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     កាលខ្ដលរពះបាទ្យ្័ងខចរក ឬ រ្ដចគំលង់ រពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ១៥ ចូលទី្យវងគត្ រពះចរកព័រត្ រពះ
រាជបុរត្រពះអងគ បានរ ើងរសាយរាជយ ្មបត្ដិរបរទ្យ្កមពុជ្ជជ្ជបនដពីរពះបិតា។ រពះអងគ នរពះជនម 
២១វ្ា។ ពិធីអភិរ្ករពះចរកព័រត្ ជ្ជរពះមហាកសរត្ បានរបារពធោ៉ង ឱឡារកិ រៅថ្ងង ៣រកើត្ ខ្ម
រចរត្ ឆ្ន ំវក ព.្.១៥១៦, រត្វូជ្ជ ម.្.៨៩៤ ច.្. ៣៣៤ និង រត្វូជ្ជ គ.្.៩៧២ រពះអងគជ្ជរ្ដច
ខ្មមរទី្យ១៦ រ ើយ  នរពះរមរមរពះបាទ្យ្រមដចរពះចរកព័រតាធិរាជ បរមបព័រត្។ រពះអងគគង់ និង 
 នបរមរាជវងំ រៅមហានគរដខ្ដល។ 

     រពះបាទ្យចរកព័រត្ នរពះរាជបុរត្ពីររពះអងគ។ បុរត្ចបងរពះរមបទុ្យមកុ រ រប្ូរត្រៅឆ្ន ំឆលូវ។ 
រពះរាជបុរត្បរា ប់ រពះរម្ិរកុី រ រប្ូត្រៅឆ្ន ំរកា ច.្.៣៥៩។ ជ្ជមួយគ្នន ររះអនក ន ងខ្កវ 
មរ ្ីមួយរទ្យៀត្រប្់រពះចរកព័រត្ ក៏ នគភ៌ខ្ដរ គឺរៅកនុងឆ្ន ំជូត្ ព.្. ១៥៤៤ រត្ូវជ្ជគ.្.
១០០០។ 

ដំបងរគញូង 

     ្ម័យមួយ រពះរាជ្ជបានរចញបញ្ញជ រោយរមឺុនមុមមន្ត្នដីរកណ្ឌ របជ្ជនុរាស្ដ្ដ រគប់រមត្ដម័ណ្ឌ ្ំរាប់យកមក
កាប់រឈើ សាង្ង់រពះបរម រាជវងំ និង បាចទឹ្យក្ំោត្ស្្ះអូររបលាយតូ្ចធំកនុងរពះនគរ។ រពឹត្ដិការណ៍្
កំខ្ណ្នរនះ បានរធវើរោ យរបជ្ជជនខ្មមរទំាងស្្ីទំាងរបុ្ មឹង្ំបារដដ រកហាយរគប់ៗគ្នន ។ រោយសារខ្លល ច
អំណាចរ្ដច ខ្លល ចទ្យទួ្យលរទា្ថ្ព  ន ក់ៗរចះខ្ត្មំខំ្ល ត់្្ងកត់្រធមញរគ្នរពរធវើតាមខ្ត្បញ្ញជ ។ 

 

     កនុងចំរណាមរបជ្ជជនកំខ្ណ្នទំាងររះ  នបុរ្កំរលាះ ន ក់  ឌ ំធំ្ំបុររមម  រ ម្ ះរយ រគញូង។ ថ្ងង
មួយ រយញូងរត្ូវដល់រវនរៅចំាជំុរុ ំ រ ើយ នភារកិចចោំ្លចំអិនមហូបោហារ្ំរាប់ រកុមកំខ្ណ្នឯរទ្យៀត្ខ្ដល
រចញរៅបំរពញការងារ។ ោំបាយឆអិនកាលណា រយញូង រកអវីមករជួយបាយមិនបាន រយងាករឆវងងាកសាដ ំ 



ស្សាប់ខ្ត្រករលករៅរបះរ ើញខ្មករដើមរការមម  រយក៏រ្ងចាប់យកខ្មករដើមរការមម ររះ មករជួយបាយ។ 
ររំពចភាល មររះ បាយ្្គុ្ក៏ខ្របពណ៌្ រៅជ្ជរមម ។ រោយកដីរ វ ត់្ និង ឃ្លល នផង រយញូងក៏
កាយញាត់្ៗ បររិភាគបាយពណ៌្រមម ររះ ទាល់ខ្ត្អ្់រលីងពីមាះ។ បរា ប់មក រយញូងក៏ចាប់រផដើមោំ
បាយងមី្ំរាប់្ ជិកកំខ្ណ្នឯរទ្យៀត្។ ខ្ត្មដងរនះដល់រយរកខ្មក រឈើរដើមរការមម ររះមករជួយ
បាយ ស្សាប់ខ្ត្ខ្មកររះបាត់្ស្្រ ល រកមិនរ ើញ ខ្មករដើមរការមម ខ្ដលបាត់្រៅ ររះរគមិនដឹង
រ ើយថា ជ្ជអនដរាគមន៍រទ្យពតា ឬរខ្លម ច ោរកស យកមកោក់ រ ើយលាក់បំបំាងយករៅវញិ? ពងាវតារ 
វត្ដទឹ្យកវលិ កនុងស្្ុកសាអ ងរមត្ដ កណាដ លបានកត់្រតាទុ្យកមកថា រោយគុណ្បុណ្យបារមីរយញូងរត្វូ

រ ើងរធវើជ្ជរ្ដច រទ្យើបបានជ្ជ រទ្យវតាចុះមកជប់បណ្ដុ ះរោយ នរដើម
រការមម  ដុះរៅចំកណាដ លកខ្នលងខ្ដលពួកកំខ្ណ្នរប្់រយ របាះជំរុ ំ
តំាងទី្យ។ រ ើយរយញូងធ្លល ប់បានបងាគ ប់រោយកូនរៅររកាមបងាគ ប់ 
កាប់រដើមរការរះរធវើជ្ជអុ្ដុត្។ រៅ្ល់ខ្ត្មលឹមរដើមរការមម  រទ្យ ខ្ដល
រគមិនទាន់ដុត្ រ តុ្ដូរចនះរ ើយបានជ្ជរៅរពលមលះខ្វករជួយបាយ 
រយញូង លូកថ្ដចាប់យក មលឹមរការមម ។ រគ្នររះរយញូងោយុ ២១ 
ឆ្ន ំ។ 

     រគ្នន់ខ្ត្បររិភាគបាយររះខ្ឆអត្ រយញូងក៏ចាប់រផដើម នក ល ំង
ខ្លល ំងកាល  រកើនរ ើងរបឹ្ៗ ជ្ជលំោប់ រោយមិនដឹងមលួន។ គឺរៅរពល
ខ្ដល រយញូងចាប់ទាញពត់្ខ្មករដើមរឈើទាល យកមកោក់ពយួរ
្ខ្រងកបាយ រទ្យើបរយដឹងថា ន កំលំាងខ្លល ំងអសាច រយរ្មើនឹងដំរសីារ

របំាពីរ។ រយញូងោចពត់្កាច់ និង ដករដើមរឈើទាលបានោ៉ងស្្ួលមិនបាច់មំ។ រកមុកំខ្ណ្នទំាង
អ្់កាលរបើបានរ ើញម ិទ្យធិរទិ្យធិបារមីរយញូង ក៏រំគ្នន បាក់បបមលបខ្លល ច រកាត្្ញប់ខ្្ញង រគ្នរពបូជ្ជ
ទុ្យកជ្ជអនក នបុណ្យ។  ន ក់ៗ យល់ និង រជឿថារយញូងជ្ជតួ្អងគរពះបាទ្យធមមិក ខ្ដល ោងចុះមក
ចាប់កំរណ្ើ ត្ជ្ជមនុ្សរលាក រដើមបីរស្សាចស្្ង់ និង រលើក្ាួយដខ្ងហរពះពុទ្យធសា្រ។ របជ្ជជន
កំខ្ណ្នទំាងររះរំគ្នន ្ំុចុះ ចូល បំររ ើរយញូង រ ើយ្ំុខ្ត្ងតំាងរោយរ ើងរធវើជ្ជរ្ដច។ 

     រយញូង នរដើមកំរណ្ើ ត្រៅ ស្្ុក្ួនមងឃុត្ឳពុករ ម្ ះ្ួន  ដ យរ ម្ ះខ្្ន មុននឹងរយ
ញូងមកទំ្យរ ះ ដ យ បុរ្ជ្ជឳពុកបាន្ុបិនរ ើញរពះកាល(១) យកោវមក ុចរបគល់រោយ។ 
រលាករគូរៅអធិការវត្ដភនំ បានទ្យ្សន៍ទាយថា បដីរបពនធគ្នត់្នឹងបានកូនរបុ្។ កូនរបុ្ររះនឹងបាន
រ ើងរសាយរាជយ ខ្ត្មិនបានោយុខ្វងរទ្យ។ រៅរពលខ្ដលគ្នត់្ នថ្ផារ ះ រងខ្្នខ្ត្ងចង់បររិភាគ
រប ត់្ដី(២) រយ្ួនជ្ជបដីខ្ត្ងខ្ត្រៅកាត់្បះយកមកចំអិន រធវើោហាររោយរបពនធបររិភាគតាម
ចំណ្ង់ជ្ជរបរកតី្។ រគប់ថ្ងងខ្មរពលរវលាកាលណា ថ្ងង ៦រកើត្ ខ្មពិសាម ឆ្ន ំរថាះព.្ ១១៥៤ និង រត្ូវ
ជ្ជ គ.្៦១២ រងខ្្ន ្ំរាលបានកូនរបុ្មួយរ ម្ ះញូង។ ទារកររះ ន្ំបុររមម  ស្្ខ្អម

http://www.khmer-kulturzentrum.ch/History/Legendaire/Leg10.html


សាវ យ ខ្ដលជ្ជរ តុ្រំរោយ ដ យឳពុកោក់រ ម្ ះថា «ោញូង» ធំបនដិចរយញូងបានរៅររៀន្ូរត្
សាវ ធាយ រៅវត្ដភនំជ្ជមួយនឹង រលាករគូរៅអធិការ។ 

     កនុងឆ្ន ំខ្ដលរពះមហាកសរត្តំ្រវូរោយរកណ្ឌ រកៀររបជ្ជរាស្ដ្ដមកកាប់រឈើ ជញ្ជូ នងម រយញូងរត្វូ
បានរៅហាវ យរមត្ដ ចាត់្រោយរធវើជ្ជរម រយពួកកំខ្ណ្ន រ ើយបញ្ជូ រៅបំរពញការងារឯមហានគរ។ 
រយរត្ូវរគបងាគ ប់រោយរៅកាប់រឈើ និង ជញ្ជូ នងមរៅរជើងភនំដងខ្រក រកមុកំខ្ណ្នមលះរទ្យៀត្ក៏ នរៅ
រធវើការឯភនំគូខ្លនខ្ដរ។ 

     រៅរពលខ្ដលរយញូងកំពុងខ្ត្ នកំលំាងរកើនម ិ ដូចដំរសីារទំាងរបំាពីរ ស្សាប់ខ្ត្ នដំបង
មួយបានរលចរចញ មកោ៉ងអសាច រយ។ រយញូងររ ើ្ យកដំបងររះមករធវើជ្ជោវធុ គឺជ្ជដំបងរឈើ
រគញូង  នរបខ្វងរបំា ត្ថមួយចំោម រយញូងចាប់យកដំបងរគញូងមករគវវីលិញាប់រ្ម ដូចកង
ចរក រ ើយរយក៏ោច ក់រលាត្បានកំព្់ដល់រៅ១៥  ត្ថខ្ដរ។ មនុ្ស ន ទំាងឡាយខ្ដលបាន
រ ើញរទិ្យធិរចសាដ រយញូងខ្លល ំងអសាច រយដូរចនះ បានរំគ្នន ោក់រ ម្ ះរោយថា «ដំបងរគញូង» ជ្ជប់ររៀង
រ ូត្មក។ ដឹងចា្់ថាមលួន នកំលំាងខ្លល ំងកាល ពូខ្ករលើ្អ្់មនុ្សធមមតា រ ើយ នរទិ្យធបុណ្យ
អំណាច រយញូងក៏ចាប់រផដើមខ្បកគំនិត្ ចង់រសាយរាជយរធវើជ្ជរ្ដច ដូចខ្ដលរកុមជនកំខ្ណ្នបានរ្នើ
្ំុ។ រយញូង ខ្ស្្ករបកា្របាប់ពួកកំខ្ណ្នទំាងអ្់ រោយឈប់កាប់រឈើខ្ដល្ំរាប់យករៅ
្ង់រពះរាជវងំរ្ដច។ រកុមកំខ្ណ្នទំាងអ្់រត្ូវកាប់រឈើរធវើដំបងរពនង់ រំគ្នន របោប់ោវធុ នកំាបិត្ ោវ
លំខ្ពង ពូរៅ រពួញសាន  រ ើយរំគ្នន ររៀបចំ វិក វឺនជ្ជកងទ័្យព រដើមបីរចញដំរណ្ើ រទ័្យពរៅវយវងំរបហាររ្ដចរកព័រត្។ របជ្ជ
ជនទំាងអ្់បានរសាម ះ្ម័រគរំគ្នន មូលមី រដើរតាមដំបងរគញូង។ ដូរចនះរគោចរចួពីកំខ្ណ្ន ខ្លង ត់្រនឿយកាប់រឈើជញ្ជូ នងម
បំររ ើរ្ដចរទ្យៀត្។ 

     ដំបងរគញូងរលើកទ័្យព ១០មឺុនរក់ចាំងរលាមព័ទ្យធរពះមហានគរ(៣) រពះមហាកសរត្រពះចរកព័រត្ រគ្នររះខ្ដលកំពុង ខ្ត្
 នជំងឺររាគ្ន ពាធិជ្ជទំ្យងន់ បានខ្ចកទ័្យពជ្ជពីររោយរចញរៅទ្យប់ទ្យល់ នឹងដំបងរគញូង។ ទ័្យពខ្ផនកទី្យមួយរត្ូវរចញរៅររដទី្យ
រកុង វយរបយុទ្យធរបឈមមុម ផ្ទា ល់ នឹង្រត្ូវ ឯទ័្យពខ្ផនកទី្យពីរវញិរត្ូវរៅរបចំាការ ការ ររាជធ្លនី ការបះទ្យងគិចរាងំជលគ្នន
រវងកងទ័្យពទំាងពីរ ន្ភាពខ្លល ំងកាល គួររោយ រនធត់្។ ទាហានពលរ្រទំាង្ងខ្លងសាល ប់ និង របួ្ជ្ជររចើនមីរដរោ្។ 
បុ៉ខ្នដមិនយូរបុ៉រម នទ័្យពដំបងរគញូងក៏ចាប់រផដើម នររបៀបជ្ជង រ ើយក៏យកបានរជ្ជគជ័យកំរទ្យចអ្់ទ័្យពទី្យ១ រប្់រ្ដច។ 
ដំបងរគញូងវយ្ំរកុរលុត្រៅមុមរទ្យៀត្ រ ូត្ដល់រៅព័ទ្យធជំុជិត្រពះមហានគរ។ ខ្លងរពះមហាកសរត្ រៅ្ល់ខ្ត្កងទ័្យពទុ្យក
្ំរាប់ការ រទី្យរកុងខ្ត្បុ៉រណាណ ះ។ រទាះបីដូរចនះក៏រោយ ក៏កងទ័្យពរប្់ដំបងរគញូង រៅខ្ត្ពំុទាន់ វយដរណ្ដើ មយករាជធ្លនី
បានជ័យជំនះផ្ទដ ច់រព័ត្រទ្យៀត្ កនុងរោកា្ររះ ដំបងរគញូងចាត់្ពលរ្ររគប់របូ រោយរបោប់ នជ្ជប់នឹងមលួន នូវចនលុះ 
និងជ័ររឈើ យប់ររៅកណាដ លអរទាធ្នចូលមកដល់កាលណា ដំបងរកញូងក៏បញ្ញជ រោយររ ៍ពលទំាងអ្់វយរបហារ
្នធប់ ្រធ ប់ោ៉ងគរគឹកគររគង ោក់ជរណ្ដើ ររលាត្រផ្ទល ះរ ើងកំខ្ផងមហានគរោ៉រ ័យរ ួន រ ើយចាក់រស្សាចស្្ប់គប់
ដុត្ជ័ររឈើរបាះចូលរៅ រលើផាះ្ំខ្បងកនុងបររិវណ្រកុង មិនយូរបុ៉រម ន កងទ័្យពថ្រពរប្់ដំបងរគញូងក៏វយកំរទ្យចទាវ រមហា
នគរបានរោយរជ្ជគជ័យ រ ើយក៏រត់្ស្្ ្ំរកុចូលវយលុក រលុរបហារកាប់ចាក់្ំលាប់ោ៉ងសាហាវឥត្រតារបណី្ កងទ័្យព
រពះរាជ្ជ និង របជ្ជពលរដឋ្លូត្រត្ង់ ទំាងស្្ីទំាងរបុ្ ទំាងចា្់ទំាងរកមង។ រគ្នររះ រពះមហាកសរត្រពះចរកព័រត្ ខ្ដល
កំពុងខ្ត្ នជំងឺោ៉ងធងន់ធងផាំរៅរលើរពះខ្ទ្យន កាលរបើលឺ្ូរោវធុបះទ្យងគិច គ្នន  លឺ្ូររភលើងកំពុងឆ្បរឆះរពះបរមរាជវងំ លឺ
្ូរ្ំរលង្ំខ្រករហ៊ាករន្ត្ញ្ជ ៀវអឹងកង លាយលំរៅរោយការយំខ្យកខ្ស្្កឈឺចុកចាប់ រពះអងគមំរបឹងរងើបឈរ ដករពះម័ន
រករចញរៅត្្ូ៊ខ្ត្រពះអងគរត្ូវ ដួលធ្លល ក់មករលើរពះរកលាបនាំ្ុគត្កនុងរគ្នររះរៅ។ 



     ពងាវតារ្រមដចវងំជួនបាន្ររ្រថា រពះបាទ្យចរកព័រត្រពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ១៦ 
បាន្ុគត្រៅឆ្ន ំជូត្ កនុងរពះជនម ៤៩វ្ា។ រពះអងគ រសាយរាជយបាន ២៩ឆ្ន ំ។ 
ពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិបានបញ្ញជ ក់ថា ដំបងរគញួង កាលបានជ័យជំនះរត្ួត្រតានគររ ើយ 
បានររៀបចំរធវើបុណ្យបូជ្ជ រពះ្ពរពះចរកព័រត្ រ ើយយករពះអដឋិធ្លតុ្រពះអងគរៅបញ្ចុ ះ
ត្មកល់ទុ្យកឯភនំររកាម។ 

     ថ្ងង១០រកើត្ ខ្មពិសាម ឆ្ន ំឆលូវ ព.្.១៥៤៥, រត្ូវជ្ជ ម.្.៩២៣ និង គ.្១០០១ 
ដំបងរគញូង កូនរាស្ដ្ដសាមញ្ាខ្ដលជ្ជ ពូជរចញមកពី ស្្ទាប់របជ្ជក្ិករ បានទ្យទួ្យលអភិរ្ករ ើងរសាយរាជយ្មបត្ដិ
របរទ្យ្កមពុជ្ជ។ ដំបងរគញូង កាល យរៅជ្ជរ្ដចខ្មមរទី្យ១៧ បរា ប់ពីរពះ បាទ្យចរកព័រត្ រ ើយបានោក់រ ម្ ះងមីជ្ជរពះមហា
កសរត្ថា រពះបាទ្យរគ្នត្មដ អមររទ្យវរាជ។ 

     រគ្នន់ខ្ត្បានជ័យជំនះ កាន់អំណាច និង រសាយរាជយភាល ម រ្ដចដំបងរគញូងមិនបងអង់ទុ្យករោយរពះរាជវងសរពះមហាកសរត្
មុនបាន្ុម រ ើយ។ រពះអងគរចញបញ្ញជ រៅរគប់មន្ត្នដីពលរ្ររៅតាមស្្ុកភូមិតំ្បន់ររ កនុងរពះរាជណាចរក រោយរដើរ
ស្សាវរជ្ជវខ្ឆករឆរ រក ចាប់ចង ំុឃ្លំង្ ជិករកុមរពះញាតិ្វងសទំាងអ្់ រ ើយយករៅ្ំលាប់រចាល ទំាងអ្់រោយដុត្
កនុងរភលើងទំាងរ្់។ 

ពញាខ្រកក ឬ រព មកិល 

     កាលររះរពះបទុ្យមកុ រ បុរត្ចបងរពះបាទ្យចរកព័រត្ ខ្ដលរទ្យើបខ្ត្បានោយុ ១៣វ្ាភ័យភិត្អិត្ឧប  រ ើយបានរគច
លួចរត់្ផុត្ពី កណាដ ប់ថ្ដពួករ្ដចដំបងរគញូង រពះអងគបានរៅសាងផនួ្ជ្ជ្ងឃកនុងថ្រពភនំរកមងម ចាប់តំាងពីថ្ងងររះមក រគ
បានដឹងថារពះអងគមិនខ្ដលទាក់ ទ្យង ឬនិមនដរចញចូលស្្ុកភូមិអនកស្្ុករ ើយ រគបានដឹងរទ្យៀត្ថា រពះអងគបានររៀនរចះចង
ចំារគប់្ិ្ប៍សាស្ដ្ដ រវទ្យមនដវជិ្ជជ ការខ្លល ំងពូខ្ក អសាច រយ។ 

 

     ចំខ្ណ្ករពះរាជបុរត្ទី្យ២ រពះ្ិរកុិ រ៤ ខ្ដលរទ្យើបខ្ត្បានរពះជនម៥វ្ា ជ្ជមួយនឹងរមរោះ មំរត់្ពួនរគចវងយករចួមលួន
ខ្ដរ ខ្ត្រត់្មិនផុត្ រត្ូវរកុមរ្រដំបងរគញូងចាប់បាន រពះ្ិរកុិ រ រត្ូវពលរ្រទំាងររះ ចាប់រកវត់្របាះចូលរៅកនុងភនក់
រភលើងដុត្្ំលាប់រកាលររះ រពលលាង ចរពលប់យប់ងងិត្រៅរ ើយ រ តុ្ខ្ត្្ំណាងបុណ្យបារមីមកជួយទាន់ ស្សាប់ខ្ត្
ពលទាហានមួយ រកុមមកដល់ រមើលរ ើញរបទ្យះនឹងខ្ភនក ក៏រកើត្ នចិត្ដ្រងវគោណិ្ត្ោ្ូរ រំគ្នន លួចទាញអូ្ រពះ្ិរ ិ
កុ ររចញពីរភលើងយកមកលាក់ទុ្យកកនុងគុរ ព ត្ថ្រព រ ើយក៏រំគ្នន រត់្បាត់្រៅ។ រពះអងគមិន ្ុគត្រទ្យ រគ្នន់ខ្ត្រត្ូវរភលើងឆ្បរឆះ 
ររលះរលួយ  នដំរៅសាល កសាន ម ្រពញរាងកាយខ្ត្ បុ៉រណាណ ះ។ 

     បរា ប់មកថ្ចដនយអវី  នរពះ្ងឃមួយរកុមនិមនដកាត់្មកតាមររះរទ្យៀត្ បានយល់បានរ ើញ រពះ្ិរកុិ រកនុង្ភាព ដ៏
ខ្្នរខ្លល ចផារដូរចនះ រពះ្ងឃក៏រកើត្ នចិត្ដរមតាដ ករណុា ររ ើ្ យក រៅចិញ្ច ឹមបីបាច់ខ្ងរកា។ អ្់កាលយូរបនដិចមក ដំរៅ
រាជកុ រក៏បានជ្ជ្ះរ្បើយ។ ខ្ត្ថ្ដរជើងរប្់រពះអងគរត្ូវរ ើងរករញើងរកញង់រញួ ជ្ជប់គ្នន រករងើបរដើរមិនរកើត្ រដើមបី នឹងរធវើ
ចលររៅមុមរៅររកាយ រៅរឆវងរៅសាដ ំ រពះអងគរត្ូវខ្ត្មំរបឹងរកិំលរោយគូង រ តុ្ររះរ ើយ បានជ្ជអនកផងទំាងពួងោក់
រ ម្ ះរោយថា រព មកិល អនកមលះរទ្យៀត្និយមរៅថា ពញាខ្រកក។ 

     នឹងអធិបាយនិោយពីរ្ដចដំបងរគញូង កសរត្ខ្មមរទី្យ១៧វញិ រពះអងគរសាយរាជយបាន៧ឆ្ន ំ ៧ខ្មរ ើយ។ ថ្ងងមួយ រពះអងគ
រកាះរៅរពះ រាជរហារា មកទ្យ្សន៍ទាយរមើលជតារា្ីរប្់រពះអងគ។ រពះអងគចង់ដឹង រត្ើ នអនក នបុណ្យណា មួយោចម
កដរណ្ដើ មរាជយពីរពះអងគឬ រទ្យ? រហារាវយរលមអត្ដគន់គូរបូក្ងខ្ចកចុះរ ើង រមើលរៅរ ើញថា រពះអងគ ដំបងរគញូង 
រសាយរាជយ្មបត្ដិរបរទ្យ្កមពុជ្ជបានខ្ត្៧ ឆ្ន ំ ៧ខ្ម និង៧ថ្ងងបុ៉រណាណ ះ។ ដូរចនះរៅ ៧ថ្ងងរទ្យៀត្រពះអងគ នឹងរត្ូវអ្់បុណ្យ។ 
រពលររះអនក នបុណ្យនឹងរចញមកដរណ្ដើ មយករាជ្មបត្ដិ ជ្ជមិនខ្លន។ 
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     លឺ្ូររហារាទ្យ្សន៍ទាយដូរចនះ រ្ដចដំបងរគញូងនឹកគិត្ថា របើអនក នបុណ្យររះរចញមកខ្មន រយើង នឹងយកដំបង
រគញូងរយើងគប់ វយរោយរមាចមមត់្ខ្ត្មដង។ របើរយើងវយកំរទ្យចយកជ័យជំនះមិនបានរទ្យ ររះរយើង នឹង្ំុចុះចាញ់ រ ើយ
រយើង នឹងរលើករាជបលល័ងគថាវ យ ភាល ម រដើមបីរជៀ្វងកំុរោយរកើត្ ន្ន្ត្ងាគ ម កាប់ចាក់បងហូរ្មគ្នន  ដូរចនះរបរទ្យ្ខ្មមរក៏មិន
រងទុ្យកខរទា្រវទ្យររ ត់្របា្  នកមមរពៀរ រវរាររោយសាររបូរយើងខ្ដរ ឯរបូរយើងរសាត្ក៏ គ្នម នជ្ជប់ជំ ក់កមមរពៀររវរារ នឹង
បណាដ ជនខ្មមរ រ ើយរយើងក៏គ្នម នអនកណាោក់រទា្កំ ុ្ ផ្ទា ន់ទារៅរជររបរទ្យចផ្ទដ សាត្កូនត្រៅររៀងរ ូត្រៅខ្ដរ។ 

     ដំណឹ្ងទ្យ្សន៍ទាយបានរលចលឺរជួត្រជ្ជប រៅដល់របជ្ជនុរាស្ដ្ដរគប់ទិ្យ្ទី្យ ថ្ងងទី្យ៧មកដល់កាលណា មនុ្ស ន អនកស្្ុក
អនកភូមិពីរគប់ តំ្បន់ជិត្ឆ្ង យ រំគ្នន មកមហានគរ ជួបជំុកុះករកកកុញរទ្យ ឹងអឺងកង រង់ចំារមើលអនក នបុណ្យ។ ពញាខ្រកក 
ឬ រព មកិល ចង់រៅទី្យរកុង ខ្ដរ រ ើយក៏្ំុរ្ចកដីអនុញ្ញា ត្ពីរពះ្ងឃ រដើមបីរៅរង់ចំារមើលអនក នបុណ្យ នឹងរគខ្ដរ។ កាល
ររះ រព មកិលោយុបាន១៧ ឆ្ន ំ(៥) រយ មំរបឹងរកិំលខ្ចវគ្ន្់រលើដីអូ្គូង រធវើដំរណ្ើ រោ៉ងខ្្នរត្ោបរត្ដួ្តាមផលូវ
រឆ្ព ះរៅមហានគរ។ រព មកិល នជំរនឿ និង្ងឃឹមថា របើ  នអនក នបុណ្យរចញមកខ្មនអនក ខ្ដល នជំងឺររាគ្នពាធិ 
មនុ្សខ្លវ ក់ មនុ្សមវិនមុមជ្ជជ្ជ្ះរ្បើយ រមើលរ ើញ រដើររចួដូចរដើមជ្ជ មិនខ្លន។ 

     ពញាខ្រកក ឬ រព មកិល បានរកិំលគូងរៅដល់ខ្លងរជើងមហានគរ រ ើយក៏ឈប់្ំរាកររកាមរដើមរ ធិធំមួយខ្កបរ  ត់្
ស្្ះជិត្ររះ រង់ចំាទ្យទួ្យលអនក នបុណ្យ កនុងរគ្នររះស្សាប់ខ្ត្ នរ  មណ៍្ចា្់ ន ក់ សាព យបងវិចមួយធំ  នកញ្ញច ប់បាយ
្ំណំុ្ និង បំពង់ទឹ្យកផង ដឹក រ្ះរដើរតំ្រង់រៅរករព មកិល តារ  មណ៍្ក៏្ំុរផញើរ្ះ និង អីវ៉ន់រផសងៗ ជ្ជមួយរព មកិល
ពីររ ះគ្នត់្រត្ូវរៅរមើលអនក នបុណ្យ គ្នត់្ និោយថា «រព មកិលខ្ដលរដើរមិនរចួ របើរៅរមើលអនក នបុណ្យក៏រមើលមិន
រ ើញខ្ដរ រ ើយោច នររគ្នះថាន ក់រត្ូវរគរដើរជ្ជន់សាល ប់ រទ្យៀត្» គ្នត់្្នាថា «របើឃ្លល នបាយ ឬ រស្្កទឹ្យក ពញាខ្រកក ឬ 
រព មកិល ោចយកបាយ្ំណំុ្ និង ទឹ្យកបំពង់រប្់គ្នត់្ស្្្់ស្្ូបចំខ្អត្ កាយបាន»។ 

     ពញាខ្រកករ លត្បរៅវញិថា «មលួនមវិនមវង់ផង រធវើដូចរមដច នឹងោចរមើលរ្ះរកើត្ រ្ះររះវោចនឹងរត់្បាត់្» ខ្ត្
រ  មណ៍្ចា្់ ន របសា្ន៍រឆលើយថា «មិនអីរទ្យ! គ្នត់្រៅខ្ត្មួយខ្ភលត្រទ្យ! គ្នត់្នឹងវលិមកវញិឥ ូវរ ើយ!» និោយចប់
កាលណា រលាកតារ  មណ៍្ចា្់ ររះក៏យកបរងហៀររ្ះរៅោក់រលើថ្ដរព មកិល។ ឯបរងវចធំគ្នត់្យករៅោក់ ជិត្រព មកិ
ល។ បរា ប់មកតារ  មចា្់ក៏រដើររចញបាត់្រៅ ពងាវតាររផសងៗបានបញ្ញជ ក់ថា តារ  មរនះ គ្នម ននរណាររដអំពីរពះ
ឥន្ត្រា ធិរាជរ ើយ ពីររ ះរពះឥន្ត្នារដដ រក ល់រកហាយអនាះអខ្នាង គង់រលើបលល័ងគមិន្ុមមិនសាប់ រទំាមិនបាន ក៏ររៀបចំរគប់
ររគឿងអលងាក រ្ំរាប់រពះមហាកសរត្ោក់ចងកនុងមួយបរងវច រពមទំាង នបាយ ្ំណំុ្ និងទឹ្យកបំពង់ផង ជិះរ្ះចុះមកជួប
និងពញាខ្រកក ឬ រព មកិលថ្ងងររះ គឺថ្ងងរព ្បតិ្ ៥រកើត្ ឆ្ន ំមាញ់ ម.្ ៥៦៧ ជ្ជថ្ងងដល់កាល កំណ្ត់្ខ្ដលអនក ន
បុណ្យ រត្ូវរ ើងរសាយរាជយរបរទ្យ្កមពុជ្ជតាមទំ្យរយ។ 

     កុ្លបុណ្យបារមីរប្់ពញាខ្រកក ឬ រព មកិល របើតាមពងាវតារររៀបចំរោយរពះរពះអងគ ច ្់នុបរត្ន៍ បានមកពីការ
កសាងកនុងអតី្ត្ ជ្ជតិ្។ កាលររះ ជ្ជយូរអខ្ងវងមករ ើយ ររកាយខ្ដលបានោងមកររបា្្ត្វរៅរកាះរគ្នកធលក រពះ
្ ម ្មពុទ្យធរពះបរមរគូ បានរតាច់ រងាគ ត់្និមនដរៅជួបោចក ន ក់ នរបូរាងោរកក់  នដំរៅរលះរលួយ ្រពញមលួន
របាណ្ថ្ដរជើង។ ្មូមររះកាលរបើបានរ ើញបានជួប រពះពុទ្យធអងគរ ើយ ក៏រកើត្ នចិត្ដរជះថាល  យកបាយខ្ដលរទ្យើបនឹង្ំុ
ទានរគបាន រៅរបរគនោក់ថាវ យជ្ជចងាហ ន់។ រៅរពលលូកថ្ដោក់បាយ ស្សាប់ខ្ត្រ មមួយខ្ដល នដំរៅររលះរលួយខ្លល ំង
ជ្ជងរគ ររបះធ្លល ក់ចូលរៅកនុងបាត្។ 

     រឯីរពះពុទ្យធវញិ រៅរពលរពះអងគយកចងាហ ន់មករសាយ កាលរបើរពះអងគទ្យត្រ ើញ
រ មថ្ដ រពះអងគក៏ នរពះពុទ្យធដឹកាទាយទុ្យកថា «ត្រៅ អរគត្ កាលណាខ្ចកសាថ នរៅ 
រ ើយបានចាប់កំរណ្ើ ត្រៅជ្ជតិ្ររកាយ ្មូមរនះ នឹង នរបូកាយមវិនពិការ ខ្ត្រត្ូវបាន
រសាយរាជយរៅ នគរឥនធបត្ដិ ខ្ដលជ្ជនគរខ្មមរ។ 
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  ររកាយខ្ដលរ  មណ៍្រចញផុត្រៅ ស្សាប់ខ្ត្រ្ះររះរងើបឈរ ទាញកន្ត្រា ក់ថ្ដពញាខ្រកក រោយរត្ង់ដូចធមមតា រ ើញ
ដូរចនះ ពញាខ្រកក ឬរព មកិល ក៏រលើកយកបរងហៀររ្ះរៅោក់រលើក ថ្ដ ខ ងរទ្យៀត្ រ្ះទាញកន្ត្រា ក់ដូចមុន រ ើយ ថ្ដររះក៏
រ ើងរត្ង់ភលឹងកំររ ើកបានជ្ជធមមតាខ្ដរ។ ពញាខ្រកក ឬរព មកិល្បាយចិត្ដររត្កអរឥត្ឧប  មំចាប់យកបរងហៀររ្ះមកោក់
រលើរជើង ទំាងពីររោយរ្ះទាញកន្ត្រា ក់ខ្ងមរទ្យៀត្ ដូចរ្ចកដីរបាថាន ខ្មន រជើងទំាងគូក៏រត្ង់  ន្ភាពលអ របរកតី្។ ឥ ូវ
រព មកិល នអវយវដូចមនុ្សធមមតា ោចររបើការបានដូចរគឯង រពលររះរព ម កិលក៏ ចាប់រផដើមរស្្កឃ្លល ន នឹករ ើញរៅ
ដល់ កយបណាដ ំតារ  មណ៍្ចា្់ រព មកិលក៏លូកថ្ដ ចាប់យកទឹ្យកបំពង់មកផឹក លប់លាងរាងកាយ និង មុម ត់្។ ភាល ម
ររះស្សាប់ខ្ត្សាល កសាន មទំាង បុ៉រម ន ខ្ដល នរលើមលួនក៏រលុបរលាយបាត់្អ្់ ោ៉ងអសាច រយ របូរាងមុម ត់្រព មកិលក៏កាល យ
រៅ ជ្ជលអស្្្់របិមរបិយរលើ្អ្់មនុ្សធមមតា ខ្ដលរគពំុោច្ំគ្នល់ ឬចំណំាបានរ ើយបរា ប់ មកពញាខ្រកកក៏លា
កញ្ច ប់បាយរបើកយកមកបររិភាគ។ ររំពចររះខ្ដរ កំលាំងក៏រកើនកំុ ចំររ ើនកនុងមលួនខ្លល ំងកាល ម ិ ។ ជួបរបទ្យះរ ើញភាព អចឆរ ិ
យៈរកើត្រ ើងជ្ជបនដបរា ប់គ្នន ដូរចនះ ពញាខ្រកក ឬ រព មកិលក៏ឆងល់ពិចារណា រ ើយរបើកលាបរងវចតាចា្់រ  មររះរទ្យៀត្ 
ស្សាប់ ខ្ត្រ ើញ ន្ុទ្យធខ្ត្្ំរលៀកបំ ក់ និងររគឿងអលងាក រលអលអះរកអវីមកររបៀបផាឹមពំុបាន ពញាខ្រកកក៏យក្ំរលៀក
បំ ក់ និងររគឿងអលងាក រ ទំាងររះមក ក់សាកលបងលរមើល រ ើយរ ើញថា្កដិ្មរត្ូវ នឹងមលួនលអឥត្រខ្លច ះ។ គឺរៅកនុង
រោកា្រនះរ ើយខ្ដលពញាខ្រកក ឬ រព មកិលយល់ដឹង និង  នជំរនឿថាមលួនពិត្ជ្ជអនក នបុណ្យ។ បរា ប់មកពញាខ្រកក 
ឬ រព មកិលរ ើងជិះរ្ះ រ្ះររះក៏រហាះរ ើងវងឹ រៅ ពីទិ្យ្ខ្លងរជើងរឆៀងខ្លងរកើត្ ្ំរៅរៅបរមរាជវងំឯមហានគរ។ 

     កាលរបើរ ើញអនក នបុណ្យ ជិះរ្ះរហាះមកដល់ដូចខ្ដលរហារាបានទ្យ្សន៍ទាយ របជ្ជពលរដឋខ្ដលរំគ្នន មកចំារមើល
កកកំុកនុងមហា នគរ ខ្ស្្ករហ៊ាករន្ត្ញ្ជ ៀវរទ្យ ឹងអឹងកង ព ក់ពពូនតាមរមើលរពឹត្ដិការណ៍្។ ចំខ្ណ្ករ្ដចដំបងរគញូង ខ្ដល
រង់ចំាអនក នបុណ្យជ្ជយូរោ ណា្់មករ ើយ កាលរបើបានរ ើញជ្ជក់នឹងខ្ភនក រកើត្ នកដីមួ មងរដដ រកហាយមឹង្ំបាជ្ជ
ខ្លល ំង ចាប់ទាញយកដំបងរគញូង មកគប់រចាល តំ្រង់រៅពញាខ្រកក ឬរព មកិល រដើមបីរបហារជីវតិ្រោយកសិនកស័យខ្ត្មដង។ 
បុ៉ខ្នដដំបងរប្់រ្ដចដំបងរគញូងខ្បរជ្ជអ្់រទិ្យធិ មិនបានបះចំ អនក នបុណ្យរទ្យ រ ើយក៏ធ្លល ក់បាត់្រៅ។ កខ្នលងខ្ដលដំបង
ធ្លល ក់ ក៏កាល យរៅជ្ជអូរ ខ្ដល នរ ម្ ះជ្ជប់មកថា «អូរដំបង» រ ើយតំ្បន់ររះ រសាត្ក៏ នរ ម្ ះថា «បាត់្ដំបងខ្ដរ»។ 

     រ្ដចដំបងរគញូងបាន្ំររចចិត្ដរធវើដូចខ្ដលបានគិត្ទុ្យកររះខ្មន រ ើយក៏រធវើដំរណ្ើ រគ្នម នទិ្យ្រៅ ចាករចញពីរពះមហាន
គរ។ កនុងខ្ម ភរទ្យបទ្យ ឆ្ន ំវក រ្ដចដំបងរគញូងបានរៅដល់ស្្ុកលាវ កាលររះ នគរចំប៉ាសាក់រត្ូវ វូងដំររីចញមករាត្ត្ាត្ 
រធវើរោយរបជ្ជនុរាស្ដ្ដរង ទុ្យកខរវទ្យរ និងវរិ្ ិចរហាចអ្់ជ្ជររចើន។ រ្ដចដំបងរគញូងបានរចញរៅជួយ យកោសារ
រ្ដចលាវកំចាត់្អ្់ វូងដំរ ី ដូរចនះរ ើយ រដើមបតី្ប្នង្ងគុណ្ផង រ ើយជ្ជពិរ្្រោយភ័យរពួយបារមភ ខ្លល ចកំលាំង
អំណាចរត្ជបារមីផង រទ្យើបបានជ្ជរ្ដចលាវរពះ្ីុ្ុត្ដណា កុណ្ ុ៊ត្ រលើកកូនរកមំុរពះរម្យបុបាផ  ថាវ យរៅ
ដំបងរគញូង អភិរ្ករធវើជ្ជមរ ្ី ខ្ត្រ្ដចលាវនឹកគិត្កនុងមលួនខ្ត្ ន ក់ឯងថា ដំបង រគញូងរនះខ្លល ំងពូខ្កណា្់ រ ើយោច
កបត់្ដរណ្ដើ មយករាជយរយើងមិនខ្លន ដូរចនះរត្ូវខ្ត្រធវើដូចរមដច កំចាត់្រោយបានមុនជ្ជោច់ខ្លត្ រ្ដច លាវក៏អងវរកូនស្្ី រោយ
ររបើលបិចកិចចកលរ្ុើប្ួរបដីថា «រត្ើដូចរមដចបានជ្ជរគមិនោច្ំលាប់បាន? រ ើយរបើ ចង់្ំលាប់វញិ រគរត្ូវ ររបើមរធាបាយ
ដូចរមដចខ្ដរ?» កាលណាបានដឹងរគប់រ្ចកដីរ ើយ រងរត្ូវមករបាប់ឳពុកវញិជ្ជបរា ន់។ 

     លុះរៅរោយការលួងរលាមរប្់របពនធ រ្ដចដំបងរគញូងររៀបរាប់អ្់ររឿងោងិកំបំាង ខ្ដល នជ្ជប់ទាក់ទ្យងរៅ នឹង
ោយុជីវតិ្រប្់ មលួន។ រង្យបុបាផ ក៏យកដំណឹ្ងរនះ រៅរបាប់រពះបិតាតាមដំរណ្ើ រ បានដឹងដូចបំណ្ង រ្ដចលាវមិនបងអង់
យូររ ើយ ក៏ចាត់្ខ្ចងររៀបចំ រោយរធវើររគឿងយនដោក់កនុងបងគន់ ្ំរាប់្ំលាប់រ្ដចដំបងរគញូង។ ថ្ងងមួយរៅរពលរដើរចូល
រៅកនុងបងគន់ រ្ដចដំបងរគញូងរដើររៅទាក់ រជើងនឹងខ្មស ជ្ជរ តុ្រធវើរោយគនលឹះររគឿងយនដបាញ់្នចំចូលរនធគូទ្យ ខ្ដលជ្ជ
កខ្នលងដួងខ្កវជីវតិ្។ ដំបងរគញូងមិនសាល ប់ភាល មរៅនឹងកខ្នលងរទ្យ រគ្នររះរ្ដចដំបងរគញូង ឬ រពះ បាទ្យរគ្នត្ដមអមររទ្យវរាជ 
នឹករ ើញយ្់ចា្់ណា្់ អំពីបុពវរ តុ្ខ្ដលរំបណាដ លរោយអ្់ជីវតិ្ រពះ អងគបាន នបនាូល បនលឺរ លថា «មិនគួរ
ណារយើងមកបរាជ័យចាញ់របាករោយសារ្មជ្សស្ដ្ដីរសាះ!» រ ើយរពះអងគបានខ្ផដផ្ទដ ំបនដរៅ រទ្យៀត្ថា 

 មិនរត្ូវរដកលង់លក់រទ្យ រៅរពលខ្ដលរយើងរត្ូវមយល់របាកបក់បរបា្អខ្ងអល។ 



 កាលណាចូលដំរណ្ក មិនរត្ូវនិោយររឿងោងិកំបំាងរបាប់របពនធរទ្យ។ 

 មិនរត្ូវទុ្យកចិត្ដស្ដ្ដីណាខ្ដលរៅររដរគួសាររ ើយ 

 កាលណាឃ្លល ន រគរត្ូវយកអងករមកលាង ដរដ ំរោយឆអិន្ិន ្ឹមបររិភាគជ្ជររកាយ 

     រោយ នរបួ្ជ្ជទំ្យងន់ រ្ដចដំបងរគញូងក៏ចាករចញពីស្្ុកលាវ រ ើយរត្លប់រៅសាល ប់ឯស្្ុកភូមិកំរណ្ើ ត្មលួនវញិ គឺ
រៅស្្ុក្ួន មងឃុត្។ រនះរបើតាមពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិ។ ពងាវតារដខ្ដលបានបញ្ញជ ក់បនដរៅរទ្យៀត្ថា រពះរង្យបុបាផ  
ខ្ដលរ ររពញរៅរោយវបិប ដិសារៈ បានរធវើដំរណ្ើ ររៅតាមរពះសាវ មី រ ើយរៅបំររ ើកំដររបនិបត្ដិរ ូត្ដល់ថ្ងងសាល ប់ រពះរង
បានររៀបចំរធវើពិធីបូជ្ជតាមទំ្យរនៀមទំ្យលាប់ របថ្ពណី្ រ ើយបានយកអដឋិធ្លតុ្តំ្កល់ទុ្យកកនុងរចតី្យ៍រៅ ស្្ុកចំប៉ាសាក់។ 

     រឯីពញាខ្រកក ឬ រព មកិលវញិ រពះអងគបានទ្យទួ្យលអភិរ្ក រៅថ្ងង១រកើត្ ខ្មមិគ្ិរឆ្ន ំវក ព.្ ១៥៥២ រត្ូវជ្ជម.្ ៩៣០ 
ច.ល៣៧០ និងរត្ូវជ្ជគ.្ ១០០៨។ រពះអងគបានទ្យទួ្យលរពះបរមរមរពះបាទ្យ្រមដច្នធពអនុរាជ រពះបរមរព ម កិលអងគ
 ច ្់(៥)។ រពះបាទ្យ្នធព អនុរាជ ឬពញាខ្រកក ឬ រព មកិល ជ្ជមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ១៨ ខ្ដលបានរសាយរាជ្មប ត្ដិបរា ប់ពី
រ្ដចដំបងរគញូង ឬ រពះបាទ្យរគ្នត្ដម អមរ រទ្យវរាជ កាលររះ រពះអងគ នរពះជនម១២វ្ា។ រពះអងគរទ្យង់គង់ រៅរពះបរម
រាជវងំមហានគរ។ 

     ថ្ងងមួយរ្ដចរព មកិល ឬ ពញាខ្រកករកើត្ នជំងឺឈឺកាលោ៉ងខ្លល ំងរករទំាមិនបាន ខ្ដលជ្ជរ តុ្បណាដ លរោយរពះអងគ
រកាះរៅ រហារា មកទ្យ្សន៍ទាយរករ តុ្ផលពិត្របាកដ។ រហារាររះបានគន់គូររមើលតាមរជើងរលម ថ្ងងខ្មឆ្ន ំ និង តាម
ទំ្យរយនគររៅ ស្សាប់ ខ្ត្រ ើញថា អនក នបុណ្យខ្ដល នរត្កូលជ្ជកសរត្បានមកចាប់ជ្ជតិ្ រទ្យង់គភ៌រ ើយ អនក នបុណ្យ
រនះ ខ្ដល ន្មជ័រ ចុះមកអំពី រពះបាទ្យរទ្យវងសអសាច រយ រពះមហាកសរត្ខ្មមរទី្យ៦ និងរត្ូវមករសាយរាជយ្មបត្ដិរៅរបរទ្យ្
កមពុជ្ជ។ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     (១) ជ្ជរពះោទិ្យរទ្យពខ្ផនកកាលរវលា។ 
     (២) ជ្ជរកុខជ្ជតិ្មា៉ងតូ្ចទាបដូចរៅម  ពណ៌្ថ្បត្ង គ្នម នផ្ទក រទ្យ រ ើយខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្យកមកោំជ្ជប់គ្នន រដឹកលំអតាម្ួនចារ 
ោចយករៅ្លរធវើជ្ជបខ្នលបររិភាគបាន  នរ្់ជ្ជតិ្រវងីដូច្លឹករមះខ្ដរ។ 
     (៣) ចំនួនកងទ័្យពដំបងរគញូង ខ្ដលពងាវតារវត្ដទឹ្យកវលិបានផដល់។ 
     (៤)ឃ្លល រត្ង់ទំ្យព័ររនះ អកសរ នភាពរលប់ខ្លល ំងរពក មញុ ំរ្រ្រ្ំរលួរៅតាមឃ្លល  ដូចរនះ ឃ្លល  កយរត្ង់កខ្នលងមលះោ ច ន
ភាពឃ្លល ត្ចាកឃ្លល របរោគរដើមមិនខ្លន រ ើយ។ 
     (៥) រនះរបើតាមពងាវតាររប្់រពះអងគ ច ្់នពវរត្ន៍។ ខ្ត្ពងាវតារវត្ដរកាកកាកបាន្ររ្រថា ពញាខ្រកក ឬ រព មកិល 
រពះអងគ នបរមរម រពះបាទ្យ្នធព អរមិនា។ ចំរ ះពងាវតាររផសងៗរទ្យៀត្ ដូចជ្ជពងាវតាររប្់្រមដចវងំជួន ឬវត្ដទឹ្យក
វលិ រពះអងគរ ម្ ះថា រពះបាទ្យ្នធពអនុរាជ។ 

 


