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ធនញជយ័ 
 

េនះនឹងនិយយពីេរឿងធនញជ័យ កលេដមេឡយមកចប់កេំណ ត 
កនុងេពះនងមត យ     នងមត យយល់សបត&េទៀបឯរពឹកដូចជយល់សូង   យល់សបត& 
េបះដូងេបះបនទងំែផល យល់សបត&េឃញែខ   ែខេនះេពញបូណ៌មី។   នងេនះ 
ភញ ក់េឡងពីេដកគិតថ   សបត&េនះលអណស់   េបដូេចនះអញនឹងេទេអយេហរ 
េមលេអយបនដឹងថសបត&េនះលអឬអរកក់េអយរបកដ។    គិតេរសចក៏យកេទៀន 
ធូបេទដល់ផទះេហរ   អនកេហរមិនេន   េនែតរបពនធ នងេនះេទដល់ផទះេហរ 
េហយសួរថ    អនកេហរេនេទ   របពនធេហររបប់ថមិនេនេទ រកគត់ថវីនង 
នងេនរបប់ថ មករកគត់េអយទយសបត& តបតិខញុ េំដកលក់េទយល់សបត&េទៀប 
ឯរពឹកហក់ដូចយល់សូង យល់សបត&េឡងេបះដូងេបះបនទងំែផល   យល់សបត& 
េឃញែខៗេពញបូណ៌មី របពនធេហរសត ប់ដឹងសពវរគប់ដឹងថនងេនះនឹងេកត 
កូន   កូនេនះរបុសនឹងបនជេសតច   ដឹងដូេចនះក៏នឹករចែណនេហយគិតថ   អញ 
នឹងទយេអយេទជខញុ េំគ គិតេរសចេហយរបប់ថ នងនឹងមនកូនរបុសមួយ 
នឹងេទជខញុ េំគ  នងេនះសត ប់របពនធេហរទយដូេចន ះេហយកល៏វលិមកផទះវញិ។ 
ដល់េពលសរំល កូនេនះជរបុសែមន  ែម៉ឪេហេឈម ះថធនញជ័យ     បនអយុ 
៧ឆន េំកមងេនះេដរេទេលងផទះមហេសដឋីែដលេនជិតខងេដយសពវៗៃថង។ ៃថងមួយ 
របពនធមហេសដឋីតបញេនេលផទះ  េបះរតល់េទវធល ក់េទដី   រកេលកេទេឃញ 
ធនញជ័យេលងេនេនះក៏ែរសកថ   អជ័យេអយេរ សរតល់េអយអញ   ធនញជ័យ 
សួរវញិថ   េបខញុ េំរ សរតល់ េតេអយរបស់អវីខញុ  ំ  របពនធមហេសដឋីថ   អញេអយ 
អបុំកអជយ័ឯង ធនញជ័យសួរេទៀតថ   េតេអយតិចឬេរចន   នងរបពនធមហ 
េសដឋីរបប់ថ    អញេអយេរចន   េទបធនញជ័យេរ សរតល់េអយ េហយអងគុយច ំ
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ទរអបុំកពីរបពនធមហេសដឋីថ  េអយអបុំកមក  ខញុ នឹំងអលេទផទះ   របពនធមហ 
េសដឋីេអយអបុំកមកធនញជ័យ    ធនញជ័យ    ថថតិចណស់    េអយេរចនេទៀត 
េទបរបពនឋមហេសដឋីេអយយកអបុំកមកេអយធនញជ័យេរចនដល់េទមួយកេញជ រ 
ធនញជ័យ េនែតទរថេអយេរចនេទៀត   របពនឋមហេសដឋីថ  អញេអយេរចន 
អស់ប៉ុណណឹ ងេហយ   ធនញជ័យសត ប់េហយខឹងយទំរែតអបុំកេរចនៗេនះ   ឮដល់ 
មហេសដឋី   មហេសដឋីេដរចូលមកេមលេហយសួរថ   អជ័យថវីក៏យ ំ េទបរបពនឋ 
មហេសដឋីរបប់ថ  ខញុ េំអយវេរ សរតល់េអយ ខញុថំេអយអបុំកវេរចន  ឥឡូវខញុ  ំ
េអយវដល់មួយកេញជ រេទេហយ  វេនែតទរថេអយេរចនេទៀត  ឥឡូវេនះវ 
អងគុយែតយ ំ មហេសដឋីក៏ថ  ឱឯងមិនដឹងចិតតអជ័យេទ  មនែតអញេអយវេទប 
វរពមសុខចិតត  េទបមហេសដឋីេហថ  អជ័យមកេណះអញេអយអបុំកឯងេរចន 
ឯធនញជ័យឮមហេសដឋីេហដូេចន ះេហយក៏េដរេទតមមហេសដឋី   មហេសដឋី 
េអយយកចេងអរមួយមកដក់អបុំកនឹងចេងអរេអយបនជពីរចែំណកេហយសួរថ 
អជ័យអេមល  អបុំកណេរចន  ធនញជ័យចងអុលេទអបុំកនឹងចេងអរថ  េនះេរចន 
ចងអុលេទអបុំកនឹងចេងអរថ  េនះតិច   េទបមហេសដឋីថ   េបឯណេរចនអឯង 
យកខងេរចនេនះចុះ  ធនញជ័យយកអបុំកនឹងចេងអរ េពលេកបអបុំកេហយេទប 
គិតកនុងចិតតថ  ឱអញចញ់េបកមហេសដឋីេនះេហយ  អញនឹងផច ញ់របជញ គត់ 
េនះេអយបនេទបអញសុខចិតត។   ធនញជ័យ គិតដូេចនះេរសចេហយ  េដរេទដល់ 
មត យឪពុកក៏របប់មត យថ អនកែម៉េទយករបក់េសដឋី ខញុ នឹំងជខញុមំហេសដឋីនឹង 
បេំរ េលកតមចិតតខញុបំង៉   ខញុ មិំនេននឹងអនកែម៉េទ។   មត យធនញជ័យឮកូនថដូេចន ះ 
េហយសួរកូនថ អនកមសមត យ   មត យនឹងមនជពំក់បណុំលេគក៏េទ   េមតចក ៏
េអយមត យយកកូនេទេនជខញុ េំគដូេចន ះ   េទបធនញជ័យរបប់មត យថ  ខញុ នឹំងេទ 
េនផច ញ់របជញ េលកមហេសដឋីេទ មត យឪពុកឃត់កូនមិនបនក៏េអយកូនេទ 
េនជខញុមំហេសដឋីអពីំៃថងេនះឯង។ 
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 មហេសដឋីក៏េរបេចធនញជ័យេអយកន់ថសសល េដរតមេទគល់េសតច 
សពវៗៃថងេទ  ឯធនញជ័យេដររកដល់ តបតិមហេសដឋីជិះេសះនឹងេដរមិនទន ់ បន 
ជមហេសដឋីរសដីថ   អជ័យឯងេដរដូចេមតចក៏មិនទន់អញ   េទបធនញជ័យរបប ់
ថតបតិខញុបំទខល ចវរជុះរបអបអ់ពីំថសសល    មហេសដឋីរសដីរបប់ថអពីំៃថងេនះ 
េទអឯងរតូវរត់េអយទន់េសះអញ  ធនញជ័យសត ប់េហយ  េឆលយថបទ។ 
 លុះដល់ៃថងេរកយមក    ធនញជ័យរតូវេចញេទតមមហេសដឋីេទៀត 
កលមហេសដឋីេឡងជិះេសះេចញេទ   ធនញជ័យពឺតែតរត់តមេរកយេសះ   
រជុះអស់របអប់សល អពីំកនុងថង់េរសះ េនែតថសសល េហយនិងថង់េរសះទេទ  
លុះេទដល់សលជនុំំមហេសដឋីចុះអពីំខនងេសះេឡងេទេលសលជួបជុអំងគុយ 
នឹងអស់នមឺុនធតូំចេហយក៏េហេទថ   អជ័យយកសល មកេអយអញសីុ   ឯ 
ធនញជ័យយកថសសល ជូនមហេសដឋី   េហយថយមកអងគុយេនទីមួយដគួ៏រសមនឹង 
ខលួនឯង  មហេសដឋីទទួលថសសល យកមក   េមលេទេឃញែតថសទេទ ខម សេគ 
មិនហ៊នរសដីថអវីៗេឡយ   លុះដល់េពលរតលប់មកផទះវញិក៏េហថ   អជ័យ 
អមកេណះ   ឯធនញជ័យឮមហេសដឋីេហខលួនដូេចន ះេហយកេ៏ដរចូលេទ មហ 
េសដឋីក៏សួរថ   អជ័យ   េតរបអប់សល អញបត់អស់េទណ  ធនញជ័យេឆលយថវ 
រជុះតមផលូ វ    មហេសដឋីខឹងណស់ែរសកថ អឯងដូចេមតចក៏រជុះធល ក់របស់អស់ 
មិនេរ សេឡងវញិ  ធនញជ័យជរំបថខញុបំទខល ចតមមិនទន់េលកតបនជបទ 
មិនហ៊នឈប់េរ ស  តបតិេលកតផត ថំេអយរត់េអយទន់េសះេលកតេនះឯង   
មហេសដឋីក៏របប់ថ  េបេទេលកេរកយ   រជុះរបស់អវីេអយេរ សកុខំន  េបមិន 
បនេរ ស  អញវយអឯង ធនញជ័យ សត ប់ឮមហេសដឋីផត ដូំេចន ះេហយក៏ចទុំក។ 

រពឹកែសអកេឡងមហេសដឋីរតូវេទគល់េសតចជថមីេទៀត  គត់េឡងជិះេសះ 
ឯធនញជ័យកន់ថសសល រត់តមេរកយេសះេនះឯង លុះដល់េសះវជុះអចម ៍
ធនញជ័យ ក៏េរ សអចម៍េសះដក់កនុងថងស់ល ទល់ែតេពញេហយរត់តមេរកយេទ 



mind wg RbPB c, as; (karpS ayrb s; Rk sYg Gb;rM ?)  
 

                                                                       5    er ober og eLIg vijeday b‘uncan; suR ksir I  

មហេសដឋីជិះេសះេទដល់មុន  រកេមលធនញជ័យមិនេឃញ  លុះធនញជ័យេទដល់ 
ក៏សួរថ េមលអឯងថវីក៏េដរមិនេអយទន់អញ   េទបធនញជ័យជរំបថ បនជ 
ខញុបំទតមមិនទន់េលកត   តបតិខញុបំទរវល់ឈប់េរ សអចម៍េសះវធល ក់េរចន 
ណស់  តបតិរបសសន៍េលកតផត ថំ  េបមនរបស់អវីរជុះេអយខញុបំទឈប់េរ ស 
ទងំអស់  ដូេចនះេហយបនជយូរ។   មហេសដឋីថ   អឯងេអយថសសល មកអញ 
ធនញជ័យ របគល់ថសសល េចញេទ មហេសដឋីេមលេឃញសុទធែតអចម៍េសះេន 
កនុងថង់េរសះក៏េអៀនខម សអស់នមឺុនែដលអងគុយេនេលសលជមួយគន    គត់មិន 
រសដីថអវីៗេឡយ េហយក៏ចុះពីសលេឡងេសះបរេទផទះវញិ ឯធនញជ័យក ៏
យកថសសល មកេហយេដរេទតមមហេសដឋី   លុះេទដល់ផទះ   មហេសដឋី 
រសដីថ អជ័យឯងកុតំមអញេទគល់េឡយ   អឯងសមែតចចំកំរវញិ េទប 
សមនឹងមុខងរអឯង   រួចមហេសដឋីរបប់ថ   តងំែតពីៃថងេនះេទ  អឯងេទច ំ
ចកំរែតសពវៗៃថងេទ   ឯធនញជ័យសត ប់េហយក៏េឆលយថបទ  េហយក៏េដរេចញេទ 
ចចំកំរដូចែដលមហេសដឋីេរបដូេចន ះឯង។ 
 ធនញជ័យ េដកចចំកំរ  ឯអស់ដណំេំនកនុងចកំរេនះសតវេគរកបីវសីុ 
អស់នឹងមនេដញក៏េទ លុះដល់មហេសដឋីេដរេទេមលចកំរក៏មិនេឃញមនសល់ 
ដណំអំវីេឡយ  េឃញែតេគរកបីកពុំងសីុឥតសៃំច   ក៏ែរសកេហថ  អជ័យេអយ 
អមកេណះអញនឹងសួរអឯងេមល ធនញជ័យឮេហយក៏េដរចូលេទរកេហយ 
រកបសពំះេនមុខ មហេសដឋី   េនេសងៀមចសំត ប់មហេសដឋីនឹងថដូចេមតច ។ 
មហេសដឋីសួរថ អជ័យ អឯងរវល់េដរេទឯណេទបមិនេដញេគរកបី 
េអយវសីុដណំអំស់   ធនញជ័យេឆលយថ   បនជខញុបំទពំុបនេដញេគរកបី 
វសីុដណំេំនះ តបតិេលកតមិនបនផត េំអេយដញេគរកបី េលកតផត ែំតថ 
េអយខញុបំទេមលែតចកំរ ឥឡូវេនះចកំរវេនែតវេទ នឹងមនបត់េទណ។ 
មហេសដឋីសត ប់េហយក៏េនេសងៀម នឹកថអជយ័េនះេហេពញជកចណស់ 
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េបដូេចនះេតនឹងេរបករអវីបន  ទីបផុំតមហេសដឋីគិតថ   មនែតេរបវេអយឃវ ល 
េគវញិ េទបមហេសដឋីេហថ   អជ័យឯងមកេណះ   ធនញជ័យឮេហយេឆលយថ 
បទ  េហយេដរចូលេទអងគុយេនេសងៀមេនមុខមហេសដឋី   ឯមហេសដឋីក៏របប់ថ 
អជ័យេទឃវ លេគសពវៗៃថងកុេំអយខនេឡយ   ធនញជ័យសត ប់េហយក៏ជរំបសុ ំ
មហេសដឋីថ   តបតិខលួនខញុបំទឥតមនរបពនធ   ឥឡូវេនះេលកតេអយេទឃវ ល 
េគ ខញុបំទអរេហយនឹងបនរបពនធេរចន ខញុបំទជរំបថេគញីទងំអស់ែដល 
មនប៉ុនម នេនកនុងេរងេនះ េអយែតេឈម ះថេគញី ខញុបំទសុយំកេធវរបពនធ 
ទងំអស់។     មហេសដឋីមិនមនរសដីថអវី ឯធនញជ័យកជ៏រំបលមហេសដឋី 
េទឃវ លេគេទសពវៗៃថង េហយេបមនេគេឈម លឯណវមកពក់េគញីេនះ 
ធនញជ័យ ក៏េចទថេគេឈម លទងំេនះវលួចរបពនធខលួនេហយចប់ចងទុកជេរចន 
ណស់ មច ស់េគេឈម លេគមកសុយំក  ធនញជ័យមិនេអយេទេហយរបប់េគថ 
េគអនកឯងមកលួចរបពនធអញ   េបចង់បនេទវញិមនែតយករបក់មកេអយ 
អញេទបអញេបកេអយយកេទ  េបមិនយករបក់មកេអយអញ  អញមិនេបក 
េអយវេទេទ។ មច ស់េគេឈម លកលេបបនឮធនញជ័យថដូេចន ះេហយក៏េកត 
កតីេកត រកហយ  ចូលេទបតឹងដល់េលកមហេសដឋីថ  សូមជរំបេលកមហេសដឋី 
បនរជប  តបតិេលកេអយធនញជ័យឃវ លេគេនះ  វចប់េគេឈម លេយងខញុ  ំ
រល់គន អស់េគ២០ឬ៣០ វេគេនះេទលួចរបពនធវ វថេគញីទងំអស់េនះ 
េលកមហេសដឋីេអយជរបពនធវ េបដូេចនះេយងខញុទំងំអស់គន ពំុសុខចិតតនឹង 
ធនញជ័យ វេធវពំុរតឹមរតូវ សូមេអយេលកយកេគេអយេយងខញុ វំញិ។ ឯមហេសដឋី 
សត ប់េហយក៏គិតថ   អញេរបអជ័យេនះនឹងេកតេទសេរចនេទេទៀត  គត់េរប 
មនុសសមន ក់ថ  អឯងេទេហអជ័យេហយយកទងំេគែដលវចប់េនះមកផង 
បេំរ េនះសត ប់េហយក៏េដរេទេហធនញជ័យដូចពកយមហេសដឋីេរបេនះឯង  េទ 
ដល់េហយរបប់ថ   េចជ័យ   ឥឡូវេនះេលកមហេសដឋីេរបអញេអយមកេហ 
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េចជ័យឯង   េហយេអយយកទងំេគែដលចប់របស់េគេនះេទផង   ធនញជ័យ 
សត ប់េហយេឆលយថ  េបដូេចន ះឯងជួយដឹកេគេអយអញផង  េហយក៏ដឹកេគទងំ 
េនះេទដល់មហេសដឋី   អបេំរ េទជរំបថ   េចជ័យមកដល់េហយ  យកទងំេគ 
េនះមកផង  មហេសដឋីសួរថ  អជ័យ  ឯងដូចេមតចក៏បនជេទចប់េគេគេហយ 
ថលួចរបពនធអឯង ឯធនញជ័យជរំបថ  ខញុបំទបនជរំបសូមយកេគញីេនះឯង 
ជរបពនធខញុបំទ  ឥឡូវេគេឈម លទងំអស់េនះវេដញចង់របពនធរបស់ខញុបំទ  បន 
ជខញុបំទចប់ចងទុកនឹងយកមកបតឹងេលកត េបេលកតមនរបសសន៍ដូចេមតច 
ក៏ខញុបំទរពម   មិនហ៊នទទឹងេទ។  លុះមហេសដឋីសត ប់ធនញជ័យជរំបដូេចន ះេហយ 
ក៏របប់ថ   អឯងេអយេគរបស់េគេទមច ស់េគវញិ   េហយខលួនអឯងកុេំទឃវ ល 
េគេទៀត   វបេងកតេទសេរចនណស់   អឯងបនែតេរបករកនុងផទះវញិេទបជ។ 
ធនញជ័យក៏ខនពំុបនេទឃវ លេគអពីំៃថងេនះឯង   មហេសដឋីេរបធនញជ័យ 
េអយេធវករកនុងផទះែតសពវៃថងេទ។ 
 មនកលៃថងមួយ មហេសដឋីេចញេទអងគុយេលងេនសលេរក 
និយយនឹងអស់នមឺុនមរនតីែដលេគមកគិតករអវីៗនឹងមហេសដឋី អពីំរពឹកដល់ៃថង 
រតង់   េពលឃល នបយ   របពនធមហេសដឋីរសដីេរបថ   អជ័យ  េទេហេលត 
អឯងមកពិសបយ   វៃថងណស់េហយ។   ធនញជ័យសត ប់េហយក៏េដរេទេហ 
មហេសដឋីថ   េលកតេអយពិសបយ  េដរបនតិចេទែរសកេហមតងេទ ឮដល់ 
មហេសដឋី   មហេសដឋីក៏ខម សេគណស់   ែតមិនរសដីថេអយដឹងេឡយ។   លុះ 
ធនញជ័យ េទដល់េហយ  ចូលេទរកមហេសដឋីែរសកថ   េលកយយេអយេហ 
េលកតេទពិសបយ  តបតិៃថងណស់េហយ មហេសដឋីខឹងណស់   ចុះពីេល 
សលេដរេទដល់ផទះេទបរសដីថ  ដូចេមតចក៏បនអជ័យឯងែរសកេហអញខល ងំៗ 
េម៉លះ   េបេដរដល់ជិតសឹមរបប់វអវី   ធនញជ័យេឆលយថ ខញុបំទនឹងេធវឯងក៏េទ  តបតិ 
េលកយយេរបេអយេហេលកតមកពិសបយ   បនជខញុបំទេហដូេចន ះឯង 
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មហេសដឋីរសដីថ    អឯងអពីំៃថងេនះេទ  េបេគេរបេអយេទេហអញ  អឯងេដរ 
េដរេអយដល់សិនេទសឹមរបប់អញតិចៗ  កុេំអយេគឮេឡយ  េបអឯងេហអញ 
ដូចពីមុនេនះេទៀត  អញវយអឯងមិនខន ធនញជ័យសត ប់េហយក៏ចទុំកកនុងចិតត។ 
 េនយូរបនតិចេទ មនកលមួយៃថង មហេសដឋីេដរេទអងគុយឯសល 
េរកបងគ ប់មនុសសមន េអយេធវករ  រគេនះេភលងេឆះផទះមហេសដឋីេនះឯង  របពនធ 
មហេសដឋីភ័យេហយេហថ   អជ័យេទេហេលកតអឯង របប់ថេភលងេឆះផទះ 
អស់េហយ   ឯធនញជ័យក៏េដរេទេហមហេសដឋីថ   េលកតេអយេភលងេឆះផទះ 
អស់េហយ   ែតេហតិចៗ  េជងរបឹងែតេដរមតក់៏របប់តិចៗថ  េលកតេអយេភលង 
េឆះផទះអស់េហយ   មហេសដឋីរកេលកេមលមកេឃញធនញជ័យេដរេធវមត់មហបៗ 
មហេសដឋីមនទិលកនុងចិតតក៏ែរសកសួរថ  អជ័យេអយ  អឯងថអវីក៏មិនថេអយ 
ខល ងំមក អញនឹងឮ  ឯធនញជ័យក៏ថតិចៗដូចែដលេនះឯង  លុះេដរេទដល់ជិត 
េទបេអនេទខសបឹថ   េលកត  េភលងេឆះផទះអស់េហយ   ឯមហេសដឋីសត ប់ដឹង 
ដូេចន ះេហយេរបថ   អជ័យ  េទយករបស់រសលៗេអយឆប់េទ  ធនញជ័យក ៏
រត់េទយកសបុំមន់ែដលវពំុទន់បនេភលងេឆះ    យកេទទុកជេរចនរបមណជ 
៣០សបុំកមន ់ លុះដល់េភលងរលត់អស់េហយមហេសដឋីរសដីេអយេគយកអស់ 
របស់ែដលយកបនទន់េពលេភលងពំុបនេឆះេនះមកទងំអស់ បត់ែតធនញជ័យ 
ពំុេឃញយកអវីេចញមកនឹងេគ  មហេសដឋីក៏សួរថ   អជ័យឯងយកបនរបស់អវី 
ទុកខលះ យកមកេអយអញនឹងេមល   ធនញជ័យ  ថខញុបំទយកបនេរចនណស់ 
ចខំញុបំទេទយកមកជូន េហយធនញជ័យេទយកសបុំកមន់ទងំេនះមកេអយ 
មហេសដឋី  ឯមហេសដឋីថ  អជ័យ ដូចេមតចក៏េទយកសបុំកមន់េទវញិ ឯរបស់ 
ឯេទៀតក៏អឯងមិនយក ធនញជ័យ េឆលយថ តបតិេលកតផត ថំេអយយករបស់ 
រសលៗេនះឯង បនជខញុបំទយកសបុំកមន់េរពះវរសលជងរបស់ដៃទ។ 
េពលមហេសដឋីសួររកមុខអនកេដមេភលងែដលេធវេអយេឆះផទះ   ធនញជ័យក៏សទុះេទ 
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ចប់េជងរកនចងដក់ឃន ងនយំកមកជូនមហេសដឋីេហយរសដីជរំបថ េជង 
រកនេនះឯងជេដមេភលង េភលងែតងែតនេំឆះអពីំេជងរកនេនះឯង   រល់ផទះ 
មនុសសសពវៃថងរបកដជេឆះេចញពីេជងរកនមិនខន ថេបមិនែមនេទ ខញុបំទ 
ទទួលខុសេអយេលកតេធវេទស។ ឯមហេសដឋីសត ប់េហយក៏គិតែតកនុងចិតតថ 
អជ័យេនះេឃញថអញេរបវមិនបន  េបេរបេទេឃញថនឹងខូចអស់រទពេរចន 
េបដូេចន ះមនែតអញនេំទថវ យេសតចេអយរសលះពីខលួនអញ គិតដូេចន ះេហយ 
គត់ក៏របប់ថ  អជ័យ  អញនឹងឯងយកេទថវ យហលួងកនុងរពឹកែសអកេនះឯងេហយ 
ឯធនញជ័យក៏េនេសងៀម។ 
 លុះរពឹកេឡង  មហេសដឋីក៏េរៀបចខំលួនេឡងេទគល់េសតច   េហយយក 
ធនញជ័យ េទជមួយផង  េទដល់េហយរកបបងគគំល់េទបទូលថ  សូមទនរកប 
ទូល តបតិទូលបងគជំខញុមំនេកមងមន ក់មនរបជញ ណស់   នឹងេដញរបជញ វមិនទន់ 
េឡយ   គមនមនុសសឯណនឹងកុហកដូចគម ន ឥឡូវេនះទូលបងគជំខញុយំកមកថវ យ 
ជខញុហំលួងធូលីរពះបទ ឯរពះមហកសរតរទង់សណត ប់េហយមនបនទូលរតស់ 
េហថ អជ័យចូលមកអយ   ធនញជ័យក៏េឆលយថ  រពះករុណៃថលវេិសស  េហយ 
ខិតចូលេទជិតមុខរពះភរកត   េទបមហកសរតសួរថ  អជ័យឯងេចះកុហកែមនឬ? 
ធនញជ័យ ក៏រកបទូលថ   េចះែមន។ េសតចរតស់ថ   េបដូេចន ះអឯងកុហកមក 
អញនឹងេមល   ធនញជ័យរកបទូលថ  ឯកុហកេនះមនកបួនេនផទះទូលបងគជំខញុ  ំ  
េទបេសតចរតស់ថ    េបដូេចន ះអឯងេទយកមកនឹងកុហកេអយអញេមល។ 
ធនញជ័យ រកបទូលថ   មនែតេអយអនកណមន ក់េទយកកបួនអពីំផទះទូលបងគ ំ
ជខញុ  ំ  េទបេសតចរតស់េរបមហតលិកមន ក់ថ   អឯងេទយកកបួនកុហកពីផទះ 
អជ័យមកេអយឆប ់  ឯមហតលិកេនះរកបថវ យបងគ ំ  េហយក៏រត់េទផទះ 
ធនញជ័យ    របប់មត យធនញជ័យថ តបតិធនញជ័យរបប់ថេអយមកយកកបួន 
កុហក ឯមត យសត ប់េហយេឆលយរបបថ់គម នេទ។  មហតលិកវលិេទវងំ  
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វញិទូលេសតចតមដេំណ រ េទបេសតចមនរពះបនទូលរតស់សួរថ   អជ័យអឯង 
ថមនកបួនកុហកេនឯផទះ ឥឡូវេនះេអយេទយក  មត យឯងថគម នេទ  ធនញជ័យ 
ក៏រកបទូលថ   េនះេហថកុហកថវ យេហយ  សូមទនរជប។   េសតចសត ប់េហយ 
ក៏រទង់រពះសរួំល មនរពះបនទូលថ អជ័យឯងេនគល់បេំរ អញសពវៗៃថងកុេំអយ 
ខន   ឯធនញជ័យទទួលរពះបនទូលេហយក៏េនេសងៀម  េហយគល់បេំរ គម នខនដល់ 
មួយៃថង។  
 មនកលមួយៃថង េសតចគិតកនុងរពះរជហបញទយ័ថ  អញនឹងលបងរបជញ  
អជ័យចងដឹ់ងេមល   លុះដល់រពឹកេឡងេសតចយងេទកពំង់ទឹក   េហយបនេហ 
អស់ទងំនមឺុនតូចធទំងំប៉ុនម នេអយរកពងមន់មួយមន កម់កកត ប់កនុងៃដ  េពលចុះ 
កនុងទឹកមុជេទេងបេឡងេអយែរសកថ  តុកកតតពង១  ថវ យេសតច   ឯធនញជ័យកុ ំ
េអយដឹងេរឿងេនះេឡយ។ អស់នមឺុនមរនតីរកពងបនមួយៗ   េហយមន ក់ៗមុជចុះ 
ទឹក  េងបេឡងែរសកដូចៗគន ថ  តុកកតតពងមួយ  យកពងេទថវ យេសតចរគប់ែត 
គន អស់េហយេនសល់ែតធនញជ័យេរកយេគ មិនបនដឹងខលួនថេសតចេអយចុះ 
ទឹកកន់ពងមន់េទដូេចន ះេឡយ  លុះេសតចេអយេហមកថ  អជ័យឯងចុះមុជ 
ទឹកេទេងបេឡងនឹងអលថវ យពងមន់មួយដូចេគ   ធនញជ័យនឹងរកពងមន់គម ន 
ែតមុជចុះទឹកដូចេគែដរ េពលេងបេឡងែរសកថ  កឹគគិគលគក  ឯេសតចមនបនទូល 
សួរថ  ឯណអជ័យពងមន ់ េទបធនញជ័យទូលថ  ទូលបងគេំនះជមន់េឈម ល 
ជន់មន់ញីទងំអស់េនះឯង  បនជមនពង េបកុែំតទូលបងគជំមន់េឈម ល 
េហយជន់មន់ញីទងំេនះ េមមន់ទងំេនះគម នពងេទរកបទូល សូមរទង់រជប។ 
េសតចសត ប់េហយក៏េកតរបជញ ធនញជ័យេហយមនរពះបនទូលសួរថ   អជ័យអយុ 
ឯងប៉ុនម នឆន េំហយ   ធនញជ័យរកបទូលថ   អយុទូលបងគជំខ ញំុបន១១ឆន ។ំ 
េសតចសត ប់េហយមនរពះបនទូលរបប់អស់នមឺុនេអយបនដឹងថ   តបតិេសតចនឹង 
យងេទរបពតៃរព  េអយអស់នមឺុនេរៀបចខំលួនចកំណំតដ់ប់ៃថងេទៀតេទបេសតច 
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យងេទ    ឯអស់នមឺុនបនសត ប់រពះបនទូលដូេចនះេហយក៏េរៀបខលួនរគបត់ម 
មុខងរេរៀងខលួន លុះដល់កណំត់ៃថងេចញេទេហយ េទបេសតចេហធនញជ័យ 
មកមនបនទូលបងគ បថ់  អជ័យឯង អញេអយជិះដរំែីដលដក់រកយេសង យ 
េទេអយបនទន់អញ  េបមិនទន់អញ ឯងនឹងមនេសចកតីខុសមិនែលងេឡយ 
ឯដរំេីនះេសតចេអយយកដរំចីស់នឹងេដរមិនចង់រួច  េហយេអយធនញជ័យជិះេទ 
ធនញជ័យ ក៏េឡងជិះបរេទ ដរំវីេដរមិនទន់េគេឡយ ធនញជ័យ ក៏េធវេកត ងេហយ 
យកេថន លេដលេលខនងដរំេីនះឯង។   រពះមហកសរតេសតចយងេទដល់រពះពនល  
េហយេអយរកធនញជ័យក៏បត ់ េហយរតស់ថ   អជ័យេនះខុសមិនខនេហយ 
លុះដល់យូរេទបធនញជ័យមកដល់ រពះមហកសរតេអយេហធនញជ័យមកសួរថ 
អជ័យឯងបរដរំដូីចេមតចក៏មិនទន់អញ   អឯងខុសេហយ   តបតិអញបនរបប់ថ 
េអយមកេអយទនកុ់ខំន ធនញជ័យ សត ប់រពះបនទូលេហយក៏រកបទូលថតបតិដរំ ី
វមិនេដរ   ទូលរពះបងគជំខញុ េំធវេកត ងេបក  េហយេធវេថន លេដលផង  ទូលរពះបងគ ំ
ជខញុ នឹំងបនរបែហសក៏េទ សូមរទង់រជប។ េសតចសត ប់េហយក៏េសងៀមេន  នឹង 
មនបនទូលថដូចេមតចក៏េទ។     េសតចរកសលសបបយេទ  លុះដល់ៃថងរេសៀលវលិ 
មកវញិេហយចូលផទ ំ  េសតចគិតកនុងរពះរជហបញទយ័ថ   អជយ័េនះមនរបជញ  
ណស់ នឹងគិតេធវដូចេមតចេអយទល់របជញ វេនះ េបដូេចន ះមនែតអញ 
នឹងេដញរបជញ វេទៀត   េសតចរទង់រពះតរំះិដូេចនះេហយ   េអយអស់នមឺុន មុខ 
មរនតី នូវអស់មហតលិកនូវអស់ឃុនមឺុនកនុងងរែដលមនេនកនុងរពះនគរ 
េអយមកជួបជុនឹំងរទង់បងគ ប់េអយែហរេសតចេចញេទរបពតៃរពេទៀតេនៃថង 
ែសអកេនះឯង  ែតេអយជិះេសះែហរេអយបនរគប់គន  ែតអនកណគម នេសះជិះ 
នឹងបនេសចកតីខុសមិនែលងេឡយ ឯធនញជ័យកុេំអយវដឹងេសចកតីេនះ េបរពឹក 
េឡងនឹងេចញេទេហយសឹមរបប់អជ័យថ  េអយរកេសះជិះេទ។  លុះដល់រពឹក 
េឡងេសតចេចញដេំណ រេទ   អស់នមឺុនេឡងជិះេសះែហរេសតច   ឯរពះមហកសរត 
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េអយេហធនញជ័យមកេហយរទង់បងគ ប់ថ អជ័យឯងមកែហរអញេទ   េហយ 
េអយរកេសះជិះ េដរេទេជងទេទអញនឹងយកេទសអឯងថខុស  ឯធនញជ័យ 
សត ប់េហយទទួលរពះបនទូល  រត់រកេសះគម ន  ឥតនរណនឹងេអយ។    រពះមហ 
កសរតរបប់ធនញជ័យេហយេសតចយងេចញេទ   ឯធនញជ័យកលរកេសះមិនបន 
ក៏រត់េទយកេសះកូនចរតងគកត ប់នឹងៃដ   េហយេដរេទែហរេសតច។  រពះមហកសរត 
េសតចេទដល់រពះពនល េហយរកធនញជ័យមិនេឃញ។   ធនញជ័យេដរអពីំចងំយ 
លុះដល់លមមេសតចទតមកេឃញក៏របឹងរត់េទដល់   េហយរកបថវ យបងគ ំ រពះ 
មហកសរតរទង់មនរពះបនទូលសួរថ អជ័យអញេអយឯងជិះេសះមក ឥឡូវ 
េនះេមតចកមិ៏នជិះេសះ   ធនញជ័យលបតៃដេហយរកបទូលថ េសះេនះែដល 
ទូលបងគជំខញុ ជិំះែហរមច ស់   េសតចសត ប់េហយក៏េសងៀមេន   មិនមនរពះបនទូលជអវី 
េឡយ េហយេសតចក៏វលិមកកនុងរពះរជវងំវញិ។ 
 រពឹកមួយេសតចរតស់េហេអយធនញជ័យមកគល់េហយមនរពះបនទូល
ថ   អជ័យឯងេទេបសេរកមដណំក់កុេំអយមនសរំមេនេរកមដណំក់អស់ 
អនកមន ងសពវៗៃថងេទ  េបអឯងខននឹងបនេសចកតីខុសមិនែលងេឡយ  ធនញជ័យ 
សត ប់រពះបនទូលេហយក៏េរៀបខលួនចូលេទេបសេរកមដណំក់អស់អនកមន ងេនះ។ 
អស់ទងំរសតីបេំរ វេដរទរនទ េំលកបលធនញជ័យែតសពវៗៃថង   ឯធនញជ័យគិតថ 
អស់ទងំរសតីេនះេដរេលកបលអញ េបដូេចន ះអញនឹងគិតេធវកុេំអយេសតចេរបមក 
េបសេរកមដណំក់េនះេទៀតបនេឡយ។   គិតេរសចេហយធនញជ័យក៏ែរសកេជរ 
ថ   េមេចរដកទងទងំអស់េនះ  វបនសីុក៏ែតពីគូទ  វមិនបនសីុក៏ែតពីគូទវ។ 
ធនញជ័យ ែរសកេជរខល ងំៗឮដល់អស់អនកមន ងេនខងេលដណំក់េនះ  ពួកអនកមន ង 
ខឹងនឹងធនញជ័យក៏បបួលគន េឡងេទរកបទូលេសតចថ  សូមរទង់រជប   តបតិរទង ់
រតស់េរបអជ័យេអយវេទេបសេរកមដណំក់  ឥឡូវេនះវេជរបេញច រអស់ទងំ 
េយងខញុជំទងំន ់ មុខគួរេអយខម សអស់មនុសសផងទងំពួង  នឹងេធវជរពះមន ងេសតច  
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មិនបនេទ   សូមរជប។    រពះមហកសរតមនបនទូលសួរថ   វេជរដូចេមតច 
េទបអនកមន ងទូលថ  េជរេមេចរដកទងទងំអស់េនះ  វបនសីុែតពីគូទ  វមិនបន 
សីុក៏ែតពីគូទវ។ េសតចសត ប់េហយក៏រទង់រពះេរកធ រតស់េអយេហធនញជ័យ 
មកេហយមនបនទូលសួរថ អជ័យឯងអញេរបេអយឯងេទេបសេរកមដណំក់ 
ដូចេមតចក៏បនអជ័យឯងេជរបេញច ររបពនធអញែមនឬេទ   េទបធនញជ័យរកបទូល 
ថ   ទូលបងគជំខញុ នឹំងបនេជរបេញច រអស់អនកមន ងក៏េទ ប៉ុែនតកលទូលបងគចូំលេទ 
េបសេរកមដណំក់េនះមនពីងពងព័ទធេរកមដណំក់យ៉ងេរចន   ដល់ទូលបងគ ំ
ចូលេទេបសវជប់កបលទូលរពះបងគជំខញុ  ំ បនជេជរថេមេចរដកទង វបនសីុ 
ែតពីគូទ  វមិនបនសីុក៏ែតពីគូទវ   េរពះពីពងវេធវសបុំកនឹងគូទចចំប់សតវដៃទ 
សីុជអហរ   ទូលបងគជំខញុ នឹំងបនេជរអស់អនកមន ងជមច ស់ក៏េទ សូមរទង់រជប។ 
រពះមហកសរតសត ប់េហយក៏មនបនទូលនឹងអស់អនកមន ងថ   អស់ឯងកុខឹំងនឹងវ 
អជ័យវនឹងបនេជរឯងក៏េទ   វេជរែតពីងពងេទ   េទបអស់អនកមន ងរកបទូលថ 
អពីំៃថងេនះេទមច ស់កុេំអយអជ័យវេទេបសេរកមដណំក់េនះេទៀតេឡយ។ 
រពះមហកសរតកហ៏មធនញជ័យមិនេអយេទេបសេរកមដណំក់េនះេទៀត  ឯ 
ធនញជ័យក៏ខនពំុបនចូលេបសេរកមដណំក់អពីំៃថងេនះឯង។ 
 រពះមហកសរតគិតកនុងរពះហបញទយ័ថ  អជ័យេនះជមនរបជញ ណស់ 
នឹងេដញរបជញ វមិនទន ់ េបដូេចនះអញនឹងេអយវយកមន់មកជល់នឹងមន ់
អញមតង េហយអញនឹងេអយហមរបមអនកនគរអញកុេំអយនរណេអយមន ់
ខល ងំរបជល់មកធនញជ័យេទះទិញកតីឬខចីកតី េបនរណេអយខចីឬលក់េអយធនញជ័យ 
នឹងយកេទសខុសមិនខនេឡយ    គិតកនុងរពះហបញទយ័ដូេចន ះេហយេសតចក៏ 
រកសលសបបយេទ។   លុះដល់រពឹកេឡយេសតចេចញមកគងេ់នសលេរក 
រទង់េអយេហនមឺុនមកជួបជុ ំ  េហយមនរពះបនទូលបងគ ប់េអយរកមនម់កជល់ 
េនមុខរពះលន េហយេអយេហធនញជ័យមកគល់ផង  លុះធនញជ័យមកដល់ 
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េសតចមនរពះបនទូលបងគ ប់ថ   អជ័យឯងេទយកមនអ់ឯងមកជល់នឹងមន ់
អញេអយបនឥឡូវេនះឯង  ឯធនញជ័យក៏រកបបងគលំេទរកមន់េហយគិតថ 
រពះមហកសរតនឹងផច ញ់របជញ អញេទៀតេហយ  េបអញនឹងរកទិញមន់េគ  េលក 
មុខែតហមរបមមិនេអយនរណលក់េអយេឡយ   េបដូេចន ះងយេទ  អញនឹង 
យកមន់អញេនះឯង គង់ែតនឹងជល់ឈនះមន់របស់រពះមហកសរតមិនខនេឡយ។ 
គិតេហយធនញជ័យក៏េដរដល់ផទះខលួនេហយចប់យកកូនមន់ែដលេទបនឹងញស់ 
េហយយកសពំត់រុកូំនមន់េនះរួចេដរេទ   លុះដល់រពះមហកសរតេហយរកប 
ថវ យបងគ ំ  េសតចទតេមលមិនេឃញធនញជ័យយកមន់មកជល់តមរទង់បងគ ប់ក ៏
រទង់មនរពះបនទូលសួរថ  អជ័យឯណមន់ែដលអឯងរតូវយកមកជល់នឹងមន ់
អញេនះ   ឯធនញជ័យក៏រកបទូលថ  េអយែតយកមន់រពះរជរទពយេនះមកនឹង 
ជល់នឹងមន់របស់ទូលរពះបងគជំខញុ  ំ េទបរពះមហកសរតរតស់េរបេអយេទយក 
មន់រពះរជរទពយមកជល់ េហយេអយែលងមន់េនះេនទីរបជល់េនះឯង។ 
ឯអស់នមឺុនកដ៏ក់មន់េអយជល់គន េដយគូៗរគប់គន  ឯរពះមហកសរតមនរពះ 
បនទូលេតឿនេទថ  អជ័យថវីកមិ៏នែលងមន់អឯងេទេមល  ធនញជ័យឮរពះបនទូល 
េតឿនដូេចន ះេហយក៏យកកូនមន់ែដលរុនឹំងសពំត់សដក់េទេអយជល់នឹងមន់
រពះរជរទពយ     ឯកូនមន់េនះកលេបេឃញមន់ធ ំ វសម នថជេមវក៏រត់េទ 
សសុលេរកមេពះមន់ធេំនះ    ឯមនធ់កំលេបេឃញកូនមន់រត់មកសសុល 
េរកមេពះដូេចន ះ  វក៏រត់េចញ   ធនញជ័យក៏ទះៃដែរសកថ  មន់ធេំនះចញ់មន ់
អញេហយ   មិនហ៊នជល់េទ   វរត់េទេហយ។  ឯរពះមហកសរតក៏រទង់រពះេរកធ 
នឹងធនញជ័យេហយវលិចូលេទកនុងរពះរជមនទីរ   េហយរទង់រពះចិនត ថ  េបដូេចន ះ 
អញនឹងរបជល់រកបីវញិ។ 
 មនកលមួយៃថង េសតចរតស់េហអស់នមឺុនមកេហយមនរពះបនទូល 
ហមអស់នមឺុនថ  េបអជ័យវរកខចីរកបីនរណ  កុេំអយររសតណេអយេឡយ 
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េបនរណេអយខចីនឹងមនេទសខុស   រទង់ហមអស់នមឺុនេរសចេហយក៏យង 
កនុងដណំក់វញិ ឯធនញជ័យនឹងបនដឹងថេសតចហមដូេចនះក៏េទ។  លុះរពឹកេឡង 
េសតចេចញមកគង់េនសលេរកេហយេរបេអយយករកបីរពះរជរទពយ១ែដល 
េឡងកលំងំមកដល់   ឥតមនរកបីឯណនឹងជល់បនេឡយ។   រកបីរពះរជរទពយ      
មកដល់េហយ េសតចមនរពះបនទូលេអយបេំរ េទេហធនញជ័យេអយរកបីមក 
របជល់នឹងរកបីរពះរជរទពយកុេំអយខនេឡយ។    បេំរ សត ប់េហយក៏រត់េទរបប ់
ធនញជ័យ ដូចមនរពះបនទូលបងគ ប់េនះឯង  ធនញជ័យសត ប់រពះបនទូលដូេចន ះេហយ 
ក៏ចុះអពីំផទះេទចប់យកកូនរកបីែដលេទបសរំលបនដប់ៃថងេហយចងកូនរកបី
េនះដឹកនជំមួយនឹងបេំរ េទដល់ េហយរកបថវ យបងគគំល់ ឯរពះមហកសរត 
េសតចទតមកយល់រកបីែដលធនញជ័យដឹកមកដល់  ក៏រទង់បងគ បធ់នញជ័យថ េអយ 
យករកបីអឯងមកជល់នឹងរកបីអញេមល  េទបធនញជ័យដឹកកូនរកបីេទេទៀបរកបី 
ធេំនះឯង   ឯកូនរកបីវេមលេទេឃញរកបីធេំនះេហយ   វសម នថជេមវ  វក៏ 
រត់េទេបពងេបល ករកបីធេំនះ  ឯរកបីធវំរេសប  វក៏សទុះេបលដច់ែខសនឹងចបក់ ៏
មិនបន ធនញជ័យែរសកថ   ចញ់េហយៗ  កូនរកបីក៏របឹងេបលតមរកបី 
េឈម លេនះឯង   េរពះវថជេមរបស់វ។ ឯរពះមហកសរតទតេទេឃញរកបី 
រពះរជរទពយេនះវេបលេទ  េហយេឃញកូនរកបីវេបលតមពីេរកយដូេចន ះ 
ក៏េអៀនកនុងរពះហបញទយ័ណស់   េហយេសតចមនរពះបនទូលរបប់អស់នមឺុន 
េអយឃត់ធនញជ័យកុេំអយចូលកនុងរជវងំេឡយ  េបនរណេអយអជ័យវ 
ចូលកនុងវងំ  អញនឹងយកេទសខុសមិនែលងេឡយ។  មនរពះបនទូលដូេចនះេហយ 
េសតចយងចូលេទកនុងដណំក់វញិ ឯអស់នមឺុនេហធនញជ័យមករបប់ថ   តបតិ 
េសតចរទង់បងគ ប់េអយរបប ់អជ័យឯងថ   ពីៃថងេនះេទដល់១០ឆន  ំ កុេំអយចូល 
កនុងរពះរជវងំេទៀត  េបឯងមិនសត ប់  ឯងនឹងមនេសចកតីខុសមិនខនេឡយ។ 
ឯធនញជ័យសត ប់េហយក៏េសងៀមេន េហយលេចញេដរេទផទះអតម វញិ។  
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 លុះយូររបមណបនបួនៃថង នឹងដល់ៃថងសីល េសតចនឹងនិមនតេលករគ ូ
សរងគ ជចូលេទេទសនកនុងរជវងំ ធនញជ័យ ដឹងដូេចនះេហយក៏េដរេទអងគុយកនុង 
សលេរក  ជួបនឹងនមឺុនមុខមរនតីតូចធជុំគំន េរចន  េហយធនញជ័យេធវជរសដីថ 
កនុងៃថងសីលេនះ  េសតចនឹងេហខញុ េំទកនុងវងំមិនខនេឡយ  ឯអស់នមឺុនបនឮ 
ធនញជ័យ ថដូេចន ះេហយក៏េសចទងំអស់គន េហយថ  េហអអជ័យេគចូលេទបន 
ែមនេហយ   ថដូេចន ះេហយកចុ៏ះេដរេទផទះទីៃទៗ   ឯធនញជ័យក៏េដរេទផទះវញិ។ 
លុះដល់រពឹកៃថងសីល  េសតចេអយេទនិមនតេលករគូសរងគ ជចូលេទេទសនកនុង 
រពះរជវងំ   ឯធនញជ័យក៏េទអងគុយចផំលូ វេលករគូសរងគ ជ   េលករគូសរងគ ជក ៏
េដរតមផលូ វេទជួបនឹងធនញជ័យ    ឯធនញជ័យេមលេឃញេលករគូសរងគ ជេដរមក 
ដល់េហយរកបថវ យបងគទូំលថ   សូមេលករគូេមតត ឈប់សិន  តបតិខញុ កុំណដឹង 
ករណ៍មួយជមនទិល   ខញុ កុំណនឹងទូលេអយរជប   េលករគូសរងគ ជសត ប់េហយ 
ក៏ឈប់េន  ឯធនញជ័យក៏េដរចូលេទជិតទូលថ   េមលសក់កបលខញុដូំចសក់េកង ក 
េមលេទមុខេលករគូរគន់ជងគូទខញុ  ំ   ឯេលករគូសរងគ ជសត ប់េហយខញ ល់នឹង 
ធនញជ័យ េដៀលមុខដូេចន ះេលកគិតថ   អញនឹងេទទូលរពះមហកសរត   លុះេទ 
ដល់ជួបនឹងេសតចេហយ   េលករគូសរងគ ជថវ យរពះពរទូលថ  តបតិអជ័យវរសដី 
េអយអតម ភពថ   េមលេទសក់វដូចសក់េកង ក   េមលមកមុខអតម ភពរគន់ 
ជងគូទវ សូមរពះមហរជយកធនញជ័យមកជនុំំជរំះេអយអតម ភពសុខចិតតផង 
េទបបន    កុេំអយអជ័យវរសដីេអយអតម ភពដូេចនះេទៀត។ រពះមហកសរត 
សត ប់ពុទធដីកេលករគូសរងគ ជដូេចន ះេហយ េសតចរតស់េរបមហតលិកមន ក ់
េអយេទេហធនញជ័យេអយចូលគល់េសតចេអយឆប់   កុយូំរេឡយ។   ឯេច 
ធនញជ័យ រសដីេអយេលកដូេចន ះេហយ  ក៏េទអងគុយេនសលេរកជមួយអស់ 
នមឺុន េហយថបនតិចេទៀតេសតចនឹងេអយមកេហខញុចូំលេទគល់មិនខន 
កលណឮធនញជ័យរសដីដូេចន ះេហយ  នមឺុនអស់េនះរសដីចអំកថ  ែមនេហយ 
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បនតិចេគចូលេទគល់ហលួងមិនខនេឡយ   ឯមហតលិកេនះ  កលេបេដរេទដល់ 
មុខសលេឃញធនញជ័យក៏របប់ថ   តបតិរពះករុណមនរពះបនទូលេអយេហ 
អជ័យឯងេទចូលគល់ឥឡូវេនះកុខំន ធនញជ័យសត ប់េហយក៏របប់អស់នមឺុនថ 
ខញុថំមច ស់នឹងេអយេហចូលវងំមិនខន   អស់េលកមិនេជឿខញុ  ំ  ថេហយធនញជ័យ 
ក៏ចុះតមមហតលិកចូលេទកនុងវងំ   េទដល់រកបថវ យបងគេំហយេសងៀមេន 
ឯរពះមហកសរតទតេឃញធនញជ័យមកដល់   មនរពះបនទូលសួរថ   អជ័យឯង 
បនរសដីថដូចេមតចេអយេលកសរងគ ជែមនឬ   ធនញជ័យទូលថ ទូលបងគថំែមន 
ែតនឹងេដៀលេតមះេលកក៏េទ  ថេនះជឧបមេអយខលួនទួលបងគេំទេត   តបតិេលក 
ចូលកនុងវងំ  ឯខលួនទូលបងគមិំនបនចូលបនជទូលបងគថំ   េមលសក់កបលខញុដូំច 
សក់េកង ក  េមលេទមុខេលករគូរគន់ជងគូទខញុ។ំ   រពះមហកសរតសត ប់េហយមន 
រពះបនទូលនឹងេលកសរងគ ជថ  េលកកុខំញ ល់នឹងអជ័យេឡយ  វថជឧបមខលួន 
វេទ  េហយេសតចបេណត ញថ   អជ័យឯងកុចូំលមកកនុងវងំអញេទៀត   ធនញជ័យ 
សត ប់េហយក៏ថវ យបងគវំលិេទផទះវញិ។   េសតចមនរពះបនតូលបេណត ញធនញជ័យ 
េហយក៏គិតកនុងរពះរជហបញទយ័ថ ឥតអនកណេដញរបជញ អជ័យបន អញហម 
មិនេអយវចូលវងំ   ឥឡូវេនះវចូលបន   មិនមនេទស  តបតិរបជញ វមន។ 
 េរកយមក  េសតចមនរពះបនទូលបងគ ប់ថ  េអយអស់រសីេនកនុងវងំេទ 
ជុះអចមដ៍ក់ផទះអជ័យ  េបវថដូចេមតចេអយចប់យកេទសខុស។ ឯរសីអនកកនុង 
វងំបនឮរពះបនទូលបងគ ប់ដូេចន ះេហយ  ក៏បបួលគន េទជុះអចម៍ដកផ់ទះធនញជ័យ 
េទដល់េហយរបប់ធនញជ័យថ  តបតិមច ស់េលកេអយជុះអចម៍ដក់ផទះជ័យឯង 
ឯធនញជ័យសត ប់េហយក៏េឆលយថ  េបមនរពះបនទូលដូេចន ះេហយ  ខញុ មិំនហ៊នឃត ់
េទ   តមចិតតអស់អនកចុះ  េបចងជុ់ះក៏ជុះចុះ។   អស់អនកទងំេនះសត ប់ធនញជ័យថ 
ដូេចន ះេហយក៏បបួលគន ជុះអចម៍ដក់ផទះធនញជ័យតមរពះបនទូលេសតចបងគ ប់េនះ 
ឯធនញជ័យក៏េដរេមល   េហយេបេឃញមនេនមផង   ធនញជ័យវយអស់រសីែដល 
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ជុះេហយេនមផង    អស់រសីទងំេនះដឹងធនញជ័យវយដូេចន ះ  ក៏រត់េទទូលេសតច 
េអយរទង់រជប  លុះេទដល់េហយរកបថវ យបងគទូំលថ  តបតិមច ស់េរបេអយេទ 
ជុះអចមដ៍ក់ផទះធនញជ័យ អស់េយងខញុ េំទជុះដក់តមរពះបនទូល   ឥឡូវេនះ 
ធនញជ័យវយអស់េយងខញុ  ំ សូមរទង់រជប។ រពះមហកសរតសត ប់េហយរតស់ថ 
េអយអស់ទហនេទចប់អជយ័យកមកនឹងជនុំ ំ  ឯអស់ទហនសត ប់រពះបនទូល 
ដូេចន ះេហយ   ក៏េទចប់ធនញជ័យតមរជបញជ    លុះេទដល់ផទះធនញជ័យ ក៏េឡង 
េទេលផទះចប់ៃដធនញជ័យចង  រួចរបប់ថេសតចមនរពះបនទូលេអយមកចប់យក 
ឯងេទ េរពះរទង់ខញ ល់ណស់   ឯធនញជ័យសត ប់េហយគិតថ  េបដូេចន ះអញនឹង 
េធវកុេំអយវចងអញបន គិតេរសចេហយក៏ថ  អស់ទងំអនកឯងនឹងចងអញេនះ 
មិនបនេទ  ែតអញថេអយឯងសល ប់ ឯងនឹងសល ប់មិនខន ឯងមិនដឹងេទ  េនះឯង 
េហយេឈម ះធនញជ័យអនករបជញ  សូវែលងវញិជ  អស់ទហនសត ប់ពកយធនញជ័យ 
េហយក៏មិនហ៊នចងៃដធនញជ័យ  នគំន រសយែខសេចញ   ធនញជ័យក៏េដរេជងទេទ 
េទដល់រកបថវ យបងគ ំ េនេសងៀមចសំត ប់រពះបនទូល។ រពះមហកសរតទតេឃញ 
ធនញជ័យ មកដល់េហយ មនរពះបនទូលបណតឹ ងថ អជ័យដូចេមតចក៏បនជ 
អឯងេដញវយសវឡឹកែដលអញេអយេទជុះអចម៍ដក់ផទះអឯងេនះ េតអ 
ឯងខុសឬអឯងរតូវ  េទបធនញជ័យយកេសចកតីរកបទូលថ  បនជទូលបងគជំខញុ  ំ
វយេនះ   តបតិអស់អនកសវឡឹកេធវេលមសរពះបនទូល  ខុសមិនរតូវ តបតិរទង់បងគ ប ់
ថេអយេទែតជុះអចម៍េទ  នឹងមនរពះបនទូលថេអយេទេនមឯណ ឥឡូវ 
អស់អនកទងំេនះេទជុះផងេនមផង េហតុដូេចន ះេហយបនជទូលបងគជំខញុវំយ 
សូមរទង់រជប។     រពះមហកសរតសត ប់េហយក៏េនេសងៀម  ពំុមនរពះបនទូលថអវីៗ 
េឡយ នឹងយកេទសធនញជ័យក៏មិនបន។    
      
            


