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កលេដមេឡយ មានបុរសពីរនាក ់ជាបងប�ូននឹងគា�  មា� យឪពុកស� បអ់ស់េទេនែតពីរនាកប់ងប�ូន កប៏បលួគា� េទេន

វត� េរៀនអក្សរ ធមអ៌ថ ៌ស�ស� បាលីនឹងេលកសង្ឃរជ េលកកេ៏មត� ករណុាេ្រប�ន្របេដឲ្យេរៀនសូ្រត ។ េក�ងទងំពីរ

នាកព់្យោយាមណាស់ រកេក�ងណាេស�គា� ន ដល់េរៀនេចះចប ់េលក្រគ�បំបសួេនន ។ េននទងំពីរពំុខ�ិលេសះ ខំេរៀនសូ្រត

និងបេ្រម្រគ�ពំុឲ្យ្រគ�អកអ់ន្់រពះទយ័េឡយ ។ េននទងំពីរបសួបាន ៥ វស្សោ នឹកចងសឹ់ក កចូ៏លេទវនា� ល្រគ�សឹក ។ ្រគ�

ក្៏រពមឲ្យសឹកៗរចួេលក្រគ�ផា� បុំរសបង ឲ្យេទេនរកសីុ្រស�កចិន នឹងបានជាេចសួធំក�ុង្រស�កចិន ។ ឯបុរសប�ូន ្រគ�ពំុ

បានផា� អំ�ីេឡយត្បតិ្រគ�េមលឲ្យេឃញថា បុរសប�ូននឹងបានេសយរជ្យជាសេម�ចនគរពីរ េទបេលក្រគ�ផា� ថំា «េចឯង

េទរកសីុេបេនឿយណាស់កំុេដក យក្របពន�្រត�វេមលមា� យេក�ក ចូលដំេណកកំុនិយាយនឹង្របពន� េបឯងរក្សោពក្យទងំ 

៣ម៉ាតេ់នះបាន េស�បាននគរពីរ អញគា� នអ�ីឲ្យឯងេទ» ។ បុរសទងំពីរនាកប់ងប�ូន កល៏្រគ�េដរេទ ។  

បុរសបងេទរកសីុឯ្រស�កចិនតមពក្យ្រគ�ផា�  ំកប៏ានជាេចសួធំែមន ។ បុរសប�ូនមនិដឹងរកសីុអ�ី េទេននឹងបងប�ូនញាតិ

សនា� ន េគកអ៏ណិតដណ�ឹ ង្របពន�េរៀបករេធ�ផ�ះឲ្យេន ។ បុរសេនាះេភ�ចពក្យ្រគ�ផា�  ំកេ៏នរកសីុនឹង្របពន� ជួនមានសីុ

ជនួអត ់បាន្រពឹកអតល់� ច បានល� ចអត្់រពឹក សំពតេ់ស��កកគ៏ា� ន មានែតេខក�� ស់ពកក់ណា� លេភ� មយួ ដចេ់លច

មុខេលចេ្រកយ ។ បុរសេនាះែតងេដរេទកំពងទឹ់ក ែ្រកងមានេគមកពី្រស�កចិន នឹងបានសួរដំណឹងពីបងខ�ួន ។  

ៃថ�១មានសំេពមយួមកពី្រស�កចិន បុរសេនាះកចុ៏ះេទសួរេគថា «អ�កនាយសំេពេអយ! អ�កែដលបាន្របទះែខ�រមា� កែ់ដរ

ឬេទ ? គាតេ់ទេនរកសីុ្រស�កចិន ៥ឆា� េំហយ» ។ នាយសំេព្របាបថ់ា «េឃញែខ�រមា� កែ់ដរ ឥឡូវេគបានជាេចសួមាន

ងរធំក�ុង្រស�កចិន គា� នអ�កណាមានេស�េទ?» ។ បុរសសួរេទនាយសំេពេទៀតថា «អ�កនាយសំេពអេ�� ញេទវញិៃថ�

ណា?» នាយសំេពថា «៣ៃថ�េទៀតខ�ុ ំវលិេទវញិេហយ» ។ បុរសនិយាយនឹងនាយសំេពថា «អ�កនាយសំេព េបអ�ក

អេ�� ញេទវញិ សូមអ�កអណិតឲ្យខ�ុ ំសូមេដយសរេទផង»។ នាយសំេព្រពមឲ្យេទ។ បុរសេនាះ កល៏នាយសំេព

មកផ�ះវញិ ។ េទដល់ផ�ះ បុរសនិយាយនឹង្របពន�ថា «នាងេអយ! េយងសព�ៃថ�េនះ ្រកលំបាកណាស់ ឥឡូវេនះឮ

ដំណឹងថាបងអ�ក ែដលេទេន្រស�កចិនេគមាន េគបានជាេចសួធំក�ុង្រស�កចិនឥឡូវបងចងេ់ទសួរ ែ្រកងបងេគេឃញ

ឯង្រក េគអណិតឲ្យ្របាកក់សចយ សំពតអ់វេស��កពកខ់�ះ» ។ ្របពន�ឮប�ីថាដូេច� ះ សួរថា «ចុះអ�កេទជាមយួអ�ក

ណា?» ។ បុរសជាប�ី្របាបថ់ា បងសំុេដយសរសំេពេគ េគ្រពមឲ្យេទ៣ៃថ�េទៀត េគេចញសំេពេហយ» ។ ្របពន�ថា «

េបអ�កេទកេ៏ទចុះ» ។ លុះដល់៣ៃថ� បុរសកចុ៏ះេទ ។ នាយសំេពេឃញបុរសេនាះេទ កេ៏គេហចុះសំេពេចញេទ ។ 

កលេបសំេពេរៀងេទ បុរសេនាះេមលែថទ ំ ជយួ រក្សោរបស់្រទព្យនាយសំេពដូចរបស់ខ�ួន ។ នាយសំេពេឃញបុរស

េនាះមានគំនិតមារយាទល� ក្៏រសឡាញ់របអ់នអណិត ឲ្យបាយទឹកសីុែតសព�ៃថ�េរៀងេទ ។ ឯ្របពន�បុរសេនាះ កល

េ្រកយបុរសជាប�ីេទ្រស�កចិន កលួ៏ចមានសហយយកមកេដកយប ់ ៃថ�ឲ្យេទវញិ ។ និយាយពីបុរសែដលេទជាមយួ

នឹងនាយសំេព លុះដល់្រស�កចិន កសួ៏រនាយសំេពថា «វលិេទ្រស�កែខ�រវញិៃថ�ណា ្របាបខ់�ុ ំផង» ។ នាយសំេព្របាប់

ថា «៣ៃថ�េទៀតនឹងេចញេទ»។ បុរសឮដូេច� ះកេ៏ទសួររកបង េទដល់មាតទ់� រផ�ះបង េឃញមនុស្សចទំ� រសួរេគថា «



េនះេហយឬ ផ�ះេលកេចសួែខ�រ ?» ។ អ�កចទំ� រ្របាបថ់ា «េនះេហយផ�ះេលកេចសួ» ។ អ�កចទំ� រសួរបុរសវញិថា «

អ�កឯងមកពីណាមកសួររកផ�ះេចសួ?» ។ បុរស្របាបថ់ា «ខ�ុ ំមកពី្រស�កែខ�រេលកេចសួេនះ ជាបងខ�ុ ំបេង�ត» ។ មនុស្ស

ចទំ� រេមលេទបុរសេនាះ របូអ្រកក ់េស��កេខពកក់ណា� លេភ�  សំពតគ់ា� នដណ� ប ់េលចមុខេចញេ្រកយ មនិសមប�ូន

េលកេចសួខ�ួនេសះ។ អ�កចទំ� រមនិេស��ម េទ្របាបេ់លកេចសួៗមនិេន េទគាល់េស�ច កជ៏្រមាប្របពន�ថា «អ�ក

េចហ� យ្រសី! មានមនុស្សមា� កម់កពី្រស�កែខ�រ របូអ្រកកេ់ស��កេខពកក់ណា� លេភ�  គនេ់ទេខដចដ់ចេលចមុខ

េលចេ្រកយ េហយ្របាបខ់�ុ ំថា «្រត�វជាបងប�ូនេលកេចហ� យ្រប�សបេង�តឥឡូវខ�ុ ំបានឲ្យចេំនមាតទ់� រ» ។ នាងជា

្របពន�េចសួេនាះ នឹកខឹងថា «អមនុស្សកម្សតទុ់គត៌េនះមកពីណា កហ៊៏នមកបង� ចេ់ករ �ិ៍ថា ប�ីអញជាបងវបេង�ត» ក៏

េ្របមនុស្សឲ្យេទចបបុ់រសេនាះ ដក្់រចវកទុ់កេនេរងេសះថា «ចបំ�ីមកនឹងឲ្យយកេទសមា� ប»់ ។ បុរសេនាះ លុះេគ

យកេទដក្់រចវកក់នឹ៏កថា «ឱអញេអយ! សង� តមកពី្រស�កែខ�រ ដល់្រស�កចិនេ្រពះែតបង ឥឡូវេគមាន េគពំុគិត

អណិតឈម ែដលេកតមកេពះជាមយួគា� េសះ េគេឆ�ងមាន េគហ៊នចបឯ់ងមកដក្់រចវកនឹ់ងសមា� បផ់ង «ឱអញ

េអយ!េបេទ្រស�កែខ�រវញិ រកសីុតមខ�ួន្រកគា� ននរណាហ៊នេធ�បានេទ» ។ បុរសេនាះពំុដឹងជាបងេទគាល់េស�ច ។ លុះ

េចសួជាបងវលិមកដល់ផ�ះ ្របពន�្របាបថ់ា «មានបុរសកម្សតម់ា� កម់កពី្រស�កែខ�រនិយាយថា េលកជាបងបេង�ត ែតខ�ួន

េនាះអ្រកក ់េស��កេខពកក់ណា� លេភ� ដចដ់ចេលចមុខេលចេ្រកយ ឥឡូវខ�ុ ំឲ្យដក្់រចវកទុ់កេនេរងេសះ ចេំលក

អេ�� ញមក ឲ្យនាេំទសមា� ប»់ ។ េចសួជាបងឮេហយថា «េទយកវមកេមល ែ្រកងប�ូនបេង�តែមន» េហយេចសួឲ្យ

េដះ្រចវកបុ់រសេនាះ ។ លុះបុរសេនាះមកដល់ស� ល់ជាប�ូនបេង�តែមន កេ៏រៀបបាយឲ្យសីុ េមលេទប�ូនេឃញេស��កេខ

ពកក់ណា� លេភ� េចសួកឲ៏្យេខមយួេស��ក េហយសួរប�ូនថា «ប�ូនេនឯនាយ មនិដឹងរកសីុអ�ីេទ ្រកណាស់ េហយមាន

្របពន�ផងបានអីសីុ» ។ បងឮប�ូននិយាយកនឹ៏កអណិតប�ូន មនិេចញស�ី េហយសួរថា «ប�ូនមកជាមយួអ�កណា?» ។ 

បុរសប�ូនជ្រមាបថា «ខ�ុ ំមនិនឹងនាយសំេព េគឲ្យេដយសរមក» ។ េចសួបងថា «ចុះេគេទវញិៃថ�ណា» ។ បុរសប�ូន

្របាបប់ងថា «៣ៃថ�េទៀត េគេចញសំេពេទវញិ» ។ េចសួបងដឹងដូេច� ះ កេ៏ស��មេទឲ្យេលកបាយមក េហបុរសជាប�ូន

សីុជាមយួគា�  លុះសីុរចួ្របាបប់�ូនថា «ប�ូនេនេដកផ�ះេនះចុះ បងេទេលងផ�ះចិនែស» ។ េចសួេទផ�ះចិនែស ចិនែស

េឃញកេ៏រៀបេកអី ថា� ចិំនេខ្ស�ទឹកែតទទលួ េហយេចសួនិយាយនឹងចិនែសថា «អ�កចិនែសខ�ុ ំមករកេមលឲ្យប�ូនខ�ុ ំបន�ិច 

វេចះែត្រកី្រកអីចឹងេទ ឬវនឹង្រគានេ់បនឹងេឡងែដរ?» ។ ចិនែសទញេសៀវេភរកេមលសព�ៗ  េទទយថា «ប�ូនេលក

មនិជាអ�ក្រករហូតេទ ៧ឆា� េំទៀត នឹងបានេសយរជ្យជាេស�ចនគរពីរ េលកនឹងបានជាធំក�ុងរជករេដយសរប�ូន ប៉ុែន�

ឥឡូវេនះលំបាកណាស់ ដល់វលិេទ្រស�កវញិពកក់ណា� លផ�ូវ និងបាន្រទព្យតៃម�នគរពីរជាស្រមាបខ់�ួន ែតថាឃា� តេទ

វញិ ដល់កំណតប់ានេសយរជ្យ នឹងបាន្រទព្យេនាះមកជាស្រមាបបុ់ណ្យវញិទងំអស់»។ េចសួបានដឹងដំណឹងប�ូន

ដូេច� ះ កល៏ចិនែសេទផ�ះវញិ ។ ដល់៣ៃថ� នាយសំេពេគផ�ុកសំេព េរៀបនឹងេចញេទៃថ�េនាះ េចសួជាបងយកផាឌិប

មក ែហកមយួត្បងូ ហុចេទឲ្យបុរសជាប�ូន ។ បុរសជាប�ូន កទ៏ទលួយកផាឌិបមយួត្បងូលបងចុះេទ េដរបេណ� រគិត

បេណ� រ នឹកតូចចិត�េស�រមនិចងក់នផ់ាឌិបេនាះេសះ េចះែតនឹកតូចចិត�ថា «ឱ! បងប�ូននឹងគា�  តងំពីឪពុកមា� យស� ប់

េចលេទ េនកំ្រពែតបងប�ូនពីរនាក ់ កលេវល្រក េចះ្រសឡាញ់របអ់នគា�  ដល់េវលមានទតគ់ា� េចល េឆ�ងមាន 

េស�រមនិរបគ់ា�  មាស្របាក ់ដកឃ់ា� ងំគរេគាក មនិហ៊នយកឲ្យគា� មយួស�ឹង យកែតេខ� ចផាឌិបឲ្យគា� មយួត្បងូ» ។ លុះ

បុរសេនាះេដរេទដល់កំពង ់កេ៏ឡងេលសំេព នាយសំេព ឲ្យកូនឈ�ួល្រសវយុថា� សេក� ងេបកេទ េហយនាយសំេព

សួរបុរសេនាះថា «ប�ូនេទឯេលកេចសួ េតេលកឲ្យអ�ីខ�ះ?» ។ បុរស្របាបន់ាយសំេពថា «គា� នឲ្យអ�ីេទឲ្យែតផាឌិប

មយួត្បងូនិងេខមយួ» ។ នាយសំេពបានដឹងេហយកេ៏នេស��ម ។ លុះេបកសំេពេទដល់ពកក់ណា� លផ�ូវ យបង់ងឹត

នឹងេទពំុរចួ កឲ៏្យេបាះយុថា� េដក ។ េហតុែតបុណ្យដល់បុរសកនឹ៏ងេឃញពក្យែដល្រគ�ផា� ថំា «េនឿយណាស់កំុេដក ឥឡូវ



អស់អ�កសំេពេនះេដកអស់ ដូេច�ះអញកំុឲ្យេដក» កអ៏ង�ុយេនែក្បរដងេក� ង ពំុហ៊នេដក ។ លុះដល់អ្រធា្រត មានយក�

១ េហះមកេឃញសំេព វចុះមកបង៉នឹងសីុមនុស្ស េហយវេឈ� កេមលេទក�ុងសំេព ធា� កពុ់កមាតេ់ទេលបុរសេនាះ

ៗ កស៏�ុះេទ្រសវចបជ់ាបេ់ហយែ្រសកថា «អឯង ស� បនឹ់ងៃដអញឥឡូវេនះេហយ» ។ យក�ឮបុរសថាដូេច� ះ ភតិភយ័

ណាស់ ែតស�ុះេទមនិរចួ ដ្បតិបុរសេនាះចបពុ់កមាតជ់ាប ់យក�ភយ័ែ្រកងស� ប ់កនិ៏យាយនឹងបុរសេនាះថា «អ�កបុរស

េអយ! េបអ�កអណិតែលងខ�ុ ំៗនឹងតបគុណអ�ក ជាែខ្សចងៃដ ដំបងវយឯង ឆា� ងំឆ�ិនឯង ។ ែខ្សនិងដំបងេនះ េបមាន

បច� មតិ�ពីណាមក្របមាថ ឲ្យែតែខ្សេទចងដំបងេទវយ បច� មតិ�េនាះ នឹងស� បវ់និាសអន�រយអស់ ។ ឯឆា� េំនះ េប
ឃា� នអហរចំណី េហយនិងចងប់រេិភាគអហរចំណីអ�ី ្របាបឆ់ា� ងំថា «ឆ�ិនេឡងអញសីុ» កឆ៏�ិនឯងេឡងបានបរេិភាគ 

មនិបាចដ់េំឡយ» ។ បុរសឮដូេច� ះកថ៏ា «េបដូេច� ះយក�ឯង ឲ្យមកអញសិន សឹមអញែលង» ។ យក�កហុ៏ច្របដប់

ទងំេនាះមកបុរស បុរសេនាះទទលួយក េហយែលងយក�េនាះេទ យក�កេ៏ហះេទលំេនវវញិ ។ លុះ្រពឹកេឡង បុរស

និយាយ្របាបន់ាយសំេពថា «អ�កនាយសំេព! យបម់ញិមានយក�មយួមកគិតនឹងសីុេយងរល់គា�  កំុែតបានខ�ុ ំ កំុអីយក�

វសីុអស់េទេហយ េបអ�កនាយសំេពមនិេជឿខ�ុ ំ សូមេមលសំណូកយក�ែដលវលូកខ�ុ ំេនះ មានែខ្សចងឯង ដំបងវយឯង 

ឆា� ងំឆ�ិនឯងផង» ។ នាយសំេពឮដូេច� ះ សួរថា «េនឯណាប�ូន? យកមកឲ្យបងេមលផង!» ។ បុរសេនាះ េហតុែតជា

មនុស្ស្រតង ់ កយ៏ករបស់ទងំេនាះមកបង� ញនាយសំេព ។ នាយសំេពេឃញរបស់ទងំេនាះ នឹកថា «របស់ទងំេនះ

មានតៃម� ឥតេស�ចនាហ�ឺនណាមានេឡយ បុរសេនះមានសំណាងខ�ស់អីេម�ះ៉ បាន្រទព្យយ៉ាងេនះ » ។ នាយសំេព នឹក

េទៀតថា «បុរសេនះល�ងេ់ឆាតណាស់, អញគិតបេ�� តថាទុករក្សោឲ្យ េបសំេពេទដល់េគាក្រតងណ់ាអញនឹងបេ�� ត

ឲ្យវេឡង េហយអញេបកសំេពេទេចល អញនឹងយក្រទព្យទងំអស់េនះ» ។ នាយសំេពគិតដូេច� ះេហយ និយាយ

ថា «សូមប�ូនឲ្យ្រទព្យរបស់ទងំេនះ មកបងរក្សោទុក ត្បតិប�ូនឯងគា� នហិបដក»់ ។ បុរសគិតស� នថា «នាយសំេព េគ

យកមករក្សោទុកឲ្យតម្រតង»់ មនិដឹងជាេគទុច�រតិនឹងខ�ួនេឡយ េទបយករបស់្របគល់េទនាយសំេពទងំអស់ ។ 

នាយសំេព កេ៏បកសំេពេទដល់ចុងេកះមយួ ែដលមានេដមល� មយួេដមដុះក�ុងទឹក នាយសំេពឲ្យចបេ់ដមល� េនះ

ឈប ់េហយនិយាយនឹងបុរសថា «បងចងេ់្របប�ូនឲ្យេឡងេបះែផ�ល� សីុ» ។ បុរសឮនាយសំេពេ្រប កេ៏ឡងេដមល� េបះ

ែផ� មនិដឹងជាេគនឹងេចញសំេពេទេចលេសះ េហយនាយសំេពចង�ុលថា «ហ៍! ប�ូនេឡងេទែមកេល ប�ូនេបាះអ

ចេង� មធំេនាះឲ្យបង!» ។ បុរសកេ៏ឡងេទេលែមកេល ។ នាយសំេពឲ្យកូនឈ�ួល្រចនសំេព េបកេចលបុរសេនាះេទ 

។ បុរសែ្រសកេហេគឲ្យមកយក េគកពំុ៏មក ។ បុរសគិតថា «ឱអញេអយ! េគបេ�� តឲ្យេឡងេដមល�  េគេចញសំេព

េទេចល, េគគិតយករបស់ឯង ខ�ួនឯងេគេចលឲ្យស� បម់ា� កឯ់ងកណា� លសមុ្រទ េបនឹងស� បនិ់ងរស ឲ្យែតឆា� ងំឆ�ិន

ឯងេនេទរ៉ ្រគាននឹ់ងឲ្យចម�និបាយចំណីសីុ ទ្រមាមំានសំេពេគមក នឹងសំុេដយសរេគេទ ឥឡូវបាយកអ៏តសំ់ពត់

ដណ� បក់គ៏ា� ន សមនឹងស� បពំុ់ែលង ។ បុរសេនាះ នឹកអណិតអត�  កយ៏ំេសក ។ លុះយបម់ាន្រជ�កមយួែតងមកសីុែផ�

ល� ទំុ ្រជ�កេនាះមានែកវពេំដរេលទឹកបាន លុះអ្រធា្រតស� ត ់ ្រជ�កេនាះពែំកវេដរេលទឹកមកនឹងេរ សែផ�ល� សីុ ។ បុរស 

េឃញ្រជ�កដកែ់កវេនគល់ល�  កេ៏បះែផ�ល� េចលេទឆា� យ ឲ្យ្រជ�កតមេទសីុ ខ�ួននឹងឆកយ់កែកវ្រជ�កេនាះ ។ េហតុែត

កុសលេនាះ្រត�វមានបុណ្យ ្រជ�កេនាះកេ៏ទសីុឆា� យពីែកវ ។ បុរស កស៏្រម�តចុះមកឆកែ់កវ្រជ�កបាន រតេ់ចញេទខំេដរេទ

ទងំយប ់។ លុះ្រពឹក កប៏ានេទទនសំ់េព កែ៏្រសកេហថា «អី!អ�កនាយសំេព ចខំ�ុ ំផង!» ។ នាយសំេពឮមាត ់ែបរ

េមលេទេឃញស� ល់ថាបុរស កឲ៏្យមូរេក� ងឈបច់ ំ ។ បុរសេទដល់េឡងេលសំេព និយាយថា «ឱ! អ�កបងនាយ

សំេព មនិគួរគិតអ្រកក ់ មកេចលខ�ុ ំ ឲ្យស� បក់ណា� លសមុ្រទេសះ, កំុែតកុសលខ�ុ ំមាន កំុអីស� បប់ងអ់សរែតមា� ក់

ឯង» ។ នាយសំេពេឆ�យេដះថា «ឱប�ូនេអយ! បងស� នថាប�ូនចុះមកខងក្បោលសំេពេហយ បងមនិមានគិតចង់

េចលប�ូនេទ» េហយនាយសំេពថា «េអ! ប�ូនបានអីកេ៏ដរេលទឹកបាន? » ។ បុរសថា «ខ�ុ ំមានែកវ្រជ�ក បានជាខ�ុ ំេដរេល



ទឹកបាន» ។ នាយសំេព េហតុែតមានចិត�អកត��ូ កថ៏ា «ប�ូនឲ្យបងទុកឲ្យ» ។ បុរសគិតេឃញថា « នាយសំេពេនះ វ

គិតបេ�� តអញេទៀតេហយ» កនិ៏យាយថា «សូមអ�កនាយសំេពយករបស់ទងំេនាះមកឲ្យខ�ុ ំសិន ខ�ុ ំ្របមូលឲ្យមូល 

សឹមជូនេទអ�កវញិ ត្បតិរបស់េនះមាន្របេយាជនអី៍ដល់ខ�ុ ំ គងែ់តខ�ុ ំជូនអ�កទងំអស់េទ!» ។ នាយសំេពឮដូេច� ះនឹកថា 

«បុរសេនះវជាអ�កល�ង ់ គងែ់តបានមកៃដអញវញិទងំអស់េទ» កយ៏កែខ្សចង ដំបងវយឯង ឆា� ងំឆ�ិនឯង និងផាឌិប

មយួត្បងូ ្រពមទងំេខមកឲ្យបុរសៗទទលួ េរៀបេវចរចួសព�្រគប ់ កសំ៏ពះលនាយសំេព ចុះេដរេលទឹកេទ ។ នាយ

សំេពនឹកស� យេ្រកយ មនិេចញស�ីមយួម៉ាត ់។ បុរសខំេដរេដយអំណាចែកវ ផ�ូវេដរ ៧ យប ់បុរសេដរែតមយួៃថ� ទល់

្រពលបដ់ល់ផ�ះ ។ លុះបុរសេទដល់ផ�ះ កែ៏្រសកេហ្របពន�ថា «នាងេអយនាង! េបកទ� រឲ្យបងេទផង បងមកដល់

េហយ!» ។ ឯ្របពន� ជា្រសីអ្រកក ់ក្បតចិ់ត�ប�ី កំពុងែតេដកឱបសហយ ឮមាតប់�ីេហ េធ�ជាថា «អ�កណាេហអី? ប�ីអញ

មនិេនេទ កំុមកេហអញ!» ។ បុរសឮ្របពន�ថាដូេច� ះ នឹកថា្របពន�ចិត�្រតងនឹ់ងខ�ួន កេ៏ឆ�យថា «បងមកេហយនាង!» ។ 

្របពន�ថា «យី!អ�កេទឬ? ខ�ុ ំគិតថាមនុស្សេផ�សផា� សវេហខ�ុ ំ» េហយេមេនាះថា «អ�កចខំ�ុ ំអុជចន�ុះសិន!» ែតវបេណា� ះ

សហយវេសះ ។ បុរស កជី៏កដីេ្រកមជេណ� រ កបែ់កវនិងែខ្សចងដំបងវយឯងឆា� ងំឆ�ិនឯងរចួ លបដី់េទ ។ េមេនាះ

បេណា� ះសហយវរចួ វអុជចន�ុះមកទទលួប�ីេឡងេទេលផ�ះ េរៀបបាយទឹកឲ្យប�ីសីុរចួ វនាបំ�ីចូលេដក េពលេដក វ

និយាយថា «អ�កេទ្រស�កចិន បានអីមកេផ�ខ�ុ ំខ�ះ? » ។ បុរសជាប�ី្របាប្់របពន�ថា «បងគា� នបានអីេទ បងេគឲ្យេខមយួ 

ផាឌិបមយួត្បងូ» ។ េមេនាះ េធ�ជាែ្រសកយំថា «មនិែមនេទ! អ�កកុហកខ�ុ ំ មនិែដលអ�កណាេទដល់បងេហយ េគមានក៏

នឹងឲ្យផាឌិបមយួត្បងូ េខមយួដូេច�ះេទ» ។ បុរសនឹកពក្យ្រគ�ផា� ថំា «ចូលដំេណកកំុនិយាយនឹង្របពន�» បុរសេនាះកថ៏ា 

«េណ� យនាង ច្ំរពឹកសឹមបង្របាប»់ ។ ឯសហយេមេនាះ វលបស� បេ់្រកមផ�ះ ។ េមេនាះ សួរប�ីេទៀត ។ បុរសស� ន

ថា ្របពន�ចិត�្រតងនឹ់ងខ�ួន អណិត្របពន� នឹងចង្់របាបែ់តែ្រកងខុសនឹងបណា� ំ្រគ� ករ៏ែរកក�ុងចិត� ។ ដល់េមេនាះេចះែត

ទទូចសួរ បុរសកេ៏ភ�ច េដយយល់េឃញថា យបេ់នះស� ត ់ និងេដយមនិដឹងជាសហយ្របពន�េនាះេនេ្រកមផ�ះ ក៏

្របាប្់របពន�ថា «បងកបែ់កវ្រជ�ក១ ែខ្សចងឯង១ ដំបងវយឯង១ ឆា� ងំឆ�ិនឯង១ េនេ្រកមជេណ� រមុខផ�ះ» ។ សហយឮ

កម៏កគាស់យកអស់ ។ បុរសនិង្របពន� កេ៏ដកលកេ់ទ ។ លុះ្រពឹកេឡង បុរសេនាះេទរករបស់បាតអ់ស់េឃញែតស� ម 

។ បុរសេនាះមនិេចញស�ី េដយដឹងច្បោស់ថា «្របពន�មានសហយ» កេ៏ធ�ឃា� ងដកជ់េណ� រយកែខ្សចងអូសេទប�ឹងេច

្រកម ។ េច្រកមទទលួជ្រមះ វយជេណ� រពិចរណាសួរថា «ជេណ� រឯងទទលួបេ�� បុរសេនះ េម�ចឯងឲ្យមនុស្សលួច

របស់េគអស់?» ។ េច្រកម េហតុែតជាអ�កឥត្របាជា�  មនិយល់កររកេ់្រជអថកំ៌បាងំ កប៏បលួគា� េសចនឹងបុរស ស�ីឲ្យ

បុរសថានាបំេង�តក�ីថា «បុរសឯងឆ�ួត គា� នជីដូនជីតនរណាេគក�ីនឹងជេណ� រ ដូចេនឯងេទ េចឯងេទរកនរណាេគជ្រមះ

ឲ្យចុះ» ។ បុរសកច៏ងជេណ� រអូសចូលេទក�ុង្រពះរជវងំ ។ េពលេនាះ ជនួជាេស�ច្រទងេ់ចញ្របថាបេ់នចុង្រពះរជេរង 

្រទងប់ានទតេឃញ ។ េស�ច្រទងឲ់្យអមាត្យរតេ់ទេហបុរសេនាះមក េហយ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលសួរបុរសថា «ដំេណ រដូច

េម�ច បានជាអ�កដកឃ់ា� ងជេណ� រ េហយចងអូសដូេច� ះ! េតមកពីេហតុអ�ី?» ។ បុរសេនាះ្រកបបង�ំទូលថា «សូម្រទង់

្រពះេមត� េ្របាស! កលេដមេឡយ ទូល្រពះបង�ំ បានយករបស់េទជីកកបេ់្រកមជេណ� រេនះ េផ�នឹងជេណ� រឲ្យជេណ� ររក្សោ

ឲ្យ ជេណ� រេនះ ឲ្យមនុស្សលួចយកអស់ បានជាទូល្រពះបង�ំពំុសុខចិត�នឹងជេណ� រេនះ» ។ េស�ចមាន្រពះបន�ូលសួរបុរស

ថា «របស់អ�ីខ�ះ?» ។ បុរស្រកបទូលថា «ែខ្សចងឯង ឆា� ងំឆ�ិនឯង និងែកវេដរេលទឹកបាន» ។ េស�ច្រទង្់រជាប ្រទងឲ់្យ

បុរសយកជេណ� រេនាះមកថា� យ្រពះអង� ។ ្រទងឲ់្យអមាត្យយកទុក េហយ្រទងម់ានបន�ូលថា «្របពន�េចឯងមាន

សហយ េចឯងេននឹងេយងចុះ» រចួ្រទងក់្៏រពះរជទនសំពតអ់វឲ្យបុរសេនាះេស��កពក ់ ។ បុរសេនាះ កេ៏នគាល់

បេ្រមេស�ច្របមាណ ៣ៃថ� ។ េស�ច្រទង្់រពះរជទន្រពះភូសឲ្យបុរសេនាះ ្រទងផ់ា� ថំា «ចូរឯងយកសំពតែ់ដលេយងឲ្យ

េនះ េទផ�ះ េបមានេគបបលួថា ឲ្យមកេមលរបា ំចូរឯងកំុមក ឯងឲ្យែតសំពតេ់នះ េទ្របពន�ឯងេស��កពកម់កេមលរបាំ



ចុះ» ។ បុរសេនាះ ទទលួ្រពះរជឱង� រេហយ កថ៏ា� យបង�ំលវលិេទផ�ះវញិ ។ ឯ្របពន�េឃញប�ីបានសំពតល់�េធ�ឫកជា

្រសឡាញ់ប�ីណាស់ លុះ្រពឹកេឡង េស�ចឲ្យប៉ាវគងថា «ឲ្យអស់អណា្របជានុរ�ស�ទងំអស់េមលរបា ំ ត្បតិេស�ចចត់

ែចងរបាឲំ្យអស់រ�ស�េមល!» ។ អស់អ�ក្រស�ក កប៏បលួគា� េទេមលេល� ន្រទហឹងអឺងកង ។ េម្របពន� វបបលួបុរសេនាះ

ថា «អ�កេទេមលរនឹំងេគឬេទ?» ។ បុរសថា «នាងឯងយកសំពតេ់នះេស��កេទេមលរនឹំងេគចុះ បងមនិេទេទ» ។ េម

េនាះ ឮប�ីឲ្យសំពតល់�េទេស��កេមលរ ំកនឹ៏កអរ ចងយ់កេទឲ្យសហយវេស��ក ត្បតិប�ីមនិេទេមលេទ ។ េមេនាះបាន

សំពត ់ករ៏លះរលំងចុះេដរេទស� តរ់កសហយ េឃញេហយ កឲ៏្យសំពតេ់នាះ េទសហយេស��ក រចួបេណ� រគា� េទក�ុង

្រពះរជវងំ ចូលេទេមលេល� ន ឈរទន�ឹមគា�  ។ េស�ច្រទងឲ់្យទហន្រក�មវងំេដរល្បោតេមល េបេឃញនរណាេស��ក

សំពត ់ែដល្រទង្់រពះរជទនឲ្យេទបុរសេនាះ ្រទងឲ់្យេហមកទងំ្រប�សទងំ្រសី ។ អស់ពកួទហន្រក�មវងំ កេ៏ហអ

េនាះេមេនាះមកថា� យេស�ចៗទតេឃញមនិែមនបុរស េទប្រទងឲ់្យេទេហបុរសេនាះមក ្រទងសួ់រថា «ឯណា ្របពន�េច

ឯង?» ។ បុរស្រកបទូលថា «នាងេនះេហយជា្របពន�ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ» ។ េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «ចុះ្រប�សេនះ 

េចឯងស� ល់េទ?» ។ បុរស្រកបទូលថា «មនិស� ល់េទ!» ។ េស�ច្រទងឲ់្យយកសំពតក់�� ស់មក ឲ្យអសហយេនាះ

ផា� ស់សំពតថ់�ីេចញេហយ្រទងសួ់រថា «សំពតេ់នះ េចឯងបានមកពីណា?» ។ អសហយភតិភយ័ ក្៏រកបទូលថា «

នាងេនះឲ្យទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំេស��ក» ។ េស�ច្រតស់សួរថា «ឯងលួច្របពន�បុរសេនះែមនេទ?»។ អសហយ្រកបទូល

ថា «ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំលួចែមន» ។ ្រទងសួ់រថា «ឯងលួចរបស់ែដលបុរសេនះ េគកបេ់្រកមជេណ� រែមនឬេទ?» ។ អេនាះ

្រកបទូលថា «ែមន» ។ េស�ច្រទងឲ់្យបេណ� រអេនាះេទយករបស់ទងំេនាះមក ្រទងសួ់របុរសេនាះថា «របស់េនះ ជា

របស់េចឯងេហយឬ?» ។ បុរស្រកបទូលថា «ហ�ឹងេហយ េណ� យ! សូម្រទងអ់ភយ័េទសវ ឲ្យវយកគា� ជាប�ី្របពន�ចុះ 

។ េស�ចនិងនាហ�ឺនេកតចិត�បុរសេនាះ ក្៏រទងេ់លកែលងេទសតមពក្យសំុ ។ បុរសេនាះ េលករបស់ទងំអស់ថា� យ

េស�ច េដយ្រកបទូលថា «ែខ្សនិងដំបងេនះ េបមាននរណាមកជាបច� មតិ� សូម្រទងេ់្របែខ្សឲ្យចងដំបងឲ្យវយ បច� មតិ�

េនាះស� បវ់និាសអស់បាន ឯឆា� ងំេនះ េប្រទងស់ព�្រពះរជហឫទយ័នឹង្រពះេស� យអ�ី ្រគានែ់ត្រទង្់របាបថ់ា «ឆា� ងំឆ�ិន

េឡង!» ្រពះេស� យេនាះកឆ៏�ិនដូច្រពះរជហឫទយ័ ែកវ្រជ�កេនះេទៀតេបសព�្រពះរជហឫទយ័យាងេលទឹក ក្៏រទងយ់ាង

បាន» ។ េស�ចនឹកក�ុង្រពះទយ័ថា ្រទព្យទងំេនះជា្រទព្យមានតៃម�នឹងរក្រទព្យអ�ី ឲ្យេស�នឹងតៃម�របស់បុរសេនាះគា� ន ទុក

ជាខ�ួនអញក�ី មេហសីក�ី បុ្រតីក�ី ទងំ្រទព្យេពញនគរក�ី កពំុ៏េស�នឹងរបស់បុរសេនាះែដរ» េហយ្រតងម់ាន្រពះបន�ូលេទនឹង

បុរសថា «អញគា� នអ�ីនឹងតបៃថ�្រទព្យេចេទ មានែតបុ្រតីនិងរជសម្បត�ិ អញេលកឲ្យជាតៃម�្រទព្យេច» ។ បុរស្រកប

ទូលថា «សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស! ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ ជាមនុស្សកម្សត ់ ពំុ្របាថា� រជសម្បត�ិនិង្រពះរជបុ្រតីល�ធូលី្រពះ

បាទេទ េប្រទង្់រពះេមត� េ្របាស សូម្រពះរជទនែតកបិំតបេនា� ះ១ចុះ» ។ េស�ច្រទង្់រជាបដូេច� ះ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលឲ្យ

ជាងយកែដក១០ហប េទសិតេធ�កបិំតបេនា� ះ១ ។ កបិំតបេនា� ះេនាះ យកក� រដក្់រត�ត ៧ជាន្់រគានែ់តអូសកតក់៏

ដចម់និដឹងខ�ួន ្រទងឲ់្យេធ�េ្រសមដកេ់ហយ ្រទង្់រពះរជទនេទបុរសេនាះ ។ េដយេហតុេស�ច្រពះរជទន្រពះរជ

បុ្រតីនិងរជសម្បត�ិ បុរសេនាះមនិយក េទយកឯកបិំតបេនា� ះដងមយួ បានជាអ�ក្រស�កេគសន�តេហថា «េចកបិំត

បេនា� ះដងមយួ» តមេហតុេនាះ ។ េចកបិំតបេនា� ះេនាះេដរេទដល់នគរមយួេទៀត កេ៏ទសំុសមា� កេ់នផ�ះមហេសដ�ី១ 

។ េសដ�ីេនាះ មានកូន្រសី១ គា� នកូន្រប�ស កលេបេឃញេចកបិំតបេនា� ះដងមយួមកសំុសមា� កដូ់េច� ះ កម៏ានចិត�

អណិត្រសឡាញ់ ឲ្យេនេធ�ជាកូន ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ តងំពីបានមហេសដ�ីេធ�ឪពុកៃថ�ណា កែ៏ថទរំក្សោ្រទព្យ

របស់ ដស់េតឿនខ�ុ ំកំដរឲ្យេធ�កររកសីុ មនិឲ្យមហេសដ�ី្រព�យចិត�េឡយ ។ មហេសដ�ីកម៏ានចិត�អណិត្រសឡាញ់េច

កបិំតបេនា� ះដងមយួេលសកូនបេង�ត ។ ជនួជាេពលេនាះ េស�ច្រទងច់ងពិ់េសធរកនាហ�ឺនមាន្របាជា�  េចះរក្សោទឹកដី

ជសួ្រទងប់ាន ្រទងក់ឲ៏្យេរៀបទី្រពះែទន្រកលពូកែ្រព្រពំ ដកចំ់ណីអហរ េបម�ន�ីណា្រត�វេវនចវំងំ ឲ្យសីុេដកេរៀងេទ ។ 



អស់នាហ�ឺន កេ៏ទបរេិភាគចំណីេនាះ េហយេដកេនទី្រពះែទនេនាះ ។ េស�ច្រទងល់បេចញមកទតេឃញេដកពំុភា� ក ់ក៏

្រទងឲ់្យដស់េឡងចបយ់កេទកបេ់ចល ។ ែត្រត�វនាហ�ឺនណាេដកេវន នាហ�ឺនេនាះស� ប ់។ ដល់េវនេសដ�ី េសដ�ីកឲ៏្យ

្របពន�េរៀបចំេធ�បុណ្យខ�ួនេដយនឹកថា ែតេទេដកេវនេហយ មនិែដលនរណារស់មយួេទ ។ អស់្របពន�កូន បងប�ូន 

ញាតិសនា� ន ខ�ុ ំកំដរ យ្ំរទហឹងអឺងកង ។ េសដ�ីេដកសន�ឹកសៃន� អហរចំណីកពំុ៏បរេិភាគ ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ 

ឮេគយំរល់គា�  កេ៏ទសួរមហេសដ�ីជាឪពុកថា «េលកឪពុក! េហតុអ�ីបានជាេគយំ្រទហឹងអឺងកង េហយេលកឪពុក

ស្រមាន�សន�ឹកសៃន� អហរចំណីកម៏និពិសដូេច�ះ េតមានករណ៍អ�ី? សូមេលកឪពុក្របាបខ់�ុ ំឲ្យបានដឹងផង!»។ មហ

េសដ�ីឮេចកបិំតបេនា� ះដងមយួសួរដូេច� ះ ក្៏របាបកូ់នថា «ឱកូនេអយ! ឪពុកបានអ�កមកេធ�កូនៃថ�ណា ឪពុកគា� ន

ទស់ចិត�េទ ឪពុកនឹកថានឹងបានេនរក្សោអ�ក នឹងទំនុកប្រម�ងអ�កឲ្យស�ងឪពុក ឥឡូវឪពុកស� បល់� ចេនះេហយ ត្បតិ

េស�ចឲ្យេទេដកចវំងំ ែតនាហ�ឺនណាេទេដក មុខជាស� បពំុ់ខនេឡយ េបអតពី់ឪពុកេទ កូនេន្រត�វអ�ករក្សោមា� យនិង

ប�ូន្រសីផង!» ។ ឯេចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ឮឪពុកនិយាយ្របាបដូ់េច� ះ កជ៏្រមាបឪពុកថា «សូមេលកឪពុកេ្រកក

េឡងពិស្រកយាចុះ! ករេដកចវំងំ េលកឪពុកកំុថប ់ទុកងរឲ្យខ�ុ ំ ខ�ុ ំសំុេទេដកស� បជ់សួេលកឪពុក» ។ មហេសដ�ី
ថា «េណ� យកូន! ខ�ួនអ�កេនេក�ង ខ�ួនឪពុកចស់េហយ កល៏�មស� បែ់ដរ»។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួជ្រមាបមហេសដ�ី
ជាឪពុកថា «ករេទេដកចវំងំេនះ េបនរណាេទេដកមនិដឹងកល កស៏� ប ់េបដឹងកល មនិស� បេ់ទ ឯនាហ�ឺនទងំអស់

ែដលស� បេ់នាះ សុទ�ែតគា� នដឹងកលេទ មានែតខ�ុ ំេទបដឹងកលេស�ច» ។ មហេសដ�ីឮេចកបិំតបេនា� ះនិយាយដូេច� ះ ក៏

េ្រកកេឡងបរេិភាគបាយងូតទឹក លុះដល់ល� ច េចកបិំតបេនា� ះដងមយួកក៏នក់បិំតបេនា� ះចុះេដរេទ លុះដល់វងំ 

អស់ពកួ្រពះ្រកល្របគល់របស់ ែដលេរៀបប្រម�ងេនាះឲ្យេចកបិំតបេនា� ះដងមយួៗ នឹកថា «ឱ! េស�ចេនះ ្រទងស់ព�្រពះ

ទយ័េរ សរកនាហ�ឺនណាមានគំនិតល� អចរក្សោទឹកដីបាន បានជា្រទងពិ់េសធយ៉ាងេនះ» ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ពំុ

េដកេសះថយេទអង�ុយចមា� យពីរព្យោមពីទីេនាះ ។ លុះអ្រធា្រតស� ត ់ េស�ចែក�ង្រពះអង�េចញមក ។ េចកបិំតបេនា� ះ

េឃញស� ល់ជាេស�ច កស៏ម�ពំនួបំបាងំេនសសរ ។ េស�ចយាងមកដល់ ្រទងទ់តេឃញចំណីេនដែដល ក្៏រតង្់រពះ

សណ�ិ តែក្បរសសរ ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួែ្រសកថា «ពះ! កបអ់េចរមកពីណា មកគិតលួច្រទព្យរបស់េស�ច» ។ 

េស�ចភា� កេ់ហយ្រទងរ់តេ់ទ ។ េចកបិំតបេនា� ះ កស៏�ុះរតេ់ចញបេណា� យ ។ េស�ច្រទងេ់គចនឹងសសរចុះ្រពះរជេរង ។ 

េចកបិំតបេនា� ះេធ�ជាកបផុ់តៗ មនិឲ្យ្រត�វ ឲ្យ្រត�វែតសសរចុង្រពះរជេរង ។ េស�ច្រទងេ់គចពីសសរមយួេទសសរមយួ 

្រគបែ់តសសរ ។ េចកបិំតបេនា� ះ កបប់ង�ុសពីេស�ច ឲ្យ្រត�វសសរ ្រគបែ់តសសរចុង្រពះរជេរង េដយមនិដឹងថាដច់

េឡយ ។ ទល់ែតេស�ចែ្រសកថា «អញេទៗ! អញជាេស�ចេទ!» េទបេចកបិំតបេនា� ះដងមយួែលងេដញ ។ េស�ចកចូ៏ល

េទក�ុង្រពះរជដំណាក ់។ េចកបិំតបេនា� ះ កវ៏លិមកកែន�ងដែដល ។ លុះ្រពឹកេឡង េចកបិំតបេនា� ះេទដល់ផ�ះ មាន

ខ្យល់បកម់កឯេ្រកយ ករ៏លំចុង្រពះរជេរងទងំអស់ ។ េស�ច្រទងឲ់្យសួរថា «េវននរណាេដកចវំងំយបម់ញិ?» ។ 

អមាត្យ្រកបទូលថា «្រត�វេវនមហេសដ�ី» ។ េស�ច្រទងឲ់្យអមាត្យេទសួរមហេសដ�ីថា «េលក! អ�កណាេដកចវំងំ

យបម់ញិ?» ។ មហេសដ�ី្របាបថ់ា «កូនខ�ុ ំ!» ។ អមាត្យថា «ឥឡូវ ស្រត�វកបចុ់ង្រពះរជេរងរលំអស់ បានជាេស�ច្រទង់

ឲ្យេហេលកេទ» ។ មហេសដ�ីឮអមាត្យ្របាបដូ់េច� ះ កភ៏តិភយ័នឹកថា «ឱកូនេអយ! សំុខ�ួនេទេដកចវំងំជសួឪពុក 

នឹកថាឲ្យបានេសចក�ីសុខ ឥឡូវេម�ចកឲ៏្យស្រត�វចូលកបចុ់ង្រពះរជេរងបាន?» ។ មហេសដ�ីកប៏ារម�ខ�ួនែ្រកងស� ប ់។ 

លុះេដរេទដល់ទីចុង្រពះរជេរង េឃញចុង្រពះរជេរងរលំអស់ ករ៏តឹែតភយ័ជាថ�ីេទៀត ។ អមាត្យនាមំហេសដ�ីេទ

ដល់ េស�ច្រទងសួ់រថា «មហេសដ�ី! ្រត�វេវនអ�កឬ អ�កណាយបម់ញិ?» ។ មហេសដ�ី្រកបទូលថា «្រត�វេវនទូល្រពះបង�ំ

ជាខ�ុ ំ!» ។ េស�ចមាន្រពះបន�ូលថា «នរណាេដកចវំងំ?» ។ េសដ�ីទូលថា កូនទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ ទទលួ្រពះរជទន

ដំេណកចវំងំ» ។ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «មហេសដ�ី! អ�កមានកូន្រប�សពីកលណា? ែ្រកងអ�កមានែតកូន្រសីេទឬ?» 



។ មហេសដ�ី្រកបទូលថា «សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស! កូនរបស់ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំេនះ កំ្រព មនិដឹងជាមកពីណា ទូល

្រពះបង�ំជាខ�ុ ំេឃញកំ្រព កសំុ៏ជាកូន ត្បតិគា� នកូន្រប�ស» ។ េស�ចមាន្រពះបន�ូលថា «េបដូេច� ះ ឲ្យេទេហមក» ។ 

អមាត្យ ករ៏តេ់តេហេចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ។ មហេសដ�ីរតឹែតភយ័ នឹកថា «ឱកូនេអយ! សមស� បជ់ាមយួឪពុកៃថ�

េនះ ជា្របាកដពំុែលង» ។ អមាត្យែដលេទេហេចកបិំតបេនា� ះ លុះេទដល់្របាប្់របពន�មហេសដ�ីថា «អ�ក្រសី! េស�ច

្រទងឲ់្យេហកូន្រប�សអ�ក ។ នាងជា្របពន�មហេសដ�ីថា «ឱអ�កអមាត្យេអយ! ឥឡូវវេដកេទេហយ េ្រពះយបម់ញិេទ

េដកចវំងំអតង់ងុយទល់្រពឹក» ។ អមាត្យថា «េទអ�ក! េបទុកជាអតង់ងុយយ៉ាងណា កដ៏ស់េឡងត្បតិេស�ច្រទងេ់ហ

្របញាប»់ ។ ្របពន�មហេសដ�ី្របណីកូនមនិហ៊នដស់ ប��ូ នកូន្រសីឲ្យេទដស់ថា «នាងឯងេទដស់បងេឡង» ។ 

ឯនាងកូន្រសី្របែកកថា «េទែម!៉ ខ�ុ ំមនិហ៊នេទដស់េទ េ្រពះគាតេ់ទបនឹងស្រមាន�អំបាញ់មញិ» ។ េចកបិំតបេនា� ះឮ

េគមាត ់ករ៏ឭកេឡងេចញេទេ្រក ។ មា� យេឃញកូនរឭក ្របាបកូ់នថា «កូន! េស�ច្រទងេ់ហកូនេទ ឥឡូវរជបេ្រមេគ

អង�ុយែតច»ំ ។ េចកបិំតបេនា� ះ កលុ៏បមុខ សិតសក ់ឆ�ុះក�� ក ់ េស��កសំពត ់ ចុះេទជាមយួអមាត្យ េទដល់េស�ច

មាន្រពះបន�ូលសួរថា «ហ�ឹងេហយឬកូនអ�កឯងមហេសដ�ី?» ។ មហេសដ�ីទូលថា «សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស! ហ�ឹង

េហយកូនទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ» ។ េស�ច្រទងសួ់រថា «នរណា េដកចវំងំយបម់ញិ?» ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ្រកបបង�ំ

ទូលថា «ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំទទលួ្រពះរជមានដំេណកយបម់ញិ» ។ េស�ច្រទង្់រពះសណា� បេ់ហយ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូល

េទនឹងមហេសដ�ីថា «មហេសដ�ី! ករែដលដចរ់លំ្រពះរជេរងអញអស់េនះ អញពំុមានចិត�ខឹងេទ េធ�េឡងជាថ�ីេទៀត

បាន ែតេរ សរកមនុស្សដូចកូនអ�កេនះមនិបានេទ េនះេហយ េទបេគេហមនុស្សេពញលក�ណៈ» េហយ្រទងសួ់រថា «េច

ឯងេឈ� ះអ�ី?»។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ្រកបទូលថា «ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំេឈ� ះ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ»។ េស�ច

មាន្រពះបន�ូលថា «េចកបិំតបេនា� ះ! យបម់ញិ ែដលឯងេដញកបអ់ញេនាះ េតកបនឹ់ងអ�ី?» ។ េចកបិំតបេនា� ះដង

មយួ្រកបទូលថា «ទូល្រពះបង�ំកបនឹ់ងកបិំតបេនា� ះដងមយួ» ។ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «េចឯងយកកបិំតបេនា� ះ

េនាះមកេមល! េបថាឯងកបនឹ់ងកបិំតបេនា� ះេនាះែមន» ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួទូលថា «សូម្រទង្់រពះេមត�

េ្របាស! េប្រទងច់ង្់រជាបថា កបិំតបេនា� ះេនះមុតឬមនិមុត ្រទងឲ់្យយកក� រមកដកត់្រម�តគា�  ៧ ជាន ់ទូល្រពះបង�ំ្រគាន់

ែតអូសថា� យទត» ។ េស�ចពំុេជឿ ្រទងប់ង� បអ់មាត្យឲ្យយកក� រមកដក្់រត�តគា�  ៧ជាន ់ េហយ្រទងឲ់្យេចកបិំតបេនា� ះ

ដងមយួយកកបិំតបេនា� ះេទអូស េដម្ប្ីរទងទ់ត ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ កយ៏កកបិំតបេនា� ះេទអូសកតទ់ទឹង រចួ

េស�ច្រទងសួ់រថា «ដចេ់ហយឬេន?» ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ្រកបទូលថា «ដចេ់ហយ» ។ េស�ចមាន្រពះបន�ូល

ថា «េបដចេ់ហយ េម�ចកគ៏ា� នស� ម?» ។ េចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ្រកបទូលេទៀតថា «សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស! េប
្រទងពំុ់េជឿ ឲ្យមនុស្សទញចុងទញេដមេមល េទប្រទង្់រជាបថាដចឬ់មនិដច»់ ។ េស�ចឮេចកបិំតបេនា� ះដងមយួ

្រកបទូលដូេច� ះ្រទងឲ់្យអមាត្យចបទ់ញចុងេដម េឃញដចេ់ចញពីគា� ដូចេគកត ់ ។ កល្រទងទ់តេឃញក� រដច់

េចញពីគា� ដូេច� ះ េទប្រទងភ់យ័ជាេ្រកយ េដយ្រទងនឹ់កក�ុង្រពះទយ័ថា «យបម់ញិ េប្របសិនជាេចកបិំតបេនា� ះដង

មយួ វកប្់រត�វអញ សមអញស� បប់ងអសរ គា� ននរណាសមេសះ េនះេហតុែតបុណ្យអញមាន បានជាមនិស� ប!់ ។ 

្រពះមហក្ស្រត ្រទងទ់តយល់ដូេច� ះេហយ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូល្របាបម់ហេសដ�ីថា «កូនអ�កេនះ េទបេពញជាមនុស្សេចះ

រក្សោទឹកដីែមន អចេធ�ជាម�ន�ីរក្សោេស�ចបាន ម�ន�ីអញទងំអស់ ែដលស� បេ់ទេនាះ គា� ននរណាមយួេចះដឹងខុស្រត�វ 

រក្សោទឹកដីរក្សោេស�ចបានេទ ទីកែន�ងអញ វហនេដក ចំណីអញវហ៊នសីុ េបចំណីនិងដំេណកអញ វហ៊នេធ�យ៉ាង

េនះេទេហយ េប្របសិនអញមនិេន េមលេទចិត�នាហ�ឺន ែដលអញសមា� បេ់នះ ្របែហលជាវហ៊នេឡងេដកនឹង្របពន�

កូនអញ មនិែលងេឡយ» េហយ្រទងប់ង� បម់ហេសដ�ីថា «មហេសដ�ី! កូន្រសីរបស់អ�ក្រត�វអ�កេរៀបផ្សផំ�ុ ំ ឲ្យជា្របពន�

េចកបិំតបេនា� ះដងមយួេទ ។ ឯមហេសដ�ី និងេចកបិំតបេនា� ះដងមយួ កថ៏ា� យបង�ំលេស�ចវញិមកផ�ះវញិ ។ មហ



េសដ�ី ឲ្យេរៀបេធ�េរងផា� ស�  េដម្បេីរៀបករកូន្រសី ផ្សផំ�ុ ំនឹងេចកបិំតបេនា� ះដងមយួេនាះ េហយមហេសដ�ីអេ�� ញអស់

អ�កមុខអ�កករ ឧកញ៉ា ពញា្រពះ ជំទវ ខុនណាង ញាតិសចជិ់តខងមកពិសករ ។ ដល់បានឫក្សពរេពលល� ក៏

េរៀបពិធីមង�លករចងៃដឲ្យពរជយ័សួស�ី ផ្សេំចកបិំតបេនា� ះដងមយួនឹងកូន្រសី ជាប�ី្របពន�េ្រសចបរបូិណ៌ ជាសុខ

សប្បោយេទ ។ ឯេចកបិំតបេនា� ះ លុះមាន្របពន�កលណា ពំុមានខ�ិល្រចអូសេឡយ ែតងេទគាល់េស�ចែតសព�ៃថ�

េរៀងេទ ។ លុះ្រពះរជាកនែ់តចស់ជរ ្រទងនឹ់កក�ុង្រពះចិនា� ថា «អញចស់ជរេហយ នឹងរកបុ្រតគា� ន មានែតបុ្រតីអំ

េណ ះពីអញេទ នគរអញនឹងសូន្យ េ្រពះគា� នកូនណានឹងេសយរជ្យស�ងអញេនះបាន ឥឡូវេឃញែតេចកបិំតបេនា� ះ

េនះ វមានចំេណះ្របាជា� កិរយិាមារយាទល�ណាស់ ដូេច�ះ គរួអញផ្សផំ�ុ ំបុ្រតីអញឲ្យេទវ ឲ្យវេសយរជ្យស�ងអញ រក្សោ

អស់អណា្របជានុរ�ស�ចុះ» ។ េស�ច្រទង្់រពះត្រមះិក�ុង្រពះចិនា� ែតប៉ុេណា� ះ ក្៏រទង្់រពះប�� ឲ្យសងេ់រងមង�ល

អពហ៍ពិពហ៍ ្រទងឲ់្យេហរគនគូ់ររកឫក្សេពលល�េហយ ្រទងឲ់្យមហេសដ�ីេចកបិំតបេនា� ះដងមយួេទថា� យ្រពះអង�

ៗ ្រទងអ់ភេិសកឲ្យេសយរជសម្បត�ិជាេស�ច រក្សោអស់អណា្របជានុរ�ស�ជាសុខសប្បោយតេទ ។ ឯនាងជាកូន្រសី

មហេសដ�ី ក្៏រទងឲ់្យយកមកេនជាមយួគា�  ។ េស�ចកបិំតបេនា� ះ ្រទងឲ់្យមហេសដ�ីេធ�ជាអគ�មហេសនា ស្រមាបេ់ធ�
រជកររក្សោ្រពះនគរស�ង្រពះអង�, េ្រកយមក្រពះមហក្ស្រតជា្រពះវរបិត ្រទងច់ស់ជរ ្រទង្់រពះទិវង�តេទ ។ េស�ចកំ

បិតបេនា� ះឲ្យេធ�សល សងេ់មរ្ុរបាសទ បូជា្រពះបិតមាត េធ�បុណ្យឆ�ង េហយេធ�្រពះេចតិយប��ុ ះ្រពះធាតុទងំពីរ

្រពះអង� ។ េស�ចកបិំតបេនា� ះកគ៏ងេ់នជាសុខ ឥតទុក�េសកេរគាេបៀតេបៀនេឡយ េហយ្រទងនឹ់ងចងេ់ទថា� យបង�ំ

េស�ច ែដល្រទងឲ់្យេធ�កបិំតបេនា� ះ្រពះរជទនមកកល ែដលជាបុរសេនេឡយ រចួ្រទងឲ់្យឲ្យម�ន�ីេរៀបេកណ� ពលេថ�រ

េជង េរៀប្រពះទីនង័គេជ�ន� ្រពះទីនង័អស្សពហ៍រចួេហយ ្រទងផ់ា� អំគ�មហេសនា ឲ្យែថរក្សោ្រពះរជវងំ េមល្រពះអគ�

មេហសីទងំពីរ េហយេស�ចយាងេឡង្រពះទីនង័គេជ�ន� បរេចញេទ ៣ែខ េទបដល់ ។ លុះេស�ចយាងដល់េហយ ក៏

្រទងឲ់្យអមាត្យចូលេទទូលថា «ត្បតិេស�ចកបិំតបេនា� ះដងមយួ ែដលកលពីេដមបានថា� យែខ្សចង ដំបងវយឯង ឆា� ងំ

ឆ�ិនឯង និងែកវ្រជ�កេដរេលទឹក េហយ្រទងឲ់្យេធ�កបិំតបេនា� ះដងមយួ្រពះរជទនេទ ឥឡូវបានេសយរជ្យជាេស�ច 

ចូលមកថា� យបង�ំ្រពះអង�» ។ អមាត្យទទលួ្រពះបណា� ំ កថ៏ា� យបង�ំទូលេស�ចេនាះតម្រពះរជប��  ។ េស�ចេនាះ្រទង់

្រជាប ក្៏រទងឲ់្យេរៀបទទលួយ៉ាងមេហឡារកិ ។ អមាត្យវលិេទទូលេស�ចកបិំតបេនា� ះវញិថា «េស�ចមា� ស់នគរសំុ្រពះអង�

េស�ចយាងចូលេទជាឆាប ់ ត្បតិ្រទងរ់ឭកណាស់» ។ ឯេស�ចកបិំតបេនា� ះ ក្៏រទងឲ់្យពកួេរហ៍ពលេយាធាដែង�្រពះអង�

យាងចូលេទ ។ េស�ចមា� ស់នគរទតេទេស�ចកបិំតបេនា� ះ េឃញែប�កណាស់ េស�រពំុស� ល់ ក្៏រទងចុ់ះចុង្រពះរជេរង 

មកទទលួចប្់រពះហស�នាេំឡងេទ េហយ្រទងេ់រៀបជបេ់លៀងអស់ពកួពលនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ី ឲ្យសីុផឹកសប្បោយ 

េហយេស�ចមា� ស់នគរ្រទងគិ់តក�ុង្រពះទយ័ថា «ខ�ួនអញចស់េហយ, គា� នបុ្រតនឹងេសយរជ្យស�ង ឥឡូវ េចកបិំត

បេនា� ះេនះ មានបុណ្យណាស់ បានេសយរជ្យជាេស�ច អញមានបុ្រតីមយួេនះ មនិដឹងឲ្យេទអ�កណា» ្រទង្់រពះត្រមះិ

ដូេច�ះេហយ ្រទងក់ឲ៏្យេរៀបមង�លអពហ៍ពិពហ៍ ផ្សផំ�ុ ំ្រពះរជបុ្រតី នឹងេស�ចកបិំតបេនា� ះេនាះ អភេិសកឲ្យេសយរជ្យ

ជាេស�ចេទ ។ ឯែខ្សចងដំបងវយ ឆា� ងំឆ�ិនឯង ែកវ្រជ�ក េស�ចជា្រពះបិតេលក្រពះរជទនឲ្យ្រពះរជបុ្រតទងំអស់ ។ 

េស�ចកបិំតបេនា� ះ លុះបានេសយរជ្យនគរពីរេហយ នឹកដល់បងេន្រស�កចិន ្រទងក់េ៏្របឲ្យេទយកពី្រស�កចិនមក ឲ្យ

េធ�អគ�មហេសនាស�ីកររជករជាធំក�ុងនគរ ។ េហយេស�ចកបិំតបេនា� ះថា� យបង�ំល្រពះមាតបិត ផា� បំងឲ្យេមលករ

រជកររក្សោវងំ េហយេស�ចយាងវលិេទនគរេដមវញិ ែតងយាងេទយាងមកទតករខុស្រត�វ ែថទរំក្សោអស់អណា

្របជានុរ�ស� ជាសុខសប្បោយេរៀងេទ ។  

េនឿយ�ស់កំុេដក យក�បពន�ឲ��េមើល���យេក�ក េដកយប់កំុនិ�យនិង�សី 


