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ររឿងព្ពះនាងសាមាវតី 
លោក ប៊៊ូ - ប៉ ៊ូ លរៀបលរៀង 

 

 កាលរពះសាសាា  លដាចអារដ័យនគរលកាដមពី គង់លៅកនុងលោដិតារាម រទង់រពះរារពធលដចកាី
សាល ប់ និងលដចកាីវនិាដននរដីរា ាំរយនាក់ មានរពះនាងសាមាវតីជារបធាន រពមទ ាំងញាតិរបដ់រពះ
នាងមាគនទិយា រពះនាងមាគនទិយាជារបធាន រតាដ់រពះធមមលទដនាលនះដដលមានពាកយលផាើមថា 
"លដចកាីមិនរបមាទជាផលូវមិនសាល ប់" ដូលចនះជាលដើម ។ 
 នឹងពណ៌នាលដចកាីកនុងលរឿងលនាះតាមលាំដាប់ដូចតលៅលនះ : 
 កនុងអតីតកាល មានរពះរាជាពីររពះអងគ គឺរពះាទអលលកបបៈ លសាយរាជយកនុងអលលកបបរដឋ
មួយរពះអងគ រពះាទលវដឋទីបកៈ លសាយរាជយកនុងលវដឋទីបករដឋមួយរពះអងគ ទ ាំងពីររពះអងគលនះជា
ដមាល ញ់នឹងគ្នន តា ាំងពីកុមារមក រទង់ដិកាដិលបៈកនុងរតកូលអាចារយជាមួយគ្នន  លដាយការកនលងលៅនន
រពះជនករបដ់រពះអងគ ៗ ានជារពះរាជារទប់រគងលដវតឆ័រតកនុងដដនរបមាណដប់លយាជន៍ ៗ ។ 
លដាចទ ាំងពីររពះអងគលនាះដតងលដាចលៅមកជួមគ្នន ជាលរឿយ ៗ លដាចឈរគង់ផទាំជាមួយគ្នន  ល ើញ
មហាជនលកើតនិងសាល ប់ ល ើយរបឹកាគ្នន ថា ល ម្ ះថារបដ់ដដលជាប់តាមអនកលៅកាន់បរលោកមិន
មានលទ លដាយលហាចលៅដូមបដីតរាងកាយរបដ់ខ្លួនក៏រតូវលះបង់លចាលទ ាំងអដ់ របលយាជន៍អវីលដាយ
 រាវារបដ់ពួកលយើង ៗ នឹងបួដ ល ើយរទង់របគល់រជជដមបតតដិល់រពះឱរដនឹងរពះជាយា រទង់រពះ
ផនួដជាឫដីលៅកនុងរបលទដនរព ិមពានតរបឹកាគ្នន លទៀតថា លយើងទ ាំងពីរនាក់លះបង់លចាលរាជដមបតតិ
លចញមកបួដ មិនដមនមិនអាចនឹងចិញ្ចឹ មជីវតិ ានល ើយលទើបលចញមកបួដលទ កាលលបើលយើងលៅ
កនុងទីកដនលងជាមួយគ្នន  ក៏មិនដបលកអវីអាំពីរគ ដថដដរ លរពាះដូលចាន ះលយើងនឹងលៅមួយចាំដណកមាន ក់ 
លោកលៅលលើភនាំលនាះ ខ្្ុ ាំនឹងលៅលលើភនាំលនះ បុ៉ដនតដល់កនលះដខ្កនុងនថងឧលាដថនឹងលៅរួមគ្នន  ។ ខាង
លរកាយមក លោកទ ាំងពីររូបនឹងវតិកកថា ដូមបយ៉ីាងលនះ លដចកាីរចឡូករចឡាំ លដាយពួករបដ់លយើង ក៏
គង់ដតលៅមានជារាកដ លទើបមូលចិតតគ្នន ជាថមីថា លោកគបបអុីជលភលើងទុកលលើភនាំរបដ់លោក ខ្្ុ ាំនឹងអុជ
លភលើងទុកលលើភនាំរបដ់ខ្្ុ ាំ នឹងដឹងអាការដដលមានជីវតិលដាយលរគឿងដមាគ ល់លនាះ ។ លោកលធវើរគប់គ្នន តាម
កតតិកាលនាះល ើយ ។ 
 ចាំលណរមកខាងលរកាយ លវដឋទីបកតាបដលធវើកាលៈល ើយលៅលកើតជាលទវតាជារពះរាជាមាន
ដកតិធាំ ។ លាំដាប់លនាះ លុះដល់កនលះដខ្ អលលកបបតាបដមិនល ើញ (ពនលឺ) លភលើង ក៏ានដឹងចាដ់ថា 
ដមាល ញ់របដ់អញលធវើកាលៈលៅល ើយ ។ ដូមបលីទវតាជារពះរាជាដាំឡឹងលមើលដិរគឺីភាពជាលទវតា
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របដ់ខ្លួនល ើយ លទើបពិចារណាលមើលកមម (របដ់ដដលលធវើទុក) ល ើញកិរយិាដដលខ្លួនលធវើចាប់លដើមអាំពី
លពញបួដល ើយគិតថា អញនឹងលៅដួរដមាល ញ់របដ់អញឥឡូវលនះ ល ើយលះបង់អតតភាពលនាះ
លចញ (លធវើ) ជាមនុដសវលងវងផលូ វលៅកាន់ដាំណាក់រពះអលលកបបតាបដលនាះ ដាំពះល ើយឈរលៅ
ចាំដណកមាា ង ។ 
 លាំដាប់លនាះ រពះអលលកបបតាបដដួរថា អនកមកអាំពីណា ? 
 លទវរាជ- ខ្្ុ ាំជាមនុដសវលងវងផលូ វមកអាំពីឆ្ងង យណាដ់លោកមាច ដ់ ចុះលោកដតមាន ក់ឯងលទឬ ដដល
លៅកនុងទីលនះ ឬ មានមនុដសឯលទៀតខ្លះដដរលោកមាច ដ់ ? 
 រពះតាបដ- មានដមាល ញ់របដ់អាតាម មាន ក់ (ផង) ។ 
 លទវរាជ- ចុះលគលៅទីណា ? 
 រពះតាបដ- លៅលលើភនាំលនាះ បុ៉ដនត កាលនថងឧលាដថមិនានអុជលភលើង របដ លជាសាល ប់ល ើយ
លមើលលៅ ។ 
 លទវរាជ- យ៉ាងលនាះឬ លោកមាច ដ់ ។ 
 រពះតាបដ- យ៉ាងលនាះល ើយ អនកមានអាយុ ។ 
 លទវរាជ- ខ្្ុ ាំគឺលគលនាះឯងល ើយ លោកមាច ដ់ ។ 
 រពះតាបដ- អនកលៅលកើតទីណា ? 
 លទវរាជ- ខ្្ុ ាំលៅលកើតជាលទវរាជមានដកតិធាំកនុងលទវលោក ខ្្ុ ាំមកលដាយតាាំងចិតតថានឹងដួរ (ល ើញ) 
លោកមាច ដ់ កាលលោកមាច ដ់លៅកនុងទីលនះ មានអនតរាយអវី ៗ ខ្លះដដរឬលទ ? 
 រពះតាបដ- លតើអនកមានអាយុ អាតាម រតូវលាំាកលរពាះអារដ័យដាំរ ី។ 
 លទវរាជ- ចុះដាំរវីាលធវើអវីដល់លោកមាច ដ់ ? 
 រពះតាបដ- វាជុាំអាចម៍កនុងឋានជាទីលាដ យកលជើងឈូដល ើយកាយអាចម៍ដីលឡើង កាល
អាតាម ជញ្ជូ នអាចម័លៅលចាល លកៀរដីឲ្យលដមើក៏លាំាក ។ 
 លទវរាជ- ចុះលោករាថាន មិនឲ្យពួកវាមក ឬ លទ ? 
 រពះតាបដ- លអើ ! អាវុលសា ។ 
 លទវរាជ- លបើដូលចាន ះ ខ្្ុ ាំនឹងលធវើមិនឲ្យពួកវាមក លទវរាជលពាលដូលចនះល ើយ ានឲ្យពិណនិងមនត
ដដលដាំរចូីលចិតតដល់រពះតាបដ កាលឲ្យានបង្ហា ញដខ្សពិណបីដខ្សឲ្យរពះតាបដលរៀនមនតបីបទ
ល ើយពនយល់វធីិថា កាលលោកលដញដខ្សលនះរាយ (អាន) មនតបទលនះ  វូងដាំរមិីនអាចលដើមបនឹីង
រតឡប់ង្ហកលមើល លាលលៅ កាលលោកលដញដខ្សលនះ រាយមនតបទលនះ  វូងដាំរនឹីងរតឡប់ង្ហកលមើល
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ខាងលរកាយ លាលលៅ កាលលោកលដញដខ្សលនះ រាយមនតបទលនះ ដាំរជីាលមលខាល ងនឹងបលង្ហោ នខ្នងចូល
មករកដូលចនះល ើយ លពាលថា លោកលពញចិតតដបបណា គបបលីធវើដបបលនាះចុះ ដាំពះោរពះតាបដ
ល ើយលចៀដលចញលៅល ើយ ។ 
 រពះតាបដរាយមនតបទដរមាប់បលណា ញ លដញដខ្សពិណដរមាប់បលណា ញឲ្យរត់លៅ ញុា ាំង
 វូងដាំរឲី្យរត់លចញលៅល ើយ ។ 
 ដម័យលនាះ រពះមាច ដ់ដផនដីមួយអងគរពះនាមថា បរនតបៈ រគប់រគងនគរលកាដមពី ។ នថងមួយ 
រពះអងគរពមលដាយរពះលទវមីានរពះគភ៌គង់លៅលលើនផទកណាា លវាល រទង់អាាំងកាំលៅនថង ។ រពះលទវរីទង់
ដណា ប់រពះភូសាកមពលពណ៌រក មដ៏មានតនមលមួយដដន ដដលលៅភូសាដរមាប់រទង់របដ់រពះមាច ដ់
ដផនដីល ើយគង់រតាដ់ដនទនានឹងរពះរាជា  ូតរពះទាំរង់មានតនមលមួយដដនលចញពីរពះអងគុលីរពះ
រាជាល ើយរទង់ពាក់កនុងអងគុលីរបដ់ខ្លួន ។ 
 ដម័យលនាះ ដតវ តថីលិងគល ើរមកតាមអាកាដល ើញរពះលទវលីដាយលដចកាីសាម នដមាគ ល់ថាដុាំ
សាច់ លទើបដាំឡបសាល បទ ាំងពីរលាះពួយចុះមក (ឆ្ងប) ។ រពះរាជារទង់ដលុត (រពះ ឫទយ័) លរពាះដូរ
លាះពួយរបដ់វា រទង់លរកាកចូលកនុងរពះរាជនិលវដន៍ (ទីកាំា ាំង) ។ រពះលទវមិីនអាចនឹងលដាចលៅ
លដាយរ ័ដានលរពាះគភ៌ចាដ់ដខ្នឹងរទង់ខាល ចខាល ាំង ។ លុះដតវលនាះឆ្ងបានរពះនាងកាា ប់ានទុក
កនុងរងវង់រកចក ល ើយល ើរលៅកាន់អាកាដ ។ ន័យថា ដតវពួកលនាះរទរទង់ (លដមើ) កមាល ាំងដាំររីា ាំកាល 
ល តុលនាះ វានា ាំដតវអវី ៗ  លៅតាមអាកាដល ើយ  (លរចើនដត) ទាំកនុងទីដដលចូលចិតតចឹកសាច់ដីុ ។ ឯ
រពះលទវលីនាះ រតូវវានា ាំលៅ ខាល ចអាំពីមរណភ័យរទង់រពះចិនាត ថា លបើអញដរដកលឡើង ធមមតាដលមលង
មនុដសរដមងជាទីតា ាំងននលដចកាីញាប់ញ័ររបដ់ដតវតិរចាឆ ន វាានឮដលមលង (អញ) ល ើយនឹងទមាល ក់
អញលចាល កាលលបើដូលចាន ះ អញក៏នឹងដល់ជីវតិកសយ័ រពមទ ាំងបុរតកនុងគភ៌ បុ៉ដនតវា (បនាទ បចុះ) ទាំកនុង
ទីណា លរៀបនឹងចឹកអញដីុ អញនឹងបនលឺដាំលឡងលដញវាឲ្យរត់លៅកនុងទីលនាះ រពះនាងរទង់អត់ដងកត់
រពះ ឫទយ័ទុកាន លរពាះរពះនាងមានបញ្ញា ល្ ដនវ ។ កនុងរគ្នលនាះ កនុងរបលទដនរព ិមពានត 
មាននរជធាំមួយលដើមដុះលឡើងបនតិចល ើយរបតិសាឋ នលៅលដាយអាការននមណឌ ប ។ ដតវលនាះវានា ាំរមឹគ
ជាលដើមលៅដីុរតង់លដើមនរជលនាះ ជានិចច ដូលចាន ះវាលទើបនា ាំរពះលទវលីនាះលៅទីលនាះលទៀត ដាក់ទុកកនុង
ចលនាល ះរបគ្នបល ើយ ង្ហកលមើលផលូវដដលល ើរមក ។ ន័យថាជាធមមតារបដ់ពួកវា ខ្ណៈលនាះ រពះលទវ ី
រទង់រពះចិនាត ថា គួរលដញអាដតវលនះឲ្យវារត់ឥឡូវលនះ ល ើយរទង់លលើករពះ ដាទ ាំងពីរលឡើង លធវើ
ដលមលងាទរពះ ដានឹងដលមលងតាមរពះឱដឋ (ទះរពះ ដាផង ដរដកកាំទរផង) ឲ្យវារត់លៅល ើយ 
លុះលវោរពះអាទិតយអដាងគត ខ្យល់កមមជវាត (ខ្យល់លកើតអាំពីកមម) កនុងរពះគភ៌របដ់រពះនាងកាំលរ ើប
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ល ើយ មហាលម តាាំងលឡើង ដលមលងផគរោន់រគប់ទិដ ។ រាជមល ដីអនកតា ាំងលៅកនុងលដចកាីដុខ្ 
(ដល់រគ្ន) មិនានរតឹមដតពាកយលួងលោមថា កុាំខាល ចលឡើយរពះលមមាច ដ់ មានទុកាជាខាងមុខ្ មិនាន
រទង់ផទាំលក់លសាះលឡើយ រ ូតដល់រពឹកលឡើង កាលរារតីភលឺ ពោ ករា ាំងលៅរពមទ ាំងអរុណរះលឡើង  
រពះឱរដកនុងរពះគភ៌របដ់រពះនាងរបដូតិ  ានមានកនុងខ្ណៈដតមួយជាមួយគ្នន  ។ រពះនាងលទើប
រទង់ឲ្យរពះនាមរពះឱរដថា ឧលទន លរពាះរបដូរតជាប់ទក់ទងនឹងរដូវលម និងលវោអរុណរះលឡើង 
។ 
 ទីលាំលៅរបដ់រពះអលលកបបតាបដមិនឆ្ងង យអាំពីទីលនាះលទ ។ តាមរបរកតីកនុងនថងលភលៀងធាល ក់ 
លោកមិនានចូលលៅកាន់នរព លដើមបរីតូវការដល់ផោផលលទ លរពាះខាល ចរតជាក់ លៅកាន់គល់លឈើ
លនាះ លរ ើដឆោឹងដតវដដលដតវដីុសាច់ល ើយ យកមកដាំលសាង រ ុតរដដូលចាន ះ ដូមបនីថងលនាះ លោកក៏
ានលៅកនុងទីលនាះ លដាយរាថាន នឹងលរ ើដឆោឹងយកមក កាំពុងដតរកឆោឹងលៅគល់លឈើ ានឮដាំឡឹងទរក 
(ដរដក) ខាងលលើ លទើបលងើយលឡើងលមើលល ើញរពះលទវលី ើយដួរថា អនកជាអវី កាលរពះលទវរីតាដ់តប
ថា ខ្្ុ ាំជាមនុដសលទើបដួរតលៅលទៀតថា មកយ៉ាងណាាន កាលរពះលទវរីទង់ចងោុលល តុថា ដតវ
 តថីលិងគនា ាំខ្្ុ ាំមក លទើបលពាលដឹកនា ាំថាអលញ្ជើញចុះមក ។ 
 រពះលទវ-ី លោកមាច ដ់ ខ្្ុ ាំខាល ចអាំពីជាតិរចឡូករចឡាំគ្នន  ។ 
 រពះតាបល- ជាជាតិអវី ? 
 រពះលទវ-ី ខ្្ុ ាំជាកសរត ។ 
 រពះតាបដ- ដូមបអីាតាម ក៏ជាកសរតដូចគ្នន  ។ 
 រពះលទវ-ី លបើដូលចាន ះ ដូមអលញ្ជើញលពាលមាយាននកសរត ។ 
 លោកានលពាលល ើយ ។ រពះលទវលីទើបរតាដ់ថា លបើដូលចាន ះ ដូមលោកលឡើងមកទទួលឱរដ
តូចរបដ់ខ្្ុ ាំចុះលៅផង ។ លោកលធវើផលូ វដរមាប់លឡើងលៅលដាយខាងមាា ង ទទួលរពះរាជឱរដ កាលរពះ
លទវរីតាដ់ថា កុាំយកនដពាល់រតូវខ្្ុ ាំ មិនពាល់រតូវរពះនាងលឡើយ នា ាំរពះរាជឱរដចុះមកល ើយ ដូមប ី
រពះលទវក៏ីលដាចចុះមកល ើយដដរ ។ លទើបរពះអលលកបបតាបដនា ាំរពះនាងលៅកាន់អារដមបទល ើយ 
មិនលធវើដីលលភទ (ទាំោយដីល) ចិញ្ចឹ មលដាយលដចកាីអនុលរគ្នះ រកទឹក មុ ាំដដលរាដចាកកូន មុ ាំមក 
លបះរដូវសាលីដដលលកើតឯងយកមកដាាំបបរឲ្យ ។ កាលលោកចិញ្ចឹ មលដាយអាការយ៉ាងលនះ ខាង
លរកាយរពះនាងរទង់រពះចិនាត ថា : ផលូ វដដលមកនឹងផលូ វលៅអញមិនដឹងលសាះលឡើយ ទ ាំងអញមិនមាន
ទ ាំងលដចកាដីនិទធសាន លនឹងរពះតាបដលនះផង ក៏លោកលនះនឹងលាះបង់លចាលអញលៅណាាត់
ល ើយ អញនិងរតូវដតសាល ប់កនុងទីលនះទ ាំងពីរនាក់ គួរដតអញនឹងលធវើកិរយិាយ៉ាងណាមួយល ើយ
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ទាំោយដីលលោកលនះលចញ លធវើឲ្យលាះបង់លចាលអញមិនរួច ។ តមកានរទង់របលោមលួងលោម
លោកលដាយដដមាងរពះរពះភូសាលដលៀកដណា ប់ផុត ៗ របូត ៗ ញុា ាំងរពះតាបដឲ្យដល់ដីលវនិាដ
ល ើយ ។ តា ាំងអាំពីលនាះមក ទ ាំងពីរនាក់ានលៅដមគគដង្ហវ ដនឹងគ្នន ល ើយ ។ 
 ខាងលរកាយនថងមួយ រពះតាបដពិចារណាលមើលផលូវចរផ្កក យនកសរត ល ើញដួងផ្កក យនកសរតរក
របដ់រពះាទបរនតបៈលៅ មងល ើយលពាលថា នាងចលរមើន រពះាទបរនតបៈកនុងនគរលកាដមពីទិវងគត
ល ើយ ។ 
 រពះលទវ-ី លរពាះល តុអវីានជាលោកមាច ដ់និយាយយ៉ាងលនះ លោកមានលដចកាីគាំនុាំនឹងរពះ
អងគឬ ? 
 រពះតាបដ- មិនមានលទនាង លយើងល ើញផ្កក យនកសរតរបដ់រពះអងគលៅ មងានជាលយើង
និយាយយ៉ាងលនះ ។ 
 រពះនាងរទង់រពះកដនសងល ើយ ។ ទីលនាះ រពះតាបដដួរថា លម៉ចក៏យាំ កាលរពះនាងរាប់
អាការដដលរពះរាជាលនាះជារពះសាវ មីរបដ់ខ្លួនល ើយលួងលោមថា កុាំយាំថវលីឡើយនាង ធមមតាអនក
ដដលលកើតមកល ើយមានលដចកាីសាល ប់លទៀងទត់ណាដ់ ។ 
 រពះលទវ-ី ដឹងល ើយ លោកមាច ដ់ ។ 
 រពះតាបដ- លបើដឹងល ើយ ល តុអវីក៏យាំ ? 
 រពះលទវ-ី ឱរដរបដ់ខ្្ុ ាំដមគួរដល់រជជដមបតតិរបដ់រតកូល លបើកូនលៅកនុងនគរលនាះ នឹងាន
តរមងលដវតចឆរត (ដនងរពះបិតា) ឥឡូវលនះមានលដចកាវីនិាដធាំល ើយ ន៎ ខ្្ុ ាំយាំលរពាះលដចកាីលសាក
ដូលចនះលទលតើលោកមាច ដ់ ។ 
 រពះតាបដ- ឈប់ចុះបោុនកុាំគិតលឡើយ លបើរាថាន រជជដមបតតិដល់កូនល ើយ លយើងនឹងលធវើអាការ
ដដលានដល់កូន ។ 
 រពះលទវ-ី លបើយ៉ាង នឹង រពនពល ើយ លោកមាច ដ់ ។ 
 រពះតាបដ- លតើយ៉ាង នឹងល ើយនាង ។ លាំដាប់លនាះ រពះតាបដានឲ្យពិណនិងមនត ដដលដាំរ ី
ចូលចិតត ដល់រពះរាជកុមារល ើយ ។ រគ្នលនាះ ដាំរជីាលរចើនដដនមករបជុាំគ្នន រតង់គល់នរជមួយ ។ លទើប
រពះតាបដរាប់រពះរាជកុមារថា កាលលបើដាំរវីាមិនទន់មក លៅចូរលឡើងលដើមនរជ កាលលបើ វូងវាមក
ល ើយ ចូររាយមនតបទលនះ លដញដខ្សពិណលនាះ វូងវាទ ាំងអដ់មិនអាច ដូមបនឹីងដបរង្ហកលមើល នឹង
លាលរត់លៅ កាលលបើដូលចាន ះ លៅគបបចុីះមក ។ រពះរាជកុមារលនាះរទង់លធវើតាមយ៉ាងលនាះល ើយ លដាច
រតឡប់មករាប់របរពឹតតល តុលនាះ ។ លុះដល់នថងទីពីរ រពះតាបដរាប់រពះរាជកុមារថា នថងលនះ លៅ
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ចូររាយមនតបទលនះ លដញដខ្សពិណលនះ ដាំរទី ាំងឡាយនឹងដបរង្ហកលមើលខាងលរកាយលាលរត់លៅ ។ ក៏
រគ្នលនាះ រពះរាជកុមារានរទង់លធវើតាមបង្ហគ ប់ ល ើយលដាចរតឡប់មករាប់របរពឹតតល តុលនាះ ។ 
លាំដាប់លនាះ រពះតាបដ ានលៅរពះមាតារបដ់រពះរាជកុមារមកល ើយរាប់ថា នាងចូរឲ្យបណាា ាំ
ដល់រពះឱរដរបដ់នាង រពះឱរដលៅអាំពីលនះល ើយ នឹងានជារពះរាជា ។ រពះនាងរតាដ់លៅរពះ
ឱរដ (មក) ល ើយរតាដ់រាប់ថា ដនកូន ឯងជារពះឱរដរពះាទបរនតបៈកនុងនគរលកាដមពី ដតវ
 តថីលិងគនា ាំមាតាមករពមទ ាំងឯងលៅកនុងគភ៌ ល ើយរតាដ់រាប់នាមលដនាបតីជាលដើម រតាដ់ផ្កា ាំតលៅ
លទៀតថា កាលលបើលគមិនលជឿ ឯងគួរបង្ហា ញដាំពត់កមពលដរមាប់រទង់នឹងរពះទរមង់លរគឿងពាក់របដ់
រពះបិតាលនះ ល ើយរទង់បញ្ជូ នលៅ ។ រពះរាជកុមាររទង់រតាដ់នឹងរពះតាបដថា ឥឡូវលនះ ខ្្ុ ាំនឹងរតូវ
លធវើយ៉ាងណា ។ 
 រពះតាបដ- អនកចូរអងគុយលលើដមកលឈើទប ៗ ល ើយរាយមនតបទលនះ លដញដខ្សពិណលនះ ដាំរ ី
លមលខាល ងនឹងបលង្ហោ នខ្នងចូលមករកអនកអងគុយលលើខ្នងវា លៅយករជជដមបតតិ ។ 
 រគ្នលនាះរពះរាជកុមារលនាះ ថាវ យបងគាំរពះមាតានិងរពះបិតាល ើយ រទង់លធវើយ៉ាងន កាលដាំរមីក
ល ើយ គង់លលើខ្នងរតាដ់របឹកានឹងវារតង់រតលចៀកថា លយើងជាឱរដរពះាទបរនតបៈកនុងនគរលកាដមព ី
ឯងជួយចាត់ការ យករជជដមបតតិរបដ់រពះបិតាឲ្យដល់លយើងផង ។ វាានឮលរឿងលនាះល ើយ លរាទ ៍ជា
ដលមលង ដាំរថីា ដាំរលីរចើនពាន់របជុាំគ្នន ចុះ ។ ដាំរទី ាំងឡាយានរបជុាំគ្នន ជាលរចើនពាន់ ។ វាដរដកលរាទរ៍ាប់
មាងលទៀតថា បណាា ដាំរចីាដ់ ៗ រតឡប់លៅវញិាន ។ ដាំរចីាដ់ទ ាំងឡាយរតឡប់លៅល ើយ ។ ដាំរលីម
លខាល ងដរដកលរាទរ៍ាប់មាងលទៀតថា បណាា ដាំរលីៅលកមង លពលរតឡប់វញិាន ។ ដាំរទី ាំងលនាះនា ាំគ្នន
រតឡប់ល ើយ ។ រពះរាជកុមារដដលមានដាំរជីាលរចើនពាន់លចាមលរាមជាលយាធា លដាចដល់រដុកក៏តា ាំង
លៅជាយដខ្រតដដន (រពះនគរ) ល ើយ រទង់របកាដបបួលថា លយើងជាឱរដរពះរាជា អនករាថាន
ដមបតតិចូរមកជាមួយនឹងលយើងចុះ រទង់លធវើលដចកាីលកៀរគរមនុដសតា ាំងអាំពីរដុកលនាះមក លដាចដល់
ល ើយលទើបលឡាមព័ទធនគរល ើយ រទង់បញ្ជូ នសាដន៍លៅ លដចកាីជាខ្ដាច់ខាតថា រតូវឲ្យការចាាំង ឬ 
រជជដមបតតិដល់ខ្្ុ ាំ (យ៉ាងណាមួយ) ។ អនកនគរទ ាំងឡាយលឆលើយថា ពួកលយើងខ្្ុ ាំលៅមិនទន់ឲ្យានទ ាំង
ពីររបការ លរពាះរពះលទវរីទង់រពះគភ៌ចាដ់ដខ្របដ់លយើងខ្្ុ ាំទ ាំងឡាយ រតូវដតវ តថីលិងគឆ្ងបឆក់យក
លៅ អងគរពះនាងលៅមានរពះជនមជីព ឬ អដ់រពះជនម ក៏មិនទប់ានដឹង ពួកលយើងខ្្ុ ាំនឹងឲ្យការចាាំង 
ឬ រជជដមបតតិមិនទន់ានលទ រ ូតលវោដដលមិនទន់ានដឹងរពរពឹតតល តុរបដ់រពះនាង ។ ន័យថា 
ការជារពះរាជាតាមដខ្សរពះវងសានមានលឡើងកនុងរគ្នលនាះ ។ លាំដាប់លនាះ រពះរាជកុមារលទើបរទង់
រ៉ាយរ៉ាប់រាប់ថា ខ្្ុ ាំឯងជាឱរដរបដ់រពះនាង ល ើយរទង់លៅនាមននលដនាបតីជាលដើម កាលលបើលគ
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មិនលជឿលដាយវធីិយ៉ាងលនាះ រទង់បង្ហា ញដមពត់រតតកមពល និងរពះទរមង់ ។ អនកនគរទ ាំងឡាយចាាំ
ដមពត់រតតកមពលនិងរពះទរមង់ាន អដ់លដចកាីដងសយ័ ល ើយលបើកទវ រវា ាំង អភិលដករពះរាជកុមារ
កនុងភាពជារពះរាជាល ើយ ។ 
 លនះលដចកាីលកើតលឡើងននរពះាទឧលទនមុន ។ 
 ក៏កាលទុពភិកាភ័យលកើតលឡើងកនុងអលលកបបរដឋ មនុដសរបុដមាន ក់ល ម្ ះលកាតុ លិកៈ មិនអាច
លដើមបនឹីងចិញ្ចឹ មជីវតិ លទើបនា ាំភរយិាល ម្ ះកាលីមានកូនខ្ចី តា ាំងចិតតថានឹងលៅរកដីុចិញ្ចឹ មជីវតិកនុង
នគរលកាដមពដីាក់លដបៀងលចញដាំលណើ រលៅ ។ លោកខ្លះលពាលថា កាលមហាជនកាំពុងដតសាល ប់ លរពាះ
អ ិវាទកលរាគ លគលទើបនា ាំគ្នន លចញរត់លៅក៏មាន ។ លគនា ាំគ្នន លដើរលៅ លុះអដ់លដបៀងល ើយ គឺលដចកាី
លរដកោល នលបៀតលបៀនល ើយ មិនអាចនឹងនា ាំទរកលៅាន ។ 
 លាំដាប់លនាះ សាវ មីនិងភរយិាថា បោូនរដីចាំលរ ើន កាលលយើងលៅមានជីវតិ គង់ដតនឹងានបុរត
លទៀត លយើងលចាលវាលៅចុះ ។ 
 ធមមតា ឫទយ័របដ់មាតាទន់ លរពាះដូលចាន ះ នាងលទើបលឆលើយតបថា ខ្្ុ ាំមិនអាចនឹងលចាលបុរត
ដដលលៅទ ាំងរដ់ានលទ ។ 
 សាវ មី- លបើដូលចាន ះ នឹងលធវើយ៉ាងណា ? 
 ភរយិា- លយើងផ្កល ដ់បាូ រគ្នន នា ាំវាលៅ ។ 
 មាតា ដល់វារៈរបដ់ខ្លួន លលើកបុរតលនាះលឡើងហាក់ដូចជាផួងផ្កក បីឲ្យលដក (ឱបទុម) រតង់រទូង
ល ើយពលៅលដាយចលងកះឲ្យដល់បិតា ។ ដូមបលីរពាះលដចកាោីល នកនុងទីដដលលគទទួលបុរតដាក់ទុក
ល ើយ ៗ លវទនាលកើតលឡើងដល់លគជាខាល ាំង លគលទើបនិយាយនឹងភរយិាលនាះល ើយ ៗ ញយ ៗ ថា នាង
ចាំលរ ើន កាលលបើលយើងលៅមានជីវតិ គង់ដតនឹងានបុរតលទៀត ។ លយើងលចាលវាលៅចុះ ។ ឯភរយិាលនាះក៏
ានហាមោត់ជាលរចើនដងលរចើនរគ្ន (តមក) នាងលទើបលៅលដងៀម ។ ទរករតូវលគផ្កល ដ់បាូ រគ្នន លៅមក
អដ់កមាល ាំងល ើយលដកលក់លៅនដបិតា ។ លគដឹងអាការដដលទរកលនាះលដកលក់ល ើយ ឲ្យមាតាលដើរ
លៅខាងមុខ្  ដាក់បុរតលនាះឲ្យលដកលលើករមាលដលឹកលឈើ  ខាងលរកាមគល់លឈើមួយគុមព លដើរតលៅ
ល ើយ ។ មាតាង្ហកមកលមើលមិនល ើញបុរតល ើយ ដួរថា អនកបាីបុរតខ្្ុ ាំលៅណា ? 
 បិតា- អញដាក់ឲ្យលដកលរកាមគុមពលឈើមួយគុមព ។ 
 ភរយិា- អនកបាីកុ ាំញុា ាំងខ្្ុ ាំឲ្យវនិាដលឡើយ លបើខ្្ុ ាំលវៀរ (រាដពី) បុរតល ើយ មិនអាចនឹងរដ់លៅ
ានលទ ចូរលៅនា ាំបុរតមកឲ្យខ្្ុ ាំ នាងលពាលដូលចនះល ើយគក់រទូងទួញយាំ ។ 
 លាំដាប់លនាះ សាវ មីរតឡប់លៅនា ាំយកបុតតលនាះមក ។ ឯបុរតក៏ានសាល ប់ាត់បង់កនុងចលនាល ះផលូ វ
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ល ើយ ។ នាយលកាតុ លិកបិតាលចាលបុរតកនុងទីមានរបមាណបុ៉លណណះឯង កនុងភពជាលាំដាប់រតូវលគ
លចាលដល់ ៧ ដង លរពាះផលននកមមលនាះ ។ ល ម្ ះថាកមមដ៏ោមកលនះ មិនគួរលមើលង្ហយថាមាន
របមាណតិចលទ ។ លគទ ាំងពីរនាក់លនាះ លធវើដាំលណើ រលៅដល់រតកូលនាយលគ្នាល (អនករកាលគ្ន) មួយ
កដនលង ។ 
 កនុងនថងលនាះ នាយលគ្នាលមានបុណយលឆនុមងគល (ការមងគលដដលលគលធវើលរពាះលមលគ្នរកមុាំជា
ល តុ) ។ រពះបលចចកពុទធមួយអងគឆ្ងន់កនុងផទះនាយលគ្នាលជានិចច (ដមាគ ល់លដចកាីថា បដិគ្ន ក
របចា ាំរតកូលទទួលអាហារបិណឌ ារតទីលនាះរាល់នថងលៅ) ។ លគនិមនតលោកឲ្យឆ្ងន់ល ើយ ានលធវើការ
មងគល ។ លគតាក់ដតងាយាយាដទុកជាលរចើន ។ នាយលគ្នាលល ើញអនកទ ាំងពីរលដើរមក លទើបដួរ
ថា មកអាំពីណា ដឹងលដចកាីរបរពឹតតលៅទ ាំងពួងល ើយ ជាមនុដសមានចិតតអាណិតអាដូរ លធវើលដចកាី
អនុលរគ្នះកនុងលគល ើយ លរបើបលរមើឲ្យ ៗ ាយាយាដរពមលដាយដបបលិមមរគ្នន់ ។ ភរយិាលទើប
និយាយនឹងសាវ មីថា អនកបាី កាលលបើអនកលៅរដ់ ខ្្ុ ាំក៏ានល ម្ ះថាលៅរដ់ដដរ អនកមានចាំលពាះដាច់ខាត 
៏៏ចាកអាហារ) មកយូរ អលញ្ជើញពិសាតាមរតូវការចុះ ល ើយចាប់យកាយាយាដ រពមលដាយដបប ិ
ដាក់ទុកចាំលពាះមុខ្លគ ខ្លួនឯងបរលិភាគដបបសិាប ៗ ដតបនតិចបនតួចបុ៉លណាណ ះ ។ សាវ មីបរលិភាគលរចើន
ល ើយ លៅដតមិនអាចកាត់ចាំណង់កនុងអាហារាន លរពាះលដចកាីខាល ចមកអដ់ ៧, ៨ នថង ។ នាយ
លគ្នាលលរបើបលរមើឲ្យយកាយាយាដឲ្យលគពីរនាក់ល ើយ ចាប់លផាើមបរលិភាគខ្លួនឯង ។ នាយ
លកាតុ លិកអងគុយលមើលលគ ល ើញនាយលគ្នាលពូតដុាំាយាយាដឲ្យលមដុនខ្ដដលលដកលៅ
លរកាមលជើងតា ាំង នឹងកនុងចិតតថាដុនកលនះមានបុណយានលភាជនដបបលនះជានិចច ។ កនុងចាំដណករារតី 
លគមិនអាចញុាាំងាយាយាដលនាះឲ្យរលួយលៅានលធវើកាលៈល ើយ លកើតកនុងនផទលមដុនខ្លនាះ ។ 
លុះភរយិាលគលធវើការបញ្ចុ ះដពរួចល ើយ លធវើការឈនួលលៅកនុងនផទលនាះឯង ានអងករមួយនាឡិដាាំាយ
ល ើយ ដាក់កនុងារតរពះបលចចកពុទធលពាលឧទទិដថា លោកមាច ដ់ ដូលផលបុណយចាំដណកលនះ នឹង
ដល់លៅទដៈរបដ់លោកមាច ដ់ ល ើយនឹកថា អញគួរដតលៅកនុងផទះលនះឯង លោកមាច ដ់ លោកមកទី
លនះជាប់ជានិចច លទយយធមមវតថុមានឬមិនមានក៏លដាយ កាលអញថាវ យបងគាំលធវើលវយាវចចករ ញុា ាំងចិតតឲ្យ
រជះថាល រាល់នថង គង់ដតនឹងានទទួលបុណយលរចើនដូលចនះ ល ើយនាងលៅលធវើការឈនួលកនុងផទះជារាកដ។ 
 លមដុនខ្លនាះឯងដរមាលកូនដុនខ្ល ម្ ះដតមួយគត់ កនុងនថងដខ្ទី ៦ ឬទី ៧ ។ នាយលគ្នាល
ឲ្យបលរមើឲ្យទឹកលដាះរដដ់លមលគ្នរកមុាំមួយដល់វា ។ វាចលរមើនធាំល ើយអដ់កាលមិនយូរលពក ។ ខាង
លរកាយ រពះបលចចកពុទធឆ្ងន់ឲ្យជុាំភតតដល់វាមួយជុាំជានិចច ។ វាអារដ័យជុាំភតតានលដចកាលីដនហាកនុងរពះ
បលចចកពុទធ (មួយនថងពីរដងជាដរាប) ។ ដូមបកីាលលគលដើរលៅ ានយកដាំបងវាយរតង់គុមពលឈើនឹង
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ដផនដីកនុងសាថ នដដលមានរមឹគសាហាវ (ដតវសាហាវដូចខាល ) កនុងចលនាល ះផលូ វ បលញ្ចញដាំលឡងលដញថា 
ដុដុ ដូលចនះបីដង ឲ្យលពាលរមឹគទ ាំងឡាយលគចលចញលៅល ើយ ។ ដូមបដុីនខ្ ក៏ានលៅជាមួយផង
ដដរ ។ នថងមួយ លគផ្កា ាំរពះបលចចកពុទធថា លោកមាច ដ់ រគ្នណាខ្្ុ ាំរកឱកាដ (លៅ) មិនាន រគ្នលនាះនឹង
បញ្ជូ នដុនខ្លនះលៅ លោកគបបមីកតាមលរគឿងដមាគ ល់ដដលបញ្ជូ នវាលនះលៅ ។ ចាប់លដើមអាំពីលនាះ
មក កនុងនថងរកឱកាដមិនាន ានបញ្ជូ នដុនខ្លៅ រាប់ថាកូនលៅនា ាំរពះបលចចកពុទធមកចុះ ។ លដាយ
ឮដតពាកយមួយម៉ាត់បុ៉លណាណ ះ វាដទុះលាលលៅ (មិនឈប់ចា ាំសាា ប់លទៀតលទ) លុះដល់ទីដដលមាច ដ់ 
(ធាល ប់) វាយគុមពលឈើនិងដផនដីរពុះបីដង ដឹងអាការដដលខ្លួនលដញពាលរមឹគឲ្យលចៀដលចញលៅ 
លដាយដាំលឡងលនាះល ើយ លដើរ (លដើរតលៅ) ដល់លាំលៅរពះបលចចកពុទធ អនកដដលលធវើការរបតិបតតិ ជរមះ
រាងកាយអាំពីរពឹកល ើយ ចូលលៅកាន់បណណសាោអងគុយល ើយ រពុះបីដងលទៀតរតង់ទវ របណណសាោ 
ឲ្យលោកដឹងថាខ្លួនមកល ើយ លដកចា ាំចាំដណកមាា ង ។ កាលរពះបលចចកពុទធកាំណត់លវោដ៏គួរល ើយ 
លដើរលចញលរៅបណណសាោវារពុះលដើរ នា ាំលៅខាងមុខ្ ៗ ។ រពះបលចចកពុទធកាលលបងលមើលវាកនុងចលនាល ះ 
ៗ ានលដើរដបកលៅផលូវដនទ (ដដលមិនដមនផលូវលៅផទះនាយលគ្នាល) ។ ទីលនាះវាលទើបឈរទទឹងរា ាំងខាង
មុខ្លោក រពុះ ជាទីរាប់ថាមិនដមនផលូវលនាះលទ ល ើយនា ាំលោករតឡប់លៅកាន់ផលូ វដដលរតង់លៅ ផទះ
របដ់ខ្លួន ។ ខាងលរកាយ នថងមួយលោក លបងលមើលវាលទៀត លធវើជាលដើរលៅកាន់ផលូ វដនទ ដល់វានឹងឈរ
ទទឹងមុខ្ហាមោត់ ក៏មិនរតឡប់យកលជើងទត់វា ឲ្យលចៀដលចញ ល ើយលដើរតលៅ ។ ដុនខ្ដឹងអាការ
ដដលលោកមិនរតឡប់ល ើយ ទញលោកលៅកាន់ផលូវរតូវទល់ដតាន ។ វាញុា ាំងលដចកាីលដនហាមាន
កមាល ាំងឲ្យលកើតលឡើងកនុងរពះបលចចកពុទធលនាះលដាយរបការដូលចាន ះ ។ អាំពីលនាះមក កាលដនទលទៀត 
ដម័យរពះបលចចកពុទធមានចីវរចាដ់ដាច់ដាចល ើយ លទើបនាយលគ្នាលថាវ យដាំពត់ លដើមបលីធវើចីវរដល់
លោក ។ 
 រពះបលចចកពុទធពនយល់លគថា អាវុលសា ធមមតាចីវរលធវើមនុដសដតមាន ក់ឯងលធវើានលដាយលាំាក 
អាតាម នឹងលៅកាន់ដបាយល ើយ ពឹងកមាល ាំងអនកដនទជួយលធវើ ។ 
 នាយលគ្នាល- និមនតលោកមាច ដ់លធវើកនុងទីលនះចុះ ។ 
 រពះបលចចកពុទធ- មិនអាច នឹងលធវើានលទ អាវុលសា ។ 
 នាយលគ្នាល- លបើដូលចាន ះ ដូមលោកមាច ដ់កុាំលៅខាងលរកាយយូរលពករពះករុណា ។ 
 ដុនខ្ានឈរសាា ប់ចរចាគ្នន និងគ្នន  ។ 
 រពះបលចចកពុទធលពាលថា លៅចុះ ឧាដក នាយលគ្នាលរតឡប់ល ើយ អដណា រលឡើងកាន់
លវហាដ៍ អាកាដជាទីរកីរាយននដតវសាល បដបរមុខ្ចាំលពាះលៅរកភនាំគនទមាទន៍លៅល ើយ ។ ដុនខ្ល ើញ
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លោកលៅតាមអាកាដឈររពុះ ទល់ដតលោកកាំា ាំងរងវង់ចកាុខ្លួន  ទយ័លបើកល ើយ ។ 
 ធមមតាដតវតិរចាឆ នលនះ មានអធារដ័យរតង់ឥតលវៀចលវរលទ ចាំដណកមនុដសទ ាំងឡាយ ចិតតគិត
លៅយ៉ាងដនទ មាត់និយាយលៅយ៉ាងដនទ (មិនរតង់គ្នន លសាះ) ។ 
 ល តុលនាះឯង នាយលនដស តាថ លរា បុរត (បុរតនាយជាង.....) លទើបទូលដលមាចរពះមានរពះ
ភាគថា បពិរតរពះអងគដ៏ចលរមើន រាងគឺមនុដសលនាះសាាំញាាំ បពិរតរពះអងគដ៏ចលរមើន  រាងគឺបណាា ដតវ
ចិញ្ចឹ មង្ហយ ។ 
 លរពាះទិដឋលិទៀងរតង់មិនលវៀចលវរលនាះឯង វា (ដុនខ្) លធវើកាលៈល ើយលកើតកនុងភពតាវតតឹងស មាន
នាងអបសរមួយពាន់លចាមលរាម លសាយមហាដមបតតិល ើយ ។ លទវបុរត (កាំលណើ តដុនខ្) លនាះ កាលលបើ
ខ្សបិជិតគុមពរតលចៀកអនកណា ១៦ ដលមលងឮខ្ទរលៅដល់ដប់ពីរលយាជន៍ ឯដលមលងនិយាយជាធមមតា
ដូចជារគបលទពនគរមានរបមាណមួយមឺុនលយាជន៍ទ ាំងអដ់ ល តុលនាះឯង លោកលទើបមាននាមថា 
លោដកលទវបុរត ។ 
 ដួរថា ចុះលនាះជាផលរបដ់អវី ? 
 លឆលើយថា ផលរបដ់ការរពុះលរពាះលដចកាីរដឡាញ់កនុងរពះបលចចកពុទធ ។ 
 លោកឋិតលៅកនុងតាវតតិងសពិភពលនាះមិនយូរបុ៉នាម នក៏ចយុត ។ 
 រលីទវបុរតទ ាំងឡាយរដមងចយុតចាកលទវលោកលដាយល តុបួនរបការ គឺ ១ អដ់អាយុ ២ អដ់
បុណយ ៣ អដ់អាហារ ៤ លរកាធខឹ្ងដូលចនះ ។ កនុងបួនយ៉ាងលនាះ អនកលធវើបុញ្ាកមមទុកលរចើន លកើតកនុង
លទវលោកល ើយដថិតលៅរ ូតដល់អដ់អាយុ (លុះចយុតល ើយ) លកើតកនុងជាន់លលើ ៗ លឡើងលៅយ៉ាង
លនះ ល ម្ ះថាចយុតលដាយអដ់អាយុ ។ អនកលធវើបុណយទុកបនតិចបនតួច មានបុណយដូនយអដ់កនុងចលនាល ះ 
ដូចដាក់រដូវរតឹមបួនរា ាំលៅទុកកនុងលកាដដាឋ គ្នរ (ជរថុកលួង) លធវើកាលៈកនុងចលនាល ះ (សាល ប់កនុងអាយុ
លៅមិនគួរសាល ប់) យ៉ាងលនះ ល ម្ ះថាចយុតលដាយអដ់បុណយ ។ មួយពួកលទៀតបរលិភាគកាមគុណ 
(រជុលលពកលៅ) មិនានបរលិភាគអាហារលដាយលភលចសាម រតីនឹក (អដ់កមាល ាំង) លាំាកកាយល ើយលធវើ
កាលៈ យ៉ាងលនះ ល ម្ ះថាចយុតលដាយអដ់អាហារ ។ មួយពួកលទៀត ចង់ាន ដមបតតរិបដ់អនកដនទ 
កាលលបើមិនអាចនឹងានយកជាកមមដិទធិរបដ់ខ្លួន ក៏លរកាធខឹ្ងល ើយលធវើកាលៈ យ៉ាងលនះ ល ម្ ះថា
ចយុតលដាយលរកាធខឹ្ង ។ 
 ឯលោដកលទវបុរតលនះ បរលិភាគកាមគុណរជុលលពកលៅលភលចសាម រតីនឹក ចយុតលដាយអត់អាហារ 
។ ក៏លុះចយុតល ើយចាប់បដិដនធិកនុងនផទនាងនគរលសាភិនីលនាះ ដួររដីបលរមើថា វារបុដ ឬ រដី កាល
រដីបលរមើរាប់ថា របុដអនកលមមាច ដ់ បង្ហគ ប់ឲ្យលាះលចាលថា យកចុះលមឯង ចូរលលើកលកមងលនះដាក់
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ដរចងលាះលចាលរតង់គាំនរដរមាម ។ ដមនពិត នាងនគរលសាភិមីទ ាំងឡាយចិញ្ចឹ មដតកូនរដី កូន
របុដមិនចិញ្ចឹ មលទ លរពាះរបនពណីរបដ់ពួកវា កូនរដីលទើបបនតលៅាន ។ ដលោកខ្លះ ដុនខ្ខ្លះ ឈរ
លចាមលរាមទរក លរពាះផលននការរពុះ មានលដចកាីលដនហាកនុងរពះបលចចកពុទធជាល តុ ដូមបដីកោក ឬ ដឆក
ដតមួយ ក៏មិនអាចចូលជិតាន ។ 
 ខ្ណៈលនាះ ដុភាពបុរដមាន ក់លចញលៅលរៅភូមិ ល ើញដកោកនិងដុនខ្របជុាំគ្នន ជាពួក នឹកថា 
ន៎ុះអវី ន៎  លៅទីលនាះល ើញទរកល ើយមានលដចកាីលដនហាដូចបុរត គិតថា អញានបុរតល ើយនា ាំលៅ
កាន់ផទះ ។ 
 រគ្នលនាះ លដដឋីនគរលកាដមពីកាំពុងលដើរលៅកាន់រាជរតកូល ជួបបុលរា ិតលដើររតឡប់មកអាំពីរពះ
រាជនិលវដន៍ លទើបដួរថា លោកអាចារយ នថងលនះលោកពិនិតយលមើលតិតថីករណ៍ផលូ វចរផ្កក យនកសរតល ើយ
ឬ ? 
 បុលរា ិត - ាទ លោកមហាលដដឋី ពួកខ្្ុ ាំមានកិចចអវីយ៉ាងដនទលទៀត (មានដតកិចច នឹងល ើយ) ។ 
 លដដឋី - ចុះរដុកនគរនឹងជាយ៉ាងណាខ្លះ លោកអាចារយ ? 
 បុលរា ិត – ល តុយ៉ាងដនទមិនមានលទ ដតលកមងដដលលកើតកនុងនថងលនះ នឹងានជាលដដឋីរបលដើរ
បាំផុតកនុងនគរលនះ ។ 
 រគ្នលនាះ ភរយិាលដដឋីមានភគ៌ចាដ់ដខ្ ល តុលនាះ លទើបលោកបញ្ជូ នបុរដជារបញាប់លៅកាន់
ផទះ រាប់ថា ឯងចូរលៅ ភរយិាអញដរមាលកូនល ើយឬលៅ កាលានឮថាលៅមិនទន់ដរមាលលទ 
គ្នល់រពះរាជារួចល ើយ ក៏រតឡប់លៅផទះជាាំរបញាប់ លៅរដីបលរមើមាន ក់ល ម្ ះ កាលីមកល ើយ ឲ្យ
រាក់មួយពាន់លរៀលល ើយរាប់ថា ឯងចូរលៅរតួតរតាលមើលកនុងនគរលនះ លបើជួបលកមងលកើតកនុងនថងលនះ
ល ើយ ចូរឲ្យរាក់លគមួយពាន់លរៀលទិញយកមក ។ នាងកាលីលដើររតួតរតាលមើលលៅផទះលនាះ ល ើញ
លកមងល ើយដួរគ បតានី (រដីលមផទះថា) លកមងលនះលកើតពីកាលណា ? កាលលគរាប់ថា លកើតនថងលនះ 
លទើបនិយាយដូមថា លកមងលនះឲ្យខ្្ុ ាំចុះ ថាទិញតាាំងពីតនមល មួយលរៀលលៅដល់មួយពាន់លរៀល (លទើប
ដាច់លរដច) ឲ្យរាក់មួយពាន់លរៀលល ើយនា ាំលកមងមកឲ្យដល់លដដឋី ។ លដដឋីនឹកកនុងចិតតថា លបើកូនអញ
ដរមាលមកជារដី នឹងឲ្យវាលៅរគប់រគងជាមួយកូនអញ លធវើវាឲ្យជាមាច ដ់ដាំដណងលដដឋី លបើកូនរបដ់
អញដរមាលមកជារបុដ នឹងដមាល ប់លចាល ល ើយឲ្យមនុដសចិញ្ចឹ មទុកកនុងផទះ ។ លុះកនលងលៅាន
ពីរបីនថង ភរយិាដរមាលបុរតរបុដល ើយ ។ 
 លដដឋលីទើបគិតថា កាលលបើមិនមានលកមងលនះ កូនអញនឹងានដាំដណងលដដឋី គួរដតដមាល ប់វា
លចាលឥឡូវលនះលៅ ល ើយលៅនាងកាលីមករាប់ថា លៅចុះ លមឯងចូរញុា ាំងលកមងលនះឲ្យលដកទទឹង
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កណាា លទវ រលរកាក កនុងលវោ វូងលគ្នលចញពីលរកាល លមលគ្នទ ាំងឡាយនឹងជាន់វាឲ្យសាល ប់ មួយលទៀត 
ឯងរតូវដឹងភាវៈននការជាន់ឬលទ រួចចា ាំមក ។ នាងកាលីលនាះ លៅដល់លមមនាយលគ្នាលលបើកទវ រ
លរកាល ញុា ាំងលកមងលនាះឲ្យលដកតាមបង្ហគ ប់ល ើយ ។ លគ្នល ម្ លជាលម វូង កនុងលវោដនទលចញលរកាយ
លគទ ាំងអដ់ កនុងនថងលនាះលចញមុនលគទ ាំងអដ់ ានឈររកុងលកមងទុកលកមងចលនាល ះលជើងទ ាំងបួន ។ លម
លគ្នជាលរចើនរយ ដដុដខាងទ ាំងពីរននលគ្នល ម្ លលចញលៅ ។ ចាំដណកនាយលគ្នាលនឹកថា កាលមុន
លគ្នល ម្ លលនះលចញលរកាយលគទ ាំងអដ់ ដតនថងលនះដបរជាលចញមុនលគទ ាំងអដ់លៅវញិ លៅឈរដរជង
រតង់ទវ រ លនះយ៉ាងលម៉ច ន៎  ល ើយលដើរលៅលមើលល ើញលកមងលដកលៅខាងលរកាមលគ្នលនាះ ានលដចកាី
រដឡាញ់ដូចជាបុរត ដបាយចិតតថា អញានបុរត ល ើយនា ាំលៅកាន់ផទះ ។ នាងកាលី (រតឡប់) លៅ
វញិ លដដឋីដួរ រាប់លដចកាីលនាះ លដដឋីលរបើលៅ ឲ្យរាក់លគមួយពាន់លរៀលយកមកវញិ នាងឲ្យរាក់
មួយពាន់លរៀលល ើយ ាននា ាំមកឲ្យលទៀត ។ 
 លាំដាប់លនាះ លដដឋីបង្ហគ ប់នាងថា លមកាលី រលទះរា ាំរយកនុងនគរលនះ លរកាកលឡើងលពលជិតភលឺ 
នឹងបរលៅលដើមបលីក់ដូរ ឯងចូរនា ាំលកមងលនះលៅឲ្យលដកកនុងផលូ វកង់ លគ្នទ ាំងឡាយនឹងានជាន់ ឬកង់
នឹងានកិនវា ឯងដឹងលដចកាីរបរពឹតតលៅរបដ់វា រួចល ើយចាាំមករាប់ ។ នាងកាលីនា ាំលកមងលនាះលៅឲ្យ
លដកកនុងផលូ វកង់ល ើយ រគ្នលនាះ របធាននាយរលទះានបរលៅខាងមុខ្ ។ លុះលគ្នរបដ់លគដល់ទីលនាះ
ល ើយ រោដ់នឹមទមាល ក់លចាល ដូមបលីគលលើកនឹមលឡើងទឹមបលណា ញលៅល ើយ ញយ ៗ វាក៏មិនលដើរ
លៅមុខ្ ។ កាលលគពាយាម ចាប់ទឹមនឹងវាយ៉ាងលនះ អរុណរះលឡើងល ើយ ។ លគនឹកថា អាលគ្នលធវើលនះ 
លតើជាយ៉ាងលម៉ច ល ើយពិនិតយលមើលផលូវល ើញទរកល ើយគិតថា កមមរបដ់អញធងន់ណាដ់ ន៎ ល ើយ
លរតកអរថា អញានបុរតល ើយ នា ាំលកមងលនាះលៅផទះល ើយ ។ នាងកាលីរតឡប់លៅ (ផទះវញិ) លដដឋី
ដួរ រាប់លដចកាីរបរពឹតតទីលនាះ លោកលរបើលៅឲ្យរាក់លគពាន់លរៀលនា ាំយកមកវញិ (នាង) ានលធវើ
ដូលចាន ះ ។ 
 តមកលទៀត លដដឋីបង្ហគ ប់នាងថា រគ្នលនះ ឯងនា ាំវាលៅនរពលខាម ចរដដ់ ដាក់ឲ្យលដកកនុងចលនាល ះ
គុមពលឈើ វានឹងរតូវដុនខ្ជាលដើមខា ាំដីុអដ់ ឬអមនុដសរបហារសាល ប់លៅកនុងទីលនាះ មួយលទៀត ឯងដឹង
ភាវៈដដលវាសាល ប់ ឬ មិនសាល ប់ រួចល ើយមករាប់លយើង ។ នាងនា ាំលកមងលនាះលៅឲ្យលដកលៅកនុងទីលនាះ
ល ើយ ានពួនលៅចាំដណកមាា ង ។ ដុនខ្ ឬ ដកោក ឬ អមនុដសក៏លដាយ មិនអាចចូលជិតលកមងលនាះ
ានលឡើយ ។ 
 ដួរថា ក៏មាតាបិតា (ឬ) អនកណា ៗ មានបងរបុដជាលដើម នឹងានល ម្ ះជាអនករកាលកមងលនាះ
ឥតអងគឺមាន មិនដមនឬ ចុះអវីលសាតរកាវា ? 
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 លឆលើយថា ផលបុណយមារតាថា រពះដ៏របរពឹតតលៅលដាយលដចកាីរដឡាញ់កនុងរពះបលចចកពុទធ កនុង
រគ្នជាដុនខ្ រកាលកមងលនាះ ។ 
 រគ្នលនាះ អនកចិញ្ចឹ មពដពមាន ក់លកៀង វូងពដពលរចើនដដនលៅកាន់ទីរកដីុ លដញលៅផលូវខាងនរព
លខាម ច ។ លមពដពមួយដីុដលឹកលឈើជាលដើម លដើរចូលលៅកាន់ចលនាល ះគុមពលឈើ ល ើញលកមងល ើយាន
លុតជងគង់ចុះឲ្យលដាះដល់ទរក (លៅ) ។ ដូមបអីនកគង្ហវ លពដពលធវើដលមលង (វធីិលកៀង) ថាល  ៗ  ឺយ ៗ 
វាក៏មិនលចញ ។ លគលដើរចូលលៅកាន់ចលនាល ះគុមពលឈើតា ាំងចិតតថា នឹងរបហារវាលដាយជនលួញលដញលចញ
លៅ ល ើញលមពដពលុតជងគង់ឲ្យលកមងលៅទឹកលដាះ ក៏ានលដចកាីរដឡាញ់ទរកបីដូចជាបុរត នឹងថា 
អញានបុរតល ើយក៏នា ាំ យកទរកលនាះលៅផទះ ។ នាងកាលីល ើញដូលចាន ះល ើយវលិលៅផទះវញិ លដដឋី
ដួរ រាប់លដចការីបរពឹតតលៅលនាះ គ្នត់រាប់នាងកាលីថា ឯងចូរយករាក់មួយពាន់លរៀលលៅឲ្យលគ
លោះយកលកមងលនាះមកផទះវញិ នាងកាលីានលធវើតាមបង្ហគ ប់ដូលចាន ះដពវរគប់ ។ 
 លាំដាប់លនាះ លដដឋីបង្ហគ ប់រដីបលរមើថា ដនកាលីចូរឯងយកលកមងលនះលឡើងលៅលលើភនាំជាទីកដនលង
ទមាល ក់លចារ ល ើយលាះវាលចាលលៅកនុងលរជាះជាទីទមាល ក់លចារ វារតូវខាទ ាំងខ្ទប់នឹងាតភនាំ ក៏នឹងដាច់ជាដុាំ
ធាំដុាំតូច ល ើយធាល ក់លលើដផនដីមួយលទៀត ឯងរតូវលៅចា ាំលបលមើលឲ្យដឹងថា វាសាល ប់ ឬ មិនសាល ប់លទ រួច
រតឡប់មកវញិចុះ ។ នាងកាលីយកទរកលៅដល់ទីលនាះ ឈររតង់កាំពូលភនាំល ើយលាះទរកលៅ ។ 
គុមពឫដសធីាំអារដ័យាតភនាំលនាះឯងដុះតាមលាំដាប់ភនាំ ។ មានគុមពទាំពា ាំងាយជូរដុះដណនលឡើងរគប
គុមពឫដស ី ។ ទរកលនាះកាលលបើធាល ក់លៅ ានធាល ក់ចុះលៅលលើគុមពទាំពា ាំងាយជូរលនាះហាក់ដូចជាលដក
កនុងអរងឹងដមពត់ ។ នថងលនាះលមជាងដផងរតូវការឫដស ី លគលៅជាមួយកូនរបុដ របុងលរបៀបនឹងកាប់គុមព
ឫដសលីនាះ ។ កាលលបើគុមពឫដសកីលរមើក លកមងភ័យក៏ដរដកឮខាល ាំង ។ លគនិយាយថា ដូចជាដលមលងកូន
លកមងយាំ ក៏លឡើងលៅតាមផលូវមាា ងានល ើញលកមងលនាះល ើយ មានចិតតលរតកអរថា អញានបុរតល ើយ 
ក៏យកលកមងនុះលៅផទះ ។ នាងកាលីលៅដល់ផទះលដដឋី ៗ ដួរក៏រាប់លរឿងលនាះដពវរគប់ លទើបលដដឋឲី្យ
រាក់មួយពាន់លរៀលលៅលោះយកទរកពីលគមកវញិ ។ នាងកាលីក៏ភ័យយករាក់លៅលោះាន
ទរកមកឲ្យលដដឋី ។ 
 កាលលដដឋីលធវើការដមាល ប់ដូលចនះ ៗ រ ូតដល់ទរកលនាះចលរមើនវយ័ធាំលឡើង មានល ម្ ះថា 
លោដកៈ ដូចជាតិលកើតជាលទវបុរត រាកដដល់លដដឋបីីដូចជាបនាល ចាក់កនុងដភនក ។ លដដឋីមិនអាចលមើល
ទរករតង់ ៗ ានលទ (លរពាះដោប់លខ្ពើមខាល ាំងណាដ់) លទើបគិតរកមលធាាយដមាល ប់ លៅឯដាំណាក់ជាង
កោមជាដាំឡាញ់របដ់ខ្លួន ល ើយដួរថា កាលណាអនកនឹងដុតឡ កាលជាងកោមរាប់ថា នឹងដុតកនុងនថង
ដដោក និយាយថា លបើដូលចាន ះ ចូរយករាក់មួយពាន់លរៀលលនះទុកឲ្យលរដចលៅ ល ើយជួយលធវើការមួយ
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យ៉ាងឲ្យខ្្ុ ាំ ។ 
 ជាងកោម – ការអវីលោក ? 
 លដដឋី - ខ្្ុ ាំមានកូនមាន ក់ ជាកូនចនរងលថាកទបជាតិ ខ្្ុ ាំនឹងបញ្ជូ នវាមកកាន់ដាំណាក់អនក កាលវា
មកដល់ល ើយអនកគបបឲី្យវាចូលលៅកាន់បនទប់ យកកាាំបិតមុត ៗ កាប់ចិញ្ចញ្ញច ាំវាជាដុាំតូច ៗ ល ើយដាក់
ចូលលៅកនុងពាងដុតកនុងឡ រាក់មួយពាន់លរៀលលនះទុកជានថលឈនួលអនក ខាងលរកាយខ្្ុ ាំនឹងលធវើបដិការ
កមមដដលគួរលធវើដល់អនកឲ្យនរកដលងលឡើងលៅលទៀត។ 
 ជាងកោមទទួលពាកយថា សាធុខ្្ុ ាំនឹងដលរមចជូនាន ។ 
 ដល់រពឹកលឡើង លដដឋីលរបើមនុដសឲ្យលៅនាយ លោដកៈ មកល ើយនិយាយលួងលោមថា ដន 
កូន នថងមសលិមិញអាពុកបង្ហគ ប់ការង្ហរមួយយ៉ាងទុកនឹងជាងកោម ឯងចូរមកលៅដល់ដាំណាក់លគ
ល ើយ ចូររាប់យ៉ាងលនះ ានឮថាលោកចូរចាត់ការង្ហរដដលបិតាខ្្ុ ាំផ្កា ាំលផ្ើទុកពីមសលិមិញឲ្យដលរមច
ចុះ រាប់រួចលរបើឲ្យលៅ ។ លោដកៈ ទទួលពាកយ លដាយមិនដឹងលរឿងរ៉ាវអវីលសាះ ថា ាទ ល ើយក៏លចញ
លៅ ។ 
 បុរតលដដឋីមាន ក់លទៀត បុរតបលងកើត លលងអងគញ់ជាមួយពួកលកមង ល ើញ លោដកៈ លដើរលៅដល់
ទីលនាះល ើយលៅមកដួរថា នឹងលៅណា បង ។ លោដកៈ រាប់ថា បងយកដាំណឹងរបដ់បិតាលៅឯ
ដាំណាក់ជាងកោម និយាយទទួលធានាថា ខ្្ុ ាំនឹងលៅកនុងទីលនាះខ្លួនឯង លកមងទ ាំងលនះវាឈនះអងគញ់ខ្្ុ ាំ
លរចើនណាដ់ បងលលងឲ្យឈនះយកអងគញ់លនាះមកឲ្យវញិ ។ 
 លោដកៈ - បងខាល ចបិតា ។ 
 បោូនរបុដ – កុាំខាល ចអីបង ខ្្ុ ាំនឹងនា ាំយកដាំណឹងលនាះលៅ លគឈនះខ្្ុ ាំលរចើនណាដ់ បងចូរលលងឲ្យ
ឈនះលៅ ទរមាាំខ្្ុ ាំរតឡប់មកវញិ ។ 
 ានឮថា លោដកៈ ល្ ដនវកនុងការលលងអងគញ់ល តុលនាះ បុរតលដដឋីលទើបទទូចអងវរយ៉ាង
លនះ លទើបលោដកៈរាប់ដាំណឹងថា លបើដូលចាន ះឯងចូរលៅរាប់ជាងកោមដូលចនះ ានឮថា ពីនថងមសលិ
មិញបិតាខ្្ុ ាំផ្កា ាំលផ្ើការង្ហរទុកមួយយ៉ាង ដូមលោកលធវើការលនាះឲ្យានដលរមចចុះ រាប់រួចបញ្ជូ នលៅ 
។ លគលៅដល់ដាំណាក់ជាងកោមលនាះល ើយ ានរាប់យ៉ាងលនាះ ។ លាំដាប់លនាះ ជាងកោមលទើបដមាល ប់
បុរតលដដឋីតាមទាំនងដដលលដដឋីផ្កា ាំទុកល ើយលាះចូលលៅកនុងឡ ។ ចាំដណកនាយលោដកៈលលង
លពញមួយនថងដល់លពលរលដៀលលៅឯផទះ ។ លដដឋីល ើញដួរថា មិនានលៅលទឬអីកូន ក៏រាប់ល តុ
ដដលខ្លួនមិនានលៅនិងល តុដដលបោូនទទួលខ្លួនលៅ ។ លដដឋីានសាា ប់ដូលចាន ះល ើយ ដរដកដដរមក
ឮខាល ាំងថា អនកកុាំដមាល ប់ ហាក់ដូចជាមាន្មកនុងដររីៈទ ាំងអដ់ពុះលពារលឡើង ឆគងលដើមនដទួញយាំថា 
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ដនជាងកោមលអើយ អនកកុាំឲ្យខ្្ុ ាំវនិាដលឡើយ អនកឯងកុាំឲ្យខ្្ុ ាំវនិាដលឡើយ ក៏រត់លៅឯដាំណាក់ជាងកោម ។ 
ជាងកោមល ើញលដដឋីមកលដាយអាការយ៉ាងលនាះ លទើបលពាលថា លោកមាច ដ់កុាំយាំអី កមមរបដ់លោក
ានដលរមចល ើយ ។ លដដឋីានឮដូលចាន ះ គឺលដចកាីលសាកធាំហាក់ដូចភនាំរលាំដងកត់ លសាយលដចកាី
លទមនដសមិនគិតមូលល តុលដាយមានចិតតរបទូដតចាំលពាះអនកមិនានរបទូដត ។ ល តុលនាះ ដលមាច
រពះដ៏មានរពះភាគ លទើបរទង់រតាដ់ទុកថា : 
  អនកណារបទូដតកនុងអនកមិនមានអាជ្ា មិនានរបទូដតលដាយអាជ្ា អនកលនាះនឹងឆ្ងប់ដល់ឋានៈ 
១០ របការ យ៉ាងណាមួយមិនខាន គឺ : 
 ១- លវទនាអារកក់ (ខាល ាំងកាល ) ២- លដចកាីវនិាដ (រទពយដមបតតិ) ៣- រាងកាយដបកធាល យ ៤- 
អាពាធយ៉ាងធងន់ ៥- ចិតតរាយមាយ (លៅជាឆកួត) ៦- មានឧបដ័គគអាំពីរពះរាជា ៧- រតូវលគនិយាយ
មួលបង្ហក ច់យ៉ាងអារកក់ ៨- វនិាដអដ់ពួកញាតិ ៩- លភាគៈដបកដខ្ក្អដ់លៅ ១០- លភលើងជារបរកតីនឹង
លឆះផទះលគ ដបកធាល យកាយល ើយ លគអនកមានបណាា អារកក់នឹងចូលដល់នរក ។ 
 ដូមបយ៉ីាងលនះ ក៏លៅដតមិនអាចនឹងរកលឡកលមើលនាយលោដកលនាះរតង់ ៗ (ឲ្យលពញដភនក
ាន រតិះរះិជានិចចថា គបបដីមាល ប់លដាយឧាយអវី (លទើបរដួល) គិតល ើញឧាយថា នឹងបញ្ជូ នវាលៅ
កាន់ដាំណាក់អនកទរដួយកនុងរដុករយរបដ់អញ ល ើយបង្ហគ ប់ឲ្យដមាល ប់លចាល លទើបដរលដរដាំបុរត
ជាលដចកាីថា អនកកាន់ដាំបុរតលនះ ជាកូនជាតិលថាកទបរបដ់ខ្្ុ ាំ លោកចូរដមាល ប់វាលនះល ើយលចាល
លៅកនុងរលដា បងគន់លៅ កាលលធវើានយ៉ាងលនះល ើយ ខ្្ុ ាំនឹងដឹងបដិការកមមដ៏គួរលធវើដល់លោកខាង
លរកាយ (ដរលដរដូលចនះល ើយ លៅនាយលោដកៈមក) រាប់ថា កូនលោដកៈ នាយដួយកនុងរដុក
រយរបដ់មាន ឯងចូរនា ាំដាំបុរតលនះលៅឲ្យដល់លគ ល ើយលវចដាំបុរតទុករតង់ជាយដាំពត់នាយ
លោដកៈលនាះ លរពាះលគមិនលចះអការដម័យ ។ លរពាះចាប់លដើមតា ាំងពីលវោលៅលកមងមក លដដឋីលចះ ដត
លរបើឲ្យមនុដសដមាល ប់លគ បុ៉ដនតមិនអាចឲ្យដមាល ប់ាន លធវើលមាចនឹងឲ្យដិកាអការដម័យលកើត ។ លគលវច
ដាំបុរតដរមាប់ដមាល ប់ខ្លួនទុកលៅជាយដាំពត់ កាលលចញលដើរលទើបនិយាយថា បពិរតបិតា លរគឿង
លដបៀងរបដ់ខ្្ុ ាំមិនទន់មានលទ ។ 
 លដដឋី - កិចចលដាយលដបៀងរបដ់ឯងមិនាច់មានលទ លដដឋីជាដមាល ញ់របដ់អញមានលៅកនុង
រដុកឯលណាះ ឯងបរលិភាគអាហាររពឹកលៅផទះលគ ល ើយលទើបលដើរតលៅលទៀត ។ 
 លគទទួលពាកយថា រដួលល ើយ ដាំពះោបិតារួចលចញលដើរលៅដល់រដុកលនាះល ើយ ដួររកផទះ
លដដឋីលដើរលៅជួបនឹងភរយិាលដដឋី កាលលគដួរថា មកពីណា និយាយលឆលើយថា មកពីកនុងនគរ ។ 
 ភរយិាលដដឋី - ជាបុរតអនកណា ។ 
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 នាយលោដកៈ - បុរតលដដឋីជាដមាល ញ់របដ់លោកនិងលោករដី ។ 
 ភរយិាលដដឋី - ឯងល ម្ ះលោដកៈដមនឬលទ ។ 
 នាយលោដកៈ - ាទដមនល ើយលោករដី ។ 
 លដចការីដឡាញ់កនុងលគ ដូចកូនលកើតលឡើងដល់នាងល ើយ រពមគ្នន នឹងការល ើញភាល ម ។ 
 ឯលដដឋមីានបុរតីរកមុាំមាន ក់ អាយុកាំពុងដបកសាច់ ១៥-១៦ ឆ្ងន ាំ មានរូបលឆ្ងមលោរដដ់នា ាំមកនូវ
លដចកាីរជះថាល  លដើមបកីារពាររកានាង ឲ្យរដីបលរមើមាន ក់លៅកនុងបនទប់ដ៏មានដិរលីលើនផទជាន់ខ្ពដ់នន
រាសាទ ៧ ជាន់ ។ កនុងខ្ណៈលនាះ បុរតីរកមុាំលោកលដដឋលីរបើរដីបលរមើលនាះលៅឯផារ ។ លុះភរយិា
លដដឋីល ើញនាង (លដើរលៅ) ដួរថា នឹងលៅណា កាលនាងរាប់ថា អនកនាងរកមុាំលរបើ និយាយថា ឯង
មកខាងលនះដិន ការបលរមើបងោង់ដិន ឯងចូររកាលតាាំងដល់បុរតអញ ោងលជើងោបលរបង រកាលទី
ដាំលណកឲ្យល ើយចាាំលៅលធវើការទទួលបលរមើជាលរកាយ ។ នាងរដីបលរមើានតាមដូចបង្ហគ ប់លនាះ ។ លុះ
នាងរតឡប់មក (ពីផារ) លដាយកាលយូរ ធីតាលដដឋគីាំ កកាំដ ងនាង ។ រគ្នលនាះនាងរាយរាប់រាប់
ថា លោករដីកុាំខឹ្ងនឹងខ្្ុ ាំលឡើយ លដាយលោដកៈបុរតលោកលដដឋី (កនុងរពះនគរ) មក ខ្្ុ ាំលធវើការលនះនឹង
ការលនះរួច លទើបានលៅកនុងទីលនាះមកវញិ" ។ 
 រគ្នន់ដតឮនាមថា "លោដកៈលដដឋីបុរត" បុ៉លណណះ លដចកាីរដឡាញ់ានកាត់ដមបុរដដបកជា
លដើម (លរចៀតដរជកចូលលៅ) ចុចខួ្រឆោឹង តា ាំងលៅដល់កូនរកមុាំលដដឋី ៗ លដាយនាង (ធាល ប់) ជាគូរលរពង
ដាំណាងរបដ់លគកនុងជាតិមួយ រោកុមាលិកៈ ានថាវ យាយនាាំអងករមួយនាឡិដល់រពះ
បលចចកពុទធ លដាយអានុភាពននផលទនលនាះ នាងលទើបានលកើតកនុងរតកូលលដដឋីលនះ លដចកាី
រដឡាញ់កនុងជាតិមុនលនាះ ចូលរគបដងកត់នាង លដាយរបការដូលចនះ ។ ល តុលនាះ ដលមាចរពះដ៏មាន
រពះមានភាគរទង់រតាដ់ទុកថា ៖ 
  បុរពេវ សនធិរា រសា   បច្ចុ បបនន ហិរតន តំ 
  សវនត ំនាយរត រមមំ  ឧបបលំវ យរោទរក ។ 
 លដចការីដឡាញ់ . . . . . . .  រលុបអកសរ  ។   (***) 
  
 លាំដាប់លនាះ ធីតាលោកលដដឋីលទើបដួររដីបលរមើលនាះថា លគលៅឯណានាង ។ 
 ញ្ចដតីបលរមើ - លគលដកលក់លៅលលើទីដាំលណក ។ 
 ធីតាលដដឋី - ចុះរបដ់អវីកនុងនដលគមានខ្លះដដរឬលទ ។ 
 រដីបលរមើ - លៅជាយដមពត់មានដាំបុរតលវចមួយចាប់នាងជាមាច ដ់ ។ 
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 នាងនឹកថា ន៎ុះជាដាំបុរតអវី ន៎  កាលនាយលោដកៈលដកលក់ មាតាបិតាមិនល ើញ លរពាះដលុង
ចិតតលៅកនុងទីដនទ លដើរចុះលៅទីជិតលគល ើយរសាយយកដាំបុរតលនាះលៅចូលកាន់បនទប់របដ់ខ្លួន
ល ើយបិទទវ រ លបើកបងោួច លរពាះនាងចូលចិតតគឺលចះអការដម័យ អានដាំបុរតចប់ល ើយនឹកដលុតចិតតថា 
ឱមនុដសលងង់ លវចដាំបុរតជាលរគឿងសាល ប់ននខ្លួនរតាច់លៅាន លបើអញមិនល ើញលទ លគមុខ្ជាមិនមាន
ជីវតិលឡើយ ល ើយដ កដាំបុរតលនាះលចាលលៅ ដរលដរដាំបុរតថមមួីយលទៀតលដាយជាពាកយដមាីរបដ់
លដដឋីថា បុរតរបដ់ខ្្ុ ាំលនះល ម្ ះលោដកៈ លោកចូរឲ្យមនុដសនា ាំលរគឿងបណាណ ការមកអាំពីរដុករយ 
ល ើយលធវើការមងគលជាមួយកូនរកមុាំលោកលដដឋីកនុងជនបទ (រដុកលរៅ) លនះរួចល ើយ ដង់ផទះពីរជាន់ 
(ឲ្យមួយខ្នង) កនុងកណាា លរដុកដដលខ្លួនលៅ លធវើការរកាយ៉ាងម៉ត់ចត់លដាយមានកាំដពងជាលរគឿងព័ទធ
និងមនុដសចា ាំយាមលាត ចូរលផ្ើដាំណឹងដល់ខ្្ុ ាំផងថា របដ់លនះនិងរបដ់លនះខ្្ុ ាំលធវើល ើយ កាលលធវើាន
យ៉ាងលនះ ខ្្ុ ាំនឹងដឹងបដិការដដលគបបលីធវើដល់លោកឪពុកធាំជាខាងលរកាយ លុះដរលដរដូលចនះល ើយ
លទើបបត់ លដើរចុះយកលៅចងទុករតង់ជាយដាំពត់របដ់លគដដដល ។ 
 នាយលោដកៈលនាះលដកលក់រ ូតដល់នថង លរកាកលឡើងបរលិភាគអាហាររួចល ើយលដើរតលៅ
លទៀត ។ នថងរពឹកលឡើង ដល់រដុកលនាះអាំពីរពហាម ជួបនឹងនាយដួយកាំពុងលធវើកិចចកនុងរដុកតាមការគួរ 
។ នាយដួយលនាះល ើញលគល ើយ ដួរថា មកមានលរឿងអវកូីន ។ 
 នាយលោដកៈ - បិតាខ្្ុ ាំលផ្ើដាំបុរតមកឲ្យដល់លោក ។ 
 នាយដួយ – ដាំបុរតលដើមបអីវីកូន នា ាំយកមកលមើលនិយាយដូលចនះទទួលដាំបុរតអាន (ដឹង
លដចកាីដពវរគប់ល ើយ) មានចិតតលរតកអរ រាប់របកាដថា លមើលចុះ ពួកលយើង នាយរបដ់លយើងមាន
លដចកាីរដឡាញ់លយើង ចូរជួយលធវើការមងគលដល់បុរតអនកធាំរបដ់ខ្្ុ ាំ អនកទ ាំងឡាយចូរនា ាំយកឧដជា
លដើមមកឲ្យឆ្ងប់ ៗ ល ើយរាប់ពួកអនកមាច ដ់ផទះ (តលៅលទៀត) លទើបឲ្យជាងដង់ផទះមានរបការដូច
លពាលល ើយរតង់កណាា លរដុក ឲ្យមនុដសចាត់ដចងនា ាំលរគឿងបណាណ ការមកអាំពីរដុករយ នា ាំបុរតីរកមុាំ
លោកលដដឋកីនុងជនបទមកលធវើការមងគល ល ើយលផ្ើដាំណឹងលៅដល់លដដឋី (បិតានាយលោដកៈ) របដ់
លនះនិងរបដ់លនះខ្្ុ ាំលធវើលរដចល ើយ ។ 
 លដដឋាីនសាា ប់ដាំណឹងលនាះល ើយ មានលដចកាីលទមនដសលកើតលឡើងធាំនរកដលងថា អញឲ្យលធវើ
របដ់ណា របដ់លនាះមិនានដលរមចផលលសាះ របដ់ណាមិនានឲ្យលធវើ របដ់លនាះរតឡប់ជា
ដលរមចលៅវញិ ។ លដចកាីលសាកលនាះរពមលដាយលសាកដល់បុរត (ដដលសាល ប់លៅ) រួមចូលជាមួយគ្នន  
លធវើលដចកាីលៅា រកហាយកនុងនផទឲ្យលកើតល ើយ ញុា ាំងលរាគអតិសារៈ (លរាគកោួត្ម) ឲ្យលកើតល ើយ ។ 
ចាំដណកធីតាលដដឋី (ភរយិានាយលោដកៈ) បង្ហគ ប់ពួកជនទូកថា លបើអនកណាមួយមកអាំពីដាំណាក់
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លដដឋី (បិតាសាវ មីខ្្ុ ាំល ើយ) អនកទ ាំងឡាយមិនទន់ានរាប់លដចកាីដល់ខ្្ុ ាំលទ កុាំរាប់ដល់លដដឋីបុរត
មុន ។ ឯលដដឋនឹីកថា ឥឡូវលនះ អញមិនលធវើបុរតកាំណាចលនាះ ឲ្យជាមាច ដ់ននរទពយដមបតតិអញលទ 
ល ើយរាប់លដមៀនមាន ក់ជាកមួយ ខ្្ុ ាំរតូវការល ើញបុរតខ្្ុ ាំ អនកចូរលរបើមនុដសជាំនិតមាន ក់ឲ្យលៅលៅបុរតខ្្ុ ាំ
មក ។ នាយលដមៀនទទួលថា ានល ើយដរលដរដាំបុរតមួយចាប់លរបើឲ្យបុរដមាន ក់យកលៅ ។ ចាំដណក
ធីតាលដដឋី ានសាា ប់អាការដដលបុរដលនាះមកឈរលៅទវ រល ើយ លរបើមនុដសឲ្យលៅលគមកដួរថា អវី
កូន ។ 
 លគដាំណាលអាការថា លដដឋីឈឺ លរបើខ្្ុ ាំឲ្យមកលៅបុរតលដើមបលី ើញ លោករដី ។ 
 ភរយិានាយលោដកៈ - លដដឋីលៅមនកមាល ាំង ឬ អដ់កមាល ាំងល ើយកូន ។ 
 បុរដលនាះលឆលើយ – លៅមានកមាល ាំង លៅពិសាអាហារានលៅលឡើយនាងមាច ដ់ ។ 
 នាងមិនឲ្យលដដឋីបុរតដឹងលរឿងលនាះលឡើយ លរបើមនុដសឲ្យចាត់ដចងទីកដនលងនិងលដបៀងឲ្យបុរដ
លនាះល ើយ រាប់ថាអនកនឹងលៅានកនុងលវោដដលខ្្ុ ាំបញ្ជូ នលៅ ចូរលៅដិនចុះ ។ 
 មហាលដដឋីាននិយាយនឹងនាយលដមៀនលទៀតថា កមួយអនកមិនានបញ្ជូ នមនុដសលៅកាន់
ដាំណាក់បុរតខ្្ុ ាំឬលទ ។ 
 នាយលដមៀន – បញ្ជូ នលៅល ើយ លោកមាច ដ់ បុ៉ដនតអនកដដលលៅមិនទន់វលិមកវញិ ៕ 
 លដដឋី - លបើដូលចាន ះ ចូរបញ្ជូ នមាន ក់ថមីលៅលទៀត ។ 
 លគបញ្ជូ នលៅល ើយ ។ លដដឋីធីតារបតិបតតិកនុងបុរដលនាះយ៉ាងលនាះដូចគ្នន  ។ ខាងលរកាយ លរាគ
លកើតដល់លដដឋមីានកមាល ាំង ភាជនៈមួយចូល ភាជនៈមួយលចញ ។ លដដឋីលទើបដួរនាយលដមៀនលទៀតថា 
កមួយមិនានបញ្ជូ នមនុដសលៅកាន់ដាំណាក់បុរតខ្្ុ ាំលទឬ ។ 
 នាយលដមៀន – បញ្ជូ នលៅល ើយ លោកមាច ដ់ បុ៉ដនតអនកដដលលៅមិនទន់វលិមកវញិ ។ 
 លដដឋី - លបើដូលចាន ះ បញ្ជូ នមាន ក់ថមីលៅលទៀត ។ 
 លគបញ្ជូ នលៅល ើយ ។ លដដឋីធីតាដួរលដចកាីរបរពឹតតលៅនឹងអនកលនាះដដលមកកនុងវារៈទីបីល ើយ 
។ លគរាប់អាការថា លោករដី លដដឋីឈឺធងន់ ដាច់អាហារមានលដចកាីសាល ប់ជាខាងមុខ្ល ើយ ភាជនៈ
មួយលចញ ភាជនៈមួយចូល ។ លដដឋីធីតាគិតថា ឥឡូវលនះជាលវោគួរនឹងលៅ លទើបរាប់ដល់លដដឋី
បុរតថាានដាំណឹងបិតាលោកឈឺ កាលលគនិយាយដួរថា បោូននិយាយអវី រាប់ថា សាវ មី បិតាលោក
មិនលដចកាីដបាយលទ ។ 
 នាយលោដកៈ - ឥឡូវលនះ គួរលធវើដូចលមាច ។ 
 ភរយិា - លោកសាវ មី លយើងនឹងយកលរគឿងបណាណ ការដដលលកើតលឡើងអាំពីរដុករយលៅលមើល
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លោក ។ 
 លគទទួលថា លោល ើយ ឲ្យមនុដសនា ាំលរគឿងបណាណ ការមកលទើបនិយាយនឹងលគថា បិតាលោកអដ់
កមាល ាំងល ើយកាលលបើលយើងយកលរគឿងបណាណ ការលៅដល់បុ៉លណណះនឹងជាការយឺតយូរ ឲ្យបណាណ ការ
រតឡប់លៅវញិចុះ ល ើយបញ្ជូ នរបដ់លនាះទ ាំងអដ់លៅកាន់ផទះរតកូលរបដ់ខ្លួនល ើយរាប់លគលទៀត
ថាសាវ មី លោកគបបឈីររតង់ចុងលជើងបិតារបដ់លោក ខ្្ុ ាំនឹងឈរខាងកាលដាំលណក កាលកាំពុងលដើរ
ចូលផទះ ានរាប់មនុដសរបដ់ខ្លួនថា ឯងទ ាំងឡាយចូរកាន់យកអារកាា រកាការពារទ ាំងមុខ្ផទះនិង
ខាងលរកាយផទះ ។ ក៏កនុងលវោចូលលៅដល់ល ើយ លដដឋីបុរតានឈររតង់ចុងលជើងបិតា លដដឋីធីតាឈរ
ខាងកាលដាំលណក ។ ខ្ណៈលនាះ លដដឋីលដកផ្កង  ។ ឯនាយលដមៀនលូករចាច់លជើងរបដ់លដដឋី ៗ 
(ល ើញទ ាំងពីរនាក់ល ើយ) លទើបរាប់ថា បុរតរបដ់លោកមកល ើយ មាច ដ់ ។ 
 លដដឋដួីរថា លគលៅ ឯណា ។ 
 នាយលដមៀន – ឈរលៅជិតលជើង ។ 
 កាលលដដឋីល ើញលគល ើយ លទើបលរបើឲ្យមនុដសលៅលដមៀន (នាយោល ាំង) មកដួរថា កនុងផទះខ្្ុ ាំ
មានរទពយបុ៉នាម ន រទពយមាង៉មាន ៤០ លកាដិ លោកមាច ដ់ ចាំដណករបដ់ជាលរគឿងឧបលភាគនឹងលរគឿង
បរលិភាគ រពមទ ាំងរដុកដរដ ដតវលជើងពីរ ដតវលជើងបួន យានពា នៈមានកាំណត់មាង៉បុ៉លណណះ ៗ 
លុះលគលរៀបរាប់ដូលចនះល ើយ លដដឋីរតូវការនឹងនិយាយថា ខ្្ុ ាំមិនឲ្យរទពយចាំនួនបុ៉លណណះ ដល់នាយ
លោដកៈបុរតខ្្ុ ាំលទ (បុ៉ដនតរតឡប់ជា) និយាយថា ខ្្ុ ាំឲ្យ (លៅវញិ) លដដឋីធីតាានឮដូលចាន ះល ើយ គិតថា 
កាលលដដឋីលនះលៅនិយាយានលទៀត គបបនិីយាយអវី ៗ យ៉ាងដនទខុ្ដលៅ លទើបលធវើដូចជាលរាលរាល
លរពាះលដចកាលីសាក រ ាំសាយដក់ទួញយាំភាល មលពាលថា បពិរតបិតា លោកលពាលពាកយដូចលមាច ពាកយ
របដ់លោកលនះ ពួកខ្្ុ ាំានឮ ពួកខ្្ុ ាំមិនមានបុណយលទ ន៎  ល ើយយកកាលលាករតង់កណាា លរទូង
លដដឋី លដាយមិនឲ្យអាចនិយាយតលៅលទៀតាន ដដមាងអាការទួញយាំ ។ ឯលដដឋីក៏ានលធវើ
មរណកាលកនុងខ្ណៈលនាះឯង ។ 
 លគលៅរកាបទូលដល់រពះាទឧលទនថា លដដឋីដល់អនិចចកមមល ើយ រពះរាជាបង្ហគ ប់ឲ្យចាត់ការ
បញ្ចុ ះដពលដដឋរួីចល ើយរតាដ់ដួរថា ចុះលដដឋីមានបុរតឬធីតាខ្លះដដរ ។ 
 លដវកាមាតយ – ដមរពះលតជះ លោកមានបុរតាមាន ក់ដដរ ល ម្ ះនាយលោដកៈ រពមទ ាំង
លោកានរបគល់រទពយដមបតតិទ ាំងអដ់ដល់លគល ើយលទើបសាល ប់ រពះអងគ ។ 
 កនុងកាលតមក រពះរាជាបង្ហគ ប់ឲ្យលហាលដដឋីបុរតចូលលៅគ្នល់ ។ ក៏កនុងនថងលនាះ លភលៀងធាល ក់ ទឹក
ដក់លៅកនុងរពះោនកដនលងលនាះ ។ លដដឋីបុរតលៅលដាយតាាំងចិតតនឹងគ្នល់រពះរាជា ។ រពះរាជារទង់
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លបើករពះលៅវតារទតលគលដើរមក រទង់ល ើញលដើរលោតរ ាំលងទឹកមកកនុងរពះោន កាលលគមកដល់
ថាវ យបងគាំល ើយ រតាដ់ដួរថា ឯងល ម្ ះលោដកៈដមនឬកូន កាលលគទូលទទួលរពះរាជឱង្ហក រល ើយ 
រតាដ់លួងលោមលគថា ឯងកុាំយាំលសាកលឡើយ ថាបិតាអញសាល ប់លៅល ើយ លយើងនឹងឲ្យតាំដណងលដដឋី
របដ់បិតាដល់ឯង ល ើយរតាដ់ថា លៅវញិចុះ កូន ។ ឯរពះអងគរទង់ឈរចា ាំទតលមើលលគលដើរលៅវញិ ។ 
ទឹករតង់កដនលងលោតរ ាំលងល ើយកនុងលវោមក លគមិនលោតរ ាំលងលឡើយ លដើរលុយទឹកលៅដនសមឹ ៗ ។ 
លាំដាប់លនាះ រពះអងគានឈរចាាំទតលមើលលគលដើរលៅវញិ ។ លគមិនលោតលផ្កល ះរ ាំលងទឹកដដលាន
លោតរ ាំលងល ើយកនុងរគ្នមកលទ ។ ានចុះលុយទឹកលតាដនសមឹ ៗ ។ លាំដាប់លនាះ រពះរាជាបង្ហគ ប់ឲ្យ
លៅលគមកអាំពីទីលនាះវញិ រតាដ់ដួរថា ដូចលមាច ន៎  កូន កាលឯងលដើរមកដាំណាក់លយើង ានជា
លោតលផ្កល ះមក កាលលដើរលៅវញិឥឡូវលនះ ានជាចុះលុយតឹកលៅដនសមឹ ៗ ។ 
 លគរកាបទូលថា បពិរតរពះអងគ ដូមរពះលតជះ កនុងខ្ណៈលនាះរពះបងគាំជាខ្្ុ ាំលៅជាលកមងតូច ន៎ុះ
ធមមតាជាលវោលលង បុ៉ដនត ឥឡូវលនះ ទូលរពះបងគាំជាខ្្ុ ាំ គឺរពះអងគឲ្យសាា ប់ការតា ាំងជាអនកធាំ លរពាះ
ដូលចាន ះរតាច់លៅដូចមុនមិនានលទ ដនសមឹ ៗ រតាច់លៅលទើបដមគួរកនុងលវោលនះ ។ 
 រពះរាជារទង់រពះដណាា ប់ពាកយរកាបទូលលនាះល ើយ រទង់រពះតរមិះថាបុរដលនះមានបញ្ញា  
អញនឹងឲ្យឋាននតរដល់លគឥឡូវលនះដតមាង ដូលចនះល ើយរពះរាជទនលភាគៈដដលបិតាលគបរលិភាគ 
ល ើយានរពះរាជទនតាំដណងលដដឋី រពមលដាយរបដ់រគប់មុខ្មួយរយ ។ លគានឈរលលើរថលធវើ
របទកសណិរពះនគរ ។ ទីដដលលគរកលឡកលមើល ៗ ញាប់ញ័រ ។ ចាំដណកលដដឋីធីតា (ភរយិា) អងគុយ
ដនទនាជាមួយនាងកាលីរដីបលរមើនិយាយថា នាងកាលីដមបតតិដល់បុ៉លណាណ ះដលរមចដល់បុរតអនក ក៏
លរពាះដតអារដ័យខ្្ុ ាំ ។ 
 នាងកាលី - លរពាះល តុអវី នាង ។ 
 នាងដាំណាលលរឿង – ក៏លោកលនះលវចដាំបុរតជាលរគឿងដមាល ប់ខ្លួន លៅជាយដាំពត់មកដល់ផទះ
ពួកខ្្ុ ាំល ើយ កាលលបើដូលចាន ះ ខ្្ុ ាំដ កដាំបុរតលនាះលចាលដរលដរដាំបុរតថមី លដើមបរីតូវការមងគលជាមួយខ្្ុ ាំ 
ល ើយលធវើអារកាា ការរកាកនុងទីលនាះអដ់បុ៉លណណះ ។ 
 នាងកាលីដាំណាលដថមលទៀត នាងមាច ដ់ល ើញដតរតឹមបុ៉លណណះ ក៏លដដឋរីាថាន នឹងដមាល ប់លគ
លនះ មកតា ាំងអាំពីលវោលៅជាលកមងតូច បុ៉ដនតមិនអាចនឹងដមាល ប់ាន លរពាះអារដ័យលគលនះឯង រទពយ
អដ់លៅជាយ៉ងលរចើនណាដ់ ។ 
 ភរយិា - នាង លដដឋីលធវើអារកក់ណាដ់ ន៎ ។ 
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កាលលដដឋីបុរតលធវើរបទកសណិរពះនគររួចល ើយចូលលៅកាន់ផទះ នាងល ើញល ើយ ានញញឹម
លដាយលដចកាីលពញចិតតថា ដមបតតិដល់បុ៉លណណះលនះដលរមចលរពាះអារដ័យអញ ។ កាលលដដឋីបុរត
ល ើញអាការរបដ់នាងលនាះល ើយលទើបដួរថា ញញឹមលដាយល តុអវី ។ 
 ភរយិា - អារដ័យល តុមួយ ។ 
 លោដកលដដឋី - ចូលរាប់ល តុលនាះ ។ 
 នាងមិនរពមរាប់ ។ លទើបលគ ូតដាវលចញកាំដ ងថា លបើមិនរាប់លទអញកាប់ឯងលចាល
លដាយចាំដណកពីរ គឺកាប់ឲ្យដាច់ជាពីរកាំណាត់ ។ នាងរាប់ល តុ -ខ្្ុ ាំថា លោកានដមបតតិបុ៉លណណះ 
លរពាះដតអារដ័យខ្្ុ ាំានជាញញឹមល ើយ ។ 
 លោដកលដដឋី - លបើបិតាលយើងរបគល់ដមបតតិរបដ់លោកឲ្យដល់លយើងល ើយ ឯងមានចាំដណក
អវីកនុងលរឿងលនះ ។ 
 ន័យថាលគមិនដឹងលរឿងអវីរ ូតអដ់កាលរបមាណបុ៉លណណះ ល តុដូលចាន ះលទើបមិនលជឿពាកយរបដ់
នាង ។ 
 ទីលនាះ នាងលទើបដាំណាលលរឿងរ៉ាវទ ាំងពួងថាបិតារបដ់លោកឲ្យដាំបុរតជាលរគឿងដមាល ប់លោក
ល ើយបញ្ជូ នលៅ ខ្្ុ ាំលធវើរបដ់លនះ នឹងរបដ់លនះរកាលោកទុក ។ 
 លគមិនលជឿ លពាលជាំទដ់ថា ឯងនិយាយមិនពិតលទ គឺថាចាាំអញដួរដម៉កាលី ល ើយនិយាយ 
(នឹងនាងកាលី) ថា ានឮថា ថាយ៉ាងលនាះដមនឬលទ ដម៉ ។ 
 នាងកាលី - លអើកូន លោកលដដឋីរាថាន នឹងដមាល ប់លោក បុ៉ដនតមិនអាចដមាល ប់ាន អារដ័យ
លោកអដ់រទពយលៅល ើយជាលរចើន លោកផុតចាកលដចកាីសាល ប់កនុងសាថ ន ៧ ល ើយ ឥឡូវលនះមកពី
រដុកដួយដល់តាំដណងលដដឋីរពមលដាយរបដ់រគប់មុខ្ មួយមុខ្រយល ើយ ។ លគានសាា ប់ដូលចាន ះ
ល ើយ គិតថា កមមរបដ់អញអារកក់ណាដ់ ន៎ ក៏កាលលបើអញផុតចាកលដចកាីសាល ប់ដូលចនះល ើយ នឹង
រគប់រគងជីវតិលៅលដាយលដចកាីរបមាទមិនគួរលទ គួរដតអញមិនរបមាទ ល ើយលះបង់រទពយមួយពាន់
ចាប់លផាើមឲ្យទនដល់អនកដាំលណើ រ និងអនកកាំរពាជាលដើមរាល់នថង ។ កុដុមពីក៍ល ម្ ះអមិតតៈ នន
លោដកៈលដដឋីដូលចនះ ។ 
 លវោលនាះ កនុងភទទវតីនគរ មានលដដឋីមាន ក់ល ម្ ះភទទវតិយ លៅអទិដឋបុលពវដហាយរបដ់
លោដកលដដឋី ។ លោដកលដដឋីានឮដាំណឹងដមបតតិ និងវយ័របលទដរបដ់ភទទវតីយលដដឋី កនុង
ដាំណាក់ពួកពាណិជ ដដលមកអាំពីភទទវតីនគរជ័យរាថាន ជាដាំឡាញ់ និងភទទវតីលដដឋីលនាះ លទើប
បញ្ជូ នលរគឿងបណាណ ការលៅ ។ ដូមបវីទទវតិយលដដឋីានឮដាំណឹងដមបតតិ និងវយ័របលទដរបដ់
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លោដកលដដឋីកនុងដាំណាក់ពួកពាណិជដដលមកអាំពីនគរលកាដមពីល ើយ រាថាន ជាដាំឡាញ់នឹង
លោដកលដដឋីលនាះានបញ្ជូ នដាំណឹងលរគឿងបណាណ ការលៅល ើយ ។ លគានអទិដឋបុពវដហាយននគ្នន
នឹងគ្នន លដាយអាការយ៉ាងលនះ ។ ខាងលរកាយ លរាគអ ិវាតធាល ក់ចុះកនុងផទះននភទទវតិយលដដឋី ។ នាកាល
វាធាល ក់ចុះល ើយរុយសាល ប់មុន បនាទ ប់ពីលនាះ កណាូ ប កណាុ រ មាន់ រជូក ដឆក ឆ្ងម  លគ្ន ខ្្ុ ាំរដី ខ្្ុ ាំរបុដ សាល ប់
បនតគ្នន លដាយលាំដាប់ពិត មនុដសកនុងផទះសាល ប់ខាងលរកាយបាំផុត ។ បណាា មនុដសដដលលៅកនុងផទះ ពួក
ណាទាំោយជញ្ញជ ាំងផទះរត់លៅ ពួកលនាះរដមងានជីវតិ ។ ដូមបកីនុងរគ្នលនាះ លដដឋីនិងភរយិារពមទ ាំង
បុរតរកមុាំានរត់លៅយ៉ាងលនាះ រាថាន ល ើញលោដកលដដឋី លទើបលដើរលៅកាន់រពះនគរលកាដមពី ។ លគ
ទ ាំងឡាយអដ់លដបៀងកណាា លផលូវ មានរាងកាយលាំាកល ើយលដាយខ្យល់នឹងកាំលៅនថង នឹងលដចកាី
លរដកោល ន ដល់រពះនគរលកាដមពាីនលដាយលាំាក ងូតទឹកកនុងទីមានលដចកាដីបាយ លដាយទឹក
ល ើយចូលលៅកាន់សាោមួយខ្នងរតង់ទវ រពះនគរ ។ លដដឋីនិយាយនឹងភរយិាកនុងសាោលនាះថា 
នាងលអើយមនុដសដដលមកលដាយទាំនងលនះ មិនជាទីលពញចិតតដូមបនីនមាតាអនកដរមាល (មាា យ
បលងកើត) ានដឹងថា ដាំឡាញ់លយើងចាំណាយរទពយមួយពាន់ឲ្យមនុដសឲ្យទនដល់អនកដាំលណើ រ នឹងអនក
កាំរពាជាលដើមរាល់នថង លយើងបញ្ជូ នធីតាលៅកនុងទីលនាះ ល ើយឲ្យនា ាំអាហារមកទាំនុកបរមុងរាងកាយកនុង
ទីលនះដិន រតឹមមួយនថងឬពីរនថងល ើយចាាំលៅល ើញដាំឡាញ់ ។ 
 ភរយិា - របនពល ើយ សាវ មី ។ 
 លគនា ាំគ្នន លៅកនុងសាោលនាះឯង ។ នថងរពឹកលឡើង កាលលគរបកាដលវោ (ទទួលអាហារ) ល ើយ 
ពួកអនកកាំរពានិងអនកដាំលណើ រជាលដើមនា ាំគ្នន លដើរលៅលដើមបរីតូវការអាហារ មាតាបិតាលទើបបញ្ជូ នបុរតីរកមុាំ
លៅផ្កា ាំថា នាងចូរលៅនា ាំអាហារមកលដើមបលីយើងទ ាំងឡាយ ។ ធីតាននរតកូលដដលមានលភាគលរចើន អដ់
លដចកាីលអៀនខាម ដពិតលរពាះការវបិតតិកាត់លដចកាីលអៀនខាម ដលចញាន ល ើយកាន់ថាដលដើរលៅជា
មួយអនកកាំរពាលដើមបអីាហារ មិតតកុដុមពីក៍ក៏ដួរនាងថា នឹងទទួលបុ៉នាម នចាំដណក លឆលើយថា បីចាំដណក ។ 
លទើបលគឲ្យបីចាំដណកដល់នាង ។ កាលនាងនា ាំភតតលៅល ើយ លគទ ាំងបីនាក់លទើបអងគុយលដើមបបីរលិភាគ
ជាមួយគ្នន  ។ លាំដាប់លនាះមាតានិងបុរតរកមុាំលពាលនឹងលដដឋថីា បពិរតមាច ដ់ធមមតាលដចកាីវបិតតិរដមង
លកើតលឡើងាន ដូមបដីល់មហារតកូលទ ាំងឡាយ អលញ្ជើញពិសាចុះមិនរតូវរមិលលមើលពួកខ្្ុ ាំលទ ដូម
លោកកុាំគិតលឡើយ ។ នា ាំគ្នន អងវរលដដឋីលដាយរបការលផសង ៗ ដូលចនះឲ្យបរលិភាគល ើយ ។ លដដឋីបរលិភាគ
រួចមិនអាចញុាាំងអាហារឲ្យរលួយលៅាន កាលអរុណរះលឡើង ានលធវើមរណកាលល ើយ ។ មាតានិង
បុរតីទួញយាំលរៀបរាប់លដាយរបការលផសង ៗ នថងរពឹកលឡើងកូនរកមុាំយាំបលណាើ រលដើរលៅលដើមបរីតូវការ
អាហារ មិតតកុមពីក៍ល ើញនាងល ើយដួរថា នាងនឹងទទួលយកបុ៉នាម នចាំដណក លឆលើយថា ពីរចាំដណក ។ 
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លគានឲ្យពីរចាំដណកល ើយ ។ នាងនា ាំមកអងវរមាតាឲ្យបរលិភាគមាតារតូវកូនរកមុាំអងវរ បរលិភាគរួច
ល ើយមិនអាចញុាាំងអាហារឲ្យរលួយលៅាន ានលធវើមរណកាលកនុងនថងលនាះ ។ នាងកុមារកិាលៅ
ដល់ដតមាន ក់ឯងគត់ ទួញយាំលរៀបរាប់ មានលដចកាីទុកានិងលដចកាីោល នលកើតលឡើង ួដរបមាណ លរពាះ
ដល់ទុកាលនាះ នថងរពឹកលឡើង ទួញយាំបលណាើ រលដើរលៅជាមួយពួកយាចកលដើមបរីតូវការអាហារកាល
មិតតកុដុមពីក៍ដួរថា នាងនឹងទទួលយកបុ៉នាម នចាំដណក លឆលើយតបថា មួយចាំដណក ។ 
 មិតតកុដុមពីក៍ចា ាំនាងដដលទទួលយកភតតអដ់បីនថងាន ល តុដូលចាន ះ លគលទើបលជរនាងថា វនិាដ
លៅចុះ រដីចនរង ឯងដឹងរបមាណលពាះរបដ់ឯងកនុងនថងលនះពិត ។ 
 កុលធីតាអនកដមបូណ៌លដាយ ិរនិិងឱតតបបៈ (ានសាា ប់ផរុដវាចាលនាះល ើយ) ហាក់ដូចជារតូវ
លគចាក់លដាយលាំដពងរតង់រទូង និងដូចជារតូវលគលរសាចលដាយទឹកផាររតង់ដាំលៅ លទើបលពាលថា 
ដូចលមាច លោកមាច ដ់ ។ 
 មិតតកុដុមពីក៍ - នថងមុនឯងទទួលយកដល់បីចាំដណក នថងមសលិមិញពីរចាំដណក នថងលនះទទួលមួយ
ចាំដណក ឯងគបបដឹីងរបមាណលពាះរបដ់ខ្លួនកនុងនថងលនះ ។ 
 កុមារកិា - លោកមាច ដ់ កុាំដាំគ្នល់ខ្្ុ ាំថា ទទួលលដើមបខី្លួនដតមាន ក់បុ៉លណាណ ះ ។ 
 មិតតកុដុមពី - កាលលបើដូលចាន ះ ល តុអវីក៏ទទួលដល់បីចាំដណកនាង ។ 
 កុមារកិា - នថងមុនមានលៅជាមួយគ្នន ដល់បីនាក់ នថងមសលិមិញពីរនាក់ នថងលនះលៅដល់ដតខ្្ុ ាំមាន ក់
បុ៉លណាណ ះ ។ 
 លគដួរថា លដាយល តុអវី ានសាា ប់របរពឹតតលៅរគប់របការ ដដលនាងដាំណាលរាប់ចាប់តា ាំងពី
លដើមមកល ើយ មិនអាចនឹងអត់ដងកត់ទឹកដភនកាន មានពលវៈលទមនដសលកើតលឡើងរពមល ើយ 
លពាលថា នាងលអើយ កាលលបើដូលចាន ះ កុាំគិតលឡើយ ឯងជាធីតាលោកភទទវតិយលដដឋី ចាប់លដើមពីលវោ
លនះលៅ ចូរាននាមថា ជាធីតារបដ់ខ្្ុ ាំដតមាង ល ើយជនរតង់កាល នា ាំលៅផទះ ល ើយតាាំងទុកកនុងឋាន
ននបុរតីរកមុាំអនកធាំរបដ់ខ្លួន ។ 
 នាងានឮដាំលឡងលហ៊ាកលញ្ចញ្ជ ៀវកនុងលរាងទន លទើបនិយាយថា បពិរតបិតា ល តុអវីានជាមិន
លធវើជនន៎ុះឲ្យាត់ដលមលង ល ើយឲ្យទន ។ 
 មិតតកុដុមពី - មិនអាចនឹងលធវើានលទ នាង ។ 
 កុមារកិា - អាចលធវើាន បិតា ។ 
 មិតតកុដុមពី - លធវើដូចលមាច នាង ។ 
 បុរតីចិញ្ចឹ ម – បពិរតបិតា ចូរព័នធព័ទធឲ្យលរាងទនឲ្យជិតល ើយលធវើទវ រទុកពីរខាង លដាយ
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របមាណរតឹមចូលលៅានដតមាន ក់បុ៉លណាណ ះល ើយរាប់ថា អនកទ ាំងឡាយចូរមកតាមទវ រមួយ លចញ
លៅវញិតាមទវ រមួយលធវើយ៉ាងលនះនឹងាត់ដលមលងទទួលាន ។ 
 លគានសាា ប់ដូលចាន ះល ើយ និយាយដរលដើរ (គាំនិត) ថា ឧាយលោដមននាង ល ើយានបង្ហគ ប់
ឲ្យលធវើដូលចាន ះ ។ ក៏កាលពីមុន នាងល ម្ ះសាមា បុ៉ដនត លរពាះឲ្យលធវើរបង (បិទា ាំងលរាងទនឲ្យទនឲ្យ
ជិត) លទើបមាននាម (ដថមលឡើងលទៀត) ថា សាមាវតី ។ ចាប់លដើមអាំពីលនាះមក លដចកាីលកាោ លកនុង
លរាងទនដាច់ដូនយល ើយ ។ កាលពីមុនលោដកលដដឋីានឮដលមលងលនាះ លរតកអររកីរាយថា ដលមលង
កនុងលរាងទនរបដ់អញ កាលលបើមិនានឮដលមលងពីរបីនថងលទើបដួរមិតតកុដុមពីដដលមកកាន់ទីបាំលរ ើខ្លួនថា 
អនកលៅឲ្យទនដល់អនកកាំរពានឹងអនកដាំលណើ រជាលដើមដដរឬលទ ។ 
 មិតតកុដុមពី - ាទ លោកមាច ដ់ ។ 
 លោដកលដដឋី - លបើដូលចាន ះ ល តុអវីពីរបីនថង ល ើយ លទើបមិនានឮដលមលង ។ 
 មិតតកុដុមពី - លគនឹងនា ាំគ្នន ទទួលលដងៀមសាង ត់ដលមលងានយ៉ាងណា ខ្្ុ ាំានលធវើឧាយយ៉ាងលនាះ
ល ើយ ។ 
 លោដកលដដឋី - លបើដូលចាន ះ ល តុអវីានជាលធវើពីកាលមុន ។ 
 មិតតកុដុមពី - លរពាះលដចកាីមិនដឹង លោកមាច ដ់ ។ 
 លោដកលដដឋី - ឥឡូវលនះ ដូចលមាចានជាអនកដឹង ។ 
 មិតតកុដុមពី - បុរតីរកមុាំរបដ់ខ្្ុ ាំរាប់ លោកមាច ដ់ ។ 
 លោដកលដដឋី - ល ម្ ះបុរតីរកមុាំរបដ់អនកដដលខ្្ុ ាំមិនសាគ ល់ មានដដរឬ ? 
 លគដាំណាលលដចកាីរបរពឹតតលៅរបដ់ភវទទវតិយលដដឋីរគប់របការ ចាប់លដើមតា ាំងពីលកើត
អ ិវាតលរាគមកល ើយរាប់អាការ ដដលានតាាំងបុរតីរកមុាំភទទវតិយលដដឋីទុកកនុងឋានននធីតាជាធាំ
របដ់ខ្លួន ។ លាំដាប់លនាះលោកលដដឋីលទើបនិយាយនឹងលគថា កាលលបើដូលចាន ះ ល តុអវាីនជាអនកមិន
រាប់ខ្្ុ ាំ ធីតារបដ់ដាំឡាញ់ខ្្ុ ាំ ក៏ានល ម្ ះថាជាធីតារបដ់ខ្្ុ ាំដដរ ល ើយលរបើមនុដសឲ្យលៅនាងមកដួរ
ថា នាងជាធីតាននលដដឋីដមនឬ ។ 
 សាមាវតី - ច៎ា បពិរតបិតា ។ 
 លោដកលដដឋី - លបើដូលចាន ះ កុាំគិតលឡើយ នាងជាធីតារបដ់ខ្្ុ ាំចុះ ។ ល ើយជននាងរតង់កាល ឲ្យ
រដីរា ាំរយនាក់ដល់នាងលដើមបជីាបរវិារ ល ើយតាាំងនាងទុកកនុងឋានៈជាបុរតីរកមុាំធាំចបងរបដ់ខ្លួន ។ 
 ខាងលរកាយនថងមួយ កនុងរពះនគរលនាះ លគា៉វគងរបកាដរាប់ (ការលលង) នកាតតឫកស ។ ដូមប ី
បុរតីរកមុាំរតកូលដដលមិនានលចញលៅខាងលរៅ លរពាះនកាតតឫកសលនាះានរពមលដាយបរវិាររបដ់
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ខ្លួននា ាំគ្នន លដើរលៅកាត់ដទឹងល ើយងូតជរមះកាយ លរពាះដូលចាន ះ កនុងនថងលនាះដូមបនីាងសាមាវតី
លចាមលរាមលដាយរដីរា ាំរយនាក់ ានលៅលដើមបអុីតទឹកជរមះកាយតាមផលូវមុខ្រពះោន លួងដូចគ្នន  ។ 
ឯរពះាទឧលទនរទង់ឈររតង់ដី បញ្ជ រទតលៅល ើញនាងល ើយរតាដ់ដួរថា ពួកលនះជារដីរា ាំ 
(លោា ន) របដ់អនកណា ។ 
 លដវកាមាតយ – ដូមរពះលតជះ មិនដមនរដីរា ាំរបដ់អនកឯណាលទរពះអងគ ។  
 រពះាទឧលទន – លបើដូលចាន ះ ជាធីតារបដ់អនកណា ។ 
 លដវកាមាតយ – ដូមរពះលតជះ ធីតាលោកលោដកលដដឋី នាងលនះល ម្ ះសាមាវតី ។ 
 រពះអងគរគ្នន់ដតរទង់ល ើញភញ្ចកតភាល ម ល ើយមានរពះទយ័លដនហាលកើតលឡើង រទង់បញ្ជូ នរពះ
រាជសាដន៍លៅដល់លដដឋី លដចកាីថា ចូលលោកលដដឋីបញ្ជូ នបុរតីរកមុាំមកដល់លយើង ។ 
 លដដឋី - បញ្ជូ នលៅថាវ យមិនានលទ រពះអងគ ។ 
 រពះរាជា - លោកកុាំលធវើដូលចាន ះលឡើយ អលញ្ជើញបញ្ជូ នមកចុះកុាំខាន ។ 
 លដដឋី - ខ្្ុ ាំរពះអងគទ ាំងឡាយល ម្ ះថា ជាគ បតីថាវ យមិនានលទ លរពាះខាល ចអាំពីការចុះរពះ
រាជទណឌ វាយដាំលបៀតលបៀននាងកុមារកិា រពះអងគ ។ 
 រពះរាជារទង់រពះពិលរាធ បង្ហគ ប់ឲ្យរបថាប់រតាបិទផទះល ើយបង្ហគ ប់ឲ្យចាប់លដដឋី និងភរយិា
របដ់លគ រតង់នដទញលចញលៅលរៅភូមិល ើយ ។ នាងសាមាវតីជរមះរាងកាយរួចល ើយរតឡប់មក
វញិ មិនានឱកាដនឹងចូលផទះ របញាប់ដួរលរឿងរ៉ាវថា លនះជាលរឿងអវី បិតា ។ 
 លដដឋី - ដនកូន រពះរាជារទង់រពះបញ្ជូ នរពះរាជសាដន៍មកដល់លរពាះល តុដតកូនឯង កាល
ពួកលយើងទូលជាំទដ់រពះរាជឱង្ហក រ លទើបបង្ហគ ប់ឲ្យរបថាប់រតាបិទផទះល ើយឲ្យទញនដពួកលយើងលចញ
មកខាងលរៅ ។ 
 នាងសាមាវតី - បពិរតបិតា បិតាលធវើកមមធងន់ណាដ់ ធមមតាកាលលបើរពះរាជាបញ្ជូ នដាំណឹងមក
ដល់ មិនគួរទូលជាំទដ់រពះរាជឱង្ហក រលទ គួរទូលថា លបើរពះអងគរទង់ទទួលធីតារបដ់ខ្្ុ ាំរពះអងគរពម
ទ ាំងបរវិារល ើយ ខ្្ុ ាំរពះងគដូមទូលថាវ យដូលចនះ ណ៎ាបិតា ។ 
 លដដឋី - របនពល ើយនាង កាលលបើឯងមានលដចកាីលពញចិតត បិតានឹងលធវើយ៉ាងលនាះ ។ លពាល
ដូលចនះល ើយ បញ្ជូ នសាដន៍លៅទូលដល់រពះរាជាដូចយ៉ាងលនាះ ។ រពះរាជារទង់ទទួលរពះនាមថា 
ានល ើយ រទង់នា ាំនាងមករពមលដាយបរវិារ រទង់អភិលដកល ើយ រទង់តា ាំងទុកកនុងដាំដណងរពះ
អគគមល ដី ។ រដីពួកលនាះានជាបរវិាររបដ់រពះនាងតាមលដើម ។ លនះលរឿងរពះនាងសាមាវតី ។ 
 ក៏រពះាទឧលទនលៅរពះរាជលទវមួីយរពះអងគលទៀតរពះនាមថា វាដុលទតាត  ជារពះរាជធីតា
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រពះាទចណឌ បបលជាជ ត ។ 
 នឹងលពាលលដាយពិសាា រថា កនុងរពះនគរឧលជជនី  មានរពះរាជារទង់រពះនាមថា ចណឌ បបលជាជ ត ។ 
នថងមួយ រពះអងគលដាចមកអាំពីរពះរាជឧទាន ទតលមើលដមបតតរិបដ់រពះអងគល ើយរតាដ់ដួរថា អនក
ណាដូមបមីនុដសដនទមានដមបតតិដល់បុ៉លណណះ មានដដរឬលទ កាលលដវកាមាតយទូលថា លនះនឹងាន
ល ម្ ះថាជា ដមបតតិអវី ដមបតតិរបដ់រពះាទឧលទនកនុងរពះនគរលកាដមពីលរចើននរកដលងជាងលនះលៅ
លទៀត រតាដ់ថា លបើដូលចាន ះ លយើងនឹងយកដមបតតិរបដ់លោកលនាះ ។ 
 លដវកាមាតយ – មិនអាចយកានលទរពះអងគ ។ 
 រពះរាជា - លរពាះល តុអវី ន៎  ។ 
 លដវកាមាតយ – លរពាះរពះាទឧលទនលនាះរទង់លចះដិលបៈល ម្ ះ តថីកនតៈ រពះអងគរទង់រាយ
មនតលដញពិណ តថីកនតៈបលណា ញដាំរឲី្យរត់លៅក៏ាន ចាប់យកក៏ាន អនកដដលដមបូណ៌លដាយ តថី
ពា នៈនឹងលដមើដូចជារពះអងគមិនមានលទ ។ 
 រពះរាជា - លបើដូលចាន ះ លយើងក៏អដ់លដចកាីអាចលដើមបនឹីងចាប់លគាន ។ 
 លដវកាមាតយ – ដូមរពះលតជៈ លបើរពះអងគមានលដចកាីដលរមចរពះ ឫទយ័លនះលដាយចាំដណក
មួយល ើយ យ៉ាងលនាះ ដូមរពះអងគបង្ហគ ប់ឲ្យលធវើដាំរដីលរមចលដាយលឈើ បញ្ជូ នលៅកាន់របលទដជាទី
លៅរបដ់លោកចុះ លរពាះលោកានរទង់រពះដណាា ប់ដាំណឹង តថីពា នៈ ឬ អដសពា នៈល ើយ 
រទង់លដាចលៅដូមបឆី្ងង យ ៗ អាចនឹងចាប់លោកដដលលដាចមកទីលនាះាន ។ 
 រពះរាជារតាដ់ដួរថា ឧាយលនះគួរានការដមន ល ើយរទង់បង្ហគ ប់ឲ្យលធវើដាំរយីនត យក
កាំណាត់ពាដបិទខាងលរៅ ល ើយគូរគាំនូរបង្ហគ ប់ឲ្យពដនលងរតង់លឆនររដះមួយទីជិតដដនននរពះាទ
ឧលទនលនាះ ។ កនុងលពាះដាំរមីានបុរដ ៦០ នាក់លដើរលៅមក លគរកអាចម៍ដាំរមីកលាះលចាលទុកកនុង
ទីលនាះ ៗ ។ នាយពលនចរមាន ក់ល ើញដាំរលី ើយនឹកថា ដមគួរដល់រពះរាជាននលយើងទ ាំងឡាយ ល ើយ
រកាបទូលដល់រពះាទឧលទនថា ដូមរពះលតជៈ ខ្្ុ ាំរពះអងគល ើញដាំររីបលដើរលទលមួយដដុទធ មាន
ចាំដណកលរបៀបលដាយកាំពូលភនាំនកោដដមគួរដល់រពះអងគណាដ់ ។ រពះាទឧលទន រទង់ចាត់ឲ្យលគ
លធវើជាមគគុ លទទដក៍ លដាចលឡើងកាន់ដាំររីពមលដាយរាជបរពិារលដាចលចញលៅល ើយ ។ ចារបុរដដឹងការ
ល ើយក៏លៅរកាបទូលដល់រពះាទចណឌ បបលជាជ ត ។ លដាចរទង់បង្ហគ ប់ពលនិកាយទុកដងខាងផលូវ 
ទុលឲ្យវាលរតង់កណាា ល ។ រពះាទឧលទនមិនរទង់រជាបការលដាចមកននរពះាទចណឌ បបលជាជ តលនាះ 
លដាចលដញជាប់តាមដាំរលីៅល ើយ ។ មនុដសដដលលៅខាងកនុងលពាះដាំរ ី របញាប់នា ាំដាំររីត់លៅលដាយ
រ ័ដ ។ ដាំរលីឈើ កាលរពះរាជារាយមនតលដញពិណ លគចរត់លៅមួយចាំដណក ដូចជាមិនានឮ
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ដលមលងពិណ ។ រពះរាជាមិនអាចនឹងទន់ដាំរាីន លទើងរទង់លឡើងលដះជាប់តាមលៅ ។ កាលរពះអងគ
លដាចជាប់តាមលដាយរ ័ដ ពលនិកាយលៅខាងលរកាយ (តាមលដាចមិនទន់) ដល់ដតរពះរាជាមួយ
រពះអងគបុ៉លណាណ ះ ។ រគ្នលនាះ ពួកបុរដរបដ់រពះាទចណឌ បបលជាជ តដដលបងកប់ទុកកនុងដងខាងផលូវ 
លទើបចាប់រពះអងគថាវ យដល់រពះរាជារបដ់ខ្លួន ។ កាលពួកពលរបដ់លដាចឧលទន ដឹងដាំណឹងថារពះ
រាជារបដ់ខ្លួនធាល ក់លៅកាន់អាំណាចដរតូវល ើយ តា ាំងបនាទ យលៅខាងលរៅ ។ 
 ក៏រពះាទចណឌ បបលជាជ តបង្ហគ ប់ឲ្យចាប់រពះាទឧលទនានទ ាំងរដ់ រទង់ដាក់រពះាទឧលទន
កនុងផទះ ុាំលចារមួយខ្នងល ើយបង្ហគ ប់ឲ្យបិទទវ រ រទង់លសាយទឹកជ័យជមនះ អដ់បីនថង ។ កនុងនថងទី ៣ រពះ
ាទឧលទនរតាដ់ដួរអនករកា (អនក ុាំោាំង) ថា រពះរាជារបដ់ពួកឯងលៅណា ។ 
 អនក ុាំោាំងទូលថា រពះអងគលសាយទឹកជ័យជមនះលដាយដមាគ ល់រពះ ឫទយ័ថា លយើងចាប់
បចាច មិរតទុក ។ 
 រពះាទឧលទន – កិរយិាមាច ដ់ដផនដីរបដ់ពួកឯងលធវើអវីហាក់ដូចជារដីដដលចាប់រពះរាជា
ដរតូវានល ើយពដនលងលៅឬដមាល ប់លចាល លទើបនឹងគួរមិនដមនឬឲ្យលយើងអងគុយជាទុកា ខ្លួនផឹកទឹក
ជ័យជមនះ ។ 
 អនកទ ាំងលនាះលៅរកាបទូលលដចកាីលនាះដល់រពះរាជ ។ រពះអងគលដាចលៅរតាដ់ដួរថា លគថា 
រពះអងគលពាលយ៉ាងលនះដមនឬលទ ។ 
 ឧ. - លអើមហារាជ ។ 
 ច. - លោល ើយ ខ្្ុ ាំនឹងពដនលងរពះអងគ ានដឹងថា រពះអងគមានមនតដូលចនះ រពះអងគនឹងឲ្យមនតលនាះ
ដល់ខ្្ុ ាំានឬលទ ។ 
 ឧ. - ខ្្ុ ាំនឹងឲ្យាន បុ៉ដនត លវោលរៀនរតូវដាំពះខ្្ុ ាំល ើយលទើបលរៀនមនតលនាះាន ក៏រពះអងគនឹង
ដាំពះខ្្ុ ាំឬលទ ។ 
 ច. - នឹងដាំពះរពះអងគលធវើអវី ។ 
 ឧ. - រពះអងគនឹងមិនដាំពះឬ ។ 
 ច. - មិនដាំពះលទ ។ 
 ឧ. - ចាំដណកខ្្ុ ាំក៏នឹងមិនឲ្យដដរ ។ 
 ច. - កាលលបើដូលចាន ះ លយើងនឹងចុះរាជអាជ្ាដល់រពះអងគ ។ 
 ឧ. - អលញ្ជើញលធវើចុះ រពះអងគជាធាំដល់រាងកាយខ្្ុ ាំ បុ៉ដនតមិនានជាធាំដល់ចិតតលទ ។ រពះរាជារទង់
រពះដណាា ប់ល ើយរទង់រពះតរមិះថា អញនឹងលរៀនមនតានដូចលមាច ន ល ើយរទង់គិតតលៅលទៀតថា 
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អញមិនអាចនឹងឲ្យអនកដនទលចះមនតលនះានលទ អញនឹងឲ្យរពះធីតារបដ់អញលរៀនកនុងដមាន ក់របដ់
លនះអនកលនះល ើយ (អញ) លរៀនបនតកនុងដមាន ក់របដ់នាង ។ រគ្នលនាះ រពះអងគលទើបរតាដ់នឹងរពះាទ
ឧលទនថា កាលលបើអនកដនទដាំពះល ើយលរៀន រពះអងគនឹងឲ្យឬលទ ។ 
 ឧ. - លអើ មហារាជខ្្ុ ាំនឹងឲ្យ ។ 
 ច.-  លបើដូលចាន ះ កនុងផទះរបដ់លយើងមាននាងគមមាន ក់ កាលនាងអងគុយខាងកនុងវា ាំងនន រពះអងគ
លៅអាំពីខាងលរៅវា ាំងនន រាប់មនតចុះ ។ 
 ឧ. - របនពល ើយ មហារាជ នាងគមក៏លដាយ ខ្វិនក៏លដាយ កាលលបើដាំពះ ខ្្ុ ាំនឹងឲ្យ ។ 
 លាំដាប់លនាះ រពះរាជាលដាចលៅរតាដ់រាប់រពះរាជធីតា រទង់រពះនាមថា វាដុទតាត ថា មាន ល
នាង បុរដលកើត លង់មាន ក់លចះមនតកាត់នថលមិនាន នាងចូរអងគុយខាងកនុងវា ាំងននដាំពះលគល ើយលទើប
លរៀនមនត លគលៅខាងលរៅវា ាំងនននឹងរាប់ឯង បិតានឹងលរៀនបនតអាំពីដមាន ក់ឯង ។ លដាចរតាដ់រាប់
ដល់លគទ ាំងពីរនាក់រាប់ដកលងយករពះរាជធីតា ជារដីគម យករពះាទឧលទនជាអនកលកើត លង់ លរពាះ
រទង់ខាល ចលធវើនូវការជិតដនិទធនូវគ្នន នឹងគ្នន  ។ កាលរពះរាជធីតាវាដុទតាត លនាះអងគុយដាំពះខាងកនុង
វា ាំងនន រពះាទឧលទនគង់លៅអាំពីខាងលរៅវា ាំងននរតាដ់មនតល ើយ ។ 
 ខាងលរកាយមក នថងមួយ ដូមបរីពះាទឧលទនរតាដ់រាប់រពះនាងល ើយញយៗ រពះនាងក៏លៅ
ដតមិនអាចនឹងថាបទននមនតាន លដាចលទើបលជរថា មីគមចនរង មាត់ដងងមានបបូររងឹនឹងរកាដ់ណាដ់ 
ចូរថាលៅជាយ៉ាងលនះ ។ នាងខឹ្ងលជរថា អាគមលង់ចនរង ឯងថាអវី មនុដសរដីដូចអញឬល ម្ ះថាជារដី
គម ល ើយលដើយជាយវា ាំងននលឡើង កាលរពះាទឧលទនរតាដ់ដួរថា នាងជាអវី រាប់ថា ខ្្ុ ាំជាធីតា
របដ់រពះរាជាល ម្ ះថា វាដុលទតាត  ។ 
 ឧ. - រពះបិតារបដ់នាង កាលរាប់នាងដល់ខ្្ុ ាំ រាប់ថាជារដីគម ។ 
 វាដុទតាត  - ដូមបកីាលរាប់ដល់ខ្្ុ ាំ (ក៏ដូចគ្នន ដដរ) រាប់ថារពះអងគជាបុរដមានលរាគ លង់ ។ 
 ទាំងពីរនាក់លនាះ យល់ល ើញឧាយរតូវថា ដដលរពះរាជារតាដ់ដូលចាន ះ លរពាះខាល ចលធវើដនថវៈ
ននលយើងទ ាំងពីរនាក់ល ើយានលធវើដនថវៈគ្នន ខាងកនុងវា ាំងននលនាះឯង ។ ចាប់លដើមអាំពីលនាះមក ការ
លរៀនដិលបៈក៏ជាការចប់ ។ ចាំដណក រពះរាជាលចះដតរតាដ់ដួររពះរាជធីតាជានិចចថា លៅលរៀនដិលបៈ
លៅលឡើយឬ ។ នាងរកាបទូលថា បពិរតរពះបិតា មនតខ្្ុ ាំលៅលរៀន ។ 
 លុះដល់នថងមួយ រពះាទឧលទនរតាដ់នឹងនាងថា ដនបោូនដ៏ចលរមើនរបដ់សាវ មីមិនគបបលីធវើ មាតា
បិតាបងរបុដបោូនរបុដបងរដីបោូនរដីមិនអាចនឹងលធវើានលទ (លរៅអាំពីភរយិាជាទីរដឡាញ់) លបើបោូនឲ្យ
ជីវតិដល់បង បងនឹងឲ្យរដីរា ាំរយនាក់ ជាបរវិារដល់បោូនល ើយឲ្យតាំដណងអគគមល ដីផង ។ 
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 វាដុ. - លបើរពះអងគអាចនឹងតា ាំងលៅកនុងពាកយលនះាន ខ្្ុ ាំមាច ដ់នឹងថាវ យជីវតិដល់រពះអងគ ។ 
 ឧ. - អាចថាវ យដមនឬ បោូន ។ 
 នាងទូលលបាជ្ាថា របនពល ើយ រពះរាជសាវ មី ល ើយលៅកាន់ដមាន ក់រពះបិតាថាវ យបងគាំល ើយ
ានឈរលៅចាំដណកមាា ង ។ លាំដាប់លនាះ លដាចលទើបរតាដ់ដួរនាងថា លរៀនដិលបៈដលរមចល ើយឬ
លៅលឡើយ នាង ។ 
 វា. - បពិរតរពះបិតា មិនានដលរមចលទ ។ 
 រពះបិតា - ដូចលមាច នាង ។ 
 វា - បពិរតរពះបិតា ខ្្ុ ាំមាច ដ់ានទវ រនិងពា នៈដរមាប់ជិះមួយលទើបគួរ ។ 
 រពះបិតា - លនះដូចលមាច នាង ។ 
 រពះរាជធីតា - បពិរតរពះបិតា លគថា ឱដថមួយមុខ្ដដលនឹងគបបកីាន់យកលដើមបរីបលយាជន៍
ឧបចារដល់មនតលដាយដញ្ញា ផ្កក យ កនុងលវោយប់មាន លរពាះដូលចាន ះ ពួកខ្្ុ ាំមាច ដ់លចញលៅកនុងលវោកាី 
មិនដមនលវោកាីានទវ រនិងពា នៈដរមាប់ជិះមួយលទើបគួរ ។ 
 រពះរាជារទង់យល់រពមតាមលដចកាីរាថាន ល ើយ ។ 
 រពះាទឧលទននឹងរពះរាជា (ដមាង ត់) របដ់រពះអងគរបកាន់យកទវ រមួយ ដដលលពញចិតតទុក
កនុងកណាា ប់នដខ្លួនល ើយ ។ 
 ក៏រាជពា នៈរបដ់រពះរាជា (ដដលរាប់ជាចមបងឬជាឯក) មានរា ាំគឺលមដាំរមួីយល ម្ ះភទទវតី 
កនុងមួយនថងលដើរានចមាង យ ៦០ លយាជន៍ អដសមហាឡិកជាអនកបលរមើមាន ក់ល ម្ ះនាយកៈ លដើរាន
ចមាង យ ៦០ លយាជន៍ អដសពា នៈពីរល ម្ ះលវលងស ី១ មុញ្ជ លកដី ១ លដើរានចមាង យ ១០០ លយាជន៍ 
ដាំរលី ម្ លមួយល ម្ ះនាឡាគិរ ីលដើរានចមាង យ ១២០ លយាជន៍ ។ 
 ដូចានឮមក រពះរាជាលនាះ កាលរពះពុទធលៅមិនទន់លកើតលឡើង ានលកើតជាអនកឧបដាឋ ក
របដ់ឥដសរជនមាន ក់ ។ រគ្ននថងមួយ កាលលោកឥដសរជនលនាះលៅខាងលរៅរពះនគរងូតទឹករួច ល ើយ
លដើររតឡប់មកវញិ រពះបលចចកពុទធមួយរពះអងគ ចូលលៅកាន់រពះនគរលដើមបដុីាំាយមិនានដូមបដីត
ភិកាា មួយដវក លរពាះមារចូលបងវិលអនកនគរ មានារតទលទនិមនតលចញលៅ ។ រគ្នកនុងលវោលោកដល់
ទវ ររពះនគរ មារដកលងលភទជាមនុដសដដលអនកណាមិនសាគ ល់ ចូលលៅរកលោកល ើយដួរថា លោក
មាច ដ់ លោកានអវី ៗ ខ្លះដដរឬលទ ។ 
 រពះបលចចកពុទធ – ក៏ឯងលធវើអាការមិនានដល់លយើងឬ ។ 
 មារ – លបើដូលចាន ះ និមនតលោករតឡប់ចូលលៅវញិរគ្នលនាះ ខ្្ុ ាំនឹងមិនលធវើលទ ។ 
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 រពះបលចចកពុទធ – លយើងនឹងមិនរតឡប់លៅវញិលទ ។ 
 ក៏លបើលោករតឡប់ (ចូលវញិ) វាចូលកនុងរាងកាយរបដ់អនកនគរដនទលទៀត ល ើយគបបលីធវើការ
ទះនដលដើចចាំអក កាលរពះបលចចកពុទធមិនរតឡប់ (ចូលលៅវញិ) មារក៏ាត់លៅកនុងទីលនាះឯង ។ លោក
ឥដសរជនលនាះល ើញរពះបលចចកពុទធនិមនតរតឡប់មកវញិារតទលទមិនមានចង្ហា ន់ លទើបដួរថា លោក
មាច ដ់ លោកានអវី 
ៗខ្លះ ដដរឬលទ ។ 
 រពះបលចចកពុទធ – អាតាម រតាច់លៅល ើយ  រតឡប់លចញមកល ើយលោក ។ លគនឹកថា លោកមាច ដ់
មិនរាប់របដ់ដដលអញដួររាប់លៅយ៉ាងដនទវញិ របដ លជាមិនានអវីៗលទ លទើបពិនិតយលមើល
ារតរបដ់លោកល ើញារតទលទ ល ើយមិនហ៊ាននឹងទទួលារតាន លរពាះមិនដឹងនូវអាការននភតត 
(ដដលលគចាត់ដចងទុកាន) លដើមបខី្លួនកនុងផទះដលរមចល ើយឬលៅលឡើយ ។ លទើបលពាលថា និមនតឈប់
ចា ាំបនតិចដិនចុះ ភតតលដើមបលីយើ (ចាត់ដចង)លរដចល ើយឬលៅលឡើយ កាលលគរាប់ថាដលរមចល ើយ 
លទើបនិយាយនឹងឧបដាឋ កលនាះថា កូន អនកដនទដដលនឹងមានកមាល ាំងរ ័ដរ ួនដមបូរជាងឯង គ្នម នលទ 
ឯងចូររបញាប់របញាល់លៅដល់លោកលនាះល ើយ រាប់ថា ដូមលោកឲ្យារតចុះ ល ើយទទួលយក
ារតមកលដាយរ ័ដ ។ លគរត់លៅលដាយពាកយដតមួយម៉ាត់បុ៉លណាណ ះ ទទួលារតនា ាំមកល ើយ ។ ឯ
លោកឥដសរជនលយាលភាជនរបដ់ខ្លួនដាក់ារតលពញ ល ើយរាប់ថា ឯងលៅថាវ យារតមានលភាជន
លនះដល់លោកមាច ដ់ឲ្យឆ្ងប់ ។ អញឲ្យចាំដណកបុណយអាំពីទនលនះដល់ឯង ។ លគទទួលារតលនាះលៅ
លដាយកមាល ាំងខាល ាំងកាល ថាវ យារតដល់រពះបលចចកពុទធល ើយ ដាំពះលដាយបញ្ចងគរបតិសាឋ ន លពាលលដចកាី
រាថាន ថា លោកមាច ដ់ លវោចួនដល់ល ើយ ខ្្ុ ាំលដើរលៅនឹងមកលដាយកមាល ាំងរ ័ដនរកដលងណាដ់
លដាយផលននដនទុះរបដ់ខ្្ុ ាំលនះ ដូមពា នៈរា ាំដដលអាចលៅាន ៥០, ៦០, ១០០, ១២០ លយាជន៍
ចូលបលងកើតដល់ខ្្ុ ាំមួយលទៀត កាលខ្្ុ ាំលដើរលៅនឹងលដើរលៅរាងកាយលៅា លរាលរាលលដាយដដងរពះដុរយិា  
លដាយផលននកមមរបដ់ខ្្ុ ាំ ដូមអាជ្ាដូចលតជៈននរពះអាទិតយ ចូលមានដល់ខ្្ុ ាំកនុងទីដដលលកើតល ើយ 
លកើតល ើយ ឯមាច ដ់ទនឲ្យចាំដណកបុណយកនុងបិណឌ ារតលនះដល់ខ្្ុ ាំល ើយ លដាយវាិកននចាំដណក
បុណយលនាះ ដូមខ្្ុ ាំមានចាំដណកននធម៌ដដលលោកជាមាច ដ់ល ើញល ើយ ។ 
 រពះបលចចកពុទធលពាលរបដិទធីថា ចូរលកើតមានដដលអនករាថាន យ៉ាងលនាះ ល ើយានលធវើ
អនុលមាទនាដូលចនះ 
 ឥច្ឆិត ំបដ្ឋិតំ តុយហ ំ ខិបបរមវ សមិជ្ជតុ 
 សរពេ ប៊ូររនត ិសង កបា ច្រនាោ  បណ្ណររសា យថា 
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 ឥច្ឆិត ំបដ្ឋិតំ តុយហ ំ ខិបបរមវ សមិជ្ឈតុ 
 សរពេ ប៊ូររនតុ  សង ករបា មណិ្រោ តិររសា យថា ។ 
 របដ់ដដលអនករាថាន ល ើយ តា ាំងទុកល ើយ ចូរដលរមច ដល់អនកឆ្ងប់ជារាកដចុះ ដូមលដចកាី
រតិះរះិរគប់ដពវរបការ ចូរលពារលពញ ដូចរពះចនទមានកនុងថង ១៥ លកើត របដ់អនករាថាន ល ើយ តា ាំងទុក
ល ើយដូចដលរមច ដល់អនកឆ្ងប់ជារាកដចុះ ដូមលដចកាីរតិះរះិដពវរគប់របការ ចូរលពញលពារដូច
ដកវមណី ដដលមានលដចកាីរុងលរឿងជារដ ។ 
 ដូចានឮមក ណីគ្នថាអមាលលនះឯង ល ម្ ះថាជាគ្នថា អនុលមាទនារបដ់រពះបលចចកពុទធ
ទ ាំងឡាយ ។ 
 ដកវមណីដដលឲ្យកាមវតថុ រគប់មុខ្ កនុងគ្នថាលនាះ លោកលៅមណីលជាតិរដ ។ លនះជាបុពវចិតត
របដ់លគ ។ 
 ខាងលរកាយមក កនុងកាលឥឡូវលនះ ានជារពះាទចណឌ បបលជាជ ត ។ លដាយវាិកននកមមលនាះ 
ពា នៈរា ាំទ ាំងលនះលទើបបលងកើតល ើយ ។ 
 ខាងលរកាយមក នថងមួយ រពះរាជាលដាចលចញចាកនគរ លដើមបរីទង់រកសាលរពះរាជឧទាន ។ 
រពះាទឧលទនរតាដ់នឹងរពះជាយាថា គួរដតរត់លៅកនុងនថងលនះ ល ើយរទង់យករាក់និងមាដរចក
កនុងដាំពាតដដបកធាំ ៗ លពញល ើយដាក់ទុកលលើខ្នងលមដាំរ ី រទង់នា ាំរពះជាយាវាដុទតាត  លដាចរត់លៅ
ល ើយ ។ អនករការពះបុរជីាន់កនុង ល ើញរពះាទឧលទនលដាចរត់លចញលៅល ើយ នា ាំគ្នន លៅរកាបទូល
ដល់រពះរាជាល ើយ ។ រពះរាជារទង់បញ្ជូ នពលលៅតាម រាប់ថា ឯងទ ាំងឡាយលៅឲ្យឆ្ងប់ ។ រពះ
ាទឧលទនរទង់រជាបលដចកាីដដលពល (លដនា) តាមលៅល ើយ រសាយដាំពាតមាដចាក់ចុះ កាលពួក
លដនាទ ាំងលនាះមកយឺតយូរ លដាយលដចកាីលោភកនុងរទពយ លដាចដល់បនាទ យរបដ់រពះអងគ ដដលតាាំង
លៅខាងលរៅល ើយ កាលពួកពលនិកាយរបដ់រពះអងគ ល ើញរពះអងគលដាចមក ក៏នា ាំគ្នន លចាមលរាមឲ្យ
លដាចចូលកាន់រពះនគរ ។ រពះអងគលដាចដល់ល ើយអភិលដករពះជាយាវាដុទតាត  ល ើយរទង់តមកល់
ទុកកនុងតាំដណងរពះអគគមល ដី ។ លរឿងរពះនាងវាដុទតាត ដូលចនះ ។ 
 ក៏នាងមាន ក់លទៀតល ម្ ះមាគនទិយា ានតាំដណងអគគមល ដី អាំពីដមាន ក់រពះរាជា (ឧលទន) ។ 
 ដូចានឮមក នាងជាកូនរកមុាំរពា មណ៍មាគនទិយៈកនុងកុរុរដឋ ដូមបមីាតារបដ់នាងក៏ល ម្ ះថា 
មាគនទិយាដូចគ្នន ដដរ ។ លទះបីឪពុកមារបដ់នាងក៏ល ម្ ះមាគនទិយៈដូចគ្នន  នាងមានរូបរាងលោរដដ់
លរបៀបដូចនាងលទពអបសរ ។ ក៏បិតារបដ់នាងកាលដដវងរកសាវ មីដដលគួរឲ្យដមនឹងគ្នន មិនាន ដូមប ី
មហារតកូលទ ាំងឡាយ ដូមដាីដណាឹ ងក៏បលញ្ចញដលមលងគរមាមបញ្ជូ នរតឡប់លៅវញិថា អនកទ ាំង
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ឡាយមិនដមគួរនឹងកូនរកមុាំលយើងលទ ។ 
 ខាងលរកាយមក នថងមួយ រពះសាសាា រទង់ពិចារណាលមើលពួកដតវកនុងដម័យជិតភលឺ ល ើញ
ឧបនិដសយ័ននរពះអនាគ្នមិផលរបដ់មាគនទិយរពា មណ៍រពមលដាយរបជាបតី ល ើយានរទង់កាន់
ារតនិងចីវររបដ់រពះអងគលដាចលៅកាន់សាថ នទីបូជាលភលើងរបដ់លគល ើយ ។ លគរកលឡកល ើញរពះ
អតតភាពរបដ់រពះតថាគត ដដលមានចាំដណកលោរដដ់លដាយរពះរូបល ើយនឹកថា ល ម្ ះថាបុរដ
ដនទ លដមើលដាយរបុដលនះរាកដជាមិនមានលទកនុងលោកលនះ បុរដលនះគួរដមនឹងកូនរកមុាំរបដ់អញ 
អញនឹងឲ្យកូនរកមុាំរបដ់អញដល់បុរដលនះ លដើមបាីនចិញ្ចឹ មគ្នន  ល ើយលពាលថា ដមណៈ កូនរកមុាំ
របដ់ខ្្ុ ាំមានមាន ក់  ខ្្ុ ាំមិនដដលល ើញរបុដគួរដមនឹងនាងលសាះអដ់កាលបុ៉លណណះ (លទើបដតនថងលនះមក
ល ើញ) លោកល ើយលមើលល ើញដមគួរនឹងនាង ឯនាងក៏គួរដមនឹងលោកដដរ លោកានភរយិា ឯ
ធីតាខ្្ុ ាំានសាវ មី គួរដមល ើយ ខ្្ុ ាំនឹងឲ្យធីតាដល់លោក ដូមលោកឈប់ចាាំទរមាាំខ្្ុ ាំនឹងលៅ (រួច
រតឡប់មកវញិ) ។ រពះសាសាា មិនរតាដ់ថាអវី ៗលសាះ រទង់តុណាី ភាព ។ រពា មណ៍លៅផទះលដាយរ ័ដ 
រាប់រពា មណ៍ជាភរយិាឲ្យតាក់ដតងកាយកូនរកមុាំលដាយរបញាប់របញាល់ថា នាងលអើយ នាងលអើយ 
របុដដដលជាគូគួរនឹងកូនរកមុាំលយើង អញល ើញល ើយ ដតងកាយកូនឲ្យឆ្ងប់ ៗលឡើង (លុះដតងលរដច
លរៀបរយល ើយ) នា ាំកូនរកមុាំរពមលដាយនាងរពា មណីលដើរលៅកាន់ដមាន ក់រពះសាសាា  ។ អនកនគរទ ាំង
អដ់គ្នន ភ្ាក់លផោើលថា រពា មណ៍លនះមិនឲ្យកូនរកមុាំដល់អនកណា ៗលទអាងល តុថា មិនជាគូគួរដម
ដល់ធីតាអញអដ់កាលរតឹមបុ៉ណណឹ ង ដាំណឹងថា គ្នត់និយាយថា នថង លនះជួបអនកដដលជាគូគួរដមនិង
ធីតាអញអនកលនាះនឹងដូចលមាចលៅ ន៎ លយើងនឹងលៅលមើលលគ ។ កាលលគកាំពុងនា ាំធីតាមករពះសាសាា
មិនគង់លៅកនុងទីដដលលគផ្កា ាំលនាះលទ រទង់ដដមាងសាន មរពះាទទុកកនុងទីលនាះល ើយានលដាចលៅគង់
លៅកនុងទីដនទ ។ 
 ដមនពិត សាន មរពះាទរបដ់រពះពុទធទ ាំងឡាយ រដមងរាកដកនុងទីដដលរទង់អធិដាឋ នជាន់ទុក
បុ៉លណាណ ះ មិនរាកដកនុងទីដនទលទ មាង៉លទៀតរទង់អធិដាឋ នទុកលដើមបរីបលយាជន៍ដល់ពួកជនណា ពួក
ជនលនាះដតមួយពួកានល ើញសាន មរពះាទលនាះ លទះបី លបើដាំរជីាលដើមជាន់ឈលីឬលភលៀងធាំធាល ក់លរសាច 
ខ្យល់ពយុះបក់ផ្កត់អវី ៗ ក៏មិនអាចលប់សាន មរពះាទលនាះលដើមបលីធវើមិនឲ្យជនចាំពូកលនាះល ើញាន
លឡើយ ។ 
 លាំដាប់លនាះ រពា មណ៍និយាយនឹងរពា មណីថា លៅឯណារបុដលនាះ ។ 
 រពា មណ៍ - អញរាប់លគថា ចូរលៅទីលនះ លគលៅឯណាលៅ លពាលដូលចាន ះល ើយ គន់រកលមើល
ល ើញសាន មរពះាទ ល ើយចងោុលរាប់ថា លនះសាន មលជើងរបដ់លគ ។ 
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 នាងរពា មណី រាយមនតដរមាប់ទយលកាណៈ លរពាះលវទទ ាំងបី រពមទ ាំងមនតទយលកាណៈ 
នាងលចះចា ាំសាទ់ ជាំនាញពិនិតយលមើលលកាណៈរពះាទរួចនិយាយថា រពា មណ៍លអើយ លនះមិនដមន
សាន មលជើងរបដ់អនកនីលដពបញ្ចកាមគុណលទ ល ើយលពាលគ្នថាលនះថា 
  រតតសស ហិ   ឧកកុ ដ្ិកំ បទំ ភរវ 
  ទុដ្ឋសឋសស រោតិ  សហសា នុបី ឡតិំ 
  ម៊ូឡហសស រោតិ  អវក ឌ្បតិំ បទំ 
  វវិជ្ច្ឆទសស ឥទមីទិសំ  បទំ ។ 
 លដចកាថីា សាន មលជើងរបដ់អនកមានរាគចរតិ ខូ្ងឬរបលហាងកណាា ល គឺដិតរមាមលជើងខាល ាំង1 
សាន មលជើងរបដ់អនកមានលទដចរតិ ដកងដងកត់ចុះតាមគ្នន  គឺដិតដកងខាល ាំងជាងរមាម2 សាន មលជើងរបដ់
អនកមានលមា ចរតិ ដងកត់ចុះរាបលដមើគ្នន 3 សាន មលជើងដូលចនះលនះ ជារបដ់អនកអដ់កិលលដល ើយ4 ។ 
ទីលនាះ រពា មណ៍និយាយនឹងភរយិាថា នាងលអើយ ឯងល ើញមនតដូចរកលពើកនុងពាងទឹក ដូចលចារលៅ
កណាា លផទះ លដងៀមលៅចុះ ។ 
 នាងរពា មណីលឆលើយថា រពា មណ៍ អនកចង់និយាយដូចលមាច ក៏និយាយដូលចាន ះលៅចុះ លនះ
មិនដមនជាសាន មលជើងរបដ់អនកលដពបញ្ចកាមគុណលទ ។ 
 រពា មណ៍គន់រកខាងលនះខ្លះខាងលនាះខ្លះ ល ើញរពះសាសាា ល ើយរាប់ភរយិាថា លនះគឺបុរដ
លនាះ ល ើយលៅលពាលថា ដមណៈ ខ្្ុ ាំឲ្យធីតា ដល់លោកលដើមបឲី្យចិញ្ចឹ មរកាគ្នន  ។ 
 រពះសាសាា មិនានរតាដ់ថា តថាគតមានលដចកាីរតូវការលដាយធីតារបដ់អនកឬថាមិនរតូវការ
លឡើយ រតាដ់ថា រពា មណ៍ តថាគតនឹងរាប់ល តុមួយដល់អនក កាលលគទូលថា រាប់ចុះ ដមណៈ
ក៏រតាដ់រាប់អាការៈ ដដលមារជាប់តាមរពះអងគចាប់លដើមអាំពីលចញរទង់រពះផនួដ លដើមបមីហាទិគុណ
រ ូតដល់គល់លដើមនរជដ៏ជាទីដមាន ក់អារដ័យ ននអនកគង្ហវ លពដព និងពិធីការដដលពួកមារធីតាមក 
លដើមបរីមាង ប់លដចកាលីសាករបដ់មារលនាះ អនកលរាលរាលលដាយលដចកាីថា ឥឡូវលនះ ដិធាថ៌នឹងកនលង
វដ័ិយអញលៅល ើយ លួងលោមរពះអងគលដាយអាំណាចននលភទនាងកុមារតូីចៗជាលដើម ល ើយរតាដ់
រពះគ្នថាលនះ មានលដចកាីថា : 
                                                 
1អាការដ ើរចុចដរកាម មិនឲ្យបាតដ ើងប ៉ះ ល់ ី ដ ើមបីដ្វើខ្លួនឲ្យខ្ពស់ដ ើងឬឲ្យស្រាល គឺដ ើរចំដ ើត ាា ម ិតខាងរាមខាល ំង

ជាងកែងដៅាា មដ ើង្ងន់មុខ្ឬចុចមុខ្ ។ 

2អាការដ ើរសងកត់កែងឲ្យ្ងន់ជាងរាម ាា មកែង ិតខាល ំងជាងរាម ដៅថា្ងន់កែង ។ 

3អាការដ ើរដាែ់បាតដ ើងរាបដសមើ មិន្ងន់មុខ្ឬដរកាយ ាា ម ិតដសមើគ្នា  ។ 

4ដន៉ះជាាា មររ៉ះបាទរបស់ររ៉ះសាម សមពុទធ ។ 
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 លរពាះល ើញនាងតណាា  នាងអរតី និងនាងរាគ្ន លដចកាីលពញចិតតកនុងលមថុន លៅដតមិនាន
មានដល់តថាគតបនតិចលសាះ លធវើលមាចនឹងមានលរពាះល ើញកូនរកមុាំអនកលនះ ដដលលពញលៅលដាយមូរត
និងករដីនាងលនះ ដូមបដីតលជើងតថាគតក៏មិនចង់យកលៅប៉ះពាល់ផង ។ 
 កនុងលវោចប់គ្នថា រពា មណ៍នឹងរពា មណីតា ាំងលៅកនុងអនាគ្នមិផល ល ើយ ។ 
 ចាំដណកនាងមាគនទិយាកូនរកមុាំ នឹកចង់អាោត (របទូដតរ៉ាយ ) កនុងរពះសាសាា ថា លបើរពះ
ដមណៈលនះមិនមានលដចកាីរតូវការលដាយអញ ក៏គួរដតរាប់លដចកាីមិនរតូវការ បុ៉ដនត លនះលោកមក
ថាអញដល់ឲ្យលៅជាមនុដសលពញលៅលដាយមូរតនិងករដី (ដូចសាកដព ) លណាើ យចុះមិនអីលទចា ាំ
អញអារដ័យលដចកាបីរបូិណ៌លដាយជាតិ រតកូល របលទដលភាគដមបតតិយដនិងវយ័ ានភសាា ដូលចាន ះ
ល ើយ និងដឹងរបដ់ដដលនឹងគបបលីធវើដល់ដមណៈលគ្នតម (ទល់ដតាន មិនឈប់លទ ) ។ 
 មានដាំណួរថា ចុះរពះសាសាា រទង់រជាបការលកើតលឡើងននលដចកាីអាោតរបដ់នាងកនុងរពះអងគ
ដដរឬលទ ។ 
 មានចលមលើយថា រទង់រជាបពិតរាកដណាដ់ ។ 
 ដាំនួរ – កាលលបើរទង់រជាបល ើយ ល តុអវីានជារតាដ់រពះគ្នថាលនាះ ។ 
 ចលមលើយ – រពះអងគរតាដ់លដាយអាំណាចពីរនាក់បារីបពនធ (ដតមាង៉ ) ។ ធមមតារពះពុទធ
ទ ាំងឡាយមិនរទង់រវល់លអើលពើ និងការអាោតពាាទជាធាំដុាំលទ រដមងរទង់ដដមាងធម៌ លដាយអាំណាច
ននអនកគួរដលរមចមគគនិងផល ដតមាង៉បុ៉លណាណ ះ ។ 
 មាតាបិតានា ាំនាងមាគនទិយាលនាះលៅរបគល់ឲ្យបោូនរបុដល ម្ ះ មាគនទិយ : ជាឪពុកមាររបដ់
នាង រួចលៅកាន់ដមាន ក់រពះសាសាា បួដទ ាំងពីរនាក់ានដលរមចរពះអរ តតល ើយ ។ ចាំដណកនាយ
មាគនទិយ : រ ាំពឹងគិតថាបុរតីរកមុាំអញមិនគួរដមដល់អនកលថាកទបលទ ជាគូគួរដមដតដល់រពះរាជា
មួយអងគបុ៉លណាណ ះ ល ើយនា ាំនាងលៅកាន់នគរលកាដមពី តាក់ដតងលដាយលរគឿងអាភរណៈទ ាំងពួងរួច
ល ើយ ានថាវ យដល់រពះាទឧលទន រកាបទូលថា ដូមរពះលតជៈ រពះអងគ ដកវគឺរដីដមគួរដល់លោង
ធូលីរពះាទ (ខ្្ុ ាំរពះអងគដូមថាវ យចាំលពាះរពះអងគ ) ។ រពះរាជាទតល ើញនាងមានរពះពលវលដនហា
លកើតល ើយ រពះរាជទនអភិលដករទង់ចាត់រដីរា ាំរយឲ្យជាបរវិាររបដ់នាងល ើយ  រទង់តមកល់ទុកកនុង
តាំដណងរពះអគគមល ដី ។ លនះលរឿងរ៉ាវរពះនាងមាគនទិយា ។ 
 រពះាទឧលទនលនាះ មានរពះអគគមល ដីបីអងគ  មាននាងរា ាំមួយពាន់រា ាំរយនាក់ជាបរវិារ  
មានវតថុ និទនដូចពណ៌នាមកលនះ ។ 
 ក៏កនុងដម័យលនាះឯង កនុងរពះនគរលកាដមពីមានលដដឋី ៣ នាក់ គឺ លោដកលដដឋីមួយ កុកកុដ
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លដដឋីមួយ ាវារកិលដដឋីមួយ ។ លោកលដដឋីទ ាំងលនាះល ើញរពះតាបដរា ាំរយមកអាំពីនរព ិមវនត កនុង
កាលនថងជិតដល់វដសូបនាយិកា រតាច់លៅលដើមបភិីកាា កនុងរពះនគររជះថាល និមនតឲ្យគង៉ ឲ្យបរលិភាគល ើយ 
កាន់យកលបាជ្ានិមនតឲ្យឈប់លៅកនុងដមាន ក់អដ់បួនដខ្ល ើយ ឲ្យពួកលោកលបាជ្ាលដើមបមីកលទៀត កនុង
រគ្នរដូវលភលៀងបញ្ជូ នលៅល ើយ ។ តា ាំងអាំពីលនាះមក ដូមបពួីករពះតាបដលៅកនុងនរព ិមវនតអដ់ ៨ ដខ្
ល ើយ ានលៅកនុងដមាន ក់លដដឋីទ ាំងលនាះបួនដខ្ ។ កនុងដម័យជាចាំដណកដនទលទៀត រពះតាបដ
ទ ាំងលនាះមកអាំពីនរព ិមវនតល ើញលដើមនរជធាំមួយលដើមកនុងដងនរព ល ើយនា ាំគ្នន អងគុយឈប់ដរមាក
រតង់គល់លឈើលនាះ ។ រពះតាបដដដលជារបធានកនុងពួកលនាះ នឹកកនុងចិតតថា លទវតាដដលដថិតកនុង
លដើមលឈើលនះ គបបជីាការលោណាដ់ ន លបើលទវតាលនះឲ្យទឹកឆ្ងន់ល ើយ ។ រពះតាបដនឹករកទឹក
ដរមាប់ងូត ។ ដូមបទឹីកដរមាប់ងូត លទវតាក៏ានថាវ យល ើយ ។ អាំពីលនាះលោកនឹកចង់ានលភាជន ។ 
លទវតាក៏យកមកថាវ យ ។ លទើបរពះតាបដនឹករ ាំពឹងថា លទវតាលនះឲ្យរបដ់ដដលពួកលយើងនឹក ៗ រគប់
យ៉ាង លធវើលមាច នលយើងទ ាំងឡាយគបបលី ើញលទវតា ។ លទវតាលនាះទមាល យលដើមលឈើលចញមកដដមាង
បង្ហា ញខ្លួនល ើយ ទីលនាះពួកតាបដលទើបានដួរលទវតាថា លទវរាជដមបតតរិបដ់អនកធាំកនលង លធវើអវីទុក
មក ន លទើបានដមបតតលិនះ ។ 
 លទវតាលឆលើយ – កុាំដួរលឡើយ លោកមាច ដ់ ។ 
 ពួកតាបដអងវរ – រាប់ផងចុះ លទវរាជ ។ លទវតាលអៀនខាម ដលរពាះកមមដដលខ្លួនលធវើទុកដតបនតិច
បនតួចលសាះមិនអាចរាប់ាន បុ៉ដនតកាលលបើរតវូពួកតាបដជជីកដួរញយៗលពក លទើបរាប់ថា លបើ
ដូលចាន ះចា ាំសាា ប់ចុះ ល ើយក៏ដាំណាលលរឿងរបដ់ខ្លួនរាប់ ។ 
 ដូចានឮមក លទវតាលនាះ (ជាតិមុន ) ជាមនុដសកមសត់ទុគ៌តមាន ក់ដដវងរកការឈនួលកនុងដមាន ក់
លោកអនាថបិណឌិ កលដដឋី ល ើយអារដ័យការង្ហរលនាះចិញ្ចឹ មជីវតិ ។ តមក កាលដល់នថងឧលាដថ
មួយ អនាថបិណឌិ កមកអាំពីវហិារល ើយ ដួរថា នថងលនះជានថងឧលាដថ អនកណារាប់ដល់អនកដីុឈនួល
ល ើយឬលៅ ។ 
 មនុដសកនុងផទះ មិនានរាប់លទ លោកមាច ដ់ ។ 
 លដដឋី - លបើដូលចាន ះចូរដាាំាយោង ចទុកលដើមបលីគផង ។ 
 លាំដាប់លនាះ ពួកអនករគលួទើបដាាំាយរបមាណអងករមួយបតថៈ (មួយកាំបងនដ ) ទុកលដើមបលីគ ។នថង
លនាះ លគ (លៅ ) លធវើការកនុងនរព រតឡប់មកដល់លវោោង ច កាលលគដួដាយឲ្យល ើយ មិនទន់
បរលិភាគលដាយដាំគ្នល់ថាអញមិនទន់ោល នលទនឹកថា កនុងនថងដនទៗ កនុងផទះមានលដចកាីលកា លធាំ
លដាយដូរដលមលង រារដ័យគ្នន ថា ចូរឲ្យាយ ចូរឲ្យដមលរ ចូរឲ្យអនលក់ (បុ៉ដនតល តុអវី ) នថងលនះសាង ត់
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ដលមលង លដករគប់គ្នន  ដួដអាហារទុក លដើមបអីញមាន ក់ឯងបុ៉លណាណ ះ លនះដូលមាចលអះ ល ើយដួរថា 
មនុដសលរៅពីលនាះបរលិភាគរួចល ើយឬលៅ ។ 
 មនុដសកនុងផទះ - លគមិនបរលិភាគរគប់គ្នន  អនក ។ 
 កូនឈនួល – លដាយល តុអវីណាះ ។ 
 មនុដសកនុងផទះ - កនុងចាំនួននថងឧលាដថ កនុងផទះលនះ លគមិនដាាំាយោង ចលទ លគរកាឧលាដថ
រគប់គ្នន  លដាយទីបាំផុតដូមបដីតកូនលកមងលៅលៅលាះ លោកមហាលដដឋក៏ីចាត់ឲ្យខ្ពុរមាត់លចញដដរ 
ល ើយឲ្យលគដាក់ចតុមធុរដចូលកនុងមាត់ ឲ្យលធវើឧលាដថល ើយ កាលរបទីបលរបងរកអូបលឆះភលឺលឡើង 
លកមងតូចលកមងធាំចូលទីដាំលណកសាវ ធាយទវតតឹសាការៈ (អាការៈ ៣២ ) ពួកលយើងលភលចរាប់ដល់អនកនូវ
ភាវៈនននថងលនះ ជានថងឧលាដថលរពាះល តុលនាះ ានជាដាាំាយទុកលដើមបអីនកដតមាន ក់ឯង អលញ្ជើញ
បរលិភាគចុះ ។ 
 កូនឈនួល – លបើខ្្ុ ាំរកាឧលាដថកនុងលពលលនះាន ខ្្ុ ាំក៏គបបរីកាដដរ ។ 
 អនកកនុងផទះ - ការរកាានឬមិនានលនះ លោកលដដឋីដឹង ។ 
 កូនឈនួល – លបើដូលចាន ះ អនកទ ាំងឡាយអាណិតដួរលោកលមើល ។ 
 លគនា ាំគ្នន ដួរលោកលដដឋីល ើយ ។ លោករាប់លដចកាីយ៉ាងលនះឥឡូវលនះ លគមិនទន់ាន
បរលិភាគលទ ឲ្យខ្ពុរមាត់លចញល ើយអធិដាឋ នអងគឧលាដថ នឹងានឧលាដថកមមពាក់កណាា ល ។ 
 កូនឈនួលានសាា ប់ល តុផលលនាះល ើយ ានលធវើតាមលនាះ ។ កាលលគលធវើការលពញមួយនថងលៅ
ោល ន (ល ើយរកាឧលាដថអត់អាហារដូលចាន ះ លទើបខ្យល់កនុងរាងកាយកលរមើក ។ លគយកដខ្សចងរតឹ
លពាះ កាត់ចុងដខ្សទុកបរមះនលនៀល ។ លោកលដដឋីរជាបល តុលនាះល ើយ មានអនកកាន់គប់លភលើងលរបើ
ឲ្យមនុដសយកចតុមធុរដមកកាន់ដមាន ក់លគល ើយ ដួរថា ឈឺអវីកូន ។ 
 កូនឈនួល – ខ្យល់កលរមើកដល់ខ្្ុ ាំ លោកមាច ដ់ ។ 
 លដដឋី - លបើដូលចាន ះ ឯងចូរលរកាកលឡើងទាំពារដីុថាន ាំលនះ ។ 
 កូនឈនួល – លោកមាច ដ់ ចុះលោកពីសាល ើយឬលទ ។ 
 លដដឋី - លដចកាីមិនដបាយមិនានមានដល់ខ្្ុ ាំលទ ឯងចូរទាំពារដីុចុះ ។ 
 កូនឈនួល – លោកមាច ដ់ កាលខ្្ុ ាំលធវើឧលាដថ លៅមិនអាចនឹងលធវើឲ្យលពញទីាន ដូមបដីត
ឧលាដកមមពាក់កណាា លរបដ់ខ្្ុ ាំ កុ ាំានវកិលខ្វះខាតលឡើយ និយាយដូលចនះមិនរាថាន  (លដើមបទីាំពារដីុ
ថាន ាំលសាះ ) ។ 
 លបើទុកជាលោកលដដឋីនិយាយអងវរថា អនកឯងកុាំលធវើយ៉ាង នឹង លគក៏លៅដតមិនរាថាន  កាល
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អរុណរះលឡើងលធវើមរណកាលល ើយ បីដូចផ្កក ដដលដវិតរដលពានលៅដូលចាន ះ លកើតជាលទវតាកនុងលដើម
លឈើលនាះ ។ 
 ល តុដូលចាន ះ លទវតាលនាះដាំណាលលដចកាីលនះចប់ល ើយ និយាយតលៅលទៀតថា លោកលដដឋី
លនះរាប់អានរពះពុទធថាជារបដ់អញ រាប់អានរពះធម៌ថាជារបដ់អញ រាប់អានរពះដងឃថាជារបដ់
អញ ខ្្ុ ាំានដមបតតិលនាះ លដាយផលននឧលាដថកមមពាក់កណាា ល ដដលានអារដ័យលោកលដដឋី
លនាះលធវើល ើយជារាកដ ។ 
 រពះតាបដរា ាំរយសាា ប់ពាកយថា រពះពុទធបុ៉លណាណ ះ លរកាកលឡើងរបណមយអញ្ជលីដល់លទវតា
លពាលអងវរថា ដូមអនកលពាលថា រពះពុទធអលញ្ជើញឲ្យលទវតាលបាជ្ាថា ខ្្ុ ាំលពាលថា រពះពុទធ ដូលចនះបីដង
ល ើយ បនលឺឧទនថា ដូមបដីលមលងរបកាដលនះឯងរកានរកកនុងលោក ល ើយលពាលថា បពិរតលទវតា 
អនកឲ្យពួកខ្្ុ ាំសាា ប់ដលមលងដដលមិនធាល ប់សាា ប់កនុងដដន ននកបបមិនតិចលឡើយ ។ 
 លាំដាប់លនាះ អលនតវាដិកតាបដានលពាលពាកយលនះ នឹងអាចារយថា លបើដូលចាន ះបួកលយើងលៅ
កាន់ដមាន ក់រពះសាសាា ចុះ ។ 
 តាបដអាចារយ – កូនទ ាំងឡាយ លដដឋីបីនាក់មានឧបការដល់ពួកលយើងជាលរចើន នថងដដោក លយើង
ទទួលភិកាា លៅផទះលគ រាប់ដាំណឹងដល់លគរួចចា ាំលៅ បងោង់ដិនចុះកូនទ ាំងឡាយ ។ 
 ពួកតាបដឈប់លៅល ើយ ។ នថងរពឹកលឡើង ពួកលដដឋចីាត់ដចងបបរនិងភតតទុក ឲ្យមនុដស
រកាលអាដនៈទុកដឹងថា នថងលនះ ជានថងពួកលោកជាមាច ដ់ននលយើងទ ាំងឡាយមកដល់ ល ើយការ
ទទួលនា ាំពួកលោកលៅកាន់ផទះឲ្យគង់ ល ើយានរបលគនភិកាា ល ើយ ពួកតាបដលធវើភតតកិចចរួច ល ើយ
លពាលថា លោកមហាលដដឋី ពួកអាតាម នឹងលៅ ។ 
 លដដឋី - បពិរតលោកដ៏ចលរមើនទ ាំងឡាយ លោកទទួលលបាជ្ារបដ់ពួកខ្្ុ ាំទុកកនុងបួនដខ្ មានកនុង
រដូវលភលៀងដមនឬលទ នឹងលៅឯណាកនុងឥឡូវលនះ ។ 
 តាបដ – ានឮដាំណឹងថា រពះពុទធ រពះធម៌ រពះដងឃ លកើតលឡើងល ើយកនុងលោក លរពាះ
ដូលចាន ះ ពួកអាតាម នឹងលៅកាន់ដមាន ក់រពះសាសាា  ។ 
 លដដឋី - ចុះការលៅកាន់ដមាន ក់រពះសាសាា អងគលនាះ គួរដល់លោកទ ាំងឡាយដតបុ៉លណាណ ះលទឬ។ 
 តាបដ – ដូមបមីនុដសពួកដនទក៏លៅាន មិនហាមោត់លទ លោក ។ 
 លដដឋី - លបើដូលចាន ះ ដូមបងោង់ចា ាំបនតិចដិន រពះករុណាពួកខ្្ុ ាំលធវើការលរៀបចាំលរដចល ើយ នឹងលៅ
ដដរ ។ 
 តាបដ – កាលពួកលោកលធវើការលរៀបចាំ ដាំលណើ រយឺតយូរនឹងមានដល់អាតាម ទ ាំងឡាយ ពួក
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អាតាម នឹងលៅមុន លោកទ ាំងឡាយតាមមកខាងលរកាយ លពាលដូលចាន ះល ើយ ពួកតាបដលៅមុន 
ល ើញរពះដមាម ដមពុទធល ើយលពាលដរលដើរ ថាវ យបងគាំល ើយគង់កនុងចាំដណកមាា ង ។ 
 លទើបរពះសាសាា រទង់រតាដ់អនុបុពវីកថា ដដមាងធម៌ដល់ពួកតាបដល ើយ ។ កនុងទីបាំផុតរពះ 
លទដនា តាបដទ ាំងអដ់ានដលរមចរពះអរ តត រពមលដាយបដិដមភិទទូលដូមបពវជាជ  រទរទង់ារត
និងចីវរដ៏ដលរមចលដាយឫទធីបីដូចជារពះលថរៈមានវដាមួយរយ កនុងលាំដាប់ននរពះតរមាដ់ថា ឯថ 
ភិកាលវា អនកទ ាំងឡាយជាភិកាុមកចុះ ដូលចនះដតមាង ។ 
 លដដឋទី ាំងបីនាក់លនាះឯង យករលទះរា ាំរយៗ មាន ក់ផទុកទនុបករណ៍មានដាំពត់លរគឿងលដលៀក
ដណា ប់ ដបប ិ ទឹក មុ ាំ និងទឹកអាំលៅជាលដើម លៅដល់រពះនគរសាវតថី ល ើយចូលលៅកាន់រពះលជតពន់
ថាវ យបងគាំរពះសាសាា ល ើយ សាា ប់រពះធមមកថា កនុងលវោចប់កថា តា ាំអលៅកនុងរពះលសាតាបតតិផល  
ល ើយឲ្យទនរបមាណរតឹមកនលះដខ្លៅកនុងដមាន ក់រពះសាសាា  ល ើយចូលអារាធនារពះសាសាា  លដើមប ី
លដាចលៅកាន់រពះនគរលកាដមពី កាលរពះសាសាា រទង់របទនលបាជ្ារតាដ់ថា មាន លគ បតីទ ាំងឡាយ
បណាា រពះតថាគត លរតកអរដរកដលងកនុងផទះវាលទលទរកាបទូលថា ពួកខ្្ុ ាំរពះអងគ ដូមរពះអងគលដាច
លៅតាមដាំណឹងដដលពួកខ្្ុ ាំរពះអងគបញ្ជូ នមកថាវ យគួរ ល ើយលៅឯរពះនគរលកាដមពី សាងមហាវហិារ
បីកដនលងគឺ លោដកលដដឋីសាងលោដិតារាម កុកកដលដដឋី សាងកុកកដារាម ាវារកិលដដឋីសាង 
ាវារកិារាម ល ើយបញ្ជូ នដាំណឹងលៅរកាបទូល លដើមបរីបលយាជន៍ដល់រពះសាសាា  លដាចមក ។ រពះ
សាសាា រទង់រពះដណាា ប់ដាំណឹងរបដ់លគល ើយ ានលដាចលៅកនុងរពះនគរលនាះ ។ លគទ ាំងឡាយ
ទទួលអលញ្ជើញលដាចរពះសាសាា  ឲ្យចូលកនុងវហិារល ើយរបគល់ថាវ យលដាយពាកយថា លយើងខ្្ុ ាំរពះអងគ 
ដូមថាវ យវហិារលនះដល់ភិកាុដងឃមកអាំពីទិដបួន មានរពះពុទធជារបធាន ដូលចនះបីដងល ើយ ផ្កល ដ់លវន
គ្នន របតិបតតិ ។ រពះសាសាា រាល់នថង គង់លៅកនុងវហិារមួយៗ មួយនថង លដាចគង់កនុងវហិាររបដ់អនកណា 
រដមងលដាចរតាច់លៅលដើមបបិីណឌ ាតរតង់ទវ រផទះននអនកលនាះឯង ។ 
 ក៏លដដឋបីីនាក់លនាះ មាននាយមាោការ គឺជាងអនករកងករមងផ្កក ល ម្ ះ ដុមានៈជាអនកបលរមើ 
។ លគនឹងលោកលដដឋីទ ាំងលនាះយ៉ាងលនះ ខ្្ុ ាំលធវើឧបការដល់លោកអដ់កាលដ៏យូរ ខ្្ុ ាំចង់នឹងញុា ាំងរពះ
សាសាា ឲ្យរទង់លសាយ លោកចូរឲ្យរពះសាសាា ដល់ខ្្ុ ាំមួយនថងចុះ ។ 
 លដដឋី - លបើដូលចាន ះ មាន លនាយ ចូរឲ្យរទង់លសាយមួយនថងចុះ ។ 
 ដុមនៈ របនពល ើយ លោក លគលពាលដូលចាន ះល ើយ និមនតរពះសាសាា ល ើយ ចាត់ដចងការ
ដកាក រៈ ។ 
 រគ្នលនាះ រពះរាជា (ឧលទន ) រពះរាជទនតនមលករមងផ្កក ដល់រពះនាងសាមាវតី មួយនថងរា ាំបី
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កហាបណៈ ។  
 រដីអនកបលរមើរបដ់រពះនាងល ម្ ះ ខុ្ជជុតតរាលៅកាន់ដមាន ក់នាយដុមនមាោការ (ទិញ ) យក
ករមងផ្កក ជានិចច ។ កាលនថងលនាះ នាងមកដល់ល ើយ ជាងករមងផ្កក លទើបនិយាយថា ខ្្ុ ាំនិមនត
រពះសាសាា ទុកនថងលនះ នឹងបូជារពះសាសាា លដាយករមងផ្កក ដ៏របលដើរ នាងចូរបងោង់បនតិចដិន ជា
ដមាល ញ់គ្នន កនុងការអង្ហគ ដ សាា ប់ធម៌ល ើយយកករមងផ្កល ដដលលៅដល់លៅចុះ នាងទទួលពាកយ
អលញ្ជើញថា របនពល ើយ ។ នាយដុមនៈអង្ហគ ដភិកាុដងឃមានរពះពុទធជារបធានរួចល ើយ ានទទួល
ារតលដើមបរីតូវការដល់ការលធវើអនុលមាទនា ។ រពះសាសាា រទង់រារពធរពះធម៌លទដនា អនុលមាទនា
ល ើយ ។ ឯនាង ខុ្ជជុតតរាសាា ប់ធមមកថារបដ់រពះសាសាា ដមនពិត តា ាំងលៅកនុងរពះលសាតាបតតិផល
ល ើយ ។ កនុងនថងដនទៗ នាងយកកហាបណៈទុកលដើមបខី្លួនបួនកហាបណៈ (ទិញ ) យកករមងផ្កក
លដាយកហាបណៈបួនលៅ កនុងនថងលនាះ (ទិញ ) យកករមងផ្កក លដាយកហាបណៈរគប់ទ ាំងរា ាំបីលៅ ។ 
រគ្នលនាះនាងសាមាវតីថា : 
 មាន លនាង រពះរាជារទង់រពះរាជទន តនមលករមងផ្កក  ដល់លយើងលទវគុណឬអវ ី។ 
 ខុ្ជជុតតរា - មិនដមនលទ រពះនាងមាច ដ់ ។ 
 រពះនាង – លបើដូលចាន ះ លធវើលមាចករមងផ្កក លទើបលរចើន ។ 
 ខុ្ជជុតតរា កនុងនថងដនទៗ ខ្្ុ ាំមាច ដ់យកទុកលដើមបខី្លួនបួនកហាបណៈ យកបួនកហាបណៈលទៀត 
(ទិញ ) ករមងផ្កក មក ។ 
 រពះនាង – នថងលនះល តុអវីានជាមិនយកទុកលទៀត ។ 
 ខុ្ជជុតតរា - លរពាះខ្្ុ ាំមាច ដ់សាា ប់ធមមកថារបដ់រពះដមាម ដមពុទធល ើយ ដលរមចធម៌ល ើយ ។ 
 លាំដាប់លនាះរពះនាង មិនានគាំ កកាំដ ងនាងថា មីទដីចនរង មឹងចូរឲ្យកហាបណៈ ដដល
មឹងយកទុក អដ់កាលរតឹមលនះដល់អញវញិលទ ដបរជារាប់ថា មាន លនាងឯង ចូរឲ្យខ្្ុ ាំផឹកអរមឹត
ដដលឯងផឹកល ើយខ្លះផង កាលនាងខ្ជជុតត ទូលថា លបើដូលចាន ះ ដូមរពះនាងជាមាច ដ់លមតាត លរាដឲ្យខ្្ុ ាំ
មាច ដ់ងូតទឹក (ជាមុនដិន ) រទង់យកកោមទឹករកអូប ៦០ កោមឲ្យនាងងូតរួចល ើយ បង្ហគ ប់ឲ្យរបទន
ដាំពត់សាដកសាចលោិតម៉ត់ពីរ នាងខុ្ជជតតរាលនាះ លដលៀកមួយដណា ប់មួយ ល ើយរាប់ឲ្យរកាល
អាដនៈ ឲ្យយកផលិតមួយមកអងគុយលលើអាដនៈ កាន់ផលិតដ៏វចិិរត លៅរដីរា ាំរយនាក់មកល ើយ 
ដដមាងធម៌ដល់ញ្ចដតីមានរពះនាង សាមាវតីជារបមុខ្ លដាយលាំអានដដលរពះសាសាា រទង់ដដមាងល ើយ
ពិតរាកដ ។ 
 នាងរគប់គ្នន រពមទ ាំងរពះនាងសាមាវតី សាា ប់ធមមកថារបដ់នាងល ើយ តា ាំងលៅកនុង
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រពះលសាតាបតតផិលល ើយ ។ បណាា នាងទ ាំងលនាះដាំពះនាងខុ្ជជុតតរា ល ើយលពាលថា នាងចាប់លដើម
អាំពីនថងលនះលៅ កុាំលធវើការង្ហរដ៏លៅ មងលឡើយ នាងចូរតា ាំងលៅកនុងឋានៈ ននមាតានិងអាចារយរបដ់ពួក
ខ្្ុ ាំលៅកាន់ដមាន ក់ រពះសាសាាសាា ប់ធម៌ដដលរពះសាសាា រទង់ដដមាងល ើយ  ចូរលពាលដល់ខ្្ុ ាំ
ទ ាំងឡាយ ។ នាងលធវើដូលចាន ះ ខាងលរកាយមករទរទង់រពះនរតបិដកល ើយ ។ រគ្នលនាះ រពះសាសាា រទង់
លលើកនាងកនុងឯតទគគដាឋ នលដាយរពះតរមាដ់ថា ភិកាុទ ាំងឡាយ រូបលនះគឺខុ្ជជុតតរា ជាកាំពូលនន
ឧាដិកាសាវកិាននតថាគតអនកធមមកថិកា ។ ចាំដណករដីទ ាំងរា ាំរយនាក់ទ ាំងលនាះឯង ានលពាល
នឹងនាងយ៉ាងលនះថា នាងពួកខ្្ុ ាំចង់ល ើញរពះសាសាា  ដូមនាងដដមាងរពះសាសាា ដល់ពួកខ្្ុ ាំ ខ្្ុ ាំនឹង
បូជារពះអងគលដាយលរគឿងរកអូបនិងករមងផ្កក ជាលដើម ។ 
 នាងខុ្ជជុតតរា - នាងមាច ដ់ ធមមតារាជរតកូលជាការរក មិនអាចនឹងនា ាំនាងមាច ដ់ទ ាំងឡាយលៅ
ខាងលរៅានលទ ។ 
 ពួកនាង – នាងកុាំឲ្យពួកខ្្ុ ាំវនិាដលឡើយ លមតាត ដដមាងរពះសាសាា ដល់ពួកខ្្ុ ាំឲ្យខាងដតាន ។ 
 នាងខុ្ជជុតតរា - លបើដូលចាន ះ ចូរលធវើរបលហាងរតង់ជញ្ញជ ាំងកដនលងលៅ របដ់នាងមាច ដ់ទ ាំងឡាយ 
របមាណរគ្នន់ដតអាចលមើលល ើញរពះសាសាា ានល ើយ ឲ្យមនុដសនា ាំយកលរគឿងរកអូប នឹងករមងផ្កក
ជាលដើមមក កាលដដលរពះសាសាា  លដាចយាងលៅកាន់ទវ រផទះលដដឋីទ ាំងបីនាក់ ឈរលៅកនុងទីលនាះ ៗ 
លមើល លលើកនដ ថាវ យបងគាំនិងបូជាចុះ ។ 
 ពួកនាងលធវើយ៉ាងលនាះល ើយ ដាំឡឹងលមើលរពះសាសាា  ដដលកាំពុងលដាចយាងលៅនឹងមក ថាវ យ
បងគាំនិងបូជាល ើយ ។ 
 តមកនថងមួយ រពះនាងមាគនទិយាលដាចចាកលចញនផទរាសាទរបដ់ខ្លួន លៅកាន់ដាំណាក់របដ់
រពះនាងសាមាវតី  និងពួកបរពិាររបដ់រពះនាងល ើញរបលហាងកនុងបនទប់ទ ាំងឡាយល ើយដួរថា 
លនះជាអវី ពួកបរពិារមានរពះនាងសាមាវតីជារបធាន មិនដឹងលដចកាីរបទូដតរាយ  ដដលរពះនាងលនាះ
ចងទុកកនុងរពះសាសាា  លពាលតបថា រពះសាសាា លដាចយាងមកនគរលនះ ពួកខ្្ុ ាំលៅកនុងបនទប់លនះ 
ថាវ យបងគាំនិងបូជារពះសាសាា  នាងគិតថារពះដមណលគ្នតមមកដល់នគរលនះល ើយ អញនឹងដឹង
របដ់ដដលគបបលីធវើដល់រពះអងគកនុងឥឡូវលនះ ដូមបរីដីទ ាំងលនះក៏ជាឧបដាឋ ការរបដ់រពះអងគ នឹងរតូវ
ដឹងរបដ់ដដលនឹងគបបលីធវើដូមបដីល់រដីពួកលនះផង ល ើយលៅរកាបទូលលដចកាដីល់រពះរាជាជា
បពិរតរពះមហារាជ  រដីរា ាំរយនាក់រួមទ ាំងរពះនាងសាមាវតីផង មានលដចការីាថាន កនុង ខាងលរៅ 
(កបត់ ) រពះជនមជីពរបដ់រពះអងគនឹងមិនមាន លដាយពីរបីនថងដមនពិត ។ 
 រពះរាជាមិនរទង់លជឿលដាយទុករពះ ឫទយ័ថា ពួកនាងនឹងមិនលធវើដបបលនះលទ ទុកជាកាល
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នាងទូលលទៀត រពះអងគក៏មិនរទង់លជឿដដរ ។ 
 ខាងលរកាយមក កាលរពះនាងរកាបទូលយ៉ាងលនះដល់បីដងល ើយ រពះអងគមិនរទង់លជឿ លទើប
រកាបទូលថា លបើរពះអងគមិនរទង់លជឿខ្្ុ ាំមាច ដ់លទ អលញ្ជើញលដាចយាងលៅទីលាំលៅរបដ់នាង រទង់ពិនិតយ
លមើលចុះមហារាជ ។ 
 រពះរាជាលដាចយាងលៅទតល ើញរបលហាង កនុងបនទប់ទ ាំងឡាយល ើយ រតាដ់ដួរថា លនះជាអវី 
កាលពួកនាងរកាបទូលលដចកាីលនាះល ើយ មិនានខ្ាល់ដល់ពួកនាងលទ មិនរតាដ់អវីៗ លសាះលឡើយ 
បង្ហគ ប់ឲ្យបិទរបលហាងល ើយ ឲ្យលធវើបងោួចរបលហាងតូចៗទ ាំងអដ់រគប់បនទប់ ។ ន័យថាបងោួចរបលហាង
តូចៗលកើតលឡើងកនុងរគ្នលនាះ ។ 
 រពះនាងមាគនទិយាមិនអាចនឹងលធវើអវីៗ  ដល់រពះនាងសាមាវតីនឹងពួកបរពិារានល ើយ គិតថា
អញ នឹងលធវើរបដ់ដដលគួរលធវើដល់ រពះដមណលគ្នតមឲ្យាន ល ើយឲ្យនថលឈនួលដល់ពួកអនកនគរ 
រាប់ថា កាលដដលរពះដមណលគ្នតាម ចូលលៅខាងកនុងនគររតាច់លៅ អនកទ ាំងឡាយរពមទ ាំងពួកខ្្ុ ាំ
របុដ នឹងកមមករចូរលជររបលទចឲ្យរត់លៅ ។ ពួកអនកមិចាឆ ទិដឋមិិនរជះថាល កនុងរពះរតនរត័យ ជាប់តាម
រពះសាសាា លដាចចូលខាងកនុងរពះនគរ លជររបលទចលដាយអលកាក ដ ១ វតថុដប់របការ ដូលចនះ អាលចារ 
អាពាល អាវលងវង អាឱដឋ អាលតា អាោ អាដតវនរក អាដតវតិរចាឆ ន ដុគតិរបដ់មឹងគ្នម នលទ មឹង
រាថាន ទុគគតិដតមាង៉បុ៉លណាណ ះ ។ 
 រពះអាននទដ៏មានអាយុឮពាកយ លជររបលទចលនាះល ើយ ានទូលពាកយលនះនឹងរពះសាសាា ថា 
បពិរតរពះអងគ អនកនគរទ ាំងលនះលជររបលទចពួកលយើងៗ លៅទីដនទចាកនគរលនះចុះ ។ 
 រពះសាសាា  - លៅទីណា អាននទ ។ 
 រពះអាននទ – លៅនគរដនទ រពះអងគ ។ 
 រពះសាសាា  - លបើពួកមនុដសកនុងនគរលនាះលជរលទៀត ពួកលយើងនឹងលៅទីណាលទៀត អាននទ ។ 
 រពះអាននទ – លៅនគរដនទ អាំពីនគរលនះរពះអងគ ។ 
 រពះសាសាា  - កាលពួកមនុដសកនុងនគរលនាះលជរ ពួកលយើងនឹងលៅទីណា ។ 
 រពះអាននទ – លៅនគរដនទ អាំពីនគរលនាះរពះអងគ ។ 
 រពះសាសាា  - លធវើយ៉ាងលនះ មិនគួរលទអាននទ អធិករណ៍លកើតលឡើងកនុងទីណា កាលលបើវារមាង ប់លៅ
ល ើយកនុងទីលនាះ នឹងលៅកនុងទីដនទលទើបគួរ ក៏អនកទ ាំងលនាះ ពួកណាលជរ អាននទ ។ 

                                                 
១ពាកយតមៈតិះលដៀល, របមាទលមើលង្ហយ បនាទ បបលនាថ ក ។ 
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 រពះអាននទ – រពះអងគ វាលជរទ ាំងអដ់ជាន់ទដៈ និង កមមករ ។ 
 រពះសាសាា  - អាននទ តថាគតដូចជាដាំរចូីលកាន់ដញ្ចង្ហគ ម ក៏ការអត់ធន់ចាំលពាះកូនដរដដលមក 
អាំពីទិដទ ាំងបួន ជាភារៈ (នាទី ) របដ់ដាំរអីនកចូលដញ្ចង្ហគ ម ធមមតាការអត់ធន់ ចាំលពាះពាកយដមាីដដល
មនុដសរទុដតដីលលពាល ជាភារៈរបដ់តថាគតដូចគ្នន ពិត រតាដ់ដូលចនះល ើយ កាលរទង់រារពធ
រពះអងគដដមាងធម៌ ានរតាដ់បីរពះគ្នថាលនះ កនុងនាគវគគថា : 
 អហំ នារោវ សង្គគ រម ោោរោ បតិតំ សរ ំ
 អតិវាកយ ំតិតិកខិ សស ំទុសសរីោ ហិ ពហុជ្ជរនា ។ 
 ទនតំ នយនតិ សមិតឹ  ទនតំ រាោភិរ ៊ូហតិ 
 ទរនាត  រសរឋឋ  មនុរសសសុ រោតិវាកយ ំតិតិកខ តិ ។ 
 វរមសសតរា ទនាត  អាោរនយា ច្ សិនធុ វា 
 កុញ្ជ រា ច្ មោនាោ អតតទនាត  តរោ វរ ំ។ 
 លដចកាថីា តថាគតនឹងអត់ធន់ពាកយលលមើដ ដូចជាដាំរអីត់ធន់កូនដរ ដដលធាល ក់ចាកបាំពង់កនុង
ដញ្ចង្ហគ ម លរពាះជនដ៏លរចើនជាអនករទុដតដីល ជនទ ាំងឡាយរដមងនា ាំយកពា នៈ ដដលបង្ហា ត់ល ើយ
លៅកាន់ទីរបជុាំ រពះរាជាដតងរទង់រាជពា នៈ ដដលបង្ហា ត់ល ើយ  កនុងពួកមនុដសអនកានបង្ហា ត់
ល ើយ អត់ធន់ពាកយលលមើដាន ជាអនករបលដើរ លដះអដសតរ លដះអាជាលនយយ លដះដិនធព  និងដាំរធីាំ
កុញ្ជ រជាតិដដលបង្ហា ត់ (ានបទ ) ល ើយជាដតវលោ មនុដសមានខ្លួនទូនាម នល ើយ លោជាងដតវលនាះលៅ
លទៀត ។ 
 ធមមកថាានមានរបលយាជន៍ ដល់មហាជនអនករបជុាំគ្នន ល ើយ ។ រពះសាសាា រទង់ដដមាងធម៌
យ៉ាងលនះ ចប់ល ើយរតាដ់ថា អាននទ កុាំគិតលឡើយ អនកទ ាំងលនាះនឹងលជររតឹមដត ៧ នថង បុ៉លណាណ ះលទ 
កនុងនថងទី ៨ នឹងលដងៀមសាង ត់ល ើយ លរពាះអធិករណ៍ដ៏លកើតលឡើងដល់រពះពុទធទ ាំងឡាយ មិនយូរ ួដ 
៧ នថងលឡើយ ។ 
 រពះនាងមាគនទិយា ជួលមនុដសឲ្យលជររពះសាសាា  ល ើយមិនអាចនឹងឲ្យរពះអងគរត់លៅាន 
គិតថា អញនឹងលធវើយ៉ាងណាលទៀត ល ើយគិតតលៅថា នាងសាមាវតីជាលដើមទ ាំងលនះ ជាអនកឧបតថមភក៏
រពះដមណលគ្នតមលនាះ នឹងលធវើលដចកាីវនិាដដល់ពួកវា នថងមួយ លធវើការបលរមើលៅកនុងសាថ នទីលសាយ
ទឹកច័ណឌ  (រសា ) របដ់រពះរាជា បញ្ជូ នសាដន៍លៅដល់មា (នាយមាគនទិយៈ ) លដចកាីថា ខ្្ុ ាំរតូវការ
មាន់ មាចូរយកមាន់សាល ប់ ៨ មាន់រដ់ ៨ មក កាលមកដល់ល ើយ ចូរឈររតង់លជើងជលណាើ រ រាប់
មនុដសឲ្យរកាបទូលអាការ ដដលខ្លួនមកដល់រពះរាជា ដូមបកីាលរពះអងគ បង្ហគ ប់ថាចូរចូលលៅ ក៏កុាំ
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ចូលលៅ បញ្ជូ នមាន់រដ់ ៨ លៅមុខ្ ខាងលរកាយចាាំបញ្ជូ នមាន់សាល ប់លៅ ក៏រពះនាងានរបទន
ដាំណូកដល់រាជងគរកស រាប់ថា អនកគបបលីធវើតាមពាកយរបដ់ខ្្ុ ាំ ។ 
 នាយមាគនទិយៈមកដល់ល ើយ រាប់ឲ្យមនុដសរកាបទូលដល់រពះរាជា កាលរពះអងគរតាដ់
រាប់ថា ចូរចូលលៅនិយាយ (នឹងអនកទទួលរពះតរមាដ់លៅ ) ថា ខ្្ុ ាំនឹងមិនចូលលៅកាន់អាានភូមិ 
(ទីលសាយទឹកច័ណឌ  ) របដ់រពះរាជាលទ ។ រពះនាងមាគនទិយាលរបើរាជងគរកសលៅរាប់ថា អនកចូរលៅកាន់
ដមាន ក់មាររបដ់ខ្្ុ ាំ ។ លគលៅនា ាំយកមាន់រដ់ ៨ ដដលនាយមាគនទិយៈឲ្យមក ទូលរពះរាជាថា  ដូម
រពះលតជៈ លោកបុលរា ិតលផ្ើបណាណ ការមក (ថាវ យ ) ។ 
 រពះរាជា - របនពល ើយ ន ដមលល ម្ ះឧតតរភិងគៈ (គឺដមលការ ី ឬ កកូរ ) លកើតលឡើងដល់លយើង
ល ើយ លតើអនកណាគបបដីលាន ។ 
 មាគនទិយា - រពះមហារាជ រដីរា ាំរយមានរពះនាង សាមាវតីជារបធាន មិនមានការង្ហរ (អវីលទ 
) លដើរលលង ដូមរពះអងគបញ្ជូ នលៅឲ្យពួកលគចុះ ពួកលគដលលរដចល ើយ នឹងនា ាំមកថាវ យ ។ 
 រពះរាជារទង់បញ្ជូ នលៅលដាយរពះរាជបញ្ញជ ថា ន័យថា ឯងលៅឲ្យដល់ពួករដីទ ាំងលនាះ កុាំឲ្យ
កនុងនដរបដ់អនកដនទ រតូវដមាល ប់ដលខ្លួនឯងដតមាង ។ 
 រាជងគរកសទូលដនងរពះរាជបញ្ញជ ថា របនពល ើយ រពះដមមតិលទពល ើយ (យកមាន់ ) លៅរាប់
តាមរពះរាជឱង្ហក រលនាះ ឯរដីមានរពះនាងសាមាវតីជារបធានរបដកកថា ពួកខ្្ុ ាំមិនលធវើាណាតិាត
លទ រតឡប់មកទូលលដចកាីលនាះដល់រពះរាជា ។ រពះនាងមាគនទិយា លទើបរកាបទូលថា រពះអងគល ើញ
ល ើយឬ នាងពួកលនាះលធវើាណាតិាតឬលទ រពះអងគចូររទង់បង្ហគ ប់ថា ដលលៅថាវ យដល់
រពះដមណលគ្នតម ចុះរពះអងគ ។ 
 រពះរាជារទង់បង្ហគ ប់ដូលចាន ះបញ្ជូ នលៅល ើយ ។ រាជងគរកសទទួលរពះរាជឱង្ហក រល ើយ យួរមាន់
ទ ាំងលនាះលធវើហាក់ដូចជាលៅឯដាំណាក់រពះនាងសាមាវតី កនុងខ្ណៈលនាះ ល ើយលដើរ ួដលៅផលូវដដល
បុលរា ិតដមាន ក់លៅ ឲ្យមាន់ទ ាំងលនាះដល់បុលរា ិតល ើយ យកមាន់សាល ប់នា ាំលៅកាន់ដាំណាក់ញ្ចដតី
មានរពះនាងសាមាវតីជារបធាន រាប់តាមរកដដតរមាដ់ថា នាងមាច ដ់ ចូរដលមាន់ទ ាំងលនះបញ្ជូ នលៅ
កាន់ដមាន ក់រពះសាសាា  ។ នាងទ ាំងឡាយលរកាកលៅទទួលភាល ម លពាលថា យកមកចុះអនក លនះជាកិចច
របដ់ពួកលយើង ។ លគមកកាន់ដមាន ក់រពះរាជាល ើយ រពះអងគរតាដ់ដួរថា  ដូចលមាចលៅ កូន 
រកាបទូលថា ដូមរពះលតជៈរគ្នន់ដតខ្្ុ ាំរពះអងគរាប់ថា (បង្ហគ ប់ថា ) នាងមាច ដ់ចូរដលបញ្ជូ នលៅដល់
រពះដមណលគ្នតាម ក៏ដទុះមកទទួលយកមាន់លៅភាល ម រពះអងគ ។ រពះនាងមាគនទិយាលទើបទូល
ញុះញង់ថា លមើលចុះ រពះមហារាជនាងទ ាំងលនាះមិនលធវើថាវ យដល់រពះអងគក៏ាន កាលខ្្ុ ាំមាច ដ់ទូល
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ថា  លគមានលដចកាីរាថាន ខាងលរៅ (កបត់ ) រពះអងគក៏មិនរទង់លជឿ ។ រពះរាជាដូមបរីទង់រពះដណាា ប់
ដូលចាន ះ ក៏រទង់អត់ដងកត់រពះ ឫទយ័លដងៀមឈឹង ។ រពះនាងមាគនទិយាគិតថា អញនឹងលធវើដូចលមាច
រដួលលអះ លទើបនឹងានដលរមចផល ។ 
 ក៏កនុងរគ្នលនាះ រពះរាជារទង់ផ្កល ដ់បាូ រគង់លៅយូរលដាយលវនអដ់មួយដាា  ៍ៗ កនុងនផទរាសាទ
របដ់រពះនាងទ ាំង ៣ លនះ គឺរពះនាងសាមាវតី រពះនាងវាដុលទតាត  រពះនាងមាគនទិយា តមក 
រពះនាងមាគនទិយារទង់រជាបថា ដដោកឬខានដដោក នឹងលដាចយាងលៅកាន់រាសាទរពះនាងសាមាវតី 
លទើបបញ្ជូ នដាំណឹងលៅដល់មា (នាយមាគនទិយៈ ) ថា ខ្្ុ ាំរតូវការលដាយពដ់ ដដលមានពិដដ៏កាច (បុ៉ដនត 
) ចូរដកចងកូមលចញលផ្ើលៅឲ្យមួយ ។ 
 លគលធវើដូលចាន ះល ើយលផ្ើលៅ ។ រពះរាជារទង់យកពិណ តថីកនតលៅកាន់ទីរពះអងគ លដាចលៅផង
ដូចគ្នន  ។ កនុងដនូកពិណលនាះមានរបលហាងមួយ ។ រពះនាងមាគនទិយាដលងពដ់ឲ្យចូលលៅលដាយ
របលហាងលនាះ ល ើយបិទរបលហាងលដាយាច់ផ្កក  ។ ពដ់លៅខាងកនុងពិណអដ់ពីរបីនថង ។ កនុងនថង
រពះរាជាលដាចលៅរពះនាងមាគនទិយាទូលដួរថា បពិរតរពះអងគដ៏របលដើរ នថងលនះ រពះអងគនឹងលដាច
យាងលៅកាន់រាសាទរពះនាងអងគណា កាលរពះអងគរតាដ់រាប់ថា រាសាទនាងសាមាវតី  ទូលជា
ទីបាំភ័យលដាយមុសាវាទថា បពិរតរពះមហារាជ នថងលនះខ្្ុ ាំមាច ដ់ល ើញដុបិន និមិតតមិនជាទីលពញចិតត
លសាះ រពះអងគមិនអាចលដាចលៅកនុងទីលនាះានលទ រពះអងគ ។ 
 លោកមានលមា ៈ ជាលរគឿងចងរតឹ រាកដ (ចាដ់ ) ដូចជារូបគួរមនុដសពាលមានឧបធិជា
លរគឿងចង គឺលដចកាីងងឹតលចាមលរាមល ើយរាកដដូចជាលៅជាប់មិនដាច់ លដចកាីកងវល់មិនមានដល់
អនកល ើញ ។ 

 ក៏លុះរពះអងគរតាដ់យ៉ាងលនះល ើយ រទង់ដដមាងធម៌ដូលចនះថា ភិកាុទ ាំងឡាយ ! ធមមតាពួកដតវ
លៅរតាច់លៅកនុងវដា : ដដលមិនរបមាទអដ់កាលជានិចច រដមងលធវើាបកមមដដរ លរពាះល តុលនាះ កាល
រតាច់លៅកនុងវដា លទើបលសាយដុខ្ខ្លះ ទុកាខ្លះ ។ 

 រពះរាជាកាលរទង់រពះដណាា ប់ដាំណឹងថា << លភលើងលឆះដាំណាក់រពះនាងសាមាវតី >> លទះបី
លដាចយាងមកលដាយរ ័ដ ក៏លៅដតមិនទន់កាល, លុះលដាចដល់ល ើយរតាដ់លរបើឲ្យរលត់លភលើងដដល
លឆះផទះ រទង់រពះលទមនដសយ៉ាងខាល ាំង រទង់មានពួកអាមាតយលចាមលរាម គង់រ ាំពឹងគិតដល់គុណ
រពះនាងសាមាវតី រទង់រពះតរមិះថា << កមមលនះរបដ់អនកណាលអះ ?>> រទង់ក៏រជាបលដាយ
រពះវចិារណបញ្ញា ថា << របដ លជានាងមាគនទិយាឲ្យអនកណាលធវើ រាកដ >> ល ើយរទង់រពះចិនាា ថា 
<< លបើអញដមលុតឲ្យខាល ចល ើយសាកដួរ នាងមុខ្ជាមិនរាប់លដចកាីពិតលទ អញនឹងសាកដួរលដាយ
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ឧាយថាន ក់ថនមចុះ >>, ល ើយរទង់រតាដ់នឹងពួកអាមាតយថា << លោកទ ាំងឡាយមុនអាំពីលពលលនះ ខ្្ុ ាំ
ឲ្យដតលរកាកលឡើងក៏លចះដតរលងកៀដលៅជុាំវញិ លរពាះសាមាវតីចា ាំដតដដវងរកឱកាដលធវើរបទូដរ៉ាយដល់ខ្្ុ ាំ
ជានិចច ដតមាង៉នាងលធវើមរណៈលៅ ខ្្ុ ាំមានលដចកាីដបាយចិតត នឹងានលៅលដាយលដចកាីដុខ្ ។ 

 ពួកអាមាតយ – ដូមរពះលតជៈ កមមលនះ អនកណាលធវើ ន ?។ 

 រពះរាជា - របដ លជាអនកណា ដដលមានលដចការីដឡាញ់លរពាះលយើងលធវើ ។ 

 រពះនាងមាគនទិយាលៅគ្នល់កនុងទីជិត ានឮដូលចាន ះល ើយ (ភ័នតគាំនិតកនុងរពះរាលជាាយ ) ក៏
រកាបទូលថា អនកណាដនទមុខ្ជាមិនអាចលធវើានលទ ខ្្ុ ាំមាច ដ់លធវើណារពះអងគ ! ខ្្ុ ាំមាច ដ់លរបើលោក
អាមាតយឲ្យលធវើ ។ 

  រពះរាជា - លលើកដតនាងលចញ អនកដនទដដលមានលដចកាីរដឡាញ់កនុងលយើងមិនមានលទ, លយើង
រជះថាល , លទវ ី! លយើងឲ្យពរដល់នាងៗ លរបើឲ្យមនុដសរាប់ពួកញាតិរបដ់ខ្លួនមកចុះ ។ 

 រពះនាងលផ្ើដាំណឹងលៅដល់ពួកញាតិថា រពះរាជារទង់រជះថាល ឲ្យពរដល់ខ្្ុ ាំ ចូរមកជារបញាប់ចុះ 
។ 

 រពះរាជារទង់បង្ហគ ប់ឲ្យលធវើដកាក រៈដល់ពួកអនកដដលមកដល់ល ើយ ។ ដូមបអីនកដដលមិន ដមនជា
ញាតិរបដ់រពះនាងលសាះ ល ើញដូលចាន ះឧដា ៍ឲ្យដាំណូកមកជាមួយនឹងលគ រាប់ថា <<ពួកខ្្ុ ាំជា
ញាតិរពះនាងមាគនទិយា >> ។ រពះរាជារទង់បង្ហគ ប់ឲ្យចាប់ពួកលនាះរទង់អដ់ល ើយ បង្ហគ ប់ឲ្យជីក
រលដា កនុងរពះោនលួង ជលរៅរបមាណរតឹមផចិតឲ្យយកអនកលទដទ ាំងលនាះ លៅឲ្យអងគុយកនុងទី
រលដត ល ើយ បង្ហគ ប់ឲ្យយកអាចម៍ដីលុប ខាងលលើឲ្យលរាយរាយចាំលបើង ល ើយបង្ហគ ប់ឲ្យដុតលភលើង កនុង
លវោលភលើងលឆះរ ាំោត់ដដបកល ើយ បង្ហគ ប់ឲ្យយកនងគ័លដដកភជួរឲ្យជាដុាំធាំដុាំតូចចលរមៀកធាំចលរមៀកតូច 
បង្ហគ ប់ឲ្យយកកាាំបិតយ៉ាងមុត អារពនលះសាច់អាំពីរាងកាយនាងមាគនទិយា ជាដុាៗំ  ល ើយបង្ហគ ប់ឲ្យយក
សាច់ទ ាំងលនាះលឡើងកាន់លជើងរកាន ចមោិនលដាយលរបងបីដូចជានាំ រួចឲ្យនាងលនាះឯងដីុ ។ 

 កាលនថងមួយ ពួកភិកាុដនទនាគ្នន កនុងធមមដភាថា << លដចកាីសាល ប់ដបបរបដ់ឧាដិកាអនក
ដមបូណ៌លដាយដទធ ដូលចនះ មិនដមគួរលសាះ ។ រពះសាសាា  លដាចមកល ើយរតាដ់ដួរថា << មាន លភិកាុ
ទ ាំងឡាយ ពួកអនកអងគុយរបជុាំគ្នន លដាយដមាិអវ ីន ? >>កាលពួកភិកាុ រកាបទូលឲ្យរទង់រជាបល ើយ
រតាដ់ថា << ភិកាុទ ាំងឡាយ នុះមិនគួរដល់ពួករដីមានរពះនាងសាមាវតីជារបធានពិតល ើយ បុ៉ដនតគួរ
ណាដ់ដល់កមមដដលខ្លួនលធវើទុកមកកនុងលពលមុន លទើបពួកនាងានល ើយ >> ភិកាុទ ាំងលនាះទូល
អារាធនាថា បពិរតរពះអងគដ៏ចលរមើនពួករពះនាងលធវើទុកមកដូចលមាច ដូមរពះអងគរតាដ់រាប់ដល់ខ្្ុ ាំ
រពះទ ាំងឡាយ លទើបរទង់នា ាំអតីតនិទនមកដូចតលៅលនះ 
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 កនុងអតីតកាល រពះាទ រព មទតតលសាយរាជយលៅកនុងនគរពារាណដី  រពះបលចចកពុទធ ៨ អងគ 
ដតងលៅឆ្ងន់ (អាហារភតត ) កនុងរពះដាំណាក់លួងជានិចច ។ រដីរា ាំរយនាក់បលរមើលោក ។ កនុង
រពះបលចចកពុទធ ៨ អងគលនាះ ៧ អងគលៅនរព ិមពានតមួយអងគគង់ចូល្ន លៅកនុងនរពដាតមួយ
កដនលងជិតលឆនរដទឹង ។ រគ្ននថងមួយ រពះរាជា កាលរពះបលចចកពុទធទ ាំងឡាយលៅល ើយ លទើបរទង់នា ាំញ្ចដតី
ទ ាំងលនាះលៅរកសាលទឹកកនុងដទឹង ។ ញ្ចដតីទ ាំងលនាះលលងទឹកកនុងដទឹងលនាះលពញមួយនថង លឡើងមកវញិ 
រតូវរង្ហលបៀតលបៀនខាល ាំងនឹកចង់អាាំងលភលើង ក៏លដើរលៅមកៗលដាយលពាលថា អនកទ ាំងឡាយគបបលីមើលទី
ដរមាប់បង្ហក ត់លភលើង (អា ាំង ) របដ់ពួកលយើង ល ើញនរពដាតលនាះល ើយ ឈរលចាមលរាមលដាយ
ដមាគ ល់ថា គាំនរលៅម  ល ើយដុតលភលើងលឡើង ។ កាលលបើលៅម លឆះដុះអដ់លៅល ើញរពះបលចចកពុទធ លទើប
ចរចាគ្នន ថា ពួកលយើងវនិាដល ើយៗ រពះបលចចកពុទធរបដ់រពះរាជាលភលើងលឆះ រពះរាជារទង់រជាបមុខ្ជា
ឲ្យពួកលយើងវនិាដពុាំខាន លយើងរតូវលធវើលោកឲ្យលឆះលោ គឺឲ្យលឆះដុះអដ់លៅលោជាង រគប់គ្នន ក៏ជួយ
លរ ើដឧដមកពីខាងលនះពីខាងលនាះ ល ើយគរជាគាំនរលលើរពះបលចចកពុទធលនាះដថមលទៀត ។ គាំនរឧដធាំ
ណាដ់ ។ លុះពួកនាងដុតលោកល ើយក៏នា ាំលចញគ្នន លៅលដាយដមាគ ល់ថា លោកនឹងលឆះដុះកនុង
ឥឡូវលនះ ។ ពីមុនពួកនាងគ្នម នលចតនាដកលងដុតលទ លរកាយមកលទើបមានលចតនាកមមដមាល ប់ ។ ដតលបើទុក
ជាជនទ ាំងឡាយ ជញ្ជូ នយកឧដមួយពាន់រលទះមកដុតរពះបលចចកពុទធ ខាងកនុងដមាបតតិដូលចនះ ដូមប ី
រតឹមដតអាការគីចាំហាយកលៅា ក៏មិនអាចលធវើាន លរពាះល តុលនាះកនុងនថងទី ៧ រពះបលចចកពុទធលនាះ លទើប
លរកាកលៅតាមលដចកាីដបាយ ។ ញ្ចដតីទ ាំងលនាះ លឆះកនុងនរកអដ់ដដនឆ្ងន ាំជាលរចើនលរពាះលធវើកមមលនាះ, 
កាលលភលើងលឆះផទះលឆះលៅជាមួយដដរ ដូចទាំនងលនះអដ់រយអតតភាព លដាយវាិកនដលដដដល់នកមម
លនាះឯង ។ លនះជាបុពវកមមរបដ់រដីមាននាងសាមាវតីជារបធាន ។ 

 កាលរពះសាសាា  រតាដ់អតីតនិទនយ៉ាងលនះល ើយ ភិកាុទ ាំងឡាយទូលដួររពះសាសាា តលៅ
លទៀតថា បពិរតរពះអងគដ៏ចលរមើន នាងខុ្ជជតតរាគមលដាយកមមអវី មានបញ្ញា លរចើនលដាយកមមអវី ដលរមច
រពះលសាតាបតតផិលលដាយកមមអវី ? ជាអនកបលរមើរបដ់អនកដនទលដាយកមមអវី ? ។ 

 រពះសាសាា  - ភិកាុទ ាំងឡាយ កនុងរជជកាល រពះរាជាអងគលនាះឯង (រពះាទរព មទតត ) 
រពះបលចចកពុទធមួយអងគ (អងគដដលរតូវលភលើងលឆះកនុងលរឿងមុខ្ ) ដូចគ្នន  លលោៀងខាងគមពីរបនតិច ។ លទើបរដី
ឧបដាឋ យិកាមាន ក់ដណា ប់ដាំពត់កមពលល ើយកាន់ផតឹលមាដ (លធវើដូចលោកបីារត ) ខ្នងគមដដមាង
អាការរតាច់លៅននរពះបលចចកពុទធលនាះ (លធវើរតាប់ ) លពាលថា រពះបលចចកពុទធរបដ់លយើងទ ាំងឡាយ 
រតាច់លៅយ៉ាងលនះនិងយ៉ាងលនាះ ។ នាងគមលដាយផលននកមមលនាះ ។ 

 ក៏កនុងនថងជាដាំបូង រពះរាជា និមនតឲ្យរពះបលចចកពុទធទ ាំងលនាះគង់កនុងរពះដាំណាក់ ល ើយបង្ហគ ប់
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ឲ្យរាប់ារត ឲ្យដាក់ាយាយាដលពញារតល ើយថាវ យ ។ កាលារតលពញលដាយាយាយាដ
លៅា  រពះបលចចកពុទធទ ាំងឡាយ លចះដតផ្កល ដ់បាូ រ (នដ ) កាន់ ។ រដីលនាះល ើញលោកលធវើដូលចាន ះ លទើប
ថាវ យរលងវលភលុក ៨ របដ់ខ្លួន ល ើយលពាលថា និមនតលោកមាច ដ់ទ ាំងឡាយ ដាក់ារតលលើរលងវលលនះ
ល ើយកាន់លៅចុះ ។ រពះបលចចកពុទធទ ាំងលនាះ លធវើដូលចាន ះល ើយដមលឹងលមើលនាង ។ នាងដឹងលដចកាី
រាថាន របដ់ពួកលោកល ើយ ក៏លពាលថា លដចកាីរតូវការលដាយរលងវលទ ាំងលនះមិនមានដល់ពួកខ្្ុ ាំលទ, 

រពះករុណា ! រលងវលទ ាំងលនះខ្្ុ ាំលះបង់ដល់រពះករុណាមាច ដ់ទ ាំងឡាយដតមាង និមនតយកលៅចុះ ។ 
រពះបលចចកពុទធទ ាំងលនាះានទទួលយកនិមនត ល ើយលៅកាន់ញកភនាំននទមូលកៈ ។  ដូមបដីពវនថងលនះ 
រលងវលទ ាំងលនាះក៏លៅមានដដដល (ឥតាត់បង់ឬខូ្ចលទ ) ។ នាងមានបញ្ញា លរចើនរទរទង់រពះនរតបិដក
ទុកាន លដាយផលននកមមលនាះ ។ 

 នាងានដលរមចលសាតាបតតិផល លដាយវាិកនន ការឧបដាឋ កដដលខ្លួនលធវើដល់រពះបលចចកពុទធ
ទ ាំងឡាយ ។ លនះជាបុពវកមមរបដ់នាង កនុងចលនាល ះរពះពុទធ (មិនមានរពះពុទធលកើតលឡើង ) ។ ក៏កនុងកាល
ននរពះដមាម ដមពុទធ រទង់រពះនាមថា កដសប ធីតាលដដឋី នគរពារាណដីមាន ក់ កនុងលវោមានរដលមាល
ដ៏ចលរមើន ក៏កាន់កញ្ច ក់អងគុយដតងខ្លួន ។ លាំដាប់លនាះ ភិកាុ នីខី្ណារដពមួយរូប ដដលដនិទធសាន ល
របដ់នាង ានលៅលដើមបលី ើញនាង ។ ដមនពិត ភិកាុ នីទ ាំងឡាយដូមបអីដ់អាដវៈល ើយ ក៏រាថាន
លដើមបលី ើញរតកូលឧបដាឋ កកនុងលវោរលដៀល ។ កនុងខ្ណៈលនាះ រដីបលរមើណាមាន ក់ កនុងទីជិត
លដដឋីធីតាក៏មិនមាន ។ លទើបនាងនិយាយនឹងភិកាុ នីលនាះថា ខ្្ុ ាំដាំពះរពះនាងមាច ដ់ ដូម ុចដរចង
លរគឿងរបដាប់នុះឲ្យដល់ខ្្ុ ាំមួយរ ាំលពច ។ រពះលថរនឹីកកនុងចិតតថា លបើអញមិនយកដរចងលនះឲ្យដល់នាងៗ 
ក៏នឹកចងអាោតកនុងអញល ើយ នឹងលៅលកើតកនុងនរក លបើយកឲ្យនាង, នឹងរតូវលៅលកើតជាអនកបលរមើ
របដ់អនកដនទ បុ៉ដនតការជាអនកបលរមើរបដ់អនកដនទ លោជាងការលឆះលៅា កនុងនរក ។ រពះលថរលីនាះ 
អារដ័យលដចកាអីាណិតអាដូរ ក៏ានយកដរចងលនាះឲ្យដល់នាង ។ នាងខុ្ជជតតរាជាអនកបាំលរ ើរបដ់អនក
ដនទ លដាយផលននកមមលនាះ ។ 

 នថងមួយលទៀត ភិកាុទ ាំងឡាយ ដនទនាគ្នន កនុងលរាងធម៌ថា ញ្ចដតីរា ាំរយមានរពះនាងសាមាវតីជា
របធាន រតូវលភលើងដុតលឆះកនុងដាំណាក់ ពួកញាតិនាងមាគនទិយារតូវងណាា តលភលើងចាំលបើងលឆះពីលលើ 
ល ើយរតូវភជួ រលដាយនងគ័លដដក, ដុាំសាច់នាងមាគនទិយា រតូវចមោិននឹងលរបងដ៏ពុះលខាជ ល ពួកណា ន 
ល ម្ ះថារដ់លៅកនុងលោកលនះ ពួកណាល ម្ ះថាសាល ប់ល ើយ ។ 

 រពះសាសាា លដាចមកដល់ល ើយដួរថា ភិកាុទ ាំងឡាយ ពួកអនកអងគុយរបជុាំគ្នន លដាយដមាីអវី ន 
កាលពួកភិកាុ រកាបទូលថា លដាយដមាីល ម្ ះលនះល ើយរតាដ់ថា ភិកាុទ ាំងឡាយ មនុដសពួកណាមួយ



48 

 

របលភទ ល ើយមនុដសពួកលនាះ ដូមបលីៅរដ់អដ់រយឆ្ងន ាំ ក៏ល ម្ ះថាសាល ប់ល ើយទ ាំងអដ់  មនុដសពួក
ណាមិនរបមាទ មនុដសពួកលនាះដូមបសីាល ប់ល ើយក៏ល ម្ ះថាលៅរដ់ពិត លរពាះដូលចាន ះ នាងមាគនទិយា
លៅរដ់កាី សាល ប់ល ើយកាី ក៏ល ម្ ះថាសាល ប់ល ើយទ ាំងអដ់ រដីរា ាំរយនាក់មាននាងសាមាវតី ជា
របធានដូមបសីាល ប់ល ើយ ក៏ល ម្ ះថាលៅរដ់ពិត លរពាះថាអនកមិនរបមាទល ម្ ះថាមិនសាល ប់  ល ើយ
ានរតាដ់គ្នថាទាំងលនះថា : 
 អបបមារោ អមតំ បទំ បមារោ មច្ចុ រនា បទំ 
 អបបមោត  ន មីយនតិ រយ បមោត  យថា មោ ។ 
 ឯតំ វរិសសរោ ញោេ  អបបមាទមហិ បណ្ឌិ ោ 
 អបបមារទ បរមាទនតិ អរោិនំ រោច្ររ រោ 
 រត ឈាយិរនា សាតតិោ និច្ចំ ទឡហបរកកមា 
 ផុសនតិ ធីរា និព្វេ នំ រោករកខ មំ អនុតតរ ំ។ 
 លដចកាមិីនរបមាទ១ ជាផលូវននលដចកាីមិនសាល ប់ ២ លដចការីបមាទ ជាផលូវននលដចកាីសាល ប់, ជន
ទ ាំងឡាយ ដដលមិនរបមាទល ើយល ម្ ះថាមិនសាល ប់ ជនទ ាំងឡាយដដលរបមាទល ើយ (១)  ទុកដូច
ជាមនុដសសាល ប់លៅល ើយ ។ ពួកបណឌិ ត ានរជាបនូវដាំលណើ រលនះលដាយបដនលកគ្នន  (លទើបឋិតលៅ ) កនុង
លដចកាីមិនរបមាទ រកីរាយកនុងលដចកាីមិនរបមាទ,  បណឌិ តទ ាំងលនាះ ជាអនកលរតកអរកនុងធម៌ជាលគ្នចរ 
(២) ននអរយិ បុគគលទ ាំងឡាយ មានការពិនិតយជារបរកតី មានពាយាមជាប់តគ្នន  មានលដចកាី
របឹងដរបងមាាំមួនជានិចច ជាអនកមានរាជ្ា ដតងពាល់រតូវនូវរពះនិពាវ នជាទីលកសមកានតចាកលយាគ 
ដដលជាគុណជាតដ៏របលដើរបាំផុត ។ 

 

(លៅមានត) 
 

របដ ដាត់ របយ័តនគង់ 

គឺថា 

របដ ដនា ាំឲ្យាត់រទពយធន 

ាត់ជីពាត់ជនមរបលទដជាតិ 

របយ័តនលទើបគង់មិនបង់ខាត 

                                                 
១ានដល់ការរបុងរបយ័តន ពាកយលនះជាល ម្ ះសាម រតីដដលានតាាំងរបុងជានិចច ។ 

២ពាកយថាមិនសាល ប់ លនះជាល ម្ ះរពះនិពាវ នលរពាះមិនមានចាដ់ មិនមានសាល ប់ ។ 
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អនកមានមារយាទរតូវរបយ័តន 
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