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សមយ័ទី្រក�ងតងំេនឧត�ុង� េន្រស�កសម្បរូ េខត�្រកេចះ មានេចអធិករវត�មយួអង� ជាអ�ក្រប្រពឹត�េរៀន នូវវជិា� េវទមន�

អគម េហយជាអ�កេចះចិ�� ឹម្រកេពផង ។ ឯចំេណះរបស់េលក្រគ�េចអធិករ ែដលេចះចិ�� ឹម្រកេពេនាះ េធ�ឲ្យេលក

មានេឈ� ះល្បលី្បោញណាស់ កប៏៉ុែន�ចំេណះេនាះែបរជាបណា� លឲ្យមានេសចក�ីអន�រយដល់របូេលកេទវញិ ។ េលក

្រគ�េចអធិករេនាះ ចិ�� ឹម្រកេពមយួទុកដូចជាកូនសិស្សរបស់េលក ្រកេពេនាះេនក�ុងទេន�េមគង� ជាទេន�ែដល្របកប

េដយទឹកេ្រជមាន្រតីេ្រចន ។ េលកឲ្យេឈ� ះ្រកេពេនាះថា "អធន(២)" ។ េដយេលក្រសឡាញ់្រកេពេនាះេពក េលក

ចូលចិត�គងេ់លថ�េនមាត្់រចងំទេន� ែ្រសកេហអធនឲ្យមកេលងសប្បោយជាមយួេលក ។ អធនបានឮពុទ�ដីករបស់

េលក្រគ�កលណា កវ៏្របញាបម់កថា� យបង�ំេលងកម្សោន� សប្បោយជាមយួេលក្រគ�វកលេនាះ េហយតងំកិរយិា

សុភាពនឹងធឹង ចំេពះភកិ�ុសង្ឃទងំអស់ និងអ�ក្រស�កទងំអំបាលម៉ាន ែដលេនជិតខងវ ។  

សមយ័មយួ កល្រពះមហក្ស្រត្រទងគ់ង្់រក�ងឧត�ុង� ្រទងម់ាន្រពះរជបុ្រតីមយួ្រពះអង� ្រទង្់របឈួនជាខ� ងំ ។ េដយ

្រពះអង�្រសឡាញ់្រពះរជបុ្រតីយ៉ាងខ� ងំឥតឧបមា ្រពះអង�្រទងខ់្សកឹខ្សលួតកស់�ុតជាពន�ឹក េហយ្រទងឲ់្យេ្រជសេរ សរក

េពទ្យហ� ែដលពូែកមានេឈ� ះល្បអីស� រ្យ មកព្យោបាល្រពះរជបុ្រតី្រពះអង� កប៏៉ុែន�គា� ន្រគ�ឯណាមយួ អចរែំលកទុក�្រពះ

រជបុ្រតីបានេឡយ ។ េហតុេនះ បានជា្រពះមហក្ស្រត ្រទងឲ់្យនិមន�េចអធិករវត�សម្បរូ ែដលមានេឈ� ះល្បពូីែកជាង

្រគ�េពទ្យឯេទៀត មកព្យោបាល ។  

ករេធ�ដំេណ រតមទេន�េមគង�េដយកប៉ាល់ ពី្រស�កសម្បរូេទឧត�ុង� ក�ុងសមយ័ឥឡូវេនះ ែត ២ ៃថ�េទ ែតក�ុងសមយ័ទី

្រក�ងតងំេនឧត�ុង�េនាះ េគេធ�ដំេណ រេដយទូកជាយូរៃថ� េ្រពះទេន�េនាះ មុនេពលេទដល់្រកេចះ មានទឹកហូរ្រស�លល�

េទ ែតពី្រកេចះ្រត�វឆ�ងទឹកហូរកចួខ� ងំៗ និងមានថ�្រស�ចៗ ដុះេនក�ុងទឹកេដយអេន�ៗ ។  

េលក្រគ�េចអធិករនិមន�មកព្យោបាល្រពះរជបុ្រតីៗ កប៏ាន្រសកេស្ប យជំងឺ ធូរ្រគានេ់ប ប៉ុែន�្រពះមហក្ស្រត្រទងពំុ់

អនុ�� តឲ្យ្រគ�េចអធិករវលិេទវញិភា� មេទ ្រទងឲ់្យេលកេនរងចែំថទជំំងឺ្រពះរជបុ្រតី ្រតែតជា្រសឡះែមនែទនសិន 

។  

និយាយពី អធន ែដលេន្រស�កសម្បរូ វទន�ឹមេមលផ�ូវេលក្រគ�របស់វ ជាយូរែខពំុេឃញវលិមកវញិេសះ វេកតមាន

េសចក�ី្រសងូត្រសងតរ់លឹកដល់េលក្រគ�វជាអេនក ។ ៃថ�មយួ វ្រព�យខ� ងំ វកែ៏ហលេចញពីទីលំេនវ េទតមដង



ទេន�េមគង� េឆា� ះ្រតងេ់ទតមេលក្រគ�វេនឧត�ុង� ។ វេធ�ដំេណ រពី្រស�កសម្បរូ េទដល់ឆ�ូងគា� នជបួ្របទះនឹងស្រត�វ ឬ

គា� នអន�រយអ�ីដល់ខ�ួនវេសះ ប៉ុែន�លុះវេទដល់ដល់ភ� ំ១ េឈ� ះ "ភ�សុំពណ៌កលី" វបានជបួនឹង្រកេពមយួ ជា្រកេព
សហវក� ហនឈ� នពនណាស់ េដយ្រកេពេនាះេ្រកវេ្រកធនឹង អធន ែដលែហលកតទី់លំេនវៗ ករ៏កេរឿងដល

វលេឈ� ះ ប៉ុែន�េដយ អធន មានកិច�រសួរនច់ងជ់បួនឹងេលក្រគ�វៗ កេ៏ដះៃដរតអំ់ពី្រកេពកំណាចេនះេទ ែតវតងំ

ចិត�ថា " ចៃំថ�េ្រកយ សឹមអញមករកេរឿងនឹងអតិរច� នេនះវញិ " ។ អធន េទដល់កំពងហ់�ួងគា� ននរណាេឃញវេសះ 

វខំ្រប�ងេ្រប�បលកខ់�ួនពនួអត�  មនិឲ្យអ�ក្រស�កេឃញវេឡយ ពីេ្រពះវយល់ថា មុខែតេគភយ័េផ�លរតេ់ចលដីៃដ

ទេន�សបអស់ េហយវ្រព�យបារម�ែ្រកងរកេលក្រគ�វពំុេឃញ េដយេលក្រគ�វ េហយនឹងវខុសេភទគា� ឆា� យណាស់ 

ទងំករចិ�� ឹមជីវតិកខុ៏សគា� េទៀត ប៉ុែន�លុះវជ�� ឹងគិតេទ វតងំចិត�ថា " ្រត�វែតអញលកខ់�ួនពនួអត�  េនក�ុងទឹកេនះ

សិនចុះ េដម្បនឹីងេឆ��តឈ�បេមលេលក្រគ� ែ្រកងេលកចុះមកកម្សោន�េនែក្បរមាត្់រចងំតមចំណាំរបស់េលក ដូច

កលមុនៗ មក " ។  

មនិយូរប៉ុនា� ន េលក្រគ�េចអធិករ កនិ៏មន�ចុះេទមាត្់រចងំទេន�េទគងេ់នេលែផមយួ ។ ឯ អធន កលេបលបេមល

េឃញ្រគ�វេហយវកប៏ែណ� តខ�ួនវមកេលទឹកឲ្យ្រគ�វេឃញ ។ េលក្រគ�េចអធិករ្រកេឡកេឃញវេហយ កភ៏ា� តម់ាត់

ែ្រសកថា " យី អធន េចតេទេតេនះ " ។ អធន មនិបង�ងយូ់រ កយ៏កមាតវ់េទបំបាកែ់ផែដលេលក្រគ�គង ់ េហយ

្រតកងេលក្រគ�វដកេ់លខ�ងវនាយំកេទ េដយវនឹកថា " េទះេបេលក្រគ�អញ គា� ន្រពះទយ័្របាថា� នឹងវលិេទទី

លំេនេលកវញិេទ េពលេនះក្៏រត�វែតអញនាេំលកេទ " ។  

ឱពុេទ� េអយ ! េលក្រគ�េចអធិករេនាះ លុះេទដល់្រស�កសម្បរូេលកកប៏ាតប់ងជី់វតិ ។ េពលែដល អធន នាេំលក្រគ�

វេទពំុទនដ់ល់ភ�សុំពណ៌កលី វខំ្រប�ង្របយត័�ករពរេលក្រគ�វ មនិឲ្យ្រជមុជក�ុងទឹកេសះ វែហលេនេសៗេលទឹក 

លុះេទភ� ំសុពណ៌កឡី វជបួនឹងបច� មតិ�វ ែដលរកេរឿង្របយុទ�ជាមយួវពីៃថ�មុនដូចពណ៌នាមកេហយេនាះ ។ េដយ

េសចក�ីគំុកួន្របណាំង្របែជងេនដិតជាបេ់នក�ុងចិត� សត�ពីរពំុេចះអស់ពំុេចះេហយ កន៏ាឲំ្យេកតក�ីជេមា� ះេឡងជាថ�ីម�ង

េទៀត សត�ទងំពីរកត៏ងំ្របយុទ�គា� ក�ុងខណៈេនាះភា� ម ។ មុននឹង្របយុទ�គា�  អធន គិតេឃញថា "្របសិនេបអញខំ

្រកេពេនះ អញេគចចុះេគចេឡង្រគវ្ីរគវតក់�ុងទឹក សមជាេលក្រគ�អញធា� កពី់េលខ�ងអញចុះេទបាតទេន�េហយ េប
ដូេច�ះអញគិតយ៉ាងណា នឹងរតេ់ភៀសខ�ួន កំុេឈ� ះនឹងអកំណាចេនះឬដូចេម�ច ?" ជ�� ឹងគិតេទ េទប អធន មាន

គំនិតមយួថា "េទគិតយ៉ាងេនះខុសេទ េធ�ែបបេនះជាករនាឲំ្យបរជយ័ដល់វត�សម្បរូេពក អញ្រត�វែត្របយុទ�ច្បោំងនឹងអ

ចៃ្រងេនះឲ្យវដឹងខ�ួនថា ែតកលណាអណាមយួហ៊នតតងំនឹង្រកេពេលក្រគ�េចអធិករវត�សម្បរូេហយ អេនាះឯង

មុខជាអន�រធានខ�ួនពំុែលងេឡយ" េហយវគិតេឃញម្យោង៉េទៀតថា" ដូេច�ះអញ្រត�វែតយកេលក្រគ�អញលកទុ់កក�ុង

េពះអញសិន" ។ អធន គិតដូេច�ះេហយ កហ៏មាតេ់លបេលក្រគ�វលកទុ់កក�ុងេពះវបាតេ់ទ ។ លុះលកេ់លក្រគ�

រចួេ្រសចេហយ េទបវយុទ�នឹងបច� មតិ�របស់វ មនិយូរប៉ុនា� ន អធន មានជយ័ជម�ះឈ�ះេល្រកេពជាស្រត�វ េហយអធន 

កេ៏ធ�ដំេណ រេទេទៀតទល់ែតដល់្រស�កសម្បរូ ។ បណា� ភកិ�ុសង្ឃក�ុងវត�េនាះ េវលែដលេឃញ អធន េទដល់កន៏ាគំា� រត់

ម�មីា� មកទទលួ អធនៗ កវ៏េឡងេទេលេគាកេនចំកណា� លភកិ�ុសង្ឃទងំឡាយ េហយកខ៏� កេ់លក្រគ�វេចញពីក�ុង

េពះវមក ។  

ឱពុេទ� េអយ ! េពលេនាះេលក្រគ�បាតវ់�ិ� ណក� យេទជាេខ� ចសុទ�សធ ។ េឃញអករវនិាសដូេច�ះេហយ ភកិ�ុសង្ឃ

្រគបអ់ង� ែ្រសក្រទេហយំ្រទហឹងអឺងកងស� យេលក្រគ�េចអធិករ េហយកប៏េនា� សេទអធនថា "អឯងេនះអ្រកក់



ណាស់ ហ៊នស្រមាបេ់លក្រគ�ឥតពិចរណា" ។ អធន នឹកថា "ឱអញេអយ ! អញស� នថាេពះអញ អចលកេ់លក

្រគ�អញ ឲ្យរចួពីក�ីអន�រយបាន ឥឡូវេនះ ែបរ្រតឡបេ់ទជាផ�ូរស្រមាបក់បេ់លក្រគ�អញេទវញិេសះ ឱគំនិតអ�ីកថ៏យ

េថាកេម�ះ៉ !“ អធន នឹកេទេពញេហស� យេលក្រគ�វណាស់ ែតពំុដឹងេធ�េម�ចឲ្យេលកមានជីវតិេឡងវញិ ។ េវលេគ

េរៀបបូជាសពេលក្រគ�េចអធិករ អធន មានេសចក�ីេអៀនខ� សខ� ងំ េហយនឹកថា "អពមង�លែដលនាឲំ្យេលក្រគ�អញ

ដល់េសចក�ីវនិាសយ៉ាងេនះ េតមកពីេហតុអ�ី ?" ។ ជ�� ឹងគិតយូរេទ វសន�ិដ� នថា "អញ្របាកដជាខុសពិតែមនេហយ 

េ្រពះអញបានសមា� បេ់លក្រគ�េដយខ�ួនអញ ប៉ុែន�េហតុអ�ី បានជាអញេលបេលក្រគ�េទក�ុងេពះអញ ? េនះមកអំពី

អញករពរស្រត�វេន ភ�សុំពណ៌កឡី ក�ុងេពលែដល្រតឡបពី់ឧត�ុង�វញិ" ។ ប៉ុែន�យូរបន�ិចេទេទៀត អធន គិតេឃញ

ច្បោស់ថា "េសចក�ីអន�រយែដលេកតេឡងអម្បោលេនះ បណា� លមកែតអំពី្រពះរជបុ្រតី េប្របសិនជាេស�ចកំុ្រតស់

បង� បឲ់្យេគនិមន� េលក្រគ�អញឲ្យេទេមលជំងឺ្រពះរជបុ្រតី្រពះអង� ច្បោស់ជាេលក្រគ�អញេលកពំុមានេ្រគាះថា� កដ់ល់

មរណៈដូេច�ះេឡយ េហតុែដលបណា� លឲ្យ្រគ�អញដល់មរណៈ េដយសរែត្រពះរជបុ្រតី ដូេច�ះ ្រពះរជបុ្រតី្រត�វែតមាន

េទស " ។ គិតេហយ អធន កច៏ងអឃាតគំនំុគំុកនួ្រប�ងសងសឹកនឹង្រពះរជបុ្រតី ឲ្យដល់នូវេសចក�ីមរណៈ េហយអ

ធន កវ៏ពីេលេគាកចុះេទក�ុងទឹកទេន�េមគង� ។ ឱ! គួរឲ្យស� យវត�សម្បរូណាស់ អស់បានេឃញអធន េទៀតេហយ ។ 

មុននឹងែហលេទដល់ឧត�ុង� អធន ែហលសន្សមឹៗ ជាយូរៃថ� េនក�ុងទេន�េមគង� ។ ដល់ឧត�ុង� េទបវឈបស់្រមាកកយ 

បង�ងច់េំមលឱកសល� េដម្បសីងសឹកនឹង្រពះរជបុ្រតី ។  

ក�ុងេរឿងេនះ េគមនិបានរ៉យរ៉បអំ់ពីកំណតប់៉ុនា� នឆា� ឬំែខ ែដល្រកេពបង�ងច់មំានឱកសល�នឹងសងសឹកេឡយ េគ

្រគានែ់តនិយាយថា " មានៃថ�មយួ េវលែដល្រពះរជបុ្រតីេនាះ បានជាសះេស្ប យេល�យ្រស�ល្រពះអង�េហយ ្រពះនាង

ចុះមក្រកសលទឹកទេន�ជាមយួនឹងបរពិររបស់្រពះនាង ។ េវលែដល្រពះនាងកំពុងកេ��� ងេបាកបាចេលងសប្បោយ 

េសចក� កក� យជាមយួនឹង្រពះរជបរពិរេនក�ុងទឹក្រសបែ់ត្រកេពេឈ� ះ អធន មក្រតបាកយ់ក្រពះនាងេទបាតេ់ទ ។  

និយាយពី្រពះមហក្ស្រត កលេប្រទង្់រជាបេហតុថា ្រកេពបាន្រតបាកេ់លប្រពះរជបុ្រតីេហយ ក្៏រទង្់រពះកែន្សង

ខ្សកឹខ្សលួអលួអកជ់ាខ� ងំពនេ់ពក ្រទង្់រតស់បង� បឲ់្យេរៀបចំទូកេទតម្របហរជីវតិ្រកេពេនាះ ។  

េដម្បឲី្យច្បោស់នូវេរឿងេនះ េយងគប្បសីន�ិដ� នថា "េនក�ុងសមយ័េនាះ ្របេទសកម�ុជាលិចទឹកពកក់ណា� ល កែន�ងមយួ

ធំែដលឥឡូវេនះ ជាេខត�កំពងច់មនិង្រកេចះ លិចទឹករហចរហឹមទងំអស់" ។ េហតុដូេច�ះបានជាមានសត�ទឹកេ្រចន

មហិមា ។ េដម្បនឹីងេទ្របហរជីវតិ អធន េនាះ េគ្រត�វេរៀបសំេពេរៀបទូកក� រ្រចវែចវេ្រចន ។ េនទីបំផុត ្រពះរជា្រទង់

្រពះប�� ឲ្យេហរគនគូ់រេមលឲ្យដឹងថា្រកេពេនាះេនទីណា េហយឲ្យរកឧបាយកលតមចប្់រកេពេនាះឲ្យទល់ែតបាន 

។ េហរបានឲ្យេធ�កេនា� ងស�ឹកេចក ១ ប��ុ ះយន�មន�អគមគាថា ក�ុងកេនា� ងេនាះ េហយបែណ� តេទេលទឹក ។ កេនា� ង

េនាះកអ៏ែណ� តេទតមដន អធន ។ មុនដំបូង កេនា� ងអែណ� តេចញ ពីឧត�ុង�ត្រមងេ់ទ្រស�កសម្បរូ េហយេទសំចត

ក�ុងែ្រពកមយួ ។ ខណៈែដលកេនា� ងសំចត្រតងណ់ា េគដឹងថា កែន�ងេនាះេហយែដលអធន វលកខ់�ួនពួនអត� វ ។  

លុះ្រពះមហក្ស្រត ្រទងប់ាន្រជាបទីលំេន របស់ អធន េហយ្រទងក់ច៏តឲ់្យេរៀប្រព�លេនក�ុងទឹក េដម្បនឹីងឃាងំពទ័� អ

ធន កំុឲ្យវែហលរចួេទក�ុងទេន� ។ ប៉ុែន�ចតក់រពំុរហ័សទនេ់ពលេវល អធន កែ៏ហលរតប់ាតពី់កែន�ងេនាះេទ ។ ែ្រពក

ែដលបានេពលមកេនះ មានេឈ� ះថា "ែ្រពកចរធ�ល់ " ែដលមានេនលុះដល់សព�ៃថ�េនះ ។ េ្រកយេពលែដលវបាន

ែហលបតចុ់ះបតេ់ឡង្រគប់ៗ កែន�ង វេទដល់្រស�កេខន េហយវសំចតេនទីេនាះ ២–៣ ៃថ�េទបវែហលចុះមកវញិ ។ 



ឯកេនា� ងកេ៏ចះែតអែណ� តតមវជាដរប មានទងំនាវ ២–៣ តមកេនា� ងេនាះផង ។ េនទីបំផុត កេនា� ងេនាះ ចុះមក

ដល់្រស�កឆ�ូង អែណ� តចូលេទក�ុងែ្រពកឆ�ូង ។  

ែ្រពកឆ�ូងសមយ័េនាះ ក�ុងេពះែ្រពកមានេ្រចនែតភកល់្បោប ់មាតែ់្រពកមានេ្រចនែតគុេមា� តៃ្រពេឈ អ�ក្រស�កសងផ់�ះតូច

ៗ តមជរួមាតែ់្រពកេនាះ ក�ុងចេនា� ះជលជាត និងគុេមា� តៃ្រពេឈទងំេនាះ ។ កលែដលអធន វបានេទដល់គុេមា� ត

ៃ្រពទងំេនាះ វសង្ឃមឹថាវមុខជានឹងរចួអំពីេ្រគាះថា� កធំ់េហយៗ វសំចតេនទីេនាះ ។ គុេមា� តៃ្រពទងំេនាះ អចបង� ងំ

មនិឲ្យទូកក� រនានាចូលបាន ប៉ុែន�កែន�ងេនាះេហយែដល អធន បានេសចក�ីអន�រយជាទម�នរ់ហូតដល់ស� ប ់។  

និយាយអំពីបណា� ជនែដលេដញតម អធន កលេបដឹងថា វសំណាកអ់្រស័យេនទីេនាះេហយ េគកន៏ាគំា� េទ

ប�� នេ់មមត ់ែដលជារបូសំណឹងអ�កតចស់្រស�កេនទីេនាះ ដណ�ឹ ងសួរបន្់រសនឲ់្យជយួ ចប ់អធន ់យកមក្របហរ

ជីវតិឲ្យបាន េបបានដូចេសចក�ី្របាថា�  េគនឹងថា� យែស្បក្រកេពដល់េមមតេ់នាះ ។ េពលេនាះ អធន សំចតេនកែន�ង

មយួ ែដលេហថាតមសព�ៃថ�េនះថា " រងូ " ។ ឯពួកអ�កេដញតម អធន លុះបានឱកសល�កមុ៏ជក�ុងទឹកចបច់ង

្រសកខ់�ួនវ ។ ទីែដលេធ�ករទងំេនាះ េនមានេឃញស� មដំែណលរហូតដល់សព�ៃថ� ។ េដយ អធន មានទម�នេ់្រចន

ហបេពក េទបេគយកែខ្សចងដងថ�ឹងយឹតេយាងថ�កយ់កខ�ួនវេឡងមកសមា� ប ់។  

លុះសមា� ប ់អធន បានេ្រសចេហយ េគយកែស្បកេទថា� យេមមតែ់ដលបានបនពី់មុនមក ។ កែន�ងែដលេគទុកដំុសច់

្រកេពេនាះ ជាបេ់ឈ� ះថា "នាង្រកេព" តមក ប៉ុែន�េដយដីេនកែន�ងេនាះមានរងដូចជាខ�ងសត�ល (?) េគ្រតឡបជ់ា

េហថា " ខ�ង្រកេព "វញិ ែដលជាកែន�ងេធ�ចមា� រេកសូ៊េនេមមតស់ព�ៃថ� ។ េឆៀងខងេកតបន�ិចមកខងស�ួលមានកែន�ង

មយួេឈ� ះថា " វលហលេងៀត " ្រពះជាកែន�ង ែដលេគពន�ះសច ់អធន ្របឡាកអំ់បិលហលៃថ� ។  

ចំែណក្រពះសព្រពះរជបុ្រតី ែដលរកេឃញេនក�ុងេពះ អធន េនាះ ្រពះរជា្រទងច់តក់របូជា្រពះេភ�ងេន្រស�កសម្បរូ 

េហយ្រទងប់��ុ ះ្រពះធាតុក�ុង្រពះេចតិយមយួ េនក�ុងវត�សម្បរូេនាះឯង ។  

 


