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សោណននទជាតក 

បច្ចុបបន្នន្ទិាន្ 

រពះសាសាត កាលស្ដេចគង់ស្ៅវត្តស្ជត្ពន ររង់
រារពធភិក្ខុ ចិញ្ចឹ មមាតាមួយរូប ានរតាដ់រពះធមម-
ស្រដនាស្នះ មានពាក្យស្ផេើមថា ទេវតា នសិុ គនធទ ព្ ោ 

ដូស្ចនះជាស្ដើម។  

ស្រឿងភិក្ខុ ចិញ្ចឹ មមាត យស្នះ មានដសំ្ ើ រស្រឿងដូច 
ដដលានដដមតងក្នុងសាមជាត្ក្ (បិដក្ស្លខ៦២រពំ័រ
៤៩) រួចស្ ើយ។ មានស្ដចក្តីត្ណំាលថា ស្ពលស្នាះ 
រពះសាសាេ ររង់ស្របៀនរបស្ៅភិក្ខុដងឃថា មាន លភិក្ខុ
ទងំឡាយ អ្នក្ទងំឡាយកុ្តិំ្ះស្ដៀលភិក្ខុ ស្នះស្ ើយ 
ស្ារា ប ឌិ ត្ទងំឡាយ ដូមបាីនរាជដមបត្តិក្នុង
ជមពូរវីបទងំមូល ក៏្មិនកាន់យក្នូវរាជដមបត្តិស្នាះ
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ស្ ើយ ដុខចិត្តស្ៅចិញ្ចឹ មបស្រមើមាតាបិតា ស្រើបររង់នា ំ
អ្តី្ត្និទនមក្ដដមេងថា ៖ 

អតតីន្ទិាន្ 

ក្នុងអ្តី្ត្កាល រីរកុ្ងពារា ដីមានស្ ម្ ះថា 
រព មវឌ្ឍនៈ។ រពះរាជារពះនាម មស្នាជៈ ស្សាយរាជ- 
ដមបត្តកិ្នុងនគរស្នាះ។ ក្នុងរព មវឌ្ឍនៈស្នាះ មាន
រត្កូ្លរពា ម មហាសាលមួយ មានររពយ ៨០ 
ស្កាដិ ជារត្កូ្លមិនមានបុរត្ដនងស្សាះ។ នាង
រពា ម ីននរត្កូ្លស្នាះរតូ្វរពា ម ៍ជាសាវ មីបគគ ប់
ថា ដននាង  នាងចូររាថាន បុរត្។ នាងរពា ម ីក៏្
រាថាន យ៉ងស្នាះ។ ស្ពលស្នាះ រពះស្ពាធិដត្វានចយុត្
ចាក្រព មស្ោក្មក្កាន់យក្បដិដនធិក្នុងនផទនននាង
រពា ម ីស្នាះ។ កាលរពះស្ពាធិដត្វរបដូត្ស្ ើយ 
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មាតាបិតាក៏្ានដាក់្ស្ ម្ ះថា ស្សា កុ្មារ។ កាល
ដដលស្សា កុ្មារស្នាះស្ចះស្ដើរស្ ើយ មានដត្វដនរ
ស្រៀត្ានចយុត្ចាក្រព មស្ោក្ មក្ចាប់ក្សំ្ ើ ត្ក្នុង
នផទនននាងរពា ម ីស្នាះមួយនាក់្ស្រៀត្ មាតាបិតាក៏្
ានដាក់្ស្ ម្ ះទរក្ដដលស្ក្ើត្ស្ ើយស្នាះថា ននទ-
កុ្មារ ។ រពា ម ៍ជាបិតាកាលពិនិត្យស្ឃើញនូវរូប-
ដមបត្តរិបដ់បុរត្ទងំពីរ ដដលស្ពញវយ័ស្ ើយ មាន
នរត្ស្វរស្រៀនចប់ស្ ើយ ដល់នូវភាពជនំាញក្នុងដិលប-
សាស្តដតចិញ្ចឹ មជីវតិ្រគប់យ៉ងស្ ើយ ក៏្របឹក្ាជាមួយ
នាងរពា ម ីជាភរយិថា ដននាងដ៏ចស្រមើន ស្យើងនឹង
ចងកូ្នស្សា កុ្មារស្ដាយច ំងផទះឲ្យាន។ នាង
រពា ម ីជាភរយិររួលថា សាធុ លអ ស្ ើយក៏្រាប់
ស្ដចក្តីស្នាះដល់កូ្ន។ ស្សា កុ្មារត្បស្ៅមាត យថា 
បពិរត្អ្នក្ដម៉ ការរដ់ស្ៅជាឃរាវាដរបដ់ខ្ុ បុ៉ំ ណឹ ង
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រគប់រាន់ស្ ើយ កូ្ននឹងបស្រមើស្ោក្ទងំពីរដរាបដល់
អ្ដ់ជីវតិ្ អ្ ឹំះអ្ពីំស្ោក្ទងំពីរស្ៅ កូ្ននឹងចូល
ស្ៅក្នុងនរពស្ មពានតស្ ើយបួដ។ នាងរពា ម ីស្នាះ 
ក៏្ជរមាបស្ដចក្តីន៎ុះដល់រពា ម ៍ជាសាវ មី។  

អនកទាាំង៤ចច្ញសាងផ្នួស 

ដូមបមីាតាបិតាឃាត់្អ្ងវរ ជាស្រចើនដងយ៉ង
ណាក៏្ស្ដាយ ក៏្មិនអាចបដងវរចិត្តរបដ់ស្សា កុ្មារ
ានស្ ើយ ស្រើបនិយយនឹងននទកុ្មារថា ដនា ស្បើ
ដូស្ចាន ះ ចូរារគប់រគងររពយដមបត្តិចុះ។ ននទកុ្មារក៏្
របដក្ក្ថា ខ្ុមិំនឱនក្ាលលិឍរឹក្មាត់្ដដលបង
របដុខ្ជជ ក់្ស្ចាលជាដាច់ខ្ជត្ ដត្អ្ ឹំះផុត្អ្ពីំស្ោក្
ទងំពីរស្ៅ ខ្ុនឹំងស្ៅបួដជាមួយបងរបុដដដរ។ មាតា
បិតាកាលសាត ប់ដមតីកូ្នរបុដទងំពីរយ៉ងស្នះស្ ើយ 
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ក៏្គិត្ថា កូ្នទងំពីរស្នះស្ៅស្ក្មងក្សំ្ោះរដដ់រត្កាល 
យ៉ងស្នះក៏្គង់លះបង់នូវកាមទងំឡាយាន ចុះនឹង
ាច់ស្ពាលស្ៅថ្វីដល់ស្យើង ពួក្ស្យើងនឹងបួដទងំអ្ដ់
ាន ដត្មតងស្ៅ។ លុះគិត្ដូស្ចាន ះស្ ើយ ក៏្ស្ៅកូ្នមក្
រាប់ថា ន ាទងំពីរ ពួក្ាមិនចាាំច់អ្ដ់ពីពួក្
ស្យើងស្ៅ ដឹមបួដស្នាះស្រ ពួក្ស្យើងនឹងបួដទងំអ្ដ់
ាន ឥ ូវស្នះដត្មតង មិនលអស្រឬ រួចក៏្រកាបរូលដ ឹំង
ដល់រពះរាជា ស្ ើយលះររពយដមបត្តិទងំអ្ដ់ឲ្យស្ៅ
ជាទន ស្ដាះដលងអ្នក្បស្រមើឲ្យស្ៅជាអ្នក្ជាវញិ (និង) 
ឲ្យររពយដដលគួរឲ្យដល់ពពួក្ញាតិ្ទងំឡាយ
ស្រដចាច់ស្ ើយ ពួក្ស្គទងំបួននាក់្ ស្ដើរស្ចញពី
រព មវឌ្ឍននគរ ស្ៅអារដ័យនូវរដះដ៏ស្ដរដាដ 
ស្ដាយឈូក្មានព ៌រា ំនា ិមវនតរបស្រដ ក្នុង
ដងនរពដ៏គួរជារីរកី្រាយ ានសាងអារដមស្ ើយបួដ
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ស្ ើយរដ់ស្ៅរីស្នាះ។ បងបអូនរបុដទងំពីរនាក់្រនុំក្
បរមុងមាតាបិតាស្ដាយរបការយ៉ងស្នះគឺ ៖  

ស្ពលរពឹក្ស្រៀបចជូំនស្ឈើជរមះស្ធមញ និងរឹក្
ដរមាប់លុបមុខដល់ស្ោក្ទងំពីរ, ស្ាដដមាអ ត្
ប ណសាោ និងបរសិ្វ ជុវំញិ, ស្ៅដងរឹក្ដរមាប់
ស្របើរាដ់ និងរឹក្ដរមាប់ផឹក្មក្ត្មកល់រុក្ជាស្រដច 
រួចស្រើបយក្ដផលស្ឈើរុខំចីដ៏មានឱជារដដផអមឈងុយងាញង ញ់ 
មក្អ្ពីំនរពជូនមាតាបិតាពិសា ផងូត្ស្ោក្ទងំពីរ
ស្ដាយរឹក្ស្តត រឹក្រត្ជាក់្ ដមាអ ត្ផនួងដក់្ និងស្ធវើ
កាត្ពវកិ្ចចដដលគួរស្ធវើដល់ស្ោក្ទងំពីរ មានោង
ស្ជើងជាស្ដើម។ ការរនុំក្បរមុងស្ដាយរបការយ៉ងស្នះ 
ក្នលងស្ៅអ្ដ់កាលដ៏យូរ នថ្ងមួយ ស្ៅតាមផលូវក្ពុំង
ដដវងរក្ដផលស្ឈើ ននទប ឌិ ត្ក៏្គិត្ថា អាតាម អ្ញនឹងជូន
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មាតាបិតាឲ្យស្ោក្ពិសាផោផលដដលអ្ញានស្បះ
មក្ស្ ើយឲ្យានមុន ដូស្ចនះក៏្រដូត្ស្ៅមុនបង ស្ ើយ
យក្ដផលស្ឈើស្ផេងៗ ដដលខលួនានស្បះយក្មក្តាងំពី
នថ្ងមេលិមិញ ឬមេលិនមង៉ នាមំក្ពីរពឹក្បស្គអ នជូនមាតា
បិតាពិសា។ ស្ោក្ទងំពីរបរសិ្ភាគនផលស្ឈើទងំស្នាះ
ស្ ើយក៏្ខពុរមាត់្រក្ាឧស្ាដថ្។  

ចដំ ក្ស្សា ប ឌិ ត្ស្ៅកាន់រីងាញង យ ស្បះ
យក្ដផលស្ឈើរុរំក្ មស្អអ លអៗ  មានរដដផអមឈងុយងាញង ញ់
ដូចរឹក្ឃមុ  ំបស្គអ នចូលមក្ជូនស្ោក្ពិសា។ ស្ពល
ស្នាះ មាតាបិតាស្ពាលស្ៅកាន់ាត់្ថា ដនា ពួក្ស្យើង
បរសិ្ភាគផោផលដដលបអូនឯងយក្មក្តាងំពីរពឹក្រួច
ស្ ើយ ពួក្ស្យើងជាអ្នក្រក្ាឧស្ាដថ្ ស្ពលស្នះមិន
រតូ្វការរបដ់ាស្រៀត្ស្រ។ ផោផលទងំឡាយរបដ់
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ស្សា ប ឌិ ត្ស្នាះ ស្ដាយមិនរតូ្វានស្គបរសិ្ភាគ ក៏្
ដអុយរលួយអ្ដ់ស្ៅស្ដាយរបការយ៉ងស្នះ ដូមបនីថ្ង
ដដអក្ ននទប ឌិ ត្ក៏្ស្ៅដត្ស្ធវើយ៉ងស្នាះដដដល។  
ស្សា ប ឌិ ត្ជាបង ក៏្ស្ៅដត្និមនតស្ៅរីងាញង យដូច 
ស្ដើម ស្រពាះស្ោក្ានដស្រមចអ្ភិញ្ញា ៥ ស្ ើយស្បះដផល
ស្ឈើយក្មក្ ដត្ពួក្ស្ោក្ទងំពីរមិនបរសិ្ភាគ។  

ចសាណបណឌិ តបចណេ ញន្ន្ទបណឌិ ត 

 រាស្នាះ រពះមហាដត្វគិត្ថា មាតាបិតារបដ់
អាតាម អ្ញជាដុខុមាលជាតិ្ បអូនននទដត្ងដត្នាយំក្
ផោផលស្ផេងៗពីស្នះពីស្នាះ ដដលមិនទន់រុលំអមក្
ជូនស្ោក្ពិសា កាលស្បើយ៉ងស្នះ ពួក្ាត់្នឹងមិន
មានដុខភាពមាទំាំនយូរអ្ដងវងស្ ើយ អ្ញរតូ្វដត្
ឃាត់្បអូនននទ។ ស្ពលស្នាះ តាបដបងក៏្ស្ៅតាបដបអូន
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មក្រាប់ថា ដនននទ ចាប់ពីនថ្ងស្នះស្ៅ កាលដដលបអូន
ស្បះដផលស្ឈើរុខំចីានមក្ស្ ើយ ចូរចាបំងមក្ដល់ដិន 
ដឹមស្យើងទងំពីរនាក់្បស្គអ នជូនមាតាបិតាឲ្យាត់្
ពិសាជាមួយាន ដត្មតង។ ននទជាបអូនស្នាះ ដូមបសី្សា -
ប ឌិ ត្រាប់យ៉ងស្នះស្ ើយក៏្ស្ដាយ ស្ៅគិត្ចង់ាន
បុ យដត្មាន ក់្ឯង មិនានស្ធវើតាមពាក្យបងស្ ើយ។ 
រពះមហាដត្វគិត្ថា ននទមិនសាត ប់បគគ ប់ស្យើងស្រ 
ស្ ើយស្ធវើក្មមមិនដមគួរស្សាះ ស្យើងនឹងបស្ ត ញស្គ
ស្ចញ ស្ ើយចាប់ពីស្ពលស្នះស្ៅ ស្យើងនឹងបស្រមើមាតា
បិតាដត្មាន ក់្ឯងចុះ លុះគិត្ស្ ើយ ក៏្ស្ៅតាបដបអូន
មក្បស្ ត ញស្ចញស្ដាយពាក្យថា ដនននទ ឯងជា
មនុដេមិនសាេ ប់ឱវារ មិនស្ធវើតាមពាក្យប ឌិ ត្ ស្យើង
ជាបងអ្នក្ ភារៈចិញ្ចឹ មមាតាបិតាជារបដ់ស្យើងពិត្ 
ស្យើងនឹងរនុំក្បរមុងពួក្ស្ោក្ដត្មាន ក់្ឯង ឯងមិនរតូ្វ
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ស្ៅរីស្នះស្រៀត្ស្រ ចូរស្ៅស្ៅក្នុងរីដនរចុះ ថាស្ ើយ ក៏្
វាយរមាមនដននទប ឌិ ត្ស្នាះ។  

ន្ន្ទបណឌិ តរកវធិសីមូចទាសចសាណបណឌិ ត 

 ននទប ឌិ ត្ជាបអូន រតូ្វតាបដបងបស្ ត ញ 
ស្ ើយ ក៏្មិនអាចនឹងឈរស្ៅក្នុងដណំាក់្ស្សា -
ប ឌិ ត្ស្នាះានស្រៀត្ស្ ើយ ស្ ើយក៏្ថាវ យបងគោំបង
ចូលស្ៅរក្មាតាបិតាស្រៀបរាប់រាប់ស្ដចក្តីស្នាះដពវ
រគប់ បនាទ ប់មក្ក៏្ចូលស្ៅក្នុងប ណសាោរបដ់ខលួន
ដមលឹងក្ដិ និមិត្ត ញុាងំអ្ភិញ្ញា ៥ និងដមាបត្ត៨ិ 
ឲ្យស្ក្ើត្ស្ ើងក្នុងនថ្ងស្នាះឯង រួចគិត្ថា ស្បើអាតាម អ្ញ
ស្ៅស្ក្ើបយក្ខាច់រត្នៈទងំឡាយពីស្ជើងភនដិំស្នរុ មក្
ចាក់្ស្រាយរត្ង់បរសិ្វ ប ណសាោ របដ់បងរបុដ
អ្ញ ស្ត្ើដមលមមស្ដើមបនឹីងឲ្យបងរបុដអ្ត់្ស្ទដឲ្យ
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ានដដរស្រ ដូមបសី្ធវើយ៉ងស្នះ ក៏្ស្ៅដត្មិនដមរមយ
ស្ ើយ, ដត្ស្បើអាតាម អ្ញស្ៅដងយក្រឹក្អ្ពីំអ្ស្នាត្ត្ត-
រដះ មក្ចាក់្ស្រសាចរដពរត្ង់បរសិ្វ ប ណសាោ
របដ់បងរបុដអ្ញ ស្ត្ើដមលមមស្ដើមបនឹីងឲ្យបងរបុដ
អ្ត់្ស្ទដឲ្យានដដរស្រ ដូមបសី្ធវើយ៉ងស្នះ ក៏្ស្ៅដត្
មិនដមរមយដដរ, របដិនស្បើបងរបុដអាចអ្ត់្ស្ទដឲ្យ
ស្យើងាន ស្ដាយអ្ណំាចននពួក្ស្រវតាទងំឡាយ ស្ត្ើ
ស្យើងនាសំ្ដតចមហារាជទងំ៤និងដក្កស្រវរាជមក្ លមម
នឹងឲ្យបងរបុដអ្ត់្ស្ទដឲ្យានដដរឬស្រ ដូមបសី្ធវើ
យ៉ងស្នះ ក៏្ស្ៅដត្មិនដមរមយដដរ, ស្បើអ្ញ្ចឹ ងមានដត្
ស្យើងនឹងនារំពះរាជាទងំឡាយ មានរពះារមស្នាជៈ
ជាអ្គគរាជាជារបធានមក្ដូមខមាស្ទដចុះ កាលស្បើ
ស្ធវើយ៉ងស្នះ កិ្ត្តិគុ របដ់បងរបុដរបដ់ស្យើងនឹង
ផាយ រគបដ ត ប់ស្ៅរូទងំដក្លជមពូ រី វប នឹង
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ចិដញ្ចងចិញ្ញច ចដូចជារពះចនទ និងរពះអារិត្យ។ ននទ-
ប ឌិ ត្ស្នាះស្ហាះស្ដាយឫរធិ ស្ៅចុះស្ៅរត្ង់មាត់្ទវ រ
រពះរាជវាងំននរពះរាជាស្នាះស្ៅឯរព មវឌ្ឍននគរ ឲ្យ
ស្គស្ៅរកាបរូលរពះរាជាថា ានឮថា មានតាបដ
មួយរូបចង់ចូលាល់រពះអ្ងគ។ រពះរាជាររង់រពះ
ត្រមិះថារបស្យជន៍អ្វី ស្ដាយការដដលស្យើងជួប
បពវជិត្ ស្ោក្មក្ស្ដើមបដីត្អាហារបុ៉ស្ណាណ ះ ក៏្បញ្ជូ ន
ចគា ន់ស្ៅរបស្គន។ ដត្តាបដមិនរាថាន ចគា ន់ស្ ើយ។ 
ររង់ក៏្បញ្ជូ នអ្ងករស្ៅរបស្គន។ ស្ោក្មិនរតូ្វការអ្ងករ
ស្រៀត្។ ររង់បញ្ជូ នដពំត់្ទងំឡាយស្ៅរបស្គន។ 
ស្ោក្ក៏្មិនរតូ្វការដពំត់្ទងំស្នាះដដរ។ ររង់ក៏្បញ្ជូ ន
មលូ ស្ៅរបស្គន។ ស្ោក្ក៏្មិនររួលមលូ ដដរ។ រាស្នាះ 
រពះរាជាររង់បញ្ជូ នរូត្ស្ៅកាន់ដណំាក់្ននទតាបដ
ស្នាះថា ស្ត្ើរពះស្ត្ជគុ និមនតមក្ស្ដើមបអី្វី ? ននទ-
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ប ឌិ ត្តាបដដដលរូត្ដួរស្ ើយ ក៏្ស្ពាលថាអាតាម
មក្ស្ដើមបាីល់បស្រមើរពះរាជា។ រពះរាជាររង់រពះ  
ដណាត ប់ពាក្យស្នាះស្ ើយក៏្បញ្ជូ នរូត្ស្ៅថា អ្នក្
ាល់បស្រមើរបដ់ស្យើងមានស្រចើនស្ ើយ ចូររពះស្ត្ជ-
គុ និមនតចស្រមើនត្បធម៌របដ់ខលួនចុះ។ តាបដឮ
ពាក្យស្នាះស្ ើយក៏្ស្ពាលថា អាតាម នឹងដស្ តើ មយក្
រាជដមបត្តិក្នុងជមពូរវីបទងំអ្ដ់ស្ដាយក្មាល ងំរបដ់
អាតាម  មក្ថាវ យរពះអ្ងគ។ រពះរាជាររង់រពះដណាត ប់
ដ ឹំងស្នាះស្ ើយររង់រពះត្រមិះថា ធមមតាបពវជិត្
ទងំឡាយ គឺជាប ឌិ ត្ដត្ងដឹងឧាយជាមិនខ្ជន 
លុះររង់រពះត្រមិះយ៉ងស្នះស្ ើយ ក៏្ឲ្យស្គស្ៅនិមនត 
ននទតាបដ មក្ឲ្យគង់ស្លើអាដនៈ ថាវ យបងគតំាបដរួច
ររង់មានរពះបនទូលដួរថា បពិរត្ស្ោក្មាច ដ់ដ៏ចស្រមើន 
ឮថា ស្ោក្មាច ដ់អាចដស្ តើ មយក្រាជដមបត្តិរូទងំ
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ដក្លជមពូរវីបមក្របគល់ដល់ខ្ុ រំពះក្រុណាឬ? ននទ-
តាបដថាវ យរពះពរថា បពិរត្មហារាជ ពិត្ដមនស្ ើយ។  

រពះរាជា៖ ស្ត្ើស្ោក្មាច ដ់នឹងដស្ តើ មយក្យ៉ងស្ម៉ច?  

តាបដ៖ បពិរត្មហារាជ អាតាម ភាពមិនបងាូរ្មជន
ណាមាន ក់្ស្ ើយ ស្ដាយស្ហាចស្ៅដូមបដីត្រតឹ្មមួយ
ចដមអត្រុយ ទងំមិនចណំាយរពះរាជររពយរបដ់រពះ
អ្ងគស្រ អាតាម នឹងដស្ តើ មយក្មក្ថាវ យរពះអ្ងគស្ដាយ
ឫរធិរបដ់អាតាម ដត្មយង៉ ដត្ថារពះអ្ងគមិនគួរស្ធវើឲ្យយឺត្
យូរអ្ដ់ស្ពលមានបុ៉ ណះស្ ើយ គួរដត្ស្ចញដសំ្ ើ រ
ក្នុងនថ្ងស្នះឯង។  

រពះារមស្នាជៈស្ជឿដមតីរបដ់ននទតាបដ ររង់
ស្រៀបចដំ  មស្ដាយពលស្ដនារក្ាអ្ងគស្ចញចាក្
រពះនគរស្ៅ។ ស្បើមានក្ស្តត នថ្ង ស្តត ស្ៅស្លើក្ងរព័  
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ននទប ឌិ ត្ក៏្និមមិត្រដស្មាលមលប់ស្ដាយឫរធិរបដ់ខលួន 
ស្ធវើឲ្យរត្ជាក់្វញិ រុក្ណាស្បើកាលមានស្ភលៀងបងអុ រចុះ 
ស្ោក្មិនឲ្យស្ភលៀងររឹក្ក្ងរព័ស្ ើយ ស្ោក្ដត្ង
ការពារបស្ញ្ច ៀដរត្ជាក់្ផង ក្ស្តត ផង ញុាងំអ្នតរាយ
ទងំឡាយទងំពួងមានទងំដងគត់្ស្ឈើនិងបនាល ជាស្ដើម 
ឲ្យវនិាដាត់្អ្ដ់ ស្ោក្ស្ធវើផលូ វឲ្យស្ដមើស្របៀបដូចជា
ក្ដិ ម ឌ ល រកាលនូវរចមខ ឌ ពធដ៏អាកាដ ខលួន
ស្ោក្អ្ងគុយដពនដភនន ដ  មស្ដាយពលស្ដនានិមនត
ស្ៅ។ 

ការដចណេី មយកប្បចេសទាាំង ១០១ 

 ននទប ឌិ ត្តាបដ ដឹក្នាកំ្ងរព័មានរបការ
យ៉ងស្នះ ក៏្ានស្ៅដល់ដដនស្កាដលជាដបូំង ឲ្យក្ង
រព័ស្ាះបនាទ យសាន ក់្ស្ៅជិត្រពះនគរ រួចបញ្ជូ នរូត្
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ស្ៅថាវ យស្ដតចស្កាដលថា រពះរាជារត្ូវរបយុរធ ឬ
របគល់ស្ដវត្ឆឆរត្។ រពះារស្កាដលររង់រពះពិស្រាធ
ជាខ្ជល ងំ ស្ដាយរពះត្រមិះថា ពួក្ស្នះមិនរុក្ស្យើងជា
ស្ដតចស្រឬ ក៏្ត្បរពះរាជឱគក រស្ៅថា ស្យើងនឹងរបយុរធ
ត្តាងំាន  ស្ ើយក៏្នាមុំខពលស្ដនាស្ចញស្ៅ។ ក្ងរព័
ទងំពីររារពធនឹងចាំងាន ។ ននទប ឌិ ត្ក៏្និមមិត្និដីរនៈ 
ដដបក្ខ្ជល រខិនយ៉ងធ ំពាងំរត្ង់ចស្នាល ះក្ងរព័ទងំពីរ
ោត្ដនធឹងចារំរួលនូវដផលរពួញ ដដលក្ងរព័ទងំ
ដងខ្ជងាញ់ស្ចញស្ៅ ស្ដាយក្រមាលដដបក្ស្នាះ។ 
មិនមានដូមបទីហានមាន ក់្ននក្ងរព័មាខ ងណា រតូ្វ
ាញ់មុត្ស្ដាយរពួញស្ ើយ ។ ក្ងរព័ទងំដងខ្ជងក៏្
ឈប់ាញ់ត្ស្ៅស្រៀត្ដដរ ស្រពាះអ្ដ់កូ្នដរពីនដ។  
ននទប ឌិ ត្ក៏្ចូលស្ៅកាន់ដណំាក់្រពះារមស្នាជៈ
លួងស្ោមរពះអ្ងគថា បពិរត្មហារាជ ដូមររង់កុ្ភ័ំយ
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ស្ ើយ ស្ ើយនិមនតស្ៅកាន់ដណំាក់្រពះារស្កាដល 
ស្ ើយថាវ យរពះពររូលស្ៅថា បពិរត្មហារាជ ដូម
ររង់កុ្ភ័ំយស្ ើយ ស្ដចក្តីអ្នតរាយនឹងមិនមានដល់រពះ
អ្ងគស្ ើយ រាជយរបដ់រពះអ្ងគនឹងស្ៅដត្ជារបដ់ររង់
ដដដល ដត្ដូមររង់ដថិត្ស្ៅស្រកាមអ្ណំាចរបដ់
រពះារមស្នាជៈ។ រពះអ្ងគសាត ប់តាមពាក្យតាបដ
ស្ ើយ ក៏្ររួលថា សាធុរបនពស្ ើយ។  ននទប ឌិ ត្ក៏្នា ំ
រពះារស្កាដល ស្ៅកាន់ដណំាក់្រពះារមស្នាជៈ 
ស្ ើយរូលរពះឱគក រថា បពិរត្មហារាជ រពះារ
ស្កាដលរពមច ុំះក្នុងអាជ្ារបដ់ររង់ស្ ើយ រាជ-
ដមបត្តិរបដ់ស្ដតចអ្ងគស្នះចូរស្ៅជារបដ់ស្ដតចអ្ងគ
ស្នាះដដដលចុះ រកាបរូល។ រពះារមស្នាជៈររួល
រពមថា សាធុ របនពស្ ើយ ក៏្ឲ្យរពះារស្កាដលអ្ងគ
ស្នាះរបរពឹត្តតាមអាជ្ារបដ់ររង់ ស្ ើយនាយំក្ក្ងរព័
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ទងំពីរនគរស្ៅកាន់ដដនអ្ងគៈដស្ តើ មយក្ដដនអ្ងគៈ 
ស្ ើយក៏្ស្ចញពីរីស្នាះស្ៅយក្ដដនមគធៈស្រៀត្ ររង់
ដស្ តើ មានដដនមគធៈស្ដាយឧាយស្នះឯង។ 
រពះារមស្នាជៈញុាងំរពះរាជាទងំឡាយក្នុងជមពូរវីប
ទងំមូល ឲ្យច ុំះក្នុងអ្ណំាចរបដ់រពះអ្ងគ។ បនាទ ប់
មក្ ររង់ដ  មស្ចាមជុសំ្ដាយក្ងរព័ និងរពះរាជា
មានរបមា បុ៉ស្ណាណ ះ យងរត្ ប់ដសំ្ៅស្ៅរព ម-
វឌ្ឍននគរវញិ ស្ដាយរបការយ៉ងស្នះឯង។ រពះអ្ងគ
ានចណំាយស្ពលរាពីំរងាញន រំាពីំរដខ រាពីំរនថ្ង ចាំង
ដស្ តើ មយក្រាជដមបត្តិទងំស្នាះ។ រពះារមស្នាជៈ
ររង់រតាដ់បញ្ញជ ឲ្យរពះរាជាទងំស្នាះ នាយំក្នូវ
បដងអម និងចគអ បមានរបការដបលក្ ៗ ដផេងៗ មក្អ្ពីំ
រាជធានីនីមួយៗ ររង់នារំពះរាជាទងំ ១០១ រពះអ្ងគ
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ស្សាយរឹក្ានៈយ៉ងស្រចើនរបស្ភរ ជាមួយរពះរាជា
ទងំស្នាះ អ្ដ់ ៧ នថ្ង ។  

ន្ន្ទតាបសមនិ្ប្តូវការរាជ្យកនុ ងជ្មពូេវបី 

 ននទប ឌិ ត្គិត្ថា ស្យើងនឹងមិនបគា ញខលួនអ្ដ់ 
៧ នថ្ង ស្ ើយនឹងស្ៅបិ ឌ ាត្ស្ៅឧត្តរកុ្រុរវីប 
អារដ័យស្ៅស្រៀបទវ រក្ញ្ចនគុហា ឯ ិមវនតរបស្រដ
អ្ដ់ ៧ នថ្ងដដរ។ ក្នុងនថ្ងរី ៧ រពះារមស្នាជៈ កាល
ររង់ដមលឹងពិចារណាស្មើលដិរដីមបត្តិដ៏ម ិមារបដ់
ររង់ ស្រើបរឭក្ដល់ននទប ឌិ ត្ថា យដដមបត្តិស្នះ 
មិនដមនជារបដ់ដដលរពះមាតារពះបិតាឲ្យដល់ស្យើង
ស្រ ទងំមិនដមនបុគគលទងំឡាយដនរណាឲ្យដល់
ស្យើងដដរ យដដមបត្តិន៎ុះ ស្ក្ើត្ស្ ើង ស្រពាះអារដ័យ 
ននទតាបដដមនពិត្ ដត្នថ្ងស្នះជានថ្ងរី ៧ ស្ ើយ ដដល
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ស្យើងមិនានស្ឃើញស្ោក្ ឱ ន៎  ស្ត្ើអ្នក្ឲ្យយដដមបត្តិ
ដល់ស្យើងនិមនតស្ៅរីណាស្ ើយ។ ននទប ឌិ ត្ស្នាះដឹង
ភាពដដលរពះារមស្នាជៈនឹក្រឭក្ដល់ខលួន ក៏្និមនត
មក្ តាងំស្ៅពធដ៏អាកាដខ្ជងមុខរពះរាជា។ រពះរាជា
ររង់រត្ស្ឃើញស្ ើយ ក៏្រពះត្រមិះថា ស្យើងមិនទន់
ដឹងនូវភាវៈននតាបដស្នះជាស្រវតា ឬជាមនុដេស្ៅ
ស្ ើយស្រ របដិនស្បើស្ោក្ជាមនុដេ ស្យើងនឹងរបគល់
រាជដមបត្តិរូទងំដក្លជមពូរវីបដល់ស្ោក្ភាល ម។ ដត្
ស្បើជាស្រវតា ស្យើងនឹងស្ធវើដកាក របូជាដល់ស្ោក្។ រពះ
អ្ងគកាលចង់ដឹងភាវៈរបដ់តាបដ ក៏្រតាដ់ាថារី
មួយថា ៖ 

ទេវតា នសិុ គនធទ ព្ ោ, អេ ុសទ ក្ ោ បុរនិទទោ; 

មនសុសភទូតា ឥេធមិា, កថ ំជាទនម ុត ំមយ។ំ 
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ស្ោក្ជាស្រវតាឬជាគនធពវ ជាដក្កបុរនិទរៈ ឬជា
មនុដេមានឫរធិ ស្ធវើដូចស្មតច ស្យើងនឹងសាគ ល់ស្ោក្ាន។ 

ននទប ឌិ ត្សាត ប់ពាក្យស្នាះស្ ើយ កាលរាប់
ស្ដចក្េពិីត្ ក៏្ស្ពាលាថារីពីរថា ៖ 

នាបិ ទេទោ ន គនធទ ព្ ោ,នាប ិសទ ក្ ោ បុរនិទទោ;

មនសុសភទូតា ឥេធមិា, ឯវ ំជានាហិ ភារធ។ 

អាតាម ភាពមិនដមនជាស្រវតា មិនដមនជាគនធពវ 
មិនដមនជាដក្កបុរនិទរៈស្រ អាតាម ភាពជាមនុដេមានឫរធិ 
បពិរត្រពះរាជាររររង់នូវភារៈ (ដដន) ដូមរពះអ្ងគ 
រជាបយ៉ងស្នះចុះ។ 

រពះរាជារពះដណាត ប់ស្ ើយ ររង់រពះត្រមិះថា 
ានឮថា មនុដេភូត្ស្នះ មានឧបការៈដ៏ធសំ្ធងយ៉ង
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ស្នះចសំ្ពាះស្យើង ស្យើងនឹងញុាងំមនុដេស្នះឲ្យរកី្រាយ
ដកប់ដកល់ស្ដាយយដដ៏ខពង់ខពដ់ ស្រើបរតាដ់ថា៖ 

កតរបូមេិ ំទភាទតា, ទវយាវច្ច ំអនបបក;ំ 

ទេវម ហ ិវសសមានម ហ,ិ អទនាវសស ំភវ ំអ្។ 

ការខវល់ខ្ជវ យបស្រមើ មានភាពដដលស្ោក្ដ៏
ចស្រមើនស្ធវើស្ ើយ ស្នះជាការមិនដមនតិ្ច កាលដដល
ស្ភលៀងក្ពុំងធាល ក់្ចុះ ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនអាចស្ធវើមិនឲ្យមាន
ស្ភលៀងាន។  

តទតា ោតាតទប ទោទរ, សីតច្ឆ ោយ ំភវ ំអ្; 

តទតា អមតិតមទឈេស, សរតាណំ ភវ ំអ្។ 

ត្អ្ពីំស្នាះមក្ ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនអាចស្ធវើឲ្យមលប់ដ៏
រត្ជាក់្ាន ក្នុងរីមានខយល់ និងក្ស្តេ នថ្ងដ៏ខ្ជល ងំ ត្ពី
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ស្នាះមក្ ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនអាចស្ធវើស្រគឿងការពាររពញួ 
ក្នុងក្ណាត លននដរតូ្វទងំឡាយាន។  

តទតា ផតីាន ិរដ្ឋ ោន,ិ វសិទនា ទត ភវ ំអ្; 

តទតា ឯកសត ំខទតេ, អនយុទនត ភវ ំអ្។ 

ត្ពីស្នាះមក្ ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនអាចស្ធវើដដនទងំ
ឡាយ ដ៏ដមបូ ៌ (និង) អ្នក្ដដនទងំស្នាះឲ្យលុះក្នុង
អ្ណំាច (របដ់ស្យើងខ្ុ)ំ ត្ពីស្នាះមក្ ស្ោក្ដ៏ចស្រមើន
អាចស្ធវើក្េរតិ្យ៍ ១០១ ឲ្យជាច ុំះ (ននស្យើងខ្ុាំន)។  

បតតីាសស ុមយ ំទភាទតា, វេ ត ំភញ្ជ  មចិ្ឆសិ; 

ហតថយិាន ំអសសរថ,ំ នារទិយា ច្ អលង្ កតា; 

នទិវសនាន ិរមាម ោន,ិ មយ ំទភាទតា េោមទស។ 

ស្យើងខ្ុសំ្រត្ក្អ្រនឹងស្ោក្ដ៏ចស្រមើន ស្ោក្ចង់
ានរត្នៈ (ណា) ចូរររួលយក្រត្នៈស្នាះចុះ ស្យើងខ្ុ ំ
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របស្គនយនដរំ ីរថ្ស្ដះ ពួក្នាងនារ ីដដលរបដាប់
ស្រដច ទងំលសំ្ៅគួរឲ្យស្រត្ក្អ្រទងំឡាយដល់ស្ោក្ដ៏
ចស្រមើន។  

អថ វទង្េ ោ មគទធ, មយ ំទភាទតា េោមទស; 

អថ ោ អសស្វនត,ី សមុនា េមម ទត មយ។ំ 

មួយស្រៀត្ ស្យើងខ្ុរំបស្គនដដនអ្ងគៈ ឬមគធៈ 
ដល់ស្ោក្ដ៏ចស្រមើន មួយស្រៀត្ ស្យើងខ្ុដំបាយចិត្ត 
របស្គនដដនអ្ដេក្ៈ ឬដដនអ្វនតីដល់ស្ោក្។  

ឧបឌ្ឍ ំោប ិរឈជសស, មយ ំទភាទតា េោមទស; 

សទច្ ទត អទតាថ ោ រទឈជន, អនសុាស យេចិ្ឆសិ។ 

ស្យើងខ្ុរំបស្គនរាជយពាក់្ក្ណាត ល ដល់ស្ោក្ដ៏
ចស្រមើន ស្បើស្ោក្រតូ្វការស្ដាយរាជយ ស្ោក្ចង់ាន
របដ់ណា ដូមរតួ្ត្រតារបដ់ស្នាះចុះ។ 
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ននទប ឌិ ត្ានសាត ប់រពះបនទូលស្នាះស្ ើយ 
កាលបញ្ញជ ក់្នូវប ំងរបដ់ខលួន ស្រើបស្ពាលថា៖  

‘ន ទម អទតាថ ោប ិរទឈជន, នគទរន ធទនន ោ; 

អទោប ិឈនបទេន, អទតាថ ោ មយ ហ ំន វឈិជត។ិ 

អាតាម ភាព មិនរតូ្វការស្ដាយរាជយ ស្ដាយនគរ ឬ 
ស្ដាយររពយ ទងំមិនរតូ្វការស្ដាយជនបរស្រ។  

រួចស្ោក្ដ ូំមពរថា របដិនស្បើ រពះអ្ងគមាន
ស្ដចក្តីរដឡាញ់ស្ពញចិត្តនឹងអាតាម  ដូមរពះអ្ងគស្ធវើ
តាមពាក្យអាតាម ចុះ រួចក៏្ស្ពាល ២ ាថាស្រៀត្ថា ៖  

ទភាទតាវ រទឋឋ វឈិទិត, អរទញ្េ អតថ ិអសសទមា; 

បតិា មយ ហ ំឈទនតត ីច្, ឧទភា សមមនត ិអសសទម។ 

ក្នុងនរព ក្នុងដដន ជាអាណាស្ខរត្របដ់រពះអ្ងគដ៏
ចស្រមើនមានអារដមមួយ បិតាមាតារបដ់អាតាម ភាព
ទងំពីរនាក់្ ស្ៅក្នុងអារដមស្នាះ។  
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ទតសាហំ  បុ្ ព ោច្រទិយស,ុ បញុ្េ ំន លភាម ិ្តទវ; 

ភវនត ំអឈាវរ ំកតាវ ោ, ទសាណំ យាទច្ម ុសំវរ។ំ 

អាតាម ភាពមិនានស្ធវើបុ យ ចសំ្ពាះបុពាវ ចារយ
ទងំស្នាះ ស្យើងស្ធវើរពះអ្ងគដ៏ចស្រមើនឲ្យរបស្ដើរស្លើដ
លុប ឲ្យដូមនូវការរួបរួមជាមួយនឹងស្សា ប ឌិ ត្
តាបដ។ 

រាស្នាះ រពះរាជាក៏្មានរពះរាជឱគក រថា ៖  
កទោម ិទត តំ វច្ន,ំ យ ំម ំភណសិ ព្រ្ហម ណ; 

ឯតញ្ច  ទោ ទនា អ ខ្ ោហិ, កីវទនាត ោ ទោនត ុយាច្្។ 

បពិរត្រពា ម ៍ ខ្ុសំ្ធវើតាមពាក្យរបដ់ស្ោក្ 
ដដលស្ោក្ស្ពាលនឹងខ្ុ ំដូមស្ោក្រាប់ស្ តុ្ស្នាះ 
ដល់ស្យើងខ្ុ ំស្ត្ើឲ្យពួក្ជនបុ៉នាម ននាក់្ ជាអ្នក្ជួយ 
អ្ងវរក្រ។ 

ននទប ឌិ ត្ស្ពាលថា ៖  

បទោសតំ ជានបោ, មោសាលា ច្ ព្រ្ហម ណា; 
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ឥទម ច្ ខតតយិា សទពព, អភជិាតា យសសសទិនា; 

ភវញ្ច  ោជា មទនាទជា, អលំ ទហសសនត ិយាច្្។ 

ពួក្គ បតី្មហាសាលជាងមួយរយ ពួក្ 
រពា ម ៍មហាសាលជាងមួយរយ និងពួក្ក្េរតិ្យ៍
ទងំអ្ដ់ ដដលមានជាតិ្ដ៏ខពដ់ មានយដស្នះ ទងំ
រពះារមស្នាជៈដ៏ចស្រមើនស្រើបលមមជាអ្នក្ជួយអ្ងវរក្រ។ 

រាស្នាះ រពះរាជារតាដ់ថា ៖  

ហតថ ីអទសស ច្ ទយាទឈនត,ុ រថ ំសននយ ហ សារថ;ិ 

អាពនធនាន ិគណាហ ោថ, បាោសសុារយេធទឈ; 

អសសម ំតំ គមសិាម,ិ យតថ សមមតិ ទ្សិទយា។ 

ពួក្អ្នក្រក្ាដរំ ីពួក្អ្នក្រក្ាស្ដះ ចូរនាាំន ចាត់្ 
ដចងនូវពួក្ដរំពួីក្ស្ដះ មាន លសារថី្ អ្នក្ចូររជាមរថ្ អ្នក្
ទងំឡាយ ចូរយក្ស្រគឿងរបដាប់ ដរមាប់ចង (ឯដរំ ី
ស្ដះរថ្) ជនទងំឡាយ ចូរស្លើក្រង់ជ័យ រត្ង់ស្ជើង
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រង់ជ័យដដលត្មកល់ស្លើរថ្ អ្ញនឹងស្ៅកាន់អារដមជា
រីស្ៅននស្កាដិយស្ាត្ត។ 

រពះសាសាេ កាលរបកាដស្ដចក្តីស្នះ ស្រើប
រតាដ់អ្ភិដមពុរធាថាស្នះថា ៖ 

តទតា ច្ ោជា បាយាសិ, ទសនាយ ច្តរុង្េនិ;ី 

អគមា អសសម ំរមម,ំ យតថ សមមត ិទ្សិទយា។ 

លដំាប់ពីស្នាះមក្ រពះរាជាានយងស្ៅស្ដាយ
ស្ដនារបក្បស្ដាយអ្ងគ ៤ ររង់ស្ដតចស្ៅកាន់អារដមជា 
រីរកី្រាយ ជារីស្ៅននស្កាដិយស្ាត្ត។ 

(ាថាស្នះមានស្ដចក្េីអ្ធិបាយថា ៖) 

មាន លភិក្ខុទងំឡាយ លដំាប់ពីស្នាះ រពះារ
មស្នាជៈាននាសំ្ដតចទងំ ១០១ រពះអ្ងគ ដ  ម
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ស្ដាយស្ដនាដ៏ស្រចើន ឲ្យននទប ឌិ ត្នាមុំខ ស្ចញចាក្
រពះនគរ យងស្ៅ។  

បរថា ច្តរុង្េនិី  (ស្ដនារបក្បស្ដាយអ្ងគ ៤) គឺ 

ស្ដនារបក្បស្ដាយអ្ងគ  ៤   ដូមបអី្នតរាយដដលរបពឹត្ត
ស្ៅតាមផលូ វ ក៏្ស្ោក្ស្ពាលស្ ើយយ៉ងស្នះ ននទប ឌិ ត្
បស្ញ្ច ៀដស្ភលៀងឲ្យស្ៅជាមិនមានស្ភលៀង។ រពះរាជាកាល
យងស្ៅតាមផលូវ មួយអ្ស្នលើស្ដាយក្ងពលរបមា  
២៤ អ្ស្កាខ ភិនី ននទប ឌិ ត្ាននិមមិត្ជាផលូវដ៏រាបស្ដើ ម
មានររឹងរបមា  ៨ ឧដភៈ ស្ ើយស្ោក្រកាលរចម
ខ ឌ ពធដ៏អាកាដអ្ងគុយដពនដភននស្លើរចមខ ឌ ស្នាះ 
ដ  មស្ដាយពលស្ដនា កាលដដមតងក្ថាដ៏ដមគួរ
ដល់ធម៌ ជាមួយនឹងរពះរាជាដដលគង់ស្លើក្ដរំ ីដដល
ស្គរបដាប់តាក់្ដត្ងយងស្ៅស្ ើយ ស្ោក្រារាងំ
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បស្ញ្ច ៀដនូវអ្នតរាយស្ផេងៗ មានរត្ជាក់្ស្តត ជាស្ដើម 
ស្ធវើដសំ្ ើ រស្ៅ។  

ចសាណបណឌិ តជ្បួន្ងឹប្រះបាេមចោជ្ៈ 

រាស្នាះ ក្នុងនថ្ងដដលននទប ឌិ ត្ និងពលស្ដនា
មក្ដល់ស្នាះ ស្សា ប ឌិ ត្ក្ពុំងពិចារណាថា បអូន
របុដរបដ់ស្យើងានចាក្ស្ចញស្ៅអ្ដ់ជាង ៧ ងាញន  ំ៧ 
ដខ ៧ នថ្ងស្ ើយ ឥ ូវស្នះ ស្ត្ើស្ោក្ស្ៅរីណា។ កាល
របស្មើលស្មើលស្ដាយរិពវចក្ខុ  ក៏្ស្ឃើញននទប ឌិ ត្នា ំ
រពះរាជា ១០១ មួយអ្ស្នលើស្ដាយបរវិារ របមា  ២៤ 
អ្ស្កាខ ភិនីមក្ ប ំងនឹងដូមខមាស្ទដចសំ្ពាះស្យើង 
ក៏្គិត្ថា ក៏្កាលដដលពួក្ស្ដតច និងបរដ័ិរទងំឡាយ 
ដដលានស្ឃើញាដិហារយដ៏ស្រចើនននបអូនរបុដរបដ់
ស្យើង ស្ ើយមិនដឹងអានុភាពននស្យើង គបបនីាាំន
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ស្ពាលតិ្ះស្ដៀលស្យើង ស្ ើយរាក្ដជាធាល ក់្ស្ៅកាន់ 
អ្វចីិនរក្មិនខ្ជនស្ ើយ (ដូស្ចនះ) ស្យើងនឹងដដមតងឥរធិ
ាដិហារយឲ្យអ្នក្ទងំស្នាះានស្ឃើញ ។ ស្ោក្ក៏្ដាក់្
ដងដរក្ក្នុងល ំអាកាដ មិនឲ្យប៉ះសាម ស្ដាយរបមា  
៤ ធាល ប់ ស្ហាះស្ៅតាមអាកាដដក្បររពះរាជាស្ដើមបសី្ៅ
ដងរឹក្អ្ពីំអ្ស្នាត្ត្តរដះ។ ននទប ឌិ ត្កាលាន
ស្ឃើញបងក្ពុំងនិមនតមក្ មិនហ៊ាននឹងបគា ញខលួន ក៏្
ាត់្ចាក្រីអ្ងគុយភាល ម ចូលស្ៅនរពស្ មពានត។  

លដំាប់ស្នាះ រពះារមស្នាជៈ កាលានស្ឃើញ
ស្សា ប ឌិ ត្ក្ពុំងនិមនតមក្ ស្ដាយស្ភរជាឥដី
ដដលគួរឲ្យរកី្រាយ ក៏្រតាដ់ាថាថា ៖ 

កសស ្េមពទយា  ្ទជា, ទវោសំ ច្តរុង្េលុ;ំ 

អសំំ អសមផសំុ ឯត,ិ ឧេោោយ  គច្ឆទតា។ 
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ដងដរក្ ជាវកិារៈននស្ឈើក្ទមពរបដ់អ្នក្ណា ដដល
ស្ៅដងរឹក្ ស្ ើយមិនប៉ះពាល់សាម  ស្ៅស្លើអាកាដ
ចនួំន ៤ ធាន ប់។ 

កាលរពះរាជារតាដ់ដួរយ៉ងស្នះស្ ើយ រពះ
មហាដត្វស្រើបស្ពាល ២ ាថាថា ៖  

អហំ ទសាទណា មោោឈ, តាបទសា សហិតពពទតា; 

ភោម ិមាតាបតិទោ, រតតនិទវិមតនទទិតា។ 

បពិរត្មហារាជ អាតាម ភាពជាតាបដស្ ម្ ះ 
ស្សា ៈ របក្បស្ដាយវត្ត មិនខជិលរចអូ្ដ ចិញ្ចឹ មមាតា
បិតា ទងំយប់ទងំនថ្ង។ 

វទន ផលញ្ច  មលូញ្ច , អាហរតិាវ ោ េសិមបត;ិ 

ទបាទសម ិមាតាបតិទោ, បទុពព កតមនសុសរ។ំ 
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បពិរត្រពះអ្ងគជាមាច ដ់ននរិដ អាតាម ភាព រលឹក្
ស្ឃើញឧបការៈដដលមាតាបិតាស្ធវើក្នុងកាលមុន ស្ ើយក៏្
យក្ដផលស្ឈើនិងស្មើមស្ឈើក្នុងនរព មក្ចិញ្ចឹ មមាតាបិតា។ 

រពះរាជាសាេ ប់ពាក្យស្នាះស្ ើយ ររង់មាន
ស្ដចក្េរីាថាន នឹងស្ធវើស្ដចក្តីដនិរធសាន ល ជាមួយតាបដ
ស្នាះ ក៏្រតាដ់ាថាដនរស្រៀត្ថា ៖  

ឥច្ឆ ោម អសសម ំគនត ុ,ំ យតថ សមមត ិទ្សិទយា; 

មគេ ំទនា ទសាណ អ ខ្ ោហិ, ទយន គទច្ឆម ុអសសម។ំ 

ស្យើងខ្ុចំង់ស្ៅកាន់អារដម ជារីស្ៅរបដ់
ស្កាដិយស្ាត្ត បពិរត្រពះស្សា ៈ ដូមស្ោក្មាច ដ់
រាប់ផលូវដល់ស្យើង ស្យើងនឹងស្ៅកាន់អារដម។ 

រាស្នាះរពះមហាដត្វាននិមមតិ្ផលូ វស្ៅកាន់
អារដមបរ ស្ដាយអានុភាព របដ់ខលួនរួចស្ ើយ ក៏្
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ស្ពាលាថាថា ៖  

អយ ំឯកបេ ីោឈ, ទយទនត ំទមឃសននភិ;ំ 

ទ្វឡិាទរហិ សញ្ឆ នន,ំ ឯតថ សមមតិ ទ្សិទយា។ 

បពិរត្រពះរាជា ផលូវស្ដើរចុះដត្ស្ជើង ១ ស្នះ មាន
នរពមានព ៌ដូចជានផទស្មឃ ដ៏ស្ដរដាដស្ដាយស្ដើម
រលួដផអុងន៎ុះ ជារីស្ៅរបដ់ស្កាដិយស្ាត្ត។ 

រពះាថាស្នះមានស្ដចក្េីអ្ធិបាយថា ៖  

បពិរត្មហារាជ ស្នះជាផលូវស្ដើរចុះដត្ស្ជើងមួយ 
ជាផលូវស្ៅស្ដាយដមង ដូមរពះអ្ងគយងស្ៅតាមផលូវស្នះ
ចុះ ស្កាដិយស្ាត្តជាបិតារបដ់អាតាម ភាពដត្ងគង់ 
អារដ័យស្ៅក្នុងរិសាភាគ ដដលរាក្ដមាននរពមាន
ព ៌ដូចជានផទស្មឃដ៏មីរស្ដរដាដស្ដាយស្ដើមរលួដ 
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ផអុង ក្ពុំងដយុំងស្ចញផ្កក រកី្ដគុះសាគ យ អារដមន៎ុះជា
របដ់ស្កាដិយស្ាត្តន៎ុះ។  

រពះសាសាត កាលរបកាដស្ដចក្តីស្នាះ ស្រើប
រតាដ់អ្ភិដមពុរធាថាទងំស្នះថា ៖  

ឥេ ំវតាវ ោន ប ក្ ោម,ិ តរមាទនា មោឥសិ; 

ទវោទស អនតលិកខ សមិិំ, អនសុាសិតាវ ោន ខតតទិយ។ 

លុះមហាឥដីស្ពាលពាក្យស្នះរូលរាប់ពួក្
ក្េរតិ្យ៍ស្ ើយ របញាប់របញាល់ស្ចៀដស្ចញស្ៅ (កាន់
រដះអ្ស្នាត្ត្ត) តាមអាកាដស្វហាដ៍។ 

អសសម ំបរមិឈជតិាវ ោ, បញ្េទបតាវ ោន អាសន;ំ 

បណណសាលំ បវសិិតាវ ោ, បតិរ ំបឋទិ្ធយ។ិ 

មហាឥដី ក៏្ស្ាដដមាអ ត្អារដម ស្រៀបច ំ
អាដនៈ ចូលស្ៅកាន់ប ណសាោស្ ើយជរមាបបិតា
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ឲ្យរជាបថា   

ឥទម អាយនត ិោជាទនា, អភជិាតា យសសសទិនា; 

អសសមា នកិខ មតិាវ ោន, នសីិេ តវ  ំ មោឥទស។ 

បពិរត្មហាឥដី រពះរាជាទងំស្នះ មានជាតិ្
ខពដ់ មានយដ យងមក្ ដូមរពះបិតាស្ចញអ្ពីំ
អារដមមក្គង់ចារំរួល។  

តសស ត ំវច្ន ំសតុាវ ោ, តរមាទនា មោឥសិ; 

អសសមា នកិខ មតិាវ ោន, សោវ ោរម ហ ិឧបាវសិិ។ 

មហាឥដីឮពាក្យស្នាះ របដ់កូ្នស្នាះស្ ើយ ក៏្
របញាប់របញាលស្ចញអ្ពីំអារដម មក្អ្ងគុយជិត្ទវ រ។ 

រពះាថាស្នះមានស្ដចក្េីថា ៖ 

មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ស្សា ឥដីស្នាះស្ៅកាន់
អ្ស្នាត្ត្តរដះស្ដាយរ ័ដ ដងរឹក្ស្របើរាដ់ ស្ ើយ 
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រត្ ប់មក្ យក្រឹក្ចាក់្ក្នុងក្អមស្ៅឯស្រាងដរមាប់
ត្មកល់រឹក្ស្របើរាដ់ ទងំដដលពួក្ស្ដតចទងំស្នាះ មិន
ទន់មក្ដល់អារដមផងស្ ើយ ានអ្ប់រឹក្ស្ដាយ
ផ្កក ស្ឈើក្នុងនរពទងំឡាយ ស្ដាយគិត្ថា មហាជននឹង
ផឹក្ រួចស្ ើយក៏្ទញអ្សំ្ាដមក្ស្ាដដមាអ ត្
អារដម រកាលអាដនៈ រួចឲ្យបិតាានរជាបដ ឹំង។ 

ឯរពះមាតារបដ់រពះស្ពាធិដត្វ ក៏្អ្ងគុយស្ៅ
ក្ដនលងទបដ៏ដមគួរមួយខ្ជងស្រកាយតាបដជាបិតា។ 
រពះមហាដត្វអ្ងគុយស្លើអាដនៈទបដក្បរស្នាះដដរ។ 
ចដំ ក្ឯននទប ឌិ ត្ កាលដដលរពះស្ពាធិដត្វស្ៅ
ដងរឹក្ពីអ្ស្នាត្ត្តរដះយក្មក្អារដមស្នាះ ក៏្និមនត
ស្ៅកាន់ដណំាក់្រពះរាជា តាងំបនាទ យស្ៅរីជិត្ 
អារដម។ រាស្នាះ រពះរាជាររង់រដង់រឹក្ ស្ ើយររង់



38 

 

របដាប់តាក់្ដត្ងស្ដាយស្រគឿងអ្លគក ររគប់យ៉ង មាន
ស្ដតច ១០១ ជាបរវិារ នានំនទប ឌិ ត្ចូលស្ៅកាន់
អារដម ស្ដើមបដូីមខមាស្ទដរពះស្ពាធិដត្វ ស្ដាយ
របការដ៏ស្លើដលុប ស្ដាយលមអននដិរដ៏ីអ្សាច រយ។ រា
ស្នាះ បិតារបដ់រពះស្ពាធិដត្វកាលានស្ឃើញរពះ
រាជាក្ពុំងយងមក្យ៉ងស្នាះ ក៏្ដួរស្ៅរពះស្ពាធិដត្វ 
រពះស្ពាធិដត្វក៏្រាប់ដល់រពះបិតា។  

រពះសាសាត កាលរបកាដស្ដចក្តីស្នាះ ស្រើប
រតាដ់រពះាថាទងំឡាយស្នះថា ៖  

តញ្ច  េសិាវ ោន អាយនត,ំ ឈលនតំរវិ ទតឈសា; 

ខតេសង្ឃបរពិេឡូ្ ហ,ំ ទ្សិទយា ឯតេព្រពវ។ិ 

ស្កាដិយស្ាត្តតាបដ ានស្ឃើញស្ដតចស្នាះ ដូច
ជារុងស្រឿងស្ដាយស្ត្ជះ មានពួក្ក្េរតិ្យ៍ដ  ម ក្ពុំង
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យងមក្ ស្ ើយានស្ពាលពាក្យស្នះថា  

កសស ទភរ ីមេុងិ្េ ោ ច្, សង្ខ ោ បណវេនិទមិា; 

បរុទតា បឋបិនាន ោន,ិ ោសយនាត ោ រទថសភ។ំ 

ដគរ ដស្មាោ រ ដ័ងខ ដគរតូ្ច និងមស្ហារធឹក្របដ់
អ្នក្ណាញុាងំស្ដតចជាបុគគលរបស្ដើរស្លើរថ្ ឲ្យរកី្រាយ
ស្ៅខ្ជងមុខ។  

កសស កញ្ច នបទឋេន, បថុនុា វឈិជវុណណនិា; 

យុោ កលាបសននទោធ ោ, ទ្ ឯត ិសិរយិា ឈល។ំ 

(រីបផុំត្ថាង ដ) ននអ្នក្ណា (បិរាងំ) ស្ដាយ
ដាំរមាដដ៏ធ ំមានព ៌ ដូចជាស្ផលក្បស្នាទ រ របដុ
ក្សំ្ោះណា ស្ដៀត្បពំង់រពញួ រុងស្រឿងស្ដាយដិរ ី
ស្ដាយស្ដើរមក្។ 

ឧ ក្ ោមខុបហឋឋវំ, ខេរិង្េ ោរសននភិ;ំ 
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មខុញ្ច  រចិុ្ោ ភាត,ិ ទ្ ឯត ិសិរយិា ឈល។ំ 

អ្នក្ណាមានមុខរុងស្រឿងភលចឺាងំ ដូចជាមាដភលឺ
ចិញ្ញច ចរត្ង់មាត់្ាវ រដស្ដៀងនឹងរស្ងើក្ស្ភលើងននឧដ
គគីរ រុងស្រឿងស្ដាយដិរ ីស្ ើយស្ដើរមក្។  

កសស បគេហិត ំឆតត,ំ សសលាក ំមទនារម;ំ 

អាេចិ្ចរសំាវរណំ, ទ្ ឯត ិសិរយិា ឈល។ំ 

អ្នក្ណា ាងំឆរត្រពមទងំឆអងឹ ជារីរកី្រាយនន
ចិត្ត ការពាររដមីរពះអារិត្យ អ្នក្ណារុងស្រឿងស្ដាយដិរ ី
ស្ ើយស្ដើរមក្។  

កសស អង្េ ំបរគិេយ ហ, ោឡ្ពឈីនមិតុតម;ំ 

ច្រនត ិវរបញុ្េសស, ហតថកិខ ទនធន អាយទតា។ 

ពួក្ជនបិរាងំជុវំញិខលួន ននអ្នក្ណា ដដលមាន
បុ យដ៏របស្ដើរ ក្ពុំងជិះស្លើក្ននដរំ ីស្ដាយផលតិ្ស្រាម
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ដត្វដ៏ឧត្តម ស្ ើយស្ដើរស្ៅ។  

កសស ទសតាន ិឆតាត ោន,ិ អាជានយីា ច្ វមមតិា; 

សមនាត ោ បរកិទិរនត,ិ ទ្ ឯត ិសិរយិា ឈល។ំ 

ពួក្ឆរត្ដនិងពួក្អាជាស្នយយ របដាប់ស្ដាយ
ស្រកាះខ្ជន ន់ខ្ជន ប់ជុវំញិ ននអ្នក្ណា  អ្នក្ណារុងស្រឿង
ស្ដាយដិរសី្ ើយស្ដើរមក្។  

កសស ឯកសត ំខតា, អនយុនាត ោ  យសសសទិនា; 

សមនាត ោនបុរយិនត,ិ ទ្ ឯត ិសិរយិា ឈល។ំ 

ពួក្ក្េរតិ្យ៍មួយរយមួយ ដុរធដត្មានយដជា
ស្ដតចច ុំះ ស្ដើរដ  មជុវំញិននអ្នក្ណា  អ្នក្ណា
រុងស្រឿងស្ដាយដិរ ីស្ដើរមក្។  

ហតថ ិអសសរថ បតត,ិ ទសនា ច្ ច្តរុង្េនិ;ី 

សមនាត ោនបុរយិនត,ិ ទ្ ឯត ិសិរយិា ឈល។ំ 
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ពួក្ស្ដនារបក្បស្ដាយអ្ងគ ៤ គឺដរំ ី១ ស្ដះ ១ 
រថ្ ១ ពលស្ថ្មើរស្ជើង ១ ស្ដើរដ  មជុវំញិ (ននអ្នក្ណា) 
អ្នក្ណារុងស្រឿងស្ដាយដិរ ីស្ដើរមក្។  

កទសសសា មហត ីទសនា, បឋិឋទិតា អនវុតតត;ិ 

អទ ខ្ ោភណី  អបរយិនាត ោ, សាគរទសសវ ឩមទិយា។ 

ស្ដនាដ៏ធសំ្នះ មិនមានអ្នក្ណាមួយឲ្យរសំ្ភើប
ាន មិនមានរីបផុំត្ ដូចជារលក្ននសាគរ របរពឹត្តស្ៅ
តាមខ្ជងស្រកាយននអ្នក្ណា។ 

ោជាភោិជា  មទនាទជា, ឥទនាទ ោវ ឈយត ំបត;ិ 

ននទសសឈាវរ ំឯត,ិ អសសម ំព្រពហម ច្រនិ។ំ 

រពះារមស្នាជៈ ជារពះរាជារបស្ដើរជាងពួក្
រពះរាជា ដូចជា រពះឥស្តនទជាធជំាងពួក្ស្រវតា ក្នុងឋាន
នរត្រតិ្ងេ ដដលមានជ័យជមនះ ានដល់នូវភាពជា 
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បរដ័ិរននននទតាបដ មក្កាន់អារដមននពួក្រព មចារ ី
បុគគល (ស្ដើមបខីមាស្ទដនឹងស្យើង)។ 

តទសសសា មហត ីទសនា, បឋិឋទិតា អនវុតតត;ិ 

អទ ខ្ ោភណី អបរយិនាត ោ, សាគរទសសវ ឩមទិយា។ 

ស្ដនាដ៏ធសំ្នះ មិនមានអ្នក្ណាមួយ ឲ្យរសំ្ភើប
ាន មិនមានរីបផុំត្ដូចជារលក្ ននសាគរ របរពឹត្តស្ៅ
តាមខ្ជងស្រកាយននរពះារមស្នាជៈស្នាះ។ 

រពះសាសាត រតាដ់បនតស្រៀត្ថា ៖ 

អនលុតិាត ោ ច្នទទនន, ្សិកុតតមធារទិនា; 

សទពព បញ្ជ លិ្  ហុតាវ ោ, ឥសីន ំអឈេបុាគមុ។ំ 

ពួក្រពះរាជាទងំអ្ដ់ ោបរដឡាបស្ដាយខលឹម
ចនទន៍ ររង់កាដិក្ពស្តដតដ៏ឧត្តម ានផគងអ្ញ្ជលីចូលស្ៅ
រក្ពួក្ឥដី។ 
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ាថាស្នះមានស្ដចក្េីថា ៖ 

មាន លភិក្ខុទងំឡាយ រពះរាជាទងំស្នាះដូមប ី
ទងំអ្ដ់  ោបរដឡាបស្ដាយខលឹមចនទន៍ដ៏រក្អូ្ប ររង់
កាដិក្ពស្តដតដ៏ឧត្តម ជាអ្នក្មានអ្ញ្ជលីដាក់្ស្លើ 
ដិរសា ស្ដើរចូលស្ៅកាន់ដណំាក់្ពួក្ឥដី។ 

លដំាប់ស្នាះ រពះារមស្នាជៈថាវ យបងគឥំដី 
ស្ ើយគង់ក្នុងរីដ៏ដមគួរ កាលររង់ស្ធវើបដិដណាា រកិ្ចច
ស្រើបរតាដ់២រពះាថាថា ៖  

កច្ច ិន ុទភាទតា កុសលំ, កច្ច ិទភាទតា អនាមយ;ំ 

កច្ច ិឧទញ្ឆ ន យាទបថ, កច្ច ិមលូផលា ពហូ។ 

ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនមានស្ដចក្តដុីខរដួលស្រឬ 
ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនមានអ្នាម័យស្រឬ ស្ោក្ទងំឡាយ
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ចិញ្ចឹ មជីវតិ្ ស្ដាយការដដវងរក្ឬ ស្មើមស្ឈើនិងដផលស្ឈើ 
មានស្រចើនដដរឬ។  

កច្ច ិឌ្សំា មកសា ច្, អបបទមវ សរសីបា; 

វទន ោឡ្មគិាកទិណណ, កច្ច ិហិិំសា ន វឈិជត។ិ 

ពួក្រស្ាម មូដ ពដ់ មានតិ្ចតួ្ចដដរឬ ក្នុងនរព
ដ៏ស្ដរដាដស្ដាយរមឹគសាហាវ មិនស្បៀត្ស្បៀនស្រឬ។  

ត្ពីស្នាះស្ៅ ជាាថាស្ពាលត្បរបដ់តាបដ
ទងំ២ស្នាះថា ៖ 

កុសលទញ្ច វ ទនា ោឈ, អទោ ោឈ អនាមយ;ំ 

អទោ ឧទញ្ឆ ន យាទបម, អទោ មលូផលា ពហូ។ 

បពិរត្រពះរាជា អាតាម ភាព មានស្ដចក្តរីដួលស្រ 
បពិរត្រពះរាជា មួយស្រៀត្ អាតាម ភាព មិនមានស្ដចក្តី
ឈឺចាប់ស្រ អាតាម ភាពចិញ្ចឹ មជីវតិ្ស្ដាយការដដវងរក្ 
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(ផោផល) រដួលស្រ ទងំស្មើមស្ឈើនិងដផលស្ឈើក៏្មាន
ស្រចើន។  

អទោ ឌ្សំា មកសា ច្, អបបទមវ សរសីបា; 

វទន ោឡ្មគិាកទិណណ, ហិិំសា មយ ហ ំន វឈិជត។ិ 

មួយស្រៀត្ ពួក្រស្ាម មូដ ពដ់ ក៏្មានតិ្ចតួ្ច
ស្រ ក្នុងនរពដ៏ស្ដរដាដស្ដាយរមឹគសាហាវ ក៏្មិន
ស្បៀត្ស្បៀនអាតាម ភាពស្រ។  

ពហូន ិវសសបគូាន,ិ អសសទម សមមត ំ ឥធ; 

នាភជិានាម ិឧបបនន,ំ អា្ធ ំអមទនារម។ំ 

អាតាម ភាព មក្ស្ៅក្នុងអារដមស្នះ អ្ដ់របជុនំន
ងាញន ជំាស្រចើន មិនដដលសាគ ល់អាពាធ មិនជារីស្រត្ក្អ្រនន
ចិត្ត ស្ក្ើត្ស្ ើងស្រ។  

សាវ ោគត ំទត មោោឈ, អទោ ទត អេោុគត;ំ 
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ឥសសទោសិ អនបុបទតាត ោ, យ ំឥធតថ ិបទវេយ។ 

បពិរត្មហារាជ រពះអ្ងគយងមក្លអស្ ើយ មួយ
ស្រៀត្ រពះអ្ងគមិនដមនយងមក្អារក្ក់្ស្រ រពះអ្ងគជា
ឥដេរៈ យងមក្ដល់ស្ ើយ វត្ថុមានក្នុងរីស្នះ ដូមរពះ
អ្ងគមានរពះបនទូល។  

តនិទ ុ្ ន ិបយិាលាន,ិ មធុទក ្សមុារទិយា; 

ផលាន ិខេុទកបាន,ិ ភញុ្ជ  ោឈ វរ ំវរ។ំ 

បពិរត្រពះរាជា ដូមរពះអ្ងគស្សាយដផលរនាល ប់ 
ដផលររយឹង ដផលរដគ ំដផលមាក់្ស្ដាក្ មានរដងាញង ញ់ពិសា 
ដូចជារឹក្ឃមុ ។ំ  

ឥេមប ិបានយី ំសីត,ំ អាភត ំគិរគិពភោ; 

តទតា បវិ មោោឈ, សទច្ តវ  ំអភកិង្ខសិ។ 

រឹក្រត្ជាក់្ស្នះ អាតាម ភាព ានដងមក្ អ្ពីំ
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ស្រជាះភន ំបពិរត្មហារាជ ដូមរពះអ្ងគស្សាយរឹក្ស្នាះ
ចុះ របដិនស្បើររង់រតូ្វការ។ 

(រពះរាជារតាដ់ថា ៖) 

បឋគិេហិត ំយ ំេនិន,ំ សពពសស អគឃយិ ំកត;ំ 

ននទសាប ិនសិាទមថ, វច្ន ំទសា បវកខ ត។ិ 

របដ់ណាដដស្ោក្ឲ្យស្ ើយ (របដ់ស្នាះ) 
ស្ ម្ ះថា ស្យើងខ្ុរំរួលស្ ើយ ទងំានស្ធវើឲ្យជាជនូំន
ដល់ជនទងំពួង ស្ោក្ទងំឡាយ ចូរសាត ប់ពាក្យននទ-
ប ឌិ ត្តាបដ ស្ោក្នឹងនិយយឥ ូវស្នះ។ 

អឈាវរមាហ ោ ននទសស, ទភាទតា សនតកិមាគតា; 

សណុាត ុភវ ំវច្ន,ំ ននទសស បរសិាយ ច្។ 

ពួក្ស្យើងជាបរដ័ិរននននទប ឌិ ត្តាបដ ាន
មក្កាន់ដមាន ក់្ននស្ោក្ដ៏ចស្រមើន ស្សា ប ឌិ ត្ដ៏
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ចស្រមើនចូរសាត ប់ពាក្យ ននខ្ុផំង ននបរដ័ររបដ់ននទ-
ប ឌិ ត្តាបដផង។ 

ន្ន្ទបណឌិ តសមូខមាចទាសចសាណបណឌិ ត 

កាលរពះរាជារតាដ់យ៉ងស្នះស្ ើយ ននទ-
ប ឌិ ត្ក៏្ស្រកាក្ចាក្អាដនៈថាវ យបងគមំាតាបិតា និង
បងរបុដ កាលនិយយជាមួយនឹងបរដ័ិររបដ់ខលួន ក៏្
ស្ពាលថា ៖ 

បទោសតំ ជានបោ, មោសាលា ច្ ព្រ្ហម ណា; 

ឥទម ច្ ខតតយិា សទពព, អភជិាតា យសសសទិនា; 

ភវញ្ច  ោជា មទនាទជា, អនមុញ្េនត ុទម វទច្។ 

ពួក្គ បតី្មហាសាលជាងមួយរយ ពួក្
រពា ម ៍មហាសាលជាងមួយរយ និងពួក្ក្េរតិ្យ៍
ទងំអ្ដ់ ដដលមានជាតិ្ខពដ់ មានយដស្នះ ទងំ
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រពះារមស្នាជៈដ៏ចស្រមើនដូមរជាបតាមដដីំរបដ់
អាតាម ភាពចុះ។ 

ទយ ច្ សនត ិ សមតីាទោ, យ ខ្ ោន ិឥធ មសសទម; 

អរទញ្េ ភតូភពាន,ិ សណុនត ុវច្ន ំមម។ 

ពួក្ជនដដលមក្ជួបជុាំន  ពួក្យក្េ ពួក្ភូត្និង
ស្រវតា ស្ក្មងមានក្នុងអារដមក្នុងនរពស្នះ ចូរសាត ប់នូវ
ពាក្យរបដ់អាតាម ។  

នទមា កតាវ ោន ភតូាន,ំ ឥសិិំ វ ខ្ ោម ិសពុពត;ំ 

ទសា តាហំ េកខ ណិា ្ហុ, តវ ទ្សិយ សមមទតា។ 

អាតាម ស្ធវើនមសាក រដល់ពួក្ភូត្ស្ ើយ នឹងនិយយ
ចសំ្ពាះឥដី (ស្ ម្ ះស្សា ប ឌិ ត្) ដដលមានវត្តលអថា
ខ្ុសំ្នាះស្ ើយដដលស្កាដិយស្ាត្តដនមត្ថា ជាស្ដើមនដ
សាត  ំរបដ់ស្ោក្។  
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បតិរ ំទម ឈទនតតញិ្ច , ភតត ុ្ មសស ទម សទតា; 

 វរី បញុ្េមេិ ំឋាន,ំ មា ម ំទ្សិយ ោរយ។ 

បពិរត្អ្នក្មានពយយម ការរនុំក្បរមងុមាតា
បិតាស្នះ ជាបុ យរបដ់ខ្ុ  ំដដលជាអ្នក្រាថាន ចិញ្ចឹ ម
មាតានិងបិតារបដ់ខ្ុ ំបពិរត្រពះស្កាដិយៈ ដូមស្ោក្
កុ្ឃំាត់្ខ្ុសំ្ ើយ។  

សពភ ិទហត ំឧបញ្េ ោត,ំ មទមត ំឧបនសិសឈ; 

ឧដ្ឋ ោនបារចិ្រយិាយ, េឃីរតត ំតយា កត;ំ 

មាតាបតិសូ ុបញុ្េ ោន,ិ មម ទលាកេទោ ភវ។ 

ការរនុំក្បរមងុមាតាបិតាន៎ុះ ពួក្ដបបុរដាន
ដឹងស្ ើយ ដូមស្ោក្លះនូវការរនុំក្បរមងុមាតាបិតា
ស្នះឲ្យដល់ខ្ុ ំស្ោក្ានស្ធវើ (កុ្ដល) ស្ដាយការ 
ខនះដខនងនឹងការបស្រមើយូរយរណាដ់មក្ស្ ើយ (ឥ ូវ
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ស្នះ ខ្ុចំង់ស្ធវើ) បុ យទងំឡាយ ដល់មាតានិងបិតា 
ដូមស្ោក្របគល់ដួគ៌ស្រវស្ោក្ដល់ខ្ុ។ំ  

តទថវ សនត ិមនជុា, ធទមម ធមមបេ ំវេិ;ូ 

មទគាេ ោ សគេសស ទលាកសស, យោ ជានាសិ តវ  ំឥទស។ 

បពិរត្ឥដី ស្ោក្ដឹងផលូវស្ៅកាន់ដួគ៌ស្រវស្ោក្
យ៉ងណា ពួក្មនុដេក៏្ដឹងចដំ ក្ធម៌ ក្នុងធម៌ ក៏្
យ៉ងស្នាះដដរ។  

ឧដ្ឋ ោនបារចិ្រយិាយ, មាតាបតិសុោុវហំ; 

ត ំម ំបញុ្េ ោ នោិទរត,ិ អរយិមគាេ ោវទោ នទោ។ 

កិ្រយិនាមំក្នូវស្ដចក្តដុីខដល់មាតាបិតា 
ស្ដាយការខនះដខនងនឹងការបស្រមើ ឥ ូវស្នះ ជន (ស្សា -
ប ឌិ ត្) ហាមឃាត់្ខ្ុសំ្នាះ ចាក្បុ យ ស្ ម្ ះថាជាអ្នក្
រារាងំផលូវដ៏របស្ដើរ (ឋានដួគ៌)។  
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កាលននទប ឌិ ត្ស្ពាលយ៉ងស្នះស្ ើយ រពះ
មហាដត្វកាលញុាងំជនទងំអ្ដ់ឲ្យានឮ ស្ដាយ
ពាក្យថា ពាក្យរបដ់តាបដស្នះគឺពួក្ស្យើងានសាត ប់
ស្ ើយ ដត្ឥ ូវស្នះ ចូរអ្នក្ទងំឡាយសាត ប់ពាក្យ 
របដ់ខ្ុ វំញិ ស្រើបស្ពាលថា ៖  

សណុនត ុទភាទនាត ោ វច្ន,ំ ភាតរុឈាវោ មម; 

កុលវសំំ មោោឈ, ទបាោណំ បរោិបយ;ំ 

អធមមច្រ ីទឈទឋឋស,ុ នរិយ ំទសាបបឈជត។ិ 

ស្ោក្ដ៏ចស្រមើនទងំឡាយ ដដលជាបរដ័ិរនន
បអូនរបដ់ខ្ុ ំដូមសាត ប់ពាក្យរបដ់ខ្ុ  ំបពិរត្មហារាជ អ្នក្
ណា មិនរបរពឹត្តធម៌ ចសំ្ពាះបុគគលជាចបងទងំឡាយ 
ញុាងំរបស្វ ីពីបុរា ឲ្យសាបដូនយ អ្នក្ស្នាះរដមង
ស្ៅស្ក្ើត្ក្នុងនរក្។  
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ទយ ច្ ធមមសស កុសលា, ទបាោណសស េសិមបតិ; 

ច្រទិតតន ច្ សមបនាន ោ, ន ទត គច្ឆនត ិេគុេតិិំ។ 

បពិរត្រពះអ្ងគជាមាច ដ់ននរិដ ពួក្ជនណា
ល្ ដនវក្នុងក្នុងធម៌ (ស្ជដាា បចាយនធម៌) ជារបស្វ ី

អ្ពីំបុរា  រពមទងំបរបូិ ៌ស្ដាយដណាត ប់ធាន ប់ ពួក្
ជនស្នាះរដមងមិនស្ៅកាន់រុគគតិ្ស្រ។  

មាតាបតិា ច្ ភាតា ច្, ភគនិ ីញាតពិនធោ; 

សទពព ទឈឋឋសស ទត ភាោ, ឯវ ំជានាហិ ភារធ។ 

បពិរត្រពះអ្ងគជាអ្នក្ររររង់នូវបនទុក្ (ដដន) 
ដូមរពះអ្ងគរជាបយ៉ងស្នះថា មាតាបិតា បងបអូនរបុដ
រដី ញាតិ្និងស្ៅពងេទងំអ្ដ់ស្នាះ ជាភារៈរបដ់កូ្ន
ចបង។  

អាេយិតិាវ ោ គរុ ំភារ,ំ នាវទិ្ វយិ ឧសសទហ; 
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ធមមញ្ច  នបបមជាជ ោម,ិ ទឈទដ្ឋ ោ ច្សម ិរទថសភ។ 

បពិរត្រពះអ្ងគជាបុគគលរបស្ដើរស្លើរថ្ អាតាម ភាព
ដូចជានាយដសំ្ៅអាចនាយំក្នូវភារៈដ៏ធងន់ អាតាម ភាព
ពុរំបមារនូវស្ជដាា បចាយនធម៌ស្រ ស្រពាះអាតាម ភាពជា
ចបង។  

រពះរាជាទងំអ្ដ់ានសាេ ប់ពាក្យស្នាះស្ ើយ 
ររង់មានរពះរយ័រកី្រាយរតាដ់ថា ស្យើងានដឹងក្នុង
នថ្ងស្នះថា ានឮថា ភារៈចិញ្ចឹ មមាតាបិតាជាភារៈ
របដ់កូ្នចបង ដូស្ចនះ ក៏្ស្ចាលននទប ឌិ ត្ នាាំន មក្
អ្ងគុយស្ចាមជុរំពះមហាដត្វ កាលដរស្ដើរស្សា -
ប ឌិ ត្ ក៏្រតាដ់ ២ ាថាថា ៖  

អធគិមា តទម ញាណំ, ជាលវំ ជាតទវេទតា; 

ឯវទមវ ទនា ភវ ំធមម,ំ ទ្សិទយា បវេិសំយ។ិ 
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ពួក្ស្យើងានញា ដូចបុគគលានអ្ណាត ត្ 
ស្ភលើងអ្ពីំស្ភលើងក្នុងរីងងឹត្ ស្កាដិយតាបដដ៏ចស្រមើនាន
ឆលុះបញ្ញច ងំធម៌ដល់ពួក្ស្យើង យ៉ងស្នះឯង។  

យោ ឧេយមាេទិច្ច ោ, ោសទុេទោ បភង្ កទោ; 

បាណីន ំបវេិទំសត,ិ របូ ំកលាណបាបក;ំ 

ឯវទមវ ទនា ភវ ំធមម,ំ ទ្សិទយា បវេិសំយ។ិ 

រពះអារិត្យដដលបភំលនូឺវររពយ ស្ធវើពនលឺកាលរះ
ស្ ើង ដត្ងឆលុះបញ្ញច ងំនូវរូបលអ អារក្ក់្ ដល់ដត្វ
ទងំឡាយយ៉ងណា ស្កាដិយៈដ៏ចស្រមើនានឆលុះ
បញ្ញច ងំនូវធម៌ដល់ពួក្ស្យើង ក៏្យ៉ងស្នាះដដរ។ 

រពះមហាដត្វរមាល យស្ដចក្តីរជះថាល ក្នុងននទ-
ប ឌិ ត្ដដលមានអ្ដ់កាលរបមា បុ៉ស្ ណះ ឲ្យមក្
កាន់យក្នូវក្ថារបដ់ខលួន ស្ធវើឲ្យរពះរាជាដូមបទីងំ
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អ្ដ់ ឲ្យដមលឹងមក្ស្មើលមុខរបដ់ខលួន ស្ដាយក្មាល ងំនន 
ញា ។ រាស្នាះ ននទប ឌិ ត្គិត្ថា បងរបុដរបដ់
ស្យើងជាប ឌិ ត្ស្ឆលៀវងាញល ដ ជាធមមក្ថិ្ក្ ានបដំបក្
រពះរាជាដូមបទីងំអ្ដ់ស្នះឲ្យមក្ជាបក្េពួក្របដ់ខលួន 
ស្លើក្រុក្ដត្បងរបុដស្នះមាន ក់្ស្ចញ ាម នបុគគលដនរ
ណាជារីពឹងអារដ័យននស្យើងានស្រៀត្ស្រ ស្យើងមាន
ដត្អ្ងវរបងរបុដស្នះឯងដត្ម៉យងចុះ ស្រើបស្ពាលាថា
ដូស្ចនះថា ៖  

ឯវ ំទម យាច្មានសស, អញ្ជ លិិំ នាវពឈុេថ; 

តវ បេធច្ទោ ទហសស,ំ វឋុឋទិតា បរចិ្រទ្។ 

កាលស្បើខ្ុអំ្ងវរយ៉ងស្នះស្ ើយ ស្ោក្ស្ៅដត្មិន
ររួលអ្ញ្ជលី ខ្ុនឹំងជាអ្នក្របរពឹត្តតាមពាក្យ ជាអ្នក្
របឹងបស្រមើស្ោក្។ 
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ាថាស្នះ មានស្ដចក្េីអ្ធិបាយថា ៖ 

កាលដដលខ្ុអំ្ងវរស្ោក្ដ៏ចស្រមើនយ៉ងស្នះ
ស្ ើយស្ោក្ស្ៅដត្មិនស្អ្ើស្ពើ គឺថាមិនររួលនូវអ្ញ្ជលី
ដដលខ្ុផំគងស្ ើយស្ដើមបខីមាស្ទដស្រ ដូមស្ោក្ដ៏
ចស្រមើនបស្រមើមាតាបិតាដត្មយង៉ចុះ ចដំ ក្ខ្ុនឹំងជា
អ្នក្របរពឹត្តតាមពាក្យគឺស្ធវើស្ដចក្តីខវល់ខ្ជវ យចសំ្ពាះ
ស្ោក្ ខ្ុនឹំងស្រកាក្ស្ ើយស្ដាយភាពមិនខជិលរចអូ្ដ
អ្ដ់យប់និងនថ្ងរនុំក្បរមុងបស្រមើស្ោក្ដ៏ចស្រមើនវញិ។  

តាមរបរក្តី្រពះមហាដត្វ នឹងរក្ស្ទដក្ ុំដ
ឬចងស្ពៀរស្វរាចសំ្ពាះននទប ឌិ ត្មិនមានស្សាះស្ ើយ 
ដត្កាលដដលស្ោក្ស្ពាលនូវពាក្យធងន់ៗយ៉ងស្នះ 
ស្ដាយអ្ណំាចការដងកត់្ដងកិន ស្ដើមបឲី្យលះបង់នូវ
មានះបុ៉ស្ណាណ ះ ស្ពលស្នះ ស្ោក្ានសាត ប់ស្ ើយនូវ
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ពាក្យរបដ់ននទប ឌិ ត្ស្នាះ ក៏្មានចិត្តស្រត្ក្អ្រ ញុាងំ
ចិត្តឲ្យរជះថាល ក្នុងននទប ឌិ ត្ស្នាះ ក៏្ស្ពាលថា ឥ ូវ
ស្នះស្យើងអ្ត់្ស្ទដឲ្យដល់ឯង ឯងនឹងានស្ដើមបរីនុំក្
បរមុងមាតាបិតាចុះ កាលចង់របកាដគុ របដ់ននទ-
ប ឌិ ត្ ស្ោក្ក៏្ស្ពាលាថាថា ៖  

អោធ ោ ននទ វជិានាសិ, សេធមម ំសពភ ិទេសិត;ំ 

អរទិយា អរយិសមាច្ទោ, ្ឡ្ហ ំតវ  ំមម រចុ្ចសិ។ 

មាន លននទ អ្នក្សាគ ល់ចាដ់នូវរពះដរធមមដដល
ពួក្ដបបុរដ ដដំដងស្ ើយដមន អ្នក្ជាមនុដេលអ មាន
ឫក្ពារលអ រតូ្វចិត្តស្យើងស្ ើយ។  

ភវនត ំវោម ិទភាតញិ្ច , សណុាថ វច្ន ំមម; 

នាយ ំភាទោ ភារមទតា, អហុ មយ ហ ំកុោច្ន។ំ 
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ខ្ុដូំមនិយយនឹងបិតាដ៏ចស្រមើន នឹងមាតាដ៏
ចស្រមើន ដូមស្ោក្ទងំឡាយសាត ប់ពាក្យរបដ់ខ្ុ ំភារៈ
ស្នះមិនដមនរាន់ដត្ជាភារៈរបដ់ខ្ុកំ្នុងកាលមតងៗ ស្រ។  

ត ំម ំឧបឋឋតិ ំសនត,ំ មាតាបតិសុោុវហំ; 

នទនាទ ោ អឈាវរ ំកតាវ ោ, ឧបដ្ឋ ោនាយ យាច្ត។ិ 

ននទៈស្ធវើនូវខ្ុដំដលជាអ្នក្បស្រមើ នាមំក្នូវស្ដចក្តី
ដុខដល់មាតានិងបិតាស្នាះ ឲ្យជាធសំ្ ើយដូមស្ដើមប ី
ការបស្រមើដដរ។  

ទយា ទវ ឥច្ឆត ិ្ទមន, សនាត ោន ំព្រពហម ច្រនិ;ំ 

ននទ ំទោ វរថ ឯទ្, ក ំនទនាទ ោ ឧបតឋិឋត។ុ 

បណាត  (មាតានិងបិតា) ជារព មចារ ីស្បើស្ោក្
ណាមាន ក់្ចង់ាន ដូមស្ោក្ររួលយក្ ននទៈ តាម
រាថាន ចុះ ស្ត្ើឲ្យននទៈបស្រមើស្ោក្ណា។  
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មាតាប្រះចោធសិតវឲ្យន្ន្ទបចប្ម ី
រាស្នាះ មាតារពះមហាដត្វស្រកាក្ចាក្អាដនៈ 

ស្ពាលថា ដនស្សា ប ឌិ ត្កូ្ន បអូនរបដ់កូ្នរពាត់្
ស្ៅយូរស្ ើយ ដម៉ក៏្មិនហ៊ានស្ដើមបដូីមនូវកូ្នននទស្នាះ
ដដលមក្ស្ ើយអ្ពីំរីងាញង យយ៉ងស្នះស្រ ស្រពាះថាស្យើង
ទងំឡាយអារដ័យនឹងកូ្ន បុ៉ដនតឥ ូវស្នះ ពួក្ស្យើងគឺ
កូ្នអ្នុញ្ញា ត្ស្ ើយ ដម៉គួរដត្ានឱបកូ្នននទន៎ុះ ដដល
ជារព មចារសី្ដាយនដទងំពីរ ស្ ើយស្ថ្ើបរត្ង់ក្ាល 
កាលរបកាដស្ដចក្តីស្នាះ ស្រើបស្ពាលាថាថា ៖ 

តយា តាត អនញុ្េ ោតា, ទសាណ តំ នសិសតិា មយ;ំ 

ឧបោតុ ំលទភ ននទ,ំ មេុធន ិព្រពហម ច្រនិ។ំ 
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ដនស្សា ៈកូ្ន ស្យើងអារដ័យនឹងអ្នក្ អ្នក្
អ្នុញ្ញា ត្ស្ ើយ គួរានស្ដើមបចូីលស្ៅស្ថ្ើបក្ាលននទៈ 
ជារព មចារ។ី 

រាស្នាះ រពះមហាដត្វត្បថា បពិរត្អ្នក្មាត យ
ស្បើដូស្ចាន ះ ខ្ុអំ្នុញ្ញា ត្អ្នក្ដម៉ឲ្យស្ៅ ចូរឱបនូវននទជា
កូ្នស្ ើយស្ថ្ើបក្ាល ស្ដើមបរីមាង ប់ស្ដចក្តីស្សាក្ក្នុងចិត្ត
របដ់អ្នក្ដម៉ចុះ។ នាងក៏្ដទុះស្ៅកាន់ដណំាក់្កូ្នរបុដ
ស្ៅស្ ើយ ឱបនូវននទប ឌិ ត្ក្នុងក្ណាត លបរដ័ិរស្នាះ
ឯង នាងស្ថ្ើបក្ាលញក់្ញី ស្ដើមបរីមាង ប់ស្ដចក្តីស្សាក្
ក្នុងចិត្តស្ ើយស្រៀបរាប់រាប់មហាដត្វថា ៖  

អសសតថទសសវ តរណំុ, បោឡ្ ំមាលទុតរតិ;ំ 

ចិ្រសស ំននទ ំេសិាវ ោន, ហេយ ំទម បទវធត។ិ 
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ដួង ឫរយ័របដ់មាត យរជួំល ស្រពាះខ្ជនស្ឃើញ 
ននទៈអ្ដ់កាលយូរស្ ើយ ដូចជា ដលឹក្ខចីរបដ់អ្ដេត្វ-
រពឹក្េ ដដលរតូ្វខយល់បក់្។  

យោ សតុាត ោប ិសបុទិន, ននទ ំបសាម ិអាគត;ំ 

ឧេគាេ ោ សមុនា ទោម,ិ នទនាទ ោ ទនា អាគទតា អយ។ំ 

ស្វោណា មាត យស្ដក្លក់្ យល់ដបតសិ្ឃើញននទៈ
មក្ ក៏្មានចិត្តស្រត្ក្អ្រ មានចិត្តរកី្រាយ (ស្ដាយគិត្ថា) 
ននទៈរបដ់ស្យើងស្នះ មក្ស្ ើយ។  

យោ ច្ បឋពិឈុេតិាវ ោ, ននទ ំបសាម ិនាគត;ំ 

ភទិយា អាវសិតី ទសាទ្, ទោមនសសញ្ច នបបក។ំ 

ស្វោណាមាត យភ្ាក់្ស្ ើង មិនស្ឃើញននទៈមក្ស្រ 
ស្ដចក្តសី្សាក្និងស្ទមនដេជាស្រចើន រងឹរតឹ្ដត្បណាត ល
ស្ ើង។  
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សាហំ អឈជ ចិ្រសសមប,ិ ននទ ំបសាម ិអាគត;ំ 

ភតតចុ្ច មយ ហញ្ច  បទិយា, នទនាទ ោ ទនា បាវសីិ ឃរ។ំ 

យូរណាដ់ស្ ើយ រសាប់ដត្ក្នុងនថ្ងស្នះ មាត យ
ស្នាះស្ឃើញននទៈមក្ដល់ ននទៈជារីរដឡាញ់ននសាវ មី
របដ់មាត យផង ននមាត យផង ានចូលមក្កាន់ផទះរបដ់
ពួក្ស្យើង។  

បតុិប ិនទនាទ ោ សបុបទិយា, យ ំនទនាទ ោ នបបវទស  ឃោ; 

លភត ូតាត នទនាទ ោ ត,ំ ម ំនទនាទ ោ ឧបតឋិឋត។ុ 

ននទៈជារីរដឡាញ់នរក្ដលងរបដ់បិតា កុ្ឲំ្យ 
ននទៈស្ៅរាដស្ចញអ្ពីំផទះ ដនកូ្ន ឯននទៈ (ចង់ានអ្នក្
ណា) ចូរានអ្នក្ស្នាះចុះ ននទៈចូរបស្រមើនូវអ្ញចុះ។ 
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ចសាណបណឌិ តបរយិាយគុណមាតា 

រពះមហាដត្វ ររួលតាមពាក្យមាត យថា ចូរ
យ៉ង នឹងចុះ ស្ ើយឲ្យឱវារស្ៅននទប ឌិ ត្ថា ដនននទ 
ចដំ ក្ជាចមបងគឺបអូនានស្ ើយ ធមមតាមាត យមាន
គុ ដដលស្គស្ធវើានស្ដាយក្រម ចូរបអូនកុ្រំបមារ 
រនុំក្បរមុងាត់្ចុះ កាលរបកាដនូវគុ ននមាតា 
ានស្ពាល ២ ាថាថា ៖  

អនកុមបិ្  បតដិ្ឋ ោ ច្, បទុពព រសេេ ីច្ ទនា; 

មទគាេ ោ សគេសស ទលាកសស, មាតា តំ វរទត ឥទស។ 

មាន លឥដី មាតាជាអ្នក្ឈឺងាញអ ល ជារីពឹង ជាអ្នក្
ឲ្យរដ (រឹក្ក្េរី) ដល់ពួក្ស្យើងជាមុន ជាផលូវននដួគ៌ 
ស្រវស្ោក្ ចង់ានអ្នក្។  

បទុពព រសេេ ីទគាតត,ី មាតា បញុ្េូបសំហិតា; 
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មទគាេ ោ សគេសស ទលាកសស, មាតា តំ វរទត ឥទស។ 

មាតាជាអ្នក្ឲ្យរដជាមុន ជាអ្នក្រគប់រគង ដដល
ស្យើងចូលស្ៅអារដ័យបុ យ ជាផលូវននដួគ៌ស្រវស្ោក្ 
មាន លឥដី មាតាចង់ានអ្នក្។ 

រពះមហាដត្វស្ពាលគុ មាត យ ស្ដាយាថា
ទងំឡាយ ២ យ៉ងស្នះស្ ើយ កាលដដលមាតាស្នាះ  
រត្ ប់មក្អ្ងគុយស្លើអាដនៈវញិ ក៏្ស្ពាលថា ដនននទ
បអូនាននូវមាតា ជាអ្នក្ស្ធវើនូវក្មមដដលស្គក្រមនឹងស្ធវើ
ាន មាតាចិញ្ចឹ មបីាច់ស្យើងទងំពីរឲ្យធចំស្រមើនាន
យ៉ងលាំក្ណាដ់ ឥ ូវស្នះ បអូនចូរកុ្រំបមារ ដថ្ទ ំ
ាត់្ចុះ កុ្ឲំ្យស្ោក្ពិសាផោផលស្ៅខចីដដលមិនទន់
រុលំអ មានរដមិនដផអមងាញង ញ់ស្រៀត្ស្ ើយ ស្ ើយកាល
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នឹងរបកាដនូវអ្សំ្ពើដដលមាតាស្ធវើស្ដាយស្ដចក្េីលាំក្ 
ក្នុងក្ណាត លបរដ័ិរស្នាះឯង ស្រើបស្ពាលថា ៖  

អាកង្ខមានា បតុតផល,ំ ទេវតាយ នមសសត;ិ 

នកខ តាត ោន ិច្ បចុ្ឆត,ិ ឧតសំុវច្ឆោន ិច្។ 

មាតាកាលរាថាន ចង់ានដផលគឺកូ្ន រដមង
នមសាក រស្រវតា ដួរនក្ខត្តឫក្េទងំឡាយផង ដួររដូវនិង
ងាញន ទំងំឡាយផង។  

តសា ឧតុម ហ ិនាហ ោតាយ, ទោតិ គពភសស ទោកកទមា; 

ទតន ទោហឡ្និ ីទោត,ិ សហុោ ទតន វចុ្ចត។ិ 

កាលមាតាស្នាះ មានរដូវោងសាអ ត្ស្ ើយ ដត្វ
ក៏្ចុះមក្កាន់គភ៌ដ៊ប់ មាតាជាស្តដតីមានស្ដចក្តចីាញ់នផទ
ស្ដាយស្ តុ្ស្នះ ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ ានជាប ឌិ ត្ស្ៅ
ថា សុហទា (មានដួង ឫរយ័លអ)។  
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សំវច្ឆរ ំោ ឩន ំោ, បរហិរតិាវ ោ  វជិាយត;ិ 

ទតន សា ឈនយនតតី,ិ ឈទនតត ិ ទតន វចុ្ចត។ិ 

មាតារក្ា (នផទ) អ្ដ់មួយងាញន  ំឬថ្យពីមួយងាញន  ំ
ស្ ើយរបដូត្បុរត្មក្ ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ ានជាប ឌិ ត្ 
ស្ៅមាតាស្នាះថា ជ្ន្យន្េ ីផង ជ្ចន្តេ ីផង (អ្នក្
បស្ងកើត្កូ្ន)។  

ថនខទីរន  គទីតន, អង្េបាវរុទណន ច្; 

ទោេនត ំបតុត ំ ទតាទសត,ិ ទតាទសនត ីទតន វចុ្ចត។ិ 

មាតាញុាងំកូ្ន ដដលក្ពុំងយឲំ្យស្រត្ក្អ្រ ស្ដាយ
រឹក្ក្េរីផង ស្ដាយការបសំ្ពផង ស្ដាយការឱបរក្ស្សាប
ផង ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ ានជាប ឌិ ត្ស្ៅថា ចតាចសន្េ ី
(អ្នក្ញុាងំកូ្នឲ្យស្រត្ក្អ្រ)។  

តទតា ោតាតទប ទោទរ, មម ំកតាវ ោ ឧេកិខ ត;ិ 
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ោរក ំអបបជាននត,ំ ទបាទសនត ីទតន វចុ្ចត។ិ 

ត្ពីស្នាះមក្ មាតាស្ធវើនូវស្ដចក្តរីដឡាញ់
រាប់អាន ស្ ើយរក្ស្ ក្ស្មើលទរក្ ដដលស្ៅពុទំន់ដឹង
ក្ត ីក្នុងរីមានខយល់និងក្ស្តេ នថ្ងដ៏ពនលឹក្ ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ 
ានជាប ឌិ ត្ស្ៅថា ចបាចសន្េ ី(អ្នក្ចិញ្ចឹ មកូ្ន)។  

យញ្ច  មាតធុន ំទោត,ិ យញ្ច  ទោត ិបតិេុធន;ំ 

ឧភយទមបតសស ទគាទបតិ, អប ិបតុតសស ទនា សិយា។ 

ររពយណាខ្ជងមាតាផង ររពយខ្ជងបិតាផង 
មាតាក៏្រគប់រគងររពយទងំពីរចដំ ក្ស្ដើមបកូី្នស្នាះ 
(ស្ដាយប ំងថា ររពយស្នះ) រតូ្វមានដល់ កូ្នរបដ់
ស្យើង។  

ឯវ ំបតុត អេុ ំបតុត, ឥត ិមាតា វហិញ្េត;ិ 

បមតត ំបរោទរស,ុ នសីិទថ បតតទយាពពទន; 
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សាយ ំបតុត ំអនាយនត,ំ ឥត ិមាតា វហិញ្េត។ិ 

មាតារដមងលាំក្ស្ដាយការបគា ត់្បស្រងៀនកូ្ន
ដូស្ចនះថា មាន លកូ្ន (ឯងចូរកុ្រំបមារក្នុងរាជរត្កូ្លជា
ស្ដើម) យ៉ងស្នះ មាន លកូ្ន (ឯងចូរស្ធវើការ) ឯស្ណាះ 

កាលស្បើកូ្នមានវយ័ចស្រមើនស្ ើងស្ ើយ មាតា (ាន
ដឹង) កូ្នស្នាះរបមារក្នុងរបពនធរបដ់ អ្នក្ដនរក្នុងស្ពល
អ្រធារត្ ស្ ើយមិនមក្ក្នុងស្វោោង ច ក៏្រដមងលាំក្
ចិត្តដូស្ចនះ។  

 ឯវ ំកចិ្ឆ ោ ភទតា ទបាទសា, មាត ុអបរចិ្រទ្; 

មាតរ ិមចិ្ឆ ោ ច្រតិាវ ោន, នរិយ ំទសាបបឈជត។ិ 

ដត្វដដលមាតាចិញ្ចឹ មស្ដាយរត្ដាបរត្ដួដ
យ៉ងស្នះ ស្ ើយមិនបស្រមើមាតា របរពឹត្តខុដក្នុងមាតា 
ស្នាះ ដត្ងស្ៅស្ក្ើត្ក្នុងនរក្។  
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ឯវ ំកចិ្ឆ ោ ភទតា ទបាទសា, បតិ ុអបរចិ្រទ្; 

បតិរ ិមចិ្ឆ ោ ច្រតិាវ ោន, នរិយ ំទសាបបឈជត។ិ 

ដត្វដដលបិតាចិញ្ចឹ មស្ដាយរត្ដាបរត្ដួដយ៉ង
ស្នះ ស្ ើយមិនបស្រមើបិតា របរពឹត្តខុដក្នុងបិតាស្នាះ 
ដត្ងស្ៅស្ក្ើត្ក្នុងនរក្។  

ធនាប ិធន្មាន,ំ នសសត ិឥត ិទម សតុ;ំ 

មាតរ ំអបរចិ្រតិាវ ោន, កចិ្ឆ ំោ ទសា នគិច្ឆត។ិ 

ស្យើងានឮមក្ថា ដូមបដីត្ររពយរបដ់កូ្នអ្នក្
ចង់ានររពយ ដត្ងវនិាដស្ៅវញិឬកូ្នស្នាះរដមងរកី្រក្
លាំក្ស្រពាះមិនបស្រមើមាតា។  

ធនាប ិធន្មាន,ំ នសសត ិឥត ិទម សតុ;ំ 

បតិរ ំអបរចិ្រតិាវ ោន, កចិ្ឆ ំោ ទសា នគិច្ឆត។ិ 
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ស្យើងានឮមក្ថា ដូមបដីត្ររពយរបដ់កូ្នអ្នក្
ចង់ានររពយ ដត្ងវនិាដស្ៅវញិ ឬកូ្នស្នាះ រដមងរកី្
រក្លាំក្ស្រពាះមិនបស្រមើបិតា។  

អានទនាទ ោ ច្ បទមាទោ ច្, សោ ហសិតកឡី្តិ;ំ 

មាតរ ំបរចិ្រតិាវ ោន, លពភទមត ំវជិានទតា។ 

ប ឌិ ត្បស្រមើមាតា គបបាីននូវដុខន៎ុះ គឺ 
ស្ដចក្តសី្រត្ក្អ្ររកី្រាយ ការស្ដើចស្លងដពវៗកាល។  

អានទនាទ ោ ច្ បទមាទោ ច្, សោ ហសិតកឡី្តិ;ំ 

បតិរ ំបរចិ្រតិាវ ោន, លពភទមត ំវជិានទតា។ 

ប ឌិ ត្បស្រមើបិតា គបបាីននូវដុខន៎ុះ គឺស្ដចក្តី
ស្រត្ក្អ្ររកី្រាយ ការស្ដើចស្លងដពវៗ កាល។ 

ោនញ្ច  ទបយេវឈជញ្ច , អតថច្រយិា ច្ យា ឥធ; 

សមានតតតា  ច្ ធទមមស,ុ តតថ តតថ យោរហំ; 
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ឯទត ទោ សង្េោ ទលាទក, រថសាណីវ យាយទតា។ 

ទន ១ វាចាជារីរដឡាញ់ ១ ការរបរពឹត្តជា
របស្យជន៍ក្នុងស្ោក្ស្នះ ១ ភាពននបុគគលមានខលួន
របរពឹត្តស្ដមើក្នុងស្ជដាា បចាយនធម៌ស្នាះៗ តាមដមគួរ 
១។  

ឯទត ច្ សង្េោ នាសស,ុ ន មាតា បតុត្ រណា; 

លទភថ មាន ំបឈូ ំោ, បតិា ោ បតុត្ រណា។ 

ដងគ ធម៌ទងំន៎ុះឯង រដមងរបរពឹត្តស្ៅក្នុង
ស្ោក្ ដូចជាស្លល ននក្ង់រថ្ដដលវលិស្ៅ ស្បើដងគ ធម៌
ន៎ុះមិនមានស្រ មាតាមិនរតូ្វាននូវស្ដចក្តរីាប់អាននិង
ការបូជា ស្រពាះស្ តុ្ននកូ្ន ទងំបិតា ក៏្មិនរតូ្វាននូវ
ស្ដចក្តរីាប់អាននិងការបូជា ស្រពាះស្ តុ្ននកូ្ន។  

យសាម ោ ច្ សង្េោ  ឯទត, សមមទបកខ នត ិបណឌ តិា; 
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តសាម ោ មហតត ំបទបានត,ិ បាសំសា ច្ ភវនត ិទត។ 

ពួក្ប ឌិ ត្ រដមងស្ឃើញស្ដាយលអនូវដងគ ធម៌
ទងំន៎ុះ ស្រពាះស្ តុ្ណា ប ឌិ ត្ទងំស្នាះ រដមងដល់
នូវភាពជាធ ំទងំជាអ្នក្គួរដរស្ដើរ ស្ដាយស្ តុ្ស្នាះ។  

ព្រពោម ោត ិមាតាបតិទោ, បុ្ ព ោច្រយិាត ិវចុ្ចទរ; 

អាហុទនយា ច្ បតុាត ោន,ំ បជាយ អនកុមប្។ 

មាតាបិតាជាអ្នក្អ្នុស្រាះ ដល់ពួក្ដត្វ គឺបុរត្ 
ប ឌិ ត្ស្ៅថា រព មផង បុពាវ ចារយផង អា ុស្នយយៈ
ផង របដ់កូ្នទងំឡាយ។  

តសាម ោ ហិ ទន នមទសសយេ, សកកទរយេ ច្ បណឌ ទិតា; 

អទននន អទោ បាទនន, វទតថន សយទនន ច្; 

ឧច្ឆ ោេទនន នាហ ោបទនន, បាោន ំទធាវទនន ច្។ 
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ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ ប ឌិ ត្គបបនីមសាក រ ស្ធវើដកាក រៈ
ចសំ្ពាះមាតាបិតាស្នាះ ស្ដាយាយ រឹក្ ដពំត់្ រីស្ដក្ 
ស្រគឿងអ្ប់ ស្ដាយការផងូត្និងការោងស្ជើង។  

តាយ ន ំបារចិ្រយិាយ, មាតាបតិសូ ុបណឌ តិា; 

ឥទធវ ន ំបសំសនត,ិ ទបច្ច សទគេ បទមាេត។ិ 

ប ឌិ ត្ទងំឡាយ រដមងដរស្ដើរនូវបុគគលស្នាះ 
ស្រពាះដត្ការបស្រមើ ចសំ្ពាះមាតាបិតាស្នាះ លុះបុគគល
ស្នាះ លះស្ោក្ស្នះស្ៅ រដមងរកី្រាយក្នុងឋានដួគ៌។ 

រពះមហាដត្វបញ្ច ប់ធមមស្រដនា ស្ដាយរបការ
យ៉ងស្នះ  ស្របៀបដូចជាការបងវិលភនដុំស្នរុ ដូស្ចាន ះឯង។ 
រពះរាជាទងំអ្ដ់ និងក្ងរព័ទងំឡាយ ានសាត ប់
ពាក្យស្នាះស្ ើយ ក៏្មានចិត្តស្រត្ក្អ្ររកី្រាយ រជះថាល ។ 
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ស្ពលស្នាះ ស្សា ប ឌិ ត្ានញុាងំជន
ទងំឡាយឲ្យតាងំស្ៅក្នុងដីលទងំ ៥ ស្ ើយរូនាម នថា 
អ្នក្ទងំឡាយ ចូរកុ្រំបមារក្នុងការឲ្យទនជាស្ដើម 
ស្ ើយបញ្ជូ នពួក្ស្គឲ្យរត្ ប់វញិ។ រពះរាជាទងំអ្ដ់
ស្សាយរាជយរបក្បស្ដាយធម៌ កាលស្សាយរិវងគត្ ក៏្
ានស្ៅស្ក្ើត្ក្នុងស្រវស្ោក្។ ចដំ ក្ស្សា ប ឌិ ត្ 
និងននទប ឌិ ត្ បស្រមើមាតាបិតាដរាបដល់អ្ដ់អាយុ
កាលអ្ដ់ជីវតិ្ស្ ើយ ក៏្ានស្ៅកាន់រព មស្ោក្។  

ជាតកាវសាន្ 

 រពះសាសាត ាននារំពះធមមស្រដនាស្នះមក្
ស្ ើយ ររង់របកាដដចចធម៌ និងរបជុជំាត្ក្ ក្នុងកាល
ចប់ដចចធម៌ មាតុ្ស្ាដក្ភិក្ខុ  (ភិក្ខុ ចិញ្ចឹ មមាតា) ាន
តាងំស្ៅក្នុងស្សាតាបត្តិផល ។  
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- តទា មាតាបិតទោ មាហាោជកុលានិ  

អទេសុុំ មាតាបិតា ក្នុងកាលស្ណាះ ានមក្

ជាមហារាជរត្កូ្ល (គឺរពះារដុស្ទធ រនៈ និង
រពះនាងដិរមិហាមាយ) ។  

- ននទបណ្ឌ ិទតា អានទ ទ្ ោ ននទប ឌិ ត្ ានមក្

ជាអាននទ ។ 
- មទ្ជោជា សារបិុទតាត ោ រពះារមស្នាជៈ 

ានមក្ជាសារបុីរត្ ។  
- ឯកសតោជាទ្ អសីតិមហាទេោ ទេវ 

អញ្ញតរទេោ េ ស្ដតច ១០១ អ្ងគ ានមក្ជា 

អ្ដីតិ្មហាស្ថ្រៈ និងជារពះស្ថ្រៈទងំឡាយ
ដនរស្រៀត្ ។ 
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- េតុវសីតិ អទ ខ្ ោភណ្ិទោ ពេុធបរសិា 

ក្ងរព័ ២៤ អ្ស្កាខ ភិនី ានមក្ជាពុរធបរដ័ិរ ។  
- ទសាណ្បណ្ឌ ិទតា បន អេទមវ អទហាសិិំ 

ចដំ ក្ស្សា ប ឌិ ត្ានមក្ជាអ្ងគអ្ញ
ត្ថាគត្ស្នះឯង ។  

ស្សា ននទជាត្ក្ ចប់ ៕ 

(ជាត្ក្ដាក្ថា ដុត្តនតបិដក្ ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្ ដត្តត្ិ-
និាត្ រុត្ិយជាត្ក្ (ស្សា ននទជាត្ក្)  

បិដក្ស្លខ ៦១ រព័ំរ៨១-៩៦) 

នថ្ងរព ដបត្ិ៍ ១២ ស្រាច ដខមាឃ ងាញន កុំ្រ ឯក្ដ័ក្ ពុរធដក្រាជ 
២៥៦៣, ចុលលដក្រាជ ១៣៨១,  មហាដក្រាជ ១៩៤១  

រត្ូវនឹងនថ្ងរី២០ ដខកុ្មោៈ គ.ដ. ២០២០ 



 

 

មាតាមានស ម្ ោះថា 

សុហទា អ្នកមានដួងហ្ឫទយយលអ 

ជនយនត ីឬ ជននត្ត ីអ្នកបរងកើតកូន 

នតានសនត ីអ្នកញញ ុំងកូនឲ្យរព្តកអ្រ 

នោនសនត ីអ្នកចញិ្ចឹ មកូន 




