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ទីឃតីិកោសលជាតក 

(ពពៀររម្ងា ប់ពោយការមនិចងពពៀរ) 

រពះបរមសាសាា  កាលដដលរពះអងគររង់គង់របថាប់ពៅនាមហាវហិារពជតពន ររង់
រារពធពួកភកិខុ រកុងពកាសមពដីដលព ល្ ះទាស់ដរងគ្នន  ពរើបរពះអងគរាស់សដមាងនូវរពះធម៌
ពរសនាពនះ ពោយពាកយថា ឯវ ំភូតសស ពត រាជ ដូពចនះជាពដើម ។ 

ានសាា ប់មកថា កនុងកាលដដលភកិខុទាងំពនាះ និមនាមកកាន់ពជតពនមហាវហិារ ពដើមប ី
សូមនូវការអត់ពទាសពីរពះបរមសាសាា  រពះដ៏ម្ងនរពះភាគរាស់ពៅភកិខុទាងំពនាះមក
ព ើយ ររង់រាស់ដូពចនះថា ម្ងន លភកិខុទាងំឡាយ អនកទាងំឡាយ ជាឱរសរបស់តថាគត គជឺា
កូនដដលពកើតអពីំម្ងត់ ។ ធមមាដដលជាឱរស គមឺនិគួររម្ងល យនូវឱវារ ដដលបាិរុក
ឲ្យព ើយ បុ៉ដនាអនកទាងំឡាយ ដបរពៅជាអនកមនិពធវើាមឱវាររបស់តថាគត គជឺាអនករម្ងល យ
នូវឱវារពៅវញិ ។ បណ្ឌិ តទាងំឡាយពីបុរាណ្ សូមបពីោរដដលជាអនកសម្ងល ប់ម្ងាបិារបស់
ខ្លួន ព ើយបលន់យកនូវរាជសមបតា ិានធ្លល ក់ចូលកនុងកណ្តា ប់ដដកនុងដរព ក៏ពៅដតឲ្យអភ័យ មនិ
សងសឹក ពោយគតិថា ពយើងនឹងមនិរម្ងល យឱវារដដលម្ងាបាិរុកឲ្យ ។ រួចព ើយ រពះអងគ
ររង់នាយំកពរឿងកនុងងអតតីកាលមកសដមាង ។ ពរឿងពោយពិសាា រម្ងនកនុងវនិយបដិក ពរឿង
ពោយសពងខបម្ងនដូចតពៅ ៖ 

កនុងអតតីកាល ពសាចរកុងពារាណ្សីររង់រពះនាមរព មរតា ជាពសាចសាុកសាមភម្ងមួំន 
ានពលើករព័ពចញពៅចបំងនឹងពសាចរីឃីតពិកាសល ។ ពសាចកនុងដដនពកាសលរពះនាម 
រីឃីត ិ ជាពសាចកមសត់ ម្ងនសមបតាតិចិ ម្ងនកម្ងល ងំរព័តចិ ាននាមំព សីលបរត់ពចញពី
រកុងជាមុន ។ រគ្នពនាះ ពសាចកនុងដដនកាសីរពះនាមរព មរតា ានដពណ្ាើ មយកពួកពល  
ពា នៈ ជនបរ ឃ្ល ងំ ជរងុករបស់ពសាចកនុងដដនពកាសលរពះនាមរីឃីត ិ ព ើយរគប់រគង
រកា ។ ចដំណ្កពសាចរីឃីតាិននាមំព សីពៅអារស័យពៅកនុងផទះសមូនឆ្ម ងំ ដដលឋតិពៅ
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ជាយរកុងពារាណ្សី ពោយដកលងពភរមនិឲ្យអនកដដរសាគ ល់ាន ររង់ពសលៀកដណ្ា ប់ជា 
បរពិាវ ជក ។ ពរកាយមកមនិយូរបុ៉នាម ន រពះមព សីដនរពះាររីឃីតក៏ិររង់គភ៌ លុះដល់គភ៌
ោស់ព ើយ ក៏ានរបសូតនូវរពះបរមពពាធសិតវ រពះម្ងាបាិររង់របទាននាមថា រីឃ្វុ ។ 
លុះដល់រីឃ្វុកុម្ងរដងឹកាី បាិក៏បញ្ជូ នបុរតឲ្យពៅពៅពរៅរកុង ដរកងដងាមុខ្ដងាពរកាយ  
ពសាចដដនកាសីរជាបដណឹំ្ងនឹងសម្ងល ប់ទាងំអស់គ្នន  ។ រីឃ្វុកុម្ងរ កាលដដលពៅពរៅរកុង 
មនិយូរបុ៉នាម នក៏ានសិកាពចះដងឹនូវសិលបសាស្តសាសពវរគប់ ។ 

ពិតដមន ពោយម្ងនអនករកាបរូលដល់រពះាររព មរតាជាពសាចដដនកាសី រពះារ
រីឃីតនិិងរពះអគគមព សី ក៏រតូវោប់ខ្លួនាន ពគចងពដើមដដររង់ទាងំ ២ រពះអងគពៅខាង
ពរកាយពោយចណំ្ងដ៏ម្ង ំពការកបលឲ្យរលីង រូងសគរបពណ្ាើ រសពវរចក សពវផលូ វរតដែងដកង ។ 
កាលពនាះ រីឃ្វុកុម្ងរម្ងនពសចការីតះិរះិយ៉ងពនះថា អាាម អញខានពឃើញម្ងាបាិយូរ
ណ្តស់ព ើយ ពបើដូពោន ះគួរដតអាាម អញពៅពមើលម្ងាបិាានមាងសិន ។ រីឃ្វុកុម្ងរចូល 
ពៅដល់រកុងពារាណ្សីព ើយ ានពឃើញម្ងាបាិដដលពគកពុំងដតចងសាល បពសកបពណ្ាើ រ
រគប់រចកលហក និងរគប់ផលូ វ លុះពឃើញព ើយ ក៏ចូលពៅរកម្ងាបាិ ។ រពះាររីឃីត ិ ររង់
រតពឃើញបុរតមកអពីំចម្ងា យ ក៏ដរសកផ្ា បុំរត ដូពចនះថា ដនរីឃ្វុកូន ! ចូរកូនកុពំឃើញកាល
ដវង កុពំឃើញកាលខ្លី ដនរីឃ្វុកូន ! ធមមាពពៀរមនិដដលរម្ងា ប់ពោយ ការចងពពៀរពរ គពឺពៀរ
ដតងរម្ងា ប់ពោយការមនិចងពពៀរ ។ ពួកជនទាងំឡាយ ានសម្ងគ ល់រពះអងគថាឆកួតរពវ ើរវាយ 
និយយពផាសផ្ា ស ព ើយាននារំពះអងគពចញពៅាមទាវ រខាងតបូង កាត់ខ្លួនរពះអងគជា ៤ 
កណំ្តត់ ។ លុះដល់ពពលសាា ត់ រពះបរមពពាធសិតវរីឃ្វុកុម្ងរ ក៏ានចូលដល់រីរបហារ
ជវីតិ របមូលកណំ្តត់ពឈើព ើយពលើកសររីៈ ម្ងាបាិោក់ពលើពជើងងករ រួចក៏បូជាពោយពភលើង 
ផគងអញ្ជលីពធវើរបរកសណិ្ពជើងងករ ៣ ជុ ំ ។ រគ្នពនាះ រីឃ្វុកុម្ងរពៅឯដរព ព ើយខ្សកឹខ្សួល
រួញយ ំ ពោយពសចកាអីាល័យអួលដណ្នកនុងររូង យអំស់ចតិាព ើយ ពរើបជូតរឹកដភនក  
រតែប់ចូលរកុងពារាណ្សីវញិ ពៅសូមពរៀនសិលបៈនឹង មដរំ ី ពៅជតិរពះរាជវាងំ ។ រីឃ្វុ
កុម្ងរ ពរកាកពែើងកនុងបចចូសសម័យដនរារត ី ដរសកពរចៀងពោយសពំែងដ៏ពីពរាះ រពមទាងំ
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ពដញពិណ្ផងកនុងពរាងដរំ ីដដលពធវើឲ្យរពះរាជា ពពញរពះរាជ ឫរយ័ ឲ្យពៅបពរមើរពះអងគ ។ 
ពោយរីឃ្វុកុម្ងរពូដកផ្គ ប់ចតិារពះរាជា មនិយូរបុ៉នាម នរពះរាជាក៏ានដតងាងំរីឃ្វុកុម្ងរ 
កនុងភាពជាអនកសិរធសាន លខាងកនុង ។  

ដងាមួយរពះរាជា ានរាស់បង្គគ ប់ឲ្យរីឃ្វុកុម្ងររឹមរាជរង នារំពះអងគពៅរបពាត
រមគឹកនុងដរព ។ រពះរាជាពនឿយ ត់រពះកាយពោយផលូវឆ្ា យានរាស់ឲ្យរីឃ្វុកុម្ងរោក់
រាជរងសិន ព ើយផទពំកើយរពះសីសៈពលើពលល រីឃ្វុកុម្ងរ ពរកាមមលប់ពឈើ ក៏លង់លក់មួយរពំពច
ពៅ ។ លោំប់ពនាះ រីឃ្វុកុម្ងរ ក៏ម្ងនពសចការីតះិរះិយ៉ងពនះថា ពសាចកនុងដដនកាសីរពះ
នាមរព មរតាពនះ ានពធវើនូវពសចកាវីនិាសជាពរចើនដល់អាាម អញ ទាងំពលពា នៈ ជនបរ 
ឃ្ល ងំ និង ជរងុក របស់អាាម អញ ពសាចពនះរបឹអូសយកអស់ មនិដតបុ៉ពណ្តណ ះ ទាងំម្ងាបាិ
របស់អាាម អញ ក៏រតូវពសាចពនះសម្ងល ប់ពោលអស់ពរៀត ពវលាពនះ គួរអាាម អញសងពពៀរ
ដល់ពសាចពនះវញិ ព ើយក៏ ូតរពះខាន់ពចញពីពរសាម ។ ពវលាពនាះ រីឃ្វុកុម្ងរ ម្ងន 
ពសចការិតះីរះិយ៉ងពនះថា បាិានផ្ា អំាាម អញកនុងពពលដដលពរៀបនឹងពធវើមរណ្ភាពថា 
ដនរីឃ្វុកូន អនកឯងកុពំឃើញកាលដវង កុពំឃើញកាលខ្លី ដនរីឃ្វុកូន ធមមាពពៀរមនិដដល
រងំ្គប់ ពោយការចងពពៀរពរ គពឺពៀរដតងរងំ្គប់ពោយការមនិចងពពៀរ ពបើអាាម អញកនលង
ពាកយបាិព ើយ អពំពើពនះព ម្ ះថា មនិសមគួរដល់អាាម អញពែើយ ព ើយក៏ពសៀតរពះខាន់
ចូលពៅកនុងពរសាមវញិ ។ រីឃ្វុកុម្ងរ ម្ងនពសចការីតះិរះិពឃើញការសងពពៀរ ជាពលើករី ២ 
និងជាពលើករី ៣ បុ៉ដនារាល់ពលើកមនិានសពរមចពែើយ ពោយរលឹកពឃើញ បណ្តា រំពះបាិ
មុននឹងពគពធវើឃ្តរពះអងគ ។ រគ្នពនាះ ពសាចរព មរតាររង់ភតិភ័យភាា ក់ពផអើល ពសលើតសលក់
តក់សលុត ព ើយក៏ពតើនពែើងភាល ម ។ រីឃ្វុកុម្ងរ រូលសួរដូពចនះថា សូមររង់រពះពមាា ពរាស 
ព តុអវាីនជារពះអងគររង់ភតិភ័យតក់សលុត ព ើយពតើនពែើងដូពចនះ ? ពសាចក៏តបថា ដននាយ
ម្ងណ្ព ពរពាះពយើងយល់សបា ិ ពឃើញដូចជា រីឃ្វុកុម្ងរ ជាកូនពសាចកនុងដដនពកាសល 
ព ម្ ះរីឃីត ិ ពលើករពះខាន់ពែើងគរំាមពយើងកនុងរីពនះ ពរពាះព តុពនាះ ានជាពយើងភ័យ
ភាា ក់ពផអើល ពសលើតសលក់តក់សលុត ព ើយពរកាកពែើងភាល ម ។ ភាល មពនាះ រីឃ្វុកុម្ងរ ានយកដដ 
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ខាងពឆវងោប់សងកត់រពះសីសៈដនពសាចកនុងដដនកាសី រពះនាមរព មរតា ព ើយយកដដខាង
សាា  ូំតរពះខាន់ រួចនិយយពាកយពនះនឹងពសាចថា ដនរពះអងគ ! រូលរពះបងគពំនះព ើយ 
ដដលព ម្ ះរីឃ្វុកុម្ងរ ជាកូនពសាចកនុងដដនពកាសលរពះនាមរីឃីត ិរពះអងគានពធវើពសចកាី
វនិាសជាពរចើនដល់រូលរពះបងគ ំ ទាងំរពះម្ងាបាិរបស់រូលរពះបងគ ំ រពះអងគក៏ឲ្យពគពធវើ
ឃ្តពោលទាងំអស់ ពពលពនះ គួរដតរូលរពះបងគសំងពពៀរដល់រពះអងគវញិ ។ រីឃ្វុកុម្ងរ 
គតិថា ពយើងពនះសូមបរីតូវលះបង់ជវីតិ ក៏មនិរម្ងល យនូវឱវាររពះបាិពយើងពែើយ រគ្នន់ដត
សមលុតរពះរាជាបុ៉ពណ្តណ ះ ពរើបពពាលគ្នថាដដលម្ងនពសចកាថីា ៖ 

បពិរតរពះរាជា រពះអងគធ្លល ក់មកកនុងអណំ្តចរបស់រូលរពះបងគ ំ យ៉ងពនះព ើយ ពតើ
ព តុណ្តមួយដដលញុងំរពះ អងគឲ្យរួចោករុកខ ម្ងនដដរឬ ?  

រពះរាជារាស់នូវរពះគ្នថាពឆលើយតប ដដលម្ងនពសចកាថីា ៖ 

ម្ងន លអនកពអើយ ពយើងធ្លល ក់ពៅកនុងអណំ្តចរបស់អនក រាកដយ៉ងពនះព ើយ ព តុ
ណ្តមួយដដលញុងំពយើងឲ្យរួច ោករុកខ មនិម្ងនពែើយ ។ 

ពវលាពនាះពសាចកនុងដដនកាសីរពះនាមរព មរតា ក៏ឱនរពះសិររកាបពរៀបពជើងរីឃ្វុ
កុម្ងរព ើយម្ងនរពះរាជឱង្គក រ ពៅនឹងរីឃ្វុកុម្ងរយ៉ងពនះថា ដនរីឃ្វុកូន ! សូមអនក
អាណិ្តឲ្យជវីតិដល់ពយើងផង ដនរីឃ្វុកូន ! សូមអនកអាណិ្តឲ្យជវីតិដល់ពយើងផង ។ រីឃ្វុ
កុម្ងរតបវញិថា រូលរពះបងគនឹំងថាវ យជវីតិរពះអងគដូចពមាចពៅ គគួឺរដតរពះអងគរបទានជវីតិ
រូលរពះបងគពំៅវញិពរ ។ រពះរាជារាស់ថា ដនរីឃ្វុកូន ! ពបើដូពោន ះអនកចូរឲ្យជវីតិពយើងចុះ 
ឯពយើងក៏ឲ្យជវីតិអនកវញិដដរ ។ 

កាលដដលរីឃ្វុកុម្ងរ ថាវ យជវីតិរពះអងគព ើយ លោំប់ពនាះ រីឃ្វុកុម្ងរានពពាល
គ្នថា ដូពចនះថា ៖ 
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នាញ្ញំ សុចរតំិ រាជ                   នាញ្ញំ រាជ សុភាសិតំ   

 តាយតត មរណកាតេ           ឯវតមវតិរំ      ធនំ    ។ 

បពិរតរពះរាជា អវដីដរពរៅពីសុចរតិ និងវាោដដលជាសុភាសិត គមឺនិអាចការពារ
រពះជនមរបស់រពះអងគ កុឲំ្យដល់នូវមរណ្ៈកនុងពពលពនះានពែើយ ររពយពរៅពីពនះ ក៏យ៉ង
ពនាះដដរ ។ 

អធបិបយថា បពិរតរពះរាជា ពវៀរោកសុចរតិ និងវាោជាសុភាសិត ពពាលគឱឺវារ
របស់រពះបាិរូលបងគពំចញព ើយ អវដីដរអាចការពារកនុងពវលាអស់រពះជនម រដមងមនិម្ងន
ពែើយ ររពយពរៅពីពនះក៏ដូចគ្នន ដដរ គមឺនិម្ងនរបពយជន៍ពរ ពរពាះថាកនុងពពលពនះ ពទាះជា
រពះអងគឲ្យររពយរាប់ដសនពកាដ ិដល់រូលរពះបងគ ំក៏រពះអងគមនិអាចាននូវជវីតិដដរ ។  

រពះបរមពពាធសិតវានសដមាងរពះគ្នថាជាបនា ៖ 

អតកាក ោចឆិ  មំ  អវធិ  មំ              អជិនិ  ម ំ អហាសិ  តម   

 តយ   ច  តំ  ឧបនយ ហនតិ           តវរំ   តតសំ  ន  សមមតិ ។ 

បុគគលទាងំឡាយណ្ត ចងនូវពពៀរពនាះ ពោយគតិថា អនកឯពណ្តះ ានពជរអញ ាន
វាយអញ ានផ្ច ញ់អញ ានលួចយកររពយរបស់អញ ដូពចនះ ពពៀររបស់បុគគលទាងំឡាយ
ពនាះ រដមងមនិរងំ្គប់ពែើយ ។ 

អតកាក ោចឆិ  មំ  អវធិ  មំ              អជិនិ  ម ំ អហាសិ  តម   

 តយ  ច  តំ  នបូនយ ហនត ិ           តវរំ  តតសូបសមមតិ  ។ 

បុគគលទាងំឡាយណ្ត មនិចងនូវពពៀរពនាះថា អនកឯពណ្តះ ានពជរអញ ានវាយ
អញ ានផ្ច ញ់អញ ានលួចយកររពយរបស់អញ ដូពចនះ ពពៀររបស់បុគគលទាងំឡាយពនាះ 
ពរើបរងំ្គប់ាន ។ 
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ន  ហិ  តវតរន  តវរានិ                សមនតីធ  កុទាចនំ    

 អតវតរន  ច  សមមនតិ                  ឯស  ធត ម្ ោ  សននតតនា។ 

ាងំពីណ្តពីណី្មក ពពៀរទាងំឡាយ កនុងពលាកពនះ រដមងមនិរងំ្គប់ពោយពពៀរពរ 
ពពៀរទាងំឡាយ រដមងរងំ្គប់ាន ពោយការមនិម្ងនពពៀរ ពនះជាបុរាណ្ធម៌ ។ 

រគ្នពនាះពសាចកនុងដដនកាសី និងរីឃ្វុកុម្ងរ ានឲ្យជវីតិគ្នន ពៅវញិពៅមក ានោប់
ដដគ្នន ផង ពធវើសមបងផង ពដើមបមីនិឲ្យម្ងនពរឿងរបរូសគ្នន តពៅពរៀត ។ បនាទ ប់ពីរតែប់ចូល
រកុងវញិព ើយ រពះរាជាានរបកាសឲ្យមនុសសទាងំឡាយានដងឹថា ពនះជាកូនពសាចកនុង
ដដនពកាសល ព ម្ ះរីឃ្វុកុម្ងរ អនកទាងំឡាយមនិរតូវពធវើពទាស ចពំពាះរីឃ្វុកុម្ងរពនះ
ពែើយ ពរពាះរីឃ្វុកុម្ងរានឲ្យជវីតិពយើង ទាងំពយើងក៏ានឲ្យជវីតិដល់រីឃ្វុកុម្ងរវញិដដរ ។ 
របកាសព ើយ រពះរាជាានសួរពៅរីឃ្វុកុម្ងរយ៉ងពនះថា ដនរីឃ្វុកូន ! កាលដដលរពះ
បាិរបស់អនកជតិនឹងពធវើមរណ្ភាព ានផ្ា បំណ្តា ណំ្តចពំពាះអនកថា ចូរកូនកុពំឃើញកាល
ដវង កុពំឃើញកាលខ្លី ធមមាពពៀរមនិដដលរងំ្គប់ពោយការចងពពៀរពរ គពឺពៀរដតងរងំ្គប់ពោយ
ការមនិចងពពៀរ ពតើបណ្តា ពំនាះរពះបាិរបស់អនកសពំៅ យកព តុរតង់ណ្ត ានជាផ្ា ដូំពចនះ 
? រីឃ្វុកុម្ងរ ានរកាបរូលថា សូមររង់រពះពមាា ពរាស កាលដដលរពះបាិរបស់
រូលរពះបងគ ំជតិនឹងពធវើមរណ្ភាព ានផ្ា បំណ្តា ណំ្តចពំពាះរូលរពះបងគថំា ចូរកូនកុពំឃើញ
កាលដវង គ ឺកុពំធវើពពៀរឲ្យយូរអដងវងពែើយ ឯបណ្តា ដំដលថា កុពំឃើញកាលខ្លី គកុឺរំបញប់ដបក
ោកពួកមតិាសម្ងល ញ់ពែើយ ។ សូមររង់រពះពមាា ពរាស ចដំណ្កបណ្តា បំនាមកពរៀតថា  
ធមមាពពៀរមនិដដលរងំ្គប់ពោយការចងពពៀរពរ គពឺពៀរដតងរងំ្គប់ពោយការមនិចងពពៀរ 
ពនាះសពំៅរតង់ម្ងាបាិរបស់រូលរពះបងគ ំ ដដលររង់ឲ្យពគរបហារជវីតិព ើយ ពរពាះ ព តុ
ពនាះ របសិនពបើរូលរពះបងគនឹំងបផំ្ល ញរពះអងគឲ្យោច់ោកជវីតិវញិ គង់ម្ងនពួកជនដដល
រាថាន របពយជន៍ចពំពាះរពះអងគ នឹងបផំ្ល ញរូលរពះបងគឲំ្យោក់ោកជវីតិវញិដដរ ព ើយត
ពៅពរៀត ពួកជនដដលរាថាន នូវ របពយជន៍ដល់រូលរពះបងគ ំមុខ្ដតបផំ្ល ញពួកជនទាងំពនាះ
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ឲ្យោច់ោកជវីតិមនិខានពែើយ ពពៀរពនាះមនិានរងំ្គប់ពោយការចងពពៀរយ៉ងពនះឯង ។ 
ឥែូវរពះអងគររង់របទានជវីតិដល់រូលរពះបងគជំាខ្ាុ ពំ ើយ ឯខ្ាុ រំពះអងគក៏ានថាវ យជវីតិដល់
រពះអងគវញិដដរ ដូពោន ះ ពពៀរពនាះនឹងរងំ្គប់ពោយការមនិចងពពៀរយ៉ងពនះឯង សូមរពះអងគ 
ររង់រជាប ។ រគ្នពនាះ ពសាចកនុងដដនកាសី រពះនាមរព មរតា ររង់ពសាើចថា ពអើ ន៎ ! ព តុពនះ
ពៅពពញជាអសាច រយណ្តស់ ពអើ ន៎ ! ព តុពនះពៅពពញជាចដមលកណ្តស់ រីឃ្វុកុម្ងរពនះ
ពពញជាអនករាជាដមន ពរពាះដងឹពសចកាដីដលបាិពពាលពោយសពងខប ពោយពិសាា រាន ។ 
រពះរាជាានរបគល់ពល ពា នៈ ជនបរ ឃ្ល ងំ និងជរងុក ជាពករ ដដំណ្លបាិ ពៅរីឃ្វុ
កុម្ងរវញិ រពមទាងំរបទានធាីរបស់រពះអងគពរៀតផង ឲ្យរីឃ្វុកុម្ងរាងំពៅកនុង  
រាជសមបតិា រគប់រគងដដនពកាសល ។ ាងំដតពីពពលពនាះមក រពះរាជាទាងំពីររពះអងគររង់
សម័រគសាម គម រកីរាយ រពះ ឫរយ័រគងរាជសមបតា ិ។  

រពះបរមសាសាា  ររង់រាស់សដមាងនូវពរឿងពនះព ើយ រពះភគវារពះអងគររង់របទាន
នូវឱវារដូពចនះថា ម្ងន លភកិខុទាងំឡាយ គួរពកាតដដរ យ៉ងពួកកសរតទាងំពនាះ ធ្លល ប់ដតកាន់
ដបំង កាន់ពរគឿងសស្តសាា  ព ើយមកពចះម្ងនអណំ្ត់ រពមទាងំរបរពឹតាលអដបបពនះាន ។ 
ពរពាះព តុដូពោន ះ ម្ងន លភកិខុទាងំឡាយ ម្ងន លអនករាល់គ្នន ានមកបួសកនុងធមមវន័ិយពនះ ដដល
តថាគតានសដមាងពោយលអយ៉ងពនះព ើយ គួរដតអត់ធន់ គួរដតខ្រំបរពឹតាលអ ឲ្យលអពែើង ។  

រពះបរមសាសាា  ររង់របជុជំាតកថា ម្ងាបាិកនុងរគ្នពនាះ ានមកជារតកូល 
មហារាជ ចដំណ្ករីឃ្វុកុម្ងរ ានមកជា តថាគត ដូពចនះឯង ៕ 

 


