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កាលពីលដើមមាន លតេចកនុងដដនកាតីរកុងពារាណតីរទង់រពះនាមរពហ្មទត្េ ជា

លតេចតេុកតេមភមាំមួន មានរទពយលរចើន មានតមបត្េិលរចើន មានពលលរចើន មាន
ពាហ្នៈលរចើន មានដដនលរចើន មានឃ្លលង
ំ នឹងជរងុកដ៏បរ ិបូរណ៌។ បានលលើក ទ័ព
លចញលៅចាំង នឹងលតេចទីឃីត្ិលកាតល ។ លតេចកនុងដដនលកាតលរពះនាម

ទីឃីត្ិ ជាលតេចកមសត្់ មានរទពយត្ិច មានតមបត្េិត្ិច មានកមាលំងពលត្ិច មាន
ពាហ្នៈត្ិច មានដដនត្ិច មានឃ្លលំងនឹងជរងុកមិនបានបរ ិបូណ៌ បាននាំ មលហ្
តីលបរត្់លចញពីរកុងជាមុន ។ រាលនាះ លតេចកនុងដដនកាតីរពះនាមរពហ្មទត្េ
បានដលណើេ មយក ពួកពល ពាហ្នៈ ជនបទ ឃ្លលំង ជរងុករបត់លតេចកនុង ដដន
លកាតលរពះនាមទីឃីត្ិ លហ្ើយរគប់រគងរកា ។ ចំដណកលតេចទីឃីត្ិបាននាំ
មលហ្តីលៅអាស្ត័យលៅកនុងផទះតមូនឆ្មមំង ដដលឋិត្លៅជាយរកុងពារាណតី

លោយដកលង លភទមិនឲ្យអ្នកដទទស្គគល់បាន រទង់លតលៀកដណេប់ជាបរ ិពាវជក ។
លរកាយមកមិនយូរប៉ុនាមន រពះមលហ្តីទនរពះ បាទទីឃីត្ិក៏រទង់គភ៌ លុះដល់
គភ៌ចាត់លហ្ើយ ក៏បានរបតូត្នូវរពះបរមលពាធិតត្វ រពះមាតាបិតារទង់របទាន
នាម ថា ទីឃ្លវុ ។ លុះដល់ទីឃ្លវុកុមារដឹងកេី បិតាក៏បញ្ូជ នបុរត្ឲ្យលៅ លៅលរៅ
រកុងដរកងទងៃមុខទងៃលរកាយ លតេចដដន កាតីរជាបដំណឹងនឹងតមាលប់ទាំងអ្ត់
ាន។ ទីឃ្លវុកុមារ កាលដដលលៅលរៅរកុង មិនយូរប៉ុនាមនក៏បានតិកាលចះ
ដឹងនូវតិលបស្គស្តតេតពវរគប់ ។
លោយមានអ្នករកាបទូលដល់រពះបាទរពហ្មទត្េ ជាលតេចដដនកាតី រពះបាទ
ទីឃីត្ិនិងរពះអ្គគមលហ្តី ក៏ រត្ូវចាប់ខួនបាន
ល
លគចងលដើមទដរទង់ទាំង ២ រពះ
អ្ងគលៅខាងលរកាយលោយចំណងដ៏មាំ លការកាលឲ្យរលីង ទូង តគរបលណើេ រ

តពវរចក តពវផូវរត្ដែងដកង
ល
។ កាលលនាះ ទីឃ្លវុកុមារមានលតចកេី រត្ិះរ ិះ
យ៉៉ ងលនះថា អាតាមអ្ញខាន លឃើញមាតាបិតាយូរណាត់លហ្ើយ លបើដូលចានះគួរ
ដត្អាតាមអ្ញលៅលមើលមាតាបិតាបានមេងតិន ។ ទីឃ្លវុកុមារ ចូល លៅដល់
រកុងពារាណតីលហ្ើយ បានលឃើញមាតាបិតាដដលលគកំពុងដត្ចង ស្គលបលតក
បលណើេ ររគប់រចកលហក និងរគប់ ផលូវ លុះលឃើញលហ្ើយ ក៏ចូលលៅរកមាតាបិតា ។

រពះបាទទីឃីត្ិ រទង់ទត្លឃើញបុរត្មកអ្ំពីចមាៃយ ក៏ដស្តកផ្តេំបុរត្ ដូលចនះថា
ដនទីឃ្លវុកូន ! ចូរកូនកុំលឃើញកាលដវង កុំលឃើញកាលខលី ដនទីឃ្លវុកូន !
ធមមតាលពៀរមិនដដលរមាៃប់លោយ ការចងលពៀរលទ គឺលពៀរដត្ងរមាៃប់លោយការ
មិនចងលពៀរ ។ ពួកជនទាំងឡាយ បានតមាគល់រពះអ្ងគថាឆកួត្រលវ ើរវាយ និយ៉យ
លផេតផ្តេត លហ្ើយបាននាំរពះអ្ងគលចញលៅតាមទាវរខាងត្បូង កាត្់ខួនរពះអ្ងគ
ល
ជា ៤ កំណាត្់ ។ លុះដល់ លពលស្គៃត្់ រពះបរមលពាធិតត្វទីឃ្លវុកុមារ ក៏បាន

ចូលដល់ទីរបហារជីវ ិត្ របមូលកំណាត្់លឈើ លហ្ើយលលើកតរ ីរៈ មាតាបិតាោក់
លលើលជើងងករ រួចក៏បូជាលោយលភលើង ផគងអ្ញ្ជលីលធវើរបទកសិណលជើងងករ ៣ ជុំ ។
រាលនាះ ទីឃ្លវុកុមារលៅ ឯទរព លហ្ើយខសឹកខសួលទួញយំ លោយលតចកេី

អាល័យ អ្ួលដណនកនុងរទូង យំអ្ត់ចិត្េលហ្ើយ លទើបជូត្ទឹកដភនក រត្ែប់ចូល
រកុងពារាណតីវ ិញ លៅតូមលរៀនតិលបៈនឹងហ្មដំរ ី លៅជិត្រពះរាជវាំង ។
ទីឃ្លវុកុមារ លរកាកលែើងកនុង បចចូតតម័យទនរារត្ី ដស្តកលរចៀងលោយ

តំលែង ដ៏ពីលរាះ រពមទាំងលដញពិណផងកនុងលរាងដំរ ី ដដលលធវើឲ្យរពះរាជា
លពញរពះរាជហ្ឫទ័យ ឲ្យលៅបលរមើរពះអ្ងគ ។ លោយទីឃ្លវុកុមារពូដក
ផ្តគប់ចិត្េរពះរាជា មិនយូរប៉ុនាមនរពះរាជាក៏ បានដត្ងតាំងទីឃ្លវុកុមារ
កនុងភាពជាអ្នកតិទស្គ
ធ ន លខាងកនុង ។
ទងៃមួយរពះរាជា បានរតាត់បង្គគប់ឲ្យទីឃ្លវុកុមារទឹមរាជរង នាំរពះអ្ងគលៅ
របពាត្រមឹគកនុងទរព ។ រពះរាជាលនឿយ ហ្ត្់រពះកាយលោយផលូវឆ្មៃយ បាន
រតាត់ឲ្យទីឃ្លវុកុមារោក់រាជរងតិន លហ្ើយផទំលកើយរពះតីតៈលលើលលល
ទីឃ្លវុកុមារ លរកាមមលប់លឈើ ក៏លង់លក់មួយរ ំលពចលៅ ។ លំោប់លនាះ
ទីឃ្លវុកុមារ ក៏មានលតចកេីរត្ិះរ ិះយ៉៉ ងលនះថា លតេចកនុង ដដនកាតីរពះ

នាមរពហ្មទត្េលនះ បានលធវើនូវលតចកេីវ ិនាតជាលរចើនដល់អាតាមអ្ញ ទាំង
ពលពាហ្នៈ ជនបទ ឃ្លលំង និង ជរងុក របត់អាតាមអ្ញ លតេចលនះរ ឹប
ជាន់យកអ្ត់ មិនដត្ប៉ុលណាោះ ទាំងមាតាបិតារបត់អាតាមអ្ញ ក៏រត្ូវលតេច
លនះតមាលប់លចាលអ្ត់លទៀត្ លវលាលនះ គួរអាតាមអ្ញតងលពៀរដល់លតេចលនះវ ិញ
លហ្ើយក៏ហ្ូត្រពះខាន់លចញពី លស្ស្គម ។ លវលាលនាះ ទីឃ្លវុកុមារ មានលតចកេី
រត្ិះរ ិះយ៉៉ ងលនះថា បិតាបានផ្តេំអាតាមអ្ញកនុងលពលដដលលទៀបនឹង លធវើមរណ

ភាពថា ដនទីឃ្លវុកូន អ្នកឯង កុំលឃើញកាលដវង កុំលឃើញកាលខលី ដនទីឃ្លវុកូន

ធមមតាលពៀរមិនដដលរ ំង្គប់ លោយការចងលពៀរលទ គឺលពៀរដត្ងរ ំង្គប់លោយការ
មិនចងលពៀរ លបើអាតាមអ្ញកនលងពាកយបិតាលហ្ើយ អ្ំលពើលនះលមមះ ថា មិនតម
គួរដល់អាតាមអ្ញលែើយ លហ្ើយក៏លតៀត្រពះខាន់ចូលលៅកនុងលស្ស្គមវ ិញ ។

ទីឃ្លវុកុមារ មានលតចកេី រត្ិះរ ិះលឃើញការតងលពៀរ ជាលលើកទី ២ និងជាលលើកទី
៣ ប៉ុដនេរាល់លលើកមិនបានតលរមចលែើយ លោយរលឹកលឃើញ បណា
េ ំ រពះបិតា
មុននឹងលគលធវើឃ្លត្រពះអ្ងគ ។ រាលនាះ លតេចរពហ្មទត្េរទង់ភិត្ភ័យភាញាកក់លផើើល
លតលកតលក់ត្ក់តុត្
ល លហ្ើយក៏លត្ើនលែើងភាលម ។ ទីឃ្លវុកុមារ ទូលតួរដូលចនះថា
តូមរទង់រពះលមតាេលរបាត លហ្ត្ុអ្ីបា
វ នជារពះអ្ងគរទង់ ភិត្ភ័យត្ក់តុត្
ល

លហ្ើយលត្ើនលែើងដូលចនះ ? លតេចក៏ត្បថា ដននាយមាណព លរពាះលយើងយល់តបេិ
លឃើញដូចជា ទីឃ្លវុកុមារ ជាកូនលតេចកនុងដដនលកាតល លមមះទីឃីត្ិ លលើក
រពះខាន់លែើងគំរាមលយើងកនុងទីលនះ លរពាះលហ្ត្ុ លនាះ បានជាលយើងភ័យភាញាកក់
លផើើល លតលើត្តលក់ត្ក់តុត្
ល លហ្ើយលរកាកលែើងភាលម ។ ភាលមលនាះ ទីឃ្លវុកុមារ

បានយកទដ ខាងលឆវងចាប់តងកត្់រពះតីតៈទនលតេចកនុងដដនកាតី រពះនាម

រពហ្មទត្េ លហ្ើយយកទដខាងស្គេហ្
ំ ូត្រពះខាន់ រួច និយ៉យពាកយលនះនឹងលតេច
ថា ដនរពះអ្ងគ ! ទូលរពះបងគំលនះលហ្ើយ ដដលលមមះទីឃ្លវុកុមារ ជាកូន លតេច
កនុងដដន លកាតលរពះនាមទីឃីត្ិ រពះអ្ងគបានលធវើលតចកេីវ ិនាតជាលរចើនដល់
ទូលរពះបងគំ ទាំងរពះមាតាបិតារបត់ទូលរពះ បងគំ រពះអ្ងគក៏ឲ្យលគលធវើឃ្លត្
លចាលទាំងអ្ត់ លពលលនះ គួរដត្ទូលរពះបងគំតងលពៀរដល់រពះអ្ងគវ ិញ ។
ទីឃ្លវុកុមារ គិត្ថា លយើងលនះតូមបីរត្ូវលះបង់ជីវ ិត្ ក៏មិនទមាលយនូវឱវាទ
រពះបិតាលយើងលែើយ រាន់ដត្តមលុត្រពះរាជាប៉ុលណាោះ លទើបលពាលាថា ដដល
មានលតចកេីថា ៖

បពិរត្រពះរាជា រពះអ្ងគធ្លលក់មកកនុងអ្ំណាចរបត់ទូលរពះបងគំ យ៉៉ ងលនះលហ្ើយ
លត្ើលហ្ត្ុណាមួយដដលញ៉
ំ រពះ អ្ងគឲ្យរួចចាកទុកខ មានដដរឬ ?
ុ ង
រពះរាជារតាត់នូវរពះាថាលឆលើយត្ប ដដលមានលតចកេីថា ៖
មានលអ្នកលអ្ើយ លយើងធ្លលក់លៅកនុងអ្ំណាចរបត់អ្ក
ន របាកដយ៉៉ ងលនះលហ្ើយ
លហ្ត្ុណាមួយដដលញ៉
ុ ំងលយើងឲ្យរួច ចាកទុកខ មិនមានលែើយ ។

លវលាលនាះលតេចកនុងដដនកាតីរពះនាមរពហ្មទត្េ ក៏ឱនរពះតិររកាបលទៀប

លជើងទីឃ្លវុកុមារលហ្ើយមានរពះរាជឱង្គករ លៅនឹងទីឃ្លវុកុមារយ៉៉ ងលនះថា
ដនទីឃ្លវុកូន ! តូមអ្នកអាណិត្ឲ្យជីវ ិត្ដល់លយើងផង ដនទីឃ្លវុកូន ! តូមអ្នក
អាណិត្ឲ្យជីវ ិត្ដល់លយើងផង ។ ទីឃ្លវុកុមារត្បវ ិញថា ទូលរពះបងគំនឹង ថាវយ
ជីវ ិត្រពះអ្ងគដូចលមេចលៅ គឺគួរដត្ រពះអ្ងគរបទានជីវ ិត្ទូលរពះបងគំលៅវ ិញ លទ ។
រពះរាជារតាត់ថា ដនទីឃ្លវុកូន ! លបើដូលចានះអ្នកចូរឲ្យជីវ ិត្លយើងចុះ ឯលយើងក៏ឲ្យ
ជីវ ិត្អ្នកវ ិញដដរ ។
កាលដដលទីឃ្លវុកុមារ ថាវយជីវ ិត្រពះអ្ងគលហ្ើយ លំោប់លនាះ
ទីឃ្លវុកុមារបានលពាលាថា ដូលចនះថា ៖

នាញ្ញ ំ សុចរ ិតំ រាជ
តាយឃត មរណកាឃល

នាញ្ញ ំ រាជ សុភាសិតំ
ឯវឃមវិតរ ំ

ធនំ

។

បពិរត្រពះរាជា អ្វីដទទលរៅពីតុចរ ិត្ និងវាចាដដលជាតុភាតិត្ គឺមិនអាច
ការពាររពះជនមរបត់រពះអ្ងគ កុំឲ្យដល់ នូវមរណៈកនុងលពលលនះបានលែើយ
រទពយលរៅពីលនះ ក៏យ៉៉ងលនាះដដរ ។

រពះបរមលពាធិតត្វបានតដមេងរពះាថាជាបនេ ៖

អឃកាោចឆិ មំ អវធិ មំ

អជិនិ មំ អហាសិ ឃម

ឃយ ច តំ ឧបនយហនតិ

ឃវរ ំ ឃតសំ ន សមមតិ ។

បុគល
គ ទាំងឡាយណា ចងនូវលពៀរលនាះ លោយគិត្ថា អ្នកឯលណាះ បាន លជរ
អ្ញ បានវាយអ្ញ បានផ្តចញ់អ្ញ បាន លួចយករទពយរបត់អ្ញដូលចនះ លពៀរ
របត់បុគល
គ ទាំងឡាយលនាះ រដមងមិនរ ំង្គប់លែើយ ។

អឃកាោចឆិ មំ អវធិ មំ

អជិនិ មំ អហាសិ ឃម

ឃយ ច តំ នូបនយហនតិ

ឃវរ ំ ឃតសូបសមមតិ ។

បុ គគលទាំងឡាយណា មិនចងនូវលពៀរលនាះថា អ្នកឯលណាះ បានលជរអ្ញ
បានវាយអ្ញ បានផ្តចញ់អ្ញ បានលួច យករទពយរបត់អ្ញ ដូលចនះ
លពៀររបត់បុគគលទាំងឡាយលនាះ លទើបរ ំង្គប់បាន ។

ន ហិ ឃវឃរន ឃវរានិ
អឃវឃរន ច សមមនតិ

សមនតីធ កុទាចនំ
ឯស ធឃមម សននតឃនា ។

កនុងកាលណាក៏លោយ ធមមតាលពៀរទាំងឡាយ កនុងលលាកលនះ មិន ដដល
តៃប់រមាៃប់ លោយការចងលពៀរលែើយ លពៀរទាំងឡាយ ដត្ងតៃប់ រមាៃប់ លោយ
ការមិនចងលពៀរ លនះជាធម៌ចាត់មានយូរយ៉ ណាត់មក លហ្ើយ ។
រាលនាះលតេចកនុងដដនកាតី និងទីឃ្លវុកុមារ បានឲ្យជីវ ិត្ានលៅវ ិញលៅមក

បានចាប់ទដានផង លធវើតមបងផង លដើមបីមិនឲ្យមានលរឿងរបទូតានត្លៅលទៀត្ ។
បនាទប់ពីរត្ែប់ចូលរកុងវ ិញលហ្ើយ រពះរាជាបានរបកាតឲ្យមនុតស ទាំង
ឡាយបានដឹងថា លនះជាកូនលតេចកនុងដដនលកាតល លមមះទីឃ្លវុកុមារ

អ្នកទាំងឡាយ មិនរត្ូវលធវើលទាត ចំលពាះទីឃ្លវុកុមារលនះលែើយ លរពាះ ទីឃ្លវុ
កុមារបានឲ្យជីវ ិត្លយើង ទាំងលយើងក៏បានឲ្យជីវ ិត្ដល់ទីឃ្លវុកុមារវ ិញ ដដរ ។
របកាតលហ្ើយ រពះរាជាបានតួរលៅទីឃ្លវុកុមារយ៉៉ ងលនះថា ដនទីឃ្លវុកូន !
កាលដដលរពះបិតារបត់អ្ក
ន ជិត្នឹងលធវើមរណភាព បានផ្តេំបណា
េ ំ ណា
ចំលពាះអ្នកថា ចូរកូនកុំលឃើញកាលដវង កុំលឃើញកាលខលី ធមមតាលពៀរមិន
ដដលរ ំង្គប់លោយការចងលពៀរលទ គឺលពៀរដត្ងរ ំង្គប់លោយការមិនចងលពៀរ
លត្ើបណា
េ ំ លនាះរពះបិតារបត់អ្ក
ន តំលៅ យកលហ្ត្ុរត្ង់ណា បានជាផ្តេំដូលចនះ ?
ទីឃ្លវុកុមារ បានរកាបទូលថា តូមរទង់រពះលមតាេលរបាត កាលដដលរពះ
បិតារបត់ទូលរពះបងគំ ជិត្នឹងលធវើមរណភាព បានផ្តេំបណា
េ ំណា ចំលពាះទូល
រពះបងគំថា ចូរកូនកុំលឃើញកាលដវង គឺ កុំលធវើលពៀរឲ្យយូរអ្ដងវងលែើយ ឯបណា
េ ំ
ដដលថា កុំលឃើញកាលខលី គឺកុំរបញ៉ប់ដបកចាកពួកមិត្េតមាលញ់លែើយ ។ តូម
រទង់រពះលមតាេលរបាត ចំដណកបណា
េ ំបនេមកលទៀត្ថា ធមមតាលពៀរមិនដដល
រមាៃប់លោយការចងលពៀរលទ គឺលពៀរដត្ង រ ំង្គប់លោយការមិនចងលពៀរ
លនាះតំលៅរត្ង់មាតាបិតារបត់ទូលរពះបងគំ ដដលរទង់ឲ្យលគរបហារជីវ ិត្លហ្ើយ

លរពាះ លហ្ត្ុលនាះ របតិនលបើទូលរពះបងគំនឹងបំផ្តលញរពះអ្ងគឲ្យោច់ ចាកជីវ ិត្
វ ិញ គង់មានពួកជនដដលរបាថានរបលយ៉ជន៍ ចំលពាះរពះអ្ងគ នឹងបំផ្តលញទូល
រពះបងគំឲ្យោក់ចាកជីវ ិត្វ ិញដដរ លហ្ើយត្លៅលទៀត្ ពួកជនដដលរបាថាននូវ
របលយ៉ជន៍ដល់ទូលរពះបងគំ មុខដត្បំផ្តលញពួកជនទាំងលនាះ ឲ្យោច់ចាកជីវ ិត្
មិនខានលែើយ លពៀរលនាះមិនបាន រ ំង្គប់លោយការចងលពៀរយ៉៉ ងលនះឯង ។
ឥែូវរពះអ្ងគរទង់របទានជីវ ិត្ដល់ទូលរពះបងគំជាខញាកំុលហ្ើយ ឯខញាកំុរពះអ្ងគក៏
បានថាវយជីវ ិត្ដល់រពះអ្ងគវ ិញដដរ ដូលចានះ លពៀរលនាះនឹងរ ំង្គប់លោយ ការមិន
ចងលពៀរយ៉៉ ងលនះឯង តូមរពះអ្ងគ រទង់រជាប ។ រាលនាះ លតេចកនុងដដនកាតី

រពះនាមរពហ្មទត្េ រទង់លតញាកើចថា លអ្ើហ្៎ន ! លហ្ត្ុលនះលៅលពញជាអ្ស្គចរយ ណាត់
លអ្ើហ្៎ន ! លហ្ត្ុលនះលៅលពញជាចដមលកណាត់ ទីឃ្លវុកុមារលនះលពញជាអ្នក
របាជញាកដមន លរពាះដឹងលតចកេីដដល បិតាលពាលលោយតលងខប លោយពិស្គេរបាន
។ រពះរាជាបានរបគល់ពល ពាហ្នៈ ជនបទ ឃ្លលំង និងជរងុក ជាលករ
ដំដណលបិតា លៅទីឃ្លវុកុមារវ ិញ រពមទាំងរបទានធីតារបត់រពះអ្ងគលទៀត្ផង
ឲ្យទីឃ្លវុកុមារតាំងលៅកនុង រាជតមបត្ិេ រគប់រគងដដនលកាតល ។

តាំងដត្ពីលពលលនាះមក រពះរាជាទាំងពីររពះអ្ងគរទង់ត័រម គស្គមគម រ ីករាយ
រពះហ្ឫទ័យរគងរាជតមបត្េិ ។
រពះបរមស្គស្គេ រទង់រតាត់តដមេងនូវលរឿងលនះលហ្ើយ រពះភគវារពះ អ្ងគរទង់
របទាននូវឱវាទដូលចនះថា មានលភិកុខ ទាំងឡាយ គួរលកាត្ដដរ យ៉៉ ងពួកកសរត្ទាំង
លនាះ ធ្លលប់ដត្កាន់ដំបង កាន់លរគឿងតស្តស្គេ លហ្ើយមកលចះមានអ្ំណត្់ រពម

ទាំងរបរពឹត្ល
េ ដើ បបលនះបាន ។ លរពាះលហ្ត្ុដូលចានះ មានលភិកុទាំ
ខ ងឡាយ មានល

អ្នករាល់ានបានមកបួតកនុង ធមមវ ិន័យលនះ ដដលត្ថាគត្បានតដមេងលោយលើ
យ៉៉ ងលនះលហ្ើយ គួរដត្អ្ត្់ធន់ គួរដត្ខំរបរពឹត្ល
េ ើ ឲ្យលើលែើង ។

រពះបរមស្គស្គេ រទង់របជុំជាត្កថា មាតាបិតាកនុងរាលនាះ បានមកជារត្កូល
មហារាជ ចំដណកទីឃ្លវុកុមារ បាន មកជា ត្ថាគត្ ដូលចនះឯង ៕
សូមអស់ឃោកអនកអនុឃមទនា !

ចប់

