ចូ ឡបទុមជាតក

ឃុនេសាភ័ណភក្ដី អិ ម - ភន ែ្របនិងេរៀបេរៀង
ធម្មតាមនុស ទាំងអស់ កុង
្ន េលាកេនះ រែមងមានការ្របា្រស័យទាក់ ទងរក
គា្នេដាយេសចក្ដស
ី េ្រងា្គះេ

វិញេ

មក ដូចយា៉ងមាតាបិតា និងបុតធ
្ត តា
ី
្រគូបា

អាចារ និងសិស នុសិស សា្វមី និងភរិយាជាេដើម។ អ្នកែដលបានេធ្វេើ សចក្ដី

សេ្រងា្គះេគមុនដបូងេឈា្មះថាបុព្វការី

អ្នកែដលបានទទួលេសចក្ដស
ី េ្រងា្គះអំពី

សមា្នក់ បុព្វការីបុគល
្គ េនាះ េហើ យសែម្តងេសចក្ដត
ី បគុណវិញ េឈា្មះថាកតញ្ញ ូក
តវាទី, បុគល
្គ ទាំងពី រពួ កេនះ េបើបាន្រប្រពឹ ត្តេសា្មះ្រតងនឹងគា្នេ វិញេ មក រែមង
បានេសចក្ដស
ី ុខ-ចេ្រមើន ក្នុងេលាកេនះ និងេលាកខាងមុខ ឯបុគល
្គ ទីពីរែដលេ

ថាកតញ្ញ ូកតវាទីេនាះ េឃើញថាក្រមមានណាស់ កុង
្ន េលាកេនះ សម ូណ៌ែតខាង
បុគល
្គ ែដលរមិលគុណ ឬបំេភ្លចគុណេគេចាលែដលេ

ថាអកតញ្ញ ូ។ តាមច ប់

និយមទុកមកថាៈ អ្នកែដលលុបគុណ រមិលគុណ េវរេឃ្នើសគុណេគ នឹងេ ជា
មនុស អា្រកក់ បំផត
ុ ក្នុងបណា
្ដ មនុស ទាំងអស់

េហើ យនឹង្រតូវទទួលរងទុកេ្ខ ទាស

ភ័យអន្តរាយេដាយអេនកប ការ ក្នុងឥធេលាក និងបរេលាកជា្របាកដ។ សូម
្រសងយកចូឡបទុមជាតកមក្របតិស្ឋទក
ុ ក្នុងទីេនះ
េហើ យ្រគាន់ ជាេ្រគឿង្របដាប់ សតិប
អតីេត ពារាណសីរេ

េដើម ីឲ េឃើញជាព័ ស្ដុតាង

្ញ ៃនអស់ េលាកដូចេសចក្ដត
ី េ េនះ ៖

្ញ សត្ត បុតា្ត អេហសុំ។

េតសំ សព្វ េជជ្ឋេកា បទុេមា នាម កុមាេរា េពាធិសេតា្ត។

បពិ ្រតេអើយ ក្នុងកាលដខ័ណ្ឌខាំងកំបាំងសា្ងត់ កន្លង រំលងយូ រណាស់ េ
េហើ យ ឰដកាលេនាះ ្រពះេ

្រកុងពារាណសី មាន្រពះរាជបុ្រត៧អង្គ។ បណា
្ដ

្រពះរាជឱរសទាំង៧អង្គេនាះ

បទុមរាជកុមារេពាធិសត្វជាបងច ងេលើរាជកុមារ
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ទាំងអស់ ។ កាលេនាះ្រពះេ
្រពះរាជកុមារទាំងេនះតេ

្រកុងពារាណសីជា្រពះវររាជបិតា ្រទង្រពះចិនា្ដថាៈ

មុខជានឹងនាំគា្នសមា្លប់ អញ

េហើ យដេណ្ដើមយករាជ

សម ត្តែិ តសព្វ ៗខ្លួនពុំ ខានេឡើយ, លុះ្រទង្រពះចិនា្ដេឈ្វ ងយល់ ដេូ ច្នះេហើ យ ក៏

េកើតេសចក្ដរី េង្ក សសង ័យចំេពាះ្រពះរាជបុ្រតាទាំងេនាះ

េទើបមាន្រពះបន្ទូល

ថាៈ ៃហបុ្រតស្ងួនសំឡាញ់មាសឪពុ កទាំងឡាយេអើយ! បាកុេំ
ចូរបានាំគា្នេចញេ
បិតាេ

េ

ក្នុងទីដៃទសិនេ

ក្នុងទីេនះេឡើយ

ទ្រមាំែតដល់ ្រគាែដលអំណឹះឥតអំពី

សឹមបានាំគា្នទទួលយករាជសម ត្តជា
ិ ខាងេ្រកាយចុះ។ ឯ្រពះរាជកុមារ

ទាំងេនាះ ្រពមទាំងភរិយារបស់ ខ្លន
ួ ក៏នាំគា្នថា្វយបង្គលា្រពះវរមាតា បិតាេហើ យ
េចញេ
ទឹកេ

អំពីនគរ

លុះេដើរៗេ

ក្នុងកណា
្ដ លអធា្វ

បានេ

ដល់ ផូវ្ល ដាច់ ្រសយាលក៏ដាច់ បាយដាច់

រកេស ងអាហារបរិេភាគពុំ បាន

សមា្លប់ ភរិយាៃន្រពះរាជកុមារេ

ក៏បបួលគា្នកាប់

ជាមុន ែចកសាច់ ជា៣ចំែណកេហើ យបរិេភាគ

សាច់ ែដលជាចំែណករបស់ ខ្លួនែតេរៀងៗខ្លួន។

នឹងែថ្លងឯ្រពះបរមេពាធិសត្វអគ្គមហាបុរសរ័ត្ន

្រពះអង្គ្រតូវបានពី រ

ចំែណក គឺ្រពះអង្គ១ចំែណក ភរិយារបស់ ្រពះអង្គ១ចំែណក។ គឺបណា
្ដ ចំែណកពី រ
ែដលខ្លួន និង្របពន្ធបានមកេនាះ្រពះអង្គបានតម្កល់ទក
ុ ១ ចំែណកៗ េរៀងរាល់

ៃថ្ងមន
ិ បរិេភាគេឡើយ បរិេភាគែត១ ចំែណកជាមួយនឹងភរិយា។ ឯកុមារទាំងេនាះ
ក៏សមា្លប់ ្រស្ដីទាំង៦នាក់ ក្នុង១ៃថ្ងមយ
ួ ៗ យកសាច់ មកែចកគា្នបរិេភាគតាមន័យ

េនះេរៀងរាល់ ៃថ្ង រហូ តមកដល់ ៃថ្ងជាគ្រមប់ ៦។ ចំែណក្រពះបរមេពាធិសត្វអគ្គ
មហាបុរសរ័តេ្ន ហតុែត្រពះអង្គមាន្របាជា្ញឈា្លសៃវ បានរំែលកទុកចំែណកែដល
្រតូវបានខ្លួនមួយចំែណកៗ

ែតរាល់ ៗៃថ្ង

សមា្លប់ ភរិយារបស់ ខ្លន
ួ េនាះ្រពះអង្គេ
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េទើបដល់ មកៃថ្ងទី៧

សល់ ចែំ ណកទាំង៦

ែដល្រតូវេវន

ែដលបានរំែលក

លាក់ ទក
ុ ពី ៃថ្ងមន
ុ ៗមក។

្រពះអង្គក៏បានចំែណកទាំង៦

ដល់ ្រពះរាជកុមារទាំង

ឡាយ ែដលមាន្របាថា្នេដើម ីនឹងសមា្លប់ ភរិយារបស់ ្រពះអង្គ េហើ យ្រទងេពាល
ថាៈ មា្នលអ្នកទាំងឡាយ ក្នុងៃថ្ងេនះ អ្នកទាំងឡាយ ចូរបរិេភាគចំែណកទាំងេនះ
សិនចុះ ចាំដល់ ៃថ្ងែស្អកសឹមេយើ ងនឹងគិតៃលលកតេ

េទៀត។ លុះដល់ េវលា

រា្រតី កាល្រពះរាជកុមារទាំងអស់ កព
ំ ុ ងេដកលក់ ស៊ប់ ្រពះអង្គក៏នាំភរិយារបស់
្រពះអង្គរត់ េគចេ

េដើរេ

េទៀតបាន

អំពីទីេនាះ។ លុះេដើរឆា្ងយបន្តិចេ

ភរិយាអស់ កមា្លំងមិនអាច

េទើប្រពះអង្គក៏េលើកភរិយាបញ្ជិ ះេលើសា្មេហើ យខំ្របឹងេដើរេ

,

កាល្រពះអាទិត រះេឡើងេពញពន្លឺ ក៏បានឆ្លងផ្លូវឆា្ងយដាច់ ្រសយាលេនាះផុត។ ឯ
ភរិយាបាននិយាយថាៈ បពិ ្រតអ្នកជាសា្វមី ខ្ញំុេ្រសកទឹកខា្លំងណាស់ ។ ្រពះបរម
េពាធិសត្វ កាលណាេបើរកទឹកពុំ បានឲ ភរិយាផឹក ក៏អារជង្គងខ្លួនេដាយ្រពះខាន់
ដមុត យកឈាមឲ ភរិយាផឹក។ ជនទាំងពី រនាក់ សា្វមីភរិយាេនាះ េដើរជាលំដាប់
េ

បានដល់ មហាគងា្គ១ ក៏េធ្វប
ើ ណ្ណសាលា១ េ

គា្នេ

ក្នុងទីេនាះេ

។

ែក រទេន្លគងា្គេនាះ េហើ យក៏នាំ

កាលេនាះមានពួ កមនុស ជាេ្រចើន

ែដលមានេទាសកំហុសចំេពាះ្រពះរាជាេហើ យនាំយកេ
និង្រចមុះឲ កំបុតអស់ េហើ យដាក់ េ

គងា្គេនាះេ

ចាប់ បានេចារមា្នក់

កាត់ ៃដ េជើង ្រតេចៀក

ក្នុងេពាងពាយបែណ្ដតេចាលេ

ក្នុងទេន្ល

។ ឯបុរសកំបត
ុ ក៏ែ្រសកថ្ងូរេដាយសែ្រមកដខា្លំង េហើ យអែណ្ដតេ

ដល់ ទីេនាះ។
បុរសកំបុតេនាះ

្រពះបរមេពាធិសត្វបានឮសំេឡងេនាះេហើ យក៏េ
េដាយេសចក្ដក
ី រ ុណាអាណិ តអាសូរនាំយកេ

ិ បិទរដ
ំុ េ
លា បានេធ្វរើ ណប តិកម្ម គឺករិ យា

្រសងេលើក
កាន់ បណ្ណសា

េដាយកិចទា
្ច ំងឡាយមានលាង និង

លាបរ ំ ុ េដាយសំពត់ ជាេដើម។ ឯភរិយា្រពះបរមេពាធិសត្វមហាបុរសរ័ត្ន េខ្ពើ ម

រេអើមបុរសកំបត
ុ េនាះពន់ េពក េចះែតខាកេសា្ដះៗ រាល់ ៗៃថ្ង។ កាលេនាះ្រពះ
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បរមេពាធិសត្វ

ែតងទុកបុរសកំបុតេនាះឲ េ

ក្នុងអា្រសមជាមួយនឹងភរិយា

េហើ យ្រទងេចញេ

ែស្វងរកផលាផលេដាយ្រពះអង្គឯង នាំយកមកចិញ្ចឹមរក

្រទងែថរក បុរសកំបុតេរៀងរាល់ ៃថ្ង ទាល់ ែតបានសះជារបួសេនាះេដាយ្រសួល
បួល។ ឯនាងជា្រសីអ្របិយមានចិតគ
្ត ន
ំ ិតអា្រកក់ ក ត់ ចត
ិ សា
្ត ្វ មីកាលបានឱកាស
សា្ងត់ េហើ យ ក៏លបលួចចងចិត្រ្ត បតិព័ទន
្ធ ឹងអាកំបត
ុ ឥតមានចិតេ្ត កាតែ្រកងដល់
សា្វមីបន្តិចបន្តួចេឡើយ
េ

េហើ យក៏បាន្រប្រពឹ តម
្ត ចា
ិ ្ឆ ចារជាមួយនឹងអាកំបុតេនាះ

, មិនែតប៉ុេណា
្ណ ះេសាត គិតរកកលឧបាយនឹងសមា្លប់ ្រពះេពាធិសត្វជាសា្វមី

របស់ ខ្លួនេចាល េហើ យក៏េធ្វជា
ើ ែក្លងនិយាយថាៈ បពិ ្រតអ្នកសា្វមី កាលែដលខ្ញំជ
ុ ះិ
េលើសា្មអ្នកេចញផុតអំពីផូវ្ល ឆា្ងយដាច់ ្រសយាលេនាះមក

បានេឃើញភ្ន១
ំ ធំ

េហើ យខ្ញំក
ុ ៏បានតាំងសចា្ច្របណិ ធានបួងសួងបន់ ្រសន់ ថាៈ

បពិ ្រតេលាកេទវតា

រក ភ្នជា
ំ មា្ចស់ ខំ្ញេុ អើយ! េបើសិនណាជាខ្ញំ្រុ ពមទាំងសា្វមីរបស់ ខំ្ញជា
ុ បុគល
្គ ឥតមាន

ជម្ងត
ឺ មា្កត់ អ្វី េហើ យបានរស់ រ ួចជីវត
ិ កាលណា ខ្ញំន
ុ ឹង្រតឡប់ មកេធ្វព
ើ លិកម្មបូជា

ដល់ េលាកក្នុងកាលេនាះពុំ ខាន, ឥឡូវេនះដល់ េពលែដលខ្ញំន
ុ ឹង្រតូវេធ្វព
ើ លិកម្ម
បូជាដល់ េទវតាេនាះ។ នាងថាែតប៉ុេណ្ណះេហើ យ ក៏នាំ្រពះេពាធិសត្វេ
លុះដល់ េហើ យេទើបនិយាយនឹង្រពះេពាធិសត្វជាសា្វមីថាៈ

ឯភ្នេំ នាះ

បពិ ្រតអ្នកជាសា្វមី,

ខ្លួនអ្នកជាេទវតាដឧត្ដមបំផត
ុ
ខ្ញំន
ុ ឹងេដើរ្របទក ិណអ្នក៣ជុ េហើ យថា្វយបង្គអ្នក
ជាមុនសិន

រ ួចេហើ យសឹមេធ្វព
ើ លិកម្មបូជាដល់ េទវតាក្នុងកាលជាខាងេ្រកាយ។

្រសីអ្របិយេពាលពាក យា៉ងេនះេហើ យ
េ

រកេ្រជាះភ្នំ េហើ យេធ្វអា
ើ ការហាក់ ដច
ូ ជា្រសីមាន្របាថា្ន េដើម ីថា្វយបង្គបូជា

េដាយផា្កភ្ញទា
ី ំងឡាយ
ទមា្លក់ េ
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ក៏ឲ ្រពះេពាធិសត្វឈរែបរមុខឈម

ក្នុងេ្រជាះភ្នេំ នាះេ

ឈរេ

ពី ខាងេ្រកាយខ្នងេហើ យ្រចាន្រពះេពាធិសត្វ

។ រ ួចេហើ យក៏មមា
្នី ្ន ្រតឡប់ វល
ិ េ

កាន់ សមា្នក់ បុរស

កំបត
ុ េនាះវិញេដាយ្របញាប់ ្របញាល់ ។ ឯ្រពះេពាធិសត្វមហាបុរសរ័ត្ន កាល
ែដលធា្លក់ ចះុ េ

ក្នុងេ្រជាះេនាះ

េហតុែតបុណ សមា្ភរ្រពះបារមីែដល្រពះអង្គ

បានកសាងទុកមកពី បព
ុ ្វ ជាតិ
ឧទុមរ្ព

(េដើមលា្វ)១េដើម

ដៃទបានេឡើយ

ក៏ធា្លក់ េ

េទើរេលើគម
ុ េ្ព ឈើ ស៊ុម្រទុម១

េលើចង
ុ

ែដលជាេឈើ ឥតបនា្លែត្រទងមិនអាចេដើរចុះេ

ក៏េបះែផ្លឧទុមរ្ព អង្គុយបរិេភាកា្ដេ

ក្នុងទី

េលើ្របគាបែមកេឈើ េនាះឯ

ង។ ជួនជាេពលេនាះ មានេស្ដចទន ង១ មានសរីរាវយវៈដធំ ជាសត្វធា្លប់ េឡើង
អំពីេជើងភ្នេំ

រកសុីែផ្លលា្វេនាះ។

េនាះ្រសាប់ ែត្រកេឡកេមើលេ
សៈស្និទសា
្ធ ្ន លនឹង្រពះអង្គ

សត្វទេន ងេនាះ

កាលេឡើងមកសុីែផ្លេឈើ

េឃើញ្រពះបរមេពាធិសត្វ

ក៏មានេសចក្ដវី ស
ិ

េទើបសួររកេហតុែដល្រពះេពាធិសត្វមកក្នុងទីេនាះ,

កាលបានសា្ដប់ ដង
ឹ នូវេសចក្ដេី នាះសព្វ ្រគប់ េហើ យ ក៏ឲ ្រពះបរមេពាធិសត្វអគ្គ
មហាបុរសរ័តអ
្ន ង្គុយេ

ដាក់ េ

េលើខ្នងរបស់ ខ្លួន េហើ យវារេឡើងអំពីេ្រជាះភ្ននា
ំ ំេចញេ

នាមហាមាគា៌ េហើ យក៏្រតឡប់ វល
ិ ចូលេ

បរមេពាធិសត្វ្រទងេ
អំពី្រពះវររាជបិតាេ
បទុមរាជ

កាន់ បច្ចន្រ្ត គាមេហើ យេ

កាន់ ៃ្រពបាត់ េ

វិញ។ ឯ្រពះ

ក្នុង្រសុកេនាះ, លុះអំេណើ ះឥត

ក៏បានទទួលេសាយរាជ ជាេស្ដច ្រទង្រពះនាមថា ្រពះបាទ

្រគប់ ្រគងរាជសម ត្តជា
ិ តំណតវង មក

្រពះអង្គបានសាងសាលា

ស្រមាប់ ឲ ទាន៦ខ្នង េហើ យចំណាយ្រទព ក្នុង១ៃថ្ង៦ែសនកហានណៈឲ ទានែត

រាល់ ៗៃថ្ងឥតមានេលាះៃថ្ងណាមួយេឡើយ។
កាលេនាះ្រសីបាបអ្របិយកាឡកណ្ណីជួជាតិឥតល័កណ
្ខ ៍ េនាះ
អាកំបុតេលើសា្មេដើរេចញមកអំពីៃ្រព ្រតាច់ េដើរេ

េគសព្វ ្រចកល្ហកឥតមានេសាះចេនា្លះ ក្នុងផ្លូវជាលំេ

បានបញ្ជិ ះ

ែស្វមរកសូមទានបាយចំណី
ៃនមនុស មា្នមហាជនផង

យកមកចិញ្ចឹមរក បុរសពិ ការេនាះជាធម្មតា កាលេបើមានេគសួរថាៈ បុរសេនះ
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្រតូវជាអ្វីនឹងនាង វាក៏តាំងេពាលែថ្លងេរៀបរាប់ ្របាប់ ថា េយើ ងទាំងពី រនាក់ ជាបង
ប្អូនជីដន
ូ មួយនឹងគា្ន គឺខ្លួនខ្ញំជា
ុ ធីតាខាងឪពុ កខាងឪពុ កធំខាងមា្ដយៃនបុរសេនះ,

ឯបុរសេនះ ជាកូនរបស់ មា្ដយមីងខ្ញំុ ពួ កចាស់ ទំបា
ុ នផ ុំផខ
ុំ្គ ំ្ញឲ
ុ ជាភរិយាៃនបុរស
ពិ ការេនះ។ ខ្លួនខ្ញំក
ុ ៏ស៊ូែតខំ្របឹងែថរក សា្វមីរបស់ ខ្លួន សូម ីមានេទាសធ្ងន់ដល់
ថា្នក់ ែដលេគ្រតូវសមា្លប់ េចាលយា៉ងេនះក៏េដាយ
សូមទានបាយចំណីេគយកមកចិញ្ចឹមរក គា្នេ

េចះែតខំ្រតាច់ ស្វះែស្វងរក

។ ពួ កមនុស បានឮសម្តសា
ី ស័

ព្ទ េរៀបរាប់ កហ
ុ ក្របាប់ ដេូ ច្នះេហើ យក៏គត
ិ ថាៈ នាងេនះជាអ្នកមានេសចក្ដេី គារព
្របតិបត្តប
ិ ្ដីណាស់ េតើ

យា៉ងជាប់ មាំ

ក៏នាំគា្នឲ បាយបបរជាេ្រចើន

េហើ យ្របាប់ ថាៈ

ែ្រញ្ច ងេនះ េហើ យទូលេដើរេ

បានឲ ទាំងកែ្រញ្ច ងេ ្ដ ១

នាងឯងចូរដាក់ ប្ដីរបស់ នាងឲ អង្គុយេ

ចុះ េដើម ីកឲ
ំុ លំបាកនឹងបញ្ជិ ះេលើសា្មេពក។ នាង

េនាះក៏េធ្វតា
ើ មបងា្គប់ ែដលេគ្របាប់ ដូេចា្នះេហើ យទូលេដើរេរៀងៗ េ

រាណសី

ដល់ ្រកុងពា

ក៏ដាក់ អាកំបត
ុ ចុះអំពីក លឈប់ ស្រមាកបរិេភាគអាហារចំណី

សាលាស្រមាប់ ឲ ទានេនាះ រ ួចេហើ យនឹង្រតាច់ រងា្គត់ េដើរេ
ជាេពលេនាះ្រពះបរមេពាធិសត្វ ្រពះអង្គេចញេ
្រពះអង្គឯង រ ួចេហើ យ្រតឡប់ ចល
ូ េ

មុខេទៀត។ គាប់ ជន
ួ
េដាយផា្ទល់ ្រពះហស្ដ

កាន់ ្រពះរាជនិេវសន៍វញ
ិ ។ ្រសាប់ ែតេឃើញ

្រស្ដីេនាះ្រតងផ្លូវែដល្រទងយាងចូលេ
អ្វីេនះហ្នឹ ង!

ក្នុង

កាន់ េរាងទាន េដើម ី្រពះរាជ

ទានម្ហូបចំណីដល់ ពួកមនុស មា្នមហាជនផងទាំងឡាយ

ជនទាំងឡាយថាៈ

ក្នុងក

េហើ យក៏្រតាស់ សួរអស់ មនុស មា្នមហា

អស់ ពួកមនុស ទាំងេនាះក៏្រកាបបង្គទូលថាៈ

បពិ ្រត្រពះសម្មតេិ ទព នាងេនះជា្រស្ដីមានេសចក្ដេី គារពេកាតែ្រកងដល់ ប្ដីរបស់
ខ្លួន។ ្រពះបរមេពាធិសត្វ ្រពះអង្គក៏្រទងេ្របើរាជបេ្រមើឲ េ
េហើ យ្រទង្រជាបច ស់ ថាជាភរិយារបស់ ្រពះអង្គពីេដើម
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េ

នាងេនាះមក

េទើប្រទងឲ េគេលើក

បុរសពិ កលពិ ការេនាះេចញមកអំពីខាងក្នុងកែ្រញ្ច ង េហើ យ្រតាស់ សួរសព្វ ្រគប់
អេន្លើ។

នាងេនាះក៏បានែថ្លងសាស័ព្ទេសចក្ដ្រី កាបទូលសព្វ ្រគប់ តាមន័យែដល

បានែថ្លងរ ួចមកេហើ យក្នុងខាងេដើម។ ្រពះរាជ្រទង្រតាស់ សួរប

្ជ ក់ ថាៈ នាងឯង

ែ្រកងជាភរិយារបស់ បទុមកុមារជាធីតារបស់ េស្ដចឯេណាះែមនឬ? េហើ យជា្រសី
មានេឈា្មះយា៉ងេនះបានផឹកឈាមក្នុងជង្គងរបស់ អញ
ចិតអ
្ត ញេ
េ

លបលួចចងចិត្រ្ត បតិព័ទ ្ធ ្រសឡាញ់អាកំបត
ុ េនះបាន្រចានអញទមា្លក់

ក្នុងេ្រជាះភ្នែំ មនឬ? ឥឡូវេនះ នាងឯងងេងើលពកថា្ងសមកក្នុងទីេនះេដាយ

សា្មនថាអញសា្លប់ បាត់ កុង
្ន េ្រជាះភ្នេំ នាះេ
េ

េហើ យនាងឯងផិតក ត់

េហើ យ។

រ ួចេហើ យ្រទង្រតាស់ បងា្គប់

ពួ ករាជអាមាត ថាៈ ែនអ្នកទាំងឡាយរាល់ គា្ន ចូរអ្នកទាំងឡាយយកអែ្រងមក

សំពងសមា្លប់ អាកំបុតចៃ្រងអ្របិយេនះឲ ឆាប់ ៗេ

េហើ យចូរនាំគា្នកាត់ ្រតេចៀក

្រចមុះៃន្រស្ដីបាបអ្របិបកាឡណ្ណីអប ល័កណ
្ខ ៍ េនះឲ ឆាប់ កទ
ុំ ក
ុ វាេឡើយ។

្រពះ

េពាធិសត្វែដល្រទងេធ្វអា
ើ ការៈគំរាមកំែហងយា៉ងេនះ េដើម ីបង្អន់េសចក្ដេី ្រកាធ

ប៉ុេណា
្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រពះអង្គមន
ិ បានឲ េគេធ្វដ
ើ េូ ចា្នះេឡើយ។ រ ួចេហើ យ្រពះអង្គ្រទង
េ្របើរាជអាមាត ឲ ចងកែ្រញ្ច ងេលើក លនាងេនាះដូចេដើមវិញ េហើ យឲ ដាក់ អា
កំបត
ុ េ

ក្នុងកែ្រញ្ច ងេនាះ េហើ យ្រទង្រតាស់ ឲ អាមាត នាំេចញេ

អំពី្រពំ ្របទល់ ែដនរបស់ ្រពះអង្គ។
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េចាលឲ ផុត

