថវ   
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ហដឋតុដ្ឋឋ  ភគវនតំ វនទិត្ថវ  បកកមំិសុ។ ង្ត គន្ថតវ  អតតង្ន្ថ នគង្រ ង្ចតិយំ កត្ថវ  
ង្កសធាតុង្យា អង្ន្ថត  បកេិបិត្ថវ  មហនតំ បូជាវធិានំ សំវទិហំិសុ។ ឯត្ថត វត្ថ 
សតតសត្ថត ហំ បរបុិណ្ណំ  ង្ហាតិ។  

បឋមំ ង្ពាធិបលលងកំ,   ទុតិយ អនិមីសកំ; 
តតិយ ចងកមំង្យវ,   ចតុតថំ រតនំ ឃរ។ំ 
បញ្ច មំ អជបាលញ្ច ,   មុចលិនទញ្ច  ឆដមំ; 
សតតមំ រាជាយតនំ,   សតតសត្ថត ហំ វចុចតិ។ 

រាជាយនកថា និដឋិត្ថ។ 
------------- 

រពហមយាចនកថា 
អថ ង្ខា ភគវា តម្ភហ  វដុឋហិត្ថវ  ង្យន អជបាលនិង្រគាង្ធា,  

ង្តនុបសងកមិ។ តង្តថវ និសីទិ។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯវ ំ ង្ចតង្សា បរវិតិង្កាក   
ឧទបាទិ “អធិគង្ត្ថ ង្ខា មាយំ ធង្ម្ភម  គមភីង្រា ទុទទង្សា ទុរនុង្ពាង្ធា សង្ន្ថត   
បណី្ង្ត្ថ អតកាក វចង្រា និបុង្ណា បណ្ឌិ តង្វទនីង្យា, អាលយរាម្ភ ង្ខា 
បន្ថយ បជា អាលយរត្ថ អាលយសមមុទិត្ថ, អាលយរាម្ភយ ង្ខា បន 
បជាយ អាលយរត្ថយ អាលយសមមុទិត្ថយ ទុទទសំ ឥទានំ យទិទំ  
ឥទបបចចយត្ថបដិចចសមុបាង្ទា; ឥទំបិ ង្ខា ឋានំ សុទុទទសំ យទិទំ  
សពវសង្កេ រសមង្ថា សពវូបធិបដិនិសសង្គាគ  តណាហ កេង្យា វរិាង្គា និង្រាង្ធា 
និពាវ នំ។ អហង្ញ្ច វ ង្ខា បន ធមមំ ង្ទង្សយយ, បង្រ ច ង្ម ន អាជាង្នយយុ,  
ង្សា មមសស កិលមង្ថា, សា មមសស វងិ្ហសា”តិ។ អបិសសុ ភគវនតំ ឥម្ភ  
អនចឆរយិា គាថាង្យា បដិភំសុ បុង្ពវ អសសុតបុពាវ — 

“កិង្ចឆន ង្ម អធិគតំ,   ហលន្ថទ និ បកាសិតំុ; 
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រាគង្ទាសបង្រង្តហិ,   ន្ថយំ ធង្ម្ភម  សុសមពុង្ធា។ 
បដិង្សាតគាមំិ និបុណំ្,  គមភីរ ទុទទស អណំុ្; 
រាគរត្ថត  ន ទកេនតិ,   តង្ម្ភកេង្នធន អាវដុ្ឋ”តិ។ 
ឥតិហ ភគវង្ត្ថ បដិសញ្ច ិកេង្ត្ថ អង្បាសសុកកត្ថយ ចិតតំ នមតិ, ង្ន្ថ 

ធមមង្ទសន្ថយ។ 
អថ ង្ខា រពហមុង្ន្ថ សហមបតិសស ភគវង្ត្ថ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកក- 

មញ្ញញ យ ឯតទង្ហាសិ “នសសតិ វត ង្ភា ង្ល្លង្កា, វនិសសតិ វត ង្ភា ង្ល្លង្កា, 
យរត ហិ ន្ថម តថាគតសស អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសស អង្បាសសុកកត្ថយ 
ចិតតំ នមតិ, ង្ន្ថ ធមមង្ទសន្ថយា”តិ។ អថ ង្ខា រពហាម  សហមបតិ,  
ង្សយយថាបិ ន្ថម ពលវា បុរងិ្សា សមមិញ្ជ ិតំ វា ពាហំ បសាង្រយយ បសារតំិ វា 
ពាហំ សមមិង្ញ្ជ យយ, ឯវង្មវ រពហមង្ល្លង្ក អនតរហិង្ត្ថ ភគវង្ត្ថ បុរង្ត្ថ  
បាតុរង្ហាសិ។ អថ ង្ខា រពហាម  សហមបតិ ឯកំសំ ឧតតរាសងគំ ករតិ្ថវ  ទកេិណ្-
ជាណុ្មណ្ឌ លំ បឋវយំិ និហន្ថតវ , ង្យន ភគវា, ង្តនញ្ជ លំិ បណាង្មត្ថវ  ភគវនតំ 
ឯតទង្វាច “ង្ទង្សតុ ភង្នត ភគវា ធមមំ, ង្ទង្សតុ សុគង្ត្ថ ធមមំ, សនតិ សត្ថត  
អបបរជកេជាតិកា, អសសវនត្ថ ធមមសស បរហិាយនតិ, ភវសិសនតិ ធមមសស  
អញ្ញញ ត្ថង្រា”តិ។ 

ឯវ ំ វងុ្តត ភគវា រពហាម នំ សហមបតំិ ឯតទង្វាច “មយហំ បិ ង្ខា រពង្ហម  
ឯតទង្ហាសិ „អធិគង្ត្ថ ង្ខា មាយំ ធង្ម្ភម … សា មមសស វងិ្ហសា‟តិ។  
អបិសសុ មំ រពង្ហម ឥម្ភ អនចឆរយិា គាថាង្យា បដិភំសុ បុង្ពវ អសសុតបុពាវ … 
អាវដុ្ឋ‟តិ។ ឥតិហ ង្ម រពង្ហម បដិសញ្ច ិកេង្ត្ថ អង្បាសសុកកត្ថយ ចិតតំ នមតិ, 
ង្ន្ថ ធមមង្ទសន្ថយា”តិ។ 
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ទុតិយមប ិ ង្ខា ។ង្ប។ តតិយមប ិ ង្ខា រពហាម  សហមបតិ ភគវនតំ  

ឯតទង្វាច “ង្ទង្សតុ ភង្នត ភគវា ធមមំ … អញ្ញញ ត្ថង្រា ភវសិសនតី”តិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា រពហមុង្ន្ថ ច អង្ជឈសនំ វទិិត្ថវ  សង្តតសុ ច ការញុ្ញំ តំ  

បដិចច ពុទធចកេុន្ថ ង្ល្លកំ ង្វាង្ល្លង្កសិ, អទទសា ង្ខា ភគវា ពុទធចកេុន្ថ ង្ល្លកំ 
ង្វាង្ល្លង្កង្ន្ថត  សង្តត អបបរជង្កេ មហារជង្កេ តិកេិន្ទនទិង្យ មុទិន្ទនទិង្យ សាវ កាង្រ 
ទាវ កាង្រ សុវញិ្ញញ បង្យ ទុវញិ្ញញ បង្យ អង្បបកង្ចច បរង្ល្លកវជជភយទសាវងិ្ន  
វហិរង្នត, អង្បបកង្ចច ន បរង្ល្លកវជជភយទសាវងិ្ន្ថ វហិរង្នត, ង្សយយថាបិ 
ន្ថម ឧបបលិនិយំ វា បទុមិនិយំ វា បុណ្ឌ រកិីនិយំ វា អង្បបកចាច និ ឧបបល្លនិ វា 
បទុម្ភនិ វា បុណ្ឌ រកីានិ វា ឧទង្ក ជាត្ថនិ ឧទង្ក សំវឌានិ ឧទកានុគគត្ថនិ 
អង្ន្ថត និមុគគង្បាសីនិ, អង្បបកចាច និ ឧបបល្លនិ វា បទុម្ភនិ វា បុណ្ឌ រកីានិ វា 
ឧទង្ក ជាត្ថនិ ឧទង្ក សំវឌានិ សង្ម្ភទក ឋិត្ថនិ, អង្បបកចាច និ ឧបបល្លនិ 
វា បទុម្ភនិ វា បុណ្ឌ រកីានិ វា ឧទង្ក ជាត្ថនិ ឧទង្ក សំវឌានិ ឧទកា អចចុគគមម 
ឋិត្ថនិ អនុបលិត្ថត និ ឧទង្កន, ឯវង្មវ ភគវា ពុទធចកេុន្ថ ង្ល្លកំ ង្វាង្ល្លង្កង្ន្ថត  
អទទស សង្តត អបបរជង្កេ មហារជង្កេ តិកេិន្ទនទិង្យ មុទិន្ទនទិង្យ សាវ កាង្រ  
ទាវ កាង្រ សុវញិ្ញញ បង្យ ទុវញិ្ញញ បង្យ អង្បបកង្ចច បរង្ល្លកវជជភយទសាវងិ្ន  
វហិរង្នត, អង្បបកង្ចច ន បរង្ល្លកវជជភយទសាវងិ្ន្ថ វហិរង្នត។ 

តតថ យានិ អចចុគគមម ឋិត្ថនិ សូរយិរសមិសមផសស អាគមយម្ភន្ថនិ, ត្ថនិ 
អជជ បុបផនកានិ។ តថូបង្ម្ភ ឧគឃដិតញ្ញូ បុគគង្ល្ល។ យានិ សង្ម្ភទកិត្ថនិ,  
ត្ថនិ ង្សវ បុបផនកានិ។ តថូបង្ម្ភ វបិញ្ច ិតញ្ញូ បុគគង្ល្ល។ យានិ ឧទកា  
អនុគគត្ថនិ អង្ន្ថត និមុគគង្បាសីនិ, ត្ថនិ តតិយទិវង្ស បុបផនកានិ។ តថូបង្ម្ភ 
ង្នង្យា បុគគង្ល្ល។ ឧទកា បន អនុគគត្ថនិ អញ្ញញ និបិ សង្រាគឧបបល្លទីនិ 
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ន្ថម អតថិ, យានិ ង្នវ បុបផិសសនតិ មចឆកចឆបភកាេ ង្នវ ភវសិសនតិ, តថូបង្ម្ភ  
បទបរង្ម្ភ បុគគង្ល្ល។ 

ឯវ ំ ភគវា ឧបបលវន្ថទិសទិសំ ទសសហសសិង្ល្លកធាតំុ  
ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  ឧគឃដិតញ្ញូអាទិង្ក អទទស “ឯតតកា អបបរជកាេ  ឯតតកា  
មហារជកាេ  តរត្ថបិ ឯតតកា ឧគឃដិតញ្ញូ ឯតតកា វបិញ្ច ិតញ្ញូ ឯតតកា ង្នយា  
ឯតតកា បទបរម្ភ ឯតតកា រាគចរតិ្ថ ឯតតកា ង្ទាសចរតិ្ថ ឯតតកា ង្ម្ភហចរតិ្ថ  
ឯតតកា វតិកកចរតិ្ថ ឯតតកា សទាធ ចរតិ្ថ ឯតតកា ពុទធិចរតិ្ថ”តិ។ ទិសាវ ន  
រពហមំ សហបបតំិ គាថាយ អជឈភាសិ- 

“អបារតុ្ថ ង្តសំ អមតសស ទាវ រា, 
ង្យ ង្សាតវង្ន្ថត  បមុញ្ច នតុ សទធំ;  
វហំិិសសញ្ញី បគុណំ្ ន ភាសំិ, 
ធមមំ បណី្តំ មនុង្ជសុ រពង្ហម”តិ។ 

អថ ង្ខា រពហាម  សហមបតិ ភគវង្ត្ថ អធិវាសនំ វទិិត្ថវ  ភគវនតំ  
អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  រពហមង្ល្លកង្មវ គង្ត្ថ។ 

រពហមយាចនកថា និដឋិត្ថ។ 
------------- 

បញ្ច វគគិយកថា 
អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “កសស នុ ង្ខា អហំ បឋម ធមមំ  

ង្ទង្សយយ, ង្កា ឥមំ ធមមំ ខិបបង្មវ អាជានិសសតី”តិ។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ  
ឯតទង្ហាសិ “អយំ ង្ខា អាឡាង្រា កាល្លង្ម្ភ បណ្ឌិ ង្ត្ថ ពយង្ត្ថត  ង្មធាវ ី 
ទីឃរតតំ អបបរជកេជាតិង្កា, យននូន្ថហំ អាឡារសស កាល្លមសស បឋមំ ធមមំ  
ង្ទង្សយយ,ំ ង្សា ឥមំ ធមមំ ខិបបង្មវ អាជានិសសតី”តិ។ អថ ង្ខា អនតរហិត្ថ 
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ង្ទវត្ថ ភគវង្ត្ថ អាង្រាង្ចសិ “សត្ថត ហកាលកង្ត្ថ ភង្នត អាឡាង្រា  
កាល្លង្ម្ភ”តិ។ ភគវង្ត្ថបិ ង្ខា ឋានំ ឧទបាទិ “សត្ថត ហកាលកង្ត្ថ អាឡាង្រា 
កាល្លង្ម្ភ”តិ។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “មហាជានិង្យា ង្ខា  
អាឡាង្រា កាល្លង្ម្ភ, សង្ច ហិ ង្សា ឥមំ ធមមំ សុង្ណ្យយ, ខិបបង្មវ  
អាជាង្នយា”តិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ យននូន្ថហំ ឧទទកសស រាមបុតតសស 
បឋម ធមមំ ង្ទង្សយយ, ង្សា ឥមំ ធមមំ ខិបបង្មវ អាជានិសសតី”តិ។ អថ ង្ខា 
អនតរហិត្ថ ង្ទវត្ថ ភគវង្ត្ថ អាង្រាង្ចសិ “អភិង្ទាសកាលកង្ត្ថ ភង្នត ឧទទង្កា 
រាមបុង្ត្ថត ”តិ។ ភគវង្ត្ថបិ ង្ខា ឋានំ ឧទបាទិ “អភិង្ទាសកាលកង្ត្ថ ឧទទង្កា 
រាមបុង្ត្ថត ”តិ។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “មហាជានិង្យា ង្ខា ឧទទង្កា 
រាមបុង្ត្ថត , សង្ច ហិ ង្សា ឥមំ ធមមំ សុង្ណ្យយ, ខិបបង្មវ អាជាង្នយា”តិ។ 

អថសស ឯតទង្ហាសិ “កសស នុ ង្ខា អហំ បឋម ធមមំ ង្ទង្សយយ,ំ ង្កា 
ឥមំ ធមមំ ខិបបង្មវ អាជានិសសតី”តិ។ “ពហូបការា ង្ខា ង្ម បញ្ច វគគិយា ភិកេូ, 
ង្យ មំ បធានបហិតតតំ ឧបដឋហំិសុ; យននូន្ថហំ បញ្ច វគគិយានំ ភិកេូនំ បឋមំ ធមមំ 
ង្ទង្សយយ”នតិ។ “កហំ នុ ង្ខា ឯតរហិ ភិកេូ វហិរនតី”តិ។ អទទសា ង្ខា ភគវា 
ទិង្ពវន ចកេុន្ថ វសុិង្ទធន អតិកកនតម្ភនុសង្កន បញ្ច វគគិង្យ ភិកេូ ពារាណ្សិយំ  
វហិរង្នត ឥសិបតង្ន មិគទាង្យ។ អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វល្លយ យថាភិរនតំ  
វហិរតិ្ថវ , ង្យន ពារាណ្សី, ង្តន ចារកំិ បកាក មិ។ 

[១១ ] អទទសា ង្ខា ឧបង្កា អាជីវង្កា ភគវនតំ អនតរា ច គយំ អនតរា ច 
ង្ពាធំិ អទាធ នមគគបបដិបននំ; ទិសាវ ន ភគវនតំ ឯតទង្វាច “វបិបសន្ថន និ ង្ខា ង្ត 
អាវងុ្សា  ឥន្ទនទិយានិ, បរសុិង្ទាធ  ឆវវិង្ណាណ  បរងិ្យាទាង្ត្ថ, កំ សិ តវំ អាវងុ្សា 
ឧទទិសស បពវជិង្ត្ថ, ង្កា វា ង្ត សត្ថថ , កសស វា តវំ ធមមំ ង្រាង្ចសី”តិ។ ឯវ ំ វងុ្តត 
ភគវា ឧបកំ អាជីវកំ គាថាហិ អជឈភាសិ— 
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“សពាវ ភិភូ សពវវទូិហមសមិ, 
សង្ពវសុ ធង្មមសុ អនូបលិង្ត្ថត ; 
សពវញ្ជ ង្ហា តណ្ហ កេង្យ វមុិង្ត្ថត , 
សយំ អភិញ្ញញ យ កមុទទិង្សយយ ។ 

ន ង្ម អាចរងិ្យា អតថិ,  សទិង្សា ង្ម ន វជិជតិ; 
សង្ទវកសមិំ ង្ល្លកសមិំ,  នតថិ ង្ម បដិបុគគង្ល្ល។ 
អហំ ហិ អរហា ង្ល្លង្ក, អហំ សត្ថថ  អនុតតង្រា; 
អង្កាមហិ សម្ភម សមពុង្ទាធ , សីតិភូង្ត្ថសមិ និពវុង្ត្ថ។ 
ធមមចកកំ បវង្តតតុ,   គចាឆ មិ កាសិនំ បុរ;ំ 
អនធីភូតសមិំ ង្ល្លកសមិំ,   អាហញ្ឆ ំ អមតទុនទុភិ”នតិ។ 
ឧបង្កា អាហ “យថា ង្ខា តវំ អាវងុ្សា បដិជាន្ថសិ, អរហសិ  

អននតជិង្ន្ថ”តិ។ 
“ម្ភទិសា ង្វ ជិន្ថ ង្ហានតិ,  ង្យ បត្ថត  អាសវកេយំ; 
ជិត្ថ ង្ម បាបកា ធម្ភម ,  តសាម ហមុបកំ ជិង្ន្ថ”តិ។ 
ឯវ ំ វងុ្តត ឧបង្កា អាជីវង្កា “ហុង្វយាវងុ្សា”តិ វត្ថវ  សីសំ ឱកង្មបត្ថវ  

ឧមមគគំ គង្ហត្ថវ  បកាក មិ។ 
[១២] អថ ង្ខា ភគវា អនុបុង្ពវន ចារកំិ ចរម្ភង្ន្ថ, ង្យន ពារាណ្សី 

ឥសិបតន មិគទាង្យា, ង្យន បញ្ច វគគិយា ភិកេូ, ង្តនុបសងកមិ។ អទទសំសុ ង្ខា 
បញ្ច វគគិយា ភិកេូ ភគវនតំ ទូរង្ត្ថវ អាគចឆនតំ; ទិសាវ ន អញ្ញមញ្ញំ កតិកំ  
សង្ណ្បសុ “អយំ អាវងុ្សា សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ អាគចឆតិ ពាហុលលិង្កា  
បធានវពិភង្ន្ថត  អាវង្ត្ថត  ពាហុល្លល យ, ង្សា ង្នវ អភិវាង្ទតង្ពាវ , ន បចចុដ្ឋឋ តង្ពាវ , 
ន្ថសស បតតចីវរ ំ បដិគគង្ហតពវំ, អបិច ង្ខា អាសនង្បតពវំ, សង្ច ង្សា  
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អាកងេិសសតិ, និសីទិសសតី”តិ។ យថា យថា ង្ខា ភគវា បញ្ច វគគិង្យ ភិកេូ  
ឧបសងកមតិ, តថា តថា ង្ត បញ្ច វគគិយា ភិកេូ ន្ថសកេិំសុ សកាយ កតិកាយ 
សណាឋ តុ, អសណ្ហ ន្ថត  ភគវនតំ បចចុគគន្ថតវ  ឯង្កា ភគវង្ត្ថ បតតចីវរ ំបដិគគង្ហសិ, 
ឯង្កា អាសនំ បញ្ញង្បសិ, ឯង្កា បាង្ទាទកំ, ឯង្កា បាទបីឋំ, ឯង្កា បាទក- 
ថលិកំ ឧបនិកេិបិ។ និសីទិ ភគវា បញ្ញង្តត អាសង្ន; និសជជ ង្ខា ភគវា បាង្ទ 
បកាេ ង្លសិ។ អបិសសុ ភគវនតំ ន្ថង្មន ច អាវងុ្សាវាង្ទន ច សមុទាចរនតិ។ ឯវ ំ
វងុ្តត ភគវា បញ្ច វគគិង្យ ភិកេូ ឯតទង្វាច “ម្ភ ភិកេង្វ តថាគតំ ន្ថង្មន ច 
អាវងុ្សាវាង្ទន ច សមុទាចរថ, អរហំ ភិកេង្វ តថាគង្ត្ថ សម្ភម សមពុង្ទាធ ,  
ឱទហថ ភិកេង្វ ង្សាតំ, អមតមធិគតំ អហមនុសាសាមិ, អហំ ធមមំ ង្ទង្សមិ, 
យថានុសិដឋតថា បដិបជជម្ភន្ថ នចិរង្សសវ ។ង្ប។ វហិរសិសថា”តិ។ ទុតិយមបិ
...។ តតិយមប ិ ង្ខា បញ្ច វគគិយា ភិកេូ ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ ។ង្ប។ ភគវាបិ  
ទុតិយមបិ..... តតិយមប ិ តង្ទវ អង្វាច។ អសកេិ ង្ខា ភគវា បញ្ច វគគិង្យ ភិកេូ 
សញ្ញញ ង្បតុ។ អថ ង្ខា បញ្ច វគគិយា ភិកេូ ភគវនតំ សុសសូសំិសុ, ង្សាតំ ឱទហំិសុ, 
អញ្ញញ យ ចិតតំ ឧបដ្ឋឋ ង្បសុ។ 

[១៣] អថ ង្ខា ភគវា បញ្ច វគគិង្យ ភិកេូ អាមង្នតសិ ង្ទវង្ម ភិកេង្វ អន្ថត   
បពវជិង្តន ន ង្សវតិពាវ  ។ង្ប។ អញ្ញញ សិង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ”ង្តវវ ន្ថម អង្ហាសិ។ 

អថ ង្ខា អាយសាម  អញ្ញញ សិង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ទិដឋធង្ម្ភម  បតតធង្ម្ភម  វទិិត- 
ធង្ម្ភម  បរងិ្យាគាឡហធង្ម្ភម  តិណ្ណវចិិកិង្ចាឆ  វគិតកថំ កង្ថា ង្វសារជជបបង្ត្ថត   
អបរបបចចង្យា សតថុសាសង្ន ភគវនតំ ឯតទង្វាច “លង្ភយាហំ ភង្នត ភគវង្ត្ថ 
សនតិង្ក បពវជជំ, លង្ភយយ ឧបសមបទ”នតិ។ “ឯហិ ភិកេូ”តិ ភគវា អង្វាច  
“សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , ចរ រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស អនតកិរយិាយា”តិ។ សាវ  
តសស អាយសមង្ត្ថ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ 
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ង្ទសន្ថបរងិ្យាសាង្ន អញ្ញញ ង្កាណ្ឌ ញ្ញបបមុខា អដ្ឋឋ រសរពហម- 

ង្កាដិង្យា ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដហិំសុ។ ង្ទវត្ថនំ គណ្ន្ថ វតិីវត្ថត ,  
អសង្ងេយយា អបបង្មយា។ 

អថ ង្ខា ភគវា វសស ឧបគចឆង្ន្ថត  អវង្សសភិកេូ ឥម្ភយ ធមមិយា  
កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ ង្សា ហិ ភគវា តសមិំ វសង្ន្ថត  អាសាឡហម្ភសសស 
បាដិបង្ទ វបបសស ធមមចកកំ អទាសិ។ ទុតិយទិវង្ស ភទទិយសស តតិយទិវង្ស 
មហាមសស ចតុតថទិវង្ស អសសជិង្ថរសស ធមមចកកំ អទាសិ។ អថ ង្ត ភគវនតំ  
ឯតទង្វាចំុ “លង្ភយាម មយំ ភង្នត ។ង្ប។ អនតកិរយិាយា”តិ។ សាវ ង្តសំ 
អាយសមន្ថត នំ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ ឥង្មសញ្ច  បន ភិកេូនំ កមមដ្ឋឋ ង្នសុ  
សមុបបននមលវងិ្សាធនំ ភគវា អង្ន្ថត វហិាង្រង្យវ អកាសិ។ ឧបបង្នន ច  
កមមដ្ឋឋ នមង្ល អាកាង្សន្ថគន្ថតវ  កមមដ្ឋឋ ន្ថនំ មលំ វងិ្សាង្ធសិ។ បកេសស  
បញ្ច មិយំ ង្តសំ វងិ្សសង្ត្ថ អរហតតុបនិសសយសមបតតិំ ទិសាវ  សង្ពវ ង្ត 
ឯកង្ត្ថ សននិបតិត្ថវ  អនតតនិយសុតតំ កង្ថសិ- របំូ ភិកេង្វ អនត្ថត ។ របូញ្ច   
ហិទំ ភិកេង្វ អត្ថត  អភវសិស, នយិទំ របំូ អាពាធាយ សំវង្តតយយ, លង្ពភថ ច រងូ្ប 
“ឯវ ំ ង្ម របំូ ង្ហាតុ, ឯវ ំ ង្ម របំូ ម្ភ អង្ហាសី”តិ។ យសាម  ច ង្ខា ភិកេង្វ របំូ 
អនត្ថត , តសាម  របំូ អាពាធាយ សំវតតតិ, ន ច លពភតិ រងូ្ប “ឯវ ំង្ម របំូ ង្ហាតុ, 
ឯវ ំង្ម របំូ ម្ភ អង្ហាសី”តិអាទិន្ថ។ 

ឥមសមិំ ច បន ង្វយាករណ្សមិំ ភញ្ញម្ភង្ន បញ្ច វគគិយាន ភិកេូនំ  
អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិត្ថត និ វមុិចចិំសុ។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ឆ ង្ល្លង្ក 
អរហង្ន្ថត  ង្ហានតិ។ 

បញ្ច វគគិយកថា និដឋិត្ថ។ 
-------------- 
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បពវជាជ កថា 

[២៥] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ពារាណ្សិយំ យង្សា ន្ថម 
កុលបុង្ត្ថត  ង្សដឋិបុង្ត្ថត  សុខុម្ភង្ល្ល ង្ហាតិ, តសស តង្យា បាសាទា ង្ហានតិ។ 
តិណ្ណំ  ឧតូនំ អនុរបូា ង្សា ឯង្កកសមិំ ចត្ថត ង្រា ម្ភង្ស និបបុរងិ្សហិ តុរងិ្យហិ  
បរចិារយម្ភង្ន្ថ ន ង្ហដ្ឋឋ បាសាទំ ឱង្រាហតិ។ អង្ថកសមិំ តសស បញ្ច ហិ  
កាមគុង្ណ្ហិ សមបបិតសស សមងគី ភូតសស បរចិារយម្ភនសស បដិកង្ចចវ 
និទាទ  ឱកកមិ, បរជិនសសបិ បចាឆ និទាទ  ឱកកមិ, សពវរតតិង្យា ច ង្តលបទីង្បា  
ឈាយតិ។ អថ ង្ខា យង្សា កុលបុង្ត្ថត  បដិកង្ចចវ បពុជឈតិ្ថវ  អទទស សកំ  
បរជិនំ សុបនតំ អញ្ញិសា កង្ចឆ វណំី្ អញ្ញិសា កង្ណ្ហ  មុទិងគំ អញ្ញិសា កង្ចឆ 
អាឡមពរ ំ អញ្ញំ វងិ្កសិកំ អញ្ញំ វងិ្កេឡិកំ អញ្ញញ  វបិបលបនតិង្យា ហតថបបតតំ  
សុសានំ មង្ញ្ញ; ទិសាវ នសស អាទីនង្វា បាតុរង្ហាសិ, និពវិទាយ ចិតតំ  
សណាឋ សិ។ អថ ង្ខា យង្សា កុលបុង្ត្ថត  ឧទានំ ឧទាង្នសិ “ឧបទទុតំ វត ង្ភា, 
ឧបសសដឋំ វត ង្ភា”តិ។ 

អថ ង្ខា យង្សា សុវណ្ណបាទុកាង្យា អាង្រាហិត្ថវ , ង្យន និង្វសនទាវ រ ំ
ង្តនុបសងកមិ។ អមនុសា ទាវ រ ំ វវិរ ិសុំ “ម្ភ យសសស កុលបុតតសស ង្កាចិ 
អនតរាយមកាសិ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជាជ យា”តិ។ អថ ង្ខា យង្សា 
កុលបុង្ត្ថត , ង្យន នគរទាវ រ,ំ ង្តនុបសងកមិ។ អមនុសា ទាវ រ ំ វវិរ ិសុំ “ម្ភ 
យសសស កុលបុតតសស ង្កាចិ អនតរាយមកាសិ អគារសាម  អនគារយំិ  
បពវជាជ យា”តិ។ អថ ង្ខា យង្សា កុលបុង្ត្ថត , ង្យន ឥសិបតន មិគទាង្យា, 
ង្តនុបសងកមិ។ 

[២៦] ង្តន ង្ខា ភគវា រតតិយា បចចូសសមយំ បចចុដ្ឋឋ យ អង្ជាកាង្ស 
ចងកមតិ។ អទទសា ង្ខា ភគវា យសំ កុលបុតតំ ទូរង្ត្ថ វ អាគចឆនតំ; ទិសាវ ន  
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ចងកម្ភ ឱង្រាហិត្ថវ  បញ្ញង្តត អាសង្ន និសីទិ។ អថ ង្ខា យង្សា កុលបុង្ត្ថត   
ភគវង្ត្ថ អវទូិង្រ ឧទានំ ឧទាង្នសិ “ឧបទទុតំ វត ង្ភា, ឧបសសដឋវតំ ង្ភា”តិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា យសំ កុលបុតតំ ឯតទង្វាច “ឥទំ ង្ខា យស អនុបទទុតំ, ឥទំ  
អនុបសសដឋ, ឯហិ យស និសីទ, ធមមំ ង្ត ង្ទង្សសាមី”តិ។ 

អថ ង្ខា យង្សា “ឥទំ កិរ អនុបទទុតំ, ឥទំ អនុបសសដឋ“នតិ ហង្ដ្ឋឋ   
ឧទង្គាគ  សុវណ្ណបាទុកាហិ ឱង្រាហិត្ថវ , ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ។ ឯកមនតំ និសិននសស ង្ខា 
យសសស កុលបុតតសស ភគវា អនុបុពពិំ កថំ កង្ថសិ។ ង្សយយថិទំ ។ ទានកថំ 
សីលកថំ សគគកថំ កាម្ភនំ អាទីនវ ំ ឱការ ំ សំកិង្លស ង្នកេង្មម អានិសំសំ  
បកាង្សសិ។ យទា ភគវា អញ្ញញ សិ យសំ កុលបុតតំ កលលចិតតំ មុទុចិតតំ  
វនីិវរណ្ចិតតំ ឧទគគចិតតំ បសននចិតតំ អថ យា ពុទាធ នំ សាមុកកំ សិកា ធមមង្ទសន្ថ, 
តំ បកាង្សសិ ទុកេំ សមុទយំ និង្រាធំ មគគំ ។ ង្សយយថាបិ ន្ថម សុទធំ វតថំ  
អបគតកាឡកំ សមមង្ទវ រជនំ បដិគគង្ណ្ហ យយ, ឯវង្មវ យសសស កុលបុតតសស 
តសមិំង្យវាសង្ន វរិជំ វតីមលំ ធមមចកេុំ ឧទបាទិ “យងកិញ្ច ិ សមុទយធមមំ, សពវនតំ 
និង្រាធធមម”នតិ។ 

[២៧] អថ ង្ខា យសសស កុលបុតតសស ម្ភត្ថ បាសាទំ អភិរហិុត្ថវ  
យស កុលបុតតំ អបសសនតី, ង្យន ង្សដឋី គហបតិ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  
ង្សដឋិំ គហបតំិ ឯតទង្វាច “បុង្ត្ថត  ង្ត គហបតិ យង្សា ន ទិសសតី”តិ។ អថ 
ង្ខា ង្សដឋី គហបតិ ចតុទទិសា អសសទូង្ត ឧង្យាង្ជត្ថវ  សាមង្ញ្ញវ, ង្យន 
ឥសិបតនំ មិគទាង្យា, ង្តនុបសងកមិ។ អទទសា ង្ខា ង្សដឋី គហបតិ  
សុវណ្ណបាទុកានំ និង្កេបំ; ទិសាវ ន តង្ញ្ញវ អនុគម្ភសិ។ អទទសា ង្ខា ភគវា 
ង្សដឋិំ គហបតំិ ទូរង្ត្ថវ អាគចឆនតំ; ទិសាវ ន ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “យននូន្ថហំ 
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តថារបំូ ឥទាធ ភិសង្កេ រ ំអភិសងេង្រយយ,ំ យថា ង្សដឋី គហបតិ ឥធ និសិង្ន្ថន  ឥធ 
និសិននំ យសំ កុលបុតតំ ន បង្សសយា”តិ។ អថ ង្ខា ភគវា តថារបំូ  
ឥទាធ ភិសង្កេ រ ំ អភិសងេង្រសិ។ អថ ង្ខា ង្សដឋី គហបតិ, ង្យន ភគវា,  
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “អបិ ភង្នត ភគវា យសំ 
កុលបុតតំ បង្សសយា”តិ។ “ង្តនហិ គហបតិ និសីទ, អង្បបវ ន្ថម តវំ ឥធ  
និសិង្ន្ថន  ឥធ និសិននំ យសំ កុលបុតតំ បង្សសយាសី”តិ។ អថ ង្ខា ង្សដឋី  
គហបតិ “ឥង្ធវ កិរាហំ និសិង្ន្ថន  ឥធ និសិននំ យសំ កុលបុតតំ បសសិសាមី”តិ 
ហង្ដ្ឋឋ  ឧទង្គាគ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ។ ឯកមនតំ និសិននសស ង្ខា 
ង្សដឋិសស គហបតិសស ភគវា អនុបុពពិំ កថំ កង្ថសិ។ ង្សយយថិទំ ។ ទានកថំ 
។ង្ប។ សពវនតំ និង្រាធធមម”នតិ។ អថ ង្ខា ង្សដឋី គហបតិ ទិដឋធង្ម្ភម  បតតធង្ម្ភម   
វទិិតធង្ម្ភម  បរងិ្យាគាឡហធង្ម្ភម  តិណ្ណវចិិកិង្ចាឆ  វគិតកថំ កង្ថា ង្វសា រជជបបង្ត្ថត  
អបរបបចចង្យា សតថុសាសង្ន ភគវនតំ ឯតទង្វាច “អភិកកនតំ ភង្នត, អភិកកនតំ ភង្នត; 
ង្សយយថាបិ ភង្នត និកកុជជិតំ វា ឧកកុង្ជជយយ, បដិចឆននំ វា វវិង្រយយ, មូឡហសស វា មគគំ 
អាចិង្កេយយ, អនធកាង្រ វា ង្តលបង្ជាជ តំ ធាង្រយយ „ចកេុមង្ន្ថត  របូានិ ទកេនតី‟តិ,  
ឯវង្មវ ភគវត្ថ អង្នកបរយិាង្យន ធង្ម្ភម  បកាសិង្ត្ថ។ ឯសាហំ ភង្នត ភគវនតំ 
សរណំ្ គចាឆ មិ ធមមញ្ច  ភិកេុសំឃំញ្ច , ឧបាសកំ មំ ភគវា ធាង្រតុ អជជតង្គគ  
បាណុ្ង្បតំ សរណំ្ គត”នតិ ង្សា វ ង្ល្លង្ក បឋមឧបាសង្កា អង្ហាសិ  
ង្តវាចិង្កា។ 

[២៨] អថ ង្ខា យសសស កុលបុតតសស បិតុង្ន្ថ ធង្មម ង្ទសិយម្ភង្ន  
យថាទិដឋយថាវទិិតំ ភូមំិ បចចង្វកេនតសស អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិតតំ វមុិចចិ។ 
អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “យសសស ង្ខា កុលបុតតសស បិតុង្ន្ថ ធង្មម  
ង្ទសិយម្ភង្ន យថាទិដឋយថាវទិិតំ ភូមំិ បចចង្វកេនតសស អនុបាទាយ អាសង្វហិ 
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ចិតតំ វមុិតតំ, អភង្ពាវ  ង្ខា យង្សា កុលបុង្ត្ថត  ហីន្ថយាវតតិត្ថវ  កាង្ម បរភុិញ្ជ ិតុ, 
ង្សយយថាបិ បុង្ពវ អគារកិភូង្ត្ថ; យននូន្ថហំ តំ ឥទាធ ភិសង្កេ រ ំ 
បដិបបសសង្មភយយ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា តំ ឥទាធ ភិសង្កេ រ ំ បដិបបសសង្មភសិ។  
អទទសា ង្ខា ង្សដឋី គហបតិ យសំ កុលបុតតំ និសិននំ; ទិសាវ ន យសំ កុលបុតតំ 
ឯតទង្វាច “ម្ភត្ថ ង្ត ត្ថត យសំ បរងិ្ទវង្សាកសម្ភបន្ថន , ង្ទហិ ម្ភតុយា 
ជីវតិ”នតិ។ អថ ង្ខា យង្សា កុលបុង្ត្ថត  ភគវនតំ ឧង្ល្លល ង្កសិ។ អថ ង្ខា ភគវា 
ង្សដឋិំ គហបតំិ ឯតទង្វាច “តំ កំិ មញ្ញសិ គហបតិ ? យសស កុលបុតតសស  
ង្សង្កេន្ថង្ណ្ន ង្សង្កេន ទសសង្នន ធង្ម្ភម  ទិង្ដ្ឋឋ  វទិិង្ត្ថ ង្សយយថាបិ តយា; 
តសស យថាទិដឋយថាវទិិតំ ភូមំិ បចចង្វកេនតសស អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិតតំ 
វមុិតតំ, ភង្ពាវ  នុ ង្ខា យង្សា គហបតិ ហីន្ថយាវតតិត្ថវ  កាង្ម បរភុិញ្ជ ិតុ,  
ង្សយយថាបិ បុង្ពវ អគារកិភូង្ត្ថ”តិ។ ង្ន្ថ ង្ហតំ ភង្នត។ យសសស ង្ខា  
គហបតិ កុលបុតតសស ង្សង្កេន្ថង្ណ្ន ង្សង្កេន ទសសង្នន ធង្ម្ភម  ទិង្ដ្ឋឋ   
វទិិង្ត្ថ ង្សយយថាបិ តយា; តសស យថាទិដឋយថាវទិិតំ ភូមំិ បចចង្វកេនតសស  
អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិតតំ វមុិតតំ, អភង្ពាវ  ង្ខា គហបតិ យង្សា កុលបុង្ត្ថត  
ហីន្ថយាវតតិត្ថវ  កាង្ម បរភុិញ្ជ ិតុ, ង្សយយថាបិ បុង្ពវ អគារកិភូង្ត្ថ”តិ។ ល្លភា 
ភង្នត យសសស កុលបុតតសស, សុលទធំ ភង្នត យសសស កុលបុតតសស, យថា 
យសសស កុលបុតតសស អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិតតំ វមុិតតំ, អធិវាង្សតុ ង្ម  
ភង្នត ភគវា អជជតន្ថយ ភតតំ យង្សន កុលបុង្តតន បចាឆ សមង្ណ្ន្ថ”តិ។  
អធិវាង្សសិ ភគវា តុណ្ហី ភាង្វន។ អថ ង្ខា ង្សដឋី គហបតិ ភគវង្ត្ថ អធិវាស
នំ វទិិត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  បកាក មិ។ អថ ង្ខា 
យង្សា កុលបុង្ត្ថត  អចិរបកកង្នត ង្សដឋិមហិ គហបតិមហិ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “លង្ភ
យាហំ ភង្នត ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក បពវជជំ, លង្ភយយ ឧបសមបទ”នតិ។  
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“ឯហិ ភិកេូ”តិ ភគវា អង្វាច “សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , ចរ រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស 
អនតកិរយិាយា”តិ។ សាវ តសស អាយសមង្ត្ថ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ ង្តន 
ង្ខា បន សមង្យន សតតំ ង្ល្លង្ក អរហង្ន្ថត  ង្ហានតិ។ 

យសសស បពវជាជ  និដឋិត្ថ។ 
-------------- 

ចតុគិហិសហាយកបពវជាជ  
[២៩] អថ ង្ខា ភគវា បុពវណ្ហ សមយំ និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ 

អាយសមត្ថ យង្សន បចាឆ សមង្ណ្ន, ង្យន ង្សដឋិសស គហបតិសស និង្វសនំ, 
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  បញ្ញង្តត អាសង្ន និសីទិ។ អថ ង្ខា អាយសមង្ត្ថ 
យសសស ម្ភត្ថ ច បុរាណ្ទុតិយិកា ច, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទំិសុ។ ត្ថសំ ភគវា អនុបុពពិំ  
កថំ កង្ថសិ។ ង្សយយថីទំ ។ ទានកថំ ។ង្ប។ សពវនតំ និង្រាធធមម”នតិ។ ត្ថ 
ទិដឋធម្ភម  ។ង្ប។ បកាសិង្ត្ថ; ឯត្ថ មយំ ភង្នត ភគវនតំ សរណំ្ គចាឆ ម ធមមញ្ច  
ភិកេុសំឃញ្ច , ឧបាសិកាង្យា ង្ន្ថ ភគវា ធាង្រតុ អជជតង្គគ បាណុ្ង្បត្ថ សរណំ្ 
គត្ថ”តិ។ ត្ថ ច ង្ល្លង្ក បឋម ឧបាសិកា អង្ហសំុ ង្តវាចិកា។ 

អថ ង្ខា អាយសមង្ត្ថ យសសស ម្ភត្ថ ច បិត្ថ ច បុរាណ្ទុតិយិកា ច 
ភគវនតំញ្ច  អាយសមនតញ្ច  យស បណី្ង្តន ខាទនីង្យន ង្ភាជនីង្យន សហត្ថថ  
សនតង្បបត្ថវ  សមបវាង្រត្ថវ  ភគវនតំ ភុត្ថត វ ិ ំ ឱនីតបតតបាណំិ្ ឯកមនតំ និសីទំិសុ។ 
អថ ង្ខា ភគវា អាយសមង្ត្ថ យសសស ម្ភតរញ្ច  បិតរញ្ច  បុរាណ្ទុតិយិកញ្ច   
ធមមិយា កថាយ សនទង្សសត្ថវ  សម្ភទង្បត្ថវ  សមុង្តតង្ជត្ថវ  សមបហ ង្សត្ថវ  
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ 
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[៣០] អង្សាសុ ង្ខា អាយសមង្ត្ថ យសសស ចត្ថត ង្រា គិហិ- 

សហាយកា ពារាណ្សិយំ ង្សដ្ឋឋ នុង្សដឋីនំ កុល្លនំ បុត្ថត  វមិង្ល្ល សុពាហុ 
បុណ្ណជិ គវមបតិ “យង្សា កិរ កុលបុង្ត្ថត  ង្កសមសសុ ំ ឱហាង្រត្ថវ  ។ង្ប។  
បពវជិង្ត្ថ”តិ ង្ត, ង្យន្ថយសាម  យង្សា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ   
អាយសមនតំ យសំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ អដឋសុ។ អថ ង្ខា អាយសាម  យង្សា ង្ត 
ចត្ថត ង្រា គិហិសហាយង្ក អាទាយ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  
ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ និសិង្ន្ថន  ង្ខា អាយសាម  យង្សា 
ឯតទង្វាច “ឥង្ម ង្ម ភង្នត ចត្ថត ង្រា គិហិសហាយកា ពារាណ្សិយំ  
ង្សដ្ឋឋ នុង្សដឋីនំ កុល្លនំ បុត្ថត  វមិង្ល្ល សុពាហុ បុណ្ណជិ គវមបតិ, ឥង្ម ភគវា 
ឱវទតុ អនុសាសតូ”តិ។ ង្តសំ ភគវា អនុបុពពិំ កថំ កង្ថសិ។ ង្សយយថិទំ។ 
ទានកថំ ។ង្ប។ អានិសំសំ បកាង្សសិ។ យទា ង្ត ភគវា អញ្ញញ សិ កលលចិង្តត 
។ង្ប។ អបរបបចចយា សតថុសាសង្ន ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “លង្ភយាម មយំ  
ភង្នត ។ង្ប។ ឧបសមបទ”នតិ។ សា វ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ ឧបសមបទា  
អង្ហាសិ។ អថ ង្ខា ភគវា ង្ត ភិកេូ ធមមិយា កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ ង្តសំ 
ភគវត្ថ ធមមិយា កថាយ ឱវទិយម្ភន្ថនំ អនុសាសិយម្ភន្ថនំ អនុបាទាយ 
អាសង្វហិ ចិត្ថត និ វមុិចចិំសុ។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ឯកាទស ង្ល្លង្ក  
អរហង្ន្ថត  ង្ហានតិ។ 

ចតុគិហិសហាយកបពវជាជ  និដឋិត្ថ។ 
---------------- 

[៣១] អង្សាសុ ង្ខា អាយសមង្ត្ថ យសសស បញ្ញញ សមត្ថត  គិហិ-
សហាយកា ជានបទា បុពាវ នុបុពវកានំ កុល្លនំ បុត្ថត  “យង្សា កិរ កុលបុង្ត្ថត  
ង្កសមសសុ ំ ឱហាង្រត្ថវ  កាសាយានិ វត្ថថ និ អចាឆ ង្ទត្ថវ  អគារសាម  អនគារយំិ  
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បពវជិង្ត្ថ”តិ; សុត្ថវ ន ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ “ន ហិ នូន ង្សា ឱរង្កា  
ធមមវនិង្យា, ន សា ឱរកា បពវជាជ , យតថ យង្សា កុលបុង្ត្ថត  ង្កសមសសុ ំ 
ឱហាង្រត្ថវ  កាសាយានិ វត្ថថ និ អចាឆ ង្ទត្ថវ  អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិង្ត្ថ”តិ។ 
ង្ត, ង្យន្ថយសាម  យង្សា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  អាយសមនតំ យសំ 
អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ អដឋំសុ។ អថ ង្ខា អាយសាម  យង្សា ង្ត បញ្ញញ សមង្តត  
គិហិសហាយង្ក អាទាយ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ ។ង្ប។ ឯតទង្វាច 
“ឥង្ម ង្ម ភង្នត បញ្ញញ សមត្ថត  គិហិសហាយកា ជានបទា បុពាវ នុបុពវកានំ  
កុល្លនំ បុត្ថត , ឥង្ម ភគវា ឱវទតុ អនុសាសតូ”តិ។ ង្តសំ ភគវា អនុបុពពិំ កថំ 
កង្ថសិ ។ង្ប។ បកាង្សសិ។ យទា ង្ត ភគវា អញ្ញញ សិ កលលចិង្តត ។ង្ប។  
សពវនតំ និង្រាធធមម”នតិ។ ង្ត ទិដឋធម្ភម  ។ង្ប។ អបរបបចចយា សតថុសាសង្ន  
ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “លង្ភយាម មយំ ភង្នត ។ង្ប។ ឧបសមបទ”នតិ។ “ឯថ 
ភិកេង្វា”តិ ភគវា អង្វាច “សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , ចរថ រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស 
អនតកិរយិាយា”តិ។ សាវ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ អថ 
ង្ខា ភគវា ង្ត ភិកេូ ធមមិយា កថាយ ឱវទិ អនុសាសិ។ ង្តសំ ភគវត្ថ ធមមិយា 
កថាយ ឱវទិយម្ភន្ថនំ អនុសាសិយម្ភន្ថនំ អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិត្ថត និ 
វមុិចចិំសុ។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ឯកសដឋិ ង្ល្លង្ក អរហង្ន្ថត  ង្ហានតិ។ 

បុរមិ្ភ ឆ ឥង្ម ច បញ្ច បញ្ញញ សាតិ អង្ន្ថត វសសមហិង្យវ ឯកសដឋិមនុសា 
អរហង្ន្ថត  ង្ហានតិ។ តរត យសអាទីនំ កុលបុត្ថត នំ អយំ បុពវង្យាង្គា :- អតីង្ត 
កិរ បញ្ច បញ្ញញ សជន្ថ សហាយកា វគគពង្នធន បុញ្ញញ និ កង្រាន្ថត  អន្ថថសររីានិ 
បដិជគគន្ថត  វចិរនតិ ង្ត ឯកទិវសំ គពភិនំិ ឥតថិំ កាលំ កតំ ទិសាវ   
“ឈាង្បសាម្ភ”តិ សុសានំ នីហរ ិសុំ។ ង្តសុ បញ្ច  ជង្ន “តុង្មហ ឈាង្បថា”តិ 
សុសាង្ន ង្បត្ថវ  ង្សសា គាម បវដិ្ឋឋ ។ យង្សា ទារង្កា តំ សររី ំ វជិឈិត្ថវ   
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បរវិង្តតត្ថវ  ច ឈាបយម្ភង្ន្ថ អសុភសញ្ញំ បដិលភិ។ ង្សា ឥតង្រសមប ិចតុននំ 
ជន្ថនំ “បសសថ ង្ភា ឥមំ អសុចំិ បដិកូល”នតិ ទង្សសសិ។ ង្តបិ តតថ អសុភ- 
សញ្ញំ បដិលភំិសុ។ ង្ត បញ្ច បិ ជន្ថ គាម គន្ថតវ  ង្សសសហាយកានំ  
កថយំិសុ។ យង្សា បន ទារង្កា ង្គហមប ិ គន្ថតវ  ម្ភត្ថបិតូននញ្ច  ភរយិាយ ច  
កង្ថសិ។ ង្ត សង្ពវបិ អសុភំ ភាវយំិសុ។ អយង្មង្តសំ បុពវង្យាង្គា។ ង្ត
ន្ថយសមង្ត្ថ យសសស ន្ថដកជង្នសុ សុសានសញ្ញញ ង្យវ ឧបបជជិ ត្ថង្យវ ច 
ឧបនិសសយសមបតតិយា សង្ពវសំ វងិ្សសាធិគង្ម្ភ និពវតតីតិ។ 

បញ្ញញ សគិហិសហាយកបពវជាជ  និដឋិត្ថ។ 
--------------- 

ម្ភរកថា 
[៣២] អថ ង្ខា ភគវា វដុឋវង្សា ភិកេូ អាមង្នតសិ “មុត្ថត ហំ ភិកេង្វ  

សពវបាង្សហិ, ង្យ ទិពាវ  ង្យ ច ម្ភនុសា, តុង្មហបិ ភិកេង្វ មុត្ថត  សពវបាង្សហិ, 
ង្យ ទិពាវ  ង្យ ច ម្ភនុសា, ចរថ ភិកេង្វ ចារកំិ ពហុជនហិ ត្ថយ ពហុជន- 
សុខាយ ង្ល្លកានុកមាយ អត្ថថ យ ហិត្ថយ សុខាយ ង្ទវមនុសានំ, ម្ភ  
ឯង្កន ង្ទវ អគមិតថ, ង្ទង្សថ ភិកេង្វ ធមមំ អាទិកលាណំ្ មង្ជឈកលាណំ្ 
បរងិ្យាសានកលាណំ្ សាតថំ សពយញ្ជ នំ, ង្កវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ  
រពហមចរយំិ បកាង្សថ, សនតិ សត្ថត  អបបរជកេជាតិកា អសសវនត្ថ ធមមសស  
បរហិាយនតិ, ភវសិសនតិ ធមមសស អញ្ញញ ត្ថង្រា, អហមបិ ភិកេង្វ, ង្យន ឧរងុ្វល្ល 
ង្សន្ថនិគង្ម្ភ, ង្តនុបសងកមិសាមិ ធមមង្ទសន្ថយា”តិ។ 

បុនបិ ភិកេូ អាមង្នតសិ “មយហំ ង្ខា ភិកេង្វ ង្យានិង្សាមនសិការា  
ង្យានិង្សាសមមបបធាន្ថ អនុតតរា វមុិតតិ អនុបបត្ថត , អនុតតរា វមុិតតិ សចឆិកត្ថ។  



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       209 
តុង្មហបិ ភិកេង្វ ង្យានិង្សាមនសិការា ង្យានិង្សាសមមបបធាន្ថ អនុតតរ ំ វមុិតតិំ 
អនុបាបុណាថ, អនុតតរ ំវមុិតតិំ សចឆិកង្រាថា”តិ។ 

[៣៣] អថ ង្ខា ម្ភង្រា បាបិម្ភ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ គាថាយ អជឈភាសិ- 

ពង្ទាធ សិ សពវបាង្សហិ,  ង្យ ទិពាវ  ង្យ ច ម្ភនុសា; 
មហាពនធនពង្ទាធ សិ,   ន ង្ម សមណំ្ ង្ម្ភកេសីតិ។ 
មុត្ថត ហំ សពវបាង្សហិ,  ង្យ ទិពាវ  ង្យ ច ម្ភនុសា; 
មហាពនធនមុង្ត្ថត មហិ,   និហង្ត្ថ តវមសិ អនតកាតិ។ 
អនតលិកេចង្រា បាង្សា,  យាវ យំ ចរតិ ម្ភនង្សា; 
ង្តន តំ ពាធយិសាមិ,  ន ង្ម សមណំ្ ង្ម្ភកេសីតិ។ 
របូា សទាទ  រសា គន្ថធ ,  ង្ផាដឋពាវ  ច មង្ន្ថរម្ភ; 
ឯតថ ង្ម វគិង្ត្ថ ឆង្ន្ថទ ,  និហង្ត្ថ តវមសិ អនតកាតិ។ 
អថ ង្ខា ម្ភង្រា បាបិម្ភ “ជាន្ថតិ មំ ភគវា, ជាន្ថតិ មំ សុគង្ត្ថ”តិ ទុកេី 

ទុមមង្ន្ថ តង្តថវនតរធាយីតិ។ 
ម្ភរកថា និដឋិត្ថ។ 

---------------- 
ភទទវគគិយវតថុ 

[៣៦] អថ ង្ខា ភគវា ពារាណ្សិយំ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ , ង្យន  
ឧរងុ្វល្ល, ង្តន ចារកំិ បកាក មិ។ អថ ង្ខា ភគវា មគាគ  ឱកកមម, ង្យន អញ្ញតង្រា 
វនសង្ណាឌ , ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  តំ វនសណ្ឌំ  អង្ជាគាង្ហត្ថវ   
អញ្ញតរសមិំ រកុេមូង្ល និសីទិ។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន តំិសមត្ថត  ភទទវគគិយា 
សហាយកា សបជាបតិកា តសមិំ វនសង្ណ្ឌ  បរចិាង្រនតិ។ ង្តសុ ឯកសស  
បជាបតិ ន្ថង្ហាសិ។ តសសត្ថថ យ ង្វសី អានីត្ថ អង្ហាសិ។ អថ ង្ខា សា  
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ង្វសី ង្តសុ បមង្តតសុ បរចិាង្រង្នតសុ ភណ្ឌំ  អាទាយ បល្លយិតថ។ អថ ង្ខា ង្ត 
សហាយកា សហាយកសស ង្វយាវចចំ កង្រាន្ថត  តំ ឥតថិំ គង្វសន្ថត  តំ វនសណ្ឌំ  
អាហិណ្ឌ ន្ថត  អទទសំសុ ភគវនតំ អញ្ញតរសមិំ រកុេមូង្ល និសិននំ; ទិសាវ ន ង្យន 
ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “អបិ ភង្នត ភគវា  
ឯកំ ឥតថិំ បង្សសយា”តិ។ កំិ បន ង្វា កុម្ភរា ឥតថិយាតិ។ ឥធ មយំ ភង្នត តំិ
សមត្ថត  ភទទវគគិយា សហាយកា សបជាបតិកា ឥមសមិំ វនសង្ណ្ឌ   
បរចិារយិម្ភហ , ឯកសស បជាបតិ ន្ថង្ហាសិ, តសសត្ថថ យ ង្វសី អានីត្ថ  
អង្ហាសិ, អថ ង្ខា សា ភង្នត ង្វសី អង្មហសុ បមង្តតសុ បរចិាង្រង្នតសុ ភណ្ឌំ   
អាទាយ បល្លយិតថ, ង្ត មយំ ភង្នត សហាយកា សហាយកសស ង្វយាវចចំ  
កង្រាន្ថត  តំ ឥតថិំ គង្វសន្ថត  ឥមំ វនសណ្ឌំ  អាហិណាឌ ម្ភតិ។ តំ កំិ មញ្ញំ ថ ង្វា  
កុម្ភរា។ កតមំ នុ ង្ខា តុម្ភហ កំ វរ,ំ យំ វា តុង្មហ ឥតថិំ គង្វង្សយាថ, យំ វា  
អត្ថត នំ គង្វង្សយាថាតិ។ ឯតង្ទវ ភង្នត អម្ភហ កំ វរ,ំ យំ មយំ អត្ថត នំ  
គង្វង្សយាម្ភតិ។ “ង្តនហិ ង្វា កុម្ភរា និសីទថ, ធមមំ ង្វា ង្ទង្សសាមី”តិ។ 
“ឯវ ំ ភង្នត”តិ ង្ខា ង្ត ភទទវគគិយា សហាយកា ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ  
និសីទំិសុ។ ង្តសំ ភគវា អនុបុពពិំ កថំ កង្ថសិ។ ង្សយយថិទំ។ ទានកថំ ។ង្ប។ 
សពវនតំ និង្រាធធមម”នតិ។ ង្ត ទិដឋធម្ភម  ។ង្ប។ ឧបសមបទ”នតិ។ “ឯថ ភិកេង្វា”តិ 
ភគវា អង្វាច “សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , ចរថ រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស  
អនតកិរយិាយា”តិ។ សា វ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ ង្តសុ 
សពវបចឆិមង្កា ង្សាត្ថបង្ន្ថន  សពវុតតង្ម្ភ អន្ថគាមី អង្ហាសិ។ ង្ត កិរ  
តុណ្ឌិ លជាតង្ក តំិសធុត្ថត  អង្ហសំុ។ អថ តុណ្ឌិ ង្ល្លវាទំ សុត្ថវ  បញ្ច សីល្លនិ 
រកេិំសុ ឥទំ ង្នសំ បុពវកមមំ ។ 

ភទទវគគិយសហាយកានំ វតថុ និដឋិតំ។ 
-------------- 
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ឧរងុ្វលបាដិហារយិកថា 

[៣៧] ង្តបិ ភគវា ទិសាសុ ង្បង្សត្ថវ  ង្យន ឧរងុ្វល្ល, តទវសរ។ិ ង្តន 
ង្ខា បន សមង្យន ឧរងុ្វល្លយ តង្យា ជដិល្ល បដិវសនតិ; ឧរងុ្វលកសសង្បា 
នទីកសសង្បា គយាកសសង្បាតិ។ ង្តសុ ឧរងុ្វលកសសង្បា បញ្ច ននំ ជដិល- 
សត្ថនំ ន្ថយង្កា ង្ហាតិ បាង្ម្ភង្កាេ ។ នទីកសសង្បា តិណ្ណំ  ជដិលសត្ថនំ,  
គយាកសសង្បា ទវិននំ ជដិលសត្ថនំ។ អថ ង្ខា ភគវា, ង្យន ឧរងុ្វល- 
កសសបសស ជដិលសស អសសង្ម្ភ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ឧរងុ្វល- 
កសសបំ ជដិលំ ឯតទង្វាច “សង្ច ង្ត កសសប អគរ,ុ វង្សយាម ឯករតតិំ  
អគាគាង្រ”តិ។ ន ង្ខា ង្ម មហាសមណ្ គរ,ុ ចង្ណ្ឌ តថ ន្ថគរាជា ឥទធិម្ភ  
អាសីវងិ្សា ង្ឃារវងិ្សា, ង្សា តំ ម្ភ វងិ្ហង្ឋសីតិ។ ទុតិយមប ិ ង្ខា ភគវា..... 
តតិយមបិ ង្ខា ភគវា ។ង្ប។ ឯករតតិំ អគាគាង្រ”តិ។ ទុតិយមប ិង្ខា... តតិយមប ិ
ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ន ង្ខា ង្ម មហាសមណ្ គរ,ុ អបិច ង្ខា ចង្ណ្ឌ តថ 
ន្ថគរាជា ឥទធិម្ភ អាសិវងិ្សា ង្ឃារវងិ្សា, ង្សា តំ ម្ភ វងិ្ហង្ឋសីតិ។ អង្បបវ 
មំ ន វងិ្ហង្ឋយយ, ឥងឃ តវំ កសសប អនុជាន្ថហិ អគាគារនតិ។ ង្តនហិ  
មហាសមណំ្ យថាសុខំ វហិរាតិ។ អថ ង្ខា ភគវា អគាគារ ំ បវសិិត្ថវ   
តិណ្សនថរកំ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  និសីទិ បលលងកំ អាភុជិត្ថវ  ឧជំុ កាយំ បណិ្ធាយ  
បរមុិខំ សតំិ ឧបដឋង្បត្ថវ ។ 

បឋមបាដិហារយិ 
[៣៨] អទទសា ង្ខា ង្សា ន្ថង្គា ភគវនតំ បវដិឋំ; ទិសាវ ន ទុកេី ទុមមង្ន្ថ  

បធូបាយិ។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “យននូន្ថហំ ឥមសស ន្ថគសស  
អនុបហចច ឆវញិ្ច  ចមមញ្ច  មំ សញ្ច ិ ន្ថហ រញុ្ច  អដឋិញ្ច  អដឋិមិញ្ជ ញ្ច  ង្តជសា ង្តជំ  
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បរយិាទិង្យយយ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា តថារបំូ ឥទាធ ភិសង្កេ រ ំ អភិសងេរតិ្ថវ   
បធូបាយិ។ អថ ង្ខា ង្សា ន្ថង្គា មកេំ អសហង្ន្ថត  បជជលិ។ ភគវាបិ  
ង្តង្ជាធាតំុ សម្ភបជជិត្ថវ  បជជលិ។ ឧភិននំ សង្ជាតិភូត្ថនំ អគាគារ ំ អាទិតតំ 
វយិ ង្ហាតិ សមបជជលិតំ សង្ជាតិភូតំ។ អថ ង្ខា ង្ត ជដិល្ល អគាគារ ំ 
បរវិាង្រត្ថវ  ឯវម្ភហំសុ “អភិរងូ្បា វត ង្ភា មហាសមង្ណា ន្ថង្គន  
វងិ្ហឋិយតី”តិ។ អថ ង្ខា ភគវា តសា រតតិយា អចចង្យន តសស ន្ថគសស  
អនុបហចច ឆវញិ្ច  ចមមញ្ច  មំ សញ្ច  ន្ថហ រញុ្ច  អដឋិញ្ច  អដឋិមិញ្ញជញ្ច  ង្តជសា ង្តជំ 
បរយិាទិយិត្ថវ  បង្តត បកេិបិត្ថវ  ឧរងុ្វលកសសបសស ជដិលសស ទង្សសសិ  
“អយង្នត កសសប ន្ថង្គា, បរយិាទិង្ន្ថន  អសស ង្តជសា ង្តង្ជា”តិ។ តសស  
ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម 
ចណ្ឌ សស ន្ថគរាជសស ឥទធិមង្ត្ថ អាសីវសិសស ង្ឃារវសិសស ង្តជសា ង្តជំ 
បរយិាទិយិសសតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា, យថា អហ”នតិ។ អថ ង្ខា ឧរងុ្វល- 
កសសង្បា ភគវង្ត្ថ ឥមិន្ថ ឥទធិបាដិហារងិ្យន អភិបបសង្ន្ថន  ភគវនតំ  
ឯតទង្វាច “ឥង្ធវ មហាសមណំ្ វហិរ, អហង្នត ធុវភង្តតន្ថ”តិ។ 

បឋមបាដិហារយំិ។ 
-------------- 

ទុតិយបាដិហារយិ 
[៤០] អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វលកសសបសស អសសមសស អវទូិង្រ  

អញ្ញតរសមិំ វនសង្ណ្ឌ  វហិាសិ។ អថ បាដិហារយំិ តសមិំ វហិរង្នត ភគវតិ  
ចត្ថត ង្រា មហារាជាង្ន្ថ អភិកកន្ថត យ រតតិយា អភិកកនតវណាណ  ង្កវលកបប ំ 
វនសណ្ឌំ  ឱភាង្សត្ថវ , ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ 
អភិវាង្ទត្ថវ  ចតុទទិសា អដឋំសុ, ង្សយយថាបិ មហន្ថត  អគគិកេន្ថធ ។ អថ ង្ខា  
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ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល តសា រតតិយា អចចង្យន, ង្យន ភគវា,  
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កាង្ល្ល មហាសមណ្, និដឋិតំ 
ភតតំ, ង្ក នុ ង្ខា ង្ត មហាសមណំ្ អភិកកន្ថត យ រតតិយា អភិកកនតវណាណ  ង្កវល- 
កបប ំ វនសណ្ឌំ  ឱភាង្សត្ថវ , ង្យន តវំ, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  តំ  
អភិវាង្ទត្ថវ  ចតុទទិសា អដឋំសុ, ង្សយយថាបិ មហន្ថត  អគគិកេន្ថធ ”តិ។ ឯង្ត ង្ខា  
កសសប ចត្ថត ង្រា មហារាជាង្ន្ថ, ង្យន្ថហំ, ង្តនុបសងកមំិសុ  
ធមមសសវន្ថយាតិ។ តសស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា 
មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម ចត្ថត ង្រា មហារាជា ឧបសងកមិសសនតិ, ន ង្តវវ ច 
ង្ខា អរហា, យថា អហ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វលកសសបសស ជដិលសស  
ភតតំ ភុញ្ជ ិត្ថវ  តសមិំង្យវ វនសង្ណ្ឌ  វហិាសិ។ 

ទុតិយបាដិហារយំិ។ 
-------------- 

តតិយបាដិហារយិ 
[៤១] តសមិំ វហិរង្នត ភគវតិ សង្កាក  ង្ទវានមិង្ន្ថទ  អភិកកន្ថត យ រតតិយា 

អភិកកនតវង្ណាណ  ង្កវលកបបំ វនសណ្ឌំ  ឱភាង្សត្ថវ , ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ 
។ង្ប។ អដ្ឋឋ សិ, ង្សយយថាបិ មហាអគគិកេង្ន្ថធ  បុរមិ្ភហិ វណ្ណនិភាហិ  
អភិកកនតតង្រា ច បណី្តតង្រា ច។ អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល តសា  
រតតិយា អចចង្យន, ង្យន ភគវា ។ង្ប។ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កាង្ល្ល ង្ខា  
មហាសមណ្ និដឋិតំ ភតតំ, ង្កា នុ ង្ខា ង្សា មហាសមណ្ អភិកកន្ថត យ រតតិយា 
អភិកកនតវង្ណាណ  ង្កវលកបបំ វនសណ្ឌំ  ឱភាង្សត្ថវ , ង្យន តវំ ។ង្ប។ ឯកមនតំ  
អដ្ឋឋ សិ, ង្សយយថាបិ មហាអគគិកេង្ន្ថធ  បុរមិ្ភហិ វណ្ណនិភាហិ អភិកកនតតង្រា ច 
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បណី្តតង្រា ចា”តិ។ ឯង្សា ង្ខា កសសប សង្កាក  ង្ទវានមិង្ន្ថទ  ។ង្ប។  
ធមមសសវន្ថយាតិ។ អថ ង្ខា ភគវា ភតតំ ភុញ្ជ ិត្ថវ  តង្តថវ វហិាសិ។ 

តតិយបាដិហារយំិ។ 
--------------- 

ចតុតថបាដិហារយិ 
[៤២] អថ ង្ខា រពហាម  សហមបតិ អភិកកន្ថត យ រតតិយា អភិកកនតវង្ណាណ  

ង្កវលកបប ំ វនសណ្ឌំ  ។ង្ប។ អដ្ឋឋ សិ, ង្សយយថាបិ មហាអគគិកេង្ន្ថធ  បុរមិ្ភហិ 
វណ្ណនិភាហិ អភិកកនតតង្រា ច បណី្តតង្រា ច។ អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា  
តសា រតតិយា ។ង្ប។ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កាង្ល្ល មហាសមណ្, និដឋិតំ ភតតំ, 
ង្កា នុ ង្ខា ង្សា មហាសមណ្ ។ង្ប។ បណី្តតង្រា ចា”តិ។ ឯង្សា ង្ខា  
កសសប រពហាម  សហមបតិ ។ង្ប។ ធមមសសវន្ថយាតិ។ តសស ឯតទង្ហាសិ  
“មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម រពហាម បិ 
សហមបតិ ឧបសងកមិសសតិ ធមមសសវន្ថយ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា, យថា  
អហ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា តសស ភតតំ ភុញ្ជ ិត្ថវ  តសមិំង្យវ វនសង្ណ្ឌ  វហិាសិ។ 

ចតុតថំ បាដិហារយំិ។ 
-------------- 

បញ្ច មបាដិហារយិ 
[៤៣] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ឧរងុ្វលកសសបសស ជដិលសស  

មហាយង្ញ្ញញ  បចចុបដឋិង្ត្ថ ង្ហាតិ, ង្កវលកបា ច អងគមគធា បហូតំ ខាទនីយំ 
ង្ភាជនីយំ អាទាយ អភិកកមិតុកាម្ភ ង្ហានតិ។ អថសស ឧរងុ្វលកសសបសស  
ឯតទង្ហាសិ “ឯតរហិ ង្ខា ង្ម មហាយង្ញ្ញញ  បចចុបដឋិង្ត្ថ, ង្កវលកបា ច  
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អងគមគធា បហូតំ ខាទនីយំ ង្ភាជនីយំ អាទាយ អភិកកមិសសនតិ, សង្ច  
មហាសមង្ណា មហាជនកាង្យ ឥទធិបាដិហារយំិ ករសិសតិ,  
មហាសមណ្សស ល្លភសកាក ង្រា អភិវឌឍិសសតិ, មម ល្លភសកាក ង្រា  
បរហិាយិសសតិ, អង្ហា នូន មហាសមង្ណា សាវ តន្ថយ ន្ថគង្ចឆយា”តិ។  
អថសស ភគវា ឧរងុ្វលកសសបសស ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកកមញ្ញញ យ ឧតតរកុរុ ំ 
គន្ថតវ  តង្ត្ថ បិណ្ឌ បាតំ អាហរតិ្ថវ  អង្ន្ថតតតទង្ហ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  តង្តថវ ទិវាវហិារ ំ
អកាសិ។ អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា តសា រតតិយា អចចង្យន, ង្យន ភគវា, 
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កាង្ល្ល មហាសមណ្, និដឋិតំ 
ភតតំ, កំិ នុ ង្ខា មហាសមណ្ ហិង្យា ន្ថគម្ភសិ, អបិច មយំ តំ សរាម „កំិ នុ 
ង្ខា មហាសមង្ណា ន្ថគចឆតី‟តិ បដិវងី្សា ង្ត ឋបិង្ត្ថ ភុញ្ជ តូ”តិ។ ននុ ង្ត  
កសសប ឯតទង្ហាសិ “'ឯតរហិ ង្ខា ង្ម មហាយង្ញ្ញញ  បចចុបដឋិង្ត្ថ, ង្កវល- 
កបា ច អងគមគធា បហូតំ ខាទនីយំ ង្ភាជនីយំ អាទាយ អភិកកមិសសនតិ,  
សង្ច មហាសមង្ណា មហាជនកាង្យ ឥទធិបាដិហារយំិ ករសិសតិ,  
មហាសមណ្សស ល្លភសកាក ង្រា អភិវឌឍិសសតិ, មម ល្លភសកាក ង្រា  
បរហិាយិសសតិ, អង្ហា នូន មហាសមង្ណា សាវ តន្ថយ ន្ថគង្ចឆយា”តិ។ 
ង្សា ង្ខា អហំ កសសប តវ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកកមញ្ញញ យ ឧតតរកុរុ ំ គន្ថតវ  
តង្ត្ថ បិណ្ឌ បាតំ អាហរតិ្ថវ  អង្ន្ថតតតទង្ហ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  តង្តថវ ទិវាវហិារ ំ 
អកាសិនតិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា  
មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម ង្ចតសាបិ ចិតតំ បជានិសសតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា 
អរហា, យថា អហ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា តសស ភតតំ ភុញ្ជ ិត្ថវ  តសមិំង្យវ  
វនសង្ណ្ឌ  វហិាសិ។ 

បញ្ច មំ បាដិហារយំិ។ 
------------- 
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[៤៤] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ភគវង្ត្ថ បំសុកូលំ ឧបបននំ ង្ហាតិ។ 

 អថសស ឯតទង្ហាសិ “កតថ នុ ង្ខា អហំ បំសុកូលំ ង្ធាង្វយយ”នតិ។ អថ ង្ខា  
សង្កាក  ង្ទវានមិង្ន្ថទ  ភគវង្ត្ថ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកកមញ្ញញ យ បាណិ្ន្ថ 
ង្បាកេរណំិ្ ខណិ្ត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ឥធ ភង្នត ភគវា បំសុកូលំ ង្ធាវតូ”តិ។ 
អថសស ឯតទង្ហាសិ “កិមហិ នុ ង្ខា អហំ បំសុកូលំ បរមិង្ទទយយ”នតិ។ អថ ង្ខា 
សង្កាក  ង្ទវានមិង្ន្ថទ  ភគវង្ត្ថ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកកមញ្ញញ យ មហតំិ សិលំ 
ឧបនិកេិបិ “ឥធ ភង្នត ភគវា បំសុកូលំ បរមិទទតូ”តិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ  
“កិមហិ នុ ង្ខា អហំ អាលមពិត្ថវ  ឧតតង្រយយ”នតិ។ អថ ង្ខា កកុង្ធ អធិវត្ថថ  ង្ទវត្ថ  
ភគវង្ត្ថ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកកមញ្ញញ យ សាខំ ឱន្ថង្មសិ “ឥធ ភង្នត ភគវា 
អាលមពិត្ថវ  ឧតតរតូ”តិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “កិមហិ នុ ង្ខា អហំ បំសុកូលំ 
វសិសង្ជជយយ”នតិ។ អថ ង្ខា សង្កាក  ង្ទវានមិង្ន្ថទ  ភគវង្ត្ថ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថ
បរវិតិកកមញ្ញញ យ មហតំិ សិលំ ឧបនិកេិបិ “ឥធ ភង្នត ភគវា បំសុកូលំ  
វសិសង្ជជតូ”តិ។ 

អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល តសា រតតិយា អចចង្យន, ង្យន 
ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កាង្ល្ល មហាសមណ្, 
ភតតំ និដឋឋិតនតិ។ ង្សា ត្ថនិ ទិសាវ  វមិហយម្ភនង្សា ហុត្ថវ  ភគវនតំ បុចឆិ។ ភគវាបិ 
អនុបុង្ពវន សពវំ បវតុតិំ អាង្រាង្ចសិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា 
មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម សង្កាក បិ ង្ទវានមិង្ន្ថទ  
ង្វយាវចចំ ករសិសតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា, យថា អហ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា  
ឧរងុ្វលកសសបសស ជដិលសស ភតតំ ភុញ្ជ ិត្ថវ  តសមិំង្យវ វនសង្ណ្ឌ  វហិាសិ។ 

ទសមំ ។ 
-------------- 
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អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល តសា រតតិយា អចចង្យន, ង្យន 

ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ កាលំ អាង្រាង្ចសិ “កាង្ល្ល 
មហាសមណ្, និដឋិតំ ភតត”នតិ។ “គចឆ តវំ កសសប អាយាមហ”នតិ។ ឧរងុ្វល- 
កសសបំ ឧង្យាង្ជត្ថវ , យាយ ជមពុយា ជមពុទីង្បា បញ្ញញ យតិ, តង្ត្ថ ផលំ  
គង្ហត្ថវ  បឋមតរ ំអាគន្ថតវ  អគាគាង្រ និសីទិ។ អទទសា ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា 
ភគវនតំ អគាគាង្រ និសិននំ; ទិសាវ ន ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កតង្មន តវំ  
មហាសមណ្ មង្គគន អាគង្ត្ថ។ អហំ តយា បឋមតរ ំអាគចាឆ មិ, ង្កន នុ ង្ខា 
មង្គគន អាគង្ត្ថ បឋមតរ ំ អគាគាង្រ និសីទិសសតី”តិ។ “អហំ ហិ កសសប តំ 
ឧង្យាង្ជត្ថវ , យាយ ជមពុយា ជមពុទីង្បា បញ្ញញ យតិ, តង្ត្ថ ផលំ គង្ហត្ថវ  បុង្រ
តរង្មវ អាគន្ថតវ  អគាគាង្រ និសិង្ន្ថន , ឥទំ ង្ខា កសសប ជមពុផលំ វណ្ណសមបននំ 
គនធសមបននំ រសសមបននំ, សង្ច អាកងេសិ, បរភុិញ្ញជ តិ។ អលំ មហាសមណំ្ តវំ 
ង្យវ តំ អរហសិ, តវំ ង្យវ តំ បរភុិញ្ញជាហីតិ។ “មហិទធិង្កា ង្ខា  
មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម មំ បឋមតរ ំ ឧង្យាង្ជត្ថវ , 
យាយ ជមពុយា ជមពុទីង្បា បញ្ញញ យតិ, តង្ត្ថ ផលំ គង្ហត្ថវ  បឋមតរ ំអាគន្ថតវ  
អគាគាង្រ និសីទិសសតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា, យថា អហ”នតិ។ អថ ង្ខា 
ភគវា ឧរងុ្វលកសសបសស ភតតំ ភុញ្ជ ិត្ថវ  តសមិំង្យវ វនសង្ណ្ឌ  វហិាសិ។ 

ឯកាទសមំ ។ 
------------- 

[៤៥] អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល តសា រតតិយា អចចង្យន, 
ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ កាលំ អាង្រាង្ចសិ  
“កាង្ល្ល មហាសមណ្, និដឋិតំ ភតត”នតិ។ តំ ឧង្យាង្ជត្ថវ  យាយ ជមពុយា  
ជមពុទីង្បា បញ្ញញ យតិ, តសា អវទូិង្រ អង្ម្ភព  ។ង្ប។ តសា អវទូិង្រ អាមលកី 
។ង្ប។ តសា អវទូិង្រ ហរតីកី ។ង្ប។ ត្ថវតំិសំ គន្ថតវ  បារចិឆតតកបុបផំ គង្ហត្ថវ  
បឋមតរ ំអាគន្ថតវ  អគាគាង្រ និសីទិ។ អទទសា ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល 
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ភគវនតំ អគាគាង្រ និសិននំ; ទិសាវ ន ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កតង្មន តវំ  
មហាសមណ្ មង្គគន អាគង្ត្ថ។ អហំ តយា បឋមតរ ំអាគចាឆ មិ, កំិ នុ ង្ខា តវំ 
មហាសមណំ្ អគាគាង្រ និសិង្ន្ថន ”តិ។ សពវមប ិ ភគវា បវតុតិំ អាង្រាង្ចសិ។  
អថសស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ។ង្ប។ យថា អហំ។ 

បននរសមំ ។ 
-------------- 

[៤៦] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ង្ត ជដិល្ល អគគិំ បរចិរតុិកាម្ភ ន  
សង្កាក នតិ កដ្ឋឋ និ ផាង្លតុ។ អថ ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ “និសសំសយំ ង្ខា  
មហាសមណ្សស ឥទាធ នុភាង្វា យថា មយំ ន សង្កាក ម កដ្ឋឋ និ ផាង្លតុ”នតិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វលកសសបំ ជដិលំ ឯតទង្វាច “ផាលិយនតុ កសសប  
កដ្ឋឋ នី”តិ។ ផាលិយនតុ មហាសមណាតិ។ សកិង្ទវ បញ្ច  កដឋសត្ថនិ  
ផាលិយំិសុ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា  
មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម កដ្ឋឋ និបិ ផាលិយិសសនតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា 
យថា អហ”នតិ។ 

ង្សាឡសមំ ។ 
-------------- 

[៤៧] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ង្ត ជដិល្ល អគគិំ បរចិរតុិកាម្ភ ន  
សង្កាក នតិ អគគិំ ឧជជង្លតុ។ អថ ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ “និសសំសយំ ង្ខា  
មហាសមណ្សស ឥទាធ នុភាង្វា យថា មយំ ន សង្កាក ម អគគិំ ឧជជង្លតុ”នតិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វលកសសបំ ឯតទង្វាច “ឧជជលិយនតុ កសសប អគគី”តិ។  
ឧជជលិយនតុ មហាសមណាតិ។ សកិង្ទវ បញ្ច  អគគិសត្ថនិ ឧជជលិយំិសុ។ អថ
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សស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ 
ន្ថម អគគីបិ ឧជជលិយិសសនតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា យថា អហ”នតិ។ 

សតតរសមំ ។ 
-------------- 

[៤៨] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ង្ត ជដិល្ល អគគិំ បរចិរតិ្ថវ  ន សង្កាក នតិ 
អគគិំ វជិាង្បតុ។ អថ ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ “និសសសំយំ ង្ខា មហាសមណ្សស 
ឥទាធ នុភាង្វា យថា មយំ ន សង្កាក ម អគគិំ វជិាង្បតុ”នតិ។ អថ ង្នសំ  
ឯតទង្ហាសិ “និសសសំយំ ង្ខា មហាសមណ្សស ឥទាធ នុភាង្វា យថា មយំ ន 
សង្កាក ម អគគិំ វជិាង្បតុ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វលកសសបំ ឯតទង្វាច  
“វជិាយនតុ កសសប អគគី”តិ។ “វជិាយនតុ មហាសមណា”តិ។ សកិង្ទវ បញ្ច   
អគគិសត្ថនិ វជិាយំិសុ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ ។ង្ប។ យថា អហ”នតិ។ 

អដ្ឋឋ រសមំ ។ 
--------------- 

[៤៩] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ង្ត ជដិល្ល សីត្ថសុ ង្ហមនតិកាសុ  
រតតីសុ អនតរដឋកាសុ ហិមបាតសមង្យ នជាជ  ង្នរញ្ជ រាយ និមុជជនតិបិ ឧមមុជជនតិបិ 
ឧមមុជជននិមុជជនមប ិ កង្រានតិ។ អថ ង្ខា ភគវា បញ្ច មត្ថត និ មន្ថទ មុខិសត្ថនិ  
អភិនិមមិនិ យតថ ង្ត ជដិល្ល ឧតតរតិ្ថវ  វសិិង្ពវសុ។ អថ ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ 
“និសសសំយំ ង្ខា មហាសមណ្សស ឥទាធ នុភាង្វា យថាយិម្ភ មន្ថទ មុខិង្យា 
និមមិត្ថ”តិ។ អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសបសស ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា  
មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម ត្ថវ ពហូ មន្ថទ មុខិង្យាបិ  
អភិនិមមិនិសសតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា យថា អហ”នតិ។ 

ឯកូវសីតិមំ ។ 
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 [៥០] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន មហាអកាលង្មង្ឃា បាវសស,ិ  

មហាឧទកវាហង្កា សញ្ញជ យិ។ យសមិំ បង្ទង្ស ភគវា វហិរតិ ង្សា បង្ទង្សា 
ឧទង្កន ន ឱតថង្ត្ថ ង្ហាតិ។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “យននូន្ថហំ 
សមន្ថត  ឧទកំ ឧសាង្រត្ថវ  មង្ជឈ ង្រណុ្ហត្ថយ ភូមិយា ចងកង្មយយ”នតិ។ អថ 
ង្ខា ភគវា សមន្ថត  ឧទកំ ឧសាង្រត្ថវ  មង្ជឈ ង្រណុ្ហត្ថយ ភូមិយា ចងកមិ។ 
អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ជដិង្ល្ល “ម្ភង្ហវ ង្ខា មហាសមង្ណា ឧទង្កន  
វងូ្ឡាហ  អង្ហាសី”តិ ន្ថវាយ សមពហុង្លហិ ជដិង្លហិ សទធិំ យសមិំ បង្ទង្ស 
ភគវា វហិរតិ, តំ បង្ទសំ អគម្ភសិ។ អទទសា ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ភគវនតំ 
សមន្ថត  ឧទកំ ឧសាង្រត្ថវ  មង្ជឈ ង្រណុ្ហត្ថយ ភូមិយា ចងកមនតំ; ទិសាវ ន  
ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កហំ នុ ង្ខា តវំ មហាសមណា”តិ។ “ឥមសមិំ អហំ  
កសសបា”តិ ភគវា ង្វហាស អពភុគគន្ថតវ  ន្ថវាយ បចចុដ្ឋឋ សិ។ អថសស  
ឯតទង្ហាសិ “មហិទធិង្កា ង្ខា មហាសមង្ណា មហានុភាង្វា, យរត ហិ ន្ថម 
ឧទកំ បិ ន បវាហិសសតិ, ន ង្តវវ ច ង្ខា អរហា យថា អហ”នតិ។ 

វសីតិមំ ។ 
------------- 

[៥១] អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “ចិរ បិ ង្ខា ឥមសស ង្ម្ភឃ- 
បុរសិសស ឯវ ំ ភវសិសតិ „មហិទធិង្កា ។ង្ប។ យថា អហ‟នតិ, យននូន្ថហំ ឥមំ  
ជដិលំ សំង្វង្ជយយ”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា ឧរងុ្វលកសសបំ ជដិលំ ឯតទង្វាច  
“ង្នវ ង្ខា តវំ កសសប អរហា, ន្ថបិ អរហតតមគគំ សម្ភបង្ន្ថន , សាបិ ង្ត បដិបទា  
នតថិ, យាយ តវំ អរហា វា អសសសិ អរហតតមគគំ វា សម្ភបង្ន្ថន ”តិ។ 
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អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា ភគវង្ត្ថ បាង្ទសុ សិរសា និបតិត្ថវ  ភគវនតំ 

ឯតទង្វាច “លង្ភយាហ ភង្នត ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក បពវជជំ, លង្ភយយ 
ឧបសមបទ”នតិ។ តវំ ង្ខាសិ កសសប បញ្ច ននំ ជដិលសត្ថនំ ន្ថយង្កា វនិ្ថយង្កា 
អង្គាគ  បមុង្ខា បាង្ម្ភង្កាេ , ង្តបិ ត្ថវ អបង្ល្លង្កហិ, យថា ង្ត មញ្ញិសសនតិ, 
តថា ង្ត ករសិសនតីតិ។ អថ ង្ខា ឧរងុ្វលកសសង្បា, ង្យន ង្ត ជដិល្ល,  
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ឯតទង្វាច “ឥចាឆ មហំ ង្ភា មហាសមង្ណ្  
រពហមចរយំិ ចរតុិ, យថា ភវង្ន្ថត  មញ្ញនតិ, តថា កង្រានតូ”តិ។ ចិរបដិកា មយំ ង្ភា 
មហាសមង្ណ្ អភិបបសន្ថន , សង្ច ភវ ំមហាសមង្ណ្ រពហមចរយំិ ចរសិសតិ, 
សង្ពវវ មយំ មហាសមង្ណ្ រពហមចរយំិ ចរសិាម្ភតិ។ អថ ង្ខា ង្ត ជដិល្ល 
ង្កសមិសស ជដ្ឋមិសស ខារកិាជមិសស អគគិហុតមិសស ឧទង្ក បវាង្ហត្ថវ ,  
ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ បាង្ទសុ សិរសា  
និបតិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “លង្ភយាម មយំ ភង្នត ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក បពវជជំ, 
លង្ភយាមំ ឧបសមបទ”នតិ។ “ឯថ ភិកេង្វា”តិ ភគវា អង្វាច “សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , 
ចរថ រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស អនតកិរយិាយា”តិ។ សាវ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ 
ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ 

[៥២] អទទសា ង្ខា នទីកសសង្បា ជដិង្ល្ល ង្កសមិសស ជដ្ឋមិសស  
ខារកិាជមិសស អគគិហុតមិសស ឧទង្ក វយុហម្ភង្ន; ទិសាវ នសស ឯតទង្ហាសិ  
“ម្ភង្ហវ ង្ម ភាតុង្ន្ថ ឧបសង្គាគ  អង្ហាសី”តិ, ជដិង្ល បាង្ហសិ “គចឆថ ង្ម 
ភាតរ ំ ជាន្ថថា”តិ។ សាមញ្ច  តីហិ ជដិលសង្តហិ សទធិំ, ង្យន្ថយសាម   
ឧរងុ្វលកសសង្បា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  អាយសមនតំ ឧរងុ្វលកសសបំ  
ឯតទង្វាច “ឥទំ នុ ង្ខា កសសប ង្សង្យា”តិ។ អាម្ភវងុ្សា ឥទំ ង្សង្យាតិ។ 
អថ ង្ខា ង្ត ជដិល្ល ង្កសមិសស ជដ្ឋមិសស ខារកិាជមិសស អគគិហុតមិសស  
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ឧទង្ក បវាង្ហត្ថវ , ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ  
បាង្ទសុ សិរសា និបតិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាចំុ “លង្ភយាម មយំ ភង្នត  
ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក បពវជជំ, លង្ភយាម ឧបសមបទ”នតិ។ “ឯថ ភិកេង្វា”តិ ភគវា 
អង្វាច “សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , ចរថ រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស អនតកិរយិាយាតិ។ 
សា វ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ 

[៥៣] អទទសា ង្ខា គយាកសសង្បា ង្កសមិសស ។ង្ប។ “គចឆថ ង្ម  
ភាតង្រា ជាន្ថថា”តិ។ សាមញ្ច  ទវីហិ ជដិលសង្តហិ សទធិំ ង្យន្ថយសាម   
ឧរងុ្វលកសសង្បា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  អាយសមនតំ ឧរងុ្វលកសសបំ  
ឯតទង្វាច “ឥទំ នុ ង្ខា កសសប ង្សង្យា”តិ។ អាម្ភវងុ្សា ឥទំ ង្សង្យាតិ។ 
អថ ង្ខា ង្ត ជដិល្ល ង្កសមិសស ជដ្ឋមិសស ខារកិាជមិសស អគគិហុតមិសស  
ឧទង្ក បវាង្ហត្ថវ , ង្យន ភគវា ។ង្ប។ សម្ភម  ទុកេសស អនតកិរយិាយា”តិ។ សា 
វ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ 

ឯវ ំ ភគវា ឧរងុ្វល្លយ អឌឍុឌឍបាដិហារយិសហសានិ ទង្សសត្ថវ   
ឧរងុ្វលកសសបាទង្យា សហសសជដិង្ល ទង្មត្ថវ  ឯហិភិកេុភាង្វន បពវពាង្ជត្ថវ  
គយាសីង្ស និសីទាង្បត្ថវ  អាទិតតបរយិាយំ ង្ទសន្ថយ អរហង្តត  
បតិដ្ឋឋ ង្បសិ។ 

ពិមពិសារសម្ភគមកថា 
អថ ង្ខា ភគវា អរហនតសហសសបរវិងុ្ត្ថ “ពិមពិសាររង្ញ្ញញ  បដិញ្ញំ  

ង្ម្ភង្ចសាមី”តិ រាជគហនគរបូចារ ំ លដឋិវនុយានំ អគម្ភសិ។ តង្ត្ថ 
ឧយានបាលង្កា រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសិ។ រាជា ឧយានបាលសស សនតិកា  
“សត្ថថ  អាគង្ត្ថ”តិ សុត្ថវ  ទាវ ទសនហុង្តហិ រពាហមណ្គហបតិង្កហិ បរវិងុ្ត្ថ, 
ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ 
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សទធិំ បរសិាយ។ អថ ង្ខា ង្តសំ រពាហមណ្គហបតិកានំ ឯតទង្ហាសិ “កំិ នុ 
ង្ខា មហាសមង្ណា ឧរងុ្វលកសសង្ប រពហមចរយំិ ចរតិ ឧទាហុ ឧរងុ្វលកសស
ង្បា មហាសមង្ណ្”តិ។ ភគវា ង្តសំ ង្ចតសា ង្ចង្ត្ថបរវិតិកកមញ្ញញ យ  
ឧរងុ្វលកសសបំ គាថាយ អជឈភាសិ— 

“កិង្មវ ទិសាវ  ឧរងុ្វលវាសិ, 
បហាសិ អគគិំ កិសង្កាវទាង្ន្ថ; 
បុចាឆ មិ តំ កសសប ឯតមតថ, 
កថំ បហីន តវ អគគិហុតតនតិ។ 
រងូ្ប ច សង្ទទ ច អង្ថា រង្ស ច, 
កាមិតថិង្យា ចាភិវទនតិ យញ្ញញ ; 
ឯតំ មលនតិ ឧបធីសុ ញត្ថវ , 
តសាម  ន យិង្ដឋន ហុង្ត អរញ្ជ ិនតិ។ 

ឥមំ គាថ វត្ថវ  អតតង្ន្ថ សាវកភាវបបកាសនតថ តថាគតសស បាទបិង្ដឋ
សីសំ ង្បត្ថវ  “សត្ថថ  ង្ម ភង្នត ភគវា សាវង្កាហមសមី”តិ វត្ថវ  ឯកត្ថលំ ទវិត្ថលំ 
តិត្ថលនតិ យាវ សតតត្ថលបបម្ភណំ្ សតតកេតតុំ ង្វហាសំ អពភុគគន្ថតវ  ឱរយុហ  
តថាគតំ វនទិត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ។ អថ មហាជង្ន្ថ តសស តំ បាដិហារយំិ ទិសាវ  
មហាជង្ន្ថ “អង្ហា មហានុភាវា ពុទាធ  ឯវញ្ហ ិ ថាមគតទិដឋិង្កា ន្ថម „អរហា‟តិ 
មញ្ញំ ម្ភង្ន្ថ ឧរងុ្វលកសសង្បាបិ ទិដឋិជាលំ ភិនទិត្ថវ  តថាគង្តន  
ទមិង្ត្ថ”តិ សតថុ គុណ្កថំ ង្យវ កង្ថសិ។ ភគវា “ន្ថហំ ឥទានិង្យវ ឧរងុ្វល-
កសសបំ ទង្មមិ, អតីង្តបិ ឯស មយា ទមិង្ត្ថ”តិ វត្ថវ  ឥមិសា អដឋុបបតតិយា 
មហាន្ថរទកសសបជាតកំ កង្ថត្ថវ  ចត្ថត រ ិ សចាច និ បកាង្សសិ។  
សចចបរងិ្យាសាង្ន ឯកាទសនហុង្តហិ រពាហមណ្គហបតិង្កហិ សទធិំ 
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ពិមពិសាររាជា ង្សាតិបតតិផង្ល បតិដ្ឋឋ សិ, ភគវនតំ និមង្នតត្ថវ  ភគវនតំ បទកេិណំ្ 
កត្ថវ  បកាក មិ។ 

បុនទិវង្ស ង្យហិ ច ភគវា ហិង្យា ទិង្ដ្ឋឋ  ង្យហិ ច អទិង្ដ្ឋឋ  ង្ត  
សង្ពវបិ រាជគហវាសិង្ន្ថ អដ្ឋឋ រសង្កាដិសង្កេ  មនុសា តថាគតំ ទដឋុកាម្ភ 
បាង្ត្ថវ រាជគហង្ត្ថ លដឋិវនុយានំ អគមំសុ។ តិគាវងុ្ត្ថ មង្គាគ  នបបង្ហាសិ 
សកលលដឋិវនុយានំ និរនតរ ំ ផុដំ អង្ហាសិ។ មហាជង្ន្ថ ទសពលសស  
របូង្សាភគគបបតតំ អតតភាវ ំបសសង្ន្ថត បិ តិតតិំ កាតំុ ន្ថសកេិ។ ឯវ ំរបូង្សាភគគបបតតំ 
ទសពលសស សររី ំ បសសម្ភង្នន មហាជង្នន និរនតរ ំ ផុង្ដ ឧយាង្ន ច  
គមនមង្គគ ច ឯកភិកេុសសបិ និកេមង្ន្ថកាង្សា ន្ថង្ហាសិ។ តំ ទិវសំ កិរ  
ភគវង្ត្ថ ភតតំ ឆិននំ ភង្វយយ តសាម  “តំ ម្ភ អង្ហាសី”តិ សកកសស និសិន្ថន សនំ 
ឧណាហ ការ ំ ទង្សសសិ។ ង្សា អាវជជម្ភង្ន្ថ តំ ការណំ្ ញត្ថវ  ម្ភណ្វកវណ្ណំ   
អភិនិមមិនិត្ថវ  ពុទធធមមសំឃបដិសំយុត្ថត  ថុតិង្យា វទម្ភង្ន្ថ ទសពលសស  
បុរង្ត្ថ ឱតរតិ្ថវ  ង្ទវានុភាង្វន ឱកាសំ កត្ថវ  ឥម្ភហិ គាថាហិ សតថុ វណ្ណំ   
វទម្ភង្ន្ថ បុរង្ត្ថ បាយាសិ— 

“ទឋតោ  ទឋនោហិ សហ បុរាណជដិឋលហិ,  

វបិបមុឋតោ  វបិបមុឋតោហិ; 

សិង្គីនិក្ខសវឋណោ ,  

រាជគហំ បាវសិិ ភគវា។ 

មុឋតោ  មុឋតោហិ សហ បុរាណជដិឋលហិ, 

វបិបមុឋតោ  វបិបមុឋតោហិ; 

សិង្គីនិក្ខសវឋណោ ,  

រាជគហំ បាវសិិ ភគវា។ 

តិឋណោ  តិឋណោហិ សហ បុរាណជដិឋលហិ; 
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វបិបមុឋតោ  វបិបមុឋតោហិ; 

សិង្គីនិក្ខសុវឋណោ ; 

រាជគហំ បាវសិិ ភគវា។ 

សឋតោ  សឋនោហិ សហ បុរាណជដិឋលហិ; 

វបិបមុឋតោ  វបិបមុឋតោហិ; 

សិង្គីនិក្ខសវឋណោ ; 

រាជគហំ បាវសិិ ភគវា។ 

ទសវាឋោ ទសពឋោ,    

ទសធមមវទូិ ទសភិ ចុឋបឋត; 

ឋោ ទសសតបរវិាឋរា រាជគហំ,  

បាវសិិ ភគវា”តិ។ 

មនុសា សក្កំ ឋទវានមិនទំ បសសិតា  ឯវមាហំសុ – “អភិរឋូបា វតយំ  
មាណវឋោ, ទសសនីឋោ វតយំ មាណវឋោ, បាោទិឋោ វតយំ មាណវឋោ. 

ក្សស នុ ឋោ អយំ មាណវឋោ”តិ? ឯវ ំ វឋុតោ សឋោក  ឋទវានមិឋតទ  ឋត មនុឋសស 
គាថយ អជឈភាសិ – 

“ឋោ ធីឋរា សពាធិ ទឋតោ ,  សុឋទោ  អបបដិបុគគឋោ; 

អរហំ សុគឋត ឋោឋក្,  តសាហំ បរចិារឋោ”តិ។ 

[៥៩] អថ ង្ខា ភគវា, ង្យន រង្ញ្ញញ  ម្ភគធសស ង្សនិយសស  
ពិមពិសារសស និង្វសនំ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  បញ្ញង្តត អាសង្ន និសីទិ 
សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន។ រាជា ពុទធបបមុខសស ភិកេុសំឃសស មហាទានំ ទត្ថវ   
ង្ភាជនបរងិ្យាសាង្ន ភគវនតំ ឯតទង្វាច “អហំ ភង្នត តីណិ្ រតន្ថនិ វនិ្ថ វសិតុ 
ន សកេិសាមិ ង្វល្លយ វា អង្វល្លយ វា ភគវង្ត្ថ សនតិកំ អាគមិសាមិ,  
លដឋិវនុយានញ្ច  ន្ថម អតិទូង្រ ឥទំ បន អម្ភហ កំ ង្វឡុវនុយានំ ន្ថតិទូរ ំ 
នចាច សននំ គមន្ថគមនសមបននំ ពុទាធ រហំ ង្សន្ថសនំ។ ឥទំ ង្ម ភង្នត ភគវា  



226                              គម្ពីរសម្ភា រវិបាក 
បដិគគណាហ តូ”តិ សុវណ្ណភិង្កគ ង្រន បុបផគនធវាសិតំ មណិ្វណ្ណ ឧទកម្ភទាយ 
ង្វឡុវនុយានំ បរចិចជង្ន្ថត  ទសពលសស ហង្តថ ឧទកំ បាង្តសិ។ តសមិំ អារាង្ម 
បដិគគហិង្តង្យវ “ពុទធសាសនសស មូល្លនិ ឱតិណាណ នី”តិ មហាបថវ ី កមបិ។ 
“អហំ ភង្នត តីណិ្ រតន្ថនិ វនិ្ថ វសិតំុ ន សកេិសាមិ ង្វល្លយ វា អង្វល្លយ វា 
ភគវង្ត្ថ សនតិកំ អាគមិសាមិ លដឋិវនុយានញ្ច  ន្ថម អតិទូង្រ ឥទំ បន អម្ភហ កំ 
ង្វឡុវនុយានំ ន្ថតិទូរ ំនចាច សននំ គមន្ថគមនសមបននំ ពុទាធ រហំ ង្សន្ថសនំ។ 
ឥទំ ង្ម ភង្នត ភគវា បដិគគណាហ តូ”តិ សុវណ្ណភិង្កគ ង្រន បុបផគនធវាសិតំ មណិ្វណ្ណំ  
ឧទកម្ភទាយ ង្វឡុវនុយានំ បរចិចជង្ន្ថត  ទសពលសស ហង្តថ ឧទកំ  
បាង្តសិ។ តសមិំ អារាង្ម បដិគគហិង្តង្យវ “ពុទធសាសនសស មូល្លនិ  
ឱតិណាណ នី”តិ មហាបថវ ី កមបិ។ ជមពុទីបតលសមិញ្ហ ិ ង្បត្ថវ  ង្វឡុវនំ អញ្ញំ  
មហាបថវ ិ ំ កង្មបត្ថវ  គហិតង្សន្ថសនំ ន្ថម នតថិ។ អថ សត្ថថ  ង្វឡុវន្ថរាមំ  
បដិគគង្ហត្ថវ  រង្ញ្ញញ  វហិារទាន្ថនុង្ម្ភទនំ កង្រាង្ន្ថត  អាហ 

“អាវាសទនសស បតនិសំសំ,     
 ឋោ តម វតោុំ, បុរឋិោ សមឋតោ ; 

អញ្ញរត ពុទោ  បន ឋោក្តថ,     
 យុឋតោ  មុោនំ នហុឋតន ចាបិ។ 

អាយុញ្ច  វណោញ្ច  សុខំ ពលញ្ច ,     
 វរ ំបសតោំ បដិភានឋមវ; 

ទទតិ តមាតិ បវចុចឋត ឋោ,      
 ឋោ ឋទតិ សង្ឃសស នឋរា វហិារ។ំ 

ទត និវាសសស និវារណសស,     
 សីតទិឋត ជីវតុិបទទវសស; 
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បាឋលតិ អាយំុ បន តសស យោម ,     
អាយុបបឋទ ឋហាតិ តមាហុ សឋតោ ។ 

អចចុណហ សីឋត វសឋត និវាឋស,     
 ពលញ្ច  វឋណោ  បដិភា ន ឋហាតិ; 

តោម  ហិ ឋោ ឋទតិ វហិារទត,     
 ពលញ្ច  វណោំ  បដិភានឋមវ។ 

ទុក្ខសស សីតុណហ សរសីបា ច,      
 វាតតបាទិបបភវសស ឋោឋក្; 

និវារណ ឋនក្វធិសស និចចំ,      
 សុខបបឋទ ឋហាតិ វហិារទត។ 

សីតុណហ វាតតបឌំសវដុាិ,       
សរសីបាវាឡមិគាទិទុក្ខំ; 
យោម  និវាឋរតិ វហិារទត,      

 តោម  សុខំ វនិទតិ ឋោ បរតោ។ 

បសននចិឋតោ  ភវឋភាគឋហតំុ,      
 មឋតភិរាមំ មុទិឋត វហិារ;ំ 

ឋោ ឋទតិ សីោទិគុឋណទិតនំ,      
សពាំ ទឋទ តម បវចុចឋត ឋោ។ 

បហាយ មឋចេរមលំ សឋោភំ,     
 គុណលោនំ និលយំ ទទតិ; 

ខិឋតោ វ ឋោ តតោ បឋរហិ សឋគគ,      
យថភតំ ជាយតិ វតីឋោឋោ។ 

វឋរ ចាររុឋូប វហិាឋរ ឧឡាឋរ,      
 នឋរា ោរឋយ វាសឋយ តតោ ភិក្ខូ; 
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ទឋទយយននបានញ្ច  វតោញ្ច  ឋនសំ,     

 បសឋននន ចិឋតោន សក្កចច និចចំ។ 

តោម  មហារាជ ភឋវសុ ឋភាឋគ,     
 មឋតរឋម បចចនុភុយយ ភិឋយោ; 

វហិារទនសស ផឋលន សនោំ,       
សុខំ អឋោកំ្ អធិគចេ បចាេ ”តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា រង្ញ្ញញ  វហិារទាន្ថនុង្ម្ភទនំ កត្ថវ  ភិកេុសំឃំបរវិាង្រា 
ង្វឡុវនំ អគម្ភសិ។ 

ពិមពិសារសម្ភគមកថា និដឋិត្ថ។ 
--------------- 

សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល នបពវជាជ កថា 

[៦០] ង្តន ង្ខា បន សមង្យន សញ្ជ ង្យា បរពិាវ ជង្កា រាជគង្ហ  
បដិវសតិ មហតិយា បរពិាវ ជកបរសិាយ សទធិំ អឌឍង្តង្យយហិ បរពិាវ ជក- 
សង្តហិ។ សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថ ន្ថម ង្ទវ រពាហមណ្ម្ភណ្វា សញ្ជ ង្យ  
បរពិាវ ជង្ក រពហមចរយំិ ចរនតិ។ ង្តហិ កតិកា កត្ថ “អង្មហសុ ង្យា បឋម អមតំ 
អធិគចឆតិ, ង្សា ឥតរសស អាង្រាង្ចតូ”តិ។ អថ ង្ខា អាយសាម  អសសជិ  
បុពវណ្ហ សមយំ និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ រាជគហំ បិណាឌ យ បាវសិិ  
បាសាទិង្កន អភិកកង្នតន បដិកកង្នតន អាង្ល្លកិង្តន វងិ្ល្លកិង្តន សមមិញ្ជ ិង្តន 
បសារងិ្តន ឱកេិតតចកេុ ឥរយិាបថសមបង្ន្ថន ។ អទទសា ង្ខា សារបុិង្ត្ថត   
បរពិាវ ជង្កា អាយសមនតំ អសសជំិ រាជគង្ហ បិណាឌ យ ចរនតំ បាសាទិង្កន 
។ង្ប។ ឥរយិាបថសមបននំ; ទិសាវ នសស ឯតទង្ហាសិ “ង្យ វត ង្ល្លង្ក  
អរហង្ន្ថត  វា អរហតតមគគំ វា សម្ភបន្ថន , អយំ ង្តសំ ភិកេុ អញ្ញតង្រា; យននូន្ថហំ 
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ឥមំ ភិកេុ ឧបសងកមិត្ថវ  បុង្ចឆយយ „កំ សិ តវំ អាវងុ្សា ឧទទិសស បពវជិង្ត្ថ, ង្កា វា 
ង្ត សត្ថថ , កសស វា តវំ ធមមំ ង្រាង្ចសី”តិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “អកាង្ល្ល ង្ខា 
ឥមំ ភិកេុ បុចឆិតុ, អនតរឃរ ំបវងិ្ដ្ឋឋ  បិណាឌ យ ចរតិ; យននូន្ថហំ ឥមំ ភិកេុ បិដឋិង្ត្ថ 
បិដឋិង្ត្ថ អនុពង្នធយយ អតថិ ង្កហិ ឧបាតំ មគគ”នតិ។ អថ ង្ខា អាយសាម  អសសជិ 
រាជគង្ហ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  បិណ្ឌ បាតំ អាទាយ ង្យន អញ្ញតរ ំ កុឌឌុមូលំ  
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ឯកមនតំ ភតតកិចចមកាសិ។ សារបុិង្ត្ថត បិ ង្ខា  
“អកាង្ល្ល ង្ខា ឥមំ ភិកេុ បុចឆិតុ”នតិ កាលំ អទគម្ភយម្ភង្ន្ថ ឯកមនតំ ឋត្ថវ   
វតតបូរណ្តថំ កតភតតកិចចសស ង្ថរសស អតតង្ន្ថ កមណ្ឌ លុង្ត្ថ ឧទកំ ទត្ថវ   
ង្ធាតហតថបាង្ទន ង្ថង្រន បដិសន្ថថ រ ំ កត្ថវ  អាយសមនតំ អសសជំិ ឯតទង្វាច  
“វបិបសន្ថន និ ង្ខា ង្ត អាវងុ្សា ឥន្ទនទិយានិ, បរសុិង្ទាធ  ឆវវិង្ណាណ  បរងិ្យាទាង្ត្ថ, 
កំសិ តវំ អាវងុ្សា ឧទទិសស បពវជិង្ត្ថ, ង្កា វា ង្ត សត្ថថ , កសស វា តវំ ធមមំ  
ង្រាង្ចសី”តិ។ “អត្ថថ វងុ្សា មហាសមង្ណា សកយបុង្ត្ថត  សកយកុល្ល បពវជិង្ត្ថ, 
ត្ថហំ ភគវនតំ ឧទទិសស បពវជិង្ត្ថ, ង្សា ច ង្ម ភគវា សត្ថថ , តសស ចាហំ  
ភគវង្ត្ថ ធមមំ ង្រាង្ចមី”តិ។ “កំិវាទី បន្ថយសមង្ត្ថ សត្ថថ  កិមកាេ យី”តិ។ “អហំ 
ង្ខា អាវងុ្សា នង្វា អចិរបពវជិង្ត្ថ អធុន្ថគង្ត្ថ ឥមំ ធមមវនិយំ, ន ត្ថហំ  
សង្កាក មិ វតិ្ថថ ង្រន ធមមំ ង្ទង្សតុ, អបិច ង្ត សងេិង្តតន អតថំ វកាេ មី”តិ។ អថ ង្ខា 
សារបុិង្ត្ថត  បរពិាវ ជង្កា អាយសមនតំ អសសជំិ ឯតទង្វាច “ង្ហាតុ អាវងុ្សា, 

អបប ំវា ពហុ វា ភាសសសុ,  អតថំង្យវ ង្ម រពូហិ; 
អង្តថង្នវ ង្ម អង្ត្ថថ ,  កំិ កាហសិ ពយញ្ជ នំ ពហុ”នតិ។ 
អថ ង្ខា អាយសាម  អសសជិ សារបុិតតសស បរពិាវ ជកសស ឥមំ ធមមំ បរយិា

យំ អភាសិ- 
“ង្យ ធម្ភម  ង្ហតុបបភវា,  ង្តសំ ង្ហតំុ តថាគង្ត្ថ អាហ; 
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ង្តសញ្ច  ង្យា និង្រាង្ធា,  ឯវវំាទី មហាសមង្ណា”តិ។ 
អថសស ឥមំ ធមមបរយិាយំ សុត្ថវ  វរិជំ វតីមលំ ធមមចកេុ ឧទបាទិ  

“យងកិញ្ច ិ សមុទយធមមំ, សពវនតំ និង្រាធធមម”នតិ។ 
[៦១] អថ ង្ខា សារបុិង្ត្ថត  បរពិាវ ជង្កា, ង្យន ង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ  

បរពិាវ ជង្កា, ង្តនុបសងកមិ។ អទទសា ង្ខា ង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ បរពិាវ ជង្កា សារបុិតតំ 
បរពិាវ ជកំ ទូរង្ត្ថវ អាគចឆនតំ; ទិសាវ ន តំ ឯតទង្វាច “វបិបសន្ថន និ ង្ខា ង្ត 
អាវងុ្សា ឥន្ទនទិយានិ, បរសុិង្ទាធ  ឆវវិង្ណាណ  បរងិ្យាទាង្ត្ថ, កចចិ ង្ន្ថ តវំ អាវងុ្សា 
អមតំ អធិគង្ត្ថ ”តិ។ “អាម្ភវងុ្សា”តិ។ “យថាកថំ បន តវំ អាវងុ្សា អមត- 
មធិគង្ត្ថ”តិ។ ង្សា តសស សពវំ វតិ្ថថ ង្រន កង្ថសិ។ 

“ង្យ ធម្ភម  ង្ហតុបបភវា  ង្តសំ ង្ហតំុ តថាគង្ត្ថ អាហ, 
ង្តសញ្ច  ង្យា និង្រាង្ធា  ឯវវំាទី មហាសមង្ណា”តិ 

សុត្ថវ  ង្ម្ភគគល្លល នសស វរិជំ វតីមលំ ធមមចកេុ ឧទបាទិ “យងកិញ្ច ិ សមុទយធមមំ, 
សពវនតំ និង្រាធធមម”នតិ។ 

[៦២] អថ ង្ខា ង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ បរពិាវ ជង្កា សារបុិតតំ បរពិាវ ជកំ  
ឯតទង្វាច “គចាឆ ម មយំ អាវងុ្សា ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក, ង្សា ង្ន្ថ ភគវា  
សត្ថថ ”តិ។ ឥម្ភនិ ង្ខា អាវងុ្សា អឌឍង្តយានិ បរពិាវ ជកសត្ថនិ អង្មហ 
និសាយ អង្មហ សមបសសន្ថត  ឥធ វហិរនតិ, ង្តបិ ត្ថវ អបង្ល្លង្កម, យថា ង្ត  
មញ្ញិសសនតិ, តថា ង្ត ករសិសនតីតិ។ អថ ង្ខា សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថ, ង្យន ង្ត  
បរពិាវ ជកា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ង្ត បរពិាវ ជង្ក ឯតទង្វាចុ “គចាឆ ម 
មយំ អាវងុ្សា ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក, ង្សា ង្ន្ថ ភគវា សត្ថថ ”តិ។ មយំ អាវងុ្សា  
តុង្មហ និសាយ តុង្មហ សមបសសន្ថត  ឥធ វហិរាម។ សង្ច អាយសមន្ថត   
មហាសមង្ណ្ រពហមចរយំិ ចរសិសនតិ, សង្ពវវ មយំ មហាសមង្ណ្  
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រពហមចរយំិ ចរសិាម្ភតិ។ អថ ង្ខា សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថ, ង្យន សញ្ជ ង្យា  
បរពិាវ ជង្កា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  សញ្ជ យ បរពិាវ ជកំ ឯតទង្វាចុ  
“គចាឆ ម្ភវងុ្សា ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក, ង្សា ង្ន្ថ ភគវា សត្ថថ ”តិ។ “អលំ អាវងុ្សា 
ម្ភ គមិតថ, សង្ពវ វ តង្យា ឥមំ គណំ្ បរហិរសិាម្ភ”តិ។ ទុតិយមប ិ ។ង្ប។  
តតិយមប ិ តង្ថវ ឯតទង្វាចុ។ ង្សា តង្ថវ បដិកេិបិ។ អថ ង្ខា សារបុិតត-
ង្ម្ភគគល្លល ន្ថ ត្ថនិ អឌឍង្តយានិ បរពិាវ ជកសត្ថនិ អាទាយ, ង្យន ង្វឡុវនំ, 
ង្តនុបសងកមំិសុ។ សញ្ជ យសស បន បរពិាវ ជកសស តង្តថវ ឧណ្ហំ  ង្ល្លហិតំ  
មុខង្ត្ថ ឧគគញ្ឆ ិ។  

អទទសា ង្ខា ភគវា សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ង្ន ទូរង្ត្ថ វ អាគចឆង្នត; ទិសាវ ន 
ភិកេូ អាមង្នតសិ “ឯង្ត ភិកេង្វ ង្ទវ សហាយកា អាគចឆនតិ ង្កាលិង្ត្ថ ឧបតិង្សា 
ច, ឯតំ ង្ម សាវកយុគំ ភវសិសតិ អគគំ ភទទយុគ”នតិ។ 

គមភីឋរ ញាណវសិឋយ,  អនុតោឋរ ឧបធិសង្ខឋយ; 

វមុិឋតោ អបបឋតោ ឋវឡុវនំ,  អថ ឋន សតោ  ពោោសិ។ 

ឯឋត ឋទា សហាយោ,   អាគចេនោិ ឋោលិឋត ឧបតិឋសា ច; 

ឯតំ ឋម ោវក្យុគំ,   ភវសិសតិ អគគំ ភទទយុគនោិ។ 

អថ ង្ខា សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ បាង្ទសុ សិរសា និបតិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាចុ  
“លង្ភយាម មយំ ភង្នត ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក បពវជជំ, លង្ភយាម  
ឧបសមបទ”នតិ។ “ឯថ ភិកេង្វា”តិ ភគវា អង្វាច “សាវ កាេ ង្ត្ថ ធង្ម្ភម , ចរថ  
រពហមចរយំិ សម្ភម  ទុកេសស អនតកិរយិាយា”តិ។ សាវ ង្តសំ អាយសមន្ថត នំ 
ឧបសមបទា អង្ហាសិ។ 

អថ ង្នសំ បរសិាយ ចរតិវង្សន សត្ថថ  ធមមង្ទសនំ វង្ឌឍសិ ង្បត្ថវ  ង្ទវ 
អគគសាវង្ក អវង្សសា អរហតតំ បតិដឋហំិសុ, សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន បន  



232                              គម្ពីរសម្ភា រវិបាក 
ឧបរមិគគតតយកិចចំ ន និដ្ឋឋ សិ។ កំិ ការណា ? សាវកបារមិ្ភណ្សស  
មហនតត្ថយ។ ង្តសុ អាយសាម  មហាង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ បពវជិតទិវសង្ត្ថ សតតង្ម 
ទិវង្ស មគធរង្ដឋ កលលវាលគាមកំ ឧបនិសាយ វហិរង្ន្ថត  ថិនមិង្ទធ ឱកកមង្នត 
សត្ថថ រា សំង្វជិង្ត្ថ ថិនមិទធំ វងិ្ន្ថង្ទត្ថវ  តថាគង្តន ទិននំ ធាតុកមមដ្ឋឋ នំ  
សុណ្ង្ន្ថត វ ឧបរមិគគតតយកិចចំ និដ្ឋឋ ង្បត្ថវ  សាវកបារមិ្ភណ្សស មតថកំ បង្ត្ថត ។ 
សារបុិតតង្តថង្រាបិ បពវជិតទិវសង្ត្ថ អឌឍម្ភសំ អតិកកមិត្ថវ  សត្ថថ រា សទធិំ តង្មវ 
រាជគហំ ឧបនិសាយ សូករខតង្លង្ណ្ វហិរង្ន្ថត  អតតង្ន្ថ ភាគិង្នយយសស 
ទីឃនខបរពិាវ ជកសស ង្វទន្ថបរគិគហសុតតង្នត ង្ទសិយម្ភង្ន សុត្ថត - 
នុសាង្រន្ថណំ្ ង្បង្សត្ថវ  បរសស វឌឍិតភតតំ បរភុិញ្ជ ង្ន្ថត  វយិ សាវក- 
បារមិ្ភណ្សស មតថកំ បង្ត្ថត ។ ននុ ចាយសាម  មហាបង្ញ្ញញ  អថ កសាម   
មហាង្ម្ភគគល្លល នង្ត្ថ ចិរតង្រន សាវកបារមិ្ភណំ្ បាបុណី្តិ ? បរកិមម- 
មហនតត្ថយ។ 

តំ ទិវសង្ញ្ញវ បន សត្ថថ  វឌឍម្ភនកចាឆ យាយ ង្វឡុវង្ន សាវក- 
សននិបាតំ កត្ថវ  ទវិននំ ង្ថរានំ អគគសាវកដ្ឋឋ នំ ទត្ថវ  បាតិង្ម្ភកេំ ឧទទិសិ- 

„ខនោី បរមំ តឋបា តិតិោខ , 
និព្វា នំ បរមំ វទនោិ ពុទោ ; 
ន ហិ បពាជិឋត បរបូឃាតី, 

ន សមឋណ ឋហាតិ បរ ំវឋិហេយឋតោ ។ 

សពាបាបសស អក្រណំ,  កុ្សលសស ឧបសមបទ; 

សចិតោបរឋិោទបនំ,   ឯតំ ពុទោ នោសនំ។ 

អនូបវាឋទ អនូបឃាឋត ,  បាតិឋមាឋក្ខ ច សំវឋរា; 

មតោញ្ញុត ច ភតោសមិំ,   បនោញ្ច  សយតសនំ; 

អធិចិឋតោ ច អាឋោឋគា,  ឯតំ ពុទោ នោសន‟នោិ។ 

សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល នបពវជាជ កថា និដឋិត្ថ។ 
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មហាកសសបបពវជាជ កថា 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន មគធរង្ដឋ មហាតិតថរពាហមណ្គាង្ម កបិល-
រពាហមណ្សស បុង្ត្ថត  បិបបលិម្ភណ្ង្វា ន្ថម អង្ហាសិ។ មទទរង្ដឋ សាគល- 
នគង្រ ង្កាសិយង្គាតតរពាហមណ្សស ធីត្ថ ភទាទ  កាបិល្លនី ន្ថម អង្ហាសិ។ 
ង្តសំ អនុកកង្មន វឌឍម្ភន្ថនំ បិបបលិម្ភណ្ង្វា វសីតិវង្សា, ភទាទ  កាបិល្លនី 
ង្សាឡសវសសកិា អង្ហាសិ។ ង្ត ឧង្ភាបិ រពហមង្ល្លកង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  កាម- 
គុង្ណ្សុ វរិតតចិតតត្ថត  ង្តសុ អនិចឆម្ភន្ថវ ង្ហានតិ។ ង្ត ម្ភត្ថបិតូហិ បីឡិយ- 
ម្ភន្ថ អនិចឆន្ថត បិ សម្ភគមំ អគមំិសុ។ ង្ត អញ្ញមញ្ញំ វសម្ភន្ថបិ,  
ង្ល្លកាមិង្សសន អសំសដ្ឋឋ  យាវ ម្ភត្ថបិតង្រា ធរនតិ, ត្ថវ កុដុមពំ អវចិាង្រត្ថវ   
ង្តសុ កាលងកង្តសុ វចិារយំិសុ។ 

ឯកទិវសំ ហិ ង្ត អញ្ញមញ្ញំ បិយ វទម្ភន្ថ “អហំ បពវជិសាមិ អហំ ប
ពវជិសាមី”តិ អាទិតតបណ្ណកុដិ វយិ តង្យា ភវា “បពវជិសាម្ភ”តិ វត្ថវ  អនតរា- 
បណ្ណង្ត្ថ កាសាយានិ វត្ថថ និ មតតិកបង្តត ច អាហរាង្បត្ថវ  អវនិ្ថ ភវនតីតិ អម្ភហ កំ 
ង្ទាសំ ទង្សសនតិ, តុង្មហ ឯកំ មគគំ គណ្ហ ថ។ អហំ បិ ឯកំ បិ គណ្ហិ សាមី តិកេតតុំ 
បទកេិណំ្ កត្ថវ  ចតូសុ ឋាង្នសុ បញ្ច បតិដឋិង្តន វនទិត្ថវ  ទសនខសង្ម្ភធាន-
សមុជជលំ អញ្ជ លំិ បគគយហ “សតសហសសកបបបបម្ភង្ណ្ អទាធ ង្ន កង្ត្ថ  
មិតតសនថង្វា អជជ ភិជជតី”តិ វត្ថវ  “តុង្មហ ទកេិណ្ជាតិកា ន្ថម តុម្ភហ កំ ទកេិណ្- 
មង្គាគ  វដដតិ។ មយំ ម្ភតុគាម្ភ ន្ថម វាមជាតិកា អម្ភហ កំ វាមមង្គាគ  វដដតី”តិ  
វនទិត្ថវ  មគគំ បដិបន្ថន ។ ង្តសំ ង្ទវធាភូតកាង្ល អយំ មហាបថវ ី“អហំ ចកកវាឡ- 
គិរសិិង្នរបុពវង្ត ធាង្រតំុ សង្កាក នតីបិ តុម្ភហ កំ គុង្ណ្ ធាង្រតំុ ន សង្កាក មី”តិ វទនតី 
វយិ វរិវម្ភន្ថ អកមប ិ អាកាង្ស អសនិសង្ទាទ  វយិ បវតតិ ចកកវាឡបពវង្ត្ថ  
ឧននទិ។ 
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សម្ភម សមពុង្ទាធ បិ ង្វឡុវនមហាវហិាង្រ គនធកុដិយំ និសិង្ន្ថន  បថវកីមបន-

សទទំ សុត្ថវ  “កសស នុ ង្ខា បថវ ី កមបតី”តិ អាវង្ជជង្ន្ថត  “បិបបលិម្ភណ្ង្វា ច  
ភទាទ  ច កាបិល្លនី មំ ឧទទិសស អបបង្មយយ សមបតតិំ បហាយ បពវជិត្ថ ង្តសំ 
វងិ្យាគដ្ឋឋ ង្ន ឧភិននមប ិ គុណ្ពង្លន អយំ បថវកីង្មា ជាង្ត្ថ មយាបិ  
ឯង្តសំ សងគហំ កាតំុ វដដតី”តិ គនធកុដិង្ត្ថ និកេមម សយង្មវ បតតចីវរម្ភទាយ  
អសីតិមហាង្ថង្រសុ កញ្ច ិ អន្ថមង្នតត្ថវ  តិគាវតំុ មគគំ បចចុគគមនំ កត្ថវ   
រាជគហសស ច ន្ថលន្ថទ យ ច អនតង្រ ពហុបុតតកនិង្រគាធរកុេមូង្ល បលលងកំ  
អាភុជិត្ថវ  និសីទិ។ និសីទង្ន្ថត  បន អញ្ញតរបំសុកូលិង្កា វយិ អនិសីទិត្ថវ   
ពុទធង្វសំ គង្ហត្ថវ  អសីតិហត្ថថ  ឃនពុទធរសមិង្យា វសិសង្ជជង្ន្ថត  និសីទិ។ ឥតិ  
តសមិំ ខង្ណ្ បណ្ណចឆតតសកដចកកកូដ្ឋគារាទិបបម្ភណា ពុទធរសមិង្យា ឥង្ត្ថ  
ចិង្ត្ថ ច វបិផនទនតិង្យា វធិាវនតិង្យា ចនទសហសស-សូរយិសហសស-ឧគគមន- 
កាង្ល្ល វយិ កុរមុ្ភន្ថ តំ វននតំ ឯង្កាភាស អកំសុ។ ទវតតិំសមហាបុរសិ-
លកេណ្សិរយិា សមុជជលត្ថរាគណំ្ វយិ គគនំ សុបុបផិតកមលកុវលយំ វយិ 
សលិលំ វននតំ វងិ្រាចិតថ។ និង្រគាធរកុេសស ខង្ន្ថធ  ន្ថម ង្សង្ត្ថ ង្ហាតិ, បត្ថត និ 
ន្ថម នីល្លនិ បកាក និ រត្ថត និ។ តសមិំ បន ទិវង្ស សតសាង្ខា និង្រគាង្ធា 
សុវណ្ណវង្ណាណ វ អង្ហាសិ។ 

ង្ថង្រា តតថ និសិននំ ភគវនតំ ទិសាវ  “ឥម្ភហំ ឧទទិសស បពវជិង្ត្ថ”តិ  
ទិដឋដ្ឋឋ នង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឱណ្ង្ត្ថណ្ង្ត្ថ គន្ថតវ  តង្តថវ គង្ត្ថ បាង្ទសុ សិរសា  
និបតិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “សត្ថថ  ង្ម ភង្នត ភគវា សាវង្កាហមសមិ សត្ថថ  ង្ម 
ភង្នត ភគវា សាវង្កាហមសមី”តិ។ ឯវ ំ វងុ្តត ភគវា ឯតទង្វាច “ង្យា ង្ខា  
កសសប ឯវ ំសពវង្ចតសា សមន្ថន គតំ សាវកំ អជានង្ញ្ញវ វង្ទយយ „ជាន្ថមី‟តិ, 
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អបសសង្ញ្ញវ វង្ទយយ „បសាមី‟តិ, មុទាធ បិ តសស វបិង្តយយ។ អហំ ង្ខា បន  
កសសប ជានង្ញ្ញវ វទាមិ „ជាន្ថមី‟តិ, បសសង្ញ្ញវ វទាមិ „បសាមី”តិ។ 

តសាម តិហ ង្ត កសសប ឯវ ំ សិកេិតពវំ “តិពវំ ង្ម ហិង្រាតតបប,ំ បចចុបដឋិតំ  
ភវសិសតិ ង្ថង្រសុ នង្វសុ មជឈិង្មសូ”តិ, ឯវញ្ហ ិ ង្ត កសសប សិកេិតពវំ។ 

តសាម តិហ ង្ត កសសប ឯវ ំ សិកេិតពវំ “យងកិញ្ច ិ ធមមំ សុណិ្សាមិ  
កុសលូបសញ្ហ ិតំ, សពវនតំ អដឋិកត្ថវ  មនសិករតិ្ថវ  សពវង្ចតសា សមន្ថន ហរតិ្ថវ  
ឱហិតង្សាង្ត្ថ ធមមំ សុណិ្សាមី”តិ។ ឯវញ្ហ ិ ង្ត កសសប សិកេិតពវំ។ 

តសាម តិហ ង្ត កសសប ឯវ ំ សិកេិតពវំ “សាតសហគត្ថ ច ង្ម កាយ- 
គត្ថសតិ ន វជិហិសសតី”តិ, ឯវញ្ហ ិ ង្ត កសសប សិកេិតពវនតិ។ អយង្មវ  
កសសបសស បពវជាជ  ច ឧបសមបទា ច អង្ហាសិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា តីហិ ឱវាង្ទហិ តសស បពវជជញ្ច  ឧបសមបទញ្ច  ទត្ថវ  តំ 
អាទាយ មគគបដិបង្ន្ថន , មគាគ  ឱកកមម ង្យន អញ្ញតរ ំ រកុេមូលំ ង្តនុបសងកមិ។ 
អថ ខាវ ហ អាវងុ្សា បដបិង្ល្លតិកានំ សងាដំិ ចតុគគុណំ្ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  ភគវនតំ 
ឯតទង្វាច “ឥធ ភង្នត ភគវា និសីទតុ, យំ មមសស ទីឃរតតំ ហិត្ថយ  
សុខាយា”តិ។ ភគវា បញ្ញង្តត អាសង្ន និសីទិ, និសជជ ង្ខា ភគវា “ឥមំ ភិកេុ 
ជាតិអារញ្ញិកំ ជាតិបំសុកូលិកំ ជាតិឯកាសនិកំ ករសិាមី”តិ ចិង្នតត្ថវ  ង្ថង្រន 
សហ ចីវរ ំ បរវិង្តតតុកាង្ម្ភ, តំ ចីវរ ំ បទុមបុបផវង្ណ្ណន បាណិ្ន្ថ អនតង្នតន  
បរាមសង្ន្ថត  ឯវម្ភហ “មុទុកា ង្ខា តាយំ កសសប បដបិង្ល្លតិកានំ  
សងាដី”តិ។ ង្ថង្រា ភគវង្ត្ថ អជាសយំ វទិិត្ថវ  “បដិគគណាហ តុ ង្ម ភង្នត ភគវា 
បដបិង្ល្លតិកានំ សងាដំិ អនុកមប ំ ឧបាទាយា”តិ អាហ។ កំិ បន កសសប  
ធាង្រសសសី”តិ ? “សង្ច បន ភង្នត តុម្ភហ កំ ចីវរ ំ លភិត្ថវ  ធាង្រមី”តិ។  
“ធាង្រសសសិ បន ង្ម តវំ កសសប សាណានិ បំសុកូល្លនិ និពវសន្ថនិ, អហំ 
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ឥមំ ចីវរ ំ បុណ្ណ ន្ថម ទាសំិ បារបិុត្ថវ  អាមកសុសាង្ន ឆឌឌិតំ តំ សុសានំ  
បវសិិត្ថវ  តុមពមង្តតហិ បាណ្ង្កហិ សមបរកិិណ្ណំ  ង្ត បាណ្ង្ក វធុិនិត្ថវ   
មហាអរយិវងំ្ស ឋត្ថវ  អគគង្ហសំិ, តសស ង្ម ឥមំ ចីវរ ំ គហិតទិវង្ស  
ទសសហសសចកកវាង្ឡ មហាបថវ ី មហាវរិវ ំ វរិវម្ភន្ថ កមបិតថ, អាកាង្សា  
តដតដ្ឋយិ ចកកវាឡង្ទវត្ថ សាធុការមទំសុ។ ឥមំ ចីវរ ំ គណ្ហ ង្នតន ភិកេុន្ថ  
ជាតិបំសុកូលិង្កន ជាតិអារញ្ញិង្កន ជាតិឯកាសនិង្កន ជាតិសបទាន- 
ចារងិ្កន ភវតំុិ វដដតិ តវំ ឥមសស ចីវរសស អនុចឆវកំិ កាតំុ សកេិសសសី”តិ។  
ង្ថង្រាបិ អតតន្ថ បញ្ច ននំ ហតថីនំ ពលំ ធាង្រតិ, ង្សា តំ អតកកយិត្ថវ  “អហង្មតំ  
បដិបតតិំ បូង្រសាមី”តិ ឧសាង្ហន សុគតចីវរសស អនុចឆវកំិ កាតុកាង្ម្ភ  
ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ធាង្រសាមហំ ភង្នត ភគវង្ត្ថ សាណានិ បំសុកូល្លនិ  
និពវសន្ថនី”តិ អាហ។ ឯវ ំ បន ចីវរបរវិតតន កត្ថវ  ច ង្ថង្រន បារតុចីវរ ំភគវា 
បារបិុ សតថុ ចីវរ ំង្ថង្រា។ តសមិំ សមង្យ មហាបថវ ីឧទកបរយិនតំ កត្ថវ  ឧននទនតី 
កមបិតថ។ ង្ថង្រាបិ ភគវត្ថ សទធិំ ង្វឡុវនំ អគម្ភសិ។ ង្ថង្រា សតតទិវសមតតំ 
បុថុជជង្ន្ថ ហុត្ថវ  អង្ដម អរងុ្ណ្ សហ បដិសមភិទាហិ អរហតតំ បាបុណិ្។ 

មហាកសសបពវជាជ កថា និដឋិត្ថ។ 
------------- 

អភិញ្ញញ ត្ថនំ បពវជាជ  
ង្តន ង្ខា បន សមង្យន អភិញ្ញញ ត្ថ អភិញ្ញញ ត្ថ ម្ភគធិកា កុលបុត្ថត   

ភគវតិ រពហមចរយំិ ចរនតិ។ ង្តន ភគវង្ត្ថ សាសនំ ឥទធំ ង្ចវ ផីតញ្ច  សុផុលលិតំ 
ពហុជញ្ញំ យាវ ង្ទវមនុង្សសហិ សុបបកាសិតំ អង្ហាសិ។ ង្តន វតុតំ ពុទធវងំ្ស- 
[៩]  វតិ្ថថ រកំិ ពហុជញ្ញំ,   ឥទធំ ផីតំ សុផុលលិតំ; 

ឥធ មយហំ សកយមុនិង្ន្ថ,  សាសនំ សុវងិ្សាធិតំ។ 
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[១០]  អន្ថសវា វតីរាគា,   សនតចិត្ថត  សម្ភហិត្ថ; 

ភិកេូ ង្នកសត្ថ សង្ពវ,  បរវិាង្រនតិ មំ សទា។ 
--------------- 

កបិលវតថុគមនកថា 
ឯវ ំ ពុជឈនង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ បន ភគវង្ត្ថ សតតសត្ថត ហំ វតិីន្ថង្មត្ថវ  យាវ 

ពារាណ្សិយំ ឥសិបតង្ន មិគទាង្យ ធមមចកកបបវតតន្ថ ង្ទវ ម្ភសា អង្ហសំុ។ 
តសស វសស វសសនតសស តង្យា ម្ភសា អង្ហសុ។ វដុឋវសសសស បន ភគវង្ត្ថ  
ឧរងុ្វលំ គន្ថតវ  អឌានិ បាដិហារយិសហសានិ ទង្សសត្ថវ  សហសសជដិលំ  
បរវិារងិ្ត្ថ, ភាតិកជដិង្ល ទង្មនតសស តង្យា ម្ភសា អង្ហសំុ។ ង្តន  
អរហនតង្សសន បរវិតុសស ពិមពិសាររង្ញ្ញញ  បដិញ្ញំ ង្ម្ភចនត្ថថ យ រាជគហំ គន្ថតវ  
ង្វឡុវង្ន វសសនតសស ង្ទវ ម្ភសា អង្ហសំុ។ ឥតិ ង្ពាធិង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ភគវង្ត្ថ 
ទសម្ភសា អង្ហសំុ។ អង្ថវ ភគវតិ ង្វឡុវង្ន វហិរង្នត សុង្ទាធ ទនមហារាជា 
“បុង្ត្ថត  ង្ម ឆពវសានិ ទុកករការកំិ កត្ថវ  បឋម្ភភិសង្ម្ភព ធំិ បត្ថវ  បវតតិតបវរ- 
ធមមចង្កាក  រាជគហំ គន្ថតវ  ង្វឡុវនមហាវហិាង្រ វហិរតី”តិ សុត្ថវ  ឯកំ មហាមចចំ 
អាមង្នតត្ថវ  “ឯហិ ភង្ណ្ តវំ បុរសិសហសសបរវិាង្រា រាជគហំ គន្ថតវ  មម វចង្នន 
បិត្ថ ង្វា សុង្ទាធ ទនមហារាជា តំ ទដឋុកាង្ម្ភ”តិ វត្ថវ  “បុតតំ ង្ម គង្ហត្ថវ  ឯហី”តិ 
ង្បង្សសិ។ ង្សា “សាធុ ង្ទវា”តិ បដិសសុណិ្ត្ថវ  បុរសិសហសសបរវិាង្រា  
សដឋិង្យាជនមតតំ គន្ថតវ  សតថុ ធមមង្ទសន្ថង្វល្លយ វហិារ ំបាវសិិ។ ង្សា “តិដឋតុ 
ត្ថវ រញ្ញញ  បហិតសាសន”នតិ, បរសិបរយិង្នត ឋិង្ត្ថ សតថុ ធមមង្ទសនំ សុត្ថវ  
យថា ឋិង្ត្ថវ សទធិំ បុរសិសហង្សសន អរហតតំ បត្ថវ  បពវជជំ យាចិ។ “ឯថ ង្វា 
ភិកេង្វ”តិ ហតថំ បសាង្រសិ។ ង្ត សង្ពវ តំ ខណំ្ង្យវ ឥទធិមយបតតចីវរធរា  
វសសសតិកមហាង្ថរា វយិ, អាកបបសមបន្ថន  ហុត្ថវ  ភគវនតំ បវារយំិសុ។ រាជា
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“ង្នវ ភគវា អាគចឆតិ, ង្នវ សាសនំ សុយយតី”តិ បុន ឯកំ បុរសិសហសសបរវិារ ំ
អមចចំ ង្បង្សសិ។ ង្ត ង្នវ នីហាង្រន នវកេតតុំ អមង្ចច ង្បង្សសិ។ ឯង្តសុ  
ឯង្កាបិ រង្ញ្ញញ  ន្ថង្រាង្ចសិ, សាសនំ វា ន បហិណិ្។ សង្ពវ អរហតតំ បត្ថវ   
បពវជំិសុ។ 

អថ រាជា “ង្កា នុ ង្ខា មម វចនំ ករសិសតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  សពវំ រាជពលំ  
ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  កាឡុទាយំិ អទទស។ ង្សា កិរ រង្ញ្ញញ  សពវតថសាធង្កា  
អពភនតរងិ្កា អតិវយិ វសិាសិង្កា អមង្ចាច  ង្ពាធិសង្តតន សទធិំ ឯកទិវង្ស  
ជាង្ត្ថ សហបំសុកីឡង្កា សហាង្យា។ អថ ន រាជា អាមង្នតសិ “ត្ថត  
កាឡុទាយិ អហំ មម បុតតំ ទដឋុកាង្ម្ភ នវបុរសិសហសសបរវិាង្រន នវ អមង្ចច 
ង្បង្សសំិ ង្តសុ ឯង្កាបិ អាគន្ថតវ  សាសនមតតំ អាង្រាង្ចង្ន្ថត  ន្ថម នតថិ។ ទុជាជ
ង្ន្ថ ង្ខា បន ង្ម ជីវតិនតរាង្យា ជីវម្ភង្ន្ថង្យវាហ បុតតំ ទដឋុកាង្ម្ភ។  
សកេិសសសិ នុ ង្ខា ង្ម បុតតំ ទង្សសតុ”នតិ ? “សកេិសាមិ ង្ទវ សង្ច បពវជិតំុ  
លភិសាមី”តិ។ “ត្ថត តវំ បពវជិង្ត្ថ វា អបពវជិង្ត្ថ វា មយហំ បុតតំ ទង្សសហី”តិ។ 
ង្សា “សាធុ ង្ទវា”តិ រង្ញ្ញញ  សាសនំ អាទាយ រាជគហំ គន្ថតវ  សតថុ ធមម-
ង្ទសន្ថង្វល្លយ បរសិបរយិង្នត េិង្ត្ថ ធមមំ សុត្ថវ  សបរវិាង្រា អរហតតំ បត្ថវ   
ឯហិ ភិកេុភាង្វន បពវជិត្ថវ  វហិាសិ។ ង្សា ផគគុនីបុណ្ណម្ភសិយំ “អតិកកង្ន្ថត  
ង្ហមង្ន្ថត  វសនតសមង្យា អនុបបង្ត្ថត  សុបុបផិត្ថ វនសណាឌ  បដិបជជនកេង្ម្ភ  
មង្គាគ  កាង្ល្ល ភគវង្ត្ថ ញាតិសងគហំ កាតុ”នតិ ចិង្នតត្ថវ  ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ   
ភគវង្ត្ថ កុលនគរ ំគមនត្ថថ យ មគគវណ្ណនំ វង្ណ្ណង្ន្ថត  សដឋិមតតគាថា អកាសិ :- 
[៥២៧]  “អង្កគ រងិ្ន្ថ ទានិ ទុម្ភ ភទង្នត,  

ផង្លសិង្ន្ថ ឆទនំ វបិបហាយ; 
ង្ត អចចិមង្ន្ថត វ បភាសយនតិ,  
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សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ទុម្ភ វចិិត្ថត  សុវរិាជម្ភន្ថ,  
រតតងកុង្រង្ហវ ច បលលង្វហិ; 
រតនុជជលមណ្ឌ បសននិភាសា,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុបុបផិតគាគ  កុសុង្មហិ ភូសិត្ថ,  
មនុញ្ញភូត្ថ សុចិសាធុគន្ថធ ; 
រកុាេ  វងិ្រាចនតិ ឧង្ភាសុ បង្សសសុ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ផង្លហិង្នង្កហិ សមិទធិភូត្ថ,  
វចិិតតរកុាេ  ឧភង្ត្ថវកាង្ស; 
ខុទទំ បិបាសមបិ វងិ្ន្ថទយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិតតម្ភល្ល សុចិបលលង្វហិ,  
សុសជជិត្ថ ង្ម្ភរកល្លបសននិភា; 
រកុាេ  វងិ្រាចនតិ ឧង្ភាសុ បង្សសសុ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វងិ្រាចម្ភន្ថ ផលបលលង្វហិ,  
សុសជជិត្ថ វាសនិវាសភូត្ថ; 
ង្ត្ថង្សនតិ អទាធ នកិលនតសង្តត,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុផុលលិតគាគ  វនគុមពនិសសតិ្ថ,  
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លត្ថ អង្នកា សុវរិាជម្ភន្ថ; 
ង្ត្ថង្សនតិ សង្តត មណិ្មណ្ឌ បាវ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
លត្ថ អង្នកា ទុមនិសសតិ្ថវ,  
បិង្យហិ សទធិំ សហិត្ថ វធូវ; 
បង្ល្លភយនតី ហិ សុគនធគន្ថធ ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិតតនីល្លទិមនុញ្ញវណាណ ,  
ទិជា សមន្ថត  អភិកូជម្ភន្ថ; 
ង្ត្ថង្សនតិ មញ្ជុ សសរត្ថ រតីហិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
មិគា ច ន្ថន្ថ សុវរិាជម្ភន្ថ,  
ឧតតុងគកណាណ  ច មនុញ្ញង្នត្ថត ; 
ទិសា សមន្ថត  មភិធាវយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
មនុញ្ញភូត្ថ ច មហី សមន្ថត ,  
វរិាជម្ភន្ថ ហរតិ្ថវ សទទល្ល; 
សុបុបផិរកុាេ  ង្ម្ភឡិនិវលងកត្ថ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុសជជិត្ថ មុតតមយាវ វាលុកា,  
សុសណ្ឋិ ត្ថ ចារសុុផសសទាត្ថ; 
វងិ្រាចយង្នតវ ទិសា សមន្ថត ,  
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សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សមំ សុផសសំ សុចិភូមិភាគំ,  
មនុញ្ញបុង្បាផ ទយគនធវាសិតំ; 
វរិាជម្ភនំ សុចិមញ្ច  ង្សាភំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុសជជិតំ ននទនកាននំវ,  
វចិិតតន្ថន្ថទុមសណ្ឌ មណ្ឌិ តំ; 
សុគនធភូតំ បវនំ សុរមមំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សរា វចិិត្ថត  វវិធិា មង្ន្ថរម្ភ,  
សុសជជិត្ថ បងកជបុណ្ឌ រកីា; 
បសននសីង្ត្ថទកចារបុុណាណ ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុផុលលន្ថន្ថវធិបងកង្ជហិ,  
វរិាជម្ភន្ថ សុចិគនធគន្ថធ ; 
បង្ម្ភទយង្នតវ នរាមរានំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុផុលលបង្ងករហុសននិសិន្ថន ,  
ទិជា សមន្ថត  មភិន្ថទយន្ថត ; 
ង្ម្ភទនតិ ភរយិាហិ សមងគិង្ន្ថ ង្ត,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុផុលលបុង្បផហិ រជំ គង្ហត្ថវ ,  
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អលី វធិាវនតិ វកូិជម្ភន្ថ; 
មធុមហិ គង្ន្ថធ  វទិិសំ បវាយតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
អភិននន្ថទា មទវារណា ច,      

 គិរហិី ធាវនតិ ច វារធិារា; 
សវនតិ នង្ជាជ  សុវរិាជិត្ថវ,      
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
គិរ ីសមន្ថត វ បទិសសម្ភន្ថ,     

 មយូរគីវា ឥវ នីលវណាណ ; 
ទិសា រជិន្ថទ វ វងិ្រាចយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
មយូរសងា គិរមុិទធនសមិំ,  
នចចនតិ ន្ថរហិី សមងគិភូត្ថ; 
កូជនតិ ន្ថន្ថមធុរសសង្រហិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុវាទិកា ង្នកទិជា មនុញ្ញញ ,  
វចិិតតបង្តតហិ វរិាជម្ភន្ថ; 
គិរមិហិ ឋត្ថវ  អភិន្ថទយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុផុលលបុបាផ ករម្ភភិកិណាណ ,  
សុគនធន្ថន្ថទលលងកត្ថ ច; 
គិរ ីវងិ្រាចនតិ ទិសា សមន្ថត ,  
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សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ជល្លសយា ង្នកសុគនធគន្ថធ ,  
សុរនិទឧយានជល្លសយាវ; 
សវនតិ នង្ជាជ  សុវរិាជម្ភន្ថ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ចិតតតិង្តថហិ អលងកត្ថ ច,  
មនុញ្ញន្ថន្ថមិគបកេិបាសា; 
នង្ជាជ  វងិ្រាចនតិ សុសនទម្ភន្ថ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ឧង្ភាសុ បង្សសសុ ជល្លសង្យសុ,  
សុបុបផិត្ថ ចារសុុគនធរកុាេ ; 
វភូិសិតគាគ  សុរសុនទរ ីច,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុគនធន្ថន្ថទុមជាលកិណ្ណំ ,  
វនំ វចិិតតំ សុរននទនំវ; 
មង្ន្ថភិរាមំ សតតំ គតីនំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សមបននន្ថន្ថសុចិអននបាន្ថ,  
សពយញ្ជ ន្ថ សាទុរង្សន យុត្ថត ; 
បង្ថសុ គាង្ម សុលភា មនុញ្ញញ ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វរិាជិត្ថ អាសិ មហី សមន្ថត ,  
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វចិិតតវណាណ  កុសុម្ភសនសស; 
រតតិនទង្គាង្បហិ អលងកត្ថវ,      
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វសុិទធសទាធ ទិគុង្ណ្ហិ យុត្ថត ,  
សមពុទធរាជំ អភិបតថយន្ថត ; 
ពហូហិ តង្តថវ ជន្ថ សមន្ថត ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិរតអារាមសុង្បាកេរង្ញ្ញញ ,  
វចិិរតន្ថន្ថបទុង្មហិ ឆន្ថន ; 
ភិង្សហិ ខីរវំ រសំ បវាយតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិរតនីលចឆទង្ននលងកត្ថ,  
មនុញ្ញរកុាេ  ឧភង្ត្ថវកាង្ស; 
សមុគគត្ថ សតតសមូហភូត្ថ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិរតនីលពភមិវាយតំ វនំ,  
សុរនិទង្ល្លង្ក ឥវ ននទនំ វនំ; 
សង្ពាវ តុកំ សាធុសុគនធបុបផំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុភញ្ជ សំ ង្យាជនង្យាជង្នសុ,  
សុភិកេគាម្ភ សុលភា មនុញ្ញញ ; 
ជន្ថភិកិណាណ  សុលភននបាន្ថ,  
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សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
បហូតឆាយូទករមមភូត្ថ,  
និវាសិនំ សពវសុខបបទាត្ថ; 
វសិាលសាល្ល ច សភា ច ពហូ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិតតន្ថន្ថទុមសណ្ឌ មណ្ឌិ ត្ថ,  
មនុញ្ញឧយានសុង្បាកេរង្ញ្ញញ ; 
សុម្ភបិត្ថ សាធុសុគនធគន្ថធ ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វាង្ត្ថ មុទូសីតលសាធុរងូ្បា,  
នភា ច អពាភ  វគិត្ថ សមន្ថត ; 
ទិសា ច សពាវ វ វងិ្រាចយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
បង្ថ រង្ជានុគគមនតថង្មវ,  
រតតិំ បវសសនតិ ច មនទវដុឋី; 
នង្ភ ច សូង្រា មុទុង្កាវ ត្ថង្បា,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
មទបបពាហា មទហតថិសងា,  
កង្រណុ្សង្ងឃហិ សុកីឡយនតិ; 
ទិសា វធិាវនតិ ច គជជយន្ថត ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វនំ សុនីលំ អភិទសសនីយំ,  
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នីលពភកូដំ ឥវ រមមភូតំ; 
វងិ្ល្លកិត្ថនំ អតិវមិហនីយំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វសុិទធមពភំ គគនំ សុរមមំ,  
មណិ្មង្យហិ សមលងកត្ថវ; 
ទិសា ច សពាវ  អតិង្រាចយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
គនធពវវជិាជ ធរកិននរា ច,  
សុគីតិយន្ថត  មធុរសសង្រន; 
ចរនតិ តសមិំ បវង្ន សុរង្មម,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
កិង្លសសងឃសស ភិត្ថសង្កហិ,  
តបសសសិង្ងឃហិ និង្សវតំិ វនំ; 
វហិារអារាមសមិទធិភូតំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សមិទធិន្ថន្ថផលិង្ន្ថ វនន្ថត , 
អន្ថកុល្ល និចចមង្ន្ថភិរម្ភម ; 
សម្ភធិបីតំិ អភិវឌឍយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
និង្សវតំិ ង្នកទិង្ជហិ និចចំ,  
គាង្មន គាមំ សតតំ វសន្ថត ; 
បុង្រ បុង្រ គាមវរា ច សនតិ,  
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សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វតថននបានំ សយន្ថសនញ្ច ,  
គនធញ្ច  ម្ភលញ្ច  វងិ្លបនញ្ច ; 
តហំិ សមិទាធ  ជនត្ថ ពហូ ច,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
បុញ្ញិទធិយា សពវយសគគបត្ថត ,  
ជន្ថ ច តសមិំ សុខិត្ថ សមិទាធ ; 
បហូតង្ភាគា វវិធិា វសនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
នង្ភ ច អពាភ  សុវសុិទធវណាណ ,  
ទិសា ច ចង្ន្ថទ  សុវរិាជិង្ត្ថវ; 
រតតិញ្ច  វាង្ត្ថ មុទុសីតង្ល្ល ច,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ចនទុគគង្ម សពវជន្ថ បហដ្ឋឋ ,  
សកងគង្ណ្ ចិរតកថា វទន្ថត ; 
បិង្យហិ សទធិំ អភិង្ម្ភទយនតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ចនទសស រសីំហិ នភំ វងិ្រាចិ,  
មហី ច សំសុទធមនុញ្ញវណាណ ; 
ទិសា ច សពាវ  បរសុិទធរបូា,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ទូង្រ ច ទិសាវ  វរចនទរសំិំ,  
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បុបផិំសុ បុបាផ និ មហីតលសមិំ; 
សមនតង្ត្ថ គនធគុណ្តថិកានំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
ចនទសស រសីំហិ វលិិមបិត្ថវ,  
មហី សមន្ថត  កុសុង្មនលងកត្ថ; 
វងិ្រាចិ សពវងគសុម្ភលិនីវ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
កុចនតិ ហតថីបិ មង្ទន មត្ថត ,  
វចិិតតបិញ្ញឆ  ច ទិជា សមន្ថត ; 
កង្រានតិ ន្ថទំ បវង្ន សុរង្មម,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
បថញ្ច  សពវំ បដិបជជនកេមំ,  
ឥទធញ្ច  រដឋំ សធនំ សង្ភាគំ; 
សពវតថុតំ សពវសុខបបទានំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វនញ្ច  សពវំ សុវចិិតតរបំូ,  
សុម្ភបិតំ ននទនកាននំវ; 
យតីន បីតំិ សតតំ ជង្នតិ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
អលងកតំ ង្ទវបុរវំ រមមំ,  
កបីលវតថុំ ឥតិ ន្ថមង្ធយយំ; 
កុលនគរ ំឥធ សសសិរកំិ,  
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សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
មនុញ្ញអដ្ឋដ លវចិិតតរបំូ,  
សុផុលលបង្ងករហុសណ្ឌ មណ្ឌិ តំ; 
វចិិតតបរខិាហិ បុរ ំសុរមមំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វចិិតតបាការញ្ច  ង្ត្ថរណ្ញ្ច ,  
សុភងគណំ្ ង្ទវនិវាសភូតំ; 
មនុញ្ញវថិី សុរង្ល្លកសននិភំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
អលងកត្ថ សាកិយរាជបុត្ថត ,  
វរិាជម្ភន្ថ វរភូសង្នហិ; 
សុរនិទង្ល្លង្ក ឥវ ង្ទវបុត្ថត ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
សុង្ទាធ ទង្ន្ថ មុនិវរ ំអភិទសសន្ថយ,  
អមចចបុង្តត ទសធា អង្បសយិ; 
ពង្លន សទធិំ មហត្ថ មុនិនទ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
វាគតំ បសសតិ ង្នវ វាចំ,  
ង្សាកាភិភូតំ នរវរីង្សដឋំ; 
ង្ត្ថង្សតុមិចាឆ មិ នរាធិបតតំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 
តំទសសង្ននពភុតបីតិរាសិ,  
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ឧទិកេម្ភនំ ទវិបទានមិនទំ; 
ង្ត្ថង្សហិ តំ មុនិនទ គុណ្ង្សដឋំ,  
សមង្យា មហាវរី អងគីរសានំ។ 

អាសាយ កសសង្ត ង្ខតតំ,  ពីជំ អាសាយ វបបតិ; 
អាសាយ វាណិ្ជា យនតិ,  សមុទទំ ធនហារកា; 
យាយ អាសាយ តិដ្ឋឋ មិ,  សា ង្ម អាសា សមិជឈតុ។ 
ន្ថតិសីតំ ន្ថតិឧណ្ហំ ,   ន្ថតិទុពភិកេឆាតកំ; 
សទទល្ល ហរតិ្ថ ភូមិ,   ឯស កាង្ល្ល មហាមុនី‟‟តិ។ 
អថ ន សត្ថថ  “កំិ នុ ង្ខា ឧទាយិ មធុរសសង្រន គមនវណ្ណ វង្ណ្ណសី”តិ 

អាហ។ “តុម្ភហ កំ ភង្នត បិត្ថ សុង្ទាធ ទនមហារាជា តុង្មហ បសសិតុកាង្ម្ភ  
កង្រាថាតកានំ សងគហ”នតិ។ “សាធុ ឧទាយិ ករសិាមិ្ភតកានំ សងគហំ  
ភិកេុសំឃសស អាង្រាង្ចហិ គមិយវតតំ បរបូិង្រសសនតី”តិ។ ង្សា តថា អកាសិ។ 

ភគវា អងគមគធវាសីនំ កុលបុត្ថត នំ ទសហិ សហង្សសហិ កបិលវតថុ- 
វាសីនំ ទសហិ សហង្សសហីតិ សង្ពវង្ហវ វសីតិសហង្សសហិ ខីណាសវ- 
ភិកេូហិ បរវិងុ្ត្ថ រាជគហា និកេមិត្ថវ  ទិវង្ស ទិវង្ស ង្យាជន គចឆតិ។  
រាជគហង្ត្ថ សដឋិង្យាជនបបម្ភណំ្ កបិលវតថុនគរ ំ អង្ហាសិ។ ភគវាបិ  
អតុរតិចារកំិ ង្ហាតិ, ង្យាជនំ បន បង្តត ភគវតិ កាឡុទាយិង្តថង្រា បាង្ត្ថវ 
សររីបដិជគគនំ កត្ថវ  “ភគវង្ត្ថ និកេនតភាវ ំ រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសាមី”តិ ង្វហាសំ  
អពភុគគន្ថតវ  សុង្ទាធ ទនមហារាជសស និង្វសង្ន បាតុរង្ហាសិ។ អថ នំ រាជា  
សញ្ញជ និត្ថវ  តុដឋចិង្ត្ថត  មហារង្ហ បលលង្ងក និសីទាង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ  
បដិយាទិតសស ន្ថនគគរសំ ង្ភាជនសស បតតំ បូង្រត្ថវ  អទាសិ។ ង្ថង្រា  
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គមន្ថការ ំ ទង្សសសិ។ “និសីទិត្ថវ  ភុញ្ជ  ត្ថត្ថ”តិ។ “សតថុ សនតិកំ គន្ថតវ   
ភុញ្ជ ិសាមិ មហារាជា”តិ។ “កុហំិ បន សត្ថថ ”តិ ? “វសីតិសហសសភិកេុបរវិាង្រា 
តុម្ភហ កំ ទសសនត្ថថ យ អាគង្ត្ថ មហារាជា”តិ។ “កិតតកំ អទាធ នំ ត្ថត្ថ”តិ។ “ង្ទវ 
ង្យាជន មហារាជា”តិ។ រាជា តុដឋម្ភនង្សា ឥមំ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ វ យាវ មម បុង្ត្ថត  
ឥមំ នគរ ំសមបង្ត្ថត , ត្ថវ បិណ្ឌ បាតំ ហរថា”តិ អាហ។ ង្ថង្រា អធិវាង្សសិ។ 
រាជា ង្ថរ បរវិសិិត្ថវ  បតតំ ឧពវង្ដដត្ថវ  ឧតតមង្ភាជនសស បូង្រត្ថវ  “តថាគតសស  
ង្ទថា”តិ ង្ថរសស ហង្តថ បតិដ្ឋឋ ង្បសិ។ ង្ថង្រា សង្ពវសំ បសសន្ថត នំង្យវ បតតំ  
អាកាង្ស ខិបិត្ថវ  សយមបិ ង្វហាស អពភុគគន្ថតវ  បិណ្ឌ បាតំ អាហរតិ្ថវ  សតថុ ហង្តថ 
ង្បសិ។ សត្ថថ  តំ បរភុិញ្ជ ិ។ សត្ថថ បិ អនតរាមង្គគ រង្ញ្ញញ ង្យវ បិណ្ឌ បាតំ  
បរភុិញ្ជ ិ។ ង្ថង្រាបិ ភតតកិចាច វសាង្ន ទិវង្ស ទិវង្ស “អជជ ភគវា ឯតតកំ អាគង្ត្ថ 
អជជ ឯតតក”នតិ ពុទធគុណ្បដិសំយុត្ថត យ ច កថាយ សកលំ រាជកុលំ សតថុ- 
ទសសនំ វនិ្ថង្យវ សតថរ ិ សញ្ញជាតបបសាទំ អកាសិ។ ង្តង្នវ ន ភគវា  
“ឯតទគគំ ភិកេង្វ មម សាវកានំ ភិកេូនំ កុលបបសាទកានំ យទិទំ កាឡុទាយី”តិ 
ឯតទង្គគ ង្បសិ។ ឯវ ភគវា អតុរតិគមង្នន គចឆង្ន្ថត  ទវីហិ ម្ភង្សហិ កបិលវតថុ-
បុរ ំសមាបុណិ្។ 

សាកិយាបិ ង្ខា អនុបបង្តត ភគវតិ “អម្ភហ កំ ញាតិង្សដឋំ បសសិសាម្ភ”តិ  
សននិបតិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ វសនដ្ឋឋ នំ វមំីសម្ភន្ថ “និង្រគាធសកកសស អារាង្ម្ភ 
រមណី្ង្យា”តិ សលលង្កេត្ថវ  តតថ សពវំ បដិជគគនវធំិិ កាង្រត្ថវ  គនធបុបផហត្ថថ   
បចចុគគមនំ កង្រាន្ថត  សពាវ លង្កក របដិមណ្ឌិ ង្ត ទហរទហង្រ ន្ថគរទារង្ក ច  
ន្ថគរទារកិាង្យា ច បឋមំ បហិណំិ្សុ, តង្ត្ថ រាជកុម្ភង្រ ច រាជកុម្ភរកិាង្យា 
ច។ ង្ត តទននតរ ំ គន្ថតវ  ភគវនតំ គនធបុបាផ ទីហិ បូជយម្ភន្ថ អាទាយ 
និង្រគាធារាមង្មវ អគមំសុ។ 
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ភគវាបិ សហសសរសីំហិ អណ្ណវកុចឆិំ ឱភាសម្ភង្ន្ថ, ពាលសូរងិ្យា  

វយិ, សកលនិង្រគាធារាមំ សុវណ្ណរសធារាយ សិញ្ច ង្ន្ថត  វយិ, ឆពវណ្ណឃន-
ពុទធរសីំហិ វងិ្ជាតម្ភង្ន្ថ ត្ថរាគណ្បរវិងុ្ត្ថ បរបុិណ្ណចង្ន្ថទ  វយិ, អង្នក- 
ហំសបរវិងុ្ត្ថ សុវណ្ណហំសរាជា វយិ, អង្នកមិគគណ្បរវិងុ្ត្ថ ង្ភសរសីហ- 
រាជំ វយិ, ចតុវណ្ណគណ្បរវិងុ្ត្ថ ចកកវតតិនរងិ្ន្ថទ  វយិ, មរគុណ្បរវិងុ្ត្ថ សង្កាក  
ង្ទវរាជា វយិ, រពហមគណ្បរវិងុ្ត្ថ មហារពហាម  វយិ វសីតិសហសសខីណា-
សវបរវិងុ្ត្ថ និង្រគាធារាមំ បវសិិត្ថវ  សកលំ បរសំិ ឱង្ល្លកិយម្ភង្ន្ថ បញ្ញតត-
ពុទាធ សង្ន និសីទិ។ ភិកេុសំង្ឃាបិ អតតង្ន្ថ បញ្ញត្ថត សង្ន និសីទិ។ សាកិយា 
ន្ថម ម្ភនជាតិកា ម្ភនតថទាធ  ង្ត “សិទធតថកុម្ភង្រា អង្មហហិ ទហរតង្រា អម្ភហ កំ  
កនិង្ដ្ឋឋ  ភាគិង្នង្យា បុង្ត្ថត  នត្ថត ”តិ ចិង្នតត្ថវ  ទហរទហង្រ រាជកុម្ភង្រ អាហំសុ 
“តុង្មហ វនទថ មយំ តុម្ភហ កំ បិដឋិង្ត្ថ និសីទិសាម្ភ”តិ។ 

ង្តសុ ភគវនតំ អវនទិត្ថវ  និសិង្ននសុ ភគវា ង្តសំ អជាសយំ  
ឱង្ល្លង្កត្ថវ  “ឥង្ម ញាតកា អតតង្ន្ថ ង្ម្ភឃជិណ្ណភាង្វន ន មំ វនទនតិ ន បង្នង្ត 
ជាននតិ „ពុង្ទាធ  ន្ថម កីទិង្សា ពុទធពលំ ន្ថម កីទិស‟នតិ វា „ពុង្ទាធ  ន្ថម ឯទិង្សា 
ពុទធពលំ ន្ថម ឯទិស‟នតិ វា ហន្ថទ ហំ អតតង្ន្ថ ពុទធពលំ ឥទធិពលញ្ច  ទង្សសង្ន្ថត  
បាដិហារយិញ្ច  កង្រយយ អាកាង្ស ទសសហសសចកកវាឡវតិថតំ សពវរតនមយំ 
ចងកមំ ម្ភង្បត្ថវ  តតថ ចងកមង្ន្ថត  មហាជនសស អជាសយំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  ធមមញ្ច  
ង្ទង្សយយ”នតិ ចិង្នតត្ថវ  តទននតរង្មវ ឱទាតកសិណំ្ សម្ភបតតិំ សម្ភបជជិត្ថវ  
ទសសុ ចកកវាឡសហង្សសសុ “អាង្ល្លង្កា ង្ហាតូ”តិ, អធិដ្ឋឋ សិ។ ង្តង្នវ  
រសិំជាង្លន បថវងិ្ត្ថ បដ្ឋឋ យ យាវ អកនិដ្ឋឋ  សង្ពាវ  ច អាង្ល្លង្កា  
អង្ហាសិ។ អថ ភគវា ទសសហសសចកកវាង្ឡសុ អាង្ល្លកផរណំ្ កត្ថវ  
អភិញ្ញញ បាទកំ ចតុតថជានំ សម្ភបជជិត្ថវ  តង្ត្ថ វដុ្ឋឋ យ អាវជជិត្ថវ  អធិដ្ឋឋ ន-
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ចិង្តតន ង្ហតុអង្តថន អាកាសមពភុគគន្ថតវ  ង្តសាតីនំ សីង្សសុ បាទបំសុ  
ឱកិរម្ភង្ន្ថ វយិ មហតិយា ង្ទវមនុសសបរសិាយ មង្ជឈ យមកបាដិហារយំិ  
ទង្សសតិ។ តញ្ច  បុង្ពវ វតុតង្មវ។ 

អថ ទសសហសសចកកវាឡវាសិង្ន្ថ ភុម្ភម ទង្យា ង្ទវា សាធុការ ំ 
បវាទិយ យាវ អកនិដ្ឋឋ  បមុទិតហទយា សាធុការសទទំ អកំសុ។ តសមិំ បន 
យមកបាដិហារយំិ ទង្សសត្ថវ  រតនចងកមំ ម្ភង្បត្ថវ  ចងកមម្ភង្ន ភគវតិ  
អាយសាម  សារបុិង្ត្ថត  រាជគង្ហ វហិរតិ គិជឈកូង្ដ បពវង្ត បញ្ច ហិ បរវិារភិកេុ- 
សង្តហិ។ អថ ង្ថង្រា ភគវនតំ ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  អទទស កបិលបុង្រ អាកាង្ស រតន-
ចងកង្ម ចងកមម្ភនំ ទិសាវ  “ហន្ថទ ហំ ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  ពុទធគុណ្បរទីិបនំ 
ពុទធវសំង្ទសនំ យាង្ចយយ”នតិ ចិង្នតត្ថវ  អតតន្ថ សទធិំ វសម្ភន្ថនិ បញ្ច ភិកេុ- 
សត្ថនិ សននិបាង្តសិ។ 

អថ ង្ខា អាយសាម  សារបុិង្ត្ថត  សបរងិ្សា ឥទធិយា អាកាង្សន្ថគន្ថតវ   
ភគវនតំ អង្ន្ថបម្ភយ ពុទធលីល្លយ អង្ន្ថបង្មន សិរវិលិ្លង្សន ចងកមនតំ  
ទសសហសសចកកវាឡង្ទវគណ្បរវិតំុ អទទស។ ទិសាវ  “ន្ថយំ ទសសហសសី -
ង្ល្លកធាតុង្ទវត្ថ សននិបតិត្ថ មហត្ថយ បង្នតថ ធមមង្ទសន្ថយ ភវតិពវំ,  
ពុទធវសំង្ទសន្ថ បន ពហុបការាវ ភគវតិ បសាទាវហា, យននូន្ថហំ  
ទសពលសស អភិនីហារង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ពុទធវសំំ បរបុិង្ចឆយយ”នតិ ចិង្នតត្ថវ  ឯកំសំ  
ចីវរ ំកត្ថវ  ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  ទសទខសមុជជលំ អញ្ជ លំិ សិរសិ បតិដឋង្បត្ថវ  
ភគវនតំ ឯតទង្វាច 

“កីទិង្សា ង្ត មហាវរី,  អភិនីហាង្រា នរតុតម; 
កមហិ កាង្ល តយា ធីរ,  បតថិត្ថ ង្ពាធិមុតតម្ភ។ 
ទានំ សីលញ្ច  ង្នកេមមំ,  បញ្ញញ វរីយិញ្ច  កីទិសំ; 
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ខនតិសចចមធិដ្ឋឋ នំ,   ង្មតតុង្បកាេ  ច កីទិសា។ 
ទស បារមី តយា ធីរ,  កីទិសី ង្ល្លកន្ថយក; 
កថំ ឧបបារមី បុណាណ ,  បរមតថបារមី កថ”នតិ។ 
អថ ភគវា អតតង្ន្ថ អភិនីហារង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ទីបងករាទីនំ ចតុវសីតិយា 

ពទាធ នំ វសំបរទីិបនំ ពុទធវសំង្ទសនំ កង្ថសិ។ ឯវ ភគវា អាកាង្ស រតន- 
ចងកង្ម ចងកមង្ន្ថត  ង្ថរសស ពុទធវសំំ ង្ទង្សសិ។ ង្ទសន្ថវសាង្ន ង្ទវត្ថនំ 
ង្កាដិសហសានំ អនុបាទាយ អាសង្វហិ ចិត្ថត និ វមុិចចិំសុ។ ង្ហដឋិមផង្លសុ
បតិដឋិត្ថ គណ្នបថំ វតីិវត្ថត  អង្ហសំុ។ ឯវ ំ ភគវតិ យមកបាដិហារយំិ  
ទង្សសត្ថវ  រតនចងកមំ ម្ភង្បត្ថវ  តតថ ចងកមម្ភង្ន ពុទធវសំំ ទង្សសង្នត ពុទធបិត្ថ 
សុង្ទាធ ទនមហារាជា តំ អចឆរយំិ ទិសាវ  ភគវនតំ វនទិត្ថវ  ឯវម្ភហ “ភង្នត តុម្ភហ កំ 
ជាតទិវង្ស ឥសិកាឡង្ទវលសស វនទនតថំ ឧបនីត្ថនំ បាង្ទ ង្វា បរវិតតិត្ថវ   
រពាហមណ្សស មតថង្ក បតិដឋិង្ត ទិសាវ បិ អហំ តុម្ភហ កំ បាង្ទ វនទិំ, ឯសា ង្ម  
បឋមវនទន្ថ។ វបបមងគលទិវង្ស ជមពុចាឆ យាយ សិរសិយង្ន និសិន្ថន ន ង្វា  
ជមពុចាឆ យាយ អបរវិតតនំ ទិសាវ បិ តុម្ភហ កំ បាង្ទ វនទិំ, ឯសា ង្ម ទុតិយវនទន្ថ។ 
ឥទានិ ឥមំ អទិដឋបុពវំ បាដិហារយំិ ទិសាវ បិ អហំ តុម្ភហ កំ បាង្ទ វន្ថទ មិ, អយំ 
ង្ម តតិយវនទន្ថ”តិ។ តសមិំ បន រញ្ញញ  បន វនទិង្ត ភគវនតំ អវនទិត្ថវ  ឋាតុ សមង្ត្ថថ  
ន្ថម ឯកសាកិង្យាបិ ន្ថង្ហាសិ សង្ពវ វនទិំសុង្យវ។ 

ឥតិ ភគវា ញាតង្យា វន្ថទ ង្បត្ថវ  អាកាសង្ត្ថ ឱតរតិ្ថវ  បញ្ញតតបវរពុទាធ -
សង្ន និសីទិ។ និសិង្នន ភគវតិ សិខាបង្ត្ថត ញាតិសម្ភគង្ម្ភ អង្ហាសិ។  
សង្ពវវ ឯកគគចិត្ថត  ហុត្ថវ  និសីទំិសុ។ តង្ត្ថ មហាង្មង្ឃា ង្បាកេរវសស វសសិ។ 
តមពវណ្ណំ  ឧទកំ ង្ហដ្ឋឋ  វរិវនតំ គចឆតិ, ង្យា ង្តមិតុកាង្ម្ភវ, ង្សា ង្តង្មតិ,  
អង្តមិតុកាមសស សរងី្រ ឯកពិនទុមតតមប ិ ន សណាឋ តិ។ តំ ទិសាវ  សង្ពវ ង្ត 
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អចឆរយិពភុតចិតតជាត្ថ “អង្ហា អចឆរយំិ អង្ហា អពភុតំ អង្ហា ពុទាធ នំ មហានុ-
ភាវត្ថ ង្យសាតិសម្ភគង្ម ឯវរបំូ ង្បាកេរវសស វសសី”តិ កថំ សមុដ្ឋឋ ង្បសុ។ តំ 
សុត្ថវ  សត្ថថ  “ន ឥទាង្នវ មយាហ តិសម្ភគង្ម ង្បាកេរវសស វសសតិ, បុង្ពវបិ វសសិ
ង្យវា”តិ វត្ថវ  ឥមិសា អដឋុបបតតិយា ង្វសសនតរជាតកំ កង្ថសិ។ ង្ទសន្ថ ច 
មហាជនសស សាតថិកា អង្ហាសិ។ ធមមង្ទសនំ សុត្ថវ  សង្ពវ សាកិយា  
ឧដ្ឋឋ យ វនទិត្ថវ  បកកមំិសុ។ ង្តសុ ឯង្កាបិ រាជា វា រាជមហាមង្ត្ថត  វា “ង្សវ  
អម្ភហ កំ ភិកេំ គណ្ហ ថា”តិ វត្ថវ  គង្ត្ថ ន្ថម នតថិ។ 

សត្ថថ  បុនទិវង្ស វសីតិសហសសភិកេុបរវិងុ្ត្ថ កបិលវតថុ បិណាឌ យ  
បាវសិិ។ តំ ន ង្កាចិ គន្ថតវ  និមង្នតសិ, បតតំ វា អគគង្ហាសិ។ ភគវា ឥនទខីង្ល  
ឋិង្ត្ថវ អាវង្ជជសិ “កថំ នុ ង្ខា បុពវពុទាធ  កុលនគង្រ បិណាឌ យ ចរ ិសុំ កំិ  
ឧបបដិបាដិយា ឥសសរជន្ថនំ ឃរានិ អគមំសុ។ ឧទាហុ សបទានចារកំិ  
ចរ ិសូំ”តិ។ តង្ត្ថ ឯកពុទធសសបិ ឧបបដិបាដិយា គមនំ អទិសាវ  “មយាបិ ឥទានិ 
អយង្មវ វងំ្សា អយំ បង្វណី្ បគគង្ហតពាវ , អាយតិញ្ច  ង្ម សាវកាបិ មមង្ញ្ញវ 
អនុសិកេន្ថត  បិណ្ឌ ចារកិវតតំ បរបូិង្រសសនតី”តិ ង្កាដិយំ និវដិឋង្គហង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ 
សបទានំ បិណាឌ យ ចរ។ិ “អង្យា កិរ សិទធតថកុម្ភង្រា បិណាឌ យ ចរតី”តិ  
ទវិភូមកតិភូមកាទីសុ បាសាង្ទសុ សីហបញ្ញជង្រ វវិរតិ្ថវ  មហាជង្ន្ថ  
ទសសនពាវង្ដ្ឋ អង្ហាសិ។ 

រាហុលម្ភត្ថបិ ង្ទវ ី “អយយបុង្ត្ថត  កិរ ឥមសមិំង្យវ នគង្រ មហង្នតន  
រាជានុភាង្វន សុវណ្ណសិវកិាទីហិ វចិរតិ្ថវ  ឥទានិ ង្កសមសសុ ឱហាង្រត្ថវ   
កាសាយវតថវសង្ន្ថ កបាលហង្ត្ថថ  បិណាឌ យ ចរតិ, ង្សាភតិ នុ ង្ខា”តិ  
សីហបញ្ជ រ ំ វវិរតិ្ថវ  ឱង្ល្លកយម្ភន្ថ ភគវនតំ ន្ថន្ថវរិាគសមុជជល្លយ  
សររីបបភាយ នគរវថិីង្យា ឱភាង្សត្ថវ  ពាមបបភាបរងិ្កេបសមងគីភូត្ថយ  
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អសីតិអនុពយញ្ជ ន្ថវភាសិត្ថយ ទវតតិំសមហាបុរសិលកេណ្បដិមណ្ឌិ ត្ថយ អ
ង្ន្ថបម្ភយ ពុទធសិរយិា វងិ្រាចម្ភនំ ទិសាវ  ឧណ្ហី សង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ យាវ  
បាទតល្ល អភិតថវនតី អតតង្ន្ថ បុតតំ រាហុលកុម្ភរ ំអាមង្នតត្ថវ  ទសនរសីហគាថា 
អភាសិ 

„„សិនិទធនីលមុទុកុញ្ច ិតង្កង្សា,  
សូរយិនិមមលតល្លភិនល្លង្ដ្ឋ; 
យុតតតុងគមុទុកាយតន្ថង្សា,  
រសិំជាលវតិង្ត្ថ នរសីង្ហា។ 
ចកកវរងកិតរតតសុបាង្ទា,  
លកេណ្មណ្ឌិ តអាយតបណ្ហិ ; 
ចាមរហិតថវភូិសិតបង្ណាហ ,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
សកយកុម្ភង្រា វរង្ទា សុខុម្ភង្ល្ល,  
លកេណ្វចិិតតបសននសរងី្រា; 
ង្ល្លកហិត្ថយ អាគង្ត្ថ នរវងី្រា,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
អាយតយុតតសុសណ្ឋិ តង្សាង្ត្ថ,  
ង្គាបខុង្ម្ភ អភិនីលង្នង្ត្ថត ; 
ឥនទធនុអភិនីលភមុង្កា,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
បុណ្ណចនទនិង្ភា មុខវង្ណាណ ,  
ង្ទវនរានំ បិង្យា នរន្ថង្គា; 
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មតតគជិនទវលិ្លសិតគាមី,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
សិនិទធសុគមភីរមញ្ជុ សង្ឃាង្សា,  
ហិងគុលវណ្ណរតតសុជិង្វាហ ; 
វសីតិវសីតិង្សតសុទង្ន្ថត ,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
ខតតិយសមភវអគគកុលិង្ន្ថទ ,  
ង្ទវមនុសសនមសសិតបាង្ទា; 
សីលសម្ភធិបតិដឋិតចិង្ត្ថត ,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
វដដសុវដដសុសណ្ឋិ តគីង្វា,  
សីហហនុមិគរាជសរងី្រា; 
កញ្ច នសុចឆវឧិតតមវង្ណាណ ,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
អញ្ជ នសមវណ្ណសុនីលង្កង្សា,  
កញ្ច នបដដវសុិទធនល្លង្ដ្ឋ; 
ឱសធិបណ្ឌ រសុទធសុឧង្ណាណ ,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា។ 
គចឆង្ន្ថត និលបង្ថ វយិ ចង្ន្ថទ ,  
ត្ថរាគណ្បរវិឌឍិតរងូ្បា; 
សាវកមជឈគង្ត្ថ សមណិ្ង្ន្ថទ ,  
ឯស ហិ តុយហំ បិត្ថ នរសីង្ហា‟‟តិ។  
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ឯវមិម្ភហិ ទសហិ នរសីហគាថាហិ ន្ថម ភគវនតំ អភិតថវតិ្ថវ  រាជានំ 

ឧបសងកមិត្ថវ  “តុម្ភហ កំ បុង្ត្ថត  កិរ ឥទានិ បិណាឌ យ ចរតី”តិ រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសិ។ 
តំ សុត្ថវ  រាជា សំវគិគហទង្យា ហង្តថន សាដកំ សណ្ឋ ង្បង្ន្ថត  តុរតិតុរតំិ  
និកេមិត្ថវ  ង្វង្គន គន្ថតវ  ភគវង្ត្ថ បុរង្ត្ថ ឋត្ថវ  អាហ “កំិ ភង្នត អង្មហ លជាជ ង្បថ 
កិមតថំ បិណាឌ យ ចរថ, កំិ „ឯតតកានំ ភិកេូនំ ន សកាក  ភតតំ លទធុ‟នតិ សញ្ញំ  
ករតិ្ថថ ”តិ។ “វសំចារតិតង្មតមំ មហារាជ អម្ភហ ក”នតិ។ “ននុ ភង្នត អម្ភហ កំ  
មហាសមមតខតតិយវ ង្សា ន្ថម វងំ្សា តតថ ច ឯកខតតិង្យាបិ ភិកាេ ចង្រា ន្ថម  
នតថី”តិ។ “អយំ មហារាជ រាជវងំ្សា ន្ថម តវ វងំ្សា, អម្ភហ កំ បន ទីបងកង្រា  
ង្កាណ្ឌ ង្ញ្ញញ  ។ង្ប។ កសសង្បាតិ អយំ ពុទធវងំ្សា ន្ថម។ ឯង្ត ច អង្ញ្ញ ច 
អង្នកសហសសសង្កេ  ពុទាធ  ភិកាេ ចរា ភិកាេ ចាង្រង្នវ ជីវកំិ កង្បបសុ”នតិ  
អនតរវថិីយំ ឋិង្ត្ថវ ឥមំ គាថម្ភហ 

“ឧតតិង្ដឋ នបបមង្ជជយយ,  ធមមំ សុចរតំិ ចង្រ; 
ធមមចារ ីសុខំ ង្សតិ,   អសមិំ ង្ល្លង្ក បរមហិ ចា”តិ 

គាថាបរងិ្យាសាង្ន រាជា េិតង្កាវ ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដ្ឋឋ សិ។ 
ង្សា ង្សាត្ថបតតផលំ បត្ថវ  ភគវង្ត្ថ បតតំ គង្ហត្ថវ  សភិកេុសំឃំ  

ភគវនតំ មហាបាសាទំ អាង្រាង្បត្ថវ  បណី្ង្តហិ ខាទនីង្យហិ បរវិសិិ។ សតថុ 
ភតតកិចចបរងិ្យាសាង្ន មហាបជបតីបមុខា ឥត្ថថ គារា ឋង្បត្ថវ  រាហុលម្ភតរ ំ
អាគន្ថតវ  ភគវនតំ វនទិំសុ។ សា បន “គចឆ អយយបុតតំ វន្ថទ ហី”តិ បរជិង្នន  
វចុចម្ភន្ថបិ “សង្ច មយហំ គុង្ណា អតថិ, សយង្មវ មម សនតិកំ អយយបុង្ត្ថត   
អាគមិសសតិ, អាគតង្មវ ន វនទិសាមី”តិ វត្ថវ  ន អគម្ភសិ។ ភគវាបិ  
កតភតតកិង្ចាច  រង្ញ្ញញ  ធមមំ ង្ទង្សង្ន្ថត  ឥមំ គាថម្ភហ 

“ធមមំ ចង្រ សុចរតំិ,   ន នំ ទុចចរតំិ ចង្រ; 
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ធមមចារ ីសុខំ ង្សតិ,   អសមិំ ង្ល្លង្ក បរមហិ ចា”តិ។ 
រាជា គាថាបរងិ្យាសាង្ន សកទាគាមិផង្ល បតិដ្ឋឋ សិ។  

មហាបជាបតិ ង្គាតមី ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដ្ឋឋ សិ។ អង្ញ្ញសំ ច សាតថិកា 
ធមមង្ទសន្ថ អង្ហាសិ។ ឯវ ំ ភគវា រាជានំ បតតំ គាហាង្បត្ថវ  ទវីហិ  
អគគសាវង្កហិ សទធិំ រាជធីត្ថយ សិរគិពភំ គន្ថតវ  “រាជធីត្ថ យថារចិុ វនទម្ភន្ថ ន 
កិញ្ច ិ វតតពាវ ”តិ វត្ថវ  បញ្ញត្ថត សង្ន និសីទិ។ សា ង្វង្គន្ថគន្ថតវ  ង្គាបផង្កសុ  
គង្ហត្ថវ  បាទបិដឋិយំ សីសំ បរវិង្តតត្ថវ  យថាអជាសយំ វនទិ។ អថ រាជា  
រាជធីត្ថយ ភគវតិ សិង្នហពហុម្ភន្ថទិគុណ្សមបតតិង្យា កង្ថសិ “ភង្នត មម 
ធីត្ថ „តុង្មហហិ កាសាយានិ វត្ថថ និ និវាសិត្ថនី‟តិ សុត្ថវ  តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ  
កាសាយវតថនិវត្ថថ  ជាត្ថ តុម្ភហ កំ ឯកភតតិកភាវ ំ សុត្ថវ  ឯកភតតិកាវ ជាត្ថ  
តុង្មហហិ មហាសយនសស ឆឌឌិតភាវ ំសុត្ថវ  បដដិកាមញ្ច ង្កង្យវ និបន្ថន  តុម្ភហ កំ 
ម្ភល្លគន្ថធ ទីហិ វរិតភាវ ំ ញត្ថវ  វរិតម្ភល្លគន្ថធ វ ជាត្ថ អតតង្ន្ថ ញាតង្កហិ 
„មយំ បដិជគគិសាម្ភ‟តិ សាសង្ន ង្បសិង្តបិ ឯកាតកមប ិន ឱង្ល្លង្កសិ ឯវ ំ
គុណ្សមបន្ថន  ង្ម ធីត្ថ ភគវា”តិ។ តំ សុត្ថវ  ភគវា គគណ្តង្ល បុណ្ណចនទំ 
ឧដ្ឋឋ ង្បង្ន្ថត  វយិ តសា គុណំ្ កង្ថង្ន្ថត  រាជានំ ឯតទង្វាច 

ឧបការា ច យា ន្ថរ,ី   យា ច ន្ថរ ីសុង្ខ ទុង្កេ; 
អតថកាេ យី ច យា ន្ថរ,ី  យា ន្ថរ ីចានុកមបកិា។ 
បញ្ច ង្កាដិសត្ថ ពុទាធ ,  នវង្កាដិសត្ថនិ ច; 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម; 
ឯកាទសង្កាដិសត្ថ,   ង្ហានតិ ង្ល្លកគគន្ថយកា។ 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ; 
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អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម។ 
វសីង្កាដិសត្ថ ពុទាធ ,   តំិសង្កាដិសត្ថនិ ច; 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម; 
ចត្ថត ឡីសង្កាដិសត្ថ,  បញ្ច ង្កាដិសត្ថនិ ច។ 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ; 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម។ 
សដឋិង្កាដិសត្ថ ពុទាធ ,  សតតតិង្កាដិសត្ថនិ ច; 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម; 
អសីតិង្កាដិសត្ថ ពុទាធ ,  នវតិុង្កាដិសត្ថនិ ច។ 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ; 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម។ 
ង្កាដិសតសហសានិ,  ង្ហានតិ ង្ល្លកគគន្ថយកា; 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ។ 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម; 
នវង្កាដិសហសានិ,   អបង្រ ង្ល្លកន្ថយកា។ 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ; 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម។ 
ង្កាដិសតសហសានិ,  បញ្ញច សីតិមង្ហសិន; 
បញ្ញច សីតិង្កាដិសត្ថ,  សតតវសីតិ ង្កាដិង្យា។ 
ឯង្តសំ ង្ទវង្ទវានំ,   មហាទានំ បវតតយំិ; 
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អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម។ 
បង្ចចកពុទាធ  វតីរាគា,   អដឋមតថកង្កាដិង្យា; 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម។ 
ខីណាសវា វតីមល្ល,   អសង្ងេយយា ពុទធសាវកា; 
អធិការ ំមហា មយហំ,   មហារាជ សុង្ណាហិ ង្ម”តិ។ 
ឯវញ្ច  បន វត្ថវ  ភគវា, តសាម  គុណំ្ បិ ឧតតរ ិ ំ បកាង្សតុកាង្ម្ភ បុន 

“មហារាជ អនចឆរយំិ យំឥទានិ តយា រកេិយម្ភន្ថ រាជធីត្ថ បរបិង្កក ញាង្ណ្ 
អត្ថត នំ រង្កេយយ ឯសា បុង្ពវ អន្ថរកាេ  បពវតបាង្ទ វចិរម្ភន្ថ អបរបិង្កក ញាង្ណ្ 
អត្ថត នំ រកេី”តិ វត្ថវ  ចនទកិននរជីាតកំ កង្ថត្ថវ  តសា ង្សាកំ និពាវ ង្បត្ថវ   
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ 

ទុតិយទិវង្ស បន ននទសស រាជកុម្ភរសស អភិង្សកង្គហបបង្វសន
វវិាហមងគង្លសុ វតតម្ភង្នសុ ភគវា “សចាយំ ននទកុម្ភង្រា បញ្ច កលាណាយ 
ឃនគរតិមិរសង្ន្ថត  ទាវ ទសហតថបបង្ទង្ស វបិផរតិង្ទហបបភាយ អភិង្សក- 
បត្ថត យ ង្ទវន្ថដកិតថិយា វយិ សាកិយបសុត្ថយ ជនបទកលាណិ្យា សររី-
សមផសស លង្ភយយ, តថា ម្ភទិង្សន ពុទធសង្តន ពុទធសហង្សសន្ថបិ តំ ឧទធរតំុិ 
ន សកាក  វវិាហបុង្ពវង្យវ ន បញ្ច ង្ជសាមី”តិ ចិង្នតត្ថវ  បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  តសស 
ង្គហំ គន្ថតវ  កតភតតកិង្ចាច  ននទកុម្ភរសស, ហង្តថ បតតំ ទត្ថវ  មងគលំ វត្ថវ   
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ បកកមង្ន្ថត  ននទកុម្ភរសស ហតថង្ត្ថ បតតំ ន គណ្ហិ ។  
ង្សាបិ តថាគតគារង្វន “បតតំ ង្វា ភង្នត គណ្ហ ថា”តិ វតតុ ន្ថសកេិ។ ឯវ ំ បន  
ចិង្នតសិ “ង្សាបានសីង្ស បតតំ គណ្ហិ សសតី”តិ។ ភគវា តសមិមាិង្ន ន គណ្ហិ ។ 
ឥតង្រា “ង្សាបានបាទមូង្ល គណ្ហិ សសតី”តិ ចិង្នតសិ។ ភគវា តត្ថថ បិ ន គណ្ហិ ។ 
ឥតង្រា “រាជងគង្ណ្ គណ្ហិ សសតី”តិ ចិង្នតសិ។ ភគវា តត្ថថ បិ ន គណ្ហិ ។ ង្សាបិ 
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សតថរ ិ គារង្វន ន កិញ្ច ិ វតតុ សង្កាក តិ ឥធ គណ្ហិ សសតិ ឯតថ គណ្ហិ សសតីតិ  
ចិង្នតង្ន្ថត វ គចឆតិ។ តសមិំ ខង្ណ្ អញ្ញញ  ឥតថិង្យា តំ ទិសាវ  ជនបទកលាណិ្យា 
អាង្រាចយំិសុ “អង្យយ ភគវា ននទកុម្ភរ ំ គង្ហត្ថវ  គង្ត្ថ តុង្មហហិ តំ វនិ្ថ  
ករសិសតី”តិ។ សា ឧទកពិនទូហិ បគឃរង្នតង្ហវ អឌឍុលលិខិង្តហិ ង្កង្សហិ  
ង្វង្គន គន្ថតវ  “តុវដំ ង្ខា អយយបុតត អាគង្ចឆយាសី”តិ អាហ។ តំ តសា វចនំ 
តសស ហទង្យ តិរយំិ បតិត្ថវ  វយិ ឋិតំ។ ភគវាបិសស ហតថង្ត្ថ បតតំ អគគណ្ហិ ត្ថវ វ 
តំ វហិារ ំ ង្នត្ថវ  “បពវជិសសសិ នន្ថទ ”តិអាហ។ ង្សា ពុទធគារង្វន “ន  
បពវជិសាមី”តិ អវត្ថវ  “អាម បពវជិសាមី”តិ អាហ។ សត្ថថ  “ង្តន ហិ ននទ  
បពាវ ង្ជថា”តិ អាហ។ ឯវ ំភគវា តតិយទិវង្ស ននទំ បពាវ ង្ជសិ។ 

សតតង្ម ទិវង្ស រាហុលម្ភត្ថ កុម្ភរ អលងករតិ្ថវ  សតថុ សនតិកំ ង្បង្សសិ 
“បសស ត្ថត ឯតំ វសីតិសហសសសមណ្បរវិតំុ សុវណ្ណវណ្ណំ  រពហមរបិូវណ្ណំ  
សមណំ្ អយំ ង្ត បិត្ថ ឯតសស មហន្ថត  និធិកុមភិង្យា អង្ហសំុ តាសស  
និកេមនង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ន បសាម, គចឆ, ន ទាយជជំ យាចសសុ „អហំ ត្ថត  
កុម្ភង្រា អភិង្សកំ បត្ថវ  ចកកវតតី ភវសិាមិ ធង្នន ង្ម អង្ត្ថថ , ធនំ ង្ម ង្ទហិ។ 
សាមិង្កា ហិ បុង្ត្ថត  បិតុសនតកសា”‟តិ។ កុម្ភង្រា ភគវង្ត្ថ សនតិកំ គន្ថតវ វ បិតុ
សិង្នហំ បដិលភិត្ថវ  ហដឋចិង្ត្ថត  “សុខា ង្ត សមណំ្ ឆាយា”តិ វត្ថវ  អញ្ញមបិ  
ពហុ អតតង្ន្ថ អនុរបំូ វទង្ន្ថត  អដ្ឋឋ សិ។ ភគវា កតភតតកិង្ចាច  អនុង្ម្ភទនំ កត្ថវ  
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ កុម្ភង្រាបិ “ទាយជជំ ង្ម សមណំ្ ង្ទហិ ទាយជជំ ង្ម 
សមណំ្ ង្ទហី”តិ ភគវនតំ អនុពនធិ។ ភគវាបិ កុម្ភរ ំន និវត្ថត ង្បសិ។ បរជិង្ន្ថបិ 
ភគវត្ថ សទធិំ គចឆនតំ និវង្តតតុន្ថសកេិ។ ឥតិ ង្សា ភគវត្ថ សទធិំ អារាមង្មវ  
អគម្ភសិ។  
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តង្ត្ថ ភគវា ចិង្នតសិ “យំ អយំ បិតុ សនតកំ ធនំ ឥចឆតិ, តំ វដ្ឋដ នុគតំ  

សវឃិាតំ ហនទសស ង្ពាធិមង្ណ្ឌ  បដិលទធំ សតតវធំិ អរយិធនំ ង្ទមិ, ង្ល្លកុតតរ-
ទាយជជសស ន សាមិកំ កង្រាមី”តិ អាយសមនតំ សារបុិតតំ អាមង្នតសិ “ង្តន ហិ តវំ 
សារបុិតតំ រាហុលកុម្ភរ ំបពាវ ង្ជហី”តិ។ ង្សា តថា បពាវ ង្ជសិ។ បពវជិង្ត បន 
កុម្ភង្រ រង្ញ្ញញ  អធិមតតំ ទុកេំ ឧបបជជិ។ តំ អធិវាង្សតំុ អសង្កាក ង្ន្ថត  ភគវង្ត្ថ  
និង្វង្ទត្ថវ  “សាធុ ភង្នត អយា ម្ភត្ថបិតូហិ អននុញ្ញញ តំ បុតតំ ន បពាវ ង្ជយយុ”នតិ 
វរ ំ យាចិ។ ភគវា តសស តំ វរ ំ ទត្ថវ  ភិកេុសំឃំ សននិបាង្តត្ថវ  “ម្ភ ភិកេង្វ  
ម្ភត្ថបិតូហិ អននុញ្ញញ តំ បុតតំ បពាវ ង្ជថា”តិ វត្ថវ  “ន ភិកេង្វ អននុញ្ញញ ង្ត្ថ  
ម្ភត្ថបិតូហិ បុង្ត្ថត  បពាវ ង្ជតង្ពាវ ។ ង្យា បពាវ ង្ជយយ, អាបតតិ ទុកកដសា”តិ 
សិកាេ បទំ បញ្ញង្បសិ។ បុង្នកទិវសំ ភគវា រាជនិង្វសង្ន កតកិង្ចាច  ឯកមនតំ 
 និសិង្ននន រញ្ញញ  “ភង្នត តុម្ភហ កំ ទុកករការកំិ កាង្ល ឯកា ង្ទវត្ថ មំ ឧបសងកមិត្ថវ  
„បុង្ត្ថត  ង្ត កាលកង្ត្ថ‟តិ អាហ, អហំ តសា វចនំ អសទទហង្ន្ថត  „ន មយហំ 
បុង្ត្ថត  សង្ម្ភព ធំិ អបបត្ថវ  កាលំ កង្រាតី”តិ តំ បដិកេិបិ”នតិ វងុ្តត “ឥទានិ កំិ  
សទទហិសសថ ង្យ តុង្មហ បុង្ពវបិ អដឋិកានិ ទង្សសត្ថវ  „បុង្ត្ថត  ង្ត មង្ត្ថ‟តិ វងុ្តត ន 
សទទហិត្ថថ ”តិ វត្ថវ  ឥមិសា អដឋុបបតតិយា មហាធមមបាលជាតកំ កង្ថសិ។  
កថាបរងិ្យាសាង្ន រាជា អន្ថគាមិផង្ល បតិដ្ឋឋ សិ។ 

ឥតិ ភគវា បិតរ ំ តីសុ ផង្លសុ បតិដ្ឋឋ ង្បត្ថវ  នចិរង្សសវ កបិលវតថុង្ត្ថ 
និកេមិត្ថវ  មលលរង្ដឋ ចារកិញ្ច រម្ភង្ន្ថ អនុបបយិ អមពវនំ វហិាសិ។ តសមិំ ង្ខា បន 
សមង្យ សុង្ទាធ ទនមហារាជា សាកិយគណំ្ សននិបាង្តត្ថវ  អាហ “សង្ច មម 
បុង្ត្ថត  អគារ ំ អជាវសិសស, រាជា អភវសិស ចកកវតតិ សតតរតនំ សមន្ថន គង្ត្ថ, 
នត្ថត បិ រាហុលកុម្ភង្រា ខតតិយគង្ណ្ន សទធិំ តំ បរវិាង្រត្ថវ  ចរសិសតិ, ឥទានិ 
បន ង្ម បុង្ត្ថត  ពុង្ទាធ  ជាង្ត្ថ, ខតតិយា ចសស បរវិារា ង្ហានតុ, តុង្មហ ឯង្កក- 
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កុលង្ត្ថ ឯង្កកំ ទារកំ បពាវ ង្ជថា”តិ។ ឯវ ំ វងុ្តត ឯកបបហាង្រង្នវ សហសស- 
ខតតិយកុម្ភរា បពវជំិសុ។ ង្តសុ បពវជិង្តសុ សាកិយា “ភទទិយ ន្ថម រាជានំ 
អនុរទុធំ អាននទំ ភគំុ កិមិលំ ង្ទវទតត”នតិ ឥង្ម ឆ សង្កយ អបពវជង្នត ទិសាវ  “មយំ
អតតង្ន្ថ បុង្តត បពាវ ង្ជម, ឥង្ម ឆ សកា ន្ថតកា មង្ញ្ញ កសាម  ន បពវជនតី”តិ ? 
កថំ សមុដ្ឋឋ ង្បសុ អថ ង្ខា មហាន្ថង្ម្ភ ន្ថម សង្កាក  ង្ហាតិ។ ង្សា អនុរទុធ-
សកកំ ឧបសងកមិត្ថវ  អាហ “ឯតរហិ ត្ថត អនុរទុធ អភិញ្ញញ ត្ថ អភិញ្ញញ ត្ថ  
ខតតិយកុម្ភរា ភគវនតំ បពវជិតំ អនុបពវជនតិ, អម្ភហ កញ្ច  កុល្ល នតថិ ង្កាចិ  
អនគារយំិ បពវជិង្ត្ថ, ង្តន ហិ តវំ បពវជាហិ អហំ បពវជិសាមី”តិ។ ង្សា  
តសស វចនំ សុត្ថវ  “កា ឯសា បពវជាជ  ន្ថម្ភ”តិ បុចឆិត្ថវ  “ត្ថត ឱហារតិង្ក  
សមសសុន្ថ, កាសាវនិវង្តថន កដឋតថង្រ វា វនិ្ថ មញ្ច ង្ក វា និបជជិត្ថវ  បិណាឌ យ  
ចរង្នតន វហិរតិតព, ឯសា បពវជាជ  ន្ថម្ភ”តិ វងុ្តត “ន្ថហំ ភាតិកំ សុខុម្ភង្ល្ល  
សកេិសាមិ បពវជិតុ”នតិ អាហ។ “ង្តនហិ, ត្ថត, កមមនតំ ឧគគង្ហត្ថវ  ឃរាវាសំ  
វស។ ន ហិ សកាក  អង្មហសុ ឯង្កន បពវជិតុ”នតិ។ អថ ន “ង្កា ឯស កមមង្ន្ថត   
ន្ថម្ភ”តិ បុចឆិ។ “បឋមំ ង្ខតតំ កសាង្បតពវ”នតិអាទិកំ សំវចឆង្រ កតតពវកិចចំ អាចិកេិ។ 
“ង្តនហិ តវង្ញ្ញវ ឃរាវាង្ស វសាហិ។ អហំ អគារសាម  អនគារយំិ  
បពវជិសាមី”តិ វត្ថវ  ម្ភតរ ំឧបសងកមិត្ថវ  “អនុជាន្ថហិ មំ អមម បពវជិសាមី”តិ 
វត្ថវ  ត្ថយ ន្ថនបបកាង្រហិ តិកេតតុបដិកេិបិត្ថវ  “សង្ច ង្ត សហាយង្កា  
ភទទិយរាជា បពវជិសសតិ, ង្តន សទធិំ បពវជាហី”តិ វងុ្តត តំ ឧបសងកមិត្ថវ  “មម 
ង្ខា សមម បពវជាជ  តវ បដិពទាធ ”តិ វត្ថវ  តំ ន្ថនបបកាង្រហិ សញ្ញញ ង្បត្ថវ  សតតង្ម 
ទិវង្ស អតតន្ថ សទធិំ បពវជនត្ថថ យ បដិញ្ញំ គណ្ហិ ។ 

តង្ត្ថ ភទទិង្យា សកយរាជា អនុរងុ្ទាធ  អានង្ន្ថទ  ភគុ កិមិង្ល្ល ង្ទវទង្ត្ថត
តិ ឥង្ម ឆ ខតតិយា ឧបាលិកបបកសតតម្ភ ង្ទវា វយិ ទិពវសមបតតិំ សត្ថត ហំ  
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សមបតតិំ អនុភវតិ្ថវ  សតតទិវង្សហិ អនុបិយអមពវង្ន ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ   
បពវជំិសុ។ ឯវ ង្តសុ អមពវនំ គន្ថតវ  បពវជិង្តសុ តសមិំង្យវ អង្ន្ថត វង្សស  
ភទទិយង្តថង្រា អរហតតំ បាបុណិ្។ អនុរងុ្ទាធ  ទិពវចកេុ និពវង្តតសិ។ អានង្ន្ថទ  
ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដឋហិ។ ង្ទវទង្ត្ថត  ង្បាថុជជនិង្កា ឥទធិ។ ភគុ ច កិមមិង្ល្ល ច 
បចាឆ  អរហតតំ បាបុណំិ្សុ។ ឧបាលិ វនិយធង្រា អង្ហាសិ។ ភគវាបិ តតថ យថា
ភិរនតំ វហិរតិ្ថវ  ចារកិញ្ច រម្ភង្ន្ថ បុនង្ទវ រាជគហំ គន្ថតវ , សីសបាវង្ន វហិាសិ។ 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ រាជគហកសស 
ង្សដឋិសស ភគិនីបតិង្កា ង្ហាតិ។ អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ រាជគហំ 
អគម្ភសិ ង្កនចិង្ទវ ករណី្ង្យន។ អថ ង្ខា រាជគហង្កន ង្សដឋិន្ថ  
សាវ តន្ថយ ពុទធបបមុង្ខា ភិកេុសំង្ឃា និមនតិង្ត្ថ ង្ហាតិ។ ង្សា បរជិង្ន 
អាណាង្បសិ “ង្តនហិ ភង្ណ្ កាលង្សសវ ឧដ្ឋឋ យ យាគុង្យា បចថ, ភត្ថត និ 
បចថ, ឥទញ្ច ិទញ្ច  កង្រាថា”តិ។ អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ កសស គហបតិសស  
ឯតទង្ហាសិ “បុង្ពវ ខាវ យ គហបតិ មយិ អាគង្ត សពវកិចាច និ និកេិបិត្ថវ   
មមង្ញ្ញវ សទធិំ បដិសង្ម្ភម ទតិ; ង្សា ទាន្ថយ វកិេិតតរងូ្បា ឯវរងូ្ប ច កិង្ចច  
ទាសកមមកាង្រ អាណាង្បសិ។ កិននុ ង្ខា ឥមសស គហបតិសស អាវាង្ហា វា  
ភវសិសតិ, វវិាង្ហា វា ភវសិសតិ, មហាយង្ញ្ញញ  វា បចចុបដឋិង្ត្ថ, រាជា វា ម្ភគង្ធា 
ង្សនិង្យា ពិមពិសាង្រា និមនតិង្ត្ថ សាវ តន្ថយ សទធិំ ពលកាង្យន្ថ”តិ។ 

អថ ង្ខា រាជគហង្កា ង្សដឋី ទាង្ស ច កមមកង្រ ច អាណាង្បត្ថវ , ង្យន 
អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កន  
គហបតិន្ថ សទធិំ បដិសង្ម្ភម ទិត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ និសិននំ ង្ខា  
រាជគហកំ ង្សដឋិំ អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ ឯតទង្វាច “បុង្ពវ ង្ខា តវំ គហបតិ 
មយិ អាគង្ត សពវកិចាច និ និកេិបិត្ថវ  មមង្ញ្ញវ សទធិំ បដិសង្ម្ភម ទសិ, ង្សាទានិ 
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តវំ វកិេិតតរងូ្បា ទាង្ស ច កមមកង្រ ច អាណាង្បសិ „ង្តនហិ ភង្ណ្ កាលង្សសវ 
ឧដ្ឋឋ យ ឥទញ្ច ិ ទញ្ច  កង្រាថា‟តិ។ កិននុ ង្ខា ង្ត គហបតិ អាវាង្ហា វា ភវសិសតិ, 
វវិាង្ហា វា ភវសិសតិ, មហាយង្ញ្ញញ  វា បចចុបដឋិង្ត្ថ, រាជា វា ម្ភគង្ធា  
ង្សនិង្យា ពិមពិសាង្រា និមនតិង្ត្ថ សាវ តន្ថយ សទធិំ ពលកាង្យន្ថ”តិ។ ន ង្ម 
 គហបតិ អាវាង្ហា វា ភវសិសតិ, ន្ថបិ វវិាង្ហា វា ភវសិសតិ, ន្ថបិ រាជា វា  
ម្ភគង្ធា ង្សនិង្យា ពិមពិសាង្រា និមនតិង្ត្ថ សាវ តន្ថយ សទធិំ ពលកាង្យន; អបិ
ច ង្ម មហាយង្ញ្ញញ  បចចុបដឋិង្ត្ថ, សាវ តន្ថយ ពុទធបបមុង្ខា សំង្ឃា  
និមនតិង្ត្ថតិ។ “ពុង្ទាធ ”តិ តវំ គហបតិ វង្ទសីតិ ? “ពុង្ទាធ ” តាហំ គហបតិ  
វទាមីតិ។ យាវ តិកេតតុំ បដិបុចឆិ។ ង្ឃាង្សាបិ ង្ខា ឯង្សា គហបតិ ទុលលង្ភា 
ង្ល្លកសមិំ, យទិទំ ពុង្ទាធ  “ពុង្ទាធ ”តិ។ កាង្ល្ល នុ ង្ខា គហបតិ តំ ភគវនតំ  
ទសសន្ថយ ឧបសងកមិតុ អរហនតំ សម្ភម សមពុទធំ”នតិ។ អកាង្ល្ល ង្ខា គហបតិ 
ឥមំ កាលំ តំ ភគវនតំ ទសសន្ថយ ឧបសងកមិតុ អរហនតំ សម្ភម សមពុទធំ”នតិ។ អថ 
ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ ង្សវទាន្ថហំ កាង្លន តំ ភគវនតំ ទសសន្ថយ 
ឧបសងកមិសាមិ, អរហនតំ សម្ភម សមពុទធនតិ ពុទធគត្ថយ សតិយា និបជជិត្ថវ   
រតតិយា សុទតិកេតតុ ឧដ្ឋឋ សិ បភាតំ មញ្ញម្ភង្ន្ថ។ បឋមយាមំ ភាង្គ ច វតិីវង្តត 
ឧដ្ឋឋ យ ពុទធំ អនុសសរ,ិ។ អថសស ពលវបសាង្ទា ឧទបាទិ, បីតិអាង្ល្លង្កា 
អង្ហាសិ។ សពវំ តមំវ គចឆិ។ 

អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ បាសាទា ឱរយុហ, ង្យន សិវកទាវ រ,ំ 
ង្តនុបសងកមិ។ អមនុសា ទាវ រ ំ វវិរ ិសុំ។ អថសស នគរម្ភហ  និកេនតសស  
អាង្ល្លង្កា អនតរធាយិ។ អនធកាង្រា បាតុរង្ហាសិ, ភយំ ឆមភិតតតំ  
ង្ល្លមហំ ង្សា ឧទបាទិ, តង្ត្ថវ បុន និវតតិតុកាង្ម្ភ អង្ហាសិ។ អថ ង្ខា  
សិវង្កា យង្កាេ  អនតរហិង្ត្ថ សទទមនុសាង្វសិ- 
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“សតំ ហតថី សតំ អសា,  សតំ អសសតររីថា; 
សតំ កញ្ញញ សហសានិ,  អាមុកកមណិ្កុណ្ឌ ល្ល; 
ឯកសស បទវតិីហារសស,  កលំ ន្ថគឃនតិ ង្សាឡសំិ។ 
“អភិកកម គហបតិ,   អភិកកម គហបតិ; 
អភិកកមនំ ង្ត ង្សង្យា,  ង្ន្ថ បដិកកមន”នតិ។ 

 
អថសស អនធកាង្រា អនតរធាយិ, អាង្ល្លង្កា បាតុរង្ហាសិ។ អាង្ល្លង្កា 

បាតុរង្ហាសិ។ យំ អង្ហាសិ ភយំ ឆមភិតតតំ ង្ល្លមហ ង្សា ង្សា  
បដិបបសសមភិ។ ទុតិយមបិ ង្ខា ។ង្ប។ តតិយមបិ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ កសស  
គហបតិសស អាង្ល្លង្កា អនតរធាយិ, អនធកាង្ល្ល បាតុរង្ហាសិ, ភយំ ឆមភិតតតំ 
ង្ល្លមហ ង្សា ឧទបាទិ, តង្ត្ថវ បុន និវតតិតុកាង្ម្ភ អង្ហាសិ។ តតិយមប ិង្ខា 
សិវង្កា យង្កាេ  អនតរហិង្ត្ថ សទទមនុសាង្វសិ ហតថិ ។ង្ប។ ង្សាឡសំិ។  
អភិកកម គហបតិ ។ង្ប។ អភិកកមង្នត ង្សង្យា ង្ន្ថ បដិកកនត”នតិ។ 

តតិយមប ិ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ កសស គហបតិសស អនធកាង្រា អនតរធាយិ 
អាង្ល្លង្កា បាតុរង្ហាសិ។ ភយំ ឆមភិតតតំ ង្ល្លមហំង្សា បដិបបសមភិ។ 

អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ, ង្យន សីតវនំ, ង្តនុបសងកមិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា រតតិយា បចចូសសមយំ បចចុដ្ឋឋ យ អង្ជាកាង្ស ចងកមតិ។  
អទទសា ង្ខា ភគវា អន្ថថបិណ្ឌិ កំ គហបតំិ ទូរង្ត្ថវ អាគចឆនតំ; ទិសាវ ន ចងកម្ភ 
ឱង្រាហិត្ថវ  បញ្ញង្តត អាសង្ន និសីទិ។ អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ង្យន, ភគវា 
ង្តនុបសងកមិ ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ។ ឯកមនតំ  
និសិននំ ង្ខា គហបតំិ ភគវា ឯតទង្វាច “ឯហិ សុទត្ថត ”តិ។ អថ ង្ខា  
អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ “ន្ថង្មន មំ ភគវា អាលបតី”តិ ហង្ដ្ឋឋ  ឧទង្គាគ ,  
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ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ បាង្ទសុ សិរសា និបតិត្ថវ  
ភគវនតំ ឯតទង្វាច “កចចិ ភង្នត ភគវា សុខំ សយិត្ថថ ”តិ។ 

“សពាទ ឋវ សុខំ ឋសតិ,  រព្វហមឋណ បរនិិពាុឋត; 
ឋោ ន លិមបតិ ោឋមសុ,  សីតិភូឋត និរបូធិ។ 
សព្វា  អាសតោិឋោ ឋេតា ,  វឋិនយយ ហទឋយ ទរ;ំ 
ឧបសឋតោ  សុខំ ឋសតិ,  សនោិំ បបបុយយ ឋចតោ”តិ។ 
អថសស ភគវា អនុបុពពិំ កថំ កង្ថសិ ង្សយយថិទំ ? ទានកថំ សីលកថំ 

សគគកថំ កាម្ភនំ អាទីនវ ំឱការ ំសងកិង្លស ង្នកេង្មម អានិសំសំ បកាង្សសិ។ 
យទា ភគវា អញ្ញញ សិ អន្ថថបិណ្ឌិ កំ គហបតំិ កលលចិតតំ មុទុចិតតំ វនីិវរណ្ចិតតំ 
ឧទគគចិតតំ បសននចិតតំ, អថ យា ពុទាធ នំ សាមុកកំសិកា ធមមង្ទសន្ថ, តំ  
បកាង្សសិ ទុកេំ សមុទយំ និង្រាធំ មគគំ, ង្សយយថាបិ ន្ថម សុទធំ វតថំ ។ង្ប។ 
និង្រាធធមម”នតិ។ 

អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ ទិដឋធង្ម្ភម  ។ង្ប។ សតថុសាសង្ន  
ភគវនតំ ឯតទង្វាច “អភិកកនតំ ភង្នត, អភិកកនតំ ភង្នត ។ង្ប។ សរណំ្ គតំ,  
អធិវាង្សតុ ច ង្ម ភង្នត ភគវា សាវ តន្ថយ ភតតំ សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន្ថ”តិ។  
អធិវាង្សសិ ភគវា តុណ្ហី ភាង្វន។ អថ ង្ខា ង្សា ភគវង្ត្ថ អធិវាសនំ វទិិត្ថវ  
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  បកាក មិ។ 

អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា តសា រតតិយា អចចង្យន រាជគហកសស  
ង្សដឋិសស និវាសង្ន បណី្តំ ខាទនីយំ ង្ភាជនីយំ បដិយាទាង្បត្ថវ  ភគវង្ត្ថ 
កាលំ អាង្រាចាង្បសិ “កាង្ល្ល ភង្នត និដឋិតំ ភតត”នតិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា បុពវណ្ហ សមយំ និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ, ង្យន 
អន្ថថបិណ្ឌិ កសស និង្វសនំ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  បញ្ញង្តត អាសង្ន  



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       269 
និសីទិ សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន។ អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ពុទធបបមុខំ ភិកេុសំឃំ  
បណី្ង្តន ខាទនីង្យន ង្ភាជនីង្យន សហត្ថថ  សនតង្បបត្ថវ  សមបវាង្រត្ថវ   
ភគវនតំ ភុត្ថត វ ិ ំ ឱនីតបតតបាណំិ្ ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ និសិង្ន្ថន  ង្ខា  
អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ភគវនតំ ឯតទង្វាច “អធិវាង្សតុ ង្ម ភង្នត ភគវា សាវតថិយំ 
វសាវាសំ សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន្ថ”តិ។ សុញ្ញញ គាង្រ ង្ខា គហបតិ តថាគត្ថ  
អភិរមនតីតិ។ អញ្ញញ តំ ភគវា អញ្ញញ តំ សុគត្ថតិ។ អថ ង្ខា ភគវា អន្ថថបិណ្ឌិ កំ 
គហបតំិ ធមមិយា កថាយ សនទង្សសត្ថវ  សម្ភទង្បត្ថវ  សមុង្តតង្ជត្ថវ   
សមបហ ង្សត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ពហុមិង្ត្ថត  ង្ហាតិ ពហុ
សហាង្យា អាង្ទយយវាង្ចា។ ង្សា ច រាជគង្ហ តំ ករណី្យំ តីង្រត្ថវ , ង្យន 
សាវតថី, ង្តន បកាក មិ។ អថ ង្ខា ង្សា អនតរាមង្គគ មនុង្សស អាណាង្បសិ  
“អារាង្ម អយា កង្រាថ, វហិាង្រ បតិដ្ឋឋ ង្បថ, ទាន្ថនិ បដឋង្បថ, ពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក 
ឧបបង្ន្ថន , ង្សា ច មយា ភគវា និមនតិង្ត្ថ ឥមិន្ថ មង្គគន អាគចឆិសសតី”តិ។ អថ 
ង្ខា ង្តន មនុសា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កន ឧង្យាជិត្ថ អារាង្ម អកំសុ, វហិាង្រ  
បតិដ្ឋឋ ង្បសុ, ទាន្ថនិ បដឋង្បសុ។ 

អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា អាគចឆង្ន្ថត  សាវតថិំ អាគមនត្ថថ យ សតថុ  
បដិញ្ញំ គង្ហត្ថវ  អនតរាមង្គគ បញ្ច ចត្ថត លីសង្យាជនដ្ឋឋ ង្ន សតសហសស  
សតសហសស ទត្ថវ  ង្យាជនិង្ក ង្យាជនិង្ក វហិាង្រ កាង្រត្ថវ  ង្យន សាវតថី, 
ង្តន បកាក មិ។ 

អថ ង្ខា ង្សា សមន្ថត  សាវតថិំ អនុវងិ្ល្លង្កសិ “កតថ នុ ង្ខា ភគវា  
វហិង្រយយ, យរត គាមង្ត្ថ ង្នវ អតិទូង្រ ន អចាច សង្នន គមន្ថគមនសមបននំ  
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អតថិកានំ អតថិកានំ មនុសានំ អភិកកមនីយំ ទិវា អបាកិណ្ណ រតតិំ អបបសទទំ  
អបបនិង្គាសំវជិនវាតំ មនុសសរាហង្សសយយកំ បដិសល្លល នសារបុប”នតិ។ 

អទទសា ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ ង្ជតសស រាជកុម្ភរសស  
ឧយានំ គាមង្ត្ថ ង្នវ អតិទូង្រ ។ង្ប។ បដិសល្លល នសារបុបំ; ទិសាវ ន, ង្យន 
ង្ជង្ត្ថ រាជកុម្ភង្រា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ង្ជតំ រាជកុម្ភរ ំ ឯតទង្វាច
“ង្ទហិ ង្ម អយយបុតតំ ឧយានំ អារាមំ កាតុ”នតិ, ហិរញ្ញំ ង្កាដិសនថង្រន បដិញ្ញំ 
កត្ថវ  បុន ឯវម្ភហ “អង្ទយយ គហបតិ ឧយានំ អបិ ង្កាដិសនថង្រន្ថ”តិ។  
“គហិតំ អយយបុតតំ ឧយាន”នតិ។ “តយា ន គហិតំ គហបតិ ឧយាន”នតិ។  
“គហិតំ អយយបុត្ថត ”តិ។ “គហិង្ត្ថ ន គហិង្ត្ថ”តិ ង្វាហារងិ្ក មហាមង្តត  
បុចឆិំសុ។ “យង្ត្ថ តយា អយយបុតតំ បដិញ្ញញ កតំ ឧយានំ គហិតង្មវ ឧយាន”នតិ 
អាហំសុ។ អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា សកង្ដហិ ហិរញ្ញំ និពាវ ហាង្បត្ថវ   
ង្ជតវង្ន ង្កាដិសនថរ ំសនថរាង្បសិ, សកំិ នីហដំ ហិរញ្ញំ ង្ថាកសស ឱកាសសស 
ង្កាដកសាមន្ថត  នបបង្ហាតិ។ ង្សា បុន ហរាង្បសិ។ 

អថ ង្ខា ង្ជតសស រាជកុម្ភរសស ឯតទង្ហាសិ “ន ង្ខា ឥទំ ឱរកំ  
ភវសិសតិ, យថាយ គហបតិ ឱកាសំ សណ្ឋ រាង្បសិ ត្ថវ ពហុ ហិរញ្ញំ  
បរចិចជតី”តិ។ អថ ង្ខា ង្សា អន្ថថបិណ្ឌិ កំ ឯតទង្វាច “អលំ គហបតិ, ម្ភ តំ 
ឱកាសំ សនថរាង្បសិ, ង្ទហិ ង្ម ឯតំ ឱកាសំ, មង្មតំ ទានំ ភវសិសតី”តិ។ អថ 
ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា គហបតិ “អយំ ង្ខា ង្ជង្ត្ថ រាជកុម្ភង្រា អភិញ្ញញ ង្ត្ថ  
ញាតមនុង្សា មហង្ន្ថត , អបិច ង្ខា បន ឯវរបូាន្ថតមនុសានំ ឥមសមិំ  
ធមមវនិង្យ សម្ភម  បសាង្ទា”តិ តំ ឱកាសំ ង្ជតសស រាជកុម្ភរសស បាទាសិ។ 
អថ ង្ខា រាជកុម្ភង្រា តសមិំ ឱកាង្ស ង្កាដឋកំ ម្ភង្បសិ។ 
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អថ ង្ខា អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ង្ជតវនំ ង្កាដិសន្ថថ ង្រន អដ្ឋឋ រសហិរញ្ញំ  

ង្កាដីហិ កិណិ្ត្ថវ  នវកមមំ បដឋង្បសិ។ ង្សា មង្ជឈ ទសពលសស គនធកុដំិ  
កាង្រសិ តំ បរវិាង្រត្ថវ  អសីតិមហាង្ថរានំ បាដិង្យកកសននិង្វសង្ន អាវាង្ស  
ឯកកូដ្ឋគារទវិកូដ្ឋគារហំ សវដដកទីឃសាល្លមណ្ឌ បាទិវង្សន ង្សស- 
ង្សន្ថសន្ថនិ ង្បាកេរណី្ចងកមនរតតិដ្ឋឋ នទិវាដ្ឋឋ ន្ថនិ ចាតិ អដ្ឋឋ រសង្កាដិ- 
បរចិាច ង្គន រមណី្ង្យ ភូមិភាង្គ មង្ន្ថរមំ វហិារ ំ ការាង្បត្ថវ  ទសពលសស  
អាគមនត្ថថ យ ទូតំ ង្បង្សសិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា រាជគង្ហ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ , ង្យន ង្វសាលី, ង្តន 
ចារកំិ បកាក មិ។ តរត សុទំ ភគវា ង្វសាលិយំ វហិរតិ មហាវង្ន កូដ្ឋគារ-
សាល្លយំ។ អថ ង្ខា ភគវា ង្វសាលិយំ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ  ង្យន សាវតថី 
ង្តន ចារកំិ បកាក មិ។ អនុបង្តតង្យវ ភគវតិ មហាង្សដឋីបិ វហិារមហ សង្ជជត្ថវ  
តថាគតសស ង្ជតវនបបវសិនទិវង្ស អតតង្ន្ថ បុតតំ សពាវ លង្កក របដិមណ្ឌិ តំ 
កត្ថវ  អលងកតបដិយង្តតង្ហវ បញ្ច ហិ កុម្ភរសង្តហិ សទធិំ អគម្ភសិ។ ង្សា 
សបរវិាង្រា បញ្ច វណ្ណវតថសមុជជល្លនិ បញ្ច  ធជសត្ថនិ គង្ហត្ថវ  ទសពលសស 
បុរង្ត្ថ អង្ហាសិ។ ង្តសំ បចឆង្ត្ថ មហាសុភទាទ  ចូឡសុភទាទ តិ ង្ទវ  
ង្សដឋិធីតង្រា បញ្ច ហិ កុម្ភរកិាសង្តហិ សទធិំ បុណ្ណឃង្ដ គង្ហត្ថវ  និកេមំិសុ។ 
ត្ថសំ បចឆង្ត្ថ ង្សដឋិភរយិា សពាវ លង្កក របដិមណ្ឌិ ត្ថ បញ្ច ហិ ម្ភតុគាម- 
សង្តហិ សទធិំ បុណ្ណបាតិង្យា គង្ហត្ថវ  និកេមិ។ សង្ពវសំ បចឆង្ត្ថ សយំ  
មហាង្សដឋិ អហតវតថនិវង្ត្ថថ  អហតវតថនិវង្តថង្ហវ បញ្ច ហិ ង្សដឋិសង្តហិ សទធិំ 
ភគវនតំ អពភុគគញ្ឆ ិ។ ភគវា ឥមំ ឧបាសកបរសំិ បុរង្ត្ថ កត្ថវ  មហាភិកេុសងឃ- 
បរវិងុ្ត្ថ អតតង្ន្ថ សររីបបភាយ សុវណ្ណរសង្សកបិញ្ញជរានិ វយិ វននតរានិ  
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កុរមុ្ភង្ន្ថ អនន្ថត យ ពុទធលីឡាយ អបដិសម្ភយ ពុទធសិរយិា ង្ជតវនវហិារ ំ
បាវសិិ។ 

អថ ន អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា អាបុចឆិ “កថាហ ភង្នត ឥមសមិំ វហិាង្រ  
បដិបជាជ មី”តិ ? “ង្តន ហិ គហបតិ ឥមំ វហិារ ំ អាគត្ថន្ថគតសស  
ចាតុទទិសសស ភិកេុសំឃសស បតិដ្ឋឋ ង្បហី”តិ។ “សាធុ ភង្នត”តិ មហាង្សដឋិ 
សុវណ្ណភិង្កគ រ ំអាទាយ ទសពលសស ហង្តថ ឧទកំ បាង្តត្ថវ  “ឥមំ ង្ជតវនវហិារ ំ
អាគត្ថ ន្ថគតសស ចាតុទទិសសស ភិកេុសងឃសស ទមមី”តិ។ អទាសិ។ សត្ថថ   
វហិារ ំបដិគគង្ហត្ថវ  អនុង្ម្ភទនំ កង្រាង្ន្ថត  វហិារទាន្ថនិសំសំ កង្ថសិ 

“សីតំ ឧណ្ហំ  បដិហនតិ,   តង្ត្ថ វាឡមិគានិ ច; 
សរសីង្ប ច មកង្ស,   សិសិង្រ ចាបិ វដុឋិង្យា។ 
តង្ត្ថ វាត្ថតង្បា ង្ឃាង្រ,  សញ្ញជ ង្ត្ថ បដិហញ្ញតិ; 
ង្លណ្តថញ្ច  សុខតថញ្ច ,  ឈាយិតុញ្ច  វបិសសិតំុ។ 
វហិារទានំ សងឃសស,   អគគំ ពុង្ទធន វណ្ណិ តំ; 
តសាម  ហិ បណ្ឌិ ង្ត្ថ,   ង្បាង្សា សមបសស ំអតថមតតង្ន្ថ។ 
វហិាង្រ ការង្យ រង្មម,   វាសង្យតថ ពហុសសុង្ត; 
ង្តសំ អននញ្ច  បានញ្ច ,  វតថង្សន្ថសន្ថនិ ច; 
ទង្ទយយ ឧជុភូង្តសុ,   វបិបសង្ននន ង្ចតសា។ 
ង្ត តសស ធមមំ ង្ទង្សនតិ,  សពវទុកាេ បនូទនំ; 
យំ ង្សា ធមមំ ឥធញ្ញញ យ,  បរនិិពាវ តិ អន្ថសង្វា”តិ។ 
អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ទុតិយទិវសង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ វហិារមហ អារភិ។ ង្សា 

វហិារមង្ហា នវហិ ម្ភង្សហិ និដ្ឋឋ សិ។ វហិារមង្ហបិ អដ្ឋឋ រង្សវ ង្កាដិង្យា 
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បរចិាច គំ អគមំសុ។ ឥតិ ឯកសមិំង្យវ វហិាង្រ ចតុបណាណ សង្កាដិសងេយំ ធនំ  
បរចិចជិ។ 

អតីង្ត បន វបិសសសិស ភគវង្ត្ថ កាង្ល បុនពវសុមិង្ត្ថត  ន្ថម ង្សដឋិ  
សុវណ្ណិ ដឋកាសន្ថថ ង្រន កិណិ្ត្ថវ  តសមិំង្យវាង្ន ង្យាជនបបម្ភណំ្ សំឃារាមំ 
កាង្រសិ។ សិខិសស ភគវង្ត្ថ កាង្ល សិរវិង្ឌា ន្ថម ង្សដឋិ សុវណ្ណផាល- 
សន្ថថ ង្រន កិណិ្ត្ថវ  តសមិំង្យវាង្ន តិគាវតុបបម្ភណំ្ សំឃារាមំ កាង្រសិ។ 
ង្វសសភុសស ភគវង្ត្ថ កាង្ល ង្សាតថិង្ជា ន្ថម ង្សដឋិ សុវណ្ណហតថិបទសន្ថថ ង្រន 
កិណិ្ត្ថវ  តសមិំង្យវាង្ន អឌឍង្យាជនបបម្ភណំ្ សំឃារាមំ កាង្រសិ។  
កកុសនធសស ភគវង្ត្ថ កាង្ល អចចុង្ត្ថ ន្ថម ង្សដឋិ សុវណ្ណិ ដឋកាសន្ថថ ង្រន  
កិណិ្ត្ថវ  តសមិំង្យវាង្ន គាវតុបបម្ភណំ្ សំឃារាមំ កាង្រសិ។ ង្កាណា- 
គមនសស ភគវង្ត្ថ កាង្ល ឧង្គាគ  ន្ថម ង្សដឋិ សុវណ្ណកចឆបសន្ថថ ង្រន កិណិ្ត្ថវ  
តសមិំង្យវាង្ន អឌឍគាវតុបបម្ភណំ្ សំឃារាមំ កាង្រសិ។ កសសបសស ភគវង្ត្ថ 
កាង្ល សុមងគង្ល្ល ន្ថម ង្សដឋិ សុវណ្ណកដដិសន្ថថ ង្រន កិណិ្ត្ថវ  តសមិំង្យវាង្ន 
ង្សាឡសករសីបបម្ភណំ្ សំឃារាមំ កាង្រសិ។ អម្ភហ កំ បន ភគវង្ត្ថ កាង្ល 
អន្ថថបិណ្ឌិ ង្កា ន្ថម ង្សដឋិ កហាបណ្ង្កាដិសន្ថថ ង្រន កិណិ្ត្ថវ   
តសមិំង្យវាង្ន អដឋករសីបបម្ភណំ្ សងារាម កាង្រសិ។ ឥទំ កិរ ឋានំ  
សពវពុទាធ នំ អវជិហិតដ្ឋឋ នង្មវ។ 

អបរានិបិ ចត្ថត រ ិ អវជិហិតដ្ឋឋ ន្ថនិ ន្ថម ង្ហានតិ។ សពវពុទាធ នំ ហិ 
ង្ពាធិបលលង្ង្កក  អវជិជហិង្ត្ថ ឯកសមិំង្យវាង្ន ង្ហាតិ។ ធមមចកកបវតតនំ  
ឥសិបតង្ន មិគទាង្យ អវជិហិតង្មវ ង្ហាតិ។ ង្ទង្វាង្រាហនំ កាង្ល សងកសស
នគរដ្ឋឋ ង្ន បឋមបាទគណ្ឋិ កា អវជិហិត្ថ ច ង្ហាតិ។ ង្ជតវង្ន គនធកុដិយា  
ចត្ថត រ ិ មញ្ច បាទដ្ឋឋ ន្ថនិ អវជិហិត្ថង្នវ ង្ហានតិ។ វហិាង្រា បន ខុទទង្កាបិ  
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មហង្ន្ថត បិ ង្ហាតិ, វហិាង្រា បន អវជិហិង្ត្ថង្យវ នគរង្មវ អវជិហិតំ។ យទា 
នគរ ំ បាចីនង្ត្ថ ង្ហាតិ, តទា វហិាង្រា បចឆិមង្ត្ថ។ យទា នគរ ំ ទកេិណ្ង្ត្ថ, 
តទា វហិាង្រា ឧតតរង្ត្ថ។ យទា នគរ ំ បចឆិមង្ត្ថ, តទា វហិាង្រា បាចីនង្ត្ថ។ 
យទា នគរ ំឧតតរង្ត្ថ, តទា វហិាង្រា ទកេិណ្ង្ត្ថ។ ឥទានិ បន នគរ ំឧតតរង្ត្ថ, 
វហិាង្រា ទកេិណ្ង្ត្ថតិ។ 

ឯវ ំភគវា អន្ថថបិណ្ឌិ កសស អារាម បដិគគង្ហត្ថវ , តសមិំង្យវ យថាភិរនតំ 
វហិរតិ្ថវ  បុន ង្ទសចារកិញ្ច រម្ភង្ន្ថ អនុបុង្ពវន រាជគហំ គន្ថតវ  ង្វឡុវន- 
មហាវហិាង្រ វហិាសិ។ ឯវ ំ ភគវង្ត្ថ សពវញ្ញុតញាណំ្មបតតិង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ យាវ 
ង្ជតវនអារាមបដិបាទយានិ ទាន្ថនហតិ។ 

ឥទានិ វសសគណ្ន្ថ ង្ហាតិ :- 
បឋមវសស បន ភគវា ង្ហដ្ឋឋ វតុតនង្យន ឥសិបតង្ន មិគទាង្យ  

ធមមចកកំ បវង្តតត្ថវ  អដ្ឋឋ រសរពហមង្កាដិង្យា អមតំ បាង្យត្ថវ  ពារាណ្សំិ 
ឧបនិសាយ តង្តថវ វសិ។ ទុតិយវសស បន ភគវា រាជគហំ ឧបនិសាយ 
 ង្វឡុវង្ន វសិ។ តតិយចតុង្តកបិ តង្តថវ វសិ។  

បញ្ច ង្ម បន វង្សស ង្វសាលីនគរ ំ ឧបនិសាយ មហាវង្ន កុដ្ឋគារ-
សាល្លយំ វហិរង្ន្ថត  ង្វង្នយានុកមាយ តង្តថវ វសិ។ តសមិំង្យវ សំវចឆង្រ 
សុង្ទាធ ទនមហារាជសស ពលវង្រាង្គា ឧទបាទិ។ អថសស តំ ង្រាគំ វបូសង្មតុ 
ន្ថសកេិំសុ។ អថ ង្ខា រាជា ទុកេិង្ត្ថ ពាឡហគិល្លង្ន្ថ កីសតរសរងី្រា មរណ្- 
មញ្ច ង្ក និបង្ន្ថន  “អង្ហា ទុកេ”នតិ អបរាបរ ំ បរវិង្តតង្ន្ថត  “អង្ហា វត មម បុង្ត្ថត  
សម្ភម សមពុង្ទាធ  ឥធាគង្ត្ថ ពាឡហំ ង្ម ង្វទនំ សីសំ បរមិជជិសសតិ, នង្ន្ថទ  ច  
អានង្ន្ថទ  ច ឧង្ភា បង្សស បរមិជជិសសនតិ, រាហុង្ល្ល ច ង្ម បាទង្ត្ថ បិដឋិយំ  
បរមិជជិសសតី”តិ អនុសសរ។ិ អថ ង្ខា ភគវា បចចូសសមយំ មហាករណុា-
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សម្ភបតតិង្ត្ថ វដុ្ឋឋ យ ង្វង្នង្យយ ឱង្ល្លង្កង្ន្ថត  រាជានំ តថា និបននំ ការញុ្ញំ  
វលិ្លបំ ទិសាវ  ចិង្នតសិ “មម បិត្ថ មហារាជា ពលវង្រាង្គា មម គមនំ បង្តថតិ, 
កាង្ល្ល ទានិ មម្ភគមន្ថយា”តិ។ តង្ត្ថ វដុ្ឋឋ យ បាង្ត្ថ សររី ំបដិជគគន កត្ថវ  
ង្វសាលិយំ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  បចាឆ ភតតំ បិណ្ឌ បាតបដិកកង្ន្ថត  អាននទំ អាមង្នតត្ថវ  
“មម បិត្ថ អាននទ រាជា សុង្ទាធ ទង្ន្ថ អង្ជជវ ពលវង្រាង្គា មម្ភគមនំ បង្តថតិ, 
អាយាម្ភននទ ទានិ រាជានំ បសសិសាម, ភិកេុសំឃសស អាង្រាង្ចហី”តិ។ ង្ថង្រា 
តថា អកាសិ។ សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថទង្យា ង្ថរា បតតចីវរម្ភទាយ, ង្យន 
ភគវា ង្តនុបសងកមំិសុ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ភិកេូ អាមង្នតសិ “អង្ជជវ ភិកេង្វ រាជា សុង្ទាធ ទង្ន្ថ  
ពលវង្រាង្គា មម្ភគមនំ បង្តថតិ, បសសិសាម តំ ភិកេង្វ ឥទំ បចឆិមទសសន”នតិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា បញ្ច សតភិកេុបរវិាង្រា ឥទាធ នុភាង្វន អាកាសំ អពភុគន្ថតវ  ង្យន, 
កបិលវតថុនគរ ំ ង្តនុបសងកមិ។ ឧបសងកមិត្ថវ  បាសាទំ អភិរយុហិត្ថវ  រង្ញ្ញញ   
និបននមញ្ច សស ឧសសសីង្ក បលលង្ងក និសីទិត្ថវ  តថា និបននំ រាជានំ ទិសាវ ,  
ធមមសំង្វគំ ឧបាង្ទត្ថវ  “កចចិ មហារាជ ខមនីយំ, កចចិ យាបនីយំ, កចចិ ទុកាេ  
ង្វទន្ថ បដិកកមនតិ, ង្ន្ថ អភិកមនតី”តិ។ “ន ង្ម ភង្នត ខមនីយំ, ន យាបនីយំ,  
ពាឡាហ  ង្ម ទុកាេ  ង្វទន្ថ អភិកកមនតិ, ង្ន្ថ បតិកកមនតី”តិ។ “ម្ភ ចិនតយិ  
មហារាជា”តិ វត្ថវ  ចីវរនតរនិសសិតំ ឯរាវណ្ណង្សាណ្ឌ សទិសំ ទកេិណ្ហតថំ  
បសាង្រត្ថវ  “សចាហំ សពវសតតហិតត្ថថ យ កបបសតសហសាធិង្កសុ ចតូសុ 
អសង្ងេយង្យយសុ ទសបារមិង្យា ទសឧបបារមិង្យា ទសបរមតថបារមិង្យា  
បូង្រត្ថវ , ង្ល្លកតថចរយិា ឋាតតថចរយិា ពុទធតថចរយិាតិ តិង្សា ចរយិាង្យា  
បូង្រត្ថវ  ធនបុតតភរយិាអងគជីវតិនតិ បញ្ច  មហាបរចិាច ង្គ ចជិត្ថវ  ពុង្ទាធ  ជាង្ត្ថ, 
ឥមិន្ថ សង្ចចន មម បិតុ មតថង្ក ផុសិតមង្តតន សីសង្វទន្ថ វបូសមតូ”តិ រង្ញ្ញញ  
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សីសំ បរាមសិ។ អថសស ទកេិណ្ហង្តថន ផុសិតមង្តតន សពាវ  សីសង្វទន្ថ  
បដិបសសមភិ។ 

តង្ត្ថ អានង្ន្ថទ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “សចាហំ ភង្នត តុម្ភហ កំ ឆាយា វយិ 
អនុពនធិយម្ភង្ន្ថ យតថ អានង្ន្ថទ  តតថ ភគវា យតថ ភគវា តតថ អានង្ន្ថទ ”តិ។ 
“ឥមិន្ថ សង្ចចន មម ទកេិណ្ហតថផុសិតមង្តតន ទកេិណ្ពាហុង្វទន្ថ  
វបូសមតូ”តិ សចាច ធិដ្ឋឋ នំ កត្ថវ  រង្ញ្ញញ  ទកេណ្ពាហុ បរមិជជិ។ ត្ថវ ង្ទវសស  
ទកេិណ្ពាហុង្វទន្ថ បដិបសសមភិ។ 

តង្ត្ថ នង្ន្ថទ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “សចាហំ ភង្នត អនបបកាសុ ជាតីសុ  
តុម្ភហ កំ វចនំ អកាសិ”នតិ, “ឥមិន្ថ សង្ចចន មម ទកេិណ្ហតថផុសិតមង្តតន  
វាមពាហុង្វទន្ថ វបូសមតូ”តិ សចាច ធិដ្ឋឋ នំ កត្ថវ  មហារាជសស វាមពាហុ មម 
ទកេិណ្ហង្តថន បរមិជជិ។ ត្ថវង្ទវ ង្វទន្ថ បដិបសសមភិ។ 

តង្ត្ថ រាហុង្ល្ល ភគវនតំ ឯតទង្វាច “យទា ភង្នត ភគវា ង្វសសនតរតតភាង្វ 
ឋិង្ត្ថ, តទាហំ តុម្ភហ កំ បុង្ត្ថត  ជាលិ ន្ថម កុម្ភង្រា, តុម្ភហ កំ ទានបារមិ- 
បូរណ្ត្ថថ យ មំ ជូជកសស អទតថ, អថាហំ តុម្ភហ កំ អនុមតតំបិ ន កុជឈិនិ, ឥមិន្ថ 
សង្ចចន មហារាជសស បិដឋិយំ មម ទកេិណ្ហតថផុសិតមង្តតន បិដឋិង្វទន្ថ  
វបូសមតូ”តិ។ សចាច ធិដ្ឋឋ និ កត្ថវ  រង្ញ្ញញ  បិដឋិំ បរមិជជិ។ ត្ថវង្ទវសស បិដឋិង្វទន្ថ 
ឧរជុាណុ្ជងឃបាទង្វទន្ថ វបូសមតី”តិ។ តទា រាជា វគិតង្រាង្គា តង្ត្ថ វដុ្ឋឋ យ 
ភគវនតំ វនទិត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ។ អថ ង្ខា ភគវា អាវង្ជជង្ន្ថត  អបាយុកភាវ ំ
ញត្ថវ  “អង្ហា អយំ រាជា អជជង្មវ កាលំ កង្រយយ, អរហតតុបនិសសង្យា អតថិ នុ 
ង្ខា, ង្ន្ថ”តិ អាវង្ជជត្ថវ  “អតថី”តិ ញត្ថវ  អនិចចបដិសំយុតតំ ធមមកថំ កង្ថង្ន្ថត  

“អនិចាច  វត សង្កេ រា,   ឧបាទវយធមមិង្ន្ថ; 
ឧបបជជិត្ថវ  និរជុឈនតិ,   ង្តសំ វបូសង្ម្ភ សុង្ខា។ 
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សង្ពវ សង្កេ រា អនិចាច ”តិ,  យទា បញ្ញញ យ បសសតិ; 
អថ និពវិនទតិ ទុង្កេ,   ឯស មង្គាគ  វសុិទធិយា។ 
សង្ពវ សង្កេ រា ទុកាេ ”តិ,  យទា បញ្ញញ យ បសសតិ; 
អថ និពវិនទតិ ទុង្កេ,   ឯស មង្គាគ  វសុិទធិយា។ 
សង្ពវ ធម្ភម  អនត្ថត ”តិ,  យទា បញ្ញញ យ បសសតិ; 
អថ និពវិនទតិ ទុង្កេ,   ឯស មង្គាគ  វសុិទធិយា”តិ 

កង្ថសិ។ 
គាថាបរងិ្យាសាង្ន រាជា សហ បដិសមភិទាហិ អរហតតំ បាបុណិ្។ 

តង្ត្ថ រាជា ខីណាសង្វា ហុត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “មុត្ថត ហំ ភង្នត សំសារ- 
ពនធន្ថ, សចឆិកង្ត្ថ និង្រាង្ធា, អបិច ង្ខា អបបតរ ំ មម ជីវតំិ, អង្ជជវ  
បរនិិពាវ យិសាមី”តិ។ “កាលំ មញ្ញំ សិ មហារាជា”តិ។ តំ សុត្ថវ  សាកា  
រាជាង្ន្ថ មហាបជាបតិបមុខា ច ឱង្រាធគណា ង្កង្ស វកិិរតិ្ថវ  ឧរ ុ បហរតិ្ថវ  
បង្រាទំិសុ។ អថ រាជា ង្ត សង្ពវ សមសាង្សង្ន្ថត  ឯវម្ភហ “ម្ភ តុង្មហ  
ង្សាចិតថ, ម្ភ បរងិ្ទវតិថ, អយំ ង្ល្លកសស ធមមត្ថ យទិទំ អនិចចត្ថ, សង្ពវង្ហវ  
បិង្យហិ មន្ថង្បហិ ន្ថន្ថភាង្វា វនិ្ថភាង្វា អញ្ញំ ថាភាង្វា; តំ កុង្តតថ លពាភ  ? 
យនតំ ជាតំ ភូតំ សងេតំ បង្ល្លកធមមំ, តំ វត ម្ភ បលុជជី”តិ។ អសាង្សត្ថវ  ឧដ្ឋឋ
យាសន្ថ ភគវនតំ វនទិត្ថវ  ឯវម្ភហ “យ ង្ម ភង្នត កិញ្ច ិ កាយិកំ ង្ចតសិកំ, តំ ង្ម 
ភង្នត ភគវា ខមតូ”តិ។ ង្សា ឯវ រាជា ភគវនតំ ខម្ភង្បត្ថវ  សិរសិយនមង្ញ្ច  និប
ង្ន្ថន  តង្តថវ បរនិិពាវ យិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា រង្ញ្ញញ  បរពិាវ នភាវ ំ ញត្ថវ  ធមមសំង្វគំ ឧបាង្ទត្ថវ  ភិកេូ 
អាមង្នតសិ “បសសថ ភិកេង្វ ពុទធបិតរ ំមហារាជានំ, អលជជីង្យវ មរណ្ធង្ម្ភម  ច, 
និចចំ បង្ត្ថត , សង្ពវ ហិ សត្ថត  មរណ្ធម្ភម  មរណ្បរងិ្យាសាន្ថ មរណំ្  
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អនតីត្ថ, តសាម  បមជជថា”តិ។ សង្ពវ សាកយរាជាង្ន្ថ ឱង្រាធគណា ច  
មហង្នតន សង្ទទន បរងិ្ទវ ិសុំ។ អថ ង្ខា ភគវា អនិចចបដិសំយុត្ថត យ ធមមិយា 
កថាយ សង្ពវបិ ង្ត សមសាង្សត្ថវ  អាយសមនតំ មហាកសសបំ ឯតទង្វាច “គចឆ 
តវំ កសសប មម បិតរ ំសំវទិហិសាមីតិ ភូមំិ ជាន្ថហី”តិ។ ង្សា “សាធុ ភង្នត”តិ 
បដិសុណិ្ត្ថវ  ភិកេូ ហិ ច សាកយរាជូហិ ច បរវិងុ្ត្ថ គន្ថតវ  ភូមំិ វចិាង្រសិ ចិតកញ្ច  
ការាង្បសិ។ ន ង្កវលញ្ច  សង្ពវបិ ទសសហសសចកកវាឡង្ទវត្ថ  
សុយាម្ភទង្យា ឆ កាម្ភវចរង្ទវា មហារពហាម ង្ន្ថ ច បញ្ច សតកូដ្ឋគារានិ 
ទិពវចនទនគន្ថធ ទីនិ អាទាយ គន្ថតវ  មហាកសសបង្ថង្រន សទធិំ ចិតកំ ករ ិសុំ។  
និដឋិង្ត ចិតកមហិ ភគវា សយង្មវ រង្ញ្ញញ  សីសំ ឧកេិបិត្ថវ  អាយសមត្ថ សារបុិង្តតន 
ឧទកំ អាសិញ្ច ិយម្ភង្នន ង្ធាវតិ្ថវ  មណិ្មង្យ មង្ញ្ច  អាង្រាង្បត្ថវ  រតន- 
ខចិត្ថយ សុវណ្ណសីវកិាយ អាង្រាង្បសិ។ តទា សាកយរាជាង្ន្ថ ឆតតធជ- 
បដ្ឋកចាមរានិ ឧសាង្បត្ថវ  ង្ភរអិាទីនិ សពវតូរយិានិ វជជន្ថត  រង្ញ្ញញ  សយន- 
មញ្ច កសុវណ្ណសីវកំិ អាឡាហនំ នយំិសុ។ អាកាង្ស ង្ទវា ច គនធញ្ច   
ទិពវតូរយិានិ វជជន្ថត  រង្ញ្ញញ  សយនមញ្ច នតអាកាសតលំ សមវាយំ កត្ថវ   
អាឡាហង្ន សម្ភគចឆិំសុ។ ភគវាបិ ភិកេុសំឃបរវិងុ្ត្ថ តតថ គន្ថតវ , សយង្មវ  
មញ្ច កំ ឧកេិបិត្ថវ  ចិតកំ អាង្រាង្បសិ។ តទា សង្កាក  ង្ទវរាជា ង្ទវគណ្បរវិងុ្ត្ថ 
ចិតកំ បទកេិណំ្ កត្ថវ , ង្ជាតិរសមណំិ្ គង្ហត្ថវ  ចិតកជាង្បតុកាង្ម្ភ  
អង្ហាសិ។ ភគវា “ម្ភ ង្ទវរាជ ចិតកំ ឈាង្បហិ បឋម្ភហំ ឈាង្បសាមី”តិ 
វត្ថវ  សយង្មវ តង្មវ អគគិំ គង្ហត្ថវ  ចិតកំ ឈាង្បសិ។ តង្ត្ថ សកាក ទង្យា  
ង្ទវា ឈាង្បសុ។ តសមិំ ទយហម្ភង្ន មហាជនសស បរងិ្ទវនសង្ទាទ  អង្ហាសិ។ 
ភគវា អនិចចបដិសំយុត្ថត យ ធមមិយា កថាយ ង្ត សង្ពវ សមសាង្សតិ។ តសមិំ 
សម្ភគង្ម ចតុរាសីតិយា បាណ្សហសានំ ធម្ភម ភិសមង្យា អង្ហាសិ។ 
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តសមិំ បរនិិពវុង្ត ពុទាធ តកា ឆរដ្ឋឋ  ចលំិសុ។ ង្សយយថិទំ, 

កបិលំ ង្ទវទហញ្ច ,   ង្កាលិយ សកករ តថា; 
សុបបវាសិញ្ច  ង្វរញ្ច ,   ឆរដ្ឋឋ  ពុទាធ តកា”តិ- 

ឯវ ំ ភគវា ញាតិសងគហំ កង្រាង្ន្ថត , ង្រាហិនីនទិយា តីង្រ ង្ទវ អសីតិយា  
ញាតិកលសហង្សសហិ ការងិ្ត និង្គារធារាង្ម វហិាសិ។ 

អថ ង្ខា មហាបជាបតិ ង្គាតមី, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ អដ្ឋឋ សិ; ឯកមនតិត្ថ ង្ខា  
មហាបជាបតិ ង្គាតមី ភគវនតំ ឯតទង្វាច “សាធុ ភង្នត លង្ភយយ ម្ភតុគាង្ម្ភ 
តថាគតបបង្វទិង្ត ធមមវនិង្យ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជជ”នតិ។ “អលំ ង្គាតមិ, 
ម្ភ ង្ត រចុចិ ម្ភតុគាមសស តថាគតបបង្វទិង្ត ធមមវនិង្យ អគារសាម  អនគារយំិ  
បពវជាជ ”តិ។ ទុតិយមប ិ តតិយមប ិ វាង្រវ យាចិ, ទុតិយមប ិ តតិយមប ិ ភគវា  
បដិកេិបិ។ អថ ង្ខា មហាបជាបតិ ង្គាតមី “ន ភគវា អនុជាន្ថតិ ម្ភតុគាមសស 
តថាគតបបង្វទិង្ត ធមមវនិង្យ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជជ”នតិ។ ទុកេី ទុមមន្ថ 
អសសុមុខី រទុម្ភន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  បកាក មិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា កបិលវតថុសមិំ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ  ង្យន ង្វសាលី,  
តទវសរ។ិ តតតំ សុទំ ភគវា ។ង្ប។ អនគារយំិ បពវជជនតិ។ 

អថ ង្ខា អាយសាម  អានង្ន្ថទ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ភង្ពាវ  នុ ង្ខា ភង្នត  
ម្ភតុគាង្ម្ភ តថាគតបបង្វទិង្ត ធមមវនិង្យ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិត្ថវ  
ង្សាត្ថបតតិផលំ វា សកិទាគាមិផលំ វា អន្ថគាមិផលំ វា អរហតតផលំ វា  
សចឆិកាតុ”នតិ។ “ភង្ពាវ  អាននទ ម្ភតុគាង្ម្ភ តថាគតបបង្វទិង្ត ធមមវនិង្យ  
អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិត្ថវ  ង្សាត្ថបតតិផលំបិ ។ង្ប។ សចឆិកាតុ”នតិ។ “សង្ច 
ភង្នត ភង្ពាវ  ម្ភតុគាង្ម្ភ ។ង្ប។ សចឆិកាតុ, ពហូបការា ភង្នត មហាបជាបតិ
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ង្គាតមី ភគវង្ត្ថ ម្ភតុចាឆ  អាបាទិកា ង្បាសិកា ខីរសស ទាយិកា ភគវនតំ  
ជង្នតតិយា កាលងកត្ថយ ថញ្ញំ បាង្យសិ, សាធុ ភង្នត លង្ភយយ ម្ភតុគាង្ម្ភ 
។ង្ប។ បពវជជនតិ។ 

សង្ច អាននទ មហាបជាបតិ ង្គាតមី អដឋគរធុង្មម បដិគគណាហ តិ, សា
វសា ង្ហាតុ ឧបសមបទា។ ង្សយយថិទំ វសសសតុបសមបន្ថន យ ភិកេុនិយា  
តទហុបសមបននសស ភិកេុង្ន្ថ អភិវាទនំ បចចុដ្ឋឋ នំ អញ្ញជលិកមមំ សាមីចិកមមំ 
កាតពវំ; អយមប ិ ធង្ម្ភម  សកកត្ថវ  គរកុត្ថវ  ម្ភង្នត្ថវ  បូង្ជត្ថវ  យាវជីវ ំ 
អនតិកកមនីង្យា។ 

ន ភិកេុនិយា អភិកេុង្ក អាវាង្ស វសស វសិតពវំ; អយមប ិ ធង្ម្ភម  ។ង្ប។ 
អនតិកកមនីង្យា។ 

អនវឌឍម្ភសំ ភិកេុនិយា ភិកេុសំឃំង្ត្ថ ង្ទវ ធម្ភម  បចាច សីសិតពាវ  
ឧង្បាសថបុចឆកញ្ច  ឱវាទុបសងកមនញ្ច ; អយមប ិ ធង្ម្ភម  ។ង្ប។  
អនតិកកមនីង្យា។ 

វសសំវដុ្ឋឋ យ ភិកេុនិយា ឧភង្ត្ថសំង្ឃ តីហិាង្នហិ បវាង្រតពវំ ទិង្ដឋន វា 
សុង្តន វា បរសិង្កក យ វា; អយមប ិធង្ម្ភម  ។ង្ប។ អនតិកកមនីង្យា។ 

គរធុមមំ អជាបន្ថន យ ភិកេុនិយា ឧភង្ត្ថសំង្ឃ បកេម្ភនតតំ ចរតិពវំ;  
អយមប ិធង្ម្ភម  ។ង្ប។ អនតិកកមនីង្យា។ 

ង្ទវ វសានិ ឆសុ ធង្មមសុ សិកេិតសិកាេ យ សិកេម្ភន្ថយ ឧភង្ត្ថសំង្ឃ 
ឧបសមបទា បរងិ្យសិតពាវ ; អយមប ិធង្ម្ភម  ។ង្ប។ អនតិកកមនីង្យា។ 

ន ភិកេុនិយា ង្កនចិ បរយិាង្យន ភិកេុ អង្កាក សិតង្ពាវ  បរភិាសិតង្ពាវ ;  
អយមប ិធង្ម្ភម  ។ង្ប។ អនតិកកមនីង្យា។ 
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អជជតង្គគ ឱវង្ដ្ឋ ភិកេុនីន ភិកេូសុ វចនបង្ថា, អង្ន្ថវង្ដ្ឋ ភិកេូនំ ភិកេុនីសុ 

វចនបង្ថា; អយមប ិ ធង្ម្ភម  សកកត្ថវ  គរកុត្ថវ  ម្ភង្នត្ថវ  បូង្ជត្ថវ  យាវជីវ ំ 
អនតិកកមនីង្យា។ 

សង្ច បន្ថននទ មហាបជាបតិ ង្គាតមី ឥង្ម អដឋគរធុង្មម បដិគគណាហ តិ; 
សា វសា ង្ហាតុ ឧបសមបទាតិ។ 

អថ ង្ខា អាយសាម  អានង្ន្ថទ  មហាបជាបតំិ ង្គាតមំិ ឯតទង្វាច “សង្ច 
ង្ខា តវំ ង្គាតមិ អដឋគរធុង្មម បដិគគង្ណ្ហ យាសិ, សាវ ង្ត ភវសិសតិ  
ឧបសមបទា។ 

អថ ង្ខា មហាបជាបតិ ង្គាតមី អាយសមនតំ អាននទ ឯតទង្វាច  
“ង្សយយថាបិ ភង្នត អាននទ ឥតថី វា បុរងិ្សា វា ទហង្រា យុវា មណ្ឌ នកជាតិង្កា 
សីសំ នហាង្ត្ថ ឧបបលម្ភលំ វា វសសិកម្ភលំ វា អតិមតតកម្ភលំ វា លភិត្ថវ  
ឧង្ភាហិ ហង្តថហិ បដិគគង្ហត្ថវ  ឧតតមង្ងគ សិរសិ បតិដ្ឋឋ ង្បយយ, ឯវង្មវ ង្ខា 
អហំ ភង្នត អាននទ ឥង្ម អដឋគរធុង្មម បដិគគណាហ មិ យាវជីវ ំអនតិកកមនីង្យ”តិ។ 

អថ ង្ខា អាយសាម  អានង្ន្ថទ  ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  វនទិត្ថវ  ឯវម្ភហ  
“បដិគគហិត្ថ ភង្នត មហាបជាបតិយា ង្គាតមិយា អដឋគរធុម្ភម , ឧបសមបន្ថន   
ភគវង្ត្ថ ម្ភតុចាឆ ”តិ។ 

ឯវ ំ ភគវា មហាបជាបតិង្គាតរមិយា អដឋហិ គរធុង្មមហិ បពវជជំ ច 
ឧបសមបទ ច អទាសិ។ 

តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ យង្សាធរាបមុខា កុលទារកិា ភគវង្ត្ថ សនតិង្ក  
បពវជជិំសុ។ អយំ បញ្ច មវង្សសន ភិកេុនីបពវជាកថា។ 
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ឆង្ដឋបន វង្សស ភគវា ជាតិជរាទិទុកេមងករកុមភីលសុសុម្ភរមចឆកចឆបប-

ភុតិបរមិិឡិង្ត សំសារសាគរនិមុង្តត ខណ្ឌ កិជភិនទន្ថង្វ សតតសមូង្ហ ធមមន្ថវ 
អាង្រាង្បត្ថវ  ចតុរារយិសចចបដិង្វធវង្សន សមុទធរង្ន្ថត  មកុលបពវង្ត វសិ។ 

សតតមវសស បន ភគវា ម្ភតុបមុខានំ ង្ទវានំ អភិធមមកថំ កង្ថង្ន្ថត   
ត្ថវតំិង្ស បារឆិតតកមូង្ល បណ្ឌុ កមពលសិល្លសង្ន វសិ។ 

អដឋមវសស បន ភគវា ភង្គគសុ ស សុម្ភរគិរ ិ ំ ឧបនិសាយ  
ង្ភសកឡាវង្ន វសិ។ នវមវសស ង្កាសមពិយ ឧបនិសាយ ង្ឃាសិត្ថរាង្ម  
វសិ។ ទសមំ បាលិង្លយយកំ ន្ថម ហតថិំ ឧបនិសាយ បាលិង្លយយវន- 
សង្ណ្ឌ  ភទទសាលរកុេមូង្ល វសិ។ ឯកាទសមំ ន្ថឡាយ រពាហមណ្គាង្ម  
វសិ។ ទាវ ទសមំ ង្វរញ្ជ រពាហមង្ណ្ន និមនតិង្ត្ថ ង្វជញ្ញជនគង្រ នង្ឡរបុុចិ- 
មនទមូង្ល វសិ។ ង្តរសង្ម ចាលិយបពវង្ត។ ចុទទសង្ម ង្ជតវនមហាវហិាង្រ។ 
បននរសង្ម កបិលវតថុនគរ ំឧបនិសាយ ង្រាហិនីនទិយា តីង្រ និង្រគាធារាង្ម។ 
ង្សាឡសង្ម អាឡវកំ ទង្មត្ថវ  ចតុរាសីតិបាណ្សហសានិ អមតបានំ  
បាង្យត្ថវ  អាឡវយំិ ឧបនិសាយ អាគាឡង្វ ង្ចតិង្យ វសិ។ សតតរសមំ  
រាជគង្ហង្យវ។ អដ្ឋឋ រសមំ ចាលិយបពវង្តង្យវ។ តថា ឯកូនវសីតិម  
វសីតិមវសស បន ភគវា រាជគហំ ឧបនិសាយ ង្វឡុវង្ន វសិ។ តតថ ង្ជតវន-
មហាវហិាង្រ ឯកូនវសីតិវសានិ បុពាវ រាង្ម បញ្ច ។ បចឆិមវសស បន ភគវា  
មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន សទធិំ ង្វសាលីនគរ ំឧបនិសាយ ង្វឡុវគាង្ម វសិ។ 

ឯត្ថត វត្ថ ធរម្ភនសស ភគវង្ត្ថ បញ្ច ចត្ថត លីសវសានិ ង្ហានតីតិ។  
អង្ថកសមិំ សមង្យ ភគវា មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន បរវិារងិ្ត្ថ អាកាង្សន្ថគន្ថតវ   
រមមណី្ង្យ សិល្លតង្ល អង្ន្ថតត្ថត សង្ន និសិង្ន្ថន  អតតង្ន្ថ បុពវកមមកតំ  
ង្ទង្សង្ន្ថត  ឥម្ភ គាថា អភាសិតថ។ ង្តន វតុតំ អបទាង្ន- 
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“អង្ន្ថតតតសរាសង្នន,   រមណី្ង្យ សិល្លតង្ល; 
ន្ថន្ថរតនបង្ជាជ ង្ត,   ន្ថន្ថគនធវននតង្រ។ 
មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន,   បង្រង្ត្ថ ង្ល្លកន្ថយង្កា; 
អាសីង្ន្ថ ពាករ ីតតថ,  បុពវកម្ភម និ អតតង្ន្ថ។ 
សុណាថ ភិកេង្វា មយហំ,  យំ កមមំ បកតំ មយា; 
១ឯកំ អរញ្ញិកំ ភិកេុ,   ទិសាវ  ទិននំ បិង្ល្លតិកំ។ 
បតថិតំ បឋមំ ពុទធំ,   ពុទធត្ថត យ មយា តទា; 
បិង្ល្លតិកសស កមមសស,  ពុទធង្តតបិ វបិចចតិ។ 

(១) អពភកាេ ន 
មុន្ថឡិ ន្ថមហំ ធុង្ត្ថត ,  បុង្ពវ អញ្ញញ សុ ជាតិសុ; 
បង្ចចកពុទធំ សុរភំិ,   អពាភ ចិកេិំ អទូសកំ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   និរង្យ សំសរ ិ ំចិរ;ំ 
ពហូវសសសហសានិ,  ទុកេំ ង្វង្ទសិ ង្វទនំ។ 
ង្តន កម្ភម វង្សង្សន,   ឥធ បចឆិមង្ក ភង្វ; 
អពភកាេ នំ មយា លទធំ,   សុនទរកិាយ ការណា។ 

(២) អពភកាេ ន 
សពាវ ភិភុសស ពុទធសស,  នង្ន្ថទ  ន្ថម្ភសិ សាវង្កា; 
តំ អពភកាេ យ និរង្យ,   ចិរ ំសំសរតំិ មយា។ 
ទសវសសសហសានិ,  និរង្យ សំសរ ិ ំចិរ;ំ 
មនុសសភាវ ំលទាធ ហំ,   អពភកាេ នំ ពហំុ លភំិ។ 

                                                           

១. ឆ.ម. ង្បាតថង្ក នតថិ។  
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ង្តន កម្ភម វង្សង្សន,   ចិញ្ច ម្ភនវកិា មមំ; 
អពាភ ចិកេិ អភូង្តន,   ជនកាយសស អគគង្ត្ថ។ 

(៣) អពភកាេ ន 
រពាហមង្ណា សុតវា អាសំិ,  អហំ សកកតបូជិង្ត្ថ; 
មហាវង្ន បញ្ច សង្ត,   មង្នត វាង្ចមិ ម្ភណ្ង្វ។ 
តត្ថថ គង្ត្ថ ឥសិ ភីង្ម្ភ,  បញ្ញច ភិង្ញ្ញញ  មហិទធិង្កា; 
តំ ចាហំ អាគតំ ទិសាវ ,  អពាភ ចិកេិំ អទូសកំ។ 
តង្ត្ថហំ អវចំ សិង្សស,  កាមង្ភាគី អយំ ឥសិ; 
មយហមបិ ភាសម្ភនសស,  អនុង្ម្ភទំិសុ ម្ភណ្វា។ 
តង្ត្ថ ម្ភណ្វកា សង្ពវ,  ភិកេម្ភនំ កុង្ល កុង្ល; 
មហាជនសស អាហំសុ,  កាមង្ភាគី អយំ ឥសិ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   បញ្ច  ភិកេុសត្ថ ឥង្ម; 
អពភកាេ នំ លភំុ សង្ពវ,   សុនទរកិាយ ការណា។ 

(៤) សិល្លង្វធ 
ង្វម្ភតុភាតរ ំបុង្ពវ,   ធនង្ហតុ ហនំិ អហំ; 
បកេិបំិ គិរទុិគគសមិំ,   សិល្លយ ច អបំិសយំិ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   ង្ទវទង្ត្ថត  សិលំ ខិបិ; 
អងគុដឋំ បំិសយី បាង្ទ,   មម បាសាណ្សកេរា។ 

(៥) សកលិកាង្វធ 
បុង្រហំ ទារង្កា ហុត្ថវ ,  កីឡម្ភង្ន្ថ មហាបង្ថ; 
បង្ចចកពុទធំ ទិសាវ ន,  មង្គគ សកលិកំ ខិបំិ។ 
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ង្តន កមមវបិាង្កន,   ឥធ បចឆិមង្ក ភង្វ; 
វធតថំ មំ ង្ទវទង្ត្ថត ,   អភិម្ភង្រ បង្យាជយិ។ 

(៦) ន្ថឡាគិរ ី
ហត្ថថ ង្រាង្ហា បុង្រ អាសំិ,  បង្ចចកមុនិមុតតមំ; 
បិណាឌ យ វចិរនតំ តំ,   អាសាង្ទសំិ គង្ជនហំ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   ភង្ន្ថត  ន្ថឡាគិរ ីគង្ជា; 
គិរពិវង្ជ បុរវង្រ,   ទារងុ្ណា សមុបាគមិ។ 

(៧) សតថង្ចឆទ 
រាជាហំ បតថិង្វា អាសំិ,  សតតិយា បុរសំិ ហនំិ; 
ង្តន កមមវបិាង្កន,  និរង្យ បចចិសំ ភុសំ។ 
កមមុង្ន្ថ តសស ង្សង្សន,  ឥទានិ សកលំ មម; 
បាង្ទ ឆវ ិ ំបកង្បបសិ,   ន ហិ កមមំ វនិសសតិ។ 

(៨) សីសទុកេ 
អហំ ង្កវដដគាមសមិំ,  អហំុ ង្កវដដទារង្កា; 
មចឆង្ក ឃាតិង្ត ទិសាវ ,  ជនយំិ ង្សាមនសសកំ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   សីសទុកេំ អហូ មម; 
សង្ពវ សកាក  ច ហញ្ញិំសុ,  យទា ហនិ វដិដូង្ភា។ 

(៩) យវខាទន 
ផុសសសាហំ បាវចង្ន,  សាវង្ក បរភិាសយំិ; 
យវ ំខាទថ ភុញ្ជ ថ,   ម្ភ ច ភុញ្ជ ថ សាលង្យា។ 
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ង្តន កមមវបិាង្កន,   ង្តម្ភសំ ខាទិតំ យវ;ំ 
និមនតិង្ត្ថ រពាហមង្ណ្ន,  ង្វរញ្ញជ យំ វសំិ តទា។ 

(១០) បិដឋិទុកេ 
និពវុង្ទធ វតតម្ភនមហិ,   មលលបុតតំ និង្ហឋយំិ; 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   បិដឋិទុកេំ អហូ មម។ 

(១១) អតិសារ 
តិកិចឆង្កា អហំ អាសំិ,  ង្សដឋិបុតតំ វងិ្រចយំិ; 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   ង្ហាតិ បកេនទិកា មម។ 

(១២) ទុកករ 
អវចាហំ ង្ជាតិបាង្ល្ល,  សុគតំ កសសបំ តទា; 
កុង្ត្ថ នុ ង្ពាធិ មុណ្ឌ សស,  ង្ពាធិ បរមទុលលភា។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   អចរ ិ ំទុកករ ំពហំុ; 
ឆពវសានុរងុ្វឡាយំ,   តង្ត្ថ ង្ពាធិមបាបុណំិ្។ 
ន្ថហំ ឯង្តន មង្គគន,   បាបុណំិ្ ង្ពាធិមុតតមំ; 
កុមមង្គគន គង្វសិសសំ,   បុពវកង្មមន វារងិ្ត្ថ។ 
បុញ្ញបាបបរកិេីង្ណា,   សពវសន្ថត បវជជិង្ត្ថ; 
អង្សាង្កា អនុបាយាង្សា,  និពាវ យិសសមន្ថសង្វា។ 
ឯវ ំជិង្ន្ថ វយិាកាសិ,   ភិកេុសងឃសស អគគង្ត្ថ; 
សពាវ ភិញ្ញញ ពលបបង្ត្ថត ,  អង្ន្ថតង្តត មហាសង្រ’’តិ។ 
តរត្ថយ វតថុវភិាវន្ថ :- 



គម្ពីរសម្ភា រវិបាក                                                       287 
(១) អពភកាេ ន 

អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  សុទទកុង្ល និពវង្ត្ថត  អបាកង្ដ្ឋ អបបសិង្ទាធ   
មុន្ថឡិ ន្ថម ធុង្ត្ថត  បាបជនង្សវ ី ហុត្ថវ  បដិវសតិ។ តទា មហិទធិង្កា  
មហានុភាង្វា សុរភិ ន្ថម បង្ចចកពុង្ទាធ  ង្កនចិង្ទវ ករណី្ង្យន តសស  
សមីបដ្ឋឋ នំ បាបុណិ្។ ង្សា ច នគរ ំបិណាឌ យ បាវសិិតុ ចីវរ ំបារបុនតំ បសសិ។ 
តសមិំ ច សមង្យ អញ្ញតរា ឥតថី តសាវទូិង្រន គចឆនតិ។ ង្សា បន “ទុសសីង្ល្ល 
បាបធង្ម្ភម  អរពហមចារ ី អយំ សមង្ណា”តិអាទិន្ថ អពាភ ចិកេិ។ ង្សា ង្តន  
អកុសង្លន វចីកង្មមន ពហូនិ វសសសហសានិ និរង្យ បចិត្ថវ  តង្សសវ  
កមមសស វបិាកវង្សង្សន ឥមសមិំ បចឆិមតតភាង្វ មហនតំ អពភកាេ នំ លភតិ។ យទា 
តិតថិយា បឋមតរ ំ ភគវង្ត្ថ តុសិតភវង្ន វសនសមង្យ ច បាកដ្ឋ ហុត្ថវ  
សកលជនំ វង្ញ្ច ត្ថវ  ទាវ សដឋិទិដឋិង្យា ទីង្បត្ថវ  វចិរនតិ, តទា តុសិតបុរា ចវតិ្ថវ  
សកយរាជកុង្ល និពវតតិត្ថវ  កង្មន ពុង្ទាធ  ជាង្ត្ថ។ តិតថិយា សូរយុិគគមង្ន  
ខង្ជាជ បនកា វយិ វហិតល្លភសកាក រា ភគវតិ អាឃាតំ ពនធិត្ថវ  វចិរនតិ។ តសមិំ 
សមង្យ រាជគហង្សដឋិ គង្កគ យ ជាលំ ពនធិត្ថវ  កីឡង្ន្ថត  រតតចនទនឃដិកំ ទិសាវ  
អម្ភហ កំ ង្គង្ហ ចនទន្ថនិ ពហូនិ ឥមំ ភមំ អាង្រាង្បត្ថវ  ង្តន ភមកាង្រហិ បតតំ  
លិខាង្បត្ថវ  ង្វឡុបរមបរាយ លង្គគត្ថវ  “ង្យ ឥមំ បតតំ ឥទធិយា អាគន្ថតវ  គណ្ហ នតិ 
ង្តសំ ភតតិង្កា ភវសិាមី”តិ ង្ភរ ិ ំចរាង្បសិ។ 

តទា តិតថិយា “នដឋម្ភហ  ទានិ នដឋម្ភហ  ទានី”តិ មង្នតត្ថវ  និគង្ណាឋ   
ន្ថដបុង្ត្ថត  សកបរសំិ ឯវម្ភហ “អហំ ង្វឡុសមីបំ គន្ថតវ  អាកាង្ស ឧលលងគ- 
ន្ថការ ំ កង្រាមិ „តុង្មហ ឆវទារមុយំ បតតំ បដិចច ម្ភ ឥទធិំ កង្រាថា‟តិ មំ ខង្នធ  
គង្ហត្ថវ  វាង្រថា”តិ ង្ត តថា គន្ថតវ  វតុតនិយាង្មន អកំសុ។ 
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តទា បិង្ណាឌ លភារទាវ ង្ជា ច ង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ ច តិគាវងុ្ត ង្សលបពវត-

មតថង្ក ឋត្ថវ  បិណ្ឌ បាតគណ្ហ នត្ថថ យ ចីវរ ំ បារបុន្ថត  តំ ង្កាល្លហលំ  
សុណំិ្សុ។ ង្តសុ ង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ បិង្ណាឌ លភារទាវ ជំ “តវំ អាកាង្សន គន្ថតវ  តំ  
បតតំ គណាហ ហី”តិ អាហ។ ង្សា “ភង្នត តុង្មហង្យវ ភគវត្ថ ឥទធិមន្ថត នំ អគគដ្ឋឋ ង្ន 
បិត្ថ តុង្មហវ គណ្ហ ថា”តិ អាហ។ តថាបិ “មយា អាណ្ង្ត្ថត  តវង្មវ គណាហ ហី”តិ 
អាណ្ង្ត្ថត  អតតន្ថ ឋិតំ តិគាវតំុ ង្សលបពវតំ បាទតង្ល លង្គគត្ថវ  ឧកេលិយា  
បិធានំ វយិ សកលរាជគហនគរ ំឆាង្ទសិ, តទា នគរវាសិង្ន្ថ ផឡិកបពវង្ត 
អាវតំុ រតតសុតតមិវ តំ ង្ថរ ំ បសសិត្ថវ  “ភង្នត ភារទាវ ជំ អង្មហ រកេថា”តិ  
ឧង្គាសយំិសុ, ភីត្ថ សុបាទីនិ សីង្ស អកំសុ។ តទា ង្ថង្រា តំ បពវតំ យថា 
ឋិតដ្ឋឋ ង្ន វសិសង្ជជត្ថវ  ឥទធិយា គន្ថតវ  តំ បតតំ អគគង្ហសិ។ តទា នគរវាសិង្ន្ថ 
មហាង្កាល្លហលមកំសុ។ 

ភគវា ង្វឡុវន្ថរាង្ម និសិង្ន្ថន  តំ សទទំ សុត្ថវ  “កំិ ឯង្សា សង្ទាទ ”តិ  
អាននទំ បុចឆិ។ “ភារទាវ ង្ជន ភង្នត បតតសស គហិតត្ថត  សនតុដ្ឋឋ  នគរវាសិង្ន្ថ  
ឧកកុដឋិសទទមកំសូ”តិ អាហ។ តទា ភគវា អាយតំិ បរបូវាទង្ម្ភចនតថ តំ បតតំ  
អាហរាង្បត្ថវ  ង្ភទាង្បត្ថវ  អញ្ជ នុបបិសនំ កត្ថវ  ភិកេូនំ ទាង្បសិ, ទាង្បត្ថវ  ច 
បន “ន ភិកេង្វ ឥទធិវកុិពវន្ថ កាតពាវ , ង្យា កង្រយយ អាបតតិ ទុកកដសា”តិ  
សិកាេ បទ បញ្ញញ ង្បសិ។ 

តង្ត្ថ តិតថិយា “សមង្ណ្ន កិរ ង្គាតង្មន សាវកានំ សិកាេ បទំ បញ្ញតតំ 
ង្ត ជីវតិង្ហតុបិ តំ ន្ថតិកកមនតិ, មយំ ឥទធិបាដិហារយំិ ករសិាម្ភ”តិ តតថ តតថ 
រាសិភូត្ថ ង្កាល្លហលមកំសុ។ តទា រាជា ពិមពិសាង្រា តំ សុត្ថវ  ភគវង្ត្ថ  
សនតិកំ គន្ថតវ  វនទិត្ថវ  ឯកមនតំ និសិង្ន្ថន  ភគវនតំ ឯវម្ភហ “តិតថិយា ភង្នត  
„ឥទធិបាដិហារយំិ ករសិាម្ភ‟តិ ឧង្គាង្សនតី”តិ។ “អហមប ិ មហារាជ  
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ករសិាមី”តិ។ “ននុ ភង្នត ភគវត្ថ សាវកានំ សិកាេ បទំ បញ្ញតត”នតិ។ “តង្មវ 
មហារាជ បុចឆិសាមិ តវយុាង្ន អមពផល្លទីនិ ខាទន្ថត នំ „ឯតតង្កា ទង្ណាឌ ‟តិ 
ទណ្ឌំ  ឋង្បង្ន្ថត  តវាបិ ឯកង្ត្ថ កត្ថវ  ង្បសី”តិ។ “ន មយហំ ភង្នត ទង្ណាឌ ”តិ។ “ឯវ ំ
មហារាជ ន មយហំ សិកាេ បទំ បញ្ញតតំ អតថី”តិ។ “កតថ ភង្នត បាដិហារយំិ  
ភវសិសតី”តិ ? “សាវតថិយា សមីង្ប កណ្ឌ មពរកុេមូង្ល មហារាជា”តិ។ រាជា 
“សាធុ ភង្នត តំ បសសសិាម្ភ”តិ។ តង្ត្ថ តិតថិយា “កណ្ឌ មពរកុេមូង្ល កិរ  
បាដិហារយំិ ភវសិសតី”តិ សុត្ថវ  នគរសស សាមន្ថត  អមពរងុ្កេ ង្ឆទាង្បសុ ន្ថគរា 
មហាអងគណ្ដ្ឋឋ ង្ន មញ្ញច តិមញ្ច  អដ្ឋដ ទង្យា ពនធិំសុ, សកលជមពុទីបវាសិង្ន្ថ 
រាសិភូត្ថ បុរតថិមទិសាយង្មវ ទាវ ទសង្យាជន្ថនិ ផរតិ្ថវ  អដឋំសុ។  
ង្សសទិសាសុបិ តទនុរងូ្បន្ថកាង្រន សននិបតំិសុ។ 

ភគវាបិ កាង្ល សមបង្តត អាសាឡហិបុណ្ណម្ភសិយ បាង្ត្ថវ កតតពវកិចចំ  
និដ្ឋឋ ង្បត្ថវ  ត្ថនំ គន្ថតវ  និសីទិ។ តសមិំ ខង្ណ្ កង្ណាឌ  ន្ថម ឧយានបាង្ល្ល  
កិបិលលិកបុង្ដ សុបកកំ អមពផលំ ទិសាវ  “សចាហ ឥមំ រង្ញ្ញញ  ទង្ទយយ  
កហាបណាទិសារ ំ លង្ភយយ, ភគវង្ត្ថ ឧបន្ថមិង្ត បន ឥធង្ល្លក- 
បរង្ល្លង្កសុ សមបតតិ ភវសិសតី”តិ ភគវង្ត្ថ ឧបន្ថង្មសិ។ ភគវា តំ  
បដិគគង្ហត្ថវ  អាននទង្តថរ ំ អាណាង្បសិ “ឥមំ ផលំ មទទិត្ថវ  បាន ង្ទហី”តិ។  
ង្ថង្រា តថា អកាសិ។ ភគវា អមពរសំ បិវតិ្ថវ  អមពដឋិំ ឧយានបាលសស ទត្ថវ  
“ឥមំ ង្រាង្បហី”តិ អាហ។ ង្សា វាលុកំ វយូិហិត្ថវ  តំ ង្រាង្បសិ អាននទង្តថង្រា 
កុណ្ឌិ កាយ ឧទកំ អាសិញ្ច ិ។ តសមិំ ខង្ណ្ អមពងកុង្រា ឧដឋហិត្ថវ  មហាជនសស  
បសសនតង្សសវ សាខាវដិបបុបផផលបលលវភរងិ្ត្ថ បញ្ញញ យិតថ។ បតិតំ អមពផលំ 
ខាទន្ថត  សកលជមពុទីបវាសិង្ន្ថ ខយំ បាង្បតុ ន្ថសកេិំសុ។ 
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អថ ភគវា បុរតថិមចកកវាឡង្ត្ថ យាវ បចឆិមចកកវាឡំ ត្ថវ ឥមសមិំ  

ចកកវាង្ឡ មហាង្មរមុុទធនិរតនចងកម ម្ភង្បត្ថវ  អង្នកបរសិាហិ សីហន្ថទំ  
នទាង្បង្ន្ថត  ធមមបទដឋកថាយ វតុតនង្យន មហាឥទធិបាដិហា រយិ កត្ថវ  តិតថិង្យ 
មទទិត្ថវ  ង្ត វបិបការ ំ បាង្បត្ថវ  បាដិហីរាវសាង្ន បុរមិពុទាធ ចិណ្ណវង្សន  
ត្ថវតំិសភវនំ គន្ថតវ  តតថ វសសំវងុ្ដ្ឋឋ  និរនតរ ំ ង្តម្ភសំ អភិធមមំ ង្ទង្សត្ថវ   
ម្ភតុបបមុខានំ អង្នកង្ទវត្ថនំ ង្សាត្ថបតតិមគាគ ធិគមនំ កាង្រត្ថវ  ង្ទសន្ថ- 
វសាង្ន ង្ទង្វាង្រាហនំ កត្ថវ  អង្នកង្ទវរពហមគណ្បរវិងុ្ត្ថ សងកសសបុរទាវ រ ំ 
ឱរយុហ ង្ល្លកានុគគហ កង្រាង្ន្ថត  សងគណាហ តិ។ តទា ភគវង្ត្ថ ល្លភសកាក ង្រា  
ជមពុទីបមង្ជាតថរម្ភង្ន្ថ បញ្ច មហាគង្កគ  វយិ អង្ហាសិ។ 

-------------- 
(២) អពភកាេ ន 

អថ តិតថិយា បរហីិនល្លភសកាក រា ទុកេី ទុមមន្ថ បតតកេន្ថធ  អង្ធាមុខា  
និសីទំិសុ។ តទា តិតថិយានំ ឧបាសិកា ចិញ្ច ម្ភណ្វកិា ន្ថម អតិវយិ  
របូគគបបត្ថត  ង្ត តថា និសិង្នន ទិសាវ  “កំិ ភង្នត ឯវ ំទុកេី ទុមមន្ថ និសិន្ថន ”តិ បុចឆិ។ 
“កំិ បន តវំ ភគិនិ អង្បាសសុកាក សី”តិ ? “កំិ ភង្នត”តិ ? “ភគិនិ សមណ្សស 
ង្គាតមសស ឧបាទកាលង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ មយំ ហតល្លភសកាក រា នគរវាសិង្ន្ថ 
អង្មហ ន កិញ្ច ិ មញ្ញំ នតី”តិ។ “មយា ឯតថ កំិ កាតពវ”នតិ ? “តយា សមណ្សស 
ង្គាតមសស អវណ្ណំ  ឧបាង្ទតុ វដដតី”តិ។ សា “ន មយហំ ភាង្រា”តិ វត្ថវ  តតថ 
ឧសាហំ កង្រានតី, វកិាង្ល ង្ជតវនវហិារ ំ គន្ថតវ  តិតថិយានំ ឧបសសង្យ វសិត្ថវ  
បាង្ត្ថ នគរវាសីនំ គន្ថធ ទីនិ គង្ហត្ថវ  ភគវនតំ វនទនបូជនត្ថថ យ គមនសមង្យ 
ង្ជតវន្ថ វយិ និកេន្ថត  “កតថ សយិត្ថ”តិ បុដ្ឋឋ  “កំិ តុម្ភហ កំ មម សយិតដ្ឋឋ ង្នន្ថ”តិ 
វត្ថវ  បកាក មិ។ សា កង្មន គចឆង្នត កាង្ល បុដ្ឋឋ  “សមង្ណ្ន្ថហំ ង្គាតង្មន  
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ឯកគនធកុដិយំ សយិត្ថវ  និកេន្ថត ”តិ អពាភ ចិកេិ។ តំ ពាលបុថុជជន្ថ សទទហំិសុ  
បណ្ឌិ ត្ថ ង្សាត្ថបន្ថន ទង្យា ន សទទហំិសុ។ ឯកទិវសំសា សរាជិកាយ  
បរសិាយ ធមមង្ទសនត្ថថ យ និសិននកាង្ល ទារមុណ្ឌ លំ ឧទង្រ ពនធិត្ថវ  ឧបរ ិ 
រតតបដំ បរទិហិត្ថវ  គន្ថតវ  បរសិមង្ជឈ ឋិត្ថ ភគវនតង្មវ ឯវម្ភហ “ង្ភា សមណំ្ 
តវំ ធមមំ ង្ទង្សសិ, តុយហំ បដិចច ឧបបននទារកគពភិនិយា មយហំ លសុណ្មរចិាទីនិ 
ន វចិាង្រសី”តិ ? “តថាភាវ ំភគិនិ តវង្ញ្ច វ បជាន្ថសិ អហញ្ញច ”តិ។ សា “ឯវង្មវ 
ង្មថុនសំសគគសមយំ មយំ ង្ទវង្យវ ជាននតិ ន អង្ញ្ញសំ សមមុខា ង្ហាម្ភ”តិ  
អាហ។ 

តសមិំ ខង្ណ្ សកកសស បណ្ឌុ កមពលសិល្លសនំ ឧណាហ ការ ំទង្សសសិ។ 
សង្កាក  អាវង្ជជង្ន្ថត  តំ ការណំ្ ញត្ថវ  ង្ទវ ង្ទវបុង្តត អាណាង្បសិ “តុង្មហសុ ឯង្កា 
មូសិកវណ្ណំ  ម្ភង្បត្ថវ  តសា ទារមុណ្ឌ លសស ពនធនំ ឆិនទតុ ឯង្កា វាតមណ្ឌ លំ 
សមុដ្ឋឋ ង្បត្ថវ  បារតុបដំ ឧទធំ ខិបតូ”តិ។ ង្ត គន្ថតវ  តថា អកំសុ។ ទារមុណ្ឌ លំ 
បតម្ភនំ តសា បាទបិដឋិំ ភិនទិ។ ធមមសភាយ សននិបតិត្ថ បុថុជជន្ថ សង្ពវ “អង្រ 
ទុដឋង្ចារ ិ តវំ ឯវរបូសស ង្ល្លកតតយសាមិង្ន្ថ ឯវរបំូ អពភកាេ នំ អកាសី”តិ  
ឧដឋហិត្ថវ  ឯង្កកមុដឋិបហារ ំទត្ថវ  សភាយ នីហរ ិសុំ ទសសន្ថ តិកកន្ថត យ បថវ ី
វវិរមទាសិ។ តសមិំ ខង្ណ្ អវចិីង្ត្ថ ជាល្ល ឧដឋហិត្ថវ  កុលទតតិង្កន  
រតតកមពង្លង្នវ តំ អចាឆ ង្ទត្ថវ  អវចិីមហិ បកេិបិ ភគវង្ត្ថ ល្លភសកាក ង្រា  
អតិង្រកតង្រា អង្ហាសិ។ ង្តន វតុតំ 

“សពាវ ភិភុសស ពុទធសស,  នង្ន្ថទ  ន្ថម្ភសិ សាវង្កា; 
តំ អពភកាេ យ និរង្យ,   ចិរ ំសំសរតំិ មយា។ 
ទសវសសសហសានិ,  និរង្យ សំសរ ិ ំចិរ;ំ 
មនុសសភាវ ំលទាធ ហំ,   អពភកាេ នំ ពហំុ លភំិ។ 
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ង្តន កម្ភម វង្សង្សន,   ចិញ្ច ម្ភនវកិា មមំ; 
អពាភ ចិកេិ អភូង្តន,   ជនកាយសស អគគង្ត្ថ”តិ។ 

------------- 
(៣) អពភកាេ ន 

“រពាហមង្ណា សុតវា អាសំិ ។ង្ប។ សុនទរកិាយ ការណា”តិ ឯត្ថថ យំ  
ទីបន្ថ :- 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ភគវា សកកង្ត្ថ ង្ហាតិ គរកុង្ត្ថ ម្ភនិង្ត្ថ  
បូជិង្ត្ថ អបចិង្ត្ថ ល្លភី ចីវរបិណ្ឌ បាតង្សន្ថសនគិល្លនបចចយង្ភសជជ- 
បរកិាេ រានំ សពវទិសាសុ ហិ យមកមហាង្មង្ឃា វដុឋហិត្ថវ  មង្ហាឃំ វយិ  
សពវបារមិង្យា “ឯកសមិំ អតតភាង្វ វបិាកំ ទសាម្ភ”តិ សមបិណ្ឌិ ត្ថ វយិ  
ភគវង្ត្ថ ល្លភសកាក រមង្ហាឃំ និពវតតយំិសុ។ តង្ត្ថ អននបានវតថយានម្ភល្ល-
គនធវងិ្លបន្ថទិហត្ថថ  ខតតិយរពាហមណាទង្យា អាគន្ថតវ  “កហំ ពុង្ទាធ  កហំ 
ភគវា កហំ ង្ទវង្ទង្វា កហំ នរាសង្ភា កហំ បុរសិសីង្ហា”តិ ភគវនតំ  
បរងិ្យសនតិ។ សកដសង្តហិ បចចង្យ អាហរតិ្ថវ  ឱកាសំ អលភម្ភន្ថ សមន្ថត  
គាវតុបបម្ភង្ណ្បិ សកដធុង្រន សកដធុរ ំ អាហចច តិដឋនតិ ង្ចវ អនុពនធនតិ ច 
យថា ច ភគវង្ត្ថ ឯវ ំភិកេុសំឃំសាបិ។ សាវ យ ភគវង្ត្ថ ច ភិកេុសំឃសស ច 
ឧបបង្ន្ថន  ល្លភសកាក ង្រា ឯកង្ត្ថ ហុត្ថវ  ទវិននំ មហានទីនំ ឧទង្កាង្ឃា វយិ  
អបបង្មង្យា អង្ហាសិ។ តិតថិយា បន បុង្ពវ អកតបុញ្ញត្ថយ ច  
ទុបបដិបននត្ថយ ច អសកកត្ថ អគរកុត្ថ ពុទធុបាង្ទន បន វងិ្សសង្ត្ថ  
វបិននង្សាភា សូរយុិគគមង្ន ខង្ជាជ បនកា វយិ និបបភា និង្តតជា ហតល្លភ- 
សកាក រា អង្ហសំុ។ ង្ត ត្ថទិសំ ភគវង្ត្ថ សំឃសស ច ល្លភសកាក រ ំ អសហ- 
ម្ភន្ថ ឥសាបកត្ថ ឯកង្ត្ថ ហុត្ថវ  សមមនតយំិសុ “មយំ សមណ្សស  
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ង្គាតមសស ឧបបននកាលង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ នដ្ឋឋ  ហតល្លភសកាក រា ន ង្ន្ថ ង្កាចិ  
អតថិភាវមប ិ ជាន្ថតិ កំិ និសាយ នុ ង្ខា ង្ល្លង្កា សមង្ណ្ ង្គាតង្ម  
អភិបបសង្ន្ថន  ឧឡារ ំសកាក រសម្ភម ន ឧបង្នតី”តិ ? តង្តថង្កា អាហ “ឧចាច កុល-
បបសុង្ត្ថ អសមភិន្ថន យ មហាសមមតបបង្វណិ្យា ជាង្ត្ថ”តិ។ អបង្រា  
“អភិជាតិយំ តសស អង្នកានិ អចឆរយិានិ បាតុភូត្ថនី”តិ, អង្ញ្ញញ  “កាលង្ទវលំិ 
វន្ថទ ង្បតុ ឧបនីតសស បាទា បរវិតតិត្ថវ  តសស ជដ្ឋសុ បតិដឋិត្ថ”តិ, អបង្រា  
“វបបមងគលកាង្ល ជមពុចាឆ យាយ សយាបិតសស វតិីកកង្នតបិ មជឈនហិង្ក  
ជមពុចាឆ យា អបរវិតតិត្ថវ  ឋិត្ថ”តិ, អង្ញ្ញញ  “អភិរងូ្បា ទសសនីង្យា បាសាទិង្កា  
របូសមបតតិយា”តិ, អបង្រា “ជិណាណ តុរមតបពវជិតសង្កេ តនិមិង្តត ទិសាវ   
សំង្វគជាង្ត្ថ អាគាមិន ចកកវតតិរជជំ បហាយ បពវជិង្ត្ថ”តិ។ ឯវ ំ អបរមិ្ភណ្- 
កាង្ល សមភតំ អនញ្ញំ សាធារណំ្ ភគវង្ត្ថ បុញ្ញញ ណ្សម្ភភ រ ំ ឧកកំ សបារមិ- 
បបតតំ និរបុម សង្លលខបបដិបទំ អនុតតរញ្ញច ណ្បហានសមបទាទិពុទាធ នុភាវ ំ 
អជានន្ថត  អតតន្ថ យថាទិដឋយថាសុតំ ធរម្ភនំ តំ ត ភគវង្ត្ថ ពហុម្ភន- 
ការណំ្ កិង្តតត្ថវ  អពហុម្ភនការណំ្ បរងិ្យសិត្ថវ  អបសសន្ថត  “ង្កន នុ ង្ខា  
ការង្ណ្ន មយំ សមណ្សស ង្គាតមសស អយសំ ឧបាង្ទត្ថវ  ល្លភសកាក រ ំ
ន្ថង្សយាម្ភ”តិ។ ង្តសុ ឯង្កា តិខិណ្មនតី ឯវម្ភហ “អង្ម្ភភ  ឥមសមិំ  
សតតង្ល្លង្ក ម្ភតុគាមសុង្ខ អសតតសត្ថត  ន្ថម នតថិ អយញ្ច  សមង្ណា  
ង្គាតង្ម្ភ អភិរងូ្បា ង្ទវសង្ម្ភ តរងុ្ណា អតតង្ន្ថ សមរបំូ ម្ភតុគាម លភិត្ថវ   
សង្ជជយយ។ អថាបិ ន សង្ជជយយ ជនសស បន សងកិង្យា ភង្វយយ ហនទ មយំ  
សុនទរ ិ ំបរពិាវ ជិកំ តថា ឧង្យាង្ជម យថា សមណ្សស ង្គាតមសស អយង្សា 
បថវយំិ បតថង្រយា”តិ។ 
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តំ សុត្ថវ  ឥតង្រ “ឥទំ សុដឋុ តយា ចិនតិត ឯវញ្ហ ិ កង្ត សមង្ណា  

ង្គាតង្ម្ភ អយសង្កន ឧបទទុង្ត្ថ សីសំ ឧកេិបិតំុ អសង្កាក ង្ន្ថត  ង្យន វា ង្តន វា 
បល្លយិសសតី”តិ សង្ពវវ ឯកជាសយា ហុត្ថវ  តថា ឧង្យាង្ជតុ សុនទរយិា 
សនតិកំ អគមំសុ។ សា ង្ត ទិសាវ  “កំិ តុង្មហ ឯកង្ត្ថ អាគតត្ថថ ”តិ អាហ។  
តិតថិយា អន្ថលបន្ថត  អារាមបរយិង្នត បដិចឆង្នន ឋាង្ន និសីទំិសុ។ សា តតថ  
គន្ថតវ  បុនបបុនំ អាលបនតី បដិវចនំ អលភិត្ថវ  កំិ តុម្ភហ កំ អបរជឈ ? កសាម  ង្ម  
បដិវចនំ ន ង្ទថាតិ? តថា ហិ បន តវំ អង្មហ វងិ្ហឋិយម្ភង្ន អជឈុង្បកេសីតិ  
ង្កា តុង្មហ វងិ្ហង្ឋតីតិ ? “កំិ បន តវំ ន បសសសិ សមណំ្ ង្គាតម អង្មហ 
វងិ្ហង្ឋត្ថវ  ហតល្លភសកាក ង្រ កត្ថវ  វចិរនត”នតិ វត្ថវ  “តតថ មយា កំិ កាតពវ”នតិ វងុ្តត 
“ង្តន ហិ តវំ អភិកេណំ្ ង្ជតវនសមីបំ គន្ថតវ  មហាជនសស ឯវញ្ញង្ចវញ្ច   
វង្ទយាសី”តិ អាហំសុ។ សាបិ “សាធូ”តិ សមបដិចឆិត្ថវ  “ឧសសហសិ តវំ ភគិនិ 
ញាតីនំ អតថំ កាតុ”នតិ អាហំសុ។ “ជីវតិមប ិ ង្ម តុម្ភហ កំ អត្ថថ យ បរចិចតត”នតិ  
វង្ទសិ។ “តវញ្ច  បឋមវង្យ ឋិត្ថ អភិរបូា ង្សាភគគបបត្ថត  ច តសាម  យថា តំ 
និសាយ សមណ្សស ង្គាតមសស អយង្សា ឧបបជជិសសតិ, តថា  
កង្រយាសី”តិ វត្ថវ  “អភិកេណំ្ ង្ជតវនំ គចាឆ ហី”តិ ឧង្យាង្ជសុ។ 

សាបិ កិរ តសមិំ កាង្ល សពាវ បរពិាវ ជិកាសុ ទសសនីយា បាសាទិកា 
បរម្ភយ វណ្ណង្បាកេរត្ថយ សមន្ថន គត្ថ អនតីតង្យាពវន្ថ “សុនទរ”ីតិ  
លទធន្ថម្ភ អសំយតសម្ភចារាវ ង្ហាតិ តសាម  ង្ត សុនទរ ិ ំបរពិាវ ជិកំ បាបកង្មម 
ឧង្យាង្ជសុ។ សាបិ ង្ខា ពាល្ល កកចទនតបនតិយា បុបាផ វលិកីឡំ  
កីឡិតុកាម្ភ វយិ បភិននមទំ ចណ្ឌ ហតថិំ ង្សាណាឌ យ បរាមសនតី វយិ  
នល្លង្ដន មចចុ គណ្ហ នតី វយិ តិតថិយានំ វចនំ សមបដិចឆិត្ថវ  ម្ភល្លគនធវងិ្លបន-
តមពូលមុខវាសាទីនិ គង្ហត្ថវ  មហាជនសស សតថុ ធមមង្ទសនំ សុត្ថវ  នគរ ំ 
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បវសិនកាង្ល ង្ជតវន្ថភិមុខី គចឆនតី “កហំ គចឆសី”តិ ច បុដ្ឋឋ  “សមណ្សស 
ង្គាតមសស សនតិកំ អហញ្ហ ិ ង្តន សទធិំ ឯកគនធកុដិយំ វសាមី”តិ វត្ថវ   
អញ្ញតរសមិំ តិតថិយារាង្ម វសិត្ថវ  បាង្ត្ថវ ង្ជតវនមគគំ ឱតរតិ្ថវ  នគរាភិមុខី  
អាគចឆនតី “កំិ សុនទរ ិ កហំ គត្ថសី”តិ ច បុដ្ឋឋ  “សមង្ណ្ន ង្គាតង្មន សទធិំ  
ឯកគនធកុដិយំ វសិត្ថវ  តំ កិង្លសរតិយា រម្ភង្បត្ថវ  អាគត្ថមហី”តិ វទតិ។ 

តិតថិយា កតិបាហសស អចចង្យន ធុត្ថត នំ កហាបង្ណ្ ទត្ថវ  “គចឆថ  
សុនទរ ិ ំ ម្ភង្រត្ថវ  សមណ្សស ង្គាតមសស គនធកុដិយា អវទូិង្រ ម្ភល្លកចវរនតង្រ 
និកេិបិត្ថវ  ឯថា”តិ វទំិសុ។ ង្ត តថា អកំសុ។ តង្ត្ថ តិតថិយា “សុនទរ ិ ំ ន  
បសាម្ភ”តិ ង្កាល្លហលំ កត្ថវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចត្ថវ  “កតថ បន តុង្មហ  
បរសិងកថា”តិ រញ្ញញ  វតុ្ថត  ឥង្មសុ ទិវង្សសុ ង្ជតវង្ន វសតិ តតថសា បវតតិំ ន 
ជាន្ថម្ភតិ។ “ង្តន ហិ គចឆថ ន តតថ វចិិនថា”តិ រញ្ញញ  អនុញ្ញញ ត្ថ អតតង្ន្ថ 
ឧបដ្ឋឋ ង្ក គង្ហត្ថវ  ង្ជតវនំ គន្ថតវ  វចិិនន្ថត  វយិ ហុត្ថវ  ម្ភល្លកចវរ ំ ពយូហិត្ថវ   
តសា សររី ំ មញ្ច កំ អាង្រាង្បត្ថវ  នគរ ំ បង្វង្សត្ថវ  “សមណ្សស ង្គាតមសស 
សាវកា „សតថុន្ថ កតំ បាបកមមំ បដិចាឆ ង្ទសាម្ភ‟តិ សុនទរ ិ ំ ម្ភង្រត្ថវ  ម្ភល្ល- 
កចវរនតង្រ និកេិបំិសូ”តិ រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសុ។ រាជាបិ អនុបបរកិេិត្ថវ  “ង្តន ហិ  
គចឆថ នគរ ំ អាហិណ្ឌ ថា”តិ អាហ។ ង្ត នគរវថីីសុ “បសសថ សមណានំ  
សកយបុតតិយានំ កមម”នតិអាទីនិ វទន្ថត  វចិរតិ្ថវ  បុន រង្ញ្ញញ  និង្វសនទាវ រ ំអគមំសុ។ 
រាជា សុនទរយិា សររី ំអាមកសុសាង្ន អដដកំ អាង្រាង្បត្ថវ  រកាេ ង្បសិ។ សាវតថិ- 
វាសិង្ន្ថ ង្បត្ថវ  អរយិសាវង្ក ង្យភុង្យយន “បសសថ សមណាន  
សកយបុតតិយានំ កមម”នតិអាទីនិ វត្ថវ  អង្ន្ថត នគង្រ ពហិនគង្រ ច ភិកេូ អង្កាក សន្ថត  
វចិរ ិសុំ។ 
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អថ ភិកេូ តំ បវតតិំ ភគវង្ត្ថ អាង្រាង្ចសុ។ អថ ង្ខា ភគវា តសស  

អយសសស និបផតតិំ សពវញ្ញុតញ្ញញ ង្ណ្ន ជានិត្ថវ  ភិកេូ សមសាង្សង្ន្ថត  “ង្តន
ហិ ង្នង្សា ភិកេង្វ សង្ទាទ  ចិរ ភវសិសតិ, តុង្មហបិ ង្ត មនុង្សស ឯវ ំ 
បដិង្ចាង្ទថា”តិ វត្ថវ  ឥមំ គាថម្ភហ  

“អភូតវាទី និរយំ ឧឋបតិ,  ឋោ វាបិ ក្តា  ន ក្ឋរាមិ ចាហ; 

 ឧឋភាបិ ឋត ឋបចច សមា ភវនោិ,  និហីនក្មាម  មនុជា បរតោ ”តិ។ 

តតថ អភូតវាទីតិ បរសស ង្ទាស អទិសាវ វ មុសាវាទំ កត្ថវ  តុង្ចឆន បរ ំ
អពាភ ចិកេង្ន្ថត ។ ង្យា វាបិ កត្ថវ តិ ង្យា វា បន បាបកមមំ កត្ថវ  “ន្ថហំ ឯតំ  
កង្រាមី”តិ អាហ។ ង្បចច សម្ភ ភវនតីតិ ង្ត ឧង្ភាបិ ជន្ថ ឥង្ត្ថ បរង្ល្លកំ គន្ថតវ  
និរយូបគមង្នន គតិយា សម្ភ ភវនតិ។ គតិង្យវ ហិ ង្នសំ បរចិឆិន្ថន  អាយូ បន 
អបរចិឆិន្ថន ។ ពហុកញ្ហ ិ បាបំ កត្ថវ  ចិរ ំនិរង្យ បចចតិ បរតិតកំ កត្ថវ  អបបមតតកង្មវ 
កាលំ បចចតិ។ យសាម  បន ង្នសំ ឧភិននមប ិ ល្លមកង្មវ កមមំ ង្តន វតុតំ  
និហីនកម្ភម  មនុជា បរត្ថថ តិ។ 

អថ ង្ខា ង្ត ភិកេូ តំ បរយិាបុណិ្ត្ថវ , ង្យ មនុសា អង្កាក សន្ថត  
បរភិាសន្ថត , ង្តសំ បដិវចនំ អទំសុ។ សុត្ថវ ន ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ “ឥង្មហិ 
សមង្ណ្ហិ សកយបុតតិង្យហិ អទាធ  តំ បាបកមមំ ន កតំ, យំ អញ្ញតិតថិយា 
ឧង្គាសិត្ថវ  សកលនគរ ំ អាហិណ្ឌិំ សុ, យសាម  ឥង្ម អង្មហសុ ឯវ ំ អសពាភ ហិ  
ផរសុាហិ វាចាហិ អពាភ  ចិកេង្នតសុបិ ន កិញ្ច ិ វកិារ ំទង្សសនតិ, ខនតិង្សារចចញ្ច  ន 
វជិហនតិ, ង្កវលំ បន “អភូតវាទី និរយ ឧង្បតី”តិ ធមមំង្យវ វទន្ថត  សបនតិង្យវ 
ឥង្ម សមណា សកយបុតតិយា អង្មហ អនុបធាង្រត្ថវ  អពាភ ចិកេង្នត សបនតិ សបថំ  
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កង្រាន្ថត  វយិ វទនតិ។ អថ វា “ង្យា វាបិ កត្ថវ  „ន កង្រាមិ‟ ចាហា”តិ វទន្ថត   
សបនតិ, អតតង្ន្ថ អការកភាវ ំង្ពាង្ធតុ អម្ភហ កំ សបថំ កង្រានតិ។ 

ង្តសញ្ហ ិ មនុសានំ ភគវត្ថ ភាសិតគាថាយ សវនសមននតរង្មវ  
ពុទាធ នុភាង្វន សារជជំ ឱកកមិ, សំង្វង្គា ឧបបជជិ “នយិទ អង្មហហិ បចចកេង្ត្ថ  
ទិដឋសុតំ ន្ថម តថាបិ ង្ហាតិ, អញ្ញថាបិ ង្ហាតិ, ឯង្ត ច អញ្ញតិតថិយា ឥង្មសំ 
អនតថកាម្ភ អហិតកាម្ភ, តសាម  ង្ត សទាធ យ នយិទំ អង្មហហិ វតតពវំ ទុជាជ ន្ថ ហិ 
សមណា”តិ។ ង្ត តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ តង្ត្ថ ឱរមំិសុ។ 

រាជាបិ ង្យហិ សុនទរ ី ម្ភរតិ្ថ ង្តសំ ជាននតថ បុរងិ្ស អាណាង្បសិ។ 
អថ ង្ត ធុត្ថត  ង្តហិ កហាបង្ណ្ហិ សុរបិវន្ថត  អញ្ញមញ្ញំ កលហំ ករ ិសុំ។  
ង្តសុ ហិ ឯង្កា ឯកំ អាហ “តវំ សុនទរ ិ ំឯកបបហាង្រន ម្ភង្រត្ថវ  ម្ភល្លកចវរនតង្រ 
ខិបិត្ថវ  តង្ត្ថ លទធកហាបង្ណ្ហិ សុរ ំបិវសិ, ង្ហាតុ, ង្ហាតូ”តិ។ រាជបុរសិា 
តំ សុត្ថវ  ង្ត ធុង្តត គង្ហត្ថវ  រង្ញ្ញញ  ទង្សសសុ។ រាជា “តុង្មហហិ សា ម្ភរតិ្ថ”តិ ង្ត 
ធុង្តត បុចឆិ។ “អាម ង្ទវា”តិ។ “ង្កហិ ម្ភរាបិត្ថ”តិ ? “អញ្ញំ តិតថិង្យហិ ង្ទវា”តិ។ 
រាជា តិតថិង្យ បង្កាក សាង្បត្ថវ  តមតថំ បដិជាន្ថង្បត្ថវ  “អយំ សុនទរ ី តសស 
សមណ្សស ង្គាតមសស អវណ្ណំ  អាង្រាង្បតុកាង្មហិ អង្មហហិ ម្ភរាបិត្ថ  
ង្នវ ង្គាតមសស ន ង្គាតមសាវកានំ ង្ទាង្សា អតថិ, អម្ភហ កង្មវ ង្ទាង្សាតិ  
ឯវ ំវទន្ថត  នគរ ំអាហិណ្ឌ ថា”តិ អាណាង្បសិ។ ង្ត តថា អកំសុ។ មហាជង្ន្ថ 
សមមង្ទវ សទទហិត្ថវ  និកកង្ង្កេ  អង្ហាសិ។ រាជា តិតថិង្យ ច ង្ត ច ធុង្តត ម្ភង្រត្ថវ  
ឆង្ឌឌសិ។ តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ភគវង្ត្ថ ច ភិកេុសំឃសស ច ភិង្យាង្សាមត្ថត យ 
ល្លភសកាក ង្រា មហា អង្ហាសិ។ “កសាម  បន ភគវា ឯវរបំូ អពភកាេ នំ  
បាបុណី្”តិ។ 
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អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  រពាហមណ្កុង្ល ឧបបង្ន្ថន  ពហុសសុង្ត្ថ  

ពហូហិ សកកង្ត្ថ បូជិង្ត្ថ ត្ថបសបពវជជំ បពវជជិត្ថវ  ហិមវង្នត វនមូល- 
ផល្លហាង្រា ពហុម្ភណ្ង្វ មង្នត វាង្ចង្ន្ថត  វាសំ កង្បបសិ។ ឯង្កា បញ្ញច ភិញ្ញញ -
អដឋសម្ភបតតិល្លភី ត្ថបង្សា តសស សនតិកំ អគម្ភសិ។ ង្សា តំ ទិសាវ វ  
ឥសាបកង្ត្ថ តំ អទូសកំ ឥសំិ “កាមង្ភាគី កុហង្កា, អយំ ឥសី”តិ  
អពាភ ចិកេិ។ អតតង្ន្ថ សិង្សស ច អាហ “អយំ ឥសិ ឯវរងូ្បា អន្ថចារង្កា”តិ។  
ង្តបិ តង្ថវ អង្កាក សំិសុ បរភិាសំិសុ។ ង្សា ង្តន អកុសលកមមវបិាង្កន  
វសសសហសានិ និរង្យ ទុកេមនុភវតិ្ថវ  ឥមសមិំ បចឆិមតតភាង្វ ពុង្ទាធ  ហុត្ថវ  
ល្លភគគយសគគបបង្ត្ថត  អាកាង្ស បុណ្ណចង្ន្ថទ  វយិ បាកង្ដ្ឋ ជាង្ត្ថ។  
តិតថិង្យហិ តំ សហម្ភង្នហិ សុនទរយិ បង្យាជយិត្ថវ  តថា អពាភ ចិកេិង្ត្ថតិ។ 
ង្តន វតុតំ 

“រពាហមង្ណា សុតវា អាសំិ,  អហំ សកកតបូជិង្ត្ថ; 
មហាវង្ន បញ្ច សង្ត,   មង្នត វាង្ចមិ ម្ភណ្ង្វ។ 
តត្ថថ គង្ត្ថ ឥសិ ភីង្ម្ភ,  បញ្ញច ភិង្ញ្ញញ  មហិទធិង្កា; 
តំ ចាហំ អាគតំ ទិសាវ ,  អពាភ ចិកេិំ អទូសកំ។ 
តង្ត្ថហំ អវចំ សិង្សស,  កាមង្ភាគី អយំ ឥសិ; 
មយហមបិ ភាសម្ភនសស,  អនុង្ម្ភទំិសុ ម្ភណ្វា។ 
តង្ត្ថ ម្ភណ្វកា សង្ពវ,  ភិកេម្ភនំ កុង្ល កុង្ល; 
មហាជនសស អាហំសុ,  កាមង្ភាគី អយំ ឥសិ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   បញ្ច  ភិកេុសត្ថ ឥង្ម; 
អពភកាេ នំ លភំុ សង្ពវ,   សុនទរកិាយ ការណា”តិ។ 

-------------- 
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“មុមុន្ថឡិ ន្ថមហំ ធុង្ត្ថត ,  បុង្ពវ អញ្ញញ សុ ជាតិសុ; 
បង្ចចកពុទធំ សុរភំិ,   អពាភ ចិកេិំ អទូសកំ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   និរង្យ សំសរ ិ ំចិរ;ំ 
ពហូវសសសហសានិ,  ទុកេំ ង្វង្ទសិ ង្វទនំ។ 
ង្តន កម្ភម វង្សង្សន,   ឥធ បចឆិមង្ក ភង្វ; 
អពភកាេ នំ មយា លទធំ,   សុនទរកិាយ ការណា”តិ។ 
ឯត្ថថ យ វភិាវន្ថ :- ង្តន ង្ខា បន សមង្យន កបបសត- 

សហសាធិង្កសុ ចតូសុ អសង្ងេយង្យយសុ បរបូិរតិសស បុញ្ញំ សម្ភភ រ- 
វងិ្សសសស បាតុភូង្តន “ឥង្ត្ថ បរ ំ មយហំ ឱកាង្សា នតថី”តិ ឧសាហជាង្តន 
វយិ ឧបរបូរវិឌឍម្ភង្នន សកាក ទិន្ថ ភគវា សកកង្ត្ថ ង្ហាតិ គុរកុង្ត្ថ ម្ភនិង្ត្ថ 
បូជិង្ត្ថ។ សពវបារមិង្យា “ឥមសមិំង្យវ អតតភាង្វ វបិាកំ ទសាម្ភ”តិ 
សមបិណ្ឌិ ត្ថ វយិ ភគវង្ត្ថ ល្លភសកាក រមង្ហាឃំ និពវតតយំិសុ។ 

តិតថិយា បន បុង្ពវ អកតបុញ្ញត្ថយ ច ទុបបដិបននត្ថយ ច អសកកត្ថ  
អគរកុត្ថ ពុទធុបាង្ទន បន វងិ្សសង្ត្ថ វបិននង្សាភា សូរយុិគគមង្ន  
ខង្ជាជ បនកា វយិ និបបភា និង្តតជា ហតល្លភសកាក រា អង្ហសំុ។ ង្ត ត្ថទិសំ  
ភគវង្ត្ថ សំឃសស ច ល្លភសកាក រ ំ អសហម្ភន្ថ ឥសាបកត្ថ “ឯវ ំ ឥង្ម  
ផរសុាហិ វាចាហិ ឃង្ដដត្ថវ វ បល្លង្បសាម្ភ”តិ គាង្ម ច អរង្ញ្ញ ច ភិកេុសំឃំ 
ទិសាវ  អសពាភ ហិ ផរសុាហិ វាចាហិ អង្កាក សនតិ បរភិាសនតិ ង្រាង្សនតិ  
វងិ្ហង្សនតី”តិ។ អលជជិង្ន្ថ ឥង្ម សមណា ទុសសីល្ល បាបធម្ភម  មុសាវាទិង្ន្ថ 
អសមណា សមណ្បដិញ្ញញ  អរពហមចារងិ្ន្ថ រពហមចារបិដិញ្ញញ តិ។ 

ឯវ ំ អបរមិ្ភណ្កាង្ល សមភតំ អនញ្ញំ សាធារណំ្ ភគវង្ត្ថ  
បុញ្ញញាណ្សម្ភភ រ ំ ឧកកំ សបារមិបបតតំ និរបុមំ សង្លលខបបដិបទំ អនុតតរញ្ច  
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ញាណ្បហានសមបទាទិពុទាធ នុភាវ ំ អជានន្ថត  អតតន្ថ យថាទិដឋយថាសុតំ  
ធរម្ភនំ តំ តំ ភគវង្ត្ថ ពហុម្ភនការណំ្ កិង្តតត្ថវ  អពហុម្ភនការណំ្  
បរងិ្យសិត្ថវ  អបសសន្ថត  “ង្កន នុ ង្ខា ការង្ណ្ន មយំ សមណ្សស  
ង្គាតមសស អយសំ ឧបាង្ទត្ថវ  ល្លភសកាក រ ំ ន្ថង្សយាម្ភ”តិ មនតយំិសុ។  
“តំ ម្ភតុគាង្មន បង្ល្លង្ភសាម្ភ”តិ វត្ថវ  សង្ពវ ង្ត ឯកជាសយា ហុត្ថវ  តថា 
ឧង្យាង្ជតុ សុនទរយិា សនតិកំ អគមំសុ។ សា ង្ត ទិសាវ  “កំិ តុង្មហ ឯកង្ត្ថ  
អាគតត្ថថ ”តិ អាហ។ ង្ត តុណ្ហី ភូត្ថ ន កិញ្ច ិ វទំិសុ។ “កំិ មយហំ ង្ទាង្សា”តិ ? 
“សមង្ណ្ន ង្គាតង្មន អង្មហ វងិ្ហសិយម្ភង្ន តវំ អង្បាសសុកាក  វហិរសិសសិ, 
ឥធ ង្ត ង្ទាង្សា”តិ។ “ឯវ អយា កំិ តំ ករសិាមី”តិ ? “តវំ សមណ្សស 
ង្គាតមសស អយសំ កង្រាហី”តិ។ សា តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ តំ ឧសាហ កង្រានតី  
វកិាង្ល មនុសានំ ភគវនតំ បូជនត្ថថ យ គមនសមង្យ សយំ និកេមនតី “តតថ  
សយិត្ថថ ”តិ បុដ្ឋឋ  “កំិ តុម្ភហ កំ មម សយិតដ្ឋឋ ង្នន្ថ”តិ វត្ថវ  គចឆតិ។ សា គចឆង្នត 
កាង្ល ទិដឋទិដ្ឋឋ នំ “សមង្ណ្ន្ថហំ ង្គាតង្មន ឯកគនធកុដិយំ សយិត្ថវ   
និកេមនតី”តិ អពភាចិកេិ។ តំ ពាលបុថុជជន្ថ សទទហំិសុ បណ្ឌិ ត្ថ  
ង្សាត្ថបន្ថន ទង្យា ន សទទហំិសុ។ តិតថិយាបិ “បសសថ សមណ្សស  
ង្គាតមសស កមម”នតិ អង្កាក សនតិ បរភិាសនតិ។ 

“កំិ បន តំ កមមំ យំ អបរមិ្ភណ្កាលំ សកកចចំ ឧបចិតវបុិលបុញ្ញំ  
សម្ភភ ង្រា សត្ថថ  ឯវ ំទារណំុ្ អភូតពភកាេ នំ បាបុណី្”តិ។ ភគវា ហិ ង្ពាធិសតត- 
ភូង្ត្ថ អតីតជាតិយំ មុន្ថឡិ ន្ថម ធុង្ត្ថត  ហុត្ថវ  បាបជនង្សវ ី
អង្យានិង្សាមនសិការពហុង្ល្ល វចិរតិ។ ង្សា ឯកទិវសំ សុរភំិ ន្ថម  
បង្ចចកសមពុទធំ នគរ ំបិណាឌ យ បវសិិតុ ចីវរ ំបារបុនតំ បសស។ិ តសមិញ្ច  សមង្យ 
អញ្ញតរា ឥតថី តសស អវទូិង្រន គចឆតិ។ ធុង្ត្ថត  “អរពហមចារ ីអយំ សមង្ណា”តិ
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អពាភ ចិកេិ។ ង្សា ង្តន កង្មមន ពហូនិ វសសសតសហសានិ និរង្យ បចចិត្ថវ   
តង្សសវ កមមសស វបិាកាវង្សង្សន ឥទានិ ពុង្ទាធ  ហុត្ថវ បិ សុនទរយិា ការណា 
អភូតពភកាេ នំ បាបុណី្”តិ។ ង្តន វតុតំ  

“មុន្ថឡំិ ន្ថម្ភហ ធុង្ត្ថត  ។ង្ប។ សុនទរកិាយ ការណា”តិ។ 
-------------- 

(៤) សិល្លង្វធ 
“ង្វម្ភតុភាតិកំ បុង្ពវ ។ង្ប។ មម បាសាណ្សកេរា”តិ 
ឯត្ថថ យ វភិាវន្ថ :- 
ង្តន សមង្យន ពុង្ទាធ  ភគវា អនុបិយាយ វហិរតិ, អនុបិយំ ន្ថម  

មល្លល ន និគង្ម្ភ។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន អភិញ្ញញ ត្ថ អភិញ្ញញ ត្ថ  
សកយកុម្ភរា ភគវនតំ បពវជិតំ អនុបពវជនតិ។ អថ ង្ខា បន សមង្យន  
មហាន្ថង្ម្ភ ច សង្កាក  អនុរងុ្ទាធ  ច សង្កាក  ង្ទវ ភាតិកា ង្ហានតិ។ អថ ង្ខា 
មហាន្ថង្ម្ភ អនុរទុធ ឯតទង្វាច “ឯតរហិ ត្ថត អនុរទុធ អភិញ្ញញ ត្ថ អភិញ្ញញ ត្ថ 
សកយកុម្ភរា ភគវនតំ បពវជិតំ អនុបពវជនតិ, អម្ភហ កញ្ច  បន កុល្ល នតថិ ង្កាចិ 
អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិង្ត្ថ, ង្តនហិ តវំ វា បពវជ, អហំ វា បពវជិសាមី”តិ។ 
“អហំ ង្ខា សុខុម្ភង្ល្ល ន្ថហំ សង្កាក មិ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិតុ, តវំ  
បពវជាហី”តិ។ “ង្តនហិ ត្ថត តំ ឃរាវាតថំ អនុសាសិសាមី”តិ វត្ថវ   
“ឥទញ្ច ិទញ្ច  ង្ខតតកមម”នតិ សពវំ ទុកករ ំ កាតពវកមមំ អាចិកេិ។ ង្សា “ង្តន ហិ  
តវំង្យវ ឃរាវាសំ អជាវស, អហំ បពវជិសាមី”តិ អាហ។ 

អថ ង្ខា ង្សា ម្ភតរ ំ ឧបសងកមិត្ថវ  ម្ភតរ ំ ឯតទង្វាច “ឥចាឆ មហំ អមម 
អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិតុ, អនុជាន្ថហិ មំ អមម បពវជាជ យា”តិ។ ឯវ ំ វងុ្តត 
ម្ភត្ថ តំ ឯតទង្វាច “តុង្មហ ង្ខា ង្ម ត្ថត ង្ទវ បុត្ថត  បិយា មន្ថបា អបបដិកូល្ល, 
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មរង្ណ្នបិ ង្ត អកាមកា វនិ្ថ ភវសិាមិ, កំិ បន្ថហំ តុង្មហ ជីវង្នត  
អនុជានិសាមិ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជាជ យា”តិ។ ទុតិយមប ិ ង្ខា ។ង្ប។  
តតិយមប ិង្ខា ម្ភតរ ំយាចិ។ អថសស ម្ភត្ថ តំ ឯតទង្វាច “ង្តនហិ ត្ថត អយំ 
ភទទិង្យា សកយរាជា សកានំ រជជំ កាង្រតិ, តវ សហាង្យា ង្ហាតិ, សង្ច ង្សា 
អគារសាម  អនគារយំិ បពវជតិ, តវមប ិ បពវជាហី”តិ។ ង្សាបិ តំ ឧបសងកមិត្ថវ   
ភទទិយំ សកយរាជានំ ឯតទង្វាច “មម ង្ខា សមម បពវជាជ  តវ បដិពទាធ , សង្ច តវំ 
បពវជសិ, អហំ បិ បពវជិសាមិ។ ឯហិ សមម ឧង្ភា មយំ អគារសាម  អនគារយំិ 
បពវជិសាម្ភ”តិ។ “ន្ថហំ សមម សង្កាក មិ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិតុ”នតិ។ 
ង្សា បុនបបុនំ អាហ “ម្ភត្ថ ង្ម សមម ឯវម្ភហ „ភទទិង្យា សកយរាជា សកានំ  
រជជំ កាង្រតិ, តវ សហាង្យា ង្ហាតិ, សង្ច ង្សា អគារសាម  អនគារយំិ បពវជតិ, 
តវមប ិបពវជាហី‟តិ។ ឧង្ភាបិ អគារសាម  អនគារយំិ បពវជិសាម្ភ”តិ “អាគង្មហិ 
សមម សតតំ វសានិ, សតតននំ វសានំ អចចង្យន ឧង្ភា បពវជិសាម្ភ”តិ។  
“អតិចិរ ំ សមម សតតវសានិ, ន្ថហំ សង្កាក មិ សតតំ វសានិ អាគង្មតុ”នតិ។  
“ង្តនហិ ឆ វសានិ ។ង្ប។ បញ្ច ... ចត្ថត រ ិ... តីណិ្ ... ង្ទវ ... ឯកំ វសស ំ។ង្ប។ 
សតតំ ម្ភង្ស ឆ ម្ភង្ស ... បញ្ច  ... ចត្ថត ង្រា ... តង្យា ... ង្ទវ ម្ភង្ស ... ឯកំ  
ម្ភសំ ... អឌឍម្ភសំ ... អឌឍម្ភសសស អចចង្យន ឧង្ភាបិ អគារសាម  អនគារយំិ 
បពវជិសាម្ភ”តិ។ អតិចិរ ំ សមម អឌឍម្ភង្សា, ន្ថហំ សង្កាក មិ អឌឍម្ភសំ  
អាគង្មតុនតិ។ អាគង្មហិ សមម សត្ថត ហំ, យាវាហំ បុង្តត ច ភាតង្រា ច រជជំ 
និយាង្ទមី”តិ។ “ន ចិរ សមម សត្ថត ង្ហា, អាគង្មសាមី”តិ។ 

អថ ង្ខា ភទទិង្យា ច សកយរាជា អនុរងុ្ទាធ  ច អានង្ន្ថទ  ច ភគុ ច  
កិមិង្ល្ល ច ង្ទវទង្ត្ថត  ច ឧបាលិកបបង្កន សតតម្ភ យថា បុង្រ ចតុរងគិនិយា 
ង្សន្ថយ ឧយានភូមំិ និយយនតិ, ឯវង្មវ ចតុរងគិនិយា ង្សន្ថយ និយយិសុំ។  
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ង្ត ទូរ ំ គន្ថតវ  ង្សន និវត្ថត ង្បត្ថវ  បរវសិយំ ឱកកមិត្ថវ  អាភរណំ្ ឱមុញ្ច ិត្ថវ   
ឧតតរាសង្ងគន ភណ្ឌិ កំ ពនធិត្ថវ  ឧបាលំិ កបបកំ ឯតទង្វាចុ “ហនទ ភង្ណ្ ឧបាលិ 
និវតតសសុ, អលង្នត ឯតតកំ ជីវកិាយា”តិ។ អថ ង្ខា ឧបាលិសស កបបកសស  
និវតតនតសស ឯតទង្ហាសិ “ចណាឌ  ង្ខា សាកិយា, „ឥមិន្ថ កុម្ភរា និបាតិត្ថ‟តិ 
ឃាត្ថង្បយយុបិ មំ ។ ឥង្ម ហិ ន្ថម សកយកុម្ភរា អគារសាម  អនគារយំិ  
បពវជិសសនតិ, កិមងគ បន្ថហ”នតិ។ ង្សា ភណ្ឌិ កំ មុញ្ច ិត្ថវ  តំ ភណ្ឌំ  រងុ្កេ  
អាលង្គគត្ថវ  “ង្យា បសសតិ, ទិននំង្យវ ហរតូ”តិ វត្ថវ , ង្យន ង្ត សកយកុម្ភរា,  
ង្តនុបសងកមិ។ អថ នំ “កិសស ភង្ណ្ ឧបាលិ និវង្ត្ថត សី”តិ។ ង្សា តំ សពវំបិ 
បវតុតិំ អាង្រាង្ចសិ “សុដឋុ ភង្ណ្ ឧបាលិ យំ និវង្តតសិ, ឯវង្មវ ង្ត រាជាង្ន្ថ  
កង្រយយុ”នតិ។ 

អថ ង្ខា ង្ត តំ អាទាយ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  
ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទំិសុ; ឯកមនតំ និសិន្ថន  ង្ខា ង្ត សកយកុម្ភរា 
ភគវនតំ ឯតទង្វាចុ “មយំ ភង្នត សាកិយា ន្ថម ម្ភនសសិង្ន្ថ, អយំ ភង្នត  
ឧបាលិ កបបង្កា អម្ភហ កំ ទីឃរតតំ បរចិារង្កា, ឥមំ ភគវា បឋម បពាវ ង្ជតុ,  
ឥមសស មយំ អភិវាទនំ បចចុដ្ឋឋ នំ អញ្ញជលិកមមំ សាមីចិកមមំ ករសិាម, ឯវ ំ 
អម្ភហ កំ សាកិយានំ សាកិយម្ភង្ន្ថ និម្ភម ន្ថយិសសតី”តិ។  

អថ ង្ខា ភគវា ឧបាលំិ កបបកំ បឋមំ បពាវ ង្ជសិ, បចាឆ  ង្ត 
 សកយកុម្ភង្រ។ អថ ង្ខា អាយសាម  ភទទិង្យា ង្តង្នវ អនតរវង្សសន តិង្សា វជិាជ  
សចាឆ កាសិ, អាយសាម  អនុរងុ្ទាធ  ទិពវចកេុំ ឧបាង្ទសិ។ អាយសាម  អានង្ន្ថទ  
ង្សាត្ថបតតិផលំ សចាឆ កាសិ, ង្ទវទង្ត្ថត  ង្បាថុជជនិកំ ឥទធិំ អភិនិបាផ ង្ទសិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា អនុបិយាយំ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ , ង្យន ង្កាសមពី, ង្តន 
ចារកំិ បកាក មិ; តរត សុទំ ភគវា ង្កាសមពិយ វហិរតិ ង្ឃាសិត្ថរាង្ម។ អថ ង្ខា 
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ង្ទវទតតសស រង្ហាគតសស បដិសលលីនសស ឯវញ្ញង្ចតង្សា បរវិតិង្កាក  ឧទបាទិ 
“កំ នុ ង្ខា អហំ បសាង្ទយយុ, យសមិំ ង្ម បសង្នន ពហុ ល្លភសកាក ង្រា  
ឧបបង្ជជយា”តិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “អយំ រាជា ពិមពិសាង្រា ភគវនតំ បឋម-
ទសសង្នន មហតិយា បរសិាយ សទធិំ ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដឋិង្ត្ថ  
អចលសង្ទាធ  ន មម ឱវាទំ គង្ណ្ហ យយ, អយំ ង្សា អជាតសតតុកុម្ភង្រា  
តរងុ្ណា ចវអាយតិ ភង្ទាទ  ច, យននូន្ថហំ អជាតសតតុកុម្ភរ ំបសាង្ទយយ, តសមិំ 
បសសង្នន ពហូ ល្លភសកាក ង្រា ឧបបជជិសសតី”តិ។ 

អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  ង្សន្ថសនំ សំសាង្មត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ, ង្យន 
រាជគហំ ង្តន បកាក មិ។ អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  សកវណ្ណំ  បដិសំហរតិ្ថវ   
កុម្ភរកវណ្ណំ  អភិនិមមិនិត្ថវ  អហិង្មខលិកាយ អជាតសតតុសស កុម្ភរសស ឧចឆង្ងគ 
បាតុរង្ហាសិ។ 

អថ ង្ខា អជាតសតតុ កុម្ភង្រា ភីង្ត្ថ អង្ហាសិ ឧពវិង្គាគ  ឧសសងកី  
ឧរតង្សាត ។ អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  អជាតសតតុកុម្ភរ ំ ឯតទង្វាច “ភាយសិ មំ តវំ 
កុម្ភរា”តិ។ “អាម ភាយាមិ, ង្កាសិ តវ”នតិ។ “អហំ ង្ទវទង្ត្ថត ”តិ។ “សង្ច ង្ខា តវំ 
ភង្នត អង្យា ង្ទវទង្ត្ថត  ឥងឃំ សង្កង្នវ វង្ណ្ណន បាតុភវសសូ”តិ។ អថ ង្ខា  
ង្ទវទង្ត្ថត  កុម្ភរកវណ្ណំ  បដិសំហរតិ្ថវ  សងាដិបតតចីវរធង្រា អជាតសតតុសស 
កុម្ភរសស បុរង្ត្ថ អដ្ឋឋ សិ។ អថ ង្ខា អជាតសតតុ កុម្ភង្រា ង្ទវទតតសស ឥមិន្ថ 
ឥទធិបាដិហារងិ្យន អភិបបសង្ន្ថន  បញ្ច ហិ រថសង្តហិ សាយំ បាតំ ឧបដ្ឋឋ នំ 
គចឆតិ, បញ្ច  ច ថាលិបាកសត្ថនិ ភត្ថត ភិហាង្រា អភិហរយិយតិ។ អថ ង្ខា 
ង្ទវទតតសស ល្លភសកាក រសិង្ល្លង្កន អភិភូតសស បរយិាទិននចិតតសស ឯវរបំូ 
ឥចាឆ គតំ ឧបបជជិ “អហំ ភិកេុសំឃំ បរហិរសិាមី”តិ។ សហ ចិតតុបាទាវ  
ង្ទវទង្ត្ថត  តសា ឥទធិយា បរហិាយិ។ 
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អថ ង្ខា ភគវា ង្កាសមពិយ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ , ង្យន រាជគហំ ង្តន 

ចារកំិ បកាក មិ។ តរត សុទំ ភគវា រាជគង្ហ វហិរតិ ង្វឡុវង្ន កលនទកនិវាង្ប។ 
អថ ង្ខា សមពហុល្ល ភិកេូ ង្ទវទតតសស ច អជាតសតតុសស ច សពវំ បវតុតិំ 

ភគវង្ត្ថ អាង្រាចយំិសុ យាវកីវញ្ច  ភិកេង្វ ង្ទវទតតសស អជាតសតតុ កុម្ភង្រា 
បញ្ច ហិ រថសង្តហិ សាយំ បាតំ ឧបដ្ឋឋ នំ គមិសសតិ, បញ្ច  ច ថាលិបាក- 
សត្ថនិ ភត្ថត ភិហាង្រា អភិហរយិីសសតិង្យវ, ហានិង្យវ ភិកេង្វ ង្ទវទតតសស  
បាដិកង្កេ  កុសង្លសុ ធង្មមសុ, ង្ន្ថ វឌុឍិ។ 

ង្សយយថាបិ ភិកេង្វ ចណ្ឌ សស កុកកុរសស ន្ថសាយ បិតតំ ភិង្នទយយុ, ឯវ ំហិ 
ង្សា ភិកេង្វ កុកកុង្រា ភិង្យាង្សា មត្ថត យ ចណ្ឌ តង្រា អសស, ឯវង្មវ ង្ខា ភិកេង្វ 
យាវកីវញ្ច  ង្ទវទតតសស អជាតសតតុ កុម្ភង្រា ។ង្ប។ ង្ន្ថ វឌុឍ។ិ អតតវធាយ  
ភិកេង្វ ង្ទវទតតសស ល្លភសកាក រសិង្ល្លង្កា ឧទបាទិ, បរាភវាយ ង្ទវទតតសស 
ល្លភសកាក រសិង្ល្លង្កា ឧទបាទិ។ 

ង្សយយថាបិ ភិកេង្វ កទលី អតតវធាយ ផលំ ង្ទតិ, បរាភវាយ ផលំ  
ង្ទតិ, ឯវង្មវ ង្ខា ភិកេង្វ អតតវធាយ ង្ទវទតតសស ។ង្ប។ ឧទបាទិ។ 

ង្សយយថាបិ ភិកេង្វ ង្វឡុ អតតវធាយ ផលំ ង្ទតិ, បរាភវាយ ផលំ ង្ទតិ, 
ឯវង្មវ ង្ខា ភិកេង្វ ។ង្ប។ ឧទបាទិ។ 

ង្សយយថាបិ ភិកេង្វ នង្ឡា អតតវធាយ ផលំ ង្ទតិ, បរាភវាយ ផលំ  
ង្ទតិ, ឯវង្មវ ង្ខា ភិកេង្វ ។ង្ប។ ឧទបាទិ។ 

ង្សយយថាបិ ភិកេង្វ អសសតរ ីអតតវធាយ គពភំ គណាហ តិ, បរាភវាយ គពភំ 
គណាហ តិ, ឯវង្មវ ង្ខា ភិកេង្វ ។ង្ប។ ឧទបាទីតិ។ 

“ផលំ ង្វ កទលំិ ហនតិ,   ផលំ ង្វឡុ ផលំ នឡំ; 
សកាក ង្រា កាបុរសំិ ហនតិ,  គង្ពាភ  អសសតរ ិ ំយថា”តិ។ 
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អថ ង្ខា ភគវា មហតិយា បរសិាយ បរវិងុ្ត្ថ ធមមំ ង្ទង្សង្ន្ថត  និសិង្ន្ថន  

ង្ហាតិ សរាជិកាយ បរសិាយ។ អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ឯកំសំ  
ឧតតរាសងគំ ករតិ្ថវ , ង្យន ភគវា, ង្តនញ្ញជលំិ បណាង្មត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច 
“ជិង្ណាណ ទានិ ភង្នត ភគវា វងុ្ឌា មហលលង្កា អទធគង្ត្ថ វង្យាអនុបបង្ត្ថត ,  
អង្បាសសុង្កាក  ទានិ ភង្នត ភគវា ទិដឋធមមសុខវហិារមនុយុង្ត្ថត  វហិរតុ, មម  
ភិកេុសំឃំ វសិសង្ជជយា”តិ។ “សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថនំបិ ង្ខា អហំ ង្ទវទតតំ  
ភិកេុសំឃំ ន និសសង្ជជយយ, កំិ បន តុយហំ ឆវសស ង្ខឡាសកសា”តិ។ អថ ង្ខា 
ង្ទវទង្ត្ថត  “សរាជិកាយ មំ ភគវា បរសិាយ ង្ខឡាសកវាង្ទន អបសាង្ទតិ, 
សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ង្នវ ឧកកំ សតី”តិ កុបិង្ត្ថ អនតតមង្ន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  
បទកេិណំ្ កត្ថវ  បកាក មិ។ អយញ្ច  ហិ ង្ទវទតតសស ភគវតិ បឋង្ម្ភ អាឃាង្ត្ថ 
អង្ហាសិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ភិកេូ អាមង្នតសិ: ង្តន ហិ ភិកេង្វ សំង្ឃា ង្ទវទតតសស 
រាជគង្ហ បកាសនីយកមមំ កង្រាតុ “បុង្ពវ ង្ទវទតតសស អញ្ញញ  បកតិ អង្ហាសិ, 
ឥទានិ អញ្ញញ  បកតិ, យំ ង្ទវទង្ត្ថត  កង្រយយ កាង្យន វាចាយ, ន ង្តន ពុង្ទាធ  វា 
ធង្ម្ភម  វា សំង្ឃា វា ទដឋង្ពាវ , ង្ទវទង្ត្ថត  វ ង្តន ទដឋង្ពាវ ”តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា អាយសមនតំ សារបុិតតំ អាមង្នតសិ “ង្តនហិ តវំ សារបុិតតំ 
ង្ទវទតតំ រាជគង្ហ បកាង្សហី”តិ។ បុង្ពវ មយា ភង្នត ង្ទវទតតសស រាជគង្ហ  
វង្ណាណ  ភាសិង្ត្ថ “មហិទធិង្កា ង្គាធិបុង្ត្ថត , មហានុភាង្វា ង្គាធិបុង្ត្ថត ”តិ។ 
“កថាហំ ភង្នត ង្ទវទតតំ រាជគង្ហ បកាង្សមី”តិ។ ននុ តយា សារបុិតតំ  
ភូង្ត្ថង្យវ ង្ទវទតតសស រាជគង្ហ វង្ណាណ  ភាសិង្ត្ថ “មហិទធិង្កា ង្គាធិបុង្ត្ថត , 
មហានុភាង្វា ង្គាធិបុង្ត្ថត ”តិ។ “ឯវ ភង្នត”តិ។ “ឯវង្មវ ង្ខា តវំ សារបុិតតំ  
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ភូតង្ញ្ញវ ង្ទវទតតំ រាជគង្ហ បកាង្សហីតិ។ “ឯវ ភង្នត”តិ ង្ខា អាយសាម   
សារបុិង្ត្ថត  ភគវង្ត្ថ បចចង្សាសិ។ 

“ង្តនហិ ភិកេង្វ សំង្ឃា សារបុិតតំ សមមននតុ ង្ទវទតតំ រាជគង្ហ  
បកាង្សតុ “បុង្ពវ ង្ទវទតតសស អញ្ញញ  បកតិ អង្ហាសិ, ឥទានិ អញ្ញញ  បកតិ, យំ 
ង្ទវទង្ត្ថត  កង្រយយ កាង្យន វាចាយ, ន ង្តន ពុង្ទាធ  វា ធង្ម្ភម  វា សំង្ឃា វា  
ទដឋង្ពាវ , ង្ទវទង្ត្ថត វ ង្តន ទដឋង្ពាវ ”តិ។ 

សមមង្ត្ថ ចាយសាម  សារបុិង្ត្ថត  សមពហុង្លហិ ភិកេូហិ សទធិំ រាជគហំ  
បវសិិត្ថវ  ង្ទវទតតំ រាជគង្ហ បកាង្សសិ “បុង្ពវ ។ង្ប។ ង្តន ទដឋង្ពាវ ”តិ។ តតថ 
ង្យ ង្ត មនុសា អសសទាធ  អបបសន្ថន  ទុពវុទធិង្ន្ថ, ង្ត ឯវម្ភហំសុ “ឧសូយកា 
ឥង្ម សមណា សកយបុតតិយា ង្ទវទតតសស ល្លភសកាក រ ំឧសូយនតី”តិ។ ង្យ បន 
ង្ត មនុសា សទាធ  បសន្ថន  បណ្ឌិ ត្ថ ពយត្ថត  សុពុទធិមង្ន្ថត , ង្ត ឯវម្ភហំសុ  
“ន ង្ខា ឥទំ ឱរកំ ភវសិសតិ, យថា ភគវា ង្ទវទតតំ រាជគង្ហ បកាសាង្បតី”តិ។ 

អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត , ង្យន អជាតសតតុ កុម្ភង្រា, ង្តនុបសងកមិ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  អជាតសតតុ កុម្ភរ ំ ឯតទង្វាច “បុង្ពវ ង្ខា កុម្ភរ មនុសា  
ទីឃាយុកា, ឯតរហិ អបាយុកា។ ឋាន ង្ខា បង្នត វជិជតិ យំ តវំ កុម្ភង្រា  
វសម្ភង្ន្ថ កាលំ កង្រយាសិ, ង្តនហិ តវំ កុម្ភរ បិតរ ំ ហន្ថតវ  រាជា ង្ហាហិ, 
អហំ ភគវនតំ ហន្ថតវ  ពុង្ទាធ  ភវសិាមី”តិ។ 

អថ ង្ខា អជាតសតតុ កុម្ភង្រា “អង្យា ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  មហិទធិង្កា  
មហានុភាង្វា, ជាង្នយាបិ អង្យា ង្ទវទង្ត្ថត ”តិ ឩរយុា ង្បាតថនិកំ ពនធិត្ថវ  ទិវា 
ទិវសស ភីង្ត្ថ ឧពវិង្គាគ  ឧសសងកី ឧរតង្សាត  សហសា អង្នតបុរ ំ បាវសិិ។  
អទទសាសុ ង្ខា អង្នតបុរា ឧបចារកា មហាមត្ថត  អជាតសតតុ កុម្ភរ ទិវា ទិវសស 
ភីតំ ឧពវិគគំ ឧសសងកិំ ឧរតសតំ សហសា អង្នតបុរ ំបវសិនតំ; ទិសាវ ន អគគង្ហសុ។ 
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ង្ត វចិិនន្ថត  ឩរយុា ង្បាតថនិកំ ពទធំ ទិសាវ ន អជាតសតតុ កុម្ភរ ំឯតទង្វាចុ “កំិ តវំ 
កុម្ភរ កតតុកាង្ម្ភសី”តិ។ “បិតរមហិ ហនតុកាង្ម្ភមហី”តិ។ “ង្កន្ថសិ  
ឧសាហិង្ត្ថ”តិ។ អង្យយន ង្ទវទង្តតន្ថ”តិ។ 

ឯកង្ចច មហាមត្ថត  ឯវ ំមតំិ អកំសុ “កុម្ភង្រា ច ហនតង្ពាវ  ង្ទវទង្ត្ថត  ច, 
សង្ពវ ច ភិកេូ ហនតពាវ ”តិ។ ឯកង្ចច មហាមត្ថត  ឯវ ំមតំិ អកំសុ “ន ភិកេូ ហនតពាវ , 
ន ភិកេូ កិញ្ច ិ អបរជឈនតិ, កុម្ភង្រា ច ហនតង្ពាវ  ង្ទវទង្ត្ថត  ចា”តិ។ ឯកង្ចច  
មហាមត្ថត  ឯវ ំ មតំិ អកំសុ “ន កុម្ភង្រា ច ហនតង្ពាវ  ន ង្ទវទង្ត្ថត , ន ភិកេូ  
ហនតពាវ , រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចតពវំ, យថា រាជា វកេតិ, តថា ករសិាម្ភ”តិ។ 

អថ ង្ខា ង្ត មហាមត្ថត  អជាតសតតុ កុម្ភរ ំ អាទាយ, ង្យន រាជា  
ម្ភគង្ធា ង្សនិង្យា ពិមពិសាង្រា, ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  រង្ញ្ញញ  ឯតមតថំ 
អាង្រាង្ចសុ។ “កថំ ភង្ណ្ មហាមង្តតហិ មតិ កត្ថតិ”។ “ឯវញ្ច  ឯវញ្ច   
កត្ថ”តិ។ 

កំិ ភង្ណ្ ករសិសតិ ពុង្ទាធ  វា ធង្ម្ភម  វា សំង្ឃា វា, ននុ ភគវត្ថ  
បដិកង្ចចវ ង្ទវទង្ត្ថត  រាជគង្ហ បកាសាបិង្ត្ថ “បុង្ពវ ង្ទវទតតសស ។ង្ប។  
ទដឋង្ពាវ ”តិ។ តតថ ង្យ ង្ត មហាមត្ថត  ឯវ ំ មតំិ អកំសុ “កុម្ភង្រា ច ហនតង្ពាវ   
ង្ទវទង្ត្ថត  ច, សង្ពវ ច ភិកេូ ហនតពាវ ”តិ។ ង្ត អដ្ឋឋ ង្ន អកាសិ។ ង្យ ង្ត  
មហាមត្ថត  ឯវ ំមតំិ អកំសុ “ន ភិកេូ ហនតពាវ , ន ភិកេូ កិញ្ច ិ អបរជឈនតិ, កុម្ភង្រា ច 
ហនតង្ពាវ  ង្ទវទង្ត្ថត  ចា”តិ។ ង្ត នីង្ច ឋាង្ន ឋង្បសិ។ ង្យ ង្ត មហាមត្ថត  ឯវ ំ
មតំិ អកំសុ “ន កុម្ភង្រា ច ហនតង្ពាវ , ន ង្ទវទង្ត្ថត , ន ភិកេូ ហនតពាវ , រង្ញ្ញញ   
អាង្រាង្ចតពវំ, យថា រាជា វកេតិ, តថា ករសិាម្ភ”តិ។ ង្ត ឧង្ចច ឋាង្ន ឋង្បសិ។ 
អថ នំ រាជា ឯតទង្វាច “កិសស មំ តវំ កុម្ភរ ហនតុកាង្ម្ភសី”តិ។ “ង្ជជនមហិ ង្ទវ  
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អតថិង្កា”តិ។ “ង្តនហិ កុម្ភរ ឯតំ ង្ត រជជ”នតិ អជាតសតតុសស កុម្ភរសស រជជំ 
និយាង្ទសិ។ 

អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត , ង្យន អជាតសតតុ កុម្ភង្រា, ង្តនុបសងកមិ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  អជាតសតតុ កុម្ភរ ំឯតទង្វាច “បុរងិ្ស មហារាជ អាណាង្បហិ, 
ង្យ សមណំ្ ង្គាតម ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បសសនតី”តិ។ អថ ង្ខា អជាតសតតុ កុម្ភង្រា 
មនុង្សស អាណាង្បសិ “យថា ភង្ណ្ អង្យា ង្ទវទង្ត្ថត  អាហ, តថា  
កង្រយាថា”តិ។ អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  ឯកំ បុរសំិ អាណាង្បសិ “គចាឆ វងុ្សា  
អមុកសមិំ ឱកាង្ស សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ វហិរតិ, តំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បត្ថវ  ឥមិន្ថ 
មង្គគន អាគចាឆ ”តិ។ តសមិំ មង្គគ ង្ទវ បុរងិ្ស ឋង្បសិ “ង្យា ឥមិន្ថ មង្គគន ឯង្កា 
បុរងិ្សា អាគចឆតិ, តំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បត្ថវ  ឥមិន្ថ មង្គគន អាគចឆថា”តិ។ តសមិំ  
មង្គគ ចត្ថត ង្រា បុរងិ្ស ឋង្បសិ “ង្យ ឥមិន្ថ មង្គគន ង្ទវ បុរសិា អាគចឆនតិ, ង្ត  
ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បត្ថវ  ឥមិន្ថ មង្គគន អាគចឆថា”តិ។ តសមិំ មង្គគ អដឋបុរងិ្ស ឋង្បសិ 
“ង្យ ឥមិន្ថ មង្គគន ចត្ថត ង្រា បុរសិា អាគចឆនតិ, ង្ត ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បត្ថវ  ឥមិន្ថ  
មង្គគន អាគចឆថា”តិ។ តសមិំ មង្គគ ង្សាឡស បុរងិ្ស ឋង្បសិ “ង្យ ឥមិន្ថ  
មង្គគន អដឋបុរសិា អាគចឆនតិ, ង្ត ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បត្ថវ  អាគចឆថា”តិ។ 

អថ ង្ខា ង្សា ឯង្កា បុរងិ្សា អសិចមមំ គង្ហត្ថវ  ធនុកល្លបំ សននយហិត្ថវ , 
ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ អវទូិង្រ ភីង្ត្ថ ឧពវិង្គាគ  
ឧសសងកី ឧរតង្សាត  បតថង្ទធន កាង្យន អដ្ឋឋ សិ។ អទទសា ង្ខា ភគវា តំ បុរសំិ 
តថា ឋិត; ទិសាវ ន តំ ឯតទង្វាច “ឯហាវងុ្សា ម្ភ ភាយី”តិ។ អថ ង្ខា ង្សា  
បុរងិ្សា អសិចមមំ ឯកមនតំ ករតិ្ថវ  ធនុកល្លបំ និកេិបិត្ថវ , ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ   
ភគវង្ត្ថ បាង្ទសុ សិរសា និបតិត្ថវ  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “អចចង្យា មំ ភង្នត  
អចចគម្ភ យថាពាលំ យថាមូឡហំ យថាអកុសលំ។ យាវ ហ ទុដឋចិង្ត្ថត  វធក-
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ចិង្ត្ថត  ឥធុបសងកង្ន្ថត , តសស ង្ម ភង្នត ភគវា អចចយំ អចចយង្ត្ថ បដិគគណាហ តុ 
អាយតំិ សំវរាយា”តិ។ តគឃ តវំ អាវងុ្សា អចចង្យា អចចគម្ភ យថាពាលំ  
យថាមូឡហំ យថាអកុសលំ, យំ តវំ ទុដឋចិង្ត្ថត  វធកចិង្ត្ថត , ឥធុបសងកង្ន្ថត , 
យង្ត្ថ ច ង្ខា តវំ អាវងុ្សា អចចយំ អចចយង្ត្ថ ទិសាវ  យថាធមមំ បដិកង្រាសិ,  
តង្នត មយំ បដិគគណាហ ម, វឌុឍ ិង្ហសា អាវងុ្សា អរយិសស វនិង្យ, ង្យា អចចយំ 
អចចយង្ត្ថ ទិសាវ  យថាធមមំ បដិកង្រាតិ, អាយតំិ សំវរ ំ អាបជជតី”តិ វត្ថវ  ធមមំ  
ង្ទង្សតិ។ ង្ទសន្ថបរងិ្យាសាង្ន ង្សា ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដឋហិត្ថវ  សតថុ  
គុណំ្ ង្ថាង្មត្ថវ  សាសង្ន អត្ថត នំ និយាង្ទត្ថវ  “ម្ភ ង្ខា តវំ អាវងុ្សា ឥមិន្ថ  
មង្គគន គចឆ, ឥមិន្ថ មង្គគន គចាឆ ហី”តិ, អង្ញ្ញ ន មង្គគន ឧង្យាជិង្ត្ថ បកាក មិ។ 

អថ ង្ខា ង្ត ង្ទវ បុរសិា “កំិ នុ ង្ខា ង្សា ឯង្កា បុរងិ្សា ចិង្រន  
អាគចឆតី”តិ បដិបថំ គចឆន្ថត  អទទស សុភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  វនទិត្ថវ  ឯកមនតំ  
និសីទំិសុ។ ង្តសំ ភគវា ធមមំ ង្ទង្សសិ។ ង្ទសន្ថបរងិ្យាសាង្ន ង្ត  
ង្សាត្ថបតតិផង្ល បតិដឋហិត្ថវ  តង្ថវ ឧង្យាជិត្ថ បកាក មុ។ 

តតថ ង្សា ឯង្កា បុរងិ្សា ង្ទវទតតំ ឧបសងកមិត្ថវ  ឯតទង្វាច “ន្ថហំ ភង្នត 
សង្កាក មិ តំ ភគវនតំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បតុ, មហិទធិង្កា ង្សា ភគវា  
មហានុភាង្វា”តិ។ “អលំ អាវងុ្សា, ម្ភ តវំ សមណំ្ ង្គាតម ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បសិ, 
អហង្មវ សមណំ្ ង្គាតម ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បសាមី”តិ។ 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ភគវា គិជឈកូដសស បពវតសស ឆាយាយ  
ចងកមតិ។ អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  គិជឈកូដំ បពវតំ អភិរយូហិត្ថវ  មហតំិ សិលំ  
បវជិឈ ិ “ឥម្ភយ សមណំ្ ង្គាតមំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បសាមី”តិ។ អថ ង្ទវ បពវត- 
កូដ្ឋ សម្ភគន្ថតវ  តំ សិលំ សមបដិចឆិំសុ។ តង្ត្ថ បបដិកា ឧបបតិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ 
បាង្ទ រហិុរ ំឧបាង្ទសិ។ អថ ង្ខា ភគវា ឧទធំ ឧង្ល្លល ង្កត្ថវ  ង្ទវទតតំ ឯតទង្វាច 
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“ពហុ តយា ង្ម្ភឃបុរសំិ អបុញ្ញំ បសុតំ, យំ តវំ ទុដឋចិង្ត្ថត  វធកចិង្ត្ថត   
តថាគតសស រហិុរ ំឧបាង្ទសី”តិ។ អថ ង្ខា ភគវា ភិកេូ អាមង្នតសិ “ឥទំ ភិកេង្វ 
ង្ទវទង្តតន បឋមំ អននតរយិកមមំ ឧបចិតំ, យំ ទុដឋចិង្តតន វធកចិង្តតន  
តថាគតសស រហិុរ ំឧបាទិត”នតិ។ 

អង្សាសុ ង្ខា ភិកេូ “ង្ទវទង្តតន កិរ ភគវង្ត្ថ វង្ធា បយុង្ត្ថត ”តិ។ ង្ត ច 
ភិកេូ ភគវង្ត្ថ វហិារសស បរងិ្ត្ថ បរងិ្ត្ថ ចងកមនតិ ឧចាច សទាទ  មហាសទាទ   
សជាយ កង្រាន្ថត  ភគវង្ត្ថ រកាេ វរណ្គុតតិយា។ ជានង្ន្ថត  ង្ខា ភគវា “កិននុ ង្ខា 
ង្សា អាននទ ឧចាច សង្ទាទ  មហាសង្ទាទ  សជាយសង្ទាទ ”តិ។ អាយសាម   
អានង្ន្ថទ  សពវបវតុតិំ ភគវង្ត្ថ អាង្រាង្ចសិ។ “ង្តនហាននទ មម វចង្នន ង្ត ភិកេូ 
អាមង្នតហិ សត្ថថ  អាយសមង្នត អាមង្នតតី”តិ។ ង្ថង្រា តថា អកាសិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ង្ត ភិកេូ ឯតទង្វាច “អដ្ឋឋ នង្មត ភិកេង្វ អនវកាង្សា, 
យំ បរបុកកង្មន តថាគតំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បយយ, ន អនុបកកង្មន ភិកេង្វ តថាគត្ថ 
បរនិិពាវ យនតី”តិ។ “គចឆថ តុង្មហ ភិកេង្វ យថាវហិារ ំ អរកេិយា ភិកេង្វ  
តថាគត្ថ”តិ។ 

សវាសង្នហិ កិង្លង្សហិ បរសុិទធសន្ថត ង្ន្ថ ភគវា ង្កនចិ កង្មមន  
ឯវរបំូ សិល្លង្ភទ បាបុណាតីតិ។ 

អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ច កនិដឋភាត្ថ ច ឯកបិតុបុត្ថត  អង្ហសំុ។ ង្ត 
បិតុ អចចង្យន ទាង្ស បដិចច កលហំ កង្រាន្ថត  អញ្ញមញ្ញំ វរិទុាធ  អង្ហសំុ។  
ង្ពាធិសង្ត្ថត  អតតង្ន្ថ ពលវភាង្វន កនិដឋភាតរ ំ អង្ជាតថរតិ្ថវ  តសសុបរ ិ 
បាសាណំ្ បវងិ្ជឈសិ។ ង្សា ង្តន កមមវបិាង្កន នរកាទីសុ អង្នកវសស- 
សហសានិ ទុកេមនុភវតិ្ថវ  ឥមសមិំ បចឆិមតតភាង្វ ពុទធភូតសមិំ ង្សរវិាណិ្ជកាង្ល 
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ង្វរចិតតវង្សន ម្ភង្រតុកាង្មន ង្ទវទង្តតន បវទិធម្ភនំ ឯវរបំូ សិល្លង្ភទ  
បដិលភីតិ។ “កតរសមិំ កាង្ល ភគវតិ ង្ទវទង្ត្ថត  ង្វរចិតតំ អកាសី”តិ ? 

អតីង្ត ឥង្ត្ថ បញ្ច ង្ម កង្បប ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្សរវិរង្ដឋ កចឆបុដវាណិ្ង្ជា 
អង្ហាសិ។ ង្សា ង្សរវិន្ថមង្កន ឯង្កន ង្ល្លលកចឆបុដវាណិ្ង្ជន សទធិំ 
ង្វាហារត្ថថ យ គចឆង្ន្ថត  នីលវាហំ ន្ថម នទំិ ឧតតរតិ្ថវ  អរដិឋបុរ ំ ន្ថម នគរ ំ 
បវសិង្ន្ថត  នគរវថិីង្យា ភាង្ជត្ថវ  អតតង្ន្ថ បតតវថិីយា ភណ្ឌំ  វកិកិណ្ង្ន្ថត  វចិរ។ិ 
ឥតង្រាបិ អតតង្ន្ថ បតតវថំិី គណ្ហិ ។ តសមិញ្ច  នគង្រ ឯកំ ង្សដឋិកុលំ បរជិិណ្ណំ  
អង្ហាសិ សង្ពវ បុតតភាតិកា ច ធនញ្ច  បរកិេយ អគមំសុ។ ឯកា ទារកិា 
អយយិកាយ សទធិំ អវង្សសា អង្ហាសិ។ ត្ថ ង្ទវបិ បង្រស ភតំិ កត្ថវ  ជីវនតិ។  
ង្គង្ហ បន ត្ថសំ មហាង្សដឋិន្ថ បរភុិតតបុពាវ  សុវណ្ណបាតិ ភាជននតង្រ និកេិត្ថត  
ទីឃរតតំ អវលញ្ញជិយម្ភន្ថ មលគគហិត្ថ អង្ហាសិ។ ត្ថ តសា សុវណ្ណបាតិ-
ភាវមប ិ ន ជាននតិ។ ង្សា ង្ល្លលវាណិ្ង្ជា តសមិំ សមង្យ “មណិ្ង្ក គណ្ហ ថ  
មណិ្ង្ក គណ្ហ ថា”តិ វចិរង្ន្ថត  តំ ឃរទាវ រ ំ បាបុណិ្។ សា កុម្ភរកិា តំ ទិសាវ   
អយយិកំ អាហ “អមម មយហំ ឯកំ បិឡនធន គណាហ ”តិ។ “អមម មយំ ទុគគត្ថ កំិ ទត្ថវ  
គណ្ហិ សាម្ភ”តិ។ អយំ ង្ន្ថ បាតិ អតថិ, ង្ន្ថ ច អម្ភហ កំ ឧបការា ឥមំ ទត្ថវ   
គណាហ តិ។ សា វាណិ្ជំ បង្កាក សាង្បត្ថវ  អាសង្ន និសីទាង្បត្ថវ  តំ បាតំិ ទត្ថវ  
“អយយ ឥមំ គង្ហត្ថវ  តវ ភគិនិយា កិញ្ច ិង្ទវ ង្ទហី”តិ អាហ។ វាណិ្ង្ជា បាតំិ 
ហង្តថន គង្ហត្ថវ វ “សុវណ្ណបាតិ ភវសិសតី”តិ បរវិង្តតត្ថវ  បាតិបិដឋិយំ សូចិយា 
ង្លខំ កឌឍិត្ថវ  សុវណ្ណភាវ ំ ញត្ថវ  “ឥម្ភសំ កិញ្ច ិ អទត្ថវ វ ឥមំ បាតំិ  
ហរសិាមី”តិ ចិង្នតត្ថវ  “អយំ កំិ អគឃតិ អឌឍម្ភសង្កាបិសា មូលំ ន ង្ហាតី”តិ 
ភូមិយំ ខិបិត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ “ឯង្កន បវសិិត្ថវ  និកេនតវថំិី ឥតង្រា  
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បវសិិតុ លភតី”តិ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តំ វថំិី បវសិិត្ថវ  “មណិ្ង្ក គណ្ហ ថ មណិ្ង្ក  
គណ្ហ ថា”តិ វចិរង្ន្ថត  តង្មវ ឃរទាវ រ ំបាបុណិ្។ 

បុន សា កុម្ភរកិា តង្ថវ អយយិកំ អាហ។ អថ ន អយយិកា “អមម បឋមំ 
អាគតវាណិ្ង្ជា បាតំិ ភូមិយំ ខិបិត្ថវ  គង្ត្ថ ឥទានិ កំិ ទត្ថវ  គណ្ហិ សាម្ភ”តិ 
អាហ។ “អមម ង្សា វាណិ្ង្ជា ផរសុវាង្ចា អយំ បន បិយទសសង្ន្ថ មុទុ  
សល្លល ង្បា អង្បបវ ន្ថម ន គង្ណ្ហ យា”តិ។ “អមម ង្តន ហិ បង្កាក សាហី”តិ។ 
សា តំ បង្កាក សិ។ អថសស ង្គហំ បវសិិត្ថវ  និសិននសស តំ បាតំិ អទំសុ។ ង្សា 
តសា សុវណ្ណបាតិភាវ ំ ញត្ថវ  “អមម អយំ បាតិ សតសហសស អគឃតិ  
សតសហសសគឃនកភណ្ឌំ  មយហំ ហង្តថ នតថី”តិ អាហ។ អយយ បឋមំ អាគត- 
វាណិ្ង្ជា “អយំ អឌឍម្ភសកមប ិន អគឃតី”តិ វត្ថវ  ភូមិយំ ខិបិត្ថវ  គង្ត្ថ អយំ 
បន តវ បុង្ញ្ញ ន សុវណ្ណបាតិ ជាត្ថ ភវសិសតិ មយំ ឥមំ តុយហំ ង្ទម កិញ្ច ិង្ទវ 
ង្ន្ថ ទត្ថវ  ឥមំ គង្ហត្ថវ  យាហីតិ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តសមិំ ខង្ណ្ ហតថគត្ថនិ បញ្ច  
កហាបណ្សត្ថនិ បញ្ច សតគឃនកញ្ច  ភណ្ឌំ  សពវំ ទត្ថវ  “មយហំ ឥមំ តុលញ្ច   
បសិពវកញ្ច  អដឋ ច កហាបង្ណ្ ង្ទថា”តិ ឯតតកំ យាចិត្ថវ  អាទាយ បកាក មិ។ 
ង្សា សីឃង្មវ នទីតីរ ំគន្ថតវ  ន្ថវកិសស អដឋកហាបង្ណ្ ទត្ថវ  ន្ថវ អភិរហិុ។ 

តង្ត្ថ ង្ល្លលវាណិ្ង្ជាបិ បុន តំ ង្គហំ គន្ថតវ  “អាហរថ តំ បាតំិ តុម្ភហ កំ 
កិញ្ច ិង្ទវ ទសាមី”តិ អាហ។ សា តំ បរភិាសិត្ថវ  “តវំ អម្ភហ កំ សតសហសស- 
គឃនិកំ សុវណ្ណបាតំិ អឌឍម្ភសគឃនិកមប ិ ន អកាសិ តុយហំ បន សាមិក- 
សទិង្សា ឯង្កា ធមមិង្កា វាណិ្ង្ជា អម្ភហ កំ សហសស ទត្ថវ  តំ អាទាយ  
គង្ត្ថ”តិ អាហ។ តំ សុត្ថវ វ “សតសហសសគឃនិកាយ សុវណ្ណបាតិយា  
បរហីិង្ន្ថមហិ មហាជានិកង្រា វត ង្ម អយ”នតិ សញ្ញជ តពលវង្សាង្កា សតំិ  
បចចុបដ្ឋឋ ង្បតំុ អសង្កាក ង្ន្ថត  វសិញ្ញី ហុត្ថវ  អតតង្ន្ថ ហតថគង្ត កហាបង្ណ្ ង្ចវ 
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ភណ្ឌិ កញ្ច  ឃរទាវ ង្រង្យវ វកិិរតិ្ថវ  និវាសនបារបុន បហាយ តុល្លទណ្ឌំ   
មុគគរ ំ កត្ថវ  អាទាយ ង្ពាធិសតតសស អនុបទំ បកកង្ន្ថត  នទីតីរ ំ គន្ថតវ  ង្ពាធិសតតំ  
គចឆនតំ ទិសាវ  “អង្ម្ភភ  ន្ថវកំិ ន្ថវ និវង្តតហី”តិ អាហ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  បន “ត្ថត  
ម្ភ និវតតយី”តិ បដិង្សង្ធសិ។ ឥតរសសបិ ង្ពាធិសតតំ គចឆនតំ បសសនតង្សសវ  
ពលវង្សាង្កា ឧទបាទិ ហទយំ ឧណ្ហំ  អង្ហាសិ មុខង្ត្ថ ង្ល្លហិតំ ឧគគញ្ឆ ិ វា
បិកទទង្ម្ភ វយិ ហទយំ ផលិ។ ង្សា ង្ពាធិសង្តត អាឃាតំ ពនធិត្ថវ  “តិដឋម្ភ  
បល្លយិ ម្ភ បល្លយី”តិ វត្ថវ  “និពវតតនិពវតតភង្វ តំ ន្ថង្សតុ សមង្ត្ថថ  ភង្វយយ”នតិ 
បឋមំ កត្ថវ  តង្តថវ ជីវតិកេយំ បាបុណិ្។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ន្ថវ ំអារយុហ បកេនទិ។ 

ង្សា បតថន្ថវង្សន អង្នង្កសុ ជាតិសតសហង្សសសុ អញ្ញមញ្ញំ  
វងិ្ហង្ឋត្ថវ  ឥមសមិំ អតតភាង្វ សកយកុង្ល និពវតតិត្ថវ  កង្មន ភគវតិ សពវញ្ញុតំ 
បត្ថវ  រាជគង្ហ វហិរង្នត អនុរទុាធ ទីហិ សទធិំ ភគវង្ត្ថ សនតិកំ គន្ថតវ  បពវជិត្ថវ  
ឈានល្លភី ហុត្ថវ  បាកង្ដ្ឋ ភគវនតំ វរ ំ យាចិ “ភង្នត សង្ពាវ  ភិកេុសំង្ឃា  
បិណ្ឌ បាតិកាទីនិ ង្ត រសំ ធុតង្កគ និ សម្ភទិយតុ សកង្ល្ល ភិកេុសំង្ឃា មម  
ភាង្រា ង្ហាតូ”តិ។ ភគវា ន អនុជានិ។ ង្ទវទង្ត្ថត  ង្វរ ពនធិត្ថវ  បរហីិនជាង្ន្ថ  
ភគវនតំ ម្ភង្រតុកាង្ម្ភ គិជឈមកូដ អភិរយុហិត្ថវ  មហតំិ សិលំ បដិវជិឈ “ឥម្ភយ 
សមណំ្ ង្គាតមំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បសាមី”តិ។ 

ភគវង្ត្ថ អានុភាង្វន ង្ទវ បពវតកូដ្ឋ សម្ភគន្ថតវ  តំ សិលំ  
សមបដិចឆិំសុ។ តង្ត្ថ បបដិកា ឧបបតិត្ថវ  បបដិកា ភគវង្ត្ថ បាទបិដឋិយ  
បហរ។ិ ង្តន វតុតំ 

“ង្វម្ភតុ ភាតិកំ បុង្ពវ,   ធនង្ហតុ ហនំិ អហំ; 
បកេិបំិគិរទុិគគសមិំ,   សិល្លយ ច អបំិសយំិ។ 
“ង្តន កមមវបិាង្កន,   ង្ទវទង្ត្ថត  សិលំ ខិបិ; 
អងគុដឋបំិសយី បាង្ទ,   មម បាសាណ្សកេរា”តិ។ 
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 (៥) សកលិកាង្វធ 

បុង្រហំ ទារង្កា ហត្ថវ  ។ង្ប។ ង្ទវទង្ត្ថត  វឃិាតវាតិ 
ឯត្ថថ យ បរទីិបន្ថ :- 
អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ឯកសមិំ កុង្ល និពវង្ត្ថត  ទហរកាង្ល  

មហាវថិីយំ កីឡម្ភង្ន្ថ វថិីយំ បិណាឌ យ ចរម្ភនំ បង្ចចកពុទធ ទិសាវ  “អយំ  
មុណ្ឌ ង្កា សមង្ណា កុហំិ គចឆតី”តិ បាសាណ្សកលិកំ គង្ហត្ថវ  តសស  
បាទបិដឋិយំ ខិបិ។ បាទបិដឋិចមមំ ឆិនទិត្ថវ  រហិុរ ំ និកេមិ។ ង្សា ង្តន បាបកង្មមន 
អង្នកវសសសហសានិ និរង្យ មហាទុកេំ អនុភវតិ្ថវ  ពុទធភូង្ត្ថបិ  
កមមបិង្ល្លតិកវង្សន បាទបិដឋិយំ បាសាណ្សកលិកឃដដង្នន រធិុរ ំ 
ឧបាង្ទសិ។ ង្តន វតុតំ 

“បុង្រហំ ទារង្កា ហុត្ថវ ,  កីឡម្ភង្ន្ថ មហាបង្ថ; 
បង្ចចកពុទធំ ទិសាវ ន,   មង្គគ សកលិកំ ខិបំិ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   ឥធ បចឆិមង្ក ភង្វ; 
វធតថំ មំ ង្ទវទង្ត្ថត ,   អភិម្ភង្រ បង្យាជយី”តិ។ 

--------------- 
(៦) សតថង្ចឆង្ទា 

រាជាហំ បតតិង្កា អសមិំ ។ង្ប។ ន ហិ កមមំ វនិសសតីតិ 
ឯត្ថថ យ បរទីិបន្ថ :- 
អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  បចចនតង្ទង្ស រាជា អង្ហាសិ។ ង្សា ទុជជន- 

សំសគគវង្សន បចចនតង្ទង្ស វាសវង្សន ច ធុង្ត្ថត  សាហសិង្កា អង្ហាសិ។ 
ង្សា ឯកទិវសំ ខគគហង្ត្ថថ  បតតិង្កាវ នគង្រ វចិរង្ន្ថត  និរាបរាង្ធ ជង្ន ខង្គគន  
ផាង្លង្ន្ថត  អគម្ភសិ។ ង្សា ង្តន បាបកមមវបិាង្កន ពហូនិ វសសសហសានិ 
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និរង្យ បចចិត្ថវ  តិរចាឆ ន្ថទីសុ ទុកេមនុភវតិ្ថវ  បកាក វង្សង្សន បចឆិមតតភាង្វ  
ពុទធភូតកាង្ល ល្លភសកាក រសិង្ល្លង្កន អភិភូង្តន បរយិាទិននចិង្តតន  
ង្ទវទង្តតន “អហំ ភិកេុសំឃំ បរហិរសិាមី”តិ សហ ចិតតុបាទាបរហីិនជាង្នន 
ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  “ជិង្ណាណ ទានិ ភង្នត ភគវា វងុ្ឌា មហលលង្កា អទធគង្ត្ថ  
វង្យាអនុបបង្ត្ថត , អង្បាសសុង្កាក  ទានិ ភង្នត ភគវា ទិដឋធមមសុខវហិារ- 
មនុយុង្ត្ថត  វហិរតុ, មម ភិកេុសំឃំ និសសជជតុ, អហំ ភិកេុសំឃំ បរហិរសិាមី”តិ
យាចិត្ថវ  “អលំ ង្ទវទតត, ម្ភ ង្ត រចុចិ ភិកេុសំឃំ បរហិរតុិ”នតិ ភគវត្ថ បដិកេិង្តន 
ទុតិយមប ិ ...។ តតិយមបិ យាចិត្ថវ  “សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថនំបិ ង្ខា អហំ  
ង្ទវទតតំ ភិកេុសំឃំ ន និសសង្ជជយយ, កំិ បន តុយហំ ឆវសស ង្ខឡាសកសា”តិ  
ភគវង្ត្ថ “អបសាង្ទង្នតន សរាជិកាយ បរសិាយ ភគវា ង្ខល្លសកវាង្ទន 
អបសា ង្ទតិ, សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ង្នវ ឧកកំ សតី”តិ កុបិង្តន អនតតមង្នន  
ភគវតិ អាឃាតំ ពនធិត្ថវ  អជាតសតតុ កុម្ភរ ំ ឧបសងកមិ “បុង្ពវ ង្ខា កុម្ភរ  
មនុសា ទីឃាយុកា, ឯតរហិ អបាយុកា។ ឋាន ង្ខា បង្នត វជិជតិ យំ តវំ  
កុម្ភង្រា វសម្ភង្ន្ថ កាលំ កង្រយាសិ, ង្តនហិ តវំ កុម្ភរ បិតរ ំ ហន្ថតវ  រាជា 
ង្ហាហិ, អហំ ភគវនតំ ហន្ថតវ  ពុង្ទាធ  ភវសិាមី”តិ។ ឧង្យាជិត្ថវ  ឯកតតិំសបុរងិ្ស 
ភគវនតំ ម្ភរាង្បត្ថវ  ភគវង្ត្ថ កិញ្ច ិ កាតំុ អសង្កាក ង្នត ង្សាត្ថបតតិផង្ល  
បតិដឋហិត្ថវ  និវង្តតត្ថវ  សពវំ បវតុតិំ អាង្រាង្ចង្នត “អលំ អាវងុ្សា តវំ សមណំ្  
ង្គាតមំ ជីវតំិ ង្វាង្រាង្បសិ អលង្មវ សមណំ្ ង្គាតមំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បសាមី”តិ, 
បពវតំ អភិរយុហិត្ថវ  មហតំិ សិលំ បដិវជិឈ ិ “ឥម្ភយ សមណំ្ ង្គាតមំ ជីវតិ្ថ  
ង្វាង្រាង្បសាមី”តិ, ង្ទវ បពវតកូដ្ឋ សម្ភគន្ថតវ  តំ សិលំ សមុបដិចឆិំសុ,  
ខិតតបាសាណ្សកេលិកបហាង្រន ឧដឋឋិតគង្ណាឌ  អង្ហាសិ។ ជីវង្កា  
ង្មតតចិង្តតន តំ គណ្ឌំ  ផាង្លសិ។ ង្វរចិិតតសស ង្ទវទតតសស រហិុរបុាទកមមំ  
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អននតរកំិ អង្ហាសិ, ង្មតតចិតតសស ជីវកសស គណ្ឌ ផាលនំ បុញ្ញង្មវ  
អង្ហាសីតិ។ ង្តន វតុតំ 

“រាជាហំ បតតិង្កា អាសំិ,  សតតិយា បុរងិ្ស ហនំិ; 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   និរង្យ បចចិសំ ភុសំ។ 
កមមុង្ន្ថ តសស ង្សង្សន,  ឥទានិ សកលំ មម; 
បាង្ទ ឆវ ិ ំបកង្បបសិ,   ន ហិ កមមំ វនិសសតី”តិ។ 

-------------- 
(៧) ន្ថឡាគិរ ី

ហត្ថថ  ង្រាង្ហាបុង្រ អាសំិ ។ង្ប។ ទារងុ្ណ្ សមុបាគមីតិ 
ឯត្ថថ យ បរទីិបន្ថ :- 
ង្តន សមង្យន ពុង្ទាធ  ភគវា រាជគង្ហ វហិរតិ ង្វឡុវង្ន កលនទក- 

និវាង្ប។ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន រាជគង្ហ ន្ថឡាគិរ ិ ន្ថម ហតថី ចង្ណាឌ  
ង្ហាតិ មនុសសឃាតង្កា។ អថ ង្ខា ង្ទវទង្ត្ថត  រាជគហំ បវសិិត្ថវ  ហតថិសាលំ 
គន្ថតវ  ហតថិង្គាបង្ក ឯតទង្វាច “មយំ ង្ខា ភង្ណ្ រាជាតកា ន្ថម បដិពល្ល  
នីចដ្ឋឋ និយ ឧចចដ្ឋឋ ង្ន ឋង្បតុ, ភតតំបិ ង្វតនបិ វឌាង្បតុ។ ង្តន ហិ ភង្ណ្ 
យទា សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ ឥមំ រចឆ បដិបង្ន្ថន  ង្ហាតិ, តទា ឥមំ ន្ថឡាគិរ ិ ំ 
ហតថិំ តិធា មទទនតំ ង្សាឡស សុរាឃង្ដ បាង្យត្ថវ  មុញ្ច ិត្ថវ  ឥមំ រចឆំ  
បដិបាង្ទថា”តិ។ “ឯវ ំ ភង្នត”តិ ង្ខា ង្ត ហតថិង្គាបកា ង្ទវទតតសស  
បចចង្សាសុ។ អថ ង្ខា ភគវា បុពវណ្ហ សមយំ និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ  
សមពហុង្លហិ ភិកេូហិ សទធិំ រាជគហំ បិណាឌ យ បាវសិិ។ អថ ង្ខា ភគវា តំ រចឆំ 
បដិបជជិ។ អទទសំសុ ង្ខា ង្ត ហតថិភណាឌ  ភគវនតំ តំ រចឆំ បដិបននំ; ទិសាវ ន  
ន្ថឡាគិរ ិ ំ ហតថិំ តិធាមទទនតំ ង្សាឡសសុរាឃង្ដ បាង្យនតំ មុញ្ច ិត្ថវ  តំ រចឆំ  
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បដិបាង្ទសុ។ ង្សា វថិិបចចុរាទង្យា វទិធ ង្សង្ន្ថត  អាគចឆតិ។ តទា ឯកា ឥតថី 
ទារង្ក គង្ហត្ថវ  វថិីង្ត្ថ គចឆតិ។ ហតថី តំ ឥតថិំ ទិសាវ  អនុពនធិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា “ង្ភា ន្ថឡាគីរ ិ ំ ន តំ អត្ថថ យ បយាង្ត្ថ  
ឥធាគចាឆ ហី”តិ។ អទទសា ង្ខា ន្ថឡាគិរ ិ ហតថី ភគវនតំ ទូរង្ត្ថវ អាគចឆនតំ 
មុញ្ច ិត្ថវ  ភគវនតំ អនុពនធិ។ ង្សា អាគចឆង្ន្ថត  ង្សាណ្ឌំ  ឧសាង្បត្ថវ  បហដឋកណ្ណ-
វាង្ល្ល, ង្យន ភគវា, ង្តន អភិធាវ។ិ អទទសំសុ ង្ខា ង្ត ភិកេូ ន្ថឡាគិរ ិ ំហតថិំ 
ទូរង្ត្ថវ អាគចឆនតំ, ទិសាវ ន ភគវនតំ ឯតទង្វាចុ “អយំ ភង្នត ន្ថឡាគិរ ិ ហតថី  
ចង្ណាឌ  មនុសសឃាតង្កា, ឥមំ រចឆំ បដិបង្ន្ថន , បដិកកមតុ ភង្នត ភគវា,  
បដិកកមតុ សុគង្ត្ថ”តិ។ អាគចឆថ ភិកេង្វ ម្ភ ភាយិតថ អដ្ឋឋ នង្មតំ ភិកេង្វ  
អនវកាង្សា, យំ បរបុកកង្មន តថាគតំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បយយ, ន បរបុកកង្មន  
ភិកេង្វ តថាគត្ថ បរនិិពាវ យនតី”តិ។ ទុតិយមប ិ ...។ តតិយមប ិ ង្ខា ង្ត ភិកេូ  
ភគវនតំ ឯតទង្វាចុ ។ង្ប។ បដិកកមតុ សុគង្ត្ថ”តិ។ “អាគចឆថ ភិកេង្វ ម្ភ ភាយិតថ 
។ង្ប។ បរនិិពាវ យនតី”តិ។ 

អថ ង្ខា មនុសា បាសាង្ទសុបិ ហមមិង្យសុបិ ឆទង្នសុបិ អារឡូាហ   
អចឆនតិ។ តតថ ង្យ ង្ត មនុសា អសសទាធ  អបបសន្ថន  ទុពវុទធិង្ន្ថ, ង្ត ឯវម្ភហំសុ 
“អភិរងូ្បា វត ង្ភា មហាសមង្ណា ន្ថង្គន វងិ្ហឋិយិសសតី”តិ។ ង្យ បន ង្ត 
មនុសា សទាធ  បសន្ថន  បណ្ឌិ ត្ថ ពុទធិមង្ន្ថត , ង្ត ឯវម្ភហំសុ “នចិរសស វត ង្ភា 
ន្ថង្គា ន្ថង្គន សង្កគ ង្មសសតី”តិ។ អថ ង្ខា ភគវា ន្ថឡាគិរ ិ ំ ហតថិំ ង្មង្តតន 
ចិង្តតន ផរ។ិ ង្សា ច ភគវង្ត្ថ ផុង្ដ្ឋឋ  ង្សាណ្ឌំ  ឱង្រាង្បត្ថវ  ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  
ភគវង្ត្ថ បុរង្ត្ថ អដ្ឋឋ សិ។ អថ ង្ខា ភគវា ទកេិង្ណ្ន ហង្តថន ន្ថឡាគិរសិស 
ហតថិសស កុមភំ បរាមសង្ន្ថត  ន្ថឡាគិរ ិ ំហតថិំ ឥម្ភហិ គាថាហិ អជឈភាសិ 

“ម្ភ កុញ្ជ រ ន្ថគម្ភសង្ទា,    
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ទុកេញ្ហ ិ កុញ្ជ រ ន្ថគម្ភសង្ទា; 
ន ហិ ន្ថគហតសស កុញ្ជ រ សុគតិ,  
ង្ហាតិ ឥង្ត្ថ បរ ំយង្ត្ថ។ 
ម្ភ ច មង្ទា ម្ភ ច បម្ភង្ទា,  
ន ហិ បមត្ថត  សុគតំិ វជនតិ ង្ត; 
តវង្ញ្ញវ តថា ករសិសសិ,  
ង្យន តវំ សុគតំិ គមិសសសី”តិ។ 

អថ ង្ខា ន្ថឡាគិរ ិ ហតថី ង្សាណាឌ យ ភគវង្ត្ថ បាទបំសូនិ គង្ហត្ថវ  
ឧបរមុិទធនិ អាកិរតិ្ថវ  បដិកុដិង្យាវ បដិសកកិ, យាវ ភគវនតំ អទកេិ។ អថ ង្ខា  
ន្ថឡាគិរ ិ ហតថី ហតថិសាលំ គន្ថតវ  សកដ្ឋឋ ង្ន អដ្ឋឋ សិ។ តថាទង្ន្ថត  ច បន  
ន្ថឡាគិរ ិហតថី អង្ហាសិ។ 

តទា ង្ទវរពហាម ទង្យា អចឆរយិពភុតជាតចិត្ថត  បុបផមពរាភរភភាទីហិ  
បូង្ជសុ។ សកលនគង្រ ជណ្ណុកមត្ថត  ធនរាសង្យា អង្ហសំុ។ រាជា “បចឆិម-
ទាវ ង្រ ធន្ថនិ នគរវាសីនំ ង្ហានតុ, បុរតថិមទាវ ង្រ ធន្ថនិ រាជភណាឌ គាង្រ ង្ហានតូ”តិ 
ង្ភរ ិ ំ ចរាង្បសិ។ សង្ពវ តថា ករ ិសុំ។ តទា ន្ថឡាគិរ ិ ធនបាង្ល្ល ន្ថម  
អង្ហាសិ។ 

អថ ង្ខា មនុសា ឥមំ គាថ គាយនតិ 
“ទង្ណ្ឌ ង្នង្ក ទមយនតិ,  អងកុង្សហិ កសាហិ ច; 
អទង្ណ្ឌ ន អសង្តថន,   ន្ថង្គា ទង្ន្ថត  មង្ហសិន្ថ”តិ។ 
មនុសា ឧជាយនតិ ខិយនតិ វបិាង្ចនតិ “យាវ បាង្បា ង្ទវទង្ត្ថត  អលង្កាក , 

យរត ហិ ន្ថម សមណ្សស ង្គាតមសស ឯវ មហិទធិកសស ឯវ មហានុភាវសស  
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វធាយ បរកកមិសសតី”តិ។ ង្ទវទតតសស ល្លភសកាក ង្រា បរហិាយិ។ ភគវង្ត្ថ ច 
ល្លភសកាក ង្រា អភិវឌឍ។ិ ង្ទវទង្ត្ថត  បហីនល្លភសកាក ង្រា សបរងិ្សា កុង្លសុ 
វញិ្ញញ ង្បត្ថវ  វញិ្ញញ ង្បត្ថវ  ភុញ្ជ តិ។ កសាម  ច ភគវា កបកសតសហសាធិកានិ  
ចត្ថត រ ិ អសង្ងេយយានិ កុសលុបចិតសម្ភភ រង្កា ឯវរបំូ បរហំិសនំ  
បដិលភតីតិ។ 

អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ហតថិង្គាបង្កា ហុត្ថវ  និពវង្ត្ថត  ហតថិំ អារយុហ  
វចិរម្ភង្ន្ថ មហាបង្ថ បង្ចចកពុទធ ទិសាវ  “កុង្ត្ថ អាគចឆតិ អយំ មុណ្ឌ ង្កា”តិ  
អាហតចិង្ត្ថត  ខិលជាង្ត្ថ ហតថិន្ថ អាសាង្ទសិ។ ង្សា ង្តន កង្មមន  
និរយាទីសុ ចតុរាបាង្យសុ អង្នកវសសសហសានិ ទុកេំ អនុភវតិ្ថវ  បចឆិមតត- 
ភាង្វ ពុទធភូតសស ង្ទវទង្ត្ថត  អជាតសតតុរាជានំ សហាយំ កត្ថវ  រង្ញ្ញញ   
“មហារាជ តវំ កទា រាជា ភវសិសសី”តិអាទីនិ វត្ថវ  “ង្សវ តុង្មហ ន្ថឡាគិរ ិ ំ
ង្សាឡសសុរាឃង្ដ បាង្យត្ថវ  ភគវង្ត្ថ បិណាឌ យ ចរណ្ង្វល្លយ  
ង្បង្សថា”តិអាទីហិ ហតថិង្គាបង្កា និង្យាង្ជសីតិ។ ង្តន វតុតំ 

“ហត្ថថ ង្រាង្ហា បុង្រ អាសំិ,  បង្ចចកមុនិមុតតមំ; 
បិណាឌ យ វចិរនតំ តំ,   អាសាង្ទសំិ គង្ជនហំ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   ភង្ន្ថត  ន្ថឡាគិរ ីគង្ជា; 
គិរពិវង្ជ បុរវង្រ,   ទារងុ្ណា សមុបាគមី”តិ។ 

---------------- 
(៨) សីសទុកេ 

អហំ ង្កវដដគាមមហិ ។ង្ប។ យទា ហនិ វដិដូង្ភា”តិ 
ឯត្ថថ យ ទីបន្ថ :- 
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សាវតថិយំ កិរ មហាង្កាសលរង្ញ្ញញ  បុង្ត្ថត  បង្សនទិកុម្ភង្រា ន្ថម។  

ង្វសាលិយ លិចឆវរិង្ញ្ញញ  បុង្ត្ថត  លិចឆវកុិម្ភង្រា មហាលិ ន្ថម កុសិន្ថរាយ  
មលលរាជបុង្ត្ថត  ពនធុង្ល្ល ន្ថម្ភតិ ឥង្ម តង្យា ទិសាបាង្ម្ភកេសាចរយិសស 
សនតិង្ក សិបបុគគហណ្តថំ តកកសិលំ គន្ថតវ  ពហិនគង្រ សាល្លយ សម្ភគត្ថ  
អញ្ញមញ្ញំ សស អាគតការណ្ញ្ច  កុលញ្ច  ន្ថមញ្ច  បុចឆិត្ថវ  សហាយកា ហុត្ថវ  
ឯកង្ត្ថវ អាចរយំិ ឧបសងកមិត្ថវ  សិបប ំ សិកេន្ថត  ន ចិរង្សសវ ឧគគហិតសិបា 
អាចរយំិ អាបុចឆិត្ថវ  ឯកង្ត្ថវ និកេមិត្ថវ  សកសកដ្ឋឋ ន្ថនិ អគមំសុ។ ង្តសុ  
បង្សនទិកុម្ភង្រា បិតុ សិបបំ ទង្សសត្ថវ  បសង្ននន បិតរា រង្ជជ អភិសិង្ត្ថត ។ 
មហាលិកុម្ភង្រា លិចឆវនី សិបប ំទង្សសង្ន្ថត  មហង្នតន ឧសាង្ហន ទង្សសសិ, 
តសស អកេីនិ ភិជជិត្ថវ  អគមំសុ។ លិចឆវរិាជាង្ន្ថ “អង្ហា វត អម្ភហ កំ អាចរងិ្យា 
អកេិវនិ្ថស បង្ត្ថត  ន នំ បរចិចជិសាម ឧបដឋហិសាម ន”នតិ តសស  
សតសហសសុដ្ឋឋ នកំ ឯកំ ទាវ រ ំ អទំសុ។ ង្សា តំ និសាយ បញ្ច សង្ត  
លិចឆវរិាជបុង្តត សិបប ំ សិកាេ ង្បង្ន្ថត  វសិ។ ពនធុលកុម្ភង្រា សដឋិ សដឋិ ង្វឡូ  
គង្ហត្ថវ  មង្ជឈ អយសល្លកំ បកេិបិត្ថវ  សដឋិកល្លង្ប ឧសាង្បត្ថវ  បិង្ត  
មលលរាជកុង្លហិ “ឥង្ម កង្បបតូ”តិ វងុ្ត្ថត  អសីតិហតថំ អាកាសំ ឧលលងឃិត្ថវ   
អសិន្ថ កង្បបង្ន្ថត  អគម្ភសិ។ ង្សា ឱសានកល្លង្ប អយសល្លកាយ “កិរ”ីតិ 
សទទំ សុត្ថវ  “កំិ ឯត”នតិ បុចឆិត្ថវ  សពវកល្លង្បសុ អយសល្លកានំ បិតភាវ ំញត្ថវ  
អសំិ ឆង្ឌឌត្ថវ  ង្រាទម្ភង្ន្ថ “មយហំ ឯតតង្កសុ ញាតិសុហង្ជជសុ ឯង្កាបិ  
សសិង្នង្ហា ហុត្ថវ  ឥមំ ការណំ្ ន្ថចិកេិ។ សង្ច ហិ អហំ ជាង្នយយ,  
អយសល្លកាយ សទទំ អនុដ្ឋឋ ង្បង្ន្ថត វ ឆិង្នទយយ”នតិ វត្ថវ  “សង្ពវបិង្ម ម្ភង្រត្ថវ  រជជំ 
កង្រយយ”នតិ ម្ភត្ថបិតូនំ កង្ថសិ។ ង្តហិ “បង្វណិ្រជជំ ន្ថម ត្ថត ឥទំ ន  
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លពាភ  ឯវ ំកាតុ”នតិ ន្ថនបបកាង្រន វារងិ្ត្ថ “ង្តន ហិ មម សហាយកសស សនតិកំ 
គមិសាមី”តិ សាវតថិំ អគម្ភសិ។ 

បង្សនទិ ង្កាសង្ល្ល រាជា តសាគមនំ សុត្ថវ  បចចុគគន្ថតវ  មហង្នតន  
សកាក ង្រន តំ នគរ ំ បង្វង្សត្ថវ  ង្សន្ថបតិដ្ឋឋ ង្ន ង្បសិ។ ង្សា ម្ភត្ថបិតង្រា  
បង្កាក សាង្បត្ថវ  តង្តថវ វាសំ កង្បបសិ។ អង្ថកទិវសំ រាជា ឧបរបិាសាង្ទ  
ឋិង្ត្ថ អនតរវថំិី ឱង្ល្លកយម្ភង្ន្ថ “អន្ថថបិណ្ឌិ កសស ចូឡអន្ថថបិណ្ឌិ កសស 
វសិាខាយ សុបបវាសាយា”តិ ឯង្តសំ ង្គង្ហ និចចំ ភតតកិចចត្ថថ យ គចឆង្នត  
អង្នកសហង្សស ភិកេូ ទិសាវ  “កហំ អយា គចឆនតី”តិ បុចឆិត្ថវ  “ង្ទវ 
អន្ថថបិណ្ឌិ កសស ង្គង្ហ និចចភតតសល្លកភតតគិល្លនភត្ថត ទីន អត្ថថ យ  
ង្ទវសិកំ ង្ទវ ភិកេុសហសានិ គចឆនតិ ចូឡអន្ថថបិណ្ឌិ កសស ង្គង្ហ  
បញ្ច សត្ថនិ តថា វសិាខាយ តថា សុបបវាសាយា”តិ វងុ្តត សយមប ិភិកេុសំឃំ 
ឧបដឋហិតុកាង្ម្ភ វហិារ ំ គន្ថតវ  ភិកេុសហង្សសន សទធិំ សត្ថថ រ ំ និមង្នតត្ថវ   
សត្ថត ហំ សហត្ថថ  ទានំ ទត្ថវ  សតតង្ម ទិវង្ស សត្ថថ រ ំវនទិត្ថវ  “ភង្នត បញ្ច ហិ ង្ម 
ភិកេុសង្តហិ សទធិំ និពទធំ ភិកេំ គណ្ហ ថា”តិ អាហ។ “មហារាជ ពុទាធ  ន្ថម  
ឯកដ្ឋឋ ង្ន និពទធំ ភិកេំ ន គណ្ហ នតិ ពហូ ជន្ថ ពុទាធ នំ អាគមនំ បចាច សីសនតី”តិ។ 

“ង្តន ហិ ឯកំ ភិកេុនិពទធ ង្បង្សថា”តិ អាហ។ សត្ថថ  អាននទង្តថរសស  
ភារ ំអកាសិ។ រាជា ភិកេុសំង្ឃ អាគង្ត បតតំ គង្ហត្ថវ  “ឥង្ម ន្ថម បរវិសិនតូ”តិ 
អវចិាង្រត្ថវ វ សត្ថត ហំ សយង្មវ បរវិសិិត្ថវ  អដឋង្ម ទិវង្ស វកិេិតតចិង្ត្ថត   
បមជជមកាសិ។ រាជកុង្ល ន្ថម អន្ថណ្ត្ថត  អាសន្ថនិ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  ភិកេូ  
និសីទាង្បត្ថវ  បរវិសិិតុ ន លភនតិ “ន មយំ ឥធាតុសកេិសាម្ភ”តិ ពហូ ភិកេូ  
បកកមំិសុ។ 
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អាននទង្តថង្រាបិ កបបសតសហសស ំ បូរតិបារមី អភិនីហារសមបង្ន្ថន  

មហាបុង្ញ្ញញ  អតតង្ន្ថ ការណ្វសិកត្ថយ កុលសស បសាទំ រកេង្ន្ថត  អដ្ឋឋ សិ។ 
តំ ឯកកង្មវ និសីទាង្បត្ថវ  បរវិសំិិសុ។ រាជា ភិកេូនំ គតកាង្ល អាគន្ថតវ   
ខាទនីយង្ភាជនីយានិ តង្ថវ ឋិត្ថនិ ទិសាវ  “កំិ អយា ន្ថគមំិសូ”តិ បុចឆិត្ថវ  
“អាននទង្តថង្រា ឯកង្កាវ អាគង្ត្ថ ង្ទវា”តិ សុត្ថវ  “អទាធ  ឯតតកំ ង្ម ភតតង្ចឆទន- 
មកំ សូ”តិ ភិកេូនំ កុង្ទាធ  សតថុ សនតិកំ គន្ថតវ  “ភង្នត មយា បញ្ច ននំ ភិកេុសត្ថនំ 
ភិកាេ  បដិយត្ថត  អាននទង្តថង្រា កិរ ឯកង្កាវាគង្ត្ថ បដិយត្ថត  ភិកាេ  តង្ថវតិ្ថ  
បញ្ច សត្ថ ភិកេូ មម ង្គង្ហ សញ្ញំ ន ករ ិសុំ កំិ នុ ង្ខា ការណ្”នតិ អាហ។ សត្ថថ  
ភិកេូនំ ង្ទាស អវត្ថវ  “មហារាជ មម សាវកានំ តុង្មហហិ សទធិំ វសិាង្សា នតថិ, 
ង្តន ន គត្ថ ភវសិសនតី”តិ ឯវ ំសញ្ញញ ង្បសិ។ 

រាជា “ភិកេុសំង្ឃន សទធិំ មយា វសិាស កាតំុ វដដតិ កថំ នុ ង្ខា  
ករសិាមីតិ សម្ភម សមពុទធសស ញាតិធីតរ ំ មម ង្គង្ហ កាតំុ វដដតិ, ឯវ សង្នត   
„ទហរា ច សាមង្ណ្រា ច សម្ភម សមពុទធសាតិរាជា‟តិ មម សនតិកំ វសិសត្ថថ  
និពទធំ អាគមិសសនតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  “ឯកំ ង្ម ធីតរ ង្ទនតូ”តិ សាកិយានំ សនតិកំ  
សាសនំ ង្បង្សសិ។ “កតរសស សកយសស ធីត្ថ”តិ ច បុចឆិត្ថវ  ញត្ថវ   
អាគង្ចឆយាថា”តិ វត្ថវ  ទូង្ត អាណាង្បសិ។ ទូត្ថ គន្ថតវ  សាកិង្យ ទារកំិ  
យាចំិសុ។ ង្ត សននិបតិត្ថវ  “បកេនតរងិ្កា រាជា សង្ច ន ទសាម វនិ្ថង្សសសតិ 
ង្ន្ថ ន ង្ខា បន អង្មហហិ កុង្លន សទិង្សា កំិ នុ ង្ខា កាតពវ”នតិ មនតយំិសុ។ 
មហាន្ថង្ម្ភ “មម ទាសិយា កុចឆិមហិ ជាត្ថ វាសភខតតិយា ន្ថម ធីត្ថ  
របូង្សាភគគបបត្ថត  អតថិ តំ ទសាម្ភ”តិ វត្ថវ  ទូង្ត អាហ “សាធុ រង្ញ្ញញ  ទារកំិ  
ទសាម្ភ”តិ។ “សា កសស ធីត្ថ”តិ ? “សម្ភម សមពុទធសស ចូឡបិតុបុតតសស  
មហាន្ថមសស សកកសស ធីត្ថ វាសភខតតិយា ន្ថម្ភ”តិ។  
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ង្ត គន្ថតវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាចយំិសុ។ រាជា “យទិ ឯវ ំសាធុ សីឃ អាង្នថ,  

ខតតិយា ច ន្ថម ពហុម្ភយា ទាសិធីតរមប ិ បហិង្ណ្យយុ, បិតរា សទធិំ  
ឯកភាជង្ន ភុញ្ជ នតិំ អាង្នយាថា”តិ វត្ថវ  ង្បង្សសិ។ ង្ត គន្ថតវ  “ង្ទវ តុង្មហហិ 
សទធិំ ឯកង្ត្ថ ភុញ្ជ នតិំ រាជា ឥចឆតី”តិ អាហំសុ។ មហាន្ថង្ម្ភ “សាធុ ត្ថត្ថ”តិ 
តំ អលង្កក រាង្បត្ថវ  អតតង្ន្ថ ង្ភាជនកាង្ល បង្កាក សាង្បត្ថវ  ត្ថយ សទធិំ ឯកង្ត្ថ 
ភុញ្ជ ន្ថការ ំទង្សសត្ថវ  ទូត្ថនំ និយាង្ទសិ។ ង្ត តំ អាទាយ សាវតថិំ គន្ថតវ  តំ ប
វតតិំ រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសុ រាជា តុដឋម្ភនង្សា តំ បញ្ច ននំ ឥតថិសត្ថនំ ង្ជដឋិកំ កត្ថវ   
អគគមង្ហសិដ្ឋឋ ង្ន អភិសិញ្ច ិ។ សា ន ចិរង្សសវ (គពភំ ធារយនតី បរបិាកមន្ថទ យ) 
សុវណ្ណវណ្ណំ  បុតតំ វជិាយិ។ ន្ថមគហណ្ទិវង្ស បនសស “វដិដូង្ភា”តិ ន្ថម  
អកំសុ។ អថសស ទហរកាង្លង្យវ រាជា “សតថុ បិយំ កង្រាមី”តិ ង្សន្ថបតិដ្ឋឋ នំ 
អទាសិ។ 

ង្សា កុម្ភរបរហិាង្រន វឌឍង្ន្ថត  សតតវសសិកកាង្ល អង្ញ្ញសំ កុម្ភរានំ 
ម្ភត្ថមហកុលង្ត្ថ ហតថិរបូកអសសរបូកាទីនិ អាហរយិម្ភន្ថនិ ទិសាវ  ម្ភតរ ំ
បុចឆិ “អមម អង្ញ្ញសំ ម្ភត្ថមហកុលង្ត្ថ បណាណ កាង្រា អាហរយីតិ មយហំ ង្កាចិ  
កិញ្ច ិ ន ង្បង្សសិ កំិ តវំ និម្ភត្ថ និបិត្ថ”តិ ? អថ ន សា “ត្ថត តវ  
សកយរាជាង្ន្ថ ម្ភត្ថមហាទូង្រ បន វសនតិ ង្តន ង្ត កិញ្ច ិ ន ង្បង្សនតី”តិ  
វង្ញ្ច សិ។ បុន ង្សា ង្សាឡសវសសកិកាង្ល “អមម តវ ម្ភត្ថមហកុលំ  
បសសិតុកាង្ម្ភមហី”តិ វត្ថវ  “អលំ ត្ថត កំិ តតថ គន្ថតវ  ករសិសតី”តិ វារយិម្ភង្ន្ថបិ 
បុនបបុនំ យាចិ។ អថសស ម្ភត្ថ “ង្តន ហិ គចាឆ ”តិ សមបដិចឆិ។ ង្សា បិតុ  
អាង្រាង្ចត្ថវ  មហង្នតន បរវិាង្រន និកេមិ។ វាសភខតតិយា បុង្រតរ ំ បណ្ណំ   
ង្បង្សសិ “អហំ ឥធ សុខំ វសាមិ ម្ភសស កិញ្ច ិ សាមិង្ន្ថ អនតរ ំ 
ទសសយំិសូ”តិ។ សាកិយា វដិដូភសស អាគមនំ ញត្ថវ  “វនទិតុ ន សង្កាក ម្ភ”តិ  
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តសស ទហរទហង្រ កុម្ភង្រ ជនបទំ បហិណិ្ត្ថវ  តសមិំ កបិលបុរ ំ សមបង្តត  
សន្ថថ គាង្រ សននិបតំិសុ។ កុម្ភង្រា តតថ គន្ថតវ  អដ្ឋឋ សិ។  

អថ នំ “អយំ ង្ត ត្ថត ម្ភត្ថមង្ហា អយំ ម្ភតុង្ល្ល”តិ វត្ថវ  វន្ថទ ង្បសុ 
ង្សា សង្ពវ វនទម្ភង្ន្ថ វចិរតិ្ថវ ឯកមប ិអត្ថត នំ វនទនតំ អទិសាវ  “កំិ នុ ង្ខា មំ វនទន្ថត  
នតថី”តិ បុចឆិ។ សាកិយា “ត្ថត ង្ត កនិដឋកុម្ភរា ជនបទំ គត្ថ”តិ វត្ថវ  តសស  
មហនតំ សកាក រ ំ ករ ិសុំ។ ង្សា កតិបាហំ វសិត្ថវ  មហង្នតន បរវិាង្រន នគរា  
និកេមិ។ អង្ថកា ទាសី សន្ថថ គាង្រ ង្តន និសិននផលកំ “ឥទំ វាសភខតតិយាយ 
ទាសិយា បុតតសស និសិននផលក”នតិ អង្កាក សិត្ថវ  បរភិាសិត្ថវ  ខីង្រាទង្កន  
ង្ធាវ។ិ ឯង្កា បុរងិ្សា អតតង្ន្ថ អាវធំុ បមុសសិត្ថវ  និវង្ត្ថត  តំ គណ្ហ ង្ន្ថត   
វដិដូភកុម្ភរសស អង្កាក សនសទទំ សុត្ថវ  តំ ការណំ្ បុចឆិត្ថវ  “វាសភខតតិយា  
ទាសិយា កុចឆិមហិ មហាន្ថមសកកំ បដិចច ជាត្ថ”តិ ញត្ថវ  ពលកាយសស  
កង្ថសិ។ “វាសភខតតិយា កិរ ទាសិធីត្ថ”តិ មហាង្កាល្លហលំ អង្ហាសិ។ តំ 
សុត្ថវ  វដិដូភកុម្ភង្រា “ឯង្ត ត្ថវ មម និសិននផលកំ ខីង្រាទង្កន ង្ធាវនតុ, អហំ 
បន រង្ជជ បតិដឋឋិតកាង្ល ឯង្តសំ គលង្ល្លហិតំ គង្ហត្ថវ  មម និសិននផលកំ 
ង្ធាវសិាមី”តិ ចិតតំ បដឋង្បសិ។ តសមិំ សាវតថិំ គង្ត អមចាច  តំ បវតតិំ រង្ញ្ញញ   
អាង្រាចយំិសុ។ រាជា “មយហំ ទាសិធីតរ ំអទំសូ”តិ សាកិយានំ កុជឈិត្ថវ  វាសភ-
ខតតិយាយ ច បុតតសស ច ទិននបរហិារ ំ អចឆិនទិត្ថវ  ទាសទាសីហិ លទធពវមតតង្មវ 
ទាង្បសិ។ 

តង្ត្ថ កតិបាហចចង្យន សត្ថថ  រាជនិង្វសនំ គន្ថតវ  បញ្ញត្ថត សង្ន  
និសីទិ។ រាជា អាគន្ថតវ  វនទិត្ថវ  “ភង្នត តុម្ភហ កំ កិរាតង្កហិ ទាសិធីត្ថ មយហំ ទិន្ថន , 
ង្តនសា អហំ សបុត្ថត យ បរហិារ ំ អចឆិនទិត្ថវ  ទាសទាសីហិ លទធពវមតតង្មវ  
ទាង្បសិ”នតិ អាហ។ សត្ថថ  “អយុតតំ មហារាជ សាកិង្យហិ កតំ, ទទង្នតហិ 
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ន្ថម សម្ភនជាតិកា ទាតពាវ , អសស តំ បន មហារាជ វទាមិ, វាសភខតតិយា 
ខតតិយរាជធីត្ថ ខតតិយរង្ញ្ញញ  ង្គង្ហ អភិង្សកំ លភិ។ វដិដូង្ភាបិ ខតតិយ- 
រាជានង្មវ បដិចច ជាង្ត្ថ ម្ភតុង្គាតតំ ន្ថម កំិ ករសិសតិ, បិតុង្គាតតង្មវ  
បម្ភណ្នតិ។ ង្បារាណ្កបណ្ឌិ ត្ថ ទលិទទិតថិយា កដឋហារកិាយ  
អគគមង្ហសិដ្ឋឋ នំ អទំសុ។ តសា ច កុចឆិមហិ ជាតកុម្ភង្រា ទាវ ទសង្យា
ជនិកាយ ពារាណ្សិយា រជជំ បត្ថវ  កដឋវាហនរាជា ន្ថម ជាង្ត្ថ”តិ។ រាជា  
ធមមកថំ សុត្ថវ  “បិតុ ង្គាតតង្មវ កិរ បម្ភណ្”នតិ តុសសិត្ថវ  វាសភខតតិយាយ ច 
បុតតសស ច បកតិបរហិារង្មវ ទាង្បសិ។ វដិដុពភំបិ ង្សន្ថបតិដ្ឋង្ន ង្បសិ។ 

ពនធុលង្សន្ថបតិសសបិ ង្ខា កុសិន្ថរាយ មលលរាជធីត្ថ មលលិកា ន្ថម 
ភរយិា ទីឃរតតំ បុតតំ ន វជិាយិ។ អថ នំ ពនធុង្ល្ល “អតតង្ន្ថ កុលឃរង្មវ  
គចាឆ ”តិ ឧង្យាង្ជសិ។ សា “សត្ថថ រ ំ ទិសាវ វ គមិសាមី”តិ ង្ជតវនំ បវសិិត្ថវ   
តថាគតំ វនទិត្ថវ េិត្ថ “កហំ គចឆសី”តិ វតុ្ថត  “សាមិង្កា មំ ភង្នត កុលឃរ ំ 
ង្បង្សតី” អាហ។ “កំិ ការណា”តិ ? “វញ្ា កិរសមិ អបុតតិកា”តិ។ “យទិ ឯវ ំ 
គមនកិចចំ នតថិ និវតតសសូ”តិ។ សា តុដឋម្ភនសា សត្ថថ រ ំ វនទិត្ថវ  និង្វសនំ គន្ថតវ  
“កសាម  និវត្ថត សី”តិ វតុ្ថត  “ទសពង្លន និវតតិត្ថមហី”តិ អាហ ពនធុង្ល្ល “ទិដឋំ  
ភវសិសតិ ទីឃទសសនិ្ថ ការណ្”នតិ សមបដិចឆិ។ សា ន ចិរង្សសវ គពភំ  
បដិលភិត្ថវ  ឧបបននទាហឡា “ង្ទាហង្ឡា ង្ម ឧបបង្ន្ថន ”តិ អាង្រាង្ចសិ។ “កំិ 
ង្ទាហង្ឡា”តិ? “ង្វសាលិនគង្រ គណ្រាជកុល្លនំ អភិង្សកមងគល- 
ង្បាកេរណិ្យ ឱតរតិ្ថវ  នហត្ថវ  បានីយំ បាតុកាម្ភមហិ សាមី”តិ។ ពនធុង្ល្ល  
“សាធូ”តិ វត្ថវ  សហសសថាមធនំុ គង្ហត្ថវ  តំ រថំ អាង្រាង្បត្ថវ  សាវតថិង្ត្ថ  
និកេមិត្ថវ  រថំ បាង្ជង្ន្ថត  មហាលិលិចឆវងិ្ន្ថ ទិននទាវ ង្រន ង្វសាលំិ បាវសិិ។  
មហាលិលិចឆវងិ្ន្ថ ច ទាវ រសមីង្ប ឯវ និង្វសនំ ង្ហាតិ។ ង្សា រថសស ឧម្ភម ង្រ  
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បនិឃាតសទទំ សុត្ថវ វ “ពនធុលសស រថសង្ទាទ  ឯង្សា អជជ លិចឆវនំី ភយំ  
ឧបបជជិសសតី”តិ អាហ។ 

ង្បាកេរណិ្យា អង្ន្ថត  ច ពហិ ច អារកាេ  ពលវតី ឧបរ ិ ង្ល្លហជាលំ  
បតថដំ សកុណានមប ិ ឱកាង្សា នតថិ។ ពនធុលង្សន្ថបតិ បន រថា ឱតរតិ្ថវ  
អារកេង្ក មនុង្សស ង្វង្តតន បហរង្ន្ថត  បល្លង្បត្ថវ  ង្ល្លហជាលំ ឆិនទិត្ថវ   
អង្ន្ថត ង្បាកេរណី្យ ភរយំិ ន្ថហ ង្បត្ថវ  សយមប ិ នហត្ថវ  បុន តំ រថ អាង្រាង្បត្ថវ   
នគរា និកេមិត្ថវ  អាគតមង្គគ ង្នវ បាយាសិ។ ង្ត អារកេមនុសា លិចឆវរិាជូនំ  
អាង្រាង្ចសុ លិចឆវរិាជាង្ន្ថ កុជឈិត្ថវ  បញ្ច  រថសត្ថនិ អារយុហ “ពនធុលមលល  
គណ្ហិ សាម្ភ”តិ និកេមំិសុ។ តំ បវតតិំ មហាលិសស អាង្រាង្ចសុ មហាលិ “ម្ភ  
គមិតថ ង្សា ហិ ង្វា សង្ពវ ង្ឃាង្តសសតី”តិ អាហ។ ង្តបិ “មយំ គមិសាម  
ឯវា”តិ វទំិសុ។ “ង្តន ហិ តសស រថចកកសស យាវ ន្ថភិង្ត្ថ បថវ ិ ំ បវដិដ្ឋឋ នំ  
ទិសាវ  និវង្តតយាថ តង្ត្ថ អនិវតតន្ថត  បុរង្ត្ថ អសនិសទទំ វយិ សុណិ្សសថ តម្ភហ  
ឋាន្ថ និវង្តតយាថ។ តង្ត្ថ អនិវតតន្ថត  តុម្ភហ កំ រថធុង្រសុ ឆិទទំ បសសសិសថ តម្ភហ  
ឋាន្ថ និវង្តតយាថ បុរង្ត្ថ ម្ភ គមិត្ថថ ”តិ។ ង្ត តសស វចង្នន អនិវតតិត្ថវ  តំ  
អនុពនធិំសុ ឯវ។ មលលិកា ទិសាវ  “រថា សាមិ បញ្ញញ យនតី”តិ អាហ។ “ង្តន ហិ 
ឯកង្សសវ រថសស បញ្ញញ យនកាង្ល មំ អាង្រាង្ចយាសី”តិ។ សា យទា សង្ពវ 
រថា ឯង្កា វយិ ហុត្ថវ  បញ្ញញ យំិសុ តទា “ឯកង្មវ សាមិ រថសីសំ បញ្ញញ យតី”តិ 
អាហ។ ពនធុង្ល្ល “ង្តន ហិ ឥម្ភ រសមិង្យា គណាហ ហី”តិ តសា រសមិង្យា ទត្ថវ  
រង្ថ ឋិង្ត្ថវ ធនុអាង្រាង្បសិ រថចកកំ យាវ ន្ថភិង្ត្ថ បថវ ិ ំបាវសិិ។ 

លិចឆវងិ្ន្ថ ត្ថនំ ទិសាវ បិ ន និវតតិំសុ។ ឥតង្រា ង្ថាកំ គន្ថតវ  ជិយ  
ង្បាង្ថសិ អសនិសង្ទាទ  វយិ អង្ហាសិ។ ង្ត តង្ត្ថបិ ន និវតតិំសុ អនុពនធន្ថត   
គចឆង្នតវ។ ពនធុង្ល្ល រង្ថ ឋិតង្កាវ ឯកសរ ខិបិ ង្សា បញ្ច ននំ រថសត្ថនំ  
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រថសីង្ស ឆិទទំ កត្ថវ  បញ្ច  រាជសត្ថនិ បរកិរពនធនដ្ឋឋ ង្ន វនិិវជិឈិត្ថវ  បថវ ិ ំ 
បាវសិិ។ ង្ត អតតង្ន្ថ បវទិធភាវ ំ អជានិត្ថវ  “តិដឋង្រ តិដឋង្រ”តិ វទន្ថត  អនុពនធិំសុ  
ឯវ។ ពនធុង្ល្ល រថំ ង្បត្ថវ  “តុង្មហ មតកា មតង្កហិ សទធិំ មយហំ យុទធ ន្ថម នតថី”តិ 
អាហ។ “មតកា ន្ថម អម្ភហ ទិសា ន ង្ហានតី”តិ។ “ង្តន ហិ សពវបចឆិមសស  
បរកិរ ំង្ម្ភង្ចថា”តិ។ ង្ត ង្ម្ភចយំិសុ។ ង្សា មុតតមង្តត ឯវ មរតិ្ថវ  បតិង្ត្ថ។ អថ 
ង្ត សង្ពវបិ “តុង្មហ ឯវរបូា អតតង្ន្ថ ឃរានិ គន្ថតវ  សំវធិាតពវំ សំវទិហិត្ថវ  បុតតទារ ំ
អនុសាសិត្ថវ  សន្ថន ហ ង្ម្ភង្ចថា”តិ អាហ។ ង្ត តថា កត្ថវ  សង្ពវបិ ជីវតិកេយំ 
បត្ថត ។ ពនធុង្ល្លបិ មលលិកំ សាវតថិំ អាង្នសិ។ សា ង្សាឡសកេតតុយមង្ក  
យមង្ក បុង្តត វជិាយិ។ សង្ពវបិ សូរា ថាមសមបន្ថន  អង្ហសំុ សពវសិបានំ  
និបផតតិំ បាបុណំិ្សុ។ ឯង្កកសស បុរសិសហសស បរវិាង្រា អង្ហាសិ។ បិតរា  
សទធិំ រាជនិង្វសនំ គចឆង្នតហិ ង្តង្ហវ រាជងគណំ្ បរបូិរ។ិ 

អង្ថកទិវសំ វនិិចឆង្យ កូដដដបរាជិត្ថ មនុសា ពនធុលំ អាគចឆនតំ ទិសាវ  
មហាវរិវ ំវរិវន្ថត  វនិិចឆយអមចាច នំ កូដដដករណំ្ តសស អាង្រាង្ចសុ ង្សា វនិិចឆយំ 
គន្ថតវ  តំ អដដំ វចិាង្រត្ថវ  សាមិកង្មវ សាមិកំ អកាសិ។ មហាជង្ន្ថ មហាសង្ទទន 
សាធុការ ំបវង្តតតិ។ រាជា “កំិ ឥទ”នតិ បុចឆិត្ថវ  តមតថំ សុត្ថវ  តុសសតិ្ថវ  សង្ពវបិ ង្ត 
អមង្ចច ហាង្រត្ថវ  ពនធុលង្សសវ វនិិចឆយំ និយាង្ទសិ។ ង្សា តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ 
សម្ភម  វនិិចឆយិ។ តង្ត្ថ ង្ត ង្បារាណ្កវនិិចឆយិកា អមចាច  កិញ្ច ិ លញ្ជ ំ អលភន្ថត  
អបបល្លភា ហុត្ថវ  “ពនធុង្ល្ល រជជំ បង្តថតី”តិ រាជកុង្ល បរភិិនទិំសុ។ រាជា ង្តសំ 
កថំ សទទហិត្ថវ  ចិតតំ និគគង្ហតំុ ន្ថសកេិ។ “ឥមសមិំ ឥង្ធវ ឃាតិយម្ភង្ន គរហា 
ង្ម ឧបបជជិសសតី”តិ បុន ចិង្នតត្ថវ  បយុតតបុរងិ្សហិ បចចនតំ បហារាង្បត្ថវ  ពនធុលំ 
បង្កាក សាង្បត្ថវ  “បចចង្ន្ថត  កិរ កុបិង្ត្ថ តវ បុង្តតហិ សទធិំ គន្ថតវ  ង្ចាង្រ  
គណាហ ហី”តិ បហិណិ្ត្ថវ  “ឯង្តថវសស ទវតតិំសាយ បុង្តតហិ សទធិំ សីសំ ឆិនទិត្ថវ   
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អាហរថា”តិ ង្តហិ សទធិំ អង្ញ្ញបិ សមង្តថ មហាង្យាង្ធ ង្បង្សសិ។ តសមិំ  
បចចនតំ គចឆង្នតង្យវ “ង្សន្ថបតិ កិរ អាគចឆតី”តិ បយុតតង្ចារា បល្លយំិសុ។  
ង្សា តំ បង្ទសំ អាវាសាង្បត្ថវ  សណាឋ ង្បត្ថវ  និវតតិ។ 

អថសស នគរង្ត្ថ អវទូិเរាង្ន ង្ត ង្យាធា បុង្តតហិ សទធិំ សីសំ ឆិនទិំសុ។ 
តំ ទិវសំ មលលិកាយ បញ្ច ហិ ភិកេុសង្តហិ សទធិំ ង្ទវ អគគសាវកា និមនតិត្ថ  
ង្ហានតិ។ អថសា បុពវង្ណ្ហ  ឯវ “សាមិកសស ង្ត សទធិំ បុង្តតហិ សីសំ ឆិនន”នតិ  
បណ្ណំ  អាហរតិ្ថវ  អទំសុ។ សា តំ បវតតិំ ញត្ថវ  កសសចិ កិញ្ច ិ អវត្ថវ  បណ្ណំ   
ឧចឆង្ងគ ឋង្បត្ថវ  ភិកេុសំឃំង្មវ បរវិសិិ។ អថសា បរចិារកិាង្យា ភិកេូនំ ភតតំ 
ទត្ថវ  សបបចិាដំិ អាហរនតិង្យា ង្ថរាន បុរង្ត្ថ សបបចិាដំិ ភិនទិំសុ។  
ធមមង្សន្ថបតិ “ង្ភទនធមមំ ភិននំ ន ចិនតិតពវ”នតិ អាហ។ សា ឧចឆងគង្ត្ថ បណ្ណំ   
នីហរតិ្ថវ  “ទវតតិំសាយ បុង្តតហិ សទធិំ បិតុសីសំ ឆិនន”នតិ ង្ម ឥមំ បណ្ណំ  អាហរិសុំ 
“អហំ ឥទំ សុត្ថវ បិ ន ចិង្នតមិ សបបចិាដិយា ភិន្ថន យ កំិ ចិនតយិសាមិ ភង្នត”តិ 
អាហ។ ធមមង្សន្ថបតិ  

“អនិមិតតមនញ្ញញ តំ  មចាច នំ ឥធ ជីវតិ”នតិអាទីនិ 
វត្ថវ  ធមមំ ង្ទង្សត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ វហិារ ំ អគម្ភសិ។ សាបិ ទវតតិំស  
សុណិ្សាង្យា បង្កាក សាង្បត្ថវ  “តុម្ភហ កំ សាមិកា និរបរាធា អតតង្ន្ថ បុរមិកមម-
ផលំ លភំិសុ តុង្មហ ម្ភ ង្សាចយិតថ ម្ភ បរងិ្ទវតិថ រង្ញ្ញញ  ឧបរ ិមង្ន្ថបង្ទាសំ ម្ភ 
ករតិ្ថថ ”តិ ឱវទិ។ 

រង្ញ្ញញ  ចរបុរសិា តំ កថំ សុត្ថវ  គន្ថតវ  ង្តសំ និង្ទាទ សភាវ ំ រង្ញ្ញញ   
កថយំិសុ។ រាជា សំង្វគបបង្ត្ថត  តសា និង្វសនំ គន្ថតវ  មលលិកញ្ច   
សុណិ្សាង្យា ចសា ខម្ភង្បត្ថវ  មលលិកាយ វរ ំអទាសិ។ សា “វង្រា គហិង្ត្ថ 
ង្ម ង្ហាតូ”តិ វត្ថវ  តសមិំ គង្ត មតកភតតំ ទត្ថវ  នហត្ថវ  រាជានំ ឧបសងកមិត្ថវ  វនទិត្ថវ  
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“ង្ទវ តុង្មហហិ មយហំ វង្រា ទិង្ន្ថន  មយហញ្ច  អង្ញ្ញ ន អង្ត្ថថ  នតថិ ទវតតិំសាយ ង្ម 
សុណិ្សានំ មមញ្ច  កុលឃរគមនំ អនុជាន្ថថា”តិ អាហ។ រាជា សមបដិចឆិ។ 
សា ទវតតិំស សុណិ្សាង្យា យថាសកានិ កុល្លនិ ង្បង្សសិ សយមបិ 
កុសិន្ថរានគង្រ អតតង្ន្ថ កុលឃរ ំអគម្ភសិ។ 

រាជាបិ ពនធុលង្សន្ថបតិង្ន្ថ ភាគិង្នយយសស ទីឃការាយនសស ន្ថម 
ង្សន្ថបតិដ្ឋឋ នំ អទាសិ។ ង្សា បន “ម្ភតុង្ល្ល ង្ម ឥមិន្ថ ម្ភរងិ្ត្ថ”តិ រង្ញ្ញញ   
ឱត្ថរ ំ គង្វសង្ន្ថត  វចិរតិ។ រាជាបិ និរបរាធសស ពនធុលសស ម្ភរតិកាលង្ត្ថ  
បដ្ឋឋ យ វបិបដិសារ ី ហុត្ថវ  ចិតតសាទំ ន លភតិ រជជសុខំ ន្ថនុង្ភាតិ។ តទា  
សត្ថថ  សកានំ ង្មទាឡុបំ ន្ថម និគមំ ឧបនិសាយ វហិរតិ។ រាជា តតថ គន្ថតវ  
អារាមង្ត្ថ អវទូិង្រ ខន្ថធ វារ ំ និវាង្សត្ថវ  “មង្នទន បរវិាង្រន សត្ថថ រ ំ វនទិសាមី”តិ 
វហិារ ំគន្ថតវ  បញ្ច រាជាកកុធភណាឌ និ ទីឃការាយនសស ទត្ថវ  ឯកង្កាវ គនធកុដំិ 
បាវសិិ។ តសមិំ គនធកុដំិ បវងិ្ដឋទីឃការាយង្ន្ថ ត្ថនិ បញ្ច  រាជកកុធភណាឌ និ  
គង្ហត្ថវ  វដិដូភំ រាជានំ កត្ថវ  រង្ញ្ញញ  ឯកំ អសស ឯកញ្ច  ឧបដ្ឋឋ នការកំិ  
ម្ភតុគាមំ ឋង្បត្ថវ  និវង្តតត្ថវ  សាវតថិំ អគម្ភសិ។ 

រាជា សត្ថថ រា សទធិំ បិយកថំ កង្ថត្ថវ  សត្ថថ រ ំ វនទិត្ថវ  និកេង្ន្ថត  ង្សនំ  
អទិសាវ  តំ ម្ភតុគាមំ បុចឆិត្ថវ  តំ បវតតិំ សុត្ថវ  “អហំ ភាគិង្នយយ អាទាយ គន្ថតវ   
វដិដូភំ គង្ហសាមី”តិ រាជគហនគរ ំ គចឆង្ន្ថត  វកិាង្ល ទាវ ង្រសុ បិទហិង្តសុ  
នគរ ំបត្ថវ  ឯកិសា សាល្លយ និបជជិត្ថវ  វាត្ថតង្បហិ កិលង្ន្ថត  រតតិភាង្គ តង្តថវ 
កាលមកាសិ។ វភិាត្ថយ រតតិយា “ង្ទវ ង្កាសលនរនិទ អន្ថង្ថា ជាង្ត្ថសី”តិ 
វបិបលបនតិយា តសា ឥតថិយា សទទំ សុត្ថវ  រង្ញ្ញញ  អាង្រាង្ចសុ ង្សា ម្ភតុលសស 
មហង្នតន សកាក ង្រន សររីកិចចំ កាង្រសិ។ 
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វដិដូង្ភាបិ រជជំ លភិត្ថវ  តំ ង្វរ សរតិ្ថវ  “សង្ពវបិ សាកិង្យ ម្ភង្រសាមី”តិ 

មហតិយា ង្សន្ថយ និកេមិ។ តំ ទិវសំ សត្ថថ  បចចូសកាង្ល ង្ល្លកំ  
ង្វាង្ល្លង្កង្ន្ថត  ញាតិសំឃសស វនិ្ថសំ ទិសាវ  ញាតិសងគហំ កាតំុ វដដតី”តិ  
ចិង្នតត្ថវ  បុពវណ្ហ សមង្យ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  បិណ្ឌ បាតបដិកកង្ន្ថត  គនធកុដិយំ 
សីហង្សយយ កង្បបត្ថវ  សាយនហសមង្យ អាកាង្សន គន្ថតវ  កបិលវតថុ សាមង្នត 
ឯកសមិំ កពរចាឆ ង្យ រកុេមូង្ល និសីទិ។ តង្ត្ថ វដិដូភសស រជជសីម្ភយ មហង្ន្ថត  
សនទចាឆ ង្យា និង្រគាង្ធា អតថិ។ វដិដូង្ភា សត្ថថ រ ំ ទិសាវ  ឧបសងកមិត្ថវ  វនទិត្ថវ   
“ភង្នត កំិ ការណា ឯវរបូាយ ឧណ្ហ ង្វល្លយ ឥមសមិំ កពរចាឆ ង្យ រកុេមូង្ល  
និសីទថ ឯតសមិំ សនទចាឆ ង្យ និង្រគាធមូង្ល និសីទថ ភង្នត”តិ វត្ថវ  “ង្ហាតុ 
មហារាជាតកានំ ឆាយា ន្ថម សីតល្ល”តិ វងុ្តត “ញាតកានុរកេនត្ថថ យ សត្ថថ  
អាគង្ត្ថ ភវសិសតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  សត្ថថ រ ំ វនទិត្ថវ  និវតតិត្ថវ  សាវតថិំង្យវ បចាច គមិ។  
សត្ថថ បិ ឧបបតិត្ថវ  ង្ជតវនង្មវ គង្ត្ថ។ 

រាជា សាកិយានំ ង្ទាសំ សរតិ្ថវ  ទុតិយមប ិ និកេមិត្ថវ  តង្ថវ សត្ថថ រ ំ 
បសសិត្ថវ  បុន និវតតិ។ តតិយវាង្របិ និកេមិត្ថវ  តង្ថវ សត្ថថ រ ំបសសតិ្ថវ  បុន និវតតិ។ 
ចតុតថវាង្រ បន តសមិំ និកេង្នត សត្ថថ  សាកិយានំ បុពវកមមំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  ង្តសំ  
ឯកទិវសំ នទិយំ វសិបកេិបនបាបកមមសស អបបដិពាហិយភាវ ំញត្ថវ  ចតុតថវាង្រ 
ន្ថគម្ភសិ។ វដិដូង្ភា “សាកិង្យ ឃាង្តសាមី”តិ មហង្នតន ពលកាង្យន  
និកេមិ។ សម្ភម សមពុទធសស បន្ថតកា អសតតឃាតកា ន្ថម អតតន្ថ មរន្ថត បិ  
បង្រសំ ជីវតំិ ន ង្វាង្រាង្បនតិ។ ង្ត ចិនតយំិសុ “មយំ សុសិកេិត្ថ កតហត្ថថ   
កតូបាសន្ថ មហិសាសា ន ង្ខា បន សកាក  អង្មហហិ បរ ំ ជីវតិ្ថ ង្វាង្រាង្បតុ 
អតតង្ន្ថ កមមំ ទង្សសត្ថវ  បល្លង្បសាម្ភ”តិ ង្ត កតសន្ថន ហា និកេមិត្ថវ  យុទធំ 
អារភំិសុ។ ង្តហិ ខិត្ថត  សរា វដិដូភសស បុរសិាន អនតរនតង្រន គចឆនតិ ផលកនតរ-
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កណ្ណឆិទទនតរាទីហិ និកេមនតិ។ វដិដូង្ភា ទិសាវ  ននុ ភង្ណ្ “សាកិយា អសតត-
ឃាតកាម្ភហ ”តិ វទនតិ អថ ច បន ង្ម បុរងិ្ស ន្ថង្សនតីតិ។ 

អថ នំ ឯង្កា បុរងិ្សា អាហ “កំិ សាមិ និវតតិត្ថវ  ឱង្ល្លង្កសី”តិ?  
“សាកិយា ង្ម បុរងិ្ស ន្ថង្សនតី”តិ។ “តុម្ភហ កំ ង្កាចិ បុរងិ្សា មង្ត្ថ ន្ថម នតថិ។ 
ឥងឃ ង្ត គណាង្បថា”តិ។ គណាង្បង្ន្ថត  ឯកសសបិ ខយ ន បសសិ។ ង្សា 
តង្ត្ថ និវតតិត្ថវ  “ង្យ ង្យ បន ភង្ណ្ „សាកិយម្ភហ ‟តិ ភណ្នតិ សង្ពវ ម្ភង្រថ 
ម្ភត្ថមហសស បន មហាន្ថមសកកសស សនតិង្ក ឋិត្ថនំ ជីវតិ ង្ទថា”តិ អាហ។ 
សាកិយា គង្ហតពវគហណំ្ អបសសន្ថត  ឯកង្ចច តិណំ្ ឌំសិត្ថវ  ឯកង្ចច នឡំ  
គង្ហត្ថវ  អដឋំសុ។ “តុង្មហ សាកិយា ង្ន្ថ”តិ បុចឆិត្ថ យសាម  ង្ត មរន្ថត បិ  
មុសាវាទំ ន ភណ្នតិ តសាម  តិណំ្ ឌំសិត្ថវ  េិត្ថ “ង្ន្ថ សាង្កា តិណ្”នតិ វទនតិ។ 
នឡំ គង្ហត្ថវ  េិត្ថ “ង្ន្ថ សាង្កា នង្ឡា”តិ វទនតិ។ ង្យ ច មហាន្ថមសស 
សនតិង្ក ឋិត្ថ ង្ត ច ជីវតំិ លភំិសុ។ ង្តសុ តិណំ្ ឌំសិត្ថវ  ឋិត្ថ តិណ្សាកិយា 
ន្ថម នឡ គង្ហត្ថវ  ឋិត្ថ នឡសាកិយា ន្ថម ជាត្ថតិ វដិដូង្ភា អវង្សង្ស  
ខីរបង្កបិ ទារង្ក អវសិសង្ជជត្ថវ  ឃាត្ថង្បង្ន្ថត  ង្ល្លហិតនទំិ បវង្តតត្ថវ  ង្តសំ  
គលង្ល្លហិង្តន ផលកំ ង្ធាវាង្បសិ។ ឯវ ំ សាកិយវ ង្សា វដិដូង្ភន  
ឧបចឆិង្ន្ថន ។ 

ង្សា មហាន្ថមសកកំ គាហាង្បត្ថវ  និវង្ត្ថត  “បាតរាសង្វល្លយ 
បាតរាស ករសិាមី”តិ ឯកសមិំ ឋាង្ន ឱតរតិ្ថវ  ង្ភាជង្ន ឧបនីង្ត “ឯកង្ត្ថវ  
ភុញ្ជ ិសាម្ភ”តិ អយយកំ បង្កាក សាង្បសិ។ ខតតិយា បន ជីវតំិ ចជន្ថត បិ  
ទាសិបុង្តតហិ សទធិំ ន ភុញ្ជ នតិ។ តសាម  មហាន្ថង្ម្ភ ឯកំ សរ ំ ឱង្ល្លង្កត្ថវ   
“កិលិដឋគង្ត្ថត មហិ ន្ថហ យិសាមិ ត្ថត្ថ”តិ អាហ។ “សាធុ អយយកំ ន្ថហ យថា”តិ។ 
ង្សា “អយំ មំ ឯកង្ត្ថ អភុញ្ជ នតំ ឃាង្តសសតិ សយង្មវ ង្ម មតំ ង្សង្យា”តិ 
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ង្កង្ស មុញ្ច ិត្ថវ  អង្គគ គណ្ឋិំ  កត្ថវ  ង្កង្សសុ បាទងគុដឋង្ក បង្វង្សត្ថវ  ឧទង្ក  
និមុជជិ។ តសស គុណ្ង្តង្ជន ន្ថគភវនំ ឧណាហ ការ ំទង្សសសិ។ ន្ថគរាជា “កំិ នុ 
ង្ខា”តិ ឧបធាង្រង្ន្ថត  តំ ញត្ថវ  តសស សនតិកំ អាគន្ថតវ  តំ អតតង្ន្ថ ផង្ណ្  
និសីទាង្បត្ថវ  ន្ថគភវនំ បង្វង្សសិ។ ង្សា ទាវ ទសស វសានិ តង្តថវ វសិ។  
វដិដូង្ភាបិ “មយហំ អយយង្កា ឥទានិ អាគមិសសតិ ឥទានិ អាគមិសសតី”តិ  
អាគមយម្ភង្ន្ថវ និសីទិ។ តសមិំ អតិចិរាយង្នត សរ ំវចិិន្ថង្បត្ថវ  ទីបាង្ល្លង្កន 
បុរសិពភនតរានិបិ ឱង្ល្លង្កត្ថវ  អទិសាវ  “គង្ត្ថ ភវសិសតី”តិ បកាក មិ។ ង្សា  
រតតិភាង្គ អចិរវតំិ បត្ថវ  ខន្ថធ វារ ំ និវាង្សសិ។ ឯកង្ចច អង្ន្ថត នទិយ  
វាលុកាបុលិង្ន និបជជិំសុ ឯកង្ចច ពហិថង្ល អង្ន្ថត និបង្ននសុបិ បុង្ពវ អកត- 
បាបកម្ភម  អតថិ, ពហិនិបង្ននសុបិ បុង្ពវ កតបាបកម្ភម  អតថិ, ង្តសំ និបននដ្ឋឋ ង្នសុ 
កិបិលលិកា ឧដឋហំិសុ។ ង្ត “មយហំ និបននដ្ឋឋ ង្ន កិបិលលិកា មយហំ និបននដ្ឋឋ ង្ន  
កិបិលលិកា”តិ ឧដឋហិត្ថវ  អកតបាបកម្ភម  ឧតតរតិ្ថវ  ថង្ល និបជជិំសុ កតបាបកម្ភម  
ឱតរតិ្ថវ  វាលុកាបុលិង្ន និបជជិំសុ។ តសមិំ ខង្ណ្ មហាង្មង្ឃា ឧដឋហិត្ថវ   
ឃនវសស វសសិ។ នទិយា ឱង្ឃា អាគន្ថតវ  វដិដូភំ សទធិំ បរសិាយ សមុទទង្មវ 
បាង្បសិ។ សង្ពវ តតថ មចឆកចឆបភកាេ  ជាត្ថ អង្ហសំុ ភគវាបិ សីសាពាង្ធន  
បីឡិង្ត្ថ កាយិកំ ទុកេំ បដិស ង្វង្ទតីតិ។ 

ង្កន កង្មមន សង្ពវបិ សាកិយា វដិដូង្ភន មហាវនិ្ថស បត្ថត , ភគវាបិ 
សីសាពាធទុកេំ បដិសំង្វង្ទតីតិ ? 

អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្កវដដគាង្ម ង្កវង្ដ្ឋដ  ហុត្ថវ  និពវតតិ។ ង្សា  
ឯកទិវសំ ង្កវដដបុរងិ្សហិ កុម្ភង្រហិ សទធិំ មចឆម្ភរណ្ដ្ឋឋ នំ គន្ថតវ  មង្ចឆ ម្ភង្រង្នត 
ទិសាវ  តតថ ង្សាមនសស ឧបាង្ទសិ, សហគត្ថបិ តង្ថវ ង្សាមនសស ំ 
ឧបាទយំិសុ។ ង្សា ង្តន អកុសលកង្មមន ចតុរាបាង្យ ទុកេមនុភវតិ្ថវ  ឥមសមិំ 
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បចឆិមតតភាង្វ ង្តហិ បុរងិ្សហិ សទធិំ សកយរាជកុង្ល និពវតតិត្ថវ  ង្តន  
អបាយាវង្សង្សន បាបកង្មមន ពុទធតតំ បតតកាង្លបិ សីសាពាង្ធា អង្ហាសិ។ 
ង្ត ច សកយរាជាង្ន្ថ វដិដូភសង្កគ ង្ម សង្ពវ វនិ្ថស បត្ថត  អង្ហសំុ។ ង្តន វតុតំ 

“អហំ ង្កវដដគាមសមិំ,   អហំុ ង្កវដដទារង្កា; 
មចឆង្ក ឃាតិង្ត ទិសាវ ,  ជនយំិ ង្សាមនសសកំ។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   សីសទុកេំ អហូ មម; 
សង្ពវ សកាក  ច ហញ្ញិំសុ,  យទា ហនិ វដិដូង្ភា”តិ។ 

----------------- 
(៩) យវខាទន 

ផុសសសាហំ បាវចង្ន ។ង្ប។ ង្វរញ្ញជ យ វសំិ តទាតិ 
ឯត្ថថ យ បិ បរទីិបន្ថ :- 
ង្តន សមង្យន ពុង្ទាធ  ភគវា ង្វរញ្ញជ យ វហិរតិ នង្ឡរបុុចិមនទមូង្ល  

មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន សទធិំ បញ្ច មង្តតហិ ភិកេុសង្តហិ។ អង្សាសិ ង្ខា ង្វរ
ង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា “សមង្ណា ខលុ ង្ភា ង្គាតង្ម្ភ សកយបុង្ត្ថត  សកយកុល្ល  
បពវជិង្ត្ថ ង្វរញ្ញជ យ វហិរតិ នង្ឡរបុុចិមនទមូង្ល មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន សទធិំ  
បញ្ច មង្តតហិ ភិកេុសង្តហិ; តំ ង្ខា បន ភវនតំ ង្គាតមំ ឯវ កលាង្ណា កិតតិ- 
សង្ទាទ  អពភុគគង្ត្ថ „ឥតិបិ ង្សា ភគវា អរហំ សម្ភម សមពុង្ទាធ  វជិាជ ចរណ្សមបង្ន្ថន  
សុគង្ត្ថ ង្ល្លកវទូិ អនុតតង្រា បុរសិទមមសារថិ សត្ថថ  ង្ទវមនុសានំ ពុង្ទាធ  
ភគវា‟តិ; ង្សា ឥមំ ង្ល្លកំ សង្ទវកំ សម្ភរកំ សរពហមកំ សសសមណ្- 
រពាហមណំ្ បជំ សង្ទវមនុសសំ សយំ អភិញ្ញញ  សចឆិកត្ថវ  បង្វង្ទតិ; ង្សា ធមមំ 
ង្ទង្សតិ អាទិកលាណំ្ មង្ជឈកលាណំ្ បរងិ្យាសានកលាណំ្ សាតថំ  
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សពយញ្ជ នំ, ង្កវលបរបុិណ្ណំ  បរសុិទធំ រពហមចរយំិ បកាង្សតិ; សាធុ ង្ខា បន  
តថារបូានំ អរហតំ ទសសនំ ង្ហាតី”តិ។ 
 អថ ង្ខា ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ;  
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវត្ថ សទធិំ សង្ម្ភម ទិ; សង្ម្ភម ទនីយំ កថំ សារណី្យំ  
វតិីសាង្រត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ និសិង្ន្ថន  ង្ខា ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា  
ភគវនតំ ឯតទង្វាច “សុតង្មមតំ ង្ភា ង្គាតម „ន សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ  
រពាហមង្ណ្ ជិង្ណ្ណ វងុ្ឌឍ មហលលង្ក អទធគង្ត វង្យា អនុបបង្តត អភិវាង្ទតិ វា, 
បចចុង្ដឋតិ វា, អាសង្នន វា និមង្នតតី”តិ; តយិទ ង្ភា ង្គាតម តង្ថវ; ន ហិ  
ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ រពាហមង្ណ្ ជិង្ណ្ណ វងុ្ឌឍ មហលលង្ក អទធគង្ត វង្យាអនុបបង្តត 
អភិវាង្ទតិ វា, បចចុង្ដឋតិ វា, អាសង្នន វា និមង្នតតិ។ តយិទំ ង្ភា ង្គាតម ន  
សមបននង្មវា”តិ។ 

“ន្ថហនតំ រពាហមណំ្ បសាមិ សង្ទវង្ក ង្ល្លង្ក សម្ភរង្ក សរពហមង្ក 
សសសមណ្រពាហមណិ្យា បជាយ សង្ទវមនុសាយ, យមហំ អភិវាង្ទយយ 
វា, បចចុង្ដឋយយ ំ វា, អាសង្នន វា និមង្នតយយ ំ ។ យំ ហិ រពាហមណំ្ តថាគង្ត្ថ 
អភិវាង្ទយយ ំ វា, បចចុង្ដឋយយ ំ វា, អាសង្នន វា និមង្នតយយ, មុទាធ បិ តសស  
វបិង្តយា”តិ។ 

“អរសរងូ្បា ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ បរយិាង្យា,  
ង្យន មំ បរយិាង្យន សម្ភម  វទម្ភង្ន្ថ វង្ទយយ „អរសរងូ្បា សមង្ណា  
ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ ង្យ ង្ត រពាហមណំ្ របូរសា សទទរសា គនធរសា រសរសា 
ង្ផាដឋពវរសា, ង្ត តថាគតសស បហីន្ថ ឧចឆិននមូល្ល ត្ថល្លវតថុកត្ថ អនភាវ ំ 
កត្ថ អាយតំិ អនុបាទធម្ភម ។ អយំ ង្ខា រពាហមណំ្ បរយិាង្យា, ង្យន មំ  
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បរយិាង្យន សម្ភម  វទម្ភង្ន្ថ វង្ទយយ „អរសរងូ្បា សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ‟តិ; 
ង្ន្ថ ច ង្ខា យំ តវំ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

“និង្ពាភ ង្គា ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ បរយិាង្យា,  
ង្យន មំ បរយិាង្យន សម្ភម  វទម្ភង្ន្ថ វង្ទយយ „និង្ពាភ ង្គា សមង្ណា  
ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ ង្យ ង្ត រពាហមណំ្ របូង្ភាគា សទទង្ភាគា គនធង្ភាគា រសង្ភាគា 
ង្ផាដឋពវង្ភាគា, ង្ត តថាគតសស ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

“អកិរយិវាង្ទា ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ បរយិាង្យា, 
ង្យន មំ បរយិាង្យន សម្ភម  វទម្ភង្ន្ថ វង្ទយយ „អកិរយិវាង្ទា សមង្ណា 
ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ អហំហិ រពាហមណំ្ អកិរយំិ វទាមិ កាយទុចចរតិសស  
វចីទុចចរតិសស មង្ន្ថទុចចរតិសស; អង្នកវហិិត្ថនំ បាបកានំ អកុសល្លនំ ធម្ភម នំ 
អកិរយំិ វទាមិ ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

“ឧង្ចឆទវាង្ទា ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ ។ង្ប។  
„ឧង្ចឆទវាង្ទា សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ អហំហិ រពាហមណំ្ ឧង្ចឆទំ វទាមិ  
រាគសស ង្ទាសសស ង្ម្ភហសស; អង្នកវហិិត្ថនំ បាបកានំ អកុសល្លនំ ធម្ភម នំ 
ឧង្ចឆទំ វទាមិ។ ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

 “ង្ជគុចឆី ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ ។ង្ប។ „ង្ជគុចឆី  
សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ អហំហិ រពាហមណំ្ ជិគុចាឆ មិ កាយទុចចរងិ្តន  
វចីទុចចរងិ្តន មង្ន្ថទុចចរងិ្តន; អង្នកវហិិត្ថនំ បាបកានំ អកុសល្លនំ ធម្ភម នំ 
សម្ភបតតិយា ជិគុចាឆ មិ ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

“ង្វនយិង្កា ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ ។ង្ប។  
„ង្វនយិង្កា សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ អហំ ហិ រពាហមណំ្ វនិយាយ ធមមំ  
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ង្ទង្សមិ រាគសស ង្ទាសសស ង្ម្ភហសស; អង្នកវហិិត្ថនំ បាបកានំ  
អកុសល្លនំ ធម្ភម នំ វនិយាយ ធមមំ ង្ទង្សមិ ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

“តបសសី ភវ ំ ង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ ។ង្ប។ „តបសស ី
សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ តបនីយាហំ រពាហមណំ្ បាបង្ក អកុសង្ល ធង្មម  
វទាមិ កាយទុចចរតិ វចីទុចចរតិ មង្ន្ថទុចចរតំិ។ យសស ង្ខា រពាហមណំ្ តបនីយា 
បាបកា អកុសល្ល ធម្ភម  បហីន្ថ ឧចឆិននមូល្ល ត្ថល្លវតថុកត្ថ អនភាវ ំ កត្ថ 
អាយតំិ អនុបាទធម្ភម , តមហំ „តបសស‟ីតិ វទាមិ។ តថាគតសស ង្ខា  
រពាហមណំ្ តបនីយា បាបកា អកុសល្ល ធម្ភម  ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសី”តិ។ 

“អបគង្ពាភ  ភវ ំង្គាតង្ម្ភ”តិ។ “អតថិ ង្ខវស រពាហមណំ្ ។ង្ប។ „អបគង្ពាភ  
សមង្ណា ង្គាតង្ម្ភ‟តិ។ ង្ខា រពាហមណំ្ អាយតំិ គពភង្សយា បុនពភ- 
វាភិនិពវតតិ បហីន្ថ ឧចឆិននមូល្ល ត្ថល្លវតថុកត្ថ អនភាវ ំ កត្ថ អាយតំិ  
អនុបាទធម្ភម , តមហំ „អបគង្ពាភ ‟តិ វទាមិ។ តថាគតសស ង្ខា រពាហមណំ្ 
អាយតំិ គពភង្សយា បុនពភវាភិនិពវតតិ បហីន្ថ ។ង្ប។ សន្ថធ យ វង្ទសិ។ 

ង្សយយថាបិ រពាហមណំ្ កុកកុដិយា អណាឌ និ អដឋវា ទស វា ទាវ ទស វា; 
ត្ថនសសុ កុកកុដិយា ម្ភ អធិសយិត្ថនិ, សម្ភម  បរងិ្សទិត្ថនិ, សម្ភម   
បរភិាវតិ្ថនិ។ ង្យា នុ ង្ខា ង្តសំ កុកកុដចាឆ បកានំ បឋមតរ ំបាទនខសិខាយ វា 
មុខតុណ្ឌ ង្កន វា អណ្ឌ ង្កាស បទាង្លត្ថវ  ង្សាតថិន្ថ អភិនិពវិង្ជឈយយ; កិនតិ  
សាវ សស វចនីង្យា “ង្ជង្ដ្ឋឋ  វា កនិង្ដ្ឋឋ  វា”តិ។ “ង្ជង្ដ្ឋឋ ‟តិសស ង្ភា ង្គាតម  
វចនីង្យា; ង្សា ហិ ង្នសំ ង្ជង្ដ្ឋឋ  ង្ហាតី”តិ។ “ឯវង្មវ ង្ខា អហំ រពាហមណំ្ 
អវជិាជ គត្ថយ បជាយ អណ្ឌ ភូត្ថយ បរងិ្យានទាធ យ អវជិជណ្ឌ ង្កាសំ  
បទាង្លត្ថវ , ឯង្កាវ ង្ល្លង្ក អនុតតរ ំ សម្ភម សង្ម្ភព ធំិ អភិសមពុង្ទាធ ; ង្សាហំ  
រពាហមណំ្ ង្ជង្ដ្ឋឋ  ង្សង្ដ្ឋឋ  ង្ល្លកសស។ 
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អារទធំ ង្ខា បន ង្ម រពាហមណំ្ វរីយំិ អង្ហាសិ អសលលីនំ; ឧបដឋិត្ថ 

សតិ អបបមុដ្ឋឋ ; បសសង្ទាធ  កាង្យា អសារង្ទាធ ; សម្ភហិត ចិតតំ ឯកគគំ ។ ង្សា 
ង្ខា អហំ រពាហមណំ្ វវិងិ្ចចវ កាង្មហិ វវិចិចំ អកុសង្លហិ ធង្មមហិ សវតិកកំ  
សវចិារ ំ វងិ្វកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសមបជជ វហិាសំិ..... ទុតិយំ...  
តតិយំ... ចតុតថំ ឈានំ ឧបសមបជជ វហិាសំិ។ 

ង្សា ឯវ ំ សម្ភហិង្ត ចិង្តត ។ង្ប។ បុង្ពវនិវាសានុសសតិ្ថណាយ ចិតតំ 
អភិនិន្ថន ង្មសំិ។ ង្សា អង្នកវហិិតំ បុង្ពវនិវាសំ ។ង្ប។ អនុសសរាមិ។ អយំ 
ង្ខា ង្ម រពាហមណំ្ រតតិយា បឋង្ម យាង្ម បឋម្ភ វជិាជ  អធិគត្ថ, អវជិាជ  វហិត្ថ 
វជិាជ  ឧបបន្ថន ..... អយំ ង្ខា ង្ម រពាហមណំ្ បឋម្ភភិនិពភិធា អង្ហាសិ  
កុកកុដចាឆ បកង្សសវ អណ្ឌ ង្កាសម្ភហ ។ 

ង្សា ឯវ ំ សម្ភហិង្ត ចិង្តត ។ង្ប។ សត្ថត នំ ចុតូបបាត្ថណាយ ចិតតំ  
អភិនិន្ថន ង្មសំិ។ ង្សា ទិង្ពវន ចកេុន្ថ វសុិង្ទធន អតិកកនតម្ភនុសង្កន សង្តត  
បសាមិ ចវម្ភង្ន ឧបបជជម្ភង្ន ហីង្ន បណី្ង្ត សុវង្ណ្ណ ទុពវង្ណ្ណ សុគង្ត 
ទុគគង្ត; យថាកមមូបង្គ សង្តត បជាន្ថមិ ។ង្ប។ អយំ ង្ខា ង្ម រពាហមណំ្ 
ទុតិយាភិនិពវិធា អង្ហាសិ កុកកុដចាឆ បកង្សសវ អណ្ឌ ង្កាសម្ភហ ។ 

ង្សា ឯវ ំ សម្ភហិង្ត ចិង្តត ។ង្ប។ អាសវានំ ខយាណាយ ចិតតំ  
អភិនិន្ថន ង្មសំិ។ ង្សា ‘ឥទំ ទុកេ‟នតិ យថា ភូតំ អពភញ្ញញ សំិ, „អយំ ទុកេ- 
សមុទង្យា‟តិ យថាភូតំ អពភញ្ញញ សំិ, „អយំ ទុកេនិង្រាង្ធា‟តិ យថាភូតំ  
អពភញ្ញញ សំិ, „អយំ ទុកេនិង្រាធគាមិនី បដិបទា‟តិ យថាភូតំ អពភញ្ញញ សំិ; „ឥង្ម 
អាសវា‟តិ យថាភូតំ អពភញ្ញញ សំិ, „អយំ អាសវសមុទង្យា‟តិ យថាភូតំ  
អពភញ្ញញ សំិ, „អយំ អាសវនិង្រាង្ធា‟តិ យថាភូតំ អពភញ្ញញ សំិ, „អយំ  
អាសវនិង្រាធគាមិនី បដិបទា‟តិ យថាភូតំ អពភញ្ញញ សំិ។ តសស ង្ម ឯវ ំជានង្ត្ថ 
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ឯវ ំបសសង្ត្ថ កាម្ភសវាបិ ចិតតំ វមុិចចិតថ; ភវាសវាបិ ចិតតំ វមុិចចិតថ; អវជិាជ សវាបិ 
ចិតតំ វមុិចចិតថ; វមុិតតសមិំ „វមុិតតមី‟តិ ញាណំ្ អង្ហាសិ; ―ខីណា ជាតិ; វសិុតំ 
រពហមចរយំិ; កតំ ករណី្យ; ន្ថបរ ំ ឥតថត្ថត យា”តិ អពភញ្ញញ សំិ។ អយំ ង្ខា ង្ម 
រពាហមណំ្ រតតិយា បចឆិង្ម យាង្ម តតិយា វជិាជ  អធិគត្ថ; អវជិាជ  វហិត្ថ; វជិាជ  
ឧបបន្ថន ; តង្ម្ភ វហិង្ត្ថ; អាង្ល្លង្កា ឧបបង្ន្ថន , យថា តំ អបបមតតសស  
អាត្ថបិង្ន្ថ បហិតតតសស វហិរង្ត្ថ។ អយំ ង្ខា ង្ម រពាហមណំ្ តតិយាភិនិពវិធា 
អង្ហាសិ កុកកុដចាឆ បកង្សសវ អណ្ឌ ង្កាសម្ភហ ”តិ។ 

ឯវ ំ វងុ្តត, ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ង្ជង្ដ្ឋឋ  ភវ ំ 
ង្គាតង្ម្ភ; ង្សង្ដ្ឋឋ  ភវ ំង្គាតង្ម្ភ; អភិកកនតំ ង្ភា ង្គាតម; អភិកកនតំ ង្ភា ង្គាតម។ 
ង្សយយថាបិ ង្ភា ង្គាតម និកកុជជិតំ វា ឧកកុង្ជជយយ, បដិចឆននំ វា វវិង្រយយ, មូឡហសស 
វា មគគំ អាចិង្កេយយ, អនធកាង្រ វា ង្តលបង្ជាជ ត ធាង្រយយ „ចកេុមង្ន្ថត  របូានិ  
ទកេនតី‟តិ; ឯវង្មវ ង្ភាត្ថ ង្គាតង្មន អង្នកបរយិាង្យន ធង្ម្ភម  បកាសិង្ត្ថ។  
ឯសាហ ភវនតំ ង្គាតម សរណំ្ គចាឆ មិ ធមមំ ច ភិកេុសំឃំ ច; ឧបាសកំ មំ ភវ ំ
ង្គាតង្ម្ភ ធាង្រតុ អជជតង្គគ បាណុ្ង្បតំ សរណំ្ គតំ; អធិវាង្សតុ ច ង្ម ភវ ំ
ង្គាតង្ម្ភ ង្វរញ្ញជ យ វសាវាសំ សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន្ថ”តិ។ អធិវាង្សសិ ភគវា  
តុណ្ហី ភាង្វន។ អថ ង្ខា ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា ភគវង្ត្ថ អធិវាសនំ វទិិត្ថវ   
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  បកាក មិ។ 

ង្តន ង្ខា បន សមង្យន ង្វរញ្ញជ  ទុពភិកាេ  ង្ហាតិ ទវីហិតិកា ង្សតដឋិកា 
សល្លកាវតុ្ថត ; ន សុករា ឧង្ញ្ឆ ន បគគង្ហន យាង្បតុ ង្តន ង្ខា បន សមង្យន 
ឧតតរាបថកា អសសវាណិ្ជា បញ្ច មង្តតហិ អសសសង្តហិ ង្វរញ្ញជ យ វសាវាសំ 
ឧបគត្ថ ង្ហានតិ; ង្តហិ អសសមណ្ឌ លិកាសុ ភិកេូនំ បតថបតថបូលកំ បញ្ញតតំ  
ង្ហាតិ។ ភិកេូ បុពវណ្ហ សមយំ និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ ង្វរញ្ជ ំ បិណាឌ យ  
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បវសិិត្ថវ  បិណ្ឌំ  អលភម្ភន្ថ អសសមណ្ឌ លិកាសុ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ   
បតថបតថបូលកំ អារាមំ អាហរតិ្ថវ  ឧទុកេង្ល ង្កាង្ដដត្ថវ  ង្កាង្ដដត្ថវ  បរភុិញ្ជ នតិ។ 
អាយសាម  បន្ថនង្ន្ថទ  បតថបូលកំ សិល្លយ បិសិត្ថវ  ភគវង្ត្ថ ឧបន្ថង្មតិ; តំ 
ភគវា បរភុិញ្ជ តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា អាយសមនតំ អាននទំ អាមង្នតសិ “កិននុ ង្ខា ង្សា អាននទ 
ឧទុកេលសង្ទាទ ”តិ។ អថ ង្ខា អាយសាម  អានង្ន្ថទ  ភគវង្ត្ថ ឯតមតថំ  
អាង្រាង្ចសិ។ “សាធុ សាធុ អាននទ; តុង្មហហិ អាននទ សបបុរងិ្សហិ វជិិតំ;  
បចឆិម្ភ ជនត្ថ សាលិមំង្សាទនំ អតិមញ្ញិសសតី”តិ។ 

ឧតតរាបថវាសិកា ហិ អសសវាណិ្ជា បញ្ច  អសសសត្ថនិ គង្ហត្ថវ   
ទិគុណំ្ តិគុណំ្ ល្លភំ បតថយម្ភន្ថ ង្ទសនតរ ំគចឆន្ថត  ង្តហិ អតតង្ន្ថ វកិាក យិក-
ភណ្ឌ ភូង្តហិ បញ្ច មង្តតហិ អសសសង្តហិ ង្វរញ្ជ ំ វសាវាសំ ឧបគត្ថ ង្ហានតិ។ 
កសាម  ? ន ហិ សកាក  តសមិំ ង្ទង្ស វសសិង្ក ចត្ថត ង្រា ម្ភង្ស អទាធ ន បដិបជជិតុ 
ឧបគចឆន្ថត  ច ពហិនគង្រ ឧទង្កន អនង្ជាតថរណី្ង្យ ឋាង្ន អតតង្ន្ថ ច  
វាសាគារានិ អសានញ្ច  មនទិរ ំការាង្បត្ថវ  វតិយា បរកិេិបំិសុ។ 

ន ហិ ង្ត ទកេិណាបថមនុសា វយិ អសសទាធ  អបបសន្ថន  ង្ត បន សទាធ  
បសន្ថន  ពុទធម្ភមកា ធមមម្ភមកា សំឃម្ភមកា, ង្ត បុពវណ្ហ សមយំ ង្កនចិង្ទវ 
ករណី្ង្យន នគរ ំបវសិន្ថត  ង្ទវ តង្យា ទិវង្ស អទទសំសុ សតតដឋភិកេូ សុនិវង្តថ 
សុបារងុ្ត ឥរយិាបថសមបង្នន សកលមប ិ នគរ ំ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  កិញ្ច ិ  
អលភម្ភង្ន។ ទិសាវ ន ង្នសំ ឯតទង្ហាសិ “អយា ឥមំ នគរ ំ ឧបនិសាយ  
វសស ំឧបគត្ថ ឆាតកញ្ច  វតតតិ ន ច កិញ្ច ិ លភនតិ អតិវយិ កិលមនតិ។ មយញ្ច មហ 
អាគនតុកា ន សង្កាក ម ង្នសំ ង្ទវសិកំ យាគុញ្ច  ភតតញ្ច  បដិយាង្ទតុ អម្ភហ កំ 
បន អសា សាយញ្ច  បាង្ត្ថ ច ទវិកេតតុភតតំ លភនតិ។ យននូន មយំ ឯកង្មកសស 
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អសសសស បាតរាសភតតង្ត្ថ ឯកង្មកសស ភិកេុង្ន្ថ បតថបតថបុលកំ ទង្ទយាម។ 
ឯវ ំ អយា ច ន កិលមិសសនតិ អសា ច យាង្បសសនតី”តិ។ ង្ត ភិកេូនំ សនតិកំ  
គន្ថតវ  ឯតមតថ អាង្រាង្ចត្ថវ  “ភង្នត តុង្មហ បតថបតថបុលកំ បដិគគង្ហត្ថវ  យំ វា តំ វា 
កត្ថវ  បរភុិញ្ជ ថា”តិ យាចិត្ថវ  ង្ទវសិកំ បតថបតថបុលកំ បញ្ញង្បសុ។  

ង្ថរានំ ង្កាចិ កបបិយការង្កា នតថិ ង្យា ង្នសំ តំ គង្ហត្ថវ  យាគំុ វា  
ភតតំ វា បង្ចយយ។ សាមមបិ បចនំ សមណ្សារបុបំ ន ង្ហាតិ ន ច វដដតិ។ ង្ត 
ឯវ ំង្ន្ថ សលលហុកវតុតិត្ថ ច ភវសិសតិ សាមបាកបរងិ្ម្ភចនញ្ញច តិ អដឋ អដឋជន្ថ 
វា ទស ទស ជន្ថ វា ឯកង្ត្ថ ហុត្ថវ  ឧទុកេង្ល ង្កាង្ដដត្ថវ  ង្កាង្ដដត្ថវ  សកំ សកំ 
បដិវសំី ឧទង្កន ង្តង្មត្ថវ  បរភុិញ្ជ នតិ។ ឯវ ំ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  អង្បាសសុកាក   
សមណ្ធមមំ កង្រានតិ, ភគវង្ត្ថ បន ង្ត អសសវាណិ្ជា បតថបុលកញ្ច  ង្ទនតិ,  
តទុបិយញ្ច  សបបមិធុសកករ។ំ តំ អាយសាម  អានង្ន្ថទ  អាហរតិ្ថវ  សិល្លយ  
បិសតិ។ បុញ្ញវត្ថ បណ្ឌិ តបុរងិ្សន កតំ មន្ថបង្មវ ង្ហាតិ។ អថ នំ បិសិត្ថវ  
សបបិអាទីហិ សម្ភម  ង្យាង្ជត្ថវ  ភគវង្ត្ថ ឧបន្ថង្មសិ។ អង្ថតថ ង្ទវត្ថ  
ទិង្ពាវ ជំ បកេិបនតិ។ តំ ភគវា បរភុិញ្ជ តិ។ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  ផលសម្ភបតតិយា កាលំ 
អតិន្ថង្មតិ។ ន តង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ បិណាឌ យ ចរតិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា អាយសមនតំ អាននទំ អាមង្នតសិ តុង្មហហិ អាននទ សបបុរ ិ
ង្សហិ ឯវ ំ ទុពភិង្កេ ទុលលភបិង្ណ្ឌ  ឥម្ភយ សលលហុកវតុតិត្ថយ ឥមិន្ថ ច  
សង្លលង្ខន វជិិតំ។ កំិ វជិិតនតិ។ ទុពភិកេំ វជិិត ង្ល្លង្ភា វជិិង្ត្ថ ឥចាឆ ចាង្រា  
វជិិង្ត្ថ។ កថំ ? “អយំ ង្វរញ្ញជ  ទុពភិកាេ  សមនតង្ត្ថ បន អននតរា គាមនិគម្ភ  
ផលភារនមិតសសា សុភិកាេ  សុលភបិណាឌ ។ ឯវ ំសង្នតបិ ភគវា ឥង្ធវ អង្មហ 
និគគណ្ហិ ត្ថវ  វសតី”តិ ឯកភិកេុសសបិ ចិន្ថត  វា វឃិាង្ត្ថ វា នតថិ។ ឯវ ំ ត្ថវ ទុពភិកេំ  
វជិិតំ អភិភូតំ អតតង្ន្ថ វង្ស វតតិតំ។ 
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កថំ ង្ល្លង្ភា វជិិង្ត្ថ ? “អយំ ង្វរញ្ញជ  ទុពភិកាេ  សមនតង្ត្ថ បន អននតរា 

គាមនិគម្ភ ផលភារនមិតសសា សុភិកាេ  សុលភបិណាឌ  ហនទ មយំ តតថ  
គន្ថតវ  បរភុិញ្ជ ិសាម្ភ”តិ ង្ល្លភវង្សន ឯកភិកេុន្ថបិ រតតិង្ចឆង្ទា វា “បចឆិមិកាយ 
តតថ វសស ំឧបគចាឆ ម្ភ”តិ វសសង្ចឆង្ទា វា ន កង្ត្ថ។ ឯវ ំង្ល្លង្ភា វជិិង្ត្ថ។ 

កថំ ឥចាឆ ចាង្រា វជិិង្ត្ថ? អយំ ង្វរញ្ញជ  ទុពភិកាេ  ឥង្ម ច មនុសា អង្មហ ង្ទវ 
តង្យា ម្ភង្ស វសង្នតបិ ន កិសមិញ្ច ិ មញ្ញនតិ។ យននូន មយំ គុណ្វាណិ្ជជ កត្ថវ  
“អសុង្កា ភិកេុ បឋមសស ឈានសស ល្លភី ។ង្ប។ អសុង្កា ឆឡភិង្ញ្ញញ តិ ឯវ ំ
មនុសានំ អញ្ញមញ្ញំ បកាង្សត្ថវ  កុចឆិំ បដិជគគិត្ថវ  បចាឆ  សីលំ  
អធិដឋង្ហយាម្ភ”តិ ឯកភិកេុន្ថបិ ឯវរបូា ឥចាឆ  ន ឧបាទិត្ថ។ ឯវ ឥចាឆ ចាង្រា 
វជិិង្ត្ថ អភិភូង្ត្ថ អតតង្ន្ថ វង្ស វតតិង្ត្ថតិ។ 

អន្ថគង្ត បន បចឆិម្ភ ជនត្ថ វហិាង្រ និសិន្ថន  អបបកសិង្រង្នវ  
លភិត្ថវ បិ “កំិ ឥទំ ឧតតណ្ឌុ លំ អតិកិលិននំ អង្ល្លណំ្ អតិង្ល្លណំ្ អនមពិលំ  
អចចមពិលំ ង្កា ឥមិន្ថ អង្ត្ថថ ”តិ អាទិន្ថ នង្យន សាលិម ង្សាទន  
អតិមញ្ញសសតិ ឱញ្ញញ តំ អវញ្ញញ តំ ករសិសតិ។ អថ វា ជនបង្ទា ន្ថម ន  
សពវកាលំ ទុពភិង្កាេ  ង្ហាតិ។ ឯកទា ទុពភិង្កាេ  ង្ហាតិ ឯកទា សុភិង្កាេ  ង្ហាតិ។ 
សាវ យ យទា សុភិង្កាេ  ភវសិសតិ តទា តុម្ភហ កំ សបបុរសិាន ឥម្ភយ បដិបតតិយា 
បសន្ថន  មនុសា ភិកេូនំ យាគុខជជកាទិបបង្ភង្ទន អង្នកបបការ ំ សាលិវកិតំិ  
មំង្សាទនញ្ច  ទាតពវំ មញ្ញសសនតិ។ តំ តុង្មហ និសាយ ឧបបននំ សកាក រ ំ តុម្ភហ កំ 
សរពហមចារសីង្កេ ត្ថ បចឆិម្ភ ជនត្ថ តុម្ភហ កំ អនតង្រ និសីទិត្ថវ  អនុភវម្ភន្ថវ 
អតិមញ្ញសសតិ តបបចចយំ ម្ភនញ្ច  ឱម្ភនញ្ច  ករសិសតិ។ កថំ ? កសាម  ឯតតកំ  
បកកំ កំិ តុម្ភហ កំ ភាជន្ថនិ នតថិ យតថ អតតង្ន្ថ សនតកំ បកេិបិត្ថវ  ង្បយាថាតិ។ 
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ននុ ច មនុសា ទុពភិកេកាង្ល អតិវយិ ឧសាហជាត្ថ បុញ្ញញ និ កង្រានតិ 

អតតន្ថ អភុញ្ជ ិត្ថវ បិ ភិកេូនំ ទាតពវំ មញ្ញនតិ។ ង្ត តទា កសាម  កដចឆុភិកេមប ិ ន  
អទំសុ។ អយញ្ច  ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា មហត្ថ ឧសាង្ហន ភគវនតំ  
វសាវាសំ យាចិ ង្សា កសាម  ភគវង្ត្ថ អតថិភាវមប ិ ន ជាន្ថតីតិ។ វចុចង្ត  
ម្ភរាវដដន្ថយ។ ង្វរញ្ជ ញ្ហ ិ រពាហមណំ្ ភគវង្ត្ថ សនតិកា បកកនតមតតង្មវ  
សកលញ្ច  នគរ ំសមន្ថត  ច ង្យាជនមតតំ យតថ សកាក  បុង្រភតតំ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  
បចាច គនតុ តំ សពវំ ម្ភង្រា អាវង្ដដត្ថវ  ង្ម្ភង្ហត្ថវ  សង្ពវសំ អសលលកេណ្ភាវ ំកត្ថវ  
បកាក មិ។ តសាម  ន ង្កាចិ អនតមង្សា សាមីចិកមមមប ិកតតពវំ មញ្ញិតថ។ 

កំិ បន ភគវាបិ ម្ភរាវដដនំ អជានិត្ថវ វ តតថ វសស ឧបគង្ត្ថតិ។ ង្ន្ថ  
អជានិត្ថវ ។ អថ កសាម  ចមាសាវតថិរាជគហាទីនំ អញ្ញតរសមិំ ន ឧបគង្ត្ថតិ។ 
តិដឋនតុ ចមាសាវតថិរាជគហាទីនិ សង្ចបិ ភគវា តសមិំ សំវចឆង្រ ឧតតរកុរវុា  
តិទសបុរ ំ វា គន្ថតវ  វសស ំ ឧបគង្ចឆយយ តមប ិ ម្ភង្រា អាវង្ដដយយ។ ង្សា កិរ តំ  
សំវចឆរ ំអតិវយិ អាឃាង្តន បរយុិដឋឋិតចិង្ត្ថត  អង្ហាសិ។ ឥធ បន ភគវា ឥមំ 
អតិង្រកការណំ្ អទទស “អសសវាណិ្ជា ភិកេូនំ សងគហំ ករសិសនតី”តិ។ តសាម   
ង្វរញ្ញជ យង្មវ វសស ឧបគចឆិ។ 

កំិ បន ម្ភង្រា វាណិ្ជង្ក អាវង្ដដតុ ន សង្កាក តីតិ។ ង្ន្ថ ន សង្កាក តិ ង្ត 
បន អាវដដិតបរងិ្យាសាង្ន អាគមំិសុ។ បដិនិវតតិត្ថវ  កសាម  ន អាវង្ដដតីតិ។  
អវសិហត្ថយ។ ន ហិ ង្សា តថាគតសស អភិហដភិកាេ យ និពទធទានសស  
អបបិតវតតសស អនតរាយំ កាតំុ វសិហតិ។ ចតុននញ្ហ ិ ន សកាក  អនតរាង្យា កាតំុ  
កតង្មស ចតុននំ ។ តថាគតសស អភិហដភិកាេ សង្ងេង្បន វា និពទធទានសស  
អបបិតវតតសង្ងេង្បន វា បរចិចត្ថត នំ ចតុននំ បចចយានំ ន សកាក  ង្កនចិ អនតរាង្យា 
កាតំុ ពុទាធ នំ ជីវតិសស ន សកាក  ង្កនចិ អនតរាង្យា កាតំុ អសីតិយា  
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អនុពយញ្ជ ន្ថន ពាមបបភាយ វា ន សកាក  ង្កនចិ អនតរាង្យា កាតំុ ចនទិម- 
សូរយិង្ទវរពហាម នមប ិ ហិ បភា តថាគតសស អនុពយញ្ជ នពាមបបភាបបង្ទសំ 
បត្ថវ  វហិត្ថនុភាវា ង្ហានតិ។ ពុទាធ នំ សពវញ្ញុតញាណំ្សស ន សកាក  ង្កនចិ 
អនតរាង្យា កាតុនតិ ឥង្មសំ ចតុននំ ន សកាក  ង្កនចិ អនតរាង្យា កាតំុ តសាម   
ម្ភង្រន អកតនតរាយំ ភិកេំ ភគវា សសាវកសំង្ឃា តទា បរភុិញ្ជ តីតិ  
ង្វទិតង្ពាវ ។ 

អថ ង្ខា អាយសាម  មហាង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; 
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ និសិង្ន្ថន  ង្ខា  
អាយសាម  មហាង្ម្ភគគល្លល ង្ន្ថ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ឯតរហិ ភង្នត ង្វរញ្ញជ  ទុពភិកាេ  
ទវីហិតិកា ង្សតដឋិកា សល្លកាវតុ្ថត ; ន សុករា ឧង្ញ្ឆ ន បគគង្ហន យាង្បតុ  
ឥមិសា ភង្នត មហាបឋវយិា ង្ហដឋិមតលំ សមបននំ, ង្សយយថាបិ ខុទទមធុ  
អនីលកំ, ឯវមសាទំ។ សាធាហំ ភង្នត បឋវ ិ ំ បរវិង្តតយយ; ភិកេូ បបបដង្កាជំ  
បរភុិញ្ជ ិសសនតី”តិ។ “ង្យ បន ង្ត ង្ម្ភគគល្លល ន បឋវនិិសសតិ្ថ បាណា, ង្ត កថំ  
ករសិសសី”តិ។ “ឯកាហំ ភង្នត បាណំិ្ អភិនិមមិនិសាមិ, ង្សយយថាបិ  
មហាបឋវ;ី ង្យ បឋវនិីសសិត្ថ បាណា, ង្ត តតថ សង្កក ង្មសាមិ; ឯង្កន ហង្តថ
ន បឋវ ិ ំ បរវិង្តតសាមី”តិ។ “អលំ ង្ម្ភគគល្លល ន, ម្ភ ង្ត រចុចិ បឋវ ិ ំ បរវិង្តតតុ  
វបិល្លល សំបិ សត្ថត  បដិលង្ភយយុ”នតិ។ “សាធុ ភង្នត សង្ពាវ  ភិកេុសំង្ឃា ឧតតរកុរុ
បិណាឌ យ គង្ចឆយា”តិ។ “អលំ ង្ម្ភគគល្លល ន, ម្ភ ង្ត រចុចិ សពវសស ភិកេុសំឃសស 
ឧតតរកុរបិុណាឌ យ គមន”នតិ។ 

អថ ង្ខា អាយសមង្ត្ថ សារបុិតតសស រង្ហាគតសស បដិសលលីនសស ឯវ ំ
ង្ចតង្សា បរវិតិង្កាក  ឧទបាទិ “កតង្មសានំ ង្ខា ពុទាធ នំ ភគវន្ថត នំ រពហមចរយំិ 
ន ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសិ ? កតង្មសានំ ពុទាធ នំ ភគវន្ថត នំ រពហមចរយំិ ចិរដឋិតិកំ 
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អង្ហាសី”តិ។ អថ ង្ខា អាយសាម  សារបុិង្ត្ថត  សាយនហសមយំ បដិសល្លល ន្ថ  
វដុឋិង្ត្ថ, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ 
និសីទិ; ឯកមនតំ និសិង្ន្ថន  ង្ខា អាយសាម  សារបុិង្ត្ថត  ភគវនតំ ឯតទង្វាច “ឥធ  
មយហំ ភង្នត រង្ហាគតសស បដិសលលីនសស ឯវ ំ ង្ចតង្សា បរវិតិង្កាក  ឧទបាទិ  
កតង្មសានំ ង្ខា ពុទាធ នំ ភគវន្ថត នំ រពហមចរយំិ ន ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសិ ?  
កតង្មសានំ ពុទាធ នំ ភគវន្ថត នំ រពហមចរយំិ ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសីតិ កតង្មសានំ 
នុ ង្ខា ភង្នត ពុទាធ នំ ភគវន្ថត នំ រពហមចរយំិ ន ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសិ ?  
កតង្មសានំ ពុទាធ នំ ភគវន្ថត នំ រពហមចរយំិ ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសី”តិ។ 

“ភគវង្ត្ថ ច សារបុិតតំ វបិសសិសស ភគវង្ត្ថ ច សិខិសស ភគវង្ត្ថ ច 
ង្វសសភុសស រពហមចរយំិ ន ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសិ។ ភគវង្ត្ថ ច សារបុិតតំ កកុសនធ
សស ភគវង្ត្ថ ច ង្កាណាគមនសស ភគវង្ត្ថ ច កសសបសស រពហមចរយំិ  
ចិរដឋិតិកំ អង្ហាសី”តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ង្វរញ្ញជ យំ វតិីន្ថង្មត្ថវ  វដុឋវង្សា មហាបវារណាយ  
បវាង្រត្ថវ  អាយសមនតំ អាននទំ អាមង្នតសិ “អាចិណ្ណ ង្ខា បង្នតំ អាននទ  
តថាគត្ថនំ, ង្យហិ និមនតិត្ថ វសស វសនតិ, ន ង្ត អនបង្ល្លង្កត្ថវ  ជនបទ- 
ចារកំិ បកកមនតិ; អាយាម្ភននទ ង្វរញ្ជ ំ រពាហមណំ្ អបង្ល្លង្កសាម្ភ”តិ។ “ឯវ ំ 
ភង្នត”តិ ង្ខា អាយសាម  អានង្ន្ថទ  ភគវង្ត្ថ បចចង្សាសិ។ អថ ង្ខា ភគវា  
និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ អាយសមត្ថ អានង្នទន បចាឆ សមង្ណ្ន, ង្យន  
ង្វរញ្ជ សស រពាហមណ្សស និង្វសនំ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  បញ្ញង្តត  
អាសង្ន និសីទិ។ អថ ង្ខា ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា, ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; 
ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ និសិននំ ង្ខា ង្វរញ្ជ ំ
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រពាហមណំ្ ភគវា ឯតទង្វាច “និមនតិតមហ តយា រពាហមណ្ វសសំវដុ្ឋឋ ;  
អបង្ល្លង្កម តំ; ឥចាឆ ម មយំ ជនបទចារកំិ បកកមិតុ”នតិ។ 

អថ ង្ខា រពាហមង្ណា ម្ភង្រន អាវដដិតភាវ ំ ន ជាន្ថតិ “ឃរាវាស- 
បលិង្ពាង្ធន ង្ម សតិសង្ម្ភម ង្សា ជាង្ត្ថតិ មញ្ញម្ភង្ន្ថ ឯវម្ភហ “សចចំ ង្ភា 
ង្គាតម និមនតិតតថ មយា វសសំវដុ្ឋឋ ; អបិច ង្យា ង្ទយយធង្ម្ភម , ង្សា ន ទិង្ន្ថន ។ 
តំ ច ង្ខា ង្ន្ថ អសនតំ, ង្ន្ថបិ អទាតុកមយត្ថ; តំ កុង្តតថ លពាភ  ? ពហុកិចាច   
ឃរាវាសា ពហុករណី្យាតិ វត្ថវ  “យននូន្ថហំ យំ ង្ម តីហិ ម្ភង្សហិ ទាតពវំ 
សិយា, តំ សពវំ ឯកទិវង្សង្នវ ទង្ទយយ”នតិ ចិង្នតត្ថវ  អធិវាង្សតុ ង្ម ភវ ំ 
ង្គាតង្ម្ភ សាវ តន្ថយ ភតតំ សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន្ថ”តិ អាហ។ 

អថ ង្ខា ភគវា សចាហំ ន្ថធិវាង្សយយ អយំ ង្តម្ភសំ កិញ្ច ិ កុបិង្ត្ថ  
មង្ញ្ញ ង្តន ង្ម យាចិយម្ភង្ន្ថ ឯកភតតំបិ ន បដិគគណាហ តិ, នតថិ ឥមសស 
អធិវាសន្ថខនតិ អសពវញ្ញូ អយនតិ ឯវ ំ រពាហមង្ណា ច ង្វរញ្ញជ វាសិង្ន្ថ ច មំ  
គរហិត្ថវ  អបុញ្ញំ បលង្វយយុ តំ ង្តសំ ម្ភ អង្ហាសីតិ ង្តសំ អនុកមាយ  
អធិវាង្សសិ តុណ្ហី  ភាង្វន អធិវាង្សត្ថវ  ច ភគវា ង្វរញ្ជ ំ រពាហមណំ្ អលំ  
រពាហមណំ្ បលិង្ពាធចិន្ថត យាតិ សញ្ញញ ង្បត្ថវ  តទនុរបូាយ ធមមកថាយ 
ទិដឋធមមិកសមបរាយិកំ អតថំ សនទង្សសត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ បកកង្នត  
ភគវតិ ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា បុតតទារ ំអាមង្នតសិ មយំ ភង្ណ្ ភគវនតំ ង្តម្ភសំ 
និមនតិត្ថ ឯកទិវសំ ឯកភតតំបិ ន្ថទម្ភហ  ហន្ថទ និ តថា ទានំ បដិយាង្ទថ  
យថា ង្តសម្ភសំ ង្កាចិ ង្ទយយធង្ម្ភម  ង្សវ ឯកទិវង្សនវ ទាតំុ សកាក  ង្ហាតីតិ 
តង្ត្ថ បណី្តទានំ បដិយាទាង្បត្ថវ  យំ ទិវសំ ភគវា និមនតិង្ត្ថ តសា រតតិយា 
អចចង្យន អាសនដ្ឋឋ នំ អលង្កក រាង្បត្ថវ  មហារហានិ អាសន្ថនិ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  
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គនធធូបវាសកុសុមវចិិតតតរម្ភល្ល បូជំ សង្ជជត្ថវ  ភគវង្ត្ថ កាលំ អាង្រាចាង្បសិ 
“កាង្ល្ល ង្ភា ង្គាតម និដឋិត ភតត”នតិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា បុពវណ្ហ សមយំ និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ, ង្យន  
ង្វរញ្ជ សស រពាហមណ្សស និង្វសនំ, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  បញ្ញង្តត  
អាសង្ន និសីទិ សទធិំ ភិកេុសំង្ឃន។ អថ ង្ខា ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា ពុទធបបមុខំ 
ភិកេុសំឃំ បណី្ង្តន ខាទនីង្យន ង្ភាជនីង្យន សហត្ថថ  សនតង្បបត្ថវ   
សមបវាង្រត្ថវ  ភគវនតំ ភុត្ថត វ ិ ំឱនីតបតតបាណំិ្ តិចីវង្រន អចាឆ ង្ទសិ, ឯកង្មកញ្ច  
ភិកេុឯកង្មង្កន ទុសសយុង្គន អចាឆ ង្ទសិ។ 

តរត ឯកសាដង្កា បញ្ច សត្ថនិ អគឃតិ។ ឯវ ំ បញ្ច ននំ ភិកេុសត្ថនំ  
បញ្ច សតសហសសគឃនកានិ ទុសានិ អទាសិ។ រពាហមង្ណា ឯតតកមប ិ ទត្ថវ  
អតុង្ដ្ឋឋ  បុន សតតដឋសហសសគឃនង្ក អង្នករតតកមពង្ល ច បដដុណ្ណបតតបង្ដ ច 
ផាង្លត្ថវ  ផាង្លត្ថវ  អាង្យាគអំសពទធកកាយពនធនបរសិាវន្ថទីនំ អត្ថថ យ  
អទាសិ។ សតបាកសហសសបាកានញ្ច  ង្ភសជជង្តល្លនំ តុម្ភព និ បូង្រត្ថវ   
ឯកង្មកសស ភិកេុង្ន្ថ អពភញ្ជ នត្ថថ យ សហសសគឃនកំ ង្តលមទាសិ។ កំិ  
ពហុន្ថ ចតូសុ បចចង្យសុ ន ង្កាចិ បរកិាេ ង្រា សមណ្បរងិ្ភាង្គា អទិង្ន្ថន  ន្ថម 
អង្ហាសិ។ 

ឯវ ំមហាយាគំ យជិត្ថវ  សបុតតទារ ំវនទិត្ថវ  និសិននំ អថ ង្ខា ភគវា ង្វរញ្ជ ំ 
រពាហមណំ្ ង្តម្ភសំ ម្ភរាវដដង្នន ធមមសវន្ថមតរសបរងិ្ភាគបរហីិនំ ឯក- 
ទិវង្សង្នវ ធម្ភម មតវសស វង្សសត្ថវ  បុរបុិណ្ណសងកបបំ ភគវា កុរមុ្ភង្ន្ថ ធមមិយា 
កថាយ សនទង្សសត្ថវ  សម្ភទង្បត្ថវ  សមុង្តតង្ជត្ថវ  សមបហំង្សត្ថវ   
ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ 
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រពាហមង្ណាបិ សបុតតទាង្រា ភគវនតំ ច ភិកេុសំឃញ្ច  វនទិត្ថវ  “បុនបិ ភង្នត 

អម្ភហ កំ អនុគគហំ កង្រយាថា”តិ ឯវម្ភទីនិ វទង្ន្ថត  អនុពនធិត្ថវ  អសសូនិ បវតតយ-
ម្ភង្ន្ថ និវតតិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ង្វរញ្ញជ យំ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ  តង្ត្ថ និកេមិត្ថវ   
មហាមណ្ឌ ង្ល ចារកិាយ ចរណ្កាង្ល គនតពវំ ពុទធវថិី បហាយ ទុពភិកេ- 
ង្ទាង្សន កិលនតំ ភិកេុសំឃំ ឧជុន្ថវ មង្គគន គង្ហត្ថវ  គនតុកាង្ម្ភ អនុបគមម 
ង្សាង្រយយ សងកសស កណ្ណកុជជ, ង្យន បយាគបតិដ្ឋឋ នំ គន្ថតវ  តតថ គងគ នទំិ  
ឧតតរតិ្ថវ , ង្យន ពារាណ្សី, តទវសរ។ិ តតថ យថាភិរនតំ វហិរតិ្ថវ  ង្យន  
ង្វសាលំ ង្តន ចារកំិ បកាក មិ។ អនុបុង្ពវន ចារកិញ្ច រម្ភង្ន្ថ ង្យន ង្វសាលី។  
តទវសរ។ិ តរត សុទំ ភគវា ង្វសាលីយំ វហិរតិ មហាវង្ន កូដ្ឋគារ- 
សាល្លយនតិ។ 

ង្កន កង្មមន ភគវា ឯវរបំូ ទុពភិកេកាង្ល យវ ំបរភុិញ្ជ តីតិ ? 
អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  អញ្ញតរសមិំ កុង្ល និពវង្ត្ថត  ជាតិវង្សន ច  

អនធពាលភាង្វន ច ផុសសសស ភគវង្ត្ថ សាវង្ក មធុរននបាង្ន សាលិ- 
ង្ភាជន្ថទង្យា ច ភុញ្ជ ម្ភង្ន ទិសាវ  “អង្រ មុណ្ឌ កសមណា យវ ំ ខាទថ, ម្ភ 
សាលិង្ភាជនំ ភុញ្ជ ថា”តិ អង្កាក សិ។ ង្សា ង្តន អកុសលកមមវបិាង្កន  
អង្នកវសសសហសានិ ចតុរាបាង្យ ទុកេមនុភវតិ្ថវ  ឥមសមិំ បចឆិមតតភាង្វ 
កង្មន ពុទធតតំ បត្ថវ  ង្ល្លកសងគហ កង្រាង្ន្ថត  គាមនិគមរាជធានីសុ ចរតិ្ថវ   
ឯកសមិំ សមង្យ ង្វរញ្ជ រពាហមណ្គាមសមីង្ប សាខាវដិបសមបននំ បុចិមនទរកុេ-
មូលំ បាបុណិ្។ ង្វរញ្ជ រពាហមង្ណា ភគវនតំ ឧបសងកមិត្ថវ  អង្នកបរយិាង្យន 
ភគវនតំ ជិនិតំុ អសង្កាក ង្ន្ថត  ង្សាត្ថបង្ន្ថន  ហុត្ថវ  “ភង្នត ឥង្ធវ វសស ំ ឧបគនតុំ  
វដដតី”តិ អាង្រាង្ចសិ។ ភគវា តុណ្ហី ភាង្វន អធិវាង្សសិ។ អថ បុនទិវសង្ត្ថ  
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បដ្ឋឋ យ ម្ភង្រា បាបិម្ភ សកលង្វរញ្ជ រពាហមណ្គាមវាសីនំ ម្ភរាវដដន  
អកាសិ។ បិណាឌ យ បវដិឋសស ភគវង្ត្ថ ម្ភរាវដដនវង្សន ឯង្កាបិ កដចឆុភិក្-
ខាមតតំ ទាត្ថ ន្ថង្ហាសិ។ ភគវា តុចឆបង្ត្ថត វ ភិកេុសំឃំបរវិងុ្ត្ថ បុន្ថគញ្ឆ ិ។  
តសមិំ ឯវ ំ អាគង្ត តង្តថវ និវដុ្ឋឋ  អសសវាណិ្ជា តំ ទិវសំ ទានំ ទត្ថវ  តង្ត្ថ  
បដ្ឋឋ យ ភគវនតំ បញ្ច សតភិកេុបរវិារ ំ និមង្នតត្ថវ  បញ្ច ននំ អសសសត្ថនំ ភតតង្ត្ថ 
វភិាគំ កត្ថវ  យវ ំ ង្កាង្ដដត្ថវ  ភិកេូនំ បង្តតសុ បកេិបំិសុ សកលសស សហសស- 
ចកកវាឡង្ទវត្ថ សុជាត្ថយ បាយាសបចនទិវង្ស វយិ ទិង្ពាវ ជំ បកេិបំិសុ។ 
ភគវា បរភុិញ្ជ ិ ឯវ ំង្តម្ភសំ យវ ំបរភុិញ្ជ ិ។ ង្តម្ភសចចង្យន ម្ភរាវដដង្ន វគិង្ត 
បវារណាទិវង្ស ង្វរង្ញ្ញជ  រពាហមង្ណា សរតិ្ថវ  មហាសំង្វគបបង្ត្ថត   
ពុទធបបមុខសស ភិកេុសំឃសស មហាទានំ ទត្ថវ  វនទិត្ថវ  ខម្ភង្បសិ។ ង្តន វតុតំ 

“ផុសសសាហ បាវចង្ន,  សាវង្ក បរភិាសយំិ, 
យវ ំខាទថ ភុញ្ជ ថ ម្ភ ច,  ភុញ្ជ ថ សាលង្យា។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   ង្តម្ភសំ ខាទិត យវ, 
និមនតិង្ត្ថ រពាហមង្ណ្ន,  ង្វរញ្ញជ យំ វសំិ តទា”តិ។ 

-------------- 
(១០) បិដឋិទុកេ 

និពវុង្ទធ វតតមនមហិ ។ង្ប។ បិដឋិកេំ អហុ មម្ភតិ 
ឯត្ថថ យ បរទីិបន្ថ :- 
ទីបងករបាទមូង្ល កបបសតសហសាធិកានិ ចត្ថត រ ិ អសង្ងេយយានិ 

អបរមិិតុបចិតកុសលង្ពាធិសម្ភភ ង្រា ភគវា លទធពាករង្ណា អនុកកង្មន 
ង្វសសនតរភាង្វន សតតសតតកមហាទានំ ទត្ថវ  បុតតភរយិទាង្ន បារមីកូដំ  
គង្ហត្ថវ  តុសិតបុង្រ និពវតិត្ថវ  យាវត្ថយុកំ ឋត្ថវ  បញ្ច  មហាវងិ្ល្លកន្ថនិ  
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វងិ្ល្លង្កត្ថវ  តង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  ទសសហសសសីង្ល្លកធាតុ កង្មបត្ថវ  ស  
ម្ភតុកុចឆិយំ សង្ត្ថ សមបជាង្ន្ថ ឱកកង្ន្ថត  សង្ត្ថ សមបជាង្ន្ថ ម្ភតុកុចឆិង្ត្ថ 
និកេមង្ន្ថត ។ ឯកូនតំិសវសានិ អគារ ំ អជាវសសិត្ថវ  និមិត្ថត និ ទិសាវ  សំង្វគំ 
ឧបាង្ទត្ថវ  ឆង្ននន សទធិំ កណ្ឌ កំ អារយុហ និកេមិត្ថវ  រពហមទិន្ថន និ សមណ្- 
បរកិាេ រានិ គង្ហត្ថវ  អង្ន្ថម្ភនទីតីង្រ បពវជិត្ថវ  ឆពវសានិ ទុកករការបិធានំ  
បទហិត្ថវ  អនុបុង្ពវន ង្ពាធិរកុេមូង្ល វជិររតនបលលង្ងក សពវញ្ញុតញាណំ្  
បដិវជិឈង្ន្ថត  សតតសត្ថត ង្ហ វតិីន្ថង្មត្ថវ  ពារាណ្សិយំ ឥសិបតង្ន បញ្ច វគគិយ-
បមុខានំ អដ្ឋឋ រសរពហមង្កាដិនំ ធម្ភម មតំ បាង្យត្ថវ  បុង្ពវ ឧបចិតបុញ្ញំ សម្ភភ ង្រ 
ង្វង្នយយសង្តត ឱង្ល្លង្កត្ថវ  តតថ តតថ គន្ថតវ  សំសារវទុិគគថ ឧទធរតិ្ថវ  និពាវ ន- 
ថង្ល បតិដឋង្បត្ថវ  វមុិតតិរសំ អនុង្ភាតិ។ ឯកទា ហិ ភគវា មហង្នតន  
ឧសាង្ហន ង្ទវរពហមយកាេ ទីនំ ខតតិយរពាហមណ្គហបតិអាទីនំ ធមមំ  
ង្ទង្សង្ន្ថត  ង្កាដិសងេាហតថិពលធារបិីដឋិង្ម អាកិល្លយតិ។ តសាម  កទា  
បិដឋិទុកេមហិ ឧបបង្នន សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ន្ថទីនំ សាវកានំ “ឥង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ធមមំ  
ង្ទង្សថា”តិ វត្ថវ  សយំ សុគតចីវរ ំបញ្ញញ ង្បត្ថវ  សយតិ។ កមមបិង្ល្លតិកំ ន្ថម 
ពុទធង្តតបិ ន មុចចតិ។ កំិ បន ពុទធង្តត ន មុចចតីតិ។ 

អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  គហបតិកុង្ល និពវង្ត្ថត  ថាមសមបង្ន្ថន  កិញ្ច ិ 
រសសធាតុង្កា អង្ហាសិ។ ង្តន សមង្យន ឯង្កា មលលយុទធង្យាង្ធា សកល-
ជមពុទីង្ប គាមនិគមរាជធានីសុ មលលយុង្ទធ វតតម្ភង្ន បុរងិ្ស បាង្តត្ថវ   
ជយបបង្ត្ថត  កង្មន ង្ពាធិសតតសស វសននគរ ំ បត្ថវ  តសមិមប ិ ជង្ន បាង្តត្ថវ   
គនតុម្ភរង្ទាធ ។ តទា ង្ពាធិសង្ត្ថត  “មយហំ វសនដ្ឋឋ ង្ន ឯស ជយំ បត្ថវ  គចឆតី”តិ 
តតថ នគរមណ្ឌ លម្ភគមម អង្បាង្ដត្ថវ  អាគចឆ មយា សទធិំ យុជឈតិ្ថវ  គចាឆ តិ។ 
ង្សា ហសិត្ថវ  “អហំ មហង្នត បុរងិ្ស បាង្តសំិ អយំ រសសធាតុង្កា វាមនង្កា 
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មម ឯកហតថសាបិ នបបង្ហាតី”តិ អង្បាង្ដត្ថវ  នទិត្ថវ  អាគចឆិ។ ង្ត ឧង្ភាបិ 
អញ្ញមញ្ញំ ហតថំ បរាមសំិសុ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តំ ឧកេិបិត្ថវ  អាកាង្ស ភមិត្ថវ  ភូមិយំ 
បាង្តង្ន្ថត  ខនធដឋិំ ភិនទិត្ថវ  បាង្តសិ។ សកលនគរវាសិង្ន្ថ ឧកកុដឋិំ កង្រាន្ថត   
អង្បាង្ដត្ថវ  វត្ថថ ភរណាទីហិ ង្ពាធិសតតំ បូង្ជសុ។ ង្ពាធិសង្ត្ថត  តំ  
មលលង្យាធំ ឧជំុ សយាង្បត្ថវ  ខនធដឋិំ ឧជុកំ កត្ថវ  “គចឆ ឥង្ត្ថ បដ្ឋឋ យ ឯវរបំូ ម្ភ 
កង្រាសី”តិ វត្ថវ  ឧង្យាង្ជសិ។ ង្សា ង្តន កមមវបិាង្កន និពវតតនិពវតតភង្វ  
សររីសីសាទិទុកេមនុភវតិ្ថវ  ឥមសមិំ បចឆិមតតភាង្វ ពុទធភូង្ត្ថបិ បិដឋិរជុាទិទុកេ- 
មនុង្ភាសិ។ តសាម  កទាចិ បិដឋិទុង្កេ ឧបបង្នន សារបុិតតង្ម្ភគគល្លល ង្ន “ឥង្ត្ថ  
បដ្ឋឋ យ ធមមំ ង្ទង្សថា”តិ វត្ថវ  សយំ សុគតចីវរ ំ បញ្ញញ ង្បត្ថវ  សយតិ  
កមមបិង្ល្លតិកំ ន្ថម ពុទធមបិ ន មុញ្ច តិ។ វតុតង្ញ្ហ តំ 

“និពវុង្ទធ វតតម្ភនមហិ,   មលលបុតតំ និង្ហឋយំិ; 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   បិដឋិទុកេំ អហូ មម្ភ”តិ។ 

 (១១) អតិសារ 
តិកិចឆង្កា បុង្រ អាសំិ ។ង្ប។ ង្ហាតិ បកេនធិកា មម្ភតិ 
ឯត្ថថ យ វណ្ណន្ថ :- 
ង្តន សមង្យន ភគវា ង្វសាលិយំ មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន សទធិំ វហិរតិ 

ង្វឡុវគាមង្ក។ អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ឯតទង្ហាសិ “អហំ ទសម្ភសមតតំ ឋត្ថវ   
បរនិិពាវ យិសាមិ, សង្ច ឥង្ម ទូរ គចឆិសសនតិ, មម បរនិិពាវ នកាង្ល ទដឋុ ន  
សកេិសសនតិ។ អថ ង្នសំ “សត្ថថ  បរនិិពាវ យង្ន្ថត  អម្ភហ កំ សតិមតតមប ិន អទាសិ, 
សង្ច ជាង្នយាម, ឯវ ំ ន ទូង្រ វង្សយាម្ភ”តិ វបិបដិសាង្រា ភង្វយយ។  
ង្វសាលិយា សមន្ថត  បន វសន្ថត  ម្ភសសស អដឋវាង្រ អាគន្ថតវ  ធមមំ សុណិ្សសនតិ 
សុគង្ត្ថវាទំ លភិសសនតី”តិ ន វសិសង្ជជសិ។ 
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តរត ង្ខា ភគវា ភិកេូ អាមង្នតសិ “ឯថ តុង្មហ ភិកេង្វ, សមន្ថត  ង្វសាលំិ  

យថាមិតតំ យថាសនទិដឋំ យថាសមភតតំ វសស ឧង្បថ; ភគវា តង្តថវ ឧបគចឆិ។ 
តតថ ភគវង្ត្ថ វសសូបគតសស ខង្រា អាពាង្ធា ឧបបជជិ, ពាឡាហ  ង្វទន្ថ  

វតតនតិ ម្ភរណ្នតិកា។ អថ ង្ខា ភគវា សតំិ សូបដឋិតំ កត្ថវ  ញាង្ណ្ន បរចិឆិនទិត្ថវ  
ង្វទន្ថនុវតតនវង្សន អបរាបរ ំ បរវិតតនំ អកង្រាង្ន្ថត  អបីឡិយម្ភង្ន្ថ អទុកេិយ-
ម្ភង្ន្ថវ អធិវាង្សសិ។ អថសស ឯតទង្ហាសិ “ន ង្ខា ង្មតំ បតិរបំូ, យាវ ហ  
អន្ថមង្នតត្ថវ  ឧបដ្ឋឋ ង្ក អនបង្ល្លង្កត្ថវ  ភិកេុសំឃំ បរនិិពាវ ង្យយយ; យននូន្ថហំ 
ឥមំ អាពាធំ វរីងិ្យន បដិបណាង្មត្ថវ  ជីវតិសង្កេ រ ំ អធិដ្ឋឋ យ វហិង្រយយ”នតិ។ 
តថា កត្ថវ  វហិាសិ។ ង្សា អាពាង្ធា បដិបបសសមភិ។ កំិ ជីវតិសង្កេ រ ំន្ថម្ភតិ ? 
ជីវតិសង្កេ ង្រា ន្ថម ង្យន ជីវតំិ សងេរយិតិ ឆិជជម្ភនំ ឃង្ដត្ថវ  បិយតិ ង្សា 
ផលសម្ភបតតិធង្ម្ភម បិ ជីវតិសង្កេ ង្រា ន្ថម។ ង្សា ឥធ អធិង្បបង្ត្ថ។  
អធិដឋហិត្ថវ  បវង្តតត្ថវ  ជីវតិដឋបនសមតថំ ផលសម្ភបតតិំ សម្ភបជជិត្ថវ  វហិរតិ។ 

កំិ បុង្ពវ ផលសម្ភបតតិំ ន សម្ភបជជតីតិ ? សម្ភបជជតិ។ សា បន  
ខណិ្កសម្ភបតតិ។ ខណិ្កសម្ភបតតិ ច អង្ន្ថត សម្ភបតតិយំង្យវ ង្វទនំ វកិេង្មភតិ 
សម្ភបតតិង្ត្ថ វដុឋិតមតតសស កដឋបាង្តន វា កំ លបាង្តន វា ឆិននង្សវាង្ល្ល វយិ 
ឧទកំ បុន សររី ំង្វទន្ថ អង្ជាតថរតិ។ យា បន របូសតតកំ អរបូសតតកញ្ច  និគគុមពំ 
និជជដំ កត្ថវ  មហាវបិសសន្ថវង្សន សម្ភបន្ថន  សម្ភបតតិ សា សុដឋុ វកិេង្មភតិ។ 
យថា ន្ថម បុរងិ្សន ង្បាកេរណំិ្ ឱគាង្ហត្ថវ  ហង្តថហិ ច បាង្ទហិ ច សុដឋុ  
អបពយូង្ឡាហ  ង្សវាង្ល្ល ចិង្រន ឧទកំ ឱតថរតិ; ឯវង្មវ តង្ត្ថ វដុឋឋិតសស ចិង្រន 
ង្វទន្ថ ឧបបជជតិ។ ឥតិ ភគវា តំ ទិវសំ មហាង្ពាធិបលលង្ងក អភិនវវបិសសនំ  
បដឋង្បង្ន្ថត  វយិ របូសតតកំ អរបូសតតកំ និគគុមពំ និជជដំ កត្ថវ  ចុទទសហាកាង្រហិ  
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សង្ននត្ថវ  មហាវបិសសន្ថយ ង្វទនំ វកិេង្មភត្ថវ  “ទសម្ភង្ស ម្ភ ឧបបជជិត្ថថ ”តិ  
សម្ភបតតិំ សម្ភបជជិ។ សម្ភបតតិវកិេមភិត្ថ ង្វទន្ថ ទសម្ភង្ស ន ឧបបជជិង្យវ។ 

អថ ង្ខា ភគវា គិល្លន្ថ វដុឋិង្ត្ថ អចិរវដុឋិង្ត្ថ ង្គលញ្ញញ  វហិារា និកេមម 
វហិារបចាឆ យាយ បញ្ញង្តត អាសង្ន និសីទិ។ អថ ង្ខា អាយសមនតំ អាននទំ  
អាមង្នតសិ “អហំ ង្ខា បន្ថននទ ឯតរហិ ជិង្ណាណ  វងុ្ឌា មហលលង្កា អទធគង្ត្ថ  
វង្យាអនុបបង្ត្ថត , អាសីតិង្កា ង្ម វង្យា វតតតិ។ ង្សយយថាបិ អាននទ ជជជរ- 
សកដំ ង្វឋមិសសង្ក ន្ថ យាង្បតិ, ឯវង្មវ ង្ខា អាននទ ង្វឡុមិសសង្កន មង្ញ្ញ 
តថាគតសស កាង្យា យាង្បតី”តិ។ 

ភគវា កិរ វដុឋវង្សា ង្វឡុវគាមកា និកេមិត្ថវ  សាវតថិំ គន្ថតវ  ង្ជតវនំ  
បាវសិិ។ តតថ យថា ភិរនតំ វហិរតិ្ថវ  រាជគហំ អគម្ភសិ។ តតថ យថាភិរនតំ  
វហិរតិ្ថវ  ឧកកង្វលំ អគម្ភសិ។ តង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ង្វល្លលំិ អគម្ភសិ។ អថ ង្ខា 
ភគវា ង្វសាលិយ បិណាឌ យ ចរតិ្ថវ  បចាឆ ភតតំ បិណ្ឌ បាតបដិកកង្ន្ថត  អាយសមនតំ 
អាននទំ និសីទនំ គាហាង្បត្ថវ , ង្យន បាវាលំ ង្ចតិយំ, ង្តនុបសងកមិ បញ្ញង្តត 
អាសង្ន និសីទិ។ អាយសាម  ច អានង្ន្ថទ  ឯកមនតំ និសីទិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា តំ ឯតទង្វាច “រមណី្យា អាននទ ង្វសាលី, រមណី្យំ 
ឧង្ទន ង្ចតិយំ, រមណី្យំ ង្គាតមកំ ង្ចតិយំ, រមណី្យំ សតតមពំ ង្ចតិយំ, 
រមណី្យំ ពហុបុតតំ ង្ចតិយំ, រមណី្យំ សារនទទំ ង្ចតិយំ, រមណី្យំ បាវាលំ 
ង្ចតិយំ; យសស កសសចិ អាននទ ចត្ថត ង្រា ឥទធិបាទា ភាវតិ្ថ ពហុលីកត្ថ  
យានីកត្ថ វតថុកត្ថ អនុដឋិត្ថ បរចិិត្ថ សុសម្ភរទាធ , ង្សា អាកងេម្ភង្ន្ថ កបប ំវា 
តិង្ដឋយយ, កបាវង្សសំ វា។ តថាគតសសបិ និមិង្តត កយិរម្ភង្ន ឱឡារងិ្ក  
ឱភាង្ស កយិរម្ភង្ន ន្ថសកេិ បដិវជិឈតុិ, ន ភគវនតំ យាចិ។ អថ ង្ខា ភគវា  
“គចឆ តវំ អាននទ, យសស ទានិ កាលំ មញ្ញសិ ទិវា វហិារាយាតិ អាហ។ ង្ថង្រា  
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ភគវនតំ វនទិត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ កត្ថវ  អវទូិង្រ  
អញ្ញតរសមិំ រកុេមូង្ល និសីទិ។ 

តសមិំ អចិរបកកង្នត ម្ភង្រា បាបិម្ភ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “បរនិិពាវ តុ ទានិ  
ភង្នត ភគវា, បរនិិពាវ តុ សុគង្ត្ថ”តិ, បរនិិពាវ នកាង្ល្ល ទានិ ភង្នត ភគវង្ត្ថ; 
ភាសិត្ថ ង្ខា បង្នសា ភង្នត ភគវត្ថ វាចា ន ត្ថវាហំ បាបិម  
បរនិិពាវ យិសាមិ, យាវ ង្ម ភិកេូ ន សាវកា ភវសិសនតិ វយិត្ថត  វនីិត្ថ វសិារទា  
ពហុសសុត្ថ ធមមធរា ធម្ភម នុធមមបបដិបន្ថន  សាមីចិបបដិបន្ថន  អនុធមមចារងិ្ន្ថ, 
សកំ អាចរយិកំ ឧគគង្ហត្ថវ  អាចិកេិសសនតិ ង្ទង្សសសនតិ បញ្ញង្បសសនតិ  
បដឋង្បសសនតិ វវិរសិសនតិ វភិជិសសនតិ ឧត្ថត នីករសិសនតិ, ឧបបននំ បរបបវាទំ  
សហធង្មមន សុនិគគហិត និគគង្ហត្ថវ  សបាដិហារយំិ ធមមំ ង្ទង្សសសនតីតិ។ 

តសមិំ អចិរបកកង្នត ម្ភង្រា បាបិម្ភ ភគវនតំ ឯតទង្វាច “បរនិិពាវ តុ ទានិ  
ភង្នត ភគវា បរនិិពាវ តុ សុគង្ត្ថ”តិ វរិវង្ន្ថត  អាហិណ្ឌិ តថ។ “តវំ អជជ ទានិ បដ្ឋឋ យ  
វគិតុសាង្ហា ង្ហាហិ; ម្ភ មយហំ បរនិិពាវ នតថំ វាយាមំ កង្រាហី”តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា បាវាលង្ចតិង្យ សង្ត្ថ សមបជាង្ន្ថ អាយុសង្កេ រ ំ
វសិសជជិ ច, អាយុង្ន្ថ ជីវតិសស អភិសង្កេ រកំ ផលសម្ភបតតិធមមំ “ន  
សម្ភបជជិសាមី”តិ វសិសជជិ, តំ វសិសជជង្នង្នវ ង្តន អភិសងេរយិម្ភនំ ជីវតិ- 
សង្កេ រ ំ“នបបវង្តតសាមី”តិ វសិសជជិ។ ង្តន្ថហំ “តត្ថថ ”តិអាទិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា អាយសមត្ថ អានង្នទន សទធិំ, ង្យន មហាវនំ, កូដ្ឋគារ-
សាល្ល, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  អាយសមនតំ អាននទំ អាមង្នតសិ “គចឆ តវំ 
អាននទ, យាវតិកា ភិកេូ ង្វសាលំិ ឧបនិសាយ វហិរនតិ, ង្ត សង្ពវ ឧបដ្ឋឋ ន-
សាល្លយំ សននិបាង្តហី”តិ។ “ឯវ ភង្នត”តិ វត្ថវ  តថា អកាសិ។ អថ ង្ខា ភគវា 
តតថ គន្ថតវ  ភិកេូ អាមង្នតសិ “តសាម តិហំ ភិកេង្វ ង្យ ង្ត មយា ធម្ភម  អភិញ្ញញ   
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ង្ទសិត្ថ, ង្ត ង្វា សាធុកំ ឧគគង្ហត្ថវ  អាង្សវតិពាវ  ភាង្វតពាវ  ពហុលីកាតពាវ , 
យថយិទំ រពហមចរយំិ អទធនិយំ អសស ចិរដឋិតិកំ, តទសស ពហុជនហិត្ថយ  
ពហុជនសុខាយ ង្ល្លកានុកមាយ អត្ថថ យ ហិត្ថយ សុខាយ  
ង្ទវមនុសានំ។ កតង្ម ច ង្ត ចត្ថត ង្រា សតិបដ្ឋឋ ន្ថ, ចត្ថត ង្រា សមមបបធាន្ថ,  
ចត្ថត ង្រា ឥទធិបាទា, បញ្ច ិន្ទនទិយានិ, បញ្ច  ពល្លនិ, សតតំ ង្ពាជឈង្កគ , អរងិ្យា  
អដឋងគិង្កា មង្គាគ ។ ឥង្ម ង្ខា ង្ត ភិកេង្វ ធម្ភម  មយា អភិញ្ញញ  ង្ទសិត្ថ ។ង្ប។ 
ង្ទវមនុសាន”នតិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ភិកេូ អាមង្នតសិ “ហនទទានិ ភិកេង្វ អាមនតយាមិ ង្វា;  
វយធម្ភម  សង្កេ រា, អបបម្ភង្ទន សមាង្ទថ; ន ចិរ ំ តថាគតសស បរនិិពាវ នំ  
ភវសិសតិ។ ឥង្ត្ថ តិណ្ណំ  ម្ភសានំ អចចង្យន តថាគង្ត្ថ បរនិិពាវ យិសសតី”តិ។ 

ឥទមង្វាច ភគវា សត្ថថ  
“បរបិង្កាក  វង្យា មយហំ,  បរតិតំ មម ជីវតំិ; 
បហាយ ង្វា គមិសាមិ,  កតំ ង្ម សរណ្មតតង្ន្ថ។ 
អបបមត្ថត  សតីមង្ន្ថត ,   សុសីល្ល ង្ហាថ ភិកេង្វា; 
សុសម្ភហិតសងកបា,  សចិតតមនុរកេថ។ 
ង្យា ឥមសមិំ ធមមវនិង្យ,  អបបមង្ត្ថត  វហិសសតិ; 
បហាយ ជាតិសំសារ,ំ  ទុកេសសនតំ ករសិសតី”តិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា ង្យន ភណ្ឌុ គាង្ម្ភ, ង្តនុបសងកមិ។ តរត សុទំ ភគវា 

ភណ្ឌ គាង្ម វហិរតិ។ តរត ង្ខា ភគវា ភិកេូ អាមង្នតសិ “ចតុននំ ភិកេង្វ ធម្ភម នំ 
អននុង្ពាធា អបបដិង្វធា ឯវមិទំ ទីឃមទាធ នំ សន្ថធ វតំិ សំសរតំិ មមង្ញ្ច វ  
តុម្ភហ កញ្ច ។ កតង្មសំ ចតុននំ ? អរយិសស ភិកេង្វ សីលសស ។ង្ប។ សម្ភធិសស 
។ង្ប។ បញ្ញញ យ ។ង្ប។ វមុិតតិយា អននុង្ពាធា អបបដិង្វធា ឯវមិទំ ទីឃមទាធ នំ 
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សន្ថធ វតំិ សំសរតំិ មមង្ញ្ច វ តុម្ភហ កញ្ច ។ តយិទំ ភិកេង្វ អរយំិ សីលំ ។ង្ប។ 
សម្ភធិបញ្ញញ វមុិតតិយា អនុពុទាធ  បដិវទិាធ ; ឧចឆិន្ថន  ភវតណាហ , ខីណា ភវង្នតតិ,  
នតថិទានិ បុនពភង្វា”តិ។ ឥទមង្វាច ភគវា; ឥទំ វត្ថវ ន សុគង្ត្ថ, អថាបរ ំ 
ឯតទង្វាច សត្ថថ  : 

““សីលំ សម្ភធិ បញ្ញញ  ច,  វមុិតតិ ច អនុតតរា; 
អនុពុទាធ  ឥង្ម ធម្ភម ,   ង្គាតង្មន យសសសិន្ថ។ 
ឥតិ ពុង្ទាធ  អភិញ្ញញ យ,  ធមមមកាេ សិ ភិកេុនំ; 
ទុកេសសនតកង្រា សត្ថថ ,   ចកេុម្ភ បរនិិពវុង្ត្ថ”តិ។ 
តង្ត្ថ ង្យន ហតថិគាង្ម្ភ, ង្យន អមពគាង្ម្ភ, ង្យន ជមពុគាង្ម្ភ, ង្យន 

ង្ភាគនគរ,ំ ង្តនុបសងកមិ។ តតថ តតថ ភិកេូនំ ធមមំ ង្ទង្សសិ។ តង្ត្ថ ង្យន  
បាវា, ង្តនុបសងកមិ មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន សទធិំ។ តរត សុទំ ភគវា បាវាយំ  
វហិរតិ ចុនទសស កម្ភម របុតតសស អមពវង្ន។ អង្សាសិ ង្ខា ចុង្ន្ថទ  កម្ភម របុង្ត្ថត   
ង្យន ភគវា, ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; 
ឯកមនតំ និសិននំ ង្ខា ចុនទ កម្ភម របុតត ភគវា ធមមិយា កថាយ សនទង្សសសិ  
សម្ភទង្បសិ សមុង្តតង្ជសិ សមបហ ង្សសិ។ ង្សាបិ ភគវត្ថ ភគវនតំ  
ឯតទង្វាច “អធិវាង្សតុ ង្ម ភង្នត ភគវា សាវ តន្ថយ ភតតំ សទធិំ  
ភិកេុសំង្ឃន្ថ”តិ។ អធិវាង្សសិ ភគវា តុណ្ហី ភាង្វន។ អថ ង្ខា ចុង្ន្ថទ  កម្ភម រ-
បុង្ត្ថត  ភគវង្ត្ថ អធិវាសនំ វទិិត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  បទកេិណំ្ 
កត្ថវ  បកាក មិ។ 

អថ ង្ខា ចុង្ន្ថទ  តសា រតតិយា អចចង្យន សង្ក និង្វសង្ន បណី្តំ  
ខាទនីយំ ង្ភាជនីយំ បដិយាទាង្បត្ថវ  បហូតញ្ច  សូករមទទវ ំ ភគវង្ត្ថ កាលំ 
អាង្រាចាង្បសិ “កាង្ល្ល ភង្នត, និដឋិតំ ភតត”នតិ។ អថ ង្ខា ភគវា បុពវណ្ហ សមយំ 
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និវាង្សត្ថវ  បតតចីវរម្ភទាយ ភិកេុសំឃំបរវិងុ្ត្ថ, តសស និង្វសនំ, អគម្ភសិ។ 
អថ ង្ខា ភគវា ចុនទកម្ភម របុតតំ អាមង្នតសិ “យង្នត ចុនទ សូករមទទវ ំ បដិយតតំ, 
ង្តន មំ បរវិសិ; យំ បនញ្ញំ ខាទនីយំ ង្ភាជនីយំ បដិយតតំ, ង្តន ភិកេុសំឃំ  
បរវិសិា”តិ។ “ឯវ ភង្នត”តិ ង្ខា ចុង្ន្ថទ  កម្ភម របុង្ត្ថត  ភគវង្ត្ថ បដិសសុត្ថវ  តថា  
អកាសិ។ “យង្នត ចុនទ សូករមទទវ ំ អវសិដឋ, តំ ង្សាង្ពភ និខណាហិ; ន្ថហនតំ  
ចុនទ បសាមិ សង្ទវង្ក ង្ល្លង្ក សម្ភរង្ក សរពហមង្ក សសសមណ្- 
រពាហមណិ្យា បជាយ សង្ទវមនុសាយ, យសស តំ បរភុិតតំ សម្ភម  បរណិាម 
គង្ចឆយយ អញ្ញរត តថាគតសា”តិ។ ង្សា តថា កត្ថវ  ង្យន ភគវា,  
ង្តនុបសងកមិ; ឧបសងកមិត្ថវ  ភគវនតំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ; ឯកមនតំ  
និសិននំ ង្ខា ចុនទ កម្ភម របុតតំ ភគវា ធមមិយា កថាយ សនទង្សសត្ថវ  សម្ភទង្បត្ថវ  
សមុង្តតង្ជត្ថវ  សមបហំង្សត្ថវ  ឧដ្ឋឋ យាសន្ថ បកាក មិ។ 

អថ ង្ខា ភគវង្ត្ថ ចុនទសស កម្ភម របុតតសស ភតតំ ភុត្ថត វសិស ខង្រា អាពាង្ធា 
ឧបបជជិ, ង្ល្លហិតបកេនទិកា បពាឡាហ  ង្វទន្ថ វតតនតិ ម្ភរណ្នតិកា។ អភិណ្ហ   
បវតតង្ល្លហិតំ ង្ហាតិ, ភុត្ថត វសិស ខង្រា អាពាង្ធា ឧបបជជិ ច ភុតតសស ឧទបាទិ 
ន បន ភុតតបចចយា។ យទិ ហិ អភុតតសស ឧបបជជិសសថ អតិខង្រា ភវសិសតិ។ 
សិនិទធង្ភាជនំ ភុតតត្ថត  បនសស តនុង្វទន្ថ អង្ហាសិ។ ង្តង្នវ បទសា  
គនតុអសកេិ។ កតុបចិតសស លង្ទាធ កាសសស កមមសស វង្សន ពលវតិបិ  
ង្រាង្គ ឧបបង្នន គរសិុនិទធង្ភាជនបបចចយា ង្វទន្ថនិគគង្ហា ជាង្ត្ថតិ។ 

ចុង្ន្ថទ បិ ង្ខា កម្ភម របុង្ត្ថត  អង្ទាធ  មហទធង្ន្ថ មហាង្ភាង្គា កុដុមពិង្កា  
ភគវង្ត្ថ បឋមទសសង្នង្នវ ង្សាត្ថបង្ន្ថន  អរយិសាវង្កា បរនិិពាវ នំ ភវសិសតីតិ 
ញត្ថវ  ភគវង្ត្ថ ច ភិកេុសំឃសស ច បណី្ត្ថហារ បដិយាង្ទង្ន្ថត   
ន្ថតិតរណុ្សស ន្ថតិជិណ្ណសស ឯកង្ជដឋកសូករសស បវតតមំ សំបដិយាង្ទតិ, តំ 
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មុទុង្មវ សិនិទធំ ច ឱជវនតំ ង្ហាតិ។ តសមិំ កិរ ង្ទវត្ថ “អយំ ភគវង្ត្ថ បចឆិមង្កា 
អាហាង្រា”តិ បុញ្ញំ វងិ្សសាង្បកេត្ថ ទិង្ពាវ ជំ បកេិបំិសុ។ ឯវ ំភគវង្ត្ថ សូករមទទវ ំ
ភុត្ថត វសិស ខង្រា អាពាង្ធា ឧបបជជិ, តរត សុទំ ភគវា សង្ត្ថ សមបជាង្ន្ថ  
អធិវាង្សសិ អវហិញ្ញម្ភង្ន្ថ, “អាយាម្ភននទ ង្យន កុសិន្ថរា  
ង្តនុបសងកមិសាម្ភ”តិ។ “ឯវ ភង្នត”តិ បចចង្សាសិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា មគាគ  ឱកកមម អញ្ញតរ ំរកុេមូលំ ឧបសងកមិត្ថវ  អាយសមនតំ 
អាននទំ អាមង្នតសិ “ឥងឃ ង្ម តវំ អាននទ ចតុគគុណំ្ សងាដំិ បញ្ញង្បហិ;  
កិលង្ន្ថត សមិ អាននទ, និសីទិសាមី”តិ។ “ឯវ ំ ភង្នត”តិ ង្ថង្រា តថា បញ្ញង្បសិ។ 
តរត សុទំ ភគវា សង្ត្ថ សមបជាង្ន្ថ សីហង្សយយំ កង្បបសិ។ 

“សិយា ង្ខា បន្ថននទ ចុនទសស កម្ភម របុតតសស ង្កាចិ វបិបដិសារ ំ 
ឧបាង្ទយយ „តសស ង្ត អាវងុ្សា ចុនទ អល្លភា, តសស ង្ត ទុលលទធ, យសស ង្ត 
តថាគង្ត្ថ បចឆិមំ បិណ្ឌ បាតំ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  បរនិិពវុង្ត្ថ”តិ; ចុនទសស ង្ខា អាននទ  
កម្ភម របុតតសស ឯវ ំវបិបដិសាង្រា បដិវងិ្នតង្ពាវ  „តសស ង្ត អាវងុ្សា ចុនទ ល្លភា, 
តសស ង្ត សុលទធំ, យសស ង្ត តថាគង្ត្ថ បចឆិម បិណ្ឌ បាតំ បរភុិញ្ជ ិត្ថវ   
បរនិិពវុង្ត្ថ; សមមុខា ង្មត អាវងុ្សា ចុនទ ភគវង្ត្ថ សុតំ សមមុខា បដិគគហិតំ ង្ទវ
ង្ម បិណ្ឌ បាត្ថ សមសមផល្ល សមវបិាកា អតិវយិ អង្ញ្ញ ហិ បិណ្ឌ បាង្តហិ 
មហបផលតរា ច មហានិសំសតរា ច។ កតង្ម ង្ទវ ? យញ្ច  បិណ្ឌ បាតំ  
បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  តថាគង្ត្ថ អនុតតរ ំសម្ភម សង្ម្ភព ធំិ អភិសមពុជឈតិ, យញ្ច  បិណ្ឌ បាតំ 
បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  តថាគង្ត្ថ អនុបាទិង្សសាយ និពាវ នធាតុយា បរនិិពាវ យតិ; ឥង្ម 
ង្ទវ បិណ្ឌ បាត្ថ សមសមផល្ល សមសមវបិាកា អតិវយិ អង្ញ្ញ ហិ  
បិណ្ឌ បាង្តហិ មហបផលតរា ច មហានិសំសតរា ច; អាយុសំវតតនិកំ  
អាយសមត្ថ ចុង្នទន កម្ភម របុង្តតន កមមំ ឧបចិតំ, វណ្ណសំវតតនិកំ អាយសមត្ថ  
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ចុង្នទន កម្ភម របុង្តតន កមមំ ឧបចិតំ, សុខសំវតតនិកំ អាយសមត្ថ ចុង្នទន  
កម្ភម របុង្តតន កមមំ ឧបចិតំ, យសសំវតតនិកំ អាយសមត្ថ ចុង្នទន កម្ភម របុង្តតន  
កមមំ ឧបចិតំ, សគគសំវតតនិកំ អាយសមត្ថ ចុង្នទន កម្ភម របុង្តតន កមមំ ឧបចិតំ, 
អាធិបង្តយយសំវតតនិកំ អាយសមត្ថ ចុង្នទន កម្ភម របុង្តតន កមមំ ឧបចិតនតិ;  
ចុនទសស អាននទ កម្ភម របុតតសស ឯវ ំវបិបដិសាង្រា បដិវងិ្នតង្ពាវ ”តិ។ 

អថ ង្ខា ភគវា ឯតមតថ វទិិត្ថវ  ត្ថយ ង្វល្ល ឥមំ ឧទានំ ឧទាង្នសិ 
“ទទង្ត្ថ បុញ្ញំ បវឌឍតិ, 
សំយមង្ត្ថ ង្វរ ំន ចីយតិ, 
កុសង្ល្ល ច ជហាតិ បាបកំ, 
រាគង្ទាសង្ម្ភហកេយា ស និពវុង្ត្ថ”តិ។ 

តង្ត្ថ និកេមិត្ថវ  ហិរញ្ញំ វតិយា នទិយា បារមិនតីរ,ំ ង្យន កុសិន្ថរា  
ឧបវតតនំ មល្លល នំ សាលវនំ, ង្តនុបសងកមិ; សទធិំ មហត្ថ ភិកេុសំង្ឃន  
ឧបសងកមិត្ថវ  អាយសមនតំ អាននទំ អាមង្នតសិ “ឥងឃ ង្ម តវំ អាននទ អនតង្រន 
យមកសាល្លនំ ឧតតរសីសកំ មញ្ច កំ បញ្ញង្បហិ; កិលង្ន្ថត សមិ អាននទំ,  
និបជជិសាមី”តិ។ “ឯវ ំ ភង្នត”តិ ង្ថង្រា តថា បញ្ញង្បសិ។ អថ ង្ខា ភគវា  
ទកេិង្ណ្ន បង្សសន សីហង្សយយ កង្បបសិ បាង្ទ បាទំ អចាច ធាយ សង្ត្ថ  
សមបជាង្ន្ថ។ 

កិលង្ន្ថត សមិ អាននទ និបជជិសាមីតិ តថាគតសស ហិ :- 
“ង្គាចរ ិកឡាង្បា គង្ងគង្យា, បិងគង្ល្ល បពវង្តយយង្កា; 
ង្ហមវង្ត្ថ ច តង្ម្ភព  ច,  មន្ថទ កិនិ ឧង្បាសង្ថា; 
ឆទទង្ន្ថត ង្យវ ទសង្ម្ភ,  ឯង្ត ន្ថគានមុតតម្ភ”តិ។ 
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ឯតថ យំ ទសននំ ង្គាចរសិង្កេ ត្ថនំ បកតិហតថីនំ ពលំ តំ ឯកសស  

កឡាបសាតិ។ ឯវ ំ ទសគុណ្វឌឍិត្ថយ គណ្ន្ថយ បកតិហតថីនំ ង្កាដិ
សហសសពលបបម្ភណំ្ ពលំ តំ សពវមប ិចុនទសស បិណ្ឌ បាតំ បរភុិតតកាលង្ត្ថ 
បដ្ឋឋ យ ចងគវាង្រ បកេិតតឧទកំ វយិ បរកិេយំ គតំ។ បាវានគរង្ត្ថ តីណិ្ គាវតុ្ថនិ 
កុសិន្ថរានគរ ំ ឯតសមិំ អនតង្រ បញ្ច វសីតិយា ឋាង្នសុ និសីទិត្ថវ  មហត្ថ 
ឧសាង្ហន អាគចឆង្ន្ថត បិ សូរយិសស អតថងគមិតង្វល្លយ សញ្ញឈាសមង្យ 
ភគវា សាលវនំ បវងិ្ដ្ឋឋ  ឯវ ំង្រាង្គា សពវំ អាង្រាគយ មទទង្ន្ថត  អាគចឆតិ។ ឯតមតថំ 
ទង្សសង្ន្ថត  វយិ សពវង្ល្លកសស សង្វគករ ំ វាចំ ភាសង្ន្ថត  “កិលង្ន្ថត សមិ  
អាននទ និបជជិសាមី”តិ អាហ។ ង្កន កង្មមន ង្ល្លកង្គាគ  ហិ តថាគង្ត្ថ ឯវរបំូ 
ង្គលញ្ញំ បាបុណាតីតិ ? 

អតីង្ត កិរ ង្ពាធិសង្ត្ថត  គហបតិកុង្ល និពវង្ត្ថត  ង្វជជកង្មមន ង្ឆង្កា  
ង្វជជកង្មមន ជីវកំិ កង្បបសិ។ ង្សា ឯកំ ង្សដឋិបុតតំ ង្រាង្គន វចិឆិតំ តិកិចឆង្ន្ថត   
ង្ភសជជំ កត្ថវ  តិកិចឆិត្ថវ  តសស ង្ទយយធមមទាង្ន បម្ភទម្ភគមម អបរ ំឱសធំ ទត្ថវ  
វមនវងិ្រចន អកាសិ។ ង្សដឋិ ពហុធនំ ទត្ថវ  សនតង្បបសិ។ ង្សា ង្តន  
កមមវបិាង្កន និពវតតនិពវតតភង្វ ង្ល្លហិតបកេនទិកាពាង្ធន វចិឆិង្ត្ថ អង្ហាសិ។ 
ឥមសមិមប ិ បចឆិមតតភាង្វ បរនិិពាវ នសមង្យ ចុង្នទន កម្ភម របុង្តតន បចិតសូករ- 
មទទវសស សកលចកកវាឡង្ទវត្ថហិ បកេិតតទិង្ពាវ ង្ជន អាហាង្រន សហ  
ភុតតកេង្ណ្ ង្ល្លហិតបកេនទិកាវងិ្រចន អង្ហាសិ។ ង្កាដិសតសហសានំ  
ហតថីនំ ពលំ ខយមគម្ភសិ។ ភគវា វសិាខបុណ្ណម្ភយ កុសិន្ថរាយ  
បរនិិពាវ នត្ថថ យ គចឆង្ន្ថត  អង្នង្កសុ ឋាង្នសុ និសីទង្ន្ថត  បិបាសិង្ត្ថ បានីយំ 
បិវតិ្ថវ  មហាទុង្កេន កុសិន្ថរ ំបត្ថវ  បចចូសសមង្យ បរនិិពាវ យិ។ កមមបិង្ល្លតិកំ 
ឯវរបំូ ង្ល្លកតតយសាមិមបិ ន បរមុិចចតិ។ ង្តន 
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វតុតំ 

“តិកិចឆង្កា អហំ អាសំិ,  ង្សដឋិបុតតំ វងិ្រចយំិ; 
ង្តន កមមវបិាង្កន ង្ហាតិ,  បកេនទិកា មម្ភតិ។ 
ឯវ ំជិង្ន្ថ វយិាកាសិ,   ភិកេុសំឃសស អគគង្ត្ថ; 
សពាវ ភិញ្ញញ ពលបបង្ត្ថត ,  អង្ន្ថតង្តត មហាសង្រ”តិ។ 

--------------- 
(១២) ទុកករ 

“អវចាហំ ង្ជាតិបាង្ល្ល,  អវបាហំ ង្ជាតិបាង្ល្ល; 
។ង្ប។ និពាវ យិសសមន្ថសង្វា”តិ 

ឯត្ថថ យ បរទីិបន្ថ :- 
កសសង្បា ហិ ភគវា អរហំ សម្ភម សមពុង្ទាធ  ង្ល្លង្ក ឧទបាទិ។  

កសសបសស ភគវង្ត្ថ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសស ឃដិកាង្រា ន្ថម កុមភកាង្រា  
អគគុបដ្ឋឋ ង្កា។ អន្ថគាមី អង្ហាសិ។ តសស ង្ខា ឃដិការសស ង្ជាតិបាង្ល្ល 
ន្ថម រពាហមណ្ម្ភណ្ង្វា អង្ហាសិ សហាង្យា បិយសហាង្យា។ អថ ង្ខា 
ឃដិកាង្រា ង្ជាតិបាលំ អាមង្នតសិ “អាយាមំ សមម កសសបំ ភគវនតំ សម្ភម សមពុទធំ 
ទសសន្ថយ ឧបសងកមិសាម, សាធុ សមមតញ្ហ ិ ង្ម តសស ភគវង្ត្ថ ទសសនំ  
អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសា”តិ។ “អលំ សមម កំិ បន ង្តន មុណ្ឌ ង្កន  
សមណ្ង្កន ទិង្ដឋន្ថ”តិ។ ទុតិយមប ិ តតិយមបិ ឃដិកាង្រា ង្ជាតិបាលំ  
ឯតទង្វាច “អាយាមំ សមម ។ង្ប។ សម្ភម សមពុទធសា”តិ។ ទុតិយមប ិតតិយមប ិ
ង្ខា ង្ជាតិបាង្ល្ល ឃដិការ ំ ឯតទង្វាច “អលំ សមម កំិ ។ង្ប។ ទិង្ដឋន្ថ”តិ។ 
“ង្តនហិ សម្ភម ”តិ ង្ខា ង្ជាតិបាង្ល្ល ឃដិការសស បចចង្សាសិ យថា ឯតរហិ 
មនុសា “ង្ចតិយំ វនទន្ថយ គចាឆ ម ធមមសសវន្ថយ គចាឆ ម្ភ”តិ វតុ្ថត , ឧសាហំ 



362                              គម្ពីរសម្ភា រវិបាក 
ន កង្រានតិ, “ន្ថដសមជាជ ទិទសសនត្ថថ យ គចាឆ ម្ភ”តិ វតុ្ថត , ឯកវចង្នង្នវ  
សមបដិចឆនតិ។ តង្ថវ “សីសំ ន្ថហ យិតុ”នតិ វងុ្តត ឯកវចង្នង្នវ សមបដិចឆង្ន្ថត   
ឯវម្ភហ។ អថ ង្ខា ង្ត ឧង្ភា សហាយា ង្សាតតិសិន្ថន អាទាយ នទំិ  
អគមំសុ សិន្ថយិតុ។ អថ ង្ខា ឃដិកាង្រា ង្ជាតិបាលំ អាមង្នតសិ “អយំ សមម 
ង្ជាតិបាលំ កសសបសស ភគវង្ត្ថ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសស អវទូិង្រ អារាង្ម្ភ, 
អាយាមំ សមម ង្ជាតិបាល, កសសបំ ភគវនតំ អរហនតំ សម្ភម សមពុទធំ ទសសន្ថយ 
ឧបសងកមិសាម, សាធុ សមម តញ្ហ ិ ង្ម តសស ភគវង្ត្ថ ទសសនំ អរហង្ត្ថ 
សម្ភម សមពុទធសា”តិ។ “អលំ សមម ឃដិការ, កំិ បន ង្តន មុណ្ឌ ង្កន  
សមណ្ង្កន ទិង្ដឋន្ថ”តិ។ ទុតិយមប ិ តតិយមបិ ង្ខា ឃដិកាង្រា ។ង្ប។ 
ទសសន”នតិ។ ទុតិយមបិ តតិយមប ិង្ខា ង្ជាតិបាង្ល្ល ។ង្ប។ ទិង្ដឋន្ថ”តិ។ 

អថ ង្ខា ឃដិកាង្រា ង្ជាតិបាលំ ឱវដដិកាយ បរាមសិត្ថវ  ឯតទង្វាច 
“អយំ សមម កសសបសស ភគវង្ត្ថ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសស អវទូិង្រ អារាង្ម្ភ 
។ង្ប។ អថ ង្ខា ង្ជាតិបាង្ល្ល ឱវដដិកំ វនិិវង្ដដត្ថវ  ឃដិការ ំ ឯតទង្វាច “អលំ  
សមម ឃដិការ, កំិ បន ង្តន មុណ្ឌ ង្កន សមណ្ង្កន ទិង្ដឋន្ថ”តិ។ ន្ថគពង្ល្ល 
ង្ពាធិសង្ត្ថត  “អង្បហិ សម្ភម ”តិ ឦសកំ បរវិតតម្ភង្ន្ថវ ង្តន គហិតគហណំ្ 
វសិសជាជ ង្បសិ។ 

អថ ង្ខា ឃដិកាង្រា ង្ជាតិបាលំ សីសំ ន្ថហ តំ ង្កង្សសុ បរាមសិត្ថវ   
ឯតទង្វាច “អយំ សមម ។ង្ប។ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសា”តិ។ តសស ហិ  
ឯតទង្ហាសិ “អយំ ង្ជាតិបាង្ល្ល បញ្ញវា សកំិ ទសសនំ លភម្ភង្ន្ថ  
តថាគតសស ទសសង្នបិ បសីទិសសតិ ធមមកថាយបិ បសីទិសសតិ បសង្ន្ថន  ច 
បសន្ថន ការ ំ កាតំុ សកេិសសតិ មិត្ថត  ន្ថម ឯតទតថំ ង្ហានតិ យំ កិញ្ច ិ កត្ថវ  មម 
សហាយ គង្ហត្ថវ  ទសពលសស សនតិកំ គមិសាមី”តិ។ តសាម  ន ង្កង្សសុ 
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បរាមសិត្ថវ  ឯវម្ភហ “អយំ សមម ង្ជាតិបាលំ កសសបសស ភគវង្ត្ថ អរហង្ត្ថ 
សម្ភម សមពុទធសស អវទូិង្រ អារាង្ម្ភ, អាយាម សមម ង្ជាតិបាល, កសសបំ ភគវនតំ 
អរហនតំ សម្ភម សមពុទធំ ទសសន្ថយ ឧបសងកមិសាម, សាធុ សមម តញ្ហ ិ ង្ម  
តសស ភគវង្ត្ថ ទសសនំ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសា”តិ។ អយំ បន  
អបរបិកកញ្ញញ ណ្ត្ថត  រពាហមណ្កុង្ល ឧគគហិតង្វាហារវង្សង្នវ ហីង្ឡង្ន្ថត   
សាសង្ន អបបសង្ន្ថន  “ភគវា”តិ សុត្ថវ  “កុង្ត្ថ មុណ្ឌ កសស ង្ពាធិ បរម- 
ទុលលង្ភា”តិ អាហ។ ង្សា បន ចិង្នតសិ “អចឆរយំិ វត ង្ភា, អពភុតំ វត ង្ភា, យរត 
ហិ ន្ថម្ភយ ឃដិកាង្រា កុមភកាង្រា ឥតតរជង្ចាច  សម្ភង្ន្ថ អម្ភហ កំ សីសំ ន្ថហ ត្ថនំ 
ង្កង្សសុ បរាមសិតពវំ មញ្ញឋិសសតិ, ន វតិទំ កិរ ឱរកំ មង្ញ្ញ ភវសិសតី”តិ។  
ឃដិការ ំ កុមភការ ំ ឯតទង្វាច “យាង្វត្ថង្ទាហិបិ សមម ឃដិការា”តិ។  
យាង្វតង្ទាហិបិ សមម ង្ជាតិបាល, តថា ហិ បន ង្ម សាធុសមមតំ តសស  
ភគវង្ត្ថ ទសសនំ អរហង្ត្ថ សម្ភម សមពុទធសាតិ។ ង្តនហិ សមម ឃដិការមុញ្ច , 
គមិសាម្ភតិ។ 

អថ ង្ខា ឧង្ភាបិ ង្ត សហាយកា, ង្យន កសសង្បា ភគវា អរហំ  
សម្ភម សមពុង្ទាធ , ង្តនុបសងកមំិសុ; ឧបសងកមិត្ថវ  ឃដិកាង្រាបិ កសសបំ ភគវនតំ 
អរហនតំ សម្ភម សមពុទធំ អភិវាង្ទត្ថវ  ឯកមនតំ និសីទិ។ ង្ជាតិបាង្ល្ល ............។ 

អតីង្ត កសសបសម្ភម សមពុទធកាង្ល ង្ពាធិសង្ត្ថត  ង្ជាតិបាង្ល្ល ន្ថម 
រពាហមណ្ម្ភណ្ង្វា ហុត្ថវ  និពវង្ត្ថត  រពាហមណ្ជាតិវង្សន សាសង្ន  
អបបសង្ន្ថន  តសស ភគវង្ត្ថ បិង្ល្លតិកកមមនិសសង្នទន “កសសង្បា ភគវា”តិ  
សុត្ថវ  “កុង្ត្ថ មុណ្ឌ កសស សមណ្សស ង្ពាធិ, ង្ពាធិ បរមទុលលភា”តិ អាហ។ 
ង្សា ង្តន កមមនិសសង្នទន អង្នកជាតិសង្តសុ នរកាទិទុកេមនុភវតិ្ថវ  តង្សសវ 
ភគវង្ត្ថ អននតរ ំ ង្តង្នវ លទធពាករង្ណ្ន កង្មមន ជាតិសំសារ ំ ង្ខង្បត្ថវ   
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បរងិ្យាសាង្ន ង្វសសនតរតតភាវ ំ បត្ថវ  តង្ត្ថ ចុង្ត្ថ តុសិតភវង្ន និពវង្ត្ថត ។  
ង្ទវត្ថយាចង្នន តង្ត្ថ ចវតិ្ថវ  សកយកុង្ល និពវង្ត្ថត  ឋាណ្សស បរបិាកត្ថត  
សកលជមពុទីបរជជំ បហាយ អង្ន្ថម្ភនទីតីង្រ សុនិសិង្តន្ថសិន្ថ  
សមកុដង្កសកល្លបំ ឆិនទិត្ថវ  រពហមុន្ថ អានីង្ត ឥទធិមង្យ កបបសស សណាឋ ន-
កាង្ល បទុមគង្ពភ និពវង្តត អដឋបរកិាេ ង្រ បដិគគង្ហត្ថវ  បពវជិត្ថវ  ង្ពាធិញាណ្-
ទសសនសស ត្ថវ អបរបិកកត្ថត  ពុទធភាវាយ មគាគ មគគំ អជានិត្ថវ  ឆពវសានិ  
ឧរងុ្វលជនបង្ទ ឯកាហារឯកាង្ល្លបឯកបុគគលឯកមគគឯកាសនង្ភាជន-
វង្សន អដឋិចមមនហារងុ្សសំ និមមំសរធិុរង្បតរបូសទិសសរងី្រា បធានសុង្តត  
វតុតនង្យង្នវ បធានំ មហាវរីយំិ ទុកករការកំិ អកាសិ។ ង្សា ឥមំ ទុកករការកំិ 
“សង្ម្ភព ធិយា មគគំ ន ង្ហាតី”តិ ចិង្នតត្ថវ  គាមនិគមរាជធានីសុ បណី្ត្ថហារ ំ 
បរភុិញ្ជ ិត្ថវ  បីណិ្ន្ទនទិង្យា បរបុិណ្ណទវតតិំសមហាបុរសិលកេង្ណា កង្មន  
ង្ពាធិមណ្ឌ មុបគន្ថតវ  បញ្ច  ម្ភង្រ ជិនិត្ថវ  ពុង្ទាធ  ជាង្ត្ថតិ។ 

“អវចាហំ ង្ជាតិបាង្ល្ល,  សុគតំ កសសបំ តទា; 
កុង្ត្ថ នុ ង្ពាធិ មុណ្ឌ សស,  ង្ពាធិ បរមទុលលភា។ 
ង្តន កមមវបិាង្កន,   អចរ ិ ំទុកករ ំពហុ; 
ឆពវសានុរងុ្វល្លយំ,   តង្ត្ថ ង្ពាធិមបាបុណំិ្។ 
ន្ថហំ ឯង្តន មង្គគន,   បាបុណំិ្ ង្ពាធិមុតតមំ; 
កុមមង្គគន គង្វសិសស,   បុពវកង្មមន វារងិ្ត្ថ។ 
បុញ្ញំ បាបបរកិេីង្ណា,   សពវសន្ថត បវជជិង្ត្ថ; 
អង្សាង្កា អនុបាយាង្សា, និពាវ យិសសមន្ថសង្វា”តិ។ 


