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សមយ័មយួ សិរសួីស�ី និងអពមង�ល ជួបនិយាយគា�  ។ អពមង�លសួរេទសិរសួីស�ីថា << េលកមានរទឹ�ិអំណាច ដូច

េម�ចខ�ះ ? » ។ សិរសួីស�ី ្របាបេ់ទអពមង�លថា << រទឹ�ិអំណាចអញជាសិរសួីស�ីេនះ ខ� ងំពូែកណាស់ សូម្បែីតមនុស្សខ�ុ ំ

េគ េទះេគស�ប ់ េគមនិេមត�  ែតអញេទសណ�ិ តកលណា នឹងបណា� លឲ្យេគេស�ហទំនុកប្រម�ងដរបដល់បានរជ

សម្បត�ិ » ។  

ឯសិរសួីស�ី សួរេទអពមង�លវញិថា «រទឹ�ិអំណាច ដូចេម�ចខ�ះ ?» ។ អពមង�លេឆ�យថា «រទឹ�ិអំណាចខ�ុ ំេនះ េបខ�ុ ំេទ

សណ�ិ តេនេឈ� ះណាបណា� លឲ្យេគស�បេ់គខឹង ខូចខតសម្បត�ិ្រទព្យវនិាសអន�រយ សូម្បែីតបានរជសម្បត�ិេហយក៏

គងេ់ថា� ះេធា� យ ធា� កខ់�ួនេទជាខ�ុ ំេគបាន» ។ អពមង�លចងដឹ់ងរទឹ�ិសិរសួីស�ី ក្៏របាបថ់ា «ខ�ុ ំេឃញខ�ុ ំេសដ�ីមា� កេ់ឈ� ះអ

តុល សព�ៃថ�េនះ េសដ�ីេ្របឲ្យឃា� លេគា្រកបី េសដ�ីខឹងនឹងអតុល េជរវយែតសព�ៃថ� ថាពំុេមលែថរក្សោេគា្រកបី ឲ្យស�ម

អស់ ខ�ុ ំចងឲ់្យេលកសិរសួីស�ីេទសណ�ិ តេនេលរបូអតុលខ�ុ ំេសដ�ីេនាះ, េបវបានរជសម្បត�ិ ខ�ុ ំកេ៏ជឿថា េលកមានរទិ�ិ
ខ� ងំពូែក្របាកដែមន » ។ សិរសួីស�ី្របាបអ់ពមង�លវញិថា « ឯងចមំកគនេ់មលចុះ ៃថ�ែស�កេនះ អញចូលេទសណ�ិ ត

េនេលរបូអតុល ខ�ុ ំេសដ�ីេហយ, ែតកលណាអញចូលេទេនេហយ មនិយូរប៉ុនា� នមុខជាអតុលខ�ុ ំេសដ�ីេនាះ វបាន

េសយរជសម្បត�ិមនិខន » ។  

លុះ្រពឹកេឡង ដល់េពលអតុលបេ�� ញេគា្រកបីពីេ្រកល យកេទឃា� ល, សិរសួីស�ីចូលេទសណ�ិ តេនេលរបូអតុល 

ៗ ករ៏កីរយ សប្បោយក�ុងចិត�ែប�កពីៃថ�មុន ។  

ដល់េពលល� ច អតុលេកៀងេគា្រកបី ្រតឡបម់កប��ូ លេ្រកលឯផ�ះវញិ ។ េសដ�ទីងំប�ី្របពន�ឈរេមលេគា្រកបី េឃញ

អតុលរងំទ� រេ្រកលេគា្រកបីខ� បេ់ហយ េទបេឡងេទអង�ុយេលផ�ះេសដ�ីជាេចហ� យ េន្រតងក់ែន�ងខ�ួន ដូចសព�ដង 

។ កលេសដ�ីទងំប�ី្របពន� េឃញអតុលេហយ កនឹ៏កក�ុងចិត�អណិតថា «ឱអតុលេអយ ! េទឃា� លេគា្រកបី អតប់ាយ

្រកហយទឹកទល់ល� ច េទបបានបាយបរេិភាគ េម�ះ៉សមវឃា� នយ៉ាងណាេទ ? គិតេហយ កដ៏ស់េតឿនខ�ុ ំកំដរ្រសីៗ 

ឲ្យេដះដសួបាយសីុរល់គា�  ។ខ�ុ ំ្រសីៗកេ៏ដះដសួេភាជនាហរណា ែដលមានឱជារសយកេទដកជូ់នេសដ�ី េហយ្របជំុ

គា� បរេិភាគ ។ េសដ�ីប�ី្របពន� េហអតុលឲ្យមកជិត ចបម់�ូបែដលមានឱជារសឲ្យបរេិភាគ ៗរចួ េសដ�ីប�ី្របពន�គនេ់មល

កិរយិាឫករបូអតុលេនាះ កេ៏ឃញថាសមរម្យឥតេខ� ះ រកទស់ចិត�្រតងណ់ាគា� ន ។ បណា� ជនទងំ្រសី្រប�ស ឲ្យែតេឃញ

របូអតុលេនាះកលណា កម៏ានចិត�េស�ហេមត� ពន្់របមាណ ។ ឯេសដ�ីប�ី្របពន�ជាេចហ� យអតុលេនាះ និយាយគិត

គា� ថា « សព�ៃថ�េនះ េយងឥតកូន, ្រទព្យសម្បត�ិកម៏ានេ្រចន, អំេណ ះតេទេបឥតពីេយង ្រទព្យសម្បត�ិនឹងអន�រយអសរ

ឥតករ, គួរេលកអតុលេឡងតេម�ងេធ�ជាកូន កំុឲ្យវឃា� លេគា្រកបីេទៀត ត្បតិអតុលេនះ សចឈ់មឫកពល�ណាស់

ល�មសមគរួជាកូនេយងបាន » ។  



ដល់េពលល� ច អតុល្រតឡបម់កពីឃា� លេគា្រកបីវញិ េសដ�ីទងំប�ី្របពន� េឃញអតុលរតឹែតេស�ហេមត� ពនេ់ពក ក៏

េហឲ្យបរេិភាគបាយជាមយួមនិឃា� តឆា� យពីខ�ួន ឈបឲ់្យឃា� លេគា្រកបី ចបត់ងំពីៃថ�េនាះតេទ ។  

េសដ�ីទងំប�ី្របពន� យកសំេលៀកបំពក ់ េ្រគ�ងមាស្របាកម់កតុបែតងឲ្យអតុលេហយ្របាបថ់ា «ពីៃថ�េនះេទ អញទុក

ឯងជាកូន, អំេណ ះពីអញេទ ្រទព្យសម្បត�ិអញទងំប៉ុនា� ន េនេលៃដកូនឯងទងំអស់ » ។ អតុលករ៏កីរយសប្បោយ

ជាទីបំផុត ។  

េដយអំណាចសិរសួីស�ី សណ�ិ តេលខ�ួន លុះអតុលចំេរ នអយុេពញរបូរងេឡង ករ៏តឹែតល� រកបុរសឯណានឹងេ្រប�ប

ផ�ឹមេស�ពំុបាន ។  

រល់្រពឹកល� ច េសដ�ីែតងចូលគាល់្រពះមហក្ស្រត ពំុែដលលស់ខន កន៏ាយំកអតុលជាកូនេទគាល់ផង ។ ្រពះរជា

្រទងម់ាន្រពះរជបុ្រតីមយួ្រពះអង� េស�ចេចញ្របថាបេ់ន្រកឡា្រពះេនឆ�ល់ ្រពះរជបុ្រតី កដិ៏តេដយេ្រកយ្រពះអង�មក 

។ កលមហេសដ�ីនាកូំនចូល្រកបបង�ំគាល់្រពះមហក្ស្រត ្រទងេ់ឆ��ង្រពះេន្រត េឃញេសដ�ីនិងកូនអង�ុយគាល់ទន�ឹម

គា�  ្រទង្់រតស់សួរថា « កូនេសដ�ីឬ ? េសដ�ីទូលថា « កូនទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ » ។ េស�ច្រទងស់រេសរថា « កូនេសដ�ីមានរបូ

មានឫកល�ណាស់ »។ ្រពះរជបុ្រតី កនឹ៏កក�ុង្រពះទយ័ថា « កូនេសដ�ីេនាះមានលំអនឹងរកបុរសណាផ�ឹមពំុបាន េធ�េម�ច

នឹងបានជាស� មអីញ ?  

ដល់េពលគរួ េស�ចនិង្រពះរជបុ្រតីេនាះ យាងចូលេទខងក�ុងវញិ, េសដ�ី្រកបថា� យបង�ំល នាកូំន្រតឡបម់កផ�ះ, ដល់

ផ�ះកូននិយាយនឹងេសដ�ីថា «សូមេលកឪេលកែមេ៉មត� កូន េទដណ�ឹ ង្រពះរជបុ្រតីេស�ចឲ្យខ�ុ ំ ត្បតិកលខ�ុ ំចូលេទ

គាល់ជាមយួេលកឪពុកេនាះ, ខ�ុ ំបាទេឃញច្បោស់្រពះរជបុ្រតីេនាះល�ណាស់ េបមនិដណ�ឹ ងឲ្យខ�ុ ំេទ ខ�ុ ំមុខជាស� បម់និ

ខន» ។ េដយេស�ហកូនេពក េសដ�ីប�ី្របពន�ក្៏របថុយខ�ួនេរៀបតុមាស្របាក ់ ដកេ់្រគ�ងបណា� ករជាតង� យសុទ�ែត

េព្រជនិងមាសេពរពសេ្រចនតុ, លុះ្រពឹកេឡងនាតំង� យេនាះេទេរៀបចំក�ុងទី្រពះរជេរង ។ ្រពះមហក្ស្រត េស�ចេចញ

មកឲ្យនាហ�ឺនធំតូចគាល់ ។ េសដ�ីទងំប�ី្របពន� កគ៏ាល់េនជិតេ្រគ�ងបណា� ករតង� យេនាះ ។ េស�ច្រតស់សួរថា 

« េសដ�ី ! តង� យេនះ ែប�កណាស់ មានករអ�ី ? » ។ េសដ�ីប�ី្របពន�្រកបបង�ំទូលថា « សូម្រពះរជេតជះតម�ល់េលត្បងូ 

សូម្រទង្់រជាបេ្រកមល�ងធូលី្រពះបាទ សូម្រទងេ់្របាស្រពះរជទន្រពះរជបុ្រតី ផ្សនឹំងកូនទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ » ។ េស�ច

្រទង្់រជាប ្រទង្់រពះរជអនុ�� ត ្រទងច់តមុ់ខ្រកសួង ឲ្យេរៀប្រពះរជពិធីសេមាសរ, េហរថា� យឫក្ស ្រទងផ់្ស្ំរពះរជបុ្រតី

នឹងកូនេសដ�ី េហយេផ�រទងំរជសម្បត�ិឲ្យ្រគប្់រគងផង ។  

លុះបានរជសម្បត�ិេហយ េស�ចតុលនិង្រពះនាងមេហសី កប៏ាន្របកបេសចក�ីសុខឥតទុក�  មហ្របេសរេរៀងេទ ។  

និយាយពីេរឿងអពមង�លវញិ កលជបួនឹងសិរសួីស�ីកថ៏ា «េលកសិរសួីស�ីខ�ុ ំេជឿេហយេឃញថា េលកមានរទឹ�ិ ជយួ េស�ច

តុលឲ្យបានរជសម្បត�ិែមន, ដូេច�ះេលកចេំមលរទឹ�ិខ�ុ ំវញិម�ង សូមេលកែលងសណ�ិ តេនេលរបូេស�ចតុលេទ » ។ សិរ ី
សួស�ីកថ៏យេចញពីរបូេស�ចតុល, អពមង�លកចូ៏លេទសណ�ិ តេលរបូេស�ចតុលម�ង ។ ឯេស�ចតុលេចះែតមេួម៉ េក�

្រកហយ, ្រពះនាងមេហសី្រសីបរវិរ កពំុ៏សូវយកចិត�ទុកដកេ់គារព្របណិបត័ន ៍ បណា� លចិត�ឲ្យែតខឹងស�បេ់ស�ចតុល 

អស់េលកចតុស�ម�ទងំប៉ុនា� ន ៗ កពំុ៏សូវចូលចិត�គិតចងឲ់្យែត្រពះវររជបិតេក�ក យករជ្យសម្បត�ិេទវញិ ។  



ចំែណកេស�ចតុល េចះែតេក� ្រកហយអន�ះអែន�ង ចងេ់ទ្រកសលទីទំនាបមាតបឹ់ងៃ្រកេពក កន៏ា្ំរពះនាងមេហសី ្រសី

បរវិរេចញេទ, លុះេទដល់កឲ៏្យេធ�្រពះពនា� ស� ក្់រកសល ។ េនទីមាតបឹ់ងេនាះ ឮែតសព�សូរ្រតេដកេគា ្រតេដក្រកបី, 

េស�ចតុលកភ៏�កនឹកអណិតខ�ួនកលេនជាខ�ុ ំមហេសដ�ី ែដលេគេ្របឲ្យឃា� ល្រកបី េហយក្៏រទង្់រពះកែន្សងខ្សកឹខ្សលួ ។ 

្រពះនាងមេហសីសួរថា «្រពះអង� ! េហតុអ�ីក្៏រទងខ់្សកឹខ្សលួេម�ះ៉ ?»។ េស�ចតុល្របាប្់រពះនាងមេហសីតម្រតងថ់ា «

លកប់ាងំអី មា� ស់អូនេអយ ! ខ�ួនបងេនះ មនិែមនកូនេសដ�ីេទ, ពីេដមបងជាខ�ុ ំេសដ�ី ៗ េគេ្របឲ្យឃា� លេគា្រកបី ឥឡូវឮ

្រតេដក្រកបីេគា បងនឹក្រសេងះ្រសេងចអណិតខ�ួន បានជាបងយ ំ» ។ ្រពះនាងមេហសីបានឮថាជាខ�ុ ំេសដ�ី កម៏ាន

ចិត�េទមនស្សក�ុង្រពះទយ័ពនេ់ពកថា « ឱ្រពះវរបិត ពំុគរួផ្សផំ�ុ ំកូន េផ�រទងំរជសម្បត�ិឲ្យេទខ�ុ ំេគេសះ » ខ� ល់េហយក៏

នាេំស�ចតុលនឹង្រសីបរវិរ ែដលតមែហេទទងំប៉ុនា� ន ្រតឡបចូ់ល្រពះរជវងំវញិ ចូល្រកបទូលវររជបិតមាត តម

េរឿងែដលេស�ចតុលយំ្រគប្់របករ ។ េស�ចជា្រពះវររជបិតមាត្រទង្់រជាបេហយ ្រទងេ់្រកធពន្់របមាណ ្រទង្់រតស់ឲ្យ

េហេសដ�ីទងំប�ី្របពន�មកេដៀលត�ះជាទម�ន ់េហយ្របគល់េស�ចតុល ឲ្យេទេសដ�ីប�ី្របពន� នាយំកេទផ�ះវញិ ។  

ឯរជសម្បត�ិ េស�ច្រទង្់រគប្់រគងវញិ ។ េសដ�ីប�ី្របពន�នាអំតុលេទដល់ផ�ះេហយេជរវយ ត�ះតិះេដៀល ែលងរបអ់នជា

កូន ឲ្យអតុលឃា� លេគា្រកបីទុកជាខ�ុ ំដូចេដម ។  
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