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្រក�ងរពណ៍ទសមុខ ៃដ២០ កំពុងេធ�ចម្បោំងជាមួយ្រពះរម (អង�រវត�) 

េសចក�ីសេង�បេរឿងរមេករ �ិ៍ែខ�រ 

ែខ្សទី១ 

ឥសីពិ���មិ�តបានេរៀបចមេហមពិធីជាកិត�ិយសដល់សិស្សគឺ �ពះ�ម និង�ពះលក��ណ ៍ែដលបានេរៀបេចះចប់

គម�ីរេវទ ។ 

ៃថ�មួយមានយក្សកឡាខ�ួនជាែក�កយ៉ាងធំ េឈ� ះ�ក�សូរ មកឆាបអ�សមឥសីេខ�ចខ�ីអស់ ។ ឥសីពិស� មិ្រតខឹង

យ៉ាងខ� ំងេហយក៏ជប់ធ�ូសរឲ្យ្រពះរមបាញ់ សមា� ប់កកណាសូរ ។ េ្រកយមកក៏នំា្រពះរម និង្រពះលក្សណ៍ចូលរមួ្របឡង

េលកធ�ូសរ�ពះជនកេននគរមិថិ�េដម្ីបយកនាងសិ� េធ�ជាមេហសី ។ ក�ុងឱកសេនាះ មានេបក�ជនចូលរមួ

ជាេ្រចនែដលមកពីភពទំងបី សូម្ីបែត្រពះឥសូរក៏មកនឹងេគែដរ ក៏បុ៉ែន�គា� ននរណាេលកធ�ូសររចួេឡយ គឺមានែតតួអង�្រពះរម

មួយគត់បានទទួលេជាគជ័យេដយេលកធ�ូសរេនាះ រចួ ។ 

េពលេនាះ្រពះជនករកីរយណាស់ផ�ល់ព័ត៌មានេនះថា� យេទ�ពះ�ទទសរថ េដម្ីបយាងមកជាអធិបតីក�ុងពិធី

រជាភិេសករវង្រពះរម និងនាងសិត ។ កលេបពិធីអភិេសកចប់សព�្រគប់េហយ ក៏នំា្រពះរជបុ្រត និង្រពះរជធិត

សុណិសវលិ្រតឡប់េទកន់នគរអយុធ��វញិ ។ ពក់កណា� លផ�ូវក៏បានជួបនឹងយក្សកំណាចមួយេឈ� ះ ��សូរ ។ 

យក្សេនះបានេចទ្របកន់្រពះរមថា លួចយកេឈ� ះរមបរមសូរមកដក់េធ�ជាេឈ� ះខ�ួន ដូេច�ះ្រត�វែតមក្រកបបង�ំសំុេទស

េទបរចួខ�ួន ។ ្រពះរមក៏ផា� ញ់រមាសូរ្របកបេដយេជាគជ័យេទៀត ។ 
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លុះមកដល់នគរ ្រពះបិតនាមទសរថមានបំណងេលក្រពះរមជារជបុ្រតច្បងឲ្យេឡងេ្រគាងរជ្យតម្របៃពណីៃន្រតកូល

ក្ស្រត ែតនាងៃកេកសជីំ�ស់េ�យសំ�ងេលើ�ក��សច�ៈ�ពះទសរថ�នសន���នឹងឲ��បុ�តរបស់�ពះ�ង

េឈ� ះ ភិរុត េឡង ្រគងរជ្យវញិ េនេពលែដលនាងជួយ្រពះអង�ក�ុងស�ង� មបានឈ�ះ្រពះអទិត្យ ។ ្រពះបាទទសរថមាន

បំណងែចកនគរជា២ បុ៉ែន�្រពះៃកេកសីពំុ្រពម េហយក៏បេណ� ញ្រពះរមឲ្យេទេនៃ្រព១៤���សឹំមមក េសយរជ្យវញិ ។ 

្រពះលក្សណ៍េ្រកវេ្រកធចង់េធ�ឃាដនាងៃកេកសី ែត្រពះរមឃាត់ េហយបនា� ប់មកក៏ស�័្រគតមដែង�្រពះរម និងេទពីសិតេទ

េនក�ុងៃ្រព ។ ទំងបីអង� នំាគា� ចកេចញពីនគរអយុធ្យោេទដល់កណា� លៃ្រពបានជួប នឹងកូខ័ន ជាេស�ចៃ្រពមានរបូអ្រកក់

ែតចិត�ល�ជា េចះជួយរែំលកទុក�ពី្រពះរម េហយ្រពះអង�ទុកកូខ័នេនះជាបងប�ូនបេង�ត ែតមិន្រពមទទួលយកករអរធនាពី

កូខ័នឲ្យេនទីេនាះជាមួយ េហយក៏េធ�ដំេណ រេទកន់ភ�ំចិត�កូតេដម្ីបបួសជាឥសី ។ 

ែខ្សទី២ 

េពល េចញដំេណ រពីកូខ័នេទ ្រពះរមបានេឃញៃ្រពមួយកំពុងេឆះេដយកេម� ្រពះអទិត្យ ។ េពលេនាះស�ឹកេឈែដលេខ� ច 

ផា� េឈែដេឆះេ្រក�ម្រកំក៏�សប់ែតរកី�សស់ញញឹមេឡងវញិ ចំែណកឯ្រពះអទិត្យែដលកំពុងែតបេ�� ញកេម� យ៉ាងខ� ំងក៏

�សប់ែត បន�យកេម� របស់ខ�ួន ។ ្រពះរម និង្រពះនាងសិត រមួទំង្រពះលក្សណ៍បានបន�េទមុខេទៀត បានជួបនឹងឥសី

�រទ�ឡេហយបានចង�ុលបង� ញផ�ូវេទភ�ំចិត�កូត ។ 

េន េជងភ�ំេនាះបរយិាកសបានែ្រប្រប�លែដលសត�សហវែ្របជាសត�ស�ូត កូនខ� រត់េទេបេមេ្របស កូនេ្របសរត់េទេបេម

ខ� វញិ ។ ្រពះលក្សណ៍បានទទួលភារកិច�សង់អ�សមស្រមាប់ស� ក់េនក�ុងៃ្រព ទំងបីអង� រេនទីេនាះេទ ។ 

ឯ្រក�ងអយុធ្យោឯេនាះវញិ ្រពះបាទទសរថ្រទង់េសយទីវង�ត ។ ឥសីវិសិដ�ម�ឫស�� ីជារជបុេរហិត បានេធ�សរេទ

យាង្រពះភិរតុចូលមកនគរជា្របញាប់េដម្ីបេធ�ពិធីេលក សពសំស� រ ។ នាងៃកេកសីលួចែថ�ងសរេនាះថា ឲ្យ្រពះរជបុ្រត

្រតឡប់មកកន់នគរេដម្ីបចូលរមួរជាអភិេសក ្រពះរម ។ ្រពះភិរតុ្រតកអរខ� ំងក៏េធ�ដំេណ រមកកន់នគរភា� ម បុ៉ែន�្រទង់ទត

េឃញ្រពះនគរស� ត់្រជងំ ្របជារ�ស�េបាះបង់មុខរបរទំងអស់ ។ លុះ្រទង់្រជាបេរឿងពិត ្រពះភិរតុខ� ល់យ៉ាងខ� ំង េហយមាន

បំណងសមា� ប់មាតៃកេកសី ក៏បុ៉ែន�េដយេសចក�ីអង�ររបស់្រពះនាង និង្រពះនាងេ�សកល�� អគ�មេហសី្រពះបាទ

ទសរថ និយាយលួងេលមអំពីដំេណ រេហតុេផ្សងៗ និងដំេណ រ្រពះរមយាងេទេនៃ្រព ។ 

បនា� ប់ពីេរៀបបូជាសព្រពះបាទទសរថេហយ ្រពះភិរតុ �ពះសុ�តុត មួយអេន�េដយ្រពះនាងជាមាតទំងបីអង� 

េកសកល្យោ ៃកេកសី និងនាងសមុ្រទ ្រពមទំងកងទ័ពបានេលកត្រមង់េទសំុយាង្រពះរមចូលមក្រគងរជ្យេន អយុធ្យោ

វញិ ។ ក្ួបន្រពះរជដំេណ របានមកដល់ជាយែដនៃ្រពរបស់កូខ័នៗបានេឃញ្រពះភិរតុ នំាទ័ពមកសន�ឹកសនា� ប់យ៉ាងេនះ នឹក

ស� នថាតមមកសមា� ប់្រពះរម និង្រពះរជេទពី ក៏្រប�ងេជងករណ៍ ចត់កងេសនាលបឈ�បយកព័ត៌មាន ។ បនា� ប់ពីបានដឹង

ករណ៍ច្បោស់េហយ កូខ័នក៏ជួយស្រម�ល្រពះរជដំេណ រេឆា� ះេទដល់ភ�ំចិត�កូតេដយ សុវត�ិភាព ។ 

ក្ស្រត ក្ស្រតីទំង្របំាអង�បានជួប្រពះរម េហយសំុអង�រ្រពះរម ែត្រពះរមបដិេសធមិន្រពម េហយ្រពះអង�្រទង់្របទន

សុពណ៌បាទទុកឲ្យ្រពះភិរតុនំា្រតឡប់េទ ្រក�ងអយុធ្យោវញិ ។ 

េដយ េឈ�ងយល់ថា ្រពះអង�គង់េនភ�ំចិត�កូតេនះនំារខំនពី្រពះរជវង្ស ្រពះអង�ក៏សេ្រមច្រពះទ័យនំាមេហសី និង្រពះអនុជ

ចូលេទៃ្រពេ្រជឆា� យេទេទៀត ។ តមផ�ូវ្រពះរមបានជួបនឹងយក្សមួយេឈ� ះ ពិ�ធ មានចិត�កំណាចេឃារេឃ គិតចូល

មកចប់ឆក់យក្រពះនាងសិត ។ 



ែខ្សទី៣ 

ពិតដូេច� ះេហយ ភិរធក៏ស�ុះចូលេទឆក់នាងសិតយកេទ ។ ្រពះលក្សណ៍ធានាខ�ួនករពរយកនាងសិតមកវញិ ក៏បុ៉ែន�ករ

្របយុទ�េឃញថា ទន់ៃដជាងយក្ស ។ ្រពះរមេឃញដូេច� ះ ែថ�ងសរសមា� ប់យក្សក�ុងេពលេនាះេទេហង ។ តេទេទៀតក្ស្រតី

ទំងបីអង�បានបន�ដំេណ រដល់ភ�ំកណ��រណ��ពន ក៏បួសជាតបស ។ ្រពះលក្សណ៍ដឹងអនុភាពរបស់ខ�ួនបថុជនក៏សំុ

ល្រពះរមេទតំងសិល្៍ប រម�ឹកអគមគាថាេឡងវញិេននាេទៀបអយអ�សមគា�  ។ 

េពលេនាះមានយក�នីយ៍មួយេឈ� ះនាងសូបន� ្រត�វជាប�ូនយក្ស្រក�ងរពណ៍បានេឃញក្ស្រតទំងពីរមានរបូេឆាមេលម 

ពណ៌គួរឲ្យេបតី ក៏កឡាខ�ួនជាេទពអប្សរយ៉ាង�សស់្របិប្រមិយចូលេទ្របេលមលួងេលម សំុេសចក�ីេស�ហពី្រពះរម ។ ែត

្រពះរមបាន្របាប់នាងឲ្យេទសំុពី្រពះលក្សណ៍វញិ ។ ្រពះលក្សណ៍ដច់សិល្៍បខ� ល់នឹងនាងសូបនខមករកុគួនក៏ចប់ផ�ួលេក 

សក់កត់ៃដ ែ�សកបេណ� ញេចញេទ ។ នាងសូបនខែ្របកឡាជាយក្សវញិ េហយបានែ�សកជមា� លឮសូររហូតដល់

�កុងខរជាបងរបស់ នាង ។ ្រក�ងខរឮេហយ ក៏ជិះេសះត្រមង់មកជួយសេ�ង� ះ ។ េដយកំហឹងឆាបេឆះជាខ� ំង ្រក�ងខរប��

េមទ័ពមា� ក់េឈ� ះខុនទូសណនំ៍ានាងយកេទចូលនគរវញិ េហយក៏េលកទ័ពចូលច្បោំងនឹង្រពះរម ។ 

្រក�ងខរបានប�� ឲ្យខុនទូសណ៍ចូលច្បោំងមុនេគ បនា� ប់មក�តីស�ិរៈ ទីបំផុត្រក�ងខរខ�ួនឯងចូលេទេទៀតែត្រត�វសរ្រពះរម

ស� ប់គា� នសល់ េឡយ ។ នាងសូបនខេឃញបងស� ប់អស់ក�ុងករ្របយុទ�ដូេច� ះ ក៏េហះសំេដេទ្រក�ងលង�  ញុះញង់

បង្រប�សគឺ�កុង�ពណ ៍ឲ្យេចញមកសងសឹក ្រពមទំងឲ្យចប់នាងសិតយកមកេធ�ជាមេហសីផង ។ ្រក�ងរពណ៍កលេប

បាន្រជាបដំណឹងពីប�ូន�សីេហយ មានចិត�ឈឺចប់ខ� ំងពន់្របមាណ ក៏េហម�រ�កជាេសនាឲ្យកឡាខ�ួនជាេ្របសមាស

េចញមកបង�ួតយ៉ាងសង� ចំេពះមុខនាងសិត ។ 

កល េបេឃញេ្របសមាសភា� ម នាងសិតក៏បង�ំស� មីឲ្យេចញេទតម្របហរេដម្ីបយកែស្បកទុកលម� េនេពលយាងេទ

្រគប់្រគងរជ្យវញិ ។ ្រពះរមេចញេទតមេ្របសមាស ទុក្រពះលក្សណ៍េនចំអ�សមករពររជេទពី ។ េ្របសមាសេចះែត

រត់េទៗរហូតដល់េពលរេសៀលេទប្រពះរមបាញ់្រត�វេ្របសៗ ក៏កឡាខ�ួនជាយក្ស ែ�សកដេង�យេហ្រពះលក្សណ៍ឲ្យេចញ

មកជួយ នាងសិតឮេហយក៏បង�ំ្រពះលក្សណ៍ឲ្យេចញមកជួយ្រពះស� មី ្រពះលក្សណ៍្របែកក្រពះនាងសិតបង�ំ្រពះលក្សណ៍ៗ

្រទំពំុបានក៏ចក េចញពីអ�សមេទតម្រពះរម ។ ្រក�ងរពណ៍បានឱកសកឡាខ�ួនជាឥសីលួងេលម្របេលមនាងសិត 

ចុងបំផុតក៏ឆក់នាងសិតបានេហះេទតមអកសេចញេទ ។ 

ែខ្សទី៤ 

េពលេនាះមានសត�្រគ�ឌមួយេឈ� ះ ជ�យ ុេឃញ្រក�ងរពណ៍នំានាងសិតេហះេលអកសក៏េចញមុខមកពំងបង� ក់ 

ដំេណ រ្រក�ងរពណ៍េដយគំរមកំែហងឲ្យ្រក�ងរពណ៍េដះែលង្រពះនាងសិតមក វញិ ។ ្រក�ងរពណ៍មិន្រពមស� ប់ក៏េកតមាន

ករ្របយុទ�មួយយ៉ាងខ� ំងក�  ្រក�ងរពណ៍ឆក់ឱកសេដះចិេ�� �នពីនាងសិតេចលេទបាក់ស� បជតយុ ធា� ក់េទដល់ដី ។ 

នាងសិតបានផា� ំេផ�នឹងសត�កុកឲ្យថា� យដំណឹងេនះដល់្រពះរមជា ស� មីផង ។ បនា� ប់មក្រក�ងរពណ៍បាននំានាងសិតេទ

ទុកក�ុងសួនអេសកេន លង�  ។ ចំែណកឯ្រពះរម និង្រពះលក្សណ៍ េ្រកយពីបាញ់េ្របសរចួ ្រតឡប់មកអ�សមវញិរកនាង

សិតមិនេឃញ ក៏រតូដំេណ រេចញតមរកនាងសិត ទំងចិត�ក�ុកក�ួល�សក់ជលេន្រតអេឡាះអល័យ �សីស�ួនភា� រ ក៏បានេទ

ជួបនឹងជតយុែដល្របាប់ដំណឹងអំពីរពណ៍ឆក់យកនាង សិត ។ េដម្ីបអរគុណជតយុ ្រពះរមក៏អធិដ� នឲ្យអត�័នេគេទ

េកតេនឋនសួគ៌ ។ ្រពះរមបានជួបនឹងសត�កុកែដលបានយកដំណឹងពីនាងសិតមក្របាប់ ្រពះរមែដរ បុ៉ែន�្រពះលក្សណ៍



បានេត�ះតិះេដៀលកុកៗក៏េត�ះតិះេដៀលតមមកវញិ បុ៉ែន�្រពះរម ្រពះលក្សណ៍គំរមកំែហងរកេរឿង្របហរសត�កុក ។ បនា� ប់មក

្រពះអង�ទំងពីរបានជួបនឹងកុម�័ន�ែដលមានបំណងចង់សមា� ប់្រពះអង� េហយ្រពះអង�ក៏សមា� ប់យក្សក�ុងេពលេនាះេទ ។ 

និយាយអំពីៃ្រពេហមពន� មានេស�ច្រកបីមួយេឈ� ះ មហិង���ជ បានសមា� ប់្រកបីេឈ� លទំងអស់ ្របមូល្រកបីញីទំង

អស់េធ�ជា្របពន� ។ ម្៉យោងេទៀតមហិង្សរជបានសមា� ប់កូនខ�ួនេចល េបេម្រកបីណាេកតកូនមកេឈ� ល ។ មានេម្រកបីមួយ

េឈ� ះ សន�គីរ ីកលេបមានគត៌េហយក៏េគចខ�ួនពីហ�ូង េហយ្របសូតមកបានកូនេឈ� លមួយដក់េឈ� ះថា ទូភ ីេហយ

មានបំណងរក្សោកូនេនាះ េហយក៏ទូនា� នកូនឲ្យហត់្របាណេដម្ីបឲ្យមានកមា� ំងបរបូិណ៌មុននឹង េទជួបឪពុក ។ ទូភីបាន

្របារព�តមឱវទមា� យ ក៏បានសេ្រមចដូច្របាថា� េដយមានកមា� ំងរហូតដល់េទវធ័េដមេឈធំៗ េខ�ចខ�ីអស់ េហយក៏េទជួប

ឪពុកអង�រឲ្យទទួលស� ល់ខ�ួនជាកូន ។ បុ៉ែន�មហិង្សរជមិនយល់្រពម ករ្របយុទ�ក៏េកតេឡងរវងឪពុកនិងកូន ទីបំផុតក៏

្របហរជីវតិឪពុក េហយបន�េបសកកម�ឪពុកបន�េទ ។ 

តំងពីេពលេនាះមក ទូភីែតងែតេដររកេរឿងរតត្បោតេគឯងដូចជារកេរឿងឥសីប��លិង� នាងេទពធីតរក្សោសមុទ� 

ៃ្រពេហមពន� ្រពមទំងទីបំផុតក៏េទរកេរឿង�លែីដលជាេស�ចស� េសយរជ្យេន�ស់ខិនបូរ� ។ ពលីេដយេចៀសវង

ករ្របយុទ�ជាមួយនឹងទូភីមិនបានក៏េហសូ�គីព ជាប�ូនមកផា� ំ ។ ករ្របយុទ�េនខងេ្រក៧យប់៧ៃថ�មិនចញ់ឈ�ះ េហយ

នំាគា� េទ្របកួតក�ុងគុហរមួយ ។ ករ្របកួតគា� េនក�ុងគុហរេនះ ពលីក៏្របហរទូភីនឹង្រពះខ័នឈមទូភីហូរេចញមកតមរងូ

គុហរលយ នឹងទឹកេភ��ងែដលេទព� េ្របាស្រពហ�មកេនាះ សូ្រគីពែដលយាមេនមាត់រងូ្រចឡំស� នថាឈមបងក៏សន�ប់ថ�

បិទរងូ គុហរេនាះេទ ក៏វលិ្រតឡប់េទក�ុងនគរវញិ េដយនំាយកដំណឹងេនះេទផង ។ ម�ន�ីេយាធាអ�កនគរខស់ខិនបូរក៏ី

េលកសូ្រគីពឲ្យេឡង្រគងរជ្យស�ង ្រក�ងពលី ។ 

េ្រកយមក ពលីេចញផុតពីរងូ រចួពីស� ប់ ក៏ខឹងនឹងសូ្រគីពយ៉ាងខ� ំងក៏វយេធ�បាបទះតប់ក្បោលមួយៃដ សូ្រគីពរត់េចញពីទី

េនាះេទ្រជកេនភ�ំមគង�បព៌តែដលឋនមណ� លរបស់មគង�ឥស ី។ ពលីមិនអចចូលេទកន់ទីេនាះបានេទពីេ្រពះ

្រត�វបណា� សតឥសី ។ សូ្រគីពឈឺចិត�យំេសកអចម៍ែភ�កគរជាភ�ំជិត ទឹកែភ�កហូរជាស�ឹង ។ 

ែខ្សទី៥ 

ករ េធ�ដំេណ រ្រតច់ចរេទរកនាងសិត ្រពះរម ្រពះលក្សណ៍អស់កមា� ំងក៏ចូលេទស្រមាកេ្រកមេដមស� យ ។ ្រពះរមផ�ំេន

េលេភ� ្រពះលក្សណ៍ ។ េពលេនាះ្រពះអទិត្យេននឹងថ�ល់ ម�ប់េដមស� យ និងៃ្រពេឈទំងឡាយពំុមានេ្រជេសះ ។ សូ្រគីព

សង្័សយថា មានអ�កមានបុណ្យ ក៏េ្របហនុមានឲ្យតមរកេមល ។ ហនុ�នបានេឡងេលេដមស� យ គយគន់រកេមល

េឃញលយលក�ណ៍កងច�ក េននឹង្រពះហស�ទំងសងខងរបស់្រពះរម េទបហនុមានេបកស�ឹកស� យ ស�ុតី្រពះរម ឯ

្រពះលក្សណ៍ខ� ច្រពះរមភា� ក់ក៏ទញធ�ូសរបាញ់ ហនុមានចប់សរ្រពះលក្សណ៍ជាប់ េឃញដូេច� ះ្រពះលក្សណ៍ក៏ឆក់យកធ�ូ

សរ្រពះរមមកបាញ់េទៀត ទទួល្រពះរមក៏ភា� ក់េឡង ក៏សួររកេរឿងេហតុ ។ ្រពះរមបានទតេឃញស� េនាះែប�កពីស� ដៃទ

េទៀត េ្រពះមានកុណ� លពក់េន្រតេចៀក ។ ហនុមានក៏ចុះពីេលេដមស� យមកេដយេជឿជាក់ថាជាអ�កមានបុណ្យក៏ ថា� យបង�ំ 

េហយបានហមាត់បេ�� ញរស�ី្រពះអទិត្យ៧ពណ ៌ែដលេនក�ុងមាត់ ក៏ថា� យខ�ួនសំុេធ�ជាេសនា រចួក៏និយាយពីេឈ� ះរបស់

ខ�ួន និងេរឿងរ៉វរបស់សូ្រគីពជាមាែដលេឈ� ះគា� ជាមួយពលីែដលជាឪពុក ធំ ។ 

េ្រកយមក្រពះលក្សណ៍ក៏បានេចញ េទរកដងទឹកថា� យ្រពះរម ។ សង្័សយនឹងរសជាតិទឹកេនាះៃ្របក៏េ្រប្រពះលក្សណ៍ឲ្យេដរ

រក្របភពទឹក េនះ ។ ្រពះលក្សណ៍ក៏សំេដេទកែន�ងែដល្រពះអង�ដងទឹក និងឮសូរសំេឡងយំមួយេននាភ�ំ ក៏យកដងធ�ូសរឆ�ិះ

ភ�ំេនាះរេបកេឃញសូ�គីព ។ ្រពះលក្សណ៍បាននំាសូ្រគីពមកថា� យ្រពះរម ។ ្រពះរមបានធានានឹងសូ្រគីពថានឹងយកនគរ

ខស់ខិនបូរ ី្រពមទំង្រពះនាងដរេទពី្របទនដល់សូ្រគីព ។ រឯីសូ្រគីពក៏ថា� យខ�ួនេធ�ជាេសនា និងេកណ� ពលស� ជួយ



្រពះរមវញិ ។ សូ្រគីពក៏នំា្រពះរមេទកែន�ងពលី និងទូភីច្បោំងគា�  ។ ្រពះរមក៏ែថ�ងសរអគ�ី វសេឆះេខ� ចទូភីេទជាេផះ រចួ

្រពះអង�ែថ�ងសរភិរណុវសរលំត់េភ�ង េហយែថ�ងសរពយុវស្របមូលធាតុេសសសល់េចលេទក�ុងមហសគរ ។ បនា� ប់មក

្រពះរមក៏យកសរ្រពហ�មាសបាញ់កេម�ចេដមសប�តលែដលដុះ េលខ�ងនាគតំងពីកំេណ តែផនដីមកេម៉�ះេនាះេចលេទ ។ 

្រពះរមបានេ្របសូ្រគីពឲ្យេទបេ�� តពលីេចញច្បោំងេដម្ីប្រពះរមបាញ់ពលី ។ េលើកទី១្រពះរមបាញ់ពលីមិនបាន 

េដយខ� ច្រចឡំពីេ្រពះស� ទំងពីរដូចគា�  ។ ្រពះលក្សណ៍ក៏យកក្រមងផា� បំពក់ឲ្យសូ្រគីព ។ លុះច្បោំងេលើកទី២ េទប

្រពះរមេលកធ�ូសរបាញ់ពលីបាន ក៏បុ៉ែន�មន�សរេនាះ្រត�វដល់ខ�ួនពលីៗក៏ចប់សរេនាះជាប់ េហយងកេទេត�ះតិះេដៀលឲ្យ

្រពះរមជាេ្រចន ។ ្រពះរមឲ្យពលីសំុជីវតិ ែតពលីសុខចិត�ស� ប់ ្រគាន់ែតផា� ំឲ្យ្រពះរមជួយយកអសរអង�ត និងសូ្រគីពែត

បុ៉េណា� ះ រចួក៏ែលងែផ�សរបុក្រត�វស� ប់េទ ។ រ្ីរពះនាងេទពី�� ជាមេហសី យំេសកេបាកខ�ួន ស� យ�សេណាះអេឡាះ

អល័យស� មី លុះ្រតែតេក� ្រកហយដល់្រពះឥ�ន� ក៏នំាអត�័នពលីេទចប់កំេណ តេនឋនសួគ៌ ។ 

លុះ បានសេ្រមចតមេគាលបំណងេហយ សូ្រគីពេកណ� ទ័ពស� មិនបានទន់េពលេវលេទ ។ ្រពះរមក៏េ្រប្រពះលក្សណ៍ឲ្យ

េទេតឿនសូ្រគីពេដយគំរមកំែហងថានឹង កេម�ចខស់ខិនបូរេីចល ។ 

ែខ្សទី៦ 

សូ្រគីព ភ័យក៏េហះេទនគរហនុមានេនឯកន�លីវន័បេ�� តឲ្យហនុមានកឡាខ�ួនជា កូនស� តូចបុ៉ន្រមាមៃដ សូ្រគីពដក់

ហនុមាននឹងថង់សំពត់េទគាល់្រពះរម ។ មុនដំបូង្រពះរមអស់សង្ឹឃមេនរង់ចំរហូតដល់កូនស� េនាះធំ ។ ហនុមានក៏

សែម�ងឫទ�ិកឡាខ�ួនជាមហពនរហមាត់ស� បបេ�� ញពន�ឺ ្រពះអទិត្យ១២ពណ៌ ។ មិនបង�ស់ឲ្យយូរករ សូ្រគីព្រតឡប់េទ

េកណ� ពលស� ថា� យ្រពះរម តំងអង�តឲ្យជាខុនពលហ�ួង ហនុមានឲ្យេនែនបនិតនឹង្រពះរម ្រពះលក្សណ៍ ។ 

កលេបេកណ� ទ័ពស�  បានេ្រចនមកជួបជំុគា� េហយ ្រពះរម្រតស់ប�� ឲ្យសូ្រគីពេ្រជសេរ សអ�កខ� ំងពូែកមា� ក់េទ េសុបករ

េន្រក�ងលង�  ។ សូ្រគីពបានេឆ�យថាខ�ួនេទលង� បានែត្រតឡប់មកវញិឆាប់រហ័សមិន បាន ពីេ្រពះខ�ួនចស់

េហយ ។ ខុននន�េឆ�យថាេទ្រតឡប់មកវញិបាន ែតខ� ចនាងវិ�ស ីជាប�ូនរពណ៍ យាមទ� រលង� ហមាត់ បេបរមាត់

េ្រកមដល់បាតល ខងេលដល់េមឃ អ�កណាមួយេទលង� វេង�ងស� ប់ក�ុងេនាះ នាងវតិសី ដូេច�ះមានែតហនុមានេទែដល

េទបាន ។ មុននឹងេធ�ដំេណ រេទ ហនុមានបានេស�សំុចិេ�� �នទ្រមង់្រពះរមេដម្ីបឲ្យនាងសិតេជឿជាក់ ថាខ�ួនជាេសនា

្រពះរម ។ 

បនា� ប់ពីបានទទួល្រពះទ្រមង់ពី្រពះរម ហនុមានេហះេចញេទក៏បានជួបនឹងសិង�អសុ� េហយក៏សមា� ប់យក្សេនាះេចល

េទ ។ សប���គ�ជេចញ មកជំទស់ ហនុមានក៏ចប់នាគេនាះ្រគវត់េចលេទមហសមុ្រទ េហយក៏េហះេទេ្រជាះ

ហួសលង� ដល់អ�សមឥសីមួយអង� ។ ឥសីក៏្របទនបាយបីពំនូត ហនុមាននឹកតូចចិត� កំពុងឃា� នខ� ចសីុបាយមិនែឆ�ត បុ៉ែន�

ែបរជាសីុបាយមិនអស់េទវញិ ក៏មានកមា� ំងចប់េហះេឆា� ះេទលង� វញិ ។ ដល់កំែពងេ្រកលង� េហយ ក៏និម�ិតខ�ួនឲ្យតូច េធ�

មិនឲ្យយក្សយាមទ� រេនាះដឹងក៏េបាះ្រពះទ្រមង់េទេលអកស ក៏េហះចូលេទក�ុងមាត់យក្សេចញតមរន�្រតេចៀកមកេ្រក

ចប់យក ចិេ�� �នេនាះមកវញិ ។ តមកហនុមានបានឆ�ងកត់កំែពងែដក ជួបនឹងយក្សេឈ� ះ�ម�ល ីក�ួយរពណ៍ កំែពង

សំរទិ�ិ បានជួបនឹងយក្សមួយេទៀតេឈ� ះអតិ�យ េមទ័ពរពណ៍កំពុងេរៀបពលេសនាេយាធា កំែពងទង់ែដងេឃញយក្ស

េឈ� ះម��យ កំពុងេរៀបយុទ�ភ័ណ�  េនទ� រទិសឧត�រ បានេឃញឥ�ន�ជិត ជាកូនច្បងរបស់រពណ៍ ទិសទក្ិសណ 

បានេឃញកុម��រណ ៍ទិសបស�ិម បានេឃញសហស��កុ�រ អ�ករក្សោឧទ្យោន ។ ហនុមានចូលេទដល់ឃា� ំងទី១២ 



កន�ងកំែពងមាស ចូលេទដល់្របាសទែកវ បានជួប្រក�ងទសមុខកំពុងផ�ំជាមួយនាងមេ���លគីរ� ។ ហនុមាន្រចឡំស� ន

ថាជានាងសិត េលក្រពះខ័ន្រប�ង្រប�ង្របហរទសកណ�  ក៏បុ៉ែន�េដយសេង�តយល់ថា ជា្របពន�រពណ៍វញិេទ ហនុមានក៏

ទមា� ក់្រពះខ័នចុះ ែសកទិព�មន�ឧប្បេទសចងសក់្រក�ងរពណ៍ជាប់នឹងនាងមេណា� លគីរ ីេហយសរេសរេនេលទ� រថា េបចង់

�សយចំណងរចួ្រត�វឲ្យនាងមេណា� គីរវីយក្បោល្រក�ងរពណ៍បី ដង ។ ហនុមានរកនាងសិតមិនេឃញេសះក៏េទលក់ខ�ួន

ែក្បរពួក�សីស�ំ ក៏ឮ�សីៗទំងេនាះនិយាយគា�  េទបដឹងករណ៍ទំងអស់េនាះ ។ 

ក�ុង រ្រតីេនាះ នាងសិតយល់សប�េឃញ្រពះរមគង់េលដំរសីយាងចូលមកកេម�ចកំែពងលង�  បាក់ែបកអស់ ។ នាងបាន

្របាប់សុបិនេនះដល់នាងសុ�� ជា្របពន�ពិេភគេហរ ។ 

ត មកេទបហនុមានរកកែន�ងរបស់នាងសិតេឃញ ។ ហនុមានបានចូលថា� យបង�ំ្រពះនាងសិត នាងពំុេជឿ ។ ហនុមានក៏បាន

ថា� យ្រពះទ្រមង់ទតជាភស�ុតង ។ នាងសិតបូតទ្រមង់របស់នាង្របទនេទហនុមាន េហយនាងែផ�ផា� ំេទ្រពះស� មីថា នាង

េនែតេស� ះ្រតង់ជានិច�នាងរង់ចំដល់១០ែខ េបមិនយល់្រពះភ�ក�្រពះរមេទេនាះ នាងនឹងក្័សយជីវតិេន្រក�ងលង� េនះ ។ 

េ្រកយ ពីលនាងសិតេចញមក ហនុមានក៏េលតេផា� ះេបះបំផា� ញអស់ែផ�េឈទំងឡាយក�ុងឧទ្យោន ។ េសនាយក្សេផ�ល 

ហនុមានធាក់ពលយក្សស� ប់ដួលគរេលគា�  ។ ្រពះនាងសិតេចញេទឃាត់ក៏ពំុស� ប់ ។ 

សហកុមារ ជាកូនរពណ៍ េចញមកតមចប់ បុ៉ែន�ហនុមានទញររថបំបាក់េខ�ច រចួក៏សមា� ប់សហកុមារ និងពលយក្សអស់

ជាេ្រចន ។ 

្រក�ងរពណ៍ ខឹងណាស់ ក៏ចត់ឥ�ន�ជិត និងអតិកយឲ្យេចញេទចប់េទៀត អតិកយ្រកឡាខ�ួនយ់ាងធំ បុ៉ែន�្រត�វហនុមាន

េលតេទធាក់ដួលេត� លទំងជំហរ ។ ឥ�ន�ជិត្រទំមិនបានក៏ែថ�ងសរជានាគចប់ហនុមានបានដូច ្របាថា�  ។ ្រក�ងរពណ៍េ្រប

ឲ្យេពជ្ឈឃាដចប់យកហនុមានេទវយ ក៏បុ៉ែន�ពំុេស��បហនុមានេសះ ។ ហនុមាន្របាប់ថា េបចង់ឲ្យខ�ួនស� ប់ ្រត�វយកសំពត់

្រជលក់េ្របងមករុជំុំវញិមួយែសនជំុ រចួយកេភ�ងដុត ។ រពណ៍េធ�តមេដយរុខំ�ួនហនុមានពំុជិតេសះ រពណ៍ខឹងណាស់ក៏ឆក់

េភចយកៃស្បរុកំយនាងមេណា� លគីរទំីងកំហឹង បណា� លឲ្យនាងមេណា� លគីរេីលចេករ �ិ៍ខ� សកណា� លវល ។ កំណាព្យស�ូត

របស់�មីចក ់«ៃស្បេស�ងេបុងេចញស�  ដួងេដះេនាះណាទំេនរេន …. ហនុមានេទៀងទតេមលេទ គួរឲ្យចប់ចិត�ស�ិទ�

េស�ហ» ។ 

េនេពលដុតេនះ ហនុមានក៏ស�ុះេហះ េធ�ឲ្យេភ�ងធា� ក់មកេឆះ្រក�ងលង� េខ�ចខ�ីអស់ ។ 

ែខ្សទី៧ 

្រពះរម  ្រពះលក្សណ៍គង់េនភ�ំគន�មាទន៍ លុះដឹងដំណឹងអំពីសកម�ភាពដុតលង� េឆះេខ�ចខ�ីអស់ ្រទង់េ្រតកអរណាស់បាន

្របទនរង� ន់ដល់ហនុមាន ។ េពលេនាះ្រពះអង�បានពិេ្រគាះនឹងសូ្រគីពេដម្ីបែស�ងរកសម�័ន�មិត� មកជួយ្រពះអង�ែថមេទៀត ។ 

សូ្រគីពក៏បានទូលថា� យថាមានេស�ចស� មួយពូែកណាស់េឈ� ះ ម�ជម�� េសយរជ្យេនេហមពន�ែដលមានេសនា២របូ

គឺ ខុននិលខុននល ជាៃដេឆ�ងៃដស� ំដ៏ស័ក�ិសិទ�ិ ។ 

្រពះរម ក៏ប�� ហនុមាន និងអង�តេទសំុចងស� នេម្រតីនឹងមហជម� ូ។ ហនុមាន និងអ�តបានេទដល់ក៏ែថ�ងថា ្រពះរម្រទង់

្រតស់ឲ្យ្រពះអង�េទគាល់ឥឡូវេនះ ឮដូេច�ះក៏ខឹងប�� ឲ្យេពជ្ឈឃាដចប់ចងហនុមាន និងអង�តប��ូ ល្រទ�ងែដក ។ លុះដល់



េពលយប់ហនុមានសណ�ំ ទ័ពស� ទំងអស់េនាះ េហយក៏កត់េសេចញពី្រទ�ង ។ ហនុមានេឡងកច់កំពូល្របាសទ រចួេលក

ស�ួយទំង្រកឡាបន�ំរបស់មហជម�ូនំាយកមកថា� យ ្រពះរម ។ 

សូ្រគីពេឃញេហយក៏ចូលេទ ទូល្រពះរមថា មហជម�ូមិនងយចុះចញ់េទ ទល់ែតេទសំុកឡា្រពះនារយណ៍ពី្រពះឥសូរ

មកជំនួស ។ ្រពះលក្សណ៍េ្រប្រពះពយេទសំុកឡា្រពះនារយណ៍យកមកបានដូច បំណង ។ ្រក�ងមហជម�ូេតនេឡងងក

េមលេឆ�ងស� េំទបេកនកំហឹង ។ បុ៉ែន�លុះឮៃ្រតស័ង�ក៏ងកេទេឃញ្រពះនារយណ៍ មហជម�ូក៏ភិតភ័យក៏ថា� យបង�ំសំុចញ់

្រពះរម ។ ្រពះរម្រតស់នឹងមហជម�ូសំុជួយសង់ស� នឆ�ងសមុ្រទេទ្រក�ង លង�  ។ មហជម�ូ្រពមថា� យខុននិល ខុននលជា

តំណាង េ្រពះខ�ួនចស់េហយសំុវលិេទនគរវញិ ។ 

លុះ បានទ័ពជំនួយពីមហជម�ូេហយ ្រពះរមប�� ឲ្យសង់ស� នកត់សមុ្រទ ។ ្រពះសមុ្រទខឹងក៏េកណ� ទ័ពមច�  នាគ ជ��ូ ន

យកថ�អស់ ។ េឃញដូេច� ះ ្រពះរមក៏្រតស់្របជំុអស់ពលេសនាសួររកអ�កមានថ�ីៃដ ។ សូ្រគីពធានាកឡាខ�ួនឲ្យធំបុ៉ន

មហ្រពហ� រចួផា� ៃដឲ្យអស់េសនាេយាធាេធ�ជាស� នចម�ងេទេកះលង�  ហនុមានអួតថាខ�ួននឹងលកន�ុយព័ទ�េឆ�រឯនាយ 

េហយយកៃដមា� ងចប់េឆ�រខងអយរចួឲ្យចូលជិតគា� េដម្ីបចម�ង ទ័ព ។ 

អង�តធានាថានឹង�ស�បយក ទឹកសមុ្រទឲ្យអស់េដម្ីបឲ្យទ័ពេដរកត់េទ�ស�កលង�  ្រពះរមពំុយល់្រពមក៏េលកធ�ូសរអគ�ិវស

ែថ�ងេឆះមហសមុ្រទ ។ �ងេមខ�ភិតភ័យេឡងមកសំុអង�រ្រពះរម ធានាជួយសង់ស� នថា� យ្រពះរមឲ្យបានេ�សចដូច

្របាថា�  ។ 

លុះដឹងថា្រពះរមេលកទ័ពមកលង� េហយ រពណ៍ក៏េរៀបចំទ័ពែដរ ។ 

ែខ្សទី៨ 

្រក�ងរពណ៍បានទូងស�រ្របមូលទ័ព េហយប�� ឲ្យពិេភគទយ អំពីវសនាៃននគរលង�  ពិេភគបានគន់គូរ េហយេស�

្រក�ងរពណ៍ឲ្យយកនាងសិតេទថា� យ្រពះរមវញិ េហយបានេ្រប�ប្របដូចរពណ៍ែដលយកនាងសិតមកេទនឹងែក�កែដលពំ

ែកវ ពិទូរ្យសូរ្យកន� េហយែកវេនាះនំាឲ្យេឆះសម្ុបក ម្៉យោងេទៀតេ្រប�បេទនឹង្រតីសីុនុយ ។ ្រក�ងរពណ៍ខឹងក៏វយក្បោលពិេភគ

នឹងែស្បកេជង រចួបេណ� ញេចញពីនគរ ។ ពិេភគខឹងណាស់នឹងរស់េនក�ុង្រពះនគរតេទេទៀតខ� ស់្រពះញាតិអស់ពល 

សកលេយាធា ក៏េភៀសខ�ួនរត់េទសំុថា� យខ�ួន្រពះរម សូ្រគីព និងពលស� ទំងអម្បោលមាណ េឃញេហយក៏ចប់ពិេភគេទ

ថា� យ្រពះរម ្រពះរមមិនទុកចិត� ក៏បុ៉ែន�ជម���នជាេហរថា ពិេភគជាេហរពូែកណាស់ គាត់មកេនះគឺេដម្ីបសំុចុះចូលនឹង

្រពះរម ។ ្រពះរមរកីរយទទួលពិេភគឲ្យេនជាមួយ ែថមទំងបាន្របទនរង� ន់ជាទីគាប់្រពះទ័យដល់ពិេភគេទៀត ។ រឯីនាង

មេណា� លគីរ ីក៏មានសុភវនិិច�័យរលឹំកស� មីែដរពំុគួរេធ�ទណ� កម�ពិេភគែបបេនះ េសះ េហយក៏ពំុគួរលួចយក្រពះនាងសិតមក

មិនសមេសះេឡយ ។ 

រពណ៍ខឹងយ៉ាងខ� ំងេជរ្របេទចនាងមេណា� លគីរថីាេទេធ�្របពន�ពិេភគេទេទបសម ។ រពណ៍េ្របរក�េសន ជាេសនាឲ្យនំា

ពលេទចូលៃ្រពេដម្ីបចប់ទ័ពស� បង�ត់អហរ ្រពះរមេ្របរុក�ៈ�នរឲ្យ នំាពលស� ៥មឺុនេទេបះផល�  ។ ទ័ពយក្ស និងស�

ប៉ះគា� ក៏ច្បោងំគា� ស� ប់អស់រលីងសល់ែតយក្សមួយរត់រចួ ខ�ួនែដលនំាដំណឹងបរជ័យេទ្របាប់អតិ�យ ។ 



អតិកយ ស� ប់្រចឡំែដរ េឃញរកុ�រស� ប់ស� នថា ហនុមានក៏ទូល្រក�ងរពណ៍ៗេ្រតកអរណាស់ក៏និយាយចំអកេផា� ះផ�ងេទឲ្យ 

នាងមេណា� លគីរ ី។ ទសមុខប�� ឲ្យេលកឆ័្រតជ័យមង�ល បណា� លឲ្យងងឹតបិទែសងសូរយិាអស់ ។ ្រពះរមទតេឃញដូេច�ះ

ក៏សួរេទពិេភគេហរ េហយក៏ទញធ�ូសរបាញ់្រត�វឆ័្រតបាក់េខ�ចខ�ីអស់ ។ 

្រក�ងរពណ៍ខឹងខ� ំងេពកក៏សួរេទ�បេហត េហរៗក៏គន់គូរថា� យថា ្រពះរមមានេសនាពូែក១៨នាក់ និងពល៧០

អេក� ភិនីៈ អេក� ភិនី ២១៨.៧០០នាក់ និងទ័ពរថ ២១.៨៧០នាក់ បានដឹងេសចក�ីពី្របេហតេហរគន់គូរថា� យរចួមក រពណ៍ក៏

េ្របឧបាយបង�ំឲ្យនាងសិតជិះេលរជរថបេង� ះនំាមកែក្បរ កងទ័ព្រពះរមេដម្ីបប�្ឺឈចិត� ។ ្រពះរមែថ�ងសរបំផា� ញរជរថ

រពណ៍បាក់េខ�ចខ�ីអស់ែតរពណ៍បានេហពិស���រ មកេធ�រជរថឲ្យបានល�ដូចេដម េហយនំានាងសិតប�� ិះេលរជរថម�ង

េទៀត ្រពះរមខ� ល់ខ� ំងណាស់ប្រម�ងយកសរ្រពហ�មាសបាញ់ បុ៉ែន�ខ� ចអន�រយដល់ជីវតិនាងសិត ។ កលេណាះពិេភគក៏

្របាប់ករពិតដល់្រពះរម េទប្រពះរម្រទង់ែស�ងយល់ េហយក៏ែសកមន�អគមគាថាចង�ុលេទ្រត�វរពណ៍បណា� លឲ្យចុកេពះ

ដួល សន�ប់េល្រពះរជរថេទ ។ 

្រពះរម បានចត់ឲ្យអង�តនំាសរេទ្រក�ងរពណ៍េដម្ីបេធ�ស�ង� ម ។ លុះេទដល់្រក�ងលង� ក៏តំងទត់ទ� ររេបកសមា� ប់ពល

យក្សតំងពី ទ� រែដក ទ� រសំរទិ� ទង់ែដង រហូតដល់ទ� រស� ន់ េហយក៏ជួបនឹងយក្សមួយេឈ� ះ េមឿង ឬយក��ភក�េនស
ែដលខ�បខ� ចេភៀសខ�ួនរត់ពួនយកសុខ ។ 

្រក�ងរពណ៍ ឲ្យេគេរៀបចំទទួលអង�តេដយ្រប�ង្របយ័ត�េជងករជាមុន េដយេរៀបកែន�ងឲ្យអង�ុយេស�នឹងកុម�ករណ៍ អង�តមិន

្រពម េស�នឹងឥ�ន�ជិតក៏មិន្រពមេទៀត ក៏េលតរលំងផុតក្បោលឥ�ន�ជិតេទអង�ុយែក្បរ្រក�ងរពណ៍ េហយក៏តំងឆា� យកន�ុយ

អង�ុយេស�នឹងរពណ៍ ។ 

េពល េនាះទសមុខបាននិយាយរលឹំកថា អង�តេនះ្រត�វជាកូនបេង�តរបស់នាងមេណា� លគីរ ីនិងពលី េម�ចេឃញេហយមិន

េគារពមា� យ ។ អង�តេឃញមាត្រគាន់ែតេលកៃដមា� ងេគារពេហយក៏រលឹំកតបេទវញិថា ពីេដម្រក�ងរពណ៍េនះេយាលអ្រងឹង

ថា� យពលីជាឪពុកខ�ួន ។ រពណ៍ខឹងខ� ំងណាស់្រប�ងស�ុះេទទះអង�តែត្រត�វអង�តទះកំេផ��ង េនចំេពះមុខទី្របជំុ ។ 

្រក�ងរពណ៍ ខឹងខ� ំងេពក េ្របេសនាយក្ស៤នាក់ឲ្យេដញតមចប់អង�តែត្រត�វអង�តវធ័ដច់ ក្បោលស� ប់ អង�តយកដំណឹងមក

ថា� យ្រពះរមវញិ ។ បនា� ប់មកេទៀតរពណ៍ក៏្រតស់អមាត្យឲ្យេទេហកុម�ករណ៍ជាប�ូនមក ជួយេធ�ស�ង� ម ។ កុម�ករណ៍

និយាយរលឹំកបងអំពីេរឿងេហតុែដលបណា� លមកពីនាងសុបនខេទ ចង់្រប�សខុស្រកឹត្យ្រកម េហយ្រក�ងទសមុខេសតេទៀត

ក៏ខុសេដយេល� ភនឹងតណា�  លួចយកនាងសិតែតបុ៉េណា� ះ ។ រពណ៍េចទកុម�ករណ៍ថាកំសកខ� ចស�ង� មជាមួយសត�

ស�  បនា� ប់មកក៏ស�ុងចិត�តមរពណ៍ចូលជួយច្បោំង ។ 

ែខ្សទី៩ 

កុម�ករណ៍ េលកទ័ពយ៉ាងេ្រចនមកតមអកស តមេថ�រេជង ច្បោំងនឹង្រពះរមក�ុងរ្រតីេនាះ ្រពះរមគង់េន្រពះពនា�  េហយ

ទតេឃញផា� យ្រពះសុខពីររះទន�ឹមគា�  ចែម�កេទប្រទង់្រតស់ឲ្យពិេភគមកគន់គូរេមល ។ ពិេភគក៏ទយថា កុម�ករណ៍េលកទ័ព

្រប�ងមកវយឆ�ក់ ។ ្រពះរមក៏ចត់ពិេភគឲ្យេទនិយាយប��ុ ះប��ូ លកុម�ករណ៍ ។ េហយ្រពះរមនឹងឲ្យរង� ន់្រពមទំង

បុណ្យស័ក�ិយ៉ាងធំ ។ កុម�ករណ៍មិន្រគាន់ែតមិន្រពមចុះចូលនឹង្រពះអង�េទែថមទំងេពល អះអងថា េទះ្រពះរមមាន

មហិទ�ិរទិ�ិយ៉ាងណាក៏េដយ េទះជា្រក�ងរពណ៍ខុសដូចេម�ចក៏េដយក៏ពំុ្រពមរស់េនេ្រកមករ ្រត�ត្រតរបស់្រពះរមជាដច់

ខត គឺសុខចិត�ស� ប់ក�ុងករបេ្រមជាតិ ។ 



ករ ចរចរពំុបានសេ្រមច ្រពះរមក៏េ្របពិេភគជាមួយ្រពះលក្សណ៍្រពមទំងពលស� ឲ្យចូលនិយាយ ម�ងេទៀត កុម�ករណ៍

េដៀលត�ះឲ្យពិេភគយ៉ាងខ� ំង និងេដយេ្រកវេ្រកធក៏យកេមាង�ស័ក�ិេចលេទ្រត�វ្រពះល្សណ៍ដួលេត� ល សន�ប់បាត់ស� រតី 

ដំេបចក់ឫសដល់បាតល ។ ្រពះរមេសយេសកេ្រពះអណិតប�ូន ពិេភគេចញមុខធានាខ�ួនផ្ំសថា� ំ េហយនិយាយប��ុ ះ

ប��ូ លបេ�� រហនុមានឲ្យេទរកេដមថា� ំេនៃ្រព េហមពន� ដូចជា េដមឫស្ីសរ ីេកសរបូទមា សង�ណី ្រពមទំងទឹកមូ្រតេគា

អសភរជ ។ ហនុមានទទួលេបសកកម�េនាះក៏េទ្របយុទ�ជាមួយេគាអសភរជយកទឹកមូ្រតបាន មកេទៀត ។ ែតហនុមានមិន

ស� ល់េដមេឈេផ្សងៗដៃទេទៀតក៏េលកភ�ំទំងមូលេហះយក មកឲ្យពិេភគ ។ បុ៉ែន�េនខ�ះថ�រត័ន៍មួយដំុេទៀត ។ ្រពះរមេ្រប

ហនុមានឲ្យេទយកថ�េនាះេននគរលង� េទៀត ។ ហនុមានេទដល់នគរលង� ទំងយប់េឃញថ�េនាះស�ិតេនេ្រកមេខ�យ 

្រក�ងរពណ៍ េហយក៏ចូលេទលួចយកមកបានដូច្របាថា�  ។ ហនុមានបានចប់សក់្រក�ងរពណ៍ចងជាប់នឹងសក់នាងមេណា� ល

គីរ ីរចួក៏សរេសរអក�រ្របាប់ថា េបរពណ៍ចង់�សយ្រត�វឲ្យនាងមេណា� លគីរយីកៃដេឆ�ងវយក្បោលរពណ៍ េទប�សយរចួ ។ 

លុះយកថ�េនាះបានមកេហយ េពលេវលកន់ែតខ�ីណាស់េទេហយ ។ េបសិនជា្រពះអទិត្យរះេឡងផ្ំសថា� ំមិនទន់េនាះ 

្រពះលក្សណ៍នឹង្រត�វស� ប់ ។ ្រពះរមេទះខុសឆ�ងយ៉ាងណាក៏មិនគិតេហយប�� ឲ្យហនុមានេទឃាត់ ដំេណ រ្រពះអទិត្យ ។ 

ហនុមានេដយខ� ចេ្រគាះថា� ក់ដល់ជីវតិ្រពះលក្សណ៍ក៏វយេសះ ្រពះអទិត្យបាក់្រពះរជរថរត់ខ� ត់ខ� យអស់ ។ 

ជំងឺ ្រពះលក្សណ៍បានជាសះេស្បយ ក៏េចញច្បោំងម�ងេទៀតជាមួយកុម�ករណ៍ ។ ្រពះលក្សណ៍បានែថ�ងសរផា� ច់ក្បោល

កុម�ករណ៍ស� ប់េទ ្រក�ងរពណ៍្រទង់ពិេរធយ៉ាងខ� ំង្រតស់ប�� ឥ�ន�ជិតែដលជាបុ្រត ចម្បងធា� ប់េធ�ស�ង� មឈ�ះ្រពះឥ�ន� 

េហយនំាេស�គម�័ន�េចញេទជាមួយផង ។ 

ចំែណក ្រពះរមក៏េចញតតំងេដយេ្របហនុមាន ្រពះលក្សណ៍ អង�ត េចញេទ្របយុទ� ។ ឥ�ន�ជិតែថ�ងសរជានាគចុះមកព័ទ�

ពលេសនាស�  និងព័ទ�េជង្រពះលក្សណ៍ទំងពីរជាប់ ។ ្រក�ងរពណ៍ដឹងដំណឹងអំពីជ័យជំនះក៏េ្រតកអរយ៉ាងខ� ំង ក៏េ្របឲ្យេគ

នំានាងសិតមកផា� ញ់ផា� ល ។ 

្រពះរម ្រទង់វតិក�េ្រគាះថា� ក់េនះ េទប្រទង់េសយេសកម�ងេទៀត េហយខ� ល់ជាខ� ំងប្រម�ងនឹងែថ�ងសរ្របល័យេទវេលក

េចល ទុកែតស� ន្រពះឥសូរមួយបុ៉េណា� ះ ។ ្រទង់កច់សរជាពីរកំណាត់មួយកំណាត់េចលេទ្របល័យស� នមនុស្សេលក 

មួយកំណាត់េទៀតេចលេទ្រក�ងអយុធ្យោេដម្ីបថា� យដំណឹងេទ ្រពះមាត ។ េទវតទំងឡាយនំាងគា� ភ័យ េផ�លេឡងេទ

គាល់្រពះឥសូរសំុឲ្យ្រពះអង�ជួយេដះេ្រគាះភ័យ ។ ្រពះឥសូរេ្រប្រពះ្រពហ�ឲ្យេទស� នសិម�លី ្រគ�ឌ មកជួយេដះេដញកមា� ត់

នាគេចញ ។ បនា� ប់មក្រពះលក្សណ៍ និងទ័ពស� ក៏បានរស់ជិវតិជាថ�ីេទៀត ។ 

ែខ្សទី១០ 

េពល ដឹងដំណឹងថា ្រពះលក្សណ៍រស់េឡងវញិ ្រក�ងរពណ៍នំាអគ�ជាយាេហះេទកន់ភ�ំរកថា� ំពិសេដម្ីបសមា� ប់ទ័ព ្រពះរម ។ 

បុ៉ែន�ពិេភគបានទស្សន៍ទយដឹង ក៏្រពះរមេ្របហនុមានឲ្យវយឆា� ំងស�រថា� ំពិសេនាះេខ�ចខ�ី អស់ ។ រពណ៍ខឹងណាស់ក៏េ្រប

ឥ�ន�ជិតេចញច្បោំងសជាថ�ី ។ ្រពះរមក៏េ្រប្រពះលក្សណ៍ឲ្យេចញេទតតំងនឹងឥ�ន�ជិតម�ង េទៀត ។ យក្សក៏េភៀសខ�ួនបំាង

បាត់ក�ុងពពក ។ ្រពះរមភ័យណាស់េដយេមលទ័ពយក្សមិនេឃញ េហយពលស� ក៏្រត�វយក្សកប់សមា� ប់គរេលគា�  ។ 

្រពះអង� ក៏បន់�សន់េទវតសំុឲ្យជួយេមលេឃញយក្ស ។ ករបន់�សន់បានសេ្រមចដូចបំណង ្រពះរមក៏ែថ�ងសរ្រពហ�មាស

្របហរឥ�ន�ជិតធា� ក់ចុះដល់ដីស� ប់ អសបង់ ។ 



រពណ៍ខឹងេពកឲ្យយកនាងសិតមកប្រម�ងនឹងកត់ក្របហរសងសឹក ។ បុ៉ែន�អមាត្យពិតរ័ក�សពន្យល់ឃាត់បាន ។ បនា� ប់

មកក៏េ្របកូនទំង១០ឲ្យេទច្បោំងេទៀត េហយ្រត�វស� ប់ទំងអស់ ។ 

1. �ទរ ្រត�វអង�តសមា� ប់ 

2. អតិ�យ ្រត�វ្រពះលក្សណ៍សមា� ប់ 

3. �តីសិរ កូន ទី៤ 

4. ន�ត ៍កូនទី៥ ្រត�វមហ្រកបិន�សមា� ប់ 

5. ម��ល�� កូនទី៦ ្រត�វឧសភពនរសមា� ប់ 

6. ទូរមុខ កូនទី៧ ្រត�វេកសរសមា� ប់ 

7. មុខរក�័ស កូនទី៨ ្រត�វខុននលសមា� ប់ 

8. កុម��ត�ធរ កូនទី៩ ្រត�វខុននិលសមា� ប់ 

កូនស� ប់អស់េហយ រពណ៍យំេសក េ្របេសនាេឈ� ះ�ស�ទឲ្យេចញេទតនឹងស័កពល ីេហយ្រត�វស� ប់បង់ ។ 

អស់សង្ឹឃមក៏េ្របខុនពល និង�យពលជាេសនាឲ្យេទអេ�� ញ�កុងមូផលីម េនឯេ្រកច្រកវឡមកជួយច្បោំង

េទៀត ។ 

ែខ្សទី១១ ដលែ់ខ្សទី៧៤ 

ស�ស� េរឿងរមេករ �ិ៍ែខ�រ ្រតង់វគ�ចប់ពីែខ្សទី១១ ដល់ែខ្សទី៧៤ ្រត�វបានបាត់បង់រកពំុេឃញ និងចប់បន�េទេទៀតពីែខ្សទី៧៥

ដល់ចប់ ។ ករបាត់បង់េនះអចបណា� លមកពីមូលេហតុ២យ៉ាងគឺ ៖ េដយអេចតនា េដយ្រពឹត�ិករណ៍េផ្សងៗ និងេដយ

េចតនា េដយមានអ�កបំផា� ញ បំបិទេចលមិនឲ្យមាន ។ តមេលកស�ស� ចរ្យ េកង ���ន់�ក ់ េន្រគប់ទ្រមង់ៃន

សិល្បៈែខ�រ េគមាន្រតណមមិនែដលសែម�ង ឬបង� ញឲ្យេឃញពីវគ�្រពះរមច្បោំងនឹង្រក�ងរពណ៍ និង្រតង់វគ�្រពះរមសមា� ប់

រពណ៍េទ ។ ្របសិនេបេគេល�សនឹង្រតណមេនះនឹងជួបេ្រគាះថា� ក់ និង្រត�វវនិាសជាមិនខន ។ សូមស� ប់ករពន្យល់បែន�ម

របស់ស�ស� ចរ្យ េកង វ៉ន់សក់ េនទីេនះ �គ១  និង �គ២  ។ 

ែខ្សទី៧៥ 

សម័យៃថ�មួយ ្រពះរម និង្រពះលក្សណ៍បាននំាេររព៍លេសនាទហនេទ្របពតៃ្រព ។ ្រពះនាងសិតគង់េនក�ុង្របាសទៃន

្រពះនគរអយុធ្យោ មួយអេន�េដយ�សីស�ំ្រកមករយ៉ាងសប្បោយរកីរយ ។ 

កលេនាះមានយក�ីមា� ក់េឈ� ះនាង �តុល័យ ្រត�វជាសច់ញាតិរបស់្រក�ងទសមុខរពណ៍រស់េនេ្រកមដីបានកឡាខ�ួន 

ជាស�ំចូលមកនិយាយ្របេលមលួងចិត�្រពះនាងសិតឲ្យេរៀបរប់អំពី របូរងកយ្រក�ងរពណ៍ែដលនាងបានេឃញេន្រក�ង

លង� ដ៏យូរមក េហយ ។ យក�ីនីេនាះសំុឲ្យ្រពះនាងសិតគូររបូទសមុខរពណ៍េលក� រេខៀន ្រពះនាងសិតក៏យល់្រពមតមអង�រ

របស់យក�ីនី េហយក៏គូររបូយក្សមុខ១០ ៃដ២០ ហុចឲ្យេទនាងយក្សេនាះេមល ។ 

ខណៈ េនាះ ្រពះរម និង្រពះលក្សណ៍យាងវលិចូលមក្រពះនគរវញិ ។ ្រពះនាងសិត្រទង់្រជាបមានករភិតភ័យក៏្របញាប់

្របញាល់លុបរបូយក្ស ទសមុខេនាះ ែតលុបមិន្រជះេសះ ក៏យកេទញាត់លក់េ្រកម្រកឡាបន�ំ ។ 

http://choukhmer.wordpress.com/2009/06/23/prof-keng-vansak-and-achievements/
http://www.mediafire.com/file/ytmcvyj1voa/hbs-moral121--Reamker%201.mp3
http://www.mediafire.com/file/j5zzfjzztkz/hbs-moral122--Reamker%202.mp3


លុះ ដល់េពលសន�ិយារ្រតី ្រពះរមក៏យាងចូលេទក�ុង្រកឡាបន�ំក៏ែបរជាេក� ្រកហល់្រកហយ បណា� លេទជាខឹងតនឹង�សី

ស�ំផងទំងឡាយ ។ ្រពះនាងសិតេឃញដូេច� ះ ក៏្រតស់េ្របភិេលៀងឲ្យេទយាង្រពះលក្សណ៍មកជួយករពរ ។ ្រពះរម្រទង់

្រតស់្របាប់េរឿងេហតុែដលបណា� លឲ្យេកតេឡង េហយក៏ប�� ឲ្យ្រពះអនុជេរ កកយរក្រគប់ទីកែន�ងក�ុង្រកឡាបន�ំ ក៏េឃញ

ក� រេខៀនេនេ្រកមែ្រគ្រពះនាងសិតមានរបូយក្ស្រក�ង រពណ៍ ។ េឃញដូេច� ះ្រពះរមក៏្រទង់ខ� ល់េជរ្របមាថយ៉ាងខ� ំងនឹង

្រពះនាង សិត េហយក៏្រទង់្រតស់ប�� ឲ្យ្រពះលក្សណ៍យក្រពះរជេទពីដ៏ជាទី �សឡាញ់យកេទ្របហរជីវតិបង់ ។ 

្រពះអនុជ មិនអច្របឆំាងនឹង្រពះរជអជា� េនះបាន ក៏នំា្រពះនាងសិតេចញេទេដយមានចិត�អណិត្រពះរជេទពីេដយ្រទង់ 

គភ៌ផង ។ ែត្រពះនាងសិតែបរជាេពល្រពះសុវណ�ី បេ�� ះបេន្សោកេធ�ឲ្យ ្រពះលក្សណ៍ខឹងជាខ� ំង ។ ្រពះលក្សណ៍ក៏េលក

្រពះខ័ន្របហរ្រពះរជេទពី ក៏បុ៉ែន�្រពះខ័នេនាះក៏ក� យេទជាក្រមងផា� បំពក់េលសុរង្រពះនាង េទវញិ ។ បនា� ប់ពីភា� ក់ស� រតី

េឡងវញិ ្រពះលក្សណ៍ក៏្រកបលំឱនកយេ្រកម្រពះបាទ្រពះនាងសិត េហយសំុអង�រ្រពះនាងឲ្យយាងេចញេទ ។ រឯី

្រពះលក្សណ៍ក៏យាង្រតឡប់េទកន់្រពះនគរវញិ ។ លុះដល់ពក់កណា� លផ�ូវ ្រពះអង�បានជួបនឹងសត�្រជាយមួយៃតសក

ែដល្រពះឥ�ន�ដំែណង ខ�ួន ។ ្រពះលក្សណ៍េឃញេហយ ក៏ចប់្រជាយេនាះយកមកវះេពះយកេថ�មេទថា� យ្រពះរមៗក៏មាន

បន�ូល ថា េថ�មនាងសិតអ្រកក់ដល់ម�ឹង ។ 

េ្រកយ ពី្រពះលក្សណ៍េដះែលងេហយ ្រពះនាងសិតក៏យាងែតមួយអង�ឯងកត់ៃ្រព្រពឹក្សោពរេពះ្រគប់ែខ ផង ។ 

្រពះឥ�ន�េកសីយ៍្រទង់ទតយល់នូវទុក�លំបាកៃននាងសិតក៏និម�ិតជាមហិង���ជេដរត្រមង់រកនាង សកសួរអំពីមូលេហតុ

ចង់ដឹងសព�្រគប់េទបនំា្រពះនាងេឆា� ះេទកន់អ�សមឥសីវិជ��បិត ។ ឥសីបាន្រជាបព័ត៌មានពី្រពះនាងេហយ ក៏ជប់ឲ្យ

េកតជាអ�សមស្រមាប់នាងរក្សោគភ៌បនា� ប់មកក៏បាន្របសូត ្រពះរជបុ្រតមួយ្រពះអង�ដ៏្រតកល ។ ្រពះនាងទង�ិះក្ឹសកក្ួសល

រជួំលឱរនឹងវសនាកលពីអតីត និងបច�ុប្បន�ៃនរជបុ្រត េហយេដះចិេ�� �ន្រពះទ្រមង់ចងៃដ្រពះឧរស ។ 

ៃថ� មួយ នាងសិតចុះេទងូតទឹកក�ុងទេន�ដក់្រពះរជឧរសក�ុងអ្រងឹងេផ� នឹងេលកតឥសី ។ នាងបានេឃញស� មួយហ�ូងឱប

កូនពីមុខពីេ្រកយក៏េគ�រនឹកដល់កូន របស់អត� ក៏រេលះរលំងេទឯអ�សម ចូលេទលបេលកកូនពីក�ុងអ្រងឹងពរយកេទ

ជាមួយ ។ ខណៈេនាះេលកតឥសីកំពុងេធ�ចែភ�កភាវនាធម៌ ។ កលេប្រទង់េបក្រពះេន្រតេឡង�សប់ែតពំុេឃញេច ភិត

ភ័យរន�ត់រត់រក្រគប់ទិសទីជំុវញិអ�សមក៏ពំុេឃញ ។ េដម្ីបកំុឲ្យ្រពះនាងសិត្រព�យចិត� និងស�ីបេនា� ស េលកតក៏ជប់បានកូន

ខ�ីមួយដក់ក�ុងអ្រងឹងជំនួស ។ លុះ្រតឡប់មកពីទេន� នាងសិតពរកូនជាប់េនក�ុងៃដ ឥសីេឃញក៏បេនា� សនាងសិតែដលមក

យកកូនេទពំុបាន្របាប់ ។ 

ែខ្សទី៧៦ 

េលក តឥសីវជិ�្របិតប្រម�ងែសកគាថារលំយរបូកុមារែដលេទបនឹងជប់េនាះ េចលែត្រពះនាងសិតបានអង�រសូមឲ្យ្រពះអង�

ទុកឲ្យមានជីវតិគង់េន បន�្រគាន់បានជាគា� នឹងបុ្រតបេង�តនាង ។ េលកតក៏យល់្រពម េហយក៏ដក់េឈ� ះឲ្យបុ្រតនាងសិត

ថា �មលក��ណ ៍េហយបុ្រតែដលជប់េឈ� ះ ជប��លក��ណ ៍។ 

លុះ កុមារទំងពីរអង�ចេ្រមនវយ័វឌ្ឍនាករ្រគប់ទសមាសកលណា េលកតឥសីក៏បានបេ្រង�នសិល្បស�ស�គម�ីេវទេចះចំ

សព�មន�អគម វជិា� បាញ់ធ�ូសរ ទំងពីរអង�្រពមទំងជប់ធ�ូសរថា� ថា� យេទៀត ។ ្រពះនាងសិត្រទង់អរនឹងបុ្រតទំងេទ�ែដលបាន

េចះមន�វជិា� ករ េផ្សងៗ ។ 



ៃថ�មួយ កុមាទំងពីរបានសូមលមាតេទេលងៃ្រព េហយបានេឃញេដមរងំកល្យមួយដ៏ធំមានស�ឹកបំាង្រពះអទិត្យ ជិត ។ 

រមលក្សណ៍ក៏និយាយនឹងប�ូនថា នឹងសកល្បងបាញ់ធ�ូសរេមល ។ រជកុមារក៏ែថ�ងសរេធ�ឲ្យេដមរងំកល្យេនាះរលំបាក់ែបក

ខ� យលន់ សូរស័ព�សន�ឹកេទដល់ស� នតុសិតសិម�លី រហូតដល់បាតល េធ�ឲ្យេទវត ្រគ�ឌ នាគ យក្ស ខ�បខ� ចបារមី រចួក៏នំា

បងប�ូនេបះផល� ្រតឡប់មកកន់អ�សមវញិ ។ េលកតឥសី្រទង់សរេសរអំពីេតជៈរជកុមារ្របទនពរជ័យឲ្យ រឯី្រពះនាង

សិតក៏មានចិត�េ្រតកអរសរេសរថ�ីៃដថាបុ្រតមានឫទ�ី ដូច្រពះនរយណ៍កឡាជាបិត ។ រជកុមារចប់ពក្យមា� យបានក៏ទូល

ទទូចសំុឲ្យ្រពះមាត្របទនអំពី បុព�េហតុរបស់បិតពីអតីតកល ។ នាងសិតយល់្រពមតមក៏និទនេរឿងឲ្យរជបុ្រតស� ប់ ។ 

កលេនាះ  ្រពះរមគង់េន្រពះនគរអយុធ្យោក៏បានឮសូរស័ព�ចែម�កេនះែដរ ក៏្របជំុអស់សព�ម�ន�ីឲ្យ្របមូលទំងេហរមកគន់

គូរជា្របញាប់ អំពីេហតុចែម�កេនះ ។ េហរមិនបង�ង់គន់គូរេឃញថា� យេទថា មានអ�កមានបុណ្យរស់េនក�ុងៃ្រព សូម្រទង់

ែតងអក�រចងនឹងកេសះេហយចត់ហនុមានជាព�� នុជិតឲ្យេទ តម ។ េបេឃញនរណាហ៊នចប់េសះេនះជិះេនាះពិតជា

្របមាថ្រពះេជដ� ឲ្យ ហនុមានចប់យកមកកំុបីខន ។ ្រពះរម្រទង់េធ�តមសម�ីេហរ ក៏បុ៉ែន�មុនដំបូងក៏ចត់ឲ្យហនុមានេទ

យាង្រពះភិរតុ សុ្រត�ត គង់េននគរៃកកយ ឲ្យមកនគរជា្របញាប់ត្ិបត្រទង់មានែផនករេលកទ័ពេទប�ង� ប ស្រត�វ ។ 

្រពះអនុជទំងេទ�មិនបង�ង់យូរក៏ខំរតូរះមកនគរអយុធ្យោតម ត្រមាស់្រពះរម ។ កលេបជួបជំុគា� ជាក្ួបនទ័ពេហយ ្រពះរមក៏

ចត់ឲ្យសុមាន់តន់ សុមន� េសនាចប់េសះចងនូវអក�រតមបង� ប់េហរ រចួែលងេដយមានហនុមានលបេដរតមពី

េ្រកយ ។ េសះេដរត្រមង់ចូលេទក�ុងៃ្រពែដល្រពះរជកុមារគង់េន ្រពះរមក៏្រទង់្របារព�េលកទ័ព និង្រពះអនុជយាងតមពី

េ្រកយែដរ ។ 

លុះ ្រពឹក្រពង្រពះសូរយិា រមលក្សណ៍ និងជប្បលក្សណ៍ក៏លមាតចូលៃ្រពដូចសព�ដង ក៏្របទះេឃញេសះស មុខេខ�  មាត់

្រកហម ក៏ពិេ្រគាះគា� ថា េសះេនះពិតជាមានមា� ស់េគចិ�� ឹមេទបល�យ៉ាងេនះ ។ បងប�ូនទំងេទ�មិនបង�ង់េឡយក៏នំាគា� េបាចវល�ិ

េធ�ែខ្សទក់ េសះបានដូចបំណង ។ ្រទង់ទតេឃញអក�រចងេនអសុពហ៍េហយក៏�សយទតដឹងថា ជាសំបុ្រត្រពះរម ក៏បុ៉ែន�

ពំុមានខ� ចេចស� េសះេឡយ ។ រមលក្សណ៍ែផលេលខ�ងភាជីតំងជិះបំផាយេលងេដយមានជប្បលក្សណ៍េដរតម 

េ្រកយ ។ 

ហនុមានេឃញដូេច� ះក៏ ស�ុះេទចប់រជកុមារទំងកំេរលក៏្រត�វមួយដងធ�ូសរដួលសន�ប់អស់ ជាេ្រចនេម៉ាង ។ ែតបាហនុមាន 

បុ្រត្រពះពយ ្រត�វខ្យល់ក៏ដឹងខ�ួនវញិ ក៏រះិគិតឧបាយកឡាខ�ួនជាកូនស� ៃ្រពតូចមួយេដម្ីបចូលលួងេលង ជាមួយរជកុមារ

ជាថ�ី ្របាថា� ចប់កុមារទំងពីរឲ្យបាន ។ រមលក្សណ៍ ជប្បលក្សណ៍ ក៏បានសំេណះសំណាលនឹងកូនស� ៃ្រពេដយចិត�អណិត

ភក�ីពន់ េពក ។ 

ែខ្សទី៧៧ 

ហនុមាន និយាយេធ�កិច�កលរជកុមារេភ�ចខ�ួនក៏ខំ្របឹងស�ុះេទចប់ម�ង េទៀត ែត្រត�វមួយធ�ូវធ័វយដួលេត� លេដកដី ។ 

ជប្បលក្សណ៍និយាយសំុបងឲ្យេបាចវល�ិចប់ហនុមានចង េហយប��ូ នេទឲ្យមា� ស់ ។ ហនុមានជាប់ចំណង្រកញង់ ខំេរ ប្រមះ

ក៏មិនរចួ ក៏េដរទំងខ�ួរមុខ្រតឡប់េទកន់កងពលេសនា ។ ្រពះភិរតុ ្រពះសុ្រត�ត ្រទង់យល់ដូេច� ះក៏បានសកសួរព័ត៌មាន

សព�្រគប់ េហយក៏ស�ុះេទជួយ�សយចំណងបុ៉ែន�ឥត្របេយាជន៍េសះ ។ ្រទង់ក៏ទតេឃញអក�រសក់េលថា� សហនុមានថា 

«ទល់ែតមា� ស់របស់ស� េទប�សយរចួ» ។ ហនុមានែសនខ� ស់អស់ពួកពលេសនាក៏ខំេដរអ�ន�� ! អ�ន�� ! កត់ៃ្រពេទរក្រពះរម

មា� ស់េន្រក�ងអយុធ្យោឲ្យជួយ ។ ្រពះរម្រទង់ទតេឃញហនុមានជាប់ចំណង្រពមទំងអក�រសក់េលថា� សផង ក៏ខឹងេ្រកវេ្រកធ 



ទនា� ំងបាទស�ុះេទ�សយចំណងពីៃដរជ្រកបីភា� ម ។ មិនបង�ង់េឡយបាហនុមាន្រកបពិតទូលអស់អថ៌េសចក�ីថា� យ 

មា� ស់ ។ ្រពះរមរងឹរតិែតខឹងេឆវេឆះ េទប្រតស់ប�� ឲ្យហនុមានេទ្របាប់្រពះអនុជភិរតុ សុ្រត�ត ឲ្យេលកទ័ពេទេឡាមព័ទ�

កុមារទំងេទ� យកមកថា� យ្រទង់ភា� ម ។ 

បាហនុមាន មិនបង�ង់យូរេដរមុខទ័ពនំាេទកន់សមរភូមិ ក៏ជួបនឹង្រពះរជកុមារទំងពីរអង� រ ។ ្រពះភិរតុ ្រពះសុ្រត�ត ្រទង់

សកសួរេទេក�ងទំងពីរែត្រត�វ្រពះរជកុមារតបវញិនូវពក្យ ត�ះតិះេដៀលមកឲ្យ្រទង់វញិ ។ ស� ប់បាននូវសម�ីរបស់កុមារទំង

ពីរែដលឥតញេញតេកតខ� ច ្រពះេចស� ្រទង់េសះ ្រទង់ក៏បង� ញនាម និងមហិទ�ិឫទ�ិ្រពះរម បុ៉ែន�្រត�វរជកុមារស� ប់មិនបាន 

មិនខ�បខ� ចដែដល អត់្រទំមិនបានេស�ចទំងពីរក៏ែថ�ងសរ្រព�សពិស្របហរកុមារទំង ពីរ ្រពះរជកុមារក៏ែថ�ងសរជា្រគ�ឌសង

វញិេដញចប់អស់សត�នាគសិល្៍ប ទំងបុ៉នា� នអស់ ។ ស�ង� មកំពុងែតជាប់ៃដគា�  ហនុមានបានកឡាខ�ួនដ៏ធំមហិមាប្រម�ង

េលតេទស�ង�ប់ចប់ ្រពះរជកុមារែត្រត�វនឹងដងធ�ូសន�ប់ធំជាេលកទី៣េទៀត ។ េឃញដូេច� ះ ្រពះពិរតុ ្រពះសុ្រត�ត ក៏េ្រកយ

ពីខំសូ្រតែសកមន�គាថា�សយចំណងសិល្៍បរបស់រមលក្សណ៍ ជប្បលក្សណ៍រចួមកែថ�ងសររបូតចំណងពីេសនាេយាធាទំង

អស់ ្រពមទំងបេង�តឲ្យមានវេយាបក់មក្រត�វបាហនុមានឲ្យរស់េឡងវញិ ែតសរ្រពះភិរតុ ក៏្រជ�លេទបុករមលក្សណ៍ និង

ជប្បលក្សណ៍ដួលេលធរណី ។ ហនុមាន និងពលេសនារត់ចូលឈូឆរេទ្របចប់ក៏ចប់បានែតរមលក្សណ៍ ឯជប្បលក្សណ៍

រហ័សរត់រចួខ�ួនសំេដេទអ�សមតឥសី និង្រពះមាត ។ កលេប្រទង់យល់្រពះភ័�ក�រជកុមារេហយ ្រពះរមេ្រកវេ្រកធខ� ំង

ក៏្រតស់បង� ប់ឲ្យេគេធ�បាប បេណ� រអេ្រកសជំុវញិនគរអយុធ្យោ េហយយកេទដក់ក�ុង្រទ�ងែដកគ្រមប់៣ៃថ�នឹង្របហរ

ជីវតិ ។ 

្រពះនាង សិតកលេបបាន្រជាបអំពីរមលក្សណ៍្រត�វកងទ័ពចប់េហយ ក៏្រព�យបារម� ភ័យតក�មា ។ េលកតឥសី ក៏្រទង់

ឈនញាណេឃញថា រមលក្សណ៍ពិតជាមិនក្័សយេទ េហយគង់នឹងបានចេ្រមនេលសលប់ក្ស្រតផង ។ 

ជប្បលក្សណ៍ សូមខ�ួនធានាេទតមយកអសរបង ។ ្រពះនាងសិតឃាត់កូនមិនបានក៏្របទន្រពះទ្រមង់ដល់្រពះរជបុ្រត 

េដម្ីបជាភស�ុតង ។ ជប្បលក្សណ៍ខំ�ស�តដំេណ រកត់ៃ្រពេទដល់មាត់ទ� រនគរេដយ្របយ័ត� ខ�ួន េហយឈ�បលបស� ប់អ�ក

នគរេគនំាគា� និយាយពីមាត់មួយេទមាត់មួយថា េនៃថ�ែស�កេគនឹងយកកុមាររមលក្សណ៍េទ្របហរជីវតិេហយ ។ រជកុមារ

បានឮេហយក៏្រទង់ខ្ឹសកខ្ួសលអួលហ�ទ័យពន់្របមាណ ។ ្រពះឥ�ន�ក៏្រទង់េបកទិព�ចក�ុយល់េហតុករណ៍ដូេច� ះ ក៏េ្របនាង

េទពរ���ឲ្យចុះមកជួយយកអសរ ។ 

នាង េទពរមា� ធិត�សីសួគ៌ កឡាខ�ួនជា�សីជំទង់ត្រមង់មកជប្បលក្សណ៍ េធ�ជាសកសួរដឹងេដមចប់េហយ្របាប់ថា ខ�ួននាង

មករកដងទឹកេទេធ�បុណ្យដល់អ�កេទស ។ រជកុមារេឆ��តឱកសេនាះេទដងទឹក េហយក៏លបបង់ចិេ�� �ន្រពះទ្រមង់េទក�ុង

ក�មទឹកេដយអធិដ� នសូមឲ្យ បងរចួពីទុក�ភ័យ េពទធិតកឡា្របាណនំាយកទឹកេទដល់ទីឃំុឃាំង េហយនិយាយសូមអ�ក

យាមទ� រចូលេទដល់រមលក្សណ៍ ។ នាង្របគល់ក�មទឹកដល់ៃដរជកុមារក៏ងូតទឹកេទេឃញ្រពះទ្រមង់របស់ មាត ្រទង់

េឈ�ងយល់ថាជប្បលក្សណ៍មកជួយ្រពះអង� ។ េដយសរេតជៈទឹកមន�្រពះឥ�ន� និងគុណ្រពះទ្រមង់ៃន្រពះមាត 

រមលក្សណ៍ក៏រេំដះរចួពី្រទ�ងែដក ែហកេចញមកជួបជប្បលក្សណ៍ែដលេនពួនសម�ំេ្រកមេដមៃ្រជេ្រកទ� រ នគរ ។ 

ែខ្សទី៧៨ 

្រពះរម បនា� ប់ពីបាន្រជាបអថ៌េសចក�ីថា អ�កេទសែដល្រត�វ្របហរជីវតិេនាះ្រត�វែហក្រទ�ងែដកេចញរចួេទ ក៏្រទង់

េ្រកវេ្រកធខ� ំងណាស់ក៏្រតស់ប�� ឲ្យភ�ុំពលមួយរេំពច េដម្ីបេចញេទចប់អ�កេទសយកមកវញិឲ្យទល់ែតបាន ។ េពល

េនាះ្រពះរមេចញចកពី្រក�ងអយុធ្យោេដយផា� ល់្រពះអង� ្រពមទំង្រពះអនុជទំងបីអង� មួយអេន�េដយពលពនរយ៉ាងគ្រគឹក



គេ្រគងេឆា� ះេទកន់ដងៃ្រពែដន សមរភូមិក៏ជួបនឹងរជកុមារទំងពីរឈរយ៉ាងក� ហនពរមុខពលស�  េធ�ឲ្យពលស� ទំង

ឡាយភិតភ័យែ�សកេឆាេឡារត់ខ� ត់ខ� យ ។ ្រពះភិរតុទតស� ល់មុខរមលក្សណ៍ដ៏មានភ�ក�ដូចជប្បលក្សណ៍ក៏ែថ�ង សរសក�ិ

អនា� ក់យ៉ាងេ្រចនេដម្ីបចប់ចងេក�ងទំងពីរ ។ រមលក្សណ៍ ជប្បលក្សណ៍ក� ហនគា� នតក់ស�ុតភិតភ័យអ�ីេសះ ក៏ែថ�ងតបដក

្រពះខ័នកប់អនា� ក់ដច់េខ�ចខ�ីគា� នសល់ ។ ្រពះរមទតេឃញច្បោស់នឹង្រពះេន្រតក៏េកតេទសៈ ្របមាថ ត�ះេហយែថ�ងសរជា

េភ�ងេឆះរនា� លេពញអកស ។ រជកុមារមិនបង�ង់ៃដក៏ែថ�ងសរជា្រពះភិរណុប�ង� បសរ្រពះរម ្រត�វរលត់អស់េទវញិ ។ 

្រពះរមែថ�ងសរជាសត�្រគ�ឌម�ងវញិ បុ៉ែន�្រត�វខ្យល់្រកិសផាត់របស់រមលក្សណ៍ផាត់បាត់វនិាសេទអស់ េទៀត ។ េពលេនាះ

្រពះរមេកតសង្័សយ និងរទិ�ីេចស� របស់កុមារណាស់ក៏សច� ផ្សងជាពូជពង្សអង�អញ សូមឲ្យសរេកតជាេភាជនាហរបូជាដូច

្របាថា�  ។ រឯីកុមារែថ�ងតបវញិេកតជាឆ័្រតភ�ីបំាងថា� យ្រពះរមេទវញិ ្រពះរម្រទង់េកតសង្័សយេទប្រតស់ស្រម�លសួររក

េឈ� ះមាត បិត របស់្រពះរជកុមារទំងពីរ ។ ្រពះរជកុមារវយឫក្រកអឺត មិន្រពមេឆ�យ ែបរជាសួរេទ្រពះរមវញិ ។ េដយ

ស�ប់ហ�ទ័យ ្រពះរមក៏ស្រម�ល្របាប់អស់អថ៌ដល់្រពះរជកុមារ ។ រមលក្សណ៍ ជប្បលក្សណ៍ ស�� ឹងគិតខ� ចេគេទយាយី

ដល់្រពះមាតក៏មិន្រពមទូលករណ៍ពិតដល់ ្រពះរមវញិេឡយ ្រគាន់ែតេឆ�យតបថា នាមរបស់ខ�ួនទំងពីរ រឯី «្រពះបិត មាត 

េយងខ�ុំមិនស� ល់េឡយ» ។ ្រពះរមភា� ក់ខ�ួនសួរេទ្រពះអនុជភា� មថា «នាងសិតស� ប់េទេហយេម�ចេឡយមកមានកូន ?» 

្រពះលក្សណ៍ក៏តប្រពះរជត្រមាស់តមករពិតដូចបាន្រប្រពឹត�កន�ងមក ថា� យ្រពះសេម�ច្រពះេរៀម ។ ្រទង់្រជាបអស់ករណ៍

កន�ងេទេហយេនាះ ្រពះរមក៏េបាះអវធុេចលស�ុះេទ�សវឱបរជកុមារទងពីរអង�រសំុ ឲ្យចូលេទគង់ក�ុងនគរវញិ ។ ែត

្រពះរជកុមារពំុ្រពមក៏ដឹកៃដប�ូនេដរចូលេទក�ុងៃ្រពេទ អស់ពលេសនាមួយអេន�េដយក្ស្រតទងបួនអង� ក៏តម្រពះរជកុមារ

រហូត ដល់អ�សមេលកតឥសី ។ កលេបបានេទដល់អ�សមកលណារជកុមារទំងពីរមិទទ� រជិត េហយថា� យករណ៍

ជូន្រពះមាតសិតបាន្រទង់្រជាប ្រពះនាងរងឹរតិែតរឭកនឹកេឃញេរឿងអតីតកល ។ ្រពះរមអង�រ្រពះនាងសិតពីេ្រកអ�សម

ឲ្យេបកទ� រថា� យក៏បុ៉ែន� ្រពះនាងមិន្រពម េហយសូមឲ្យេលកតឥសីជួយអន�រគមន៍េទយាង្រពះរមជំនួស េលកតឥសី

ជួយផ្សះផ្សោណាស់ែដរែតមិនសេ្រមចផល ្រគាន់ែតជួបសម�ីផា� ល់មាត់នឹង្រពះរមែតបុ៉េណា� ះ ។ 

ែខ្សទី៧៩ 

្រពះរម ខំលួងេលម្រពះនាងសិតឲ្យ្រតឡប់េទកន់អយុធ្យោេដម្ីបមូលមិត� េម្រតីនឹងគា� វញិែតមិនបានសេ្រមចេសះ េហយ

រកមេធ្យោបាយនំា្រពះរជបុ្រតេទវញិ ។ មុនដំបូង្រពះនាងសិតមិន្រពមេទ បុ៉ែន�្រពះរមអង�ររហូតដល់្រទង់រជួំល្រពះហ�ទ័យ

ខ� ំងក� េពក េទបនាងយល់្រពម េហយេហរមលក្សណ៍ និងជប្បលក្សណ៍ មកែផ�ផា� ំទូនា� នឲ្យ្រប�ង្របយ័ត�ែដលកូនឃា� តឆា� យ

ពី្រពះមាត េទរស់េនជាមួយឪពុក ។ ឥសីវជិ�្របិតក៏មាន្រពះទ័យអបអរសទរខ� ំងចំេពះ្រពះរជកុមារ ។ េពលេនាះ 

្រពះលក្សណ៍ ្រពះភិរតុ សុ្រត�ត ក៏បានយាងមកជួជំុគា�  េហយស�ុះេទទទួលឱបក�ួយេដយក�ីេ្រតកអរយ៉ាងស�ិទ�ស� ល ។ 

ចំែណកឯហនុមាន សមន�ីន៍ ម�ន�ី្រពមទំងពលេសនាចូលមកគាល់េ្រត�ប្រតថា� យបង�ំសូមេទស ស� ល់គា� េទវញិេទមក ។ 

កលមក ដល់្រពះរជវងំជ័យ ្រក�ងអយុធ្យោ ក្ស្រតទំង៦អង� ក៏យាងេទគាល់្រពះនាងេកសកល្យោ ្រពះនាងៃកេកសី និង

្រពះនាងសមុទេទវ ីជារជមាត និងជារជអយ្យក ។ ក្ស្រតីទំងបីអង�សព�រជហ�ទ័យអបអរ និងទទួល្រពះរជកុមារែដលបាន

វលិចូលមកដល់្រពះរជនគរវញិ ្រពមទំងដឹងអំពីដំេណ រសុខទុក�ពី្រពះនាងសិតេនអ�សមឥសី ផង ។ 

្រពះរមបានចត់ហនុមានឲ្យ េ្រជសេរ សក្ស្រតី១៤៨នាក់ដ៏មានរបូល� េរ សសវឡឹក១០០០ ដ៏មានេសភ័ណៃថ�ថា�  និង

សវឡឹកដ៏មានសក� ១៥០០០ ែដលមានអយុ១០ឆា� ំេស�គា� នឹងរជកុមារឲ្យមកចំគាល់បេ្រមបាន េសចក�ីសុខតេរៀងេទ ។ 



ែខ្សទី៨០ 

េដយ នឹករឭក្រពះមាតសិតរស់េនក�ុងៃ្រពជាមួយេលកតឥសីខ� ំងេពក េទបរមលក្សណ៍ ជប្បលក្សណ៍ បង�ំល្រពះរម

ជាបិត និងអយ្យក យាងេទេលងនឹង្រពះមាត កលេបបានឱកសល�េហយ្រពះរមក៏្រទង់អនុ�� ត្រពមទំងែផ�ផា� ំ ឲ្យ

រជបុ្រតទំងពីរជួយស្រម�ះស្រម�ល្រពះទ័យនាងសិត ។ 

លុះ ក្ួបនដំេណ ររបស់រមលក្សណ៍ ជប្បលក្សណ៍ បានេទដល់អ�សមេលកតឥសីេហយ្រពះនាងសិតយាងមកទទួល

រជបុ្រតេដយ េសមនសន្ស ។ រជកុមារបានជួបនឹងមាតេហយក៏ថា� យបង�ំ អង�រ្រពះមាតតមពក្យបណា� ំរបស់្រពះរមជា

បិត ។ ្រពះនាងសិតរលឹំកនឹកេឃញេរឿងេដម ក៏រងឹរតិែតខ� ល់ េហយ្រទង់មានសុវណ�ី ថា នាងនឹងវលិ្រតឡប់ចូលនគរ លុះ

ណាែត្រពះរមចូលសុវណ�គត ។ 

្រពះរម កលេបបាន្រជាបអស់អថ៌េសចក�ីែដល្រពះរជកុមារនំាពក្យពី ្រពះមាតមកពីអ�សមវញិេនាះ ្រពះអង�ក៏្រទង់វតក�

េសយេសក និងអេឡាះអល័យស� យរជេទពីែដលមានចិត�្របៃពបរសុិទ� េហយេកតក�ីឈឺចប់ចំេពះកំហុសរបស់

្រពះអង�េទេល្រពះមេហសី ។ ្រទង់ក៏ពិេ្រគាះជាមួយ្រពះអនុជទំងបី មួយអេន�េដយហនុមាន សុម័ន� ម�ន�ីថា នឹងេធ�ឧបាយ

ចូលេកដិបេ�� តនាងសិតឲ្យចូលនគរ ។ 

្រពះរជ ឧបាយកលេនះបានចត់ែចងេឡងយ៉ាងគ្រគឹកគេ្រគង ។ ្រពះនាងសិតស� នថា្រពះរមចូលសុវណ�គតែមន ្រទង់

េសយេសកយ៉ាងខ� ំងេហយក៏ចូលេគារពវ�ិ� ណក�ន�្រពះស� មីេន ក�ុងរជធានី ។ ្រពះនាងយំេសកេរៀបរប់េបាកខ�ួនជិត

្រពះេមររុហូតដល់សន�ប់បាត់ ស� រតី ្រពះរមគង់លក់ខ�ួនជិតេនាះក៏ស�ុះរត់�សវឱប ្រតកងក�ុងហត�  ភ័យខ� ចនាងចូល

ទីវង�ត ។ លុះ្រពះនាងភា� ក់ស� រតីេឡងេឃញ្រពះភ័�ក�ស� មីក៏ស�ុះរត់េហយ ត�ះតិះេដៀលឲ្យស� មី ។ ្រពះរមតមអង�រពំុបានដូច

បំណង ក៏រត់េដញចប់្រពះនាងសិតជំុវញិេមរ ុរឯី្រពះអនុជទំងបី្រពមទំងហនុមានក៏ជួយេដញចប់ែដរេនែតចប់មិន បាន

េដយ្រពះនាង្របកន់ពក្យសត្យ និងអធិដ� នអំពវនាវរក�ពះធរណ ី្រពះធរណីក៏េបកទ� រឲ្យនាងចុះេទពួនរហូតដល់

ពិភពនាគឯបាតល រឯីេស�ចនាគក៏ទទួលយកអសរ្រពះនាងេដយសមរម្យ្របណិតផង ។ ្រពះរមមិនអស់ចិត�ក៏ចត់

ហនុមានឲ្យែ្រជកដីតមរកែតមិនេឃញ ពីេ្រពះែត្រពះនាងេនែតក�ីអស់សង្ឹឃម និងបរជ័យ េទប្រពះត្រមិះថាមានែតពិេភគ

េទបជួយ្រពះអង�បាន ក៏សរេសរអក�រែថ�ងសរេទ្រក�ងលង� មួយរេំពចេនាះ ៕ 
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