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ចោរឃាតកវតថកុថា 

(ចោលអំពីចរឿងបុរសអនកសម្លា ប់នឹងបានជា 
ព្ពះបចចេកពុទធ) 

 សម្មឋងររឿងនិទានបុរសអ្នកសម្លល ប់រោរតរៅ
រ ៀត រោយវារៈបាលីថា ឯកសម ឹកិរ សមចយ 
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ដូរ្នេះជារដើម អ្ធិបាយថា បានឮររៀង ៗ មកថា កនុង
សម័យមួយ រពេះម្លនរពេះភាគជាម្លា ស់ននរយើងរ ង់
របទានធម៌រ សនាពនយល់នូវស្ថថ នសួគ៌ និងរពេះនិព្វវ ន 
ដល់មហាជនរ ើយរពេះអ្ងគអារស័យរៅកនុងវហិារ
រជតពន រ ៀបរកុងស្ថវតថី។ 

 សម័យរនាេះឯង ម្លនរោររបា ាំរយនាក់រ្ញអ្ាំពី
ដងនរព បានរធវើរោរកមម កនុង្ាំម្ែករារតី ពុាំម្ដលោ្់ 
គឺលួ្បលន់យករ ពយរគ មក្ិញ្ាឹ មជីវតិខ្លួន រពមទា ាំង
កូនរបពនធ រោយអ្ាំរពើរនាេះឯង។ 

 លុេះនងៃមួយជាខាងររោយរ ៀត រោរទា ាំងរនាេះ 
វានា ាំគ្នន ្ូលរៅោន់ ីរកុងរដើមបរីធវើរោរកមម ក៏បាន
រ ើញមនុសសអ្នកជនប ម្លន ក់ ជាអ្នកកមសត់ អ្ត់ឃ្លល ន
ឈររៅរ ៀបទាវ ររកុង រ ើយសួរថា ម្លន លបុរសដ៏
្ររមើន អ្នកឯងអារស័យរៅរសុកណា។ 
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 ឯបុរសកមសត់រនាេះ បាននិយាយរបាប់ថា ខ្ញុ ាំរនេះ
ជាអ្នកកមសត់រៅអារស័យកនុងជនប ឯរណាេះអ្នក ?។ 

 រោរទា ាំងឡាយរនាេះ និយាយតបរៅនឹងបុរស
អ្នកជនប វញិ រដើមបលីបងបញ្ាូ លឲ្យ្ូលកនុងពួកខ្លួន
ថា អ្នកឯងរស់រៅរោយោរ្ិញ្ាឹ មជីវតិទា ាំង ុកខ
លាំបាកយា៉ា ងរនេះរធវើអ្វី រតូវម្តអ្នក្ូលមករបរពឹតតរធវើ
រោរកមមជាមួយនឹងពួករយើងរ ើយ្ិញ្ាឹ មកូនរបពនធ 
រោយអ្ាំរពើរនាេះជាោរងាយជាង អ្នកមិនរតូវរៅ
រោយោរ្ិញ្ាឹ មជីវតិដ៏លាំបាក ម្លន ុកខរពួយដូ្រនេះ
រ ៀតរ ើយ។ 

 ឯបុរសរនាេះ ក៏បាន  ួលរពមតាមព្វកយរោរ
ទា ាំងរនាេះរោយគាំនិតរឈវងយល់ថា រោរទា ាំងឡាយ
និយាយរនេះគួរស្ថឋ ប់បានម្មន ដូ្រនេះរតូវម្តអាតាម
អ្ញរួមគាំនិតជាមួយនឹងរោរទា ាំងរនាេះ្ុេះ។ 
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 លុេះពួករោរ និងអ្នកជនប យល់រសបគ្នន
រ ើយ រ ើបពួករោរទា ាំងរនាេះនិយាយផទួនរ ៀតថា អ្នក
រតូវ្ូលមកជាមួយនឹងរយើងកនុងោលឥ ូវរនេះឯង 
រ ើយក៏នា ាំបុរសរនាេះរដើរ្ូលរៅខាងកនុង ីរកុងលួ្
បលន់អ្នករកុងជាលាំោប់ពីផទេះមួយរៅផទេះមួយ ៗ ម្ត
យា៉ា ងរនាេះឯង។ 

 មិនយូរប៉ាុនាម ន បុរសអ្នកជនប ម្តងសនស ាំបាន
រ ពយធនជាររ ើ្នរ ើបគិតថា អ្ាំរពើម្ដលអាតាម អ្ញ
របរពឹតតរធវើរនេះ ជាអ្ាំរពើដ៏របរសើររោយពិត លុេះគិត
យា៉ា ងរនេះរ ើយក៏របរពឹតតរធវើអ្ាំរពើរោរកមម្ ិញ្ាឹ មជីវតិ 
ជាមួយនឹងពួករោរទា ាំងរនាេះជាដរាប។ 

 រស្ថប់ម្តដល់នងៃជាខាងររោយរ ៀត រាជបុរស
ទា ាំងឡាយរគរដើរលាតោប់ពួករោរទា ាំងរនាេះបាន រគ
្ងរសកយា៉ា ងម្លាំ នាាំយករៅថាវ យដល់រពេះបា   
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បរសន ិរោសល សូមរសឋ្ រ ង់វនិិ្ឆ័យ រទាស្ថនុ-
រទាស តាម្ាប់សរម្លប់រពេះនគរ។ 

 ឯសរមឋ្ រពេះ្មបុរ ីរសឋ្ រ ង់ តរៅយល់ពួក
រោរទា ាំងឡាយរ ើយ រ ង់ម្លនរពេះរាជឱងាា ររតាស់
យា៉ា ងរនេះថា ម្ននាយទាាំងអ្ស់គ្នន រអ្ើយ ! កនុង្ាំរណាម
អ្នកទា ាំងឡាយរនេះ រតើអ្នកណាអា្សម្លល ប់រោរទា ាំង
រនេះឲ្យកសែិកសយ័ជីវតិបាន រយើងនឹងឲ្យជីវតិទាន
ដល់អ្នករនាេះឯង។ 

 ឯរោរទា ាំងអ្ស់រនាេះ លុេះបានស្ថឋ ប់រពេះរាជ- 
ឱងាា ររតាស់សួរដូ្រនាេះរ ើយ ក៏ពុាំបានរបាថាន រដើមប ី
សម្លល ប់គ្នន នឹងគ្នន រ ើយ ររព្វេះពួករោរទា ាំងរនាេះ សុ ធ
ម្តជាញាតិមិតត នឹងគ្នន រៅវញិរៅមកយូរយារណាស់
រ ើយ រ ើបពុាំអា្សម្លល ប់គ្នន ឯងបាន។ 

 ្ាំម្ែកឯបុរសអ្នកជនប រនាេះ ក៏រោបបងគាំ
 ូលថា បពិរតរពេះសមមតិរ ព ខ្ញុ ាំរពេះករុណានងលនងល
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វរិសស អា្នឹងសម្លល ប់ពួករោរទា ាំងអ្ស់រនេះបានសូម
រ ង់រជាប។ រសឋ្ ក៏រ ង់អ្នុញ្ញដ តដល់បុរសរនាេះ ៗ ក៏
សម្លល ប់ពួករោរទា ាំងអ្ស់រនាេះ ឥតម្លនរួញរារ ើយ។ 

 រពេះបរមកសរតិយ៍ រ ង់បានរ ើញបុរសរនាេះ
អា្ហា៊ា នសម្លល ប់រោរទា ាំងឡាយបានដូ្រនាេះរ ើយ 
ក៏ម្លនរពេះ ឫ យ័ររតកអ្រពន់រពក រ ង់រពេះរាជទាន
នូវរោរឃ្លតកមម តាំម្ែងងារសរម្លប់សម្លល ប់រោរដល់
បុរសរនាេះតា ាំងពីនងៃរនាេះតរៅ។ 

 លុេះបុរសបាន  ួលភារៈជាអ្នកសម្លល ប់រោរ
រ ើយ ក៏ម្តងម្តសម្លល ប់រោររាល់ ៗ នងៃ អ្ស់ោលជា
អ្ាំ ុងយូររវាង ២៥ ឆ្ន ាំ ក៏ដល់នូវភាពោស់ជរាម្លន
កម្លល ាំងងយ ពុាំអា្នឹងរបហាររោរ ម្តមួយដងបាន
រ ើយ ម្លនម្តរបហារពីរបីដងរ ើបបានស្ថល ប់ ររព្វេះ
ខ្លួនម្លនកម្លល ាំងងយរពកណាស់។ 
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 រ ើបរពេះបា បរសន ិរោសលរាជ រសឋ្ រ ង់
រជាបរស្កឋរីនាេះរ ើយ រ ង់បានបញ្ឈប់បុរសរនាេះ
រ្ញពីមុខ្តាំម្ែង រ ើយរ ង់របទានតាំម្ែង
រោរឃ្លតកមមរនាេះ ដល់បុរសដន វញិ។ 

 ឯរោរឃ្លតកបុរសរនាេះ ោលរបើរសឋ្ បាន
បនថយរ្ញអ្ាំពី ីតាំម្ែងជាអ្នកសម្លល ប់រោររ ើយ ក៏
ដល់នូវរស្កឋីលាំបាកទាល់រក ម្តងរៅអារស័យកនុង
ផទេះរបស់ខ្លួនតាមភាពជាអ្នកខ្សត់រខ្ោយរនាេះ។ 

 ោលរនាេះ ម្លនបុរសកាំរ េះដន ម្លន ក់ពុាំស្ថគ ល់
រ ម្ េះ ជាអ្នករ្េះមនតអា្សម្លល ប់មនុសសរោយរគ្នន់
ម្តរាយមនតរ ើយ បរញ្ាញខ្យល់តាមរ្មុេះក៏អា្
សម្លល ប់បាន។ 

 ឯមនតរនាេះរស្ថត របើរយើងម្លនរបាថាន ្ង់ោត់
បាំបាក់  ម្លល យបណាឋ អ្វយវៈទា ាំងឡាយ ម្លននដ រជើង 
រតរ្ៀក រ្មុេះ និងកាលជារដើម អ្វយវៈណាមួយ
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រ ើយ រយើងសូធយរាយមនតបរញ្ាញផោយមនតរៅតាម
រ្មុេះ សាំរៅ ីរតង់ណា  ីរតង់រនាេះក៏ោ្់រ្ញមួយ
រ ាំរព្ រោយឫទាធ នុភាពននមនតរនេះឯង។ 

 មិនយូរប៉ាុនាម ន រស្ថប់ម្តបុរាែរោរឃ្លតោ-
ម្លតយោស់រនាេះបាន្ូលរៅផ្គគ ប់ផគុនបររមើអ្នកកាំរ េះ
ម្ដលរ្េះមនតរ ើយសុាំររៀនមនតរនាេះ បានរ្េះ្ប់
សររម្ដូ្បាំែងក៏រត ប់មកផទេះខ្លួនវញិ រ ើប
បញ្ជូ ន្ុតហាម យរៅថាវ យ្ាំរព្វេះរពេះបរមកសរតិយ៍
រដើមបរី ង់រជាបរស្កឋីសពវរគប់ថាៈ ខ្ញុ ាំរពេះករុណានងល
វរិសសរនេះ ោលពីមុនម្តងរធវើអ្ាំរពើោត់ផ្គឋ ្់នូវអ្វយវៈ 
ម្លននដ និងរជើងជារដើម របស់ពួករោរបានទា ាំង
លាំបាក ឬោរសម្លល ប់រោរម្ដលគួរសម្លល ប់ក៏បានទា ាំង
លាំបាកណាស់ ររព្វេះ ូលរពេះបងគាំម្លនវយ័ោស់ ម្ត
ឥ ូវរនេះ ខ្ញុ ាំរពេះអ្ងគសូមរធវើ ីតាំម្ែងរនាេះរ ៀត 
ររព្វេះខ្ញុ ាំរពេះអ្ងគបានរ្េះមនតមួយពូម្កវរិសសឆុតឆ្ប់
ណាស់ ខ្ញុ ាំរពេះអ្ងគអា្នឹងោត់បាំម្បក ម្លល យ ឬសម្លល ប់
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រោរទា ាំងឡាយ រោយអានុភាពមនតរបស់ខ្ញុ ាំរពេះអ្ងគ 
បានរោយងាយ។ 

 ឯរពេះបរមកសរតិយ៍ លុេះរ ង់រពេះសណាឋ ប់
រស្កឋី្ ុតហាម យរនាេះរ ើយ រ ង់ក៏  ួលរពមថា 
ស្ថធុរ ើយ រ ង់រតាស់បងាគ ប់ឲ្យរៅបុរសរនាេះ្ូល
មកគ្នល់ រ ង់ក៏បានរបទាន ីតាំម្ែងងារដម្ដលរនាេះ
ដល់បុរាែរោរឃ្លតោម្លតយរនាេះដូ្របរកតីវញិ។ 

 អាម្លតយរនាេះ ម្តងរបរពឹតតអ្ាំរពើសម្លល ប់រោរ
កនលងរៅបាន ២៥ ឆ្ន ាំរ ៀត។ 

 កនុងោលជាខាងររោយរនេះ អាម្លតយរនាេះក៏
ោន់ម្តោស់ជរាពន់រពកម្លនអាយុររ ើ្ន ម្លនកម្លល ាំង
ងយ្ុេះ ម្លនម្តរស្កឋីស្ថល ប់រៅខាងមុខ្ ម្លនជាំងឺឈឺ
ជា មៃន់ ដរាបដល់ម្រសកងៃូររោយសម្រមក ន់ឮ
ខាល ាំង ម្លនភ័យយា៉ា ងធាំបាំផុត ររព្វេះមរែ ុកខរបៀត  
របៀននរករពក ម្តអាម្លតយរនាេះរធម្ ម្ភនករៅ ក៏បាន
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រ ើញនិរយបាលទាាំងឡាយោន់ញញួរម្ដក ដាំបង
ម្ដកម្លនរជុងបួន សឹងរឆេះភលឺរុងររឿងរោយអ្ណាឋ តរភលើ
ងនរក មុខ្គួរខាល ្សញប់ម្សញងពន់រពក គ្នត់ក៏រដកបរមេះ
នរនៀលកនុងោលរនាេះឯង។ 

 លាំោប់រនាេះ មនុសសអ្នកសនិ ស្ថន លនាផទេះជិត
ខាងរនាេះ លុេះបានឮសាំរ ងម្ដលគួរខាល ្សញប់ម្សញង
ដូ្រនាេះ ក៏ភ័យញ័ររនធត់រត់រោលផទេះ ីលាំរៅ ីន  ៗ 
កនុងោលរនាេះឯង។ 

 ម្លនរស្កឋីតាំណាលថា សម័យមួយរនាេះ រពេះ
ស្ថរបុិតតរតថរដ៏ម្លនអាយុ រ កបានរមិលរមើលរោយ
 ិពវ្កខុបានរ ើញនូវអ្នកសម្លល ប់រោរម្ដលជិតនឹង
ស្ថល ប់ លុេះស្ថល ប់រ ើយមុខ្ជានឹងរៅរកើតកនុងអ្វ ិ្ ីនរក
រោយពិត ោលរបើរពេះរងរៈបានរជាបសពវរគប់រ ើយ 
ក៏ម្លនរពេះ ឫ យ័រមតាត អាែិតបុរសរនាេះ បានរ ាំពឹង
ពិោរណាថា របសិនរបើអាតាម អ្ញបានរៅោន់កនុង ី
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រនាេះរ ើយ រោរ-ឃ្លតោម្លតយរនេះ នឹងបានរ ើងរៅ
រកើតឯស្ថថ នសួគ៌រ វរ កនាយ រោយពិត។ រពេះរងរៈ
បានគិតតរៅរ ៀតថា នងលរនេះរតូវម្តអាតាម អ្ញរធវើ
រស្កឋអី្នុររគ្នេះ្ាំរព្វេះបុរសរនាេះរ ើបគួរ លុេះគិត
យា៉ា ងរនេះរ ើយ ក៏រ ង់សបង់របោប់បារត កនុងបុពវែហ -
សម័យនិមនតរ្ញរៅឈររ ៀបទាវ រផទេះននរោរឃ្លតក
បុរសរនាេះឯង។ 

 ្ាំម្ែកឯបុរសរនាេះ បានរ ើញរពេះរងរៈ
រ ើយ ក៏ររោធខឹ្ងជាញឹកញយដូ្រលកខ្ទប់រោ ាំង 
ម្លន្ិតតញាប់ញ័រ  ន់ម្លត់ថាៈ តដៈតដៈ រោយ
រស្កឋរីរោធខាល ាំង គ្នត់រដកគិតថា អ្ញនឹងរាយមនត
សម្លល ប់សមែៈកាំណា្រនេះ ឥ ូវរនេះឯង រ ើយ
សូធយរាយមនតផោយខ្យល់រ្ញរៅតាមរ្មុេះ រដើមប ី
សម្លល ប់រពេះរងរៈរនាេះតាមបាំែង។ 
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 កនុងខ្ែរនាេះ រពេះរងរៈក៏បាន្ូលោន់
សម្លបតត ិរ ើយរ្ញអ្ាំពីសម្លបតតិមួយរ ាំរព្ រ ក
ម្លនរសមីរុងររឿងបីដូ្រពេះអា ិតយរ ើបនឹងរេះរ ើងបាន
ឈរនឹងរៅកនុង ីដម្ដលរនាេះឯង។ 

 ្ាំម្ែកឯរោរឃ្លតោម្លតយ ក៏រងឹរតឹម្តខឹ្ង
ខាល ាំងរ ើយសូធយរាយមនតផោយខ្យល់រ្ញរៅតាម
រ្មុេះ យា៉ា ងរនាេះពីរដងបីដង ក៏គង់ពុាំអា្នឹងរធវើអ្វយវៈ 
នីមួយរបស់រពេះរងរៈឲ្យកររមើកបានរ ើយ រ ើយ 
រត ប់ជាម្លន្ិតតភិសវង់សញប់ម្សញងនរករពក កនុងគុែ
រពេះរងរៈក៏ញុា ាំង្ិតតឲ្យរជេះថាល ជាងមរី ៀត រ ើបោត់ម្្ង
បុតតភរយិាឲ្យថាវ យបាយាសម្ដលរគតាក់ម្តងបរមុង
ខ្លួន្ាំរព្វេះរពេះមហាស្ថរបុីតតរតថរកនុងោលរនាេះឯង។ 

 រពេះស្ថរបុីតតរតថរ រ កបាន  ួលបាយាស 
រ ើយក៏ញុា ាំងមងគលសួសឋីឲ្យ្ររមើនដល់បុរសរនាេះ 
រ ើយនិមនតរត ប់រៅោន់រពេះវហិារវញិ។ ររោយពី
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រនាេះមក រោរឃ្លតកមម ម្លនរស្កឋីរលឹកររឿយ ៗ នូវ
ទានម្ដលបូជាដល់រពេះរងរៈ រ ើយរធវើមរែោល
កសែិកសយ័ជីវតិរៅកនុងខ្ែរនាេះ ក៏បានរ ើងរៅ
រកើតកនុងស្ថថ នសួគ៌រ វរ ក រស្ថយ ិពវសមបតតរិបកប
រោយរសីរ ពអ្បសរម្លនរបម្លែររ ើ្ន រោមររាមជា
បរវិារបររមើជារបរកតី រោយផ និសងសរនាេះឯង។ ឱ
 ន៎ មុខ្គួរអ្ស្ថា រយរពកណាស់ កម្លល ាំងអានុភាពនន
បុគគលម្ដលម្លនរាគ្ន ិកិរលសរបាសរ្ញរ ើយ 
អា្ញុាាំងសតវ មកអ្នកម្លនបាបស្ថល ប់រ ើយគួរនឹង
រៅរកើតកនុងនរក រនេះរត ប់ឲ្យរៅរកើតកនុងស្ថថ នសួគ៌
វញិបាន រោយអ្ាំណា្រស្កឋីពាយាមរបស់រពេះ
មហារងរៈរនាេះឯង។ រ តុដូរ្នេះ បានជាម្លន
សុភាសិតជាប គ្នថាថាៈ 

ទានំ តាណំ មនុសានំ, ទានំ ទុគគតិវារណំ; 
ទានំ សគគសស ចោបានំ, ទានំ សនតិករ ំបរ។ំ 
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 ម្របថា ទានជា ីពឹងម្ផែកននមនុសសទា ាំងឡាយ 
ទានអា្ឃ្លត់ឃ្លាំងរា ាំងរាមិនរពមឲ្យរៅោន់ ុគគតិ
បាន ទានរបាកដរសមើដូ្ជរែឋើ រម្កវរ ើងរៅោន់
ស្ថថ នសួគ៌ ទានដ៏ឧតឋម អា្រធវើម្លា ស់ទានឲ្យរលត់ ុកខ
ទា ាំងពួងបានរោយពិត។ 

ឥចឆិតិចឆិតទាចនន, ទានំ ចិន្តត មណី វយិ; 
កបបរុចខោ វ សតាត ន,ំ ទានំ ភទទឃចោវយិ។ 

 ទានបីដូ្ជាម្កវ្ិនាឋ មែី អា្ឲ្យសររម្
រស្កឋរីបាថាន ទា ាំងពួងតាម្ិតតនឹក ពុាំរនាេះរស្ថតបីដូ្
ជារដើមកបបរពឹកស អា្ឲ្យសររម្សមបតតិទា ាំងពួងដល់
សតវនិករ ួរៅ ទានបីដូ្ជាឆ្ន ាំងដ៏រពញរោយបាយ
ជា ិពវ អា្ផឋល់ឲ្យដល់សតវទា ាំងឡាយបានរោយ 
ពិត។ 

សីលវនតសស ទាចនន, ចកកវតតិសិរមិប ិច; 
លភនតិ សកកសមបតតិ,ំ តថា ចោកុតតរ ំសុខំ។ 
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 មួយវញិរ ៀត ជនទា ាំងឡាយម្តងបានរស្ថយ
សមបតតជិារសឋ្ ្រកពតតដ៏ិម្លនសិរសួីសឋីកឋ ីបានរស្ថយ
 ិពវ-សមបតតជិារពេះឥន្រ្នាទ ធិរាជកឋី ក៏បានរោយទាន
ម្ដលខ្លួនបានឲ្យដល់បុគគលអ្នកម្លនសីលរោយពិត ឬ
ថា ជនទា ាំងឡាយម្តងបាននូវរ កុតតរសុខ្ គឺរស្កឋី
សុខ្ជារ កុតតរសមបតតិកឋ ីក៏បានរោយផលទានជា
រដើមរនាេះម្ដរ។ 

បាបកចមមសុ និរចតា, ឋិចតាយ ំនរខយចន; 
ោរបុិតតសស ចថរសស, បិណឌ បាតសស វាហោ។ 

អបាយ ំបរវិចជេតាា , ចនកទុកោ សម្លកុលំ; 
ចទវសងឃបរពិពូចហោ , គចតា ចទវបុរ ំវរ។ំ 

 រោរឃ្លតោម្លតយរនេះ សថិតរៅជានិ្ាម្តកនុង
បាបកមមទា ាំងឡាយ នឹងរតូវរៅសថិតរៅកនុងផទេះ គឺឋាន
នរករោយពិត ម្តម្បរអា្រវៀរោកអ្បាយ ុកខបាន 
ររព្វេះរ តុបានថាវ យបិែឌ បាត ដល់រពេះរងរៈរពេះ
នាមស្ថរបុិតត។  
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ទានម្ដលរោរឃ្លតោម្លតយបានរធវើ ជាអ្ាំរពើ
មិនរ្ ាំ យរោយរស្កឋី ុកខរ ើយ រោយផ - 
និសងសបិែឌ បាតទានរនេះ រោរឃ្លតោម្លតយបាន
រ ើងរៅោន់រ វបុរដ៏ីរបរសើរ សឹងម្លនពួករ វតា
រោមររាមជាបរវិារជាសុខ្សបាយពិត។ 

តោម  សុចខចតត សទាធ យ,   
 ចទថ ទាន្តនិ ខមទំ; 

ទានំ ចទចនតហិ សីលមប,ិ   
 បាលនីយតំិសុនទរ។ំ 

 ររព្វេះរ តុរនាេះ សបបុរសទា ាំងឡាយរតូវម្តឲ្យ
ទាន ម្ដលជាគុែអា្សររម្របរយាជន៍ដល់បុគគល
ជាម្រសបុែយលែ តាម្ិតតសទាធ រោយពិត រតូវម្តរកោ
សីល ( តាមោលគួរ ) រទីាន និងសីលរនេះ ជាធមមជាត
ម្លនផលលែនរកម្លង។ 
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 ោលរនាេះ ភិកខុទា ាំងឡាយបាន្ូលមករបជុាំគ្នន
កនុងររាងធមមសភា បានរលើកអ្ញ្ជលីរ ើងថាវ យបងគាំ
រពេះម្លនរពេះភាគ រ ើយអ្ងគុយកនុង ីដ៏សមគួររ ើប
រោបបងគាំ ូលថា៖ 

 បពិរតរពេះម្លនរពេះភាគដ៏្ររមើន ! បុរសដ៏
 មកដូ្រោរឃ្លតោម្លតយរនាេះ រតើនឹងរៅរកើតកនុង
អ្បាយណារពេះអ្ងគ រពេះបរមស្ថស្ថឋ ជាម្លា ស់ រ ង់
រតាស់ពាករែ៍ថា ៖ 

ម្លន លភិកខុទា ាំងឡាយ បុរសរនាេះបានរៅរកើត
កនុងស្ថថ នរ វរ ករ ើយ រោយអានុភាពននទាន
ម្ដលបុរសរនាេះបានថាវ យដល់រពេះស្ថរបុីតតកនុងនងៃរនេះ
ឯង មួយរ ៀតរស្ថត លុេះអ្ាំ ុងយូររៅនាអ្នាគត
ោល បុរសរនាេះនឹងបានរតាស់ដឹងជារពេះបរ្ាកពុ ធ
មួយរពេះអ្ងគ រោយអ្ាំណា្ផ និសងសម្ដល ូរជូន
មកពុាំោ្់រនាេះរោយពិត។  
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លុេះរពេះម្លនរពេះភាគរ ង់រតាស់សម្មឋងយា៉ា ង
រនេះរ ើយក៏រ ង់របោសជាប គ្នថាដូ្រនេះថា៖ 

ចោ ោរបុិចតត និហិតបបទានំ, 
ខចណន បាចបតិ ហិ សគគមគគំ; 
តោម  សុចខចតតសុ ទទាថ ទានំ, 
ខមតថ ចច សគគចម្លកោំ  បរតថ។ 

 ម្របថា ម្លន លអ្នកទា ាំងឡាយដ៏្ររមើន ោរថាវ យ
អាហារបិែឌ បាត ម្លនរបម្លែតិ្ ម្ដលបុរសអ្នក
សម្លល ប់រោរ បានថាវ យរ ើយដល់រពេះមហាស្ថរបុីតត ក៏
គង់អា្ញុាាំង ឲ្យបានដល់នូវស្ថថ នសួគ៌រ វរ កមួយ
រ ាំរព្ ររព្វេះរ តុដូ្រនាេះ អ្នកទា ាំងឡាយរតូវម្តឲ្យ
ទានម្ដលជាគុែញុាាំងរស្កឋីរបាថាន ឲ្យសររម្ ជា
ឧបាយរៅោន់ស្ថថ នសួគ៌ឯបររ ក ្ាំរព្វេះបុគគលអ្នក
ម្លនសីល  ុកដូ្ម្រសដ៏ម្លនជីជាតិលែរោយពិត។ 
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 សម្មឋងររឿងនិទានបុរសអ្នកសម្លល ប់រោរ ជា
គរមប់របា ាំមួយកនុងវគគ ីបី ក៏្ប់រស្កឋីជាសរងខប ម្ត
ប៉ាុរែណេះឯង។ 

(ចាកគម្ពីរម្ធុរសវាហិណី យកខវញ្ច ិតវគគ ប្របដោយសដម្េច 
ររះធម្មលិខិត លវី - ឯម្) 

ចម្លងនិងរតួតរិនិតយដឡើងវញិដោយដខម្រ អភិធម្មម វតារ 


