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និឡនិិកាជាតក១  

 ររះសាសាា  កាលគង់នៅក្នុងវត្តនជត្រនមហាវហិារ ររង់រាររធដល់ការររនោម 
លួងនោមររស់រុរាណរុត្យិិកា នរើររាស់ររះត្រាស់ននះថា ឧទ្ទយហលត ជនបលទ 
ដូនចនះជានដើម ។ 

 ររះសាសាា  កាលនឹងរាស់នរើរសួរភកិ្ខុ ន ះថា អ្នក្រតូ្វនរណាន្វើឲ្យននឿយណាយ ? 
កាលភកិ្ខុ រការរូលថា រតូ្វភរយិាចាស់ជាអ្នក្ន្វើឲ្យននឿយណាយ ដូនចនះ នរើររាស់ថា 
ាន លភកិ្ខុ  ស្តសតីននះឯងជាអ្នក្ន្វើនសចក្ាវី ិសដល់អ្នក្ (ក្នុងកាលឥឡូវននះរុ៉នណាណ ះ 
ក៏្មនិមមន) សូមបកី្នុងកាលមុន អ្នក្អារស័យស្តសតីននះន ើយ សារសូនយចាក្ឈាន ជាអ្នក្ដល់ 
នសចក្ាវី ិសយ៉ាង្ ំដូនចនះ នរើរររង់ អំ្ត្តី្និទានមក្ថា  

 ក្នុងអ្ត្តី្កាល ររះរាជាររះ មររ មរត្ត ររង់នសាយរាជសមបត្ត ិ ក្នុងរកុ្ង 
ពារាណសី ររះនពា្សិត្វនក្ើត្ក្នុងរត្កូ្លរពា មណមហាសាល នឈាម ះថា ឧរិចចៈ លមម 
ចនរមើនវយ័្នំ ើយ ានសិក្ាសិលបសាស្តសតចរ់សរវរគរ់អ្ស់ន ើយ រួសជាឥសីន្វើឈាន 
និងអ្ភញិ្ញា ឲ្យនក្ើត្នឡើងន ើយ ក៏្សនរមចការនៅអារស័យក្នុង ិមវនតររនរស ។ នរពាះន តុ្ 
ដូនចាន ះ នោយន័យដូចមដលាននពាលមក្ន ើយ ក្នុងអ្លមពុសាជាត្ក្ន ះឯង នមរមគឹមួយ 
ក្ាល់ ានាងំគភ៌ន ើយនក្ើត្កូ្ន ។ កូ្នន ះាននឈាម ះថា ឥសិសិងគៈ ។ រ ទ រ់មក្រាិ 
ានចញិ្ចឹ មនគឲ្យចនរមើនវយ័្នំ ើយនរើររួស ានសិក្ាការររកិ្មមក្សិណ ។ មនិយូរ 
រុ៉ ម ន នគក៏្ានន្វើឈាន និងអ្ភញិ្ញា ឲ្យនក្ើត្នឡើង នរើរានសនរមចការនៅនោយនសចក្ា ី
សុខមដលនក្ើត្អ្រីំឈាន ានជាអ្នក្ានត្រៈដ៏ខ្ល ងំកាល  ានត្រៈក៏្ក្រូំល ានឥស្តនទិយមដល 
                                                             

១. ររះត្រត្រដិក្មខមរថា នឡិនិកាជាត្ក្ ។  
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ឈនះានយ៉ាងលអ ។ នរពាះនត្ជះត្នសីលររស់ារសន ះ ឋានសក្កនរវរាជនរើរក្នរមើក្ 
ញារ់ញ័រ សក្កនរវរាជក៏្ររនមើលនមើល ានរជារដល់ន តុ្ ានគតិ្ថា នយើងនឹងនររើឧាយ 
នដើមបរីាល យសីលររស់ារសននះឲ្យាន នរើរហាមនភលៀងមនិឲ្យធ្លល ក់្ ក្នុងកាសិក្រដឋ 
ទាងំមូល រ ូត្ ៣ ឆ្ន  ំ។ មដនទាងំមូលហាក់្ដូចជារតូ្វនភលើងនឆះន ើយ ។ កាលរសូវសណំារ 
មនិរររូិណ៌ រួក្មនុសសរតូ្វរុរភិក្ខភ័យនរៀត្នរៀន នរើរររជុគំ្នន រត្ង់ររះោន លួង ។ លោំរ់ 
ន ះ ររះរាជាររថារ់ឈរនៅរត្ង់ររនហាងរងអួច រាស់សួរមនុសសរួក្ន ះថា ាននរឿងអ្វ ី? 
រួក្មនុសសទាងំន ះ  គំ្នន រការរូលថា ររិរត្មហារាជ កាលនភលៀងមនិធ្លល ក់្រ ូត្ ៣ ឆ្ន  ំ
មដនទាងំមូលក៏្នដា ម ង ន ើយរការរូលនរៀត្ថា ររិរត្ររះសមមត្និររ សូមររះអ្ងគចូរឲ្យ 
នភលៀងធ្លល ក់្ ។ ររះរាជាសូមបនឹីងសាទានសីល រក្ាឧនាសថ ក៏្ររង់មនិអាចនឹងឲ្យនភលៀង 
ធ្លល ក់្ចុះាន ។ ក្នុងកាលន ះ សក្កនរវរាជ នសាចចូលនៅកាន់រនទរ់មដលររក្រនោយសិរ ី
ររស់ររះរាជាអ្ងគន ះ ក្នុងនវោនរៀរភល ឺររង់ន្វើរនលឺដ៏ភលមឺចងចាងំន ើយ ានររថារ់ឈរនៅ 
ក្ណាា លនវហា ។ ររះរាជារត្ររះននរត្នឃើញរនលឺន ះន ើយ រាស់សួរថា អ្នក្ជានរណា ? 
សក្កនរវរាជរាស់ត្រថា នយើងជាសក្កនរវរាជ ។ ររះរាជារាស់សួរថា ររះអ្ងគយាងមក្ 
រាថាន អ្វ ី ? សក្កនរវរាជរាស់ថា មហារាជនអ្ើយ ! នភលៀងក្នុងមដនររស់ររះអ្ងគធ្លល ក់្ឬនរ ? 
ររះរាជារាស់ថា មនិធ្លល ក់្នរ ។ សក្កនរវរាជរាស់សួរថា ររះអ្ងគររង់រជារន តុ្មដល 
នភលៀងមនិធ្លល ក់្ឬនរ ? ររះរាជារាស់ថា មនិរជារនរ ។ សក្កនរវរាជនរើររាស់រញ្ញា ក់្ថា 
មហារាជ ! ក្នុង ិមវនតររនរស ានារសនឈាម ះឥសិសិងគៈអារស័យនៅ ។ ារសន ះ 
ានត្រៈដ៏ខ្ល ងំកាល  ានឥស្តនទិយមដលឈនះយ៉ាងលអត្រក្មលង កាលនភលៀងធ្លល ក់្ចុះមក្ជានិចច 
នោក្នរកា្ន ើយសមលងឹនមើលអាកាស នរពាះដូនចាន ះ នភលៀងនរើរមនិធ្លល ក់្ ។ ររះរាជារាស់ 
សួរថា ឥឡូវននះ នឹងគរបនី្វើយ៉ាងណាលអក្នុងនរឿងននះ ? សក្កនរវរាជរាស់ថា កាលរាល យ 
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ត្រៈររស់ារសន ះាន នភលៀងនឹងធ្លល ក់្ចុះមក្វញិ ។ ររះរាជារាស់សួរថា អ្នក្ណានឹង 
អាចរាល យត្រៈររស់ារសន ះាន ។ សក្កនរវរាជរាស់រារ់ថា មហារាជ ររះរាជ្ាី 
ររះ មនិឡិនិការរស់ររះអ្ងគននះឯងនរើរជាអ្នក្អាច ររះអ្ងគចូរឲ្យមនុសសនៅ ងមក្ 
ន ើយរាស់រញ្ញា ថា រុរត្ចូីរនៅកាន់សាថ នរីនឈាម ះននះន ើយ ចូររាល យត្រៈររស់ារស 
ឲ្យាន ។ សក្កនរវរាជរង្គគ រ់ររះរាជាយ៉ាងន ះន ើយ នសាចក៏្ាននៅកាន់រីលនំៅររស់ 
ររះអ្ងគវញិ ។ ក្នុងត្ថៃមសអក្ ររះរាជាររង់ររកឹ្ាជាមួយនឹងរួក្អាាត្យ ន ើយរាស់រញ្ញា ឲ្យ 
នៅ ររះរាជ្ាីមក្ ន ើយរាស់ររះគ្នថាដរូំងថា  

ាន ល ងនិឡិនិកា ជនររនដត សៃួត្ ទាងំមដន ក៏្វ ិស ចូរ ងមក្ ចូរ ងនៅញុាងំ 
រពា មណ៍ (អ្នក្ន្វើនូវនសចក្តវី ិស) ដល់អ្ញន ះ ឲ្យមក្លុះអ្ណំាចររស់ខលួន ។ 

ររះរាជ្ាីន ះសាា រ់គ្នថាន ះន ើយ នរើររាស់គ្នថារី ២ ត្រថា  

ររិរត្ររះរាជា ខ្ុាំច ស់អ្ត់្រទានំសចក្តលីាំក្រុាំន ខ្ុាំច ស់នឹងនៅកាន់ត្ររ មដល 
ានដរំអីារស័យ ដូចនមតចាន ។ 

លោំរ់ន ះ ររះរាជាានរាស់ ២ គ្នថា នរៀត្ថា  

ាន ល ងនិឡិនិកា  ងចូរនៅកាន់ជនររដ៏សតុក្សតមភ ន ើយនៅនោយដរំផីង នោយ 
រថផង នោយយាន (រូក្) មដលនគគ្នរនោយនឈើផង យ៉ាងននះចុះ ។  

ាន លខត្តយិានី ចូរ ងយក្ដរំ ី នសះ រថ និងនថមើនជើង នៅចុះ ចូរ ង  ំ រពា មណ៍ឥសី
សិងគៈន ះ មក្កាន់អ្ណំាច (ខលួន) នោយសមបុរ និងរូរនឆ្មររស់ ង ។ 
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ររះរាជាអ្ងគន ះ រាស់ររះត្រាស់មដលមនិគួរនឹងរាស់ជាមួយររះរាជ្ាី យ៉ាង 
ន ះ ក៏្នរពាះរាថាន នឹងរក្ាមដន ។ សូមបរីរះរាជ្ាីន ះ ក៏្រូលររួលត្រថា លអ ។ លោំរ់ 
ន ះ ររះរាជាររង់ានររះរាជទានររស់រររមដលគួរររះរាជទានទាងំអ្ស់ដល់អាាត្យ 
ររង់រញ្ញា ររះរាជ្ាីនៅជាមួយរួក្អាាត្យ ។ អាាត្យទាងំឡាយ រំរះរាជ្ាីនៅដល់ 
រចចនតជនររន ើយ ឲ្យាងំរ ទ យសរាក្ក្នុងជនររន ះ ឲ្យនលើក្ររះរាជ្ាីន ះនឡើង 
ន ើយ ចូលនៅកាន់ ិមវនតររនរស នោយផលូ វមដលរពានត្ររចងអុលរង្គា ញរារ់ ក្នុងនវោ 
ររឹក្ ក៏្ដល់រីជតិ្អារសមររររស់ារសន ះ ។ 

ក្នុងខណៈន ះ ររះនពា្សិត្វឲ្យរុរត្នៅចាអំារសមររ ខលួនឯងរតូ្វចូលនៅកាន់ត្ររ 
នដើមបមីសវងរក្ផោផល ។ រួក្រពានត្ររមនិនៅកាន់អារសមររនរ មត្ឈរនៅរត្ង់រីមដលជា 
រីនៅររស់ារសន ះ កាលនឹងសមមាងរីនៅន ះដល់ររះ ងនិឡិនិកា នរើរនពាលពាក្យ 
២ គ្នថា ថា  

ន៎ុះ រាក្ដជាអារសមររស់ារស នឈាម ះឥសីសិងគៈ ជារីគួររកី្រាយ ាននដើមនចក្ 
ជារង់ ជានរគឿងសាគ ល់ ាននដើមសាម ច់ដុះររ័ធជុវំញិ ។ ន៎ុះ នភលើងមដលឥសីសិងគៈន ះ ាក់្មត្ង 
(នោយឈាន) ន៎ុះ មផសងមដលនឃើញរាក្ដ ខ្ុសំាគ ល់ថា ឥសីសិងគៈ អ្នក្ាន ឫរធិនរចើន 
មនិញុាងំនភលើងឲ្យសារសូនយនរ ។ 

ចមំណក្រួក្អាាត្យ  គំ្នន នឡាមរ័រធអារសមក្នុងនវោមដលររះនពា្សិត្វចូលនៅ 
កាន់ត្ររ ក៏្ គំ្នន ាងំក្ងរលរក្ា ឲ្យររះរាជ្ាីមក្លងនភរជាឥសី យក្សរំត់្សរំក្នឈើ 
រណ៌ាសររនភរខលះន្វើជាសរំត់្នសលៀក្និងសរំត់្ដណា រ់ ររោរ់នោយនរគឿងអ្លង្គក ររគរ់ 
យ៉ាងន ើយ ឲ្យររះរាជ្ាីកាន់យក្កូ្នឃលីមដលវចិរិត្ចងនោយមខសអ្នំាះ រញ្ាូ នចូលនៅ 



6 

 

កាន់អារសមររ ខលួនឯង គំ្នន ឈររក្ានៅខ្ងនរដ ។ ររះរាជ្ាីន ះនលងកូ្នឃលីន ះ 
រនណាើ រៗ ក៏្រពំាររពំានដល់រីរផុំត្ររស់រីចស្តងកម ។ ខណៈន ះ ឥសិសិងគារស ក្រុំង 
អ្ងគុយរត្ង់រីជតិ្សុ៊មទាវ ររណណសាោ ។ ារសន ះរក្នឡក្នមើល នឃើញស្តសតីន ះក្រុំង 
នដើរមក្ ក៏្ភតិ្ភ័យ នរកាក្នឡើងន ើយចូលនៅកាន់រណណសាោ ។ សូមបរីរះរាជ្ាីន ះ 
ក៏្នៅកាន់ទាវ ររណណសាោររស់ារសន ះន ើយ ក៏្នលង (កូ្នឃលី) ត្នៅនរៀត្ ។ 

ររះសាសាា  កាលនឹងររកាសនសចក្ានី ះឲ្យត្រក្មលងជាងន ះនរៀត្ នរើរានរាស់ 
គ្នថាទាងំ ៣ ននះថា  

ឥសីសិងគៈ ាននឃើញ ងនិឡិនិកាន ះ ពាក់្កុ្ណឌ លមក្វមណី ក្រុំងនដើរមក្ ក៏្ភតិ្ 
ភ័យ ចូលនៅកាន់អារសមមដលររក់្នោយសលឹក្ ។  

ឯ ងនិឡិនិកាន ះ ក៏្រង្គា ញនូវអ្វយវៈ ទាងំឡាយផង រនញ្ចញនូវនក្រ តិ៍ខ្ម ស់ដ៏ក្ាំងំ 
ផង ន ើយនលងកូ្នឃលី មក្បរទាវ រអារសមត្ន ឥសីសិងគៈន ះ ។  

អ្នក្ានជោ (ឥសីសិងគៈ) នៅក្នុងរណាណ សាោ នឃើញ ងនិឡិនិកាន ះ ក្រុំងនលង 
នចញអ្រីំអារសមមក្និយាយពាក្យននះថា  

នរពាះដូនចាន ះ នរើរនពាលថា ឥសិសិងគារសនចញ (អ្រីំអារសម) ន ើយនពាលពាក្យ 
ននះថា  

ាន លអ្នក្ដ៏ចនរមើន នឈើររស់អ្នក្ន ះ នឈាម ះអ្វ ី មដលានមផលមររននះ សូមបអី្នក្នាះ 
នៅក្នុងរីឆ្ៃ យន ើយ ក៏្វលិរត្ឡរ់មក្វញិ មនិនៅនចាលអ្នក្ ។  
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លោំរ់ន ះ ររះរាជ្ាីន ះ កាលនឹងរារ់នរើរាននពាលគ្នថាននះ ដល់ារស 
ន ះថា  

ររិរត្ារសដ៏ររនសើរ មផលមររននះ ត្ននឈើណា សូមបខី្ុ នំាះនៅក្នុងរីឆ្ៃ យ ក៏្រត្ឡរ់ 
មក្វញិ មនិនៅនចាលខ្ុនំរ នឈើមររន ះ ានក្នុងរីជតិ្ អារសមត្នខ្ុ ំ ភនគំនធារន៍ ។   

ចមំណក្ារសន ះាននជឿន ើយ កាលនឹងន្វើរដសិណាឋ រក្ចិចនោយសាគ ល់ថា អ្នក្ 
ន ះជាារស នរើរនពាលគ្នថាននះថា  

អ្នក្ដ៏ចនរមើនចូរមក្កាន់អារសមននះចុះ ចូរររិនោគអាហារចុះ ចូរររួលថាន សំរារ់ 
ោរនជើងផង ភក្ាហារផង ខ្ុជូំន (ដល់អ្នក្) ននះអាសនៈ អ្នក្ដ៏ចនរមើន ចូរអ្ងគុយនលើ 
អាសនៈននះ អ្នក្ដ៏ចនរមើនចូររិសានមើមនឈើ និងមផលនឈើក្នុងរីននះចុះ ។ 

ារសាននឃើញអ្វយវៈមដលររិាងំត្នសររីៈ ររស់ាតុ្រគ្នម នរពាះនោក្មនិ 
ធ្លល រ់នឃើញអ្រីំកាលមុន នរើរសាគ ល់ថា ន៎ុះជាដនំៅ ន ើយ នពាលយ៉ាងននះថា  

អ្វនីនះ ក្រុំងលអ (ដូចាត់្ខយងនរៀ) នៅរត្ង់ចន ល ះនលល ររស់អ្នក្ រាក្ដដូចជាវត្ថុ  
ានរណ័នមម  ៗ ខ្ុសួំរន ើយ អ្នក្ចូររារ់នសចក្តន៎ុីះ អ្វយវៈដ៏ឧត្តម (លិងគ) ររស់អ្នក្លិច 
ចូលនៅក្នុងនរសាម (សររីៈ) ឬ ។ 

លោំរ់នៅ ររះរាជ្ាីន ះ កាលនឹងនាក្រនញ្ញោ ត្ារសន ះ នរើរនពាល ២ 
គ្នថា ថា 

ខ្ុ រំាច់នៅកាន់រីមសវងរក្នមើមនឈើ មផលនឈើ ក្នុងត្ររ ានជួរខ្ល ឃមុាំនរូរដ៏សនមប ើម 
ខ្ល ឃមុ នំ ះ សទុះមក្សស្តងគរ់ខ្ុ នំោយរ ័ស ផតួលខ្ុ  ំន ើយខ្ដំក្យក្អ្វយវៈដ៏ឧត្តមនៅ ។ 
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ដនំៅន ះឯង ឈនឺរើត្ផង រាស់ផង ខ្ុមំនិាននសចក្តសុីខ សរវ ៗ កាលនរ 
អ្នក្ដ៏ចនរមើន អាច នំចញនូវនរាគរាស់ននះនចញាន អ្នក្ដ៏ចនរមើនមដលខ្ុអំ្ងវរន ើយ 
សូមន្វើនូវ ររនយាជន៍ដល់រពា មណ៍ ។ 

ារសន ះ សាា រ់ពាក្យមុសាររស់ររះរាជ្ាីន ះថាជាពាក្យរិត្ នរើរគតិ្ថា 
នរើនសចក្ាសុីខយ៉ាងននះនឹងានដល់អ្នក្នសាត្ ខ្ុ នឹំងន្វើឲ្យ ានសមលងឹនមើលរត្ង់ន ះ ន ើយ 
នពាលគ្នថារ ទ រ់នៅថា  

ដនំៅររស់អ្នក្ានសោរដ៏នរៅ ានសមបុររក្ ម មនិសអុយនរ រគ្នន់មត្ានក្លនិ 
នខ្ម ះ (រនតិចៗ) ន ើយមថមទាងំ្ផំង ខ្ុនឹំងររក្រនោយថាន ដុំស ោរឲ្យអ្នក្រនតិចនមើល 
នដើមបនឹីងឲ្យអ្នក្ដ៏ចនរមើនាននសចក្តសុីខរសួល ។ 

លោំរ់ន ះ ររះ ងនិឡិនិកានរើររាស់គ្នថា ថា 

ររិរត្ារសដ៏ររនសើរ ការររក្រនោយមនតទាងំឡាយ ក៏្មនិរត្វូ ការររក្រនោយថាន  ំ
ដុសទាងំឡាយក៏្មនិរត្វូ ឱសថទាងំឡាយក៏្មនិរត្វូ អ្វយវៈណាររស់នោក្ដ៏រន់ ៗ 
ចូរនោក្ នំចញនូវនរាគរាស់នោយអ្វយវៈន ះ នរើរខ្ុាំននសចក្តសុីខរសួលត្នៅ ។ 

ារសន ះ ក្ណំត់្ថា មនុសសននះនិយាយរិត្ មនិដងឹនឡើយថា សីលនឹងោច់ 
ឈាននឹងសារសូនយ នោយនមថុនសសំគគៈ កាលររះរាជ្ាីន ះនពាលថា ជានភសជាៈ 
ដូនចនះ នរពាះការមនិសាគ ល់នមថុន្មម ន តុ្មដលខលួនមនិធ្លល រ់ាននឃើញាតុ្រគ្នមក្នុងកាល 
មុន នរើរនសរនមថុន្មម ក្នុងនរលន ះឯង សីលររស់ារសន ះក៏្ោច់ ឈានក៏្វ ិស ។ 
ារសន ះន្វើការរួមសង្គវ ស ២, ៣ រគ្ន ក៏្ននឿយ ត់្ នរើរនចញនៅកាន់រសះងូត្រឹក្រាៃ រ់ 
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ការននឿយ ត់្ន ើយ រត្ឡរ់មក្អ្ងគុយក្នុងរណណសាោ ដល់ថាន ក់្សូមបយ៉ីាងន ះន ើយ 
ក៏្សាគ ល់មនុសសន ះថា ជាារសនរៀត្ កាលនឹងសួរដល់រីនៅ នរើរនពាលគ្នថា ថា   

អារសមររស់អ្នក្ដ៏ចនរមើន នៅខ្ងណាអ្រីំរីននះ ាន លអ្នក្ដ៏ចនរមើន អ្នក្អ្ភរិមយ 
ក្នុងត្ររមដរឬ អ្នក្ាននមើមនឈើ មផលនឈើនរចើនមដរឬ សត្វសាហាវទាងំឡាយ មនិនរៀត្នរៀន 
អ្នក្ដ៏ចនរមើននរឬ ។ 

លោំរ់ន ះ ររះ ងនិឡិនិកាានរាស់ ៤ គ្នថា ថា  

អារសមររស់ខ្ុជំារីគួររកី្រាយ (នៅ) មក្បរនឆនរត្នសទឹងនឈាម ះនខា មដល ូរនៅអ្រីំ 
ត្ររ ិមវនត  រិសខ្ងនជើងរត្ង់អ្រីំរីននះ ន្វើដូចនមតច ន៎ អ្នក្ដ៏ចនរមើន គរបនីឃើញអារសម 
ររស់ខ្ុ ំ។  

(នរៀរអារសមររស់ខ្ុ )ំ ាននដើមសាវ យ រាងំភន ំ រ ល រ់ ររីង រាជររឹក្ស រចននៀង 
ានផ្កក រកី្សគុះសាគ យ ន្វើដូចនមតច ន៎ អ្នក្ដ៏ចនរមើនគរបនីឃើញអារសមររស់ខ្ុ  ំ មដលានក្និនរ 
នរចៀងរីនរាះ នោយជុវំញិ ។  

ក្នុងរីជតិ្អារសមររស់ខ្ុ ន៎ុំះ ាននដើមនាន ត្ទាងំឡាយផង នមើមនឈើទាងំឡាយផង 
មផលនឈើទាងំឡាយផង ន្វើដូចនមតច ន៎ នរើរអ្នក្ដ៏ចនរមើនគរបនីឃើញ នូវអារសមររស់ខ្ុ  ំ  
មដលររក្រនោយរណ៌  និងក្លនិ  មដលររក្រនោយភូមោិគទាងំឡាយ   (ដ៏រារនសមើ) ន ះ ។ 

មផលនឈើទាងំឡាយផង នមើមនឈើទាងំឡាយផង ានគរនគ្នក្ ក្នុង អារសមននះ 
ររក្រនោយរណ៌ ក្លនិ និងរស មត្រួក្រពានត្ររ មត្ងមក្កាន់ររនរសន ះ 
កុ្ឲំ្យរួក្វាលួចនមើមនឈើ និងមផលនឈើររស់ខ្ុ ំអ្រីំអារសមន ះនឡើយ ។ 
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ារសានសាា រ់ដូនចាន ះន ើយ នដើមបនឹីងឃាត់្ររះរាជ្ាីរុក្ រ ូត្រាិររស់ខលួន 
រត្ឡរ់មក្ នរើរនពាលគ្នថាថា      

រាិររស់ខ្ុ  ំ នៅកាន់រីមសវងរក្នមើមនឈើ មផលនឈើ នឹងមក្ក្នុងកាលោៃ ច ឥឡូវននះ 
ចារំាិ មក្អ្រីំរីមសវងរក្នមើមនឈើ និងមផលនឈើសិន សឹមនយើងទាងំរីរ ក់្ នៅកាន់អារសម 
ន ះ ។ 

លោំរ់ន ះ ររះរាជ្ាីន ះ គតិ្ន ើយថា ារសននះមនិសាគ ល់នយើងជាស្តសតី នរពាះ 
នោក្ចនរមើនវយ័្នំឡើងមត្នៅក្នុងត្រររុ៉នណាណ ះ មត្រាិររស់ារសន ះ លមមនឃើញនយើង 
ន ើយនឹងដងឹោល ម នោក្គង់នឹងសួរថា  ងមក្ន្វើអ្វកី្នុងរីននះ ន ើយគង់នឹងយក្រពំាត់្វាយ 
នយើង សូមបសីីសៈររស់នយើងក៏្នឹងរតូ្វមរក្ នយើងគួរនឹងនចញនៅ ក្នុងនវោមដលរាិររស់ 
ារសនៅមនិទាន់មក្លអជាង ការង្គរររស់នយើង ក៏្សនរមចន ើយ ។ ររះរាជ្ាីន ះ 
កាលនឹងរារ់ឧាយត្នការមក្ដល់ារសន ះ នរើរនពាលគ្នថាដត្រនរៀត្ថា  

ានរួក្រពា មណ៍ជាឥសី និងរួក្ររះរាជាជាឥសីដត្រនរៀត្ជានរចើន មដលជា 
មនុសសរត្មឹរត្វូ នៅមក្បរផលូ វជាលោំរ់ ចូរអ្នក្សួររក្អារសមខ្ុនឹំងឥសីទាងំន ះចុះ ឥសីទាងំ 
ន ះ នឹង អំ្នក្នៅឯសាន ក់្ខ្ុ  ំ(មនិខ្ន) ។ 

ររះរាជ្ាីន ះ ន្វើឧាយនដើមបនីគចនៅយ៉ាងននះន ើយ នចញអ្រីំរណណសាោ 
ន ើយ នពាលនឹងារសមដលក្រុំងសមលងឹនមើលន ះថា នោក្រត្ឡរ់នៅចុះ ន ើយាននៅ 
កាន់សណំាក់្ររស់រួក្អាាត្យ នោយផលូ វមដលមក្ន ះឯង ។ រួក្អាាត្យទាងំន ះ ាន  ំ
ររះរាជ្ាីន ះនៅកាន់រ ទ យន ើយ ក៏្នៅដល់រកុ្ងពារាណសីនោយលោំរ់ ។ ក្នុងត្ថៃ 
ន ះឯង សូមបសីក្កនរវរាជក៏្ររង់សរាយចតិ្ត ានញុាងំនភលៀងឲ្យធ្លល ក់្យ៉ាងនជាក្ជា ំក្នុងមដន 
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ទាងំមូល ។ រ ទ រ់រីន ះមក្ ជនររក៏្ានភកិាខ រររូិណ៌ ។ ក្នុងនរលមដលររះរាជ្ាីន ះ 
រត្ឡរ់នៅន ើយរុ៉នណាណ ះ នសចក្ានីដា រក្ហាយក៏្នក្ើត្នឡើង ក្នុងរាងកាយររស់ឥសិសិងគ 
ារស ។ ារសន ះ ានចតិ្តរនវ ើរវាយ ចូលនៅកាន់រណណសាោ យក្សរំត់្ដណា រ់ 
រាងកាយន ើយនដក្ទាងំនសាក្នៅ ។ 

ក្នុងនវោោៃ ច ររះនពា្សិត្វរត្ឡរ់មក្មនិាននឃើញរុរត្ នរើរគតិ្ថា នគនៅរី 
ណា ន៎ ន ើយក៏្ោក់្អ្មរមក្ចូលនៅកាន់រណណសាោ នឃើញនគក្រុំងនដក្ យក្ត្ដសាទ រខនង 
សួរថា កូ្ន នក្ើត្អ្ ីនឹង ន ើយាននពាល ៣ គ្នថា ថា 

ឧសក៏្អ្នក្មនិរុះ រឹក្ក៏្អ្នក្មនិដង ទាងំនភលើង ក៏្អ្នក្មនិរង្គក ត់្ ន តុ្អ្វាីនជាអ្នក្រជរ់ 
រសនពាន ។  

ាន លកូ្នសររ មចារ ី ឧសទាងំឡាយ អ្នក្ធ្លល រ់មត្រុះនភលើង អ្នក្ធ្លល រ់មត្រង្គក ត់្ 
ទាងំនភលើងសរារ់អាងំក៏្អ្នក្ចាត់្មចង ាងំក៏្អ្នក្ធ្លល រ់នរៀរចសំរារ់អ្ញ រឹក្ក៏្អ្នក្ធ្លល រ់មត្ 
ត្មកល់រុក្សរារ់អ្ញ កាលរីមុន អ្នក្ជាមនុសសររនសើរ មត្ងរកី្រាយ ( ក្នុងអារសមននះ) ។ 

(ឥឡូវននះ) អ្នក្មនិរុះឧស មនិដងរឹក្ មនិរង្គក ត់្នភលើង មនិនសាៃ រវត្ថុសរារ់ររនិោគ 
ត្នកូ្នររស់អ្ញ ត្ថៃននះ អ្នក្មនិនៅរក្អ្ញ អ្នក្ានររស់អ្វឬី ឬក៏្អ្នក្នក្ើត្រុក្ខក្នុងចតិ្ត 
ដូចនមតច ។  

ារសន ះ សាា រ់ពាក្យររស់រាិន ើយ កាលនឹងនពាលដល់ន តុ្ការណ៍ន ះឲ្យ 
រជារ នរើរនពាលថា   
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ជដលិជាអ្នក្ររររឹត្ត្ ម៌ដ៏ររនសើរមក្ក្នុងរីននះ ជាមនុសស គួរគយគន់ ានដងខលួន 
ររនរសរររន់ មនិខពស់នរក្ មនិទារនរក្ ញុាងំអារសមររ ឲ្យភលសឺាយពាសនរញ នោយ 
សក់្ទាងំឡាយ មដលនមម រសិលដូចជារណ៌ត្នសាល រក្នលង់ ររស់ជដលិ ដ៏ចនរមើន (ន ះ) ។ 

(ជដលិន ះ) មនិទាន់ដុះរុក្ាត់្នៅនឡើយនរ នរើរនឹងរួសថម ី ៗ ានទាងំររស់ាន 
សណាធ នដូចនជើងារត្ ពាក់្រត្ង់ក្ររស់គ្នត់្ ានរក្រីរជាគូ ភលរឺរំរង ដូចជាមផលរ ល រ់ាស 
ដុះក្បលំអរត្ង់ររងូ ។  

មុខជដលិន ះ គួរគយគន់ត្រក្នរក្ ានក្រូំលត្ននរគឿងររោរ់ រត្នចៀក្ទាងំឡាយ 
សយុំងចុះ រធដ៏រត្នចៀក្ទាងំឡាយ កាលាណរ (ន ះ) រាច់នៅ នរគឿងររោរ់ត្នរត្នចៀក្ 
ទាងំន ះ ក៏្រុងនរឿងនផលក្ ៗ ផង ានទាងំមខសសយ រុរំរ័ធផនួងសក់្ ទាងំឡាយផង ។ 

ាណរន ះ ាននរគឿងររោរ់ដត្រ នរៀត្ានរនលឺ ៤ រណ៌គ ឺ រណ៌នខៀវនលឿង 
រក្ ម ស កាលនរើាណរ ( ន ះ) នដើរនៅនរគឿងររោរ់ទាងំន ះ ញ័រ ៗ ដូចជារួក្ត្នសត្វ 
នមនភលៀង ក្នុងនរលក្រុំងនភលៀង ។  

(ាណរន ះ) មនិពាក់្សង្គវ រនៅម  យារលងនរ មនិនររើរាស់សរំត់្សរំក្នឈើនរ 
មនិនររើរាស់សរំត់្មដលត្ាញនោយនៅម ដនំណក្រនាយនរ នរគឿងររោរ់ទាងំន ះ 
ជារ់នៅរត្ង់ចន ល ះត្នសមង ភលដូឺចជានផលក្រន ទ រ មដលចាងំរធដ៏អាកាស ។  

(ាណរន ះ ាននរគឿងររោរ់នដរោសនោយសូរត្) មនិាន សាន មនរគ្នត្រគ្នត្ផង 
មនិានរង (អាចម៍ដងកូវ) ផង ចងររ័ធរត្ង់ចនងកះ រីរត្មឹផចតិ្ចុះនៅ ខ្ងនរកាម 
នរគឿងររោរ់ទាងំន ះ រុក្ជាឥត្ានអ្វរ៉ីះពាល់នសាះ ក៏្ន្វើនូវមលបងជានិចច 
គញ័ឺររវចិជារររក្ត្ ីររិរត្រាិដ៏ចនរមើននរគឿងររោរ់ទាងំន ះ នឈាម ះថាមផលនឈើអ្វ ី។ 
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ផនួងសក់្ររស់ាណរន ះ ក៏្គួរឲ្យចង់នមើលត្រក្នរក្ (នរើនមើល) ជាងមួយរយដង 
(ក៏្មនិ អ្ស់ចតិ្ត) ានចុងងខវង់ ានក្លនិរក្អូ្រ (ាណរន ះ) ានសក់្ក្ាលមញក្ជារីរ 
សិត្ មញក្សាអ ត្ាត្ ន្វើដូចនមតច ន៎ នឹងានឲ្យផនួងសក់្ ររស់ខ្ុលំអដូនចាន ះផង ។  

ាណរន ះ រសំាយសក់្ក្នុងកាលណា ផនួងសក់្ទាងំឡាយន ះ ក៏្ររក្រនោយរណ៌ 
ក្នុងកាលន ះ អារសមននះ ក៏្ភលផឺសរវផាយនៅ (នោយក្លនិ) ដូចជាផ្កក ឧរបលនខៀវ 
មដលខយល់រក់្រត្វូដូនចាន ះ ។  

សមបុរររស់ាណរន ះ គួរឲ្យចង់ នមើលត្រក្នរក្ កាយររស់ាណរន ះ 
មនិដូចជាកាយ ររស់ខ្ុ នំឡើយ កាយររស់ ាណរន ះ កាលនរើរត្វូខយល់រក់្មក្ 
ផសរវផាយក្លនិ ដូចជាត្ររ នឈើ មដលានផ្កក រកី្ សគុះសាគ យ ក្នុងខ្ងចុងត្នគមិារដូវ ។ 

ាណរន ះ មត្ងរះនូវមផលនឈើ ានសោរ ដ៏វចិរិត្លអរុងនរឿង គួរឲ្យចង់នមើល 
នាះនៅនលើមផនដ ី មផលនឈើន ះ រមមងរត្ឡរ់ មក្ រក្ត្ដររស់ាណរន ះវញិ ររិរត្
រាិដ៏ចនរមើនន ះជាមផលនឈើអ្វ ី។  

ន្មញទាងំឡាយ ររស់ាណរន ះ ក៏្គួរឲ្យចង់នមើលត្រក្នរក្ សាអ ត្នសមើដូចជាស័ងខ 
មដលនគខ្ត់្ យ៉ាងសខំ្ន់ កាលមដលគ្នត់្ហាាត់្នឡើង មត្ងញុាងំចតិ្តឲ្យរជះថាល  
ត្បតិ្ាណរន ះ មនិរពំាសីុនូវរមនល នោយន្មញទាងំឡាយន ះនរ ។ 

សដំរីរស់ាណរន ះ និយាយ នឡើងមនិជាសដំអីារក្ក់្ មនិោល ត់្ រីនរាះ រសរន់រត្ង់ 
ៗ មនិរាយាយ មនិឮនកាក្កាក្ ជាសដំញុីាងំចតិ្តឲ្យរកី្រាយ គួរចារ់ចតិ្ត ដូចជាសនំឡង 
ត្នសត្វក្រវកិ្ យាសយ ំចតិ្តររស់ខ្ុ នំរត្ក្អ្រខ្ល ងំណាស់ ។ 
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(ាណរន ះ) ានសនំឡងមូល ានពាក្យមនិសូវ នក្ាះក្ាយនរក្នរ 
មនិមមនជាអ្នក្ ខវល់ខ្វ យក្នុងការសាវ ្ាយ (មនត) នោយរិត្ ខ្ុចំង់នឃើញាណរន ះ 
មតងនរៀត្ ត្បតិ្ ាណរ (ន ះ) ជាមតិ្តររស់ខ្ុាំងំរីដមបូងមក្ ។  

ដនំៅ (រត្ង់ចនៅល នលល ររស់ាណរន ះ) ជតិ្សនិរធលអ រលីងសាអ ត្សរវអ្ននលើ រកាស់ ក្បលំអ 
ដូចជាផ្កក ឈូក្រក្រុ ំ ាណរ (ន ះ) រគរសងកត់្ខ្ុ នំោយដនំៅន ះឯង នសើយ 
នលល ន ើយគ្នរខ្ុ នំោយសមង ។  

(នសមើដូចាស មដល ផាយនចញអ្រីំសររីៈកាយ ត្នាណរន ះ) ភលរឺត្ចះរត្ចង់ 
ភលសឺាវ ងរុងនរឿង ភលនឺផលក្ ៗ ដូចជានផលក្រន ទ រនឆវៀលឆ្វ ត់្ នលើអាកាស នដើមត្ដទាងំរីររន់ភលន់ 
ាននរាមររម លនក្សរ ផ្កក អ្ញ្ា័ន ាណរន ះ ានរាមត្ដមូល ៗ ដ៏វចិរត្លអ ។  

មាង៉នរៀត្ (ាណរន ះ) ានអ្វយវៈតូ្ច្ ំ មនិរដរិរដុរ (នោយមុននិងរូស 
ជានដើម) នរ ាននរាមមនិមវងនរក្នរ ឯរក្ចក្ររស់ ាណរន ះ មវង ៗ ានចុងរក្ ម ៗ 
(ាណរន ះ) ានរូរលអ ឱររតិ្ (ខ្ុ )ំ នោយនដើមត្ដទាងំរីរដ៏រន់លវន់ (ផ្កគ រ់ផគុនខ្ុ )ំ ឲ្យ   
រកី្រាយ ។  

ត្ដទាងំរីរ ររស់ាណរន ះ ដូចជារុ៉យនឈើ ានរសមីនផលក្ ៗ ានាត្ត្ដមូល 
និងឆវវីណណរសស់ររំរង ដូចមផលក្ញ្ចក់្ ជាវកិារៈត្នាស ារណន ះពាល់ខ្ុ ំ នោយត្ដ 
ទាងំរីរន ះន ើយ នៅរីរីននះនៅ ររិរត្រាិ ាណរន ះ ដុត្នរាលខ្ុ  ំ (ឲ្យនដត រក្ហាយ) 
នោយសមាសសត្នត្ដន ះ ។  
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ាណរន ះ ររម លជាមនិមដល នំៅនូវវត្ថុានរមៃន់មួយខ្រ ី (មួយអ្មំរក្) នរ 
ាណរ ន ះ មនិមដលរុះឧសទាងំឡាយខលួនឯងនរ ាណរន ះ មនិមដលការ់នឈើ 
ទាងំឡាយ នោយការំតិ្នរ ានជាត្ដររស់ាណរន ះ មនិរក្និនសាះ ។  

ានខ្ល ឃមុ មួំយន្វើាណរ ន ះឲ្យដនំៅ នគាននិយាយនឹងខ្ុថំា សូមឲ្យអ្នក្ន្វើខ្ុ ឲំ្យ 
ាននសចក្តសុីខរសួល ខ្ុ ក៏ំ្ាន ន្វើគ្នត់្ឲ្យានសុខរសួលនោយអ្វយវៈដ៏ឧត្តមន ះររស់ខ្ុ  ំ
ររិរត្រាិដ៏ររនសើរ ាណរ ន ះាននិយាយរារ់ខ្ុថំា ខ្ុាំននសចក្តសុីខរសួលន ើយ ។ 

ននះក្រាលត្នសលឹក្នឈើទាល ានសោររាត់្រាយ មដលខ្ុនិំងនគនដក្ ររនក្ៀក្ររឱរ
នលើគ្នន  នយើងទាងំរីរ ក់្ន ះអ្ស់ ក្ាល ងំក៏្ចុះងូត្រឹក្ ន ើយចូលនៅកាន់រណណកុ្ដនិរឿយៗ ។  

ររិរត្រាិ ខ្ុមំនិានជួរនឹង ររ មចារនី ះ ដរារណា មនតទាងំឡាយមនិជាក់្ 
ចាស់ដល់ខ្ុកំ្នុងត្ថៃននះផង ខ្ុមំនិនរញចតិ្ត នឹងការរូជានភលើងផង មនិនរញចតិ្តនឹងការរូជា
យ៍ញ្ាផង ទាងំមនិររនិោគនមើមនឈើ និង មផលនឈើររស់នោក្ផង ដរារន ះ ។  

ររិរត្រាិ ចមំណក្នោក្រជារចាស់រាក្ដ ររ មចារ ី (ន ះ) នៅក្នុងរិសណា 
ររិរត្រាិ សូមនោក្ជូនខ្ុ នំៅឲ្យដល់រិសន ះយ៉ាងឆ្រ់ កុ្ឲំ្យខ្ុសំាល រ់ក្នុងអារសម 
ររស់នោក្នឡើយ ។ 

ត្បតិ្ខ្ុាំនឮថា ត្ររ (ជារីនៅត្នររ មចារ ី ន ះ) ានផ្កក រកី្សគុះសាគ យដ៏វចិរិត្ 
ន ើយជារីអ្ងឹក្ងនោយរក្ស ី ជារីមដលរួក្រក្សនីៅ អារស័យ (ជានិចច) ររិរត្រាិ 
សូមនោក្ជូនខ្ុ នំៅឲ្យដល់ត្ររន ះឆ្រ់ៗ មុនខ្ុនឹំងលះជវីតិ្ ក្នុងអារសម ររស់នោក្ ។ 
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កាលារសន ះនិយាយនរឿយន ះឯង ររះមហានពា្សិត្វ ានសាា រ់ពាក្យន ះ 
ន ើយ ក៏្រជារថា សីលររស់ារសន ះ រតូ្វស្តសតីន ះរាល យឲ្យោច់ ដូចននះ កាលនឹង 
នពាលនររៀនររនៅារសន ះ នរើរនពាលគ្នថា ៦ គ្នថា ថា 

  (ររះមហាសត្វ…) នសចក្តរិីត្ថា រុគគលមនិគួរដល់នូវនសចក្តអី្ផសុក្ មររននះ ក្នុង 
ត្ររមដលរុងនរឿងនោយរនលឺ ជារីគកឹ្ក្ងនោយរួក្គនធរវ និងរសីនររអ្រសរ ជារីនៅត្នឥសី 
ទាងំឡាយ ជាត្ររានាងំរីយូរយារណាស់ន ើយននះនឡើយ ។  

មតិ្តទាងំឡាយ ានខលះ មនិានខលះ ជនទាងំឡាយគួរន្វើនូវនសចក្តរីសឡាញ់ 
ចនំពាះញាត្ ិ និងមតិ្ត មនុសសណាមនិ ដងឹថា អាាម អ្ញនក្ើត្មក្រីណា មនុសសននះ គរមក់្ 
រត្វូាតុ្រគ្នមរងវកឹ្ានទាងំត្ថៃ នោយន តុ្អ្វ ី។  

្មមាមតិ្តទាងំឡាយ រមមងជារ់ត្គ្នន  នោយការនៅរួមនរឿយៗ មតិ្តន ះឯង 
រមមងោក្ចតិ្តនោយការមនិាននៅរួមគ្នន  ររស់រុរស មដលមនិាននៅមក្រក្គ្នន  ។  

នរើអ្នក្ នឃើញនូវររ មចារ ី (ន ះនរៀត្) នរើអ្នក្ចរចាជាមួយនឹងររ មចារ ី (ន ះនរៀត្) 
អ្នក្នឹង រផំ្កល ញនូវត្នាគុណននះ យ៉ាងឆ្រ់ មនិខ្ន ដូចជាសនទូងដ៏លអរររូិណ៌ 
មដលរឹក្្រំផំ្កល ញ ដូនចាន ះ ។  

នរើអ្នក្នឹងនឃើញនូវ ររ មចារ ី (ន ះ) នរៀត្ នរើអ្នក្ចរចាជាមួយនឹងររ មចារ ី (ន ះ) 
នរៀត្ អ្នក្នឹងរផំ្កល ញនូវនត្ជះររស់សមណៈននះ យ៉ាងឆ្រ់មនិខ្ន ដូចជាសនទូងលអ ររិរូណ៌ 
មដល រឹក្្រំផំ្កល ញដូនចាន ះ ។  
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ត្នកូ្នភូត្ទាងំឡាយននះ មត្ងរាច់នៅក្នុងមនុសស នោក្ នោយមររោរត្នរូរ   
មផសង ៗ ជនអ្នក្ានរាជ្ា មនិរត្វូគរ់រក្នឹងភូត្ទាងំឡាយន ះនឡើយ រុគគលជាអ្នក្ររររឹត្ត 
្ម៌ដ៏ររនសើរ មត្ងវ ិសនៅ (នរពាះដល់) នូវការជារ់ជពំាក់្ (នឹងភូត្មររន ះឯង) ។ 

ារសន ះ ានសាា រ់ពាក្យររស់រាិន ើយនក្ើត្នសចក្ាភ័ីយខ្ល ចថា នរើរមត្រជារថា 
ស្តសតីន ះគ ឺងយក្ខណីិ នរើររតូ រចតិ្តន ើយ សូមខនទាសឪរុក្ថា នោក្ឪរុក្ ខ្ុ នឹំងមនិសូម 
នៅអ្រីំរីននះ ឪរុក្នលើក្នទាសឲ្យខ្ុផំង ។ សូមបរីរះនពា្សិត្វន ះ លួងនោមឲ្យកូ្ន 
សរាយចតិ្តន ើយ នរើររារ់ដល់វ ិ្ ចីនរមើនររ មវហិារថា ាណរតូ្ច អ្នក្មក្រីននះ អ្នក្ 
ចូរចនរមើននមាត  ក្រុណា មុរិា និងឧនរកាខ ចុះ ។ ារសន ះ រដរិត្តាិមយ៉ាងន ះ ក៏្ន្វើ 
ឈាននិងអ្ភញិ្ញា ឲ្យនក្ើត្នឡើងានមាងនរៀត្ ។ 

ររះសាសាា  រគ្នររង់ រំរះ្មមនរស ននះមក្ន ើយ ររង់ររកាសសចចៈទាងំឡាយ 
ន ើយ ររង់ររជុជំាត្ក្ ។ ក្នុងនវោចរ់សចចៈ ឧក្កណខិ ត្ភកិ្ខុ  ាងំនៅក្នុងនសាារត្តផិល ។ 
ររះរាជ្ាីក្នុងកាលន ះ ានមក្ជារុរាណរុត្យិិកា ។ ឥសិសិងគារស ានមក្ជា 
ឧក្កណឋិ ត្ភកិ្ខុ  ចមំណក្ររះនពា្សិត្វមដលជារាិ គតឺ្ថាគត្ននះឯង ។ 

ចរ់និឡិនិកាជាត្ក្ ។ 

 


