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   ចងររងដោយ
  ភរិខុ  សតវិមុិដតោ គុយ និមល   
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អ្នកមានឧបការកនងុធម្មទាន 

 

ររួរពិនិរយ 
 

 -ខន្តិរក្ខិតោ  ភាជ សខុន 
 -វមិលប្បតញោ  ធ ឿន រសម ី
 -អគ្គធីតោ  ណាក ់ពនលក 
 -យស្សតថេតោ  វង្ស បង៉្ក់លូា 
 -កិ្ច្ចការ ី  ធនឿន ណែត   

ឯកសារយោង 
 

 -គ្មពរីព្រះព្ថយ័បិ្ដក្ តលខ ៧៧/៤០/៦៦/១៦  
 -គ្មពរីឃ្ល ាំងប្រយិថតិ និ្ងឯក្សារតស្ៀវតៅតសសងៗ 
 -វច្នានុ្ព្ក្មរប្ស់្ស្តមតច្ អភធិជមហារដឋគុ្រុ 
  អគ្គមហាប្ណ្ឌិ ថ តោថញោ តោ ជនួ្ ោថ  
 

ជំនួយការថវិកាយ ោះពុម្ព 
ឧ.ស្. សម សខុ, ឧ.សិ្. ចាន ់សុ៊ឹម ោតដើម 

 

ឧបរថម្ភធម្មទានយោយ 
 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ្ូទៅ 
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បសាទកថា 

ដសចរោីរជះថ្លល រនុងរពះសាសាោ  សតា រ ិ បសាដោ អងគ
ធម៌ គសឺោា និងបញ្ញា  កាលដែលដរើតមានដ ើង រដ៏ររះ
អារស័យមរអពីំការបានសាោ ប់សិរា យល់ែឹងដៅរនុង
គុណរបស់រពះអងគ តមរយៈដរឿងរ៉វដផេងៗ រនុងរបសូរត
រពះជាតរជាដែើម  ។  

រនុងដសៀវដៅចរយិាមហាបុរសដនះ គឺជាការសដមោង
ដរៀបរប់អពីំបុពវចរយិា អភិនីហារ រនុងការរសាងបដំពញ
បារមីរបស់រពះមហាបុរស រនុងភទទរបបដនះដតប៉ុដ ណ្ ះ 
ដែលជាដរគឿងញុងំបីតិនិងបាដមាជជៈ នឹងដសចរោីរជះថ្លល
ឲ្យដរើតដ ើងចដំរះបុពវចរយិារបស់រពះអងគ កាលដែល
រទងដ់ៅជារពះដរធិសតវ ។ បារមីោងំដ ះ មានដតរនុង
ភទទរបបដនះរដ៏ទ ដៅមានរបបជាដរចើនដទៀត ដែលរទង់
បានរសាងសនេទុំរមរដ ើយ រទង់បានពុះររគប់
ឧបសគគដតមួយរពះអងគឯង សូមបរីតូវលះបង់អវយវៈនឹង
ជីវតិ ររ៏ទង់មិនរដររ រនុងែដំណើ រសងារវែោ ដែលរតូវ
បដំពញបារមី ដែើមបឲី្យបានរតស់ែងឹជារពះពុទា ដ ើយ
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ជួយចមលងសតវដោរ ឲ្យឆលងផុតអពីំសមុរទឈាម សមុរទ
ទឹរដភនរ រនុងវែោៈែ៏ដវងឆ្ងង យដនះ ។ ខ្ុមំានដសចរោីរជះថ្លល
ក្ររដលង ដោយបានសិរារនុងចរយិាបែិរ ដ ើយរ៏មាន 
បណំងដធវើជាដសៀវដៅមួយ ដែើមបបីណោុ ះនូវដសចរោីរជះថ្លល
របស់ពុទាបរស័ិទ សិសេ និសេតិ និងរបជាជនទូដៅ ឲ្យ
បានែឹងរបវតោិរសាងអភិនីហារ បារមីរបស់រពះអងគ
ដែលបារមីោងំដ ះ បានអភិដសររពះមហាបុរស ឲ្យ
កាល យដៅជាបុគគលឯរ របដសើរខពង់ខពស់ជាងមនុសេនឹង 
ដទវតោងំឡាយ ។ ពុដោា  ដោដរ សមុបបដ ន  រពះពុទា
ដរើតដ ើងដ ើយរនុងដោរ  ិតយ សពវបាណិន ំ ដែើមប ី
ជារបដយាជន៍ែល់សពវសតវ ។  

ខ្ុ រំពះររុ្ ម គុយ និមល សូមែល់នូវរពះពុទា 
រពះធម៌ រពះសងឃ ជាសរណៈដសមើដោយជីវតិ ដោយ
អានុភាពក្នរុសលរមមដនះ សូមឲ្យរពះសទាមមផាយដៅ
ដែើមបជីារបដយាជន៍ែល់សតវៈដោរ សូមសតវៈដោរ 
បានែល់នូវដសចរោីសុខ  ជានិចចនិរនោ៍រតដរៀងដៅ  ។  

ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆា មិ ! 

 

	 ខ  ក	
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មាតិកាធម ៌

 ដឈាម ះធម ៌                                         ទពំរ័ 
-ោនបារមី  ..................................................... ១ 
-អរិតោិចរយិាទី ១ ............................................ ២ 
-សងខររ មណចរយិាទី ២ .............................. ៤ 
-រុរុធមមចរយិាទី ៣ ......................................... ៦ 
-មហាសុទសេនចរយិាទី ៤.............................. ៧ 
-មហាដោវនិទចរយិាទី ៥ .................................. ៩ 
-ដនមិរជចរយិាទី ៦ ....................................... ១០ 
-ចនទរុមារចរយិាទី ៧ ..................................... ១១ 
-សិវរិជចរយិាទី ៨ ......................................... ១២ 
-ដវសេនោរចរយិាទី ៩ ........................................ ១៥ 
-សសបណឌិ តចរយិាទី ១០ .............................. ២៥ 
-សីលបារម ី ................................................... ២៩ 
-សីលវ គចរយិាទី ១ .................................... ៣០ 
-ភូរទិតោចរយិាទី ២ .......................................... ៣២ 
-ចដមបយយចរយិាទី ៣ ..................................... ៣៤ 
-ចូ ដរធិចរយិាទី ៤ ..................................... ៣៥ 
-ម ិសរជចរយិាទី ៥ ................................... ៣៧ 
-រុរុមិគចរយិាទី ៦ ........................................... ៣៩ 
-មាតងគចរយិាទី ៧ .......................................... ៤១ 
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-ធមមដទវបុរតចរយិាទី ៨ .................................. ៤២ 
-ជយទិសចរយិាទី ៩ ...................................... ៤៤ 
-សងខបាលចរយិាទី ១០ .................................. ៤៦ 
-ដនរខមាម ទិបារម ី .............................................. ៤៩ 
-យុធញ្ជយចរយិាទី ១  ................................... ៥០ 
-ដសាមនសេចរយិាទី ២ .................................. ៥១ 
-អដយាឃរចរយិាទី ៣ .................................... ៥៤ 
-ភឹសចរយិាទី ៤ ............................................. ៥៦ 
-ដសាណននទបណឌិ តចរយិាទី ៥ ...................... ៥៨ 
-មូគគផរខចរយិាទី ៦ ......................................... ៥៩ 
-របិលរជចរយិាទី ៧ .................................... ៦៣ 
-សចចសវ ហយបណឌិ តចរយិាទី ៨ ........................ ៦៤ 
-វែោរដបាតរចរយិាទី ៩ .................................. ៦៤ 
-មចឆរជចរយិាទី ១០ ...................................... ៦៦ 
-រណហ ទីបាយនចរយិាទី ១១ ........................... ៦៨ 
-សុតដសាមចរយិាទី ១២ ................................. ៧០ 
-សុវណណសាមចរយិាទី ១៣ ............................. ៧២ 
-ឯររជចរយិាទី ១៤ ...................................... ៧២ 
-មហាដោម ំសចរយិាទី ១៥ ....................... ៧៤ 
-សដមាធានរថ្ល ............................................. ៧៧ 
-បុគគលឯរ ..................................................... ៨២ 

	 ឃ  គ	
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-ររយថ្លបារមី ............................................... ៨៦ 
-ពុទាការរធម៌ ឬបារមីធម៌បាលី ....................... ៨៧ 
-ពុទាការរធម៌ ឬបារមីធម៌ដរប ......................... ៨៩ 
-ដចរបារមី...................................................... ៨៩ 
-ររយថ្លពុដោា  ................................................ ៩០ 
-រពះពុទាគុណ ................................................ ៩៤  
-អនរដរល នដមា... មុនដគ .............................. ៩៥ 
-ពុទាគុណសដងខបរនុង នដមា... ......................... ៩៦ 
-ពុទាចរយិា ៣ របការ ..................................... ៩៧ 
-មហាបរចិ្ចច គ ៥ ............................................. ៩៨ 
-ពុទារិចច ៥ របការ .......................................... ៩៩ 
-រទង់បរបូិណ៌ដោយវជិាច ៣វជិាជ ៨ចរណៈ១៥ ...... ១០០ 
-ទសពិតរជធម៌ ១០ របការ ........................... ១០២ 
-សងគ ៈធម៌ ៤ ............................................... ១០៣ 
-សីល ៥ ជាធម៌របស់មនុសេ ........................... ១០៤ 
-រុសលរមមបថ ១០ របការ ............................. ១០៥ 
-ក្ថងសខំាន់រនុងរពះពុទាសាស ........................ ១០៧ 
-បទសូរតដលើរទង់រពះពុទាសាស ................. ១១០ 
-បទសូរតោរ់ទង់រពះពុទាសាស .................. ១១១ 
-បទសារភញ្ា.................................................. ១១២ 
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 2 ចរយិាមហាបរុស 

អកិត្តិចរិយា ទី ១ 
 

[១] អំពពើ (១)ណា ដដលតថាគត បានរបរពឹតត
ព ើយ ក្នុងរវាងពនេះ អស់៤អសពងេយយ ក្ម្រមមួយដសន
ក្បប អំពពើទងំអស់ព េះ ជាពរគឿងញុ ំងំពោធិញ្ញដ ណ
ឲយសពរមច ។ តថាគតពលើក្ទុក្នូវអំពពើ ដដលតថាគត
បានរបរពឹតតក្នុ ងភពតូចនិងភពធំ ក្នុ ងក្បបដដលក្នលង
ពៅព ើយ នឹងសដមតងដតអំពពើដដលតថាគតបានរប-
រពឹតតព ើយក្នុងភទទក្បបពនេះ អនក្ចូរស្តត ប់តថាគតចុេះ ។ 
កាលដដលតថាគត ជាតាបស ព ម្ េះអក្ិតតិ ចូល     
ពៅពៅក្នុងម្រពធំនិងម្រពតូច ជាម្រពស្តង ត់សូនយឈឹង ។ 
កាលព េះ រពេះឥន្ទនទ អនក្រគបសងកត់ពទវពោក្ រទង់ពតត
ពោយពតជេះ គឺតបៈធម៌ម្នតថាគត ក្៏ដក្លងពភទជា
រោ មណ៍ ចូលមក្រក្តថាគតពដើមបសូីមភិកាេ  ។ តថា-
គត ពឃើញរោ មណ៍ឈរពទៀបទវ របណណស្តោរបស់
តថាគត ក្៏ឲយសលឹក្ដពងកៀបកាត មទងំអស់ ដដលតថាគត
 មំក្ពីម្រព ជាសលឹក្មិនមានពរបងមិនមានរសម្រប រពម 
ទងំភាជន៍  ។  លុេះតថាគត  ឲយសលឹក្ដពងកៀបកាត មដល់  

 
១ ពាក្យថា  អំព ើក្នុងទើពនេះ  បានដល់ពេចក្តើរបតិបតតិ  មានទាននិង 
េើលជាពដើម ដដលេពគ រ្ េះចូលក្នុងបារមើទាំង ៣០ ។ អដឋក្ថា។  

	 ២	 ចរិយាមហាបុរស

 
                                           ចរយិាមហាបុរស       1 

 
 
 
 
 

 

ទានបារមី 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ចរយិាមហាបរុស 3 

រោ មណ៍ព ើយ ក្៏ផ្កក ប់ភាជន៍លេះបង់នូវការដសវងរក្
ពទៀត ព ើយចូលពៅក្នុងបណណស្តោ ។ ក្នុងម្ថងទី ២ 
និងម្ថងទី ៣ រោ មណ៍ចូលមក្ក្នុងសំណាក្់តថាគត
ពទៀត ដតតថាគតមិនញប់ញ័រ មិនជាប់ជំោក្់ បានឲយ
យ៉ា ងនុេះពទៀត សររីៈរបស់តថាគត មិនមានដផលក្ពភទ 
ពរោេះព តុទនព េះ តថាគតញុងំកាលឲយរបរពឹតត
ក្នលងពៅ អស់ម្ថងព េះ ពរោេះពសចក្តីពរតក្អរ ពោយ
សុខដដលពក្ើតអំពីបីតិ ។ ពបើតថាគតបានទក្េិពណយយ 
បុគគលដ៏របពសើរ អស់ ១ ដខ ឬ ២ ដខពទៀត តថាគតមិន
ញប់ញ័រ មិនរួញរា នឹងឲយទនដ៏ឧតតមព ើយ ។ តថា- 
គត កាលឲយទនដល់ឥនទរោ មណ៍ព េះ ទងំបាន
របរពឹតតនូវអំពពើទងំឡាយព េះ មិនរបាថាន  នូវយស 
និងោភពទ តថាគតរបាថាន ចំពោេះសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ
ដតមយ៉ាង ។ 

ចប់ អក្ិតតិចរយិទី ១ ។ 
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សងខរាហ្មណចរិយា ទី ២ 
 [២] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតជារោ មណ៍ ព ម្ េះសងេៈ មានរបាថាន ពដើមបឆីលង
មហាសមុរទសំពៅពៅកាន់ក្ំពង់ (តមពលិតតិ) ។ កាល
ព េះ តថាគតបានពឃើញរពេះបពចចក្ពុទធដដលរតាស់ដឹង
ឯង រទង់ឈនេះមារ ក្ំពុងនិមនតពៅកាន់ផលូ វលំបាក្ ពលើ
ដផនដីរដិបរដុបដ៏ពតត  រតង់ផលូ វជួបគ្នន ព េះ ។ លុេះ
តថាគត ពឃើញរពេះបពចចក្ពុទធ រតង់ផលូ វជួបគ្នន ព េះ ក្៏
គិតនូវពសចក្តីពនេះថា ដរសបុណយពនេះ រដមងសពរមច
ដល់សតវអនក្របាថាន នូវបុណយ ពរបៀបដូចបុរសអនក្ភជួ រ 
ពឃើញដរស ឬសួនចារធ ំ មិនពរោេះពូជក្នុងដរសព េះពទ 
បុរសព េះព ម្ េះថា ជាអនក្មិនរតូវការពោយរសូវ 
យ៉ា ងណាមិញ ។ តថាគត ជាអនក្ចង់បានបុណយ ពបើ
ពឃើញដរសបុណយដ៏របពសើរម្ថលថាល ព ើយ មិនពធវើសកាក រៈ
ពទ តថាគតព ម្ េះថា ជាអនក្មិនរតូវការពោយបុណយ 
យ៉ា ងព េះឯង ។ មយ៉ាងពទៀត ពរបៀបដូចអាមាតយ មាន
របាថាន ជាធំក្នុងរក្សួងរតា (ព ើយបពណត ញ) ពួក្ជន

	 ៤	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៣	
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ក្នុងវាងំរបស់ពសតច មិនឲយរទពយនិងរសូវដល់ជនទងំ
ព េះ អាមាតយព េះ រដមងស្តបសូនយចាក្រតា យ៉ា ង 
ណាមិញ តថាគត ជាអនក្របាថាន បុណយ បានពឃើញ
ទក្េិពណយយបុគគលដ៏ធទូំោយ ព ើយមិនឲយទន ដល់
ទក្េិពណយយបុគគលព េះ តថាគត រដមងស្តបសូនយចាក្
បុណយ ក្៏យ៉ា ងព េះដដរ ។ តថាគត លុេះគិតពឃើញ
យ៉ា ងពនេះព ើយ ក្៏ពោេះដសបក្ពជើងថាវ យបងគំរពេះបាទ
ម្នរពេះបពចចក្ពុទធព េះ រួចរបពគនឆ័រតនិងដសបក្ពជើង ។ 
ព តុព េះ បានជាតថាគត ចពរមើនពោយពសចក្តីសុខ
ដល់នូវពសចក្តីសុខ ពោយរយគុណ មយ៉ាងពទៀត    
តថាគតកាលបំពពញទន ក្៏បានឲយទន ដល់រពេះ
បពចចក្ពុទធ យ៉ា ងពនេះឯង ។  

ចប់ សងេរោ មណចរយិទី ២ ។ 
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កុរធុមមចរិយា ទី ៣ 
 [៣] ចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគតជាពសតច
ព ម្ េះធនញ្ជ័យពៅក្នុងឥនទបតតបុរដី៏ឧតតម របក្បពោយ
កុ្សលធម៌ ១០ ។ រោ មណ៍ទងំឡាយពៅក្នុងដដន  
កាលិងគៈ ចូលពៅរក្តថាគត សូមដំរដី៏របពសើររបស់
តថាគត ជាដំរ ីឲំយបានរទពយ ដដលពគសនមតថាជា
សតវមងគល ពោយោក្យថា ជនបទ (ម្នពយើងខញុ ំរពេះ
អងគ)  មិនមានពភលៀង ទុរ ភកិ្សអត់ឃ្លល នខ្ល ងំណាស់ សូម
រពេះអងគរបទនដំររីបពសើរ ដដលមានសមបុរពខៀវ ព ម្ េះ
អញ្ជ័ ន ។ ពបើសមូមមក្ដល់ព ើយ តថាគតមិនគួររបដក្ក្ 
ការសមាទនរបស់តថាគត កុ្ំដបក្ធ្លល យព ើយ ដូពចនេះ
តថាគត នឹងឲយដំររីបពសើរ ។ តថាគតចាប់ដំររីតង់
របពមាយ រជួចទឹក្កុ្ណឌី  ជាវកិារៈម្នដក្វពលើម្ដ     
រោ មណ៍ ព ើយឲយដំរដីល់រោ មណ៍ ។ កាលតថាគត
បានឲយដំរ ី ដល់ពួក្រោ មណ៍ព ើយ មានពួក្អាមាតយ
រកាបទូលោក្យពនេះថា ព តុដូចពមតច បានជារពេះអងគ
របទនដំរដី៏របពសើរ របស់រពេះអងគ ដដលជាដំរ ីឲំយ

	 ៦	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៥	
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បានរទពយរបក្បពោយមងគល ជាដំរឧីតតមក្នុងសន្ទគគ ម-
ជ័យ ដល់ពួក្សមូម កាលពបើរពេះអងគ របទនដំរដី៏
របពសើរ ដល់ពួក្សមូមព េះព ើយ រពេះអងគពស្តយរាជយ 
ពធវើអវី ។ តថាគតតបថា តថាគតអាចនឹងឲយរាជយទងំ
អស់ របស់តថាគត ដល់សមូមក្៏បាន ឬនឹងឲយសររីៈ
របស់ខលួន   ដល់ពួក្សមូមក្៏បាន   ដបតិសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ 
ជាទីរសឡាញ់ របស់តថាគត ពរោេះព តុព េះ បាន ជា
តថាគតឲយដំរដី៏របពសើរ ។ 

ចប់ កុ្រុធមមចរយិ ទី ៣ ។ 
មហាសុទសសនចរិយា ទី ៤ 

[៤] កាលតថាគត ជាក្សរតចរក្ពតតិ ព ម្ េះមហា
សុទសសនៈ មានពលពរចើន ពៅក្នុងនគរកុ្ស្តវតី ។  
ក្នុងនគរព េះ តថាគត បានឲយពគពឃ្លស  ក្នុងមួយ 
ម្ថង ៣ ដង ក្នុងទីព េះៗថា អនក្ណារបាថាន ចង់បានអវី 
ចូរឲយនូវរទពយអវី ដល់អនក្ណា ។ អនក្ណាឃ្លល ន អនក្
ណាពរសក្ អនក្ណា (របាថាន ) នូវក្រមងផ្កក  អនក្ណា
(របាថាន ) នូវពរគឿងោប អនក្ណា អារកាត នឹងពសលៀក្  
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ដណត ប់នូវសំពត់ទងំឡាយ ដដលរជលក្់ពោយពណ៌
ពផសងៗ អនក្ណាយក្ឆ័រត (ពដើមបបីាងំ) ក្នុ ងផលូ វ អនក្ណា 
យក្ដសបក្ពជើងដ៏ទន់លអ (ពដើមបោីក្់ក្នុ ងផលូ វ) ។ តថាគត
ឲយពគពឃ្លស  ក្នុងពវោរពឹក្ (ម្ថងរតង់) ោង ច ក្នុ ងទី
ព េះៗ ដូចបានពោលព ើយ ក្នុងខ្ងពលើ ទនព េះ 
តថាគត មិនដមនចាត់ដចងដតក្នុងទី ១០ ក្ដនលង មិន
ចាត់ដចងដតក្នុងទីមួយរយក្ដនលងពទ ។ រទពយដដល
តថាគតចាត់ដចងចំពោេះសមូម ក្នុ ងទីពរចើនរយក្ដនលង 
សរមាប់ពួក្វណិពវក្ៈដដលមក្ក្នុងពវោម្ថង ឬមក្ក្នុង
ពវោយប់ ។ ពួក្សមូមលុេះដតបានពភាគៈគួរតាមពសចក្តី
របាថាន  ពពញក្នុងម្ដព ើយ ពទើបបានពដើរពចញពៅ 
តថាគតបានឲយមហាទនដបបពនេះ ដរាបដល់អស់ជីវតិ 
។ តថាគតមិនឲយរទពយ ដដលមិនជាទីគ្នប់ចិតតពទ មយ៉ាង
ពទៀត តថាគតមិនដមនជាអនក្មិនសនសរំទពយទុក្ពទ ដូច
បុរសពក្ើតពរាគពតត រក្ហាយ ចង់ជាពរាគ ញុងំពពទយឲយ
សកប់សកល់ពោយរទពយ រដមងរួចចាក្ពរាគ យ៉ា ងណា-   
មិញ តថាគតកាលដឹងចាស់ថា (ការឲយទនជាឧបាយ) 

	 ៨	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៧	
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ពដើមបបីំពពញអធយរស័យ របស់សតវ ពោយមិនមាន
ពសសសល់ តថាគតឲយទន ចំពោេះសមូម ពដើមប ី
បំពពញចិតតសមូម ដដលខវេះក្នលេះ តថាគតជាអនក្មិន
មានអាល័យ មិនមានពសចក្តីប៉ាុនប៉ាង (ចំពោេះផលម្ន
ទនព េះពទ តថាគតឲយទន) ពដើមបបីានរតាស់ដឹង នូវ
សពមាព ធិញ្ញដ ណ យ៉ា ងពនេះឯង ។ 

ចប់ មហាសុទសសនចរយិ ទី ៤ ។ 
មហាគោវិនទចរិយា ទី ៥ 

 [៥] ចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគតពក្ើតជាមហា-
ពគ្នវនិទរោ មណ៍ បានជាបុពរា ិតម្នពសតច ៧ អងគ ជា
បុពរា ិតដដលមនុសសនិងពទវតាបូជាព ើយ ។ សួយ
ស្តរអាក្រណា ដដលពក្ើតដល់តថាគត ក្នុងរាជយម្ន  
ពសតចទងំ ៧ អងគ ក្នុ ងកាលព េះ តថាគតបានឲយនូវ
មហាទន ជាទនមិនក្ពរមើក្ ដូចជាស្តគរ ពោយ
សួយស្តរអាក្រព េះ ។ រទពយនិងរសូវ មិនដមនជា      
ទីសអប់ពខពើមរបស់តថាគតពទ ទងំការសនសរំទពយម្ន
តថាគត មិនដមនជាមិនមានពទ ដតសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ 

 
 10 ចរយិាមហាបរុស 

ជាទីរសឡាញ់របស់តថាគត  ពរោេះព តុព េះ  បាន
ជាតថាគតឲយរទពយដ៏របពសើរ ។ 

ចប់ មហាពគ្នវនិទចរយិ ទី ៥ ។ 
គនមិរាជចរិយា ទី ៦ 

 [៦] ចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគតពក្ើតជា
ពសតចធំ ព ម្ េះពនមិ ជាបណឌិ ត អនក្រតូវការពោយ
កុ្សល ពៅក្នុងរក្ុងដ៏របពសើរ ព ម្ េះមិថិោ ។ កាល
ព េះ តថាគតបានឲយពគស្តថ ប ស្តោបួនខនង មាន
មុខ ៤ ព ើយញុងំទនឲយរបរពឹតតពៅ ដល់ពួក្រមឹគ 
បក្សនិីងមនុសសជាពដើម ក្នុ ងស្តោព េះ ។ តថាគត
បានពធវើ នូវសំពត់សរមាប់ពសលៀក្ដណត ប់ ទីពដក្ បាយ 
ទឹក្និងពភាជន ឲយជារបស់របរពឹតតពៅមិនោច់ ព ើយ
ញុងំមហាទន ឲយរបរពឹតតពៅ ។ ពសវកាមាតយ ចូលពៅ
រក្ពៅហាវ យ យ ពរោេះព តុចង់បានរទពយ ព ើយ
ដសវងរក្ព តុដដលគួររកី្រាយ ពោយកាយ ឬពោយ
វាចាចិតត (ផ្កគ ប់ចិតតពៅហាវ យ យ) យ៉ា ងណា ។ 
តថាគតនឹងដសវងរក្ នូវពូជម្នពោធិញ្ញដ ណក្នុងភព

	 ១០	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៩	
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ទងំពួង ញុងំសតវឲយសកប់សកល់ ពោយទន ព ើយ
របាថាន នូវពោធិញ្ញដ ណដ៏ឧតតម  យ៉ា ងពនេះឯង  ។ 

ចប់ ពនមិរាជចរយិ ទី ៦ ។ 
ចនទកុមារចរិយា ទី ៧ 

[៧] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ជាឱរសព ម្ េះចនទកុ្មារ របស់ពសតច រពេះ មឯក្រាជ 
ពៅក្នុងរក្ុងបុបផវតី ។ កាលព េះ តថាគតរួចអពីំការ
ដដលពគរតូវសមាល ប់ ពចញផុតពីទីយ័ញ្ដព េះព ើយ ក្៏
ពក្ើតពសចក្តីសពងវគ បានញុងំមហាទន ឲយរបរពឹតតពៅ 
។ តថាគត ពបើមិនទន់បានឲយពទយយធម៌ ចំពោេះ 
ទក្េិពណយយបុគគលពទ តថាគតក្៏មិនផឹក្ មិនទំោសីុ 
មិនបរពិភាគពភាជន អស់ចំនួន ៥ ឬ ៦ រារតី ។ 
ោណិជ ពធវើការសនសរំទពយ (ពបើដឹងថា) ទីណា មាន
ោភពរចើន ក្៏ ភំណឌ ៈពៅក្នុងទីព េះ យ៉ា ងណា ។ វតថុ
ដដលរតូវបរពិភាគខលួនឯង ពបើឲយដល់បដិគ្នគ  ក្ដម្ទ 
ជាវតថុមានផលពរចើន ព តុព េះ រតូវដតឲយដល់បុគគល
ដម្ទវញិ នឹងមានផល ១០០ ភាគ ក្៏យ៉ា ងព េះដដរ ។ 

 
 12 ចរយិាមហាបរុស 

តថាគតដឹងនូវអំណាចម្នព តុនុ៎េះព ើយ ពទើបឲយទន
ក្នុងភពតូចនិងភពធំ មិនពគចពចញចាក្ទន ពដើមប ី
បានរតាស់ដឹងនូវសពមាព ធិញ្ញដ ណ ។ 

ចប់ ចនទកុ្មារចរយិ ទី ៧ ។ 
សិវិរាជចរិយា ទី ៨ 

[៨] កាលតថាគត ជាក្សរតព ម្ េះសិវ ិពស្តយរាជយ
ក្នុងនគរអរដិឋៈ អងគុយក្នុងរបាស្តទដ៏របពសើរ តថាគត
គិតយ៉ា ងពនេះថា ទនណាមួយ ជារបស់មនុសស ទន
ព េះ គឺអញមិនដដលឲយព ើយ មិនមានព ើយ ពបើមាន
យចក្ណាមក្សូមដភនក្អញ អញនឹងមិនញប់ញ័រ 
រតូវដតឲយ (ដល់យចក្ព េះ) ។ សក្កៈជាធជំាងពួក្  
ពទវតា បានដឹងនូវពសចក្តីរតេិះរេិះរបស់តថាគត អងគុយ
ពៅក្នុងពទវបរស័ិទ ក្៏ពោលនូវោក្យពនេះថា ពសតចសិវ ិ
មានឫទធិពរចើន គង់ក្នុ ងរបាស្តទដ៏របពសើរ ក្ំពុងពិចារ-
ណានូវទនពផសងៗ (ដដលខលួនឲយព ើយ) ពសតចព េះមិន
ពឃើញនូវវតថុ  ដដលខលួនមិនធ្លល ប់ឲយពស្តេះព ើយ ។ 
ការណ៍នុ៎េះពិត ឬមិនពិតពអេះ ពបើដូពចនេះ អញនឹងលបង

	 ១២	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ១១	
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ពសតចព េះពមើល អនក្ទងំឡាយ ចូររង់ចាមួំយរពំពច    
ទំរាពំយើងបានដឹងនូវរពេះរាជ ឫទ័យម្នពសតចព េះ (រពេះ
ឥន្ទនទក្៏ដក្លងខលួនជារោ មណ៍) មានសក្់សកូ វ មានខលួន
រជួញរជីវ ទូរន់ទូរាពោយជរា រពមទងំមានសមបុរ
អារក្ក្់ ពដើរញញក្់ញញ័រ ចូលពៅរក្រពេះរាជា ។ រគ្ន
ព េះ រោ មណ៍ព េះ ផគងម្ដពឆវងនិងម្ដស្តត  ំ ព ើយពធវើ 
អញ្ជ លីពលើសិរសៈ ពោលោក្យពនេះថា បពិរតធមមិក្មហា
រាជ ជាអនក្ញុងំដដនឲយចពរមើន ខញុ ំរពេះអងគសូមអងវរ
រពេះអងគ ក្ិតតិសពទរបស់រពេះអងគ ថាពរតក្អរក្នុងទន លប ី
ទូទ័រពៅក្នុងពទវពោក្និងមនុសសពោក្ ។ ដភនក្ទងំពីរ
ម្នទូលរពេះបងគំ រតូវងងឹតពបៀតពបៀនព ើយ សូមរពេះ
អងគរបទននូវរពេះពនរតមួយដល់ទូលរពេះបងគំ ចដំណក្
រពេះអងគសូមញុងំអតតភាពឲយរបរពតតឹពៅ ពោយរពេះ
ពនរតមាេ ងចុេះ ។ តថាគតឮោក្យម្នរោ មណ៍ព េះ
ព ើយ ក្៏រកី្រាយ មានចិតតសពងវគ ពធវើអញ្ជ លី មាន   
ពសចក្តីពរតក្អរ ព ើយពោលថា ខញុ ំពទើបនឹងគិតពឃើញ
អមាញ់មិញពនេះ ព ើយចុេះអំពីរបាស្តទមក្ក្នុងទីពនេះ 

 
 14 ចរយិាមហាបរុស 

អនក្ទំនងជាដឹងចិតតខញុ ំ ពទើបមក្សូមដភនក្ខញុ ំ ឱ ន៎  !     
ពសចក្តីរបាថាន ក្នុ ងចិតតម្នខញុ ំ សពរមចព ើយ ពសចក្តីរតេិះ-
រេិះម្នខញុ ំ ពពញព ើយ ទនដ៏របពសើរដដលខញុ ំមិនធ្លល ប់ឲយ 
ខញុ ំនឹងឲយដល់សមូមក្នុងម្ថងពនេះ ។ មាន លពពទយព ម្ េះសិវក្ៈ 
អនក្ចូរមក្ ចូរពរកាក្ព ើង កុ្ំបងអង់ឲយយឺតយូរព ើយ កុ្ំ
ញប់ញ័រ ចូរពឆកៀលដភនក្ទងំពីរ (របស់អញ) ព ើយឲយ
ដល់សមូម ។ លំោប់ព េះ ពពទយសិវក្ៈព េះ ដដល
តថាគតោស់ពតឿនព ើយ ក្៏ពធវើតាមោក្យតថាគត បាន
ពខវេះពឆកៀល (ដភនក្តថាគត) ព ើយរបគល់ឲយដល់សមូម 
ដូចជាឲយស្តច់ពតាន ត ។ ក្នុ ងកាលមុនឲយក្តី ក្ំពុងឲយក្តី 
ឲយរួចព ើយក្តី ចិតតរបស់តថាគត ឥតមានការរាយមាយ
ព ើយ ពរោេះព តុពោធិញ្ញដ ណដតមយ៉ាង ។ ដភនក្ទងំ
ពីរ មិនដមនជាទីសអប់ របស់តថាគតពទ ទងំខលួនពស្តត
ពទៀត ក្៏មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតដដរ ដតសពវ-
ញ្ដុ តញ្ញដ ណ ជាទីរសឡាញ់របស់តថាគត ពរោេះព តុ
ព េះ បានជាតថាគតឲយចក្េុ  ។ 

ចប់ សិវរិាជចរយិ ទី ៨ ។ 

	 ១៤	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ១៣	
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គវសសនិរចរិយា ទី ៩ 
[៩] រពេះ ងផុសសតី ខតតិយក្ញ្ញដ  ជារពេះជននី

របស់តថាគត រពេះ ងផុសសតីព េះ ជារពេះមព សីម្ន
សក្កពទវរាជក្នុងអតីតជាតិទងំឡាយ ។ រពេះឥន្ទនទរទង់
រជាប នូវការអស់ពៅម្នអាយុ របស់រពេះ ងព ើយ 
រទង់រតាស់ោក្យពនេះថា មាន ល ងដ៏ចពរមើន ពយើងនឹង
ឲយនូវពរ ១០ របការ ដល់ ង ពបើ ងរបាថាន នូវពរ
ណា ចូរទទួលយក្ នូវពរព េះចុេះ ។ រពេះ ងពទវពី េះ 
កាលពបើរពេះឥន្ទនទពោល យ៉ា ងពនេះព ើយ ក្៏ពោលោក្យ
ពនេះ តបនឹងរពេះឥន្ទនទវញិថា ខញុ ំមានពទសក្ំ ុសដូច-
ពមតច ខញុ ំជាទីសអប់របស់រពេះអងគយ៉ា ងណាពៅ បានជា
រពេះអងគញុងំខញុ ំឲយឃ្លល តចាក្រមណីយោឋ ន ដូចជាខយល់
បក្់ពបាក្រលំំនូវរុក្េជាតិ ដដលដុេះពលើដផនដីដូពចាន េះ ។ 
សក្កពទវរាជព េះ លុេះឮរពេះ ងផុសសតី ពោលយ៉ា ង
ពនេះព ើយ ក្៏រតាស់ោក្យពនេះ តបនឹងរពេះ ងវញិថា 
អំពពើដ៏ោមក្  ងមិនបានពធវើពទ  ងមិនដមនជាទី
សអប់ម្នពយើងពទ ។ អាយុរបស់ ងរតឹមដតប៉ាុ ពណណេះ 
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កាលជាទីចយុតនឹងមាន (ដល់ ង) ចូរ ង ទទួលយក្
ពរ ដ៏របពសើរ ឧតតម ១០ របការ ដដលពយើងឲយពនេះចុេះ 
។ រពេះ ងផុសសតីព េះ បានទទួលពរដដលសក្កពទវ-
រាជឲយព ើយ ក្៏មានរពេះ ឫទ័យ ពរតក្អររកី្រាយ ពធវើ
តថាគតឲយពៅខ្ងក្នុង (ពរទងំព េះ) ព ើយទទួល
យក្ពរទងំ ១០ របការ ។ រពេះ ងផុសសតីព េះ លុេះ
ចយុតចាក្ឋានពទវពោក្ព េះព ើយ មក្ពក្ើតក្នុងរតកូ្ល
ក្សរត ព ើយមក្ភប់របសពវនឹងសញ្ជយរាជកុ្មារ  ក្នុ ង
ពជតុតតរនគរ ។ កាលណា តថាគតចុេះមក្កាន់ម្ផទ ម្ន
 ងផុសសតីជារាជមាតា ដដលជាទីរសឡាញ់ ក្នុងកាល
ព េះ ពោយពតជានុភាពរបស់តថាគត មាតាម្ន
តថាគត ក្៏ពរតក្អរក្នុងទនសពវៗកាល ។ រពេះ ង
ផុសសតីព េះ រទង់បរចិាច គទន ដល់ពួក្ជនអនក្ឥត
រទពយ ពួក្ជនឈឺជានិចច ពួក្ជនចាស់ជរា ពួក្យចក្ 
ពួក្អនក្ដំពណើ រនិងពួក្សមណរោ មណ៍ ដដលមាន    
អាសវៈអស់ព ើយ មិនមានក្ិពលសជាពរគឿងក្ងវល់ ។ 
កាលរពេះ ងផុសសតីពទវពី េះ រទង់គភ៌រគប់ ១០ ដខ
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ព ើយ រពេះបាទសញ្ជយមហារាជ រទង់ រំពេះ ងពៅ
ពធវើរបទក្សណិបុរ ី រពេះ ងរបសូតតថាគតរតង់ក្ណាត ល
ថនល់ម្នអនក្ជំនួញ ។ ព ម្ េះរបស់តថាគត មិនដមន
ជាប់មក្អំពីមាតា មិនដមនជាប់មក្អំពីបិតាពទ គឺពរោេះ
ដតតថាគត ពក្ើតរតង់ក្ណាត លថនល់អនក្ជនួំញ ព តុ
ព េះបានជាព ម្ េះថាពវសសនតរ ។ កាលណា តថាគតជា
ទរក្ មានអាយុ ៨ ឆ្ន  ំ អំពីក្ំពណើ ត ក្នុងកាលព េះ 
តថាគតអងគុយក្នុងរបាស្តទ រតេិះរេិះពដើមបឲីយនូវអជឈតតិក្-
ទនថា ពបើអនក្ណា មក្សូមតថាគត តថាគតគបបឲីយ
ពបេះដូង ឲយដភនក្ ឲយស្តច់និង្ម ឬក្៏ពគញុងំតថាគត 
ឲយដឹងឮថា (អនក្ចូរពធវើជាទសៈរបស់ខញុ ំ) តថាគតនឹង
រពមរបគល់កាយ (ដល់អនក្ព េះ) ។ កាលតថាគត 
ក្ំពុងគិតនូវភាពដដលមិនញប់ញ័រ ដដលមិនរួញរា 
មហារបថពីមានភនំសិពនរុ និងម្រពជាពរគឿងរបោប់ ក្៏
ញប់ញ័រក្នុ ងទីព េះ ។ តថាគតព ើងជេិះដំរពី ម្ េះ
បចច័យ ចូលពៅ (កាន់ស្តោទន) ពដើមបឲីយទនក្នុងម្ថង
ឧពបាសថ ដខពពញបូណ៌មី ទី ១៥ ក្នុ ងក្នលេះដខជា
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លំោប់ ។ រោ មណ៍ទងំឡាយ ដដលពៅក្នុងដដន    
កាលិងគៈ ចូលពៅរក្តថាគត សូមដំរដី៏របពសើរ របស់
តថាគត ជាដំរ ីឲំយបានរទពយ ដដលពគសនមតជាសតវ
មងគលថា ជនបទ (របស់ពយើងខញុ ំរពេះអងគ) មិនមាន
ពភលៀង ទុរ ិ ភក្សអត់ឃ្លល នខ្ល ងំ សូមរពេះអងគរពេះរាជទនដំរ ី
របពសើរ មានអវយវៈសសុទធជាដំរឧីតតម ។ រោ មណ៍
ទងំឡាយ សូមដំរណីា ចំពោេះតថាគត តថាគតឲយដំរ ី
ព េះ ឥតញប់ញ័រព ើយ តថាគតមិនោក្់ពលៀម នូវ
ពទយយធម៌ដដលមាន ពរោេះចិតតរបស់តថាគត ពរតក្អរ
ក្នុងទន ។ កាលពបើយចក្មក្ដល់ព ើយ ការរបដក្ក្
ក្៏មិនសមគួរដល់តថាគត ការសមាទនរបស់តថាគត 
កុ្ំបីដបក្ធ្លល យព ើយ ដូពចនេះ តថាគតនឹងឲយដំររីបពសើរ ។ 
តថាគតចាប់ដំររីតង់របពមាយ រួចរជួចទឹក្ក្នុងកុ្ណឌី  ជា
វកិារៈម្នដក្វ ោក្់ពលើម្ដរោ មណ៍ ព ើយឲយដំរដីល់
រោ មណ៍ ។ កាលតថាគតឲយដំរដី៏ឧតតមសសុទធ ដម្ទ
ពទៀត ក្នុ ងកាលព េះ មហារបថពីដដលមានភនសិំពនរុ 
និងម្រពជាពរគឿងរបោប់ ក្៏ញប់ញ័រ ។ ពរោេះដតការឲយ
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នូវដំរពី េះ ជាព តុឲយពួក្អនក្ដដនសិវ ិ ខឹងខ្ល ងំ ក្៏  
មក្របជុគំ្នន  ព ើយបពណត ញតថាគតចាក្ដដនរបស់ខលួន
ពោយោក្យថា សូមរពេះអងគពៅនូវវងកតបព៌តពៅ ។ 
កាលពួក្អនក្ដដនសិវពិ េះ បពណត ញតថាគតឲយពចញ
ចាក្ដដន ចិតតរបស់តថាគតមិនញប់ញ័រ មិនតក្់សលុត
ពទ តថាគតបានសូមពរមួយដ៏របពសើរ នឹងជនទងំ
ព េះ ពដើមបញុីងំមហាទនឲយរបរពឹតតពៅ ។ ពួក្អនក្
ដដនសិវទិងំអស់ ដដលតថាគតសូមពរព ើយ ក៏្ឲយនូវ
ពរមួយដ៏របពសើរ ដល់តថាគតៗ ញុងំពគឲយដឹងឮ
ពោយសគរ មានរតពចៀក្ ព ើយឲយមហាទន ។ រគ្នព េះ 
សពមលងពកាោ ល ដដល ឲំយភ័យធំ ក្៏របរពឹតតពៅ
ក្នុងពរាងទននុ៎េះថា (ពួក្អនក្ដដនសិវ)ិ បពណត ញរពេះ
បាទពវសសនតរពនេះ  ពរោេះដតទន ឥ ូវរពេះបាទពវសសនតរ
ពនេះ ពៅដតឲយទនពទៀត ។ កាលព េះ តថាគតឲយដំរ ី
ពសេះ រថ ខញុ ំរសី ខញុ ំរបុស ពមពគ្ន និងរទពយ លុេះឲយមហា
ទនព ើយ ក្៏ពចញអំពីនគរ ។ លុេះតថាគតពចញចាក្
នគរព ើយ ក្៏គក្ពមើលពៅរពេះនគរវញិ កាលព េះ
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មហារបថពី ដដលមានភនំសិពនរុនិងម្រពជាពរគឿង
របោប់ ក្៏ញប់ញ័រ ។ តថាគត ឲយនូវរថដដលទឹម 
ពោយពសេះសិនធព ៤ ព ើយឋិតពៅក្នុងផលូ វធំ ៤ ជា
បុគគលដតមាន ក្់ឯង មិនមានបុគគលជាគរមប់ពីរ និយយ
នូវោក្យពនេះ នឹង ងមរទីពទវថីា មាន ល ងមរទី  ង
ចូរពក្ណាា ជិ ចុេះ ពរោេះក្ណាា ជិ ជាបអូនពនេះរស្តល 
បងនឹងពជាលីកុ្មារ ពរោេះជាលីកុ្មារជាបងធងន់ ។ 
 ងមរទីពទវ ី ពក្ណាា ជិ  ដូចជាផ្កក ឈូក្ស តថាគត
ពក្សរតជាលី ដូចជារូបភាពជាវកិារៈម្នមាស ។ ខតតិយ
ជនទងំ ៤ អងគ ធ្លល ប់ចពរមើនពោយពសចក្តីសុខ មាន
ជាតិខពង់ខពស់ កាលពសតចពៅក្នុងផលូ វ មិនរាបពសមើខលេះ   
រាបពសមើខលេះ (ពោយគិតថា) ពយើងនឹងពៅកាន់វងកតបព៌ត 
។ ពបើមនុសសណាមួយ ពដើរមក្ក្នុងផលូ វបពណាត យគ្នន  ឬ 
ផលូ វចួបគ្នន  ពយើងនឹងស្តក្សួរផលូ វនឹងមនុសសទងំព េះថា 
វងកតបព៌តពៅក្នុងទីណា ។ មនុសសទងំព េះ ពឃើញ
ពយើងក្នុងទីព េះ នឹងរបាប់ (នូវផលូ វដដលពៅ) កាន់ភន ំ
ពោយពសចក្តីក្រុណា មនុសសទងំព េះ ដឹងនូវទុក្េ 
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(របស់ពយើង នឹងរបាប់ថា) វងកតបព៌ត ពៅក្នុងទីឆ្ង យ
អំពីទីពនេះ ។ ពបើទរក្ទងំពីរ ពឃើញពឈើមានដផលក្នុ ង
ម្រពធំ ពរោេះព តុម្នដផលពឈើទងំព េះ ទរក្ទងំពីរនឹង
យំទរ ។ ពដើមពឈើធំខពស់ទងំឡាយ ពរោេះពឃើញទរក្
ទងំពីរយំ ក្៏ពទរទន់ ចូលមក្ជិតទរក្ពោយខលួនឯង 
។  ងមរទីមានអវយវៈទងំអស់លអ  ពឃើញនូវព តុគួរ
អស្តច រយ ចំដ ក្គួររពឺពរាម ក្៏ញុងំស្តធុការឲយរបរពឹតត
ពៅថា ឱ ន៎  ! ព តុអស្តច រយចំដ ក្ គួររពឺពរាមពក្ើតព ើង
ព ើយ ក្នុងពោក្ពនេះ ពោយពតជេះម្នរពេះពវសសនតរ ពដើម
ពឈើទងំឡាយ ក្៏ពទរទន់ចុេះមក្ពោយខលួនឯង ។ ពួក្
ពទវតាបានបរងួញផលូ វ ពោយពសចក្តីអនុពរគ្នេះចពំោេះ
ទរក្ ញុងំជនទងំព េះឲយដល់ដដនពចតៈ ក្នុ ងម្ថង
ដដលខលួនពចញពៅ ។ កាលព េះ ពសតចទងំអស់ 
៦០.០០០ អងគ ដដលពៅក្នុងមាតុលនគរ ក្៏របណមយ  
អញ្ជ លីទួញយំ ពដើរចូលមក្ជិត ។ ក្សរតទងំ ៤ រពេះ
អងគព េះ និយយចរចាជាមួយនឹងពសតចពចតៈទងំឡាយ 
នឹងពួក្បុរតរបស់ពសតចពចតៈ ក្នុ ងទីព េះ ព ើយោ
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ពចញពីទីព េះពៅថា ពយើងនឹងពៅកាន់វងកតបព៌ត ។ 
រពេះឥន្ទនទរទង់ពៅ នូវវសិសក្មមពទវបុរត ដដលមានឫទធិ
ពរចើនមក្របាប់ថា អនក្ចូរនិមិមតអារសម និងបណណស្តោ
ដ៏លអ ជាទីរកី្រាយ ថាវ យរពេះបាទពវសសនតរ រពមទងំ
ភរយិនិងបុរត ។ វសិសក្មមពទវបុរត ដដលមានឫទធិពរចើន 
លុេះបានស្តត ប់ោក្យរបស់សក្កពទវរាជព ើយ ក្៏ចុេះមក្
និមមិតអារសមនិងបណណស្តោដ៏លអជាទីរកី្រាយ ។ ក្សរត 
៤ រពេះអងគ បានចូលពៅកាន់ម្រពធំ ដដលមិនមាន     
សពមលង មិនមានពសចក្តីវកិ្វរ ព ើយ (និយយគ្នន ថា) 
ពយើងនឹងពៅក្នុងចព ល េះម្នភនំព េះ កាលព េះតថាគត 
 ងមរទីពទវ ី កូ្នទងំពីរ គឺជាលីនិងក្ណាា ជិ បាន
បព ទ បង់ពសចក្តីពស្តក្ ដល់គ្នន និងគ្នន  ព ើយពៅក្នុង
អារសម កាលព េះតថាគត រក្ាទរក្ក្នុងអារសម មិន
សូនយស្តង ត់  ងមរទីព េះ ដតង ដំផលពឈើមក្ចិញ្ចឹ មជន
ទងំ ៣  ក្់ ។ កាលតថាគតពៅក្នុងម្រពធំ មានអនក្
ដំពណើ រមាន ក្់ ចូលមក្រក្តថាគត សូមកូ្នទងំពីរម្ន
តថាគត គឺជាលីនិងក្ណាា ជិ  ។ កាលព េះ តថាគត
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ពក្ើតពសចក្តីរកី្រាយ ពរោេះបានពឃើញ យចក្ពដើរចូល
មក្ បានយក្កូ្នទងំពីរឲយដល់រោ មណ៍ ។ កាល
តថាគតបរចិាច គបុតតទងំពីររបស់ខលួ ន ដល់ជូជក្
រោ មណ៍ កាលព េះ របថពី ដដលមានភនំសិពនរុនិង
ម្រពជាពរគឿងរបោប់ ក្៏ញប់ញ័រ ។ រពេះឥន្ទនទបានដក្លង
ពភទ ជារោ មណ៍មតងពទៀត ចុេះមក្សូម ងមរទីពទវ ី
ដដលមានសីល មានវតតចំពោេះបតី និងតថាគត ។ 
តថាគត មានពសចក្តីរតិេះរេិះក្នុ ងចិតត ពោយរជេះថាល  ចាប់
 ងមរទីពទវរីតង់ពដើមម្ដ ព ើយ រជួចទឹក្ ោក់្ពលើអញ្ជ -
លីម្នរោ មណ៍ ឲយ ងមរទីដល់រោ មណ៍ ។ កាល
ដដលតថាគតឲយ ងមរទី ពទវតាឰដ៏អាកាស ក្៏ពរតក្-
អររកី្រាយ របថពីដដលមានភនំសិពនរុ និងម្រពជាពរគឿង
របោប់ ក្៏ញប់ញ័រ ក្នុងកាលព េះ ។ កាលតថាគត
បរចិាច គជាលីកុ្មារ ក្ណាា ជិ ធីតា និង ងមរទីពទវ ី
ដដលមានវតតចំពោេះបតី ឥតគិតពតត រក្ហាយពស្តេះព ើយ 
ក្៏ពរោេះព តុម្នពោធិញ្ញដ ណដតមយ៉ាង ។ បុរតទងំពីរ
មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតពទ ទងំ ងមរទីពទវ ី 
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ក្៏មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតដដរ ដតសពវញ្ដុ ត-
ញ្ញដ ណ ជាទីរសឡាញ់របស់តថាគត បានជាតថាគត
ឲយបុតត និងភរយិជាទីរសឡាញ់ ។ កាលពួក្ជនមក្
ជួបជុគំ្នន  ក្នុងសំណាក្់ម្នមាតានិងបិតា ក្នុងម្រពធំ ក្៏
ខសកឹ្ខសួល ពោយពសចក្តីក្រុណា ចរចាសួរសុខនិងទុក្េ
គ្នន  ។ កាលមហាជនចូលពៅរក្ជនទងំពីរ ជាអនក្ធងន់
ពោយ ិរនិិងឱតតបបៈ កាលព េះ របថពីដដលមានភនំ
សិពនរុនិងម្រពជាពរគឿងរបោប់ ក្៏ក្ពរមើក្ញប់ញ័រ ។ 
មយ៉ាងពទៀត តថាគតពចញអំពីម្រពធំ ជាមួយនឹងពួក្
ញតិ ចូលពៅកាន់បូរ ី គួរជាទីសបាយ ព ម្ េះពជតុតតរ 
ដដលជានគរដ៏ឧតតម ក្នុ ងកាលព េះ មហាពមឃក្៏បងអុ រ
ចុេះ នូវពភលៀងជាវកិារៈម្នដក្វ ៧ របការ របថពីដដលមាន
ភនំសិពនរុនិងម្រព ជាពរគឿងរបោប់ ក្៏ក្ពរមើក្ ។ របថពី 
មិនមានពចត ពទ មិនដឹងសុខនិងទុក្េពទ ដតមហារបថ
ពីព េះ បានក្ពរមើក្ញប់ញ័រអស់វារៈ ៧ ដង ពរោេះ
ក្មាល ងំទនរបស់តថាគត ។ 

ចប់ ពវសសនតរចរយិ ទី ៩ ។ 
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សសបណឌ ិតចរិយា ទី ១០ 
[១០] ចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគត ពក្ើតជា

ទនាយ រតាច់ពៅក្នុងម្រព មានពមម  សលឹក្ពឈើ បដនលនិង
ដផលពឈើជាអាហារ ពវៀរចាក្ការពបៀតពបៀនសតវដម្ទ ។ 
កាលព េះ ស្តវ  ចចក្ ពភ និងតថាគត រពមពរពៀងពៅ
ជាមួយគ្នន  ទងំរពឹក្ទងំោង ច ។ តថាគតពរបៀនរបពៅ
សមាល ញ់ទងំ ៣ ព េះ ដដលមានក្ិរយិលអ និងកិ្រយិ
អារក្ក្់ថា អនក្ទងំឡាយ ចូរពវៀរនូវអពំពើអារក្ក្់ ព ើយ
ចូរតមកល់ខ្ជ ប់ក្នុ ងអំពពើលអ ។ តថាគតពឃើញរពេះចន្ទនទ
ពពញវង់ ក្នុ ងម្ថងឧពបាសថ ក្៏របាប់ដល់សមាល ញ់នុេ៎ះ ក្នុ ង
ទីព េះថា ម្ថងពនេះជាម្ថងឧពបាសថ ។ អនក្ទងំឡាយ   
ចូរចាត់ដចងទន ពដើមបឲីយដល់ទក្េិពណយយបុគគល លុេះ 
បានឲយទនដល់ទក្េិពណយយបុគគលរួចព ើយ ចូររក្ា
ឧពបាសថ ។ សតវជាសមាល ញ់ព េះ បានទទួលោក្យ 
តថាគតថា ស្តធុ ព ើយចាត់ដចងទន តាមពសចក្តី
អង់អាច តាមក្មាល ងំ ព ើយដសវងរក្ទក្េិពណយយ    
បុគគល ។ ឯតថាគត ពដក្គិតនូវទនដដលសមគួរដល់           
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ទក្េិពណយយបុគគលថា ពបើអញបានទក្េិពណយយបុគគល 
ពតើអញនឹងឲយទនដូចពមតច ។ លងនិងសដណត ក្បាយម្ន
អញគ្នម នពទ សដណត ក្រាជមាស អងករនិងខ្ល ញ់ម្ន  
អញ ក្៏គ្នម នដដរ អញញុងំអតតភាពឲយរបរពឹតតពៅ
ពោយពមម  អញមិនអាចនឹងឲយពមម បានពទ ដូពចនេះ ពបើ
មានទក្េិពណយយបុគគលណាមួយ ពដើរមក្ក្នុងសំណាក្់
អញពដើមបភីិកាេ  អញនឹងឲយខលួនជារបស់ខលួន នឹងមិនឲយ
ទក្េិពណយយបុគគលព េះ មានម្ដទពទ ពៅវញិព ើយ 
រពេះឥន្ទនទដឹងនូវពសចក្តីរតេិះរេិះរបស់តថាគត ព ើយដក្លង
ពភទជារោ មណ៍ ចូលមក្កាន់លំពៅតថាគត ពដើមប ី
លបងទនរបស់តថាគត ។ តថាគតពឃើញឥនទរោ ម-
ណ៍ព េះ ព ើយក្៏ពរតក្អរ បានពោលោក្យពនេះថា 
ពពញជាលអដមនអនក្មក្ក្នុងសំណាក្់ខញុ ំ ពរោេះព តុដត
អាហារ ។ ក្នុ ងម្ថងពនេះ ខញុ ំនឹងឲយនូវទនដ៏របពសើរដល់
អនក្ ជាទនដដលខញុ ំមិនធ្លល ប់ឲយព ើយ អនក្របក្បពោយ
គុណ គឺសីល ការពបៀតពបៀនសតវដម្ទ មិនគួរដល់អនក្
ព ើយ អនក្ចូរមក្ ចូរពៅ យំក្អុសពផសងៗ មក្បគក ត់

	 ២៦	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ២៥	
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ពភលើងឲយពឆេះព ើង ខញុ ំនឹងដុតខលួន អនក្នឹងបានបរពិភាគ
ស្តច់ឆអិន ។ ឥនទរោ មណ៍ព េះ មានចិតតពរតក្អរ 
ទទួលថា ស្តធុ ព ើយពៅ អុំសពផសងៗ យក្មក្ពធវើ
ពជើងថករយ៉ា ងធំ ព ើយពធវើឲយមានម្ផទពពញពោយរពងើក្
ពភលើង ។ គំនរពភលើងធំព េះពឆេះឆ្ប យ៉ា ងណា ឥនទ
រោ មណ៍ព េះ ក្៏ដុតពភលើងពឆេះសព ធ ក្នុ ងទីព េះ យ៉ា ង
ព េះ តថាគតរោស់ខលួនដដលរបឡាក្់ពោយធូលី 
ព ើយអងគុយក្នុងទីដ៏សមគួរព េះ ។ កាលណា គំនរ   
អុសធំរតូវពភលើងពឆេះ ឮសូរសពមលងធុំធុំ កាលព េះ តថា-
គតពោតទមាល ក់្ខលួន ពៅក្នុ ងក្ណាត លចព ល េះ អណាត ត
ពភលើង ធមមតាទឹក្រតជាក្់ ដដលបុគគលណាមួយចុេះពៅ
ព ើយ រដមងញុងំពសចក្តីរក្វល់រក្វាយ ពតត រក្ហាយ 
ឲយសងប់រមាង ប់ បានញុងំពសចក្តីពរតក្អរ និងបីតិឲយ
ពក្ើតព ើង យ៉ា ងណា ។ កាលតថាគត ចូលពៅក្នុង   
ពភលើង ដដលក្ំពុងពឆេះសព ធ សពៅធ  ក្៏ញុងំពសចក្តីរក្វល់ 
រក្វាយទងំអស់ ឲយសងប់រមាង ប់ ដូចជាទឹក្រតជាក្់ 
ដូពចាន េះឯង ។ តថាគតបានឲយសមបុរម្ថង ដសបក្ ស្តច់  
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សរម្ស ឆអឹង ពបេះដូង និងកាយទងំមូល មិនឲយមាន
ពសសសល់ ដល់រោ មណ៍ ។ 

ចប់ សសបណឌិ តចរយិ ទី ១០ ។ 
 
 

 
 

 
 

ទាគនន គោគសារំ  
ខលឹមស្តរម្នរទពយសមបតតិ គឺការឲយទន 

        (អដឋក្ថា បរមតថពជាតិកា) 
 
 
 
 
 
 
 

	 ២៨	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ២៧	
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សីលវនាគចរិយា ទី ១ 
[១១] កាលដដលតថាគតពក្ើតជាដំរ ី ជាសតវ

ចិញ្ចឹ មមាតា ពៅក្នុងម្រពធំ កាលព េះ នឹងរក្អនក្ណា 
ពលើដផនដីពនេះ ឲយពសមើនឹងតថាគត ពោយសីលគុណ 
មិនមានព ើយ ។ មានពថមើរម្រពមាន ក្់ ពឃើញតថាគត  
ក្នុ ងម្រព ក្៏រកាបទូលដល់ពសតចោរាណសីថា បពិរត   
មហារាជ គជស្តរមួយ ពៅក្នុងម្រពធំ ជាសតវមាន
សភាពសមគួរ ដល់រពេះអងគ ដំរពី េះ មិនមានពសចក្តី
រតូវការពោយស្តន មពភាល េះពទ មិនមានពសចក្តីរតូវការ
ពោយដខសរបកានិំងរពតត ពទ ដំរពី េះរគ្នន់ដតបុគគល
ចាប់ទញរបពមាយនឹងមក្ក្នុងទីពនេះ ពោយខលួនឯង ។ 
ចំដណក្ខ្ង រពេះរាជា រទង់បានរពេះសណាត ប់នូវោក្យ 
របស់ពថមើរម្រពព េះព ើយ ក្៏មានរពេះរាជ ឫទ័យពរតក្-
អរ ពទើបរទង់ពរបើ មដំរ ី ដដលជា តាថ ចារយ ល្ សវាងម្វ 
បានសិក្ាវជិាជ ចាប់ដំរពីចេះលអិតលអ ។  មដំរពី េះលុេះពៅ
ដល់ ក្៏ពឃើញតថាគត ក្ពុំងដក្ពមើមឈូក្ រក្ពៅឈូក្
ក្នុងបទុមរសេះ ពដើមបចីិញ្ចឹ មមាតា ។  យ តាថ ចារយ

	 ៣០	 ចរិយាមហាបុរស
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ព េះ លុេះដឹងចាស់សីលគុណម្នតថាគត ក្៏ពិចារណា
ពឃើញលក្េណៈ (ម្នតថាគត) ព ើយពោលថា មាន ល
កូ្ន អនក្ចូរមក្ ព ើយចាប់ដឹក្តថាគតរតង់របពមាយ ។ 
កាលព េះ ក្មាល ងំណា របរពឹតតពៅក្នុងសររីៈម្នតថាគត 
ដដលតាងំពៅពោយរបរក្តី ក្មាល ងំព េះ របាក្ដពសមើ
ពោយក្មាល ងំម្នដំរពីរចើនោន់ ក្នុ ងម្ថងពនេះ ។ ពបើតថាគត 
ខឹងចំពោេះជនទងំឡាយព េះ ដដលចូលមក្ចាប់  
តថាគត តថាគតអាច (នឹងញញីំនូវជីវតិ) ម្នមនុសស
ព េះ រ ូតដល់រាជយ ជារបស់មនុសសក្៏បាន ។ ដត
តថាគតរក្ាសីល (សូមបពីឃើញ) នូវជនកាលោក្់
តថាគត ក្នុងពរាង ក្៏មិនពធវើចិតតឲយរាយមាយ ពដើមប ី
បំពពញនូវសីលបារមី ។ របសិនពបើជនទងំឡាយព េះ 
កាប់ចាក្់តថាគត ពោយប៉ាូ វពៅ និងលំដពងដសនងរក្បី 
ក្នុ ងទីព េះ ក្៏តថាគត មិនពរកាធខឹងចំពោេះជនទងំ
ព េះ ពរោេះតថាគតខ្ល ចោច់សីល ។ 

ចប់ សីលវ គចរយិ ទី ១ ។ 
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ភរូិទតិចរិយា ទី ២ 
[១២] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 

ពក្ើតជា គ ព ម្ េះភូរទិតត មានឫទធិពរចើន កាលព េះ 
តថាគតបានពៅកាន់តាវតតឹងសពទវពោក្ ជាមួយនឹង
មហារាជ រពេះ មវរូិបក្េៈ ។ តថាគត បានពឃើញពទវ-
តាទងំឡាយ ដដលដឆអតសកប់សកល់ ពោយពសចក្តីសុខ 
យ៉ា ងម្រក្ដលង ក្នុងតាវតតឹងសពទវពោក្ព េះ បានជា
តថាគតសមាទន នូវសីលនិងវតត ពដើមបពីៅកាន់ស្តថ ន
សួគ៌ព េះ ។ តថាគតពធវើនូវក្ិចចដថទសំររីៈ បរពិភាគ
រគ្នន់ដតញុងំអតតភាពឲយរបរពឹតតពៅ អធិោឋ ននូវអងគ ៤ 
ព ើយពដក្ពលើក្ាលដំបូក្ ។ ក្ិចចដដលបុគគលណា គួរ
ពធវើ ពោយសមបុរម្ថង ដសបក្ ស្តច់ សរម្ស និងឆអឹង 
បុគគលព េះ  ចូរ យំក្នូវសមបុរម្ថង  ដសបក្  ដដល
តថាគតឲយព ើយព េះចុេះ ។  

អាលមាព នរោ មណ៍ លុេះពនស្តទរោ មណ៍ ជា
អក្តញ្ដូ  របាប់ក្ដនលងព ើយ ក្៏ពៅចាប់យក្តថាគត 
ោក្់ក្នុ ងក្ំពរបាង ព ើយពរបើតថាគតឲយពលង ក្នុងរសុក្ 

	៣២	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៣១	
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ចគមបយយចរិយា ទី ៣ 
[១៣] ចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត ពក្ើត

ជាពសតច គ ព ម្ េះចពមបយយ(១)មានឫទធិពរចើន កាល
ព េះ តថាគតជាអនក្របក្បពោយធម៌ ជាអនក្ដឆអតសកប់-
សកល់ ពោយសីលនិងវត័ ។ កាលព េះ  មពស់ចាប់
តថាគត ដដលជាអនក្របរពឹតតធម៌រក្ាឧពបាសថ យក្
ពៅឲយពលងដលបង ពទៀបទវ ររក្ុងម្នពសតច ។  មពស់
ព េះ គិតឲយមានពណ៌ពខៀវ ពលឿង រក្ ម តថាគត  
ពធវើតាមចិតត មពស់ ឲយសពរមចដូចគំនិតដដលគិត ។ 
តថាគតអាចនឹងពធវើទីទួលឲយជាទីទឹក្ ពធវើទីទឹក្ឲយជា   
ទីទួល ពបើតថាគតខឹងចំពោេះ មពស់ព េះ តថាគតពធវើ  
ឲយពខទចជាពផេះមួយរពំពច ។ ពបើតថាគត បពណាត យ 
តាមអំណាចចិតត តថាគត នឹងស្តបសូនយចាក្សីល 
របពយជន៍ដ៏ឧតតម  គឺភាពជារពេះពុទធ  នឹងមិនសពរមច 

 
១ មានេទឹងមួយព ម្ េះចមា ពៅរតង់ចព ល្ េះដដនអងរៈ និងដដនមគធៈ 
ពៅខាងពរោមេទឹងព្េះ មានភ ្គមួយ ព ម្ េះចមា ពេតច្គ
ដដលពក្ើតក្នុងភ ព្េះ ព ម្ េះចពមេយយ ។ អដឋក្ថា ។ 

	៣៤	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៣៣	
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និគម ជនបទន ោះៗ ។ កាលអាលម្ពា នរាហ្មណ៍ ដាក់
តថាគតកនុងកំនរោងកតី ញញីំតថាគតនដាយដៃកតី 
តថាគតមិនខឹងនឹងអាលម្ពា នរាហ្មណ៍ នរាោះតថាគត
ខ្លល ចដាច់សីល ។ ការបរចិ្ចា គជីវតិដនខលួន របស់តថាគត 
ជាធមមជាតិរាលជាង ោច់នមម នៅនទៀត ឯការ
របរពឹតតកនលងសីលដនតថាគត ធងន់ៃូចជាការប្រប    
រតឡប់ប្ផនៃី ។ តថាគតលោះបង់ជីវតិ ដនតថាគត        
អស់រយជាតិ មិនម្ពនចន ល ោះ តថាគតមិនប្ៃលទម្ពល យ
សីល នរាោះនហ្តុប្តោនជានសតចចរកពតតិ កនុ ងទវីបទងំ 
៤ នទ ។ ចបំ្ណកខ្លងតថាគតរកាសីល (សូមបនីឃើញ) 
នូវអាលម្ពា នរាហ្មណ៍ ដាក់តថាគតកនុងកំនរោង ក៏
មិននធវើចិតតឲ្យរាយម្ពយ  នៃើមបបីំនពញនូវសីលោរមី  ។  

ចប់ ភូរទតតចរយិា ទី ២ ។ 
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និគម ជនបទន ោះៗ ។ កាលអាលម្ពា នរាហ្មណ៍ ដាក់
តថាគតកនុងកំនរោងកតី ញញីំតថាគតនដាយដៃកតី 
តថាគតមិនខឹងនឹងអាលម្ពា នរាហ្មណ៍ នរាោះតថាគត
ខ្លល ចដាច់សីល ។ ការបរចិ្ចា គជីវតិដនខលួន របស់តថាគត 
ជាធមមជាតិរាលជាង ោច់នមម នៅនទៀត ឯការ
របរពឹតតកនលងសីលដនតថាគត ធងន់ៃូចជាការប្រប    
រតឡប់ប្ផនៃី ។ តថាគតលោះបង់ជីវតិ ដនតថាគត        
អស់រយជាតិ មិនម្ពនចន ល ោះ តថាគតមិនប្ៃលទម្ពល យ
សីល នរាោះនហ្តុប្តោនជានសតចចរកពតតិ កនុ ងទវីបទងំ 
៤ នទ ។ ចបំ្ណកខ្លងតថាគតរកាសីល (សូមបនីឃើញ) 
នូវអាលម្ពា នរាហ្មណ៍ ដាក់តថាគតកនុងកំនរោង ក៏
មិននធវើចិតតឲ្យរាយម្ពយ  នៃើមបបីំនពញនូវសីលោរមី  ។  

ចប់ ភូរទតតចរយិា ទី ២ ។ 
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ដល់តថាគត ដដលស្តបសូនយចាក្សីលព ើយ ។ កាយ
ពនេះ ពទេះដបក្ធ្លល យពរាយរាយពលើដផនដីពនេះ ឲយដូចជា
បុគគលពរាយនូវសំដីរសូវ ក្៏តថាគតមិនទំោយសីល
ព ើយ ។  

ចប់ ចពមបយយចរយិ ទី ៣ ។ 
ចឡូគាធិចរិយា ទី ៤ 

[១៤] ចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត ជា  
បរោិវ ជក្ ព ម្ េះចូ ពោធិ ជាអនក្មានសីលលអ ពឃើញ
នូវភពថាជារបស់គួរខ្ល ចព ើយ ក្៏ពចញពៅស្តងអភិ-
ពនន្ទសកម ។  ងរោ មណីមានសមបុរដូចមាស  ងជា
ភរយិរបស់តថាគត  ងមិនអាល័យក្នុងវដតៈ ក្៏បាន
ពចញពៅស្តងអភិពនន្ទសកមដដរ  ងមិនមានអាល័យ
លេះបង់នូវពៅពងស មិនជាប់នឹងពួក្រតកូ្ល តថាគត
និងរោ មណីព េះ ពដើរពៅកាន់រសុក្និងនិគម ក៏្បាន
ចូលពៅកាន់រក្ុងោរាណសី ។ ពយើងទងំពីរ ក្់ ជា
អនក្មានបញ្ញដ  ពៅជិតរក្ុងោរាណសីព េះ មិនពៅ
រច ូក្រច ំក្នុ ងពួក្រតកូ្លពទ ពៅក្នុងឧទយនពសតច ជា
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ទីមិនមានសំព ង មិនមានវកិ្វរ ។ រពេះរាជារទង់ពសតច
ពៅទតឧទយន បានពឃើញរោ មណី រទង់ចូលពៅសួរ
តថាគតថា រសីពនេះ ជាភរយិរបស់ពោក្ ឬជាភរយិ
របស់អនក្ណា ។ កាលរពេះរាជា រទង់រតាស់សួរយ៉ា ង
ពនេះព ើយ តថាគតបានទូលរពេះរាជាថា រសីពនេះ មិន
ដមនជាភរយិរបស់អាតាម ភាពពទ រគ្នន់ដតជារសីមាន
ធម៌រតូវគ្នន  មានស្តស រតូវគ្នន ប៉ាុ ពណាណ េះ ។ រពេះរាជា 
មានរពេះទ័យរបតិព័ទធ ចពំោេះបរោិវ ជិកាព េះ ក្៏ពរបើរាជ
បុរសឲយចាប់ សងកត់សងកិនពោយក្មាល ងំ យក្ចូលពៅ
ខ្ងក្នុងរពេះរាជវាងំ ។ កាលភរយិ មានជាតិជាមួយ
គ្នន  មានស្តស រតូវគ្នន  របស់តថាគត ដដលរាជបុរស
ទញអូស ពំៅព េះ ពសចក្តីពរកាធក៏្ពក្ើតព ើងដល់
តថាគត ។ កាលពសចក្តីពរកាធពក្ើតព ើង តថាគត
ពិចារណា នូវសីលវត័ ផទញ់ផ្កទ ល់នូវពសចក្តីពរកាធក្នុង
ទីព េះ មិនឲយចពរមើនព ើងបាន ពបើរបសិនជាអនក្ណា
មួយ  ចាក់្រោ មណីព េះ  ពោយលដំពងដ៏មុត  តថាគត
ក្៏មិនទំោយសីល  ពរោេះព តុម្នពោធិញ្ញដ ណ  រោ-

	៣៦	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៣៥	
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 មណីព េះ មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតពទ ទងំ
ក្មាល ងំតថាគត ក្៏មិនដមនជាមិនមានព ើយ ដតសពវ-
ញ្ដុ តញ្ញដ ណជាទីរសឡាញ់របស់តថាគត ពរោេះព តុ
ព េះបានជាតថាគតរក្ាសីលដតមយ៉ាង ។ 

ចប់ ចូ ពោធិចរយិ ទី ៤ ។ 
មហ្ិសរាជចរិយា ទី ៥ 

[១៥] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគតពក្ើត
ជារក្បីម្រព រតាច់ពៅក្នុងម្រពធំ មានកាយចពរមើន មាន
ក្មាល ងំពរចើន មានសររីៈធំធ្លត់ ពបើពគពឃើញព ើយគួរដត
ខ្ល ច ។ ទីពៅម្នរក្បីទងំឡាយមានក្នុងទីព េះ គឺញក្
ភនំ ផលូ វជិតភនំដដលបុគគលពៅបានពោយក្រម គល់ពឈើ
និងបឹង សតវនីមួយៗ កាលរតាច់ពៅក្នុងទីព េះៗ ដតង
បានពឃើញទីដ៏លអក្នុងម្រពធំ ឯតថាគតក្៏ចូលពៅកាន់ទី
ព េះ ឈរផង ពដក្ផង ។ រគ្នព េះ មានស្តវ មួយក្នុង
ម្រពធំព េះ ជាសតវោមក្ ពថាក្ទប ព េះពឡាេះ មក្
កាន់ទីព េះ ព ម ជុេះ ោក្់តថាគតរតង់ក្ ថាង ស និង
ចិពញ្ចើ ម ។ ោនរព េះ របទូសតនឹងតថាគត អស់មួយម្ថង 
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ពីរម្ថង បីម្ថង បួនម្ថង តថាគតរតូវោនរព េះ ពបៀតពបៀន
សពវៗកាល ។ ពទវតាពឃើញតថាគត ដដលរតូវស្តវ ព េះ
ពបៀតពបៀនព ើយ ក្៏ពោលោក្យពនេះនឹងតថាគតថា 
(មាន លរក្បី) អនក្ចូរញុងំស្តវ ោមក្អារក្ក្់ពនេះ ឲយ
វ ិសពោយដសនងនិងរក្ចក្ពៅ ។ កាលពទវតាពោល
យ៉ា ងពនេះព ើយ តថាគតបាននិយយតបពៅនឹងពទវ-
តាព េះវញិថា (មាន លពទវតា) ពបើទុក្ជាអនក្របឡាក្់ខញុ ំ
ពោយស្តក្សព ោមក្ ពថាក្ទប ដូចពមតចក្៏ពោយ 
ក្៏ខញុ ំមិនពធវើតាមោក្យអនក្ព ើយ ។ ពរោេះថា ពបើខញុ ំខឹងនឹង
ស្តវ ពនេះ ខញុ ំជាបុគគលពថាក្ទប ជាងស្តវ ព េះពៅពទៀត 
សីលរបស់ខញុ ំនឹងដបក្ធ្លល យផង វញិ្ដូ ជនទងំឡាយ នឹង
តិេះពដៀលដល់ខញុ ំផង ។ ការស្តល ប់ពោយពសចក្តីបរសុិទធិ 
របពសើរជាងការរស់ពៅ ដដលពួក្អនក្របាជញតេិះពដៀល  
ពបើយ៉ា ងពនេះ ឲយខញុ ំពធវើនូវការពបៀតពបៀនអនក្ដម្ទ ពរោេះ
ព តុដតជីវតិ (របស់ខលួន) ដូចពមតចពក្ើត ។ បុគគលរបក្ប
ពោយរបាជាញ  កាលអត់រទ ំ ចំពោេះពសចក្តីពមើលគយ 
(របស់ពួក្ជនដម្ទ) ក្នុងព តុយ៉ា ងមុទុ មជឈមិ និង
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ឧរក្ិដឋ រដមងបានសពរមច ដូចពសចក្តីរបាថាន ក្នុ ងចិតត 
យ៉ា ងពនេះឯង ។ 

ចប់ ម ិសរាជចរយិ  ទី ៥ ។ 
ររុមុិគចរិយា ទី ៦ 

[១៦] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគតពក្ើត
ជាពសតចរមឹគ ព ម្ េះរុរុ សមបុរដសបក្ដូចមាសដដលជាង
ដុតលអ របក្បពោយសីលដ៏ឧតតម ។ កាលព េះ 
របពទសដដលគួរឲយពរតក្អរ គួរឲយរកី្រាយ ជារបពទស
ស្តង ត់សូនយ មិនមានមនុសស ពៅជិតរចាងំទពនលគគគ  គួរ
ជាទីរកី្រាយម្នចិតត តថាគតបានចូលពៅពៅក្នុងទីព េះ 
។ កាលព េះ មានបុរសមាន ក្់ (ចំោក្់បំណុលពគ) រតូវ
ពួក្មាច ស់រទពយតឹងទរខ្ល ងំ ក្៏ពោតទមាល ក្់ខលួនចុេះ ក្នុ ង
ទីខ្ងពលើដខសទឹក្ទពនលគគគ  ពោយគិតថា អញរស់ក្៏
ពោយ ស្តល ប់ក្៏ពោយ ។ បុរសព េះ រតូវដខសទឹក្ទពនល
គគគ  កួ្ចពៅក្នុងទឹក្ធ ំ អស់មួយយប់មួយម្ថង ដរសក្  
នូវសដរមក្គួរអាណិត អដណត តពៅក្នុងក្ណាត លទពនល ។ 
តថាគតឮសពមលងម្នបុរសព េះ ក្ំពុងខសកឹ្ខសួល គួរ
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អាណិត ឋិតពៅពទៀបពឆនរម្នសទឹង ក្៏ដរសក្សួរថា អនក្
ជាមនុសសឬ ។ បុរសព េះ ដដលតថាគតសួរព ើយ ក្៏
របាប់ព តុរបស់ខលួន ក្នុងកាលព េះថា ខញុ ំភ័យតក្់សលុត
ខ្ល ងំនឹងពួក្មាច ស់បំណុល ព ើយសទុេះមក្ក្នុងសទឹងធំពនេះ 
។ តថាគតមានពសចក្តីអាណិត ចំពោេះបុរសព េះ ក្៏
របថុយលេះបង់ជីវតិរបស់ខលួន ចូលពៅ យំក្បុរស
ព េះមក្ ក្នុងរារតីដ៏ងងឹត ។ តថាគតដឹងនូវកាលម្ន
បុរសព េះ បាត់ពសចក្តីលំបាក្ព ើយក្៏ពោលោក្យពនេះ 
នឹងបុរសព េះថា ខញុ ំសូមពរមួយនឹងអនក្ថា ចូរអនក្កុ្ំ
របាប់រូបខញុ ំ ដល់អនក្ណាមួយព ើយ ។ បុរសព េះពៅ
កាន់នគរវញិ  ពសតចសួរ ព តុដតចង់បានរទពយ ក្៏រកាប
ទូល (ដល់ពសតច) ព ើយ ពំសតចចូលពៅកាន់សំណាក្់
តថាគត ។ តថាគត របាប់ព តុសពវរគប់ដល់ពសតច   
ពសតចលុេះបានស្តត ប់ោក្យព េះព ើយ ក្៏បានសពរមច
រពេះទ័យថា រតូវសមាល ប់បុរសពនេះ ពោយកូ្នសរ (រទង់
រតាស់ថា) អញនឹងសមាល ប់បុរសរទុសតមិតត ដ៏អារក្ក្់ក្នុ ង
ទីពនេះ ។ តថាគតកាលរក្ានូវបុរសព េះ ក្៏ស ូបតូ រខលួន
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បុរសព េះ ពោយខលួនរបស់តថាគត (រកាបទូលថា) 
បពិរតមហារាជ បុរសនុេ៎ះ ចូររស់ពៅចុេះ សូមរពេះអងគ
ពធវើខញុ ំរពេះអងគតាមរបាថាន វញិ ។ តថាគតរក្ាសីល 
របស់តថាគត មិនរក្ាជីវតិរបស់តថាគតព ើយ បាន
ជាក្នុងកាលព េះ តថាគតកាន់សីលម៉ាត់ចត់ ពរោេះ
ព តុដតពោធិញ្ញដ ណ ។ 

ចប់ រុរុមិគចរយិ ទី ៦ ។ 
មាតងគចរិយា ទី ៧ 

[១៧] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគត ពក្ើត
ជាជដិលតាបស ព ម្ េះមាតងគៈ មានតបៈខពង់ខពស់ មាន
សីលបរសុិទធ មានចិតតតមកល់មាលំអ ។ ជនពីរ ក្់ គឺ
តថាគត និងរោ មណ៍ ពៅជិតពឆនរទពនលគគគ  តថាគត
ពៅខ្ងពលើដខសទឹក្ ឯរោ មណ៍ពៅខ្ងពរកាមដខសទឹក្ 
។ រោ មណ៍កាលពដើរពៅតាមពឆនរទពនល បានពឃើញ
អារសមតថាគត ពៅខ្ងពលើដខសទឹក្ ក្៏របពទចផ្កត ស្ត
តថាគតក្នុងទីព េះ ព ើយោក្់សមបថថា (ចូរឲយក្ាល
អនក្ដបក្ជា ៧ ភាគក្នុងម្ថងទី៧) ។ ពបើតថាគតខឹងនឹង
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រោ មណ៍ មានដតតថាគតមិនរក្ាសីល តថាគតនឹង
រក្ព ក្ពមើលរោ មណ៍ព េះ ព ើយពធវើឲយពឆេះពៅជា
ពផេះក្៏បាន ។ កាលពណាេះ រោ មណ៍ព េះ មានចិតត
របទូសតខឹង ោក្់សមបថដល់តថាគត ពោយឧបាយ
ណា សមបថព េះ ដបរជាធ្លល ក្់ពលើក្ាលរោ មណ៍ព េះ
វញិ តថាគតពោេះរោ មណ៍ព េះ ឲយរួចចាក្សមបថ
ពោយឧបាយព េះ ។ តថាគតរក្ាសីលរបស់តថាគត 
មិនរក្ាជីវតិ របស់តថាគតព ើយ បានជាក្នុងកាល
ព េះ តថាគតកាន់សីលម៉ាត់ចត់ ពរោេះព តុម្នពោធិ-
ញ្ញដ ណ ។ 

ចប់ មាតងគចរយិ ទី ៧ ។ 
ធមមគទវបុតិចរិយា ទី ៨ 

[១៨] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគត ពក្ើត
ជាពទវបុតត មានអានុភាពធំ ព ម្ េះធមមៈ មានសក្តិធ ំ
មានឫទធិពរចើន ជាអនក្អនុពរគ្នេះដល់សតវពោក្ទងំពួង 
។ កាលព េះ តថាគតញុងំមហាជនឲយតមកល់ពៅ   
ក្នុងកុ្សលក្មមបថ ១០ រតាច់ពៅក្នុងរសុក្និងនិគម 
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ជាមួយនឹងមិរត ជាមួយនឹងជនជាបរវិារ ។ មានពទវ-
បុរតមួយអងគ មានធម៌ដ៏ោមក្ ក្ំណាញ់សវិតស្តវ ញ 
សដមតងនូវធម៌ោមក្ ១០ របការ ពទវបុរតព េះរតាច់
ពៅពលើដផនដីដ៏ធំ ក្នុ ងជមពូ ទវីបពនេះ ជាមួយនឹងមិតត 
ជាមួយនឹងជនជាបរវិារ ។ ពយើងជាពទវបុតតទងំពីរ ក្់ 
គឺពទវបុតតអនក្ពោលនូវធម៌ និងពទវបុរតអនក្ពោលនូវ
អធម៌ ពៅជាសរតូវនឹងគ្នន  ពយើងទងំពីរ ក្់ រតូវបររថ
ប៉ាេះនឹមពោយនឹម ក្នុងផលូ វជួបគ្នន  ។ ជពមាល េះជាព តុញុងំ
ភ័យឲយពក្ើត របរពឹតតពៅដល់ក្លយណពទវបុតតនិងបាប
ពទវបុតត មហាសន្ទគគ មក្៏តាងំព ើង ពដើមបរីបដជងផលូ វគ្នន  
។ ពបើតថាគតខឹងនឹងអធមមពទវបុតត មានដតតថាគត
ទមាល យតពបាគុណ គឺសីលដរ៏បពសើរ តថាគតគបបពីធវើនូវ
អធមមពទវបុតតព េះ រពមទងំជនជាបរស័ិទឲយពៅជា
ធូលីក្៏បាន ។ ប៉ាុ ដនតតថាគតរលំត់ចិតត ពដើមបរីក្ាសីល 
តថាគតរពមទងំជនជាបរស័ិទក្៏បរពចៀស ពបើក្ផលូ វឲយ
បាបពទវបុតត ។ កាលតថាគតរពមទងំជនជាបរស័ិទ  
រលំត់ចិតត  បររថពចៀសអពីំផលូ វព ើយ  មហារបថពី  ក្៏ 
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រសូបបាបពទវបុតត  ក្នុងខណៈព េះ  ។ 
ចប់ ធមមពទវបុតតចរយិ ទី ៨ ។ 

ជយទិសចរិយា ទី ៩ 
[១៩] មានពសតចមួយអងគ រពេះ មជយទិស 

របក្បពោយសីលគុណ ក្នុងរក្ុងដ៏ឧតតម ព ម្ េះ        
ក្បបោិ ជារក្ុងដ៏របពសើរក្នុ ងដដនបញ្ញច ល ។ តថាគត 
ពក្ើតជារពេះរាជបុតត របស់ពសតចព េះ ព ម្ េះអលីនសតត
កុ្មារ ជាអនក្លបលីាញក្នុងធម៌ មានសីលដ៏លអ របក្ប
ពោយមហាបុរសិគុណ ជាអនក្រក្ានូវជនជាបរវិារ 
សពវកាល ។ បិតារបស់តថាគត បានពៅរបោធរមឹគ 
(ក្នុ ងម្រព) រជុលចូលពៅកាន់សំណាក្់យក្ស ព ម្ េះ  
ពបារសិ្តទ យក្សព េះចាប់ពសតចជយទិស ជាបិតាម្ន
តថាគត  (ព ើយនិយយថា) អនក្រតូវជាអាហាររបស់
ពយើងព ើយ អនក្កុ្ំក្ពរមើក្ព ើយ ។ បិតារបស់តថាគត
ព េះ លុេះឮោក្យរបស់យក្េិនីបុតតព េះ ព ើយក្៏ភ័យ 
តក្់សលុត ញ័ររនធត់ រងឹពលល ទងំពីរ បិតាម្នតថាគតព េះ 
ឈរពៅពសងៀម មិនអាចនឹងរត់ពចញពៅបាន ពរោេះ

	 ៤៤	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៤៣	
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ពឃើញពសតចពបារសិ្តទ ។ រពេះរាជារទង់អងវរថា សូម 
អនក្យក្ស្តច់រមឹគពនេះចុេះ សូមដលងខញុ ំ ខញុ ំនឹងឲយរទពយ
ដល់រោ មណ៍ រួចព ើយនឹងរត ប់មក្វញិ ។ បិតា
ពៅតថាគតមក្របាប់ថា  មាន លកូ្ន  អនក្ចូររគប់រគង
រាជយ ចូរកុ្ំរបមាទបុរពីនេះព ើយ ដដលអញបានរត ប់
មក្វញិពនេះ ពរោេះដតអញបានពបតជាញ  ជាមួយនឹងយក្ស
ពបារសិ្តទ ។ តថាគត ថាវ យបងគរំពេះមាតា  និងរពេះ
បិតា ព ើយនិមមិតខលួនកាន់ធនូ និងរពេះខ្ន់ ពចញអំពី
នគរ ពដើរចូលពៅរក្ពបារសិ្តទយក្ស ។ (តថាគតគិតថា 
យក្សព េះពបើពឃើញតថាគត) មានពរគឿង ស្តន្ទស្តត វុធ
ពៅក្នុងម្ដ ក្៏នឹងតក្់សលុត កាលពបើតថាគតពធវើយក្សព េះ
ឲយតក្់សលុត សីលរបស់តថាគត នឹងដបក្ធ្លល យ ពោយ
ការញុងំ ពសចក្តីតក្់សលុត ឲយពក្ើតដល់យក្សព េះ ។ 
(លុេះគិតពឃើញយ៉ា ងពនេះ) តថាគតមិនពោលោក្យជា
ទីសអប់ ពៅរក្យក្សព េះពទ ពរោេះការខ្ល ចោច់សីលម្ន
តថាគត តថាគតមានពមតាត ចិតត ពោលដតោក្យមាន
របពយជន៍ ព ើយបានពោលនូវោក្យពនេះថា ចូរពោក្
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តាដុតពភលើងឲយពឆេះខ្ល ងំព ើង ខញុ ំនឹងពោតពីពដើមពឈើ
ពនេះទមាល ក្់ពៅ (ក្នុ ងពភលើងព េះ) បពិរតជីតា ពបើពោក្តា
ដឹងនូវកាលម្នស្តច់ព េះឆអិនលអព ើយ ចូរបរពិភាគ
ស្តច់ព េះចុេះ ។ ពរោេះព តុបិតាមានសីល ដូច
ពរៀបរាប់មក្ពនេះ តថាគតមិនរក្ាជីវតិ របស់តថាគត
ពទ តថាគតញុងំពបារសិ្តទ ជាអនក្ពធវើអំពពើបាណាតិ-
បាត ឲយពវៀរបង់អំពពើអារក្ក្់ សពវកាល ។ 

ចប់ ជយទិសចរយិ ទី ៩ ។ 
សងខបាលចរិយា ទី ១០ 

[២០] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត
ពក្ើតជាពសតច គ ព ម្ េះសងេបាល មានឫទធិពរចើន មាន
ចងកូមជាអាវុធ មានពិសដ៏ពនលឹក្ មានអណាត តពីរ ជា
សតវរគបសងកត់ឧរគជាតិ ។ តថាគត អធិោឋ នអងគទងំ 
៤ ជិតផលូ វធំ ៤ ជាក្ដនលងពៅមក្ម្នជនពផសងៗ ព ើយ
សពរមចនូវការពៅក្នុងទីព េះ ។ បុគគលណា មានក្ិចច
គួរពធវើពោយអវយវៈពនេះ គឺសមបុរម្ថង ដសបក្ ស្តច់ 
សរម្ស និងឆអឹង បុគគលព េះ ចូរ យំក្អវយវៈដដល

	 ៤៦	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៤៥	
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អញឲយព ើយចុេះ ។ កូ្នរោនម្រពទងំឡាយ ជាមនុសស
រងឹតអឹងអារក្ក្់ ឥតមានពសចក្តីអាណិតអាសូរ មាន
ដំបង ៤ រជុងក្នុងម្ដ បានពឃើញតថាគត ព ើយពដើរ
ចូលមក្ក្នុងទីព េះ ។ កូ្នរោនម្រពទងំឡាយ បាន
ពចាេះតថាគតរតង់រចមុេះ ក្នទុយ ខនង និងក្ ព ើយពលើក្
តថាគតោក្់ក្នុ ងសដរងក្ ដរក្យក្ពៅ ។ តថាគត ពបើ
របាថាន នឹងពធវើនូវមហារបថពី ដដលមានសមុរទជាទី
បំផុត រពមទងំ ពឈើម្រព រពមទងំភនំ ឲយពឆេះពខទចពៅ 
ជាពផេះ ពោយខយល់តាមរចមុេះ ក្នុ ងទីព េះក្៏បាន ។ 
(ប៉ាុ ដនត) តថាគត មិនខឹងនឹងកូ្នរោនម្រពទងំឡាយ 

ដដលពចាេះពោយដដក្រសួច និងចាក្់ពោយលំដពង
ទងំឡាយព ើយ ពនេះជាសីលបារមីរបស់តថាគត ។ 

ចប់ សងេបាលចរយិ ទី ១០ ។ 
 

 
 

  

	 ចរិយាមហាបុរស	 ៤៧	
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យុធញ្ជ យចរិយា ទី ១ 
[២១] កាលដដលតថាគត ពក្ើតជារាជបុតត (ម្ន 

ពសតចសពវទតត) ព ម្ េះយុធញ្ជ័យ ជារាជកុ្មារមាន
បរវិារនិងយស រាប់មិនបាន ក្នុងកាលព េះ តថាគត
ពក្ើតពសចក្តីសពងវគ ពរោេះពឃើញដំណក្់ទឹក្សពនស ើម 
ដដលរងី ួតពោយក្ំពៅរពេះអាទិតយ ។ តថាគត យក្
ដំណក្់ទឹក្សពនស ើមព េះជាអធិបតី ចពរមើននូវពសចក្តី
សពងវគ ថាវ យបងគំរពេះមាតានិងរពេះបិតា ព ើយសូម   
បពវជាជ  ។ ពួក្រាជបុរសរពមទងំអនក្និគម អនក្ពៅក្នុង
ដដន ផគងអញ្ជ លីអងវរតថាគតថា បពិរតរពេះរាជបុតត 
សូមរពេះអងគមាច ស់រគប់រគងមហារបថពី ដដលសពរមច
ពោយសមបតតិដ៏សតុក្សតមភ ក្នុ ងម្ថងពនេះចុេះ ។ តថាគត  
មិនមានអាល័យ លេះបង់រាជបុរស រពមទងំពសតច   
រសីសនំ អនក្និគម និងអនក្ពៅក្នុងដដន ដដលក្ំពុង
ខសកឹ្ខសួលគួរឲយអាណិត ។ តថាគតលេះបង់រាជយពលើ
ដដនដី ញតិ ជនជាបរស័ិទ និងយសទងំអស់ ឥត
មានគិតដល់ ពរោេះព តុពោធិញ្ញដ ណដតមយ៉ាង ។ មាតា

	 ៥០	 ចរិយាមហាបុរស

 
                                           ចរយិាមហាបុរស       48 

 
 
 
 
 
 

នេក្ខម្មា ទិបារមី 
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បិតា មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតពទ ទងំយសដ៏ធ ំ
ក្៏មិនដមនជាទីសអប់ របស់តថាគតដដរ ដតសពវញ្ដុ ត-
ញ្ញដ ណ ជាទីរសឡាញ់ របស់តថាគត ពរោេះព តុព េះ 
បានជាតថាគតលេះបង់រាជយ ។ 

ចប់ យុធញ្ជយចរយិ ទី ១ ។ 
គសាមនសសចរិយា ទី ២ 

[២២] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតជារាជបុតត (ម្នពសតចកុ្រុរាជ) ក្នុ ងឥនទបតថបុរដី៏ឧតតម 
មានព ម្ េះរបាក្ដថា ពស្តមនសសកុ្មារ ជារាជបុរត
ដដលជនទងំឡាយ មានមាតាបិតាជាពដើម រសឡាញ់ 
ពពញចិតតម្រក្ដលង ជាអនក្មានសីល របក្បពោយ
គុណ មានសំដីពីពរាេះ ពគ្នរពពកាតដរក្ងចាស់រពឹទធ ចារយ 
មាន ិរទិងំមានពសចក្តី ល្ សម្វ ក្នុ ងសងគ ៈធម៌ (៤
យ៉ា ង) ។ មានតាបសកុ្ ក្មាន ក្់ ជាអនក្សនិទធស្តន លម្ន
ពសតចកុ្រុព េះ ោសួំនចារ និងគុមពផ្កក ចិញ្ចឹ មជីវតិ ។ 
តថាគតពឃើញកុ្ ក្តាបសព េះ ដូចគំនរអគក មមិន
មានរគ្នប់អងករ ដូចពឈើមានរបពហាងក្នុង ឬដូចពដើម
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ពចក្មិនមានខលឹម ក្៏រតេិះរេិះថា សបបុរសិធម៌ មាន្ន
ជាពដើម ម្នតាបសពនេះមិនមានពទ តាបសពនេះ ជា
បុគគលរបាសចាក្ភាពជាសមណៈ លេះបង់សុក្កធម៌គឺ
 ិរនិិងឱតតបបៈ ពរោេះព តុដតការចិញ្ចឹ មជីវតិ ។ ក្នុ ង  
បចចនតរបពទស មានពួក្ពចារពៅក្នុងម្រពធំបេះពបារ បិតា
របស់តថាគត ពៅបន្ទគក បបចចនតរបពទសព េះ បានផ្កត  ំ
(តថាគតថា) មាន លកូ្ន ចូរបាកុ្ំពធវសរបដ ស ចពំោេះ
ជដិលដដលមានតបៈដ៏ខពង់ខពស់ ចូរបាញុងំជដិលពនេះ 
ឲយរបរពឹតតពៅតាមពសចក្តីរបាថាន ចុេះ  ពរោេះតាបសព េះ 
ជាអនក្ឲយនូវពសចក្តីរបាថាន រគប់យ៉ា ង ។ តថាគត ពៅ
កាន់ទីបំពរ ើតាបសព េះ បានពោលនូវោក្យពនេះថា 
មាន លគ បតី អនក្សុខសបាយពទឬ ពួក្អនក្ជនួំញ  ំ
(មាសនិងរបាក្់) មក្ឲយអនក្ដដរឬ ។ ពរោេះោក្យដដល
តថាគត ពោលថា គ បតី កុ្ ក្តាបសព េះ អារស័យ
នូវមានេះ ក្៏ខឹង (និយយថា) ក្នុងម្ថងពនេះ អាតាម ភាពនឹង
ឲយពសតចសមាល ប់រទង់ ឬឲយបំបរបង់រទង់ចាក្ដដន ។ លុេះ
រពេះរាជាបន្ទគក បបចចនតរបពទសរួចព ើយ (រត ប់មក្
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នគរវញិ ពសតចចូលពៅកាន់ឧទយន) រទង់រតាស់សួរ
កុ្ ក្តាបសថា (បពិរតពោក្មាច ស់ដ៏ចពរមើន) ចុេះ
ពោក្លមមអត់រទបំានពទឬ រាជកុ្មាររាប់អានពោក្
រសួលបួលពទឬ ។ តាបសបាបព េះ បានទូលរពេះរាជា
ព េះ តាមដដលខលួនអាចឲយរពេះរាជកុ្មារវ ិស រពេះ
រាជាជាមាច ស់ដផនដី រទង់រពេះសណាត ប់ោក្យពនេះ របស់
តាបសព េះ ព ើយរតាស់បគគ ប់ពួក្ពពជឈឃ្លតថា អនក្
ទងំឡាយ (ពបើពឃើញកុ្មារក្នុងទីណា) ចូរកាត់ក្ាល
ចិន្ទញ្ញច ជំាបួនក្ំណាត់ ព ើយក្ប់ក្នុ ងផលូ វរចក្ បគា ញ
ជនដម្ទឲយដឹងថា ព េះជាគតិដដលពបៀតពបៀនជដិល ។ 
ពួក្ពពជឈឃ្លតទងំព េះ កាច អារក្ក្់ មិនមានពសចក្តី
អាណិត ពៅក្នុងទីព េះ ព ើយទញតថាគត ដដល
អងគុយពលើចពងកេះមាតា យំក្ពៅ ។ តថាគតនិយយ
នឹងជនទងំព េះ ដដលក្ំពុងចងតថាគតពោយចណំង
ដ៏មាថំា រាជក្ិចចមានដល់ខញុ ំ សូមអនក្ទងំឡាយ ខំញុ ំ 
ពៅជួបនឹងពសតចមួយរពំពចសិន ។ ពួក្ពពជឈឃ្លត  
ទងំព េះ  តំថាគតពៅជួបនឹងពសតច ដដលពសពគប់
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នឹងតាបសោមក្ លុេះតថាគតបានជួប ក្៏ញុងំពសតច
ឲយដឹងចាស់ នូវការរបរពឹតតម្នតាបសព េះ រពមទងំញុងំ
ពសតចឲយលុេះក្នុងអំណាចតថាគត ។ រពេះរាជាជាបិតា
របស់តថាគតព េះ សូមពទសតថាគតក្នុងទីព េះ ព ើយ
របទននូវភាពជាពសតចធដំល់តថាគត ដតតថាគតព េះ
ឯង ទំោយនូវងងឹត ចូលពៅកាន់ផនួសវញិ ។ ភាពម្ន
ខលួនជាពសតចធំ មិនដមនជាទីសអប់ របស់តថាគតពទ ទងំ
ការបរពិភាគកាម ក្៏មិនដមនជាទីសអប់ ម្នតថាគតដដរ 
ដតសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ ជាទីរសឡាញ់របស់តថាគត បាន
ជាតថាគតលេះបង់រាជយ (ចូលពៅកាន់ផនួស) ។ 

ចប់ ពស្តមនសសចរយិ ទី ២ ។ 
អគយាឃរចរិយា ទី ៣ 

[២៣] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតជារាជកុ្មារ ព ម្ េះអពយឃរៈ ជាឱរសម្នរពេះបាទ
កាសិក្រាជ ចពរមើនវយ័វឌឍ ការក្នុងផទេះជាវកិារៈម្ន
ដដក្ ។ រពេះរាជបិតារបស់តថាគត រទង់រតាស់នឹង
តថាគតថា មាន លកូ្ន ជីវតិ (របស់កូ្ន) រស់ពៅបាន
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ពោយលំបាក្ បិតាចិញ្ចឹ មដថរក្ាកូ្នក្នុងផទេះជាវកិារៈ
ម្នដដក្ ដ៏ចពងអៀត ចូរកូ្នរគប់រគងមហារបថពី ទងំ
មូលពនេះ រពមទងំដដន និគមនិងពួក្ជន ក្នុងម្ថងពនេះ ។ 
តថាគតថាវ យបងគំ របណមយអញ្ជ លី នូវរពេះមហាក្សរត 
ព ើយពោលនូវោក្យពនេះថា ពពួក្សតវណាមួយ ពលើ
ដផនដី ជាសតវពថាក្ទប ឬខពង់ខពស់និងក្ណាត ល សតវ
ទងំព េះ ពំុមានការរក្ាព ើយ ដតងចពរមើនព ើង ក្នុ ង
ផទេះរបស់ខលួន ជាមួយនឹងពួក្ញតិរបស់ខលួន ចំដ ក្ដត
ខញុ ំរពេះអងគ មានការចិញ្ចឹ មក្នុងផទេះជាវកិារៈម្នដដក្ ដ៏
ចពងអៀតពនេះ ចាត់ទុក្ជាការខពង់ខពស់ក្នុងពោក្ ខញុចំពរមើន
វយ័ក្នុងផទេះជាវកិារៈម្នដដក្ ដដលពំុមានពនលឺ រពេះចន្ទនទ
និងរពេះអាទិតយ ។ ខញុ ំរបសូតពចញចាក្ម្ផទម្នមាតា ដដល
ពពញពោយស្តក្សព មានក្លិនសអុយ ព ើយរតូវពគោក្់
ក្នុ ងផទេះជាវកិារៈម្នដដក្ពទៀត បានពសចក្តីទុក្េយ៉ា ងខ្ល ងំ 
ជាងកាលដដលពៅក្នុងម្ផទម្នមាតាព េះពៅពទៀត ។ ខញុ ំ
បានពសចក្តីទុក្េ អារក្ក្់ម្រក្ដលង របាក្ដដូពចាន េះ ពបើខញុ ំ
ពៅពរតក្អរនឹងរាជយ ខញុ ំជាបុគគលពថាក្ទបបំផុត ជាង
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បុរសដ៏ោមក្ពៅពទៀត ។ ខញុ ំជាបុគគលពនឿយណាយ 
នឹងកាយសអុយ ពំុរតូវការពោយរាជព ើយ ខញុ ំដសវងរក្ 
នូវទីដដលមចចុរាជ ញញីំមិនបានព េះ ដដលជាទីរលំត់
នូវទុក្េ ។ តថាគត លុេះគិតយ៉ា ងពនេះព ើយ ពួក្មហា-
ជនក្៏យំដរសក្ តថាគតកាត់នូវចំណង (គឺតណាា ) 
ព ើយចូលកាន់ម្រពធំ ដូចជាដំរដី៏របពសើរកាត់ផ្កត ច់នូវ
ទនលីង ។ មាតាបិតា មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតពទ 
ទងំយសដ៏ធ ំ ក្៏មិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតដដរ 
ដតសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណជាទីរសឡាញ់ម្នតថាគត ពរោេះ
ព តុព េះ  បានជាតថាគតលេះបង់រាជយ ។ 

ចប់ អពយឃរចរយិ ទី ៣ ។ 
ភឹសចរិយា ទី ៤ 

[២៤] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតក្នុងរតកូ្លរោ មណ៍ក្នុងរកុ្ងោរាណសី ដដនកាសី 
មានបងបអូនរសីនិងបងបអូនរបុស ៧  ក្់ ។ តថាគតជា
ចបងម្នជនទងំ ៧  ក្់នុ៎េះ របក្បពោយសុក្កធម៌គឺ ិរ ិ
និងឱតបបៈពឃើញនូវភព (មានកាមភពជាពដើម) ថាគួរ
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ខ្ល ច ព ើយពរតក្អរ ក្នុងពនក្េមមៈ ។ ពួក្សមាល ញ់មាន
អធយរស័យរតូវគ្នន   ដដលមាតាបិតាពរបើឲយពៅអពញ្ជើញ
តថាគត ពោយកាមទងំឡាយថា អនក្ចូររទរទង់វងស
រតកូ្លចុេះ ។ ោក្យណា ដដក្ពួក្សមាល ញ់ទងំនុេ៎ះបាន
ពោលព ើយ ជាោក្យ មំក្នូវពសចក្តីសុខ ក្នុ ងគិ ិ-
ភាព ោក្យព េះ ជាោក្យអារក្ក្់ សរមាប់ខញុ ំ ដូចជា   
ភាជន៍ដ៏ពតត  ។ កាលព េះ ពួក្សមាល ញ់ទងំព េះ សួរ
ពសចក្តីរបាថាន របស់តថាគត នឹងតថាគត ដដលជាអនក្
ពបាេះបង់នូវកាមថា មាន លសមាល ញ់ ពបើអនក្មិនបរពិភាគ
កាមពទ អនក្ចង់បានអវីពៅវញិ ។ តថាគត ជាអនក្របាថាន
របពយជន៍ខលួន បានពោលោក្យពនេះ របាប់ពួក្សមាល ញ់
ទងំព េះ ដដលដសវងរក្របពយជន៍ (ដល់តថាគត)       
ថា ខញុ ំពរតក្អរក្នុងពនក្េមមៈ ខញុ ំមិនរបាថាន នូវគិ ិភាពពទ ។ 
សមាល ញ់ទងំព េះ ស្តត ប់ោក្យរបស់តថាគតបានព ើយ 
ពៅជរមាបមាតាបិតា (ម្នតថាគត) ឯមាតាបិតាបាន
និយយនឹងតថាគត យ៉ា ងពនេះថា មាន លរោ មណ៍ដ៏
ចពរមើន ពយើងទងំអស់គ្នន នឹងបួសដដរ ។ មាតាបិតា
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ទងំគូ នឹងបងបអូនរបុសរសីទងំ ៧  ក្់ របស់តថាគត 
លេះបង់រទពយរាប់មិនអស់ ចូលពៅកាន់ម្រពធំ ជាមួយ
នឹងតថាគត ។  

ចប់ ភឹសចរយិ ទី ៤ ។ 

គសាណននទបណឌ ិតចរិយា ទី ៥ 
[២៥] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគតពក្ើត

ក្នុងរតកូ្លរោ មណមហាស្តល ដ៏របពសើរម្ថលថាល ក្នុ ង
នគររព មវទធនៈ ។ កាលព េះឯង តថាគតបានពឃើញ
សតវពោក្ ដដលដល់នូវអនធភាពរតូវងងឹត គឺអវជិាជ  
រគបសងកត់ ចិតតរបស់តថាគតក្៏ខមូ ររួញចាក្ភព ដូចជា
 តាថ ជាពនយយ ដដលពគចាក្់នឹងចនលួញ ពោយក្មាល ងំ ។ 
កាលព េះ តថាគតពឃើញបាបពផសងៗ ក្៏គិតយ៉ា ងពនេះ
ថា កាលណា ន៎  អញនឹងបានពចញចាក្ផទេះ ចូលពៅ
កាន់ម្រព ។ រគ្នព េះ ពួក្ញតិអពញ្ជើញតថាគតពោយ
ពភាគៈគឺកាមទងំឡាយ តថាគតរបាប់នូវឆនទៈ (របស់
ខលួន) ដល់ពួក្ញតិទងំព េះថា សូមអនក្ទងំឡាយកុ្ំ
អពញ្ជើញខញុ ំ ពោយកាមទងំព េះព ើយ ។ បអូ នរបុសណា
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របស់តថាគត ព ម្ េះននទបណឌិ ត បអូ នរបុសព េះ ក្៏
សិក្ាតាមតថាគត ពពញចិតតនឹងបពវជាជ  ។ កាលព េះ 
តថាគតព ម្ េះពស្តណៈ បអូនម្នតថាគតព ម្ េះននទៈ 
និងមាតាបិតាម្នតថាគតទងំពីរ លេះបង់ពភាគៈទងំ- 
ឡាយ  ព ើយចូលពៅកាន់ម្រពធំក្នុ ងកាលព េះ  ។ 

ចប់ ពស្តណននទបណឌិ តចរយិ ទី ៥ ។ 
មគូផកខចរិយា ទី ៦ 

[២៦] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតជារាជឱរស ម្នរពេះបាទកាសិក្រាជ ជនទងំឡាយ
មានមាតាបិតាជាពដើម ដតងពៅតថាគតថា មូគផក្េៈ
ផង ថាពតមិយៈផង ។ កាលព េះ ពួក្រសីសនំ (របស់
រពេះបាទកាសិក្រាជ) ចនួំន ១៦.០០០ មិនមានកូ្ន
របុស អស់កាលក្នលងពៅម្នម្ថងនិងយប់ជាពរចើន គឺអស់
ពរចើនឆ្ន  ំពក្ើតបានដតរាជបុរតមួយ គឺតថាគត ។ ពោយ
បិតារបស់តថាគត បានពោយក្រមនូវតថាគតជាកូ្ន
ជាទីរសឡាញ់ ជាកូ្នមានជាតិខពស់ រទរទង់ពសចក្តី
រុងពរឿង រពេះរាជាក្៏យក្នូវពសវតចឆ័រតបាងំតថាគត 
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ចិញ្ចឹ មឲយផទំពលើសិរសីយ  ។ កាលព េះ តថាគតពដក្
លក្់ ពលើវរសយ  ព ើយភាញ ក្់ព ើង បានពឃើញ    
ពសវតចឆរ័តគតិថា អញពៅនរក្ ពរោេះដតពសវតចឆ័រតណា ។ 
ពសចក្តីភ័យតក្់សលុតពក្ើតព ើង ដល់តថាគត ជាមួយ
នឹងការពឃើញ នូវពសវតចឆ័រតព េះ ពពលព េះ តថាគត
ពិចារណាពមើលថា ក្នុងកាលណា ន៎  អញនឹងពោេះខលួន 
ឲយរួចពីពសវតចឆ័រតពនេះ ។ ពទវតាជាស្តពោ ិតក្នុងកាល
មុន ជាអនក្របាថាន របពយជន៍ដល់តថាគត ពទវតាព េះ
ពឃើញតថាគតបានទុក្េ ក្៏ឲយតថាគតរបក្បក្នុងព តុ 
៣ របការ ដូពចនេះថា ចូរអនក្កុ្ំសដមតងនូវភាពរបស់ខលួន
ជាបណឌិ ត ១ ចូរឲយសពវសតវទងំឡាយ ដឹងថាអនក្ជា
ោលវញិ ១ ឲយពួក្ជនទងំពួងពមើលគយអនក្វញិ ១ 
របពយជន៍នឹងមានដល់អនក្ ពោយវធិីយ៉ា ងពនេះ ។ 
កាលពទវតាព េះ ពោលយ៉ា ងពនេះព ើយ តថាគត
ពោលនូវោក្យពនេះថា មាន លពទវតា អនក្ពោលនូវោក្យ
ណានឹងខញុ ំ ខញុ ំនឹងពធវើតាមោក្យម្នអនក្ព េះ មាន លពទវតា
ជាដម៉ា អនក្ព ម្ េះថារបាថាន នូវពសចក្តីចពរមើន របាថាន នូវ
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របពយជន៍ដល់ខញុ ំ ។ លុេះតថាគត ស្តត ប់ោក្យពទវតា
ព េះព ើយ ក្៏បាននូវទួលគឺទីពឹង ដូចជាបុរស កាល
លិចក្នុងស្តគរ ព ើយបាននូវទីទួល ។ តថាគត មាន
ចិតតពរតក្អរ មានចិតតសពងវគ បានអធិោឋ ននូវអងគ ៣ 
យ៉ា ង គឺអធិោឋ នជាគ ថលង់ និងខវិន ពវៀរចាក្ដពំណើ រ 
ធមមតា ។ តថាគត អធិោឋ ននូវអងគទងំ ៣ នុេ៎ះព ើយ 
ពៅអស់ ១៦ ឆ្ន  ំ លំោប់ពីព េះមក្ ជនទងំឡាយ
រចបាច់ម្ដពជើង អណាត តនិងរតពចៀក្របស់តថាគត
ពមើលពឃើញថាអវយវៈតថាគត មិនមានខវេះខ្ត ព ើយ
តិេះពដៀលតថាគត ថាជាបុរសកា ក្ណណី  ។ លំោប់
ព េះ ពួក្អនក្ជនបទទងំអស់ មានពស បតីនិង
បុពរា ិតជារបធ្លន ពួក្ជនទងំអស់ព េះ រសុេះចិតតគ្នន
ពរតក្អរ ក្នុ ងការលេះបង់ពចាលតថាគត ។ លុេះតថាគត
ស្តត ប់នូវពសចក្តីយល់ពឃើញ របស់ពួក្ជនទងំព េះ ក្៏
មានចិតតពរតក្អរ មានចិតតសពងវគ តបៈដដលតថាគត
របរពឹតតព ើយ ពដើមបជីារបពយជនណ៍ា របពយជន៍ព េះ 
នឹងសពរមចដល់តថាគតមិនខ្ន ។ ជនទងំឡាយ
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មានមាតាបិតាជាពដើម ផងូ តទឹក្រក្អូប ោបពរគឿង
រក្អូប ព ើយឲយោក្់រាជមកុ្ដ អភិពសក្ពោយ    
ពសវតចឆ័រតពធវើរបទក្សណិបុរ ី ឲយតថាគតរគងរាជយ អស់ 
៧ ម្ថង លុេះមណឌ លរពេះអាទិតយរេះព ើង ស្តរថី ំ
តថាគតពោយរថ ពចញអំពីនគរ ចូលពៅកាន់ម្រព ។ 
ស្តរថីបានទុក្រថ ក្នុ ងទីឱកាសមួយ ចងពសេះផុតពីម្ដ
តថាគត ព ើយជីក្រពតត  ពដើមបកី្ប់តថាគត ក្នុង   
ដផនដី ។ តថាគតរគ្នន់ដតគរមាមនូវអធិោឋ នដដលខលួន 
អធិោឋ នព ើយ ពោយព តុពផសងៗ ដតមិនទំោយនូវ
អធិោឋ នព េះពទ ពរោេះព តុម្នពោធិញ្ញដ ណ ។ មាតា
បិតាមិនដមនជាទីសអប់របស់តថាគតពទ ទងំខលួនក្៏មិន
ដមនជាទីសអប់របស់តថាគតដដរ ដតសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណជា
ទីរសឡាញ់របស់តថាគត ពរោេះព តុព េះ បានជា
តថាគតតមកល់នូវអធិោឋ នព េះ ។  តថាគតអធិោឋ ននូវ
អងគទងំ ៣ នុ៎េះ ព ើយពៅអស់ ១៦ ឆ្ន  ំ អធិោឋ នដម្ទ
ពសមើរពោយអធិោឋ នពនេះ មិនមានព ើយ ពនេះជាអធិោឋ ន 
បារមីរបស់តថាគត ។ 
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ចប់ មូគផក្េចរយិ ទី ៦ ។ 
កបិលរាជចរិយា ទី ៧ 

[២៧] កាលដដលតថាគតពក្ើតជាពសតចស្តវ  សពរមច
ទីលំពៅជិតពឆនរម្នសទឹងមួយ កាលពណាេះ តថាគតរតូវ
រក្ពពើពបៀតពបៀន ព ើយមិនបាននូវដំពណើ រពចញពៅ ។ 
តថាគតឋិតពៅពលើខនងថមណា ដដលតាងំពៅក្នុងសទឹង ក្៏
បានពោតអំពីពរតើយអាយ ពៅកាន់ពរតើយ យ ព ើយ
ទំពលើខនងថមព េះ  ដដលមានរក្ពពើពៅ ជាសរតូវពឃើញ
គួរខ្ល ច ។ រក្ពពើព េះ និយយនឹងតថាគតថា អនក្ចូរ
មក្វញិ តថាគតនិយយតបនឹងរក្ពពើព េះថា ពអើខញុ ំនឹង
មក្វញិ ព ើយតថាគតពោតជាន់ពលើក្ាលរក្ពពើព េះ 
ពៅឋិតពៅពលើពរតើយ យវញិ ។ តថាគតពោលនូវ
ោក្យសតយ មិនពោលោក្យមុស្តវាទ ដល់រក្ពពើព េះ 
កុ្សលធម៌ដម្ទ ពសមើនឹងសចចៈរបស់តថាគត ពំុមាន
ព ើយ  ពនេះជាសចចបារមី  របស់តថាគត  ។ 

ចប់ ក្បិលរាជចរយិ ទី ៧ ។ 
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សចចសវហយបណឌ ិតចរិយា ទី ៨ 
[២៨] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត

ជាតាបស ព ម្ េះសចចៈ តថាគតបានរក្ាសតវពោក្
ពោយសចចៈ  ពធវើមហាជនឲយរពមពរពៀងគ្នន   ។ 

ចប់ សចចសវ ាយបណឌិ តចរយិ ទី ៨ 
វដ្ិកគបាតកចរិយា ទី ៩ 

[២៩] ចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគតពក្ើត
ជាកូ្នសតវរក្ួច ក្នុ ងអរញ្ដរបពទសមួយ ពទៀបដដន     
មគធៈ ជាសតវតូចដូចជាដុំស្តច់ មិនទន់ដុេះស្តល បពៅ
ក្នុងសំបុក្ ។ កាលព េះ មាតា (របស់តថាគត)  យំក្ 
(ចំណី) ពោយចំពុេះ មក្ចិញ្ចឹ មតថាគត តថាគតរស់
ពៅពោយស្តរសមផ័សសរបស់មាតាព េះ តថាគត មិន
ទន់មានក្មាល ងំកាយពៅព ើយ ។ ពភលើងម្រព ពឆេះម្រពក្នុង
គិមាសម័យ រាល់ៗឆ្ន  ំ អណាត តពភលើង ក្៏រាលចូលមក្ជិត
លំពៅ ម្នតថាគត ។ អណាត តពភលើងដ៏ធំ កាលពធវើសពមលង
ថាធុធុំយំ៉ា ងពនេះ ពភលើងព េះ ពឆេះរាលចូលមក្រក្តថាគត 
ជាលំោប់ ។ មាតាបិតាតថាគត ភ័យតក្់សលុតពរោេះ
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ខ្ល ចសនទុេះពភលើង ក្៏លេះបង់ពចាលតថាគត ក្នុងសំបុក្ 
ព ើយពោេះខលួនពចញរួចពៅ ។ តថាគត លេះបង់នូវពជើង
និងស្តល ប តថាគត មិនមានក្មាល ងំកាយ តថាគតជា
សតវមិនមានដំពណើ រពៅ ក្នុងទីព េះ កាលពណាេះ គិត
យ៉ា ងពនេះថា អញភ័យតក្់សលុតញប់ញ័រ សទុេះពៅរក្
មាតាបិតាណា ពបើមាតាបិតាទងំព េះ លេះបង់អញ
ពចញពៅព ើយ ពតើក្នុ ងម្ថងពនេះ អញរតូវពធវើដូចពមតច ។ 
រពេះសពវញ្ដុ ពុទធ របក្បពោយសីលគុណ សចចៈ      
ពស្តពចយយៈ (ពសចក្តីស្តអ ត) និងពសចក្តីអាណិត សិង
មានក្នុងពោក្ (ពបើដូពចាន េះ) អញនឹងពធវើនូវសចចក្ិរយិ 
ដ៏ឧតតម ពោយសចចៈព េះ ។ តថាគតពិចារណាក្មាល ងំ
ធម៌ ព ើយរឭក្រពេះជនិរសីក្នុងកាលមុន ពធវើសចចក្រិយិ 
ពរោេះអារស័យក្មាល ងំសចចធម៌(ព េះ)ថា ស្តល បទងំឡាយ
របស់ខញុ ំមាន ដតព ើរមិនរួច ពជើងទងំឡាយរបស់ខញុ ំមាន 
ដតពដើរមិនបាន មាតាបិតា (របស់ខញុ ំពចញ) បាត់ពៅ
ព ើយ មាន លពភលើងម្រព អនក្ចូរពចៀសពចញពៅ ។ ពរោេះ
សចចក្ិរយិ ដដលតថាគតបានពធវើព ើយ ពភលើងដដលពឆេះ
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សព ធ សពៅធ  ក្៏ពចៀសចមាង យ ១៦ ក្រសីៈ (ព ើយរលត់
ក្នុ ងទីព េះ) ដូចជាគប់ពភលើងដដលបុគគល រជលក្់ពៅក្នុង
ទឹក្ កុ្សលធម៌ដម្ទ ពសមើនឹងសចចៈ ម្នតថាគត ពំុមាន
ព ើយ ពនេះជាសចចបារមី របស់តថាគត ។ 

ចប់ វដតក្ពបាតក្ចរយិ ទី ៩ ។ 
មចឆរាជចរិយា ទី ១០ 

[៣០] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតជាពសតចរតី ពៅក្នុងមហារសេះ លុេះដល់គិមាសម័យ 
ដដលមានក្ំពៅរពេះអាទិតយយ៉ា ងខ្ល ងំ ទឹក្ក្នុងរសេះក្៏រងី
 ួតអស់ ។ លំោប់ព េះ ដក្អក្ តាម ត ដខលងរក្ ម ដខលង
ពមម  និងដខលងធំ  ចុេះពៅទំ (ពលើភក្់) សីុនូវរតីទងំឡាយ 
ទងំយប់ទងំម្ថង ។  តថាគតរពមទងំពួក្ញតិ រតូវ
ពួក្សតវមានដក្អក្ជាពដើម ពបៀតពបៀនក្នុងទីព េះព ើយ 
ក្៏គិតយ៉ា ងពនេះថា ញតិទងំឡាយ (របស់អញ) នឹង
រួចចាក្ទុក្េពោយឧបាយ ដូចពមតច ន៎  ។ តថាគតគិតនូវ
ធម៌និងអតថ ព ើយបានពឃើញសចចៈ កាលពឃើញព ើយ 
ឋិតពៅក្នុងសចចៈព េះ ពោេះញតិឲយរួច ចាក្ពសចក្តី
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វ ិសធំពៅបាន ។ តថាគត រឭក្នូវធម៌ របស់
សបបុរសទងំឡាយ ព ើយពិចារណានូវបរមតថសចចៈ 
ពធវើនូវសចចក្ិរយិ ដដលជាធមមជាតិពទៀងទត់ក្នុ ងពោក្
ថា តថាគតរឭក្ពឃើញនូវខលួន ក្នុ ងកាលណា តថាគត
បានដល់នូវភាពជាអនក្ដឹងក្តីក្នុ ងកាលណា ក្នុងកាល
ព េះ តថាគតមិនដដលដក្លងពបៀតពបៀន សូមបនូីវសតវ
ណាមួយព ើយ ។ ពោយោក្យសចចៈពនេះ សូមឲយពមឃ
បងអុ រពភលៀងចុេះ មាន លពមឃ ចូរអនក្បងអុ រពភលៀងចុេះមក្ ចូរ
អនក្ញុ ំងំក្ំណប់រទពយ របស់ដក្អក្ឲយវ ិសអស់ពៅ ។ 
ចូរអនក្ញុងំពួក្ដក្អក្ឲយពស្តយពស្តក្ ចូរអនក្ញុងំ  
ពួក្រតីឲយរួចចាក្ពស្តក្ ។ ពមឃក្៏បងអុ រពភលៀងចុេះមក្ 
ដំណាលនឹងោក្យសចចៈដ៏របពសើរ ដដលតថាគតពធវើ
ព ើយ ។ តថាគតពធវើនូវសចចៈដ៏របពសើរ មានសភាព
យ៉ា ងពនេះ ឲយជាពយយមដ៏ឧតតម ពភលៀងក្៏ធ្លល ក្់ចុេះមក្ 
បំពពញនូវទីទួល ទីទប មួយរពំពច ។ តថាគត 
អារស័យក្មាល ងំពតជៈម្នសចចៈ   បានញុងំមហាពមឃឲយ
បងអុ រពភលៀង  គុណធម៌ដម្ទ ពសមើនឹងសចចៈ ម្នតថាគត ពំុ 
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មានព ើយ ពនេះជាសចចបារមី របស់តថាគត ។ 
ចប់ មចឆរាជចរយិ ទី ១០ ។ 

កណហ ទីបាយនចរិយា ទី ១១ 
[៣១] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលតថាគតជា

ឥសី ព ម្ េះក្ណា ទីបាយនៈ អផសុក្ព ើយ ពៅដត
របរពឹតតរព មចរយិៈ អស់ ៥០ ឆ្ន បំាល យ ។ អនក្ណាមួយ 
មិនដឹងនូវពសចក្តីអផសុក្ ក្នុ ងចិតតរបស់តថាគតនុ៎េះពទ 
ទងំតថាគតពស្តត ក្៏មិនរបាប់នូវពសចក្តីមិនពរតក្អរ
និងពសចក្តីពរតក្អរក្នុងចិតត ដល់អនក្ណាមួយព ើយ ។ 
មហាឥសី ព ម្ េះមណឌ ពយៈ អនក្របរពឹតតធម៌ដ៏របពសើរពសមើ
គ្នន  ជាសមាល ញ់របស់តថាគត របក្បពោយបុពវក្មម 
ព ើយបាននូវការព ើងកាន់ដដក្រសួច ។ តថាគតដថទ ំ
មណឌ ពយតាបសព េះ រ ូតបានដល់នូវភាព ជាបុគគល
ជាពរាគ ព ើយោមក្កាន់អារសមម្នខលួន របស់
តថាគតវញិ ។ រោ មណ៍ជាសមាល ញ់  រំបពនធនិង  
កូ្នមក្ ជនទងំ ៣  ក្់ ចួបជុគំ្នន ចូលពៅកាន់ទីដដល
ពភញៀវមក្ព ើយ ។ តថាគតអងគុយក្នុងអារសមរបស់ខលួន 
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សំពណេះសំណាលជាមួយនឹងជនទងំព េះ ឯទរក្
ពបាេះកូ្នឃលីពលង បានញុងំអាសិរពិសឲយខឹង ។ លោំប់
ព េះ កុ្មារព េះដសវងរក្ផលូ វ ដដលកូ្នឃលីព េះរពមៀល  
ក្៏យក្ម្ដស្តទ បរតូវក្ាលអាសិរពិស ។ ឯពស់ក្៏ខឹង 
នឹងការស្តទ បរតូវម្នទរក្ព េះ អារស័យក្មាល ងំម្នពិស
ក្ពរមើក្ ក្៏ចឹក្ទរក្ ក្នុងខណៈព េះ ពោយពសចក្តី
ពរកាធយ៉ា ងខ្ល ងំ ។ ទរក្ដដលរតូវពស់ចឹក្ព ើយ ក្៏
ដួលពលើដផនដី ពោយពិសដ៏ខ្ល ងំ មួយរពំពច ពរោេះ
ព តុព េះ បានជាតថាគតមានទុក្េ ទុក្េព េះផាយ 
មក្ដល់តថាគត ។ តថាគតលួងពោមជនទងំព េះ 
ដដលដល់នូវពសចក្តីទុក្េ មានសរ គឺពសចក្តីពស្តក្ បាន
ពធវើសចចក្ិរយិ ដ៏ម្ថលថាល របពសើរ ឧតតមជាដមបូងថា តថា- 
គត មានចិតតរជេះថាល  រតូវការពោយបុណយ បានរបរពឹតត
រព មចរយិៈ អស់ ៧ ម្ថង លំោប់តពៅ តថាគតរបរពឹតត  
រព មចរយិៈណា អស់ ៥០ ឆ្ន បំាល យ ។ តថាគតរបរពឹតត
រព មចរយិៈព េះទងំអផសុក្ ពោយោក្យសចចៈពនេះ 
សូមសិរសួីសតីពក្ើតមាន (ដល់យញ្ដទតតកុ្មារ) ពិសចូរ
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ស្តបសូនយពៅ យញ្ដទតតកុ្មារ ចូររស់ព ើង ។ យញ្ដ-   
ទតតមាណព ដដលញប់ញ័រពោយក្មាល ងំម្នពិស មិន
ដឹងខលួនពស្តេះ រស្តប់ដតពរកាក្ព ើងរួច ទងំជាបុគគល
សេះពសប ើយពរាគ ដណំាលនឹងោក្យសចចៈដដលតថាគត
ពធវើព ើយ គុណធម៌ដម្ទ ពសមើនឹងសចចៈ ម្នតថាគត     
ពំុមានព ើយ  ពនេះជាសចចបារមី  របស់តថាគត  ។ 

ចប់ ក្ណា ទីបាយនចរយិ ទី ១១ ។ 
សុតគសាមចរិយា ទី ១២ 

[៣២] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ព ម្ េះសុតពស្តម ជាមាច ស់ដផនដី រតូវពសតចពបារសិ្តទ
ចាប់ តថាគត ក្៏បាននឹក្ពឃើញនូវោក្យពបតជាញ  ដដល
ខលួនបានពធវើចំពោេះននទរោ មណ៍ ។ ពសតចពបារសិ្តទ 
ពោតក្សរ័ត ១០១ អងគ រតង់បាតម្ដ ព ើយញុងំពសតច
ទងំព េះ ឲយសវិតរសពោន ព ើយចូលពៅ យំក្
តថាគត ក្នុងពពលសពរមចយ័ញ្ដ ។ ពសតចពបារសិ្តទ 
សួរតថាគតថា អនក្ឯងចង់រួចខលួន (អំពីម្ដពយើង) ឬពទ 
ពបើអនក្អាចរត ប់មក្ (កាន់សំណាក្់) ពយើងវញិ ពយើង
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នឹងរពមពធវើតាមពសចក្តីពពញចិតត របស់អនក្ ។ កាល
ព េះ តថាគតទទួល (ោក្យ) ពសតចពបារសិ្តទព េះ
ព ើយ ចូលពៅកាន់បូរជីាទីរកី្រាយ របគល់រាជយ (ដល់
មាតាបិតា) នឹងបាច់និយយថវី ដល់ការរត ប់មក្ម្ន
តថាគតវញិ ។ តថាគតរឭក្នូវធម៌ របស់សបបុរស
ទងំឡាយ ដដលរពេះជិនរសីទងំឡាយ ធ្លល ប់ពសពក្នុង
កាលមុន ឲយរទពយដល់រោ មណ៍ ព ើយចូលពៅកាន់ 
ពសតចពបារសិ្តទ ។ តថាគតមិនមានពសចក្តីសងសយ័ថា 
ពសតចពបារសិ្តទពនេះ នឹងសមាល ប់ ឬមិនសមាល ប់នូវអញ 
ក្នុងទីព េះព ើយ តថាគតរក្ាោក្យសចចៈ ចូលពៅ 
(កាន់សំណាក្់ពសតចពបារសិ្តទ) ពដើមបលីេះបង់នូវជីវតិ 
គុណធម៌ដម្ទ ពសមើនឹងសចចៈម្នតថាគតពំុមានព ើយ 
ពនេះជាសចចបារមី របស់តថាគត ។ 

ចប់ សុតពស្តមចរយិ ទី ១២ ។ 
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សុវណណ សាមចរិយា ទី ១៣ 
[៣៣] កាលដដលតថាគតជាតាបស ព ម្ េះ   

ស្តមៈ ពៅក្នុងអារសម ដដលរពេះឥន្ទនទនិមមិតឲយក្នុងម្រព 
តថាគតញុងំសី ៈនិងខ្ល ធទំងំឡាយក្នុងម្រព ឲយចូល
មក្ជិតពោយពមតាត បាន ។ សតវសី ៈ ខ្ល ធំ ខ្ល ដំបង 
ខ្ល ឃមុ ំ  រក្បី កាត ន់ និងរជូក្ម្រព មក្ពចាមពរាមតថាគត 
ដដលពៅក្នុងម្រព ។ សតវណាមួយ មិនពធវើតថាគតឲយ
តក្់សលុតពទ ទងំតថាគត ក្៏មិនខ្ល ចសតវណាមួយ
ព ើយ កាលពណាេះ ក្មាល ងំពមតាត ឧបតថមភតថាគតឲយ
តថាគតពៅក្នុងម្រព ពោយសួសតី ។ 

ចប់ សុវណណស្តមចរយិ ទី ១៣ ។ 
ឯករាជចរិយា ទី ១៤ 

 [៣៤] មានចរយិដម្ទពទៀត កាលដដលតថាគត 
ពក្ើតជាពសតច ព ម្ េះឯក្រាជបានអធិោឋ នសីលដ៏ម្រក្-
ដលង ព ើយរគប់រគងមហារបថពី ក្នុ ងកាសិក្រដឋ ។ 
តថាគតបានរបរពឹតតកុ្សលក្មមបថ ១០ ឥតមាន 
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ពសសសល់ សពន្ទគគ េះមហាជន ពោយសងគ វតថុទងំ ៤ ។ 
តថាគតមិនរបមាទ ក្នុងពោក្ពនេះនិងបរពោក្យ៉ា ង
ពនេះ ពវោព េះ ពសតចក្នុងដដនពកាសលព ម្ េះទពវពសន 
ចូលមក្ដពណតើ មរាជបុរ ី របស់តថាគត ។ ពសតចទពវ-
ពសន ពធវើនូវអនក្និគម រពមទងំពួក្ពល និងអនក្
ជនបទ ដដលរស់ពៅពរោេះអារស័យពសតចទងំអស់ ឲយ
តាងំពៅក្នុងម្ដ ព ើយជីក្ក្ប់តថាគតក្នុងរពតត  ។ 
តថាគតបានពឃើញនូវមណឌ លម្នអាមាតយ រាជយ និង
វាងំដ៏សតុក្សតមភ របស់តថាគត ដូចកូ្នជាទីរសឡាញ់ 
ដដលរតូវពសតចទពវពសន ដពណតើ មយក្ព ើយ (ក្៏ផាយ
ពមតាត ចំពោេះពសតចទពវពសនព េះ) គុណធម៌ដម្ទ ពសមើ
នឹងពមតាត  ម្នតថាគត ពំុមានព ើយ ពនេះជាពមតាត បារមី 
របស់តថាគត ។ 

ចប់ ឯក្រាជចរយិ ទី ១៤  ។ 
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មហាគោមហ្ំសចរិយា ទី ១៥ 
  [៣៥] តថាគតសពរមចពសយយសន៍ ពក្ើយឆអឹង
ស្តក្សពក្នុងម្រពសមស្តន ពួក្ពក្មងអនក្រសុក្ចូលមក្
ជិត (តថាគត) ព ើយសដមតងនូវរបការដ៏ដបលក្ ពរចើន
យ៉ា ង ។  ពួក្ពក្មងដម្ទ ជាអនក្ដឹងការណ៍ (ពឃើញទរក្
ទងំឡាយ) ក្៏សបាយរកី្រាយ មានចិតតសពងវគ ពៅ ំ
យក្ពរគឿងរក្អូប ផ្កក ក្រមង ពភាជនពផសងៗ ដ៏ពរចើន 
និងពរគឿងបណាណ ការ មក្ឲយតថាគត ។ ពួក្ពក្មងអនក្
រសុក្ណា  យំក្ពសចក្តីទុក្េមក្ឲយតថាគត ពួក្ពក្មង
អនក្រសុក្ណា ឲយពសចក្តីសុខដល់តថាគត តថាគត
មានចិតតពសមើ ចំពោេះទរក្ទងំអស់ព េះ មិនអាណិត 
មិនពរកាធ ។ តថាគត មានចិតតជាក្ណាត ល ក្នុងសុខ
និងទុក្េ ក្នុ ងយសនិងអយស តថាគត មានចិតតពសមើក្នុ ង
ពោក្ធម៌ទងំពួង ពនេះជាឧពបកាេ បារមី របស់តថាគត ។ 

ចប់ មហាពោម ំសចរយិ ទី ១៥ ។ 
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  តថាគត រងទុក្េពរចើនរបការ ពស្តយសមបតិតពរចើន
របការ ក្នុ ងភពតូចភពធំ ដូចបានពរៀបរាប់ មក្យ៉ា ង
ពនេះ ព ើយបានសពរមច នូវសពមាព ធិញ្ញដ ណដ៏ឧតតម ។  
តថាគតបានឲយទន ដដលរពេះពោធិសតវគបបឲីយ ទងំ
បំពពញសីលមិនមានពសសសល់ ព ើយពចញពៅកាន់
មហាភិនិន្ទសកម បានដល់បារមី សពរមចនូវសពមាព ធិ-
ញ្ញដ ណ ជាញណដ៏ឧតតម ។ តថាគត បានស្តក្សួរ
បណឌិ តទងំឡាយ បានពធវើពយយមដ៏ឧតតម បានដល់ 
ខនតិបារមី ព ើយសពរមចសពមាព ធិញ្ញដ ណដ៏ឧតតម ។ 
តថាគត បានពធវើអធិោឋ នយ៉ា ងមា ំបានរក្ាសចចៈ បាន
ដល់ពមតាត បារមី ព ើយសពរមចសពមាព ធិញ្ញដ ណដ៏ឧតតម 
។ តថាគតមានចិតតពសមើ ក្នុ ងពោក្ធម៌ទងំពួង គឺ ោភ 
អោភ យស អយស ពសចក្តីរាប់អាន និង ពសចក្តី
ពមើលគយ  ព ើយបានសពរមចសពមាព ធិញ្ញដ ណដ៏ឧតតម ។  
 ពកាសជជ ំភយពតា ទិស្តវ  វរីយិរមភញ្ច  ពខមពតា 
 អារទធវរីយិ ពហាថ  ឯស្ត ពុទធ នុស្តសនី ។ 
 អនក្ទងំឡាយគួរពឃើញនូវពកាសជជៈ ថាជាភ័យ
គួរពឃើញ នូវការរបារពធពយយម ថាជាពសចក្តីពក្សម
ព ើយរបឹងដរបងពយយមចុេះ ពនេះជាោក្យពរបៀនរបពៅ  

 
 76 ចរយិាមហាបរុស 

របស់រពេះពុទធ ។ 
 វវិាទំ ភយពតា ទិស្តវ  អវវិាទញ្ច  ពខមពតា 
 សមគ្នគ  សខិោ ពហាថ ឯស្ត ពុទធ នុស្តសនី ។  
 អនក្ទងំឡាយ គួរពឃើញនូវការទស់ដទង ថាជា
ភ័យ គួរពឃើញនូវការមិនទស់ដទង ថាជាពសចក្តីពក្សម 
ព ើយចូររពមពរពៀងគ្នន  ទងំជាបុគគលមានោក្យពីពរាេះ
រក្គ្នន ចុេះ ពនេះជាោក្យពរបៀនរបពៅរបស់រពេះពុទធ ។  
 បមាទំ ភយពតា ទិស្តវ  អបបមាទញ្ច  ពខមពតា 
 ភាពវថដឋងគិក្ ំមគគ ំ ឯស្ត ពុទធ នុស្តសនី ។ 
 មួយពទៀត អនក្ទងំឡាយ គួរពឃើញនូវពសចក្តី
របមាទ ថាជាភ័យ គួរពឃើញនូវពសចក្តីមិនរបមាទ ថា
ជាពសចក្តីពក្សម ព ើយចូរចពរមើនមគគ របក្បពោយអងគ
៨ ចុេះ ពនេះជាោក្យពរបៀនរបពៅ របស់រពេះពុទធ ។ 
 បានឮថា  រពេះមានរពេះភាគ  រទង់រតាស់សរពសើរ 
នូវបុពវចរយិរបស់រពេះអងគ  ព ើយសដមតងនូវធមមបរយិយ  
ព ម្ េះពុទធ បទន ពោយរបការដូពចនេះ ។ 

ចប់ ចរយិបិដក្ ។ 
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សគមាធានកថា 
 [៣៦] បារមី ១០ ឧបបារមី ១០ បរមតថបារមី ១០ 
បារមីទងំពនេះ ជាពរគឿងញុងំពោធិញ្ញដ ណ ឲយបាន
សពរមច គឺ រពេះបាទសិវរិាជដ៏របពសើរ បានបំពពញទន
បារមី រពេះបាទពវសសនតរ និងពវោមរោ មណ៍ បាន
បំពពញទនឧបបារមី អក្ិតតិតាបស បានបំពពញទន 
ដ៏មានក្មាល ងំ ពៅថាទនឧបបារមី កាលតថាគតពក្ើត
ជាមាន់ និងទនាយដ៏របពសើរ បានបំពពញទនបរមតថ
បារមី ។ កាលតថាគត ពក្ើតជាពសតចស្តវ ក្តី ជាដំរឆីទទនត
ក្តី ជាដំរចីិញ្ចឹ មមាតាក្តី បានបំពពញសីលបារមី ោក្យ
ដូពចនេះពនេះ រពេះមព សីរទង់សដមតងព ើយ ។ កាល
តថាគតពក្ើតជាពសតច ព ម្ េះចពមបយយៈ និងជាពសតច គ 
ព ម្ េះភូរទិតត បានបំពពញសីលឧបបារមី កាល
តថាគតពក្ើតជាសងេបាល គរាជ ជាអនក្របាជញ បាន
បំពពញសីលបរមតថបារមី ។ កាលតថាគត ពក្ើតជា  
រាជបុតត ព ម្ េះយុធញ្ជ័យក្តី ជាមហាពគ្នវនិទក្តី ជា
 តថិបាលក្តី ជាកូ្នរោ មណមហាស្តល ព ម្ េះ 
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អពយឃរៈក្តី ជាភោល តិយៈក្តី ជាសុវណណស្តមក្តី ជា   
មឃវពទវបុតតក្តី ជាពនមិរាជក្តី បានបំពពញទនឧបបា-
រមី ។ កាលតថាគត ពក្ើតជាមពហាសថបណឌិ តក្តី    
ធនរដឋបណឌិ តក្តី កុ្ណឌ លបណឌិ តក្តី តណឌិ លបណឌិ តក្តី     
តិតតិរៈក្តី សកុ្ណៈក្តីនុេ៎ះ បានបំពពញបញ្ញដ ឧបបារមី ។ 
កាលតថាគត ពក្ើតជាវធុិរបណឌិ តក្តី ជាសមភវកុ្មារក្តី 
ទងំពីរនុ៎េះ បានបំពពញបញ្ញដ បារមី កាលតថាគត 
ពក្ើតជាសុរយិរោ មណ៍ក្តី ជាមាតងគបណឌិ តក្តី ដដលជា
សិសសអារស័យនូវអាចារយ ក្នុ ងកាលមុន ក្៏បានបំពពញ
នូវបញ្ញដ បារមីដដរ ។ ឯបញ្ញដ បរមតថបារមីនុ៎េះឯង 
(តថាគតបានបំពពញ ក្នុងកាលពយនយក្ក្ំពណើ ត
ពក្ើត) ជាពសនក្បណឌិ ត កាលតថាគត ពក្ើតរបាក្ដ      
ជាពសតចជនក្ មានសីល មានពយយម មានការរបឹង
ដរបងយ៉ា ងមា ំ បានបំពពញវរីយិបរមតថបារមី កាល
តថាគតពក្ើតជាពសតចស្តវ  ជាអនក្ពគ្នរពធម៌ ៥ របការ 
បានបំពពញវរីយិបារមី ។ កាលតថាគត ពក្ើតជា     
ធមមបាលកុ្មារ បានបំពពញខនតិបារមី ជាពរគឿងញញីំ

	 ៧៨	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៧៧	
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ពោយធម៌ នូវបុគគលមិនរបក្បពោយធម៌ ពៅថា ខនតិ
បារមី ។ កាលតថាគត ពក្ើតជាខនតិវាទីតាបស ដសវងរក្
ពុទធភូមិ តថាគតបានពធវើ នូវអំពពើដ៏ក្រម ជាពរចើនយ៉ា ង 
ពដើមបបីំពពញ នូវខនតិបរមតថបារមី ពោយខនតិវាទ ។ 
កាលតថាគតពក្ើតជាទនាយ និងជាសតវរក្ួច អារស័យ
នូវគុណ គឺសចចៈ ដូចមានខ្ងពលើព េះ បានញុងំពភលើង
ឲយរលត់ ពោយសចចៈ ពនេះក្៏ជាសចចបារមី ។ កាល
តថាគត ពក្ើតជារតី ពៅក្នុងទឹក្ បានពធវើនូវសចចៈដ៏-
ឧតតម ញុងំមហាពមឃឲយបងអុ រចុេះ ពនេះជាសចចបារមី
របស់តថាគត ។ កាលតថាគតពក្ើតជាសុបារបណឌិ ត 
ជាអនក្របាជញ បានញុងំទូក្ឲយឆលងពោយសចចៈ កាល
ពក្ើតជាឥសី  ព ម្ េះក្ណា ទីបាយនៈ បានញុងំពិសឲយ
ស្តបរោបពោយសចចៈ កាលពក្ើតជាស្តវ  បានឆលងដខស
ទឹក្គគគ ពោយសចចៈ ពនេះជាបារមី របស់តថាគតជា 
ស្តស្តត ក្នុងកាលព េះ បារមីព េះ ជាសចចឧបបារមី ។ 
កាលតថាគតពក្ើតជាពសតចសុតពស្តម រក្ាសចចៈដ៏
ឧតតម ពោេះក្សរត ១០១ អងគឲយរួច (ពនេះ) ជាសចចបរមតថ
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បារមី ។ កាលតថាគត ពក្ើតជាក្ឹឆនទៈ កាលព េះ មាន
បារមីពោយការអធិោឋ ន កាលពក្ើតជាទុក្ៈ និងមាតងគ-
យៈ បានបំពពញអធិោឋ នឧបបារមី ។ កាលតថាគត 
ពក្ើតជាមូគផក្េពោធិសតវ បានបំពពញអធិោឋ នបរមតថ
បារមី កាលពក្ើតជាមហាក្ណា ៈ របរពឹតតពៅ ពោយ
ពមតាត  កាលពក្ើតជារាជពស្តធនៈ (ក្៏របរពឹតតពៅ) ពោយ
ពមតាត ព េះដដរ បារមីទងំពីរពនេះ ពៅថា ពមតាត បារមី ។ 
កាលតថាគតពក្ើតជាពសតចរព មទតត (របរពឹតតពៅ) ពោយ
សីល កាលពក្ើតជាគណឌិ តិណឌ ក្ៈពនេះ (ក្៏បានរបរពឹតត
ពៅ) ពោយសីលដដរ ។ កាលតថាគត ពក្ើតជាននទៈ 
បានពធវើនូវពសចក្តីរសឡាញ់ (ក្នុ ងសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណ) 
បារមីទងំព េះ ជាឧបបារមី ឯបរមតថបារមី បាន
បំពពញព ើយ ក្នុងកាលតថាគតពក្ើតជាពសតចឯក្រាជ 
បារមីដម្ទ របាក្ដពសមើ ពោយពមតាត បារមីពនេះពំុមាន
ព ើយ ។ កាលតថាគតពក្ើតជាពសក្ទងំពីរ បាន
បំពពញឧបបារមី កាលពក្ើតជាពោម ំសនៈ បាន
បំពពញបរមតថបារមី ឯបារមី ១០ របស់តថាគតពនេះ ជា
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ចំដណក្ម្នពោធិញ្ញដ ណដ៏របពសើរ ។ បារមីទងំឡាយ 
មិនពលើសអំពី ១០ មិនខវេះអំពី ១០ បារមីទងំអស់
ពពញរតឹម ១០ មិនខវេះមិនពលើស ។ 

ចប់ សពមាធ្លនក្ថា ។ 
ចប់ ចរយិបិដក្ ។ 

(សុតតនតបិដក្ ពលខ ៧៧ ទំព័រ ២៤០-៣១៤) 
 
 

 
 
 
 

ធមមចរិយាយ ជីវិតសារំ គគហ្ត្វា  
កាន់យក្ខលឹមស្តរម្នជីវតិ ពោយការរបរពឹតតធម៌ ។ 
     (អដឋក្ថា បរមតថពជាតិកា) 

(
ប
រ 

 
ជោ 
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បុគគលឯក 
មាន លភិក្េុទងំឡាយ បុគគលឯក្ កាលពក្ើតព ើង

ក្នុងពោក្ ក្៏រដមងពក្ើតព ើង ពដើមបជីាគុណដល់ជន
ពរចើន ពដើមបពីសចក្តីសុខ ដល់ជនពរចើន ពដើមបអីនុពរគ្នេះ
ដល់សតវពោក្ ពដើមបរីបពយជន៍ ពដើមបជីាគុណ ពដើមប ី
ពសចក្តីសុខ ដល់ពទវតានឹងមនុសសទងំឡាយ បុគគល
ឯក្ពតើគឺនរណា គឺរពេះតថាគតអរ នតសមាម សមពុទធ 
មាន លភិក្េុទងំឡាយ បុគគលឯក្ពនេះឯង កាលពក្ើត
ព ើងក្នុងពោក្ ក្៏រដមងពក្ើតព ើង ពដើមបជីាគុណដល់
ជនពរចើន ពដើមបពីសចក្តីសុខដល់ជនពរចើន ពដើមប ី
អនុពរគ្នេះដល់សតវពោក្ ពដើមបរីបពយជន៍ ពដើមបជីា
គុណ ពដើមបពីសចក្តីសុខ ដល់ពទវតានឹងមនុសសទងំ-
ឡាយ ។ 

មាន លភិក្េុទងំឡាយ ការពក្ើតរបាក្ដម្នបុគគល
ឯក្ បានពោយក្រមក្នុងពោក្ ការពក្ើតរបាក្ដម្ន
បុគគលឯក្ ពតើគឺនរណា គឺរពេះតថាគតអរ នតសមាម - 
សមពុទធ  មាន លភិក្េុទងំឡាយ  ការពក្ើតរបាក្ដម្នបុគគល 
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ឯក្ពនេះឯង  រក្បានពោយក្រមក្នុងពោក្  ។ 
មាន លភិក្េុទងំឡាយ បុគគលឯក្ កាលពក្ើតព ើង

ក្នុងពោក្ ក្៏រដមងពក្ើតព ើងជាមនុសសអស្តច រយ បុគគល
ឯក្ ពតើគឺនរណា គឺរពេះតថាគតអរ នតសមាម សមពុទធ 
មាន លភិក្េុទងំឡាយ បុគគលឯក្ពនេះឯង កាលពក្ើត
ព ើងក្នុងពោក្  ក្៏រដមងពក្ើតព ើងជាមនុសសអស្តច រយ ។ 

មាន លភិក្េុទងំឡាយ កាលក្ិរយិម្នបុគគលឯក្
ជាទីពស្តក្ស្តត យម្នជនពរចើន កាលក្ិរយិម្នបុគគលឯក្ 
ពតើគឺនរណា គឺរពេះតថាគតអរ នតសមាម សមពុទធ មាន ល-
ភិក្េុទងំឡាយ កាលក្ិរយិម្នបុគគលឯក្ពនេះឯង ជាទី
ពស្តក្ស្តត យម្នជនពរចើន ។ 

មាន លភិក្េុទងំឡាយ បុគគលឯក្ កាលពក្ើតព ើង
ក្នុងពោក្ ក្៏រដមងពក្ើតព ើងឥតមានពីរ មិនមាន     
សំឡាញ់ មិនមានបុគគលមានអតតភាពដូច មិនមាន
បុគគលមានអតតភាពពសមើ ជាអនក្ដបងភាគធម៌ ឥតមាន
បុគគលចាប់ក្ំ ុសបាន មិនមានបុគគលពរបៀបផទឹមបាន 
មិនមានបុគគលពសមើ ពសមើដតនឹងបុគគលដដលឥតពគពសមើ       
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របពសើរបំផុតជាងពួក្សតវមានពជើងពីរ បុគគលឯក្ ពតើគឺ
នរណា គឺរពេះតថាគតអរ នតសមាម សមពុទធ មាន លភិក្េុ -
ទងំឡាយ បុគគលឯក្ពនេះឯង កាលពក្ើតព ើងក្នុង
ពោក្ ក្៏រដមងពក្ើតព ើងឥតមានពីរ មិនមានសំឡាញ់ 
មិនមានបុគគលមានអតតភាពដូច មិនមានបុគគលមាន
អតតភាពពសមើ ជាអនក្ដបងភាគធម៌ ឥតមានបុគគលចាប់
ក្ំ ុសបាន មិនមានបុគគលពរបៀបផទឹមបាន មិនមាន
បុគគលពសមើ ពសមើដតនឹងបុគគលដដលឥតពគពសមើ របពសើរ
បំផុតជាងពួក្សតវមានពជើងពីរ ។ 

មាន លភិក្េុទងំឡាយ ការពក្ើតរបាក្ដម្នបុគគល
ឯក្ ជាការពក្ើតរបាក្ដម្នចក្េុដ៏របពសើរ ជាការពក្ើត
របាក្ដម្នពនលឺដ៏របពសើរ ជាការពក្ើតរបាក្ដម្នរសមីដ៏
របពសើរ ជាការពក្ើតរបាក្ដម្នអនុតតរយិៈ ៦ របការ    
ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវបដិសមភិទ ៤ របការ ជា
ក្ិរយិរតាស់ដឹងនូវធ្លតុពរចើនរបការ ជាក្ិរយិរតាស់
ដឹងនូវធ្លតុពផសងៗ ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវវជិាជ
នឹងវមុិតតិនឹងផល ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវពស្តតា-

	 ៨៤	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៨៣	



 
   ចរយិាមហាបរុស 85 

បតតិផល ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវសក្ទគ្នមិផល 
ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវអ គ្នមិផល ជាក្ិរយិ
ពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវអរ តតផល ការពក្ើតរបាក្ដម្ន
បុគគលឯក្ ពតើគឺនរណា គឺរពេះតថាគតអរ នតសមាម -
សមពុទធ មាន លភិក្េុទងំឡាយ ការពក្ើតរបាក្ដម្នបុគគល
ឯក្ពនេះឯង ជាការពក្ើតរបាក្ដម្នចក្េុដ៏របពសើរ ជាការ
ពក្ើតរបាក្ដម្នពនលឺដ៏របពសើរ ជាការពក្ើតរបាក្ដម្នរសមី
ដ៏របពសើរ ជាការពក្ើតរបាក្ដម្នអនុតតរយិៈ ៦ របការ ជា
ក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវបដិសមភិទ ៤ របការ ជាក្ិរយិ
រតាស់ដឹងនូវធ្លតុពរចើនរបការ ជាក្ិរយិរតាស់ដឹងនូវ
ធ្លតុពផសងៗ ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវវជិាជ នឹងវមុិតតិ
នឹងផល ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវពស្តតាបតតិផល 
ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់ចាស់នូវសក្ទគ្នមិផល ជាក្ិរយិ
ពធវើឲយជាក្់ចាស់ នូវអ គ្នមិផល ជាក្ិរយិពធវើឲយជាក្់
ចាស់នូវអរ តតផល ។  

(សុតតនតបិដក្ អងគុ តតរនិកាយ ៤០/៤៩) 
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ាកយថាបារមី 
និយមន័យោក្យថា បារមី គឺជាោក្យបាលី មក្ពី

ោក្យ បារ មានន័យថា ពរតើយមាេ ង ឬពរតើយខ្ងមុខ 
និងោក្យថា មី មានន័យថា គុណជាតិដ៏របពសើរដដល
គួរបំពពញ ឬផលូ វដ៏ខពង់ខពស់ដដលគួរពដើរ ដូចក្នុងគមពីរ
ដីការពោលទុក្ថា បារ ំ និោវ នំ មយតិ គចឆតិ សពតត ច 
មាពយតិ គពមតិ វា បារមី  គុណជាតិដដល ឲំយដល់
ពរតើយម្នរពេះនិោវ ន ឬញុងំសតវឲយបានដល់ពរតើយម្ន
រពេះនិោវ ន ព ម្ េះថា បារមី ។ ឬោក្យថា បារមី មក្ពី
ោក្យ បរម + ឦ = បារមី ។ ដូពចនេះ បារមី មានន័យថា 
គុណជាតិដ៏របពសើរ ដដលបុគគលរតូវបំពពញ ឬជា
ពរគឿងសរមាប់ញុងំសតវឲយដល់ពរតើយបរមសុខ គឺរពេះ
និោវ ន ។ ដូចទសបារមី (បារមី១០) របស់រពេះ
សមាម សមពុទធ មានទនបារមី សីលបារមីជាពដើម ពោយ
ពិស្តត រមាន ៣០ ។ មិនដមនបារមីរពេះពនេះរពេះព េះ    
ឬបារមីអនក្តា ថមភនំ គល់ពឈើ ម្រពភនំជាពដើម ដដលជា
បារមីភាញ ក្់ពផអើលពរតរពេះពុទធស្តស ព េះពទ ។ 
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ពុទធការកធម៌ ឬបារមីធម៌ 
(ធម៌ដដលពធវើឲយបានរតាស់ដឹងជារពេះពុទធ) 

 - ឥតិបិ ទនបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ទនឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ ទនបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ សីលបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ សីលឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ សីលបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ ពនក្េមមបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ ពនក្េមមឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ ពនក្េមមបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ បញ្ញដ បារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ បញ្ញដ ឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ បញ្ញដ បរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ខនតិបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ ខនតិឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ ខនតិបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
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 - ឥតិបិ វរីយិបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ វរីយិឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ វរីយិបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ សចចបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ សចចឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ សចចបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ អធិោឋ នបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា, 
 - ឥតិបិ អធិោឋ នឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ អធិោឋ នបរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ពមតាត បារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ពមតាត ឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ពមតាត បរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ឧពបកាេ បារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ឧពបកាេ ឧបបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 - ឥតិបិ ឧពបកាេ បរមតថបារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវា,  
 ឥតិបិ សមតឹតស បារមី សមបព ន  ពស្ត ភគវាតិ ៕ 
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ពុទធការកធម៌ ឬបារមីធម៌ប្រែ 
 ១-រពេះដ៏មានរពេះភាគអងគព េះ រពេះអងគបរបូិណ៌
ព ើយ ពោយទនបារមី ដូពចនេះផង ។ 
 ២-រពេះដ៏មានរពេះភាគអងគព េះ រពេះអងគបរបូិណ៌
ព ើយ ពោយទនឧបបារមី ដូពចនេះផង ។ 
 ៣-រពេះដ៏មានរពេះភាគអងគព េះ រពេះអងគបរបូិណ៌
ព ើយ ពោយទនបរមតថបារមី ដូពចនេះផង ។ 
 (សីល ពនក្េមមៈ បញ្ញដ  វរីយិៈ ខនតី  សចចៈ អធិោឋ ន 
ពមតាត  ឧពបកាេ  ដរបដូចគ្នន  ) 
 

ប្ចកបារមី 
 5 លេះបង់រទពយសមបតតិទងំពួង ជាទនបារមី  
 5 លេះបង់អវយវៈខលួនរបាណ ជាទនឧបបារមី  
 5 លេះបង់ជីវតិ ជាទនបរមតថបារមី ។ 
 (សីល ពនក្េមមៈ បញ្ញដ  វរីយិៈ ខនតី  សចចៈ អធិោឋ ន 
ពមតាត  ឧពបកាេ  មានន័យដូចគ្នន  ) 
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ាកយថាពគុទាធ  
 ពុពទធ តិ ពយ ពស្ត ភគវា សយមភូ  អ ចរយិពកា 
បុពពវ អននុសសុពតសុ ធពមមសុ ស្តម ំសចាច និ អភិសមពុជឈ ិ
តតថ ច សពវញ្ដុ ត ំបពតាត  ពពលសុ ច វសីភាវ ំបពតាត  ។ 
 ោក្យថា ពុពទធ  គឺរពេះដ៏មានរពេះភាគអងគណា 
រពេះដ៏មានរពេះភាគអងគព េះជាសយមភូ  រទង់រតាស់ដឹង
ពោយរពេះអងគឯង មិនមាននូវរគូអាចារយព ើយ រទង់
រតាស់ដឹងពោយរបម្ពម្រក្ដលង នូវសចចៈក្នុ ងធម៌ទងំ
ព េះពោយរពេះអងគឯង ពំុបានស្តត ប់ពីមុនមក្ព ើយ 
រពេះអងគរទង់ដល់នូវសពវញ្ដុ តញ្ញដ ណក្នុងធម៌ទងំឡាយ
ផង រទង់ដល់នូវភាពជ ំញក្នុងពលៈទងំឡាយផង ។ 
 ពុពទធ តិ ពក្នពតថន ពុពទធ  ោក្យថា ពុពទធ  ពតើ ពុពទធ  
ពោយអតថដូចពមតច ? 
 ១-ពុជឈតិា សចាច នីតិ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ  
ពរោេះរពេះអងគរតាស់ដឹងនូវសចចៈទងំឡាយ ។ 
 ២-ពោពធតា បជាយតិ ពុពទធ   រទង់រពេះ មថា  
ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគញុងំពពួក្ជនឲយរតាស់ដឹងផង ។ 
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 ៣-សពវញ្ដុ តាយ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ  
ពរោេះរពេះអងគរតាស់ដឹងនូវធម៌ទងំពួង ។ 
 ៤-សពវទសាវតិាយ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ  
ពរោេះរពេះអងគពឃើញនូវធម៌ទងំពួងពោយញណចក្េុ  ។ 
 ៥-អភិពញ្ដយយតាយ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ  
ពរោេះរពេះអងគមិនមានអនក្ដម្ទណាដឹក្ រំពេះអងគព ើយ ។ 
 ៦-វកិ្សិតាយ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ   
ពរោេះរពេះអងគមាននូវស្តម រតីដ៏វពិសស ។ 
 ៧-ខីណាសវសគេ ពតន ពុពទធ  រទង់រពេះ ម     
ថា ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគដល់នូវការរាប់ថាអស់ពៅនូវ  
អាសវៈ ។ 
 ៨-និរុបក្កិពលសសគេ ពតន ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា 
ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគដល់នូវការរាប់ថាមិនមានឧបក្កិ-
ពលស ។ 
 ៩-ឯក្នតវតីរាពគ្នតិ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ   
ពរោេះរពេះអងគរបាសចាក្នូវរាគៈពោយោច់ខ្ត ។ 
 ១០-ឯក្នតវតីពទពស្តតិ  ពុពទធ   រទង់រពេះ មថា  

 
 92 ចរយិាមហាបរុស 

ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគរបាសចាក្នូវពទសៈពោយោច់
ខ្ត ។ 
 ១១-ឯក្នតវតីពមាពហាតិ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា 
ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគរបាសចាក្នូវពមា ៈពោយោច់
ខ្ត ។ 
 ១២-ឯក្នតនិក្កិពលពស្តតិ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា 
ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគមិនមាននូវក្ិពលសពោយោច់ខ្ត ។ 
 ១៣-ឯកាយនមគគ ំគពតាតិ ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា 
ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគយងពៅក្នុងផលូ វដតមួយ ជាផលូ វពៅ
កាន់រពេះនិោវ ន បានដល់សតិបបោឋ ន ៤ ។ 
 ១៤-ឯពកា អនុតតរ ំ សមាម សពមាព ធឹ អភិសមពុ ពទធ តិ 
ពុពទធ  រទង់រពេះ មថា ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគរតាស់ដឹង
នូវសមាម សពមាព ធិញ្ញដ ណដ៏របពសើរមួយរពេះអងគឯង ។ 
 ១៥-អពុទធិវ ិតតាត  ពុទធិបបដិោភតាត  ពុពទធ  រទង់
រពេះ មថា ពុពទធ  ពរោេះរពេះអងគក្មាច ត់បង់នូវការមិន 
មានបញ្ញដ  ពោយការបាននូវបញ្ញដ  ។ 
 ពុពទធ តិ ពនតត ំ ម ំមាតរា ក្ត ំន បិតរា ក្ត ំន  
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ភាតរា ក្ត ំ ន ភគិនិយ ក្ត ំ ន មិតាត មពចច ិ ក្ត ំ ន 
ញតិស្តពោ ិពត ិ ក្ត ំ ន សមណរោ មពណ ិ    
ក្ត ំ ន ពទវតា ិ ក្ត ំ វពិមាក្េនតិក្ពមត ំ ពុទធ នំ ភគវ ត នំ 
ពោធិយ មូពល ស  សពវញ្ដុ តញ្ញដ ណសស បដិោភា 
សចឆិកា បញ្ដតតិ យទិទំ ពុពទធ តិ ។ 
 រពេះ មថា ពុពទធ  ពនេះ មិនដមនជារពេះ មដដល
រពេះមាតាថាវ យពទ មិនដមនរពេះបិតាថាវ យពទ មិនដមន
បងបអូនរបុសថាវ យពទ មិនដមនបងបអូនរសីថាវ យពទ មិន
ដមនមិតតអាមាតយថាវ យពទ មិនដមនញតិស្តពោ ិត
ថាវ យពទ មិនដមនសមណរោ មណ៍ថាវ យពទ មិនដមន
ពទវតាថាវ យពទ រទង់រពេះ មថា ពុពទធ  ពនេះជាវពិមាក្េ-
នតិក្ ម គឺរពេះ មដដលមានក្នុងទីបំផុត ម្នអរ តត-
ផល របស់រពេះពុទធទងំឡាយ រទង់មានរពេះភាគ ជា 
សចឆិកាបញ្ដតតិ គឺបញ្ដតតិពរោេះការជាក្់ចាស់ក្នុងធម៌
ទងំពួង    ដដលបានពក្ើតរពមគ្នន ជាមួយនឹងសពវញ្ដុ ត- 
ញ្ញដ ណ ពៅគល់រពេះពោធិរពឹក្ស ។ 
(ខុទទនិកាយ ៦៦/២៣៧-២៣៩/ពសៀវពលធមមយរតា(ប.ស.វ.) 
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រពះពទុធគណុ 
  រទង់រពេះ មថាៈ  
 ១-អរ ំ, ពរោេះរពេះអងគឆ្ង យចាក្ពសចក្តីពម មង
រគប់យ៉ា ង ។ 
 ២-សមាម សមពុ ពទធ , ពរោេះរពេះអងគរតាស់ដឹងនូវ
ពញយយធម៌ទងំពួង ពោយរបម្ពចំពោេះរពេះអងគ ។ 
 ៣-វជិាជ ចរណសមបព ន , ពរោេះរពេះអងគបរបូិណ៌ 
ពោយវជិាជ និងចរណៈ គឺពសចក្តីពចេះដឹងនឹងរក្ិតយដដល
បុគគលគបបរីបរពឹតត  ។ 
 ៤-សុគពតា, ពរោេះរពេះអងគមានដំពណើ រលអ ពៅ
កាន់រពេះនិោវ ន ។ 
 ៥-ពោក្វទូិ, ពរោេះរពេះអងគរជាបចាស់នូវម្រត
ពោក្ ។  
 ៦-អនុតតពរា, ពរោេះរពេះអងគរបពសើរពោយសីោទិ-
គុណ រក្បុគគលណាមួយពសមើគ្នម ន ។  
 ៧-បុរសិទមមស្តរថិ,   ពរោេះរពេះអងគជាអនក្ទូ ម ន 
នូវបុរសដដលគួរទូ ម នបាន ។ 

	 ៩៤	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៩៣	
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 ៨-សតាថ ពទវមនុសានំ, ពរោេះរពេះអងគជារគូម្ន 
ពទវតានិងមនុសសទងំឡាយ ។ 
 ៩-ពុពទធ , ពរោេះរពេះអងគបានរតាស់ដឹង នូវអរយិ-
សចចធម៌ ។ 
 ១០-ភគវា, ពរោេះរពេះអងគដលងវលិរត ប់មក្
កាន់ភពថមីពទៀត ។ 

(រពេះវនិ័យបិដក្ ១/១-២) 
អនកគាល នគមា...មនុគគ 

 -នពមា, (រកីារនមសសការថាវ យបងគ)ំ ស្តតាគីរយីក្េ
ពោល ។ 
 -តសស,  (រពេះអងគព េះ) រា ូអាសុរនិពោល ។ 
 -ភគវពតា,  (រទង់មានរពេះភាគដចក្ចំដណក្ 
បុណយឲយ ) ពសតចចតុពោក្បាលទងំបួនពោល ។ 
 -អរ ពតា,  (រទង់ជារពេះអរ នត)  សក្កពទវរាជ 
ពោល ។ 
 -សមាម សមពុ ពទធ ,  (រទង់រតាស់ដឹងនូវពញយយធម៌ 
ទងំពួង) ស មបតីរព មពោល ។ 

 (ឃ្លល ងំបរយិតតិ) 
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ពទុធគណុសគងខបកនុង នគមា... 
នពមា តសស ភគវពតា អរ ពតា សមាម សមពុទធសស ។ 

 រតង់ោក្យថា ភគវពតា, សំពៅដល់ រពេះមហា         
ក្រុណាគុណ ។ 
 រតង់ោក្យថា អរ ពតា, សំពៅដល់ រពេះមហា
វសុិទធិគុណ ។ 
 រតង់ោក្យថា សមាម សមពុពទធ , សពំៅដល់ រពេះមហា
បញ្ញដ គុណ ។ 
 5 សូរតនមស្តក រថាវ យបងគ ំ ៣ ដង សពំៅដល់រពេះ
សមាម សមពុទធ ៣ ដផនក្ គឺៈ  
 -ដផនក្ បញ្ញដ ធកិ្ រកាស់ពៅពោយបញ្ញដ  បពំពញបារម ី
រាប់ពីនិយតពោធសិតវមក្ដថម ៤ អសពងេយយ(១) ១ ដសនក្បប 
 -ដផនក្ សទធ ធកិ្ រកាស់ពៅពោយសទធ  បពំពញបារម ី
រាប់ពីនិយតពោធសិតវមក្ ដថម ៨ អសពងេយយ ១ ដសនក្បប 
 -ដផនក្ វរីយិធកិ្ រកាស់ពៅពោយវរីយិៈ បពំពញបារម ី
រាប់ពីនិយតពោធសិតវមក្ដថម ១៦ អសពងេយយ ១ ដសនក្បប  

 

(១)  ១ អេពងេយយ េរពេរពលខ ១ ព ើយដថម ១៤០ េូនយពទៀត ។ 
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ពុទធចរិយា ៣ រែការ 
 ១-ពោក្តថចរយិ, រទង់របរពឹតតពដើមបជីារបពយជន៍
ដល់សតវពោក្ ។ រពេះអងគសូមបនឹីងរតាស់ដឹងនូវ   
សមាម សពមាព ធិញ្ញដ ណព ើយ ក្៏នូវមានពសចក្តីរបាថាន
របពយជន៍ឲយសតវពោក្ រទង់ផាយរពេះញណ រតួត
ពមើលសតវពោក្ រទង់សពន្ទគគ េះសតវទងំឡាយ ពោយ
រពេះ ឫទ័យក្រុណា ។ 
 ២-ញតតថចរយិ,រទង់របរពឹតតពដើមបជីារបពយជន៍ 
ដល់រពេះញតិ ឬពោយឋានៈជារពេះញតិ ។ ពសចក្តីថា 
រទង់ពរបាសវងសរពេះញតិ ដល់រក្ុងក្បិលភសតុ  ឲយពួក្
អនក្សក្យៈបានស្តត ប់រពេះធមមពទស  នឹងបានពចញ
បួសក្នុងរពេះស្តស  ពោយមិនរតូវពៅ តិរ ថយិបរវិាស 
គឺ ពៅពធវើក្មម (អបបដិចឆននបរវិាស ៤ ដខ មុនបួស) ។ នឹង
ពសតចយងពៅហាមពួក្រពេះញតិទងំពីរ គឺសក្យៈនិង
ពកាលិយៈ ដពណតើ មទឹក្គ្នន  រ ូតព ល្ េះរបដក្ក្ពសទើដត
នឹងពធវើសន្ទគគ មសមាល ប់គ្នន  ពនេះជាឧទ រណ៍ក្នុងពរឿង
ពនេះ ។ 
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 ៣-ពុទធចរយិ,    រទង់របរពឹតតពដើមបជីារបពយជន៍ 
ពោយឋានៈរពេះអងគជាពុទធ ។ បានដល់ រទង់បពំពញ
ពុទធក្ិចច រទងរ់តាចច់ារកិ្របកាសរពេះស្តស  ឲយមនុសស
មានធមមចក្េុ  ដភនក្ពឃើញធម៌ ស្តគ ល់ក្មមលអ ក្មមអារក្ក្់ 
តមកល់ទុក្នូវឱវាទទូ ម ន ដល់ភិក្េុសងឃរបរពឹតតបដិបតតិ 
ទុក្ជាមូលោឋ នរពេះស្តស  ឲយគង់វងសមាមួំន តពៅ
ក្នុងអ គត ។ 

(ឃ្លល ងំបរយិតតិ) 
 

មហាបរិច្ចច គ ៥ 
 -ធនបរចិាច គ,  លេះបង់រទពយសមបតតិជាទន ១ 
 -អងគបរចិាច គ,  លេះបង់អវយវៈជាទន ១ 
 -ជីវតិបរចិាច គ,  លេះបង់ជីវតិជាទន ១ 
 -បុតតបរចិាច គ,  លេះបង់បុរតជាទន ១ 
 -ទរបរចិាច គ,  លេះបង់ភរយិជាទន ១ 

(ឃ្លល ងំបរយិតតិ) 
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ពទុធកិចច ៥ រែការ 
 

 ពុទធក្ិចចដដលរពេះពុទធរគប់ៗរពេះអងគ រទង់បំពពញ
ពរកាយពពលដដលរទង់រតាស់ដឹងព ើយ ពុទធក្ិចចទងំ
ព េះមាន ៥ របការ គឺ ៖ 
 ១- បុពវពណា  បិណឌ បាត,ំ ក្នុងពពលរពឹក្ រទង់    
ពសតចយងបិណឌ បាត ។ 
 ២- ស្តយពណា   ធមមពទស ,   ក្នុងពពលោង ច 
(រពសៀល)  រទង់សដមតងធម៌ពទស   (ពរបាសបរស័ិទ 
ទងំអស់) ។ 
 ៣- បពទពស ភិក្េុឱវាទំ,  ក្នុ ងពពលរពលប់      
រទង់របទនឱវាទដល់ពួក្ភិក្េុ  ។ 
 ៤- អឌឍរពតត ពទវបញ្ញា នំ,  ក្នុងពពលអរធ្លរត    
រទង់ពោេះរបស្តន ម្នពួក្ពទវតា ។ 
 ៥- បចចូ ពសវ គពត កាពល ភោវ ភពពវ វពិោក្នំ,  
ក្នុ ងពពលជិតភលឺ រទង់របពមើលពមើលនូវសតវពោក្ដដល
គួររតាស់ដឹង នឹងមិនគួររតាស់ដឹង ។ 

(រពេះធមមបទដឋក្ថា) 
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រទងប់រិបណូគ៌ោយវិជ្ជជ  ៣ វជ្ជជ  ៨ ចរណៈ ១៥ 
 

វិ ជ្ជា វ៣ 

 ១-បុពពវនិវាស្តនុសសតិញណ, ញណរលឹក្ដឹង
ជាតិបាន 
 ២-ចុតូបបាតញ្ញដណ, ញណដឹក្ចុតិនិងបដសិនធិ
របស់សតវទងំឡាយ 
 ៣-អាសវក្េយញ្ញដ ណ, ញណដដលពធវើឲយអស់
អាសវៈ ។ 

វិ ជ្ជា វ៨ 

 ១-វបិសស ញណ,  ញណក្នុងវបិសស  
 ២-មព មយិទធិ,  ឫទធិសពរមចពីចិតត 
 ៣-ឥទធិវធិិ,  សដមតងឫទធិពផសងៗ 
 ៤-ទិពវពស្តត,  មានរតពចៀក្ទិពវ 
 ៥-ពចពតាបរយិញ្ញដ ណ,  ដឹងចិតតអនក្ដម្ទ  
 ៦-បុពពវនិវាស្តនុសសតិញណ,  ញណរលឹក្ដឹង
ជាតិបាន 
 ៧-ទិពវចក្េុ , មានដភនក្ទិពវ 

	១០០	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ៩៩	
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 ៨-អាសវក្េយញ្ញដ ណ, ញណដដលពធវើឲយអស់ 
អាសវៈ ។ 

ចរណៈវ១៥ 

ដផនក្សីលមាន ៤: 
 ១-សីលសមបទ, ដល់រពមពោយសីល 
 ២-ឥន្ទនទិយសមបទ, ដល់រពមពោយការសរងួម 
ឥន្ទនទិយ៍ទងំ ៦  
 ៣-ពភាជពន មតតញ្ដុ តា, ស្តគ ល់របមាណក្នុងពភាជន 
 ៤-ជាគរយិនុពយគ, របក្បពោយការភាញ ក្់រលឹក្  

ដផនក្សទធមម ៧: 
 ១-សទធ ,  ជំពនឿរតឹមរតូវ  
 ២- ិរ,ិ  ការខ្ម សពខពើមបាប  
 ៣-ឱតតបបៈ,  ការខ្ល ចបាប 
 ៤-ោ ុសចចៈ,  ការពចេះដឹងពរចើន  
 ៥-វរីយិៈ,  ពសចក្តីពយយម  
 ៦-សតិ,  មានស្តម រតី 
 ៧-បញ្ញដ , មានបញ្ញដ  
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ដផនក្្ន ៤: 
 ១-បឋម្ន,  ្ន ទី ១ 
 ២-ទុតិយ្ន,  ្ន ទី ២ 
 ៣-តតិយ្ន,  ្ន ទី ៣ 
 ៤-ចតុតថជាន,   ្ន ទី ៤    

 (សទធមមបបពជាតិកា ) 
 

ទសពិតរាជធម៌ ១០ រែការ (១) 
 - ទន,  ឲយទន ១ 
 - សីល,  សរងួមក្នុងសីល ១ 
 - បរចិាច គ , ពធវើការមិនគិតពីខលួនឯង ១ 
 - អជជវ,  ភាពពស្តម េះរតង់ ១    
 - មទទវ,  ភាពទន់ភលន់  ១ 
 - តប,  ការដុតក្ពតត ក្ិពលស  ១ 

- អពកាធ , ការមិនខឹងពរកាធ ១   
 - អវ ឹិស្ត, ការមិនពបៀតពបៀន ១ 

 
 
១ ធម៌១០របោរេរមាប់រ េះរាជារទង់របរ ឹតតិ ។  

	១០២	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ១០១	



 
   ចរយិាមហាបរុស 103 

 - ខនតី,  ពសចក្តីអត់ធន់  ១ 
 - អវពិរាធន, ការមិនពធវើអវីដដលរបាសចាក្ពី   
សចចធម៌ ១ ។ 
 

សងគហ្ៈធម៌ ៤ 
 

(ធម៌រតូវសពន្ទគគ េះអនក្តូច)   
 - ទន,   បរចិាច គទន  ១ 
 - បិយវាចា,   ពោលោក្យពីពរាេះ  ១ 
 - អតថចរយិ,   របរពឹតតឲយបានជារបពយជន៍ដល់ 
អនក្ដម្ទ  ១  
 - សមានតតតា,   ភាពជាអនក្របរពឹតតខលួនពសមើ  ១  ។ 
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សីល ៥ ជ្ជធមរ៌បសម់នសុស (១) 
១- បាណាតបិាតា  ពវរមណី   សិកាេ បទ ំ  សមាទិ-

យម,ិ  ខញុ រំពេះក្រុណា  សូមសមាទននូវសិកាេ បទ  គឺ
ពចត ជាព តុពវៀរចាក្  ក្ិរយិពធវើសតវមានជីវតិឲយធ្លល ក្់
ចុេះក្នលងគឺសមាល ប់សតវ   ។ 

២- អទិ ន ទ   ពវរមណី   សិកាេ បទ ំ  សមាទិយម,ិ 
ខញុ រំពេះក្រុណា សូមសមាទននូវសិកាេ បទ     គពឺចត ជា
ព តុពវៀរចាក្  ក្ិរយិកាន់យក្នូវវតថុ ដដលពគមនិបានឲយ
ពោយកាយ  ឬពោយវាចា   ។ 

៣- កាពមសុ     មចិាឆ ចារា     ពវរមណី     សិកាេ បទ ំ    
សមាទិយម,ិ ខញុ រំពេះក្រុណាសូមសមាទននូវសិកាេ បទ   
គឺ  ពចត ជាព តុពវៀរចាក្ក្ិរយិ    របរពឹតតខុសក្នុងកាម 
ទងំឡាយ   ។ 

៤- មុស្តវាទ  ពវរមណី   សិកាេ បទ ំ  សមាទិយម,ិ    
 
១ មនុេសជាពាក្យបាលើ មក្ ើពាក្យថា  មនៈ (ចិតត) + ឧេស (ខពេ់) > 
មនុេស ដរបថា អនក្មានចិតតខពង់ខពេ់ គឺ េំពៅយក្អនក្មានគុណធម៌
របេ់មនុេស ពោយយ៉ា ងទាបរតឹម  េើល ៥ ។   
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ខញុ រំពេះក្រុណា   សូមសមាទននូវសិកាេ បទ   គឺពចត ជា 
ព តុពវៀរចាក្ក្ិរយិ     ពោលនូវោក្យកុ្ ក្   ។ 

៥- សុរាពមរយមជជបបមាទោឋ    ពវរមណី  សិកាេ -
បទំ សមាទិយមិ, ខញុ ំរពេះក្រុណាសូមសមាទននូវ     
សិកាេ បទ គឺពចត ជាព តុ ពវៀរចាក្ព តុជាទីតាងំម្ន 
ពសចក្តរីបមាទ  គឺ ផឹក្នូវទឹក្រសវងឹ គឺ សុរា និងពមរយ័ ។ 

 

កសុលកមមបថ  ១០ រែការ 
កាយក្មម ៣ 

 ១-  បាណាតបិាតវរិត,ិ    ពវៀរចាក្ការសមាល ប់សតវ 
 ២- អទិ ន ទនវរិត,ិ  ពវៀរចាក្ការកានយ់ក្រទពយ
ដដលពគមនិបានឲយ 
 ៣- កាពមសុ  មចិាឆ ចារវរិត ិ, ពវៀរចាក្ការរបរពឹតតខុស
ក្នុងកាមទងំឡាយ 

វចកី្មម ៤ 
  ១- មុស្តវាទវរិត,ិ  ពវៀរចាក្ការពោលោក្យកុ្ ក្  
  ២- បសុិណាវាចាវរិត,ិ  ពវៀរចាក្ការពោលោក្យ 
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ញុេះញង់  
 ៣- ផរុសសវាចាវរិតិ,  ពវៀរចាក្ការពោលោក្យ
រទពគ្នេះពបាេះពបាក្ចាក្់ពោតបញ្ឈចឺិតតអនក្ដម្ទ 
 ៤- សមផបបោបវរិតិ,  ពវៀរចាក្ការពោលោក្យ
ពរាយរាយឥតរបពយជន៍  

មព ក្មម ៣ 
 ១- អនភិជា,  មិនសមលឹងចង់បានរទពយអនក្ដម្ទ  
 ២- អពយបាទ,  មិនចងគនុំំគំគួនអនក្ដម្ទ  
 ៣- សមាម ទិដឋិ,  យល់ពឃើញរតូវ 
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ថ្ថៃសំខានក់នុងរពះពទុធសាសនា 
វិសាខបជូ្ជ 

  ក្នុងម្ថង ១៥ ពក្ើត ដខវសិ្តខ របារពធព តុ ៧ 
របការ  ក្នុងរពេះពុទធស្តស  ។ 
 ១-ជាម្ថងដដលរពេះសុពមធតាបសបរមពោធិសតវ
បានទទួលពយក្រណ៍ពីរពេះពុទធទីបងករ  
 ២- ជាម្ថងដដលរពេះអងគរទង់រពេះរបសូត  
 ៣- ជាម្ថងដដលរពេះបរមសិរពីោធិរពឹក្សដុេះព ើង  
 ៤- ជាម្ថងដដលរពេះអងគរទង់ឈនេះមារាធិរាជ  
 ៥- ជាដថងដដលរពេះអងគរទងប់ានរតាស់ដងឹនូវ
អនុតតរសមាម សពមាព ធញិ្ញដ ណ  
 ៦- ជាម្ថងដដលរពេះអងគរទង់ចូលកាន់រពេះនិោវ ន  
 ៧-ជាម្ថងដដលរពេះបរមធ្លតុរគប់ទីក្ដនលងរបជុគំ្នន
ពតពជាធ្លតុរោំយ ជាគរមប់ ៥០០០ រពេះវសា ។ 

អាសាឡហបជូ្ជ 
 ក្នុងម្ថង ១៥ ពក្ើត ដខ អាស្ត ា មុនចូលវសា១ 
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ម្ថង របារពធព តុ ៥ របការ  ក្នុងរពេះពុទធស្តស  ។ 
  ១- ជាម្ថងដដលរពេះអងគរទង់យងចុេះចាប់បដិសនធិ 
  ២- ជាម្ថងដដលរពេះអងគយងពចញស្តងរពេះផនួស 
  ៣- ជាម្ថងដដលរទងរ់បកាសសដមតងរពេះធម៌  
(ធមមចក្កបបវតតនសូរត) ក្ពំណើ តរពេះធម ៌។ 
  ៤-ជាម្ថងដដលរទងស់្តថ ប ឲយមានរពេះសងឃពក្ើត
ព ើងក្នុងពោក្ (ក្ពំណើ តរពេះសងឃ)  
  ៥- ជាម្ថងដដលរទង់សដមតងយមក្បាដិហារយ៍ិ 

មាឃបជូ្ជ 
  ក្នុងម្ថង ១៥ ពក្ើត ដខមាឃ របារពធព តុ ៣ 
របការ  ក្នុងរពេះពុទធស្តស  ។ 
  ១- ជាម្ថងចតុរងគសននិបាតរបក្បពោយអងគ ៤ គ ឺ
 -ជាម្ថងពពញបូណ៌មី ១៥ ពក្ើត រពេះចន័ទភលឺចាស់ 
 -រពេះភកិ្េុសងឃ ១២៥០ អងគមក្របជុគំ្នន ពោយមិនបាន
ណាតទុ់ក្ជាមុន 
 -ភិក្េុ ដដលមក្របជុគំ្នន សុទធដតជារពេះខីណារសពបាន
អភិញ្ញដ  ៦ 
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 -ភិក្េុសងឃទងំអស់សុទធដតបួសជាឯ ិភិក្េុឧបសមបទ 
  ២-ជាម្ថងដដលរពេះអងគរទងរ់តាស់សដមតងនូវឱវាទ-
បាតិពមាក្េ (ពបេះដូងរពេះពុទធស្តស )  
  ៣-ជាម្ថងដដលរពេះបរមស្តស្តត ោក្់ជ ម យុសគេ រ
ចពំោេះមុខមារ ។  
  ( រួមនឹងម្ថងរពេះអគគធមមពស បតសី្តរបុីរត បាន 
សពរមចជារពេះអរ នត ព ើយរទងស់្តថ ប អគគស្តវក្
ពឆវង/ស្តត កំ្នុងម្ថងព េះដដរ ) ។ 
 សូមពុទធបរស័ិទទងំឡាយ ពធវើនូវសកាក របូជាចពំោេះ
រពេះរតនៈម្រតក្នុងម្ថងសខំ្ន់ៗក្នុងរពេះពុទធស្តស  តាម   
ពសចក្តរីជេះថាល របស់ខលួន ពធវើទន រក្ាសីល ចពរមើនភាវ 
រគប់ៗ គ្នន កុ្បំខី្ន ៕ 
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បទសរូតគលីកទងរ់ពះពទុធសាសនា 
 

-សូមពមើលទង់ជ័យ ឆពវណណរងស ី ដដលមានរសមីភលឺរសស់លអ 
ពខៀវពលឿងរក្ ម រពមទងំពណ៌ស  ងសបាទនិងពណ៌ដ៏ភលឺពផលក្ ។ 
-របពទសតូចធ ំ បានសម័រគស្តម គម ជនុំំគ្នន ពរចើនអពនក្ 
រពមយក្រសមី រពេះពុទធគួរពរតក្ របពសើរពន់ពពក្ម្រក្ក្នលង  ។ 
-ពធវើជាសញ្ញដ  ទង់ជ័យស្តស  ម្នរពេះសមពុទធធចំមបង 
ចូរពយើងរាល់គ្នន  យក្ចិតតចាចំង នឹក្ដល់រពេះអងគជាអមាច ស់ ។ 
-ពទេះជាតិពផសងគ្នន  ក្៏រតូវដឹងថា  សុទធសឹងដតជាពុទធស្តសន៍ 
រតូវមានស្តមគគី ទងំពក្មងទងំចាស់ របឹងដរបងឲយណាស់រគប់ៗគ្នន ។ 
-សូមស្តស ពុទធ ថកុ ពំថកើងខពស់ផុត រុងពរឿងវសុិទធម្ថលថាល  
ព ើយមានជ័យពជាគ ផាយពពញពោកា ពោយជនរជេះថាល ពរចើនដសនោន 
-មានចិតតពសនហា ពគ្នរពបូជា ចពំោេះរពេះធម៌ដក៏្លយណ 
ទងំមនុសសពទវតា ពសនហារគប់របាណ របាថាន ចង់បានពសចក្តីសុខ ។ 
-ពយើងពខមរជាតិ  គំ្នន ខមីឃ្លម ត កាន់ធមនឹ៌ងបានផុតទុក្េ 
រួបរួមស្តមគគី ពីពនេះពៅមុខ    ពទើបនឹងបានសុខពក្សមក្ានតរតាណ 
-រពមពរពៀងរបរពឹតត តាមធម៌សុចរតិ ពឆ្ព េះពៅកាន់ឋាននិោវ ន 
ជាទីផុតទុក្េ   បានសុខពក្សមក្ានត    ជាតិពយើងនឹងបានពស្តយសុខ្ ។ 

	១១០	 ចរិយាមហាបុរស	 ចរិយាមហាបុរស	 ១០៩	



 
   ចរយិាមហាបរុស 111 

បទសរូតោកទ់ងរ់ពះពទុធសាសនា 
-ជាតិពយើងអនក្កាន់ស្តស  រតូវដឹងចាស់ថារពេះពុទធជិនរសី 

រទង់មានឆពវណណរងស ី គឺរពេះរសមីទងំរបាមួំយពណ៌ ។ 

-ផាយពចញពីរពេះកាយរទង់ រុងពរឿងឫទធិរងគរបពសើរបវរ 

ពឆវៀលឆ្វ ត់កាយពឆើតឆ្យលអ ទងំរបាមួំយពណ៌រសស់លអពស្តភា។ 

-ក្ពំណើ តម្នរពេះរសមី ពក្ើតពោយបារមីម្នរពេះភគវា 

ពធវើទនឥតមានរួញរា កាលដដលពៅជារពេះពោធិសតវ ។ 

 -រសមីពណ៌ពខៀវព េះណា កាលពឆកៀលពនរតារទង់ពោយចិតតកាត ់
 ពធវើទនដល់ឥនទរោ មណ៍ពិត កាលពៅជាក្សរត មរសីភិរាន្ទសត ។ 

-រសមីពណ៌ពលឿងភលឺថាល  កាលដដលរទង់អារស្តច់ដផពធវើមាស 

បិទពុទធរូបភលឺលអឱភាស រពេះឥនទជាងមាសរទង់វយ័បណឌិ ត ។ 

-រសមីរក្ មព េះណា កាលដដលមាតាពស់ខ្សំ្តល ប់ពិត 

បទុមស ូបតូ រជីវតិ កាត់ពបេះដូងបិទពធវើថាន មំាតា ។ 

-រសមីពណ៌សសុទធស្តធ កាលដដលរពេះបាទពវសសនតរក្សរតា 

ឲយទនដរំសីពស្តភា ពោយតាងំរបាថាន យក្ពោធិញ្ញដ ណ។ 

-រសមីពណ៌ដូចពជើង ងស កាលមាតារទង់យក្េចាប់យក្បាន 

វជិាជ ធរអារស្តច់ខលួនរបាណ ឲយយក្េស្តមានយសីុបតូ រជីវតិ ។
 

-រសមីពណ៌ពផលក្ពណណរាយ កាលជាទនាយព ម្ េះពស្តមបណឌិ ត 

ឲយទនស្តច់្មជីវតិ ដល់ឥនទរោ មណ៍ពិតថាអត់អាហារ ។ 

-រសមីពខៀវពលឿងរក្ ម ស ងសបាទរពមភលឺពផលក្អស្តច រយ 

រតូវជារបាមួំយរបការ        ពក្មងចាស់កុ្មារចងចាទុំក្ពអើយ ។  
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បទសារភញ្ញ  
១-សូមថាវ យបងគ ំ រពេះស-មពុទធ របពសើរបផុំត  ក្នុងពោ-កា 
ជារគូម្នមនុសស  និងពទ-ោត   រទង់រតាស់ពទស្តន   របពៅ-សតវ 
ចងអុលឲយពដើរ  ផលូ វក្-ណាត ល មាគ៌្នរតកាល  អាចក្-មាច ត ់
ទុក្េភ័យចម្រង  ឲយខ្ច យ-បាត ់ អាចកាត់សងា  រទុក្េ-បាន ។ 
២-ស្តស្តន រពេះអងគ  ពៅសពវ-ម្ថង សតវមាននិសសយ័  ពីបូ-រាណ 
របឹងពរៀនរបឹងស្តត ប់  ពចេះចា-ំបាន កាន់តាមលអំាន  បានក្តី-សុខ 
ឥតមានសុខណា  ពសមើក្តី-សងប់ បញ្ច ប់រតឹមសុខ  ឃ្លល តចាក្-ទុក្េ 
តាងំពីពោក្ពនេះ  តពៅ-មុខ ក្តីសុខនឹងមាន  ពរោេះធម៌-សងប់ ។ 
៣-ខញុសូំមបងគ ំ ពឆ្ព េះរពេះ-ធម ៌ រពេះសងឃបវរ  ទងំរគប-់សពវ 
រួមជាម្រតរត័ន  គួរពគ្ន-រព ជាមលប់រតជាក្់  ម្នពោ-កា 
រពេះរូបរពេះធ្លតុ  ម្នរពេះ-ពុទធ វសុិទធតាងអងគ  រពេះស្ត-ស្តត  
សូមគុណម្រតរត័ន  ជួយពខម-រា ឲយបានសុខ្  តពរៀង-ពៅ    ។ 

 
រពេះរាជនិពនធពោយ 

សពមតចរពេះសងឃរាជ  ពជាតញ្ញដ ពណា  ជួន ណាត 
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សបបរុសជនចលូរមួប ោះពុមពបសៀវបៅព្ពោះធម៌ 

ភិក្ខុ/សាមណេរ វត្តសុវេណបទមុ 
ប្រាក់ពុទ្ធបរស័ិទ្បូជាប្រពះធម៌ទទ្សនា បុណ្យបចច័យ៤ ឧ.សិ. វន 
២០.០០០០៛ និងបុណ្យចទប្រមើនជនាា យុ ឧ.ស. ទ ៉ ឡង និង     
ឧ.ស.ិ ទឡង យយ ៉ ៦០.០០០០៛, ភ.ិ ដួង ដានើ ៨០០០០៛,         
ភិ. ទធឿន រសាើ និងទោមប្រសើ ៣៥០០០៛, ភ.ិ ប្រស៊៊ុន កុសល 
១៧៥០០៛, ភិ. ខែម ទោភ័ណ្ឌ  ១៧៥០០៛, ភិ. ខែម មុ៉ឹង 
១៥០០០៛, ភ.ិ យន់៉ ោរ៉យ ១៥០០០៛, ភ.ិ បូ៉ច កុសល 
១០៥០០៛, ភិ. សម័យ សុទជាតិ៍ ១០៥០០៛, ភ.ិ សុ៉ឹម គ៉ឹមប្រសស់ 
១០៥០០៛, ភិ. ខាត់ សុខា ១០០០០៛, ភិ. ទៅ ចាន់ទេង 
១០០០០៛, ោ. ទនឿន សុើទណ្ត ២០០០០៛, ោ. វ ើទម៉រ៉ 
១៧៥០០៛, ោ. ទពប្រជ សុទែម ១៧៥០០៛, ោ. ទរឿង ចនិាត  និង
(ទោមប្រប៊ុសប្រសើ) ១៥០០០៛, ោ.ដាញ់ ោទរឿង ១៤០០០៛, 
ោ. ខែម ោរត័ន ១០៥០០៛, ោ. ទវៀន សុផា ១០៥០០៛,  ោ. 
ទេង គង្គា  ១០៥០០៛, ោ. េន ទសរ ើវុទ្ធ ១០៥០០៛, ោ. ចាន់ 
សុខា ១០០០០៛, ោ. បុ៊ន ទែៀង ១០០០០៛, ោ. ទលឿង ចនាថ  
៧០០០៛, ោ. ឈនឺ កុសល ៧០០០៛, ោ. ែ៊ន ទសង 
៧០០០៛, ោ. ទញឿន ពិសើ ៧០០០៛, ោ. បូ រតនា ៧០០០៛, 
ោ. សុែ វ៉ន់ទដត ៤០០០៛, ោ. យ៉ូន តារ ៣៥០០៛, ោ.   
យង់៉ ទយ ៉៣៥០០៛, ោ. មុ៉ន រ៉ឌើ ៣៥០០៛, ោ. ឈន ោខេម 
៣៥០០៛, ោ. សូយ ផានតិ ៣៥០០៛, ោ. ទធឿន រ៉ម៉ញ 
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៣៥០០៛, ោ. ជ័យ ទធឿន ៣៥០០៛, ោ. ន៉ឹម រុន ៣៥០០៛, 
ោ. ប្រាក់ ទឈឿន ៣៥០០៛, ោ. ចាន់ វណ្ឌើ  ២៥០០៛, 

ផ្នែក្ឧបាសក្/ឧបាសិកា 
ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៤0០០០៛ (១០$) 

ឧ.ស.ិ ប្រាក់ (ឧកញ្ញា តើ), 
ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៣៥០០០៛ 

ឧ.ស.ណាល់ ឧ.សិ.សុទែន និង កញ្ញា  ណាវ ើ, ទោក ជនិ វ៉ន់ 
ែន េនកប្រសើ វចួ ទឆង, ទោកប្រគូ សុែ ោទម៉ត, ឧ.ស.ិ បនួ ធល, 

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៣៤៥០០៛ 
ឧ.ស.ិយន+ទវត៉+ចំណាប់+ពុ+ំទ្ើណា+ប្រសើល័កខ+ប្របោន +ទេលើកា+
ចំណ្ង់+វ ើណ្ើ ត+ប្រសួច ប្រសើខណ្ត+ពើសើ, 

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ២៥០០០៛ 
ទោក សុ៊យ ចក់ និង ភរយិា,  

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ២១០០០៛ 
ជាង ម៉ប់ ជាង ភាស់ ជាង ទៅ, ទោក េុ៊ន សុែ និងេនកប្រសើ 
សុែ សុគនាធ  ប្រពមទងំកញ្ញា  េុ៊ន សុចនិាត , ពុទ្ធបរស័ិទ្ ភូមិទកាះ
ដាច់ សង្គា ត់ទកាះដាច់ ែណ្ឌ ឫសសើខកវ រជធានើភនំទពញ,  

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ២០០០០៛  
ឧ.ស.ិ ចាន់ សុ៉ឹម និង ឧ.សិ. ទែង នាងមុិញ, ទោកយាយ ឈ៉ឹម  
េុើ, ទោក ប្រស៊៊ុន ទស៊ឿង, បុ៉ណាណ  បក់ និងោា មើ, 

 

	១១៤  ១១៣	
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ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ១៧៥០០៛ 

ឧ.ស.ិ ល័ង, ឧ.សិ. កាក់, ធុល ប្រសើ ប្រគូបូរ និងភរយិា, ទោក េុ៊ន  
សុធារទិ្ធ នងិ េនកនាង បូ៊ សុផាវ ើ, ឧ.ស. ម៉ក់ ធុល ឧ.សិ. ទ ៉ យ៉ាន,  

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ១៥០០០៛ 
ឧ.ស.ិឈនួ ណ្យ+ោា មើ+បុប្រត, ឡាយ នងិកូន ដួង នុទ្, ឧ.ស.ិ 
ទៅ វោិល+ោា មើប្រពមទងំបុប្រត, ឧ.ស. ទសោង ទសៀ ឧ.ស.ិប្រាក់ 
ទយៀង,  ទោកទូ្ច សុែយផ នងិភរយិា, ទោកប្រសើ េ៊ួង ទសរ ើ, សុែ 
មិេុនា, ឧ.សិ. ថ្លា ង គ៉ឹមវណ្ណើ  និងកូនទៅ, 

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ១៤០០០៛ 
ឧ.ស. យឡ ឧ.សិ. ទណ្វ នងិកូនទៅ,  

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ១០៥០០៛ 
ឧ.ស.ិ េុ៊ក ោ៊ន, ឧ.សិ. សួន កូឡាប និង បុប្រត, ទៅ យុើម យាយ 
ទយឿន, ឧ.សិ. លុយ ចាន់ នងិកូនទៅ, ឧ.ស.ិ ខឆ បូនើ និង បុប្រត, 
ឧ.ស.ិ េ៊ងួ ពុំ នងិកូនទៅ, សើលវនត វន់ ោវ ើ, ឧ.ស. មុំ ទេឿន ឧ.សិ
.ែងស ភន, ឧ.ស.ិ ខវន៉ ទណ្ើ  និងកូនទៅ, ឧ.ស. ទរឿន ឧ.ស.ិ ទសៀ,
ឧ.ស. ទ ៉ ឧ.សិ. សុែុន និងកូន, ទោក ោញ់ ប្រចិប, ឧ.ស. គ៉ឹម 
ោ៊ន, ឈើវ សុើវលើ+កូនទៅ, ឧ.ស.ិ ទែង សូ៊ទេង+កូនទៅ, ឧ.ស.ិ 
ចាន់ ោង និងបុប្រត,   

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ១០០០០៛ 
ឧ.ស.ិ ទ ៉ យ៉ាន,  ឧ.សិ. ែុ៊ល បូ៉លើ, ឧ.ស.ិ ែុ៊ល បូ៉លើន,  ឧ.ស.  
ទបឿន ឧ.សិ. ោ៉ញ់ នងិកូនទៅ,  ឧ.ស.ិ សួស ោគុណ្,  ឧ.ស.ិ  
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ទចង សុើគ៉ឹម+កូនទៅ, ឧ.ស. លើ ងួន ឧ.ស.ិ សុែ ចនាថ , ឧ.សិ. ឌងួ 
គុយ ទេង, ឧ.សិ. ជុន សូ៊គើ នងិ កាួយ, ឧ.សិ. ឃ៉ឹម ទូ្ច នងិកូនទៅ 

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៨០០០៛ 
ទោកតា ទវឿន យាយ លើ ប្រពមទងំកូនទៅ, 

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៧៥០០៛ 
ឧ.ស.ិ ទ ទវឿន ឧ.សិ.សុខាន់ និងកូន, 

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៧០០០៛ 
ឧ.ស.ិ សួន ា៉ែន, ទែង ណារ ើ, ឧ.ស. យ៉ឹម ទៅ, ឧ.ស. ផាន់ 
បុិច និងកូន, ឧ.ស. េុ៉ឹម មូលើ និង ឧ.ស.ិ ង៉្គ ទឡង, ឧ.ស.ិ យាយ 
យនឺ, ផុន-ោវ ៉ុន, ឧ.ស.ិ េូ៊ សំណាង ឧ.ស.ិ ឡាច ផន និងកូន
ទៅ, កុមរ ធូចាន់តូ, ឧ.ស.ិ ជា ប្រសើនាង, ជា ឃតិ និងកូនទៅ, 
កុមរ ទឈឿន ឆវ ើវណ្ណ នងិ ចនទ ឆាយា, ទោក លើ គ៉ឹម ោនត 
កញ្ញា  សំណាង លើដា, ទោកប្រគូ វណ្ណថ្ល, យុវជន នូ ម៉លើន, 
ទោក ោង រដាា , ឧ.សិ. សុ៊៊ុំ សំណាង, ទោក ជា ថ្លរ ើ, ឧ.ស.   
លើម ឧ.សិ. ទយឿង, ឧ.ស.ិ ភុ ំសរបូរ ើ+ភុំ សុខែម, ទឌឿន នើ ប្រសើនើន 
វរិៈ, លើ វុទ្ធើតា, ចក់ ដាវុទ្ធ, លើ វុទ្ធិវឌឍនា, សុែ សុើវណាណ  ប្រពមទងំ
បុប្រត ទប្រសង ប្រសើនុន, តា យនឺ យាយ យ៉ាន, ឧ.ស.ិ ែ៉ឹម ោរ ើម  
ឧ.ស.ិ សុន សំេុន, ឧ.ស.ិ ែុើង េុើម និងឧ.សិ. ប្រគើ លើ ប្រពមទងំ
បុប្រត, វ ើ អាត, យាយ យម៉ និងយាយ រនួ,  

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៦០០០៛ 
ឧ.ស.ិ ដុស សុើម, 

	១១៦  ១១៥	
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ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៥០០០៛ 

ឧ.ស.ិ យនិ យ៉ាន់, យាយ ទ ៉, ឧ.ស.ិ ទេៀម សុែឃើម, ឧ.ស. េុ៉ឹម 
 ប្រស៊៊ុន ឧ.ស.ិ លុន និងកូនទៅ, ឧ.ស.ិ ឈតិ យា,ំ ឧ.ស.ិ ទ ៉ វ ើ, 
យាយ ទញ៉ស, ឧ.ស.ិ រុណ្, អាន សុងទលៀង, ឧ.ស.ិ ទមឿន, ឧ.ស.ិ 
ប្រគួច ទនឿន, ា៉ង សអំាត, ឧ.សិ. ចាន់ េុល ទោក សុិន សុផាត,
ទោក ទម៉ត ឧ.ស.ិ ឃន, ទោក ឌុ ំោណាន, ឧ.ស.ិ ខកម តន,   
វ៉ននើ, ឧ.សិ. គ៉ឹម ធុន, ឧ.ស. េួង ទរន៉ ឧ.ស.ិ េុ៊ច រ ៉ឹម, លើ ទឡង, 
ឧ.ស.ិ ា៉ល់ ប្រសើទៅ,    

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៤០០០៛ 
យាយ ប្រជ៉ឹង, ឧ.ស. ទៅ ទរឿន ឧ.ស.ិ បុ៉ន  ទោក ឃួន ទយឿន,  

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព ៣៥០០៛ 
ឧ.ស.ិ សួន សុែុន, ឧ.ស. មុើ វណាណ , ឧ.ស.ិ ខឆ សុើមន, ឧ.ស.ិ 
ទែង គ៉ឹម យុន, ឧ.ស. ឡាត់ ទៅ, ឧ.សិ. ែុ៊យ យឆរន៉, យាយ ញ៉, 
ឧ.ស.ិ កង យន, ឧ.ស.ិ យផ សរ, តនួ សុកែុំ, ប្រជ៊ុន ទចង, ចំទរ ើន 
សុ៊នហ៊ន, ទកង ទប្រសង, ទកង េុនឺ, យាយ ទភឿន, ឧ.ស.ិ ដុស    
សុើម, តា គើម យាយ េុន, មុើ ោវ៉ន, ឧ.ស. ស៉ឹម ឧ.ស.ិ នើ ប្រពម
ទងំបុប្រត, ទោក ចុង ពុំ, ឧ.ស. ណ្ន ឧ.ស.ិ េុល និងកូនទៅ, 
ឧ.សិ. ទឆង ចាត, ឧ.ស.ិ ទសៀន តុប នងិកូនទៅ, ឧ.ស. ថ្លន ឧ.ស.ិ 
ោរុ,ំ ទោក សន េនកប្រសើ ទកត, េនកប្រសើ សុ៊ក សុើទវន, ឧ.ស. ននិ 
ឧ.ស.ិ មុ៉ន, ទោក ថ្លងំ េនកប្រសើ រ ើណា, ឧ.ស.ិ ទទ្ព យ៉ា, ទោក 
សុែ េនកប្រសើ ទយង៉, ទោក សេុំល េនកប្រសើ ខតម, ទោក បុល េនក
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ប្រសើ សុភាព, ទោក ផុន េនកប្រសើ តុន, ឧ.សិ. ឃុន សុភាព, ឧ.ស. 
ធ៉ឹម ឧ.សិ. យុនិ, ឧ.សិ. ទសង សុែហ៊ងនិងកូនទៅ, ឧ.សិ. េុ៊ក 
សុផា, ឧ.ស. េូ ឧ.ស.ិ េូន ប្រពមទងំបុប្រត, ឧ.ស. វ៉ន់ ភ័ណ្,    
យុវជន សំណាង ពសិិដា, ទោក រនិ ប្រសើនាង ប្រពមទងំបុប្រត,     
ឧ.ស. ទនឿន ឧ.សិ. ចាន់ េុល, ឧ.ស. ទណ្ន ឧ.ស.ិ ោត, ទោក 
សុែ លើ េនកប្រសើ ោខេម នងិបុប្រត, ឧ.ស.ិ េួន  សុផល និងកូន
ទៅ, ឧ.ស.ិ ណ្ន ទរឿន ឧ.សិ. ទលា ក យ៉ុន, ទោក សណំាង 
ពិោល និងភរយិា, កុមរ េុល រដាា , ទោក ណាត េនកប្រសើ តូនើ, 
យុវជន ផុន សុផាន់ណា, ទោក ោន . ប្រសើមុំ, ឧ.ស.ិ ទសឿន,   
ឧ.ស.ិ ទែម, ឧ.សិ. ទប្រកម, ឧ.ស. សុង យ៉ាន, ឧ.ស.ិ ម៉ង់ អ៊ាង, 
ឧ.ស.ិ ទឆង, ឧ.ស.ិ មុយ ែុើវ, ឧ.ស.ិ តូច វ៉ន+កូនទៅ, ឧ.ស.ិ 
មស េូន, ខម៉ន មលិិនទ, ទោក ខែម វចិិប្រត+ភរយិានងិបុប្រត,    
ឧ.ស.ិ ខម៉ន ច័នទរសាើ+ោា មើនិងកូនប្រសើ ពងស វតតើ, ឧ.ស.ិ ខម៉ន 
វមិន+ប្រក៊ុមប្រគួោ, ឧ.ស.ិ េន ម៉យ៉ាន+កញ្ញា  ច័នទ ទេត, ឧ.ស. 
ខកវ ោរន៉+ភរយិានិងបុប្រត, ឧ.ស.ិ េុ៉ឹម ទ្៉ឹម, សុនិ ដាវ ើ, ឧ.ស.ិ ទ្ើ  
វណាណ +បុប្រត, ឧ.ស.ិ ទ្ួន ោ៊ង+កូនទៅ, ឧ.ស.ិ ចាន់ ប្រតើ+កូនទៅ, 
ឧ.ស.ិ េន ច័នទណាត និងបុប្រត, យ៉ុង ោទវឿន, ទោកយាយ គុយ 
យ៉ុន ប្រពមទងំកូនទៅ, ឧ.ស.ិ ជុំ ទូ្ច និងកូនទៅ, ឧ.ស.ិ នាង,  
ឧ.ស.ិ េុ៊៊ុំ លន់, ឧ.ស.ិ គុយ បូរ និងកូនទៅ, ហន ផាត, ឧ.សិ. ស ំ
េូន, ែុើង ឆ៉ឹម, បុ៉ល សំេូន, ឧ.ស.ិ ឡាច សុែ ប្រពមទងំបុប្រត,  
ឧ.ស.ិ ខែម ឆុំ ប្រពមទងំកូន, ឧ.ស.ិ នូ ែន ប្រពមទងំបុប្រត, ឧ.ស.ិ 

	១១៨  ១១៧	
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គង់ ោន ភរយិានិងបុប្រត, ឧ.សិ. ធូ យនឺ, ឧ.សិ. ឡូវ េយ, ឧ.ស.ិ 
ទែង, ដុំ រនិ ប្រពមទងំកូនទៅ, តាសុត សុផុន, ឧ.ស. មងំ សុន 
និងឧ.ស.ិ ែុើង អាន, េុ៊ក វន និងភរយិាប្រពមទងំបុប្រត, ឧ.សិ. េូ៊
ទយន៉ សុែ បូ៉លើន សុែ ច័នទ ដារ៉ នងិភរយិាប្រពមទងំបុប្រត, ឌិន
ឈនិ នងិកូនទៅ,     

ទ ា្ ះចូលទាះពុមព  
តា គួន ៣០០០៛, តា ឡាយ យាយ សរ ៣០០០៛, ឧ.សិ. ឈតិ 
យុន ២០០០៛, ទថ្លង ផន ១៥០០៛, ឧ.ស. ផុន ឧ.សិ. អាន 
១០០០៛, 

 
 

 
ន វេ កទរិយា វទេវោកំ េជនតិ, 

បុគ្គលកំណាញ់ស្វិតស្វវ ញ មិនបានទៅកាន់ទេវទោកទេ 
 
 

  ១១៩	


