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ចូឡបទុមជាតក 
ឃុនេសាភណ័ភក្ដ ីអិម - ភន ែ្របនិងេរៀបេរៀង 

 ធម្មតាមនសុ ទំាងអស់ក្នុងេលាកេនះ រែមងមានការ្របា្រស័យទាក់ទងរក
គា្ន េដាយេសចក្ដសីេ្រងា្គ ះេ វញិេ មក ដចូយ៉ាងមាតាបិតា និងបុត្តធតីា ្រគូបា
អាចារ  និងសិស នសិុស  សា្វ ម ី និងភរយិាជាេដើម។ អ្នកែដលបានេធ្វើេសចក្ដី
សេ្រងា្គ ះេគមុនដបូងេឈា្ម ះថាបុព្វការ ី អ្នកែដលបានទទលួេសចក្ដសីេ្រងា្គ ះអំពី
សមា្ន ក់បុព្វការបុីគ្គលេនាះ េហើយសែម្តងេសចក្ដតីបគណុវញិ េឈា្ម ះថាកតញ្ញូក
តវាទី, បុគ្គលទំាងពីរពួកេនះ េបើបាន្រប្រពឹត្តេសា្ម ះ្រតងនឹងគា្ន េ វញិេ មក រែមង
បានេសចក្ដសុីខ-ចេ្រមើន ក្នុងេលាកេនះ និងេលាកខាងមុខ ឯបុគ្គលទីពីរែដលេ
ថាកតញ្ញូកតវាទីេនាះ េឃើញថាក្រមមានណាស់ក្នុងេលាកេនះ សម ូណ៌ែតខាង
បុគ្គល ែដលរមិលគណុ ឬបំេភ្លចគណុេគេចាលែដលេ ថាអកតញ្ញូ។ តាមច ប់
និយមទកុមកថាៈ អ្នកែដលលុបគណុ រមិលគណុ េវរេឃ្នើសគណុេគ នឹងេ ជា
មនសុ អា្រកក់បំផតុក្នុងបណា្ដ មនសុ ទំាងអស់ េហើយនឹង្រតូវទទលួរងទកុ្ខេទាស
ភយ័អន្តរាយេដាយអេនកប ការ ក្នុងឥធេលាក និងបរេលាកជា្របាកដ។ សូម
្រសងយកចឡូបទមុជាតកមក្របតសិ្ឋទកុក្នុងទីេនះ េដើម ីឲ េឃើញជាព័ស្ដុតាង 
េហើយ្រគាន់ជាេ្រគឿង្របដាប់សតបិ ្ញ ៃនអស់េលាកដចូេសចក្ដតីេ េនះ ៖ 

អតេីត ពារាណសីរេ ្ញ  សត្ត បុតា្ត  អេហសំុ។ 
េតសំ សព្វេជជ្ឋេកា បទេុមា នាម កមុាេរា េពាធសិេតា្ត ។ 
បពិ្រតេអើយ ក្នុងកាលដខ័ណ្ឌ ខាំងកបំាំងសា្ង ត់កន្លង រលំងយូរណាស់េ

េហើយ ឰដកាលេនាះ ្រពះេ ្រកុងពារាណសី មាន្រពះរាជបុ្រត៧អង្គ។ បណា្ដ
្រពះរាជឱរសទំាង៧អង្គេនាះ បទមុរាជកមុារេពាធសិត្វជាបងច ងេលើរាជកមុារ
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ទំាងអស់។ កាលេនាះ្រពះេ ្រកុងពារាណសីជា្រពះវររាជបិតា ្រទង្រពះចនិា្ដ ថាៈ 
្រពះរាជកមុារទំាងេនះតេ មខុជានឹងនាំគា្ន សមា្ល ប់អញ េហើយដេណ្ដ ើ មយករាជ
សម ត្តែិតសព្វៗខ្លួនពំុខានេឡើយ, លុះ្រទង្រពះចនិា្ដ េឈ្វងយល់ដេូច្នះេហើយ ក៏
េកើតេសចក្ដរីេង្ក សសង ័យចេំពាះ្រពះរាជបុ្រតាទំាងេនាះ េទើបមាន្រពះបន្ទូល
ថាៈ ៃហបុ្រតស្ងួនសំឡាញ់មាសឪពុកទំាងឡាយេអើយ! បាកុេំ ក្នុងទីេនះេឡើយ 
ចរូបានំាគា្ន េចញេ េ ក្នុងទីដៃទសិនេ  ទ្រមំាែតដល់្រគាែដលអំណឹះឥតអំពី
បិតាេ  សឹមបានាំគា្ន ទទលួយករាជសម ត្តជិាខាងេ្រកាយចះុ។ ឯ្រពះរាជកមុារ
ទំាងេនាះ ្រពមទំាងភរយិារបស់ខ្លនួ ក៏នាំគា្ន ថា្វ យបង្គលា្រពះវរមាតា បិតាេហើយ
េចញេ អំពីនគរ លុះេដើរៗេ បានេ ដល់ផ្លូវដាច់្រសយាលក៏ដាច់បាយដាច់
ទឹកេ ក្នុងកណា្ដ លអធា្វ  រកេស ងអាហារបរេិភាគពំុបាន ក៏បបួលគា្ន កាប់
សមា្ល ប់ភរយិាៃន្រពះរាជកមុារេ ជាមនុ ែចកសាច់ជា៣ចែំណកេហើយបរេិភាគ
សាច់ែដលជាចែំណករបស់ខ្លួនែតេរៀងៗខ្លួន។ 
 នឹងែថ្លងឯ្រពះបរមេពាធសិត្វអគ្គមហាបុរសរត័្ន ្រពះអង្គ្រតូវបានពីរ
ចែំណក គ្ឺរពះអង្គ១ចែំណក ភរយិារបស់្រពះអង្គ១ចែំណក។ គបឺណា្ដ ចែំណកពីរ
ែដលខ្លួន និង្របពន្ធបានមកេនាះ្រពះអង្គបានតម្កល់ទកុ១ ចែំណកៗ េរៀងរាល់
ៃថ្ងមនិបរេិភាគេឡើយ បរេិភាគែត១ ចែំណកជាមយួនឹងភរយិា។ ឯកមុារទំាងេនាះ 
ក៏សមា្ល ប់្រស្ដីទំាង៦នាក់ ក្នុង១ៃថ្ងមយួៗ យកសាច់មកែចកគា្ន បរេិភាគតាមន័យ
េនះេរៀងរាល់ៃថ្ង រហូតមកដល់ៃថ្ងជាគ្រមប់៦។ ចែំណក្រពះបរមេពាធសិត្វអគ្គ
មហាបុរសរត័្នេហតែុត្រពះអង្គមាន្របាជា្ញ ឈា្ល សៃវ បានរែំលកទកុចែំណកែដល
្រតូវបានខ្លួនមយួចែំណកៗ ែតរាល់ៗៃថ្ង េទើបដល់មកៃថ្ងទី៧ ែដល្រតូវេវន
សមា្ល ប់ភរយិារបស់ខ្លនួេនាះ្រពះអង្គេ សល់ចែំណកទំាង៦ ែដលបានរែំលក
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លាក់ទកុពីៃថ្ងមនុៗមក។ ្រពះអង្គក៏បានចែំណកទំាង៦ ដល់្រពះរាជកមុារទំាង
ឡាយ ែដលមាន្របាថា្ន េដើម ីនឹងសមា្ល ប់ភរយិារបស់្រពះអង្គ េហើយ្រទងេពាល
ថាៈ មា្ន លអ្នកទំាងឡាយ ក្នុងៃថ្ងេនះ អ្នកទំាងឡាយ ចរូបរេិភាគចែំណកទំាងេនះ
សិនចះុ ចាំដល់ៃថ្ងែស្អកសឹមេយើងនឹងគតិៃលលកតេ េទៀត។ លុះដល់េវលា
រា្រត ី កាល្រពះរាជកមុារទំាងអស់កពុំងេដកលក់ស៊ប់ ្រពះអង្គក៏នាំភរយិារបស់
្រពះអង្គរត់េគចេ អំពីទីេនាះ។ លុះេដើរឆា្ង យបន្តិចេ ភរយិាអស់កមា្ល ំងមនិអាច
េដើរេ េទៀតបាន េទើប្រពះអង្គក៏េលើកភរយិាបញ្ជិ ះេលើសា្ម េហើយខំ្របឹងេដើរេ , 
កាល្រពះអាទិត រះេឡើងេពញពន្លឺ ក៏បានឆ្លងផ្លូវឆា្ង យដាច់្រសយាលេនាះផតុ។ ឯ
ភរយិាបាននិយាយថាៈ បពិ្រតអ្នកជាសា្វ ម ី ខ្ញុំេ្រសកទឹកខា្ល ំងណាស់។ ្រពះបរម
េពាធសិត្វ កាលណាេបើរកទឹកពំុបានឲ ភរយិាផកឹ ក៏អារជង្គងខ្លួនេដាយ្រពះខាន់
ដមតុ យកឈាមឲ ភរយិាផកឹ។ ជនទំាងពីរនាក់សា្វ មភីរយិាេនាះ េដើរជាលំដាប់
េ បានដល់មហាគងា្គ ១ ក៏េធ្វើបណ្ណ សាលា១ េ ែក រទេន្លគងា្គ េនាះ េហើយក៏នាំ
គា្ន េ ក្នុងទីេនាះេ ។ កាលេនាះមានពួកមនសុ ជាេ្រចើន ចាប់បានេចារមា្ន ក់
ែដលមានេទាសកហុំសចេំពាះ្រពះរាជាេហើយនាំយកេ កាត់ ៃដ េជើង ្រតេចៀក 
និង្រចមះុឲ កបំុតអស់ េហើយដាក់េ ក្នុងេពាងពាយបែណ្ដ តេចាលេ ក្នុងទេន្ល
គងា្គ េនាះេ ។ ឯបុរសកបុំតក៏ែ្រសកថ្ងូរេដាយសែ្រមកដខា្ល ំង េហើយអែណ្ដ តេ
ដល់ទីេនាះ។ ្រពះបរមេពាធសិត្វបានឮសំេឡងេនាះេហើយក៏េ ្រសងេលើក
បុរសកបំុតេនាះ េដាយេសចក្ដកីរណុាអាណិតអាសូរនំាយកេ កាន់បណ្ណ សា
លា បានេធ្វើរណប តកិម្ម គកឺរិយិាបិទរ ុដំេ េដាយកចិ្ចទំាងឡាយមានលាង និង
លាបរ ុ ំ េដាយសំពត់ជាេដើម។ ឯភរយិា្រពះបរមេពាធសិត្វមហាបុរសរត័្ន េខ្ពើម
រេអើមបុរសកបុំតេនាះពន់េពក េចះែតខាកេសា្ដ ះៗ រាល់ៗៃថ្ង។ កាលេនាះ្រពះ
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បរមេពាធសិត្វ ែតងទកុបុរសកបំុតេនាះឲ េ ក្នុងអា្រសមជាមយួនឹងភរយិា 
េហើយ្រទងេចញេ ែស្វងរកផលាផលេដាយ្រពះអង្គឯង នាំយកមកចញិ្ចឹ មរក  
្រទងែថរក បុរសកបំុតេរៀងរាល់ៃថ្ង ទាល់ែតបានសះជារបួសេនាះេដាយ្រសួល
បួល។ ឯនាងជា្រសីអ្របិយមានចតិ្តគនិំតអា្រកក់ ក ត់ចតិ្តសា្វ មកីាលបានឱកាស
សា្ង ត់េហើយ ក៏លបលួចចងចតិ្ត្របតព័ិទ្ធនឹងអាកបុំតឥតមានចតិ្តេកាតែ្រកងដល់ 
សា្វ មបីន្តិចបន្តួចេឡើយ េហើយក៏បាន្រប្រពឹត្តមចិា្ឆ ចារជាមយួនឹងអាកបំុតេនាះ
េ , មនិែតបុ៉េណា្ណ ះេសាត គតិរកកលឧបាយនឹងសមា្ល ប់្រពះេពាធសិត្វជាសា្វ មី
របស់ខ្លួនេចាល េហើយក៏េធ្វើជាែក្លងនិយាយថាៈ បពិ្រតអ្នកសា្វ ម ីកាលែដលខ្ញុំជះិ
េលើសា្ម អ្នកេចញផតុអំពីផ្លូវឆា្ង យដាច់្រសយាលេនាះមក បានេឃើញភ្ន១ំធ ំ
េហើយខ្ញុំក៏បានតាំងសចា្ច ្របណិធានបួងសួងបន់្រសន់ថាៈ បពិ្រតេលាកេទវតា
រក ភ្នជំាមា្ច ស់ខ្ញុំេអើយ! េបើសិនណាជាខ្ញុំ្រពមទាំងសា្វ មីរបស់ខ្ញុំជាបុគ្គលឥតមាន
ជម្ងតឺមា្ក ត់អ្វ ី េហើយបានរស់រចួជវីតិកាលណា ខ្ញុំនឹង្រតឡប់មកេធ្វើពលិកម្មបូជា
ដល់េលាកក្នុងកាលេនាះពំុខាន, ឥឡូវេនះដល់េពលែដលខ្ញុំនឹង្រតូវេធ្វើពលិកម្ម
បូជាដល់េទវតាេនាះ។ នាងថាែតប៉ុេណ្ណ ះេហើយ ក៏នាំ្រពះេពាធសិត្វេ ឯភ្នេំនាះ 
លុះដល់េហើយេទើបនិយាយនឹង្រពះេពាធសិត្វជាសា្វ មថីាៈ បពិ្រតអ្នកជាសា្វ ម,ី 
ខ្លួនអ្នកជាេទវតាដឧត្ដមបំផតុ ខ្ញុំនឹងេដើរ្របទក ិណអ្នក៣ជ ុ េហើយថា្វ យបង្គអ្នក
ជាមនុសិន រចួេហើយសឹមេធ្វើពលិកម្មបូជាដល់េទវតាក្នុងកាលជាខាងេ្រកាយ។ 
្រសីអ្របិយេពាលពាក យ៉ាងេនះេហើយ ក៏ឲ ្រពះេពាធសិត្វឈរែបរមខុឈម
េ រកេ្រជាះភ្ន ំ េហើយេធ្វើអាការហាក់ដចូជា្រសីមាន្របាថា្ន  េដើម ីថា្វ យបង្គបូជា
េដាយផា្ក ភ្ញទំីាងឡាយ ឈរេ ពីខាងេ្រកាយខ្នងេហើយ្រចាន្រពះេពាធសិត្វ
ទមា្ល ក់េ ក្នុងេ្រជាះភ្នេំនាះេ ។ រចួេហើយក៏ម្នមីា្ន ្រតឡប់វលិេ កាន់សមា្ន ក់បុរស
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កបុំតេនាះវញិេដាយ្របញាប់្របញាល់។ ឯ្រពះេពាធសិត្វមហាបុរសរត័្ន កាល
ែដលធា្ល ក់ចះុេ ក្នុងេ្រជាះេនាះ េហតែុតបុណ សមា្ភ រ្រពះបារមែីដល្រពះអង្គ
បានកសាងទកុមកពីបុព្វជាត ិ ក៏ធា្ល ក់េ េទើរេលើគមុ្ពេឈើសុ៊ម្រទុម១ េលើចងុ
ឧទមុ្ពរ (េដើមលា្វ )១េដើម ែដលជាេឈើឥតបនា្ល ែត្រទងមនិអាចេដើរចះុេ ក្នុងទី
ដៃទបានេឡើយ ក៏េបះែផ្លឧទមុ្ពរអង្គុយបរេិភាកា្ដ េ េលើ្របគាបែមកេឈើេនាះឯ
ង។ ជនួជាេពលេនាះ មានេស្ដចទន ង១ មានសររីាវយវៈដធ ំ ជាសត្វធា្ល ប់េឡើង
អំពីេជើងភ្នេំ រកសីុែផ្លលា្វ េនាះ។ សត្វទេន ងេនាះ កាលេឡើងមកសីុែផ្លេឈើ
េនាះ្រសាប់ែត្រកេឡកេមើលេ េឃើញ្រពះបរមេពាធសិត្វ ក៏មានេសចក្ដវីសិ
សៈស្និទ្ធសា្ន លនឹង្រពះអង្គ េទើបសួររកេហតែុដល្រពះេពាធសិត្វមកក្នុងទីេនាះ, 
កាលបានសា្ដ ប់ដងឹនវូេសចក្ដេីនាះសព្វ្រគប់េហើយ ក៏ឲ ្រពះបរមេពាធសិត្វអគ្គ
មហាបុរសរត័្នអង្គុយេ េលើខ្នងរបស់ខ្លួន េហើយវារេឡើងអំពីេ្រជាះភ្ននំាំេចញេ
ដាក់េ នាមហាមាគា៌ េហើយក៏្រតឡប់វលិចលូេ កាន់ៃ្រពបាត់េ វញិ។ ឯ្រពះ
បរមេពាធសិត្វ្រទងេ កាន់បច្ចន្ត្រគាមេហើយេ ក្នុង្រសុកេនាះ, លុះអំេណើ ះឥត
អំពី្រពះវររាជបិតាេ ក៏បានទទលួេសាយរាជ ជាេស្ដច ្រទង្រពះនាមថា ្រពះបាទ
បទមុរាជ ្រគប់្រគងរាជសម ត្តជិាតណំតវង មក ្រពះអង្គបានសាងសាលា
ស្រមាប់ឲ ទាន៦ខ្នង េហើយចណំាយ្រទព ក្នុង១ៃថ្ង៦ែសនកហានណៈឲ ទានែត
រាល់ៗៃថ្ងឥតមានេលាះៃថ្ងណាមយួេឡើយ។ 
 កាលេនាះ្រសីបាបអ្របិយកាឡកណ្ណ ី ជជួាតឥិតល័ក្ខណ៍េនាះ បានបញ្ជិ ះ
អាកបំុតេលើសា្ម េដើរេចញមកអំពីៃ្រព ្រតាច់េដើរេ ែស្វមរកសូមទានបាយចណីំ
េគសព្វ្រចកល្ហកឥតមានេសាះចេនា្ល ះ ក្នុងផ្លូវជាលំេ ៃនមនសុ មា្ន មហាជនផង 
យកមកចញិ្ចឹ មរក បុរសពិការេនាះជាធម្មតា កាលេបើមានេគសួរថាៈ បរុសេនះ
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្រតូវជាអ្វីនឹងនាង វាក៏តាំងេពាលែថ្លងេរៀបរាប់្របាប់ថា េយើងទំាងពីរនាក់ជាបង
ប្អូនជដីនូមយួនឹងគា្ន  គខឺ្លួនខ្ញុំជាធតីាខាងឪពុកខាងឪពុកធខំាងមា្ដ យៃនបុរសេនះ, 
ឯបុរសេនះ ជាកនូរបស់មា្ដ យមងីខ្ញុំ ពួកចាស់ទុំបានផ ុំផ្គុខំ្ញ ុំឲ ជាភរយិាៃនបុរស
ពិការេនះ។ ខ្លួនខ្ញុំក៏សូ៊ែតខំ្របឹងែថរក សា្វ មរីបស់ខ្លួន សូម ីមានេទាសធ្ងន់ដល់
ថា្ន ក់ែដលេគ្រតូវសមា្ល ប់េចាលយ៉ាងេនះក៏េដាយ េចះែតខំ្រតាច់ស្វះែស្វងរក
សូមទានបាយចណីំេគយកមកចញិ្ចឹ មរក គា្ន េ ។ ពួកមនសុ បានឮសម្តសីាស័
ព្ទេរៀបរាប់កហុក្របាប់ដេូច្នះេហើយក៏គតិថាៈ នាងេនះជាអ្នកមានេសចក្ដេីគារព
្របតបិត្តបិ្ដីណាស់េតើ ក៏នាំគា្ន ឲ បាយបបរជាេ្រចើន បានឲ ទំាងកែ្រញ្ចងេ ្ដ ១ 
យ៉ាងជាប់មំា េហើយ្របាប់ថាៈ នាងឯងចរូដាក់ប្ដីរបស់នាងឲ អង្គុយេ ក្នុងក
ែ្រញ្ចងេនះ េហើយទលូេដើរេ ចះុ េដើម ីកុឲំ លំបាកនឹងបញ្ជិ ះេលើសា្ម េពក។ នាង
េនាះក៏េធ្វើតាមបងា្គ ប់ែដលេគ្របាប់ ដេូចា្ន ះេហើយទលូេដើរេរៀងៗ េ ដល់្រកុងពា
រាណសី ក៏ដាក់អាកបុំតចះុអំពីក លឈប់ស្រមាកបរេិភាគអាហារចណីំ ក្នុង
សាលាស្រមាប់ឲ ទានេនាះ រចួេហើយនឹង្រតាច់រងា្គ ត់េដើរេ មខុេទៀត។ គាប់ជនួ
ជាេពលេនាះ្រពះបរមេពាធសិត្វ ្រពះអង្គេចញេ កាន់េរាងទាន េដើម ី្រពះរាជ
ទានម្ហូបចណីំដល់ពួកមនសុ មា្ន មហាជនផងទាំងឡាយ េដាយផា្ទ ល់្រពះហស្ដ
្រពះអង្គឯង រចួេហើយ្រតឡប់ចលូេ កាន់្រពះរាជនិេវសន៍វញិ។ ្រសាប់ែតេឃើញ
្រស្ដីេនាះ្រតងផ្លូវែដល្រទងយាងចលូេ  េហើយក៏្រតាស់សួរអស់មនសុ មា្ន មហា
ជនទំាងឡាយថាៈ អ្វីេនះហ្នឹ ង! អស់ពួកមនសុ ទំាងេនាះក៏្រកាបបង្គទលូថាៈ 
បពិ្រត្រពះសម្មតេិទព នាងេនះជា្រស្ដីមានេសចក្ដេីគារពេកាតែ្រកងដល់ប្ដីរបស់
ខ្លួន។ ្រពះបរមេពាធសិត្វ ្រពះអង្គក៏្រទងេ្របើរាជបេ្រមើឲ េ េ នាងេនាះមក
េហើយ្រទង្រជាបច ស់ថាជាភរយិារបស់្រពះអង្គពីេដើម េទើប្រទងឲ េគេលើក
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បុរសពិកលពិការេនាះេចញមកអំពីខាងក្នុងកែ្រញ្ចង េហើយ្រតាស់សួរសព្វ្រគប់
អេន្លើ។ នាងេនាះក៏បានែថ្លងសាស័ព្ទេសចក្ដ្ីរកាបទលូសព្វ្រគប់តាមន័យែដល
បានែថ្លងរចួមកេហើយក្នុងខាងេដើម។ ្រពះរាជ្រទង្រតាស់សួរប ្ជ ក់ថាៈ នាងឯង
ែ្រកងជាភរយិារបស់បទមុកមុារជាធតីារបស់េស្ដចឯេណាះែមនឬ? េហើយជា្រសី
មានេឈា្ម ះយ៉ាងេនះបានផកឹឈាមក្នុងជង្គងរបស់អញ េហើយនាងឯងផតិក ត់
ចតិ្តអញេ លបលួចចងចតិ្ត្របតព័ិទ្ធ ្រសឡាញ់អាកបុំតេនះបាន្រចានអញទមា្ល ក់
េ ក្នុងេ្រជាះភ្នែំមនឬ? ឥឡូវេនះ នាងឯងងេងើលពកថា្ង សមកក្នុងទីេនះេដាយ
សា្ម នថាអញសា្ល ប់បាត់ក្នុងេ្រជាះភ្នេំនាះេ េហើយ។ រចួេហើយ្រទង្រតាស់បងា្គ ប់
េ ពួករាជអាមាត ថាៈ ែនអ្នកទំាងឡាយរាល់គា្ន  ចរូអ្នកទំាងឡាយយកអែ្រងមក
សំពងសមា្ល ប់អាកបំុតចៃ្រងអ្របិយេនះឲ ឆាប់ៗេ  េហើយចរូនំាគា្ន កាត់្រតេចៀក 
្រចមះុៃន្រស្ដីបាបអ្របិបកាឡណ្ណ ី អប ល័ក្ខណ៍េនះឲ ឆាប់កុទំកុវាេឡើយ។ ្រពះ
េពាធសិត្វែដល្រទងេធ្វើអាការៈគរំាមកែំហងយ៉ាងេនះ េដើម ីបង្អន់េសចក្ដេី្រកាធ
ប៉ុេណា្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រពះអង្គមនិបានឲ េគេធ្វើដេូចា្ន ះេឡើយ។ រចួេហើយ្រពះអង្គ្រទង
េ្របើរាជអាមាត ឲ ចងកែ្រញ្ចងេលើក លនាងេនាះដចូេដើមវញិ េហើយឲ ដាក់អា
កបុំតេ ក្នងុកែ្រញ្ចងេនាះ េហើយ្រទង្រតាស់ឲ អាមាត នំាេចញេ េចាលឲ ផតុ
អំពី្រពំ្របទល់ែដនរបស់្រពះអង្គ។ 




