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 សម្មឋងសរឿងរពះបាទធមមសោណ្ឍ កមហារាជកនុងវគ្គ
ទី ១ តាមបទបាលីដូស្នះថា ៖ 

 អម្ហា កំ ភគវតោ ជាសដើម អធិបាយ កាលពីមុន
រពះមានរពះភាគ្ជារពះអរហនតសមាម សមពុទធជាមាា ស់នន
សយើង ពុុំទានប់ានរតាស់ដឹងសៅសឡើយ រាស ះ រពះ
សមាម សមពុទធរទងរ់ពះ មកសសបៈ រពះអងគបានរតាស់សឡើង
របាកដ កនុងភទទកបបសនះ ម្ត្ងសម្មឋងធមស៌ទស សរបាស
សវសនយយសត្វឲ្យបានសសរម្ដល់រពះនិព្វវ ន តាមកុំណ្ត្់
ដូ្រពះសមាម សមពុទធអុំពីបុរាណ្សរៀងមក សហើយរពះអងគរទង់
្ូលបរនិិព្វវ នសៅ។ លុះដល់ោស របស់រពះមានរពះ
ភាគ្អងគស ះវ ិសោបសូនយបាត្់បងស់ៅមិនយូរប៉ុ ម ន 
កាលស ះ រពះបរមសព្វធិសត្វជាអមាា ស់ននសយើង រពះអងគ
កុំពុងកោងសនស ុំបនទុ ុំបារមីសៅសឡើយ រពះអងគបាន្យុត្្ុះ
ចាកសទវសោក មកចាបប់ដិសនធិកនុងនផទរពះអគ្គមសហសីនន
សសឋ្ ព្វរាណ្សី ជាសសឋ្ ឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់របសសើរជាងសសឋ្
ទា ុំងពួងកនុងជមពូទវីប។ 
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 កនុងកាលម្ដលរពះបរមសព្វធិសត្វសៅកនុងនផទរពះ
មាតា រគ្ប់ ១០ ម្ខ្បរបូិណ៌្សហើយ ក៏របសូត្ស្ញចាកនផទ
រពះមាតាស ះក៏ជាអោា រយ មានធមមសញ្ញដ  សស្កឋសីុំាល់
កនុងធម ៌បណ្ដឋ លឲ្យសកើត្សឡើងកនុង្ិត្តននសត្វរាល់រូបសត្វ
ទា ុំងស ះ សឹងមានរបាថាន ្ងោ់ឋ បធ់ម៌រគ្ប ់ៗ ាន  កនុងកាល
ស ះម្ដរ។ 

 សរព្វះសហតុ្ស ះ រពះបរមកសរត្យ៍ិជារពះវរមាតា
បិតា រពមទា ុំងរពះរាជវងានុវងសបានសនមត្រពះ មថា  
ធមមសោណ្ឍ កកុមារ កនុងកាលស ះឯង។ រពះរាជកុមារស ះ 
បាន្សរមើនសោយយសបរវិារជាសរ្ើន លុះដល់វយ័ធុំសឡើង
សហើយ ក៏បានសិកាសរៀនសិលបោស្តសតទា ុំងពួងស្ះចា ុំោទ ត្ ់
សសមឋ្ រពះវររាជបិតា រទង់របទានឋាននតរសកតជិារពះមហា-
ឧបរាជ។ រពះធមមសោណ្ឍ កឧបរាជ រពះអងគម្ត្ងបុំសពញ
កុសលកមមបថទា ុំង ១០ និងបុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  ១០ មានទានជា
សដើម លុះអុំណឹ្ះពីសសមឋ្ វររាជបិតាសហើយ ក៏សស បត្និីង
រព្វហមណ៍្បុសរាហិត្ ចាត្់ម្្ងថាវ យរាជសមបត្តអិភិសសក
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ឧបរាជជារពះបរមកសរត្យ៍ិសនងសសមឋ្ រពះវររាជបិតា កនុង
កាលស ះ។ 

 ្ុំម្ណ្កឯរពះឧបរាជបរមសព្វធិសត្វបានសោយ
រាជសមបត្តជិាសសឋ្ ដ៏របសសើរ រទងរ់ពះ មរពះបាទធមម-
សោណ្ឍ កមហារាជ មានរពះកិត្តិគុ្ណ្ លបលីាញរបាកដ
សសមើសោយសសឋ្ រពះបរម្រកពត្ត ិកនុងនគ្រព្វរាណ្សី។ 
នគ្រស ះក៏រុងសរឿងរបាកដដូ្សទវនគ្រ លុះរពះអងគរគ្ង 
រាជសមបត្តកិនលងសៅបានកនលះម្ខ្សហើយ សសឋ្ គ្ងស់ៅសលើទី
រកឡារពះបនទុំដម៏ានសិរសួីសឋី សហើយរទងរ់ ុំពឹងពិចារណ្ដនូវ
សហតុ្សផសង ៗ ជាសដើមថា ៖ 

 កិរយិាម្ដលអាតាម អញបានសោយរាជសមបត្ត ិដ៏
មានសិរយ៉ីាងសនះ សហើយរបាសស្ញចាករពះធមពុ៌ុំបាន
ោឋ បរ់ពះធមដូ៌ស្នះ ដូ្ជាអាកាសម្ដលរបាសចាករពះ
អាទិត្យពុុំមានវត្ថុអវីអា្បុំភលឺសោក ដូសចាន ះម្ដរ។ លុះរទង់
រ ុំពឹងដូស្នះសហើយ ក៏រ ុំពឹងត្សៅសទៀត្ថា អាតាម អញបានរាជ
សមបត្តរិបសសើរយ៉ាងសនះ សរព្វះម្ត្បុណ្យម្ដលពុុំបានខ្ជិល
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រ្អូសខ្ុំឧសាហ៍ខ្វល់ខ្វវ យបុំសពញបុញ្ដកិរយិាវត្ថុមានទាន
សីលជាសដើមពីមុនមក គ្ឺសោយរាជឫទធិដ៏សឋុកសឋមភដូ្ជា
សទវរាជ ម្ដលបានសោយសមបត្តទិិពវកនុងសទវនគ្រសោយពិ
ត្។ មយង៉សទៀត្អាតាម អញមានអានុភាពបានសសរម្សោយ
សមបត្តទិា ុំងឡាយគ្រូឺបជាទីាប់្ ិត្ត សុំសឡងពីសរាះគួ្រ្ង់
ោឋ បស់ោយរបនព សរគ្ឿងរកអូបគួ្រដល់កិរយិាហិត្រសូប
យកកលិនជាទីសពញ្ិត្ត រសអាហារឆ្ងា ញ់ពិោគួ្រជញ្ជបរ់ជួត្
រជាបសោយអណ្ដឋ ត្ សមផសសដទ៏នរ់ត្ជាករ់សួលគួ្រប៉ះ
ព្វល់សោយកាយ ដូស្នះអាតាម អញនឹងកានស់ស្កឋរីបមាទ 
សោយសមបត្តមិានរបមាណ្ប៉ុសណ្ណះពុុំគួ្រសោះសឡើយ គួ្រម្ត្
លះបងឲ់្យទានខ្លួន ឬនឹងឲ្យទានជីវតិ្ ឲ្យទានរសូវអងករ រពម
ទា ុំងសមបត្តរិទពយដល់សមូមទា ុំងឡាយ សទើបរបនព។ ត្មក 
រពះអងគមានរពះរាជហឫទយ័ រជះថាល របាថាន ្ង់ោឋ បរ់ពះធម៌
សទស ម្ដលរពះជិនរសីរទងស់ម្មឋងម្ត្ងតា ុំងទុកមក ជា
ធមឲ៌្យនូវរពះនិព្វវ នជាទីសកសមចាកសយាគ្ៈ ជាធមអ៌ា្
របហារបងនូ់វជាត្ជិរាពយធិនិងមរណ្ៈឲ្យអស់សៅសោយ 
ពិត្។ មយង៉សទៀត្ អណ្ឋូ ងរសះរបាសចាកទឹកសភលៀង មិនមាន
ទឹកដកស់ៅ មិនរុងសរឿងលអមានឧបមាយ៉ាងណ្ដ កិរយិា
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ម្ដលអាតាម អញសោយរាជយជាសសឋ្  សហើយរបាសចាករពះ
ធម ៌ពុុំបានោឋ បធ់ម៌សទស ពុុំរុងសរឿងលអមានឧបសមយយ
យ៉ាងស ះម្ដរ។ រារត្រីបាសចាករពះ្នទជាទីពឹង ទិសមិន
រុងសរឿងលអមានឧបមាយ៉ាងណ្ដ កិរយិាម្ដលអាតាម អញ
សោយរាជយជាសសឋ្  សហើយរបាសចាករពះធម ៌ពុុំបានោឋ ប់
ធម៌សទស ក៏មិនរុងសរឿងលអមានឧបសមយយយ៉ាងស ះម្ដរ។ 
ដុំរអីាជាសនយយដ៏របសសើរម្ដល្ងសរគ្ឿងរបោបស់ហើយ
របាសចាកភលុក មិនរុងសរឿងលអមានឧបមាយ៉ាងណ្ដ កិរយិា
ម្ដលអាតាម អញសោយរាជយជាសសឋ្  សហើយរបាសចាករពះ
ធម ៌ពុុំបានោឋ បធ់ម៌សទស  មិនរុងសរឿងលអមានឧបសមយយ
យ៉ាងស ះម្ដរ។ ទឹកសមុរទរបាសចាកសរត្ើយ មិនរុងសរឿងលអ
មានឧបមាយ៉ាងណ្ដ កិរយិាម្ដលអាតាម អញសោយរាជយជា
សសឋ្ សហើយរបាសចាករពះធម៌ ពុុំបានោឋ បរ់ពះធមស៌ទស  
ក៏មិនរុងសរឿងលអមានឧបសមយយយ៉ាងស ះម្ដរ។ រពះបរម-
កសរត្យ៍ិមានសរគ្ឿងរបោប់ដល៏អសហើយរទងរ់ពះពស្តសតោ្
អារកក ់មិនរុងសរឿងលអមានឧបមាយ៉ាងណ្ដ កិរយិាម្ដល
អាតាម អញសោយរាជយជាសសឋ្  សហើយរបាសចាករពះធម ៌ពុុំ
បានោឋ បធ់ម៌សទស  ក៏មិនរុងសរឿងលអមានឧបសមយយយ៉ាង
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ស ះម្ដរ។ សបើដូស្នះ គួ្រម្ត្អញម្សវងរកោឋ បរ់ពះធម៌
សទស រតាម្ត្បាន លុះរទង់រពះត្រមិះដូស្នះសហើយ ក៏មាន
រពះហឫទយ័្ងោ់ឋ បរ់ពះធមម៌្ដលជាធម៌បណ្ឋុ ះបណ្ដឋ ល
ឲ្យបានសមបត្តទិា ុំង ៣ របការគ្ឺសមបត្តមិនុសស ១ សទវតា ១ 
រពះនិព្វវ ន ១ ពុុំស្ះោ្ស់ឡើយ។  

ឯវ ំចិតនេោា  បាតោវ រពះនរសិ្ត ទ ធបិត្ ីបរម
សព្វធិសត្វ រពះអងគរទងពិ់ចារណ្ដយ៉ាងសនះសហើយ លុះ
សវោរពឹករព្វងោវ ងរពះសុរយិា រពះអរុណ្ភលឺ្ាស់
រសឡះសហើយ រពះអងគរទង់យាងស្ញអុំពីទីសសយយសនដ៍៏
មានសិរសួីសឋី ស្ញសៅរបថាប ់្ុងរពះរាជសរាង ដម៏ាន
ពួកអាមាត្យសចាមសរាមាល់បសរមើសោយជុុំវញិ សសឋ្ គ្ងស់ៅ
សលើរាជបលល័ងកដ៏របសសើរ ម្ដលមានសសវត្្ឆរត្ គ្បុឺគ្គលសលើក
សឡើងសបើកបា ុំងពីសលើ ដ៏របោបស់ោយម្កវទា ុំង ៧ របការដ៏
រុងសរឿងដូ្រពះឥស្ត ទ ធរិាជជាសសឋ្ ននសទវតា សហើយសសឋ្
មានរពះរាជឱង្កក រសៅនឹងអាមាត្យទា ុំងឡាយថា តោតតេ  
មាន លអនកទា ុំងឡាយដ៏្សរមើនសអើយ បណ្ដឋ ធម៌ ម្ដលរពះ
សមាម សមពុទធរទងស់ម្មឋងម្ត្ងតា ុំងទុកមកសហើយ សបើអនកណ្ដ
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បានស្ះដឹងនូវរពះធម៌ស ះខ្លះ អនកស ះរត្ូវសម្មឋងរពះ
ធមស៌ ះមកឲ្យសយើងបានោឋ បផ់ង ដបតិ្សយើងមានសស្កឋី
របាថាន ្ងោ់ឋ បរ់ពះធម៌សទស ពន់សពកណ្ដស់។ ឯ
អាមាត្យទា ុំងអស់ក៏រកាបបងគុំទូលរពមាន ថា បពិរត្រពះ
សមមត្ិសទព ខ្ញុ ុំរពះអងគទា ុំងឡាយពុុំបានដឹង ពុុំបានស្ះចា ុំ
ដល់រពះធមស៌ ះដល់ត្ិ្តួ្្សឡើយ សូមរពះអងគរទង់  
រជាប។ 

 រពះបរមសព្វធិសត្វ កាលសបើរទងរ់ពះសណ្ដឋ បព់្វកយ
ស ះសហើយ មានសស្កឋសីទាមនសសតូ្្រពះហឫទយ័សហើយ
រទងពិ់ចារណ្ដថា សបើដូស្នះ គួ្រម្ត្អញឲ្យត្មកល់នូវរបាក់
មួយព្វនក់ហាបណ្ៈ សលើ-កននដុំរឲី្យបុរសវាយសគររតា្់
សៅកនុងនគ្រទា ុំងអស់ គ្ងម់ានបុគ្គលណ្ដមួយសោភ្ង់
បានរទពយរបស់អញ សម្មឋងធម៌សទស សោយបទរពះ
ាថារបកបសោយបាទបួនដល់អញ ពុុំម្លងសឡើយ កិ្ា
ម្ដលអញបានោឋ បរ់ពះធម៌ស ះនឹងមានសស្កឋសុីខ្ 
សស្កឋី្ សរមើនអស់កាលជាយូរអម្ងវងសៅអ គ្ត្សោយ 
ពិត្។ លុះរពះសព្វធិសត្វរទងគ់្ិត្ដូស្នះសហើយ កឲ៏្យសសវកា-
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មាត្យទា ុំងឡាយសធវើដូ្រពះត្រមះិស ះ លុះបានសធវើសៅ
សហើយ ក៏ពុុំមានបុគ្គលណ្ដមួយអា្នឹងសម្មឋងធមប៌ាន
សឡើយ សទើបរពះអងគរតាស់បង្កគ បឲ់្យបសងកើនកហាបណ្ៈសរ្ើន
សឡើងជាលុំោបត់ា ុំងពី ពីរព្វន់ បពី្វន់ បួនព្វន់សឡើងសៅ 
ដរាបដល់មួយសកាដជិាកុំណ្ត្ថ់ា អនកណ្ដអា្សម្មឋងធម៌
សទស ម្ត្មួយរពះាថា ម្ដលមានបាទបួន ឲ្យសយើងោឋ ប់
សយើងនឹងឲ្យរបាកមួ់យសកាដិ សូមបរីទងផ់ាយដូស្នះកឋី កគ៏្ង់
ពុុំមានបុគ្គលណ្ដមួយអា្សម្មឋងធម៌សទស ថាវ យរពះអងគ
បានសឡើយ លុំោបជ់ាខ្វងសរកាយមក រពះអងគចាត្ស់សវកា-
មាត្យឲ្យវាយសគររតា្ស់ៅកនុងនគ្រទា ុំងអស់សទៀត្ថា សបើអនក
ណ្ដអា្សម្មឋងធម៌សទស ឲ្យសយើងោឋ ប ់សយើងនឹងឲ្យសធវើ
ជាធុំកនុងរសុកនិគ្មនិងជនបទ ពុុំស ះសោត្សយើងនឹងឲ្យសធវើ
ជាសសដឌ ីជាសស បត្ឬីជាឧបរាជ មួយសទៀត្សយើងឲ្យសសវត្-
្ឆរត្រាជសមបត្តទិា ុំងមូល ឯ្ុំម្ណ្កសយើងនឹងលះបង់ភាព
ជាសសឋ្ សហើយសធវើខ្លួនឲ្យជាខ្ញុ ុំបសរមើអនកស ះសហាង។ សទាះបី
រពះអងគរតាស់បង្កគ បដូ់ស្នះកឋី កពុ៏ុំមានជួបរបទះបុគ្គលណ្ដ
មួយស្ះចា ុំធមអ៌ា្នឹងសម្មឋងថាវ យរពះអងគបានសឡើយ។  
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 បពិរត្សបបុរសទា ុំងឡាយ សយើងគួ្រម្ត្មាន 
សមបជញ្ដៈភាញ កខ់្លួនថា ការម្ដលបានជួបរបទះនឹងធម៌
សទស មឋង ៗ សនះ ជាការរកពន់សពកណ្ដស់ សបើបានរបទះ
បានោឋ បធ់ម៌សទស សហើយ ស ម្ ះថាជាបុគ្គលមានភ័ពវ
មានវាស ធុំបុំផុត្នឹងរកអវីសរបៀបផទឹមាម នសឡើយ។ ្ុំម្ណ្ក
ឯរពះបរមសព្វធិសត្វ កាលសបើរពះអងគរកបុគ្គលអនកសម្មឋង
ធម៌សទស ពុុំបានសហើយ ក៏ដល់នូវសសងវគ្សាួត្សាប់កនុងរពះ
រាជហឫទយ័ថា អញរបាសចាកធម៌សទស សហើយ 
របសយាជនអ៍វីនឹងសោយរាជសមបត្តតិ្សៅសទៀត្ លុះរទងរ់ពះ
្ិ ឋ ដូស្នះសហើយ ក៏លះបង់រាជសមបត្តរិបគ្ល់ដល់អាមាត្យ
ទា ុំងឡាយ សរស្សហើយរពះអងគស្ញចាករពះនគ្រសៅកនុង
កាលស ះឯង។ រពះបាទធមមសោណ្ឍ កមហារាជ កាល
ម្ដលរពះអងគស្ញម្សវងរករពះសទធមម តាមលុំោបរ់សុក
និគ្ម ជនបទ រាជធានីហូរម្ហសៅ ក៏បានសៅដល់នរព 
ហិមព្វនត។ 

សរព្វះសហតុ្ស ះ រពះអរហនតទា ុំងឡាយបាន ុំសរឿង
និទានសនះយកមកម្សឋងទុកកនុងគ្មពីរមធុរសវាហិណី្សនះ 
សោកសព្វលជាបទរពះាថាថា បុតេ តភេ ិ ំ ចរាតបោា ,  
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ធម្មតោតឌោ  នរាធិតបា ជាសដើម អធបិាយថា រពះបាទ
ធមមសោណ្ឍ កសព្វធិសត្វ ជាទីពឹងននជនទា ុំងឡាយ រពះអងគ
ចាត្ស់សវកាមាត្យឲ្យវាយសគររតា្ស់ៅកនុងនគ្រម្សវងរកអនក
របាជញស្ះសម្មឋងធម៌សទស  រទងនឹ់ងរពះរាជទានរង្កវ ន់
តា ុំងពីពីរព្វនក់ហាបណ្ៈដរាបដល់មួយសកាដ ិកពុ៏ុំមាន
បុគ្គលណ្ដមួយអា្ហ៊ានទទួលយកសឡើយ សហើយសសឋ្ ឲ្យ
ដុំសឡើងនថលតា ុំងពីឲ្យសធវើជាធុំកនុងរសុកជនបទ ដរាបដល់ឲ្យ
សោយរាជសមបត្តជិាសសឋ្  រពះអងគនឹងសធវើជាខ្ញុ ុំបសរមើវញិ ក៏
ពុុំមានបុគ្គលណ្ដមួយ អា្ទទួលសម្មឋងធម៌សទស ថាវ យ
រពះអងគបានសឡើយ។ រពះបរមកសរត្យ៍ិស ះ កាលសបើរពះ
អងគរកបុគ្គលអនកសម្មឋងធម៌ពុុំបានសហើយ ករ៏ទងល់ះបង ់
រាជសមបត្តសិរកាមសសវត្្ឆរត្ជាទីត្សរមករបគ្ល់ឲ្យអាមាត្យ
ទា ុំងឡាយ ពុុំមានរពះហឫទយ័អាល័យសឡើយ សហើយសសឋ្
ស្ញសៅកានន់រពហិមព្វនត កនុងកាលស ះសហាង។ សោយ
សត្ជះបុណ្យរពះមហាសត្វទីអាសនៈសសមឋ្ អរមិស្ត ទ ធិរាជ 
ក៏បណ្ដឋ លសឡើងឲ្យសដឋ រកហាយគួ្រជាទីអោា រយ រពះឥស្តនទ
សសឋ្ គ្ងពុ់ុំបានសកើត្រ ុំខ្វនកនុងរពះទយ័ កនុងខ្ណ្ៈម្ដល 
រពះអងគ្ ូលសៅដល់នរពមហាវន័ស ះឯង។ 
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 រាស ះ សកកសទវរាជរទងរ់ពះ្ិ ឋ ថា  បណ្ឍុ កមពល-
សិោសនៈរបស់អញសកើត្ជាសដឋ រកហាយ នឹងអងគុយពុុំ
បាន សត្ើសរព្វះសហតុ្អវីហន៎ ? រពះអងគរទងរ់ ុំពឹងគ្ិត្ដូស្នះ
សហើយ ក៏សបើកទាវ រ្កខុ របសមើលសមើលមនុសសសោក សហើយ 
ពិនិត្យសមើលជមពូទវីបទា ុំងអស់ បានស ើញរពះបាទធមម- 
សោណ្ឍ កមហារាជ សសឋ្ ម្សវងរកបុគ្គលអនកស្ះសម្មឋងធម៌
សទស ពុុំបាន សហើយរទងល់ះបងរ់ាជសមបត្តឥិត្អាល័យ 
សសឋ្ ្ូលមកកានន់រពហិមព្វនត។ លុះរពះឥស្ត ទ ធិរាជរទង់
បានស ើញដូស្នះសហើយ ក៏គ្ិត្ពិចារណ្ដត្សៅសទៀត្ថា រពះ
បាទធមមសោណ្ឍ កមហារាជអងគណ្ដម្ដលរទងល់ះបង់រាជ-
សមបត្ត ិរពមទា ុំងរពះញាត្ិវងសទា ុំងជីវតិ្ននខ្លួនសដើមបមី្សវង
រកោឋ បរ់ពះសទធមមកនុងរាសនះ, រពះបាទធមមសោណ្ឍ ក-
មហារាជអងគស ះមិនម្មនជាោមញ្ដសត្វដនទសផឋសផ្ដឋ ស
សទ គ្ឺជាអងគសព្វធិសត្វនឹងបានរតាស់ដឹងជារពះសមាម សមពុទធ
មួយរពះអងគកនុងភទទកបបសនះសោយពិត្ រពះអងគមានរពះ
ហឫទយ័្ងោ់ឋ បធ់ម៌សទស  ប៉ុម្នតម្សវងរកអនករបាជញស្ះ
សម្មឋងធមពុ៌ុំបាន សហើយរទង់្ ូលមកកានន់រពធុំសនះ សបើ
រទងពុ់ុំបានោឋ បធ់ម៌សហើយ ក៏នឹងដល់នូវសស្កឋទុីកខធុំ
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សោយពិត្ សបើអញមិនសៅសសស្តង្កគ ះផងសទ យល់ស ើញជាពុុំ
សមសហតុ្ផលសឡើយ, គួ្រម្ត្អញសៅកនុងទីស ះសៅនថាសនះ 
សដើមបសីរោ្រសងរ់ពះសព្វធិសត្វស ះ សោយទឹកអរមឹត្រស
គ្ឺរពះធម ៌សហើយ ុំយកសៅត្មកល់ទុកកនុងរាជសមបត្តិ
ដម្ដលវញិសទើបគួ្រ។ សសមឋ្ រពះសហសសសនរត្រទងគ់្ិត្
យ៉ាងសនះសហើយ ក៏សហាះ្ុះមកពីោថ នតាវត្តិងសសទវសោក
 យមកកានោ់ថ នមនុសសសោក រទងល់ះបងអ់ត្តភាព
របរកត្សីហើយ កានយ់កសភទជាយកសអារកសទឹកយ៉ាងធុំ គួ្រ
ខ្វល ្សញប់ម្សញងពន់សពកសដើរ្ូលមក មានមុខ្សឆ្ងព ះសៅកាន់
សុំណ្ដករ់ពះមហាសត្វ សហើយសម្មឋងខ្លួនឲ្យរបាកដសថិត្សៅ
កនុងទីពុុំឆ្ងា យពីរពះបរមសព្វធិសត្វស ះសឡើយ។ សរព្វះសហតុ្
សនះ បានជារពះអរហនតទា ុំងឡាយសោកសម្មឋងជាបទរពះ
ាថាដូស្នះថា ព្យគឃចឆសីហម្ហិតោ េគហត្ថិទបីិ ជា
សដើម អធិបាយថា រពះនរសិ្ត ទ ធិបត្ធីមមសោណ្ឍ ក រពះអងគ
មានសស្កឋអីផសុកមានរបាថាន ្ងោឋ បធ់ម ៌សហើយសសឋ្
ស្ញសៅអុំពីនគ្រព្វរាណ្សី រតា្់្ ូលសៅកនុងនរព
ោលរពឹកស របកបសោយញាត្សាត្ដ៏ជិត្សុទធម្ត្ប ល ដ៏
រ្ឡុំវកឹវរសោយសត្វោហាវ មានខ្វល ធុំ ខ្វល  មុ ុំ សត្វសីហៈ 
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និងរកបនីរព សានរព, ដុំរ ីខ្វល ដុំបងជាសដើម, សៅអារស័យកនុង
នរពស ះឯង សោយសត្ជះអានុភាពបុណ្យបារមរីពះ
សព្វធិសត្វស ះ អាសនៈថមម្កវដ៏មានពណ៌្លអដូ្សុំពត្់
កមពលរកហមសលឿងរបស់រពះឥស្ត ទ ធិរាជ ក៏បសងកើត្សដឋ
រកហល់រកហាយនឹងគ្ងពុ់ុំបាន  រ ុំខ្វនកនុងរពះទយ័ សទើប
សបើកទិពវ្កខុ រមិលសមើលោថ នមនុសសសោក លុះបានរជាប
សហតុ្ស ះសពវរគ្បស់ហើយ កស៏ហាះ្ុះមកពីោថ នសទវសោក
 យ មកកានោ់ថ នមនុសស សហើយក៏និមមិត្អាតាម ជាយកស
កា្របឹងរងឹរូសគួ្រខ្វល ្ពន់សពក មានសមបុរសខ្ៀវរសង្កត្់
ដូ្ជាកុំពូលភនុំអញ្ជ័ន មានមាត្ធ់ុំ មាន្ងកូមគួ្រខ្វល ្ សលៀន
ស្ញមកខ្វងសរដ មានម្ភនកទា ុំងពីរធុំរកហមរចាលដូ្ជា
គ្ុំនរសុំរាមម្ដលសភលើងស ះ សហើយមានរទូងខូ្ងកណ្ដឋ ល 
មាន្ុងរ្មុះរកហម មានសក ់និងពុកមាត្ជ់ាត្រមឹម មាន
ពណ៌្រកហមដូ្អណ្ដឋ ត្សភលើង មាននផទសព្វះពណ៌្សខ្ៀវ មាន
សុំសឡងឮសនធឹកដូ្ផគរោន់គួ្រសសប ើម មានរក្ករងឹ
របឡាកស់ោយ្មជាបជ់ានិ្ា មានបាត្នដធុំពុុំម្ដល
ោងទឹកមឋង មានដុំបង និងសរគ្ឿងអាវុធកនុងនដជាបម់ិន
ោ្ ់មាន្ងកូម និងងបបូរមាត្គួ់្រសសប ើម មានថាា ស់របកប
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សោយសរនសរជញួ ៗ ដូ្ជាវលលិ មានម្ត្ោ្ម់នុសសជា
អាហារបរសិភាគ្របរកត្ ីមានសជើងទា ុំងពីររកហមដូ្រសងើក
សភលើង សម្មឋងខ្លួនឈរសៅកនុង្ស ល ះភនុំ ឲ្យរបាកដដល់រពះ
នរាធិបត្ធីមមសោណ្ឍ កមហារាជស ះឯង។ 

 រាស ះ រពះមហាសត្វបានស ើញឥនទយកសសថិត្
សៅកនុងទីជិត្ននខ្លួនដូសចាន ះសហើយ ក៏ពុុំបានខ្វល ្ញាបញ័់រ
ត្ក់សលុត្្ិត្ត និងរពឺរពួ្សរាមសឡើយ សរព្វះរពះអងគបានរ ុំពឹង
គ្ិត្ថា យកសម្ដលមានសភាពយ៉ាងសនះ មុខ្ជាស្ះសម្មឋង
ធម៌សទស សោយពិត្, សបើដូសចាន ះ រត្ូវម្ត្អញ្ូលសៅជិត្
កនុងសុំណ្ដកអ់ារកសទឹកស ះសហើយនឹងោឋ បធ់ម៌សទស  
ដបតិ្កិរយិាម្ដលបានោឋ ប់ធម៌សទស ស ះជាទី ុំមកនូវ
សស្កឋសុីខ្និងរបសយាជនដ៍ល់អញអស់កាលជាយូរអម្ងវង
សៅឯអ គ្ត្ពុុំម្លងសឡើង លុះរពះបរមសព្វធិសត្វរទងគ់្ិត្
ដូស្នះសហើយ ករ៏ទងរ់ ុំពឹងត្សៅសទៀត្ថា នថាសនះរត្ូវម្ត្អញ
្ូលសៅជិត្យកសស ះសហើយសួរយកសសទើបគួ្រ សទើបរពះអងគ
យាង្ូលសៅជិត្និយាយសនទ ជាមួយនឹងយកសស ះ 
សព្វលជាបទរពះាថាដូស្នះថា អសមិ ំវនសមិ ំត្េុសណ្ោ -  
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ម្ណ្ោិ តត្ ជាសដើម អធិបាយថា បពិរត្មហាយកស ! ដម៏ាន
ខ្លួនរបោបស់ោយរទង់រទាយសពញជុំទង ់តួ្អនកមាន
អានុភាពសរ្ើន សឹងរបោប់សោយសរគ្ឿងអាភរណ្ៈសផសង ៗ 
សថិត្សៅកនុងនរពសនះ អនកជាបុគ្គលមាន្ិត្តពុុំបានត្ក់សលុត្
ខ្វល ្អវសីឡើយ ្ុំម្ណ្កខ្វងសយើងបានលះបងរ់ាជសមបត្តិ 
និងពួកញាត្ទិា ុំងឡាយ សដើរម្សវងរកបុគ្គលអនកសម្មឋងធម៌
សទស  បាន្ូលមកកានន់រពសនះ សបើសយើងសួរនូវសស្កឋី
សងសយ័ឯណ្ដ្ុំសព្វះអនក សូមអនកសម្មឋងរបាបស់ស្កឋី
សងសយ័ស ះដល់សយើង បពិរត្យកស ! ថា សបើអនកបានស្ះ
រពះធម ៌សូមអនកសម្មឋងធម៌កនុងបទរពះាថាមួយម្ដល 
រពះសុគ្ត្បានសម្មឋងសហើយ ដល់សយើងឥឡូវសនះផង។ 

 លុំោបស់ ះ ឥនទយកសត្បវញិថា បពិរត្មហារាជ ! 
សយើងបានស្ះរពះធម៌ម្ដលរពះជិនរសីរទងស់ម្មឋងទុកមក
សោយ្ុំម្ណ្កមួយ ជាធម៌ដរ៏បសសើរវសិសសជាងរសទា ុំង 
ពួងម្មន ម្ត្សបើសយើងសម្មឋងធមមស ះដល់រពះអងគសហើយ សត្ើ
រពះអងគនឹងបូជាវត្ថុអវីដល់សយើងជាអនកសម្មឋងធមវ៌ញិ។ 
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 រាស ះ រពះមហាសត្វត្បថា បពិរត្មហាយកសដ៏
្សរមើន ! សបើសយើងសថិត្សៅកនុងរាជសមបត្តសិៅរ៉ា សយើងនឹង
បូជាដល់អនកឲ្យវសិសសសរ្ើនសៅបាន ឥឡូវសយើង្ូលមក
កនុងនរពសនះម្ត្មាន កឯ់ង សបើសវៀរម្លងម្ត្រាងកាយរបស់សយើង
ស្ញសហើយ សយើងនឹងរកវត្ថុ វសិសសបូជាដូ្សមឋ្ បាន 
របសិនសបើ អនករបាថាន ្ងប់រសិភាគ្ោ្់្ មរបស់សយើង ៗ 
នឹងលះរាងកាយសនះបូជារពះធម ៌ឲ្យអនកបរសិភាគ្ជាអាហារ
កនុងនថាសនះឯង ដបតិ្សសបៀងអាហារដនទរបស់អនកកពុ៏ុំមាន
ម្ដរ អនករត្ូវសុំម្ដងធមស៌ទស ឲ្យសយើងោឋ បជ់ាមុនសិន្ុះ 
សយើងនឹងលះរាងកាយសនះបូជាដល់អនក បរសិភាគ្កនុងកាល
ជាខ្វងសរកាយសោយពិត្។ ឥនទយកសបានោឋ បស់ហើយសព្វល
ត្បថា បពិរត្មហារាជ ! សយើងមានសស្កឋសីរសកឃ្លល នសពក
ណ្ដស់ ដរាបណ្ដសយើងបានបរសិភាគ្ោ្ ់និងផឹក្មឲ្យ
ម្ អត្រសួលខ្លួន បស ទ បងនូ់វសស្កឋរីកវល់រកវាយកនុងកាយ
ជាមុនសិន ដរាបស ះសទើបអា្នឹងសម្មឋងធម៌សទស ឲ្យ
រពះអងគោឋ បប់ាន ដបតិ្សយើងអត្់អាហារយូរនថាណ្ដស់
សហើយ សស្កឋសីរសកឃ្លល នម្ត្ងសបៀត្សបៀនញាបញ័់រសពវ
សព៌្វងគកាយ នឹងសម្មឋងធម៌សទស ដូ្សមឋ្ បាន។ 
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 លុំោបស់ ះ រពះមហាសត្វបានោឋ បស់ហើយក៏
សព្វលថា បពិរត្យកស ! របសិនសបើ អនកបរសិភាគ្សយើងមុន
សហើយ សឹមសម្មឋងធម៌សទស ជាខ្វងសរកាយ សត្ើនឹង
សម្មឋងធមឲ៌្យអនកណ្ដោឋ ប់ សបើសយើងោល បស់ៅសហើយ 
្ុំម្ណ្កអនក មានោភបាននូវោ្ប់រសិភាគ្ សរព្វះម្ត្ការ
បានសម្មឋងធមឲ៌្យសយើងោឋ បប់៉ុសណ្ដណ ះឯង, ដូស្នះរត្ូវអនក
ពិចារណ្ដឲ្យបានដឹងសោយសមគួ្រតាមពិត្្ុះ។ 

 លុះរពះបរមសព្វធិសត្វរទង់រតាស់យ៉ាងសនះសហើយ 
ឥនទយកសក៏ទទួលត្បវញិថា បពិរត្មហារាជ ! ព្វកយសនះ
របនពសហើយ សបើដូសចាន ះរត្ូវរពះអងគសសឋ្ សឡើងសៅសលើភនុំសនះ
សហើយ សថិត្សៅសលើកុំពូលភនុំទមាល ករ់ពះកាយ្ុះមកសុំសៅ
មាត្ខ់្ញុ ុំ, កាលសបើរពះអងគទមាល ករ់ពះកាយ្ុះមកសហើយ ខ្ញុ ុំ
នឹងសម្មឋងធម៌សទស ឲ្យរពះអងគោឋ បប់សណ្ឋើ រកាលស ះ
ឯង, សបើរពឹត្តកិារណ៍្ម្បបសនះសមសហតុ្សហើយោភដ៏
របសសើរ ម្ដលរពះអងគបានោឋ បធ់ម៌សទស កឋ ីោភម្ដលខ្ញុ ុំ
បានបរសិភាគ្ោ្់្ មកឋី នឹងបានសសមើាន តាមពិត្, កាល
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ម្ដលខ្ញុ ុំបរសិភាគ្នូវោ្់ និង្មសោត្ ក៏នឹងមានរបាកដ
ដូស្នះឯង។ 

 រពះមហាសត្វរទងប់ានោឋ បព់្វកយយកសសហើយ រទង់
ពិចារណ្ដថា អាតាម អញបានអស ទ លសៅមកកនុងវដឋសងារ
ជាយូរអម្ងវង ម្ដលរាបនូ់វជាត្កិុំសណ្ើ ត្រត្ូវសត្វោហាវ
ទា ុំងឡាយ មានសីហៈ ខ្វល ធុំ ខ្វល  មុ ុំ រត្ី អសណ្ឋើ ក និងសត្វ
ោល បជាសដើម ខ្វុំព្វ ុំយកសៅសីុជា្ុំណី្អាហាររបស់វា ជាត្ិ
កុំសណ្ើ ត្ទា ុំងស ះនឹងរាបពុ់ុំបានសឡើយ, នថាសនះ រត្ូវអាតាម
អញលះបងជ់ីវតិ្ខ្លួន, សដើមបរីបសយាជនបូ៍ជារពះធមស៌ទស 
របស់រពះសមាម សមពុទធសទើបគួ្រ, លុះរពះបរមសព្វធិសត្វរទង់
រ ុំពឹងគ្ិត្ដូស្នះសហើយ ករ៏ទង់រតាស់នឹងមហាយកសថា បពិរត្
មហាយកសដ៏្សរមើន ! ជនទា ុំងឡាយកនុងសងារវដឋម្ដល
វ ិសអនតរាយ ដល់នូវសស្កឋទុីកខសវទ ជាទមានស់រ្ើនសពក
ណ្ដស់, សស្កឋពិីត្ថា បុគ្គលរបរពឹត្តសមាល បស់ត្វ លួ្
រទពយសគ្ សសពរបពនធកូនសគ្ សព្វលព្វកយកុហកបសញ្ញឆ ត្ឲ្យ
សគ្វ ិសចាករបសយាជន ៍ផឹកទឹករសវងឹ គ្សុឺរានិងសមរយ័
សនះ ជាសវរាសូនយទសទ បានម្ត្សស្កឋទុីកខលុំបាក មនិជា
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របសយាជនដ៍ល់ខ្លួន និងបុគ្គលដនទសឡើយ, អុំសពើ
បាណ្ដត្បិាត្ជាសដើមស ះ រានម់្ត្ផគងសឡើងនូវសទាស
សោយពិត្ បពិរត្មហាយកស មួយសទៀត្ អុំសពើម្ដលបុគ្គល
វសងវងទមាល កខ់្លួន្ុះពីសដើមសឈើឲ្យោល បក់ឋ ី្ងកសមាល បខ់្លួន
ឯងកឋី ផឹកថាន ុំពិសសមាល បខ់្លួនកឋ ីឬោល បស់ោយពយធជិុំងឈឺឺ
ចាបស់ោយសស្កឋទុីកខសវទ ដស៏កលៀវកាល សផសង ៗ សោយម្រប
របលួរដូវពុុំសសមើកឋ ីអុំសពើទា ុំងអស់សនះ មិនជារបសយាជនដ៍ល់
ខ្លួន និងបុគ្គលដនទសឡើយ, បពិរត្មហាយកស ! សយើងម្ដល
អស ទ លសៅកនុងសងារភព រានម់្ត្ោល បស់ហើយ បានជា
្ុំណី្ននខ្វល ធុំ ខ្វល ដុំបង រត្ី រកសពើ ឆ្ងល ម មករ សនះរាប់ពុុំបាន
សឡើយ, ការោល បទ់ា ុំងអស់សនះ សឹងសោះសូនយទសទ ពុុំបាន
ជារបសយាជនដ៍ល់ខ្លួន និងបុគ្គលដនទសឡើយ សទើបម្ត្នថាសនះ
សយើងបានោឋ បធ់ម៌សទស  បានឲ្យទានជីវតិ្ខ្លួន ម្ដលជា
ទាន គ្បុឺគ្គលដនទឲ្យបានសោយករមសនះ បានស ម្ ះថា 
ោល បម់ានផលរបសយាជនយ៉៍ាងធុំបុំផុត្ មុខ្ជាខ្ញុ ុំនឹងបាន
សសរម្នូវសមបត្តសិពវញ្ដុ ត្ញ្ញដ ណ្ សដើមបនឹីងញុា ុំងសត្វ-
សោកទា ុំងឡាយ ឲ្យរោស់ស្ញចាកសងារទុកខសោយពិត្ 
បពិរត្យកសជាសមាល ញ់ដ៏មានធុរៈសសមើ ! អនកបានស ម្ ះថា 
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ជាបុគ្គលមានគុ្ណ្ឧបការៈសរ្ើនដល់សយើង សរព្វះសហតុ្
ស ះខ្ញុ ុំនឹងអា្សធវើតាមព្វកយរបស់អនកឥឡូវសនះឯង សូមអនក
កុុំមានសស្កឋរីសងកៀសសងសយ័សឡើយ រត្ូវម្ត្សម្មឋងធម៌
សទស មកឲ្យសយើង, សស្កឋរីបាថាន របស់សយើង មុខ្ជានឹង
បានសសរម្បរបូិណ៌្កនុងកាលឥឡូវសនះឯង។  

លុះរពះមហាសត្វរទងទ់ទួលសបឋជាញ យ៉ាងសនះសរស្
សហើយ ក៏សសឋ្ សឡើងសៅសលើកុំពូលភនុំសហើយរទងរ់តាស់ថា នថា
សនះអាតាម អញបានឲ្យទានជីវតិ្ផង ឲ្យទានោ្ទ់ា ុំងអស់
កនុងសររីៈ រពមទា ុំងរាជសមបត្តផិង សដើមបបូីជាធម៌សទស 
សោយសោម ះ្ុំសព្វះ រួ្សហើយរពះអងគក៏ដល់នូវសស្កឋី
សោមនសសរជះថាល  បានសព្វលផទួនសទៀត្នឹងមហាយកសថា 
ម្នយកស ! រត្ូវអនកសុំម្ដងធម៌សទស មក្ុះ សយើងរបុងនឹង
ោឋ បស់ហើយទមាល កខ់្លួន្ុះឥឡូវសនះឯង។ ឥនទយកសស ះសថិត្
សៅពធដខ៏្វងសរកាម សបើកមាត្់ហាសឡើងដម៏ាន្ងកូមធុំពនលឹក
របុងនឹងសម្មឋងធម៌សទស ។ រពះមហាសត្វក៏ម្បររពះភស្តកត
សៅរត្ងម់ហាយកសស ះ សហើយសោត្ទមាល ករ់ពះកាយ្ុះ
មកកនុងសវោស ះម្ដរ។ កាលស ះ សកកសទវរាជជាធុំជាង
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ពួកសទវតា ក៏មានរពះហឫទយ័សោមនសសរជះថាល ដល់នូវ
សស្កឋសីសាើ្គួ្រជាទីអោា រយពន់សពក សទើបលះបងនូ់វអត្ត-
ភាពជាយកសសហើយ និមមិត្អត្តភាពជាទិពវវញិ សឹងមាន
សរគ្ឿងរបោបសុ់ទធម្ត្ម្កវដ៏រុងសរឿងភលឺថាល  បដូី្ជារពះអាទិត្យ
សពញកមាល ុំងរះសឡើងកណ្ដឋ លអាកាស សហើយយករពះហសត
ទា ុំងពីរចាបរ់ទរពះមហាសត្វម្ដលសោត្្ុះពីសលើអាកាស
សវហាយ៉ាងមាុំ  ុំសហាះសឡើងសៅកានោ់ថ នតាវត្តងិសសួគ្ស៌ទវ-
សោក យ១ សទើបោករ់ពះអងគឲ្យគ្ង់សលើថមបណ្ឍុ កមពល-

                                                           

១. ប៉ុម្នតកនុងគ្មពីរ បបញ្ាសូទនី អដឌកថា មជឈមិនិកាយ មជឈមិបណ្ដណ សក 
រាជវគ្គ ម សទវសូរត្បានសព្វលថា  រពះសព្វធិសត្វននសយើងកនុ ងអត្តភាព
ជាមនុសសសៅកានស់ទវសោក មានម្ត្ ៤ ជាតិ្ប៉ុសណ្ដណ ះ គឺ្ ៖ 

កនុងកាលរទង់សៅជារពះបាទម ធ តុ្្រកពរតាធិរាជ ១ កនុងកាលសៅជា
រពះបាទោធិនរាជ ១ កនុងកាលសៅជាគុ្ត្តិលវណី្ដវាទករព្វហមណ៍្ ១ 
កនុងកាលសៅជារពះបាទនិមិរាជ ១ ។ 

- រពះសព្វធិសត្វស ះ កាលសៅជារពះបាទម ធ តុ្ រទង់អារស័យ
សៅកនុងសទវសោក អស់កាលរាប់្ុំនួនឆ្ងន ុំមិនបាន កនុងសពល
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សិោសនៈដ៏របសសើរ សរស្សហើយបូជារពះមហាសត្វ
សោយសរគ្ឿងសកាក រៈទា ុំងឡាយ មានសរគ្ឿងរកអូប និងផ្ដក
ករមងទិពវជាសដើម សហើយោឋ បធ់ម៌សទស រពះបរម-
សព្វធិសត្វសោយរពះអងគឯង ក៏ដល់នូវអាការដរ៏ជះថាល នរក
សពក។ ប ទ បអ់ុំពីស ះសសមឋ្ រពះអរមិស្ត ទ ធិរាជរទងស់ុំម្ដង
រពះធម៌សទស មានអនិ្ាលកខណ្ៈជាសដើម តាមលមាអ ន
ម្ដលរពះសមពុទធរទងរ់ពះ មកសសបៈសម្មឋងទុកមក សហើយ
ថាវ យរពះបរមសព្វធិសត្វសោយបទរពះាថាដូស្នះថា ៖ 

                                                                                                               

ម្ដលរពះអងគសៅកនុងសទវសោកស ះ សកកសទវរាជ្ុតិ្អស់ ៣៦ 
អងគ ។ 

-  កាលរពះសព្វធិសត្វសៅជារពះបាទោធិនរាជ រទង់សៅអស់ ៧ 
នថា រត្ូវជា ៧០០ ឆ្ងន ុំ សោយការរាប់ឆ្ងន ុំរបស់មនុសស ។ 

- កាលរពះសព្វធិសត្វសៅជាគុ្ត្តិលវណី្ដវាទករព្វហមណ៍្ និង 
រពះបាទនិមិរាជ រទង់សៅអស់របមាណ្មួយរ ុំសព្ រត្ូវជា ៧ នថា 
សោយការរាប់នថារបស់មនុសសសោក ។ 

(សោយសខ្មរ អភធិមាម វតារ) 
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អនចិ្ចា វ ត្ សង្ខា រា,  ឧបាទវយធម្មិតត; 
ឧបបជ្ជិោា  និេុជ្ឈនេ,ិ  តត្សំ វបូសតម្ហ សុតោ។ 

 ម្របថា (សយើងទា ុំងឡាយគួ្រមានសស្កឋសីសងវគ្ថា) 
សង្កខ រធមទ៌ា ុំងឡាយជារបស់មិនសទៀង ម្ត្ងម្ត្សកើត្សឡើង
សហើយវ ិសសៅវញិជាធមមតា រានម់្ត្សកើត្សឡើងសហើយ
ម្ត្ងរលត្សូ់នយសៅវញិឥត្មានវត្ថុអវីឃ្លត្ប់ាន លុះម្ត្រមាា ប់
នូវសង្កខ រធមទ៌ា ុំងឡាយស ះបាន សទើប ុំមកនូវសស្កឋី
សុខ្សកសមកានត។ 

 សសមឋ្ រពះ្មនរត្រត្ិងសភព រទងប់ានសម្មឋងធម៌
សទស សនះ្ប់សហើយ រពះអងគញុា ុំងសស្កឋរីបាថាន ននរពះ
មហាសត្វឲ្យដល់នូវសស្កឋីសសរម្សមតាម្ុំណ្ង ់សហើយ
រទងស់ម្មឋងរបាបនូ់វសមបត្តិដម៏ានសិរសួីសឋីដ៏របសសើរកនុង
ោថ នសទវសោក រួ្សហើយក៏ ុំរពះបរមសព្វធិសត្វសហាះ្ុះ
រត្ឡបម់កកានោ់ថ នមនុសសសោកវញិ ថាវ យរពះមហាសត្វ 
ឲ្យសថិត្សៅកនុងរាជសមបត្តរិបស់រពះអងគដម្ដលវញិ រពម
ទា ុំងថាវ យឱវាទ មិនឲ្យរពះអងគរបមាទរបម្ហសសធវសកនុង
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ការជាកុសលសឡើយ លុះសរស្កិ្ាសហើយ រពះឥស្ត ទ ធិរាជក៏
សហាះសឡើងសៅកានោ់ថ នសទវសោក យវញិសហាង។ 

 សរព្វះសហតុ្ស ះ រពះអរហនតទា ុំងឡាយម្ដលបាន
សម្មឋងសរឿងនិទានជាត្កសនះសោកសព្វលថា អនករបាជញជា
សបបុរសពីបុរាណ្កាល សោកពុុំមានរពះទយ័អាល័យ
រទពយសមបត្តដិម៏ានសិរ ីនិងជីវតិ្របស់សោកសឡើយ អា្
លះបងស់ហើយស្ញសៅម្សវងរករពះធមម៌្ដលរពះអរយិៈ
ទា ុំងឡាយម្ត្ងសរសសើរសោយពិត្។ សត្វទា ុំងឡាយកនុង
សោកសនះ ម្ដលមានរទពយសមបត្តតិ្ិ្ មានអាយុខ្លី មាន
ជុំងឈឺចឺាបក់៏សរ្ើន សរព្វះម្ត្ខ្លួនកានស់ស្កឋរីបមាទកនុងការ
ជាកុសលពីជាត្មុិនមកស ះឯង។ 

 សម្មឋងសរឿងនិទាន រពះបាទធមមសោណ្ឍ កមហារាជ
ទី ១ កនុងវគ្គជាបឋម ម្ដលមានកនុងគ្មពីរមធុរសវាហិណី្សនះ 
ក៏្បស់ោយសសងខបម្ត្ប៉ុសណ្ណះឯង។ 

************ 
(ចាកគម្ពីរម្ធុររវាហិណី ធម្មដោណឌ កវគគ ដរបដោយរដម្េចររះធម្ម

លិខិត លវី - ឯម្) 

ចម្លងរតួតរិនិតយដ ើងវញិដោយដៅស្រីដែត 


