
1 

 

សម្ភវជាតក 

 

 

 

 

 

 

 
ព្រះសាសាា កាលគង់នៅវត្តនេត្រន ព្រង់ព្ាររធបញ្ញា ារម ីានព្ាស់ព្រះធមមនរសនា

ននះ មានពាក្យថា រជ្ជញ្ច  បដបិន្ន ាស្ម ា ដូន្នះជានដើម ។ 

នរឿងរ៉ា វប្ចុបបនននឹងមានជាក់្្ាស់ក្នុងមហាឧមងគជាត្ក្ (សុត្តនតបដិក្ ខុរទក្និកាយ 
ជាត្ក្ មហានិាត្ មនហាសថជាត្ក្ បដិក្នលខ ៦២ ររំ័រ ១០២) ។ 

ក្នុងអត្តី្កាល មានព្រះរជាព្រះនាម ធនញ្ជយនការរយ នសាយរេសមបត្តកិ្នុងនគរ
ឥនទបត្ថ ក្នុងកុ្រុរដឋ ។ ព្ពាហ្មណ៍បុនរហិ្ត្ន ម្ ះ សុ្រិត្ៈ ជាអនក្នព្បៀនព្បនៅនូវអត្ថនិងធម៌ 
ដល់ព្រះរជាននាះ ។ ព្រះរជាកាលនធវើបុណយទងំឡាយមានឲ្យទនជានដើម រមមងព្គប់ព្គង
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រេយនោយធម៌ ។ ថ្ថៃមួយ ព្រះរជាននាះាក់្មត្ងបញ្ញា ន ម្ ះ ធមមយាគ (ការបូជាធម៌) ន ើង 
ព្រង់នធវើសកាា រៈដល់ព្ពាហ្មណ៍បុនរហិ្ត្ន ម្ ះ សុ្រិត្ៈ មដលអងគុយនលើអាសនៈនហ្ើយ កាល
សួរបញ្ញា  នរើបព្ាស់ ៤ ព្រះគាថាថា             

រជ្ជញ្ច  បដបិន្ន ាស្ម,   អាធបិច្ច ំសុ្ច្រីត; 

មហតត ំបតតមុចិ្ឆ ាម,ិ    ិ ជេជ្តុ ំបវិ ជ  មម ំ 

នែសចុរីតៈ យ ើងបាែែវូរាជសមប្តតផិង បាែែវូភាពជាធផំង យ ើងប្របាថ្នា យដើមប្ដីលែ់វូ
ភាពជាធ ំប្របាថ្នាយដើមប្បី្រតតួប្រាែវូនផែដយីែេះ ។  

ធេមមន េន្ អធេមមន,   អធេ ម្ ា េម ន រចុ្ចត;ិ 

កេិច្ច ាិ  ធេ ម្ ា ច្រ ជេោ,   រេ ញ្ ា េោត ិសុ្ច្រីត  

(យ ើងប្ររករ) យោ ធម ៌មែិប្ររករយោ អធមយ៌េ យប្ររេះអធមម៌ែិយពញចតិតដលយ់ ើង
យ ើ   ម្នាលសចុរីតៈ ធមជ៌ាចរតិររសប់្រពេះរាជា ពកួជែប្រតវូនតយធវើ ។  

មធ េច្វាននិទោិ េេន,   េបច្ច េេន អននិទោិ; 

េស្ ំេេិមនេុស្េសុ្,   េេន បេបោម ុព្រាហម ណ  

នែប្ររហ្មណ ៍យ ើងនដលពកួជែមែិែនិ្ទា កនងុយោកយែេះ យោ អតថែងិធមណ៌ាផង មែិ
ែនិ្ទាកនងុររយោក យោ អតថែងិធមណ៌ាផង គរប្ដីលែ់វូឥសស្រ ិ ស កនងុយេវយោកែងិ
មែសុស្យោក យោ អតថែងិធមណ៌ាផង ។  

េោហ ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   កតតមុចិ្ឆ ាម ិព្រាហម ណ; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   ព្រាហម ណក្ខ ាហ ិបចុ្ឆេិោ  
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នែប្ររហ្មណ ៍យ ើងប្របាថ្នាយដើមប្យីធវើែវូអតថែងិធមយ៌ន្ទេះៗ នែប្ររហ្មណ ៍អនកនដលយ ើងសរួ
យហ្ើ  ចរូប្របារែ់វូអតថែងិធមយ៌ន្ទេះ ។ 

រក្យថ្ន យ ើងបាែែវូរាជសមប្តត ិ យសចកដីថ្ន រពិប្រតអាចារ្យ យ ើងបាែរាជសម្បតតិកនុង
ឥែទរតថែគរនដលម្នែររិមណឌល ៧ យោជែ៍ ែិងបាែេេួលភាពជាធំកនុងកុរុរដឋនដលម្នែ
ររិមណឌល ៣០០ យោជែ៍ ។ 

រញ្ហាយែេះប្រជាលយប្រៅ ជាពុេធវិស ័ គរ្បីសួររញ្ហាយន្ទេះែឹងប្រពេះសពវញ្ញុពុេធប៉ាុន ណ្ ះ 
កាលព្រះសរវញ្ាុ រុរធមនិមាន គួរសួរនឹងព្រះនពាធសិត្វ មដលជាអនក្មសវងរក្នូវសរវញ្ាុ ត្-
ញ្ញា ណ ។ ្មំណក្ព្ពាហ្មណ៍សុ្រិត្ៈ មនិអា្នឹងន្លើយបញ្ញា  នព្ពាះភារមនិមមនជាព្រះ
នពាធសិត្វរបស់ខលួន កាលមនិអា្ ក៏្មនិនធវើភារជាបណឌិ ត្ កាលនឹងព្ាប់នូវអសមត្ថភារ
របស់ខលួន នរើបនពាលគាថាថា    

ន្ញ្ញព្រត ិ ជធុរា រាជ្,   ឯតេក្ខ ាតុមរហត;ិ 

េ ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   កតតមុចិ្ឆស្ ិខតតេិ  

រពបិ្រតប្រពេះខតត ិរាជ ប្រពេះអងគប្របាថ្នាយដើមប្យីធវើែវូអតថែងិធមណ៌ា នតយវៀរចាកវធិរុ-
ប្ររហ្មណយ៍ហ្ើ  រគុគលដទេ មែិគរួែងឹប្របារែ់វូអតថែងិធមយ៌ន្ទេះបាែយេ ។ 

គាថ្នយន្ទេះម្នែយសចកដថី្ន រពិប្រតមហារាជ រញ្ហាយន្ទេះមិែនមែជាវិស័  ររស់មែុស្ស
នដលដូចជាខ្ុំ ។ ចំនណកខ្ុំមិែយ ើញខាងយដើម ែិងេីរំផុតររស់រញ្ហាយន្ទេះ ខ្ុំហាក់ដូចជាចូល
ដល់ការងងឹត ។ ម្នែប្ររហ្មណ៍យ្មេះ វិធុរៈ ជារុយរាហិ្តររស់ប្រពេះរាជាររាណសី វិធរុៈយន្ទេះ 
ែឹងប្របារ់រញ្ហាយន្ទេះ យវៀរនលងនតយគយចញយហ្ើ  រុគគលដទេណាមួ មិែអាចែឹងសនមដងែូវ
អតថ ែិងធម៌នដលប្រពេះអងគប្របាថ្នាែឹងយធវើបាែយ ើ  ។ 
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ប្រពេះរាជាស្ដារ់រក្យររស់សុចិរតៈយន្ទេះយហ្ើ  ប្រេង់ប្រាស់ថ្ន ម្នាលប្ររហ្មណ៍ យរើោ៉ាង
យន្ទេះ យោកចូរយៅកាែ់សម្នាក់ររស់វិធុរៈយន្ទេះឲយ្ឆារ់ ដូយចនេះយហ្ើ  ប្រេង់ឲ្យរណាាការ ជាអនក
ប្របាថ្នាែឹងរញ្ជូែសុចិរតៈយន្ទេះ យេើរប្រាស់ប្រពេះគាថ្នថ្ន    

ឯហ ិេោ បហេិោ គច្ឆ,    ិ ជធុរស្េ បបនតកិ;ំ 

នកិខញ្ច មិ ំសុ្ិណណស្េ,   ហរ ំគច្ឆ សុ្ច្រីត; 

អភោិរ ំមម ំេជ្ជ ា,   អតថធ ម្ ានសុ្ដិឋេិ  

នែសចុរីតៈ អនកចរូមកយែេះ អនកឯងប្រតវូយ ើងយប្ររើឲយ្យៅ អនកចរូយៅកាែស់ណំាកទ់ែវធិរុ-
ប្ររហ្មណ ៍ ចរូន្ទ ំកែវូយឆាោរទែម្នសយែេះយៅចេុះ អនកចរូឲយ្ែវូយឆាោរទែម្នសយែេះ ជាយប្រគឿងរជូា
ដលក់ារយប្ររៀែប្ររយៅ ែវូអតថែងិធម ៌។ 

រក្យថ្ន និកខ ំ យសចកដីថ្ន ៥ សុវណណៈ ជា ១ ែិកខៈ ។ នតកនុងអតថយែេះ ប្រពេះរាជាប្ររទាែម្នែ

យឆាារមួ រែ់ យេើរប្រាស់ោ៉ាងយែេះ ។ រក្យថ្ន មម ំេជ្ជ ា យសចកដីថ្ន កាលវិធុរប្ររហ្មណ៍យន្ទេះ

យរលធមមោគរញ្ហាយែេះយហ្ើ  យោកគរ្បីយធវើការរូជាម្នសយឆាារមួ រែ់យែេះដល់វិធុរៈយន្ទេះ 
យដើម្បីេេួលរក្យអធិរ្ា អតថែិងធម៌ ។ 

  ប្រពេះរាជាធែញ្ជ យការព្យបាែប្រាស់ោ៉ាងយែេះយហ្ើ  យេើរប្រាស់ឲ្យ កម្នសនដល
ម្នែតទមៃមួ នសែមកនផជានផែ យដើម្បីប្ររយោជែ៍ដល់ការចារឹករក្យវិសជជន្ទរញ្ហា ឲ្យ
យរៀរចំោែសប្រម្នរ់យធវើដំយណើរ ចាត់ពលកា សប្រម្នរ់ជាររិវារ ប្ររទាែរណាាការ ែិងរញ្ជូែ
សុចិរតៈឲ្យយៅ កនុងយពលយន្ទេះឯង ។ ចនំណកសុចិរតប្ររហ្មណ៍យន្ទេះ យចញអំពីឥែទរតថែគរ 
មិែបាែយៅកាែ់ែគរររាណសីយោ ប្រតង់យេ រណឌិតទាំងឡា យៅកនុងេីណាៗ ក៏ចូលយៅ
កាែ់េីយន្ទេះៗ ទាំងអស់ មិែបាែេេួលការយោេះប្រស្ដ រញ្ហា សូម្បីទាំងសកលជមពូេវីរ យេើរ
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យៅដល់ែគរររាណសីជាលំោរ់ យហ្ើ កាែ់ កែិវាសកនុងកនែៃងមួ  ។ កនុងយវោនដល
ររិយភាគអាហារប្រពឹករួច សុចិរតប្ររហ្មណ៍កយ៏ៅកាែ់ែិយវសែ៍ររស់វិធុររណឌិត ជាមួ ែឹងជែ
ជាររិវារពរីរីន្ទក់ (កាលយៅដល់យហ្ើ ) ក៏ប្របារ់យរឿងរា៉ាវនដលគាត់មក ប្រតូវវិធុរៈយៅឲ្យចូល
យៅ គាត់យ ើញវិធុរៈកពំុងររយិភាគ កនុងផទេះខៃួែ ។  

ប្រពេះស្ដស្ដាកាលយធវើយសចកដីយន្ទេះ ឲ្យជាក់ច្ាស់ យេើរប្រាស់ប្រពេះគាថ្នេី ៧ ថ្ន        

ស្វ ាធបិោគា ភារទ្វ ាេជ្,   ិ ជធុរស្េ បបនតកិ;ំ 

តមេទស្ មោព្ររោម ា,   អស្្ន ំស្េក ឃេរ  

សចុរីតប្ររហ្មណ ៍ ជាភារទាាជយគាប្រតយន្ទេះ បាែយៅកាែស់ណំាកទ់ែវធិរុប្ររហ្មណ ៍ 
សចុរិតៈ ជាមហាប្ររហ្មណក៍ប៏ាែយ ើញវធិរុប្ររហ្មណយ៍ន្ទេះ កពំងុនតររយិភាគកនងុផទេះររសខ់ៃែួ 
។ 

សុចិតប្ររហ្មណ៍យន្ទេះ កាលយៅយកមងជាសម្នាញ់ែឹងវិធុរប្ររហ្មណ៍ បាែយរៀែសិល្ប- 
ស្ដស្តសត កនុងប្រតកូលអាចារ្យនតមួ  យប្ររេះយហ្តុយន្ទេះ គាត់យេើរររិយភាគរួមជាមួ ែឹងវិធុរ-
ប្ររហ្មណ៍យន្ទេះនតមដង កនុងកាលររិយភាគរួច យេើរអងគុ ជាសុខ ប្រតូវវិធុរៈសួរថ្ន នែសម្នាញ់ អនក
មកយដើម្បីប្ររយោជែ៍អវី កាលែឹងប្របារ់យហ្តុទែការមក យេើរយរលគាថ្នេី ៨ ថ្ន   

រេ ញ្ ាហ ំបហេិោ េេូោ,  េក្ររយស្េ េស្ស្េេិន្; 

‘អតថ ំធមមញ្ច  បេុច្ឆស្’ិ,   មច្ចព្ររិ ជ េុធដិឋេិោ; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,    ិ ជធុរក្ខ ាហ ិបចុ្ឆេិោ  
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ខ្ុជំាេតូររសប់្រពេះបាេយការពយ្ៈដម៏្នែ ស ប្រេងយ់ប្ររើមក ប្រពេះបាេធែញ្ជ យការពយ្ៈ ជា
 ធុដិិឋលយគាប្រត ប្រេងម់្នែប្រពេះឱង្ការថ្ន អនកចរូសរួែវូអតថែងិធម ៌ រពបិ្រតវធិរុៈ អនកនដលខ្ុសំរួ
យហ្ើ  ចរូប្របារែ់វូអតថែងិធមយ៌ន្ទេះ ។ 

រក្យថ្ន អនកចរូសរួ យសចកដីថ្ន ប្រពេះបាេធែញ្ជ  ុធិដឋិលយគាប្រតយន្ទេះសួររញ្ហាយ្មេះ
ធមមោគែឹងខ្ុំ ខ្ុំកាលមិែអាចែឹងយ្ៃើ  យហ្ើ ដឹងថ្ន អនកអាចយ្ៃើ បាែ យេើរប្របារ់ដល់ប្រពេះ
រាជាយន្ទេះ ប្រពេះរាជាយន្ទេះប្ររទាែរណាាការ ែិងរញ្ជូែខ្ុំមកកាែ់សម្នាក់អនក យដើម្បីប្ររយោជែ៍
ដល់ការសួររញ្ហា ប្រេង់បាែប្រាស់ថ្ន អនកគរ្បីយៅកាែ់សម្នាក់វិធុរៈយហ្ើ សួរអតថផង បាលីធមម
ផងទែរញ្ហាយែេះ ។  ឥ ូវយែេះ យ ើងសរួអនកយហ្ើ  អនកគរ្បីប្របារ់រញ្ហាយន្ទេះ ។ 

កនុងយពលយន្ទេះ វិធុរប្ររហ្មណយ៍ន្ទេះគិតថ្ន យ ើងែឹងកាែ់ចិតតររស់មហាជែ ដូយចនេះយេើរ
ពិចារណាការវិែិចឆ័  ហាក់ដូចជារេិេឹកេយែៃគង្កា ។ ឱកាសកនុងវិសជជន្ទរញ្ហាររសវ់ិធុរ-
ប្ររហ្មណ៍យន្ទេះ មិែម្នែ ។ វិធុរប្ររហ្មណ៍យន្ទេះកាលប្របារ់យសចកដីយន្ទេះ យេើរយរលគាថ្នេី ៩ 
ថ្ន   

គង្គ ំេម បេិហសិ្េនត,ិ   ន ត ំស្េក្ក ាម ិព្រាហម ណ; 

អបេិធតុ ំមោស្និ្ ុ,ំ   ត ំកវ ំេស្ ភិ ជស្េត;ិ 

ន េត ស្េក្ក ាម ិអក្ខ ាតុ,ំ   អតថ ំធមមញ្ច  បចុ្ឆេិោ  

ម្នាលប្ររហ្មណ ៍ ខ្ុ ំ (គតិថ្ន) អញែងឹរេិែវូេយែៃគង្កា នតមែិអាចរេិែវូេយែៃដធ៏យំន្ទេះ
បាែ យប្ររេះយហ្តយុន្ទេះ ឱកាសយន្ទេះ ែងឹម្នែដចូយមតចយកើត ខ្ុនំដលអនកសរួយហ្ើ មែិអាចយដើមប្ី
ប្របារែ់វូអតថែងិធមប៌ាែយេ ។  
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គាថ្នយន្ទេះម្នែយសចកដថី្ន ម្នាលប្ររហ្មណ៍ ខ្ុយំកើតយសចកដីខវល់ខាា ចិតតថ្ន យ ើងែឹងរិេ
េយែៃគង្កា យរលគឺចិតតគតិយផ្សងៗររស់មហាជែ ដូយចនេះកាលខ្ុំមិែអាចែឹងរិេមហាេយែៃយន្ទេះ 
យប្ររេះយហ្តុយន្ទេះ ឱកាសយន្ទេះែឹងម្នែដូចយមដចយកើត ខ្ុំគរ្បីវិសជជន្ទរញ្ហាដល់អនក បាែោ៉ាង
ណា ។ កាលមិែបាែការគិតនតមួ  ែិងឱកាស ដូយចនេះ ខ្ុយំេើរមិែអាចប្របារ់អតថែិងធម៌នដល
អនកសួរ ។ 

វិធុរប្ររហ្មណ៍យរលោ៉ាងយែេះយហ្ើ  កយ៏រលយេៀតថ្ន រុប្រតយ ើងជារណឌិតជាអនក
ប្របាជាាជាងខ្ុំ រុប្រតយន្ទេះែឹងព្ាករដល់អនក អនកចូរយៅកាែ់សម្នាក់រុប្រតចុេះ ដូយចនេះយហ្ើ គាត់
យេើរយរលគាថ្នេី ១០ ថ្ន  

ភព្រេក្េរា ច្ េម បេុោត ា,   ឱរេស្ មម អព្រតេជ្; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   គន្តវ ា បចុ្ឆស្េ ុព្រាហម ណ  

នតខ្ុមំ្នែកែូប្ររសុម ួយ្មេះភប្រេការ ជាឱរស ជាកែូរយងកើតររសខ់្ុ ំ ម្នាលប្ររហ្មណ ៍
យប្ររេះយហ្តយុន្ទេះ អនកចរូយៅសរួអតថែងិធម ៌ចយំរេះភប្រេការយន្ទេះចេុះ ។ 

សុចិរតប្ររហ្មណ៍ស្ដារ់រក្យយន្ទេះយហ្ើ  ក៏យចញពីផទេះររស់វិធុរៈ យៅកាែ់ែិយវសែ៍
ររស់ភប្រេការនដលបាែររិយភាគអាហារប្រពឹករួចអងគុ កណាាលររិស័េររស់ខៃួែ ។  

ប្រពេះស្ដស្ដាកាលប្ររកាសយសចកដីយន្ទេះ យេើរប្រាសប់្រពេះគាថ្នេី ១១ ថ្ន      

ស្វ ាធបិោគា ភារទ្វ ាេជ្,  ភព្រេក្រស្េបុនតកិ;ំ 

តមេទស្ មោព្ររោម ា,   នសិ្និន ំស្ម ហ ិេិស្មន ិ 
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សចុរិតប្ររហ្មណជ៍ាភារទាាជយគាប្រតយន្ទេះ បាែយៅកាែស់ណំាកភ់ប្រេការកមុ្នរ សចុរិតៈ 
ជាមហាប្ររហ្មណប៍ាែយ ើញភប្រេកមុ្នរយន្ទេះ កពំងុអងគ ុយៅកនងុផទេះររសខ់ៃែួ ។ 

សុចិរតៈយន្ទេះយៅកនុងេីយន្ទេះ ជាអនកនដលភប្រេការម្នណព យធវើការេេួលយោ យប្រគឿង 
សកាារៈយហ្ើ សួរយហ្តុទែការមក យេើរយរលគាថ្នេី ១២ ថ្ន 

រេ ញ្ ាហ ំបហេិោ េេូោ,  េក្ររយស្េ េស្ស្េេិន្; 

‘អតថ ំធមមញ្ច  បេុច្ឆស្’ិ,   មច្ចព្ររិ ជ េុធដិឋេិោ; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   ភព្រេក្រ បព្ររហូ ិេម  

ខ្ុជំាេតូររសប់្រពេះបាេយការពយ្ៈ ដម៏្នែ ស ប្រេងយ់ប្ររើមក ប្រពេះបាេធែញ្ជ យការពយ្ៈ ជា
 ធុដិិឋលយគាប្រត ប្រេងប់្រាសថ់្ន អនកចរូសរួែវូអតថែងិធម ៌ម្នាលភប្រេការកមុ្នរ យប្ររេះយហ្តយុន្ទេះ 
អនកចរូប្របារែ់វូអតថែងិធមយ៌ន្ទេះ  ដលខ់្ុ ំ។ 

លំោរ់យន្ទេះ ភប្រេការយរលថ្ន រពិប្រតយោកដ៏ចយប្រមើែ កនុងទងៃទាំងឡា យែេះ ខ្ុំរវល់នត
តមកល់ខាារ់កនុងររទារិកកមម (អំយពើនដលរុរសប្ររប្រពឹតតខុសចំយរេះប្ររពែធររស់អនកដទេ គឺអំយពើ
លួចប្ររពែធយគ)ចិតតររស់ខ្ុំមួហ្មង យោ យហ្តុយន្ទេះ ខ្ុំយេើរមិែអាចែឹងវិសជជន្ទដល់យោក នត
រអូែររស់ខ្ុំយ្មេះ សញ្ជ កុម្នរ យគម្នែប្របាជាាទប្រកនលងជាងខ្ុំ យោកចូរសួររញ្ហាយន្ទេះែឹងយគ
ចុេះ យគែឹងវិសជជន្ទរញ្ហាដល់យោក ដយូចនេះយហ្ើ  កាលែឹងរញ្ជូែប្ររហ្មណ៍យន្ទេះយៅកាែ់
សម្នាក់ររស់សញ្ជ កុម្នរ យេើរយរលគាថ្ន ២ ថ្ន    

មសំ្ក្ជ្ ំអិោេ,   េគាធ ំអនបុោមហ;ំ 

ន េត ស្េក្ក ាម ិអក្ខ ាតុ,ំ   អតថ ំធមមញ្ច  បចុ្ឆេិោ  
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ខ្ុយំេើរេម្នាកយ់ចាលែវូអនប្រមកស្ដចយ់ហ្ើ  យដញែវូេែស្ង ខ្ុនំដលអនកសរួយហ្ើ  មែិអាច
ែងឹប្របារ ់ែវូអតថែងិធមប៌ាែយេ ។  

ស្ញ្ច េោ ន្ម េម ភាោ,  កនេិ ឋ្ ា េម សុ្ច្រីត; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   គន្តវ ា បចុ្ឆស្េ ុព្រាហម ណ  

រពបិ្រតសចុរិតប្ររហ្មណ ៍ ខ្ុមំ្នែរអែូប្ររសុម្នាកយ់្មេះសញ្ជ ័ រពបិ្រតសចុរិតប្ររហ្មណ ៍
យប្ររេះយហ្តយុន្ទេះ  អនកចរូយៅសរួ ែវូអតថែងិធម ៌ចយំរេះសញ្ជ ័យន្ទេះចេុះ ។ 

រក្យថ្ន អនប្រមកស្ដច ់យសចកដីថ្ន កាលរុរសកាែ់ កអនប្រមកស្ដច់ប្រមឹគធាត់ ប្រាច់យៅ 
បាែយ ើញេែ្សងតូច កនុងរវាងផៃូវ យហ្ើ លេះយចាលអនប្រមកស្ដច់ យដញាមេែ្សងយន្ទេះ ោ៉ាង
ណា ខ្ុំយន្ទេះបាែលេះរង់ភរិោនដលជាអនកម្នែវតតលអយៅកនុងផទេះររសខ់ៃួែ យហ្ើ មកជារ់ែឹង
ស្តសតីនដលម្នែយគរក្ា ររស់រុគគលដទេ ក៏ោ៉ាងយន្ទេះនដរ ។ 

កនុងខណៈយន្ទេះ សុចិរតប្ររហ្មណ៍ក៏យៅកាែ់ែិយវសែ៍ររស់សញ្ជ កុម្នរ ជាអនកនដល
សញ្ជ កុម្នរយធវើសកាារៈយហ្ើ សួរយហ្តុទែការមក យេើរប្របារ់ ។  

ប្រពេះស្ដស្ដាកាលប្ររកាសយសចកដីយន្ទេះ យេើរប្រាស ់២ ប្រពេះគាថ្ន ថ្ន      

ស្វ ាធបិោគា ភារទ្វ ាេជ្,  ស្ញ្ចេស្េ បបនតកិ;ំ 

តមេទស្ មោព្ររោម ា,   នសិ្និន ំស្ម ហ ិេិស្មន ិ 

សចុរីតប្ររហ្មណ ៍ ជាភារទាាជយគាប្រតយន្ទេះបាែយៅកាែស់ណំាកស់ញ្ជ កមុ្នរ សចុរីតៈ 
ជាមហាប្ររហ្មណ ៍បាែយ ើញែវូសញ្ជ ័កមុ្នរយន្ទេះ អងគ ុកនងុកណាាលររសិេ័ររសខ់ៃែួ ។  
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រេ ញ្ ាហ ំបហេិោ េេូោ,  េក្ររយស្េ េស្ស្េេិន្; 

‘អតថ ំធមមញ្ច  បេុច្ឆស្’ិ,   មច្ចព្ររិ ជ េុធដិឋេិោ; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   ស្ញ្ចេក្ខ ាហ ិបចុ្ឆេិោ  

(សចុរិតប្ររហ្មណយ៍រលថ្ន) ខ្ុជំាេតូ ររសប់្រពេះបាេធែញ្ជ យការពយ្ៈ ដម៏្នែ ស 
ប្រពេះរាជាប្រេងយ់ប្ររើខ្ុមំក ប្រពេះបាេធែញ្ជ យការពយ្ៈ ជា ធុដិឋលិយគាប្រត ម្នែប្រពេះឱង្ការថ្ន អនកចរូ
សរួែវូអតថែងិធម ៌ម្នាលសញ្ជ កមុ្នរ យប្ររេះយហ្តយុន្ទេះ អនកនដលខ្ុសំរួយហ្ើ  ចរូប្របារែ់វូអតថ
ែងិធម ៌។ 

កនុងយពលយន្ទេះ សញ្ជ កុម្នរកំពុងនតយសពែឹងប្ររពែធររស់អនកដទេ ។ លំោរយ់ន្ទេះ យគ
យេើរប្របារ់សុចិរតប្ររហ្មណ៍ថ្ន រពិប្រតយោកដ៏ចយប្រមើែ ខ្ុំកំពុងយសពែឹងប្ររពែធររស់អនកដទេ 
កាលយៅយសពែឹងប្ររពែធយគយន្ទេះ ខ្ុំប្រតូវ្ៃងេយែៃគង្កាយៅកាែ់យប្រតើ ខាងន្ទ  ប្រមឹត្យូវគឺយសចកដី
ស្ដារ់រនមងេំរសុីខ្ុនំដលកំពុង្ៃងសទឹងទាំងប្រពកឹទាំងោាច យោ យហ្តុយន្ទេះ ចិតតររសខ់្ុំយេើរ
មួហ្មង ខ្ុំមិែអាចែឹងប្របារ់ដល់យោកបាែយេ នតរអូែររស់ខ្ុំម្នែយ្មេះថ្ន សមភវកមុ្នរ ជាអនក
ម្នែអា ុ ៧ ឆាាំ ជាអនកម្នែរញ្ហាទប្រកនលងជាងខ្ុំយោ រ ទែគណុ យោ រែទ់ែគុណ 
យោ នសែទែគណុ យគយន្ទេះែឹងប្របារ់ដល់យោក យោកចូរយៅសួររញ្ហាយន្ទេះែឹងយគចេុះ ។ 

ព្រះសាសាា កាលព្បកាសនស្ក្ានីនាះ នរើបព្ាស់ព្រះគាថា ២ ថា   

ស្ទ្ ម ំគលិេត មច្ច,ុ   ស្េ ំបាេោ សុ្ច្រីត; 

ន េត ស្េក្ក ាម ិអក្ខ ាតុ,ំ   អតថ ំធមមញ្ច  បចុ្ឆេិោ  

(សញ្ជ កមុ្នរយរលថ្ន) រពបិ្រតសចុរិតប្ររហ្មណ ៍ មចចនុតងយលរខ្ុរំាលប់្រពកឹោាច  
សពវៗ  កាល ខ្ុនំដលអនកសរួយហ្ើ  មែិអាចែងឹប្របារែ់វូអតថែងិធម ៌ដលអ់នកបាែយេ ។  
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ស្មភេវា ន្ម េម ភាោ,   កនេិ ឋ្ ា េម សុ្ច្រីត; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   គន្តវ ា បចុ្ឆស្េ ុព្រាហម ណ  

រពបិ្រតសចុរីតប្ររហ្មណ ៍ ខ្ុមំ្នែរអែូប្ររសុម្នាក ់ យ្មេះសមភវៈ រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ យប្ររេះ
យហ្តយុន្ទេះ អនកចរូយៅសរួែវូអតថែងិធម ៌ចយំរេះសមភវៈយន្ទេះចេុះ ។ 

សុចិរតៈស្ដារ់រក្យយន្ទេះយហ្ើ  គិតថ្ន រញ្ហាយែេះពិតជាែឹងអស្ដារ្យកនុងយោកនមែ អនក
ម្នែសមតថភាពអាចែឹងវិសជជន្ទរញ្ហាយែេះ រនមងមិែម្នែ ដូយចនេះយេើរយរល ២ គាថ្ន ថ្ន   

អរភេុោ ិត េភា ធេ ម្ ា,   ន្េ ំអស្ម ាក រចុ្ចត;ិ 

តេោ ជ្ន្ បោិបោុត ា,   េត សុ្ ប ញ្ ាេ េន្ ិ ជេ ូ 

ម្នាលអនកដច៏យប្រមើែ រញ្ហាធម ៌ដអ៏ស្ដារយ្យមៃលេះ សមភវកមុ្នរយែេះ យ ើងមែិយពញចតិតយេ យប្ររេះ
ជែ ៣ ន្ទក ់ឪពកុ ែងិកែូទាងំយន្ទេះ មែិដងឹចា្សយ់ោ ប្របាជាាយៅយហ្ើ  ។  

ន ត ំស្េក្ក ាវ អក្ខ ាតុ,ំ   អតថ ំធមមញ្ច  បចុ្ឆោិ; 

កវ ំន ុេហេរា ជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  បចុ្ឆេិោ  

អនកទាងំឡា នដលខ្ុសំរួយហ្ើ  មែិអាចប្របារែ់វូអតថែងិធមប៌ាែ ចណំងយ់រើកែូយកមង 
នដលខ្ុសំរួអតថ ែងិធមយ៌ហ្ើ  គរប្ដីងឹដចូយមតចយកើត ។ 

រេថ្ន ន្េំ យសចកដីថ្ន រញ្ហាធមយ៌ែេះ អស្ដារ្យណាស់ អនកនដលអាចែឹងយ្ៃើ  មិែម្នែ 

យប្ររេះយហ្តុយន្ទេះ អនកយរលថ្ន កុម្នរយែេះែឹងយ្ៃើ  មិែយពញចិតតដល់ខ្ុំយេ ។ 



12 

 

សញ្ជ កុម្នរស្ដារ់រក្យយន្ទេះយហ្ើ  យេើរប្របារ់ថ្ន រពិប្រតយោកដ៏ចយប្រមើែ យោកកុំ
សម្នាល់ថ្ន សមភវកុម្នរយៅយកមង យរើយោកប្រតូវការអនកវិសជជន្ទរញ្ហា យោកចូរយៅសរួែឹងយគចុេះ 
កាលប្ររកាសគុណររស់សមភវកុម្នរនដលឧរម្នដូចអនករំភៃឺអតថ យេើរយរល ១២ គាថ្នថ្ន   

្ ន ំេហេរាត ិប ញ្ ាស្,ិ  អបចុ្ឆោិវ ាន ស្មភិ;ំ 

បចុ្ឆោិវ ា ស្មភិ  ំជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  ព្រាហម ណ  

រពបិ្រតសចុរីតប្ររហ្មណ ៍យោកកុសំម្នាលស់មភវកមុ្នរយន្ទេះថ្ន យៅយកមង យហ្ើ មែិសរួ ប្រតវូ
នតសរួែវូសមភវកមុ្នរ យេើរដងឹែវូអតថែងិធម ៌។  

េថាប ិច្េន្ទ ា ិ ជមេោ,   គច្ឆ ំអាក្ស្ធាតុោ; 

ស្េរេ ោរាគេណ េោេក,  អាភាេ អតេិរាច្ត ិ 

ប្រពេះចស្តែទប្របាសចាកមែទលិ កាលយដើរយៅាមអាកាសធាត ុរងុយរឿងកែៃងែវូពកួផ្កា ទាងំ
អសក់នងុយោក យោ ពែៃោឺ៉ាងណាមញិ ។ 

ឯិមប ិេហរេូបេោ,   ប ញ្ ាេោេគន ស្មភេវា; 

្ ន ំេហេរាត ិប ញ្ ាស្,ិ  អបចុ្ឆោិវ ាន ស្មភិ;ំ 

បចុ្ឆោិវ ា ស្មភិ  ំជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  ព្រាហម ណ  

រពបិ្រតសចុរីតប្ររហ្មណ ៍ សមភវកមុ្នរ ពតិជាយៅយកមងនមែ (នតរងុយរឿងកែៃងែវូពកួ
រណឌតិដយ៏សស) យោ រញ្ហាែងិការពា្ោម កោ៏៉ាងយន្ទេះនដរ យោកកុសំគំាលែ់វូសមភវ-
កមុ្នរយន្ទេះថ្នយៅយកមង យហ្ើ មែិសរួ ប្រតវូនតសរួែវូសមភវកមុ្នរ យេើរដងឹែវូអតថែងិធម ៌។ 

េថាប ិរមមេក្ ្េស្,  គិ្ ហ ាន ំេោត ិព្រាហម ណ; 

អេតិេញ្ញហ ិ្េស្ហ,ិ   េមុបុេបេហ ិេស្ភត ិ 
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រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ រណាានខខាងគមិហរដវូទាងំឡា  នខនចប្រតរងុយរឿង យោ ផ្កាយ ើ
ទាងំឡា  ជាងនខទាងំឡា ដទេឯយេៀត ោ៉ាងណាមញិ ។ 

ឯិមប ិេហរេូបេោ,   ប ញ្ ាេោេគន ស្មភេវា; 

្ ន ំេហេរាត ិប ញ្ ាស្,ិ  អបចុ្ឆោិវ ាន ស្មភិ;ំ 

បចុ្ឆោិវ ា ស្មភិ  ំជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  ព្រាហម ណ  

សមភវកមុ្នរ ពតិនមែនតយៅយកមង (នតរងុយរឿងកែៃង ែវូពកួរណឌតិដយ៏សស) យោ រញ្ហា
ែងិការពា្ោម កោ៏៉ាងយន្ទេះនដរ រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ យោកកុសំគំាលស់មភវកមុ្នរយន្ទេះថ្នយៅ
យកមង យហ្ើ មែិសរួ ប្រតវូនតសរួែវូសមភវកមុ្នរ យេើរដងឹែវូអតថែងិធម ៌។ 

េថាប ិហមិវា ព្ររេហម ,   បរេេោ គន្្ េេន្; 

ន្ន្រេុកខហ ិស្ញ្ឆ េន្ន ា,   មោភតូគណាលេោ; 

ឱស្េធហ ិច្ េេិរេហ,ិ   េសិ្ ភាត ិបវាត ិច្  

រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ភនគំែធម្នេែៈម្នែេកឹសយែស្ើម ជាលយំៅទែពកួយេវាយដរោស យោ 
យដើមយ ើយផស្ងៗទាងំឡា ផង យោ ឱសធជាេពិវទាងំឡា ផង រនមងញ ងំេសិទាងំឡា 
ឲយ្ភៃចឺា្សផ់ង ផា្ យៅកាែេ់សិទាងំឡា  (យោ កៃែិប្រកអរូ) ផង ោ៉ាងណា មញិ ។ 

ឯិមប ិេហរេូបេោ,   ប ញ្ ាេោេគន ស្មភេវា; 

្ ន ំេហេរាត ិប ញ្ ាស្,ិ  អបចុ្ឆោិវ ាន ស្មភិ;ំ 

បចុ្ឆោិវ ា ស្មភិ  ំជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  ព្រាហម ណ  

សមភវកមុ្នរ ពតិនមែនតយៅយកមង (នតរងុយរឿងកែៃងែវូពកួរណឌតិដយ៏សស) យោ រញ្ហា
ែងិការពា្ោម កោ៏៉ាងយន្ទេះនដរ រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ យោកកុសំគំាលស់មភវកមុ្នរយន្ទេះថ្នយៅ
យកមង យហ្ើ មែិសរួ ប្រតវូនតសរួែវូសមភវកមុ្នរ យេើរដងឹែវូអតថែងិធម ៌។ 
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េថាប ិបាិេក្ ព្ររេហម ,  អច្ចិ្ ល ីេស្ស្េិ្ ; 

ជ្ល្េន្ ិេន គេច្ឆ,   អនេោ កណហិតតន ី 

រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍យភៃើងប្ររប្រកត ីប្ររករយោ អណាាត ម្នែអណំាច កាលយ្េះែវូគមុពយ ើ
កនងុទប្រព មែិយចេះន្អត រនមងញ ងំពណយ៌មមឲយ្ប្ររប្រពតឹតយៅ ។ 

ឃោស្េន្ ធូមេកតុ,   បតត្ េហិននទេោ; 

នសិ្េីវ បរេតគគស្មិិំ,   បហូេតេធា ិ ជេរាច្ត ិ 

ជាសភាវៈយ្េះែវូខាាញ ់ ម្នែនផស្ងជាេង ់ យ្េះែវូដងទប្រពសតកុ ម្នែររសស់ប្រម្នរយ់្េះដ៏
យប្រចើែ រនមងរងុយរឿងយលើកពំលូភន ំកនងុយវោ រោ់៉ាងណាមញិ ។ 

ឯិមប ិេហរេូបេោ,   ប ញ្ ាេោេគន ស្មភេវា; 

្ ន ំេហេរាត ិប ញ្ ាស្,ិ  អបចុ្ឆោិវ ាន ស្មភិ;ំ 

បចុ្ឆោិវ ា ស្មភិ  ំជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  ព្រាហម ណ  

សមភវកមុ្នរ ពតិនមែនតយៅយកមង (នតរងុយរឿងកែៃងែវូពកួរណឌតិដយ៏សស) យោ រញ្ហា
ែងិការពា្ោម កោ៏៉ាងយន្ទេះនដរ រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ យោកកុសំគំាលែ់វូសមភវកមុ្នរយន្ទេះថ្នយៅ
យកមង យហ្ើ មែិសរួ ប្រតវូនតសរួែវូសមភវកមុ្នរ យេើរដងឹែវូអតថែងិធម ៌។ 

ជ្េិន ភព្រេ ំជ្ននត,ិ   រលរិេទញ្ច  វាហេិេ; 

េទ្េហន េធនុ ំជ្ននត,ិ   ភាស្្នញ្ច  បណឌ តិ ំ 

យគស្ដាលយ់សេះលអ យោ យលប្ឿែផង ស្ដាលយ់គាចយប្រមើែកនងុការផទកុផង ស្ដាលយ់មយគាយោ 
រតឹែវូេកឹយោេះផង ស្ដាលអ់នកប្របាជក្ាលែោិ ផង ោ៉ាងណាមញិ ។ 

ឯិមប ិេហរេូបេោ,   ប ញ្ ាេោេគន ស្មភេវា; 



15 

 

្ ន ំេហេរាត ិប ញ្ ាស្,ិ  អបចុ្ឆោិវ ាន ស្មភិ;ំ 

បចុ្ឆោិវ ា ស្មភិ  ំជ្ ញ្ ា,   អតថ ំធមមញ្ច  ព្រាហម ណ  

សមភវកមុ្នរ ពតិនមែនតយៅយកមង (នតរងុយរឿងកែៃងែវូពកួរណឌតិដយ៏សស) យោ រញ្ហា
ែងិការពា្ោម កោ៏៉ាងយន្ទេះនដរ រពបិ្រតប្ររហ្មណ ៍ យោកកុសំគំាលស់មភវកមុ្នរយន្ទេះថ្នយៅ
យកមង យហ្ើ មែិសរួ ប្រតវូនតសរួែវូសមភវកមុ្នរ យេើរដងឹែវូអតថែងិធម ៌។ 

រេថ្ន ឯិមប ិេហរេូបេោ យសចកដថី្ន សមភវកមុ្នរសូម្បីយៅយកមង នតកែៃងែូវរណឌិតដ៏

យសសមិែម្នែសល់េូទាំងសកលជមពូេវីរ យោ រញ្ហា ។ 

កាលសញ្ជ កុម្នរសរយសើរសមភវកុម្នរោ៉ាងយែេះយហ្ើ  សុចិរតៈគិតថ្ន យ ើងសរួរញ្ហា
យហ្ើ ែឹងដឹង យហ្ើ សរួសញ្ជ កុម្នរថ្ន ម្នាលកុម្នរ ចុេះរអូែររស់យោកយៅឯណា ។ លំោរ់
យន្ទេះ សញ្ជ កុម្នរយរើកសីហ្រញ្ជរ ោតទដចងអុល យរលប្របារ់ថ្ន កុម្នរណាម្នែសម្បុរដូច
ម្នស កំពុងយលងជាមួ ែឹងកុម្នរទាំងឡា  កនុងចយន្ទាេះផៃូវ នក្បរទាារប្របាស្ដេ យែេះឯងជារអូែ
ររស់ខ្ុំ យោកចូរយៅជិតយហ្ើ សួរយគចេុះ យគែងឹយ្ៃើ រញ្ហាដល់យោក យោ ពុេធលីឡា ។ 
សុចិរតៈស្ដារ់រក្យររសស់ញ្ជ កុម្នរយហ្ើ  កច៏ុេះចាកប្របាស្ដេ យៅកាែ់សម្នាក់សមភវកុម្នរ ។ 
ម្នែរក្យសួរថ្ន គាត់យៅកនុងយពលណា ? យ្ៃើ ថ្ន យៅកនុងយពលនដលសមភវកុម្នរយោេះសំពត់
យសៃៀក យហ្ើ ោកយ់ៅែឹងក  រ កទដទាំងពីរចារ់ដីយលង ។ 

ប្រពេះស្ដស្ដាកាលយធវើយសចកដីយន្ទេះឲ្យជាក់ច្ាស់ យេើរប្រាស់ប្រពេះគាថ្នថ្ន        

  ស្វ ាធបិោគា ភារទ្វ ាេជ្,  ស្មភិស្េ បបនតកិ;ំ    

 តមេទស្ មោព្ររោម ា,   កឡី្ន ំរហបីុេរ  
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សចុរីតប្ររហ្មណ ៍ ជាភារទាាជយគាប្រតយន្ទេះបាែយៅកាែស់ណំាកទ់ែសមភវកមុ្នរ សចុរីតៈ 
ជាមហាប្ររហ្មណ ៍បាែយ ើញែវូសមភវកមុ្នរយន្ទេះ កពំងុយលងខាងយប្រៅេលីយំៅ ។ 

សូម្បីប្រពេះមហាសតវយ ើញប្ររហ្មណ៍មក រយៅខាងមុខយហ្ើ  សួរថ្ន រពិប្រតយោកដ៏
ចយប្រមើែ យោកមក យោ ប្ររយោជែ៍អវី ? កាលប្ររហ្មណ៍យរលថ្ន ម្នាលកុម្នរ ខ្ុំកាលប្រាច់
យៅេទូាំងជមពូេវីរ មិែបាែអនកអាចែឹងប្របារ់រញ្ហានដលខ្ុំសួរយហ្ើ  យេើរខ្ុំមកកាែ់សម្នាក់
អនក ដូយចនេះយហ្ើ  យប្ររេះយរធិសតវគិតថ្ន បាែឮថ្ន រញ្ហានដលមិែម្នែអនកវិែិចឆ័  អស់េូទាំង
សកលជមពូេវីរ ប្ររហ្មណ៍យែេះន្ទំមកកាែ់សម្នាក់យ ើង យ ើងជាមែុស្សធំយោ រញ្ហា ោ៉ាង
យែេះយហ្ើ  យោកប្រត រ់បាែហិ្រិែិងឱតតរ្បៈ យបាេះយចាលដុំដីនដលកាែ់ែឹងទដ កាែ់ កសំពត់
អំពីក មកយសៃៀក យហ្ើ ឲ្យរវារណាប្ររហ្មណយ៍ោ សពវញ្ញុរវារណាថ្ន ម្នាលប្ររហ្មណ៍ 
យោកចូរសួរមកចុេះ ខ្ុំែឹងយរលដល់យោកយោ ពុេធលីឡា ។ 

លំោរ់យន្ទេះ ប្ររហ្មណ៍សរួរញ្ហាយោ គាថ្នថ្ន            

រេ ញ្ ាហ ំបហេិោ េេូោ,  េក្ររយស្េ េស្ស្េេិន្; 

‘អតថ ំធមមញ្ច  បេុច្ឆស្’ិ,   មច្ចព្ររិ ជ េុធដិឋេិោ; 

ត ំតវ  ំអតថញ្ច  ធមមញ្ច ,   ស្មភិក្ខ ាហ ិបចុ្ឆេិោ  

ខ្ុជំាេតូររសប់្រពេះបាេយការពយ្ៈដម៏្នែ ស ប្រេងយ់ប្ររើមក ប្រពេះបាេយការពយ្ៈជា 
 ធុដិឋលិយគាប្រត ប្រេងប់្រាសថ់្ន អនកចរូសរួែវូអតថែងិធម ៌នែសមភវកមុ្នរ យប្ររេះយហ្តយុន្ទេះ អនកឯង 
នដលខ្ុសំរួយហ្ើ  ចរូប្របារែ់វូអតថែងិធម ៌។ 

យសចកដីទែគាថ្នយន្ទេះថ្ន សមភវរណឌិតប្របាកដដូចប្រពេះចស្តែទយពញរូណ៌មី យៅកណាាល
អាកាស ។ 
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លំោរ់យន្ទេះ សមភវកុម្នរយរលថ្ន យរើោ៉ាងយន្ទេះ យោកចូរស្ដារ់ចុេះ កាលែឹងវិសជជន្ទ 
ធមមោគរញ្ហា យេើរយរលគាថ្នថ្ន  

តគឃ េត អហមកខសិ្េ,ំ   េថាប ិកុស្េោ តថា; 

រាជ្ ច្ េោ ត ំជ្ន្ត,ិ   េេ ិក្ហត ិវា ន វា  

យរើដយូចាាេះ អនក្ាសទវ (ែោិ ) ោ៉ាងណា ខ្ុែំងឹប្របារអ់នក ោ៉ាងយន្ទេះ ប្រពេះរាជាែងឹ
ប្រេងប់្រជារ ែវូប្ររស្ដាយន្ទេះ យទាេះរបី្រពេះអងគ យធវើាមកត ីមែិយធវើាមកត ី។ 

កាលសមភវកុម្នរ រសនមដងធម៌ យោ សំយ ងដ៏ពីយរាេះ យៅប្រតង់ចយន្ទាេះផៃូវយន្ទេះ 
សំយ ងក៏ផ្ា យៅ ប្រគរ់សងកត់េូទាំងែគរររាណសីទាំងអស់ នដលម្នែប្ររម្នណ ១២ 
យោជែ៍ ។ លំោរ់យន្ទេះ ប្រពេះរាជា ែិងឧររាជជាយដើម ក៏មកប្ររជុំគាាទាំងអស់ ។ ប្រពេះមហាសតវ
ញ ំងប្រពេះធមមយេសន្ទឲ្យឋិតយៅកណាាលមហាជែ ។ 

កាលសមភវកុម្នរ យរដជាាការយ្ៃើ រញ្ហា យោ គាថ្នទាំងឡា យែេះយហ្ើ  ឥ ូវយែេះ 
កាលែឹងយ្ៃើ ធមមោគរញ្ហា យេើរយរលថ្ន  

អជ្ជ សុ្េិត ិស្េំស្េយ,   រ ញ្ ា បុេ ឋ្ ា សុ្ច្រីត; 

្ កោវ ា អិស្ ីរាជ្,   អេតថ ជ្េត េុធដិឋេិោ  

រពបិ្រតសចុរីតប្ររហ្មណ ៍ រគុគលនដលប្រពេះរាជាសរួថ្ន (យ ើងយធវើកសុល) កនងុទងៃយែេះឬ 
គរប្េីលូថ្ន កនងុទងៃនសអកវញិ កាលយរើយសចកតបី្រតវូការយកើតយ ើងយហ្ើ  ប្រពេះបាេយការពយ្ៈ ជា   ុ
ធដិឋលិយគាប្រត កុយំធវើាមរកយ្ (យន្ទេះ) យហ្ើ យៅយសៃៀមយ ើ  ។ 

អជ្ឈតតេញ្ញិ ស្េំស្េយ,   រ ញ្ ា បុេ ឋ្ ា សុ្ច្រីត; 
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កុមមគគ ំន នេិិេស្េយ,   េថា មេូ ហ្ ា អេច្តេស្  

រគុគលនដលប្រពេះរាជាសរួយហ្ើ  គរប្បី្រការរងគេំលូែវូខែធរញ្ចកៈ ជាខាងកនងុនតមា្៉ាង 
សមូប្រពេះរាជាកុយំសពែវូផៃវូខសុ ដចូរគុគលវយងវងយោ ឥតយចតន្ទ ។  

អោត ាន ំន្តិិ េតតេយ,   អធមម ំន ស្្ច្េរ; 

អតេិតថ នបបោេរេយ,   អនេតថ ន េុេោ ស្ោិ  

ប្រពេះរាជាកុបំ្ររប្រពតឹតកែៃងែវូអតតភាព កុបំ្ររប្រពតឹតែវូអធម ៌កុចំមៃងយគកនងុេមីែិនមែជាកពំង ់
កុបំ្ររករកនងុយសចកតវីនិ្ទសយ ើ  ។  

េោ ច្ ឯោន ិឋាន្ន,ិ   កតត ុ ំជ្ន្ត ិខតតេិោ; 

ស្ទ្ េស្ ិឌ្ឍេត រាជ្,   សុ្កកបេកខ ិ ច្នទិ្   

លេុះនតកស្ប្រត ិណ៍ា ប្រេងប់្រជារយហ្ើ យធវើែវូយហ្តទុាងំឡា យែេះ ប្រពេះរាជាយន្ទេះយេើរ
ចយប្រមើែរាលយ់ពល ដចូជាប្រពេះចស្តែទកនងុសកុករកស្ ។  

ញាតនីញ្ច  បេិោ េោត,ិ  មេិតតសុ្ ច្ ិ ជេរាច្ត;ិ 

ក្េស្េ េភទ្ ស្បបេ ញ្ ា,  ស្គគ ំេស្ បបបជ្ជត ិ 

ប្រពេះរាជាយន្ទេះប្ររករយោ ប្របាជាា រនមងជាេបី្រសឡាញទ់ែពកួញតផិង រងុយរឿងកនងុពកួ
មតិតផង លេុះនរកធាា រាងកា  រនមងយៅយកើតកនងុឋាែសគួ ៌។ 

យោកយរលអធិរ្ា ថ្ន រពិប្រតសុចិរតៈ យរើប្រពេះរាជាររស់យោក សួរអនកណាមួ ថ្ន 
ទងៃយែេះ យ ើងឲ្យទាែ រក្ាសីល ែិងយធវើឧបាសងកមមឬ ? យរើម្នែអាម្នត្យណាមួ េូលថ្ន 
រពិប្រតមហារាជ ទងៃយែេះ ប្រពេះអងគចូរសម្នារ់សតវ ចូរយស្ដ កាម ចូរផឹកសុរា ជាដំរូង យហ្ើ ចំា
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ទងៃនសអក សូមប្រេងយ់ធវើកុសលចុេះ ដូយចនេះ កាលប្រពេះរាជា ុធិដឋិលយគាប្រតររស់យោកយធវើាមរក្យ
ររស់អាម្នត្យនដលជាធំយន្ទេះ កាលអតថនដលម្នែសភាពនររយន្ទេះយកើតយ ើងយហ្ើ  កុំញ ំង
ទងៃយន្ទេះឲ្យកែៃងយៅយោ យសចកដីប្ររម្នេ យហ្ើ យៅយសៃៀមយ ើ  ប្រពេះរាជាមិែប្រតូវយធវើាម
រក្យររស់អាម្នត្យយន្ទេះយេ ប្រតូវរក្ាកុសលចិតតនដលយកើតយ ើងយហ្ើ មិែឲ្យស្ដរសូែ្យ ប្រតូវ
យធវើកមមនដលប្ររករយោ កុសលនតម្ា៉ាង យោកចូរេូលរក្យយែេះដល់ប្រពេះរាជាររសយ់ោក ។ 

ប្រពេះមហាសតវសនមដងភយេទករតតសូប្រតយោ គាថ្នយែេះ ោ៉ាងយែេះថ្ន         

អេជ្ជិ  កចិ្ច្ តបប,ំ   េក្ ជ្ ញ្ ា មរណ ំសុ្េិ’  

រគុគលគរួនតយធវើកនងុទងៃយែេះឯង អនកណាែងឹដងឹថ្ន យសចកដសី្ដារែ់ងឹម្នែកនងុទងៃនសអកបាែ  
(មជ្ឈិមែិកា  ឧររិរណាាសក វិភងគវគគ) ។ 

ែិងសនមដងអរ្ាម្នយទាវាេថ្ន  

អបប្េទ្ អមតបេ,ំ   ប្េទ្ មច្ចេុន្ បេ ំ 

យសចកតមីែិប្ររម្នេជាផៃវូទែយសចកតមីែិស្ដារ ់  យសចកតបី្ររម្នេជាផៃវូទែយសចកតសី្ដារ ់ (ខុេទក-
ែិកា  ធមមរេ អរ្បម្នេវគគ)។ 

រពិប្រតសុចិរតៈ យោកនដលប្រពេះរាជាសរួថ្ន សមភវរណឌិតនដលយោកសរួកនុងធមមោគ-
រញ្ហា យគែឹងយ្ៃើ ដូចយមដច យោកគរ្បីេលូអជ្ឈតតធម៌នតម្ា៉ាងដល់ប្រពេះរាជាររស់យោក 
យោកគរ្បីយរលថ្ន អជ្ឈតតធម៌ជាខែធកញ្ចកៈ ជាររស់មិែម្នែ ែិងមិែយេៀង ។ 

យោ រក្យរលុយណណេះ ប្រពេះមហាសតវសនមដងអែិចចាធម៌ យោ គាថ្នយែេះថ្ន   

ស្េរេ ស្ង្ខ ារា អនចិ្ច ាត,ិ   េទ្ ប ញ្ ាេ បស្េត ិ 
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កាលណា រគុគល លយ់ ើញយោ ប្របាជាាថ្ន សង្ការទាងំពងួមែិយេៀងដយូចនេះ (ខុេទក-
ែិកា  ធមមរេ មគគវគគ)។ 

អនចិ្ច ា ិត ស្ង្ខ ារា,   បបោេិេធមមេិន្   

សង្ខា រទ ាំងឡាយ មនិទ ៀងហ្ន៎ មានករិយិាទកើតទ ើងនិងការសូនយទៅ ជាធមមតា (រីឃ
និកាយ មហាវគគ មហាបរនិិពាវ នសូព្ត្) ។ 

មាន លព្ពាហ្មណ៍ អនធពាលបុថុេជនលៃង់នលល មនិមានការគតិ្ មត្ងនសរផ្លូ វខុស នពាលគ ឺ
មចិ្ឆា រិដឋ ិ៦២ យា៉ា ង្ ព្រះរជារបស់នោក្មនិគបបនីសរផ្លូ វខុសននាះ ្ូរនសរផ្លូ វគកុឺ្សល-
ក្មមបរ ១០ មដលជានិយានិក្ៈប៉ាុន ណ្ ះ នោក្គបបរូីលព្រះរជាយា៉ា ងននះ ។ 

ព្រះមហាសត្វន្លើយបញ្ញា  ដល់ព្ពាហ្មណ៍ នោយរុរធលីឡា ហាក់្ដូ្ជាព្រះ្ន្ទនទរះ
ន ើងក្ ា្ លអាកាស ។ មហាេនកាលបនលឺសនំ ងន ើង ានរះថ្ដ ឲ្យសាធុការទងំពាន់ 
និងនលើក្សរំត់្ជារង់ ផ្ទទ ត់្ព្មាមថ្ដ ទងំនាះនព្គឿងព្បោប់ថ្ដជានដើម ។ ព្ររយមដលមហាេន
នាះនៅយា៉ា ងននះ មានព្បមាណមួយនកាដ ិ។ សូមបពី្រះរជាព្រង់មានហ្ឫរយ័នព្ត្ក្អរ ាន
ព្បទនយសដ៏ធដំល់ព្រះនពាធសិត្វ ។ ្មំណក្សុ្រិត្ព្ពាហ្មណ៍នធវើការបូជានោយមាសនដា រ
មួយពាន់នហ្ើយ ក៏្សរនសរការវសិេជនាបញ្ញា  នោយជាត្ហិិ្ងគុល នលើមផ្នមាស រួ្នៅកាន់ 
ឥនទបត្ថនគរ សមមាងធមមយាគបញ្ញា ដល់ព្រះរជារបស់ខលួន ។ ព្រះរជាញុងំធម៌ននាះឲ្យ
ព្បព្រឹត្តនៅ ព្រង់ាននក្ើត្ក្នុងសគគបុរ ី។ 

ព្រះសាសាា ាននាពំ្រះធមមនរសនាននះមក្នហ្ើយ ព្ាស់ថា មាន លភកិ្ខុទងំឡាយ មនិ
មមនមត្ក្នុងកាលឥ ូវននះនរ សូមបកី្នុងកាលមុន ត្ថាគត្ក៏្ជាអនក្មានមហាបញ្ញា មដរ ដូន្នះ
នហ្ើយ ព្រង់ព្បេុជំាត្ក្ថា      
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តទ្ ធនញ្ចេរាជ្ អានេន្ទ ា អេោស្ ិព្រះារធនញ្ជយរេក្នុងកាលននាះ 
ានមក្ជាអាននទ  

សុ្ច្រិេោ អនរុេុទ្្ា សុ្រិត្ព្ពាហ្មណ៍ានមក្ជាអនុរុរធ 

 ិ ជធុេរា កស្េេបា វធុិរបណឌិ ត្ានមក្ជាក្សសបៈ  

ភព្រេក្េរា េ្គគោល ាេន្  ភព្រការមាណានមក្ជានមាគគោល ន 

ស្ញ្ជេ្ណេវា ស្រ ជបុេោត ា សញ្ជយមាណរានមក្ជាសារបុីព្ត្  

ស្មភិបណឌ េិោ បន អហេមិ អេោស្ិិំ ្មំណក្សមភវបណឌិ ត្ គតឺ្ថាគត្ននះ
ឯង ។  

សមភវជាត្ក្ ្ប់ ៕ 

 (ជាត្ក្ដឋក្ថា សុត្តនតបដិក្ ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្ ត្ិសំនិាត្ បិដក្នលខ ៦០ ររំ័រ ១៨០) 

ទងៃយៅរ៍ ៥ យកើត នខយជសឋ ឆាាំច សំរិេធិស័ក ច.ស. ១៣៨០ ម.ស. ១៩៤០ 

ទងៃេី ១៩ នខ ឧសភា ព.ស. ២៥៦២ គ.ស.២០១៨ 
យោ ស.ដ.វ.ង. 


