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ខរបុត្តជាត្ក 
បុព្វនិទាន 

  រពះបរមសាសាឋ ចារយ កាលស្ដឋចគង់ស្ៅ 
ក្នុងវត្តស្ជត្ពន ររង់រររពធភកិ្ខុ ដដលរតូ្វភរយិា
ចាដ់ (ភរយិាកាលស្ៅរគហដថ) លួងស្ោម រន
រាដ់រពះធមមស្រដនាស្នះ  មានពាក្យស្ផឋើមថា 
សច្ចំ កិរេវមាហំសុ  ដូស្ចនះជាស្ដើម ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 
 រពះសាសាឋ រាដ់ដួរភកិ្ខុ ស្នាះថា “មាន លភកិ្ខុ  
រនឮថា អនក្អផសុក្ចង់ដឹក្ ពិត្ដមនឬ ?” កាល
ភកិ្ខុ ស្នាះរកាបរូលថា “បពិរត្រពះអងគដ៏ចស្រមើន 
ពិត្ដមន” ។ រពះបរមរគូដួរស្រៀត្ថា “អនក្អផសុក្ចង់
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ដឹក្ ស្រពាះស្ហតុ្អវី ?” កាលភិក្ខុ ស្នាះ រូលថា 
“បពិរត្រពះអងគ ស្រពាះភរយិាចាដ់” ។ ស្រើបររង់
រាដ់ថា “មាន លភិក្ខុ  ស្រដតីស្នះរនស្ធវើនូវអសំ្ពើដដល
មនិជារបស្យាជន៍ដល់អនក្ដត្ក្នុងកាលឥឡូវស្នះ
បុ៉ស្ ណ្ ះក៏្ស្រ ដូមបកី្នុងកាលមុន អនក្អារដ័យស្រដតី
ស្នះ រតូ្វចូលស្ៅកាន់ស្ភលើង បុ៉ដនតអារដ័យបណ្ឍិ ត្
ស្រើបរនជវីតិ្” លុះរាដ់ដូស្ចនះស្ហើយ ស្រើបររង់
នាយំក្ស្រឿងក្នុងអត្តី្ មក្ដដមឋងដូចត្ស្ៅ ។ 

អតីតនិទាន 
 ក្នុងអត្ីត្កាល កាលរពះរាជាររង់រពះនាម
ថា សេនកៈ រគងរាជដមបត្តសិ្ៅក្នុងនគរពារា-
ណ្ដី ។ រពះបរមស្ពាធដិត្វជារពះឥស្រនាទ ធិរាជ ។ 



ខរបុត្តជាត្ក 

3 

 

កាលស្នាះ រពះររស្ដនក្ៈ ររង់មានស្ដចក្ឋី
រដឡាញ់រាប់អាននាគរាជមួយជាមរិត្ ។ រនឮ
មក្ថា នាគរាជស្នាះស្ចញអពីំពិភពនាគ រាច់ស្ៅ
រក្ចណីំ្ស្លើស្ោក្ ។ ស្ពលស្នាះ ស្ក្មងអនក្រដុក្
ស្ ើញនាគស្ហើយររប់ោន ថា “ស្នះជាពដ់” ស្ហើយ
នាោំន យក្ដុដំនិីងក្ំ្ ត់្ស្ឈើជាស្ដើមវាយ ។ រពះ
រាជាររង់យាងក្សំានតក្នុងរពះរាជឧរាន រនរត្
ស្ ើញស្ហើយ ក៏្ររង់រាដ់ដួរថា “ស្ត្ើស្ក្មង ៗ ទងំ
ស្នាះស្ធវើអវី?”  ររង់រជាបថា “ស្គនាោំន វាយពដ់មួយ” 
ស្រើបរាដ់ហាមថា “ពួក្ឯងកុ្ដំមាល ប់វា ចូរឱ្យវា
លូនស្ៅចុះ” ស្ហើយររង់ឱ្យនាគរាជស្នាះស្គចស្ៅ ។ 
នាគរាជរនជវីតិ្ស្ហើយ រនស្ៅកាន់ឋានរាល 
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កាន់យក្រត្នៈជាស្រចើន ស្ហើយចូលស្ៅកាន់រក្ឡា
បនទំរបដ់រពះរាជា ក្នុងស្វោក្ ឋ្ លរារត្ ីថាវ យ 
រត្នៈទងំស្នាះ ស្ហើយរូលថា “បពិរត្មហារាជ 
រូលរពះបងគអំារដ័យរពះអងគ ស្រើបរនជវីតិ្” 
ស្ហើយរនចងមិត្តភាពនឹងរពះរាជា ដូស្ចនះស្ហើយ
ដត្ងដត្ស្ៅោល់រពះរាជាស្រឿយៗ ។ នាគរាជស្នាះ
រនដត្ងាងំនាងនាគមាណ្វកិា (នាគញី) ដដល
មនិដឆែត្ក្នុងកាមគុណ្មួយរូប ក្នុងចសំ្្ម
នាងនាគមាណ្វកិាទងំឡាយរបដ់ខ្លួន រុក្ជា
របចាកំ្នុងរាជដំ្ ក់្ស្ដើមបរីបស្យាជន៍ដល់ការ
រក្ារពះរាជា ។ ស្ដឋចនាគរាជរូលថា “បពិរត្រពះ
ដមមត្ិស្រព កាល្រពះអងគមនិស្ ើញនាងនាគ-
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មាណ្វកិាស្នះ កាលស្នាះរពះអងគគបបរីាយមនតបរ
ស្នះ” ស្ហើយរនថាវ យមនតមួយបរដល់រពះរាជា ។  
 ថ្ងៃមួយ រពះរាជាយាងស្ៅកាន់រាជឧរាន 
ររង់ស្លងឧរក្ក្ឡីា (ស្លងរឹក្) ក្នុងរដះ
ស្រក្ខរណី្ ជាមួយនឹងនាងនាគមាណ្វកិា ។ នាង 
នាគមាណ្វកិាស្ ើញពដ់រឹក្មួយ ក៏្លះបង់អត្ត-
ភាពរបដ់ខ្លួន (ដក្លងខ្លួនជាពដ់) ស្ៅស្ដពអដរធមម 
(ស្ដពស្មងុនធមម) ជាមួយនឹងពដ់រឹក្ស្នាះ ។ រពះ
រាជាកាលមនិស្ ើញនាងនាគមាណ្វកិាស្នាះ ររង់
ដងសយ័ថា “នាងស្ៅ្ហន៎” ស្រើបររង់រាយមនត
ស្ហើយរនស្ ើញនាងនាគមាណ្វកិាក្ពុំងស្ធវើ
អនាចារ ក៏្ររង់វាយស្ោយបនទះឫដស ី។ នាងនាគ-
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មាណ្វកិាស្រកាធក៏្ស្ចញអពីំរពះរាជឧរានស្នាះ 
ស្ៅកាន់ពិភពនាគ រតូ្វស្ដឋចនាគរាជដួរថា “ស្ហតុ្
ដូចស្មឋចរនជានាងមក្”  នាងរូលថា “ដមាល ញ់
របដ់រពះអងគវាយខ្នងខ្ញុមំាា ដ់ ដដលមិនស្ធវើាម
ពាក្យរបដ់ខ្លួន” រួចនាងបង្ហា ញសាន មរបួដឱ្យ 
ស្មើល ។ នាគរាជមិនដឹងស្រឿងាមស្ដចក្ឋពិីត្ ស្រើប
ស្ៅនាគក្សំ្ោះ ៤ នាក់្មក្ បញ្ជូ នស្ៅស្ោយរពះ
ត្រមាដ់ថា “អនក្ទងំឡាយចូរស្ៅ ចូរនាោំន ចូលស្ៅ
កាន់រក្ឡាបនទំរបដ់រពះររស្ដនក្ៈ ស្ហើយក្មាា ត់្
រពះរាជាស្នាះស្ោយខ្យល់រចមុះ ឱ្យដូចជាអង្ហា ម
ចុះ” ។ នាគក្សំ្ោះទងំស្នាះនាោំន ស្ៅស្ហើយ រន
ចូលស្ៅកាន់បនទប់ ក្នុងស្វោដដលរពះរាជាររង់ផទំ
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ស្ៅស្លើដយនៈដ៏មានដិរ ី។ ស្ៅស្ពលដដលនាគ
ក្សំ្ោះទងំស្នាះ ចូលស្ៅស្នាះឯង រពះរាជារន
រាដ់ដួររពះស្រវថីា “មាន លនាងដ៏ចស្រមើន នាងដងឹ
នាងនាគមាណ្វកិា ស្ៅ្ស្រ” ។ រពះស្រវរូីលថា 
“ខ្ញុមំាា ដ់មិនដងឹស្រ” ។ រពះរាជាររង់រាដ់ថា “ថ្ងៃ
ស្នះ នាងនាគមាណ្វកិាស្នាះ រនលះបង់អត្ត-
ភាពរបដ់ខ្លួន ស្ហើយរបរពឹត្តអនាចារជាមួយពដ់
រឹក្មួយ ក្នុងស្ពលស្លងរឹក្រដះស្រក្ខរណី្របដ់
ស្យើង ស្ពលស្នាះ ស្យើងរនយក្បនទះឫដសវីាយ
នាង កុ្ឱំ្យនាងស្ធវើយ៉ាងស្នាះស្រៀត្ នាងររក្ដស្ៅ
កាន់ពិភពនាគ ររប់អវីដថ្រ ដល់ដមាល ញ់របដ់
ស្យើង ស្ហើយរមាល យមិត្តភាពរវាងស្យើងនឹង
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ដមាល ញ់របដ់ស្យើង ភ័យនឹងស្ក្ើត្ស្ឡើងដល់ស្យើង 
មនិខានស្ឡើយ” ។ នាគក្សំ្ោះទងំស្នាះរនសាឋ ប់
ដូស្ចាន ះស្ហើយ ក៏្នាោំន រត្ឡប់ស្ចញអពីំរាជដំ្ ក់្
ស្នាះ ស្ហើយស្ៅកាន់ពិភពនាគ រូលស្រឿងស្នាះ
ចសំ្ពាះនាគរាជ ។ នាគរាជក៏្ដស្ងវគស្ហើយ រន
យាងស្ៅកាន់រាជដំ្ ក់្របដ់រពះររស្ដនក្ៈ 
រូលឱ្យររង់រជាបនូវស្រឿងស្នាះ និងដូមស្ទដរពះ
អងគ ស្ហើយរនថាវ យមនតស្ ម្ ះ ដពវរុត្ជាននមនត 
(មនតដដលអាចឲ្យដឹងដសំ្ឡងដត្វរគប់របស្ភរ) 
ស្ោយគិត្ថា “ស្នះជារណ្ឍ ក្មមរបដ់ស្យើង” ស្ហើយ
រូលថា “បពិរត្មហារាជ មនតស្នះមានត្ថ្មល្ ដ់ 
របដិនស្បើរពះអងគរបទនមនតស្នះដល់អនក្ដថ្រ 
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លុះររង់របទនស្ហើយ រពះអងគរតូ្វចូលគនំរស្ភលើង
ឱ្យដុគត្” ។ រពះរាជាររង់ររួលពាក្យថា “របថ្ព
ស្ហើយ” ។ ាងំពីស្ពលស្នាះមក្ ដូមបដីត្ដសំ្ឡង 
រដស្មាចរក្ហម ក៏្ររង់រជាបដដរ ។ 
 ថ្ងៃមួយ កាលរពះអងគររង់គង់ក្នុងរពះស្រាង 
ស្សាយខារនីយៈនិងរឹក្ មុ  ំរឹក្អសំ្ៅ ។ រឹក្ មុ រឹំក្ 
អសំ្ៅមួយដណំ្ក់្ និងនំមួយចណិំ្ត្ ធ្លល ក់្ស្ៅស្លើ
ដ ីរដស្មាចរក្ហមមួយស្ ើញដណំ្ក់្រឹក្ មុជំា
ស្ដើមស្នាះស្ហើយ ដរដក្ររប់ោន ថា “ពាងរឹក្ មុ ំ
របដ់ស្ដឋចដបក្ស្ៅក្នុងរពះស្រាង ទងំឆ្ន ងំរឹក្
អសំ្ៅ និងឆ្ន ងំនំរក្ឡាប់ស្ហើយ អនក្ទងំឡាយចូរ
នាោំន ផកឹ្រឹក្ មុ  ំរឹក្អសំ្ៅ និងដីុនំ” ។ រពះរាជា



ខរបុត្តជាត្ក 

10 

 

ររង់រពះដ ឋ្ ប់នូវដសំ្ឡងដរដក្ររប់ោន របដ់
រដស្មាចរក្ហមស្ហើយ ររង់ស្ដើចយ៉ាងដបាយ
រកី្រាយ ។ រពះស្រវដីដលគង់ស្ៅជិត្រពះរាជាស្នាះ 
មានរពះត្រមះិថា “រពះរាជាររង់ស្ ើញអវី ស្រើប
ររង់ស្ដើច” ។ កាលរពះរាជាស្សាយរក្យាហារ 
និងររង់រដង់រពះកាយស្ហើយ ររង់គង់ស្លើរាជ- 
បលល័ងា  មានរុយស្ ម្ លជាសាវ មីនិយាយនឹងរុយ
ញីមួយថា “ស្ាះអូនដមាល ញ់ ពួក្ស្យើងនឹងអភរិមយ
ោន ស្ោយស្ដចក្ឋីស្រត្ក្អរស្ោយអំ្ ចក្សិ្លដ” ។ 
ស្ពលស្នាះរុយញីនិយាយនឹងរុយស្ ម្ លស្នាះថា 
“អត់្រទបំនឋិចដិនបង ស្ពលស្នះអនក្បស្រមើនឹងនា ំ
ស្រគឿងរក្អូប មក្ថាវ យរពះរាជា កាលរពះអងគររង់
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ោបស្រគឿងរក្អូបស្នាះ ក្ស្មទចស្រគឿងរក្អូបនឹង
ធ្លល ក់្ចុះស្រៀបររមូល ស្ពលស្នាះអូននឹងដរងឆ្ប
ស្ៅរីស្នាះស្ហើយនឹងមានក្លិនរក្អូប បនាទ ប់មក្ ចា ំ
ស្យើងនឹងស្ដក្ស្រត្ក្រត្អាលោន ស្លើខ្នងរពះរាជា” ។ 
រពះរាជាររង់ដ ឋ្ ប់នូវដសំ្ឡងដូមបសី្នាះស្ហើយ 
ក៏្ររង់ស្ដើច ( ហាដ ! ហាដ ! ) ។ ចដំណ្ក្រពះ
ស្រវក៏ី្ររង់រពះត្រមះិស្រៀត្ថា រពះរាជាររង់ស្ ើញ
អវីហន៎  ស្រើបររង់ស្ដើច ។ ស្ពលរពះរាជាររង់ស្សាយ
រពះរក្យាហារក្នុងស្វោោៃ ច រោប់រយមួយ
រោប់ធ្លល ក់្ស្ៅស្លើដ ីរដស្មាចរក្ហមទងំឡាយ ក៏្
ដរដក្ររប់ោន ថា “ឆ្ន ងំរពះរក្យាហារ ក្នុងរាជ-
រត្កូ្លដបក្ស្ហើយ អនក្ទងំឡាយចូរនាោំន ស្ៅ
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បរសិ្ភាគភាត ហារ” ។ រពះរាជាលុះររង់រន
ដ ឋ្ ប់នូវពាក្យស្នាះស្ហើយ ក៏្ររង់ស្ដើចស្រៀត្ ។ 
ចដំណ្ក្រពះស្រវ ីររង់កាន់ដវក្មាដអង្ហគ ដរពះ
រាជា ក៏្ររង់រពះវតិ្ក្ាៈថា រពះរាជាររង់រត្ស្ ើញ
អវីហន៎  ស្រើបររង់ស្ដើច ។  
 ស្ពលរពះនាងស្ឡើងកាន់រក្ឡាបនទំជាមួយ
រពះរាជា រពះនាងក៏្រូលដួរថា “បពិរត្រពះដមមត្ិ
ស្រព មានស្រឿងអវី ស្រើបរពះអងគររង់ស្ដើច” ។ រពះ
រាជារាដ់ថា “នឹងមានរបស្យាជន៍អវីដល់នាង 
ស្រពាះស្ហតុ្ដដលស្យើងស្ដើចស្នាះ” រពះរាជារតូ្វ
រពះស្រវរីអុំក្ ឲ្យរាដ់ររប់ស្រឿយៗ (រពះអងគក៏្
ោច់ចិត្តររប់ស្រឿងពិត្ដល់រពះនាង) ។ លោំប់
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ស្នាះ រពះនាងរូលរពះរាជាថា “ដូមរពះអងគររង់
របទនមនត ដដលស្ធវើឲ្យដងឹដសំ្ឡងដត្វរបដ់រពះ
អងគដល់ខ្ញុមំាា ដ់ផង” ដូមបរីតូ្វរពះរាជាររង់ហាម
ថា “មនិអាចឲ្យរនស្រ” ក៏្រពះនាងរអុំក្ស្រឿយៗ ។ 
រពះរាជាក៏្ររង់រាដ់ថា “របដិនស្បើស្យើងឲ្យមនត
ស្នះដល់នាងស្សាត្ ស្យើងនឹងសាល ប់” ។ រពះស្រវ ី
រូលថា “បពិរត្រពះដមមត្ិស្រព ដូមបរីពះអងគរតូ្វ
អដ់រពះជនម ក៏្រតូ្វរបទនឲ្យខ្ញុមំាា ដ់ដដរ” ។ រពះ
រាជាជាអនក្ធ្លល ក់្ស្ៅក្នុងអំ្ ចថ្នមាតុ្រោម ស្រើប
ររង់យល់រពមថា “របថ្ពស្ហើយ” ស្ោយររង់កាត់្
រពះរយ័ថា “ស្យើងនឹងឲ្យមនតដល់រពះស្រវសី្ហើយ
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នឹងចូលគនំរស្ភលើង” លុះររង់រពះត្រមះិដូស្ចនះស្ហើយ 
ស្ដឋចចូលស្ៅកាន់រពះរាជឧរានស្ោយរាជរង ។ 
 ខ្ណ្ៈស្នាះ ដក្ាស្រវរាជររង់ពិនិត្យស្មើល
ដត្វស្ោក្ ររង់ស្ ើញស្ហតុ្ការណ៍្ស្នាះ ស្ហើយ
រត្ះិរះិថា “រពះរាជាលៃង់ស្លល អងគស្នះ អារដ័យ
មាតុ្រោម យាងស្ៅស្ោយស្ធវើរុក្ក្នុងរពះរយ័ថា 
„នឹងស្ោត្ចូលគនំរស្ភលើង‟ ស្យើងនឹងឲ្យជវីតិ្ដល់
រពះរាជាអងគស្នះ” ស្ហើយររង់នាយំក្អដុរក្ញ្ញដ
ស្ ម្ ះដុជា មក្កាន់រកុ្ងពារាណ្ដី ររង់ស្ធវើនាង
ដុជា (ឲ្យនិមមតិ្ខ្លួន) ជាពដពញីមួយ រពះអងគឯង 
(និមមិត្) ជាពដពស្ ម្ ល ស្ហើយររង់អធោិឌ នថា 
“ដូមកុ្ឲំ្យមហាជនស្ ើញ” ស្ហើយរនស្ៅខាងមុខ្
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រាជរង ។ រពះរាជា និងស្ដះដដលរឹមរងបុ៉ស្ ណ្ ះ 
រនស្ ើញពដពស្នាះ អនក្ដថ្រមិនស្ ើញស្ឡើយ ។ 
ពដពស្ ម្ លដដមឋងអាការៈស្ដពស្មងុននឹងពដព
ញី ស្ៅខាងមុខ្រង ស្ដើមបនឹីងសាងស្រឿងរ៉ាវឲ្យស្ក្ើត្
ស្ឡើង ។ ស្ដះដដលរឹមរងស្ ើញពដពស្នាះ ក៏្
និយាយថា “អាដមាល ញ់ពដពស្អើយ កាលមុន ពួក្
ស្យើង „រនឮស្គត្ំ្ លថា ពួក្ពដពជាដត្វលៃង់ 
មនិស្ចះស្អៀនខាម ដ‟ ដត្មិនដដលស្ ើញស្រឿងស្នាះ
ស្រ បុ៉ដនតឯងរបរពឹត្តអនាចារដដលរតូ្វស្ធវើក្នុងរី
ក្រំងំដដលជាក្ដនលងបរិរងំ ស្ៅចសំ្ពាះមុខ្ពួក្
ស្យើងមានរបមាណ្បុ៉ស្ណ្ណះដដលក្ពុំងស្មើល ឯង
មនិស្អៀនខាម ដស្គស្រ ពាក្យដដលពួក្ស្យើងរនឮពី
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មុនមក្ស្នាះ ដមនឹងស្ហតុ្ការណ៍្ ដដលរន
ស្ ើញស្នះឯង” រួចស្ដះក៏្ស្ពាលោថារី ១ ថា 

សច្ច ំករិេវ មាហំស ុវសត ំពារោត ិបណ្ឌ តិា 

បសស ពារោ េរោកម្ម ំអាវកុិព្វ  ំន ព្ជុ្ឈត។ិ 
 ឮថា បណ្ឍិ ត្ទងំឡាយ រនស្ពាលនូវដត្វ
ពដព ថាជាដត្វពាលស្ោយពិត្ អនក្ចូរស្មើលចុះ 
ដត្វពាលមនិដងឹនូវអសំ្ពើ ដដលគួរស្ធវើក្នុងរីក្រំងំ 
ស្ៅស្ធវើក្នុងរីវាល ។ 
 ប ឋ្ បរទងំស្នាះ បរថា វេតំ រនដល់ 
ពដព ។ 
 បរថា បណ្ឌិ តា ស្ដចក្ឋីថា អនក្ដល់រពម
ស្ោយញាណ្ទងំឡាយរនស្ពាលថា ពដពជា
ដត្វពាលលៃងស់្លល  រនឮថា ស្ពាលពាក្យពិត្ ។ 
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 បរថា បេស ជាពាក្យអាលបនៈ ស្ដចក្ឋីថា 
ចូរស្មើលចុះ ។ 
 បរថា ន ពុ្ជ្ឈតិ ស្ដចក្ឋីថា មិនដឹងថា ការ
ស្ធវើយ៉ាងស្នះ មិនគួរ ។ 
 ពដពរនសាឋ ប់ពាក្យស្នាះស្ហើយ ស្រើបស្ពាល 
២ ោថា ថា 
តវ ំ រោបិ  សម្ម ពារោសិ ខេបុតត  វនិនហិ 

េជ្ជយុា ហិ បេកិខ រិតាត ោ វរ ក្ ោរ ឋ្ ោ ឱហិរតាម្រុោ។ 

 មាន លដមាល ញ់ អនក្ស្រឬ ជាដត្វពាល មាន ល  
ខ្របុត្ត អនក្ចូរដងឹចុះ អនក្ជាដត្វដដលរតូ្វស្គរួបរតឹ្ 
ស្ោយដខ្ស មានបបូរមាត់្ស្វៀច  មានមុខ្ឱ្នចុះ ។  

អបេម្ប ិសម្ម រត ពាល្យ ំរយា ម្រុតាត ោ ន បោយសិ 

រោ ច្ ពាល្តរោ សម្ម យ ំតវ  ំវហត ិរសនក។ំ 
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 មាន លដមាល ញ់ អនក្្រនរួចស្ចញ (អពីំរង) 
មនិរត់្ស្ៅ អនក្ស្នាះ ស្ពញជាពាលស្ៅស្រៀត្ មាន ល
ដមាល ញ់ អនក្នានូំវស្ដឋចស្ដនក្ៈ្ ស្ដឋចស្ដនក្ៈ
ស្នាះ ចាត់្ជាមនុដសពាលបផុំត្ ។ 
 ប ឋ្ បរទងំស្នាះ បរថា តវំ សោបិ េម្ម 
ស្ដចក្ឋីថា ដមាល ញ់ដិនធវៈស្អើយ អនក្លៃងជ់ាងខ្ញុ ំ
ឆ្ៃ យ្ដ់ ។ 
 បរថា ខរបុតត ស្ដចក្ឋីថា រនឮថា ស្ដះ
ស្នាះជាដត្វស្ក្ើត្អពីំោ ស្រពាះស្ហតុ្ស្នាះ ស្រើប
ពដពស្ពាលនឹងស្ដះស្នាះយ៉ាងស្នះ (មាន លកូ្នោ) ។ 
 បរថា វជិានហិ ស្ដចក្ឋីថា អនក្ចូរដឹងចុះ
ថា អនក្ស្នាះឯងលៃង ់ ។ 
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 បរថា បរកិខិ សតាត  ស្ដចក្ឋីថា អនក្រតូ្វស្គរតឹ្ក្
នឹងរឹម ។ 
 បរថា វសកោ សឋោ  រនដល់ មានបបូរមាត្់
ស្វៀច ។ 
 បរថា ឱហិសតាមុ្សោ រនដល់ មានមាត្់
រតូ្វដខ្សចងបិរមាត្ ់។  
 បរថា សោ មុ្សតាត  ន បលាយេិ ស្ដចក្ឋី
ថា ការដដលអនក្រួចស្ចញអពីំរង ស្ហើយមិនរត្ចូ់ល
ថ្រព ក្នុ ងស្ពលដដលរួចផុត្ស្ហើយ មិនរត្ស់្គចស្ៅ
ស្នាះ ជាបុគគលលៃងស់្លល ្ដ់ ។ 
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 បរថា សោ ច្ ពាលតសោ ស្ដចក្ឋីថា 
រពះររស្ដនក្ៈដដលអនក្នាសំ្ៅស្នាះ ពាលជាង
អនក្ស្ៅស្រៀត្ ។ 
 រពះរាជាដងឹពាក្យរបដ់ដត្វទងំ ២ ស្នាះ 
ស្រពាះស្ហតុ្ស្នាះ កាលររង់ដ ឋ្ ប់នូវពាក្យស្នាះ
ត្ស្ៅស្រៀត្ ស្រើបររង់បញ្ញជ ឲ្យបររងត្ចិ ៗ ។ 
ចដំណ្ក្ស្ដះដិនធវៈ លុះរនសាឋ ប់ពាក្យរបដ់
ពដពស្ហើយ ស្រើបស្ពាលោថារី ៤ ថា 
 យំ ន ុសម្ម អហំ ពារោ  

 អជ្ោជ្  វនិនហិ 

  អថ រកន រសនរោ ពារោ  

  តំ រម្ អោខ ោហិ  បុច្ឆរិតា ។ 
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 មាន លដមាល ញ់ ស្បើខ្ញុជំាដត្វពាល ស្ោយស្ហតុ្
្ មាន លអជរាជ អនក្ចូរដងឹនូវស្ហតុ្ស្នាះចុះ ដត្
ថា ស្ដឋចស្ដនក្ៈជាមនុដសពាល ស្ោយស្ហតុ្ដូច
ស្មឋច  អនក្ដដលខ្ញុដួំរស្ហើយ ចូរររប់ស្ហតុ្ស្នាះ ។ 
 ប ឋ្ បរទងំស្នាះ បរថា យ ំជាបចាត្ត- 
វចនៈ ស្របើក្នុ ងអត្ថក្រណ្ៈ (បឋមាវភិត្តិ ស្របើក្នុ ងអត្ថ
ត្តិ្យាវភិត្តិ) ។ 
 បរថា នុ ជានិរត្ ស្របើក្នុ ងអត្ថថា ាម
សាឋ ប ់។  
 មានពាក្យអធិបាយថា មាន លដមាល ញ់  
អជរាជ ខ្ញុលំៃង់ស្រពាះស្ហតុ្គឺភាពជាដត្វត្រិចាា ន
ឯ្  អនក្ដងឹនូវស្ហតុ្ស្នាះ ស្រឿងស្នះអនក្អាចដឹង
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រន ស្រពាះថា ខ្ញុជំាបុគគលពាលលៃង់ស្លល  ស្រពាះជា
ដត្វត្រិចាា នស្នាះឯង ស្រពាះស្ហតុ្ដូស្ចាន ះ អនក្កាល
ស្ពាលថា មាន លកូ្នោជាស្ដើមនឹងខ្ញុ  ំ(ក៏្ស្ ម្ ះថា) 
ស្ពាលរតូ្វស្ពាលរបស្ដើរស្ហើយ, ដត្អនក្ស្ពាលថា 
រពះរាជាស្ដនក្ៈស្នះជាមនុដសពាល ស្រពាះស្ហតុ្
អវី អនក្រតូ្វខ្ញុដួំរស្ហើយ ចូរររប់នូវស្ហតុ្ស្នាះដល់
ខ្ញុ  ំ។ 
 ពដពសាឋ ប់ពាក្យស្នាះស្ហើយ កាលនឹងររប់
នូវស្ហតុ្ស្នាះ ស្រើបស្ពាលោថារី ៥ ថា 
ឧតតម្តថ ំល្ភិតាវ ោន ភេយិាយ រយា បទសសតិ 

រតន ជ្ហិសសតតាត ោនោំ រច្វសស ន រហសសត។ិ 
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 បុគគល្ រននូវមនតជារបស្យាជន៍ដ៏ឧត្តម 
ស្ហើយរបគល់ឲ្យរបពនធ ( បុគគលស្នាះ )  នឹងលះបង់
នូវខ្លួន ស្ោយការឲ្យមនតស្នាះ ទងំរបពនធស្នាះ នឹង
មនិមានដល់បុគគលស្នាះស្ឡើយ ។ 
 ប ឋ្ បរទងំស្នាះ បរថា ឧតតម្តថំ រន
ដល់ ដពវរុត្ជាននមនត (មនតជាស្ហតុ្ឲ្យដឹង
ដសំ្ឡងដត្វរគបរ់បស្ភរ) ។ 
 បរថា សតន ស្ដចក្ឋីថា ស្រពាះស្ហតុ្ស្ពាល 
គឺការឲ្យមនតដល់ភរយិាស្នាះ បុគគលស្នាះលុះ
ឲ្យមនតស្នាះស្ហើយ ក្នឹ៏ងលះបងជី់វតិ្ ស្ោយការ
ស្ោត្ចូលគនំរស្ភលើង បុគគលស្នាះនឹងមិនមាន
ភរយិាស្នាះ ស្រពាះស្ហតុ្ស្នាះ បុគគលស្នាះគឺ
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រពះររស្ដនក្ៈ អនក្មិនអាចរក្ាយដ ដដល
រនស្ហើយរុក្រន ស្រើបជាបុគគលលៃងស់្លល ជាងអនក្
ស្ៅស្រៀត្ ។ 
 រពះរាជា លុះររង់រនដ ឋ្ ប់នូវពាក្យ
របដ់ពដពស្នាះស្ហើយ ក៏្ររង់រាដ់ថា មាន ល 
អជរាជស្អើយ អនក្កាលស្ធវើស្ដចក្ឋដួីដឋីឲ្យស្យើង 
អនក្នឹងស្ធវើនូវអសំ្ពើស្នាះ, ដូមអនក្ររប់អសំ្ពើដដល
គួរស្ធវើដល់ស្យើងជាដបូំង ។ ស្ពលស្នាះ អជរាជក៏្
រូលរពះរាជាថា បពិរត្មហារាជ មនិមានអនក្ដថ្រ
ជារីរដឡាញ់ថ្នដត្វទងំឡាយ ឲ្យថ្រក្ដលងជាង
ខ្លួនស្រ បុគគលមិនគួរស្ធវើខ្លួនឲ្យវនិាដស្រ មនិគួរ
លះបង់យដដដលរនស្ហើយ ស្រពាះអារដ័យ
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របដ់ដដលជារីរដឡាញ់ស្នាះស្រ ដូស្ចនះស្ហើយ 
ស្រើបស្ពាលោថារី ៦ ថា 
 ន រវ បិយរម្មតិ ជ្និនទ តាទិរោ 

 អតត ំនិេកំតាវ ោ បិយានិ  រសវតិ 

 អតាត ោវ  រសរយោ  បេមា ច្ រសរយោ 

 ល្ពាភ ោ បិយា ឱចិ្តរតតន  បច្ឆ ោ ។ 

 បពិរត្រពះអងគជាធជំាងជន បុគគលដបបស្នាះ 
លះបង់ស្ចាលនូវខ្លួន មនិស្ដពគប់នូវវត្ថុជារី
រដឡាញ់ ស្ោយគតិ្ថា ( វត្ថុ ស្នះ ) ជារីរដឡាញ់
របដ់អញ ខ្លួនឯងស្រើបរបស្ដើរជាងរបដ់ដដល
របស្ដើរស្ៅស្រៀត្ ស្រពាះបុរដដដលមានខ្លួនអប់រ ំ
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ស្ហើយ គបបរីននូវជនជារីរដឡាញ់ ក្នុងកាលជា
ខាងស្រកាយ ។ 
 គបបជី្រជាបការវនិិច្ឆ័យកនុ ងគាថាស ោះ 
ដចូ្តសៅ ៖ 
 បពិរត្រពះអងគជាធជំាងជន បុគគលអនក្ាងំ
ស្ៅក្នុ ងភាពដថ៏្រក្ដលងស្ោយយដ ដូចរពះអងគ 
លះបងក់ារអាល័យខ្លួ ន គឺស្រះបងខ់្លួ ន មិនគបរ់ក្
របដ់ដដលជារីរដឡាញ់ទងំស្នាះថា វត្ថុ ស្នះជារី
រដឡាញ់របដ់ស្យើង ស្រពាះអារដ័យស្រដតី  ដដលជា
ភណ្ឍ ៈជារីរដឡាញ់មាន ក្ ់។ ស្រពាះស្ហតុ្អវី  ?  
(ស្រពាះថា) អតាត វ សេសយោ បរមា ច្ សេសយោ 
ខ្លួ នឯងរបស្ដើរជាងមនុដសដដលរបស្ដើរយ៉ាងថ្រក្-



ខរបុត្តជាត្ក 

27 

 

ដលង អធិបាយថា ស្រពាះខ្លួ នឯងរបស្ដើរគឺស្លើដ 
ខ្ពដ់ជាងវត្ថុ ដដលរបស្ដើរដថ៏្រក្ដលង គឺជាភណ្ឍ ៈ 
ដដលជារីរដឡាញ់ជាងវត្ថុ ដថ្រ ដក៏្ពូំលគឺខ្ពដ់
បផុំត្ ស្ោយការគុណ្នឹងមួយរយ មួយពាន ់។  
ធមមាថាបុគគលដដលរនដនសបុំណ្យរុក្ស្ហើយ គឺ
មានខ្លួ នចស្រមើនស្ហើយ អាចរនស្រដតី ដដលជារី
រដឡាញ់ ក្នុ ងកាលជាខាងស្រកាយ បុគគលមិនគួរ
ស្ធវើខ្លួ នឲ្យវនិាដស្ៅ ស្រពាះស្ហតុ្ដត្ស្រដតី  ដដលជារី
រដឡាញ់ស្នាះស្រ ។ 
 រពះមហាដត្វថាវ យឱ្វារដល់រពះរាជា
យ៉ាងស្នះស្ហើយ ។ រពះរាជាររង់ស្ពញរពះរយ័ 
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ស្ហើយរាដ់ដួរថា មាន លអជរាជ អនក្មក្អពីំរី
្ ? 
 ដក្ាស្រវរាជរាដ់ត្បថា បពិរត្មហារាជ 
ស្យើងគដឺក្ាស្រវរាជ មក្ស្ោយការអនុស្រោះ  
មហាបពិរត្ ស្ដើមបនឹីងស្ោះមហាបពិរត្  ឲ្យផុត្ពី
ស្ដចក្ឋីសាល ប់ ។ 
  រពះរាជារាដ់ថា “ បពិរត្ស្រវរាជ 
រូលរពះបងគ ំរនបស្ញ្ាញវាចាស្ៅស្ហើយថា រូល
បងគនឹំងឲ្យមនតដល់រពះស្រវ ីស្ពលស្នះរូលរពះបងគ ំ
នឹងស្ធវើយ៉ាង្” ? 
 ដក្ារាដ់ថា “បពិរត្មហារាជ ក្ិចាស្ោយ
ការវនិាដនឹងមនិមានដល់អនក្ទងំ ២ ស្បើមហា-
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បពិរត្ ស្ពាលថា ឧបចារថ្នមនតស្នះ មាន” ស្ហើយ
ឲ្យមនុដសមាន ក់្វាយរពះស្រវ ី២-៣ រពំាត់្ ស្ោយ
ឧរយយ៉ាងស្នះ រពះស្រវនឹីងមិនស្រៀនមនតស្រ ។  
 រពះរាជាររង់ររួលស្រវត្រមាដ់ថា “របថ្ព
ស្ហើយ” ។ រពះមហាដត្វថាវ យឱ្វាររពះរាជា
ស្ហើយ ស្ដឋចស្ៅកាន់ឋានរបដ់រពះអងគវញិ ។ រពះ
រាជាររង់យាងស្ៅដល់រពះរាជឧរានស្ហើយ 
រាដ់បញ្ញជ ឲ្យយាងរពះស្រវមីក្ ស្ហើយររង់រាដ់
ដួរថា “មាន លនាងដ៏ចស្រមើន នាងនឹងស្រៀនមនត ពិត្
ដមនឬ “? 
 រពះស្រវរូីលថា “បពិរត្រពះដមមត្ិស្រព  ខ្ញុ ំ
មាា ដ់នឹងស្រៀនពិត្ដមន” ។  
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 រពះរាជារាដ់ថា “ស្បើដូស្ចាន ះ  ស្យើងនឹងស្ធវើ
ឧបចារៈថ្នមនត” ។ 
 រពះស្រវរូីលថា “ឧបចារៈជាយ៉ាង្” ? 
 រពះរាជារាដ់ថា “រតូ្វឲ្យស្គវាយខ្នង ១០០ 
រពំាត់្ ស្ហើយនាងមិនរតូ្វដរដក្ស្រ” ។ 
 រពះស្រវរីរួលរពះរាជត្រមាដ់ថា “សាធុ” 
ស្រពាះដត្រពះនាងចង់រនមនត ។ 
 រពះរាជារាដ់បញ្ញជ ឲ្យស្ៅអនក្ដមាល ប់ស្ចារ 
គសឺ្ពជឈឃាត្មក្ស្ហើយ ឲ្យយក្រពំាត់្ដខ្សត្ ីស្ៅ
វាយទងំ ២ ខាង ។ រពះស្រវអីត់្រទនឹំងការវាយ  
២-៣ ដងរន ត្អពីំស្នាះស្ៅ ររង់ដរដក្ថា “ខ្ញុ ំ
មាា ដ់មិនរតូ្វការមនតស្រ” ។ ស្ពលស្នាះ រពះរាជា
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ររង់រាដ់ស្ៅកាន់រពះស្រវថីា “នាងររថាន ស្រៀនមនត
ស្ោយចង់ឲ្យស្យើងសាល ប់ឬ” ស្ហើយររង់ឲ្យពនាល ត់្
ដដបក្ខ្នង (ដដលរបក្) ស្ចាល ។ ចាប់ពីស្ពលស្នាះ
មក្ រពះស្រវក៏ី្មិនហ៊ានដូមស្រៀនមនតស្រៀត្ស្ឡើយ ។ 

ជាតកាវោន 
 រពះបរមសាសាឋ  លុះររង់នាយំក្រពះធមម-
ស្រដនាស្នះមក្ដដមឋងស្ហើយ ររង់របកាដដចាៈ
ទងំឡាយ ស្រើបររង់របជុជំាត្ក្ រីបផុំត្ថ្នដចា-
ធម៌ ភកិ្ខុ ដដលអផសុក្ចង់ដឹក្ស្នាះ រនដស្រមច
ស្សាាបត្តិផល ។  
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- តទា ោន ឧកកណ្ឋ ិតភិកខ ុ អរោសិ 

រពះរាជាក្នុងកាលស្នាះ រនមក្ជា ភិក្ខុ
ដដលអផសុក្ចង់ដឹក្ស្នះឯង 

- ទេវ ីបុរាណេតិុយិកា រពះរាជស្រវ ីរន

មក្ជាភរយិាចាដ់ 
- អទសោ សារបុិទ ត្ ោ  ស្ដះជារពះសារបុីរត្ 

- សទកាក ោ បន អហទេវ អទោសិិំ 
ចដំណ្ក្ដក្ាស្រវរាជ គ ឺត្ថាគត្ ស្នះឯង។ 

ខ្របុត្តជាត្ក្ ចប់ ៕ 
(ជាត្ក្ដឌក្ថា ដុត្តនតបិដក្ ខុ្រទក្និកាយ ជាត្ក្ ឆក្ានិរត្ 
ខ្របុត្តវគគ ខ្របុត្តជាត្ក្ បដិក្ស្លខ្ ៥៩ រព័ំរ ៥៤) 



 

  
ម្នា លសម្នា ញ់ អ្ាកណាបានរួចរចញអ្ុំពីរថ  
មិនរត់រៅ អ្ាករ ះរពញជាពាលរៅរទៀត 
ម្នា លសម្នា ញ់ អ្ាក ុំនូវរសេចរសនកៈណា   
រសេចរសនកៈរ ះចាត់ជាមនញសសពាលបុំផញត 




