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**** 

** 

 ធ្ម្មតាម្នសុ្សទាំងអស់្ក្នុងសោក្សនេះ  ប្ម្ងមានកា រារស្័យទក់្ទង ក្

គ្នន សោយសស្ចក្ដសី្សរ គ្ េះសៅវញិសៅម្ក្ ដ្ចូយា៉ា ងមាតាែិតានិងែុត្តធ្ីតា រគាូ-

អាចា យនិងស្ិស្ានសុ្ិស្ស ោា ម្និីងភ យិា ជាសដ្ើម្។ អនក្ប្ដ្េានសធ្ាើសស្ចក្ដី

ស្សរ គ្ េះសគម្ុនដ្ំែូងស ម្ េះថាែុពាកា  ី អនក្ប្ដ្េានទទេួសស្ចក្ដសី្សរ គ្ េះអាំពី

ស្មាន ក់្ែុពាកា ែីុគគេសនាេះស ើយស្ប្ម្តងសស្ចក្ដតី្ែគុណវញិ ស ម្ េះថា    ក្ត្ញ្ញ -ូ 

ក្ត្វាទី, ែគុគេទាំងពី ពួក្សនេះ សែើានរែរពឹត្តសោម េះរត្ងនឹ់ងគ្នន សៅវញិសៅម្ក្ 

 ប្ម្ងានសស្ចក្ដសី្ុខ-ចសរម្ើន ក្នុងសោក្សនេះនិងសោក្ខាងម្ុខ ឯែុគគេទីពី 

ប្ដ្េសៅថា ក្ត្ញ្ញកូ្ត្វាទីសនាេះ សឃើញថាក្រម្មានណាស់្ក្នុងសោក្សនេះ 

ស្ម្បូណ៌ប្ត្ខាងែុគគេប្ដ្េ ម្ិេគុណ ឬែាំសភេចគុណសគសចាេ ប្ដ្េសៅថា

អក្ត្ញ្ញូ។ តាម្ចាែ់និយម្ទកុ្ម្ក្ថាាៈ អនក្ប្ដ្េេុែគុណ  ម្ិេគុណ សវ សឃនើស្

គុណសគ នឹងសៅជាម្នសុ្សអារក្ក់្ែាំផុត្ក្នុងែណាដ ម្នសុ្សទាំងអស់្ ស ើយនឹងរត្ូវ

ទទេួ ងទកុ្ខសទស្ភ័យអនតរាយសោយអសនក្ែបកា  ក្នុងឥធ្សោក្និងែ សោក្

ជារាក្ដ្។ ស្ូម្រស្ងយ់ក្ចូឡែទមុ្ជាត្ក្ម្ក្រែត្ិស្ឋទកុ្ក្នុងទីសនេះ សដ្ើម្បឱី្យ

សឃើញជាព័ស្ដុតាង ស ើយរគ្នន់ជាសរគឿងរែោែ់ស្ត្ែិញ្ញញ ននអស់្សោក្ ដ្ូច

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 

០១ 



 

 

សស្ចក្ដតី្សៅសនេះ ៖ 

 អតីតត  ពារាណសីរតញោ   សតត  បុត្តត   អតេសុុំ។ 

 តតសុំ  សព្វតេដ្ ឋតោ  បទតុោ  នាម  កុោតរា  តពាធិសតត្តត ។ 

 ែពិរត្សអើយ ក្នុងកាេដ្៏ខ័ណឌ ខាាំងក្ាំាាំងោា ត់្ក្នេង ាំេងយូ ណាស់្សៅ

ស ើយ ឰដ្ក៏ាេសនាេះ រពេះសៅរក្ុងពារាណស្ី មានរពេះរាជែុរត្៧អងគ។ ែណាដ

រពេះរាជឱ្ ស្ទាំង៧អងគសនាេះ ែទមុ្រាជក្ុមា សពាធ្ិស្ត្ាជាែងចបងសេើរាជក្ុមា 

ទាំងអស់្។ កាេសនាេះរពេះសៅរក្ុងពារាណស្ីជារពេះវ រាជែិតា រទងរ់ពេះចិនាដ ថាាៈ 

រពេះរាជក្ុមា ទាំងសនេះត្សៅម្ុខជានឹងនាាំគ្នន ស្មាេ ែ់អញ ស ើយដ្សណដ ើ ម្យក្រាជ-

ស្ម្បត្តបិ្ត្ស្ពាៗខេួនពុាំខានសឡើយ, េុេះរទងរ់ពេះចិនាដ សវាងយេ់ដ្ូសចនេះស ើយ ក៏្

សក្ើត្សស្ចក្ដ ីសងកៀស្ស្ងស័យចាំសពាេះរពេះរាជែុរតាទាំងសនាេះ សទើែមានរពេះែនទូេ

ថាាៈ ន ែុរត្ស្ាួនស្មាេ ញម់ាស្ឪពុក្ទាំងឡាយសអើយ ! ាក្ុាំសៅក្នុងទីសនេះសឡើយ 

ចូ ានាាំគ្នន សចញសៅសៅក្នុងទីដ្នទស្ិនសៅ ទរមាាំប្ត្ដ្េ់រគ្នប្ដ្េអាំណឹេះឥត្អាំពី

ែិតាសៅ ស្ឹម្ានាាំគ្នន ទទេួយក្រាជស្ម្បត្តជិាខាងសរកាយចុេះ។ ឯរពេះរាជក្ុមា 

ទាំងសនាេះ រពម្ទាំងភ យិា ែស់្ខេួន ក៏្នាាំគ្នន ថាា យែងគោំរពេះវ មាតាែិតាស ើយ

សចញសៅអាំពីនគ  េុេះសដ្ើ ៗសៅានសៅដ្េ់ផេូវោច់រស្យាេក៏្ោច់ាយោច់

ទឹក្សៅក្នុងក្ណាដ េអធ្វា   ក្សស្បៀងអាហា ែ សិោគពុាំាន ក៏្ែែួេគ្នន កាែ់

ស្មាេ ែ់ភ យិាននរពេះរាជក្ុមា សៅជាម្ុន ប្ចក្ោច់ជា៣ចាំប្ណក្ស ើយែ សិោគ

ោច់ប្ដ្េជាចាំប្ណក្ ែស់្ខេួនប្ត្ស ៀងៗខេួន។ 

 នឹងប្លេងឯរពេះែ ម្សពាធ្ិស្ត្ាអគគម្ហាែុ ស្ ត័្ន រពេះអងគរត្ូវានពី ចាំ-

០២ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 



 

 

ប្ណក្ គរឺពេះអងគ១ចាំប្ណក្ ភ យិា ែស់្រពេះអងគ១ចាំប្ណក្។ គែឺណាដ ចាំប្ណក្ពី 

ប្ដ្េខេួននិងរែពនធានម្ក្សនាេះរពេះអងគានត្ម្កេ់ទកុ្១ចាំប្ណក្ៗ ស ៀងរាេ់នលា

ម្ិនែ សិោគសឡើយ ែ សិោគប្ត្១ចាំប្ណក្ជាម្ួយនឹងភ យិា។ ឯក្ុមា ទាំងសនាេះ ក៏្

ស្មាេ ែ់រស្ដទីាំង៦នាក់្ ក្នុង១នលាម្ួយៗ យក្ោច់ម្ក្ប្ចក្គ្នន ែ សិោគតាម្ន័យ

សនេះស ៀងរាេ់នលា   ូត្ម្ក្ដ្េ់នលាជាគរម្ែ់៦។ ចាំប្ណក្រពេះែ ម្សពាធ្ិស្ត្ាអគគ

ម្ហាែុ ស្ ត័្នស ត្ុប្ត្រពេះអងគមានរាជាា េ្ ស្នវ ាន ាំប្េក្ទកុ្ចាំប្ណក្ប្ដ្េ

រត្ូវានខេួនម្ួយចាំប្ណក្ៗ ប្ត្រាេ់ៗនលា សទើែដ្េ់ម្ក្នលាទី៧ ប្ដ្េរត្ូវសវន

ស្មាេ ែ់ភ យិា ែស់្ខេួនសនាេះ រពេះអងគសៅស្េ់ចាំប្ណក្ទាំង៦ ប្ដ្េាន ាំប្េក្

ោក់្ទកុ្ពីនលាម្ុនៗម្ក្។ រពេះអងគក៏្ានចាំប្ណក្ទាំង៦ ដ្េ់រពេះរាជក្ុមា ទាំង

ឡាយ ប្ដ្េមានរាថាន សដ្ើម្បនឹីងស្មាេ ែ់ភ យិា ែស់្រពេះអងគ ស ើយរទងស់ពាេ

ថាាៈ មាន េអនក្ទាំងឡាយ ក្នុងនលាសនេះ អនក្ទាំងឡាយចូ ែ សិោគចាំប្ណក្ទាំងសនេះ

ស្ិនចុេះ ចាាំដ្េ់នលាប្ស្ែក្ស្ឹម្សយើងនឹងគិត្នេេក្ត្សៅសទៀត្។ េុេះដ្េ់សវោ

រារត្ី កាេរពេះរាជក្ុមា ទាំងអស់្ក្ាំពុងសដ្ក្េក់្ស្៊ែ់ រពេះអងគក៏្នាាំភ យិា ែស់្

រពេះអងគ ត់្សគចសៅអាំពីទីសនាេះ។ េុេះសដ្ើ ឆ្ា យែនតិចសៅភ យិាអស់្ក្មាេ ាំងម្ិនអាច

សដ្ើ សៅសទៀត្ាន សទើែរពេះអងគក៏្សេើក្ភ យិាែញិ្្េះសេើោម ស ើយខាំរែឹងសដ្ើ សៅ, 

កាេរពេះអាទិត្យ េះសឡើងសពញពនេឺ ក៏្ានឆ្េងផេូវឆ្ា យោច់រស្យាេសនាេះផុត្។ ឯ

ភ យិាាននិយាយថាាៈ ែពិរត្អនក្ជាោា ម្ី ខាុាំសរស្ក្ទឹក្ខាេ ាំងណាស់្។ រពេះែ ម្-

សពាធ្ិស្ត្ា កាេណាសែើ ក្ទឹក្ពុាំានឱ្យភ យិាផឹក្ ក៏្អា ជងគងខ់េួនសោយរពេះខាន់

ដ្ម៏្ុត្ យក្្ម្ឱ្យភ យិាផឹក្។ ជនទាំងពី នាក់្ោា ម្ីភ យិាសនាេះ សដ្ើ ជាេាំោែ់

០៣ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 



 

 

សៅានដ្េ់ម្ហាគ គ្ ១ ក៏្សធ្ាើែណណ ោោ១ សៅប្ក្ប ទសនេគ គ្ សនាេះ ស ើយក៏្នាាំ

គ្នន សៅក្នុងទីសនាេះសៅ។ កាេសនាេះមានពួក្ម្នសុ្សជាសរចើន ចាែ់ានសចា មាន ក់្

ប្ដ្េមានសទស្ក្ាំ ុស្ចាំសពាេះរពេះរាជាស ើយនាាំយក្សៅកាត់្នដ្ សជើង រត្សចៀក្ 

និងរចម្ុេះឱ្យក្ាំែុត្អស់្ ស ើយោក់្សៅក្នុងសពាងពាយែប្ណដ ត្សចាេសៅក្នុងទសនេ

គ គ្ សនាេះសៅ។ ឯែុ ស្ក្ាំែុត្ក៏្ប្រស្ក្លាូ សោយស្ប្រម្ក្ដ្ខ៏ាេ ាំង ស ើយអប្ណដ ត្ 

សៅដ្េ់ទីសនាេះ។ រពេះែ ម្សពាធ្ិស្ត្ាានឮស្ាំសឡងសនាេះស ើយក៏្សៅរស្ងស់េើក្

ែុ ស្ក្ាំែុត្សនាេះ សោយសស្ចក្ដកី្ ណុាអាណិត្អាស្ូ នាាំយក្សៅកាន់ែណណ ោ-

ោ ានសធ្ាើ ណែបត្កិ្ម្ម គកឺ្ិ យិាែិទ ុាំដ្ំសៅសោយក្ិចចទាំងឡាយមានោងនិង

ោែ ុាំ សោយស្ាំពត់្ជាសដ្ើម្។ ឯភ យិារពេះែ ម្សពាធ្ិស្ត្ាម្ហាែុ ស្ ត័្ន សខពើម្

 សអើម្ែុ ស្ក្ាំែុត្សនាេះពន់សពក្ សចេះប្ត្ខាក្សោដ េះៗ រាេ់ៗនលា។ កាេសនាេះរពេះ

ែ ម្សពាធ្ិស្ត្ា ប្ត្ងទកុ្ែុ ស្ក្ាំែុត្សនាេះ ឱ្យសៅក្នុងអារស្ម្ជាម្ួយនឹងភ យិា 

ស ើយរទងស់ចញសៅប្ស្ាង ក្ផោនផុេសោយរពេះអងគឯង នាាំយក្ម្ក្ចិញ្ចឹ ម្

 ក្ា រទងប់្ល ក្ាែុ ស្ក្ាំែុត្ស ៀងរាេ់នលា ទេ់ប្ត្ានស្េះជា ែួស្សនាេះសោយ

រស្ួេែួេ។ ឯនាងជារស្អីរែិយមានចិត្តគាំនិត្អារក្ក់្ ក្បត់្ចិត្តោា ម្កីាេាន

ឱ្កាស្ោា ត់្ស ើយ ក៏្េែេួចចងចិត្តរែត្ិព័ទធនឹងអាក្ាំែុត្ ឥត្មានចិត្តសកាត្

ប្រក្ងដ្េ់ោា ម្ីែនតិចែនតួចសឡើយ ស ើយក៏្ានរែរពឹត្តម្ិចាា ចា ជាម្ួយនឹងអាក្ាំ-

ែុត្សនាេះសៅ, ម្និប្ត្ែ៉ាុសណាណ េះសោត្ គិត្ ក្ក្េឧាយនឹងស្មាេ ែ់រពេះសពាធ្ិស្ត្ា

ជាោា ម្ី ែស់្ខេួនសចាេ ស ើយក៏្សធ្ាើជាប្ក្េងនិយាយថាាៈ ែពិរត្អនក្ោា ម្ ី កាេ

ប្ដ្េខាុាំជិេះសេើោម អនក្សចញផុត្អាំពីផេូវឆ្ា យោច់រស្យាេសនាេះម្ក្ ានសឃើញ

០៤ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 



 

 

ភនាំ១ធ្ាំ ស ើយខាុាំក៏្ានតាាំងស្ចាច រែណិធ្វនែួងស្ួងែន់រស្ន់ថាាៈ ែពិរត្សោក្ 

សទវតា ក្ាភនាំជាមាច ស់្ខាុាំសអើយ ! សែើស្ិនណាជាខាុាំរពម្ទាំងោា ម្ី ែស់្ខាុាំជាែុគគេ

ឥត្មានជម្ាតឺ្មាក ត់្អាី ស ើយាន ស់្ ចួជីវតិ្កាេណា ខាុាំនឹងរត្ឡែ់ម្ក្សធ្ាើពេ-ិ

ក្ម្មែូជាដ្េ់សោក្ក្នុងកាេសនាេះពុាំខាន, ឥឡូវសនេះដ្េ់សពេប្ដ្េខាុាំនឹងរត្ូវសធ្ាើ

ពេិក្ម្មែូជាដ្េ់សទវតាសនាេះ។ នាងថាប្ត្ែ៉ាុសណណ េះស ើយ ក៏្នាាំរពេះសពាធ្ិស្ត្ាសៅ

ឯភនាំសនាេះ េុេះដ្េ់ស ើយសទើែនិយាយនឹងរពេះសពាធ្ិស្ត្ាជាោា ម្ថីាាៈ ែពិរត្អនក្

ជាោា ម្ី, ខេួនអនក្ជាសទវតាដ្ឧ៏ត្ដម្ែាំផុត្ ខាុាំនឹងសដ្ើ រែទក្សិណអនក្៣ជុ ំ ស ើយ 

ថាា យែងគអំនក្ជាម្ុនស្ិន  ចួស ើយស្ឹម្សធ្ាើពេិក្ម្មែូជាដ្េ់សទវតាក្នុងកាេជា

ខាងសរកាយ។ រស្អីរែិយសពាេពាក្យយា៉ា ងសនេះស ើយ ក៏្ឱ្យរពេះសពាធ្សិ្ត្ាវ 

ប្ែ ម្ុខវម្សៅ ក្សរជាេះភនាំ ស ើយសធ្ាើអាកា ហាក់្ដ្ូចជារស្មីានរាថាន  សដ្ើម្បី

ថាា យែងគែំូជាសោយផ្កក ភាទីាំងឡាយ វ សៅពីខាងសរកាយខនងស ើយរចានរពេះ

សពាធ្ិស្ត្ាទមាេ ក់្សៅក្នុងសរជាេះភនាំសនាេះសៅ។  ចួស ើយក៏្ម្នីមាន រត្ឡែ់វេិសៅកាន់

ស្មាន ក់្ែុ ស្ក្ាំែុត្សនាេះវញិសោយរែញាែ់រែញាេ់។ ឯរពេះសពាធ្ិស្ត្ាម្ហា-

ែុ ស្ ត័្ន កាេប្ដ្េធ្វេ ក់្ចុេះសៅក្នុងសរជាេះសនាេះ ស ត្បុ្ត្ែុណយស្មាា  រពេះា ម្ី

ប្ដ្េរពេះអងគានក្ោងទកុ្ម្ក្ពីែុពាជាត្ ិក៏្ធ្វេ ក់្សៅសទើ សេើគុម្ពសវើស្៊ុម្រទុម្១ 

សេើចុងឧទមុ្ព  (សដ្ើម្ោា ) ១សដ្ើម្ ប្ដ្េជាសវើឥត្ែនាេ ប្ត្រទងម់្ិនអាចសដ្ើ ចុេះសៅ

ក្នុងទីដ្នទានសឡើយ ក៏្សែេះប្ផេឧទមុ្ព អងគុយែ សិោកាដ សៅសេើរែគ្នែប្ម្ក្សវើ

សនាេះឯង។ ជួនជាសពេសនាេះ មានសស្ដចទនសង១ មានស្ រីាវយវាៈដ្ធ៏្ាំ ជាស្ត្ាធ្វេ ែ់

សឡើងអាំពីសជើងភនាំសៅ ក្ស្ុីប្ផេោា សនាេះ។ ស្ត្ាទនសងសនាេះ កាេសឡើងម្ក្ស្ុីប្ផេសវើ

០៥ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 



 

 

សនាេះ រោែ់ប្ត្រក្សឡក្សម្ើេសៅសឃើញរពេះែ ម្សពាធ្សិ្ត្ា ក៏្មានសស្ចក្ដវីសិ្ា-

ស្ាៈស្និទធោន េនឹងរពេះអងគ សទើែស្ួ  ក្ស ត្បុ្ដ្េរពេះសពាធ្ិស្ត្ាម្ក្ក្នុងទីសនាេះ, 

កាេានោដ ែ់ដ្ឹងនវូសស្ចក្ដសីនាេះស្ពារគែ់ស ើយ ក៏្ឱ្យរពេះែ ម្សពាធ្ិស្ត្ាអគគ

ម្ហាែុ ស្ ត័្នអងគុយសៅសេើខនង ែស់្ខេួន ស ើយវា សឡើងអាំពីសរជាេះភនាំនាាំសចញសៅ

ោក់្សៅនាម្ហាមាគ្ន ៌ស ើយក៏្រត្ឡែ់វេិចូេសៅកាន់នរពាត់្សៅវញិ។  ឯរពេះ

ែ ម្សពាធ្ិស្ត្ារទងស់ៅកាន់ែចចនតរគ្នម្ស ើយសៅក្នុងរស្ុក្សនាេះ,  េុេះអាំណឹេះឥត្

អាំពីរពេះវ រាជែិតាសៅក៏្ានទទេួសោយរាជយជាសស្ដចរទងរ់ពេះនាម្ថា រពេះាទ

ែទមុ្រាជរគែ់រគងរាជស្ម្បត្តជិាត្ាំណត្វងសម្ក្ រពេះអងគានោងោោស្រមាែ់

ឱ្យទន៦ខនង ស ើយចាំណាយរទពយក្នុង១នលា៦ប្ស្នក្ហាែណាៈឱ្យទនប្ត្រាេ់ៗ

នលាឥត្មានសោេះនលាណាម្ួយសឡើយ។ 

 កាេសនាេះរស្ាីែអរែិយកាឡក្ណណ ី ជួជាត្ឥិត្េក្ខណ៍សនាេះ ានែញិ្្េះ

អាក្ាំែុត្សេើោម សដ្ើ សចញម្ក្អាំពីនរព រតាច់សដ្ើ សៅប្ស្ាម្ ក្ស្ូម្ទនាយចាំណី

សគស្ពារចក្េហក្ឥត្មានសោេះចសនាេ េះ ក្នុងផេូវជាេាំសៅននម្នសុ្សមាន ម្ហាជនផង 

យក្ម្ក្ចិញ្ចឹ ម្ ក្ាែុ ស្ពិកា សនាេះជាធ្ម្មតា កាេសែើមានសគស្ួ ថាាៈ ែុ ស្សនេះ

រត្ូវជាអាីនឹងនាង វាក៏្តាាំងសពាេប្លេងស ៀែរាែ់រាែ់ថា សយើងទាំងពី នាក់្ជាែង

ែែូនជីដ្នូម្ួយនឹងគ្នន  គខឺេួនខាុាំជាធ្ីតា ែស់្ឪពុក្ធ្ាំខាងមាដ យននែុ ស្សនេះ, ឯែុ ស្

សនេះ ជាក្ូន ែស់្មាដ យម្ីងខាុាំ ពួក្ចាស់្ទុាំានផសុាំផគុាំខាុាំឱ្យជាភ យិាននែុ ស្ពិកា 

សនេះ។ ខេួនខាុាំក៏្ស្៊ូប្ត្ខាំរែឹងប្ល ក្ាោា ម្ី ែស់្ខេួន ស្ូម្បមីានសទស្ធ្ាន់ដ្េ់ថាន ក់្

ប្ដ្េសគរត្ូវស្មាេ ែ់សចាេយា៉ា ងសនេះក៏្សោយ សចេះប្ត្ខាំរតាច់ស្ាេះប្ស្ាង ក្ស្ូម្ទន

០៦ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 



 

 

ាយចាំណីសគយក្ម្ក្ចិញ្ចឹ ម្ ក្ាគ្នន សៅ។ ពួក្ម្នសុ្សានឮស្ម្តីោ ស្័ពទស ៀែ

រាែ់ក្ុ ក្រាែ់ដ្ូសចនេះស ើយក៏្គិត្ថាាៈ នាងសនេះជាអនក្មានសស្ចក្ដសីគ្ន ពរែត្ិែត្តិ

ែដណីាស់្សត្ើ ក៏្នាាំគ្នន ឱ្យាយែែ ជាសរចើន ានឱ្យទាំងក្ប្រញ្ចងសដដ ១យា៉ា ងជាែ់មាាំ 

ស ើយរាែ់ថាាៈ នាងឯងចូ ោក់្ែដី ែស់្នាងឱ្យអងគុយសៅក្នុងក្ប្រញ្ចងសនេះ ស ើយ

ទេូសដ្ើ សៅចុេះ សដ្ើម្បកី្ុាំឱ្យេាំាក្នឹងែញិ្្េះសេើោម សពក្។ នាងសនាេះក៏្សធ្ាើតាម្

ែ គ្ ែ់ប្ដ្េសគរាែ់ដ្ូសចាន េះ ស ើយទេូសដ្ើ ស ៀងៗសៅដ្េ់រក្ុងពារាណស្ី ក៏្ោក់្

អាក្ាំែុត្ចុេះអាំពីក្ាេវែ់ស្រមាក្ែ សិោគអាហា ចាំណី ក្នុងោោស្រមាែ់ឱ្យ

ទនសនាេះ  ចួស ើយនឹងរតាច់ គ្ ត់្សដ្ើ សៅម្ុខសទៀត្។ គ្នែ់ជួនជាសពេសនាេះរពេះ

ែ ម្សពាធ្សិ្ត្ា រពេះអងគសចញសៅកាន់សរាងទន សដ្ើម្បរីពេះរាជទនម្ហូែចាំណីដ្េ់

ពួក្ម្នសុ្សមាន ម្ហាជនផងទាំងឡាយសោយផ្កទ េ់រពេះ ស្ដរពេះអងគឯង  ចួស ើយ

រត្ឡែ់ចូេសៅកាន់រពេះរាជនិសវស្ន៍វញិ។ រោែ់ប្ត្សឃើញរស្ដីសនាេះរត្ងផ់េូវប្ដ្េ

រទងយ់ាងចូេសៅ ស ើយក៏្រតាស់្ស្ួ អស់្ម្នសុ្សមាន ម្ហាជនទាំងឡាយថាាៈ អាី

សនេះ នឹ ង ! អស់្ពួក្ម្នសុ្សទាំងសនាេះក៏្រកាែែងគទំេូថាាៈ ែពិរត្រពេះស្ម្មត្ិសទព 

នាងសនេះជារស្ដមីានសស្ចក្ដីសគ្ន ពសកាត្ប្រក្ងដ្េ់ែដី ែស់្ខេួន។ រពេះែ ម្សពាធ្ិ-

ស្ត្ា រពេះអងគក៏្រទងស់រែើរាជែសរម្ើឱ្យសៅសៅនាងសនាេះម្ក្ស ើយរទងរ់ជាែចាស់្

ថា ជាភ យិា ែស់្រពេះអងគពីសដ្ើម្ សទើែរទងឱ់្យសគសេើក្ែុ ស្ពិក្េពិកា សនាេះ

សចញម្ក្អាំពីខាងក្នុងក្ប្រញ្ចង ស ើយរតាស់្ស្ួ ស្ពារគែ់អសនេើ។ នាងសនាេះក៏្ាន

ប្លេងោ ស្័ពទសស្ចក្ដីរកាែទេូស្ពារគែ់ តាម្ន័យប្ដ្េានប្លេង ចួម្ក្ស ើយ

ក្នុងខាងសដ្ើម្។ រពេះរាជារទងរ់តាស់្ស្ួ ែញ្្ញក់្ថាាៈ នាងឯងប្រក្ងជាភ យិា ែស់្

០៧ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 



 

 

ែទមុ្ក្ុមា ជាធ្ីតា ែស់្សស្ដចឯសណាេះប្ម្នឬ ? ស ើយជារស្ីមានស ម្ េះយា៉ា ងសនេះ

ានផឹក្្ម្ក្នុងជងគង ់ែស់្អញ ស ើយនាងឯងផិត្ក្បត់្ចិត្តអញសៅេែេួច

ចងចិត្តរែត្ព័ិទធ រស្ឡាញអ់ាក្ាំែុត្សនេះានរចានអញទមាេ ក់្សៅក្នុងសរជាេះភនាំប្ម្ន

ឬ ? ឥឡូវសនេះ នាងឯងងសងើេពក្ថាា ស្ម្ក្ក្នងុទីសនេះសោយោម នថាអញោេ ែ់

ាត់្ក្នុងសរជាេះភនាំសនាេះសៅស ើយ។  ចួស ើយរទងរ់តាស់្ែ គ្ ែ់សៅពួក្រាជអាមាត្យ

ថាាៈ ប្នអនក្ទាំងឡាយរាេ់គ្នន  ចូ អនក្ទាំងឡាយយក្អប្រងម្ក្ស្ាំពងស្មាេ ែ់អា

ក្ាំែុត្ចនរងអរែិយសនេះឱ្យឆ្ែ់ៗសៅ ស ើយចូ នាាំគ្នន កាត់្រត្សចៀក្ រចម្ុេះននរស្ដី

ាែអរែិយកាឡណណ ី អែបេក្ខណ៍សនេះ ឱ្យឆ្ែ់ក្ុាំទកុ្វាសឡើយ។ រពេះសពាធ្ិស្ត្ា

ប្ដ្េរទងស់ធ្ាើអាកា គាំរាម្ក្ាំប្ ងយា៉ា ងសនេះ សដ្ើម្បីែងែន់សស្ចក្ដសីរកាធ្ែ៉ាុសណាណ េះសទ 

ែ៉ាុប្នតរពេះអងគម្ិនានឱ្យសគសធ្ាើដ្ូសចាន េះសឡើយ។  ចួស ើយរពេះអងគរទងស់រែើរាជអា-  

មាត្យឱ្យចងក្ប្រញ្ចងសេើក្ាេនាងសនាេះដ្ូចសដ្ើម្វញិ ស ើយឱ្យោក់្អាក្ាំែុត្សៅ

ក្នុងក្ប្រញ្ចងសនាេះ ស ើយរទងរ់តាស់្ឱ្យអាមាត្យនាាំសចញសៅសចាេឱ្យផុត្អាំពីរពាំ

រែទេ់ប្ដ្ន ែស់្រពេះអងគ។ 

*** 

 

 

 

រោវរជាវសោយាៈ  ថាច់  សុតឹម 

ក្នុង ព.ស្.២៥៥៣  គ.ស្.២០០៩ 

០៨ 

ចឡូែទមុ្ជាត្ក្ 


