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ឃដបណ្ឌិ តជាតក 
បុព្វនិទាន 

រពះសាសាឋ កាលស្ដឋចគង់ស្ៅវត្ថស្ជត្ពន ររង់
រារពនកុដុមពិកៈ ដដលមានកូនសាល ប់ ានរាដ់រពះ 
ធមមស្រដនាស្នះ មានពាកយថា ឧដ្ឋេហិ កណ្ហ  ដូស្ចបះ
ជាស្ដើម  ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 

ស្រឿងបចចុបផនប រាកដដូចស្រឿងកបុង មដឌកុណ្ឍ លិ-
ជាត្ក ។ ចដំណ្កកបុងជាត្កស្នះ រពះសាសាឋ រាដ់នឹង
ឧាដកស្នាះថា មាប លឧាដក អ្បកស្សាយស្សាកឬ ? 
កាលឧាដកស្ពាលថា ពិត្ដមន រពះអ្ងគ, រពះសាសាឋ
ស្រើបរាដ់ថា មាប លឧាដក ស្ារាណ្កបណ្ឍិ ត្
ទងំឡាយានសាឋ ប់កថារបដ់បណ្ឍិ ត្ទងំឡាយ
ស្ ើយ ក៏ដលងស្សាយស្សាកនឹងកូនដដលសាល ប់ ដូស្ចបះ
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ស្ ើយ កាលឧាដកអារាធនាស្ ើយ ររង់នាយំក
អ្តី្ត្និទនមកដដមឋងថា  

អតីតនិទាន 

 កបុងអ្តី្ត្កាល រពះរាជារពះនាម មហាកដំៈ 
ស្សាយរាជដមផត្ថិ កបុងអ្ដិត្ញ្ជននគរ កបុងដដនកដំ- 
ស្ោគៈ កបុងឧត្ថរបថជនបរ ។ រពះារមហាកដំៈស្នាះ
មានមានរពះឱរដ ២ អ្ងគ គឺ កដំៈ ១ ឧបកដំៈ ១  និង
មានរពះធីា ១ អ្ងគ ស្ ម្ ះ ស្រវគពាា  ។ កបុងថ្ថៃដដល
រពះរាជធីារបដូត្ រពា មណ៍្អ្បកទយនិមិត្ថពាករ
ថា បុរត្ដដលស្កើត្កបុងថ្ផធរបដ់រពះនាង នឹងញុងំកដំ-
ស្ោត្ថនិងកដំវងសឲ្យវនិាដ ។ ស្ោយស្ដចកឋីរដឡាញ់
រពះរាជធីាដ៏ខ្ល ងំ រពះរាជាមិនអាចស្ដើមផនឹីងញុងំ
រពះរាជធីាឲ្យវនិាដស្ ើយ, ដូមផរីពះោត្រៈក៏ររង់
រជាបស្ោយរបការស្នះដដរ រពះរាជាត្មកល់រុករ ូត្



ឃដបណ្ឌិ តជាតក 

3 

 

ដល់ររង់អ្ដ់រពះជនម ស្ដឋចស្សាយរិវងគត្ស្ៅ ។ កាល
រពះរាជាស្ធវើស្សាយរិវងគត្ស្ៅស្ ើយ កដំកុមារក៏ាន
ជារពះរាជា, ឧបកដំៈានជាឧបរាជ ។  រពះរាជានិង
ឧបរាជគិត្ោប ថា របដិនស្បើស្យើងនឹងញុងំបអូនរដីឲ្យ
វនិាដ, ស្យើងនឹងរតូ្វស្គតិ្ះស្ដៀល, ដូស្ចបះស្យើងនឹងមិន
ឲ្យនាងដល់អ្បកណាស្ ើយ ស្ធវើនាងមិនឲ្យមានសាវ មី 
ពួកស្យើងនឹងចិញ្ចឹ មនាង ។  រពះរាជានិងឧបរាជឲ្យស្គ
កសាងរាសារដដរមួយ ឲ្យរពះនាងស្រវគពាា រដ់
ស្ៅស្លើរាសារស្នាះ, ឲ្យរដីស្ ម្ ះ ននធិស្ោា ជាអ្បក
បស្រមើរពះនាង, ឲ្យទដៈ ស្ ម្ ះ អ្ននកស្វណ្ឍ ៈដដលជា
សាវ មីរបដ់នាងននធិស្ោាស្នាះស្ធវើការរកាការពារ ។ 
 កបុងរោស្នាះដដរ រពះរាជារពះនាម មហាសាគរ 
ស្សាយរាជដមផត្ថិកបុងឧត្ថរមធុរានគរ  ។ រពះារមហា-
សាគរមានរពះឱរដ ២ អ្ងគគឺ សាគរ ១ ឧបសាគរ ១ ។ 
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កាលដដលបិាកនលងផុត្ស្ៅ សាគររាជបុរត្ានជា
រពះរាជា, ឧបសាគរានជាឧបរាជ ។ ឧបសាគរស្នាះ
ជាមិរត្ដដលដិកាដិលផៈជាមួយ កបុងរត្កូលជាអាចារយ
ដត្មួយជាមួយនឹងឧបកដំៈ ។ ឧបសាគររបរូដថស្តដថី
កបុងរាជបុររីបដ់រពះោតុ្មាច ដ់បងសាគរ, កាលភ័យ
ខ្ល ច ក៏រត់្ស្ចញ ស្ៅកាន់ដមាប ក់ឧបកដំៈកបុងដដនកដំ-
ស្ោគៈ ។ ឧបកដំៈនាឧំបសាគរស្ៅថាវ យរពះរាជា, រពះ
រាជារបទនយដដ៏ធឲំ្យឧបសាគរស្នាះ ។ ឧបសាគរ
កាលស្ៅកាន់រីបស្រមើរពះរាជា ានស្ ើញរាសារ
ដដរមួយដដលជានិវាដរបដ់រពះនាងស្រវគពាា  
ស្ ើយដួរស្គថា ‘‘ស្នាះជានិវាដរបដ់អ្បកណា’’ ាន
សាឋ ប់ស្ តុ្ការណ៍្ស្នាះស្ ើយ ក៏មានចិត្ថរបតិ្ព័រនរពះ
នាងស្រវគពាា  ។ ថ្ថៃមួយ ដូមផរីពះនាងស្រវគពាា ក៏ាន
ស្ ើញឧបសាគរដដលមកកាន់រីបស្រមើរពះរាជា 
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ជាមួយនឹងឧបកដំៈ ស្ ើយដួរអ្បកបស្រមើថា ស្នាះជា
អ្បកណា ? ានសាឋ ប់អ្ពីំដមាប ក់នាងននធិស្ោាថា ជា
រាជបុរត្របដ់រពះារមហាសាគរ រពះនាមឧបសាគរ 
ដូស្ចបះស្ ើយ រពះនាងក៏មានចិត្ថរបតិ្ព័រននឹងឧបសាគរ
ស្នាះ ។ ឧបសាគរឲ្យដណូំ្កដល់នាងននធិស្ោា 
ស្ពាលថា ដនបអូនរដី អាចនាសំ្យើងឲ្យស្ៅជួបនាងស្រវ- 
គពាា ានស្រ ។ នាងននធិស្ោាស្ពាលថា បពិរត្រពះអ្ងគ
មាច ដ់ មិនអាចស្រ ជាកមមធៃន់ណាដ់ ដូស្ចបះស្ ើយ នាង
ស្ៅរាប់ស្ តុ្ការណ៍្ស្នាះ ដល់នាងស្រវគពាា  ។ 
ស្ោយរបរកតី្ រពះនាងក៏មានចិត្ថរបតិ្ព័រនឧបសាគរ
រសាប់ស្ ើយ ស្រើបរពះនាងររួលថា របថ្ពស្ ើយ ។ 
នាងននធិស្ោាឲ្យដញ្ញដ ដល់ឧបសាគរ រាប់ឲ្យស្ ើង
កាន់រាសារស្នាះ កបុងស្ពលរារតី្ ។ ឧបសាគរក៏ាន
ដស្រមចដវំាដជាមួយនឹងរពះនាងស្រវគពាា  ។ បនាធ ប់
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មក ស្ោយការរបរពឹត្ថដវំាដស្រឿយៗ រពះនាងស្រវគពាា
ក៏មានគភ៌ ។  

ខ្ងស្រកាយមក គភ៌របដ់រពះនាងរាកដស្ ើង ។ 
រពះោត្រៈដួរនាងននធិស្ោា, នាងននធិស្ោាដូម
អ្ភ័យស្ទដ រួចរាប់ស្រឿងស្នាះ ។ រពះរាជាសាឋ ប់
ស្ ើយ ររង់គិត្ថា ស្យើងមិនអាចឲ្យបអូនរដីវនិាដ
ស្ ើយ, ស្បើនឹងស្កើត្កូនរដី ស្យើងនឹងមិនស្ធវើឲ្យវនិាដស្រ 
ស្បើនឹងជាកូនរបុដ ស្យើងនឹងឲ្យវាវនិាដ ដូស្ចបះស្ ើយ 
ររង់ក៏របទននាងស្រវគពាា ដល់ឧបសាគរ ។ នាងស្រវ-
គពាា របដូត្ានកូនរដី ។ រពះោត្រៈសាឋ ប់ស្ ើយ 
មានចិត្ថស្រត្កអ្រ ស្ ើយោក់ស្ ម្ ះឲ្យថា អ្ញ្ជនស្រវ ី។ 
រពះរាជាររង់របទនស្ោគរោមដដលមានស្ ម្ ះថា 
ស្ោគវឌណមានៈដល់ឧបសាគរនិងនាងស្រវគពាា ស្នាះ ។ 
ឧបសាគរនានំាងស្រវគពាា ស្ៅរដ់ស្ៅកបុងស្ោគវឌណមាន-
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រោម ។  គភ៌ក៏ាងំស្ ើងដល់រពះនាងស្រវគពាា ស្រៀត្, 
ដូមផនីាងននធិស្ោាក៏មានគភ៌កបុងថ្ថៃស្នាះដដរ ។ កាល
គភ៌បរបូិណ៌្រគប់ដែស្ ើយ កបុងថ្ថៃដត្មួយស្នាះ រពះ
នាងស្រវគពាា ស្កើត្ានកូនរបុដ, នាងននធិស្ោាស្កើត្
ានកូនរដី ។ ស្ោយស្ដចកឋីភ័យខ្ល ចកូនវនិាដ រពះ
នាងស្រវគពាា ានបញ្ជូ នកូនរបុដស្ៅឲ្យនាងននធិស្ោា
ស្ោយរ ័ដ និងឲ្យនាកូំនរដីរបដ់នាងននធិស្ោាមក
វញិ ។ អាមាត្យទងំឡាយរកាបរូលដណឹំ្ងការរបដូត្
បុរត្របដ់រពះនាងដល់រពះោត្រៈ ។ រពះោត្រៈដួរថា 
ជាកូនរបុដ ឬ កូនរដី ? កាលអាមាត្យរូលថា ជាកូន
រដី, ររង់រាដ់ថា ស្បើយ៉ងស្នាះ ចូរចិញ្ចឹ មចុះ ។  
ស្ោយឧាយស្នាះ រពះនាងស្រវគពាា ក៏ស្កើត្ានកូន
របុដ ១០, នាងននធិស្ោាស្កើត្ានកូនរដី ១០ ។ បុរត្
ទងំ ១០ ចស្រមើនវយ័ធសំ្ ើងកបុងដមាប ក់នាងននធិស្ោា, 
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ចដំណ្កកូនរដីចស្រមើនវយ័ធសំ្ ើងកបុងដមាប ក់រពះនាង
ស្រវគពាា  ។ មិនមានអ្បកណាដឹងស្រឿងដមាៃ ត់្ស្នាះ
ស្ ើយ ។ បុរត្ចផងរបដ់រពះនាងស្រវគពាា មានស្ ម្ ះ
ថា វាដុស្រព, រី ២ ស្ ម្ ះថា ពលស្រព, រី ៣ ស្ ម្ ះ
ថា ចនធស្រព, រី ៤ ស្ ម្ ះថា ដូរយិស្រព, រី ៥ ស្ ម្ ះ
ថា អ្គគសិ្រព, រី ៦ ស្ ម្ ះថា វរុណ្ស្រព, រី ៧ ស្ ម្ ះ
ថា អ្ជជុនៈ, រី ៨ ស្ ម្ ះថា បជជុនៈ, រី ៩ ស្ ម្ ះ  
 ដបណ្ឍិ ត្, រី ១០ ស្ ម្ ះថា អ្ងកុរៈ ។ បងបអូនរបុដ
ទងំ ១០ ក៏ានរាកដថា ជាកូនរបដ់អ្ននកស្វណ្ឍ ៈ 
និងជាាវរពាវ  ។ 

ខ្ងស្រកាយមក កាលបុរត្ទងំស្នាះចស្រមើនធំ
ស្ ើយ ជាអ្បកមានកមាល ងំខ្ល ងំ ជាមនុដសកាចសាហាវ
អារកក់ នាោំប រាច់ឆក់បលន់អ្បករដុក, ដូមផបីណាត ការ
ដដលស្គបញ្ជូ នស្ៅថាវ យរពះរាជា ក៏នាោំប បលន់ដដរ ។  
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មនុដសទងំឡាយរបជុោំប  ស្ពាលស្ទលរត្ង់រពះលាន
 លួងថា បងបអូនរបុដទងំ ១០ ជាកូនរបដ់ទដៈអ្ននក-
ស្វណ្ឍ ៈបលន់រដឌស្ ើយ ។ រពះរាជារាដ់ឲ្យស្អអ្ននក- 
ស្វណ្ឍ ៈចូលោល់ ស្ ើយដមលុត្គរំាមថា ស្រពាះស្ តុ្អ្វី
ស្រើបអ្បកឲ្យកូនស្ៅស្ធវើការបលន់ដូស្ចបះ ។ មនុដស
ទងំឡាយនាោំប ស្ពាលស្ទដដូមផសី្លើករី ២ ដូមផ ី
ស្លើករី ៣ រពះរាជាក៏គរំាមស្គស្រៀត្ ។ នាយអ្ននក- 
ស្វណ្ឍ ៈភ័យខ្ល ចសាល ប់ ដូមរពះរាជាអ្ភ័យស្ទដ រួច
រាប់ស្រឿងដមាៃ ត់្ស្នាះថា បពិរត្រពះដមមតិ្ស្រព ស្កមង
ទងំស្នាះ មិនដមនជាកូនរបដ់រូលបងគសំ្រ គឺជាបុរត្
របដ់ឧបសាគរ ។ រពះរាជាររង់ភ័យខ្ល ច រាដ់ដួរ
ពួកអាមាត្យថា ស្យើងនឹងចាប់ពួកវាស្ោយឧាយដូច
ស្មឋច ? ពួកអាមាត្យរូលថា បពិរត្រពះដមមតិ្ស្រព 
ស្កមងទងំស្នាះចូលចិត្ថចាំប់របយុរនោប  រូលបងគនឹំង



ឃដបណ្ឌិ តជាតក 

10 

 

ស្រៀបចកំាររបកួត្កបុងនគរ កាលស្កមងទងំស្នាះមកកាន់
យុរនមណ្ឍ ល ពួកស្យើងនឹងចាប់វា ស្ ើយដមាល ប់ស្ចាល
ស្ៅកបុងរីស្នាះដត្មឋង ដូស្ចបះស្ ើយ ររង់បញ្ជូ នអ្បក
ចាំប់ ២ នាក់ គឺ ចារុរៈ ១ មុដឌកិៈ ១ និងឲ្យរាច់វាយ
ដគររបកាដកបុងនគរថា កបុងថ្ថៃរី ៧ អ្ពីំថ្ថៃស្នះ នឹង
មានការរបកួត្ ដូស្ចបះស្ ើយ ររង់ឲ្យស្គស្រៀបចយុំរន
មណ្ឍ លរត្ង់រពះលាន លួង ឲ្យស្ធវើដស្ងវៀន ឲ្យាក់ដត្ង
យុរនមណ្ឍ ល ឲ្យចងរង់បោ ។ ដណឹំ្ងស្នាះាន
ផាយស្ៅស្ពញនគរ ។  មនុដសទងំឡាយចងត្រមួត្
ចរកស្លើចរក ត្រមួត្ដរគស្លើដរគ ។ ចារុរៈនិងមុដឌិកៈ មក
កាន់យុរនមណ្ឍ ល ដរដកគរំាមកដំ ង បស្ញ្ជញកាច់
គុនរាច់ស្ៅ ។ ចដំណ្កបងបអូនរបុដទងំ ១០ មក
បស្ណ្ឋើ រ បលន់អាហារាមផលូវបស្ណ្ឋើ រ ស្ដលៀកដពំត់្ពណ៌្ 
បលន់ស្រគឿងរកអូ្បកបុងផារ, បលន់ករមងផ្កក កបុងផាររបដ់
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មាលាការ, ររររង់ករមងផ្កក  របោប់ស្ៅនឹងរត្ស្ចៀក 
ដរដកគរំាម បស្ញ្ចញកាច់គុន ចូលស្ៅកាន់យុរន-
មណ្ឍ ល ។  ែណ្ៈស្នាះ ចារុរៈរាច់ស្លើកថ្ដ ។ ពល-
ស្រពស្ ើញចារុរៈស្នាះស្ ើយ គិត្ថា ស្យើងមិនាច់ប៉ះ
អាោត់្ស្នះស្ោយថ្ដស្រ គិត្ស្ ើយ ក៏ស្ៅយកដែសចង
ដរំដ៏ីធអំ្ពីំស្រាងដរំ ីដរដកគរំាម ស្ាះដែសរុពំ័រនចារុរៈ
រត្ង់ស្ពាះ ស្ធវើចុងដែសឲ្យស្ៅចដំណ្កដត្មួយ ស្ ើយ
ស្លើករគវសី្ៅស្លើកាល រួចស្ាកស្លើដី ស្ ើយស្ាះស្ៅ
ស្រៅដស្ងវៀន ។ កាលចារុរៈសាល ប់ស្ ើយ រពះរាជាបញ្ញជ
ឲ្យអ្បកចាំប់ស្ ម្ ះ មុដឌិកៈ ចូល ។ មុដឌិកៈស្រកាកស្ ើង
ដរដកគរំាម ចូលស្ៅ ។ ពលស្រពវាយមុដឌិកៈ ស្ធវើឆអឹងឲ្យ
ាក់ស្ែធច កាលមុដឌិកៈស្ពាលថា ែញុមិំនដមនអ្បកចាំប់
ស្រ ែញុមិំនដមនអ្បកចាំប់ស្រ ដូស្ចបះ ពលស្រពស្ពាលថា 
ស្យើងមិនដឹងោពជាអ្បកចាំប់ ឬមិនដមនជាអ្បកចាំប់
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របដ់អ្បកស្រ ថារួចចាប់ថ្ដ ស្ាកស្ៅស្លើដី ស្ធវើអ្ដ់ជីវតិ្ 
រួចស្ាះស្ៅខ្ងស្រៅដស្ងវៀន ។  មុដឌិកៈកាលសាល ប់ាន
ាងំស្ដចកឋីរាថាប ថា ស្បើស្យើងស្កើត្ជាយកស ស្យើងនឹង
ដីុពលស្រពស្នះ ។ មុដឌិកៈស្នាះស្កើត្ជាយកស ស្ ម្ ះ 
កាលមត្ថកិៈ កបុងថ្រពមួយ ។ រពះារកដំៈស្រកាកស្ ើង
បញ្ញជ ថា អ្បកទងំឡាយចូរចាប់បងបអូនរបុដដដលជា
ាវរពាវទងំ ១០ នាក់ ។ ែណ្ៈស្នាះ វាដុស្រពរគដវង
ចរកស្ៅ ។ ចរកស្នាះស្ហាះស្ៅកាត់្ដីដៈរបដ់
រពះារកដំៈ និងឧបកដំៈទងំពីរនាក់ឲ្យោច់ធ្លល ក់
ចុះ ។ មហាជនភ័យខ្ល ច ស្ពាលថា ដូមស្លាកជាពឹង
របដ់ស្យើង ថារួចនាោំប រកាបស្រៀបស្ជើងរបដ់បងបអូន
ទងំស្នាះ ។ បងបអូនទងំ ១០ ស្នាះដមាល ប់អុ៊្៊ុំរបុដ
ស្ ើយ កាន់យករាជដមផត្ថិកបុងអ្ដិត្ញ្ជននគរស្ ើយ
ឲ្យមាាបិាឲ្យស្ៅរដ់ស្ៅរីស្នាះ ស្ពាលថា ពួកស្យើង
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នឹងកាន់យករាជដមផត្ថិកបុងដកលជមពូរវីប ថាស្ ើយក៏
ស្ចញ ស្ៅកាន់អ្យុជឈនគរ ដដលជានិវាដរបដ់
រពះារកាលស្យនកៈ ស្ឡាមព័រននគរស្នាះ វាយ
កស្មធចថ្រពជាែបងរកុង រមាល យកដំពង ស្ៅចាប់រពះរាជា 
ស្ធវើរាជដមផត្ថិឲ្យាងំស្ៅកបុងកណាឋ ប់ថ្ដែលួនស្ ើយ (ស្ធវើ
យ៉ងស្នះ) ាមលោំប់ រ ូត្ដល់នគរទវ រវតី្ ។ នគរ
ទវ រវតី្ស្នាះ មានដមុររាងំស្ៅមួយចដំណ្ក មានភបំ
ាងំស្ៅមួយចដំណ្ក ានឮមកថា នគរទវ រវតី្ស្នាះ
មានអ្មនុដសរកា  ។ 

 យកសដដលរកានគរស្នាះ ស្ពលស្ ើញបចាច មិត្ថ
ស្ ើយ ដកលងស្ភរជាលា ស្ ើយដរដកដសំ្ ងលា ។ កបុង
ែណ្ៈស្នាះ ស្ោយអានុោពថ្នយកស នគរទងំមូល ក៏
អ្ដណ្ឋ ត្ស្ហាះស្ ើង ស្ៅាងំស្ៅស្លើស្កាះកបុងមហា- 
ដមុររ ។ កាលដដលដរតូ្វទងំឡាយស្ៅស្ ើយ ស្រើប
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នគរស្នាះអ្ដណ្ឋ ត្មកកាន់កដនលងស្ដើមរបដ់ែលួនវញិ ។ 
ដូមផរីោស្នាះ ដត្វលាស្នាះដឹងនូវការមកថ្នស្ដឋចជា
បងបអូនទងំ ១០ នាក់ ស្រើបដរដកដសំ្ ងលាស្ ើង ។ 
នគរក៏អ្ដណ្ឋ ត្ស្ៅឋិត្ស្ៅស្លើស្កាះ ស្ដឋចទងំស្នាះមិន
ស្ ើញនគរ កាលនាោំប រត្ ប់ស្ៅវញិស្ ើយ នគរស្រើប
មកឋិត្ស្ៅស្លើសាទ នរីរបដ់ែលួនវញិ ។ ស្ដឋចទងំ ១០ 
អ្ងគរត្ ប់មកមឋងស្រៀត្ ដត្វលាក៏ស្ធវើយ៉ងស្នាះស្រៀត្
ដដរ ។ ស្ដឋចទងំ ១០ អ្ងគស្នាះកាលមិនអាចនឹងរបឹ
យករាជដមផត្ថិកបុងនគរទវ រវតី្ាន ស្រើបស្ៅកាន់
ដមាប ក់កណ្ហ រីាយនឥដី ថាវ យបងគ ំស្ ើយដួរថា 
បពិរត្ស្លាកមាច ដ់ដ៏ចស្រមើន ពួកស្យើងែញុមិំនអាចរបឹ
យករាជដមផត្ថិកបុងនគរទវ រវតី្ាន ដូមស្លាកមាច ដ់
ស្ធវើឧាយមួយដល់ស្យើងែញុផំង ។ កាលឥដីរាប់ថា 
មានដត្វលាមួយស្ៅកបុងរីឯស្ណាះ ជារីដដលស្គ 
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ជីកស្ោយជុវំញិកបុងខ្ងស្រៅថ្នរកុង ។ ដត្វលាស្នាះ
ស្ពលស្ ើញដរតូ្វស្ ើយដរដកស្ ើង, កបុងែណ្ៈស្នាះ 
នគរក៏អ្ដណ្ឋ ត្ស្ៅ, អ្បកទងំឡាយចូរចាប់ស្ជើងលា
ស្នាះ, ស្នះជាឧាយដដលឲ្យអ្បកទងំឡាយដស្រមច
ាន ។ ស្ដឋចទងំ ១០ អ្ងគថាវ យបងគាំបដ ស្ ើយស្ៅ 
ចាប់ស្ជើងដត្វលាស្នាះ ស្ ើយរកាបចុះ និងដូមអ្ងវរថា 
បពិរត្ស្លាកមាច ដ់ដ៏ចស្រមើន ស្វៀរចាកស្លាកមាច ដ់ស្ចញ
ស្ ើយ បុគគលដថ្រដដលជារីពឹងរបដ់ស្យើងែញុ  ំរដមង
មិនមាន, កាលដដលពួកែញុ រំបឹយកនគរ ដូមស្លាកកុំ
ដរដក ។ ដត្វលាស្ពាលថា ស្យើងមិនអាចមិនដរដក
ានស្រ, ដត្ថាពួកស្លាក ៤ នាក់ចូរមកមុន ចូរកាន់
យកនងគ័លដដកធ ំស្ ើយដបំស្គគ លដដកធនឹំងដផនដី
រត្ង់ទវ រនគរទងំ ៤ កាលនគរអ្ដណ្ឋ ត្ស្ ើង ចូរចាប់
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នងគ័ល ជួយោប យករចវាក់ដដកចងនងគ័លោជ ប់នឹង
បស្គគ លដដក នគរនឹងមិនអាចអ្ដណ្ឋ ត្ស្ៅានស្ ើយ ។      

 ស្ដឋចទងំស្នាះស្ពាលថា របថ្ពស្ ើយ ។ កាល
ដដលដត្វលាមិនទន់ដរដក ស្ដឋចទងំស្នាះកាន់យក
នងគ័ល ដបំស្គគ លនឹងដផនដីរត្ង់ទវ រនគរទងំ ៤ ។  
ែណ្ៈស្នាះ ដត្វលាដរដកស្ ើង, នគររារពននឹង
អ្ដណ្ឋ ត្ ។ មនុដសទងំឡាយដដលឋិត្ស្ៅរត្ង់ទវ រ
ទងំ ៤ ចាប់នងគ័លដដកទងំ ៤ យករចវាក់ដដកចង
នងគ័លនឹងបស្គគ ល, នគរមិនអាចអ្ដណ្ឋ ត្ស្ ើង ។ 
លោំប់ស្នាះ ស្ដឋចបងបអូនរបុដទងំ ១០ អ្ងគចូលកាន់
នគរ ដមាល ប់រពះរាជាទងំឡាយ ស្ ើយរបឹយករាជ-
ដមផត្ថិ ។ ស្ដឋចបងបអូនរបុដទងំ ១០ អ្ងគស្នាះញុងំ
រពះរាជាទងំអ្ដ់ កបុងនគរ ៦៣,០០០ កបុងដកល-
ជមពូរវីប ឲ្យដល់ការអ្ដ់ជីវតិ្ស្ោយស្របើចរក, កាលរដ់
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ស្ៅកបុងនគរទវ រវតី្ស្នាះ ានដបងដចករាជដមផត្ថិជា 
១០ ចដំណ្ក, ស្ោយមិនានរលឹកដល់បងរដីអ្ញ្ជន-
ស្រវ ី។ បនាធ ប់មក នឹកស្ ើញ ស្រើបស្ពាលថា ពួកស្យើង
នឹងស្ធវើរាជដមផត្ថិឲ្យជា ១១ ចដំណ្ក ។ ស្ពលស្នាះ   
អ្ងកុរៈ (ដដលជាបអូនស្ៅ) ស្ពាលថា អ្បកទងំឡាយចូរ
ឲ្យចដំណ្ករបដ់ែញុដំល់រពះនាងចុះ ែញុនឹំងស្ធវើជនួំញ
ចិញ្ចឹ មជីវតិ្ ដត្អ្បកទងំឡាយចូរលះបង់ដួយកបុង
ជនបររបដ់ែលួនដល់ែញុ  ំ។ ស្ដឋចទងំស្នាះររួលថា 
របថ្ពស្ ើយ រួចឲ្យចដំណ្ករបដ់អ្ងកុ រៈដល់បងរដី, 
រពះរាជាទងំ ៩ អ្ងគមួយអ្ស្នលើស្ោយបងរដី រដ់ស្ៅ
កបុងនគរទវ រវតី្ ។ ចដំណ្កអ្ងកុរៈស្ធវើពាណិ្ជជកមម ។ 
កាលរពះរាជាទងំឡាយស្នាះចស្រមើនស្ោយបុរត្ធីា
បនថបនាធ ប់មកយ៉ងស្នះ រពះរាជមាាបិា ក៏ស្ធវើកាល-
ករយិស្ៅ ។ 
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រោស្នាះ ានឮមកថា ជាកាលដដលមនុដសមាន
អាយុ ២០,០០០ ឆ្ប  ំ។ កបុងស្ពលមួយស្នាះ បុរត្
វាដុស្រពមហារាជស្ធវើកាលកិរយិ ។ ស្រពាះស្ដចកឋី
ស្សាកនឹងបុរត្សាល ប់ រពះរាជាលះបង់កិចចទងំពួង 
កាន់យកឆអឹង យសំ្សាយស្សាក ផធសំ្លើដរគ ។ ស្ពលស្នាះ 
 ដបណ្ឍិ ត្គិត្ថា ស្វៀរចាកស្យើងស្ ើយ អ្បកដថ្រណា
មួយ ស្ ម្ ះថា អាចស្ដើមផនឹីងនាសំ្ដចកឋីស្សាក របដ់
បងរបុដរបដ់ស្យើង រដមងមិនមាន, ស្យើងនឹងនាសំ្ចញ
នូវស្ដចកឋីស្សាកស្ោយឧាយ ។  ដបណ្ឍិ ត្ស្នាះ
កាន់យកស្ភរជាមនុដសឆកួត្ ស្ពាលថា អ្បកចូរឲ្យ
រនាយដល់ែញុ  ំអ្បកចូរឲ្យរនាយដល់ែញុ  ំដូស្ចបះស្ ើយ 
ដមលឹងស្មើលអាកាដ រាច់ស្ៅស្ពញដកលនគរ ។ 
ដណឹំ្ងថា  ដបណ្ឍិ ត្ជាមនុដសឆកួត្ ដូស្ចបះានផាយ
ស្ៅស្ពញនគរ ។ កបុងកាលស្នាះ អាមាត្យស្ ម្ ះ  
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ស្រា ិស្ណ្យយៈ ស្ៅកាន់ដមាប ក់រពះារវាដុស្រព 
កាលញុងំកថាជាមួយនឹងរពះអ្ងគឲ្យាងំស្ ើង ស្រើប
ស្ពាលោថារី ១ ថា                     
 ឧដ្ឋេហិ កណ្ហ  កិិំ ដ្េេិ,   
 ដ្ោ អដ្ថថ  េុបដ្នន ដ្េ; 

ដ្ោបិ េុយ្ហិំ េដ្ោ ភាថ,    
ហទយ្ិំ ចកខុ  ច ទកខិ ណ្ិំ ; 
េេស វាថ ពលីយ្នតិ,    
ឃដ្ោ ជបបេិ ដ្កេវ។ 

 បពិរត្រពះអ្ងគ ជាកណាហ យនស្ោរត្ ដូមរពះ
អ្ងគស្រកាកស្ ើង រពះអ្ងគស្ៅផធសំ្ធវើអ្វី របស្យជន៍អ្វីរបដ់
រពះអ្ងគស្ោយការផធ ំកសរតិ្យ៍ណា ជារពះកនិដឌោា
របដ់ែលួនរពះអ្ងគ ( ស្ដមើស្ោយ )  ឫរយ័ និង 
រពះស្នរត្ខ្ងសាថ  ំែយល់ចាប់រួមរតឹ្នូវ ឫរយ័របដ់
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កសរតិ្យ៍ ជារពះកនិដឌោាស្នាះ បពិរត្រពះស្កដវៈ   
 ដបណ្ឍិ ត្ រដមងអ្ពំាវនាវថា (អ្បកទងំឡាយ ចូរឲ្យ
រនាយដល់ស្យើង ) ។ 

កាលអាមាត្យរូលយ៉ងស្នះស្ ើយ ររង់ដឹងនូវ
ោពឆកួត្របដ់ ដបណ្ឍិ ត្ ។  

រពះសាសាឋ ជាអ្ភិដមពុរនររង់រាដ់ោថារី ២ ថា      
េេស េិំ វចនិំ េុថា ,    

 ដ្ោហិដ្ណ្យ្យេស ដ្កេដ្វា; 
 េរមានរដូ្ោ វុោេ េ,ិ    
 ភាេុដ្ោដ្កន អឋដិដ្ថ។  
 រពះារស្កដវៈររង់រពះដណាថ ប់ពាកយ របដ់
អាមាត្យស្ ម្ ះស្រា ិស្ណ្យយស្នាះស្ ើយ ក៏ររង់ស្រកាក
ស្ ើង រលះរលាងំ រតូ្វស្ដចកថសី្សាកកបុងរពះកនិដឌោា 
រគបដងកត់្ ។ 
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 រពះរាជាស្រកាកស្ ើង ចុះចាករាសារស្ោយ
របញប់ យងស្ៅកាន់ដមាប ក់ ដបណ្ឍិ ត្ ស្ ើយចាប់
ថ្ដទងំពីរយ៉ងមា ំកាលនឹងចរចាជាមួយនឹង  
 ដបណ្ឍិ ត្ ស្រើបរាដ់ោថារី ៣ ថា  

កិិំ នុ ឧម្មេតរដូ្ោវ,     
ដ្កវលិំ ទ្វា រកិំ  ឥម្ិំ; 

  េដ្ោ េដ្ោេិ លបេិ,    
ដ្ោ នុ ដ្េ េេមាហរ។ិ 

 អ្បកស្ តុ្អ្វី ក៏មានដោពហាក់ដូចជាឆកួត្ (រាច់
ស្ៅ ) កាន់នគរទវ រវតី្ទងំមូលស្នះ និយយរស្វ ើរវាយថា 
រនាយ ៗ អ្បកណាលួចយករនាយ របដ់អ្បកស្ៅឬ ។ 
 កាលរពះរាជារាដ់ដូស្ចបះស្ ើយ  ដបណ្ឍិ ត្
ស្ពាលនូវពាកយស្នាះដដដលស្រឿយៗ ។ រពះរាជារាដ់ 
២ ោថាស្រៀត្ថា   
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ដ្ោវណ្ណម្យ្ិំ ម្ណី្ម្យ្ិំ,   
ដ្ោហម្យ្ិំ អថ របូិោម្យ្ិំ; 
េង្ខេិោបវាឡម្យ្ិំ,   

 ោរយិ្េាម្ិ ដ្េ េេិំ។ 

េនតិ អដ្ញេបិ េេោ,    
 អរដ្ញេ វនដ្ោចោ; 
 ដ្េបិ ដ្េ អានយិ្េាម្ិ,    
 កីទិេិំ េេម្ិចឆេ។ិ  
 អ្បករាថាប នូវរនាយមាដ ដកវមណី្ ឬរាក់ ឬ
ក៏រនាយស្ធវើស្ោយដ័ងខ ស្ោយដិលា ស្ោយដកវ
របពាល ស្យើងនឹងឲ្យស្គស្ធវើរនាយស្នាះ ដល់អ្បក ។ 
 ( ស្បើអ្បកមិនស្ពញចិត្ថរនាយស្នាះស្រ  ) រនាយ
ឯស្រៀត្កបុងថ្រព រកដីុកបុងថ្រព ស្យើងនឹងឲ្យស្គនារំនាយ
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ទងំស្នាះមក អ្បករតូ្វការរនាយដបបណា ( ចូររាប់
ស្យើងកបុងកាលឥ ូវស្នះ ) ។ 

គបផរីជាបស្ដចកឋីដស្ងខបកបុងោថាស្នះថា  
 បណាឋ រនាយទងំឡាយ មានរនាយស្ធវើ
ស្ោយមាដជាស្ដើម អ្បករាថាប រនាយណា, ចូររាប់
រនាយស្នាះ, ស្យើងនឹងឲ្យស្គស្ធវើរនាយស្នាះដល់អ្បក, 
ឬស្បើថា អ្បកមិនស្ពញនឹងរនាយស្នាះស្រ, រនាយ
ដដលរាច់ស្ៅកបុងថ្រពដូមផដីថ្ររដមងមាន, ស្យើងនឹង
ឲ្យស្គនារំនាយស្នាះដល់អ្បក, មាប លអ្បកមានមុែសាអ ត្ 
ចូររាប់មកចុះ អ្បករាថាប រនាយដបបណា ។  
  ដបណ្ឍិ ត្សាឋ ប់ពាកយរបដ់រពះរាជាស្ ើយ 
ស្រើបស្ពាលោថារី ៦ ថា  
 ន ចាហដ្ម្ដ្េ ឥចាឆ ម្ិ,    
 ដ្យ្ េោ បថវេិសថិ; 
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 ចនទដ្ថ េេម្ិចាឆ ម្ិ,    
 េិំ ដ្ម្ ឱហរ ដ្កេវ។ 
 ពួករនាយណា ដដលអារដ័យស្ៅស្លើដផនដី ែញុ ំ
មិនចង់ានរនាយស្នាះស្រ ែញុចំង់ានរនាយ អ្ពីំដួង
រពះចនធ បពិរត្រពះស្កដវៈ ដូមរពះអ្ងគញុងំរនាយ
ស្នាះ ឲ្យចុះមក ស្ដើមផែីញុ  ំ។ 
 រពះរាជាសាឋ ប់ពាកយរបដ់ ដបណ្ឍិ ត្ស្ ើយ 
រាដ់ថា បអូនរបដ់ស្យើងឆកួត្ស្ ើយ ស្ោយមិនមាន
ដងសយ័ស្ ើយ ដូស្ចបះស្ ើយ ររង់ដល់នូវស្ដចកឋី
ស្ទមនដស រាដ់ោថារី ៧ ថា  

ដ្ោ ននូ ម្ធុរ ិំ ញាេ,ិ   
 ជីវេិិំ វជិហិេសេ;ិ 
 អបេថិយ្ិំ ដ្ោ បេថយ្េិ,    
 ចនទដ្ថ េេម្ិចឆេិ។ 
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 អ្បកណារាថាប នូវរបដ់ ដដលមិនគួររាថាប  (ដូច
ជា ) អ្បករាថាប នូវរនាយ អ្ពីំដួងរពះចនធ មាប លអ្បកជា
ញតិ្ អ្បកស្នាះនឹងលះបង់ជីវតិ្ ជារីរដឡាញ់ ស្ោយ
ពិត្ ( ក៏មិនានរនាយស្នាះដដរ ) ។ 
 ោថាស្នះមានស្ដចកឋីអ្ធិបាយថា មាប ល
បអូន អ្បកជាញតិ្ជារីរដឡាញ់របដ់ស្យើង អ្បកណា
រាថាប នូវរបដ់ដដលមិនគបផរីាថាប  អ្បកស្នាះនឹង
លះបង់ជីវតិ្របដ់ែលួនដដលលអថ្រកដលង ។ 
  ដបណ្ឍិ ត្សាឋ ប់ពាកយរពះរាជាស្ ើយ ជាអ្បក
មិនកស្រមើក ស្ពាលថា បពិរត្មាច ដ់បង បងររង់រជាប
ថា ែញុ រំាថាប រនាយអ្ពីំដួងចស្តនធ មិនាន នឹងសាល ប់ ក៏
ស្រពាះស្ តុ្អ្វី ស្រើបមាច ដ់បងស្សាកនឹងបុរត្ដដលសាល ប់
ស្ៅស្ ើយស្នាះ ដូស្ចបះស្ ើយ ស្រើបស្ពាលោថារី ៨ ថា   
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ឯវ ិំ ដ្ច កណ្ហ  ជានាេិ,    
 យ្ទញេម្នុោេេិ; 
 កោម  បុដ្រ ម្េិំ បុេតិំ,    
 អជាា បិ ម្នុដ្ោចេិ។ 
 បពិរត្រពះកណាហ យនស្ោរត្ ស្បើរពះអ្ងគររង់
រជាបយ៉ងស្នាះ រពះអ្ងគររង់ស្របៀនរបស្ៅបុគគលដថ្រ 
ស្ តុ្អ្វី រពះអ្ងគស្សាកសាថ យនឹងបុរត្ដដលររួលមរណ្
ោព កបុងកាលមុន រ ូត្មក កបុងថ្ថៃស្នះ ។ 
   ដបណ្ឍិ ត្ ឈរស្ៅរវាងចស្នាល ះផលូ វ រូលរពះ
រាជាយ៉ងស្នះស្ ើយ ស្ពាលថា បពិរត្មាច ដ់បង ែញុ ំ
រាថាប នូវរបដ់ដដលមានរាកដ, ចដំណ្ករពះអ្ងគ 
ស្សាកនឹងរបដ់ដដលមិនមានរាកដ ដូស្ចបះស្ ើយ 
កាលនឹងដដមឋងធម៌ដល់រពះរាជា ស្រើបស្ពាល ២ ោថា
ស្រៀត្ថា   
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 យ្ិំ ន លព្ភា  ម្នុដ្េសន,    
 អម្នុដ្េសន វា បុន; 

ជាដ្ថ ដ្ម្ មា ម្រ ីបុដ្ថត ,    
 កុដ្ថ លព្ភា  អលពាិយ្ិំ។ 

ន ម្នាត  ម្លូដ្េេជាា ,    
 ឱេដ្ធហិ ធដ្នន វា; 
 េោា  អានយិ្េុិំ កណ្ហ ,    
 យ្ិំ ដ្បេម្នុដ្ោចេិ។ 
 របដ់ណា ដដលមនុដស ឬអ្មនុដស មិនគបផ ី
ានវញិ ស្ោយរាថាប ថា (រពះអ្ងគរាថាប នូវរបដ់ស្នាះ
ថា) បុត្ថរបដ់អ្ញ ស្កើត្ស្ ើយកុសំាល ប់ស្ ើយ ដូស្ចបះ រពះ
អ្ងគនឹងគបផាីនរបដ់ ដដលមិនគបផាីន អ្ពីំរីណា
ស្កើត្ ។  
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 បពិរត្រពះកណាហ យនស្ោរត្ រពះអ្ងគស្សាក  
សាថ យនឹងបុត្ថណា ដដលស្ៅកាន់បរស្លាកស្ ើយ រពះ
អ្ងគអាចនាបុំត្ថស្នាះ មកវញិ ស្ោយមនថ ស្ោយថាប  ំដដល
ស្ធវើស្ោយឫដស្ឈើ ស្ោយឱដថ ឬក៏ស្ោយររពយ មិន
ានស្ ើយ ។ 
  ដបណ្ឍិ ត្ដដមឋងថា មនុដស ឬស្រវា មិន
គបផាីនស្រៀត្ គឺមិនអាចស្ដើមផាីនឋានៈណា គឺ
ស្ដចកឋីរាថាប យ៉ងស្នះថា បុរត្របដ់ស្យើងដដលស្កើត្
មកស្ ើយ កុសំាល ប់ស្ ើយ, រពះអ្ងគរាថាប ឋានៈស្នាះ 
នឹងគបផាីនឋានៈដដលមិនគួរានស្នាះ គឺឱរដដដល
ស្ៅកាន់បរស្លាកស្ ើយស្នាះអ្ពីំណា ? គឺនឹងអាច
ានស្ោយស្ តុ្ដូចស្មឋច ៕ ានដល់ មិនអាចាន  
ឋានៈដដលមិនគួរានស្នាះស្ ើយ ។ អ្ធិបាយថា 
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ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ ស្រើបស្ ម្ ះថា វត្ទុ ដដលមិនគួរាន គឺ
ឋានៈដដលមិនគួរានស្នាះ នឹងគបផាីនអ្ពីំណា ។   
 រពះរាជាវាដុស្រពសាឋ ប់ពាកយស្នាះស្ ើយ រាដ់
ថា ដនបអូន ពាកយដដលអ្បកស្ពាលមកស្នះ គួរពិចារណា
ដមន, អ្បកានស្ធវើឲ្យស្យើងដកស្ដចកឋីស្សាកស្ចញ 
ដូស្ចបះកាលនឹងដរស្ដើរ ដបណ្ឍិ ត្ ស្រើបរាដ់ ៤ 
ោថា ថា 

យ្េស ឯថទិោ អេសុ,    
 អម្ចាា  បុរេិបណ្ឌិ ថ; 

យ្ថា និជាបដ្យ្ អជា,    
 ឃដ្ោ បុរេិបណ្ឌិ ដ្ថ។ 

អាទិេតិំ វេ ម្ិំ េនតិំ,     
 ឃេេិេតិំវ ោវកិំ ; 
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វារនិា វយិ្ ឱេិញាិំ ,    
 េពាិំ និព្ភា បដ្យ្ ទរ ិំ។ 

អពាហី វេ ដ្ម្ េលលិំ,    
 យ្មាេិ ហទយ្េសេិិំ; 

ដ្ោ ដ្ម្ ដ្ោកបដ្រេេស,   
 បុេតដ្ោកិំ  អោនុទិ។ 

ដ្ោហិំ អពពូឡហេដ្ោល េមិ,   
 វេីដ្ោដ្ោ អនាវដិ្ោ; 
 ន ដ្ោចាម្ិ ន ដ្ោទ្វម្ិ,    
 េវ េុថា ន មាណ្វ។ 
  ពួកបុរដជាបណ្ឍិ ត្រាកដដូស្ចាប ះ ជាអាមាត្យ
របដ់រពះរាជាណា ដូចយ៉ងអ្បក ជាបណ្ឍិ ត្បុរដ 
ស្ ម្ ះ ដៈ ានពនយល់ ( ែញុ ំ) កបុងដថៃស្នះ (ស្សាករបដ់
រពះរាជាស្នាះ នឹងមានមកពីណា) ។  
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 អ្បកានស្រសាចរដពនូវស្យើងដដលស្ភលើង គឺ 
ស្ដចកថសី្សាកកពុំងស្ឆះ ឲ្យដៃប់រមាៃ ប់ ញុងំស្ដចកថី
រកវល់រកវាយទងំអ្ដ់ ឲ្យរលត់្ ដូចបុគគលយករឹក
ស្រសាច នូវស្ភលើងកពុំងស្ឆះឆ្ប ងំខ្ល ញ់ ។  
 ដរ គឺស្ដចកថសី្សាកណា ដដលអារដ័យកបុង
 ឫរយ័ ដរ គឺស្ដចកថសី្សាកស្នាះ ស្យើងានដកស្ចញ
ស្ ើយ អ្បកស្ ម្ ះថា ានបស្នាធ បង់នូវស្ដចកថសី្សាក
ស្រពាះបុត្ថរបដ់ស្យើង ដដលរតូ្វស្ដចកថសី្សាករគបដងកត់្ ។ 
 មាប លមាណ្ព ស្យើងស្នាះ ជាអ្បកមានដរ គឺស្ដ
ចកថសី្សាកដកស្ចញស្ ើយ ជាអ្បករាដចាកស្ដចកថី
ស្សាក មាប លមាណ្ព ស្យើងដលងស្សាកសាថ យ ដលងយំ
រួញ ស្រពាះានសាថ ប់នូវពាកយរបដ់អ្បក ។ 
 បណាឋ ោថាទងំស្នាះ ោថារី ១ មានស្ដចកឋី
ដស្ងខបថា បុរដជាបណ្ឍិ ត្ដបបស្នះ ជាអាមាត្យរបដ់
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រពះរាជាណា រពះរាជាស្នាះ នឹងមានស្ដចកឋីស្សាក
អ្ពីំណា ដូចយ៉ង ដបណ្ឍិ ត្ ញុងំស្យើងអ្បករតូ្វ
ស្ដចកឋីស្សាកនឹងបុរត្ដដលស្ៅកាន់បរស្លាករគប
ដងកត់្ឲ្យរលត់្ គឺឲ្យរត្ជាក់ គឺ ឲ្យដឹងចាដ់ ស្ដើមផ ី
របស្យជន៍ដល់ការកមាច ត់្ស្ដចកឋីស្សាកស្នាះ ។ ោថា
ដ៏ស្ដដមានស្ដចកឋីដូចស្ពាលមកស្នះឯង ។    
 កបុងអ្វសាន មានអ្ភិដមពុរនោថាដដមឋង
បញ្ញជ ក់ថា  

ឯវ ិំ កដ្ោនតិ េបបញ្ញេ ,    
 ដ្យ្ ដ្ោនតិ អនុកម្បោ; 
 និវេតយ្នតិ ដ្ោកមាហ ,    
 ឃដ្ោ ដ្ជឋេិំវ ភាេរ ិំ។ 
  ពួកជនណា របកបស្ោយរាជាញ  ជាអ្បក
អ្នុស្រោះ រដមងស្ធវើយ៉ងស្នះ ស្រើបញុងំជនឲ្យឃ្លល ត្
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ចាកស្ដចកថសី្សាក  ដូច ដបណ្ឍិ ត្   ញុងំរពះស្ជោឌ  
(ឲ្យរួចចាកស្ដចកថសី្សាក )   ។ 
 កាលរពះារវាដុស្រព ដដលរតូ្វ ដកុមារ ស្ធវើ
ឲ្យអ្ដ់ស្ដចកឋីស្សាកយ៉ងស្នះស្ ើយររង់រគប់រគង
រាជយជាធមមា ។ ស្ោយកាលកនលងស្ៅដ៏យូរ បុរត្របដ់
ស្ដឋចជាបងបអូនទងំ ១០ អ្ងគ គិត្ោប ថា ស្គស្ពាលថា  
កណ្ហ រីាយនៈជាអ្បកមានរិពវចកខុ  ស្យើងនឹងសាក
លផងស្លាកជាដបូំងដិន ។ ស្រើបរបោប់ស្កមងកសំ្លាះ
មួយរូប ដដមឋងស្ោយអាការៈជាស្តដថីមានគភ៌ ចងដកវ
មរកត្នឹងស្ពាះ នាសំ្ៅកាន់ដមាប ក់ឥដីស្នាះ ស្ពាលថា 
បពិរត្ស្លាកមាច ដ់ កុមារកិាស្នះ នឹងស្កើត្កូនដូចស្មឋច?  
ាបដគិត្ថា កាលវនិាដរបដ់ស្ដឋចបងបអូនទងំ ១០ 
អ្ងគស្នះមកដល់ស្ ើយ, អាយុដគខ ររបដ់ស្យើងនឹងជា
យ៉ងណា ប៎, កាលពិចារណាស្មើលដឹងថា ស្ដចកឋី
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សាល ប់នឹងមានដល់ស្យើងកបុងថ្ថៃស្នះឯង ដូស្ចបះស្ ើយ 
ស្ពាលថា បពិរត្រពះកុមារទងំឡាយ របស្យជន៍អ្វី
ស្ោយកុមារស្នះ ដល់រពះអ្ងគទងំឡាយ ។ ាបដរត្ូវ
ពួករាជកុមារស្ពាលស្រឿយៗថា បពិរត្ស្លាកមាច ដ់ ដូម
ស្លាករាប់ដល់ពួកស្យើង ដូស្ចបះស្ ើយ ាបដស្ពាល
ថា កុមារស្នះនឹងស្កើត្នូវដុពំកគគីរ កបុងរី ៧ អ្ពីំថ្ថៃ
ស្នះ, ស្ោយស្ តុ្ស្នាះ រត្កូលវាដុស្រពនឹងវនិាដ, 
មាង៉ស្រៀត្ ស្បើអ្បកទងំឡាយកាន់យកដុគំគីរស្នាះដុត្ 
ស្ ើយស្ឆះស្ាះស្ចាលកបុងដធឹង ។ លោំប់ស្នាះ រពះ 
រាជកុមារទងំស្នាះស្ពាលនឹងាបដថា ដនជដិលស្កាង 
ស្ ម្ ះថា បុរដនឹងស្កើត្កូន រដមងមិនមាន ដូស្ចបះ
ស្ ើយ នាោំប ស្ធវើនូវកមមស្ ម្ ះ ត្នថរជជុកៈ (យកដែសចង
ក) ស្ធវើាបដឲ្យអ្ដ់ជីវតិ្កបុងរីស្នះឯង ។ រពះរាជាជា
បិាទងំឡាយស្អរពះរាជកុមារ ដួរថា ស្ តុ្ដូច
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ស្មឋច ស្រើបនាោំប ដមាល ប់ាបដ, ររង់សាឋ ប់ស្រឿងរ៉ាវទងំ
អ្ដ់ស្ ើយ ភ័យខ្ល ច របទនការរកាដល់កុមារទងំ
ស្នាះ, កបុងថ្ថៃរី ៧ ររង់ឲ្យដុគំគីរដដលស្ចញពីស្ពាះ
កុមារ ស្ៅដុត្ ស្ ើយស្ាះស្ចាលកបុងដធឹង ។  ស្ផះគគីរ
ស្នាះកាល ូរអ្ដណ្ឋ ត្កបុងដធឹង ស្ៅជាប់នឹងមាត់្ទវ រ 
ស្ៅកដនលងមួយ បនាធ ប់មក ក៏ស្កើត្ជាស្ៅជាថ្ររឹក ។  
 ថ្ថៃមួយ រពះរាជាទងំស្នាះស្ពាលថា ពួកនឹង
ស្លងនឹងដមុរធកីឡា ដូស្ចបះស្រើបស្ៅកាន់មាត់្ទវ រ ឲ្យ
ស្គស្ធវើមហាមណ្ឍ ប ស្សាយ និងផឹកកបុងអ្លងកត្-
មណ្ឍ ប យកថ្ដស្ជើងប៉ះពាល់ោប ស្ោយការស្លង ដបក
ជាពីរចដំណ្ក ស្ធវើនូវជស្មាល ះដ៏ធ ំ។ ស្ពលស្នាះ ស្ដឋច
មួយអ្ងគកាលមិនានអ្នលូងដថ្រ ស្ៅចាប់យកដលឹក
ថ្ររឹកមួយអ្ពីំថ្រពថ្ររឹកមក ។ ែណ្ៈដដលស្ដឋចស្នាះ
ចាប់យកដលឹកថ្ររឹកស្នាះ ក៏កាល យជាអ្ដរងស្ឈើគគីរ ។ 
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ស្ដឋចស្នាះវាយមហាជនស្ោយអ្ដរងគគីរស្នាះ ។  វត្ទុ
ទងំអ្ដ់ដដលស្ដឋចទងំស្នាះដមាគ ល់ថា ជារបដ់ដថ្រ 
ចាប់យកស្ ើយៗ ក៏កាល យជាអ្ដរងគគីរ ។ ស្ដឋចទងំ
ស្នាះរបហារនូវោប នឹងោប  ស្ធវើឲ្យដល់ស្ដចកឋីវនិាដដ៏ធ ំ។ 
កាលស្ដឋចទងំស្នាះវនិាដធសំ្ ើយ ជន ៤ នាក់គឺ 
រពះារវាដុស្រព ១ ពលស្រព ១ បងរដីអ្ញ្ជនស្រវ ី១ 
បុស្រា ិត្ ១ នាោំប ស្ ើងរថ រត់្ស្ចញ, ជនដ៏ស្ដដ
វនិាដស្ ើយទងំអ្ដ់ ។ ដូមផជីនទងំ ៤ ស្នាះ កាល
រត់្ស្ៅ ក៏ានដល់ថ្រពកា មត្ថិកៈ ។ អ្បកចាំប់មុដឌិកៈ
ស្ធវើស្ដចកឋីរាថាប ស្កើត្ជាយកស ស្ ើយានស្កើត្កបុងថ្រព
ស្នាះ ដឹងោពមកថ្នពលស្រពស្ ើយ ក៏និមមិត្រដុកកបុង
ថ្រពស្នាះ ដកលងស្ភរជាអ្បកចាំប់ រាច់ដរដកគរំាមថា 
អ្បកណាចង់របយុរន ។ ពលស្រពស្ ើញយកសស្នាះ
ស្ ើយ ស្ពាលថា បពិរត្មាច ដ់បង ែញុនឹំងរបយុរនជាមួយ
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នឹងមាប ក់ស្នាះ ដូស្ចបះស្ ើយ កាលវាដុស្រពកពុំងហាម
ស្នាះឯង ពលស្រពក៏ចុះចាករថ ស្ៅកាន់ដមាប ក់យកស
ស្នាះ ដរដកគរំាមចូលស្ៅ ។  លោំប់ស្នាះ យកសស្នាះ
ចាប់ថ្ដពលស្រពដដលលាត្ស្ចញ យកស្ៅដីុ ហាក់
ដូចជា រពំាដីុស្មើមដ ូំង ។ វាដុស្រពដឹងនូវោពសាល ប់
របដ់ពលស្រពស្ ើយ កាន់យកបងរដី និងបុស្រា ិត្ 
ស្ធវើដសំ្ណ្ើ រស្ៅ អ្ដ់រារតី្ កាលរពះដូរយិរះស្ ើង ក៏
ានដល់បចចនថរោមមួយ ស្ ើយបគគ ប់បងរដីនិង
បុស្រា ិត្ថា ចូរចមអិនអាហាររួចនាមំក ដូស្ចបះស្ ើយ 
ែលួនឯងស្ៅស្ដកពួនដមៃកំបុងរីកាំងំកបុងគុមពថ្រពមួយ ។ 
 លោំប់ស្នាះ រពានថ្រពមួយស្ ម្ ះ ជរា ស្ ើញ
គុមពស្ឈើកស្រមើក ដមាគ ល់ថា រជូកស្ៅកបុងរីស្នាះ, ស្រើប
គប់លដំពងស្ៅ រតូ្វស្ជើងវាដុស្រព កាលវាដុស្រព
ស្ពាលថា អ្បកណាចាក់ស្យើង, ជរារពានដឹងនូវោពជា
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មនុដស  ោត់្ភ័យខ្ល ច រារពននឹងរត់្ ។ រពះរាជាាងំ
ដតិ្ ស្រកាកស្ ើង រាដ់ស្អោត់្ថា ដនស្លាកពូ កុំ
ខ្ល ច ចូរមកស្ណ្ះ, កាលរពានមកស្ ើយ ររង់ដួរថា 
ស្លាកស្ ម្ ះអ្វី ?  កាលរពានស្ពាលថា បពិរត្ស្លាក
មាច ដ់ ែញុ សំ្ ម្ ះ ជរា ។ រពះរាជារជាបថា ានឮមកថា 
ស្ារាណ្ជនទងំឡាយពាករនូវស្យើងស្ ើយ ថ្ថៃស្នះ 
ស្យើងនឹងសាល ប់ ស្ោយឥត្ដងសយ័ ដូស្ចបះស្ ើយ ររង់
រាដ់ថា ដនស្លាកពូ ស្លាកកុខំ្ល ចស្ ើយ ចូរមក រុ ំ
របួដឲ្យស្យើង, កាលរពានរុមុំែរបួដស្ ើយ ររង់បញ្ជូ ន
រពានឲ្យស្ៅ ។ ស្វរនាដ៏មានកមាល ងំានរបរពឹត្ថស្ៅ, 
កាលបងរដីនិងបុស្រា ិត្នាអំាហារមក ររង់មិនអាច
នឹងស្សាយាន ។ ស្ពលស្នាះ ររង់ស្អអ្បកទងំពីរមក
ស្ ើយ រាដ់ថា ថ្ថៃស្នះ ស្យើងនឹងសាល ប់, ចដំណ្កអ្បក
ទងំឡាយជាដុមុែមាលជាតិ្ មិនអាចស្ធវើកមមដថ្រ
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ស្ដើមផចិីញ្ចឹ មជីវតិ្, ចូរដិកានូវវជិាជ ស្នះចុះ ដូស្ចបះស្ ើយ 
ររង់ឲ្យដិកានូវវជិាជ មួយ រួចបញ្ជូ នបងរដីនិង
បុស្រា ិត្ស្ៅ ស្ ើយរពះអ្ងគអ្ដ់ជីវតិ្កបុងរីស្នាះឯង ។ 
ស្វៀរដលងដត្រពះនាងអ្ញ្ជនស្រវសី្ចញ ស្ដឋចទងំអ្ដ់ 
ដល់នូវស្ដចកឋីវនិាដយ៉ងស្នះឯង ។ 

ជាតកាវសាន 

 រពះសាសាឋ នារំពះធមមស្រដនាស្នះមកស្ ើយ 
រាដ់ថា មាប ដឧាដក ស្ារាណ្កបណ្ឍិ ត្ទងំឡាយ 
សាឋ ប់ពាកយរបដ់បណ្ឍិ ត្ទងំឡាយស្ ើយ ាននានូំវ
ស្ដចកឋីស្សាកស្រពាះបុរត្របដ់ែលួនស្ចញ, ដូមអ្បកគិត្
ស្រចើនស្ ើយ ដូស្ចបះស្ ើយររង់របកាដដចចធម៌
ទងំឡាយ និងរបជុជំាត្ក, ស្ពលចប់ដចចធម៌ 
ឧាដកានាងំស្ៅកបុងស្សាាបត្ថិផល ។             
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- េទ្វ ដ្ោហិដ្ណ្ដ្យ្ោ អានដ្នាទ  អដ្ោេិ 
ស្រា ិស្ណ្យយៈកបុងកាលស្នាះ ានមកជា
អាននធ ។  

- វាេុដ្ទដ្វា ោរបុិដ្ថត  វាដុស្រពានមក
ជាសារបុិរត្ ។  

- អវដ្េោ ពុទធបរោិ បរដ័ិរដ៏ស្ដដ
ានមកជាពុរនបរដ័ិរ ។  

- ឃឋបណ្ឌិ ដ្ថ បន អហដ្ម្វ អដ្ោេិ ិំ 
ចដំណ្ក ដបណ្ឍិ ត្គឺ តថាគត ស្នះឯង ។ 

ច្ប់ ឃដបណ្ឌិ តជាតក ។ 

(ជាត្កដឌកថា ដុត្ថនថបិដក ែុរធកនិកាយ ជាត្ក រដក 
និាត្ បិដកស្លែ ៥៩ រពំ័រ ២០៥) 



 
យោ សហសស ំសហយសសន,  

 សង្គា យេ មានុយស ជិយន; 
ឯកញ្ច  យជយ្យេត្តា នំ,   

 ស យេ សង្គា េជុត្ាយមា។ 

អ្នកណា គបបឈី្នះរួកមនញស្ស កនញងស្ង្រ្គា ម
អ្ស់្មួយពាន់ៗដង គឺ មួយលាន ចុំណែកអ្នកណា 
ឈ្នះខលួនឯងបាន អ្នករ ះ រ ម្ ះថា ជាមនញស្ស
ខពង់ខពស់្ជាងអ្នកណដលឈ្នះកនញងស្ង្រ្គា មរ ះ ។ 


