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អហរិាជសតូ្រ 

 

សម័យមួយ រពះដ៏មានរពះភាគស្សេចគង់ស្ៅ ក្នុងវត្េស្ជត្ពនរបស់អនាថបិណ្ឌិ ក្ស្សដឋី 
ស្ ៀបរកុ្ងសាវត្ថ ី។  

សម័យស្នាះឯង រកុ្ងសាវត្ថ ីមានភិក្ខុ មួយរូប រតូ្វពស់ចឹក្ស្្វើមរណ្កាលស្ៅ ។ 
លដំាប់ស្នាះ ភិក្ខុជាស្រចើនចូលស្ៅគាល់រពះដ៏មានរពះភាគ លុះចូលស្ៅដល់ស្ ើយ ក៏្
ថ្វវ យបងគរំពះដ៏មានរពះភាគស្ ើយ អងគុយក្នុង ីសមគួរ ។ លុះភិក្ខុ ស្នាះ អងគុយក្នុង ីដ៏សម
គួរស្ ើយ បានរកាបបងគ ូំលរពះដ៏មានរពះភាគ ស្ដាយពាក្យដូស្ចនះថ្វ បពិរត្រពះអងគដ៏
ចស្រមើន ក្នុងរកុ្ងសាវត្ថីស្នះ មានភិក្ខុ មួយរូបរតូ្វពស់ចឹក្ ស្្វើមរណ្កាលស្ៅ ។ រពះពុ ធរាស់
ថ្វ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ពិត្ដូស្ ន្ ះមមន ស្រពាះថ្វ ភិក្ខុ ស្នាះមិនផាយចិត្េស្មាេ ចសំ្ពាះរត្កូ្ល
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ស្សេចពស់ទងំ ៤ ពួក្ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ របសិនស្បើភិក្ខុ ស្នាះ ផាយចិត្េស្មាេ ចសំ្ពាះ 
រត្កូ្លស្សេចពស់ទងំ ៤ ពួក្ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ពស់មិនគបបចឹីក្ភិក្ខុ ស្នាះឲ្យសាល ប់ស្ៅស្  ។ 
រត្កូ្លស្សេចពស់ ៤ ពួក្ដូចស្មេចខ្លះ ។ គឺរត្កូ្លស្សេចពស់ ស្ ម្ ះវរូិបក្ខៈ ១ រត្កូ្លស្សេចពស់
ស្ ម្ ះឯរាបថៈ ១ រត្កូ្លស្សេចពស់ស្ ម្ ះឆពាបុត្េៈ ១ រត្កូ្លស្សេចពស់ស្ ម្ ះក្ណ្ហា -
ស្គាត្មក្ៈ ១ ។ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ពិត្ដូស្ ន្ ះមមន ស្រពាះថ្វ ភិក្ខុ ស្នាះមិនផាយចិត្េស្មាេ  
ចសំ្ពាះរត្កូ្លស្សេចពស់ ទងំ ៤ ពួក្ស្នះ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ របសិនស្បើភិក្ខុ ស្នាះផាយចិត្េ
ស្មាេ ចសំ្ពាះរត្កូ្លស្សេចពស់ទងំ ៤ ពួក្ស្នះ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ពស់មិនហ៊ា នចឹក្ភិក្ខុ
ស្នាះឲ្យសាល ប់ស្  ។  

មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ត្ថ្វគត្អនុញ្ញា ត្ ស្ដើមបឲី្យផាយចិត្េស្មាេ ចសំ្ពាះរត្កូ្លស្សេច
ពស់ទងំ ៤ ពួក្ស្នះ ស្ដើមបរីគប់រគងខ្លួន រក្ាខ្លួន ការពារខ្លួន ។ 

វិ រូ បក្ខេហ  ិវខេវខេត្តំ,   ខេត្តំវឯរាក្ខេ ិវខេ; 

ឆព្យាក្ុខត្ត ិវខេវខេត្តំវខេត្តំ,វ  េណ្ហ ាខោត្េខេ ិវច។ 

ភាវៈជាមិរត្របស់អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងរត្កូ្លស្សេចពស់ស្ ម្ ះវរូិបក្ខៈ 
ទងំឡាយផង ភាវៈជាមិរត្របស់អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងរត្កូ្លស្សេចពស់ ស្ ម្ ះ  
ឯរាបថៈទងំឡាយផង ភាវៈជាមិរត្របស់អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងរត្កូ្លស្សេចពស់
ស្ ម្ ះឆពាបុត្េៈទងំឡាយផង ភាវៈជាមិរត្របស់អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងរត្កូ្ល
ស្សេចពស់ស្ ម្ ះក្ណ្ហា ស្គាត្មក្ៈទងំឡាយផង។ 

អបាទខេ ិវខេវខេត្តំ,វ   ខេត្តំវទវ ិបាទខេ ិវខេ; 

ចត្ុក្បខទ ិវខេវខេត្តំ,វ   ខេត្តំវព្យ ុក្បខទ ិវខេ។ 
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ភាវៈជាមិរត្របស់អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងសត្វឥត្ស្ជើងទងំឡាយផង ភាវៈជា 
មិរត្របស់អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងសត្វមានស្ជើងពីរទងំឡាយផង ភាវៈជាមិរត្របស់
អាាម អញ (ចូរមាន) ជាមួយនឹងសត្វស្ជើង ៤ ទងំឡាយផង ភាវៈជា មិរត្របស់អាាម អញ (ចូរ
មាន) ជាមួយនឹងសត្វមានស្ជើងស្រចើនទងំឡាយផង ។ 

មាវេំវអបាទខោវ ិិំសិ,វ  មាវេំវ ិិំសិវទវ ិបាទខោ;វ 

មាវេំវចត្ុក្បខោវ ិិំសិ,វ   មាវេំវ ិិំសិវព្យ ុក្បខោ។ 

សត្វឥត្ស្ជើងកុ្សំ្បៀត្ស្បៀនអាាម អញ សត្វស្ជើងពីរកុ្សំ្បៀត្ស្បៀនអាាម អញ សត្វស្ជើង ៤ 
កុ្សំ្បៀត្ស្បៀនអាាម អញ សត្វស្ជើងស្រចើនកុ្សំ្បៀត្ស្បៀនអាាម អញស្ ើយ ។ 

សខព្យេវសត្ត ាវសខព្យេវបាណ្,វ  សខព្យេវភតូ្វចវខេិលា; 

សខព្យេវភទ្រោនិវក្សសនត,ុវ   មាវេញ្ច ិវបាក្មាគមា។ 

សពវសត្វទងំឡាយផង សពវរបាណ្ទងំឡាយផង សពវភូត្ទងំឡាយផង ទងំអស់ 
គាន  សត្វទងំអស់ (ស្នាះ) ចូររប ះនូវស្សចក្េីចស្រមើនទងំឡាយ ស្សចក្េីអារក្ក់្បនេិចបនេួចកុ្ំ
មក្ស្ ើយ ។ 

អក្បមាខណ្វព្យខុោធ ា,វ   អក្បមាខណ្វធខមាម ា; 

អក្បមាខណ្វសខឃោ,វ   ក្មាណិន្ត ានិវសូសីបានិ; 

អ ិិ រចឆិោវសត្ក្ទី,វ   ឧណណន្ភីវសូព្យវូេសូិោ។ 

រពះពុ ធមានគុណ្របមាណ្មិនបាន រពះ្ម៌មានគុណ្របមាណ្មិនបាន រពះសងឃ
មានគុណ្របមាណ្មិនបាន សត្វលូនឬសត្វវារទងំឡាយ គឺពស់ ខ្ទួយ មក្ែប ពីងពាង តុ្ក្មក្ 
ក្ណ្េុ រ សុ ធមត្មានរបមាណ្ (រាប់បាន) គឺថ្វមិនស្រចើនដូចគុណ្រពះរត្នរត័្យស្  ។ 
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េត្វខេវូោហ ាវេត្វខេ,វ  ក្ូ រត្ត ាវក្ដិេកេនតវុភតូ្និ; 

ខោ ំវនខមាវភគិខត្វនខមា,វ សត្តននំវសមាម ាសេេោុធ ានំវ។ 

កិ្រយិារក្ា ខ្្ុបំានស្្វើស្ ើយ កិ្រយិាការពារ ខ្្ុបំានស្្វើស្ ើយ ពួក្សត្វចូរស្ចៀសស្ៅ ខ្្ុ ំ
សូមនមសាា រចសំ្ពាះរពះដ៏មានរពះភាគ សូមនមសាា ររពះសមាម សមពុ ធទងំ ៧ រពះអងគ ។ 

(សុត្េនេបិដក្ អងគុត្េរនិកាយ ចតុ្ក្ានិបាត្  ុត្ិយបណ្ហា សក្ បត្េក្មមវគគ អ ិរាជសូរត្  
បិដក្ស្លខ្ ៤២  ពំ័រ ១៧៧-១៨០) 
ស្ដាយស្ខ្មរ អភិ្មាម វារ 


