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 សដំដងត្រឿងនិទានរពះសីវលិត្ថេរថត្ៅត្ ៀថ ត្ោយ
វារៈបាលីថា ឥតោ កិរ កបបសតសហសសមតថតក 
ដូត្ចនះជាត្ដើម អធិបាយថាបានឮត្រៀង ៗ មកថា កនុង ីបផុំថ
មួយដសនកបប មុនភ ទកបបត្យើងត្នះ មានរពះសាសាា ចារយ
មួយរពះអងគរ ងរ់ពះនាមប ុមុថារៈ រ ងរ់ាស់ដឹងត្ឡើងកនុង
ត្ោក រ ងញុ់ងំសថវត្ោកទាងំឡាយ ឲ្យបានរកបផឹកនូវ
អរមឹថ គអឺមថមហានិព្វវ ន ត្ោយរពះធមត៌្ សនារបស់រពះ
អងគ។ 

 មានសម័យមួយត្នាះ រពះមានរពះភាគរ ងា់ងំ
ភិកខុ មួយរូបដដលបាននូវអភិញ្ញា ទាងំ ៦ កនុងអគគោា ន ីដ៏
របត្សើរជាងសាវកទាងំពួង កនុង ីរបជុនំនបរស័ិ រពមទាងំ
ត្សេចកនុងនគរហំសវថី។ 

 កាលត្នាះ រពះបរមកសរថរពះអងគបាន ថត្ឃើញ
សាវកត្នាះត្ហើយ រពះអងគមានរបាថាន ចងប់ាន ីអគគោា ន
ត្នាះ ត្ ើបថាវ យមហាទានដល់រពះភិកខុសងឃមានអងគរពះ
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សមាម សមពុ ធជារបធាន ត្ហើយរកាបចុះត្ ៀបរពះបាទានន
រពះមានរពះភាគ ាងំរបាថាន យក ីសាវកត្នាះឯង។ 

 ឯរពះប ុមុថារសមាម សមពុ ធជាមាច ស់ រពះអងគរ ង់
រជាបត្ហថុត្នាះជាកច់ាស់ត្ហើយ រ ងព់ាករ នំាយចតំ្ព្វះ
រពះបរមកសរថត្នាះថា បពិរថមហារាជ អតំ្ ើ ះថត្ៅឯ
អនាគថកាល រពះអងគនឹងបានសត្រមច ីដរ៏បត្សើត្នាះ កនុង
សាសនាននរពះមានរពះភាគរ ងរ់ពះនាមសម ត្ោថម
ត្ោយពិថ។ 

 លុះរពះបរមកសរថ បានសាេ បពុ់ ធពាករ ៍ត្នាះ
ត្ហើយ ក៏មានរពះ យ័រជះថាល រកីរាយ ចណំាយរពះរាជ-
រ ពយត្ធវើបុ យទាងំឡាយត្រចើនរបត្ភ  ដរាបដល់អស់រពះ
ជនមក៏រ ង ិ់វងគថត្ៅ បានត្ឡើងត្ៅត្កើថកនុងសាេ នសួគត៌្ វ-
ត្ោកនាយ ត្សាយ ិពវសមបថាជិាសុខត្កសមកានា អស់
កាលជាអឡុំងយូរ។ 

 លុះដល់ចតំ្ រមកខាងត្រកាយ ត្ វបុថាត្នាះកច៏យុថ
ចុះមកអពីំត្ វត្ោក បានត្ៅត្កើថជាត្សដាបុីរថ កនុងនគរ 
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ព្វរា សី បានបត្រមើត្ោរពរបថិបថារិពះបត្ចចកពុ ធមួយ
រពះអងគ ត្ោយបចច័យទាងំបួន ដរាបដល់អស់ជីវថិ ត្ហើយ
បានត្ឡើងត្ៅត្កើថកនុងសាេ នសួគត៌្ោកវញិ បានត្សាយនូវ
 ិពវសមបថាដិ៏របត្សើរ លុះមកដល់ពុ ធកាលននរពះមានរពះ
ភាគរ ងរ់ពះនាមវបិសស ីក៏បានចុះមកត្កើថកនុងរថកូលដ៏
សេុកសេមភមួយ មានត្ ម្ ះពំុរបាកដ កនុងនគរពនធុមថ ីនងងជា
ខាងត្រកាយត្ ៀថ កុលបុថាត្នាះបានសេិថត្ៅកនុង ីជា  
ត្សនាគុាា មាថយ ដថងត្ធវើនូវរាជកិចចថាវ យរពះបរមកសរថកនុង
សម័យត្នាះឯង។ 

 កាលត្នាះ ពួកឧបាសកឧបាសិកាទាងំប៉ុនាម នដដល
សេិថត្ៅកនុងនគរ បាននាោំន ចូលត្ៅកានស់ណំាករ់ពះពុ ធ
វបិសសសីមាម សមពុ ធជាមាច ស់ បានត្លើកនដត្ឡើងនមសាា រថាវ យ
បងគអំារាធនានិមនាថាៈ បពិរថរពះអងគដច៏ត្រមើន សូមរពះ
មានរពះភាគរពមទាងំរពះសងឃជាសាវក ត្ធវើនូវត្សចកេី
អនុត្រោះចតំ្ព្វះខ្ុ រំពះអងគទាងំឡាយ សូម  ួលនិមនាន៍
ត្ដើមបភីាា ហារកនុងនងងដសែក រួចត្ហើយក៏ចាថ់ដចងថាវ យ  
មហាទានសឹងមានចិថារពមត្រពៀងោន ទាងំអស់ បាន
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ចណំាយរ ពយកសាងត្ធវើមហាបរតិ្វ មួយ លុះបានត្ធវើរួច
ត្រសចកច៏ាថប់រចិាច គមហាទានឆលងបរតិ្វ ត្នាះ ត្ហើយ
របឹកាោន ថា កនុងត្រាងទានត្យើងទាងំឡាយ មិនរថូវត្ព្វលថា
វថេុ ត្នាះមិនមានដូត្ចនះត្ឡើយ លុះរបឹកាោន រួចត្ហើយ បាន
ចាថ់ដចងនូវត្ យយទានរគប់ជពូំក បានរមលិត្មើលនូវត្រាង
ទានត្ឃើញថា ខវះ ធរិសស់ និង ឹកឃមុ ផំលិថ ត្ ើបត្ៅបុរស
ទាងំឡាយជាសមាជិកឲ្យចូលមក បានរបគល់របាកមួ់យ
ព្វនក់ហាប ៈ ត្ហើយបញ្ជូ នឲ្យត្ៅរកត្ោយព្វកយបណាេ ំ
ថាៈ អនកទាងំឡាយរថូវដថត្ដើរត្ៅដសវងរក ិញ ធរិសស់ 
និងឃមុ ផំលិថឲ្យខាងដថបាន ត្ហើយនាយំកមកឲ្យឆាប់។ 

 ឯបុរសអនកបត្រមើត្នាះ បាន  ួលយករបាកមួ់យ
ព្វនក់ហាប ៈត្ហើយ ត្ដើររាចត់្ៅគយគនត់្មើល ធ ិនិង
ឃមុ កំនុង ីត្នាះ ៗ បានឈររង់ចាតំ្ៅត្ ៀបចត្នាល ះទាវ ររសុក។ 

 រោត្នាះ ត្សនគុាា មាថយ បានយក ធ ិនិងឃមុ ំ
បរមងុនឹងនាចូំលត្ៅកានស់ណំាករ់ពះបរមកសរថ កប៏ាន
ត្ៅដល់ទាវ ររសុកត្នាះដដរ។ 
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 ត្វោត្នាះ បុរសអនក ិញទាងំឡាយ បានត្ឃើញ ធ ិ
និងឃមុ តំ្ហើយ ក៏និយាយអងវរសុ ិំញថា : បពិរថអនកដ៏
ចត្រមើន សូមអនក  ួលយកកហាប ៈមួយអពីំខ្ុ  ំត្ហើយ
លក ់ធ ិនិងឃមុ តំ្នះ ឲ្យមកត្យើងទាងំឡាយវញិចុះ។ ឯ
ត្សនាគុាា មាថយកពំុ៏រពមលកឲ់្យត្ឡើយ បុរសទាងំត្នាះ
ត្ដញនងលត្ឡើងាងំពីពីរកហាប ៈត្ឡើងដល់មួយព្វន ់
កហាប ៈ កគ៏ង់ត្សនគុថាត្នាះពំុរពមលកឲ់្យត្ឡើយ។ 

 ត្ ើបត្សនគុាា មាថយ រថឡប់សួរបុរសទាងំត្នាះវញិ
ថា : អនកទាងំឡាយអងវរត្យើងសុ ិំញវថេុមានថនមលថចិ 
ត្ហើយបត្ងាើនត្ឡើងឲ្យត្រចើនហួសរបមា  ត្ថើអនកទាងំឡាយ
រថូវការយកវថេុ ត្នះត្ៅត្ធវើអវី ? បុរសទាងំត្នាះ បាននិយាយ
របាបត់្ហថុត្នាះសពវរគបថ់ា ត្យើងទាងំឡាយរថូវការយក
វថេុ ត្នះត្ៅចាថដ់ចងត្ធវើទានឲ្យរគបមុ់ខ ត្ដើមបថីាវ យដល់រពះ
ភិកខុសងឃ មានអងគរពះសមាម សមពុ ធជារបធានត្ោយពិថ។ 

 ឯត្សនគុាា មាថយ លុះបានសាេ បត់្ហើយកម៏ានចិថា
ត្សាមនសសរជះថាល  ត្ ើបនិយាយថា ត្បើដូត្ចាន ះ ខ្ុនឹំងឲ្យដល់
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អនកឥថយកនងលត្ឡើយ លុះថា ត្ហើយកប៏ានផសតំ្ោយវថេុ
ទាងំឡាយ មានសាររកាម  ឹកឃមុ  ំនិងផា ិថជាត្ដើម រពម
ទាងំវថេុដន ត្ ៀថមានជីរ និងត្រមចជាត្ដើម នាចូំលត្ៅកាន់
ត្រាងទានត្នាះឯង។ ត្ោយអានុភាពននរពះសាសាា ចារយជា
មាច ស់  ធិ និង ឹកឃមុ បំ៉ុត្ណាណ ះកល៏មមរគបរ់ោនដ់ល់ភិកខុសងឃ 
៦ ោន ៨ ដសនអងគ ដដលមានរពះពុ ធជារបធានត្ោយ  
ពិថ។ 

 ដល់មកកាលជាខាងត្រកាយ ត្ហថុដថបុញ្ាកមមត្នាះ 
ត្ ើបត្សនគុាា មាថយត្នាះអត្នាទ លត្ៅមកកនុងសាេ នមនុសស 
និងសាេ នត្ វា ត្សាយ ិពវសមបថាអិស់កាលជាអឡុំងយូរ 
ដល់មកខាងត្រកាយត្ ៀថ កនុងកាលននរពះមានរពះភាគជា
មាច ស់ននត្យើងទាងំឡាយ រពះអងគបានរាស់បរមាភិត្សក
សត្មាព ធិញ្ញា  ត្ហើយ ត្ វាត្នាះក៏ចយុថចុះចាកសាេ នសួគ៌
ត្ វត្ោកនាយ ត្ហើយចាប់បដសិនធិកនុងនផទនាងត្ វតី្ ម្ ះ
សុបបយិា ជាអគគមត្ហសីននត្សេចមហាលិលិចឆវកីនុងត្កាលិយ
នគរ។ 
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 ឯកុមារត្នាះត្សាថ បានឋថិកនុងនផទរពះមាាក ំថ ់
៧ ឆាន  ំ៧ដខ ដល់ត្ពលនឹងរបសូថត្ ៀថ ក៏វត្ងវងកនុងនផទរពះ
មាារបសូថត្ចញពំុរួច ត្សាយ ុកខត្វ នាជា មងនអ់ស់ ៧ 
នងងត្ ៀថ។ លុះរពះរាជកុមារត្នាះបានរបសូថត្ចញចាកនផទ
ននរពះមាាមកត្ហើយ រពះរាជវងានុវងសទាងំឡាយក៏
ថាវ យរពះនាមថា សីវលិកុមារ កនុងកាលត្នាះឯង។ 

 បានឮមកថា សីវលិកុមារត្នាះ កាលពីមុន បាន
ត្កើថជាត្សេចកនុងអថីថកាលកនលងត្ៅយូរណាស់ត្ហើយ 
បានត្ធវើសង្គ្រគ មជាមួយនឹងត្សេចជាសរថូវនឹងខលួន បាន
របឹកាជាមួយនឹងរពះមាារបស់រពះអងគ ត្ដើមបនឹីងចាប់
យកនគរត្នាះឯង។ 

 ឯរពះមាាក៏បានរបាបឧ់បាយថា ត្បើកូនរថូវការ
នឹងចាបយ់កនគរត្នាះឲ្យបានត្ោយរយ រថូវដថកូនចាថ់
ពលត្សនាទាហានឲ្យបិ ទាវ រនគរថូច ធ ំកុឲំ្យមនុសសត្ចញ
ចូលមកយកត្សបៀងអាហារបានត្ឡើយ ត្ ើបកូននឹងអាច
ចាបយ់កត្សេចជាសរថូវបានឥថមានលបំាកអវីត្ឡើយ។ 
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 ចដំ កត្សេចត្នាះត្សាថ ក៏បានចាថក់ង ព័ឲ្យព័ ធ
បិ ទាវ រថូច ៗ នននគរាមព្វកយបរគ បរ់ពះមាាត្នាះ 
ត្ហើយអាចចាបយ់កត្សេចជាបចាច មថិាឲ្យលុះកនុងអណំាចខលួន
បាន ត្ោយឧបាយត្នាះឯង។ 

 ត្ោយកមាល ងំបាបកមមត្នាះត្ហើយ បានជាត្សចកេ ុីកខ
លបំាកយ៉ាងធតំ្នះត្កើថត្ឡើងរបាកដដល់មាារបងុនឹង
របសូថបុថាត្នាះ រពះនាងបាននឹករលឹកនូវរពះមានរពះ
ភាគត្រឿយ ៗ ដរាបដល់នងងជាគរមបរ់បាពីំរ ត្ ើបអាចរបសូថ
បុថាត្នាះបានត្ោយរយកនុងកាលត្នាះត្ហាង។ 

 លុះរពះនាងបានរបសូថបុថារួចត្ហើយកម៏ានចិថា
ត្រថកអរ បានចាថ់ដចងថាវ យមហាទានដល់រពះភិកខុសងឃ
មានរពះពុ ធជារបធាន កនុងនងងជាគរមបរ់បាពីំរត្នាះដដរ។ 

 លុះនងងជាខាងត្រកាយ សីវលិកុមារត្នាះបានត្ចញ
ត្ៅអពីំត្គហសាេ ន កនុងកាលដដលខលួនមានអាយុរបាពីំរឆាន ំ
ត្ហើយ បានត្ឃើញរពះសាសាា ចារយជាមាច ស់កត៏្កើថសទាធ រជះ
ថាល  ត្ហើយ  ួលអងវរសូមផនួសកនុងសណំាករ់ពះអងគនាកាល
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ត្នាះឯង។ ឯសត្មេចរពះបរមរគសូាសាា ចារយជាមាច ស់ រ ង់
បានរបគល់សីវលិកុមារត្នាះដល់រពះសារបុីថាត្ថេរជារពះ
ឧបជាយ៍ មានរពះមហាត្មាគគោល នត្ថេរជាឱវាទាចារយ 
របត្ៅធម៌វនិ័យ ត្ហើយបបួំសជាសាមត្ រកនុងកាលត្នាះ 
ឯង។ 

 ឯសីវលិសាមត្ រត្នាះ ក៏បានសត្រមចរពះអរហថា
កមាច ថប់ងនូ់វកិត្លសាងំពីត្ ើបនឹងត្ការសល់រួចជាដបូំង
ត្ម៉លះ បានញុងំរពះពុ ធសាសនាឲ្យភលឺសាវ ងរុងត្រឿងផាយត្ៅ
កនុងត្ោក។ សីវលិសាមត្ រត្នាះ មានរបាជ្ាត្រចើន ជា
អរហនារបត្សើរត្លើសជាងសាវក័ទាងំឡាយដដលបាននូវ
អភិញ្ញា ទាងំរបាមួំយ ត្ោយអានុភាពននបុ យដដលខលួន
បានត្ធវើមកពីកនុងអថីថកាលត្ោយពិថ។ 

 លុះដល់សម័យជាខាងត្រកាយថមកត្ ៀថ រពះមាន
រពះភាគ រ ងយ់ាងត្ៅកាន់ខ ិរវនវហិារ ត្ដើមបតី្ធវើកចិច 
 សសនានូវរពះត្រវថត្ថេរ ត្ហើយរពះអងគរាចឆ់លងផលូ វឆាង យ
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ោចរ់សយាល ជាផលូវអថ់បាយ អថ ឹ់កពន់ត្ពក មានចមាង យ 
៣ ត្យាជន ៍ជាមួយនឹងរពះសងឃជាសាវកបមុីឺនអងគ។ 

 កនុងខ ៈត្នាះ ត្ វាទាងំឡាយ សឹងមានចិថារជះ
ថាល ចតំ្ព្វះរពះសីវលិត្ថេរត្ោយត្រចើន។ ត្រព្វះត្ហថុត្នាះ 
រពះមានរពះភាគរ ងត់្ធវើរពះសីវលិត្ថេរឲ្យជាមគគុ ត្ ទសកអ៍នក
នាមុំខ រពះអងគឈបស់ណំាកអ់ារស័យកនុងរពះវហិារដដល
ត្ វាទាងំឡាយនិមមថិរបត្គនដល់រពះសីវលិត្ថេរត្នាះ បាន
ត្សាយ បានបរតិ្ភាគនូវត្ យយទានដដលត្ វាទាងំឡាយ
ចាថ់ដចងរបត្គនរពះសីវលិត្ថេរជាលោំបត់្រៀង ៗ ត្ៅ ដរាប
ដល់សណំាករ់ពះត្រវថត្ថេរ។ រពះសមពុ ធរ ងប់ានញុងំពុ ធ-
ដតំ្ ើ រត្នាះ ៗ ឲ្យសត្រមច ត្ហើយរ ងរ់ថឡបម់កកានរ់ពះ
វហិាររពះត្ជថពនវញិ ត្ ើបរ ងរ់ាស់ដថងាងំរពះសីវលិ-
ត្ថេរត្នាះ កនុងអគគោា ន ីដ៏របត្សើរជាងសាវកទាងំឡាយ 
ខាងឯមានោភត្ោយវតិ្សសជាងសាវកទាងំឡាយត្ោយ
ពិថ។ 
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 ត្រព្វះត្ហថុត្នាះ បានជារពះសីវលិត្ថេរត្ោកបាន
ត្ព្វលនូវរពះោថាទាងំឡាយកនុងអបទានដូត្ចនះថា ៖ 

បទុមុតតតោ នាម ជិតនា, សពពធតមមសុ ចកខុ មា; 
ឥតោ សតសហសសមហ,ិ កតបប ឧបបជជិ  នាយតោ។ 

សីលំ តសស អសតងខេយយ,ំ សមាធិ វជិរបូតមា; 
អសំខយិ ំញាណវរ ំ, វមុិតតិ ច អតនាបមា។ 

 អធិបាយថា រពះជិនរសីរ ងរ់ពះនាមប ុមុថារៈ 
រពះអងគមានបញ្ញា ចកខុភលឺចាស់កនុងធមទ៌ាងំអស់ រពះអងគជា
នាយក ដថងដឹកនាសំថវឲ្យឆលងផុថចាកសសំារ ុកខ រ ង់បាន
ត្កើថត្ឡើងកនុងកបបមួយដសន មុនអពីំភ ទកបបត្នះ ។សមាធិ
របស់រពះសមាម សមពុ ធជាមាច ស់ដដលរ ងម់ានសីលដ៏បរសុិ ធ 
មានឧបមាដូចដកវវជិរៈមានគុ ត្រចើន មិនគបបរីាបប់ាន 
ញ ដរ៏បត្សើររបស់រពះអងគកម៏ិនគបបរីាបដ់ដរ ទាងំវមុិថាិ
របស់រពះអងគក៏នឹងត្របៀបឧបមាពំុបាន។ 

មនុជាមរនាគាន,ំ រពហ្មម នញ្ច  សមាគតម; 
សមណរាហមណាកិតណេ, ធមមំ តទតសតិ នាយតោ។ 

សសាវកំ មហ្មលាភិ,ំ បុញ្ញវនតំ ជុតិនធរ ំ, 
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ឋតបសិ ឯតទគគមហ,ិ បរសិាសុ វសិារតោ។ 

 រពះត្ោកនាយក រ ងស់ដំដងធមត៌្ សនា ដល់
មនុសស ត្ វា និងនាគទាងំឡាយផង ដល់រពហម
ទាងំឡាយផង កនុង ីរបជុដំ៏រចឡតំ្ៅត្ោយពួកសម ៈ 
និងរព្វហម ៍ជាត្រចើន មិនដថប៉ុត្ណាណ ះ រពះត្ោកនាយក
ជាវរីបុរសដអ៏ង់អាច រ ងប់ានាងំសាវកមួយអងគអនកមាន
ោភ មានបុ យ មានពនលឺរសមីកនុង ីជាឯថ គគៈរបត្សើរខាង
ឯមានោភ ឥថមានសាវកណាត្សមើកនុង ីរបជុបំរស័ិ ។ 

តោហំ ខតតិតោ អាសិ,ំ បុតរ ហំសវតីវ ហតយ; 
សុោវ  ជិនសស តំ វាកយ,ំ សាវកសស គុណំ ពហំុ។ 

និមនតយិោវ  សោត ហំ, តោជយិោវ  សសាវកំ; 
មហ្មោនំ ទទោិវ ន, តំ ឋានមភិបតថយិ។ំ 

 កាលត្នាះខ្ុ តំ្កើថជាខថាិយៈកនុងនគរត្ ម្ ះហំសវថ ី
បានសាេ បរ់ពះពុ ធដីកាត្នាះរបស់រពះជិនរសី ដដលរ ង់
បានត្ព្វលសរត្សើរនូវគុ ននសាវកមួយអងគត្នាះ មាន
របមា ត្រចើន ខ្ុបំាននិមនារពះសមាម សមពុ ធរពមទាងំសាវក
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របស់រពះអងគមក  ួលចរា នអ់ស់ ៧ នងង រួចត្ហើយថាវ យ
មហាទានត្ ៀថ ត្ ើបខ្ុ រំបាថាន  ីជាសាវកាងំពីកាលត្នាះ 
ឯង។ 

តោ មំ វនិតំ បាតទ, ទសិាវ ន បុរសិាសតោ; 
តសា សតរន មហ្មវតីោ, ឥមំ វចនមរពវ។ី 

 កាលត្នាះ រពះមានរពះភាគជាវរីប ឌិ ថដ៏របត្សើរ
ជាងបុរស រ ងប់ាន ថត្ឃើញខ្ុ ដំដលកពុំងរកាបថាវ យបងគំ
រពះបា ទាងំគូរបស់រពះអងគ លុះរពះមានរពះភាគជាអនក
របាជដ្រ៏បត្សើរអងគត្នាះបាន ថត្ឃើញត្ហើយ ក៏ត្ព្វលនូវ
រពះពុ ធដកីាត្នះត្ោយរពះសូរត្សៀងដ៏ពីត្រាះដូត្ចនះថា : 
រពះបរមកសរថអងគណាបានឲ្យទាននូវវថេុដរ៏បត្សើរ ត្ហើយ
មានរបាថាន នូវ ីសាវកណា  ីសាវកត្នាះគង់នឹងសត្រមច
ដល់រពះបរមកសរថអងគត្នាះ ត្ោយផោនិសងសដ៏របត្សើរ
ត្នាះ កនុងកាលជាអនាគថ ត្ោយពិថ។ 

តតោ ជិនសស វចន,ំ តសាតុោមា មហ្មជនា; 
តទវោនវគនធាព , រពហ្មម តនាច មហិទធោិ។ 

សមណរាហមណា ចាប,ិ នមសសសំុិ កតញ្ជ លី; 
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នតមា តត បុរសិាជញ្ញ, នតមា តត បុរសុិតតម។ 

ខតតិតយន មហ្មោន,ំ ទនិនំ សោត ហកមប ិតនា; 
តសាតុោមា ផលំ តសស, ពាកតោហិ មហ្មមុតន។ 

 លោំបត់្នាះ មហាជនទាងំឡាយកេ ីត្ វាមា ព 
និងគនធពវទាងំឡាយកេី រព្វហម ៍ទាងំឡាយកេ ីដដលមាន
ឫ ធិត្រចើន មួយត្ ៀថសម ៈ និងរព្វហម ៍ទាងំឡាយកេ ី
ដដលមានរបាថាន ចងស់ាេ បនូ់វរពះពុ ធដកីាននរពះជិនរសី 
សឹងត្ធវើអញ្ជលីត្ោយរបនព កនុងកិរយិានមសាា រដូចត្នះថាៈ 
បពិរថរពះអងគ ជាបុរសអាជាត្នយយដ៏របត្សើរ ត្យើងខ្ុ ំ
ទាងំឡាយសូមនមសាា រចតំ្ព្វះរពះអងគ មហាទានដដល
មហាកសរថិយ៍បានបរចិាច គត្ហើយក ំថរ់បាពីំរនងង ត្យើងខ្ុ ំ
របាថាន ចងដ់ឹងនូវផលទានត្នាះ សូមរពះមហាមុនីរ ង់
ពាករផលទានត្នាះ ដល់ត្យើងខ្ុទំាងំឡាយសាេ បឥ់ឡូវត្នះ
ឯង។ 

តតោ អតវាច ភគវា, សុតណាថ មម ោសិត;ំ 
អបបតមយយមហិ ពុទធសមិ,ំ គុណមហិ សុបបតដិ្ឋោិ។ 
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ទកខិ ណា ោយកំ បោវ , អបបតមយយផលាវហ្ម; 
អបិ តច ស មហ្មតោតគា, ឋានំ បតតថតិ មុតតមំ។ 

លាភី វបុិលលាភីន,ំ យថា ភកិខុ  សុទសសតនា; 
តថាហំបិ ភតវយយនត,ិ លចឆតត តំ អនាគតត។ 

 លោំបត់្នាះ រពះមានរពះភាគរ ងរ់ាស់ថា អនក
ទាងំឡាយចូរសាេ បនូ់វភាសិថរបស់ថថាគថ ( ដូចមានថត្ៅ
ត្នះ )  កខណិាទានដដលទាយកបានថមាល់របនពត្ហើយ 
កនុងរពះពុ ធដម៏ានគុ មិនគបបរីាប ់អាចឲ្យទាយក
ទាងំឡាយបាននូវផោនិសងសត្រចើននឹងឧបមាពំុបានត្ឡើយ 
មាង៉វញិត្ ៀថ រពះបរមកសរថិយ៍ត្នះ រ ងម់ានត្ភាគត្រចើន 
របសិនត្បើរបាថាន នូវ ីសាវកដឧ៏ថាមដូត្ចនះថា សូមខ្ុ រំពះអងគ
ជាអនកមានោភជាងពួកភិកខុអនកមានោភត្រចើន ដូចភិកខុ
មាននាមថា សុ សសនៈ ( ត្នះ ) ត្ោយរបការយ៉ាងណា 
សូមខ្ុ រំពះអងគបាននូវថដំ ងត្នាះ កនុងកាលជាអនាគថ
ត្ោយរបការដូត្ចនះចុះ។ 

សតសហសសតិោ កតបប, ឱោា កកុលសមភតវា; 
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តគាតតមានាម នាតមន, សោថ  តលាតក ភវសិសត។ិ 

តសស ធតមមសុ ោោតោ, ឱរតសា ធមមនមិមិតោ; 
សីវលិ នាម នាតមន, តហសសតិ សតថុសាវតោ។ 

 រពះបរមរគរូ ងរ់ពះនាមថាត្ោថមៈ ត្ោយនាម
រ ងត់្កើថកនុងសកយរថកូល កនុងរពះវងសននរពះបា ឱកាា ករាជ 
កនុងដសនកបប រាប់អពីំកបបត្នះ សឹងត្ៅមានរបាកដកនុង
ត្ោក ឯរពះបរមកសរថយ៍ិអងគត្នះក៏នឹងបានជាឱរសជា  
ធមមទាយា កនុងធមមវនិ័យ ទាងំជាបុរថដដលរពះធម៌
ាក់ដថងរបស់រពះត្ោថមសមពុ ធអងគត្នាះ មាននាមថា  
សីវលីាមនាមត្ដើម ត្ហើយជាសាវកននរពះបរមសាសាេ - 
ចារយផងសឹងមានរបាកដ។ 

តតន កតមមន សុកតតន, តចតនាបណិធហិី ច; 
ជហិោវ  មានុសំ តទហំ, ោវតិសំបូតគា អហំ។ 

 ត្ោយបុញ្ាកមមត្នាះផង ត្ោយការថមាល់ត្ចថនា
ទាងំឡាយផង លុះខ្ុបំានលះរាងកាយជារបស់មនុសស
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ត្ហើយ បានចូលត្ៅត្កើថកនុងភពត្ ម្ ះាវថាិងសត្ វត្ោក
នាយ ត្ោយពិថ។ 

តតោបរសមិសំមតយ, ាោណសិបុរុតតតម; 
តសដ្ឋិបុតោត  អហំ អាសិ,ំ អឌ្ឍបបតោត  មហ្មធតនា។ 

សហសសមតតត បតចចក, នាយតក ច នមិនតយិ; 
មធុតរនននបាតនន, សនតតបបសិតំោទតោ។ 

 លុះសមយ័ជាខាងត្រកាយ ខ្ុបំានចយុថអិពីំសាេ ន
ត្ ម្ ះាវថាងិសត្នាះត្ហើយ មកត្កើថជាត្សដាបុីថាកនុងនគរ 
ព្វរា សី ជាបុរដី៏ឧថាម បានដល់នូវភាពជាអនកមានរ ពយ
សមបថាតិ្រចើននរកដលង ត្ហើយបាននិមនារពះបត្ចចកនាយក
ទាងំឡាយរបមា មួយព្វនអ់ងគដដលមាននផទដធូ៏រកនុង
កាលទាងំពួង ឲ្យដឆែថសាបស់ាល់ ត្ោយបាយ និង ឹកឆាង ញ់
ពិសាពន់ត្ពក។ 

តតោ ចុតោ ឆោមតគគ, អនុតោសិមំហ្មយសំ; 
តទវចឆោបរវុិតោ, បាសាតទ រតនាមតយ។ 

ឯវ ំអចនិតិោ ពុោធ , ពុទធធមាម  អចនិតិោ; 
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អចិនតិតយ បសនាន ន,ំ វបិាតោបិ អចនិតិតោ។ 

ឯកនវុតតិោ កតបប, វបិសស ីនាម នាយតោ; 
ឧបបជជិ  ចារុនយតនា, សពពធមមវបិសសតោ។ 

 សម័យមួយត្ ៀថ ខ្ុបំានចយុថចាកអថាភាពជារបស់
មនុសសត្នាះត្ហើយ បានត្ៅត្សាយសមបថាយ៉ិាងធចំមបង
កនុងកាមាវចរសួគ៌ទាងំ ៦ ជាន់ សឹងមានរសីត្ ពអបសរត្ចាម
ត្រាមជាបរវិារ សេិថត្ៅកនុងរបាសា ដកវទាងំរបាពីំររបការ ជា
សុខត្កសមកានា ។ 

រពះពុ ធទាងំឡាយ ថាអចនិាិយបុគគល (បុគគលដដល 
ត្គមិនគបបគីិថត្កើថ ) ធម៌របស់រពះពុ ធ ជាអចនិាិយធម៌ 
យ៉ាងត្នះ កាលបុគគលរជះថាល  ចតំ្ព្វះគុ ជាអចិនាិយៈ 
រដមងបានផលជាអចនិាិយៈ ។ 

រោត្នាះ សត្មេចរពះត្ោកនាយករពះនាមវបិសស ី
រ ងប់ានរាស់ដឹងនូវសមបថាិសពវញ្ាុ ថញ្ញា   ត្កើថរបាកដ 
កនុងកបបត្ៅសិបមួយរាបអ់ពីំភ ទកបបត្យើងត្នះ រ ង់បាន
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ពិចារណាត្ឃើញនូវធមទ៌ាងំពួង រពះអងគបត្ញ្ចញនូវ
ឆពវ ណរងសផីាយត្ៅកនុងត្ោក។ 

តោហំ ពនធុមតិោ, កុលសសញ្ញតរសស ច; 
ទយិតោ បតថតិោ បុតោត , អាសិ ំកមមនតពាវតោ។ 

តោ អញ្ញតតោ បតូគា, វបិសសសិស មតហសិតនា; 
បរតិវណំ អោតរសិ, មហនត មិតិ វសិសុតំ។ 

និដ្ឋិតត ច មហ្មោន,ំ ទទំ ខជជកសំយុត;ំ 
នវ ំទធ ិមធុតញ្ច វ, វចិិនំ ន ច មទទស។ 

តោហំ តំ គតហោវ ន, នវ ំទធ ិមធុមបចិ, 
កមមសាមឃិរ ំគចឆ,ំ តតមន ំោន មទទសំ។ 

កាលត្នាះ ខ្ុបំានត្កើថជាបុថាននរថកូលមាននាមមិន
របាកដ គញឺថិដថងអា ិថរាប់អានជាបុថា គមឺាា និង
បិាបានរបាថាន ត្ហើយ ជាអនកខវល់ខាវ យកនុងការររពំុដដល
ោច ់មានបុថាដន ត្ ៀថមាននាម និងត្ោរថកម៏ិនរបាកដ 
បានចាថជ់ាងឲ្យត្ធវើ ីបរតិ្វ យ៉ាងធមំិនរបាកដ ថាវ យដល់
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រពះសមាម សមពុ ធរ ងរ់ពះនាមវបិសស ីដដលរពះអងគដសវងរក
គុ ដរ៏បត្សើរកនុងកាលត្នាះឯង។ កាលត្បើ ីបរតិ្វ បាន
ត្ធវើត្រសចត្ហើយ បុថាត្នាះក៏ចាថ់ដចងឲ្យនូវមហាទានដ៏
របកបត្ោយបដងែម ឯមនុសសទាងំឡាយបានពិនិថយត្មើល
ទានកត៏្ឃើញត្ៅខវះ ធរិសស់ និង ឹកឃមុ រំសស់ពំុទានម់ាន
ត្ឡើយ រោត្នាះ បុរសទាងំឡាយដដលត្ដើរដសវងរក ធិ និង
 ឹកឃមុ តំ្នាះ បានត្ឃើញខ្ុកំានប់ាយ និង ធរិសស់ និង ឹក
ឃមុ រំសស់ រាចត់្ៅកានរ់ពះដណំាកន់នរពះបរមកសរថិយ៍ជា
មាច ស់ដផនដី។ 

សហសសមប ិច ទោវ ន, ន លតិសុំ ច ត ំទវយ;ំ 
តតោ ឯវ ំវចិិតនតសិ,ំ តនត ំតហសសតិ ឱរកំ។ 

យថា ឥតម ជនា សតពព, សកាតោនតិ តថាគត;ំ 
អហមប ិោរ ំកសាម,ិ សសតងឃ តលាកនាយតក។ 

តោហតមវ ំចតិនតោវ , ទធិមំធុញ្ច  ឯកតោ; 
តោតជោវ  តលាកនាថសស, សសងឃសស អោសហំ។ 

តតន កតមមន សុកតតន, តចតនាបណិធហិី ច; 
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ជហិោវ  មានុសំ តទហំ, ោវតិសំ មគញ្ឆ ហំ។ 

 បុរសទាងំឡាយបានឲ្យរបាកមួ់យព្វនក់ហាប ៈ
ត្ហើយ ក៏ត្ៅដថពំុបាននូវ ធិ និង ឹកឃមុ តំ្នាះ ត្រព្វះខ្ុ ពំុំរពម
លកឲ់្យ លោំបត់្នាះខ្ុបំានគិថពិចារណាថា : វថេុ ត្នះមិន
ដមនជាវថេុ ត្ថាកទាបត្ឡើយ។ បណាេ ជនទាងំឡាយទាងំអស់
ត្នះ ត្គបានត្ធវើសកាា របូជារពះថថាគថយ៉ាងណា អាាម
អញនឹងត្ធវើសកាា របូជាសត្មេចរពះត្ោកនាយក រពមទាងំ
រពះសងឃសាវកយ៉ាងត្នាះដដរ។ លុះខ្ុបំានគិថពិចារណា
យ៉ាងត្នះត្ហើយ ក៏របមូលផស ំធរិសស់ និង ឹកឃមុ រំសស់ជា
មួយោន  ត្ហើយបានថាវ យនូវ ធ ិនិង ឹកឃមុ តំ្នាះដល់រពះ
ត្ោកនាង ជាមាច ស់រពមទាងំរពះសងឃសាវកកនុងកាលត្នាះ
ឯង។ ត្ោយអតំ្ពើដដលខ្ុបំានត្ធវើត្នាះឯង ត្ោយត្សចកេី
របាថាន  ដដលខ្ុបំានថមាល់ត្ចថនាទាងំឡាយត្នាះផង ខ្ុកំ៏
បានលះបងរ់ាងកាយជារបស់ននមនុសសត្ហើយ បាន
អត្នាទ លត្ៅត្កើថកនុងសាេ នសួគត៌្ ម្ ះាវថាិងសពិថ។ 

បុនាហំ ាោណសិយ,ំ ោជា ហុោវ  មហ្មយតសា; 
សតតុកសស តោ រុតោធ , ោវ រតោធំ អោរយិ។ំ 
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តតោ សបតតិតនា រុោធ , ឯោហំ រកខិ ោ អហំុ; 
តតោ តសស វបិាតកន, បាបុណំិ និរយ ំភុសំ។ 

 ខ្ុបំានត្កើថជាត្សេចកនុងនគរព្វរា សីត្ ៀថ ត្ហើយ
មានយសបរវិារត្រហ៏ពលត្រចើន បានត្លើកកង ព័ត្ៅព័ ធ
ត្សេចត្សាយរាជយកនុងនគរថូចជាសរថូវ ត្ហើយចាថ់
ត្រហ៍ពលមិនឲ្យត្បើកទាវ រនគរ មិនឲ្យមនុសសត្ចញចូលយក
ត្សបៀងអាហារកនុងកាលត្នាះឯង។ 

បចឆិតម ច ភតវ ោន,ិ ជាតោហំ តោលិតយ បុតរ; 
សុបបវាសា ច តម មាោ, មហ្មលិ លិចឆវ ីបោិ។ 

ខតតិតយ បុញ្ញកតមមន, ោវ រតោធសស វាហសា; 
សតតមាតស សតតវតសស, វសិកុំចឆិមហិ ទុកខិ តោ។ 

សោត ហំ ោវ រមតូហហ ហំ, មហ្មទុកខ សមបបតិោ; 
មាោ តម ឆនទោតនន, ឯវ មាសិ សុទុកខិ ោ។ 

ដល់មកកនុងភពជា ីបញ្ចប់ត្នះ ខ្ុបំានមកត្កើថកនុង
ត្កាលិយបុរ ីរពះមាារបស់ខ្ុមំាននាមថា សុបបវាសា រពះ
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បិារបស់ខ្ុមំាននាមថា មហាលិលិចឆវតី្ោយពិថ។ ខ្ុដំល់
នូវត្សចកេ ុីកខលបំាកត្ៅកនុងនផទននរពះមាាអស់ក ំថ ់៧ 
ដខ ៧ ឆាន  ំត្រព្វះត្ហថុបាបកមមដដលខ្ុបំិ ទាវ ររពះនគរ 
ត្ោយបុញ្ាកមមរបស់ខ្ុជំាកសរថយ៍ិ។ ខ្ុ វំត្ងវងត្ៅកនុងទាវ រ
កតំ្ ើ ថ ៧ នងង ដឆែថត្ោយត្សចកេ ុីកខយ៉ាងធ ំឯមាាននខ្ុ ំ
ត្ ៀថ ក៏ដល់នូវត្សចកេ ុីកខដ៏នរកដលងយ៉ាងត្នះ ត្ោយ
កិរយិាឲ្យនូវឆនទៈ គឺរបាបនូ់វឧបាយបិ ទាវ រថូចដល់ខ្ុ។ំ 

សុវតថិតោហំ និកខ តនាត , ពុតទធន អនុកមបតិោ; 
និកខ នតទិវតសតយវ, បពពជិ ំអនគារយិ។ំ 

ឧបជា សារបុិតោត  តម, តមាគគលាល តនា មហិទធិតោ; 
តកតស ឱតោបយតនាត  តម, អនុសាសិ មហ្មមត។ិ 

តកតសសុ ឆជិជមាតនសុ, អរហតតមបាបុណំី; 
តទតវា នាគា មនុសា ច, បចចោនុ បតននតិ តម។ 

 ខ្ុបំានត្ចញត្ៅពីនគរសាវថេី គឺរពះសមាម សមពុ ធជា
មាច ស់រពះអងគរ ងត់្មាា អនុត្រោះត្ហើយ ខ្ុបំានបួសកនុងរពះ
ពុ ធសាសនា កនុងនងងដដលខ្ុ តំ្ចញមកត្នាះឯង។ រពះសារ-ិ
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បុថាត្ថេរជារពះឧបជាយ៍ខ្ុ  ំរពះមហាត្មាគគោល នត្ថេរ ត្ោក
មានឫ ធិត្រចើន មានរបាជ្ាត្រចើន កាលត្ការសកទ់ាងំឡាយ
ត្ហើយ ត្ោកត្របៀនរបត្ៅធមដ៌ល់ខ្ុ  ំកាលត្បើសក់
ទាងំឡាយោចធ់ាល កចុ់ះអស់ត្ហើយ ខ្ុកំ៏បានសត្រមចអរហថា
កមាច ថប់ងនូ់វកិត្លសទាងំពួងបាន ត្ វា នាគ និងមនុសស
ទាងំឡាយដថងនាតំ្ៅនូវបចច័យទាងំឡាយដល់ខ្ុពិំថ។ 

បទុមុតតរនាមញ្ច , វបិសស ិចំ វនិាយកំ; 
សំបជូយិ ំបមុទតិោ, បចចតយហិ វតិសសតោ។ 

តតោ តតសំ វបិាតកន, កមាម ន ំវបុិលុតតម;ំ 
លាភំ លោមិ សពពតថ, វតន គាតម ជតល ថតល។ 

 ខ្ុមំានចិថារកីរាយ បានបូជារពះត្ោកនាយកដ៏
វតិ្សស រ ងរ់ពះនាមប ុមុថារៈផង រ ងរ់ពះនាមវបិសសផីង 
ត្ោយបចចយ័ទាងំឡាយដ៏ដបលកោន ។ ត្ោយផលបូជាត្នាះ
ឯង ខ្ុ ដំថងបាននូវោភបរបូិ ៌ដ៏ឧថាមកនុង ីទាងំពួងគ ឺ ី
នរព  ីរសុក  ីត្ោក និង ី ឹក ត្ោយផលដ៏វតិ្សសននបុញ្ា-
កមមទាងំឡាយត្នាះពិថ។ 
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តរវតំ ទសសនោថ យ, យោ ោតិ វនិាយតោ; 
តិសំភិកខុ សហតសសហិ, សហ តលាកគគនាយតោ។ 

តោ តទតវា បនីតតហិ, មមោថ យ មហ្មមត;ិ 
បចចតយហិ មហ្មវតីោ, សសតងោ តលាកនាយតោ។ 

ឧបដ្ឋិតោ មោ ពុតោធ , គនាតវ  តរវតមទទស; 
តតោ តជតវនំ គនាតវ , ឯតទតគគ ឋតបសិមំ។ 

លាភីន ំសីវលិ អតគាគ , មម សិតសសសុ ភកិខ តវា; 
សតពពតលាកហិតោ សោថ , កិតតយី បរសិាសុម។ំ 

 សត្មេចរពះត្ោកនាយកដ៏របត្សើរ របត្សើរត្លើស
កនុងត្ោក រពះអងគដថងដកឹនាសំថវ រពះអងគបានយាងត្ៅជា
មួយនឹងភិកខុសងឃទាងំឡាយបីមុឺនអងគ ត្ដើមបរី ង ់ថត្រវថ-
ត្ថេរកនុងកាលឯណា សត្មេចរពះសងឃត្ោកនាយក ជាអងគ
រពះសមាម សមពុ ធរពះអងគមានរបាជ្ាត្រចើន មានពាយាមដ៏
របត្សើរ គខឺ្ុបំានបត្រមើត្ហើយ ត្ោយបចច័យទាងំ ៤ ដដល 
ត្ វាទាងំឡាយបាននាយំកមកត្ហើយ ត្ដើមបរីបត្យាជន៍



សីវលិត្ថេរវថេុកថា                               27 
 

ដល់ខ្ុកំនុងកាលត្នាះឯង រពះអងគយាងត្ៅបានត្ឃើញត្រវថ-
ត្ថេរ លុះដល់រពះបរមរគរូ ងយ់សសាសាេ ចារយ រពះអងគ
ដថងមានរពះ យ័ របាថាន នូវរបត្យាជនស៍ថវត្ោកទាងំអស់ 
រពះអងគបានរថឡបម់កអពីំ ីត្នាះមកកានវ់ហិាររពះ
ត្ជថពនវញិ រពះអងគបានសរត្សើរខ្ុផំាយត្ៅកនុងបរស័ិ 
ទាងំឡាយ រពះអងគរ ងថ់មាល់ខ្ុជំាឯថ គគៈ រ ងរ់ាស់ថា 
មាន លភិកខុទាងំឡាយ បណាេ សិសសទាងំឡាយរបស់ថថាគថ 
ឯសីវលិត្ថេរត្នះ ជាភិកខុ របត្សើរត្លើសជាងភិកខុទាងំឡាយ 
បាននូវោភកនុងសាសនារពះថថាគថពិថ។ 

កិតលសា ឈាបោិ មយហ,ំ ភវា សតពព សមហូោ; 
នាតគាវ ពនធន ំតឆោវ , វហិោមិ អនាសតវា។ 

សាវ គត ំវត តម អាសិ, ពុទធតសដ្ឋសស សនតិកំ; 
តិតសា វជិាជ  អនុបបតោត , កតំ ពុទធសស សាសនំ។ 

បដ្ិសមភោិ ចតតសាប,ិ វតិមាោខ  បចិ អដ្ឋិតម; 
ឆឡភិញ្ញញ  សចឆិកោ, កតំ ពុទធសស សាសនំ។ 
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 កិត្លសទាងំឡាយ គឺខ្ុបំានដុថរោំយត្ហើយ ភព
ទាងំឡាយទាងំអស់ គខឺ្ុបំានជីករតំ្លើងអស់ត្ហើយ ខ្ុជំា
បុគគលមិនមានអាសវធមត៌្ឡើយ បីដូចជាដរំដីរ៏បត្សើរបាន
កាថច់ ំងអស់ត្ហើយ។ ដតំ្ ើ រដដលខ្ុ តំ្ៅមកកនុង
សណំាករ់ពះពុ ធដ៏របត្សើរត្ោយវតិ្សស គខឺ្ុបំានមកត្ហើយ
ត្ោយរបនពពិថ វជិាជ ទាងំឡាយបកី៏ខ្ុបំានសត្រមចត្ហើយ 
សាសនារបស់រពះពុ ធជាមាច ស់ កខ៏្ុបំានត្ធវើឲ្យសត្រមច 
ត្ហើយ ។ គុ ធមទ៌ាងំរបាបំតី្នះ គឺបដិសមភទិាបួន វតិ្មាកខ
បួនក៏ខ្ុបំានត្ធវើឲ្យជាកច់ាស់ត្ហើយ អភិញ្ញា ទាងំរបាមួំយក៏ខ្ុ ំ
បានត្ធវើឲ្យជាកច់ាស់ត្ហើយ រពះពុ ធសាសនាក៏ខ្ុបំានត្ធវើឲ្យ
ត្រសចត្ហើយ។ 

 រពះសីវលិត្ថេរដ៏មានអាយុ ត្ោកបានត្ព្វល
សដំដងរពះោថាទាងំឡាយត្នះ ត្ដើមបរីបត្យាជនម៍ាន
របការដូត្ចនះឯង ។ 

សុោវ ន ឯត ំចរតិ ំមហពភុត,ំ 
បុញ្ញញ នុោវញ្ច  សិរ ិ ំ សិរមីត;ំ 
ហិោវ  កុសីតំ កុសលំ កតោថ, 
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ោមាតថ ោមំ ភវតោគនិពពុតិ។ំ 

បពិរថសបបុរសទាងំឡាយ ត្បើអនកទាងំឡាយ បាន
សាេ បនូ់វអានុភាពននបុ យដ៏របត្សើរធយ៉ំាងត្នះផង នូវសិរ ី
សមបថានិនបុគគលដម៏ានសិរធីយ៉ំាងត្នះផង ត្បើមានត្សចកេី
របាថាន ធកំនុងចិថាត្ហើយ រថូវដថលះបងត់្សចកេខីជិលរចអូស
ត្ចញឲ្យរសឡះ ត្ហើយរបរពឹថាត្ធវើកុសលឲ្យត្រចើនត្ ើបបាន
សត្រមចរពះនិព្វវ ន អាចរលថនូ់វភពនិងត្ភាគទាងំពួងបាន
ត្ោយពិថ។ 

 សដំដងត្រឿងនិទានរពះសីវលិត្ថេរជាគរមបដ់បក់នុង
យកខវញ្ចិ ថវគគ ីប ីក៏ចបត់្សចកេជីាសត្ងខបដថប៉ុត្ ណះឯង។ 

************ 

(ចាកគម្ពីរម្ធុររវាហិណី យកខវញ្ច ិតវគគ ដរបដោយរដម្េច 
ររះធម្មលិខិត លវី - ឯម្) 

ចម្លងរតួតរិនិតយដ ើងវញិដោយដៅ ស្រីដែត 


