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សចុ្ចជជាតក 

 

រពះសាសាា កាលស្ដាចគង់ស្ៅវត្តស្ជត្ពន ររង់
រររពធកុដុមពិកៈម្នន ក់ រនរាដ់រពះធមមស្រដនាស្នះ 
ម្ននពាកយស្ផាើមថា សុច្ចជំ វត នច្ចជិ ដូស្ចនះជាស្ដើម ។ 

រនឮថា កុដុមពិកៈស្នាះគិត្ថា អញនឹងជរមះ
បណុំលកនុងរដុកមួយ ដូស្ចនះស្ ើយ ស្រើបស្ៅកាន់រដុក
ដដលស្គចពំាក់បណុំលស្នាះជាមួយភរយិា លុះជរមះ
បណុំលរួចស្ ើយ គិត្ថា អញនឹងយករស្រះមកដឹកជា
ស្រកាយ ដូស្ចនះស្ ើយ ស្រើបស្ផញើរុកកនុងរត្កូលមួយ 
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ស្ ើយរត្ឡប់ស្ៅកាន់នគរសាវត្ថីវញិ (ស្ពលស្ធវើ
ដសំ្ណើ រ) រនស្ឃើញភនមួំយកនុងរវាងផលូ វ ។  

ស្ពលស្នាះ ភរយិាស្ពាលថា បពិរត្សាវ មី ស្បើភនំ
ស្នះគបបកីាល យជាម្នដ អនកនឹងឲ្យអវីដល់ខញុ  ំ?  

កុដុមពិកៈស្ពាលថា នាងជាដអីដដរ ស្យើងនឹងមិន
ឲ្យអវីដល់នាងស្ឡើយ ។  

ភរយិាតូ្ចចិត្តថា សាវ មីរបដ់អញម្ននចិត្ត
អារកក់ណាដ់ ដបតិ្ថា កាលភនសំ្កើត្ជាម្នដ ក៏នឹងមិន
ឲ្យអវីដល់អញស្ឡើយ ។  

ជនទងំពីរនាក់សាវ មីភរយិាស្នាះ ស្ដើរមកជិត្
ដល់វត្តស្ជត្ពន គិត្ថា នឹងផឹករឹក ដូស្ចនះស្ ើយ ស្រើប
ចូលស្ៅកនុងវត្ត ផឹករឹក ។ កនុងស្ពលជិត្ភលឺស្ៅថ្ងៃស្នាះ
ឯង រពះសាសាា ស្ឃើញឧបនិដសយ័ស្សាាបត្តិផល
របដ់ជនទងំពីរស្នាះ កាលរពះអងគរង់ចកំារមករបដ់
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អនកទងំពីរ ស្រើបររង់គង់កនុងបរសិ្វណរពះគនធកុដិ 
បស្ចេញឆពវណណរងសរីដមី ៦ ពណ៌ ។ ចដំណកគូសាវ មី
ភរយិាស្នាះផឹករឹកស្ ើយក៏មកថាវ យបងគរំពះសាសាា  
រួចអងគុយកនុងរីដ៏ដមគួរមួយ ។ 

រពះសាសាា ស្ធវើបដិដណាា រកិចេ ស្ ើយរាដ់ដួរ
ថា អនកទងំពីរស្ៅណាមកណា ?  

គូសាវ មីភរយិារកាបរូលថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចស្រមើន ខញុ រំពះអងគមកពីទរបណុំល កនុងរដុកឯស្ណាះ ។  

រពះសាសាា រាដ់ដួរភរយិារបដ់កុដុមពិកៈស្នាះ
ថា ម្នន លឧរដិកា សាវ មីរបដ់នាង ររថាន របស្យាជន៍
ដល់នាង ស្ធវើឧបការៈដល់នាងដដរឬ ?  

ភរយិាកុដុមពិកៈរកាបរូលថា បពិរត្រពះអងគដ៏
ចស្រមើន ខញុមំ្នេ ដ់ម្ននស្ដចកាីរដឡាញ់ សាវ មីស្នះ
ណាដ់ បុ៉ដនតសាវ មីស្នះមិនរដឡាញ់ខញុមំ្នេ ដ់ស្រ ថ្ងៃស្នះ
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កាលខញុមំ្នេ ដ់ស្ឃើញភន ំស្ ើយ ស្ពាលថា ស្បើភនសំ្នះកាល យ
ជាម្នដ អនកនឹងឲ្យអវីដល់ខញុ  ំគាត់្ដបរជាស្ពាលថា នាង
ជាអនកណា ស្យើងនឹងមិនឲ្យអវីដល់នាងស្រ សាវ មីស្នះ 
ជាមនុដសម្ននចិត្តអារកក់ណាដ់ ។  

រពះសាសាា រាដ់ថា ម្នន លឧរដិកា កុដុមពិកៈ
ស្នះរដមងស្ពាលយ៉ាងស្នះឯង ដត្កាលណាកុដុមពិកៈ
ស្នះ រឭកដល់គុណរបដ់នាង កាលស្នាះ រដមងឲ្យ
ឥដសរយិយដទងំពួងដល់នាង ។  

កាលភរយិារបដ់កុដុមពិកៈស្នាះរកាបបងគរូំល
អារាធនាថា បពិរត្រពះអងគដ៏ចស្រមើន ដូមរពះអងគ
រាដ់ដដមាង ស្រើបរពះសាសាា នាយំកស្រឿងកនុងអតី្ត្
មកដដមាងដូចត្ស្ៅថា 

កនុងអតី្ត្កាលដ៏យូរលង់ណាដ់ស្ៅស្ ើយ 
កាលរពះរររព មរត្តស្សាយរាជដមបត្តិកនុងនគរ
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ពារាណដី, រពះស្ពាធិដត្វជាអាម្នត្យអនកដស្រមចរាជ
កិចេទងំអដ់របដ់រពះរររព មរត្តស្នាះ ។ ដម័យថ្ងៃ
មួយ រពះរាជាស្ឃើញរពះឱរដដដលជាឧបរាជមកកាន់
រីបស្រមើ ររង់រពះត្រមិះថា បុរត្ស្នះគបបបីងកនូវភ័យ
ខាងកនុង ដូស្ចនះស្ ើយ ស្រើបរាដ់ឲ្យស្ៅរពះរាជ  ឱ-
រដស្នាះមក ស្ ើយរាដ់ថា ដនបុរត្ ដរាបណាបិា
ស្ៅម្ននជីវតិ្ បុរត្កុសំ្ៅកនុងនគរស្នះស្ឡើយ ចូរបុរត្ស្ៅ
ស្ៅកនុងរីដថ្រ អណឹំះឥត្អពីំបិាស្ៅ ដឹមបុរត្មករគប់
រគងរាជដមបត្តិចុះ។ រពះរាជបុរត្ររួលរពះរាជបញ្ជា
ថា លអ រួចថាវ យបងគលំារពះរាជបិា រពះអងគនិងស្ជដា-
ជាយា ស្ចញចកនគរស្ៅកាន់ជាយដដន សាង
បណណសាលាស្ៅកនុងថ្រព ញុងំអត្តភាពឲ្យរបរពឹត្តស្ៅ
ស្ោយដផលស្ឈើតូ្ចធកំនុងថ្រព ។  

ចសំ្ណរកាលត្មក រពះរាជាជាបិាក៏ស្សាយ
រិវងគត្ ។ រពះរាជបុរត្ពិនិត្យស្មើលផ្កក យ នកខត្តឫកស 
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ដឹងថា រពះបិាស្សាយរិវងគត្ស្ ើយ ស្រើបមកកាន់នគរ
ពារាណដី កនុងរវាងផលូ វរនស្ឃើញភនមួំយ ។  

លោំប់ស្នាះ រពះជាយាដួរថា បពិរត្រពះ
ដមមតិ្ស្រព ស្បើភនសំ្នះ គបបកីាល យជាម្នដ ររង់នឹង
របទនអវីដល់ខញុមំ្នេ ដ់ ?  

រពះរាជបុរត្រាដ់ថា នាងជានរណា ស្យើងនឹង
មិនឲ្យអវីមួយស្ឡើយ ។  

រពះជាយាតូ្ចរពះរយ័ថា អញមិនស្រះបង់
រពះអងគ ស្រពាះស្ដចកាីស្ដនហាកនុងរពះសាវ មីស្នះ ស្រើប
ចូលស្ៅកាន់ថ្រពជាមួយ បុ៉ដនតសាវ មីស្នះ រាដ់យ៉ាង
ស្នះ ររង់ជាអនកម្ននរពះ ឫរយ័អារកក់ណាដ់ 
កាលររង់រនជារពះរាជាស្ ើយ ស្ត្ើនឹងស្ធវើស្ដចកាីលអ
ដល់អញដូចស្មាចស្កើត្ ។  
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រពះរាជបុរត្ស្នាះយាងមក ររង់រគងរាជ
ដមបត្តិស្ ើយ ររង់ដត្ងាងំរពះជាយាស្នាះ រុកកនុង
ត្ដំណងអគគមស្ ដី ររង់របទនរតឹ្មដត្យដស្នះ
បុ៉ស្ណាណ ះ ចដំណកការរាប់អាន ការស្លើកត្ស្មកើងឲ្យថ្រក
ដលងស្ឡើងស្ៅស្រៀត្ មិនម្នន ដូមបភីាពដដលរពះនាង
ម្ននស្ៅ ក៏ររង់មិនោក់រពះរយ័ ( គិត្ថាម្នន ) ។  

រពះស្ពាធិដត្វគិត្ថា រពះស្រវសី្នះម្ននឧបការៈ
ចសំ្ពាះរពះរាជា មិនស្អើស្ពើដល់ស្ដចកាីលរំក រន
យាងស្ៅស្ៅថ្រពជាមួយ បុ៉ដនតរពះរាជាស្នះររង់មិនគិត្
ដល់រពះស្រវសី្សាះ គិត្ដត្ ស្រត្កអរជាមួយនឹងដនដំថ្រ 
អញនឹងស្ធវើស្ោយរបការដដលរពះស្រវសី្នះ រនឥដសរ-ិ
យៈទងំពួង ដូស្ចនះស្ ើយ ថ្ងៃមួយ ចូលគាល់រពះស្រវ ី
ស្ ើយស្ពាលថា បពិរត្រពះស្រវ ីរូលបងគមិំនរនដូមប ី
រតឹ្មដត្ដុរំយអពីំដម្នន ក់រពះនាង ស្រពាះស្ តុ្អវី ស្រើប
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រពះនាងមិននឹកនារូលបងគ ំរពះនាងម្ននរពះ ឫរយ័
អារកក់ថ្រកស្ពក ។  

រពះស្រវមី្ននរពះដវនីយ៍ថា បពិរត្ស្លាកឪពុក 
ស្បើខលួនខញុរំន ខញុក៏ំនឹងឲ្យស្លាក បុ៉ដនតកាលខញុមិំនរន 
នឹងឲ្យស្លាករនដូចស្មាចស្កើត្ ឥឡូវស្នះ រពះរាជានឹង
របទនដល់ខញុដូំចស្មាច (ស្រពាះថា) មកាមផលូវ កាលខញុ ំ
ស្ពាលថា ស្បើភនសំ្នះកាល យជាម្នដ រពះអងគនឹងរបទនអវី
ដល់ខញុមំ្នេ ដ់ខលះ រពះរាជាររង់រាដ់ថា នាងជាអនកណា 
ស្យើងនឹងមិនឲ្យអវីស្ឡើយ ដូមបរីបដ់ដដលបរចិេ គរន
ងាយ ក៏ររង់មិនបរចិេ គ ។  

រពះស្ពាធិដត្វដួរថា ស្ត្ើរពះនាងអាចស្ពាល
ពាកយស្នះ កនុងដម្នន ក់រពះរាជាដដរឬស្រ ? 

រពះស្រវសី្ពាលថា បពិរត្ស្លាកឪពុក ខញុអំាច
ស្ពាលរន ។  
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រពះស្ពាធិដត្វស្ពាលថា ស្បើដូស្ចន ះ កាលរូល
បងគសំ្ៅកនុងដម្នន ក់របដ់រពះរាជា នឹងរូលដួរ រពះ
នាងគបបសី្ពាលចុះ ។  

រពះស្រវរីរួលថា របថ្ពស្ ើយ ស្លាកឪពុក ។  

កាលដដលរពះស្រវសី្ៅគាល់រពះរាជា ស្ ើយ
របថាប់ឈរ រពះស្ពាធិដត្វដួរថា បពិរត្រពះនាង
ម្នេ ដ់ ខញុមិំនរនរបដ់ណាមួយអពីំដម្នន ក់រពះនាង 
មិនដមនឬ ?  

រពះស្រវរីាដ់ថា បពិរត្ស្លាកឪពុក របដិនស្បើ
ខញុរំន ខញុនឹំងឲ្យស្លាក បុ៉ដនតខញុ ក៏ំមិនរនរបដ់ណាមួយ
ស្ឡើយ ស្បើខញុ មិំនរនផង នឹងឲ្យស្លាករនដូចស្មាច 
ឥឡូវស្នះ ស្ត្ើរពះរាជានឹងឲ្យខញុដូំចស្មាចស្កើត្ ស្រពាះថា 
កាលមកអពីំថ្រព រពះរាជាស្នាះររង់ស្ឃើញភនមួំយ 
កាលខញុរូំលដួរថា ស្បើភនសំ្នះគបបកីាល យជាម្នដ រពះអងគ
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នឹងរបទនអវីដល់ខញុមំ្នេ ដ់ខលះ រពះរាជាររង់រាដ់ថា 
នាងជានរណា ស្យើងនឹងមិនឲ្យអវីដល់នាងស្ឡើយ ដូ-
មបរីបដ់ដដលលះបង់រនងាយ ក៏ររង់មិនលះបង់ 
កាលនឹងដដមាងស្ដចកាីស្នះ ស្រើបស្ពាលគាថារី ១ ថា 

សចុ្ចជ ំវត នច្ចជ,ិ   

 វាចាយ អទទ ំគិរ  ិំ; 

កញិ្ហ ិតសសច្ជនតសស,  

 វាចាយ អទទ បព្ពត។ំ 

រពះរាជាកាលមិនរបទនភន ំ(ដូមប)ីស្ោយរពះ
វាច ស្ ម្ ះថាមិនលះបង់នូវរបដ់ដដលគួរលះបង់
ស្ោយងាយស្រ របដិនស្បើរពះរាជារនរបទនភន ំ(ដូ-
មប)ី ស្ោយរពះវាចរពះរាជាស្នាះ (ដដលខញុដូំមស្ ើយ) 
គង់លះបង់វត្ថុខលះ ។ 
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រពះរាជាសាា ប់ពាកយស្នាះស្ ើយ រាដ់គាថារី 
២ ថា  

យញ្ហ ិកយរិា តញ្ហ ិវទេ,    

យ ំន កយរិា ន ត ំវទេ; 

អកទរានត ំភាសមាន,ំ    

បរជិាននត ិបណ្ឌ តិា។ 

បុគគលស្ធវើអសំ្ពើណា គបបនិីយាយអសំ្ពើស្នាះ មិន
ស្ធវើអសំ្ពើណា មិនគបបនិីយាយអសំ្ពើស្នាះ ពួកបណឌិ ត្
រដមងកណំត់្ដឹងនូវបុគគលដដលមិនស្ធវើ (រគាន់ដត្) 
និយាយ ។ 

រពះស្រវសីាា ប់ពាកយស្នាះស្ ើយ ផគងអចាលី 
ស្ពាលគាថារី ៣ ថា  
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រាជបតុត នទមា តយតថ,ុ    

សទច្ច ធទមេ ឋទិតា ច្សិ; 

យសស ទត ព្យសន ំបទតាត ោ, 

 សច្ចសេិិំ រមទត មទោ។ 

បពិរត្រពះរាជបុរត្ ខញុដូំមថាវ យបងគរំពះអងគ 
ដដលឋិត្ស្ៅកនុងវចីដចេៈផង កនុងដភាវធម៌ផង ដូមប ី
ដល់នូវស្ដចកាវីនិាដ ក៏រពះ ឬរយ័ របដ់រពះអងគស្ៅ
ដត្ស្រត្កអរកនុងដចេៈ ។ 

 រពះស្ពាធិដត្វសាា ប់ពាកយ ដដលរពះស្រវសី្ពាល
គុណកថា របដ់រពះរាជាយ៉ាងស្នះស្ ើយ កាលនឹង
ដរស្ដើរគុណកថារបដ់រពះស្រវ ីស្រើបស្ពាលគាថារី ៤ 
ថា   
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យា ទលទិទ ីទលទិទស្ស,    

អឌ្ឍា អឌ្ឍឍស្ស កតិ្តមិ; 

សា ហិស្ស បរមា ភរយិា,   

ស្ហិរញ្ញស្ស ឥត្ថយិយា។ 

ភរយិាណារបដ់បាអីនករល័រក ក៏ជារដីរល័រក
ដដរ របដ់បាអីនកដាុកដាមភ ក៏ជារដីដាុកដាមភ ម្ននស្ករ តិ៍
ស្ ម្ ះដដរ ភរយិាស្នាះស្ ម្ ះថាជាភរយិាដ៏ឧត្ាមរបដ់
បាសី្នាះ រដីទងំឡាយរបដ់អនកម្ននររក់ (ក៏ដូស្ចន ះ
ដដរ) ។ 

រពះស្ពាធិដត្វស្ពាលយ៉ាងស្នះស្ ើយ ក៏ស្ពាល
គុណរបដ់រពះស្រវដីល់រពះរាជាថា បពិរត្មហារាជ 
រពះស្រវសី្នះ កាលរពះអងគម្ននស្ដចកាីរុកខស្ៅកនុងថ្រព 
រពះនាងក៏ជាអនកម្ននស្ដចកាីរុកខដដរ រពះអងគគួរស្ធវើ



14 

 

ស្ដចកាីរាប់អានដល់រពះស្រវសី្នាះ ។ រពះរាជារលឹក
គុណរពះស្រវាីមពាកយរពះស្ពាធិដត្វ ររង់រាដ់ថា 
ដនបណឌិ ត្ ស្យើងរលឹកគុណរពះស្រវាីមពាកយរបដ់
ស្លាក ដូស្ចនះស្ ើយររង់របទនឥដសរយិយដទងំពួង
ដល់រពះស្រវ ី។ រួចស្ ើយររង់រាដ់ថា ស្លាករនឲ្យ
ស្យើងរលឹកគុណរពះស្រវ ីដូស្ចនះស្ ើយ រនស្ធវើដកាក រដ៏
ធដូំមបដីល់រពះស្ពាធិដត្វ ។ 

រពះសាសាា នារំពះធមមស្រដនាស្នះមកស្ ើយ 
ររង់របកាដដចេធម៌ និងរបជុជំាត្ក កាលចប់ដចេធម៌ 
គូសាវ មីភរយិារនាងំស្ៅកនុងស្សាាបត្តិផល ។     

តទា ពារាណ្សិរាជា អយំ កុដុមពិទោ 

អយោស្ិ រពះររពារាណដីកនុងកាលស្នាះ រន
មកជាកុដុមពិកៈស្នះ។  
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ទេវ ីអយំ ឧបាសិោ  រពះស្រវរីនមកជា
ឧរដិកាស្នះ 

បណ្ឌ ិតាមទ ច្ ោ បន អហទមវ អទោសិិំ 

ចដំណកអាម្នត្យជាបណឌិ ត្គឺត្ថាគត្ស្នះឯង ។ 

ដុចេជជាត្ក ចប់ ៕ 

(ជាត្កដាកថា ដុត្តនតបិដក ខុរទកនិកាយ ជាត្ក ចតុ្កកនិរត្  
បុចិមនទវគគ ដុចេជជាត្ក បិដកស្លខ ៥៨ រពំ័រ ២០៦-២០៧) 

ស្ោយជាត្កភាណក 

 


