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ករុងុ្គទេវិវត្ថុ 

 អតតីត ក្នុងអតតីកាល ព្រះបាទព្រហ្មទតតបានសម្លា ប់ព្រះបាទកកាសល កហ្ើយកាន់
យក្រាជ្យ និងន ាំយក្ព្រះអគ្គមកហ្សីដែលក្ាំរុងម្លនគ្ភ៌ របស់ព្រះបាទកកាសលកនះ កៅ
កាន់នគ្រពារាណសី សូមបកីាលព្ទង់ែងឹនូវភាវៈននគ្ភ៌របស់ព្រះនងកនះក៏្កោយ ព្ទង់កៅ
ដតដតងត ាំងព្រះនងទុក្ក្នុងតាំដណងអគ្គមកហ្សី ។ 

 ករលដែលគ្ភ៌ព្រះនងចាស់កហ្ើយក៏្ព្បសូតព្រះឱរសដែលស្អា តែូចជាម្លសមួយអងគ 
ព្រះនងគ្តិថា កាលព្រះកុ្ម្លរកនះធាំកហ្ើយ ព្រះបាទពារាណសីព្ទង់នឹងឲ្យកគ្សម្លា ប់កោយ
គ្តិថា កនះជាបុព្តរបស់សព្តូវ មនិម្លនព្បកោជ្ន៍ដែលព្តូវចញ្ចឹ មក ើយ (កែើមប)ី មនិឲ្យបុព្ត
របស់កយើងស្អា ប់ក្នុងនែរបស់បុគ្គលែនទ កទើបព្រះនងកពាលនឹងភកីលៀងថា ដននង នងចូរ
ព្កាលនូវសាំរត់ចាស់រុ ាំទារក្កនះ កហ្ើយចូរយក្កៅោក់្ឲ្យកែក្ ក្នុងនព្រជាទីកចាលនូវ
ស្អក្សរព្សស់កហ្ើយសឹមចូរព្ត ប់មក្ចុះ  ។ នងភកីលៀងបានកធវើោ៉ា ងកនះ មុជ្ទឹក្កហ្ើយ 
កទើបព្ត ប់មក្ ។  

 ចាំដណក្ព្រះបាទកកាសលដែលស្អា ប់កនះបានកក្ើតជាអារក្ខកទវតរបស់បុព្ត ។ កោយ
អានុភាររបស់អារក្ខកទវតកនះ កាលកមរដររបស់អនក្គ្ង្វវ លរដរម្លន ក់្ ព្តច់កៅក្នុងក្ដនាង
កនះ ក៏្ញុ ាំងកមរដរមួយឲ្យក ើញនូវកុ្ម្លរកនះ ញុ ាំងនូវកសចក្ដកីសនហាកហ្ើយឲ្យផកឹ្នូវទឹក្
កោះ កទើបព្តច់កៅ បានឲ្យកុ្ម្លរកនះផកឹ្នូវទឹក្កោះ អស់វារៈរីរបបួីនែង ។ នយគ្ង្វវ ល
រដរក ើញនូវក្រិោិរបស់កមរដរកនះ កទើបកៅកាន់ទីកនះ បានក ើញនូវទារក្ កហ្ើយបាន
ញុ ាំងកសចក្ដពី្សឡាញ់ហាក់្ែូចជាកូ្ន កទើបន ាំកៅ ព្បគ្ល់ឲ្យភរោិរបស់ខ្ាួន ។ ភរោិកនះ
ជាបុគ្គលមនិម្លនបុព្ត មនិម្លនទឹក្កោះឲ្យទារក្កនះកៅ កទើបឲ្យទារក្កនះផកឹ្នូវទឹក្កោះ
រដរកនះឯង ។ បនា ប់មក្ កមរដរទា ាំងឡាយក៏្ស្អា ប់កៅអស់រីរបកី្ាលរាល់ៗនងៃ ។ នយ
គ្ង្វវ លរដរគ្តិថា កបើកយើងកៅចញិ្ចឹ មទារក្កនះកទៀត កមរដរនឹងស្អា ប់ទា ាំងអស់ នឹងចញិ្ចឹ ម
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ទារក្កនះកធវើអវ ី ែូកចនះកហ្ើយកទើបញុ ាំងទារក្ឲ្យកែក្ក្នុងភាជ្នៈែមួីយ កហ្ើយបទិបា ាំងខាងមុខ្
ខាងកព្កាយ យក្កៅបដណដ តក្នុងទកនា ។  

 ម្លនមនុសសចណ្ឌា លដែលជាអនក្ជួ្សជុ្លរបស់ចាស់ម្លន ក់្ ដែលអាព្ស័យកៅក្នុងរាជ្
និកវសន៍ ករលចុះកៅលាងនធមកៅក្ាំរង់ខាងកព្កាម ជាមួយនឹងម្លច ស់ បានក ើញនូវភាជ្ន៍
ដែលអដណដ តមក្ បានកៅន ាំយក្មក្កោយរហ័្ស ោក់្ទុក្កលើព្ចា ាំង កាលកមើលកទើបកបើក្
កោយគ្តិថា កនះជាអវហី្ន៎ ករលកបើក្កហ្ើយបានក ើញទារក្ ។  ភរោិរបស់មនុសសចណ្ឌា ល
ជាបុគ្គលមនិម្លនបុព្ត បានព្សឡាញ់ទារក្កនះទុក្ែូចជាកូ្ន កទើបន ាំកៅចញិ្ចឹ មទុក្ក្នុងផាះ ។ 
បនា ប់រីករលដែលកុ្ម្លរម្លនអាយុព្បា ាំរីរព្បា ាំបឆី្ន ាំ កាលម្លតបតិជាមនុសសចណ្ឌា លកៅ
កាន់រាជ្ព្តកូ្ល បានន ាំយក្នូវកុ្ម្លរកនះកៅដែរ ។ បនា ប់រីករលដែលកុ្ម្លរកនះម្លន                    
វយ័បាន ១៦ ឆ្ន ាំកហ្ើយ បានកៅកាន់រាជ្ព្តកូ្លអស់ជាកព្ចើនែង (កែើមប)ី កធវើការជួ្សជុ្លរបស់
ចាស់ ។  

 ព្រះអគ្គមកហ្សី (ព្តូវជាម្លតរបស់កុ្ម្លរកនះ) របស់ព្រះរាជាពារាណសី ម្លនព្រះរាជ្
ធតីមួយអងគព្រះនម កុ្រុងគកទវ ីជាព្សីម្លនរូបលាស្អា ត ។ ព្រះនងកុ្រុងគកទវកីនះ បនា ប់រីបាន
ក ើញកុ្ម្លរកនះ ក៏្ម្លនចតិតព្បតរិ័ទធកសនហាក្នុងកុ្ម្លរកនះ កហ្ើយបានកៅកាន់ក្ដនាងកធវើការ
របស់កុ្ម្លរកនះ កព្ពាះភាវៈជាអនក្មនិម្លនកសចក្ដកីព្តក្អរក្នុងទីែនទ ។ អជ្ាចារគ្កឺារ
ព្បព្រឹតតក្នាងកលមើស (រាជ្ព្បកវណី) បានព្បព្រឹតតកហ្ើយក្នុងឱកាសដែលស្អៃ ត់ក្ាំបា ាំងក្នុងព្រះរាជ្
ព្តកូ្លខាងក្នុងកនះឯង របស់ព្រះរាជ្ធតីកុ្រុងគកទវនិីងកុ្ម្លរកនះ ដែលជាអនក្ម្លនចតិត
ព្បតរិ័ទធកសនហានូវគ្នន នឹងគ្នន កោយការក ើញគ្នន ករឿយៗ ។ កាលព្រះនងកុ្រុងគកទវកីៅកធវើែូកចនះ 
អនក្បកព្មើទា ាំងឡាយបានែងឹ កហ្ើយព្កាបទូលែល់ព្រះរាជា ។ ព្រះរាជាព្ទង់រិករាធកហ្ើយ 
បានកៅអាម្លតយទា ាំងឡាយឲ្យព្បជុ្ាំគ្នន  កហ្ើយព្តស់ថា កូ្នរបស់មនុសសចណ្ឌា លកនះបានកធវើ



4 

 

នូវទកងវើកនះ រួក្កលាក្នឹងកធវើោ៉ា ងណ្ឌែល់កគ្ ? រួក្អាម្លតយក៏្ព្កាបទូលថា កទាសកនះធាំ
ណ្ឌស់ ព្រះអងគ សមគួ្រនឹងកធវើទារុណក្មមកផសងៗ កទើបសម្លា ប់តមកព្កាយ ។ 

 ក្នុងខ្ណៈកនះ អារក្ខកទវតដែលជាបតិរបស់កុ្ម្លរកនះ បានចូលសណឋិ តក្នុងសររីៈ
របស់ព្រះម្លតរបស់កុ្ម្លរកនះឯង ។ ព្រះនងកនះក៏្បានចូលកៅគ្នល់ព្រះរាជាកោយ
អានុភាររបស់កទវតកហ្ើយកពាលថា បរិព្តមហារាជ្ កុ្ម្លរកនះមនិដមនជាកូ្នមនុសស
ចណ្ឌា លកទ កុ្ម្លរកនះកក្ើតក្នុងនផារបស់ខ្្ុ ាំម្លច ស់ ជាបុព្តរបស់ព្រះបាទកកាសល ខ្្ុ ាំម្លច ស់បាន
ទូលមុស្អវាទនឹងព្រះអងគថា ព្រះឱរសរបស់ខ្្ុ ាំម្លច ស់ស្អា ប់កហ្ើយ កោយគ្តិថា ជាបុព្តរបស់
ព្រះរាជាដែលសព្តូវនឹងព្រះអងគ កទើបបញ្ជា ឲ្យនងភកីលៀងយក្កៅកចាលក្នុងនព្រសមស្អន 
លាំោប់កនះ នយគ្ង្វវ លរដរម្លន ក់្ក៏្បានចញិ្ចឹ មនូវកុ្ម្លរកនះ ករលកក្ើតកហ្តុកមរដរស្អា ប់
ជាកព្ចើនក្ាល កគ្កទើបយក្កៅបដណដ តក្នុងទកនា ព្គ្នកនះ មនុសសចណ្ឌា លដែលជាជួ្សជុ្ល
របស់ចាស់ក្នុងព្រះរាជ្វា ាំង របស់ព្រះអងគបានក ើញកុ្ម្លរកនះដែលអដណដ តមក្ កហ្ើយកគ្ក៏្
យក្កៅចញិ្ចឹ ម កបើព្រះអងគមនិកជ្ឿកទ សូមព្ទង់ឲ្យកៅមនុសសទា ាំងអស់កនះមក្សួរចុះ ។ 

 ព្រះរាជាបានឲ្យកៅអនក្ទា ាំងអស់កនះ កធវើត ាំងដតនងភកីលៀងជាកែើមកហ្ើយសួរ ព្ទង់
បានស្អដ ប់ការព្បព្រឹតតកៅោ៉ា ងកនះកហ្ើយ ម្លនចតិតកព្តក្អរថា កុ្ម្លរកនះជាអនក្ែល់ព្រម
កោយជាត ិកទើបឲ្យកគ្ងូតទឹក្កុ្ម្លរកនះ កហ្ើយឲ្យព្បោប់តក់្ដតង កទើបព្ទង់ព្បគ្ល់ព្រះធតី
ែល់កុ្ម្លរកនះ ។ កព្ពាះភាវៈននកមរដរទា ាំងឡាយស្អា ប់ម្លនែល់កុ្ម្លរកនះ មនុសស
ទា ាំងឡាយកទើបកធវើនូវក ម្ ះកុ្ម្លរកនះថា ឯ ិក្កុ្ម្លរ (កុ្ម្លររដរ) ។  

 លាំោប់កនះ ព្រះរាជាបានព្បគ្ល់កសននិងពាហ្នៈែល់ឯ ិក្កុ្ម្លរកនះ កហ្ើយ
បញ្ាូ នកគ្កោយព្តស់ថា អនក្ចូរកៅព្គ្ប់ព្គ្ងរាជ្សមបតតរិបស់ព្រះបតិរបស់ខ្ាួនចុះ ។ ឯ ិក្
កុ្ម្លរក៏្ន ាំនងកុ្រុងគកទវកីៅព្គ្ប់ព្គ្ងរាជ្សមបតត ិ ។  ព្គ្នកនះ ព្រះរាជាពារាណសីព្ទង់គ្តិថា  
ឯ ិក្កុ្ម្លរកនះ មនិបានសិក្ាសិលបស្អស្តសត កទើបព្ទង់បញ្ាូ នអាចារយក ម្ ះ ឆ ងគកុ្ម្លរ ឲ្យ
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កៅបកព្ងៀនឯ ិក្កុ្ម្លរ ។ ឯ ិក្កុ្ម្លរកនះក៏្បានដតងត ាំងឆ ងគកុ្ម្លរឲ្យជាកសនបតី
កោយគ្តិថា កគ្ជាអាចារយរបស់ខ្ាួន ។ 

 ក្នុងកាលជាខាងកព្កាយមក្កទៀត ព្រះនងកុ្រុងគកទវបីានកធវើអនចារៈ មួយអកនាើកោយ         
ឆ ងគកុ្ម្លរកសនបតកីនះ ។ កលាក្កសនបតគី្នត់អនក្បកព្មើម្លន ក់្ក ម្ ះ ធនកនតវាសី ។ ឆ ងគ
កុ្ម្លរកសនបតកីនះ បានកព្បើនយធនកនតវាសីកនះ ឲ្យន ាំយក្នូវរបស់របរម្លនសាំរត់ និង
កព្គ្ឿងអលង្វា រជាកែើមកៅឲ្យព្រះនងកុ្រុងគកទវ ី ។ នងកុ្រុងគកទវកីនះ ក៏្បានកធវើនូវអាំករើបាប 
សូមបមួីយអកនាើកោយនយធនកនតវាសីកនះកទៀត ។    

 កុ្ណ្ឌលសកុ្ណៈកពាលថា ទដិ្ឋ ា មយា, សមម បណុ្ណមខុ, កុរងុ្គតទវ ីនាម  តោម

សុទទរ ី ឯឡកិកុមារ ំ កាមយមានា ឆឡង្គកុមារធនតនេវាសនិា   

បាបមកាស ិ នែបុណ្ណមុខៈសម្លាញ់ ព្រះអគ្គមហេសីម្លែព្រះហោម្លល្អ ព្រះនាមកុរុង្គហេវី 
កាល្ព្ាថ្នាឯឡិកកុម្លរហេើយ ាែហ្វើែូវអំហរើដោ៏មកជាមួយែឹង្ឆឡង្គកុម្លរហសនាបតី ែិង្
បុរសអនកហៅហោយព្េរ្យរបស់ឆឡង្គកុម្លរហនាះហេៀត ខ្ញំក៏ាែហ ើញហេើយ ។  

 បណ្ឌដ បទទា ាំងកនះ បទថា តោមសុទទរ ី (ព្រះអគ្គមហេសមី្លែព្រះហោម្លល្អ) បាន
ែល់ ករាមរបស់ព្រះរាជ្នីិដែលកក្ើតព្តង់ព្ទូង ។ បទថា ឆឡង្គកុមារធនតនេវាសនិា កសចក្ដី
ថា សូមបពី្បាថាន នូវឯ ិក្កុ្ម្លរកហ្ើយ ព្រះនងក៏្កធវើនូវអាំករើបាបមួយអកនាើកោយឆ ងគកុ្ម្លរ
កសនបតកីនះផង និងអនក្បកព្មើក ម្ ះធនកនតវាសីកនះផង ។  

ព្សីទា ាំងឡាយដតងព្បព្រឹតតអនចារោ៉ា ងកនះ ជាអនក្ព្ទុសតសីល ម្លនធម៌ែ៏លាមក្ កព្ពាះ
កហ្តុកនះ កយើងកទើបមនិកពាលសរកសើរស្តសតីទា ាំងកនះ ព្រះមហាសតវបានន ាំអតតីនិទានកនះ
មក្សដមដងកហ្ើយ ។  

សោ ហិ តទា ឆឡង្គកុមាសោ អសោសិ, តោម ា អតតនា ទិដ្ឋការណំ អាហរ។ិ 
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 រិតដមនកហ្ើយ ក្នុងកាលកនះ ព្រះមហាសតវកនះ គ្ ឺ ឆ ងគកុ្ម្លរ កព្ពាះកហ្តុកនះ 
ព្រះអងគកទើបន ាំនូវកហ្តុដែលព្ទង់ក ើញកោយខ្ាួនឯង ។  

(ជាតក្ែឋក្ថា សុតតនតបែិក្ ខុ្ទាក្និកាយ ជាតក្ អសីតនិិបាត កុ្ណ្ឌលជាតក្ បែិក្កលខ្ 
៦១ ទាំរ័រ ១៦៤) 

កោយកខ្មរ អភធិម្លម វតរ 

រ.ស. ២៥៦១ 


