
 

ក្មេងឃ្វា លក្មបី និង ក្រះមហាមសក្រ 
 

មានព្រះមហាក្សព្រមួយព្រះអង្គ ព្រង់្បានយាង្ទៅ 
ព្រពារព្ព្រទោយមានរួក្ទេនាររីអាមាព្រេរវមុខ
មន្តនរីទ ាំង្ឡាយហែែមអមដាំទ ើ រទៅជាមួយផង្។  
លុះទៅដល់រីរួលមួយ ព្រះរាជាក៏្ឱ្យទេទបាះរនាា  
ោក់្ជារីស្នា ក់្អាព្េ័យររទិោេទោជនាហារ។  រួក្ 
ក្ង្រិទេេក៏្ទរៀរចាំដណ្រ ាំេាចមអនិព្រះព្ក្យាទស្នោ យ 
ឯទេរចក៏្នា ាំមុខរួក្ទេនាមន្តនរីររទេះទចញទៅទដញ
បាញ់េរវព្មឹេីព្មឹគាតាមជួរព្ព្រ។ 

អាព្េ័យទោយររួក្ររវិាររុាំហា៊ា នរាំទបាលទេះព្រហជង្ទចស្នរ ព្រះរាជាផង្  និង្អាព្េ័យទោយពាជីររេ់ទេរចមានក្មាា ាំង្ 
និង្ទលបឿនទលឿនជាង្ទេះទេដព្រផង្  ជាំនិះររេ់ព្រះមហាក្សព្រក៏្ទៅែួេឆ្ងោ យផុរទេោច់េហង្វង្ រែទរព្រង់្្ទង្វង្ហរមួយ 
អង្គឯង្ក្ណ្រ លព្រឹក្សព្ព្រ។  លុះដល់ទ្លាព្ងោព្រង់្  ទេរចរក្ផាទ្្លិទៅរក្រីជាំរ ាំព្រះរនាា រុាំទ ើញ ទក្ើរឃ្លា នព្រះទស្នោ យរន់ 
ទរក្ណ្េ់  ក៏្ខាំរាំទបាលទេះក្ាុង្ព្ព្រធាំ ... ទែរុហរ 
េាំណ្ង្ខពេ់ ព្រះរាជាបានទចញផុររីព្ព្រមក្ព្ររះ 
នឹង្រឹង្ធាំមួយ ទ ើញទក្េង្ៗឃ្លវ លព្ក្រី  ក្ាំរុង្ង្ទររឹក្  
និង្ព្រហលង្គាា ឱ្យរញីុ។  ព្រះរាជារាំររពាជីចទលទៅ  
ជិរទក្េង្ព្រុេមាា ក់្ ទែើយមានរនទទលេួរថា៖   
‹‹ទអើ អានាង្! រួលទគាក្ហចង្ ក្ហនាង្ទេហរង្ឈរ់ោក់្  
ស្នា ក់្អាព្េ័យទនាះ  ទៅឯង្បានដឹង្បានស្នគ ល់ទរ?›› 
ទក្េង្ព្រុេរុាំដឹង្ថាអាក្េួរទនាះជាទេរចទរ ស្នេ នហរ  
ជាអាក្ដាំទ ើ រធមេតា  វាក៏្ហព្េក្ររ្ញិថា  ‹‹ស្នគ ល់!  រួលទគាក្ហចង្ទៅមិនឆ្ងោ យរីរីទនះរ ុនាេ នទរ!  ចទររង្ររទេះទៅតាម 
រិេខាង្ទជើង្នុះចុះ  មុខហរដល់ទែើយ!››  ទក្េង្ទលើក្ព្ដចង្អុលរង្ហា ញព្បារ់ផាទ្ដល់ព្រះរាជាផង្។   
ឯព្រះមហាក្សព្រព្រង់្នឹក្ថានឹង្ទៅហរឯង្ហព្ក្ង្្ទង្វង្ផាទ្ទរៀរ ក៏្មានរនទទលចរចានឹង្ទក្េង្ព្រុេថា  ‹‹អានាង្ឯង្ទ ើង្ជិះទេះ 
រីខាង្ទព្ោយទយើង្មក្!  ឯង្ជទនទយើង្ទៅដល់រីរួលទគាក្ហចង្ េឹមទយើង្ឱ្យទេជទនឯង្ព្រលរ់មក្្ញិ  ទែើយទយើង្នឹង្ឱ្យ 
ព្បាក់្រង្ហវ ន់ព្ងាជទនទនះជារីគារ់ចិររទៅឯង្ផង្!›› 
ទក្េង្ឮថានឹង្មានព្បាក់្រង្ហវ ន់ ក៏្េេ័ព្េចិររទ ើង្ទលើខាង្ទេះ ទធវើជាមេគុទរទេក៍្ថាវ យព្រះរាជាឥររង្អង់្។ 
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លុះព្រះរាជារាំររទេះបានពាក់្ក្ណ្រ លផាទ្ ក៏្ង្ហក្ព្តាេ់េួរ 
ទៅទក្េង្ព្រុេហដលអង្គុយខាង្ទព្ោយថា  ‹‹ទអើ អានាង្ ... ឯង្ 
ទៅព្េុក្ទព្ៅទនះ ឯង្ហដលដឹង្ហដលស្នគ ល់ទេរចជាមាា េ់ហផន 
ដីហដរឬទរ?›› 
ទក្េង្ទ្ាើយថា  ‹‹ខ្ុ ាំបារមិនហដលស្នគ ល់ទររង្!  មិនហដលទ ើញ 
ទស្នះ អាក្ទេរចទនាះ ... ឮហរហម ឪព្បារ់ថាទេរចទេទៅថាែាួង្ 
ហរែាួង្ទនាះរុាំដឹង្ជាមុខមារ់យា ង្ណ្ទរ!›› 

ព្រះរាជាក៏្ព្តាេ់េួរទរៀរ  ‹‹ឱ្ អីចឹង្ឯង្ចង់្ទ ើញ ចង់្ស្នគ ល់ែាួង្ទនាះហដរទរ?›› 
‹‹បារ!៎  ខ្ុ ាំបារចង់្ស្នគ ល់ហដរ  ហរមិនដឹង្ថាែាួង្ទនាះទៅឯណ្›› 
‹‹ទអើ ទរើឯង្ចង់្ស្នគ ល់ែាួង្ ង្ហយទរ!  ទរលទយើង្ទៅដល់ជព្មាំទៅរួលទគាក្ហចង្  ឯង្នឹង្បានទ ើញមនុេសព្រជុាំគាា កុ្ះក្រ ... 
រួក្មនុេសទ ាំង្ទនាះ ឱ្យហរទ ើញែាួង្ មុខហរនា ាំគាា ទោះមួក្ ទោះ្ាួរ លុរជង្គង់្ទគាររែាួង្ទែើយ!  រឯីមនុេសណ្ហដលមិន 
ទោះមួក្ មិនោក់្ខាួនឱ្នទគាររដទចទេដព្រ  អាក្ទនាះទែើយជាែាួង្រិរព្បាក្ដ ចទរឯង្េមាគ ល់ថាជាែាួង្ចុះ!››  
ទក្េង្ស្នរ រ់ទែើយ ក៏្ររួលពាក្យព្រះរាជារុក្ក្ាុង្ចិររ។   
លុះទៅដល់រីរួលព្រះរនាា   រួក្ទេនាមន្តនរីទ ាំង្ឡាយ 
បានយល់ព្រះរាជាយាង្មក្ដល់  ក៏្នា ាំគាា រមាា ក់្ោយទៅ 
ទលើដី ទោះមួក្ ទោះ្ាួរ ទលើក្ព្ដថាវ យរង្គាំព្រះមហាក្សព្រ 
តាមរមាា រ់។  ឯព្រះរាជាព្រង់្នា ាំកុ្មារាចុះចាក្រីទលើខាង្ 

មទនាម័យ ទែើយទៅព្តាេ់េួរទក្េង្ទោយភ័ន្តក្រញញឹមថា ‹‹ឥ ទ្ទនះ 
ឯង្ស្នគ ល់ទែើយហមនទរ  ថាអាក្ណ្ជាែាួង្? 
ទក្េង្ទនាះររថា  ‹‹ែាួង្ទនាះ ខ្ុ ាំស្នគ ល់ទែើយ  
ហរទៅមិនទន់ចាេ់...›› 
‹‹យី ទៅមិនចាេ់ព្រង់្ណ្?›› 
‹‹ព្រង់្ថា ែាួង្ទនាះ ទរើមិនរទររង្ឯង្ េឺរទរខ្ុ ាំ 

បារ ... ទរើមិនខ្ុ ាំបារក៏្រង្ឯង្!  ទព្ពាះមានហរទយើង្រីរនាក់្ទរ ហដលឈរមិនទោះ្ាួរ មិនលុរព្ោរ 
ទលើដីដទចទេដព្រ!›› 
ដាំរទង្ព្រះមហាក្សព្រព្រង់្ែួេព្រះរយ័ខាា ាំង្ណ្េ់  នឹង្ថាទក្េង្ទនះលោង់្អីក៏្លោង់្ខាា ាំង្ទម ាះ ... រ ុទ ណះ 
ទែើយទៅទមើលមិនដឹង្ថា អញជាែាួង្ ... ហរលុះព្រង់្មានព្រះរព្មិះរនរិចទរៀរទៅ ព្ស្នរ់ហរព្រង់្ព្ជារថា ទក្េង្ទនាះទរញជា 
ឈ្លា េព្្អស្នា រយ  វាដឹង្ចាេ់ថាអញទនះជាែាួង្ទែើយ  ហរវាទ្ាៀរទ្ាើយទក្ៀ្ទោយទ ាំង្រទរវាផង្ហដរ  ជាោរ ៍រញ្ជា ក់្ឱ្យ 
យល់ទេចក្រថីា រទរទេរចទនះ នឹង្េាំទៅយក្ព្រង់្មិនទោះមួក្ មិនលុរព្ោរ ជាព្រមា ទនាះមិនបាន  ហដលទៅថាទេរចេឺ  
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េាំទៅយក្ចាំទ ះ្ជិាា ោរ ហដលព្រក្រទោយេង្គែ្រថុ៤ 
ព្រោរ (១-ោរឱ្យទរយយ្រថុ, ២-ោរទពាលវាចាេួរឱ្យចង់្ឮ
ចង់្ស្នា រ់, ៣-ោរព្រព្រឹររអាំទរើជាព្រទយាជន៍, ៤-ោរតាាំង្
ព្រះអង្គទេេើៗ េឺទព្រើឫក្ពាឱ្យលេមទរញចិររព្រជារាន្តេរ)  
និង្ព្រង់្រេរិធរាជធម៌ទ ាំង្១០ព្រោរជាទដើម (១-ទនៈ 
ោរទធវើអាំទណ្យ; ២-េីលៈ ោររក្ាេីល ៥ ជានិចា ឬរក្ា
េីល ១០ មួយដង្មួយោល; ៣-ររចិាា េៈ ោរចាំណ្យ 

ព្រះរាជព្ររយរាំនុក្រព្មុង្ព្រទរេជារិ; ៤-អាជា្ ៈ មានទេចក្ាពី្រង់្; ៥-មរទ្ ៈ មានទេចក្ារីន់ភាន់េាទរេុោររារស្ន; ៦-ររៈ 
ោរោន់ឧទបាេងេីលតាមោលក្ាំ រ់; ៧-អទោោ ធនៈ មិនក្ទដា ព្ក្ហាយអាក្ដព្រ; ៨-អ្ែឹិស្ន មិនទរៀរទរៀនអាក្ដព្រ;  
៩-ខនរិ មានទេចក្ាអីរ់ធន់; ១០-អ្ទិរាធនៈ មិនរាំពានទលើធម៌ទលើចារ់)   
ទនាះទរើរទៅ ថាទរញជាទេរចបាន។ 
មួយទរៀរ ដទចពាក្យទៅថាទលាក្េង្ឃទនាះ  េឺេាំទៅយក្ព្រង់្ព្រព្រង់្ 
េុ ធម៌ ព្រក្រទោយនទ្េីលររេ់េម ៈ េឺមានទេចក្រពី្បាថាា រិច  
មានចិររេទនារ េជាទដើមផង្ ទរើរទៅទរញជាទលាក្េង្ឃក្ាុង្ព្រះរុរធ 
ស្នេនាទនះឯង្បាន ... ទរើយក្ព្រង់្ទោរក្ាលព្រទង្ហល ទេាៀក្ពាក់្ 
េាំររ់រ ៌ទលឿង្ ជាព្រមា ថាជាទលាក្េង្ឃទនាះ ទ ើញថារុាំបាន។ 
ដទទចាះពាក្យទក្េង្ឃ្លវ លព្ក្រីទនាះ  េួរទៅថាពាក្យរ ឌិ រអាក្ព្បាជក្្ាុង្ទលាកិ្យទនះបាន។ 

សម្រងច់ាក និទានគរិក្ោម 
    រ ៀបរ ៀងរោយរោក សុត្តន្តម្បជីា ឥនទ 
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