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បទកសុលមាណវជាតក 
បុព្វនិទាន 

 រពះបរមសាសាា  កាលររង់គង់នៅក្នុងវហិារ
នេតពន ររង់រារពធនក្មងរបុសម្នន ក់្ នរើបរាស់រពះ 
ធមមនរសនាននះ ម្ននពាក្យនផាើមថា ពហុស្សុតំ ដូន្នះ
ជានដើម  ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 
 ានឮមក្ថា នក្មងរបុសននាះជាកូ្នរបស់កុ្ដុមពិក្ៈ 
ក្នុងនគរសាវតថី ជាអ្នក្ឈ្លល សវវក្នុងការសនងេតនមើល
សាន មនេើង ក្នុងនពលដដលខ្លួនម្ននអាយុរតឹមដត ៧ ឆ្ន ាំ
បុ៉ន ណ្ ះ  ។ ក្នុងកាលននាះ ឪពុក្របស់នក្មងននាះគិតថា 
នឹងសាក្លបងកូ្នននះ នរើបាននៅផទះមិរតដដលនក្មង
ននាះមិនដឹង ។ នក្មងននាះមិនានសួររក្រីនៅរបស់
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ឪពុក្នរ នដើរនៅនោយសនងេតនមើលសាន មនេើងរបស់
ឪពុក្ ាននៅឈរនៅក្នុងសម្នន ក់្ឪពុក្   ។  
 វងងមួយ   ឪពុក្សួរនក្មងននាះថា កូ្នជារី
រសឡាញ់ កាលឪពុក្នៅ ក៏្នៅមិនានឲ្យកូ្នដឹងនរ 
បុ៉ដនែកូ្នដឹងរីនៅរបស់ឪពុក្ាននោយរនបៀប្ ? 
នក្មងននាះន្លើយរាប់ថា បពិរតឪពុក្ ខ្្ុ ា្ំ ា្ំ ាំសាន ម
នេើងរបស់ឪពុក្ាន  ខ្្ុ ាំពូដក្ខាងពិនិតយនមើលសាន ម
នេើង  ។ នពលននាះ ឪពុក្របស់នគរតូវការនឹងសាក្
លបងមាងនរៀត នពលបរនិោគអាហាររពឹក្ន ើយ ន្ញ
អ្ាំពីផទះនៅកាន់ផទះអ្នក្ដដលសនិរធសាន លគ្នន  ដដលនៅ  
ជាប់ៗ គ្នន  ន ើយន្ញអ្ាំពីផទះននាះ នៅកាន់ផទះរី ៣ 
ន្ញអ្ាំពីផទះរី ៣ មក្កាន់ផទះខ្លួនវញិ ន ើយន្ញអ្ាំពី
នកាល ងទ្វវ រផទះរបស់ខ្លួន នៅកាន់នកាល ងទ្វវ ររកុ្ងរិសឧតែរ 
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ន្ញអ្ាំពីនកាល ងទ្វវ រននាះ នដើរវាងរកុ្ងនៅខាងន្វង នៅ
ដល់រពះវហិារនេតពន ថាវ យបងគាំរពះសាសាា ន ើយ 
អ្ងគុយសាា ប់ធម៌  ។ នក្មងននាះសួរអ្នក្រសុក្ថា ឪពុក្ខ្្ុ ាំ
នៅ្ ? កាលានររួលពាក្យន្លើយតបថា មិនដឹង 
ក៏្ានពិនិតយសាន មនេើងរបស់ឪពុក្ ា ាំងពីផទះរបស់អ្នក្
ដដលសនិរធសាន ល ដដលនៅជាប់ៗគ្នន  នៅាមផលូវដដល
ឪពុក្នៅននាះឯង រ ូតដល់រពះវហិារនេតពន 
ថាវ យបងគាំរពះសម្នម សមពុរធន ើយ នៅឈរេិតឪពុក្  
កាលឪពុក្របស់នគសួរថា ដនកូ្ន កូ្នឯងដឹងថា  ពុក្
មក្រីននះឬ ។ នគន្លើយថា ខ្្ុ ា្ំ ា្ំ ាំសាន មនេើងរបស់ពុក្
ាន នរើបានមក្កាន់រីននះ នោយការពិនិតយនមើល
សាន មនេើង ។ រពះសាសាា រាស់សួរថា ម្នន លឧាសក្ 
អ្នក្និយាយអ្វី ? កាលកុ្ដុមពិក្ៈរកាបរូលថា បពិរត
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រពះអ្ងគដ៏្នរមើន នក្មងម្នន ក់្ននះឆ្ល តក្នុងការពិនិតយ
នមើលសាន មនេើង ខ្្ុ ាំរពះអ្ងគ្ ង់សាក្លបងនក្មងននះ 
កាលមិនន ើញខ្្ុ ាំរពះអ្ងគក្នុងផទះ ានមក្នោយការ
ពិនិតយនមើលសាន មនេើងរបស់ខ្្ុ ាំរពះអ្ងគ, នរើបរពះសាសាា
រាស់ថា ម្នន លឧាសក្ ការ្ា្ំ ាំសាន មនេើងនលើដផន
ដីានននះ មិនគួរឲ្យអ្សាច រយនរ បណ្ឌិ តពីមុនៗ ្ា្ំ ាំ
សាន មនេើងក្នុងអាកាសាន ។ កុ្ដុមពិក្ៈននាះរកាបរូល
អារាធនាឲ្យររង់រាស់នរឿងរ៉ាវ នរើបររង់នា ាំនរឿងអ្តីត
មក្សដមាងដូ្តនៅននះ 

អតីតនិទាន 
 ក្នុងអ្តីតកាល កាលរពះាររព មរតែរគង 
រាេសមបតែិ នៅក្នុងនគរពារាណ្សី, រពះអ្គគមន សី
របស់រពះអ្ងគរបរពឹតែនរៅ្ិតែ (ក្បត់រពះអ្ងគ) កាលរពះ
រាជារាស់សួរ ក៏្សបងថា របសិននបើខ្្ុ ាំម្នច ស់ក្បត់រពះ
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អ្ងគ សូមឲ្យខ្្ុ ាំម្នច ស់នក្ើតជាយក្ខិនីម្ននមុខ្ដូ្នសះ្ុះ។ 
នរកាយអ្ាំពីននាះមក្ រពះនាងក៏្អ្ស់រពះេនមនក្ើតជា  
យក្ខិនីម្ននមុខ្ដូ្នសះ នៅក្នុងគុហាមួយ ចាប់មនុសស
ដដលសញ្ច រនៅមក្ក្នុងវរពធាំសីុជាអាហារ ។ ានឮថា 
នាងយក្ខិនីននាះនៅបនរមើនសា្ នវសសវណ័្ ៣ ឆ្ន ាំ ាន
ររួលពរ ឲ្យចាប់មនុសសសីុានក្នុងរីរា្់នៅ ៣០
នយាេន៍ អ្ាំពី្ាំដណ្ក្បន ា្ យនិងររឹង៥ នយាេន៍ ។ 
 វងងមួយ រពា មណ៍្រូបសាា តម្នន ក់្ ជាអ្នក្សែុក្សែមភ
ម្ននររពយនរ ើ្ន នចាមនរាមនោយមនុសសជានរ ើ្ន នធវើ
ដាំនណ្ើ រនៅាមផលូវននាះ ។ នាងយក្ខិនីន ើញដូនចាន ះ ក៏្
ម្នននស្ក្ាីនរតក្អ្រ រត់នៅ, ពួក្មនុសសដដលជាបរវិារ
នា ាំគ្នន រត់នគ្ាត់អ្ស់ ។ នាងយក្ខិនីរត់នលឿនដូ្ខ្យល់ 
ចាប់រពា មណ៍្ានន ើយឲ្យនដក្នលើខ្នង នា ាំនៅ
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គុហា កាលានប៉ះសមផសសរបស់បុរសននាះោល ម ក៏្
នក្ើតរសឡាញ់រពា មណ៍្ននាះ នោយកិ្នលស នរើបមិន
ានរាំពាសីុ យក្រុក្នធវើជាសាវ មីរបស់ខ្លួន ។ យក្ខិនីនិង
បុរសននាះក៏្រស់នៅជាមួយគ្នន នោយសមគគសាំវាស  
នាងយក្ខិនីនៅចាប់មនុសសយក្សនមលៀក្បាំពាក់្ អ្ងេរ
និងនរបងជានដើមមក្ផស ាំជាអាហារម្ននរសដ៏របណី្ត
នផសងៗ ឲ្យសាវ មី ខ្លួនឯងសីុសា្់មនុសស ។ នវលាដដល
នាងនៅរី្ ានយក្ផ្ទ ាំងងមធាំបិរទ្វវ រគុហាសិន
ន ើយនរើបនៅ នរពាះខាល ្រពា មណ៍្រត់នចាលខ្លួន ។ 
កាលរពា មណ៍្និងនាងយក្ខិនីនៅជាមួយគ្នន យ៉ាងសុខ្
សបាយដូន្នះ រពះនពាធិសតវក៏្្ុតិអ្ាំពីរីដដលរពះ
អ្ងគនក្ើត មក្បដិសនធិក្នុងគភ៌របស់នាងយក្ខិនីននាះ 
នរពាះអារស័យរពា មណ៍្ ។ លុះក្នលងនៅាន ១០ 
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ដខ្ នាងយក្ខិនីក៏្របសូតបុរត នាងម្នននស្ក្ាី
រសឡាញ់បុរតនិងរពា មណ៍្ខាល ាំង្ស់ ាន្ិញ្ចឹ ម
នមើលដងអ្នក្ទ្វ ាំងពីរននាះយ៉ាងលា ។ នរកាយមក្ កាល
បុរត្នរមើនវយ័ន ើយ នាងយក្ខិនីាននា ាំបុតែ្ ូលនៅ
ខាងក្នុងលាា ងជាមួយនឹងឪពុក្ ន ើយបិរទ្វវ រលាា ង ។ 
វងងមួយ រពះនពាធិសតវដឹងថា យក្ខិនីម្នានៅន ើយ 
នរើបានយក្ផ្ទ ាំងងមន្ញ នា ាំឪពុក្ន្ញនៅខាងនរៅ។ 
នាងយក្ខិនីមក្សួរថា អ្នក្្យក្ងមន្ញ កាលរពះ
នពាធិសតវន្លើយតបថា ខ្្ុ ាំយក្ន្ញដម៉ ខ្្ុ ាំមិនអា្នឹង
អ្ងគុយក្នុងរីងងឹតាន ។ នាងក៏្មិនានថាអ្វី នរពាះ
រសឡាញ់កូ្ន  ។  
 វងងមួយ រពះនពាធិសតវសួរឪពុក្ថា ន តុដូ្
នមា្ មុខ្របស់ម្នា យមិនដូ្មុខ្ឪពុក្  ។ រពា មណ៍្ជា
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ឪពុក្នពាលថា កូ្នសម្នល ញ់ ម្នា យរបស់កូ្នជាយក្ខិនី
សីុសា្់មនុសស នយើងទ្វ ាំងពីរនាក់្ឪពុក្និងកូ្នននះជា
មនុសស ។ រពះនពាធិសតវនពាលថា ឪពុក្ នបើដូនចាន ះ 
នយើងនឹងនៅរីននះនធវើអ្វី ? នយើងនៅកាន់ដដនដីមនុសស
នៅ ។ រពា មណ៍្ជាឪពុក្នពាលថា កូ្នសម្នល ញ់ 
របសិននបើនយើងរត់នគ្ ដម៉របស់កូ្នឯងនឹងសម្នល ប់
នយើងទ្វ ាំងពីរ ។ រពះនពាធិសតវនិយាយលួងនលាម្ិតែ
ឪពុក្ថា បពិរតឪពុក្ សូមឪពុក្កុ្ាំខាល ្ ខ្្ុ ាំនឹងររួល  
ោរៈនា ាំឪពុក្នៅឲ្យដល់ដដនដីរបស់មនុសស ។ លុះ
ដសាក្ន ើងកាលម្នានៅន ើយ ាននា ាំឪពុក្រត់នគ្ ។ 
នាងយក្ខិនីរត ប់មក្វញិ មិនន ើញអ្នក្ទ្វ ាំងពីរននាះ 
ក៏្រត់នៅយ៉ាងនលឿនដូ្ខ្យល់ ចាប់អ្នក្ទ្វ ាំង ២ ាន
ន ើយនពាលថា បពិរតរពា មណ៍្ នលាក្រត់នគ្នធវើអ្វី 
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នលាក្នៅរីននះខ្វះខាតអ្វីឬ ? កាលរពា មណ៍្នពាល
ថា អូ្នសម្នល ញ់ អូ្នឯងកុ្ាំខឹ្ងបងអី្ កូ្នរបស់អូ្ននា ាំ
បងនៅនរ ។ នាងក៏្មិនានថាអ្វីកូ្នដដរ នរពាះ
រសឡាញ់កូ្ននពក្ លួងនលាមអ្នក្ទ្វ ាំងពីរននាះ ឲ្យ
រសាល្ិតែន ើយនា ាំនៅកាន់លាំនៅរបស់ខ្លួន ។ នាង 
យក្ខិនីនា ាំអ្នក្ទ្វ ាំងពីរ ដដលពាយាមរត់នគ្នៅពីរបី
វងងននាះ ឲ្យរត ប់មក្វញិនរៀត  ។ 
 រពះនពាធិសតវគិតថា ដម៉របស់នយើងគង់ម្ននរី
ដដលជាដដនក្ាំណ្ត់រុក្ នធវើដូ្នមា្  ន៎  នយើងនឹងសួរ
អ្ាំពីដដនដដលនៅក្នុងអា្នខ្តែរបស់គ្នត់ឲ្យាន 
កាលសួរាន នយើងនឹងរត់នគ្ឲ្យផុតអ្ាំពីនខ្តែដដន
ននាះ ។ វងងមួយ រពះនពាធិសតវឱបម្នារបស់រពះអ្ងគ 
ដដលអ្ងគុយក្នុងរីមួយ ន ើយនពាលថា ដម៉ ធមមា
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របស់ដដលជារបស់ម្នាដតងធ្លល ក់្មក្ដល់ពួក្កូ្នៗ 
សូមដម៉នមាែ រាប់រពាំដដនក្ាំណ្ត់ដដនដីដដលជារបស់
ដម៉ដល់ខ្្ុ ាំ ។ នាងយក្ខិនីរាប់រីបន ា្ យ ៣០ 
នយាេន៍ ររឹង ៥ នយាេន៍ ម្ននភនាំជានដើម ជានរគឿង
សម្នគ ល់ក្នុងរិសទ្វ ាំងពួងដល់បុរត ន ើយនពាលថា 
កូ្នសម្នល ញ់ កូ្នឯង្ូរ្ា្ំ ាំនូវរីដដលម្ននរបម្នណ្
បុ៉នណ្ណះ្ុះ ។ លុះក្នលងនៅាន ២-៣ វងង កាលម្នា
នៅវរពន ើយ រពះនពាធិសតវានលីឪពុក្រត់នៅយ៉ាង
នលឿនដូ្ខ្យល់ាមសញ្ញា ដដលម្នាានរាប់ នៅ
ដល់ន្នរសទឹងដដលជាដដនក្ាំណ្ត់ ។ នាងយក្ខិនីរត ប់
មក្ កាលមិនន ើញរពះនពាធិសតវនិងរពា មណ៍្ដដល
ជាបាី ក៏្ន្ញាមនៅរក្ ។  រពះនពាធិសតវនា ាំឪពុក្មក្
ដល់ក្ ា្ លសទឹង នាងយក្ខិនីនៅឈរនៅនលើម្នត់សទឹង
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ដឹងថា អ្នក្ទ្វ ាំង ២ ក្នលង ួសរពាំដដនរបស់ខ្លួននៅ
ន ើយ ក៏្ឈរនៅរីននាះអ្ងវរបុរតនិងសាវ មីថា កូ្ន
សម្នល ញ់ កូ្ន្ូរនា ាំឪពុក្រត ប់មក្ ដម៉ម្ននក្ាំ ុសអ្វីឬ 
សូមរត ប់មក្វញិ បែីសម្នល ញ់  ។ នពលននាះ 
រពា មណ៍្ាន្លងផុតពីសទឹង ។ នាងយក្ខិនីអ្ងវរកូ្នថា 
កូ្នសម្នល ញ់ កូ្នកុ្ាំនធវើយ៉ាងននះន ើយ កូ្ន្ូររត ប់
មក្វញិ្ុះ  ។ រពះនពាធិសតវនពាលថា ដម៉ ខ្្ុ ាំនិងពុក្ជា
មនុសស ដម៉ជាយក្ខិនី ខ្្ុ ាំមិនអា្នៅក្នុងសម្នន ក់្ដម៉រ ូត
អ្ស់កាលជានិ្ចាននរ ដូន្នះ ខ្្ុ ាំនិងពុក្នឹងមិន 
រត ប់នរ ។ នាងយក្ខិនីសួរថា កូ្នសម្នល ញ់ កូ្នឯង
នឹងមិនរត ប់ពិតឬ ? រពះនពាធិសតវន្លើយថា ពិត
ដមនន ើយដម៉ កូ្ននឹងមិនរត ប់នរ ។ នាងយក្ខិនី
នពាលថា កូ្នសម្នល ញ់ នបើកូ្នមិនរត ប់ក៏្នណ្ហើ យ្ុះ 
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នឈ្លម ះថា េីវតិក្នុងមនុសសនលាក្ននះជារបស់លាំាក្ 
អ្នក្ដដលមិនន្ះសិលបវរិា មិនអា្ញុាំងេីវតិឲ្យ
របរពឹតែនៅានន ើយ ដម៉ន្ះវជិាជ មាង៉នឈ្លម ះ ្ិនាែ -
មណី្ នោយអានុោពវនវជិាជ ននាះ អា្នឹងាមសាន ម
នេើងរបស់អ្នក្ដដលាត់នៅន ើយអ្ស់ ១២ ឆ្ន ាំ ជារី
បាំផុត វជិាជ ននះនឹងជានរគឿង្ិញ្ចឹ មេីវតិកូ្ន  កូ្ន
សម្នល ញ់ កូ្ន្ូរនរៀនមនែដដលកាត់វងលមិនានននះ្ុះ 
ថាដូន្នះន ើយ ទ្វ ាំងដដលរតូវនស្ក្ាីរុក្ខដបបននាះ
រគបសងេត់ននាះឯង នាងក៏្ានបនរងៀនមនែឲ្យ នោយ
នស្ក្ាីរសឡាញ់កូ្ន ។ រពះនពាធិសតវឈរនៅក្នុងសទឹង
ននាះឯង ថាវ យបងគាំម្នាន ើយ របណ្មវដនរៀនមនែ 
លុះនរៀនយក្ានន ើយ ានថាវ យបងគាំម្នាមាងនរៀត
ន ើយនពាលថា ដម៉ សូមដម៉នៅ្ុះ ។ នាងយក្ខិនីនពាល 
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កូ្នសម្នល ញ់ កាលកូ្ននិងពុក្របស់កូ្នមិនរត ប់ 
េីវតិរបស់ដម៉ក៏្នឹងមិនម្នន ន ើយាននពាលគ្នថាថា  

ឯហិ បុតត និវតតស្សុ,   
 មា អនាថំ ករោហិ រម; 
 អជ្ជ បុតតំ អបស្សនតី,   

   យកខិ នី មរណំ គតា។ 
 កូ្នសម្នល ញ់ កូ្ន្ូរមក្រក្ដម៉  ្ូររត ប់នៅនៅ
ជាមួយ្ុះ កុ្ាំនធវើឲ្យដម៉មិនម្ននរីពឹងន ើយ កាលដម៉មិន
ានន ើញកូ្ននឹងសាល ប់ក្នុងវងងននះឯង  ។  
 លុះនពាលន ើយ នាងយក្ខិនីានរះររូងរបស់
ខ្លួន  ។ ោល មននាះ នបះដូងរបស់នាងានដបក្ នរពាះ
នស្ក្ាីនសាក្ដល់បុរត  ។ នាងសាល ប់នៅរីននាះឯង  ។  
នពលននាះ រពះនពាធិសតវដឹងថា ម្នាសាល ប់ ក៏្នៅ
ឪពុក្ នៅេិតម្នា ន ើយនធវើនេើងងេរបូជាសពម្នា 
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រួ្ន ើយានបូជានោយផ្េ នឈើនផសងៗ យាំនសាក្
ខ្សកឹ្ខ្សួលន ើយ នា ាំឪពុក្នៅកាន់នគរពារាណ្សី 
ឈរនៅនឹងនកាល ងទ្វវ ររពះរាេនិនវសន៍ ឲ្យនៅរកាបរូល
រពះារពារាណ្សីថា ម្ននម្នណ្ពដដលពូដក្ខាង
ពិនិតយសាន មនេើងមក្ឈរនៅនឹងនកាល ងទ្វវ រ សូម្ូល
គ្នល់ កាលានររួលការអ្នុញ្ញា តថា នបើដូនចាន ះ្ូល
មក្្ុះ នលាក្ាន្ូលនៅថាវ យបងគាំរពះារពារា-
ណ្សី កាលរពះរាជារាស់សួរថា ដនម្នណ្ព អ្នក្
ន្ះសិលបវជិាជ អ្វី ។ នលាក្រកាបរូលថា បពិរតមហា-
រាេ រូលរពះបងគាំន្ះវជិាជ ដដលអា្នៅាមសាន មនេើង
ន ើយ ចាប់មនុសសដដលលួ្របស់នៅន ើយរ ូត 
១២ ឆ្ន ាំាន  ។ រពះារពារាណ្សីរាស់ថា នបើ
ដូនចាន ះ អ្នក្្ូរររួលរាេការនៅជាមួយនយើង  ។ រពះ
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នពាធិសតវរកាបរូលថា កាលរូលរពះបងគាំានររួល
រពះរាេទ្វនររពយមួយវងងមួយពាន់ នរើបរូលរពះបងគាំ

ររួលរាេការ ។ រពះារពារាណ្សីរាស់ថា របវព
ន ើយ ម្នណ្ព អ្នក្្ូរររួលរាេការ្ុះ ។ រពះារ
ពារាណ្សីបញ្ញជ ឲ្យរពះរាេទ្វនររពយមួយវងងមួយ
ពាន់  ។  
 វងងមួយ បុនរា ិតរកាបរូលរពះារពារាណ្សី
ថា បពិរតមហារាេ នយើងទ្វ ាំងឡាយមិនដឹងថា 
ម្នណ្ពននាះន្ះមនែវជិាជ ននាះ ឬក៏្មិនន្ះនរ នរពាះ
នគមិនទ្វន់ាននធវើក្មមយ៉ាង្មួយ នោយអានុោព
វនមនែវជិាជ ននាះ គួរដតសាក្លបងម្នណ្ពននាះនមើល៍ ។ 
រពះរាជាររង់ររួលថា  របវពន ើយ ។ រពះរាជានិង
បុនរា ិតទ្វ ាំងពីរនាក់្ក៏្ឲ្យសញ្ញា  ដល់អ្នក្រក្ារតនៈ
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ន ើយកាន់យក្រតនៈសាំខាន់ៗ ្ុះអ្ាំពីរាសារ នដើរ
ព័រធេុាំវញិ្ននាល ះរពះរាេនិនវសន៍ ៣ េុាំ ន ើយគង់នលើ
េនណ្ាើ រ ្ុះមក្ខាងនរៅ្ុងក្ាំដផង ្ូលនៅកាន់
សាលាវនិិ្ឆ័យ អ្ងគុយក្នុងរីននាះ ន ើយនដើររត ប់មក្
កាន់េនណ្ាើ រ ្ុះនៅក្នុងរពះរាេនិនវសន៍ាម្ុងក្ាំដផង 
នដើរនៅកាន់ម្នត់រសះនាក្ខរណី្ ៣ េុាំ ន ើយ្ុះនៅ
ោក់្វតថុក្នុងរសះនាក្ខរណី្ ន ើយនរើបន ើងកាន់
រាសារ ។ វងងដសាក្ ាននក្ើតនកាលា លថា ពួក្
នចារលួ្យក្រតនៈអ្ាំពីរពះរាេនិនវសន៍ រពះរាជានធវើ
ដូ្ជាររង់មិនរជាប ររង់បញ្ញជ ឲ្យនៅរពះនពាធិសតវ
មក្ន ើយ រាស់ថា ដនម្នណ្ព រតនៈម្ននតវមលនរ ើ្ន 
រតូវនចារលួ្យក្នៅ ដូន្នះអ្នក្រតូវដតាមរក្រតនៈ
ននាះមក្ឲ្យាន ។ រពះនពាធិសតវរកាបរូលថា បពិរត
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មហារាេ របស់ដដលនចារលួ្យក្នៅអ្ស់កាលយូរ
ដល់ ១២ ឆ្ន ាំ រូលរពះបងគាំនៅអា្ាមសាន មនេើងនចារ 
នា ាំរបស់មក្ាននោយមិនម្ននការសងសយ័ របស់
ដដលរតូវនចារលួ្យក្នៅ កាលយប់មិញ 
រូលរពះបងគាំនឹងអា្នា ាំមក្ ក្នុងវងងននះឯង សូមរពះ
អ្ងគកុ្ាំរពួយរពះរយ័ន ើយ ។ រពះរាជាររង់បញ្ញជ ថា 
ដនម្នណ្ព នបើដូនចាន ះ អ្នក្្ូរនៅនា ាំមក្្ុះ ។ រពះ
នពាធិសតវរកាបរូលថា របវពន ើយរពះអ្ងគ ន ើយ
ឈរនៅក្នុងវផទរពះនរាង ថាវ យបងគាំម្នា រួ្រាយមនែ
្ិនាែ មណី្ ន ើយរកាបរូលថា សាន មនេើងរបស់នចារពីរ
នាក់្ រាក្ដន ើយរពះអ្ងគ នលាក្នដើរាមសាន មនេើង
របស់រពះរាជានិងបុនរា ិត ្ូលនៅកាន់បនទប់ដ៏ម្នន
សិរ ីន្ញអ្ាំពីបនទប់ននាះ ្ុះអ្ាំពីរាសារ នដើរេុាំវញិ
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្ននាល ះរពះរាេនិនវសន៍ ៣ េុាំ ន ើយនៅេិតក្ាំដផង នដើរ
ាមសាន មនេើងននាះ ឈរនៅនលើក្ាំដផង ន ើយនពាល
ថា បពិរតមហារាេ ផុតអ្ាំពីក្ាំដផងនៅរីននះ តអ្ាំពីននះ
នៅ សាន មនេើងរាក្ដនៅនលើអាកាស សូមរពះអ្ងគ
ររង់រពះរាេទ្វនេនណ្ាើ រន ើយឲ្យោក់្េនណ្ាើ រ្ុះាម
ក្ាំដផងនដើរនៅកាន់សាលាវនិិ្ឆ័យាមសាន មនេើងននាះ
ន ើយនដើររត ប់មក្កាន់រពះរាេនិនវសន៍វញិ ឲ្យោក់្
េនណ្ាើ រន ើយ ្ុះាម្ុងក្ាំដផងនៅកាន់រសះ
នាក្ខរណី្ នដើររបរក្សណិ្រសះនាក្ខរណី្ ៣ េុាំ ន ើយ
រកាបរូលថា បពិរតមហារាេ ពួក្នចារ្ុះរសះ
នាក្ខរណី្ននះ ន ើយ្ុះនៅនា ាំរបស់ននាះមក្ ដូ្នា ាំ
យក្របស់ដដលខ្លួនរុក្ោក់្ខ្លួនឯង មក្ថាវ យរពះារ
ពារាណ្សីន ើយរកាបរូលថា បពិរតមហារាេ នចារ 
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២ នាក់្ននះ ជាមហានចារដដលរពះអ្ងគររង់សាគ ល់
្ាស់ នរើបានន ើងកាន់រពះរាេនិនវសន៍ាមផលូ វននះ។  
មហាេននា ាំគ្នន នរតក្អ្ររកី្រាយ ម្នន ក់្ៗ រះវដសរនសើរ 
ពួក្ខ្លះក៏្នលើក្សាំពត់ន ើងរគវ ី  ។ 
 រពះរាជារពះតរមិះថា ម្នណ្ពននះនដើរនៅ
នោយការសនងេតសាន មនេើង របដ លជាដឹងដតរីដដល
ពួក្នចារោក់្រុក្ភណ្ឌ ៈបុ៉ន ណ្ ះ បុ៉ដនែមិនអា្ចាប់
នចារាន ។ រពះរាជាក៏្ានរាស់នៅកាន់រពះ
នពាធិសតវថា អ្នក្នា ាំរបស់ដដលពួក្នចារលួ្យក្នៅ
មក្ឲ្យនយើងាន បុ៉ដនែមិនអា្ចាប់ពួក្នចារនា ាំមក្ ។ 
រពះនពាធិសតវរកាបរូលថា បពិរតមហារាេ ពួក្នចារ
នៅរីននះឯង មិនាននៅរីឆ្ង យនរ ។ រពះរាជារាស់
សួរថា អ្នក្្ជានចារ អ្នក្្ជានចារ ។ រពះ
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នពាធិសតវរកាបរូលថា បពិរតមហារាេ អ្នក្្ដតង
្ង់ាន អ្នក្ននាះឯងជានចារ កាលានវតថុ របស់រពះ
អ្ងគមក្ន ើយ នឹងម្ននរបនយាេន៍អ្វីនរៀត ្ាំនពាះពួក្
នចារននាះ សូមរពះអ្ងគកុ្ាំសួរដល់នចារន ើយ ។ រពះ
រាជាររង់រាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព នយើងឲ្យររពយដល់
អ្នក្មួយវងងមួយពាន់រាល់វងង អ្នក្្ូរចាប់ពួក្នចារមក្
ឲ្យនយើង ។ រពះនពាធិសតវរកាបរូលថា បពិរតមហា-
រាេ ររពយដដលាត់នៅ រពះអ្ងគក៏្ានមក្ន ើយ រពះ
អ្ងគរតូវការពួក្នចារននាះនធវើអ្វីនរៀត ។ រពះរាជាររង់
រាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព នយើងានពួក្នចារសមគួរ
ជាងានររពយ ។ រពះនពាធិសតវរកាបរូលថា បពិរត
រពះសមមតិនរព នបើដូនចាន ះ រូលរពះបងគាំនឹងមិនរកាប
រូលរពះអ្ងគថា មនុសសទ្វ ាំងននះជានចារ បុ៉ដនែនឹងនា ាំ
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នរឿងដដលម្ននន ើយក្នុងអ្តីត មក្រកាបរូលរពះអ្ងគ 
នបើរពះអ្ងគររង់រពះរាជ្ាញណ្ នឹងររង់រជាបន តុ
ននាះ លុះរកាបរូលដូន្នះន ើយ ាននា ាំយក្នរឿង
អ្តីតមក្សដមាងដូ្តនៅននះ ៖  
 ក្នុងអ្តីតកាល ម្ននអ្នក្រា ាំម្នន ក់្នឈ្លម ះ ាដលិ 
រស់នៅក្នុងរសុក្ដក្បរម្នត់សទឹង មិនឆ្ង យអ្ាំពីរពះនគរ
ពារាណ្សីបុ៉នាម ននរ ។ វងងមួយ ម្ននមនហារសព អ្នក្
រា ាំននាះនា ាំភរយិានៅនគរពារាណ្សី រា ាំនរ្ៀងាន
ររពយ លុះមនហារសព្ប់ន ើយ ានរិញសុរាអាហារ
ជានរ ើ្ន ន ើយនធវើដាំនណ្ើ ររត ប់មក្ផទះរបស់ខ្លួនវញិ 
ដល់សទឹងមួយន ើញរឹក្ងមីក្ាំពុង ូរមក្ ក៏្អ្ងគុយ
បរនិោគអាហារ ផឹក្សុរារសវងឹរ ូតមិនដឹងក្ម្នល ាំង
របស់ខ្លួន យក្ពិណ្ធា្ំ ងក្ន ើយ ្ុះរឹក្ចាប់វដ
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ភរយិា ន ើយនិយាយថា នយើងនៅជាមួយគ្នន  នពាល
ន ើយ ្ុះដ ល្លងសទឹងនៅ  ។ រឹក្ាន្ូលាម
របនហាងពិណ្ នពលននាះ ពិណ្ននាះានរបទ្វញនគ
ឲ្យលិ្្ូលនៅក្នុងរឹក្  ។ ្ាំដណ្ក្ភរយិារបស់នគដឹង
ថា សាវ មីរបស់ខ្លួនលិ្រឹក្ ក៏្រលាស់វដន្ញអ្ាំពីនគ
ន ើយន ើងនៅឈរនៅនលើរចា ាំង ។ ម្នណ្ពននាះលិ្
រឹក្មុេនងើបៗ ផឹក្រឹក្រ ូតនពញនពាះ ។ នពលននាះ
ភរយិារបស់គ្នត់ក៏្គិតថា សាវ មីរបស់នយើងនឹងសាល ប់
ក្នុងនពលននះ នយើងនឹងសូមបរ្នរមៀងឲ្យានមួយ
បរ យក្រុក្សរម្នប់នរ្ៀងក្នុងក្ ា្ លបរស័ិរ្ិញ្ចឹ ម
េីវតិ លុះគិតដូន្នះន ើយ ក៏្ាននពាលថា បងនអ្ើយ 
បងនឹងលិ្ក្នុងរឹក្ សូមបងឲ្យបរ្នរមៀងមួយបរ
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ដល់អូ្ន អូ្ននឹង្ិញ្ចឹ មេីវតិនោយបរ្នរមៀង
ននាះ ដូន្នះន ើយនរើបនពាលគ្នថាថា  

ពហុស្សុតំ ចិតតកថិ ំ  
 គង្គគ  វហតិ បាដលឹ 

វុយហមានក ភទទរនត   
 ឯកំ រម រទហិ គាថកំ  ។ 

 រឹក្រននលគង្គគ កួ្្យក្នៅ នូវបុរសនឈ្លម ះ ាដ
លិ  ជាអ្នក្ ន្ះដឹងនរ ើ្ន នពាលនូវពាក្យដ៏វ ិ្ រិត ដន
អ្នក្ដ៏្នរមើន ដដល រឹក្កួ្្យក្នៅ សូមអ្នក្ឲ្យនូវ
្នរមៀងយ៉ាងខ្លីមួយដល់ខ្្ុ ាំ  ។  
 នពលននាះ ាដលិាននពាលនៅកាន់ភរយិាថា 
អូ្នសម្នល ញ់ បងនឹងឲ្យបរ្នរមៀងដល់អូ្នឯងដូ្
នមា្ ាន ពីនរពាះរឹក្ដដលជារីពឹងអារស័យរបស់
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មហាេនននាះ នពលននះ ក្ាំពុងនឹងសម្នល ប់បងន ើយ 
លុះនពាលដូន្នះន ើយ នរើបនពាលគ្នថា ថា  

រយន ស្ិញ្ច នតិ ទុកខិ តំ  
 រយន ស្ិញ្ច នតិ អាតុរ ំ

តស្ស មរជ្ឈ មរសិ្ាមិ  
 ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 

 ពួក្េនដតងនរសា្នូវបុគគលម្ននរុក្ខ នោយរឹក្
្ ដតង នរសា្នូវបុគគលដដលម្នននស្ក្ាី
រក្វល់រក្វាយនោយរឹក្្ នយើងគង់នឹងសាល ប់ ក្នុង
ក្ ា្ លរឹក្ននាះ ភ័យនក្ើតមក្អ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ ។ 
 រពះនពាធិសតវសដមាងគ្នថាននះន ើយ រកាប
រូលថា បពិរតមហារាេ  រឹក្ជារីពឹងរបស់មហាេន 
យ៉ាង្ សូមបរីពះរាជាទ្វ ាំងឡាយ ក៏្ជារីពឹងរបស់
មហាេនដូនចាន ះដដរ កាលភ័យអ្ាំពីសម្នន ក់្រពះរាជា
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ទ្វាំងននាះន ើយ អ្នក្្នឹងការពារភ័យននាះាន 
លុះនពាលដូន្នះន ើយ រកាបរូលនរៀតថា បពិរត
មហារាេ នរឿងនចារលួ្រពះរាេររពយននះជានរឿងអាង៌
ក្ាំា ាំង បុ៉ដនែរូលរពះបងគាំរកាបរូល ដូ្ដដលបណ្ឌិ ត
នឹងដឹងាន សូមរពះអ្ងគររង់រជាប្ុះ។ រពះរាជាររង់
រាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព នយើងនឹងដឹងនរឿងអាង៌ក្ាំា ាំង
ដបបននះានយ៉ាង្ អ្នក្្ូរចាប់នចារមក្ឲ្យនយើង ។ 
នពលននាះ រពះបរមនពាធិសតវានរកាបរូលរពះរាជា
ថា បពិរតមហារាេ នបើដូនចាន ះ សូមរពះអ្ងគររង់រពះ
ស ា្ ប់នូវនរឿងននះន ើយ នឹងររង់រជាប ន ើយនា ាំ
យក្នរឿងដវរមក្តា្ំ លថាវ យមួយនរឿងនរៀតដូ្ត
នៅននះ ៖ 
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 បពិរតរពះសមមតិនរព ក្នុងកាលក្នលងនៅន ើយ 
ឯរសុក្មួយេិតនកាល ងទ្វវ រនគរពារាណ្សីននះ ម្នន
សមូនឆ្ន ាំងម្នន ក់្ កាលនឹងនា ាំដីសាិតមក្នដើមបនីធវើ  
ោេនៈ ានេីក្យក្ដីសាិតក្នុងរីក្ដនលងមួយជានិ្ច 
ដូន្នះក្ដនលងននាះ ានកាល យនៅជារនដា មួយដ៏ធាំខាង
ក្នុងញក្ភនាំ  ។ វងងមួយ នៅនពលដដលជាងឆ្ន ាំងននាះ
ក្ាំពុងដតេីក្យក្ដីសាិតដុាំពពក្នមម មួយដុាំធាំ ានា ាំង
ន ើងក្នុងនវលាដដលមិនដមនជារដូវនភលៀង ញុ ាំងនភលៀង
ឲ្យបងាុ រ្ុះមក្មួយនមធាំ រឹក្ ូរមក្េន់លិ្រនដា  
ាក់្ដុាំដីសងេត់ក្ាលនាយសមូនឆ្ន ាំងននាះដបក្ នាយ
សមូនឆ្ន ាំងខ្សកឹ្ខ្សួល នពាលគ្នថា ថា 
  យតថ ពីជានិ រហូនតិ   
  ស្តាត   យតថ បតិដឋិតា 
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  សា រម ស្ីសំ្ និបីរេតិ   
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 ពូេទ្វ ាំងឡាយដតងដុះន ើងនលើដផនដី្  ពួក្
សតវឋិត នៅនលើដផនដី្ ដផនដីននាះ នបៀតនបៀននូវ
ក្ាលអ្ញ ភ័យនក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ  ។  
 រពះបរមនពាធិសតវរូលតនៅនរៀត បពិរត 
មហារាេ ដផនដីដ៏ធាំដដលជារីពឹងអារស័យរបស់សតវ
នលាក្ ានបាំដបក្ក្ាលរបស់នាយសមូនឆ្ន ាំង យ៉ាង
្ កាលរពះរាជាដដលជាធាំនលើនរេន ជារីពឹង
អារស័យវនសតវនលាក្ទ្វ ាំងអ្ស់ នសមើនោយដផនដីមក្
នធវើនចារក្មមយ៉ាងននះ អ្នក្្នៅនឹងការពារាន 
បពិរតមហារាេ រពះអ្ងគអា្ររង់រជាបនចារដដលរូល
បងគាំរកាបរូលឲ្យបិរា ាំងរុក្ាន នោយឧាយយ៉ាង
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ននះ ។ រពះារពារាណ្សីរាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព 
ន តុដដលនយើងនឹងបិរា ាំងននាះ មិនម្នន អ្នក្្ូរនៅ
ចាប់នចារឲ្យនយើង នោយ្ងាុលថា អ្នក្ននះឯងជានចារ
ដូន្នះ  ។ រពះនពាធិសតវកាលនឹងរក្ាកិ្តែិគុណ្រពះ
រាជា នរើបមិនាននពាលថា រពះអ្ងគជានចារ ាននា ាំ
ឧទ្វ រណ៍្មក្រកាបរូលថាវ យមួយនរឿងនរៀតថា  
 បពិរតមហារាេ ក្នុងកាលមុន កាលនភលើងន្ះផទះ
របស់បុរសម្នន ក់្ ក្នុងរពះនគរននះឯង នគនរបើមនុសស
ម្នន ក់្ថា អ្នក្្ូរ ្ូលនៅខាងក្នុង េញ្ជូ នរបស់របរន្ញ។ 
កាលបុរសននាះក្ាំពុង្ូលនៅេញ្ជូ នររពយ ទ្វវ រផទះក៏្
បិរ  ។ បុរសននាះងងឹតដភនក្ នរពាះរតូវដផសង្ូលដភនក្
រក្ផលូ វន្ញមិនន ើញ នក្ើតរុក្ខន ើងនរពាះក្នដា  ឈរ
យាំនរៀបរាប់ខាងក្នុង រួ្ន ើយនរើបនពាលគ្នថាថា  
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  រយន ភតាត និ បចចនតិ   
  ស្ីតំ រយន វហិញ្ញតិ  
  រសា មំ ឌហតិ គតាត និ   
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 ពួក្េននគ្មានិាយ នោយនភលើង្ នគក្ម្នច ត់
បង់នូវរង្គ នោយនភលើង្ នភលើងននាះន្ះនូវកាយរបស់
អ្ញ  ភ័យនក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ  ។ 
 រពះនពាធិសតវរកាបរូលតនៅថា បពិរតមហា-
រាេ មនុសសម្នន ក់្ជារីពឹងរបស់មហាេន ដូ្ជានភលើងជា
រីពឹងអារស័យដូនចាន ះ ានលួ្ររពយគឺរតនៈនៅ សូម
រពះអ្ងគកុ្ាំររង់សួរដល់នចារនឹងរូលរពះបងគាំអី្ ។ រពះ
រាជារាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព អ្នក្្ូររាប់នចារឲ្យនយើង
ានដឹង ។ រពះនពាធិសតវមិនានរកាបរូលរពះរាជា
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ថា រពះអ្ងគជានចារនរ ាននា ាំឧទ្វរ ណ៍្មក្ថាវ យ
មួយនរឿងនរៀតថា ៖ 
 បពិរតរពះអ្ងគ ក្នុងកាលមុនបុរសម្នន ក់្ នៅក្នុង
រពះនគរននះឯង  បរនិោគអាហារនរ ើ្ននពក្ អាហារ
មិនរលាយ ដល់នូវរុក្ខនវរនាដ៏ខាល ាំងកាល   នសាក្នៅ 
នពាលគ្នថាថា  
  រយន ភុរតតន យារបនត ិ   
  បុថ ូព្រាហមណខតតិយា 
  រសា មំ ភុរតាត  ពាបារទតិ  
  ជា តំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 ពួក្រពា មណ៍្និងក្សរតិយ៍ ជានរ ើ្នដតងញុ ាំង
អ្តែោពឲ្យរបរពឹតែនៅ នោយភតែ្  ភតែននាះ ដដល



បទកសុលមាណវជាតក 

31 

 

អាាម អ្ញ បរនិោគន ើយននាះ សម្នល ប់នូវអ្ញ ភ័យ
នក្ើតអ្ាំពីវតថុជា រីពឹងន ើយ  ។ 
 រពះនពាធិសតវរកាបរូលតនៅថា បពិរតមហា-
រាេ បុគគលម្នន ក់្ជារីពឹងរបស់មហាេន នរបៀបដូ្
ាយដូនចាន ះ រពះអ្ងគានាត់រតនៈ ឥ ូវននះាន  
រតនៈននាះមក្វញិន ើយ រពះអ្ងគសួរដល់នចារននាះនធវើ
អ្វីនរៀត ។ រពះរាជារាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព កាលអ្នក្
អា្ ក៏្្ូរនា ាំនចារននាះមក្ឲ្យនយើង ។ រពះនពាធិសតវ
ាននា ាំឧទ្វ រណ៍្មក្រកាបរូលមួយនរឿងនរៀតថា 
 បពិរតមហារាេ ក្នុងកាលក្នលងនៅន ើយ ខ្យល់
ាននក្ើតន ើង បក់្របហាររាងកាយរបស់បុគគលម្នន ក់្ 
នៅក្នុងនគរននះឯង បុគគលននាះ នសាក្ខ្សកឹ្ខ្សួល
នពាលគ្នថា ថា 
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  គិមាហ នំ បចឆិរម មារស្   
  វាតមិចឆនតិ បណឌិ តា 
  រសា មំ ភញ្ជ តិ គតាត និ   
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 ពួក្អ្នក្រាេ ្ដតងរាថាន ខ្យល់ ក្នុងដខ្ជារីបាំផុត
វនគិមហរដូវ ( ឥ ូវ ) ខ្យល់ននាះ កា្់បាំាក់្ខ្លួនខ្្ុ ាំ ភ័យ
នក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ   ។ 
 រពះនពាធិសតវរកាបរូលតនៅថា បពិរតមហា-
រាេ ភ័យនក្ើតន ើងអ្ាំពីរីពឹងនោយរបការដូន្នះ សូម
រពះអ្ងគររង់រជាបនរឿងននះ្ុះ  ។ រពះរាជារាស់ថា 
ម្នន លម្នណ្ព អ្នក្្ូរចាប់នចារមក្្ុះ  ។ នដើមបនឹីងឲ្យ
រពះរាជាររង់រជាប រពះនពាធិសតវនា ាំឧទ្វ រណ៍្ មក្
រកាបរូលមួយនរឿងនរៀតថា ៖ 
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 បពិរតមហារាេ ក្នុងអ្តីតកាលក្នុង ិមវនែ-
របនរស ម្នននដើមនឈើមួយនដើមធាំបរបូិណ៌្នោយដមក្ 
និងរបគ្នប ជាលាំនៅរបស់បក្សទី្វ ាំងឡាយនរ ើ្នពាន់ 
ដមក្ពីរវននដើមនឈើននាះរតដុសគ្នន  រ ូតដល់ម្នន
ដផសងនក្ើតន ើង ប ា្ លឲ្យនភលើងន្ះន ើង បក្សដីដល
ជារបធ្លនន ើញដូនចាន ះ នរើបនពាលគ្នថា ថា   
  យ ំនិស្សតិា ជ្គតិរុហំ    
  សាា យ ំអគគឹ បមុញ្ច តិ 
  ទិសា ភជ្ថ វង កង្គគ     
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 ពួក្បក្ស ី ដតងអារស័យនដើមនឈើ្  នដើមនឈើ
ននាះ បនញ្ចញនូវនភលើង បក្សទី្វ ាំងឡាយ  ្ូរគប់នូវរិស
ទ្វ ាំងឡាយនផសងៗ ភ័យនក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ  ។  
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 រពះនពាធិសតវរកាបរូលតនៅថា បពិរតមហា-
រាេ នដើមនឈើដដលជារីពឹងរបស់បក្សទី្វ ាំងឡាយ 
យ៉ាង្ រពះរាជាក៏្ជារីពឹងរបស់មហាេនដូនចាន ះ
ដដរ កាលរពះរាជាននាះនធវើនចារក្មម អ្នក្្នៅ
ការពារាន សូមរពះអ្ងគររង់រជាប្ុះ ។ រពះរាជា
រាស់ថា ដនម្នណ្ព អ្នក្្ូរនៅចាប់នចារឲ្យនយើង ។ 
នពលននាះ រពះនពាធិសតវាននា ាំឧទ្វ រណ៍្មក្ថាវ យ
រពះរាជាមួយនរឿងនរៀតថា ៖ 
 បពិរតមហារាេ ឯរសុក្របស់អ្នក្រសុក្កាសី
មួយ ម្ននសទឹងដដលម្ននរក្នពើរបឹងរងឹរូសកា្អារក្ក់្ 
នៅខាងនរកាយផទះវនរតកូ្លមួយ ន ើយរតកូ្លននាះ 
ម្ននបុរតមួយបុ៉ន ណ្ ះ កាលឪពុក្របស់នគសាល ប់នៅ 
ានបដិបតែិម្នា ។ ម្នារបស់នគាននា ាំកុ្លធីា
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ម្នន ក់្មក្ឲ្យនគ នោយដដលនគមិនរាថាន ផងននាះ ។ 
ដាំបូង ៗ នាងកុ្លធីាននាះរសឡាញ់ យក្្ិតែរុក្ោក់្
បនរមើម្នា យនក្មក្ខាល ាំង្ស់ ។ ខាងនរកាយ នាង
្នរមើននោយបុរតនិងធីា នរើប្ង់បនណ្ា ញម្នា យ
នក្មក្ន្ញអ្ាំពីផទះ សូមបមី្នារបស់នាងក៏្នៅក្នុងផទះ
ននាះដដរ  ។ នពលននាះ  នាងនពាលនទ្វសម្នា យនោយ
របការនផសងៗ ្ាំនពាះមុខ្សាវ មី ន ើយនពាលថា ខ្្ុ ាំមិន
អា្នឹងនៅ្ិញ្ចឹ មនមើលដងម្នារបស់បងាននរៀតនរ 
្ូរសម្នល ប់ម្នារបស់បងនចាលនៅ កាលសាវ មីរបស់
នាងនពាលថា ការសម្នល ប់មនុសសជាក្មមធងន់្ស់ ខ្្ុ ាំ
នឹងសម្នល ប់ម្នា យរបស់ខ្្ុ ាំានយ៉ាង្ ក៏្នពាលថា 
នៅនពលដដលគ្នត់នដក្លក់្នយើងេួយគ្នន នា ាំគ្នត់នៅ
ទ្វ ាំងដរគ នាះ្ុះនៅក្នុងសទឹងដដលម្ននរក្នពើ រក្នពើ
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នឹងសីុគ្នត់ន ើយ ។ សាវ មីរបស់នាងសួរថា ម្នា យរបស់
អូ្ននដក្ក្ដនលង្ ។ នាងន្លើយថាគ្នត់នដក្នៅេិត
ម្នា យរបស់បងននាះឯង ។ សាវ មីរបស់នាងនពាលថា នបើ
ដូន្នះ អូ្ន្ូរនៅយក្ដខ្ស្ងដរគ ដដលម្នា យរបស់ខ្្ុ ាំ
គ្នត់នដក្នធវើជានរគឿងសម្នគ ល់ ។ នពលននាះ នាងក៏្នធវើ
ដូនចាន ះន ើយរាប់ថា ខ្្ុ ាំាននធវើនរគឿងសម្នគ ល់រុក្
ន ើយ ។ សាវ មីរបស់នាងនពាលថា រង់ចា ាំបនែិ្ ឲ្យ
មនុសសម្នន ទ្វ ាំងឡាយនគនដក្លក់្អ្ស់សិន ។ ខ្លួនឯងក៏្
នដក្នធវើដូ្ជាលក់្ ន ើយនៅរសាយដខ្សននាះមក្្ង
ដរគរបស់ម្នា យភរយិា ន ើយនៅោស់ភរយិាឲ្យនរកាក្
ន ើង ន ើយទ្វ ាំងពីរនាក់្ក៏្េួយគ្នន ដសងទ្វ ាំងដរគ យក្
នៅនាះក្នុងរឹក្ ។ រក្នពើទ្វ ាំងឡាយានដនណ្ាើ មគ្នន សីុ
ម្នា យរបស់ស្តសែីននាះ ក្នុងសទឹងននាះ  ។  
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 ដសាក្ន ើង នាងដឹងថា ម្នា យរតូវបាូ រ នរើបនពាល
ថា បងនអ្ើយ! ម្នា យរបស់ខ្្ុ ាំរតូវសម្នល ប់ន ើយ តនៅ
ននះ បង្ូរសម្នល ប់ម្នា យរបស់បងនៅ ។ កាលសាវ មី
ន្លើយថា យល់រពម ក៏្នពាលថា នយើងេួយគ្នន នធវើ
នេើងងេរក្នុងវរពសមសាន ន ើយចាប់គ្នត់ោក់្្ូលនៅ
ក្នុងនភលើងឲ្យសាល ប់ ។ នពលននាះ អ្នក្ទ្វ ាំង ២ ាននា ាំ
ម្នាដដលក្ាំពុងនដក្លក់្នៅោក់្នៅក្នុងវរពសមសាន។ 
សាវ មីសួរភរយិាក្នុងវរពសមសានននាះថា នាងនា ាំនភលើង
មក្ន ើយឬ ។ ភរយិាន្លើយថា មិនានយក្មក្នរ 
នរពាះនភល្  ។ បុរសដដលជាសាវ មីនពាលថា នបើដូនចាន ះ 
នាង្ូរនៅយក្មក្ ។ ភរយិានពាលថា ខ្្ុ ាំមិនអា្នៅ
ដតម្នន ក់្ឯងាននរ នបើបងឯងនៅយក្ក៏្អូ្នមិនអា្
នៅរីននះដតម្នន ក់្ឯងានដដរ នយើងនៅទ្វ ាំង ២ នាក់្ ។ 
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កាលបាីរបពនធទ្វ ាំង ២ នាក់្ នៅជាមួយគ្នន ន ើយ ស្តសែី
ចាស់ោ្ក់្ន ើងនរពាះខ្យល់រង្គរដឹងថា រីននះជាវរព
នខាម ្ ក៏្ពិចារ្ថា បាីរបពនធទ្វ ាំងពីរនាក់្ននះគង់នឹង
ម្ននបាំណ្ងសម្នល ប់នយើង រាក្ដជានៅយក្នភលើងមក្
ដុតនយើង ន ើយគិតថា វាមិនដឹងក្ម្នល ាំងរបស់នយើងនរ 
លុះគិតដូន្នះន ើយ ានយក្សាក្សពមួយឲ្យនដក្
នលើដរគ យក្សាំពត់ចាស់រគបពីនលើ ន ើយខ្លួនឯង្ូល
លាា ងពួនសមងាំនៅេិតវរពនខាម ្ននាះឯង ។ បាីនិងរបពនធ
នា ាំនភលើងមក្ន ើយ ដុតសាក្សពននាះ នោយគិតថា ជា
ស្តសែីចាស់ននាះ ន ើយក៏្ន្ៀសន្ញនៅ  ។ 
 ក៏្ក្នុងកាលននាះ នៅក្នុងលាា ងលាក់្ខ្លួនននាះ 
ម្នននចារម្នន ក់្យក្របស់នៅរុក្ពីមុន នចារននាះគិតថា 
នយើងនឹងយក្របស់ននាះ នរើបានមក្ ន ើញស្តសែីចាស់
គិតថា យល់ថាជាយក្ខិនី  វតថុ របស់របររបស់ម្នន
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អ្មនុសស ួងដ ងន ើយ នរើបាននៅនា ាំយក្រគូ
នខាម ្មក្ម្នន ក់្ លុះរគូនខាម ្នដើររាយមនែ្ ូលនៅក្នុង
លាា ង ។ ស្តសែីចាស់ក៏្នពាលនឹងរគូនខាម ្ននាះថា ខ្្ុ ាំមិន
ដមនជាយក្ខិនីនរ នលាក្្ូរមក្្ុះ  នយើងទ្វ ាំង ២ នាក់្
នឹងបរនិោគររពយននះ ។ រគូនខាម ្និយាយថា នយើងនឹង
នេឿានយ៉ាង្  ។ ស្តសែីចាស់ននាះនិយាយថា  
នលាក្្ូរយក្អ្ ា្ ត របស់នលាក្ោក់្នលើអ្ ា្ ត 
របស់នយើងនៅ ។ រគូនខាម ្ាននធវើដូនចាន ះ ។ ោល មននាះ 
ឯងស្តសែីចាស់ននាះានខា ាំអ្ ា្ តរគូនខាម ្ោ្់ធ្លល ក់្
្ុះ។ រគូនខាម ្ម្ននឈ្លម ូរន្ញពីអ្ ា្ ត គិតថា 
ស្តសែីចាស់ននះជាយក្ខិនី្ាស់្ស់ ក៏្ដរសក្រត់នេៀស
ន្ញនៅ ។ ្ាំដណ្ក្ស្តសែីចាស់ននាះ លុះដសាក្ន ើងក៏្
នសលៀក្សាំពត់សា្់ម៉ដឋរលីងសាា ត កាន់យក្ភណ្ឌ ៈរតនៈ
នផសងៗ នៅផទះ ។ នពលននាះ ស្តសែីកូ្នរបសាន ើញ
ដូនចាន ះ ក៏្សួរថា ដម៉ច៎ា ដម៉ានរបស់ននះអ្ាំពី្ ។ 
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ស្តសែីចាស់ននាះន្លើយថា អ្នក្ដដលរតូវដុតនលើនេើងងេរក្នុង
វរពនខាម ្ននាះ រដមងានររពយសមបតែិដបបននះ ។ ស្តសែី
ដដលជាកូ្នរបសាសួរថា ដម៉ច៎ា នបើដូនចាន ះ ខ្្ុ ាំននះអា្
នឹងានឬនរ ។ ស្តសែីចាស់ននាះន្លើយថា នបើនធវើដូ្ជា
នយើង នឹងាន ។ នពលននាះ នោយអ្ា្ំ ្ការ្ង់
ានភណ្ឌ ៈខាល ាំងនពក្ នាងានរាប់សាវ មីន ើយឲ្យដុត
ខ្លួនក្នុងវរពនខាម ្ននាះ ។ វងងដសាក្ន ើង សាវ មីមិនន ើញ
ភរយិារត ប់មក្ ក៏្សួរម្នា យថា ដម៉ ក្នុងនវលានពល
ននះ ដម៉មក្, បុ៉ដនែកូ្នរបសារបស់ដម៉ ន តុដូ្នមា្  មិន
ន ើញមក្  ។ ស្តសែីចាស់សាា ប់ដូនចាន ះ ក៏្គាំរាមកូ្នរបុស
ថា អា្េួតដដលនឈ្លម ះថា មនុសសសាល ប់ន ើយ នឹងមក្
ាននោយរនបៀប្ ន ើយនពាលគ្នថា ថា 
  យមានយឹ រសាមនស្ស ំ   
  មាលិនឹ ចនទនុស្សទំ 
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  សា មំ ឃោ នីចឆុ ភតិ   
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 អ្ញម្នន្ិតែនសាមនសស ន ើយនា ាំមក្នូវកូ្ន
របសារសី្ ដដលរបោប់នោយក្រមងផ្េ  នឹង
នរាះរពាំនោយខ្លឹម្នទន៍ ( ឥ ូវ ) កូ្នរបសារសីននាះ 
បនណ្ា ញអ្ញន្ញអ្ាំពីផទះ ភ័យនក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹង
ន ើយ  ។ 
 ម្ននអ្ធិបាយថា នយើងយល់ថា បុរតរបស់
នយើងនឹង្នរមើននោយបុរតធីាទ្វ ាំងឡាយ នរពាះ
អារស័យស្តសែីននះ នយើងនា ាំស្តសែី្ ដដលម្នន
នសាមនសស បាំពាក់្ក្រមងផ្េ  ម្ននកាយនរាះរពាំនោយ
ខ្លឹម្នទន៍នលឿងមក្របោប់តុបដតងឲ្យជាកូ្នរបសា 
សងឃមឹថា នឹង្ិញ្ចឹ មនមើលដងនយើង នៅនពលដដល
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នយើងចាស់ បុ៉ដនែស្តសែីននាះ ានបនណ្ា ញនយើងន្ញ
អ្ាំពីផទះ វងងននះភ័យនក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ  ។ 
 រពះនពាធិសតវ រកាបរូលតនៅថា បពិរតមហា
រាេ រពះរាជាជារីពឹងវនមហាេន ដូ្ស្តសែីកូ្នរបសាជា
រីពឹងរបស់ម្នា យនក្មក្ កាលភ័យនក្ើតអ្ាំពីរពះរាជាននាះ
ន ើយ អ្នក្្អា្នឹងនធវើអ្វីាន សូមរពះអ្ងគររង់
រជាប្ុះ ។ រពះរាជាររង់ស ា្ ប់ដូនចាន ះន ើយ ររង់
រាស់ថា ម្នន លម្នណ្ព ន តុការណ៍្ដដលឯងនា ាំមក្
ននះ នយើងមិនដឹង អ្នក្្ូររបគល់នចារឲ្យនយើង្ុះ ។ 
រពះនពាធិសតវគិតថា នយើងនឹងរក្ាកិ្តែិយសរពះរាជា 
នរើបាននា ាំនរឿងមក្រកាបរូលមួយនរឿងនរៀតថា 
 បពិរតរពះអ្ងគដ៏្នរមើន ក្នុងកាលមុន ម្នន
បុរសម្នន ក់្នៅក្នុងនគរននះឯង ា ាំងនស្ក្ាីរាថាន
ន ើយ ក៏្ានបុរត នពលដដលបុរតនក្ើតន ើយ ម្នន



បទកសុលមាណវជាតក 

43 

 

បីតិនសាមនសសថា នយើងានបុរតន ើយ ្ិញ្ចឹ មកូ្ន
ននាះនោយលា កាលកូ្ន្នរមើនវយ័ន ើយ ានរក្
ភរយិាឲ្យ នរកាយមក្ គ្នត់ក៏្ចាស់េរា មិនអា្នធវើ
ការង្គរាន នពលននាះ បុរតរបស់គ្នត់ាននពាលនឹង
គ្នត់ថា ពុក្មិនអា្នធវើការង្គរាន ្ូរន្ញអ្ាំពីផទះ
ននះនៅ លុះនពាលដូន្នះន ើយ ក៏្បនណ្ា ញគ្នត់ន្ញ
អ្ាំពីផទះ បុរសចាស់ននាះ នដើរសូមទ្វននគ្ិញ្ចឹ មេីវតិ 
នោយលាំាក្ដមនដរន គ្នត់នសាក្ខ្សកឹ្ខ្សួលនពាល
គ្នថា ថា 
  រយន ជារតន ននទិស្ស ំ   
  យស្ស ច ភវមិចឆិសំ្ 
  រសា មំ ឃោ និចឆុ ភតិ   
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។ 
 អ្ញនរតក្រតអាលនឹងកូ្នរបុស្ដដលនក្ើត
ន ើយ នឹងរាថាន នស្ក្ាី្ នរមើន ដល់កូ្នរបុស្  
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(ឥ ូវ ) កូ្នរបុសននាះ បនណ្ា ញអ្ញន្ញអ្ាំពីផទះ    
ភ័យនក្ើតអ្ាំពីវតថុជារីពឹងន ើយ  ។ 
 រពះនពាធិសតវរកាបរូលតនៅថា បពិរតមហា-
រាេ ដដលនឈ្លម ះថាឪពុក្ដដលចាស់េរា កូ្នដដលម្នន
ក្ម្នល ាំងគួរ្ិញ្ចឹ មនមើលដងរក្ាការពារយ៉ាង្ 
េនបរទ្វ ាំងអ្ស់ រពះរាជាគួររក្ាដូនចាន ះដដរ ក៏្ឯភ័យ
ននាះកាលនក្ើតន ើងាននក្ើតន ើងន ើយអ្ាំពីសម្នន ក់្
រពះរាជាអ្នក្រក្ាសតវទ្វ ាំងពួង សូមរពះអ្ងគររង់រជាប 
មនុសសនឈ្លម ះឯន្ះជានចារនោយន តុននះ ។ រពះ
រាជាររង់ានស ា្ ប់ដូនចាន ះ ក៏្ររង់រាស់ថា ម្នន ល
ម្នណ្ព នយើងមិនរជាបនូវន តុដដលគួរ និងមិនគួរនរ 
អ្នក្្ូរបង្គហ ញខ្លួននចារមក្្ុះ ឬថា អ្នក្ខ្លួនឯងជានចារ ។ 
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រពះរាជាររង់រ ាំអុ្ក្រពះនពាធិសតវនរឿយៗ នោយរបការ
ដូន្នះ  ។ 
 ក្នុងកាលននាះ  រពះនពាធិសតវរកាបរូលរពះ
រាជាយ៉ាងននះថា បពិរតមហារាេ រពះអ្ងគនឹងឲ្យ
រូលរពះបងគាំបង្គហ ញមុខ្នចារដតមាង៉បុ៉ន ណ្ ះ ពិត
ដមនឬ ។ រពះរាជាររង់រាស់ រតូវន ើយ ។ រពះ
នពាធិសតវរកាបរូលថា នបើដូនចាន ះ រូលរពះបងគាំនឹង
របកាសក្ ា្ លបរស័ិរថា អ្នក្ឯន្ះផង អ្នក្ននះ
ផងជានចារ ។ រពះរាជារាស់ថា ្ូរនធវើយ៉ាងននាះ ។ 
រពះនពាធិសតវានសាា ប់ន ើយ គិតថា រពះរាជាននះ
មិនឲ្យនយើងរក្ារពះអ្ងគនរ ដូនចាន ះនយើងនឹងចាប់នចារ 
ក្នុងនពលននះ គិតដូនចាន ះន ើយ ក៏្របកាសនៅមហា
េនមក្របេុាំ ន ើយនពាលគ្នថា  ២  គ្នថា ថា   
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  សុ្ណនតុ  រម ជានបទា    
  រនគមា ច ស្មាគតា 
  យរតាទកំ តទាទិតតំ   
  យរតា រខមំ  តរតា ភយ ំ។ 
  ោជា វលុិមបរត រដឋំ    
  ព្រាហមរោ ច បុរោហិរតា 
  អតតគុតាត  វហិរថ    
  ជាតំ ស្រណរតា ភយ ំ ។  
 សូមឲ្យពួក្អ្នក្េនបរ និងអ្នក្និគម ដដលាន
មក្របេុាំ សាា ប់ខ្្ុ ាំ ( ឥ ូវ ) វតថុ្ជារឹក្ វតថុននាះ កាល យ
នៅជានភលើង នស្ក្ានីក្សម នក្ើតមក្ពីរពះរាជា្ ភ័យ
នក្ើតមក្អ្ាំពីរពះរាជាននាះន ើយ ។  
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 រពះរាជានិងរពា មណ៍្បុនរា ិតបលន់េនអ្នក្នៅ
ក្នុងដដន អ្នក្ទ្វ ាំងឡាយ្ូររក្ាខ្លួន ដបតិភ័យនក្ើតអ្ាំពី
វតថុជារីពឹងន ើយ   ។ 
 នពលននាះ របជាេនទ្វ ាំងឡាយានសាា ប់ពាក្យ 
របស់រពះនពាធិសតវននាះន ើយ នា ាំគ្នន នពាលថា រពះ
រាជាអ្ងគននះសមគួរជាអ្នក្រក្ាការពារ នពលននះ រពះ
អ្ងគរត ប់ជាោក់្នទ្វសអ្នក្ដវរ យក្ររពយរបស់រពះ
អ្ងគនៅរុក្ក្នុងរសះនាក្ខណី្នោយរពះអ្ងគឯង ន ើយ
ដសវងរក្នចារ នពលននះ ពួក្នយើងនឹងសម្នល ប់រពះរាជា
លាមក្ននះ នដើមបមិីនឲ្យម្នននចារក្មមតនៅនរៀត ។ 
នពលននាះ  របជាេនទ្វ ាំងននាះក៏្ានរពមគ្នន នរកាក្
ន ើង កាន់ក្ា្ំ ត់នឈើខ្លះ ដាំបងខ្លះ វាយរពះរាជានិង
រពា មណ៍្បុនរា ិតឲ្យសាល ប់ ន ើយអ្ភិនសក្រពះ
នពាធិសតវឲ្យន ើងរគងរាេសមបតែិតនៅ  ។ 
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ជាតកាវសាន 
 រពះបរមសាសាា  លុះររង់នា ាំរពះធមមនរសនា
ននះមក្សដមាងដូ្នះន ើយ ររង់រាស់ថា ម្នន ល
ឧាសក្ ការចា ាំសាន មនេើងនលើដផនដីានននាះ មិនគួរ
ឲ្យ អ្សាច រយនរ បណ្ឌិ តកាលពីមុន ចា ាំសាន មនេើងក្នុង
អាកាសានយ៉ាងននះ ន ើយររង់របកាសស្ចធម៌ 
នពល្ប់ស្ចធម៌ ឧាសក្និងបុរតានសនរម្
នសាាបតែិផល រពះរសពលររង់របេុាំជាតក្ថា ឪពុក្
ក្នុងកាលននាះានមក្ជាក្សសប ម្នណ្ពដដលឈ្លល ស
វវក្នុងការសនងេតសាន មនេើងននាះគឺ តថាគតននះឯង៕ 

្ប់ បរកុ្សលម្នណ្វជាតក្ ។ 
(ជាតក្ដឋក្ថា សុតែនែបិដក្ ខុ្រទក្និកាយ ជាតក្ នវក្
និាត បរកុ្សលម្នណ្វជាតក្វណ្ណនា បិដក្នលខ្ 

៥៩ រាំព័រ ១៤៦) 


