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បទកកគតិ  

អញខ�ុ ំ្រក�ញ្រកប សិរស្រសប៉ាប លុតេលកហត�  ទសង�ុលី អភវិនា�  ៃន្រពះពុទ�ជា ឥសូរភព្រតី ។ ្រពះអង�ឧត�ម េលស

េលឥន�្រពហ� មូលមកភក�ី ្របកប្របករ សមា� ររទឹ�ី បរបូិណ៌បារម ីពិេសសេថ�ងថា� ន ។ បង�ំ្រពះធម ៌ពិេសសមានអថ ៌េ្រជ

ពន្់របមាណ េស� ះេស�េភ្រត ៃថ�ថា� ែមនមាន បវរទិព��� ណ ផ�ឹមផ�ុកសព�សត� ។ បង�ំ្រពះ្របេសរ ឧត�ុង�ឧត�មេពកក� ន ់

អចនាសំត�ឆ�ង រលំងវលវដ� ដល់ឋនអមត័2 បូរនីាយណាយ ។ េទបខ�ុ ំបង�ំទិព�េទព ឧត�ម េសឡសសួគ៌ា សូមសុខ

សួស�ី សិរទីីឃា យុយឺតសុខស- ប្បោយបរបូិណ៌បុណ្យ ។  

េ្រសចខ�ុ ំនឹងែថ�ង ដំេណ រដំែណង ដំណាលពីមុន មានក្ស្រតមយួៃថ� ្របៃពេលសលន ់្រគប្់រគង មហជន ្រក�ងពរណសី 

។ ្រពះនាម្រពះបាទ ្រពហ�ទត�នរនាថ េលសេលេលកិយ ្របកបជាយា អឃិអគ�មេហសី កបកល្យោណី របូរត�េសភា ។ 

្រពះស�ំសវៃជ ពិេសសេ្រចនៃ្រក ស្រមាបក់្ស្រតគាល់សព�ៃថ� ្រកស់ៃ្រកគណនា ្របដូចតរ ករេរៀបេរៀងរយ ។ ម�ន�ី
េយាធា ្រសមណ៍្រពហ�ណ៍គណា -ចរ្យេចះ្របាជ�្របាយ ស្រមាបម់ហក្ស្រត ្រពហ�ទត�រទឹ�ីសយ ពលពលទងំឡាយ 

អេនកសំេខយ្យោ3 ។ េស�ចេសយរជ្យស�ល់ ឥតេកលហល រដ�រ�ស�្របជា ្រទងទ់សពិធរជ អងអ់ចអស អសូរ

ករណុា ចិ�� ឹមេរៀបរង ។ ក្ស្រតក្សោន�េសយរជ្យ េថ�ង្រពះអំណាច ឥតបីផ�ឹមផង េស�ចផា� ញ់ស្រត�វ អ្រស�វយងឃ់�ង ពំុ

អច្របឡង សុខសល់េលសលន ់។ កលេនាះមានមា- ណពេនភារ ក្ស្រតៃថ�មានបុណ្យ ជាអ�កទុគត៌ ក្សណិខ្សត្់រទព្យ

ធន ែតប�ី្របពន� និត្យេនសព�ៃថ� ភរយិាេនាះណា មានរបូេសភា សក�ិសមល�មៃល� ែតចិត�េនាះមញិ កំណាញ់េពកៃ្រក 

េ្រព�ងលនទីឯៃទ េគពំុចូលចិត� ។ មានកលមយួៃថ� េចមាណពៃន េទរកជ�� ត ់នឹងភរយិា្របាណ េដយដនកម្សត ់

ពិបាកេពកក� ត ់ទុគត៌្រកៃ្រក ។ កេ�� េសតធ�ុះ ដចដចរ់លុះ េដយមុេំនាះៃន រឯីភរយិា ឥតអធ្យោ្រស័យ ពំុគនរ់ៃំព ែថទំ

េឡយេហង ។ ប�ីែតងជ�� ត ់ដកេ់ទ្រជ�ះបាត ់តមមុេំនាះផង ឥតសព�ឥតសរ ឥតករជាម�ង េហតុឥតចិត�ចង រពំង

នាពំ ។ ជ�� តេ់រៀងេទ ដួចដល់សំេព ធារធំមហិមា រនីាយសំេព និត្យេនភរយិា េមលពីេភ្រត យល់កេ�� ធ�ុះ ។ នាង

នាយេភ្រត ្រសដីេទថា នាងជ�� តេ់នាះ េម�ចមុគិំតេធ� កេ�� នាងធ�ុះ យកអីចុកចុះ េសះវលិចបាន ។ ក្សណិនាយសំ

េព េ្រកធៃ្រកថាេទ នឹងភរយិា្របាណ េបេចះដូេច� ះ មងឹចុះេទថា� ន កនក់េ�� បាន ជា្របពន�វ ។ អញនឹងប�ូរយក 

្របពន�វមក េនេលេភ្រត ជា្របពន�អញ វងឹវញិេហងណា ត្បតិេចជាងវ បង� បធ់នួែថ ។ នាងស� បប់�ីថា នឹងដូរភរយិា 

ឯងឱ្យេទេគ េដយពក្យពំុ្រស�ល ពំុគរួេបេជរ ខ�ួនគា� នេទសេទ េម�ចចងេទស ។ េទបនាងេឆ�យេទ កនន់ាយសំេព 

ជាប�ីអត�  ពក្យខ�ុ ំ្រទេគាះ េលសលស់្រតងណ់ា កដ៏ល់អ�កជា ប�ីពំុចូលចិត� ។ និងយកខ�ុ ំេទ ដូរមាណពេន កនឈ់� ង

ជ�� ត ់េបអ�កដូរេន ខ�ុ ំេទនឹងគាត ់ខ�ុ ំេសតគា� នមាត ់្របែកកថាអ�ី ។ េទបនាយសំេព េ្រសចែ្រសកេហេទ បុរសេនាះ

ខ�ី ថាេចហ៊នដូរ ្របពន�ឬអ�ី មកអយ្រសដី ឱ្យជាកនឹ់ងគា�  ។ មាណពជ�� ត ់ឮនាយេនាះគាត ់ស�ីដូរភរយិា ខ� ចខ�ួនពំុ

ហ៊ន េទថា� នេភ្រត នាយេនាះែរងជា េហខ� ន់ៗ េទ ។ េទបមាណពេនាះ ទន�បចូលេស� ះ េឡងេលសំេព ទងំប�ី
្របពន� អង�ុយនិត្យេន េទៀបនាយសំេព្រសដីេទៀងថា ។ េចេអយកំុយូរ មកេយងនឹងប�ូរ ្របពន�ផងគា�  អញេទេចណា 

េចឱ្យភរយិា េចមកអញេហង ។ មាណពកម្សត ់ស� បយ់ល់ទស់បទ ពំុហ៊នសសង នាយេនាះែរងរនួ ផ�ួនៗេ្រចន

ដង ថាេហយថាផង ជាេ្រចនភាស ។ េទបមាណពេនាះ ថាតមចំេពះ ចិត�អ�កេហងណ៎ា ខ�ុ ំជាអ�កេហច ្រតេមាច



កំ្រព ឥតេបនឹងថា ទស់ែទងេសចក�ី ។ នាយសំេពស� ប ់អស់អថស៌រសព� េ្រតកអរេបតី េក្សមក្សោន�កន�ង ដេណ� ម

ឃា� តខ�ី ថាៃហប�ូន្រសី ឯេណាះេសតេហង ។ ថានាងប�ូនស�ិទ� េស�ហ៍ស� លចូលចិត� ្រពមមូលនឹងបង ឬមយួពំុមូល ពំុ

ចូលចិត�បង ចូរេចសសង ឥឡូវេនះណ៎ា ។ ឯេមប�� ី ធ�ុះអរលេល ចងន់ាយនាវ េសចេហយញញឹម េមលចុងេន្រត 

ឱនេហយេទបថា គូពីេ្រពងេហង ។ ឯនាងភរយិា េចនាយេភ្រត ែស�ងស� បស់សង ប�ីប�ូរែផ�ផា� ច ់ពក្យេពចនជ៍ាម�ង 

នាងចរចុះផង ពីេលេភ្រត ។ ែតៃស្បេនក នាងេដរចុះមក កនប់�ីកំ្រព ្រទព្យធនពំុយក ដិតមកអត�  នាងេឈង្របវ 

កេ�� កនេ់ទ ។ េបាចបានសំរម មកចុកជិតភា� ម ពិតពំុឱ្យេស នាងកនត់មប�ី ជ�� កត់មេស�  បានេ្រសចេទបេទ 

ឋនប�ីេនាះណា ។ លុះដល់លំេន នាងដណ�ឹ ងេទ កនប់�ីនាងថា អ�កេអយអស់ផ�ះ េរៀងខងេនះណ៎ា ជាញាតិករ ស

នា� នេផពណ៌ ។ ឬជាេ្រព�ងលន ត្បតិខ�ុ ំពំុមាន ដឹងញាតិនិមល េបអ�កឯណា ជាញាតិបវរ េ្រព�ងលនេស� ះស អ�ក

្របាបខ់�ុ ំរ៉ ។ ប�ីេឆ�យវងឹេទ នាងេអយញាតិេផ បងគា� នេទណ៎ា សឹងែតេ្រព�ងលន េនឋនេទៀបគា�  សព�ៃថ�កំ្រព គា� ន

បងប�ូនេឡយ ។ នាងឮប�ីថា ឥតញាតិវង្សោ កំ្រពេហយ េហតុនាងសប្បរុស យកេគជាេ្រតយ នាងពំុគិតេឡយ កម្សត់

អត�  ។ នាងយក្រតីេនាះ ឱ្យប�ីនាងេស� ះ ជូនែចក្រគបគ់ា�  តិចៗ្រគបមុ់ខ អ�ក្រស�កេននា េ្រព�ងលនស� ល់គា�  េខត�ខង

លំេន ។ ប�ីេសតេទេស� ះ េដយ្របពន�េនាះ បង� ប្់របេដ កលេនាះេ្រព�ងលន ខងឋនលំេន សឹងគិតថាេច េនះ

ែដលឯណា ។ សប្បរុសដូេច�ះ េផ�លអ�ីម�ងេនះ ជូនេយង្រគបគ់ា�  សព�ដងកំណាញ់ ក�ន�ឹសឫស្សោ ឥឡូវេម�ចជា សប្បរុស

េពកៃ្រក ។ អ�កផងគិតេហយ ពិតពំុលងេឡយ មានកលមយួៃថ� េគេដរេទេលង និងមាណពៃន យល់នាង្របៃព មាន

របូេសភា ។ េទបេគគិតៃឆ� ថាេចេនះៃន គាតប់ានភរយិា េទៀតេទបសប្បរុស ពំុដូចសព�្រគា នាងេនះលក�ណា មារយាទ

ហ�តហ់�ង ។ មានកលមយួៃថ� មាណពេទៃ្រព រកកបឧ់សចង បាចប់ានែរកមក ដូចកលសព�ដង រេីឈេនាះផង ពំុ

េឈខ�ីខ�  ។ សឹងេឈ្របៃព ែមនមានតៃម� ក� ពំក្់រកិស�  នាងយល់ឧសប�ី បានពី្រពឹក្សោ សឹងេឈជាៗ មានៗតៃម� ។ 

នាងគិតឯងថា ប�ីអញេនះណា បានេឈ្របៃព ពំុស� ល់ជាេឈ េនាះមានតៃម� យកមកសព�ៃថ� ដុតដូេច�ះណា ។ សម

េហយេនះមាន ្រកស់ៃ្រកនាឋន អយឯងេទបជា ឱអស់អ�កផង ពំុស� ល់្រកស�  ក� ពំកយ់កជា ឧសឥតគិតេឡយ ។ 

េទបនាងនារ ីដណ�ឹ ងេទប�ី ថាៃហអ�កេអយ ឧសនាៃ្រពអយ អស់ែតេម�ះ៉េហយ ឬមយួេនេឡយ អ�ក្របាបខ់�ុ ំរ៉ ។ ប�ីេឆ�យ

វងឹេទ មានេ្រចនក� តេ់ន នាៃ្រព្រពឹក្សោ យកបានជារយ រេទះក�ីណា ពំុអស់ក�ីណា ពំុអស់ប�ូនភា�  នាងនឹងគិតថ�ី ។ នាងឮ

េច� ះណា អរឥតគណនា សំេណះនឹងប�ី េច� ះអ�កេទរក យកមកេទៀតខ�ី ឱ្យអស់អំពី ៃ្រពេនាះេហង ។ នឹងជលួរេទះ 

ញាតិជិតេនេនះ ដឹកទុកជាម�ង ប�ីថានាងនឹង យកឧសថ�ីផង េបអស់សឹមបង រកមកេទៀតណា ។ េទបនាងឆា� ស់េឆ�យ 

ថាអ�កប�ីេអយ េឈេនះេឈជា សឹងមានតៃម� ក� ពំក្់រកិស�  អស់អ�កេភ្រត េគទិញយកេទ ។ េឈេនះខ�ុ ំស� ល់ ជាក់

ឥតពិភាល់ អស់អ�កសំេព េគទិញមនិែលង ខ�ុ ំឯងេឃញេន ។ េឈេនះខ�ុ ំស� ល់ ជាកឥ់តពិភាល់ អស់អ�កសំេព េគ

ទិញមនិែលង ខ�ុ ំឯងេឃញេន េគទិញនាេំទ ្រស�កចិននាយណ៎ា ។ េបេយងបានេហយ េយងគិតអ�ីេឡយ លកែ់ត្រកិស�  

ក� ពំក្់របៃព យកៃថ�មកណ៎ា ទិញែ្រពកសយ ៍សំពតជ់ាតី ។ តមែតចិត�េ្រជស ចិត�នឹង្រសល់េរ ស យក្របាកម់ាសក�ី 

េដយចិត�្រសឡាញ់ ចងទិ់ញអ�ីៗ អ�កេទវងឹខ�ី តមពក្យខ�ុ ំថា ។ ប�ីឮេច� ះៃន អរឯងេពកៃ្រក ្រកទី្រកទ បានអែ្រមក

សែ្រងក ែរកេទម�មីា�  ដឹងកបិំត្រព ចូលេទក�ុងៃ្រព ។ កតគ់រទុកេ្រសច ចងេ់ចលជាបាច ់ ែរកមកពីៃថ� េហយ្របាប់

ភរយិា ប�ូនេអយឧសៃថ� កតគ់រេនៃ្រព េ្រចនៃ្រកក� តណ៎់ា ។ ែរកមកេនះេហង តមកមា� ងំបង េទបនាងភរយិា រកជលួ

រេទះ ដឹកនា្ំរកិស�  ក� ពំកជ់ាៗ ពីៃ្រពេនាះៃន ។ គរទុកនាស� ន េនាះេហយេទបមាន ពណិជ�ទីៃទ មកទិញ្រកិស�  ក� ំ

ពក្់របៃព នាងថ�ឹងកតៃ់ថ� ឥតេល��ងេឡយណ៎ា ។ េហតុនាងនារ ីដឹងអស់អំពី កលនាងេនជា ្របពន�ៃនេច នាយភារ

េភ្រត ឥតឈ�ួញណាៗ បេ�� តបានេឡយ ។ លុះឈ�ួញទិញបាន ពីនាងកល្យោណ េគយកេទេហយ នាងេរៀបទុក

្រទព្យ ផ�ូផា� បជ់ាេ្រតយ ពិតពំុលងេ់ឡយ រណា� ប្់រគឹះស� ន ។ ចយចតេ់រៀបរក ៍េលះខ�ុ ំកំដរ ្របកបធនធាន អ�កផងេចញ



ចូល នាងេសតេថ�ងថា� ន សម្បត�ិមូលមាន អេនក្រទព្យោ ។ ប�ីនាងេនះៃន បានស� ល់េចៃទ ស� ល់្រពះស� ល់ពញា អ�ក

ផងរបអ់ន ត្បតិបាន្រទព្យោ កបនូវលក�ណា នាងេនាះ្របៃព ។ េទបនាងនារ ី្រសដីនឹងប�ី ថាអ�កសព�ៃថ� ខ�ុ ំចងឱ់្យអ�ក េរៀន

រតឲ់្យៃវ ឲ្យរសួឆាបៃ់្រក ដូចចិត�ចិនា�  ។ ប�ីេសតឆា� ស់េឆ�យ ថាៃហនាងេអយ បងឥតេបថា តមចិត�ប�ូនេហង អញបង

បានជា េម�ះ៉ត្បតិនរណា មនិត្បតិប�ូន្រសី ។ លុះៃថ�មយួណា នាងេរៀប្រកយា សំណំុេវចខ�ី ទឹកមយួបំពង ់នាងផ�ងឱ់្យប� ី

ពុនែរករតខ់�ី សព�ៗ េវល ។ េដមេឡយរតហ់ត ់ដេង�មផុតៗ េស�រដចខ់្យល់ណា រតវ់លិមកវញិ ្របាប្់របពន�ថា វហតក់� ត់

ណា ដូចនឹងស� បេ់ហង ។ លុះដល់ពីៃថ� េទបរតេ់ទៀតៃរ េដយចិត�បំណង នឹងចងឱ់្យបាន ដូចក�ីប៉ុនបង៉ ្របាថា� េនាះ

េហង ចិត�ចងស់ង� ត ។ រតេ់ទៀតដល់ទី េដមកលរតខ់�ី េដយចិត�ខ�ីឃា� ត ត្បតិ្របពន�ថា ចងច់ពំុំឃា� ត ែខងខំសង� ត 

ដូចក�ី្របាថា�  ។ លុះប�ីនាងរត ់ រតរ់ចួពំុហត ់ េដយចិត�េសះស ឯនាងនារ ីយល់ប�ីអត�  បរបូិណ៌េហយណា េទបនាង

ឆាបៃ់្រក ។ េទថា� នម�ន�ី ឱ្យេគថា� យប�ី ជាខ�ុ ំក្ស្រតៃថ� ម�ន�ីនាថំា� យ ដូចចិត�នាងៃវ បេ្រមសព�ៃថ� ជាខ�ុ ំរជា ។  

បទភុជង�លីល  

នឹងែថ�ងសែម�ងចរច ឯមហក្ស្រត ្រពហ�ទត�ធិបតី ។ សមយ័មយួៃថ�ច្រកី ឱ្យ្របាបេ់សនីយ ៍េសនាពលផង ។ ត្បតិក្ស្រត

្រពហ�ទត�ជាច្បង មាន្រពះបំណង ្របពត្រពឹក្សោ ។ ឱ្យេរៀប្រប�ងេ្រប�បបណា�  ករកបយស- ធិរជេស�ចែស�ង ។ ភា� កង់រ

ខ� នក់រតកែ់តង េរៀប្រគបដំ់ែណង ដំេណ រក្ស្រត ។ ឯេចេនាះេន្រគឹហ ្របាយ្របាបភ់រយិា នាងេអយឥឡូវ ។ ្រពះបាទ

នរនាថឥតគូ េស�ចែតងពលព្យហ៍ូ ្របពត្រពឹក្សោ ។ ចូរេចប�ូនេពពំុងរ ្របដប្់របដ ឱ្យបងឆាបថ់ា� ត ់។ នឹងេទែហេច

ច្រកវត�ិ ្រពះបាទ្រពហ�ទត� ឥសូរសិរស ។ នាងស� បស់សព�ប�ីថា នាងេរៀប្រកយា ឲ្យប�ីេស�ហ៍ស� ល ។ អង�េសតល�

្រតកល អបផ់ា� ្រតកល ្របេហរឈ�ុយឈ�ប ់។ អហរ្រតកលសយសព� រណា� ប្់រគាន្់រគប ់ឱ្យប�ីេស�ហ ។ រុជំាសំណំុ

េហយណា ផ�ងជ់ា្រកយា េស� យមហក្ស្រតៃថ� ។ នាងដឹងដំណឹងេនាះៃវ ថាក្ស្រតេទៃ្រព នឹង្រពតគ់ា� គ�ី ។ នឹងឃា� ត

អមាត្យម�ន�ី មានប៉ែុន�ប�ី នាងនឹងពុនេទ ។ ឯមហក្ស្រតចមេច ្រពឹក្រពង្រចលេឆ�  ្របដប្់រពះអង� ។ ្រទងេ់្រគ�ងរងុ

េរឿងប�� ង ់ ្រពះព�ស�ទិព�្រទង ់ប៉ាកឆ់ា� កម់ាល ។ ្រទងេ់្រសចសេម�ចរជា ែស�ងេស�ចយា្រតេឡងេលអស្សតរ ។ េចញ

េទដល់េ្រកនគរ ្រពះអង�េបកបរ រដ�រជអស្សពហ៍ ។ ក�ំក�ស់ខ�ងខ់�ស់េសភា ឆ្រតរចួជរួច មរមាសេរៀបរយ ។ អភរិម្យ្រត

សំុ្រតសយ ្រតែសតរភំាយ រេំភយសកែ់សង ។ េសនាេយាថាខះែខង ករកនលំ់ែពង ែហៗ្រច�ង្រចង ។ ដវែខល្រកស់

ែ្រកលសងខង េសនាកនក់ង ទនួទងំចមរ ី។ មហក្ស្រត្រពហ�ទត�ច្រកី ឯកឯងពិសី ពលេពញតល ។ ដល់ក�ុងកំ

ឡុង្រពឹក្សោ េស�ចអស្សពហ៍ េលឿនលនក់ន�ង ។ េសនាេយាធាពលផង ែខងខំក� តេ់ហង ពំុទនក់្ស្រត ។ ដិតេដយ

តមេ្រកយ អស្សពហ៍ ប៉ុែន�េចមា -ណពេនាះឯងេហង ។ ត្បតិគាតរ់តស់� តក់ន�ង ទនក់្ស្រតច្បោស់ច្បង ចមច្រករជា 

។  

បទកកគតិ  

្រពះបាទក្ស្រតៃថ� ដល់េដម្រពះៃ្រជ ប�្ឈបអ់ស្សពហ៍ ្រពតមុ់ខម�ន�ី េសនីយេ៍សនា យល់ែតេចមា- ណពេនាះឯងេហង 

។ េទបក្ស្រតចមេច ឈបរ់ងយូ់រេទ ពំុយល់មនុស្សផង េស�ចឃា� ន្រកយា េស� យមហក្ស្រតេហង ្រតេមាចកន�ង ែត

នឹងមាណពវ ។ េទប្រពះ្រពហ�ទត� ធិរជចមក្ស្រត េលសេលេលក សន�តនាមៃន មាណពេនាះណា ឱ្យេហេចមា 

េយងយសពណ� រយ ។ េស�ចសព�ហទយ័ ្រកសលេនៃន កំឡុងៃ្រពនាយ េស�ចលីលេលង ្រពឹក្សោពណ� រយ សន�

សុខសប្បោយ ទតៃ្រព្រពឹក្សោ ។ េស�ច្រតចក់�ុងៃ្រព ឥតអ�កណាៃន នឹងទនក់្ស្រត សឹងរកក្ស្រតៃថ� សព�ៃ្រព្រពឹក្សោ ខ� ច



ខ�ួនក� តណ់ា រកមនិេឃញេឡយ ។ រឯី្រពះបាទ ្រពហ�ទត�នរនាថ លីលេឡងេហយ បន�ូលនឹងមា េយងថាេចេអ ៃថ�ពន់

េពកេហយ អង�អញឃា� នបាយ ។ ទន�ឹងអស់គា�  ម�ន�ីេយាធា ចតុរង�ទងំឡាយ សឹងែតពំុយល់ េរហ៍ពល្រពត្់រពយ 

ែបកផ�ូវខ� តខ់� យ អស់ពំុយល់ណា ។ មាេយងទូលេទ បពិ្រតចមេច េលសេលេលក បាយអញខ�ុ ំមាន គឺេមាះខ�ីខ�  ពំុ

គរួក្ស្រតធិរជេសយសល់ ។ េស�ចស� បេ់ហយណា ថាយកមករ៉ កំុគិតសល់វល់ េទះល�មនិល� េខ� សតមកល អញ

ឃា� នណាស់សល់ អតឯ់ណាបាន ។ ទឹកេតញាំងេច បានសំៃចេន ឬមយួពំុបាន មាេយងទូលេទ បពិ្រតក្ស្រតក្សោន� រ ី
ទឹកេសតមាន គឺេមាះែតថា ។ ដកនឹ់ងបំពង ់ ពំុគរួ្រពះអង� េស�ចេសយេឡយណា េស�ចស� បថ់ាេទ េយងេចកំុថា 

េច� ះេចម�មីា�  យកមកឆាប់ៗ  ក្សណិេចមាេយង ម�មីា� េដះេឡង េទយក្របដប ់ ដកទឹ់កបំពង ់ សំណំុបាយ្រសប ់

េ្រសច្រសយផ�ូ ផា� បថ់ា� យមហក្ស្រត ។ េស�ចេសយអហរ មាេយង្រតកល មានរសពិស បាយបរសុិទ�ស អង�រេនាះ

ណា ដូច្រពះ្រកយា េស�ចេសយ្រប្រកតី ។ អហរពិស គាប្់រពះឱស�មហ ក្ស្រតក្សោន�ច្រកី បន�ូលសរេសរ ថាេនះែមន

្រសី ្របដបចំ់ណី ពិេសសពិស ។ ្របពន�មាេយង េចះេរៀបថ�ល់េថ�ង មុខេចែមនណា េចេអយអហរ ្រតកលពិស 

សឹងជាតិឱជា រស្រតកលៃ្រក ។ ជនួេលគមា� ន ឯណាមកមាន អហរក�ុងៃ្រព និងថាត្បតិឃា� ន កូវពិសៃ្រក មនិេច� ះ

េឡយៃន ចំណីេនះជា ។ មាេយងបង�ំ មហក្ស្រតឧត�ម ឥសូរសិរស លុះេស�ចេសយសល់ ស�ល់មហក្ស្រត េស�ច

េសយគង�  បំពងេ់នាះៃន ។ ទឹកេសតពិស អបអ់ស់ក�ិនផា�  ពិេដរ្របៃព េស�ចថាទឹកេច រសពិសៃ្រក ឱនាងគាបៃ់ច 

េចះេរៀបឱ្យប�ី ។ មាេយងេនាះណា បង�ំក្ស្រត េលកែដលមកឆី ឆីរចួស�បស់�ល់ បរបូិណ៌អស់ក�ី េទប្រពះច្រកី បន�ូលេទ

ថា ។ េចមាេយងេអយ អញហូបបាយេហយ មនិេចះអតស់�  េចឱ្យថងេ់ច មកឯអយរ៉ អញនឹងសីុស�  ឥឡូវេនះៃន 

។ េចមាេយងថា� យ ក្ស្រតៃថ�ពណ� រយ េដយ្រពះហឫទយ័ េស�ចេសយស� េច មាេយងេនាះៃន មានសព�្រគបៃ់្រក ឥត

ខ�ះេឡយណា ។ ទងំេទពទរ ូ ្រកវញក� ពូំ ស� ខ�ីេសតណា ្រកមនួមាតផ់�ង ់ ្រពះអង�េសយស�  េហយេទប្រតស់ថា 

ស� េចេនះៃន ។ សព�្រគបម់ានមញិ ដូចកលស� អញ ែតងឆីសព�ៃថ� ភព�អញឯងេហយ េចេអយគាបៃ់ច អញបានអ

្រស័យ េចសព�្រគបេ់ហង ។ េបអញបានដល់ ទីឋនមណ� ល ឯនាយេហយេហង អញឱ្យយសេច ជាធំកន�ង េច

កម្សតផ់ង អញអសូរេច ។ បន�ូលេមា�៉ ះេហយ ក្ស្រត្រតណេ្រតយ ្រពះផ�ំេលេភ�  មាេយងេហយថា េចេអយែនេច 

ស� បអ់ញនិងេន និយាយមយួេហង ។ ស� បណ់ាេចអយ ដំេណ រនិយាយ េ្រពង្រពឹទ�កន�ង អញេនថា� ែថ�ង សំែដង

ទំនង និទនមយួេហង ពីេ្រពងអតីត ។ ពំុទននិ់យាយ ដំេណ រអភ្ិរបាយ សណា� បដ់ល់មា េយងេស�ចផ�ំលក ់សន�

សុខមហិមា េ្រកមេដមៃនមហ និេ្រគាធេនាះៃន ។ រកីលេនាះណា ែមនមានេទវត រក្សោ្រពះៃ្រជ ឮ្រពះ្រពហ�ទត� មហ

ក្ស្រតេជៀស�ជយ័ េស�ចបន�ូលៃវ នឹងមាេយងថា ។ េស�ចនឹងនិយាយ េទពតទងំឡាយ បបលួគ�ីគា�  មកមរីេលៃ្រជ ស� ប់

សព�ក្ស្រត យល់េស�ចនិ�នា�  ពំុបន�ូលេទ ។ េទពតខឹងក� ន ់នឹង្រពះ្រពហ�ទត� ធិរជចមេច ថាក្ស្រតេនះណា មុសៃ្រក

េ្រក េពលពក្យអេស ពំុកនព់ក្យសត្យ ។ េច� ះេយងអតថ់�ី េស�ចេពលអ្របិយ កចែ់មកៃ្រជថា� ត ់ទមា� កេ់ល សង�ត់

មហក្ស្រត ឲ្យេស�ចបងប់ាត ់ ្រពះជន�ជីវ ី ។ ថាេបពំុទន ់ េនេនះៃ្រកខន េស�ចេទបុរ ី េយងកចេ់ខ� ងទ� រ សង�តច់្រកី 

្រពហ�ទត�តិរ �យិ ឱ្យក្សយ័ជនា�  ។ ថាេបបានេទ លុះេស�ចចូលេទ ដល់េល្រកឡា បន�ំរម្យរត័ន ៍ ែតស� តនិ់្រទ េយងែ្រប

្រកឡា ជាពស់េទខ ំ។ ស�បេ់ស�ចកុហក ថាេហយេដកលក ់ឱ្យែតេយងច ំមាេយងងងុយ អង�ុយែតច ំឮពក្យងុំៗ  ង៉

ៗេនាះណា ។ មាេយងដស់េស�ច ឆាបម់យួរេំពច េទបទូលេទថា បពិ្រតេស�ចេឡង ជវនអស្សោ ឆាប់ៗ ម�មីា�  ឥឡូវេនះ

ៃន ។ ត្បតិមានេទវត និត្យេនរក្សោ េលេដម្រពះៃ្រជ ខឹងថាេស�ចនឹង និយាយេហយៃន ផ�ំលកវ់ងឹៃវ េស��មស� តភ់ាស ។ 

ខ�ុ ំចេំស�ចផ�ំ រលីវេទខ�ុ ំ ឮពក្យេទពត េស�តស� បម់ាេយង ស�ុះេឡងអស្សពហ៍ បំផាយម�មីា�  មាេយងេដយដិត ។ 

ក្សណិែមក្រពះៃ្រជ ធា� កផុ់តក្ស្រតៃថ� ្រពះបាទ្រពហ�ទត� េស�ចេទរលំង ពីភយ័មរណថា� ត ់េទបមាេយងគិត ទូលេទេទៀត

ថា ។ បពិ្រត្រពះភូ ធររជឥសូរ េនះមយួ្រគា មយួេទៀតខ�ុ ំឮ ពក្យអស់េទពត ថាដល់សីមា ្រពះអង�នាយេនាះ ។ នឹង



កចេខ� ងទ� រ សង�តភូ់បាល វងឹវញិេទៀតេស� ះ ថាេបកន�ង រលំងពីេនាះ លុះ្រពះអង�េឆា� ះ ចូលក�ុងបន�ំ ។ និងែ្របកឡា 

ជាពស់មហិមា ខកំ្ស្រតឧត�ម េទពតជំនំុ ដូេច� ះេនះខ�ុ ំ ឮជាកជ់ាម�ង ។  

Template:Cបទពំេនាល  

មហក្ស្រត្រពហ�ទត�ច្បោស់ច្បង េស�ចស� បទំ់នង ទំនូលៃនេចមាេយង េទបមហក្ស្រតថ�ល់េថ�ង ថាេច� ះមាេយង 

្របយត័�នូវេខ� ងទ� រេនាះ ។ េចកនរ់ពំតវ់តេ់គាះ េចៀសជយួ េតឿនេស� ះ ឱ្យរចួពីភយ័ទ� រធំ ។ េស�ចមានហឫទយ័បារម� 

បរេសះែខងខំ លុះេទៀបៃនេខ� ងទ� រេនាះ ។ ក្ស្រតេថ�ងមាេយងវតេ់គាះ េសះេសតេលតេផា� ះ េ្រច�វ្រច�ច្រគលួចមហិមា 

។ បាកេ់ខ� ងទ� ររជសីមា ផុតមហក្ស្រត ករ៏ចួរលំងពីភយ័ ។ លុះដល់មណ� លទិព�ៃថ� េចមាេយងៃវ ្រកបលេទថា� ន

្រគឹះឋន ។ ្រពះបាទ្រពហ�ទត�្រទងម់ាន បន�ូលផា� ថំា� ន ថាចូលេចេទេហងណា ។ េហយេចវលិវញិយា្រត មកឆាប់

ម�មីា�  េចចដូំចេចឮេហង ។ មាេយង្រក�ញ្រកបទូលស�ង បពិ្រតេនះម�ង កំុ្រព�យ្រពះរជហឫទយ័ ។ បានេទេនវលិ

វងឹៃវ ចកំ្ស្រតេជៀស�ជយ័ ដជ៏ាមកុដសិរស ។ ទូលេ្រសចមាេយងម�មីា�  មកផ�ះអត�  ្របាយ្របាបភ់រយិាអស់ក�ី ។ 

ដំណាល្របាបក់លច្រកី ្រពតមុ់ខម�ន�ី េទផ�ំេ្រកមេដម្រពឹក្សោ ។ ្របាបពី់េស�ចេសយ្រកយា សរេសរនាងថា ភរយិា

បានេចះស�ួន្រគង ។ ្របាបអ់ស់ដំេណ រទំនង នាងេ្រតកអរផង ត្បតិបានដូចចិត�ចិនា�  ។ មាេយងេនាះនិងភរយិា ហូប

បាយេហយណា កក៏នដ់វេឡងេទច ំ។ អង�ុយជិតេនគយឃា�  ំក�ុងចុងេរងរ ំ្រពះបាទសេម�ច្រពហ�ទត� ។ ម�ន�ី្រកស់

ៃ្រកេ្រចនក� ន ់ ្រប�ង្របាណ្របយត័� ដេ៏ពញេនរជេរងរម្យ ។ លុះដល់អ្រធា្រតដស់ទំ េដកស� ត្់រជងំ ពំុភា� កដ់ល់មា� ក់

េឡយណា ។ កលេនាះឯងឯេទវត ្របាណែ្របកឡា ជាតិជាពស់វរេទេហង ។ ទំហំពស់ធំកន�ង ប៉ុនេដមេត� តផង 

កេ៏លកពពរគួរខ� ច ។ មានែភ�កេនាះធំ្រតដច ចង�ូមសស� ច នឹងខ្ំរពះមហក្ស្រត ។ មាេយងេដះេឡងម�មីា�  េលក

ខនមុ់តថា�  កវ៏ត្់រត�វសិរសសល់ ។ ឈមពស់ខ� តខ់� យេទដល់ េទពីនិមលកេ៏ពញនា្រពះថនា ។ េទបេហមាេយង

គិតថា ពស់េនះមរណា អសរេសះសូន្យជីវ ី។ ឈមដូចដល់្រពះេទពី វររត័នក៍្ស្រតី េច�ះេតនឹងេធ�េម�ចបាន ។ ្រជះឈម

ពីនាងកល្យោណ នឹងដស់ក្ស្រតក្សោន� យល់ក�ីពំុគួរក� តណ់ា ។ នឹងយកៃដជូតឱរ៉ េសតសឹងពំុជា េកតក�ីពំុគរួេពកៃ្រក 

។ េទបយកេខ� ចពស់េនាះៃវ ដកេ់នេ្រកមឰ ្រកឡាបន�ំរម្យរត័ន ៍។ េ្រសចេហយេទបកតហ់រមាត ់លិទ�ឈមែដលដិត 

េននា្រពះស�នក់្ស្រតី ។ នាងនាថភា� កឥ់�ន�ីយ ៍េទបដស់ភូម ីដជ៏ាគែម�ង្រកឡា ។ នាងខ្សបឹ្របាយ្របាបថ់ាមា េយងយក

ជីវ�  មកលិទ�នូវេដះខ�ុ ំេហង ។ េស�ចស� បេ់្រកធៃ្រកកន�ង ្រតស់េ្របពលផង ថាមា� លេពជ្ឈឃាដម�មីា�  ។ ចូរឆាបច់ប់

ចងយកវ កំណាចមហិមា េនះនាយំកេទសមា� ប ់ ។ ក្សណិេនាះេពជ្ឈឃាដចូលចប ់ ចងមាេយងខ� ប ់ កន៏ាយំកេទ

ម�មីា�  ។ េហតុេស�ចឥតពិចរណា ពំុគិតគុណមា េយងយកែតពក្យេទវ ី។ េពជ្ឈឃាដនាទំងំរ្រតី េទបូពទិ៌សទី កថ៏ានឹង

អ�កនាយទ� រ ។ ឱ្យេបកត្បតិ្រពះភូបាល មាន្រពះឱង� រ ឱ្យនាអំ�កេទសេទកប ់។ ក្សណិេនាះនាយទ� រែស�ងស� ប ់យល់

ខុសនិងច្បោប ់សមា� បអ់�កេទសទងំយប ់។ ថាេទសេនះេម�ចអ�កឈប ់្របាយ្របាបស់ព�្រគាប ់ដំេណ រដំណាលេសចក�ី 

។ នាអំ�កេទសទងំរ្រតី ពំុ្រត�វច្បោបពី់ បុរណគន�ងេឡយណា ។ េពជ្ឈឃាដឆា� ស់េឆ�យវងឹថា អញដឹងឯណា ជាេទស

ធ�ន្់រសលអ�ីៗ ។ េស�ចេ្របអញទងំរ្រតី េចមករកក�ី េល្រពះបេ្រមេម�ចបាន ។ អំណាចអ�ីៗឯងមាន កអ៏ញនឹងហ៊ន នាំ

េគមកសមា� បេ់លង ។ អម្បោលេចេយងឯង េម�ចពំុេកតែ្រកង កទ៏ស់្រពះរជអជា�  ។ នាយទ� រេសតេឆ�យវងឹថា េប្រពះ

អជា�  លុះ្រត�វនឹងច្បោប ់េទបបាន ។ េបខុសនឹងច្បោបបុ់រណ េយងឃាតខ់ងំខន បានត្បតិេយងជានាយទ� រ ។ េបេយង

្រកបទូលនាកល េនាះ្រពះភូបាលនឹងេធ�េម�ចៗ តមកល ។  

បទកកគតិ  

https://wikisource.org/w/index.php?title=Template:C%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9E%96%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9F%84%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1


នាយទ� រេនាះណា បង� នអជា�  ឈរឈបរ់ចល់ េទបនានិំទន ែមនមានមនុស្សសល់ ្របាយ្របាបអ់ស់កល នឹង

េពជ្ឈឃាដេហង ។ េចេអយនិយាយ កលពីេ្រពងនាយ ទុកជាទំនង មុនមាន្រសីមា� ក ់មានកូនមយួេហង ចិ�� ឹមស� រ

ផង ្រសឡាញ់រក្សោ ។ ្រសីេនាះេទផ្សោរ ទុកេនែតស� រ និងកូនេនាះណា េផ�កក�ុងអ្រងឹង េទបចរយា្រត េ្រកយេនាះពស់

អ- សិរពិសយងឃ់�ង ។ ក្សណិពស់លលំ វរមកចឹកខ ំ កូនេនាះមរណេហង ស� រយល់ពស់ពិស ្រទ�ស�្រទឹស�ិកន�ង 

ស� រ្របខផំង នឹងពស់េនាះណា ។ កលេនាះពស់ ពល្របខនឹំងស� រ ស� រខមំរណា មា� ស់មកពីផ្សោរក្សណិស� រេនាះ

វ រតេ់ដយមាគ៌ា េទទទលួេហង ។ រ្ីរសីមា� ស់ស� រ យល់ឈមរនា� ល េនខ�ួនេនាះផង ្របមាណគិតថា ស� រកចកន�ង 

ខកូំនជាម�ង មនិឈមអ�ីេឡយ ។ ខឹងឆុលេឆៀបឆាប ់វយស� រសមា� ប ់េបាះបងេ់សៀតេហយ ចូលេទេមលកូន េឃញ

សូន្យឥត េ្រតយ ពិតពំុេទេឡយ យល់ពស់មរណា ។ េទបគិតឯងយល់ ថាពស់កចសល់ ខឹងខបុំ្រតភា�  ស� រករបុ្រត

េនាះ ្របខេំសះស យល់ស� មជាកជ់ា បនា� ល់េទៀងពិត ។ េទបគិតស� យស� រ ស� យកូនសង្សោរ េសះសូន្យជីវតិ 

េសកឯងផ្សោឯង ស� យអស់ពីចិត� អញខ� ចមហក្ស្រត នឹងស� យេច� ះេហង ។ េហតុេនះអញពំុ េបកេបខឹងខំ ខុស

ច្បោបក់ន�ង េចេទទ� រេទៀត រអីញេនះម�ង មនិេបកេឡយេហង និយាយេសតមាន ។  

េពជ្ឈឃាដស� បេ់ហយ ខំពំុបានេឡយ េទបនាេំទថា� ន នាយទ� រទក្សណិ ឱ្យេបកត្បតិមាន ្រពះបន�ូលថា� ន េ្របេយងេនះ

ណ៎ា ។ នាមំនុស្សេទកប ់េចេបកឆាប់ៗ  ដូច្រពះអជា�  នាយទ� រទក្សណិ េនាះេសតេឆ�យថា េលកែដលឯណា នាំ

ទងំរ្រតី ។ េពជ្ឈឃាដេឆ�យថា ្រពះេអយអញណា ្របែកកថាអ�ី េបកេទឆាប់ៗ  នឹងកបម់ា� ម� ីេនទស់េសចក�ី េល្រពះ

អជា�  ។ េយងេនះមនិ្រពង កំុេចអតួអង ឃាតខ់ងំរងំរ េបេចមនិេជឿ េទទូលក្ស្រត េយងពំុមុស វទេវៀចេឡយ

េហង ។ នាយទ� រេឆ�យថា េជឿជាក្ស្រត េ្របជាកែ់មនេហង នាេំទសមា� ប ់ែតច្បោបស់ព�ដង សមា� បម់នុស្សផង សឹងនាំ

េទៃថ� ។ េនះនាទំងំយប ់េយងនឹងឱ្យឈប ់លុះ្រសងឧទយ េបេចនឹងខំ េយងពំុេបកៃវ ច្បោបេ់យងទីៃទ េចះចសំ� ត់

េន ។ េហយមាននិយាយ អំពីេ្រពងនាយ អញនឹង្របាបេ់ច េចស� បអ់ញែថ�ង សំែដងសំេដ េដយនិទនេទ ដំេណ រ

អតីត ។ មុនមានេសដ�ី មាន្រទព្យ្របាបីំ េកដិឃា� ងំេសះស ចិ�� ឹមែឆ�ច ំែឆ�្របារំយណា សឹងែឆ�ជាៗ បានដូចនូវចិត� 

។ េទះមនុស្សជាេចរ េឃញែត្រសេមាល បេណ� ញេដយដិត ្រព�ស្រពមនឹងខ ំ ្របចគំា� ស� ត ់ រក្សោសម្បត�ិ ៃនមហ

េសដ�ី ។ េសដ�ីេនះណ៎ា សឹងឱ្យរក្សោ ែឆ�ជា្រប្រកតី មានខ�ុ ំដណា� ំបាយឱ្យែឆ�ឆី សព�ទិនរ្រតី ពំុេសះេឡយណា ។  

មានកលមយួៃថ� េចរ្របារំយៃរ គបគិ់តនឹងគា�  វជីកឧម�ង�េឡង លូច្រទព្យមហ េសដ�ីេនាះណា អស់ពីឃា� ងំេហង ។ 

ែឆ�្របារំយយល់ ្រគជូរេដញដល់ ្រពម្រព�សខឹងខ� ងំ េដញក�ុងឧម�ង� ក�ុងឋនកំបាងំ ខេំចរស� បទ់ងំ ្របារំយអស់ៃវ ។ 

លុះ្រពឹកេសដ�ី យល់្រទព្យបាតពី់ មណ� លឃា� ងំជយ័ ្របាមំយួេកដិគត ់អស់ឥតសង្សយ័ េសដ�ីេ្រកធៃ្រក ថាអះអសរ ។ 

ចិ�� ឹមែឆ�ថ�ី ឱ្យបាយវឆី វេដកឥតករ េចរលួច្រទព្យអស់ ែឆ�េពញទងំវល ឥតសព�ឥតសរ នឹងទុកថ�ីវ ។ េសដ�ីឱ្យ

ចប ់ែឆ�េទសមា� ប ់ឥតសំណល់ណា លងលុ់ះេខ� ចេចរ ធំុក�ិនដល់មហ េសដ�ីេនាះណ៎ា ដជ៏ាមា� ស់្រទព្យ ។ េសដ�ីថា

េយ អស់េក�ងេនះេត យកែឆ�េទកប ់ ្រតងឋ់នឯណា វស�ុយេស�រស� ប ់ េទយកឆាប់ៗ  អូសេចញឱ្យឆា� យ ។ ខ�ុ ំមហ

េសដ�ី ប�ឹង្របាបវ់ងឹខ�ី ថាែឆ�ទងំឡាយ េយងខ�ុ ំសមា� ប ់កណា� លៃ្រពឆា� យ មនិធំុដល់អយ េនះេឡយមា� ស់ៃថ� ។ េទប

មហេសដ�ី ថាដូេច� ះេខ� ចអ�ី ធំុស�ុយេពកៃ្រក អរកហិតេមល ែប�កៃ្រកវស័ិយខ�ុ ំេនាះៃវ ៗ ហិតរកេហងណា ។ ដល់មាត់

រេណ�  េនាះធំស�ុយេ្រក វស័ិយេសះស ខ�ុ ំេនាះវលិមក ្របាបេ់សដ�ីថា រេណ� មយួណា ធំុស�ុយេពកសល់ ។ េទបេសដ�ី
ថា េបដូេច� ះអស់គា�  េទជីកឱ្យយល់ ក្សណិខ�ុ ំេសដ�ី កនច់បរចល់ ជីកេទយងយ់ល់ េខ� ចេចរមរណា ។ របសួេទៀតេទ 



សឹងចង�ូមែឆ� េនាះ្រគបអ់ស់គា�  ្រទព្យក�ុងឧម�ង� សឹងគងេ់នជា អស់ខ�ុ ំេនាះវ មក្របាបេ់សដ�ី ។ េសដ�ីគនគិ់ត ែតក�ុងគំនិត 

ដឹងេដមេសចក�ី ថាេអះអញេធា� យ ឯងឱ្យសមា� ប ់ែឆ�េនាះពំុគាប ់ខុសេទេហងណា ។  

េចេអយមហក្ស្រត ្រពះបាទ្រពហ�ទត� េលសេលេលក អញថានឹងេធា� យ ស� យេ្រកយដូចមហ េសដ�ីេនះណា មនិែលងេឡយេហង ។ អញ

ពុេំបកេច េចនាយំកេទ ទ� រឯេទៀតផង ទ� រអញមានច្បោប ់េចះ្រសបក់ន�ង អញពុេំបកេហង កុំបង�ំអញ  ។  

េពជ្ឈឃាដេនាះស� ប ់ អស់អថស៌រសព� េនាះេទបនាេំចញ េទទ� របស�ិម កល្រគាេនាះវញិ អ�កទ� េនាះមញិ ពំុេបក

េឡយេហង ។ េពជ្ឈឃាដថាេប េចពំុេបកេត មានច្បោបទំ់នង ដំេណ រេនះេម�ច ចូរេចសសង ្របាយ្របាបអ់ញេហង 

អស់អថស៌រសព� ។ េទបអ�កទ� រថា េលកែដលឯណា នាមំនុស្សេទកប ់ទងំយបរ់្រតី ខុសពីក្បនួច្បោប ់េចេអយចូរ

ស� ប ់និយាយអញមាន ។ មុនមានមហក្ស្រត េសយរជ្យសម្បត�ិ សម្បរូធនធាន ចិ�� ឹមេសកសត� េសករតនក៍ល្យោណ 

េហយេទហិមពន� រកភស�ុចំណី ។ េសកមានសម្បរុ េនាះល�និមល កបប�� ិ�ន�ិយ កលេនាះេស�ចយល់ សម្បរុបក្ស ី

េសកសួគេ៌សភា ល�ល�ះ្របៃព ។ េស�ចអរកន�ង បន�ូលេទផង េសកសួគេ៌នាះៃវ េសកេអយសម្បរុ អ�កយល់ល�ៃ្រក េហតុ

េម�ចចូរៃល លក្របាបអ់ញរ៉ ។ េសកេសតេទៀតទូល បពិ្រតឥសូរ ជាមកុដសិរស សម្បរុខ�ុ ំល� ត្បតិខ�ុ ំេភាក�  ែផ�ស� យ

េននា ៃ្រព្រពះហិមពន� ។ រសី� យេនះណា េបចស់ជរ អ្រកកប់៉ុនា� ន បានបរេិភាក�  ផលេនាះក្សោន�ក្សណិ េនាះែ្រប

្របាណ កំេលះវងឹៃវ ។ េស�ចស� បស់សត្យ េសកសួគទូ៌លថា� ត ់បន�ូលថាៃហ េសកេអយេបេច� ះ អ�កេទឆាបៃ់វ ពនំាពីំ

ៃ្រព េផ�េយងនឹងឆី ។ េសកេសតទទលួ ្រពះបន�ូល្រស�ល ្រស�ះេ្រសចអស់ក�ី េហយេហរេផ�កេផា� ះ េទេស� ះឃា� តខ�ី រកភ

ស�ុចំណី ចំណងេ់ភាក�  ។ លុះនឹងវលិថា� ន េទបេសកពបំាន មយួេនាះណា មកេផ�មហក្ស្រត េស�ចអរក� តណ់ា ទទលួ

ផល�  ពីបក្សសីត� ។ េស�ចគិតថាស� យ េនះតិចអម្បោយ បានពីរបីម៉ាត ់េបអញនឹងឆី ឱ្យល�ខ�ួនថា� ត ់ែតអញឯងក្ស្រត នូវ

បុ្រតភរយិា ។ និងញាតិទងំឡាយ េបេច� ះយកស� យ េនះេទដនំា ឋនមយួេបដល់ បានផល្រពឹក្សោ សឹមេយងនាគំា�  

ឆីឱ្យេហង ។ នឹងមានរបូរត័ន ៍្របៃពល�ក� ត ់េពកពនក់ន�ង េទបេស�ចបណ�ុ ះ ស� យេនាះជាម�ង ដុះដូចេស�ចបង៉ បំណង

្របាថា�  ។ េស�ចឱ្យេទដ ំមានអ�កផងច ំពិភក័�ិរក្សោ លុះស� យេនាះធំ បានផលែផ�ផា�  េហតុដេំនាះណា េលរន�នាគៃន ។ 

ពិសនាគសព�សយ ្រជ�ត្រជាបែផ�ស� យ ពិសពស់វស័ិយ លុះស� យេនាះធំ េទបក្ស្រតេជៀស�ជយ័ ឱ្យេបះេ្រចនៃ្រក យក

មកេហងណា ។ េស�ចឱ្យអមាត្យ ជំនិត្រពះបាទ ឆីមុនក្ស្រត អមាត្យេនាះឆី ពុលពិសមរណា េន្រពះភ�ក�មហ ក្ស្រត

ក្សោន�េនាះៃវ ។ េស�ចយល់អមាត្យ ពុលពិសសល់ខ� ត ្រទង្់រពះេ្រកធៃ្រក ពំុពិចរណា េឡយមហក្ស្រតៃថ� ថាេសកចៃ្រង 

នឹងសមា� បអ់ញ ។ ភព័�អញេនះម�ង អញឱ្យឆីលង េមលមុនែមនមញិ េបអញឆីឯង ឥតែ្រកងសមអញ អស់ជីវតិវញិ មនិ

ែលងេឡយណា ។ េស�ចខ� ល់ឆុរឆាប ់វយេសកសមា� ប ់ឥតពិចរណា ដំណពីេនាះ ស� យេនាះែផ�ផា�  ឥតនរណា នឹង

ហ៊នេបះឆី ។ លុះចំណរេទ នាគេនាះនិត្យេន ពំុបានថយពី លំេនេនាះេចញ ពិសេពញធរណី ែ្របជាសបខ�ី ពំុពុល

េឡយណា ។ អែង�ងេទណាស់ តចស់ដូនចស់ ពិបាករក្សោ ដំរមីហក្ស្រត មកគិតគា� ថា េយងេនះជរ ចស់ណាស់

េទេហយ ។ ទន�ឹងែតស� ប ់វមនិឆាបស់� ប ់ ដូចចិត�េសះេឡយ េបេច� ះេយងរស់ ជាមនុស្សថ�ីេអយ ពិបាកឥតេ្រតយ 

មកេយងេទឆី ។ ស� យែដលេស�តដ ំឱ្យស� បេ់ទច ំរស់របូេធ�អ�ី ពិបាកអត�  រក្សោដំរ ីគាតគិ់ត្រពមប�ី ្របពន�េហយេទ 

។ េបះបានមកឆី ក្សណិេនាះឯប�ី ែ្របសកជ់ាេខ�  សម្បរុជាេក� ះ4 ឥតេខ� ះហ�ងេស ្រកេឡកេមលេទ ្របពន�េនាះណា ។ 

ែ្របជា្រកមុ ំសម្បរុគួរសម េដះដូចបទុមា ប�ីថានាងល� នាងមកពីណា ្របពន�េឆ�យថា េយងែប�កអញេហយ ។ ប�ីឮភរយិា 

ចែំតពក្យថា មុខមនិស� ល់េឡយ េទបេឆ�យេទថា ឱលភអញេអយ ពក្យ្របែហលេហយ របូរងទីៃទ ។ ្របពន�េឆ�យ

ថា ្រពះេអយអញណា ខ� វេង�ងៃ្រព ្រកេពវេង�ង បឹងឯងសព�ៃថ� នរណាេឡយ ៃន អញឯងដូនចស់ ។ េចឯងសកស់ ខ�ង

េកងមនិល� ឥឡូវែ្របផា� ស់ ជាសកេ់ខ� ញាប ់ចំណាបធំ់ណាស់ មុនមញិេសត ចស់ ឥឡូវកំេលះ ។ ប�ថីាយ◌ីេអ ឱ្យ



ស� បម់ញិេត មកឆីស� យេនាះ េម�ចអញនឹងេម ែ្របែខ�ងជាេក� ះ េមេអយេបេច� ះ ជាភព័�េយងឯង ។ ដូនតែ្រប្របាណ 

េ្រសចវលិវងឹថា� ន លំេនឥតែ្រកង រក្សោដំរ ី ដូចពីមុនេ្រពង េដយជាអញឯង ពិតពំុឃា� តឃា�  ។ កលេនាះេស�ចយល់ 

កំេលះនិមលរបូ រងេសភា េស�ច្រតស់ដណ�ឹ ង ថាមនុស្សពីណា មកេនរក្សោ ដំរអីញេហង ។ េទបតកំេលះ ទូលេទ

តមេស� ះ បពិ្រតច្បោស់ច្បង ខ�ុ ំគឺតចស់ េនេនាះឯងេហង ត្បតិឆីស� យផង ែ្រប្របាណេច�ះណ៎ា ។ េស�ចស� បថ់ាេយ 

ស� យពុលមញិេត េម�ចែ្របជា េច�ះចូរអ�កផង េទេបះម�មីា�  យកមកឆាបរ៉់ អញនឹងឱ្យឆី អមាត្យ្រកបល េទេបះម�មីា�  

យកមកឆាបរ៉់ អញនឹងឱ្យឆី ។ អមាត្យ្រកបល េទេបះផល�  មកថា� យភូម ីេទបេស�ចឱ្យអ- មា្រតមុខម�ន�ី ឆីមុនច្រកី 

ចងដឹ់ងអក�រ ។ អមាត្យមយួឆី ល�អស់ឥ�ន�ិយ ្របៃពេសភា េស�ចយល់េច� ះៃវ ្រពះទយ័សង�  ្រតស់េ្របឱ្យមហ មាត្យ

មយួឆីេទៀត ។ ែរងល�និមល សួរសមសម្បរុ េឡងដូចរេមៀត េស�ច្រតស់ឱ្យអ មា្រតមយួឆីេទៀត េទបេស�ចបានេបៀត 

្រទងនឹ់ង្រពះហស� ។ ឯងឱ្យបុ្រតី បុ្រតមេហសី ្រទងេ់សយទងំអស់ សឹង មាន្រពះអង� េនាះែ្រប្របាណផា� ស់ ចកេចល

ឯចស់ ្រកឡះបានជាពល5 ។ េស�ចយល់េច� ះេហយ េទបក្ស្រត្រតណេ្រតយ េសយផលអហរ ល�អស់្រពះអង� 

រងុេរឿង្រតកល សេម�ចភូបាល ែប�កនឹងសព�្រគា ។ េទបក្ស្រតេជៀស�ជយ័ គិតក�ុង្រពះទយ័ អង�ឺក�ីណា េហតុអ�ីស� យពុល 

បានែ្របជាៗ េស�ច្រតស់ឱ្យអ មាត្យេមល អស់ក�ី ។ អមាត្យេទេមល រេណ� េនាះេឃញ នាគេនអំពី មុនមានដូេច� ះ 

េទបទូលច្រកី េស�ចមាន្រពះពិ ចរណាយងយ់ល់ ។ ជាពស់នាគា ្រជ�ត្រជាប្រពឹក្សោ ពិសពស់អស់កល ពីមុននាគមញិ 

ពិសេពញសព�សល់ អញឯងដលដល់ សមា� បេ់សកសត� ។ េស�ចែសននឹកស� យ េសកសួគព៌ណ� រយ អសរបងប់ាត ់

ែនេចេពជ្ឈឃាដ ្រពះបាទ្រពហ�ទត� អញខ� ចមហក្ស្រត នឹកស� យេ្រកយៃ្រក ។ េហតុេច� ះឯងអញ ពំុេបកេចេចញ 

េទទងំយបៃ់វ េបេទសខ� ងំសល់ េចចដំល់ៃថ� ច្បោបម់ានក្ស្រតៃថ� នឹងខ� ល់ពំុបាន ។  

េពជ្ឈឃាដស� បែ់ស�ង នាយទ� រសំែដង ដំណាលនិទន េទបេទឯទ� រ ឧត�រទីឋន េពជ្ឈឃាដេហហន ែ្រសក្របាបេ់ទ

ថា វុយឺអស់នាយទ� រ រក្សោសព�កល េបកអញម�មីា�  ្រតស់េ្របអញនា ំអ�កេទសេនះណា6 េទកបេ់សះស េចេបក

អញឆាប ់។ នាយទ� រេឆ�យេទ ថាេចេវុ យេច មនិែដលមានច្បោប ់នាអំ�កេទសេទ ទងំយបស់មា� ប ់អញយល់ពំុគាប ់

ខុស្រពះមា្រត េពជ្ឈឃាដខឹងខំ ថាេម�ចកពំុ៏ េបក្រពះអជា�  ឃាតអ់ញេអភាន ឯងមានច្បោបណ់ា ឱ្យឯងរងំរ េល្រពះ

បេ្រម ។ នាយទ� រេឆ�យេទ ថាេពជ្ឈឃាដេច ងរអញឯងេប អញឃាតេ់ម�ះ៉ខុស ច្បោបដូ់េច� ះេត េចខឹងខំេ្រប ឱ្យេបក

េទបាន ។ អញជានាយទ� រ ពីេមពីបា េរឿងពីបុរណ មនិែដលឮថា ដូេច� ះនឹងមាន េបេទសប៉ុនា� ន ក្ស្រតមានបុណ្យ

េថ�ង ។ េ្របនាេំទផ�ង េចេនេនះហង ទ្រមា្ំរពឹកេឡង សឹមនាេំចញថា� ត ់េយងឃាតត់មេរឿង េបឆ�ងេទសេយង សឹង

មាន្រគបគ់ា�  ។ យល់ែតេស�ចេ្រប េយងេបកេហយេត មនិខុសមា្រត ដំណនឹងេឃ��ង លំេអៀងច្បោប្់របា- កដេកតអនា ទរ

7ៃផ�េ្រកម8ៃ្រក ។ ្រសដីរជករ េដយមុខភា� កង់រ កនខ់� បទី់ៃទ យល់ែតអំណាច ល�មខ� ចៗៃ្រក េបពំុល�មៃន ទស់

សិនេដយច្បោប ់។ មុខម�ន�ីធំ េបបានជំនំុ ្រពមេ្របសមា� ប ់ឮែតក្ស្រត ពុះពរេ្របកប ់េ្រកធៃ្រកឆុរ ឆាប ់នឹង្រពះអំណាច 

េចេអយច្បោបម់ាន ក្ស្រតពីបុរណ បរមេរឿងរជ េបពំុ្រទងធ់ម ៌សមា� ឯងអច អង្រពះអំណាច ខុសច្បោបេ់ហយណ៎ា ។ 

មុខម�ន�ីធំ អ�ក្របាជា� ជំនំុ គិត្រពមគ�ីគា�  បេណ� ញេស�ចបង ់ពីក�ុងនគរ ត្បតិេស�ចពុះពរ បំពកបំ់ពន ។ េបរ�ស�ម�ន�ី ពំុ

េដយច្បោបពី់ បរមបុរណ ល�មលកល់�មៃព� ល�មឱ្យក្សយ័បាន េចខំប៉ុនា� ន អញពំុេបកេឡយ ។  

បទ្រពហ�គីតិ  

កលេនាះឯមហក្ស្រត ្រពហ�ទត�េតនេឡងេហយ ហទយ័េសតពុំេស្ប យ គិតេទដល់មាេយងថា ។ មាេយងមានគុណៃ្រក កលេនៃ្រពមានែត

មា េយងឥតនរណា េ្រកអំពីមាេយងេឡយ ។ ឥឡូវេនះអញេ្រប ឱ្យេគេធ�គុតគាតេ់ហយ េគកបឬ់េនេឡយ អះអញស� យេពកណាស់ណា ។ 



េស�ច្រតស់ឱ្យអមាត្យ រតខ់�ីឃា� តរសួម�មីា�  េទតមយកេចមា េយងមកវញិកុពំិឃាដ ។ កលេនាះអមច�  ្រក�ញ្រកបលរតស់ង� ត តមទន់

េពជ្ឈឃាដ េននាទ� រឧត�រេនាះ ។ េទបនាមំាេយងមក វលិវងឹមកថា� យក្ស្រតេស� ះ េទបេស�ចបន�ូលេឆា� ះ ដណ�ឹ ងេចមាេយងថា ។ ៃហមាេយង

េអយេច កលអញេទេលង្រពឹក្សោ អញយល់មាឯងជា មានគំនិតគំនូរ ៃ្រក ។ ឥឡូវេម�ចេចគិត ្របាណែ្របចិត�េទទីៃទ ចូរេចែចងសមយ័ 

ចរចមកឥឡូវរ៉ ។ មាេយងទូលពិនិត្យ ថាបពិ្រត្រពះរជា ក�ុងកលយបម់ញិណា ពស់វមកខកំ្ស្រតៃថ� ។ ខ�ុ ំកបព់ស់អន�រយ េលហិតខ� យ

ពី េ្រកមៃ្រក េពញ្រពះថនាៃន វរេទវពីិេសសសល់ ។ ខ�ុ ំពុំហ៊ន្របមាថ ដស់្រពះបាទឱ្យអំពល់ នឹងយកៃដដិតដល់ េសតពុគំួរេទបខ�ុ ំខំ ។ យក

អណា� តលិទ�ឈម កូវេកយខ� មពិតពុំសម ្រជាបដល់្រពះអង�អ- មា� ស់ ឱ្យចងយកេទកប ់។ ខ�ុ ំនឹងទូលក្ស្រតក្សោន� ទស់ពុំហ៊នែ្រកងខុសគាប ់

អំពល់េបនឹងស� ប ់តមេវរអំេពកម�  ។ េតជះេហតុអំេព ្រតងពុ់េំធ�េវរកម� េទបខនេដយសរឆា�  ំទ� រជំទស់ពុំឱ្យេទ ។ េបពុពំិចរណា គឺអសរ

េសះសូន្យេស ក្សណិក្សយ័ជីវតិេន នាធរណីនាយឥតករ ។ េស�ចស� បដ់ណ�ឹ ងេឆា� ះ ថាេបេច� ះេខ� ចពស់ពល េចទុកឯណាកល ឥឡូវេច

្របាបអ់ញេហង ។ មាេយងទូលេទថា ខ�ុ ំទុកជាបនា� ល់ផង ទងំ ៣ កំណតេ់ហង េ្រកមមន�ីរទិព�ភូបាល ។ េទបេស�ចឱ្យេទយក េខ� ចពស់

មកែមនដូចស- សព�េចមាេយងកល េនាះ្រពះអង�េជឿជាកែ់ស�ង ។ ក្ស្រតៃថ�ខ�ងខ់�ស់ យល់េខ� ចពស់្រទងស់�បែ់ស�ង ្រពឺ្រព�ច្របងឹ្រគែញង ្រពះ

សិរសីបន�ូលថា ។ ភព័�ជាមាេយងេអយ កុអំីេឡយលុះមរណា ឱមាេយងមហ គុណអេនកអនន�ៃ្រក ។ អ�កផងសឹងស�បែ់ស�ង ្រពឺ្រគែញងទីៃទ 

យល់គុណមាេយងៃ្រក ្រកស់ឥតនឹងថា� ែថ�ង ។ េស�ចឱ្យេ្រសច្រសយចំណង មាេយងេហងេ្របាសលះែលង េទសទុក�បងរ់ែវង េហយបន�ូល

េដះសថា ។ េចេអយ េហតុអញេខ�  េធ�េទសេចឥតករណុា កុេំចយកេទស អញទទួលថាខុសេហយ េទបេស�ចគិតគុណៃ្រក ឱ្យយសៃថ�

ឥតេស�េឡយ ដល់មាេយងជាេ្រតយ ជាម�ន�ីធំកន�ង ។ នរៈអ�កសឹងចុះេឡង េចមាេយងឥតផ�ឹមផង េហតុបានភរយិា្រគង កបលក�ណាសួគ៌

សល់្រសី ។  

បទកកគតិ  

និទនមាេយង បានយកថ�ុ ំេថ�ង សន�សំរទឹ�ី េស�ះទុកេទបែថ�ង សំែដង្រសដី ដំណាលអំពី អ�កនាយេភ្រត ។ បានេម

កេ��  ធ�ុះអរលេល េទជាភរយិា េដយវពំុមាន ធនធាន្រទព្យោ លុះបានេហយវ េធ�េឆ�ងធំៃ្រក ។ េស��កេខៀនេស��កែ្រព 

ស� ងខ�ួនបែន� ផ�ិតផ�ងស់ព�ៃថ� អងប�ីមាន្រទព្យ ្របដបេ់្រចនៃ្រក ថាខ�ួនវៃថ� ឥតេគផ�ឹមផង ។ វពំុ្រសដី ្រទព្យធនអ�ី ៗ ពំុ

បានស�ួន្រគង សីុចកសីុ់េចល បាចសចជាម�ង មានកូនមយួផង នឹងនាយេនាះៃន ។ េបកូនេនាះជុះ េមកេ�� ធ�ុះ ពំុ

លងវស័ិយ ដូចអ�កទងំ្រគប ់អង្រទព្យេ្រចនៃ្រក ែហកែ្រពៃថ�ៗ  ជូតអចមេ៍ចលេទ ។ លងលុ់ះែវងឆា� យ ក្សណិខ្សត់

អន�រយ ្រទព្យទងំសំេព ែ្របជាអ�កខ្សត ់ទុគត៌អេស លកទ់ងំសំេព សីុចយអស់េហង ។ េហតុ្រសីខតលក�ណ៍ ពំុ

េចះទុកដក ់រក្សោស�ួន្រគង ឱ្យអបយ់សប�ី អ្របិយកន�ង សព�ៃថ�េនះេហង សំុទនេគសីុ ។ កេម្សោយកម្សត ់អ្របិយកន�ង 

ហិនេហចទុគត៌ េដរេដយ្របឹថពី ែស�ងរកសំុទន សព�ឋនទិសទី ចិ�� ឹមជីវ ីជីវតិសព�ៃថ� ។ សំុទនេរៀងេទ ដូចដល់

លំេន ផ�ះមាេយងៃវ នាងយល់អ�កខ្សត ់ទុគត៌្រកៃ្រក ស� នអ�កដៃទ េហយឱ្យទនេទ ។ លុះគនជ់ាកល់ក ់នាងស� ល់

ជាអ�ក េចនាយសំេព ប�ីេដមៃននាង េទបនាងថាេទ ឱនាយសំេព េម�ចេដរសំុទន ។ ប�ូរផា� ចេ់បាះបង ់អញឥតមាន

ស- ង្សយ័អញេស� ះស� ន នឹងេកតរបស់ ស័ក�ិយសធនធាន ឥឡូវេម�ច្របាណ ែ្របខ�ួនទេទ ។ ល�េពកមុខេច េចនាយ

សំេព េដរសំុទនេគ ្រសឡាញ់្របពន� ល�លនមុ់ខេម កេ�� ធ�ុះេទ ល�េពក្របាកដ ។ េនះេហតុលក�ណ៍្រសី េគចេ្រមនប�ី ប

របូិណ៌បានបទ ្រសីេយងចៃ្រង េពកៃ្រក្របាកដ េននឹងអ�កខ្សត ់ែ្របជាអ�កមាន ។  

មនុស្សខ្សតទ់ងំពីរ ឮេហយរមលិ េមលនាងកល្យោណ ស� ល់ជាកេ់ហយខ� ស អ្រស�វភាសភាន េចៀសេចញេទឋន 

លំេនអត�  ។ មាេយងមានយស ឧត�មខ�ងខ់�ស់ ត្បតិភរយិាយសយឺនពណ� រយ េករ �ិ៍ឆា� យេសះស ្របាកដ្រប�ះ្របា -

កបេករ �ិ៍ែវងឆា� យ ។  

រឯីសភាព ដំេណ រកិរកព្យ មានពីេ្រពងនាយ បរមបុរណ និទននិយាយ អស់អថប៌រយិាយ ែចងចបេ់ម�ះ៉េហង ៕  



 


