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ក ិំឆន្ទជាតក 

(ពោលអំពីផលឧពោសថកន្លះថ្ថៃ) 

 

 

 

 
 

 

ព្រះសាសាា កាលស្ដាចគង់ស្ៅវត្តស្េត្រន ព្រង់ព្ាររធឧស្ាដថកម្ម ានព្ាដ់ព្រះធម្ម
ស្រដនាស្នះ មានពាកយថា ក ិំឆន ទ្ ោ ក មធ ប្បានោ ដូស្ចនះជាស្ដើម្ ។ 

ថ្ថៃមួ្យ ព្រះសាសាា ព្ាដ់ដួរឧាដកឧាដិកាទ ាំងឡាយជាស្ព្ចើន ដដលជាអ្នករកា
ឧស្ាដថ ម្កស្ដើម្បសីាា ប់ធម៌្ អ្ងគុយកនុងធម្មដភាថា មាន លឧាដកឧាដិកាទ ាំងឡាយ អ្នក
ទ ាំងឡាយជាអ្នកព្បកបស្ោយឧស្ាដថឬ ? កាលឧាដកឧាដិកាទ ាំងឡាយស្នាះរូលថា 
រិត្ដម្នស្ ើយ ព្រះអ្ងគ ។ ព្រះមានព្រះភាគព្ាដ់ថា ឧស្ាដថដដលអ្នកទ ាំងឡាយានស្ធវើ
ស្ោយរកាស្នះ លអព្បថ្រស្ ើយ ដូម្បសី្ារាណេនទ ាំងឡាយានររួលយដដ៏ធាំ ក៏ស្ោយ
ផលថ្នឧស្ាដថកម្មកនលះថ្ថៃដដរ ។ កាលឧាដកឧាដិកាទ ាំងឡាយ រូលដូម្អារាធនា
ស្ ើយ ព្រះសាសាា នា ាំអ្ត្តី្និទនម្កថា 
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កនុងអ្ត្តី្កាល កាលព្រះារព្រ មរត្តស្សាយរាេដម្បត្ត ិ ស្ោយធម៌្ កនុងនគរ      
ពារាណដី ព្រះរាជាស្នាះមានដទធ  ជាអ្នកម្និព្បមារកនុងទន ដីល និងឧស្ាដថកម្ម ។ ព្រះ
រាជា ញុ ាំងេនដ៏ស្ដដមានអាមាត្យទ ាំងឡាយជាស្ដើម្ ឲ្យដមាទននូវកុដលមានទនជា
ស្ដើម្ ។ ចាំដណកបុស្រា ិត្របដ់ព្រះអ្ងគ ជាអ្នកព្បព្រឹត្តដីុសាច់ខ្នងរបដ់អ្នកដថ្រ ជាអ្នកដីុ
ដាំណូក ជាអ្នកវនិិចឆ័យកាសី្កាង ។ កនុងថ្ថៃឧស្ាដថមួ្យ ព្រះរាជាព្ាដ់ឲ្យស្ៅអាមាត្យ
ទ ាំងឡាយម្ក ស្ ើយព្រង់ព្ាដ់ថា អ្នកទ ាំងឡាយចូររកាឧស្ាដថ ។ បុស្រា ិត្ស្នាះម្និ
ានដមាទនឧស្ាដថស្ ើយ ។ ព្ាស្នាះ កាលព្រះរាជាកាំរុងដួររួកអាមាត្យថា អ្នក
ទ ាំងឡាយរកាឧស្ាដថស្ ើយឬ ? ស្រើបព្ាដ់ដួរបុស្រា ិត្ស្នាះដដលររួលដាំណូក និង
កាត់្កាសី្កាងកនុងស្រលថ្ថៃ ដដលម្កកាន់រីាល់ថា ស្ោកអាចារយរកាឧស្ាដថស្ ើយឬ ។ 
បុស្រា ិត្ស្នាះស្ធវើមុ្សាវារថា រូលព្រះបងគាំរកាស្ ើយ រួចស្រើបចុះរីព្ាសារ ។ 

លាំោប់ស្នាះ អាមាត្យមាន ក់ស្ចារបុស្រា ិត្ស្នាះថា ស្ោកម្និានរកាឧស្ាដថម្និ
ដម្នឬ ។ បុស្រា ិត្និយាយដកថា ខ្្ុ ាំបរសិ្ភាគអាហារដត្កនុងកាលប ុស្ ណ្ ះ ស្រលស្ៅដល់ផទះ ខ្ពុរ
មាត់្ស្ ើយ អ្ធោិា នឧស្ាដថ ខ្្ុ ាំនឹងម្និបរសិ្ភាគអាហារកនុងោៃ ចស្រ នឹងរកាដីលអ្ដ់រាព្ត្ី 
ស្ោយអាការយា ងស្នះ ឧស្ាដថកម្មកនលះថ្ថៃនឹងមានដល់ខ្្ុ ាំ ។ អាមាត្យមាន ក់ស្នាះស្ពាលថា លអ
ព្ាន់ ស្ោកអាចារយ ។ បុស្រា ិត្ស្នាះស្ៅដល់ផទះស្ ើយ ក៏ានស្ធវើយា ងស្នាះ ។ ថ្ថៃមួ្យ  កាល
បុស្រា ិត្ស្នាះ អ្ងគុយវនិិចឆ័យកាកីនុងសាោវនិិចឆយ័ មានស្តដតីអ្នកមានដីលមាន ក់ម្កសាា ប់ការ
កាត់្កា ី នាងម្និានឱកាដស្ដើម្បនឹីងស្ៅផទះ ស្រើបគតិ្ថា ស្យើងនឹងម្និកនលងនូវឧស្ាដថកម្ម
ស្ ើយ ដូស្ចនះស្ ើយ កាលដដលស្វោចូលស្ៅកាន់រីេតិ្ផុត្ស្ ើយ ក៏ព្ាររធស្ដើម្បនឹីងខ្ពុរមាត់្ ។ 
កនុងខ្ណៈស្នាះ មានស្គនា ាំចាំណិត្សាវ យរុាំម្កឲ្យព្ពា មណ៍បុស្រា ិត្ ។ បុស្រា ិត្ស្នាះដងឹ
ភារជាអ្នករកាឧស្ាដថរបដ់ស្តដតីស្នាះ ក៏ឲ្យដល់នាង ស្ោយស្ពាលថា នាងចូរបរសិ្ភាគ
ចាំណិត្សាវ យរុាំស្នះស្ ើយ ចូររកាឧស្ាដថចុះ ។ ស្តដតីស្នាះក៏ានស្ធវើយា ងស្នាះ ។ កុដលកម្ម
របដ់ព្ពា មណ៍បុស្រា ិត្មានព្ត្មឹ្ដត្ប ុស្ណណះឯង ។ 
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ចាំស្ណរកាលត្ម្ក បុស្រា ិត្ស្នាះស្ធវើកាលករិយិា ានស្ៅស្កើត្ស្លើអ្លងកត្ដិរដិយនៈ 
កនុងវមិានមាដ ស្លើភូម្ភិាគដដលដល់ព្រម្ស្ោយស្សាភ័ណភារ កនុងថ្ព្រសាវ យដដលគួរ
រកីរាយ ដដលមានព្បមាណ ៣ ស្យាេន៍ ស្ៅនឹងព្ចា ាំងស្កាដិកគិង្គគ នរី កនុង ិម្វនតព្បស្រដ  
ហាក់ដូចជា ស្រើបភ្ាក់រីស្ដក មានរូបដ៏ព្ដដ់សាអ ត្ មានស្រវកញ្ញា  ១៦០០០ ព្បោប់ដដល
ស្ោយស្ព្គឿងអ្លង្គក រជាបរវិារ ។ ស្រវបុព្ត្ស្នាះានស្សាយដិរដីម្បត្តសិ្នាះដត្កនុងស្រលរាព្ត្ី
ប ុស្ ណ្ ះ ។ រិត្ដម្នស្ ើយ ស្រវបុព្ត្ស្នាះានស្សាយវាិកដូចាន នឹងកម្ម ដដលខ្លួនានស្ធវើ 
ស្ោយភារជាស្វមានិកស្ព្បត្ ស្ព្ពាះស្ តុ្ស្នាះ កាលអ្រុណរះស្ ើង ស្រវបុព្ត្ចូលស្ៅកាន់ 
អ្ម្ពវន័ កនុងខ្ណៈដដលចូលស្ៅស្នាះឯង អ្ត្តភារជារិរវក៏អ្នតរធានាត់្ស្ៅ អ្ត្តភារដដល
មានព្បមាណប ុនស្ដើម្ស្ាន ត្ កម្ពដ់ ៨០  ត្ថ ស្កើត្ស្ ើង ដររីៈទ ាំងអ្ដ់ស្ ះស្ ើង ហាក់ដូចជា
ស្ដើម្ចារដដលមានផ្កក រកីដគុះសាគ យ ។ កនុងថ្ដទ ាំងរីរ ព្មាម្ថ្ដនីមួ្យៗ មានព្កចកធាំព្បមាណ
ប ុនចបកាប់អាធាំ ។ ស្រវបុព្ត្យកព្កចកស្នាះខ្វវ រដ កសាច់ខ្នងខ្លួនឯង ម្កបរសិ្ភាគ កាលដល់
នូវរុកខស្រវនា ស្រើបដព្ដកយាំខ្វល ាំងៗ ស្សាយស្ដចការុីកខយា ងស្នះ ។  

កាលព្រះអារិត្យអ្ដាងគត្ស្ៅ ដររីៈស្នាះក៏អ្នតរធានស្ៅ ដររីៈជារិរវានស្កើត្ស្ ើង 
មានស្តដតីរា ាំជារិរវដដលព្បោប់ស្ោយស្ព្គឿងអ្លង្គក រ កាន់ស្ព្គឿងត្ស្តនតីស្ផេងៗ ម្កស្ចាម្ស្រាម្ ។ 
ស្រវបុព្ត្ស្នាះ កាលនឹងស្សាយម្ហាដម្បត្ត ិក៏ស្ ើងកាន់ព្ាសារជារិរវ កនុងអ្ម្ពវន័ ដដលជារី
គួររកីរាយ ។ ស្វមានិកស្ព្បត្ស្នាះ ានអ្ម្ពវន័ដដលមានរាំ ាំ ៣ ស្យាេន៍ស្នះ ស្ោយផលថ្នការ
ឲ្យដផលសាវ យដល់ស្តដតីអ្នករកាឧស្ាដថ, ចាំដណកការស្ខ្វះដ កសាច់ខ្នង ម្កបរសិ្ភាគស្នះ 
ស្ោយផលថ្នការររួលដាំណូក និងកាត់្កាសី្កាង, ការានស្សាយរិរវដម្បត្តកិនុងស្រលរាព្ត្ី 
និងមានស្តដតីរា ាំ ១៦០០០ ស្ចាម្ស្រាម្បស្ព្ម្ើស្នះ ស្ោយផលថ្នឧស្ាដថកនលះថ្ថៃ ។  

កនុងកាលស្នាះ ព្រះរាជាពារាណដីស្ ើញស្ទដកនុងកាម្ទ ាំងឡាយ ស្ ើយបួដជាឥដី 
សាងបណណសាោ ស្លើភូម្ភិាគជារីរកីរាយ ស្ៅចាំដណកខ្វងស្ព្កាម្រស្នលគង្គគ  ញុ ាំងអ្ត្តភារ
ឲ្យព្បព្រឹត្តស្ៅស្ោយឧញ្ញឆ ចរយិា (ការព្ាច់បណិឌ ាត្ចញិ្ចឹ ម្េវីតិ្) ។ ថ្ថៃមួ្យ ដផលសាវ យរុាំប ុន
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កអម្អាធាំ ដដលស្ៅកនុងថ្ព្រសាវ យស្នាះ ធាល ក់ចុះរស្នលគង្គគ  ស្ ើយ ូរអ្ដណា ត្ាម្ដខ្េរឹក ម្ក
ដល់រីខ្វងមុ្ខ្កាំរង់ជារីបរសិ្ភាគរបដ់ាបដស្នាះ ។ ាបដកាលេព្ម្ះមុ្ខ្ ានស្ ើញ
សាវ យកាំរុងអ្ដណា ត្ម្កស្ៅក ា្ លរស្នលស្ ើយ ចុះស្ៅកនុងរឹក កាន់យកសាវ យស្នាះ នា ាំម្ក
អាព្ដម្ រការុកកនុងផទះស្ភលើង យកកា ាំបតិ្ម្ករុះ ស្ ើយបរសិ្ភាគមួ្យចដម្អត្ ចាំដណកដដលស្ៅ
ដល់ យកដលឹកស្ចកម្កព្គបរុក បនតបនាទ ប់ម្ក ាបដឆាន់ដផលសាវ យស្នាះរាល់ៗ ថ្ថៃ ស្រឿយៗ 
រ ូត្ទល់ដត្អ្ដ់ ។ 

កាលដផលសាវ យស្នាះអ្ដ់ស្ ើយ ាបដម្និអាចនឹងបរសិ្ភាគផោផលដថ្រ ស្ព្ពាះជាប់
េាំពាក់រដត្ ា្  ស្រើបគតិ្ថា ស្យើងនឹងបរសិ្ភាគថ្ផលសាវ យរុាំស្នាះ ដូស្ចនះ ស្រើបស្ៅកាន់ព្ចា ាំងរស្នល 
កាលដម្លងឹស្ម្ើលរស្នល ស្ធវើស្ដចកាដីននិោា នថា ស្បើម្និានដផលសាវ យ ស្យើងនឹងម្និស្ព្កាក យា ង
ស្នះស្ ើយអ្ងគុយស្ៅរីស្នាះឯង ។ ាបដស្នាះ ជាអ្នកម្និមានអាហារកនុងរីស្នាះ ដូម្បអី្ដ់ ១ 
ថ្ថៃ ២ ថ្ថៃ ៣ ថ្ថៃ ៤ ថ្ថៃ ៥ ថ្ថៃ ៦ ថ្ថៃ រ ូត្រាងកាយរងីដៃួត្  ួត្ដ ង ស្ព្កៀម្ស្ព្កាះ ស្ោយខ្យល់
និងកស្ដា  អ្ងគុយដម្លងឹរកស្ម្ើលដផលសាវ យប ុស្ ណ្ ះ ។ លាំោប់ស្នាះ កនុងថ្ថៃរី ៧ នរីស្រវាកាល
រិចារ្ ានដងឹស្ តុ្ស្នាះ ស្ ើយគតិ្ថា ាបដស្នះ ជាអ្នកលុះកនុងអ្ា្ំ ចត្ ា្  ម្និ
បរសិ្ភាគអាហារអ្ដ់ ៧ ថ្ថៃ ម្កអ្ងគុយដម្លងឹស្ម្ើលរស្នលគង្គគ  កាលដដលស្យើងម្និឲ្យដផលសាវ យរុាំ
ដល់ាបដស្នះ រដម្ងម្និគួរ កាលាបដស្នះម្និានដផលសាវ យ ស្គនឹងសាល ប់ ចងឹស្យើងនឹងឲ្យ
ដល់ស្គ ដូស្ចនះស្រើបម្ក ស្ ើយឋតិ្ស្ៅស្លើអាកាដខ្វងស្លើរស្នលគង្គគ  កាលចរចាមួ្យអ្ស្នលើ
ស្ោយាបដស្នាះ ស្រើបស្ពាលាថារី ១ ថា                         

ក ិំឆន ទ្ ោ ក មធ ប្បានោ,  ឯនោ សមមស  ឃមមន ; 

ក ិំប្បត្ថោន្ ក ិំ ឯស,ំ   នកន អនត្ថន ព្រាហ្ម ណ។ 

បពតិ្រត្ាហ្មណ ៍លោកលពញចរិតនងឹអ្វ ីប៉៉ុនបង៉អ្វ ីត្ាថ្នាអ្វ ីស្វវងរកអ្វ ីល ើបអ្ងគយុម្នាក់
ឯងកនងុរដវូលតៅ លោយត្បលោជនអ៍្វ ី។ 
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នាងល ពធីតាលៅតាបវលនេះថ្ន ត្ាហ្មណ ៍ លត្ាេះលោកបួវលហ្ើយ អ្ធិបបាយថ្ន 
ម្នាលត្ាហ្មណ៍ លោកត្ាថ្នាអ្វី គិរដល់អ្វី ចង់ានអ្វី ស្វវងរកអ្វី ត្រូវការអ្វី លោកល ើបមក
អ្ងគុយវមលឹងលមើល លនលគង្គាត្រង់ត្រាំង លនលលនេះ ។ 

តាបវស្ដាប់ាកបយលនាេះលហ្ើយ ក៏លាល ៩ គាថ្ន ថ្ន     

យថា មហា វារធិនោ,   កុន ភ្ ោ សុប្បរណិាហ្វា; 

ត្ថូប្បម ំអមពប្បកក,ំ    វណណគនធរសុត្តម។ំ 

កអមោកន់វូ កឹដធ៏ាំ ម្ននត្ ងត់្ាយស្ដារារ ម្ននឧបម្នោ៉ាងណា ស្លលស្ដាយ ៉ុាំដឧ៏រតម
លោយពណ ៌នងិកលនិ នងិរវ កម៏្ននឧបលមយបយោ៉ាងលនាេះ ។  

ត្ ំវយុ ហ្ ន ំនោនត្ន,   ទ ោវ ោ្ មលមជ្ឈ នម; 

បាណភី  ន ំគនហ្ត្វ ោន,   អគាយត្ន្ហ្រិិំ។ 

ម្នាលនាងម្ននអ្វយៈត្រងក់ណាាល (ចលងកេះ) មនិម្ននមនទលិ អាតាាានល ើញស្លលស្ដាយ
លនាេះ អ្ស្ណែរតាមស្្បែ កឹ ករ៏បស់្លលស្ដាយលនាេះលោយដដាាំងពរី លហ្ើយនាាំយកលៅកានល់ោង
បជូាល្លើង ។  

ត្នត្ កទល ប្បនត្តសុ,   ន កខ  ប្ប ត្វ ោ សយ ំអហ្;ំ 

សនត្ថន ន ំវកិនប្បេត្វ ោ,   ខបុ្បេ បាស ំអហាស  នម។ 

លាំោបល់នាេះ អាតាាានោកស់្លលស្ដាយលលើវលកឹលចកាាំងឡាយលោយ្លនួឯង ចរិនវូស្លល
ស្ដាយលនាេះលោយកាាំបរិលហ្ើយ (ឆាន)់ ស្លលស្ដាយលនាេះ នាាំលចញនវូលវចកតលីត្វកឃ្លានរបវ់
អាតាាាន ។  
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នោហ្ ំអនប្បត្ទរនថា,   ព្យនតភីនូត្ ទខុកខ ន្; 

អសាទ ំ្ធ គច្ឆ ោម ,   ផនលសវ នញេសុ នកសុច ។ 

អាតាាលនាេះត្ាវរកលវចកតតី្កវលត់្កវាយ ល៉ុេះស្លលស្ដាយអ្វល់ហ្ើយ កអ៏្រត់្ាាំាន
លោយលាំាក មនិានលវចកតលីត្រកអ្រ កនងុស្លលល ើាាំងឡាយឯល ៀរណាមយួ ។  

នោនសត្វ ោ ននូ មរណ,ំ   ត្ ំមម ំអាវហ្ សសត្ ; 

អមព ំយសស ផល ំោទ,ុ   មធុរគគ ំមន្រម;ំ 

យមទុធរ ិិំ វយុ ហ្ ន,ំ    ឧទធ ោម ោ មហ្ណណនវ។ 

ស្លលស្ដាយលនាេះ នងឹនាាំមកនវូលវចកតសី្ដាប ់ ដលអ់ាតាាលោយពរិ លត្ាេះរងីវគម លត្ាេះស្លល
ស្ដាយម្ននរវឆាាញម់្ននរវស្លអមលលើវលប ់ជា លីពញចរិត ។  

អោខ ោត្ ំនត្ មោ សព្ព,ំ   យោម ោ ឧប្បវោមហ្;ំ 

រមម ំប្បត្  ន ស ន ន្ ោសម ,   ប្បថុុនោ្យុត្ ប្បថុុ។ 

អាតាាានត្វងស់្លលស្ដាយ ស្ដលកាំព៉ុងអ្ស្ណែរកនងុអ្នលងដ់ធ៏ាំអ្ាំពវីទងឹ អាតាាលៅ (លោយ
លវចកតលីត្វកឃ្លាន) លត្ាេះលហ្រ៉ុណា លហ្រ៉ុលនាេះាាំងអ្វ ់អាតាាានត្ាបដ់លន់ាង ។  

ត្វញច  នោ នមវ អោខ ោហ្ ,   អត្ត ោនមប្បោយ ន ; 

ោ វា ត្វ មស  កលាណ ,  ក សស វា ត្វ  ំសុមជ្ឈ នម។ 

អាតាាអ្ងគយុអាត្វយ័នវូវទងឹជា រីកីោយ វទងឹលនេះ ធាំ ោូយត្បកបលោយត្រ ី នាងក៉ុាំ
អាលររល់ៅ ចរូត្ាប់្ លនួលនាេះ ដលអ់ាតាាវនិ ។  

របុ្បេប្បដ្ដប្បល មដ្ឋវី,    ព្យគឃវី គ រោិនជុា; 
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ោ សនត  ្រនិោ នទនវសុ,  នទវាន ំប្បរចិ្រោិ។ 

ម្នាលនាងកលបាណ ីនាងជាអ្វ ីម្នាលនាងម្ននអ្វយវៈត្រងក់ណាាល (ចលងកេះ) ដល៏អ នាង
ម្ននរបូដចូករមបារម្នវដរ៏លងី (ម្ននដាំលណើរ) ដចូជាកនូខ្លាស្ដលលកើរកនងុញក្នាំ (មកកនងុ ី
លនេះ) លដើមបបអី្វ ី។  

ោ ច មនសុសនោកសម ិំ,  រនូប្ប្ វ្ ោគត្ ត្ថ នោ; 

រនូប្បន នត្ សទ ស ីនត្ថ ,   នទនវសុ គនធព្ពមនសុសនោនក; 

ប្បដុ្ឋ ោស  នម ច្របុ្បពុ្ពង្គ ,   ព្រព្ហូ្  ្មញច  ព្នធនវ។ 

នាងនារាីាំងឡាយណា ជាអ្នកបលត្មើពកួល វតា កនងុល វតាាាំងឡាយលង ត្វាីាំងឡាយ
ណាត្បកបលោយរបូ កនងុមន៉ុវបែលោកលង ត្វាីាំងឡាយលនាេះ ត្ាកដលវមើលោយរបូដននាងមនិ
ម្នន កនងុល វគនធពវ នងិមន៉ុវបែលោកល ើយ ម្នាលនាងម្ននអ្វយវៈខ្លងលដើម (លលា) ដល៏អ អាតាា
វរួលហ្ើយ ចរូត្ាបន់ាម នងិលគាត្រលង លៅពងបែាាំងឡាយលង ។ 

លាំោប់លនាេះ ល វធីតា ក៏លាល ៨ គាថ្នថ្ន 

យ ំត្វ  ំប្បត្  ន ស ន ន្ ោស ,   រមម ំព្រាហ្ម ណ នោស ក ិំ; 

ោហ្ ំភោុលោវតុ្ថ ោ,  វរវារវិនហាឃោ។ 

បពតិ្រត្ាហ្មណ ៍ លោកគងល់ៅអាត្វយ័វទងឹល្ាេះលកាវកិជីា រីកីោយណា ្្ុាំម្នន
លាំលៅត្រងស់្្បែ កឹដក៏ាច ម្ននអ្នលងជ់ា ហី្រូលៅដន កឹដត៏្បលវើរ អាត្វយ័លៅលហ្ើយ (កនងុវទងឹ
លនាេះ) ។  

្្ទមុគណាក ណាណ ោ,   ព្ហុ្ោ គ រកិនទោ; 

មនមវ ប្បមោុ នហានត ,   អភ សនទនត  បាវនុស។ 
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លត្ាេះ្នាំដល៏ត្ចើន ក៉ុេះករលោយល ើលលបែងៗ រស្មងម្ននកនងុ ចីាំលាេះម៉្ុ ្្ុាំ រស្មងហ្រូលៅ កនងុ
រដវូល្លៀង ។  

អនថា ព្ហូ្ វននត្ទា,   នលីវារវិហ្ នធោ; 

ព្ហុ្ោ ្គវនិត្ត ោទា,   អភ សនទនត  វារ ិ្ ។ 

មបា៉ាងល ៀរ វទងឹដល៏ត្ចើន ម្នន កឹហ្រូលចញអ្ាំពដីត្ព ត្ ត្ ងន់វូគាំនរ កឹដល៏្ៀវ វទងឹដល៏ត្ចើន 
ម្ននរបូភាពដចូជានាគ រស្មងញ ាំង្្ុាំឲបយលពញលោយ កឹ ។  

ត្ អមពជ្មពលុព្ជុា,   នបីា ត្ោ ចទុមុពោ; 

ព្ហូ្ន  ផលជាត្ន ,   អាវហ្នត  អភ ណហនោ។ 

លដើមស្ដាយ លដើមត្ពងី លដើម្នរុវមល លដើមកទមុព លដើមលតាារនងិលដើមោា លលជារាាំងឡាយ
ដល៏ត្ចើន រស្មងចលូលៅកានវ់ទងឹាាំងលនាេះលរឿយៗ។  

យ ំក ញច   ឧភនត្ ត្នីរ,   ផល ំប្បត្ត្  អមពនុ ; 

អសសំយ ំត្ ំនោត្សស,  ផល ំនហាត្  វោនគុ។ំ 

ស្លលល ើណាមយួ លៅស្កបបរម្នរត់្រាំងាាំងពរី រស្មងត្ជ៉ុេះលៅកនងុ កឹ ស្លលល ើលនាេះ រស្ដរ់
លៅតាមអ្ាំណាចស្្បែ កឹលោយឥរវងបែយ័ ។  

ឯត្ទញ្េ ោយ នមធាវ,ិ   ប្បថុុប្បញេ សុនណាហ្  នម; 

្ នោចយ មភ សង្គ,ំ   ប្បដ្ នសធ ជ្្ធ ប្ប។ 

បពតិ្រលោកជាអ្នកត្ាជ ្ម្ននត្ាជាាលត្ចើន លោកត្ជាបលហ្រ៉ុន៉ុ េះលហ្ើយ វមូស្ដៅប ់ាកបយ
្្ុាំច៉ុេះ បពតិ្រត្ពេះជនាធបិរ ីវមូលោកក៉ុាំលពញចរិតល ើយ ចរូបដលិវធ នវូការជាបជ់ាំាកល់ោយ
រណាា ។  
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ន វាហ្ ំវឌ្ឍវ ំមនញេ,   យ ំត្វ  ំរដ្ឋ ោភ វឌ្ឍន; 

អានចយយ្ន្ ោជ្ ស ,   មរណ ំអភ កង្ខស ។ 

បពតិ្រត្ពេះោជវិ ីអ្នកញ ាំងស្ដនឲបយចលត្មើន លោកកាំព៉ុងចលត្មើន (លោយស្ដចន់ងិ្ម) 
ត្ាថ្នាលវចកតសី្ដាប ់ លោយលហ្រ៉ុណា ្្ុាំព៉ុាំវាំគាលន់វូលោកថ្ន ជាអ្នកចលត្មើនលោយត្ាជាា 
លោយលហ្រ៉ុលនាេះល  ។  

ត្សស ជាននត  ប្ប ត្នោ,   គនធាព ោ ច សនទវោ; 

នយ ច្ប្ប  ឥសនោ នោនក,  សញេត្ត្ត ោ ត្ប្បសស ន្; 

អសសំយ ំនត្ប្ប  ជាននត ,   ប្បដ្ឋភតូ្ យសសស ន្។ 

បតិាាាំងឡាយ (ត្ពហ្ម) នងិគនធពវត្ពមាាំងល វតា រស្មងដងឹនវូភាពដនប៉ុគគលលនាេះថ្ន 
ជាអ្នកល៉ុេះកនងុអ្ាំណាចដនរណាា មបា៉ាងល ៀរ ឥវាីាំងឡាយណាកនងុលោក ជាអ្នកម្ននចរិត
វត្ងមួលហ្ើយ ម្ននរបៈ ឥវាីាំងឡាយលនាេះ រស្មងដងឹឥរវងបែយ័ (វមូបប)ី ពកួអ្នកម្ននយវ
ជាអ្នកបលត្មើ (ឥវាីាំងលនាេះកដ៏ងឹការលនាេះរៗ គាាល ៀរ) ។ 

កាលន ីល វធីតានឹងឲបយតាបវលនាេះ លកើរលវចកដវីលងវគល ើបលាលោ៉ាងលនេះថ្ន ត្ពហ្ម 
ស្ដលដល់ការោប់ថ្នជាបិតា គនធពវត្ពមាាំងកាម្នវចរល វតា មួយអ្លនលើលោយត្ពហ្មលនាេះ និង
ពួកឥវីស្ដលម្ននចកខ ុិពវ រស្មងដឹងប៉ុគគលស្ដលធ្លាក់ច៉ុេះកនុងអ្ាំណាចដនរណាា លោយឥរ
វងបែ័យ ។ ស្រការស្ដលអ្នកម្ននឫ ធិាាំងលនាេះដងឹថ្ន តាបវឯលណាេះជាប៉ុគគលធ្លាក់ច៉ុេះ កនុង
អ្ាំណាចដនរណាា មិនជាអ្ស្ដារបយល  ។ ចាំស្ណកអ្នកបលត្មើ របវ់ឥវីស្ដលតាាំងលវចកដីពបាោម 
ជាអ្នកម្ននយវ ានដឹងលត្ាេះស្ដាប់ាកបយរបវ់ជនាាំងលនាេះនិោយគាាមដងល ៀរ ។ ល្ាេះ
ថ្ន អាថ៌កាំាាំងរបវ់អ្នកលធវើាបកមម រស្មងមិនម្នន ។ 

បនាាប់ពីលនាេះមក តាបវក៏លាល ៤ គាថ្នថ្ន       
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ឯវ ំវទិ ត្វ ោ  វទិ ូសព្ពធមម,ំ    វទិធសំន ំចវន ំជ្ីវតិ្សស; 

ន ចយីត្ ីត្សស នរសស បាប្ប,ំ  សនច ន នចនត្ត្  វធាយ ត្សស។ 

លបើ (នរជនណា) មនិគរិវម្នាបប់៉ុគគលលនាេះល  ាបកម៏និចលត្មើនដលន់រជនលនាេះ ស្ដល
ដងឹចបាវន់វូធមា៌ាំងពងួ របវអ់្នកត្ាជ ្ោ៉ាងលនេះលង ដងឹនវូការស្បកធ្លាយនងិចបយរុដិនជវីរិលង 
។  

ឥស ប្បគូសមញ្េ ោនត្,   ឯវ ំនោកា វទិ ត្ សត្ ; 

អនរយិប្បរសិ ភ្ ោនស,   បាប្បកមម ំជ្ គសីស ។ 

ម្នាលនាងជាធាំ ស្ដលពកួឥវដីងឹចបាវល់ហ្ើយ ត្បលោជនដ៍នវរវលោក នាងដងឹចបាវ់
លហ្ើយោ៉ាងលនេះ នាងល្ាេះថ្នស្វវងរកនវូាបកមម (ចាំលាេះ្លនួ) លត្ាេះត្បល ចាកបយមនិត្បលវើរ 
។  

សនច អហ្ ំមរសិាម ,   ត្នីរ នត្ ប្បថុុសុនសាណ ; 

អសសំយ ំត្ ំអស នោនោ,  មយ  នប្បនត្ អាគម សសត្ ។ 

ម្នាលនាងល វធតីាម្ននត្រគាកស្ដយលអ លបើលយើងស្ដាបល់លើលត្រើយរបវន់ាង កាលលបើ
លយើងស្ដាបល់ហ្ើយ រាំណេិះដាំលណៀលនងឹានមកនាងឯង ឥរវងបែយ័ល ើយ ។  

ត្ោម ោ ហ្  បាប្បក ំកមម,ំ   រកខ នសសវ សុមជ្ឈ នម; 

្ ត្ ំសនាព ោ ជ្ន្ ប្បច្ឆ ោ,  ប្បកុដ្ឋ ោយ  មយ  មនត្។ 
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ម្នាលនាងម្ននអ្វយវៈ ត្រងក់ណាាលដល៏អ លត្ាេះលហ្រ៉ុលនាេះ នាងឯងចរូរកបានវូកមម
អាត្កក ់ កាលលបើលយើងស្ដាបល់ហ្ើយ ក៉ុាំឲបយជនាាំងអ្វល់ជរត្បល ចនាង កនងុកាលជាខ្លងលត្កាយ
ល ើយ ។ 

ល ពធីតាស្ដាប់ាកបយលនាេះលហ្ើយ ល ើបលាល ៥ គាថ្នថ្ន 

អញ្េ ោត្នមត្ ំអវសិយ ហោហ្ ,  អត្ត ោនមមពញច  ទទាម  នត្ ត្;ំ 

នោ ទពុ្ពនជ្ ោមគុនណ ប្បហាយ, សនត ញច  ធមមញច  អធ ដ្ឋ នត្ស ។ 

លហ្រ៉ុលនេះ ្្ុាំម្នាវដ់ងឹចបាវល់ហ្ើយ ធមមតាលវតចលនេះ មនិង្គយអ្រត់្ាាំានល  លណាើយច៉ុេះ 
្្ុាំម្នាវន់ងឹត្បលគននវូ្លនួ្្ុាំម្នាវល់ង ត្បលគននវូស្ដាយលនាេះលង ដលល់ោកម្នាវ ់ របបរិលោក
ម្នាវា់នលេះបងន់វូកាមគ៉ុណាាំងឡាយ ស្ដលលគលេះបងា់នលោយត្ក លហ្ើយានអ្ធោិាន
នវូវលី ជាលត្គឿងវងបរ់ម្នាបល់ង នវូវ៉ុចររិធមល៌ង ។  

នោ ហ្ ត្វ ោ ប្បពុ្ពសនញ្េ ោគ,ំ  ប្បច្ឆ ោសនំោជ្នន ឋ នត្; 

អធមមនញច វ ចរត្ ,    បាប្បញចសស ប្បវឌ្ឍត្ ។ 

ប៉ុគគលណា លេះបងន់វូចាំណងខ្លងលដើម លហ្ើយឋរិលៅកនងុចាំណងខ្លងច៉ុងលង ត្បត្ពរឹត
នវូអ្ធមល៌ង ាបស្រងចលត្មើនល ើងដលប់៉ុគគលលនាេះ ។  

ឯហ្  ត្ ំបាប្បយ សាម ,   ោម ំអនប្បាសសនុោ ភវ; 

ឧប្បនោម  សតី្សម ិំ,    វហិ្ោហ្  អនសុសនុោ។ 
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វមូលោកម្នាវម់កច៉ុេះ ្ ្ុាំម្នាវន់ងឹនាាំលោកម្នាវល់ៅឲបយដលដ់ត្ពស្ដាយលនាេះ វមូ លោក
ម្នាវម់្ននលវចកតី្ វលខ់្លាយរចិលោយពរិច៉ុេះ ្្ុាំម្នាវន់ងឹនាាំលៅោកក់នងុដត្ពស្ដាយដត៏្រជាក់
លនាេះ វមូលោកម្នាវគ់ងល់ៅក៉ុាំម្ននលវចកតី្ វលខ់្លាយ ។  

ត្ ំប្បបុ្បផរសមនត្តភ ,    វកកនង្គហ្  អរនិទម; 

នោញ្ច ោ មយូោ ទ វោិ,   នោលដ្ឋ មធុោឡ ោ;   

 កូជ្ ត្ ហ្សំប្បនូគហ្ ,   នោក នលត្ថ ប្បនាធនរ។ 

បពតិ្រអ្រនិទមៈ ដត្ពស្ដាយលនាេះ ពកួវរវបកបែមី្ននកកងក ់ត្វវងឹលោយរវដនផ្កាល ើ ស្ត្វក
បនលលឺ ើងលហ្ើយ ពកួលត្កៀល ពកួលកាាក ជា ពិវ ពកួវរវស្ដាបល្ាេះលកាលដឋ ិនងិល្ាេះមធ៉ុស្ដ ិ
កៈ យាំជាមយួនងឹពកួហ្ងបែ ពកួតាលៅ ស្ដលលៅកនងុដត្ពស្ដាយលនាេះ កញ៏ ាំងពកួវរវាាំងលនាេះឲបយ
ភាាកល់ ើងលហ្ើយ ។  

អនមពត្ថ វបិ្បេោខគ្គ ោ,   ប្បោលខលសនន ភា; 

នោសមពសលឡា នបីា,   ប្បកកត្លវលិមព ន្។ 

លដើមស្ដាយាាំងឡាយកនងុដត្ពលនាេះ ម្ននច៉ុងស្មកោបច៉ុេះ (លត្ាេះ មងនស់្លល) ត្ាកដលវមើ
លោយ ោីនស្ដលលពញលោយកណាាបត់្វវូ លដើមដកគាាំ ត្វល ់ នងិក មពាាំងឡាយ ម្នន
ចលង្គាមស្លលវាំយ៉ុងច៉ុេះ ដចូធ្លាយស្លលលតាារ ៉ុាំ ។ 

លោកលាលអ្ធិបបាយថ្ន ស្នតាបវដ៏ចលត្មើន ប៉ុគគលណាលេះបង់ោជវមបបរតិដ៏ធាំ 
លហ្ើយមកជាប់ជាំាក់នឹងរវរណាា ត្រឹមស្រស្លលស្ដាយ ៉ុាំ មិននឹកនាដល់្បយល់និងកលដា អ្ងគុយ
រីងដរលៅនឹងត្រាំង លនល ប៉ុគគលលនាេះកាលឆ្លងមហាវម៉ុត្  លត្បៀបដូចប៉ុគគលស្ដលអ្ងគុយលៅ ី
បាំល៉ុរដនត្រាំង ។ ប៉ុគគលណាជាអ្នកល៉ុេះកនុងអ្ាំណាចដនរណាា ត្បត្ពឹរតអ្ធម៌ កាលលធវើលោយ
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អ្ាំណាចដនរណាា ាបរស្មងចលត្មើនដល់ប៉ុគគលលនាេះ ។ ល ពធីតាកាលរិេះលដៀលតាបវ ល ើប
លាលដូលចនេះ ។  

កាលល វធីតាពណ៌នាលហ្ើយ នាងកន៏ាាំតាបវលៅោក់កនុងដត្ពស្ដាយលនាេះ លហ្ើយ
លាលថ្ន លោកកាលបរិលភាគស្លលស្ដាយកនុងអ្មពវ័នលនេះលហ្ើយ ចូរញ ាំងរណាារបវ់្ លួនឲបយ
លពញច៉ុេះ ថ្នដូលចនេះលហ្ើយ ល ើបលចៀវលចញលៅ ។ តាបវបរិលភាគស្លលស្ដាយ និងញ ាំងរណាាឲបយ
លពញលហ្ើយ ក៏វត្ម្នក កាលត្បត្ពឹរតលៅកនុងអ្មពវ័នក៏ានល ើញលវម្ននិកលត្បរស្ដលកាំព៉ុង
លស្ដយ ៉ុកខ ស្រលោកមិនអាចនឹងលាលោ៉ាងណាល ើយ ។ កនងុកាលត្ពេះវូរិោអ្វដងគរលៅ 
តាបវល ើញលត្បរលនាេះលស្ដយ ពិវវមបបរតិ ស្ដលម្ននស្តវតីរាាំជាបរិវារ លហ្ើយល ើបលាល ៣ 
គាថ្នថ្ន           

្ល ីក រដិ្ ីោយូរ,ី   អង្គទ ីចនទនសុសនទា; 

រត្ត ិំ ត្វ  ំប្បរចិ្នរស ,   ទ វា នវនទស  នវទន។ំ 

អ្នកត្ ត្ ងន់វូផ្កាកត្មង ត្ ត្ ងន់វូ នរួ ត្បោបល់ោយលត្គឿងអា្រណៈ ាកន់វូាហ្៉ុររន 
(កងកន)់ ត្បវត់្ពាំលោយ្លមឹចនទន ៍ឲបយលគបលត្មើកនងុលវោយប ់ លស្ដយនវូ ៉ុកខលវ នាកនងុលវោស្ថង 
។  

នោឡស ត្ថ សហ្សាន ,  ោ នត្្ ប្បរចិ្រោិ; 

ឯវ ំមហានភុានវាស ,   អព្ភនុត្ នោមហ្សំន្។ 

ត្វាីាំងឡាយ ១៦០០០ លនេះ ជាត្វបីលត្មើរបវអ់្នក  អ្នកជាប៉ុគគលម្ននអាន៉ុភាពលត្ចើន
ោ៉ាងលនេះ អ្ស្ដារបយ គរួឲបយត្ពលឺោម ។  

ក ិំ កមមមករ ីប្បនុព្ព,   បាប្ប ំអត្តទោុវហ្;ំ 
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យ ំករតិ្វ ោ មននុសសសុ,   ប្ប ដ្ឋ មោំន  ោទស ។ 

កនងុកាលម៉ុន អ្នកានលធវើអ្ាំលពើាប នាាំមកនវូ ៉ុកខដល់្ លនួដចូលមតច ស្ដលអ្នកលធវើកនងុ
មន៉ុវបែលោក ានជាវ៉ុនីវូស្ដច់្ នង (របវ់្ លនួ) ។ 

លត្បររាំតាបវលនាេះាន លហ្ើយលាលថ្ន ត្ពេះអ្ងគមិនស្ដាល់្្ុាំល ឬ ្្ុាំជាប៉ុលោហិ្រ
របវ់ត្ពេះអ្ងគ ្្ុាំានលស្ដយលវចកដីវ៉ុ្កនុងលវោយប់ លត្ាេះលលដនឧលាវថកនលេះដថងស្ដល្្ុាំ
ានលធវើលោយអាត្វ័យត្ពេះអ្ងគ ានលស្ដយលវចកដី ៉ុកខកនុងលពលដថង លោយលលដនាបជា
ត្បត្ករីរបវ់្្ុាំ ។ ្្ុាំស្ដលត្ពេះអ្ងគតាាំង ៉ុកកនុងរាំស្ណងជាអ្នកវិនិចឆយ័ ានលធវើការការ់កដីលកាង 
  ួលវាំណូក ជាអ្នកវ៉ុីស្ដច់្នងអ្នកដដ  លត្ាេះលលដនកមមស្ដលានលធវើ ៉ុកលនាេះ ្្ុាំល ើប
លស្ដយលវចកដី ៉ុកខលនេះកនុងលពលដថង ដូលចនេះលហ្ើយ ល ើបលាលគាថ្ន ២ ថ្ន   

អនជ្ឈ្ន  ប្បដ្ គគយ ហ,   ោនមសុ គធ នត្ អហ្;ំ 

អចរ ិិំ ទឃីមទាធ ោន,ំ    ប្បនរស ំអហ្ ត្យហ្។ំ 

្្ុាំានលរៀននវូលវ ាាំងឡាយ លហ្ើយជាបជ់ាំាកក់នងុកាមាាំងឡាយ ានត្បត្ពរឹតមនិជា
ត្បលោជនដ៍លជ់នដដ  អ្វក់ាលដយ៏អូ្ស្ងវង ។  

នោ ប្ប ដ្ឋ មសំ នោ នហាត្ ,  ឯវ ំឧកកចច ោទត្ ; 

យថាហ្ ំអជ្ជ ោទាម ,   ប្ប ដ្ឋ មោំន  អត្តន្។ 

ប៉ុគគលណា ជាអ្នកវ៉ុនីវូស្ដច់្ នង (ញេុះញងល់គ) ប៉ុគគលលនាេះ កខ៏្លារវ៉ុនីវូស្ដច់្ នងរបវ់
្លនួ ដចូ្្ុាំវ៉ុកីនងុដថងលនេះស្ដរ ។ 

លវម្ននិកលត្បរានលាលាកបយលនេះលហ្ើយ ក៏វួរតាបវថ្ន លោកម្នាវ់មក ីលនេះាន 
លោយត្បការដូចលមដច ។ តាបវលាលលរឿងោ៉ាវាាំងអ្វ់ លោយពិស្ដារ ។ លត្បរវួរល ៀរថ្ន 
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បពិត្រលោកម្នាវ់ដ៏ចលត្មើន ឥ ូវលនេះ លោកនងឹលៅកនុង ីលនេះ ឬនឹងលៅវិញ ? តាបវលាល
ថ្ន លយើងមិនលៅល  លយើងនឹងលៅកាន់អាត្វមប៉៉ុស្ ណ្ ះ ។ លត្បរលាលថ្ន បពិត្រលោកម្នាវ់ 
ត្បដពណាវ់ ្្ុាំនឹង ាំន៉ុកបត្ម៉ុងលោកម្នាវ់លោយស្លលស្ដាយ ៉ុាំជាត្បរាំ ថ្នលហ្ើយ ក៏នាាំយក
តាបវលៅោក់ច៉ុេះកនុងអាត្វម លោយអាន៉ុភាពរបវ់្លួន រួចឲបយតាបវកាន់យកបដិញ្ញាថ្ន 
វូមលោកម្នាវ់ក៉ុាំអ្លបែុកអី្ ចូរលៅកនុង ីលនេះច៉ុេះ ដូលចនេះលហ្ើយ ល ើបលៅ ។ រប់ពីលពលលនាេះមក 
លត្បរលនាេះក៏ាន ាំន៉ុកបត្ម៉ុងតាបវលោយស្លលស្ដាយ ៉ុាំជាប់ជានិចច ។ តាបវកាលាន
បរិលភាគស្លលស្ដាយលនាេះ លហ្ើយលធវើកវណិបរិកមម ញ ាំង្ននិងអ្្ិញ្ញាឲបយលកើរល ើង ជាអ្នក
ម្ននត្ពហ្មលោកជា ីលៅខ្លងម៉ុ្ ។ 

ត្ពេះស្ដស្ដាាននាាំត្ពេះធមមល វនាលនេះ ដល់ឧាវកឧាវិកាាាំងឡាយលហ្ើយ ត្ ង់
ត្បកាវវចចធម៌ និងត្បជ៉ុាំជារក កនុងកាលជា ីបញ្ចប់ដនវចចធម៌ ប៉ុគគល្លេះានវលត្មចជា
ត្ពេះលស្ដតាបនន ប៉ុគគល្លេះានជាត្ពេះវកាគាម ីប៉ុគគល្លេះានជាត្ពេះអ្នាគាមី ។   

ត្ទា នទវធតី្ ឧប្បេលវណាណ ោ អនហាស  ល ពធីតាកនុងកាលលនាេះ ានមកជាឧបបបល
វណាា 

ត្ប្បនោ ប្បន អហ្នមវ អនហាស ិំ ចាំស្ណកតាបវ គឺ រថ្នគរលនេះឯង ។  

កិ ាំ នទជាត្ក ចប់ ៕ 

(ជារកដឋកថ្ន វ៉ុរតនតបិដក ្៉ុ ទកនិកាយ ជារក រិិំវនិារ បិដកលល្ ៦០  ាំព័រ ១៤៩) 

ដថងលៅរ៍ ១២ លកើរ ស្្លជវឋ ឆាាាំច វាំរិ ធិវ័ក ច.វ. ១៣៨០ ម.វ. ១៩៤០ 

ដថង ី ២៦ ស្្ ឧវភា ព.វ. ២៥៦២ គ.វ.២០១៨ 
លោយវ.ដ.វ.ថ. 


