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កលពុទ�សករជកន�ងេទបាន ៦១០ ឬ ៦២០ កលេនាះ េកះេគាកធ�ក មានែផនដីដុះេឡងធំទូលយេហយ មាន

េស�ចចមមកតងំទីកែន�ងជាដំបូងេនេលេកះេនាះ ។ យូរបន�ិចមក មានេស�ចមយួអង�េទៀត េឈ� ះ្រពះេថាង េនក�ុង

្របេទស "មន" េដយមានអធិករណ៍ កយ៏ាងមកេដយសំេពមយួ ែដលមានពកួបេ្រមជាង ១០០ នាក ់មកជាមយួ ចូល

មកសំុេស�ចចមេន្រជកនឹងេកះេនាះឯង ។ េស�ច្រពះេថាងេនះ កលជាតិមុន យកកំេណ តជាសត�្រតកួត េនក�ុងរន�

េដមធ�កែដលដុះកណា� លេកះេនាះ ។ បានជាសន�តេហថា "េកះេគាកធ�ក" សមដូចមានអតីតនិទនថា ៖  

សមយ័េនាះ ្រពះសមា� សម�ុទ� ្រទងគ់ងេ់នឯ្រពះវហិរ្រពះេជតពន ្រទងប់ានយាងមក្របថាបេ់្រកមម�បធ់�កម�ង េដម្បេីធ�
ភត�កិច� (ឆានច់ង� នបិ់ណ� បាត) េនទីេនាះ ។ សត�្រតកតួ េឃញ្រពះពុទ�អង� េហតុជាបុព�និស្សយ័បណា� លឲ្យមានចិត�

្រជះថា�  កេ៏ចញមកឱនក្បោលគំនាប្់រពះអង� ៣ ដង ។ ្រពះពុទ�អង� ចបយ់កបាយមយួពំនតួេបាះេទឲ្យ, សត�្រតកតួ

ទទលួបរេិភាគែឆ�តស�បស់�ល់ េហយកេ៏លៀនអណា� ត លិទ�មាតែ់ភ�មៗ, ចុងអណា� តសត�េនាះែ្រពកជាពីរ ។ េឃញដូេច� ះ 

្រពះអង�្រទងញ់ញឹម ។ ្រពះអនន�្រកបទូលសួរភា� មពី្រទងញ់ញឹម ។ ្រពះអង�្រទងស់ែម�ងអនុបុព�ីកថា ទំនាយទឹកដីេកះ

េនះ្របាបអ់នន�ថា "មា� លអនន�េអយ ! អំណឹះតេទមុខ េកះេគាកធ�កេនះ នឹងេកតេទជានគរមយួធំមានឥទ�ិឫទ�ិ្រពម, 

ឯសត�្រតកួតក�ុងរន�ធ�ក ែដលេចញមកឱនក្បោលនមស� រតថាគតេនះឯងេហយ នឹងបានេកតេទជាមនុស្ស េហយមក

េសយរជ្យេននគរេនះជាេដមែផនដី, ឯមនុស្សក�ុងនគរេនះ និយាយមនិសូវសត្យោេទ េ្រពះមា� ស់ែផនដី ជាតិជាសត�

មានចុងអណា� តែ្រពកជាពីរ" ទំនាយែតប៉ុេណ� ះ្រទងក់េ៏ស��មេទ ។  

លុះសត�្រតកតួអស់ជីវតិ កេ៏ទេកតក�ុង្រតកូលេស�ច "មន" គឺតេួស�ច្រពះេថាង ែដលមកសំុេស�ចចមេនេនះឯង ។ លុះ

េនយូរបន�ិចេទ េកតទស់ែទងនឹងេស�ចចមពីេរឿងេលភទឹកដី េចះែតេឈ� ះ្របែកកគា� គា� នឈប ់េទជាែលងរបអ់ន

គា�  ។ េស�ច្រពះេថាង េហតុែតឧបនិស្សយ័្រត�វបានេធ�ជាមា� ស់េកះ និងេដយបាននមស� រ្រពះអង�ផង កម៏ានត្រមះិ្របាជា�

វងៃវ, េវលយបស់� ត ់នាមំ�ន�ីចស់មា� ក ់ែដលជាទំនុកទុកចិត� យកដំុមាសប៉ុនែផ�ខ�ិតេទកបេ់្រកមគល់ធ�ក ជេ្រម ៣ 

ហត� េហយតកែ់តងជាសវតរ សរេសរជាកត់ងំពីជីតទតួរបស់េលកថា "បានមកចបក់បគ់ាស់រនទឹកដីេកះេនះ 

តងំពីដុះេឡង បានទងំកបដំុ់មាសប៉ុនែផ�ខ�ិតេ្រកមគល់ធ�ក ជេ្រម ៣ ហត� ទុកជាពស័�ុតង, ដីេកះ្រពះេករ �ិ៍េនះ ្រត�វ

បានជាចំែណក ែចកឲ្យេស�ច្រពះេថាងជាេច" េហយយកសវតរេទេរលែផ្សងេភ�ងឲ្យ្រកហមជា ំ ល�មេគេមលេឃញ

ថាជារបស់ចស់ចុះមកែមន ។  



ែតងេសចក�ីដូេច�ះេ្រសច េទប្រពះេថាង េ្របេសនាទហនឲ្យេទបេណ� ញេស�ចចម ។ េស�ចចម មនិ្រពមេដរេចញ ្រប�ង

េលកទព័ច្បោំងគា�  េដយអះអងថា ជាេករ �ិ៍ដំែណលេរៀងៗ ខ�ួន ។ ្រពះេថាង តវ៉ថា "េយងអងមានពស័�ុតងជាេករ �ិ៍

ដំែណលរបស់េយង បានជាហ៊នបេណ� ញអ�កឯង" ។ េស�ចចមថា "អ�កមានពស័�ុតងយ៉ាងណា ?” ។ ្រពះេថាងថា 

"េយងអងសវតរពីជីតេយងែចកដីេកះេនះឲ្យ េលកបានទងំកបដំុ់មាសប៉ុនែផ�ខ�ិត េ្រកមគល់ធ�ក ជេ្រម ៣ ហត� 

ជាពស័�ុតងទុកឲ្យេយង ៗ មនិទនទ់ងំបានេទគាស់មាសេនាះផង, េបមនិេជឿ្រត�វតងំភា� ល់គា� យកឈ�ះចញ់ ្រតង់

បនា� ល់េនះចុះ" ។ េស�ចចម ជាមនុស្សេឆាត ្រពមចុះសន្យោនឹង្រពះេថាង ទទលួឈ�ះចញ់្រតងម់ានពស័�ុតងក�ុង

សវតរពីរខៈ គឺ ១- ្រតងថ់ាជីតែចកឲ្យ, ២- មានកបដំុ់មាសេនគល់ធ�ក, ថាេបពិតជាមាន សុខចិត�េដរេចញពីទីេនះ 

េទប្រទងកំ់ែហងទសវតរពី្រពះេថាងេមល ។ ្រពះេថាងយកសវតរមកឲ្យេមល រចួសេង�ញឲ្យជីកដីេ្រកមគល់ធ�ករក

ដំុមាសេទៀត ។ លុះេឃញពិតទងំពីរខ េស�ចចម ទល់្របាជា�  ែត្រកញមនិ្រពមេដរេចញ ករ៏កេរឿងនឹងេលកទព័មក

្របឆាងំ ។ ្រពះេថាង ដឹងេរឿងដូេច� ះ កេ៏លកទព័េទស�ង��បមុន មនិឲ្យដឹងខ�ួន ចបប់ានទងំេស�ចចម និងេសនា

ទហន ។ េស�ចចម អង�រសំុជីវតិ សុខចិត�ថា� យទឹកដី និងេសនាទហន ។ ្រពះេថាង កែ៏លងេទស េហយេដញឲ្យ

េទេនភ�េំ្រកម ។ េស�ចចម ឈចិឺត�ចុកឈមស� បេ់ទ ។ ពកួបណា� រ�ស�ចម្រប�ស្រសីប៉ុនា� ន ្រពះេថាង ករ៏បឹដក់

បេនា� កសសនដ៍កជ់ាជាតិ កយួ ពរ័ អស់េទ ។  

េ្រកយេនាះ ្រពះេថាងមានេសចក�ីអផ្សកុ បបលួេសនាទហនេទេលងផ�ូកខ្សោចដុ់ះថ�ី ែដលមានដីមយួខណ�  ទឹកមយួ

ខណ� , ្រត�វនឹងេពលេនាះទឹកនាចផង កជិ៏ះេសះេទេមល្រគបក់ែន�ងដីដុះ លុះកំពុងែត្រកសលសប្បោយ ្រសបែ់តទឹក

េជារជនម់ក លិចអស់ េនសល់ែត្រតងេ់កះ ។ េហយមនិ្រពមនាចេទវញិ, ្រទងក់ផ៏�ំេលងេននាេកះេនាះ ចទំ្រមាទឹំក

នាច ។ ្រពះអទិត្យ អស�ង�តេទ, ្រពះចន�េពញវង ់ករ៏ះេឡងភ�្ឺរតចះ្រតចង ់េ្រពះេវលេនាះ ជាៃថ�េពញបូណ៌មែីខពិសខ 

។  

ែថ�ងពីនាងទវដ�ី1 ជាបុ្រតី្រកមុេំស�ចភុជង�នាគ េននគរបាតល មានេសចក�ីអផ្សកុ នឹងទបទ់ល់តម�ល់អត� េនក�ុង

្របាសទពំុបាន កចូ៏លេទ្រកបបង�ំលបិតសំុេឡងមកេលងកម្សោន�េនេកះេគាកធ�ក ។ បិតកេ៏បកឲ្យតម្របាថា�  ។  

លុះេពលអ្រធា្រតស� ត ់នាងកន៏ាពំកួ្រសីបេ្រមជាង ១០០ នាក ់ែ្រជកែផន្របឹថពីេឡងមកស� នមនុស្សេលកមយួរេំពច 

នាគំា� េលងទឹកនេនៀលននះ តមែល្បងេភទជានាគ ពីកែន�ងមយួេទកែន�ងមយួ េនសល់ែតេកះធំជាងេគមយួឆា� យ 

េនក�ុងបាងសមុ្រទ, នាងកន៏ាបំរវិរេទេមលេទៀត ឲ្យបាន្រគបទី់កែន�ង ។  

េហតុែតកុសលរបស់នាងសងពីអតីតជាតិមក ឲ្យជាគូនឹងេស�ច្រពះេថាង កប៏ណា� លឲ្យេសនាទហនេដកលកអ់ស់

គា� នសល់មា� ក ់េនែតេស�ច្រពះេថាង ែដលេចះែតរសបរ់សល់ផ�ំមនិលក ់។  

លុះនាងេទដល់េកះេនាះ េឃញមនុស្សេដកលកេ់្រត�ប្រត នាងកម៏ានេសចក�ីតកស់�ុត នឹកថា "េខ� ច្រពយមាយា េធ�
ឲ្យសេម្ប មលងេលង ឬមយួជាមនុស្សេលកេទ ?” នឹកេហយ នាងេលកៃដបងួសួងនឹករលឹកគុណេទពត សូមជយួ ឲ្យ

េឃញស័ក�ិសិទ�ទនែ់ភ�ក, េបជាេខ� ចបិសច សូមឲ្យរលយបាតេ់ទ, េបជាមនុស្សេលកែមនៗ ឲ្យេនដូចេដម ។ បងួ

សួង្រគប ់៣ ដងេ្រសចេឃញេនជារបូមនុស្សដែដល នាងក្៏របាប្់រសីបរវិរជាង ១០០ នាក ់ឲ្យនិម�តិខ�ួនជាមនុស្សទងំ

អស់ ្រពមទងំខ�ួននាងផង េហយឲ្យមានកនេ់្រគ�ង្របដប្់រគបៃ់ដ ជាអ�កអេ�� ញេ្រគ�ងែហនាងេទេលងតមរេបៀប



េស�ច ។ គំនិតនាងគិតេឃញថា េបពកួមនុស្សេឃញនាង, េគដឹង េគនឹងមនិេមលងយនាងេឡយ េ្រពះគា� នាងសុទ�ែត

្រសីៗ េបេគេឃញជាក្ស្រតីដូេច�ះ េទបេគខ� ច ។  

្រពះេថាងឮមាតម់នុស្សខ្សបឹគា� រសឹបរសវ ច្បោស់ខ�ះ មនិច្បោស់ខ�ះ ្រទងេ់តនេឡង េឈ��ង្រពះេន្រតេទ េឃញសុទ�ែត

ហ�ូង្រសីេខ��វខ� រគួរអស� រ្យ ្រទងទ់តេឃញច្បោស់េដយពន�ឺ្រពះចន� ្រទងភ់តិភយ័បន�ិច អរបន�ិច លន្់រពះឱស�ថា "យី ! 

និម�តិេនះជាអ�ី ? ជាេខ� ចបិសច អរក្ស អ�កតទឹក មកេលងអញ ឬមយួជាេទវត នាគ វជិា� ធរ េហះមកេលងស� ន

េនះ ? អញ្របថុយេទសួរឲ្យដឹងដន េ្រពះអញជា្រពះេចែផនដីេនះ" គិតេ្រសច េស�ចយាងចូលេទជិត េឃញនាង

មយួមានរបូល�េឆតេពញ្រពះទយ័ សម្បរុភ�វឺស័ិយមាស មានបរវិរកនេ់្រគ�ងែហហម រេបៀបជាក្ស្រតី ។  

េស�ចមាន្រពះបន�ូលដណ�ឹ ងសួរថា "្រពះនាងេអយ ! កំុចបេ់ទសអូសដំេណ រេយង, េយងជាេស�ចែផនដីេកះេនះ, សូម

្រពះនាងអតេ់ទស ្រពះនាងជា េទវត នាគ វជិា� ធរ ឬមយួេខ� ចបិសច រក្សោេកះេនះ ? េយងមនិែដលដឹងេសះ សូម្រពះ

នាង្របាប ់កំុលក ់!” ។ នាងទវដ�ី្រកបទូលេដយ្រតងថ់ា " ខ�ុ ំមា� ស់ មនិែមន េទវត េខ� ច បិសច អ�ីេទ ! ខ�ុ ំមា� ស់ជា

បុ្រតី្រពះបាទភុជង�នាគ មានេសចក�ីអផ្សកុ ល្រពះបិតមកេលងកម្សោន�េនទីេនះ សូម្រទង្់រជាប !” ។  

្រពះេថាងឮដូេច� ះ កម៏ានេសចក�ី្របតិពទ័�នឹងនាង លុង្រពះទយ័េស�រនឹងទបទ់ល់តម�ល់្រពះកយពំុបាន កនិ៏យាយលួង

េលមថា មា� ស់អូនេអយ ! បងេមលេទ ហកដូ់ចជាមនិទនម់ានស� មេីទ" ។ នាងកទូ៏លថា "ខ�ុ ំមា� ស់េន្រកមុេំទ" ។ 

េស�ច្រទងេ់្រតកអរណាស់ េហយេ្របពក្យលួងេលម្រពះនាងថា "អូនេអយ ! េបអូនមានចិត�អណិតបង ៗ នឹងេលក

អូនជាអគ�មេហសីធំ េ្រពះបងគា� នអគ�មេហសីេទ" ។ នាង្រកបទូលថា "េប្រពះអង�សព�្រពះរជហឫទយ័នឹងខ�ុ ំមា� ស់ 

សូមចខំ�ុ ំមា� ស់្រតឡបេ់ទ្រកបទូលបង�ំ្រពះវរបិត ឲ្យ្រទងប់ាន្រជាបជាមុនសិន, េប្រទងស់ព�្រពះទយ័្រពមេ្រព�ងេហយ 

្រទងនឹ់ងែហខ�ុ ំមា� ស់មកផ្សផំ�ុ ំថា� យ, ខណៈេនះ ខ�ុ ំមា� ស់ នឹងកន�ងបេវណីមនិបានេទ ! សូម្រទងស់ណា� បច់្បោប្់រស�កភុជង�

នាគ" ។ ្រពះេថាងថា "ឱ អូនេអយ ! ជាតិ្រប�ស និង្រសី េបមនិទនប់ាន្របតិពទ័�នឹងគា� េទ េហយសន្យោដូេច�ះ, េមឃ

េអយ ! កលណានឹងទបមក" ។ នាងទូលថា សូម្រពះអង�កំុ្រព�យ្រពះទយ័, នគរេយងឯនាយកនស់ច�ៈជាប ់េហថា 

"ពក្យសង្ឃ ពក្យសត្យ", ែតចកសច�ៈេហយ នឹងរលតរ់លយជីវតិមយួរេំពច" ។ ្រពះេថាង ថា "អូនេអយ ! បងេជឿ

េហយ ែតមនិទន្់រសឡះចិត�" ។ នាងថា "េប្រពះអង� មនិអស់មន�ិលក�ុង្រពះទយ័ ខ�ុ ំមា� ស់សូមថា� យស� មយួមាតទុ់ក

ប�� ំចិត�" ។ (្របែហលជា្រតងេ់ណះេហយ ែដលេយងេរៀបករសព�ៃថ� បង� ប្់រសីឲ្យេបៀកស� មយួម៉ាតជូ់នដល់ៃដប�ីថ�ី
េថា� ង េនេពលេតងៃស្បគា� ចូលេទក�ុងបន�ប)់ ។ រចួនាងកល៏្រពះេថាង េទស� នភុជង�នាគ ្រកបទូលបិតមាត តម

ដំេណ រេរឿងសព�្រគប ់។  

េស�ចភុជង�នាគយល់្រពមតមបុ្រតី ្រទងឲ់្យេរៀបពលសកលេយាធា និងេ្រគ�ងបណា� ករ ែហកូន្រសីេឡងមកឋន

មនុស្សេលក, ្រទងប់ង� បេ់សនានាគរជ ែដលមានឫទ�ិទងំប៉ុនា� ន ឲ្យជបប់ង�ុះទឹកឲ្យេគាកជាែផនដីធំទូលយេឡង 

េហយឲ្យនិម�តិជាវងំ្របាសទ បាន្រគប្់រគាន ់កំុឲ្យខ�ះចេនា� ះអ�ី ។  

េស�ច្រពះេថាង កចូ៏លេទថា� យបង�ំបិតមាតេក�ក ។ េស�ចនាគ ្រទងប់ង� បឲ់្យ្រពះសុណិសេរៀបខ�ួន ្រពមទងំេសនា 

នឹងេរៀបមង�លករផ្សផំ�ុ ំអភេិសកឲ្យេសយរជសម្បត�ិ ។ លុះរចួេ្រសចមង�លករេនទីេនាះេហយ នឹង្រត�វយាងេស�ចេទ

អភេិសកឯឋនភុជង�នាគម�ងេទៀត េដម្បឲី្យ្របជារ�ស�ស� ល់ផង នឹងថា� យនាមនគរ តមបុ្រតទងំពីរ ជាថ�ីផង ។  



្រពះេថាង ឮដូេច� ះ ្រទង្់រព�យ្រពះទយ័ជាអេនក េដយយល់ថា "្រពះអង�ជាមនុស្ស នឹងែ្រជកដីេទតមបង� បបិ់តេក�ក

ដូចេម�ចបាន ? មុខជាខ� សេគក�ុង្រគាេនះេហយ", ្រពះអង�្រទងវ់តិក�េឡង្រពះភ�ក�្រកហមជាេំខ�  ។  

្រពះនាងនាគអគ�មេហសីេឃញដូេច� ះ កទូ៏លសួរភា� មថា "េហតុអ�ី បានជា្រពះអង�ពំុសប្បោយ្រពះទយ័ េហយមនិេសយ

្រពះេស� យដូេច�ះ ? ឬក្៏រពះអង�អកអ់ន្់រពះទយ័នឹងខ�ុ ំមា� ស់ពីេរឿងអ�ីឬ ? ឬមយួ ្រពះអង�អកអ់ន្់រពះទយ័នឹងម�ន�ីមនុស្ស 

– ម�ន�ីនាគេធ�ឲ្យខុសឆ�ង ? សូម្រពះអង�ស� មមីាន្រពះបន�ូលឲ្យខ�ុ ំមា� ស់ដឹងផង" ។ ្រពះេថាង េដយមានេសចក�ីេស�ហ

នឹងមេហសីថ�ីេថា� ងេស�ជីវតិ នឹងលកពំុ់បាន, េបតមេសចក�ីខ� សមនិចង្់របាបេ់ទ ែតខំស�ីកតទ់ងំក�ីេអៀនខ� សថា "ៃហ

អូនជីវតិបង ! បងគា� នអកអ់ននឹ់ងអូន ឬម�ន�ីណាេទ ! បង្រព�យ េ្រពះ្រពះវរបិតឲ្យបងេទេរៀបអភេិសកឯឋនភុជង�

នាគេទៀត អូនដឹងេទ ! ខ�ួនបងជាមនុស្ស េធ�េម�ចនឹងេទតមអូនបាន ? េដយេហតុដូេច�ះេហយ េទបបានជាបង្រព�យ" 

។ នាង្រកបទូលថា "ករ្រតងេ់នះ េ្រសចេនេលខ�ុ ំមា� ស់ កំុ្រពះអង�្រព�យ ! សំុ្រពះអង�េស�ចេសយ្រពះេស� យឲ្យស�ប់

ស�ល់េទ ! ចដំល់េពលែដលែហេចញេទ សូម្រពះអង�ចបជ់ាយៃស្បខ�ុ ំមា� ស់ឲ្យជាបកំុ់ែលង គងនឹ់ងេទរចួដូចេគេហយ 

ឯពកួនាមុនឺមុខម�ន�ី និងេសនាទហន ែដលែហេទទងំប៉ុនា� ន ្រត�វឲ្យេតងែតជាយ្រពះព�ស�្រពះេរៀមឲ្យជាប ់ កអ៏ច

េទបានដល់ឋនភុជង�នាគដូចគា�  គា� នប�� អ�ីេឡយ ។  

្រពះេថាង កម៏ានេសចក�ីេ្រតកអរេឡងវញិ េហយ្រទង្់របាបម់�ន�ីទងំអស់ តមបង� បអ់គ�មេហសី ។ លុះដល់េវលនឹង

ែហេទ ្រពះេថាង កេ៏តងជាយៃស្បនាងទវដ�ី, ពកួនាមុនឺម�ន�ី កេ៏តង្រពះព�ស�េស�ចតៗគា�  ្រគបទ់ងំ្រប�សទងំ្រសី េទ

រហូតដល់ឋនភុជង�នាគ ។  

្រពះបាទភុជង�នាគ េរៀបអភេិសកកូនេនឋនភុជង�នាគរចួ ្រទងក់ថ៏ា� យនាមជាថ�ីទងំអស់ ។ ្រពះេថាង ជា្រពះបាទ

អទិច�វង្សោ, នាងទវដ�ី ជានាងទវធីត, េកះេគាកធ�ក ជា្រក�ងកម�ុជាធិបតី ែដលឋតិេនក�ុងករទំនុកប្រម�ងៃននគរ

ភុជង�នាគ ។ ្រពះបាទភុជង�នាគ ្រទងច់តន់ាគេសនាមានឫទ�ិ ២ របូ ឲ្យមកគាល់បេ្រម និងករពរជានិច� បង� រែ្រកងេប
មានភយ័សឹកស�ង� មមកសង�តស់ង�ិន នឹងបានដឹងដំណឹងឆាប ់ អចឲ្យេលកពលសកលេយាធាមកជយួ ករពរទន ់

។  

្រតងេ់នះេហយ ែដលេគែតងែតេធ�តមកដល់សព�ៃថ� គឺកលណាេ្រកកេឡងពីអង�ុយផ�ឹមសំពះករ េគឲ្យកូន្រប�សេតង

ជាយៃស្បកូន្រសីចូលេទក�ុងបន�ប ់ េដយយកត្រមាបត់ម្រពះបាទអទិច�វង្សោ ែដលេតងៃស្បនាងនាគជាអគ�មេហសី

េទឋនភុជង�នាគេនាះឯង ។  

 


