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អសតីិមហាសាវក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១. អញ្ញ ាសកិោណ្ឌ កញ្ញ ា   ព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ 
២. វកបោ      ព្រះវបាបៈ 
៣. ភទ្ទកិោ     ព្រះភទ្ទិយៈ 
៤. មហានាកោ     ព្រះមហានាម 
៥. អសសជិ      ព្រះអសាសជ ិ
៦. នាលកោ     ព្រះនាលកៈ 
៧. យកោ      ព្រះយស 
៨. វវ មមកោ      ព្រះវិមលៈ 
៩. សុពាហុ      ព្រះសុពាហុ 
១០. បណុ្ណជិ     ព្រះបុណ្ណជិ 
១១. គវមបតិ     ព្រះគវមាបតិ 
១២. ឧរកុវលកសសកោ    ព្រះឧរុកវលកសាសបៈ 
១៣. នទ្កីសសកោ    ព្រះនទី្កសាសបៈ 
១៤. គោកសសកោ    ព្រះគយាកសាសបៈ 
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១៥. ោរមបុក ត្ ា     ព្រះសារិបុតត 
១៦. មហាកោគគោល ាកនា    ព្រះមហាកោគគល្លាន 
១៧. មហាកសសកោ    ព្រះមហាកសាសកោ 
១៨.វមហាកច្ច ាយកនា    ព្រះមហាកច្ចាយនៈ 
១៩.វមហាកោដ្ឋកិោ    ព្រះមហាកោដ្ឋិកៈ 
២០.វមហាកបបកិនា    ព្រះមហាកបាបិន 
២១.វមហាចកុនាទ ា     ព្រះមហាចុនទ 
២២.វអនរុកុ ធ្ ា     ព្រះអនុរុទ្ធ 
២៣.វកង្ខ ាករវក្    ព្រះកង្ខាករវតៈ 
២៤.វអានកនាទ ា     ព្រះអាននទ 
២៥.វននទកោ     ព្រះននទកៈ 
២៦.វភគុ      ព្រះភគុ 
២៧.វនកនាទ ា      ព្រះននទ 
២៨.វកមិិកោ     ព្រះកិមិលៈ 
២៩.វភទ្ទកិោ     ព្រះភទ្ទិយៈ 
៣០.វរាហុកោ     ព្រះរាហុល 
៣១.វសវីលិ     ព្រះសីវលី 
៣២.វឧោលិ     ព្រះឧោលី 
៣៣.វទ្កពាវ ា     ព្រះទ្រវៈ 
៣៤.វឧបកសកនា     ព្រះឧបកសន 
៣៥.វខទ្រិវនយិករវក្    ព្រះខទិ្រវនិយករវតៈ 
៣៦.វបុក ណ្ ា មនាត ាណ្ិបុក ត្ ា   ព្រះបុណ្ណមនាតាណ្ិបុតត 
៣៧.វបុក ណ្ ាវសុនាបរនតកោ   ព្រះបុណ្ណសុនាបរនតកៈ 
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៣៨.វកោក្វកុដ្កិក ណ្ ា   ព្រះកសាណ្កុដ្ិកណ្ណៈ 
៣៩.វកោក្វកោឡិវកីោ   ព្រះកសាណ្កោឡិវីសៈ 
៤០.វរាកោ      ព្រះរាធៈ 
៤១.វសុភតូិ      ព្រះសុភូតិ 
៤២.វអង្គលុោិកោ    ព្រះអង្គុលិោល 
៤៣.វវកកលិ     ព្រះវកកលិ 
៤៤.វោឡុ្យី     ព្រះោឡុទាយី 
៤៥.វមហាឧ្យី    ព្រះមហាឧទាយី 
៤៦.វបិលនិទវកច្ឆ ា     ព្រះបិលិនទវចឆៈ 
៤៧.វកោភកិ្     ព្រះកសាភិតៈ 
៤៨.វកុោរកសសកោ    ព្រះកុោរកសាសបៈ 
៤៩.វរដ្ឋោកោ     ព្រះរដ្ឋោល  

៥០.វវង្គកីោ     ព្រះវង្គីសៈ 
៥១.វសភកិោ     ព្រះសភិយៈ 
៥២.វកសកោ     ព្រះកសលៈ 
៥៣.វឧបវាកនា     ព្រះឧបវានៈ 
៥៤.វកមឃកិោ     ព្រះកមឃិយៈ 
៥៥.វោគក្     ព្រះសាគតៈ 
៥៦.វនាគកិ្     ព្រះនាគិតៈ 
៥៧.វលកុណ្ឌ កភទ្ទកិោ   ព្រះលកុណ្ឌកភទ្ទិយៈ 
៥៨.វបិក ឌ្ ាលភារ វ្ ាកោ   ព្រះបិក្ឌាលភារទាវាជៈ 
៥៩.វមហាបនថកោ    ព្រះមហាបនថកៈ 
៦០.វចឡូបនថកោ     ព្រះចូឡបនថកៈ 
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៦១.វពាកុកោ     ព្រះពាកុលៈ 
៦២.វកុណ្ឌ ោកនា    ព្រះកុណ្ឌធាន 
៦៣.វ្រចុីរ មកោ     ព្រះទារុចីរិយៈ 
៦៤.វយកោកោ     ព្រះយកសាជៈ 
៦៥.វអជកិ្     ព្រះអជិតៈ 
៦៦.វតសិសកមកតតកយោ    ព្រះតិសាសកមកតតយាយៈ 
៦៧.វបណុ្ណកោ     ព្រះបុណ្ណកៈ 
៦៨.វកមតតគូ     ព្រះកមតតគូ 
៦៩.វកោតកោ     ព្រះកធាតកៈ 
៧០.វឧបសកិវា     ព្រះឧបសិវៈ 
៧១.វនកនាទ ា      ព្រះននទ 
៧២.វកហមកោ     ព្រះកហមកៈ 
៧៣.វក្កទ្កយោ    ព្រះកោកទ្យាយៈ 
៧៤.វកកបោ     ព្រះកបាបៈ 
៧៥.វជតកុណ្ណិ     ព្រះជតុកណ្ណិ 
៧៦.វភទ្រ្វកុោ     ព្រះភព្ទាវុធៈ 
៧៧.វឧទ្កោ     ព្រះឧទ្យៈ 
៧៨.វកោោកោ     ព្រះកោសាលៈ 
៧៩.វកោឃរាោ     ព្រះកោឃរាជ 
៨០.វបិង្គកិោ     ព្រះបិង្គិយៈ 
ឯកតវអសតីមិហាោវោវនាម ព្រះកេរៈទាាំង្ឡាយកនះ ក ្ាះថា អសីតិមហាសាវក។ 

(បរមតថទ្ីបនី អដ្ឋកថាសុតតនតបិដ្ក កេរគាថា មហានិោត វង្គីសកតថរគាថាវណ្ណនា) 
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កតស ុ អាយោម ា អញ្ញ ាសកិោណ្ឌ កញ្ញ ា, វកបោ, ភទ្ទកិោ, មហានាកោ, 

អសសជ,ិ នាលកោ, យកោ, វវ មមកោ, សុពាហុ, បុណ្ណជ,ិ គវមបត,ិ 

ឧរកុវលកសសកោ, នទ្កីសសកោ, គោកសសកោ, ោរមបុក ត្ ា, 

មហាកោគគោល ាកនា, មហាកសសកោ, មហាកច្ច ាយកនា, មហាកោដ្ឋកិោ, 

មហាកបបកិនា, មហាចកុនាទ ា, អនរុកុ ធ្ ា, កង្ខ ាករវក្, អានកនាទ ា, ននទកោ, ភគុ, 

នកនាទ ា, កមិិកោ, ភទ្ទកិោ, រាហុកោ, សវីល,ិ ឧោល ិ , ទ្កពាព ា, ឧបកសកនា, 

ខទ្រិវនយិករវក្, បុក ណ្ ា មនាត ាណ្ិបុក ត្ ា, បុក ណ្ ា សុនាបរនតកោ, កោក្ 

កុដ្កិក ណ្ ា, កោក្ កោឡិវកីោ, រាកោ, សុភតូ,ិ អង្គលុោិកោ, វកកល,ិ 

ោឡុ្យ,ី មហាឧ្យ,ី បិលនិទវកច្ឆ ា, កោភកិ្, កុោរកសសកោ, រដ្ឋោកោ 

, វង្គកីោ, សភកិោ, កសកោ, ឧបវាកនា, កមឃកិោ, ោគក្, នាគកិ្, 

លកុណ្ឌ កភទ្ទកិោ, បិក ឌ្ ាលភារ វ្ ាកោ, មហាបនថកោ, ចឡូបនថកោ, 

ពាកុកោ, កុណ្ឌ ោកនា, ្រចុីរ មកោ, យកោកោ, អជកិ្, តសិសកមកតតកយោ, 

បុណ្ណកោ, កមតតគូ, កោតកោ, ឧបសកិវា, នកនាទ ា, កហមកោ, ក្កទ្កយោ, 

កកបោ, ជតុកណ្ណ,ិ ភទ្រ្វកុោ, ឧទ្កោ, កោោកោ, កោឃរាោ, បិង្គកិោត ិ

ឯកត អសតីមិហាោវោ នាម។ 

អសតី ិ មហាោវោតិ អញ្ញ ាសិកោណ្ឌ កញ្ញ ា, វកបោ, ភទ្ទិកោ, 

មហានាកោ, អសសជ,ិ នាឡកោ, យកោ, វវ មមកោ, សពុាហុ, បុណ្ណជិ, គវមបតិ, 

ឧរុកវលកសសកោ, នទ្ីកសសកោ, គោកសសកោ, ោរមបុក ត្ ា, 

មហាកោគគោល ាកនា, មហាកសសកោ, មហាកច្ច ាកនា, មហាកោដ្ឋិកោ, 

មហាកបបិកនា, មហាចកុនាទ ា, អនរុកុ ធ្ ា, កង្ខ ាករវក្, អានកនាទ ា, ននទកោ, ភគុ, 

ននទិកោ, កិមិកោ, ភទ្ទិកោ, រាហុកោ, សីវល,ិ ឧោល,ិ ទ្កពាព ា, ឧបកសកនា, 

ខទ្ិរវនិយករវក្, បុក ណ្ ា មនាត ានិបុក ត្ ា, បុក ណ្ ា សុនាបរនតកោ, កោក្ 

កុដ្ិកក ណ្ ា, កោក្ កោឡិវ មកោ, រាកោ, សុភតូិ, អង្គលុោិកោ, វកកល,ិ 
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ោឡុ្យី, មហាឧ្យី, បិលិនទវកច្ឆ ា, កោភកិ្, កុោរកសសកោ, 

រដ្ឋោកោ, វង្គកីោ, សភិកោ, កសកោ, ឧបវាក្, កមឃិកោ, ោគក្, 

នាគិក្, លកុណ្ឌ កភទ្ទិកោ, បកិ ឌ្ ាកោ ភារ វ្ ាកោ, មហាបនថកោ, 

ចឡូបនថកោ, ពាកុកោ, កុណ្ឌ ោកនា, ្រុចីរ មកោ, យកោកោ, អជកិ្, 

តិសសកមកតតកយោ, បុណ្ណកោ, កមតតគុ, កោតកោ, ឧបសីកវា, នកនាទ ា, កហមកោ, 

ក្កទ្កយោ, កកបោ, ជតុកណ្ណី, ភទ្រ្វុកោ, ឧទ្កោ, កោសកោ, កោឃរាោ, 

បិង្គិកោតិ ឯកត អសីតិ មហាោវោ នាម។ 

សុត្តបិដក (អដឋកថា) » ខុទ្ទកនិកាយ (អដឋកថា) » ថេរគាថា-អដឋកថា » មហានិបាថោ-វង្គីសថត្េរគាថាវណ្ណនា 
សុត្តបិដក (ដីកា) » អង្គុត្តរនិកាយ (ដីកា) » ទុ្ក-តិ្ក-ចតុ្កកនិបាត្-ដីកា » ព្រាហ្មណ្វថគាគ -៨.តិ្កណ្ណសុត្តវណ្ណនា 

បណ្ដា ព្រះថេរៈទ ាំងឡាយ ព្រះសារបុីព្រដ៏មានអាយុមានសម្បុរដូចមាស ព្រះម្ហា 
ថមាគ្គល្លា នដ៏មានអាយុមានសម្បុរដូចផ្កា ឧបបលថ ៀវ ក៏គឺ្ព្រះថេរៈទ ាំងអងគថ ះឯង មាន 
ជារិជាព្ាហ្មណ៍ ដល់ព្រម្ថោយអភិនីហារអស់ ១ អសថងេយយ និង ១ សសនកបប ជាអនកបាន 
សថព្ម្ចអភិញ្ញា ៦ និង បដិសម្ភិទ ជាព្រះម្ហា ីព្សរ បានសមាបរតិព្គ្ប់យ៉ា ង ដល់ទីបាំផុរ 
សាវកបារមី្ញាណ ៦៧ ព្បការ ថ្វើកថបារកនទរវហិារថ ះឲ្យសាវ ងស្សវជាមួ្យគ្នន  ដូចសីហ្ៈ 
រីរថៅល្លា ងមាសសរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូចខ្លា ្ាំរីរទថព្ម្រ ាួនថលើសផនដីសរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូច 
ថសាចដាំរឆីទទនតរីរចូលស្ព្រសាលវន័ សដលមានផ្កា រកីសគុះសាគ យ សរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូចថសាច 
ព្គុ្ឌរីរថៅស្ព្រសិម្ពលី សរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូចថសាចថវសសវណ័រីរអងគថ ើងយន សដល ាំ 
ថោយម្នុសសសរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូចថសាចសកាៈរីរអងគ ព្បថាប់អងគុយថលើបណឌុ កម្ពល 
សិល្លសនៈសរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូចថសាចម្ហាព្រហ្មរីរអងគថៅកនុងវមិានសរមួ្យ ជាមួ្យគ្នន  
ដូចដួងចនទរីរដួង និង ព្រះអាទិរយរីរដួងថៅកនុងស្ផទអាកាសសរមួ្យជាមួ្យគ្នន  ដូថចនះ ។ 
បណ្ដា ព្រះថេរៈទ ាំងអងគថ ះ ព្រះម្ហាថមាគ្គល្លា នដ៏អាយុបានគ្ង់ថៅថសងៀម្ ចាំសណក 
ព្រះសារបុីព្រដ៏មានអាយុ ចូលសមាបរាិ ។ 

(បរម្រថទីបនី អដឋកថាឧទន យកេបហារសុរត) 
ថោយថ ម្រ អភិ្មាម វតារ 


