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មាតង្គា រញ្ញវតថុ 

(រ ឿងព្រៃមាតងគៈ) 

ក្នុងអតីតកាល នៅក្នុងនគរពារាណសីមានស្តសរី
មាន ក់្ ន ម្ ោះ ទិដឌមងគលិកា ជាធីតារបស់នសដឌីដដលមាន
រទពយសមបតរិ ៤០ នកាដិ នាងមានរូបស្អា ត គួរឲ្យចង់ 
ទសសនា ជារសីនា ាំមក្នូវនសចក្ឋីរជោះថ្លល  ។ នាងជាទី
រាថ្លន របស់បុរសទ ាំងឡាយ នរពាោះនាងរបក្បរពម 
នោយរូបសមបតរិ នោគសមបតរិ និងកុ្លសមបតរិ។ អនក្
ណាបញ្ជូ នមនុសសនៅកាន់សាំណាក់្នាង នាងរាន់ដត
នឃើញមនុសសននាោះោល ម នាងនលើក្នទសក្នុងនរឿងជាតិ 
មិនដូន ន្ ោះក៏្នរឿងដដនជើងជានដើម យ៉ា ងណាមួយន ើង 
ន ើយតិោះនដៀលថ្ល អនក្ណាននោះមានក្ាំនណើ តមិនលា  
(រទង់រទយមិនលា) ដូនចនោះជានដើម ន ើយក៏្បង្គគ ប់ឲ្យ
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នដញនគរត ប់នៅវញិ រួចនពាលថ្ល ខញុ ាំាននឃើញ
មនុសសដបបននោះ ពួក្អនក្ចូរយក្ទឹក្មក្ ខញុ ាំនឹងលាង
ដភនក្ រួចន ើយនាងក៏្ានលាងដភនក្ ។ នរពាោះន តុ
ដដលនាងមានអាការៈ (ទិដឌិ)ខុសរបរក្តីពីអនក្ដដទ
យ៉ា ងននោះ នទើបរាក្ដន ម្ ោះថ្ល ទិដឌមងគលិកា ន ម្ ោះ
នដើមអាំពីក្ាំនណើ តរបស់នាងក៏្ាត់នៅ ។  

ដថៃមួយ នាងតាាំងចិតរថ្លនឹងនៅនលងទឹក្ក្នុង
ទននលគង្គគ  ានបង្គគ ប់ឲ្យ្ត់ដចងនរៀបចាំក្ាំពង់ទឹក្ ោក់្
ខាទនីយនោជនីយៈជានរចើននពញរនទោះ យក្របស់
រក្អូប និងផ្កា នឈើជានដើម ន ើងជិោះនលើយនដដលបិទ
ជិត មានពួក្ញាតិដ  មនចញ្ក្នគ ោឌ ននៅ ។ 
នពលននាោះ រពោះមហាបុរស (ជាពុទធងាូ របណឋូ ល
នពាធិសតវដននយើង) នក្ើតក្នុងក្ាំនណើ តចណាឍ ល 
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អារស័យនៅក្នុងផទោះដដលរបក់្នោយដសបក្ នៅខាង
នរៅនគរ នលាក្មានន ម្ ោះថ្ល មាតងគៈ  មានអាយុ 
១៦ ឆ្ន ាំ រតូវការចូលនៅក្នុងរពោះនគរ  នោយក្រណីយ-
កិ្ចទយ៉ា ងណាមួយ នទើបនសលកក្សាំពត់្ស់ពណ នខៀវ
មួយផ្កទ ាំង ចងក្ដដមួយផ្កទ ាំង, ដដមាា ងកាន់ក្ដស្តញ្ចង ដដ
មាា ងនទៀតកាន់ក្ណរឹ ង (នធវើជាសញ្ញដ ) នដើមបឲី្យមនុសស
ទ ាំងឡាយស្អគ ល់ខលួនថ្ល “អស់អនក្ផងទ ាំងឡាយនអើយ 
ខញុ ាំជាចណាឍ ល” ោក់្ខលួន ឱនសាំពោះមនុសសទ ាំងឡាយ
ដដលខលួនជួប នដើរចូលនៅកាន់រពោះនគរតាមមហាវថីិ
មួយ ។  

នាងទិដឌមងគលិកាឮសាំន ងក្ណរឹ ង ក៏្នមើល
តាមចននាល ោះវ ាំងនននឃើញនាយមាតងគៈដដលក្ាំពុងនដើរ
មក្ពីចមាៃ យ ក៏្សួរអនក្បនរមើថ្ល នគននាោះជាអវី ? ពួក្
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អនក្បនរមើនឆលើយថ្ល អនក្នាងមាច ស់ នគគឺនាយមាតងគៈ ។ 
នាងនិយយថ្ល ខញុ ាំាននធវើអកុ្សលទុក្មក្ឬ ឬននោះជា 
ផលក្មមអវី នសចក្រីវនិាសនទើបរាក្ដដល់ខញុ ាំ ដដលក្ាំពុង
នៅនោយកិ្ចចដដលជាមងគល រត ប់ានជួបមនុសស
ចណាឍ លនៅវញិ ។ នាងនខពើមនឆាើមដរាបដល់ញ័រខលួន 
នស្អរ ោះទឹក្មាត់ ន ើយរាប់រសីបនរមើថ្ល  នាងចូរ
របញាប់នា ាំទឹក្មក្ នយើងនឹងលាងដភនក្ដដលាន
នឃើញមនុសសចណាឍ ល ខពុរមាត់ដដលនិយយដល់
ន ម្ ោះមនុសសចណាឍ ល ន ើយក៏្លាងដភនក្និងមាត់ រួច
ឲ្យអនក្បនរមើរត ប់រថ បញ្ជូ នវតថុ ដដលនរតកមទុក្ នៅ
កាន់នគ ោឌ ន ខលួនឯងក៏្ន ើងនៅកាន់រាស្អទ ។  

ពួក្អនក្នលងសុរាជានដើម និងពួក្អនក្បនរមើនាង 
កាលសួរថ្ល  “អនក្នាងមាច ស់ទិដឌមងគលិកាដ៏ចនរមើននៅ
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ឯណា នវលាននោះន ើយ ន តុអវីានជាមិននៅ” ? ពួក្
នគស្អឋ ប់ដាំណឹងននាោះន ើយ ក៏្ចងគាំនុាំថ្ល “នោយស្អរ
មនុសសចណាឍ លននោះ ពួក្នយើងនទើបមិនានទទួល
រង្គវ ន់ធាំដូចសុរាស្អច់ របស់រក្អូប ក្រមងផ្កា នឈើជា
នដើម ពួក្អនក្ចូរនា ាំាន ្ប់មនុសសចណាឍ លននោះ” ថ្ល
ន ើយដសវងរក្ដរាបដល់ជួប រួចក៏្ស    គាំរាមមាតងគ-
បណឍិ ត ដដលមិនមានក្ាំ ុសថ្ល នយើ! មាតងគៈចដរង 
នរពាោះអារស័យអនក្ ពួក្នយើងនទើបមិនានរង្គវ ន់យ៉ា ង
ននោះៗ ថ្លន ើយក៏្្ប់សក់្ទញក្ស្តនារ ក់្ដួលនលើដផនដី 
វយដាំនោយដដនិងដុាំថមជានដើម ដរាបដល់មាតងគៈ
សនលប់, ពួក្នគសមាគ ល់ថ្ល មាតងគៈស្អល ប់ នទើបនា ាំាន ្ប់
   យក្នៅន្លនលើគាំនរសាំរាម ។  
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មហាបុរសដឹងខលួនន ើង ស្អទ បអដងាលដដនជើង 
រួចគិតថ្ល “ទុក្ាននោះនក្ើតន ើងនរពាោះអនក្ណា ្ន” ដឹងថ្ល 
“មិនដមនអនក្ដដទណាមួយន ើយ គឺនក្ើតន ើងនរពាោះ
នាងទិដឌមងគលិកា”    ន ើយនលាក្នពាលថ្ល “របសិន 
នបើនយើងជាបុរស    នយើងនឹងឲ្យនាងទិដឌមងគលិកា
នរទមចុោះនទៀបនជើងឲ្យាន” ជាអនក្មាននសចក្រញីាប់
ញ័រខាល ាំងនៅកាន់ទវ រផទោះរបស់នាងទិដឌមងគលិកា នដក្
រតង់លានផទោះនោយតាាំងចិតរថ្ល “នយើងាននាងទិដឌ- 
មងគលិកា នទើបនរកាក្ នបើមិនាននទនឹងនដក្ស្អល ប់រតង់
ទីននោះឯង” ។ សម័យននាោះ ក្នុងជមពូទវីបមានរបដពណី 
(        )ថ្ល នបើមនុសសចណាឍ លនរកាធន ើយនដក្
ស្អល ប់ជិតទវ របនទប់របស់អនក្ណា អនក្ដដលនៅក្នុង
បនទប់ននាោះទ ាំងអស់ នឹងរតូវកាល យជាចណាឍ ល, នបើ
មនុសសចណាឍ ល ស្អល ប់រតង់ក្ណាឋ លផទោះ អនក្ដដលនៅ
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ក្នុងផទោះទ ាំងអស់ នឹងកាល យជាចណាឍ ល, នបើមនុសស
ចណាឍ លស្អល ប់រតង់ទវ រ (ផទោះ) មនុសសទ ាំងពីរចាំដណក្ 
គឺនៅក្នុងផទោះ និងនៅក្នុងបនទប់ នឹងរតូវកាល យជា
ចណាឍ ល,  នបើមនុសសចណាឍ លស្អល ប់រតង់ទីលានផទោះ
វញិ មនុសសដដលនៅក្នុងផទោះទ ាំង ១៤ ខនង គឺអាំពីខាង
    ៧ ខាង    ៧ រតូវកាល យជាចណាឍ លទ ាំងអស់ ។ 
ចាំដណក្រពោះនពាធិសតវនដក្រតង់ទីលានផទោះ ។  

មនុសសទ ាំងឡាយរាប់នសដឌីថ្ល នលាក្មាច ស់ 
នាយមាតងគៈនដក្រតង់ទីលានផទោះរបស់នលាក្ ។ នសដឌី
និយយថ្ល ពួក្អនក្ចូរនៅន ើយនពាលថ្ល នរពាោះន តុ
អវី (ានជាអនក្មក្នដក្នៅទីននោះ) រួចឲ្យរទពយវមួយ
មាសក្ៈ និងឲ្យវនរកាក្នចញនៅ ។ មនុសសទ ាំងននាោះ
នៅរាប់ថ្ល ដនមាតងគៈ ចូរនរកាក្ន ើង យកមាសក្ៈ
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ន ើយនៅចុោះ ។ នាយមាតងគៈនពាលថ្ល ខញុ ាំនដក្មិនដមន
នដើមបរីតូវការមាសក្ៈនទ ខញុ ាំនដក្នដើមបចីង់ាននាងទិដឌ-
មងគលិកា។ មនុសសទ ាំងឡាយសួរថ្ល នាងទិដឌមងគលិកា
មាននទសអវីឬ?។ មាតងគៈនឆលើយថ្ល ពួក្អនក្ឯង នមើល
មិននឃើញនទសអវីៗរបស់នាងនទឬ ខញុ ាំមិនមានក្ាំ ុស
នស្អោះ រតូវពួក្មនុសសរបស់នាងនធវើខញុ ាំឲ្យឈឺ្ប់រា ាំរា 
កាលខញុ ាំាននាងនទើបខញុ ាំនរកាក្ កាលមិនាន ខញុ ាំនឹងមិន
នរកាក្   យ ។ 

មនុសសទ ាំងននាោះនៅរាប់នសដឌី។ នសដឌីដឹង
នទសរបស់ធីតាន ើយ នទើបបញ្ជូ នមនុសសនៅ រពម
ទ ាំងរាប់ថ្ល ពួក្អនក្ចូរនៅ ន ើយឲ្យវមួយក្ហា- 
បណៈ ។ នាយមាតងគៈនពាលថ្ល ខញុ ាំមិនរាថ្លន ក្ហា- 
បណៈនទ រាថ្លន ដតនាងទិដឌមងគលិកាប៉ាុនណាណ ោះ ។ នសដឌី
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និងភរយិមាននសចក្ឋីសនងវគថ្ល “ធីតាជាទីរសឡាញ់
ដតមាន ក់្របស់នយើង ទមាល យរបដពណីន ើយ សូមបនីក្មង
ដដទក៏្មិនមាន” នទើបរាប់អនក្     ថ្ល “ដនអនក្
ទ ាំងឡាយ អនក្ណាមួយមិនអាចអត់រទ ាំ គបបសីមាល ប់
ជីវតិធីតារបស់នយើង កាលនបើធីតារបស់នយើងស្អល ប់
ន ើយ នយើងក៏្នឹងវនិាសដដរ ពួក្អនក្ចូររក្ាធីតា
នយើង”  ថ្លន ើយក៏្្ត់ដចងរក្ាធីតា រួចបញ្ជូ នបបរ 
ាយ រទពយនៅឲ្យរពោះនពាធិសតវ ដតរតូវរពោះនពាធិសតវ
បដិនសធរគប់យ៉ា ង។ នវលាក៏្ក្នលងនៅដថៃមួយ ពីរ បី 
បួន រា ាំដថៃ ។  

មនុសសដដលនៅផទោះទ ាំង ៧ ៗ អាំពីផទោះននាោះ 
នរកាក្ន ើងនិយយថ្ល ពួក្នយើងមិនអាចកាល យជា
ចណាឍ ល នរពាោះពួក្នលាក្ាននទ ពួក្នលាក្កុ្ាំនធវើឲ្យ
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នយើងវនិាសន ើយ ចូរឲ្យនាងទិដឌមងគលិកា ន ើយឲ្យ 
មាតងគៈនរកាក្ន ើង ។ នសដឌីនិងភរយិននាោះក៏្បញ្ជូ ន
រទពយនៅឲ្យមាតងគៈមួយរយខលោះ មួយពាន់ខលោះ មួយ
ដសនខលោះ, នាយមាតងគៈនៅដតបដិនសធដដដល ។ 
រា ាំមួយដថៃក៏្ក្នលងផុតនៅយ៉ា ងននោះ ។ ដល់ដថៃទី៧ 
មនុសសដដលនៅក្នុងផទោះទ ាំង ១៤ អាំពីខាងទ ាំងពីរ មក្
របជុាំាន ថ្ល នយើងមិនអាចកាល យជាចណាឍ លន ើយ 
នយើងនឹងឲ្យនាងទិដឌមងគលិកាដល់នាយមាតងគៈ សូមប ី
ពួក្នលាក្ក៏្មិនរាថ្លន ក៏្នោយ។  

មាតាបិតារបស់នាងទិដឌមងគលិកានពញនោយ
នសចក្រីនស្អក្ ដរាបដល់សនលប់ ដួលចុោះនលើទីនដក្ ។ 
មនុសសដដលនៅក្នុងផទោះទ ាំង ១៤ អាំពីខាងទ ាំងពីរ នា ាំ
ាន ន ើងនលើរាស្អទ នោោះនរគឿងរបោប់រគប់យ៉ា ង
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របស់នាងទិដឌមងគលិកា ដូចជានបោះដមក្្រដដលមាន
ផ្កា ក្ាំពុងរកី្ យក្រក្ចក្ដវក្សក់្ន ើយចងទុក្ ឲ្យ
នសលកក្សាំពត់្ស់ៗពណ នខៀវ ចងក្ាំណាត់សាំពត់នខៀវ
្ស់ៗទុក្រតង់ដដ ឲ្យរបោប់រក្វលិសាំណរតង់រតនចៀក្
ទ ាំងសងខាង របគល់ក្ដស្តញ្ចងសលឹក្នតាន ត ឲ្យចុោះអាំពី
រាស្អទ ្ប់ដដទ ាំងពីររបគល់ឲ្យមហាបុរសរពម
ទ ាំងនពាលថ្ល នាងឯងចូរនា ាំស្អវ មីរបស់នាងនៅចុោះ ។  

 នាងទិដឌមងគលិកាជានក្មងរសីសុខុមាលជាតិ 
មិនធ្លល ប់នលើក្របស់ធៃន់សូមបដីតផ្កា ឈូក្នខៀវ ក៏្
និយយនឹងមាតងគៈថ្ល នរកាក្ន ើងមក្នាយ នយើងនៅ
ជាមួយាន  ។ រពោះនពាធិសតវនៅដតនដក្ដដដល 
និយយថ្ល នយើងមិននរកាក្នទ ។ នាងសួរថ្ល នឹងឲ្យខញុ ាំ
និយយដូចនមរច? ។ នាយមាតងគៈនពាលថ្ល នាងចូរ
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និយយចាំនពាោះនយើងថ្ល បពិរតមាតងគៈដ៏ចនរមើន សូម
នលាក្នរកាក្ន ើង ។ នាងទិដឌមងគលិកាក៏្នពាលយ៉ា ង
ននាោះ ។ នាយមាតងគៈនពាលថ្ល ពួក្មនុសសរបស់នាង 
ាននធវើឲ្យនយើងមិនអាចនរកាក្ន ើង នាងចូរ្ប់នដើម
ដដរបស់នយើង ជួយឲ្យនយើងនរកាក្ន ើង ។ នាងក៏្នធវើ
យ៉ា ងននាោះ ។ រពោះនពាធិសតវដបខលួន នធវើជាឈរន ើង ក៏្
ដួលចុោះនៅនលើដផនដី ន ើយដរសក្ន ើងថ្ល អនក្
ទ ាំងឡាយនអើយ កាលមុន នាងទិដឌមងគលិកានរបើឲ្យ
មនុសសទ ាំងឡាយឲ្យវយខញុ ាំ ឥ ូវននោះនាងវយខញុ ាំ
នោយខលួនឯងនទៀត ។ នាងទិដឌមងគលិកានិយយថ្ល 
នឹងឲ្យខញុ ាំនធវើយ៉ា ងដូចនមឋច នលាក្មាច ស់ ។ រពោះ
នពាធិសតវ នពាលថ្ល នាងចូរ្ប់ដដទ ាំងពីរនលើក្នយើង
ឲ្យនរកាក្ន ើង ។ នាងទញឲ្យនងើបន ើង ោក់្
ឲ្យអងគុយ រួចនិយយថ្ល ដននាយ នយើងនឹងនៅជាមួយ



13 

ាន  ។ រពោះនពាធិសតវនពាលថ្ល ធមមតា គុមពនឈើ នឈើតូច  
ដតងមាននៅក្នុងដរព នយើងជាមនុសស រតូវមនុសសរបស់
នាងវយយ៉ា ងធៃន់ធៃរ មិនអាចនដើរនៅនោយនជើងាន
នទ នាងចូរយក្ខនងលីនយើងនៅ ។ នាងក៏្បនង្គា នខលួន
ចុោះ របគល់ខនងឲ្យ, រពោះនពាធិសតវក៏្ន ើងជិោះនលើនាង។ 
នាងសួរថ្ល ខញុ ាំនា ាំនលាក្នៅទីណា ? មាតងគៈនពាលថ្ល 
ចូរនាងនា ាំនយើងនៅខាងនរៅនគរ ។ នាងទិដឌមងគលិកា
នា ាំកាន់ទវ ររកុ្ងទិសខាងនក្ើត ន ើយសួរនទៀតថ្ល ទី
លាំនៅរបស់នលាក្នៅទីននោះឬ ។ រពោះនពាធិសតវសួរថ្ល 
ដល់ណាន ើយ ? នាងរាប់ថ្ល ដល់ទវ ររកុ្ងទិសខាង
នក្ើត ។ រពោះនពាធិសតវនពាលថ្ល “រតង់ទវ ររកុ្ងទិសខាង
នក្ើត កូ្នមនុសសចណាឍ លនៅមិនាននទ” នលាក្មិន
ទន់រាប់លាំនៅរបស់ខលួនដតមឋងនទ ឲ្យនាងទិដឌ- 
មងគលិកាលីខលួននៅកាន់ទវ ររកុ្ងរគប់ទិស ។  
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សួរថ្ល នរពាោះន តុអវី ?  

នឆលើយថ្ល រពោះនពាធិសតវគិតថ្ល នយើងនឹងបាំាក់្
មានោះរបស់នាងទិដឌមងគលិកាដដលន ើងដល់ក្រមិត
ក្ាំពូលននោះឲ្យាន ។  

មហាជនដរសក្នហា៊ោ យ៉ា ងគឹក្ក្ងថ្ល នរៅអាំពី
មនុសសដូចនលាក្ មិនមានអនក្ដដទណាដដលអាច
បាំាក់្មានោះរបស់នាងទិដឌមងគលិកាននោះាននទ ។  

នាងទិដឌមងគលិកានា ាំរពោះនពាធិសតវនៅដល់ទវ រ
រកុ្ងទិសខាងលិច ន ើយក៏្សួរថ្ល នតើលាំនៅរបស់
នលាក្នៅក្នុងទីននោះឬ ? រពោះនពាធិសតវសួរថ្ល ទីននោះជា
ក្ដនលងអវី ? នាងនឆលើយថ្ល ទវ ររកុ្ងទិសខាងលិច ។  
មាតងគនពាធិសតវនពាលថ្ល ចូរនាងនចញតាមទវ ររកុ្ង
ននោះ កាលនឃើញផទោះរបក់្នោយដសបក្ ចូរនៅតាមននាោះ
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ចុោះ ។ នាងនដើរនៅដល់ន ើយក៏្សួរថ្ល ផទោះននោះជាទីនៅ
របស់នលាក្ឬ ? មាតងគៈនឆលើយថ្ល ាទ ន ើយក៏្ចុោះអាំពី
ខនងនាង នដើរចូលនៅកាន់ផទោះដដលរបក់្នោយដសបក្
ននាោះ (យ៉ា ងរពនងើយ) ។  

រពោះនពាធិសតវជាអនក្រាជញ ដដលដសវងរក្សពវ-
ញ្ដុ តញ្ញដ ណ នៅក្នុងផទោះននាោះអស់ ៧-៨ ដថៃ ក៏្មិនាន
នធវើនូវជាតិសនមេទ  (ការទមាល យជាតិ) (គឺមិនានរួម
សង្គវ សនាងទិដឌមងគលិកាន ើយ) ។ នលាក្គិតថ្ល “នបើ
ធីតារបស់រតកូ្លដ៏ធាំអារស័យនយើងន ើយ មិនាន
យសធាំ នយើងនឹងមិនដមនជាសិសសរបស់រពោះពុទធដល់
នៅ ២៤ រពោះអងគន ើយ, នយើងនឹងនធវើកិ្ចចអភិនសក្រពោះ
រាជាទ ាំងឡាយក្នុងសក្លជមពូទវីប នោយទឹក្លាង
នជើងរបស់នាង” រួចនលាក្គិតនទៀតថ្ល នបើនយើងនៅក្នុង
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ផទោះ (ជារគ សថ) គង់មិនអាចនធវើានន ើយ នបើនយើង
បួសន ើយ នទើបអាចនធវើាន ។ គិតរួចក៏្នៅនាងទិដឌ-
មងគលិកាមក្ ន ើយរាប់ថ្ល ដននាងទិដឌមងគលិកា ពី
មុននយើងនៅមាន ក់្ឯង នធវើការង្គរខលោះ ក៏្លមមចិញ្ចឹ មជីវតិ
ាន ដតឥ ូវននោះ នយើងមានភរយិ នបើមិននធវើការង្គរ
(នរចើននទ) មិនអាចនឹងរស់ានន ើយ នាងកុ្ាំអផសុក្ 
ដរាបដល់នយើងរត ប់មក្ ។ រពោះនពាធិសតវចូលនៅ
ដរព នរ ើសយក្សាំពត់របឡាក់្ៗ ក្នុងដរពជាទីន្ល
ស្អក្សពជានដើម មក្នធវើសាំពត់នសលកក្ដណរ ប់ បួសជា
សមណៈរតាច់នៅមាន ក់្ឯង ាននសចក្រីស្អៃ ត់កាយ 
បរកិ្មមក្សិណ ញុា ាំងសមាបតរិ ៨ និងអភិញ្ញដ  ៥ ឲ្យ
នក្ើតន ើង ន ើយគិតថ្ល ឥ ូវននោះនយើងអាចជាទីពឹង
របស់នាងទិដឌមងគលិកា នទើបនដើរនៅ ដបរមុខនឆ្ព ោះនៅ
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កាន់រកុ្ងពារាណសី ដណរ ប់ចីវរ រតាច់ភិកាា ្រ នដើរ
រតង់នៅកាន់ផទោះរបស់នាងទិដឌមងគលិកា ។  

នាងទិដឌមងគលិកានឃើញរពោះនពាធិសតវឈរជិត
ទវ រ ្ ាំមិនាន ក៏្រាប់ថ្ល នមតារ នលាក្និមនរនៅខាង
មុខចុោះ ននោះជាលាំនៅរបស់មនុសសចណាឍ ល។ រពោះ  
នពាធិសតវក៏្ឈរនៅទីននាោះឯង។ នាងទិដឌមងគលិកា
នមើលន ើយនមើលនទៀតក៏្្ ាំាន យក្ដដគក់្រទូង 
ដរសក្យាំ ដួលចុោះជិតនជើង ន ើយនពាលថ្ល “បពិរត
ស្អវ មី នបើអនក្មានចិតរដបបននោះ ន តុអវីានជាអនក្នធវើខញុ ាំ
ឲ្យស្អបសូនយ្ក្យសធាំ នធវើខញុ ាំឲ្យមិនមានទីពឹង” 
ន ើយទួញយាំនរៀបរាប់នផសងៗ ជូតដភនក្ពីរ នរកាក្ន ើង
ទទួលោជនៈអាហារ និមនររពោះនពាធិសតវឲ្យចូលនៅ
អងគុយខាងក្នុងផទោះ រួចថ្លវ យអាហារ ។ រពោះមហាបុរស
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ឆ្ន់ន ើយ ក៏្នពាលថ្ល ដននាងទិដឌមងគលិកា នាងកុ្ាំ
នស្អក្នៅ កុ្ាំទួញយាំអី នយើងអាចនធវើកិ្ចចគឺការ
អភិនសក្រពោះរាជាទ ាំងឡាយក្នុងសក្លជមពូទវីប នោយ
ទឹក្ជរមោះនជើងរបស់នាង ដតនាងរតូវនធវើតាមពាក្យរបស់
នយើងមួយ ចូរនាងចូលនៅក្នុងនគរ របកាសឲ្យទូនៅ
ក្នុងនគរថ្ល ស្អវ មីរបស់ខញុ ាំមិនដមនចណាឍ លនទ នលាក្
ជាមហារព ម ។  

កាលរពោះនពាធិសតវនពាលយ៉ា ងននាោះន ើយ 
នាងទិដឌមងគលិកាក៏្និយយថ្ល សូមបនីោយរបរក្តី ខញុ ាំក៏្
ដល់នសចក្រវីនិាសនរពាោះនទសដនមាត់ ខញុ ាំមិនអាច
និយយាននទ ។ រពោះនពាធិសតវនពាលថ្ល “កាល
នយើងនៅក្នុងផទោះ នាងធ្លល ប់ឮពាក្យសមឋីនផរសផ្ករ សឬ 
នយើងមិននិយយនផរសផ្ករ សសូមបកី្នុងរាននោះ ឥ ូវ
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នយើងបួសន ើយ នឹងនិយយនផរសផ្ករ សានយ៉ា ង
ណា នយើងន ម្ ោះថ្លជាបុរសនិយយដតពាក្យពិត ដថៃ
ននោះជាដថៃ ៨ នក្ើតដនបក្ា នាងចូររបកាសថ្ល “ក្នុងដថៃ
ឧនាសថ ក្នលងនៅ ៧ ដថៃ រាប់ពីដថៃននោះ មហារព មជា
ស្អវ មីរបស់ខញុ ាំ នឹងទមាល យមណឍ លរពោះចនទ ន ើយមក្
កាន់សមាន ក់្ខញុ ាំ” នាងចូររបកាសទូទ ាំងសក្លជមពូទវីប
ចុោះ” ថ្លរួចរពោះនពាធិសតវក៏្នចៀសនចញនៅ ។  

នាងទិដឌមងគលិកានជឿ មានចិតររកី្រាយនរតក្អរ 
កាល ហានចូលនៅកាន់រពោះនគរ ក្នុងនវលារពឹក្លាៃ ច
របកាសយ៉ា ងននាោះ ។ មនុសសទ ាំងឡាយក៏្ទោះដដនសើច
ចាំអក្ ក្ ឺយថ្ល អនក្ទ ាំងឡាយចូរនមើលចុោះ នាង
ទិដឌមងគលិការបស់នយើង នធវើកូ្នចណាឍ លឲ្យជាមហា-
រព ម។ សូមបដីថៃដសាក្ នាងក៏្ចូលនៅក្នុងនពលរពឹក្
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លាៃ ច របកាសយ៉ា ងននាោះឯងថ្ល ឥ ូវននោះ ក្នលងនៅ ១ 
ដថៃ ២ ដថៃ ៣ ដថៃ ៤ ដថៃ ៥ ដថៃ ៦ ដថៃ ឥ ូវននោះ មហា-
រព មជាស្អវ មីរបស់ខញុ ាំនឹងទមាល យមណឍ លរពោះចនទ មក្
កាន់សមាន ក់្របស់ខញុ ាំ ។  

រពា មណ៍ទ ាំងឡាយគិតាន ថ្ល នាងទិដឌ- 
មងគលិកាននោះកាល ហានណាស់ នាងនិយយយ៉ា ងននោះ 
នពលខលោះអាចនឹងមានដូន ន្ ោះដដរ មក្ចុោះអនក្
ទ ាំងឡាយ នយើងនឹង្ត់ដចងទីនៅរបស់នាងទិដឌ- 
មងគលិកា ន ើយជួយាន នាសរ្សសមាា តទីជុាំវញិ 
ខាងនរៅផទោះដដលរបក់្នោយដសបក្ និងនរាយខាច់ទុក្  
សូមបនីាងទិដឌមងគលិកាក៏្ចូលនៅកាន់រពោះនគរអាំពី
រពឹក្ ក្នុងដថៃឧនាសថរបកាសថ្ល ដថៃននោះ ស្អវ មីរបស់ខញុ ាំ
នឹងមក្ ។ រពា មណ៍ទ ាំងឡាយ គិតាន ថ្ល នាងទិដឌ- 
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មងគលិកាននោះអោះអាងមិនឆ្ៃ យន ើយ ានឮថ្ល ដថៃននោះ 
មហារព មនឹងមក្ ពួក្នយើងជួយាន ្ត់ដចងទីលាំនៅ 
ន ើយនាសសមាា តផទោះដដលរបក់្នោយដសបក្ឲ្យស្អា ត 
នធវើដផទដីឲ្យមានពណ នខៀវ  ុាំព័ទធនោយសាំពត់ថមីៗ 
រកាលបលល័ងាដដលសមគួរខាន តធាំ រុ ាំពិតានសាំពត់ទុក្
ខាងនលើ ពយួររបស់រក្អូប និងក្រមងផ្កា ។ កាល
រពា មណ៍ទ ាំងននាោះក្ាំពុង្ត់ដចង រពោះអាទិតយក៏្ 
អសឋងគតនៅ ។  

កាលរពោះចនទរោះន ើង រពោះមហាបុរសក៏្ចូល
្នដដលជាាទរបស់អភិញ្ញដ   នចញ្ក្អភិញ្ញដ
ន ើយ នធវើបរកិ្មមនោយកាមាវចរចិតរ និមមិតអតរោពជា
រព ម របមាណ ១២ នយជន៍ នោយចិតរដដលរបក្ប 
នោយឫទធិ នហាោះន ើងកាន់អាកាសនវហាស៍ ចូលនៅ 
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ក្នុងវមិានរពោះចនទ ទមាល យវមិានរពោះចនទ ដដលក្ាំពុង 
អដណរ តន ើងអាំពីទីបាំផុតដរព លោះវមិានរពោះចនទ មក្
នៅខាងមុខ អធិោឌ នថ្ល មហាជនចូរនឃើញនយើង។ 
មហាជននឃើញន ើយ ក៏្នពាលថ្ល អនក្ដ៏ចនរមើន
ទ ាំងឡាយ ពាក្យរបស់នាងទិដឌមងគលិកាជាពាក្យពិត  
នសរចមហារព មយងមក្ដមន ពួក្នយើងនឹងបូជា
នលាក្ ថ្លន ើយកាន់យក្របស់រក្អូប និងក្រមងផ្កា  
ឈរនលាមព័ទធផទោះនាងទិដឌមងគលិកា ។ រពោះមហាបុរស
នហាោះវលិជុាំវញិរកុ្ងពារាណសី ៧ ជុាំ ដឹងថ្ល មហាជន
ាននឃើញន ើយ លោះអតរោពរបមាណ ១២ នយជន៍ 
ន ើយនិមមិតអតរោពប៉ាុនមនុសសធមមតា កាលមហាជន
ក្ាំពុងនមើល ក៏្ចូលកាន់ផទោះដដលរបក់្នោយដសបក្ ។ 
មហាជននឃើញន ើយក៏្និយយថ្ល នសរចមហារព ម
របស់ពួក្នយើងយងចុោះមក្ន ើយ ពួក្អនក្ចូរនា ាំ
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វ ាំងននមក្, រុ ាំព័ទធនិនវសន៍ទុក្នោយវ ាំងននខាន តធាំ 
ន ើយឈរនលាមព័ទធ ។  

ចាំដណក្រពោះមហាបុរសក៏្អងគុយនៅរតង់  
ក្ណារ លទីនដក្ដ៏មានសិរ ី។ នាងទិដឌមងគលិកាមក្ឈរ
ជិត ។ រាននាោះ រពោះនពាធិសតវសួរនាងថ្ល មាន លទិដឌ- 
មងគលិកា នាងមានរដូវន ើយឬ ។ នាងនឆលើយថ្ល ្ស ។ 
រពោះមហាបុរសនពាលថ្ល នាងចូរទទួលបុរត ដដល
នយើងរបគល់ឲ្យចុោះ ថ្លន ើយនលាក្យក្រមាមដដស្អទ ប
អដងាលបរនិវណផចិត ។ នោយការស្អទ បអដងាលផចិតននាោះ 
នាងក៏្តា ាំងគភ  ។ រពោះមហាបុរសនពាលថ្ល មាន លទិដឌ- 
មងគលិកា នោយន តុរតឹមប៉ាុនណណោះ ទឹក្លាងនជើងរបស់
នាង នឹងជាទឹក្អភិនសក្រពោះរាជាទ ាំងឡាយក្នុង
សក្លជមពូទវីប នាងចូរនងើបន ើង ដូនចនោះន ើយ រពោះ
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នពាធិសតវនិមមិតអតរោពជារព ម កាលមហាជនក្ាំពុង
នមើល នលាក្ក៏្នចញពីផទោះ នហាោះន ើងកាន់អាកាស
នវហាស៍ ចូលនៅកាន់មណឍ លរពោះចនទ ។ តា ាំងពីនពល
ននាោះមក្ នាងទិដឌមងគលិកា ក៏្មានន ម្ ោះថ្ល  
រព មបជាបតី ។ ន ម្ ោះថ្លមនុសសដដលមិនានទឹក្
សរមាប់លាងនជើង រដមងមិនមាន ។  

ពួក្រពា មណ៍របឹក្ាាន ថ្ល ពួក្នយើងនឹង
អនញ្ជើញរព មបជាបតីឲ្យចូលនៅនៅខាងក្នុងរពោះនគរ 
រួចនា ាំាន ដសងនោយដរគដសនងមាស មិនឲ្យអនក្ដដល
មានជាតិមិនបរសុិទធិ ៧ តាំណ ដសងន ើយ ។ 
រពា មណ៍អនក្មានជាតិ ១៦ នាក់្ដសងនៅ ។ មនុសសដ៏
នសសបូជានោយរបស់រក្អូប និងផ្កា នឈើជានដើម ចូល
នៅកាន់រពោះនគរ ន ើយរបឹក្ាាន ថ្ល ដនអនក្ដ៏ចនរមើន
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ទាំងឡាយ រព មបជាបតីមិនអាចនៅក្នុងផទោះដដលខលួន
ធ្លល ប់នៅន ើយ ពួក្នយើងនឹងរក្ទីដីស្អងផទោះដល់នាង 
នាងចូរនៅរតង់មណឍ ប ដរាបដល់ផទោះស្អងរួច ដូនចនោះ
ន ើយ្ត់ដចងឲ្យនាងនៅក្នុងមណឍ ប ។ តា ាំងពីនពល
ននាោះមក្ មនុសសទ ាំងឡាយណាដដលឈរនមើលលមម
នឃើញនាង រាថ្លន បងគាំនាង រតូវបង់រាក់្ ១ ក្ហាបណៈ 
នទើបានថ្លវ យបងគាំនាង ។ អនក្ដដលឈរក្នុងទីដដល
អាចស្អឋ ប់ឮសាំន ងនាង (ឧប្រៈដនការស្អឋ ប់) រាថ្លន
បងគាំនាង រតូវបង់រាក់្ ១០០ ក្ហាបណៈ នទើបាន
ថ្លវ យបងគាំនាង ។ អនក្ដដលអងគុយក្នុងទីជិត ដដលជាទី
ស្អឋ ប់ឮសាំន ងនិយយតាមរបរក្តី រាថ្លន បងគាំនាង 
រតូវបង់រាក់្ ៥០០ ក្ហាបណៈ នទើបថ្លវ យបងគាំនាង ។ 
អនក្ណារតូវការោក់្ក្ាលនលើខនងនជើងន ើយថ្លវ យបងគាំ 
រតូវបង់ ១០០០ ក្ហាបណៈ ។ អនក្ណារាថ្លន ចង់ាន
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ទឹក្លាងនជើង រតូវបង់មួយមឺុនក្ហាបណៈ នទើបាន
ទឹក្ននាោះ ។  កាលដដលនាងនធវើដាំនណើ រមក្ពីខាងនរៅ
រពោះនគរ ដរាបដល់មណឍ បខាងក្នុងរពោះនគរ ានរទពយ
របមាណមួយរយនកាដិ ។  

សក្លជមពូទវីបក៏្លបលីាន់ឮន ើង ។ រពោះរាជា
ទ ាំងឡាយគិតថ្ល នយើងនឹងនធវើការអភិនសក្នោយទឹក្
លាងនជើងរបស់រព មបជាបតី រទង់បញ្ជូ នរទពយ ១ 
ដសនក្ហាបណៈ នៅ នទើបានទឹក្ននាោះ ។ កាលនាង
ក្ាំពុងនៅក្នុងមណឍ បននាោះឯង ក៏្របសូតបុរត ។ កុ្មារ
ដដលានមក្នោយអារស័យរពោះមហាបុរស  មានរូប
ថ្លល ផូរផង់ ដល់រពមនោយលក្ាណៈ។ សក្លជមពូទវីបក៏្
នក្ើតនកាលា លរពមជាមួយាន ថ្ល បុរតរបស់នសរច
មហារព មនក្ើតន ើយ ។ រទពយដដលានមក្អាំពី
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មនុសសននាោះ ៗ របមាណពាន់នកាដិ នោយរាថ្លន ថ្ល 
នឹងជាតដមលខីរមណី (គឺតដមលទឹក្នោោះ) សរមាប់កុ្មារ 
សូមបនិីនវសន៍ក៏្សនរមចនោយរទពយមានរបមាណរតឹម
ដតប៉ាុនណាណ ោះ ។ មនុសសទ ាំងឡាយរបឹក្ាាន ថ្ល ពួក្
នយើងនឹងោក់្នាមដល់កុ្មារ ន ើយតាក់្ដតងនិនវសន៍, 
ឲ្យកុ្មារងូតនោយទឹក្របអូប, របោប់ន ើយ ក៏្ោក់្
នាមថ្ល មណឍ ពយៈ នរពាោះនក្ើតក្នុងមណឍ ប ។ 

 កុ្មារចនរមើនវយ័ធាំន ើងនោយនសចក្រីសុខ ក៏្
ដល់វយ័នរៀនសូរតសិលបស្អស្តសរ  អនក្រាជៃអនក្នចោះដឹង
វជិាជ ក្នុងសក្លជមពូទវីបមក្កាន់សមាន ក់្កុ្មារ ឲ្យកុ្មារ
សិក្ាសិលបវជិាជ ។ កុ្មារឆ្ល ត ល្ សមានបញ្ញដ  នរៀន
សូរតសិលបវជិាជ រតឹមដតការស្អរ ប់ៗ មក្ន ើយ ដូចជា
ការរក្ងដក្វមុកាឋ  ។ សិលបវជិាជ ដដលនរៀនសូរតទុក្
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ន ើយ ក៏្ចង្ ាំទុក្ ដូចជានរបងដដលោក់្ក្នុងឆ្ន ាំង
មាស ។ ដរាបដល់បរយិតរិរត់មាត់ នរពាោះន តុននាោះ 
បរយិតរិដដលន ម្ ោះថ្ល មិនាននរៀនសូរត រដមងមិន
មាន ។ រពា មណ៍ទ ាំងឡាយដ  មកុ្មាររតាច់នៅ 
សូមបកុី្មារននាោះក៏្ជាអនក្ដដលរពា មណ៍ចិញ្ចឹ មរក្ា
ន ើយ ។ រពា មណ៍ ៨ មឺុននាក់្ ដតងទទួលនិចចភតរក្នុង
ផទោះរបស់កុ្មារ។ ផទោះរបស់កុ្មារធាំសនមប ើមណាស់ មាន
នខាល ងទវ រធាំដល់នៅ ៧ ។ រទពយដដលមនុសសក្នុងជមពូទវីប 
បញ្ជូ នឲ្យក្នុងដថៃមងគលមានរបមាណរាប់១ពាន់នកាដិ ។  

ចាំដណក្រពោះនពាធិសតវពិ្រណាថ្ល កុ្មារ
របមាទ ឬមិនរបមាទ ្ន ក៏្រជាបនរឿងរា៉ា វរបស់កុ្មារ
ននាោះសពវរគប់ ។ នលាក្គិតថ្ល កុ្មារដដលនក្ើតន ើយ
ននោះ រតូវរពា មណ៍ចិញ្ចឹ មទុក្ ទនដដលឲ្យក្នុងនខតរ
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ណាមានផលនរចើន នគមិនដឹងដល់នខតរននាោះនទ នយើង
នឹងនៅទូនាម ននគ ។ រួចរពោះនពាធិសតវដណរ ប់ចីវរ កាន់
ោជន៍ោក់្អាហារ គិតថ្ល នខាល ងទវ រទ ាំងឡាយចនងាកត
ណាស់ នយើងមិនអាចចូលនៅតាមនខាល ងទវ រាននទ 
នទើបនឹងនៅតាមផលូវអាកាស ចុោះក្នុងទីដដលពួក្
រពា មណ៍របមាណ ៨០០០០ នាក់្បរនិោគអាហារ ។ 
ចាំដណក្មណឍ ពយកុ្មារឲ្យអនក្បនរមើ្ប់ដវក្មាស 
ន ើយអង្គគ សខលួនឯងនោយបង្គគ ប់ថ្ល ពួក្អនក្ចូរឲ្យ
ាយរតង់ននោះ ឲ្យសមលរតង់ននោះ  រាន់ដតនឃើញរពោះ
នពាធិសតវោល ម ក៏្នរកាធ ដូចជាពស់ពិសរតូវវយ
នោយដាំបង នទើបនពាលាថ្លននោះថ្ល ៖  

កុតោ ន ុអាគច្ឆសិ ទមុ្មវាសី, 

ឱតល្លតោ បសំបុសិាច្តោវ; 
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សង្ក ារតោឡ ំបដមិ្ញុ្ច  កតឋេ , 

តោ តរ តវុ ំតោសិ អទកខ តិឋតយោ។  

អនក្មក្ពីទីណា ានជាមានរបោប់នសលកក្ពាក់្
អារក្ក់្លាមក្ ដូចជាបិស្អចនលើអាចម៍ដី ពាក់្នូវ
ក្ាំណាត់សាំពត់ ដដលនគន្លនលើគាំនរសាំរាមពធដ៏ក្ ខលួន
អនក្ជាបុគគលនផរសផ្ករ ស មិនដមនជាទក្ានិណយយបុគគល
នទ ។  

រពោះមហាសតវមិននរកាធ កាលទូនាម នកុ្មារ 
នទើបនពាលថ្ល ៖ 

អនន ំតតវទ ំបកត ំយសសស,ិ 

ត ំខជ្ជតរ ភញុ្ជ តរ បយិយតរ ច្; 

ជានាសិ ម្ ំតវ  ំបរទតតបូជ្ីវ  ិំ, 

ឧតតដិេ បឋិឌ  ំល្ភត ំសបាតោ។  
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នរគឿងបរនិោគននោះបរបូិណ នោយបរវិរ អនក្
ានតាក់្ដតងន ើយ ពួក្ជនដតងទាំពាសីុ បរនិោគផឹក្
នូវនរគឿងបរនិោគននាោះ អនក្ស្អគ ល់ន ើយនូវនយើងថ្លជា
អនក្ចិញ្ចឹ មជីវតិ នោយស្អអនក្ដដទឲ្យ សូមឲ្យមនុសស
ចណាឍ លាននូវដុាំាយដដលបុគគលគបបនីៅឈរជិត។ 

មណឍ ពយកុ្មារននាោះ កាលសដមរងថ្ល ាយននោះ
មិនាន្ត់ដចងទុក្សរមាប់មនុសសដូចនលាក្ នទើប
នពាលថ្ល ៖ 

អនន ំម្តម្ទ ំបកត ំព្រាហ្ម ណាន,ំ 

អតថតថតិ ំសទទហ្តោ ម្តម្ទ;ំ 

អតបហិ្ ឯតោត ា កមិ្ធិដេតិោសិ, 

ន មាទសិា តយុ ហ ំទទនត ិជ្មាម ា។  
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នរគឿងនោជនននោះ ខញុ ាំានតាក់្ដតងបរមុងពួក្
រពា មណ៍ ននោះជានោជនរបស់ខញុ ាំ ដដលនជឿចាំនពាោះ 
នសចក្រចីនរមើនរបស់ខលួន អនក្ចូរនចៀសនចញអាំពីទីននោះ 
អនក្មក្ឋិតនៅក្នុងទីននោះនធវើអវ ីដនបុគគលនថ្លក្ទប 
បុគគលទ ាំងឡាយរបដ លនយើង មិនឲ្យនោជនដល់អនក្
នទ ។  

រាននាោះ រពោះនពាធិសតវសដមរងថ្ល ធមមតាទន 
អនក្គួរឲ្យដល់បុគគលណាមួយ ទ ាំងដដលមានគុណធម  
ទ ាំងដដលមិនមានគុណធម  ដូចយ៉ា ងថ្ល ពូជដដលនគ
ោាំចុោះ ក្នុងទីទាំនាបក្រី ទីទួលក្រី អារស័យរសដី និងរស
ទឹក្ រដមងដុោះនចញដផលយ៉ា ងណា ទនដដលន ម្ ោះថ្ល 
ាម នផលរដមងមិនមាន ដូន ន្ ោះ ទនដដលឲ្យដល់អនក្
មានគុណធម  រដមងមានផលចនរមើន ដូចពូជដដល
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ស្អបនរពាោះចុោះក្នុងទីដរសលា ដូន ន្ ោះ នទើបនពាលាថ្ល
ននោះថ្ល ៖  

ថតល្ ច្ នតិនន ច្ វបនត ិពជី្,ំ 

អនបូតខតតត ផល្មាសមានា; 

ឯោយ សទ្ធ ាយ ទទ្ហិ្ ទ្ន,ំ 

អតបេវ អារាធតយ ទកខ តិឋតយយ។  
ពួក្អនក្រាថ្លន ផលរសូវ រដមងនរពាោះពូជក្នុងទី

ទួលឬទាំនាប និងទីដដលមិនដមនជាដរស អនក្ចូរឲ្យទន
នោយសទធ ដបបននោះចុោះ សូមអនក្ញុា ាំងទក្ានិណយយ-
បុគគលឲ្យនរតក្អរ ផង ។ 

លាំោប់ននាោះ កុ្មារនរកាធដរក្ដលងន ើង សមលុត
អនក្រក្ាទវ រជានដើមថ្ល អនក្ណាឲ្យមនុសសក្ាល
រតនង្គលននោះចូលមក្ ន ើយនពាលាថ្លថ្ល ៖  
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តខោត ាន ិម្យ ហ ំវ  ទោិន ិតោតក, 

តយសាហំ្ ពជីាន ិបតដិេតបម្;ិ 

តយ ព្រាហ្ម ណា ជាតមិ្នតបូបនាន ា, 

ោនធី តខោត ាន ិសតុបសោន។ិ 
នយើងនរពាោះពូជទ ាំងឡាយក្នុងដរសណា ដរស

ទ ាំងននាោះក្នុងនលាក្ នយើងស្អគ ល់ចាស់ ពួក្រពា មណ៍
ណា ជាអនក្របក្បនោយជាតិនិងមនរ ពួក្រពា មណ៍
ទ ាំងននាោះ មានសីល ជាទីរសឡាញ់ដ៏ដរក្ដលង ដូចជា
ដរសក្នុងនលាក្ននោះ ។  

(រពោះមហាបុរសនពាលថ្ល ៖ 

ជាតមិ្តទ្ ច្ អតមិានោិ ច្   

តោតោ ច្ តទ្តសា ច្ ម្តទ្ ច្ តមាតោ 

ឯតត អគុណា តយស ុច្ សនត ិសតពវ    

ោនធី តខោត ាន ិអតបសោន។ិ 
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នសចក្ររីសវងឹនរពាោះជាតិ ១ ោពជាបុគគល
នមើលង្គយនគ ១ នលាភៈ ១ នទសៈ ១ នសចក្ររីសវងឹ ១ 
នមា ៈ ១ នទសទ ាំងអស់ននោះ មាននៅក្នុងពួក្បុគគល
ណា បុគគលពួក្ននាោះ មិនដមនជាអនក្មានសីលជាទី
រសឡាញ់ដ៏ដរក្ដលង ដូចជាដរសក្នុនលាក្ននោះន ើយ ។ 

ជាតមិ្តទ្ ច្ អតមិានោិ ច្   

តោតោ ច្ តទ្តសា ច្ ម្តទ្ ច្ តមាតោ 

ឯតត អគុណា តយស ុន សនត ិសតពវ    

ោនធី តខោត ាន ិសតុបសោន។ិ 

នសចក្ររីសវងឹនរពាោះជាតិ ១  ោពជាបុគគល
នមើលង្គយនគ ១ នលាភៈ ១ នទសៈ ១ នសចក្ររីសវងឹ ១ 
នមា ៈ ១ នទសទ ាំងអស់ននោះ មិនមានក្នុងពួក្បុគគល
ណា បុគគលពួក្ននាោះ នទើបន ម្ ោះថ្លមានសីលជាទី
រសឡាញ់ដ៏ដរក្ដលង ដូចជាដរសក្នុងនលាក្ននោះ ។ 
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មណឍ ពយកុ្មារនពាលថ្ល 

តកវ តថ គោ ឧបតជាតតិោ ច្,   

 ឧបជ្ាតោ ច្ អថវា គឋឌ កុច្ឆ,ិ  

ឥម្សស ទឋឌ ញ្ច  វធញ្ច  ទោវ ា,   

 គតល្ គតហ្ោវ ា ខល្ោថ ជ្ម្ម។ំ 

 (ឆ្ម ាំទវ រ ៣ នាក់្) ន ម្ ោះឧបនជាតិយៈ ១ ន ម្ ោះ
ឧបជាយៈ ១ ន ម្ ោះគណឍ កុ្ចឆ ិ១ នៅក្នុងទីណា អនក្
ទ ាំងឡាយចូរវយសមាល ប់នូវមនុសសលាមក្ននោះ ន ើយ
្ប់រតង់ក្ អូសទញនចញនៅ ។ 

រួចន ើយបង្គគ ប់ថ្ល ពួក្អនក្ឯងចូរវយមនុសស
នថ្លក្ទបននោះនោយនឈើ ទញនគរតង់ក្អូសនចញនៅ
ខាងនរៅ ឲ្យផុតនខាល ងទវ រទ ាំង ៧ ។  
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រពោះមហាបុរស កាលនាយឆ្ម ាំទវ រទ ាំង៣ននាោះ
មក្មិនទន់ដល់សមាន ក់្របស់ខលួន នលាក្ក៏្នហាោះន ើង 
ឈរឋិតនៅនលើអាកាសនពាលនឹងមណឍ ពយកុ្មារននាោះ
ថ្ល ៖  

គិរ  ិំ នតខន ខឋសិ,  

 អតោ ទតនតភ ិខាទសិ; 

ជាតតវទ ំបទហ្សិ,  

 តោ ឥសិិំ បរ  ោសសិ។  

អនក្ណានជររបនទចនូវឥសី អនក្ននាោះន ម្ ោះថ្ល              
ជីក្ភនាំ នោយរក្ចក្ ន ម្ ោះថ្លខា ាំទាំពាដដក្នោយនធមញ 
ន ម្ ោះថ្លពាយមនលបនភលើង ។  

រានពាលយ៉ា ងននោះន ើយ នលាក្រតិោះរោិះថ្ល នបើ
កុ្មារននោះនឹងគបបឲី្យនគ្ប់នយើង រតង់ដដ ឬរតង់នជើង 
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នឹងនធវើទុក្ាឲ្យនក្ើតន ើង គបបរីបសពវាបដ៏នរចើន គិត
ន ើយក៏្នហាោះនៅចុោះរតង់ចននាល ោះផលូ វ ។  

រពោះមានរពោះោគរទង់សនរមចរពោះសពវញ្ដុ ត-
ញ្ញដ ណ កាលនឹងរបកាសនសចក្រីននាោះ នទើបរតាស់រពោះ
ាថ្លននោះថ្ល ៖  

ឥទ ំវោវ ាន មាតតង្គ ា,  

ឥសិ សច្ចបរកកតមា; 

អនតល្កិខសមិិំ បោក ាម្,ិ 

ព្រាហ្ម ណាន ំឧទកិខត។ំ  
ឥសីន ម្ ោះមាតងគៈ ជាអនក្មាននសចក្រពីាយម

នទៀងទត់ លុោះនពាលពាក្យននោះ ន ើយក៏្នចញនៅពធដ៏
អាកាស ចាំនពាោះមុខពួក្រពា មណ៍ក្ាំពុងរក្ន ក្នមើល ។  
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ោល មននាោះ នទវរាជជារបធ្លនដនពួក្នទវតាអនក្
រក្ារពោះនគរ ក៏្ពត់ក្មណឍ ពយកុ្មារ។ មុខរបស់នគក៏្
ដបរនៅនៅខាងនរកាយ, ដភនក្ក៏្រក្ឡាប់, ទឹក្មាត់ក៏្ ូរ
តាមមាត់, ខលួនរងឹដូចរតូវលាំដពង្ក់្ ។ ពួក្យក្ាដដល
ជាបរវិរចាំនួន ៨០០០០ នាក់្ ក៏្នធវើដល់រពា មណ៍ ទ ាំង
៨០០០០ ននាោះដូចាន  ។ ពួក្យក្សទ ាំងននាោះមិនសមាល ប់
មណឍ ពយកុ្មារនោយសមាគ ល់ថ្ល នគជាបុរតរបស់ 
មាតងគឥសី ដូនចនោះរាន់ដតនធវើឲ្យនគលាំាក្នវទនា
ប៉ាុនណាណ ោះ ។ មនុសសទ ាំងឡាយក៏្របញាប់នៅរាប់
រព មបជាបតី ។ នាងទិដឌមងគលិការបញាប់មក្ នឃើញ
អាការៈដបលក្ៗននាោះន ើយ ក៏្នពាលាថ្លននោះថ្ល ៖  

អាតវធតិ ំបដិេតិោ ឧតតម្ង្គ,ំ 

ាហំុ្ បសាតរត ិអកម្មតនយយ;ំ 
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តសោន ិអកខ នី ិយថា ម្តសស, 

តោ តម្ ឥម្ ំបតុតម្ោសិ ឯវ។ំ 

ក្ាល (របស់កូ្នអញ) រមួលនៅខាងនរកាយ 
នដើមដដលាតនចញនៅមិនគួរ ដល់ការង្គរ ដភនក្
ទ ាំងឡាយសដូចជាបុគគលស្អល ប់ អនក្ណា ន្ នធវើកូ្ន
អញននោះ ឲ្យនៅ ជាយ៉ា ងននោះ ។ 

 មនុសសទ ាំងឡាយរាប់នាងថ្ល ៖  

ឥធាគមា សម្តណា ទមុ្មវាសី, 

ឱតល្លតោ បសំបុសិាច្តោវ, 

សង្ក ារតោឡ ំបដមិ្ញុ្ច  កតឋេ , 

តសា តត ឥម្ ំបតុតម្ោសិ ឯវ។ំ  
មានសមណៈ (មួយរូប) មក្ក្នុងទីននោះ មាន

របោប់នសលកក្ពាក់្អារក្ក់្លាមក្ ដូចជាបិស្អចនលើ
អាចម៍ដី ពាក់្នូវក្ាំណាត់សាំពត់ ដដលនគន្លនលើគាំនរ
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សាំរាមពធដ៏ក្ សមណៈននាោះាននធវើនូវកូ្នរបស់នាងននោះ 
ឲ្យយ៉ា ងននោះ ។  

នាងានស្អរ ប់ន ើយ ក៏្ដឹងចាស់ថ្ល ស្អវ មីអនក្
ដដលឲ្យយសដល់នយើងដឹងថ្ល បុរតរបមាទ គង់នឹង
មក្នដើមបអីនុនរាោះដល់បុរតននាោះនទើបសួរឧបោឌ ក្ថ្ល ៖  

កតម្ ំទសំិ អគមា ភូរ  បត ញ្ ា, 

អោខ ាថ តម្ មាឋវា ឯតម្តថ;ំ 

គនាតវ ាន ត ំបដកិតរម្ ុអច្ចយ,ំ 

អតបេវ ន ំបតុត ល្តភម្ ុជ្ីវ  ត។ំ  
សមណៈមានរាជាញ រកាស់ ដូចដផនដីននាោះ នៅ

ក្នុងទិសដូចនមរច មាន លមាណពទាំងឡាយ អនក្
ទ ាំងឡាយចូររាប់នូវនសចក្រន្ុីោះដល់ខញុ ាំ នយើងនឹងនៅ
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សូមខមានទស ចាំនពាោះសមណៈននាោះ នធវើនមរច ន្ នយើង
នឹងានកូ្នននាោះ មានជីវតិរស់នៅ ។  

អនក្ទ ាំងននាោះរាប់ថ្ល ៖ 

តវោយសំ អគមា ភូរ  បត ញ្ ា, 

បថទធតុនា បននរតសវ ច្តនាទ ា; 

អបោិប ិតសា បុរ  ម្ទសំិ អគច្ឆ,ិ 

សច្ចបេដតិ ញ្ ា ឥសិ សាធុរតូបា។ 

សមណៈមានរាជាញ រកាស់ដូចដផនដីាននៅ
ក្នុងអាកាស ដូចរពោះចនទក្នុងដថៃ ១៥ នក្ើត នដើរនៅតាម
ផលូវដនអាកាស មួយនទៀត សមណៈននាោះជាឥសី មាន
ការនបរជាញ ដ៏នទៀងទត់ មានសោពដ៏លា ាននៅកាន់
ទិសខាងនក្ើតន ើយ ។ 
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ចាំដណក្រពោះមហាបុរសអធិោឌ នថ្ល ស្អថ នទី
ដដលចុោះរតង់ចននាល ោះផលូ វ ស្អន មនជើងរបស់នយើង ចូរកុ្ាំ
ាត់ នោយអាំណាចដនដាំរនីសោះជានដើមន ើយ នាង
ទិដឌមងគលិកាបុនណាណ ោះ ចូរនឃើញនយើង អនក្ដដទកុ្ាំ
នឃើញ ន ើយនលាក្នចញបិណឍ ាត ទទួលាយលមម
រទរទង់ជីវតិ អងគុយបរនិោគរតង់ស្អលាសមាន ក់្របស់
អនក្នធវើដាំនណើ រ ោក់្អាហារដដលសល់ពីបរនិោគបនរិច
ទុក្ក្នុងោជនៈោក់្អាហារន្ុោះឯង ។ សូមបនីាងទិដឌ- 
មងគលិកា ចុោះអាំពីរាស្អទនដើរនៅ តាមចននាល ោះផលូ វ ជួប
ស្អន មនជើង ក៏្ដឹងថ្ល ននោះស្អន មនជើងរបស់តាបសដដល
ឲ្យយសដល់ខលួន ក៏្នដើរនៅតាមស្អន មនជើង (ជួបន ើយ) 
ថ្លវ យបងគាំ រួចនពាលថ្ល បពិរតនលាក្មាច ស់ សូមនលាក្
នមតារ នលើក្នទសក្ាំ ុសដដលទសៈរបស់ខញុ ាំនធវើផងចុោះ 
នលាក្ក៏្ន ម្ ោះថ្លមិននៅក្នុងអាំណាចដននសចក្រីនរកាធ 
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នមតារ ឲ្យជីវតិដល់បុរតរបស់ខញុ ាំផង ន ើយនាងនពាល
យ៉ា ងននោះថ្ល ៖  

អាតវធតិ ំបដិេតិោ ឧតតម្ង្គ,ំ 

ាហំុ្ បសាតរត ិអកម្មតនយយ;ំ 

តសោន ិអកខ នី ិយថា ម្តសស, 

តោ តម្ ឥម្ ំបតុតម្ោសិ ឯវ។ំ 
ក្ាល (របស់កូ្នខញុ ាំ) រមួលនៅខាងនរកាយ នដើម

ដដលាតនចញនៅ មិនគួរដល់ការង្គរ ដភនក្ទ ាំងឡាយ
សដូចដភនក្បុគគលស្អល ប់ អនក្ណា ន្ នធវើកូ្នខញុ ាំននោះ ឲ្យនៅ
ជា យ៉ា ងននោះ ។ 

រពោះមហាសតវនពាលថ្ល ៖  

យោខ ា ហ្តវ សនត ិម្ោនោុវា,  

 អនាវ ាគោ ឥសតោ សាធុរបូា; 



45 

តត ទដុេចិ្តត ំកុបតិ ំវ  ទោិវ ា,   

 យោខ ា ហិ្ តត បតុតម្កសំ ុឯវ។ំ 

ពួក្យក្សមានអនុោពនរចើន (មក្នោយគិតថ្ល) 
ពួក្ឥសីមានសោពដ៏លា មក្ន ើយ (ក្នុទីននោះ) ពួក្យក្ា
ដឹងថ្ល (កូ្នរបស់នាង) មានចិតររបទូសរ នរកាធខឹង 
ន ើយាននធវើនូវកូ្ននាងឲ្យយ៉ា ងននោះ ។ 

រពោះមហាបុរសនពាលថ្ល នយើងមិននធវើយ៉ា ង
ននាោះនទ ដតកាលពួក្ភូត ពួក្យក្ា និងនទវតាអនក្នារព
ក្នុងអនក្បួស នឃើញជននបៀតនបៀនអនក្បួស ាននធវើ
យ៉ា ងននាោះ ។ 

នាងទិដឌមងគលិកានពាលថ្ល ៖  

យោខ ា ច្ តម្ បតុតម្កសំ ុឯវ,ំ   

 តវ តញ្ញវ តម្ មា កុតទ្ធ ា ព្រពហ្ម ោរ  ; 
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តតុម្ ហវ បាតទ សរឋំ គោសម,ិ   

 អនាវ ាគោ បតុតតសាតកន ភកិខ ុ។ 

នបើពួក្យក្ាាននធវើកូ្នរបស់ខញុ ាំឲ្យយ៉ា ងននោះ
ន ើយ សូមនលាក្ជាអនក្របរពឹតរធម ដ៏របនសើរ កុ្ាំខឹង
ចាំនពាោះខញុ ាំ នាងខញុ ាំជារសី សូមដល់នូវាទរបស់នលាក្ជា
ទីពឹង បពិរតភិក្ាុ ខញុ ាំមក្នោយនសចក្រនីស្អក្ចាំនពាោះកូ្ន។ 

នាងនពាលថ្ល បពិរតនលាក្មាច ស់ នលាក្ជាអនក្
មិនមានចិតររបទូសរា៉ាយ គង់ជាពួក្នទវតានធវើពិត ពួក្
នទវតា គឺខញុ ាំមិនអាចសូមខមានទសាននោយង្គយនទ 
ខញុ ាំនឹងបដិបតរិយ៉ា ងណា នលាក្មាច ស់ ។ 

រពោះមហាសតវនពាលថ្ល ៖  

តតទវ ហិ្ ឯតរហិ្ ច្ ម្យ ហ,ំ   

 ម្តនាបតទ្តសា ន ម្ម្តថ ិតោចិ្; 
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បតុោត ា ច្ តត តវទម្តទន ម្តោត ា,   

 អតថ ំន ជានាត ិអធចិ្ច តវតទ។ 

កាលននាោះក៏្នោយ ឥ ូវននោះក៏្នោយ នយើងមិន
មានការរបទូសរក្នុងចិតរតិចតួចនទ ដតកូ្នរបស់នាងជា
អនក្រសវងឹ នោយនសចក្ររីសវងឹក្នុនវទ នរៀននវទន ើយមិន
ស្អគ ល់នសចក្រចីនរមើន ។ 

នាងទិដឌមងគលិកានពាលថ្ល ៖  

អទ្ធ ា ហ្តវ ភកិខ ុ ម្ហុុ្តតតកន,   

 សម្មយុ ហតតវ បុរ  សសស ស ញ្ ា; 

ឯោបរាធ ំខម្ ភូរ  បញ្ញ,   

 ន បឋឌ ោិ តោធពោ ភវនត។ិ 

បពិរតភិក្ាុ សញ្ញដ របស់បុរសរដមងនភលចោល ាំង 
នោយមួយរ ាំនពចជារាក្ដ បពិរតនលាក្មានរាជាញ
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រកាស់ដូចដផនដី សូមនលាក្អត់នូវនទសក្ាំ ុសមរងចុោះ 
អនក្រាជញទ ាំងឡាយ រដមងមិនមាននរកាធជាក្មាល ាំង ។ 

រពោះមហាសតវកាលនឹងអត់នទសឲ្យរពា មណ៍
ទ ាំងននាោះ ក៏្នពាលនឹងនាងទិដឌមងគលិកាថ្ល នយើងនឹង
ឲ្យថ្លន ាំអមតៈ នដើមបជីារបនយជន៍ឲ្យពួក្យក្សរត់នចញ 
ដូនចនោះនទើបនពាលាថ្លថ្ល 

ឥទញ្ច  ម្យ ហ ំឧតតដិេបឋិឌ ,ំ    

 តវ ម្ឋឌ តពោ ភញុ្ជ ត ុអបេបត ញ្ ា; 

យោខ ា ច្ តត ន ំន វ  តហ្ឋតយយយុ,ំ  

 បតុោត ា ច្ តត តហ្សសត ិតសា អតរាតោ។ 

ចូរឲ្យមណឍ ពយកុ្មារ ដដលជាបុគគលមានរាជាញ
តិច ជាបុតររបស់នាង បរនិោគនូវដុាំាយ ដដលនយើង
ឈរន ើយានមក្ននោះ ចាំដណក្ខាងពួក្យក្ានឹងដលង
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នបៀតនបៀននូវកូ្នរបស់នាង ទាំងកូ្នរបស់នាងននាោះ 
នឹងនៅជាបុគគលមិនមាននរាគ ។ 

រពោះមហាបុរសនពាលថ្ល នបើដូន ន្ ោះ នយើងនឹង
រាប់ថ្លន ាំដល់នាង អាហារដដលសល់ពីនយើងបរនិោគ
ននោះ នៅមានក្នុងោជនៈោក់្អាហារបស់នយើង នាងចូរ
្ក់្ទឹក្បនរិច យក្នៅោក់្ក្នុងមាត់កូ្នរបស់នាង 
អាហារដដលនៅសល់យក្ោក់្ក្នុងោជនៈទឹក្ រួចយក្
នៅបនរក់្ោក់្ក្នុងមាត់ពួក្រពា មណ៍ ៨ មឺុននាក់្ចុោះ ។ 
នាងទទួលពាក្យថ្ល ខញុ ាំនឹងនធវើតាមយ៉ា ងននាោះ, នាងកាន់
យក្អាហារ ន ើយសាំពោះរពោះមហាបុរស, នៅន ើយក៏្
ាននធវើយ៉ា ងននាោះ។ 

នពលដដលនាងទិដឌមងគលិកាោក់្អាហារក្នុង
មាត់មណឍ ពយកុ្មារន ើយ នទវរាជជារបធ្លនដឹងថ្ល 
កាលតាបសនធវើថ្លន ាំនោយខលួនឯង ពួក្នយើងមិនអាចនធវើ
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អវីានន ើយ ក៏្ដលងកុ្មារននាោះនៅ ។ ចាំដណក្មណឍ ពយ-
កុ្មារនលបអាហារន ើយ ក៏្មានអាការៈជារបរក្តី ដូច
មិនធ្លល ប់មានទុក្ាអវីៗន ើយ។ បនាទ ប់មក្ នាងក៏្ឲ្យនគ
ោក់្អាហារដដលនៅសល់ក្នុងោជន៍ទឹក្ រួចយក្នៅ
បនរក់្ក្នុងមាត់រពា មណ៍ទ ាំងឡាយ ។ ពួក្យក្ាក៏្ដលង
ពួក្រពា មណ៍ ន ើយនចៀសនចញនៅ ។ នពលននាោះ 
នាងទិដឌមងគលិកានពាលនឹងកូ្នថ្ល កូ្ននអើយ ចូរនមើល
អាការៈដបលក្ៗរបស់ពួក្រពា មណ៍រប្ ាំរតកូ្លរបស់
កូ្នឯង ដដលរាស្ក្ ិរឱិតរបបៈននោះ សមណៈ
ទ ាំងឡាយរដមងមិនមានសោពដបបយ៉ា ងននោះនទ កូ្ន
គបបឲី្យពួក្សមណៈដដលជាទក្ាិនណយយបុគគលឆ្ន់
ចុោះ ។ រួចនាងទូនាម នកូ្នថ្ល ៖ 
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ម្ឋឌ ពយ ាតោសិ បរ  តតបត ញ្ ា,  

 តោ បញុ្ញតកខោត ានម្តោវ តទ្សិ; 

ម្ហ្កកសាតវស ុទទ្សិ ទ្ន,ំ    

កលិ្ដិេកតម្មស ុអសញ្ញតតស។ុ 

មាន លមណឍ ពយៈ អនក្ជាបុគគលពាលមានរាជាញ
សរួចនសរើង អនក្ជាបុគគលមិនស្អគ ល់ នូវបុញ្ដនក្ាតរ
ទ ាំងឡាយ អនក្ឲ្យទនចាំនពាោះដតពួក្ជន ដដលមានទឹក្
ចត់គឺកិ្នលសដ៏នរចើន មានអាំនពើនៅ មង ជាអនក្មិន
សរងមួ ។ 

ជ្ដា ច្ តកសា អជ្និា នវិោថ ា,   

 ជ្រទូបានវំ ម្ខុ ំបរឡូហ;ំ 

បជ្ ំឥម្ ំបសសថ ទមុ្មរបូ,ំ   

 ន ជ្ដាជ្និ ំោយត ិអបេបញ្ញ។ំ 
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(ពួក្ជនខលោះ) បួងសក់្ នសលកក្នូវដសបក្ខាល ឃមុ ាំ មាន
មុខរទបុរទលុ (នោយពុក្មាត់ពុក្ចង្គា ) ដូចរនតរ ទឹក្
ដ៏្ស់ អនក្ទ ាំងឡាយ ចូរនមើលពួក្សតវដដលមាន
សោពអារក្ក់្ននោះចុោះ តបតិភនួងសក់្និងដសបក្ខាល ឃមុ ាំ 
ការពារនូវបុគគល ដដលមានរាជាញ តិច មិនាននទ ។ 

តយសំ រាតោ ច្ តទ្តសា ច្,   

អវ  ជាជ ា ច្  វ  រាជ្ោិ; 

ខណីាសវា អរហ្តនាត ា,    

តតស ុទនិន ំម្ហ្បផល្។ំ 

ពួក្បុគគលណា លោះបង់រាគៈ នទសៈ និងអវជិាជ  
ពួក្បុគគលននាោះ ន ម្ ោះថ្ល ជាអរ នរខីណារសព ទន
ដដលបុគគលឲ្យចាំនពាោះពួក្បុគគលទ ាំងននាោះ នទើបជាទន
មានផលនរចើន ។ 
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ពួក្រពា មណ៍នលបអាហារន ើយ នរកាក្ន ើង
សួរថ្ល យក្អវីោក់្មាត់ពួក្នយើង? នគរាប់ថ្ល អាហារ
ជាសាំណល់របស់មាតងគឥសី ។ រពា មណ៍ទ ាំងននាោះ
គិតថ្ល “មនុសសទ ាំងឡាយនឹងមិនគប់រក្ពួក្នយើង 
នោយសមាគ ល់ថ្ល រពា មណ៍ទ ាំងននោះមិនដមនជា
រពា មណ៍បរសុិទធនទៀតនទ នរពាោះនយើងរតូវនគឲ្យ
បរនិោគអាហារសាំណល់ពីមនុសសចណាឍ ល ឥ ូវននោះ 
មិនដមនជារពា មណ៍អាំពីក្ាំនណើ តនទៀតន ើយ” ដូនចនោះ
ន ើយក៏្នា ាំាន រត់នចញ្ក្ទីននាោះ នៅកាន់ដដនមជឈៈ 
រ ាំពឹងថ្ល ពួក្នយើងនឹងមានន ម្ ោះថ្លរពា មណ៍ន ើង
វញិនោយការបូជានភលើងក្នុងនគររបស់រពោះាទមជឈៈ។  

ក្នុងសម័យននាោះ រពោះនពាធិសតវ (ជាអនក្) នធវើនូវ 
ការសងាត់សងាិនមនុសសអារក្ក់្ និងទូនាម នអនក្មាន
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មានោះនរពាោះជាតិ ។ មានតាបសមួយរូបន ម្ ោះ ជាតិមនរ 
សមាគ ល់ខលួនឯងថ្ល មិនមានអនក្ណានសមើ មិននធវើការ
រាប់អានអនក្ដដទ ។  រពោះនពាធិសតវជួបតាបសននាោះ 
នៅរតង់រ្ ាំងទននលគង្គគ  ក៏្នដើរនៅក្នុងទីននាោះ នោយ
បាំណងនឹងរគបសងាត់មានោះរបស់តាបសននាោះ ។  
ជាតិមនរតាបសសួរថ្ល អនក្ដ៏ចនរមើនមានជាតិអវី ? 
នពាធិសតវតបថ្ល ខញុ ាំជាចណាឍ ល នលាក្អា្រយ ។  
ជាតិមនរតាបសក៏្បនណរ ញថ្ល ថយនចញ តាបស-
ចណាឍ ល ចូរនៅនៅខាងនរកាមទននលគង្គគ  កុ្ាំនធើវទឹក្ខាង
នលើទននលគង្គគ ឲ្យជាសាំណល់ន ើយ ។  

រពោះនពាលសតវទទួលថ្ល លាណាស់ នលាក្-  
អា្រយ ខញុ ាំនឹងនៅក្នុងទីដដលនលាក្រាប់ ន ើយក៏្នៅ
នៅខាងនរកាមទននលគង្គគ  រួចអធិោឌ នថ្ល ទឹក្ទននលគង្គគ
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ចូរ ូររ្សរក្ដសទឹក្ ។ រពឹក្ន ើង ជាតិមនរតាបស
ចុោះនៅកាន់ទននលគង្គគ  ខពុរមាត់ លាងមុខ ជរមោះជោ ។  
រពោះនពាធិសតវទាំពានឈើសទន់ នស្អរ ោះទឹក្មាត់ជាដុាៗំ  ោក់្
ក្នុងទឹក្ ។ នឈើសទន់និងទឹក្មាត់ ក៏្អដណរ តនៅនលើ 
ជាតិមនរតាបស ។ រពោះនពាធិសតវអធិោឌ នថ្ល នឈើសទន់
និងទឹក្មាត់ននាោះ កុ្ាំជាប់ក្នុងទីដដទ ឲ្យជាប់នៅរតង់
ជោរបស់តាបសននាោះដតមាន ក់្ ទ ាំងទឹក្មាត់ ទ ាំង
នឈើសទន់ ក៏្ជាប់នៅរតង់ជោរបស់តាបសននាោះឯង ។  

ជាតិមនរតាបសមួនៅនៅរ រក្ហាយចិតរថ្ល អាំពី
ននោះជារបស់តាបសចណាឍ លនោយពិត នទើបនដើរនៅ
សួរថ្ល ដនមនុសសចណាឍ ល ទឹក្ទននលគង្គគ ននោះ អនក្ឯង
នធវើឲ្យវ ូរបស្តញ្ញច ស់ឬ ។ រពោះនពាធិសតវនឆលើយថ្ល 
ក្រុណា នលាក្អា្រយ ។ ជាតិមនរតាបសនពាលថ្ល នបើ
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ដូន ន្ ោះ អនក្កុ្ាំនៅខាងនរកាមទននលគង្គគ ន ើយ  ចូរនៅ
ខាងនលើទននលគង្គគ វញិ ។ រពោះនពាធិសតវទទួលពាក្យថ្ល 
ស្អធុនលាក្អា្រយ ខញុ ាំនឹងនៅក្នុងទីតាមដដលនលាក្
រាប់ ន ើយក៏្នៅក្នុងទីននាោះ នលាក្រ ាំស្អយឫទធិនចញ, 
ទឹក្ក៏្ ូរតាមរបរក្តី ។ ជាតិមនរតាបសក៏្របសពវ 
នសចក្រីវនិាសមឋងនទៀត ។ ជាតិមនរតាបសនៅសួររពោះ
នពាធិសតវថ្ល ដនតាបសចណាឍ ល ទឹក្ទននលគង្គគ ននោះ 
អនក្នធវើឲ្យវ ូរបស្តញ្ញច ស់ក្នុងរាខលោះ  រាខលោះក៏្នធវើឲ្យវ
 ូរតាមរក្ដសទឹក្ឬ ។ រពោះនពាធិសតវនឆលើយថ្ល  
ក្រុណានលាក្អា្រយ ។ ជាតិមនរតាបសនទើបោក់្  
បណារ ស្អថ្ល អនក្ឯងមិនឲ្យអនក្បួសនៅជាសុខ ក្ាល
របស់អនក្ចូរដបក្ជា ៧ ោគ ក្នុងដថៃទី ៧ ចុោះ ។ រពោះ
នពាធិសតវនពាលថ្ល លាណាស់នលាក្អា្រយ ចាំដណក្
ខាងខញុ ាំនឹងមិនឲ្យរពោះអាទិតយរោះន ើងន ើយ ។  
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រាននាោះ រពោះមហាសតវគិតថ្ល “ពាក្យបណារ ស្អ
នឹងធ្លល ក់្នលើសីសៈរបស់តាបសននាោះប៉ាុនណាណ ោះ នយើង
នឹងរក្ាតាបសននាោះ” ដថៃដសាក្ មិនឲ្យរពោះអាទិតយរោះ
ន ើងនោយឫទធិ នរពាោះនសចក្ឋីអាណិត។ ធមមតាឥទធិ- 
វស័ិយរបស់អនក្មានឫទធិ ជាអចិននរយយ (មិនគួរគិត) 
តា ាំងពីននាោះមក្ ដាំនណើ ររោះន ើងរបស់រពោះអាទិតយរដមង
មិនរាក្ដ, ការក្ាំណត់នពលយប់នពលដថៃ មិនមាន, 
មិនមានការរបក្បការង្គរ ដូចនធវើដរស នធវើជាំនួញជា
នដើម ។ 

មនុសសទ ាំងឡាយដល់នសចក្ឋីអនររាយ នោយ
មិនដឹងថ្ល ននោះយក្ា ភូតបិស្អច នទវតា នាគ ឬរគុឌ ជា
អនក្បណារ ល ក៏្គិតាន ថ្ល “គួរនធវើយ៉ា ងណា ្ន” របឹក្ា
ាន ថ្ល ធមមតាថ្ល រាជរតកូ្លមានបញ្ញដ នរចើន នឹងអាច
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គិតរបនយជន៍ដល់របជារាស្តសរាន, ពួក្នយើងនៅកាន់
រាជរតកូ្លទ ាំងអស់ាន  ន ើយក៏្នា ាំាន នៅកាន់រាជ-
រតកូ្លដរសក្នរៀបរាប់អាំពីនរឿងននាោះ ។ រពោះរាជាស្អរ ប់
ន ើយសូមបរីទង់តក់្សលុតក៏្នធវើជាមិនខាល ច រតាស់ថ្ល អនក្
ទ ាំងឡាយកុ្ាំរពួយារមេអី តាបសន ម្ ោះជាតិមនរនៅ
មាត់រ្ ាំងទននលគង្គគ  គង់នឹងដឹងន តុនភទននាោះ នយើង
នឹងនៅសួរនលាក្ឲ្យអស់សងសយ័ ។ ក្នលងនៅ ២-៣ ដថៃ 
រពោះរាជានិងអនក្របពឹតរអាំនពើជារបនយជន៍ ចូលនៅរក្
តាបស ានទទួលបដិសណាឌ រៈន ើយ ក៏្រតាស់សួរ
នរឿងននាោះ។ តាបសទូលថ្ល ថ្លវ យរពោះពរមហាបពិរត 
មានចណាឍ លមាន ក់្ នធវើទឹក្ទននលគង្គគ ននោះ រាខលោះក៏្ ូរ
តាមបនណារ យរក្ដសទឹក្ រាខលោះក៏្ឲ្យ ូរបស្តញ្ញច ស់ 
ពាក្យអវី ៗ ដដលអាតាម នពាលនដើមបរីបនយជន៍ននាោះ ក៏្
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មានន ើយ សូមនមតារ រតាស់សួរចណាឍ លមាន ក់្ននាោះ នគ
គង់នឹងដឹង ។  

រពោះរាជាយងនៅកាន់សមាន ក់្មាតងគឥសី 
ន ើយរតាស់សួរថ្ល នលាក្មាច ស់ដ៏ចនរមើន នលាក្មិនឲ្យ
រពោះអាទិតយរោះន ើងឬ ? រពោះនពាធិសតវទូលថ្ល ថ្លវ យ
រពោះពរ មហាបពិរត ។ រពោះរាជារតាស់ថ្ល នរពាោះន តុអវី 
នលាក្មាច ស់ ។ រពោះនពាធិសតវទូលថ្ល នរពាោះជាតិមនរ-
តាបស បពិរតមហារាជ ទល់ឲ្យជាតិមនរតាបសមក្ 
ថ្លវ យបងគាំ សូមនទសអាតាម  ។ រពោះរាជាយងនៅ ន ើយ
រតាស់ថ្ល មក្ចុោះនលាក្អា្រយ សូមនលាក្នៅសុាំ
ខមានទសមាតងគឥសី ។ ជាតិមនរតាបសទូលថ្ល  
មហាបពិរត អាតាន មិនសាំពោះមនុសសចណាឍ លនទ ។  
រពោះរាជារតាស់ថ្ល កុ្ាំនធវើយ៉ា ងននោះន ើយ នលាក្អា្រយ
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នមតារ យល់មុខអនក្ជនបទផង ។ ជាតិមនរតាបសក៏្ 
បដិនសធយ៉ា ងននាោះនទៀត ។ រពោះរាជានសរចចូលនៅរក្
រពោះនពាធិសតវ រតាស់ថ្ល នលាក្អា្រយជាតិមនរមិន
រាថ្លន សូមខមានទសនទ ។ រពោះនពាធិសតវទូលថ្ល នបើ
ជាតិមនរតាបសមិនសូមនទស អាតាម ោពក៏្មិនដលង
រពោះអាទិតយដដរ។ រពោះរាជារតាស់ថ្ល “នបើជាតិមនរ-
តាបសមិនសូមខមានទស, នលាក្មិនរពមញុា ាំងរពោះ
អាទិតយឲ្យរោះន ើង, របនយជន៍អវីដល់ពួក្នយើងនោយ
ជាតិមនរតាបសននាោះ, នយើងនឹងយល់អនក្រសុក្” ន ើយ
រតាស់បង្គគ ប់ថ្ល ដនអនក្ទ ាំងឡាយ ពួក្នលាក្ចូរនៅ
្ប់ដដនជើងជាតិមនរតាបសននាោះ មក្កាន់សមាន ក់្ 
មាតងគឥសី ឲ្យនលាក្សូមខមានទស នដើមបអីនុនរាោះ
អនក្ជនបទ ។ ពួក្រាជបុរសនៅន ើយ ាននធវើយ៉ា ង
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ននាោះ នា ាំជាតិមនរតាបសមក្ ឲ្យអងគុយនទៀបនជើង 
មាតងគឥសី ញុា ាំងឲ្យសូមខមានទស ។   

រពោះនពាធិសតវនពាលថ្ល អាតាម ោពអត់នទស
ចាំនពាោះអនក្ដដលគបបអីត់នទស ប៉ាុដនរពាក្យបណារ ស្អ
របស់ជាតិមនរតាបស នឹងធ្លល ក់្នលើសីសៈរបស់នលាក្ 
កាលអាតាម ញុា ាំងរពោះអាទិតយឲ្យរោះន ើង ពនលឺរបស់រពោះ
អាទិតយនឹងធ្លល ក់្នលើសីសៈរបស់ជាតិមនរតាបសននាោះ 
នបើដូន ន្ ោះសីសៈរបស់តាបសននាោះនឹងដបក្នចញ ៧ 
ោគ សូមឲ្យតាបសននាោះកុ្ាំជួបនសចក្រីវនិាសននាោះ
ន ើយ នលាក្ចូរចុោះក្នុងទឹក្របមាណរតឹមក្ ចូរោក់្ដុាំដី
សាិតដ៏ធាំទុក្នលើសីសៈ នយើងនឹងដលងរពោះអាទិតយ ពនលឺ
របស់រពោះអាទិតយជោះរតូវដុាំដីសាិត នឹងទមាល យដុាំដីសាិត
ននាោះដបក្ជា ៧ ោគ ។ ឲ្យតាបសននាោះន្លដុាំដីសាិត 
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ន ើយមុជទឹក្ នៅនងើបន ើងរតង់ក្ាំពុងដដទ អនក្
ទ ាំងឡាយចូររាប់តាបសននាោះ នធវើដូនចនោះតាបសននាោះ
នឹងមាននសចក្រីសួសរីរួចផុតពីក្ឋីអនររាយ ។ មនុសស
ទ ាំងឡាយទទួលពាក្យថ្ល នឹងនធវើយ៉ា ងននាោះ ន ើយនធវើ
ក៏្តាមបង្គគ ប់រគប់របការ ។ នសចក្រីសួសរីក៏្មានដល់
ជាតិមនរតាបសននាោះឯង ។ តា ាំងពីននាោះមក្ ជាតិមនរ-
តាបសគិតថ្ល ធមមតាជាតិមិនដមនជាន តុន ើយ 
គុណខាងក្នុងរបស់អនក្បួសប៉ាុនណាណ ោះ នទើបជាន តុពិត 
ដូនចនោះន ើយក៏្លោះមានការរបកាន់ជាតិនិងនារត 
ឈប់ជាអនក្រសវងឹតនៅ ។  

កាលជាតិមនរតាបសរតូវានទូនាន នន ើយ 
មហាជនក៏្ានដឹងក្មាល ាំងរបស់រពោះនពាធិសតវ នក្ើតជា
នកាលា លយ៉ា ងធាំ ។ រពោះរាជារតាស់អងវរសូមឲ្យរពោះ
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នពាធិសតវ នៅកាន់រពោះនគររបស់រពោះអងគ ។ រពោះ 
មហាសតវថ្លវ យនបរជាញ ទទួលតាមពាក្យសូម ន ើយគិត
ថ្ល “នឹងទូនាម នរពា មណ៍ទ ាំង ៨ មឺុន រួចនឹងនោោះនបរជាញ ” 
ន ើយនៅកាន់នគររបស់រពោះាទមជឈៈ ។  

រពា មណ៍ទ ាំងឡាយរាន់ដតនឃើញរពោះ
នពាធិសតវោល ម ក៏្របឹក្ាាន ថ្ល នលាក្ដ៏ចនរមើន មហា-
ន្រននាោះឯងមក្ន ើយ ឥ ូវននោះ នឹងនធវើពួក្នយើង
ឲ្យរាក្ដ (នបើក្បង្គា ញថ្ល) ពួក្នយើងទ ាំងអស់ាន សីុ
សាំណល់ពីមនុសសចណាឍ ល មិនដមនជារពា មណ៍
នទៀតនទ នបើដូនចនោះ ពួក្នយើងនឹងនៅក្នុងទីននោះមិនាន 
នយើងនឹងសមាល ប់វន្ល ន ើយនា ាំាន នៅាល់រពោះ 
រាជាទូលថ្ល សូមថ្លវ យរពោះពរ សូមមហាបពិរតនមតារ  
កុ្ាំសមាគ ល់អនក្បួសចណាឍ លមាន ក់្ននោះថ្ល ជាមនុសសលា
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ឲ្យនស្អោះ អនក្បួសចណាឍ លននោះនចោះមនរនរចើន ្ប់ដផន
ដីនធវើឲ្យជាអាកាសក៏្ាន ្ប់អាកាសនធវើឲ្យជាដផនដី
ក៏្ាន នធវើទីឆ្ៃ យឲ្យមក្ជិតក៏្ាន នធវើទីជិតឲ្យឆ្ៃ យក៏្
ាន នធវើទននលគង្គគ ឲ្យ ូរបស្តញ្ញច ស់ក៏្ាន កាលរាថ្លន
អាចរត ប់ដផនដីក៏្ាន ឬថ្ល ដដលន ម្ ោះថ្លចិតរ
របស់អនក្ដដទមិនអាចទុក្ចិតរានរគប់នវលានទ អនក្
បួសចណាឍ លននោះកាលានទីពឹងក្នុងនគរននោះ ក៏្នឹង
គបបនីធវើរាជសមបតរិរបស់រពោះអងគឲ្យវនិាសក៏្ាន នធវើ
អនររាយរពោះជនមជីវតិក៏្ាន កាត់ផ្ករ ច់រពោះរាជវងសក៏្
ាន សូមមហាបពិរតនមតារ នជឿពាក្យរបស់ពួក្អាតាម ចុោះ 
គបបសីមាល ប់វក្នុងដថៃននោះដតមរងនៅ រកាបទូល ។  

ធមមតារពោះរាជាទ ាំងឡាយរដមងមានបរបតរ,ិ 
រពោះរាជាននាោះនទើបសលុងរពោះទយ័នោយអាំណាចពាក្យ
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រពា មណ៍ទ ាំងននាោះ ។ ចាំដណក្រពោះនពាធិសតវរតាច់
បិណឍ ាតក្នុងនគរ ន ើយឆ្ន់ាយដដលលាយនោយ
របស់នផសងៗ ក្នុងទីដដលមានទឹក្មួយក្ដនលង រួចន ើយ
នដើរនៅកាន់រពោះរាជឧទាន ជាអនក្រាស្ក្នសចក្រី
សងសយ័នរពាោះជាអនក្មិនមានក្ាំ ុស អងគុយនលើផ្កទ ាំង
សិលាដដលជាមងគល ។ សតិរលឹក្មិនានក្នុងនពល
រតឹមមួយដភលត នរពាោះមិនានពិ្រណាដនញាណ
ដដលអាចរលឹក្ាន ៨០ ក្បប គឺ ក្នុងអតីត ៤០ ក្បប 
អនាគត ៤០ ក្បប ។ រពោះរាជាមិនឲ្យអនក្ដដទដឹង នសរច
យងនៅនោយរពោះអងគឯង រទង់យក្រពោះខាន់កាប់
រពោះមហាបុរស ដដលអងគុយនភលចខលួននរពាោះមិនាន
ពិ្រណា ោច់ ២ ក្ាំណាត់ ។  
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នទវតាទ ាំងឡាយខឹងនរកាធ ក៏្ញុា ាំងនភលកងនផោះ
នៅឋ ឲ្យធ្លល ក់្ចុោះក្នុងដដនមជឈៈទ ាំងមូល នធវើដដនននោះ ឲ្យ
មិនដមនជាដដន ។ នភលកងនលា ៈទី ៨ នភលកងភក់្លាប់
ទី ៩ ក៏្ធ្លល ក់្ចុោះក្នុងដដនរបស់រពោះរាជាអងគននាោះ។ នភលកង 
៩ របនភទ ធ្លល ក់្ចុោះក្នុងដដនរបស់រពោះរាជា នោយ
របការដូនចនោះ ។ រពោះរាជាអងគននាោះរពមទ ាំងបរស័ិទក៏្
នក្ើតក្នុងមហានរក្ ។ នរពាោះន តុននាោះ សងាិចចបណឍិ ត 
នទើបនពាលថ្ល ៖  

ឧបហ្ច្ច ម្ន ំម្តជ្ា,    

មាតង្គសមិិំ យសសសតិន; 

សបារ សតជាជ ា ឧច្ឆតិនាន ា,    

ម្ជ្ារញ្ញ ំតទ្ អហុ្។ 
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នសឋចក្នុងដដនមជឈៈ នបៀតនបៀននូវចិតររបស់ 
មាតងគតាបស ជាអនក្មានយស នសរចក្នុងដដនមជឈៈ 
រពមទ ាំងបរស័ិទក៏្ោច់សូនយ ដដនន ម្ ោះមជឈៈក៏្នៅជា
ដរពក្នុងកាលននាោះ ។ 

គបបរីជាបថ្ល ដដនមជឈៈកាល យជាដរពនោយ
របការដូនចនោះ ។ ដតដរពមជឈៈននាោះ នលាក្នៅថ្ល ដរព 
មាតងគៈ នោយអាំណាចឥសីន ម្ ោះមាតងគៈ ។ 

មាតងគនពាធិសតវ កាលស្អល ប់ន ើយ ក៏្នក្ើតក្នុង
រព មនលាក្ ។ 

រពោះស្អស្អឋ នា ាំរពោះធមមនទសនាននោះមក្ន ើយ 
រទង់រតាស់ថ្ល  
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- តទ្ ម្ឋឌ តពោ ឧតទតនា អតោសិ  

មណឍ ពយកុ្មារក្នុងកាលននាោះានមក្ជា
រពោះាទឧនទន។  

- មាតង្គបឋឌ ិតោ បន អហ្តម្វ  

អតោសិិំ ចាំដណក្មាតងគបណឍិ ត គឺ 
តថ្លគតននោះឯង ។ 

(នរៀបនរៀង្ក្ គមពីរបបញ្ច សូទនី អដឌក្ថ្ល មជឈមិនិកាយ ឧាលិ
សូរត និង ជាតក្ដឌក្ថ្ល ខុទទក្និកាយជាតក្ វសីតិនិាត  

មាតងគជាតក្) 

ដថៃអង្គគ រ ៣ នក្ើត ដខផគគុន ឆ្ន ាំកុ្រ ឯក្ស័ក្ ពុទធសក្រាជ ២៥៦៣, 
ចុលលសក្រាជ ១៣៨១,  មហាសក្រាជ ១៩៤១  

រតូវនឹងដថៃទី២៥ ដខកុ្មេៈ គ.ស. ២០២០ 




