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អលម្ពុសាជាតក 

បច្ចុបបន្នន្ិទាន្ 

 រពះសាសាា កាលស្ដាចគង់ស្ៅក្នុងវត្តស្េត្វន័
មហាវហិារ ររង់រារពធរបស្ោមរបដ់នាងបុរាណ- 
រុតិ្យិកា (របដ់ឧក្កណឋិ ត្ភិក្ខុ  គឺភិក្ខុ ដែលអផសុក្ចង់
ដឹក្មួយរូប) ានរាដ់រពះធមមស្រដនាស្នះ មាន
ពាក្យថា អថាព្រវ ិែូស្ចនះ ជាស្ែើម ។ ស្រឿងរ៉ាវក្នុង

បចចុបបនន ានស្ពាលស្ ើយរុក្យ៉ងពិសាា រស្ ើយក្នុង
ឥន្ទនទិយជាត្ក្១ ។ 

                                                           

១. ដុត្តនតបិែក្ ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្ អែឋក្និាត្ ឥន្ទនទិយជាត្ក្ 
បិែក្ស្លខ ៥៩ រពំ័រ ១២៦ និង អែឋក្ថា ។  
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 រពះសាសាា ដួរភិក្ខុ ដែលអផសុក្ស្នាះថា មាន ល
ភិក្ខុ  ស្ត្ើអនក្អផសុក្ពិត្ដមនឬ ? កាលភិក្ខុ ស្នាះរកាបរូល
ាមពាក្យពិត្ស្ ើយ ស្រើបរពះអងគរាដ់ដួរថា អនក្
ណាស្ធវើឲយអនក្អផសុក្ ? កាលភិក្ខុ ស្នាះរកាបរូលថា 
នាងបុរាណរុតិ្យិកា២ ស្រើបរពះមានរពះភាគរាដ់ថា 
“មាន លភិក្ខុ  ន្ទដតីស្នះស្ធវើស្ដចក្ាីសាបដូនយែល់អនក្ អនក្
អារដ័យន្ទដតីស្នះញុងំឈានឲយវនិាដ ជាអនក្វស្ងវង
ដនលប់ស្ែក្លង់លក់្អដ់ ៣ ឆ្ន  ំបនាទ ប់ពីស្ក្ើត្ការែឹង
ខលួនវញិ ស្រើបស្ក្ើត្ស្ដចក្ាីខសកឹ្ខសួលយ៉ងធ”ំ.ស្ ើយររង់
នាអំតី្ត្និទានមក្ដដមាងែូចត្ស្ៅ ៖ 

                                                           

២. បុរាណទុតិយិកា ( ន. ) [បុរ៉ាណៈ-- ] ( ា. ) ន្ទដតីដែលមាន 
បុរដជាពីរនាក្ក់្នុងកាលពីមុន គឺរបពនធពីស្ែើមឬរបពនធពីមុន (ម. 
ព. រុត្ិយ ឬ រុត្ិយិកា ផង) ។ 

http://somneang.tovnah.com/abbrev
http://somneang.tovnah.com/?q=%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6&dic=all&criteria=start
http://somneang.tovnah.com/?q=%E1%9E%94%E1%9E%BB%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E2%80%8B%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%99%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6&dic=all&criteria=start
http://somneang.tovnah.com/?word=ទុតិយា
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អតីតន្ិទាន្ 

 ក្នុងអតី្ត្កាល កាលរពះាររព មរត្តស្សាយ
រាេដមបត្តិស្ៅក្នុងនគរពារាណដី រពះស្ពាធិដត្វស្ក្ើត្
ក្នុងរត្កូ្លរពា មណ៍ ក្នុងកាដិរែឋ ចស្រមើនវយ័ធសំ្ ើយ 
ែល់នូវការដស្រមចក្នុងដិលបសាន្ទដតទាងំពួង រួចស្ ើយ
បួដជាឥដី មានមូលផោផលក្នុងព្រពជាអាហារ 
ញុងំអត្តភាពឲយរបរពឹត្តស្ៅក្នុងព្រពធ ំ។  

រាស្នាះ ស្មរមឹគមួយានបរសិ្ភាគស្មម ដែល
ោយស្ោយរឹក្ដមភព៣ ក្នុងសាថ នរីបស្នាទ បង់បដាវៈ
របដ់រពះាបដស្ពាធិដត្វ ស្ ើយផឹក្នូវរឹក្ស្នាះ ។ 
ស្ោយស្ តុ្រតឹ្មបុ៉ស្ណណះឯង ស្មរមឹគក៏្មានចិត្ត
                                                           

៣. សម្ភវ (បុ.ំ) ស្ដចក្ាីស្ក្ើត្ (ែូចឧបបត្តិ), ស្ តុ្ (ែូចស្ដតុ្), ជាប់
េពំាក្់ (ែូចដងគ),រឹក្ដុក្ក ឬ រឹក្អដុចិ (ែូចដុក្ក) ។  
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របតិ្ព័រធក្នុងរពះាបដ ស្ ើយក៏្ាងំគភ៌ស្ ើង ចាប់
ាងំពីស្ពលស្នាះមក្ ស្មរមឹគមិនស្ៅក្នុងរីណាមួយ
ស្ ើយ បរសិ្ភាគស្មម ក្នុងរីស្នាះឯង រាច់ស្ៅក្នុងរីេិត្ 
អារដមបុ៉ស្ណាណ ះ ។ រពះមហាដត្វពិចារណា  
ក៏្ានែឹងស្ ើយនូវស្ តុ្ស្នាះ ។ កាលជាខាងស្រកាយ 
មក្ ស្មរមឹគក៏្ានស្ក្ើត្កូ្នជាកូ្នមនុដស ។ រពះមហា-
ដត្វចិញ្ចឹ មទារក្ស្នាះ រុក្ស្ោយស្ដចក្ាីរដឡាញ់ថា
ជាកូ្ន ស្ ើយានោក់្ស្ឈាម ះថា ឥដិដិងគៈ៤ ។  

លោំប់ស្នាះ រពះមហាដត្វឲយឥដិដិងគៈដែលធំ
ែឹងក្ាីស្ ើយស្នាះបួដ ។ ក្នុងស្វោដែលស្ោក្ចាដ់
េរា រពះមហាដត្វាននាាំបដកុ្មារស្នាះស្ៅកាន់ 

                                                           

៤. ស្រពាះស្ តុ្ដែលកូ្នស្នាះ មានពក្ស្របៀបបីែូជាដដនងែុះស្ៅ
ស្លើក្ាល ស្រើបោក្់ស្ឈាម ះថា ឥដិដិងគៈ។  
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ព្រពនារវិន័ (ព្រពន្ទដតីគឺព្រពដែលមានស្ែើមស្ ើស្ចញផ្កក
មក្មានរាងែូចន្ទដតី) ស្ ើយស្ពាលស្របៀនរបស្ៅថា “ដន
កូ្ន ស្ឈាម ះថា ន្ទដតីទាងំឡាយ រាក្ែែូចជាផ្កក ស្ ើ
ទាងំឡាយក្នុងព្រពមិ ពានតស្នះ ន្ទដតីទាងំឡាយស្នាះ
នឹងញុងំអនក្ឲយធ្លល ក់្ក្នុងអណំាចខលួន និងឲយែល់
ស្ដចក្ាវីនិាដធ ំអនក្មិនគួរលុះក្នុងអណំាចព្នន្ទដតី
ទាងំឡាយស្នាះស្ ើយ”។  

កាលជាខាងស្រកាយមក្ស្រៀត្ រពះមហាដត្វស្ធវើ
នូវកាលកិ្រយិ ជាអនក្មានរព មស្ោក្ជារីរបរពឹត្តស្ៅ
ក្នុងខាងមុខ ានបែិដនធិស្ក្ើត្ក្នុងរព មស្ោក្ ។ 



អលម្ពុសាជាតក 

 

6 

 

 
រូបស្ែើម នារបិបុផលតា ឬ មក្កលផីល  

និយមស្ៅថា នារផីល មានផ្កក ែូចមនុដសរដី៥ 

                                                           

៥. ស្ៅក្នុងបរមត្ថស្ជាត្ិក្ៈ បរសិ្ចេររី ៥ វថីិមុត្តដងគ ៈ រត្ងភូ់មិ-
ចតុ្ក្កៈ ពនយល់ថា ក្នុងព្រព ិមពានត រត្ង់បរសិ្វណដែលជាប់នឹងភនំ
ត្ណាា វឌ្ឍនៈ មានព្រពមក្កលីផល (នារវិន័) ស្ែើមមក្កលីផលស្នះ 
(នារបុិបផលា) ស្ពលស្ចញផ្កក មក្ ផ្កក មក្កលីផលស្នះមានរូបរាង
លក្ខណៈែូចមនុដសរដីរគប់យ៉ង និងមានភាពរដដ់សាា ត្ែូច
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ចដំណក្ឥដិដិងគាបដ ស្លងនូវឈានកី្ឡា 
រដ់ស្ៅក្នុ ិមវនតបបស្រដ ានជាអនក្មានត្បៈែ៏ខាល ងំ
កាល  ជាអនក្មានឥន្ទនទិយដែល នះស្ ើយយ៉ងព្រក្ដលង។ 
រាស្នាះ ពិភពរបដ់ស្ដាចដក្កស្រវរាេក្ស្រមើក្ញប់
ញ័រ ស្ោយស្ត្េះព្នដីលរបដ់ាបដស្នាះ ដក្កស្រវ-
រាេពិចារណាស្មើល ានរជាបនូវស្ តុ្ស្នាះ ររង់រពះ
ត្រមិះថា “ាបដស្នះនឹងគបបញុីងំស្យើងឲយឃ្លល ត្ចាក្
ភាពជាដក្កស្រវរាេ ស្យើងរតូ្វបញ្ជូ នរដីអបសរមួយរូប 
ស្ៅរមាល យដីលរបដ់ាបដស្នាះ” ែូចស្នះស្ ើយ 
ររង់ពិចារណាស្មើលក្នុងស្រវស្ោក្ទាងំអដ់ ក្នុង
                                                                                                               

ស្រពធីា ផ្កក មក្កលីផលស្នះ អាចាងំស្ៅាន ៤-៥ ដខ ស្រើបដាុយ
រលួយ និងក្នុងស្ពលដែលមក្កលីផលក្ពុំងស្ពញរូបរាង ពួក្វជិាជ -
ធរដែលស្ៅក្នុងព្រពនាាំន មក្យក្ស្ៅអភិរមយជាមួយ។ វជិាជ ធរណា
ដែលានអភិរមយរួមរដ់ជាមួយនាងមក្កលីផល ស្ ើយនឹងែល់នូវ
វដិញ្ញិភាព រ ូត្ ៤ ដខ ស្រើបែឹងខលួនមានដត្ិស្ ើងវញិ ។ 
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ក្ណាា លព្នពួក្ស្រពធីាជាបរចិារកិាចនួំន ២ ស្កាែិ
ក្នលះ របដ់រពះអងគ មិនានស្ឃើញអនក្ែព្រណាមួយ
ដែលអាចរមាល យដីលរបដ់ឥដិដិងគាបដានស្រៅ
ពីនាងស្រពធីាដស្ឈាម ះ អលមពុសា ដត្មួយស្នាះ
ស្ ើយ ស្រើបរាដ់ស្ៅនាងឲយចូលមក្ាល់ ស្ ើយ
ររង់បញ្ជជ ឲយរមាល យដីលរបដ់ឥដិដិងគាបដស្នាះ ។ 

 រពះបរមសាសាា កាលររង់ស្ធវើស្ដចក្ាីស្នាះ ឲយ
ជាក់្ចាដ់ស្រើបរាដ់រពះាថារី ១ ថា ៖ 

អថព្រវ ិព្រហា ឥននាទ ោ, វព្រភ ូជយរ ំបតិា; 

នេវក្ញ្ញ ំបរានភតាវ ោ, សធុម្ម ោយ ំអលមពសំុ។ 

 រាស្នាះរពះឥន្ទនទជាធ ំរគបដងកត់្នូវអដុរ
ស្ឈាម ះវរត្ៈ ររង់ជាបិារបដ់ស្រវបុរត្ អនក្ នះ  
(ដន្ទរគ ម) ររង់ស្ វងយល់នូវនាងក្ញ្ជញ  ស្ឈាម ះ 
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អលមពុសា ដែលស្ៅក្នុងស្រាងស្ឈាម ះធមមដភា ស្ ើយ
ានរាដ់ ។ 

 ដក្កស្រវរាេរបថាប់គង់ស្លើបណឌុ ក្មពលដិោ-
ដនៈ រាដ់បញ្ជជ ឲយស្ៅនាងអលមពុសាស្នាះមក្ 
ស្ ើយរាដ់ាថាស្នះថា ៖   

មនិសេ នេវា រ ំយាចន្ត,ិ តាវរិិំសា សឥន្ទកា; 

ឥសិបបនោភនន្ គចឆ, ឥសិសិង្គ ំអលមពនុស។ 

មាន លនាង (អនក្ស្ធវើបុរដ) ឲយរច ូក្រច  ំ(ស្ោយ
កិ្ស្លដ) ស្រវាទាងំឡាយ ក្នុងជាន់ាវត្តងិស រពមទាងំ
រពះឥន្ទនទអងវរនាង មាន លនាងអលមពុសា ជាន្ទដតីលួង
ស្ោមនូវឥដី ចូរនាងស្ៅរក្រពះឥដីដិងគៈ ។ 
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ដក្កស្រវរាេស្រើបរាដ់បញ្ជជ នាងអលមពុសាថា 
នាងចូរស្ៅ ចូរស្ៅរក្ឥដិដិងគាបដ នាមំក្កាន់
អណំាចរបដ់ខលួន ស្ ើយរមាល យដីលរបដ់ស្ោក្ចុះ 
ែូចស្នះស្ ើយ រាដ់ាថាស្នះថា ៖ 

បរុាយ ំអនម េ អនចេរ,ិ វរតវា ព្រហ្ម ចរយិវា; 

ន្ពិ្ព ោនាភរិនតា វនុ ធ្ ោ, រសេ មគ្គ ោន្ ិអាវរ។ 

ាបដស្នះ មានវត្ត មានរព មចរធិម៌ ស្រត្ក្អរ
ព្រក្ដលងក្នុងរពះនិពាវ ន ជាអនក្ចស្រមើន (ស្ោយគុណ) កុ្ំ
ឲយស្ោក្របរពឹត្តក្នលងនូវស្យើងទាងំឡាយានមុន នាង
ចូរបិរផលូវទាងំឡាយរបដ់ស្ោក្ ។ 

នាងអលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ ានសាា ប់នូវពាក្យ
ស្នាះ ស្រើបស្ពាលាថា ២ ថា ៖ 
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នេវរាជ ក្និមវ រវ ,ំ មនមវ រវុ ំសិក្ខ សិ; 

ឥសិបបនោភនន្ គចឆ, សន្ត ិអញ្ញ ោប ិអចឆរា។ 

  

បពិរត្ស្រវរាេ ស្ តុ្អវីរពះអងគស្ធវើយ៉ងស្នះ រពះ
អងគស្ឃើញខ្ុមំាច ដ់ស្ ើយក៏្រាដ់ថា មាន លនាង ជារដី
លួងស្ោមឥដី នាងចូរស្ៅចុះ ែូស្ចនះ ត្បតិ្រដីអបសរ
ទាងំឡាយែព្រក៏្មាន ។ 

ម្េសិិនយា បវរា នចវ,  

អនសានក្ ន្ន្ទនន្ វនន្; 

តាសមប ិនហារ ុបរយិានយា,  

តាប ិយន្ត ុបនោភនា។ 

នាងស្រពអបសរដែលរបដ លខ្ុមំាច ដ់ ទាងំ
របស្ដើរជាងខ្ុមំាច ដ់ ក៏្មានក្នុងព្រពដែលមិនមានស្ដចក្តី
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ស្សាក្ មានដត្ស្ដចក្តរីកី្រាយ ដូមផ្កល ដ់ឲយរដីស្រព
អបសរទាងំឡាយស្នាះស្ៅវញិ រដីអបសរជាអនក្អាចលួង
ស្ោមទាងំស្នាះ ចូរស្ៅចុះ ។ 

លោំប់ស្នាះ ដក្កស្រវរាេានស្ពាលាថា ៣ 
ាថា ថា ៖     

អ ធ្ ោ ហិ្ សចេ ំភណសិ, សន្ត ិអញ្ញ ោប ិអចឆរា; 

តាេសិិនយា បវរា នចវ, អនសានក្ ន្ន្ទនន្ វនន្។ 

នាងស្ពាលនូវពាក្យពិត្ដមន ឯរដីអបសរ
ទាងំឡាយែព្រ របដ លែូចនាង ទាងំរបស្ដើរជាងនាង
ក៏្មាន ក្នុងព្រពមិនមានស្ដចក្តសី្សាក្ មានដត្ស្ដចក្ត ី
រកី្រាយ ។  

ន្ តា ឯវ ំបជាន្ន្ត,ិ បារចិរយិ ំបមុ ំគតា; 

យាេសំិ រវ  ំបជានាសិ, នារ ិសរពង្គនសាភនន្។ 
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មាន លនារ ីមានអវយវៈទាងំពួងែ៏លា នាងែឹងនូវ
ការផ្កគ ប់ (របដុ) រាក្ែ យ៉ងណា នាងស្រពអបសរទាងំ
ឡាយស្នាះ ស្ៅែល់របុដស្ ើយ រដមងមិនែឹងនូវការ
ផ្កក ប់ យ៉ងស្នាះស្រ ។  

រវ នមវ គចឆ ក្លាណិ, ឥរថនី្ ំបវរា ចសិ; 

រនវវ វណណរនូបន្, សវសម្ន្យសិេសិ។ 

មាន លនាងក្លាណី នាងឯងចូរស្ៅចុះ ស្រពាះ
ថា នាងជារដីតរបស្ដើរជាងរដីតទាងំឡាយ នាងនឹងញុងំ 
(ាបដ) ឲយលុះអណំាច ស្ោយវណណៈ និងរូប របដ់
នាង ។ 

នាងអលមពុសាស្រវក្ញ្ជញ ានសាា ប់ែូចស្នាះ 
ានស្ពាល២ ាថា ថា ៖ 
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ន្ វាហំ្ ន្ គមសិាម,ិ នេវរានជន្ នបសិតា; 

 វនិភម ិនចរំ អាសាេុ,ំ ឧគគនរនជា ហិ្ ព្ព្ហ្ម នោ។ 

ខ្ុមំាច ដ់ដែលរពះអងគជាស្រវរាេររង់ស្របើស្ ើយ 
នឹងខានស្ៅមិនាន បុ៉ដនតខ្ុមំាច ដ់ខាល ចចសំ្ពាះឥដិដិងគៈ
ស្នាះ ស្រត្ក្អរ ស្រពាះថា ឥដិដិងគស្នាះ ជារពា មណ៍ 
មានស្ត្េះខពង់ខពដ់ ។  

អនន្នក្ ន្រិយ ំបតាត ោ, ឥសិម្សាេយិា ជនា; 

អាបនាន ោ នម្ហ្សំសារ,ំ រសាម ោ នោម្ន្ ិហំ្សនយ។ 

េនទាងំឡាយស្រចើននាក់្ ញុងំឥដីឲយស្រត្ក្អរ 
ស្ ើយស្ៅកាន់នរក្ានែល់នូវការអស្នាទ លដវងឆ្ា យ 
ស្រពាះស្ដចក្តវីស្ងវង ស្ តុ្ស្នាះស្រើបខ្ុមំាច ដ់រពឺស្រាម ។ 
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នាងអលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ រូលថា កាលខ្ុមំាច ដ់
គិត្ថា ស្យើងនឹងរតូ្វរមាល យដីលរបដ់ាបដែូចស្នះ 
ស្ោមជាតិ្ក៏្រពឺស្ ើង ។ 

រពះបរមសាសាា រាដ់អភិដមពុរធាថាទាងំស្នះ 
ថា ៖    

ឥេ ំវតាវ ោន្ បកាក ោម,ិ អចឆរា កាមវណណនិ្;ី 

មសិា មសិេរិមុចិឆន្ត,ី ឥសិសិង្គ ំអលមពសុា។ 

រដីអបសរស្ឈាម ះអលមពុសា មានវណណៈគួររាថាន  
ជារដីញុងំបុរដឲយរច ូក្រច  ំរាថាន ញុងំឥដីដិងគៈ
ឥរច ូក្រច  ំ (ស្ោយកិ្ស្លដ) លុះស្ពាលនូវពាក្យ
ស្នះស្ ើយក៏្ស្ចៀដស្ចញស្ៅ ។  

សា ច រ ំវន្នម្គយ េ, ឥសិសិនង្គន្ រក្ខ រិ;ំ 

រមិពជិាលក្សញ្ឆ ន្ន,ំ សមនាត ោ អេធនយាជន្។ំ 
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នាងអលមពុសាស្នាះ ចូលស្ៅកាន់ព្រពដែលឥដី
ដិងគៈរក្ាស្ ើយស្នាះ ជាព្រពស្ែរោដ់ស្ោយវលលិាដ
រក្ មមានរ ំំក្នលះស្យេន៍ស្ោយេុវំញិ ។  

បានតាវ បាររាសម េ,ិ ឧេណេសមយ ំបរ;ិ 

អគគដិ្ឋ ំបរមិជជន្ត,ំ ឥសិសិង្គ ំឧបាគម។ិ 

នាងចូលស្ៅរក្ឥដីដិងគៈ ដែលក្ពុំងស្ាដ
ស្រាងស្ភលើង េិត្ដម័យជារីរះស្ ើងព្នរពះអារិត្យ ក្នុង
ស្វោមុនបរសិ្ភាគអាហារ ក្នុងស្ពលរពឹក្រពហាម ។ 

នាងអលមពុសាស្រពអបសរចូលស្ៅរក្ឥដិដិងគ
ាបដ ដែលរបក្បស្ដចក្ាីពាយម ក្នុងស្ពលយប់ 
ស្ ើយរដង់រឹក្អពីំរពឹក្ ស្ធវើឧរក្កិ្ចចស្រដចស្ ើយ ឲយ 
ក្នលងស្ៅស្ ើយស្ោយឈានដុខក្នុងបណណសាោតូ្ច
មួយ ស្រើបស្ចញមក្ស្ាដដមាា ត្ស្រាងស្ភលើង នាង រ
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ដដមាងភាពសាា ត្ព្នន្ទដតីស្ៅខាងមុខឥដិដិងគាបដ
ស្នាះ ។ 

លោំប់ស្នាះ ាបដកាលនឹងដួរនាងស្រើប
ស្ពាលថា ៖ 

កា ន្ ុវជិជរុវិាភាសិ, ឱសធ ីវយិ តារកា; 

 វចិិរតហ្តាថ ោភរោ, អាមរុតមណិកុ្ណឌ ោ។ 

នាងជាអវ ីមានស្រគឿងរបោប់ព្ែែ៏វចិិរត្ ពាក់្
កុ្ណឌ លជាវកិារៈព្នដក្វមណី ភលែូឺចដផលក្បស្នាទ រ ឬែូច
ផ្កក យរពឹក្ ។  

អាេចិេវណណសង្ក ោសា, នហ្មចន្ទន្គន្ធនិ្;ី 

សញ្ញររូ ូមហាម្យា, កុ្ម្រ ីចារេុសេនា។ 
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នាងមានដមបុរ របដ លពណ៌ព្នរពះអារិត្យ 
មានក្លនិរក្អូប ែូចខលឹមចនទន៍រក្ ម មានស្លល មូលលា 
មានមាយស្រចើន ជាកុ្មារមីានលអំគួរស្មើល ។ 

 វលិគ្គ ោ មេុកុា សុ្ ធ ោ, បា្ នរ សបុបរដិ្ឋតិា; 

គមនា កាមន្យីា នរ, ហ្រន្តនិយវ នម មននា។ 

ស្េើងទាងំឡាយរបដ់នាង មិនខូងក្ណាត ល ជា
ស្េើងរន់ស្លមើយ សាា ត្ ជាន់ដ៊ប់លា ស្េើងទាងំពីរស្នាះ 
កាលស្ែើរស្ៅ គួរឲយរាថាន  ែឹក្នានូំវចិត្តរបដ់អាាម  
ាន ។  

អន្បុពុ្ព ោ ច នរ ឩរ,ូ នាគនាសសមបូម្; 

 វមិឋឋ ោ រុយ េ ំសនុសាណី, អក្ខ សេ ផលក្ ំយថា។ 
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ស្លល ទាងំឡាយរបដ់នាងស្រៀវជាលោំប់ ស្របៀប
ស្ដមើស្ោយរបស្មាយែរំ ីរត្ាក្របដ់នាងសាយ ែូចជា
ដផនែីព្នមាដ ។  

ឧបបលនសេវ ក្ញិ្ជ កាខ ោ, នាភ ិនរ សាធុសណឋ តិា; 

បរុា ក្ណេញ្ជ ន្នសេវ, េរូនតា បរេិសិេរ។ិ 

ផចតិ្របដ់នាងដនិរធលាស្ពញ ែូចបណតូ លផ្កក
ឧបបល រាក្ែអពីំចមាា យែូចជាផ្កក អញ្ជ័នែ៏ស្ខៀវ ។  

េុវធិា ជាតា ឧរជា, អវោដ ោ សាធុបចេ ុ្ ; 

បនយាធរា អបរតិា, អឌ្ឍោរសុម្ ថនា។ 

ស្ោះទាងំពីរ ស្ក្ើត្ឰែ៏ររងូ ជាស្ោះមិនមានរង 
ស្លៀនស្ចញលា ររររង់នូវរឹក្ស្ោះ មិនធ្លល ក់្យរ (ស្ោះ
ក្ប)ំ រាក្ែស្ដមើស្ោយដផលស្ឃ្លល ក្ពាក់្ក្ណាត ល ។  
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េឃីា ក្មពរុោភាសា, គវីា ឯនណយយកា យថា; 

បណឌ រាវរោ វគគ,ុ ចររុថមន្សន្នភិា។ 

ក្ (របដ់នាង) របដ លែមារមាដ ដវងែូច
ក្រទាយ បបូរមាត់្លា ែូចជាចិត្តជាគរមប់ ៤ គឺអណាត ត្ ។  

ឧេធគ្គ ោ ច អធគ្គ ោ ច, េមុគគបរមិជជតិា; 

េុវជិា នន្លសមភតូា, េនាត ោ រវ សេុសេនា។ 

ស្ធមញទាងំឡាយ របដ់នាង មិនមានស្ទាដ ជា
ស្ធមញ ែុះស្ដមើទាងំពីរខាង ទាងំខាងស្លើ ទាងំខាងស្រកាម 
ដែលេរមះស្ ើយស្ោយស្ ើដទន់ ជាស្ធមញគួររមិល
ស្មើលព្រក្ស្ពក្ ។  

អបណឌ រា នោហិ្រនាត ោ, ជញិ្ជ ូក្ផលសន្នភិា; 

អាយតា ច វសិាោ ច, នន្តាត ោ រវ សេុសេនា។ 
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ដភនក្ទាងំឡាយរបដ់នាងែ៏ស្មម  មានចុងរក្ ម 
របដ លស្ោយដផលរពំាងំាយេូរ ែ៏ដវងរូោយ ជា
ដភនក្គួររមិលស្មើលព្រក្ស្ពក្ ។  

នារេិឃីា សសុមមឋឋ ោ, ក្ន្ក្រាសនម្ចិតា; 

ឧរតមង្គរហុា រយុ េ,ំ នក្សា ចន្ទន្គន្ធកិា។ 

ដក់្ទាងំឡាយរបដ់នាង ដែលែុះស្លើក្ាល
មិនដវងស្ពក្ ជាដក់្រស្លើប ដែលដិត្ស្ោយរកាដមាដ 
រក្អូបសាយស្ោយក្លនិព្នខលឹមចនទន៍ ។  

យាវតា ក្សិនគ្រកាខ ោ, វាណិជាន្ញ្េ  យា គរ;ិ 

ឥសីន្ញ្េ  បរក្កន្ត,ំ សញ្ញតាន្ ំរបសេនិ្។ំ 

ការភជួររាដ់និងការរក្ារស្ា (ព្នេនទាងំឡាយ
ណា) ក្ត ីគតិ្ណាព្នពាណិេទាងំឡាយក្ត ីស្ដចក្តី
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ពាយម (ណា) ព្នឥដីទាងំឡាយអនក្ដរងួម អនក្មាន
ត្បៈក្ត ី។ 

ន្ នរ សមសម ំបនសេ, អសមិិំ បថវមិណឌ នល; 

នកា វា រវ  ំក្សេ វា បនុតាត ោ, ក្ថំ ជានន្ម ុរំ មយ។ំ 

កាលរបរពឹត្តស្ៅ អាាម មិនស្ឃើញនូវេនទាងំ
ស្នាះ ស្លើមណឌ លព្នដផនែីស្នះ ឲយដមស្ដមើ (នឹងនាង) 
នាងជាអវ ីជាកូ្នព្នអនក្ណា ស្យើងនឹងែឹងនូវនាងែូច
ស្មតចាន ។ 

កាលាបដស្ពាលដរស្ដើរខលួន ាងំដត្ពីស្េើង
រ ូត្ែល់ដក់្យ៉ងស្នះ នាងអលមពុសាស្រវក្ញ្ជញ ស្នាះ
ក៏្អងគុយ ។ កាលត្អនុដនធិាមលោំប់របដ់ពាក្យ 
ស្នាះ នាងអលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ  ក៏្ែឹងថា ាបដស្នះជា
មនុដសលាង់ ស្រើបស្ពាលាថាថា ៖  
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ន្ បញ្េកានោ ភេទនន្ត, ក្សេនបវ ំគនរ សរ;ិ 

ឯហិ្ សមម រមសិាម, ឧនភា អសាម ោក្មសេនម; 

ឯហិ្ រ ំឧបគូហិ្សេ,ំ ររនី្ ំកុ្សនោ ភវ។ 

បពិរត្ក្ដសបែ៏ចស្រមើន កាលស្បើចិត្តរបដ់ស្ោក្
របរពឹត្តស្ៅស្ ើយយ៉ងស្នះ កាលស្នះមិនដមនជាកាល
ព្នរបសាន ស្រ ដនដមាល ញ់ ស្ោក្ចូរមក្ ស្យើងទាងំពីរនាក់្
នឹងស្រត្ក្រត្អាលក្នុងអារដមរបដ់ស្យើង ស្ោក្ចូរមក្ 
ខ្ុនឹំងឱបស្ោក្ ចូរស្ោក្ជាអនក្ឈាល ដក្នុងស្ដចក្តសី្រត្ក្
អរស្ោយកាមគុណ ។ 

នាងអលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ  ស្ពាលយ៉ងស្នះ
ស្ ើយគិត្ថា “កាលស្យើង រស្ៅស្ដាៀម ាបដស្នះ
នឹងមិនចូលមក្កាន់ ត្ថាដរបដ់ស្យើង ស្យើងស្ធវើែូច
ជាស្ែើរស្ចញស្ៅ” នាងញុងំាបដឲយចូលមក្រក្ខលួន 
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ស្ោយភាពជាអនក្ឆ្ល ត្ក្នុងមាយន្ទដតី ក៏្ស្ែើរស្ចញស្ៅ
មានមុខដសំ្ៅស្ៅផលូវដែលនាងមក្ ។ 

រពះបរមសាសាា កាលរបកាដស្ដចក្ាីស្នាះ ស្រើប
រាដ់ថា ៖ 

ឥេ ំវតាវ ោន្ បកាក ោម,ិ អចឆរា កាមវណណនិ្;ី 

មសិា មសិេរិមុចិឆន្ត,ី ឥសិសិង្គ ំអលមពសុា។ 

រដីអបសរស្ឈាម ះអលមពុសា មានវណណៈគួររាថាន  
ជារដីស្ធវើបុរដឲយរច ូក្រច  ំកាលរាថាន នឹងញុងំ
ឥដីដិងគៈឲយរច ូក្រច  ំ(ស្ោយកិ្ស្លដ) លុះស្ពាល
ពាក្យស្នះស្ ើយ ក៏្ស្ចៀដស្ចញស្ៅ ។ 

 លោំប់ស្នាះ ាបដស្ឃើញនាងក្ពុំងស្ែើរស្ៅ 
គិត្ថា “នាងនឹងស្ចញស្ៅ” ស្រើបលះបង់ភាពយឺត្យ៉វ
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របដ់ខលួន ស្ ើយរត់្ស្ៅស្ោយរ ័ដ យក្ព្ែសាទ ប 
អដងាលដក់្នាង ។ 

 រពះបរមសាសាា កាលរបកាដស្ដចក្ាីស្នាះ ស្រើប
រាដ់រពះាថាថា ៖ 

នសា ច នវនគន្ ន្កិ្ខ មម, នេតាវ ោ េន្ធបរក្កម;ំ 

រមរុតម្ស ុនវណីស,ុ អជឈបបនតាត ោ បរាមសិ។ 

ឯឥដីដិងគៈស្នាះ ក៏្ផ្កត ច់បង់នូវស្ដចក្តខី នះដខនងែ៏
យឺត្ ស្ ើយដទុះស្ៅ ស្ោយរបញប់របញល ែល់
ស្ ើយ ក៏្សាទ បអដងាលនាងអលមពុសាស្នាះ ឰែ៏ផនួងដក់្
ឧត្តម ។  

រមុ្ វរត ក្លាណី, បលសិេជ ិសនុសាភនា; 

ចវរិម េ ិព្រហ្ម ចរយិា, យថា រ ំអថ នតាសិតា។ 
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នាងក្លាណី មានលអំែ៏លា រក្មក្ឱបរតឹ្
ាបដស្នាះដែរ ាបដស្នាះ ឃ្លល ត្ចាក្រព មចារយស្នាះ 
ស្រពាះស្ោក្ស្រត្ក្រត្អាលចសំ្ពាះនាង ក្នុងកាលស្នាះ 
(ែូចចណំងដែលដក្កស្រវរាេរាថាន ស្ ើយស្នាះ) ។  

មន្សា អគម្ ឥន្ទ,ំ វសន្ត ំន្ន្ទនន្ វនន្; 

រសា សង្ កបបមញ្ញ ោយ, មឃវា នេវកុ្ញ្ជ នរា។ 

នាងក៏្នឹក្ែល់រពះឥន្ទនទ ដែលក្ពុំងរបថាប់ស្ៅ
ក្នុងននទនវន័ ឯមឃវាស្រវកុ្ញ្ជរក៏្រជាបនូវស្ដចក្តរីតិ្ះរះិ
របដ់នាងស្ ើយ ។ 

បលលង្ ក ំបហិ្ណី ខបិប,ំ នសាវណណ ំនសាបវាហ្ន្;ំ 

សឧរតរចឆេបញ្ញ ោសំ, សហ្សេបដ្យិរថរ។ំ 
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ររង់បញ្ជូ នបលល័ងកមាដ មានទាងំបរវិារ មាន
ទាងំដពំត់្ដរមាប់រគបបិរររងូ ៥០ មានទាងំក្រមាល 
១០០០ ែ៏ឆ្ប់ ។  

រនមន្ ំររថ ធានរសិ, ឧនរ ក្តាវ ោន្ នសាភនា; 

យថា ឯក្មហុុ្រតវំ, រណិី វសាន្ ិធារយ។ិ 

នាងលាក៏្ស្ផតក្នូវាបដស្នាះស្លើររងូ ស្លើបលល័ងក
រិពវស្នាះ នាងអលមពុសា ស្ផតក្ាបដស្នាះរុក្អដ់ ៣ 
ឆ្ន  ំហាក់្ែូចជាមួយរសំ្ពច ។ 

 វមិន្ រីហិ្ វនសេហិ្, បរជុឈតិាវ ោន្ ព្ព្ហ្ម នោ; 

អេទសាសិ ហ្ររិរនុក្ខ , សមនាត ោ អគគយិាយន្។ំ 

រពា មណ៍ (ស្ែក្ស្លើររងូនាង អលមពុសា) អដ់ 
៣ ឆ្ន  ំក៏្ាត់្ដនលប់ភ្ាក់្ស្ ើងវញិ ានស្ឃើញពួក្ស្ ើ
មានដលឹក្ស្ខៀវ (ែុះពរ័ធ) ស្រាងស្ភលើងេុវំញិ ។  
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ន្វបរតវន្ ំផលុល,ំ នកាក្លិគគណនឃាសិរ;ំ 

សមនាត ោ បវនិោនក្តាវ ោ, រេុ ំអសេនូ្ ិវរតយ។ិ 

និងព្រពែ៏ស្ែរោដ ស្ោយដលឹក្ថមីៗ  មានផ្កក រកី្ ក៏្
គឹក្ក្ង ស្ោយពួក្ាស្  ៉ាបដរក្ស្ ក្ស្មើលស្ឃើញ
ចាដ់េុវំញិស្ ើយ ក៏្យដំរមក់្រឹក្ដភនក្ថា  

ន្ ជនុហ្ ន្ ជនប មនន្ត, អគគហុិ្រត ំបហាបរិ;ំ 

នកា ន្ ុនម បារចិរយិាយ, បនុរព ចរិត ំបនោភយ។ិ 

អាាម អញមិនបូជាស្ភលើង មិនរាយមនត ការបូជា 
ស្ភលើងក៏្សាបដូនយអដ់ បុគគលណា ន៎ លួងស្ោមចិត្ត
របដ់អាាម អញ ស្ោយការផ្កគ ប់ក្នុងកាលមុន ។ 

អរនញ្ញ នម វហិ្រនតា, នយា នម នរជា ហ្ សមភរុ;ំ 

នានាររន្បរបិរូ,ំ នាវវំ គណេ ិអណណនវ។ 
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កាលអាាម អញស្ៅក្នុងព្រព បុគគលណាញុងំ
ឈានគុណ ដែលស្ក្ើត្រពមស្ោយស្ត្ជានុភាពរបដ់
អាាម អញឲយវនិាដ ែូចជាបុគគលញុងំរូក្ែ៏ស្ពញ
ស្ោយដក្វស្ផសងៗ ឲយវនិាដក្នុងដមុររ បុគគលស្នាះ
ស្ឈាម ះអវ ីន៎ ។ 

កាលាបដក្ពុំងែឹងខលួន នាងអលមពុសាស្ឃើញ
អាការៈក្ស្រមើក្ព្ែជាស្ែើម រជាបថា ាបដក្ពុំងែឹង
ខលួន ស្រើបបណាា លបលល័ងកឲយអនតរធ្លន ដូមបខីលួនឯងក៏្
ានអនតរធ្លនស្ៅ ស្ ើយ រស្ៅរីមាខ ង ។ 

អលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ សាា ប់ពាក្យស្នាះ ក៏្គិត្ថា 
“ស្បើស្យើងមិនរាប់ស្រ ាបដស្នះនឹងផ្កា សានូវស្យើង 
ឥ ូវស្នះ ស្យើងនឹងរាប់ឲយស្ោក្រជាប” ស្រើប រ
រាក្ែស្ោយកាយ ស្ពាលាថាថា ៖ 
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អហំ្ នរ បារចិរយិាយ, នេវរានជន្ នបសិតា; 

អវធិិំ ចិរត ំចិនរតន្, បម្ន្ រវ  ំន្ រជុឈសិ។ 

ខ្ុដំែលស្រវរាេរាដ់ស្របើមក្ ស្ែើមបផី្កគ ប់ស្ោក្ 
ានដមាល ប់ចិត្ត (របដ់ស្ោក្) ស្ោយចិត្ត (របដ់ខ្ុ )ំ 
ស្ោក្មិនរជាប ស្រពាះដត្ស្ដចក្តសី្ធវដរបដ ដ ។ 

ឥដិដិងគាបដសាា ប់ពាក្យរបដ់នាងស្ ើយ 
រលឹក្ែល់ឱវារដែលបិាផ្កា រុំក្ ក៏្បរសិ្រវនាការថា 
“ស្រពាះស្យើងមិនានស្ធវើាមពាក្យបិា ស្រើបែល់
ស្ដចក្ាីវនិាដយ៉ងធ”ំ ែូចស្នះស្ ើយានស្ពាល ៤ 
ាថា ថា ៖ 

ឥម្ន្ ិក្រិ ម ំតានតា, ក្សេនបា អន្សុាសរ;ិ 

ក្មោសេសិិរថនិយា, តានយា រនុជឈសិ ម្ណវ។ 



អលម្ពុសាជាតក 

 

31 

 

ានសាត ប់មក្ថា ក្ដសបៈជាបិា ានស្របៀន
របស្ៅនូវពាក្យទាងំស្នះ ចសំ្ពាះអាាម អញថា ដន
មាណព រដីតទាងំឡាយរាក្ែស្ដមើស្ោយផ្កក នារផីល៦ 
អនក្គបបសីាគ ល់នូវន្ទដតីទាងំឡាយស្នាះចុះ ។  

ឧនរគោឌ ោនយា រនុជឈសិ, តានយា រនុជឈសិ ម្ណវ; 

ឥចាេ ោន្សុាសិ ម ំតានតា, យថា ម ំអន្កុ្មបនកា។ 

ដនមាណព អនក្គបបសីាគ ល់នូវផ្កក នារផីលដែល
មានបូដពីរឰែ៏ររងូ អនក្គបបសីាគ ល់ថាន្ទដតីទាងំឡាយ
ស្នាះ បិារនុំក្បរមុងអាាម អញ យ៉ងណា  

                                                           

៦. នារផីល ( ន. ) [--ផល់]   ( ដ.ំ, ា. ) (នារ ី“រដី” + ផល 
“ដផល”) ស្ឈាម ះស្ ើមានដផលរូបែូចជារដីរក្មុ ំមានដត្ក្នុងព្រព
 ិមពានត; មានត្ណំាលក្នុងស្រឿងបុរាណថា ស្វោដែលស្ ើ
ស្នះមានផ្កក ដផល, ពួក្ពិរាធររេលួស្រេើមែស្ណាើ មាន ស្បះផ្កក  
និងដផលស្ ើស្នាះ ស្ោយស្ដចក្ាសី្ដនហាខាល ងំ ។ 

http://somneang.tovnah.com/abbrev
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ក៏្ស្របៀនរបស្ៅអាាម អញ យ៉ងស្នាះ ស្ោយរបការ
ែូស្ចាន ះ ។  

 

 

 

 

រូបពួក្វជិាជ ធរែស្ណាើ មាន ស្បះផ្កក នារបុិបផលា ឬផ្កក មក្កលីផល ឬ
ផ្កក នារផីល 

រសាហំ្ វចន្ ំនាក្,ំ បរិ ុវេុធសេ សាសន្;ំ 

អរនញ្ញ ន្មិមន្សុេម េ,ិ សវ ជជ ឈាយាម ិឯក្នកា។ 

ដត្អាាម អញមិនាន ស្ធវើាមពាក្យរបស្ៅរបដ់
បិា ជាអនក្ចស្រមើនស្ោយគុណដមបត្តសិ្នាះស្ ើយ ព្ថា
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ស្នះ អាាម អញដត្មាន ក់្ឯង ដញ្ជប់ដញ្ជឹ ងក្នុងព្រព ដែល
មិនមានមនុដស។  

នសាហំ្ រថា ក្រសិាម,ិ ធរិរថ ុជីវនិរន្ នម; 

បនុ្ វា តាេនិសា នហ្សេ,ំ មរណំ នម ភវសិេរ។ិ 

ថវយឺ ! េិវតិ្របដ់អញ គួរតិ្ះស្ែៀល អញនឹងស្ធវើ
យ៉ងស្នាះវញិ ដត្ស្បើអញជាបុគគលមានឈានរាក្ែ
ែូស្ចាន ះស្រៀត្ ស្ដចក្តសីាល ប់នឹងមានែល់អញ ។ 

ាបដឥដិដិងគៈស្នាះលះកាមរាគៈ ានញុងំ
ឈានឲយស្ក្ើត្ស្ ើងមាងស្រៀត្ ។ លោំប់ស្នាះ នាង 
អលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ ស្ឃើញស្ត្េះព្នដមណៈ របដ់ 
ាបដស្នាះផង និងែឹងថា ស្ោក្បសំ្ពញឈានឲយ
ស្ក្ើត្ស្ ើងស្ ើយផង ក៏្ត្ក់្ដលុត្ភ័យខាល ច ស្រើបដូមឲយ
ស្ោក្អត់្ស្ទាដែល់ខលួន ។ 
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រពះបរមសាសាា កាលរបកាដស្ដចក្ាីស្នាះ ាន
រាដ់រពះាថា ២ ាថា ថា ៖ 

រសេ នរជ ំវរីយិញ្េ , ធរិិិំ ញតាវ ោ អវដ្ឋរិ;ំ 

សិរសា អគគហី្ បានេ, ឥសិសិង្គ ំអលមពសុា។ 

នាងអលមពុសា លុះែឹងនូវស្ត្េះ នូវស្ដចក្តី
ពាយម និងរាជ្ាែ៏ខាជ ប់ខជួន របដ់ឥដីដិងគៈស្នាះ
ស្ ើយ ក៏្ឱនក្ាលស្រៀបស្េើងឥដីដិងគៈស្ពាលថា 

ម្ នម កុ្ជឈ មហាវរី, ម្ នម កុ្ជឈ មហាឥនស; 

មហា អនតាថ ោ មយា ចនិោណ ោ, រិេសាន្ ំយសសេនិ្;ំ 

រយា បក្មបរិ ំអាសិ, សរព ំនេវបរុ ំរ្។ 

បពិរត្ស្ោក្អនក្មានពាយមធ ំដូមស្ោក្កុ្ំ
ខ្ាល់នឹងខ្ុ ំបពិរត្មហាឥដី ដូមស្ោក្កុ្ខ្ំាល់នឹងខ្ុ  ំ
ត្បតិ្របស្យេន៍ែ៏ធខំ្ុាំនរបរពឹត្តស្ ើយ ស្ែើមប ី
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ស្រវាទាងំឡាយជាន់ាវត្តងិស ជាអនក្មានយដ ឯស្រវ-
បុរទីាងំមូល ស្ោក្ានឲយក្ស្រមើក្ញប់ញ័រស្ ើយ ក្នុង
កាលស្នាះ ។  

ស្ពលស្នាះ ឥដិដិងគាបដស្ពាលថា “មាន ល
នាងែ៏ចស្រមើន ស្យើងអត់្ស្ទាដឲយនាង នាងចូរស្ៅាម
ដបាយចុះ” កាលនឹងឲយនាងស្ៅ ស្រើបស្ពាលាថាថា 

តាវរិិំសា ច នយ នេវា, រេិសាន្ញ្េ  វាសនវា; 

រវ ញ្េ  ភនេទ សខុ ីនហាហិ្, គចឆ ក្នញ្ញ យថាសខុ។ំ 

មាន លនាងែ៏ចស្រមើន ស្រវាទាងំឡាយក្នុងជាន
ាវត្តងិសក្ត ីរពះវាដវៈ (ជាឥដសរៈ) របដ់ស្រវា
ទាងំឡាយជាន់ាវត្តងិសក្ត ីខលួននាងក្ត ីចូរមានស្ដចក្តី
ដុខចុះ មាន លនាងក្ញ្ជញ  នាងចូរស្ៅាមដបាយចុះ ។ 
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នាងអលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ ដពំះាបដស្ ើយ 
រត្ ប់ស្ៅកាន់ស្រវបុរ ីរពមទាងំបលល័ងកមាដស្នាះឯង។ 

រពះបរមសាសាា កាលនឹងរបកាដស្ដចក្ាីស្នាះ 
ស្រើបរាដ់រពះាថា ៣ ាថា ថា ៖ 

រសេ បានេ គនហ្តាវ ោន្, ក្តាវ ោ ច ន្ ំបេក្ខ ណំិ; 

អញ្ជ លិិំ បគគនហ្តាវ ោន្, រម្េ ោ ឋានា អបក្កម។ិ 

នាងអលមពុសា ឱនក្ាលស្រៀបស្េើងព្នាបដ  
រួចស្ធវើរបរក្សណិាបដស្នាះ របណមយអញ្ជលីស្ ើយ
ស្ចៀដស្ចញស្ៅចាក្រីស្នាះ ។  

នយា ច រសាសិ បលលនង្ក ោ, នសាវនោណ ោ នសាបវាហ្ននា; 

សឧរតរចឆេបញ្ញ ោនសា, សហ្សេបដ្យិរថនតា; 

រនមវ បលលង្ កម្រយុ េ, អគ្ នេវាន្ សន្តនិក្។ 
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បលល័ងកដែលមានទាងំបរវិារ មានទាងំដពំត់្
ដរមាប់រគបបិរររងូ ៥០ មានទាងំក្រមាល ១០០០ 
របដ់នាង នាងក៏្ស្ ើងកាន់បលល័ងកមាដស្នាះស្ ើយស្ៅ
ក្នុងដណំាក់្ព្នស្រវាទាងំឡាយ ។  

រនម្ក្កមវិ អាយន្តិិំ, ជលន្តិិំ វជិជរុ ំយថា; 

បរនីតា សមុននា វនិតាត ោ, នេវនិនាទ ោ អេ្ វរ។ំ 

ដក្កស្រវនិទររង់មានបីតិ្ស្សាមនដសរកី្រាយ 
រពះរយ័ចសំ្ពាះនាងអលមពុសាស្នាះ ដែលមក្ែូចស្កាះ 
រុងស្រឿងែូចស្ផលក្បស្នាទ រ ស្ ើយរបទានពរ ។ 

នាងអលមពុសាស្រពក្ញ្ជញ កាលនឹងររួលពរក្នុង
ដណំាក់្ព្នដក្កស្រវរាេ ស្រើបស្ពាលាថាចុងស្រកាយ
ថា ៖ 
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វរនញ្េ  នម អន្ សក្ក, សរពភតូាន្មសិេរ; 

ន្សិិបបនោភកិា គនចឆ, ឯរ ំសក្ក វរ ំវនរ។ 

បពិរត្ដក្កស្រវរាេ ជាឥដសរៈជាងភូត្៧ទាងំពួង 
ស្បើរពះអងគរបទានពរែល់ខ្ុមំាច ដ់ ខ្ុមំាច ដ់ដូមកុ្ាំនស្ៅ
របស្ោមលួងស្ោមឥដីស្រៀត្ បពិរត្ដក្កស្រវរាេ ខ្ុ ំ
មាច ដ់ដូមពរស្នះ ។  

ាថាស្នាះមានអាថ ធិបាយថា បពិរត្ដក្កស្រវ-
រាេ ស្បើរពះអងគរបទានពរែល់ខ្ុមំាច ដ់ស្ ើយ ខ្ុមំាច ដ់
ដូមពរស្នះ គឺកុ្ឲំយខ្ុមំាច ដ់ស្ៅរបស្ោមឥដីស្រៀត្ រពះ
អងគកុ្សំ្របើខ្ុមំាច ដ់ស្ែើមបសី្ធវើស្រឿងស្នះស្រៀត្ ។ 

                                                           
៧. ភតូ ( ន. )   ( ដ.ំ, ា. ) អវីដែលស្ក្ើត្មានស្ ើយ; ស្រវា; ដត្វ
ស្ោក្; ស្ខាម ចបិសាច; បញ្ចក្ខនធ; ធ្លតុ្ទាងំបួន; ស្ដចក្ាីពិត្ ។ល។ : 
អាគមចងភូត្ ឬ--ចាបភូ់ត្ អាគមចង ឬចាបស់្ខាម ចបិសាច ។  
- ពួក្ភូត្ ពួក្ស្រវា, ពួក្ដត្វស្ោក្ ឬពួក្ស្ខាម ចបិសាច ។ 

http://somneang.tovnah.com/abbrev
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ជាតកាវសាន្ 

រពះសាសាា នារំពះធមមស្រដនាស្នះមក្ដដមាង
ែល់ភិក្ខុ ស្នាះស្ ើយ រពះអងគរបកាដអរយិដចចៈ និង
របេុជំាត្ក្ ។កាលចប់អរយិដចចក្ថា ភិក្ខុ ស្នាះាន
ាងំស្ៅក្នុងស្សាាបត្តិផល ។ (ស្ ើយររង់របេុជំាត្ក្
ថា) ៖ 

- រ្ អលមពសុា បរុាណេរុយិកិា 

អនហាសិ នាងអលមពុសាក្នុងកាលស្នាះ 

ានមក្ជានាងបុរាណរុតិ្យិកា 
- ឥសិសិនង្គ ោ ឧក្កណឋ រិភកិ្ខ ុ ឥដិដិងគ

ាបដានមក្ជាឧក្កណឋិ ត្ភិក្ខុ   
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- បតិា មហាឥសិ បន្ អហ្នមវ  

អនហាសិិំ ចដំណក្មហាឥដិជាបិា គឺ

ត្ថាគត្ស្នះឯង ។ 

អលមពុសាជាត្ក្ ចប់ ៕ 

(ដុត្តនតបិែក្ ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្  
ចាត លីដនិាត្ អលមពុសាជាត្ក្រី ៣  

បិែក្ស្លខ ៦០ រពំ័រ ២៤៣-២៥០ រពមទាងំអែឋក្ថា) 

ព្ថាស្មរ ៍១៣ ស្រាច ដខផគគុន ឆ្ន កុំ្រ ឯក្ដ័ក្  
ពុរធដក្រាេ ២៥៦៣  

រត្ូវនឹងព្ថារី ២១ ដខមីនា ឆ្ន  ំ២០២០ 



 

 

នែមាណព អ្នកគបបសី្គា ល់ែូវផ្កា នា ផីលនែលមាែបូស
ពី ឰែ៏ព្ទងូ អ្នកគបបសី្គា ល់ថាស្រសតីទ ុំងឡាយរនាះ បិតា
ទុំែញកបព្រុងអាតាា អ្ញ យ៉ា ងណា ក៏រព្បៀែព្បរៅអាតាា

អ្ញ យ៉ា ងរនាះ រោយព្បកា ែូរ ន្ ះ 


