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កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសមា� ក ់ ជាអ�កកម្សត្់រកលំបាក, មា� យឪពុកស� បេ់ចលពីតូច េនែតមា� កឯ់ង ែតងរកសីុ

ចិ�� ឹមអត� ្រគានែ់តែឆ�តេពះ ។ ដល់បុរសេនាះចេ្រមនធំដឹងេសចក�ីេឡង កច៏ងដឹ់ងថា «ក�ុងនគរេនាះ នឹងមាន�ស�ីពិត 

មា� យពិត ឪពុកពិត ឬេទ? » ។ ៃថ�មយួ េស�ចក�ុងនគរេនាះ ្រទងគិ់តេធ�បុណ្យកម្សោន�សប្បោយមយួ ។  

េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូលេហនាហ�ឺនធំមា� ក ់ ឲ្យចូលមកគាល់ ។ មកដល់្រទងប់ង� បឲ់្យនាហ�ឺនេនាះ េចញេទេធ�េរង

សងស់លបុណ្យេនេ្រតយស�ឹងមា� ង ។ ឯស�ឹងេនាះ មានស� នសួរឆ�ងេទ ។ នាហ�ឺនេនាះ េទេធ�េរងសងស់លរចួ

េ្រសចវលិមក្រកបទូលេស�ច ៗ ្រទងឲ់្យេរៀបភ�ផីា�  ស� ម�ូ ្រគបប់រកិ� រ ជារណា� បបុ់ណ្យ េហយេស�ចយាងេចញកនចុ់ង្រពះ

រជេរង េដយជនួជំុម�ន�ីតូចធំែហេស�ចយាងចូលេរងបុណ្យ ។  

ឯបុរសេនាះ ឮថាេស�ចេធ�បុណ្យដូេច� ះ កម៏ានេសចក�ី្រតកអរ េដយចងដឹ់ងថា «ក�ុងនគរេនាះ មាន�ស�ីពិត-មា� យពិត-

ឪពុកពិត ឬេទ? » េហយបុរសេនាះេដរេទេនេ្រកមស� ន េធ�ជាអង�ុយស�ូច្រតី ។ េស�ច្រទងយ់ាងេទឯសលបុណ្យមុន

េគ េនែតអស់អ�កនិង្រពះរជបុ្រតីេស�ច ។ ដល់េវលរេសៀល អស់អ�កនិង្រពះរជបុ្រតីេស�ចេនាះ កេ៏រៀបខ�ួននឹងេទចូល

េរងបុណ្យ ។ ឯ្រពះរជបុ្រតីេស�ចេនាះ កំ្រព ពំុមាន្រពះមាត ៗ ក្សយ័្រពះជន�េចលនាង តងំអំពីតូចេម�ះ៉ លុះអស់អ�ក

និងពកួ្រសីស�ំ្រកមករឆ�ងស� នហួសអស់េទ េនែត្រពះរជបុ្រតីកំ្រពជាេ្រកយេគ ដល់នាងយាងេទដល់ស� ន នាង

ទតេទ េឃញបុរសកម្សតអ់ង�ុយស�ូច្រតីេនេ្រកមស� ននាងឈប ់ ពំុហ៊នយាងហួសេទ, អស់ពកួ្រសីបរវិរសួរថា «

មា� ស់ ដូចេម�ចបានជាឈប?់» ។ េទបនាងមាន្រពះបន�ូលសវនីយ្៍របាបេ់ទអស់ពកួ្រសីៗថា «បានជាខ�ុ ំឈបត់្បតិមាន

បុរសមា� កេ់នអង�ុយេ្រកមស� ន េទដូចេម�ចនឹងបាន!» ។ អស់្រសីសវឡិកថា «មា� ស់យាងេទ! មនិអីេទ! ខ� ចថ�ី! 

មនុស្សកម្សតដូ់ចមនុស្សឆ�ួត» ។ នាងេឆ�យេឡងថា «កំុ្រសដីដូេច� ះ មនិ្រត�វេទ ធម�តេគជា្រប�ស ទុកជាេគឆ�ួតេ្រពល

ល�ងេ់ខ� ដូចេម�ច កេ៏យងជា្រសីមនិ្រត�វេដររលំងក្បោលេគេទ!» ។  

អស់ពកួ្រសីៗវស�ីឲ្យថា «ៃនអ�កកំេឡាះអង�ុយស�ូច្រតីេ្រកមស� ន! េដរេចញ! មា� ស់េយងយាងេទេធ�បុណ្យ» ។ បុរស

េនាះ ឮ្រសីៗ្រសដីថាដូចេម�ច កម៏និេដរេចញ េធ�ជាមនិឮ ។ ឯនាងជាបុ្រតី េស�ចក្៏រសដីឲ្យបុរសេនាះថា «ៃនអ�កស�ូច្រតី

អេ�� ញេចញពីេ្រកមស� នេទ ឲ្យខ�ុ ំសំុផ�ូវេទផង»! ។  

បុរសេនាះ ឮនាងជាបុ្រតីេស�ចនិយាយដូេច� ះ កេ៏្រកកេដរេចញតយងយ៉េទផ�ះអត� វញិ ។ ឯនាងបុ្រតីេស�ចេឃញេច

បុរសេនាះេដរហួសេទ េទបនាងហ៊នឆ�ងេទេធ�បុណ្យជាមយួនឹងេស�ចជាឪពុក ដល់េពលេធ�បុណ្យរចួេ្រសចបរបូិណ៌ 

េស�ចកវ៏លិមក្រពះដំណាកវ់ញិ ។  



លុះៃថ�េ្រកយ បុរសេនាះ គិតក�ុងចិត�នឹកចងចូ់លេទគាល់េស�ច កេ៏រៀបខ�ួនេដយនូវភាពខ�ួនជាអ�កកម្សត្់រកលំបាក េរៀប

រចួេចញេដរពីផ�ះអត� េទ ដល់មាតទ់� រវងំ កចូ៏លេទេដយបំណងនឹងគាល់េស�ច ។ ឯពកួទហនចទំ� រវងំ វឃាត់

មនិឲ្យចូលថា «េចបុរសឯង របូកអ៏្រកក ់សំពតក់ច៏ស់ដចដ់ច មនិគរួនឹងចូលក�ុងទីវងំេស�ចេទ!» ។  

បុរសេនាះ គិតក�ុងចិត�ថា «អញគិតេធ�ដូចេម�ច ឲ្យបាន្រជាបដល់េស�ច ៗ នឹងឲ្យេហអញចូល» េហយនិយាយេទនឹង

ពកួទហនចទំ� រថា «អ�កកំុឃាតខ់�ុ ំ ត្បតិខ�ុ ំេឃញក�ុងនគរេស�ច ឥតមាន�ស�ីពិត-មា� យពិត-ឪពុកពិតេទ» ។ េចបុរស

និយាយែតប៉ុេណា� ះ កអ៏ង�ុយេស��មេននឹងមាតទ់� រេនាះេទ ពំុនិយាយស�ីនឹងអ�កឯណាេទៀតេឡយ ។ លុះេស�ចេចញ

កនចុ់ង្រពះរជេរង អស់នាហ�ឺនធំតូចកម៏កជបួជំុគា� គាល់េស�ច ។  

នាយទហនចទំ� រសង្សយ័ណាស់ កចូ៏លេទ្រកបទូលេស�ចថា «មានេចបុរសកម្សតម់ា� ក ់មនិដឹងមកពីណា ចងចូ់ល

មកគាល់ែតទូលបង�ំជាខ�ុ ំឃាតម់និឲ្យ ចូលត្បតិបុរសេនាះេស��កសំពតដ់ចដ់ចេលចមុខេលចេ្រកយ ែតេចបុរសេនាះ 

និយាយនឹងទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំថា«អ�កឯងមនិ្រត�វឃាតខ់�ុ ំេទ ត្បតិខ�ុ ំយល់េឃញថា ក�ុងនគរេនះ គា� ន�ស�ីពិត-មា� យពិត-

ឪពុកពិត» េចបុរសេនាះ និយាយែតប៉ុេណ� ះកេ៏នេស��មេទ ។  

េស�ច្រទង្់រជាបដូេច� ះ ្រទងសួ់រេទនាយទហនថា «ចុះឥឡូវេចបុរសេនាះ េនឯណា?» ។ នាយទហនទូលថា «េន

ឯមាតទ់� រវងំ» ។ េទបេស�ចមាន្រពះបន�ូលថា «េបដូេច� ះអមាត្យឯង េទេហវមកេមល!» ។ អមាត្យរតេ់ទេហបុរស

អង�ុយេនមាតទ់� រ្របាបថ់ា «ៃនេចបុរស េស�ចមាន្រពះបន�ូលឲ្យេចបុរសឯងចូលេទ» ។ េចបុរសេនាះ កេ៏ដរេទជា

មយួនឹងអមាត្យេទដល់េហយ ្រកបថា� យបង�ំេស�ចេហយអង�ុយគាល់ក�ុងទីដស៏មគរួេទ ។  

េស�ចទតេឃញអមាត្យនាេំចបុរសេនាះ មកដល់្រទងម់ានបន�ូលថា «េចបុរសឯងនិយាយថាក�ុងនគរអញេនះ គា� ន�ស�ី
ពិត-មា� យពិត-ឪពុកពិតេទ, េតេចបុរសឯងថាដូេច� ះែមនឬដូចេម�ច? » ។ េចបុរស្រកបទូលថា «សូម្រទង្់រពះេមត�

េ្របាស! ក�ុងទី្រពះនគររបស់ល�ងធូលី្រពះបាទេនះ គា� ន�ស�ីពិត-មា� យពិត-ឪពុកពិតេទ, ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំថាែមន ក�ុងទី

្រពះរជវងំមានែតញី ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំថាែមន មា� យពិត-ឪពុកពិតគា� ន ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំថាែមន» េហយេចបុរសទូល

តបេទនឹងេស�ចេទៀតថា «សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស! ឯ្រសីពិត មានែតមយួគឺជា្រពះរជបុ្រតីេព្រពះករណុាពិេសសេនះ 

េទបេហ�ស�ីកបនរល័ក�ណ៍ ជាកជ់ា�ស�ីពិតែមន» ។  

េស�ច្រទងយ់ល់ដូចេចបុរសេនាះ ថាែមន េទបមាន្រពះបន�ូលសួរថា «ៃនេចបុរស/ ដូចេម�ចេហថា�ស�ីពិត? ដូចេម�ច

េហថាមា� យពិត ឪពុកពិត? មា� យពិត ឪពុកពិតេនាះ មានែតល�ងធូលី្រពះបាទយាងេចញពី្រពះនគរេទេសុបរកផា� ល់

្រពះអង�េទបបាន េបល�ងធូលី្រពះបាទ រកបានេនទីណា ្រស�កណា ភូមណិា សូមល�ងធូលី្រពះបាទ្រទងេ់ធ�តមសព�្រពះ

រជហឫទយ័ ែដល្រទងគិ់តេឃញដូចេម�ច លុះ្រទងពិ់េសធ្រគបជំ់ពូកេទេហយ ពំុមានថាអ�ី េទបេហេពញជា�ស�ីពិត-

មា� យពិត-ឪពុកពិត » ។  

េស�ច្រទង្់រជាបសព�្រគប្់របករ េហយ្រទងនឹ់កក�ុង្រពះចិនា� ថា «េចបុរសេនះ និយាយ្រត�វ្របាកដេហយ ្រទង្់រពះរជទន

នូវមាស្របាកសំ់ពតអ់វ ឲ្យេចបុរសេនាះ ្រទងផ់ា� ថំា «េចបុរសឯងកំុេទណាឆា� យ េនចអំញេបអញរក�ស�ីពិត-មា� យ

ពិត ឪពុកពិតបានេហយ អញវលិមកវញិៃថ�ណា អញនឹងឲ្យេចបុរសឯងេធ�ជាធំេលសេគទងំពងួ» េហយេស�ច្រទង់

បង� បន់ាហ�ឺនធំមា� ក ់ឲ្យេធ�ផ�ះមយួឲ្យេចបុរសេនាះេន ្រទងផ់ា� នំាហ�ឺនេនាះ ឲ្យជបេ់លៀងចិ�� ឹមេចបុរសេនាះេរៀងេទ ។ 



ក�ុងេពលែដលេស�ច្រទងយ់ាងេចញចក្រពះនគរ េទរក�ស�ីពិត មា� យពិត ឪពុកពិតេនាះ េស�ចមានបន�ូលេហនាហ�ឺនធំ

មា� ក ់ែដលជាអ�កសេ្រមចរជករក�ុង្រពះនគរ ឲ្យេមលរក្សោ្រពះរជវងំ ត្បតិ្រទងនឹ់ងយាងេចញរក�ស�ីពិត មា� យពិត ឪពុក

ពិត េហយ្រទងេ់រៀបដំេណ រេភៀស្រពះអង�ជាបុរសកម្សតម់ា� ក ់ យាងេចញេទក�ុងេវលយបស់� ត ់ ពំុឲ្យនរណាមយួដឹង

េឡយ ឲ្យដឹងែតបុ្រតីែដលជាធំនិងេចបុរសេនាះប៉ុេណា� ះ េហយេស�ចយាងេទេធ�ជាអ�កកម្សតលំ់បាក ពំុឲ្យអ�កណា

ស� ល់ជាេស�ចេឡយ ។  

េស�ចយាងេទដល់្រស�កមយួជា្រពំ្រពះនគរ េឃញតចស់យាយចស់ប�ីនិង្របពន� េស�ចកចូ៏លេទសំុសមា� កេ់នផង ។ 

ដូនតេនាះ ក្៏រពមឲ្យេនដល់េនយូរបន�ិចេទ េឃញកូនេគក�ុង្រស�កេនាះ មានរបូេឆាមេលមពណ៌ល� កម៏ានចិត�នឹក

ចងប់ាន េទបនិយាយនឹងតយាយថា «តយាយេអយ! ឥឡូវ េចេឃញកូនេគមយួរបូេឆាមេលមពណ៌ល�សមជា

្របពន�ខ�ុ ំ ដូេច� ះ សូមតយាយេទដណ�ឹ ងឲ្យខ�ុ ំ» ។ តយាយេឆ�យថា «ឱេចេអយ! ខ�ួនតយាយសព�ៃថ�េនះ ជាអ�ក

កម្សតអ់តឃ់ា� ន្រកលំបាកណាស់ នឹងេទដណ�ឹ ងកូនេគ េតនរណាេគនឹងឲ្យ!» ។ េស�ច្របាបថ់ា «តយាយេទដណ�ឹ ងេគ

ចុះ ្របាបថ់ាខ�ុ ំឲ្យមកសំុដណ�ឹ ង េគមនិថាអីេទ! » ។ តយាយេនាះ កេ៏ទដណ�ឹ ងកូន្រកមុេំគ តមពក្យេចេ្រប ។  

តយាយ េទដល់ផ�ះអ�កែដលមានកូន្រកមុេំនាះ កេ៏ឡងេទអង�ុយេលផ�ះ ។ អ�កេនាះសួរថា «តយាយមករកអ�ី? » ។ 

តយាយេឆ�យថា «ខ�ុ ំមកសូមជ្រមាបអ�ក, លកប់ាងំអីនឹងអ�ក េចខ�ុ ំឲ្យមកសំុដណ�ឹ ងកូន្រកមុ»ំ ។ ឯមា� យឪពុកនាង

្រកមុេំនាះ នឹកក�ុងចិត�ថា «តយាយេនះេម�ចកគ៏ាតហ៊់នដណ�ឹ ងកូនអញឲ្យេចគាត?់» េហយអ�កែដលមានកូន្រកមុេំនាះ 

និយាយេទនឹងតយាយេនាះ ថា «តយាយ! ខ�ុ ំឲ្យ ! ប៉ុែន�តយាយឯងនាេំចកំេឡាះមកឲ្យេយងេមលសិន េបល�សម

នឹងកូនេយង ៗ ឲ្យមនិថាអ�ីេទ» ។  

តយាយ លេគវលិមកផ�ះវញិ និយាយ្របាបេ់ចថា «េបេចឯងល�សមនឹងកូនេគ ៗ ឲ្យប៉ុែន� េគឲ្យេចឯងេទឲ្យេគេមល

របូសិន េបសមនឹងកូនេគ ៗមនិថាអីេទ? ។ ឯេស�ច ឮតយាយ្របាបដូ់េច� ះ កម៏ាន្រពះទយ័េ្រតកអរ សួរេទវញិថា «ចុះ

ឲ្យេទៃថ�ណា? » ។ តយាយេឆ�យថា «្រពឹកែស�ក េយងនឹងេទ» ។ លុះ្រពឹកេឡងតយាយនឹងេស�ចេច នាគំា� េទផ�ះ

អ�កមានកូន្រកមុេំនាះ កេ៏ឡងេទអង�ុយសំពះេគ េហយថយមកអង�ុយក�ុងទីដស៏មគរួ ។ អ�កផ�ះេនាះ កម៏ានចិត�

្រសឡាញ់កូន្របស ប៉ុែន� មនិដឹងជាេស�ចែក�ងេភទេទ គិតស� នថា ជាមនុស្សទងំផា� ស ។  

េស�ចេនបេ្រមមា� យេក�កឪពុកេក�កេរៀងរល់ៃថ�េទ ។ េវលចូលេដក មា� យេក�កែតង្របាបកូ់ន្រសី្រកមុេំនាះថា «អ�កមាស

មា� យ! ចូរឯងសិតទឹកដកចុ់ងេជងប�ីេរៀបស� ៥ មាតដ់កឲ់្យប�ី ែ្រកងជនួយប ់ ប�ីេ្រកកេឡងរកស� សីុ ទឹកផឹក ឲ្យមាន

្រសប»់ ។ កូនេនាះ ក្៏រពមេធ�តមពក្យមា� យេ្រប ជនួកពំុ៏េធ�តម ។ ដល់ៃថ�មយួេស�ចេធ�ជាេទងូតទឹក ។ មា� យក្៏របាប់

កូនថា «នាង! េម�ចមនិយកផ�ិលេទតមប�ីងូតទឹក?» ។ នាងជាកូន្រកមុេំនាះ កពំុ៏េទតមពក្យមា� យេ្រប ។ េស�ចេនាះ

េទយូរបន�ិច កវ៏លិមកវញិ ។  

ដល់េវលល� ច េស�ចេធ�ជាផឹក្រស្រសវងឹពំុដឹងខ�ួន ក�ួតែក�ែ្រប្របះខ�ួន នេនៀលពសពសែល�ងផ�ះ ។ ឯមា� យេក�ក 

េឃញកូន្របស្រសវងឹ កស៏�ី្របាបេ់ទកូន្រកមុថំា «នាងឯង េម�ចមនិយកទឹកេទលងកម�ួត? » ។ កូន្រកមុេំឆ�យថា «េទ! 

មនុស្សអី្របមកឹ្រសដូេច� ះ» ។ េស�ចឮដូេច� ះ ្រពឹកេឡង េស�ចលមា� យេក�កឪពុកេក�កេទផ�ះយាយចស់តចស់ ្របាប់

យាយតអំពីដំេណ រកូន្រកមុេំគ ែដលយាយេទដណ�ឹ ងឲ្យេនាះថា តយាយេអយ! នាងេនាះនិងខ�ុ ំមនិបានជាគូេ្រពង

សំណាងនឹងគា� េទ, សូមតមយាយ្របគល់កូនេនាះ េទេគវញិចុះ! » ។  



តយាយកេ៏ទជូនេ្រពងសំណាងកូនេគ តមពក្យេចេ្រប េទដល់េលផ�ះនិយាយថា «ខ�ុ ំសំុជូនេ្រពងសំណាងកូន

អ�កផង ត្បតិេចខ�ុ ំថា «ពំុមានេ្រពងនឹងកូនអ�កេទ!» រចួតយាយកល៏េគមកផ�ះអត� វញិ ។ លុះ្រពឹកេឡង េស�ចលត

យាយ េដរេទេទៀត ដល់្រស�កមយួជាចុង្រស�កេខត�េ្រក េទសំុសមា� កនឹ់ងផ�ះដូនចស់តចស់ៗ កយ៏ល់្រពម, េស�ចក៏

េនេធ�កររកសីុនឹងតយាយែតសព�ៃថ�េរៀងេទ ។  

ៃថ�មយួ េស�ចេដរេទេលង បានេឃញកូន្រកមុអំ�ក្រស�ក ែដលជាអ�កមានធំក�ុង្រស�កេនាះ ពំុមានអ�កឯណាមានេស�េឡង 

អ�កេនាះមានកូន្រសីមយួកូន្រប�សមយួ ទងំពីរនាក ់មនិទនម់ានប�ី្របពន�េទ, េស�ចេដរេទេលងបានេឃញមានចិត�គិត

ចងប់ាន លុះវលិមកផ�ះអត� វញិ និយាយ្របាបត់យាយថា «ត! យាយខ�ុ ំចងប់ានកូនេគែដលមានកូន្រប�សមយួ្រសី

មយួ សូមតយាយេទដណ�ឹ ងកូនេគេនាះឲ្យខ�ុ ំផង» ។ តយាយេឆ�យថា «េចេអយេបយាយ្រកេម�ះ៉! េតនរណាេគនឹងឲ្យ

កូនេគមកេច! » ។ ឯេស�ចឮតយាយនិយាយដូេច� ះ កម៏ានបន�ូលេទនឹងតយាយថា «សូមតយាយអេ�� ញេទ

ដណ�ឹ ងកូនេគចុះ ថាខ�ុ ំមកដណ�ឹ ង េគមនិថាអីេទ! ។ តយាយេនាះ ក្៏រពមតមពក្យេចេ្រប ប៉ុែន�យាយនិងតពំុដឹងថា

េចេនាះជាេស�ចេឡង គិតស� នថាជាមនុស្សទងំផា� សដៃទ កេ៏ទដណ�ឹ ងកូនេគ ៗក្៏រពមឲ្យ ។ េស�ចកេ៏នបេ្រមមា� យ

េក�កឪពុកេក�កែតសព�ៃថ�េរៀងេទ ។  

ឯនាងជា្របពន�េនាះ កប៏ដិបត�ិប�ី ល� ចដកទឹ់កចុងេជង េបៀកស�  ៥ ម៉ាតដ់កែ់ក្បរដំេណកប�ី ែតសព�ៃថ�េរៀងេទ ។ េវល

េស�ចយាងេទងូតទឹក នាងកនផ់�ិលនិងសំពតងូ់តតមេទផង ។ េពលេស�ចងូតទឹក នាងេនាះដុះែក�លឲ្យប�ី ។ ផា� ស់

សំពតងូ់ត នាងទទលួយកសំពតពូ់ត រចួដងទឹកដកផ់�ិលកនេ់ដរតមប�ីទ, ដល់ផ�ះលងេជងឲ្យប�ី ។ ៃថ�មយួ េស�ចេធ�
ជាឈ ឺមា� យេក�កឪពុកេក�ក េឃញកូន្របសឈ ឺកម៏ានចិត�ភតិភយ័ ្របាបេ់ទកូន្រកមុថំា «កូន! មកេមលគក្់រចបាចឲ់្យ

ប�ីផង » នាងេនាះ កគ៏ក្់រចបាចឲ់្យប�ី ប៉ុែន� េស�ចនឹងនាងពំុទនេ់រៀបករេនេឡយេទ ។ ឯឪពុកេក�កនឹងមា� យេក�ក កពំុ៏

ដឹងជាេស�ច គិតស� នថាជាមនុស្សរ�ស�ទងំផា� ស ។ េនយូរបន�ិចេទ បានេពលល�មា� យេក�កឪពុកេក�កេនាះ កេ៏ចញ

្របាករ់បស់ខ�ួនេរៀបករកូន្រកមុនឹំងេស�ច េហអស់ញាតិមតិ�ជិតឆា� យមកេរៀបករ សីុផឹកជាសូេរច, េស�ចនិងនាងករ៏មួ

សុខទុក�េនជាមយួគា�  តងំអំពីេនាះេរៀងមក ។  

លុះេនយូរបន�ិចេទ េស�ចចងពិ់េសធចិត�្របពន� និងចិត�មា� យេក�កឪពុក-េក�កឲ្យេឃញពិត ឬពំុពិត េស�ចកេ៏ធ�ជាផឹក

្រស េលៀងេបៀចញ់េគ ៗ មកទរ្របាកនឹ់ងរក្របាកឲ់្យេគគា� ន ។ មា� យេក�ក ឪពុកេក�ក កេ៏ចញ្របាកឲ់្យេគែតសព�ៃថ� 

ទល់ែតអស់្របាក ់ធា� កខ់�ួនជាអ�ក្រក ។ មា� យេក�ក ឪពុកេក�ក និង្របពន�េនាះ ពំុមានស�ីថាអ�ី ។ អស់ញាតិសនា� នជិត

ខង េគ្រសដីថា «ឲ្យផា� ចេ់ទ កំុឲ្យកូនេទអចៃ្រងេនះ វមនិគិតេធ�កររកសីុដូចេគទងំពងួ វគិតែតេលងេបៀ ផឹក្រស

ដូេច�ះ េតនឹងទុកវេធ�អ�ី» េគស�ីប៉ុនេគផ�ប ់មា� យឪពុកេនាះ កម៏និអឹះ ។  

ឯេស�ចេនាះ យល់េឃញថា មា� យេក�ក ឪពុកេក�ក្រកលំបាកសម្បត�ិ មានែតខ�ួនេហយ កឈ៏បេ់លងែល្បង េចះែតេដក 

មនិមានគិតរកសីុអ�ី េ្របែត្របពន�ឲ្យេធ�នំលក ់្រគានែ់តែឆ�តេពះ ។ ឯមា� យេក�ក ឪពុកេក�ក ្រពមទងំ្របពន� នឹងមាន្រសដី

អ�ីឲ្យធ�នព់ក្យឲ្យកូន្របសតូចចិត�កគ៏ា� ន ។ េស�ច្រទងនឹ់កក�ុង្រពះចិនា� ថា «ឱ េចបុរស មាន្របាជា� យល់ករេ្រជ្រជះ ថា

ឲ្យអញរកមា� យពិត-ឪពុកពិត្របពន�ជា�ស�ីពិត េនះេហេពញជា្រត�វ ឥឡូវអញរកបានេហយ ល�មអញែតង្រពះបន�ូល

្របាបេ់ទេសនាបតីឲ្យេរៀបរជយាន នូវពលេថ�រេជង តមមុខងរដំរេីសះ រជរថមកទទលួអញចុះ!» ។ ្រទងក់ែ៏តង្រពះ

បន�ូល្របាបេ់ទេសនាបតី មានេសចក�ីថា «ឲ្យេរៀបដំរ ី េសះរេទះ រជយាន ពលេថ�រេជង េទទទលួេស�ច ត្បតិេស�ចរក



្របពន�ជា�ស�ីពិត មា� យពិត ឪពុកពិតបានេហយ ឲ្យយកេ្រគ�ងឥស្សរយិយសេទថា� យជាឆាប់ៗ  ។ មយួេទៀតេបបេ្រមនាំ

្រពះបន�ូលមកដល់ ឲ្យេរៀបទទលួជបេ់លៀងតមឋនៈជាបងៃថ�េស�ច ។ » េស�ចែតងរចួេ្រសច្រទងដ់កក់�ុងបំពង ់បិទមាត់

បំពងជិ់តពំុឲ្យបងៃថ�េនាះដឹងេសចក�ី េហយេស�ច្របាបេ់ទបងៃថ�ថា «អ�កបងេអយ! អេ�� ញមកអយ! ខ�ុ ំចងឲ់្យអ�កនាំ

សំបុ្រតេទឲ្យនាហ�ឺន ែដលជាធំេនក�ុងវងំហ�ួងេនាះ, េតអ�កបងហ៊នេទឬេទ? » ។ បងៃថ� ឮប�ូនេ្របដូេច� ះ ក្៏រពមេទ

តមេហយេចញដំេណ រេទ សួរេគចបែ់តតមផ�ូវ េទដល់្រស�កមយួ សួរេគថា «អ�កេអយ! ផ�ូវណាេទវងំេស�ច? » ។ 

អ�ក្រស�កេនាះ្របាបថ់ា «ផ�ូវេនះេហយ! េទវងំេស�ច» ។ បងៃថ�េស�ចេនាះ កេ៏ចះែតេដរសួរេគែតេរៀងៗេទ ។  

លុះដល់េទមាតទ់� រវងំ កសួ៏រនាយទហនយាមទ� រថា «អ�ក ! ហ�ឹងេហយឬ ែដលេគេហថាវងំហ�ួង? »។ នាយ

ទហនសង្សយ័ កសួ៏រថា «អ�កឯងមកពីណា បានជាមកសួររកវងំហ�ួង?» ។ បងៃថ�េស�ចេឆ�យថា «ខ�ុ ំនាសំំបុ្រតប�ូនខ�ុ ំ 

មកឲ្យនាហ�ឺនធំែដលេនក�ុងវងំេនះ» ។ នាយទហនឮដូេច� ះ កន៏ាចូំលេទដល់នាហ�ឺនែដលេនចវំងំ ។ នាហ�ឺនធំ ក៏

ទទលួយកសំបុ្រតេបកមាតបំ់ពងេ់ឡង អនដឹងេសចក�ីៃន្រពះបន�ូលថា «េយងរកមេហសីជា�ស�ីពិតបានេហយ ឲ្យនាគំា�

េរៀបចំេទទទលួេយង ឯបេ្រមែដលនា្ំរពះបន�ូលេនះ ្រត�វជាបងៃថ�េយង េបបានមកដល់ឲ្យអ�កទទលួេរៀបជបេ់លៀងតម

ភាពជា្រពះញាតិេស�ច» ។ នាហ�ឺនធំេនាះ កច៏តសំ់បុ្រតឲ្យេកណ� ដំរ ី េសះ រេទះ រជយានពលេថ�រេជង ែតងេដយមុខ

ងរ-មុខ្រកសួងេផ្សងៗ ។ ឯបងៃថ�េស�ច េគេរៀបទទួល តមេដយែបបយ៉ាងជា្រពះញាតិ មានពូកែ្រព្រពំេចៀមចំេខ�យ

ខ�ល់តម�ល់តេម�ងរងុេរឿងៃ្រកេពក េហយេគេរៀបេភាជនាហរសុទ�សឹងល�ស� ងស� ត ដកនឹ់ងភាជនម៍ាស េលកយកមក

ជូនអ�កជាបងៃថ�េស�ច ែដលនាសំំបុ្រតេស�ចេនាះមក ។  

ឯអ�កជាបងៃថ�េស�ចេនាះ េហតុែតខ�ួនជាអ�កេន្រស�កេ្រកឆា� យ ពំុែដលស� ល់េស�ច េស�រែតពំុហ៊នបរេិភាគេភាជនាហរ 

ែដលជារបស់ល�ៃថ�េនាះេឡយ លុះែតនាហ�ឺនធំេគបង�ំឲ្យបរេិភាគ េទបហ៊នបរេិភាគ ែតចគំនេ់មល េបេគែបរមុខេចញ 

ៃដលូកបន�ំយកនំចំណី លកទុ់កេផ�ប�ូន ត្បតិខ�ួនមនិែដលបានចំណីល�បរេិភាគ គិតែ្រកងេស�ចប�ូនៃថ�េនាះ មនិែដល

បានដូចខ�ួនែដរ ។  

លុះបរេិភាគរចួ នាហ�ឺនេនាះេតឿនថា «អ�កេនឿយ្រព�យ សូមអេ�� ញស្រមាន�េទ!» ។ អ�កបងៃថ�េស�ច កេ៏ស�រពំុហ៊នេដក 

។ លុះ្រពឹកេឡង និយាយនឹងនាហ�ឺនថា «ខ�ុ ំចងល់េទវញិ ត្បតិប�ូនខ�ុ ំផា� ថំា េបដល់ ឲ្យឆាបវ់លិេទ» ។ នាហ�ឺនេនាះ ក៏

ចតែ់ចងឲ្យេរៀបេភាជនាហរឲ្យ ។ បរេិភាគរចួ កល៏នាហ�ឺនែដលជាធំេនាះ ្រតឡបម់កផ�ះវញិ ។  

លុះមកដល់ េស�ចជាប�ូនៃថ�សួរថា «េមច៉អ�កបង! អេ�� ញេទជបួនឹងនាហ�ឺនេគេទ?» ។ ឯបងៃថ� ្របាបេ់ស�ចជាប�ូនៃថ�ថា 

«ជបួ!» ។ េស�ចថា «ចុះេគរបអ់នឬេទ?» ។ បងៃថ�ថា «េគរបអ់នបងណាស់! » ។ េស�ចឮថានាហ�នឺេគរបអ់ន

ណាស់ ក្៏រទងញឹ់មៗ ។ េហយបងៃថ�េនាះ យកនំចំណីែដលលកយ់កមកេនាះ ឲ្យេស�ចជាប�ូនៃថ� េដយវចថា «ៃន

ប�ូន! បងលកនំ់េគពីវងំេស�ចយកមកេផ�ប�ូន, ប�ូនឯងពិសេមល ឆា� ញ់ណាស់!» ។ េស�ចថា «បងពិសចុះ!» ។ បងៃថ�

ថា «េទ! ប�ូនពិសេមល!» ។ ឯេស�ច ្រទង្់រពះត្រមះិថា «េបមនិេសយ ែ្រកងបងៃថ�េនាះ ដឹងថាខ�ួនជាេស�ច» ្រទងេ់សយ

ែតបន�ិច ្រទងែ់លងេទ ្រទងញ់ញឹមថា «ឆា� ញ់ែមនេហយ អ�កបង!» លុះដល់កំណត ់៧ ៃថ� អស់េសនាបតីម�ន�ីតូចធំ ភ�ុ ំ

ជបួជំុេទទទលួេស�ច េរៀបជាក្បនួែហមកដល់ទីេស�ចគងេ់នាះ ។ អស់អ�ក្រស�កកេ៏ផ�លចលចលរវល់ភតិភយ័នាកូំន

ជ��ូ នេចរតទី់ពឹងពួន េដយគិតស� នថាទព័ ពំុដឹងជាេគមកទទលួេស�ចេសះ ។ លុះនាហ�ឺនេគចូលមកជិតផ�ះែដល

េស�ចគងេ់នេនាះ មា� យេក�កឪពុកេក�ក កភ៏តិភយ័រតចូ់លេទ្របាបកូ់ន្របសឯក�ុងផ�ះថា «កូនេអយ! ទព័មកពីណាេ្រចន



ណាស់! ឬេគមកចបកូ់ន ត្បតិកូនេលងេបៀចំពកេ់គេទដឹងេអយ?»។ េស�ចឮមា� យេក�ក្របាបដូ់េច� ះ ក្៏រទងម់�មីា� េចញ

េទរនហលមុខផ�ះ ។  

អស់នាហ�ឺនទងំពងួ មាន្រកឡាេហម យមរជ ច្រកីវងំជាេដម េឃញេស�ច្រទងឈ់រេនរនហល កសុ៏ទ�ែតេដរឱនេត 

ៗ ចូលមក្រកបថា� យបង�ំេស�ចរល់គា�  ។ េស�តមាន្រពះបន�ូលថា «េអ! អស់អស់នាហ�ឺន្រកឡាេហម យមរជ ច្រកីវងំ 

សុខសប្បោយរល់គា� េទឬ? » ។ អស់នាហ�ឺនេឆ�យ្រពមគា� ថា «្រពះករណុាៃថ�វេិសស! សុខសប្បោយជាេទ» ។ ឯមា� យ

េក�កឪពុកេក�កេលែតភា� កខ់�ួនេ្រពត និយាយគា� ខ្សបឹៗ ថា «កូន្របសេយង េស�ចេទេត! » ។ ឯពួកបងប�ូនញាតិសនា� ន 

ែដលេនជិតខងកភ៏ា� កខ់�ួនរល់គា� លនម់ាតថ់ា «យី េវុ យ! េលងមនិបានេទ េស�ចេទេត!» េហយមានចិត�គិតបារម�ភយ័

ែតេរៀងខ�ួន ៗ ែ្រកងេស�ចយកេទស ត្បតិខ�ួនយល់ទស់មនិចូលចិត�និងេស�ចថា េស�ចេចះែតេលងេបៀផឹក្រសមនិរកសីុ 

ដល់ដឹងជាេស�ច កភ៏យ័េ្រកយរល់គា�  ។ អស់នាហ�នឺ្រកបទូលសួរេស�ចថា «សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស! ្រពះរជេទពី

ែដលល�ងធូលី្រពះបាទថារកបានេហយេនាះ េតេនឯណា? ។ េទបេស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូល្របាបថ់ា «ឲ្យេទលកនំ់

លតេទេហយ!» ។ អស់នាហ�ឺនឮេស�ចថា េ្របេទឲ្យលកនំ់លត កញ៏ញឹមរល់គា�  េហយ្រកបទូលថា «្រទងេ់្របឲ្យេទ

លកនំ់លតឯណា?» ។ េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «េទលកនំ់លតេនភូមេិគខងេជង» ។ អស់នាហ�ឺនបានដឹងដូេច� ះ 

កេ៏រៀបយានេទតម ។ េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «េបេទតម ្រត�វេមលែតអ�កណាពកអ់ចកំបុតៃដ ទូលល�ីចស់ 

យួរឆា� ងំស�រេរចមាត ់ហ�ឹងេហយ ្របពន�េយង» ។  

នាហ�ឺនទងំេនាះ កច៏តន់ាហ�ឺនមយួពកួឲ្យនា្ំរពះរជយានេទតម ជបួនឹងនាងមកពីលកនំ់លត កែ៏្រសកេហថា «នាង

មា� ស់ ឈបសិ់ន!» ។ នាងឮនាហ�ឺនែដលេទទទលួនាងែ្រសកេហដូេច� ះ គិតស� នថាជាេគមកចបខ់�ួន េហយនាងក៏

រតចូ់លៃ្រពកតត់្រមងម់ករកផ�ះ ្របាកក់សែដលលកនំ់លតេនាះ ក្៏រជ�ះបាតខ់�ះក�ុងៃ្រពេទ េនសល់ែតបន�ិចបន�ួច ដល់

មកផ�ះេមលេទមុខផ�ះ េឃញមនុស្សេ្រចនេ្រត�ប្រត គិតថាេគមកចបប់�ីទរៃថ�េបៀេគេហយ នាងករ៏លះរលំងេឡងេទ

សួរប�ីថា «េគមកពីណាេ្រចនេម�ះ៉?» ។ េស�ចប�ី្រទង្់របាបន់ាងថា «េគមកទទលួបងេទ! នាង» ។ មា� យេហកូនេទខ្សបឹ

្របាបថ់ា «ប�ីនាងជាេស�ចេទេត!» ។ នាងកូនឮមា� យ្របាបេ់ទបដឹងប�ីជាេស�ច ។  

ឯម�ន�ីែដលេទតមនាង វលិមកគាល់េស�ច ៗ ្រទងសួ់រថា «មនិេឃញេទឬ?» ។ ម�ន�ីទូលថា «េឃញ! ប៉ុែន� ែ្រកងមនិ

ែមន ទូល្រពះបង�ំេហមនិឈបេ់សះ េចះែតរត»់ ។ េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «មកដល់េហយ!» ។ ម�ន�ីទងំេនាះ 

យកេ្រគ�ង្របដបស់្រមាប្់រទងត់ម�ល់េលេជងពនមាស េលកយកេទថា� យទងំទឹកអបច់ួងចន�នពិ៍េដរឈ�ុយឈ�ប ់ ។ 

េស�ចនឹងនាង ្រទង្់រសងជ់្រមះ្រពះអង�រចួ ្រទង្់រពះព�ស�េ្រសចសង� រកងករល�ល�ះៃ្រកេពក ។  

រចួេ្រសចេស�ចនឹងនាង អេ�� ញមា� យឪពុកនិងបង្រប�ស ឲ្យេឡងជិះដំរេីសះេទ ។ អស់នាហ�ឺន កែ៏ហេស�ចេទចូល្រពះ

រជវងំ ដល់េហយ» ្រទងគ់ងេ់នចុង្រពះរជេរង្រទងឲ់្យេហបុរសេនាះមក្របាបថ់ា «េចបុរសឯងេមល? េនះេហជា�ស�ី
ពិត មា� យពិត ឪពុកពិត ែមនឬមនិែមនេទ?» ។ េចបុរសេនាះ្រកបបង�ំទូលថា «េនះេហយេហេពញជា�ស�ីពិត មា� យ

ពិត ឪពុកពិត សូម្រទង្់រជាប ។  

េទបេស�ចឲ្យេរៀបអភេិសកនាងេឡងជាអគ�មេហសី ឯបង្រប�សេនាះ ្រទងត់ងំឲ្យេធ�ជាអគ�មហេសនា មា� យ្រទងត់ងំជា

សេម�ចវររជជននី ឪពុក្រទងត់ងំជា្រពះវររជជនក រចួជាសូេរច េស�ចឲ្យេទយកយាយចស់តចស់ ែដលដណ�ឹ ងនាង

ថា� យេស�ចេនាះ មកេធ�ផ�ះឲ្យេន េហយ្រទងឲ់្យចិ�� ឹមែថរក្សោតេទ ។ យូរបន�ិចេទ េស�ច្រទងនឹ់កភ�កថា េចបុរសេនះ 



មានគុណនឹងអញ េហយមាន្របាជា� យល់កររកេ់្រជ ស� ល់លក�ណៈ្រសី-្រប�ស េហយ្រទងឲ់្យេហម�ន�ីមក្រទងប់ង� ប់

ឲ្យសងេ់រងករអពហ៍ពិពហ៍ សេ្រមចមង�លករផ្សផំ�ុ ំ្រពះរជបុ្រតីនិងេចបុរសេនាះ ។ េរៀបចំរចួេ្រសច េស�ច្រទង់

អភេិសកបុរសេនាះនិង្រពះរជបុ្រតី ឲ្យជាមហឧបរជ កេ៏នជាសុខសប្បោយតេទ ។ ដល់េស�ច្រទង្់រពះជរ ្រទងដ់ក់

រជ្យ ឲ្យមហឧបរជជា្រពះរជបុ្រតេសយរជ្យស�ង្រពះអង� រក្សោអណា្របជានុរ�ស� ជាសុខសប្បោយតេទេហង ។  

�����បុណ��ផង េកើតេ�យ�បណិប័តន៍ 

 


