ររឿងព្ពះបាទអាភិងគរាជ
(ជ័យជំ នះរបស់បុថុជន
ជ មិនដដលមានដែមានក់ឯង)

កាល ពីរព្ពងនាយមាន ព្ពះរាជាមួយអងគព្ពះនាមអាភិងរា
គ ជ មានឬទធិអំណាច
រព្ចើន អាចរ ឹបយកនគរដ៏ទទៗ មករធវើជានគរចំណុះខ្លួនបាន ១០០នគរ យក
អគគមរេសីរបស់រសេចនគរទាំង ១០០រនាះមករធវើជាមរេសីខ្ួនឯង
ល
។

កាលខាងរព្កាយមក មានព្ពះរាជាមួយអងគ ព្ពះនាមព្ពះបាទរការពយរាជ រោយ
រាជយសមបែេិរៅនគរឥនទប័ែេ ព្ទង់ររងគៀសព្ពះទ័យថា ព្ពះបាទអភិងរា
គ ជនឹងមក
ដរណើេ មយករាជសមបែេិកុងទថៃ
ន
ណាមួយមិន ខាន រទើបអរ្ចើញធនញ្ជ
ជ យបណិឌ ែ

បរមរោធិសែវ ជាអនកមានព្បាជាារបស់ព្ពះអងគ មកពីរព្ោះការណ៍ ព្ពះរោធិសែវ
ព្កាបទូលថាររឿងរនះពិែណាស់ រព្ោះព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជជាមនុសសោលលុះ
លង់រៅកនុងរសចកេីរោភ មិនគិែដល់រសចកេីសុខ្ទុករខ បស់ជនដទទរ

ើយ ។

ព្ពះបាទរការពយរាជព្ទង់ព្ពះសណា
េ ប់រេើយ ព្ទង់ព្ពួយព្ពះទ័យ រព្ោះមិនអាច
ទប់ទល់នឹងកមាលំងទ័ព របស់ព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជបានរ

ើយ ឯកំោង
ំ ទ័ពរបស់ព្ពះ

បាទអាភិងរា
គ ជរនាះមានដល់រៅមួយអរកាខភិនី រព្ោះរួមមានរសនាទាហានទាំង
១០០ នគរ មកបញ្ជ
ជ ការដែព្ពះអងគឯង។
ព្ពះរោធិសែវជានាក់មានព្បាជាារឆនើមកនុងរោក មានព្ពះរោបល់ចាស់កុងការ
ន
រធវើសឹកជាមួយនឹងព្ពះបាទ អាភិងរា
គ ជឲ្យមានជ័យជំនះ រោយរព្បើនរោបាយ

ព្ែជាក់ រទើបព្កាបទូលដល់ព្ពះបាទរការពយរាជថា សូមព្ពះករុណាកុំព្ពួយ ទូល
ព្ពះបងគំនឹងយកព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជរធវើជាកូនសិសស រេើយនាំយកមកថាវយបងគំព្ពះ
អងគ ។ ព្ពះរការពយព្ទង់ព្ពះសណា
េ ប់រេើយរសបើយចាកទុករទើបព្ាស់សួរថា ការ
រធវើសឹកនឹងព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជរនាះ អនកព្ែូវការទាហានប៉ុនាាន ? រព្គឿង
ោស្រ្ោេវុធប៉ុនាាន ?ព្ពះរោធិសែវព្កាបទូលថា រធវើសឹករនះមិនព្ែូវការរព្បើរព្គឿង
ោស្រ្ោេវុធរទ ទូលព្ពះបងគំសុំដែរមទាហានអនកោទែ់ការ ៥០០ នាក់ដដលរកើែ
ទថៃជាមួយនឹងខ្ាំុព្ពះអងគ រេើយនឹងរទះរោ ៥០០ ប៉ុរណាោះរទ ។
ព្ពះបាទរការពយរាជព្ទង់រាជាអនុញ្ជាែាមសូម រេើយព្ទង់ជប់រលៀងរោយ
រោជនាហា ដ៏មានឪជារស និងឲ្យពរសពទោរធុការដល់ព្ពះរោធិសែវ និង

បរ ិវារទាំង ៥០០ នាក់ រេើយប្ូជ នរៅ ។
ព្ពះរោធិសែវចាែ់ដចងររៀបផទុកឥវា៉ ន់រពញរទះ ទាំង៥០០ ររសចចូលរៅថាវយ

បងគំោមាា បិា រេើយរចញរៅកាន់នគរព្ពះបាទអភិងគរាជ ដកលងជាឈាួញរទះ
បរ ិវារមានក់មាន គូលី ៤ នាក់ បររទះ មួយៗ ចូលរៅកាន់នគរ ប៉ុដនេមិនចូលរៅ

ទាំងអស់ោនដែមេងរទ គឺចូលរៅមួយទថៃមានក់ាមទាវររផសងៗ ោន រៅលក់ឥវា៉ ន់ដូច
ឈាួញធមាា រៅ៣ដខ្ រទើបដល់លក់ឥវា៉ ន់អស់រទើបឲ្យគូលីយករទះមកវ ិញ ឯព្ពះ
រោធិសែវនិងបរ ិវារ ៥០០នាក់សុំរគចូលរធវើទាហានទាំងអស់ោន រេើយរធវើជាមិន
ោគល់ោនរ

ើយ មិនយូរប៉ុនាាន ព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជក៏ាំងឲ្យរធវើរមទ័ពទាំង ៥០០។

ឯព្ពះរោធិសែវជាអនកមានរសចកេីកាលហាន អង់អាចឈ្លលសទវកនុងកិចចការទាំងមូល
រធវើការជាមួយអស់រយះរពល ១២ ដខ្ ព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជឥែមានររងគៀសសងស័យ
អវីរ

ើយ រព្ោះសំោល់ថាជាពលរដឋរបស់ព្ពះអងគ ។

ទថៃមួយព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជ ព្បាប់ឲ្យព្ពះរោធិសែវ រធវើព្ពះពនាលរៅទីឧទាន រដើមបី
ជប់រលៀងពួកទ័ពទាំងអស់ រព្ោះាំងពីចាំងដរណើេ មនគរ ១០០មកមិនដដលរធវើ
បុណយសំររ ើបទឹកចិែទា
េ ហានរ

ើយ ។ ព្ពះរោធិសែវក៏ចាែ់រមទ័ព និងកូនទាហាន

ឲ្យររៀបរធវើព្ពះពនាល និងកដនលងសុីរៅឧទាន ាមដផនទីដដលបានគូរឲ្យ លុះរធវើ
រេើយព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជោងមកទែរ

ើញទីរនាះគួរសបាយ អោចរយ រទើបចាែ់

ការឲ្យជប់រលៀង ។
កនុងរពលដដលជប់រលៀងរនាះ ព្ពះរោធិសែវបានឲ្យសញ្ជាដល់បរ ិវារ ៥០០ នាក់
របស់ព្ពះអងគថា អនកទាំងអស់ោនកុំផឹករោឲ្យរោះ រេើយព្ែូវចាក់រោឲ្យពួករម
ទាហាន និងកូនទាហានទាំងប៉ុនាានផឹក ឲ្យរសវ ឹងរពញបនទុក រេើយរយើងព្ែូវរធវើ

ជារសវ ឹងបងកររឿងរឈ្លលះោន រព្ោះទថៃរនាះរយើងព្ែូវចាប់ព្ពះបាទអាភងគិរាជរេើយ
ឯងមានក់ៗ ព្ែូវចាប់រមទ័ពដដលចំណាន ៗ ចងោលបរសកឲ្យអស់ ។
ព្ពះរោធិសែវឲ្យការដល់បរ ិវាររួចរេើយ ដល់រពលសុីផឹកក៏រធវើាមោកយព្ពះ
រោធិសែវ ឯព្ពះរោធិសែវចាំដែរមើល កាលរបើពួកទាហានផឹករសវ ឹងរេើយ ពួក
បរ ិវារបងករររឿងជរនាលះរ

ើង ព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជភ័យញ័រដរសកឲ្យព្ពះ រោធិសែវ

ជួយ ដព្កងរោមានអនេរាយដល់ខ្ួន
ល ។ ព្ពះរោធិសែវក៏សុះរៅចាប់
ទ
ព្ពះបាទ

អាភិងរា
គ ជ េក់សុះរៅរលើ
ទ
បានកំពស់៧ រានែទលរៅចុះរៅទីឆ្ងៃយដដលសនា

នឹងបរ ិវារជួបជុំោន ។
ព្ពះបាទអាភិងរា
គ ជរ

ើញអោចរយដូរចានះក៏ភ័យរញ័រសពវោច់ អងវរសុព្ំ ពះ

រោធិសែវទុកអាយុឲ្យ ព្ពះរោធិសែវនិោយគព្មាមថា ព្ពះអងគោគល់រទរនះ
រេើយជាធនរញ្ជ
ជ យបណិឌ ែជាែិ ព្ពះអងគរនះអាព្កក់ណាស់ ជារសេចទុចចរ ិែ រ ឹប
យកនគរ រគសមាលប់រគរចាលរទៀែ យកមរេសីរគមករធវើជាមរេសីខ្ួនឯង
ល
កំ

ពុងដែនិោយដូរចនះពួកបរ ិវារទាំង ៥០០ នាក់ចាប់ចងរមទ័ព ទាំងអស់នាំយកមក
រមទ័បពទាំងអស់រនាះរ

ើញព្ពះរាជារបស់ខ្ួនរោរពព្ពះរោធិ
ល
សែវ ក៏អងវរសុំ

អាយុជីវ ិែររៀងៗខ្លួន ព្ពះរោធិសែវសួររៅរមទ័ពទាំងរនាះថា ព្ពះរាជារបស់អក
ន

លអឬអាព្កក់ រមទ័ពទាំងរនាះរឆលើយថាអាព្កក់ណាស់ រ ឹបយកនគររគរេើយ សមាលប់
រគរចាលរទៀែ នឹងយកព្បពនធរគរទៀែ ជារសេចទុចចរ ិែអាព្កក់ជាងរគកនុងរោក ។
ព្ពះរោធិសែវរ

ើញថា ពួកទ័ពនិងព្ពះបាទអាភងគិរាជរ

ើញរទាសោមក របស់

ខ្លួនរេើយក៏និោយទូនាានាមគែិបណិឌ ែ រួចក៏ដលងឲ្យរួចជីវ ិែររៀង ខ្លូន ពួករម
ទ័ពនិងព្ពះបាទអាភងគិរាជ នាំោនសុំព្ពះរោធិសែវរធវើព្គូ បានសមាទានសីល៥ ។
ព្ពះរោធិសែវបានព្បគល់ រាជសមបែេិនគរទាំង ១០០ រៅឲ្យមាចស់នគរវ ិញ ឯព្ពះ
បាទអភងគិរាជមានរសចកេីរព្ែកអរចំរោះព្ពះរោធិសែវទព្កដលង បានចាែ់ដចង
ររៀបចំដំរ ីមងគលអរ្ចើញព្ពះរោធិសែវគង់មុខ្ ដេេមជូនរៅនគរឥនទប័ែវេ ិញ ។
សូមអស់រោកអនកអនុរមាទនា!
(ចប់)

