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អតីតនិទនពីេ្រពងនាយមកថា មានកុមារកំ្រព ៤ នាក ់ ជាសំឡាញ់នឹងគា�  មានេឈ� ះមនិ្របាកដ េនក�ុង្រស�កតក�

សិល2 បានបបលួគា� េទរកេរៀនសិល្បស�ស� ។ លុះេទដល់ចុង្រស�កតក�សិល បានជបួនឹងអចរ្យទិសបាេមាក�

ជាតិ្រពហ�ណ៍មា� ក ់ ែដលជាអ�កបេ្រង�នសិល្បវជិា� ្រគបមុ់ខ េហយកុមារទងំ ៤ នាក ់កចូ៏លេទេលកៃដសំពះ្រកបជិត

បាតេជង េហយេពលវចឲ្យលំេទនថា "្រពះអចរ្យមា� ស់ខ�ុ ំេអយ ! ខ�ុ ំបាទទងំ ៤ នាកេ់នះ ជាមនុស្សទីទល័្រកលំបាក

ណាស់ គា� នឪពុក-មា� យជាពំុនាកអ់្រស័យេទ េយងខ�ុ ំចូលមកសូម្រជកេកនពឹងបុណ្យេលក តមែតេលកអណិត

អសូរ ឲ្យេរៀនសិល្បស�ស�ផងចុះ ។ អចរ្យឮដូេច� ះ មានចិត�អណិតេមត�  កែ៏្រសកេហេទភរយិាថា "ភាណេអយ ! 

ចូលមកអយ !” ។ ្របពន�ឮ កស៏�ុះមកដល់ភា� ម ។ អចរ្យ កនិ៏យាយ្របាបស់ព�្រគប ់រចួ្របគល់កុមារទងំ ៤ នាកឲ់្យេទ

្របពន� ។ កុមារទងំេនាះ ខំយកចិត�ទុកដកប់េ្រមអចរ្យ អស់ចំននួ ៥ ឆា�  ំមនិឲ្យមានករអកអ់ន្់រសពនចិ់ត�ដល់ម�ង

េឡយ ។ អចរ្យកម៏ានេមត� ឲ្យេរៀនសិល្បវ៍ជិា� ្រគបគ់ា�  គឺមា� កឲ់្យេរៀនគម�រីេហរ, មា� កឲ់្យេរៀនសិល្បប៍ាញ់ធ�ូ-ស� , មា� កឲ់្យ

េរៀនសិល្បមុ៍ជទឹក, មា� កេ់ទៀតឲ្យេរៀនសិល្ប្៍របស់ជីវតិមនុស្ស-សត�ែដលស� បេ់ហយឲ្យរស់វញិបាន ។ ទងំ ៤ នាក ់េចះ

សិល្បដ៍វ៏េិសសេផ្សងៗ គា�  ។  

សមយ័ៃថ�មយួ កុមារទងំ ៤ នាកគិ់តគា� ថា េយងេរៀនសិល្បេ៍ចះចប្់រគបគ់ា� េហយ គរួេយងនាគំា� ល្រពះអចរ្យេយង េទ

ែស�ងរក្រទព្យសម្បត�ិ្របពន�កូនេរៀងខ�ួនចុះ" គិត្រពមេ្រព�ងគា� េ្រសច កចូ៏លេទ្រកបលអចរ្យ ថាសំុលេទរកលភស

ក� រៈ បុ្រត ភរយិា ។ អចរ្យកេ៏បកឲ្យេទតមេសចក�ី្របាថា�  ឥតេបជំទស់ឃាតឃ់ាងំេឡយ ។  

កុមារទងំ ៤ នាក ់លុះេដរេទដល់នឹងសមុ្រទធំ រកទូក ឬសំេពនឹងឆ�ងេទេ្រតយមា� ងពំុបាន កន៏ាគំា� េដកស្រមាក េ្រកម

េដមេឈេនមាតស់មុ្រទេនាះ េហយកុមារទងំ ៣ និយាយនឹងកុមារេហរថា "ឱ ! សំឡាញ់េអយ ! សំឡាញ់ឯងបាន

េរៀនខងវជិា� េហរស�ស� េយងចងដឹ់ងណាស់ ថាេតវជិា� េនាះពូែកសក�ិសិទ�ិយ៉ាងណា ? ចូរអ�កវយេលខទយល

េមល ! ៃថ�ែស�កេនះ េយងនឹងបានឆ�ងេទេ្រតយមា� ងឬេទ ? មយួេទៀត េតេយងនឹងមានលភបានអ�ីសីុខ�ះ ?” ។ កុមារ

េហរ កត៏ងំវយេលខេមលសព�្រគបេ់ទ ទយថា "ែស�កេនះ េពល្រពឹក ៃថ�េពញពន�ឺ េយងនឹងមានមហលភធំ, តម

ទំនាយថា នឹងមានសត�ហត�ីលិង� (ឥ�ន�ី) ឆាបពនំាកូំន្រកមុេំស�ចមយួ េហរឆ�ងសមុ្រទមកពីទិសបូព្៌របាកដ, េតពកួអ�ក

នឹងគិតយ៉ាងដូចេម�ច ?” ។ កុមារេចះបាញ់ធ�ូទទលួរ៉បរ់ងថា " ្រតងេ់នះ ទុកងរឲ្យខ�ុ ំ ៗ នឹងបាញ់ ដេណ� មយកពីមាត់

សត�េនាះ ឲ្យបានេដយងយ កំុបារម� !” ។  

លុះ្រពឹកេឡង េពលៃថ�េពញពន�ឺ សត�ឥ�ន�ីកព៏កូំន្រកមុេំស�ច េហរឆ�ងសមុ្រទមកែមន ។ កុមារេចះបាញ់ េហតុែតេ្រតកអរ

េពកឥតបានពិចរណា កវ៏តធ់�ូផា� បស់របាញ់េទភា� ម ្រត�វសត�ធា� កទ់ងំនាង្រកមុកំណា� លសមុ្រទ ។ កុមារេចះមុជទឹក

ធានាខ�ួនថា "ខ�ុ ំនឹងែហលទឹក មុជេទយកនាងមក ឲ្យបានពីក�ុងសមុ្រទ" េហយេលតទឹកែហលេទយកនាងបានមក



ដូចពក្យថា, ែតនាងេនាះផុតរលតស់ង� រេទេហយ ។ កុមារេចះ្របស់ថា "ខ�ុ ំនឹង្របស់នាងឲ្យរស់េឡងវញិ" េហយក៏

សូធ្យេសកសិល្បវ៍ជិា�  ្របស់នាងេនាះរស់េឡង ។ នាងេនាះ មានរបូរងដល៏�តល�នស័់ក�ិសម េ្រពះនាងជាបុ្រតីមហក្ស្រត 

។ កុមារទងំ ៤ កដ៏េណ� មនាងចងប់ានេធ�ជា្របពន�ែតេរៀងខ�ួន ។ កុមារេហរថា "នាងេនះ្រត�វបានេយង េ្រពះេហតុេដម

េកតពីេយងទយ" ។ កុមារេចះបាញ់ថា "អ�ក្រគានែ់តទយ កំុែតេយងបាញ់េធ�េម�ចបាន ! ្រត�វែតឲ្យនាងេនាះមកេធ�ជា

្របពន�េយង" ។ កុមារេចះមុជទឹកថា "អ�កបាញ់ធា� កក់ណា� លសមុ្រទែមន ែតកំុបានេយងមុជទឹកេទយកមក េធ�េម�ចនឹង

បាន ! ្រត�វឲ្យនាងេនះ មកេធ�ជា្របពន�េយង" ។ កុមារេចះ្របស់ថា "អ�កេទយកពីក�ុងទឹកមកែមន ែតនាងេនាះអស់ជីវតិ

េទេហយ, េបកំុែតបានេយងេចះ្របស់ េធ�េម�ចនាងនឹងបានរស់េឡងវញិ ! ្រត�វឲ្យនាងេនះមកេធ�្របពន�េយង" ។ កុមារ

ទងំ ៤ នាកម់និសុខចិត�េរៀងខ�ួន កន៏ាគំា� បេណ� រ្រសីេនាះេទរកេច្រកមកតក់�ីឲ្យ ។  

េវលេនាះ ្រពះេពធិសត� យកកំេណ តជាកូនកុដុម�កី ៍ េន្រស�កចន�្រគាម3 េលកែតងែតេទគាល់បេ្រម្រពះមហក្ស្រត 

េស�ចតងំងរជាសភាចរបុរេិស សេ្រមចេសចក�ីខងតុលករ ។  

កុមារទងំ ៤ នាក ់កន៏ាគំា� ចូលេទប�ឹងមនិសុខចិត� ពីេរឿងដេណ� ម្របពន�គា� េនាះ ។ េពធិសត� ទទលួបណ�ឹ ងេហយ ឲ្យ

កតច់េម�យ្រគបគ់ា�  ្រទងេ់ឈ�ងយល់ដឹងេសចក�ីេដយ្រពះ្របាជា�  កប៏ង� បេ់ទកុមារេហរ និងកុមារេចះ្របស់ ឲ្យអង�ុយ

េលអសនៈខ�ស់េស�គា� , កុមារេចះបាញ់ ឲ្យអង�ុយបនា� បេ់្រកម, កុមារេចះមុជទឹក ឲ្យអង�ុយ្របារព�ពីេ្រកមបង�ស់, េហយ

្រពះបរមេពធិសត� សែម�ងធម�្រតីចរយិាឲ្យស� ប ់រចួកតេ់សចក�ីថា "កុមារទងំ ៤ េអយ ! ចូរេផ��ង្រតេចៀកទងំពីរស� ប,់ 

េយងនឹងសេ្រមចេសចក�ីេដយយុត�ិធម"៌ រចួេពធិសត�្របជំុេច្រកមទងំអស់ កតេ់សចក�ីថា "កុមារេហរែដលេចះទយ 

្រត�វេលកទុកជាឪពុកនាង, កុមារេចះ្របស់ឲ្យរចួជីវតិ ដូចជាមាតឲ្យទឹកក្សរីដល់បុ្រត ្រត�វទុកជាមា� យនាង កុមារេចះ

បាញ់ ្រត�វទុកជាបងបេង�តរបស់នាង េ្រពះបង រែមងកនជ់ាតិ្រតកូលជយួ ករពរសេ�ង� ះប�ូន្រសី, កុមារេចះមុជទឹក ្រត�វ

ទុកជាប�ីនាងេនះ េ្រពះេគបានេទបះ៉ពល់របូកយនាង តងំពីរក�ុងទឹកមកមុនេគ" ។ កុមារទងំ ៤ កទ៏ទួល្រពមតម

ពក្យេពធិសត�កតេ់សចក�ី ។ េហយទូលេពធិសត�ថា "េលកេរៀបទុកដកេ់យងខ�ុ ំជាឪពុក ជាមា� យ ជាបង េនះេយង

ខ�ុ ំសុខចិត�េហយ ែតសូមេលកេមត� េ្រជសេរ សរករបស់អ�ីដ្៏របេសរ ទុកតំណាងជាមង�លតេទមុខ នឹងបានឲ្យកូន្របស

គំនាបឪ់ពុកមា� យ និងបង ក�ុង្រគាេនះផង ។ េពធិសត�ក្៏រទង្់រពះត្រមះិថា "ជាតិជា្រពះមហក្ស្រត ្រត�វមានស� ្រពះពរ 

៣, ចំែណកមហជន ្រត�វែ្របឲ្យេហថា "ផា� ស�  ៣" វញិ, រចួេទបេពធិសត�ឲ្យេទកតផ់ា� ស� មយួខ� យកមកេរៀបតុបែតង

ែបងជា ៣ ចំែណក, ចំែណកទុកជាធំ ្រត�វឪពុកមា� យទទលួផា� ល់ពីៃដកូន្របស, ចំែណកផា� ស� ទី ២ ្រត�វបងបេង�ត 

ឪពុកធំ ឬ មាមងីទទលួ, ចំែណកផា� ស� េព ្រត�វញាតិសរេលហិតមតិ�សំឡាញ់ទទលួ" ។ សុ៊មផា�  ែដលធំជាងេគ ្រត�វ

តម�ល់ទុក ៣ ៃថ� េទបយកេទ្របេគន្រពះសមណជី្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យ េដម្បសំុីពរទងំ ៣ (គឺ អយុ សុខ ពល) ។ ឯ

សុ៊មផា� កណា� ល និងេព ្រត�វកត្់រសយក�ុងេពលេនាះ ែចកញាតិសរេលហិតមតិ�សំឡាញ់បាចេទេលស� មគូីភរយិា

ថ�ី ឲ្យសព�សធុករពរ តមែបបនិយមេទ ។  

ទំេនៀមេនះ កត៏ជាបេ់រៀងរហូតមកដល់េយងឥឡូវ ។  


