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រ ឿងព្រះបាទអរោក 
សេចក្ឋីសផឋើម 

 សរឿងលពះបាទោសោក្មហារាជសនះ ជាសេចក្ឋីសរៀបសរៀងនិង 
ប្លបសចញមក្ពភីាោបារាាំងប្េេរបេ់ោបក្អាចាររ គិម-អាន 
ប្ដលោនិចចក្មយសៅកាលពថី្ងៃ ២៦ សដេមលបិ៍ ១៩៣៧ ដូចមាន 
លបវត្ឋពិោិឋ រសៅក្បុងសេៀវសៅ ‹‹ោេនក្ិចាច នុលក្មសល  ២ ឆ្ប ាំ 
១៩៣៨ ស ះលោប ់។ 
 សរឿងលពះបាទោសោក្សនះ ោបក្អាចាររ គិម-អាន បាន 
សរៀបសរៀងប្លបកាលប្ដល វួនសៅបេួសៅសៃើយ លបប្ែលសៅក្បុង 
រវាងឆ្ប ាំ ១៩៣៥ ជាឆ្ប ាំប្ដល វួនបានចូលមក្ស ឝ្ើការជាលក្ុមជាំនុាំ 
ប្លបលពះថ្លត្បិដក្ក្បុងលក្េួងពុទនោេនបណ្ឍិ ត្រ ។ លុះសរៀបសរៀង 
ប្លបបានចបស់ែើយបានយក្ េាំសៅសៅលបគល់ឱ្រលក្េួង 
ពុទនោេនបណ្ឍិ ត្រ សដើមផឱី្រចាក្ក់ារសបាះពុមភផាយត្សៅ ។ 
 សោក្លគូអាចាររ គិម-អាន ស ឝ្ើការជាលក្ុមជាំនុាំលពះថ្លត្បិដក្ 
បាន ១ ឆ្ប ាំ ក្ោ៏ចាក្េិកាា បទ សោយមានសក្ើត្សរាគរសបងរងីថ្រ, 
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ត្មក្ សរាគសនះកានប់្ត្បណ្ដឋ លខ្វ ាំងសៃើងៗ ក្ោ៏សចញពលីក្េួង 
សនះ សភៀេ វួនសៅសៅឯលាំសៅសដើមរបេ់ វួន សែើយដល់នូវ 
ោនិចចក្មយក្បុងឆ្ប ាំ ១៩៣៧ សៅភមូវិត្ឋលពះទ្វឝ រ ឃុាំពលង ប្ លត្ 
ក្ាំពងឆ់្ប ាំង ។ 
 ឥៃូវសនះ ពុទនោេនបណ្ឍិ ត្របានយក្សរឿងស ះ ចុះផាយ 
ក្បុងទេស វដឋីក្មភុជេុរយិាឆ្ប ាំ ១៩៤២-១៩៤៣ តាមបាំណ្ង 
របេ់សោក្និពននស ះ ។ ដល់មក្ឆ្ប ាំសនះ សយើងបានពនិិត្រសៅ 
សឃើញថា សរឿងលពះបាទោសោក្សនះ ជាសរឿងទ្វក្ទ់ងក្បុងផវូវលពះ 
ពុទនោេ , សយើងក្ប៏ានដក្លេងព់ទីេស វដឋីក្មភុជេុរយិា 
ទ្វាំងស ះឥត្មានប្ក្ប្លបោឝសីទ មក្សបាះពុមភជាសេៀវសៅមយួ 
សោយប្ៃក្ សដើមផងីាយដល់កុ្លបុលត្ោបក្េិក្ាទ្វាំងឡាយ ។ 
 លក្េួងពុទនោេនបណ្ឍិ ត្រ េូមោរគុណ្ដល់សោក្អាចាររ 
គិម-អាន ប្ដលបានពាយាមប្លបសរឿងលពះបាទោសោក្សនះ 
សែើយលបគល់ឱ្រជាេមផត្ិឋ របេ់លក្េួងពុទនោេនបណ្ឍិ ត្រៗ 
េូមឧទធិេជូនកុ្េលប្ដលជាផលថ្នការសបាះពុមភផាយសរឿងសនះ 
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ចាំស ះវញិ្ញដ ណ្ក្ាននរបេ់ោបក្អាចាររ គិម-អាន េូមឱ្របានទទួល 
ឥដឌមនុញ្ដផលតាមគាបច់ិត្ឋចុះ ។ 
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អារមភកថា 
 
 សរឿងលពះបាទោសោក្សនះ ោបក្លបាជញទ្វាំងឡាយបានប្ត្ងព ី
លត្មឹត្ត្យិេងាា យ  ដរាបមក្ មានសេធើរប្ត្លគបគ់មភរី ប្ដល 
េាំប្ដងោាំពលីពះពុទនោេ ក្បុងភាោបាលី, ភាោេាំស្រេកឹត្ និង 
ភាោឯសទៀត្ៗជាសលចើន សែើយជាសរឿងមានឡាក្ឋ់ាន សោយ 
មានេិោចារកឹ្ជាសលគឿងេមាា ល់សលចើនបាំផុត្ ដស៏ដរោេក្បុង 
មជឈមិលបសទេ សៅមានរែូត្ដល់មក្េពឝថ្ងៃសនះ ។ សែតុ្ស ះ 
បានជាពួក្ោបក្លបាជញទួសៅ ទ្វាំងសោក្ក្បុងលបសទេ្ាំៗ មានទឝីប 
ោរឺ ៉បុជាសដើម សលចើនប្ត្សចះសរឿងដាំណ្ដលលពះបាទោសោក្សនះ 
លគប់ៗ  គាប  ោបក្ វះបានសឃើញតាមគមភរីបាលី ឬេាំស្រេកឹត្ ោបក្ វះ 
បានពាយាមេឝះប្េឝងសៅដល់េិោចារកឹ្ លត្ងទ់ីេាំសវជនីយ-
ោឌ នស ះៗ សែើយងត្ផឋិត្យក្មក្េរសេរជាសរឿងទុក្ក្បុង 
សេៀវសៅទ្វាំងឡាយជាសលចើន សដើមផជីាលបសយាជនដ៍ល់ោបក្អាន 
សមើល, េូមផគីមភរីបឋមេសមាភ ្ិជាភាោប្ យររបេ់សយើងសនះ ប្ដល 
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ធ្លវ បម់ានយូរណ្ដេ់មក្សែើយ ក្ម៏ានសេចក្ឋដីាំណ្ដលដល់សរឿង 
ោសោក្ស ះ វះ សៅលត្ងប់្ សមារពនន ប្ដលសោក្-ោបក្មានសមើល 
ធ្លវ បប់ានសឃើញជាញឹក្ញយណ្ដេ់មក្សែើយ ប៉បុ្នឋមានសេចក្ឋ ី
មនិែូរប្ែដល់ចបេ់ពឝលគប ់។ 
 សល ះសែតុ្ដូសចាប ះ បានជា ញុ ាំប្លបសរឿងលពះបាទោសោក្សនះ 
ោាំពសីេៀវសៅភាោបារាាំងប្េេស យ្ ះ ឡាសៃេ៊ងដ់ឺៃសមផើសរ ើរ-
ោសោក្ (La Légende de l’empereur Acoka, Par J Przyluski) 
មក្ជាភាោប្ យរសយើង លពមទ្វាំងបានសផធៀងផ្ទធ ត្ស់្ៀបគាប  តាមគមភរី 
បាលីនិងេាំស្រេកឹត្ប្ងមសទៀត្ សដើមផនីឹងឱ្របានលត្មឹលតូ្វសែើយជា 
លបសយាជន ៍ ដល់សោក្-ោបក្មានលបាថាប ចងដ់ឹងសរឿងសនះ ឱ្របាន 
ចាេ់ោេ់ សល ះលពះបាទោសោក្ោងាស ះ លទងម់ានមហា-
ក្រណុ្ដដ៏្ ាំដល់សោក្ទ្វាំងមលូ លទងប់ានស ឝ្ើត្ត្យិេងាា យ  
សែើយផាយលពះពុទនោេ  សោយក្មាវ ាំងពាយាមរបេ់លពះ 
ោងា ឱ្រតាាំងសៅលគបល់បសទេ រែូត្ដល់េុវណ្ត ភមូ ិ (គឺលបសទេ 
ឥណ្ឍូ ចិនសយើងសនះ) ចាំប្ណ្ក្ខ្ងប្ដនក្មភុជាសយើងសោត្ សបើនឹង 
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េសងកត្សមើលសៅគងស់ឃើញថា កាលជានស់ដើមពួក្ោបក្លេុក្កាន ់
ោេ ល ែយណ៍្ ត្មក្កានពុ់ទនោេ ប្បក៉្ខ្ងមហាយាន 
ោយៃាំគាប សោយមានសលគឿងេមាា ល់សៅលក្ុងនគរ្ាំ ប្ដលសគ 
ោងសៃើងជានដ់ាំបូងស ះ សគស ឝ្ើេិោចារកឹ្ជារបូស ្ិេត្ឝ វះ 
ជាលពះេិវលពែយនិងសទវរបូឯសទៀត្ៗ វះ សៅលគបក់្ប្នវងជាសលគឿង 
េាំគាល់ថា សគោងសៃើង សដើមផបីូជាដល់ោេ ទ្វាំងពរីស ះ 
ពតិ្ៗ, ដល់មក្ខ្ងសលកាយ សគកានរ់សបៀបតាមែីនយានវញិ 
សនះសែើយេាំប្ដងឱ្រសឃើញថា ពុទនោេ ក្បុងលបសទេសយើងសនះ 
ក្ម៏ានោេ ជាបត់្មក្ោាំពកីារ ឧបត្ទមមរបេ់លពះបាទោសោក្ 
មហារាជស ះប្ដរ សល ះលពះពុទនោេ ផាយចូលមក្លបសទេ 
ឥណ្ឍូ ចិន (ឥណ្ឍូ េីុនសនះ) ដាំបូងចូលមក្លបសទភមូានិងមន សោយ 
លពះសងរៈពីរោងាគឺ លពះសោណ្សត្ទរនិងលពះឧត្ឋរសត្ទរ ប្ដលជាពួក្ 
លពះសងរៈទ្វាំងមយួ ន ់ ជាោបក្ស ឝ្ើេងាា យ លគាទ ី ៣ ក្បុងលក្ងុ 
បាដលិបុលត្ កាលពពុីទនេក្រាជ ៣០១ សៅក្បុងសេចក្ឋីឧបត្ទមម 
របេ់លពះបាទោសោក្ោងាស ះ ប្ត្លបសទេឥណ្ឍូ ចិនជានស់ ះ 
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លពះពុទនោេ មនិបានចាំសរ ើនរងុសរឿងប៉ុ យ នសទ សល ះពួក្មនុេស 
ជានស់ ះសៅសជឿោេ ល ែយណ៍្ តាមទមាវ បស់ដើមរបេ់ វួន 
សលចើនណ្ដេ់សៅសៃើយ លុះដល់លពះមែិនធសត្ទរជា រាជឱ្រេនិង 
 ងេងឃមតិាឋ សងរជីារាជ្ីតាថ្នលពះបាទោសោក្ោងាស ះ ប្ដល 
បានទទួលភារៈ មក្លបត្ោិឌ នលពះពុទនោេ  សៅលងាក ទឝីប 
(Ceylon) ក្ស៏េឋចនងិមហាជនសៅសកាះលងាក ស ះ ចុះចូលជា 
សលចើន សែើយបាន ាំគាប លបួត្ជួយ ផាយ លពះពុទនោេ ប្ងម 
សទៀត្ សទើបលពះពុទនោេ  សៅលបសទេឥណ្ឍូ ចិនសយើងសនះ 
រងុសរឿងសៃើងសពញបនធុក្តាាំងប្ត្ពលីត្មឹស ះមក្ មនិប្ត្ប៉ុសណ្ដត ះ 
លពះបាទោសោក្ោងាស ះបានោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ ទុក្ជាទី 
បូជនយីោទ ន សល ះសែតុ្ស ះ ពួក្ោបក្លបាជញក្បុងទឝបីោរឺ ៉បុេពឝថ្ងៃ 
សនះ សបើសគចងដ់ងឹសរឿងលពះពុទនោេ ឱ្រចាេ់ោេ់ ប្ដលជា 
ោេ មានត្កឹ្តាងសៅមានពតិ្ស ះ សគសលចើនសមើលសេៀវសៅ 
ដាំណ្ដលពោីសោក្ចុលវចលក្ពត្ឋ ិ ប្ដលោបក្លបាជញជានម់ុនបាន 
ចមវងមក្ពលីេកុ្ឥណ្ឍូ  ឬពលីេុក្ចិន ជួនកាលមានទ្វាំងផឋិត្យក្ 
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ោក្សរងយរបេ់លពះបាទោសោក្ សៅទីេាំសវជនីយោឌ នលគបក់្ប្នវង 
មក្ជាសលគឿងេាំគាល់ប្ងមសទៀត្ ប៉ុប្នឋោបក្លបាជញទ្វាំងឡាយ ប្ដល 
បានប្ត្ងគមភរីដកីា ឬសេៀវសៅសៃើងស ះ េឹងមានរសបៀប ក្រ 
បានេរសេរសៅតាមសេចក្ឋយីល់សផសងៗ គាប  វះ ដូចយ៉ាងសរឿង 
លពះបាទោសោក្ជារបេ់ប្បក៉្ខ្ងទក្ាិណ្និកាយ ប្ដលធ្លវ បប់ាន 
ដឹងតាមគមភរីមហាវងស ប្ដលពួក្លពះសងរៈសៅលងាក ទឝីប បានចារកឹ្ 
មក្ជាភាោបាលីស ះ មានដាំសណ្ើ រសេចក្ឋីប្បវក្គាប  វះសោយ 
ោសនវើៗ ោាំពសីរឿងលពះបាទោសោក្ ប្ដលពួក្ខ្ងឧត្ឋរនិកាយបាន 
ចារកឹ្ទុក្មក្ជាភាោេាំស្រេកឹត្ស ះ ប្ត្សបើទុក្ជាយ៉ាងស ះ 
ក្ស៏ោយ េូមសោក្-ោបក្អានសមើលកុ្ាំគមផេីងសយ័នឹងដាំសណ្ើ រ 
សេចក្ឋីប្បវក្គាប ស ះ លតូ្វក្ាំណ្ត្យ់ក្ប្ត្េាំណុ្ាំ សរឿងលពះបាទ 
ោសោក្មកាលបមាណ្ សបើសៅប្ត្មនិទ្វនចូ់លចិត្ឋេ៊បក់្បុងសរឿងសនះ 
សទ លតូ្វេសងកត្ឱ្រមត៉្ច់ត្ស់្ៀបសមើលតាមេិោចារកឹ្របេ់លពះ 
បាទោសោក្ ប្ដល ញុ ាំបានោក្ម់ក្ក្បុងទាំពរ័ត្ៗសៅខ្ងមុ  គងប់្ត្ 
ចិត្ឋសរឿងសនះចាេ់ោេ់លអសៃើងមនិខ្ន ។ 
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 ក្បុងសេៀវសៅសនះ  ញុ ាំមនិចងឱ់្រឃ្លវ ត្ឆ្ៃ យពលីបសយាគភាោ 
បារាាំងចាបស់ដើមសោះ បានជាសៅលត្ងក់្ប្នវង វះមាន ក្រផធុយ 
គាប លាំបាក្ោឋ ប ់ សល ះភាោបារាាំងនិងភាោប្ យរសយើង មានត្ថ្មវ 
 ក្រមនិសេយើភាគគាប  លាំបាក្វះិនឹងរក្ ក្រោក្ឱ់្រលតូ្វចាំគាប ផង 
សែើយ វួន ញុ ាំសោត្ក្ ៏បានសរៀនេូលត្ភាោបារាាំងស ះត្ចិតួ្ចសពក្ 
មនិេមនឹងហ៊ានស ឝ្ើការ្ាំយ៉ាងសនះ ប៉ុប្នឋសោយសេចក្ឋីលបាថាប ចង ់
ឱ្រពួក្ពុទនោេនិក្ជនលជាបសរឿងសនះណ្ដេ់ បានជា ញុ ាំ ាំ 
ពាយាមរែូត្ដល់សក្ើត្ជាសេៀវសៅសនះសៃើង ប្ត្ក្បុងសេៀវសៅ 
បារាាំងចាបស់ដើមស ះ មានសរឿងរ៉ាវឯសទៀត្ៗ ចលមុះជាសលចើន ប្ដល 
 ញុ ាំមនិបានប្លបោក្ម់ក្  ញុ ាំប្លបដក្យក្ចាំស ះប្ត្សរឿងោសោក្មយួ 
ប៉ុសណ្ដត ះ ។ 
 ក្បុងសេៀវសៅសនះ ប្ចក្ជាពរីចាំប្ណ្ក្ ខ្ងសដើមសៅថា 
(បក្ិណ្ត ក្និទ្វន) គឺនិទ្វនសរាយរាយប្ដលជាបទ់្វក្ទ់ងដល់សរឿង 
លពះបាទោសោក្ស ះប្ដរ ប៉ុប្នឋមនិមានសេចក្ឋែូីរប្ែសោយ 
េពឝលគប ់ លគានប់្ត្ដក្យក្សរឿងប្ដល ុេគាប មក្ជាសលគឿងេមាា ល់ 
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សែើយវនិិចឆយ័សេចក្ឋីស ះៗ វះ, ខ្ងចុងសៅថាៈ ‹‹សរឿងលពះបាទ 
ោសោក្›› គឺជាថ្ផធសរឿងថ្នសេឋចោងាស ះ មានតាាំងោាំពកីារក្ោង 
ដាំបូងសៃើង រែូត្ដល់បានជាសេឋចចុលវចលក្ សែើយនិងសេឋចជា 
ដាំណ្ខ្ងសលកាយលពះបាទោសោក្ស ះមក្ វះ  ញុ ាំរបួរមួទ្វាំងពរី 
ចាំប្ណ្ក្ឱ្រស យ្ ះសេៀវសៅសនះថាៈ ‹‹សរឿងលពះបាទោសោក្›› សៅ 
តាមចាបស់ដើមដប្ដល ប៉ុប្នឋសៅមនិទ្វនទុ់ក្ចិត្ឋ ប្លក្ងមនិលត្មឹលតូ្វ 
 ញុ ាំបានយក្សេៀវសៅសនះសៅលបសគនលពះមហា ទ. ែួត្ លក្ុមជាំនុាំ 
ប្លបលពះថ្លត្បិដក្ក្បុងពុទនោេនបណ្ឍិ ត្រ សៅលពះរាជបណ្ដត ល័យ 
េូមឱ្រសោក្ជួយ ពនិិត្រេលមួល ក្រប្ យរ ជាមយួនឹង វួន ញុ ាំប្ងម 
សទៀត្ សដើមផជីលមះមនធិលគឺសេចក្ឋីសឃវៀងឃ្លវ ត្ោាំពចីាបស់ដើម ។ 
 សោក្-ោបក្អានសមើល ‹‹សរឿងលពះបាទោសោក្›› សនះ គងន់ងឹ 
បានលបទះសេចក្ឋ ីវះ ប្ដល ុេគត្រិបេ់លពះពុទនោេ  ដូច 
សរឿងយក្សចូលបេួជាសដើម ប្ដល ញុ ាំរក្ាទុក្តាមចាបស់ដើម ប្ត្សបើ 
តាមសរឿងសនះគួរនងឹេនបិោឌ នថា យក្សមនិប្មនជាោឝ ី គឺមនុេស 
ជាំពូក្មយួ ប្ដលមានស យ្ ះយ៉ាងស ះ ឬជា មេលមាបស់ៅោបក្ 
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ប្ដលគួរសគសគារព សល ះ ក្រថា យក្ា ឬយក្ស សនះ មក្ពរីបូធ្លតុ្ 
ថាៈ (យជ) ប្លបថាៈ ‹‹បូជា›› សែតុ្សនះបានជាសៅបាន រែូត្ 
ដល់ពួក្មនុេស សទវតា, ោបក្តាជាសដើម ។ 
 មា៉ងសទៀត្ ជា្មយតារបេ់ោបក្ប្ត្ងសេៀវសៅប្ដលជាបទ់្វក្ ់
ទងដល់វជិាជ ការ ឬលបវត្ឋលិពះពុទនោេ  ប្ត្ងប្ត្ឧទធិេសេៀវសៅ 
ប្ដល វួនប្ត្ងបូជាដល់បុពឝការបីគុាល ឬជូនដល់ញាត្មិលិត្ប្ដល 
 វួនលេឡាញ់រាបអ់ានជាទបីាំផុត្ ប្ដលមានជីវតិ្រេ់សៅ ឬេូមផ ី
ស ឝ្ើមរណ្កាលក្នវងែួេសៅសែើយក្ប៏ាន សទើប ញុ ាំលបសគន 
សេៀវសៅសនះជាេកាក របូជាចាំស ះលពះសត្ជលពះគុណ្លពះឧត្ឋមមុនី 
(ោ៊ុ៊ុំ-េូ៊រ) ប្ដលសោក្មានឧបការៈដល់ ញុ ាំជាោសនក្លបការ េមគួរ 
ប្ដល ញុ ាំនឹងសលើក្បូជាដល់សោក្មនុបុគាលដថ្ទៗ ។ 
        អាចាររ គិម-អាន 
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រ ឿងព្រះបាទអរោក 
បក្ិណ្ត ក្និទ្វន 

(រកុងបាដលិបុរត្ និង លោរយិវងស) 
 លពះរាជវងស ប្ដលលពះបាទចស្រនធគុបឋបានតាាំងសៃើងជាដាំបងូ 
ស ះ មាន មថាៈ សមារយិវងស បានលគបល់គងលក្ុងបាដលិបុលត្ក្បុង 
ប្ដនមគ្ៈបានចាំនួន ៨៥ ឆ្ប ាំ គតឺាាំងពពុីទនេក្រាជ ១២៨ ដល់ 
ពុទនេក្រាជ ២១២ ។ សេឋចទ ី២ លទងល់ពះ មលពះបាទវនិធុោរៈ 
ប្ដលជាឱ្រេរបេ់លពះបាទចស្រនធគុបឋ លពះោងាបានសោយរាជរ 
ក្បុងប្ដនមគ្ៈបាន ១៩ ឆ្ប ាំ គឺតាាំងពពុីទនេក្រាជ ២៥២ ដល់ 
ពុទនេក្រាជ ២៧០ លពះបាទវនិធុោរៈោងាសនះ បានវាយយក្ 
ប្ លត្ប្ដនតូ្ចៗ ជាសលចើន រែូត្ដល់ប្ដនមលទ្វេ (Madras) ឱ្រ 
តាាំងសៅសលកាមោាំណ្ដចលពះោងា ក្បុងលគាស ះ ឥណ្ដឍ និងលក្ិក្បាន 
ជាបទ់្វក្ទ់ងរក្គាប សៅវញិសៅមក្កានប់្ត្ចាំសរ ើនមាាំមនួសៃើង រែូត្ 
ដល់មក្សេឋចសោយរាជរជានស់លកាយៗ ក្បុងលក្ុងម៉ាសេោឝ ន 
ក្ល៏ទងស់ៅប្ត្បញ្ជូ នទូត្មក្លក្ងុបាដលិបុលត្ ។ 
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 លពះបាទវនិធុោរៈមានរាជឱ្រេសលចើនលពះោងា ប្ត្លទងស់ឃើញ 
ថាោសោក្ មានសេចក្ឋីោងអ់ាចតាាំងប្ត្ពសីៅជាកុ្មាររែូត្មក្ 
សទើបលពះបិតាតាាំងត្ាំប្ណ្ងងារជាឧបរាជ ដាំបងូលទងឱ់្រសៅលគប-់
លគងលក្ុងត្ក្កលិោ ប្ត្ខ្ងសលកាយមក្ លទងឱ់្រសៅលគបល់គង ់
លក្ុងមាលវៈ ។ លគាកាលលពះបាទវនិធុោរៈោេ់លពះជនយ ោសោក្ 
រាជឱ្រេក្ប៏ានជាសេឋចសោយរាជរេបងលពះោងាសៃើង ក្បុងពុទន-
េក្រាជ ២៧៤ គឺបនួឆ្ប ាំខ្ងសលកាយលពះបាទវនិធុោរៈោេ់លពះ 
ជនយ បានជាយឺត្យូរដូសចបះ នយ័ វះថាសល ះសក្ើត្ ចមាាំងដសណ្ឋើ ម 
រាជេមផត្ិឋនឹងលពះោនុជា ឬលពះសជោឌ  តាមគមភរីមហាវងសេាំប្ដង 
ថា លពះបាទោសោក្បានជយ័ជាំនះ លទងស់ ឝ្ើគុត្លពះសជោឌ និងលពះ 
ោនុជាោេ់ ឱ្រទុក្ប្ត្លពះោនុជលពះ មត្េិសមយួោងា ប្ដលរមួ 
លពះមាតាជាមយួ ប្ត្តាមលបវត្ិឋោស្រេឋេមយ័សនះ ប្ដលរាវរក្ 
សឃើញស ះ លត្ៃបជ់ាលបាដក្ថា លពះបាទោសោក្បានទាំនុក្បាំរងុ 
លពះសជោឌ និងលពះោនុជាយ៉ាងលអបាំផុត្ មនិបានលបទូេឋរ៉ាយគាប  
សៃើយ ។ លពះបាទោសោក្មានលក្ាណ្ៈដរ៏ុងឹបុងឹពូប្ក្ លបកាន ់
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ការងារតាបចាបជ់ាោចខ្ត្ ប្ត្មនិប្មនជាក្សលត្យិអ៍ាចអាលក្ក្ ់
លបក្សោយសមាែចរតិ្ ដូចយ៉ាងធ្លវ បចូ់លចិត្ឋមក្ក្បុងជានស់ដើម 
ស ះសទ ។ សេចក្ឋីពតិ្ថា លពះបាទោសោក្បានស ឝ្ើេស្រងាា ម 
ជាសលចើនដង តាម្មយតារបេ់ក្សលត្យិល៍គបល់ពះោងា ប្ដលលតូ្វប្ត្ 
ផាយោាំណ្ដចសត្ជានុភាពរបេ់លពះោងាសចញសៅ លពះោងាជា 
សេឋចមានបុណ្រ្ាំបាំផុត្ថ្លក្ប្លងជាសេឋចឯសទៀត្ ប្ដលមានក្បុង 
លបវត្ឋកិារណ៍្របេ់សោក្ ។ រាជអាណ្ដចលក្របេ់លពះបាទ 
ោសោក្ស ះ ផាយសចញសៅលគបល់បសទេក្បុងឥណ្ដឍ ទ្វាំងមូល 
មនិប្ត្ប្ដនរបេ់ពួក្ោរយិក្ៈប៉ុសណ្ដត ះសទ លពះោងាយក្បានចុះមក្ 
ខ្ងសលកាម រែូត្ដល់ទល់នឹងទសនវសគាធ្លវរ ីសទៀត្ផង ។ 
 លពះបាទោសោក្ លទងប់សងកើត្ចាបេ់លមាបអ់ាណ្ដចលក្ 
របេ់លពះោងា ជាអាជាញ ោចខ់្ត្ ប្ត្ជានដ់ាំបូងលទងស់លចើនប្ត្ 
េសលមចក្ិចចពឃិ្លត្ផ្ទធ ល់នឹងលពះែេឋលពះោងា លុះលគាខ្ង 
សលកាយមក្ សទើបលទងោ់នុញ្ញដ ត្ឱ្រស ឝ្ើគុក្េលមាបផ់្ទច ញ់ផ្ទច លពួក្ 
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មនុេសទុចចរតិ្ សែើយលទងច់ាត្ស់ពជឈឃ្លត្មាប ក្ស់ យ្ ះគិរកិ្ៈ ឱ្រជា 
ោបក្ទទួលភារៈស ះ ។ 
 កាលប្ដលោបក្លបាជញចនិស យ្ ះ ហាឝ -សែៀន ចូលមក្ក្បុង 
ឥណ្ដឍ ពពី.េ.៩៤២, លត្ៃបស់ៅលេុក្ចនិវញិ ព.េ.៩៥៦, ដល់ 
មក្ខ្ងសលកាយ មានចនិមាប ក្ស់ យ្ ះ ែ៊ួន-ត្សង ់ ោបក្លបាជញទ្វាំងពរី 
 ក្ស់នះ ជាោបក្ប្េឝងរក្ការពតិ្របេ់លពះពុទនោេ  បានសៅ 
សឃើញលក្ុងបាត្លិបុលត្ ប្ដលជាលក្ុងបាក្ប់្បក្លគាាំលគាសៅសែើយ 
សពលស ះថា មានោបក្លេកុ្បងាា ញ ‹‹នរក្របេ់លពះបាទ 
ោសោក្›› គឺជាគុក្ប្ដលសេឋចោងាស ះ ស ឝ្ើក្បុងលគាខ្ងសលកាយ 
បានរាជេមផត្ឋ ិ តាមសរឿងរ៉ាវសនះថាៈ គុក្ស ះសគស ឝ្ើេលមាប ់
ផ្ទច ញ់ផ្ទច លពួក្មនុេសប្ដលលបលពតឹ្ឋោាំសពើទុចចរតិ្ ។ តាមដាំណ្ដល 
របេ់ ហាឝ -សែៀន និយាយថាៈ សេឋចោសោក្បានយាងសៅដល់ 
ទីបាំផុត្ថ្នក្ណ្ដឋ បច់លក្វាៃ លទងប់ានទេស ការោទ នលពះ 
យមរាជ សែើយមានលពះរាជែឫទយ័លបាថាប នឹងោងោទ ននរក្ 
សៅទីជិត្លក្ុងរបេ់លពះោងា ឱ្របានដូចជានរក្របេ់លពះយមរាជ 
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ស ះ ។ ក្បុងោសោកាវទ្វនថាៈ គុក្ស ះោងសៃើងសោយ 
សពជឈឃ្លត្របេ់លពះបាទោសោក្ស យ្ ះគិរកិ្ៈ ទូលេូមឱ្រោង 
េលមាបព់ឃិ្លត្មនុេស, ខ្ងសលកាយមក្ សពជឈឃ្លត្ស ះបាន 
ចូលសៅោឋ បភ់កិ្ាុក្ាំពុងោឝ ្ាយ លបណ្ឍិ ត្េូលត្ ប្ដលេាំប្ដង 
ោាំពោីទ ននរក្ក្បុងវត្ឋកុ្ក្កុោរាម សទើបទូលេូមោនុញ្ញដ ត្ឱ្រស ឝ្ើនរក្ 
ស ះមាាំមនួសៃើងសទៀត្ ។ 
 ក្បុងសរឿងរ៉ាវលពះបាទោសោក្មានដាំណ្ដលថាៈ នរក្ប្ដល 
លទងោ់នុញ្ញដ ត្ឱ្រគិរកិ្ៈស ឝ្ើស ះ មានក្ាំប្ពងប្ត្មយួជាន ់ ឥត្មាន 
ជញ្ញជ ាំង ណ្ឍ  ោក្ពួ់ក្មនុេសសទ្វេជាសលចើន សៅលចបូក្លចបល់គាប  
ក្បុងទីស ះ ។ 
 ក្បុងសទវទូត្េូលត្មជឈមិនិកាយ មានសេចក្ឋីប្បវក្គាប ថាៈ 
‹‹នរក្ (របេ់លពះយមរាជ) ស ះ ប្ចក្ជាសលចើនពួក្សលចើនជាន ់ សៅ 
លត្ងក់្ណ្ដឋ លសៅថាមហានគរ, មហានគរស ះបនួលជងុ ប្បង 
ប្ចក្ជាទ្វឝ រលគបល់ជុងទ្វាំងបនួ មានក្ាំប្ពងប្ដក្ពទ័នជុាំវញិប្ផនដ ី
មហានគរស ះ េុទនេឹងប្ត្ប្ដក្ មានសភវើងសឆះសដឋ ភវលឺចាលសអអ  
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ជានិចច ផសពឝផាយក្ាំសៅសៅចាំនួនមយួសយាជន ៍ ។ ទ្វឝ រទ្វាំងបនួ 
របេ់មហានគរស ះ លត្ងស់ៅចាំនរក្ទ្វាំង ៤ ជាប ធ បគ់ាប គឺៈ 
គូងនរក្, ក្ក្កុៃនរក្, េិមភលិវន នងិោេិបត្ឋវន មានទសនវស យ្ ះ 
ខ្សរាទកាជាលពាំលបទល់ ។  លបណ្ឍិ ត្េូលត្េាំស្រេឋឹត្ថាៈ មាន 
េត្ឝសៅសក្ើត្ក្បុងនរក្ ពួក្និរយបាលចាបប់ានសែើយ សផឋក្េត្ឝ 
ស ះេននឹងសលើប្ផនដីប្ដក្ ប្ដលសភវើងក្ាំពុងសឆះេស ន េសៅន មាន 
េុទនប្ត្ោណ្ដឋ ត្សភវើងសលទ្វលសៃើងប្ត្មា៉ង,..››។ 
 ោសោកាវទ្វនថាៈ ‹‹ក្បុងនរក្មានប្ត្សេចក្ឋីទុក្ានងិការឈ ឺ
ចាបស់ោយសភវើងសឆះឆលួឆ្ប វួន; ពពួក្េត្ឝត្រិចាឆ នេឹងប្ត្មាន 
សេចក្ឋីេញបប់្េញងខ្វ ចការលបទុេឋដល់គាប នឹងគាប  សៅវញិសៅមក្ 
លគបដ់សងាើមសចញចូល; ពួក្សលបត្េឹងប្ត្សដឋ លក្ហាយ សោយ 
សេចក្ឋីសលេក្ឃ្លវ ន; ពពួក្មនុេសេឹងប្ត្មានសេចក្ឋីលពួយងប ់
ក្បុងការចិញ្ច ឹមជីវតិ្; ពពួក្សទវតាេឹងប្ត្មានសេចក្ឋីភយ័ខ្វ ចនងឹ 
ការចរុត្ធិ្លវ ក្ចុ់ះមក្សែើយនិងការោេ់បុណ្រ សែតុ្ជាវបិាក្ក្មយ 
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ទ្វាំងលបាាំលបការនុះ៎ឯងសែើយ ប្ដលជាសលគឿងទ្វក្ច់ងេត្ឝក្បុង 
ភពទ្វាំងបី›› ។ 
 េងកិចចជាត្ក្ថាៈ ‹‹នរក្មានលបាាំបីរសៅឋ គឺៈ េញ្ជ ីវ, 
កាៃេុត្ឋ, េងាត្, សរារវុៈ មានពរីរសៅឋ , មហាវចីិ, តាបន, 
បតាបន, ។ តាបននរក្ ជារសៅឋ មយួប្ដលសភវើងសឆះជានចិច; 
បតាបននរក្ ជារសៅឋ ប្ដលសភវើងសឆះថ្លក្ប្លង›› ។ 
 លពះបាទោសោក្ មនិលគានប់្ត្ផាយអាណ្ដចលក្លតួ្ត្សៅសលើ 
អាណ្ដប្ លត្ប្ដលជាក្ិត្ិឋយេរបេ់លពះោងាប៉ុសណ្ដត ះសទ លពមទ្វាំង 
បានផាយលពះពុទនោេ  សោយសេចក្ឋីលជះថាវ  ប្ដលជាក្ិត្ឋ-ិ
គុណ្ដល់ទឝបីអាេីុទ្វាំងមូលប្ងមសទៀត្ផង ។ ក្បុងសេៀវសៅ 
បារាាំងប្ដលប្លបមក្ពេីាំស្រេឋឹត្ថាៈ លពះបាទោសោក្បានលជះថាវ  
ក្បុងលពះពុទនោេ សោយឫទនិរបេ់េមុលទភកិ្ាុ ប្ត្ក្បុងមហាវងស 
ថាៈ លពះបាទោសោក្ កាលប្ដលលពះោងាបានរាជាភសិេក្ ជា 
សេឋចលគងលក្ងុបាត្លិបុលត្សែើយ លពះោងាមានឫទ្វន នុភាពផាយ 
សៅសលើមយួសយាជន ៍ សៅសលកាមមយួសយាជន ៍ មានពួក្សទវតា, 
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 គ, យក្ស, មនុេស, បក្ស,ី េត្ឝចតុ្បាទ និងេត្ឝសទឝបាទ 
ចូលគាល់បាំសរ ើលពះោងាជានិចច លទងប់ានសោយរាជរ ជាសេឋច 
ចលក្ពត្ឋ ិ េមផូណ៌្សោយសេចក្ឋីេុ  សោយរាជបរេ័ិទរ 
ទ្វាំងោេ់ស ះ ទាំនុក្បលមុងមនិឱ្រឆាងលពះរាជែឫទយ័ (1) ។ 
 ថ្ងៃមយួ លពះបាទោសោក្លបថាបស់ៅសទៀបេីែបញ្ជ រ លទង ់
ទេស ការនិសលគា្ោមសណ្រជាលពះោរែនឋ ប្ដលជាលពះ 
សយាគាវចរេលងួមឥស្រនធិយដល៏េគត្ល់េគាំ និមនឋរមរទមសៅក្បុង 
លពះោន មានអាការក្ិរយិាគួរឱ្រលជះថាវ ពនស់ពក្ ក្ល៏ពះោងាមាន 
ទឹក្លពះែឫទយ័រកី្រាយ សោយេមា្ិគុណ្របេ់និសលគា្-
ោមសណ្រស ះ ។ មានសេចក្ឋដីាំណ្ដលក្បុងគមភរីស ះថាៈ 
និសលគា្ោមសណ្រស ះ ជាឱ្រេរបេ់េុមនរាជកុ្មារ ជាបុលត្ 
ថ្នលពះបាទវនិធុោរៈ សោក្ោងាស ះលតូ្វជាក្យួយរបេ់ លពះបាទ 
ោសោក្ស ះ ។ លុះលពះោងាទយសឃើញដូសចាប ះសែើយ ក្ម៏ាន 
សេចក្ឋីលជះថាវ ពនស់ពក្ សោយកុ្េលប្ដលបានស ឝ្ើមក្ោាំព ី

                                                 
1-លមើលលែេកដីពិសាដ រកនុងមហាវងស ។ 
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ោត្ីត្ជាត្ជួិយ ោេ់សត្ឿនលពះរាជែឫទយ័ សល ះកាលបុពឝជាត្ិ 
មុនក្សលត្យិទ៍្វាំងបីលពះោងា គឺលពះបាទោសោក្ ១, លពះបាទ 
សទវានមផយិត្េិស ១, និសលគា្ោមសណ្រ ១, ទ្វាំងបីសនះ លតូ្វជា 
បងបអូននងឹគាប  ជា ណិ្ជទឹក្ឃយុ ាំសៅក្បុងលក្ងុ រាណ្េី លគាស ះ 
មានលពះបសចចក្ពុទន ១ ោងាគងស់លើភបាំគននមាទនស៍ក្ើត្វណ្ត សរាគ (សរាគ 
េាមសលឿង) លពះបសចចក្ពុទនឯសទៀត្លតាចប់្េឝងរក្ទកឹ្ឃយុ ាំ សៅដល់ 
លក្ុង រាណ្េី ក្ប៏ានជួបនងឹកុ្មមទ្វេីមាប ក្ស់ែើយេួរថាៈ ‹‹ប្ន 
 ង, លេកុ្សនះោបក្ណ្ដមានទកឹ្ឃយុ ាំ››  ងកុ្មមទ្វេីបានសលើក្ថ្ដ 
ចងអុលបងាា ញផធះ ណិ្ជស ះ សែើយោងាុយគិត្ថាៈ ‹‹សបើលពះ 
បសចចក្ពុទនោងានុះ៎ បានទឹក្ឃយុ ាំោាំពេីាំណ្ដក្ម់្ុ ណិ្ជសែើយ 
អាតាយ ោញសនះក្ជួ៏យ សលត្ក្ោរនឹងកុ្េលរបេ់សគស ះណ្ដេ់ ប្ត្ 

សបើសោក្មនិបានសទ អាតាយ ោញនឹងយក្លក្មាបងក់្មយួសនះ សៅ 

ចាំណ្ដយយក្លបាក្ ់ មក្ទញិទកឹ្ឃយុ ាំថាឝ យលពះបសចចក្ពុទនោងាស ះ 
ទ្វល់ប្ត្បាន›› ។ ឯលពះបសចចក្ពុទនសៅរក្ទឹមឃយុ ាំ ណិ្ជ ទទួល 

សពលស ះ  ណិ្ជជាបអូនសៅផធះប្ត្មាប ក្ឯ់ង លុះសឃើញដូសចាប ះ 
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ក្ម៏ានសេចក្ឋីលជះថាវ  េធុះសៅយក្ទកឹ្ឃយុ ាំមក្លបសគនលពះបសចចក្ពុទន 
សពញែូរសែៀរែួេក្ណ្ដឋ បម់ាត្ប់ាលត្ សែើយតាាំងសេចក្ឋីលបាថាប  
ថាៈ ‹‹សោយោាំណ្ដចកុ្េល ថ្នបុពឝមុញ្ជ នបរាបរសចត្ របេ់ ញុ ាំ 
ដប៏រេុិទនោអ ត្ក្បុងវត្ទុទ្វនសនះ េូមឱ្រ ញុ ាំបានជាសេឋចឯក្រាជរ ជា 

្ាំសលើេក្លជមភូទឝីប េូមឱ្ររាជអាណ្ដចលក្របេ់ ញុ ាំផាយសៅសលើ 
ប្ផនដមីយួសយាជន ៍ សៅសលកាមប្ផនដី ១ សយាជន ៍ កុ្ាំឱ្រោបក្ណ្ដ 

មយួ មានេមផត្ិឋេមផូណ៌្ សេយើនឹងេមផត្ឋរិបេ់ ញុ ាំលពះោងា  
សៃើយ›› ។ លពះបសចចក្ពុទនបានស ឝ្ើោនុមាទ សែើយ និមនឋលត្ៃប ់

មក្ជួបនងឹ ងកុ្មមទ្វេីវញិ  ងេួរថាៈ ‹‹បពលិត្លពះោងាដច៏ាំសរ ើន 
លពះក្រណុ្ដបានទឹក្ឃយុ ាំ េសលមចដូចសេចក្ឋីលបាថាប សែើយឬ?›› ។ 
លពះបសចចក្ពុទនលតាេ់ត្បថាៈ ‹‹មាប ល ង ទឹក្ឃយុ ាំស ះអាតាយ បាន 

សែើយ››,  ងកុ្មមទ្វេីទូលេួរសទៀត្ថាៈ ‹‹កាល យ ណិ្ជ 

ថាឝ យទឹក្ឃយុ ាំស ះ សគលបាថាប សៅោ គត្ដូចសមឋច វះលពះោងា?›› 
លពះបសចចក្ពុទនសរៀបរាបល់បាបស់េចក្ឋីលបាថាប េពឝលគប ់  ងបានដឹង 

ដូសចាប ះ សទើបនមិនឋឱ្រលពះបសចចក្ពុទនរងច់ាាំេិន ឯ វូន ងលត្ៃប ់
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មបមីាប សៅផធះយក្លក្មាចាេ់មក្ផ្ទវ េ់ យក្លក្មាងយីោាំព ីវួនសៅោង 

ទឹក្ឱ្រោអ ត្លអសែើយ យក្មក្ថាឝ យដល់លពះបសចចក្ពុទនោងាស ះ 
សទើបតាាំងលបណិ្ធ្លនថាៈ ‹‹សោយោាំណ្ដចកុ្េល ប្ដល ញុ ាំមាច េ់ 

បានថាឝ យេាំពត្ោ់ដក្សនះ ោាំសណ្ើ ះសៅោ គត្ កាលសបើ 
 យ ណិ្ជទកឹ្ឃយុ ាំបានជាសេឋចចុលវចលក្ពលតា្ិរាជជា្ាំ ក្បុង 

េក្លជមភូទឝបីសពលណ្ដ េូមឱ្រ ញុ ាំមាច េ់បានជាោគាមសែេីថ្ន 

សេឋចោងាស ះក្បុងសពលស ះ, េូមឱ្រ ញុ ាំមាច េ់មានរបូសឆ្មដល៏អ 
គួរសគពតិ្ពិត្រមលិសមើល សែើយមានយេេក្ឋិនងិេមផត្ិឋជា 

េិរេួីេឋី ជាទីសពញចិត្ឋថ្នជនទ្វាំងពួងក្បុងសោក្›› ។ លពះ 
បសចចក្ពុទនបានស ឝ្ើោនុទ រចួសែើយ សោក្សហាះសៅកានអ់ាកាេ 
រែូត្ដល់ភបាំគននមាទនស៍ ះ ។ ចាំប្ណ្ក្ខ្ងបងទ្វាំងពរី ក្រ់បេ់ 

 ណិ្ជលត្ៃបម់ក្ផធះវញិ ក្ប៏ានសលត្ក្ោរនឹងកុ្េល ប្ដលបអូន 

បានស ឝ្ើសែើយស ះឯង ។ 

 លុះ ណិ្ជទ្វាំង ៣  ក្ ់ ស ឝ្ើកាលក្ិរយិាសៅ បានសោយ 

េមផត្ិឋមនុេសនងិេមផត្ិឋេួគជ៌ាសលចើនជាត្ ិ ដល់មក្ក្បុងោេ  
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ថ្នលពះពុទនជាមាច េ់ថ្នសយើងសនះ ខ្ងសលកាយបរនិិ ឝ នលបមាណ្ 
២០០ ឆ្ប ាំសេេ ក្ ៏ណិ្ជបអូនប្ដលបានថាឝ យទកឹ្ឃយុ ាំផ្ទធ ល់នងឹ 

ថ្ដ វួន បានជាសេឋចោសោក្  ងកុ្មមទ្វេីប្ដលចងអុលផវូវបងាា ញ 

រានលក្ទ់ឹក្ឃយុ ាំនងិបានថាឝ យេាំពត្ោ់ដក្ស ះ បានជាោគា-
មសែេី លពះ ម ងោេននមិតិាឋ   ណិ្ជជាបងចផងបានជា 

និសលគា្ោមសណ្រ  ណិ្ជជាក្ណ្ដឋ លបានជាលពះបាទ 

សទវានមផយិត្េិស ។ 

 កាលលពះបាទោសោក្ បានទេស ការសឃើញនិសលគា្-

ោមសណ្រក្ាំពុងនិមនឋបិណ្ឍ បាត្ដូសចាប ះ សទើបចាត្រ់ាជអាមាត្រឱ្រ 
សៅនិមនឋោមសណ្រស ះមក្ សេឋចយាងចូលជិត្ោមសណ្រ 
ប្ដលមានឥស្រនធិយនិងឥរយិាបងដេ៏ៃបស់េៃៀមដូសចាប ះ ក្ម៏ានលពះ 
រាជឱ្ងាក រលតាេ់ថាៈ ‹‹សោក្មាច េ់ចូរគងស់លើអាេនៈដេ៏មគួរ 
ចុះ›› ។ សពលស ះ និសលគា្ោមសណ្រងាក្សមើលក្បុងទិេសផសងៗ 
មនិសឃើញមានភកិ្ាុដថ៏្ទសៅក្បុងទីស ះ សោក្ក្ចូ៏លសៅជិត្ 

បលវ័ងករាជរ លពះបាទោសោក្លជាបដូសចាប ះ សទើបលទងល់ពះត្លមះិថាៈ 
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‹‹ោមសណ្រសនះ នឹងជាមាច េ់ថ្នលពះរាជដាំណ្ដក្រ់បេ់អាតាយ  
ក្បុងថ្ងៃសនះ›› ។ ោមសណ្របានែុចបាលត្ដល់លពះែេឋលពះបាទ 

ោសោក្សែើយ សទើបសៃើងគងស់លើបលវ័ងករាជរសៅសលកាមសេឝត្ចឆល័ត្ 
លពះរាជាលទងទ់ត្សឃើញងដូសចាប ះ ក្ម៏ានលពះរាជែឫទយ័លជះថាវ  
លទងេ់រសេើរនូវការេលងួមឥស្រនធយិជាសដើម សែើយសទើបលពះរាជទ្វន 

សភាជ ហារដល៏ត្កាល ប្ដលសគតាក្ប់្ត្ងសដើមផលីពះោងា លបសគន 

ដល់និសលគា្ោមសណ្រ និមនឋឱ្រស ឝ្ើភត្ឋក្ិចចរចួសលេចសែើយ សទើប 

លតាេ់េួរនូវពុទនវចនៈនងឹនិសលគា្ោមសណ្រៗ បានេាំប្ដង 

្មស៌ទេ  ក្បុង្មយបទោបផមាទវគាថាឝ យលពះរាជា ថាៈ  
 ោបផមាសទ្វ ោមត្ាំ   បទាំ បមាសទ្វ មចចុស  បទាំ 
 ោបផមតាឋ  ន មយិរនឋ ិ សយ បមតាឋ  យថា មតាត្ ិ។ 

 សេចក្ឋីមនិលបប្ែេជាផវូវមនិោវ ប ់ សេចក្ឋីលបប្ែេជាផវូវ 
ោវ ប ់ ពួក្ោបក្មនិលបប្ែេស យ្ ះថាមនិោវ ប ់ ពួក្ោបក្លបប្ែេ 

ទុក្ដូចជាោវ ប ់។ 
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 លពះបាទោសោក្ បានលទងល់ពះេណ្ដឋ បនូ់វគាថាមយួលបក្ប 

សោយបាទ ៤ សនះ លពះោងាក្ស៏ក្ើត្សេចក្ឋីលជះថាវ ក្បុងលពះពុទន-
ោេ  សទើបបរចិាច គនចិចភត្ឋដល់និសលគា្ោមសណ្រ៨េាំរាប ់ ។ 

ោមសណ្រថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹អាតាយ ភាពបានទទួលលពះរាជទ្វន 
សោយលតូ្វ្មស៌ែើយ អាតាយ ភាពនឹងបូជាវត្ទុសនះដល់លពះឧបជាយ ៍
ប្ដលសោក្លបសៅអាតាយ ភាពឱ្រដងឹគុណ្សទ្វេ ុេលតូ្វ›› ។ លពះ 
បាទោសោក្បានលបសគន ៨ េលមាបស់ទៀត្ និសលគា្ោមសណ្រ 
ថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹អាតាយ ភាពនឹងបូជាដល់ អាចាររប្ដលសោក្ 
សលើក្យក្នូវ្ម ៌ជាលបសយាជនម៍ក្លបសៅអាតាយ ភាព›› ។ លពះរាជា 
លបសគន ៨ េលមាបស់ទៀត្ ោមសណ្រក្យ៏ក្សៅបូជាដល់លពះ 
េងឃោេ់សៅ លពះមហាក្សលត្យិល៍បសគន ៨ េលមាបស់ទៀត្ ក្បុងលគា 
ជាគលមប ់ ៤ សនះ ោមសណ្រជាបណ្ឍិ ត្មានលបាជាញ មនិបានស ឝ្ើ 
េទ្វន ទ្វយក្ឱ្រធ្លវ ក្ចុ់ះ សទើបសោក្ទទួលយក្សោយ វួនឯង ។ 
ដល់ថ្ងៃទី ២ លពកឹ្សៃើងនិសលគា្ោមសណ្របាន ាំភកិ្ាុេងឃ ៣២ 
របូ ចូលសៅកានរ់ាជោទ ន លពះបាទោសោក្បានលបសគនចងាា ន ់
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ផ្ទធ ល់សោយលពះែេឋលពះោងា សែើយនិមនឋលពះេងឃឱ្រស ឝ្ើភត្ឋក្ិចច 
ក្បុងរាជដាំណ្ដក្ស់ ះ ដល់សពលខ្ងសលកាយភត្ឋក្ិចច និសលគា្-
ោមសណ្របានេប្មឋង្មស៌ទេ  ញុាាំងមហាក្សត្យិល៍ពមទ្វាំង 
សេ បត្ ី និង រាជបរេ៍ិទរទ្វាំងពួង ឱ្រតាាំងសៅក្បុងលពះថ្លត្ 
េរណ្គមនន៍ិងេីល ៥ េីល ៨ ក្បុងលពះពុទនោេ ចាបស់ដើម 
តាាំងប្ត្ោាំពីថ្ងៃស ះមក្ ។ 

 លាំោបត់្ពសី ះមក្ លពះបាទោសោក្បានលតាេ់េួរលពះ 
េងឃថាៈ ‹‹លពះបរយិត្ឋិ្ ម ៌ ប្ដលលពះបរមលគូលទងល់តាេ់សទេ  
ស ះមានប៉ ុយ ន?›› លពះសមាគាលីបុត្ឋត្េិសសត្ទរថាឝ យលពះពរថាៈ‹‹សបើ 
រាបស់ោយោងាមាន ៩ សបើរាបស់ោយ្មយក្ាននមាន ៨៤.០០០›› ។ 
លុះលពះរាជាលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះោងាក្ណ្ត្ ់
ថា នឹងបូជាលពះ្មយក្ាននសោយវហិារឱ្រលគប ់ ៨៤.០០០ លទង ់
លតាេ់បងាា បឱ់្របរចិាច គលពះរាជលទពរ ៩៦ សកាដិ លតាេ់បញ្ដត្ឋសៅ 
សលើក្សលត្យិទ៍្វាំង ៨៤.០០០, ឯលពះោងា ក្ល៏ទងល់បារពនោង 
ោសោការាមសៃើងក្បុងសពលស ះ រែូត្ដល់ ៣ ឆ្ប ាំ សទើបេសលមច 
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នូវនវក្មយស ះ សែើយលពះោសងាចញលពះរាជលបកាេលបាបដ់ល់ 
សេឋចលគបល់បសទេឱ្រឆវងវហិារទ្វាំង ៨៤.០០០ ស ះ ក្បុងថ្ងៃប្ត្ 
មយួលពមគាប  លបកាេឱ្រោបក្នគរទ្វាំងោេ់េមាទ្វននូវោដឌងា-
ឧសបាេងេីលក្បុងសពលស ះលគបៗ គាប  ។ 

 លពះបាទោសោក្មានវត្ទុ ២ លបការ ប្ដលមានឫទ្វន នុភាព 
យ៉ាងវសិេេ គឺលពះខ្នប់្ក្វ ១ ស យ្ ះបរនឋបៈ អាចសៅកាត្ ់
ក្ាល់េលតូ្វបានចមាៃ យមយួរយសយាជន ៍ មក្ថាឝ យលពះោងាដូច 
លពះបាំណ្ង មានលចវាក្ម់ាេមយួប្ សអាចសៅចាបច់ងសលក្ៀក្ 
មនុេស ឬវត្ទុទ្វាំងឡាយ ាំយក្មក្បានដូចលពះរាជលបាថាប  ។ 

 ថ្ងៃមយួ លពះបាទោសោក្លទងល់ពះេណ្ដឋ បថ់ាៈ កាៃ គ-
រាជមានអាយុមយួក្លផ ជាោបក្បានទ្វនស់ឃើញលពះពុទនទ្វាំង ៤ 
លពះោងា ប្ដលលទងចូ់លកានល់ពះន ិឝ នសៅសែើយ សទើបសេឋចសលបើ 
លចវាក្ម់ាេឱ្រសៅ ាំយក្កាៃ គរាជស ះមក្ លពះោងាបាន 
ោសញ្ជ ើញកាៃ គរាជឱ្រសៃើងសលើរត្នបលវ័ងក បជូាសោយសលគឿង 
េុគននជាត្និងិផ្ទក   សែើយសេឋច លតាេ់បងាា បឱ់្រកាៃ គរាជ 
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និមយតិ្ វួនស ឝ្ើជារបូលពះពុទនមាច េ់ សេឋច គក្ប៏ានស ឝ្ើតាមលពះរាជ 
បាំណ្ង បាននិមយតិ្ វួនស ឝ្ើជាលពះពុទនសៃើង មានរបូភាពដូចជាលពះ 
ពុទនេុទនោ្ ជាទី ាំមក្នូវសេចក្ឋីលជះថាវ ពនស់ពក្ លពះបាទ 

ោសោក្បានទត្សមើលលពះពុទននិមយតិ្ស ះ សោយបីត្រិកី្រាយ 
ផសពឝផាយេពឝេ ៌ងាកាយ ឱ្រសក្ើត្មានសេចក្ឋលីជះថាវ រងឹរតឹ្ប្ត្ 
ចសលមើនខ្វ ាំងសៃើង លពះោងាទត្េាំៃឹងសឆ្ា ះសៅលពះពុទនស ះ មនិ 
បល៉បិចសនលតា ហាក្ដូ់ចជានឹងរដក្លពះសនលតាពលីពះោងាសៅជាប ់
នឹងលពះពុទននិមយតិ្ស ះ សោយលទងោ់ត្ល់ពះលក្យាសោៃ យរែូត្ដល់ 
៧ ថ្ងៃ ក្ិចចស ះស យ្ ះថា ោក្ាិបូជា (បូជាប្ភបក្) ។ 

 លពះបាទោសោក្បានបាំបេួលពះមែិនធរាជឱ្រេជាភកិ្ាុ និង 
 ងេងឃមតិាឋ រាជ្ីតា ជាភកិ្ាុនី ក្បុងលពះពុទនោេ  ។ 

 លបវត្ឋោិស្រេឋោក្លរបេ់ែវួងវចិលិត្វាទកាថាៈ ប្ដនមគ្ៈ 
ស ះជាទីប្ដលលពះពុទនោេ បានលបត្ោិឌ នជាដាំបូង សែើយ 
 ាំគាប កានក់ាបត់្ៗ សរៀងមក្ ប្ត្កាលចស្រនធគុបឋចូលមក្លគបល់គង 
ប្ផនដីស ះសែើយ ោេ ល ែយណ៍្ក្ម៏ានោាំណ្ដច រងុសរឿង 
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សៃើងក្បុងអាណ្ដចលក្មគ្ៈ សល ះសែតុ្ប្ត្មយួយ៉ាង គចឺស្រនធគុបឋ 
មានអាចាររជាល ែយណ៍្ សែើយការប្ដលចស្រនធគុបឋអាចតាាំង វួន 
ជាសេឋចប្ផនដីបាន ក្ស៏ោយវ ិ្ ីសលបៀនលបសៅរបេ់ល ែយណ៍្ជា 
អាចាររទ្វាំងស ះ ។ 

 មយួយ៉ាងសទៀត្ ក្បុងពុទនកាលក្ឋី ខ្ងសលកាយពុទនកាលយូរ 
មក្ក្ឋី ក្ពួ៏ក្ល ែយណ៍្ប្ត្ងមាន ទីជាបុសរាែិត្ (ជាទីលបឹក្ា 
រាជការប្ផនដី) សែើយសគប្ត្ងលបកានថ់ា ល ែយណ៍្ជាបុគាល 
ចាំពូក្មយួ ប្ដលជាោបក្សចះដងឹក្បុងរដឌោស្រេឋ (រដឌលបោេន ៍
ឬនឹងសៅឱ្រងាយៗ ថាវជិាជ លគបល់គង ឬវជិាជ ការ រនគរ) ។ លពះ 
បាទវនិធុោរៈជាលពះបិតារបេ់លពះបាទោសោក្ ក្គ៏ងល់ជះថាវ ក្បុង 
ោេ ល ែយណ៍្ប្ដរ សោយការធ្លវ បប់ានោសញ្ជ ើញពួក្ល ែយណ៍្ 
មក្សលៀងអាហារក្យុងមយួសលើក្ៗ មយួមុនឺលបាាំមយួ ន ់ក្ ់ ។ 
ឯលពះបាទោសោក្ កាលលពះោងាជាកុ្មារសៅសៃើយ ក្ល៏ទងប់ាន 
ទទួលការេិក្ាក្បុងោប ថ្ដរបេ់ពួក្ល ែយណ៍្ប្ដរ ប្ត្ដល់ពុទន-
េក្រាជ ២៧៩ សទើបបានលទងល់បកាេលពះោងាថាជាពុទនមាមក្ៈ 
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សោយសេចក្ឋីប្ណ្ ាំថ្នមស្រនថីរបេ់លពះោងាមាប ក្ ់ស យ្ ះឧបគុបឋៈ ។ 
លពះមហាក្សលត្យិល៍ទងក់ានល់ពះពុទនោេ ស ះ សល ះលទងល់ជាប 
ថា លពះោងាបានស ឝ្ើេស្រងាា មជាក្មយដអ៏ាលក្ក្ ់ សលចើនសលើេលុបសពក្ 
និងលទងល់ជាបចាេ់ថា លគាកាលប្ដលលពះោងាវាយដសណ្ឋើ មយក្ 
បានប្ដនក្លិងាៈ លទងប់ានស ឝ្ើសោយោាំណ្ដចបាំផ្ទវ ញជីវតិ្មនុេស 
សលចើនជាោសនក្ ។ 

 កាលពុទនេក្រាជ ២៩៤ សេឋចបានសៅនមេសការនូវ 
ទីលបេូត្របេ់លពះពុទនជាមាច េ់ លុះដល់ពុទនេក្រាជ ៣០៣ បាន 
លទងឧ់បេមផទ្វជាភកិ្ាុ ក្បុងលពះពុទនោេ  ។ 

 ការេស្រងាា ម ប្ដលលពះបាទោសោក្ស ឝ្ើក្បុងស ត្ឋក្លិងាៈស ះ 
ជាេស្រងាា ម្ាំបាំផុត្ ប្ដលជាសែតុ្ ាំឱ្រផ្ទវ េ់លពះរាជែឫទយ័ 
របេ់លពះោងា ចាក្ភាពជាោបក្ស ឝ្ើចមាាំង មក្ជាោបក្លបពតឹ្ឋ្មវ៌ញិ 
េិោចារកឹ្ ប្ដលបញ្ចុ ះ ក្រលបកាេរបេ់លពះបាទោសោក្ស ះ 
ឯង េាំប្ដងឱ្រសឃើញថា លពះោងាលទងេ់វុត្លពះរាជែឫទយ័យ៉ាង 
ណ្ដៗ មានសេចក្ឋីប្លបដូចត្សៅសនះ ៖ 
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 ‹‹លពះក្រណុ្ដជាមាច េ់ជីវតិ្ជាោបក្េក្ឋិេិទនិ បានជយ័ជាំនះ 
ដល់ស ត្ឋក្លិងាៈ កាលលទងប់ានរាជេមផត្ិឋសែើយ ៨ ឆ្ប ាំ ។ លទង ់
បានមនុេសមក្ជាសឈវើយមយួប្េនលបាាំមុនឺ នងិបានេមាវ បោ់េ់ 
មយួប្េន›› ។ 

 ‹‹កាលប្ដលបានរមួស ត្ឋក្លិងាៈចូលមក្សែើយ សទើបលពះ 
ក្រណុ្ដជាមាច េ់ជវីតិ្ ជាោបក្េក្ឋិេិទនិ បានតាាំង វួនជាោបក្លគប ់
លគងរក្ាលពះ្ម ៌ លទងល់េឡាញ់ក្បុងលពះ្ម ៌ នងិលទងល់េឡាញ់ 
ការសលបៀនលបសៅលពះ្ម ៌ សែើយសរឿងសនះឯងប្ដលស ឝ្ើឱ្រលពះ 
ក្រណុ្ដជាមាច េ់ជវីតិ្ ជាោបក្េក្ឋិេិទនិ លទងតូ់្ចលពះទយ័ក្បុងការ 
ប្ដលនឹងសៅវាយដសណ្ឋើ មយក្លក្ងុក្លិងាៈ សល ះការវាយលក្ុង 
ស ះ លតូ្វប្ត្លបទូេឋរ៉ាយពឃិ្លត្មនុេស ឬចាបយ់ក្ជាសឈវើយ 
ជាសរឿងប្ដលលពះក្រណុ្ដជាមាច េ់ជវីតិ្ លទងម់ានលពះទយ័ 
សទ្វមនេសជាយ៉ាងថ្លក្ប្លង›› ។ 

 តាាំងោាំពបីានលទងល់បកាេលពះោងាជាពុទនមាមក្ៈសែើយ ក្ ៏
សោក្ទ្វាំងមូលបានដងឹចាេ់ថាៈលពះោងាជាពុទនោេនូបត្ទមមក្ៈ
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ពតិ្លបាក្ដ លទងប់ានោងលពះេឋូបលបាាំបីមុនឺបនួ ន(់2) សៃើង 
ក្បុងលក្ងុរាជលគឹះ សែើយតាាំងោាំពសី ះមក្លក្ងុរាជលគឹះ ក្ផ៏្ទវ េ់ ម 
ថាៈ ‹‹វហិារ›› សោយទីស ះជាទតីាាំងសៅថ្នលពះេឋូប ដល់មក្ 
េមយ័សនះ សៅថាៈ ‹‹ប៊ហីារ›› ។  
 ក្បុងរជជេមយ័របេ់លពះបាទោសោក្សនះ ពួក្ល ែយណ៍្អាប ់
រេយីចុះសៅ ពួក្ល ែយណ៍្ប្ដលធ្លវ បប់ានទទួលលបាក្ទ់ាំនុងបាំរងុ 
របេ់រដឌបាលពមីនុមក្ស ះ ក្ល៏តូ្វកាត្ស់ចញោេ់ ផ្ទវ េ់យក្លបាក្ ់
ស ះសៅទាំនុងបលមុងលពះេងឃវញិ ។ 

 ប្ត្ទុក្ជាលពះបាទោសោក្ យក្លពះរាជែឫទយ័ទុក្ោក្ក់្បុង 
ការលបកាេ  ពុទនោេ ដូសចបះសែើយក្ស៏ោយ ក្បុងលពះរាជ 
អាណ្ដចលក្របេ់លពះោងាក្គ៏ងស់ៅមានោេ ដថ្ទៗ សទៀត្ ជា 
សលចើន ។ លពះបាទោសោក្លទងទ់ាំនុក្បាំរងុលពះពុទនោេ  
ប្ត្លទងម់និលបទុេឋរ៉ាយោេ ដថ្ទសទ េូមផលីទងដ់ក្ោេ  

ល ែយណ៍្ ប្ដលធ្លវ បជ់ាោេ េលមាបអ់ាណ្ដចលក្សចញសែើយ 
                                                 
2 ោនលែៀវលៅបារាំងរបាប់េាំនួនមុែៗគ្នន លរេើន មលោះថារបាាំបីមឺុន មលោះថារបាាំមួយមឺុនបួនពាន់ មលោះរបាាំបីពាន់បួនរយ ការប្ដលពិត្ល ោះ 
លបើនឹកដល់ អាណាេរកនិងលែេកដីររោះថាល ចាែ់កាល ក្រកប្លងរបែ់បាទអលសាកល ើយ ការកសាងរពោះែដូបរបាាំបីមឺុនបួនពាន់អងគល ោះ 
ជារបែ់ប្ដលគួរលរឿ មិនជាការលលើែវែ័ិយប្ដលរទង់កសាងបាន ។ 
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ក្គ៏ងស់ៅសលបើល ែយណ៍្ស ឝ្ើពិ្ ីសផសងៗសៅសៃើយ សរឿងទ្វាំងសនះ 
ក្ស៏ល ះថាជាក្ចិចខ្នសោះមនិបាន សោយពួក្ប្ដលសជឿោេ  
ល ែយណ៍្ក្បុងសវោស ះ មនិប្មនត្ចិជាងពួក្ពុទនោេនិក្ជនសទ 
មា៉ងសទៀត្ តាាំងពបីុរាណ្កាលយូរមក្សែើយក្ឋី ក្បុងេមយ័សនះក្ឋ ី
ចិត្ឋរបេ់ជនជាត្ឥិណ្ដឍ សៅជាបប់្ត្នឹងោេ  សបើលពះបាទ 
ោសោក្បដិសេ្សចាលោេ ល ែយណ៍្សចញសែើយ ក្ល៏បាក្ដ 
ជានឹងសក្ើត្ការក្ផត្ក់ាបេ់មាវ បគ់ាប វកឹ្វរយ៉ាង្ាំ សបើទុក្ជាលទងល់ះ 
បងស់ចាលសោះមនិបានដូសចបះ ក្គ៏ងល់ទងម់និទាំនុងបលមងុ 
ល ែយណ៍្ជាការ្ាំដុាំប៉ ុយ នសៃើយ ។ 

 មនិប្មនប្ត្ោេ ល ែយណ៍្ប៉ុសណ្ដត ះសទ េូមផោីេ  
ដថ្ទៗ ប្ដលមានគណ្ដចាររតាាំងការសលបៀនលបសៅសៅសៃើយ លពះ 
បាទោសោក្ក្ម៏និបានលុបោងសចាលប្ដរ លគានប់្ត្លទងេ់ាំប្ដង 
លពះរាជលបាថាប ឱ្រមាច េ់ថ្នោេ នុះ៎ៗ ជួយ ទាំនុក្បាំរងុេីល្ម ៌
របេ់លបជាជនប៉ុសណ្ដត ះ សេចក្ឋីលបាថាប លទងប់ានចារកឹ្សៅសលើប្ផន 

េិោ សែើយ ាំសៅលបត្ោិទ នទុក្ក្បុងទីសផសងៗ េិោចារកឹ្ស ះ 
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តាាំងសៅរែូត្ដល់េមយ័សនះ មានប្ផនងយមយួផ្ទធ ាំង ប្ដលេាំប្ដង 
ឱ្រសឃើញចរយិាវត្ឋដល៏អរបេ់លពះបាទោសោក្ ដូចសេចក្ឋីប្លបត្ 
សៅ សនះ ៖ 

 ‹‹លបជារាស្រេឋលគបគ់ាប េុទនប្ត្ជាបុលត្របេ់ ញុ ាំ  ញុ ាំលតូ្វការឱ្របុលត្ 
ក្បុងលទងូរបេ់ ញុ ាំ មានសេចក្ឋេុី េួេឋីក្បុងសោក្សនះយ៉ាងណ្ដ 
 ញុ ាំក្ម៏ានលបាថាប ឱ្រពួក្លបជាជន មានសេចក្ឋីេុ េួេឋីយ៉ាង   
ស ះ ។  ញុ ាំឱ្រោាំសដើមថ្លជសៅលបបខ្ងផវូវសដើរ សដើមផឱី្រជាមវបដ់ល់ 
មនុេសនងិេត្ឝ ។  ញុ ាំបានឱ្រោាំេួនោឝ យ ជកី្លេះ នងិោង 
ោោ ឱ្រជាទីេាំណ្ដក្អ់ាលេ័យថ្នមនុេសនិងេត្ឝ ។  ញុ ាំបាន 
តាាំងោបក្សមើលការខ្ងផវូវ ោេ េលមាបស់ ឝ្ើការកុ្េលលគប ់
លបសភទ និងលបត្បិត្ិឋ ទីរបេ់ោេ លគបន់កិាយ ។  ញុ ាំយក្ចិត្ឋ 
ទុក្ចាំស ះលពះេងឃរបេ់លពះពុទនោេ  េូមផពួីក្ល ែយណ៍្ 
ប្ដលជាោេ របេ់ពួក្េូមទ្វន សែើយនិងមាច េ់លទនិដថ្ទៗ 
 ញុ ាំក្យ៏ក្ចិត្ឋទុក្ោក្ផ់ង›› ។ 
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 កាលក្បុងពុទនេក្រាជ ៣០១ លពះបាទោសោក្បានចាត្ឱ់្រ 
មានេងាា យ (3) ជាលគាទី ៣ ក្បុងលក្ុងបាត្លិបុលត្ប្ដលជាលក្ងុ 
របេ់លពះោងាគងស់ៅ ។ ក្បុងកាលេងាា យ ជានស់ ះ មានភកិ្ាុ 
មក្លបជុាំមយួ នោ់ងា សែើយក្បុងលគាសនះឯងប្ដលបានបញ្ជូ នពួក្ 
លពះសងរៈ ជាោបក្ោងអ់ាចសៅលបកាេលពះពុទនោេ  ក្បុងមយួ 
ទិេមយួរបូលគបផ់វូវ គឺលពះមហារក្ាិត្សត្ទរ សៅលបកាេដល់ពួក្ 
លក្ិក្ខ្ងប្ លត្បាក្ល់ទីយ៉ាន (Bactriane) លពះមទនិយនឋកិ្ៈ (្មរនឋិក្?) 
សៅលបកាេខ្ងក្េយីរៈ និងប្ដនគ ន រៈ, លពះមហាជិមយៈ(?) នងិ 
េែសទវៈ សៅលបកាេក្បុងអាណ្ដចលក្តូ្ចៗ សផសងៗ ខ្ងភបាំ 
ែិមាល័យ, លពះមហា្មយៈ សៅលបកាេខ្ងប្ លត្មហារាស្រេឋ, 
លពះមហាសទវៈ សៅលបកាេខ្ងថ្មេ៉រ, លពះសោណ្ៈនិងឧត្ឋរៈ 
សៅលបកាេខ្ងលបសទេភមូា-មន; លពះឱ្រេនិងលពះ្ីតារបេ់ 
លពះបាទោសោក្ បានទទួល ទីសៅលបកាេខ្ងសកាះលងាក  ។ 

                                                 
3 លមើលែេកដីែលងេប ប្ត្ងាយយល់កនុងលែៀវលៅ Les Religions “du monde” par G. Clement 
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 ក្បុងប្ លត្ប្ដលបាទោសោក្បញ្ជូ នលពះសងរ សៅលបកាេលពះ 
ពុទនោេ សនះ មានទី វះជាប្ដនប្ដលមនិបានសៅក្បុងោាំណ្ដច 
របេ់លពះោងា ប្ត្អាលេ័យសែតុ្ប្ដលលពះោងាមានោាំណ្ដចជា្ាំ 
ថ្លក្ប្លងសៅក្បុងឥណ្ដឍ  សទើបមនិមានោបក្ណ្ដហ៊ានឃ្លត្ខ់្ាំង 
សៃើយ សែើយកាលស ះ លពះពុទនោេ ជាោេ ប្ដល 
សោះទុក្ារបេ់មនុេសបានពតិ្ៗ ដូសចបះ ោបក្លបសទេទ្វាំងឡាយក្ ៏
លជះថាវ ជាសលចើន មា៉ងសទៀត្ បណ្ដឋ សោក្ោបក្ប្ដលលបកាេពុទន-
ោេ សនះ, ក្ប៏ានស ឝ្ើលបសយាជនដ៍េ៏ាំខ្នឱ់្រដល់លបសទេ 
ទូសៅ ដូចក្បុងប្ដនដិកាក ន ់ (Dek-Kan) ប្ដលសវោស ះសៅជា 
មនុេសថ្លពសៅសៃើយ ក្ប៏ានទទួលសេចក្ឋីចាំសរ ើនរងុសរឿង សោយ 
ពុទ្វន នុភាព ប្ត្ប្ដលេាំខ្នប់ាំផុត្ ក្គ៏ឺសកាះលងាក និងខ្ងក្េយីរៈ ។ 
 លពះមែិនធសត្ទរ និងលពះ ងេងឃមតិាឋ សងរ ី ជាឱ្រេនងិ្តីា 
របេ់លពះបាទោសោក្ បានមក្ដល់សកាះលងាក  សែើយស ឝ្ើឱ្រសេឋច 
ក្បុងលងាក ទឝីប ប្ដលលទងល់ពះ មថាៈ លពះបាទសទវានមផយិត្េិស 
លជះថាវ ក្បុងលពះពុសទ្វន វាទ សែើយោេ របេ់លពះេមាយ េមភុទនជា 
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មាច េ់ ក្ប៏ានលបត្ោិឌ នក្បុងលងាក ទឝីប ក្បុងពុទនេក្រាជ ៣១៣ 
កាលប្ដលលពះមែិនធសត្ទរ និងលពះ ងេងឃមតិាឋ សងរសីេឋចសៅ 
លងាក ទីឝបស ះ លទងប់ាន ាំយក្ប្មក្ស ្ិ៍ោាំពសី ្ិលពកឹ្សប្ដល 
លពះេមាយ េមភុទនលតាេ់ស ះ សៅោាំក្បុងលងាក  សែើយសដើមស ្ិ៍ 
ស ះចាំសរ ើន្ាំសៃើងសៅដល់េពឝថ្ងៃសនះ ជាសឈើប្ដលរេ់សៅបាន 
យូរបាំផុត្ក្បុងសោក្ មានអាយុជាង ២៥.០០០ ឆ្ប ាំ មក្សែើយ ។ 
កាលលពះពុទនោេ  លបត្ោិឌ នមាាំក្បុងសកាះលងាក  ពួក្ជនោបក្ 
លងាក ក្ ៏ឝល់ខ្ឝ យលបឹងប្លបងក្បុងការប្ត្ងគមភរី និងលបកាេលពះពុទន-
ោេ សៅកានល់បសទេភមូា-ជាឝ  និងឥណ្ឍូ េីុនទ្វាំងោេ់ទួសៅ 
សែើត្មក្ក្បុងេមយ័ក្ណ្ដឋ ល កាលលពះពុទនោេ បានខ្ច ត្ ់
ធ្លវ ក្ស់ចញចាក្ឥណ្ដឍ  សោយការសបៀត្សបៀនរបេ់ោេ ែិណ្ឍូ  
និងមហាម៉ាត្ ់(ោុោិវ ម) សែើយសកាះលងាក  ក្ល៏ត្ៃបប់្លបជាលបធ្លន 
របេ់លពះពុទនោេ  ។ 
 ចាំប្ណ្ក្ប្បក៉្ខ្ងសជើង គឺខ្ងក្េយីរៈ និងគ ន រៈស ះ លពះ 
ោវក្ជាោបក្លបកាេលពះោេ  បានស ឝ្ើលបសយាជនជ៍ាសលចើន 
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ជាងប្បក៉្ខ្ងឯសទៀត្ សល ះថាលពះមទនិយនឋកិ្ៈ ោបក្ ាំលពះពុទន-
ោេ សៅលបកាេក្បុងប្ដនស ះ បាន ាំភកិ្ាុលបាាំរយរបូសៅជា 
មយួផង សែើយពួក្សោក្ទ្វាំងោេ់ស ះ បានស ឝ្ើសេចក្ឋចីសលមើន 
មនិប្ត្ផវូវចរយិានងិេីល្មរ៌បេ់លបជាជនប៉ុសណ្ដត ះសទ សោក្ក្ ៏
បានទ្វាំងប្ណ្ ាំជួយ ក្បុងការោងទីលក្ុង, ស ឝ្ើផវូវទកឹ្, ទាំនុងបាំរងុ 
ក្បុងការោាំដាំណ្ដាំ, ឱ្របានសេចក្ឋចីាំសរ ើនក្បុងផវូវរក្ចញិ្ច ឹមជីវតិ្របេ់ 
មនុេសសទៀត្ផង ក្បុងបទប្ដលស លត្សៅនឹងសឃើញបានថា ខ្ង 
ក្េយីរៈនិងគ ន រៈសនះឯង ប្ដលជាោបក្លបកាេោេ  សចញសៅ 
កានល់បសទេចិន ប្ដលបសងកើត្ជានកិាយមហាយានសៃើង ។ 
 េូមផលីពះបាទោសោក្ បានទាំនុងបាំរងុលពះពុទនោេ ឱ្រ 
រងុសរឿងសពញបនធុក្យ៉ាងសនះសែើយ ក្គ៏ងម់និទ្វនស់ពញលពះរាជ-
ែឫទយ័លពះោងាសៅសៃើយ បានជាលពះោងាពាយាម ស ឝ្ើឱ្រលពះ 
ពុទនោេ ផាយសចញសៅដល់លបសទេលក្ិក្ តាាំងោាំពរីជជេមយ័ 
លពះបាទអាសៃក្សស្រនធមហារាជ និងផាយសៅដល់ោរឺ ៉បុនិងោស្រែឝិក្ 
ប្ងមសទៀត្ ។ មានេិោចារកឹ្ចុះលពះ មសេឋចក្បុងលបសទេ 
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សផសងៗ ប្ដលជាោបក្ជួយ ក្បុងការលបកាេោេ  ប្ត្លពះ ម 
របេ់សេឋចទ្វាំងោេ់ស ះ លពះបាទោសោក្យក្មក្េរសេរជា 

ភាោបាលីទ្វាំងោេ់ដូចោនឋិយក្ៈ (លពះបាទប្ោនឋិឱ្សគាលទី២ ជា 

សេឋចលក្ុងេីរ ី (Syrie) តុ្រមុាយៈ (លពះបាទបស៉តាសលសម ជាសេឋច 

ប្ដនដីសោែសុបីឋិ៍ (Egypte) ោនឋិសក្នៈ (លពះបាទោនឋិសកាន ជាសេឋច 

ប្ដនដីម៉ាសេោឝ ន (Macedoine) ោេិក្េននសរា (លពះបាទ 

អាសៃក្សស្រនធ ជាសេឋចលក្ុងសោបុិរ (Epire) មក្ៈ (លពះបាទមាគេ័ 
សេឋចលគងនគរតូ្ចៗ មយួក្ប្នវងជាខ្ងសក្ើត្លបសទេសោែសុបីឋិ៍) 
សោយសែតុ្សនះ សទើបលតូ្វរាបថ់ា លពះបាទោសោក្បានលបកាេ 

លពះពុទនោេ  មនិមានពុទនោេនិក្ជនឯណ្ដ ឱ្របានលត្មឹ 

សេយើនឹងលពះោងាស ះសៃើយ សែើយក្បុងលគាសនះ សយើងក្ចូ៏លចិត្ឋ 
បានថា សែតុ្ោឝសីគាលេាំខ្នក់្បុងលគិេឋោេ  សទើបលបប្ែល 

គាប នឹងលពះពុទនោេ ដស៏លចើនសមវះ៉ លបេិនសបើលពះបាទោសោក្ 

មនិោេ់លពះជនយសោយរែ័េ ឬថាកាលោេ់លពះជនយសែើយ មាន 

ោបក្លបលពតឹ្ឋតាមលពះរាជលាំអានត្មក្ សោយសេចក្ឋីលជះថាវ ដ ៏
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ែយត្ច់ត្ ់មានោាំណ្ដចរាជេក្ឋយ៉ិាងលពះបាទោសោក្ផង សែើយក្ ៏

មនិបាចេ់ងសយ័សៃើយ ោរឺ ៉បុទ្វាំងទឝីបក្ន៏ឹងកានល់ពះពុទនោេ  

មនិខ្ន កាលសបើោរឺ ៉បុទ្វាំងទឝបីកានល់ពះពុទនោេ សែើយ លពះ 
ពុទនោេ ក្ន៏ងឹលត្ៃបជ់ាទី រាបអ់ានរបេ់សោក្ទ្វាំងោេ់ 

ទួសៅ លទងល់ទ្វយរបេ់សោក្សែើយនឹងប្បបប្ផនការងារលបលពតឹ្ឋ 
សៅថ្នប្ លត្ប្ដនក្ន៏ឹង ុេប្បវក្ ចាក្សែតុ្សភទក្បុងសវោសនះជា 

សលចើន ។ 

 េិោចារកឹ្របេ់លពះបាទោសោក្ ប្ដលលបត្ោិឌ នសៅ 

ទីលបេូត្របេ់លពះពុទនជាមាច េ់ ដូចបានប្លបមក្ជាោក្សរប្ យរ និង 

ភាោប្ យរដូចត្សៅសនះ ៖ 

 ១-សទវាន បសិយន បយិទេិន ោជនិ វេីត្វិោភេិិសត្ន 

 ២-ោត្ន អាគាច មែយីសិត្ ែទិ ពុស្ ជាសត្ េក្រមនុតី្ិ 
 ៣-េិោវគិឌភចីា កាោបតិ្ លិោងាំសភច ឧេបាបសិត្ 

 ៤-ែទិ ភគវ ាំ ជាសត្ត្ ិលុាំមនិគិាសម ឧពលិសត្ ក្សដ 

 ៥-ោងភាគទិយច 
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១-លពះរាជាបិយទេីជាទីលេឡាញ់របេ់សទវតា រាជាភសិេក្ 

សែើយបាន ២០ ឆ្ប ាំ (4) ។ 

២-សេឋចមក្បូជាសោយលពះោងាឯង លទងល់ជាបចាេ់ថា លពះ 
េក្រមុនីពុទនលទងល់បេូត្សែើយក្បុងទីសនះ ។ 

៣-សទើបសលបាេឱ្រចារកឹ្េិោទុក្? (5) នងិសលបាេឱ្រតាាំង 

េេរងយ ។ 

៤-េាំប្ដងលបាបថ់ា លពះដម៏ានលពះភាគលទងល់បេូត្សែើយ 

ក្បុងទីសនះ នងិសលបាេឱ្របនទយេួយែវួង ក្បុងត្ាំបនល់េុក្លុមយនិី ។ 

៥-ចុះលបាាំបីភាគ (?) ។ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 រពោះ មលពញរបែ់រពោះបាទអលសាកថាាៈ ‹‹អលសាកបិយទែី›› ។  
5 ប្ដលោនលរគឿងែោគ ល់ដូលេនោះឱ្យដឹងថាាៈ អនកប្របមិនែូវេាែ់ ។ 
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អសន្ធិមិត្ដា អគ្គមរេស ី
គមភរីមហាវងស 

 លពះបាទោសោក្មហារាជរ លទងម់ានោគាមសែេីមយួោងា 
លពះ ម ង ោេននិមតិាឋ (6) (មានោវយវៈឥត្មានដាំណ្) លពះ ង 

មានរបូសឆ្មដល៏អជាសឆបើមក្បុងសោក្ គួរោបក្ផងលក្សៃក្សមើល 

សោយសេចក្ឋីសពញចិត្ឋ លពះ ងមានបោទេទ្វន លជះថាវ ក្បុងលពះ 
ពុទនោេ  ប្ត្ងនិមនឋលពះភកិ្ាុេងឃទ្វាំងលបាាំមយួមុនឺោងា មក្ 

លបសគនចងាា នជ់ាមយួនងឹលពះបាទោសោក្ជាលពះរាជោឝ ម ី។ 

 ថ្ងៃមយួ លពះ ងលបថាបស់ៅសលើ (សដោមីាេោាំត្ផូង) ក្ាំពុង 

សោយោាំសៅ ប្ដលពួក្សទ ឋ  ាំយក្ពែីិមវនឋលបសទេមក្ថាឝ យ 
សពលស ះ លពះបាទោសោក្សេឋចយាងចូលសៅក្បុងទីស ះ លទង ់

ទត្សឃើញលពះ ងោេននិមតិាឋ ក្ាំពុងសោយោាំសៅ សទើបចាំោនល់ពះ 
 ងលក្ោលលពះរាជែឫទយ័ថាៈ ‹‹ថ្ែ ងមានរបូសឆ្មនងិ 

                                                 
6 តាមលែៀវលៅពុទធសាែ របែ់លោកលវី- វីណូ្ត៍្ ប្ដលលោករុាំ-ល ៉ៅប្របជាប្មែរថា 
រពោះ ងអែនធិមិតាដ ោនបុរត្មួយរពោះអងគរពោះ ម កុ ែ ប្ត្កនុងគមពីរមហាវងសមិនល ើញោននិយាយ ។ 
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ភស្រក្ឋដល៏អលេេ់លបិមលបិយ  ងបរសិភាគនូវទឹក្ោាំសៅដប៏្ផអមលត្ជាក្ ់
ដូចជារេថ្នទឹក្ឃយុ ាំសនះ េបាយរកី្រាយចិត្ឋណ្ដេ់សៅឬ?›› ។ 

 លពះរាជសទវ ី បានោឋ បល់ពះឱ្ងាក រលតាេ់េេរសេើរចាំោក្ 

ដូសចាប ះ ក្តូ៏្ចលពះែឫទយ័ លកាបទូលថាៈ ‹‹បពលិត្លពះេមយត្សិទព 

ដល៏បសេើរ ោាំសៅសនះសក្ើត្ក្បុងែមិវនឋលបសទេ សទ ឋ  ាំយក្មក្ 

ថាឝ យសនះ សល ះប្ត្បុញ្ញដ នុភាពថ្ន ញុ ាំមាច េ់ មនិប្មនសល ះបុណ្រ 
េមាម រថ្នលពះោងាសទ›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិល៍តាេ់ត្បថាៈ ‹‹ប្ន ងមានភស្រក្ឋដច៏ាំសរ ើន 
ឥេសរយិេមផត្ិឋ ក្បុងេក្លជមភូទឝីបសនះជារបេ់សយើង  ងថា 

េមផត្ិឋទ្វាំងពួងសក្ើត្សល ះបុណ្ររបេ់ ងសៅវញិ  ងឯងវាយ 

ឫក្សេយើ សលើក្ដាំសក្ើង វួនឱ្រ ភេ់ដល់ភពមហាលពែយ បស ទ ក្បុណ្រ 
របេ់សយើងទាំោក្ឱ់្រទ្វបដល់ោវចីិមហានរក្សៅឬ?  ងឯងថា 

េមផត្ិឋសក្ើត្សល ះបុណ្រ វួន ងឯងៗ មានបណុ្រពតិ្ណ្ដេ់ 

សែើយ សបើដូសចាប ះ លពកឹ្សនះសយើងនងឹសលៀងលពះេងឃលបាាំមយួមុនឺ 

ោងា ចូរ ងឯងរក្េាំពត្ឱ់្របានលបាាំមយួមុនឺផ្ទប ់ នឹងលបសគន 
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ដល់លពះភកិ្ាុេងឃក្បុងថ្ងៃលពកឹ្សនះ សបើ ងឯងរក្បានទ្វនក់្បុង 

សពលស ឝ្ើទ្វនសនះ សទើបសឃើញជាក្ច់ាេ់ថា ងមានបុណ្រ 
លបាក្ដប្មន ប្ត្សបើរក្មនិបានសទ សយើងនឹងលតូ្វស ឝ្ើតាមរាជអាជាញ  
ដល់ ងឯង ក្បុងថ្ងៃលពកឹ្សនះ›› ។ 

 កាលលពះ ងសទវ ី បានោឋ បល់ពះរាជឱ្ងាក រោក្រ់ាជអាជាញ  
ដល់ ងក្ភ៏តិ្ភយ័ មានលពះភស្រក្ឋេវឹត្ោវ ាំងសោយរ ាំពងឹថាៈ ‹‹លពះ 
មហាក្សលត្យិ ៍ លទងល់ពះសលកា្ដល់អាតាយ ›› សែើយលពះ ងសោយ 

សោក្ហាក្ដូ់ចជាលតូ្វថាប ាំពេិពុលសដឋ ក្ឋួល ជាបស់ៅនងឹដួង 

ែឫទយ័ ភយ័ជានិចចលគបដ់សងាើមសចញចូល លពះ ងរ ាំពងឹថាៈ 
‹‹អាតាយ ោញសនះនងឹសៅរក្េាំពត្ក់្បុងទីឯណ្ដ ឱ្របានដល់សៅលបាាំ 
មយួមុនឺផ្ទបដូ់សចបះែ៎ប!›› លពះ ងចូលសៅក្បុងលក្ឡាលពះបនធាំ យាំ 
ទួញបលមះនសនៀលសៅមក្ៗ សលើេិរសីេយាមនិបាននិលទ្វលក្ ់

ោេ់មយួរាលត្ ី សោយងបប់រមមថា មុ ជានឹងលតូ្វោវ បល់ពកឹ្សនះ 
សែតុ្ប្ត្សត្ជះកុ្េលប្ដល ងបានោងមក្ោាំពោីត្ីត្ជាត្ ិក្ស៏ដឋ  
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ដល់ចតុ្សោក្បាលទ្វាំង ៤ (7) លគាស ះសេឋចសវេសវណ្-

មហារាជបានលជាបថា លពះ ងោេននិមតិាឋ ោគាមសែេីមានទុក្ា 
លពួយដូសចាប ះ ក្ស៏េឋចចូលសៅកានេ់ាំណ្ដក្ល់ពះ ងសែើយលតាេ់ 

ថាៈ (បពលិត្លពះរាជសទវ ី លពះ ងកុ្ាំសោយសោក្ងបប់ារមមសៃើយ 
េាំពត្ោ់ដក្របេ់លពះ ង កាលថាឝ យដល់លពះបសចចក្ពុទន ោាំពី 
ជាត្មិុនស ះ ចូរលពះ ងពចិារណ្ដរ ាំពងឹ ដល់ផលេាំពត្ោ់ដក្ 

របេ់លពះ ងស ះចុះ នឹងឱ្រផលលបាក្ដដល់លពះ ង លគាសនះ›› 
លុះលទងោ់េ់សត្ឿនលពះោយ រត្ ី លពះោគាមសែេីដូសចបះសែើយ ក្ ៏

និមយតិ្សោយឫទនិ  ាំយក្លបោបម់យួមានជាយេាំពត្ោ់ដក្សចញ 

មក្លបាដក្ខ្ងសលដ លបគល់ឱ្រលពះោេននិមតិាឋ រាជសទវ ី សែើយ 

លតាេ់បងាា បថ់ាៈ ‹‹បពលិត្លពះរាជសទវ ី សបើលពះ ងលបាថាប នឹងចង ់

យក្េាំពត្ោ់ដក្ប៉ុ យ នៗក្ឋី ចូរចាបទ់្វញជាយេាំពត្ប់្ដលសចញ 

មក្លបាដក្ខ្ងសលដសនះចុះ នឹងសក្ើត្េាំពត្ោ់ដក្យ៉ាងលអ 
វសិេេដូចចិត្ឋ មានត្ថ្មវនឹងកាត្ថ់្ងវមនិបានលបមាណ្មនិសក្ើត្››។ 
                                                 
7 -េតុ្លោកបាល លទវតារកាលោកោន ៤ អងគគឺាៈ កុលវរាៈ (ឬលវែសវណ្ក៏លៅ) ធត្រដឋ វរិបូកេ និងវរិឡុ្ហក ។ លទវតាទាំង ៤ 
អងគលនោះជាអនកដឹងថាាៈ ែត្វលធវើលអលធវើអារកក់រគប់យា៉ៅង ។ 
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លុះលពះបាទសវេសវណ្មហារាជលតាេ់បងាា ប ់ លពះ ងេពឝលគប ់

សែើយ ក្ស៏េឋចសចញចាក្ទីស ះសៅ លុះដល់លពកឹ្លពលឹមលោង 

សៃើង លពះបាទោសោក្ សេឋចោងាា េលពះភកិ្ាុេងឃសោយ 

សភាជ ហារដឧ៏ត្ឋម បូជាសោយេុគននបុបាព សលេចសែើយ ក្ស៏ឆយៀង 

លពះសនលតាទត្សមើលលពះោគាមសែេីលតាេ់ថាៈ ‹‹ចូរ ងយក្ 

េាំពត្ល់បាាំមយួមុនឺផ្ទប ់តាមសោយក្មាវ ាំងបុណ្ររបេ់ វួនមក្ នឹង 

លបសគនដល់លពះេងឃលបាាំមយួមុនឺរបូសនះ›› ។ លពះរាជសទវកី្ ៏ាំ 
យក្លបោបទ់ិពឝមក្ ទ្វញែូត្យក្េាំពត្ម់ឋងមយួគូៗ ជាេាំពត្ ់

កាត្ថ់្ងវមនិបាន ហាក្ដូ់ចជាេាំពត្ទ់ិពឝ ប្ដលសក្ើត្ក្បុងសដើម 

ក្លផលពកឹ្ស ថាឝ យដល់លពះមហាក្សលត្យិ ៍ សែើយក្បុងេាំពត្ម់យួ 

ផ្ទប់ៗ ស ះ លយបានចីវរមយួថ្លត្ៗ លពះមហាក្សលត្យិ ៍លទងល់បទ្វន 

ដល់លពះេងឃសងរ សែើយសទើបថាឝ យទួសៅលគបល់ពះេងឃទ្វាំង 

លបាាំមយួមុនឺរបូ ប្ដលគងស់ៅក្បុងទីស ះ លពះេងឃទ្វាំងោេ់ 

ោនុសមាទ សែើយ ថាឝ យលពះពរោលពះមហាក្សលត្យិស៍ចញសៅ 

កានអ់ាវាេ ។ 



49 

 

 ឯលពះបាទោសោក្ លទងេ់ពឝលពះរាជែឫទយ័េបាយ 

រកី្រាយសេៃើចនឹងបុណ្រកុ្លេថ្នលពះ ងសទវ ី លតាេ់លេេ់ 

លោយសោយសេចក្ឋីសោមនេស សទើបសេឋចលទងឈ់រក្បុងក្ 

ណ្ដឋ លលបជុាំពួក្លេីេបាំដរ៏ងុសរឿង ដូចជាលពះឥស្រនធសៅក្បុងក្ណ្ដឋ ល 

ពួក្លេីសទពោបសរក្បុងោទ នេួគ ៌ សែើយលតាេ់ថាៈ ‹‹ប្ន ង!  វួន 

បងសនះ មានសេចក្ឋីលជះថាវ ក្បុងកុ្លេរបេ់ ងពនស់ពក្ សយើង 

ដឹងចាេ់សែើយថា កុ្េល ងបានស ឝ្ើទុក្មក្ោាំពជីាត្មិុនពិត្ 
សទើបបានមក្ជួបលបេពឝនឹងសយើងៗ ស ឝ្ើអាការក្ិរយិាដល់ ង 

ទ្វាំងសនះ សដើមផនីឹងលផងកុ្េលរបេ់ ងសមើល  ងកុ្ាំតូ្ចចិត្ឋ 
សៃើយ ចូរោត្ស់ទ្វេចុះ ឥេសរយិេមផត្ិឋទ្វាំងពួងសនះ សយើង 

លបគល់ឱ្រដល់ ងសែើយ ចូរ ងជា្ាំចមផងជាងពួងលេីេបាំទ្វាំង 

មយួមុនឺលបាាំមយួ នស់នះ ចាបស់ដើមតាាំងប្ត្ពថី្ងៃសនះសៅ›› ។ 

 កាលលពះបាទោសោក្ សលបាេលបទ្វនឥេសរយិយេដល់ 

លពះ ងោេននិមតិាឋ  ោគាមសែេីដូសចបះ ក្ល៏េីេបាំទ្វាំងឡាយ ប្ដល 

គាល់បាំសរ ើេបិទនសេបហានឹងលពះបាទោសោក្ មានសេចក្ឋឫីេា 
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ស ល ក្រនិ ធ ដល់សេឋច លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លទងល់ជាបសែតុ្ 

ស ះ សទើបលតាេ់បងាា បឱ់្រពួក្ោបក្ពសិេេ ស ឝ្ើនាំឱ្របានមយួមុនឺ 

លបាាំមយួ ន ់ សែើយក្បុងនាំមយួស ះ លទងប់ងកបល់ពះទលមងដ់ម៏ាន 

ត្ថ្មវកាត្ថ់្ងវមនិបានមយួវង ់ សទើបលតាេ់ឱ្រសៅពួក្លេីទ្វាំងស ះ 
ឱ្រចូលមក្គាល់លពមគាប  លពះោងាលតាេ់ឱ្រលេីេបាំទ្វាំងឡាយកាន ់

យក្នាំមយួមាប ក្់ៗ  សដើមផនីឹងផសងសមើលបុណ្រពួក្លេីេបាំទ្វាំងស ះ 
ប្ត្ឱ្រ ងោេនិនមតិាឋ យក្សលកាយសគបាំផុត្ សែតុ្ប្ត្បុណ្រ ង 
ក្ប៏ានលតូ្វជួបសៅសលើនប្ដលមានលពះទលមងស់ ះ សទើបលពះមហា-

ក្សលត្យិ ៍ លតាេ់ឱ្រលេីទ្វាំងស ះមក្យក្នាំឱ្រលពមគាប ក្បុងទីចាំស ះ 
លពះភស្រក្ឋលពះោងា ក្ពួ៏ក្លេីឯសទៀត្បក្សមើលនាំរបេ់ វួនៗ សៅ មនិ 

សឃើញមានវត្ទុោឝកី្បុងនាំស ះ ឯ ងោេនិនមតិាឋ បក្នាំសៅ សឃើញលពះ 
ទលមងម់យួវងក់ាត្ថ់្ងវមនិបាន លបាក្ដចាេ់ដល់ពួក្ ងេបាំទ្វាំង 
១ មុនឺលបាាំមយួ នស់ ះ ។ សទើបលពះបរមក្សលត្យិម៍ានលពះរាជ-

ឱ្ងាក រលតាេ់ថាៈ ‹‹មាប ល ងទ្វាំងឡាយ  ងរាល់គាប បានសរ ើេ 

យក្នាំមុន ងោេននិមតិាឋ ៗ យក្សលកាយ សែតុ្ដូចសមឋច ក្ប៏ាន 
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លពះទលមងស់ៅ ងោេននិមតិាឋ ? សល ះដូសចាប ះ ពួក្ ងមនិគួរនងឹ 

និ ធ ដល់ ងោេននិមតិាឋ  ជាោបក្មានបុញ្ដនិ្ិស ឝ្ើទុក្មក្សែើយក្បុង 

កាលមុនស ះសទ ប្ដលជាលេីអាចនឹងទទួលលគបល់គងឥេសរយិ-

េមផត្ិឋបាន›› ។ ចាបស់ដើមតាាំងប្ត្ពលីត្មឹស ះមក្ លេីេបាំ 
ទ្វាំងឡាយក្ ៏ាំគាប សេៃៀមោៃ ត្វ់ាចា មនិហ៊ានឫេាលពះ ង 

ោេននិមតិាឋ សទៀត្សៃើយ កាលលពះ ងោេននិមតិាឋ នឹងេាំប្ដង 

កុ្េលោាំពមីុនឱ្រលបាដក្ស ះ លពះ ងកានល់បោបទ់ិពឝសោយលពះ 
ែេឋខ្ងសឆឝង ចាបយ់ក្េាំពត្ទ់ពិឝ សោយលពះែេឋខ្ងោឋ ាំ ែូត្ 

យក្បានចាំនួនមយួ នផ់្ទប ់ថាឝ យដល់លពះមហាក្សលត្យិ ៍ សែើយ 

លពះ ងបរចិាច គេាំពត្ល់បាាំរយៗ ដល់លពះរាជវងានុវងស ដល់ 

ពួក្លេីេបាំ ដល់ពួក្សេវកាមាត្រ លពមទ្វាំងចតុ្រងាសេ ទួសៅទ្វាំង 

នគរ លពះបាទោសោក្រាជបពលិត្ បានលជាបសែតុ្ោោច ររចប្មវក្ 

ដូសចាប ះ សទើបលពះោងាលតាេ់េួរលពះ ងថាៈ ‹‹ឱ្! ោេននិមតិាឋ   ង 

បានលបោបទ់ិពឝសនះមក្ោាំពទីីឯណ្ដ ក្ោ៏ោច ររចប្មវក្សមវះ៉ ទ្វញ 

យក្េាំពត្ទ់្វាំងប្េនក្ម៏និសចះោេ់សោះ? ›› ។ 
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 លពះ ងោេននិមតិាឋ លកាបបងាាំទូលត្បថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ 
កុ្េលប្ដល ញុ ាំមាច េ់ បានេនសាំទុក្សែើយោាំពីោត្ីត្ជាត្ ិសទើបដល់ 

មក្ជាត្ជិាបចចុបផនបសនះបានជាកុ្សវរមហារាជ ប្ដលជាោបក្រក្ា 

សោក្លទងល់ជាបថា  ញុ ាំមាច េ់ក្ាំពុងមានទុក្ាលពួយ លគាកាលលពះ 
មហាបពលិត្ ោក្ល់ពះរាជអាជាញ ឱ្ររក្េាំពត្ល់បាាំមយួមុនឺមក្លបសគន 

ដល់លពះេងឃស ះ ក្កុ៏្សវរមហារាជ បានលបាប ់ញុ ាំមាច េ់ឱ្ររលឹក្ 

ដល់កុ្េលប្ដលបាន ថាឝ យេាំពត្ោ់ដក្ដល់លពះបសចចក្ពុទនោាំពី 
បុពឝជាត្សិ ះ សែើយលបទ្វនលបោបទ់ិពឝសនះដល់ ញុ ាំមាច េ់ ប្ដល 

ជាលបោបឱ់្រនូវសេចក្ឋីលបាថាប ដល់ ញុ ាំមាច េ់បានលគបយ៉់ាង ការឱ្រ 
ទ្វនេាំពត្ោ់ដក្មយួដល់លពះបសចចក្ពុទនស ះ បានផលមក្វញិ 

យ៉ាងសនះឯង›› ។ 
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ររឿងឱ្យទានដ ី
  ញុ ាំេូមទីពងឹនឹងលពះភគវត័្ លពះោងាជាោសេក្ាបុគាលលទងគ់ង ់

លបថាបស់ៅថ្នថ្លពឫេសកី្លនធក្ៈ សទៀបលក្ុងរាជលគះឹ ។ 

 េមយ័មយួ ជាសពលគួរលពះភគវត័្លទងឃ់វុ ាំចីវរ សែើយកាន ់

បាលត្មានពួក្ភកិ្ាុខ្ងមុ ខ្ងសលកាយ សចាមសរាមជុាំវញិ សេឋច 

យាងចូលេាំសៅសៅលក្ុងរាជលគឹះ លតាចប់ិណ្ឍ បាត្តាមលចក្លាក្ 

ក្បុងលក្ងុស ះ ។ 

 មានសេចក្ឋដីាំណ្ដលថាៈ ‹‹លពះោងាជាបុគាលមនិក្ាំសរ ើក្ញាប ់

ញ័រ ហាក្ដូ់ចជាភបាំមាេមយួ ការយាងយាេរបេ់លពះោងាគួរ 
ឱ្រលជះថាវ  ហាក្ដូ់ចជាការយាងយាេថ្នរាជកុ្ញ្ជ រ លទងម់ានលពះ 
ភស្រក្ឋមូលលក្ៃង ់ ហាក្ដូ់ចដួងលពះចសស្រនធដស៏ពញវង(់8) លទងម់ាន 

ភកិ្ាុសចាមសរាមជាពួក្ៗ លទងយ់ាងចូលសៅក្បុងលពះមហានគរ 
រាជលគឹះ ឥរយិាបងលពះោងាក្េ៏មរមរជាទីបាំផុត្›› ។ 

                                                 
8 តាមអដឋកថាប្ប៉ៅកខាងបាលី ប្ដលអធិបាយពីមហាបរែុលកេណ្ាៈថា រពោះពុទធោនរពោះភក្រកតដូេវង់រពោះេក្រនទកនុងក្ងង ១២ លកើត្ 
(គឺមិនលពញជាមូលែុទធល ោះលទ) ។ 
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 សល ះដូសចាប ះ លពះោងាលទងពុ់ទនដាំសណ្ើ រសៅដល់ទីលក្ងុស ះ 
សែើយ លគានប់្ត្ជានល់ពះបាទសៅលត្ងម់ាត្ទ់្វឝ រនគរ ក្ក៏្សលក្ើក្ 

លបងព ី៦ ដង ក្បុងសពលស ះ ។ 

 មានសេចក្ឋដីាំណ្ដលថាៈ កាលលពះមហាមុនជីានល់ពះបាទ 

សៅលត្ងម់ាត្ទ់្វឝ រ ក្ល៏បងពបី្ដលលបោបស់ៅសោយមហាេមុលទ 
លពមទ្វាំងភបាំនិងទីលក្ុងេពឝោសនវើទ្វាំងោេ់ ក្ស៏ប៉ាង ភេ់សៃើង សែើយ 

សលទ្វមចុះសៅវញិ វួនឯង ។ កាលប្ដលលពះោងាយាងចូល សៅក្បុង 

លក្ុងសោយទាំនងយ៉ាងស ះ ពួក្ជនលបុេលេីសទើបសក្ើត្មានសេចក្ឋី 
លជះថាវ ដប៏រេុិទនរាល់ៗ គាប ក្បុងលក្ុងទ្វាំងមូល ក្ស៏ផអើលលជួលេូរគឹក្ 

ក្ងរ ាំពងលទែឹងោងឺអាប ់ ហាក្ដូ់ចជារលក្ថ្នមហាេមុលទ 

លគាកាលប្ដល រល់បក្ផ់ធបម់ក្ ជនទ្វាំងស ះ  ាំគាប បនវឺេាំសៃង 

ដព៏សីរាះរងាំមុ គួរឱ្រលេសណ្ដះ ហាក្ដូ់ចជាមនិមានោឝកី្បុងសោក្ 

ឱ្រសលើេលបជ់ាងសៅសទៀត្សៃើយ ។ សពលប្ដលលពះពុទនជាមាច េ់ 

ក្ាំពុងយាងចូលសៅក្បុងលក្ងុស ះ ទីទួលនិងទីភបាំតូ្ចៗ ទ្វាំងឡាយ 
ក្រ៏ាបសេយើសៅឯង មនិឱ្រមាន ាច ់ និង ដុាំលគួេដរ៏ដបិរដុបសោះ 



55 

 

សៃើយ ប វ និងគាំនរេលមាមទ្វាំងឡាយ ក្ប៏ាត្ប់ង ់ ោេ់រលីង 

ស្ងពសីលើថ្ផធថ្នលបងព ី ពួក្មនុេសខ្ឝ ក្ក់្ប៏ានសមើលសឃើញសៃើង 
ពួក្ងវង ់ ក្ប៏ានោឋ បឮ់សៃើង ពួក្គក្ប៏ាននិយាយសក្ើត្សៃើង ពួក្ 

 ចក្គមក្ប៏ានសដើរលត្ង ់វួនសៃើង ពួក្ឆកួត្ក្ល៏ត្ៃបប់ានោយ រត្សីៃើង 
ពួក្ោបក្ សត្ទុ់គត៌្ក្ម៏ានេមផត្ិឋលទពរបរបិូណ៌្សៃើង ពួក្ោបក្ឈកឺ្ ៏

ជាេះសេផើយបាត្ស់រាគសៅ សភវងតូ្ររត្ស្រនឋីទ្វាំងោេ់ក្ស៏រាទិ៍ឮេូរ 
េ័ពធោ៊នលទែឹងោងឺក្ង សោយឥត្សគវាយសលគឿងលបោបដ់ម៏ាន 

ត្ថ្មវ ក្រ៏ណ្ឋាំ គាប ឮេូរេ័ពធោ៊នលគបប់្បបយ៉ាង លពះរេយីប្ដលសចញ 

ពលីពះេមាយ េមភុទន ភវផឺាយសៅលគបសលើសោក្េនបវិាេទ្វាំងមលូ 
ដល៏បសេើរសលើេថ្លក្ប្លងជាងលពះអាទិត្រទ្វាំងមយួប្េន រេយីស ះ 
បាំភវលឺគបវ់ត្ទុទ្វាំងខ្ងក្បុងទ្វាំងខ្ងសលដ ឱ្រមានពនវឺហាក្ដូ់ចជា 

ពណ៌្ថ្នមាេវេ័ិយ លពះរេយីប្ដលផាយសចញពលីពះេមាយ េមភុទន 
លគបសៅសលើពនវឺលពះអាទិត្រនិងលពះចស្រនធ សែើយបាំភវចឺាាំងបាណ្-

េត្ឝទ្វាំងឡាយឱ្រមានេមពេសដល៏ត្ជាក្ ់ ស ឝ្ើឱ្របាណ្េត្ឝទ្វាំង-

ឡាយស ះ មានបីត្សិោមនេសេបាយរកី្រាយ ជាទីបាំផុត្ 
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លគប់ៗ គាប  ហាក្ដូ់ចសគោបលេឡាបសោយលាំោតិ្ចួងចនធនល៍ក្ឹោប  
ដល់ោបក្មានជមៃលឺគុនឱ្របាត្ស់ដឋ លក្ែល់លក្ហាយសៅបាន ។  
 លគាស ះឯង លពះភគវត័្មានលពះអាននធជាបចាច េមណ្ៈ លពះ 
ោងាយាងតាមផវូវ បានជួបនឹងកុ្មារ ២  ក្ ់មាប ក្ស់ យ្ ះជយ័ (9) 
ជាកូ្នថ្នមហាលត្កូ្ល មាប ក្ស់ទៀត្ស យ្ ះវជិយ័ (10) ជាកូ្នថ្ន 

លត្កូ្លេុភាពរាបោ ។ កុ្មារទ្វាំងពរី ក្ស់ ះ ក្ាំពុងប្ត្ 

លចបាចដ់ីសលងជាមយួគាប  វាេូនរដសី ឝ្ើជាទីលក្ុងមយួ ក្បុងលក្ងុស ះ 
ស ឝ្ើឱ្រមានសដរោេសៅសោយទីសគែោទ ន និងសកាោឌ គារទ្វាំង-

ឡាយ វាេូនរដីស ះស ឝ្ើជាលគាបល់េូវោក្ស់ពញៗ សកាោឌ គារ 
ទ្វាំងស ះ។ លុះកុ្មារទ្វាំងពរី ក្ស់ ះ បានសឃើញលពះេមាយ -
េមភុទនលបោបស់ោយទឝត្ឋេឹមហាបុរេិលក្ាណ្ៈ មានរេយីពណ៌្ 

មាេផាយសចញសល ងល យ ភវពឺណ្ត រាយសឆឝៀលឆ្ឝ ត្ស់ៅទ្វាំង 

ក្បុងលក្ងុទ្វាំងសលដលក្ុង ចាាំងមក្លតូ្វវត្ទុទ្វាំងឡាយ ក្ក៏ាវ យសៅជា 

ពណ៌្សលឿងដូចជាមាេទ្វាំងោេ់ មនិមានពណ៌្ោឝឱី្រភវលុឺបោង 

                                                 
9 -រ័យកុោរ ប្ដលបានមកជាលែដេអលសាកេរកពត្ដិ ។ 
10 -វរ័ិយកុោរប្ដលបានមកជាលែ បតី្ឯកល ែ្ ោះ ររគុបដាៈ ។ 



57 

 

បាន លុះសឃើញដូសចាប ះសែើយ សទើបមានចិត្ឋលជះថាវ ក្ជ៏យ័កុ្មារ 
ចាបយ់ក្ដីប្ដល វួនេនយត្ថា លគាបល់េូវសៅក្បុងសកាោឌ គារស ះ 
មយួកាឋ ប ់ថាឝ យសៅលពះភគវត័្សោយសេចក្ឋីសគារព ។ វជិយ័កុ្មារ 
ជាេាំឡាញ់បានសលើក្ថ្ដសៃើងលបណ្មរ ជួយ ោនុសមាទ សោយ 

សេចក្ឋីសពញចិត្ឋ ។ ក្បុងលាំោបស់ ះ ជយ័កុ្មារបានេូលត្គាថា 

េរសេើរលពះោងាថាៈ   
 ‹‹សោក្-ោបក្ ប្ដលសពញសៅសោយសមតាឋ ចិត្ឋលតាេ់ដឹង វួន 

ឯង សោយឥត្ោោឋណ្ដលបសៅ មានលពះរេយីមូលភវចឺិប្ញ្ច ងជា 

ពណ៌្មាេសឆឝៀលឆ្ឝ ត្ផ់សពឝផាយ លពះេររីៈលពះោងាមានទឹក្លពះ 
ភស្រក្ឋដល៏បក្បសោយ នឋីនិងសោរចច គួរដល់សេចក្ឋីសគារពនិង 

សេចក្ឋីលជះថាវ   ញុ ាំេូមថាឝ យដដីល់លពះត្ថាគត្  ញុ ាំេូមឱ្នេិរោ 

សគារពចាំស ះលពះភស្រក្ឋថ្នលពះភគវត័្ ចាំស ះលពះភស្រក្ឋសោក្ោបក្ 

ប្ដលមានវដឋេងារក្ាំចាត្ប់ងស់ែើយ›› ។ 

 លគាជយ័កុ្មារថាឝ យលពះទ្វនដីស ះ បានតាាំងសេចក្ឋីលបាថាប  
ថាៈ ‹‹ោាំសណ្ើ ះត្សៅោ គត្  ញុ ាំេូមឱ្រសោក្េនបវិាេទ្វាំងមូល 
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តាាំងសៅសលកាមសេឝត្ឋចឆលត្រាជររបេ់ ញុ ាំ(11) លុះេូលត្នូវគាថាសនះ 
សែើយ សទើបថាឝ យនូវសលគឿងបូជាស ះសៅ មានសេចក្ឋដីាំណ្ដលថាៈ 
 លពះេមាយ េមភុទនលទងល់ជាបថាៈ កុ្មារស ះបានតាាំងត្មកល់ 

សេចក្ឋីលបាថាប លត្មឹលតូ្វក្បុងចិត្ឋលអសែើយ ពសីល ះបានស ឝ្ើទ្វនមក្ 

សលើបុញ្ដ សក្ាត្ឋដឧ៏ត្ឋម នឹងមនិខ្ន បានទទួលផលដល៏បសេើរស ះ 
សទ ។ 

 លពះភគវត័្ លពះោងាសពញសៅសោយសមតាឋ ចិត្ឋ លុះលទងប់ាន 

ទទួលដីមយួកាឋ បស់ ះសែើយ មនុសពលប្ដលនឹងលត្ៃបម់ក្វញិ 
លទងប់ានស ឝ្ើោនុសមាទ ដល់កុ្មារសនះឯង ជាសដើមសែតុ្ ប្ដល 

បណ្ដឋ លឱ្រកុ្មារស ះបានជាសេឋច ។ 

 សពលស ះ លពះភគវត័្លពះោងាលទងញ់ញឹម ។ លពះអាននធលុត្ 

ជងាងស់លើក្ក្ាំបងោ់ញ្ជ លីលបណ្មរលកាបទូលថាេួរថាៈ ‹‹បពលិត្ 

លពះភគវត័្ មនិប្មនជាឥត្សែតុ្ឥត្ផលសទ ប្ដលលពះេមាយ េមភុទន 

                                                 
11 -ឯកេឆរតា បឬងវ ីដាក់ប្ផនដីលៅលរកាមលែវត្ដេឆរត្ររយប្ត្១ ។ 
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ទ្វាំងឡាយលទងញ់ញឹម មានសែតុ្ការោឝបីានជាលពះោងាេាំប្ដង 

សេចក្ឋីញញឹមឱ្រលបាក្ដសៃើង?›› ។ 

 លគាស ះ លពះអាននធេូលត្នូវគាថាសនះថាៈ 
 ‹‹សោក្-ោបក្ ប្ដលលះផុត្លេៃះចាក្សេចក្ឋីសោក្ោឋ យ 
និងសេចក្ឋីរននត្ស់ោយសោក្្ម ៌ សែើយជាឯក្ោគាបុគាលក្បុង 

សោក្ មនិប្មនឥត្សែតុ្សទ ប្ដលលទងន់ងឹបសញ្ចញលពះទនឋ មាន 

ពណ៌្ដដូ៏ចជាេ័ងានិងដូចជាលក្អាវឈូក្ ។ បពលិត្លពះោងា! លទង ់

មានលពះេូរសេៀងហាក្ដូ់ចជាផារក្ាំពុងោនឮ់សចញមក្ចាក្ពោ
ែក្ លពះោងាមានលពះសនលត្ហាក្ដូ់ចជាប្ភបក្សគាឧេភរាជ  ញុ ាំលពះ 
ោងាេូមបងាាំទូលេួរផលបុណ្រថ្នទ្វនដមីយួកាឋ បស់នះ សែើយនងិ 

ការប្ដលលទងស់ ឝ្ើសេចក្ឋីញញឹមឱ្រលបាដសនះ›› ។ 

 លពះេមាយ េមភុទន លទងម់ានលពះបនធូលនឹងលពះអាននធថាៈ ‹‹ឱ្ 

អាននធយ៉ាងែបឹងសែើយ! យ៉ាងែបឹងសែើយ! មនិប្មនឥត្សែតុ្ឥត្ 

ផលសទ ការប្ដលលពះពុទនទ្វាំងឡាយលទងញ់ញឹមសនះ ោបក្បាន 

សឃើញកុ្មារពរី ក្ោ់មាញ់មញិសនះឬសទ?›› ។ 
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 លពះអាននធទូលត្បថាៈ បពលិត្លពះភគវត័្!  ញុ ាំលពះោងាសឃើញ។ 
លពះេមាយ េមភុទនលទងល់តាេ់ថាៈ មយួរយ(12) ឆ្ប ាំ ោាំពតី្ថាគត្ 

បរនិិ ឝ នសៅ កុ្មារនឹងបានជាសេឋច មានបុញ្ញដ នុភាពអាចញុាាំង 

ចលក្ឱ្រលបលពតឹ្ឋសៅ (សេឋចចលក្ពត្ឋ)ិ ជាមាច េ់សលើទឝីបមយួ ក្បុងទឝីប 

ទ្វាំង ៤ (13) ជាសេឋចលទងេ់ចច្ម ៌ លពះ មលពះោងាថា ោសោក្ 
ក្បុងលក្ងុកុ្េុមបុរៈ (បាត្លិបុលត្) សេឋចោងាស ះ នឹងបានប្បង 

ប្ចក្លពះោររីកិ្ធ្លតុ្ បានោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ េុទននឹងប្ត្ 

វត្ទុមានត្ថ្មវ សដើមផជីាលបសយាជនន៍ិងសេចក្ឋី ចសលមើនដល់េត្ឝ 
សោក្›› ។ 

 សពលស ះ លពះភគវត័្លទងល់តាេ់គាថាសនះថាៈ 
 ‹‹ក្បុងកាលជាខ្ងសលកាយថ្ននិ ឝ នត្ថាគត្សៅ នឹងសក្ើត្ 

សេឋចោសោក្សៃើង សក្រ ឋិ៍ស យ្ ះសេឋចស ះនងឹលផឮីទួទរ័សៅក្បុង 

ទីឆ្ៃ យ សេឋចស ះនឹងបានសរៀបតាក្ប់្ត្ងោដឌិធ្លតុ្របេ់ត្ថាគត្ 
សែើយបានប្ចក្ចាយសពញទួសៅទ្វាំងជមភូទឝីប មានពួក្មនុេស 
                                                 
12 -លែៀវលៅពុទធសាែ របែ់លោក លវី- វីណូ្ត៍្ថា លែដេអលសាកបានលសាយររយខាងលរកាយរពោះពុទធបរនិិពាវ ន ២៦៦ ឆ្ន ាំ ។ 
13 -ទីវាវទន, េតុ្កាត៌្េរកវរ ដនិ ។ 
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លពមទ្វាំងសទពតាកានយ់ញសលគឿងេកាក រៈមក្បូជាោររីកិ្ធ្លតុ្
ស ះ ។ ការឱ្រដីបនឋិច សនះ 
នឹងបានផលមក្វញិដឧ៏ត្ឋមយ៉ាងសនះ›› ។ 

 លពះេមាយ េមភុទនលទងល់តាេ់គាថាសនះសែើយ លពះោងាលបទ្វន 

ដីមយួកាឋ បស់ ះសៅលពះអាននធ សដើមផនីងឹបានបាចល ចសៅលត្ង ់

ទីប្ដលលពះត្ថាគត្សេឋចយាងសៅ (14) លគាស ះ លពះោងាលទង ់

លតាេ់លពះពុទនដីកាសនះថាៈ ‹‹ឱ្ អាននធ (15) ... ។  
 ក្បុងោត្តី្កាល លពះបាទពមិភោិរបានសោយរាជេមផត្ឋកិ្បុង 

លក្ុងរាជលគឹះ លពះោងាមានលពះរាជឱ្រេប្ដលជាបជ់ាដាំណ្លពះវងស 
មក្លទងល់ពះ មោជាត្េលតូ្វ ។ 

លពះបាទោជាត្េលតូ្វ មានរាជឱ្រេលទងល់ពះ មឧទ្វនភលក្ ។ 

 លពះបាទឧទ្វនភលក្ //  // មុណ្ឍ ។ 

 លពះបាទមុណ្ឍ   //  // កាក្ក្រ ណ ី ។ 

 លពះបាទកាក្ក្រ ណ ី //  // េផល ។ 

                                                 
14 -ក្បុងអាយុ-វង-ក្ឹង អាននធោយអាចមស៍គានឹងដី ាចម់យួកាឋ បប់្ដលជយ័កុ្មារឱ្រស ះ សែើយសបាះសៅលត្ងផ់វូវឆវងថ្នលពះេមាយ េមភុទន ។ 
15 -មានសេចក្ឋីពោិឋ រសៅសទៀត្ ប្ត្សេៀវសៅចាបស់ដើមមនិបាននយិាយ លគានប់្ត្ចុចសលចើនជាសលគឿងេាំគាល់ថាសៅមានត្សៅសទៀត្ ។ 



62 

 

 លពះបាទេផល   //  // តុ្លកុ្ច ី ។ 

 លពះបាទតុ្លកុ្ច ី //  // េែមណ្ឍ ល។ 

 លពះបាទេែមណ្ឍ ល //  // លបសេនជិត្។ 

 លពះបាទលបសេនជិត្  //  // ននធ (16) ។ 

 លពះបាទននធ   //  // វនិធុោរៈ ។ 

 លពះបាទវនិធុោរៈលគងលក្ងុបាត្លិបលុត្ លពះោងាមានលពះ 
រាជឱ្រេលពះ ម េុេីមៈ(17) លតូ្វជា ១២ ដាំណ្ ។ 

 លគាស ះ ក្បុងលក្ងុចមាល មានល ែយណ៍្មាប ក្ម់ានកូ្នលេី 
១ ប្ដលបរបិណ៌្សោយរបូេមផត្ិឋដល៏អេម  ងជាលេីប្ក្វ 
សហារាចាររបានទ្វយដួងជតារបេ់ ង កាលពថី្ងៃប្ដល ង 

សក្ើត្មក្ថាៈ ‹‹ ងកុ្មារកិាសនះ នឹងបានជាោគាមសែេីថ្នសេឋច 

ោងាមយួជាលបាក្ដ នងឹបានជាទេីពឝលពះរាជែឫទយ័ថ្នលពះរាជា 

ោងាស ះសែើយ នឹងមានឱ្រេប្ដលលផសីក្រ ឋិ៍ស យ្ ះពរីលពះោងាមយួ 

                                                 
16 -អាយុ វង.ក្ឹង សេឋចប្ដលតាាំងលក្ុងបាត្លិបុលត្ជាដាំបូងលទងល់ពះ មលពះបាទចស្រនធគុបឋៈ លពះោងាមានឱ្រេលពះ មវនិធុោរៈ លពះ មថា 
ចស្រនធគុបឋៈសនះ មនិមានក្បុងក្បុងទវិាវទ្វននិងអាយុវង.ចួនសទ ប៉ុប្នឋពួក្ោបក្លបាជញក្បុងទឝីបោឺរ ៉ុបសលចើនដឹងថា ចស្រនធគុបឋៈតាមអាយុ.វង.ក្ឹង ។ 
17 -រាជេមផត្ិឋមនិបានេុេីមៈសនះសទ គបឺានសៅោសោក្ជារាជឱ្រេប្ដរ ប្ត្មហាវងសសៅថា េុមនរាជកុ្មារ ។ 
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លពះោងានឹងបានជាសេឋចចលក្ពត្ឋ ិ លគបល់គងលបងពមីណ្ឍ លជា 
មាច េ់សលើទឝីបមយួក្បុងទីឝបទ្វាំង ៤, មយួលពះោងាសទៀត្ កាលសបើ 
សចញបេួក្បុងលពះពុទនោេ សែើយ នឹងបានេសលមចលពះ 
ោរែត្ឋផល›› ។ 

 ចាំប្ណ្ក្ល ែយណ៍្ កាលសបើបានោឋ ប ់ក្រទាំ យដូសចាប ះ 
ក្ម៏ានចិត្ឋសពញសៅសោយសេចក្ឋីសលត្ក្ោរថ្លក្សពក្ សទើប ា្ំ ីតា 

សចញពសីគែោទ នសៅកានល់ក្ងុបាត្លិបុលត្ លុះដល់លពះនគរ 
ស ះសែើយ សទើបគាត្ប់្ត្ងេអិត្ោអ ង្ីតាស ះ សោយសលគឿង 

លបោបដ់ល៏អប្បវក្ៗ សែើយ ាំសៅថាឝ យដល់លពះបាទវនិធុោរៈ 
សដើមផជីាបាទបរចិារកិាលកាបទូលថាៈ ‹‹េូមលពះរាជសត្ជៈ េូម 

លពះោងាលទងទ់ត្លពះសនលត្ចាំស ះ ងដល៏អលពម›› ។ លពះបាទ 

វនិធុោរៈ ក្ល៏ទងទ់ទួល ងទុក្ជារាជបរ ិរខ្ងក្បុង ប្ត្ពួក្ ង 

េបាំគាំ ល់ក្បុងលពះបរមរាជវាាំង ជាលេីលបក្បសោយសេចក្ឋឫីេា 
វា ាំគាប លត្ះិរះិថាៈ ‹‹ ងសនះមានរបូលអចាំណ្ដប ់ កាលបីលក្សៃក្ 

សមើលសៅមុ គួរជាទីសេបហាលគប់ៗ គាប   ងជាមហាេិររីបេ់នគរ 
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សបើលពះមហាក្សលត្យិល៍ទងទ់ទួលទុក្ជាលពះេបាំសែើយ េមលពះោងា 
នឹងេពឝលពះរាជែឫទយ័ចាំស ះប្ត្ ងជាលបាក្ដ នឹងមនិលទង ់

សលបាេលបាណ្ដល់ពួក្សយើងសៃើយជាោចខ់្ត្ សបើដូសចបះ សយើង 

លតូ្វបសលងៀនវជិាជ ដស៏ថាក្ទ្វបដល់ ង សដើមផកុី្ាំឱ្រសេឋចេពឝលពះ 
រាជែឫទយ័›› សទើបសគបសលងៀនវជិាជ ខ្យ នល់ពះសក្េដល់ ង  ង 

សទើបមាន ទីជាោបក្ប្ត្ងលពះសក្ោនឹងលពះមេសុថ្នលពះរាជា តាាំង 

ោាំពសីដើមមក្ រែូត្ដល់មានសេចក្ឋីោធ ត្ជ់ាំ ញក្បុងេិលផៈ     
ស ះ ។ ថ្ងៃមយួ សពលប្ដលលពះរាជាក្ាំពុងផធាំ សគសលបើ ងឱ្រចូល 

សៅសការលពះមេសុថាឝ យលពះោងា លុះសេឋចសត្ើនសៃើងចាក្លពះបនធាំ 
លទងម់ានលពះបនធូលថាៈ ‹‹ចូរ ងសការលពះមេសុឱ្រោញ››  ង 

លកាបបងាាំថាៈ ‹‹ពរមាច េ់  ញុ ាំមាច េ់សការរចួសលេចសែើយ›› ។ សពល 

ស ះ លពះរាជលទងទ់ត្សៅឯក្ញ្ចក្ស់ឃើញប្មនដូសចាប ះ សទើបលទងល់ពះ 
លបណី្ ង បានលតាេ់េួរថាៈ ‹‹ ងលតូ្វការចងប់ានោឝ ីវះ?›› ។ 
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  ងទូលេបងវញិថាៈ ‹‹េូមសត្ជៈ! លពះក្រណុ្ដជាមាច េ់ជីវតិ្ 

សលើត្ផូង េូមលទងស់លបាេសមតាឋ តាាំង ញុ ាំមាច េ់ក្បុងទីជាមសែេី ថ្ន 

លពះោងា›› ។ 

 លពះបាទវនិធុោរៈលទងល់បប្ក្ក្ថាៈ ‹‹សយើងជាក្សលត្យិប៍ាន 

មុទ្វន ភសិេក្សែើយ  ងឯងជាលេីជាត្សិថាក្ទ្វប នឹងឱ្រសយើង 

តាាំង ងជាមសែេីដូចសមឋចបាន?›› ។ 

  ងកុ្មារកិាទូលេបងថាៈ ‹‹ពរមាច េ់  ញុ ាំមាច េ់មនិប្មនជា 

្ីតាមានជាត្ដិស៏ថាក្ទ្វបស ះសទ  ញុ ាំមាច េ់ជា្ីតាថ្នល ែយណ៍្ៗ 
ស ះបាន ាំ ញុ ាំមាច េ់មក្ថាឝ យលពះោងា សដើមផជីាលពះមសែេី ។ ប្ត្ 

ពួក្លេីជាគាំ ល់មានសេចក្ឋីលបចណ្ឍ ឫេា បានបងាា ត្វ់ជិាជ ដ ៏

សថាក្ទ្វបសនះដល់ ញុ ាំមាច េ់ បានជា ញុ ាំមាច េ់តាាំងសៅក្បុងដាំប្ណ្ង 

សនះរបេ់លពះោងា›› ។ 

 លពះរាជាលទងម់ានលពះបនធូលថាៈ ‹‹ចាបស់ដើមតាាំងប្ត្ពលីត្មឹ 

ថ្ងៃសនះសៅ ងកុ្ាំស ឝ្ើក្ិចចសនះសទៀត្សៃើយ›› ។ 
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 កាលលគាស ះ លពះមហាក្សលត្យិល៍ទងដ់ាំក្ល់ ងទុក្ជា 

មសែេីឯក្ លទងម់ានលពះរាជែឫទយ័សេបហាសលបាេលបាណ្ 

ចាំស ះ ង ត្មក្លពះ ងក្ល៏ទងគ់ភ ៌ កាលលគបក់្ាំណ្ត្ស់ែើយ 

ក្ល៏បេូត្លពះឱ្រេមយួោងា លពះរាជាបានស ឝ្ើពិ្ ីេសមាម ទរនងឹ 

ថាឝ យលពះ មលពះរាជឱ្រេសោយមែក្មយដ៏្ ាំ សពលស ះ លទង ់

លតាេ់េួរលពះ ងថាៈ ‹‹ ងថាឝ យលពះ ម លពះរាជឱ្រេដូច 

សមឋច?›› លពះ ងលកាបទូលថាៈ ‹‹កាលប្ដលលបេូត្ស ះ  ញុ ាំមាច េ់ 

មនិបានឈចឺាបស់ោះ សល ះសែតុ្សនះ េូមថាឝ យលពះ ម លពះ 
ឱ្រេថា ោសោក្ (ឥត្សោក្)›› ។ លគាខ្ងសលកាយត្ពសី ះមក្ 
លពះ ងបានលបេូត្លពះឱ្រេទី ២ សទៀត្ សល ះលពះ ងមនិបាន 

លាំបាក្ោឝកី្បុងការលបេូត្សោះ សទើបថាឝ យលពះ មថាៈ ‹‹វតី្សោក្ 
(លបាេចាក្សេចក្ឋីសោក្(18))›› ។  
 លពះេររីាវយវៈរបេ់ោសោក្រាជកុ្មារ មានេមពេសរងឹ 

សលគាត្លគាត្ សល ះដូសចាប ះ សទើបមនិបានជាទីសលបាេលបាណ្របេ់ 

                                                 
18 -មហាវងសថាាៈ រពោះោតាអលសាកររឱ្រែរពោះ ម ង ែិរធីោែ ៗ ោនររបុរត្ពីររពោះអងគគឺាៈ អលសាក១ តិ្ែស ១ ។ 
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លពះបិតាសៃើយ ។ លពះបាទវនិធុោរៈ មានលពះោគាមសែេី និងលពះ 
ឱ្រេឯសទៀត្ជាសលចើនោងា ថ្ងៃមយួលទងម់ានលពះរាជែឫទយ័នកឹ្ 

ភបក្ចងល់ជាបទាំ យដួងជាតាលពះរាជកុ្មារទ្វាំងោេ់ោងា សទើប 

លតាេ់ឱ្រសៅរាជបុសរាែិត្ស យ្ ះបិលិងាវត្សម៍ក្ សែើយលតាេ់ថាៈ 
‹‹ចូរោបក្ពចិារណ្ដសមើលដួងជាតាក្ាំសណ្ើ ត្រាជឱ្រេរបេ់ ញុ ាំ ទ្វាំង 

ោេ់សនះ សត្ើឱ្រេណ្ដនឹងបានជាសេឋច?›› ។ រាជបសុរាែិត្លកាប 

បងាាំទូលថាៈ ‹‹បពលិត្លពះេមយត្សិទព! េូមលពះោងា ាំលពះរាជ-

កុ្មារទ្វាំងោេ់សៅកានរ់ាជេុវណ្ត ឧទានឯសណ្ដះ  ញុ ាំលពះោងានឹង 

ពចិារណ្ដសមើលនូវលពះរាជកុ្មារទ្វាំងោេ់ស ះ ក្បុងទីស ះ›› ។ 
លពះមហាក្សលត្យិល៍ទងល់ពះ រាជានុញ្ញដ ត្ឱ្រ ាំលពះរាជកុ្មារសៅ 

កានេួ់នស ះសែើយ  ណ្ៈស ះ លពះរាជជននបីានលតាេ់នងឹ 

ោសោក្កុ្មារថាៈ ‹‹មាប លកូ្ន លពះរាជាក្ាំពុងលទងព់និិត្រសមើល 

ទាំ យ លពះរាជឱ្រេទ្វាំងឡាយរបេ់លពះោងាសៅក្បុងេុវណ្ត -
ឧទាន លពះោងាសេឋចយាងសៅមនុសែើយ ចូរបាឯងសៅនងឹសគ 

សៅកូ្ន›› ។ ោសោក្រាជកុ្មារត្បថាៈ ‹‹សេឋចមនិលទងស់លបាេ 
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លបាណ្ ញុ ាំសទ លពះោងានឹងមនិទត្មក្លត្ង ់ញុ ាំសៃើយ នឹងសៅក្បុងទី 
ស ះ សត្ើមានលបសយាជនោ៍ឝ?ី ›› ។ ោសោក្រាជកុ្មារទូលថាៈ ‹‹សបើ 
ដូសចាប ះ  ញុ ាំសៅសែើយ លពះមាតាឱ្រសគយក្អាហារសៅឱ្រ ញុ ាំផង›› ។ 

 លគាស ះ ោសោក្រាជកុ្មារបានោលពះមាតាសែើយ សេឋច 

សចញចាក្លពះនគរបាត្លិបុលត្ ទត្សឃើញរាជគុបឋកុ្មារ ជាបុលត្ថ្ន 

សេ បត្ទីី១ សៅក្ណ្ដឋ លផវូវ រាជគុបឋកុ្មារទូលេួរថាៈ ‹‹លពះ 
ោងាមាច េ់សេឋចយាងសៅណ្ដែបឹង?›› ោសោក្រាជកុ្មារត្បថាៈ 
‹‹លពះរាជបិតាលទងល់បជុាំលពះឱ្រេទ្វាំងឡាយ សៅទេុីវណ្ត ឧទាន 
ឥៃូវសនះ  ញុ ាំក្ស៏ៅក្បុងទសី ះប្ដរ›› ។ កាលស ះរាជគុបឋកុ្មារជះិ 
សលើកុ្ញ្ជ រចាេ់ជរាមយួ ក្ល៏កាបទូលោសោក្រាជកុ្មារថាៈ ‹‹សពល 

សនះ  ញុ ាំលពះោងាក្ស៏ៅក្បុងទីស ះប្ដរ េូមលពះោងាមាច េ់លទងគ់ងស់លើ 
កុ្ញ្ជ រសនះជាមយួនឹង ញុ ាំសៅ›› សល ះដូសចាប ះ ោសោក្រាជកុ្មារ លទង ់

សៃើងគងស់លើដាំរជីាមយួនងឹរាជគុបឋកុ្មារ សេឋចយាងសៅកានល់ពះ 
រាជឧទានស ះ លុះដល់សែើយក្ចុ៏ះចាក្កុ្ញ្ជ រ យាលតាសៅសោយ 

លពះបាទ្វ ចូលសៅលបថាបស់លើប្ផនពេុធ្ល ទីជិត្រាជកុ្មារ 
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ទ្វាំងឡាយ ។ ក្ពួ៏ក្រាជកុ្មារទ្វាំងស ះ  ាំគាប សោយអាហារ 
ដឧ៏ត្ឋមលបសេើរប្បវក្ៗ លគបយ៉់ាង ឯោសោក្កុ្មារស ះ សោយ 

បាយបាយាេោយសោយទឹក្សោះសគាោក្ក់្បុងភាជនៈដី សែើយ 

នឹងទកឹ្េុទនជា្មយតា ។ 

 លគាស ះ លពះរាជាមានលពះបនធូលនឹងបុសរាែិត្ថាៈ ‹‹សោក្ 

អាចាររ  ញុ ាំេូមឱ្រសោក្ពចិារណ្ដសមើលពនិិត្រពចិយ័លពះរាជកុ្មារ 
ឱ្រជាក្ច់ាេ់ថា ោបក្ណ្ដអាចនងឹបានជាសេឋច លគបល់គងរាជា 

អាណ្ដចលក្ ក្បុងកាលជាោាំសណ្ើ ះឥត្ោាំព ីញុ ាំសៅ? ›› ។ 

 រាជបុសរាែិត្ សទើបពចិារណ្ដសមើលលក្ាណ្ៈលពះរាជកុ្មារ 
ទ្វាំងឡាយ រ ាំពងឹប្ត្ក្បុងចិត្ឋថាៈ ‹‹លបាក្ដជាោសោក្កុ្មារសនះឯង 
នឹងបានជាលពះរាជា លបេិនសបើោញលកាបទូលថាៈ ោសោក្កុ្មារ 
នឹងបានសេឋច លពះោងាមនិេពឝលពះរាជែឫទយ័ ចាំស ះកុ្មារស ះ 
សោះសៃើយ ក្ន៏ឹងោនឋរាយដល់ជីវតិ្របេ់អាតាយ ោញមនិខ្ន›› 
លុះរះិគិត្ដូសចាប ះសែើយ បុសរាែិត្សទើបលកាបទូលលពះរាជាថាៈ 
‹‹េូមសត្ជៈ  ញុ ាំលពះោងានឹងទ្វយសោយមនិចាំស ះលពះ ម 
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លពះកុ្មារោងាណ្ដមយួសៃើយ››  ញុ ាំទ្វយសៅតាមឫក្ ថាៈ ‹‹សជាគ 

ដួងជាតាកុ្មារឯណ្ដ ប្ដលសលបើលបាេ់វត្ទុដឧ៏ត្ឋមលបសេើរជាង 

សគបាំផុត្ រាជកុ្មារស ះនឹងបានជាសេឋច›› ។  
 លពះរាជកុ្មារលគបល់ពះោងា គិត្ោយ នប្ត្ក្បុងចិត្ឋរបេ់ វួនៗ 
មយួោងាគិត្ថាៈ ោញមាន ែនៈលបសេើរ ោញនឹងបានជាសេឋច, 
មយួោងាគិត្ថាៈ ោញោងាុយសលើអាេនៈដល៏បសេើរ ោញនឹងបានជា 

សេឋច, មយួោងាគតិ្ថាៈ ោញបរសិភាគអាហារលបសេើរ ោញនឹងបាន 

ជាសេឋច, មយួោងាគិថាៈ ោញសលបើលបាេ់ភាជនៈដល៏បសេើរ ោញ 

នឹងបានសេឋច, មយួោងាសទៀត្គិត្ថាៈ ោញផឹក្ទកឹ្ដល៏បសេើរ ោញ 

នឹងបានជាសេឋច ។ ឯោសោក្កុ្មារលត្ះិរះិក្បុងចិត្ឋថាៈ ‹‹ោញនឹង 

លតូ្វបានជាសេឋច សល ះកុ្ញ្ជ រជា ែនៈដល៏បសេើរបាំផុត្ ពេុធ្ល 

ជាអាេនៈដល៏បសេើរបាំផុត្ បាយាេជាអាហារដល៏បសេើរបាំផុត្ 
ភាជនៈដីជាវត្ទុដល៏បសេើរបាំផុត្ ទឹក្សោះសគាជាលពះសោៃ យដ ៏

លបសេើរបាំផុត្ ទកឹ្េុទនជាបានៈដល៏បសេើរបាំផុត្  វួនោញែបឹងឯង 

នឹងបានជាសេឋច សល ះលតូ្វេមលគបវ់ត្ទុទ្វាំងោេ់សនះ›› ។ 
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 រាជបុសរាែិត្លកាបបងាាំទូលទាំ យសនះសលេចសែើយ លពះរា 

ជាក្ប៏ញ្ជូ ន លពះរាជកុ្មារទ្វាំងោេ់ោងាឱ្រសេឋចលត្ៃបម់ក្លពះ 
នគរវញិ ។ 

 រាជបុសរាែិត្ បានចូលសៅគាល់លពះមាតារបេ់ោសោក្-

រាជកុ្មារ សែើយទូលលពះ ងថាៈ ‹‹លបាក្ដជាោសោក្កុ្មារ 
នឹងបានជាសេឋច›› ។ លពះមាតា ោសោក្រាជកុ្មារលតាេ់ថាៈ 
‹‹ចូរោបក្បិទសរឿងឱ្រជិត្ កុ្ាំនិយាយលបាបោ់បក្ណ្ដមយួសោះ សៃើយ 
សបើមនិថ្ងៃណ្ដ គងថ់្ងៃណ្ដមយួ លពះក្រណុ្ដជាមាច េ់ជីវតិ្ នឹង 

លតាេ់សៅោបក្សៅេួរដាំណឹ្ងសនះសទៀត្មនិខ្ន សែើយោបក្នឹងលតូ្វ 
ោនឋរធ្លនដល់ជីវតិ្ សល ះដូសចាប ះ លតូ្វោបក្សចញចាក្រដឌេីមា 

មណ្ឍ លសនះ សៅោក្ ់វួនពួនអាតាយ សៅឱ្រឆ្ៃ យផុត្អាណ្ដស ត្ឋ 
របេ់លពះោងា សដើមផនីងឹរក្ាជីវតិ្របេ់ោបក្ សបើបានឮដាំណឹ្ងថា 
ោសោក្រាជកុ្មារបានរាជេមផត្ិឋសែើយ េូមោបក្លត្ៃបម់ក្វញិ 
ក្បុងសពលស ះចុះ ។  
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 លគាខ្ងសលកាយមក្ នគរត្ក្កេិោ សក្ើត្បះសបារក្ផត្ក់ាប ់

េមាវ បគ់ាប ជាចោចលវកឹ្វរ លពះបាទវនិធុោរៈសទើបលទងច់ាត្ឱ់្រ 
ោសោក្រាជកុ្មារសៅបស្រងាក បសរៀបចាំទីស ះ លទងល់តាេ់ថាៈ ‹‹មាប ល 

កូ្ន ឯងចូរសៅសរៀបចាំនគរត្ក្កេិោ›› ប្ត្លពះរាជា លទងល់ពះ 
រាជទ្វនចាំស ះប្ត្ក្ងទព័លពមសោយចតុ្រងាិនីសេ  មនិបានលពះ 
រាជទ្វន សលគឿងេស្រោឋ វុ្  និងរងេស្រងាា មសៃើយ ។  

  ណ្ៈប្ដលោសោក្រាជកុ្មារ បានទទួលលពះរាជឱ្ងាក រ 
សែើយ សលើក្សរែ៍ពលសចញចាក្នគរបាត្លិបុលត្ លគាស ះ 
ពួក្ពលប្ដលជាបត់ាមលពះោងាសៅ បានទូលោងឝរឃ្លត្ថ់ាៈ ‹‹ពួក្ 

សយើងមនិមានេស្រោថ វុ្ សទ សយើងនងឹស ឝ្ើចមាាំងត្យុទននឹងពួក្ 

ខ្យ ាំងដូចសមឋចបាន?›› ។ 

 ោសោក្រាជឱ្រេមានលពះបនធូលថាៈ ‹‹លបេិនសបើបុញ្ញដ -
នុភាពប្ដលបណ្ដឋ លឱ្រសយើង ញុ ាំបានរាជេមផត្ិឋប្មន  ញុ ាំេូមឱ្រ 
សលគឿងេស្រោឋ វុ្ ប្ដលសយើងលតូ្វការស ះ សក្ើត្មានសៃើងឯងៗ 
ក្បុងកាលឥៃូវសនះ›› ។ លតាេ់មនិទ្វនផុ់ត្ពលីពះឱ្េឌ ក្ពួ៏ក្ 
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ភមូសិទវតាប្លជក្ មហាលបងពេីធុះោធ សចញមក្ ាំយក្សលគឿង 

េស្រោឋ វុ្ រាល់ថ្ដមក្ថាឝ យ ។ 

 លគាស ះ លពះរាជឱ្រេលពះសោយចតុ្រងាិនីសេ  សេឋច 

យាលតាចូលកាន ់ លក្ុងត្ក្កេិោជាឧឡារកិ្គួរប្េៃង ពួក្ោបក្នគរ 
ស ះ កាលបានឮដាំណឹ្ងថា ោសោក្រាជកុ្មារយាងមក្ដល់ 
ក្ ៏ាំគាប រមាៃ បោ់្កិ្រណ៍្ស ះសៅឯង លត្ៃបជ់ា ាំ គាប សរៀបចាំតាក្ ់

ប្ត្ងក្ាំប្ពងបូរេីអិត្ោអ ងងបល់ លបោបស់ៅសោយគូនិងោប មសភាវ ះ 
ដោ៏អ ត្លអ សែើយ ាំគាប យក្ភាជនៈ ដស៏ពញសៅសោយសលគឿង 

បណ្ដត ការនិងភងួផ្ទក  សចញមក្ទទួលលពះរាជកុ្មារ សដើមផេីាំប្ដង 

សេចក្ឋីចុះចូលនងឹលពះោងា កាលសៅដល់ក្បុងទចីាំស ះលពះភស្រក្ឋ 
ចាំនួនចមាៃ យក្នវះសយាជន ៍ ក្ ៏ាំគាប ប្លេក្បនវឺេាំសៃងដល៏េទន ់

ពសីរាះលកាបទូលថាៈ ‹‹ពួក្ ញុ ាំលពះោងានឹងបានគតិ្ជាេលតូ្វខ្យ ាំង 

ត្តាាំងនឹងសេឋចក្ស៏ទ ពួក្ ញុ ាំលពះោងានឹងគិត្ត្តាាំងជាខ្យ ាំងនងឹលពះ 
រាជឱ្រេក្ស៏ទប្ដរ ប្ត្ពួក្ ញុ ាំលពះោងាបះសបារត្ទល់នឹងោមាត្រ 
ក្ាំណ្ដចឯសណ្ដះ›› ថាសែើយក្ ៏ាំគាប ប្ែែមសចាមសរាមោសោក្-
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រាជកុ្មារ ថាឝ យសលគឿងបណ្ដត ការសោយសេចក្ឋីសគារព សែើយសេឋច 

យាងចូលសៅកានល់ក្ុងត្ក្កេិោជាេុ េួេឋី សោយលពះក្ិត្ឋិ-
យេដ៏្ ាំោោច ររ ។ ោបក្នគរទ្វាំងស ះ លុះចុះចូលជារសបៀបសរៀប 

រយោនឋលតាណ្លេួលបលួសែើយ លទងក់្ល៏ត្ៃបស់ៅក្បុងនគរ 
លពះោងាវញិ ។ 

 លពះបាទវនិធុោរៈ បានបញ្ជូ នោសោក្រាជកុ្មារឱ្រសៅបស្រងាក ប 

នគរ ុេៈមឋងសទៀត្ ពួក្ោបក្នគរស ះ ក្ប៏ាក្ប់ប វបខ្វ ចលពះ 
សចោឋ  ចុះចូលសោយអាការៈដូចគាប នឹងសរឿងមនុ សែើយលទង ់

លត្ៃបស់ៅក្បុងនគរលពះោងាវញិ ។ មានោបក្ចាំបាបខ់្វ ាំងពូប្ក្ពរី ក្ ់

ចូលមក្ េូមសៅអាលេ័យបាំសរ ើោសោក្រាជកុ្មារ លទងល់បទ្វនមុ  

ការឱ្រលតួ្ត្លតារក្ាោណ្ដចស ត្ឋរបេ់លពះោងាោចស់ោយប្ៃក្ ។ 

 សពលស ះឯង សទវតានិងភមូសិទវតាទ្វាំងឡាយ ប្ដលជាោបក្ 

លគបល់គងល់ពះរាជធ្លនីស ះ បានលបកាេសេចក្ឋីឱ្រឮលបាក្េ 

ដូសចបះថាៈ ‹‹ចូរោបក្រាល់គាប កុ្ាំបះសបារសៃើយ សល ះោសោក្រាជ-

កុ្មារនឹងបានជាសេឋចចលក្ពត្ិឋ ជាមាច េ់ថ្នទឝីបមយួ ក្បុងទឝបីទ្វាំង4 
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មនិមានមនុេសណ្ដអាចហ៊ានត្តាាំងនងឹលពះសចោឋ បាន លពះោងា 
នឹងពលងីក្អាណ្ដស ត្ឋឱ្រដល់ទីបាំផុត្ថ្នថ្ផធលបងព ី សៅទល់នឹង 

លចាាំងមហាេមុលទទ្វាំងបនួ ឱ្រតាាំងសៅសលកាមោាំណ្ដចលពះោងា›› ។ 

 ថ្ងៃមយួ លពះសរៀមថ្នោសោក្រាជកុ្មារ លពះ មេុេិមៈ 
សេឋចលត្ៃបម់ក្ (ោាំពកីារលប ត្ឧទាន) ចូលសៅកានល់ក្ុង 

បាត្លិបុលត្ ។ មានោគាមហាសេ បត្មីាប ក្ស់ យ្ ះ ោវ ត្ក្ៈ(19) 
ក្ាំពុងសដើរសចញសៅោាំពលីក្ុង សៅជួបនឹងេុេិមរាជកុ្មារ សៅ 

ក្ណ្ដឋ ក្ផវូវ េុេិមរាជកុ្មារសឃើញក្ាលទាំប្ពក្រលីងយ៉ាងដូសចាប ះ 
លទងត់ាាំងលពះរាជែឫទយ័នឹងសេើចក្ាំោនឋសលងេបាយ ក្ទ៏ះ 
ក្ាលោគាមហាសេនបត្សី ះនងឹលពះែេឋ សេ បត្សី ះ 
សឃើញដូសចាប ះសែើយគិត្ថាៈ 
 ‹‹ថ្ងៃសនះ លពះោងាមាច េ់មនិទ្វនប់ានរាជាភសិេក្សៅសៃើយ 
ហ៊ានទះក្ាលសយើងសៅសែើយ ក្ក៏ាលសបើបានរាជាភសិេក្សែើយ 
េមជាសេឋចនឹងកាត្ក់្ាលសយើងសោយលពះ ន័មនិខ្ន›› ។ ចាប ់

                                                 
19 -មោល ត្កាៈ ោនកាលទាំប្ពករលីង ។ 
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សដើមតាាំងប្ត្ពលីត្ឹមស ះមក្ ក្ោ៏គាមហាសេ បត្សី ះ  ាំសរឿង 

ក្ាំែុេអាលក្ក្រ់បេ់េុេិមរាជកុ្មារ មក្និយាយបរហិារលបាប ់

ពួក្សេ បត្ទី្វាំង ៥០០  ក្ថ់ាៈ ‹‹េុេិមរាជកុ្មារមនិេមគួរ 
ជាសេឋចសោយរាជរសទ សហារាចាររបានទ្វយថា ោសោក្រាជ-

កុ្មារនឹងបានជាសេឋចចលក្ពត្ឋ ិ ជា្មយកិ្រាជ លពះោងាលគបល់គង 

សលើទឝីបមយួ ក្បុងទីឝបទ្វាំងបនួ ពួក្សយើងទ្វាំងោេ់គាប លតូ្វសលើក្លពះ 
ោងាស ះ ឱ្របានរាជបលវ័ងក›› ។ 

  ណ្ៈស ះ ពួក្ោបក្លេុក្ក្បុងនគរត្ក្កេិោ សក្ើត្ក្ផត្ ់

បះសបារសៃើងសទៀត្ សោយតាាំងសៅសលកាមបងាា បស់េ បត្កីាច 

អាលក្ក្ ់ ក្ល៏ពះរាជាចាត្ប់ញ្ជូ នេុេិមរាជកុ្មារ ឱ្រសៅបស្រងាក ប 

េលតូ្វសទៀត្ក្បុងនគរស ះ ប្ត្មនិអាចនឹងរមាៃ បឱ់្រសរៀបរយបាន ។ 
លពះបាទវនិធុោរៈលទងល់ជាបដូសចាប ះ ក្ល៏ពួយលពះរាជែឫទយ័ខ្វ ាំង 

សៅជាលបឈួន លទងល់តាេ់បងាា បដ់ល់ពួក្សេ បត្ ី ឱ្រលបគល់ 

រាជេមផត្ិឋរបេ់លពះោងា សៅេុេិមរាជឱ្រេ សែើយឱ្រោសោក្-

រាជកុ្មារសៅរមាៃ បពួ់ក្ខ្យ ាំងសៅនគរត្ក្កេិោស ះសទៀត្ ប្ត្ពួក្ 
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សេ បត្ទី្វាំងស ះ មានសេចក្ឋីសពញចិត្ឋនឹងោសោក្រាជកុ្មារ 
ក្ស៏លបើក្លឧបាយ យក្ល័ សលឿងមក្ោបលេឡាបដង វួន 
ោសោក្រាជកុ្មារ សែើយោយល័ សលឿងទុាំោក្ក់្បុងភាជនៈ 
សដើមផេីាំប្ដងឱ្រសឃើញលបាក្ដលគបគ់ាប  សទើបសៅលកាបទូលបាំភាន ់

លពះរាជាថាៈ ‹‹ោសោក្រាជឱ្រេលបឈួនជាទមៃនណ់្ដេ់ ក្អួត្ 

្មសចញមក្ពលីពះឱ្េឌលេេ់ៗ មនិេមនឹងលទងច់ាត្ឱ់្រសៅ 

ទទួលការស ះសទ›› ។ 

 សពលស ះ លពះបាទវនិធុោរៈលបឈួនរងឹរតឹ្ប្ត្ចាំសរ ើនខ្វ ាំង 

សៃើង មានលពះកាយពលងយណ្ដេ់សែើយ លពះោងាយល់ចាេ់ 

ថា មនិលទងគ់ងល់ពះជនយសៅបានត្សៅសទៀត្សទ ក្ពួ៏ក្សេ បត្ី 
សឃើញដូសចាប ះ  ាំគាប តាក្ប់្ត្ងោសោក្រាជកុ្មារ សោយសលគឿង 

រាជឥេសរយិយេលគបល់បការ សែើយ ាំសេឋចសៅគាល់លពះរាជា 
លកាបទូលថាៈ 
 ‹‹សយើង ញុ ាំេូមឱ្រលពះោងាតាាំងោសោក្រាជកុ្មារ ឱ្រលទងល់គង 

រាជបលវ័ងកបសណ្ដឋ ះអាេនបមុនេិន កាលបីេុេិមរាជកុ្មារនងឹ 
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លត្ៃបម់ក្ោាំពលីក្ុងត្ក្កេិោសែើយ សយើង ញុ ាំនឹងលបគល់រាជ-

េមផត្ិឋថាឝ យជាសលកាយ›› ។ 

 ោសោក្រាជឱ្រេសទើបផសងថាៈ ‹‹សបើរាជបលវ័ងកនឹងបានជា 

របេ់ ញុ ាំសោយពតិ្ប្មនសែើយ េូមឱ្រសទវតាបាំ ក្ម់កុ្ដរាជរ 
សលើក្ាល ញុ ាំចុះ›› ។ ពួក្សទពតាបានឮ ក្រស ះ ក្ស៏ឆវើយត្បមក្ 

លពះោងាវញិ សែើយសទើបយក្មកុ្ដរាជរបាំ ក្ល់ពះេិរថាឝ យក្បុង 

 ណ្ៈស ះ។ កាលសឃើញសេចក្ឋីោោច រររបេ់ោសោក្រាជកុ្មារ 
ដូសចាប ះ លពះរាជាក្ល៏ទងល់ពះសលកា្ពសិរា្ខ្វ ាំង បណ្ដឋ លឱ្រលពះ 
សោែិត្លេេ់ៗ ពុះស រែូរសចញមក្ចាក្លពះឱ្េឌលពះោងា 
សែើយសេឋចលទងស់ោយទីវងាត្ក្បុងសពលស ះសៅ (20) ។ 

 លុះលពះបាទោសោក្បានរាជេមផត្ិឋសែើយ បានតាាំង 

រា្គុបឋៈ ឱ្រស ឝ្ើជាោគាមហាសេ បត្ទីី ១ របេ់លពះោងា (21) ។  

                                                 
20 -សេៀវសៅពុទនោេ របេ់សោក្ លឝី-ែឝីណូ្ត្ ៍ប្ដលសោក្ស ៉ប្លបជាប្ យរថាៈ កាលក្បុងរាជរលពះបាទវនិធុោរៈជាបតិាស ះ ោសោក្សៅជា 
ឧបរាជ សៅលេុក្ោវនឋ ីតាាំងលពះរាជដាំណ្ដក្ស់ៅឧជជយិន ីោសោក្បានយក្្តីាសេដឌ១ី សៅលេុក្វទិោិ, េពឝថ្ងៃសនះសៅភេិស ម ជាលពះជាយា 
សែើយបានលពះរាជបុលត្១ស យ្ ះមសែស្រនធនិងលពះ្តីា១ស យ្ ះេងឃមលិតាប្ដលសៅមុ សៅនឹងបានជាោោឋ ចាររសៅក្បុងលេុក្េីៃង(់សកាះលងាក ) ។ 
21 -មហាវងសបានតាាំងលពះត្េិសរាជកុ្មារ ប្ដលរមួឧទរជាមយួនឹងលពះោងាឱ្រជាឧបរាជ ។ 
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 ពួក្យក្ស បាន ាំសលគឿងពលិការរាជាភសិេក្លបកាេសៃើង 

សៅសលើលបងពបីានមយួសយាជន ៍ ចាំប្ណ្ក្ គដល៏បកាេចុះសៅ 

ខ្ងសលកាមលបងពបីានមយួសយាជនដូ៍ចគាប  សែតុ្ការណ៍្ទ្វាំងសនះ 
បណ្ដឋ លឱ្រឮលគបត់្ាំបនថ់ាៈ‹‹ថ្ងៃសនះរាជរថ្នលពះបាទវនិធុោរៈោេ់ 

សែើយ លពះបាទោសោក្សៃើងលបថាបស់លើបលវ័ងករាជរសែើយ›› ។ 

 លពះេុេិមរាជឱ្រេកាលលទងេ់ណ្ដឋ បថ់ាៈ លពះបិតាទីវងាត្ 

សែើយោសោក្រាជកុ្មារបានមុទ្វន ភសិេក្សែើយដូសចាប ះ ក្ព៏សិរា្ 

ខ្វ ាំង សេឋចលត្ៃបចូ់លសៅកានន់គរបាត្លិបុលត្សោយលបញាប ់

លបញាល់ ។ លពះបាទោសោក្លជាបថាេុេិមៈលត្ៃបម់ក្ ក្ច៏ាត្ ់

ឱ្រោបក្រក្ាលពះោងាោក្ោ់បក្ចាំបាបម់ាប ក្ឱ់្រឈរចាាំសៅទ្វឝ រទី ១ មាប ក្ ់
សទៀត្ឱ្រឈរចាាំសៅទ្វឝ រទី ២ មាប ក្ស់ទៀត្ឱ្រឈរចាាំសៅទ្វឝ រទី ៣ 
ជាមយួនងឹរា្គុបឋៈសេ បត្,ី ចាំប្ណ្ក្ទ្វឝ រខ្ងសក្ើត្ លពះោងាឯង 

សេឋចគងច់ាាំសៅទសី ះ សៅលត្ងទ់ីមុ ទ្វឝ រទិេខ្ងសក្ើត្ស ះ 
សេឋចបានឱ្រស ឝ្ើរបូដាំរេីោាំពយីនឋមយួ ឱ្រស ឝ្ើរបូចមាវ ក្ស់េឋច 
ោសោក្ជិះសលើ បងស ះ ទីជុាំវញិដាំរសី ះបានឱ្រជីក្គូ្ាំៗ ក្បុងទិេ 



80 

 

ទ្វាំងបនួ ខ្ងក្បុងោក្ស់ពញសៅសោយរសងើក្សភវើង សែើយពខី្ង 

សលដលគបបិទបាាំងសោយសមយ និងេលមាមជិត្ដិត្លអ រែូត្ទ្វល់ 

ប្ត្ប្ភបក្មនុេស្មយតាសមើលមនិយល់ ។  
  េុេិមរាជឱ្រេយាងេាំសៅសៅទ្វឝ រទី ៣ ក្រ៏ា្គុបឋៈ 
សេ បត្លីកាបទូលថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ លពះបាទោសោក្ក្ាំពុងលទង ់

គងស់ៅទិេខ្ងសក្ើត្ េូមលពះោងាយាងសៅតាមទ្វឝ រទិេស ះចុះ 
លបេិនសបើលពះោងាយាងសៅបានដូចសេចក្ឋីលបាថាប   ញុ ាំលពះោងាេូម 

លជក្សលកាមមវបល់ពះបារមផីង លបេិនសបើលពះោងាមនិអាចនងឹ 

បស្រងាក បលពះបាទោសោក្បានសទ លពះោងានឹងមនិអាចយាងចូល 

តាមទ្វឝ រសនះបានសទ? ។ 

 លុះលពះេុេិមរាជកុ្មារលទងល់ជាបដូសចាប ះ ក្ស៏េឋចយាងសៅ 

កានទ់្វឝ រទិេខ្ងសក្ើត្ ទត្សឃើញដីរនីិងរបូចមាវ ក្ស់ ះសែើយ ក្ ៏ាំ 
លបឹងរកុ្រានទស្រ ធ នចូលសៅ សដើមផនីឹងសៃើងសលើដាំរ ី សែើយចាប ់

របូចមាវ ក្ល់ពះបាទោសោក្ស ះ ក្ធ៏្លវ ក្ចុ់ះក្បុងរសៅឋ គូប្ដលសពញ 

សៅសោយរសងើក្សភវើង លទងក់្ោ៏េ់លពះជនយក្បុងទីស ះសៅ ។ 
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 កាលសបើេុេិមកុ្មារោេ់លពះជនយសែើយ យក្សជាបរវិារ 
របេ់លពះោងាស យ្ ះភលទ្វយុ្ លពមសោយពួក្ពលជាសលចើន ន ់
បានចូលបេួក្បុងលពះពុទនោេ សែើយ បានេសលមចមគាផល 

លពះោរែត្ឋលគប់ៗ លពះោងាសៅ ។  
 ខ្ងសលកាយោាំពលីពះបាទោសោក្សេឋចលទងរ់ាជរ ពួក្សេ -

បត្កី្ស៏ក្ើត្សេចក្ឋសីមើលងាយដល់លពះោងា សទើបលទងរ់ះិរក្សែតុ្ 

ឧបាយក្លសោយការោៃ ត្ ់ សដើមផនីឹងផ្ទច ញ់ផ្ទច លោេ់ពួក្ោបក្ 

ទ្វាំងស ះ ។ សពលស ះ លទងល់តាេ់បងាា បឱ់្រពួក្សេ បត្ ីកាប ់

សដើមផសីឈើមានប្ផវនិងសឈើមានផ្ទក ទ្វាំងឡាយ យក្មក្លោេ់ពទ័ន 
ស ឝ្ើជារបងថ្នសឈើមានប វ ជាការផធុយគាប យ៉ាងសនះ ។   
 ពួក្សេ បត្ ី ទូលទឹងទ្វេ់លពះឱ្ងាក រថាៈ ‹‹តាាំងប្ត្ពសីដើម 

រែូត្មក្ដល់សពលសនះសែើយ សយើងប្ដលឮប្ត្សគថាលោេ់ពទ័ន 
េួនសឈើមានប្ផវផ្ទក សោយសឈើមានប វ  មនិប្ដលឮថា ោបក្ណ្ដ 

លោេ់ពទ័នសឈើមានប វ សោយសឈើមានប្ផវផ្ទក ស ះសោះ›› ។ 
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 ពួក្សេ បត្ ីទទឹងទ្វេ់មនិសគារពតាមលពះរាជឱ្ងាក រ រែូត្ 

ដល់ ៣ សលើក្ ។ 

 លគាស ះឯង លពះបាទោសោក្ លទងល់ពះពសិរា្ដស៏លើេលុប 
ក្ច៏ាបល់ពះ ន័សៃើង លបហារជីវតិ្ពួក្សេ បត្ទី្វាំងលបាាំរយ ក្ ់

ស ះសៅ ។ 

 លាំោបត់្មក្ ក្បុងរដូវផ្ទក សឈើ ដល់សវោលពកឹ្ាជាត្បិសញ្ចញ 

ផ្ទក រកី្េាុះោា យលគបស់ដើម ក្ល៏ពះបាទោសោក្មាន ងលពះេបាំ 
សចាមសរាមជាបរវិារ សេឋចយាងយាលតាសៅលក្ោលក្បុងរាជ-

ឧទាន សៅក្បុងឧទានស ះ មានសដើមសឈើមយួសដើមស យ្ ះ 
ោសោក្ ក្ាំពុងប្ត្ផ្ទក មានក្វិនសក្េរលក្ោបូឈៃុយឈៃប ់ សទើបលពះ 
បាទោសោក្លទងេ់ពឝលពះរាជែឫទយ័នងឹសដើមសឈើស ះ សល ះ 
សឈើស ះមានស យ្ ះលតូ្វនឹង មលពះោងា ។ បានស លមក្ 

សែើយថា លពះេររីាវយវៈរបេ់លពះបាទោសោក្ មានេមពេសរងឹ 

សលគាត្លគាត្ សែតុ្ស ះបានជា មនិសពញចិត្ឋថ្នពួក្លេីលពះេបាំ 
ប្ដលជាោបក្លតូ្វការសោយេមពេស លុះលពះរាជាក្ាំពុងផធាំលក្ ់ សៅ 
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ទីលពះព វ ក្បុងឧទានស ះ ក្ពួ៏ក្លេីលពះេបាំប្ដលគាល់សៅខ្ង 

ក្បុង  ាំគាប លតាចស់ដើសលងេបាយតាមោាំសពើចិត្ឋ សៅក្បុងឧទាន 
បានសឃើញសដើមោសោក្ស ះក្ស៏បះសបាចផ្ទក  កាបទ់្វាំងប្មក្សឈើ 
ស ះផង កាលលពះរាជាលទងស់ត្ើនសៃើងចាក្លពះបនធាំ ទត្សឃើញ 

ដូសចាប ះ សទើបលទងល់តាេ់េួរថាៈ ‹‹ោបក្ណ្ដស ឝ្ើបាំផ្ទវ ញសដើមសឈើនុះ៎ 
ោេ់?›› រាជបរ ិរលកាបទូលថាៈ ‹‹េូមលទងល់ពះសមតាឋ សលបាេ 
ពួក្លេីលពះេបាំ›› ។ កាលលពះរាជាលទងល់ពះេណ្ដឋ បដូ់សចបះ សែើយ 
សទើបលទងល់ពះពសិរា្ខ្វ ាំង លតាេ់ឱ្រចាបពួ់ក្លេីលពះេបាំរបេ់លពះ 
ោងាទ្វាំងលបាាំរយ យក្សៅដសលមៀបជុាំវញិសដើមសឈើស ះ សែើយដុត្ 

សភវើងទ្វាំងរេ់ោវ បទ់្វាំងោេ់គាប សៅ ។ ពួក្ោបក្នគរទ្វាំងោេ់ បាន 

សឃើញលពះោងាមានលពះែឫទយ័ខ្វ ាំង ដូសចាប ះសទើប ាំគាប សៅលពះ 
ោងាថាៈ ‹‹ចណ្ដឍ សោក្ (ោសោក្កាច)›› ។ 

  ណ្ៈស ះ រា្គុបឋៈជាសេ បត្ទីី១ សទើបទូលសត្ឿនលពះ 
រាជាថាៈ ‹‹េូមលពះរាជសត្ជៈ មនិជាការេមគួរដល់លពះោងា ជា 

សេឋចប្ដលស ឝ្ើក្មយដូសចាប ះ សោយផ្ទធ ល់នឹងលពះែេឋលពះោងាសទ 
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លពះោងាគួរតាាំងបុរេឱ្រមាន ទីជាោបក្ពឃិ្លត្មនុេស ប្ដលលពះ 
ោងាបានោក្ល់ពះរាជអាជាញ  សែើយលតូ្វសពជាត្ស ះស ឝ្ើតាមការ 
ពភិាក្ារបេ់លពះោងា›› ។ 

 លពះបាទោសោក្ក្យ៏ល់លពមតាម ក្រេូមស ះ សទើបមាន 

លពះឱ្ងាក រចាត្ឱ់្របុរេមាប ក្ម់ានចតិ្ឋកាវ ហាន ប្ដលលយមតាាំងឱ្រ 
ស ឝ្ើជាសពជឈឃ្លត្បាន ។ 

 លគាស ះ មានជាងដមាញមាប ក្ ់ តាាំងផធះសៅក្បុងបចចនឋលគាម 
ជិត្សជើងភបាំ ជាងដមាញស ះ មានកូ្នលបុេមយួស យ្ ះគិរកិ្ៈ(22) 
មនុេសសនះកាចជាទីបាំផុត្ វាប្ត្ងស ឝ្ើទុក្ាបុក្សមបញសជរ លមាឋ យ 

ឳពុក្វាជានចិច វាកានល់បស់ៅថ្ដ វាសោត្ជង ់ វាោបថាប ាំពុលសៅ 

សលើសមយ និងេវឹក្សឈើទ្វាំងឡាយ ពួក្េត្ឝសដើរសៅបះ៉ ល់ថាប ាំស ះ 
ពុលោវ បវ់ ិេជាមសនក្ ។ ពួក្ោបក្លេុងទ្វាំងោេ់សគលបកាេ 

លបាបគ់ាប ថា បុរេស ះកាចណ្ដេ់ សែើយក្បុងលេុក្ទ្វាំងមូលសគ 

ប្ត្ងសៅគិរកិ្ៈស ះថា ‹‹ចណ្ដឍ លគិរកិ្ៈ (គិរកិ្កាច (23)) ›› ។  
                                                 
22 -គិរកិាៈ ជាល ែ្ ោះរបែ់មនុែសអនកលៅភនាំ ។ 
23 -មហាវងសាៈ មិនោននិយាយដល់លរឿងរ៉ៅ វ គិរកិាៈ លនោះលទ ។ 
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 រាជបុរេបានសៅជួបនងឹគិរកិ្ៈ សែើយនិយាយថា ‹‹ោបក្ឯង 

ហ៊ានស ឝ្ើជាសពជឈឃ្លត្របេ់សេឋចោសោក្ឬសទ?›› គិរកិ្ៈសឆវើយត្ប 

ថាៈ ‹‹លបេិនសបើឱ្រ ញុ ាំស ឝ្ើសទ្វេផ្ទច ញ់ផ្ទច ល មនុេស ូចកាចក្បុងទឝីប 

មយួទ្វាំងមូលក្ ៏ញុ ាំស ឝ្ើបានប្ដរ មនិជាការេាំខ្នោ់ឝនីឹងស ឝ្ើជា 

សពជឈឃ្លត្ ទទួលការេលមាបស់េឋចោសោក្មយួប៉ុសណ្ដត ះ›› ។ 
រាជបុរេបានោឋ ប ់ក្រស ះសែើយ សទើបលត្ៃបស់ៅលកាបទូល 

លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លពះោងាលទងឱ់្រសៅ ាំគិរកិ្ៈស ះមក្ ។ រាជ-

បុរេលត្ៃបស់ៅដល់គិរកិ្ៈវញិ នយិាយលបាបថ់ាៈ ‹‹មក្គិរកិ្ៈ លពះ 
រាជាលតាេ់ឱ្រសៅោបក្សៅ›› ។ 

 ចណ្ឍ គិរកិ្ៈដងឹដូសចាប ះសែើយ ក្ម៏បមីាប សៅេូមោនុញ្ញដ ត្ោាំពី 
មាតាបិតា ប្ត្មាតាបិតាមនិលពមសបើក្ឱ្រ បានពាយានហាម 

លបាមឃ្លត្ម់និឱ្រស ឝ្ើក្បុងដាំប្ណ្ងសនះ ក្ច៏ណ្ឍ គិរកិ្ៈ េមាវ ប ់

មាតាបិតាទ្វាំងពរីស ះសៅ សទើបេធុះចុះពសីលើផធះមក្  ណ្ៈស ះ 
រាជបុរេេួរថាៈ ‹‹សែតុ្ដូចសមឋច បានជាយឺត្យូរសមវះ៉?›› 
ចណ្ឍ គិរកិ្ៈត្បថាៈ ‹‹ប្មឳ៉ ញុ ាំគាត្ម់និលពះោនុញ្ញដ ត្ឱ្រ ញុ ាំមក្សោះ 
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ប្ត្ ញុ ាំេមាវ បគ់ាត្ទ់្វាំងពរី ក្ស់ ះសៅសែើយ សែតុ្សនះបានជា ញុ ាំ 
យឺត្យូរបនឋិច›› ។ 

 ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ និយាយសរឿងរ៉ាវលគបល់បការឱ្រោឋ បស់ែើយ សទើប 

ចូលសៅគាល់សេឋច លុះដល់សែើយលកាបបងាាំទូលថាៈ ‹‹េូមលពះ 
ោងាោងគុក្មយួទុក្ជាមនធីរយុត្ឋិ្ ម ៌ ចាត្ជ់ារសបៀបលអយ៉ាង 

េាំខ្ន ់ ឱ្រមានរបូរាងខ្ងសលដគួរជាទីេបាយ រកី្រាយថ្នចិត្ឋ 
ោបក្ផងទ្វាំងពួង កាលសបើោងមនធរីស ះរចួសែើយ េូមឱ្រស យ្ ះ 
ថាៈ ‹‹គុក្ជាទីេុ េលមានឋ(24)›› ។ 

 លគាស ះ ចណ្ឍ គរិកិ្ៈទូលេូមពរលពះរាជាថាៈ ‹‹េូមសត្ជៈ 
លពះោងា ចូរលពះរាជទ្វនពរមយួដល់ ញុ ាំលពះោងា គឺសបើោបក្ណ្ដមយួក្ ៏

សោយ ប្ត្ចូលមក្ក្បុងមនធីរសនះ េូមលទងោ់នុញ្ញដ ត្ឱ្រ ញុ ាំលពះោងាថា 
មនិលតូ្វឱ្រោបក្ស ះសចញសៅវញិជាោចខ់្ត្›› ។ លពះោសោក្ 

ក្ល៏ទងស់លបាេលបទ្វនពរឱ្រតាមសេចក្ឋីេូមដូសចាប ះ ។ 

                                                 
24 -Prison-Agreable 
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 ខ្ងសលកាយពសី ះមក្ ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ បានចូលសៅក្បុង 

វត្ឋកុ្ក្កុោរាម ក្បុងវត្ឋស ះ មានភកិ្ាុមយួរបូក្ាំពុងោឝ ្ាយ 

 លបណ្ឍិ ត្េូលត្ថាៈ 
 ‹‹ពួក្េត្ឝប្ដលចូលចិត្ឋនឹងទកឹ្ពុះសៅក្បុង ធះ លតូ្វសគបុក្វា 

ស ះក្ាំសទចសោយោប្លង ។ ពួក្េត្ឝប្ដលចូលចិត្ឋសគបុក្ក្បុង 

ត្ាល់ លតូ្វសគចាំោិនវាក្បុង ធះ ។ ពួក្េត្ឝប្ដលសៅក្បុងនរក្ សលបដុាំ 
ប្ដក្្ាំមូល សែើយ យនិរយបាលបងអក្ទឹក្ទងប់្ដងសដឋ សៅក្បុង    

មាត្(់25) ។ កាលសបើបានឮសេចក្ឋី ថ្នលពះេូលត្ស ះសែើយ 
ចណ្ឍ គិរកិ្ៈសទើបលត្ះិរះិថាៈ‹‹គុក្ោញលតូ្វឱ្រមានវ ិ្ ីប្បបសនះចុះ›› ។ 

 លគាស ះ មានគបត្មីាប ក្ល់ពមទ្វាំងភរយិា សៅប្េឝងរក្វត្ទុដ ៏

មានត្ថ្មវ សដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ្សៅទីេមុលទ  ណ្ៈក្ាំពុងលតាចស់ៅ 
ក្ភ៏រិយិាមានគភ ៌ សែើយបានលបេូត្កូ្នលបុេមយួសៅទីេមុលទ 

ស ះ សទើបឱ្រស យ្ ះបុលត្ស ះថាៈ ‹‹េមុលទកុ្មារ›› ។ លគាកាល 

                                                 
25 - លបណ្ឍិ ត្េូលត្េាំស្រេកឹត្ សេចក្ឋីលបប្ែលគាប នងឹសទវទូត្េូលត្បាលី ក្បុងគមភរីមជឈមិនកិាយ ។ សទវទូត្េូលត្បាលីថា... ពួក្និរយបាលេួរ ថាៈ 
‹‹ឯងលបាថាប ោឝី›› េត្ឝនរក្ត្បថាៈ ‹‹លពះគុណ្សោើយ  ញុ ាំឃ្លវ នណ្ដេ់›› ។ ពួក្និរយបាលយក្ប្ដក្លេចួដស៏ដឋ ក្ាំពុងសឆះលចាលសអអ ភវរឺ ធ លមក្ទល់ 
មាត្េ់ត្ឝនរក្ស ះ សែើយញាត្ដុ់ាំទងប់្ដងប្ដលសភវើងក្ាំពុងសឆះេស ន េសៅន សៅក្បុងមាត្.់.. ។ ពួក្និរយបាលេួសរៀត្ េត្ឝនរក្ត្បថាៈ ‹‹លពះគុណ្ 
សោើយ សលេក្ណ្ដេ់›› ។ ពួក្និរយបាលប្ដក្លេួចដស៏ដឋ ក្ាំពុងសឆះលចាលសអអ ភវរឺ ធ លមក្ទល់មាត្េ់ត្ឝនរក្ស ះ សែើយបងអក្ទឹក្ទងប់្ដង ប្ដលសភវើង 
ក្ាំពុងសឆះេស ន េសៅន សៅក្បុងមាត្ ់។ 
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ក្នវងមក្ ១២ ឆ្ប ាំ គែបត្សី ះ ក្ ៏ាំភរិយាសចញពេីមុលទ 
លត្ៃបម់ក្លេុក្ក្ាំសណ្ើ ត្វញិ ប្ត្លតូ្វពួក្សចារេមុលទទ្វាំង ៥០០ 
បវនដ់សណ្ឋើ មយក្លទពរេមផត្ិឋ សែើយវាេមាវ បគ់ែបត្សី ះសៅ ។ 
លគាស ះ េមុលទកុ្មារសៅក្ាំល ប្ត្មាប ក្ឯ់ងោ ថា សទើបចូល 

សៅបេួក្បុងលពះពុទនោេ  ។ សោក្លតាចប់្េឝងរក្អាហារ 
បិណ្ឍ បាត្ លគបល់េុក្តូ្ចលេុក្្ាំនគិមនជនបទសរៀងៗសៅ រែូត្ 

ដល់មក្លក្ុងបាត្លិបុលត្ លុះឃវុ ាំចាំវរជាបរមិណ្ឍ លតាមេមណ្-

សភទសែើយ ក្ចូ៏លសៅក្បុងលក្ងុសដើមផបីិណ្ឍ បាត្ សោក្និមនឋសរៀងៗ 

សៅ លោបប់្ត្ចូលសៅក្បុងគុក្ជាទីេុ េលមានឋស ះ សោយមនិ 

ដឹង វួនថាជាមនធីរោឝ ី លុះសឃើញដូសចាប ះសែើយ សទើបស ល ក្រ 
សនះថាៈ ‹‹ឱ្ែប៎! មនធីរសនះ ពខី្ងសលដមុ គួរជាទសីពញចិត្ឋសពក្ 
ប្ត្ខ្ងក្បុងហាក្ដូ់ច ជាោទ ននរក្េុទនោ្សោះ›› ។ លុះភកិ្ាុ 
នឹងលត្ៃបម់ក្វញិ  យចណ្ឍ គិរកិ្ៈឃ្លត្ម់និឱ្រសចញ សែើយ 

លបាបភ់កិ្ាុស ះថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ សោក្លតូ្វសៅក្បុងទីសនះ គឺលតូ្វ 
ពឃិ្លត្ជីវតិ្បង ់ សោក្មនិលតូ្វសគចសចញសៅណ្ដសទ››  ក្រ 
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ស លប្ត្ប៉ុសណ្ត ះ ក្ភ៏កិ្ាុស ះប្លេក្លទសហាយាំ សោយសោក្ 

បរសិវទ ការឥត្លោក្ ចណ្ឍ គិរកិ្ៈសឃើញដូសចាប ះ សទើបេួរថាៈ 
‹‹សល ះសែតុ្ោឝបីានជាសោក្ប្លេក្យាំប្បបដូចជាទ្វរក្ដូសចបះ›› ។ 

 ភកិ្ាុស ះត្បថាៈ ‹‹អាតាយ មនិប្មនយាំសោក្សល ះខ្វ ចសេចក្ឋី 
ោវ បដូ់សចបះសទ គឺយាំសោយោឋ យសោយការវ ិេបងនូ់វ 
េមណ្្មប៌្ដលអាតាយ លតូ្វបាន សល ះថាអាតាយ សទើបនងឹបេួ 

សែើយងយីៗ មនិទ្វនប់ានេសលមចមគាផលោឝសី ះសៃើយសោះ ។ 
ការបានោត្ឋភាពមក្ជាមនុេស ជាការបានសោយក្លម ្មរ៌បេ់ 

លពះពុទនជាេភាពលក្បានជួបលបេពឝ សល ះអាតាយ នឹក្ដល់សរឿង 

ស ះសែើយ បានជាអាតាយ យាំោឋ យ›› ។ ចណ្ឍ គិរកិ្ៈលបាបថ់ាៈ 
‹‹តាាំងពយូីរមក្សែើយ លពះរាជាជាមាច េ់ជីវតិ្បានលពះរាជទ្វនពរ 
ឱ្រ ញុ ាំថា សបើមានមនុេសចូលមក្ មនិលតូ្វឱ្រសចញទីវញិសទ លតូ្វឱ្រ 
លបហារជីវតិ្ក្បុងក្ាំប្ពងសនះឯង›› ។ 

 ភកិ្ាុស ះនិយាយោងឝរថាៈ ‹‹អាតាយ ភាពេូមឱ្រោបក្អាណិ្ត្ 

ទុក្ជីវតិ្អាតាយ បាន ៧ ថ្ងៃេិន ខ្ងសលកាយពី ៧ ថ្ងៃស ះសៅ សបើ 
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ោបក្ចងេ់មាវ បអ់ាតាយ ភាពក្េ៏មាវ បចុ់ះ›› ។ ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ ក្ល៏ពម 

ោនុញ្ញដ ត្ឱ្រតាមសេចក្ឋីោងឝរ ។  
 លគាស ះ លពះបាទោសោក្បានទត្សឃើញ ងេបាំក្ាំពុងចរចា 

សោយកាមរាគ ជាមយួនងឹលពះោងាមាច េ់ក្ាំសឡាះមយួលពះោងា 
ប្ដលជាោហាយ លុះលទងទ់េស ការដូសចាប ះសែើយ ក្ល៏ទងល់ពះ 
ពសិរា្ សទើបលតាេ់បងាា បឱ់្រ ាំទ្វាំងពរី ក្ស់ ះ ចូលសៅក្បុងគុក្ 

ជាទីេុ េលមានឋ ប្ត្មយួរ ាំសពចស ះ ក្ច៏ណ្ឍ គិរកិ្ៈបុក្លចាំក្ាំសទច 
គូ នវាាំងទ្វាំង ២  ក្ស់ ះ េាំពងក្ាលនងឹោប្លងប្ដក្ សលៀន 

ប្ភបក្លក្សឡាត្លក្លួងសចញមក្ខ្ងសលដ ។ សោយការសឃើញ 

ក្មយគួរប្េៃងយ៉ាងសនះ ភកិ្ាុស ះសទើបប្ងវងឧទ្វនថាៈ ‹‹អា! លពះវាចា 

របេ់លពះបរមលគជូាមាច េ់ លពះោងាសពញសៅសោយសេចក្ឋីក្រណុ្ដ 
លទងល់តាេ់សោយបញ្ញដ ពចិារណ្ដសឃើញពតិ្ថាៈ រូបរាងមនិប្មន 

ជារបេ់រងឹបុងឹមាាំមនួសទ មានេភាពដូចជាពពុះទឹក្›› ។ របូរាង 

សនះប្បក្ធ្លវ យសៅសោយឆ្បរ់ែ័េ ឥត្មានបននូរបនទយសោះ 
សៃើយ ឥៃូវសនះរបូសឆ្មដល៏អស ះសៅណ្ដសៅសែើយ? ទឹក្មុ  
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លេេ់លបិមលបិយនិងឆវវីណ្ត ទ្វាំងោេ់ស ះក្វ៏ ិេ េូនរសៅោេ់ 
សែើយ ។ ‹‹ឱ្ោនិចាច ! ក្បុងរបូនមិតិ្ឋសនះឯងសែើយ ប្ដលជាទី 
សពញចិត្ឋថ្នពួក្ជនលៃងោ់ប័ផឥត្លបាជាញ  ប្ដលមានគាំនិត្យល់ 

ឃ្លឝ ង ុេគាប នឹង្មប៌រេ់លពះេមាយ េមភុទន អាតាយ ោញបានសឃើញ 

ចាេ់ប្មន ពតិ្តាម្មរ៌បេ់លពះោងាស ះសែើយ សៅក្បុងផធះ 
ថ្ន យសពជឈឃ្លត្សនះ អាតាយ ោញនឹងមនិលិចលងចុ់ះសៅក្បុង 

ឱ្ឃៈ គឺកាមគុណ្សទៀត្សៃើយ›› ។ 

 ក្បុងមយួរាលត្ទី្វាំងមូលស ះ ភកិ្ាុស ះពចិារណ្ដសឃើញលត្ង ់

តាមបរមពុសទ្វន វាទដូចខ្ងសលើសនះ សោក្បានទាំោយបងនូ់វ 
ចាំណ្ង (េាំសយាជនៈ) ទ្វាំងោេ់សែើយ បានេសលមចសោតា-

បត្ឋផិល សែតុ្ដូសចាប ះ សោក្ ាំពាយាមជាលាំោបថ់្នមគាត្សៅ 
សទើបបានេសលមចោរែត្ឋផល ។ 

 លុះោរណុ្រះសៃើង ដល់សពលលគប ់ ៧ ថ្ងៃក្នវងសៅសែើយ 
ចណ្ឍ គិរកិ្ៈសទើបនយិាយលបាបភ់កិ្ាុស ះថាៈ ‹‹ក្នវង ៧ រាលត្សីៅ 
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សែើយ ថ្ងៃសនះជាថ្ងៃទី ៨ សោក្នឹងលតូ្វទទួលក្មយសវរាស ះ 
សែើយ›› ។ 

 ភកិ្ាុស ះត្បថាៈ ‹‹រាលត្រីបេ់អាតាយ ក្នវងផុត្សៅសែើយ ដួង 

លពះអាទិត្ររបេ់អាតាយ រះសៃើងសែើយ សពលជាមងាលមក្ដល់ 

សែើយ ោបក្នឹងេមាវ បអ់ាតាយ ក្ស៏ ឝ្ើតាមលបាថាប ចុះ›› ។ 

 ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ សឃើញសែតុ្ប្បវក្ោាំពថី្ងៃមុនដូសចាប ះ សទើបេួរថាៈ 
‹‹េាំដីសោក្និយាយថា រាលត្រីបេ់អាតាយ ក្នវងផុត្សៅសែើយ ដួង 

លពះអាទិត្ររបេ់អាតាយ រះសៃើងសែើយ សពលជាមងាលមក្ដល់ 

សែើយ ចូរសោក្ោ្ិបាយ ក្រទ្វាំងោេ់សនះ ឱ្រេពឝលគបម់ក្ 

សមើល›› ។ 

 ភកិ្ាុស ះត្បថាៈ ‹‹អាតាយ ភាពេទិត្សៅក្បុងរាលត្ ី គវឺជិាជ ប្ដល 

រុ ាំបិទជិត្មនិឱ្រសមើលពនវឺោឝសីឃើញសោះ ោកុ្េលទ្វាំងឡាយ ាំចិត្ឋ 
ឱ្រលកាញរញួរា ប្ដលជាចាំណ្ងដម៏ាាំ គឺេាំសយាជនក្ិសលេសនះ 
ក្អ៏ាតាយ ភាពបានទាំោយបងល់ជះលេៃះសែើយ មនិបានលត្ៃប ់

មក្រក្អាតាយ វញិសទ ទ្វាំងោេ់នុះ៎ បានសេចក្ឋថីាៈ រាលត្រីបេ់អាតាយ  
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ក្នវងផុត្សៅសែើយ ចិត្ឋរបេ់អាតាយ ផូរផងស់ែើយសោយលបាជាញ  
បានសមើលសឃើញចាេ់នូវសោក្ទ្វាំងបី ទ្វាំងោេ់នុះ៎ បានសេចក្ឋី 
ថាៈ ដួងលពះអាទតិ្ររបេ់អាតាយ រះសៃើងសែើយ ។ ក្ិចចប្ដលលពះ 
េមាយ េមភុទនស ឝ្ើសែើយ ជាក្ចិចប្ដលអាតាយ បានបាំសពញេពឝលគប ់

សែើយប្ដរ ទ្វាំងោេ់នុះ៎ បានសេចក្ឋីថាៈ សពលជាមងាលមក្ដល់ 

សែើយ រាងកាយសនះក្រ៏េ់សៅមក្យូរោប្ងឝងណ្ដេ់ប្ដរសែើយ 
សបើោបក្ចងេ់មាវ បអ់ាតាយ ក្ត៏ាមប្ត្ចតិ្ឋោបក្ចុះ›› ។ 

 ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ ជាោបក្លបាេចាក្សេចក្ឋីក្រណុ្ដ មានចិត្ឋរងឹរេូ 

ដូចងយេិោ បណ្ដឋ លសទ្វេៈក្បុងអាតាយ រងឹរតឹ្ប្ត្ខ្វ ាំងសៃើង ឥត្ 

មានសកាត្ប្លក្ងផលក្មយសៅោ គត្ ក្ស៏លើក្ ធះ្ាំោក្ស់លើ 
សជើងលកានសភវើង ក្បុង ធះ្ាំស ះមានទឹក្ដស៏ពញោយ សៅសោយ 

ខ្វ ញ់សោែិត្,  ួរក្បុងឆអឹង ោមក្ (អាចម)៍ ទកឹ្មលូត្ និងក្ាំសទច 

ក្ាំញមទ្វាំងឡាយ ក្ច៏ាបភ់កិ្ាុស ះឥត្មានសមតាឋ  សបាះសៅក្បុង ធះ្ាំ 
ស ះ ប្លេក្លបាបម់នុេសោបក្ដុត្សភវើងឱ្រលបឹង យឃី្លយ ត្យ៉ាងេសមផើម 
ពខី្ងសលកាមស ឝ្ើយ៉ាងស ះសែើយ ឧេនងិេលមាមក្ស៏ឆះេស ន - 
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េសៅន សៃើង ប្ត្មនិមានចាំហាយសដឋ ដល់ភកិ្ាុស ះសោះ េូមផ ី
ប្ត្បនឋិចបនឋួចក្គ៏ាយ នផង  យសពជឈឃ្លត្សឃើញដូសចាប ះក្ ៏ងឹ 

សឃ្លរសៅនឹងោបក្ដុត្សភវើង េធុះសៅវាយមយួដាំបង សែើយដុត្សភវើង 

សោយថ្ដ វួនឯង សភវើងក្ស៏ឆះេស ន សៃើងថ្លក្ប្លងជាងមុន ប្ត្មនិ 

មានក្ាំសៅសោះ  យសពជឈឃ្លត្រតឹ្ប្ត្ ងឹខ្វ ាំងក្ស៏បាចសរាចសលគឿង 

ទពឝេមាម រមនធីរស ះ យក្មក្ដុត្ោយនឹងេាំពត្ជ់ាសលចើនផបត្ ់
សភវើងក្ស៏ឆះសលើេលុប ធះ្ាំស ះ ប៉ុប្នឋទឹក្សៅប្ត្លត្ជាក្ដ់ប្ដល 

ដូចមនុ ក្ ៏យសពជឈឃ្លត្នឹក្ សេៃើចនងឹសែតុ្ោោច ររចាំប្ៃក្ស ះ 
លក្សៃក្សមើលសៅក្បុង ធះសឃើញភកិ្ាុស ះ ោងាុយេមា្ិសលើផ្ទក  
ឈូក្្ាំ មានលត្បក្មយួ នល់េទ្វប ់  ណ្ៈស ះ  យ 

ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ មានសេចក្ឋីេៃបប់្េៃញចិត្ឋពនស់ពក្ ក្រ៏ត្ស់ៅលកាប 

ទូលដល់លពះរាជាឱ្រលទងយ់ាងមក្ទត្សែតុ្ោោច ចាររស ះផង ។ 

 លពះរាជា សេឋចយាងមក្សោយបរ ិរជាសលចើន ន ់ លទង ់

ទាំោយក្ាំប្ពងគុក្ជាទីេុ េលមានឋស ះ សដើមផពួីក្ោបក្នគរ 
ទ្វាំងោេ់រាបស់ោយសកាដិ  ាំគាប ចូលសៅសមើលភកិ្ាុស ះបានសោយ 



95 

 

ងាយ ។ សពលស ះ ភកិ្ាុស ះបានលជាបថាៈ ឥៃូវសនះ ដល់សពល 

ប្ដលសោក្គួរនងឹទូ យ នលពះមហាក្សលត្យិ ៍ ឱ្រលទងល់ជះថាវ ក្បុង 

លពះពុទនោេ សែើយ សទើបសោក្េាំប្ដងឥទនិបាដហិាររសផសងៗ 
សលចើនប្បបយ៉ាង មានចីវរដប៏រេុិទនោអ ត្ សចញចាក្ ធះប្ដលសពញ 

សៅសោយអាសបាធ្លតុ្  ក្ណ្ដឋ លលបជុាំជនដស៏លចើន ឱ្របានសឃើញ 

លគប់ៗ គាប  សោក្សហាះសៅកានអ់ាកាេសវហាេ៍ សែើយេាំប្ដង 
បាដិហាររលគបយ៉់ាង ស ឝ្ើឱ្រមានចាំប្ណ្ក្ ក្ក់្ណ្ដឋ លដង វួន 

របេ់សោក្ខ្ងសលើ បសងកើត្សៃើងជាទកឹ្ែូរសចញមក្ឥត្លោក្ 
ចាំប្ណ្ក្ ក្ក់្ណ្ដឋ លដង វួនរបេ់សោក្ខ្ងសលកាម បសងកើត្សៃើង 

ជាសភវើងសឆះភវលឺចាលរ ធ លពណ្ត រាយ ហាក្ដូ់ចជាភបាំមយួដ៏្ ាំ មាន 

រេយីភវសឺឆឝៀលឆ្ឝ ត្រ់ុងសរឿងសៅ ក្ណ្ដឋ លអាកាេស ះ ។ 

 កាលលទងទ់ត្សឃើញភកិ្ាុស ះ សហាះសៅក្បុងសវហាេលបសទេ 
ជាសែតុ្ចាំប្ៃក្ោោច ររគួរេៃបប់្េៃងដូសចាប ះ លពះរាជាក្ល៏ទងទ់ត្ 

សឆ្ភ ះសៅខ្ងសលើ សលើក្លពះែេឋសៃើងលបណ្មរសោយលក្ពុាំថ្ន 

ោញ្ជ លីជាទីសគារព សែើយលទងម់ានលពះបនធូលថាៈ 
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 ‹‹ភកិ្ាុសនះ ដូចគាប នឹងសយើងេពឝលគបោ់សនវើ មានរបូរាងកាយជា 

មនុេសោមញ្ដ  ប្ត្ឫទ្វន នុភាពនិងសេចក្ឋបីរេុិទនិរបេ់សោក្ 
ចាំប្ៃក្ោោច ររសលើេលុបជាងមនុេស្មយតា សោក្សហាះសៃើង 

សលើអាកាេសវហាេ៍ សែើយេាំប្ដងឱ្រសឃើញឫទនេិដេ៏សមផើម 

ោោច ររ ែួេវេ័ិយថ្នេត្ឝសោក្ ។ ឥៃូវសនះ  ញុ ាំមនិទ្វនោ់ា ល់ 

សោក្មាច េ់សទ ប៉ុប្នឋ ញុ ាំេូមលជក្សកានសៅក្បុងឱ្វាទដវ៏សិេេរបេ់ 

សោក្ ស ឝ្ើដូចសមឋចែប៎? នឹងបានដងឹ្មប៌្ដលសោក្មាច េ់េាំប្ដង 

ដល់ ញុ ាំស ះ សបើបានដងឹសែើយ  ញុ ាំនឹងបានលបលពតឹ្ឋតាមសោយ 

ក្មាវ ាំងនឹងលបាជាញ របេ់ ញុ ាំ (26) ›› ។ 

  ណ្ៈស ះ ភកិ្ាុបានដឹងចាេ់ថាៈ លពះបាទោសោក្ជា 

មហាទ្វនបត្១ី ប្ដលនឹងអាចបានប្ចក្ចាយលពះោររីកិ្ធ្លតុ្ 

របេ់លពះេមាយ េមភុទន ជាសដើមផជីាលបសយាជនដ៍ល់សទពតានិង 

មនុេសទ្វាំងឡាយ សល ះដូសចាប ះ ភកិ្ាុស ះសទើបថាឝ យវេិជជ  

ដល់លពះបាទោសោក្ថាៈ ‹‹លពះេមាយ េមភុទនលពះោងាបានលតាេ់ 

                                                 
26 -មហាវងសាៈ រពោះបាទអលសាក រទង់ររោះថាល ជាដាំបូង នឹងនិលរគ្នធសាមលណ្រ ។ 
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ថាៈ ត្ថាគត្មានក្រណុ្ដដ៏្ ាំ ជាោបក្កាត្ប់ងនូ់វចាំណ្ង 

គឺេាំសយាជនៈបាន ។ ោបក្ប្ដលលបលពតឹ្ឋតាម្មដ៌េ៏មគួរ ដល់្ម ៌
ស យ្ ះថា ជាឱ្រេថ្នលពះពុទនថ្លត្ភព ោបក្ស ះនឹងបានេសលមចនូវ 
ោមត្មហានិ ឝ ន ។ លពះេមាយ េមភុទនស ះ លពះោងាឈបះ 
សោយ វួនឯង សែើយញុាាំងោបក្ដថ្ទឱ្រឈបះផង លពះោងាបានដល់ 

ទីសក្សមសែើយញុាាំងោបក្ដថ្ទឱ្រដល់ទីសក្សមផង លពះបានដល់នូវទី 
រ ាំលត្ទុ់ក្ាសែើយ ញុាាំងោបក្ដថ្ទឱ្របានដល់ទីរ ាំលត្ទុ់ក្ាផង ។ 
បពលិត្មហារាជ េូមលទងល់ជាបថាៈ លពះេមាយ េមភុទនបានពាក្រ 
ទុក្សែើយ សោយចាេ់ោេ់សៅក្បុងោ គត្ថា ខ្ងសលកាយោាំពី 
បរនិិ ឝ នរបេ់ត្ថាគត្សៅមយួរយឆ្ប ាំ លទងន់ឹងបានសោយរាជរ 
ក្បុងលក្ងុបាត្លិបលុត្ មានលពះ មថា ោសោក្ លទងន់ឹងជាសេឋច 

ចលក្ពត្ឋិ ជា្មយកិ្រាជ លគបល់គងទឝបីមយួ ក្បុងទីឝបទ្វាំង ៤ និងជា 

សេឋចលបក្បសោយេចច្ម ៌ បានប្ចក្ចាយលពះោររីកិ្ធ្លតុ្ លពម 

ទ្វាំងបានោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ េុទនេឹងដម៏ានត្ថ្មវ ឱ្មហា 

បពលិត្ ឥៃូវសនះ លត្ៃបជ់ាមានផលផធុយគាប សៅវញិ លពះោងាបាន 
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ោងគុក្្ាំសនះ ប្ដលដូចជាោទ ននរក្េុទនោ្ លទងប់ាន 

បាំផ្ទវ ញជីវតិ្រាបច់ាំនួនសោយ នម់នុេស ។ បពលិត្មហារាជ ឥៃូវ 
សនះ េូមលទងល់ពះរាជទ្វនោភយ័ឱ្រដល់សោក្ទ្វាំងោេ់ េូម 

លទងល់បលពតឹ្ឋបាំសពញសេចក្ឋីលបាថាប  របេ់លពះេមាយ េមភុទន េូមលទង ់

លពះរាជទ្វនោភយ័ដល់មនុេសនងិសទពតាទ្វាំងឡាយ េូមលពះ 
ោងាស ឝ្ើសមតាឋ ក្រណុ្ដចិត្ឋឱ្រសក្ើត្សៃើង សែើយេូមប្ចក្ចាយលពះ 
ោររីកិ្ធ្លតុ្ និងជួយ ផាយ្មព៌តិ្្មប៌្មន ឱ្រចាំសរ ើនរងុសរឿង្ាំ 
ទូោយសៃើង›› ។ 

 លពះរាជាលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ មានលពះរាជ-

ែឫទយ័យាងចុះ កាន់្ មរ៌បេ់លពះេមាយ េមភុទន លពះោងាលបក្ប 

សោយលបោទេទ្វន លជះថាវ  លទងល់បណ្មរោញ្ជ លីសៃើងសគារព 
ចាំស ះលពះឱ្រេរបេ់លពះទេពល សទើបលទងម់ានលពះបនធូលថាៈ 
‹‹ោាំសពើរបេ់ ញុ ាំពមីុនមក្ ជាក្មយដអ៏ាលក្ក្ប់ាំផុត្ េូមសោក្មាច េ់ 

ទទួលោត្ស់ទ្វេថ្នបាបក្មយរបេ់ ញុ ាំស ះសពលសនះ  ញុ ាំេូមដល់នូវ 
លពះពុទនជាទីពងឹទីរលឹក្  ញុ ាំដល់នូវលពះ្មជ៌ាជយមងាល ប្ដលលពះ 
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ត្ថាគត្លតាេ់េាំប្ដងសែើយ ជាទពីងឹទីរលឹក្សែើយ (27) ចាប ់

សដើមតាាំងប្ត្ពលីត្ឹមថ្ងៃសនះសៅ  ញុ ាំនងឹសផឋើមបាំសពញប្ត្ការកុ្េល  ញុ ាំ 
នឹងោងលពះេឋូបឱ្របានសដរោេសៅសលើថ្ផធថ្នលបងពសីនះ សដើមផី 
ជាបូជនីយោឌ ន ជាទីរលឹក្ដល់លពះោងា›› ។ 
 លគាស ះ ភកិ្ាុស ះបានសឃើញលពះរាជាសេឋចមានេទ្វន  
បរបិូណ៌្សែើយ ក្ស៏ចញចាក្មនធីរថ្ន យសពជឈឃ្លត្សៅតាមផវូវ 
អាកាេ លពះមហាក្សលត្យិក៍្ស៏េឋចសចញមក្លពមផង ប្ត្ចណ្ឍ -
គិរកិ្ៈ ទូលឃ្លត្ល់ពះោងាថាៈ ‹‹កាលពមីុន លពះោងាបានលពះ 
រាជទ្វនពរដល់ ញុ ាំលពះោងាថា សបើោបក្ណ្ដមយួចូលមក្ក្បុងគុក្ជាទី 
េុ េលមានឋសនះសែើយ នឹងសចញសៅវញិពុាំបានជាោចខ់្ត្›› ។ 

លពះរាជាលតាេ់ត្បថាៈ ‹‹ឯងលបាថាប នងឹេមាវ បស់យើង 

ផងឬ?››។ 

  យសពជឈឃ្លត្ទូលត្បថាៈ ‹‹លពះក្រណុ្ដវសិេេ ទូលលពះ 
បងាាំជា ញុ ាំលបាថាប នងឹេមាវ បល់ពះោងាផង›› ។ 

                                                 
27 -បាត់្ែងឃែណ្រមួយ មិនល ើញកនុងេាប់លដើម ។ 
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 លពះមហាក្សលត្យិល៍តាេ់េួរថាៈ ‹‹សយើងទ្វាំងពរី ក្ស់នះ ោបក្ 

ណ្ដចូលមក្ក្បុងទីសនះមនុសគ›› ។ 

  យសពជឈឃ្លត្លកាបទូលថាៈ ‹‹គឺ ញុ ាំលពះោងាែបឹងឯងប្ដល 

ជាោបក្ចូលមក្មនុសគ››។ 

 លពះរាជាលតាេ់ថាៈ ‹‹សោើសបើឯងចូលមក្មុន លតូ្វប្ត្ោញ 

េមាវ បឯ់ងមនុ›› ។ 

  ណ្ៈស ះ លពះមហាក្សលត្យិស៍ទើបលតាេ់ឱ្រសៅរាជបរ ិរ 
មក្ ឱ្រចាបច់ណ្ឍ គិរកិ្ៈ ាំយក្ទីកានទ់ីពឃិ្លត្ ចណ្ឍ គិរកិ្ៈ 
លតូ្វ យសពជឈឃ្លត្ឯសទៀត្ វាយផ្ទច ញ់ផ្ទច លជាដាំណ្ាំ  សែើយសទើប 

គរឧេបងាក ត្ស់ភវើងដុត្ចណ្ឍ គិរកិ្ៈទ្វាំងរេ់ ឱ្រសឆះជា្ូលីក្បុង 

ទីស ះសៅ ។ លពះរាជាលទងល់តាេ់ឱ្រទាំោយគុក្ជាទីេុ  

េលមានឋស ះ សែើយចាបស់ដើមតាាំងប្ត្ពលីត្មឹស ះមក្ លទងល់បទ្វន 

ោភយ័ដល់េត្ឝសោក្ទ្វាំងោេ់ ។ 

 លគាស ះ លពះបាទោសោក្ លពមសោយចតុ្រងាិនីសេ  សេឋច 

យាងចូលសៅក្បុងលក្ុងរាជលគឹះ លពះោងាចាត្ឱ់្រសបើក្លពះេឋូបប្ដល 
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លពះបាទោជាត្េត្ឋុរាជបានោងទុក្ស ះ លទងឱ់្រគាេ់ក្កាយ 

យក្លពះោររីកិ្ធ្លតុ្ទ្វាំងោេ់ស ះ សែើយលពះោងាឱ្រប្ចក្ចាយ 

ផាយសៅសផសងៗ ត្ពសី ះមក្លទងឱ់្រោងលពះេឋូបមយួ្ាំ សៅ 

លត្ងក់្ប្នវងដប្ដលស ះ ។ ចាំប្ណ្ក្ទីឯសទៀត្ ប្ដលមានបញ្ចុ ះ 
លពះោររីកិ្ធ្លតុ្ លទងក់្ឱ៏្រគាេ់ក្កាយជាលាំោបម់ក្ សៅក្ប្នវង 
ទី ២ ទី ៣ ។ល។ ទី ៧ លពះោងាយក្លពះោររីកិ្ធ្លតុ្ពទីីស ះៗ 
ទ្វាំងោេ់ដូចគាប  ត្មក្ សេឋចយាងចូលសៅក្បុងលេុក្រាមលគាម 
ប្ដលជាទីេាំណ្ដក្អ់ាលេ័យថ្នសេឋច គស យ្ ះោគរៈ សោយ 

មានលពះបាំណ្ងនងឹយក្លពះោររីកិ្ធ្លតុ្ក្បុងទីស ះសទៀត្ ។ 

 លគាស ះ សេឋច គបានេាំប្ដងកាយឱ្រសឃើញលបាក្ដសៃើង 
សែើយទូលោសញ្ជ ើញលពះមហាក្សលតា្ិរាជ ឱ្រសេឋចយាងចូលសៅ 

ក្បុងពភិព គ សែតុ្ដូសចាប ះ លពះរាជាសេឋចយាងចុះកានល់ពះទី ាំង 

 វា សែើយចូលសៅក្បុងបូរថី្នសេឋច គ ។ 

 សេឋច គបានលកាបទូលលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ ‹‹េូមលពះ 
រាជសត្ជៈ  ញុ ាំលពះោងាមានលបាថាប នឹងរក្ាទុក្នូវលពះោររីកិ្ធ្លតុ្សនះ 
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េូមលទងល់ពះសមតាឋ សលបាេលពះរាជទ្វនទុក្ឱ្រ ញុ ាំលពះោងា នឹងបាន 

ស ឝ្ើេកាក របូជាលពះោររីកិ្ធ្លតុ្សនះផង េូមលពះោងាសេឋចោនុសលគាះ 
កុ្ាំបីយក្របេ់ ញុ ាំលពះោងាសៅ›› ។ 

 លពះរាជា លទងទ់ត្សឃើញសេឋច គស ឝ្ើេកាក រៈសគារពរាបអ់ាន 

បូជាសោយសលគឿងបូជា ចាំស ះលពះោររីកិ្ធ្លតុ្ពរីដងមយួថ្ងៃ 
សឃើញថាជាការវសិេេថ្ងវថាវ ជាងពួក្មនុេសសៅសទៀត្ សទើបលទង ់

ឱ្រទុក្លពះោររីកិ្ធ្លតុ្ក្បុងលពះេឋូបស ះមនិបានយក្ សែើយសេឋច 

យាងលត្ៃបម់ក្លពះនគរលពះោងាវញិ ។ 

 លុះដល់មក្លពះបរមរាជវាាំងសែើយ លទងប់ានឱ្រជាងោង 

លបោបដ់ល៏បសេើរ ៨៤.០០០ លបោបស់ោយមាេលបាក្ ់ និង 

ប្ក្វពទូិររក្បុងលបោបម់យួៗស ះ លទងឱ់្របញ្ចុ ះលពះបរមោររីកិ្ធ្លតុ្ 

មយួលគាប់ៗ  មនិប្ត្ប៉ុសណ្ដត ះសោត្ លទងឱ់្រោងក្អម ៨៤.០០០ 
និងលគប ៨៤.០០០ ប្ដលជារបេ់មានត្ថ្មវ សែើយនិងេាំពត្ ់

ក្មភល ៨៤.០០០ េឹងដម៏ានពណ៌្ប្បវក្សផសងៗ ពគីាប  សដើមផនីឹង 

រុ ាំវត្ទុដម៏ានត្ថ្មវទ្វាំងស ះ ។ 
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 លពះោងាលទងល់ពះរាជទ្វនលពះោររីកិ្ធ្លតុ្ ឱ្រដល់ពួក្យក្ស 
ក្បុងមាប ក្់ៗ  មយួលគាប ់ លទងល់តាេ់បងាា បឱ់្រសដើរសៅេពឝមណ្ឍ ល 

ថ្នជមភូទឝីប ឱ្រយក្សៅោងលពះេឋូបសៅក្ប្នវងលគប់ៗ  លបសទេ 
ប្ដលមានមនុេសចាំនួនមយួសកាដ ិ កាលចាត្ប់្ចងដូចេាំប្ដងមក្ 

សនះ យក្សនងិសទពតាទ្វាំងឡាយ ក្ប៏ាន ាំយក្លពះបរម-

ោររីកិ្ធ្លតុ្ទ្វាំងោេ់ស ះ ដប្ងាសៅក្បុងទិេទ្វាំង ៤ សដើមផនីឹង 

ោងលពះេឋូបទ្វាំងស ះ ។ 

 លគាស ះ មានយក្សមាប ក្ ់ បានទទួលលពះោររីកិ្ធ្លតុ្មយួ 

លគាប ់ សែើយ ាំសៅកានន់គរត្ក្កេិោ បាំណ្ងនងឹោងលពះេឋូប 

មយួសៅទីលក្ងុស ះ ប្ត្ពួក្ោបក្លបសទេស ះបាននិយាយថាៈ 
‹‹មនុេសសៅក្បុងលបសទេសយើងមានចាំនួន ៣៦ សកាដិ សបើដូសចាប ះ 
លតូ្វោបក្ឱ្រលបោប ់៣៦ មក្សយើង›› ។ 

 លគាស ះ យក្សនងិសទពតា ក្ល៏ត្ៃបម់ក្លកាបទូលសេចក្ឋី 
ស ះ ដល់លពះមហាក្សលត្យិវ៍ញិ លពះោងាមានលពះត្លមះិថាៈ 
‹‹មនុេសទ្វាំងឡាយមានចាំនួនសលចើនណ្ដេ់ លបេិនសបើស ឝ្ើប្ត្យ៉ាង 
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សនះ លពះបរមោររីកិ្ធ្លតុ្នឹងមនិបានផាយទួសៅេពឝជមភូទឝបី 

ទ្វាំងមូលសទ សបើដូសចបះ លតូ្វរក្ឧបាយនិងបញ្ឈបក់ារប្ចក្ចាយលត្មឹ 

សនះ›› ។  ណ្ៈស ះ លពះរាជាលទងល់តាេ់ឱ្រយក្សលត្ៃបស់ៅ 

លបាបដ់ល់មនុេសទ្វាំងស ះថាៈ ‹‹ក្បុងលបសទេសនះ លតូ្វបនទយ 

មនុេស ៣៥ សកាដិសចញ ឱ្រសៅលត្មឹមយួសកាដ ិប្ដលនឹងលតូ្វបាន 

លពះបរមោររីកិ្ធ្លតុ្មយួលគាបប់៉ុសណ្ដត ះ›› ។ 

 ពួក្ោបក្លេុក្សៅក្បុងលបសទេស ះ ភតិ្ភយ័ត្ក្កមា ាំនិយាយ 

ោងឝរថាៈ ‹‹ពួក្សយើងចងប់ានលបោប ់ ៣៦ ស ះណ្ដេ់សៅសែើយ 
ប្ត្សបើដូសចាប ះនឹងឱ្រលបោបប់្ត្មយួមក្សយើងក្ប៏ាន េូមកុ្ាំឱ្រប្ត្ 

េមាវ បពួ់ក្សយើង›› ។ លគាស ះ ពួក្យក្សក្ល៏ពមតាមសេចក្ឋីោងឝរ 
សែើយលបគល់លបោបប់្ដលោក្ល់ពះោររីកិ្ធ្លតុ្ស ះឱ្រមយួសៅ ។ 

 មានសែតុ្ដូចខ្ងសលើសនះ លពះរាជាសទើបលទងល់តាេ់ថាៈ 
‹‹ក្បុងលបសទេប្ដលមាន មនុេសសលចើនជាងពរីមយួសកាដិសៅ ោបក្ 

ចូរកុ្ាំឱ្រលពះបរមោររីកិ្ធ្លតុ្ ឱ្រសលើេសៅតាមចាំនួនពួក្មនុេស 
ស ះ ក្បុងលបសទេប្ដលមានមនុេសត្ចិជាងពមីយួសកាដិសៅ ោបក្ 
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ចូរកុ្ាំឱ្រលពះបរមោររីកិ្ធ្លតុ្សៅលបសទេស ះសៃើយ›› ។ លទងម់ាន 

លពះបនធូលដូសចបះសែើយ សទើបសេឋចយាងចូលសៅវត្ឋកុ្ក្កុោរាម លុះ 
ដល់សែើយ លទងយ់ាងសៅជួបនឹងលពះសងរៈលពះ ម យេ (28) 
លទងល់បណ្មរោញ្ជ លីនមេសការសែើយលតាេ់ថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ  ញុ ាំ 
មានលបាថាប នងឹោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ សោយវត្ទុដម៏ានត្ថ្មវ 
ត្មកល់ទុក្ក្បុងជមភូទីឝប›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹លបថ្ពសែើយ! លបថ្ពសែើយ! 
មហារាជ សបើលទងល់បាថាប នងឹោងលពះេឋូបទ្វាំងោេ់ស ះ ឱ្រ 
េសលមចប្ត្មឋងក្បុងសពលមយួជាមយួគាប  លុះដល់សពលប្ដល 

មហាបពលិត្ក្ាំពុងក្ោងលពះេឋូបស ះ អាតាយ ភាពនឹង ាំដួងលពះ 
អាទិត្រថាឝ យសោយបាត្ថ្ដ េូមសចញលពះរាជានុញ្ញដ ត្សៅក្បុង 

លបសទេទ្វាំងោេ់ឱ្របានដងឹថា ក្បុងសពលប្ដលអាតាយ ភាពបាាំង 

ដួងលពះអាទិត្រសោយបាត្ថ្ដ លតូ្វោបក្ទ្វាំងោេ់គាប ោងលពះេឋូប 

ឱ្រសែើយសលេចសេយើគាប ›› ។  
                                                 
28 -មហាវងស លពះយេសត្ទរសនះ សោក្ជាោ្ិបត្កី្បុងកាលស ឝ្ើទុត្យិេងាា យ  ឯក្បុងលគាលពះបាទោសោក្សនះ គឺលពះសមាគាលវីបុត្ឋត្េិសសត្ទរ 
ជាោ្បិត្វីញិ ។ 
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 លាំោបត់្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបាាំងដួងលពះអាទតិ្រសោយ 

បាត្ថ្ដ ក្ន៏ោបក្នគរទ្វាំងឡាយបានោងលពះេឋូបទ្វាំងោេ់ស ះ 
ក្បុងសពលមយួជាមយួគាប  លគបល់បសទេក្បុងជមភូទីឝប កាលោងរចួ 

សលេចោេ់សែើយ ពួក្ោបក្នគរទ្វាំងោេ់បានថាឝ យលពះ មដល់ 
សេឋចថាៈ ‹‹ោសោក្្មយកិ្រាជ›› លទងប់ានពាយាមផាយសេចក្ឋី 
សក្សមក្ានឋជាេុ េួេឋី ទួសៅេពឝេត្ឝទ្វាំងោេ់សៅសលើថ្ផធថ្ន 

ភមូលិបសទេ លទងច់ារកឹ្លពះេឋូបនិងលពះវហិារទ្វាំងឡាយ ក្ ៏

សេចក្ឋីលអរបេ់លពះោងារងឹរតឹ្ប្ត្ចាំសរ ើន្ាំទូោយសៃើង លពះ ម 

លពះោងាថាៈ ‹‹ចណ្ដឍ សោក្›› ក្វ៏ ិេបាត្ស់ៅ សែើយក្បុងសោក្ 

ទ្វាំងមូលសគ ាំគាប សៅលពះោងាថាៈ ‹‹្មាយ សោក្›› សៅវញិ ។ 

 កាលសបើលពះបាទោសោក្ ោងលពះេឋូបរចួសលេចសែើយ 

លទងម់ានលពះរាជែឫទយ័ សោយបីត្េិបាយរកី្រាយពនស់ពក្ 

លពះោងាមានពួក្សេវកាមាត្រជាសលចើន នស់ចាមសរាម ជាបរ ិរ 
សេឋចយាលតាសៅកានវ់ត្ឋកុ្ក្កុោរាម លទងស់ៅថាឝ យបងាាំលពះមហាសងរ 
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សែើយលតាេ់េួរថាៈ ‹‹ក្បុងជមភូទីឝបសនះ មានមាហាជនជាសលចើន 
ប្លក្ងមានោបក្ណ្ដមយួបានពុទនទាំ យជាមយួនងឹ ញុ ាំប្ដរឬសទ?››។ 

 លគាស ះ លពះយេសត្ទរថាឝ យលពះពរលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ 
‹‹មនុេសឯសទៀត្ក្ប៏ាន ពុទនពាក្រជាមយួនងឹមហាបពលិត្ប្ដរ›› ។ 
ក្បុងោត្តី្កាល សពលប្ដលលពះេមាយ េមភុទនលទងល់បថាបស់ៅក្បុង 

រាជធ្លនីឧទធិយានស ះ លពះោងាបានផ្ទច ញ់នូវសេឋច គឱ្រចុះចាញ់ 

លពះោងា ។ លគាកាលប្ដលលទងល់បថាបស់ៅក្បុងរាជធ្លនីក្េយីរៈស ះ 
លពះោងាបានញុាាំងល ែយណ៍្មហាោលឱ្រចុះចូលលពះោងា ។ លគា 

កាលប្ដលលទងល់បថាបស់ៅក្បុងរាជធ្លនីគ ន រៈស ះ លពះោងាបាន 

ញុាាំងមនុេសចណ្ដឍ លឱ្រចុះចូលលពះោងា ។ លគាកាលប្ដលលទង ់

លបថាបស់ៅក្បុងរាជធ្លនគី ន រៈដប្ដលស ះ លពះោងាបានផ្ទច ញ់ 

សគាឧេភរាជ និង គរាជឱ្រចុះចាញ់លពះោងា លុះលពះបានស ឝ្ើ 
េសលមចក្ិចចដូចេាំប្ដងមក្សែើយស ះ សទើបលទងយ់ាងសៅកាន ់
រាជធ្លនីមងុរាសទៀត្ លទងម់ានលពះពុទនដីកានឹងលពះអាននធថាៈ 
‹‹ក្បុងមយួរយឆ្ប ាំសទៀត្ រាជធ្លនមីងុរានងឹមានគែបត្មីាប ក្ស់ យ្ ះ 
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គុបឋៈ មានកូ្នលបេុមយួស យ្ ះឧបគុបឋៈៗ សនះ សបើទុក្ជាមនិមាន 

ទឝត្ឋេឹមហាបុរេិលក្ាណ្ៈសទ ក្គ៏ងអ់ាចស ឝ្ើឱ្រមនុេសទ្វាំងឡាយ 

លជះថាវ  ចុះចូលដូចជាលពះពុទនមយួលពះោងាប្ដរ ។ ឧបគុបឋៈស ះ 
មនិបាចចូ់ល្នេមាបត្ឋ ិ ក្គ៏ងអ់ាចក្ាំណ្ត្ដ់ងឹចិត្ឋគាំនិត្ថ្ន 

េត្ឝសោក្បានចាំនួនមយួសយាជន ៍ សោក្ស ះនឹងបានជាលបធ្លន 

ថ្នោបក្លទលទង់្ មយវនិយ័ទ្វាំងោេ់ សោយការសរៀបចាំឱ្របានលត្មឹ 

លតូ្វចាំសរ ើនៈលអសៃើងលគបយ៉ាង  វួនសោក្ស ះ នងឹលតូ្វទទួលក្ិចច 
ប្ដលជា ទីថ្នលពះពុទនជាមាច េ់បាន›› ។ 

 លពះេមាយ េមភុទនលតាេ់នឹងលពះអាននធប្ងមសទៀត្ថាៈ ‹‹ឥៃូវ 
សនះ ោបក្សឃើញថ្លពសនះ ក្ាំពុងប្ត្មានពណ៌្ស ៀវលេេ់ ចឬីសទ? ›› 
លពះអាននធលកាបទូលត្បថាៈ ‹‹ ញុ ាំលពះោងាសឃើញសែើយ›› ។ 

 លពះពុទនភគវន័ឋលទងម់ានលពះបនធូលផធួនសទៀត្ថាៈ ‹‹មានភបាំមយួ 

ស យ្ ះឧរមណ្ឍ  ន iងមានទអីាលេមជាោទ នតាាំងសៅក្បុងអារណ្រ 
លបសទេស យ្ ះ នដភដិកា បរបិណ៌ូ្សោយផធះនងិមនធីរ្ាំៗ ប្ដល 

ជាលបធ្លនថ្នទីក្ប្នវងឯសទៀទទ្វាំងោេ់ ជាលេុក្ប្ដលសគអាចស ឝ្ើ 
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្នេមាបត្ិឋឱ្រសក្ើត្បាន›› ។ ទាំ យស ះ និងទាំ យ 

មហារាជទ្វាំងពរីសនះសែើយ ប្ដលលពះពុទនលទងប់ានទ្វយមក្ ។ 

 លពះរាជាលទងល់ពះេណ្ដឋ បស់ងរវាចាសនះសែើយ សទើបលតាេ់ 

នឹងលពះសងរៈថាៈ លពះមហាសងរដប៏រេុិទនោងាស ះ បានឧបផត្ិឋសៃើង 

ក្បុងសោក្សែើយឬ? 

 លពះយេសត្ទរ ថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹សោក្ឧបផត្ិឋសែើយ 
សោក្បានទ្វាំងបាំបាត្ប់ងនូ់វក្ងត្ណ្ដា  ជាសលគឿងចងក្បុងភព 

ទ្វាំងឡាយសែើយ បានេសលមចលពះោរែត្ឋ សែើយមានពួក្លពះ 
ោរែនឋ ១៨.០០០ សចាមសរាមជាបរវិារ សៅសលើភបាំឧរមុណ្ឍ  ក្បុង 

អារណ្រលបសទេស យ្ ះ នដភដិកា (ស ះ) ។ លពះសងរៈោងាស ះ 
បានេសលមចលពះោរែត្ឋផល លពមទ្វាំងបដិេមមទិ្វញាណ្ដ ៏

បរេុិទនផុត្សលគឿងសមែយង សោក្ជាទីសពញចិត្ឋថ្នពួក្បណ្ឍិ ត្, 
ពួក្ោរែនឋនិងេត្ឝសោក្ទ្វាំងោេ់ សោក្បានសបើក្ទ្វឝ រថ្នលពះ្ម ៌
សោយការសទេ រេបស់ោក្ ។ ពួក្សទពតា, ( គ), យក្ស, 
មនុេស (និងពួក្េត្ឝត្រិចាឆ ន) ទ្វាំងោេ់ េឹងប្ត្បានចូលសៅក្បុង 
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បុរបី្ក្វ គឺោមត្មហានិ ឝ នសោយោរប្ត្គុណ្ គឺឱ្វាទរបេ់ 

សោក្›› ។ 

 លពះរាជាលទងល់តាេ់សៅនឹងពួក្សេ បត្ថីាៈ ‹‹ចូរោបក្ទ្វាំង-

ឡាយលបុងសលបៀបឱ្រលបញាបស់លត្ៀមទុក្នូវពលរង លពមសោយ 

ពលសងយើរសជើង និងពលសេះ ពលដាំរផីង សយើងមានលបាថាប នងឹ 

សៃើងសៅសលើភបាំឧរមុណ្ឍ ឥៃូវសនះ សដើមផនីងឹបានសឃើញលពះសងរៈ 
ទ្វាំងឡាយជាសលចើន ន ់ ប្ដលសោក្បានេសលមចលពះោមត្-

មហានិ ឝ នសែើយ លពមទ្វាំងបានសឃើញលពះសងរៈឧបគុបឋៈ ប្ដល 

សោក្បានផ្ទឋ ចប់ងនូ់វក្ិសលេវដឋោេ់សែើយស ះផង›› ។ 

 ពួក្សេ បត្លីកាបទូលត្បលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ ‹‹បពលិត្ 

មហារាជ នគរស ះចសងអៀត្សពក្ ចាំប្ណ្ក្ពួក្ពលសយើងសលចើន 

ណ្ដេ់ណ្ដនត់ានត់ាប ់ គួរប្ត្លពះោងាបញ្ជូ នរាជទូត្មាប ក្ ់ ឱ្រសៅ 

និមនឋលពះឧបគុបឋៈស ះមក្ សោក្ក្គ៏ងប់្ត្នឹងនិមនឋមក្មនិ 
ខ្ន›› ។ 
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 លពះរាជាលតាេ់ថាៈ ‹‹លតូ្វសយើងសៅជួបនឹងសោក្ សល ះសែតុ្ 
ោឝ?ី សល ះថា សយើងមនិទ្វនប់ានញាណ្ប្ដលដូចជាសពលជ (29) 
(វជិរៈ) សៅសៃើយ សយើងមនិគួរបស ទ ក្មនុេសប្ដលមានភាពដូច 
ជាលពះពុទនស ះសទ›› ។ លគាស ះ លពះោងាលទងប់ញ្ជូ នរាជទូត្សៅ 
ទូលលពះសងរៈឧបគុបឋៈថាៈ ‹‹បពលិត្លពះសងរៈ សពលសនះ ញុ ាំមាន 
លបាថាប ចងស់ៅជួបនឹងសោក្មាច េ់ ចងោ់ក្េួរលបោប នឹងសោក្ 
មាច េ់ផង›› ។ 
 លុះរាជទូត្លកាបទូលលពះសងរៈដូសចាប ះសែើយ ក្ល៏ពះសងរៈ 
លត្ះិរះិថាៈ ‹‹សបើលបេិនជាអាតាយ ោញបសណ្ដឋ យឱ្រសេឋចយាងមក្ 
ក្បុងនគរសនះ ទីដីក្ច៏សងអៀត្សពក្ សែើយពួក្មហាជនក្ល៏ក្ីលក្ 
លាំបាក្ណ្ដេ់ផង គួរប្ត្អាតាយ ោញចូលសៅឯលពះរាជដាំណ្ដក្វ់ញិ 
សទើបលេួល›› ។ លពះសងរៈចាត្ក់ារលបមូលទូក្ចងគាបជាក្ផូនដ៏្ ាំ 
ទូោយចាំនួន ១២ សយាជន ៍ សោក្សៃើងជះិសលើទូក្ឃ្លប បស ះ 
លពមទ្វាំងលពះោរែនឋ ១៨.០០០ ក្ន៏មិនឋចូលសៅកានល់ក្ុង 

                                                 
29 -កនុងអាយុ-វង-កឹងាៈ របាជាា រពោះឧបគុបដាៈមុត្ដូេជាលពររ ។ កនុងទិវាវទនាៈ មលួនរពោះឧបគុបដាៈជាវកិារាៈក្នលពររ ។ 
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បាត្លិបុលត្ សោយលពះក្ិត្ឋយិេដរ៏ងុសរឿង លគាស ះ មានរាជ-
បុរេមាប ក្ចូ់លសៅលកាបទូលលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ 
 ‹‹លពះសងរៈឧបគុបឋៈនិមនឋមក្ដល់សែើយ សដើមផសីេចក្ឋីចសលមើន 
និងជាលបសយាជនដ៍ល់លពះរាជា សោក្មាច េ់ោងាស ះមានបរ ិរ 
ជាសលចើន  វួនសោក្ជាចងកូត្ថ្ន វាដ៏្ ាំរបេ់សោនស ះ (30) ›› ។ 
 កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ បដ់ាំណឹ្ងស ះសែើយ លពះបាទោសោក្ 
មានលពះរាជែឫទយ័សោមនេសរកី្រាយ លទងស់ោះលពះេងាឝ រោាំពី 
លពះេូរង ប្ដលជារបេ់មានត្ថ្មវមយួប្េនដាំៃឹងមាេ លពះរាជ-
ទ្វនជាថ្ងវរងាឝ នដ់ល់ោបក្ថាឝ យដាំណឹ្ងស ះ ។ 
 សេឋចលទងល់តាេ់បងាា ប ់ ឱ្ររាជបុរេទូងសភរលីបកាេដាំណឹ្ង 
ថាៈ ‹‹ោបក្ណ្ដប្ដលមានលបាថាប ចងប់ានេមផត្ិឋដ៏្ ាំក្បុងសោក្សនះ 
ប្ដលបានសៅសក្ើត្ជាសទវតា និង ោបក្ប្ដលលបាថាប នូវោមត្មហា-
និ ឝ ន លពមោបក្ចងស់ឃើញលពះត្ថាគត្ ោបក្ទ្វាំងឡាយស ះចូល 

                                                 
30 -កនុងទិវាវទនាៈ រពោះលងរាៈល ោះលោកជាេងកូត្ក្នសាែ  ។ កនុងអាយុ-វង-កឹងាៈ ‹‹ធម៌របែ់ពុទធដូេជា វា ។ ឱ្រពោះរជា! 
លដាយធម៌ជាកុែល នឹងល ើយប្ដលលគអាេឆ្លងបាននូវឱ្ ាៈ គឺភពទាំងបីល ើយដល់នូវលរត្ើយ គឺរពោះនិពាវ ន›› ។ 
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មក្ជាមយួគាប  សដើមផនីឹងសៅស ឝ្ើេកាក របូជាដល់លពះឧបគុបឋៈ›› 
សែើយលទងេូ់លត្នូវគាថាត្សៅសនះថាៈ 
 ‹‹ពួក្េត្ឝសោក្ប្ដលលបាថាប ចងស់ឃើញលពះសងរៈ សោក្ជា 
ក្ាំពូលថ្នេត្ឝសទឝបាទ សោក្លបក្បសោយសេចក្ឋីក្រណុ្ដដ៏្ ាំ 
ទូោយ សោក្ជាោបក្ោងអ់ាច សោក្ជាោបក្លតាេ់ដឹង វួនឯង 
សោយឥត្លគូ ឱ្វាទរបេ់សោក្ក្ជ៏ាលបទីបពនវកឺ្បុងថ្លត្ភព ដូចជា 
លពះេមាយ េមភុទនប្ដរ ក្ពួ៏ក្េត្ឝទ្វាំងស ះ ចូរមក្ជួបជុាំរបួរមួគាប  
ទ្វាំងោេ់ក្បុងទីសនះ សែើយសយើងសៅជួបនឹងលពះសងរៈោងាស ះ 
ទ្វាំងោេ់គាប ›› ។ 
 កាលលពះបាទោសោក្ បានេូលត្គាថាលបកាេដូសចបះសែើយ 
លទងច់ាត្ក់ារឱ្រសរៀបចាំតាក្ប់្ត្ងទីលក្ុង នងិឱ្រោងេាំអាត្លគបផ់វូវ 
ទ្វាំងោេ់សែើយ លពះោងាមានពួក្សេវកាមាត្រ និងពួក្ោបក្នគរ 
តាមប្ែែមសចាមសរាមសេឋចសៅ លពមសោយសភវងតូ្ររត្ស្រនឋី និង 

សលគឿងលក្ោបូ មានគននពសិោរឈៃុយឈៃបល់គបយ៉់ាង សេឋចយាង 

សចញចាក្លក្ងុបាត្លិបុលត្ សៅតាមលាំោបម់ាគ៌ា សៅដល់ទី 
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ចាំនួនក្នវះសយាជន ៍។ លពះោងាទត្សឃើញលពះសងរៈមានលពះោរែនឋ 
១៨.០០០ ោងាសចាមសរាមប្ែែមជាជួរទ្វាំងខ្ងោឋ ាំទ្វាំងខ្ង 

សឆឝង ហាក្ដូ់ចជាដួងោឌណចស្រនធ (លពះចស្រនធមយួចាំសែៀង) ។ សពល 

ស ះ លពះរាជាចុះចាក្លពះទី ាំងដរី ី សេឋចយាងសោយលពះបាទ 

សៅកានល់ចាាំងទសនវ លពះោងាលទង់្ នលពះបាទមាា ងសៅសលើ វា 
លពះបាទមាា ងេទិត្សៅសលើប្ផនដី លទងទ់ទួលលពះមហាសងរថាប ក្ង់បម 

សោយលពះែេឋ  ាំសៃើងមក្សលើសគាក្ សែើយលកាបថាឝ យបងាាំ 
សោយសគារព លបក្បសោយោងា ៥ មានលពះកាយផ្ទធ ល់នឹងប្ផនដ ី
លពះោងាជបល់ពះបាទលពះសងរៈ(31) សែើយទត្េាំៃឹងសមើលសោយ 

សគារព ចាំស ះលពះភស្រក្ថថ្នលពះមហាសងរ សលើក្លពះែេឋសៃើង 

លបណ្មរលតាេ់ថាៈ  
 ‹‹ឥៃូវសនះ  ញុ ាំបានបស្រងាក បេឹក្េលតូ្វោេ់សែើយ  ញុ ាំបានស ឝ្ើ 
ជមភូទីឝប ប្ដលលបោបស់ោយទីលក្ងុ ភបាំ, មហាេមុលទ សភាគេមផទ័ 
និងមនុេសទួសៅក្បុងសោក្ទ្វាំងមលូ ឱ្រសៅសលកាមោាំណ្ដច ញុ ាំ 

                                                 
31 -កនុងទិវាវទន និងអាយុ វង កឹងាៈ លិទធនូវរពោះបាទទាំងគូលដាយរពោះរីវាហ  ។ 
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សែើយ ។ ឱ្មហាសងរ! មនិមានសពលឯណ្ដប្ដលេបាយ 

រកី្រាយក្នវងែេួសៅសែើយទ្វាំងប៉ុ យ ន ឱ្រមានេទ្វន កាវ ហាន 

រកី្រាយចិត្ឋ ដូចជាសឃើញសោក្មាច េ់ចាេ់នឹងចក្ាុ ក្បុងកាល 

ឥៃូវសនះសៃើយ សល ះសែតុ្ោឝ!ី បពលិត្មហាសងរ សល ះថាសឃើញ 
សោក្មាច េ់ក្បុងសពលសនះ ដូចសឃើញលពះេមាយ េមភុទនប្ដរ›› ។ 

 សោយលពះេទ្វន រងឹរតឹ្ប្ត្ចាេ់កាវ សៃើង សែើយសេចក្ឋីសគារព 

ចាំស ះលពះរត្នលត្យ័ក្ក៏ានប់្ត្ចសលមើនសៃើង លពះោងាសទើបលទងប់នវឺ 
នូវគាថាត្សៅសនះថាៈ 
 ‹‹ឱ្លពះសងរៈ! ទុក្ជាលពះពុទនលពះោងាស ះចូលបរនិិ ឝ នែួេ 

សៅសែើយ គងប់ានសោក្មាច េ់ប្ដលមានលពះជនយសៅជាជាំនួេ 

េបងលពះោងា ។ ឱ្លពះសងរៈ! លពះពុទនជាអាទិត្រវងសលទងោ់េឋងាត្ 

សៅ សោក្មាច េ់បានទទួលរេយីស ះ ស ឝ្ើឱ្រភវពឺណ្ត រាយរងុសរឿង 

សៃើង ឥៃូវសនះ  ញុ ាំេូមឱ្រសោក្មាច េ់ឱ្រទ្វនឱ្វាទដល់ ញុ ាៗំ  នឹង 

លបលពតឹ្ឋតាមឱ្វាទស ះ›› ។ 
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 លគាស ះ លពះសងរៈោធ បោប្ងអលលពះេិរលពះមហាក្សលតា្ិរាជ 

សោយលពះែេឋខ្ងោឋ ាំ សែើយថាឝ យលពះពរត្បសោយគាថាសនះ 
ថាៈ 
 េូមលពះោងាកុ្ាំលបមាទ េូមលទងត់ាាំងលពះរាជែឫទយ័ភយ័ 

ខ្វ ច (សេចក្ឋីទុក្ាក្បុងវដឋេងារ) េូមលទងល់បយត័្បកុ្ាំបននូរបនទយ! 
ភាពជាសេឋចលពមទ្វាំងលពះរាជលទពរ ជារបេ់មនិងាយនឹងលគប ់

លគងសទ លគប់ៗ គាប  លតូ្វប្ត្ទីពងឹលពះនិ ឝ ន ។ សោក្សនះ មនិប្មន 

តាាំងសៅសទៀងទ្វត្ស់ទ លពះរត្នលត្យ័ក្ជ៏ាវត្ទុមនិងាយនឹងបានជួប 

លបេពឝសទ សបើបានជួបលបេពឝសែើយ េូមលទងស់គារពលបត្បិត្ឋិ 
ជានិចចកុ្ាំខ្ន ។ 

 ‹‹បពលិត្មហារាជ េសមឋចលពះេមាយ េមភុទនលទងល់បទ្វន ទី 
ឱ្រលពះោងារក្ាលពះ្មយវនិយ័ជាមយួនឹងអាតាយ ភាព សយើងគួរស ឝ្ើ 
សេចក្ឋីពាយាមជាមយួគាប  សដើមផបី្ងរក្ាលគបល់គងទុក្ឱ្រែយត្ច់ត្ ់
នូវលទពរជាមត្ក៌្ប្ដលលពះោងាលបទ្វនឱ្រ›› ។ 

 លពះរាជាបានលតាេ់នូវគាថាសនះសទៀទថាៈ 
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 ‹‹ការប្ដលលពះពុទនោក្ភ់ារៈឱ្រ ញុ ាំស ះ  ញុ ាំបានលបត្បិត្ឋតិាម 

សលេចសែើយ  ញុ ាំបានលបោបត់ាក្ប់្ត្ងលបងពមីណ្ឍ លសោយលពះ 
េឋូបនងិលពះវហិារដវ៏ចិិលត្ ដូចជាអារណ្រលបសទេដស៏ដរោេសៅ 

សោយភបាំទ្វាំងឡាយ  ញុ ាំលបក្បសោយេទ្វន ចិត្ឋ បានតាក្ប់្ត្ងលពះ 
េឋូបទ្វាំងស ះសោយទងជ់ាយ, ទងល់ជុងនិងសេឝត្ចឆល័ត្ដម៏ានត្ថ្មវ 
សែើយ ញុ ាំបានរ ាំសលចក្ាច ់ វចិិលត្សោយរត្នវត្ទុដស៏លចើនលបការ ។ 
សដើមផនីឹងស ឝ្ើលបោបឱ់្របរេុិទនលអរងុសរឿងថ្ងវថាវ បាំផុត្ រែូត្សពញ 

ទ្វាំងប្ផនលបងព ី  ញុ ាំបានបញ្ចុ ះលពះោររីកិ្ធ្លតុ្ក្បុងជមភូទីឝបជាចាំនួន 

សលចើន ។  វួន ញុ ាំ, ភរយិា, បុលត្និង្ីតា សកាោឌ ការ (ឃ្លវ ាំង) លពះ 
រាជវាាំងនងិលពះរាជដាំណ្ដក្,់ លបជាជនជាចាំណុ្ះ ញុ ាំ លពមទ្វាំងថ្ផធថ្ន 

ប្ផនដីទ្វាំងមូល  ញុ ាំេូមសវរលបសគននូវវត្ទុទ្វាំងោេ់ស ះសោយសគារព 
ចាំស ះសៅលពះពុទនលពះ្មន៌ិងភកិ្ាេងឃ›› ។ លពះសងរៈថាឝ យលពះពរ 
េរសេើរថាៈ លបថ្ពសែើយ! លបថ្ពសែើយ! មហារាជ! លទងស់ ឝ្ើដូសចាប ះ 
គួរសែើយ ។ សបើនឹងសលបៀបផធមឹគាប  សោយរាងកាយ សោយជីវតិ្ 
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ឬសោយលទពរេមផត្ិឋស ះ(32) លពះ្មថ៌្ងវជាេភាពរងឹបុឹងមាាំមនួ 

បាំផុត្ សែតុ្សនះបានជាសគលះបងឥ់ត្ោឋ យ (របេ់ទ្វាំងស ះ) 
សែើយសគបានសៅសក្ើត្ក្បុងសទវសោក្ ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរយ៉ាងសនះសែើយ ក្ល៏ពះរាជាលទងន់មិនឋ 
លពះសងរៈឱ្រចូលសៅក្បុងលពះបរមរាជវាាំង លទងច់ាត្ឱ់្រសរៀបចាំវ (ប្លគ 

ប្េបង) សែើយសលើក្លពះសងរៈសោយក្មាវ ាំងលពះ ហារបេ់លពះោងា 
ឱ្រគងស់លើវស ះ កាយលពះសងរៈមានេមពេសដទ៏នល់ត្ជាក្ដូ់ចជា 

េាំៃី លពះរាជាលបណ្មរោញ្ជ លី សែើយលតាេ់នឹងលពះសងរៈថា 
‹‹កាយរបេ់លពះសងរៈទនដូ់ចជាេាំៃី ឯ ញុ ាំប្ដលមានកុ្េលត្ចិ 

តួ្ចេឋួចសេឋើង កាយរបេ់ ញុ ាំគលគាត្គសលគើមមានេមពេសរងឹ›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹កាលពីោត្ីត្ អាតាយ ភាពបានស ឝ្ើ 
សលគឿងេកាក របូជាប្ត្វត្ទុ ប្ដលបរេុិទនោអ ត្រក្ោឝសីលបៀបមនិបាន 

                                                 
32 -តាមលែៀវលៅលោក បួកនូ វ ប្ដលប្របមកពី អាយុ-វង-កឹង បុគគលប្ដលទូ ែ នរងកាយរបែ់មលួនកនុងលែេកដីេលរមើនដ៏លអ 
និងលរបើវត្ថុជា លរគឿងទាំនុកបាំរងុដល់ការេិញ្ច ឹមរីវតិ្ដ៏ែមគួរ បុគគលល ោះនឹងមិនលសាយលសាកកនុងលពលជាទីសាល ប់លដាយគតិ្ដ៏អារកក់ 
ល ើយនិងលៅកាន់ លទវលោកប្ដលជាទីរបាថាន  (របែ់មលួន) ។ 
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ជានិចច អាតាយ ភាពមនិបានចាត្ប់្ចងដុាំដី សដើមផសី ឝ្ើសលគឿងេកាក រ-
បូជាសៃើយ›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិល៍តាេ់ត្បថាៈ ‹‹កាលពោីត្ីត្  វួន ញុ ាំជា 

ទ្វរក្ ជាមនុេសេវូត្លត្ងប់្ត្លៃងស់លវ   ញុ ាំបានជួបនងឹលពះពុទនភគវត័្ 
ប្ដលជាបុញ្ដ សក្ាត្ឋឥត្ស ត្ឋដថ្ទឱ្រលត្មឹសេយើ សែើយ ញុ ាំបានថាឝ យដុាំដ ី

ដល់លពះោងា សល ះវបិាក្ថ្នក្មយរបេ់ ញុ ាំស ះ សទើបបានមក្ជាយ៉ាង 

សនះឯង›› ។ 

 លពះសងរៈ លបាថាប នឹងបាំបាត្វ់បិផដិោររីបេ់លពះរាជា សទើប 

េាំប្ដងទកឹ្លពះភស្រក្ឋរាក្ទ់្វក្ល់េេ់លោយ សែើយថាឝ យលពះពរថាៈ 
‹‹សោក្ប្ដលជាបញុ្ដ សក្ាត្ឋឥត្ស ត្ឋដថ្ទឱ្រលត្មឹសេយើ េូមផថីាឝ យប្ត្ 

ដុាំដី ក្អ៏ាចស ឝ្ើផលឱ្រេសលមចបានសងកើងរងុសរឿងថ្ងវថាវ យ៉ាងសនះ›› ។ 

 លពះរាជា កាលបានលទងល់ពះេណ្ដឋ បនូ់វសងរវាចាស ះសែើយ 
លពះោងាមានលពះរាជែឫទយ័េបាយរកី្រាយ សោយមនិធ្លវ ប ់

បានជួបលបទះ ក្រសនះសៃើយ សទើបលទងោ់នុញ្ញដ ត្ឱ្រដល់ពួក្ 

សេ បត្ថីាៈ 
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 ‹‹សល ះប្ត្ វូន ញុ ាំបានស ឝ្ើទ្វនសោយដុាំដី សទើប ញុ ាំបានជាសេឋច 

ចលក្ពត្ឋ ិ សបើដូសចាប ះ លតូ្វប្ត្សយើង ាំគាប មានចិត្ឋពាយាម ស ឝ្ើ 
េកាក របូជាដល់លពះរត្នលត្យ័›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លតាេ់នឹងលពះសងរៈថាៈ ‹‹ក្បុងក្ប្នវងប្ដល 

ជាទីសគាចរថ្នលពះពុទន ទីោទ នប្ដលលពះោងាបានយាងសៅ សែើយ 

និងលទងអ់ាលេ័យសៅទ្វាំងប៉ុ យ ន  ញុ ាំលបាថាប ចងោ់ងលពះេឋូបបូជា 

លត្ងទ់ីោទ នស ះៗ ឱ្របានេពឝោសនវើ សល ះសែតុ្ោឝី? សល ះថា 
េលមាបពួ់ក្េត្ឝោបក្មានេទ្វន លជះថាវ សគារពនមេសការត្សៅ ក្បុង 

ោ គត្›› ។ 

 លពះសងរៈ ថាឝ យលពះពរេរសេើរកុ្េលស ះថាៈ ‹‹លបថ្ព 

សែើយ! លបថ្ពសែើយ! មហារាជ! លតូ្វអាតាយ ភាពសៅបងាា ញទីោទ ន 

ទ្វាំងស ះថាឝ យលពះោងា›› ។ 

 លពះបាទោសោក្បានលទង ់ាំសលគឿងេកាក របូជាគឺេុគននបបុាព , 
ភងួមាោ សលគឿងលក្ោបូ និងសលគឿងោបជាសលចើនយ៉ាង លបសគន 

ដល់លពះឧបគុបឋសងរ លទងល់បជុាំចតុ្រងាិនីសេ េពឝលគបស់ែើយ 
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សេឋចយាងប្ែែមលពះឧបគុបឋសងរ ចូលកានេួ់នលុមភនិី លពះសងរៈ 
បានសលើក្លពះែេឋចងអុលបងាា ញលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ 
 ‹‹លត្ងទ់ីសនះសែើយលពះោងា ជាោទ នប្ដលលពះពុទនលបេូត្ 

ចាក្លពះឧទរលពះមាតា›› ។ លពះេឋូបសនះ សគបានោងមុនដាំបងូ 

បាំផុត្ គឺលត្ងទ់ីសនះសែើយ ប្ដលលពះពុទនជាឯក្ោគាបគុាលបានលទង ់

លពះដាំសណ្ើ រ ៧ ជាំហាន ក្បុងថ្ងៃប្ដលលបេូត្ស ះ លពះោងាលទង ់

ទេស ការលគបច់ាំប្ណ្ក្ថ្នទិេទ្វាំង ៤ សែើយលពះែេឋសៃើងបនវឺ 
ឧទ្វនវាចាថាៈ ‹‹សនះភពខ្ងសលកាយបាំផុត្របេ់សយើងសែើយ›› ។ 

 លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះមហាក្សលតា-

្ិរាជ សេឋចស ឝ្ើលក្ពុាំថ្នោញ្ជ លីលបណ្មរសៃើង លបក្បសោយបញ្ចងា-
លបត្ោិឌ  លកាបផ្ទធ ល់ចុះសលើប្ផនដីសោយសេចក្ឋីសគារព សលើក្លពះ 
ែេឋសៃើងលបណ្មរ សេឋចលទងល់ពះពោិបសែើយលតាេ់លពះគាថា 

សនះ ថាៈ 
 ‹‹បុគាលឯណ្ដោបក្បានសឃើញលពះេក្រមុនីភគវត័្ ឬពុាំស ះ 
សោត្ ោបក្បានសឃើញលពះពុទន កាលប្ដលលពះោងាសេឋចមក្កាន ់
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សោក្សនះ និងោបក្ប្ដលបានោឋ បល់ពះេូរសេៀង ដព៏សីរាះរបេ់ 

លពះោងា ពួក្បុគាលស ះ រប្មងបានបុណ្រដឧ៏ត្ឋម សែើយបានផល 

លបសយាជន ៍ ជាទសីក្សមក្ានឋចិត្ឋ ។  វួន ញុ ាំជាមនុេសឥត្វាេ  

ដ ៏ភង ់ភេ់  ញុ ាំមនិបានសឃើញលពះភគវត័្  ញុ ាំមនិបានសឃើញលគាកាល 

លពះោងាលបេូត្ ទ្វាំងមនិបានោឋ បល់ពះេូរសេៀងដព៏សីរាះរបេ់ 
លពះោងា›› ។ 

 ‹‹លគាស ះ លពះឧបគុបឋសងរ ចងអុលបងាា ញលពះបរមក្សលត្យិ ៍

លត្ងោ់ទ នទី ប្ដលលពះ ងមាយាសទវសី្ងចាមប់្មក្សឈើ សែើយ 

លបេូត្លពះស ្ិេត្ឝ លពះសងរៈសលើក្លពះែេឋសៃើង លបកាេ 

បងួេួងរកុ្សសទ ឋ  សោក្ោបក្ប្ដលបានសឃើញលពះពុទន ឥៃូវសនះ 
លតូ្វោបក្េាំប្ដងកាយរបេ់ោបក្ ឱ្រលបាក្ដសៃើងបងាា ញលពះមហា-

ក្សលត្យិ ៍ សដើមផឱី្រសេឋចបានសឃើញ វួនោបក្ ឱ្រលពះោងាលទងម់ាន 

លពះរាជេទ្វន ចាេ់កាវ ថ្លក្ប្លងសៃើង›› ។ 
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 លគាស ះ រកុ្សសទ ឋ េាំប្ដងកាយសចញមក្ លពះសងរៈឧបគុបឋៈ 
ថាឝ យលពះពរសេឋចថាៈ ‹‹រកុ្សសទ ឋ សនះ បានសឃើញលពះពុទន 
លគាកាលលពះោងាលបេូត្ចាក្លពះឧទរលពះមាតា›› ។ 

 លគាស ះ លពះរាជាលទងល់បណ្មរលពះែេឋ យាងលបទក្សណិ្ 

រកុ្សសទ ឋ  សែើយលតាេ់គាថាសនះថាៈ 
 ‹‹ោបក្បានសឃឿញលពះោគាបុរេ លបក្បសោយេុភលក្ាណ៍្ដ ៏

លេេ់បញ្ចង ់ ក្បុងសពលប្ដលលទងល់បេូត្ចាក្លពះឧទរ លពះោងា 
មានលពះកាយលបក្បសោយមាការៈ និងោនុពរញ្ជនៈ ោបក្បាន 

សឃើញលពះសនលត្ដប៏្វងទូោយ ដូចជាលត្បក្ថ្នផ្ទក ឧត្ផលប្ដរឬ? 
ោបក្បានឮលពះវាចាដទ៏នព់សីរាះរបេ់វរីបុរេ ដូចជាេាំសៃងថ្ន 

សគាឧេភរាជស ះប្ដរឬ›› ។ 

 លគាស ះ រកុ្សសទ ឋ  កាលប្ដលនងឹទូលត្បមក្វញិ បាន 

ស លនូវគាថាសនះថាៈ 
 ‹‹ ញុ ាំបានសឃើញលពះោគាបុរេ លពះោងាមានេមផុរភវលឺេេ់ដូច 

ជាពណ៌្ថ្នមាេឆអិន លពះោងាលបសេើរបាំផុត្ជាងេត្ឝសទឝបាទទ្វាំង-
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ឡាយ លទងប់ានសលើក្លពះបាទ្នសៅ ៧ ជាំហាន  ញុ ាំបានទ្វាំង 

ោឋ បល់ពះេូរសេៀងរបេ់លពះភគវត័្ (ស ះផង) ›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លតាេ់េួរត្សៅសទៀត្ថាៈ ‹‹កាលប្ដល 

លពះោគាបុរេលទងល់បេូត្ លពះោងាលបក្បសោយេុភលក្ាណ៍្ដូច 

សមឋច វះ?›› ។ 

 រកុ្សសទ ឋ ត្បថាៈ ‹‹លពះោងាមានលពះេូរសេៀងមនិអាចនងឹ 

ោ្ិបាយលបាបឱ់្រចាេ់ោេ់សក្ើត្សៃើយ  ក្រសពចនទ៍្វាំងស ះ 
មនិអាចនឹងេាំប្ដងពនរល់គាប បានសទ ប្ត្ឥៃូវសនះ  ញុ ាំលពះោងានឹង 

ទូលសោយសេចក្ឋីបាំលពួញ›› ។ លគាស ះ រកុ្សសទ ឋ ស លគាថា 

សនះថាៈ 
 ‹‹លពះកាយរបេ់លពះោងា ភវលឺេេ់បញ្ចងរ់ងុសរឿងពណ្ត រាយ 
សោយរេយីថ្នពណ៌្មាេ មុ គួរោោច ររ ពួក្មនុេសនិងសទវតាបាន 

សោយបីត្េិបាយរកី្រាយ សោយបានសឃើញចាេ់នឹងប្ភបក្ ឯ 

ថ្ផធថ្នលបងព ី លពមទ្វាំងបពត៌្ទ្វាំងឡាយ ក្ក៏្សលក្ើក្រ ាំសភើបញាបញ័់រ 
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‹‹រែូត្ចុះមក្ដល់សឆបរថ្នមហាេមុលទ ហាក្ដូ់ចជា វា លតូ្វរលក្ 

សបាក្មក្លគាាំសលគងសៅក្ណ្ដឋ លេមុលទ›› ។ 

 លពះរាជា បានបជូាលទពរមយួប្េនដាំៃងឹមាេ លទងច់ាត្ឱ់្រ 
ោងលពះេឋូបមយួសៅលត្ងក់្ប្នវងស ះ សែើយសទើបសេឋចយាង 

សចញសៅសទៀត្ ។  
 លពះសងរៈបាន ាំសេឋចត្ោាំពទីីស ះ សៅកានល់ក្ុងក្បិលពេឋុ 
ក្បុងទីសនះ សោក្បានសលើក្លពះែេឋខ្ងោឋ ាំសៃើងថាឝ យលពះពរ 
ថាៈ ‹‹លត្ងោ់ទ នទីសនះសែើយលពះោងា ប្ដលសគថាឝ យលពះបរម-

ស ្ិេត្ឝដល់លពះបាទេុសទ្វន ទនៈ›› សែើយ ាំសៅបងាា ញមនធីរ 
ប្ដលសគេលមាបស់ ឝ្ើេកាក របូជាដល់សទវតាជារបេ់ថ្នោក្រ លត្ង ់

លគាសគ ាំលពះបរមស ្ិេត្ឝចូលសៅ សដើមផដីល់សទវរបូទ្វាំងស ះ 
ប្ត្សទវរបូទ្វាំងស ះ ប្ដលសគស ឝ្ើោាំពសីឈើនិងដីឥដឌ ក្ល៏ត្ៃបជ់ា 

ក្ាំរលិចុះមក្ ស ឝ្ើសគារពនមេសកាលុត្ជងាងល់បណ្មរចុះ ក្បុងទី 
ចាំស ះលពះភស្រក្ថលពះស ្ិេត្ឝវញិ ។ លពះបាទេុសទ្វន ទនៈ លជាប 
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សែតុ្ដូសចាប ះ សទើបថាឝ យលពះ មថាៈ ‹‹សទវតាក្បុងពួក្ថ្ន 

សទវតា(33)››។ 

 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទី ប្ដលសគបានលបជុាំ 
ពួក្ល ែយណ៍្មហាោល សដើមផនីឹងទ្វយលក្ាណ្ៈលពះស ្ិេត្ឝ 
សែើយបានបងាា ញោទ នទីប្ដលោភេិិត្តាបេ (34) ពចិារណ្ដ 

សមើលលក្ាណ្ៈលពះស ្ិេត្ឝ សែើយសឃើញថានងឹបានលតាេ់ជា 
លពះពុទនមយួលពះោងាជាលបាក្ដ ។ លាំោបព់សី ះមក្ លពះសងរៈ 
បានបងាា ញលពះរាជា លត្ងោ់ទ នទីប្ដលលពះ ងបជាបត្ចិិញ្ច ឹម 

រក្ាលពះស ្ិេត្ឝ សែើយបងាា ញ់ោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝបាន 

េរសេរោក្សរ; ក្បុងទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝហាត្ស់ៃើងគងយ់ានដាំរ;ី 
ោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝហាត្ស់ៃើងគងយ់ានសេះ; ោទ នទី 
ប្ដលលពះស ្ិេត្ឝហាត្ស់ៃើងគងល់ពះរាជរង; ោទ នទីប្ដលលពះ 
ស ្ិេត្ឝហាត្ប់ាញ់ ប្ូ; ោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝេាំណ្ដក្ ់
អាលេ័យ; ោទ នទីប្ដលលពះស ្េិត្ឝលទងល់បថាប ់ ជាទីលេេ់ 

                                                 
33 -ទិវាវទនាៈ លទវាទិលទវាៈ អាយុ-វង-កឹងាៈ លទវតាក្រកប្លងជាងលទវតាទាំងឡាយ ។ 
34 -បឋមែលោព ធិ, កាលលទវលិតាបែ ។ អែិត្ាៈ ប្របថាមិនែ; កាឡ្ាៈ ប្របថាលមែ  ជាល ែ្ ោះលែមរាំនួែគ្នន បាន ។ 
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លោយជាមយួនងឹពួក្លេីទ្វាំង៦មុនឺ, ោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝ 
លទងរ់ ាំពងឹ (ដល់សោក្) សោយលទងប់ានសឃើញមនុេសចាេ់, 
មនុេសឈ,ឺ មនុេសោវ ប ់ និងជាត្កិ្ាំសណ្ើ ត្សែើយលទងយ់ាង (ជា 

មយួនងឹលពះបិតា) សៅកានអ់ារណ្រលបសទេ ។ 

 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបាន ាំសេឋចសៅកានស់ដើមជមភូលពកឹ្ស 
សែើយសលើក្លពះែេឋសៃើងចងអុលបងាា ញ់ថាៈ គឺលត្ងោ់ទ នទីសនះ 
សែើយមហារាជ ប្ដលលពះស ្ិេត្ឝលទងល់បថាបស់ៅសលកាមមវប ់

សឈើ, សោយវ ិ្ ីរ ាំពងឹគិត្ពចិារណ្ដលពះោងា សដើមផរី ាំសលៀក្ វួនសចញ 

ចាក្កាមត្ណ្ដា , ចាក្ពុត្ក្ាំណ្ដច និងោាំសពើដោ៏មក្ លពះោងាបាន 

យល់ជាក្ប់្េឋង (ថាជាសទ្វេ) សទើបលទងត់ាាំងសៅក្បុងេមា្ ិ
(អា បាណ្េសត្កិ្មយោឌ ន) ហាក្ដូ់ចជាមនិប្មនកុ្មារតូ្ច សេឋច 

ចូលកានប់ឋមជាន លទងស់ោយនូវវមិុត្ឋេុិ  ជាទីេបាយក្បុង 

្នស ះ ។  ណ្ៈស ះ មវបថ់្នសឈើឯសទៀត្ ក្វ៏លិសៅតាម 

មណ្ឍ លលពះអាទតិ្រ ប្ត្មវបជ់មភូលពកឹ្សស ះ មនិបានលះបងស់ចាល 

លពះស ្ិេត្ឝសៅសៃើយ ។ លគាស ះ លពះបាទេុសទ្វន ទនៈបាន 
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ទត្សឃើញដូសចាប ះសែើយ សទើបលកាបថាឝ យបងាាំផ្ទធ ល់នឹងប្ផនដ ី

សោយបញ្ចងាលបត្ោិឌ នចាំស ះលពះស ្ិេត្ឝ ។ 

 លាំោបព់សី ះសៅ លពះសងរៈបានបងាា ញទ្វឝ រលក្ុង សែើយ 

ថាឝ យលពះពរថាៈ 
 ‹‹គឺតាមោទ នទីសនះសែើយលពះោងា ប្ដលលពះស ្ិេត្ឝមាន 

សទវតាទ្វាំងមយួប្េនជាបរវិារ សេឋចយាលតាសចញលក្ុងក្បិល-

ពេឋុ›› លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝលបទ្វន 

សេះក្ណ្ឌ ក្ៈនងិសលគឿងរាជាភរណ្ដល់ យឆនបក្ៈ (ឆនបោមាត្រ) 
សែើយលទងល់តាេ់ឱ្រវលិកានប់ុរវីញិ ។ ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបាន 

បងាា ញោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝ សេឋចយាងចូលសៅក្បុងថ្លពប្ត្ 

មយួលពះោងា ។ ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទីប្ដល 

លពះស ្ិេត្ឝលទងក់ាត្ល់ពះសក្ោលពះោងាសោយកាាំបិត្ ប្ដលធ្លវ ក្ ់

មក្ោាំពអីាកាេ សែើយនិងក្ប្នវងប្ដលេលក្សទសវស្រនធ (35) បាន 

ទទួលលពះសក្ោសោយសេចក្ឋីសគារព ។ ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈ 

                                                 
35 -ែរកលទលវក្រនទ ជាល ែ្ ោះរបែ់រពោះឥក្រនទ ។ 
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បានបងាា ញោទ នទីប្ដលលពះស ្េិត្ឝ លទងប់ឋូរលពះភោូដម៏ាន 

ត្ថ្មវ និងេាំពត្ក់ាោយៈោាំពីល នមាប ក្ ់(36) ។ ត្ពសី ះមក្ លពះ 
សងរៈបានបងាា ញោទ នទី ប្ដលលពះបាទពមិភោិរៈបានទូល 

ោសញ្ជ ើញស ្ិេត្ឝ សោយលទងថ់ាឝ យនគរ ក្ក់្ណ្ដឋ ល ។ ត្ពី 
ស ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝ សេឋច 

យាងសៅជួបនឹងអារាឌកាោម (អាឡារតាបេកាោមសគាលត្) 
និងឧលទក្រាម (ឧទក្តាបេរាមបុលត្) ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបាន 

បងាា ញោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝ លទងប់ាំសពញទុក្ករក្ិរយិាយ៉ាង 
ត្ងឹថ្លក្ប្លងោេ់កាល ៦ ឆ្ប ាំ សែើយសទើបលពះសងរៈស លលពះ 
គាថា សនះថាៈ 
 ‹‹ក្បុងសវោ ៦ ឆ្ប ាំ លពះស ្ិេត្ឝលទងប់ាំសពញទុក្ករក្ិរយិា 

យ៉ាងត្ងឹថ្លក្ប្លង សេឋចផធាំប្ត្សលើសផះនងិសលើប វ  សទើបលទងល់ជាប 

ចាេ់ក្បុងលពះច ិឋ ថាៈ សេចក្ឋីលបលពតឹ្ឋដត៏្ងឹសនះមនិេមគួរ មនិ 

ប្មនជាផវូវដល៏តូ្វពតិ្សទ សែើយលទងល់ះបងស់ចាលោាំសពើស ះសៅ 
                                                 
36 -សេៀវសៅលពះពុទនោេ របេ់សោក្លឝី-ែឝណូី្ត្ ៍ប្ដលសោក្ជុាំ-ស ៉ប្លបជាប្ យរ ឃដិការមហាលពែយបានយក្ចវីរនងិសលគឿងបរកិាា រេលមាប ់
េមណ្មក្ថាឝ យ ។ 
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សទើបលបលពតឹ្ឋនូវ្មដ៌ព៏តិ្សៃើង›› ។ លពះសងរៈបានបងាា ញត្សៅ 

សទៀត្ថាៈ ‹‹ោទ នទីសនះសែើយមហារាជ ប្ដលលពះស ្ិេត្ឝលទង ់

ទទួលបាយាេោយសោយទឹក្សោះសគា (37) មានឱ្ជារេមយួ 
រយយ៉ាង ោាំព ីងននធពណ៌្នងិ ងន ធ  (38) ›› ។ ត្ពសី ះមក្ 
លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝ សេឋចយាងសឆ្ភ ះ 
សៅកានស់ ្ិលពកឹ្ស ។ 

 លពះរាជា លទងស់លបាេឱ្រោងលពះេឋូបមយួៗ ក្បុងោទ នទី 
ប្ដលលពះសងរៈបងាា ញ សែើយទ្វាំងោេ់ស ះ ។ 

 មា៉ងសទៀត្ លពះសងរៈ បានបងាា ញោទ នទី ប្ដលកាល គ-

រាជ(39) បានស ល ក្រេរសេើរលពះស ្ិេត្ឝ លុះលទងល់ពះ 
េណ្ដឋ បដូ់សចាប ះ សទើបលពះបរមក្សលតា្ិរាជថាឝ យបងាាំ លពះបាទលពះ 
សងរៈ សែើយសលើក្លពះែេឋលបណ្មរសៃើងលតាេ់ថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ 
 ញុ ាំមានលបាថាប ចងេួ់រកាល គរាជស ះ ប្ដលជាោបក្បានលពះ 
                                                 
37 -ទិវាវទ្វនៈ ថាឝ យទកឹ្ឃយុ ាំនិងទកឹ្សោះសគា ប្ដលបានចាំសរ ើនសក្ើនសៃើងឯងជាដងាឝ យ ១០ ភាគ ។ អាយុ-វង-ក្ឹងៈ បានទទលួបាយាេោយ 
សោយទឹក្សោះសគាប្ដលចលមាញ់ ១៦ ដង ។ 
38 -បឋមេសមាភ ្ៈិ  ងេុជាតា នងិ ងប៉ុណ្ដត  ។ 
39 -ទិវាវទ្វនៈ កាលិកា គរាជ ។ 
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េមាយ េមភុទន សត្ើសឃើញលពះោងាសេឋច លទងពុ់ទនដាំសណ្ើ រសៅក្បុងមាគ៌ា 

ណ្ដ វះ?›› ។ 

 លគាស ះ លពះសងរៈសៅកាល គរាជថាៈ ‹‹ចូរោបក្មក្ឱ្រ 
ឆ្ប!់ ចូរោបក្មក្ឱ្រឆ្ប!់ លពះរាជាចងេួ់រោបក្ោាំពកីាលប្ដលោបក្ 

បានសឃើញលពះេមាយ េមភុទន សត្ើសឃើញលពះសេឋចលទងពុ់ទនដាំសណ្ើ រ 
ក្បុងមាគ៌ាណ្ដ វះ (40) ›› ។ 

 ក្បុង ណ្ៈស ះ កាល គរាជ ក្ល៏បាក្ដសៃើងចូលមក្ជិត្ 

លពះសងរៈសលើក្ថ្ដលបណ្មរទូលថាៈ ‹‹ឱ្លពះសងរៈមាច េ់! លពះ 
ក្រណុ្ដមានលតូ្វការោឝ?ី›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ ‹‹ោបក្សនះឯង 

សែើយជាកាល គរាជ ប្ដលបានេូលត្គាថាេរសេើរលពះ 
េមាយ េមភុទនស ះ›› ។ 

 លគាស ះ លពះរាជាលបណ្មរលពះែេឋសៃើង លតាេ់នូវគាថា 

សនះ ថាៈ 

                                                 
40 -មហាវងសាៈ លែដេលរបើរេវាក់ោែលដាយឫទធិ ឱ្យលៅេង ាំកាល គររមកថាវ យរពោះអងគ ។ 
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 ‹‹ោបក្បានសឃើញលពះភគវត័្ លពះោងាឥត្បុគាលសលបៀបសេយើ លពះ 
ោងាមានឆវវីណ្ត ភវសឺផវក្លត្ចះ ហាក្ដូ់ចជាពណ៌្ថ្នមាេឆអិន លពះ 
មានវងឝងល់ពះភស្រក្ឋដូចជាដួងលពះចស្រនធដស៏ពញវង ់ ចូរោបក្េាំប្ដង 

លបាប ់ញុ ាំោាំពគុីណ្េមផត្ិឋរបេ់លពះោងា លគាកាលប្ដលលទងយ់ាង 

សឆ្ភ ះសៅកានស់ ្ិមណ្ឍ លស ះ›› ។ 

  គរាជទូលត្បថាៈ សដើមផនីងឹនិយាយាេរសេើរសេចក្ឋី 
រងុសរឿងរបេ់លពះមហាមុនីស ះ មនិមាន ក្រប្ដលនឹងស ល 

េរសេើរឱ្រលត្មឹសេយើបានសទ ឥៃូវសនះ  ញុ ាំនឹងប្ងវងសោយេសងាប 
សែើយ គរាជស នូវគាថាសនះថាៈ 
 ‹‹កាលប្ដលលពះពុទនោក្ល់ពះបាទផធបន់ងឹប្ផនលបងព ីក្ភ៏បាំនិង 

ទសនវទ្វាំងឡាយ ប្ដលតាាំងសៅសលើប្ផនដទី្វាំងមលូសប៉ាង ភេ់សៃើង 
សែើយមហាលបងពកី្ញ៏ាបញ័់រ ៦ ដង លពះរេយីផាយោាំពលីពះកាយ 

លពះត្ថាគត្ លគបសៅសលើពនវឺលពះចស្រនធនងិលពះអាទតិ្រ សែើយភវឺ 
រងុសរឿងសឆឝៀលឆ្ឝ ត្ច់ាាំងសៅក្បុងទេិទ្វាំង ១០ សដើមផជីាលបសយាជន ៍

ដល់េត្ឝសោក្ទ្វាំងមូល›› ។ 
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 ខ្ងសលកាយការេនធ ស ះ លពះមហាក្សលតា្រិាជ បាន 

សលបាេឱ្រោងលពះេឋូបមយួសៃើងក្បុងោទ នទីស ះ សែើយសេឋច 

យាងែួេសៅសទៀត្ ។ 

 ក្បុងលាំោបស់ ះ លពះសងរៈនិមនឋសឆ្ភ ះសៅកានស់ ្ិលពកឹ្ស លុះ 
ដល់សែើយ សលើក្លពះែេឋចងអុលបងាា ញលពះរាជាថាៈ ‹‹គឺលត្ង ់

ោទ នទីសនះឯងសែើយ ប្ដលលពះស ្ិេត្ឝលទងម់ានលពះមហា-

ក្រណុ្ដដ៏្ ាំដល់សោក្ លទងប់ានឈបះនូវមារនិងពលថ្នមារ សែើយ 

បានោនុត្ឋរេសមាភ ្ិញ្ញដ ណ្ លពះរាជាលទងស់លបាេឱ្រោងលពះេឋូប 

មយួសៅលត្ងោ់ទ នទីស ះ សែើយលទងល់ពះរាជទ្វនលទពរមយួប្េន 

ដាំៃឹងមាេ ។ លពះសងរៈបានបងាា ញថាៈ ‹‹គឺលត្ងោ់ទ នទីសនះ 
សែើយ ប្ដលចាតុ្មយហារាជបានថាឝ យបាលត្ ៤ ដល់លពះពុទន លពះ 
ត្ថាគត្ទទួលបាលត្ស ះសែើយ លទងទ់ះរបួបាលត្ទ្វាំងស ះសោយ 

លពះែេឋ (41) សែើយោ្ិោឌ នស ឝ្ើជាបាលត្មយួ›› ។ 

                                                 
41

 -លែៀវលៅរពោះពុទធសាែ របែ់លោក លវី- វីណូ្ត៍្ ប្ដលលោករុាំ-ល ៉ៅ ប្របជាប្មែរថា រពោះែោែ ែមពុទធត្រមួត្បារត្ទាំង ៤ 
លធវើជាបរត្១ លដាយឫទធ នុភាពរបែ់រពោះអងគ ។ 
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 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទីប្ដ ណិ្ជទ្វាំង 

លបាាំរយ (42) បានថាឝ យសភាជ ហារ (ដល់លពះពុទន) សែើយបងាា ញ 

ោទ នទីប្ដលលពះស ្ិេត្ឝ (43) សេឋចចូលសៅកានេ់ាំណ្ដក្ ់

ស្រេឋីសៅសបណ្ដប្រេ៉ ( រាណ្េី) ។ 

 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញោទ នទីប្ដលល ែយណ៍្ 

មាប ក្ស់ លេរសេើរលពះពុទន ។ លពះរាជាបានសលបាេឱ្រោងលពះ 
េឋូប សៅលគបក់្ប្នវងប្ដលលពះសងរៈបាន ាំលពះរាជាសៅក្បុងថ្លព 

ឫេីបត្នៈ សែើយសលើក្លពះែេឋខ្ងោឋ ាំសៃើង ចងអុលបងាា ញ 

លពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ ‹‹លត្ងស់នះសែើយមហារាជ ប្ដលលពះ 
ត្ថាគត្ លពះោងាបានញុាាំង្មយចលក្ដប៏វរឱ្រលបលពតឹ្ឋសៅ›› ។ 

 លពះរាជា បានសលបាេឱ្រោងលពះេឋូបមយ សែើយលពះ 
រាជទ្វនលទពរមយួប្េនដាំៃងឹមាេ ។ លពះសងរៈបានបងាា ញ 

ត្សៅសទៀត្ នូវោទ នទីប្ដលលពះត្ថាគត្ លពះោងាញុាាំងជដិលទ្វាំង 

មយួ នឱ់្រកានយ់ក្សភទជាភកិ្ាុ សែើយបានបងាា ញោទ នទីប្ដល 

                                                 
42 -លែៀវលៅរពោះពុទធសាែ របែ់លោក លវី- វីណូ្ត៍្ថា ពាណិ្រពីរ ក់បានយកនាំលធវើពីអងករ១ពីទឹក ែុាំ១ លៅថាវ យរពោះអងគ ។ 
43 -គួរថារពោះពុទធ ប្ត្េាប់លដើមជារពោះលពាធិែត្វដូលេនោះ ។ 



135 

 

លពះបាទពមិភោិរៈលទងល់ពះេណ្ដឋ បនូ់វលពះ្មស៌ទេ  សែើយ 

លទងប់ានសឃើញចាេ់នូវេចច្ម ៌ោទ នទីប្ដលសេឋចថ្នសទ ឋ ទ្វាំង 
៤៨.០០០ បានញុាាំងក្ិសលេ គឺសេចក្ឋីសមែយងឱ្រឃ្លវ ត្ សចញ 

ព ីននេ ឋ នបានបរេុិទនលអ លពមទ្វាំងបាន្មយចក្ាុលគប់ៗ គាប  
ោទ នទីប្ដលពួក្ល ែយណ៍្និងពួក្គែបត្ជីាសលចើន ន ់ បាន 

េសលមចនូវសលោតាបត្ឋផិល ។ 

 លពះសងរៈ បានបងាា ញត្មក្សទៀត្ នូវោទ នទីប្ដល 

េលក្សទសវស្រនធ (លពះឥស្រនធ) មានសេចក្ឋីលជះថាវ  ោទ នទីប្ដលលពះ 
ត្ថាគត្លទងេ់ាំប្ដងយមក្បាដហិាររជាោោច ររ សែើយនិងោទ ន 

ទីប្ដលលពះត្ថាគត្ សេឋចយាងចុះមក្ោាំពខី្ងសលកាយប្ដលសេឋច 

សៅចាាំវេាសៅក្បុងោទ នតាវត្ឋងិស សដើមផនីងឹេាំប្ដង្មស៌លបាេលពះ 
ពុទនមាតា ។ 

 លពះរាជា បានលទងស់លបាេឱ្រោងលពះេឋូបដម៏ានត្ថ្មវ ក្បុង 

ោទ នទីប្ដលលពះសងរៈ បានបងាា ញសែើយស ះៗ ។ 
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 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបាន ាំលពះបរមក្សលត្យិ ៍ សៅលក្ុង 

កុ្េិនគរ (កុ្េិ រា) សែើយ សលើក្លពះែេឋសៃើងចងអុលបងាា ញ 

ថាៈ ‹‹គឺលត្ងោ់ទ នទីសនះសែើយ ប្ដលលពះត្ថាគត្សេឋចចូលកាន ់

និ ឝ នក្បុងកាលជាខ្ងសលកាយ ប្ដលលទងប់ាំសពញពុទនក្ិចចបរបិូណ៌្ 

សែើយ›› ។ 

 លពះរាជា លទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះោងាសលទ្វប 

ចុះសៅសលើប្ផនដ ី សេឋចលទងល់ពះពោិប រែូត្ដល់បាត្ោ់យ រត្ី 
េូនរេញ្ដ ីភាព ពួក្បរ ិរបានយក្ទឹក្មក្សលបាះលពាំលេបល់ពះ 
ភស្រក្ឋសែើយ សទើបសេឋចលត្ៃបប់ានលពះោយ រត្សីត្ើនសៃើង បានលទង ់

លពះរាជទ្វនលទពរមយួប្េនដាំៃឹងមាេ នងិលបាក្ឱ់្រោងលពះ 
េឋូបមយួសៅលត្ងោ់ទ នទីស ះ ។ 

 លាំោបស់ ះ លពះរាជាលបណ្មរលពះែេឋថាឝ យបងាាំសោយ 

សគារពចាំស ះលពះបាទសងរៈ សែើយលតាេ់សទៀត្ថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ  ញុ ាំ 
មានលបាថាប នងិមនេសការលពះេឋូប ថ្នពួក្មហាោវក័្របេ់លពះ 
ពុទនជាមាច េ់ (សទៀត្) ›› ។ 
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 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរេរសេើរថាៈ ‹‹ោ្ុ! ោ្ុ! ឱ្លពះ 
រាជា! លពះោងាមានលពះរាជែឫទយ័លបក្បសោយលបោទេទ្វន  
ដក៏ាវ  នងិសេចក្ឋីសគារពដវ៏សិេេ›› ។ 

  ណ្ៈស ះ លពះសងរៈបាន ាំលពះមហាក្សលត្យិស៍ៅក្បុងេួន 

សជត្វន័ សែើយសលើក្លពះែេឋសៃើងថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹បពលិត្ 

មហារាជ សនះសែើយលពះេឋូបរបេ់លពះោរបីុលត្ េូមលពះោងា 
លទងល់ពះរាជទ្វនសលគឿងេកាក របូជា›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់េួរថាៈ ‹‹គុណ្វសិេេរបេ់សោក្មាច េ់ោងា 
ស ះ ដូចសមឋចសៅ?›› 
 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹សោក្ជាោវក័្ទី ១ ជា្មយ-
សេ បត្រីបេ់លពះភគវត័្ សោក្ជាោបក្ោធ ត្ជ់ាំ ញក្បុងការញុាាំង 

្មយចលក្ដប៏វរឱ្រលបលពតឹ្ឋសៅ›› ។ 

 ‹‹លពះត្ថាគត្ លទងស់លើក្ដសមកើងសោក្ជាចាំបង សលើេជាង 

ពួក្ោវក័្ោបក្មានលបាជាញ  ។ លបាជាញ ថ្នេត្ឝទ្វាំងោេ់ សវៀរប្លងប្ត្ 

លបាជាញ លពះត្ថាគត្មយួសចញ ក្ម៏និមានលបាជាញ ោបក្ណ្ដមយួ 
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សេយើនឹងលបាជាញ របេ់លពះោរបីុលត្លត្មឹប្ត្មយួចាំណិ្ត្ ប្ដលប្បងជា 
១៦ ដងសែើយ ។ សគអាចនិយាយបានប្ត្សោយេសងាបយ៉ាងសនះ 
ោបក្ណ្ដសៃើយ នឹងអាចេាំប្ដងោាំពឃី្លវ ាំងលបាជាញ របេ់សោក្ឱ្រ 
េពឝលគបប់ាន›› ។ 

 កាលប្ដលលពះសងរៈថាឝ យលពះពរដូសចាប ះសែើយ លពះរាជាមាន 

សេចក្ឋីលជះថាវ ពនស់ពក្ លទងល់ពះរាជទ្វនលទពរមយួប្េនដាំៃងឹ 

មាេ ដល់លពះេឋូបស ះ  ។ កាលលពះោងាថាឝ យបងាាំលពះោរបីុត្ឋ 
លទងល់តាេ់នូវគាថាសនះថាៈ  
 ‹‹សោក្ជាោបក្បានក្ាំចាត្ប់ងនូ់វចាំណ្ងថ្នភព លផលីាញ 

សក្រ ឋិ៍ស យ្ ះរបេ់សោក្ ោយេពឝទួសៅទ្វាំងសោក្ បណ្ដឋ ោបក្ 

ប្ដលមានលបាជាញ ទ្វាំងឡាយ មានប្ត្សោក្ជាចមផងសលើេជាសគ 

ទ្វាំងោេ់›› ។ 

 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញលពះេឋូប ថ្នលពះ 
ស ៉ទាលាយនៈ (សមាគាោវ ន) ដល់លពះមហាក្សលត្យិ ៍ ថាឝ យ 

លពះពរឱ្រសេឋចលពះរាជទ្វនសលគឿងេកាក របូជា ។ 
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 លពះរាជា លតាេ់េួរសទៀត្ថាៈ ‹‹គុណ្វសិេេរបេ់សោក្ោងា 
ស ះដូចសមឋចសៅ?›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹សោក្ជាចមផងសលើេពួក្ោបក្ 

ប្ដលមានឫទនិបាទ (ឥទនបិាទ) សោក្អាច្នប្ត្សជើងខ្ងោឋ ាំ 
របេ់សោក្សៅដល់បូរ ី ថ្នេលក្សទសវស្រនធ (លពះឥស្រនធ) បាន›› ។ 
មា៉ងសទៀត្ សោក្អាចផ្ទច ញ់ គរាជស យ្ ះននធនិងឧបននធឱ្រ 
ចុះចាញ់បាន ។ អាតាយ ភាពេាំប្ដងគុណ្វសិេេរបេ់សោក្ បាន 

ប្ត្សោយេសងាបថា សគឆវងដល់សលត្ើយខ្ង យថ្នមហាេមុលទ 

េងារោគរបាន សោយោរវាចាជាគុណ្្មរ៌បេ់សោក្ោងា 
ស ះ›› ។ 

 លពះរាជា បានលពះរាជទ្វនលទពរមយួប្េនដាំៃងឹមាេ ដល់ 

លពះេឋូបស ះ លពះរាជទ្វនសែើយ សទើបលបណ្មរលពះែេឋសៃើង 

លតាេ់គាថាសនះលគាស ះថាៈ 
 ‹‹ ញុ ាំេូមនមេសការលពះស ៉ទាលាយនៈ ប្ដលមានសក្រ ឋិ៍ស យ្ ះ 
លផលីាញ សោក្ជាចមផង សលើេជាពួក្ោបក្ប្ដលបានឫទនិបាទ 
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ទ្វាំងឡាយ សោក្បានក្ាំចាត្ប់ងនូ់វជាត្,ិ ជរា, សេចក្ឋីសោក្ 

និងសេចក្ឋីទុក្ាលពួយ›› ។ 

 លាំោបស់ ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញលពះេឋូបលពះក្េសប 
ដល់លពះមហាក្សលត្យិ ៍ សលើក្លពះែេឋសៃើងថាឝ យលពះពរថាៈ 
‹‹ោទ នទីសនះសែើយជាលពះេឋូបថ្នលពះមហាក្េសប េូមលទងល់ពះ 
រាជទ្វនសលគឿងេកាក របូជេលត្ងោ់ទ នទីសនះផង›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់េួរថាៈ ‹‹គុណ្វសិេេរបេ់សោក្ោងាស ះ 
ដូចសមឋចសៅ?›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹សោក្ជាោបក្លបាថាប ត្ចិ ចូលចិត្ឋ 
ប្ត្របេ់ត្ចិ សោក្ជាចមផង សលើេជាពួក្ោបក្ប្ដលលបលពតឹ្ឋ 
្ុត្ងាវត្ឋ ។ លពះត្ថាគត្បានលបទ្វនទីសេ េនៈេលមាបល់ពះ 
ោងាឱ្រសោក្គង ់ ។ លពះពុទនជាមាច េ់ លទងស់ោះចីវររបេ់លពះោងា 
លបទ្វនដល់លពះមហាក្េសប ។ លពះសងរៈោងាស ះ ប្ត្ងមានលពះ 
ែឫទយ័សមតាឋ ដល់ោបក្ សត្ទុ់គត៌្និងោបក្មានទុក្ាលពួយ សោក្ជា 

ោបក្លគបល់គងរក្ានូវ្មវ៌និយ័ របេ់លពះពុទនជាមាច េ់ ប្ដល 
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អាតាយ ភាពេាំប្ដងឥៃូវសនះ គនឺយិាយសោយេសងាប ោបក្ណ្ដ 

សៃើយនឹងអាចេាំប្ដងោាំពគុីណ្វសិេេ ថ្នការលបលពតឹ្ឋរបេ់សោក្ 
ឱ្រេពឝលគបប់ាន?›› ។ 

 លពះរាជា លទងស់លបាេលពះរាជទ្វនលទពរមយួប្េនដាំៃងឹ 

មាេ ដល់លពះេឋូបថ្នលពះមហាក្េសបស ះ លកាបបូជាសែើយ 
ក្ល៏បណ្មរលពះែេឋសៃើងលតាេ់គាថាសនះថាៈ ‹‹សោក្ជាោបក្គង ់

សៅក្បុងគុហាថ្នភបាំ ជាោបក្បានបនាត្ប់ងនូ់វការវវិាទ មនិបាន 

លបលពតឹ្ឋសៅតាមោាំណ្ដចថ្នសទ្វេៈទ្វាំងពួង សោក្បានចសលមើន 

្ាន (្ន) និងេមាបត្ិឋជាលបលក្ត្ ី សោក្ជាោបក្លបាថាប ត្ចិ 
ចូលចិត្ឋប្ត្របេ់ត្ចិ គុណ្វសិេេរបេ់សោក្មានឥត្គូនងឹ 

សលបៀបផធឹម ឥៃូវសនះ  ញុ ាំេូមនមេសការចាំស ះសោក្មាច េ់ោងា 
ស ះ សោយការបនធនល់ពះេិរ  ញុ ាំេូមថាឝ យបងាាំចាំស ះសោក្មាច េ់ 

ោងាស ះ សោយោេ់ោាំពចីិត្ឋ›› ។ 
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 ត្ពសី ះមក្ លពះសងរៈបានបងាា ញលពះេឋូប លពះវក្កុលសត្ទរ-
 កុ្ល ដល់លពះមហាក្សលត្យិ ៍ ថាឝ យលពះពរឱ្រសេឋចលពះរាជទ្វន 

សលគឿងេកាក របូជា ។  
 លពះរាជាលតាេ់េួរថាៈ ‹‹គុណ្វសិេេរបេ់សោក្មាច េ់ោងា 
ស ះដូចសមឋចសៅ ?›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹លពះត្ថាគត្ បានសលើក្សោក្ជា 

ចមផងសលើេជាពួក្ោបក្ ប្ដលមានសេចក្ឋីោត្ល់ទ្វាំនិងសរាគ សែើយ 

និងពួក្ោបក្ប្ដលលបាថាប ត្ចិ សោក្មនិប្ដលេាំប្ដងគាថា ១ 
លបក្បសោយបាទ ៤ ដល់មនុេសណ្ដមយួសោះសៃើយ›› ។ 

 លគាស ះ លពះរាជាលទងស់លបាេលពះរាជទ្វនមាេមយួថ្ពោក្ ់

សៅសលើលពះេឋូបថ្នលពះសងរៈោងាស ះ ពួក្ោមាត្រលកាបទូលេួរ 
ថាៈ ‹‹លពះេឋូបលពះោរែត្ឋជាទីសគារពសេយើៗគាប  សល ះសែតុ្ោឝបីាន 

ជាលទងល់ពះរាជទ្វនសលគឿងបូជាប្ត្លត្មឹមាេមយួថ្ពប៉ុសណ្ដត ះ?›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់ថាៈ ‹‹សល ះសោក្រចួ (ចាក្ទុក្ា) បានប្ត្ វួន 

សោក្មាប ក្ឯ់ង មនិបានស ឝ្ើមនុេសឯសទៀត្ឱ្ររចួចាក្ទុក្ាផង 
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សល ះសែតុ្ស ះ បានជាសយើងបូជា ប្ត្លត្ឹមមាេមយួថ្ព 

ប៉ុសណ្ដត ះ›› ។ 

 រកុ្ាសទវតាប្ដលរក្ាលពះេឋូប បានបប្ងឝរមាេមយួថ្ពស ះ 
ថាឝ យមក្លពះរាជាវញិ សទើបពួក្ោមាត្រលកាបទូលសទៀត្ថាៈ 
‹‹សោក្ជាោបក្មានសេចក្ឋីលបាថាប ត្ចិសោយពតិ្ បានជាសោក្មនិ 

ទទួលយក្មាេមយួថ្ពស ះសៃើយ?›› 
 លគាស ះ លពះសងរៈបានបងាា ញលពះេឋូបលពះអាននធសត្ទរ ដល់ 

លពះមហាក្សលត្យិ ៍ ថាឝ យលពះពរឱ្រសេឋចលពះរាជទ្វនសលគឿង 

េកាក របូជា ។ លពះរាជាលតាេ់េួរថាៈ ‹‹គុណ្វសិេេរបេ់សោក្ 

មាច េ់ោងាស ះ ដូចសមឋចសៅ?›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹លពះត្ថាគត្ បានសលើក្លពះ 
អាននធស ះជាចមផង សលើេជាងពួក្ោបក្ប្ដលជាពែុេសូត្ សោក្ 

បានចាាំជាក្ច់ាេ់នូវ្មរ៌បេ់លពះពុទនជាមាច េ់ ។ ក្មាវ ាំងគាំនិត្ 

លបាជាញ និងការ វ្ េវាងថ្វរបេ់សោក្ដ៏្ ាំទូោយ សលបៀបដូចជា 

មហាេមុលទ វាចារបេ់សោក្ប្ផអមប្លអមពសីរាះសក្ាះក្ាយ 
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មនុេសនងិសទវតាទ្វាំងឡាយប្ត្ងស ឝ្ើសេចក្ឋី សគារពចាំស ះសោក្ 

ោងាស ះ សោក្អាចក្ាំណ្ត្ដ់ឹងនូវពុទនោ្ាលេ័យបាន សោក្ 

បរបិូណ៌្សោយសេចក្ឋីលអ និងសពញសៅសោយគុណ្េមផត្ិឋលគប ់

យ៉ាង សោក្ជាឃ្លវ ាំងមយួប្ដលសពញប្ណ្នចសងអៀត្សៅសោយ 

លពះ្ម›៌› ។ 

 លពះរាជា កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រសនះសែើយ មានលពះ 
រាជែឫទយ័សពញសៅសោយបីត្និិងលបាសមាទរ លទងល់ពះរាជទ្វន 

លទពរមយួសកាដិដាំៃឹងមាេដល់លពះេឋូបស ះ។ 

 ពួក្ោមាត្រលកាបទូលេួរថាៈ ‹‹សល ះសែតុ្ោឝ ី បានជាលទង ់

លពះរាជទ្វនសលគឿងបូជា លត្ងោ់ទ នទីសនះសលចើនសលើេជាោទ នទី 
ទ្វាំងពួង?›› ។ 

 លពះរាជាលតាេ់ត្បថាៈ ‹‹សល ះលពះសងរៈោងាសនះ សោក្ជា 

ពែូេូលត្ក្បុង្មវ៌និយ័ សោក្បានផាយលពះ្មឱ៌្រជាលបទីបដភ៏វឺ 
រងុសរឿងរែូត្ដល់មក្ថ្ងៃសនះ ឥត្មានបាត្ប់ងយ៉់ាងសនះឯង ោប ម 

សជើងសគាមនិអាចនឹងទទួលយក្ទកឹ្មហាេមុលទបានសទ ស ះក្ ៏
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ពតិ្ប្មនសែើយ ប្ត្េមុលទ គឺលបាជាញ របេ់លពះពុទនជាមាច េ់លពះ 
អាននធអាចទទួលបាន សល ះដូសចាប ះ សទើបសយើងបូជាោទ នទីសនះ 
សលចើនសេើលជាោទ នទីទ្វាំងពួង›› ។ 

 កាលប្ដលលពះរាជា បានបូជាលពះេឋូបថ្នពួក្មហាោវក័្ 

រចួសែើយ លទងេ់បាយរកី្រាយក្បុងលពះរាជែឫទយ័ពនស់ពក្ 
សេឋចលកាបថាឝ យបងាាំសទៀបលពះបាទលពះសងរៈ សែើយសលើក្លពះែេឋ 
លបណ្មរសៃើងសោយសគារពលតាេ់គាថាសនះថាៈ 
 ‹‹ ញុ ាំបានេសលមចោត្ឋភាពជាមនុេស បានបរចិាច គនូវទ្វនទ្វាំង 

ប្េនៗ ឥៃូវសនះ  ញុ ាំបានស ឝ្ើក្ចិចរបេ់ ញុ ាំស ះរចួសលេចសែើយ មនិ 

ប្មនជាការឥត្ោាំសពើសទ ប្ដល ញុ ាំបានទទួលោត្ឋភាពសនះ ។  ញុ ាំបាន 

ជួបនងឹបុញ្ដ សក្ាត្ឋដល៏បសេើរ  ញុ ាំបានស ឝ្ើឱ្រជាក្ច់ាេ់ដល់ផលេាំរាប ់

ោត្ឋភាពជាមនុេស ។ សោយោរលទពរេមផត្ិឋ ប្ដលជារបេ់ 
លបក្បសោយសទ្វេ សែើយពុក្រលួយសៅៗ ងាយៗ  ញុ ាំបានបាំសពញ 
កុ្េលឱ្របានេសលមចផលដម៏ាាំមនួដល់លពះ្មជ៌ាមាច េ់ ។ លពះ 
េឋូបទ្វាំងឡាយ ប្ដល ញុ ាំបានក្ោងទុក្ជាសលគឿងលាំោថ្នជមភូទីឝប 
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ដស៏ដរោេដូចជាពពក្មាេពណ៍្េ ប្ដលជាសលគឿងលាំោថ្ន 

អាកាេសវហាេ៍ ។  ញុ ាំបានជួបលបេពឝនឹងលពះ្មរ៌បេ់លពះពុទន 
ប្ដលជាេភាវៈដប៏រេុិទនផុត្សលគឿងសមែយង›› ។ 

 កាលលទងល់តាេ់នូវគាថាសនះចបស់ែើយ លពះរាជាលទងថ់ាឝ យ 

បងាាំោងយសចញចាក្ទីស ះសៅ ។ ទុក្ជាលពះបាទោសោក្ បាន 

លពះរាជទ្វនលទពរ ១ ប្េនដាំៃងឹមាេដល់លពះេឋូនមយួៗ លគប ់

ក្ប្នវង (ក្បុងលពះេឋូបទ្វាំង ៤) គឺលពះេឋូបសៅទីលបេូត្លពះពុទនជា 

មាច េ់ លពះេឋូបសៅទីសដើមស ្ិលពកឹ្ស លពះេឋូបសៅទញុីាាំង្មយចលក្ 

ដប៏វរឱ្រលបលពតឹ្ឋសៅ និងលពះេឋូបសៅទីនិ ឝ ន ក្ល៏ពះោងាគងម់ាន 

លពះរាជេទ្វន ដវ៏សិេេបាំផុត្ ចាំស ះប្ត្លត្ងល់ពះេឋូបសៅស ្ិ-
លពកឹ្សស ះ សល ះសែតុ្ោឝី? សល ះថា ទីស ះលពះេមាយ េមភុទន បាន 

លទងល់តាេ់េមាយ េសមាភ ្ិញ្ញដ ណ្ បានជាលពះរាជាលទងល់ពះរាជ 

ទ្វនសលគឿងលបោបរ់ត្នវត្ទុដម៏ានត្ថ្មវជាសលចើនលបការ ដល់លពះេឋូប 

សៅស ្ិលពកឹ្សស ះ ។ 
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 លពះោគាមសែេីទី ១ របេ់លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លទងល់ពះមាន 

លពះ ងត្េិសរក្សតិា(44) កាលសឃើញលពះរាជេទ្វន របេ់លពះបាទ 

ោសោក្ដូសចាប ះ សទើបលពះ ងលត្ះិរះិដូសចបះថាៈ ‹‹រត្នវត្ទុដម៏ាន 

ត្ថ្មវ ប្ដលលពះោងាមានទ្វាំងប៉ ុយ ន លទងល់ពះរាជទ្វនដល់ 

ស ្ិលពកឹ្សទ្វាំងោេ់សែើយ››  ណ្ៈស ះ លពះ ងមានលពះ 
េវនីយស៍ៅមនុេសចណ្ដឍ លស យ្ ះមាត្ងាៈ មក្គាល់សែើយ 

លតាេ់ថាៈ ‹‹ោបក្អាចនងឹទាំោយសដើមស ្ិលពកឹ្ស សោយសវទមនឋ 
បានឬសទ? ។ 

 មាត្ងាបុរេត្បថាៈ លបេិនសបើលពះ ងលបទ្វនរងាឝ នជ់ាមាេ 

ដល់ ញុ ាំ  វួន ញុ ាំស ះនឹងអាចបាំផ្ទវ ញបាន ។ 

 លគាស ះ លពះ ងេនយត្ថា នឹងលបទ្វនរងាឝ នជ់ាមាេដល់ 

មនុេសចណ្ដឍ លស ះ ក្ម៏ាត្ងាបុរេោក្អ់ាងក៌្ាំបាាំងស ះ ទុក្ 

សោយសោភចិត្ឋថ្ន វួន វាបានសដើរេាំសៅសៅសដើមស ្ិលពកឹ្ស 
សែើយវាយក្ប្ សចងពទ័នេីមាជុាំវញិសដើមស ្ិលពកឹ្សស ះ វាបាំណ្ង 

                                                 
44

 -មហាវងសាៈ  ងអែនធិមិតាដ ររមល ែីទិវងគត្លៅបាន ៤ ឆ្ន ាំ លទើបរពោះបាទអលសាកតាាំង ងតិ្ែសររលទវជីាអគគមល ែីឯកលឡ្ើង 
ប្ត្ ង លនោះមិនោនែទធ ររោះថាល កនុងរពោះពុទធសាែ  ។ 
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នឹងេមាវ បស់ោយសវទមនឋរបេ់វា ក្បុងមយួរ ាំសពចស ះសដើមសឈើ 
ក្េ៏ឝិត្លេស នរញមចុះេនសមឹៗ សៅ ។ 

 ពួក្រាជបុរេោបក្រក្ានូវសដើមសឈើស ះ សឃើញដូសចាប ះ ក្ម៏ក្ 

លកាបទូលដល់លពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ សដើមស ្ិលពកឹ្ស 
ក្ាំពុងប្ត្េឝិត្លេស នសៅឯងៗ›› ។  ណ្ៈស ះ ពួក្រាជបុរេ 

ស លនូវគាថាសនះថាៈ  
 ‹‹សៅលត្ងោ់ទ នទី ប្ដលលពះត្ថាគត្បានលតាេ់ដងឹនូវវជិាជ  
ក្បុងសោក្ លទងល់បលពតឹ្ឋសៅតាមផវូវថ្នស ្ិញ្ញដ ណ្ ឥៃូវសនះ សដើម 

ឈសី ះឯងកានប់្ត្ងយក្មាវ ាំងណ្ដេ់សៅសែើយ កានប់្ត្េឝិត្ 

លេស នចុះេនសមឹៗ សៅសែើយ ។ 

 លពះរាជា កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លទងក់្ ៏

ោេ់លពះោយ រត្ ី ដួលចុះសៅសលើថ្ផធថ្នលបងព ី លុះលទងប់ានទទួល 

ទឹក្លបេ់លពាំលេបល់ពះភស្រក្ថយូរបនឋិចមក្ សទើបលត្ៃបប់ានលពះ 
ោយ រត្សីៃើង សែើយលទងព់ោិបសរៀបរាបថ់ាៈ ‹‹កាល ញុ ាំសឃើញ 

ស ្ិលពកឹ្ស ក្ហ៏ាក្ដូ់ចជាបានសឃើញលពះេមាយ េមភុទនជាមាច េ់ប្ដរ 
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លបេិនសបើសដើមស ្ិលពកឹ្សស ះ េឝិត្លេស នសៅសែើយ  វួន ញុ ាំនឹង 

ោវ បស់ៅជាមយួផងជាលបាក្ដ›› ។ 

 លពះ ងត្េិសរក្សតិា លកាបទូលលួងសោមលពះរាជាថាៈ ‹‹សបើ 
ទុក្ជាសដើមស ្ិលពកឹ្សក្សយ័ជីវតិ្សៅ  ញុ ាំមាច េ់ឯងនឹងអាចបសលមើ 
មហារាជ ឱ្រលពះោងាលទងល់ពះេលមានឋលពះរាជែឫទយ័ត្សរៀង 

សៅ›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់ថាៈ ‹‹មានប្ត្សដើមស ្ិលពកឹ្សស ះ អាចស ឝ្ើ 
សេចក្ឋីេុ ដល់ វួនោញ ឯជាត្សិ្រេឋីភាពណ្ដនឹងស ឝ្ើបាន! គឺលត្ង ់

ទីស ះឯងសែើយប្ដលលពះេមភុទនជាមាច េ់ លពះោងាបានលតាេ់ដងឹ 

នូវេមាយ េសមាភ ្ញិ្ញដ ណ្›› ។ 

 លពះរាជា លគានប់្ត្មានលពះឱ្ងាក រប្ត្ប៉ុសណ្ដត ះ ក្ល៏ពះ ង 

ត្េិសរក្សតិារ ាំជួលក្ឋួលសដឋ ក្បុងចិត្ឋ សក្ើត្វបិផដិោរសីៃើង សទើប 

និយាយនឹងបុរេស យ្ ះមាត្ងាៈថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ ោបក្អាចស ឝ្ើសដើម 

ស ្ិលពកឹ្សឱ្ររេ់សៃើងវញិបានឬសទ?›› ។ 
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 មាត្ងាបុរេ លកាបទូលត្បលពះ ងថាៈ ‹‹លបេិនសបើសឈើ 
ស ះមនិទ្វនេ់ៃួត្សលក្ៀមសៅសៃើយ សែើយសៅមានជីវតិ្េូមផបី្ត្ 

បនឋិចបនឋួច ក្ ៏ញុ ាំនងឹអាចស ឝ្ើឱ្របានដូចសដើមសៃើងវញិ›› ។ 

  ណ្ៈស ះ មាត្ងាបុរេលោយប្ សោសមាះប្ដលចងពទ័ន 
េីមាបសណ្ឋើ រ េូលត្រាយមនឋសោះបសណ្ឋើ រ សោយសេចក្ឋីពាយាម 

សពញបនធុក្  ាំសលោចស ្ិលពកឹ្សស ះ សោយទឹក្សោះសគាមយួ 

 នក់្អម ត្ពសី ះមក្មយួលេបក្ ់ សដើមសឈើស ះក្រ៏េ់សៃើងវញិ 

ជាលបលក្ត្ដូីចសដើម ។ 

 ពួក្រាជបុរេោបក្រក្ា បានសឃើញសឈើស ះលូត្ោេ់លេេ់ 

េនវឹក្សៃើងវញិ ក្ម៏ក្លកាបទូលដល់លពះរាជាថាៈ ‹‹បពលិត្ 

មហារាជ ស ្ិលពកឹ្សរេ់សៃើងវញិសែើយ មនិបានប្បវក្ោាំពកីាល 

មុនស ះសទ›› ។ 

 លុះលពះរាជា លទងល់ពះេណ្ដឋ បនូ់វ ក្រប្ត្ប៉ុសណ្ដត ះ ក្ម៏ាន 

លពះបីត្សិោមនេស សេឋចយាងសៅសដើមស ្ិលពកឹ្ស លពះោងាទត្ 

លត្ងស់ៅសដើមសឈើស ះ លទងល់តាេ់ថាៈ ‹‹រាជក្ចិចឯណ្ដ ប្ដល 
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សេឋចពមិភោិរ និងពួក្សេឋចឯសទៀត្មនិទ្វនប់ានស ឝ្ើឱ្រេសលមចសៅ 

សៃើយ រាជក្ចិចសនះ  ញុ ាំនឹងស ឝ្ើឥៃូវសនះ ឱ្របានចាំប្ណ្ក្ពរីយ៉ាង ។ 
ចាំប្ណ្ក្២ យ៉ាងគឺោឝ ីវះ? គឺចាំប្ណ្ក្១  ញុ ាំនឹងស ឝ្ើឱ្រមានមែក្មយ 
េសមាម ទរឆវង លពមទ្វាំងឱ្រស ឝ្ើក្អមយួ ន ់ សោយវត្ទុដម៏ានត្ថ្មវ 
ោក្ស់ពញសៅសោយេុគននជាត្ិ េលមាបស់លោចសដើមស ្ិលពកឹ្ស 
ចាំប្ណ្ក្ ១ សទៀត្  ញុ ាំនឹងសលៀងលពះោរយិេងឃជាសលចើន ឱ្រោេ់ 

កាលថ្នរដូវសភវៀង (45) ៥ ប្   ។ 

 លគាស ះ លពះរាជាលតាេ់ឱ្រស ឝ្ើក្អមក្ដល៏បសេើរចាំនួនមយួ ន ់
ជាវកិារវានម់ាេ, លបាក្ ់ និងប្ក្វថ្ពទូររ លទងឱ់្របាំពញសោយ 

េុគននវារ ី សែើយឱ្រសលោចសដើស ្ិលពកឹ្សស ះ លពះោងាឱ្រស ឝ្ើ 
លបោបេ់អិត្ោអ ងសដើមសឈើស ះសោយក្លមងផ្ទក  សោយលាំោតិ្ 

េុគននជាត្ ិ និងសលគឿងោបលនទ្វាំងឡាយដស៏លចើន ។ លពះរាជា 

លេងល់ពះវារសីែើយ លទងល់ពះភស្រេឋងយីដប៏រេុិទនោអ ត្លអ លពះោងា 
េមាទ្វននូវោដឌងាឧសបាេង សេឋចសៃើងសៅសលើស ឿនស ្ិលពកឹ្ស 
                                                 
45 -កនុងអាយុ-វង-កឹង បញ្ច វែ៌ ប្របថាាៈ ‹‹របរុាំែងឃជាលរេើនមកលធវើកុែលអែ់ ៥ ឆ្ន ាំ›› ប្ត្លបើពិនិត្យលមើលតាមកាំលណ្ើ ត្លដើមរបែ់ពាកយ 
បញ្ច វែ៌ គួរនឹងប្របថាាៈ ‹‹អែ់កាលក្នរដូវលភលៀង ៥ ប្ម›› លៅថា លធវើបញ្ច វែ៌ ។ 
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ស ះ ពចិារណ្ដសមើលលគបទ់ិេទ្វាំង ៤ សែើយលតាេ់បងួេួងថាៈ 
‹‹ឱ្លពះោរយិេងឃទ្វាំងឡាយដស៏លចើន សោក្ជាោវក័្ថ្នលពះ 
េមាយ េមភុទនមាច េ់ សោក្លបត្បិត្ឋិសដើមផចីាំសរ ើននូវការ យល់លតូ្វ 
សោក្ជាោបក្ផ្ទឋ ចប់ងនូ់វចាំណ្ងថ្នត្ណ្ដា  បានសោយឫេថ្ន 

កុ្េលរបេ់សោក្ ប្ដលសក្ើត្លពមសោយេមា្ិ សោក្ជាោបក្ 

មានគុណ្្ម ៌ គួរពួក្មនុេស ពួក្សទវតា នងិពួក្ោេុរសគារព  ញុ ាំ 
េូមឱ្រពួក្សោក្ទ្វាំងោេ់ស ះ នមិនឋមក្ជួបនងឹ ញុ ាំ សោយសមតាឋ  
ចិត្ឋរបេ់ដល់ ញុ ាំ េូមឱ្រលពះក្រណុ្ដទ្វាំងោេ់ស ះ លពមទទួលនូវ 
និមនឋរបេ់ ញុ ាំ›› 
 ពួក្សោក្ទ្វាំងោេ់ ប្ដលជាោបក្សោយនូវបីត្កិ្បុង្ាន 
(្ន) និងេមាបត្ិឋ មានលបាជាញ ចក្ាុសក្ើត្សៃើងលពមសែើយ ជា 

ោងាថ្នលពះោរយិេងឃ ប្ដលបានេសលមចនូវលពះោមត្មហានិ ឝ ន 
សោក្ជាកុ្លបុលត្ដព៏តិ្ឥត្បុគាលណ្ដសលបៀបផធឹម ជាោបក្បាន 

ទទួលរក្ាទុក្នូវលពះ្ម ៌ ជាមត្ក៌្របេ់លពះេុគត្ េូមឱ្រលពះ 
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ក្រណុ្ដទ្វាំងោេ់ោងាស ះ លពមទទួលនូវការនមិនឋរបេ់ ញុ ាំ សោយ 

សមតាឋ ចិត្ឋ›› ។ 

 ‹‹ពួក្សោក្ប្ដលគងក់្បុងប្ដនក្េយីរៈ ជាោបក្រចួផុត្ចាក្ភយ័ 

ោនឋរាយទ្វាំងយបទ់្វាំងថ្ងៃ លពមទ្វាំងសោក្ជាោបក្លបលពតឹ្ឋសៅក្បុង 

ថ្លពមហាវន័និងថ្លពសរវត្ៈ េូមនិមនឋមក្ផង សោយសមតាឋ ចិត្ឋរបេ់ 

សោក្ េូមឱ្រលពះក្រណុ្ដទ្វាំងោេ់ស ះ លពមទទួលនូវការនិមនឋ 
របេ់ ញុ ាំ››  
 ‹‹ពួក្សោក្ប្ដលគងស់ៅោទ នទីមនិរាបសេយើ សទៀបមាត្ល់េះ 
ដ៏្ ាំស យ្ ះោនវត្បឋ នងិពួក្សោក្ប្ដលគងស់ៅ មាត្ទ់សនវ   

សលជាះលជលងភបាំ នងិ គុហាស យ្ ះសេរេីក្ៈ លពមទ្វាំងពួក្សោក្ 

ប្ដលគងស់ៅ ភបាំគននមាទនៈ េូមនិមនឋមក្សោយសមតាឋ ចិត្ឋរបេ់ 

សោក្ េូមឱ្រលពះក្រណុ្ដទ្វាំងោេ់ស ះ លពមទទួលនូវការនិមនឋ 
របេ់ ញុ ាំ›› ។ 

 កាលលពះរាជាបានោ្ិោឌ នយ៉ាងសនះសែើយ ពួក្លពះសងរៈ 
ទ្វាំងសនះ ក្ន៏ិមនឋមក្ោាំពទីិេទ្វាំង ៤ ចាំនួនបីប្េនោងា ។ មយួ 
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ប្េនោងាជាលពះោរែនឋ ពរីប្េនោងាជាលពះសលោតាបនប លពះ 
េក្ឫទ្វគាមនិ (េក្ទ្វគាម)ី និងលពះោ គាមនិ (ោ គាម)ី មាន 

ទ្វាំងពួក្មនុេសជាោមញ្ដបងុុជជន នងិពួក្ជនោបក្មានចិត្ឋដ ៏

បរេុិទន ក្ម៏ក្ោងាុយលបជុាំគាប  សៅេល់ប្ត្ក្ប្នវងមយួេលមាបល់ពះ 
មហាសងរ ជាក្ប្នវងទាំសនរ មនិមានោបក្ណ្ដមយួហ៊ានចូលសៅ 

ោងាុយសៃើយ ។ 

 លពះរាជា លតាេ់េួរលពះយេសត្ទរថាៈ ‹‹សល ះសែតុ្ោឝបីានជា 

ទុក្ទីសេ េនៈសនះឱ្រសៅទាំសនរ? ››  
 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹នឹងមានលពះមហាសងរមយួ 

ោងាសទៀត្ លតូ្វសោក្ោងាស ះគងស់ៅលត្ងទ់ីសេ េនៈសនះ›› ។ 

 លពះរាជាលតាេ់េួរសទៀត្ថាៈ ‹‹លពះមហាសងរមយួោងាស ះ ្ាំ 
ជាងសោក្មាច េ់ឬ?›› លពះរាជាថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹ក្បុងកាលមនុ 

លពះពុទនជាមាច េ់លទងល់បកាេថាៈ ‹‹ភកិ្ាុប្ដលចមផងសលើេជាង 

ពយក្ោបក្ប្ដលបនវឺេីែ ទ (ស ះ) ស យ្ ះបិសណ្ដឍ លភារទ្វឝ ជៈ 
លពះសងរោងាស ះ សោក្ចាេ់ជាងអាតាយ ភាព›› ។ 
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 កាលលពះរាជា លទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រសនះសែើយ ក្ល៏ពសឺរាម 

លពបឺ្េផក្ខ្ញ ក្សៃើង ដូចជាសឈើក្ទមភៈ (ក្ធមភ) ប្ដលក្ាំពុងមាន 

ផ្ទក រកី្េាុះោា យ លទងល់ពះបនធូលសទៀត្ថាៈ ‹‹សោក្ប្ដលបានទ្វន ់
បានសឃើញលពះត្ថាគត្មានសលចើនោងាឬ?›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹មានប្ត្លពះោរែនឋលពះ ម 

បិសណ្ដឍ លភារទ្វឝ ជៈមយួលពះោងាស ះ ប្ដលបានទ្វន ់ បានសឃើញ 

លពះពុទនកាលលពះោងាប្ដលលទងល់ពះជនយសៅ ក្បុងសោក្សនះ›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់េួរថាៈ ‹‹ ញុ ាំនឹងសឃើញលពះោរែនឋស ះ 
ផងបានឬសទ?›› 
 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹លពះោងាគងន់ងឹបានសឃើញ 

សោក្ោងាស ះ នឹងនមិនឋមក្ជួបនឹងមហារាជ ក្បុងកាលឥៃូវ 
សនះ›› ។ 

 លពះរាជាលតាេ់សោយលពះរាជែឫទយ័ថាៈ ‹‹ វួន ញុ ាំនឹងបាន 

េសលមចលបសយាជនដ៍៏្ ាំទូោសែើយ លបេិនសបើ ញុ ាំបានសឃើញលពះ 
សងរៈបិសណ្ដឍ លជាបឋមក្បុងកាលឥៃូវសនះ សល ះសែតុ្ប្ត្សមតាឋ  
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ចិត្ឋរបេ់សោក្ដល់ ញុ ាំផង›› ។  ណ្ៈស ះ លពះរាជាលបណ្មរលពះ 
ែេឋរងច់ាាំ លបឹងទត្េមវងឹសឆ្ភ ះសៅឯអាកាេសវហាេ៍ លុះលពះ 
ទេស ការលពះសងរៈបិសណ្ដឍ ល ប្ដលគួរ ដូចជាោងាថ្នោឌណចស្រនធ 
សែើយលបប្ែលគាប នឹងរាជែងស មានលពះោរែនឋជាសលចើន នោ់ងា 
សចាមសរាមជាបរវិារ សោក្និមនឋចុះមក្ក្បុងទីស ះ ចូលសៅគងស់លើ 
សេ េនៈជាខ្ងមុ លពះយេសត្ទរ ក្ពួ៏ក្លពះសងរៈទ្វាំងបីប្េន 
ប្ដលគងស់ៅសលត្ៀបលតា សលកាក្សៃើងលពមគាប ទ្វាំងោេ់ ស ឝ្ើសេចក្ឋី 
សគារពចាំស ះលពះមហាសងរោងាស ះ ។ លពះមហាក្សលត្យិប៍ានលទង ់
ទេស ការលពះបសិណ្ដឍ លសត្ទរោងាស ះ សោក្លពះសក្េដ ៏

េសល ង មានចិសញ្ច ើមដល៍កាេ់ មានលពះកាយដល៏បោបស់ោយ 

េុភលក្ាណ្ៈ និងោនុពរញ្ជនៈទ្វាំងឡាយ ជារបេ់ថ្នលពះ 
លបសត្រពុទន (បសចចក្ពុទន) ក្ល៏ពះរាជាលុត្លពះជានុចុះផ្ទធ ល់នងឹប្ផន 

ដី សលើក្ក្ាំបងោ់ញ្ជ លីថាឝ យបងាាំលបក្បសោយោងាលបាាំ លទងឱ់្នជប ់

លពះបាទលពះសងរស់ែើយសងើបសៃើង លពះោងាបញ្ឈរលពះជានុ សែើយ 

លតាេ់នូវគាថាសនះថាៈ 
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 ‹‹ឱ្លពះសងរៈ! ទុក្ជាលពះត្ថាគត្លពះោងាស ះចូលលពះនិ ឝ ន 

ែួេសៅសែើយ គងប់ានេសោក្មាច េ់ប្ដលមានលពះជនយសៅជា 

ជាំនួេេបងលពះោងា ។ សោយសេចក្ឋីសមតាឋ របេ់សោក្មាច េ់ដល់ 

 ញុ ាំ េូមសោក្មាច េ់ឱ្រទ្វននូវឱ្វាទ សដើមផ ីញុ ាំនឹងបានោេ់សត្ឿន 

គាំនិត្មារយាទ ញុ ាំសៅតាមឱ្វាទស ះ(46) ›› ។ 

 កាលលទងេូ់លត្គាថាសនះចបស់ែើយ លពះរាជាសេឋចេួរលពះ 
សងរៈថាៈ‹‹សោក្មាច េ់បានទ្វនប់ានសឃើញលពះត្ថាគត្ប្មនឬ?›។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹បពិលត្មហារាជ អាតាយ ភាព 

បានសឃើញលពះត្ថាគត្លពះោងាស ះ មានលពះឆវវីណ្ត ដព៏ណ្ត រាយ 

ដូចជាដុាំថ្នមាេឆអិន លពះភស្រក្ឋលពះោងាដូជាលពះចស្រនធដស៏ពញវង ់
លពះកាយលពះោងាលបោបស់ោយលក្ាណ្ៈទ្វាំង ៣២ លពះេូរសេៀង 

លពះោងា ៃ្នស់លៅមុត្សែើយពសីរាះោោច ររ (ហាក្ដូ់ចជាេាំសៃង) 
ថ្នលពែយ លពះមហាក្រណុ្ដលពះោងាមានគុហាជាទីសេ េនៈ›› ។ 

                                                 
46 -កាលរពោះបាទអលសាករួបនឹងរពោះលងរាៈឧបគុបដល ោះ ក៏ែូរត្គ្នថាលនោះប្ដរ ។ 
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 លពះរាជា លតាេ់េួរសទៀត្ថាៈ ‹‹សោក្មាច េ់បានសឃើញលពះ 
មហាមុនី សៅលត្ងណ់្ដ វះ? ›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹កាលប្ដលលពះេមភុទនជា 

មាច េ់ លពះោងាអាលេ័យសៅជាមយួនឹងពួក្ោរែនឋទ្វាំងលបាាំរយោងា 
ក្បុងទេីលមាបស់ៅេាំចត្ក្បុងគមិារដូវ ជិត្លក្ុងរាជលគឹះស ះ 
អាតាយ ភាពក្ស៏ៅទសី ះប្ដរ អាតាយ ភាពបានទ្វាំងចញិ្ច ឹមជីវតិ្សោយ 

ោភៈ និងេកាក រៈថ្នបុញ្ដ សក្ាត្ឋស ះផង›› ។ 

 ‹‹កាលលពះោងាគងស់ៅក្បុងនគរោវត្ទ ី លពះោងាបានេាំប្ដង 

យមក្បាដិហាររដ៏្ ាំេសមផើមោោច ររ សដើមផផី្ទច ញ់ផ្ទច លពួក្ត្រិ ទយ 
លទងន់មិយតិ្ជាលពះពុទនទ្វាំងឡាយ ដស៏ងកើងរងុសរឿង មុ គួរោោច ររសពក្ 
សែើយលពះោងាប្បវងសោយឫទន ិ ឱ្របានសឃើញជាក្ច់ាេ់នឹងប្ភបក្ 

លគប់ៗ  គាប  លពះរេយីភវសឺផវក្សឆឝៀលឆ្ឝ ត្ស់ៃើងសៅអាកាេ ចាាំងរែូត្ 

ដល់សៅោទ នលពែយស យ្ ះោក្និដឌ សពលសនះ អាតាយ ភាពក្ស៏ៅក្បុង 

ទីស ះប្ដរ›› ។ 



159 

 

 ‹‹ក្បុងកាខ្ងសលកាយ ថ្នកាេប្មឋង្មស៌លបាេលពះពុទនមាតា 

សៅោទ នតាវត្ឋងិស លពះពុទនសេឋចយាងចុះមក្ មានពួក្សទវតា 

ប្ែែមោមលពះោងា អាតាយ ភាពក្ស៏ៅក្បុងទីស ះប្ដរ›› ។ 

 ‹‹កាលលពះោងា សេឋចយាងដល់មាត្ទ់្វឝ រនគរេងកេស 
អាតាយ ភាពក្ស៏ៅក្បុងទីស ះប្ដរ›› ។ 

 ‹‹កាល ងភកិ្ាុនីស យ្ ះឧបផលវណ្ដត  េាំប្ដងបាដិហាររ 
និមយតិ្ស ឝ្ើជាសេឋចចលក្ពត្ឋ ិ មានលពះរាជបុលតាមយួ នគ់ត្ ់ មក្ 

ថាឝ យបងាាំសទៀបលពះពុទនស ះ អាតាយ ភាពក្ស៏ៅក្បុងទីស ះប្ដរ›› ។ 

 ‹‹កាលប្ដល ងេុមាគធ្លក្បុងលក្ងុបូណ៌្វចនៈ បាននមិនឋ 
លពះេមាយ េមភុទនសៅ ក្ពួ៏ក្លពះោរែនឋទ្វាំងលបាាំរយោងា បាន 

េាំប្ដងឫទនិបាដហិាររលគប់ៗ ោងា រែូត្សៅដល់លក្ុងបូណ៌្ចវនៈ 
សពលស ះ  វួនអាតាយ ភាពឯង បានទ្វាំងេាំប្ដងឫទនិបាដិហាររ 
ោងាុយសៅក្បុងរត្នគុហា ភបាំរត្នបពត៌្ សែើយអាតាយ ភាពក្ប៏ាន 

ចូលសៅក្បុងលក្ុងបូណ៌្វចនៈស ះ (47) ប្ដរ›› ។ 

                                                 
47 -ធមែបទអដឋកថាាៈ ‹‹ ងេូឡ្ែុភទទ ជាធីតាក្នអ ងបិណ្ឌិ កលែដឋី ប្ដលបានសាវ មីលៅលៅឧគគនគរ បានរ ាំលឹកពុទធគុណ្ 
ល ើយចាប់ផ្កក មលិោះ ៨ កាដ ប់ អធិដាឋ នឱ្យលៅនិមនដរពោះែោែ ែមពុទធមកទទួលភត្ដ រពោះអងគបានរជាប 
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 កាលប្ដលលពះពុទនចូលសៅក្បុងលក្ងុរាជលគឹះ លពះោងាក្ាំពុង 

សេឋចយាងសៅបណិ្ឍ បាត្ លគាស ះ មហារាជបានថាឝ យដុាំដ ី

ដល់លពះោងាស ះ រា្គុបឋៈបានលបណ្មរថ្ដមយួ   ោនុសមាទ ផង 
សពលស ះ លពះពុទនបានពាក្រឱ្រមហារាជ អាតាយ ភាពក្ប៏ាន 

សឃើញប្ដរ››។ 

 លពះមហាក្សលតា្រិាជ លតាេ់េួរមឋងសទៀត្ថាៈ ‹‹ឱ្លពះសងរៈ! 
សោក្មាច េ់គងស់ៅឯណ្ដ ោមាញ់មញិសនះ? ›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹ថាឝ យលពះពរមហារាជ! 
អាតាយ ភាពសៅសលើភបាំគននមាទនបពត៌្›› ។ 

 លពះរាជាលតាេ់េួរថាៈ ‹‹មានភកិ្ាុជាបរវិារសោក្មាច េ់ប៉ុ យ ន 

ោងា? ›› ។ 

 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹ភកិ្ាុទ្វាំងោេ់៦មុនឺ មហារាជ! 
សពលលយសែើយ! សល ះសែតុ្ោឝី បានជាលទងេួ់រអាតាយ ភាពសលចើន 

សមវះ៉? លយមសពលប្ដលនឹងលពះរាជទ្វនភត្ឋ ដល់លពះភកិ្ាុេងឃ 
                                                                                                                                                    
ក៏និមនដមកជាមួយនឹងរពោះអរ នដទាំងរបាាំរយ លដាយឥទធិបាដិហារយ ជាែិរដ៏ីរបលែើរអសាច រយ ពួកអនកនគរល ោះោនលែេកដីររោះថាល  
បានចាត់្ប្េងលធវើទនរ ូត្អែ់ ៧ ក្ងង ។ 
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សែើយ លុះកាលជាខ្ងសលកាយថ្នភត្ឋ អាតាយ ភាពនឹងដាំណ្ដល 

សរឿងរ៉ាវ អាតាយ ភាពថាឝ យលពះោងាសទៀត្›› ។ 

 លពះរាជាលតាេ់ថាៈ ‹‹ឱ្លពះសងរៈ!  ញុ ាំលបាថាប នឹងលបលពតឹ្ឋតាម 

ដាំបូ យ នសោក្មាច េ់សែើយ ប៉ុប្នឋគាំនិត្របេ់ ញុ ាំ ប្ដលបានផឋួចសផឋើម 

សៃើងកាលជានដ់ាំបូង ចាំស ះលត្ងស់ៅលពះពុទនជាមាច េ់  ញុ ាំេូម 

សលោចស ្ិលពកឹ្សេិន សែើយត្សៅ  ញុ ាំនឹងលបសគនភត្ឋដល់លពះ 
ភកិ្ាុេងឃ ។ លពះបរមក្សលត្យិល៍ទងល់តាេ់សៅេវម៌លិត្ ជាោបក្ចាត្ ់

ប្ចងក្បុងការបរចិាច គទ្វន សែើយមានលពះរាជឱ្ងាក រថាៈ  ញុ ាំបូជាលទពរ 
មយួប្េនដាំៃឹងមាេដល់លពះេងឃ  ញុ ាំនឹងសលោចសដើមស ្ិលពកឹ្ស 
សោយទឹក្េុគននជាត្ិ និងក្អមដម៏ានត្ថ្មវទ្វាំងមយួ ន ់ ។ ោបក្ 

ទ្វាំងឡាយចូរវាយរគាាំងលបកាេលបាបស់ យ្ ះ ញុ ាំថា ជាទ្វនបត្ ី
ប្ដលជាោបក្ស ឝ្ើទ្វនដល់លបជុាំេងឃដស៏លចើន ោេ់កាលថ្នរដូវសភវៀង 
៥ ប្  (48) ។ 

                                                 
48 -លមើលទាំព័រ៧១ លលមលយាង៤៥ ។ 
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 លគាស ះ លពះកុ្ លរាជឱ្រេ សលកាក្ឈរសៃើងសៅទីខ្ង 

ោឋ ាំ លពះមហាក្សលត្យិស៍ៅសេៃៀមពុាំលេដី លគានប់្ត្សលើក្លមាម 

លពះែេឋពរីសៃើងប្ដលេាំគាល់ថាៈ ‹‹ ញុ ាំនឹងបូជាសទឝគុណ្›› សែតុ្ 

ស ះ ពួក្ជនទ្វាំងោេ់ ាំគាប សេើចគឹក្ក្ងសៃើង ទ្វាំងលពះរាជាក្ ៏

លទងល់ពះេលមួលប្ដរ សែើយលពះោងាលតាេ់េួររា្គុបឋសេ បត្ី 
ថា ‹‹ោបក្ណ្ដហ៊ានស ឝ្ើោឝដូីសចាប ះ?››។ 

 រា្គុបឋសេ បត្ ី លកាបទូលថាៈ ‹‹េូមលទងល់ពះសមតាឋ  
សលបាេ ក្បុងពួក្មនុេសជាសលចើន នស់នះ មានមនុេសជាចាំនួន 

សលចើន ប្ដលជាោបក្ចងប់ានស ឝ្ើបុណ្រកុ្លេសោយថ្លក្ប្លង›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់បប្នទមសទៀត្ថាៈ ‹‹ោញនឹងបូជាលទពរបីប្េន 

ដាំៃឹងមាេដល់លពះេងឃ ោញនឹងសលោចសដើមស ្លិពកឹ្ស សោយ 

ទឹក្េុគននជាត្ ិនងិក្អមទ្វាំងប ីនេុ់ទនេឹងមានត្ថ្មវ›› ។ 

  ណ្ៈស ះ លពះកុ្ លរាជឱ្រេ សលើក្លមាមលពះែេឋ ៤ 
សៃើងមឋងសទៀត្ ។ 
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 លពះរាជាលតាេ់េួររា្គុបឋសេ បត្ថីាៈ ‹‹ោបក្ណ្ដែបឹងែប៎! 
វាចងត់្តាាំងនឹងោញ?›› ។ 

 រា្គុបឋសេ បត្លុីត្ជងាងចុ់ះ សែើយលកាបបងាាំទូលថាៈ 
‹‹េូមសត្ជៈ! នរណ្ដសៃើយ ហ៊ានត្តាាំងនឹងលពះនរសិ្រនធសនះ! មាន 

លពះកុ្ លៈជារាជឱ្រេ សែើយជាកុ្មារតូ្ច ប្ដលប្ត្ងលក្ោល 

សលងជាមយួនឹងលពះរាជបិតា›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ ទត្េមវងឹសឆ្ភ ះសៅខ្ងោឋ ាំ លពះោងាបាន 

ទេស លពះកុ្ លរាជឱ្រេ សែើយសទើបលតាេ់នងឹលពះមហាសងរ 
ថាៈ ‹‹ ញុ ាំេូមឧទធេិឃ្លវ ាំងរត្នវត្ទុ (49) របេ់ ញុ ាំ, បាទបរចិារកិាទ្វាំង 

ោេ់របេ់ ញុ ាំ, ពួក្មុ មស្រនឋីរបេ់ ញុ ាំ លពមទ្វាំង វួន ញុ ាំ កូ្ន ញុ ាំស យ្ ះ 
កុ្ លៈ នងិមនុេសដថ្ទសទៀត្ បជូាវត្ទុទ្វាំងោេ់សនះសៅលពះភកិ្ាុ 
េងឃ ។  ញុ ាំលបាថាប ចងឱ់្រសគលបកាេ មរបេ់ ញុ ាំ ឱ្របានជាក្ ់

ចាេ់ថាជាោបក្បរចិាច គទ្វនដល់លបជុាំេងឃដស៏លចើន ោេ់កាលថ្ន 
រដូវសភវៀង ៥ ប្ ›› ។ 

                                                 
49 -កនុងទិវាវទននិងអាយុ-វង-កឹង លែដេរកាឃ្ល ាំងរនត្វត្ថុទុក ។ 
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 កាលលទងប់រចិាច គទ្វនរចួសលេចសែើយ ក្ពួ៏ក្ភកិ្ាុេងឃ 
ោនុសមាទ ថាឝ យលពះពរ លុះលពះោងាទទួលសលត្ក្ោរនិង 

ោនុសមាទ ពរសនះ សេឋចសលបាេឱ្រក្ោងក្ាំប្ពងក្បុងទេិទ្វាំង៤ 
ថ្នស ្ិលពកឹ្ស សែើយសេឋចយាងសៅសលើស ឿនស ្ិលពកឹ្សស ះ 
លទងយ់ក្ក្អមទ្វាំង ៤  នដ់ម៏ានត្ថ្មវ សពញសោយេុគននវារ ី លពះ 
ោងាសលោចសដើមស ្ិលពកឹ្សស ះ លុះលទងស់លោចរចួសែើយ សទើប 

លបសគនភត្ឋដល់ភកិ្ាុេងឃ ។ 

 លពះយេសត្ទរថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹ឱ្លពះរាជា! លពះោងាបានជួប 

នឹងបញុ្ដ សក្ាត្ឋមយួដឧ៏ត្ឋមបាំផុត្ េូមលទងកុ់្ាំលពួយលពះរាជែឫទយ័ 

ថានឹងបានទទួលលពះក្ិត្ឋយិេដថ្ទសផសងសៅសទៀត្សៃើយ›› ។  

 លពះរាជា សេឋចោងាា េសភាជ ហារសោយផ្ទធ ល់ វួនលពះោងា 
រែូត្ដល់ពួក្ោមសណ្រតូ្ចៗ ។ 

 លគាមយួ មានោមសណ្រពរីរបូ ជាមលិត្េាំឡាញធ្លវ បស់គារព 

ដល់គាប នងិគាប  ោមសណ្រមយួរបូចាបល់ទ្វបលបសគនសៅោមសណ្រ 
មយួ សែើយោមសណ្រស ះ លបសគនលទ្វបលត្ៃបម់ក្វញិ   
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ដប្ដល ។ ោមសណ្រមយួរបូ លបសគននាំភងឹសៅោមសណ្រមយួ 
សែើយោមសណ្រមយួស ះ លបសគននាំភងឹមក្វញិដប្ដល ។ 
ោមសណ្រមយួរបូ លបសគនដាំណ្ដបស់ៅោមសណ្រមយួ សែើយ 

ោមសណ្រស ះ ក្ល៏បសគនដាំណ្ដបម់ក្ឱ្រវញិដប្ដល ឱ្រគាប សៅ 
វញិសៅមក្យ៉ាងសនះ លពះមហាក្សលតា្ិរាជទត្សឃើញ សទើបសេឋច 

លទងល់ពះេលមួលសោយលពះត្លមះិថាៈ ‹‹ោមសណ្រទ្វាំងនុះ៎ សលង 

សៅវញិសៅមក្ដូចជាទ្វរក្›› ។ លុះលទងោ់ងាា េសភាជ ហារ 
រែូត្សៅដល់មុ លពះសងរៈៗ ក្ប៏ានថាឝ យលពះពរេួរថាៈ ‹‹ឱ្លពះ 
រាជា! កាលសបើលពះោងាទត្សឃើញវត្ទុណ្ដមយួផុត្ចក្ាុវេ័ិយ លទង ់

នឹងមនិបាននឹក្ន ិធ ក្បុងលពះរាជែឫទយ័សទឬ?›› ។ 

 លពះរាជាលតាេ់ត្បថាៈ ‹‹សទ សោក្មាច េ់ ប្ត្សពលសនះ 
 ញុ ាំសឃើញចាេ់នងឹប្ភបក្ជា ោមសណ្រពរីរបូនុះ៎ ក្ាំពុងសលងដូចជា 

ទ្វរក្តូ្ចៗ›› ។ 
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 លពះសងរៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹បពិលត្មហារាជ! កុ្ាំសេឋចនិ ធ  
សៃើយ ោមសណ្រទ្វាំងពរីរបូនុះ៎ ជាលពះោរែនឋបានសលក្បផកឹ្ 

នូវទឹក្ោលមតឹ្មហានិ ឝ នសែើយ›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លទងល់ពះេណ្ដឋ បស់ងរវាចាស ះសែើយ 
លពះរាជែឫទយ័សពញសៅ សោយសេចក្ឋីរកី្រាយ សទើបលទងល់ពះ 
ដលមះិថាៈ ‹‹អាតាយ ោញនឹងលបសគនេាំពត្ម់ានោចម់ដ៉ឌដល់លពះ 
េងឃឱ្របានលគបរ់បូទ្វាំងោេ់›› ។ 

  ណ្ៈស ះ ោមសណ្រទ្វាំងពរីរបូដឹងលពះរាជត្លមះិដូសចាប ះ 
សទើបលបឹក្ាគាប ថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ សយើងគួរនឹងស ឝ្ើឱ្រលពះរាជាលទងម់ាន 

លពះរាជេទ្វន  លពមទ្វាំងសេចក្ឋីសគារពសទឝគុណ្សៃើងសទៀត្›› ។ 

 លគាស ះ ោមសណ្រទ្វាំងពរីរបូស ះ ោមសណ្រមយួរបូ លបុង 

សលបៀបេបូក្េលមាបល់ជលក្ ់មយួរបូសទៀត្  ាំយក្នូវសលគឿងលជលក្ ់

មក្ក្បុងទីស ះ ។ 
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 លពះរាជាលទងទ់ត្សឃើញដូសចាប ះ សទើបមានលពះបនធូលនងឹ 

ោមសណ្រទ្វាំងពរីរបូថាៈ ‹‹សោក្មាច េ់ ាំគាប ស ឝ្ើោឝែីបឹង ញាបថ់្ដ 

សមវះ៉? ›› ។ 

 ោមសណ្រថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹សល ះប្ត្អាតាយ ភាពទ្វាំងពរីរបូ 

សនះ សទើបលពះោងាមានលពះរាជបាំណ្ងនឹងលពះរាជទ្វនេាំពត្ម់ាន 

ោចម់ដ៉ឌ ដល់លពះភកិ្ាុេងឃទួសៅ លគាស ះ អាតាយ ភាពទ្វាំងពរីរបូ 
លបុងសលបៀបសលគឿងលជលក្ស់លត្ៀមទុក្ឱ្រសែើយ សដើមផនីឹងលជលក្ ់

េាំពត្ទ់្វាំងស ះ›› ។ 

 លគាលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះរាជាសេឋចលទង ់

លពះចិ ឋ ថាៈ ‹‹ោមសណ្រទ្វាំងពរីរបូសនះ ដងឹនូវគាំនិត្របេ់ោញ›› 
សែើយសេឋចលទងស់ោមនេសរងឹរតឹ្ប្ត្ខ្វ ាំងសៃើងសទៀត្ សទើបលពះោងា 
ថាឝ យបងាាំផ្ទធ ល់នងឹប្ផនដី សោយបញ្ចងាលបត្ោិឌ ន សគារពចាំស ះ 
លពះបាទោមសណ្រទ្វាំងពរីរបូស ះ សេឋចសងើបសៃើងលបណ្មរលពះ 
ែេឋលតាេ់ថាៈ ‹‹ពួក្ញាត្មិលិត្នឹងពួក្ពលជាបរវិាររបេ ញុ ាំ បាន 

សេចក្ឋីចាំសរ ើនផលដ៏្ ាំទូោយ សោយបានជួបនងឹបុញ្ដ សក្ាត្ឋយ៉ាង 
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លបសេើរបាំផុត្សនះ, ឥៃូវសនះ  ញុ ាំនឹងបរចិាច គវត្ទុប្ដល ញុ ាំអាចនងឹបូជា 

បានទ្វាំងោេ់ស ះ›› ។ លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លតាេ់នឹងោមសណ្រ 
ទ្វាំងពរីរបូស ះថាៈ ‹‹សល ះសោយោរគុណ្ដនុភាពសោក្មាច េ់ 
សទើប ញុ ាំបានបូជាថ្លត្ចីវរ ដល់ភកិ្ាុលពះេងឃលគបរ់បូទួសៅ›› ។ 

 ត្ពសី ះមក្ លពះបាទោសោក្ បានស ឝ្ើនូវបញ្ច វេ៌បសងាើយ 
លពះោងាបានលពះរាជទ្វនលទពរមយួប្េនដាំៃងឹមាេ, លពះរាជ-

ធ្លនីរបេ់លពះោងា, ពួក្បាទបរចិារកិា, ពួក្សេ បត្ ី  វួនរបេ់ 

លពះោងា លពះរាជឱ្រេលពះ មកុ្ លៈ និងវត្ទុឯសទៀត្ជាសលចើន 

ដល់លពះេងឃ សែើយសេឋចយាងលត្ៃបស់ៅរាជនិសវេនល៍ពះោងា 
វញិ ។ 

 ខ្ងសលកាយមក្ ប្ដលលពះបាទោសោក្ទលទងម់ានលពះរាជា 

េទ្វន លជះថាវ នឹងស ឝ្ើសេចក្ឋីសគារព (ចាំស ះលពះ្មរ៌បេ់លពះពុទន 
ស ះមក្) លទងប់ានោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ និងស ឝ្ើក្ិចចបញ្ច វេ៌ 

ស ះ ក្ពួ៏ក្ោបក្លេុក្នងិោបក្នគរសពញទ្វាំងេលក្ជមភូទីឝប  ាំគាប  
មានលបោទេទ្វន លជះថាវ  ក្បុងលពះពុទនលពះ្មស៌ៃើង ។ 
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អវទានននព្ពះអនុជរបសព់្ពះបាទអរោក 
  

លពះោនុជរបេ់លពះបាទោសោក្ លពះ មវតី្សោក្(50) ជា 

ោបក្មានេទ្វន សជឿក្បុង្មវ៌និយ័របេ់ពួក្ត្រិ ទយិ សគារពរាបអានប្ត្ 

ពួក្ត្រិ ទយិស ះ ប្ត្ងប្ត្ត្យះត្ះិសដៀលលពះ្ម ៌ ជា ក្រសលបៀនលបសៅ 

របេ់លពះពុទន លពះោនុជចូលចិត្ឋសជឿថាៈ ‹‹ពួក្េមណ្ៈជា 

ោក្របុត្ឋយិ ៍ ប្ដលសចញបេួសែើយបានោមត្មហានិ ឝ នស ះ 
េូមផបី្ត្មាប ក្ក់្គ៏ាយ នផង›› ។ 

 លគាស ះ លពះបាទោសោក្ លតាេ់នឹងវតី្សោក្ថាៈ 
‹‹ដូចសមឋចបានជាោបក្ដឹងបាន យ៉ាងស ះ?›› ។ 

 លពះោនុជលកាបទូលថាៈ ‹‹សល ះពួក្េមណ្ៈជាោក្របុលត្ 

ទ្វាំងស ះ សោក្សវៀរចាក្សេចក្ឋីលបត្បិត្ឋដិល៏ាំបាក្ សែើយប្េឝងរក្ 

ប្ត្សេចក្ឋីេុ េលមានឋ›› ។ 

                                                 
50 -េាប់លដើមដាក់តាមពាកយេិនថាាៈ ែគលតា អនកប្របថា ែុមទគគ? លបើតាមប្បបលនោះរករបាកដមិនបាន ប្ត្ប្ដលមាុាំដាក់ថា 
លែេកដីវតី្លសាកល ោះ លដាយអាងខាងលដើមថាាៈ រពោះោតារបែ់លោក ោនរពោះររបុរត្មួយលទៀត្ល ែ្ ោះវតី្លសាក ។ កនុងេាប់អាយុ-
វង-កឹង និងទីវាវទនក៏ថា វតី្លោកប្ដរ ល តុ្ល ោះ វតី្លោកលទើបរត្ូវជាង, លបើែាំឡឹ្ងយកលែេកដីជារបោណ្ ល ើញជាមិនប្បលកគ្នន លទ 
លរពាោះែុមទគគ ប្របថាឱ្យែុម ឯ វតី្លសាល (គឺថាបានែុមដូេគ្នន ) ។ 
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 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លតាេ់នឹងវតី្សោក្ជាលពះោនុជថាៈ ‹‹ចូរ 
ោបក្បិទទុក្ឱ្រជិត្ កុ្ាំសជឿវត្ទុប្ដលសគមនិគួរសជឿដូសចាប ះសៃើយ សែើយ 

កុ្ាំត្យះត្ះិសដៀលដល់ោបក្មានេទ្វន លអឱ្រសោះ លតូ្វប្ត្ោបក្មានេទ្វន  
ដស៏លៅទូោយ សជឿក្បុងលពះពុទនក្បុងលពះ្មន៌ិងលពះេងឃសៃើង›› ។ 
ក្បុង ណ្ៈដថ្ទសទៀត្ លពះបាទោសោក្ សេឋចក្ាំពុងយាងលប ត្ 
(បរបាញ់) ជាមយួនឹងលពះវតី្សោក្ជាលពះោនុជ លទងទ់េស ការ 
ល ែយណ៍្មាប ក្ ់ ក្ាំពុងប្ត្ក្ាំសៅ វួនសោយគាំនរសភវើងទ្វាំងលបាាំភបក្ ់
វតី្សោក្ជាលពះោនុជ មានចិត្ឋសពញសៅសោយេទ្វន និងសេចក្ឋី 
សគារព សទើបចូលសៅជិត្លទងថ់ាឝ យលពះបងាាំសជើងល ែយណ៍្ សែើយ 

លតាេ់េួរថាៈ ‹‹សោក្លបលពតឹ្ឋទុក្ករក្ិរយិាដល៏ាំបាក្សនះ ប៉ុ យ ន 

ឆ្ប ាំមក្សែើយ›› ។ 

 ល ែយណ៍្ត្បថាៈ ‹‹ដបព់រីឆ្ប ាំសែើយ›› ។ 

 ‹‹សោក្ទមាវ បប់រសិភាគោឝជីាោហារ?›› ល ែយណ៍្ត្បថាៈ 
‹‹បរសិភាគប្ត្ប្ផវសឈើនិងសមើមសឈើ សោក្បិទរាងកាយសោយ 
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េាំសលៀក្បាំ ក្ោ់ឝ ី អាតាយ បទិបាាំងកាយ ប្ត្សោយេាំសលៀក្ 

បាំ ក្ស់មយ ›› ។ 

 ‹‹សោក្យក្ោឝសី ឝ្ើជាទីសដក្?›› ។ 

 ល ែយណ៍្ត្បថាៈ ‹‹ក្លមាលសមយ ជាប្លគសដក្របេ់អាតាយ ›› ។ 

 (វតី្សោក្) េួរថាៈ ‹‹ក្ិចចប្ដលសោក្ស ឝ្ើទ្វាំងស ះ មានវត្ទុោឝី 
ប្ដលលាំបាក្ថ្លក្ប្លងជាងសៅសទៀត្?›› ។ 

 ល ែយណ៍្ថាៈ ‹‹កាលសបើអាតាយ សឃើញេត្ឝលមគឹក្បុងរដូវ ប្ដល 

វាកាវ ញីស យ្ លវា ក្ស៏ភវើងរាគរតឹ្រតួ្ វួនអាតាយ  ស ឝ្ើឱ្ររោបរ់េល់ 

េពឝេ ៌ងា នុះ៎ឯងជាក្ចិចប្ដលលាំបាក្បាំផុត្របេ់អាតាយ ›› ។ 

 វតី្សោក្ សទើបលតាេ់ថាៈ ‹‹ឱ្ែប៎! សោក្ោបក្បិទបាាំងកាយប្ត្ 

សោយេសមវៀក្បាំ ក្ដ់ស៏មែយង បរសិភាគប្ត្អាហារដស៏មែយង 
សែើយសោក្សៅប្ត្មានរាគត្ណ្ដា សៅសៃើយសទៀត្ ចាំណ្ងស់បើពួក្ 

េមណ្ៈជាោក្របុលត្ ប្ដលបិទបាាំងកាយប្ត្សោយេាំសលៀក្ 

បាំ ក្ដ់ល៏បសេើរ បរសិភាគប្ត្អាហារមានរេឆ្ៃ ញ់ ដូចសមឋចសៃើយ 

នឹងរមាៃ បរ់ាគត្ណ្ដា បាន ក្ស៏េឋចោសោក្ជាលពះសជោឌ ោញ មនិ 
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ប្ដលដឹងសរឿងលបលពតឹ្ឋត្ប្មស៌នះសោះសៃើយ បានជាសេឋចចាញ់ 

សបាក្ពួក្េមណ្ៈជាេក្របុលត្យិដ៍ល់សម៉ាវ ះ›› ។ 

 លពះបាទោសោក្ លទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រលពះោនុជសែើយ 
សទើបលទងល់តាេ់នងឹពួក្ សេ បត្លីពះោងាថាៈ ‹‹សយើងលតូ្វសលបើ 
ឧបាយក្លយ៉ាងវសិេេមយួ សដើមផនីងឹឱ្រវតី្សោក្ មាន 

លបោទេទ្វន លជះថាវ  ក្បុងលពះ្មរ៌បេ់លពះេក្រមុន ី សែើយនិង 

លពះោមត្មហានិ ឝ ន››។ 

 ពួក្សេ បត្ ី លកាបទូលថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ 
សយើងនឹងតាមលពះរាជឱ្ងាក រលពះោងា›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លទងស់ោះសលគឿងលបោបល់ពះេិរនិងមកុ្ 

ដប្ដលជាសលគឿងេមាា ល់ថ្នលពះរាជា សែើយសទើបលទងល់ពះពស្រេថ 
េលមាបល់េង ់ សេឋចយាងចូលសៅលេងទ់ឹក្ក្បុងបនធប ់ សវោស ះ 
ពួក្សេ បត្លីកាបទូលលពះោងាមាច េ់វតី្សោក្ថាៈ ‹‹កាលសបើលពះ 
បាទោសោក្ទិវងាត្សៅ លពះោងានឹងជាក្សលត្យិត៍្ាំណ្ដងសៃើង 
សពលសនះ េូមលពះលទងស់លគឿងលបោបល់ពះេិរនិងមកុ្ដសនះ 
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លសមើលនឹងបានសឃើញថាៈ ‹‹លពះោងាលអេមរមរជាក្សលត្យិយ៉៍ាង 

ណ្ដ ប្ដរឬសទ?›› ។ 

 លពះវតី្សោក្ ក្ស៏ជឿតាម ញ្រពួក្សេ បត្ ី បានលបោប ់

លពះកាយសោយ ត្ឋយិាភរណ្ៈដូសចាប ះសែើយ សេឋចសៃើងលបោប ់

សលើបលវ័ងករាជរ លោបប្ត្លពះរាជាសេឋចសចញចាក្បនធបទ់កឹ្ លទង ់

ទត្សឃើញវតី្សោក្ជាលពះោនុជ លបថាបស់លើបលវ័ងករាជរ ក្ល៏ពះោងា 
លតាេ់គលមាមថាៈ ‹‹ោញមនិទ្វនោ់វ បស់ៅសៃើយ ឯងហ៊ាន 

សោយរាជសៅសែើយ?››  ណ្ៈស ះ លពះរាជាលទងល់តាេ់លពះ 
េូរសេៀងដខ៏្វ ាំងៗថាៈ ‹‹យឺោបក្ណ្ដែបឹងវយឺ!›› លគាស ះ ពួក្ 
ចណ្ដឍ ល (សពជឈឃ្លត្) ថ្ដមាា ងកានោ់វ ថ្ដមាា ងកានរ់គាាំង សលច 

សៃើងលេមក្  ាំគាប ចូលសៅលកាបទូលលពះរាជាថាៈ ‹‹េូមលទងល់ពះ 
សមតាឋ សលបាេ លពះោងាមានលពះរាជលបាថាប ឱ្រចាត្ក់ារយ៉ាងណ្ដ? ។ 

 លពះបរមក្សលត្យិ ៍ លតាេ់ត្បថាៈ ‹‹លគាសនះ លតូ្វសយើងលះបង ់

សៅវតី្សោក្សចាល សយើងោនុញ្ញដ ត្ឱ្រោបក្រាល់គាប វាយលបសៅ 

ផ្ទច ញ់ផ្ទច លវាឱ្រសយើង›› ។ 
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 ពួក្សេ បត្ ី លកាបទូលេូមសទ្វេថាៈ ‹‹លពះវតី្សោក្ ជា 

លពះោនុជលពះោងាដព៏តិ្លបាក្ដណ្ដេ់ េូមលទងល់ពះសមតាឋ សលបាេ 
លទងល់ពះរាជទ្វនសទ្វេ កុ្ាំផឋ ធ  កុ្ាំផ្ទច ញ់ផ្ទច ល់សៃើយ›› ។ 

 លពះរាជា លតាេ់ថាៈ ‹‹សយើងោនុកូ្លតាម ក្រោបក្ 

ទ្វាំងឡាយ សយើងលពមឱ្រវាសោយរាជរបានលត្មឹ ៧ ថ្ងៃេិនចុះ ប្ត្ 

ត្សៅនឹងលតូ្វពិឃ្លត្ជីវតិ្បង›់› ។ 

 ក្បុងសពល ៧ ថ្ងៃស ះ សគសលងតូ្ររត្ស្រនឋីរាបស់ោយប្េនសភវង 
ពួក្ល ែយណ៍្ទ្វាំងមយួប្េន ក្ម៏ក្លបជុាំគាប ចាំស ះលពះភស្រក្ឋ 
លបណ្មរថ្ដស លេរសេើរគុណ្លពះសៅវតី្សោក្ ពួក្លេីគាំ ល់ 

ទ្វាំងមយួប្េនសចាមសរាមគាល់បាំសរ ើសលត្ៀបលតា ឯពួក្ចណ្ដឍ ល 
(សពជឈឃ្លត្) ទ្វាំងបនួ មានថ្ដលបឡាក្ស់ោយ្មសៅលេេ់ៗ 
ស ឝ្ើអាការហាក្ដូ់ចជាចងព់ឃិ្លត្ោបក្ណ្ដមយួ ប្លេក្េូរេ័ពធ 
លទែឹងោងឺក្ងសៅមាត្ទ់្វឝ រទ្វាំង ៤ ថាៈ ‹‹រាលត្មីយួបានក្នវងផុត្ 
សៅសែើយ សៅប្ត្ ៦ រាលត្សីទៀត្សទ សយើងនឹងទាំោយកាយោបក្ឯង 
សយើងនឹងផ្ទឋ ចប់ងោ់វយវៈោបក្ឯង សយើងនឹងពឃិ្លត្ជីវតិ្ោបក្ឯង 
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សេចក្ឋីោវ បរ់បេ់ោបក្ឯសងជិត្សែើយ›› ពួក្វាស ឝ្ើអាការក្បុងថ្ងៃទ១ី 
ដូសចាប ះសែើយ វាស ឝ្ើសរៀងៗមក្ រែូត្មក្ដល់ថ្ងៃទី ៧ វាប្លេក្ប្ត្ 

េូរេាំសៃងប្បប ១ ។ 

 លុះថ្ងៃទី ៧ ក្នវងផុត្សៅ សគ ាំលពះសៅវតី្សោក្សៅគាល់ 

លពះរាជា សេឋចលទងល់តាេ់េួរលពះោនុជថាៈ ‹‹ក្បុងសពល ៧ ថ្ងៃសនះ 
ឯងេបាយចិត្ឋណ្ដេ់សៅឬ? ›› ។ 

 លពះវតី្សោក្ត្បថាៈ ក្បុងសពល ៧ ថ្ងៃសនះ ចក្ាុ ញុ ាំមនិបាន 

សឃើញរបូារមយណ៍្ោឝសីទ, ោណ្ដឋ ត្ ញុ ាំមនិបានលិទនភវក្រ់ោរមយណ៍្ោឝសីទ 
សល ះោឝ?ី សល ះថា  ញុ ាំបានសឃើញពួក្ចណ្ដឍ ល (សពជឈឃ្លត្) 
វាប្លេសកាង សលើក្ោវងាសៃើងផង តាាំងប្ត្ពថី្ងៃទី ១ ក្នវងសែើយ 
វាថាៈ ‹‹ឯងសោយរាជរបាន ១ ថ្ងៃសែើយ ឯងសៅប្ត្លត្មឹ ៦ ថ្ងៃ 
សទៀត្សទ›› ប្ត្ប្បបសនះរាល់ថ្ងៃ រែូត្មក្ដល់ថ្ងៃទី៧  ញុ ាំលពះោងាជា 

ទុក្ាលពួយ សលេៀវោចន់ឹងមរណ្ភយ័មក្យាយី  ញុ ាំលពះោងារ ាំពងឹ 

គិត្ងបប់ារមមប្េញងខ្វ ច ក្បុងសពលរាលត្ទី្វាំងោេ់ស ះ  ញុ ាំលពះោងា 
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មនិអាចនឹងផធាំបានសទ សបើដូសចបះ សត្ើសេចក្ឋីេុ េលមានឋនឹងមាន 

ដល់ វួន ញុ ាំលពះោងាដូចសមឋច? ›› ។ 

 លពះមហាក្សលត្យិ ៍ លតាេ់ត្បថាៈ ‹‹លគានប់្ត្ជាទុក្ានងិ 

មរណ្ភយ័ ប្ដលនឹងបាំផ្ទវ ញជីវតិ្មយួប៉ុសណ្ដត ះ ឯងថាមនិដងឹ 

រេថ្នសេចក្ឋីេុ  ក្បុងភាពជារាជា្ិបត្សីៅសែើយ ចាំណ្ងស់បើពួក្ 

េមណ្ៈជាេក្រេបុលត្ សោក្ប្ត្ងនឹក្េញ្ជ ឹងជាទុក្ាលពួយ ដល់ 

សេចក្ឋីលាំបាក្   ប្ដលស ឝ្ើឱ្រសក្ើត្ទុក្ា គឺៈ ជាត្,ិ ជរា, ពា្ ិ
និងមរណ្ៈ សេចក្ឋីលាំបាក្ថ្នពួក្ោបក្ប្ដលធ្លវ ក្ស់ៅសោយទុក្ាក្បុង 

នរក្ មានសភវើងសឆះផាសខ្វ ចសផសងៗលគបយ៉់ាង សេចក្ឋីលាំបាក្ថ្ន 

ពួក្េត្ឝត្រិចាឆ ន ប្ដលមានសេចក្ឋតី្ក្េ់វុត្ជាទមៃន ់ និងការលតូ្វ 
ពួក្េត្ឝឯសទៀត្ េីុជាអាហារ សេចក្ឋីលាំបាក្ថ្នពួក្សលបត្ ប្ដល 

លក្ែល់លក្ហាយសោយសេចក្ឋីសលេក្ឃ្លវ ន ។ ក្បុងពួក្មនុេសសនះ 
ោបក្ណ្ដប្ដលជាោបក្មានសេចក្ឋេុី  គងប់្ត្មានសេចក្ឋទុីក្ា 
លាំបាក្ជាបត់ាមមក្ ចាាំបាចន់យិាយសៅងឝី ដល់ពួក្េត្ឝប្ដល 

មនិមានសេចក្ឋេុី ផងក្ស៏ោយ ក្គ៏ងប់្ត្មានទុក្ាលពួយនឹងការ 
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ចរុត្សៅក្បុងោ គត្ប្ដរ ។ ក្បុងក្រិយិាបូក្រមួថ្នភពទ្វាំង ៣ េត្ឝ 
ប្ដលមានជីវតិ្ទ្វាំងឡាយលគបច់ាំពូក្ រប្មងឈកឺាយឈចឺិត្ឋ 
សែើយសេចក្ឋលីាំបាក្ទ្វាំងោេ់ស ះ បងាាំជលមុញសៅរក្សេចក្ឋី 
ោវ ប ់ នឹងស ឝ្ើទុក្ាបកុ្សមបញពួក្េត្ឝ ឱ្របានសេចក្ឋីលក្ែល់ 

លក្ហាយ ។  ននទ្វាំងឡាយ ៥ ដូចជាពួក្ចណ្ដឍ ល (សពជឈឃ្លត្) 
ប្ដលកានោ់វងាសៃើងនងឹលបហារជវីតិ្ ។ អាយត្នៈទ្វាំងឡាយ ៦ 
ដូចជាភមូបិ្ដលសគបាំផ្ទវ ញសែើយ ។ អារមយណ៍្ទ្វាំងឡាយ (51) ៥ 
ដូចជាសចារបវនប់្ដលជាខ្យ ាំងេលតូ្វ ។ ពួក្េត្ឝទ្វាំងោេ់ក្បុងភព 

ទ្វាំង ៣ េុទនប្ត្លតូ្វសភវើង គឺោនិចចតា្ម ៌ សឆះបាំផ្ទវ ញសៅជានិចច ។ 
វត្ទុទ្វាំងោេ់មនិសទៀងាំ, ជាទុក្ា, េូនរសៅទសទ, មនិមានជារបេ់ 

 វួន សល ះសែតុ្ដូសចាប ះ បានជាសគថាៈ ពួក្េមណ្ៈជាេក្របុលត្ 
មនិបាចល់បលពតឹ្ឋស ឝ្ើក្ិរយិាដល៏ាំបាក្ សែើយសោក្បានដល់នូវ 
ោមត្មហានិ ឝ ន មនិប្មនឬសទ? ចិត្ឋរបេ់ពួក្េមណ្ៈ មនិប្មន 

សមែយងសោយកាមរាគសទ កាមរាគស ះ ដូចជាទកឹ្ប្ដលមនិេទិត្ 

                                                 
51 -របូ, ែាំលឡ្ង, កលិន, រែ និង ែមផែស ។ 
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ជាបស់ៅសលើលត្បក្ថ្នផ្ទក ឈូក្សៃើយ ពួក្េមណ្ៈទ្វាំងស ះ មាន 

ចិត្ឋសនឿយណ្ដយនឹងវដឋេងារ សែើយសទើបសោក្សភវច វួនសចញ 
ចាក្ភពសៅបាន ចុះសបើសោក្លបលពតឹ្ឋស ឝ្ើយ៉ាងដូសចាប ះសែើយ ដូច 

សមឋចបានជាមនិបានេសលមចផល គឺោមត្មហានិ ឝ នសៅ 

សៃើយ?›› ។ 

 លពះបាទោសោក្ លទងទូ់ យ នលពះវតី្សោក្ ជាលពូោនុជលគប ់

ប្បបយ៉ាងដូសចបះសែើយ  ណ្ៈស ះ វតី្សោក្លបណ្មរលពះែេឋ 
សែើយទូលលពះសរៀមថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ! សពលសនះ  ញុ ាំេូមដល់ 

នូវលពះរត្នលត្យ័ជាទីពកឹ្ទីរលឹក្›› ។ 

 លគាស ះ លពះបាទោសោក្សក្ៀក្លពះេូរងលពះោនុជ សែើយ 

លតាេ់ថាៈ ‹‹សយើងមានលបាថាប ចងស់ ឝ្ើឯង ឱ្រមានលបោទេទ្វន  
លជះថាវ ក្បុងលពះ្មរ៌បេ់លពះពុទន សែើយឱ្រឯងគិត្ នឹក្រលឹក្លពះ 
្មស៌ ះសៃើង សល ះដូសចាប ះ បានជាសយើងស ឝ្ើឧបាយក្លសនះ 
សោយពតិ្ស ះ សយើងមនិេមាវ បឯ់ងសទ›› ។ 
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 លគាស ះ លពះវតី្សោក្បានថាឝ យសលគឿងេគននជាត្ិ និងផ្ទក  
ក្លមងដល់លពះេឋូបទ្វាំងឡាយរបេ់លពះពុទនសែើយ បានសៅ 

ោឋ ប់្ មស៌ទេ  លទងប់ានស ឝ្ើេកាក របូជាដល់ពួក្ភកិ្ាុេងឃ 
សែើយសេឋចយាងត្លមងចូ់លសៅកានវ់ត្ឋកុ្ក្កុោរាម លុះសេឋចយាង 

សៅដល់ថាឝ យបងាាំលពះយេសត្ទរសែើយ សទើបលបថាបស់ៅក្បុង 

ទីចាំស ះលពះភស្រក្ថលពះសងរៈ ោឋ ប់្ មស៌ទេ  ។ លាំោបស់ ះ លពះ 
សងរៈពចិារណ្ដសមើលឧបនិេសយ័ ក្បុងភពមុនរបេ់លពះវតី្សោក្ 
ក្ល៏ជាបភាវ ម រែូត្ដល់កុ្េលមលូជាបារមរីបេ់លពះោងា ប្ដល 

បានោងមក្ទុាំសែើយ ជាត្សិនះបចឆិមជាត្ ិ លតូ្វលពះោងាសេឋចចូល 

កានល់ពះនិ ឝ ន ក្បុងោត្ឋភាពជាបចចុបផនបសនះឯង សល ះសែតុ្ស ះ 
លពះសងរៈសទើបេាំប្ដងេរសេើរការបាំសពញលពែយចាររ សដើមផដីកឹ្ ាំ 
ឱ្រសេឋចលទងប់ពឝជាជ  ។ 

 លពះវតី្សោក្ លុះបានោឋ បល់ពះសងរៈស ះសែើយ ក្ស៏ក្ើត្បីត្ិ 
ផសពឝផាយសៃើង លពះោងាមានសេចក្ឋីចាំណ្ងន់ងឹេូមផបួេក្បុង 

្មវ៌និយ័របេ់លពះពុទន សទើបសេឋចសងើបសៃើងលបណ្មរោញ្ជ លី 
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សែើយលតាេ់នឹងលពះសងរៈថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ  ញុ ាំលបាថាប ចងេូ់មបពឝជាជ  
ក្បុង្មវ៌និយ័របេ់លពះពុទន នឹងបានេិក្ាក្បុងផវូវដល៏បសេើរសនះ›› ។ 

 លពះសងរៈត្បថាៈ ‹‹កូ្នសោើយ លពះោងាចូរទូលសេចក្ឋីលបាថាប  
ឱ្រលពះរាជាលទងល់ជាបជាមនុេិន›› ។ 

 លគាស ះ លពះវតី្សោក្ ក្ស៏េឋចសៅទូលលពះសរៀមថាៈ 
‹‹បពលិត្មហារាជ! េូមលពះោងាលពះរាជទ្វនលពះរាជានុញ្ញដ ត្ 

បពឝជាជ ដល់ ញុ ាំលពះោងា កាលពមីុនសនះ  ញុ ាំលពះោងាជាមនុេស ល 

សឃ្លរសៅ ដូចជាកុ្ញ្ជ រចុះសលបងសែើយឥត្ក្សងឝរ (នឹងលបសៅ); 
ឱ្លពះរាជា! លពះោងាបានត្លមង ់ញុ ាំសោយក្សងឝរ លពះោងាបាន 

ែឝឹក្ែឝឺន ញុ ាំឱ្របានេុភាពរាបោសៃើង េូមលពះមហាក្រណុ្ដ-

ទិគុណ្ លទងល់ពះរាជទ្វនលពះរាជានុញ្ញដ ត្បពឝជាជ ក្បុងលពះពុទន-
ោេ  ក្បុងទីប្ដលជាលបទីបពនវឺភវសឺល ងល យឱ្រដល់ ញុ ាំលពះ 
ោងា›› ។ 

 លពះបរមក្សលត្ លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ សេឋច 

សក្ៀក្លពះេូរងលពះោនុជ មានោេសុជលដស៏ពញសនលតា សេឋចលទង ់
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លពះក្ប្នសង សកឹ្ សួលសរៀបរាបថ់ាៈ ‹‹ឱ្ោនុជសោើយ! ចូរឯងលះ 
សចាលសេចក្ឋីលបាថាប សនះសចញ! សល ះសែតុ្ោឝ?ី សល ះថា បពឝជិត្ 

ប្ត្ងលបលពឹត្ឋចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ជាមយួនងឹនរជាត្ដិស៏ថាក្ទ្វបេក្ឋិ ប្ត្ង 

សលបើលបាេ់េាំពត្ប់ងសុកូ្ល ប្ដលសរ ើេមក្ចាក្គាំនរេលមាម ជា 

របេ់ប្ដលទ្វេៈសគសបាះបងស់ចាល ចាំប្ណ្ក្អាហារសោត្ ក្េូ៏ម 

បានប្ត្េាំណ្ល់អាហារោាំពីសគមក្បរសិភាគ សពលយបស់ៅប្ត្ 

សលកាមលពកឹ្ា មានសមយ និងេវឹក្សឈើជាក្លមាល ក្បុងសពលអា ្ 

ពាបាលជមៃបឺ្ត្សោយឱ្េងោេ់ជសលមើេពសីគ ។ តាាំងប្ត្ពកុី្មារ 
មក្ ឯងជាេុ ុមាលជាត្ ិគួរជាទីពតិ្ពលិរមលិសមើល ឯងនងឹមនិ 

អាចោត្់្ នស់េចក្ឋីសលេក្ឃ្លវ ន, ក្ាំសៅថ្ងៃនិង រល់ដល៏ត្ជាក្រ់ងា 

បានសៃើយ ចូរទបច់ិត្ឋក្បុងសេចក្ឋីលបាថាប សនះសចញហាប ោនុជ! ›› ។ 

 លពះវតី្សោក្ លកាបទូលេបងថាៈ ‹‹ ញុ ាំលបាថាប ចងប់េួឥៃូវ 
សនះ មនិប្មនសល ះ ញុ ាំសនឿយណ្ដយនឹងរាជេមផត្ិឋសទ មនិប្មន 

សល ះ ញុ ាំសមើលងាយសេចក្ឋីេុ  ប្ដលសគសោយក្បុងោទ នសទវតា 

សទ មនិប្មនសល ះសគស ឝ្ើទុក្ាបកុ្សមបញឱ្រលាំបាក្ចតិ្ឋ រែូត្ដល់ 
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្ុញលទ្វនន់ងឹលពះរាជលទពរ សែើយនិងលពះឃ្លវ ាំងសទ មនិប្មនសល ះ 
 ញុ ាំខ្វ ចរ ាំជួលចិត្ឋសងវើម ោបក្ប្ដលជាបចាច មលិត្លតូ្វបាំផ្ទវ ញសយើងស ះ 
សទ គឺ ញុ ាំលពះោងាភយ័ខ្វ ចសេចក្ឋលីាំបាក្ក្បុងជាត្,ិ ជរា, ពា្ ិ
និងមរណ្ៈ បានជា ញុ ាំលពះោងាលបាថាប ចងប់េួ សដើមផនីឹងបាន 

េសលមចនូវលពះន ិឝ ន ជាោទ នទីរ ាំលត្ទុ់ក្ាទ្វាំងស ះ›› ។ 

លពះរាជា កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ សេឋច 

លទងល់ពះពោិប ប្លេក្លទសហាយាំរងឹរតឹ្ប្ត្ខ្វ ាំងសៃើង ប្ត្លពះ 
វតី្សោក្មានលបាជាញ នឹងលួមសោមលពះរាជែឫទយ័ សទើបលតាេ់ 

ថាៈ ‹‹ឱ្លពះរាជា! លពះោងាមនិគួរនងឹសោយសោក្សទ េងារចលក្ 

វលិសៅឥត្លោក្សទ ោបក្ប្ដលសៅរមួជាមយួគាប  លតូ្វប្ត្ល ត្ ់

លបាេ់និរាេចាក្គាប សៅជា្មយតា លពះោងាសោយសោក្ សល ះ 
សែតុ្សនះ សត្ើមានលបសយាជនោ៍ឝ?ី ›› ។ 

លពះរាជា លតាេ់ត្បថាៈ ‹‹ឥៃូវសនះ លតូ្វប្ត្ឯងលបលពតឹ្ឋ 
បិណ្ឍ បាត្ចារកិ្វត្ឋ ចូរឯងោងាុយប្ត្សលកាមលពឹក្ាទ្វាំងឡាយ 
សែើយក្បុងរាលត្ ី ចូរឯងលបលពតឹ្ឋសៅប្ត្សលើក្លមាលសមយ លសមើល 
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េិន›› ។ សរឿងរ៉ាវដូចេាំប្ដងមក្សែើយសនះ សទើបលពះរាជា 

លពះរាជទ្វនបាលត្និងលចត្េ់លមាបប់ពឝជិត្ សែើយលតាេ់បងាា ប ់

ឱ្រលតាចប់ិណ្ឍ បាត្លគបល់េីក្បុងវាាំងជាសវនត្ៗគាប  ក្ពួ៏ក្លេីក្បុងវាាំង 

បានោក្ប់ាលត្សោយអាហារយ៉ាងឧត្ឋម លពះរាជាលទងល់ជាប 

ដូសចាប ះ សទើបលតាេ់បស ធ េពួក្លេីទ្វាំងស ះថាៈ ‹‹សែតុ្ោឝបីានជា 

 ងឱ្រអាហារដឧ៏ត្ឋមស ះសៅវតី្សោក្? សដើមផឱី្រវតី្សោក្ 

ទមាវ ប ់វួននងឹអាហារស ះ ពួក្បាទបរចិារកិាទ្វាំងស ះ លបត្បិត្ឋ ិ
តាមលពះរាជឱ្ងាក រ បានថាឝ យអាហារសលគាត្លគាត្និងសមែយង 

ដល់លពះវតី្សោក្ លទងប់ានទទួលបិណ្ឍ បាត្ស ះសែើយ សោយ 

ឥត្មានផ្ទវ េ់បឋូរសៃើយ លពះបាទោសោក្បានទត្ សឃើញលពះ 
ោនុជដូសចាប ះសែើយ សទើបលទងល់តាេ់ថាៈ ‹‹សយើងោនុញ្ញដ ត្ឱ្រឯង 

បេួសែើយ កាលសបើឯងបេួរចួសែើយ លតូ្វប្ត្មក្េួរសយើងផង 

កុ្ាំខ្ន›› ។ 

លពះវតី្សោក្ កាលបានលពះរាជានុញ្ញដ ត្សែើយ សេឋចយាង 

សៅកុ្ក្កុោរាម សែើយលទងល់ពះត្លមះិយ៉ាងសនះថាៈ ‹‹លបេិនសបើ 
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ោញបេួសៅទីសនះ ក្ម៏និផុត្ោាំពកីារទ្វក្ទ់្វមសោយសេចក្ឋី 
ក្ងឝល់នឹងេូរេពធដស៏លចើន›› ។  ណ្ៈស ះ សេឋចយាងចូលសៅ 

ក្បុងទឯីសទៀត្ សៅសៅក្បុងនគរដឆ៏្ៃ យ សែើយសទើបបេួជាភកិ្ាុ 
េិក្ាផវូវលបត្បិត្ឋតិាម្មវ៌និយ័ សោក្បានលបលពតឹ្ឋស ឝ្ើសេចក្ឋី 
ពាយាមដែ៏យត្ច់ត្ ់ រែូត្ដល់បានេសលមចលពះោរែត្ឋផល 
សែើយលទងរ់ ាំពងឹដូសចបះថាៈ ‹‹កាលពមីុន សេឋចោសោក្បានស ឝ្ើ 
 ក្រសបឋជាញ សនះនងឹអាតាយ  កាលសបើឯងបេួរចួសែើយ លតូ្វប្ត្មក្ 

េួរសយើងផង ឥៃូវសនះ អាតាយ ោញសៅេួរសេឋចក្បុងសពលមុន 

បចចូេេមយ័›› ។ លពះសងរៈសត្ើនសៃើងពលីពលឹមកានយ់ក្បាលត្ 
សែើយយាងចាំស ះសៅលក្ុងបាត្លិបុលត្ សោក្និមនឋឈប ់

បិណ្ឍ បាត្ជាលាំោបម់ក្ រែូត្ដល់ទ្វឝ រលពះរាជវាាំង សទើបលទងម់ាន 

លពះបនធូលនងឹ យទ្វឝ របាលថាៈ ‹‹ភកិ្ាុវតី្សោក្មានលបាថាប ចង ់

ជួបនងឹសេឋច›› ។ 
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លគាស ះ  យទ្វឝ របាល ក្ម៏បមីាប សៅទូលលពះរាជាថាៈ 
‹‹ឥៃូវសនះ លពះសងរវតី្សោក្ មានលបាថាប ចងចូ់លមក្គាល់លពះ 
រាជា›› ។ 

លពះរាជាលតាេ់ត្បថាៈ ‹‹ចូរឯងសៅនិមនឋសោក្ឱ្រចូលមក្ 

ឆ្ប់ៗ ›› ។ 

លពះសងរវតី្សោក្ សេឋចយាងមក្ដល់មាត្ទ់្វឝ រលពះរាជ 

ដាំណ្ដក្ល់ពះបាទោសោក្ លទងទ់េស ការលពះោនុជសែើយ សេឋច 

យាងចុះចាក្រាជបលវ័ងក លកាបថាឝ យបងាាំលបក្បសោយោងា ៥ ផ្ទធ ល់ 

ចុះសលើប្ផនដី ក្បុងទចីាំស ះលពះភស្រក្ឋលពះសងរៈ សែើយលពះោងា 
លបណ្មរោញ្ជ លី ទត្េមវងឹសមើលលពះសងរវតី្សោក្ លពះលទងល់ពះ 
ក្ប្នសងលតាេ់នូវគាថាសនះថាៈ ‹‹បាណ្ៈលគបច់ាំពូក្ ប្ត្ងបានសៅ 

របួរមួគាប  ប្ត្ងប្ត្េបាយរកី្រាយ ឥៃូវសនះ  ញុ ាំស ៃ្ ក្េាំៃឹង 

សមើលលពះសនលត្សោក្ មនិសឃើញមានេាំប្ដងអាការវបិោវ េ 

សោយការសពញចិត្ឋនឹងមូលលត្កូ្លសនះសោះ  ញុ ាំោយ នសោយឥត្ 
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េងសយ័ថាៈ ‹‹សោក្មាច េ់ចាេ់ជាបានេសលមចមគាផលសែើយ! 
ទឹក្ោលមតឹ្ប្ឆអត្សពញក្បុងែឫទយ័សោក្មាច េ់សែើយ! ›› ។ 

រា្គុបឋៈជាសេ បត្ទីី១ របេ់លពះបាទោសោក្ បានសឃើញ 

លពះសងរវតី្សោក្ឃវុ ាំ សោយចីវរបងសុកូ្លកានប់ាលត្ដី កាលក្ាំពុង 

លតាចស់ដើរបិណ្ឍ បាត្ សោក្បានទទួលអាហារលគបយ៉់ាង គឺអាហារ 
ដឧ៏ត្ឋម វះ សលគាត្លគាត្ វះ ក្រ៏ា្គុបឋសេ បត្សី ះ រត្ស់ៅទូល 

លពះរាជា សែើយប្ងវងនូវគាថាសនះថាៈ  
‹‹េូមលពះោងាទត្សមើលភកិ្ាុវតី្សោក្ចុះ ជនលគប់ៗ គាប  សគ 

ប្ត្ងសលត្ក្លត្អាលក្បុងការបាំសពញទ្វននងឹសោក្ ប្ត្ វួនសោក្ 

ជាោបក្មានលបាថាប ត្ចិ សែើយសចះសពញចិត្ឋនឹងរបេ់ត្ចិ សោក្ 

បានេសលមចក្ិចចប្ដលសោក្លតូ្វស ឝ្ើស ះសែើយ សល ះដូសចាប ះ បាន 

ជាសោក្មានចិត្ឋសក្សមក្ានឋ ។ សោក្បានកាត្ច់ិត្ឋសចាល 

រាជេមផត្ិឋ ប្ដលមរត្ក្លតូ្វបានទីលក្ុងបាត្លិបុលត្ លពះរាជលទពរ 
និងលពះឃ្លវ ាំងទ្វាំងឡាយ លពមទ្វាំងេក្ឋិយេនងិសេចក្ឋីេុ  ក្ ៏

សោក្កាត្ស់ចាលោេ់ឥត្ោឋ យ ។ សោក្បានញក្ញី់ជាត្ដិ ៏
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ឧត្ឋមរបេ់សោក្សោយលពះបាទ ដូចជាសគបងាូរទឹក្ប្ភបក្ឬខ្ក្ 

ក្ាំហាក្សចាល ។ សោក្លះវត្ទុទ្វាំងោេ់ស ះសរៀងសៅ រែូត្ដល់ 

សោក្លះលពះរាជវងស ប្ដលស ឝ្ើឱ្រសោក្បានចសលមើនេក្ឋិយេ 

ដ ៏ភង ់ភេ់ស ះផង›› ។ 

កាលពលទងល់ពះេណ្ដឋ បវ់ាចាសនះសែើយ លពះោសោក្ បាន 

និមនឋឱ្រលពះសងរវតី្សោក្គងល់បថាបស់លើរាជបលវ័ងក សែើយសេឋច 

លទងច់ាត្ប់្ចងសភាជ ហារដស៏ថាយ ងវសិេេវោិលបាំផុត្ លបសគន 

សោយលពះោងា ។ លុះលគាខ្ងសលកាយភត្ឋក្ិចច លទងប់ានលបសគន 

ទឹក្ដប៏រេុិទនសលេចសែើយ សទើបលទងក់ានយ់ក្នូវទីសេ េនៈ 
ដតូ៏្ច លទងល់បថាបស់ៅក្បុងទីចាំស ះលពះភស្រក្ថសងរៈ សទើបនិមនឋឱ្រលពះ 
សងរៈេាំប្ដងលពះ្មស៌ទេ  ។ 

លគាស ះ លពះសងរវតី្សោក្ លតាេ់េាំប្ដងលពះគាថាថាឝ យ 

លពះរាជាត្សៅសនះថាៈ 
‹‹រាជេមផត្ិឋ ជា្មយជាត្គួិរសគសគារព សែើយថ្ងៃថាវ សងកើងថាក ន 

ណ្ដេ់ ចូរលទងកុ់្ាំលបមាទ (ក្បុងរាជក្ិចចរបេ់លពះោងា) លពះ 
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រត្នលត្យ័ ជា្មយជាត្លិក្នងឹបានជួបសពក្ េូមលពះោងាចូរ 
ទាំនុក្បាំរងុសលគឿងេកាក របូជាដល់ប្ក្វទ្វាំង ៣ លបការស ះ›› ។ 

កាលលពះសងរៈេាំប្ដងនូវគាថាសនះចបស់ែើយ សទើបសេឋច 

សលកាក្ចាក្រាជបលវ័ងក, លពះរាជាលពមទ្វាំងសេវកាមាត្រទ្វាំងលបាាំរយ 
និងពួក្មហាជនដស៏លចើន បានតាមជូនលពះសងរៈ សោយសេចក្ឋី 
សគារព រែូត្ដល់សៅទ្វឝ រខ្ងសលដ សនះជាអានេិងសដរ៏ងុសរឿង 

របេ់េមណ្ៈ ប្ដលឱ្រសឃើញជាក្ច់ាេ់ បានជាលពះសងរ 
វតី្សោក្លត្ះិរះិថាៈ ‹‹ក្បុងកាលមនុលពះសជោឌ  អាតាយ ោញបានស ឝ្ើ 
ឧបាយក្លជាសលចើនយ៉ាងដល់អាតាយ ោញ លទងស់ ឝ្ើឱ្រអាតាយ ោញ 

បានបេួក្បុង្មវ៌និយ័របេ់េមភុទន ។ ឥៃូវសនះ គួរអាតាយ ោញ 

ស ឝ្ើសេឋចឱ្រមានសេចក្ឋីសគារព និងមានលបោទេទ្វន លជះថាវ  
រងឹរតឹ្ប្ត្ខ្វ ាំងសៃើងសៅសទៀត្›› ។  ណ្ៈស ះ លពះសងរៈមាច េ់ 
សេឋចសហាះសៃើងសៅក្បុងអាកាេសវហាេ៍ សែើយេាំប្ដងបាដិហាររ 
ឱ្រលបាក្ដសៃើង ក្បុងក្ណ្ដឋ លលបជុាំជន សទើបលពះបាទោសោក្ 
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មានពួក្សេវកាមាត្រសចាមសរាមលពះោងាជុាំវញ សេឋចលទងស់លើក្ 

លពះែេឋសៃើងលបណ្មរ សែើយលតាេ់នូវគាថាសនះថាៈ  
‹‹ឃ្លវ ត្ផុត្ចាក្ោចោ់សោែិត្ ប្ដលថាប ក្ង់បមជាទី 

លេឡាញ់សពញចិត្ឋ សទើបសោក្សហាះោប្ណ្ឋ ត្លត្ប្េត្សៅក្បុង 

អាកាេសវហាេ៍ ដូចជាេកុ្ណ្ជាត្បិាន ។ ឯ វួន ញុ ាំជាបស់ៅ 

ក្បុងចាំណ្ងរតួ្រតឹ្សោយរាជេមផត្ឋ ិ ញុ ាំលត្ោង វួនសៅក្បុងសោក្សនះ 
សោយការទាំនុក្បលមុង នងិជាបស់ោយការមូលលត្កូ្លរបេ់ ញុ ាំ ។ 
កាលមនិមានក្ចិចក្ងឝល់សោយ វួនរបេ់សោក្ កាល ាំលបឹង 

ពាយាមសោយក្មាវ ាំងរបេ់សោក្ សែើយសោក្អាចសលក្បផកឹ្នូវ 
រេដល៏បសេើរសនះ សល ះប្ត្សោក្ែឝឹក្ែឝឺនចិត្ឋសោក្បាន ។ ផល 

ថ្ន្ននិងេមាបត្ិឋ ពួក្មនុេសោប័ផឥត្លបាជាញ  ក្ាំបាាំងគាំនិត្ 

ងងឹត្ប្ភបក្សមើលមនិយល់សទ ។ បាដិហារររបេ់សោក្ ប្ដល 

ោប្ណ្ឋ ត្សៃើងសៅសនះ ស យ្ ះថាសោក្បានបាំបាត្ប់ងនូ់វមានៈ 
របេ់ ញុ ាំ ទុក្ជាក្មាវ ាំងលបាជាញ របេ់ ញុ ាំសៅ សត្ស់ ាយ សោក្ក្ប៏ាន 

ស ឝ្ើ ញុ ាំមានចិត្ឋេុភាពសរៀបរយសៅបាន››។   
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លុះសេឋចលតាេ់គាថាសនះចបស់ែើយ លពះសងរវតី្សោក្ ក្ ៏

សហាះរែូត្ដល់សៅទីបាំផុត្ថ្នប្ដន សោក្សចញសៅសៅខ្ងសលដ 

រាជអាណ្ដចលក្ ត្មក្ខ្ងសលកាយ សោក្លទងល់បឈួនជាទមៃន ់

ណ្ដេ់ រែូត្ដល់លជុះលពះសក្ោសចញោេ់រលីង ។ លពះរាជាលទង ់

លជាបថា លពះសងរៈលបឈួន សេឋចបានបញ្ជូ នសពទរយក្ឱ្េងសៅ 

ពាបាលលពះសងរៈសៅទីស ះ កាលសបើបានជាសែើយ លពះសក្ោ 

ក្ល៏ត្ៃបដុ់ះដូចសដើមវញិ សោក្ក្ប៏ញ្ជូ នសពទរឱ្រលត្ៃបស់ៅលេុក្ 

វញិ ។ លពះសងរៈវតី្សោក្ បានសោយលពះលក្យាសោៃ យ ប្ដលសគ 

ផសាំសោយទឹក្សោះសគា សោក្ក្ម៏ានក្មាវ ាំងក្ាំប្ែងរងឹបុងឹមាាំមនួ 

សៃើងដូចសដើម សោក្និមនឋសៅមក្បានសោយលេលួ សែើយសទើប 

និមនឋសៅក្បុងថ្លពញាត្េាត្ សៅលបថាបប់្ក្ផរទីេាំណ្ដក្អ់ាលេ័យ 
ថ្នពួក្គងាឝ លពប្ព ។  

េមយ័មយួ ក្បុងលបសទេបុណ្ឍ វ្ន៌ៈ មានពួក្េិេសគណ្ 

និលគនទបានសឃើញលពះពុទនរបូ សែើយប្ក្វងគូរគូេរ ាំលុបស ឝ្ើជារបូភាព 
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ថ្ននិលគនទ ប្ដលជាទីសគារពរបេ់ វួន (52) ។ លគាស ះ ពួក្ 

ឧបាេក្ប្ដលជាពុទនោេនិក្ជន សទើបលកាបទូលសរឿងស ះ 
ដល់លពះបាទោសោក្ថាៈ ពួក្េិេសគណ្និលគនទ បានសឃើញលពះ 
ពុទនរបូ សែើយប្ក្វងគូេគូររ ាំលុបរ ាំោងស ឝ្ើជារបូភាព ថ្ននិលគនទ 
ប្ដលជាទីសគារពរបេ់ វួនវញិ›› ។ 

លពះរាជា លទងល់ពះេណ្ដឋ បដ់ាំណឹ្ងស ះសែើយ សេឋចលទង ់

លពះពសិរា្ខ្វ ាំង លតាេ់សោយរេួរានច់ាត្ឱ់្រពួក្យក្ា (សទវតា) ចាាំ 
ោក ត្ល់គបល់ចក្ក្មភេ់ចាំនួន ៤០ លី (មយួសយាជន)៍ សៅក្បុង 

អាកាេ សែើយពួក្ គលបងុលបយត័្បចុះសៅចាំនួនជសល  ៤០ លី 
សៅក្បុងប្ផនដី ចាបេ់មាវ បប់្ត្ក្បុងមយួថ្ងៃស ះ ោេ់ពួក្និលគនទបុលត្ 

ចាំនួន ១៨.០០០  ក្ ់សៅក្បុងលក្ុងបាត្លិបុលត្ (53) ។  
ក្បុងលក្ងុបាត្លិបលុត្ក្ម៏ានពួក្និលគនទដថ្ទសទៀត្ បានសឃើញ 

លពះពុទនរបូ សែើយប្ក្វងគូររ ាំលុបរ ាំោងស ឝ្ើជារបូភាពថ្ននិលគនទ ប្ដល 

                                                 
52 -ទិវាវទន និងអាយ-វង-កឹង ប្ដលលោកបួនូ វបានប្របថាាៈ ‹‹មនុែសោន ក់ប្ដលររោះថាល កនុងលទធិរពា ែណ៍្ 
បានរ ាំលលើងរពោះពុទធរបូឱ្យរលាំលៅ លទៀបនឹងលរើងក្នរពា ែណ៍្ោន ក់ ល ើយទាំោយលចាលរពោះពុទធរបូល ោះលៅ›› ។ 
53 -តាមេាប់លនោះមុែលទ ប្ដលរត្ូវល ោះគឺ រត្ង់ពាកយថាាៈ ‹‹កនុងរកុងបាត្លិបុរត្›› ឱ្យថាាៈ ‹‹នគរបុណ្ឌ វធ៌នាៈ›› វញិ ។ 
តាមេាប់ទិវាវទន និង អាយុ-វង-កឹងថាាៈ ‹‹លគែោល ប់ពួកនិរគនថបុរត្ ១៨.០០០ កនុងនគរបុណ្ឌ វធ៌នាៈ ។ 
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ជាទីសគារពរបេ់ពួក្ វួនដូចគាប ប្ដរ ។  ណ្ៈស ះ ពួក្ឧបាេក្ 

ប្ដលជាពុទនោេនិក្ជន សៅលកាបបងាាំទូលដាំសណ្ើ រសរឿងស ះ 
ដល់លពះរាជា សេឋចលទងល់ជាបសេចក្ឋីស ះសែើយ លពះោងាលទងល់ពះ 
ពសិរា្សលក្វសលកា្ខ្វ ាំង លទងឱ់្រចាបពួ់ក្និលគនទបុលត្ លពមទ្វាំង 

ពូជពងសវងសលត្កូ្លផង យក្មក្គរដុត្ទ្វាំងោេ់ក្បុងគាំនរសភវើង 
ោវ បវ់ ិេោេ់ សែើយលទងឱ់្រទូងសភរលីបកាេលពះរាជានុញ្ញដ ត្ 

ថាៈ ‹‹ោបក្ណ្ដមយួនងឹអាចកាត្យ់ក្ក្ាលនិលគនទបុលត្បានមយួ 

ឱ្រសយើង ោបក្ស ះនឹងលតូ្វបានដុាំមាេសឆ្ឋ រជារងាឝ ន›់› ។ 

ក្បុងសវោស ះ លពះសងរៈវតី្សោក្ បានសៅេូមេាំណ្ដក្ ់

អាលេ័យក្បុងផធះនលិគនទបុលត្មាប ក្ ់ លពះោងាបានលបឈួនសៃើងសទៀត្ 

ក្បុងទីស ះ ថ្លត្ចីវរក្ោ៏ចោ់ចរយកី្រយាក្ លពះសក្ោក្ប៏្វងែួេ 

ោមញ្ដជន មានឫក្ សមើលសៅលបប្ែលនឹងនិលគនទបុលត្ (ថ្ងៃ ១) 
មានោបក្សលងមាប ក្ ់ កានោ់វងាសដើរមក្ឈរចាំស ះលពះភស្រក្ឋលពះ 
សងរៈ សទើបលពះសងរៈវតី្សោក្លទងន់ឹក្រ ាំពងឹថាៈ ‹‹សល ះអាលេ័យ 

ោាំសពើទុចចរតិ្ ក្បុងកាលពជីាត្មិុនរបេ់អាតាយ ោញជាបដ់ិត្តាមមក្ 
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បានជាអាតាយ ោញលតូ្វទទួលក្មយចាេ់របេ់ វួន›› ។  ណ្ៈស ះ 
ោបក្សលងនឹងោយ នថាជានិលគនទបុលត្ ក្ក៏ាត្ល់ពះេិរលពះលពះោងាក្បុង 

មយួរ ាំសពចស ះសៅ (54) លុះកាត្ប់ានសែើយ  ាំយក្លពះេិរស ះ 
មក្ថាឝ យដល់លពះរាជា េូមឱ្រសេឋចលទងល់ពះរាជទ្វនដុាំមាេសឆ្ឋ រ 
លពះរាជាលទងទ់េស ការលពះេិរស ះ ោា ល់ជាក្ជ់ាលពះេិរ 
លពះោនុជវតី្សោក្ សែើយលទងល់ជាបត្សៅសទៀត្ ោាំពសីេ បត្ី 
មាប ក្ ់ក្បុងពួក្សេ បត្រីបេ់លពះោងាលកាបទូលថាៈ ‹‹ពួក្េមណ្ៈ 
ជាេក្របុលត្ សគោយ នថាជាពួក្និលគនទបុលត្ សគេមាវ បស់ោយ 

ភានល់ចៃាំជាសលចើនរបូណ្ដេ់ សល ះសពលសនះ ពួក្និលគនទមាន 

ចាំនួនត្ចិណ្ដេ់សែើយ›› ។ 

កាលបានលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះរាជា្ិរាជ 
សេឋចលទងល់ពួយលពះរាជាែឫទយ័ពនស់ពក្ណ្ដេ់ លទងម់ាន 

សេចក្ឋីសោក្ោឋ យ សទើបដួលចុះសៅសលើប្ផនដ ី រាជបរ ិរ 
ទ្វាំងឡាយ បានយក្ទកឹ្មក្លបេ់លពាំលេបល់ពះភស្រកាឋ យូរបនឋិចសៅ 
                                                 
54 -កនុងទិវាវទន និងអយុ-វង-កឹង រពោះអនុររបែ់រពោះបាទអលសាកមិនប្មនទិវងគត្លដាយអនកលលងែោល ប់លទ 
ប្ត្រទង់ទិវងគត្លដាយអនកគងាវ ល ពប្ពោន ក់ ប្ដលបានថាវ យទីែាំណាក់អាស្ែ័យដល់រពោះអងគជាអនកែោល ប់ ។ 
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សទើបលពះោងាបានលពះោយ រត្សីៃើងវញិ ។ ពួក្សេ បត្ ីបានលកាប 

បងាាំទូលលពះរាជាថាៈ ‹‹សពលសនះសគេមាវ បពួ់ក្េមណ្ៈជា 

េក្របុត្ិឋយ ៍សោយភានល់ចៃាំជាសលចើនណ្ដេ់ ។ ឱ្លពះរាជា! េូម 
លពះោងាលទងល់ពះសមតាឋ សលបាេ ោនុញ្ញដ ត្ឱ្រពួក្េមណ្ៈ ជា 

េក្របុលត្បានសក្សមក្ានឋផុត្រចួចាក្ទុក្ាភយ័›› ។  ណ្ៈស ះ 
លពះរាជាបានប្ត្ងលពះរាជឱ្ងាក រហាមលបាមថាៈ ‹‹ចាបស់ដើមតាាំងប្ត្ 

ពលីត្មឹថ្ងៃសនះសៅ មនិលតូ្វោបក្ណ្ដមយួេមាវ បេ់មណ្ៈសទ(55)››។ 

លគាស ះ ភកិ្ាុទ្វាំងឡាយមានសេចក្ឋីេងសយ័ សទើបចូលសៅ 

លកាបទូលលពះមហាសងរឧបគុបឋៈថាៈ ‹‹សល ះសែតុ្ោឝ ី បានជាលពះ 
សងរវតី្សោក្ោងាស ះ លតូ្វោបក្សលងពឃិ្លត្ជីវតិ្បងដូ់សចាប ះ›› ។ 

លពះសងរៈត្បថាៈ ‹‹លបេិនសបើោបក្ទ្វាំងឡាយចងដ់ឹងសរឿង 

សោក្ក្បុងជាត្មិនុ ចូរលបុងោឋ បចុ់ះ! ក្បុងកាលដក៏្នវងសៅសែើយ 
លគាមយួ មានល នលមគឹមាប ក្ ់ បានសៅរាយបនឋឹងសៅប្ក្ផរមាត្ទ់ឹក្ 
មានលពះបសចចក្ពុទនមយួលពះោងា បានសេឋចប្េឝងរក្អាហារ 
                                                 
55 -ពុទធលឃ្ែាៈែាំប្ដងដាំណាលលរឿងរ៉ៅវរបប្ លគ្នន  អាំពីការប្ដលឱ្យរបរុាំនិងលធវើែងាគ យ  
ប្ដលលៅលរកាមការបងាគ ប់ក្នរពោះលងរាៈលោគគលលីបុត្ត-តិ្ែស ។ កនុងលែេកដីលនោះថា 
រពោះអនុររបែ់រពោះបាទអលសាកប្ដលលគែោល ប់លដាយភាន់រេឡ្ាំល ោះ រពោះ មតិ្ែស ។ 
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បិណ្ឍ បាត្ សែើយសៅគងស់ៅសលកាមសដើមសឈើមយួសដើម ជិត្បនឋងឹ 

ទ្វាំងស ះ កាលល នមក្ដល់មនិសឃើញ មានលមគឹជាបក់្បុងបនឋងឹ 

ស ះសោះ សទើបរ ាំពងឹគិត្ថាៈ ‹‹សល ះសែតុ្ោឝ ី ឥៃូវសនះ លមគឹមាន 
សលចើនណ្ដេ់ ដូចសមឋចបានជាវាមនិមក្ជិត្បនឋងឹោញសោះ›› ។ 
លគាស ះ ល ន ាំេសងកត្សមើលទីជតិ្ខ្ងជុាំវញិេពឝោសនវើសៅ បាន 

សឃើញលពះបសចចក្ពុទន គងស់ៅសលកាមសដើមសឈើជិត្បនឋឹងទ្វាំងស ះ 
សទើបគិត្ថា សល ះប្ត្គាត្ស់នះឯងបានជាសផអើលលមគឹោញរត្ប់ាត្ ់

ោេ់គាយ នេល់›› សែើយែូត្ោវពឃិ្លត្ផឋិលផ្ទឋ ចល់ពះេិរលពះ 
បសចចក្ពុទនោងាស ះសៅ ។ 

‹‹ល នលមគឹក្បុងកាលស ះ គឺលពះសងរលពះ មវតី្សោក្ ក្បុង 

កាលឥៃូវសនះ សល ះប្ត្ពីជាត្មិុនបានពឃិ្លត្លពះបសចចក្ពុទន 
បានធ្លវ ក្ស់ៅទទួលសោក្ទុក្ាក្បុងនរក្ ជាសវោសលចើនសកាដិថ្ន 

ក្លផ បានោស ធ លជាត្ោិវ បស់ក្ើត្ៗ សោយទុក្ាសវទ ជា 

មហាវបិាក្ នងិសគេមាវ បស់ោយោវលគប់ៗ ជាត្ ិ ក្បុងទបីាំផុត្សនះ 
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ទុក្ជាបានលុះលពះោរែត្ឋផលសែើយ ក្គ៏ងល់តូ្វោបក្សលងពឃិ្លត្ 

ជីវតិ្សោយោវសទៀត្›› ។ 

ភកិ្ាុទ្វាំងឡាយទូលថាៈ ‹‹សល ះលពះោងាបានក្ោងោឝ ី សទើប 

សោក្សក្ើត្ក្បុងលត្កូ្ល ភេ់ សែើយបានលុះលពះោរែត្ឋផល?›› ។ 

លពះមហាសងរត្បថាៈ ‹‹ក្បុងកាលដក៏្នវងសៅយូរោប្ងឝង 

ណ្ដេ់សែើយ ក្បុងោេនកាលថ្នលពះពុទនលទងល់ពះ មក្េសប 
សោក្ជាទ្វយក្មានចិត្ឋលជះថាវ  បរចិាច គបិណ្ឍ បាត្ទ្វនដល់លពះ 
ភកិ្ាុេងឃ ចាត្ប់្ចងស ឝ្ើទកឹ្បានៈសោយប្ផវសឈើសផសងៗ សល ះវបិាក្ 

ថ្នបុញ្ដក្មយសនះ សោក្សទើបបានសក្ើត្ក្បុងលត្កូ្ល ភេ់ មា៉ងសទៀត្ 
ក្បុងលគាពុទនកាលលទងល់ពះ មក្េសបស ះ សោក្មានេទ្វន  
លជះថាវ ណ្ដេ់ រែូត្ដល់បានបេួជាភកិ្ាុ ោេ់សវោមយួប្េនឆ្ប ាំ 
បានតាាំងលបណិ្ធ្លនលបលពតឹ្ឋលពែយចរយិ្មដ៌ែ៏យត្ច់ត្ ់សល ះោាំណ្ដ 

ចផលថ្នបុញ្ដ ក្មយស ះ សោក្សទើបបានេសលមចលពះោរែត្ឋផល 

ក្បុងជាត្សិនះ›› ។ 
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លពះ ងបទ្វយ វត្(ី56) ជាោគាមសែេីថ្នលពះបាទោសោក្ លពះ 
 ងសនះ មានលពះរាជបុលត្មយួលពះោងា លទងល់ពះ ម្មវ៌វិ្ន៌ៈ 
(ចាំសរ ើនសៃើងដវ៏សិេេសោយ្ម)៌ ។ មានសេ បត្មីាប ក្ ់ ចូលសៅ 

លកាបបងាាំទូលលពះរាជាថាៈ ‹‹ឱ្លពះរាជា! េូមលពះោងាលទងល់ពះ 
ក្ានឋក្បុងលពះរាជែឫទយ័ សល ះសែតុ្ោឝ?ី សល ះថា លពះរាជបុលត្ 

លពះោងាលបេូត្សែើយ លពះរាជកុ្មារស ះ មានលក្ាណ្ៈលពះភស្រក្ឋ 
ដេ៏មរមរលអវសិេេោោច ររ មានលពះសនលតាដល៏អឥត្គួរនឹង 

សលបៀបឱ្រសេយើបាន›› ។ 

លពះរាជា លទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ មានលពះរាជ-

ែឫទយ័សលត្ក្ោរោទរណ្ដេ់ សេឋចលតាេ់ថាៈ ‹‹រាជលត្កូ្ល 

របេ់សយើងបានសងកើងរងុសរឿងដល់ជាន ់ភេ់បាំផុត្ សល ះប្ត្សយើង 

លគបល់គងរាជេមផត្ិឋសោយ្មដ៌ល៏បសេើរ សទើបបានឱ្រេ េូមឱ្រវា 

ស ះបានទាំនុងបាំរងុលពះម្ឱ៌្រចសលមើនថ្លក្ប្លងត្សៅសទៀត្ សល ះ 
សែតុ្ស ះ សទើបសគសៅលពះរាជកុ្មារស ះថា ្មវ៌វិ្ន៌ៈ ប្ដល 

                                                 
56 -លែៀវលៅពុទធសាែ របែ់លោកលវី- វីណូ្ត៍្ ប្ដលលោករុាំ-ល ៉ៅ ប្របជាប្មែរ និងគមពីរមហាវងសាៈ អែនធិមិរតាជាអគគមល ែី 
បានឱ្រែមួយ អងគរពោះ ម កុ លាៈ ។ 
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ប្លបថាៈ ‹‹ចសលមើនសៃើងដវ៏សិេេសោយ្ម›៌› ។  ពសីលៀងបាន ាំ 
លពះរាជឱ្រេមក្គាល់លពះរាជា លុះលទងទ់េស ការសែើយ លពះ 
រាជាសេឋចសពញសៅសោយសេចក្ឋីសេបហា លទងប់នវនូឺវឧទ្វនគាថា 

សនះថាៈ  
‹‹ចក្ាុរបេ់ទ្វរក្សនះ លអសលើេលុបឥត្ោឝសីលបៀប កូ្នសនះ 

សពញជាមហាកុ្េលដ៏្ ាំ វាហាក្ដូ់ចជាផ្ទក ឧត្ផល ប្ដលសទើបនងឹ 
រលីលេេ់ងយីៗ ម ុវាមូលលេេ់លអលបិមលបិយ លបប្ែលនឹងដួងលពះ 
ចស្រនធដស៏ពញវង ់ ោបក្ណ្ដបានសឃើញនូវលពះឱ្រេសនះ ោបក្ស ះនឹង 
បានសេចក្ឋេីបាយរកី្រាយលេលួចិត្ឋលគបគ់ាប ›› ។ 

លុះលទងល់តាេ់លពះគាថាសនះចបស់ែើយ លពះបរមក្សលត្យិ ៍
មានលពះរាជឱ្ងាក រនឹងសេ បត្ថីាៈ ‹‹មានសគធ្លវ បប់ានសឃើញ 
ប្ភបក្មនុេស ប្បបដូចជាចក្ាុរបេ់ទ្វរក្សនះប្ដរឬ?›› ។ 

សេ បត្លីកាបទូលថាៈ ‹‹បណ្ដឋ មនុេសទ្វាំងោេ់  ញុ ាំមនិ 
ប្ដលសឃើញមានមាប ក្ស់ោះ ទ្វាំងមនិប្ដលឮសគនយិាសយាងផងថា 
ោបក្ណ្ដមយួមានចក្ាុយ៉ាងសនះសទ ប្ត្ ញុ ាំលពះោងាបានឮដាំណឹ្ងថា 
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ក្បុងែមិវនឋបពត៌្ ប្ដលជាក្ាំពូលថ្នភបាំទ្វាំងឡាយ មាេត្ឝបក្ា១ 
ស យ្ ះ លៈ ប្ដលមានប្ភបក្លអជាបាំផុត្ វាប្ត្ងសៅអាលេ័យសលើ 
ភបាំស ះ›› ។ 

 លគាស ះ លពះរាជា លទងល់បទ្វនលពះអាជាញ ឱ្រដល់ពួក្ 
យក្សថាៈ ‹‹ចូរោបក្ទ្វាំងឡាយសៅឱ្រឆ្ប ់ចាបយ់ក្េត្ឝកុ្ លៈ១ 
ោាំពែីិមវនឋបពត៌្មក្ សយើងលបាថាប ចងស់មើលេត្ឝស ះ ក្បុងកាល 
ឥៃូវសនះ សពលស ះ មានយក្សមាប ក្ ់ បានស ឝ្ើតាមលពះរាជអាជាញ  
េធុះសៅប្ត្មយួរ ាំសពចស ះ ក្ច៏ាបប់ានេត្ឝស ះមយួមក្ សែើត្ ាំ 
មក្ថាឝ យដល់លពះរាជា កាលលទងល់ពះពចិារណ្ដសមើលប្ភបក្របេ់ 
េត្ឝស ះ សែើយលតាេ់ថាៈ ‹‹ប្ភបក្របេ់េត្ឝសនះលអពនស់ពក្ មនិ 
ប្បវក្គាប ោាំពសីនលតាថ្នកុ្មារតូ្ចសនះសោះ សល ះដូសចាប ះ សទើបលទង ់
លបទ្វនលពះ មកុ្មារស ះថាៈ ‹‹កុ្ លៈ›› ។ លពះ មស ះ ក្ ៏
ផាយសៅដងឹោយេពឝលគបម់នុេសទ្វាំងោេ់ លុះលពះរាជកុ្មារ 
លពះ មកុ្ លៈ មានវយ័វឌណ ការចសលមើនសែើយ សគបានថាឝ យ 
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 ងត្រណីុ្មាប ក្ ់ ស យ្ ះកាញ្ចនមាោ (ភងួផ្ទក មាេ) សដើមផឱី្រជា 
លពះជាយា ។  

ថ្ងៃមយួ លពះរាជានិងលពះរាជឱ្រេ សេឋចយាងសចញសៅកាន ់
វត្ឋកុ្ក្កុោរាម ។  ណ្ៈស ះ លពះយេសត្ទរជាលបមុ ថ្នេងឃ បាន 
ពចិារណ្ដសមើលរូបលពះកុ្ លរាជឱ្រេ បានលជាបថាៈ ក្បុងសពល 
បនឋិចសៅខ្ងមុ  លពះោងា ូចលពះសនលត្ជាលបាក្ដ សទើបថាឝ យលពះ 
ពរលពះរាជាថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ សល ះសែតុ្ោឝ ី បានជាលទងម់និ 
ោនុញ្ញដ ត្ឱ្រលពះោងាមាច េ់កុ្ លៈ ជារាជឱ្រេោឋ បល់ពះ្មឱ៌្រ 
មានប្បបបទសៃើង?›› ។ 

លគាស ះ លពះកុ្ លរាជឱ្រេលបណ្មរោញ្ជ លី សដើយលក្ពុាំ 
ថ្នលមាមទ្វាំង ១០ សែើយចូលសៅទូលេួរដតិ្លពះសងរៈថាៈ 
‹‹សោក្មាច េ់ោនុញ្ញដ ត្ឱ្រ ញុ ាំស ឝ្ើដូចសមឋចៗ ក្ ៏ញុ ាំទទួលរ៉ាបរ់ងតាម 
ឱ្វាទស ះទ្វាំងោេ់›› ។ 

លពះសងរៈថាឝ យលពះឱ្វាទសនះ ដល់លពះរាជឱ្រេថាៈ ‹‹ចក្ាុ 
ស ះៗ មនិប្មនជារបេ់ វួនសៃើយ េូមលទងត់ាាំងលបណិ្ធ្លន 
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ពាយាមចាំសរ ើននូវេមងនិងវបិេស ក្មយោឌ ន ឱ្រសក្ើត្សៃើងក្បុង 
លពះោងាជាដរាបសៅ›› ។ 

លុះលទងប់ានោឋ បឱ់្វាទសនះសែើយ លពះកុ្ លរាជឱ្រេក្ ៏
ទទួលេិក្ាតាម សែើយយាងចូលសៅក្បុងទីោៃ ត្ម់យួ សៅក្បុង 
លពះបរមរាជវាាំង តាាំងសផឋើមស ឝ្ើេមា្ិស ះសៃើង សេឋចនឹក្រ ាំពងឹ 
ពចិារណ្ដថាៈ ‹‹ចក្ាុជាសែតុ្ថ្នសេចក្ឋទុីក្ា, ជារបេ់ទសទ, ជា 
របេ់មនិសទៀង នងិមនិលបាក្ដថាជារបេ់ វួនសៃើយ›› ។ 

ថ្ងៃមយួ លពះ ងត្េិសរក្សតិា ជាោគាមសែេីឯក្របេ់លពះ 
បាទោសោក្ លពះ ងចូលសៅកានេ់ាំណ្ដក្ថ់្នលពះកុ្ លរាជ-
ឱ្រេ សឃើញសេឋចគងស់ៅប្ត្មយួលពះោងា សល ះប្ត្លពះ ងជាប ់
សោយសេចក្ឋីលេឡាញ់លពះសនលត្សពក្ ោត្ល់ទ្វាំមនិបាន ក្ច៏ាបឱ់្ប 
រតឹ្លពះកុ្ លរាជឱ្រេសោយថ្ដទ្វាំងពរី សែើយនិយាយលបសោម 
ថាៈ ‹‹សភវើងប្ដលក្ាំពុងសឆះឆលួឆ្បថ់្លពេាត្ថ្នភបាំ មានោណ្ដឋ ត្ 
សលទ្វលសៃើងេស ន េសៅន លចាលសអអ ភវសឺល ងល ត្ ជា្មយជាត្សិដឋ  
សរាលរាលយ៉ាងមញិ ក្រ៏ាគត្ណ្ដា ប្ដលក្ាំពុងសឆះពុះក្បុង វួន ញុ ាំ ក្ ៏
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មានឧបសមយរដូសចាប ះប្ដរ សល ះដូសចបះ សពលសនះ សយើងលតូ្វរមួ 
េងាឝ េជាមយួគាប សោយកាមរាគក្បុងទីសនះ›› ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេ កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រសនះ 
សែើយ សេឋចយក្លពះែេឋបិទលពះកាណ៌្ទ្វាំងេងរបេ់លពះោងា 
សែើយលតាេ់គាថាសនះថាៈ  

‹‹ ញុ ាំចុក្លត្សចៀក្ ញុ ាំ សល ះមនិចងឱ់្រឮវាចា ជាេាំដី្ ាំសលើេ 
ែួេវេ័ិយ សែើយោពមងាលសនះ លពះោងាគួរជាមាតាមយួរបេ់ ញុ ាំ 
ដូចសមឋចបានជាលក្សៃក្សមើលមក្ឱ្រេរបេ់លពះោងា សោយចិត្ឋ 
លបក្បសោយរាគត្ណ្ដា សៅវញិ? ត្ណ្ដា ជាឧលក្ិដឌសទ្វេ ប្ដលមនិ 
លតូ្វតាមគនវង្មដូ៌សចបះ នឹង ាំលពះោងាសៅកានទុ់គាត្និរក្›› ។ 

លពះ ងត្េិសរក្សតិា សឃើញមនិេមតាមលបាថាប  សែើយ 
លតាេ់ទ្វាំងខ្ញ ល់ថាៈ ‹‹សបើឯងមនិទទួលភារៈសនះសទ ឱ្រចាាំទុក្ចុះ 
មនិយូរប៉ុ យ នលបាក្ដជាោញនងឹបាំផ្ទវ ញជីវតិ្ឯងឱ្របាន›› ។ 

លពះកុ្ លរាជបុលត្ត្បសោយេូលត្គាថាសនះថាៈ 
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‹‹ ញុ ាំសពញចិត្ឋលះបងជ់ីវតិ្ សដើមផេុីចរតិ្្មជ៌ាជាងការរេ់ 
សៅ ប្ដលសពើបពះសៅសលើសេចក្ឋីអាបយ់េ សោយត្សលមក្ក្បុង 
កាមត្ណ្ដា , ោបក្ប្ដលាំផ្ទវ ញគត្មិនុេស និងសទវតា ប្ត្ងប្ត្បាន 
ទទួល ក្រត្ះិសដៀលោាំពីោបក្លបាជញទ្វាំងឡាយ›› ។ 

ចាបស់ដើមោាំពសី ះមក្ លពះ ងត្េិសរក្សតិា  ាំប្េឝងរក្សែតុ្ 
ដថ្ទ សដើមផនីងឹចាបស់ទ្វេលពះកុ្ លរាជបុលត្ ។ 

ជួនជាសពលមយួ មានប្ដនមយួស យ្ ះគ ន រៈ តាាំងសៅក្បុង 
ភមូភិាគខ្ងសជើង ក្បុងប្ដនស ះ មានលក្ុងមយួស យ្ ះត្ក្សេិោ 
ពួក្ោបក្នគរក្បុងលក្ុងស ះ សក្ើត្បះសបារជាចោចល កាលលពះ 
រាជាលទងល់ជាបដាំណឹ្ងស ះសែើយ សទើបតាាំងលពះរាជែឫទយ័ថា 
សេឋចនឹងយាងសៅបស្រងាក បលក្ងុស ះសោយលពះោងាឯង ប្ត្ពួក្ 
សេ បត្ទូីលទ្វេ់ដូសចបះថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ! លពះោងាមនិេម 
គួរនឹងយាងសៅក្បុងក្ិចចស ះសទ លគានប់្ត្បញ្ជូ នលពះរាជឱ្រេមយួ 
ោងា ក្បុងពួក្លពះរាជបុលត្របេ់លពះក្រណុ្ដ ឱ្រសេឋចយាងសៅ 
បស្រងាក បលក្ុងស ះ ឱ្រសៅសលកាមលពះបារមកី្ប៏ានសែើយ›› ។ 
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 ណ្ៈស ះ សេឋចលតាេ់េួរសៅលពះកុ្ លៈជាលពះរាជបុលត្ 
ថាៈ ‹‹កូ្នឯងអាចសៅបស្រងាក បលក្ុងត្ក្សេិោស ះបានឬសទ?›› ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេទូលត្បថាៈ ‹‹េូមលទងល់ពះសមតាឋ  
សលបាេ  ញុ ាំលពះោងានឹងសៅបស្រងាក បថាឝ យបាន›› ។ 

កាលលពះមហាក្សលត្ លជាបសេចក្ឋីលបាថាប ថ្នលពះរាជឱ្រេ 
សែើយ លពះោងាមានលពះែឫទយ័សលត្ក្ោរោទរ សែើយលទង ់
សលបាេឱ្រចាត្ប់្ចងលបុងសលបៀបមាគ៌ាក្បុងរាជធ្លនី ឱ្របានេសលមច 
ឱ្រឆ្ប ់ សេឋចចាត្ល់ពះរាជអាជាញ បងាា បឱ់្រពួក្មនុេសចាេ់ជរា, 
មនុេសឈ,ឺ ោក្េព, មនុេសទុពឝលភាព និងពួក្េយូមទ្វាំងោេ់ 
ប្ដលសៅក្បុងទីស ះៗ ឱ្រសចញសៅឆ្ៃ យផុត្ោាំពីមាត្ម់ាគ៌ាថ្នលពះ 
រាជដាំសណ្ើ រ សទើបលពះបាទោសោក្ លពមទ្វាំងលពះរាជបុលត្សេឋច 
សៃើងគងស់លើលពះរាជរងមយួ មានវជិនីោវ បេត្ឝ ប្ែែមោមលពះ 
ោងា សេឋចសចញចាក្លក្ុងបាត្លិបុលត្ សៅសោយេួេឋី កាលមនុ 
សេឋចនឹងឃ្លវ ត្ចាក្លពះឱ្រេ លត្ៃបចូ់លកានល់ពះនគរវញិ លពះ 
រាជា លទងស់ក្ៀក្លពះេូរងលពះរាជបលុត្ សែើយលទងព់ិចារណ្ដថាៈ 
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‹‹ោបក្ណ្ដេាំៃឹងសមើលលពះសនលតាកូ្នឯងសនះ ោបក្ស ះរប្មងបាន 
េុ ណ្ដេ់ែប៎!›› ។ 

ប្ត្សពលសនះ មានល ែយណ៍្មាប ក្ជ់ាសហារាចាររ បានពតិ្រ 
សមើលសហារាោស្រេឋសែើយទ្វយថាៈ ‹‹លពះមហាក្សលត្ សពញលពះ 
រាជែឫទយ័នឹងលពះសនលត្លពះរាជបលុត្លពះោងាសនះណ្ដេ់ ប្ត្លពះ 
សនលត្លពះរាជបុលត្ស ះ មនិយូរប៉ ុយ នសទ នឹងោនឋរធ្លនសៅជា 
លបាក្ដ ក្បុងបចចុបផនបសនះ, មនិមានោបក្ណ្ដមយួ មនិចងស់ឃើញលពះ 
សនលត្ថ្នលពះកុ្មារស ះសៃើយ ប៉ុប្នឋ ត្សៅោ គត្កាល ប្ដលលពះ 
សនលត្ស ះោនឋរធ្លនសៅសែើយ នឹងបានទទួលសេចក្ឋទុីក្ាទួសៅ 
លគបម់នុេសទ្វាំងោេ់›› ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេ សេឋចយាងជាលាំោប់ៗ  សៅតាមលពះ 
ព វ  រែូត្ដល់ទីលក្ុងត្ក្សេិោ ក្ោ៏បក្នគរទ្វាំងឡាយក្បុងទីលក្ុង 
ស ះ បានដងឹថា លពះរាជឱ្រេសេឋចមក្សែើយ សទើប ាំគាប តាក្ ់
ប្ត្ងេអិត្ោអ ងផវូវឱ្រមានរសបៀបសរៀបចាំលអ សែើយកានក់្អមសពញសៅ 
សោយេុគននវារ ីជាសលគឿងេមាា ល់ថ្នការចុះចូលលបមូលគាប  សៅរង ់
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ចាាំថាឝ យសលគឿងេកាក របូជាក្បុងទីក្នវះសយាជន ៍ កាលបានសឃើញ 
លពះកុ្ លៈសេឋចយាងមក្សែើយ ក្ល៏បណ្មរោញ្ជ លីសៃើង សែើយ 
និយាយថាៈ ‹‹ពួក្សយើង ញុ ាំេុទនប្ត្ជាោបក្នគរ មនិប្មនជាោបក្ក្ផត្ ់
នឹងសេឋចសទ ពួក្សយើងមនិប្មនជាោបក្ក្ផត្ន់ឹងលពះឱ្រេថ្នសេឋច 
សទ, ពួក្សយើងបះសបារក្ផត្ច់ាំស ះប្ត្សេ បត្ទុីចចរតិ្ ប្ដលជាោបក្ 
តាាំងសៅជិត្ផ្ទធ ល់នឹងសេឋច›› លុះលកាបទូលនូវ ក្រសនះសែើយ ក្ ៏
 ាំគាប ថាឝ យសលគឿងេកាក រៈ គឺេួយោរអាក្រ សទើប ាំគាប ប្ែែម 
លពះកុ្ លៈសោយសេចក្ឋីសគារពយ៉ាង ភេ់  ាំចូលសឆ្ភ ះសៅក្បុង 
លពះនរគរ ។ 

សវោស ះ លពះបាទោសោក្ លទងល់បឈួនខ្វ ាំងណ្ដេ់ ោនធះ 
ោប្នធងធ្លវ ក្ឧ់ចាច រៈមក្តាមលពះឱ្េឌ សែើយសចញ្មេអុយសឆអះ 
ឆ្អ បលគបរ់ននលពះសោម លពះោងាសេឋចលទងល់ជាបថាៈ មនិអាចនងឹ 
បានជាសៃើងវញិ សទើបលទងម់ានលពះឱ្ងាក រសៅនឹងពួក្សេ បត្ថីា 
‹‹ចូរសៅោសញ្ជ ើញលពះកុ្ លៈមក្ោភសិេក្ឱ្រសោយរាជរសៅ មនិ 
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យូរប៉ុ យ ន  ញុ ាំនឹងទិវងាត្សែើយ មានលបសយាជនោ៍ឝនីងឹជីវតិ្អាលក្ក្ ់
ោមក្សនះ›› ។ 

លពះោគាមសែេីឯងរបេ់លពះរាជា លពះ មត្េិសរក្សតិា លុះ 
លពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះ ងនងឹជញ្ជ ឹងថាៈ ‹‹សបើលពះ 
កុ្ លរាជឱ្រេបានជាសេឋចសៃើង េមជីវតិ្របេ់ោញនឹងមនិ 
មានសៃើយ›› សល ះដូសចាប ះ សទើបលពះ ងសលបើឧបាយក្េលកាប 
ទូលលពះរាជាថាៈ ‹‹ឱ្លពះរាជា! េូមលទងហ់ាមពួក្សពទរ កុ្ាំឱ្រចូល 
មក្ក្បុងលពះរាជដាំណ្ដក្ ់  ញុ ាំមាច េ់នឹងទទួលការរក្ាលពះោងា ឱ្រ 
បានក្ានឋលពះែឫទយ័សៃើងវញិ›› ។ 

 ណ្ៈស ះ លពះបាទោសោក្ លទងប់ញ្ជូ នពួក្សពទរឱ្រសចញ 
សៅសលដ សែើយបញ្ដត្ឋហាមផ្ទឋ ចម់និឱ្រចូលមក្ក្បុងលពះបរមរាជ-
វាាំង ។ 

លពះ ងត្េិសរក្សតិា បានសចញលបកាេលបាបោ់បក្នគរលគបទ់ ី
ត្ាំបនថ់ាៈ ‹‹សបើោបក្ណ្ដមយួ សទ្វះលបេុក្ឋី លេីក្ឋ ីចាបឈ់ដូឺចយ៉ាង 
អា ្លពះរាជា ចូររក្ាទុក្កុ្ាំពាបាលជមៃសឺ ះ  ញុ ាំោនុញ្ញដ ត្ឱ្រ ាំ 
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ោបក្ជមៃសឺ ះមក្ឱ្រ ញុ ាំបានលគបស់ពល›› ។  ណ្ៈស ះ មានមនុេស 
មាប ក្ច់ាបឈ់បឺ្បបយ៉ាងស ះ ភរយិាក្ភ៏យ័ត្ក្េ់វុត្ណ្ដេ់ រត្ស់ៅ 
ជាំរាបលគូសពទរមាប ក្ថ់ាៈ ‹‹ោឝ ម ីញុ ាំមានជមៃបឺ្បបយ៉ាងស ះ›› ។ 

លគូសពទរបងាា បថ់ាៈ ‹‹ចូរ ាំយក្ជមៃសឺ ះ ឱ្រលបញាបម់ក្ ញុ ាំ 
នឹងពាបាល›› ។ 

 ងក្ម៏បមីាប សៅ ាំយក្ោឝ ម ី ប្ដលមានជមៃសឺ ះមក្ផធះលគ ូ
សពទរ ឯលគូសពទរក្ ៏ាំយក្ជមៃសឺ ះ សៅថាឝ យដល់លពះ ងត្េិស-
រក្សតិាៗ េមាវ បស់ែើយវះស ះពនិិត្រសមើល សឃើញមានដងកូវមយួ្ាំ 
សៅក្បុងស ះស ះ កាលដងកូវេធុះសៃើងសៅខ្ងសលើ ឧចាច រៈក្ល៏ចាល 
សៃើងតាម វួនវាស ះសៅ កាលេធុះសៅចុះសៅសលកាម ឧចាច រៈក្ ៏
លេុត្ចុះសៅខ្ងសលកាម(57) សពលស ះ លពះ ងសរាយក្ាំសទចសលមច 
ពសីលើដងកូវ ប្ត្ដងកូវស ះមនិោវ ប ់ លពះ ងស ឝ្ើវ ិ្ ីេមាវ បដ់ងកូវលគប ់
ប្បបយ៉ាង លផងសមើលរេលឝីងចត្ខ់្រ ក្ដ៏ងកូវស ះសៅប្ត្មនិោវ ប ់
រែូត្ដល់លពះ ងោក្ ់ធមឹសៅ ដងកូវក្ោ៏វ ប ់ សែើយធ្លវ ក្ស់ចញសៅ 

                                                 
57 -អាយុ-វង-កឹង បប្នថមថាាៈ ‹‹កាលដងកូវែទុោះលៅខាងសាដ ាំឬខាងលឆ្វងក៏ទឹកែាំអុយលេញតាមរគប់រនធលរមក្នប្ែបក ។ 
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តាមទ្វឝ រខ្ងសលកាមមយួរ ាំសពចស ះ សល ះដូសចាប ះ លពះោគាមសែេី 
សៅលកាបបងាាំទូលលពះរាជាឱ្រលទងស់ោយ ធមឹ ។ 

លពះបរមក្សលត្យិ ៍ លតាេ់ថាៈ ‹‹សយើងជាក្សលត្យិ ៍ សយើងនងឹ 
សោយ ធមឹដូចសមឋចបាន!›› ។ 

លពះ ងត្េិសរក្សតិា លកាបទូលលពះបរមក្សលត្ជាគលមបព់រី 
ដងថាៈ ‹‹លតូ្វប្ត្លទងស់ោយ ធមឹស ះសៅ សដើមផឱី្រជាលពះសរាគ 
របេ់លពះោងា›› ។ 

លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ សេឋចលទងស់ោយ 
 ធមឹស ះសៅ ដងកូវស ះក្ោ៏វ បក់្បុងលគាស ះសៅ សែើយធ្លវ ក្ស់ចញ 
សៅតាមទ្វឝ រខ្ងសលកាម ក្បុងមយួរ ាំសពចស ះ មនិយូរប៉ុ យ ន លពះ 
រាជាក្ជ៏ាចាក្សរាគា ្ស ះ លពះោងាលទងម់ានលពះែឫទយ័សលត្ក្ 
ោរលេេ់លោយ សែើយលតាេ់េួរលពះ ងត្េិសរក្សតិាថាៈ ‹‹ ង 
លបាថាប ចងប់ានោឝ ីសយើងនងឹលបទ្វនពរដល់លពះ ង?›› ។ 

លពះ ងទូលត្បថាៈ‹‹ ញុ ាំមាច េ់លបាថាប ចងស់ោយរាជេមផត្ិឋ 
បាន ៧ ថ្ងៃ›› ។ 
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លគាស ះ លពះបាទោសោក្ លទងស់លបាេលបទ្វនរាជេមផត្ិឋ 
ឱ្រលពះ ងោេ់សវោ៧ថ្ងៃ លពះ ងត្េិសរក្សតិា លុះបានទទួល 
ពរ គឺរាជេមផត្ិឋស ះសែើយ សទើបលទងល់ពះចិ ឋ ថាៈ ‹‹សវោសនះ 
ជាសពលគួរស ឝ្ើក្ិចចេងេឹក្នឹងកុ្ លរាជឱ្រេសែើយ›› ។ 

 ណ្ៈស ះ លពះ ងសទើបប្ក្វងេរសេរលពះរាជឱ្ងាក រសោយ 
 វួនឯង បងាា បស់ៅោបក្នគរត្ក្សេិោថាៈ ‹‹ចូរោបក្ទ្វាំងឡាយ 
សឆកៀលប្ភបក្សៅកុ្ លៈទ្វាំងពរីសចញ សល ះសែតុ្ោឝី? សល ះវាមាន 
សទ្វេ ុេជាទមៃន ់ ចូរោបក្ទ្វាំងឡាយសឆកៀលប្ភបក្ទ្វាំងពរីសចញឱ្រ 
ឆ្ប ់ លពះបាទោសោក្លទងម់ានលពះែឫទយ័សទៀងទ្វត្ណ់្ដេ់ 
ចូរោបក្រាល់គាប កុ្ាំបងអងទុ់ក្ វាស ះជាមនុេសទទឹងទ្វេ់នឹងអាជាញ  
សេឋច›› ។ 

ក្បុងកាលឯណ្ដៗក្ឋី កាលលពះបាទោសោក្ មានលពះរាជ-
ឱ្ងាក រលតាេ់បងាា បស់ៅសលើោឝមីយួ ប្ត្ងប្ត្លបថាបល់ពះរាជោរ(58) 
នឹងលពះរាជវរលញ្ឆក្រសោយផឋិត្លពះទនឋរបេ់លពះោងា សទើបយក្ជា 

                                                 
58 -រពោះររសារ ែាំបុរត្លែដេ ។ 



211 

 

ការបាន សល ះដូសចាប ះ លពះ ងត្េិសរក្សតិា សទើបរងច់ាាំលពះរាជា 
លទងល់ពះបនធាំលក្េ៊់ប ់ នឹងបានផឋតិ្លពះរាជឱ្ងាក រស ះ លោបប់្ត្ 
លពះរាជាសេឋចេធុះសត្ើនដូចជាសគក្ស្រ ឋ ក្ស់ៃើងភាវ ម ភយ័ញ័រចាំលបប ់
េពឝេ ៌ឝ ងា ។ 

លពះ ងត្េិសរក្សតិា លកាបបងាាំទូលេួរលពះរាជាថាៈ ‹‹ោឝសី ឝ្ើ 
ឱ្រលទងរ់ ាំខ្នលពះរាជែឫទយ័ េធុះសត្ើនសៃើងលក្ញាងចាក្លពះបនធាំ 
ក្បុងសពលសនះលពះោងា?›› ។ 

លពះមហាក្សលត្ លតាេ់ត្បថាៈ ‹‹សយើងមានេុបិនអាលក្ក្ ់
ណ្ដេ់ សឃើញថាមានតាយ ត្ពរី វាចងច់កឹ្ប្ក្វប្ភបក្កុ្ លៈកូ្ន 
សយើង›› ។ 

លុះលទងល់តាេ់លពះរាជឱ្ងាក រស ះសែើយ សេឋចលទងផ់ធាំត្សៅ 
សទៀត្ ក្បុងលគាទី ២ លពះរាជា សេឋចេធុះសត្ើនសៃើងដូចជាសគក្ស្រ ថ ក្ ់
សទៀត្ សែើយលតាេ់នឹងលពះោគាមសែេីថាៈ ‹‹សយើងយល់េុបនិ 
អាលក្ក្ស់ទៀត្សែើយ›› ។ 
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លពះរាជិនី (59) លកាបទូលេួរថាៈ ‹‹លពះោងាលទងយ់ល់លពះ 
េុបិនដូចសមឋច?›› ។ 

លពះមហាក្សលត្យិ ៍ ត្បថាៈ ‹‹សយើងសឃើញថា កុ្ លៈមាន 
េក្ប់្វងណ្ដេ់ សែើយោងាុយផ្ទធ ល់សលើប្ផនដី›› ។ 

លពះរាជិនី លកាបទូលថាៈ ‹‹េូមលទងល់ពះបនធាំឱ្រេ៊បល់េួល 
លពះោងាសៅ ោបក្ណ្ដសៃើយ នឹងហ៊ានលបលពតឹ្ឋទុចចរតិ្នឹងលពះោងា 
មាច េ់ស ះបានែប៎›› ។ 

លពះរាជា សេឋចលទងផ់ធាំលក្េ់កបេ់កល់ត្សៅសទៀត្ លពះរាជិន ី
សទើបលបលបថាបល់ពះរាជោរ នងឹលពះរាជវរលញ្ជក្រសោយលពះទនឋ 
លពះរាជា បានសលេចសែើយ លពះ ងបញ្ជូ នលពះរាជបសលមើមាប ក្ឱ់្រ 
 ាំយក្លពះរាជឱ្ងាក រស ះ សៅឱ្រមនុេសសៅក្បុងលក្ុងត្ក្សេិោ 
ឱ្រសឆកៀលលពះសនលតាលពះកុ្ លរាជឱ្រេ ។  

ក្បុង ណ្ៈស ះ លពះមហាក្សលត្ លទងេុ់បិនសទៀត្ថាៈ 
‹‹សឃើញលពះទនឋរបេ់លពះោងាបាក្ធ់្លវ ក្ល់ជុះចាក្លពះឱ្េឌ លទងស់ត្ើន 

                                                 
59 -រពោះររិនី លែដេស្ែី ។ 
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សៃើងពលីពលឹម សែើយលតាេ់សៅសហារាចាររមក្ សដើមផនីឹង 
ពចិារណ្ដកាត្េុ់បិនស ះ›› ។ 

សហារាពចិារណ្ដនូវទាំ យស ះសែើយទ្វយថាៈ ‹‹េុបិន 
ប្បបសនះ លបាក្ដជាលពះរាជបុលត្នងឹវ ិេចក្ាុ›› ។ 

លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ សេឋចលបណ្មរ 
ោញ្ជ លីសោយលក្ពុាំថ្នលពះោងាុលីទ្វាំង ១០ លកាបនមេសការលគប ់
ទិេទ្វាំង៤ សោយលពះវាចាជាេចចក្ថាសនះថាៈ ‹‹ឱ្ោេ់សទ រក័្ស 
ទ្វាំងឡាយ សោក្ោបក្ប្ដលមានបោទេទ្វន លជះថាវ  ក្បុងលពះ្ម ៌
និងលពះេងឃ  ញុ ាំេូមោងឝរឱ្រសោក្លគបល់គងរក្ាបុលត្ពនវក្ ញុ ាំ 
ផង(60)›› ។ លុះលពះរាជោរសៅដល់លក្ុងត្ក្សេិោសែើយ ពួក្ 
ោបក្នគរក្បុងលក្ុងស ះ េុទនប្ត្ជាោបក្លេឡាញ់សគារពរាបអ់ានលពះ 
្មន៌ងិលពះេងឃ ក្ម៏នុេសទ្វាំងស ះ ជាោបក្មានចិត្ឋអាណិ្ត្ 
អាេូរ និងមានេទ្វន ដម៏ាាំយ៉ាងស ះ បានជាគាយ នោបក្ណ្ដមយួ 
នឹង ាំលពះរាជោរស ះ សៅថាឝ យលពះកុ្ លៈសៃើយ ។ ពួក្ោបក្ 

                                                 
60 -កនុងទិវាវទននិងអាយុ-វង-កឹង លែេកដីបួងែួងរបែ់រពោះរជាលនោះរលឹកដល់ឫែីលទៀត្ថាាៈ ‹‹ែូមឫែីប្ដលជារបធានកនុងលោក››។ 
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នគរស ះ ពសិលគាះគាប ក្បុងសរឿងស ះថាៈ ‹‹សបើលពះរាជាមនិលទងទ់ត្ 
សមើលលពះរាជបុលត្របេ់លពះោងាសោយសលបាេលបណី្សែើយ ដូច 
សមឋច លទងន់ងឹេពឝលពះរាជែឫទយ័សលបាេលបាណ្ដល់ពួក្សយើង 
ប្ដលជាបាំបទិបាំបាាំលពះរាជអាជាញ លពះោងាស ះ? លពះកុ្ លរាជ-
ឱ្រេ លពះោងាមាននិេសយ័លបក្បសោយសមតាឋ ឥត្លោក្ ចាំស ះ 
ពួក្េត្ឝលគបជ់ាំពូក្ លទងម់ានលបាថាប នឹងជួយ ការ រ ឱ្រេត្ឝទ្វាំង 
ោេ់ស ះបានទទួលសេចក្ឋីេុ  លទងៈមានលពះទយ័េស ឋ េនឹង 
ៃ្ន់្ ៃរ លទងម់និមានលពះែឫទយ័មានះលបកានឫ់ក្  និងសលក្វ 
សលកា្ឥត្បទសៃើយ សបើមានបុលត្ប្បបសនះសែើយ គងល់ពះរាជា 
លបាថាប នឹងស ឝ្ើសេចក្ឋីវ ិេដល់បុលត្ស ះសៅសែើយ ោមាលសបើ 
ពួក្សយើង មនិដឹងជាលពះោងានឹងស ឝ្ើដូចសមឋចសៅសទៀទ››  

លុះោក្ល់ពះរាជោរស ះោៃ ត្ស់េៃៀមយូរបនឋចិសៅ មនិ 
េុ មនិោប ់ក្ ៏ាំគាប យក្សៅថាឝ យលពះកុ្ លរាជឱ្រេ លពះោងា 
បានទទួលលពះរាជោរស ះសែើយ លទងប់ប្នទមេទ្វន ប្ដលលទង ់
មានសែើយ ឱ្ររងឹរតឹ្ប្ត្ចាំសរ ើនសៃើង សទើបលតាេ់ថាៈ ‹‹ចូរស ឝ្ើតាម 
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លបាថាប របេ់ោបក្ទ្វាំងឡាយចុះ ចូរោបក្ទ្វាំងឡាយសឆកៀលប្ភបក្ទ្វាំង 
ពរីរបេ់ ញុ ាំចុះ›› ។ ប៉ុប្នឋ សពលស ះ មនិមានោបក្ណ្ដមយួហ៊ាន 
សឆកៀលលពះសនលត្លពះោងា សែើយលទងល់តាេ់សៅពួក្មនុេស 
ចណ្ដឍ លមក្បងាា ប ់ ឱ្រសឆកៀលលពះសនលត្លពះោងា ពួក្មនុេស 
ចណ្ដឍ លស ះទូលលបប្ក្ក្ថាៈ ‹‹ពួក្សយើង ញុ ាំ បាំផ្ទវ ញប្ភបក្របេ់ 
សយើង ញុ ាំលបសេើរជាង ដូចសមឋចក្ស៏ៅបាំផ្ទវ ញប្ភបក្មនុេសប្បបសនះ 
វញិ?›› ។ 

កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លពះោងាទ្វញ 
លបោប ់ (61) ដម៏ានត្ថ្មវមាេមយួប្េនដាំៃងឹ លបទ្វនសៅពួល 
មនុេសចណ្ដឍ ល ជារងាឝ នប់្ដលសឆកៀលលពះសនលត្លពះោងា ប្ត្ពួក្ 
ចណ្ដឍ លលបប្ក្ក្សទៀត្ដូចមុន ។ 

លគាស ះ ក្មយពមីត្តី្ជាត្ិ ក្ជួ៏នជាលតូ្វឱ្រផលេសលមចមយួ 
រ ាំសពចស ះ ក្ល៏ោបប់្ត្មានមនុេសមាប ក្ ់ មានេណ្ដឌ នមុ លបក្ប 
សោយវកិ្លវកិារ ១៨ ោសនវើ ចូលមក្េូមសឆកៀលលពះសនលត្លពះសៅ 

                                                 
61 -ទិវាវទន និងអាយុ-វង-កឹង រពោះលៅកុ លាៈ បានរបទនលរគឿងរបដាប់រពោះែិររបែ់រពោះអងគដល់មនុែសេណាឌ ល ។ 
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កុ្ លៈ លុះលពះកុ្ លរាជឱ្រេបានទេស ការសែើយ ក្បុង 
 ណ្ៈស ះ សេឋចលទងរ់ ាំលឹក្ដល់ ក្រលពះយេសត្ទរ ប្ដលថាប្ភបក្ 
ជា្មយជាត្មិនិសទៀង សែើយលពះត្លមះិសនះថាៈ ‹‹សោក្បានសឃើញ 
ចាេ់ថា ោញនឹងលតូ្វោនឋរាយប្ភបក្ ប្ដលជារងាឝ នថ់្នផលក្មយ 
របេ់ោញ សល ះដូសចាប ះ សោក្សទើបបានេាំប្ដង ក្រស ះ សោក្ 
ជាក្លាណ្មលិត្នឹងោញពតិ្លបាក្ដ ។ សល ះគុណ្គឺសេចក្ឋ ី
សមតាឋ ចាំស ះមក្ វួនោញ សទើបសោក្បានសលបាេលបទ្វនឱ្វាទ 
របេ់សោក្ដល់ោញ សោក្លបាថាប នឹងឱ្រោញដឹង វួន ក្បុងសពល 
ប្ដលោញបានទទួលរងាឝ នថ់្នផលក្មយរបេ់ោញសនះ ចិត្ឋោញមនិ 
បានរ ាំសភើបញាបញ័់រសទ ។ មា៉ងសទៀត្ ក្បុងកាលមនុស ះ លពះសងរៈ 
បានបសលងៀនវជិាជ សនះដល់ោញថា ពួក្េត្ឝទ្វាំង ៣ ពួក្ (62) ក្ម៏និ 
សទៀងទ្វត្ស់ទ មនិប្មនជារបេ់រងឹបុឹងសទ ប្ត្ងប្ត្ប្លបលបួលសៅជា 
្មយតា លគានប់្ត្លេសមើលេថ្មបសញ្ញឆ ត្ចិត្ឋឥត្ោាំសពើ តាាំងប្ត្ពយូីរ 
យារណ្ដេ់មក្សែើយ ោញបានសឃើញ វួនឯងជាក្ច់ាេ់សែើយ 

                                                 
62 -ពួកែត្វទាំង ៣ ពួកាៈ កាមភព, របូភព, អរបូភព ។ 
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ថាៈ ‹‹នឹងលតូ្វ ូចខ្ត្ចក្ាុលបោទជាលក្ាណ្ៈ ចូរ វួនឯង ាំលបឹង 
េលមងឹ វួនសៅក្បុងលពះ្មថ៌្ងវ›› ។ 

លគាស ះ លពះកុ្ លរាជឱ្រេ លតាេ់នឹងមនុេសចណ្ដឍ ល 
ស ះថាៈ ‹‹ចូរឯងសឆកៀលប្ភបក្ោញមាា ង ោក្ម់ក្ក្បុងបាត្ថ្ដោញ 
េិន›› ។ 

 ណ្ៈស ះ មនុេសរបូវកិ្លស ះ េធុះោធ ចូលសៅជិត្លពះ 
កុ្ លរាជឱ្រេ សោយសេចក្ឋបី៉ុនបង៉នងឹសឆកៀលលពះសនលត្លពះ 
ោងា សែើយសឆកៀលលពះសនលត្មាា ង ោក្ម់ក្ក្បុងលពះែេឋលពះោងា ក្ ៏
ពួក្ោបក្ឈរសមើលទ្វាំងោេ់ប្លេក្គកឹ្ក្ងលទែឹងោងឺអាប ់ សោយ 
េញបប់្េញងលគប្ញង វួនថាៈ ‹‹ឱ្ចាំប្ៃក្ោោច ររណ្ដេៈែប៎!›› ។ 

‹‹ឱ្ក្មយោកុ្េល! សោប្ត្លពះចនធដប៏រេុុទនមានរេយីភវលឺត្ចះ 
ធ្លវ ក្ល់េួេចុះមក្ សែើយផ្ទក ឈូក្ដរ៏កី្លេេ់លអលត្កាលសរាយរះុ 
សៅសែើយ ក្ពួ៏ក្មនុេសទ្វាំងប្េនសកាដិ មនិអាចនឹងទបទ់ល់ 
សេចក្ឋីសោក្ោឋ យបាន ប្លេក្យាំោងឺក្ងលគប់ៗ គាប ›› ។ 
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លពះកុ្ លរាជឱ្រេ បានពចិារណ្ដសមើលវងច់ក្ាុប្ដលសៅ 
ក្បុងលពះែេឋ សោយលពះត្លមះិសនះថាៈ ‹‹ឈះិ! ប្ភបក្សនះប្ន! សែតុ្ 
ោឝបីានជាឥៃូវសនះ ឯងសមើលរបូភាពមនិសឃើញសោះ ពសីដើមសគថា 
ឯងសនះលអណ្ដេ់ ឥៃូវសនះឯងលគានប់្ត្ជាដុាំោចស់ថាក្ទ្វប ឥត្ 
សគរាបស់ោះសទសត្ើ ឯងែបងឹសែើយស ឝ្ើឱ្រវរវកឹ្ចិត្ឋ ពួក្មនុេសលៃង ់
សលវ សគថាសល ះប្ត្ឯងែបងឹ សទើបបណ្ដឋ លចិត្ឋោញឱ្រមានសេចក្ឋ ី
សេបហាឈវក្ស់ៅ ុេប្បបបទ ឯ វួនឯងៗ លគានប់្ត្ស ឝ្ើបញ្ជ រឱ្រ 
េវុងចិត្ឋ សោយសែតុ្ទ្វាំង នទ់្វាំងមុនឺ និយាយសោយពតិ្សៅថា 
មនិមានប្ភបក្ក្ម៏និជាោឝបី្ដរ ប្ភបក្ឯងដូចពពុះប្ដលោប្ណ្ឋ ត្សៅសលើ 
 បងទឹក្ ោបក្ប្ដលពចិារណ្ដសឃើញថា ឯងែបងឹជារបេ់រងឹបុឹងពតិ្ 
លបាក្ដឥត្បននូរបនទយ ោបក្ស ះស យ្ ះថាជាទ្វេថ្នជីវតិ្ សែើយ 
នឹងសេចក្ឋីោវ ប›់› ។ 

សពលប្ដលលពះោងាពចិារណ្ដដូសចាប ះ លទងក់្ប៏ានេសលមច 
សលោតាបត្ឋផិល សែើយលទងប់ានសឃើញនូវោរយិេចច សោយជាក្ ់
ចាេ់ក្បុងសពលស ះ ។ 
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លគាលពះោងាបានសឃើញោរយិេចចសែើយ សទើបលតាេ់នឹង 
មនុេសរបូវកិ្លវកិារស ះថាៈ ‹‹ចូរឯងសឆកៀលប្ភបក្មាងសទៀត្›› ។ 

មនុេសស ះសគារពតាម ក្របងាា ប ់ បានសឆកៀលលពះសនលត្ 
ស ះ សែើយោក្ស់ៅក្បុងលពះែេឋ ។ 

លពះកុ្ លៈបានពចិារណ្ដសមើលប្ភបក្ស ះសែើយ លទងប់ាន 
េសលមចេក្ទ្វគាម ី សល ះប្ត្លពះោងាវ ិេេមចក្ាុសែើយ លទង ់
លត្ៃបប់ានបញ្ញដ ចក្ាុដប៏រេុិទនសៃើងវញិ សទើបលទងល់តាេ់លពះវាចា 
សនះថាៈ ‹‹មាំេចក្ាុទ្វាំងឡាយរបេ់ោញ សគសឆកៀលសចញោេ់ 
សែើយ ប្ត្ោញបានសែើយនូវចក្ាុគឺលបាជាញ  សបើលពះបតិាោញ សបាះ 
បងស់ចាលបុលត្ក្បុងេងារវដឋសែើយ ោញគបផជីាឱ្រេរបេ់លពះ 
ពុទនជាលពះ្មយរាជាវញិ សបើទុក្ជាោញវ ិេសែើយចាក្រាជេមផត្ិឋ 
ោញក្ប៏ាន្មយេមផត្ិឋក្បុងលគាសនះប្ដរ ោញបានរចួផុត្សចញ 
លេៃះសែើយចាក្សេចក្ឋីសទ្វមនេស និងសេចក្ឋីទុក្ាលពួយ›› ។ 

លាំោបត់្មក្ លពះកុ្ លរាជឱ្រេលទងល់ជាបថាៈ លពះរាជ-
ោរចុត្ហាយ យប្ក្វងមក្ោាំពលីពះ ងត្េិសរក្សតិា មនិប្មនជាការ 
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េសលមចមក្ោាំពរីាជបផញ្ដត្ឋសទ ។  ណ្ៈស ះ លពះោងាតាាំងសេចក្ឋ ី
លបាថាប ថាៈ ‹‹េូមឱ្រលពះរាជនិីត្េិសរក្សតិា លទងេ់លមានឋលពះជនយ 
សៅជាេុ ឱ្របានយូរលងស់ៅ សែើយក្ះវតិ្ក្កោផសុក្ក្បុងលពះោងា 
សៃើយ ។ សល ះសែតុ្ោឝ?ី សល ះថា លពះ ងជាសលគឿងលបោប ់
ជាសែតុ្ស ឝ្ើឱ្រវ ិេដល់ ញុ ាំ សែើយស ឝ្ើឱ្រ ញុ ាំបានេសលមចគុណ្្ម ៌
ជាផល›› ។ 

លគាស ះ  ងកាញ្ចនមាោ ជាលពះជាយាលពះកុ្ លៈបាន 
លជាបដាំណឹ្ងថាៈ លពះោឝ មលីតូ្វសគសឆកៀលលពះសនលត្ទ្វាំងពរីសែើយ 
 ងក្េ៏ធុះមបមីាប សៅជិត្លពះោឝ ម ី លុះបានសឃើញលពះោឝ មមីាន 
លពះកាយលបឡាក្ស់ោយលពះសោែិត្ ប្ដលែូរសលោចោាំពលីពះ 
សនលត្មក្  ងប្លេក្យាំភយ័រននត្ត់្ក្កមាសពញសោយសេចក្ឋ ី
េសងឝគត្ក្េ់វុត្ចតិ្ឋ សែើយដួលសដក្េនវបប់ានោ់យ រត្សីៅសលើប្ផន 
ដី ោបក្សៅជិត្ខ្ងបានយក្ទកឹ្លបេ់លពាំលេបល់ពះភស្រកាឋ   ងបាន 
ដឹងអាតាយ សងើបសៃើងទ្វាំងទុក្ា  សកឹ្ សួលទួញថាៈ ‹‹ឱ្! លពះសនលតាដ ៏
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បរេុិទន សែើយដល៏អបាំផុត្ក្បុងថ្លត្ភពស ះ ជារបេ់វ ិេសៅ ជា 
របេ់ផុត្វេ័ិយនងឹប្ក្សៃើងវញិបានសែើយ›› ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេ មានលបាថាប នងឹលួងសោម ង សទើប 
លតាេ់នូវគាថាសនះថាៈ ‹‹ 

ោាំសពើទុចចរតិ្ប្ដលបងស ឝ្ើសែើយ ឥៃូវសនះបងលតូ្វទទួលផឋ ធ  
ោាំពីោាំសពើទុចចរតិ្ស ះវញិ សេចក្ឋីទុក្ាដ៏្ ាំបាំផុត្ របេ់េពឝេត្ឝទ្វាំង-
ឡាយក្បុងសោក្ គឺការល ត្ល់បាេមលិត្េបិទនសេបហាជា្មយតា ចូរ 
បអូនឯងបស ធ បងស់េចក្ឋទុីក្ាសោក្ ឱ្រផុត្ឆ្ៃ យព ីវួនសៅណ្ដ ង 
លបសយាជនោ៍ឝនីឹងការយាំសោក្សនះ›› ។ 

ពួក្ោបក្នគរបានសឃើញដូសចាប ះសែើយ សទើប ាំគាប បាំបរបងល់ពះ 
កុ្ លៈលពមទ្វាំងលពះជាយា បងាាំឱ្រសេឋចសចញចាក្ប្ដនសៅ ។ 

ចាបស់ដើមតាាំងោាំពកី្ាំសណ្ើ ត្មក្ ក្ោ៏បក្ទ្វាំងពរី លពះោឝ មនីិង 
លពះជាយា ធ្លវ បប់ានលទងល់ពះជនយសៅ សោយការសោយេុ  
េលមានឋជាេុ ុមាលជាត្ ិ សេឋចមនិប្ដលលបក្បការងារឱ្រសនឿយ 
ែត្ដ់ល់លពះកាយពលសទ មនិប្ដលប្េងលីភារៈដ៏្ ៃនស់ទ េូមផ ី
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ការងារោឝតី្ចិតួ្ចក្ម៏និប្ដលស ឝ្ើផង លទងក់្ល៏ត្ៃបស់ៅជាសថាក្ទ្វប 
សេឋចយាងេូមទ្វនសគសោយលពះបាទ ។ លទងស់ដញពណិ្សែើយ 
ប្លេក្សលចៀងប្ក្ឋងៗតាមត្ាំបនស់ផសងៗ េូមទ្វនអាហារសដើមផ ី
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្លពះោងា លពមទ្វាំងលពះជាយាផង ។  ងកាញ្ចនមាោ 
ដឹក្លពះែេឋលពះោឝ ម ី សេឋចលទងល់ពះដាំសណ្ើ រលត្ៃបម់ក្ តាម 
មាគ៌ាប្ដលចូលសៅកានល់ក្ុងបាត្លិបុលត្ កាលដល់ទ្វឝ រលពះបរម-
រាជវាាំងសែើយ លទងល់បាថាប ចងចូ់លសៅខ្ងក្បុងលពះរាជដាំណ្ដក្ ់
លពះបិតា ប្ត្ យទ្វឝ របាលឃ្លត្ម់និឱ្រសេឋចចូលសៅ ។ សវោ 
ស ះ លពះកុ្ លរាជឱ្រេលទងផ់ធាំសៅក្បុងសរាងដាំរ ី សទៀបទ្វឝ រលពះ 
រាជវាាំងស ះ ោេ់មយួរាលត្ ី លុះលពលឹមលោងសៃើង លទងស់ដញ 
ពណិ្ សែើយសលចៀងសរៀបរាបស់ៅតាមេាំសៃងពណិ្ោាំពលីគាជា្ាំ 
សែើយនិងលគាោភព័ឝរបេ់លពះោងា លពមទ្វាំងបរយិាយោាំពសីែតុ្ 
ប្ដលបានេសលមចមគាផល សល ះសគសឆកៀលលពះសនលតារបេ់លពះ 
ោងា ។ ពួក្ោបក្ប្ដលេទិត្សៅជិត្ទ្វឝ រ បានោឋ បទ់ាំនុងសលចៀងស ះ 
សែើយ ក្ប៏ានពចិារណ្ដសោយ វួនឯង ោាំពរីបូភាពប្ដលលបមូល 
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រមួចូលសៅក្បុង ននទ្វាំងឡាយ ោបក្ទ្វាំងោេ់ស ះ ក្ប៏ានរចួចាក្ 
ជាត្ទុិក្ា ប្ដលលបលពតឹ្ឋសៅក្បុងវដឋេងារបានលគបគ់ាប  ។ 

លពះបាទោសោក្ កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ បេ់ាំសៃងសលចៀងនិង 
េាំសៃងពណិ្ស ះ លពះោងានឹក្ភបក្ដល់លពះកុ្ លរាជឱ្រេ 
សែើយលទងល់តាេ់ថាៈ េូរេាំសៃងពណិ្ស ះ ដូចជាេូរេាំសៃង 
របេ់កុ្ លៈកូ្នោញ ទាំនុងសលចៀងសរៀបរាបោ់ាំពេីាំណ្ដងវាេ  
អាលក្ក្ន់ងិលអស ះ ជាទាំនុក្សលចៀងោបក្ណ្ដមយួ ក្បុងលគាប្ដលវា 
បានស ឝ្ើជា្ាំ ។ លពះោងាសទើបចាត្រ់ាជបាំសរ ើឱ្រសៅពនិិត្រសមើល លុះ 
រាជបសលមើ បានសៅសឃើញលពះកុ្ លរាជឱ្រេលបាេចាក្លពះ 
សនលត្ទ្វាំងេងខ្ង មានលពះកាយេាមក្ាំលពងឹ សែើយសក្ើត្ប្ចងថ្ងៃ 
រទុះ សល ះសែតុ្ស ះ សទើបចាំណ្ដាំលពះោងាមនិបាន ក្ល៏ត្ៃបស់ៅ 
លកាបទូលលពះរាជាថាៈ ‹‹គឺោបក្េយូមមាប ក្ ់ខ្ឝ ក្ប់្ភបក្ពសពើម មាន បួន 
េាមក្ាំលពងឹ សែើយសក្ើត្ប្ចងថ្ងៃរទុះ លបពននវាឋតិ្សៅផ្ទធ បខ់្ង វួនវា 
ស ះ›› ។ 
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លពះរាជា កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ លទងម់ាន 
លពះត្លមះិថាៈ ‹‹កាលពមីុន ោញយល់េុបិនសឃើញថា កុ្ លៈ 
កូ្នោញបានោនឋុរធ្លនប្ភបក្ទ្វាំងពរី សៅប្លក្ងវាែបងឹសែើយដឹង? 
ោញរលឹក្ដល់កូ្នោញគាយ នលោក្ចិត្ឋមយួលេបក្ស់ោះ ប្ន 
ោមាត្រឆ្បសៃើង! ឱ្រសគសៅសៅវាមក្ ។  ណ្ៈស ះ សេឋច 
លតាេ់សលបើឱ្ររាជបសលមើសៅសៅមនុេសខ្ឝ ក្ស់ ះពសីរាងដាំរ ី លុះ 
ដល់សែើយសគេួរមនុេសខ្ឝ ក្ស់ ះថាៈ ‹‹ោបក្ជាោឝ?ី ោបក្ជាកូ្នសៅ 
នរណ្ដ?›› ។ 

មនុេសខ្ឝ ក្ត់្បថាៈ ‹‹បិតា ញុ ាំជាសេឋចស យ្ ះោសោក្ លពះោងា 
ជាមាច េ់ថ្នជមភូទឝបី លទងជ់ាឥេសរសលើមនុេសទ្វាំងោេ់  ញុ ាំជាឱ្រេ 
របេ់លពះោងាស ះ  ញុ ាំស យ្ ះកុ្ លៈ ប្ត្ ញុ ាំមានបិតាមយួសផសង 
សទៀត្ លពះោងាជា្មយកិ្មហារាជ ប្ដលសគធ្លវ បស់ៅថា លពះពុទន 
ស ះ›› ។ 

 ណ្ៈស ះ ពួក្រាជបាំសរ ើបាន ាំមនុេសខ្ឝ ក្ ់ លពមទ្វាំងភរយិា 
សៅគាលលពះមហាក្សលត្យិ ៍។ 
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កាលលពះមហាក្សលត្ ទត្សឃើញលពះកុ្ លរាជឱ្រេ លបាេ 
ចាក្លពះសនលត្ មានលពះកាយេាមក្ាំលពងឹ សលចប្ចងថ្ងៃរទុះ មាន 
េាំសលៀក្បាំ ក្ដ់ល៏គាាំលគាចាេ់រយីក្រយាក្ វ្ុះរែុយ សល ះសែតុ្ 
ស ះ សទើបលទងច់ាំណ្ដាំលពះឱ្រេពុាំបាន លុះលទងប់ានសឃើញមនុេស 
ក្ាំេត្ទុ់គត៌្ មានទាំនងអាការរេ់សៅសោយលាំបាក្ដូសចាប ះ សទើប 
លតាេ់េួរថាៈ ‹‹ឯងជាសៅកុ្ លៈប្មនឬសទ?›› ។ 

លពះឱ្រេ ទូលត្បថាៈ ‹‹ទូលលពះបងាាំែបងឹសែើយលពះោងា›› ។ 
លពះរាជា កាលលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះ លពះវាសយាក្ ៏

ក្ាំសរ ើក្ខ្វ ាំង េសលងងេថ្លងលេយុត្លពះែឫទយ័ សោយសេចក្ឋីទុក្ា 
លពួយ សេឋចដួលសៅសលើប្ផនដី ពួក្រាជបរ ិរបានយក្ទកឹ្លបេ់ 
លពាំលេបល់ពះភស្រកាឋ  លពះោងាបានដងឹលពះោយ រត្សីត្ើនសៃើង លទង ់
សលើក្លត្ក្ងបីលពះកុ្ លៈោក្ស់លើលពះឱ្រ ូ លទងស់ក្ផត្លពះសនលតា 
នឹងលពះែេឋ សែើយលទងល់ពះក្ប្នសងថាៈ ‹‹លគាពមីុន សនលតាឯង 
ដូចជាប្ភបក្បក្សកុី្ លៈ សល ះដូសចាប ះ បានជាសគសៅកូ្នឯង 
សោយ មសនះ ឥៃូវសនះ កូ្នឯងវ ិេោបេូនរចាក្សនលតា 
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ស ះសៅសែើយ សត្ើនឹងសៅកូ្នឯងដូចសមឋចសៅវញិ? ឱ្មាេ 
ឳពុក្, លបាបែ់វួងចូវចុះ ោបក្ណ្ដបានសឆកៀលប្ភបក្កូ្នឯង ស ឝ្ើឱ្រដូច 
ជាថ្ផធសមឃលបាេចាក្ដួងលពះចស្រនធនិងតារាដូសចាប ះ? មនុេសមាន 
ចិត្ឋឥត្សមតាឋ លតាលបណី្ វាបានស ឝ្ើឱ្រោបេូនរប្ភបក្កូ្នឯងស ះ 
សត្ើមនុេសដូចសមឋច? ោបក្ណ្ដបានស ឝ្ើប្ភបក្កូ្នឯង ឱ្រជាលបុធ្លនថ្ន 
ការឈចឺាប ់ សៅជាបរ់ែូត្មក្ដល់ថ្ងៃសនះ? កុ្ លៈកូ្នឳពុក្ 
សោើយ! ោបក្ណ្ដលបាថាប ស ឝ្ើប្ភបក្កូ្នឯងឱ្រវកិ្លវកិារប្បបសនះ?›› ។ 

ចូរលបាបឳ់ពុក្ឱ្រឆ្បម់ក្ចុះ? ឳពុក្សឃើញកូ្នឯងសពលសនះ 
ឳពុក្ទនោ់េ់ទ្វាំងកាយ ឈចឺាបជ់ាពនវឹក្ សភវើងគឺសេចក្ឋីសោក្ 
ោឋ យសឆះោយេពឝ វួន រែូត្ដល់ដួងែឫទយ័បតិាសែើយ ស ឝ្ើ 
ឱ្រឳពុក្បានសេចក្ឋីវ ិេោបេូនរ ដូចជាសគលតូ្វកាាំោេនី ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេ ឱ្នចុះសទៀបលពះបាទលពះរាជបតិា 
សែើយលកាបទូលថាៈ ‹‹លពះកុ្ាំសោយសោក្ជាទុក្ាជាោកុ្ោឝ ី កុ្ាំសលក្វ 
សលកា្ដល់សែតុ្ការណ៍្ប្ដលលបលពតឹ្ឋែួេសៅសែើយ ។ ឱ្លពះវរ-
បិតា លពះោងាមនិលទងល់ជាបសទឬ? េូមផលីពះពុទនទ្វាំងឡាយ ក្គ៏ង ់
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លពះោងាលតូ្វទទួលរងាឝ នជ់ាមត្ក៌្ថ្នផលក្មយរបេ់លពះោងាប្ដរ ។ 
(លពះបសចចក្ពុទន) លពះោវក្ពុទន លពមទ្វាំងោមញ្ដជនទ្វាំងោេ់ 
ក្ល៏តូ្វទទួលរងាឝ ន ់ ជាមត្ក៌្ថ្នផលក្មយរបេ់ វួនៗ មនិមានោបក្ 
ឯណ្ដមយួ សគចឱ្រផុត្ោាំពវីបិាក្ក្មយរបេ់ វួនស ះសៃើយ ។ ក្មយ 
ទ្វាំងឡាយ ជាកុ្េលឬោកុ្េល មនិប្ដលបាត្ស់ៅសទ សល ះ 
ដូសចាប ះ មនិគួរនឹងផ្ទច ញ់ផ្ទច លដល់ោបក្ដថ្ទ សល ះប្ត្ោាំសពើក្មយប្ដល 
េលមាបក់ាបច់ាក្ ់ មនិប្មនរនធះ មនិប្មនជាថាប ាំពុល មនិប្មន 
ោេិរពេិសទ សេចក្ឋីទុក្ាលាំបាក្ សក្ើត្មក្ោាំពសីែតុ្ទ្វាំងោេ់ស ះ 
មក្យាយី វួន ញុ ាំលពះោងាក្ស៏ទ គជឺាវបិាក្ថ្នក្មយរបេ់ ញុ ាំពមីុនមក្ 
ប្ដល ញុ ាំលពះោងាបានទទួលផលក្បុងលគាសនះ ការស ឝ្ើសទ្វេោបក្ដថ្ទ 
ក្បុងសែតុ្សនះ នងិមនិមានយុត្ឋិ្ មស៌មសៃើយ, េពឝេត្ឝទ្វាំងោេ់ 
ប្ដលមានោត្ឋភាពរេ់សៅ ដូចជាវងម់ូលមយួ ប្ដលសគបាញ់លតូ្វ 
ជាបល់ពួញទ្វាំង ន ់ លចងូលចាងយ៉ាងណ្ដមញិ ក្ ៏វួន ញុ ាំលពះោងាសនះ 
លតូ្វទទួលវបិាក្ថ្នក្មយដអ៏ាលក្ក្ទ់្វាំង ន ់ ប្ដលលតូ្វជួបលបទះក្បុង 
សពលសនះ ដូសចាប ះប្ដរ ។ 
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លពះបាទោសោក្ សបើទុក្ជាបានលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រ 
ឱ្រេស ះ ក្ល៏ពះោងាសៅប្ត្មានលពះែឫទយ័សដឋ សឆះឆលួរងាំ 
សោយសភវើង គឺសេចក្ឋីសោក្ោឋ យ លទងល់តាេ់នងឹលពះរាជឱ្រេ 
សទៀត្ថាៈ ‹‹ចុះោបក្ណ្ដវាឥត្សមលត្ោីឝសីមវះ៉ បានបាំផ្ទវ ញប្ភបក្កូ្ន 
លបុេោញទ្វាំងសនះសោះ?›› ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេត្បថាៈ ‹‹បពលិត្លពះវរបិតា គឺលពះោងា 
ឯងបានប្ត្ងលពះរាជឱ្ងាក រសៅឱ្រសគសឆកៀលប្ភបក្ទូលលពះបងាាំជា ញុ ាំ 
បានជាសគហ៊ានសឆកៀលប្បបសនះលពះោងា›› ។ 

លពះមហាក្សលត្លតាេ់ថាៈ ‹‹សបើជាោញបានបងាា បឱ់្រោបក្ណ្ដ 
មយួសៅសឆកៀលប្ភបក្កូ្នឯងប្មន ោញនឹងកាត្ោ់ណ្ដឋ ត្ោ់ញសចញ 
សោយ វួនឯង›› ។ 

លពះកុ្ លរាជឱ្រេ ទូលត្បថាៈ ‹‹បពលិត្លពះវរបិតា លពះ 
រាជោរមានទ្វាំងលបថាបល់ពះវរលញ្ឆក្រ សោយលពះទនឋលពះោងាផង 
សែតុ្ដូចសមឋចបានជាលទងម់និលជាប?›› ។ 



229 

 

លពះរាជា លតាេ់ថាៈ ‹‹សបើោញបានលបថាបល់តា លពះរាជោរ 
សោយស យ្ញោញប្មន ោញនឹងគាេ់រ ាំសលើងស យ្ញោញសោយ វួន 
ឯង›› ។ 

លគាស ះ លពះរាជនិី ត្េិសរក្សតិា បានលតាេ់សៅលពះ ង 
បទ្វយ វត្ ីមក្និយាយថាៈ (63) ‹‹ចូរ ងឯងសឆកៀលប្ភបក្ ញុ ាំឥៃូវសនះ 
ចុះ  ញុ ាំលពមទ្វាំងកូ្នលបុេនងិសដើរសៅេូមទ្វនសគមក្ចិញ្ច ឹមជីវតិ្››។ 

ដាំណឹ្ងស ះ ជាសែតុ្បណ្ដឋ លសៅឱ្រលជាបដល់លពះសលោត្ 
សេឋច សទើបលទងល់ពះត្លមះិថាៈ ‹‹លបាក្ដជាត្េិសរក្សតិាសែើយ 
សឆកៀលប្ភបក្កូ្នលបេុេាំឡាញ់របេ់ោញ›› ក្បុងមយួរ ាំសពចស ះ លពះ 
ោងាមានលពះឱ្ងាក រឱ្រសៅលពះរាជិនតី្េិសរក្សតិាមក្ សែើយលតាេ់ 
លចះសឆអះថាៈ ‹‹សមលេីកាចចថ្លង សល ះសែតុ្ោឝ ី បានជាលពះ្រណី្ 
លទលទងែ់ងឯងទុក្ មនិលេបូ វួនែងឯងពនវិចឱ្រសែើយប្ត្មឋង 
សៅ? ែងឯង ជាស្រេឋីបាំផ្ទវ ញអាររ្ម ៌ សពលសនះ ពតិ្ជាោញេអប ់
ស ភើមែងឯងណ្ដេ់ ែងឯង េាំប្ដង វួនសោយក្លមាយា ស ឝ្ើជា 
                                                 
63 -លែៀវលៅពុទធសាែ របែ់លោកលវី- វីណូ្ត៍្ ប្ដលលោកល ៉ៅប្របជាប្មែរ រពោះោតាក្នកុ លឱ្រែអែ់រពោះរនែលៅ លទើបលរពោះរជា 
រទង់តាាំងរពោះ ងតិ្ែសរកសិតាលឡ្ើងជាអគគមល ែី ។ 
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ញាត្ោិសោែិត្ ប្ដលលេឡាញ់ោញេបិទន ប្ត្គាំនិត្ែងឯង 
ោមក្បាំផុត្!›› ។ 

លពះមហាក្សលត្ លទងស់លក្វសលកា្សឆះសរាលរាលសោយសៅវ ង គ ឺ
សទ្វេៈនិងពាបាទដខ៏្វ ាំងកាវ  លទងេ់ាំៃងឹសឆ្ភ ះលពះ ងត្េិស-
រក្សតិា មនិោក្ល់ពះសនលតា សែើយលតាេ់ថាៈ  

‹‹ែងឯងទមាវ យប្ភបក្កូ្នោញ, ោញនឹងប្ែក្ែួរ វួនែង 
ឯងសោយលក្ចក្ឥៃូវសនះ, ោញនងឹចាក្ែ់ងឯងទ្វាំងរេ់ សោយ 
សឈើោសណ្ដឋ ត្ សែើយសលើក្េធួយសៃើងោក្ស់ៅសលើចុងសឈើដ ៏ភេ់, 
ោញនឹងសលចៀក្ វួនែងឯង ជាចសលមៀក្ៗសោយរណ្ដរ, ោញនឹង 
កាត្ោ់ណ្ដឋ ត្ែង សោយកាាំបិត្, ោញនឹងលក្ប្បលឆអងឹែង សោយ 
ពូសៅ្ាំ មានមុ ទ្វគលមលឹ, ោញនឹងសបាះសចាល វួនែងសៅក្បុង 
គុក្សភវើង; ោញនងឹបងអក្មាត្ែ់ង សោយថាប ាំពេិពុលដក៏ាវ សលចើន 
មុ ›› លពះោងាប៉ុនបង៉នងឹស ឝ្ើអាឃ្លត្ពាបាទសលចើនប្បបដូសចបះ ។ 

លពះកុ្ ក្ឱ្រេ លជាបសែតុ្ស ះសែើយ លទងម់ានលពះ 
ែឫទយ័សពញសៅសោយសមតាឋ ក្រណុ្ដ លពះោងាលកាបទូលលពះវរ-
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បិតាថាៈ ‹‹លពះ ងត្េិសរក្សតិា បានលបលពតឹ្ឋទុចចរតិ្្មស៌ែើយ 
សល ះសែតុ្ស ះ បានជា ងស ឝ្ើឫក្ ដូសចបះ, ឱ្លពះរាជា! សពល 
សនះ េូមលពះោងាលទងោ់នុញ្ញដ ត្លពះរាជអាជាញ សោយ្ម ៌ លពះោងា 
មនិេមគួរនងឹពឃិ្លត្លពះ ងសនះសទ េូមលទងកុ់្ាំមានលពះ 
ែឫទយ័សលកា្ នឹងការេាំៃងឹសឆ្ភ ះមក្ពួក្កូ្ននងិពួក្េត្ឝប្ដល 
សថាក្ទ្វបោប័ផឥត្លបាជាញ (64) ›› ។ 

ប្ត្សេឋចមនិលទងោ់ឋ ប ់ក្រលពះរាជបុលត្ លទងឱ់្រចាត្ប់្ចង 
ក្ប្នវងេលមាបព់ឃិ្លត្ សែើយឱ្រ ាំលពះរាជិនីសៅដុត្សភវើងទ្វាំងរេ់ 
លពមទ្វាំងោបក្នគរត្ក្សេិោ ប្ដលជាោបក្ចូលថ្ដក្បុងការលបលពតឹ្ឋ 
បទសលយើេដឧ៏លក្ដិឌស ះ ក្ោ៏វ បវ់ ិេជាមយួគាប  ក្បុងលគាស ះ  
សៅ ។ 

លគាស ះ ភកិ្ាុទ្វាំងឡាយ បានសឃើញសែតុ្ោោច ររចប្មវក្ 
ដូសចាប ះក្ស៏ក្ើត្សេចក្ឋីេងសយ័សៃើង សទើប ាំគាប េួរសែតុ្សនះ 
                                                 
64

 -ទិវាវទនាៈ រពោះកុ លររឱ្រែបានរកាបទូលពាកយែ័ត្យលនោះដល់រពោះរជាថាាៈ ‹‹ែូមលត្រោះ មាុាំរពោះអងគមិនបានដឹងថាោនលែេកដី 
ឈឺចាប់លទ ែូមបីការទទួលទុកេលាំបាកអត់្ធន់លដាយលភលើង គឺលទែាៈ ក៏មិនោនកនុងមលួនមាុាំរពោះអងគប្ដរ, កនុងេិត្ដរបែ់មាុាំរពោះអងគមិនោនអវី 
លរៅអាំពីកត្ញ្ញូេាំលពាោះរពោះោតា ប្ដលលោកបានជាលធវើឱ្យខាវ ក់ប្ភនករបែ់មាុាំរពោះអងគ លដើមបីជាប ទ ល់សាកសីឱ្យល ើញជាក់េាែ់នូវពាកយ 
ែត្យលនោះ ែូមឱ្យប្ភនករបែ់មាុាំរពោះអងគ េូររត្ឡ្ប់បានជាែុមែបាយដូេលដើមវញិ ។ រគ្នន់ប្ត្រតាែ់មិនទន់ផុត្ពីរពោះឱ្ែឋ រពោះលនរតា 
ក៏លកើត្របាកដលឡ្ើងវញិ រពមលដាយលាំអទាំងអែ់ដូេពីមុម ។ 
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ចាំស ះនងឹលពះសងរៈឧបគុបឋៈថាៈ ‹‹សល ះសែតុ្ោឝ ី ក្ស៏ឆកៀលលពះ 
សនលត្លពះកុ្ លរាជឱ្រេ ក្បុងបចចុបផនបសនះ? ›› ។ 

លពះសងរៈ ត្បថាៈ ‹‹ោបក្ទ្វាំងឡាយ ចូរតាាំងសោត្លបោទ 
លបុងោឋ ប ់ញុ ាៗំ  នងឹេប្មឋងលបាបដ់ល់ពួក្ោបក្ ក្បុងោត្តី្កាល មាន 
ល នថ្លពមាប ក្ ់ សៅក្បុងលក្ងុ រាណ្េី ល នស ះ សៅជាមយួនងឹ 
ពួក្មនុេសក្បុងគមិារដូវ លុះដល់សែមនឋរដូវ ប្ត្ងប្ត្សៅបរបាញ់ 
េត្ឝក្បុងថ្លពភបាំ សដើររកុ្រានទស្រ ធ នេពឝលចក្លាក្ដងថ្លព រែូត្ដល់ 
ែិមវនឋបពត៌្ ។ សពលស ះ ជួនជាមានសភវៀងរ ាំោ្ាំោោច ររ ធ្លវ ក្ ់
លពលិេោៃ ច សដរោេ េសពញប្ផនដ ី ក្ពួ៏ក្េត្ឝលមគឹទ្វាំង 
៥០០ រត្ចូ់លតាមគាប លត្េុក្សៅក្បុងរអាងងយ្ាំមយួ ល នថ្លព 
សឃើញដូសចាប ះសែើយ ក្គ៏ិត្ថាៈ ‹‹សបើោញេមាវ បល់មគឹទ្វាំងោេ់ប្ត្ 
មឋងសៅ ោចវ់ានងឹេអុយ ូច សបើដូសចបះ ោញនងឹសឆកៀលប្ភបក្វាសចញ 
សែើយោញនឹងេីុលមគឹទ្វាំងស ះមឋងមយួៗ រាល់ថ្ងៃសៅ›› ។ 

លុះគិត្ដូសចាប ះ ក្ច៏ាបស់ឆកៀលប្ភបក្លមគឹទ្វាំង ៥០០ ឱ្រខ្ឝ ក្ ់
ទ្វាំងោេ់គាយ នេល់ ។ ដល់មក្ឥៃូវសនះ សល ះប្ត្ោាំសពើស ះឯង 



233 

 

បានជាលតូ្វសគសឆកៀលប្ភបក្ ។ ល នថ្លពក្បុងកាលស ះ គឺលពះ 
កុ្ លរាជឱ្រេសនះ តាាំងប្ត្ពកីាលស ះមក្ រែូត្ដល់ថ្ងៃសនះ 
លពះកុ្ លៈែបឹងឯង មានសទ្វលតូ្វសគសឆកៀលប្ភបក្ោេ់ ៥០០ ជាត្ ិ
មក្សែើយ ។ 

ភកិ្ាុទ្វាំងឡាយ ទូលេួរសទៀត្ថាៈ ‹‹សល ះសែតុ្ដូចសមឋច ក្ ៏
លពះកុ្ លរាជឱ្រេ បានសក្ើត្ក្បុង ត្ឋយិលត្កូ្ល មានរបូសឆ្មដ ៏
លអ សែើយបានលតាេ់ដឹងនូវោរយិេចចនិងមគាផល ?›› ។ 

លពះសងរឧបគុបឋៈ ត្បថាៈ ‹‹ក្បុងោត្តី្កាល លគាស ះ ពួក្ 
មនុេសមានអាយុប្វងដល់មយួមុនឺឆ្ប ាំ មានលពះពុទនមយួលពះោងា 
ឧបផត្ិឋសៃើង លពះ មលពះក្ក្កុេនន កាលលពះោងាលទងប់ាំសពញពុទន-
ក្ិចចសលេចសែើយ សេឋចចូលកានប់រនិិ ឝ នជាោនុបាទសិេេនិ ឝ ន 
ក្បុងលគាស ះឯង មានលពះរាជាមយួលពះោងា លទងល់ពះ ម 
សោក្ៈ(65) លទងស់គារពចាំស ះលពះពុទនោងាស ះ បានសលបាេឱ្រ 
ោងេឋូបមយួ លបោបស់ៅសោយប្ក្វដល៏បសេើរទ្វាំង ៧ លបការ 
                                                 
65 -កនុងទីវាវទន រទង់រពោះ មអលសាក ប្ត្មិនប្មនរពោះបាទអលសាកជារពោះបិតារបែ់រពោះកុ លររឱ្រែលទ គឺលែដេអលសាក កាលពី 
លរពង យលៅលទៀត្ ។ 



234 

 

េុទនេឹងសត្មានត្ថ្មវ មានោទ នថ្ផធសលកាមបនួលជុង ក្បុងមយួលជងុ 
ទាំែាំ ៤០ លី (មយួសយាជន)៍ ។ ប្ត្កាលជាខ្ងសលកាយ ោាំពលីពះ 
បាទសោក្ៈស ះទិវងាត្សៅ មានសេឋចមយួលពះោងាសទៀត្ លទងល់ពះ 
 មោេនន ោបក្មនិសជឿោេ  សេឋចោងាស ះ បានគាេ់ក្កាយ 
យក្ប្ក្វដល៏បសេើរ េុទនេឹងប្ត្មានដាំថ្ៃ ោាំពលីពះេឋូបស ះោេ់ 
រលីងស្ង ទុក្ឱ្រសៅប្ត្ដីនិងសឈើប៉សុណ្ដត ះ ។ ោបក្នគរទ្វាំងឡាយ 
បានសឃើញដូសចាប ះ លក្ជុ៏ាំគាប ជាពួក្ជាក្ងសៅទជីិត្លពះេឋូប  ាំគាប  
យាំសោក្ោឋ យប្ឆអត្ចិត្ឋ នឹក្ ងឹប្ត្េពឝ វួន កាលស ះ មាន 
កុ្លបុលត្មាប ក្ ់ សឃើញសែតុ្ដូសចាប ះ សទើបេួរថាៈ ‹‹ដូចសមឋចបានជា 
ោបក្រាល់គាប យាំ?›› ោបក្នគរទ្វាំងឡាយ ត្បថាៈ  

‹‹លពះេឋូបថ្នលពះពុទនជាមាច េ់ ប្ដលសគោងសោយប្ក្វដ ៏
លបសេើរទ្វាំង ៧ លបការ េុទនេឹងប្ត្មានត្ថ្មវដរ៏ងុសរឿង, សនះប្នោបក្ 
សមើលចុះ លតូ្វសគទាំោយបង ់ គាេ់ក្កាយយក្ប្ក្វដល៏បសេើរទ្វាំង 
៧ លបការ េុទនេឹងប្ត្មានត្ថ្មវោេ់រលីងស្ង ទុក្ឱ្រសៅប្ត្ដីនិង 
សឈើប៉ុសណ្ដត ះ; សល ះដូសចាប ះ បានជាសយើងយាំ›› ។ សវោស ះ 
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កុ្លបុលត្ស ះ ក្ប៏ានក្ោងជួេជុលលពះេឋូបស ះ សោយប្ក្វដ ៏
លបសេើរទ្វាំង ៧ លបការ េុទនេឹងប្ត្មានត្ថ្មវ សែើយេអិត្ោអ ងដូច 
សដើមសៃើងវញិ លពមទ្វាំងបានោងលពះពុទនបដិមា មានលពះរបូភាព 
ដូចេុទនោ្សៅនឹងលពះេមាយ េមភូទនជាមាច េ់ លពះ មក្ក្កុេនន 
ោងាស ះ សែើយបានតាាំងសេចក្ឋីលបាថាប ក្បុងសពលស ះដូសចបះថាៈ 
‹‹េូមោាំណ្ដចកុ្េលសនះ ត្សៅោ គត្ ចូរបណ្ដឋ លឱ្រ ញុ ាំបាន 
ដូចជាលពះពុទនជាមាច េ់ោងាសនះ  ញុមេូមឱ្របានលតាេ់ដឹងនូវ្មដ៌ ៏
បរេុិទនវសិេេ គឺោមត្មហានិ ឝ ន›› ។ ក្កុ៏្លេប្ដលលពះ 
កុ្ លរាជឱ្រេ បានក្ោងលពះេឋូបសោយប្ក្វដល៏បសេើរក្បុង 
កាលសណ្ដះ សទើប ាំឱ្របានសក្ើត្ក្បុងលត្កូ្លដ ៏ភង ់ភេ់ សែើយមាន 
ឫទនិោាំណ្ដចក្បុងកាលបចចុបផនបសនះ សល ះកាលពោីត្តី្បានក្ោង 
លពះពុទនបដិមា សទើបមានលពះរបូសឆ្មលអក្បុងបចចុបផនបសនះ សេចក្ឋ ី
លបាថាប ប្ដលលពះកុ្ លរាជឱ្រេបានត្មកល់ទុក្សែើយ កាលព ី
ោត្ីត្ សទើបបណ្ដឋ លឱ្របានលតាេ់ដឹងនូវផវូវោរយិេចចក្បុងកាល 
ឥៃូវសនះ ។ 
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អវទានននផ្ផែកនដួតនព្ពមួយចរំ ៀង 
 

កាលលពះបាទោសោក្ មានលបោទេទ្វន លជះថាវ  ក្បុងលពះ 
ពុទនោេ សែើយ សេឋចលទងល់តាេ់េួរលពះសងរឧបគុបឋៈ ក្បុង 
សែតុ្ស ះថាៈ ‹‹ក្បុងជានពុ់ទនកាល មានោបក្ណ្ដជាពុទនមាមក្ៈ 
បានបរចិាច គទ្វនសលចើនជាងសគបាំផុត្?›› ។ 

លពះសងរឧបគុបឋៈថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ មាន 
គែបត្មីាប ក្ ់ ស យ្ ះេុទត្ឋ (66) បានបរចិាច គទ្វនសលចើនជាងសគ 
បាំផុត្›› ។ 

លពះបាទោសោក្ លតាេ់េួរថាៈ ‹‹ទ្វនប្ដលសគបរចិាច គស ះ 
ជាចាំនួនប៉ុ យ ន?›› ។ 

                                                 
66 -កនុងអាយុ-វង់-កឹងាៈ គ បតី្ល ែ្ ោះអ ងបិណ្ឌិ ក ។ លគដឹងថាែុទត្ដកដី អ ងបិណ្ឌិ កកដី ទាំងពីរលនោះល ែ្ ោះលនោះជា មមនុែសោន ក់ ។ 
កនុងភាសាបាលីក៏របាប់ថា ‹‹ែុទត្ដ›› ជាល ែ្ ោះលដើម ប្ត្តាាំងពីដួេររោះថាល កនុងរពោះពុទធសាែ ល ើយ បានបរចិាច គទនលលើែលុប 
ណាែ់ លទើបបានគុណ្លនមិត្ដក មជាងែីថាាៈ ‹‹អ ងបិណ្ឌិ ក›› ប្របថាជាអនកឱ្យដុាំបាយដល់មនុែសអ ថា ឯពាកយថាាៈ ‹‹ែុទត្ដាៈ›› ប្រប 
ថា ‹‹ជាអនកឱ្យលអ ឬឱ្យលដាយងាយ›› ល ើញបានលែេកដីថា េិត្ដទូោយដូេគ្នន ប្ដរ លែមជាល ែ្ ោះលៅរាំនួែគ្នន បាន ។ 
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លពះសងរឧបគុបឋៈ ថាឝ យលពះពរថាៈ ‹‹ចាំនួនមាេមយួរយ 
សកាដិ›› ។ 

លពះបាទោសោក្ លទងល់ពះត្លមះិថាៈ ‹‹លគានប់្ត្គែបត្ ី សគ 
អាចស ឝ្ើទ្វនោេ់លទពរសលចើនសមាវ៉ ះសៅសែើយ ចាំណ្ងស់បើ វួនោញ 
ឥៃូវបានសោយរាជរជាឥេសរសលើជមភូទឝបីទ្វាំងមូល, សមឋចក្ ៏
បរចិាច គទ្វនមនិបានដល់នឹងសគ›› ។ 

លទងល់ពះរ ាំពងឹដូសចបះសែើយ លពះោងាបានបរចិាច គទ្វន វួនលពះ 
ោងា ចូលលពមទ្វាំងលពះកុ្ លរាជឱ្រេ ពួក្សេ បត្រីបេ់លពះ 
ោងា និងលពះរាជធ្លនីផង ដល់លពះោរយិេងឃ លទងប់ានឱ្រោង 
លពះេឋូប ៨៤.០០០ េុទនេឹងប្ត្វត្ទុដម៏ានត្ថ្មវ លពមទ្វាំងលពះេឋូប 
ទ្វាំងឡាយ េលមាបពួ់ក្លពះោរែនឋជាោវក្ លទងប់ានឱ្រសលោច 
សដើមស ្ិលពកឹ្ស បូក្រមួចាំនួនលពះរាជលទពរ ប្ដលលពះោងាបានលពះ 
រាជទ្វនទ្វាំងោេ់ លតូ្វជាមាេ ៩៦ សកាដដិាំៃឹង លគាស ះ លពះ 
បាទោសោក្លទងល់បឈួនជាទមៃន ់លពះោងាបានលជាបថាៈ នឹងលទង ់
ទិវងាត្សោយលពះសរាគស ះ សេឋចជាទុក្ាលពួយលពះរាជែឫទយ័ជា 
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ខ្វ ាំង សទើបលទងល់ពះក្ប្នសងសោយសោក្ ប្លក្ងមនិបានេសលមច 
ដូចលពះចិ ឋ  ។  

ោាំពីោត្ីត្កាល លគាប្ដលលពះបាទោសោក្ បានស ឝ្ើទ្វន 
សោយដីមយួកាឋ បស់ ះ រា្គុបឋៈប្ដលជាេាំឡាញ់ឋតិ្សៅជិត្ខ្ង 
បានជួយ ោនុសមាទ ផង លុះដល់មក្ជាត្បិចចុបផនបសនះ បានមក្ 
ជាសេ បត្ទីីមយួរបេ់លពះបាទោសោក្វញិ ក្រ៏ា្គុបឋៈឯក្ោគា-
មហាសេ  បានសឃើញលពះរាជា លទងជ់ាទុក្ាលពួយលពះរាជ-
ែឫទយ័ដូសចាប ះ សទើបលបណ្មរលក្ពុាំោញ្ជ លី សែើយទូលថាៈ 
‹‹បពលិត្មហារាជ ឫទ្វន នុភាពនិងោាំណ្ដចរបេ់លពះោងា លគបសៅ 
សលើប្ផនដ ី សលបៀបដូចជារេយីថ្នលពះអាទិត្រ ពួក្មនុេសទ្វាំងោេ់ 
ឥត្មានោបក្ណ្ដមយួ ហ៊ានលក្សៃក្សមើលចាំលពះភស្រក្ឋលពះោងា 
សៃើយ›› ។ 

ឱ្លពះរាជា! មានប្ត្ពួក្ស្រេឋីទ្វាំង ៨៤.០០០ ប៉ុសណ្ដត ះ សទើប 
ហ៊ានសមើលចាំលពះភស្រក្ឋលពះោងា ការប្ដលលទងល់បឈួនសនះ ក្ហ៏ាក្ ់
ដូចជាលពះអាទិត្រសទៀបនឹងោេឋងាត្សៅដូសចាប ះ សោក្ទ្វាំង ៣ 
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ប្ត្ងប្ត្លបលពតឹ្ឋប្លបលបួលសៅជានចិច ពួក្េត្ឝសោក្លតូ្វប្ត្ឈចឺាប ់
និងោវ បជ់ា្មយតា េូមលទងព់ចិារណ្ដនូវោនិចចតា្ម ៌ លបសយាជន ៍
ោឝនីឹងលទងជ់ាទុក្ាលពួយលពះរាជែឫទយ័ស ះ! ។ 

លពះមហាក្សលត្ លតាេ់ថាៈ ‹‹ ញុ ាំយាំសោក្សពលសនះ មនិប្មន 
សល ះខ្វ ចវបិត្ឋថិ្នឥេសរយិយេសទ,  ញុ ាំជាោបក្មានទុក្ាលពួយស ះ 
មនិប្មនសល ះប្ត្លតូ្វលះបងជ់ីវតិ្ស ះសទ  ញុ ាំ សកឹ្ សួលរ ាំជួលចិត្ឋ 
ស ះ មនិប្មនសល ះខ្វ ចឃ្លវ ត្ចាកាមាតុ្លគាម និងឃ្លវ ាំងលពះរាជ-
លទពររបេ់ ញុ ាំសទ សោយសេចក្ឋីពតិ្ស ះ  ញុ ាំមានសេចក្ឋីទុក្ាលពួយ 
សនះ សល ះនឹងលតូ្វឃ្លវ ត្ចាក្លពះោរយិេងឃទ្វាំងឡាយ ប្ដល ញុ ាំ 
លបាថាប នឹងបរចិាច គទ្វនឱ្រលគបច់ាំនួនមាេមយួរយសកាដិ  ញុ ាំបានឱ្រ 
ទ្វនសៅសែើយប្ត្លត្មឹ ៩៦ សកាដិ សៅ ឝះ ៤ សកាដិសទៀត្ សល ះ 
ដូសចាប ះ បានជា ញុ ាំសក្ើត្ទុក្ាតានត្ងឹក្បុងចិត្ឋ›› ។ 

រា្គុបឋៈឯក្ោគាមហាសេ បត្ ី លកាបទូក្ថាៈ ‹‹ឃ្លវ ាំងលពះ 
រាជលទពរទ្វាំងឡាយរបេ់លពះោងាសៅមានសលចើន គួរប្ត្លពះោងា 
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បាំសពញទ្វនស ះ ឱ្រលគបច់ាំនួនសៅ តាមសេចក្ឋីលបាថាប របេ់លពះ 
ោងា›› ។ 

លគាស ះ សេឋចលទងល់ពះរាជទ្វនមាេ, លបាក្ ់ នងិរបេ់មាន 
ត្ថ្មវឯសទៀត្ ជាសលចើន បញ្ជូ នសៅដល់វត្ឋកុ្ក្កុោរាម ។ 

កាលស ះ លពះេមផទី ជាឱ្រេថ្នលពះកុ្ លរាជបុលត្ បាន 
ជារជជទ្វយាទ (ោបក្ទទួលលគងមត្ក៌្បុងរាជេមផត្ិឋ) មានពួក្ 
សេ បត្ចីិត្ឋអាលក្ក្ ់ ជាមចិាឆ ទដិឌិ បានចូលសៅលកាបទូលលពះោងា 
មាច េ់េមផទីថាៈ ‹‹លពះបាទោសោក្ ជិត្ោេ់លពះជនយសែើយ េូម 
លទងទ់ត្សមើក្ចុះ នុះ៎ែប៎! លពះរាជាលទងប់ងាិនលពះឃ្លវ ាំង ក្ាំពុងប្ត្ឱ្រ 
សគសក្ើប ជះខ្ជ យ វ ិេនលពះរាជលទពរោេ់សែើយ កាលសបើលពះ 
ោងានឹងបានជាសេឋច សកាោឌ គារទ្វាំងឡាយ លពមទ្វាំងលពះរាជលទពរ 
ដម៏ានត្ថ្មវស ះឯង នឹងបានសលើក្ត្មកល់ត្សមកើងលពះោងាឱ្រជា 
សេឋចសងកើងរងុសរឿង លពះដូសចាប ះ គួរប្ត្លទងប់ញ្ដត្ឋកុ្ាំឱ្រសគបងាិនលពះ 
រាជលទពរស ះទ្វាំងោេ់›› ។ 
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លពះោងាមាច េ់េមផទី លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ បដូ់សចាប ះសែើយ ក្ ៏
លទងយ់ល់លពមតាមសេចក្ឋីពនរល់របេ់ពួក្ោមាត្រ ក្ល៏ទងដ់ក្ 
ែូត្យក្លពះរាជលទពរទ្វាំងោេ់របេ់លពះរាជា ប្ដលសេឋចក្ាំពុង 
ប្ត្លបឈួន សែើយមានលពះរាជែឫទយ័ក្ាំពុងលជះថាវ យ៉ាងស ះ 
ទុក្ឱ្រសៅេល់ប្ត្ភាជនម៍ាេមយួ និងភាជនល៍បាក្ម់យួប៉ុសណ្ដត ះ 
ប្ដលវត្ទុេលមាបោ់ក្ល់ពះលក្យាោៃ យ លពះរាជា កាលលទងទ់ទួល 
ភាជនស៍ោយសលេចសែើយ ក្ល៏ទងប់ញ្ជូ នភាជនទ៍្វាំងស ះ លពះ 
រាជទ្វនសៅវត្ឋកុ្ក្កុោរាមសទៀត្  ណ្ៈស ះ សគោក្ល់ពះលក្យា 
ោៃ យក្បុងភាជនដ៍ីថាឝ យឱ្រលទងស់ោយ ។ ក្បុងមចឆិមវារៈ សគបាន 
ថាឝ យប្ផវក្នធួត្ថ្លពមយួចាំសែៀងដល់លពះរាជា លពះោងាកាលបាន 
ទទួលប្ផវសឈើស ះសែើយ សេឋចឱ្រលបជុាំពួក្ោមាត្រ សែើយលតាេ់ 
នូវលពះវាចាមុ គួរឱ្រេវុត្ចិត្ឋថាៈ ោបក្ណ្ដជាមាច េ់ថ្នជមភូទឝបី 
សនះ? ។ 

ពួក្ោមាត្រ ទូលថាៈ ‹‹ឱ្លពះរាជា! លពះោងាប្ត្មយួ លទងជ់ា 
មាច េ់ថ្នជមភូទឝីបសនះ›› ។ 
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លពះរាជា លជាបដូសចាប ះសែើយ លទងល់តាេ់នងឹពួក្ោមាត្រ 
សោយលពះសនលត្សពញសៅសោយោេសុជលថាៈ ‹‹ោបក្ទ្វាំងឡាយ 
ភានល់ចៃាំសទ ប្ដលថា ញុ ាំជាមាច េ់ស ះ  វួន ញុ ាំមនិប្មនជាមាច េ់សទ 
សល ះសែតុ្ោឝ?ី សល ះថា  ញុ ាំជារាជា្ិបត្ ីបានប្ត្លត្ឹមសលើប្ផវក្នធួត្ 
ថ្លពមយួចាំសែៀងស ះឯង (67) ។ ឱ្ោនិចាច សោើយ! លទពរេមផត្ិឋ 
ទ្វាំងឡាយ ជារបេ់សថាក្ទ្វប ឥត្លបសយាជនគ៍ាយ នសគរាប ់ េូមផ ី
ប្ត្ វួនឯងជាឥេសរៈសលើមនុេសទ្វាំងឡាយ សពលសនះ  ញុ ាំសៅមាន 
លត្មឹប្ត្ប្ផវក្នធួត្ថ្លពមយួចាំសែៀងសនះ សលបៀបដូចជាទសនវប្ដលមាន 
ប្ សទឹក្ដខ៏្វ ាំងកាវ  ក្ាំពុងប្ត្ែូរធ្លវ ក្ល់ជុលចុះមក្គគុក្គគាក្ ់សែើយ 
លត្ៃបស់ៅជាឈបស់ៅនឹងងកល់ ក្បុងកាលប្ដលផធបេ់ធះនឹងភបាំណ្ដ 
មយួដូសចាប ះ›› ។  ណ្ៈស ះ លទងល់តាេ់នូវលពះគាថាទ្វាំងឡាយ 
ត្សៅសនះថាៈ 

‹‹លពះវាចាទ្វាំងឡាយ របេ់លពះេមាយ េមភុទនជាមាច េ់ ជា 
 ក្រលតូ្វពិត្លបាក្ដណ្ដេ់ ក្បុងលពះវាចាទ្វាំងឡាយរបេ់លពះោងា 
                                                 
67 -វែុិទធិមគគាៈ រពោះបាទអលសាកល ោះ រទង់លសាយឥែសរភាពលលើប្ផនដីទាំងមូល បានបរចិាច គទនទាំងរយលកាដិ រពោះអងគធាល ប់បាន 
ទទួលលែេកដីែុម លុោះដល់រិត្ទិវងគត្រទង់ជាធាំបានប្ត្រតឹ្មផ្កល ាំកនទួត្ក្រពមួយេាំល ៀងប៉ៅុលណាណ ោះ កាលលបើរពោះអងគអែ់បុណ្យល ើយ ក៏ 
រត្ឡ្ប់ជាលៅជាលសាយលសាក លរពាោះប្ត្េាំណ្ងរតួ្រតឹ្រងកាយ គឺររែមបតិ្ដល ោះឯង ។ 
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ស ះ មនិមាន ក្រលត្ងណ់្ដមយួមនិពតិ្សទ›› លពះោងាបានលតាេ់ 
លពះពុទនដីកាសែើយថាៈ ‹‹ពួក្ោបក្ប្ដលលេឡាញ់ទុក្ចិត្ឋគាប  ជា 
សែតុ្ ាំមក្នូវសេចក្ឋទុីក្ាក្បុងលគាប្បក្គាប ជាទបីាំផុត្›› ។ 

កាលពសីដើម ប្ត្កាលណ្ដ ញុ ាំសចញលបកាេបញ្ដត្ឋសៅសលើក្ិចច 
ោឝនីីមយួសែើយ ឥត្មានោបក្ណ្ដមយួទទឹងទ្វេ់អាជាញ សទ ឥៃូវ 
សនះ  វួន ញុ ាំដូចជាប្ សទឹក្ដខ៏្វ ាំកាវ  ក្ាំពុងប្ត្ែូរធ្លវ ក្ល់ជុលចុះមក្ 
គគុក្គគាក្ ់ លោបប់្ត្សៅផធបេ់ធះនឹងភបាំណ្ដមយួ សែើយតាាំងសៅ 
នឹងកល់យ៉ាងណ្ដ ក្ ៏ក្រេាំដីរបេ់ ញុ ាំទ្វាំងប៉ុ យ ន ឥៃូវសនះ តាាំង 
សៅនឹងងកល់ មនិេសលមចលបសយាជនោ៍ឝដូីសចាប ះប្ដរ ។ កាលពមីុន 
សៅសលើលបងពមីណ្ឍ លសនះ  វួន ញុ ាំជាទីពងឹនិងជាមាច េ់របេ់មនុេស 
ទ្វាំងោេ់ ពួក្សេឋចណ្ដជាេលតូ្វ មានចិត្ឋលពសែើនសកាងកាចរបងឹ 
រងឹរេូ  ញុ ាំអាចបស្រងាក បពួក្សេឋចទ្វាំងោេ់ស ះ ឱ្រសៅសលកាម 
ោាំណ្ដចបាន ពួក្មនុេសណ្ដជាោបក្ សត្ទុ់គត៌្ និងជាោបក្ទុពឝល-
ភាព  ញុ ាំអាចជួយ ទាំនុក្បលមុងពួក្មនុេសទ្វាំងោេ់ស ះបាន ។ ក្បុង 
កាលមុន  វួន ញុ ាំជាទីពងឹថ្នពួក្មនុេសឯសទៀត្ជាសលចើន ឥៃូវសនះ 
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ោាំណ្ដចរបេ់ ញុ ាំ សគផ្ទត្ទ់្វត្ស់ចាលោេ់សែើយ  វួន ញុ ាំសលបៀបដូចជា 
រសទះមយួ ប្ដលសគរះុសរ ើសចញោេ់ ទុក្ឱ្រសៅេល់ប្ត្លទពង 
ពុាំស ះសោត្ ដូចជាោសោក្លពកឹ្ា កាលសបើឫេទ្វាំងឡាយរបេ់ 
វាត្េៃួត្សែើយ ប្មក្ទ្វាំងឡាយក្ក៏ាបោ់េ់សចញសែើយ ឯផ្ទក , ប្ផវ, 
ប្មក្ និងេវឹក្ទ្វាំងោេ់ស ះ សគចសៅណ្ដរចួ មុ ជានឹងេឝិត្ 
លេស នែួត្ប្ែងសៅមនិខ្ន ។  វួន ញុ ាំខ្ត្ចាក្បសងាា ល ប្ដល 
ជាបប្ងអក្េលមាបព់ងឹប្ផអក្ោេ់សែើយ លពះរាជោររបេ់ ញុ ាំទ្វាំង 
ប៉ុ យ ន ក្េុ៏ទនប្ត្ជាេាំបុលត្ោវ បឥ់ត្លបសយាជនទ៍្វាំងោេ់›› ។ 

លុះលទងល់តាេ់គាថាសនះចបស់ែើយ លពះោងាលតាេ់សៅរាជ-
បុរេោបក្គាល់ក្បុងទីជិត្លពះោងាមក្ លទងល់បទ្វនក្នធួត្ថ្លពមយួ 
ចាំសែៀង សែើយប្ងវងលពះឱ្ងាក រថាៈ ‹‹ចូរឯងយក្ប្ផវសឈើសនះសៅ 
កានវ់ត្ឋកុ្ក្កុោរាម ឯងលបសគនដល់លពះេងឃក្បុងវត្ឋស ះ សែើយ 
ឯងទូលលពះសងរៈថាៈ សទយរវត្ទុសនះ ជាទ្វនខ្ងសលកាយបាំផុត្ 
របេ់សេឋចោសោក្ សពលសនះ លពះោងាសៅមានប្ត្ប្ផវក្នធួត្ថ្លព 
មយួចាំសែៀងប៉ុសណ្ដត ះ លទងវ់ ិេចាក្លពះរាជលទពរ ប្ដលមាន 
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ទ្វាំងប៉ុ យ នស ះោេ់សែើយ េូមលពះេងឃទទួលយក្សោយសមតាឋ  
ចិត្ឋ ចាំស ះបចឆិមទ្វនរបេ់សេឋចក្ាំេត្ទុ់គត៌្សនះ ប្ដលជាោបក្ ាំ 
សឆវៀត្ក្ោងកុ្េលយក្ផលោាំពទី្វនសនះប្ត្ប៉ុសណ្ដត ះ›› ។ 

លុះរាជបុរេយក្សៅលបសគនដល់លពះេងឃ លពមទ្វាំងប្ងវង 
លពះឱ្ងាក រសោយេពឝលគប ់ ក្ល៏ពះយេសត្ទរបានលបកាេលបាបដ់ល់ 
ជាំនុាំេងឃថាៈ ‹‹ោបក្ទ្វាំងឡាយ បានសឃើញ បានោា ល់ លពះបាទ 
ោសោក្ចាេ់ោេ់សែើយ លទងជួ់បលបេពឝប្ត្សេចក្ឋីេុ  និង 
សេចក្ឋីសោមនេសប្ត្មា៉ង លទងផ់ាយឥេសរភាពរបេ់លពះោងា 
សៅសលើលបងពមីណ្ឍ ល មានេមលុទជាលពាំលបទល់ ឥៃូវសនះ លតូ្វ 
រាជបរ ិររបេ់លពះោងា របឹជានយ់ក្ឫទនិោាំណ្ដច ស ឝ្ើឱ្រោបេូនរ 
ពលីពះោងាោេ់សៅ ដក្ែូត្យក្លពះរាជលទពររបេ់លពះោងាោេ់  
គាយ នេល់ ស ឝ្ើឱ្រលពះោងាមានប្ត្ វួនទសទ សៅមានលត្មឹប្ត្ប្ផវក្នធួត្ 
ថ្លពមយួចាំសែៀងសនះ ប្ដលលទងប់ានលពះរាជទ្វនមក្សោយេយ័លគ 
លពះរាជែឫទយ័ចាំស ះដល់េងឃ លពះរាជទ្វនដល់ភកិ្ាុេងឃក្បុង 
សពលសនះ សោយលទងម់ានលពះរាជែឫទយ័ ៃ្នស់លៅ សដើមផនីងឹ 
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បញ្ឈចឺិត្ឋដល់ពួក្រាជបរ ិររបេ់លពះោងា ។ សទើបលពះសងរៈចាត្ឱ់្រ 
ទ្វយក្មាប ក្ ់ បុក្ក្ាំសទចប្ផវសឈើស ះឱ្រលអិត្ជាងផង ់ ោក្ោ់យ 
សៅក្បុងបបរ សដើមផឱី្រភកិ្ាុទ្វាំងោេ់បានចាំប្ណ្ក្ទ្វនស ះលគបគ់ាប  
សែើយលពះសងរៈបានលបាបភ់កិ្ាុទ្វាំងឡាយថាៈ ‹‹ោបក្ទ្វាំងឡាយគួរ 
ដឹង វួនថាៈ សែតុ្សនះជាក្ិចចរបេ់វដឋេងារ ប្ដលជា្មយជាត្គួិរ 
សនឿយណ្ដយ ស ភើមរសោើមឱ្រណ្ដេ់ លទពរេមផត្ិឋនិងកាមគុណ្ 
ទ្វាំងឡាយ រប្មងោនឋរធ្លនបាត្ស់ៅភាវ មៗ ឈះិ! េងារវដឋសពញ 
ជាគួរឱ្រសនឿយណ្ដយចិត្ឋសពក្ណ្ដេ់ សែើយជា្មយជាត្ ិាំមក្នូវ 
សេចក្ឋីទុក្ាលពួយជាទីបាំផុត្›› ។ 

លបថ្ពណី្សនះ ស ឝ្ើសយើងដងឹបានថាៈ ‹‹បណ្ដឋ សេឋចទ្វាំងឡាយ 
ប្ដលជាត្ាំណ្ត្លពះវងសនក្ ពួក្សេឋចប្ដលមានឫទ្វន នុភាព 
បរបិូណ៌្សោយរាជេមផត្ិឋទ្វាំងោេ់ស ះ ក្ម៏និសេយើនឹងលពះបាទ 
ោសោក្សនះសៃើយ លាឹក្ណ្ដ ពួក្រាជោមាត្ររបេ់លពះោងាជួយ  
ការ រយ៉ាងណ្ដ ក្គ៏ងប់្ត្វ ិេសៅឯង កាលសបើសយើងសៅមាន 
ក្មាវ ាំងក្ាំប្ែង មនិទ្វនធ់្លវ ក្ស់ៅក្បុងសេចក្ឋទុីក្ាសៅសៃើយសទ សយើង 
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គួរប្ត្ ាំលបឹងពាយាមឱ្រសពញបនធុក្ សដើមផឱី្របានេសលមចកុ្េល 
ជាេុ ត្សៅ›› ។ 

កាលប្ដលលទងស់ ាយងយលពះកាយពល សទៀបរលត្ ់នន 
សែើយ លពះបាទោសោក្ បានលតាេ់នឹងរា្គុបឋសេ បត្ថីាៈ 
‹‹ឥៃូវសនះ ោបក្ណ្ដជាមាច េ់្ាំជាងសគបណ្ដឋ ច ់ក្បុងជមភូទឝបីសនះ››។ 

រា្គុបឋសេ បត្ ី លកាបចុះសទៀបលពះបាទ្វ សែើយសទើបទូល 
ត្បលពះមហាក្សលត្យិថ៍ាៈ ‹‹បពលិត្លពះមហាក្រណុ្ដជាមាច េ់ជីវតិ្ 
សលើត្ផូង លពះោងាលទងជ់ាមាច េ់្ាំជាងសគបណ្ដឋ ច›់› ។ 

លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ ប ់ក្រស ះសែើយ សេឋចសត្ើនសៃើងចាក្ 
លក្ឡាលពះបនធាំ លបណ្មរោញ្ជ លី លទងទ់ត្សមើលលគបទ់ិេទ្វាំង ៤ 
សែើយប្ងវងលពះឱ្ងាក រសនះថាៈ ‹‹សវៀរប្លងប្ត្ឃ្លវ ាំង ញុ ាំសចញ  ញុ ាំេូម 
ថាឝ យលបងពមីណ្ឍ លទ្វាំងមូល ប្ដលមានមហាេមលុទទ្វាំង ៤ ជា 
លពាំលបទល់ ដល់លពះពុទនជាមាច េ់ និងលពះោរយិេងឃ ។ សោយ 
ោាំណ្ដចបុញ្ដរាេី ជារងាឝ នប់្ដល ញុ ាំបានបាំសពញសែើយសនះ ត្សៅ 
ោ គត្  ញុ ាំមនិលបាថាប ចងប់ានជាសេឋចចលក្ពត្ឋសិទ  ញុ ាំមនិលបាថាប ជា 
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លពះឥនធ ជាលពះលពែយ ជាសោកា្ិបត្ ីឬជាសទ ឋ សទ ប្ត្ ញុ ាំេូមតាាំង 
ដាំក្ល់សេចក្ឋីលបាថាប ថា ត្សៅោ គត្ ក្បុងសពលប្ដល ញុ ាំនឹងបាន 
សៅសក្ើត្ក្បុងជាត្ណិ្ដៗ  ញុ ាំេូមឱ្របានលគបល់គង វួន សោយ 
ោាំណ្ដច វួនឯង សែើយ ញុ ាំេូមឱ្របានេសលមចលពះោរែត្ឋផល ឱ្រ 
បានឆ្បរ់ែ័េ›› ។  ណ្ៈប្ដលលទងស់លបាេលពះទ្វនបណ្ដឋ ាំសនះ 
លពះោងាឱ្រលបថាបល់ពះរាជឱ្ងាក រស ះ សោយលពះវរលញ្ឆក្រនឹងលពះ 
ទនឋរបេ់លពះោងា លទងល់បគល់ឱ្រសៅរា្គុបឋសេ បត្ ី កាលលពះ 
ោងាបរចិាច គទ្វសនះដល់លពះេងឃរចួសែើយ ក្ល៏ពះវាសយារបេ់លពះ 
ោងា លេុត្ងយចុះសៅជាដរាប សែើយលទងស់ោយលពះទិវងាត្ ក្បុង 
សពលស ះសៅ ។ 

ពួក្សេ បត្ ី  ាំគាប សរៀបចាំលពះបរមេព សៅតាមរសបៀប 
សេឋចចលក្ពលតា្រិាជ បានចាត្ឱ់្រតាក្ប់្ត្ងសលគឿងេាំអាងលគប ់
លបោបស់ៅតាមលក្េួង សដើមផជីាទសីគារពដល់លពះបរមេព សែើយ 
រុ ាំេាំពត្េ់បប ោក្ដ់ាំក្ល់ក្បុលពះមឈូេ បូជាលពះបរមេពតាម 
ទាំសនៀម ។ 
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លគាស ះ ពួក្សេ បត្ ី បានោភសិេក្លពះោងាមាច េ់េមផទ ី
ឱ្រសៃើងលគងសោយរាជរ ជាត្ាំណ្ដងលពះោងាមក្ ។ 

រា្គុបឋសេ បត្ ីបានលបាបដ់ាំណឹ្ងស ះដល់ពួក្ោមាត្រថាៈ 
‹‹លពះបាទោសោក្ បានលពះរាជទ្វនលបងពមីណ្ឍ លទ្វាំងមូល ដល់ 
លពះេងឃសែើយ សល ះោឝ?ី សល ះថា លពះោងាលបាថាប នឹងបាំសពញការ 
បរចិាច គទ្វនឱ្រលគបច់ាំនួនមយួរយសកាដិ ឱ្របានដូចជាគែបត្ ី
ស យ្ ះេុទត្ឋ ប្ត្លពះោងាបានបរចិាច គសែើយ កាលប្ដលលទងល់ពះ 
ជនយសៅសៃើយ បានលត្មឹប្ត្ ៩៦ សកាដិ សយើងលតូ្វសោះជមភូទឝីបសនះ 
មក្វញិ សោយត្ថ្មវបនួសកាដិ សដើមផនីឹងស ឝ្ើឱ្រេសលមចសេចក្ឋ ី
លបាថាប របេ់លពះបរមេពស ះ›› ។ 

ពួក្ោមាត្រទ្វាំងោេ់ ជាំនុាំលពមសលពៀងគាប សែើយ សទើបបាន 
សោះជមភូទឝបី សោយត្ថ្មវមាេ ៤ សកាដិ សែើយថាឝ យសៅលពះបាទ 
េមផទី ជារជជទ្វយាទ ។ លពះរាជឱ្រេរបេ់លពះបាទេមផទ ី
ប្ដលបានសោយរាជរជាត្ាំណ្លពះវងសត្មក្ លទងល់ពះ ម 
គឫែបត្ ី (គែបត្)ី លពះរាជឱ្រេរបេ់លពះបាទគឫែបត្ ី ។ល។ 
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លទងល់ពះ មបុេរវរ យន័ ។ លពះរាជឱ្រេរបេ់លពះបាទបុេរវរ យន័ 
។ល។ លទងល់ពះបុេសមលិត្(68) ។ លពះបាទបុេសមលិត្ 
បានលបឹក្ាជា មយួនឹងពួក្សេ បត្ថីាៈ ‹‹សយើងលតូ្វស ឝ្ើដូចសមឋច 
ប្ដលអាចលផ ី សក្រ ឋិ៍ស យ្ ះរបេ់សយើង 
ឱ្របានទួទរ័សៅក្បុងសោក្សនះបាន? ។ 

លគាស ះមានសេ បត្មីាប ក្ ់ លកាបទូលថាៈ ‹‹ក្បុងកាលមុន 
មានសេឋចសោយរាជរ ប្ដលជាលពះវងសរបេ់លពះោងាប្ដរ លទង ់
ោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ សែើយបានបរចិាច គទ្វនជាមាេមយួ 
រយសកាដិ លពះោងាបានលបលពតឹ្ឋតាមលពះ្មរ៌បេ់លពះពុទន ប្ដល 
មានសៅក្បុងសោក្សនះជាយូរោប្ងឝងឆ្ប ាំ លពះ មរបេ់លពះោងាស ះ 
តាាំងសៅឋតិ្សងររែូត្មក្ដល់េពឝថ្ងៃសនះ›› ។ 

                                                 
68 -អាយុ-វង-កឹងាៈ ររឱ្រែរបែ់រពោះបាទែមបទី រទង់រពោះ ម វ ឫ ែបតិ្ រពោះររឱ្រែរបែ់រពោះបាទវ ឫ ែបតិ្ដ រទង់រពោះ ម 
វ ឫែលែន ។ រពោះររឱ្រែរបែ់រពោះបាទវ ឫ ែលែន រទង់រពោះ ម បុែសវរ ែន័ ។ រពោះររឱ្រែរបែ់រពោះបាទបុែសវរ ែន័ រទង់រពោះ ម 
រពោះ មបុែសមិរត្ ។ កនុងទិវាវទនាៈ លែដេប្ដលលសាយររយជាដាំណ្ពីរពោះបាទអលសាកមកដូេគ្នន  និងអាយុ-វង-កឹង ប្បលកប្ត្រត្ង់ថា 
រពោះបាទបុែយវរ ែន័ លៅជារពោះបាទបុែសវរ ែន័លៅវញិ ។ ឯរពោះ មរពោះបាទវ ឫែលែន មិនោនកនុងអាយុ-វង-េួនលទ ។ 
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សបើលពោងាបានក្ោងលពះេឋូបចាំនួន ៨៤.០០០ ដូចយ៉ាង 
លពះបាទោសោក្ោងាស ះ លពះ មរបេ់លពះោងា ក្គ៏ងន់ឹងតាាំង 
សៅក្បុងសោក្សនះ ោេ់កាលយូរោប្ងឝងដូសចាប ះប្ដរ ។ 

លពះបាទបុេសមលិត្ លតាេ់ត្បថាៈ ‹‹ក្បុងកាលមនុ សេឋច 
សោយរាជរ ប្ដលជាលពះរបេ់ ញុ ាំស ះ លពះោងាមានឫទ្វន នុភាព 
គួរនឹងស ឝ្ើវត្ទុទ្វាំងស ះឱ្រេសលមចបាន; ឯ វួន ញុ ាំដូចសមឋចនឹងស ឝ្ើ 
ការងារ្ាំដល់សម៉ាវ ះឱ្រេសលមចបាន ប្លក្ងោបក្មានឧបាយក្ល 
ណ្ដមយួដថ្ទសទៀត្ ប្ដលសេយើគាប នឹងលពះបាទោសោក្ មាន 
ប្ដរឬ?›› ។ 

សពលស ះ មានសេ បត្ ី មានសេចក្ឋីយល់ឃ្លឝ ងផធុយគាប  
នឹងសេចក្ឋីចសលមើន លកាបទូលថាៈ ‹‹ការប្ដលស ឝ្ើលអឬអាលក្ក្ ់ ក្បុង 
ោាំសពើទ្វាំងពីរសនះ ក្ប៏ានលផទួីទរ័សក្រ ឋិ៍ស យ្ ះសេយើភាគគាប  សល ះលពះ 
រាជាជានម់ុន លទងប់ានោងលពះេឋូប ៨៤.០០០ សែើយក្ិត្ឋយិេ 
របេ់សេឋច ឋតិ្សៅោេ់កាលយូរោប្ងឝង លបេិនសបើលពះោងាទមាវ យ 
បងល់ពះេឋូបទ្វាំងោេ់ស ះវញិ ក្គ៏ងល់ពះ មរបេ់មហាបពលិត្ 
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នឹងតាាំងសៅជាបជ់ាដាំណ្លបថ្ពណី្សៅក្បុងោ គត្ជាយូរោប្ងឝង 
ដូចគាប ប្ដរ›› ។ 

លពះបាទបុេសមលិត្ លទងយ់ល់លពមតាមគាំនិត្ស ះ សទើប 
លតាេ់ឱ្រលបជុាំពលចតុ្រងាសេ  សែើយសេឋចយាងសៅកានវ់ត្ឋ 
កុ្ក្កុោរាម សោយលពះបាំណ្ងនឹងបុក្ទាំោយបាំប្បក្ទ្វឝ រវត្ឋស ះ 
ប្ត្សពលស ះ លោបប់្ត្ឮេូរេីែ ទ (េប្លមក្េិងា) េ ន ប ់ធរ 
សៅលត្ងទ់្វឝ រស ះ លពះរាជា លទងរ់ននត្េ់ញបប់្េញងលពះរាជែឫទយ័ 
មនិអាចហ៊ានយាងចូលសៅក្បុងវត្ឋស ះ លទងស់លើក្សរែ៍ពល 
លត្ៃបម់ក្វញិ ។ លពះោងាទទូចយាងសៅដល់បីសលើក្ ប្ត្មនិអាច 
នឹងចូលសៅបានដូសចាប ះ ដល់លគាសលកាយបាំផុត្ លពះោងាបានចាត្ ់
ឱ្រនិមនឋភកិ្ាុទ្វាំងឡាយមក្ សែើយលតាេ់ថាៈ ‹‹ ញុ ាំបាំណ្ងនងឹ 
ទមាវ យបាំបាត្ល់ពះពុទនោេ សចញ, ឱ្ភកិ្ាុទ្វាំងឡាយ ពួក្សោក្ 
គាបច់ិត្ឋឱ្រទុក្លពះេឋូបឬឱ្រទុក្ោេនរ់បេ់េងឃ?›› ។ 

ភកិ្ាុទ្វាំងឡាយ ថាឝ យលពះពរត្បថាៈ ‹‹បពលិត្មហារាជ 
អាតាយ ភាពទ្វាំងោេ់គាប  គាបច់ិត្ឋរក្ាទុក្លពះេឋូប›› ។ 
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លុះលទងល់ពះេណ្ដឋ បដូ់សចាប ះ លពះបាទបេុសមលិត្ ក្ព៏ឃិ្លត្ 
ពួក្ភកិ្ាុទ្វាំងោេ់ស ះសៅ លទងឱ់្រទាំោយបងនូ់វទីសេ េនៈ 
របេ់េងឃទ្វាំងស ះ សែើយលពះោងាពាយាមក្បុងក្ិចចបាំផ្ទវ ញស ះ 
កានប់្ត្ចសលមើន្ាំសៃើង រែូត្ដល់សៅប្ដនោគលៈ លទងប់ានប្ងវង 
លពះឱ្ងាក រជាលពះរាជោរសៅថាៈ ‹‹សបើោបក្ណ្ដមយួ យក្ក្ាល 
េមណ្ៈបានមយួមក្ឱ្រសយើង ោបក្ស ះ នឹងលតូ្វបានរងាឝ នជ់ា 
មាេមយួដុាំ›› ។ 

េមយ័ស ះ ក្បុងលបសទេស ះ មានលពះេឋូបមយួ្ាំ ជាទីសៅ 
អាលេ័យថ្នលពះោរែនឋមយួោងា () លពះសងរៈោងាស ះ និមយតិ្ស ឝ្ើជា 
ក្ាលេមណ្ៈជាសលចើន ន ់ សែើយលបាបឱ់្រោបក្លេុក្ ាំយក្សៅ 
ថាឝ យលពះរាជា កាលសេឋចលទងល់ជាបសែតុ្ស ះសែើយ លពះរាជា 
លទងល់បាថាប ចងេ់មាវ បល់ពះោរែនឋស ះសទៀត្ ប្ត្លពះសងរៈ សោក្ 
ចូលកានអ់ាកាេក្េិណ្និមនឋែេួបាត្ស់ៅ លពះរាជាមនិអាច 
ពឃិ្លត្សោក្បាន ។ 
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លគាស ះ លពះមហាក្សលត្យិ ៍ សេឋចយាងសៅកានរ់ាជធ្លន ី
ឯសទៀត្ សោយសេចក្ឋីបាំណ្ងនឹងស ឝ្ើលពះពុទនោេ ឱ្រវ ិេ 
សៅក្បុងរាជធ្លនីស ះ មានយក្សមាប ក្ ់ ជាោបក្លគបល់គងរក្ាលពះ 
ពទនោេ  យក្សស ះគិត្ថាៈ ‹‹ោញទទួលេីលលពះេមាយ -
េមភុទនជាមាច េ់ មនិគួរនងឹស ឝ្ើបាបដល់ោបក្ណ្ដសៃើយ ប៉ុប្នឋោញស ឝ្ើ 
ដូចសមឋច នឹងលគបល់គងលពះពុទនោេ បានែប៎? ក្បុងកាលមនុ 
មានយក្សស យ្ ះក្ឫមេិៈ បានមក្េូម្ីតាោញ ប្ត្ោញមនិលពម 
ឱ្រ សល ះវាលបលពតឹ្ឋទុចចរតិ្ ប្ត្ឥៃូវសនះ គួរោញឱ្រ្តីាោញសៅវា 
ស ះចុះ សដើមផបីានជួយ រក្ាលពះពុទនោេ ផង›› សល ះឧបាយ 
សនះក្បុងលបសទេស ះ សទើបពួក្យក្សសៅមានោាំណ្ដចលគបល់គង 
រក្ាលពះពុទនោេ  សោយលពះបាទបេុសមលិត្មនិហ៊ានទមាវ យ 
បង ់។  ណ្ៈស ះ ពួក្យក្សនិងសទ ឋ  ប្ដលរក្ាសដើមស ្ិលពកឹ្ស 
 ាំគាប លផួងលួងសោមពួក្រាជបុរេ  ាំបសណ្ឋើ រលពមទ្វាំងលពះរាជា 
ផង យក្សៅរែូត្ដល់មហាេមុលទខ្ងត្ផូង លុះដល់ទីស ះ 
សែើយ ក្យ៎ក្សស យ្ ះក្ឫមេិៈ សលើក្ដុាំងយោមយួដុា្ំ ាំ មុ គួរសេផើម 
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ោោច ររ គបប់ាំប្បក្លពះេិរលពះរាជាោងាស ះ ោវ បល់ពមជាមយួគាប  
និងពួក្ពលទ្វាំងោេ់ ក្បុងទីស ះ ។ 

លពះរាជវងសរបាក្សលត្យិក៍្បុងប្ដនមគ្ៈ ក្ផុ៏ត្ោេ់លត្មឹ 
សណ្ដះសៅ(69) ។ 

ចបស់រឿងលពះបាទោសោក្មហារាជសត្ប៉សុណ្ត ះ ។ 
 

វត្ឋរត្នរងស ីរសីវៀរ 
75 Thornton Street 

Revere, MA 02151 

Tel: (781) 286-1942 

 

វាយជាោក្សរកុ្ាំពរូទរ័ោជាងយីសោយភកិ្ាុបញ្ញដ បទីសបា ប៉ាត្ េុផល 

ថ្ងៃចនធ ៦ សរាច ប្ ពិោ  ឆ្ប ាំសថាះ លត្ីេ័ក្ ព.េ.២៥៥៥ 

លត្ូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ប្ ឧេភា គ.េ.២០១១ 

May 23, 2011 
 

                                                 
69 -កនុងអាយុ-វង-កឹងាៈ ត្ពីល ោះមក (រពោះរជា) លែដេយាងេូលលៅទីឯលទៀត្ ដល់មកលកាដាឋ គ្នរនគរល ោះ ោនយកសោន ក់ ជាអនករគប់ 
រគងរការពោះេងកូមប្កវក្នរពោះពុទធ យកសល ោះគិត្ថាាៈ ‹‹រពោះពុទធសាែ នឹងអនដរធានលៅ លរពាោះអញជាអនកទទួលភារាៈខាងការពារ មិន 
ហា៊ា នែោល ប់ែត្វោនរីវតិ្ ប្ត្អញោនធីតាប្ដលយកសគិលិែបានែូមដណ្ដឹ ងមដងពីកាលមុន អញមិនរពមឱ្យ លរពាោះវាមិនឈប់ 
របរពឹត្ដអាំលពើទុេចរតិ្ ប្ត្ឥឡូ្វលនោះ គួរអញឱ្យធីតាអញលៅវាល ោះេុោះ លដើមបីឱ្យវារួយរការពោះពុទធសាែ ផង ។ ោនយកសោន ក់លទៀត្ 
េិត្ដកាេរទនង់ ជាអនករកានូវរពោះបាទុែសមិរត្ជានិេច លរពាោះប្ត្លដាយកោល ាំងឫទធ នុភាពរបែ់យកសល ោះ លទើបមិនោនអនកណាមួយ 
ហា៊ា នរបទុែដនឹងលែដេល ោះលសាោះ ។ លទពាដ ជាអនករការពោះេងកូមប្កវរបែ់រពោះពុទធ លទើបលបួង ាំយកសប្ដលជាអនករគបរគងរកាលែដេលៅ 
រ ូត្ដល់មហាែមុរទខាងត្បូង កនុងលវោល ោះ យកសល ែ្ ោះគិលិែបានលលើកភនាំមួយយា៉ៅងធាំ គប់បាំប្បករពោះបាទបុែសមិរត្ កាំលទេរពម 
ទាំងេតុ្រងគលែ  សាល ប់លៅជាមួយគ្នន កនុងទីល ោះ ។ រពោះបាទបុែសមិរត្បានបាំផ្កល ញបង់នូវរររត្កូលប្ដលជាល ៉ៅរយវងសអែ់ពីរតឹ្ម 
ល ោះមក ។ 


