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ទសរថជាតក 

(រ ឿងព្រះរាម និង ព្រះនាងសីតា) 

 រពះសាសាា កាលគង់នៅកនុងវតតនជតវន័ រទង់
រារពធកុដុមពិកៈ១ដដលមានបិតាសាល ប់មួយរូប ាន
រតាស់ធមមនទសនាននះ មានពាកយថា ឯថ លក្ខ ណ

សីតា ច ដូនចនះជានដើម។ 

បច្ចុបបនននិទាន 

 នសចកាីពិសាា រថា កុដុមពិកៈននាះ កាលបិតានធវើ
កាលកិរយិាន ើយ រតូវនសចកាីនសាករគបសងកត់ នទើប

                                                           
១. កុដុមពិកៈ ( ន. ) [--កៈ]   ( ា. )  អ្នកមានសមបតតិនោយផល
របនយាជន៍នកើតអ្ពីំដរសចមាក រចារដណំ ំ។ សដំីនិយាយនរចើន
កាល យមកជា កាុមពី ។ 

http://somneang.tovnah.com/abbrev
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នាះបង់កិចចទងំពួង បនណា យនៅតាមនសចកាី     
នសាកនៅ ។ រពះសាសាា របនមើលនមើលសតវនោក កនុង
បចចូសសម័យ ( កនុងនវោជិតភលឺ ) ទតនឃើញ
ឧបនិសសយ័នសាតាបតតិផលរបស់កុដុមពិកៈននាះ ។ រពឹក
ន ើងនសាចរតាច់នៅបិណ្ឌ ារតកនុងរកុងសាវតថី នសាយ
រកយាហារនរសចន ើយ រទង់បញ្ជូ នភិកខុទងំឡាយឲ្យ
រត ប់ រទង់កាន់យកសមណ្បច្ឆា មួយរូបយាងនៅ
កាន់ផទះរបស់កុដុមពិកៈននាះ ។ កាលរពះសាសាា រតាស់
នៅកុដុមពិកៈដដលថាវ យបងគនំ ើយអ្ងគុយចុះ នោយ
ពាកយដ៏ពីនរាះ នទើបរតាស់ថា ក្ិិំ សោចសិ ឧបាសក្ 

មាន លឧាសក អ្នកនសាយនសាកនរពាះអ្វី? កាលកាុមពី
ទូលថា អាម, ភសតេ, បតិសុោសោ ម ំពាធត ិរពះ

ករុណ រពះអ្ងគដ៏ចនរមើន ! នសចកាីនសាកនរពាះបិតា
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សាា ប់កពុំងនបៀតនបៀនខ្ុ រំពះករុណ។ រពះសាសាា
រតាស់ថា មាន លឧាសក បណ្ឌិ តកនុងកាលមុនានដឹង
នោកធម៌ ៨ របការតាមនសចកាីពិត កាលបិតានធវើ
កាលកិរយិាន ើយ ក៏មិនរបសពវនសចកាីនសាក សូមប ី 
បនតិចបនតួចន ើយ។ កុដុមពិកៈរកាបទូលអារាធនា នទើប
រទង់នាអំ្តីតនិទនមករតាស់ថា ៖ 

អតីតនិទាន 

 អតសីត ពារាណសិយ ំទសរថមហារាជា 

នាម កនុងអ្តីតកាល រពះរាជារពះនាម ទសរថមហា-

រាជ រទង់លះបង់នូវអ្គតិធម៌ នសាយរាជសមបតតិរបកប 
នោយធម៌ កនុងនគរពារាណ្សី ។ រពះអ្គគមន សី
ដដលជាធជំាងស្តសតី ១៦,០០០ របស់រពះាទទសរថ
មហារាជននាះ របសូតរពះឱរស ២ រពះអ្ងគ រពះធីតា 
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១ រពះអ្ងគ ។ រពះឱរសចបងរពះនាមថា រាមបណ្ឌិ ត 
រពះឱរសទីពីរ រពះនាមថា លកខណ្កុមារ រពះធីតា
រពះនាមថា សីតានទវ១ី ។  

កនុងកាលបនតបនាទ ប់មកនទៀត រពះអ្គគមន សី
រទង់នសាយរពះពិោល័យ ( រពះអ្គគមន សីអ្ស់រពះ
ជនម ) ។ រពះរាជាមាននសចកាីនសាកអ្ស់កាលដ៏យូរ
នរពាះការនសាយរពះពិោល័យននរពះអ្គគមន សី
ននាះ។ ពួកអាមាតយនាគំ្នន រកាបទូលឲ្យរទង់រសាករសានត 

                                                           

១. រពះនាងសីតានទវ ីនឹងន ើយ ដដលរពះនាងមរទីនលើកន ើង
សដមាងថា ខ្ុជំាភរយិារបស់រពះរាជបុរតដ៏មានសិរដីដលនគ
និរនទស ខ្ុមំិនហ៊ាននមើលងាយរពះរាជសាវ មីននាះ ដូចនាងសីតា
ជាស្តសតីមានវត័ មិនហ៊ាននមើលងាយរពះរាម ។ ( នវសសនតរជាតក មទទីបពវ 
សុតតនតបដិក ខុទទកនិកាយ ជាតក មហានិាត បដិកនលខ ៦៣ ទពំរ័ ១៧៨ ) ។ 
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រទង់នធវើការបរហិារដដលគបបនីធវើដល់រពះនាង ន ើយ 
រទង់តាងំស្តសតីដនទទុកកនុងតដំណ្ងជាអ្គគមន សី ។ 
រពះអ្គគមន សីថមីននាះជារសឡាញ់ ជាទីគ្នប់រពះ
 ឫទយ័ននរពះរាជា ។ កនុងកាលជាខាងនរកាយមក 
សូមបរីពះអ្គគមន សីទីពីរននាះក៏រទង់គភ៌ រទង់ាន
ទទួលរពះរាជទននរគឿងរកាគភ៌ ន ើយរបសូតនូវ
រពះឱរស។ រពះញាតិវងាានោក់រពះនាមរបស់រពះ 
ឱរសននាះថា ភរតកុមារ ។ រពះាទទសរថរតាស់ថា 
មាន លនាងដ៏ចនរមើន នយើងឲ្យពរដល់នាង នាងចូរ
ទទួលពរចុះ នោយរទង់រសឡាញ់កនុងរពះឱរស ។ 
រពះនាងទទួលពរននាះទុក។ កនុងនពលដដលរពះភរត-
កុមារមានរពះជនម ៧-៨ វសា នទើបចូលនៅគ្នល់រពះ
រាជារកាបទូលថា បពិរតរពះសមមតិនទព រពះអ្ងគាន
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រពះរាជទនពរដល់បុរតរបស់ខ្ុមំាច ស់ ឥ ូវននះ សូម
រទង់រពះករុណនមតាត រពះរាជទនពរននាះដល់បុរត
របស់ខ្ុមំាច ស់។ រពះាទទសរថរតាស់ថា មាន លនាងដ៏
ចនរមើន ចូរទទួលចុះ។ រពះនាងនទើបរកាបទូលថា 
បពិរតរពះសមមតិនទព សូមរទង់រពះរាជទនរាជ-
សមបតតិដល់បុរតរបស់ខ្ុមំាច ស់ ។ រពះរាជារទង់ទះ 
រពះ សតរតាស់គរំាមថា ដនរសីនថាកទប នាងចូរ
វនិាសនៅ បុរតទងំ ២ របស់នយើង រដមងរុងនរឿងបីដូច
ជាគនំរនភលើង នាងនឹងឲ្យនយើងសមាល ប់បុរតទងំ ២ 
ន ើយ សូមរាជសមបតតិឲ្យបុរតរបស់នាងឬ ។ រពះអ្គគ-
មន សីភិតភ័យន ើយចូលកាន់ដណំក់ដ៏មានសិរ ី។ 
សូមបកីនុងនថៃដនទ ៗ ក៏គង់ទូលសុរំាជសមបតតិបុ៉នណណ ះ
នឹងរពះរាជានរឿយ ៗ ។ រពះរាជារគ្នមិនរបទនដល់
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រពះនាង នទើបរទង់រតិះរះិថា ន ម្ ះថាមាតុរគ្នម ជា
មនុសសអ្កតញ្ញូ  រទុសតមិតត នាងននះនឹងដកលងសារ ឬ
ជួលឲ្យនគសមាល ប់បុរតទងំ ២ របស់នយើង ។ រពះអ្ងគ 
នទើបរតាស់ឲ្យនៅរពះឱរសទងំ ២ ចូលគ្នល់ រទង់
រាប់នរឿងននាះ មានរពះតរមាស់ថា មាន លបុរត 
អ្នតរាយគង់នឹងមានដល់អ្នកដដលនៅកនុងទីននះ អ្នក
ចូរនាគំ្នន នៅកាន់ដដនននសាមនតរដឋ ឬនរព ន ើយ  
រត ប់មកវញិកនុងនពលដដលបិតាចូលទិវងគត គបប ី
កាន់យករាជសមបតតិរបស់រតកូលចុះ ដូចននះន ើយ 
រតាស់បញ្ជជ ឲ្យពួករពា មណ៍្ចូលគ្នល់ និងរតាស់សួរ
ការកណំ្ត់រពះជនាម យុរបស់រពះអ្ងគ រទង់សាា ប់ថា នឹង
របរពឹតតនៅដល់ ១២ ឆ្ន ខំាងមុខ នទើបរតាស់ថា មាន ល
បុរត កនលងនៅ ១២ ឆ្ន អំ្ពីំននះនៅ ពួកអ្នកចូរនាគំ្នន  
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មកឲ្យមហាជននលើកនសវតចារតថាវ យចុះ ។ រពះឱរស
ទងំននាះរកាបទូលថា លអ ន ើយនាគំ្នន ថាវ យបងគរំពះ
បិតា រទង់រពះកដនសង រួចនសាចនចញច្ឆករាសាទ រពះ
នាងសីតានទវរីទង់រពះតរមិះថា សូមបនីយើងក៏នឹងនៅ
ជាមួយរពះមាច ស់បង រពះនាងថាវ យបងគរំពះបិតា
ន ើយរទង់រពះកដនសងនសាចនចញនៅ ។ កសរតទងំ ៣ 
រពះអ្ងគនឡាមព័ទធនច្ឆមនរាមនោយមហាជននចញច្ឆក
រពះនគរ រទង់ឲ្យមហាជននាគំ្នន រត ប់ នសាចចូលកាន់
 ិមវនតរបនទសតាមលោំប់ សាងអារសមកនុងរបនទស 
ដដលមានទឹកនិងមូលផោផលនរចើន រទង់ចិញ្ចឹ មជីវតិ
នោយផោផល អារស័យនៅន ើយកនុងទីននាះ ។  

រពះលកខណ្បណ្ឌិ ត និងរពះនាងសីតា ាន
ទូលសុរំពះរាមបណ្ឌិ ត ន ើយទទួលនបាជ្ាថា សូមរពះ
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អ្ងគតាងំនៅកនុងឋានៈជារពះបិតារបស់នយើងខ្ុ រំពះអ្ងគ 
ន តុននាះ សូមរទង់របថាប់នៅកនុងអារសមបុ៉នណណ ះ 
នយើងខ្ុនឹំងនាផំោផលទនុំកបរមុងរពះអ្ងគ ។ ច្ឆប់ 
អ្ពីំននាះមក រពះរាមគង់នៅជារបច្ឆកំនុងអារសម
បុ៉នណណ ះ ។ រពះលកខណ៍្ និងរពះនាងសីតាទងំ ២ នា ំ
គ្នន ដសវងរកផោផលមកទនុំកបរមុងរពះរាម ។ កាល
កសរតទងំ ៣ អ្ងគននាះចិញ្ចឹ មជីវតិនោយផោផល
យ៉ាងននះ រពះាទទសរថមហារាជ នសាចនសាយ
ទិវងគតកនុងឆ្ន ទីំ ៩ នោយនសចកាីនសាកនៅនរពាះ  
រពាត់រាសរពះឱរស ។ រពះនទវនីធវើសររីកិចច (ថាវ យរពះ
នភលើង ) ដល់រពះរាជសពននាះន ើយ រទង់រតាស់ថា 
សូមពួកនោកចូរថាវ យនសវតចារតដល់ភរតកុមារ ដដល
ជាបុរតនយើង។ ដតពួកអាមាតយទូលថា មាច ស់នសវតចារត
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ននះនៅកនុងនរព ដូចននះន ើយនទើបមិនរពមថាវ យ ។ 
រពះភរតៈរតាស់ថា “នយើងនឹងនារំពះរាម ដដលជារពះ
ភាតារបស់នយើងមកអ្ពីំនរព នឹងឲ្យរទង់នលើកនូវនសវត-
ចារត ន ើងនសាយរាជយ” រទង់កាន់បញ្ចរាជកកុធភណ្ឌ  
៥ ១ រពមនោយនសនាទងំ ៤ ចូលនៅនរពនដើមបរីករពះ
រាម រ ូតដល់ទីរបថាប់ ឲ្យតាងំបនាទ យកនុងទីមិនឆ្ៃ យ 
នសាចចូលនៅកាន់អារសមជាមួយអាមាតយ ២-៣ នាក់ 
                                                           

១. បញ្ចរាជកកុធភណ្ឌ  ( នរគឿងរបោប់របស់រពះរាជាសរមាប់
នសាយរាជយ ) ៥ យ៉ាង គឺ ៖  
១. ខគ្គៈ រពះខន័។  
២. ឆតតៈ  ឆរត ( សនំៅដល់ នសតឆតត  = ឆរតស )។  
៣. ឧណ្ហិ សៈ មកុដ ។ 
៤. បាទុកា ដសបកនជើង ( សនំៅដល់ សុវណ្ណាទុកា = 
ដសបកនជើងមាស )។  
៥. វាលរីជន ីផលិតនរាមសតវ ។  

( ច្ឆកគមពីរអ្ភិធានបបទីបិកាគ្នថាទី ៣៥៨ ) 
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កនុងនវោដដលរពះលកខណ៍្ និងរពះនាងសីតាយាង
នៅនរព រពះអ្ងគចូលនៅគ្នល់រពះរាមអ្នករាសច្ឆក
នសចកាីសងសយ័ របថាប់គង់ជាសុខ ហាក់បីដូចជា រូប
បដិមាមាសដដលតាងំទុកជិតទវ រអារសម ថាវ យបងគំ

ន ើយឋិតនៅកនុងទីសមគួរមួយ រកាបទូលការរបរពឹតត
នៅរបស់រពះរាជបិតា ន ើយក៏ដួលចុះជិតរពះាទ  
( របស់រពះរាម ) រទង់រពះកដនសងមួយអ្ននលើនោយពួក
អាមាតយ ។  

រពះរាមរទង់មិននសាយនសាក មិនានរពះ
កដនសងន ើយ ។ សូមបអីាការៈខុសរបរកតីននឥស្តនទិយ ក៏
មិនមានដល់រពះអ្ងគដដរ ។ កនុងនវោដដលរពះភរតៈ
របថាប់គង់រពះកដនសងននាះ ជានវោសាយណ្ហ សម័យ 
រពះលកខណ៍្ និងរពះនាងសីតាទងំ ២ រពះអ្ងគ រទង់
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នាគំ្នន កាន់ផោផលយាងមកដល់ ។ រពះរាមរតិះរះិថា 
បអូនលកខណ៍្ និងនាងសីតានៅនកមងខចី មិនមានរាជ្ា
កណំ្ត់ពិច្ឆរណដូចនយើង នបើទទួលដណឹំ្ងថា បិតា
របស់ខលួននសាយទិវងគតនោយរ ័សយ៉ាងននះ កាល
មិនអាចនឹងទប់ទល់នសចកាីនសាកាន នបះដូងរបស់
នគក៏អាចនឹងដបក នយើងរតូវនធវើឧាយឲ្យបអូនលកខណ៍្ 
និងនាងសីតាចូលនៅរតាទឹំក ន ើយនយើងនឹងរាប់
ដណឹំ្ងននាះ ។  

លោំប់ននាះ រពះរាមចងអុលបងាហ ញឧទកោឋ ន
មួយ ដដលនៅខាងមុខកសរតទងំ ២ នទើបរតាស់ថា អ្នក
ទងំ ២ រត ប់មកយូរណស់ ននះជាទណ្ឌ កមមរបស់
អ្នក អ្នកចូរចុះនៅរតាទឹំក ន ើយឋិតនៅ ដូចននះន ើយ 
នទើបរតាស់កនលះគ្នថាថា ៖  
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ឯថ លក្ខ ណ សីតា ច, ឧសោ ឱតរសោទក្។ំ 

 មាន លលកខណ្ៈ និងនាងសីតា  អ្នកទងំឡាយចូរ
មក អ្នកទងំ ២ នាក់ចូរចុះទឹក ។ 

 រពះលកខណ្ៈ និងរពះនាងសីតាទងំ ២ រពះ
អ្ងគននាះ នាគំ្នន នៅឈរ ( កនុងទឹក ) នោយរពះតរមាស់
មួយរគ្នបុ៉នណណ ះ ។ នពលននាះ រពះរាមកាលនឹងរាប់
ដណឹំ្ងរពះបិតាដល់កសរតទងំ ២ នទើបរតាស់កនលះ
គ្នថាដ៏នសសថា ៖ 

ឯវាយ ំភរសតា អាហ, រាជា ទសរសោ មសតា។ 

ភរតកុមារ ាននិយាយយ៉ាងននះថា រពះាទ
ទសរថរទង់ទិវងគតន ើយ ។ 
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រពះលកខណ៍្ និងរពះនាងសីតាទងំ ២ ាន
សាា ប់ដណឹំ្ងថា រពះរាជបិតានសាយទិវងគតបុ៉នណណ ះ ក៏
ដល់វសិញ្ញិភាព ( សនលប់ាត់នៅ ) ។ ( នពលភ្ាក់ដឹង
ខលួនន ើង ) រពះរាមរតាស់រាប់មាងនទៀត រពះលកខណ៍្ 
និងរពះនាងសីតាននាះ ក៏សនលប់មាងនទៀត ។ ពួក
អាមាតយជួយនលើកកសរតទងំ ២ ដដលរទង់ដល់វសិញ្ញី  
ដរាបដល់រគ្នទី ៣ នោយអាការៈននះ នចញច្ឆកទឹក
ឲ្យឋិតនៅនលើដី ។ កាលកសរតទងំ ២ ានខយល់ 
អ្សាសបសាសៈន ើយ រគប់អ្ងគនាគំ្នន អ្ងគុយរពះ
កដនសងនសាយនសាកនរឿយ ៗ ។ រគ្នននាះ រពះភរតៈ 
រទង់រតិះរះិថា រពះភាតារបស់នយើងលកខណ្កុមារ និង
រពះភគិនីសីតានទវសីាា ប់ដណឹំ្ងថា រពះាទទសរថ
នសាយទិវងគត មិនអាចទប់ទល់នសចកាីនសាកាន ដត
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រពះរាមរទង់មិនាននសាយនសាក មិនានរគ្នរំគ្ន
ន ើយ អ្វី ន៎  ជាន តុនននសចកាីមិននសាករបស់រពះអ្ងគ 
រតូវសួររពះអ្ងគនមើល ។ កាលរពះភរតៈនឹងរតាស់សួរ 
នទើបនពាលគ្នថាទី ២ ថា ៖ 

សក្ត រាមបបោសនត, សោចិតព្ព ំត សោចសិ; 

បតិរ ំោលក្ត ំសតុាវ ា, ត ត ំបសហសត ទខុ។ំ 

បពិរតរពះរាម នោយអានុភាពអ្វ ីនទើបរទង់ាន
ឮថា រពះបិតាទិវងគតន ើយ មិននសាកសាត យ របស់
ដដលគួរនសាកសាត យ នសចកតទុីកខមិនរគបសងកត់រទង់ ។ 

លោំប់ននាះ រពះរាមបណ្ឌិ ត កាលនឹងសដមាង
ន តុដដលរារាងំមិនឲ្យរពះអ្ងគនសាយនសាកដល់រពះ 
ភរតៈ នទើបរតាស់ថា ៖  
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យ ំត សោក ា តបិាសលតុ,ំ សបាសសត លបត ំព្ហំុ; 

ស ក្សិស នញិ្ញូ  សមធាន,ី អតាេ ាតមបុតាបសយ។ 

ជីវតិណ ( របស់ពួកសតវ ) បណត ពួកបុរស
ដដលរនវ ើរវាយ បុរស ( សូមបដីតមាន ក់ ) ក៏មិនអាចនដើមប ី
រកាជីវតិនរចើនននាះាននទ វញិ្ញូ ជនជានមធាវនីនាះ នធវើ
ខលួនឲ្យនតត រកហាយ នដើមបអី្វី ។ 

ទហរា ច ហិ នទុ្ធ ា ច, សយ ពាលា សយ ច បណឌ តិា; 

អឌ្ឍា សចន ទលទិ្ទ ា ច, សសព្ព មចចបុរាយណា។ 

នសចកតពិីតថា ជនទងំឡាយណ ទងំនកមង 
ទងំច្ឆស់ ទងំលៃង់ ទងំរាជ ្ទងំអ្នកមាន ទងំអ្នក
រក ជនទងំអ្ស់ននាះ សុទធដតមាននសចកតសីាល ប់ នៅខាង
មុខ ។ 
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ផលាតមនិ បោក ាត,ំ តចិច ំបតតសតា ភយ;ំ 

ឯន ំជាតាត មច្ច ាត,ំ តចិច ំមរណសតា ភយ។ំ 

ដផលនឈើទុទំងំឡាយ មាននសចកតខីាល ច អ្ពីំកិរយិា
រជុះជានិចច យ៉ាងណមិញ ពួកសតវនកើតន ើយ ក៏មាន
នសចកតខីាល ច អ្ពីំនសចកតសីាល ប់ជានិចច យ៉ាងននាះដដរ ។ 

ោយសមសក្ ត ទសិសតេ,ិ បាសតា ទដិ្ឋ ា ព្ហុជ្ជនា; 

បាសតា ឯសក្ ត ទសិសតេ,ិ ោយ ំទដិ្ឋ ា ព្ហុជ្ជនា។ 

ជនទងំឡាយនរចើនពួកខលះ នគនឃើញកនុងនវោ
រពឹក នវោោៃ ចមិននឃើញ ជនទងំឡាយនរចើនពួកខលះ 
នគនឃើញកនុងនវោោៃ ច នវោរពឹកមិននឃើញ ។ 

បរសិទនយមាសនា សច, ក្ញិ្ច ទិតថ ំឧទព្ពសហ; 
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សមមសូ ហ្ ា ហិិំសមតាេ ាត,ំ ក្យរិា ត ំនចិក្ខ សណា។ 

នបើបុគគលអ្នកវនងវង កាលខសកឹខសួល នបៀតនបៀន
ខលួន ន ើយគបបនីាមំកនូវរបនយាជន៍បនតិចបនតួចាន 
អ្នករាជ ្ក៏គបបនីធវើនសចកតខីសកឹខសួលននាះដដរ ។ 

ក្សិោ ននិសណាណ ា ភនត,ិ ហិិំសមតាេ ាតមតេសនា; 

ត សតត សបតា បាសលតេ,ិ តរិតាថ ា បរសិទននា។ 

( បុគគលខសកឹខសួល ) នបៀតនបៀនខលួនរបស់ខលួន ជា
អ្នកសគម មិនមានពណ៌្សមបុរ ពួកសតវដដលនៅកាន់
បរនោក មិនដមនញុាងំអ្តតភាពឲ្យរបរពឹតតនៅ នោយ
នសចកតខីសកឹខសួលននាះន ើយ នរពាះថា នសចកតី
ខសកឹខសួល មិនមានរបនយាជន៍នទ ។ 

យោ សរណមាទតិេ,ំ វារនិា បរតិពិ្ពសយ; 
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ឯនមប ិធសីរា សតុវា, សមធាន ីបណឌ សិតា តសរា; 

ខបិបមបុបតតិ ំសោក្,ំ វាសតា តលូនំ ធសំសយ។ 

( បណ្ឌិ តបុរស ) គបបញុីាងំផទះដដលនភលើងនឆះ
ឲ្យរលត់ នោយទឹកានយ៉ាងណមិញ ធីរជន ជា
នមធាវបីណ្ឌិ ត ានសាត ប់ន ើយ គបបញុីាងំនសចកតី
នសាក ដដលនកើតន ើយឲ្យរលត់ឆ្ប់ ដូចខយល់បក់ផាត់
នូវបុ៉យ យ៉ាងននាះដដរ ។ 

មសច្ច ា ឯសោន អសចចត,ិ ឯសោន ជាយសត កុ្សល; 

សំសោគបរមាសតវ ន, សសមាភ ាគា សព្ពបាណិត។ំ 

សតវរដមងនៅកាន់បរនោកដតមាន ក់ឯង នកើតកនុង
រតកូលក៏ដតមាន ក់ឯង ការនសពគប់ននពួកសតវទងំអ្ស់ 
គឺមានការជួបជុ ំជាការរបនសើរបផុំត ។ 
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តោម ា ហិ ធរីសស ព្ហុសសតុសស,   

សមបសសសតា សលាក្មមិ ំបរញ្ច ; 

អញ្ញ ាយ ធមម ំហទយ ំមតញ្ច ,  

សោោ មហនាេ ាប ិត តាបយតេ។ិ 

នរពាះន តុននាះ នសចកតនីសាកទងំឡាយ សូមប ី
ធ ំក៏មិនដុតកនដា នូវ ទយវតថុ  និងចិតតរបស់អ្នករាជ ្
ជាព ុសសូត ដដលនឃើញចាស់នូវនោកននះ និង
នោកខាងមុខ នរពាះដឹងចាស់នូវធម៌ ។ 

សោហំ ទសសញ្ច  សោក្ខ ញ្ច , ភរសិាម ិច ញាតសក្; 

សសសញ្ច  បាលយសិាម,ិ ក្ចិចសមត ំនជិាតសតា។  
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នយើងននាះ នឹងរកានូវយសផង នភាគៈផង 
ភរយិាទងំឡាយផង ញាតិទងំឡាយផង និងជនដ៏
វនិសសផង ននះជាកិចចរបស់អ្នករាជ ្។ 

 រពះរាមានរបកាសនូវអ្និចចតាធម៌ នោយ
គ្នថាទងំឡាយ ១០ ននះ។ 

 ពួកជនសាា ប់ធមមនទសនា ដដលរបកាសនសចកាី
មិននទៀង របស់រពះរាមន ើយ ក៏មានចិតតធូររសាល ។ 
បនាទ ប់មក រពះភរតៈថាវ យបងគរំពះរាម ន ើយទូលថា 
សូមរពះអ្ងគទទួលរាជសមបតតិ កនុងនគរពារាណ្សី ។ 
រពះរាមរតាស់ថា មាន លបអូន អ្នកចូរនារំពះលកខណ៍្ និង
នាងសីតានៅរគប់រគងរាជសមបតតិចុះ ។ រពះភរតៈទូល
ថា រពះអ្ងគបុ៉នណណ ះជាអ្នករគងរាជសមបតតិ ។ រពះរាម 
រតាស់ថា មាន លបអូន រពះបិតារបស់នយើងានរតាស់ទុក
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នឹងបងថា តនៅនោយកនលង ១២ ឆ្ន  ំអ្នកចូរមករគង
រាជសមបតតិ កាលបងនៅកនុងកាលឥ ូវននះ ក៏ន ម្ ះ
ថា មិននធវើតាមរពះតរមាស់របស់រពះអ្ងគ ដតកនុងកាល
ផុតអ្ពីំ ៣ ឆ្ន នំនះតនៅ បងនឹងនៅ ។ រពះភរតៈទូល
សួរថា រ ូតកាលរតឹមបុ៉នណ្ណះ អ្នកណនឹងរគងរាជ-
សមបតតិ ។ រពះរាមរតាស់ថា ពួកអ្នកចូររគងរាជសមបតតិ
ចុះ ។ រពះភរតៈទូលថា ពួកខ្ុនឹំងមិនរគងរាជសមបតតិ
នទ ។ រពះរាមរតាស់ថា នបើយ៉ាងននាះ រទនាប់នជើងទងំ
ននះ នឹងរគងរាជសមបតតិរ ូតដល់បងនៅ ន ើយរទង់
នោះតិណ្ាទុកា ( រទនាប់នជើងដដលនធវើនោយនៅម  ) 
របស់រពះអ្ងគរបទនឲ្យ ។ កសរតទងំ ៣ រពះអ្ងគ 
ទទួលរទនាប់នជើង ន ើយថាវ យបងគរំពះរាម នឡាមព័ទធ
នោយមហាជន នសាចនៅកាន់នគរពារាណ្សី។ 
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រទនាប់នជើងរគងរាជសមបតតិអ្ស់ ៣ ឆ្ន  ំ។ ពួកអាមាតយ
នាគំ្នន តមកល់តិណ្ាទុកា នលើរាជបលល័ងក ន ើយនាគំ្នន
កាត់កាី ។ នបើកាត់កាីមិនលអ រទនាប់នជើងរដមងខាទ ងំខទប់នូវ
គ្នន នឹងគ្នន  នោយសញ្ជញ ននះ រតូវនាគំ្នន កាត់កាីសាជាថមី ។ 
នពលដដលកាត់កាីលអរបនពន ើយ រទនាប់នជើងរាស
ច្ឆកសនំ ង នឹងនៅនសៃៀម ។ នោយកាលកនលងនៅ ៣ 
ឆ្ន  ំរពះរាមនចញពីនរព ន ើយនៅដល់នគរពារាណ្សី 
ានចូលនៅកាន់ឧទាន ។ រពះកុមារទងំឡាយរទង់
រជាបនសចកាីដដលរពះរាមនសាចយាងមក មានពួក
អាមាតយនឡាមព័ទធនៅកាន់រពះឧទាន រទង់នធវើរពះ
នាងសីតាឲ្យជាអ្គគមន សី ន ើយនធវើនូវការអ្ភិនសក 
សូមបដីល់កសរតទងំពីរ ។ រពះមហាសតវរទង់អ្ភិនសក
យ៉ាងននះន ើយ របថាប់នលើរាជរថដដលនគរបោប់
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តាក់ដតងន ើយ នសាចចូលកាន់រពះនគរនោយបរវិារដ៏
នរចើន រទង់របទកសណិ្នគរ ន ើយនសាចន ើងកាន់ទី
អារស័យននចនទករាសាទ  តាងំដតនពលននាះមក 
រទង់រគងរាជសមបតតិនោយធម៌ អ្ស់ ១៦០០០ ឆ្ន  ំកនុង
នវោអ្ស់រពះជនាម យុ រទង់ាននកើតកនុងសាថ នសួគ៌ ។  

 អ្ភិសមពុទធគ្នថាសដមាងនសចកាីននាះថា ៖ 

ទស នសសសហសាត,ិ សដ្ឋ ិនសសសតាត ិច; 

ក្មពគុសីវា មហាពាហុ, រាសមា រជ្ជមោរយ។ិ 

រពះាទរាមៈ មានរពះសូរងគ ដូចជារូបសណំក
មាស មានរពះពា ុធ ំាននសាយរាជយ អ្ស់ ១៦ ០០០ 
ឆ្ន  ំ។ 

 



ទសរថជាតក 

25 

 

ជាតកាវសាន 

រពះសាសាា នារំពះធមមនទសនាននះមកន ើយ 
រទង់របកាសសចចធម៌ កនុងនវោចប់សចចធម៌ កុដុមពិកៈ
ានតាងំនៅកនុងនសាតាបតតិផល  រួចរទង់របជុជំាតក
ថា ៖ 

- តទ្ ទសរថមហារាជា សុសទ្ធ ាទត-

មហារាជា អសហាស ិរពះាទទសរថ-

មហារាជរគ្នននាះ ានមកជារពះាទ
សុនទធ ទនមហារាជ  

- មាតា មហាមាោសទន ីរពះមាតាាន

មកជារពះនាងមហាមាយានទវ ី
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- សីតា រាហុលមាតា រពះនាងសីតាាន

មកជារា ុលមាតា  
- ភរសតា អាតសនាទ ា ភរតៈានមកជាអាននទ 

- លក្ខ សណា ោរបិុសតាេ ា រពះលកខណ៍្ាន

មកជាសារបុីរត 
- បរោិ ព្ទុធបរោិ រាជបរស័ិទានមកជា

ពុទធបរស័ិទ  
- រាមបណឌ ិសតា បត អហសមន អសហាសិិំ

ចដំណ្ករាមបណ្ឌិ តគឺតថាគតននះឯង ។ 

ទសរថជាតក ចប់ ៕ 

( ជាតកដឋកថា សុតតនតបិដក ខុទទកនិកាយ ជាតក ឯកាទសក- 
និាត ទសរថជាតក បិដកនលខ ៥៩ ទពំ័រ ២២៩ ) 



 

 

រេចកតរិីតថា ជនទ ុំងឡាយណា ទ ុំង
រកេង ទ ុំងចាេ់ ទ ុំងលងង ់ទ ុំងព្បាជ ្ទ ុំង
អ្នកមាន ទ ុំងអ្នកព្ក ជនទ ុំងអ្េ់រ ះ 
េញទធតតមានរេចកតសី្លា បរ់ៅខាងមញខ  


