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ចតុប្បោសថជាតក

ចតុប្បោសថជាតកប េះ មា ពាកបយថា យោ យោបយេយ្យ ជាប ើម

ឹងមា ជាក់ចបោស់

កនង
ុ ្ុណ្ក
ណ ជាតក (វិធុរជាតក ្ិ កបេខ ៦៣ ទំព័រ ៣៣) ។
ខាងបរោមប េះជាបសចកដីដ េមា មកកនុងរពេះបាេី ៖
(ព្រះបាទវរុណនាគរាជពោលថា)
យោ យោបយេយយេ េ កយោតិ យោបំ, េ កុ ជ្ឈតិ សបបុ រ ិយោ កទាចិ;
ិ
កុ យទាធោបិ យោ នាវកយោតិ
យោបំ, តំ យវ េរំ សមណមាហុ យោយក។

2
្ុគ្គេណាជាស្បបុរស មិ បធវើ ូវបសចកតីបរោធ កនុង្ុគ្គេគ្ួរបរោធ
ោេណាមួយ

្ុគ្គេជាស្បបុរសប

្ណ្ឌិតទំងឡាយ បៅជ ប

ិងមិ បរោធ កនុង

េះ ប្ើទក
ុ ជាបរោធ ក៏មិ បធវើបសចកតីបរោធឲបយរបាក

េះឯងថាជាសមណ្ៈ កនុងបោក ។

(សុ បណណរាជពោលថា)
ឩេូទយោ យោ សហយត ជ្ិឃចឆំ, ទយនាតោ តបសសី មិតបាេយោជ្យនា;
អាហារយហតុ េ កយោតិ បាបំ, តំ យវ េរំ សមណមាហុ យោយក។
ជ ណា មា បពាេះធូរ អត់រទំ ូវបសចកតបី រសកឃ្លា បា
ត្ធម៌ មា ទឹក

ទូ

ា

ូវឥន្ទ រិយ ជាអនកមា

ិងបោជ េមមរ្មាណ្ មិ បធវើ ូវបា្ បរពាេះបេតុន អាហារប

ទំងឡាយ បៅជ ប

ើយ ្ណ្ឌិត

េះថាជាសមណ្ៈ កនុងបោក ។

(សក្កពទវរាជ ពោលថា)
ិ
ខិឌ្ំ ឌ រតិិំ វបបជ្ហិ
ត្
វ ោេ សព្ពំ, េ ចាលិកំ ោសសិ កិញ្ចិ យោយក;
ិ សឋាោនា វរិ យត្ យមុុេោមោ, តំ យវ េរំ សមណមាហុ យោយក។
វូូ
ជ ណា េេះ្ង់ ូវដេបបង (បោយោយ ិងវាចា)
គ្ុណ្) ទំងពួង ទំងមិ បពាេ ូវពាកបយប

ិងបសចកតីបរតកអរ (កនុងោម

េះបឡាេះ តិចតួចកនុងបោក បវៀរចាកបេតុជាទីតំង

ន ោរសអិតស្អាង ិងបមថុ ធមម ្ណ្ឌិតទំងឡាយបៅជ ប

េះឯង ថាជាសមណ្ៈ កនុងបោក ។

(ព្រះបាទធនោជា័យ ពោលថា)
បរ ិគ្គហំ យោូធមមញ្ច សព្ពំ, យោ យវ បរញ្
ិ ញ ោយ បរ ិចចយជ្តិ;
ទេតំ ឋិតតតំ អមមំ េិោសំ, តំ យវ េរំ សមណមាហុ យោយក។
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ជ ណា កំណ្ត់ ឹង បេើយេេះ្ង់ វូ រទពបយសមបបតតិផង បោភៈទំងពួងផង ្ណ្ឌិត
ទំងឡាយ បៅជ ដ េមា ខលួ ទូ
មិ មា បសចកតីរបាថាាប

ា

មា សោពខាា្់ខជួ

មិ មា បសចកតីរ្ោ ់ថា អញ

េះឯង ថាជាសមណ្ៈ កនុងបោក ។

(ព្រះរាជាទាំង ៤ ព្រះអងគពនាះ ព្ាស់សរួ ថា)
ិ យហា អតិិ តយត្;
បុចាឆោម កត្
ត ោរមយនាមបញ្ញ ំ, កថាសុ យនា វគ្គ
ិ កិចឆិត្េិ, តទជ្ជ កង្ខំ វតយរមុ
ិ
ឆិេជ្
ទ ជ កង្ខំ វចិ
សយព្ព។
មាាេអនកមា របាជាាមិ បថាកថយ បយើងទំងឡាយ សូមសួរចំបពាេះអនក ជាអនកបធវើ ( ូវ
បេតុដ េគ្ួរបធវ)
ើ ោរជដជកចំបពាេះពាកបយទំងឡាយ បកើតមា
បសចកតីបងឿងឆ្ងេ់
សងបស័យប

េ់បយើង សូមអនកោត់ ូវ

ិងបសចកតីសងបស័យបចញ កនុងនថងប េះ បយើងទំងអស់គ្នា គ្្បបីឆ្លង ូវបសចកតី

េះ កនុងនថងប េះ ។

(វធូ
ិ របណឌិតពោធិសតវ ពោលថា)
យយ បណឌិត្ អតិទោ ូវេតិ, ោសេតិ យត យោេិយោ តតិ ោយល;
កុំ េុ កថាេំ អោសិត្េំ, អតិំ េយយយេុំ កុ សោ ជ្េិនាទោ។
្ណ្ឌិតណា ជាអនកយេ់បសចកតី ្ណ្ឌិតប
ោេគ្ួរ កនុងពាកបយជដជកប

េះ រដមងបពាេបោយឧបាយន របាជាា កនុង

េះ ្ពិរតរពេះអងគជាធំជាងជ ទំងឡាយ ពួកជ អនកឈ្លាស គ្្បបី

យេ់ ូវបសចកតីន ពាកបយបពាេដ េបគ្មិ ទ ់ ិយាយ បោយរ្ោរ ូចបមតចបា

។

កុំ ហយវ ោសតិ នាគ្ោត, គ្រុយោ បេ យវេយតយយោ កិមាហ;
គ្េធព្ោ
ព ត បេ កិិំ វយទសិ, កុំ បេ កុ រូេំ ោជ្យសយឋាោ។
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បសតច

គ្

បពាេ ូចបមតច

បសតចរគ្ុឌបវ បតយបយ

(រពេះឥ រ) បពាេ ូចបមតច បសតច ៏រ្បសើររ្ស់អក
ន ដ

បពាេ ូចបមតច

កុរុ បពាេ ូចបមតច ។

បសតចគ្ ព
ធ វ

(ព្រះរាជាទាំងឡាយពនាះ ព្លយ
ើ ថា)
ខេតិិំ ហយវ ោសតិ នាគ្ោត, អបាហារំ គ្រុយោ យវេយតយយោ;
ិ
គ្េធព្ោ
ព ត រតិ វបបហាេំ
, អកិញ្ចេំ កុ រូេំ ោជ្យសយឋាោ។
បសតច

គ្ បពាេចំបពាេះខ តិធម៌ដតមបយ៉ាង បសតចរគ្ុឌបវ បតយបយ បពាេចំបពាេះអាហារតិច

បសតចគ្ ធពវ បពាេចំបពាេះោរេេះ្ង់បសចកតបី រតកអរ បសតច ៏រ្បសើររ្ស់អនកដ
ចំបពាេះោរមិ មា កងវេ់ ។

កុរុ បពាេ

(ព្រះវធូ
ិ រពោធិសតវ ពោលថា)
សព្ពោេិ ឯត្េិ សុោសិត្េិ, េ យហតិ ទុព្ភោសិតមតិិ កិញ្ចិ;
យសមិញ្ច ឯត្េិ បតិដ្ាិត្េិ, អោវ នាូោ សុសយមាហិត្េិ;
ចតុព្ិ ភ ធយមមហិ សមង្គិូត
ូ ំ, តំ យវ េរំ សមណមាហុ យោយក។
ពាកបយទំងអស់ប េះ ជាសុោសិត ពាកបយជាទុពាស
ភ ិត សូមបបី្ តិច្ តួច ក៏មិ មា

រ្ស្អាប េះបទ មបយ៉ាងបទៀត ពាកបយទំងប េះ តំងបៅស៊្់ រ្ជុំចុេះបោយេអ កនុង្ុគ្គេណា

កនុង

ូចជា

ោំរបទេះ ដ េបគ្្ញ្ុេះស៊្់កនុង ុំ ្ណ្ឌិតទំងឡាយ បៅ្ុគ្គេដ េរពមបរពៀង បោយធម៌
៤ យា៉ាងប

េះឯង ថាជាសមណ្ៈ កនុងបោក ។

(ព្រះរាជាទាំង ៤ ព្រះអងគពោលថា)
ិ សុយមយោ;
តុវញ្ហ ិ យសយឋាោ តវមេុតតយោសិ, តវំ ធមមគ្ូ ធមម វទូ
ិ កិចឆិត្េិ;
បញ្
ញ ោយ បញ្ហ ំ សមធិគ្គយហត្
វ ោ, អយចឆចឆិ ធីយោ វចិ
ិ កិចឆិត្េិ, ចុយនាទោ យថា នាគ្ទេតំ ខយរេ។
អយចឆចឆិ កង្ខំ វចិ
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អនកជា្ុគ្គេរ្បសើរ អនកជា្ុគ្គេមិ មា អនកណាវិបសសជាង អនកជា្ុគ្គេ េ់ ូវ
បរតើយន ធម៌ បចេះ ឹង ូវធម៌ មា បយា្េ់ ៏េអ កំណ្ត់ ឹង ូវរ្ស្អាបោយរបាជាា អនកជាអនក
របាជញ បា ផ្តាច់បសចកតីសងបស័យបចញបេើយ អនកបា ោត់ ូវបសចកតីសងបស័យ
ឆ្ងេ់

ូចជាបគ្ោត់ ូវភលុកន

ិងបសចកតីបងឿង

ំរី បោយរណារ ។

(សក្កពទវរាជ ពោលថា)
ិ
េីលប
ុ បោូំ វមលំ
អេគ្ឃំ, វតិំ ឥទំ ធូ មសមាេវណណ ំ;
បញ្ហ សស យវយោករយណេ តុយឋាោ, ទទាមិ យត ធមមបូតយ ធីរ។
្ពិរតអនករបាជញ ខញុំបរតកអរ ឹងោរបោេះ ូវរ្ស្អា បេើយជូ សំពត់ប េះ មា ព លឺ ូចផ្តា
ឧ្បបេបខៀវ មិ មា ម រិេ ជាសំពត់ោត់នថលមិ បា

មា ពណ្៌បសមបើ ោយដផបសង ប ើមបបី្ូជា ូវ

ធម៌រ្ស់អនក ។
(សុ បណណរាជពោលថា)
សុវណណ មាលំ សតបតតផុលិត
ល ំ, សយកសរំ រតនសហសសមណឌិតំ;
បញ្ហ សស យវយោករយណេ តុយឋាោ, ទទាមិ យត ធមមបូតយ ធីរ។
្ពិរតអនករបាជញ ខញុំបរតកអរ ឹងោរបោេះ ូវរ្ស្អា បេើយជូ
សំបពាង បោយរត្កបរចើ រសទ្់ រ្ក្បោយេំអង

ូវករមងផ្តាមាស ដ េរីក

៏រ្ោ្់បោយដកវ ប៏ រចើ

្ូជា ូវធម៌រ្ស់អនក ។
(វរុណនាគរាជពោលថា)
មណិិំ អេគ្ឃំ រុចិរំ បូសសរំ, កណ្
ា ោវសតតំ មណិូស
ូ ិតំ យម;
បញ្ហ សស យវយោករយណេ តុយឋាោ, ទទាមិ យត ធមមបូតយ ធីរ។

ប ើមបបី
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្ពិរតអនករបាជញ ខញុំបរតកអរ ឹងោរបោេះរស្អយ វូ រ្ស្អា បេើយជូ
ោត់នថលមិ បា

ូវដកវមណ្ី ដ េ

ជាដកវ ៏រុងបរឿង មា ព លឺបផលក ៗ សរមា្់ពាក់ពធ ៏ក ដ េសអិតស្អាងបោយ

ដកវមណ្ី ប ើមបបី្ូជា ូវធម៌រ្ស់អនក ។
(ព្រះបាទធនញ្ជា័ យពោលថា)
គ្វំ សហសស ំ ឧសូញ្ច នាគ្ំ, អាជ្ញ្ញ យុយតត ច រយុ ទស ឥយម;
បញ្ហ សស យវយោករយណេ តុយឋាោ, ទទាមិ យត គាមវោេិ យោឡស។
ខញុំបរតកអរ ឹងោរបោេះរស្អយ ូវរ្ស្អា បេើយជូ

ូវបគ្នមួយពា ់ ទំងបគ្នឧសភៈផង

ំរីផង រថ ១០ ដ េទឹមបោយបសេះអាជាប យបយប េះផង រសុកសួយ ១៦ ផង

េ់អនក ។

(អភស
ិ ម្ពុទធគាថា)
ោរ ិបុយត្
ត ោ តទា នាយគា, សុបយណ្
ណ ោ បេ យោលិយត្;
គ្េធព្ោ
ព ត អេុរុយទាធោ, ោត អាេេទ បណឌិយត្;
ិ យោ យព្ធិសយត្
វធុ
ត ោ ច, ឯវំ ោយរុ តតកំ។
អនកទំងឡាយ ចូរចាំទុក ូវជាតក យា៉ាងប េះថា បសតច

គ្កនុងោេបណាេះ បា មកជា

រពេះស្អរី្ុតត បសតចរគ្ុឌ បា មកជាបោេិតភិកខុ (បមាគ្គោា ) បសតចគ្ ធពវ បា មករពេះអ ុរទ
ុ ធ
រពេះបាទធ ញជ័យបា មកជាអា

រ្ណ្ឌិត វិធរុ ្ណ្ឌិត គ្ឺតថាគ្ត ។
ច្់ ចតុប្បោសថជាតក ៕

(ជាតក ក
ឋ ថា សុតត ្
ត ិ ក ខុទក
រ
ិោយ ជាតក ទសក បា
ិ ត ្ិ កបេខ ៥៩ ទំព័រ ១៦៧)
ដោយ ស.ដ.វ.ថ.

