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អ្នកសាគើល់កតិឿៃនឿរេលងកីឡាេៅេពលទស្ើឝនាឿររបកួតកីឡា ែតងែត
ទទួលបានភាព រស្ណុករស្ណានេរចើនំងអ្នកមិនសាគើល់កតិឿៃនឿរេលងកីឡា 
យរើងណាមិញ អ្នកសាគើល់ កតិឿរបស្់េោក រស្់េៅេលើពិភពគឺែផនដីេនះ ែតងែតបាន
េរបៀបំងអ្នកមិនសាគើល់កតឿិរបស្់ េោកយរើងេនាះែដរ ។ 

ពុទធធម៌ំពាកើយេរបៀនរបេៅរបស្រ់ពះជិនរស្ ីបេរងៀនឲើយមនុស្ើឝយល់ដឹងកតិឿ
របស្់ េោក សាគើល់ឿរពិតរបស្់េោក អ្នកយល់ដឹងពុទធធម៌ំអ្នកយល់ដឹងេោក េគ
នឹងេលងកីឡា ំមួយនឹងេោកេនះេ៉យទឹកចិតតអ្នកកីឡា គឺថា ញញឹមំនិចចេៅ
េពលោញ់ ឬ េៅេពលឈនះ ទាុំងេៅេពលេសាយស្ុខ និង េៅេពលរងទុកខ ។ 
មនុស្ើឝេយើងចូលចិតតអ្វីៗៃយៗ េមើលអ្វីៃយៗ អាន-សាឍើប់-យល់អ្វីៃយៗ បុ៉ែនតពុទធ
ធម៌ំ ពាកើយេរបៀនរបេៅលសិតរំលេរៅ ពិបាកសាឍើប់ ពិបាកអាន ពិបាកយល់ណាស្់ 
េេតុដូេចនះបានំ មនុស្ើឝមិនស្ូវោប់អារមមណ៍ វិធីផើឝពវផើាយពុទធធម៌កនហងេពល
បចចហបើបននេនះេសាត ក៏ស្ុំេៅយកឿរែថ រកើារបៃពណីេ៉យភាគេរចើនំំងឲើយមនុស្ើឝ
យល់ដឹងពុទធធម៌ េទើបបានផលមិនំទីេប់ចិតត ។ 

េរឿងលីោវតីំឿរេលើកបៃមើញពុទធធម៌កនហងរូបែបបេលើបើកនិទាន េ៉យមិន
ោុំបាច់ឲើយអ្នកអានេរបើខួរកើាលគិតេរចើនេពកេទ ខញហុំែរបស្រមួលេចញពីេស្ៀវេៅរបស្់
ធមមេែស្េ៉យមានេេល បុំណងចង់ឲើយពុទធធម៌របស្់រពះបរមសាសាឍើស្ថិតេៅំគូ
ែផនដីែខមរំយូរអ្ែងវង េដើមើបីឲើយេខមរជនំ ទូេៅយល់ដឹងឲើយទូលុំទូោយ មានចិតត
ស្លឡតបូត មានស្ុជីវធម៌ និង ស្ីលធម៌កនហងស្ងគម េដើមើបីេលើកទឹកចិតតេខមរជនឲើយ
រស្ឡាញ់កនហងឿរអានេស្ៀវេៅ និង េដើមើបីេលើកស្ទអយវណណកមមអ្កើឝរសាស្រស្តំតិ កនហង
យុគស្ម័យបចចហបើបននផង ។ 

ៅឃើយពីេរំះភនុំេិមាល័យេៅទិស្ទកើឝិណៃនែដនដីភារតរដឌ(ឥណាឌើ)ែប៉កទិស្
ឧតតរមានទីរកុងមួយ េះផើះថា េេរកខបុរៈតអ្ុំពរីកុងេនះេៅទិស្ពាយ័ពើយតាមផលឡវ
អ្យស្ម័យយនកនហងបលលកញ្ចៈ មានចមាឃើយផលឡវរបមាណំ 6 េយជន៍៍ ពួកបូជនីេយស្ក៍
នឹងេធវើដុំេណើរេៅដលរ់ោុំងស្ទងឹធុំ អ្ចិរវត ីែដលំស្ទឹងធុំ 1 កនហងចុំេណាមស្ទងឹទាុំង 5 



គឺ មហានទីគៃគើ មហានទីអ្ចិរវតី មហានទីយមុនា មហានទីស្រភូ និង មហានទីមេី 
ស្ទឹងធុំែដលេៅតាមគមពីរេថរវាទថា មហានទី អ្ចិរវតីេនះ ែតងផតល់ជុំេនាកេំកំុំ
ដល់មធើយមរបេទស្ ប៉ុែនតឥ ឡវេនះេៅស្ល់ែតដខីើាច់ និង ទឹកតិចតួចប៉ុេណា្ើះ ឰដ៏
រោុំងទិស្ទកើឝិណៃនស្ទឹងេនះ េយើងេឃើញមានស្ុំណាកបាក់ែបក(r u i n s ) ៃនរកុង
សាវតថីំរាជធានីៃនេឿស្លរដឌដ៏លើបីរនទឺកនហង អ្តីតឿលែដលរតូវបានរកេឃើញេ៉យ
បុរាណវិទូបចចឹមរបេទស្ ។ 

ឿលពីពុទធស្ករាជ 2550 ៅទើុំបាពើយកនលងមកេេើយ ទីរកុងសាវតថីនាស្ម័យេនាះ
រុងេរឿងថ្ហុំេថ្ើង ណាស្់ េរើែតពីរកុងរាជរគឹះំរាជធានីៃនមគធរដឌេចញេផើនរកុងណា
កនហងមធើយមរបេទស្ េរបៀបផទឹមនឹងរកុងសាវតថបីានេ ើយ ោប់តាុំងពីេជើងភនុំេិមាលយ័
រេូតដល់រោុំងស្ទឹងគៃគើ ោត់ំរកុងលសឯកំងរកុងដៃទេទៀតកនហងែដនដីជមពឡទវីប រកុង
ពារាណស្ី សាេកតុ កបិលព័ស្តហ និង រកុងេផើឝងៗេទៀតស្ុទធែតស្ថិតេៅកនហងខណឌស្ីមា 
ឬ ំរកុងបរិវាររបស្់សាវតថីទាុំងអ្ស្់ េរបៀបបីដូចំេវឡងតារាករកនហងែដននភាល័យំ
បរិវាររបស្់រពះរជនីករដូេោទើះ ។ 

កនហងរកុងសាវតថីេនះឯង រពះបរមសាសាឍើរបស្់េយើងបានរទង់របថាប់េៅអ្ស្់រយៈ
េពល 25 រពះវស្ើាយូរំងកែនលងណាៗទាុំងអ្ស្់ ។ រពះអ្ងគរបថាប់េៅកនហងវតតេជតវ័ន
ែដលអ្នាថបិណឌិក េស្ដឌីសាងថាភើយអ្ស្់រយៈេពល 19 រពះវស្ើា នងិ របថាប់េៅកនហង
វតតបុពាភើរាមែដលនាងវិសាៀ មហាឧបាស្ិឿសាងថាភើយអ្ស្់រយៈេពល 6 រពះវស្ើា ។ 
រពះអ្ងគរទង់បានអារស្័យទីរកុងសាវតថីេនះំទីរបឿស្ផលឡវៃនបរមស្ុខដ៏របេស្ើរដល់
អ្ស្់ េវេនយើយស្តវេរចើនរាប់ពុុំបានរបមាណពុុំរតូវ ។អ្នករកុងសាវតថីំេរចើនែដលបដិបតតិ
តាមស្មាផើមគគ ែដលរពះអ្ងគរតាស្់បេរងៀនេរបៀនរបេៅបានចូលដល់ស្ុគតិេេើយ ។ 
ឥ ឡវេនះ រកុងសាវតថីបានឿពើយំរកុងអ្តីតឿលេៅេេើយ របាសាទ រាជមនទីរ 
េៀពើងទាភើរ កូ៉េរ និង េទវាល័យែដលធាពើប់ែតឈរបងសអតរាងរតែដតរតដឹមស្្ឹមៃស្ប្ាន
ែរបឿពើយំគុំនរ ឥដឌ គុំនរដីដ៏រករបេយជន៍េផើនេៅេេើយ ទីរកុងសាវតថីែដលធាពើប់ែត
អ៊្៊ឹកធឹកគរគឹកគេរគងេ៉យ ស្េមលងទាុំង 6 គឺ រនាត គងវង់ រស្ៃ  ស្េមាបើរ ស្គរធុំ និង 



ពិណ េេើយនិងមីរេដរ៉ស្េ៉យ េស្ដឌីរគេបតី ស្មណៈរពាេមណាោរើយ ឈមអញ
ដេ្ខើ ជនានុជនរគប់រស្ទាប់វណណៈបានែរប ឿពើយេៅំដងៃរពដ៏សាឃើត់រចងុំ ំទី
ស្ណឋិតេៅៃនពួករពាយបិសាច និង ស្តវៃរព ស្មដូច ពុទធតរមាស្់ថា យ៉ កិញ្ចិ ស្មុទ
យធមមុំ ស្ពវនតុំ នេិរាធធមមុំ ែរបថា ធមមំតណានីមួយ រែមងមានឿរ េកើតេ ើងំធមមតា 
ធមមំតទាុំងអ្ស្់េនាះរែមងមានឿររលត់េៅវិញំធមមតា ពាកើយេពចន៍េនះ ំអ្មត
វាោរបស្់រពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់ ។ ទីរកុងសាវតថីបានេកើតេ ើងេេើយក៏រលត់េៅវិញ 
តាមស្ភាពរបស្់ស្ៃខើរស្មដូចពុទធតរមាស្់ ែមន ប៉ុែនតកនហងអ្តីតឿល រកុងសាវតថីេនះ
ំរបភពៃនធមមនិទានេផើឝងៗកនហងរពះៃរតបិដក អ្ដឌកថា ំេដើម តេៅេនះ នឹងេលើក
យកែតសាច់េរឿងខលះ េដើមើបីបែនថមចុំេណះដឹងដល់អ្នករតូវឿរេចះ ដឹងេរចើនមើ្រើង និង 
េដើមើបីបែនថមបីតិរបាេមាទធដល់ អ្នករបាថាទើនឹងរសាករសាលស្រមាលចិតតែដលេកើតេចញ
ពីអ្តថរស្ៃនធម៌កនហងេរឿងលីោវតីេនះ មើ្រើង េរឿងលីោវតីេនះនឹងចុះផើាយេៅកនហងេវប
សាយៃនរពះពុទធសាស្នាែខមររតង់ធមមនិទាន េនះបនតិចមតងៗេៅំេរឿយលុះរតាែតដល់
អ្វសានៃនេរឿងេនះ ស្ូមរបិយមិរតអ្នកអានោុំតាម ៉នលុំអានេរឿងេនះដូចតេៅ ៖ 

សាយណមឿលកុំពុងះនចូលមក រពះទិនករកុំពុងចរចុះទាបេេៀបនឹងលិច
ដងៃរពឰដ៏េរតើយ បចឆមិទិស្ៃនមហានទីអ្ចិរវតី ផនត់ពពកដ៏មីរេដរ៉ស្េលើែដន
នភាល័យែប៉កបចឆិមទិស្បានរតូវពនលឺ រពះពាន់រងើឝីែចងោុំងេ ើងពណ៌រកេមរោល
រនាតើលៅពើស្់េឿផើនឹងេលឿងគួរឲើយពិចពិលរមិលេមើល ពន់េពក ។ េវឡងបកើាបកើឝីេេើរ
លះបង់េោលេេចរ៉ឋើនំេវឡងំហាភើយវិលរត ប់េៅឿន់ ស្មើបហក ចុំែណកឯពួក
េេបាលឯេណាះវិញកុំពុងេកៀងេេអ្ុំែពរត ប់េៅឿន់ភូមិលុំេៅ៊នរបស្់ខលអន 
េបាះបង់េោលេកើឝរតភូមិនិងស្ុំយបៃរពឲើយស្ថិតេៅនាកណាតើលកតីសាឃើត់រចងុំៃន
សាយណមឿល ។ កើឝិណេនាះ េរវតតកុមារេកមងកេមាពើះៃនភូមិចណាឌើលកុំពុងេដើរតយង៉យ
េទើលេងើលតាម េរឿយេេរបស្់េគស្ុំេៅេៅនើះេៅឿន់ភូមិែដលេមើលេៅេឃើញលឹមៗ
េៅៀងមុខឯេណាះ ស្មើបហរឿយរបស្់េគេ ើងេឿផើគរគីមគេរគើម ស្ូចិនាឲើយេឃើញថាំ
អ្នកេធវើឿរៃរធងន់ ស្េមលៀកបុំពាក់៉ច់៉ចរែេករេុយស្ឲើយេឃើញទុគគតភាពរបស់្
រគួសារ ែមនពិត ឪពុករបស្់េគ មានមុខរបរៀងឿរឿប់ឧស្លក់ រាល់បុពវណមស្ម័យ 



ឪពុកេគែតងបររេទះចូលេៅដងៃរព េដើមើបីរកឧស្ េេើយនិងវិលរត ប់មកផទះវិញកនហង
សាយណមស្ម័យ លុះរពឹកេ ើង ក៏យកឧស្ ផទហកេពញរេទះបរចូលេៅលក់កនហងរកុង
សាវតថីំរបោុំ េេើយក៏វិលរត ប់មកវិញមួយអ្េនលើ េ៉យេស្ើបៀងអាហារ និង ស្េមលៀក
បុំពាក់បនតិចបនតអច ។ ឪពុករបស្់េរវតតកុមារមានេមេេៅផើត់ ១ កើាល និង េេេរពាះ២ 
កើាលេទៀតស្រមាប់ទឹម ។ េរវតតកុមារែតងែតេកៀងេេទាុំងេនាះេៅបនើឝហីតិណំតិតាម
េកើឝរតភូមិ និង ស្ុំយបៃរពែប៉ក ឧតតរទិស្ៃនមហានទីអ្ចិរវតីំមួយនឹងពួកេកមងរេម
វាស្ីំទិនានុទិនំប់មិន៉ច់ ក៏ប៉ុែនតតាម ធមមតា េរវតតកុមារចូលចិតតេៅមាទើក់ឯងសាឃើ
ត់ៗមិនស្ូវេៅរបែ ងេលងំមួយនឹងមិតតភកតិេទ ពីេរពាះេកលើៗទាុំងេនាះេរចើនែតនាុំេគ
េៅបង្ជេមាពើះរបវាយរបតប់នឹងពួកេកមងវណណៈរពាេមណ៍ំ េរឿយៗ ជួនឿលដល់ថាទើក់
រងរបួស្សាទើមរត ប់មកវិញក៏មាន ។ ជេមាពើះទាស្់ែទងទាុំងេនះ បណាតើលមកពីពួក
េកមងវណណៈរពាេមណ៍បណ្តះគុំនិតស្សប់េខពើមពួកេកមងចណាឌើលេ៉យស្ែមតង អាកបើប
កិរិយេមើលៃយេមើលេថាកេ៉យរបឿរេផើឝងៗ ។ 

ោឃើចៃថងេនះ េគរតូវេកៀងេេរត ប់មកផទះវិញែតមាទើក់ឯង តើបិតមិរតស្មាពើញ់ែដល
ែភើលេេំ មួយេទើបានវិលរត ប់មកផទះវិញយូរេេើយ លុះមកដល់កុំពង់ទឹកែកើបរ
ភូមិ េគក៏េកៀងេេឲើយចុះផឹក ទឹកេេើយខលអនឯងក៏ចុះងូតទកឹកនហងស្ទឹងអ្ចិរវតី ខណៈ
ែដលកុំពុងែតស្ថិតេៅកនហងទឹកេនាះ េគមិនេភលច នឹងែបរមុខេៅទិស្ៀងលិចេេើយ
គយគន់េមើលរពះទិវាករពណ៌រកេមរោលែដលកុំពុងចរចុះ អ្ស្តងគតឿន់ៃផទទឹកេនាះ
េទ ៉ក់ៃដទាុំងេទវពាតេៅចេនាពើះេដើមរទូងេេើយក៏ស្ូធើយមនតេថ្ើងរពះបារមី ៃនរពះ
ស្ុរិយេទពំមាងើស្់រេូតដល់រពះទិវាករអ្ស្តងគតរលត់បាត់េៅ េទើបយកៃដទាុំងពីរកើបង់
ទឹក េលើកេ ើងេេើយបងឞឡរចុះវិញរពមទាុំងអ្ធិ ឋ៉ើនស្ូមជ័យជមនះចូរេកើតមានដល់ខលអន
និងចណាឌើល ទាុំងពួង េរវតតកុមារែតងែតេធវើយរើងេនះំរបោុំ េគគិតរុពឹងកនហងចិតតេៅ
េពលែដលេដើរតាម េរឿយេេរត ប់េៅឿន់ភូមិវិញថា "េថមើរេណះ ពុកមុខំវិលរត
 ប់មកពីរកុងសាវតថីវិញ េេើយ រពឹកមិញេនះ ពុកស្នើ្ថានឹងទិញភួយថមីមកេផញើ េថមើរ
េណះ ភួយថមីរបែេលំរងោុំ េៅឯផទះេេើយ តាុំងពីេពលេនះតេៅ នឹងេដកេៅស្ុខ
រស្ួលមិនៀន" េគនឹកញញឹមកនហងចិតត ឿលេបើគិតសាផើនថាខលអនឯងនឹងបានភួយថមី 



េរពាះេគបានេដកេៅរៃមកតាុំងពីេដើមេេមនតរដូវ េមលះ ឿរែដលេគមិនបានភួយថមីេៅ
រេមុន ក៏េរពាះែតឪពុកមានកិចចរវល់រតូវោយវាយរទពើយេៅ កនហងផទឡវដៃទ េទើបរបាក់មិន
រគប់រេន់នឹងទិញភួយឲើយកូនរបសុ្ំទីរស្ឡាញ់ែតមួយគត់របស្់ខលអន បានេទើបនឹង
រគប់រេន់េៅរេេនះឯង លុះរត ប់មកដល់ផទះវិញេេើយ ជួស្នឹងបានភួយថមីដូច េគ
គិតសាផើនទុក េរវតតកុមារែបរំបានទទួលដុំណឹងថមីមួយែដលេគោត់ទុកថាំដុំណឹង
អារកក់ គួរស្ម េ៉យេេតុថា ឪពុករស្ដីេ ើងេរឿយពីអាហារេពលោឃើចថា "ែនេរវ
តតៈកូន ! ៃថងេនះ េោកស្ុមងគលរគេបតីឯរកុងសាវតថីែដលទទលួទិញឧស្ពុកំ
របោុំមកយូរេេើយេនាះ បានមានរបសាស្ន៍នងឹពុកថា េោករតូវឿរេកមងរបុស្មាទើក់ 
េត់គិតៃថលឈនអលឲើយ 1 ៃថង 1 កហាបណៈ េោកទទូចឲើយពុកជួយរកេកមងឲើយ ពុកេទើប
ជរមាបរបាប់េោកថា ខញហុំរបបាទមាន កូនរបុស្មាទើក់អាយុ 15 ៅទើុំ េបើេោកមាងើស្់រតូវឿរ 
ខញហុំរបបាទនឹងនាុំមកផទហកផ្ឍើក់ជូន េោក រគេបតីរបាប់ថាេបើបានកូនរបុស្របស្់េោក 
រឹតែតរបេស្ើរ េោកនឹងគិតៃថលឈនអលឲើយំ េទវភាគ ពុកបានរបឹកើាំមួយនឹងែម៉ឯង
េេើយ ស្េរមចថា គួរឲើយឯងេៅ ឯងនឹងថាយរើងេម៉ច" េរវតតកុមារអ្ងគហយេះឃើកមុខចុះ
េស្ងៀម មិនបានេឆលើយតបថាដចូេមតចេទ មាឍើយេមើលអាកបើបកិរិយ េៅដឹងថាកូនរបុស្
មិនចង់េៅ េទើបរស្ដីេ ើងថា "កូនមាស្មាឍើយ! ចូរកូនេៅរស្់េៅនឹង េោករគេបតី
ចុះ េបើកូនេៅរស្់េៅំមួយនឹងេោក មាឍើយគិតថាកូននឹងបានទទួល របេយជន៍
េរចើនយរើង របាក់ៃថលឈនអលែដលកូនបានទទួលពីេោករគេបតី េបើេៅស្ល់ពី ឿរ
ោយវាយ ក៏ស្ែនើឝស្នើឝុំរបួរួមទុកេេើយក៏េផញើមកឲើយឪពុកមាឍើយោយខលះ វាំឿរជួយ 
ទុំនុកបរមុងឪពុកមាឍើយចិញ្ចឹមជីវិត ឪពុកឯងនិងមាឍើយមួយៃថងៗ ឿន់ែតោស់្េៅៗ 
កមាពើុំងវាុំងំ ឿន់ែតថមថយេខើាយចុះរាល់ៃថង គង់នឹងមិនមានកមាពើុំងកុំែេងលមមនឹង
េធវើឿររកស្ុីចិញ្ចឹមជីវិត បានលសដូចមុនេទ ឪពុកមាឍើយរតូវពឹងពាក់អារស្័យកូន មើ្រើង
េទៀត ឿលេបើកូនចូលេៅរស្់េៅ កនហងទីរកុង កូននឹងយល់ដឹងេរឿងរា ើវេផើឝងៗ ឿរណ៍
េនះកូននឹងបានចុំេណះះពើស្ៃវពិទ័គធកនហង កុស្េោបាយរកទទួលទានស្រមាប់ខលអនត
េៅមុខ មិនបាច់រពួយបារមភពីឪពុកមាឍើយេទ ចូរកូន រពួយបារមភពីខលអនឯងឲើយែមនែទន 
េយើងទាុំងពីរនាក់ោស្់ណាស្់េេើយ េស្ចកតីស្ុខស្រមាប់ មនុស្ើឝោស្់គឺ ឿរែដល



បានេឃើញកូនមាន ចុំេណះវិំឆើ ស្ិរី ស្មើបតតិ ស្ុខ ចូរេៅរស្់េៅ ំមួយនឹងេោករគ
េបតីចុះ ណៈកូន ! " និយយេេើយមាឍើយក៏យកៃដអ្ែងសលខនងកូនរបុស្ េ៉យេស្ច
កតីស្េនាឍើស្របណី ។ 

េរវតតកុមារេៅេស្ងៀមឈឹង េ៉យទឹកចិតតពិត េគមិនចង់េៅេទ បុ៉ែនតលុះបានសាឍើប់
េេតុផលរបស្់ មាឍើយេគេេើយ េគក៏ចិតតេទារទន់ ប៉ុែនតរបែកកថា "ប៉ុែនតេោករគេបតី
េនឹងំមនុស្ើឝវណណៈ រពាេមណ៍មិនែមនឬ" ឪពុករបៈប់េឆលើយភាពើមថា "រតឹមរតូវេេើយ 
ពិតែតេោកំមនុស្ើឝវណណៈ រពាេមណ៍ែមន ែតថាកូនមិនបាច់ខវល់ចិតតថានឹងបាន
ទទួលឿររបមាថេមើលៃយពីេោកេទ ពុកបានទាក់ទងេធវើជុំនួញំមួយនឹងេោក
អ្ស្់ឿលយូរអ្ែងវងរេូតដល់សាគើល់ចិតតរបស្់េោក េេើយ ពិតែតេោកំមនុស្ើឝវ
ណណៈរពាេមណ៍ែដលេកើតពីរពះឱស្ឌរបស្់រពះរពេមែមន ប៉ុែនតេោកមិនរបកួចរបឿន់
រស្ទាប់វណណៈេទ ចុំេពាះេរឿងេនះ ពុកធានារា ើប់រងបាន" ។ 

េៅទីបុំផុត េរវតតកុមារក៏ទទួលពាកើយឪពុកថានឹងេៅ ប៉ុែនតមិនែមនេៅេ៉យស្ម័រគ
ចិតតេទ ស្ុខចិតតេៅេរពាះែតេយគយល់ដល់ឪពុកមាឍើយបុ៉េណា្ើះ រារតីៃថងេនាះ េគេគងពុុំ
លក់េ ើយ តើបិតគិតកណ្ក់កនហងចិតតកនហងឿរែដលនឹងរតូវចូលេៅរស្់់េៅកនហងរកុងសាវតថី
រតង់កណាតើលេវឡង មនុស្ើឝចរមុះវណណៈ ស្ូមើបីេបើឪពុកបានធានារា ើប់រងេេើយថាេោក
រគេបតីំមនុស្ើឝលស ក៏េ៉យ េគអ្ត់នឹងឿត់សាផើនេេតុឿរណ៍េៅកនហងទុទិដឌិនិយម
មិនបាន ពីេរពាះេគធាពើប់ជួបរបទះ មកេេើយ រួចក៏ធាពើប់តស្៊ូមកេេើយំមួយនឹងទិដឌិ
មានះដ៏រឹងរបឹងរបាញរបស្់ពួករពាេមណ៍ អាឿស្ធាតុៃថងេនាះរៃៀពើុំងណាស្់ ភួយ
ផ្តើុំងតូចរបស្់េគដណ្ប់បានផុតមុខផុតេរឿយ េគហាក់នឹងថាកុំពុងេគងេលើកុំពូលភនុំ
ៃកោស្ ស្ពវេបើរៃញ័រៈក់េមតចមាឍើ េៅកនហងជេរៅ ដួងចិតតវិញ េគេៅែតនឹកកក់េើឍើ
កនហងចិតតតើបិតបានេៅែនបនិតើយជិតឪពុកមាឍើយបេង្ើត ឿលេបើ ចូលេៅរស់្េៅកនហងទីរកុង
នាកណាតើលជុំនុុំមនុស្ើឝវណណៈេផើឝងៗេេើយ េគនឹងរស្េងះរស្េៃច កេណាតើចកែណ្ង
អ្មើាលណាេន! េរវតតកុមារគិតគន់ពន់ែរកកនហងេរឿងេនះរេូតរារតីឿល ។ 



លុះៃថងរពឹកេ ើង េរវតតកុមារក៏ជរមាបោមាឍើយរបស្់ខលអនេេើយក៏េដើរតាមេរឿយ
ឪពុកេៅនើះេៅ ឿន់រកុងសាវតថី ស្េមលងមាឍើយេគែរស្កផ្ឍើុំេផញើំេលើកចុងេរឿយថា 
"េៅេៅំស្ុខចុះ កូនមាស្មាឍើយ! ចូរកុុំេភលចថាេយើងំមនុស្ើឝចណាឌើលដ៏ថយេថាក 
ចូរេធវើ ខលអនឲើយគត់មត់រស្គត់រស្គុំ តាុំងចិតតរបណិប័តន៍បរមុងបេរមើេោករគេបតីឲើយ
បានលស ចូរោុំបណាតើុំរបស្់មាឍើយទុក ណៈកូន ! " ពាកើយេពចន៍របស្់មាឍើយបានឿពើយំឱ
ស្ថទិពវជយួ េរសាចរស្ពដួងចិតតរបស្់េគរគប់េពលេវោ ។ 

ឿលេបើមករស្់េៅកនហងរកុងបានមិនយូរប៉ុនាផើន េរវតតកុមារក៏ដឹងបានថាេោករគ
េបតីំ កណើ្ណជនពិតដូចឪពកុេគនិយយរបាប់ស្ពវរគប់របឿរ េ៉យអារស្័យ
េមតាឍើករុណារបស្់ េោក េរវតតកុមារបានទទួលស្េមលៀកបុំពាក់ថមី ភួយថមី និង ជីវិតថមី េគ
មានឱឿស្បានស្ិកើាេរៀន ស្ូធើយអ្កខរស្ម័យពីរពាេមណ៍អ្នកសាតើត់ជុំនាញកនហងៃរតេវទ
មាទើក់ែដលេោករគេបតីជួលមកឲើយ បេរងៀន ជួស្នឹងរស្់េៅកនហង៊នៈំេកមងបេរមើ េរ
វតតកុមាររត ប់ំបានទទួលេស្ចកតរីស្ឡាញ់ អាណិតបីដូចំកូនរបុស្របស្់េោក 
េគមានេស្ចកតីស្ុខេរចើនំងឿលែដលរស្់េៅឯផទះ េទវេ ើង ប៉ុែនតក៏មិនេភលចថាខលអនំ 
មនុស្ើឝចណាឌើលមាន៊នៈរតកូលតូចទាបែដរ េគេទើបរបរពឹតតខលអន គត់មត់រស្គត់រស្គុំ
ំនិចច ខនះែខនងេរៀនស្ូធើយ និង េធវើឿរៃរេ៉យេស្ចកតីមិនេធវស្របែេស្ េទើបបានំទី
រស្ឡាញ់ទុក ចិតតរបស្់េោករគេបតីឿន់ែតេរចើនេ ើង ។ 

េោករគេបតីំេៅែកជុំនួញធុំមាទើក់េៅកនហងទីរកុងសាវតថី េោកែតងនាុំរេទះ 
500 នឹម ផទហក ទុំនិញបរេៅលក់តាមរស្ុកភូមិេផើឝងៗកនហងជនបទេស្ទើរទូទាុំងែដនដី
ជមពឡទវបី ទរមាុំនឹងវិលរត ប់ មកដល់រកុងសាវតថីវិញមតងៗ រតូវចុំណាយេពលរាប់ែខ 
េោករគេបតីមានកូនរបុស្មាទើក់េះផើះ ជយេស្នមានអាយុរស្បាក់រស្បាល
ដុំណាលនឹងេរវតតកុមារេេើយរស្ឡាញ់ ចូលចិតតេរវតតកុមារពន់េពកណាស្់ មានកូនរស្ី
ចើបងេះផើះ កណិឿរ និងកូនរសី្េៅ េះផើះលោីវតីទាុំងពីរនាក់េនះេោករគេបតី
ឲើយរស្់េៅេលើរបាសាទំន់ខពស្់ ៀងេលើ មាននាងទាស្ីោុំរបណិប័តន៍បេរមើំរបោុំ 
កនហងរេែដលមានបុណើយនកខតតឫកើឝធុំៗ បុ៉េណា្ើះេទាះអ្នុញ្ញើតឲើយចុះមកអ្ភិរមរីករាយ



រអាករពាយបាន ប៉ុែនតឿលែដលេោករគេបតី មិនេៅេគេ៉ឋើន នាងទាុំងពីរក៏ចុះ
មកេលងកុំសានតៀងេរឿមំអាចិណណ ពីេរពាះនាង រគេបតានីំមាឍើយមិនស្ូវ
របិតេរបៀងរបៃពណីបុរាណដូចយរើងេោករគេបតីំឪពុកេទ ។ 

រេមួយេនាះ េៅេពលែដលេោករគេបតីមិនេៅេគេ៉ឋើន រតូវេធវើដុំេណើរេៅ
របកបជុំនួញ ជួញែរបឯែដនឿស្ី មួយែខបាពើយេទៀតេទើបវិលរត ប់មកដល់រកុង
សាវតថីវិញទាុំងេោកក៏ បាននាុំជ័យេស្នំកូនរបុស្េៅំមួយែដរ េដើមើបីឲើយបានេមើល
េឃើញ និង គយគន់េមើលវិធីឿរ ជុំនួញ េមើលេឃើញរស្ុកេទស្ និងពួកជនកនហងតុំបន់
េផើឝងៗ អាចនឹងមានចុំេណះេចះគិតឿញ់ ទូលុំទូោយនិងេចះរបកបរបរពាណិជជកមម
បានយរើងលសតេៅអ្នាគត នាងរពាេមណីំមាឍើយ បានឱឿស្ក៏នាុំកូនរស្ីទាុំងពីរ
េចញេដើរលុំែេឿយតាមស្ួនឧទើ្ន តាមេទវាល័យ និង ទីរបជុុំជន េពលខលះក៏េួស្
េៅេលងទឹកកនហងស្ទងឹអ្ចិរវតី កនហងកុំ ហងេពលេនាះឯង េរវតតកុមារ កមើឝត់រតូវទទួលរង
ទុកខអ្ភិរកម ។ 

េគោប់េផតើមរេអ្ៀស្ខលអនថាកុំពុងរតូវនាងរពាេមណី និងកណិឿរស្ុំ ក់ស្មលឹង
េមើលេ៉យ រកែស្ែភនកស្ែមតងភាពំបោចើមិរត េគមិនស្បើាយចិតតេសាះគិតថា ខលអន
មុខំេធវើអ្វីខុស្មើ្រើង មិនៀន េទើបំេេតុឲើយរតូវេផ្ឍើតស្មលឹងេមើលែបបេនាះ េកមងក
េមាពើះៃកេរែបរមកពិោរណា រតួតរតាេមើលខលអនឯងយរើងលងិតលសន់ ប៉ុែនតគិតមិនេឃើញ
ថាខលអនបានេធវើអ្វីខុស្េទ ឿរៃរកនហង មុខបាឋែដល៉ក់ឲើយ មិនមានេៀងើះខវះចេនាពើះ
េថាពើះេធាពើយអ្វីេទ កិរិយឫកពាេគក៏ស្ុំរួមរវាុំងបាន យរើងលសលសះតាមែដលបានទទួលឿរ
េរបៀនរបេៅមក បុ៉ែនតេដើមើបីំឿរមិនរបមាទេទវេធវស្ េរវតតកុមារបានយកចិតតទុក៉ក់
ចុំេពាះឿតពវកិចច និង កិរិយមារយទឲើយឿន់ែតលសរបេស្ើរេ ើង ទុកំមលឹងក៏េ៉យ 
អាកបើបកិរិយរបស្់មាឍើយកូនទាុំងពីរក៏េៅែតមិនផ្ពើស្់បតឡរដែដល ។ 

េៅៃថងមួយ ខណៈែដលេរវតតកុមារកុំពុងជួតរតដុស្ៃផទឥដឌរបាសាទតាមធមមតា 
នាងកណិឿរេប់ ជួនេដើរឿត់មក រេន់ែតស្ុំ ឹងេឃើញេរវតតកុមារភាពើម នាងក៏មនីមាទើ 
េលើកំយស្មពត់ភូសាេ ើង បិទមាត់ និង រចមុះ ចងចិេញ្ចើមស្ែមតងអាឿរៈេមើលៃយ



េមើល េថាកទាុំងរអ្៊ូរៃុំរង៉ូវនូវអ្វីមើ្រើងេេើយក៏េដើរេចៀស្េចញេៅ ។ រេមួយេទៀត េគ
បានលបសាឍើប់ ឬមាឍើយកូនស្នទនាេទើកនហងបនទប់ថា "បពិរតអ្នកមារើក ់! អ្ៃកើល់ណាបាន
អាេកមងចណាឌើលឿកមនុស្ើឝនឹងេគចេចញពីផទះេយើង" នាងរពាេមណីេឆលើយថា "ែមន
េនឹងណៈ មារើក់កុំពុងែតគិតេរឿងេនឹងែដរ េទាះំយរើងណា ក៏េ៉យ មារើក់រតូវែតកមាងើត់
វាេចញេៅឲើយទាល់ែតបាន មារើក់េៅរទាុំេមើលឿ កណណីចៃរងេនះ តេៅេទៀតមិនបាន
េទ " នាងកណិឿរនិយយទាុំងឆុរៅវេេវហាវថា "កូនមិនយល់េសាះថា េេតុអ្ីបាន
ំេោកបារើស្ុខចិតតបនទន់បនាតើបកិតតិយស្ដ៏ខពង់ខពស្់របស្់ វណណៈរពាេមណ៍ដ៏ស្័កតិស្ិទធិ
េៅទទួលយកតួចៃរងចេរៃកចូលមកទកុកនហងផទះយរើងេនះ បារើមិន ៀពើចរបឡាក់
រប ឡស្េ៉យអ្ពមងគលឬយរើងណាេអ្ះ" នាងរពាេមណីនិយយបនទរេទៀតថា 
"បារើឯងេធវើេនឹងហាក់បីដូចំមនុស្ើឝវណណៈរពាេមណ៍សាបស្ូនើយអ្ស្់រលីងអ្ុំពីែដនដី
ជមពឡទវបី េេើយអ្ញ្ចងឹ េបើបារើឯងេៅែតេធវើអ្ញ្ចឹងតេៅេទៀត មារើក់របែេលំេៅរទាុំ
េមើលមុខអ្នករកុង សាវតថីមិនបានេទៀតេទ" អារស្័យពាកើយេពចន៍ទាុំងអ្មើាលមារើនេនះ 
េរវតតកុមារេទើបដឹងចើាស្់ថាអ្តតចរិតំស្រតូវរបស្់ េៅហាភើយនាយបណាតើលមកពី
ចណាឌើលភាពរបស្់េគេនឹងឯង មិនែមនេរពាះអ្ស្ុរកិតភាពកនហង ឿរៃរ ឬ ចរិយ
មារយទេនាះេទ េេតុដូេចនះេផើនមេធើ្បាយណាេ៉ះរសាយបានេ ើយ េរើែតពី
សាពើប់េេើយេៅោប់កុំេណើតថមីកនហងវណណៈរពាេមណ៍ ពុុំេនាះេសាតេទ ក៏រត់េគចេចញពី 
ផទះដ៏ែស្នេទាេមនញេនាះេៅ អាកបើបកិរិយំអ្រិភាពរបស្់េៅហាភើយនាយេមើលេៅ
ហាក់ដូច ំធងន់ធងរេ ើង េរវតតកុមាររតូវផ្ឍើច់បង់នូវស្ិទធិេផើឝងៗែដលធាភើប់បានទទួល 
និងរតូវបងខតិបងខុំឲើយ េធវើឿរៃរឿន់ែតធងន់េ ើងៗដូចយរើងទាស្ករដៃទេទៀត េទាះបីំ
យរើងណាក៏េ៉យ ឿរេធវើ កិចចឿរលុំបាក េគអាចលមមនឹងស្៊ូរទាុំបាន េរពាះឿលែដល
េៅរស្់ំមួយនឹងឪពុកមាឍើយ េគធាពើប់លុំបាកមកេេើយ បុ៉ែនតឿរែដលនឹងទទលួជុំេនរ
េជរស្តីេ៉យពាកើយស្មតីរទេេះេបាះ េបាកេផើឝងៗេនះ េទើបំេេតុឲើយេគមិនអាចធន់
រទាុំបាន េៅេពលែដលឪពុករបស្់េគមក េអ្ើតេងើតនាោឃើចៃថងមួយ េគបានបូរបាច់រា ើយ
រា ើប់របាប់េស្ចកតីទុកខរពួយឲើយឪពុកសាឍើប់ស្ពវរគប់ េេើយស្ុុំឪពុករត ប់េៅេៅផទះេដើម
វិញ ប៉ុែនតរតូវឪពុកហាមែត់ របាប់ថា "ចូរស្៊ូរទាុំេៅ ណៈកូន ! ចូរខិតខុំេធវើអ្ុំេពើលស



េ ើង ជួលឿលអ្ុំេពើលសរបស្់កូន ក៏អាចនឹងឈនះចិតត របស្់េគក៏បាន េបើអ្ត់រទាុំមិនបាន
េទ នឹងរត ប់ េៅេៅផទះំមួយនឹងឪពុកវិញក៏បាន ប៉ុែនតគបើបីបងសង់រងោុំឲើយេោករគ
េបតីរត ប់មកេគេ៉ឋើនវិញស្ិនស្ឹមជរមាបោេោក រត ប់េៅវិញ" ។ 

េរវតតកុមារស្៊ូរទាុំេៅតេៅេទៀតតាមពាកើយែណនាុំរបស្់ឪពុក មុនេគងរាល់យប់ េគ
ែតងែតស្ូធើយ មនតអ្ងវររពះស្ិវៈំមាងើស្់េដើមើបីជួយបណាតើលឲើយេោករគេបតីៅប់វិល
រត ប់មកវិញ រពះំមាងើស្់ឰដ៏ស្េគើល័យហាក់បីដូចំបានឮស្េមលងយុំែយកកនហងដួង
ចិតតរបស្់េគ តើបិតមក មិនយូរប៉ុនាផើន េោករគេបតីក៏និវតតមកពិតែមន េរវតតកុមារែបរ
ំបានទទួលស្ិទធិស្ពវយរើងដូច េដើមវិញ នាងរពាេមណីនិងកណិឿររត ប់ំ
បដិបតតចិុំេពាះេគយរើងបាតៃដំខនងៃដ ទាុំងមាឍើយទាុំងកូនបានស្ែមតងេស្ចកតេីមតាឍើរតា
របណីដល់េគយរើងេចញមុខេចញមាត់ ប៉ុែនត េរវតតកុមារដឹងថាទេងវើទាុំងអ្ស្់េគែកលេធវើ
េដើមើបីផ្គើប់ផគន់េោករគេបតីប៉ុេណ្ាើះ យរើងណាក៏ េ៉យ រាល់េពលេវោែដលេោក
រគេបតីេៅេគេ៉ឋើន េគក៏មានេស្ចកតីស្ុខេស្ទើរែតេភលច បាត់អ្ស្់េស្ចកតីទុកខេសាក
ែដលបានទទួលេៅេពលែដលេោកមិនេៅ លុះេពលតមកមិនយូរ ប៉ុនាផើន េោករគ
េបតីក៏រតូវោកេចញេៅេធវើជុំនួញេទៀត មតងេនះ នាងរពេមណីក៏ោប់េផតើម កុំេញើញ
ពាធាេទៀតថា "ឯងេធវើបានលសណាស្់ អាគរមក់ ! ឿរែដលឯងមិនរបាប់ឲើយបតីអ្ញដឹង 
ំឿរលងេេើយ ប៉ុែនតេទាះបីំឯងរបាប់េត់ក៏េ៉យ ក៏េត់មិនេជឿែដរ េដើមើបីំរៃភើន់
ដល់ឯង ោប់តាុំងពីៃថងេនះំេដើមេៅ ឯងេតាងែតេៅេៅកនហងខទមេរឿយរបាសាទឯ
េណាះ អ្ញរទាុំេៅ រួមំមួយនឹងអាចៃរងឯងយូរេេើយ" ។ 

េៅោឃើចៃថងេនាះ េរវតតកុមាររតូវឱបរកេសាបយកបេងវចស្េមលៀកបុំពាក់របស្់ខលអន
េៅេៅកនហង កូនខទមតូចកនហងស្នួចើារេរឿយរបាសាទ េគបានទទួលបញ្ឆើឲើយេធវើឿរៃរ
កនហងចមាកើរ ដូចំ ដងទឹក េរសាចេដើមេឈើ ោុំងេ្ផើ រជួយដីំេដើម នាងរពាេមណី
បានរបគល់ភារកិចចដល់ ទាស្ករមាទើក់ឲើយំអ្នកេមើលឿរខុស្រតូវេគ រាល់េពលរពឹក និង 
េពលោឃើចមានទាស្ីមាទើក់យក េភាជនាហារេៅឲើយ អាហារេនាះក៏េផើនអ្វីេរើពីបាយ
ចុងអ្ង្រ និង ទឹករជក់េ ើយ េទាះបីំ េធវើឿរៃរធងន់ក៏េ៉យ េគក៏មានអារមមណ៍ធូរ



េស្ើបើយរស្ួលចិតតេរចើនំងេៅេគេ៉ឋើនពីេរពាះ មិនបានឮស្េមលងេជររបេទច និង 
របមាថឿតទានេ៉យផរុស្វាោេផើឝងៗ មើ្រើងវិញេទៀត ឿរេៅេតាលេមារើលែតមាទើក់
ឯងសាឃើត់ៗ ក៏េប់អ្ធើ្រស្័យរបស្់េគណាស្់ តើបិតេគធាពើប់រស្់េៅ ែណលណល
ែតលេតាលមាទើក់ឯងមកេស្ទើរែតរគប់េពលេវោ េគមានឱឿស្េៅរួមំមួយនឹង ឪពុក
មាឍើយក៏ចុំេពាះែតេពលរពឹក េពលោឃើច និង េពលយប់ប៉ុេណា្ើះ កុំ ហងេពលៃថង េគេៅ
កនហង ៃរពំមួយនឹងេេគូជីវិតនិងពួកមារើកេកមងចណាឌើលឯេណាះ េរពាះេេតុេនាះ ឿល
េបើបាន រតូវេបានេចញ(b o u n c e )ពីេគេ ឋ៉ើនមកេៅកនហងខទមមាទើក់ឯង េទើបរតូវ
អ្ធើ្រស្័យេគណាស្់ ។ 

េៅៃថងមួយ េរវតតកុមាររតូវបងខុំឲើយោុំងេ្ផើកនហងស្ួនចើារេស្ទើរែតេពញមួយៃថង
រេស្ៀល ទរមាុំនឹង ស្ូេរចេរស្ចេេើយក៏េរជោឃើចលមម េគមានអារមមណ៍លឞិតៃលឞអ្ស្់ៃដ
អ្ស្់េជើងំងរាល់ៃថង េទើបតាុំងចិតតថា េៅេពលេៅដល់ខទមងូតទឹកេេើយ នឹងរបៈប់
ចូលេគងស្រមាកភាពើម េគរូតរះេដើរ រត ប់េៅខទមវិញ រេន់ែតះនេជើងេ ើងេលើខទម
ប៉ុេណា្ើះ ែភនកក៏របទះេឃើញកញ្ចប់អ្វីមើ្រើងតាុំង េៅកណាតើលបនទប់ េគរបៈប់េះង
ោប់វាេ ើងមកពិនិតើយេមើលេ៉យចែមលកចិតត វាំកញ្ចប់អ្វី មួយមិនធុំមិនតូច មានែខើឝ
ចងៅភើក់ទាក់ជុុំវិញយរើងមាុំ េគនិយយនឹងខលអនឯងតិចៗថា "ស្សីេនឹង ខញហុំ រតូវេបើកវាេមើល
ស្ិន" េពាលេេើយេគក៏រសាយែខើឝេចញស្នើឝឹមៗែវកស្ុំពត់ខចប់េចញេ៉យៃដ ទាុំងពីរ
ញ័រចុំរបប់ និង កតហកឿឍើក់កនហងេពាះេ៉យអាឿរភ័យអ្ររអ្ឹករអាុំ ទីបុំផុត វតថហែដលេៅៀង
កនហង ក៏រតូវេលចរគហាញេចញមកេរើ េគរបទះេឃើញែផលសាភើយទុុំេំរ ១ ែផល បាយ
តុំណាប់ំេរចើនដុុំ បនទះសាច់េេអាុំងឆសិនេេើយ ១ បនទះ េេើយេៅមានស្ុំបុរត ១ 
ចើាប់ ែដលស្រេស្រេស្ចកតីដូចតេៅេនះ "េរវតតៈ ខញហុំដឹងចើាស្់ថាឯងកុំពុងស្ថិតេៅកនហង
អ្នលង់មហាទុកខ េរពាះរតូវនាងរពាេមណី និង កណិឿរពាធាយយី េគទាុំងពីររបតិបតតិ
ចុំេពាះឯងយរើងេែរេៅណាស្់ ខញហុំេមើលេឃើញ េេើយ ស្៊ូរទាុំេៅេមើលបុំណាុំមិនបាន 
េទើប៉ច់ចិតតជួយស្េស្រៃគើះឯងតាមែដលអាចជួយបាន ឯងស្ូមរំបថា តាុំងពីេពល
េនះតេៅ នឹងមានមិរតអ្នកមានបុំណងលសោុំជួយឈឺៅយើលឯង េៅមតហុំបរិេវណេនះ ចូរ
ទទួលយឿដូ(របស្់េផញើ)បនតិចបនតអចរបស្់ខញហុំទុកេេើយបរិេភាគចុះ" 



"អ្នករបាថាទើលស" យុវកេមាពើះចណាឌើលអានេស្ចកតីស្ុំបុរតសាចុះសាេ ើង េេើយខួរកើាល
របស្់េគក៏ោប់េផតើមគិត េរចើនឆងល់កនហងចិតតថា អ្នកណាេនេអ្ះំអ្នកេផញើរបស្់និងស្ុំបុរត
េនះមកឲើយ តេរមកេរតកអ្រ េស្ចកតីរុេភើប និង េស្ចកតីស្នទិះពិភាល់ស្ងើឝយ័េធវើឲើយេកមងក
េមាពើះេភលចកតីេនឿយេត់អ្ស្់រលីង េគពុុំេជឿេសាះេ ើយថាអ្នកណាមាទើក់េៅកនហងេគេ៉ឋើន
េនះំអ្នកេផញើរបស្់េនះមកឲើយេគេនាះេទ ពីេរពាះមនុស្ើឝមាទើក់ៗេមើលអាកបើបកិរិយេៅ
ដូចំស្រតូវចុំេពាះេគទាុំងអ្ស្់ េរើែតពីេោក រគេបតីនិងជ័យេស្នប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនត
េពលេនះអ្នកទាុំងពីរនាក់េនាះកុំពុងេៅេធវើជុំនួញេៅឯែដន ៅឃើយ េបើដូេចនះមានអ្នក
ណាេផើឝងេទៀតេន េគស្មលឹងេមើលអាហារទាុំងេនាះេ៉យេរស្កែពើន ចង់នឹងបរិេភាគ
អាហារទាុំងេនាះឲើយស្មនឹងចុំណង់េរស្កែពើនែដរ ប៉ុែនតេៅស្នទិះស្ងើឝ័យ ៀពើច ែរកង
អាហារេនាះមិនបរិស្ុទធអាចមានអ្នកខលះប៉ងពើ្បាទចុំេពាះេគនាុំយកអាហារជេរមៀត 
ថាទើុំ ពុលមកថ្ល់បេញ្ចើតេដើមើបីស្ុំេ ះជីវិតេគ េរវតតកុមារយកអាហារទាុំងេនាះមករួម
េវចដូចេដើម វិញ េេើយក៏េដកគិតេមើលេៅថា"អ្នករបាថាទើលស"ំអ្នកណាេន ! ប៉ុែនតមិន
អាចដឹងបាន េទ ទីបុំផុត េគក៏លង់លក់េៅេ៉យេស្ចកតីេនឿយេត់ ។ 

លុះរពឹកៃថងតមក ឿលែដលនាងទាស្ីយកអាហារមកឲើយ េរវតតកុមារក៏សាកស្ួរ
ថា "ែនបងរស្ី ! ោឃើចមើឝិលមិញេនះ បងមានបានយកអាហារមកឲើយខញហុំេទ?" 
"មិនបានយកមកេទ"នាងទាស្ីេឆលើយេ៉យស្ុំដីរាបេស្មើ "ខញហុំេៅដងទឹកេៅឯស្ទឹងអ្ចិរវ
តីំមួយនឹងនាងកុមភទាស្ី េេើយរត ប់មកដល់ផទះវិញរពលប៉ធុំ ណាស្់េៅេេើយ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង អ្នកណាយកកញ្ចប់បាយេនះមកឲើយខញហុំ" េរវតតៈេុចកញ្ចប់បាយេនាះឲើយនាង
ទាស្ីេមើល នាងទទួលយកេៅពិនិតើយយរើងលសិតលសន់ ស្ែមតងអាឿរេងឿងឆងល់េេើយ
និយយថា "ខញហុំមិនដឹងេទ ឯងេឃើញេៅឯណា?" េរវតតៈចងសហលកែនលងេឃើញឲើយនាង
េមើល នាងទាស្ីស្ែមតងចុំណាប់អារមមណ៍យរើងស្ុំណុំស្ុំនួន េធវើ ឲើយេរវតតៈេជឿំក់ថា
នាងពិតំមិនបានដឹងដុំេណើរេដើមទងអ្ញ្ចឹងែមន ជុំនុុំេទើមួយរស្បក់េេើយ នាងទាស្ី
ក៏រូតរះរត ប់េៅវិញ លុះពិសាបាយេេើយ េរវតតកុមារក៏េធវើឿរៃរតាមមុខបាឋ របស្់
េគតេៅ រាល់េពលេវោែដលេគេធវើឿរៃរ េគមិនេភលចនឹកគិតដល់ស្ុំបុរតចែមលកេនាះ
េទ អ្នករបាថាទើលស ំអ្នកណាេន លុះេធវើឿរៃររួចេេើយ េគក៏រត ប់ចូលេៅឿន់ខទម



វិញ េគរតូវចែមលកចិតតមតងេទៀតំេលើកទីពីរេៅេពលរបទះេឃើញកញ្ចប់របស្់ចែមលក ១ 
កញ្ចប់េទៀត តាុំងេៅរតង់កែនលងដែដលនឹងៃថងមុន េៅេពលែដលេបើកេមើលេៅ េគក៏
របទះេឃើញស្ុំពត់ ស្ុំ ហយស្ូរតសាច់ម៉ដឌេឆើតៅយ ១ ផ្តើុំង ំស្ុំពត់មានតៃមលអ្េនក
អ្ន័គើឃនាុំចូលមកពែីដនឿស្ី មានែតពួកអ្ឌើឍជនប៉ុេណា្ើះេទើបមានឱឿស្េរបើរបាស្់
បាន េរើពីស្ុំពត់ស្ុំ ហយ េៅមានបាយមធុបាយស្និងស្ុំបុរតដូចស្ពវមយួដងែដល
មានដុំេណើរេស្ចកតីថា 
"េរវតតកុមារ ខញហុំបានដឹងថា ឯងមិនបរិេភាគ ចុំណីអាហារ ែដលខញហុំេផញើមក ទុកជូនដល់
េោកពិសារេែពើន ។ ខញហុំរស្ៃកចិតត ចុំេពាះគុំនិត ែដលេចះេអ្ៀនេរបៀន ឬមួយស្សប់ខញហុំ 
អ្នកំមាងើស្់ទាន េធវើបុណើយតាមមាន ជូនមនុស្ើឝកមើឝត់ ។ 
េទាះឯងស្សប់កតី ខញហុំមិនថាអ្វីនាុំឲើយជូរចត់ ចូរយកស្ុំពត់េនះ ទុកេស្លៀករេអ្ត់ ជូនេរវតតៈ
កមើឝត់ំអ្នុស្ើាណ៍" អ្នករបាថាទើលស 
េរវតតកុមារគិតកនហងចិតតថា "េយើងមិនបរិេភាគអាហារទាុំងេនាះអ្នករបាថាទើលសក៏ដឹងែដរ 
េេើយអ្នក ែដលដឹងេរឿងេនះចើាស្់អ្ភិឿស្មានែតនាងទាស្ីមាទើក់ប៉ុេណា្ើះ អ្នករបាថាទើ
លស គឺ របែេលំនាងទាស្ីេនះេទដឹង ! " ។ េរវតតកុមារពើ្យមេឈលចស្ួរយកឿរពិត
ពីនាងទាស្ីប៉ុែនតនាងរបែកកមឹុងរគប់មារើត់ ោប់តាុំង ពីេពលេនាះមក អ្នករបាថាទើលស
អាសាអាសាញ់េនាះក៏យកចិតតទុក៉ក់អ្នុេរេះេគំេរៀងរេូត មក េរវតតកុមារធូរ
េស្ើបើយចិតតខលះេរពាះគិតថាេៅកណាតើលកតីកេណាតើចកែណ្ងេនះ េគេៅមាន រេស្ើឝមិរត
មាទើក់ែដរ ។  

ៃថងេនាះំៃថងេពញបូណ៌មីៃនែខពិសាខ ឿលេបើរពះទិវាករចរចុះអ្ស្តងគតរលត់
បាត់ពីែផនដីេៅ មិនយូរប៉ុនាផើន រពះេេមករេពញដួងក៏ផុស្រះេ ើងផុតកុំពូលភនុំយុគនធរ 
ែចងោុំងពនលឺភលឺថាពើរបភាស្ ពាស្េពញទាុំងភូមិភាគជមពឡទវីប េរវតតកុមារកុំពុងអ្ងគហយេៅ
រតម៉ងរតេមារើចែតឯកឯងេកៀនមាត់រស្ះ េៅរតង់កណាតើលៃនេសាភណភាពនិងវិេវក
ភាពៃនរារតីឿល ែខើឝវាេយបក់ផ្ត់រសាត់មកប៉ះមតង មាកើលរតំក់េរស្ប រពមេ៉យ
េ៉យកលិនរកអ្ូបឈងហយឈងប់ៃនបទុមំតិ ស្េមលងេរចៀងទុំនុក េសាកេ្របស្់នាង
កុមារិឿសាឍើប់ឮេលវងេលវើយមកមួយដងមួយរេអ្ុំពីស្ីេបញ្ើឈរៃនរបាសាទ ែដលស្ថិត



េៅទល់មុខនឹងស្ួនឧទើ្ន ។ ែខភល ឺជុំេនារខើយល់ និង ស្េមលងេរចៀងស្មែតេធវើឲើយ េរវតត
កុមាររស្់េៅបានស្ុខរស្ួលដូចយរើងមហាជនទូេៅ ប៉ុែនតេបះដូងរបស្់េគកនហងេពល
េនាះ េពារេពញេៅេ៉យទុកខេទាេមនញរេូតទាល់ែតរករបេឡាះទុំេនរេៅស្ល់ស្រមាប់
េស្ចកតីស្ុខ ណាៗេផើន េគេោលរកែស្ែភនកស្មលឹងេមើលេៅរពះឧ ហរាជែដលកុំពុងែត
អ្ែណ្តេលឿនលយ ឰដ៏េមែអ្មពហធរ េេើយក៏នឹកភនកដល់អ្តីតឿលកនលងមក គិត
ដល់ឪពុកមាឍើយ គិតដល់េមេេ ៅផើត់ និងរោុំងស្ទឹងអ្ចិរវតីែដលេគធាពើប់នាុំវាេៅបនើឝហី
តិណំតិ េគចង់រត ប់េៅរកវាវិញ េៅរស្់េៅេរឿមេដើមរទូងដ៏កក់េើឍើរបស្់ឪពុកមាឍើ
យដូចេដើមវិញ យុវកេមាពើះបែណ្តអារមមណ៍ ឲើយអ្ែណ្តអ្ណូ្ងេៅគួរនាដូចំដុុំពពក
ពណ៌ស្កើបហស្ដូចស្ុំ ីកុំពុងអ្ែណ្តរតែស្តេៅឿត់ រពះនិសារករំដុុំៗដូេោទើះ ។ 
យុវកេមាពើះកុំពុងអ្ងគហយគិតភលឹកភាពើុំងអ្ស្់េពលំយូរ មកភាជើក់ដឹងខលអនេរពើតេៅេពល
រតេចៀកបាន ឮស្េមលងែរស្កេៅេះផើះេគឮមកពីៀងេរឿយខនងេលវើយៗថា "េរវតតៈ ! 
េរវតតៈ ! េនឹងឯងែមន េទ" េគែបរៀភើប់របៈប់េមើលេៅរតង់ស្េមលងេនាះ េេើយបាន
របទះេឃើញមនុស្ើឝមាទើក់មាន ស្េមលៀកបុំពាក់ទទូរពណ៌េឿផើកុំពុងេដើរែវកដងគហមេឈើ
ស្ុំេៅមករកេគស្ទហងៗ េ៉យស្លន់ចិតត និង ចែមលកចិតតោយ ុំេទើ យុវកេមាពើះមនីមាទើេរឿក
េ ើង របុងេជើងនឹងតស្៊ូ េរពាះេៅមិនទាន់ដឹងថា អ្នកេនាះំបិសាច ឬ មនុស្ើឝេទ 
បុគគលចែមលកេនាះមកឈរេៅទល់មុខេគេេើយរស្ដីេ ើង តិចៗថា "នាយមុខំភិត
ភ័យណាស្់ែមនេទ ខញហុំមិនែមនំបិសាចេទ កុុំភ័យអ្ៀពើចអ្ី" ស្េមលងេនាះំស្េមលង 
តូចរស្ួចរសាល់ហាក់នឹងថាស្េមលងរបស្់ស្រស្តីែដលេរវតតកុមារគិតថាធាពើប់បានសាឍើប់ឮមក
េេើយ េគស្ួរេ៉យចែមលកចិតត ភ័យរនធត់ទាុំងតក់របមាថា "អ្នកនាងំអ្នកណា? មកពី
ណា? េេតុអ្ីបានំមកទីេនះទាុំងយប់រពលប់អ្ញ្ចឹង" "នាយោុំខញហុំមិនបានេទឬ? " 
េភញៀវរេវិឿលនិយយបេណ្ើរេលើកៃស្ើបទទូរេលើកើាលេចញបេណ្ើរ បៃមើញឲើយេឃើញ
ដួងភស្រកត ដ៏រស្ស់្សាយើត េលចរតែដតរចេៃេៅកណាតើលពនលរឺពះនកខតតរាជ សាផើរតីចងោុំ
បានរបាកដ ំក់ចើាស្់ដល់េរវតតកុមារ េគហាមាត់ចស្រងគង់េ៉យរស្ឡាុំងឿុំង ពីេរពាះ
បុគគលចែមលកេនាះមិន ែមនអ្នកណាដៃទេទ ប៉ុែនតំ លោីវត ីកូនរស្ីេៅរបស្់េោករគ
េបតីេនឹងឯង េគនិយយទាុំងរុេភើបភ័យអ្រថា "លីោវតី ! លីោវតី ! េនះលីោវតី



ពិតែមនឬ?" "រតូវេេើយ ខញហុំេនឹងឯងំលីោវតី កុុំេៅេះផើះខញហុំឮេពក តិចេោេគឮ" 
នាងនិយយហាម បេណ្ើរេលើកៃស្ើបរគបកើាលបេណ្ើរដូចេដើមវិញ េរវតតកុមារស្ួរថា 
"លីោវតី ! អ្នកនាងមកទីេនះេធវើអ្ីេៅេពលយប់យន់យរើងេនះ?"នាងេឆលើយភាពើមថា 
"ខញហុំមកស្ួរស្ុខទុកខឯង" "មកស្ួរស្ុខទុកខខញហុំបាទ ! យី ! អាចេៅរួចែដរឬ? វណណៈ
រពាេមណ៍ដ៏ខពង់ខពស្់មកស្ួរស្ខុទុកខេកមង ចណាឌើលឿកស្ុំណល់មនុស្ើឝដូចយរើងខញហុំបាទ
េនះ របែេលំខញហុំបាទយល់ស្បតិេទដឹង ! " "ឯងមិនែមនយល់ស្បតិេទ េរវតតៈ ! ឯងេៅ
មានសាផើរតីេពញេលញ ខញហុំមកស្ួរស្ុខទុកខឯងពិត ែមនណៈ កុុំេដញេ៉លេរចើនេពក ម
ក៍អ្ងគហយជុំនុុំេទើេលខលសំង" លីោវតីនិយយបេណ្ើរខិត ចូលមកោប់ៃដយុវកេមាពើះ
ឲើយអ្ងគហយចុះបេណ្ើរ េរវតតកុមារថយេរឿយរឿកេៅជិតរបបមាត់ រស្ះេេើយេពាល
ទាុំងស្េស្លើតស្ស្លក់ថា "កុុំ ! កុុំ ! លីោវតី កុុំេភលចថាខញហុំបាទេនះរតឹមែតំេកមងចណាឌើល
មាទើក់ប៉ុេណ្ាើះ កុុំេធវើឲើយស្ិរីរាស្ី របស្់រពាេមណ៍រតូវអាប់ប៉រតាប់េ្េមងេរពាះែតខញហុំបាទ" 
"ៃេេរវតតៈេនះ  ប់េទដឹង ! "នាងនិយយបេណ្ើរអ្ងគហយចុះេលើផ្តើុំងមាត់រស្ះបេណ្ើរ 
ចុំែណកៀងេរវតតកុមារេៅឈររចៃុំងេស្ងៀមដែដល ឿរបៃមើញខលអនរបស្់លោីវតីេធវើ
ឲើយេគ រុេភើបភាជើក់េផសើលដល់ថាទើក់គិតថាខលអនកុំពុងែតយល់ស្បតិ ប៉ុែនតវាចើាស្់រកែ តំង
ឿរយល់ស្បតិ យល់ស្ូងេៅេទៀត េគរបមូលស្តិអារមមណ៍រត ប់មកវិញបនតិចមតងៗរួច
ក៏អ្ងគហយចុះរតង់ កេនលៀតមួយែដលេទៀបំងេភញៀវរារតីឿលរបស្់េគ "េរវតត ! ឯងរបែម
របមុុំស្តិអារមមណ៍បានដូចេដើមវិញេេើយឬ?" លីោវតីនិយយេ ើងេរឿយពី បាត់
មាត់េៅមួយស្នទហះធុំ "ឯងេជឿេេើយឬេៅថាខញហុំមកស្ួរស្ុខទុកខឯងែមន?"ឿលេបើ
េឃើញយុវ កេមាពើះចណាឌើលេៅមិនទាន់េឆលើយតបេរពាះលុំែណនលុំណាន់តាន់តាប់កនហង
ចិតត លីោវតីេទើប និយយតេៅេទៀតថា "ខញហុំអាណិតឯង ណៈេរវតតៈ ! ឿលែដលឯង
រតូវអ្នកមារើក់ និង បង កណិឿរេធវើទុកខបុកេមនញ ខញហុំបានរតិះរិះពិោរណារកមេធើ្បាយ
ជួយស្េស្រៃគើះឯងមកយូរេេើយ ប៉ុែនតមិនទាន់រកេឃើញវិធីណាមួយែដលនឹងអាចជួយ
ឯងបានេ៉យចុំេេៅេ ើយេទ េទើប េឆលៀតជួយឯងំកុំបាុំងលួចោក់ស្ិន ខញបានេផញើ
អាហារ និង ស្េមលៀកបុំពាក់តាមនាងទាស្ីមក ឲើយឯងបីឬបួនដង ស្ងើឃឹមថាឯង
របែេលំបានទទួលេេើយ" នាងឈប់និយយេេើយែបរ េៅគន់េមើលធមមំតិែដល



េៅជុុំវិញខលអន ទឹកេៅកនហងរស្ះែបករលកេ ើងតូចៗេៅេពលរតូវ ជុំេនារខើយល់រេស្ៀកៗ
បក់ផ្ត់មកប៉ះ រស្េមាលរពះចនទេៅកនហងទឹកញ័ររុេភើតរុេភើងេៅតាម ទឹករលក ស្មលឹង
េមើលេៅហាក់បីដចូំពនលឺរបាក់រោយរោក់អ្ែណ្តរតែស្តកនហងេមពុមព ដុេោទើះ កលិនដ៏
រកអ្ូបរកអួ្នឈងហយឈងប់ៃនផ្កើេឿមុទភាយេចញមកមតងមាកើល េដើមអ្េសាក របបមាត់
រស្ះរោស្់ស្លឹកឮស្ូរភឹបៗេរពាះរតូវកមាពើុំងខើយល់បក់ផ្ត់ លីោវតីភលឹកភាពើុំងនឹង 
របណីតភាពៃនបរិ៉ឋើនធមមំតិ លុះបានស្តិសាផើរតីេេើយនាងក៏និយយថា "េរវតតៈ 
ឯងរបែេលំែពើនណាស្់េេើយ និះខញហុំមានរបស្់អ្នតិចអ្នតអចមកេផញើែដរ" នាងលូក
យក កញ្ចប់ែដលខចប់របស្់េចញពីកែនើឝងឃលហុំេេើយ៉ក់េៅៀងមុខយុវកេមាពើះេនាះ រួច
និយយថា "ទទួលទុកេូបចុះ ៃថងេរឿយ េបើមានឱឿស្ស្ឹមខញហុំយកមកឲើយេទៀត" ។ 
ខណៈេនាះមានស្េមលងអ្វីមើ្រើងឮមកពីគុេមានើតស្៊ុមរទុមកនហងស្ួនចើារ លីោវតីឈរ
ស្រមឹងសាឍើប់ មួយរស្បក់េេើយក៏រកទីរកទាេរឿកេ ើង និយយថា "េរវតតៈ ខញហុំរតូវោក
េចញេៅស្ិនេេើយ ឥ ឡវេនះចង់ែតេៅជែជកេលងំមួយនឹងឯងឲើយបាន យូរែដរ 
បុ៉ែនតេស្រីភាពកនហងឿរេធវើដូេចនះេផើនេសាះ ចូរោុំទុកថា េបើេផើនអ្នកណាយល់ចិតតឯងេទ 
ក៏េៅមានលីោវតីមាទើក់ែដរែដលយល់ចិតតឯង ោស្ិនេេើយណៈ" លីោវតីេលើកៃស្ើប
ទទូរកើាលជិតស្លហងទាុំងរបៈប់របៈល់េដើរលឹបបាត់េៅកនហងចេនាពើះគុេមានើត េឈើ េរវតត
កុមារេភលចភាពើុំងអ្វីៗទាុំងអ្ស្់ស្ូមើបីទាុំងពាកើយថា "អ្រគុណ"ចុំេពាះទឹកចិតត ស្បើបហរស្របស្់
នាង េគេៅែតអ្ងគហយេស្ងៀមរទឹងរតង់កែនលងេនាះដែដលទាល់ែតរពះចនទចរេរជ េទរចុះ
េៅែប៉កបចឆិមទិស្ េទើបេ ើងេៅឿន់កូនខទមេគងស្រមាក ។ 

េេតុឿរណ៍េទើបកនលងផុតេៅថមី ៗ េធវើឲើយេគរតូវគិតេគនរេទើន់ េគពិតំមិនបាន
យល់ស្បតិេទ លីោវតីពិតំមករកេគែមន នាងរបាប់ថាអាណិតេគែដលបានទទួលរក
ទុកខលុំបាក នាងមិនេរីស្េអ្ើង ឬ ស្សប់េខពើមមនុស្ើឝចណាឌើលអ្មើាលយរើងេគេទ នាងមិន
ៀពើចនឹងរបឡាក់ រប ឡស្េ៉យអ្ពមងគលេទឬ នាងគង់នឹងមិនស្សប់េខពើមេទ េបើស្សប់
េខពើម នាងមុខំមិនចុះមករក េគកនហងរារតីឿអ្ញ្ចឹងេទ េបើដូេចនះែមន នាងក៏ំមនុស្ើឝវ
ណណៈរពាេមណ៍ែដលចែមលកំងេគ េៅ ខណៈែដលបងរស្ីរបស្ន់ាងស្សប់េខពើមរេអ្ើម
េមើលៃយេមើលេថាកយរើងៃរកែលង នាងរត ប់ ំលបលួចចុះមកេលងេគដល់ខទម



កនហងេពលយប់យន់េៅវិញ េរវតតកុមារនឹងេស្ងើចស្រេស្ើរ ចុំេពាះេមតាឍើករុណាធម៌របស្់
លីោវតីយរើងរំលេរៅ េគចង់េៅតាមរឿបស្ុំពះបាទេជើង នាងំបដិឿរតបស្នង
ស្ងគុណនាង ផទហយេៅវិញ េគរតឹមែតំេកមងចណាឌើលឿកស្ុំណល់ មនុស្ើឝប៉ុេណា្ើះ 
! 

េរឿយពីបានជួបំមួយនឹងលីោវតីេៅរារតីយប់េនាះេេើយ េរវតតកុមាររីករាយ
ស្បើាយចិតត ខុស្ពីធមមតា នាងទាស្ីក៏េៅែតនាុំយកអាហារ ស្េមលៀកបុំពាក់ និងរបស្់
េផើឝងៗេទៀតពីលីោវតី មកឲើយេគមិន៉ច់ េរវតតកុមារក៏បរិេភាគនិង េរបើរបាស្់របស្់របរ
ទាុំងេនាះេ៉យេផើនៀពើចែរកងរែអ្ង ឬស្ងើឝ័យ អ្វីតេៅេទៀតេ ើយ េពលេនះ េគនឹក
ចង់ជួបលោីវតីំៀពើុំង ចង់រឿបស្ុំពះបាទេជើងរបស្់នាង េេើយេពាលពាកើយ អ្ររពះ
គុណរបាប់នាងឲើយសាកស្មនឹងេស្ចកតីេមតាឍើករុណារបស្់នាង ប៉ុែនតលីោវតីក៏ពុុំ
របាកដ ខលអនឲើយេឃើញេទៀតេ ើយ េៅេពលោឃើចេរឿយពីេរស្ចឿរៃរេេើយ េរវតត
កុមារក៏ចុះងូតទឹក កនហងរស្ះេេើយក៏េ ើងេៅអ្ងគហយេៅែកើបរមាត់រស្ះេនាះ ជួនឿលក៏ 
អ្ងគហយរេូតដល់រពលប់ េទើបេ ើងេៅឿន់ខទមកមើឝត់េដើមើបីេដកស្រមាកឿយ ។ 
ផ្កើេឿមុទកនហងរស្ះកុំពុងែបករតបករីកស្ុំេពាងេរពាងរពាតពាស្េពញ ចុំែណកឯពួក
ភមរំតិ វិញកុំពុងេេើរែឆវលៅភើត់ចូលរតឹបេកស្រពីផ្កើមួយេៅផ្កើមួយយរើងេកើឝមកើានត
ស្រមានតចិតត េរវតតកុមារអ្ងគហយស្មលឹងេមើលធមមំតិទាុំងេនះយរើងេភលើតេភលើន េទាះបីំេៅ
កនហងស្ួនចើារដ៏សាឃើត់ េបុើមក៏េ៉យ យុវកេមាពើះក៏មិនកេណាតើចកែណ្ងចិតតដូចពីមុនែដរ 
តើបិតេគនឹកគិតហាក់នឹងថាមាន លីោវតីអ្ងគហយេៅែនបនិតើយែកើបរៀងរគប់េពលេវោ 
"ផ្កើឈូកទាុំើងេនាះសាយើតណាស្់" យុវកេមាពើះចណាឌើលគិត "របស្ិនេបើបានឲើយំជុំនូន
ដល់លីោវតី មុខំលសណាស្់" រពមេ៉យ គុំនិតេនះ េរវតតកុមារក៏ចុះេៅឿន់រស្ះ
េរីស្េបះផ្កើណាលសៗរួមចងំបាច់ធុំ េេើយេ ើងមកេលើ េេកថ្ល់ទុកេៅែកើបរៗខលអន
ស្រមាប់ឲើយំរៃភើន់ដល់លីោវតី យុវកេមាពើះចណាឌើលស្មលឹងេមើល បាច់ផ្កើេនាះេ៉យពុំ
េនញចិតត រុេពចេនាះរសាប់ែតទឹកមុខរបស្់េគែរបំេរកៀមរកុំរស្ទុំភាពើម េៅេពលែដល
ផសឡកគិតបានថាខលអនរតឹមែតំេកមងចណាឌើលែដលមានតៃមលថយេថាកំងស្តវ តិរោចើន
េៅេទៀត លីោវតីរស្ីរតែដតរតដឹមេ៉យយស្និងស្កតិ េរតកអ្រនឹងទទួលយកជុំនូន 



របស្់េគឬ យុវកេមាពើះរស្វាោប់យកបាច់ផ្កើែដលេៅែកើបរខលអនរគែវងេោលេៅកនហងទឹក
រស្ះភាពើម េេើយក៏អ្ងគហយដកដេងឞើមធុំយរើងកណ្តករអ្ុកចិតត លុំនឹកេសាកសាឍើយៈតើុំងឲើយ
េគៃកេរែបរេៅ ស្មលឹងេមើលបាច់ផ្កើំេរចើនដង ។ េៅខណៈែដលេរវតតកុមារកុំពុងែត
អ្ងគហយយរើងភលឹកភាពើុំងេនាះ លីោវតីបានមករកេគកនហងភិនភាគ ដែដលេទៀត េពលេនះ 
េរវតតកុមារមិនរោស្់រោល់រោល់ចិតតេទ មានែតសាទើមញញឹមរបិមរបិយ និង ស្នទនា
របារស្័យំមួយនឹងនាងឲើយបានេរចើនំទីបុំផុត "លីោវតី ! ខញហុំបាទចង់ស្ួរអ្នកនាង
មួយស្ុំណួរឬពីរស្ុំណួរ ស្ូមអ្នកនាងេឆលើយរបាប់ខញហុំបាទ េ៉យស្ុទធចិតតផង េមតចេ ើយ
អ្នកនាងំមនុស្ើឝវណណៈរពាេមណ៍ដ៏ខពង់ខពស្់មានកិតតិយស្ៃថលថនឡរ បានំរពមបនទន់
បនាតើបចុះមករកខញហុំបាទ អ្នកនាងមិនស្សប់េខពើមខញហុំបាទេទឬ?" នាងរកមុុំស្មលឹងេមើលេគ
េ៉យេស្ចកតីអាណិតអាស្ូរេេើយេឆលើយថា "នាយមិនគួរមានេស្ចកតីស្ងើឝ័យណាៗត
េៅេទៀតេទ ពីេរពាះឿរែដលខញហុំមកេស្ពគប់រាប់រក នាយេនះ ក៏ស្ែមតងថាខញហុំមិនស្សប់
េខពើមេទ េបើខញហុំស្សប់េខពើមវិញ ខញហុំពិតំមិនមករកនាយេ ើយ" ចេមលើយរបស្់លីោវតីេធវើឲើយ
យុវកេមាពើះរតូវអ្ងគហយរទឹងទាុំងជញ្ជឹងគិតគន់យរើងៀពើុំង "ចែមលកណាស្់ ! "េរវតតកុមារ
ឧទានេ ើងទាុំងចែមលកចិតត "លីោវតី ! អ្នកនាងំមនុស្ើឝវណណៈ រពាេមណ៍ែដលចែមលក
ណាស្់ រីឯមនុស្ើឝវណណៈរពាេមណ៍ដូចយរើងអ្នកនាងែដរទូទាុំងែផទែផន ពស្ុធា ពួកេគនាុំ
េទើស្សប់េខពើមេមើលៃយេមើលេថាកមនុស្ើឝចណាឌើល អ្នកនាងែបរំមិនស្សប់ េខពើមេៅវិញ 
ខញហុំបាទចង់ស្ួរអ្នកនាងេទៀតថាេេតុអ្ីបានំអ្នកនាងមិនស្សប់េខពើមខញហុំបាទ?" 
"េរវតតៈ ! ខញហុំេមើលមិនេឃើញេេតុផលថា រមារើងេ ើយក៏ស្សប់េខពើមនាយឬមនុស្ើឝចណាឌើល
ទូេៅ េនាះេទ មនុស្ើឝេយើងេទាះបីំស្នមតឲើយេផើឝងេទើេ៉យវណណៈ េ៉យំតិ េ៉យ
រតកូល ក៏េ៉យ ឿរពិតេៅ ក៏េៅែតំមនុស្ើឝដូចេទើ មានមេនាគតិនឹកគិតដូចេទើ មាទើ
ក់ៗរស្ឡាញ់ជីវិត មិនគិតចង់សាពើប់ របាថាទើេស្ចកតីស្ុខស្បើាយ ស្សប់សាយើយណាយទុកខ
ដូចេទើ មនុស្ើឝេទាះបីលស ឬអារកក់ ខពស្់ឬទាប មិនស្ថិតេៅនឹងំតិវណណៈេទ ប៉ុែនតស្ថិត
េៅនឹងអ្ុំេពើរបស្់មនុស្ើឝមាទើក់ៗ េនឹងឯង មនុស្ើឝវណណៈខពស្់ ប៉ុែនតេធវើអ្ុំេពើអារកក់ ក៏
េះផើះថា ទាបមនសុ្ើឝវណណៈទាប ប៉ុែនតេធវើអ្ុំេពើលស ក៏េះផើះថា ខពស្ ់រតនំតិមានៃពទូរើយ
ំេដើមេទាះំធាពើក់េៅ កនហងភក់រំុំក៏េៅែតំរបស្់លសដែដល អ្នកណាៗក៏របាថាទើចង់



បាន ផទហយេៅវិញ សាកស្ពរបស្់បុគគលែដលសាពើប់េៅស្ូមើបីបញ្ចហះេៅកនហងឿឍើរមឈូស្
មាស្តាុំងេៅរចៃងេលើ ែទនបូំយរើងលសរតឿល ក៏េៅែតំរបស្់ស្សហយរលួយ
ដែដល អ្នកណាៗក៏មិនរបាថាទើចង់បាន ែដរ ខញហុំគិតេឃើញដូេចនះបានំមិនស្សប់េខពើម
នាយ " 
"លីោវតីេអ្ើយ ! ស្មតីរបស្់អ្នកនាងពិតំពីេរាះអ្វីេមលះេទ រេូតមួយជីវិតរបស្់ខញហុំបាទ
េនះ មិនែដលសាឍើបឮ់ស្មតីែបបេនះេ ើយ ែដលែតឮពាកើយថា " អាមនុស្ើឝឿក
ស្ងគម " អាមនសុ្ើឝេផើនវណណៈ ឬ អាមនសុ្ើឝេថាកំងតរិោចើនខញហុំបាទមិនែដលគិតថាខលអន
ឯងំមនុស្ើឝមនានឹងេគេទ គិតថាខលអនឯងេរបៀបដូចំតួអ្បមងគល ែដលចូលេៅឿន់
ផទះអ្នកណាមួយរតូវេគបេណ្ញជុំោប ខញហុំបាទេទើបែតសាគើល់នូវតៃមលខលអនឯង កនហងៃថងេនះ
េទ លីោវតីេអ្ើយ ! អ្នកនាងពិតំរពះអ្វតារចុះមកជួយេរសាចរស្ង់ខញហុំបាទយរើង ពិត
របាកដ" ។ 

យុវកេមាពើះេពាលនូវរបេយគចុងេរឿយេ៉យស្េមលងញ័ររគលរ េគរឿបចុះែកើបរ
េជើងនាងរកមុុំ េ៉យស្ទាថើស្មើបទាេសាផើះអ្ស្ព់ីដួងចិតត លីោវតីរបាប់េគឲើយេរឿកេ ើង
អ្ងគហយដចូេដើមវិញ េេើយនិយយថា "មនុស្ើឝេយើងណៈេរវតតៈ! េរចើនែតវីវក់ឈលក់វេងវង
នឹងរបេៅែដលចងពើយអរេៅនឹងករេូតដល់ េភលចបាត់នូវស្ភាពពិតរបស្់ខលអន របស្ិនេបើ
មនុស្ើឝេយើងនាុំេទើេ៉ះរបេៅេចញពីកេេើយ មកេស្ពគប់រាប់រកេទើតាម ស្ភាពពិត 
ដុំេណើរេរបះរសាុំរវាងអារើយំតិនឹងមិនមានេ ើយ ស្ុខស្នតិភាពនឹងរគបដណ្ប់ទូទាុំង
ជមពឡទវបីទាុំងមូលមិនៀន េណមើយចុះ ! េទាះអ្នកេផើឝងេគមិន រពមេ៉ះរបេៅេចញក៏
េ៉យ ស្ូមឲើយេយើងទាុំងពីរនាុំេទើេ៉ះេចញេេើយំមិតតលសនឹងេទើ តេរៀងេៅ" ។ 

អ្នកទាុំងពីរនិយយស្ុំេណះស្ុំណាលេទើរេូតអ្រធាត លីោវតីេទើបរត ប់ចូល
របាសាទវិញ បនើឝល់ទុកេរវតតកុមារឲើយេៅមាទើក់ឯង ទិដឌភាពៃនស្ួនឧទើ្នជុុំវិញកូនខទម
ស្ងប់សាឃើត់ ប៉ុែនតចិតតរបស្់ េរវតតកុមាររត ប់ំេរស្ើបរសាយរីករាយេឹុកហាលើក់េៅវិញ 
ឥ ឡវេនះេគដឹងថា េគំមនុស្ើឝមាទើក់ នឹងេគែដរ លីោវតីឲើយពាកើយធានារា ើប់រងដល់េគ
ែបបេនាះ យុវកេមាពើះមាន ទឹកមុខរស្ស្់បស្់េ ើង េធវើឿរៃរកនហងស្ួនចើារបានេ៉យ



មិនេចះេនឿយេត់ េគនឹងេនឿយ េត់ដូចេមតចបានឿលេបើមានកូនរកមុុំរបស្់េោករគ
េបតីោុំឲើយកមាពើុំងចិតតពីេរឿយខនងេនាះ លីោវតីលបចុះ មករកេគេស្ទើរែតរាល់យប់ 
នាងែតងែតនិយយថា "េរវតតៈ ! េទាះនឹងមិនមាន រស្ទាប់វណណៈរវាងេយើងទាុំងពីរក៏
ែមនពិត ប៉ុែនតអ្នកេផើឝងេគេៅមាន េយើងោុំបាច់រតូវអារស្័យ អ្នកដៃទ េរពាះេេតុេនាះ
ស្ូមឲើយេយើងទាុំងពីរំមិរតនឹងេទើចុំេពាះែតរារតីឿលស្ិនេៅ េៅ េពលៃថង េយើងរតូវ
េធវើេពើំស្រតូវនឹងេទើេដើមើបីផ្គើប់ចិតតអ្នកដៃទទាុំងេដើមើបីស្ុវតថិភាពរបស្់េយើង ទាុំងពីរផង 
" ។ េរវតតកុមារេឆលើយថា "េរឿងេនះខញហុំបាទយល់ចើាស្់េេើយ អ្នកនាងមិនបាច់រពួយបារមភ
េទ ខញហុំបាទ នឹងរបឹងស្ែមតងេោខើនឲើយបានលសំទីបុំផុតតាមែដលអាចេធវើេៅបាន" ។ 
េរពាះេេតុេនាះឿលេបើជួបេរវតតកុមារេ៉យៃចដនើយេៅេពលៃថង លីោវតីែតងែតេលើក
ំយ ស្ុំពត់េ ើងបិទមុខនិងរចមុះ ទាុំងេធវើមុខេធវើមាត់ស្ែមតងេស្ចកតីស្សប់េខពើម េដើមើបី
ឲើយនាងរពាេមណី និងកណិឿរេឃើញថា នាងស្សប់េខពើមពិតែមន បុ៉ែនតកនហងស្ុំវរីឿលវិញ 
ឿលេបើមនុស្ើឝេៅកនហង របាសាទនាុំេទើស្រមាកស្រមានតនិស្រទាតើេេើយ នាងែតងរបាប់
ទាស្ីជុំនិតឲើយេៅោុំេមើលផលឡវេេើយ ខលអននាងក៏លួចេៅជួបេរវតតកុមារែដលអ្ងគហយរងោុំ
េៅឯមាត់រស្ះេឿមុទឯេណាះ លុះដល់ បចឆិមយមេទើបរត ប់េ ើងេៅរបាសាទវិញ 
នាងេធវើែបបេនះំអ្នុទិនមិនែដល៉ច់ រេូត ដលអ់្នកទាុំងពីរេកើតមានេស្ចកតី
ស្និទធសាទើលនឹងេទើយរើងៀពើុំង ែដលេស្ចកតីស្និទធសាទើលេនះកុំពុង ែរបឿពើយេៅំេស្ចកតី
េស្នហាយរើងលសឡកលសិន ។ េរវតតកុមារនឹកចែមលកចិតតណាស្់ េរពាះយប់មិញេនះ លីោវតី
មកយឺតយូរំងេពលកុំណត់ តាមធមមតា ឿលេបើមកដល់េេើយ ជួស្នឹង
រស្ស្់រសាយរីករាយ និង បែបបបួលជែជកេទើ េលងដូចស្ពវមយួដង នាងែបរំ
អ្ងគហយដកដេងឞើមធុំ បៃមើញឲើយេឃើញថា កុំពុងពិបាកចិតតនឹង េរឿងអ្វីមួយ កិរិយអាឿរ
របស្់នាងេធវើឲើយេរវតតកុមារខវល់រពួយផងែដរ "លីោវតី ! ៃថងេនះ អ្នកនាងេមើលេៅដូច
ំផ្ពើស្់បតឡរេរចើនណាស្់ អ្នកនាងកុំពុងែតមានទុកខ រពួយអ្ីេនឹង ស្ូមរបាប់ខញហុំបាទផង 
ែរកងេោខញហុំបាទមានផលឡវជួយរុែលកទុកខបានខលះ" "អ្រគុណណាស្់ េរវតតៈ ! "នាងេឆលើយ
ទាុំងខុំញញឹម "េរឿងទុកខរពួយេនាះមានពិតែមន ប៉ុែនតំ េរឿងតូចតាចេទ គឺថា េរឿង
ែដលេយើងធាពើប់និយយេទើទុកេនាះឯង ឥ ឡវេនះបានេកើតេ ើង េេើយ េរឿងែដលខញហុំ



មកេស្ពគប់រាប់រកឯងេនះបានេុយហាយខចរៀងើយេៅដល់អ្នកមារើក់ និង បងរស្ីរបស្់
ខញហុំេេើយ" "លីោវតី ! "េកមងកេមាពើះឧទានេ ើងេ៉យស្លន់ចិតត "េនះមិនែមនំេរឿងតូច
តាចេទណៈ មើ្រើងវិញេទៀត វាំប់ទាក់ទងនឹងដុំេណើរជីវិតរបស្់េយើង ទាុំងពីរេទៀតផង 
េតើខញហុំបាទនឹងជួយអ្នកនាងយរើងេម៉ចបាន?" "ឯងមិនបាច់ខវល់េទ េរវតតៈ ! េរឿងេនះទុក
ឲើយំមុខនាទីរបស្់ខញហុំចុះ ខញហុំរបាប់ឯងេេើយថា វាំ េរឿងតូចតាចេទ"លីោវតីអ្ះអាង 
"បុ៉ែនតេរឿងេនះមិនែមនំេរឿងតូចតាចេទណៈ លីោវតី ! វាទាក់ទងនឹងវណណៈ
រពាេមណ៍ទូេៅ អ្នកនាងនឹងរតូវអាេរឿស្េថាកើលេទាស្ថាំមនុស្ើឝទុយ៌ស្ចុំេពាះំតិ
រតកូល េេើយអាចនឹង រតូវ៉ក់េទាស្ទណឌយរើងធងន់ េរឿងទាុំងអ្ស្់េកើតមានេរពាះែតខញហុំ
បាទេនះំេដើមេេតុ ដូេចនះ មុននឹងេរឿងេនះឡាមបារើមំេរឿងធុំ េយើងគបើបីគិតរិះរក
មេធើ្បាយឿរពារខលអនទុកំមុនស្ិន អ្នកនាងចូរផ្យើកដុំេណើរមកេអ្ើតេងើតខញហុំបាទំប
េណា្ើះអាស្ននស្ិនេៅ " លីោវតីស្មលឹងេមើលេរវតតកុមារទាុំងមិនស្ូវេពញចិតតេេើយ
និយយេចញមកយរើងមុឹងមារើត់ថា "េរវតតៈ ! ខញហុំេធវើយរើងេនះមិនបានេទ េរឿងអ្វីដៃទខញហុំ
អាចេធវើបានទាុំងអ្ស្់ ប៉ុែនតេរឿងឲើយខញហុំឈប់មក រកនាយេនាះ ខញហុំេធវើមិនបានេទ នាយស្សប់
លីោវតីេេើយឬ? នាយមិនចង់េស្ពគប់រាប់អាន លីោវតីេេើយឬ?" នាងនិយយ
េ៉យស្េមលងញ័ររេនថើនស្ែមតងតុំណូចចិតតំៀពើុំង "មិនែមនេទ លីោវតី ! "យុវកេមាពើះ
របៈប់បដិេស្ធភាពើម "អ្នកនាងកុុំអាលយលរច ុំ ខញហុំបាទមិនែមនមានន័យដូេោទើះេទ 
េ៉យទឹកចិតតពិត ខញហុំបាទចង់េៅែកើបរអ្នកនាងរគប់េពលេវោ ឿរបានជួបមុខអ្នកនាង 
បានស្នទនាំមួយនឹងអ្នកនាង េនាះគឺំេស្ចកតីស្ុខរបស្់ខញហុំបាទ ប៉ុែនតេរឿងែដលចង់
ឲើយផ្យើកដុំេណើរមកេៅេពលេនះ ក៏េដើមើបីឿរពារេេតុអាេភទអារកក់ តាុំងពី េដើមៃដ
ប៉ុេណា្ើះ ឿលេបើេរឿងេនាះស្ងប់សាឃើត់បាត់េៅេេើយ េយើងអាចនឹងជួបេទើបានដូចស្ពវ 
មួយដងេទៀត ឲើយផ្យើករតឹមែតបេណា្ើះអាស្ននប៉ុេណា្ើះេទ" លីោវតីអ្ងគហយសាឍើប់េេតុ
ផលរបស្់េរវតតកុមារមួយស្នទហះេេើយេពាលថា "េណមើយចុះ ! េរឿងេនឹងទុកឲើយំមុខ
នាទីរបស្់ខញហុំ" និយយបានរតឹមែតប៉ុេណណះ នាងក៏របៈប់ េរឿកេ ើង េដើររបូចេៅកនហង
ទីងងឹតអ្នធឿរ ។ 



េរវតតកុមារេៅែតអ្ងគហយរតង់កែនលងេនាះដែដល ជញ្ជឹងរទឹងគិតបញ្មើេនាះតេៅ
រេូតដល់ អ្រធាត េទើបេ ើងេៅឿន់ខទមតូចេគងស្រមាក ប៉ុែនតេៅខណៈែដលកុំពុងែត
េគងលក់រលីវៗ េនាះ េគក៏ភាជើក់េរពើតស្ទហះេ ើង ពីេរពាះរតេចៀកបានសាឍើប់ឮស្េមលងេលវើ
យៗមកពីចមាឃើយ េកមងកេមាពើះមនីមាទើេរឿកេ ើង អ្ងគហយេផទៀងរតេចៀកសាឍើប់យរើងយកចិតត
ទុក៉ក់ វាំស្េមលង ែរស្កយុំរបស្អ្នកណាមាទើក់េលើ របាសាទ ឮស្ូរមតងៗេេើយក៏
សាឃើត់បាត់េៅ េរវតតកុមារស្លន់ចិតត ណាស្់ ៀពើចែរកងេកើតេរឿងអ្វីេ ើងេៅេលើរបាសាទ 
េគភាវនាកនហងចិតតស្មូកុុំឲើយេរឿងេេតុេនាះ ទាក់ទងនឹងលីោវតីរបស់្េគេ ើយ េគ
អ្ងគហយេផទៀងរតេចៀកោុំសាឍើប់អ្ស្់េពលំយូរ ប៉ុែនតពុុំ បានឮស្េមលងអ្វីេទៀតេ ើយ េរើ
ែតពីស្េមលងដកដេងឞើមរបស្់ខលអនឯង េទើបរបះខលអនចុះេដកទាុំង កតីស្ងើឝ័យ ។ 
លុះដល់ៃថងបនាតើប់មក លីោវតីក៏មករកេគយឺតំងរាល់ដង និងេ៉យអាកបើបកិរិយ
រស្ងូត រស្ៃត់ំងស្ពវដង "េរវតតៈ ! នាយយល់េឃើញយរើងណា? ស្រមាប់នាយ 
ពិភពែផនដីេនះ គួរឲើយរស់្េៅេទ?" លីោវតីនិយយរបារពធេ ើងយរើងស្ញ្ជប់ស្ញ្ជឹង 
េរវតតកុមារគិតកនហងចិតតថាដល់េពលេវោែដលរតូវបញ្ឆើក់របាប់មេនាស្េញ្ចតនាកនហងចិតត
ឲើយ លីោវតីដឹងេេើយេទើបេឆលើយថា "ស្រមាប់ខញហុំបាទ ពិភពែផនដីណាក៏េ៉យចុះ 
របស្ិនេបើមាន លីោវតីរស្់េៅេេើយ ពិភពែផនដីេនាះគួរឲើយរស្់េៅទាុំងអ្ស្់" 
ពាកើយស្មតីដ៏មានន័យរបស្់េរវតតកុមារេធវើឲើយលីោវតីស្មលឹងេមើលេគទាុំងភាុំង
រស្ឡាុំងឿុំងអ្ស្់េពលំយូរ 
"នាយចង់និយយថាេម៉ច? េរវតតៈ ! "នាងស្ួរ "របាប់មកចុះ ស្រមាប់នាយ ខញហុំស្ុខចិតត
ឲើយអ្ភ័យ េទាស្ទាុំងអ្ស្ ់"នាងធានាខុស្រតូវ "ខញហុំបាទរស្ឡាញ់អ្នកនាង លីោវតី ! ខញហុំ
បាទរស្ឡាញ់អ្នកនាងំងជីវិតរបស្់ខញហុំបាទេៅេទៀត េបះដូងរបស្់ខញហុំបាទកើបត់ទុយ៌ស្
ចុំេពាះអ្នកនាងែដលមានរពះគុណេៅេេើយ ខញហុំបាទដឹងចើាស្់ ថា ខលអនឯងរេន់ែតំ
េកមងចណាឌើលកមើឝត់មាទើក់ប៉ុេណ្ាើះ េផើនតៃមលអ្វីស្ូមើបីែតជូតេជើងឲើយអ្នកនាង ផង ខញហុំបាទ
បានខុំពើ្យមហាមរបាមចិតតែដរ ប៉ុែនតវាមិនរពមេជឿសាឍើប់េសាះ បពិរតអ្នកនាង ! អ្នក
នាងមិនបាច់អាក់អ្ន់រស្ពន់ចិតតេទ ខញហុំបាទមិនរតូវឿរស្ូមើបីែតពាកើយថា រស្ឡាញ់ពីអ្នក
នាង េទ ខញហុំបាទរេន់ែតជរមាបរបាប់ឿរពិតដល់អ្នកនាងប៉ុេណ្ាើះ ខញហុំបាទមិនអាចនឹង



ស្នើឝុំវាទុកត េៅេទៀតបានេទ របស្ិនេបើអ្នកនាងយល់េឃើញថា បរមាប់ឿរពិតរបស្់ខញហុំ
បាទ ំឿររបមាថ ឿតទានដល់វណណៈរពាេមណ៍ដ៏ឧតតហងគឧតតមរបស្់អ្នកនាង ស្ូម៉ក់
េទាស្ទណឌរបហារជីវិត ខញហុំបាទេៅចុះ ខញហុំបាទរីករាយនឹងកើឝ័យជីវិតេៅេរឿមកណាតើប់
ៃដរបស្អ្នកនាង ខញហុំបាទនឹងសាពើប់ េៅរបកបេ៉យេស្ចកតីស្ុខ..." 
"បានេេើយ េរវតតៈ ! "លីោវតីេលើកៃដបក់ហាមេគកុុំឲើយនិយយតេៅេទៀត 
"ខញហុំមិនអាចស្៊ូរទាុំសាឍើប់ស្មតីរបស្់នាយបានេទ" 
រស្ីជុំទង់មានអាឿរៈធាពើក់ទឹកមុខរស្ពាប់រស្េពានចុះភាពើម នាងេលើកៃដខទប់មុខេេើយ
យុំខើឝឹក ខើឝអលេ៉យស្េមលងតិចៗ េរវតតកុមារភ័យស្លន់ណាស្់ែដលបានេឃើញអាឿរៈដ៏
ចែមលករបស់្ លីោវតី េគបានរុកិលខលអនចុះេៅអ្ងគហយលតុជងគង់េៅចុំេពាះមុខនាង 
េេើយនិយយេ៉យ ស្េមលងញ័ររេនថើនថា "លីោវតី ! អ្នកនាងយរើងេម៉ចេៅេេើយ 
េមតាឍើរបាប់ខញហុំបាទផង េបះដូងរបស្់ខញហុំបាទេពលេនះ េើឍើរកេល់រកហាយហាក់ដូចំ
មានរេងើកេភលើងធុំគគុលបុំពកេ់ៅកនហងខលអនអ្ញ្ចឹង អ្នកនាងខឹង នឹងខញហុំបាទឬ ឿរែដលខញហុំ
បាទបានរជុលស្មតីំមួយនឹងអ្នកនាង" "មិនែមនេទ េរវតតៈ ! "លីោវតីនិយយទាុំង
េៅស្ស្ឹកខើឝឹកខើឝអល "ខញហុំខឹងនឹងនាយេ៉យេរឿងអ្វី ខញហុំគួរែតេស្ើចឿយើកឿយើយេ៉យបីតិ
េសាមនស្ើឝេៅវិញេទែដលបានសាឍើប់ឮស្មតីដ៏ពីេរាះរបស្់ នាយ ប៉ុែនតឿលេបើនឹកភនក
េៅរកសាណើនភាពវុតតិកមមរវាងេយើងទាុំងពីរ ខញហុំេទើបេរីស្យកយុំំ ំងេស្ើច ប៉ុែនតនាយ
ដឹងេេើយឬេៅថា ទឹកែភនករបស្់មនសុ្ើឝេយើងមិនែមនស្ុទធែតំស្ញ្ញើៃន េស្ចកតី
េសាកស្េរងងនិងរពួយចិតតំនិចចឿលេនាះេទ ជួនឿល ទឹកែភនកក៏ំស្ញ្ញើៃនេស្ច
កតី រីករាយេរតកអ្រចិតតែដរ" ។ 

យុវកេមាពើះធូរេស្ើបើយចិតតេៅេពលសាឍើប់ឮចេមលើយរបស្់លីោវតីេេើយ េគេពាល
ភាពើមថា "េបើអ្ញ្ចឹង មានន័យថា អ្នកនាងមិនខឹងនឹងខញហុំបាទេទ ែមនេទ ផទហយេៅវិញែថម
ទាុំងេរតកអ្រ េទៀត ែដលបានសាឍើប់ស្មតែីបបេនាះរបស្់ខញហុំបាទ ខញហុំបាទយល់ថាអ្នកនាងក៏
រស្ឡាញ់ខញហុំបាទែដរ ប៉ុែនតៀពើចំឿរយល់ខុស្" "មិនខុស្េទ េរវតតៈ ! នាយយល់រតូវ
េេើយ"រស្ីរកមុុំនិយយយរើងឿពើហាន េធវើឲើយេរវតតកុមារ េសាមនស្ើឝចិតតំទីបុំផុត េគ
េភលចខលអនេះងេៅោប់ៃដលីោវតីមករកេសាបឱបទុកេេើយ និយយទាុំងរលះរោុំង



ថា "លីោវតីេអ្ើយ ! របស្ិនេបើេស្ចកតីេរតកអ្រចិតតនិងេស្ចកតីស្ុខផលឡវចិតតំធមមំតិ
មានតួខលអន របាណវិញ េមលះរបែេលំវារុញរោនេដើមរទូងរបស្់េរវតតៈខញហុំបាទឲើយផទហះែបក
ធាពើយំបុំែណក មិនៀន េេើយស្ូមឲើយទាស្ករភកតីរបស្់អ្នកនាងបានេថើបចុមពិតៃដ
របស្់អ្នកនាងឲើយសាកស្ម នឹងេស្ចកតីេរតកអ្រចិតតផងចុះ" េរវតតកុមារោប់រតកងៃដរស្ី
រកមុុំេ ើងចុមពិតេ៉យលសឡកលសិនេ៉យេផើនឿរហាមរបាមេ ើយ េគទាុំងពីរនាក់មាន
ចិតតំស្ុខពន់េពកណាស្់េភលចអ្ស្់នូវេស្ចកតីទុកខលុំបាកទាុំងពួង េគទាុំងពីរ មាន
អារមមណ៍ហាក់នឹងថាេលើេោកេនះមានរតឹមែតពីរនាក់ប៉ុេណ្ាើះ អ្នកទាុំងពីរនិយយសា 
ស្ងេទើកនហងបរិយឿស្ដ៏ឈងប់ឈងហយេ៉យេស្នហាេស្នេ័េឺតរេូតដល់រពះចនទឿ 
បកើឝរះ ផុតកុំពូលរបាសាទ លីោវតីេទើបវិលរត ប់េ ើងេៅេគេ៉ឋើនដ៏ខពស្់ស្្ឹមៃស្្
វិញ រីឯេរវតត- កុមារក៏បានោកេចញេៅឿន់កូនខទមឯំយឧទើ្នែដរ វាពិតំេផើឝងេទើ
ដូចេមឃនិងដីែមន េន !  

"លីោវតី ! ៃថងេនះ អ្នកនាងេមើលអាកបើបកិរិយេៅដូចំរស្ពាប់រស្េពាន
ណាស្់" េរវតតកុមារ និយយរបារពធនឹងលីោវតីេៅេពលែដលនាងមករកេគនាោឃើចៃថង
មួយ "ខញហុំបាទមានអារមមណ៍មិនស្បើាយចិតតេសាះឿលែដលបានេឃើញអាកបើបកិរិយ
របស្់អ្នកនាង ដូេចនះ ស្ូមេមតាឍើរបាប់ខញហុំបាទផងបានេទថាអ្វីំេដើមេេតុៃនេស្ចកតី
េសាកេ្េនះ ែរកងេោ ខញហុំបាទអាចនឹងរកផលឡវជួយេ៉ះ រសាយកមាងើត់កុំេោកេរាកបាន 
េដើមើបីលីោវតី ស្ូមើបីែតជីវិត របស្់ខញហុំបាទក៏អាចលះបង់បានែដរ ស្ូមរបាប់ខញហុំបាទភាពើមៗ
មក" "អ្រគុណណាស្់ េរវតតៈ ! ប៉ុែនតេផើនេរឿងេេតុអ្ីេទ នាយរបែេលំគិតេរចើនេពក
េទដឹង"នាង រកមុុំេឆលើយតបទាុំងមិនស្ូវេពញស្មតី យុវកេមាពើះដឹងថាលីោវតីោក់បាុំង
ឿរពិតេទើបរុអ្ុករកស្ួរតេៅេទៀតេដើមើបីេឈលចរក ស្ចចឿរណ៍ឲើយបាន "លីោវតី ! អ្នក
នាងោុំបាច់បិទបាុំងឿរពិតេធវើអ្ី អ្នកនាងមិនទុកចិតតេរវតតៈំទាស្ករេសាផើះរតង់ របស្់
អ្នកនាងេទឬ " រស្ីរកមុុំរជប់មុខចុះេស្ងៀម យករមាមៃដរតដុស្ំយស្ុំពត់ភូសាេៅ
មក នាងកុំពុងែតស្ថិតេៅ កនហងអ្នលង់មហាទុកខទាុំងចង់នឹងរបាប់េរវតតៈឲើយដឹងេដើមើបីស្ុុំ
ជុំនួយែដរ ប៉ុែនតនាងេៅេមើលមិន េឃើញវិធីអ្នុវតតេៅេ ើយ េបើពឺតែតេធវើយរើងេនះតេៅ
េទៀត ជួស្នឹងេកើតមានផលលស រត ប់ំ េកើតមានផលអារកក់ឿន់ែតៀពើុំងេ ើង គឺ េរ



វតតៈនឹងេ៉យេើឍើរកហាយេៅំមួយែដរ េរពាះ េេតុេនាះលីោវតីេទើបឿត់ោត់
របឈមមុខនឹងេរេះកមមែតមាទើក់ឯង េ៉យមិនស្ុខចិតតឲើយ េរវតតៈពិបាកេៅំមួយនឹង
នាងេទ "លីោវតី ! មុនេនះបនតិច ខញហុំបាទបានឮស្េមលងយុំខើឝឹកខើឝអលោន់េចញមកអ្ុំពី
របាសាទ ខញហុំបាទ គិតថាមុខំេកើតេរឿងអ្ីមួយមិនៀនឯរបាសាទ ទាុំងេរឿងេនាះគង់
នឹងមិនទាក់ទិននឹង ស្ុំេណាកេសាកេ្របស្់លោីវតីរបស្់ខញហុំបាេទណៈ" ភាពើមេនាះ 
លីោវតីេងើបមុខស្មលឹងេមើលេរវតតកុមារេ៉យភាជើក់េផសើលំៀពើុំង េរពាះមិននឹកសាផើន ថា
េរវតតៈនឹងបានឮស្េមលងេនាះេ ើយ េេើយនាងក៏និយយបនលប់ឿច់កុងថា "ខញហុំក៏បានឮ
ស្េមលងេនាះែដរ ប៉ុែនតវាមិនែមនឮឯរបាសាទេនឹងេទ គឺវាឮេៅឯរបាសាទមួយខនង េទៀត
ែដលេៅំប់េទើ" ចេមលើយរបស្់លីោវតីមិនបានេធវើឲើយេរវតតកុមារយល់យក់ំក់ចើាស្់
េទ ពាកើយស្មតីនិង អាកបើបកិរិយរបស្ន់ាងេៅមានពិរុទធភាពនាុំឲើយស្ងើឝ័យមួយចុំនួន 
ឿលេបើលីោវតីោកេចញ េៅមិនយូរប៉ុនាផើន ស្េមលងយុំេសាកេបាករបាណេនាះក៏បនលឺ
េ ើងមកមតងេទៀត យុវកេមាពើះខុំេផទៀង រតេចៀកសាឍើប់យរើងយកចិតតទុក៉ក់ េដើមើបីេររក
កែនលងពិតៃនស្េមលងេនាះ េៅេពលសាឍើប់កនហង បនទប់មិនចើាស្់ េគក៏េចញមកសាឍើប់េៅ
ៀងេរើេទៀត ស្េមលងេនាះេចញមកពីរបាសាទពិត របាកដែមន វាំស្េមលងទួញថងឡរស្
ែមតងេស្ចកតីឈឺោប់របស្់អ្នកណាមាទើក់ េ៉យមិនផើឝឡរ ផើឝងយូរ េរវតតកុមារក៏មនីមាទើេដើរ
េចញពីខទមតរមង់េៅឿន់របាសាទ ស្ុំណាងលស ទាភើរេរឿយេៅ មិនទាន់បិទ េគក៏ស្ទហះ
លបចូលេៅៀងកនហងរបងែដលងងឹតោក់ែភនកមិនយល់ េេើយេ ើង េរទើបៗេៅតាមជ
េណ្ើរ រេូតបានេៅដល់ំន់េលើែដលំរបភពៃនស្េមលងេនាះ េគក៏របៈប់ របៈល់
េដើរេៅឿន់ទាភើរែដលកុំពុងែតេកើតេេតុ ប៉ុែនតៃចដនើយក៏េដើរេៅបុកជល់នឹងមនសុ្ើឝមាទើក់ 
េរពាះងងឹតឈលប់េមើលមិនេឃើញេទើ មនុស្ើឝែដលេគេដើរជល់េនាះស្ទហះេេមកស្មលឹង
េមើលមុខេគ "អ្នកណាេនឹង មកេធវើអ្ីទីេនះ?" 
េរវតតកុមារស្មលឹងេមើលមុខមួយស្នទហះ េទើបេឆលើយថា "ខញហុំ គឺ េរវតតៈ មានេកើតេរឿងេេតុអ្ី
េនឹង?" "េកើតេរឿងធុំេេើយ េរវតតៈ ! "នាងទាស្ីេឆលើយេ៉យស្ស្លនស់្េសាពើ "នាង
រពាេមណីបានដឹង េេើយថាឯងនិងលោីវតីបានលួចេៅជួបេទើ ទាុំងពីរនាក់ខឹងស្មើា
នឹងលីោវតីំៀពើុំង ឿរែដលនាងលួចេៅជួបឯង ពួកេគរបឿន់ថាំអ្ុំេពើតក់ម៉ក់



អារកក់ៃរក គួរឲើយអាមារើស្់មុខ ំទីបុំផុត ៃថងដុំបូង នាងរពាេមណីបានេឿះេៅលោីវ
តីេៅសាកស្ួរ នាងក៏ទទួលសារភាព េ៉យេសាផើះស្ម័រគ េេើយេលើកេេតុផលថា ទេងវើ
របស្់នាងមិនែមនំេរឿងគួរឲើយអាមារើស្់មុខ េនាះេទ នាងំមាឍើយខឹងៀពើុំងណាស្់ដល់
ថាទើក់ោប់លីោវតីចងេេើយវាយស្ុំពងយរើងេផើន េមតាឍើ ប៉ុែនតលីោវតីក៏អ្ត់នឹងេៅរក
ឯងមិនបាន េេើយរាល់េលើកែដលេៅរកឯង ក៏រតូវនាង រពាេមណីវាយដុំយរើងេនះ ឯង
សាឍើប់េមើលខលអនឯងចុះ េរវតតៈ ! ខញហុំរទាុំសាឍើប់េទៀតមិនបានេទ" េៅេពលែដលនាងទាស្ី
េដើរចុះពីឿុំជេណ្ើរបាត់េៅ េរវតតៈរបៈប់យករតេចៀកផសឹបសាឍើប់ រតង់ទាភើរ ស្េមលងៀង
កនហងោន់ឮមកៀងចើាស្់រកែ ត "មីកូនទុយ៌ស្ ! េងេកើតមកេដើមើបី បុំផ្ពើញវងើឝ
រតកូល ខតតិយមហាសាល រពាេមណ៍មហាសាលមានេៅគរេេកគរដីកនហងរកុង សាវតថី 
បុ៉ែនតរត ប់ំេរតកអ្រេៅស្មគប់នឹងអាមនុស្ើឝចណាឌើលកេមទចមនុស្ើឝេៅវិញ អ្ញ 
ស្ុខចិតតៀតបង់កូនទុយ៌ស្ដូចយរើងេងឯងេនះប៉ុែនតមិនស្ុខចិតតបងខឡចកិតតិនាមរបស្់
រពាេមណ៍ ំ៉ច់ៀត េ៏ ! ខញហុំកុំដររកអាញ ស្ុំពងវា ៨ រុពាត់េទៀត " ស្េមលងរុពាត់
ែរជកអាឿស្មកប៉ះៃផទែស្ើបក ស្េមលងែរស្កចុំទាលេ៉យកតីឈឺោប់ ស្េមលងេស្ើច 
ឿយើកឿយើយស្ែមតងេស្ចកតីេពញចិតតរបស្់មាឍើយោន់ឮមកមតងេទៀត េរវតតៈឈរៀុំេធមញ
េ៉យ េបះដូងឈឺេពើតផើា េគចង់នឹងបុំបាក់ទាភើរចូលេៅជួយលីោវតី ប៉ុែនតវិធីជួយ
រុេ៉ះែដលះពើស្ ៃវំងេនះមិនមានេទឬ "កុុំៃវូវាអ្ី មារើក់ ! "ស្េមលងកណិឿរនិយយ
ៀតើស្់េ ើង "េទាះំៃវូវាេៅក៏ៃប់ទេទ េយើងមកេធវើ យរើងេនះលសំង គឺថា េរឿងេនះ
េកើតេ ើងក៏េរពាះែតអាេកមងចណាឌើលមាទើក់េនឹងំេដើមេេតុ េបើអ្ញ្ចឹងស្ូមឲើយេយើងជួយ
េទើបេណ្ញវាេចញេៅ" "មារើក់ក៏ចង់េធវើអ្ញ្ចឹងែដរ ប៉ុែនតកូនឯងេភលចេេើយឬ អា
អ្ពមងគលេនឹង វាំទីរស្ឡាញ់េពញចិតត របស្់បារើឯង េបើបារើឯងរត ប់មកមិនេឃើញវា 
េយើងអាចនឹងជួបរបទះេស្ចកតីលុំបាកំងេនះ" ស្េមលងមាឍើយកូនស្ងប់បាត់េៅ េៅ
ស្ល់ែតស្េមលងយុំស្ស្ឹករបស្់លីោវតី ខណៈែដលកុំពុងែត ឈរគិតេៅ៝ ឯទាភើរេនាះ
ឯង េរវតតៈក៏េកើតមានគុំនិតមួយែដលអាចជួយរុេ៉ះលីោវតីបាន េគរបៈប់របៈល់
រត ប់មកខទមតូចវិញ េេើយស្រេស្រស្ុំបុរត ១ ចើាប់េ ើងែដលមាន លុំអានេស្ចកតី
ថា "លោីវតីរស្េីឆើតេៅម របកបគុណរពមរស្ស្េ់សាភា 



េរវតតៈខញហុំបាទស្មូែពើតែពើ ោករស្សី្ងអនភាឃើនាេពលេនះ ។ 
េបើរទាុំរស្េ់ៅគង់មិនបាន នាុំទកុខខលអនរបាណយរើងគរមះិ 
នាងរតវូមាឍើយវាយដុំរចុំជិះ េរពាះខញហុំបាទេនះំេដើមេេតុ ។ 
ចណាឌើលខញហុំបាទជនថយេថាក មនិគួរេៅរជកទីរតែដត 
ស្មូោរត បេ់ៅរស្ុកេខតត មនិែមនបដិេស្ធនាងេនាះេទ ។ 
តាមពតិនាងលសបវររស្ស្ ់ទាុំងចតិតស្បើបហរស្អ្ស្់ំ ងេគ 
ស្េស្រៃគើះខញហុំបាទឥតទុំេនរ េទាះមាឍើយវាយេជរកស៏្៊រូទាុំ ។ 
ស្រេស្រស្ុំបរុតដលរ់តង់េណះ ខញហុំស្ូមឿត់េស្លះទាុំងេរកៀមរកុំ 
វណណៈខពស្ទ់ាបរតវូបងខុំ ៈតើុំងឲើយរបូខញហុំែពើតោកោ ។ 
ស្រេស្រស្ុំបរុតទាុំងទឹកែភនក េូរមកពុះែរជកមតងមួយរេ 
េរវតតៈខញហុំបាទស្មូរឿបោ រស្ីេៅមលោីវតីេេើយ ។ 
េបើបណុើយវាស្នាពីអ្តីត ជយួតាមរបកតិឲើយផលេអ្ើយ 
ពកួេយើងទាុំងេទវបានេកៀកេកើយ រស្េ់ៅធរូេស្ើបើយតាមរស្ៃម ។ 
ស្មតចីងុេរឿយអ្ួលេដើម-ក ោរស្បីវរទាុំងបក់ៃដ 
តាមេ៉យលខិិតោរេស្ចកតី េពារេពញអ្តថនយ័អាលយ័នាង ។" 
េ៉យេស្ចកតីរស្ឡាញ់េចញពេីបះដងូ 
េរវតតៈ (ចណាឌើល) 

េគនាុំយកស្ុំបុរតេនាះេៅរបគល់ឲើយនាងទាស្ីរបាប់បៃគើប់ឲើយនាងរបគល់ឲើយ
លីោវតីកនហង ឱឿស្ស្មរមើយ រួចក៏េដើររត ប់េៅឿន់ខទមវិញ យុវកេមាពើះរបែមរបមូល
ស្មើបហកស្មើបតតិតូចតាច តិចតួចរបស្់េគ េេើយយករកណាត់េវចំបេងវចមួយយរើងធុំ 
ភាគេរចើនក៏ំស្េមលៀកបុំបពាក់ ែដលលីោវតីឲើយេគេនឹងឯង េគយកបេងវចមកឱប
រកេសាបេេើយក៏មនីមាទើោកេចញពីខទមេៅ ឈរេៅៀងេរឿមៃកមកស្មលឹងេមើលខទម
កមើឝត់របស់្េគេេើយរស្ដីតិចៗថា "ោស្ិនេេើយ ! ខទមស្មាពើញ់អ្នកធាពើប់នាុំេស្ចកតី
ស្ុខមកឲើយខញហុំ" ។ េគក៏របៈប់របៈល់េដើរេៅនើះេៅឿន់មាត់រស្ះរតង់ចុំណុចែដលេគ
បានជួបនឹងលីោវតីេៅរេដុំបូង ឈរេៅទីេនាះមួយស្នទហះេេើយរូតរះេដើររបេរជៀត



ឿត់ភាពងងឹតអ្នធឿរេចញេៅ ផលឡវធុំ េដើរផងរត់ផង រេូតេៅដល់េៀពើងទាភើររកុងៀង
ទិស្ឧតតរ េៅេពលេនាះៅផើុំទាភើរេេៀបនឹង បិទទាភើរលមម ប៉ុែនតេរវតតកុមារអារស្័យភាព
រេ័ស្រេួនេទើបមុខេចញេៅរួចបាន ។ េគមានអារមមណ៍ធូររទូងែដលបានរស្ូបយក
បរិយឿស្រស្ស្់ថាពើបរិស្ុទធៀងេរើកុំែពងរកុង ោប់តាុំងពីេពលេនះតេៅ េគស្ងើឃឹម
ថានឹងបានេៅរស្់េៅេរឿមរងវង់ៃដដ៏កក់េើឍើរបស្់ ឪពុកមាឍើយដូចមុនមិនៀន ។ 

ចមាឃើយផលឡវពីេៀពើងទាភើររកុងដល់ភូមិចណាឌើលមិនជិតប៉ុនាផើនេទ ប៉ុែនតេរវតតកុមារតាុំងចិតតថា
នឹងេៅឲើយ ដល់េៅយប់េនះឯង េគមិនចង់េៅកនហងរកុងឬស្ូមើបីែតបរិេវណជិតរកុងរបស្់
ពួករពាេមណ៍តេៅ េទៀតេ ើយ ចង់នឹងេភៀស្ខលអនេចញេៅឲើយៅឃើយំទីបុំផុតតាម
ែដលអាចេភៀស្េៅៅឃើយបាន េគរបៈប់េដើរេៅយរើងេលឿនេៅកណាតើភាពងងឹតអ្នធ
ឿរ និង េស្ចកតីសាឃើត់េរចៀបៃនរារតីឿល ជួនឿលេគក៏េដើរចុំពង់ដុុំថមេៅេលើផលឡវរដិប
រដុបដួលរជេិតរជេមេៅនឹងដី េធវើឲើយបេងវចេៀអាវ ៀតើត់េៅពើយេចញៃដ េកមងកេមាពើះ
របឹងៀុំេធមញរពយុងខលអនេរឿកេ ើង រាវរកបេងវចេៀអាវេ៉យ អារស្័យពនលឺរពឹលៗ
របស្់ផ្កើយ ទរមាុំនឹងរកេឃើញក៏រតូវចុំណាយេពលំេរចើន ស្េមលងែខលង រសាកយុំច
ោចេៅៀងេរឿយខនង នាុំឲើយកេមាពើះចណាឌើលនឹកគិតថាលីោវតីកុំពុងែតរត់តាម មក 
េគភលឹកភាពើុំងៃកែបរេរឿយេេើយក៏ឈប់ឈរេៅោុំនាង ប៉ុែនតរេន់ែតដឹងថាវាំស្
េមលង ែរស្ករបស្់ែខលងរសាក េគក៏រូតរះេធវើដុំេណើរតេៅ ។ េៅទីបុំផុត េរវតតកុមារក៏ចូល
េៅដល់ភូមិចណាឌើល អ្នកភូមិនាុំេទើស្រមានតលក់អ្ស្់េេើយ ែឆឋោស្់ពីរបីកើាលេរឿក
េ ើងមករភុស្ស្នាថើប់តាមេរឿយែកងេជើងរបស្់េគ ប៉ុែនតេកមងកេមាពើះ មិនេអ្ើេពើេទ េគ
េដើរតេៅ រេូតទាល់ែតេមើលេឃើញផទះរបស្់ឪពុកឈរេៅស្ទហងៗកនហងភាពងងឹត 
ស្មនធឿរ េរវតតកុមារេរតកអ្រណាស្់ របៈប់ស្ទហះេៅេេះទាភើរេៅឪពុកថា "ពុក ! េបើក
ទាភើរ ទទួលកូនផង កូនមកេេើយ ពុក ! " េគេៅទាុំងេេះទាភើរេ៉យចៃភើក់រេនថើន ប៉ុែនត
ៀងកនហងេៅែត សាឃើត់េរចៀប សាឃើត់ឈឹងហាក់នឹងថាេផើនជីវិតេៅៀងកនហងេសាះ េគេៅ
ែតេេះទាភើរេៅតេៅ "ពុក ! ស្ូមេបើកទាភើរទទួលកូនផង" ។ េៅទីបុំផុត ក៏មានស្េមលង
ស្ងើឍកេចញមកពីៀងកនហងថា "អ្នកណាេគេនឹង មក៉ស្់េធើអ្ីេៅយប់ អ្រធាតអ្ញ្ចឹង" 
"កូនេទ េរវតតៈណៈ ! ោុំស្េមលងកូនមិនបានេទឬ " 



"េរវតតៈ !"ស្េមលងេចញពីៀងកនហងបនលឺេៅេះផើះេគតិចៗ ំវិធីនឹកគិតេេើយក៏មានស្
រមឹបេជើង ផទប់នឹងៃផទឿឍើរេដើរស្ុំេៅមកទាភើរ ទាភើររតូវបានេបើកេចញមកេេើយអ្នកទាុំងពីរក៏
របទល់មុខេទើ "ឯងំអ្នកណា មកពីណា?" បុរស្ែដលេបើកទាភើរស្ួរ ែតេរវតតៈមិនបាន
េឆលើយេទ េគោប់េផតើម ចែមលកចិតត េរពាះគិតេឃើញថាបុរស្មាទើក់េនះមិនែមនំឪពុក
របស្់េគេទ េរពាះេមើលេៅមានពុក មាត់រស្មូមរស្មាមោស្់ំងឪពុករបស្់េគៅឃើយ
ណាស្់ ទាុំងអាកបើបកិរិយែដលស្ែមតងេចញ ចុំេពាះេគ ក៏បញ្ឆើក់ចើាស្់ថាំអ្នក
េរពៀងោន េរវតតកុមារេដើរតាមមាងើស្់ផទះចូលេៅៀងកនហង េ៉យេស្ចកតីស្ងើឝ័យ
សាតើក់េស្ទើរំៀពើុំង "ឪពុករបស្់ខញហុំផ្ពើស្់បតឡរដល់ថាទើក់េនះេមលះឬ" េគគិតេៅ កនហងចិតត េៅ
េពលែដលអ្នកទាុំងពីរមកអ្ងគហយេៅមុខចស្រៃកើនេភលើងរពមេទើេេើយ ឿរពិតក៏របាកដ 
េ ើង បុរស្មាទើក់េនាះមិនែមនំឪពុករបស្់េគេទ ប៉ុែនតំបុរស្ែបលកមុខែដលេរវតតកុមារ
មិន ែដលេឃើញមកពីមុន ។  

"អ្ូ ! ខញហុំបាទចូលផទះរច ុំេទ"េគឧទានេ ើងទាុំងមនីមាទើេចញេៅេរើ ប៉ុែនតេគរតូវរត
 ប់ចូលមកមតង េទៀត ពីេរពាះផទះេនាះពិតំផទះរបស្់េគពិតែមន េគេៅោុំបានចើាស្់ 
េបើអ្ញ្ចឹង ឪពុករបស្់េគេៅ ណា? បុរស្េនាះំអ្នកណា? 
"ឪពុកមាឍើយរបស្់ខញហុំបាទេៅណា?"េគស្ួរបុរស្មានវ័យចុំណាស្់េនាះយរើងតក់រកេល់ 
"ឪពុកមាឍើយរបស្់ឯងំអ្នកណា សាករបាប់មកេមើល៍" 
"ឪពុករបស្់ខញហុំបាទេះផើះ ពនធហមៈ មាឍើយេះផើះ ស្ុំ ន ី" 
"ឱ ! "វយជនឧទានេ ើងទាុំងងក់កើាលថាយល់េេើយ 
"ឯងចង់ស្ុំេៅដល់បតីរបពនធ ២ នាក់ែដលធាពើប់ំមាងើស្់ផទះេនះែមនេទ ឯងេះផើះេរវតតៈ 
កូនរបុស្ របស្់េោកពនធហមៈែមនេទ េគធាពើប់ដុំណាលឲើយតាសាឍើប់ំេរឿយៗែដរថា មាន
កូនរបុស្មាទើក់រស្់ េៅំមួយនឹងេោកស្ុមងគលរគេបតីឯរកុងសាវតថី " 
"រតូវេេើយ ខញហុំបាទំកូនរបស្់េត់ ស្ូមេមតាឍើរបាប់ខញហុំបាទផងថាេតើេពលេនះពួកេត់
េៅឯណា" េកមងកេមាពើះអ្េនាតើកអ្េនាតើល រពឹធជនេលើកៃដអ្ែងសលពុកចៃកើ ែភនក
េមៀងេមើលេៅពិតានេ៉យេយនិេសាមនស្ឿិរគិតរិះ រកេមើលេេើយមានរបសាស្ន៍
ថា "េត់ោកេចញពីភូមិេនះេៅយូរេេើយ តាខលអនឯង ក៏មិនដឹង ថាេត់េៅណាែដរ 



របែេលំេ ើងេៅេៅភាគៀងេជើងែកើបរេជើងភនុំេិមាល័យ ប៉ុែនតមិនដឹង ថាំភូមិអ្វី
របាកដេទ មុនេពលេៅ េត់មិនបានរបាប់ឯងឲើយដឹងេទឬ?" 
"មិនបានរបាប់េទ ខញហុំបាទេទើបែតដឹងអ្មើាញ់មិញេនះឯង អ្និោងើ ! េោកឪពុកអ្នកមាឍើ
យមិនគួរ េបាះបងេោលកូនេ៉យរេបៀបេនះេសាះ ខញហុំបាទខុំពុះពារមកទីេនះេ៉យ
លុំបាកលុំបិន ក៏េរពាះែតស្ងើឃឹមថានឹងបានរស្់េៅេរឿមរងវង់ៃដដ៏កក់េើឍើរបស្់ឪពុក
មាឍើយ ប៉ុែនតែបរំខុស្ បុំណង រពះអាទិេទពមិនអាស្ូរខញហុំបាទេសាះ" េគយកៃដទាុំង ពីរ
ខទប់មុខឱន ចុះេេើយមាន ស្េមលងស្ស្ឹកយុំេ៉យស្ុំេណាកេសាកេ្ ។ 
"កុុំទួញេសាកអ្ី េៅេអ្ើយ ! េទាះបីំេៅមិនបានជួបឪពុកមាឍើយ ប៉ុែនតបានជួបតា ក៏
េស្មើនឹង ឪពុកមាឍើយែដរ តាេៅមាទើក់ឯង េផើនកូនេៅេទ េៅំមួយតាចុះ តានឹងអាណិត
រស្ឡាញ់េមើល េៅ ឲើយដូចំកូនេៅរបស្់តាអ្ញ្ចឹង" 
"ំរពះគុណយរើងខពស្់ែដលតាមានចិតតករុណាដល់ខញហុំបាទ ប៉ុែនតខញហុំបាទេៅំមួយនឹង
តាមិន បានេទ"េរវតតកុមារនិយយទាុំងកុំពុងខើឝឹកខើឝអល 
"េៅឯងនឹងេៅណា?"តាោស្់ស្ួរ "នឹងេៅរគប់រចកលឞកែដលឪពុកមាឍើយរបស្់ខញហុំបាទ
រស្់េៅ េបើពួកេត់េៅទិស្ៀងេជើង ខញហុំបាទ នឹងេៅទិស្ៀងេជើង"េកមងកេមាពើះអ្ះអាង 
វុទធជនស្មលឹងេមើលមុខេគេ៉យញញឹមេពបរំយចុំេពាះេស្ចកតីេបតំជើចិតតែដលឥតគិត
គូរអ្វី េសាះរបស្់េកមងស្ុពលះមរាវ េេើយក៏មានរបសាស្នថ៍ា 
"ឯងមានចិតតេមាះមុតណាស្់េន េៅរបុស្ ! ប៉ុែនតថាេៅឯងសាគើល់ផលឡវេៅទិស្ៀងេជើង
េស្ទើរ េពកេេើយ ោុំតារបាប់ឯងតាមឿរពិតេៅចុះថា ទិស្ៀងេជើងៃនភូមិរបេទស្រគប
ដណ្ប់េៅ េ៉យៃរពភនុំរកុំថមរឿស្់រទុបរទុល និង េដរ៉ស្េៅេ៉យេៀផើចរពាយ
បិសាច និងស្តវសាហាវ ំេរចើន មនុស្ើឝមនាេធវើដុំេណើរេៅមកេ៉យមានេទើំេវឡង
ំរកុម មានអាវុធរគប់ៃដេទើបេគច ផុតពីអ្នតរាយៃនជីវិតបានេ៉យស្ុវតថិភាព េបើេៅ
ែតមាទើក់ឯង គង់របែេលនឹងមិនរួចជីវិតេ ើយ េបើេៅេៅផើឝងេរពងែតមាទើក់ឯង តាៀពើច
ែរកងថាអាចនឹងមានេរេះថាទក់ដល់ជីវិតបាន េៅំមួយនឹងតាទីេនះេេើយ មិនបាច់
េៅេទ ជួនឿលឪពុកមាឍើយរបស្់ឯងអាចនឹងវិលរត ប់ មកវិញក៏បាន" ។ 
េរវតតកុមារេៅែតទទូចថានឹងេៅែតមើ្រើង តាោស្់ខុំពើ្យមអ្ធិបើាយពនើយល់េលើក



េេតុផល េដើមើបីែត់ៀុំងេកមងកេមាពើះឲើយេៅំមួយ ប៉ុែនតមិនអាែត់ៀុំងចិតតរបស្់េរ
វតតកុមារបានេ ើយ "តាមចិតតចុះ េបើអ្ញ្ចឹង " តាោស្់ស្ុខចិតតចុះោញ់តុំណាុំងចិតត
របស្់េរវតតៈ េេើយក៏ែបកែខញកេទើ េៅរកកែនលងេគងេរៀងៗខលអន អ្វីៗស្ថិតេៅដូចស្ភាព
េដើមទាុំងអ្ស្់ ែបលកែតេលើកេនះ េគេៅឯេឿ មាទើក់ឯង េផើនឪពុកមាឍើយេៅំមួយេទ 
ស្ថិតេៅកនហង៊នៈំេភញៀវែបលករទនុំ េផើនស្ិទធិំមាងើស្់ផទះ ដូចមុនេទ េរវតតកុមារមាន
អារមមណ៍រស្េៃចចិតតបីដូចំកុំពុងេគងេៅកនហងៃរព៉ច់រស្យល េគចង់រត់េគចេចញ
េៅេៅយប់េនះឲើយបាត់ ប៉ុែនតេ៉យស្ភាពទន់លងមអ្ស្ក់មាពើុំងរហាុំងរែេង ទាុំងឿយ
និងចិតតេទើបលង់លក់េៅ េៅេពលេដកលក់ េគសុ្បិនេឃើញឪពុកមាឍើយរបស្េ់គ មេមើ 
រស្េមើរស្ៃមដល់ឪពុកមាឍើយរេូតបានឮដល់រតេចៀកតាោស្់ំមាងើស្់ផទះ េធវើឲើយេត់
នឹក អាណិតអាេណាចេគយរើងរស្មុតចិតត េត់េរឿកេ ើងេផទៀងរតេចៀកសាឍើប់យរើង
យកចិតតទុក ៉ក់មួយស្នទហះ េកមងកេមាពើះក៏មេមើេ ើងេទៀត េគទួញេសាកដល់ឪពុកមាឍើ
យ បុ៉ែនតេពលខលះកដ៏ូច ំមិនែមនំឪពុកមាឍើយរបស្់េគេទ ំេះផើះមនុស្ើឝេផើឝង
ែដលតាោស្់មិនធាពើប់បានឮមកពី មុន េេើយមិនយល់អ្តថន័យៃនពាកើយេនាះផង គឺ 
ពាកើយថា"លោីវត"ី ។ 

លុះដល់ៃថងរពឹកេ ើង េរវតតកុមារក៏ជរមាបោតាោស្់ំមាងើស្់ផទះេធវើដុំេណើរតេៅ 
េៅេពលេដើរ ឿត់ភូមិ ពួកអ្នករស្ុកភូមិ និង មិតតភកតិោស្់ៗនាុំេទើែរស្កស្ួរដុំេណើរ
ដុំណឹងេេើយក៏េស្នើស្ុុំឲើយ េៅំមួយនឹងពួកេគ ប៉ុែនតេរវតតកុមារមិនបានតបស្នងស្ុភា
មេនារថរបស្់អ្នកណាេ ើយ េគេធវើដុំេណើរេៅនើះេៅមុខ ឆលងឿត់េកើឝរតភូមិៃរពរពឹកើាករ 
និង និគមជនបទំេរចើនអ្េនក ចូលដល់ភូមណិា ក៏សាកស្ួរអ្នកភូមិេនាះរកឪពុកមាឍើ
យរបស្់េគ េៅេពលមិនជួប ក៏េធវើដុំេណើរ តេៅមុខ ។ 

េៅេពលៃថងរតង់នាៃថងមួយ ខណៈែដលរពះអាទិតើយកុំពុងោុំងរស្មីេពញដួង 
អាឿស្ធាតុេើឍើរែេង រហាង មានេកមងកេមាពើះមាទើក់េដើរេរទតេរទាតេរឿមអាឿស្ធាតុ
េើឍើែចស្ចូលេៅកនហងភូមិ ឿលិករេមែដលតាុំងេៅទិស្ៀងេជើងៃនែដនេឿស្ល 
ស្មើបហរឿយរបស្់េគេរកៀមរកទាុំងេស្លក សាពើុំង ស្ក់ែវងេបាះេរោងេស្ុើងេរទើង េៀអាវ



រេដចរ៉ច់ រូបរាងស្គមកុំរពឹងកុំរពយ េរបៀបដូចំ មនុស្ើឝេទើបនឹងំេរសាះេរសាងពីជ
មងឺ កេៅឍើៃថងនិងស្េរមកេរស្កែពើនេធវើឲើយេគរស្វាុំងែភនក េមើល មិនដឹងថាអ្វីំអ្វីេទ េគ
េទើបេដើរពារេៅេលើេកមងៗអ្នកភូមិែដលកុំពុងែតេដកេៅេរឿមេដើមេឈើែកើបរ ផលឡវ េកមង
មាទើក់ស្ទហះេរឿកេ ើងេ៉យអាឿរេរកវេរឿធយរើងៀពើុំង ស្ទហះេេេៅោប់េដើមៃដេកមងមុខ 
ចែមលកមាទើក់េនាះ េេើយកុំេញើញស្ុំ ហតថា "ថីបានំឯងហាលើនេដើរំន់អ្ញ ឯងៀភើក់
ែភនកេទឬ បានំេមើលមិនេឃើញមនុស្ើឝែដលកុំពុងែតេដកឬមួយឯងេធវើឫក ឡយ៉ក់
អ្ញ" េកមងចែមលក មាទើក់េនាះស្រមុតខលអនចុះេេើយរបះខលអនេដកេ៉យមិនបានហាមាត់
េឆលើយតបអ្វីេសាះ ។ 

"ឱ ! េមើលេៅរបែេលំឆ្អតែមនេេើយ"េកមងមាទើក់ឧទានេ ើង "ស្េង្តេមើល
ែភនកវាចុះ េ ើងរកេមរកែ តរក ង់គួរឲើយៀពើចែមនែទន ឮេគថា មនុស្ើឝកុំពុងែតវក់
ៀពើុំងមានែភនកយរើង េនះឯង" ។ 

លុះបានដឹងថាេកមងមាទើក់េនាះំមនុស្ើឝឆ្អត េកមងៗអ្នករស្ុកក៏នាុំេទើស្រសាុំមក
េោមេរាមេមើល ំេវឡងធុំ េកមងចែមលកេនាះេៅែតេដកធមឹងដែដល មិនបានេអ្ើេពើនឹងពួក
េកមងឿផើងែដលមកេោម េរាមេគេនាះេទ េកមងមួយចុំនួនគិតចង់េលងស្បើាយ ក៏យក
េឈើមកបុកញល់រាងឿយរបស្់េគ េគមានអារមមណ៍ថាេកមងទាុំងេនាះរុៀនណាស្់ េទើប
េលើកេជើងេ ើងរកកល់នឹងធាក់ េធវើឲើយេវឡង េកមងនាុំេទើថយេរឿយរឿក មួយស្នទហះក៏រត
 ប់េៅឈរេរាមេមើលេគេទៀត េកមងមាទើក់ក៏ោប់េគ អ្ូស្េលងេៅមកេ៉យអារមមណ៍
រស្ណុក លុះេកមងចែមលកេនាះេរឿកេ ើងនឹងតស្៊ូ េគក៏ ទមាពើក់េោលេេើយថយ
េរឿយេៅ េកមងខលះេទៀតក៏នាុំេទើយកដីមកបាចេរាយរាយេលើកើាល របស្់េគ េេើយក៏
បនលឺស្េមលងែរស្កេហាលើេរទៀវកេស្រញ្ចៀវេខញៀវៀជើរយរើងស្បើាយឿយើកឿយើយំេលើក ំរេ ។ 
ខណៈេនាះ មានបុរស្មាទើក់េដើរេៅនើះមកឿន់ទីេនាះែដរ ឿលេបើបានេឃើញេកមងៗកុំពុង
ែតឈរ េមើលអ្វីមយួ េេើយក៏ះងចូលេៅស្ួរថា "កមអយៗកុំពុងេរាមេមើលអ្ីេនឹង" េកមង
ទាុំងេនាះនាុំេទើ េឆលើយថា "ពួកខញហុំទាុំងអ្ស្់េទើកុំពុងេមើលមនុស្ើឝឆ្អត" ។ 
បុរស្េនាះក៏ែវកែរជកេវឡងេកមងចូលេៅឈរេមើលេកមងចែមលកមាទើក់េនាះ េេើយស្ួរេកមងៗ



ទាុំង េនាះថា "េកមងឆ្អតមាទើក់េនះំអ្នកណា មកពីណា?" ប៉ុែនតេផើនស្េមលងេឆលើយតប
េ ើយ េត់ក៏របាប់ ឲើយេកមងទាុំងេនាះថយេៅេរឿយ េេើយក៏អ្ងគហយគិតពិោរណាែកើបរ
េកមងចែមលកមាទើក់េនាះ ចុំែណកឯេកមងចែមលកមាទើក់េនាះេៅែតេដកស្តឡករតង់កែនលងេដើម
ដែដលេ៉យអាឿរលឞិតៃលឞពន់របមាណ េបើេទាះំែភនករបស្់េគមានពនលឺេផលកផ្ពើប់
រកឡាប់រកែ តពិតែមន ប៉ុែនតក៏មានរបាកដ ទឹកែភនកេូររេេញេចញមក បុរស្មាទើក់
េនាះេឃើញេេើយក៏មានស្នាឍើនចិតតអាណិតអាស្ូរ ពន់េពក េគគិតថាេកមងមាទើក់េនះមិន
ែមនំមនុស្ើឝឆ្អតេទ េទើបយកៃដេៅបេបាស្ធូលីដីេចញពី កើាលរបស្់េគ េេើយក៏
ទាញយកស្ុំពត់មកបក់ឲើយេគេ៉យឿរុញ្ដចិតតអាណិតអាស្ូរ េកមងទាុំង េនាះបាន
េឃើញបុរស្េនាះេធវើដូេោទើះក៏មានចិតតចង់េធវើែដរ េទើបនាុំេទើអ្ងគហយចុះជួយបក់ែដរ បុរស្
េនាះបៃគើប់ឲើយេកមងមាទើកេ់ៅដងទឹកមក េេើយក៏យកផតិលេៅផសឹបមាត់េកមងចែមលកេនាះ 
េគក៏ ស្ទហះសាតើផឹកទឹកភាពើមេ៉យស្េរមកេរស្កែពើន ទឹកែដលេនាះស្ល់ េត់ក៏យក
មកលុបោង តាមថាឃើស្តាមដងខលអន និងតាមៃដរបស្់េកមងចែមលកេនាះេដើមើបីបេនាតើបង់ក
េៅឍើៃថង េត់ស្េង្ត េឃើញថាែកវែភនករបស្់េកមងចែមលកេពារេពញេៅេ៉យស្ញ្ញើៃន
អ្ុំណរអ្រគុណ ភាពើមេនាះ អាឿរៈរបស្់េគក៏របេស្ើរំងមុន ។ "ឯងំអ្នកណា មកពី
ណា?" បុរស្េនាះោប់េផតើមស្ួរេៅេពលែដលេឃើញអាឿរៈរបស្់េគ អ្េរនើបេ ើង
េេើយ "ខញហុំបាទមកពីរកុងសាវតថី "េកមងចែមលកេនាះេឆលើយតបេ៉យស្េមលងខើាវ ប៉ុែនត រាប
េស្មើំរបរកតី េធវើឲើយេត់ឿន់ែតេជឿំក់េ ើងែថមេទៀតថា េកមងមាទើក់េនាះមិនែមន ំ
មនុស្ើឝឆ្អតេទ េត់េដញេ៉លតេៅេទៀតថា "ឯងមកមាទើក់ឯងេទឬ ចុះឯងឆលងឿត់ៃរព
េ័ត ៃរពេហាងមកយរើងេម៉ចបាន?" "រតូវេេើយ ខញហុំបាទមកែតមាទើក់ឯងេទ េផើនអ្នក
ណាំេទើេទ ខញហុំបាទេដើរឆលងឿត់ៃរពេ័តៃរពេហាង មកអ្ស្់េពល ២ ៃថង េផើនជួប
មនុស្ើឝេសាះ និងអ្ត់ ២ ៃថងមកេេើយ ខញហុំបាទលឞិតៃលឞលងមៀពើុំង ណាស្់េៅេពលមក
ដល់ទីេនះ ខញហុំបាទស្នលប់មិនដឹងខលអនេទ" ។ 

ឥ ឡវេនះ រគប់េទើេៅទីេនាះក៏របាកដកនហងចិតតថា េគមិនែមនឆ្អតេទ មាទើក់ៗនាុំេទើ
អាណិតអាស្ូរ េគរគប់េទើ ។ "ឯងេះផើះអ្ី គិតនឹងេៅណា?បានំខុំេធវើដុំេណើរៅឃើយ
មកដល់ទេីនះ" 



"ខញហុំបាទេះផើះ េរវតតៈ ពីមុន រស្់េៅកនហងទីរកុងសាវតថីំមួយនឹងឪពុកមាឍើយ ប៉ុែនតេពល 
េនះពួកេត់បានេភៀស្ខលអនមករស្់េៅភាគៀងេជើងេនះ ប៉ុែនតមិនដឹងថាេៅទីណាេទ ខញហុំ
បាទេធវើ ដុំេណើរមកេនះក៏េដើមើបីែស្វងរកឪពុកមាឍើយេនឹងឯង" ទឹកមុខរបស្់េគរស្ងូត
រស្ៃត់ំៀពើុំង េៅេពលនិយយមកដល់រតង់េនះ េគខះខុំពនើយល់របាកប់លកខណៈភិន
ភាគរបស្់ឪពុកមាឍើយេគ រពមទាុំងរបាប់េះផើះេេើយក៏ស្ួរថា " មានអ្នកណាជួបេៅទី
ណាខលះេទ?" េគរចត់ៃដរោនខលអន េរឿកេ ើង អ្ង្ហយោុំេមើលមនុស្ើឝរគប់ៗេទើេដើមើបី
សាឍើប់ចេមលើយេ៉យអ្នទះសាចង់ដឹង េៅេពល ែដលអ្នករាល់េទើេៅទីេនាះេឆលើយថាមិន
ែដលបានេឃើញ េគក៏ផតអលខលអនេដកតេៅេទៀត ទាុំងដក ដេងឞើមធុំយរើងែណនេដើមរទូង
ទាុំងេពាលរៃុំរង៉ូវនូវអ្វីពីរបីមារើត់ ។ បុរស្េនាះបៃគើប់ឲើយេកមងខលះេៅរកអាហារមកឲើយេគ
បរិេភាគ ទាុំងនិយយលួងេោមេគឲើយ េស្ើបើយទុកខថា "កុុំេសាកស្េរងងអ្ី កមអយេអ្ើយ ! 
ស្ឹមពូជយួរបដុងរបំកមអយ ពូនឹងនាុំកមអយេដើររក ឪពុកមាឍើយឲើយទាល់ែតេឃើញ េជឿថា 
ឪពុកមាឍើយរបស្់កមអយរបែេលំេៅមតហុំរកុងកបិលព័ស្តហ បាវា ឬ កុស្ិនារា រកុងណាមួយ 
មិនយូរេទ នឹងជួបពួកេត់មិនៀន" ។ 

េរវតតកុមារេរឿកេ ើងអ្ងគហយេេើយរឿបស្ុំពះែកើបរេជើងរបស្់បុរស្អ្នកមានចិតត
បុណើយេនាះ េរពាះែតេត់ េរវតតកុមារេទើបរួចផុតពីឿរអ្ុក ហកៅេៅ េេើយេពលេនះ
េត់ែថមទាុំងេស្នើខលអនំ អ្នកនាុំេរវតតកុមារេដើររកឪពុកមាឍើយេទៀត េត់ពិតំមនុស្ើឝ
េពារេពញេៅេ៉យេមតាឍើករុណា ែមនេន ! "ពូក៏មិនែមនំអ្នករសុ្កេនះែដរ ផទះពូក៏
េៅឯភាគៀងេជើងេនាះែដរ ស្រមាកយកកមាពើុំងពីរបីៃថង ស្ិនេៅេេើយស្ឹមេចញ
ដុំេណើរេៅំមួយេទើ ពីេរពាះេពលេនះកមអយេនឿយេត់ណាស្់ ែរកងេោ េដើរផលឡវេៅមិន
រួច" ។ េត់នាុំេរវតតកុមារេៅសាទើក់េៅឯផទះៈតិរបស្់េត់ែដលស្ថតិេៅកនហងភូមិឿលិក
រេមេនាះឯង ឲើយងូតទឹក ឲើយេស្លៀកដណ្ប់ស្ុំពត់ថមី ឲើយបរិេភាគអាហារដ៏មានឱំរស្ 
យកចិតតទុក៉ក់េមើល ែថរកើាេគដូចំកូនបេង្ើតរបស្់ខលអន េរវតតកុមារេកើតមានេស្ចកតី
រស្ឡាញ់រាប់អាននឹងបុរស្ ែដលមានស្នាឍើនចិតតលសេនាះយរើងៃរកែលង េគេបតំជើចិតតថា
នឹងេដើរតាមបុរស្េនាះេៅរគប់កនលហក កែនលងទាល់ែតជួបនឹងឪពុកមាឍើយរបស់្េគ រតឹមែត
រយៈេពល ៣ ៃថងប៉ុេណា្ើះ េរវតតកុមារក៏ធូរ េស្ើបើយមាុំមួនេ ើង លមមនឹងេធវើដុំេណើរបាន



េេើយ េគទាុំងពីរេទើបោប់េផតើមេធវើដុំេណើរតរមង់ េៅនើះេៅភាគៀងេជើង ។ 
របំនុរាស្រស្តៃនែដនេឿស្លទាុំងមូលលើបីរនទឺឮតៗេទើមកថា កនហងៃរពេរសាងមតហុំភាគៀង
េជើង េនាះស្មើបឡរេៅេ៉យពពួកេោរែដលោុំសាតើក់បលន់ឈមអញដេ ខ្ើ និង េថមើរេជើង
ទាុំងឡាយ ប៉ុែនត េរវតតកុមារ េផើនអារមមណ៍ថាៀពើចរអាបនតិចេសាះេ ើយ េរពាះមានេទើ
េៅំមួយ េេើយមើ្រើង េទៀត េផើនរទពើយស្មើបតតិអ្វីែដលនឹងឲើយេោរបលន់យកេនាះេទ េគ
េជឿថា េោរទាុំងេនាះេផើនចិតត អារកក់ដល់ថាទើក់បលន់យកអាយុជីវិតរបស្់េគេនាះេទ 
បុរស្ទាុំងពីរនាក់េនាះនាុំេទើេធវើដុំេណើរ បនតរេូត ដល់បាក់រេស្ៀលរំលេរជេទរបាុំងភនុំ
ឯទិស្ៀងលិចេៅេេើយ ក៏េៅែតេផើនស្ញ្ញើ ថានឹងផុត ៃរពេរសាងេនាះេសាះ បុរស្
អ្នកនាុំផលឡវរបាប់ថា េយើងរតូវឈប់សាទើក់េដកយប់េៅ កនហងៃរពេរសាងេនះឯង េរពាះមិន
អាចេៅឲើយផុតៃរពេរសាងេនះេៅៃថងេនះបានេទ អ្នកទាុំងពីរ េទើបះងចូលេៅែកើបរ
ៀងផលឡវេដើមើបីរកកែនលងស្រមាកឿយ ប៉ុែនតរក កែនលងែដលគួរស្មមិន បាន េសាះ បុរស្
អ្នកនាុំផលឡវេទើបនាុំេគេដើរេឈមៀតេរជៀតលុយចូលេៅកនហងៃរពតេៅេទៀត ហាក់ នឹងថាេផើន
តាុំងចិតតនឹងនាុំេគេៅរកកែនលងសាទើក់េនាះេទ េរវតតកុមារេកើតេស្ចកតីស្ងើឝ័យកនហងចិតត ថា 
េត់កុំពុងនាុំេៅណា េៅកនហងចិតតចង់នឹងស្ួរឲើយដឹងេជើងឿរែដរ ប៉ុែនតមិនហាលើនេទើបបងខុំ
ចិតត េដើរតាមេរឿយេត់តេៅមុខ ទាុំងពីរនាក់ក៏បានមកដល់ទីរស្ ះអ្េជើោឿស្នា
កណាតើលៃរព មួយកែនលង បុរស្អ្នកនាុំផលឡវក៏ឈប់ឈររទឹង េេើយយករមាមៃដស្៊កចូល
េៅកនហងមាត់ផលហុំកង្អចឲើយ េកើតំស្េមលងឮ ៣ ដង ៀពើុំងៗ ស្េមលងរស្ួចៅផើរេនាះោន់ឮ
េៅៅឃើយលេនាពើច មួយស្នទហះ េរឿយមក េរវតតកុមារក៏បានឮស្េមលងដូចេទើេនាះោន់ឮ
េ ើងំស្ញ្ញើេឆលើយតបមកវិញអ្ុំពី ចមាឃើយ េគោប់េផតើមេកើតេស្ចកតីចែមលកចិតតស្ងើឝ័យ
ចុំេពាះទេងវើរបស្់បុរស្េនាះំៀពើុំង ប៉ុែនតក៏ មិនហាលើនស្ួរេដញេ៉ល បានរតឹមែតេដើរ
តាមេគតេៅ អ្ស្់ចមាឃើយផលឡវៅឃើយបងគអរ បុរស្មគគហេទស្ក៍េនាះក៏ឈប់មតងេទៀត 
"កមអយឈប់ោុំពូេៅកែនលងេនះស្ិនេេើយ ពូេៅេនាះមូយែភលត" េត់បៃគើប់េរវតតកុមារ 
េេើយក៏ េដើរចូលេៅកនហងៃរពៀងៗេនាះបាត់េៅ ។ 

េរវតតកុមារអ្ងគហយោុំេត់េៅកែនលងេដើមដែដល េពលេនាះេេៀបនឹងរពលប់េៅ
េេើយ េៅនាកណាតើលភាពស្ងប់សាឃើត់ៃនៃរពធុំេនាះ េរវតតកុមារបានសាឍើប់ឮមនុស្ើឝំ



េរចើននាក់ស្នទនា េទើមកពីចមាឃើយ េគេផទៀករតេចៀកសាឍើប់េ៉យយកចិតតទុក៉ក់ ប៉ុែនតក៏
សាឍើប់មិនយល់េស្ចកតី េគនឹកចែមលកចិតតៀពើុំងណាស្់ថាេេតុអ្វីបានំេៅកនហងៃរពៅឃើយ
៉ច់រស្យលយរើងេនះេៅែត មានមនុស្ើឝមនាអារស្័យេៅេទៀត េកមងកេមាពើះោប់េផតើ
មេកើតមានេស្ចកតីភ័យៀពើចទាុំងគិតរាយ មាយេផើឝងៗ េគមានអារមមណ៍ហាក់ដូចំ
ខលអនេគរតូវបាន េបាះបង់េោលេៅកណាតើលៃរព ែដលបរិបូរេ៉យរពាយបិសាច និង 
ស្តវៃរពែតមាទើក់ឯង េៅទីបុំផុត បុរស្េនាះក៏រត ប់មកវិញ េេើយនាុំេគេដើរលុយឿត់
ចូលេៅកនហងៃរពតេៅ េរវតតកុមារស្េង្តេឃើញពនលឺេភលើងំេរចើនដួង ភលឺ ពរពាយេៅៀង
មុខ េៅេពលេដើរចូលេៅជិត េគស្េង្តេឃើញខទមំេរចើនខនង តាុំងេៅ េរតៀបរតាកនហង
ៃរព មានេវឡងមនុស្ើឝេដើរពពាក់ពពូនេៅមក រស្េដៀងនឹងទិដឌភាពេៅកនហងភូមិ តូចមួយ 
ដូេចនះ េៅេពលែដលេរវតតកុមារេដើរតាមបុរស្េនាះេៅ មនុស្ើឝេស្ទើរែតទាុំងអ្ស្់ តាម
ស្មលឹងេមើលេគេ៉យមិន៉ក់ែភនក េគទាុំងពីរេដើរចូលេៅកនហងខទមមួយខនងែដលតាុំងេៅ 
កណាតើលខទមទាុំងពួង េេើយបានេៅបៃមើញខលអនេៅចុំេពាះមុខបុរស្មជើឈិមវ័យមាទើក់ 

"រត ប់មកវិញេេើយឬ េឿលិតៈ ! " បុរស្មាងើស្់ខទមស្ួរេ៉យស្េមលងកុំបុតកុំបុយ 
អាកបើបកិរិយរបស្់េគគួរឲើយៀពើចញេញើតស្រមាប់េរវតតកុមារ េគអ្ងគហយយរើងស្ៃមើេៅេលើ
េជើង តាុំងែកើបរភនក់េភលើងទាុំងខលអនទេទ េធវើឲើយេមើលេឃើញរាងឿយមាុំទាុំរកអាញរបស្់េគ
បានយរើង ចើាស្់របតើយ័កើឝ កនទហយែភនករបស្់េគមុតរស្ួចដូចែភនកសាតើុំង ស្មនឹងទកឹមុខ
រស្ស្់ស្ងអត ទាុំងរស្មូមរស្មាមេ៉យពុកមាត់ពុកចៃកើ បុរស្េនាះគឺំេមកស្រនាឍើញេោរ
ដ៏លើបីរនទឺឮនាមថា េជដឌកៈែដលពាណិជចករថលពាណិជជទូទាុំងែដនេឿស្លេឿតែរកង
និងៀពើចរអា ភូមិេៅកណាតើលៃរពេរសាងេនាះ គឺំ បនាតើយអ្ចិៃស្រនតយ៍ និង កែនលងោក់
ខលអនរបស្់ពួកេគ ែដលកងទ័ពរបស្់រពះបាទបេស្នទិេឿស្លពើ្យមនឹងបរៃប 
បុ៉ែនតមិនអាចស្េរមចបានេរវតតកុមារបានភាពើត់ខលអនមកេៅកណាតើលេវឡងេោរេៅេេើយ
េន ! "េកមងមាទើក់េនឹងំអ្នកណា?" េមកស្រនាឍើញេោរេជដឌកៈស្ួរេ ើងទាុំងស្មលក់េមើលេរ
វតតកុមារេស្ទើរ ែតស្ុីសាច់ "េគំេកមងអ្នាថា កុំរពាឪពុកមាឍើយ" បុរស្អ្នកនាុំផលឡវេរវតត
កុមារែដលមានេះផើះថា េឿលិតៈ េឆលើយ "ខញហុំបាទបានជួបេគេៅកណាតើលផលឡវ េេើយក៏
នាុំេគមក េបើនាយមាងើស្់មិនថាអ្ីេទ ខញហុំបាទនឹង ចិញ្ចឹមេគទុកេដើមើបីេរបើឿរតេៅ េគមាន



គុណស្មើបតតិស្មនឹងរស្់េៅំមួយនឹងពួកេយើង" "ឯងរបាកដចើាស្់កនហងចិតតថា វានឹង
េសាផើះរតង់ និង មានភកតីភាពំមួយនឹងពួកេយើងឬ?" េមលុំេោរនិយយទាុំងរស្ពិច
រស្ពិលស្ងើឝ័យកនហងចិតត េគសាកស្ួរេមើលៃថង-ែខ-ៅទើុំកុំេណើត របស្់េរវតតកុមារេេើយ
អ្ងគហយគន់គូរេមើលមួយស្នទហះរួចេេើយនិយយេចញមកយរើងេពញចិតតថា "របៃព
ណាស្់ េឿលិតៈ ! េរំមែរជងេគចុះ េេើយខុំបៃមើត់បេរងៀនកើាច់គុនេផើឝងៗដល់េគ 
េដើមើបីនឹងបានំរបេយជន៍ដល់ពួកេយើងតេៅ " ។ 

េឿលិតៈជរមាបោេៅហាភើយនាយ េេើយក៏នាុំេរវតតកុមាររត ប់េៅឿន់ខទម
របស្់េគវិញ "ទីេនះឯងគឺំលុំេៅរបស្់េយើង េយើងនឹងរស្់េៅទីេនះរេូតេៅលុះ
រតាែតនឹងសាពើប់េោលេទើ" "បុ៉ែនតខញហុំបាទរតូវតាមរកឪពុកមាឍើយ"េរវតតកុមារនិយយជុំទាស់្
េ ើងេ៉យទឹកមុខេរកៀមរកុំបុំផុត េឿលិតៈេរៀបចុំខទមរបស្់េគបេណ្ើរនិយយបេណ្ើ
រថា "េរឿងេនឹងោុំនិយយេទើៃថងេរឿយចុះ ខញហុំេជឿថា ឯងនឹងបានជួបឪពុកមាឍើយរបស្់
ឯងមិនៀន" ។ 

បនាតើប់ពីេនាះមក េឿលិតៈក៏ោត់ែចងចុំណីអាហារយកមក េេើយេគទាុំងពីរ
នាក់ក៏បរិេភាគ អាហារទាុំងេនាះរពមេទើេ៉យគមាពើន េរវតតកុមារបានស្េង្តេឃើញថា 
អាហាររបស្់េឿលិតៈ ស្ុទធែតបណីតាហារែដលមិនគួរឲើយេជឿេសាះថានឹងរកមកបាន
េៅកណាតើលៃរពភនុំរទនុំថមែបបេនះ េឿលិតៈបានស្េង្តេឃើញេរវតតកុមារបរិេភាគ
អាហារយរើងៅឃើញ់ពិសា េទើបនិយយេ ើង ថា "េយើងរស្់េៅទីេនះ មិនែដលអ្តតៀត់
ខវះៀតបចច័យ ៤ េទ េយើងបរិេភាគអាហារលសៗ េស្លៀកពាក់ស្េមលៀកបុំពាក់តៃមលៃថលៗ 
មានមាស្របាក់ស្រមាប់ោយវាយ េយើងចិញ្ចឹមជីវិតយរើង រស្ណុកស្ុខរស្ួល ឯងរស្់
េៅំមួយនឹងពួកេយើង មិនយូរេទ ឯងនឹងដឹងចើាស្់មិនៀន" ។ ៀងកនហងៃផទបនទប់
របស្់េឿលិតៈ េរវតតកុមារបានរបទះេឃើញលុំែពង ៉វ ធនឡ និង អាវុធយុទធភណឌ េផើឝងៗ
េទៀតពើយអរេៅរែណងរេណាងតាមជញ្ឆើុំងខទម េរើពីេនាះេៅមានស្ុំពត់រកណាត់ៃថលៗ
និង េរគឿងអ្លៃកើរដ៏េេើយេ៉យមាស្ របាក់ តើបឡង េពរជំេរចើនេទៀត ។ "ឯងរតូវឿរ
អ្ី ចូរយកេៅេរបើតាមចិតតចុះ" េឿលិតៈនិយយេបើកៃដ ប៉ុែនតេរវតតកុមារមិនបានោប់ 



យកអ្វីេទពីេរពាះតាុំងពីេកើតមក េគមិនែដលបានេរបើរបាស្់របស្់អ្ស្់ទាុំងេនាះេ ើយ
ទាុំងមិន គិតចង់បានផង លុះចុំេណរឿលតមក េរវតតកុមារក៏បានរស្់េៅំមួយនឹង
ពួកេោរយរើងស្ុខ សានត េោរទាុំងេនាះោប់េផតើមសាគើលស់្និទធសាទើលនិងរស្ឡាញ់
រាប់អានេគៀពើុំងេ ើង េបើេោរណា មាទើក់មានចុំណីចុំណុកឬរបស្់េរបើរបាស្់អ្វីែបលកៗមក 
ក៏នាុំយកមកឲើយេរវតតកុមារទុកំ វតថហអ្នុស្ើាវរីយ៍ េធវើឲើយេរវតតកុមារមានគុំនិតគិតថា 
េទាះបីំពួកេគំេោរចិតតេែរេៅលួចឆក់ បលន់ដេណ្ើមរទពើយរបស្់អ្នកដៃទមក
ចិញ្ចឹមជីវិតក៏េ៉យ េគក៏េៅមិនរបាស្ោកេស្ចកតីេមតាឍើ ករុណាទាុំងរស្ុងេនាះេ ើយ 
េគបានខុំរបរពឹតតខលអនឲើយំទីរស្ឡាញ់របស្់ពួកេោរទាុំងេនាះៀពើុំង េ ើងរេូតដល់
កិតតិនាមរបស្់េគបានេលចឮេទាដល់េមកស្រនាឍើញេោរេេើយេមលុំេោរេនាះ ស្ែមតង
េចតនាចង់បានេរវតតៈេៅេៅំមួយ េឿលិតៈក៏ស្ុខចិតតឲើយេរវតតៈេៅេៅំមួយនឹង េម
កស្រនាឍើញេោរេ៉យរស្ួល បានេស្ចកតីថា េរវតតៈក៏បានេៅរស្់េៅំមួយនឹងេមលុំេោរ 
ោប់តាុំងពីេពលេនាះមក េមកស្រនាឍើញេោរក៏ខះខុំបៃមើត់បេរងៀនវិំឆើគុនរបស្់េោរេៅឲើយ
េគរគប់ យរើងមានស្ិលើបៈកនហងឿរេរបើអាវុធំេដើម េៅេពលំមួយេទើេនាះែដរ េគក៏
បានទទួលឿរអ្ប់រុ ឲើយឿពើយំេោរសាហាវយង់ឃនងរូហាន(ដចូ)េោរទាុំងឡាយ 
ជួនឿលេគក៏បានអ្មដុំេណើរ េមេោរេចញេៅឆក់បលន់តាមភូមិរស្ុកតុចៗែដលេៅ
ៅឃើយ៉ច់ស្ែងវង េគបានរបឈមមុខនឹង ឿរតស្៊ូនិងភយនតរាយេផើឝងៗេស្ទើរែតមិនផុត
ពីជីវិតនតរាយ រឹតែតបានឆលងឿត់កតលីុំបាក និង ភយនតរាយេរចើនប៉ុនណា ចិតតគុំនិតរបស្់
េគក៏រឹតែតរឹងរកអាងេ ើងប៉ុនេណាះគួរនាដូចំែដក ែដលំងស្មិតលត់និងដុំំ េរឿ
យៗដូេោទើះ េគមានអារមមណ៍ថាអ្ផើឝហកតុកស្ិកេៅេពលមិនបាន េចញេៅបលន់ និង
រីករាយេរតកអ្រេៅេពលបានរបល័យជីវិតមាងើស្់រទពើយេេើយក៏ជញ្ជឡនយករទពើយ ស្មើបតតិ
េៅ េរវតតៈបានឿពើយំេោរេៅេេើយទាុំងរស្ុង េគំេោរកេមាពើះហាវហានរលុះ រោ
ញ និងំទីេរបាស្របាណរបស្់េមកស្រនាឍើញេោរពន់េពក ។ 

េរវតតៈបានឿពើយំមហាេោរេៅេេើយទាុំងឿយនិងចិតត ឿលពីមុន េគរេន់ែត
ំេកមង ចណាឌើលសាទើក់អារស្័យេៅកនហងេគេ ឋ៉ើនរបស្់េោកស្ុមងគលរគេបតីៃនរកុង
សាវតថីកនហង៊នៈ ំេបស្នឿរី(អ្នកបេរមើ)មាទើក់ប៉ុេណ្ាើះ ឥ ឡវេនះ េគបានឿពើយំ



កុំពូលមហាេោរអ្នកមានចិតត េរតកអ្រកនហងឿរបលន់យករទពើយស្មើបតតិនិងជីវិតរបស្់អ្នក
ដៃទ មានេស្ចកតីស្ខុស្រមានតកើានតចិតត កនហងភាវៈំេោរ េភលចភាពើុំងអ្ស្់េស្ចកតីលុំបាក
ឿយរឿុំចិតតែដលធាពើប់ឆលងឿត់និងជួបរបទះមក កនហងអ្តីតឿល ស្ូមើបីែតឪពុកមាឍើយ
ែដលធាពើប់រស្េមើរស្ៃមរក េពលេនះេគយល់េឃើញថាមិនោុំ បាច់គិតគូរតេៅេទៀតេទ 
គិតែតពីេយងអាតាផើេរៀងៗខលអនេៅ េគបានចុំណាយេពលេវោឲើយអ្ស់្ េៅេ៉យឿរសុ្ី
ផឹក េលងែលើបងស្ុីស្ង និងេចញបលន់អ្នកជុំនួញពាណិជជែដលេធវើដុំេណើរឆលង ឿត់ៃរព
មក បានធនសារស្មើបតតិេេើយក៏ែចករុែលកេទើកនហងចុំេណាមពួកេោររួចេេើយក៏មានឿរ 
ជប់េលៀងស្ុីផឹក និងេលងែលើបភាទើល់យរើងរស្ណុករស្ណាន េរវតតកុមារបានចុំណាយ 
ជីវិតាយុឿលឲើយអ្ស្់េៅេ៉យវិធីេនះអ្ស្់េវោ ៣ ៅទើុំេពញ លុះះនចូលដល់ៅទើុំទី ៤ 
វិថីជីវិតរបស្់េគក៏បានែរបរបួលេៅឿន់គនលងថមីមួយេទៀត ។ 

ស្េមលងផលហុំែស្នងស្តវបានោន់ឮរុពងេ ើងេចញពីខទមេមេោរេជដឌកៈកនហងសាយណម
ស្ម័យនាៃថងមួយវាំស្ញ្ញើែដលពួកេោរដឹងចើាស្់ ឿលេបើស្េមលងផលហុំែស្នងសាឃើត់បាត់
េៅមិនយូរប៉ុនាផើន ទីោនៀងមុខខទមរបស្់េមេោរេជដឌកៈ ក៏កកកុញេៅេ៉យស្មហន
កូនេោររាប់រយនាក់ែដល មករងោុំទទួលពាកើយបញ្ឆើ េមេោរេជដឌកៈមួយអ្េនលើេ៉យ
កូនេោរជុំនិត ៣ នាក់បានេដើរេចញ ពីខទមេេើយ េៅបៃមើញខលអនេៅចុំេពាះមុខបរិវារ
របស្់ខលអន េៅេពលេឃើញេៅហាភើយនាយ របស្់ខលអនេដើរេចញមក កូនេោរទាុំងអ្ស្់ក៏
េរឿកឈរទទួល េមេោរយរើងរពមរពឺស្រស្ុះេទើ េមលុំេោរបានបក់ៃដឲើយបរិវាររបស្់
ខលអនអ្ងគហយចុះ រួចេេើយក៏េោលរកែស្ែភនកដ័មុតរស្ួចស្មលឹង េមើលនាយអាយ រកែស្
ែភនកមាទើក់ៗគយគន់េមើលេៅេៅហាភើយនាយរបស្់ខលអនេ៉យេស្ចកតី េេរពែរកងរែអ្ង 
"មករពមេទើេេើយឬេៅ?"េមលុំេោរែរស្កស្ួរេ៉យស្េមលងៀពើុំងៗមានចុងស្េមលងគួរ
ឲើយៀពើច ឿលេបើមានអ្នកេឆលើយថា "មករពមេេើយ េោកនាយ !" ក៏និយយតេៅេទៀត
ថា "មាទើលេទើេយើង ! ៃថងេនះ ខញហុំមានដុំណឹងមករបាប់អ្នកទាុំងអ្ស្់េទើឲើយបានដឹង វាំ
ដុំណឹងលសែដល ខញហុំបានឮមកំេរចើនែខេេើយ ដុំណឹងេនះពាក់ពានេលើស្ុំណាងនិង
ស្មើបឡរណភាពៃនស្ុខរបស្់ ពួកេយើងទាុំងអ្ស្់េទើ គឺថា គិញរបស្់េយើងែដលេៅរបោុំ
ឯភូមិឧតតររេមបានមករាយឿរណ៍ ឲើយខញហុំដឹងថា ខណៈេនះមានពួកជុំនួញមួយរកុមធុំ



កុំពុងស្រមាកេរតៀមខលអនេៅឯភូមិេនាះ ២ ៃថងបនាតើប់ពីេនះេៅ ពួកេគនឹងេលើកកើបអនរេទះ
ឆលងឿត់មកដល់ៃរពេរសាងរបស្់េយើង បានេស្ចកតីថា ោភមហាសាលកុំពុងនឹងរត់
មករកពួកេយើងេេើយ យូរៗេទើបេយើងបានោភធុំ ដ៏រតចះរតចង់ែបបេនះមតង េយើង
នឹងេលើកកមាពើុំងទាុំងអ្ស្់េៅែអ្បពួនេៅពាក់កណាតើលផលឡវ ោុំសាតើក់បនន់ពួកជុំនួញទាុំង
េនាះ ប៉ុែនតកនេយើងេអ្ើយ ! េទើរបស្់េយើងបានរាយឿរណ៍ឲើយដឹងថា ពួកជុំនួញទាុំង
េនាះមានគនីេទើេរចើនណាស្់ ទាុំងមានអាវុធលសរគប់ៃដេេើសាតើត់ជុំនាញកនហងឿរ តស្៊ូ
េទៀត ំពិេស្ស្ េមដេ្ខើរបស្់ពួកឈមអញទាុំងេនាះំពើយតតជនេឆលៀវៅពើត និង ឿពើហាន 
ចុំណាប់ណាស្់ ធាពើប់មានបទពិេសាធន៍ឆលងឿត់េរេះថាទើក់ស្ឹងែតរគប់របេភទ េេតុ
ដូេចនះ េយើងនឹងោត់វិធានឿរេៅេលើកេនះេ៉យេស្ចកតីរបមាទេធវស្របែេស្មិនបាន
េទ ខញហុំនឹងេរៀបចុំែផនឿរេៅេលើកេនះឲើយបានលសិតលសន់ំទីបុំផុត ខញហុំនឹងជរមាបរបាប់ឲើយ
េទើេយើងដឹង មតងេទៀត ស្ូមឲើយេទើេយើងរបុងេរបៀបេរៀបចុំអាវុធឲើយបានលស និង ហាត់ស្ម
ឲើយសាតើត់ជុំនាញស្ិន េៅ" េមកស្រនាតើញេោរនិយយ៉ស្់ទឹកចិតតបរិវាររបស្់ខលអន មួយ
ស្នទហះធុំេរឿយមកក៏បិទរបជុុំ ពួកស្មហនមាទើក់ៗក៏ែបកែញកផលឡវេទើរត ប់េៅខទមេរៀងៗខលអន
វិញ េេើយឿន់យកអាវុធរបស្់ខលអនមក រតួតពិនិតើយេមើលេ៉យេមាទកភាពែដលមានឱ
ឿស្នឹងបានរបឈមមុខតទល់នឹងពួកជុំនួញ េ៉យរបឿរដូេចនះ ។ 
"េយើងនឹងេរៀបចុំែផនឿរយរើងេម៉ចលស" េមលុំេោរោប់េផតើមរបឹកើាំមួយនឹងេោរក
េមាពើះេរវតតៈ ស្ុំណពវចិតតរបស្់ខលអន "សាកជួយបេញ្ចញេយបល់បនតិចេៅេមើល៍" េរវតតៈ
រទឹងគិតមួយរស្បក់ េេើយក៏និយយថា "េមើលេទាដូចំពួកឈមអញមានគនីេទើេរចើនំង
ពួកេយើងដល់េៅ ២០០ នាក់ ទាុំងំអ្នកសាតើត់សាតើញកនហងឿររបឈមមុខនឹងស្្ហន
ភយនតរាយេផើឝងៗេទៀតផង េបើេយើងេលើក កមាពើុំងពលេៅបលន់រតង់ៗដូចែដលធាពើប់េធវើ
កនលងមក អាចនឹងភាពើុំងភាពើត់ចុំេពាះពួកេគក៏ថាបាន ផទហយេៅវិញ េបើេយើងអាចចូលវាយ
ស្រមុកេៅេពលយប់បានេ៉យមិនឲើយពួកឈមអញទាុំងេនាះ ដឹងខលអន េទើបំឿររបេស្ើរ
ំង " 
"ប៉ុែនតឈមអញទាុំងេនាះេរចើនែតេបាះជុំរុយរើងរុឹងមាុំមុនេពលរពលប់ំ និចច"នាយេោរ
និយយឿត់ "ឿលេបើពួកេគេបាះទីតាុំងយរើងរុឹងមាុំរួចេេើយ នឹងំឿរពិបាកកនហងឿរ



ចូលវាយរបហារ លុះនឹងចូលបលន់េៅេពលមានពនលឺៃថង កមាពើុំងរបស្់េយើងមានេទើតិច
ំង គង់នឹងមិនរួចពី ភយនតរាយេទ េយើងនឹងេរបើកលលើបិចយរើងណាឲើយឈមអញទាុំង
េនាះ រតូវេធវើដុំេណើរេៅេៅេពល យប់បាន" 
"ឮដុំណឹងមកថា ពួកេគនឹងេចញអ្ុំពីភូមិឧតតររេមពីរពឹករពហាម េេតុដូេចនះទរមាុំនឹង
មកដល់ កណាតើលៃរពរតង់កែនលងែដលេយើងឈរេជើង របែេលំជិតរពលប់ េរពាះ
រេទះេធវើដុំេណើរ យឺតយូរំមនុស្ើឝណាស្់ "េរវតតៈោប់េផតើមបេញ្ចញេយបល់ 
"ពួកឈមអញអាចនឹងឈប់ស្រមាកេៅកណាតើលៃរពេនះក៏ថាបាន ប៉ុែនតេបើេយើងអាចេធវើ
ឲើយពួក េគគិតថាមិនធានាស្ុវតថិភាពបាន ពួកេគនឹងមិនឈប់េទ ខញហុំបាទគិតថា េៅេពល
ពួកេគេេៀប នឹងេបាះជុំរុសាទើក់មុនេពលរពលប់ េយើងគួរែតោត់ពួកេយើងមួយរកមឲើយ
េធវើកូេ៉បាយបុំភាន់ ដូចំមានកមាពើុំងពលចលូមកបលន ់ពួកេគនឹងរូតរះេធវើដុំេណើរតេៅ
មុខទាុំងយប់ងងឹត ពួកែដលេដញតាមពីេរឿយមកក៏ចូលវាយរបហារៀងចុងកើបអន
រេទះ ពួករេទះែដលេៅៀងមុខ េៅេពលដឹងថាកើបអនេរឿយរតូវវាយរបហារ នឹងបញ្ើឈប់
រេទះទុក េេើយបករត ប់េៅជួយ កើបអនេរឿយ េៅេពលេនាះពួកេយើងមួយរកុមេទៀត
ក៏ចូលវាយរបហាររតង់ៀងមុខកើបអនរេទះ " 
"េអ្ើ ! វិធីសាស្រស្តេនះរបេស្ើរណាស្់ "នាយេោរនិយយរា ើប់រងយរើងសាភើហាប់ មានឿរ
ពិោរណា ែផនឿរបលន់យរើងលសិតលសន់ំ ដុំណាក់ឿលចុងេរឿយ េេើយក៏ែបកែខញកេទើ
េៅេដកេរៀងៗខលអន ។ 

រពឹកែស្សកេ ើងនាយេោរបានេឿះេៅបរិវាររបស្់ខលអនមករបជុុំមតងេទៀតេេើយ
ែបងែចកពលេោរ ំ ២ រកុម េេើយេោរមាទើក់ៗរតូវបានរបគល់តនួាទីឲើយតាមែផនឿរ 
មុននឹងរុកិលកមាពើុំង េោរេចញពីបនាតើយ នាយេោរបានអ្េញ្ជើញេទវរូបេម-ស្ឿលីេចញ
មករបតិសាឋើនេៅៀងេរើ េេើយបានេធវើ ពិធីបន់រស្ន់េដើមើបីជ័យជមនះរបស្់ពួកេោរ 
ថា"របស្ិនេបើពួកេយើងបានទទួល ជ័យ ជមនះយរើងស្ុវតថិភាព ពួកេយើងនឹងថាភើយ
តៃភើយដល់មាងើស្់ែម៉េ៉យះមកនហងបុំពង់ករបស្់ េមដេ្ខើ ពាណិជជករ" បនាតើប់ពីេនាះ
មក ពួកេោរក៏បានេកណឌពលរបស្់ខលអនេចញពីបនាតើយេៅ ែអ្បពួនស្មងុំោក់ខលអនេៅ
ែកើបរផលឡវែដលពួកឈមអញពាណិជជនឹងេធវើដុំេណើរឆលងឿត់មក ពួកេគបានែបង ែចកកមាពើុំង



ំ ២ រកុមោក់ខលអនពួនអាតាផើកនហងរយៈចមាឃើយពីេទើលមមនឹងចកខហវិស្័យ លុះដល់េវោ 
ជិតនឹងរពលប់ កើបអនរេទះដ៏ែវងអ្នាពើយរបស្ពួ់កឈមអញថលពាណិជជស្ុំណាង អារកក់ក៏
បានមកដល់ទីកែនលងែដលពួកេោររកុមទី ១ ោក់ខលអន ប៉ុែនតពួកេោររកុមេនាះ ក៏
បេណាតើយឲើយពួកឈមអញបររេទះឆលងេួស្េៅតាមែផនឿរ ខណៈេនាះឯង មានបុរស្
ចែមលក ២ នាក់បានបុំផ្យេស្ះ េបាលមកពីេរឿយតាមកើបអនរេទះពួកជុំនួញេនាះ លុះ
េៅដល់រេទះចុង ផុត េគក៏បានចូលេៅរាក់ ទាក់របារស្័យំមួយនឹងសារថីអ្នកបរ
រេទះ េេើយក៏បានែថលងរបាប់ ដុំណឹងអារកក់ឲើយពួកេគរំបថា 
"ខញហុំបាទមកពីភូមិឧតតររេម"បុរស្ជិះេលើខនងេស្ះរស្ដីេ ើងយរើងរតេេបរតេប 
"េៅពាក់កណាតើលផលឡវែដលេធវើដុំេណើរមក េយើងទាុំងពីរនាក់បានរបទះេឃើញេវឡងេោរ
ចុំនួន េរចើនណាស្់ ស្ូមឲើយពួកេោករបៈប់របៈល់េធវើដុំេណើរតេៅមុខ កុុំឈប់េបាះ
បនាតើយសាទើក់ យប់កនហងៃរពេនះឲើយេសាះ េបើពួកេោកបនតដុំេណើេៅមុខឲើយេលឿន ពួក
េោរនឹងមិនអាចតាមមក ទាន់ពួកអ្ស្េ់ោកបានេទ ខញហុំបាទរបាប់េនះេ៉យបុំណងលស
េទ" និយយេេើយបុរស្ទាុំងពីរ នាក់ក៏បុំេបាលេស្ះេធវើដុំេណើរនាុំមុខពួករេទះបាត់េៅ 
បុរស្ទាុំងពីរនាក់េនាះ គឺំទូតនាុំសារ របស្់ពួកេោរេនាះឯង ដុំណឹងេនះបានទទួលប
រមាប់របាប់តៗេទើេៅរគប់រេទះ ដេ ខ្ើែដល ំរបធានបានបៃគើប់បញ្ឆើឲើយេធវើដុំេណើរបនត
េៅមុខ មាទើក់ៗបានស្ងខហញេេរបស្់ខលអនឲើយពេនលឿនថវី េជើងឿន់ែតេលឿនំងមុនេ ើង 
តមកមិនយូរប៉ុនាផើនក៏មានបុរស្ជិះេស្ះ ៣ នាក់េទៀតបានមក របាប់ដុំណឹងដែដល
េនាះេទៀត េេើយក៏បុំផ្យេស្ះេួស្េៅមុខេៅ េធវើឲើយពួកពាណិជជទាុំង េនាះឿន់ែត
មានជុំេនឿរឹងមាុំេ ើង ។ 

លុះបរិយឿស្ងងឹតឈលប់ចូលមកដល់េេើយ េមរកុមេោរទី ១ ែដលេដញំប់
តាមពីេរឿយ មកក៏េចញបញ្ឆើឲើយពួកស្មហនកូនេៅស្រមុកចូលវាយរបហាររតង់ចុងកើបអន
រេទះ ភាពើមេនាះេវឡង េោរក៏នាុំេទើស្រមុកចូលឿប់របហារពួកពាណិជជករ ចោចលបាន
េកើតេ ើងេៅឯចុងកើបអនរេទះ ពួកជុំនួញមាទើក់នាុំេទើោប់អាវុធចូលទប់ទលត់សូ៊្យរើង
អ្ង់អាច េវឡងេេក៏េផសើល៉ក់នឹមរត់ចូល ៃរពរស្៊ូ លុះបានដឹងថាពួកេរឿយរតូវបាន
េោរស្រមុកចូលបលន់ ពួកអ្នកជុំនួញឡែដលេៅៀងមុខ ក៏ស្ទហះោប់អាវុធេោតេចញពី



រេទះរត ប់េៅជួយ រុេពចេនាះេោររកុមទី ២ ក៏ចូលវាយរបហារ កើបអនៀងមុខ ឿរត
ស្៊ូបានរបរពឹតតេៅយរើងេែរេៅ ពួកពាណិជជករែដលមិនបានដឹងខលអនំ មុនំអ្នក
ោញ់េរបៀប ទទួលរងស្ស្រសាឍើវុធរបស្់ពួកេោរែដលសាតើត់ជុំនាញំងេដកដួលសាពើប់ 
ទាុំងរងរបួស្ំេរចើន ពួកអ្នកេៅមានជីវិតក៏រត់រែប៉ករបារើយចូលៃរពយករបាស្អាយូស្ 
េមជុំនួញធុំរតូវោប់ខលអនបាន េេើយរតូវនាុំេៅឿន់បនាតើយេោរ ពួកេោរជួយេទើដឹក
ជញ្ជឡនរទពើយ ស្មើបតតិេចញពីរេទះរេូតទល់ភលឺ ឿរតស្៊ូចប់េៅេ៉យពួកេោរំអ្នកមាន
ជ័យជមនះយរើង ៃយរស្ួល ។ 
លុះេពលោឃើចៃថងែស្សកេ ើង ពួកេោរបានោត់ឲើយមានពិធីជប់េលៀងយរើងឱឡារិក ំ
ឿរជប់ េលៀងឆលងជ័យជមនះែដលពួកេគមានេលើអ្នកជុំនួញ បរិយឿស្កនហងបនេោរ
េពារេពញេៅេ៉យ កលិនរសា និង ស្េមលងេស្ើចេហាលើេរទៀវេខញៀវៀជើរ មាទើក់ៗស្បើាយ
រីករាយរអាករពាយណាស្់សា ស្េមលងហាស្ហាឿយើកឿយើយស្ងប់ចុះេៅេពលេមកស្រនាឍើញ
េោរបានរបឿស្េ ើងេ៉យស្េមលង ៀពើុំងៗថា "អ្ស្់េោកស្មាពើញ់ទាុំើងឡាយ ! ជ័យ
ជមនះដ៏លសរតឿលែដលបានទទួលមកេៅេពលេនះ េយើងបានទទួលមកេ៉យអ្ុំណាច
របស្់មាងើស្់ែម៉ឿលីេ៉យពិត េៅមុនេពលែដលេយើងនឹង រុកិលកមាពើុំងេចញពីបនាតើយ 
េយើងបានបន់រស្ន់មាងើស្់ែម៉ទុកថា េបើស្ិនំបានជ័យជមនះ នឹង ថាភើយតៃភើយដល់
មាងើស្់ែម៉េ៉យេោេិតកនហងបុំពង់ករបស្់េមជុំនួញ េៅេពលេនះ េយើងក៏បាន ជ័យជមនះ
ស្មតាមបុំណងេេើយ េយើងនឹងរតូវោបុំណន់ដល់មាងើស្់ែម៉ ចូរនាុំខលអនេឈលើយស្ឹក 
របស្់េយើងមកឥ ឡវេនះ" ។ 

េមជុំនួញបានរតូវនាុំខលអនមកឿន់ទីជុំនុុំ រូបស្ុំណាកេម-ស្ឿលីេរស្កះមកុំពុង
ឈរែញក ចង្ឡមេៅេលើែទនបូំេ៉យអាកបើបកិរិយកុំពុងេរកវេរឿធំៀពើុំង ជុុំវិញ
េុឹងបូំរបស្់ មាងើស្់ែម៉អ្នកមានលោដ៍កើាលមនុស្ើឝំរេងវលេពញេៅេ៉យេរគឿង
ស្ុំែណនេផើឝងៗ ភនក់េភលើងែដលពួកេោរបុំពក់ ទុកេៅែកើបរៀងែទនបូំេនាះ កុំពុងេឆះ
រកេមស្េនាថើស្េៅថើេ ើង គួរនាដូចំរកែស្ែភនកមាងើស្់ែម៉ ែដលេស្ទើរែតេលៀនៃថលេចញ
មកេរើរតបក េមដេ្ខើអ្ភ័ពវេនាះ កុំពុងអ្ងគហយស្ុំយុងកចុះេៅែកើបរេោរមាឌធុំរស្មាក់ 
២ នាក់ែដលោប់របេកៀកេត់មក ទឹកមុខរបស្់េត់េ្េមងរស្ងូតរស្ៃត់ ស្ែមតង



េស្ចកតីអ្ស្់ស្ងើឃឹមកនហងជីវិត េត់ដឹងខលអន ចើាស្ថ់ា មុខំរតូវពួកេោរៃេរិកោប់យក
មកអារ កទាុំងរស្់ឲើយេោេិតបាញ់បញ្ចឡល រពះឱស្ឌរបស្់េម-ស្ឿលីែដលកុំពុងេរស្ក
ះមេនាះមិនៀន េទាះបីំេៅរស្់រានមានជីវិតេត់មានអារមមណ៍ហាក់នឹងថាសាពើប់
េៅេេើយ ឿលេបើបានេឃើញអាកបើបកិរិយរបស្់េមឈមអញ េេើយ េោរទាុំងឡាយ
េទាះំចិតតេឿផើេែរេៅយរើងណា ក៏អ្ត់នឹងអាណិតអាស្ូរេត់មិន បាន ំពិេស្ស្
េោរេរវតតៈស្មហនបកើឝស្ុំណពវចិតតរបស្់េមកស្រនាឍើញេោរេនាះឯង មានចិតតោប់ អារមមណ៍
ចុំេពាះេមឈមអញពាណិជជករំៀពើុំង េគស្មលឹងែភនកេមើលអាកបើបកិរិយរបស្់េមជុំនួញ 
យរើងស្ុំណុំស្ុំនួនេរពាះហាក់បីដូចំមានអ្វីមកបៃគើប់េគឲើយេធវើដូេោទើះ ។ 

ទឹកេ៉ះរាវរតូវបានេគជះផើាចេៅេលើភនក់េភលើង េធវើឲើយអ្ណាតើតេភលើងភលឺរនាតើលេ ើង
ំងមុន ំឱឿស្ឲើយេរវតតៈបានេឃើញៃផទមុខេឈលើយស្ឹកេរេះអារកក់េនាះឿន់ែត
ចើាស្់េ ើង េគោប់ េផតើមអ្នទះអ្ែនទងរោស្់រោល់ចិតតំៀពើុំងហាក់នឹងថាេគធាពើប់បាន
េឃើញមុខេមជុំនួញេនាះមកពី មុន េគរុកិលខិតចូលេៅជិតេមឈមអញេនាះរួចេេើយផចង់
ែភនកេមើលយរើងពិនតិើយពិេរេះ េៅទីបុំផុត សាផើរតីចងោុំកនហងអ្តីតឿលក៏របាកដេ ើង
ដល់េគ េគេៅោុំបានយរើងំក់ចើាស្់ថា េឈលើយស្ឹករបស្់េគេនាះមិនែមនអ្នកណា
េផើឝងេទេរើពីេោកស្ុមងគលរគេបតីៃនរកុងសាវតថី ែដលេគធាពើប់បានេៅេៅ
អារស្យ័ំមួយេនាះឯង ឿលេបើរបាកដកនហងចិតតថាំេោករគេបតី េេើយ េរវតតៈ
េស្ទើរែតេភលចខលអនលូនចូលេៅរឿបស្ុំពះបាទេជើងេោកេដើមើបីស្ុុំអ្ភ័យេទាស្ េគនឹក
េៀពើចចិតតំៀពើុំងចុំេពាះទេងវើរបស្់េគកនលងមក ពីេរពាះេគក៏មានចុំែណកចូលរួមកនហងឿរ 
េរៀបចុំែផនឿរបលន់េោករគេបតីអ្នកមានឧបឿរគុណរបស្់ខលអនែដរ ។ 

េោរែដលំអ្នករបកបពិធីបូំរពះែម៉េ៉យេោេិតកនហងបុំពង់ករបស្់េមជុំនួញ
បានមកដល់ កែនលងរបកបពិធីេេើយ មិនយូរប៉ុនាផើន េោករគេបតីនឹងរតូវេគោប់អារ
កស្រមក់ះមមិនៀន េរវតតៈបានរិះរកឧបាយកលនានាេដើមើបីជួយរុេ៉ះេោករគេប
តីឲើយរួចផុតពីមចចហរាជ េគមិនអាច ស្៊ូរទាុំេៅឈរេមើលអ្នកមានរពះគុណុំរតូវេគស្មាពើប់
យរើងទារុណេែរេៅ េគស្េរមចចិតតថា នឹងជួយរុេ៉ះទុកខេោក េទាះបីំខលអនសាពើប់ក៏



ស្ុខចិតតែដរ ខណៈែដលេោរំអ្នករបកបពិធី ឿន់៉វដ៏មុតេរោកេដើរេ្ពើស្ុំេៅេៅ
រកេោករគេបតីេនាះ េរវតតៈក៏េរឿកឈរេ ើង េធវើសាមីចិកមមគុំនាប់េមេោរ េេើយ
របឿស្េ ើងេ៉យស្េមលងៀពើុំងៗថា "បពិរតនាយមាងើស្់ ! ខញហុំបាទស្ូមអ្ងវរដល់នាយ
មាងើស្់ឲើយជួយរបឿស្បៃគើប់រមាឃើប់ពិធីកមមេនះ ទុកបេណាតើះអាស្ននស្ិន" រុេពចេនាះ
រសាប់ែតេោរទាុំងឡាយបានសាឃើត់បាត់ស្េមលងអ្៊ុលអាល ់ភាពើម មាទើក់ៗនាុំេទើែបរមក
ស្មលឹងេមើលេរវតតកុមារេ៉យរកែស្ែភនកែតមួយ "ខញហុំបាទមិនអាចធន់រទាុំេៅេមើលមុខេម
ឈមអញមាទើក់េនះរតូវេគោប់អារ-កេៅចុំេពាះមុខបានេទ តើបិតថា េមឈមអញមាទើក់េនះ គឺ 
េោកស្ុមងគលរគេបតីៃនរកុងសាវតថី េោកធាពើប់មានរពះគុណ ដ៏ខពង់ខពស្់ចុំេពាះខញហុំ
បាទ" េោរទាុំងអ្ស្់សាឃើត់បាត់ស្េមលងេបុើម មាទើក់ៗអាុំងឡាុំងមិងមាុំងចុំេពាះ េេតុ
ឿរណ៍ែដលេកើតេ ើងយរើងទាន់េន់េនះ េមឈមអញពាណិជជេងើយមុខេ ើងស្មលឹងេមើល 
េរវតតកុមារេ៉យរកែស្ែភនករកែ តរក ង់ ំលកខណៈស្ែមតងអ្ុំណរអ្ររអ្ឹករអាុំទាុំង
ភាពើត់មាត់ េៅេះផើះេរវតតៈ ៣ ដងបេណ្ើរេ៉យរុេភើប េរវតតៈនិយយតេៅេទៀតេ៉យ
ឥតៈប់ញ័រថា "របស្ិនេបើនាយមាងើស្់មិនអាចរមាឃើប់ពិធីកមមេនះបានេទ ស្ូមេមតាឍើ
ពិែតខញហុំបាទបូំរពះែម៉ ជុំនួស្េោករគេបតីចុះ ខញហុំបាទរីករាយលះបង់ជីវិតជូន
េោកអ្នកមានរពះគុណេនះ" េរវតតកុមារនិយយបានប៉ុេណណះេេើយក៏ឈប់ឈររទឹង
េស្ងៀមរស្តឹក ភាពសាឃើត់បាត់ស្េមលង ស្ូនើយរគប់ដណ្ប់ទូទាុំងបរិេវណកែនលងេនាះ  េៅ
ទីបុំផុត េមេោរេជដឌកៈក៏និយយទមាពើយ និស្ើឝទទភាព(q u i e t n e s s ) ថា 
"េរវតតៈ ! ឯងកុំពុងែតមកទមាពើយពិធីកមមដ៏ស្ុំៀន់របស្់េយើងេេើយ ប៉ុែនតេណមើយចុះ 
េរឿងរបស្់ឯង មុខគួរឲើយយល់ចិតតែដរ េដើមើបីេយគយល់ដល់ឯង េយើងស្ូមរមាឃើប់ពិធីកមម
េនះស្ិន ឯងំមនុស្ើឝ សាគើល់គុណូបឿរៈរបស្់េោកអ្នកមានគុណ េយើងក៏សាគើល់គុ
ណូបឿរៈរបស្់ឯងវិញែដរ េរពាះ ឯងបានជួយេរំមែរជងេយើងមកេរចើន េយើងស្ូម
ឲើយអ្ភ័យេទាស្ដល់ឯងមតង ទាុំងដល់េម ដេ្ខើេនាះផង" នាយេោរនិយយទាុំង
ចងសហលៃដេៅៀងេោករគេបតីផង ។ 

"ំរពះគុណដ៏ខពង់ខពស្់ស្រមាប់ខញហុំបាទ"េរវតតៈនិយយេ ើងយរើងលុំអ្ុតលុំឱន "ខញហុំ
បាទនឹងោរឹក ឿរុញ្ដចិតតរបស្់នាយមាងើស្់ទុកកនហងជេរៅេបះដូងរបស្់ខញហុំបាទនឹងចងោុំ



ទុកមិនេភលចេ ើយ" នាយេោរបញ្ឆើឲើយេ៉ះែលងេោករគេបតីេចញពីចុំណង រេន់
ែតមានេស្រីភាពភាពើម េោកក៏ស្ទហះចូលេៅឱបរឹតេរវតតៈេ៉យរនតិភាពេរតកអ្រ មាន
របសាស្ន៍េចញមកទាុំងកតហកកតអលអ្លួ េដើម-ក ថា "េរវតតៈេអ្ើយ ! មិននឹកសាផើនេសាះថា
បានជួបឯងេៅកណាតើលៃរពស្តហកយរើងេនះេទ របស្ិនេបើមិន បានជួបឯងេទ េថមើរេនះបារើ
មុខំឿពើយេៅំសាកស្ពេៅេេើយ កូនឯងមកទីេនះតាុំងពីអ្ៃកើល់ េេើយមកយរើង
េម៉ចបាន អ្វីៗដូចំអ្ចឆរិយេេតុពន់េពកណាស្់ បារើភ័នតភាុំងចុំេពាះេេតុឿរណ៍ េនះ
អ្ស្់េេើយ ស្ូមឯងជួយពនើយល់ឲើយចើាស្់ោស្់ដល់បារើផង ឬថា េនះរេន់ែតំស្ុបិន 
ប៉ុេណា្ើះេទ េរវតតៈកូនបារើ !" េរវតតៈអ្មគមេោកេស្ដឌីឲើយអ្ងគហយចុះ េេើយរឿបចុះេទៀប
បាទា របស្់េោក តមក េគក៏តុំណាលេរឿងរា ើវដុំេណើរេដើមទងតាុំងពីេដើមដុំបូងឲើយ
េោករគេបតី សាឍើប់ ោប់េផតើមតាុំងពីោកេចញពីទីរកុងសាវតថីរេូតមកឿពើយខលអនេធវើំ
េោរេៅកណាតើលៃរព ឿលេបើតុំណាលដល់េរឿងរា ើវកនហងអ្តីតឿល ចិតតរបស្់េគក៏ភនក
គិតដលល់ីោវតីែដលេគបាន បុំេភលចេោលអ្ស្់េពលំយូរមកេេើយ េរវតតៈេៅែតរក
លប់ោក់ទុកេរឿងេនះំឿរស្មាឃើត់ ដែដល មិនបេងឞើបរបាប់ដល់េោករគេបតីេទ 
ទាុំងេរឿងែដលេគរតូវនាងរពាេមណី និង កណិឿរេបៀតេបៀនពាធាផង េគក៏មិនបេងឞើប
របាប់ែដរ េគរបាប់ថាមូលេេតុែដលរតូវេភៀស្ខលអន េចញពីទីរកុងសាវតថីមកក៏េដើមើបីំប់
តាមរកឪពុកមាឍើយប៉ុេណា្ើះ ។ 

"េរវតតៈេអ្ើយ ! បារើស្ុខចិតតឲើយអ្ភ័យេទាស្ស្ពវែបបយរើងចុំេពាះអ្ុំេពើរបស្់ឯង ចូរ
រត ប់េៅរស្់េៅំមួយនឹងបារើវិញចុះ បារើនឹងរបគល់រទពើយស្មើបតតិ និង េស្ចកតីស្ុខ
ដល់ឯង យរើងរគប់រេន់ ឯងនឹងមានេស្ចកតីស្ខុេរចើនំងមកេធវើំេោរ ឆក់បលន់េគ
ចិញ្ចឹមជីវិតេៅកនហង ៃរពយរើងេនះ" "ខញហុំរបបាទមិនអាចនឹងេៅរួមរស្់ំមួយនឹង
រពះេតជរពះគុណបានេទ"េរវតតៈនិយយ "ខញហុំរបបាទ ឿពើយំបាបជនេៅេេើយ ំអ្នក
អារើប់ប៉រតាប់ទាុំងឿយនិងចិតត មិនស្មគួរនឹងេៅរួមស្ងគម ំមួយនឹងសាធុជនដូច
យរើងរពះេតជរពះគុណេទ ខញហុំរបបាទំេោរបលន់រទពើយស្មើបតតិនិងជីវិត មនុស្ើឝអ្ស្់ំ
េរចើនអ្េនក កុំេុស្អ្បឿររបស្់ខញហុំរបបាទធងន់ធងរណាស្់ ស្ូមើបីែតឿររបហារ ជីវិតក៏េៅ
រសាលេពកណាស្់ស្រមាប់េទាស្កុំេុស្របស្់ខញហុំរបបាទេនះ របស្ិនេបើខញហុំរបបាទរត ប់



េៅរស្់េៅកនហងទីរកុងសាវតថីំមួយនឹងរពះេតជរពះគុណវិញ ខញហុំរបបាទនឹងរតូវរាជបុរស្
ោប់ខលអនយកេៅ៉ក់េទាស្ទណឌតាមនីតិវិធី េេើយទុកខេើឍើរកហាយ េនះនឹងរីករាល
៉លមករករពះេតជរពះគុណ ខញហុំរបបាទអារកក់ ស្ូមឱនកើាលេធវើេៅតាម ផលឡវអារកក់
របស្់ខញហុំរបបាទតេៅ"េោករគេបតីពើ្យមទទចូអ្ងវរឲើយេរវតតៈរត ប់េៅេៅំ មួយ
វិញ េោកធានារា ើប់រងថានឹងទូលស្ុុំរពះរាជអ្ភ័យទានពីរពះបាទបេស្នទិេឿស្
លដល់ េគ មិនឲើយេគរតូវទទួលេទាស្ទណឌេទ ប៉ុែនតេរវតតៈេៅែតមិនរពមេៅ េ៉យទឹក
ចិតតេសាផើះស្ េគចង់នឹងេបាះបង់េោលអាជីពេោរេនះែដរ ប៉ុែនតេគមិនចង់េៅេមើលមុខ
នាងរគេបតានីនិង នាងកណិឿរេទៀតេទ េគេស្ទើរែតនឹងរបាប់ពុំនិតឿរពិតេរឿងេនះ
ដល់េោករគេបតីេៅេេើយ ប៉ុែនតេៅទប់ស្ង្ត់ចិតតទាន់ ខណៈែដលេៅហាភើយនាយ 
និង បាវរពាវស្នទនាេទើេនាះ ពួកេោរ ក៏នាុំេទើរាុំែរកែរស្កេរចៀងឆលងជ័យជមនះតេៅ 
រេូតដល់រស្វឹងអាបឡាបេដកដួលស្តឡកស្តឹង េរតៀបរតាពាស្េពញទាុំងបរិេវណកែនលង
េនាះ េៅមុនេពលបិទពិធីជប់េលៀងរត ប់េៅឿន់ ខទមវិញ នាយេោរនិងកូនបកើឝ
រពនាក់បុំពង់ស្ុំៀន់មាទើក់បានពិេរេះេយបល់េទើ េេើយស្េរមច ចិតត៉ក់ទណឌកមម
ដល់េរវតតៈថា រពឹកែស្សកេនះ េរវតតៈរតូវែតេៅរកោប់មនុស្ើឝណាមាទើក់ឲើយៀង ែតបាន 
េដើមើបីយកមកអារ-កបូំោបុំណន់មាងើស្់ែម៉ឿលីជុំនួស្េោករគេបតី របស្ិនេបើរក 
មិនបានៀងកនហងកុំ ហងៃថងរពឹកែស្សកេនះេទ មិនេរវតតៈក៏េមជុំនួញនឹងរតូវោប់អារ-កមិន
ៀន ។ 

េរវតតៈស្នើ្នឹងនាយេោរថានឹងរកមកឲើយៀងែតបាន េបើមិនបានេទ េគសុ្ខចិតត
សាពើប់ជុំនួស្ េោកអ្នកមានរពះគុណ ! ពនលឺបុំរពាងរសាងៗឯទិស្បូព៌កុំពងុបញ្ជះ
បញ្ងើុំងេ ើងឿន់រកែេងេមឃឰដ៏របាចីនទិស្ំ ស្ញ្ញើរបាប់អ្ស្់ស្ពវស្តវឲើយដឹងថា
ៃថងថមីកុំពុងះនចូលមក េវឡងស្តវៃរពេរចើនរឿស្់ៃរកបាន ែរស្កយុំរងុំេរចៀវៃរចពាស្
េពញៃរពរពឹកើាហាក់នឹងថា៉ស្់េតឿនគនីេទើឲើយេរតៀមខលអនេចញ ដុំេណើរេៅរកចុំណី េៅ
ខណៈែដលធមមំតិកុំពុងេពញេៅេ៉យេស្ចកតីភាជើក់ឿយ និង ភាពរស្ស្់បុំរពងនា
េពលបឋេមាទ័យេនាះឯង ដួងចិតតរបស្់េោក រគេបតីែបរំរស្ពាប់ រស្េពានទុកខ
រពួយរងួយចិតត េោកេសាយអារមមណ៍លឞិតៃលឞទាុំងឿយនិងចិតតតើបិតែតស្រមានត មិន



លក់េពញមួយរារតី ស្េមលងែរស្កយុំ របស្់ស្តវតាេ  ើឮេលវងេលវើយមកពីចមាឃើយ នាុំឲើយ 
េោកគិតដល់ំតិភូមិ គិតដល់ ភរិយ និង បុរតែដលេៅឯទីរកុងសាវតថី របស្ិនេបើ
ពួកេគដឹង ថា េោករតូវបានពួកេោរបលន់េេើយោប់ខលអនយកមកបៃខើុំងទុកកនហងៃរព េគ
មិនដឹងំគិតយរើង ណាេទេន ! ស្េមលងស្តវេទាចយុំថងអចថងឡរេៅកនហងៃរពេនាះ េធវើឲើយ
េោកគិតដល់ជ័យេស្នកូនរបុស្ ែតមាទើក់គត់របស្់េោកតាុំងពីរតូវពួកេោរៃេរិកបលន់
េៅេៅយប់េនាះមក ពីរនាក់ឪកូនមិនបាន ជួបេទើេទៀតេ ើយ មិនដឹងថាសាពើប់រស្់
យរើងណាេទ ។ 

ចុំែណកៀងេរវតតៈឯេណះវិញ លុះភាជើក់ពីេគងេេើយ ក៏របៈប់របៈល់េរតៀម
ខលអនេចញដុំេណើរ េៅ ពីេរពាះនាយេោរបាន៉ក់កុំេិតដល់េគថាកនហងកុំ ហងៃថងេនះ េគ
រតូវែតេៅរកោប់មនុស្ើឝ ឲើយបានមាទើក់េដើមើបីយកមកអារ-កបូំយញ្ដដល់េម-ស្ឿលី 
របស្ិនេបើរកមិនបានេទ េោក រគេបតីនឹងរតូវោប់អារ-កស្រមក់ះមបូំយញ្ដមិន
ៀន េរវតតៈេធវើដុំេណើរេចញេៅនើះេៅដង ផលឡវែដលពុះឿត់កណាតើលដងៃរពេដើមើបីសាតើក់
ោប់េថមើរេជើងែដលេធវើដុំេណើរេៅមក េដើមើបីេមើលេឃើញចើាស្់ពីចមាឃើយ េគស្ួេ ើងេៅ
អ្ងគហយោុំេមើលេៅេលើេដើមេឈើែកើបចិេញ្ចើមផលឡវ ស្មលឹងេមើលេៅៀងេណះបនតិចៀង
េណាះបនតិចេដើមើបីេររកេថមើរេជើង េគអ្ងគហយេៅរងោុំភកខជន (ជនរងេរេះ)តាុំងពីរពឹក
ដល់ៃថងរតង់ ក៏េៅែតមិនទាន់េឃើញនរណាេដើរឆលងឿត់មកេសាះ រពះទិវាករោប់េផតើម
បាក់រេស្ៀលេរជលេរជេៅតាមលុំ៉ប់ ប៉ុែនតក៏េៅែតមិនទាន់េឃើញអ្នកណា េដើរឆលង
ឿត់មកេទៀត េរវតតៈោប់េផតើមរោស្់រោល់ចិតត គិតរាយមាយស្ល់វូល់ េរពាះេបើមិនបាន
មនុស្ើឝយកេៅបូំយញ្ដជុំនួស្ខលអនេទ េគនឹងរតូវរត ប់េៅឲើយពួកេោរអារ-ក បូំេម-
ស្ឿលីេៅេវោោឃើចៃថងេនះ េៅេពលនឹកគតិដល់រូបភាពដ៏រស្យុតរស្យង់េនាះ 
េេើយ េគក៏មានេស្ចកតីរពឺរពួចពន់េពក ជួនឿលេគគិតចង់េគចយករួចខលអន េរពាះេគ
អាចេធវើ បានយរើងនិរនតរាយ បុ៉ែនតេបើេគេធវើយរើងេនាះ េោករគេបតីែដលស្ថតិេៅកនហងក
ណាតើប់ៃដរបស្់ ពួកេោរនឹងរតូវោប់អារ-កមិនៀន េគមិនហាលើនកើបត់ទុយ៌ស្ចុំេពាះ
េោកអ្នកមានគុណដល់ ថាទើក់េនាះេទ េទាះបីំេគមិនបានអ្នកណាមាទើក់កនហងៃថងេនះក៏



េ៉យ េគក៏ស្ុខចិតតេៅសាពើប់ជុំនួស្ េោករគេបតី េបតំជើចិតតទុកដូេចនះេេើយ េគក៏េៅ
អ្ងគហយរងោុំតេៅ ។ 

េៅខណៈែដលរពះទិនករកុំពុងេរជៀលេរជេទរចុះ េេៀបនឹងលិចចុងេឈើរពម
ទាុំងេស្ចកតីស្ងើឃឹម របស្់េគោប់េផតើមេរកៀមេរឿះេៅេនាះ េរវតតៈេមៀងែភនកេមើលេៅក៏
របទះេឃើញមនុស្ើឝមាទើក់កុំពុង េដើរេទើលេងើលមកតាមផលឡវមាទើក់ឯង េគមានអារមមណ៍
េរតកអ្រណាស្់រេូតដល់ញ័រៃដញ័រេជើង ែដល បានរបទះេឃើញភកខជនស្មដូច
បុំណង េគរស្េវរស្វាចុះពីេលើេដើមេឈើេៅឈរែអ្បេៅៀង េរឿម េូត៉វេចញពី
េរសាមមកឿឍើប់ទុកកនហងកញ្ចប់ៃដយរើងមាុំ េរវតតៈបេណាតើយឲើយរបុស្អ្នក ដុំេណើរេនាះេដើរ
មកដល់កែនលងែដលេគឈប់េៅ េេើយេទើបែរស្កស្មលហតេ៉យស្េមលងមុឹងមារើត់ថា 
"ឈប់ស្ិន អ្នកេដើរផលឡវ !" េថនើរេជើងេនាះក៏ទច់ងក់ភាពើម ែបរមុខេៅស្មលឹងេមើលេរវតតៈ
ែដលកុំពុងឿន់៉វេដើរេ្ពើស្ុំេៅមក រកខលអន ថវីេបើកុំពុងរបឈមមុខនឹងស្បើបដិភ័យ
ែបបេនាះក៏េ៉យ េថនើរេជើងចែមលកេនាះក៏ពុុំស្ែមតង អាឿរភ័យតក់ស្លត់រនធត់ចិតតអ្វីបនតិច
េសាះ េគឈប់ឈរេៅយរើងស្ងប់េស្ងៀមគត់មត់ ែកវែភនក ស្មលឹងេមើលេៅេរវតតៈេ៉យ
របរកតីភាព "េោកកុំពុងេៅណា?" េរវតតៈដណ្ឹងស្ួរទាុំងស្មលឹងេមើលេៅេថមើរេជើង
េនាះតាុំងពីេរឿមដល់េលើ េមើលកិរិយឫកពាេៅ របុស្មាទើក់េនឹងមិនែមនំសាមញ្ដជន
ធមមតាេទ េរពាះេគមានកើាល រតេៃល េស្លៀកដណ្ប់ស្ុំពត់រជលក់ទឹកអ្មចត់ពណ៌េឿផើ
រស្េុំទាុំងសានើយបារតេទៀតផង បញ្ឆើក់របាប់លកខណៈថាំអ្នកបួស្កនហងសាស្នាណា
មួយ "អាចកតីកុំពុងេៅរកុងសាវតថី" របុស្េស្លៀកស្ុំពត់រជលក់ទឹកអ្មចត់េឆលើយេ៉យ    
ស្េមលងធមមតា"េោកេដើរផលឡវមកកនហងៃរពែតមាទើក់ឯង មិនៀពើចេទឬ?" 
"អាចកតីនឹងរតូវៀពើចអ្វីឬ?" របុស្ចែមលកស្ួរបកវិញ 
"ៀពើចវតថហេនះ ែន !"េរវតតៈេឆលើយទាុំងេលើក៉វដ៏មុតរសាវេ ើងចងសហលមុខរស្មណ៍
រតេៃលផង 
"អាចកតីមិនៀពើចេទ"េគេឆលើយតបយរើងមុឹងមារើត់ 
"ចែមលកែមនែទន" េរវតតៈឧទានេ ើងេ៉យចែមលកចិតត "េោកហាក់ដូចំឿពើហានេពក
េេើយ េោកកុុំនិយយេកសងឿយើងេពក ៉វរបស្់េយើងមិនែដលរបណីអ្នកណាេទ េបើ



េោកសាពើប់េេើយ កូនរបពនធរបស្់េោកនឹងពិបាក ណៈ ! " 
"អាចកតីំអ្នាេរិក េផើនផទះស្ែមើបង េផើនរបពនធកូនេទ េរពាះេេតុេនាះបានំេផើនអ្វី
ែដលរតូវ ខវល់រុពល់ចិតត ស្ូមើបីែតជីវិត អាចកតីក៏មិនខវល់រពួយែដរ េបើេោករតូវឿរនឹង
ស្មាពើប់ជីវិតអាចកតី ក៏េរៀបរបស្មាពើប់មកចុះ" 
ស្មតីដ៏ឿពើហានរបស្់រស្មណ៍រតេៃលេនាះេធវើឲើយេរវតតៈចែមលកចិតតំៀពើុំង េគធាពើប់ជួប
របទះ មនុស្ើឝមកំេរចើនេេើយ បុ៉ែនតមិនែដលេឃើញអ្នកណាឿពើហានែបបេនះេទ 
"មិនបាច់កុំេញើញបបួលេទ េោកស្មណៈ !េោកនឹងរតូវអ្ស្់ជីវិតេៅោឃើចេនះឯង 
ខញហុំេផើន េពលជែជកំមួយនឹងេោកេរចើនេទ មក៍ ! េៅំមួយនឹងខញហុំេ៉យរស្ួលឥ ឡវ
េនះ " 
េរវតតៈបេណ្ើរស្មណៈរតេៃលេនាះចូលេៅកនហងៃរព ដល់ទីកែនលងែដលរបារពធេធវើពិធី
បូំយញ្ដ 
"ែនេរវតតៈ ! េឈលើយស្ឹករបស្់ឯងេមើលេៅដូចំមិនែមនំសាមញ្ដជនធមមតាេទ េមើល 
អាកបើបកិរិយេៅ ទុំនងំអ្នកបួស្កនហងសាស្នាណាមួយមិនៀន" នាយេោរនិយយ
របារពធ នឹងេរវតតៈែដលនាុំេឈលើយស្ឹកមកដល់ 
"េគរបាប់ថាំអ្នាេរិក េផើនផទះស្ែមើបង េផើនរបពនធកូនេទ" 

នាយេោរនិងេោរទាុំងអ្ស្់េទើមាទើក់ៗស្មលឹងេមើលេៅេឈលើយស្ឹកថមីែដលេរវតតៈ
បានោប់ខលអនមកំ រកែស្ែភនកែតមួយ ឿលេបើេឃើញេោកគង់េៅេ៉យេមានភាព
ស្ងប់សាឃើត់ មានឥរិយបទេុំែេង ស្ៃមើ មិនៈប់ញ័រនឹងងស្បើបដិភ័យចុំេពាះមុខែបប
េនះ មាទើក់ៗក៏នឹកចែមលកចិតតគិតញេញើតរពឺរពួច ំៀពើុំង ភាពើមេនាះនាយេោរស្ួរេ ើងថា 
"បពិរតេឈលើយស្ឹកអ្នកឿពើហាន ! បុគគលែដលេឿរកើាលេស្លៀកដណ្ប់រកណាត់រជលក់
ទឹកអ្មចត់ អ្មើាលយរើងេោកេនះេគេៅេះផើះថាដូចេមតច?" 
"មាទើលនាយេោរ ! អ្មើាលយរើងអាចកតីេនះ អ្នកផងេៅថា បពវជិត ក៏បាន ស្មណៈ ក៏
បាន ភកិខហ ក៏បាន" 
នាយេោរពាលពាកើយផទអនស្មតីតិចៗំឧបាយគិតស្ញ្ជឹង 
"ចុះពាកើយថា បពវជិត េនឹងមានអ្តថន័យថាដូចេមតច?" 



"ពាកើយថា បពវជិត មានអ្តថន័យថា អ្នកេវៀរបងេ់េើយ" 
"េវៀរបង់អ្ីេៅ?"នាយេោរេឈលចស្ួរ 
"េវៀរបង់ោកទេងវើអារកក់ េវៀរបង់ោកស្មតីអារកក់ េវៀរបង់ោកគុំនិតអារកក់ មូលេេតុ
ែដលរតូវេវៀរបង់េរពាះពិោរណាេឃើញថា ទេងវើអារកក់េធវើឲើយខលអនឯងេើឍើរកហាយ ែថម
ទាុំងេធវើឲើយអ្នកដៃទេើឍើរកហាយេទៀតផង ចិតតែដលគិតេរឿងអារកក់ំចិតតេើឍើ វាោែដល 
និយយពាកើយអារកក់ំវាោេើឍើ ឿយែដលេធវើអ្ុំេពើអារកក់ំឿយេើឍើ ឿលេបើេធវើ
អារកក់ទាុំង ៣ យរើងក៏េរបៀបដូចំមានេភលើង ៣ ភនក់គរដុតខលអនឯង េេើយេភលើងទាុំង ៣ 
ភនក់េនះនឹងៅបេរាល រាលេៅេឆះេគឯងេទៀតផង បុគគលែដលរតូវេភលើងដល់េៅ ៣ ភនក់
េឆះេរាលំនិចចែបបេនះ េតើេៅមានេស្ចកតីស្ខុេទ? " 
"ស្មតីែដលេោកនិយយេនះពីេរាះគួរឲើយចង់សាឍើប់ែមនែទន" នាយេោរនិយយេ ើង
ទាុំងងក់ កើាលស្ែមតងថាយល់រស្បផងែដរ 
"ចុះពាកើយថា ស្មណៈ មានអ្តថន័យថាដូចេមតច?" 
"មាទើលនាយេោរ ! ស្មណៈ មានអ្តថន័យថា អ្នកស្ងបរ់មាឃើប់ េរពាះពនលត់េភលើង ៃនអ្ុំេពើ
អារកក់ៀងឿយវាោចិតតបានអ្ស្់េេើយ េេតុេនាះបានំមានេះផើះថាអ្នកស្ងប់ 
រមាឃើប់គត់មត់រស្គត់រស្គុំ មានស្ស្រសាឍើវុធែដលទមាពើក់ចុះេេើយ មិនបង្កមមេពៀរេវរា
ំមួយនឹង អ្នកផងទាុំងពួងស្ូមើបីេ៉យបរិវិតក្ៈ ំអ្នកអ្ស្់ពើយស្ន៍ពុតតើបហតេេើយ 
បីដូចំៀពើរតូវេគដក យកចង្ឡម ឬ រកៈុំរកចកេចញេេើយ" 
"ពីេរាះណាស្់ េោកស្មណៈ ! " 
"ចុះពាកើយថា ភកិខហ មានអ្តថន័យថាដូចេមតច?" 
"ពាកើយថា ភកិខហ មានអ្តថន័យ ២ យរើង ន័យទី ១ មានដុំរួយេស្ចកតីថា អ្នកេឃើញ 
ភ័យ ន័យទី ២ មានដុំរួយេស្ចកតីថា អ្នកស្មូ ឬស្មឡម " 
"ឰយរើ ! យរើងេម៉ចអ្េញ្ចះ អ្មើាញ់មិញេនះ េោករបាប់ថា ំអ្នកមិនមានភ័យបីដូច
ំៀពើរតូវ េគដកយកចង្ឡមឬរកៈុំរកចកអ្ស្់េេើយ រសាប់ែតឥ ឡវេនះ េោកែបរំ
និយយថាអ្នក េឃើញភ័យេៅវិញ ចុះវានឹងមិនែខវងេទើេទឬ?"នាយេោររបែកក 
"មិនែខវងេទើេទ នាយេោរ ! ភ័យ កនហងន័យេនះ អាចកតីចង់និយយដល់ភ័យរបស្់ វ



ដតស្ងើារ ពិភពេោកេយើងេនះេពារេពញេៅេ៉យភ័យែដលគួរឲើយភ័យតក់ស្លហតរនធត់
ចិតតំ េរចើន ប៉ុែនតមនុស្ើឝភាគេរចើនមិនស្ូវេមើលេឃើញេទ អ្ញ្ចឹងេេើយបានំដក់ំប់
េៅកនហងវដត េោកេយើងេនះ េៅទីបញ្ចប់ ពួកេគក៏រតូវេស្តចមចចហរាជអ្ូស្យកេៅេរពាះ
ភ័យេនាះឯង ភ័យ ដូចេពាលមកេនះ គឺ ំតភិយ័ ភ័យ គឺ ឿរេកើត េរពាះែតមានឿរ
េកើត េយើងេទើបេពើបពះរបទះនឹងភ័យេផើឝងេទៀត ឿរេកើតេទើបំបុពវេេតុៃនភ័យ
ទាុំងពួង ជរាភយ័ ភ័យ គឺ ឿរោស្់ េយើងមាទើក់ៗកុំពុងែតរបឈមមុខនឹងមហាភ័យេនះ 
ឥ ឡវ េនះេយើងកុំពុងែតោស្់ជរារេុំរេរាល់ខើយល់ដកដេងឞើមេចញចូល ពើ្ ធភិ័យ គឺ ជ
មងឺឈឺ ថាកើត់ ស្ៃខើរ គឺ រាងឿយរបស្់មនុស្ើឝេយើងេពារេពញេៅេ៉យេរាគេផើឝងៗំ
េរចើន េទាះបីំ េផើនជមងឺមកេបៀតេបៀនក៏ែមនពិត ប៉ុែនតរាងឿយេនះក៏េកើតជមងឺេ៉យ
ខលអនឯង របស្ិនេបើេោក អ្ងគហយយូរេពក េោកក៏នឹងឈឺចុកចេង្ះ រស្ពន់េជើង ឈរ
យូរេពកក៏ឈឺ េដើរយូរេពកក៏ឈឺ េតាងែតផ្ពើស្់បតឡរឥរិយបទមួយៗៃថងំេរចើនដង េដើមើបី
បេនាតើបង់េស្ចកតីឈឺោប់តាមគនាពើក់ និង អ្វយៈេផើឝងៗ មរណភ័យ ភ័យ គឺ េស្ចកតី
សាពើប់ េនឹងំភ័យចុងេរឿយែដលស្តវរាល់ រូបែតងតក់ស្លហតរនធត់ៈប់ញ័ររាល់ៃថង មួយ
ៃថង ៗ គឺ ជុំហានមយួៗរបស្់ជីវិត មួយៃថងកនលងេៅ មានន័យថា េយើងកុំពុងែតេដើរខិត
ចូលជិតេស្ចកតីសាពើប់មួយជុំហានែដរ េរពាះអាចកតីេមើល េឃើញភ័យទាុំងអ្ស្់េនះឯង
បានំមានេះផើះថាំអ្នកេឃើញភ័យ" 

"មាទើលនាយេោរ ! ភកិខហ ែដលមានន័យថា អ្នកស្មូ េនាះ ស្ុំេៅដល់ មេធើ្បាយ
ចិញ្ចឹមជីវិតរបស្់អាចកតី អាចកតីេរបើបារតេនះំភាជនៈគូជីវិតរតាច់ចរយរតាស្ូម ភិឿខើ
ហារអ្ុំពីអ្នករស្ុកចិញ្ចឹមជីវិត" 

"េបើអ្ញ្ចឹង មានន័យថា េោកំអ្នកស្ូមទានែមនេទ?"នាយេោរនិយយឿត់
េ ើង "ពិតែមនេេើយ នាយេោរ ! អាចកតីំ មនុស្ើឝស្មូទាន បុ៉ែនតឿរស្មូទានរបស់្
អាចកតីចែមលកែបលកពី ឿរស្ូមទានរបស្់អ្នកដៃទ គឺថា េៅេពលរពឹក អាចកតីឱបបារត
េនះេដើរចូលេៅឿន់ភូមិេ៉យឥរិយបថស្រមួមរវាុំង អ្នករស្ុករបទះែភនក េឃើញដឹងថា
អាចកតីរតូវឿរចៃមើន់ េគក៏យកដុុំបាយ និង អាហារវតថហេផើឝងៗេទៀតមក៉ក់កនហង បារត



េ៉យអាចកតីពុុំបានហាមាត់ស្ូមមួយមារើត់េ ើយ ឿលេបើបានអាហារោផើក់លមមេេើយ 
អាចកតីក៏េចញពីភូមិេនាះេៅអ្ងគហយៅន់រតង់កែនលងណាមួយ ៃថងខលះ អាចកតីមិនបាន
ចៃមើន់េសាះ ក៏មាន ទុកំមលឹងក៏េ៉យ អាចកតីក៏ស្ុខចិតតរទាុំេេវ អាចកតីមិនរពមរុៀន
ៅេៅអ្នករស្ុកំ៉ច់ ៀត េេតុដូេចនះបានំេផើនអ្នកណាមាទើក់រតូវេើឍើរកហាយ ឬ 
រុៀនធុញរទាន់េរពាះអាជីពរបស្់ អាចកតី េផើនអ្នកណារកីរកចុះេ៉យសារែតឲើយដុុំបាយ
ដល់អាចកតីេនាះេទ អ្នករស្ុកអ្នកភូមិែតង សាគើល់របមាណរបស្់ខលអនចើាស្់ របស្ិនេបើេគ
យល់ថា ឿរឲើយទានដល់អាចកតីនឹងៈតើុំងឲើយេគអ្ស្់ បាយ៉ច់េពាះសាពើប់ េគមុខំនឹង
មិនឲើយំ៉ច់ៀត េផើនអ្នកណាមាទើក់រតូវបាត់បង់ជីវិត និង សាច់ះម ឬស្ូមើបីែតទឹក
ែភនកេរពាះែតអាជីពរបស្់អាចកតីេ ើយ ទាុំងេផើនអ្នកណាមាទើក់រតូវភិត ភ័យស្លន់េសាពើ 
េោះរពលឹងស្ឹងបាត់សាផើរតីេរពាះែតឿរបៃមើញខលអនរបស្់អាចកតីេ ើយ េេតុដូេចនះ
អាជីពរបស្់អាចកតីេទើបោត់ំអាជីពដ៏បរិស្ុទធេមត់ចត់" ។ 

លុះបានសាឍើប់ស្មតសី្ុំេៅដ៏មានេេតុផលមុខគួរឲើយសាឍើប់របស្់ស្មណៈរូបេនះ
េេើយ េោរទាុំង ពួងក៏េកើតមានស្ទាថើរជះថាពើ ពួកេគោប់េផតើមេមើលេឃើញពនលឺភលឺសាភើងៃន
េស្ចេរគចខុស្រតូវខលះ េេើយ ំពិេស្ស្ំងេគ គឺ នាយេោរដល់ថាទើក់អ្ងគហយេៅ
េស្ងៀមរស្េមៀនអ្ស្់េពលំយូរ "េផើនអ្នកណាមាទើក់រតូវបាត់បង់ជីវិត និង សាច់ះម 
ឬស្ូមើបីែតទឹកែភនកេរពាះែតអាជីពរបស្់ អាចកតីេ ើយ ទាុំងេផើនអ្នកណាមាទើក់រតូវភិត
ភ័យស្លន់េសាពើេោះរពលឹងស្ឹងបាត់សាផើរតីេរពាះ ែតឿរបៃមើញខលអនរបស្់អាចកតីេ ើយ" 
ពាកើយស្មតីទាុំើងេនះបានដក់ំប់េៅកនហងេសាតរបសាទ របស្់េគ វា៉ស្់េតឿនេរកើនរុលឹក
ឲើយេគនឹកេឃើញដល់អាជីពរបស់្េគ េមើលេៅវាពិតំេផើឝងពី អាជីពរបស្ស់្មណៈរូប
េនះែមនែទន េផើឝងេទើហាក់នឹងថាេមឃនិងដីដូេោទើះ ។ 

"បពិរតេោកនាយ ! ឥ ឡវេនះ ដល់ឫកើឝយមែដលេយើងរតូវរបកបយញ្ដពិធី
ែស្នេរពន មាងើស្់ែម៉េេើយ"េោរអ្នករបកបពិធីបានេពាលេរកើនរុលឹក េធវើឲើយនាយេោរ
ភាជើក់េរពើតពីភវងគចិតត នាយេោរែបរមុខេៅស្មលឹងេមើលរូបស្ុំណាក់េម-ស្ឿលីែដល
កុំពុងឈរែញកចង្ឡម ែភនក េលៀនែថលេៅេលើឿឍើរេុឹងបូំហាក់បីដចូំែរស្កស្នធប់



របាប់នាយេោរថាអ្ៃកើល់េៅបាន យកះមមនុស្ើឝឲើយអ្ញបរិេភាគ នាយេោរមិនចង់
េធវើគុតស្មណៈវាគមិនែដលេថរដីឿពីេរាះ គួរឲើយចង់ សាឍើប់រូបេនះបូំេម-ស្េទ ប៉ុែនត
ឿលេបើនឹកភនកដលប់ុំណន់ែដលខលអនបានបន់រស្ន់ េៅចុំេពាះមុខមាងើស្់ែម៉េេើយ េគក៏
ទន់ចិតតេៅតាមេនាះ េគៃកមុខេៅៀងភិកខហែដលំេឈលើយ ស្ឹកេេើយេពាលថា 
"បពិរតេោកអ្នកេឃើញភ័យ ! ខញហុំស្ូមអ្ភ័យេទាស្ែដលរតូវពិែតេោក េដើមើបីយក
ះមកនហងគល់កេៅបូំោបុំណន់មាងើស់្ែម៉ឿលី ពីេរពាះពួកេយើង ទាុំងអ្ស់្េទើបាន 
ទទួលជយ័ជមនះកនហងឿរបលន់រេេនះេ៉យសារែតអានុភាពៃនមាងើស្់ែម៉ឿលី ស្ូមេមតាឍើ
អ្ភ័យ េទាស្ឲើយពួកេយើងផង" 

"មាទើលនាយេោរ ! អាចកតីេៅស្ងើឝ័យចុំេពាះពាកើយស្មតីែដលេោកនិយយថា
េោកបានទទួល ជ័យជមនះកនហឿរបលន់រេេនះេរពាះអារស្័យយយែទព មានន័យថា 
យយែទពែដលកុំពុង ែត ឈរេនះបានឿន់ស្ស្រសាឍើវុធេៅចូលរួមឿប់ស្មាពើប់ពួកឈមអញ
ពាណិជជករដេណ្ើមយករទពើយ ស្មើបតតិមករពមំមួយនឹងេោកអ្ញ្ចឹងឬ?"ភិកខហំ
េឈលើយស្ឹកស្ួរ "មិនែមនមានន័យថាអ្ញ្ចឹងេទ មាងើស្់ែម៉មិនបានេៅចូលរួមបលន់ំមួយ
នឹងពួកេយើងេទ" "ឬថា េៅេពលែដលពួកេោកេលើកកមាពើុំងពលេៅដល់រកុមរេទះ
របស្់ពួកឈមអញ េេើយពួក េោកក៏ឈរេៅេស្ងៀមៗ រួចយយែទពក៏ៀបឬបញ្ឆើឲើយពួក
ឈមអញទាុំងេនាះនាុំរបស្់អ្រមស្់ អ្រមមករបគល់ឲើយេ៉យរសួ្ល េេើយក៏នាុំេទើេដកដួល
សាពើប់ ឬ េភៀស្ខលអនេៅេ៉យឯកឯង ពួកេោកមិនបានេរៀបរបបលន់បនតិចេសាះ អ្ញ្ចឹង
ឬ? " "មិនែមនអ្ញ្ចងឹេទ េោកស្មណៈ ! ខញហុំរតូវនាុំបកើឝពួកចូលឿប់របហារពួក
ឈមអញទាុំងេនាះ េេើយេទើបដេណ្ើមយករទពើយស្មើបតតិរបស្់ពួកេគមកេ៉យេស្ចកតី
លុំបាកអ្េនតបអ្នាឍើបណាស្់" "េបើអ្ញ្ចឹងំឿរស្មេេតុស្មផលេេើយឬ ែដលេោក
និយយថាបានទទួលជ័យជមនះកនហង ឿរបលន់រេេនះេរពាះអារស្័យអានុភាពរបស្់
យយែទព អាចកតីពិោរណាេឃើញថា ស្មិទធផល រេេនះេកើតេ ើងេរពាះអារស្័យ
េោក និង បរិវាររបស្់េោក របស្ិនេបើេោកមិនេធវើអ្វីេ៉យ ៃដរបស្់ខលអនឯងេទ 
េទាះបីំបួងស្ួងស្ុំបូងស្រងូងយយែទពយរើងណាក៏េ៉យ ក៏មុខំនឹង េផើនៃថងណា
បានទទួលស្ុំរិទធិជយ័អ្វីេ ើយ ពីេរពាះយយែទពេនះមិនដឹងេៃះអ្វី ទាុំងអ្ស្់ ទាុំងមិន



អាចេធវើអ្វីៗឲើយអ្នកណាមួយបានេ ើយ ស្មដូចែដលេោកដឹងរសាប់េេើយ េេតុ
ដូេចនះឿរែដលេោកស្មាពើប់អាចកតីយកេៅបូំោបុំណន់យយែទពេនាះ អាចកតី
យល់ េឃើញថានឹងំឿរឲើយរៃភើន់ៀន់េឿដ៏មានតៃមលខពស្់ៃរកែលងដល់អ្នកែដលមិន
បានេធវើអ្វីេសាះ" 

ចិតតវិញ្ញើណរបស្់នាយេោរបានៃកចូលេៅឿន់េេតុផលមតងេទៀត េគែបរេៅ
ស្មលឹងេមើលរូប ស្ុំណាកេម-ស្ឿលីេ៉យទាុំងស្ទាថើោប់េផតើមរលស្់រេៃគើះរេងគើប៉ុែនតេៅ
មានឿរតស្៊ូេទើយរើងស្វិត សាភើញរវាងជុំេនឿេដើមនិងេេតុផល 
"មាទើលនាយេោរ !"ភិកខហរូបេនាះេពាលតេៅេទៀតេៅេពលែដលេឃើញនាយេោរអ្ងគហយ
េៅេស្ងៀម រស្មឹម "រាល់េពលេវោែដលេោកេចញេៅបលន់ េោកែតងែតេធវើឿរបន់
រស្ន់ដល់យយែទព ំនិចចឿលឬេទ?" 

"មិនំនិចចេទ ជួនឿលក៏បន់ ជួនឿលក៏មិនបន់ ប៉ុែនតេៅេពលែដលមានឿរបលន់
ស្ុំៀន់ៗ េយើងែតងែតបន់រស្ន់មុនំនិចច"នាយេោរេឆលើយតប 
"ចុះរាល់េលើកែដលបន់រស្ន់យយែទពមុនេពលេចញេៅបលន់េនាះ េតើេោកបាន
ទទួលជយ័ ជមនះំនិចចឬេទ?" 

"មិនំនិចចេទ ជួនឿលក៏ស្េរមចបានេ៉យរស្ួល ជួនឿលក៏ស្េរមចបាន
េ៉យលុំបាក" "េនឹងំស្ញ្ញើស្ែមតងឲើយេឃើញថា អ្ុំណាចរបភាស្របស្់យយែទពឿ
លីេនះពុុំមាន េស្ចកតីស្កតសិ្ិទធិ៉ច់ៀតេទ េផើននិយតភាពិតរបាកដលមមនឹងេជឿ
ទុកចិតតបានេទ របស្និេបើ មានេស្ចកតសី្កតសិ្ទិធិ៉ ច់ៀតែមន េោកមិនោុំបាច់របថុយ
របថានចូលតស្៊ូរបយុទធ បលន់េគមកចិញ្ចឹមជីវិតេនាះេទ រេន់ែតរឿបស្ុំពះបូំយយ
ែទពេនះេ៉យយកចិតតទុក៉ក់ ប៉ុេណា្ើះ យយែទពេនះនឹងជបអ្វីៗឲើយេោកមាន
រទពើយស្មើបតតិមាស្របាក់តាមេស្ចកតីរតូវឿរ របស្់េោកំក់ំមិនៀន ប៉ុែនតេនះេរពាះ
ែតយយែទពេផើនេស្ចកតីស្កតិស្ិទធិ៉ច់ៀតេនឹង ឯងបានំេោករតូវបលន់េគចិញ្ចឹម
ជីវិត ឿលេបើេោកេធវើឿរៃរេ៉យៃដខលអនឯង បានទទួល ផលៃនឿរៃរេនាះេ៉យ
ខលអនឯងែបបេនះ នឹងេពាលថាយយែទពេនះបានជួយដឹកនាុំពាុំយួរ េោកដូចេមតច



បាន? មួយវិញេសាត េបើឧបមាថាយយែទពេនះមានេស្ចកតីស្កតិស្ិទធពិិត របាកដ
ែមន រាល់េពលេវោែដលេោកេធវើឿរបន់រស្ន់មុនេេើយេទើបេចញេៅបលន់េនាះ 
េោកគួរែតទទួលបានេំគជ័យយរើងលសរតឿលរាល់េលើករាល់រេេៅ េនះក៏េរពាះែត
េតជះ េចសាឍើរបស្់យយែទពេនះេផើននិយតភាពពិតរបាកដេនឹងឯងបានំេោក
ឈនះខលះោញ់ខលះ ដូេោទើះ ឿរែដលេោកផទហកផ្ឍើក់ជុំេនឿទុកចិតត េោកគួរែតេជឿទុកចិតត
េលើខលអនឯង និងេជឿំក់េលើ អ្ុំេពើរបស្់ខលអនឯង" 

"មាទើលនាយេោរ ! ធមមតា ឿរឲើយអ្ុំេណាយអ្វីដល់អ្នកណាមាទើក់ ឿលេបើអ្នកេនាះ
េរតកអ្រសាទរ នឹងទទួលយកស្ឹមឲើយ ឿរឲើយអ្ុំេណាយេនាះេទើបមានផលេរចើន េេើយ
គួរែតឲើយអ្ុំេណាយណា ែដលមានរបេយជន៍ដលប់ដិេគើេកៈអ្នកទទួលបុ៉េណា្ើះ 
េោេិតកនហងបុំពង់ករបស្់អាចកតីនឹង មានរបេយជន៍អ្វីដល់យយែទពខលះ និយយអ្ញ្ចឹ
ង ឿលែដលេោកោប់មនុស្ើឝ ឬ ស្តវដៃទ មកបៃយើរ-កឲើយេោេិតបាញ់បញ្ចឡលមាត់
យយែទពេនាះ ធាពើប់ែដលេឃើញខលះេទថាយយែទព េនះរតបាក់េលបឆីេោេិតទាុំង
េនាះេ៉យេមានភាព មិនរពមឲើយេោេិតរស្ក់េោលស្ូមើបី មួយតុំណក់េ ើយ" 
"មិនធាពើប់េឃើញេទ េោកស្មណៈ ! ធាពើប់េឃើញែតះមេនាះេេៀរេចញពីមាត់មាងើស្់
ែម៉៉ប េពញដងខលអន េៅកកគរេលើៃផទដីភាយកលិនស្សហយៅយើបអ្េសាចពាស្េពញទាុំង
បរិេវណកែនលងេនាះ" "េនឹងស្ែមតងឲើយេឃើញថាយយែទពេនះមិនេរតកអ្រនឹងបរិេភាគ
េោេិតទាុំងេនាះេទ ពីេរពាះេោេិតទាុំងេនាះេផើនរបេយជន៍អ្វីដល់យយែទព
េ ើយ ផទហយេៅវិញ មានែតេធវើឲើយ យយែទពគរគិចគរគក់ កខវិកកខវក់ និង របឡាក់
រប ឡកទេទៗប៉ុេណា្ើះ េេតុដូេចនះ ឿរែដល េោកយកេោេិតេចញពីបុំពង់ករបស្់
មនុស្ើឝឬស្តវដៃទមកបូំោបុំណន់យយែទពេនាះ េទើបមិនេកើតំរបេយជន៍អ្វីេទ 
មើ្រើងវិញេទៀត អាចកតីស្ូមស្ួរថា ឿរែដលេោកោប់មនុស្ើឝ ឬ ស្តវដៃទមកអារ-
កេនាះ េគយល់រពមឲើយេោកេធវើេ៉យរស្ួលែដរឬេទ? " 
"អ្ត់េទ េោកស្មណៈ ! េគមិនស្ុខចិតតឲើយខញហុំេធវើេ៉យរស្ួលេទ បុ៉ែនតខុំតស្៊ូេរីបរមះ 
ទាល់ែត អ្ស្់កមាពើុំងស្មតថភាព" "មាទើលនាយេោរ ! ចុះេោកមានដឹងេទថា េគតស្៊ូេរីប
រមះេនឹងេរពាះេេតុអ្វី?" 



"ខញហុំគិតថា េគរបែេលំៀពើចសាពើប់េទដឹង ! " 
"រតឹមរតូវេេើយ នាយេោរ ! ស្តវរាល់របូែដលេកើតមកេេើយកនហងេោកេនះ ស្ុទធែត
ភ័យតក់ ស្លហតចុំេពាះេស្ចកតសីាពើប់ទាុំងអ្ស្់ ស្តវទាុំងឡាយែតងែតរបាថាទើនូវេស្ចកតីស្ុខ
រគប់ៗរូប ស្សប់សាយើយេនឿយណាចុំេពាះេស្ចកតទីុកខេវទនា អ្វីែដលស្តវេោករស្ឡាញ់
ំទីបុំផុត គឺ ជវីតិអ្វីែដលស្តវេោកស្សប់ំទីបុំផុត គឺ មចចហរាជ េពាលគឺ េស្ចកតីសាពើប់ 
មនុស្ើឝេយើងស្ុខចិតតលះបង់អ្នកដៃទ រទពើយស្មើបតតិដៃទរេូតដល់អ្វយវៈេវាឿរខលះក៏
េដើមើបីឲើយ ជីវិតេៅឋិតេថរបាន រស្់េៅកនហងេោកេនះតេៅេទៀតបាន ឿរែដលេោកដ
េណ្ើមយក របពនធកូនរបស្់េគ ក៏េះផើះថាដេណ្ើមយករបពនធកូនរបស្់េគប៉ុេណ្ាើះ ឿរ
ែដលេោកបលន់យក រទពើយស្មើបតតិរបស្់េគ ក៏េះផើះថាបលន់យកែតរទពើយស្មើបតតិេគ
ប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតេបើេោកបលន់យក ជីវិតរបស្់េគវិញ មានន័យថា េោកបលន់យកអ្វីៗទាុំង
អ្ស្់របស្់េគ ជីវិតមានតៃមលខពង់ខពស្់ណាស្់ បុគគលែដលេយើងរស្ឡាញ់ំទីបុំផុត គឺ 
បុគគលែដលឲើយជីវិតដល់េយើង បានដល់ មាតាបតិាបុគគលែដលេយើងស្សប់ំទីបុំផុត គឺ 
បុគគលែដលបលន់យកជីវិតរបស្់េយើងេៅ េយើងែតងនឹក េសាមនស្ើឝរស្ស្់រសាយចិតត
េៅេពលបានឲើយវតថហអ្វីមួយដល់អ្នកដៃទ បុ៉ែនតេយើងនឹងរឹតែតរីករាយ េសាមនស្ើឝៀពើុំង
េ ើងេទៀត េៅេពលែដលេយើងបានឲើយជីវិតដល់អ្នកដៃទ... " ។ 

ឿលេបើភិកខហរូបេនាះបានមានស្ងើឃដីឿមកដល់រតង់េណះ ស្ទាថើរជះថាពើរបស្់
នាយេោរបានេ ើង ដល់ករមិតចុងប៉ូច េគឱនកើាលចុះរឿបេទៀបបាទមូលរបស្់
េោកេ៉យេស្ចកតីលុំអ្ុតលុំឱន ទាុំងេពាលេ៉យស្េមលងញ័រចុំរបប់ថា "បពិតេោក
ស្មណៈ ! វាោរបស្់េោកពិតំមានេេតុ ផលនិងពីេរាះេកើាះកើាយអ្ីេមលះេទ ខញហុំមិន
ែដលបានសាឍើប់អ្នកណាស្ែមតងេេតុផលចើាស្់ោស្់ ែបបេនះមកពីមុនេទ េបើខញហុំបាន
សាឍើប់ែបបេនះមកពីមុន ខញហុំគង់នឹងមិនឿពើយំេោរបលន់ជីវិត និង រទពើយ ស្មើបតតរិបស្អ់្នក
ដៃទេដើមើបីចិញ្ចមឹជីវិតេនាះេទ អ្និោងើ ! ជីវិតកនហងអ្តីតឿលរបស្ខ់ញហុំពិតំគរគិច គរគក់
ងងឹតងងល់ែមនែទន េោកំអ្នកនាុំពនលឺគឺេេតុផលចលូមកឿន់ចិតតដ៏ងងឹតឈលប់
របស្់ខញហុំ េ៉យពិត បពិរតេោកដ៏ចេរមើន ! ោប់តាុំងពីៃថងេនះំេដើមេៅ ខញហុំរពមទាុំង



បរិវារទាុំងអ្ស្់េនះ ស្ូមលះបង់េោលអាជីពេោរេេើយរបគល់ឿយថាភើយខលអនំស្ិស្ើឝ 
នឹងេដើរេៅតាម របណិប័តន៍េោកស្ពវទីកែនលងកនលហក" ។ 

ភិកខហរូបេនាះបានស្ែមតងធម៌េរបាស្ពួកេោរេស្ទើរែតេពញមួយយប់រេូតដលរួ់ម
ទាុំងេោរមាទើក់ៗ រួមទាុំងេរវតតៈផងំអ្នកមានស្ទាថើដ៏រឹងមាុំកនហងរពះពុទធសាស្នា រពះភិកខហ
បានឲើយពួកេោរេបំជើខលអន ដល់រពះរតនរត័យ និង ឲើយស្មាទានស្ីល ៥ រគប់ៗេទើ 
បនាតើយេោរកនហងរារតីៃថងេនះ បានែរប ឿពើយំបនាតើយរបស្់អ្នករទរទង់ស្ីល អ្នកមាន
អាវុធែដលទមាពើក់ចុះេេើយ អ្នកស្ងប់រមាឃើប់ោក អ្កុស្លកមមទាុំងពួងេេើយ បរិយឿស្
កនហងបនាតើយេោរស្ងប់សាឃើត់បាត់ស្េមលងស្ូនើយែដលផទហយ េទើរស្ ះេៅនឹងយប់កនលងមក
ែដលេពារេពញេៅេ៉យស្េមលងរ ឡរឡា អ្ឺងកង ស្េមលងរាុំែរក ែរស្កេរចៀងរបស្់ពួក
េោរែដលរស្វឹងងងល់ងងក់ ។ 

លុះដល់ៃថងរពឹកេ ើង រពះេថរៈក៏នាុំពួកេោរែដលរកឡាស្់ចិតតទាុំងេនាះេចញពី
ៃរពធុំេៅឿន់ ភូមិ៊នរបស្់មនុស្ើឝេបាះបង់េោលបនាតើយេោររពមទាុំងស្ស្រសាឍើវុធនិង
រូបស្ុំណាកេម-ស្ឿលី េ៉យឥតអាេឡាះអាល័យ េៅទីបុំផុត ពួកេគក៏មកដល់ភូមិ
មួយែកើបរមាត់ផលឡវចូលេៅដល់ដង ៃរព ពួកអ្នករស្ុកេៅេពលបានេឃើញរកុមេោរេលើក
កមាពើុំងពលមកកន៏ាុំេទើេផសើលឈូឆររត់ របេស្ចរបសាចរចួលរោល់ ប៉ុែនតេរឿយមក 
ឿលេបើបានដឹងថារកុមេោរទាុំងេនាះអ្ស្់ ពើយស្ន៍ពុតតើបហតេេើយក៏នាុំេទើរត ប់មកេធវើ
បដិស្ណាឋើរកិចចយរើងេៅេ  ើ រពះេថរៈ បានឲើយេោរ ទាុំងអ្ស្់ឧបស្មើប័ទំភិកខហេ៉យតិ
ស្រណគមនូបស្មើបទា េេើយក៏គង់ េៅោុំវស្ើាឯភូមិេនាះ តាមពាកើយអារាធនារបស្់
អ្នករស្ុករេូតដល់មួយៃរតមាស្េនាះ រពះេថរៈបានបៃមើត់បេរងៀន ពាកើយេរបៀនរបេៅ
ដល់អ្នករស្ុកឲើយតាុំងេៅកនហងស្ីលធមដ៌៏សាយើតស្សុំ េេើយបានអ្ប់រុភិកខហស្ងើឃ ែដលំ
បរិវាររបស្់ខលអនឲើយតម្ល់ខលអនេៅកនហងស្មាផើបដិបតតិយរើងរបិតេរបៀងឲើយេឃើញភ័យកនហងវដត
ស្ងើាររេវៀស្រៃវរបតិបតតិតាមអ្រិយមគគេៅនើះេៅឿន់េស្ចកតីរួចផុតោកទុកខ ភិកខហ
ទាុំងឡាយក៏នាុំេទើ តាុំងេៅកនហងសាស្េនាវាទរបស្់េោកេ៉យលស អ្ងគខលះក៏បាន
ស្េរមចមគគផលំន់ទាប អ្ងគខលះ ក៏េៅំកណើ្ណបុថុជជនតាមស្មគួរដល់



ឧបនិស្ើឝ័យនិងបារមីែដលខលអនបានអ្ប់រុបនទុំនិស្ើឝ័យ មកពីបុពវំតិ ។ 
ចុំែណកៀងេោកស្ុមងគលៈរគេបតីរពមទាុំងបរិវារខលះែដលេៅមានជីវិតរស្់ឿល
ែដល ពួកេោរេ៉ះែលងឲើយមានេស្រីភាពេេើយក៏រូតរះេចញដុំេណើរេៅនើះេៅឿន់រកុង
សាវតថី េដើមើបីជួបមុខរបពនធកូនែដលកុំពុងែតទនទឹងរងោុំេមើលផលឡវេៅឯផទះ េោករគេប
តីមិនបាន ឧបស្មើប័ទំមួយនឹងពួកេោរេទ េរពាះេៅមានពលិេពាធកងវល់េរឿងរគួសារ 
មុននឹងោកេចញ ពីដងៃរពេនាះ េោកបានេៅកែនលងែដលរតូវេោរបលន់ របែមរបមូល
រួបរួមសាពស្ពកូនឈមអញ ំបរិវាររួមទាុំងជ័យេស្នកូនរបុស្ែតមាទើក់គត់របស្់េោក
ផង េធវើះបនកិចចៀងកនហងៃរពេនាះ ឯងេេើយេទើបេធវើដុំេណើររត ប់េៅមាតុភូមិវិញ
េ៉យទាុំងចិតតស្ញ្ជប់ស្ញ្ជឹង ។ 

តាមទុំេនៀមទមាពើប់របស្់ភិកខហកនហងរពះពុទធសាស្នា េៅេពលែដលបានឧបស្មើប័ទ
េេើយ រតូវែតគង់េៅកនហងស្មាទើក់ៃនរពះឧបជើោោរើយស្ិកើាអ្នាេរិយវិន័យរបស្់ភិកខហ និង 
របតិបតតិបេរមើរពះ ឧបជើោយ៍រគប់ ៥ រពះវស្ើាំមុនស្ិនេេើយេទើបោត់ទុកថាំ
មជើឈិមភិកខហមានរបីំស្មតថភាព លមមនឹងរគប់រគងខលអនឯងបាន ឿលេបើរគប់ ៥ រពះ
វស្ើាេេើយ េទើបអាចែញកេចញពីរពះ ឧបជើោយ៍េៅគង់េៅកែនលងេផើឝងបាន ។ 
រពះេរវតតភិកខហបានគង់េៅរបតិបតតិបេរមើរពះឧបស្មើបទាោរើយទាល់ែតរគប់ ៥ រពះវស្ើា
តាម ទុំេនៀមទមាពើប់ នាអ្ុំ ហងេពល ៥ រពះវស្ើាដ៏យូរអ្ែងវងេនាះ េោកបានហាត់ពើ្ម
រស្វា រស្េទញស្ិកើាេរៀនស្ូធើយរេបៀបវិន័យ និង ខវតតរបតិបតតិរបស្់ភិកខហយរើងសាតើញ
សាតើត់េេើយក៏ យកចិតតទុក៉ក់របតិបតតិតាមយរើងរបិតេរបៀងំទីេពញចិតតេពញេថលើម
របស្់រពះភទទិយេតថរៈំ រពះឧបជើោយ៍ំៀពើុំង ទុកំដូេោទើះក៏េ៉យ ក៏េៅែតមិនទាន់
បនលហះោក់ធលហះមគគផលថាទើក់ណា មួយេៅេ ើយ េរពាះបារមីរបស្់េោកេៅមិនទាន់ោស្់
ឿពើលមមនឹងឿត់ផ្ឍើច់កងវលទ់ាុំងពួង បាន ំពិេស្ស្ំងេនះេទៀត េោកេៅខវល់ចិតត
េរឿងេៈមរបុស្េៈមរស្ីរបស្់េោករគប់េពលេវោ ោប់ពីែបកែពើតោកេទើមកអ្ស្់
រយៈេពលំេរចើនៅទើុំេេើយ េៅមិនទាន់បានជួប មុខេទើេៅេ ើយ ស្ូមើបីែតដុំណឹង
ដុំេណើរណាមួយក៏មិនែដលបានទទួលែដរ មិនដឹងថាេោក ទាុំងពីររស្់េៅរតង់កែនលង
ណា ឬក៏សាពើប់រស្់យរើងណាេនាះេទ កនហងកុំ ហងេពលេៅំមួយនឹង ពួកេោរ េោក



បានបុំេភលចេៈមរបុស្េៈមរស្ីអ្ស្ម់ួយរយៈេពលខលី ប៉ុែនតេរឿយពីបាន ឧបស្មើប័ទ
ំភិកខហេេើយ គុំនិតគិតដល់េៈមរបុស្េៈមរស្ីបានមានកមាពើុំងឿន់ែតៀពើុំងេ ើង 
រាល់ៃថង រេូតដល់ទីបុំផុត េោកក៏ស្េរមចចិតតរឿបោរពះឧបជើោយ៍េចញេធវើដុំេណើរ
េដើរតាម រកបុពវឿរីតេៅ... ។ 

េរវតតភិកខហបានឿពើយំមនុស្ើឝពេនចរមតងេទៀត ប៉ុែនតរេេនះខុស្ពីរេមុនែដល
រតឹមែតំេកមង ចណាឌើលមិនដឹងេិនេុនអ្វីចុំេពាះជីវិត េៅរេេនះ េោកំមនុស្ើឝ
េពញវ័យ ដឹងេស្ចេរគច រាក់េរៅ េេើយំភិកខហរទរទង់ស្ីលេទៀត េោកេដើរេទស្េៅ
យរើងេស្ើបើយរេេើយអារមមណ៍ មិនរបៈប់របៈល់េពកេទ ឿលេបើេដើរផលឡវេៅដល់ភូមិ
ណា ក៏ចូលសាទើក់អារស្័យកនហងភូមិេនាះ េស្ុើបស្ួររកេៈមរបុស្េៈមរស្ី េៅេពល
ដុំណាលេទើេនាះ េោកក៏អ្ប់រុេរបៀនរបេៅអ្នក រស្ុកអ្នកភូមិឲើយតាុំងេៅកនហងស្មាផើ
បដិបតតតិាមមូលភាពរបស្រ់ពះពុទធសាស្នា រួចេេើយក៏បនត ដុំេណើរេដើរផលឡវេៅមុខេទៀត 
២ ែខកនលងផុតេៅ ក៏េៅែតមិនដឹងដុំណឹងរហាក់រេេៀងអ្ុំពីេៈម របុស្េៈមរស្ីអ្វី
បនតិចេសាះ ប៉ុែនតេោកក៏េៅែតមិនអ្ស្់ឧស្ើាេភាព េៅែតខមីែផើតេធវើ ដុំេណើរែស្វងរក
តេៅមុខេទៀតេ៉យរបណិធានដ៏មុតមាុំ រេូតមកដល់ែដនដីភាគៀងេជើងរតង់ មតហុំភនុំ
េិមាល៏យ ។ 

េៅៃថងមួយ េរវតតភិកខហបាននិមនតេដើរឆលងឿត់ៃរពេរសាងរេូតេពញមួយៃថង លុះ
រពលប់យប់ងងឹត ះនចូលមកដល់េេើយក៏េៅែតេផើនស្ញ្ញើថានឹងផុតៃរពេរសាង
េនាះេទ េោកមានអារមមណ៍ លឞិតៃលឞទន់ៃដទន់េជើងនិងេរស្កែពើនំៀពើុំង េរពាះមិន
បានៅន់ចៃមើន់និងទឹកេពញមួយៃថង តើបិតកនហងៃរពេរសាងេផើនផទះស្ែមើបងមនុស្ើឝេ ើយ 
េ៉យេេតុែតមិនអាចះនេជើងេដើរតេៅ មុខេទៀតបាន ភិកខហកេមាពើះេទើបះងចូល
ែកើបរផលឡវអ្ងគហយចុះេរឿមេដើមេឈើ ១ េដើម េេើយនួត រចបាច់តាមផលអតេជើងរបស្់ខលអនេដើមើបី
រុលស្់លើបអយរស្ពន់ រុកខំតិរគប់េដើមរតង់បរិេវណេនាះបញ្ើឈរេដើមឆ្ឹងកនហងឥរិយបថ
ស្ងប់សាឃើត់ហាក់នឹងថាកុំពុងែត ស្មលឹងេមើលេរវតតភិកខហេ៉យចុំណាប់អារមមណ៍ 
បរិយឿស្កនហងៃរពរតំក់េរស្ប និង សាឃើត់ឈឹង 



"េបើយប់ៃថងេនះមិនបានៅន់ទឹកេទ មុខំអ្ស្់កមាពើុំងេដើរេៅមុខេទៀតមិនរួចេទ" ភិកខហក
េមាពើះគិត រុពឹងនឹងខលអនឯង "ប៉ុែនតៃរពេនះរបែេលំមានរុលិចេៅកែនលងណាមួយេទដឹង 
សាកេដើរេៅមុខ បនតិចេទៀតេមើល៍" ។ 

េៅខណៈែដលភិកខហកេមាពើះែរជងឿយេរឿកេ ើងេដើមើបីនឹងេដើរេៅមុខេទៀតេនាះ 
រតេចៀករបស្់ េោកក៏បានសាឍើប់ឮស្េមលងែឆ្លូឮេលវងេលវើយមកអ្ុំពីចមាឃើយ េោក
េអ្ៀងរតេចៀកសាឍើប់េ៉យ យកចិតតទុក៉ក់ ស្េមលងេនាះឮស្ូរយរើងចើាស្់រកែ ត
េេើយឮមកពីផលឡវេៅៀងមុខែដលេោក របុងនឹងេដើរេៅេទៀតផង "របែេលំផទះអ្នក
រស្ុកេទដឹង" ភិកខហកេមាពើះេពាលេចញមកេ៉យរនតិភាព រួចក៏មនីមាទើេចញេដើរផលឡវឿត់ទី
ស្មនធឿរេៅេ៉យ ស្ងើឃឹមថានឹងជួបផទះអ្នករស្ុក េោកនិមនតេដើរេៅយូរគួរស្ម
េេើយក៏មានអារមមណ៍ថាខលអនឯង កុំពុងេដើរផុតៃរពេរសាងេេើយេរពាះស្េង្តេឃើញ
េដើមេឈើោប់េផតើមេលើាយរយលៗរេូត ដល់ឿពើយេៅំរតាញ់វាលរស្ ះធលះេតលង េរ
វតតភិកខហធូររទូង ឿលេបើស្មលឹងេៅៀងមុខេឃើញ ពនលឺចេង្ៀងបលហងៗកុំពុងភលឺភលឹបែភលតៗ 
េៅកណាតើលស្មនធឿរងងឹតស្លហបេនាះ េទើបរបៈប់េដើរ តរមង់េៅរកចេង្ៀងេនាះ េៅ
ទីបុំផុត ក៏ជួបខទមតូចមួយខនងឈរេៅស្ទហងៗកនហងទីងងឹត េរវតតភិកខហ េដើរេ ព្ើស្ុំេៅេៅ
េេះទាភើរេៅមាងើស្ផ់ទះភាពើមថា 
"មានអ្នកណាេៅេទ? " 
"អ្នកណាមកពីណា?" មានស្េមលងេៀផើះខមឡរកុំបុតកុំបុយោន់ឮមកពីៀងកនហងខទម 
"អាតាផើំស្មណៈអ្នកេដើរផលឡវៅឃើយ េបើេោកមិនយល់ទាស្់េទ អាតាផើស្ូមសាទើក់េៅ
ំមួយនឹង េោកមួយយប់" េរវតតភិកខហេឆលើយតប 
"េោកសាទើក់េៅំមួយនឹងខញហុំកណាមិនបានេទ ខញហុំកណាំមនុស្ើឝចណាឌើល េោកំ
រពាេមណ៍ ចូរេៅរកកែនលងសាទើក់ំមួយនឹងពួករពាេមណ៍ចុះ" រេន់ែតបានឮពាកើយ
ថា "ចណាឌើល"ភកិខហកេមាពើះក៏ភនកនឹកដល់សាណើនភាពរបស្់ខលអនឯងភាពើម េោកេស្ទើរែតនឹង
របាប់េៅមាងើស្់ខទមថា េោកក៏ំចណាឌើលែដរ ប៉ុែនតគិតទាន់បាន េទើបេឆលើយថា "អាតាផើ
មិនែមនំរពាេមណ៍េទ" 
"េបើអ្ញ្ចឹងេោកំកើឝរតឬ?" 



"មិនែមនេទ អាតាផើមិនែមនំកើឝរត មិនែមនំរពាេមណ៍ មិនែមនំៃរពៃរ មិនែមន
ំអ្នកៃរ ទាុំងមិនែមនំចណាឌើលេទៀត ប៉ុែនតអាតាផើំមនុស្ើឝដូចេោកែដរ" 
"ចែមលកណាស្់ ! េោកនិយយចែមលកណាស្់ ! " របុស្កេមាពើះនិយយេ ើងេរឿយពី
សាឃើត់ មាត់េៅមួយរស្បក់ 
"េបើេោកមិនយល់ទាស្់េទ ខញហុំកណាេរតកអ្រនឹងទទួលសាភើគមន៍េោក" េពាលេេើយក៏
េបើកទាភើរ ឲើយភិកខហកេមាពើះនិមនតេដើរចូលេៅ "ស្ូមនិមនតគង់េលើែរគេនះ"របុស្វយ័ោស្់
មាងើស្់ផទះចងសហលេៅឿន់ែរគកញ្ងើស្់ែដលតាុំងេៅេកៀន ជញ្ឆើុំងបេណ្ើរ "កសមទឹកថ្ល់
េៅរតង់កែនលងេនាះ និមនតៅន់តាមរពះទ័យចុះ ខញហុំកណាំមនុស្ើឝ រកីរកទទួលបដិស្
ណាឋើរកិចចេោកមាងើស្់តាមមានតាមបាន"េពាលេេើយវយជនក៏េដើរេៅអ្ងគហយ ែកើបរ
េជើងរឿនយកៃដេឆសើរេភលើងស្ែមតងថារៃៀពើុំងណាស្់ ។ 

េរវតតភិកខហេរទើបៗរុកិលខលអនចូលេៅអ្ងគហយេលើែរគែដលេផើនករមាលអ្វី៉ក់រឿល 
ថ្ល់បេងវច ស្ងើាដីទុកេលើែរគ ថ្ល់បារតទុកេលើៃផទឿឍើរ េេើយក៏េមៀង ែភនកេមើលពាស្
ជុុំវិញបនទប់ ៀងកនហង បនទប់េនាះ េរើែតពីរបុស្ោស្់ជរាេនាះេេើយេផើនអ្នកណាេផើឝង
េទៀតេទ េលើស្នអេឈើែកើបរ ជញ្ឆើុំង េឃើញមានកនទបោស្់ៗ ២-៣ ផ្តើុំងពាតពាក់េៅ ែកើប
រៗចស្រៃកើន មានកសមនិងកុោភាជន៍ ថ្ល់េៅ កសមទឹកេកសងជុំេទើរេៅែកើបរទាភើរចូល រតង់
េកៀនរជុងជញ្ឆើុំងមាខើងេទៀតមានឿុំើបិត ប៉ូវេៅ និងអ្យភណឌ៉ក់គរេលើេទើ លុះរតួត
ពិនិតើយេមើលជុុំវិញបនទប់េេើយ េរវតតភិកខហក៏ែបរេៅស្មលឹង េមើលរបុស្ជរាមាងើស្់ខទមែដល
កុំពុងអ្ងគហយអាុំងេភលើងយរើងប៉កេលវើយ េត់មានអាយុរបមាណំ ៦0 ៅទើុំបាពើយ ប៉ុែនត
េមើលេៅដូចំែខងែរងមាុំមួនណាស្់ េត់េស្លៀកស្ុំពតស់្ុំ ហយ ១ ផ្តើុំង និង មាន
រកមា ១ ផ្តើុំងេទៀតបង់ពាក់េៅេលើសាផើ េមើលអាកបើបកិរិយេៅហាក់នឹងថាេត់េផើន 
ចុំណាប់អារមមណ៍ចុំេពាះេភញៀវែបលកមុខរបស្់េត់េទ ភិកខហកេមាពើះរស្ិតទឹកពីកសមៅន់
ទាល់ែតែឆសត េេើយក៏រត ប់េៅគង់េលើែរគវិញ ទឹកៅន់ដ៏រតំក់េរស្បេធវើឲើយេោក
រស្ួលខលអនរស្ ះរស្ ុំ មានកមាពើុំងកុំែេងរពឺស្ របុស្ជរាេៅែតអ្ងគហយស្មលឹងេមើលអ្
ណាតើតេភលើងកនហងចស្រៃកើនយរើងេសាះ អ្េងគើយ ហាក់បីដូចំមនុស្ើឝកុំពុងែតគិតអ្វមួីយេៅ
ៅឃើយលេនាពើចដូេោទើះ ភិកខហកេមាពើះេមើលេឃើញ ស្ភាពែបបេនាះេេើយក៏េកើតមានេស្ចកតី



អាណិតអាស្ូរ ចង់នឹងស្នទនារបារស្័យំមួយ ប៉ុែនតៀពើចែរកងំឿររុៀនស្មាធិ
របស្់េត់ តាមឿរពិត េរឿងែបបេនះ គួរែតំមុខនាទីរបស្់ មាងើស្់ផទះែដលមាន
អ្ធើ្រស្័យនឹងស្ួរេដញេ៉លដុំេណើរស្ុខទុកខំមួយនឹងេភញៀវរបស្់ខលអន របុស្ជរាេនះ
េមើលេៅដូចំមានអ្ធើ្រស្័យេអ្ើេពើលសែដរ ប៉ុែនតេេតុដូចេមតចបានំេធវើរពេងើយ 
កេនតើយមិនស្ែមតងចុំណាប់អារមមណ៍ចុំេពាះេភញៀវរបស្់ខលអនេសាះអ្ញ្ចឹង គិតបានដូេចនះ
េេើយ េរវតតភិកខហេទើបោប់េផតើមឿរស្នទនាេ ើងមុនថា "មាទើលឧបាស្ក ! អាតាផើស្ូមអ្រ
គុណេៈមំពនលឹកែដលេមតាឍើផតល់ឿរអ្នុេរេះដល់អាតាផើ កនហងរេេនះ អាតាផើនឹងមិន
េភលចគុណូបឿរៈរបស្់េៈមេទ របស្ិនេបើមិនំឿរអ្ុក ហករុៀន េស្ចកតីស្ងប់របស្់
េៈមេទ អាតាផើចង់នឹងស្នទនាំមួយនឹងេៈមខលះ" 
របុស្ជរាៃកែបរមកៀងេរវតតភិកខហេេើយេឆលើយតបេ៉យមិនបានេមើលមុខេោកថា 
"ស្ូមនិមនតស្នទនាចុះ ខញហុំកណាមិនយល់ទាស្់អ្វីេទ" 
"ោប់តាុំងពីអាតាផើះនេជើងចូលមកកនហងខទមេនះ អាតាផើមិនេឃើញអ្នកណាេផើឝងេទៀតេទ 
ចុះេៈមេៅមាទើក់ឯងេទឬ?" 
"រតឹមរតូវេេើយ ខញហុំកណាេៅមាទើក់ឯងេទ "របុស្ជរាេឆលើយទាុំងែភនកេៅស្មលឹងេមើលេៅេភលើ
ងកនហង ចស្រៃកើន 
"អាតាផើេដើរផលឡវមកៅឃើយ មិនដឹងភូមិសាស្រស្តអ្វីេទ ស្ូមរបាប់អាតាផើផងថាកែនលងែដលេយើង
កុំពុងែត េៅេនះំែដនអ្វ ី" "ំែដនដីៃនរកុងបាវា េចញពីទីេនះេៅរកុងបាវា មាន
ចមាឃើយផលឡវរបមាណំ ១ េវុត េចញពីរកុងបាវាេៅរកុងកបិលព័ស្តហែដលស្ថិតេៅទិស្
ៀងលិច មានចមាឃើយផលឡវ ១០ េយជន៍ ភនុំេិមាល័យស្ថិតេៅទិស្ៀងេជើង េៅេពលៃថង 
េោកមាងើស្់អាចេមើលេឃើញកុំពលូភនុំនានា បានយរើងចើាស្់ " របុស្ជរាេឆលើយទាុំងយក
ចេង្ៀស្េឆ្ៀស្េភលើងកនហងចស្រៃកើនឲើយភលឺរនាតើលេ ើង "េៈមេឆលើយតបចុំេពាះអាតាផើបានយរើង
ចើាស្់ោស្់ណាស្ ់េៈមេៅទីេនះ របកបមុខរបរអ្វី មុខរបររបស្់េៈមឿក់កបេទ?" 
"ខញហុំកណារបកបមុខរបរឿប់ឧស្លក់" របុស្ជរាេឆលើយតប ចេមលើយរបស្់េត់េធវើឲើយភិកខហក
េមាពើះនឹក ភនកេៅដល់សាណើនភាពេដើមរបស្់ខលអនមតងេទៀត "េឃើញថាលមមៈតើុំងអ្តតភាពឲើយ
របរពឹតតេៅបាន េរពាះខញហុំកណាេៅខលអនមួយ េទាះចុំណូលតិចែមន ប៉ុែនតក៏មិនេើឍើ



រកហាយែដរ" "េៈមមិនមានរបពនធកូនេទឬ?" "ខញហុំកណាមានរបពនធកមើឝត់ករមមាទើក់
ែដរ ប៉ុែនតនាងបានសាពើប់េោលខញហុំកណាតាុំងពីេដើមៅទើុំេនះ េមលះ អ្ុំណស្់ពីនាងេៅ ខញហុំក
ណាេៅែតមាទើកឯងេទ"របុស្ជរាេឆលើយតបេ៉យទាុំងស្េមលងអ្ួល េដើម-ក ស្ែមតងថា
េត់និយយទាុំងស្ុំេណាកេសាកេ្ "បពិរតេោកស្មណៈ ! ែខើឝជីវិត របស្់ខញហុំក
ណាកមើឝត់ណាស្់តាុំងពីេកើតមក ខញហុំកណាមានែតឿរផ្ពើស្់លុំេៅ៊នរេូត ឿរនិរាស្ 
រពាត់របាស្និងភាពរកខើឝត់" 
"កុុំតូចចិតតអី្ ឧបាស្កេអ្ើយ ! "ភិកខហកេមាពើះលងួេោម "មិនរតឹមែតេៈមមាទើក់ប៉េុណ្ាើះ
េទែដល មានែខើឝជីវិតរងទុកខេទាេមនញ េៅមានមនុស្ើឝំេរចើននាក់េទៀតែដលរតូវរង
ទុកខលុំបាកដូច យរើងេៈមែដរ ទាុំងែដលពិបាកំងេៈមេទៀតក៏មាន ចុះេៈមមាន
កូនរបុស្កូនរស្ី នឹងេគេទ?" 
"ខញហុំកណាមានកូនរបុស្មាទើក់ែដរ ប៉ុែនតេផើនកូនរស្ីេទ ប៉ុែនតេពលេនះវាពុុំបានេៅទីេនះ
េទ" "វាេៅឯណា? ឧបាស្ក ! " ភិកខហកេមាពើះស្ួរេ៉យចុំណាប់អារមមណ៍ 
"េៅឯរកុងសាវតថីំរាជធានីៃនែដនេឿស្លឯេណាះ េយើងែបកេទើេរចើនៅទើុំេេើយ 
េពលខញហុំ កណាែបកពីវាមក វាមានអាយុេទើបែតបាន ១៥ ៅទើុំប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតេពលេនះវា
មុខំធុំេរទើស្ េេើយ" ចេមលើយរបស្់របុស្ជរាេធវើឲើយភិកខហកេមាពើះគន់គិតថយេរឿយ េរៀង
លុំ៉ប់ែខើឝជីវិតរបស្់ខលអនឯង មតងេទៀតេរពាះវាហាក់ដូចំមានេរឿងែដលស្ុចីៃភើក់េទើ
នឹងែខើឝជីវិតរបស់្របុស្ជរាេនះេពកណាស្់ "ចុះកូនរបុស្របស្់េៈមេះផើះអ្ី េេតុអ្ី
បានំេៈមែបកពីវាមក?" 
"េោកមាងើស្់ពិតំោប់អារមមណ៍និងចង់ដឹងែខើឝជីវិតរបស្់ខញហុំកណាណាស្់េន ! "របុស្
ជរាមាន របសាស្នទ៍ាុំងស្មលឹងេមើលមុខភិកខហកេមាពើះេ៉យមានសាទើមញញឹមេលើទឹកមុខ
ដ៏ស្ងអតេរកៀមខលះ េត់របែេលំអ្ស្់ស្ុំេណើចនឹងភិកខហកេមាពើះែដលស្ែមតងេស្ចកតី
រកេវីនរកេតើនចង់ដឹងចង់ឮ របវតតិរបស្់េត់ េេើយេទើបេឆលើយថា 
"កូនរបុស្របស្់ខញហុំកណាេះផើះ េរវតតៈ មូលេេតុែដលខញកណាស្ុខចិតតែបកេចញពីវា 
មកេរពាះែតរកមួយប៉ុនេនឹងឯង េោកស្មណៈេអ្ើយ ! មុនេពលែដលខញហុំកណាែបក
េចញពី វាមក ខញហុំកណាបានពិេរេះេទើំមួយនឹងរបពនធរបស្់ខញកណា េេើយបាននាុំវា



េៅេផញើទុកនឹង េោកស្ុមងគលរគេបតីៃនរកុងសាវតថី េោកមានឿរុញ្ដចិតតទទួលយក
េេើយបានឧបតតមភេុំរទ វាយ់ើងលស េពលេថមើរេណះ វារបែេលំមានេស្ចកតីស្ុខ
ស្បើាយេទ ជួនឿល វាអាចនឹងេភលច ពុករបស្់វាេេើយក៏មិនដឹង" របុស្ជរាដកដេងឞើម
ធុំេុឺៗទាុំងឱនមុខចុះផលហុំេភលើងបេណ្ើរ ។ 

ភិកខហកេមាពើះរតូវទប់ស្មាធិចិតតយរើងៀពើុំងេដើមើបីទប់ស្ង្ត់ចិតតខលអនឯងែដលអ្រ
រអ្ឹករអាុំទាុំងោយ ុំ េ៉យេស្ចកតីរុជួលចិតតនិងអ្ួលែណនកនហងរទូងផង តើបិតេពល
េនះេោកបានរកេឃើញេៈមរបុស្ េេើយ របុស្ជរាមាងើស្់ខទមេនះឯងំេៈមរបុស្
របស្់េោក ំជុំនួបៃចដនើយេ៉យនឹកសាផើនមិន បាន េោកេស្ទើរែតេភលចខលអនស្ទហះេៅឱប
េៈមរបុស្េេើយរបាប់ឿរពិតដល់េត់ ប៉ុែនតេោកទប់ ទល់ចិតតខលអនឯងបាន ពីេរពាះ
េបើរបុស្ជរាដឹងថាេភញៀវែបលកមុខែដលកុំពុងែតស្នទនាំមួយនឹងខលអន ំេរវតតៈកូនរបុស្
ែតមួយគត់ែដលខលអននឹករស្េមើរស្ៃមរកំនិចចេនាះ េត់អាចនឹងេរតកអ្រៀពើុំង េពក 
អ្ុំណរៀពើុំេពកអាចេធវើឲើយេត់វិកលចរិតេៅក៏បាន ភិកខហកេមាពើះេទើបទប់ស្ង្ត់ចិតត មិន
បានបេងឞើប របាប់ខលអនភាពើមៗេទ ប៉ុែនតនឹងបេងឞើបរបាប់បនតិចមតងៗ 
"េៈមនកឹរលឹកដល់កូនរបុស្របស្់េៈមេទ?" ភិកខហកេមាពើះស្រួេរឿយពីភលកឹគិតអ្ស់្
មួយស្នទហះធុំ េ៉យខុំពត់ស្េមលងឲើយំរបរកតី "ឱ ! េោកស្មណៈ ! េោកមាងើស្់មិន
ស្មនឹងស្ួរខញហុំកណាយរើងេនះេទ េផើនេពលណាែដល ខញហុំកណាមិននឹករលឹកដល់វា
េ ើយ ស្ូមើបីែតេពលេដកលក់ ខញហុំកណាក៏ែតងែតយល់ស្បតិេឃើញវា ំេរឿយៗ យប់
មើឝិលមិញេនះ ខញហុំកណាបានយល់ស្បតិេឃើញវាមករកខញហុំកណាដល់រកុងបាវាេនះ កុំពុង
ែតយល់ស្បតិេនាះ ខញហុំកណាេរតកអ្រៀពើុំងណាស្់ ប៉ុែនតលុះភាជើក់មកដឹងថា វាំឿរយល់
ស្បតិ ខញហុំកណាេសាកស្េរងងចិតតំៀពើុំង" "េបើឧបមាថាកូនរបុស្របស្់េៈមមានេស្ចកតី
ស្ុខស្បើាយេៅឯរកុងសាវតថីេេើយេភលចេៈមឈឹងេៅេេើយ េតើេៈមេៅែតគិត
ដល់វាេទៀតឬ?" ភិកខហកេមាពើះស្រួេធវើេពើ របុស្ជរាស្មលឹងេមើលកូនរបុស្ខលអនឯងទាុំងមិន
ស្ូវនឹងេពញចិតតេេើយរស្ដីេ ើងថា "េៅមិនរួចេទ កូនរបុស្របស្់ខញហុំកណាំមនុស្ើឝ
លសណាស្់ វានឹងមិនេភលចឪពុកមាឍើយរបស្់វាេទ វាចើាស្់ំគិតដល់ខញហុំកណាដូចែដលខញហុំក
ណាគិតដល់វាែដរ េបើមិនអ្ញ្ចឹងេទវាចើាស្់ំមិនមក ចូលយលស់្បតិរបស្់ខញហុំកណារាល់



យប់េទ" ភិកខហកេមាពើះខុំញញឹមេេើយេពាលថា "មាទើលឧបាស្ក ! េៈមដូចំេជឿំក់
េលើកូនរបុស្របស្់ េៈមេពកេេើយ កូនរបុស្រស្ីភាគេរចើនគិតដល់ឪពុកមាឍើយែតកនហង
រេមានទុកខលុំបាកប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតកនហងរេមានស្ុខ េគអាល័យែតជក់េភលើតេភលើននឹងេស្ច
កតីស្ុខរបស្់េគឯេណាះ េគមិនគិត ដល់ឪពុកមាឍើយេទ អាតាផើគិតថា កូនរបុស្របស្់
េៈមំមនុស្ើឝរបេភទទី ២ គឺ ចូលចិតតស្បើាយ េពលេនះកូនរបុស្របស្់េៈមកុំពុង
ែតមានេស្ចកតីស្ុខរស្ណុករស្ណានេៅឯរកុងសាវតថីដ៏ រុងេរឿងឯេណាះ េគេផើនេពល
មកគិតខវល់អ្ុំពលទុ់កខដល់េៈមេទ េបើេគគិតដល់េៈមដូចែដល េៈមគិតសាផើនទុក
ែមន េគមុខំនឹងមកទទួលយកេៈមេៅេសាយស្ុខំមួយនឹងេគយូរ េេើយ " 
"េបើដូេោទើះែមន វាំកមមអ្កុស្លរបស្់ខញហុំកណា" របុស្ជរានយិយេ៉យស្េមលងខើាវៗ 
ទឹកមុខ របស្់េត់ែរបំេរកៀមរកុំរស្ពាប់រស្េពានភាពើម េត់េដើរេចញពីចស្រៃកើនេភលើង
េៅឈររតង់មាត់ ទាភើរស្មលឹងេមើលតាមរបេហាងតូចៗែដលមានេៅនឹងទាភើរេចញេៅរក
ភាពងងឹតអ្នធឿរនិងភាព រតំក់េរស្បេៅៀងេរើយរើងរសាប់រស្ល់ េត់ឈររទឹង
នឹងមួយរស្បក់េេើយក៏េដើរេៅ ែកើបរចស្រៃកើនេភលើងវិញ ភិកខហកេមាពើះតាមស្េង្តេមើលកិរិយ
អាឿររបស្់េៈមរបុស្េ៉យេស្ចកតី អាណិតអាស្ូរពន់េពក ប៉ុែនតេៅែតតាុំងចិតត
មុតមាុំថានឹងោក់បាុំងខលអនតេៅ "មាទើលឧបាស្ក ! កុុំខវល់នឹកដល់កូនរបុស្របស្់េៈម
ៀពើុំងេពក ចូរេធវើចិតតឲើយស្បើាយចុះ េគមាន េស្ចកតីស្ុខេេើយ ចូរខវល់េរឿងខលអនឯងឲើយ
ែមនែទន ពីេរពាះេៈមោស្់ជរាណាស្់េេើយ េៈមេរបៀបដូចំេដើមេឈើែដលដុះ
េៅែកើបររោុំងស្ទឹង គឺ មចចហរាជ េទាះបីំេៈម នឹកដល់កូនរបុស្របស្់េៈមប៉ុនណា 
េគក៏ជួយអ្វីេៈមមិនបានែដរ ខលអនេៈមប៉ុេណ្ាើះ ែដល អាចជួយខលអនេៈមបាន េេតុ
ដូេចនះ ចូរគិតដល់ខលអនឯងវិញលសំង ចូររបៈប់េធវើបុណើយ េធវើកុស្ល ទុកំនាវាដឹក
ចមលងេៈមឆលងភពឆលងំតិវិញរបេស្ើរំង អ្ុំេពើលសប៉ុេណា្ើះអាចជួយ េៈមបាន " 
ភិកខហកេមាពើះបានស្ែមតងេេតុផលំេរចើនតេៅេទៀត រេូតដល់រពឹធជនោប់េផតើមរមាឃើច
រុលស្់ លុំនឹកគិតអាល័យដល់េរវតតៈកូនរបុស្របស្់ខលអនបានខលះ ។ 

បរិយឿស្យប់េរៅឿន់ែតរតំក់ៀពើុំងេ ើង រេូតដល់ភិកខហកេមាពើះរតូវោោត
ស្ងើាដីមក ដណ្ប់ េទាះំអ្ស្់កមាពើុំងលងមពឿីរេធវើដុំេណើរផលឡវៅឃើយយរើងណាក៏េ៉យ 



េោកក៏េៅែតចង់នឹង ស្ុំេណះស្ុំណាលំមួយនឹងេៈមរបុស្តេៅេទៀត ចុំែណកឯ
េៈមរបុស្វិញក៏ហាក់ដូចំោប់ អារមមណ៍ចុំេពាះេភញៀវរបស្់ខលអនែដរ តើបិតែតេៅេកមង
ែមន ប៉ុែនតក៏និយយស្តីមានេេតុផលពីេរាះ េកើាះកើាយគួរឲើយចង់សាឍើប់ ស្មតីរបស្់ភិកខហ
កេមាពើះេធវើឲើយេត់េស្ើបើយគុំនិតគិតអាល័យដលក់ូនរបុស្ យរើងេរចើន 
"មាទើលឧបាស្ក ! ឧបមាថាកូនរបុស្របស្់េៈមនឹងមកទទួលេៈមេៅេៅំមួយឯទី
រកុងសាវតថី េតើេៈមនឹងេៅំមួយនឹងេគេទ?" 
"ខញហុំកណារតូវរិះគិតេមើលស្ិន" របុស្ចុំណាស្់េឆលើយេ៉យេរបើេយនិេសាមនស្ិឿរ "េបើ
ឿរេៅ របស្់ខញហុំកណាឿពើយំឧបស្គគៅេៅេស្ចកតីស្ខុរបស្់កូនេទ ខញហុំកណានឹងមិន
េៅំ៉ច់ៀត េរពាះេៅទីេនះនឹងរកឧស្បានៃយ តៃមលៃថលគួរស្ម លកឧ់ស្មួយ
រេទះក៏ចិញ្ចឹមខលអនបានរាប់ែខ" 
"េបើឧបមាថា កូនរបុស្របស្់េៈមមកេលងេៈមដល់ខទមេនះ េតើេៈមស្បើាយចិតត
េទ" េរវតតភិកខហស្ួរោប់េផតើមែបរចូលរកផលឡវនឹងបេងឞើបរបាប់ខលអនឯង 
"ឱ ! ពិតរបាកដណាស្់ េោកស្មណៈ ! ខញហុំកណាពិតំស្បើាយចិតត និងមានេស្ចកតី
ស្ុខំទី បុំផុតកនហងជីវិត េៅេពលែដលភរិយកមើឝត់របស្់ខញហុំកណាេៅមានជីវិតរស្់ េស្
ចកតីរស្ឡាញ់របស្់ខញហុំកណាែចកំ ២ ភាគេស្មើេទើ មួយភាគេៅនឹងភរិយ មួយភាគ
េទៀត េៅនឹងកូនរបុស្ លុះភរិយរបស្់ខញហុំកណាែបកឿយរមាពើយខនធេៅ េស្ចកតី
រស្ឡាញ់ទាុំងអ្ស្់ របស្់ខញហុំកណាេៅេៅរួមនឹងកូនរបុស្ែតមាទើក់គត់ វាេទើបំដួងជីវិត
របស្់ខញកណា ដរាបណា េយើងរស្់េៅែបកេទើ ខញហុំកណារស្់េៅដួចំមនុស្ើឝេផើនចិតត
វិញ្ញើណអ្ញ្ចឹង េបើវាមកេអ្ើតេងើតខញហុំ កណាែមន េស្មើនឹងថាចិតតវិញ្ញើណរបស់្ខញហុំកណាក
បានវិលរត ប់មកវិញ" 
"ឧបាស្កេអ្ើយ ! េពលេនះ េៈមបានេៅជិតកូនរបុស្របស្់េៈមេេើយ "របុស្
ចុំណាស្់ែបរ មកស្មលឹងេមើលភិកខហកេមាពើះេ៉យែភនកេបើកធុំៗទាុំងេពាលយរើង
តក់រកេល់ថា "េោកចង់មានដីឿថាេម៉ច? េោកស្មណៈ ! េោកជួបវាឬ? ឬថា
វាកុំពុងែតេធវើដុំេណើរមក េអ្ើតេងើងខញហុំកណា" "មិនែមនកុំពុងេធវើដុំេណើរមកេទ បុ៉ែនតមក
ដល់េេើយ" ភិកខហកេមាពើះេឆលើយទាុំងញញឹមំតរមុយ របុស្ចុំណាស្់ស្ទហះមកោប់ៃដភិកខហក



េមាពើះទាុំងស្ងៀងអ្រងួនទាុំងស្ួរយរើងរលះរោុំងថា "ចុះេពលេនះវាសាទើក់េៅឯណា? 
េោកស្មណៈ ! ស្ូមេមតាឍើរបាប់ខញហុំកណាមក ខញហុំកណារបៈប់ នឹងេៅជួបវាឥ ឡវ
េនះ" "េគេៅចុំេពាះមុខេៈមេនះេេើយេតើ ! េៈមកុំពងុែតស្នទនាំមួយនឹងកូន
របុស្ឥ ឡវេនះ" របុស្ចុំណាស្់ស្មលឹងេមើលមុខភិកខហកេមាពើះយរើងផចិតផចង់េ៉យអ្ងគឺអ្ែងគ
រាែរកកនហងចិតត េេើយមាន របសាស្ន៍េចញមកយរើងស្ស្លន់ស្េសាពើថា "មានន័យថា 
េោកំេរវតតៈកូនរបុស្របស្់ខញហុំ កណាែមនេទ?" េត់េះឃើកមុខេៅស្មលឹងេមើលែផនក
ៀងេរឿយរបស្់ភិកខហកេមាពើះេេើយរតួតពិនិតើយេមើលរតង់បរិ េវណកើាលពយយរើង
េមត់ចត់ េៅទីបុំផុត ក៏របទះេឃើញភិនភាគស្ុំៀន់របោុំខលអនកូនរបុស្ គឺ របរជុយ ១ 
រេប់រតង់បរិេវណកើាលពយ រេន់ែតេឃើញរបរជុយប៉ុេណា្ើះ របុស្ជរាកស៏្ទហះរស្វា 
ចូលឱបរឹតេរវតតៈភិកខហយរើងមាុំ រជប់ភងប់មុខនឹងរបឹស្នសាផើរបស្់កូនរបុស្េេើយយុំ
ខើឝឹកខើឝអល កតហកកតអលអ្ួលេដើមកំទីបុំផុតែដលមិនអាចនឹងទប់ទឹកែភនកបាន េរវតតៈភិកខហ
យកៃដអ្ែងសកខនង េៈមរបុស្េៅមកេ៉យរុជួលចិតតនិងអាណិតេៈមរបុស្ពន់េពក 
ពីរនាក់ឪកូនឱបេទើយុំ អ្ណឺ្តអ្ណ្កេៅកណាតើលេស្ចកតសីាឃើត់រចងុំនិងភាពរតំក់
េរស្បៃនរារតីឿល ឿលេបើបាន ស្តិសាផើរតីដឹងខលអនេេើយ េរវតតៈភិកខហេពាលលួងេោម
េៈមរបុស្ថា "ឈប់យុំេៅ េៈមេអ្ើយ ! ស្ូមស្បើាយចិតតចុះ ែដលបានជួបកូន
របុស្េេើយ ោប់ពីេពលេនះតេៅ េយើងនឹងមិនរស្់េៅ ែបកេទើេទៀតេទ" 
"េោកកូនេអ្ើយ ! េៈមពុុំែដលនឹកសាផើនេសាះថានឹងបានជួបេទើកនហងភិនេភទែបបេនះ
េទ "របុស្ជរាេពាលទាុំងស្ស្ឹក "ឿលេបើបានេឃើញរពះភស្រកតេោកកូន េៈមនឹក
រលឹកដល់េៈម រស្ីេោកកូន េបើេៈមរស្ីេោកេៅមានជីវិតរស្់ នាងមិនដឹងំ
េរតកអ្របុ៉នណាេទ េោកកូណមកដលយឺ់តេពក មិនទាន់ដេងឞើមេៈមរស្ ីសុ្ំនី
េអ្ើយ ! វិញ្ញើណរបស្់េគេ៍េៅ ឯណា? ឥ ឡវេនះកូនរបុស្របស្់េយើងមកដល់េេើយ 
មកេមើលមុខកូនរបុស្របស្់េយើងេមើល៍" របុស្ចុំណាស្់ដេៃមើយេៅវិញ្ញើណភរិយ
េ៉យស្េមលងស្សកសាយើ ភិកខហកេមាពើះកតហកកតអលរុជួលចិតត ំៀពើុំង លុះមនិដឹងថានឹងរបេោម
លួងេោមេៈមរបុស្ដូចេមតចបាន េទើបបានរតឹមែតយកៃដ អ្ែងសលខនមេៈមរបុស្
េៅមក ឿលេបើរបមូលស្តិសាផើរតីរត ប់មកវិញេេើយ ភិកខហកេមាពើះបាន រេេ៍េៈម



របុស្ឲើយអ្ងគហយចុះេលើែរគ េេើយខលអនឯងបានអ្ងគហយេៅែកើបរៗេនាះ 
"េរវតតៈកូន ! អ្ស្់េពលំេរចើនៅទើុំែដលេយើងែបកេទើ េោកកូនផ្ពើស្់បតឡរេរចើនណាស្់" 
របុស្ជរាមានរបសាស្នទ៍ាុំងយកៃដដ៏រតំក់េរស្បសាតើបមុខសាតើបេរឿយកូនរបុស្
េ៉យ អាណិតរស្ឡាញ់ េបើេោកកូនមិនបានរបាប់េៈមេទ េៈមចើាស្់ំមិន
សាគើល់េោកកូន េ ើយ សាកតុំណាលរបាប់េៈមមកេមើល៍ថាេតើេោកកូនេៅណា
មកណាបានំមកជួប េៈមេៅកែនលងេនះ ។ 

េរវតតភិកខហបានតុំណាលេរឿងរា ើវទាុំងអ្ស្់ឲើយេៈមរបុស្សាឍើបត់ាុំងពីេៅរកុងសាវតថី
ំមួយនឹង េោកស្ុមងគលរគេបតីរេូតដល់េគចេចញពីេគេ ឋ៉ើនរបស្់េោកេៅេធវើ
ំេោរេៅកណាតើលៃរព និង បានបួស្ំភិកខហកនហងរពះពុទធសាស្នា "ឥ ឡវេនះបានលះ
េោកិយវិស្័យេចញបួស្េេើយ មិនទាក់ ទងនឹងេោកិយវិស្័យេទៀតេទ ជីវិតរបស្់
អាតាផើំជីវិតមានឥស្ើឝរភាពនិងេស្រីភាព េផើនចុំណង ចងៅភើក់ណាៗទាុំងអ្ស្់ អាតាផើ
េៅំស្ុខស្បើាយៅឃើយពីេោកីយ៍ េរឿងមួយែដលអាតាផើេៅរពួយ ចិតត គឺ េៈមរបុស្
េនឹងឯង អាតាផើមកទីេនះេ៉យេេលបុំណង នឹងជួយេរសាចរស្ង់េៈមរបុស្េចញពី
អ្នលង់មហាទុកខ ទុកខេរពាះទលិទទភាពរកកមើឝត់ ទុកខ េរពាះនិរាស្រពាត់របាស្ោកកូនេៅ 
ទុកខ េរពាះនិរាស្ពីភរិយ េបើេៈមរបុស្រស្់េៅកនហង សាណើនភាពែបបេនះតេៅេទៀត 
េៈមនឹងេផើនៃថង ណារួចផុតោកអ្នលង់ទុកខេនាះបានេទ អ្េញ្ជើញ មកតាមអាតាផើចុះ 
េៈមេអ្ើយ ! េៅេៅំមួយ នឹងអាតាផើ អាតាផើនឹងនាុំេៈមេៅឿន់ែដនដីៃន បរមស្ុខ 
ែដនដីៃនស្នតិភាព ែដនដីៃនឥស្ើឝរភាពនិងេស្រីភាព" ។ ពីរនាក់ឪកូនជុំនុុំេទើរេូតដល់
ះនចូលបចឆិមយម េទើបែញកេទើេៅស្រមាក របុស្ចុំណាស្់ ពើ្យមអ្ត់ចិតតនឹង
ស្រមានតឲើយលក់ ប៉ុែនតមិនអាចេធវើេៅបាន េស្ចកតីរីករាយេរតកអ្រចិតតែដល បានជួបកូន
របុស្េៅែតកត់ដក់ទុកកនហងអារមមណ៍ ឯេរវតតភិកខហវិញបានស្ិងលក់េៅេៅេពលមិន យូរ
ប៉ុនាផើន េរពាះេោកេនឿយេត់អ្ស្់កមាពើុំងពីឿរេធវើដុំេណើរផលឡវៅឃើយ ខើយល់រតំក់ែដល 
េឈមៀតចូលមកតាមរនធរបេហាងជញ្ឆើុំងេធវើឲើយេត់រៃញ័រៈក់ េេើយរពួយបារមភពីកូន
របុស្ ែដលកុំពុងែតស្ិងលក់ស្្ប់ស្ល្់េៅេលើែរគ េត់ែរជងឿយេរឿកេ ើង យក
ឧស្៉ក់ចូលេៅ កនហងេភលើងេទៀត េធវើឲើយភលឺេឆះស្េនាថើស្េៅថើេ ើង កមាងើត់ស្ីតភាពេចញពី



កូនខទម របុស្ជរាអ្ងគហយេៅ ែកើបរភនក់េភលើង ែបរមុខេៅស្មលឹងេមើលកូនរបុស្មតងមាកើល 
ឿលេបើបានេឃើញកូនរបុស្ របុស្ជរា ក៏កក់េើឍើេៅកនហងចិតត ប៉ុែនតកនហងេពលំមួយេទើ
េនាះ េត់ក៏រស្ងូតរស្ៃត់េរពាះនឹករលឹកដល់ ភរិយកមើឝត់ែដលបានែបកឿយ
រុោយខនធេៅេេើយ "ស្ុំនីេអ្ើយ ! អ្ៃកើលែដលេគេ៍េេៀបនឹង៉ច់ខើយល់ េគេ៍
េពាលមមីមេមើរស្េមើរស្ៃមរកែត កូនរបុស្េទ "របុស្ជរាេពាលរៃុំរង៉ូវេៅមាទើក់ឯង 
"េៅេពលែដលកូនរបុស្មកដល់េេើយ េគេ៍ រត ប់ំមិនបានេឃើញមុខកូនរបុស្
េៅវិញ អ្និោងើ ! ស្ុំនីកមើឝត់េអ្ើយ ! េគេ៍េៅឯណា? " របុស្ជរាផទប់មុខេៅនឹង
បាតៃដេេើយយុំអ្ងគហកអ្ងគហលអ្ួលេដើម-កែតមាទើក់ឯងេ៉យគិតអាេឡាះ អាល័យដល់
ភរិយរបស្់ខលអន ។ ភិកខហកេមាពើះបានេតើនេ ើងេៅេពលពនលភឺលបឺុំរពាងោុំងជះរកែេង
េមឃឰដ៏របាចីនទិស្ ឿលេបើ េឃើញេៈមរបុស្េៅអ្ងគហយេកៀនភនក់េភលើងដូេចនះ េទើប
ស្ួរេ ើងថា "េៈមភាជើក់យូរេេើយឬ?" "េៈមអ្ងគហយេៅទីេនះមួយយប់េេើយ មិន
បានស្រមាកេទ" របុស្ជរាេឆលើយ "េៈមស្រមានតចុះ មិនបាច់ខវល់ពីអាតាផើេទ ែរកងេោ
មិនរស្ួលខលអន" 
"មិនអី្េទ ខញហុំកណាសុាើុំេៅេេើយ ជួនឿលមិនបានេធមចែភនកលក់ំប់ៗេទើ ២-៣ យប់ក៏
មាន យប់េនះខញហុំកណាេរតកអ្រេពកែដលបានជួបេោកកូន ខញហុំកណានឹកផសឡកដូចំ
សាពើប់េេើយេកើត សាថមីអ្ញ្ចឹង"របុស្ជរាមានរបសាស្ន៍ទាុំងេរឿកេ ើងេៅេបើកទាភើរខទម
េេើយេដើរេចញេៅេរើបាត់េៅ មួយរស្បក់ធុំតមក េទើបវិលរត ប់មកវិញ 
"រពឹកៃថងេនះ េៈមរតូវដឹកឧស្ចូលេៅលក់កនហងរកុង េរពាះដល់ៃថងកុំណត់េេើយ 
េៈមនឹងំវ ចៃមើន់របណីតមេផញើ ស្ូមេោកកូនរងោុំេៈមេៅទីេនះណៈ " របុស្ជរា
ោត់ែចងស្េមលៀក បុំពាក់េេើយក៏េចញេៅ មិនយូរប៉ុនាផើន ស្េមលងរេទះឮេរកតរកតេៅ
ៀងេរើខទមក៏រសាត់បាត់ ស្េមលងេៅបនតិចមតងៗកនហងេពលងងឹតរពិលៗៃនអ្រុេណាទ័យ 
ឿលេបើភលឺចើាស្់រស្ ះេេើយ ភិកខហកេមាពើះក៏និមនតេចញពីខទមេៅឈរពិនិតើយេមើលភូមិ
របេទស្េៅៀងេរើ ស្មលឹងេមើលៅឃើយ េចញេៅៀងទិស្ឧតតរ អាចេមើលេឃើញជួរភនុំ
េេមពានត មានកុំពូលស្មើបហរ-ស្កើបហស្េ៉យទឹក កក ខពស្់រតែដតរតដឹងស្្ឹមៃស្្បាន
យរើងចើាស្់រកឡាញ ំទស្ើឝនីភាពដ៏រស្ស្់បុំរពងគួរឲើយ ពិចពិលរមិលេមើលណាស្់



ស្រមាប់ពួកអ្នកនគរទកើឝិណែដលមិនធាពើប់ទស្ើឝនា ចិេញ្ចើមថនល់ ែដលពុះរតង់ចូលឿន់
រកុងបាវា មានខទមរបស្់មនសុ្ើឝរកកមើឝត់ទុគ៌តតាុំងេៅរេតតរតូត មាងើស្់ខទេមើលេៅដូច
ំរបកបរបរឿប់ឧស្លក់ទាុំងអ្ស្់ ពីេរពាះពួកេគកុំពុងែតេរៀបរេទះក៏មាន កុំពុងបរ
េៅក៏មាន េៅេពលដល់េវោបិណឌបាតេេើយ េរវតតភិកខហក៏ឃលហុំចីពរឱបបារតេដើរតាមខទម 
រេតតរតូតេនាះ មនុស្ើឝេៅមតហុំេនាះេមើលេៅហាក់ដូចំមិនែដលេឃើញភិកខហស្ងើឃេទ 
េទើបបាននាុំ េទើេោមេរាមេរវតតភិកខហំេវឡងធុំ េៅេពលេោកនិមនតេដើរេៅណា ក៏ភលឡកអ្៊ូរ
អ្រេដើរតាមេៅេមើល អ្នកខលះក៏ស្ួរដុំេណើរេដើមទងគមនាគមន៉ឋើន អ្នកខលះស្ួរថារតូវឿរ
អ្វី លុះដងឹថាេោករតូវឿរ ចៃមើន់ក៏នាុំេទើយកបាយនិងអាហារវតថហេផើឝងៗមក៉ក់កនហង
បារត លុះបានចៃមើន់លមមែឆសតេពាះ េេើយ េរវតតភិកខហក៏រត ប់េៅឿន់ខទមរបស្់េៈម
របុស្វិញ រុែលកអាហារទុកឲើយេៈមរបុស្ មួយចុំែណក េេើយមួយចុំែណកេទៀតក៏
ៅន់ខលអនឯង លុះៅន់េេើយក៏ោងបារតផ្កើប់ទុកតាម យថា៊ន (កែនលងេដើម) ។ 
ទរមាុំនឹងរបុស្ចុំណាស្់មាងើស្់ខទមរត ប់មកវិញក៏េពលៃថងខពស្់ណាស្់េៅេេើយ េត់
េ៉ះេេ េចញពីរេទះ ែលងឲើយវាេដើរស្ុីេ្ផើតាមស្បើាយ េេើយរូតរះចូលេៅកនហងខទម 
ោត់ែចងចៃមើន់ របេគនកូនរបុស្ ប៉ុែនតេៅេពលដឹងថាកូនរបុស្ៅន់រួចេេើយ ែថមទាុំង
បានរែលកអាហារទុកឲើយ េត់េទៀត ក៏នឹកចែមលកចិតតេទើបស្ួរថា 
"េោកកូនបានអាហារទាុំងេនះមកពណីា?" 
េរវតតភិកខហេឆលើយថា "អាតាផើបានមកពីឿរេដើរបិណឌបាត"េេើយក៏អ្ធិបើាយពនើយល់វិធី
ចិញ្ចឹមជីវិតរបស្់ ភិកខហឲើយេៈមរបុស្បានសាឍើប់ លុះេៈមរបុស្ពិសាេភាជនាហាររួច
េេើយ ឿរស្នទនារវាងកូន របុស្និងេៈមរបុស្ក៏បានោប់េផតើមេ ើងមតងេទៀត 
"េៈមរបុស្េអ្ើយ ! កនហងកុំ ហងេពលែដលេយើងនិរាស្រពាត់របាស្ពីេទើេនាះ េតើេៈម
របុស្រស្់េៅំស្ុខស្បើាយឬេទ?" 
"េផើនេស្ចកតីស្ុខេទ េោកកូនេអ្ើយ ! េៈមមិនែដលមានេស្ចកតីស្ុខេ ើយ កុុំថា
េ ើយែតកនហង កុំ ហងេពលែដលេយើងែបកេទើេនាះ តាុំងពីេកើតមក េៈមពុុំែដលមានេស្
ចកតីស្ុខេទ" 
"ចុះេៈមគិតថាអ្នកណាខលះកនហងេោកេនះែដលមានេស្ចកតីស្ុខ?" ភិកខហកេមាពើះស្រួ 



"េៈមគតិថា ពួកមនុស្ើឝវណណៈខពស្់ៗ ដូចំ រពាេមណ៍ កើឝរត ៃរពៃរ េស្ដឌីរគេបតី 
អ្នកមាន រទពើយស្មើបតតិស្តហកស្តមភ មានយស្ស្កតិបរវិារេរចើន មានកិតតិយស្ធុំេធង មុខំ
មានេស្ចកតីស្ុខ" របុស្ជរាេឆលើយតបទាុំងគិតស្ញ្ជឹង 
"េតើេៈមែដលេឃើញមនុស្ើឝវណណៈខពស្់ទាុំងេនាះេស្ើចេេហាកឿយើកឿយើយរគប់េពល
េវោេទ? ឬជួនឿលេឃើញពួកេគអ្ងគហយស្ុំកុកមុខជូរ េកើតទុកខអ្ងគហកអ្ងគហលរស្ងូត
រស្ៃត់ខលះែដរ" 
"ជួនឿលេៈមក៏ស្េង្តេឃើញពួកេគេកើតទុកខរពួយរស្ងូតរស្ៃត់ខលះែដរ" 
"េនឹងេេើយ េៈមេអ្ើយ ! េផើនអ្នកណារស្់េៅំស្ុខែតមើ្រើងេ៉យេផើនោយទុកខ
េនាះេទ ពីេរពាះវដតស្ងើារេយើងេនះេពារេពញេៅេ៉យស្មុរទទុកខ គឺ ជរា ជមងឺ មរណៈ 
ទុកខ គឺ ស្ុំេណាកេសាកេ្សាឍើយរស្េណាះអាេឡាះអាល័យ ទុកខេរពាះនិរាស្រពាត់
របាស្ពីមនុស្ើឝ ំទីរស្ឡាញ់ របស្់ំទីរស្ឡាញ់ ទុកខេរពាះេពើបពះរបទះនឹងមនុស្ើឝ
ស្មសប់ និងអារមមណ៍មិន ំទីេប់ចិតត ទុកខេរពាះមិនស្មបុំណងែដលប៉ងរបាថាទើ េស្ច
កតីស្ុខពិតរបាកដេនាះេផើនេទ កនហងេោកេនះ ឿលេបើេស្ចកតីទុកខេស្ើបើយចុះ មនុស្ើឝក៏
យល់េឃើញថាំេស្ចកតីស្ខុ ឿរពិត មិនែមនំេស្ចកតីស្ុខេទ វារេន់ែតំេេតុៃន
ទុកខថងបចុះតិចបុ៉េណ្ាើះឯង រពាេមណ៍ មហាសាល រគេបតីមហាសាលអ្នកមានរទពើយ
ស្មើបតតិេរចើន មានរប៉ប់រប៉ស្រមន់ទុកខ េរចើន ទុកខរបស្់េគក៏រលស្់តិចចុះ ពួកេគក៏
និយយថា មានេស្ចកតីស្ុខ តាមឿរពិត មិនែមន មានេស្ចកតីស្ខុដូចែដលេគថាេនាះ
េទ វារេន់ែតំទុកខែដលទទួលបានឿរស្រមន់បងសន់ ចុះេៅមួយរេមួយរយៈប៉ុេណា្ើះ 
ដូចំេយើងបរិេភាគអាហារស្រមន់េេវបានមួយរេមួយ រស្បក់ប៉ុេណា្ើះ មិនយូរ
ប៉ុនាផើន េយើងក៏េេវេទៀត មនុស្ើឝកនហងេោកេយើងេនះយល់េឃើញថា េស្ចកតីស្ុខេកើត
មានេរពាះមានរទពើយស្មើបតតិេរចើន េទើបនាុំេទើស្វះែស្វងរកេ៉យឥតឈប់ឈរ លុះបាន
រទពើយស្មើបតតិមកេេើយ ជួស្នឹងឲើយេគមានេស្ចកតីស្ុខដូចែដលេគគិតសាផើនទុក េគរត
 ប់ំបានទទួលេស្ចកតីទុកខឿន់ែតេរចើនេ ើង មានឿររពួយបារមភខវល់ៀភើយឿន់ែត 
េរចើនេ ើង រឹតែតចង់បានឿន់ែតេរចើនេ ើង តស្៊ូរតដររត៉ស្ស្វះែស្វងរករទពើយ
ស្មើបតតិទាុំង រត៉បរតដួស្ឿន់ែតៀពើុំងៃដេ ើង មនុស្ើឝកនហងេោកេនះេចះែតរត់េដញ



តាមេស្ចកតីស្ុខ បុ៉ែនត រត់េដញតាមេស្ចកតីស្ខុមិនែដលទាន់មតងណាេ ើយ េស្ចកតី
ស្ុខេចះែតរត់េគចេចញេៅេៅ ៀងមុខំេរឿយៗ េៅទីបុំផុត េស្តចមចចហរាជកយ៏ងមក
អ្ូស្យកជីវិតេគបាត់េៅ េៈមេអ្ើយ េបើមនុស្ើឝេយើងេៅែតរត់េដញតាមេស្ចកតីស្ុខ
េនះដែដលេទ មុខំេផើនៃថងណានឹងបានជួប េស្ចកតីស្ុខេ ើយ េបើេយើងចង់បានេស្
ចកតីស្ុខេនាះ េយើងរតូវែតែលងរត់េដញតាមវា ឈប់ មានះតស្៊ូំមួយនឹងវា េស្ចកតី
ស្ុខនឹងេកើតមានេ៉យខលអនឯង ជីវិតស្មណៈំជីវិតែដល ឈប់រត់េដញតាមេស្ចកតី
ស្ុខ ឈប់រតដរតស្៊ូនឹងេស្ចកតីស្ុខ ំជីវិតស្ងប់េស្ងៀមគត់មត់ រតំក់រតជុុំ មាន
ឥស្ើឝរភាព និង េស្រីភាព េផើនចុំណងចងៅភើក់ទាុំងផលឡវឿយនិងផលឡវចិតត េស្ចកតី ស្ុខ
ែបបេនះអាតាផើកុំពុែតេសាយេេើយ អាតាផើចង់ឲើយេៈមបានភលក់រស្ំតិៃនេស្ចកតីស្ុខ
ែបប េនះខលះ ដូេចនះ ចូរេៅំមួយនឹងអាតាផើចុះ អាតាផើនឹងនាុំេៈមេៅរករពះឧបជើោយ៍
ឯែដន េឿស្លេេើយអាតាផើនឹងឲើយេៈមបានឧបស្មើប័ទំស្មណៈដូចយរើងអាតាផើ
េនះ" របុស្ជរា អ្ងគហយេស្ងៀមស្ញ្ជឹងគិតអ្ស្់េពលំយូរ គិតដងវិនេមើលជីវិតរបស្់ខលអន 
តាមែដល ធាពើប់ឆលងឿត់មកកនហងអ្តីតឿល េរបៀបេធៀបនឹងស្មតីរបស្់កូនរបុស្េមើល 
រកកល់នឹងយល់រស្ប តាមែដរ ប៉ុែនតេត់េៅខវល់ចិតតេរឿងរទពើយស្មើបតតិបនតិចបនតអចរបស្់
ខលអន "េបើេៈមនឹងេៅំមួយនឹងេោកកូន ចុះរេទះេៈម េេេៈម ខទមេៈម នឹង
េធវើយរើងេម៉ច េៅវិញអ្ញ្ចឹង" "របស្ទ់ាុំងអ្ស្់េនះ េៈមកុុំបាច់ខវល់ចិតតេ ើយ ចូរខវល់
ដល់ខលអនឯងរបេស្ើរំង រេទះ េេ ខទម ទាុំងអ្ស្់េនឹងំរទពើយៀងេរើខលអន េយើងេកើត
មកបាតៃដទេទ មិនបានយកវាមកំមួយេទ លុះេបើេយើងសាពើប់េៅវិញ េយើងក៏យកវា
េៅំមួយមិនបានែដរ េយើងេតាងែតលះែលងរែវង បង់ទុកឲើយអ្នកដៃទេរបើរបាស្់តពី
េយើងេៅ េទាះបីអ្នកដៃទេនាះសាពើប់េទៀត េគក៏យករបស្់ទាុំង េនាះេៅមិនបានែដរ 
េតាងែតបនើឝល់ទុកឲើយអ្នកដៃទេទៀត េបើអ្នកដៃទេទៀតេនាះសាពើប់េោល អ្ស្់ របស្់ទាុំង
េនះនឹងរតូវេបាះបង់េោលេៅេលើែផនដីេនះឯង េរពាះវាំរទពើយស្មើបតតិរបស្់ ែផនដី 
េយើងេយនយកកុំេណើតេកើតមក េយើងរេន់ែតខចីរបស្់ែផនដីេនះេរបើរបាស្់បេណាតើះ 
អាស្ននប៉ុេណា្ើះ ឿលេបើេយើងឈប់ោុំបាច់ែលងេរបើរបាស្់វា េយើងក៏ស្ងរបស្េ់នាះ
ដល់ែផនដី វិញ េេតុដូេចនះ េៈមេៅអាេឡាះអាល័យេធវើអ្វីនឹងអ្ីវា ើន់របស្់អ្នកដៃទ" ។ 



ភិកខហកេមាពើះបានេទស្នាអ្ប់រុចិតតេៈមរបុស្េពញមួយៃថងរេូតដលេ់ៈមរបុស្េមើល
េឃើញជីវិត ឃរាវាស្ំជីវិតចេងសៀតចងសល់ េពារេពញេៅេ៉យបនទហកចងៅភើក់េផើន
ឥស្ើឝរភាព េេើយេមើល េឃើញជីវិតែបបស្មណៈំជីវិតទូលុំទូោយ អ្ស្់ភារកិចច
កងវល់ខវល់ខវក់ មានឥស្ើឝរភាព េស្រីភាព ស្ងប់សាឃើត់គត់មត់ របុស្ជរាេមើលេឃើញខទម 
រេទះេេកមើឝត់របស្់ខលអនបីដូចំដីមួយដុុំ ែដលរតូវេបាះបង់េោល េៅទីបុំផុត េត់ក៏
ស្េរមចចិតតេៅតាមេរវតតៈំកូនរបុស្េៅនើះតរមង់ េៅែដនេឿស្លេដើមើបីនឹងេដើរចូល
េៅឿន់អាណាចរកៃនទង់ជ័យៃនរពះនិពាភើន ។ 
លុះៃថងបនាតើប់មក របុស្ជរាក៏របគល់រទពើយស្មើបតតិរបស្់ខលអនឲើយំទានដល់អ្នករស្ុក
ែដលរតូវឿរ េេើយឪពុកកូនក៏េដើរផលឡវេៅទិស្ៀងតើបឡង មានមុខេៅនើះេៅឿន់ទីរកុង
សាវតថី េរចើនៃថងកនលងេៅ ពីរនាក់ឪពុកកូនក៏េធវើដុំេណើរមកដល់មាត់រចកផលឡវចូលៃរពធុំ
ែដលេរវតតភិកខហនិងរពះឧបជើោយ៍ធាពើប់ គង់េៅអ្ស្់ ៥ វស្ើា េៅរតង់កែនលងេនាះ េោកពុុំ
បានជួបនឹងរពះឧបជើោយ៍េទ ទាុំងស្េធមមិក ែដលធាពើប់េធវើំេោរំមួយេទើក៏មិនជួប
ែដរ អ្នករស្ុករបាប់ថាភិកខហទាុំងេនាះបាននិមនតោកេចញ ពីភូមិរបស្់ពួកេគេៅយូរ
េេើយ ឮថានាុំេទើនិមនតេៅរកុងសាវតថី េដើមើបីចូលេល់រពះបរមសាសាឍើ ពីេរពាះេពល
េនាះមានដុំណឹងរហាក់រេេៀងមកថា រពះស្មណៈេេតតមបានេស្តចយងមក របថាប់
គង់េៅកនហងវតតេជតវ័នែកើបរទីរកុងសាវតថតីាមពាកើយអារាធនារបស់្អ្នាថបិណឌកិមហា
េស្ដឌី លុះឮដុំណឹងដូេចនះ ពីរនាក់ឪពុកកូនក៏រេវៀស្រៃវខមីែផើតេធវើដុំេណើរេដើរផលឡវេៅឿន់
រកុងសាវតថី េដើមើបីរឿបថាភើយបងគុំរពះបរមសាសាឍើ េៅរារតីៃថងមួយេលើផ្តើុំងថមៀងេរឿម
េដើមៃរជធុំៀងកនហង បរិេវណវតតេជតវ័ន ភិកខហំេរចើនអ្ងគកុំពុងគង់ស្នទនាធម៌េទើ លុះធមម
សាកោចើចប់េេើយ ភិកខហំ េរចើនរូបកនហងរកុមេនាះបានអារាធនាេរវតតភិកខហឲើយតុំណាល
ជីវបើបវតតរិបស់្េោកែដលគួរឲើយោប់ចិតតដិតអារមមណ៍ េរវតតភិកខហេទើបោប់េផតើមេរៀបរាប់អ្តត
បើបវតតរិបស់្ខលអនដូចតេៅេនះ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុទាុំងឡាយ ! េរឿយពីេដើរផលឡវសាទើក់ស្ុំចតអ្ស្់េពលមួយ
ែខគត់មក ខញហុំរពះ ករុណានិងេៈមរបុស្ក៏បានមកដល់រកុងសាវតថីេេើយបានចូលសាទើ
ក់អារស្័យកនហងវតតេជតវ័ន មហាវិហារំមួយនឹងរពះបរមសាសាឍើនិងភិកខហស្ងើឃទាុំងពួង 



េៈមរបុស្របស្់ខញហុំរពះករុណាបាន បួស្កនហងេពលតមក េោកំភិកខហមានវ័យោស្់ 
ខនះែខនងបុំេពញពើ្យមេដើមើបីេធវើទីបុំផុតៃនទុកខ រេូតដល់អ្នកណាក៏ទទួលសាគើល់ំ
ទូេៅកនហងេជតវ័ន េពលេនះ ខញហុំរពះករុណាធូរេស្ើបើយចិតត េផើន បលិេពាធកងវល់ដូចពមីុន
េទ តើបិតថាេៈមរស្ីរបស្់ខញហុំរពះករុណាបានសាពើប់េៅេេើយ េៈម របុស្របស្់ខញហុំរពះ
ករុណាក៏បានឧបស្មើប័ទេេើយ េផើនអ្នកណាែដលខញហុំរពះករុណារតូវខវល់រុពល់ ចិតតដល់
េទៀតេទ ខញហុំរពះករុណាខិតខុំស្ិកើាកមម៉ ឋើនអ្ុំពីរពះបរមសាសាឍើដរាបដល់ោុំបានថនឹក 
សាតើត់រត់មាត់ រួចក៏ចូលឿន់េស្នាស្នៈសាឃើត់របារពធពើ្យមយរើងសាភើហាប់ដូចេទើនឹង
ភិកខហ ំេៈមរបុស្របស្់ខញហុំរពះករុណាែដរ េៅខណៈែដលចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាកុំពុង
ែតមូលស្លហង ែតមួយចុំេពាះបដិបទាវតឋេដើមើបីេស្ចកតីរួចផុតរស្ ះោកទុកខេនាះឯង 
េេតុឿរណ៍មួយក៏បាន េកើតេ ើង វាំេេតុឿរណ៍ថមីែដលបនតមកពីេេតុឿរណ៍កនហង
េរឿងោស្់របស្់ខញហុំរពះករុណាេនឹង ឯង ខញហុំរពះករុណាចង់េៅវាថាំេេតុឿរណ៍
អារកក់ំងេេតុឿរណ៍លស ពីេរពាះវាបានចូល មកបុំផ្ពើញស្មាធិរបស្់ខញហុំរពះករុណា
េធវើឲើយេស្ចកតីពើ្យមរបស្់ខញហុំរពះករុណាែដលកុំពុងែតរីក ចេរមើនេជឿនេលឿនេៅមុខ 
រតូវទច់ងក់េ៉យអ្ស្់េជើង ខញហុំរពះករុណានឹងនិទានរបាប់ដូចតេៅ ស្ូមេោកអ្នកមាន
អាយុទាុំងឡាយតាុំងចិតតរតងរតាប់សាឍើប់ចុះ 

េៅោឃើចៃថងេនាះ កនហងខណៈែដលរពះបរមសាសាឍើរទង់កុំពុងែតស្ែមតងរពះធម៌កនហង
ធមមសាោ រតង់កណាតើលបរិស្័ទទាុំង ៤ ខញហុំរពះករុណាបានអ្ងគហយេៅចុងផុតជួរៃនភិកខហ
បរិស្័ទែប៉កៀង សាឍើុំរពះេស្ថរបស្់រពះស្កើយមុនី រតង់កែនលងែដលខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយ
េនាះេៅទល់មុខនឹង កែនលងអ្ងគហយរបស្់ឧបាស្កឧបាស្ិឿ រេន់ែតេោលរកែស្ែភនក
េៅមុខបុ៉េណា្ើះ ក៏អាចេមើល េឃើញទាយកទាយិឿបានយរើងចើាស្់រកែ ត ពីេរពាះ
កែនលងគង់របស់្ភិកខហស្ងើឃខពស្់ំ ងពួក ពុទធបរិស័្ទ បុ៉ែនតំ របរកតីភិកខហស្ងើឃេរចើនែត
េបាះរកែស្ែភនកចុះទាបរតងរតាប់សាឍើប់រពះធមម េទស្នា េផើនអ្ងគណាហាលើនស្មលឹងេមើល
េៅៀងឧបាស្កឧបាស្ិឿេទ ខញហុំរពះករុណាបានបដិបតតិ តាមទុំេនៀមទមាពើប់េនាះយរើង
ផចតិផចង់ បុ៉ែនតកនហងោឃើចៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាភនកនឹកហាក់ដូចំ មានអ្ុំណាចអ្វមីើ្ រើង
មកេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាចង់ស្មលងឹេមើលេៅៀងឃរាវាស្ខលះ េទើបេបាះរកែស្ ែភនកេៅ



ៀងរកុមទាយកទាយិឿ ភាពើមេនាះឯង រកែស្ែភនករបស្់ខញហុំរពះករុណាបានេៅប៉ះចុំនឹង 
រកែស្ែភនករបស្់រស្ីរកមុុុំមាទើក់ែដលកុំពុងែតស្មលឹងេមើលមកែដរ ខញហុំរពះករុណាកតហកចិតត
េរពើត របៈប់ដករកែស្ែភនកបកមកវិញ ឱនមុខចុះទាបដូចេដើមវិញ ប៉ុែនតរូបភាពៃន
ទរមង់មុខរបស់្ នាងបានថតំប់កនហងែកវែភនកនិងរកេៅដួងចិតតរបស់្ខញហុំរពះករុណាេៅ
េេើយ ខញហុំរពះករុណាបាន ពើ្យមបុំេភលចវាេោលេ៉យខុំនឹកភនកេៅរករូបភាពេផើឝងៗ 
បុ៉ែនតមិនអាចេធវើេៅបានេទ លុះសាឍើប់រពះធមមេទស្នាេៅមួយរស្បក់េទៀត េ៉យចិតត
រសាប់រស្ល់វិលវល់ ខញហុំរពះករុណា េទើបនឹកចង់នឹងស្មលឹងេមើលេទារស្ីរកមុុំេនាះេទៀត 
ចែមលកែមនែទន េោកដ៏មានអាយុទាុំង ឡាយ នាងកុំពុងែតស្មលងឹេមើលមកខញហុំរពះ
ករុណាដូចរេមុនដែដល ខញហុំរពះករុណាស្មលឹងេមើល មុខនាងំេរចើនដងរេូតដល់រពះ
បរមសាសាឍើរទង់ស្ែមតងរពះធម៌ចប់ រគប់េពលេវោែដល របទះេឃើញ នាងកុំពុងែត
ស្មលឹងេមើលមកខញហុំរពះករុណារេូត េមើលកិរិយឫកពារបស្់នាងេៅ ហាក់បីដូចំ
ោប់ចិតតដិតអារមមណ៍ចុំេពាះខញហុំរពះករុណាែមនែទន ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុទាុំងឡាយ ! តាមរយៈឿរស្េង្តេមើលអ្ស្់រយៈេពលដ៏
ខលីេនាះ ខញហុំរពះ ករុណាយល់េឃើញថានាងំរស្ីរកមុុំែដលរស្ស្ស់ាយើតមាទើក់តាមែដលខញហុំ
រពះករុណាធាពើប់បានជួប របទះមក ស្រមស្់របស្់នាងេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាៈប់ញ័ររុេពើក
រុេពើងកនហងចិតតខលះែដរ ខញហុំរពះករុណា ពើ្យមផចង់េមើលរូបេនាះឲើយំអ្ស្ុភៈំសាកស្ព
ំភាជនៈដីែដលេពញេៅេ៉យរបស្់ពុក ផុយស្សហយរលួយតាមែដលរពះធមាផើោរើយ
ធាពើប់បានបៃមើត់បេរងៀនមក ប៉ុែនតចិតតមិនស្ូវំយល់ េឃើញតាមេនាះេទ វាេៅែតេមើល
េឃើញថាំរបស្់សាយើតលសដែដល រារតីៃថងេនាះខញហុំរពះករុណារាយ មាយរេស្មរសាម
េពញមួយយប់ ។ 

លុះៃថងរពឹកេ ើង ខញហុំរពះករុណារតាច់េដើរបិណឌបាតកនហងរកុងសាវតថីតាមរបរកតី 
ប៉ុែនតវាំៃថងស្៊យ ក៏មិនដឹង េទើបមិនស្វូមានេគ៉ក់បារតខញហុំរពះករុណាេសាះ ខញហុំរពះ
ករុណាស្េរមចចិតតេដើរេចញ េៅៅឃើយំងកែនលងែដលធាពើប់េដើរេៅ ខញហុំរពះករុណាេដើរ
េៅមួយៗេ៉យអាឿរស្រមួម េោល រកែស្ែភនកេៅមុខចរមាយ ២ ែម៉រតតាមែបបបទ



រពះអ្រិយវងើឝ រុេពចេនាះរសាប់ែតខញហុំរពះករុណា បានឮឧបាស្ិឿមាទើក់ែរស្កនិមនត 
"ស្ូមរពះគុណមាងើស្់និមនតចលូមករទង់បារតៀងេណះស្ិន" ខញហុំរពះករុណាេងើបមុខ
ស្មលឹងេៅកែនលងេនាះភាពើម របទះេឃើញរស្ីរកមុុំមាទើក់កុំពុងែតឈរេៅែកើបរ ទាភើររបាសាទ
ខនងធុំ កនហងៃដរបស្់នាងមានភាជនៈ៉ក់រណាតើប់អាហាររាប់បារត ខញហុំរពះករុណាស្លន់ ចិតត
រអាក់រអាុំបនតិចេរពាះេៅោុំបានថារស្ីរកមុុំមាទើក់េនាះំមនុស្ើឝែតមួយនឹងរស្ីរកមុុំែដល
ខញហុំ រពះករុណាបានេឃើញេៅឯធមមសាោឿលពីោឃើចៃថងមើឝិលមិញ ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណា
បានរចល់ ខវល់ចិតតេទវេ ើងេទៀតឿលេបើេៅោុំបានថារបាសាទខនងេនាះំេគេ៉ឋើន
របស្់េោកស្ុមងគលរគេបតីែដលខញហុំរពះករុណាធាពើប់មករជកអារស្័យឿលពីេនាះ
េកមង េេតុឿរណ៍កនហងអ្តីត ឿលទាុំងអ្ស្់បានវិលរបាកដដល់ខញហុំរពះករុណាមតងេទៀត 
ខញហុំរពះករុណាមានអារមមណ៍មិន ស្បើាយចិតតេសាះ ឿលេបើដឹងថាខលអនកុំពុងរត ប់មក
រស្់េៅែកើបរៗនាងរគេបតានី និង កណិឿរ ប៉ុែនតក៏នឹកស្បើាយចិតតខលះែដរែដលបាន
វិលរត ប់មករស្់េៅែកើបរ "លោីវត"ី េទៀត ខញហុំរពះករុណាទទួលបិណឌបាតពីរស្ីរកមុុំ
េនាះេ៉យៃដៈក់ញ័រ ទទួលរួចេេើយក៏ របៈប់េចញេដើរតេៅមុខេទៀត ប៉ុែនតេៅមិន
បានៅឃើយប៉ុនាផើន ខញហុំរពះករុណាក៏ស្េរមចចិតតបក េរឿយវិញេរពាះៃថងខពស្់ណាស្់េេើយ 
រេន់ែតែបររត ប់េរឿយវិញ ខញហុំរពះករុណាបានស្េង្ត េឃើញរស្ីរកមុុំមាទើក់េនាះេៅ
ឈររតង់កែនលងេដើមដែដល នាងតាមស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណា រគប់ជុំហាន ខញហុំរពះ
ករុណាមានអារមមណ៍ពុុំស្បើាយចិតតេសាះែដលរតូវេដើរឿត់មុខនាងមតងេទៀត ប៉ុែនត
ោុំបាច់រតូវែតេដើរឿត់មុខ េរពាះេផើនផលឡវេផើឝង ឿលេបើខញហុំរពះករុណាេដើរមកដល់ៀង
មុខ នាង េេើយនាងបានេពាលនិមនតថា "ែស្សកេនះ ស្ូមរពះេតជគុណនិមនតមកទទួល
បិណឌបាត ទីេនះេទៀត" ខញហុំរពះករុណាទទួលពាកើយនិមនតេ៉យតុណមីភាព រួចក៏េដើរេចញ
េៅ ភាពើមេនាះបាន មានស្េមលងែរស្កេៅេចញមកពីៀងកនហងេគេ ឋ៉ើនថា 
"លីោវតី ! កូនឯង៉ក់បារតេេើយឬេៅ?" 
"៉ក់រួចេេើយ មារើក់ ! " ស្េមលងរស្ីរកមុុំែដលឈរេៅឯទាភើរេឆលើយតប ។ 

លុះសាឍើបឮ់ឿរស្នទនាេទើែតប៉ុេណណះ ខញហុំរពះករុណាក៏ដឹងចើាស្់ថា រស្ីរកមុុំមាទើក់េនាះ មិន
ែមនអ្នក ណាេផើឝងេនាះេទ ប៉ុែនត គឺ លោីវត ីកូនរស្ីេៅរបស្់េោករគេបតីែដល



ធាពើប់មាន ឧបឿរគុណចុំេពាះខញហុំរពះករុណាេនឹងឯង ខញហុំរពះករុណាែបរេៅស្មលឹងេមើល
នាងមតងេទៀត បុ៉ែនតនាង បានចូលេៅកនហងផទះបាត់េៅេេើយ អ្ស្់េពលំេរចើនៅទើុំែដល
េយើងែបកេទើ លីោវតីបានផ្ពើស្់បតឡរ េៅេរចើនណាស្់រេូតដល់ខញហុំរពះករុណាោុំនាងមិន
បាន េេើយយល់ ថានាងរបែេលំោុំខញហុំរពះ ករុណាមិនបានដូចេទើែដរ ឥ ឡវេនះ ខញហុំ
រពះករុណាបានេឃើញ និង សាគើល់នាងេេើយ ប៉ុែនតនាងេៅមិនទាន់សាគើល់ខញហុំរពះករុណា
េទ ដូេចនះ ខញហុំរពះករុណាំភាគីបាន េរបៀប បុ៉ែនតយរើងណាក៏េ៉យ េៅ រារតីៃថងេនាះ 
ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណារេស្មរសាមស្ល់វល់ ំងៃថងមុនៗ ខញហុំរពះករុណាពើ្យមប
ស្រៃកើបវាេ៉យឧបាយវិធីេផើឝងៗ ប៉ុែនតបានផលតិចតួច ណាស្់ មាទើលេោកដ៏មានអាយុ 
! ខញហុំរពះករុណាតាុំងចិតតថានឹងខុំពើ្យមបិទបាុំងមិនឲើយ លីោវតីដឹងថា ខញហុំរពះករុណា
ំអ្នកណាេទ េរពាះេបើនាងដឹង ស្មពនធភាពរវាងេយើងទាុំងពីរនឹង រតូវផ្ពើស្់បតឡរមិនៀន 
េរឿងែបបេនឹងអាចំឧបស្គគរាុំងសាតើក់ចុំេពាះឿររបតិបតតិធម៌របស្់ខញហុំរពះ ករុណាក៏បាន 
បុ៉ែនតេស្ចកតតីាុំងចិតតរបស់្ខញហុំរពះករុណាមិនបានស្េរមចដូចបុំណងេទ តើបិតរពឹក ៃថង
េនាះ លីោវតីពុុំបានរងោុំ៉ក់បារតេៅមុខទាភើរផទះដូចមុនេទ នាងនិមនតខញហុំរពះករុណា
ឲើយចូល េៅៅន់ចៃមើន់ៀងកនហងរបាសាទ(វិោពើ) ខញហុំរពះករុណាជុំទាស្់មិនទទលួពាកើយ
និមនតក៏មិនេកើត េរពាះជីវិតស្មណៈរបែេលដូចំេយើងេនះរតូវពឹងពាក់អារស័្យអ្នក
រស្ុក គិតបានដូេចនះ ខញហុំរពះករុណាេទើបទទួលនិមនតនាងេដើមើបីរកើាេទយើយស្ទាថើមិនឲើយ
អាប់ឱន លុះអ្ងគហយចុះេលើ អាស្នៈែដលោត់រឿលទុកកនហងបនាតើប់ំន់េរឿមរបស្់
របាសាទេេើយ លីោវតីក៏យកបារត របស្់ខញហុំរពះករុណាេៅ៉ក់ចៃមើន់ែដលមានរស្
ំតិដ៏របណីតេផើឝងៗមករបេគន េៅេពល ែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងែតៅន់េនាះ នាង
ក៏អ្ងគហយស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេៅែកើបរៗៀង មួយអ្េនលើេ៉យនាងរពាេមណីនិង
នាងទាស្ី មាទើក់ៗក៏ស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាំែភនកែតមួយ ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាេធវើំមិន
េអ្ើេពើឱនមុខៅន់ំរេូត តាុំងចិតតថាៅន់រួចក៏អ្នុេមាទនា និង របៈប់របៈល់វលិ
រត ប់េៅវិញភាពើមេរពាះស្សហះសាយើប់ចិតតណាស្់ បរិយឿស្ឯរបាសាទ េនាះេធវើឲើយខញហុំរពះ
ករុណានឹកេឃើញថាខលអនឯងរតឹមែតំេកមងចណាឌើលរេូតមក ខញហុំរពះករុណា ពើ្យម
រមាឃើប់លុំនឹកគិតែបបេនាះ េេើយេធវើកិរិយមារយទឲើយំរបរកតីេដើមើបីមិនឲើយំទីស្នទិះ 



ស្ងើឝ័យរបស្់អ្នកទាុំងេនាះ េរឿងមួយែដលខញហុំរពះករុណាៀពើចបុំផុត គឺ េោករគេបតី
បានេឃើញ េរឿងរបស្់ខញហុំរពះករុណានឹងេលចរបាកដចើាស្់មិនៀន េរពាះេោកំក់ំ
ោុំខញហុំរពះករុណាបាន យរើងពិតរបាកដ ។ 
"បពិរតរពះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! " នាងរគេបតានីមានរបសាស្ន៍េ ើង "រពះេតជ
គុណបួស្ ំភិកខហរបមាណំប៉ុនាផើនវស្ើាេេើយ ស្ូមេមតាឍើរបាប់កណាមាងើស្់ផង" 
"បាន ៧ វស្ើាេេើយ េៈម ! " ខញហុំរពះករុណាេឆលើយេ៉យមិនស្មលឹងេមើលមុខអ្នកស្ួរ 
"មុនបួស្ រពះេតជគុណំអ្នករកុងសាវតថីេនះឬំអ្នករកុងេផើឝង" នាងរគេបតានីស្ួរ
េដញ េ៉លរកឿរពិតអ្វីមើ្រើង 
"អាតាផើំអ្នករកុងសាវតថីេនះឯង" ខញហុំរពះករុណាស្េង្តេឃើញនាងរគេបតានីែបរេៅ
េមើលមុខ លីោវតីទាុំងេស្ើចញឹមៗេេើយស្ួរខញហុំរពះករុណាតេៅេទៀតថា 
"ែមនេនឹងណៈ ខញហុំណាដូចំរបហាក់របែេលមុខ ដូចំធាពើប់បានេឃើញរពះេតជគុណ
រតង់ កែនលងណាមួយ ប៉ុែនតោុំមិនចើាស្់ថាំកែនលងណាេទ ស្ូមរបទានេទាស្ ខញហុំកណា
ស្ូមស្ួរ ថាឿលពីេៅំឃរាវាស្ រពះេតជគុណស្ថិតេៅកនហងវណណៈណា េេើយផទះ
ស្ែមើបងរបស្់រពះ េតជគុណេៅរតង់មតហុំណា? " 

ខញហុំរពះករុណាេៅភាុំាំំងមីងមាុំងមួយរស្បក់េរពាះមិនដឹងថានឹងរតូវេឆលើយតបយរើង
េម៉ច េបើខញហុំរពះករុណារបាប់ឿរពិត េឿោេលរជួលេរជើមេទៀងែតនឹងេកើតេ ើងមិន
ៀន ប៉ុែនតេបើមិន របាប់វិញ ក៏មិនដឹងថានឹងរកវិធីេគចេវះដូចេមតចបាន េៅទីបុំផុត ខញហុំ
រពះករុណាក៏ស្េរមចចិតតេឆលើយ ថា "អាតាផើំមនុស្ើឝេផើនវណណៈ េផើនផទះស្ែមើបងេទ" 
នាងរគេបតានីស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេ៉យមិនយល់អ្តថនយ័េេើយក៏ែបរេៅ
ស្មលឹងេមើល មុខកូនរកមុុំែដលកុំពុងែតស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាែដរ អ្ស្់េពលំេរចើន
ៅទើុំែដលែបកេទើ ខញហុំរពះករុណាមុខំផ្ពើស្់បតឡរេរចើនណាស្់ ទាុំងរូបរាងមុខមាត់ កិរិយ
មារយទ និង និស្ើឝ័យចិតត គុំនិតរេូតដល់ពីរនាក់ែម៉កូនេភលចភាពើុំងអ្ស្់ េៅេពល េនាះ
ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណារសាប់រស្ល់ វិលវល់េស្ទើរៅន់ចៃមើន់មិនបាន ៀពើចែរកងេោករគ
េបតីអ្េញ្ជើញមកេឃើញ 
"បពិរតរពះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ចេមលើយរបស់្រពះេតជគុណេធវើឲើយខញហុំកណាេងឿងឆងល់



ណាស្់ រពះេតជគុណេឆលើយតបថាេផើនផទះេផើនស្ែមើបងេទ មានន័យថាដូចេមតច? ស្ូម
រពះេតជគុណ េមតាឍើបុំភលឺរបាប់ខញហុំកណាផង"នាងរគេបតានីោប់េផតើមជជីកស្រួេទៀត 
"កុុំស្ួរេដញេ៉លរពះេតជគុណេរចើនេពក មារើក់ ! "លីោវតីនិយយឿត់ 
"រពះេតជគុណមុខំេអ្ៀនេរបៀនមិនហាលើនរបាប់េយើងេទ ជួនឿល វណណៈរតកូលេោក
មុខំ ទាបេពកេទដឹង" 
"រតឹមរតូវេេើយ អាតាផើេកើតកនហងរតកូលចណាឌើលកនហងភូមិចណាឌើលែកើបរទាភើររកុងសាវតថី" ខញហុំ
រពះ ករុណារបាប់ឿរពិតភាពើម េធវើឲើយពីរនាក់ែម៉កូនស្ែមតងអាឿររុេភើបេ ើងខលះ 
"ស្ូមរបទានេទាស្ រពះេតជគុណមានេះផើះថាដូចេមតច?"លីោវតីស្ួរ 
"អាតាផើេះផើះ េរវតតៈ" ខញហុំរពះករុណាេឆលើយ ទាុំងពីរនាក់ែម៉កូនែរស្ក "ឱេហា ! " េ ើង
រពមេទើ នាងរពាេមណីមានទឹកមុខែរបំរកេមេ៉យចិតតគិតរសាប់រស្ល់វិលវល់ 
ផទហយ នឹងលីោវតីែដលស្ែមតងអាឿរេរតកអ្រកខិបកខុប 
"ខញហុំកណាេជឿំក់ថារពះេតជគុណំេរវតតៈែដលធាពើប់មករស្់េៅទីេនះេរចើនៅទើុំមុន ែមន
េទ?" 
លីោវតីស្ួរយរើងរេ័ស្ 
"ែមនេេើយ"ខញហុំរពះករុណាេឆលើយតាមឿរពិត 
ភាពើមេនាះ េេតុឿរណ៍ែដលនឹកសាផើនមិនដល់កេ៏កើតេ ើង នាងរពាេមណីេរទាបកើាល
ចុះេទៀប បាទមូលរបស្់ខញហុំរពះករុណាេេើយេពាលថា 
"ពុេទាថើេអ្ើយ ! េរវតតៈ ! េៈមមិននឹកសាផើនថា បានជួបេោកកូនកនហងភិនភាគែបបេនះ
េទ េៈម េរតកអ្រណាស្់ែដលបានជួបេោកកូនេទៀត ចូរឲើយអ្ភ័យេទាស្ដល់េៈម
ផងស្រមាប់េរឿង អ្តីតឿលកនលងមក េៈមបានេបៀតេបៀនេោកកូនយរើងសាហាវ
េែរេៅេរពាះ េស្ចកតីេៅតលងង់មិនដឹងឿរពិត ឥ ឡវេនះេៈមសាផើោេទាស្សាគើល់
កុំេុស្ខលអនឯងេេើយ ស្ូម េមតាឍើអ្ភ័យេទាស្ដល់េៈមផង" ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅោឃើចៃថងេនាះេរឿយពីបានសាឍើប់រពះធមមេទស្នា
របស្់រពះ ស្កើយមុនីបរមសាសាឍើៃនេយើងឯធមមសាោេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏រត ប់េៅ
កុដិវិញ េ៉ះចីពរ ពាក់េលើស្នអេេើយក៏អ្ងគហយស្រមាកបែណ្តអារមមណ៍ឲើយគិតឿញ់េៅ



តាមេរឿងរា ើវរបស្់វា ជួនខលះ ចិតតក៏រលឹកនឹកបកេៅរកេរឿងោស្់...ខទមតូចកនហងភូមិ
ចណាឌើលរបបទាភើររកុងសាវតថី របាកដេចញ មកកនហងមេនាគតិ រូបភាពេៈមរបុស្កុំពុង
ឿប់ឧស្កនហងៃរព រូបភាពេកើឝរតភូមិ និងស្ុំយបៃរព មាត់រោុំងស្ទឹងអ្ចិរវតី រូបភាពេម
េេទឹកេ៉ះរេូតដល់រូបភាពេកមងចណាឌើលំមិរតស្មាពើញ់ ែដលធាពើប់ែភើលេេេៅ
ំមួយេទើ ជួនខលះចិតតក៏ផសឡកនឹកេៅសាតើបស្ទង់ពិនតិើយេមើលេេតុឿរណ៍ ែដលខញហុំរពះ
ករុណាេៅំេកមងបេរមើកនហងេគេ៉ឋើនរបស្់េោកស្ុមងគលរគេបតី រាល់េពល េវោ
ែដលចិតតផសឡកនឹកដល់ៅកជីវិតរតងេ់នះេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាេកើតេស្ចកតីស្េងវគតក់ស្លហត
រនធត់ចិតតំៀពើុំង េរពាះវាំៅកែដលខញហុំរពះករុណាបានទទួលទុកខេទាេមនញំទីបុំផុត 
ប៉ុែនតៅកែដល េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាមានេស្ចកតីស្េងវគចិតតំទីបុំផុតេនាះ គឺ េៅេពល
េធវើំេោរ ខញហុំរពះករុណា បានបលន់យកជីវិតនិងរទពើយស្មើបតតិរបស្់អ្នកស្លឡតរតង់អ្ស្់ំ
េរចើន ខញហុំរពះករុណាចែមលកចិតតៀពើុំង ណាស្់ថាេតើេេតុអ្វីបានំខញហុំរពះករុណាឿពើយេៅ
ំមនុស្ើឝសាមានើយអ្បលកខណ៍េែរេៅ ដល់ថាទើក់េនាះ ឿលេបើភនកនឹកមកដល់រតង់
េនះ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាេកើតមានតុំណាុំងចិតត៉ច់ ៀតថានឹងបួស្របគល់ឿយថាភើយ
ជីវិតកនហងរពះពុទធសាស្នាេដើមើបីឿយកប់លុបោងបាបកមម ែដលខញហុំរពះករុណាបានបង្
េ ើងឿលេៅំេោរេនាះ ។ េៅខណៈែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងែតអ្ងគហយគិតភលឹកនឹក
េៅែតមាទើក់ឯងេនាះ លីោវតីនិងនាង ទាស្ីមាទើក់បានមករកខញហុំរពះករុណាដល់កុដិ ខញហុំ
រពះករុណាទទួលរាក់ទាក់នាងតាមែបប ស្មណវិស្័យ "មាទើលភគិនី ! នាងមានធុរៈអ្ី
ឬ?បានំមករកអាតាផើដល់កុដិយរើងេនះ"ខញហុំរពះករុណាោប់េផតើម ឿរស្នទនា 
"មាន េោកបង ! " លីោវតីេឆលើយេេើយយកទឹកបានចូលមករបេគន 
"អ្នកមារើក់ឲើយយកទឹកបានេនះមករបេគន" 
ខញហុំរពះករុណាទទួលេេើយក៏ៅន់េមើលបនតិច លីោវតីនិយយតេៅេទៀតថា 
"បពិរតេោកបង ! ខញហុំកណាស្ុុំស្ួរេរឿងមួយបានេទ? តាមពិត េរឿងេនឹកកនលងេួស្
មកេេើយ ប៉ុែនតខញហុំកណាេៅែតចង់ដឹង េបើេោកបងេបើកឱឿស្ ខញហុំកណានឹងស្ួរឥ ឡវ
េនះ" 
"នាងចង់ស្ួរអ្ី ក៏ស្ួរមកចុះ អាតាផើេបើកឱឿស្ឲើយេេើយឥ ឡវេនះ" 



"ថីបានំេោកបងេភៀស្ខលអនេចញពីពួកេយើងេៅេ៉យវិធីែបបេនឹង ខញហុំកណាេៅែត
រស្ៃក អ្ន់ចិតតមិនបាត់េសាះ បុំណាច់េបើនឹងេគចេៅក៏គួរែតរបាប់ឲើយដឹងំមុន "នាង
រកមុុំនិយយ េ៉យេឃនើស្ចិតតបនតិច 
"និយយអ្ញ្ចឹង ឿលែដលអាតាផើេគចេចញពីផទះនាងេៅេពលេនាះ អាតាផើបានរបាប់
នាងេេើយ េតើ ! ចុះនាងមិនបានទទួលស្ុំបុរតែដលអាតាផើបានេផញើទុកនឹងនាងទាស្ីេទ
អី្?" 
លីោវតីអ្ងគហយេៅេស្ងៀមមួយរស្បក់ ំវិធីរុលឹកសាផើរតីចងោុំ េេើយេឆលើយតបថា 
"ឱ ! ស្ុំបុរតេនឹង ខញហុំកណាបានទទួលេេើយ បុ៉ែនតេោកបងគួរែតរបាប់េ៉យមាត់ខលអន
ឯង េគច េៅអ្ញ្ចឹង នាុំឲើយឆងល់ គិតថាេោកបងរបែេលស្សប់លីោវតីេេើយេមើល
េៅ" "អ្ត់េទ អាតាផើមិនស្សប់នាងបនតិចណាេទ ផទហយេៅវិញ អាតាផើេគចេៅេៅេពលេនាះ
េរពាះែត រស្ឡាញន់ាងពិតែមន..." 
"ចុះឥ ឡវេនះ េោកបងេៅរស្ឡាញល់ីោវតីដូចមុនេទ" លីោវតីស្ួរខញហុំរពះករុណា
ទាុំង កណាតើលេេកកណាតើលេុំងេធវើឲើយខញហុំរពះករុណានឹកេអ្ៀនៀផើស្ំៀពើុំង ឿរពិតខញហុំ
រពះករុណា េៅមានចិតតរស្ឡាញ់នាងែតដែដល ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណានឹកេអ្ៀនមាត់ មិន
ហាលើននិយយរបាប់ ឿរពិតដល់នាងេទេរពាះស្មើបហរេភទរបស្់ខញហុំរពះករុណាមិនសាក
ស្មនឹងនយិយេរឿងេស្នហា េ ើយ ។ 

"បញ្មើេនឹងកុុំឲើយអាតាផើេឆលើយអ្ី"ខញហុំរពះករុណាេឆលើយតប ស្េង្តេឃើញទឹកមុខលីោវតី
រស្ពាប់ រស្េពានចុះភាពើម 
"ថីបានំេោកបងមិនេឆលើយ ឬក៏េោកបងស្សប់លីោវតីេេើយ េភលចលីោវតីេេើយ 
អ្និោងើ ! លីោវតីកមើឝត់ពិតំមនុស្ើឝអ្ភ័ពវែមន ! ៀតបង់កមាពើុំងែដលខុំរងោុំេ៉យ
ភកតីភាពអ្ស្់េពល ំេរចើនៅទើុំ ប៉ុែនតលទធផលែដលទទលួបាន គឺ េភលច"នាងនិយយ
របេយគចុងេរឿយេ៉យ ស្េមលងញ័ររនទាុំងេលើកំយស្ុំពត់េ ើងជូតទឹកែភនកផង 
។ 



មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាដូចំរបាប់មិនរតូវែដរ ចិតតរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាេពល េនាះ មិនដឹងដូចំស្សីេទ គិតថា វាវិលវល់ខមអលៀផើញ់ដូចំៃផទមហាសាគរ
រតូវពើយហះភជរេបាកបក់ គរេុំគេរគង ដូេចនះ ខញហុំរពះករុណាេៅចងោុំពាកើយោស្់ទុុំបរម
បុរាណថា"ស្រស្តីេរចើនែតយកឈនះ បុរស្េ៉យអាវុធ គឺ មាត់ េបើយកឈនះេ៉យមាត់មិន
បានេទ ក៏យកឈនះេ៉យទឹកែភនកំអាវុធ ចុងេរឿយ" ឥ ឡវេនះ លីោវតីកុំពុងែត
យកឈនះខញហុំរពះករុណាេ៉យអាវុធ គឺ ទឹកែភនក ប៉ុែនត េមើលេៅអាវុធរបស្់នាងដូចំ
មានរបស្ិទធិភាពេទៀតផង ពីេរពាះខញហុំរពះករុណាបានេកើតមាន េស្ចកតីអាណិតអាស្ូរ
នាងយរើងេៀពើចចិតត ប៉ុែនតេៅេពលៃកមកស្មលឹងេមើលពណ៌ស្មើបហរចីពរ ែដលរគបដ
ណ្ប់ឿយនិងសាតើបេមើលរពះេកស្រលីងណិលរបស្់ខលអនឯង កមាពើុំងចិតតរបស់្ខញហុំរពះ 
ករុណាក៏វិលរត ប់មកវិញ "លីោវតី ! កុុំេសាកស្េរងងចិតតអី្ណៈ"ខញហុំរពះករុណាោប់
េផតើមលួងេោមនាង "អាតាផើមិនស្សប់នាងបនតិចណាេទ គុណបុំណុលែដលនាងបានេធវើ
ចុំេពាះអាតាផើតាុំងពីេពលេនាះ មក វាបានដក់ំប់កនហងសាផើរតីចងោុំរបស្់អាតាផើំនិចច 
េពលេនះ ជិតងងឹតេេើយ អ្នកមារើក់របស្់ នាងរបាកដំេៅរងោុំេមើលផលឡវែដលបាត់
កូនរស្ីយូរ មើ្រើងេទៀត ឿរែដលស្រស្តីេភទមក និយយសាស្ងំមួយនឹងបពវជិតេៅ
េពលេថមើរេណះមិនស្មរមើយេទ តិចេោអ្នកដៃទេគរិះគន់ ចូររត ប់េៅផទះវិញចុះ ោុំ
មានឱឿស្ស្ឹមេយើងនិយយេទើេទៀត" "មិនបាច់េដញេទ េទាះបីំមិនេដញក៏ខញហុំក
ណាេៅែដរ" លីោវតីនិយយរោស្់ស្េមលងេេើយ េរឿកេចញេៅេ៉យអាឿរ
របុិនរបារើន់ ទុកឲើយខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយេៅរចៃុំងែតមាទើក់ឯង ។ 

ខញហុំរពះករុណាស្ូមរបាប់តាមរតង់េៅចុះថាេៅរារតីៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាស្ិងមិន
លក់េសាះ លីោវតីមកពងវក់ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាឲើយវិលវល់សារើុំៈតើុំរឿុំរកូវអ្ស្់រលីង 
តាមឿរពិត ខញហុំរពះករុណាមិនគួរនឹងគិតេរចើនទាល់ែតស្ិងមិនលក់េនាះេទ ពីេរពាះ
តាមធមមតា មនុស្ើឝរស្ី េរចើនែតេធវើអ្វីៗតាមចុំេួលអារមមណ៍េរចើនំងេេតុផល ឿល
េបើនាងមិនស្មបុំណងចុំេពាះខលអន ខញហុំរពះករុណា ក៏ំឿរស្មគួរេេើយែដលនាងស្
ែមតងអាឿរែបបេនាះ េ៉យមកពីឿលេនាះ ខញហុំរពះករុណាេៅទន់េខើាយេរឿងមាយស្រស្តី 
េទើបគិតសាន់វ័ណ្ទាល់ែតេួស្េេតុ ខញហុំរពះករុណា េជឿថាខលអនឯងមិនែមនំអ្នកខុស្



េទ នាងរបាប់ថានាងេៅែតរស្ឡាញ់ខញហុំរពះករុណាដូចពីមុន ដែដលេេើយឧស្ើាេ៍េៅ
រងោុំខញហុំរពះករុណាេ៉យភកតីភាពរេូតមកេទើបំេរឿងែដលគួរឲើយ យល់ចិតតយល់េថលើម
ណាស្់ ។ 

លុះៃថងរពឹកេ ើង ខញហុំរពះករុណាេៅៅន់ចុំហាន់ឯផទះលីោវតីតាមពាកើយនិមនត 
បុ៉ែនតមិនជួបលោីវតី េទ េឃើញែតនាងរគេបតានីំមាឍើយែដលចូលមករបេគនចុំ
ហាន់ របែេលំនាងខឹងនិងស្សប់ខញហុំ រពះករុណាេេើយេមើលេៅបានំេគចមុខមិន
រពមមកជួបខញហុំរពះករុណា ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាក៏មិនខចី ស្ួររកនាងែដរ ខញហុំរពះករុណាៅន់
េៅំេរឿយៗតាមតួនាទីេេើយក៏រត ប់េៅវតតវិញ ៣ ៃថងកនលងផុតេៅេ៉យលុំអាន
េនះ េផើនេេតុឿរណ៍ថមីេកើតេ ើងេទ លីោវតីក៏មិនរពមចុះមក ជួបខញហុំរពះករុណាែដរ 
ខញហុំរពះករុណាក៏មិនពើ្យមស្ួររកនាងដូចេទើ ថវីេបើចិតតចង់នឹងស្ួររកនាង យរើងេពញ
របុងយរើងណាក៏េ៉យ លុះដល់ៃថងទី ៤ ខញហុំរពះករុណាគិតេឃើញឧបាយកលមួយ េទើប 
និយយនឹងនាងរគេបតានីថា "បពិរតេៈមឧបាស្ិឿ ! ៃថងេនះំៃថងចុងេរឿយ
ែដលអាតាផើមកៅន់េៅទីេនះ" 
"េេតុអ្ីឬ? េោកកូន ! "នាងរគេបតានីកួចចិេញ្ចើមស្ួរេ៉យចែមលកចិតត 
"អាតាផើរបុងនឹងោកេចញពីទីរកុងសាវតថីេនះេៅេដើរធុតងគតាមតុំបន់េផើឝងៗ របែេល ១ 
ែខ ឬ ២ ែខេទៀតបានរត ប់មកវិញ ប៉ុែនតេបើេៅជួបកែនលងណារស្ួលកនហងឿរបុំេពញ
ពើ្យម អាតាផើរបែេលំមិនរត ប់មកវិញេទ នឹងគង់េៅរបោុំរតង់កែនលងេនាះ
រេូតេៅ" 
"ថីបានំរបៈប់េៅេោលេៈមេមលះ? និមនតមកេៅរកុងសាវតថមិីនទាន់បានបុ៉នាផើន
ផង និមនត េៅេោលេៈមេទៀតេេើយ េបើអ្ត់ពីេោកកូនេៅ េៈមនឹងបសឡនរស្ីមុខំ
អ្ផើឝហកសាពើប់េេើយ េៅឆលងស្ទាថើេៈមពីរបីែខេទៀតេៅ កុុំអាលរបៈប់េៅេពក" 
នាងរគេបតានីទទូចអ្ងវរខញហុំរពះករុណាេៃចៗអ្ស្់េពលំយូរ េេតុផលេផើឝងៗរតូវ
បានេលើក យកមកេរៀបរាប់េដើមើបីបបួលឲើយហខញហុំរពះករុណាេៅត ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាេៅែត
អ្ះអាងថានឹងេៅ ែតមើ្រើង កនហងអ្ុំ ហងេពលេនាះ លីោវតីេៅមិនទាន់បៃមើញមុខេៅ
េ ើយេទ េៅទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏រត ប់េៅវតតវិញ រេន់ែតមកដល់កុដមិិនយូរ



ប៉ុនាផើន លីោវតីក៏តាមពីេរឿយ មក េនះឯងំេេលបុំណងៃនឧបាយកលរបស្់ខញហុំ
រពះករុណា េពាលគឺ ខញហុំរពះករុណាចង់សាក លើបងចិតតលីោវតីេមើលថាេតើនាងចិតតរឹង
ប៉ុនណា នាងស្សប់ខញហុំរពះករុណាពិតែមនឬេទ េបើនាង ស្សប់ខញហុំរពះករុណាពិតែមន ឿល
េបើបានដុំណឹងថាខញហុំរពះករុណារបុងនឹងេគចេវះេៅែបបេនាះ នាងមុខំនឹងមាន
អារមមណ៍ប៉កេលវើយំធមមតា ឬអាចេរតកអ្រចិតតេទៀតផង ប៉ុែនតឥ ឡវេនះនាង របៈប់
តាមខញហុំរពះករុណាមក ស្ែមតងថានាងេៅែតគិតដល់ខញហុំរពះករុណា 
"េោកបងរបុងនងឹេគចេចញពីរកុងសាវតតីែមនេទ?" នាងស្ួរទាុំងរតេេតរតេបនិង
ស្លន់ចិតត ចុំេពាះដុំណឹងេនះ "រតឹមរតូវេេើយ អាតាផើនឹងោកេចញពីរកុងសាវតថីេនះេៅ 
"ខញហុំរពះករុណាេឆលើយេៅេ៉យ អាឿររបរកតីទាុំងេរៀបចុំបរិឿខើរេផើឝងៗេធវើដូចំចង់េគច
េៅពិតែមន ខញហុំរពះករុណាមិនរបាប់ េោកអ្នកមានអាយុទាុំងឡាយក៏គង់នឹងស្ននិ៉ ឋើន
បានថា កិរិយអាឿររបស្់លីោវតីកនហងេពល េនាះយរើងេម៉ច ខញហុំរពះករុណារបាប់មិនរតូវ
ែដរ នាងអ្ងគហយធមឹងដូចរូបស្ុំណាក ប៉ុែនតែកវែភនក រកេមរលីងរេោងរកកល់នឹងយុំ 

"េោកបងេគចេៅេធវើអ្ី?" នាងស្ួរដូចំមិនដឹងំនឹងស្ួរអ្វី ប៉ុែនតេនះំឱឿស្លសេធវើ
ឲើយខញហុំរពះ ករុណានិយយជនលជេនលញនាងេលងបានយរើងរស្ួល 
"អាតាផើេគចេៅរកេស្ចកតីស្ុខឿយស្បើាយចិតតេនឹងឯង េៅទីេនះមិនស្បើាយចិតត
េសាះ មានែត ទុកខរពួយរេូត មានែតមនុស្ើឝេគស្សប់ េគមិនចង់េស្ពគប់រាប់រក ស្ូមើបី
ែតមុខេគក៏មិនចង់េឃើញ េរពាះអាតាផើំចណាឌើលបាតស្ងគម អ្ញ្ចឹងេទេៅទីេនះេធវើអ្ី
េទៀត" "អ្នកណាស្សប់េោកបង"លីោវតីនិយយេ៉យស្េមលងៀពើុំង 
"ក៏កូនរស្េីៅរបស្់េោកស្ុមងគលរគេបតីេនឹងឯង" ខញហុំរពះករុណាេឆលើយបានែត
ប៉ុេណណះឯង លីោវតីក៏ផទហះស្ុំេណើចេស្ើចទាុំងទឹកែភនក ខញហុំរពះករុណាេះឃើកមុខ
ោត់ែចងអី្វា ើន់តេៅ "េោកបងយល់រច ុំធុំេេើយ"លីោវតីនិយយេ៉យស្េមលង
ចើាស្់រស្ ះរស្ ុំ "ខញហុំកណាឯណាេៅស្សប់េោកបងបាន ផទហយេៅវិញ ខញហុំកណា
រស្ឡាញ់េោកបងេ៉យទឹកចិតត េសាផើះស្ ឿលែដលេោកបងេៅំកុមាររស្់េៅ
កនហងផទះខញហុំកណា ខញហុំកណារស្ឡាញ់េោកបង ប៉ុនណា េពលេនះក៏េៅែតរស្ឡាញ់
េោកបងប៉ុនេណាះដែដល រាល់េពលេវោែដលេោក បងមិនេៅ ខញហុំកណាមិនែដល



មានេស្ចកតីស្ុខេទ េរពាះអាល័យែតគិតដល់េោកបង រាល់េពលេវោែដលេោកបង
រត ប់មកគង់េៅកនហងរកុងសាវតថីវិញ ខញហុំកណាេរតកអ្រណាស្់ ដូចំឱស្ថទិពវមក
រស្ឡាបផើឝះេបះដូង..." េេតុែតលីោវតីំមនុស្ើឝេឆលៀវៅពើស្និងពូែកនិយយបានំ
េផើនរអាក់រអ្ួលនាងេចះនិយយបានដូចយរើងរបេោមេោកេនាះ ចែមលកេទ? េោក
ដ៏មានអាយុទាុំងឡាយ ! ជួស្នឹងខញហុំរពះករុណាំអ្នកែញ៉ចុំែអ្ចុំអ្ន់នាងេលងប៉ុែនតនាង
ែបរំអ្នកែញ៉ែចចង់ខញហុំរពះករុណាេៅវិញ "ប៉ុនេនឹងបានេេើយ លីោវតី ! " ខញហុំរពះ
ករុណានិយយឿត់ "អាតាផើអ្រៃប់េរពាះែតស្មតីរបស្់ នាង អាតាផើេជឿំក់ថានាងរស្
ឡាញ់់អាតាផើេ៉យស្ុទធចិតត ំបុណើយវាស្នារបស្់អាតាផើេេើយ ែដលបានទទួលេមតាឍើ
អាណិតពនីាង" "ចុះេោកបងរស្ឡាញ់លីោវតីេទ?" នាងស្ួរេ៉យស្េមលងទន់ភលន់
ែបបទទូចអ្ងវរ េធវើឲើយ េបះដូងរបស្់ខញហុំរពះករុណាទន់លវតៃលវេៅតាមែដរ នាងស្មលឹង
េមើលខញហុំរពះករុណាហាក់ដូចំ កុំពុងរងោុំចេមលើយេ៉យចិតតអ្នទះសា ខញហុំរពះករុណាចង់
េឆលើយរបាប់នាងរតង់ៗថា លីោវតីរស្ឡាញ់អាតាផើែបបណា អាតាផើក៏រស្ឡាញ់នាងែបប
េនាះែដរ ប៉ុែនតឿលេបើស្មលឹង េមើលេៅស្មើបហរេភទរបស្់ខលអនេេើយ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណា
េអ្ៀនេរបៀនមិនហាលើនេឆលើយេៅេពល េនះេទ ដូេចនះខញហុំរពះករុណាក៏េរជើស្េរីស្យក
តុណមីភាពំចេមលើយវិញ "យរើងេម៉ចេៅេេើយ េោកបង ! េោកបងអាចេឆលើយរបាប់
លីោវតីឲើយអ្ស្់ចិតតបនតិចបានេទ" លីោវតីស្ួរេ៉យអ្នទះអ្ែនទង ខញហុំរពះករុណាក៏
រេស្ះរេសាះមិនតិចំងនាងែដរ េៅទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏រករចកេចញេ៉យ
មេធើ្បាយដូចមុនេទៀត "កុុំទាន់ឲើយអាតាផើេឆលើយអ្ី លីោវតី ! ោុំៃថងណាមួយទុំេនរស្ឹម
អាតាផើនឹងរបាប់ឲើយដឹង" រេន់ែតខញហុំរពះករុណានិយយផុតមាត់ប៉ុេណណះ េេតុឿរណ៍ក៏
ោប់េផតើមវិលចូលេៅរករូបមនត េដើមេទៀត លីោវតីឱនមុខចុះយុំខើឝឹកខើឝអលភាពើម 
បុំណាត់ស្េមលងនិងស្ុំេណាកេសាកេ្ រគប់ដណ្ប់ពាស្េពញទាុំងបរិេវណកុដិរបស្់
ខញហុំរពះករុណា "មនុស្ើឝចិតតេឿផើ មនុស្ើឝចិតតទមិ  " លីោវតីនិយយេ ើងេៅទីបុំផុត 
"នឹងេធវើបាបេបះដូងលីោវតីដល់ថាទើក់ណាេទៀត នឹងស្សប់ លីោវតីដល់ណាេទៀត" 
ជួស្នឹងយុំខើឝឹកខើឝអលធមមតា នាងក៏ោប់េផតើមរទេហាយុំេេៀរទឹកែភនក រេេមរហាម ខញហុំ



រពះករុណាេ៉ះរសាយសាណើនឿរណ៍តានតឹងេ៉យឿរចុះេចញពីកុដិ ទុកឲើយ លីោវតី
អ្ងគហយយុំែតមាទើក់ឯង ។ 

លុះខញហុំរពះករុណារត ប់មកដល់កុដិមតងេទៀត េឃើញថាលីោវតីបានបាត់ខលអនពី
កុដិរបស្់ខញហុំ រពះករុណាេៅេេើយ ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយចុះេ៉យអ្ស្់កមាពើុំងេោឃើកលងម
ទាុំងឿយនិងចិតត េបះដូងរបស្់ខញហុំរពះករុណាអ្ួលែណនេ៉យអាណិតអាស្ូរលីោវតី 
ទាុំងនឹករស្េៃចចិតតខលះ ែដរែដលេធវើឲើយលីោវតីយុំែយកែរស្ករទេហា ប៉ុែនតនាងៅប់
យុំៃយែមនែទន កនហងខណៈែដល ខញហុំរពះករុណាកុំពុងែតអ្ងគហយគិតេនឹងឯង លីោវតីក៏
វិលរត ប់មកវិញេ៉យអាកបើបកិរិយ រស្ងូតរស្ៃត់ 
"េទាះបីេោកបងស្សប់លោីវតីយរើងណាក៏េ៉យចុះ" លីោវតីនិយយេ ើងយរើង
េឃនើស្ចិតត "បុ៉ែនតខញហុំកណាចង់នឹងសូ្មស្ុំណូមពរមើ្ រើងបុ៉េណ្ាើះ សូ្មេមតាឍើអាណិតខញហុំក
ណាេរឿងមួយ គឺថា ស្ូមឲើយេោកបងគង់េៅទីេនះតេៅេទៀត កុុំអាលរបៈប់និមនត
េគចេៅណាអ្ី េេើយស្ូមឲើយ និមនតេៅៅន់ឯផទះដូចស្ពវដង" 
េបើបដិេស្ធេរឿងមួយេនះេទៀត េមើលេៅដូចំេធវើទារុណកមមេបះដូងស្រស្តីពន់េពក ខញហុំរពះ
ករុណា េទើបយល់រពមទទួលស្ុំេណើរបស្់នាង ។  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េោកដឹងេេើយថាកនហងកុំ ហងេពលែដលខញហុំរពះករុណា
េៅេធវើំេោរឯ កនហងៃរពែប៉កៀងេជើងៃនែដនេឿស្លេនាះ ខញហុំរពះករុណាបានេធវើឧរកិដឌ
កមមយរើងេែរេៅ រាល់ េពលេវោែដលចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណានឹកភនកដល់អ្ុំេពើទាុំង
េនាះ ខញហុំរពះករុណាមានវិបើបសារចិតត ំៀពើុំង េៅេពលែដលខញហុំរពះករុណាចូលេៅឿន់
វិេវក ឋ៉ើន អ្ងគហយស្មាធិស្មិងសាផើធិ៍ ស្រមួលចិតតឲើយ មូលស្លហងកនហងអារមមណ៍ែតមួយេនាះ 
រូបរស្េមាលដ៏េែរេៅេផើឝងៗែដលខញហុំរពះករុណាបាន របរពឹតតទុក បានមកបញ្ជះ
បញ្ងើុំងកនហងចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាភាពើម ខញហុំរពះករុណារបៈប់ដកចិតតេចញ ពីស្មាធិ
េនាះេដើមើបីេគចឲើយផុតពីនិមិតតដ៏សាហាវេនាះ ។ 

រពះបរមសាសាឍើរតាស្់ថា "បុគគលេរពាះពួជទុកែបបណា ែតងបានទទួលផលៃន
ពូជែបបេនាះ" េធវើឲើយមានចិតតផសឡកផសឹះថាេៅៃថងណាមួយ អ្ុំេពើែដលខញហុំរពះករុណាបាន



េរពាះពូជទុក នឹងេចញែផល ផ្កើឲើយខញហុំរពះករុណាេឃើញមិនៀន ពិតដូេោទើះែមន តមកមិន
យូរប៉ុនាផើន េេតុឿរណ៍អារកក់ក៏ បានេកើតេ ើងកនហងមជើឈ៉ទើនៃនជីវិតរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាេទៀត ស្ូមេោកដ៏មានអាយុទាុំងឡាយ រតងរតាប់សាឍើប់តាមពាកើយែដលខញហុំរពះ
ករុណានឹងតុំណាលដូចតេៅ 

ខញហុំរពះករុណាេៅោុំបានថា េពលេនាះំេដើមែខផលគហនកនហងគិមឞស្មយ័ អាឿស្
ធាតុេពលៃថង េើឍើស្សហះសាយើប់ ប៉ុែនតរតំក់េរស្ងេៅរារតីឿល ឰដ៏ៃផទនភាឿស្ពីេលើរកុង
សាវតថីេផើពពកមួយ ដុុំេសាះ ទុកំមលឹងក៏េ៉យ ៃផទនភាឿស្ក៏មិនរស្ ះរស្ ុំដូច
យរើងេៅកនហងវស្ើានរដូវេនាះេទ ឿលេបើស្មលឹងេមើលេៅរកែេងេមឃកនហងទិសានុទិស្ 
េឃើញែតែផើឝងអ្័ពទែដលេកើតេចញពីេភលើង េឆះៃរពនិងលុំអ្ងធុលីេុយេចញពីៃផទែផនដី
រគបដណ្ប់ពាស្េពញទូេៅ េៅស្ម័យេនាះ រពះបរមសាសាឍើបានេស្តចយងេៅរកុង
សាេកតុតាមពាកើយនិមនតរបស្់ េស្ដនីមាទើក់ រពះភិកខហស្ងើឃំេរចើនអ្ងគបាននិមនតេៅតាម
រពះអ្ងគែដរ រពះេជតវ័នមហាវិហារែដល ធាពើប់សាឃើត់មកពីមុនក៏រឹតែតសាឃើត់រចងុំំងេនាះ
េៅេទៀត ប៉ុែនតំទីស្បើាយរីករាយស្រមាប់ ខញហុំរពះករុណាពីេរពាះខញហុំរពះករុណាចូលចិតត
ភាពស្ងប់សាឃើត់តាុំងពីណាពីណីមក ។ 

ៃថងេកើតេរឿងធុំេនាះំៃថងមានអាឿស្ធាតុេើឍើខុស្របរកតីហាក់ដូចំរបផនឡល
របាប់ឲើយខញហុំរពះ ករុណាដឹងថាេរឿងេើឍើរកហាយកុំពុងនឹងេកើតេ ើងដល់ខលអនខញហុំរពះករុណា
ខញហុំរពះករុណាចុះពីេលើ កុដិេៅគង់េលងេៅេលើផ្តើុំងថមេរឿមមលប់េដើមៃរជពួរែកើបរកុដិ
េដើមើបីស្រមន់កេៅឍើខលះ រុេពចេនាះ រសាប់ខញហុំរពះករុណាបានស្េង្តេឃើញេវឡងមនុស្ើឝ
របែេល ២០ នាក់មានអាវុធរគប់ៃដេដើរចូល មកកនហងវតត ពួកេគមុខំស្មលឹងេឃើញខញហុំ
រពះករុណាកុំពុងែតអ្ងគហយេៅែតមាទើក់ឯងរតង់ទីកណាតើល វាល េទើបេដើរេ្ពើស្ុំេៅមករ
កខញហុំរពះករុណា េៅេពលេដើរចូលមកកនហងរយៈជិតេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏សាគើល់ពួកជន
ទាុំងេនាះពីស្េមលៀកបុំពាក់ឯកស្ណាឋើនថាំទាហានរបស្់រពះបាទបេស្នទិេឿស្ល 
លុះេដើរមកដល់កែនលងែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងអ្ងគហយ េមកងទាហានមាឌធុំ រស្មាក់
មាទើក់ េលើកៃដស្ុំពះខញហុំរពះករុណាេេើយនិយយេ ើងេ៉យស្េមលងខទ័រៀតើរថា 



"បពិរតរពះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាមកទីេនះេ៉យរពះរាជកិចចរបស់្រពះករុណា
ំមាងើស្់ ជីវិតតម្ល់េលើតើបឡង េតើរពះេតជគុណមានសាគើល់ភិកខហេរវតតៈេទ?" 
"អាតាផើេនឹងឯងំេរវតតៈភិកខហ" ខញហុំរពះករុណាេឆលើយេចញមុខ 
"អ្ញ្ចឹងលសេេើយ" េមកងនិយយេ ើង "ខញហុំកណានឹកសាផើនថាមិនបានជួបរពះេតជគុណ
េទ ពួកេយើងេស្ុើបស្ួររករពះេតជគុណទូទាុំងែដនេឿស្ល េទើបែតបានជួបេៅៃថងេនះ
ឯង" 
េគឈប់េស្ងៀមេៅមួយរស្បក់ទាុំងស្ែមតងអាឿរអាងៀទើងេីុងហាលើង ខញហុំរពះករុណា
ស្មលឹងេមើល មុខេគរគប់ចៃភើក់េ៉យអាឿរភ័យអ្រ េគោប់េផតើមនិយយេ ើងយរើងមុឺង
មារើត់ថា 
"បពិរតរពះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាោុំបាច់រតូវែតអ្នុវតតតាមភារកិចច ជួនឿល 
ឿរអ្នុវតត របស្់ខញហុំរពះករុណាអាចនឹងធងន់ធងរខលះ សូ្មរពះេតជគុណេមតាឍើខនតីអ្ភ័យ
េទាស្ គឺថា....ខញហុំកណា េស្នើស្ុុំឲើយរពះេតជគុណស្ិកខេចញពីេភទំភិកខហឥ ឡវេនះ" ។ 

រេន់ែតសាឍើប់ឮពាកើយប៉ុេណណះខញហុំរពះករុណាក៏គេតេរឿកេ ើងឈរេ៉យស្ញ្ឆើត
ៈណកនហងភាវៈំេោរកនហងអ្តីតឿលជរមុញឲើយខញហុំរពះករុណាេធវើែបបេនាះ 
"ែនឧបាស្ក ! អាតាផើេៅមិនយល់ស្មតីរបស្់េោកេសាះ" 
េមកងរាជបុរស្មាឌធុំនិយយផទអនរបេយគេដើមេ៉យស្េមលង៉ច់ៀតថា 
"ខញហុំកណាេស្នើស្ុុំឲើយរពះេតជគុណស្ឹកឥ ឡវេនះ" 
"អាតាផើមិនស្ឹកេទ អាតាផើេផើនេទាស្កុំេុស្អ្ីេទ េោកមានអ្ុំណាចអ្ីមកបៃគើប់ឲើយ
អាតាផើស្ឹក" 
ស្េមលងរបស្់ខញហុំរពះករុណាោប់េផតើមរឹងរកអាងដូចមុន េមេយធាែបរេៅឲើយស្ញ្ញើដល់
កូន ទាហានឈរេរៀងរាយេទើេៅជុុំវិញខញហុំរពះករុណា ពួកេគស្ទហះឈូចូលមករកខញហុំរពះ
ករុណាភាពើម េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាេើឍើេឆវ េភលចស្មណស្ញ្ញើអ្ស្់រលីង ខញហុំរពះករុណា
ទាុំង៉ល់ទះទាត់ធាក់ ឿរពារខលអនយរើវីវក់ ប៉ុែនតទីបុំផុត ក៏ស្៊ូកមាពើុំងមនុស្ើឝ ១០ នាក់មិន
បាន ស្ើបង់ចីពររបស្់ខញហុំរពះករុ ណារតូវេ៉ះេចញទាុំងអ្ស្់េេើយស្េមលៀកបុំពាក់
រគេស្ថែដលេគេរតៀមមកក៏រតូវបុំពាក់ចូល េៅជុំនួស្វិញ ខញហុំរពះករុណារតូវេគចងៃដ



រកពាត់េៅេរឿយយរើងមាុំ ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយេត់ រតេបេៅេលើែផនថមេ៉យចិតត
េើឍើរកេល់រកហាយេរពាះេភលើងេទាស្ៈ ឿលេបើេមៀងែភនកេមើល េៅគុំនរស្ុំពត់ឿសាវ
ពស្រស្តែដលគរទុកេៅែកើបរៀងៗ ខញហុំរពះករុណានឹកេសាកសាឍើយពន់េពក ខញហុំរពះករុណា
ពើ្យមរមាឃើប់ចិតតេ៉យនឹករលឹកដល់រពះបរមសាសាឍើេេើយេបតំជើចុំេពាះរាជបុរស្ថា 
"ពួកេោកេធវើនឹងអាតាផើយរើងេនះៃរពៃផើឝណាស្់ អាតាផើរតូវបងខុំឲើយស្ឹកេ៉យេផើនកុំេុស្ 
អាតាផើ េៅំស្មណៈយរើងបរិបូរណ៍" 
េមកងរាជបុរស្េពាលថា "េទាះេោកំស្មណៈឬរគេស្ថក៏េ៉យ ប៉ុែនតរេមួយេនាះ 
េោកធាពើប់េធវើំេោរបលន់ពិែតរបំពលរដឌស្លឡតរតង់ចិញ្ចឹមជីវិត េោកបានរបរពឹតត
ខុស្ឆគង ចុំេពាះចើាប់របេទស្ំតិេរចើនណាស្់ ឥ ឡវេនះដល់េពលែដលេោករតូវស្ង
កមមេនាះវិញ េេើយ" ។ ស្មតីរបស្់េមកងរាជបុរស្េធវើឲើយចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាទន់
រេៃករងួយភាពើម េរពាះរេមួយេនាះ ខញហុំរពះករុណាធាពើប់េធវើំេោរបុំផ្ពើញស្នតិភាពនិង
ស្នតិស្ុខរបស្់របេទស្ំតិែដលំជនេលមើស្ចើាប់ែផនដី ឥ ឡវេនះបាបកមមបានេដញ
តាមមកឲើយផលដល់ខញហុំរពះករុណាេយ ខញហុំរពះករុណា េផើនវាោអ្វីនឹងជែជកតវា ើំមួយ
នឹងពួករាជបុរស្ទាុំងេនាះេទៀតេទ ឿរែដលពួកេគេធវើេនឹងពិត ំរតឹមរតូវតាមតួនាទី
េេើយ ។ េៅទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណារតូវេគនាុំខលអនចូលេៅឿន់រកុងសាវតថី កុំ ហងេពលេធវើ
ដុំេណើរ ពួក រាជបុរស្និយយេចរោសាស្ងេទើថាពួកេគបានទទួលរពះរាជឱៃកើរពីរពះ
ភូបាលឲើយបស្រៃកើប របាបរបាមពួកេយើងឲើយបាន េបើបស្រៃកើបមិនបានេទ ទាហានពួកេនាះ
ទាុំងកងពលនឹង៉ក់ ទណឌកមមធងន់ ពួកេគេទើបេលើកកមាពើុំងពលចូលវាយបនាតើយរបស្់
ពួកេយើងកនហងៃរពធុំែប៉កទិស្ឧតតរ ៃនែដនេឿស្ល េៅេពលបានដុំណឹងថាពួកេយើងនាុំ
េទើេភៀស្ខលអនេៅបួស្ំភិកខហ កនហងរពះពុទធសាស្នាអ្ស្់េេើយ ពួកេគក៏េៅែតេស្ុើបស្ួររក
ោប់ខលអនដែដលេរពាះៀពើចែរកង រែអ្ងចុំេពាះរពះរាជអាំជើរបស្់រពះភូវនាថ ខញហុំរពះ
ករុណារតូវបានេគនាុំខលអនេៅពនធនាេរេេើយ េៅកែនលងេនាះបានជួបមិរតេោរ
របមាណំ ១០ នាក់ ែដលពួករាជបុរស្តាមោប់ខលអនបាន មាទើក់ៗេៅមានស្ក់េបុើងេរុីង
បុិញរុិញេៅេ ើយេរពាះេទើបនឹងរតូវោប់ផើឝឹកមកថមីៗដូចរូបខញហុំរពះករុណាែដរ មាទើក់ៗ
មានទឹកមុខរស្ពាប់រស្េពានេរពាះដឹងចើាស្់ថាខលអននឹងបានទទួលេទាស្ករមិត ណា 



ឿររបហារជីវិតែបបជីករេ្តើកប់រតឹម-ក យកចុំេបើងេរាយលុបេេើយបញ្ឆអលេភលើងឲើយ 
សាពើប់េនាះំវិធីរបហារជីវិតដ៏សាកស្មស្រមាប់ពួកេោរ េេើយែតងែតអ្នុវតតយរើងេនះ
ំទូេៅ ឿលេបើសាពើប់េេើយ ក៏មានភាទើក់ៃរនាុំេេទឹមនងគ័លមកភជអរកើាលឲើយ៉ច់េចញ
ពីខលអនេទៀត ។ 

រេស្ៀលៃថងេនាះ េយើងទាុំងអ្ស្់រតូវេគនាុំខលអនឲើយេ ើងជិះេលើខនងោនាុំចូលកើបអន
ែេអាេរឿស្េៅ តាមដងវិថីេផើឝងៗ កនហងរកុងសាវតថីមានភាទើក់ៃរវាយគងទួងស្គរ
របឿស្អ្ុំេពើគរមក់ និង អ្ុំេពើេែរ េៅរបស្់ពួកេយើងេដើរេៅៀងមុខ របំរាស្រស្តែដល
ំអ្នកទីរកុងបានេចញមកេោមេរាមេមើលពួក េយើងតាមចិេញ្ចើមថនល់ពាស្េពញទាុំង
ស្ងៀងផលឡវ ខញហុំរពះករុណានិងមិរតេោរទាុំងអ្ស្់នាុំេទើឱនមុខ ចុះអ្ងគហយេលើខនងោ
េ៉យលំឆើភាពេអ្ៀនៀផើស្កុំេរបានរកេៈន ខញហុំរពះករុណាហាក់ដូចំសាពើប់ ពាក់ក
ណាតើលខលអនេៅេេើយ ស្េមលងរបំជនទាុំងស្ងៀងផលឡវែរស្កេជររបេទចផ្ឍើសាពួក
េយើង យរើងរទេឹងអ្ឺងកង ។ 

កនហងខណៈែដលស្ថិតេៅកនហងមហាទុកខរពួយេនាះឯង ខញហុំរពះករុណានឹកភនកដល់
លីោវតី ខញហុំរពះករុណាេពាលេុឹមៗនឹងខលអនឯងថា 
"ោស្ិនេេើយ លីោវតីរស្ីំទីរស្ឡាញ់េអ្ើយ ! អាតាផើែលងមានឱឿស្នឹងបាន
េឃើញនាង និងតបស្នងបុំណងលសរបស្ន់ាងេទៀតេេើយ" េៅទីបុំផុត កើបអនែេរបស្់ពួក
េយើងក៏បានឆលងឿត់ មុខេគេ៉ឋើនរបស្់េោកស្ុមងគលរគេបតី េវឡងមនុស្ើឝរគប់េភទ
រគប់វ័យឈរេៅជុុំជិតកក កុញតាមចិេញ្ចើមថនល់ ោត់ំេលើកដុំបូងេេើយែដលខញហុំរពះ
ករុណាេងើយមុខេមើលេវឡងមនុស្ើឝ េេលបុំណង គឺ េដើមើបីរកេមើលមុខលីោវតី ស្មលឹង
េមើលមុខនាងំឿរោកោចុងេរឿយ បុ៉ែនតពុុំបានេឃើញរស្េមាលលីោវតីេ ើយ 
ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាេរកៀមរកុំែស្នេទវ ខញហុំរពះ ករុណាេអ្ើត-កស្មលឹងេមើលេៅៀង
របាសាទៀងេលើេ៉យបុំណងថា ជួនឿលអាចនឹងបាន េឃើញលីោវតី ប៉ុែនតខញហុំរពះ
ករុណាក៏េៅមានស្ុំណាងែដរ េរពាះលីោវតីកុំពុងឈរស្មលឹងេមើល កើបអនែេេៅ
របេឡាះបងសអចែកើបរៀងមាឍើយរបស្់នាង ខញហុំរពះករុណារបៈប់ឱនមុខចុះភាពើមេរពាះ 



ៀពើចនាងោុំបាន ប៉ុែនតនាងមុខំោុំមិនបានេទ េរពាះេរគឿងែតងឿយនិងែទើងែដល
េៅជុុំវិញ ខលនខញហុំរពះករុណាមុខំេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាេមើលេៅែបលកណាស្់ លុះកើបអនែេ
ឆលងផុតេៅ ខញហុំរពះករុណាេពញចិតតណាស្ែ់ដលបានេឃើញមុខលីោវតីំេលើកចុង
េរឿយ េទាះំអ្ស្់ រយៈេពលខលីក៏េ៉យ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅេពលែដលកើបអនែេរបស្់ពួកេយើងអ្េរងៀតនឹងដល់
រពះោនេលអង ែដលំទីរបហារជីវិតរបស្់ពួកេយើងេនាះឯង រតេចៀករបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាេោបានសាឍើប់ឮ ស្េមលងែរស្កេៅេលវើយៗថា "េោកបងេរវតតៈ ! េោកបងេរវ
តតៈ ! "ោន់ឭមកៀងេរឿយ ខញហុំរពះករុណាែបរស្មលឹងេៅេមើលេេើយក៏បានេឃើញអ្វី
ែដលមិននឹកសាផើនថាបានេឃើញ ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតមិនេជឿែភនកខលអនឯង លីោវតី
កុំពុងែតរត់ឿត់ែរជកេវឡងមនុស្ើឝតាមមកៀង េរឿយ ទាុំងែរស្កេៅេះផើះខញហុំរពះ
ករុណាថា "េោកបងេរវតតៈ ! េោងបងេរវតតៈ ! "ំប់មិន ៉ច់ពីមាត់ នាងរត់ទាុំងយុំ
មកេតាងកេជើងខញហុំរពះករុណាេៅកណាតើលស្ភាពភាុំងរស្ឡាុំងឿុំង របស្់េវឡងមហា
ជន និង ភាទើក់ៃរឃុុំែុំង នាងនិយយំពាកើយចុងេរឿយថា "េោកបងេរវតតៈ ! ពុេទាថើ 
! េោកបងេរវតតៈ ! " េេើយក៏ដួលស្នលប់រជប់ចុះស្តឡកស្តឹងេៅនឹងដងផលឡវ េបះដូងរបស្់ 
ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតែបកធាពើយេ៉យសារអាណិតអាេណាចលីោវតីនិងខលអនឯងំ
ៀពើុំង មានមនុស្ើឝែស្ងរាងឿយរបស្់នាងរត ប់េៅវិញ េេើយកើបអនែេរបស្់ពួកេយើង
ក៏ចូលេៅ ដល់រពះោនេលអង ពួកេយើងចុះពីេលើខនងោេដើមើបីបរិេភាគអាហារយរើង
របណីតែដលេគេរតៀម ទុកម ោត់ំអាហារេលើកចុងេរឿយែដលេយើងនឹងបរិេភាគ
កនហងេោកេនះ ខញហុំរពះករុណានិង មិរតរួមវាស្នាទាុំងអ្ស្់មាទើក់ៗេផើនអ្នកណាប៉ះពាល់
អាហារទាុំងេនាះេទ េរពាះនឹងមាន របេយជន៍អ្វីឿលេបើេយើងនឹងសាពើប់េៅេេើយកនហង
េពលមិនយូរេទៀតេនះ មើ្រើងេទៀត ខញហុំរពះករុណាេៅេបតំជើខលអនថាេៅំភិកខហេៅេ ើយ
មិនស្ុខចិតតេលមើស្រពះវិន័យេ៉យៅន់ ចុំហាន់កនហងរេវិឿលេនាះេទ េទាះបីខលអននឹង
សាពើប់េេើយក៏េ៉យ លុះពិធីកមមខលះចប់ស្ពវរគប់ េេើយ ពួកេយើងរតូវេគរេេ៍ខលអនេៅ
បញ្ចហះកនហងរេ ត្ើែដលេគជីកេរតៀមទុកំេរស្ច អាំជើធរ េកៀរអាចម៍ដីកប់ខពស្់េ ើង
រតឹមផចិត េេើយេរបើរបុកបុកបៃមើប់ឲើយែណនទាល់ែតកេរមើករេវីក មិនរួច េេើយក៏មាន



មនុស្ើឝរតកងចុំេបើងមករាយលុបពួកេយើងទាល់ែតលិចកើាលបាត់ មិនប៉ុនាផើនដេងឞើម
េទៀតេទ រពះអ្គគីែដលមិនធាពើប់រតារបណីអ្នកណានឹងេរាលរាលេឆះស្មាពើប់ពួក េយើង
េេើយ ខញហុំរពះករុណារងោុំវារៈចុងេរឿយេ៉យចិតតវិលវល់ ស្េមលងយុំែយកែរស្ក
រទេហា របស្់លោីវតីេៅដក់ឮកងរុពងខទរៀតើរកនហងេសាតបើបសាទរបស្់ខញហុំរពះករុណា 
េពលេវោកនលង េៅយូរគួរស្ម ប៉ុែនតរពះអ្គនិេៅមិនទាន់ៅបេឆះពួកេយើងេៅេ ើយ
េទ ខញហុំរពះករុណាភាវនាកនហង ចិតតស្ូមឲើយអាំជើធរអ្ុជបញ្ឆអលេភលើងឲើយបានៅប់ៗនាទើលពួក
េយើងនឹងបានេភៀស្ខលអនេចញពីេោកដ៏េពារេពញេៅេ៉យទុកខេទាេមនញេនះ េស្ចកតី
របាថាទើរបស្់ខញហុំរពះករុណាស្េរមចេេើយេតើ ! េរពាះឮស្េមលងរបឹបៗកុំពុងែតោន់ចូល
មកជិតខញហុំរពះករុណា ំស្េមលងអ្វេីន ! េបើមិនែមន ំស្េមលងេភលើងេនាះេទ រេន់ែតសាឍើ
ប់ឮស្េមលងប៉ុេណ្ាើះ េវទនារមមណ៍ក៏ោប់េផតើមរលត់បាត់ស្ូនើយ េៅតាមលុំ៉ប់ ោស្ិន
េេើយ លីោវតីរស្ីំទីរស្ឡាញ់ ! ោស្ិនេេើយពិភពេោកែដល ំស្មុរទទុកខ ! 
រូបភាពទឹកមុខរបស្់េៈមរស្ីបានរបាកដែភលតមកភាពើមកនហងលុំនកឹគិត ។ 
"បពិរតអ្នកមាឍើយ ! កូនកុំពុងនឹងេៅរួមរស់្ំមួយនឹងអ្នកមាឍើយឥ ឡវេនះេេើយ" ខញហុំរពះ
ករុណា និយយេចញមកំស្មតីចុងេរឿយកនហងខណៈែដលរពះអ្គគីដ៏េឃនើស្ឃនងកុំពុង
ៅបរាលចូលមក ជិតេ ើងៗ លុំនឹកដឹងខលអនរបស្់ខញហុំរពះករុណាក៏រលត់ស្ូនើយេៅភាពើម ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុទាុំងឡាយ ! ខញហុំរពះករុណានឹកសាផើនថាខលអនឯងបានសាពើប់
េៅេេើយតាុំង ែតពីរតូវេភលើងឆួលេឆះេៅឯរពះោនេលអងមក េរពាះរេនត់ែតបានឮស្
េមលងេភលើងេរាលរាលចូល មកជិតប៉ុេណ្ាើះ ខញហុំរពះករុណាក៏ែលងដឹងខលអនតេៅេទៀតេេើយ 
គិតថារេអ្វសានៃនជីវិតបាន មកដល់េេើយ ប៉ុែនតេៅទីបុំផុត េឃើញថា ខលអនេៅមិន
ទាន់សាពើប់េទ ស្ូមតាុំងចិតតសាឍើប់េមើលថា េតើខញហុំរពះករុណាបានរស្់រានមានជីវិតមកដូច
េមតច ឿរដឹងខលអនបានរត ប់មករកខញហុំរពះករុណាបនតិចមតងៗហាក់នឹងថាកុំពុងភាជើក់ពី
ស្ិង រតេចៀកោប់ េផតើមសាឍើប់ឮស្េមលងេផើឝងៗចើាស្់េ ើងំបេណ្ើរៗ ដឹងខលអនគួរនាដូច
ំកុំពុងស្ិងេលើស្យនា ដ៏ទន់លវតៃលវជួស្នឹងឈរេៅឯរពះោនេលអង ប៉ុែនតខញហុំរពះ
ករុណាមិនហាលើនេបើកែភនកេមើលេទ ៀពើចេឃើញរូបភាពគួរេស្ងើបគួរេស្ើបើមេផើឝងៗកនហង៊ន
េៀផើច ខញហុំរពះករុណាសាកលើបងកេរមើកចុង ៃដចុងេជើងេមើលេដើមើបីឲើយដឹងចើាស្់ថាខលអន



េៅមានរាងឿយំមនុស្ើឝដូចេដើមឬេទ រុេពចេនាះ មានអារមមណ៍ហាក់ដូចំមានៃដ
ទន់លវន់មកសាតើបរតង់ថាឃើស្ រតង់េដើមរទូង និងតាមេដើមៃដ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណានឹក
ចែមលកចិតតចង់ដឹងចង់េឃើញឿន់ែតៀពើុំងេ ើង ខញហុំរពះករុណាេទើបស្េរមច ចិតតេបើក
រតបកែភនកេ ើងេមើលរពឹមៗរេូតដល់េបើករក ង់ដូចយរើងមនុស្ើឝមនាកុំពុងភាជើក់ពី 
េដក មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េបើេោកំខញហុំរពះករុណាវិញ េោកមុខំចែមលកចិតត
េស្ទើរែតមិន េជឿែភនកខលអនឯងមិនៀន េរពាះថារូបភាពែដលេៅជុុំវិញខលអនែដលខញហុំរពះ
ករុណាបានេឃើញេៅ េពលែដលេបើកែភនកេ ើងេនាះំបនទប់ែលវងលវឹងេលវើយរស្ស្់
សាយើត ភលឺសាភើង ពេរពាងពរពាយ េ៉យពនលឺេភលើងេេមំភើោរេូតដល់ខញហុំរពះករុណាភាុំង
រស្វាុំងែភនក ខញហុំរពះករុណារបៈប់ែរជង ឿយេរឿកេ ើង អ្ងគហយស្មលឹងេមើលេៅជុុំវិញ
ខលអនេ៉យចែមលកចិតតំទីបុំផុត ៀងកនហងបនទប់េផើន អ្នកណាេៅេទ ស្ូមើបីែតមាងើស្់ៃដដ៏
ទន់លវតលវន់ ែដលសាតើបអ្ែងសលថាឃើស្របស្់ខញហុំរពះករុណា ក៏ របាកដេឃើញថាបាត់ស្ូនើយ
េៅេេើយ ខញហុំរពះករុណាេះឃើកមុខស្មលឹងេមើលរូបឿយខលអនឯង េឃើញថាអ្វីៗស្ថិតេៅ
កនហងស្ភាពេដើមទាុំងអ្ស្់មិនផ្ពើស្់បតឡរេទ រឹតែតឆងល់វីមវាមៀពើុំងេ ើងថា "ខលអនឯងមិន
បានសាពើប់េទឬឬថាសាពើប់េេើយមកេកើតថមីកនហង៊នស្ួគ៌"ខញហុំរពះករុណាគិតរបារពធនឹង ខលអន
ឯង ស្មលឹងេមើលេៅេរើតាមរបេឡាះបងសអច មិនេឃើញអ្វីេរើែតពីភាពងងឹតអ្នធឿរ
េនាះេទ កមើឝអលខើយល់បក់រុេេើយរេស្ៀកចូលមកតាមរបេឡាះបងសអច េធវើឲើយមានអារមមណ៍
រស្ស្់បស្់េ ើង ខញហុំរពះករុណាពើ្យមេរឿកេ ើងេដើមើបីេដើរេៅេមើលឯបងសអច ប៉ុែនតឈឺ
េពើតរតង់េជើងយរើងៀពើុំង រតូវអ្ងគហយចុះវិញ ខញហុំរពះករុណាយកៃដទាុំងស្ងៀងរឺតរចបាច់
េដើមើបីបេនាតើបង់ពុំេនើត ទាុំងគិត រុលឹករុេលើងសាផើរតីចងោុំកនហងេេតុឿរណ៍កនលងមក 
េរឿយពីរឺតរចបាច់អ្ស្់េពលំយូរមក ខញហុំរពះករុណាសាកលើបងេរឿកេ ើងមតងេទៀត 
េពលេនះេទាះបីំឈឺេពើតប៉ុនណាក៏លមមនឹងស្៊ូ រទាុំបាន េទើបចុះពីេលើែរគេដើរៀងើក់េខចើ
កេៅឯបងសអច ឰដ៏ៀងមុខៅឃើយពីរបាសាទេៅ ខញហុំរពះករុណាបានស្េង្តេឃើញដុំបូល
ផទះំេរចើនខនង ខពស្់ខលះទាបខលះ មានរូបស្ណាឋើនេផើឝងៗ េទើឈរេៅស្ទហងៗកនហងទីងងឹត
ៃនរារតីឿល របែេលំមិនយប់េរៅប៉ុនាផើនេទ េរពាះេៅមានពនលឺ ោុំងេចញមកពី
បងសអចផទះខនងខលះ េេើយបានឮស្រូតូរើយតស្រនត ីនិង ចេរមៀងេលវើយៗមកពីកែនលងខលះ ជិតៗ



នឹងកែនលងែដលខញហុំរពះករុណាឈរេនងឹឯង ខញហុំរពះករុណាេអ្ៀងរតេចៀកសាឍើប់ចេរមៀង
េនាះ េ៉យតុំណាុំងចិតតភាពើមេដើមើបីឲើយចើាស្់ដល់ចិតតថាវាមានដុំេណើរេស្ចកតដូីចេមតច 
ដូចែដលធាពើប់ បានសាឍើប់មកឬេទ ចេរមៀងេនាះឮរងុំមកយរើងចើាស្់ថា 
"កនូេអ្ើយកនូតូច ស្មូកូនកុុំខចូ េគងលកេ់ៅរា ើ 
លះុកនូធុំេ ើង របងឹែរបងស្ិកើា កសាងអាតាផើ 
រគសួារកមើឝត ់។ 
មាឍើយេៅែនបនិតើយ ជួយែថជីវតិ តាមឿលកុំណត់ 
ចូរខុំេរៀនស្ធូើយ េ៉យចតិតអ្ត់ធមត់ ជវីតិជូរចត់ 
របាកដែលងមាន ។" 

សាឍើប់ឮមកបានប៉ុេណណះ ខញហុំរពះករុណាក៏ដឹងបានភាពើមថា វាំចេរមៀងបុំេពរកូន
បុរាណែដលខញហុំរពះ ករុណាធាពើប់បានសាឍើប់រាប់ដងមិនអ្ស្់កនហងទីរកុងសាវតថីមកពីមុន េបើ
ដូេចនះកែនលងែដលខញហុំរពះករុណា េៅឥ ឡវេនះ មិនែមនំ៊នេៀផើចេទ ប៉ុែនតំទីរកុង
សាវតថីយរើងពិតរបាកដ េៅខណៈែដលខញហុំរពះ ករុណាកុំពុងែតសាឍើប់ចេរមៀងយរើងភលឹក
េភលើនេៅឯបងសអចេនាះ រសាប់ែតមានៃដេើឍើឧណមៗមកប៉ះ រតង់សាផើទាុំងស្ងៀង ខញហុំរពះ
ករុណារបៈប់ែបរែភលតេៅស្មលឹងេមើលេ៉យស្លន់ចិតត រូបភាពែដល េៅចុំេពាះមុខខញហុំ
រពះករុណា េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាយល់ថាខលអនបានសាពើប់មកេកើតកនហង៊នស្ួគ៌ េរពាះ 
បុគគលែដលឈរេៅទល់មុខខញហុំរពះករុណាេនាះ គឺំរស្ីរកមុុំមានរូបរស្ស្់ស្រមស្់េឆើត
េៅម រូហានដូចំេទពកញ្ញើកនហងេរឿងេរពងបុរាណែដលេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាទាុំងភ័យ
ទាុំងអ្ររអ្ឹករអាុំ ទាល់ែតេភលចភាពឈឺោប់អ្ស្់ែដលបានេឃើញរស្ីរកមុុំេនាះ នាងពុុំ
ែមនំេទពអ្បើឝរេទ ប៉ុែនតំ លោីវត ីេនឹងឯង 
"លីោវតី ! "ខញហុំរពះករុណាឧទានេចញមកេរឿយពីមិងមាុំងមួយស្នទហះ 
"រតឹមរតូវេេើយ លីោវតីរបស្់េោកបងេនឹងឯង"លោីវតីនិយយទាុំងះនេជើង
ចូលមក របេកៀកខលអនខញហុំរពះករុណា 
"កុុំចូលមកជិតអាតាផើ ណៈ លីោវតី ! កុុំេភលចថាអាតាផើេៅំភិកខហេៅេ ើយ"ខញហុំរពះ
ករុណាេពាល ហាមទាុំងេដើរស្េស្ៀរេៅៀងៗេដើមើបីឲើយេៅៅឃើយពីលីោវតី 



"លីោវតីមិនេជឿេទ េោកបងំភិកខហយរើងេម៉ចបាន េបើស្ុំពត់ឿសាវពស្រស្តមួយផ្តើុំង
េផើន ដណ្ប់ឿយេសាះអ្ញ្ចឹង មានែតស្េមលៀកបុំពាក់របស្់ឃរាវាស្ េោកបងបាន
ស្ឹកពីភិកខហភាវៈ េេើយេ៉យស្វ័យរបវតតិ" 
"អាតាផើរតូវេគបងខុំឲើយស្ឹក មិនែមនស្ឹកេ៉យចិតតឯងេទ ស្ីលរបស្់អាតាផើេៅបរិស្ុទធ 
អាតាផើេៅំ ភិកខហេៅេ ើយ" 
"មិនេជឿេទ" នាងនិយយេេើយេដើរញញឹមចូលមករកខញហុំរពះករុណា ខញហុំរពះករុណាេដើរ
េគចេៅ េ៉យរេ័ស្ទាល់ែតេភលចថាខលអនកុំពុងឈឺេជើងដួលរចូស្ែស្ើបបេៅៃផទឿឍើរៃន
បនទប់ លីោវតី បានឱឿស្ស្ទហះចូលមកោប់ខលអនខញហុំរពះករុណាេេើយរេេ៍ខញហុំរពះ
ករុណាេៅអ្ងគហយេលើែរគដូច មុនវិញ 
"ស្ូមអ្ភយ័េទាស្ឲើយលីោវតីផង ណៈេោកងបង ! លីោវតីេធវើេនះេ៉យេស្ចកតី
រស្ឡាញ់ និងេេរពយរើងេសាផើះអ្ស្់ពីចិតត េផើនេចតនាេធវើឲើយស្ីលរបស្់េោកបង
េ្េមងេទ លីោវតី រពមទទួលភាវៈំភិកខហរបស្់េោកបងដូចេដើមវិញ នាងនិយយ
េ ើងកនហងខណៈែដលកុំពុង អ្ងគហយេៅែកើបរេជើងខញហុំរពះករុណា ខញហុំរពះករុណាមិនបាន
េឆលើយតបនាងមួយមារើត់េទ េរពាះឈឺ េពើតផើារតង់េជើងនិងចេង្ះយរើងៀពើុំង" 
"េោកបងមុខំឈឺេពើតណាស្់េេើយ លីោវតីនឹងេៅយកថាទើុំមកោបឲើយ និង រឺត
រចបាច់ឲើយ" នាងនិយយទាុំងរកកល់នឹងេរឿកេ ើង 
ខញហុំរពះករុណាែត់នាងថា "មិនបាច់េទ លីោវតី ! តុំណាលេរឿងរា ើវឲើយអាតាផើសាឍើប់
របេស្ើរំង ថាេតើរួចរស្់មកយរើងេម៉ចបាន េេតុអ្ីបានំមកដល់កែនលងេនះ អាតាផើ
មិនសាពើប់េរពាះរតូវេភលើង េឆះេរាលេៅឯរពះោនេលអងេទឬ?" 
លីោវតីអ្ងគហយចុះរាបទាបដូចេដើមវិញេេើយក៏តុំណាលវីរកមមរបស្់នាងឲើយខញហុំរពះ
ករុណាសាឍើប់ ថា "រេន់ែតបានឮស្េមលងកើបអនែេោន់ឮគរគឹកគេរគងមកតាមថនល់ ខញហុំក
ណារបៈប់េៅឈរ េមើលតាមបងសអចដូចែដលធាពើប់េធវើមក ដុំបូងេ ើយ នឹកសាផើនថាំ
កើបអនែេមងគលឿរ ឬ បុណើយស្ព ប៉ុែនតរេន់ែតដឹងថាំឿរែេអាេរឿស្ពួកេោរ ខញហុំក
ណាឿន់ែតោប់អារមមណ៍ៀពើុំង េ ើង ខញហុំកណាស្លន់ចិតតេស្ទើរបាត់សាផើរតី ឿលេបើបាន
ដុំណឹងថាេោកបងំេោរមាទើក់កនហង ចុំេណាមពួកេោរែដលបញ្ជិះេលើខនងោេនាះ ខញហុំក



ណាមិនគិតអ្វីទាុំងអ្ស្់ របៈប់ចុះពីេលើ របាសាទេេើយចូលេៅរបេរជៀតេវឡងមនុស្ើឝ
េៅនើះេៅរកេោកបង តពីេនាះមក ខញហុំកណា ស្នលប់ស្នលិនបាត់សាផើរតីមិនដឹងខលអនេទ 
េរពាះែតអាណិតអាស្ូរេោកបងេពក គួបផើឝុំនឹងឿរតក់ ស្លត់រនធត់ចិតតនិងេស្ចកតី
េនឿយេត់េរពាះឿររត់ផង ខញហុំកណាមកដឹងខលអនេៅមានមនុស្ើឝនាុំមក ដល់ផទះេេើយ ខញហុំ
កណាតុំណាលេរឿងេនះឲើយអ្នកមារើក់សាឍើប់របាប់ឲើយេត់របៈប់េៅជួយជីវិត េោកបង 
អ្នកមារើក់យករបាក់ ១ មុីនកហាបណៈមនីមាទើេៅរពះោនេលអង ចូលជួបេមកងរាជបុរស្ 
ស្ូមេោះយកខលអនេោកបងមកវិញ ដុំបូងេ ើយ េគមិនយល់រពមេទ អ្នកមារើក់រតូវ
និយយចរោ អ្ស្់េពលំយូរេេើយែថមរបាក់ ១ មុីនកហាបណៈេទៀត េទើបេគស្ុខ
ចិតតេ៉ះែលងេោកបង េៅខណៈែដលេភលើងកុំពុងេឆះេនឹងឯង រាជបុរស្បានរត់ចូល
េៅអ្ូស្ខលអនេោកបងេចញពីរេ្តើ រត់ឿត់េភលើងេចញមក េបើយឺតែតបនតិចប៉ុេណ្ាើះ 
ជីវិតរបស់្េោកបងមុខំមិនរស់្េទ តពីេនាះ មកអ្នកមារើក់ក៏នាុំេោកបងេ ើងជិះ
រេទះេស្ះរត ប់មកផទះវិញ ឲើយេោកបងស្ិងស្រមាកេៅ កនហងបនទប់េនះ េរឿងេនះដូច
ដូេចនះឯងបានំេោកបងមិនរតូវេភលើងេឆះស្ុគត" 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! លុះបានសាឍើប់េរឿងរា ើវែដលលីោវតីជួយេរសាចរស្ង់
ជីវិត របស្់ខញហុំរពះករុណាចប់េេើយ ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតទប់ទឹកែភនកខលអនឯងមិនបាន
េរពាះែតអាណិត ខលអនឯង និងរជួតរំបទាុំងរុជួលចិតតចុំេពាះអ្ុំេពើលសរបស្ល់ីោវតី 
នាងរស្ឡាញ់អាណិតខញហុំរពះ ករុណាេ៉យចិតតបរិស្ុទធពិតែមន នាងជួយខញហុំរពះករុណា
ឲើយរួចផុតពីឿរលុំបាកេតាកយរើក តាុំងពីេពលែដលខញហុំរពះករុណាេៅំេកមងចណាឌើល
រស្់េៅកនហងផទះរបស្់នាង េពលេនាះនាងបាន ជួយរបស្់ជីវិតរបស្់ខញហុំរពះករុណាេទៀត 
លីោវតីេកើតមកេដើមើបីជួយយឹតេយងជីវិតខញហុំរពះ ករុណាេ៉យពិត ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាេតើនេ ើងេៅេពលរពឹកេ៉យទន់លងម
លឞិតៃលឞអ្ស្់ៃដ អ្ស្់េជើង េឃើញថាឿរឈឺេពើតរតង់េជើងរសាករសាលសាកើលចុះេេើយ 
ខញហុំរពះករុណារចត់ៃដ េ ើង អ្ងគហយេេើយេៅឈរឯបងសអចស្មលឹងេមើលស្កមមភាពេៅេលើ
ដងផលឡវ ៀងេរើស្េង្ត េឃើញេវឡងមនុស្ើឝកុំពុងេដើរេៅមករបេស្ចរបសាច េស្ដឌីរគ



េបតីជិះេលើរេទះេស្ះ ស្មសិត ស្មាយើងយរើងលស រតឿលកុំពុងេធវើដុំេណើរេៅឿន់កុំពង់
ទឹក េដើមើបីសាទើនសាទើនីយវារី(ងូតទឹក) កនហង ស្ទឹងអ្ចិរវតីនាងកុមភទាស្ីរស្ីទលូកសមែដល
ោបលនេជើងេ៉យពណ៌រកេមមានរតបកែភនក េឿផើញឡញកុំពុងេដើរំេវឡងំហាភើយ 
កងៃដកងេជើងរបស់្នាងឿលេបើប៉ះខទប់នឹងពនលរឺពះពាន់រងើឝី ោុំងពនលភឺលរឺពាកៗផលកីេផលក
មកចុំែកវែភនក គៃភើលេេកុំពុងេកៀងេេេចញេៅបនើឝហតិីណំតិតាម េកើឝរតភូមិ ែរស្ក
េដញេេឮស្ូរេ៊ុយៗមួយដងមួយឿល ភិកខហ ២-៣ រូបកុំពុងនិមនតេដើរេៅរទង់ បារត
េ៉យអាឿរស្រមួមរវាុំងយរើងស្មស្ួន កនហងរកុងសាវតថីនាេពលរពឹករពលឹមេពារេពញ
េៅ េ៉យជីវិតរស្់រេវីក មនុស្ើឝមនាមាទើក់ៗខុំរតដរតស្៊ូរកេវីនរកេតើនេដើមើបីរទរទង់
ជីវភាពរបស្់ខលអន និងគូេស្នេ៍ ឿលេបើេស្តចមចចហរាជយងមកដល់េេើយក៏នាុំេទើឈប់
ស្រមាក ខញហុំរពះករុណា អ្ងគហយស្មលឹងេមើលរូបភាពតាមដងផលឡវេនះេ៉យភលឹកភាពើុំង រេូត
ដល់លីោវតីេលើករណាតើប់ ចុំហាន់មករបេគន លីោវតីោប់េផតើមស្នទនាកនហងកុំ ហង
េពលែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងៅន់ ចុំហាន់ថា 
"បពិរតេោកបងំទីរស្ឡាញ់ ! េោកបងរស្ឡាញ់លីោវតីែមនឬេទ?" 
"មានអ្ីេទៀតឬលីោវតីែដលនាងេៅមិនទាន់អ្ស្់ចិតតចុំេពាះអាតាផើ" 
លីោវតីអ្ងគហយេះឃើកមុខមួយស្នទហះេេើយនិយយថា "បពិរតេោកបងំទីរស្ឡាញ់ 
! លីោវតីេស្នើស្ុុំអ្វមីើ្រើង ស្ងើឃឹមថាេោកបងនឹងអ្នុេរេះបាន េបើេោកបងបដិេស្ធ
ស្ុំេណើ េនះ ស្ូចិនាឲើយេឃើញថាេោកបងមិនរស្ឡាញ់លីោវតីពិតដូចពាកើយស្មតីេទ 
លីោវតីនឹងរង ទុកខេរទាមចិតតរេូតមួយជីវិត" 
"របាប់មកចុះ លីោវតី ! អាតាផើរពមនឹងអ្នុេរេះនាងបាន" 
លីោវតីញញឹមេចញមកេៅរេដុំបូងយរើងេពញេៅេ៉យេស្ចកតីស្ងើឃឹម ខញហុំរពះ
ករុណាក៏ចង់ ដឹងែដរថាេតើនាងេស្នើស្ុុំអ្វី 
"បពិតេោកបង ! េរឿងែដលខញហុំកណាេស្នើស្ុុំេនាះ គឺ ស្ូមឲើយេោកបងោស្ិកខេេើយ
មករស្់ េៅំមួយនឹងលីោវតី ពួងេយើងនឹងបានរួមរស្់ជីវិតំមួយេទើយរើងមានស្ុភ
មងគលតេរៀងេៅ រទពើយស្មើបតតិរបស្់េយើងមានេរចើនណាស្់ ប៉ុែនតខវះអ្នកោត់ែចង
រគប់រគង េោកបារើក៏សាពើប់េៅ េេើយ ជ័យេស្នក៏សាពើប់េៅេរចើនៅទើុំេេើយែដរ េៅស្ល់



ខញហុំកណានិងអ្នកមារើក់ែដលំមនុស្ើឝ រស្ីមិនមានស្មតថភាពរគប់រេន់នឹងោត់ឿរ
រទពើយដ៏េរចើនកេខលះកេៀពើញអ្មើាយេនាះបានេទ េយើងមិនេឃើញអ្នកណាលមមំទីពឹង
ពាក់បានេទេរើែតពីេោកបង ថាយរើងេម៉ចែដរ នឹងអ្នុេរេះលោីវតីបានេទ?" 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ស្ុំណូមពរបស្់លោីវតីេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាគិតគន់យរើង
ៀពើុំងមតង េទៀត លីោវតីមុខំរបឿន់យកឱសានវាទចុងេរឿយស្រមាប់ខញហុំរពះករុណា 
ខញហុំរពះករុណាគិត ពើ្យមរកផលឡវេចញ ប៉ុែនតងងឹតឈលប់គិតអ្វីមិនេលចេសាះ 
"លីោវតីេអ្ើយ ! ស្ុំេណើរបស្់នាងំបញ្មើធុំបនាតើន់ណាស្់ស្រមាប់អាតាផើ អាតាផើចង់នឹង
េឆលើយ របាប់នាងឥ ឡវេនះ ប៉ុែនតអាតាផើមិនទាន់េឆលើយេទ អាតាផើស្ុុំេពលដងវិនគិតឿញ់
េមើលេ៉យលសិត លសន់ស្ិន លុះគិតគូរេមត់ចត់េេើយស្ឹមេឆលើយរបាប់ំេរឿយ" 
នាងស្ួរយរើងតក់រកេល់ថា "ចុះអ្ៃកើល់ណាបានេឆលើយរបាប់ខញហុំកណា េោកបង !" 
"កនហងរយៈេពល ៣ ៃថង" 
"បុ៉ែនតេោកបងរតូវផតលក់តសី្ងើឃឹមដល់ខញហុំកណាណៈ" 
រេូតេពញមួយៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាេៅស្ិងស្រមាកឿយកនហងេគេ៉ឋើនរបស្់លីោវ
តី េរពាះ េៅមិនទាន់ហាលើនេដើរេៅវតតេជតវ៏នវិញេៅេពលៃថងេទ ៀពើចែរកងមហាជន
េឃើញេេើយោុំបាន ថាខញហុំរពះករុណាំេោរ េពលោឃើចលុះងងឹតសាឃើត់េេើយ ខញហុំរពះ
ករុណាេទើបោលីោវតីនិង នាងរគេបតានីរត ប់េៅវតតេជតវ័នវិញ រេន់ែតផុតពី
កុំែពងរកុងចូលដល់វាលែរស្ ខញហុំរពះករុណាធូរចិតតដូចំរូចផុតពីមនទរីឃុុំែុំងេដើរឿត់
វាលែរស្បនតិច ក៏ចូលដល់វតតេជតវ័ន ខណៈែដលេដើរឿត់មុខរពះគនធកុដិរបស្់រពះបរម
សាសាឍើែដលរពះអ្ងគេៅមិនទាន់យងរត ប់ មកពីរកុងសាេកតុេៅេ ើយ ខញហុំរពះ
ករុណាេលើកៃដទាុំងពីរេ ើងស្ុំពះរលឹកនឹកដលរ់ពះ ពុទធគុណេេើយក៏េដើរឿត់មុខ
ឧប៉ឋើនសាោនិងកុដិែដលេៅេរៀងរាយេទើំជួរំបនាតើត់តរមង់ េៅកុដិរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាែដលេៅចុងវតតៀងតើបឡង... 

ទិដឌភាពវតតេជតវ័នស្ងប់សាឃើតដ់ូចស្ពវមយួដង េរើែតពីឮស្ូរស្េមលងខើយល់បក់
ស្លឹកេឈើ និង ស្េមលងស្តវលសិតែដលេមើលមិនេឃើញខលអនេេើយេផើនស្េមលងអ្វីេផើឝងេទៀត
េទ ឿលេៅដល់កុដិ េេើយ ខញហុំរពះករុណាបានេឃើញរពះេថរៈ ៣ អ្ងគកុំពុងគង់ស្នទនា



េទើេលើែផនថមេរឿមេដើមៃរជ េៅមុខកុដិ បណាតើរពះេថរៈ ៣ អ្ងគេនាះ រពះភទទិយេតថរៈំ
រពះឧបជើោយ៍របស្់ខញហុំរពះករុណាេនឹង ឯង េោកបាននិមនតំប់តាមែេេមរពះបរម
សាសាឍើេៅរកុងសាេកតុអ្ស្់ំេរចើនៃថងកនលង មកេេើយ លុះខញហុំរពះករុណាេៅដល់ៀង
មុខេោក ខញហុំរពះករុណាក៏ថាភើយបងគុំរពះឧបជើោយ៍ ៣ ដង "ឿលេបើបានដឹងថាេរវតតៈឯង
រតូវរាជបុរស្ោប់ខលអនេៅ ខញហុំកូរណាក៏របៈប់ថាភើយបងគុំោរពះបរម សាសាឍើរត ប់មក
វិញភាពើមេដើមើបីធានារា ើប់រងភិកខហភាវៈរបស្់េោក ខញហុំកូរណាដឹងចើាស្់ថាេោក េៅមាន
ស្ីលបរិស្ុទធេទាះបីស្ថិតេៅកនហងស្មានើធ៉ឋើនអាស្ននអ្ន់រកយរើងណាក៏េ៉យ មុខំេៅ 
មានចិតតមុតមាុំចុំេពាះរពះធមមវិន័យ ដូេចនះេោកេៅែតំភិកខហកនហងសាស្នាេនះដែដល" 
រពះឧបជើោយ៍មានេថរដីឿេេើយក៏ៅនើមយកស្ុំពត់ឿសាវពស្រស្តេុចឲើយ ខញហុំរពះករុណា
ទទួល យកមកេស្លៀកដណ្ប់ំបរិមណឌល េេើយរពះឧបជើោយ៍ក៏និមនតោកេចញេៅ
ទាុំងរបាប់របាម ខញហុំរពះករុណាំចុងេរឿយថា "េោកកុំពុងស្ថតិេៅកនហងសាណើនភាព
េរេះថាទើក់ណាស្់ ចូររបយ័តនខលអនឲើយែមនែទន"ខញហុំរពះករុណា ចូលេៅកនហងកុដិេឃើញ
បរិឿខើរេៅរគប់ដូចេដើមទាុំងអ្ស្់ មួយរារតីេនាះ ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរស្ិង មិនលក់េសាះ 
គុំនិតរាតរ់ាយរត់ស្ទហះសាតើេៅមកកនហងខួរកើាល ស្មតីរបស្់លីោវតីថា "ស្ូមឲើយេោកបង
ោស្ិកខេេើយេយើងនឹងរួមរស្់េៅំមួយេទើយរើងមានស្ុភមងគលតេរៀងេៅ" េៅឮកង
រុពងកនហេសាតបើបសាទេេើយវាេធវើឲើយខញហុំរពះករុណារតូវមកគិតេរចើនំទីបុំផុត ជួនឿល 
ខញហុំរពះករុណាគិតចង់នឹងេធវើតាមលីោវតី ស្ឹកេៅរស្់េៅំមួយនឹងនាងំសាភើមីរបស្់
នាង ំមាងើស្់រទពើយដ៏េរចើនមហាសាលេ៉យមិនបាច់របឹងែរបងេធវើឿរអ្វី កនហងសាណើនភាព
ែបបេនាះ ខញហុំរពះករុណាមុខំមានស្ុភមងគលំទីបុំផុត ឿរមានភរិយរូបសាយើតដូច
យរើងលីោវតី ឿរមានរទពើយស្មើបតតិមហាសាលស្រមាប់ោយវាយ គឺំអ្វីែដលបុរស្
កនហងេោករបាថាទើចង់បាន េេើយពើ្យមរតដរតស្៊ូេដើមើបីឲើយបានមកនូវអ្វីទាុំងអ្ស្់េនះ 
ប៉ុែនតស្រមាប់ខញហុំរពះករុណាវិញ មិនបាច់តស្៊ូអ្វទីាុំងអ្ស្់ មានអ្នកេស្នើស្ុុំឲើយរសាប់ បញ្មើ
េៅរតង់ថាេតើខញហុំរពះករុណានឹងទទួល យកឬមិនទទួលយកប៉ុេណា្ើះឯង ចិតតមួយចង់
នឹងទទួលយកែដរ ែតចិតតមួយេទៀតេៅេសាក សាឍើយស្នតិស្ុខកនហងភិកខហភាវៈពន់េពក 
រវាងេោកិយស្ុខនិងស្នតសិ្ុខកនហងធម៌ េតើខញហុំរពះករុណាគួរ េរជើស្េរីស្យកមួយណា? 



េពលខលះខញហុំរពះករុណាេេៀបនឹងស្េរមចចិតតយកេោកិយវិស្័យ ប៉ុែនតគុំនិតេនាះក៏ោ
ដកថយេៅេរឿយវិញេៅេពលគុំនិតគតិចង់យកធមមវិស្័យចូលមក ផលឡវេោកនិងផលឡវ
ធម៌កុំពុងតសូ៊្េទើយរើងស្វិតសាភើញរបទាញរបទង់េទើេៅវិញេៅមករេូតរារតី ឿល េៅ
ទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏េៅស្េរមចចិតតមិនទាន់បាន ។ 

៣ ៃថងកនលងផុតេៅេ៉យខញហុំរពះករុណាមិនអាចស្េរមចចិតតយកៀងណាបានេទ 
ប៉ុែនត ឿលបរិេចឆទែដលនឹងផតល់ចេមលើយឲើយលីោវតីបានមកដលេ់េើយ ខញហុំរពះករុណា
េទើបេៅជួប លីោវតីមតងេទៀត លីោវតីោប់េផតើមស្ួរថា 
"ថាយរើងេម៉ចែដរ េោកបង ! េោកបងរបែេលំស្េរមចរពះទ័យេេើយេទដឹងកនហង
ឿរែដល នឹងអ្នុេរេះខញហុំកណា និង អ្នកមារើក់ អ្ៃកើល់បានេោកបងស្ឹក ខញហុំកណានឹង
េរតៀមស្េមលៀកបុំពាក់ ឃរាវាស្ទុកឲើយ" 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅេពលេនាះ ខញហុំរពះករុណាអ្នទះអ្ែនទងចិតតំទីបុំផុត 
ខញហុំរពះករុណាដឹងចើាស្់ថា ចេមលើយរបស្់ខញហុំរពះករុណារបាកដំនឹងេធវើឲើយលីោវតីខុស្
បុំណងេ៉យពិតរបាកដ េរពាះវាេធវើ បាបដួងចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាែដរ 
"លីោវតីេអ្ើយ ! អាតាផើស្ូមរបាប់នាងតាមរតង់េៅចុះថាអាតាផើមិនទាន់ស្េរមចចិតតថា
ស្ឹក ឬ មិនស្ឹកេៅេ ើយេទ" ខញហុំរពះករុណានិយយបានរតឹមប៉ុេណណះ េេតុឿរណ៍
ែដលខញហុំរពះករុណា នឹកសាផើនមិនដល់កេ៏កើតេ ើង លីោវតីមុខជូររពេួញចុះភាពើម នាង
ែបរខនងឲើយខញហុំរពះករុណាទាុំង ដកដេងឞើមធុំយរើងកណ្តករអ្ុកចិតត េេើយទឹកែភនក
រលីងរេោងរកកល់នឹងរទេហាលើយុំ លីោវតី ែបរមុខដ៏រស្ងូតរស្ៃត់មកនិយយនឹងខញហុំ
រពះករុណាមតងេទៀតថា "អ្និោងើេអ្ើយ ! លីោវតីេកើតមកំតិេនះេពញំរស្ីអ្ភ័ពវ
ែមន េោកបងចើាស្់ំមិនអាណិត លីោវតីេទ េោកបងរបែេលំមិនរស្ឡាញ់
លីោវតីពិតដូចស្មតីេទដឹង" "លីោវតីេអ្ើយ ! េបះដូងអាតាផើេស្ទើរែតែបកធាពើយេៅ
េេើយេ៉យសារែតរស្ឡាញ់និង អាណិតនាង រស្ឡាញ់នាងេ៉យចិតតេសាផើះ ស្ុំពត់
ឿសាវពស្រស្តេនះំកស្ិណសាកើឝី ប៉ុែនត ស្ូមឲើយនាងសាឍើប់េេតុផលរបស្់អាតាផើស្ិន កុុំ
េភលចថារតកូលរបស្់នាងំរតកូលធុំមានមនុស្ើឝ េេរពរាប់អានទូទាុំងែដនេឿស្ល 



នាងេកើតមកកនហងរតកូលរពាេមណ៍មានកុំេណើតេកើតមកពី រពះឱស្ឌរបស្់រពះរពេម 
ចុំែណកឯអាតាផើំមនុស្ើឝេផើនវណណៈំចណាឌើល េផើនំតិេផើនរតកូល េលើស្ពីេនាះ
េៅេទៀត អាតាផើធាពើប់េធវើំេោរអ្បលកខណ៍សាមានើយរតូវេគោប់ែេអាេរឿស្ អ្នកផង
ទាុំងពួងដឹងឮេពញទាុំងរស្ុកេទស្ ៊នៈរបស្់នាងនិង៊នៈរបស្់អាតាផើៅឃើយពីេទើដូច 
េមឃនិងដី ឿលេបើេគដឹងថានាងបានេរៀបឿរំមួយនឹងអាតាផើ េគនឹង៉ក់របំទណឌ
ដល់ រតកូលរបស្ន់ាង នាងនឹងបានទទួលឿរេថាកើលេទាស្យរើងដុំណុំ មនុស្ើឝទាុំង
រកុងនឹង េធវើអ្វមានេមើលៃយរតកូលរបស្់នាង េេើយជីវិតស្មពងើឝរបស្់េយើងនឹងមាន
េស្ចកតីស្ុខ ដូចេមតចបាន?" "េេតុផលទាុំងេនះខញហុំកណាបានគិតទុកមកមុនេេើយ 
ទាុំងេឃើញថាវាំេេតុផលរបស្់អ្នក ដៃទ ែដលោុំើែតេបះបួយែរជតែរជកកនហងកិចចឿ
របស្់អ្នកេផើឝង ោុំែតោប់េទាស្អ្ូស្ដុំេណើរ អ្នកេនះអ្នកេនាះ ោុំែតតិះេដៀលនិនាតើ
ះទើនីស្រតកូលេនះរតកូលេនាះ ចុះេយើងនឹងបានអ្វីខលះពី មនុស្ើឝពួកេនះ ឿលេបើ
េយើងមានទុកខរពួយ េគោុំែតំន់បែនថម ពួកេគរតូវឿរឲើយអ្នកដៃទេធវើ តាមពួកេគចង់
បានយរើងអ្តតទតថភាពបុំផុត ឿលេបើមិនស្មតាមបុំណងែដលចិតតខលអនប៉ងរបាថាទើ ក៏
េថាកើលេទាស្ថាអារកក់េថាកទាបយរើងេនះយរើងេនាះ ខញហុំកណាមិនែមនំខញហុំកញ្ជះរបស្់ 
មនុស្ើឝពួកេនាះេទ ខញហុំកណាមិនរពមស្ថិតេៅកនហងរកបខណឌបញ្ឆើឿរែដលមនុស្ើឝពួក
េនាះ កុំណត់ទុកេនាះេទ ខញហុំកណាេកើតមកមាទើក់ឯង េេើយសាពើប់េៅក៏មាទើក់ឯងែដរ េទើប
ស្ូមមាន េស្រីភាពចុំេពាះខលអនឯងមួយំតិ អ្នកណាថាេម៉ចក៏ថាេៅ អ្វីមួយែដលខញហុំក
ណាេឃើញថាស្មគួរ របៃព ខញហុំកណារតូវែតេធវើេដើមើបីរបេយជន៍េដើមើបីេស្ចកតីស្ុខរបស្់
ខលអនឯង" លីោវតីនិយយ របេយគចុងេរឿយេ៉យស្េមលងមុឺងមារើត់ េេតុផលរបស្់
នាងរស្ួចរសាល់េួស្ពីអ្វីែដល ខញហុំរពះករុណានឹកសាផើនដល់ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណា
រស្ឡាញ់និងបូំនាងឿន់ែតៀពើុំងេ ើង ឿលេបើេឃើញខញហុំរពះករុណាេៅេស្ងៀមមិនស្តី 
នាងក៏ទាញយកេេតុផលមកនិយយេទៀតថា "បពិរតេោកបង ! ខញហុំកណាដឹងចើាស្់
ថា េោកបងំចណាឌើលនិងធាពើប់េធវើំេោរ េបើខញហុំកណា គិតដូចអ្នកដៃទវិញ ខញហុំកណា
មិនរស្ឡាញ់េោកបងេទ ប៉ុែនតខញហុំកណាមិនគិតដូចអ្នកដៃទបានំ រស្ឡាញ់េោក
បង ខញហុំកណារស្់េៅកនហងស្ងគមមនុស្ើឝរតូវពឹងពាក់អារស្័យអ្នកដៃទក៏ែមនពិត ប៉ុែនត



ៀងផលឡវចិតតវិញ ខញហុំកណាមានអ្តតិស្ើឝរភាពំនិចច ខញហុំកណាមានេស្រីភាពនឹងរស្ឡាញ់
េោក បង កនហងំតិេនះ ស្ូមរស្ឡាញ់េោកបងែតមាទើក់គត់ ជួនឿលរពះអាទិេទព
អាចសាងខញហុំកណា មកស្រមាប់េោកបងក៏ថាបាន ខញហុំកណាេកើតមកស្រមាប់េោកបង
ែតមាទើក់គត់ប៉ុេណា្ើះ េបះដូង ខញហុំកណាមានែតមួយ ខញហុំកណាមិនអាចែចករុែលកឲើយអ្នក
ដៃទេរើពីេោកបងបានេទ ស្ូមេោក បងយល់រតង់ចុំណុចេនះ" 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ឿរស្នទនាេទើនាៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតំអ្នកសាឍើប់
រេូត លីោវតីេលើកយកេេតុផលេផើឝងៗមកនិយយឲើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់ ទាល់ែតខញហុំ
រពះករុណា ចិតតទន់ ខញហុំរពះករុណាេជឿំក់េ៉យឥតស្ងើឝ័យថាលីោវតីេកើតមកេដើមើបី
ខញហុំរពះករុណាែតមាទើក់ ប៉ុេណា្ើះ ស្ស្រៃគើមដួងចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាបានចូលដល់ករមិត
ែបកបាក់េេើយេ៉យ េោកិយវិស្័យោប់េផតើមបានេរបៀប ចុំែណកេោកុតតរវិស្័យវិញ
ោប់េផតើមដកថយេៅយរើង របារើត់របារើយ ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតទទួលស្មតីរបស្់លីោវតី
ថានឹងស្ឹក ប៉ុែនតេៅទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏នាុំខលអនឯងរត ប់មកវតតវិញទាល់ែតបាន 
រេន់ែតមកដល់កុដវិិញ ខញហុំរពះករុណាក៏ស្ិងយកៃដគងថាឃើស្គិតគសូ្រូបភាពជីវិត
អ្នាគតដ៏ រតចះរតចង់ គិតបេណ្ើរញញឹមបេណ្ើរេ៉យបីតិេសាមនស្ើឝ រេន់ែតគិត
ប៉ុេណា្ើះ ខញហុំរពះករុណាក៏មានេស្ចកតីស្ុខេៅេេើយ ចុះទរមាុំនឹងបានេៅរស្់េៅកនហង
េគេ ឋ៉ើនដ៏ លវឹងេលវើយទាុំងមានលីោវតីរស្ីែស្នសាយើតំគូេកៀកេកើយរពមទាុំងរទពើយ
ស្មើបតតិដ៏េរចើន អ្េនកអ្ននតេទៀតេនាះខញហុំរពះករុណានឹងមានេស្ចកតីស្ុខប៉ុនណាេន ! 
អាណាចរកនឹងមានជ័យ ជមនះេលើពទុធចរកពិតេេើយឬ?  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ធមមតា មនុស្ើឝេយើងឿលេបើខលអនចូលចិតតវតថហណាក៏
េរចើនែតទាញយក េេតុផលចូលនឹងវតថហេនាះ ស្មដូចពាកើយេរពងថា"ែពើនៅឃើញ់
រស្ឡាញល់ស" ស្ចចធម៌ េនះបានរបាកដដល់ខញហុំរពះករុណាខលអនឯង េពលេនាះ ខញហុំរពះ
ករុណាដកដេងឞើមេចញក៏លីោវតី ដកដេងឞើមចូលក៏លោីវតីេៅេេើយ ខញហុំរពះករុណា
ចង់នឹងោស្មណេភទេៅឿន់ឃរាវាស្ វសិ្័យ ខញហុំរពះករុណាេមើលេឃើញថាឿរេៅំ
ឃរាវាស្ក៏ំឿរលសែដរ ស្តវេោកមានេស្ចកតី ស្ុខបាន េរពាះអារស្័យឿមគុណ ៥ 
គឺ រូប ស្េមលង កលិន រស្ ស្មផស្ើឝ ស្រមាប់ទុំនុក បរមុង ែភនក រតេចៀក រចមះុ អ្ណាតើត 



ឿយឿលេបើែភនកេឃើញរូបរស្ស្់សាយើត រតេចៀក បានឮស្េមលងពីេរាះ រចមុះបានេិត
កលនិរកអូ្ប អ្ណាតើតបានភលក់រស្ំតិៅឃើញ់ ឿយបានពាល់ រតូវស្មផស្ើឝរសូ្ល មនុស្ើឝក៏
រស្ណុកស្បើាយំស្ុខកើានតស្រមានតចិតតគួរនាដូចំពូជរុកខំតិ មានទឹកចិញ្ចឹមជប់
េលៀងរគប់រេន់ែតងចេរមើនលូតោស្់បានដូេោទើះ ខញហុំរពះករុណាេមើលេឃើញ ថាជីវិត
អ្នកបួស្កនហងរកិតរកមៃនរពះធមមវិន័យខវះៀតបចច័យទាុំងេនះ ំជីវិតេសាះកេរឿះពន់ 
េពក មើ្រើងេទៀត វិញ្ដឡជនតាុំងពីបុរាណឿលមកែតងែតេពាលថាឿមគុណទាុំង ៥ ែតង
របមូលផតហុំ េៅនឹងខលអនស្រស្តីប៉ុេណា្ើះ េផើនរូបណាេស្មើនឹងរូបស្រស្តី េផើនស្េមលងណាេស្មើនឹងស្
េមលងស្រស្ត ីេផើនកលិន ណាេស្មើនឹងកលិនស្រស្តី េផើនរស្ណាេស្មើនឹងរស្ស្រស្តី េផើនស្មផស្ើឝណាេស្មើ
នឹងស្មផស្ើឝស្រស្តី ប៉ុែនត ស្រមាប់ខញហុំរពះករុណាវិញយល់េឃើញេលើស្ពីេនាះេៅេទៀតថា 
េផើនស្រស្តីណាេស្មើនឹងលីោវតី ! 

េៅទីបុំផុត ស្ស្រៃគើមដួងចិតតដ៏រាុើុំៃររបស្់ខញហុំរពះករុណាបានចប់ស្ពវរគប់េ៉យ
បរិបូរណ៍ េ៉យ េោកិយវិស្័យំអ្នកឈនះ ខញហុំរពះករុណាបានស្េរមចចិតតមាទើក់ឯង
យរើងសាឃើត់ៗថា នឹងោោក ស្ិឿខើបទេដើមើបីនឹងេៅរួមរស្់ជីវិតំមួយនឹងលីោវតី
ែដលកុំពុងែតរងោុំ នាងនឹងេរតកអ្រប៉ុន ណាេន ! ឿលេបើបានដុំណឹងថាឿររងោុំដ៏
យូរអ្ែងវងរបស្់នាងបានេុចផលំែផលផ្កើស្មដូច មេនារថេេើយ េៅេពលៃកេផ្ឍើ
តមកេមើលស្មណេភទមតងេទៀត ខញហុំរពះករុណាក៏េៅនឹកេសាក សាឍើយែដរ ប៉ុែនតមិនថវី
េទ ខញហុំរពះករុណាេៅេកមងទាុំងឿយនិងចិតត េៅមានកមាពើុំងពលុំ លមមនឹង តស្៊ូទប់ទល់
ំមួយនឹងេោកៀងេរើបាន នាឿលបានេសាយេោកិយស្ុខោផើក់លមមដល់ េពល
េវោេេើយ នាឿលសាពើកសាផើមរជីវរជួញៃនជរាភាពោប់េផតើមចូលរគបស្ង្ត់េេើយ ខញហុំ
រពះករុណានឹងេចញេៅឿន់ស្មណេភទមតងេទៀតតាមែដលរពះេបារាណាោរើយែណនាុំ
ទុក ថា"ឿលេបើបានេឃើញមុខេៅមាទើក់ដុំបូង ឿលេបើបានេឃើញស្ក់ស្្ឡវលើាយអាចម៍
ៀពើមួយ ស្រៃស្ដុំបូងេេើយស្ឹមេចញសាងផនអស្បួស្ំបពវជិត" ដូេចនះ ។ 
េៅោឃើចៃថងេនាះឯង លុះរស្ង់ទឹកជរមះឿយរួចេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏រគងចីពរនិមនត
េៅកុដិ រពះឧបជើោយ៍េដើមើបីស្ូមោស្ិឿខើបទ "បពិរតេោករគូំទីេេរព ! ខញហុំកូរណា
េកើតមានេស្ចកតីអ្ផើឝហករសាប់រសាយចង់ស្ឹកពី ស្មណេភទ ចង់ស្ឹកពីស្មណេភទ



េៅំឃរាវាស្វសិ្័យ ខញហុំកូរណាស្ូមរឿបោេោករគូ េៅេពលេនះ" 
រពះឧបជើោយ៍គង់េៅេស្ងៀមចស្រង្ក់មិនថាអ្វីេទ មិនបេនាតើស្ឬក៏មិនហាមរបាម ប៉ុែនតក៏
មិន អ្នុញ្ញើតែដរ េោកគង់េៅេស្ងៀមយូរអ្មើាយទាល់ែតខញហុំរពះករុណាខវល់ៀភើយចិតត 
រពះឧបជើោយ៍េពាលេ ើងេៅទីបុំផុតថា "េោកេៅធុរៈំមួយនឹងៅន់មួយែភលតស្ិន 
េរឿងស្ឹកោុំនិយយេទើេលើកេរឿយ" េោកេរឿក េ ើងឃលហុំចីពរេេើយេដើរនាុំមុខខញហុំរពះ
ករុណាចុះពីកុដិេៅ េយើងេដើរេចញពីវតតេជតវ័នេៅឿន់ វាលែរស្ចូលមកកនហងភូមិ
កស្ិកររកីរកមួយ រេន់ែតះនេជើងចូលដល់រពុំភូមិប៉ុេណា្ើះ ខញហុំរពះករុណានិងរពះ
ឧបជើោយ៍បានេឃើញស្រស្តីវ័យកណាតើលមាទើក់កុំពុងេជររបេទចអ្នកណាមាទើក់ េៅៀងមុខ
ខទមដ៏េេើយេ៉យដីស្សិតបារើតេេម័យ កូនរស្ីមាទើក់របស្់នាងកុំពុងអ្ងគហយយុំស្ស្ឹក េៅ
ែកើបរៅទើុំងបាយែដលថ្ល់េៅេលើចស្រៃកើន េៅខណៈែដលេយើងអ្េរងៀតនឹងេដើរផុតខទម 
េនាះឯង បតីរបស្់នាងបានរត់េចញពីៀងកនហងខទមស្ទហះេេេៅវាយតប់របពនធេ៉យឥត
រតារបណី នាងំភរិយបរមះនេនៀលេៅមកេៅចេនាពើះេជើងរបុស្ំបតី បុ៉ែនតមាត់ក៏េៅ
ែតែរស្កេជរបេញ្ងើ ៀពើុំងំងមុន បតីលុះវាយតបរ់បពនធស្្ប់ដល់កុំេឹងេេើយ ក៏ចុះេៅ
វាលែរស្បាត់េៅ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ឿលេបើបានេឃើញេេតុឿរណ៍ែបបេនាះ ខញហុំរពះ
ករុណាេកើតេស្ចកតី ស្េងវគស្លហតរនធត់ចិតតមកភាពើម គិតថា បតីរបពនធមួយគូេនាះមុខំ
បានយល់រពមរួមរស្់ំមួយេទើ េ៉យបុំណងថានឹងបានេស្ចកតីស្ុខ ប៉ុែនតឿលេបើ
ស្ភាពឿរណ៍េកើតេ ើងមកយរើងេនះ ពួកេគ នឹងមានេស្ចកតីស្ុខដូចេមតចបាន ខញហុំរពះ
ករុណាេបតំជើចិតតយរើងមុតមាុំថា េៅេពលែដល ខញហុំរពះករុណាេៅរស្់េៅំមួយនឹង
លីោវតី ខញហុំរពះករុណាមិនេធវើែបបេនាះេទ ។ 

រពះឧបជើោយ៍នាុំខញហុំរពះករុណាេដើរេៅមុខេទៀត រេូតដល់េគេ ឋ៉ើនធុំ ១ ខនងតាុំង
េៅរចៃង រតង់កណាតើលភូមិ េោករគូរបាប់ថា ំេគេ៉ឋើនរបស្់រពាេមណ៍ំរបធាន
ភូមិែដលមាន េស្ចកតីស្និទធសាទើលំមួយនឹងេោករគូយូរេេើយ េោករគូនិងខញហុំរពះ
ករុណាបានះងចូល េៅេអ្ើតេងើត ប៉ុែនតេោករបធានភូមិមិនេៅេគេ៉ឋើនេទ ំប់



េៅបុំេពញភារកិចចឯរកុងសាវតថី នាងរពាេមណីំភរិយេទើបេធវើបដិស្ណាឋើរៈទទួលពួក
េយើងជុំនួស្ កនហងេគេ៉ឋើនេនះ ខញហុំរពះករុណាបានទទួលេស្ចកតីកនទអលចិតតែបបថមីមួយ
េទៀត េរពាះនាងរពាេមណីំមាងើស្់ផទះ បានេរៀបរាប់េរឿងឿរៃរ ដ៏ស្មហគសាផើញរបស្់នាង
និងបតរីបស់្នាងឲើយពួកេយើងសាឍើប់េស្ទើរែត មិន៉ច់ពីមាត់ ោប់តាុំងពីឿរេដើររបមូលពនធ
អាឿរ ឿររគប់រគងអ្នកភូមិអ្នករស្ុក ឿរេធវើែរស្ ឿរេធវើចមាកើរ និងឿរទាក់ទងំមួយ
នឹងេៅហាភើយអ្នកធុំនិងេរឿងេផើឝងៗំេរចើនេទៀត លុះបានឮ េេើយេធវើឲើយខញហុំរពះករុណា
េកើតមានគុំនិតគិតថា នាងកុំពុងរតូវបានចុំណងឿរៃរជីវភាពចង រួបរឹតជុុំវិញខលអន
ទាល់ែតកេរមើកខលអនមិនរួច ឿលេបើដូេចនះ នាងនឹងមានេស្ចកតីស្ុខដូចេមតចបាន តពី
េនាះមក រពះឧបជើោយ៍បាននាុំខញហុំរពះករុណាឆលងឿត់ផទះមួយខនងេទៀតែដលមានស្េមលង 
ែរស្កយុំរបស្់ស្រស្តីមាទើក់ឮេលវងេលវើយមកយរើងកមើឝត់ ឿលេបើស្ួរេៅបានសាច់ឿរថា 
នាងកុំពុងែតរងទុកខពិបាកចិតតេរពាះបតីនាងរតូវពស្់ពឹស្ចឹកសាពើប់េៅេពលកុំពុងឿប់
ឧស្កនហងៃរព នារេស្ៀលៃថងេនាះឯង ។ 

រពះឧបជើោយ៍នាុំខញហុំរពះករុណាេដើរេួស្េៅភូមិមួយេទៀត ខញហុំរពះករុណាេដើរតាម
េោកេៅយរើង ស្ងប់សាឃើត់េ៉យពុុំហាលើនហាមាត់និយយមួយមារើត់េទ េេតុឿរណ៍
ែដលេទើបនឹងកនលងមកថមីៗ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាេកើតមាននិពវិទាធុញរទាន់វដតេោកេនះ
ខលះៗេេើយ រពះឧបជើោយ៍ហាក់ដូច ំដឹងចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាេទើបរស្ដីេ ើងថា 
"ជីវិតរបស់្ឃរាវាស្អ្នកេៅរគប់រគងផទះស្ែមើបងែតងែតំជីវិតដូចែដលេោកបាន
េឃើញមកេេើយ កនហងផទះខនងដុំបូង េោកេឃើញបតីរបពនធមួយគូេះពើះរបែកកេទើ វាយ
តប់េទើ េគទាុំងពីរនាក់ េនាះោប់េផតើមរស្ឡាញេ់ទើដុំបូង ឬ េរៀបឿរំមួយេទើេេើយ 
ដុំបូងរស្ឡាញ់េទើេ៉យលសឡកលសឹន ណាស្់ មានភាពស្និទធសាទើលេទើទាុំងមានេស្ចកតីស្ុខ
ផង េរពាះអ្ុំណាចៃនេស្ចកតីេស្នហាចូល រគបស្ង្ត់ចិតត េធវើឲើយពួកេគេមើលេឃើញែត
ៀងលសរបស្់េទើេៅវិញេៅមក េស្ចកតីែរកងរែអ្ងចិតត េទើ េធវើឲើយេគេចះស្ុភាពគត់មត់ 
ោក់បុំពួនេស្ចកតីមិនលសរបស្់ខលអនទុក យកែតៀងលសមកអ្ួត ស្ែមញង៉ក់េទើ ប៉ុែនតមិន
យូរប៉ុនាផើន ឿលេបើេស្ចកតីេស្នហាោប់េផតើមសាបរោបចុះ េស្ចកតីែរកងរែអ្ងចិតតេទើ
មានតិច មាទើក់ៗក៏ស្ែមតងៀងអារកក់របស្់ខលអនេចញមក េៅេពលេមើល េៅរកេទើមតង



ណា ក៏េឃើញែតៀងមិនលសរបស្េ់ទើនិងេទើ េៅទីបុំផុត េគក៏ជះសាចេស្ចកតីមិនលស 
៉ក់េទើ េកើតមានជេមាពើះទាស្់ែទងវាយតប់េទើ េស្ចកតីស្ុខក៏វិនាស្អ្នតរធានេៅ េេតុ
ដូេចនះ េស្ចកតីរស្ឡាញ់អារស្័យឿមគុណហាក់នឹងថាំថាទើុំពឹស្ោយស្្រ ឿលេបើ
លិទធរស្ំតិ ដុំបូងដូចំែផសម ប៉ុែនតដល់លិឍយូរៗេៅ ក៏រតូវថាទើុំពឹស្េចញឫទធិ ស្ុខ
អារស្័យឿមរែមង ំស្ុខតិចតួចប៉ុែនតមានទុកខេរចើន ំស្ុខែបបៀងេដើមែផសមៀង
ចុងលវីង" ។ "មាទើលេរវតតៈ ! ឿលែដលេយើងចូលេៅេអ្ើតេងើតរបធានភូមិ នាង
រពាេមណីបានេរៀបរាប់របាប់ មិស្ើឝភាពេផើឝងៗឲើយេយើងសាឍើប់ ជីវិតរបស្់ឃរាវាស្ែតង
េពារេពញេៅេ៉យបនទហកធងន់ធងរ េតាងែតេធវើឿរៃររករទពើយស្មើបតតិ មកចិញ្ចឹមខលអន 
ចិញ្ចឹមរបពនធ ចិញ្ចឹមកូន ជួយមិរតភកតិ េតាងែត មានផទះស្ែមើបង មានែរស្ចមាកើរ មានគូ
េស្នេ៍ែដលេតាងែតយកចិតតយកេថលើមេគ េទាះេៅណា មកណាក៏រពួយបារមភ ជីវិត
ឃរាវាស្េរបៀបដូចំភារហារីលីអ្ីវា ើនដ់៏ធងន់េលើសាផើ មិនរស្ួលេទ េផើនេស្រីភាព ជីវិត
របស្់ស្មណៈំជីវិតរសាលរេវៀស្រៃវ មានឥស្ើឝរភាព ស្បើាយភាព គួរនាដូចំ
បុគគលែដល៉ក់បនទហកដ៏ធងន់េលើសាផើចុះេេើយ រែមងេដើរេៅណាមកណាបានយរើង 
ស្បើាយ" "េៅផទះខនងទី ៣ េយើងបានស្េង្តេឃើញស្រស្តីមាទើក់កុំពុងែតយុំខើឝឹកខើឝអលេរពាះ
បតីសាពើប់េោល េនាះឯងស្ែមតងឲើយេឃើញដល់មហាទុកខេសាករបស្់ស្តវេោក មនុស្ើឝ
េយើងឿលេបើមានវតថហ ណា ក៏រស្ឡាញ់ចូលចិតតវតថហេនាះ របកួចរបឿន់វតថហេនាះរជុល
េពក លុះវតថហេនាះបាត់បង់េៅ ក៏េកើតទុកខ អ្ងគហកអ្ងគហល រស្ឡាញ់េរចើនប៉ុនណា 
េួងែេងេរចើនប៉ុនណា ក៏ទុកខរពួយេរចើនប៉ុន េនាះ រស្ឡាញ់តិច ទុកខក៏តិច េបើមិន
រស្ឡាញ់ក៏ឥតទុកខេសាះ " រពះឧបជើោយ៍បករសាយេរៀប រាប់េៅ ំេរឿយៗរេូតមក
ដល់ៃរពស្តហកែដលំៃរពធុំមានរុកខំតិរបេភទេផើឝងៗដុះរឿស្់រទុប រទុល អាឿស្ធាតុ
ដូចំរស្ទុំរតំក់ ខញហុំរពះករុណាចង់ដឹងំៀពើុំងថាេេតុអ្វីបានំរពះ ឧបជើោយ៍នាុំខញហុំ
រពះករុណាមកឿន់ៃរពដ៏គួរឲើយរពឺៀពើចេនះ ប៉ុែនតមិនហាលើនស្ួរ អ្ត់ចិតតេដើរតាម េរឿយ
េោកេៅតាមផលឡវរកវិចរកេវៀនរេូតេៅដល់ទីលឞេធលវរតង់កណាតើលៃរពមួយ រពះឧបជើោ
យ៍នាុំខញហុំរពះករុណាឈប់ មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េផើនេពលណាកនហងជីវិតែដល ខញហុំរពះ
ករុណាភិតភ័យនិងស្លហតរនធត់ចិតតេស្មើនឹងេពលេនាះេទ េរពាះកែនលងែដលខញហុំរពះករុណា



ឈរ េនាះំៃរពេៀផើចរស្ស្់ េៅៀងមុខខញហុំរពះករុណាេនាះឯង សាកស្ពមនសុ្ើឝរបុស្
មាទើក់កុំពុង េដកផ្ឃើរេលើដីរស្ទាងចស្រៃគើង ំស្ពេេើមេសានើរមូលកលុំដូចេែពើក ភាយកលនិ
ស្សហយគរគុកដូចគុំរង់ ពាស្េពញទាុំងបរិេវណកែនលងេនាះ រេូតដល់ខញហុំរពះករុណា
រអាក់រេអ្ើេស្ទើរកសអត មានសាទើមេខៀវ-េឿផើ-ស្ពាស្េពញទាុំងឿយ ស្មើបហរែស្ើបកអ្េនលើខលះក៏
ែបកេរបះ មានទឹករៃងេូររេេញរិញៗំទ អ្ណាតើតរកេមមូលរនាតើលេលៀនោេចញ
មកេរើរកអ្ូមមាត់ មានពពុះទឹកមាត់ស្ៗផសុ្េចញ មកមតងមាកើល ។ 
រពះឧបជើោយ៍នាុំខញហុំរពះករុណាេដើរេួស្េៅបនតិច ក៏េឃើញសាកស្ពមួយេទៀត កុំពុង
េដកផ្កើប់ មុខេៅនឹងដីំស្ពរលួយរេលះអ្ស្់េេើយ េៅស្ល់ែតែស្ើបកអ្េនលើខលះ មាន
សាទើមស្តវៀុំស្ុី រោត់រលស្់អ្ស្់ េពាះេវៀនេពាះតាុំងរតូវស្តវៀុំទាញេចញមកៀង
េរើំចៃភើយែវងអ្នាពើយ េវឡងដង្ឡវកុំពុងេោះេឆ្ៀលស្ុីរតង់បរិេវណខនង ទាល់ែតេឃើញ
ឆនងឹជុំនីរេលៀនេធាពើេចញមកេរើ ដង្ឡវតូចធុំកុំពុងែតវាររវីករេវីករសឹ្បរសាវពាស្េពញ
សារពាងគឿយ "េនះឯង គឺ ទីបុំផុតៃនជីវិតរបស្់មនុស្ើឝេយើង"រពះឧបជើោយ៍និយយ
ទមាពើយនិស្ើឝទទភាព"ជីវិតគឺ ឿរេធវើដុំេណើរេៅឿន់េេលេៅគឺេស្ចកតីសាពើប់ មួយៃថង
កនលងេៅ គឺ មួយជុំហានែដលេយើងេដើរ ខិតចូលជិតេស្ចកតីសាពើប់ឿន់ែតេកៀកេ ើង 
េស្ចកតីសាពើប់ក៏េដើរតរមង់មករកេយើងរាល់ៃថង េយើងេដើរេៅរកវា វាក៏េដើរមករកេយើង 
ឿលេបើេស្ចកតីសាពើប់មកដល ់ឿយេនះក៏មានស្ភាពដូច ំសាកស្ពេដកដួលស្តឡកស្តឹ
ងដូចែដលេោកបានេឃើញអ្មើាញ់មិញេនះឯង វាេផើនស្រមស្់ អ្វីគួរឲើយរស្ឡាញ់ំប់
ចិតត គួរឲើយថាទើក់ថនមេនាះេទ មានែតភាពគរគិចេសាផើកេរេកគួរឲើយេខពើមរេអ្ើម ប៉ុេណា្ើះ 
ស្ពែដលេដកដួលេៅស្តឡកស្តងឹេនាះ ឿលែដលេៅមានជីវិតក៏ដូចំេយើងេនះឯង 
េយើងលុះអ្ស្់ជីវិតេៅេេើយក៏មានស្ភាពយរើងេនះឯង កុំ ហងអាយុខ័យរបស្់មនុស្ើឝ
េយើង យរើងយូរ ១០០ ៅទើុំ េឃើញថាខលីណាស្់ មិនអាចបុំេពញចុំណង់របស្់េយើងឲើយ
េពញបានេទ េបើអ្ញ្ចឹងេទ ចូរេោកកុុំរបមាទកនហងកិចចឿររបស្់ខលអន និង អ្នកដៃទ " 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាេពលេនាះធងន់យឹបេ៉យធមមស្េងវគ 
ជិនណាយរសាយតេរមកេរតករតអាលទាល់ែតេមើលេឃើញខលអនរពះឧបជើោយ៍និងខលអន
ឯងបីដូច ំសាពស្ពែដរ រុយ ១ េវឡងធុំេេើរមកទុំតាមដងខលអនរបស្់ខញហុំរពះករុណា វា



របែេលំគិតថា ខញហុំរពះករុណាំស្ពែដរេទដឹង រពះឧបស្មើបទាោរើយនាុំខញហុំរពះករុណា
រត ប់េៅវតតេជតវ័នវិញេៅេពលអ្ុំរពិលៗេេើយ រូបភាព សាកស្ពេៅដក់ំប់កនហង
ចិតតយរើងចើាស្់រកែ ត ទាល់ែតមិនអាចបុំេភលចបាន ស្ពវេបើស្ិងេៅ កនហងកុដិក៏េ៉យ 
ក៏ហាក់ដូចំកុំពុងស្ិងកនហងៃរពេៀផើចេៅ យប់ៃថងេនាះខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែត ៅន់ទឹកមិន
បានេសាះ េរពាះវាេធវើឲើយខញហុំរពះករុណានឹកេខពើមរេអ្ើមរអាក់រេអ្ើបីដូចំទឹករៃងេេៀរ 
េចញពីសាកស្ព លុះរពឹករពហាមេ ើង េៅខណៈែដលកុំពុងែតេដើរបិណឌបាត ខញុំរពះ
ករុណា េមើលេឃើញមនុស្ើឝមនាែដលេដើរឿត់មកដូចំសាកស្ពទាុំងអ្ស្់ ខញហុំរពះ
ករុណាៅន់ចុំហាន់ បានែតបនតិចេរពាះហាក់ដូចំកុំពុងៅន់សាកស្ព ។ 

រពះឧបស្មើបទាោរើយបានពេងវរទស្ើឝនគតិរបស្់ខញហុំរពះករុណាទាុំងរស្ុង ខញហុំរពះ
ករុណាេមើល េឃើញថាពិភពេោកេនះមិនែមនំេោកែដលគួរេរតករតអាលេទ េស្ច
កតីរស្ឡាញ់េ៉យ អ្ុំណាចៃនរាគៈែដលខញហុំរពះករុណាមានចុំេពាះលីោវតីកតី គុំនិតគិត
នឹងោស្ិកខេេើយេៅរស្់ េៅំមួយនឹងនាងកតី រតូវបានអ្ុំណាចបារើៅេៀផើចេៅកមាងើត់
េោលយរើងបះេជើង បារើៅេៀផើចេៅ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាេមើលេឃើញលីោវតីំេរេង
ឆសឹងែដលរគបដណ្ប់េ៉យសាច់ែស្ើបកែដល នឹងរតូវឿពើយំសាកស្ពកនហងបារើៅ ធមមវិ
ស្័យែដលរតូវេោកិយវិស្័យបស្រៃកើបេៅមើឝិលមិញ េនះបានឿពើយេៅំអ្នកឈនះ
េ៉យនឹកសាផើនមិនដល់ លោីវតីនឹងជួបរបទះកុំេកបុំណង េទៀតេេើយឬ? 

"េរវតតៈ ! េបើេោកេៅទីេនះតេៅេទៀត េោកនឹងរតូវស្រស្តីេភទអ្ុក ហករុៀន"រពះ
ឧបជើោយ៍េឿះ េៅខញហុំរពះករុណាេៅ៉ស្់េតឿន "ចិតតរបស្់េោកេៅំបុថុជជនែតង
ៈប់ញ័រកេរមើករុេពើកបាន េ៉យៃយេៅតាមបរិ៉ឋើនជុុំវិញខលអន េពលេនះេោកកុំពុង
ែតធុញរទាន់នឹងេោកិយវិស្័យ េ៉យអ្ុំណាចៃនបារើៅេៀផើចរស្ស្់ ប៉ុែនតមិនយូរេទៀត
េទ េោកអាចនឹងរេអ្ើបរេជើបបានេទៀត េ៉យអ្ុំណាចៃនេរគឿងរុែជរុជួលំេេតុ េបើ
ដូេចនះ ចូរេោកេភៀស្េចញេៅឲើយៅឃើយពីស្រតូវ របស្់រពេមោរើយ រូតរះបុំេពញពើ្យម
ឲើយធងន់ៃដេ ើងទាល់ែតចិតតរឹងមាុំេេើយសឹ្មរត ប់មក វិញ" ខញហុំរពះករុណាបានបដិបតតិ
តាមអ្នុសាស្ន៍របស្់រពះឧបជើោយ៍េ៉យរបៃព េៅោឃើចៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាសានើយ



បារតនិងលីកលស្់េចញពីវតតេជតវ័នេៅឿន់វតតបុពាភើរាមែដលតាុំងេៅេលើ រោុំងស្ទឹងអ្ចិរវ
តីែប៉កទិស្ៀងេកើតៃនរកុងសាវតថ ីបុពាភើរាមែដលនាងវិសាៀមហាឧបាសិ្ឿំ អ្នកក
សាងមានទិដឌភាពរតំក់រតជុំមិនោញ់េជតវ័នមហាវិហារប៉ុនាផើនេទ ខញហុំរពះករុណាបាន
នាវ យកកុដិតូច ១ ខនងរបបរោុំងស្ទឹងអ្ចិរវតីំវស្ន៉ឋើនរបស្់ខលអន េៅចុំៀងមុខកុដិ 
េផើនេដើមៃរជ ដូចកុដិេៅ៝ ឯវតតេជតវ័នេទ បុ៉ែនតមានេដើមរតេចៀកេរបើស្ធុំ ១ េដើម ែដល
មានស្លឹកធុំរឿស្់ឃមឹក ស្ុបរប ហបមលប់រតឈឹងរតៃឈ មានផ្កើពណ៌ស្ស្ុំេពាងំ
ចេៃកើមស្ុំយុងចុះមកៀងេរឿម មានកលិនរកអ្ូបឈងហយ ខញហុំរពះករុណាស្ងខហញេធវើភាវនា
យរើងរួស្រាន់េដើមើបីដុស្ជរមះចិតតឲើយសាយើត បរិស្ុទធមុនេពលស្រីរាងគដ៏មិនេទៀងទាត់េនះ
ែបកធាពើយរុោយខនធេៅ ។ 

ខញហុំរពះករុណាេតើនពីរពឹករពហាមលុបមុខោងមាត់រួចេេើយ ក៏េៅអ្ងគហយេធវើ
ស្មាធិ លុះបានឮ ស្ែរមកបកើាបកើឝីែរស្កយុំេខញៀវៀជើររទេឹងអ្ឺងកងេចញរកចុំណីេៅ
េពលអ្រុេណាទ័យ េទើប េចញពីកែនលងេធវើស្មាធិ េបាស្រោស្ជូតកុដិស្មាយើតលុំេៅ
រួចរាល់េេើយក៏ចូលេៅឿន់ភូមិ េដើមើបីបិណឌបាត េៅេពលបានចៃមើន់លមមៅន់ែឆសត
េេើយក៏រត ប់មកវិញ ៅន់រួចក៏ោងបារត េបាស្ស្មាយើតកែនលងៅន់េេើយក៏ទេនទញ
សាភើធើ្យរពះធមមវិន័យែដលបានសាឍើប់មកពីរពះ ធមាផើោរើយរេូតដល់រពះវិភាកររំល
េរជេទេៅទិស្បស្ចឹម េទើបចុះេៅគង់េៅេរឿមមលប់េដើម រតេចៀកេរបើស្េដើមើបីស្ិង
ស្រមាក េៅខណៈែដលកុំពុងែតទេរមតខនងេនាះឯង ក៏េលើកយកធម៌ ១ វគគមកគិត
ពិោរណា េពលខលះក៏ស្មលឹងេមើលទឹករលកកនហងស្ទឹងអ្ចិរវតីែដលេូររត់ចូលប៉ះទងគចិ 
រោុំង េេើយក៏រស្កនាចេៅវិញ ទាុំងគិតេរបៀបេធៀបរលកទឹកនឹងជីវិតរបស្់ខលអនតាមវិធី
សាស្រស្ត ែដលរពះឧេទទសាោរើយបៃមើត់បេរងៀនមកពីឿររបទះេឃើញវតថហណាក៏នាុំយកវតថហ
េនាះមកគិត េរបៀបេធៀបនឹងជីវិតរបស្់ខលអនំនិចច ជីវតិមនុស្ើឝេយើងេរបៀបបីដូចំទកឹ
រលក ែដលរតូវខើយល់ គឺ ជរាបក់េបាកចូលេៅរករោុំង គឺ មរណៈេេើយក៏កើឝិណកើឝ័យ
េៅ លុះរពះទិវាករេេៀបនឹង លឹបលិចដងៃរពេទើបេបាស្ជរមះទីធាពើវតតមួយអ្េនលើេ៉យ
ភិកខហ សាមេណរទាុំងពួង បនាតើប់មក ក៏រគងចីពរេៅឿន់ធមមសាោសាឍើប់អ្នុសាស្នី
របស្់ រពះមហាេថររពមទាុំងភិកខហស្ងើឃរេូត ដល់បឋមយមកនលងេៅ េទើបរត ប់េៅ



កុដិចូលកែនលង អ្ងគហយស្មាធិ ជួនឿលក៏េដើរចស្រង្ម លុះដល់មជើឈិមយមេទើបេចញពី
ស្មាធិ រតួតពិនិតើយេមើល កិចចវតតរបោុំៃថងនិងស្ីលរបស្់ខលអន េបើេៅេឃើញថាមានចុំណុច
ណាេលើស្លស្់ខវះៀត ក៏តាុំង ចិតតេធវើំថមីេៅៃថងរពឹកេ ើង េបើេឃើញថាលសឥតេៀងើះ
េេើយក៏តាុំងចិតតផើាយកុស្លផលបុណើយ េៅដល់េៈមរបុស្េៈម រស្ី រគូបាធើ្យ 
ៈតិេៈមអ្នកមានគុណូបឿរៈ និង ស្តតនិកររគប់ជុំពូក រួចេេើយក៏ចូលស្ងិ េ៉យ
គិតថានឹងេរឿកេ ើងអ្ុំពីរពលឹម ខញហុំរពះករុណាេធវើដូេចនះំរបោុំរាល់ៃថង មានចិតត
ឿន់ែត ស្ុខរស្ួលេ ើង េផើនកងវល់ខវល់រពួយដល់ៀងមុខៀងេរឿយេទ មានេស្រី
ភាពរគប់ែបបយរើង េនះេទដឹង គឺ េស្ចកតីស្ុខេរឿមមលប់ឿសាវពស្រស្តែដលរពះ អ្រិយ
បុគគលែតងែតស្រេស្ើរេនាះ ។ 

េពលេវោកនលងផុតេៅស្នើឝឹមៗ ខញហុំរពះករុណាេៅែតគង់េរឿមមលប់េដើម
រតេចៀកេរបើស្របប ស្ទងឹអ្ចរិវតីដែដល ស្មលងឹេមើលទឹករលកនាចេំរេេើយក៏េរបៀប
េធៀបនឹងជីវិត េសាយ ស្នតិស្ុខដ៏រតំក់េរស្បែដលេកើតមកពីធមាផើនុធមមបើបដិបតតិំ
េរៀងរេូតមក ។ 

េៅទីបុំផុត វស្ើានរដូវក៏ះនចូលមកដល់ រាល់ៗេពលោឃើចែតងមានផ្តើុំង
ពពកធុំតាុំងផតអច េ ើងែប៉កទិស្និរតី ស្មលឹងេមើលេៅេឃើញំដុុំពពកោក់េរស្ះេទើេរៀង
រាយេៅំជួរែវង អ្នាពើយំប់នឹងមណឌលេមឃគួរនាដូចំជួរភនុំធុំមេិមា ស្ញ្ញើ
េផលកបេនាតើរោុំាំំងភលឹបែភលត៉ល រចវាត់ពីដុុំពពកមួយេៅដុុំពពកមួយេទៀតយរើង
រអាករអាយ ស្េមលងផគរោន់ឮខទររុពងកងែដន ពស្ុធា មិនយូរប៉ុនាផើនេទៀតេទរពះ
ទិនករែដលកុំពុងែតនឹងអ្ស្តងគតនឹងរតូវដុុំពពកេឿផើបាុំងបិទ ជិតៃផទែផនដីដ៏រកេមឆសនិ
េៅយើេ៉យពនលឺៃថងកនហងសាយណមស្ម័យក៏មីររស្ទុំចុះភាពើមពីេលើរពះ េកស្របស្់ខញហុំរពះ
ករុណា ពពកពណ៌េឿផើអ្៊ូញេូរេរគឿនៗមកបិទបាុំងៃផទេមឃពណ៌េខៀវរស្ៃត់ រពះ
ពាយោប់េផតើមេបាកបក់ៀពើុំងេ ើង េេើយរពះពិរុណរេប់ធុំៗោប់បងសហរចុះមកដូចេគ
ែេក ែមក ស្េមលងខើយល់បក់វូៗោយ ុំេ៉យស្នឡរេភលៀងធាពើក់និងស្េមលងផគរោន់ៗឮ
គរគឹមគរេុំងមិន ៉ច់ស្រូេរបៀបដូចំរពះអាទិេទពែដលខឹងស្មើាកុំពុង៉ក់េទាស្



ទណឌមនុស្ើឝំតិេ៉យ របែលងឲើយរពះគៃគើស្រុាល័យេូរែេកែរជករោវចូលមកជន់
លិចពិភពេោកដូេោទើះ េៅរតង់កណាតើលភាពរទេឹងអ្ឺងកងៃនធមមំតិេនាះឯង ខញហុំ
រពះករុណាអ្ងគហយេៅកនហងកុដិតូចែត រតមង់មាទើក់ឯងេ៉យចិតតអ្នលង់អ្េនាពើចរស្ងូត
រស្ៃត់ខុស្ពីៃថងមុន ។ 

លុះរពះពាយនិងរពះពិរុណរសាករសាងរាុំងចុះេេើយ និស្ើឝទទភាពក៏ចូលមករគប
ដណ្ប់ បុពាភើរាមដូចស្ពវមួយដង ខញហុំរពះករុណាេចញពីកនហងកុដិមកេបាស្ស្លឹកេឈើែដល
រជុះរតាត់រតាយ េដរ៉ស្ពាស្េពញេៅេលើរេបៀងកុដិ ដុះជួតទឹកែដលដក់េៅេលើៃផទ
ឿឍើរឲើយស្ងអតេេើយក៏អ្ងគហយ ចុះសាឍើប់ស្េមលងផគរោន់ឮមកមតងមាកើល កនហងយមែបបេនះ 
ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាបានផសឡកនឹក ដល់េរឿងោស្់េទៀត លីោវតីែដលខញហុំរពះករុណា
េភលចេៅអ្ស្់េពលំយូរមកេេើយេនាះបាន របាកដេលចេ ើងកនហងលុំនឹកគតិមតងេទៀត 
រាល់េពលេវោែដលនាងរបាកដចូលមកកនហងលុំនឹក គិត ខញហុំរពះករុណាមិនរស្ួលចិតត
េសាះ ស្ស្រៃគើមដួងចិតតែដលថងបរឿបមកំយូរេេើយេនាះហាក់ ដចូំនឹងៅបេឆះ
េ ើងមតងេទៀត ខញហុំរពះករុណាពើ្យមបស្រៃកើបវាេ៉យឿររលឹកដល់របូភាព ស្មសាន
េៀផើចេៅែដលរពះឧបជើោយ៍បាននាុំខញហុំរពះករុណាេៅេមើលមកយូរេេើយ ប៉ុែនតឥទធិពល 
របស្់ស្មសានេៀផើចេៅេមើលេៅដូចំថមថយេខើាយកមាពើុំងចុះរាល់ៃថង ពីេរពាះវាមិន
អាចេធវើឲើយ ខញហុំរពះករុណាបុំេភលចលីោវតីបានេទ ។ 

ទិដនភាពវតតបុពាភើរាមេពលេនាះស្ងប់សាឃើត់បីដូចំវតតបុះ អាឿស្ធាតុេរឿយេភលៀង
ធាពើក់េពញំ រស្ស្់បស្់និងរតំក់រស្ួលែមនែទន មិនយូរប៉ុនាផើន រពះស្ីតរងើឝីក៏រះផុត
ជួរដុុំពពកោុំងពនលភឺលថឺាពើ រស្ស្រ់តំក់េរស្បេពញទាុំងបរិេវណវតតបុពាភើរាម ដីរលីង
ណិលរស្ ះែភនកបានឿពើយំ ពពាលរេឆតរឆូតេរពាះែតរស្េមាលេដើមេឈើ ខញហុំរពះ
ករុណាេៅអ្ងគហយេលើរេបៀងកុដិ បែណ្ត អារមមណ៍ឲើយអ្ែណ្តេលឿនលយេៅតាមស្ភា
វៈរបស្់វា ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េោកអាចនឹងទាយបានថាចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាេៅ
េពលេនាះ អ្ែណ្តេលឿនលយចូលេៅកនហងរកុងសាវតថីដល់របាសាទលីោវតី ទិដឌភាព



ជុុំវិញខលអនរបស្់ ខញហុំរពះ ករុណានាេពលេនាះរស្េដៀងនឹងយប់ែដលខញហុំរពះករុណាបានជួប
ំមួយនឹងលីោវតី ំេលើកដុំបូងេកៀនមាត់រស្ះកនហងស្ួនចើារេរឿយេគេ៉ឋើនឿល
ពីេរចើនៅទើុំកនលងមកេេើយ ចុំេួលខើយល់រតំក់បក់រេស្ៀកមកមតេទៀត ៈតើុំងឲើយផ្កើ
រតេចៀកេរបើស្រជះុពពាយេលើៃផទដី ផ្កើខលះេេើរមកធាពើក់េលើៃផទឿឍើរែកើបរៗខលអន ខញហុំរពះ
ករុណាេះងោប់វាមកេឺតេមើលេេើយក៏នឹក ផសឡកដល់លីោវតី េបើនាងមករកខញហុំរពះ
ករុណាកនហងេពលេនាះ េបើេយើងអ្ងគហយសាស្ងេទើរតង់ កណាតើលស្រមស្់ធមមំតិដ៏េឆើត
ៅយែបបេនាះ ខញហុំរពះករុណាមុខំមានេស្ចកតីស្ុខំទីបុំផុត កនហងជីវិត ប៉ុែនតេនាះរេន់
ែតំគុំនិតគិតរេវីរវាយប៉ុេណា្ើះ លីោវតីនឹងមករកខញហុំរពះករុណាដូច េមតចបាន ឿល
េបើខញហុំរពះករុណាេគចេវះមកេៅទីេនះេ៉យមិនបានរបាប់នាងឲើយដឹងផង ែថមទាុំងកើបត់
ទុយ៌ស្ចុំេពាះនាងេទៀត ពីេរពាះមិនបានរត ប់េៅរបាប់តាមពាកើយស្នើ្ឲើយនាង ដឹង
កនហងកុំ ហងេពល ៣ ៃថង តាមកិចចស្នើ្  េថមើរេណះ នាងរបែេលំេដកេកើតទុកខ
ស្នធឹកស្ៃនធ កនហងេគេ៉ឋើនមិនៀន ជួនឿល នាងអាចនឹងកុំពុងេជរខញហុំរពះករុណាក៏ថា
បាន គិតៗេៅគួរឲើយ យល់ចិតតលីោវតីែដរ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េបើខញហុំរពះករុណាេៅែតអ្ងគហយគិតរតង់កែនលងេនាះតេៅ
េទៀត ចិតតរបស្់ ខញហុំរពះករុណាមុខំឿពើយំទាស្ករៃនេស្នហាយរើងពិតរបាកដ ខញហុំរពះ
ករុណាេទើបចូលេៅកនហង កុដិបិទទាភើរេេើយអ្ងគហយេធវើស្មាធិេដើមើបីរមាឃើប់ចិតត ប៉ុែនតកនងខ
ណៈែដលចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណា កុំពុងះនចូលភាពមូលស្លហងកនហងអារមមណ៍ែតមួយ
េនាះឯង រតេចៀករបស្់ខញហុំរពះករុណាក៏សាឍើប់ ឮស្េមលងេេះទាភើរប៉ុកៗទាុំងមានស្េមលង
ទន់ភលន់េៅេះផើះខញហុំរពះករុណាផងថា 
"េោកបងេរវតតៈ ! េោកបងេរវតតៈ ! "ខញហុំរពះករុណាភាជើក់េរពើតពីភវងគចិតត េេើយក៏េអ្ៀង
រតេចៀក សាឍើប់េ៉យចិតតញ័រចុំរបប់ ស្េមលងេនាះបាត់សាឃើត់េៅមួយស្នទហះ 
"អ្នកណាេគេនមកេៅេធវើអ្វីេៅេពលយប់រពលប់យរើងេនះ ជួនឿលំេៀផើចរពាយ
បិសាច មកសាកលើបងចិតតេទដឹង" ខញហុំរពះករុណាគិតកនហងចិតតេេើយក៏ស្មងុំសាឍើបត់េៅ
េទៀត ។ េោកបង ! េោកបង ! " ស្េមលងេនាះបនលឺេ ើងទមាពើយនិស្ើឝទទភាព ំស្
េមលងតូចរស្ួចៅផើរ ប៉ុែនតស្ុភាពទន់ភលន់គួរឲើយោប់ចិតត ខញហុំរពះករុណានឹករុេភើបចិតតយរើង



ចែមលក េៅេពលគិតេឃើញថា ទុំនងំស្េមលងលីោវតីប៉ុែនតអាចេៅរួចឬែដលនាងមករ
កខញហុំរពះករុណាដល់វតតបុពាភើរាមកនហង េពលយប់យន់យរើងេនះ េទាះេៀផើចឬមនុស្ើឝក៏
េ៉យរតូវែតពិេសាធឲើយេឃើញឿរពិត ខញហុំរពះករុណាគិតេេើយក៏េបើកទាភើរេចញេៅ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាភាុំងរស្ឡាុំងឿុំងមួយរស្បក់ ែដលបានេឃើញ
មាងើស្់ ស្េមលងអ្មើាញ់មិញេនះំរស្ីរកមុុំរូបសាយើតអ្ងគហយេៅេលើែផនឿឍើររតង់កណាតើល
ពនលឺរពះ នកខតតរាជែដលភលឺោផើក់លមមនឹងេធវើឲើយោុំបានថានាងំអ្នកណា 
"លីោវតី ! " ខញហុំរពះករុណាឧទានស្េមលងេ ើងរាងដូចំឮបនតិច 
"រតូវេេើយ ខញហុំកណាេនឹងឯងំលីោវតី"នាងេឆលើយេ៉យកិរិយអាឿរធមមតា 
"នាងមកទីេនះបានយរើងេម៉ច? នាងមកំមួយនឹងអ្នកណា? "ខញហុំរពះករុណាស្ួរនាង
បេណ្ើរ អ្ងគហយចុះបេណ្ើរកនហងរយៈចមាឃើយពីលីោវតីរបមាណំ ១ ពើ្ម ទាុំងអ្រកខិ
បកខុបែដលបាន ជួបលីោវតីេ៉យនឹកសាផើនមិនដល់ 
"នាងដឹងបានយរើងេម៉ចថាអាតាផើេៅទីេនះ" 
"ខញហុំកណាទនទឹងោុំសាឍើប់ចេមលើយរបស្់េោកបងេ៉យចិតតអ្នទះសាលុះរតាែតរគប់ ៣ ៃថង 
េៅេពលមិនេឃើញេោកបងរត ប់មករបាប់ ខញហុំកណាក៏តាមេៅដល់វតតេជតវ័ន លុះ
មិនេឃើញ េោកបង ខញហុំកណាក៏េដើរេឆលៅពើរតាច់េទារតាច់មកស្ួររពះស្ងើឃកនហងវតតេស្ទើរ
រគប់អ្ងគ ប៉ុែនតេផើន អ្ងគណារបាប់ថាេោកបងនិមនតេៅណាេទ លុះេពលថមីៗេនះនាង
ទាស្ីមាទើក់របាប់ថាបានេឃើញ េោកបងេៅឯបុពាភើរាម នាងអ្ះអាងថាសាគើល់េោកបង
បានចើាស្់ោស្់ណាស្់ ខញហុំកណាេទើប ឲើយនាងនាុំមកេៅយប់េនះ "លីោវតឈីប់
េរៀបរាប់ទាុំងេៅនាងទាស្ីេនាះមកអ្ងគហយំេទើ 
"អាតាផើេរតកអ្រណាស្់ែដលនាងមកេអ្ើតេងើតអាតាផើដល់កែនលងេនះ ប៉ុែនតនាងគួរែតមក
កនហងេពោ ៃថង មកេពលេថមើរេណះរពលប់េៅេេើយ េឃើញថាមិនស្មេទ" ខញហុំរពះករុណា
ស្េង្តេឃើញ លីោវតីនិយយំមួយនឹងខញហុំរពះករុណាេ៉យចិតតរចួលរោល់ នាង
ស្មលឹងេមើលនាយេមើល អាយហាក់ដូចំៀពើចញេញើតអ្វីមើ្រើង 
"ឿរែដលខញហុំកណាបេណាតើះខលអនមករកេោកបងបានេនះោត់ទុកថាំស្ុំណាងលស
េេើយ េោកបងេៅមិនទាន់ដឹងេទថាេពលេនះខញហុំកណាកុំពុងស្ថិតកនហងស្ភាពែបប



ណា" 
"មានអ្វីខុស្ពីរបរកតីឬលីោតី !"ខញហុំរពះករុណាស្ួរេ៉យចុំណាប់អារមមណ៍ភាពើម េេើយ
លីោវតី ក៏ោប់េផតើមតុំណាលេរឿងរា ើវរបស្់នាងឲើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់ដូចតេៅេនះ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ឿលែដលខញហុំរពះករុណាោកេចញពីវតតេជតវ័នេៅមិន
យូរប៉ុនាផើន បុណើយនកខតតឫកើឝគរគឹកគេរគងបានេកើតេ ើងកនហងទីរកុងសាវតថី ំបុណើយ
របោុំៅទើុំ ស្បើាយ កឿយើកកឿយើយំទីបុំផុត អ្នករកុងសាវតថីនាុំេទើឈប់ស្រមាកពីឿរៃរ 
៧ ៃថង េេើយនាុំេទើេដើរ េលងកុំសានតមេហារស្ពរគប់របេភទទាុំងយប់ទាុំងៃថង របំជន
រគប់រស្ទាប់វណណៈស្សិតសាយើង ខលនេ៉យស្ុំពត់េូលផ្មួងដ៏សាយើតេឆើតៅយេេើយក៏នាុំ
េទើេៅងូតទឹកស្ទឹងអ្ចិរវតី េៅសាោ បុណើយេផើឝងៗេដើមើបីបូំេទវតាៅទើុំថមី ឬេដើរេមើល
មេហារស្ពែដលមានេៅរគប់ទីកែនលង ទីរកុង សាវតថីកនហងកុំ ហងេពល ៧ ៃថងេនាះ
អ៊្៊ឹកធឹកគរគឹកគេរគងេ៉យស្េមលងតូរើយតស្រនតចីេរមៀង និង ស្េមលងេហាលើកេស្រញ្ចៀវេ៉យ
ស្បើាយ រីករាយៃនេវឡងមហាជន រគប់ទីកែនលងទាុំងអ្ស្់េពារេពញ េៅេ៉យបាច់ផ្កើ
និងទង់ទិវ រាជបុរីៃនេឿស្លរដននាេពលេនាះមានទិដឌភាពមិនខុស្ពី៊ន តាវតឹងើឝ
របស្់រពះឥស្រនាតើធិរាជេនាះេទ ។ រតង់េៀពើងទាភើរៃនេទវាល័យែដលំទីរបកបពិធីកមម
របស្់ពួកអ្ភិជនកនហងទីរកុងសាវតថី យុវកេមាពើះ ១ រកុមកុំពុងឈរគន់េមើលមហាជនែដល
េដើរចូលេដើរេចញយរើងយកចិតតទុក៉ក់ បណាតើយុវជនទាុំងេនាះ មានស្ុវឌើឍនកុមារ
ែដលំកូនរបុស្របស្់បុណណេស្ដឌីផងែដរ េគេទើបនឹង បញ្ចប់ឿរស្ិកើាមកពីរកុងតក្
ស្ិោេរឿយពីបានេៅរស្់េៅទីេនាះអ្ស្់េពលំេរចើនៅទើុំ លុះមកដល់រកុងសាវតថីវិញ 
ក៏រសាប់ែតមានបុណើយនកខតតឫកើឝេនះែតមតង កេមាពើះស្ុវឌើឍនៈមួយ អ្េនលើេ៉យមិតតភកតិ
របស្់េគឿន់ផួងផ្កើកនហងៃដោុំរកេលៀស្ែកវែភនកគន់េមើលរកមុុំៗែដលេដើរ រតស្ងេៅមក
ថាអ្នកណាខលះគួរនឹងបានទទួលផួងផ្កើរបស្់ខលអន ។ 

េរឿយពីរងោុំអ្ស្់េពលំយូរមក រស្ីរកមុុំែដលមានរូបស្មើបតតិរតឹមរតូវតាម
បញ្ចកលើ្ណីេដើរ ោគើយលគងឿត់មកែកើបរៀងមាឍើយរបស្់នាងទាុំងមានខញហុំបរិវារ ១ 
េវឡងធុំែេេមអ្មដុំេណើរផង ស្រមស្់ដ៏រស្ស្់សាយើតរបស្់នាងេធវើឲើយយុវកេមាពើះពេរពើល



ពេរពើមទាុំងេនាះអាុំងឡាុំងភន័តភាុំង ហាមាត់ចស្រងគង់ មាទើក់ៗេរែកវែភនកស្មលឹងេមើលនាង
េ៉យឥតពរពិចែភនក ទាល់ែតនាងេដើរចូលេៅ កនហងេទវាល័យបាត់េៅ 
"ៃនស្មាពើញ់ ! េរឿយពីស្វះែស្វងរកគូេស្នេ៍មកអ្ស្់េពលំយូរ េពលេនះ េទើបានជួប
រស្ី រស្ស្់កនហងឧតតមគតិស្មដូចបុំណងេេើយ"ស្ុវឌើឍនកុមារនិយយរបារពធនឹងមិតតភកតិ
យរើងអ្រកខិបកខុប ។ 
"របាប់េទើបនតិចេមើលថាេតើរស្ីរស្ស្់ស្រមស្់េឆើតេៅមមាទើក់េនាះំអ្នកណា ំកូនេៅ
េៅពងើឝ របស្់អ្នកណា" ស្មាពើញ់មាទើក់ែដលសាគើល់នាងចើាស្់បានេឆលើយថា 
"នាងេះផើះលោីវតី ំកូនរស្ីេៅរបស្់េោកស្ុមងគលរគេបតី ប៉ុែនតេពលេនះឪពុក
របស្់ នាងបានសាពើប់េៅេេើយ េៅស្ល់ែតនាងនិងមាឍើយប៉ុេណា្ើះ ស្តហកស្តមភេទៀតផង
ណៈ េបើឯងបាន នាងំគូរគង ោត់ទុកថាស្ុំណាងខពស្់ណាស្ ់" ស្ុវឌើឍនកុមារ
និយយផទអនពាកើយេនាះតិចៗថា 
"លីោវតីឬ? េះផើះេនះពីេរាះណាស្់ េទើរតូវកូនស្រឿមេទពោក់ធលហះចុំេពាះេបះដូង
េេើយ ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! ស្ូមឲើយេទើំអ្នករបគល់ករមងផ្កើេនះដល់នាងចុះ" ។ 

និយយេេើយក៏ឈររងោុំេៅរតង់េៀពើងទាភើរេ៉យចិតតអ្នទះសាៀភើរ-ក េពលេវោកនលង
ផុតេៅ ដូចំយូររាប់ៅទើុំស្រមាប់ស្ុវឌើឍនកុមារ មិនយូរប៉ុនាផើន លីោវតីក៏រត ប់េចញ
មកពីេទវាល័យ មួយអ្េនលើេ៉យមាឍើយនិងបរិវាររបស្់នាង កេមាពើះស្ុវឌើឍនកុមារឿឍើប់
ករមងផ្កើទុកកនហងៃដយរើងមាុំ េេើយេគក៏េុចករមងផ្កើឲើយលីោវតីេ៉យៃដញ័រទេរទើក 
លីោវតីៃកស្មលឹងេមើលមាងើស្់ករមង ផ្កើមួយរកេ កែភនក ប៉ុែនតមិនបានលូកៃដទទួល
យកេទ មាឍើយនាងំអ្នកទទួលយកជុំនួស្ េេើយ ក៏េដើរេួស្េៅ ឿរែដលលីោវតី
មិនទទួលករមងផ្កើពីៃដៈតើុំងឲើយស្ុវឌើឍនកុមារមុខ ស្ងអតចុះភាពើម ពីេរពាះនុះ ស្ែមតងឲើយ
េឃើញថានាងមិនេអ្ើេពើនឹងេគេទ មិនរបាថាទើេធវើំគូរគងរបស្់ េគេទ ស្មាពើញ់មាទើក់
និយយស្េសាះអ្នទងលួងេោមចិតតថា "កុុំតូចចិតតអ្ី ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! េទាះបីនាងមិន
បានទទួលយកេ៉យៃដខលអនឯងក៏េ៉យ មាឍើយនាងក៏ទទួលយកជុំនួស្េេើយ លទធផល
ក៏ដូចែតេទើេនងឹឯង ធមមតា រសី្រកមុុំែតងែតៈប់ញ័ររនធត់អឹ្មេអ្ៀនមិនហាលើនទទួលពីៃដ 
របុស្កេមាពើះេទ" 



ស្ុវឌើឍនកុមាររបៈប់រត ប់េៅផទះវិញេ៉យទាុំងអាក់អ្ន់រស្ពន់ចិតត ចូលេៅកនហង
បនទប់ បិទ ទាភើរេដក មិននិយយស្តីនឹងអ្នកណាទាុំងអ្ស្់ រេូតដល់េស្ដឌីំឪពុកនិង
នាងរពាេមណីំ មាឍើយស្េង្តេឃើញខុស្ពីរបរកតី អ្នកទាុំងពីរបានេៅនិយយ
របេោមលួងេោមេេើយសាក ស្ួរដុំេណើរេរឿងកនហងចិតត 
"មានេរឿងអ្ីេកើតេ ើងឬ ស្ុវឌើឍនៈកូន ! " 
ស្ុវឌើឍនកុមារេឆលើយថា "កូនបានបាក់ចិតតរបតិព័ទធចុំេពាះលីោវតីកូនរស្ីេៅរបស្់
េោកស្ុមងគលរគេបតីេៅេេើយ កូនចង់បាននាងមកេធវើំភរិយ េបើមិនបាននាងេទ 
ជីវិតរបស់្កូនទុំនងំមិនែវងៅឃើយតេៅ េទៀតេទ" 
ស្ុវឌើឍនកុមារនិយយបានរតឹមែតប៉ុេណា្ើះ ពិធីស្តីដណ្ឹងក៏បានផតអចេ ើង រពាេមណ៍ ៨ 
នាក់ ំអ្នកសាតើត់ជុំនាញកនហងេរឿងរបៃពណីបុរាណទាុំងំជ័រំតិៈតិស្នាឍើនរបស្់ស្ុ
វឌើឍនកុមារ រតូវបានអ្េញ្ជើញមកហាត់ស្មេស្ចកតីេយគយល់េទើ េេើយក៏បញ្ជឡនេៅ
ឿន់េគេ៉ឋើនរបស្់ េោកស្ុមងគលរគេបតីេដើមើបីែចចូវដណ្ឹង កនហងខណៈែដលពួក
រពាេមណ៍កុំពុងែតែចចូវស្តី ដណ្ឹងេ៉យេលើកយកគមពីររពះេវទនិងកើបអនធមមសាស្រស្ត
របស្់រពះបាទមនុមកសាភើធើ្យនឹង នាងរគេបតានីំមាឍើយេនាះឯង លីោវតីក៏ែអ្ប
សាឍើប់េៅកនហងបនទប់បនាតើប់ំប់េទើេ៉យចិតត វិលវល់ ប៉ុែនតក៏ធូររទូងេរពាះមាឍើយរបស្់នាង
មិនបានទទួលស្មតី យល់រពមនឹងរពាេមណ៍ទាុំង េនាះេទ ប៉ុែនតក៏មិនបដិេស្ធែដរ 
និយយរតឹមែតថា ោុំរបឹកើាស្ួរេយបល់សាច់ៈតិនិងកូនរស្ី ស្ិន េៅទីបុំផុត ពួក
រពាេមណ៍ំេមអ្េណ្ើកក៏រត ប់េៅវិញ ។ 
"លីោវតី ! មារើក់ចង់ឲើយកូនមានបតីំលកខំ៊ន"នាងរពាេមណីនិយយនឹងកូនរស្ី
កនហងោឃើចៃថង េនាះ "ដរាបណាកូនមិនទាន់មានបតី មារើក់េដកបិទែភនកមិនជិតេទ េរពាះ
េពលេនះេយើងរស្់េៅំ មួយេទើេ៉យេផើនទីពឹងដូចំស្ុំបារើនេផើនស្ុំេៅអ្ែណ្តេៅ
កណាតើលមហាសាគរដូេោទើះ រទពើយស្មើបតតិរបស្់េយើងមានេរចើន ប៉ុែនតខវះអ្នកោត់ឿរែថ
រកើា មួយៃថងៗមានែតរេៃគើះរលុះ រោយេៅ មារើក់ក៏ោស្់ណាស្់េេើយ មិនដឹងំេពល
ណាផុតរលត់ពីេោកេនះេទ មុននឹង មារើក់សាពើប់ មារើក់ចង់ឲើយកូនមានរគួសារស្ិន កូន
ថាយរើងេម៉ចែដរ"និយយេេើយក៏អ្ងគហយោុំសាឍើប់ ចេមលើយកូនរស្ីេ៉យតាុំងចិតត 



"កូនក៏ចង់តបស្នងបុំណងលសរបស់្មារើក់ែដរ"លីោវតីេឆលើយតប េធវើឲើយមាឍើយញញឹមេចញ
មកបាន 
"បុ៉ែនតរបុស្ែដលនឹងមកំកូនរបសារបស់្មារើក់េនាះ មិនដឹងំមនុស្ើឝលសឬអារកក់
យរើងណាេទ េបើេយើងបានមនុស្ើឝមិនលសមកក៏េស្មើនឹងយកមកបុំផ្ពើញរទពើយស្មើបតតិ
របស្់េយើងទេទៗ" 
"េអ្ើ ! េរឿងេនឹងកូនមិនបាច់រពួយេទ មារើក់បានស្ួរេគេ៉យេមត់ចត់េេើយ េគំមនុស្ើឝ
លសពិត ែមន េបើនិយយដល់វងើឝរតកូល េគំរពាេមណ៍មហាសាល េបើនិយយដល់
តរមិះវិំឆើ េគេទើប នឹងបញ្ចប់ឿរស្ិកើាមកពសីាោទិសាបាេមាក(មហាវិទើ្ល័យ)
តក្ស្ិោ" 

លីោវតីអ្ងគហយេះឃើកមុខេ៉យចិតតគិតរុពឹងេៅខណៈែដលមាឍើយរបស្់នាងកុំពុងែត
េផ្ឍើតស្មលឹង េមើលកិរិយអាឿររបស្់កូនរស្ីយរើងផចិតផចង់ 
"ប៉ុែនតមារើក់រេន់ែតបានឮពីមាត់របស្់ពួករពាេមណ៍ទាុំងេនាះប៉ុេណា្ើះ មិនទាន់បាន
សាគើល់ជិត ស្និទធំមួយនឹងេគពិតេទ"លីោវតីនិយយជុំទាស្់េធវើឲើយមាឍើយស្មងុំសាឍើប់ែដរ 
េេើយមាឍើយក៏និយយ េ ើងថា 
"េណមើយចុះ ! េទាះបីំេៅមិនទាន់បានសាគើល់េគចើាស្់ពិតែមន ប៉ុែនតេបើពិោរណា
េមើល៊នៈ ពូជពងើឝរបស្់េគេៅក៏លមមនឹងេជឿំក់បានថាេគំមនុស្ើឝលស មើ្រើងេទៀត 
ពួករពាេមណ៍ែដល មកស្តីដណ្ឹងេនាះស្ុទធស្ឹងែតំោស្់រពឹទាថើោរើយមានមនុស្ើឝ
េេរពរាប់អានទូទាុំងនគរ មុខំ មិនកុេកមារើក់េទ" 
នាងរពាេមណីំមាឍើយបានពនើយហល់េេតុផលបញ្ចហះបញ្ចឡលកូនរស្ីឲើយស្ុខចិតតស្ុខឿយ
នឹងចូល ឿន់ពិធីអាពាេ៍ពិពាេ៍ ប៉ុែនតក៏មិនបានស្េរមច លីោវតីេៅែតអ្ះអាង
េ៉យពាកើយស្មតីរតឹម មួយមារើត់ថា "ោុំេមើលស្ិន" មាឍើយរបស្់នាងចូលដុំេណកេ៉យ
កិរិយអាឿរមួេៅរើេើឍើចិតតបនតិច បនតអច 
លុះៃថងរពឹកេ ើង នាងរពាេមណីបានបញ្ចហះបញ្ចឡលកុលធីតាកុំពូលដួងចិតតរបស្់ខលអនមតង
េទៀត 
"គិតឲើយរសួ្លណៈ លីោវតី ! មារើក់រស្ឡាញ់កូននិងអាណិតកូន េទើបសួ្រេស្ចកតសី្មរ័គ



ចិតត ឿរពិត មារើក់បៃគើប់កូនក៏បាន បុ៉ែនតមារើក់មិនេធវើេទេរពាះរស្ឡាញ់កូន កូនគួរែត
យល់ចិតតមារើក់ខលះ េពលេនះឯងំេពលែដលកនូរតូវតបស្នងស្ងគុណមាឍើយ ចូរេរៀប
ឿរចុះ ណៈកូនមាស្មាឍើយ ! "លីោវតីេៅែតអ្ះអាងរបេយគេដើមថា "ឲើយោុំើេមើល
ស្ិន"មាឍើយនិយយទាុំងមួេៅរើថា 
"េមកូនកើាលរឹង ! េងមិនសាឍើប់ពាកើយេរបៀនរបេៅរបស្់ែម៉ឪ អ្ញដឹងថាេេតុអ្ីបាន
ំេងមិន រពមេរៀបឿរ េងេៅរស្ឡាញ់េរវតតៈភិកខហែមនេទ? េងចងព់នើ្េពល
ទាល់ែតេោកនឹងស្ឹក អី្ចឹងឬ?" 
ស្មតីរបស្់មាឍើយបានចុចចុំចុំណុចេខើាយរបស្់លីោវតីមាុើុំង នាងមិនអាចរមាឃើប់ស្តិ
អារមមណ៍ ែដលផុស្េ ើងកនហងចិតតបានេទ េទើបេរឿកេ ើងេដើរេគចេចញពីមុខមាឍើយនាង 
េដើរេៅឈរេៅឯ បងសអចស្មលឹងេមើលេចញៀងមុខេ៉យឥតេេលេៅ េបះដូងរបស្់រស្ី
រកមុុំេពលេនាះធងន់កណ្ក់ ហាក់បីដចូំមានផ្តើុំងថម៉មករគបស្ង្ត់េដើមរទូងដូេោទើះ 
វាំឱឿស្ែដលនាងកុំពុងែត របឈមមុខនឹងបញ្មើជីវិតដ៏ស្មហគសាផើញបុំផុត នាង
រពាេមណីអ្ងគហយស្មលឹងេមើលកូនរកមុុំេ៉យ ចិតតធងន់កណ្ក់បនតិចែដរ នាងរចត់ៃដ
េរឿកេ ើងេរទើបៗេេើយេដើរេៅស្េសាះអ្នទងលួងចិតត កូនរស្ីមតងេទៀត មាឍើយនិយយ
េ៉យស្េមលងញ័រគួរឲើយអាណិតថា 
"កូនស្មាពើញ់ ! កូនមិនរស្ឡាញ់មាឍើយេទឬអ្ី?" 
"ពុេទាថើ ! អ្នកមារើក់មិនគួរនិយយដូេោទើះេទ េបើកូនមិនរស្ឡាញ់មារើក់ ឲើយកូនរស្ឡាញ់
អ្នកណា ប៉ុែនតរបឿរែដលកូនមិនរពមទទួលស្មតី ក៏េរពាះែតកុំពុងគិតឿត់ចិតតមិនទាន់
បាន មារើក់ក៏ដឹង េេើយថាកូនរស្ឡាញ់េោកបងេរវតតៈ កូនមានេបះដូងែតមួយ
ប៉ុេណា្ើះ មិនអាចនឹងទទួល រស្ឡាញ់អ្នកណាេទៀតបានេទ"លីោវតីនិយយេេើយក៏
ដកដេងឞើមធុំយរើងតឹងរទូង 
"េរឿងេនះមារើក់ក៏យល់ចិតតកូនែដរ"នាងរគេបតានីេពាល "ប៉ុែនតេជឿមារើក់ចុះ េស្ចកតី
រស្ឡាញ់ ែដលកូនមានចុំេពាះេោកេរវតតៈេនាះ េផើនៃថងណានឹងស្េរមចបានេទ មារើក់
េជឿំក់ថាេោក នឹងមិនស្កឹេទ េោករេន់ែតឆឲើយកូនរងោុំប៉ុេណ្ាើះឯង េពលេនះ
មារើក់បានដឹងថាេោកបាន េគចេចញពីវតតេជតវ័នេៅេេើយ មិនដឹងថានិមនតេៅទី



កែនលងណាេទ េេតុដូេចនះ កូនកុុំេៅ ស្ងើឃឹមអ្វីពីេោកេ ើយ េបើេោករស្ឡាញក់ូន
ពិតែមន េោកមុខំស្ឹកមករកកូនេេើយ បេណាតើយឲើយេោកេៅតាមផលឡវរបស្់េោក
ចុះ កុុំអាល័យែតនឹករលឹកដល់េោកនាុំឲើយៀត េពលេ ើយ កុុំេភលចថាតៃមលៃថលថនឡររបស្់
មនុស្ើឝរស្ីស្ថិតេៅនឹងស្រមស្់កនហងភាវៈំរស្ីរកមុុំ លុះោស្់េេើយ តៃមលៃថលថនឡរេនាះក៏
អាប់អ្ន់ទន់ទាប កូននឹងឿពើយំរកុមុុំេ្ែកេផើនអ្នកណាេគ េមើលេទ ឿលេបើមារើក់ផុត
រលត់េៅក៏េៅស្ល់កូនមាទើក់ឯង លុះកូនសាពើប់េៅមាទើក់េទៀត វងើឝរតកូលរបស្់េយើងនឹង
ផុតពូជេសាះសូ្នើយ េរៀបឿរចុះណៈកូនស្មាពើញ់មាឍើយ ! " 

លីោវតីនិយយទាុំងអ្ន់ចិតតថា "អ្នកមារើក់េពញំមិនអាណិតកូនេសាះ អ្នកមារើក់
បៃគើប់ឲើយកូន េរៀបឿរំមួយនឹងរបុស្ែដលកនូមិនរស្ឡាញ់ វាំឿរេធវើបាបចិតតកូន
យរើងៀពើុំង កូននឹងេផើន េស្ចកតីស្ុខេ ើយ ជីវិតរបស្់កូនទុំនងំមិនយឺនយូរេ៉យ
ពិត" 
"ៃេកូនស្មាពើញ់ ! រស្ីរកមុុំមាទើក់ៗមុនេពលេរៀបឿរែតងែតគិតដូចយរើងកនូអ្ញ្ចឹង"មាឍើ
យនិយយ "ពីេរពាះមិនទាន់សាគើល់ជិតដិតំមួយនឹងបតីអ្នាគតរបស្់ខលអន េៅមិនទាន់
រស្ឡាញ់េទើ ប៉ុែនតរេន់ ែតេរៀបឿរេេើយ បានរួមរស្់ជីវិតំមួយេទើេេើយេកើតមាន
េស្ចកតីយល់ចិតតេថលើមេទើ េស្ចកតីរស្ឡាញ់យរើងលសឡកលសឹនក៏េកើតេ ើងេ៉យស្វ័យរបវតតិ 
េជឿមារើក់ចុះ" នាងរកមុុំជុំទាស្់ថា 
"បុ៉ែនតេគេនាះមិនធាពើប់រស្ឡាញ់អ្នកណាពីមុន ឯកូនវិញមានេស្ចកតរីស្ឡាញ់មុនរួច
េៅេេើយ" 
"េណមើយចុះ េទាះមានេេើយក៏េ៉យ ក៏ចូរបុំេភលចវាេោលេៅ ំរបេភទេស្នហាអ្ែណ្ត
អ្ណ្ូង េផើនទិស្េៅដូចយរើងេស្នហារបស្់កូននងិេរវតតៈំតួយរើង ឿន់ែតបុំេភលចបាន
េលឿនឿន់ែតលស" 
"ប៉ុែនតស្រមាប់េស្នហារបស្ក់ូនេផើនអ្ុំណាចអ្វីនឹងមកេធវើឲើយកូនេភលចបានេទ"លីោវតី
និយយ យរើងសាភើហាប់ មាឍើយេស្ើចហាស្ ! ពីេរពាះេមើលេឃើញភាពមិនដឹងរាក់េរៅ
របស្់កុលធីតាខលអន េេើយនិយយថា 
"កូនេជឿំក់េលើខលអនឯងេពកេេើយ េរពាះកូនេៅេស្ទើរេភលើងចុំេពាះជីវិតេលើេោកេនះ



េរចើន ណាស្់ មារើក់េកើតមកមុនបានជួបរបទះបទពិេសាធជីវិតេរចើនំងកូន មារើក់មុន
នឹងេរៀបឿរ ំមួយនឹងបារើឯង ក៏ធាពើប់មានេស្ចកតីរស្ឡាញ់ចុំេពាះរបុស្មាទើក់ែដរ ប៉ុែនត
លុះបានេរៀបឿរ ំមួយនឹងបារើឯងេេើយ មិនយូរប៉ុនាផើន មារើក់ក៏េភលចបុរស្េនាះឈឹង 
ចូរេរៀបឿរំមួយនឹង ស្ុវឌើឍនកុមារចុះ េេើយកូននឹងេឃើញថាស្មតីរបស្់មារើក់ពិតឬ
មិនពិតអ្មើាលណា" 
ឿរស្នទនារវាងមាឍើយនិងកូនហាក់ដចូំរបរពឹតតេៅបានលស មាឍើយគិតថាធីតារបស្់ខលអន
ោប់េផតើម ចិតតទន់េេើយ នឹកញញឹមកនហងចិតតថា លីោវតីមុខំយល់រពមេរៀបឿរ
ំមួយនឹងស្ុវឌើឍនកុមារ មិនៀន ប៉ុែនតសាណើនឿរណ៍រត ប់ំតឹងែតងៀពើុំងេ ើងេ៉យ
លីោវតីអ្ះអាងថា 
"កូនមិនរពមេរៀបឿរំមួយនឹងេត់េនាះំ៉ច់ៀត" 
មាឍើយនិយយគុំេកថា "មារើក់នឹងបៃគើប់ឲើយកូនេរៀបឿរ " 
"េបើមារើក់បៃគើប់ កូននឹងស្មាពើប់ខលអន"លីោវតីនិយយយរើងឿពើហាន េធវើឲើយមាឍើយភ័នតភាុំង
េរពាះមិន នឹកសាផើនថានឹងបានឮស្មតីែបបេនាះពីកុលធតីារបស្់ខលអន នាងស្មលឹងេមើល
កូនរកមុុំរបស់្ខលអន េ៉យចិតតេើឍើេឆវ មួយស្នទហះធុំកនលងេៅ េទើបពើ្ យមយកទឹក
រតំក់មករស្ឡាបេទៀត 
"មានន័យថា កូនមិនរពមេរៀបឿរំមួយនឹងស្ុវឌើឍនកុមារអ្ញ្ចឹងឬ? ចុះកូននឹងេរៀប
ឿរំមួយ នឹងអ្នកណា? របាប់មារើក់មកេមើល៍ េបើកូនេឃើញរបុស្ែដលគួរេប់ដល់
រតកូល និងរទពើយស្មើបតតិ របស្់េយើង ចូររបាប់មារើក់មកចុះ មារើក់េរតកអ្រនឹងេរៀបចុំឲើយ" 
"កូនបានរបាប់ំេរចើនដងេេើយថា នឹងេរៀបឿរំមួយនឹងេោកបងេរវតតៈែតមួយ
ប៉ុេណា្ើះ" 
"បុ៉ែនតេោកេរវតតៈបានេភៀស្ខលអនេចញពីរកុងសាវតថេីៅេេើយ េោកនឹងមិនរត ប់មករ
កកូន េទៀតេទ" 
លីោវតីេឆលើយយរើងស្វិតសាភើញថា "កូនេរតកអ្រនឹងរងោុំេោក" 
"បុ៉ែនតេបើេោកមិនស្កឹវិញ កូននឹងេធវើយរើងេម៉ច"មាឍើយសួ្រេ៉យចុំអ្ក 
"េបើេោកមិនស្ឹក កូនស្ុខចិតតេៅេរៅអ្ស្់មួយជីវិត" 



បានេស្ចកតីថា កិចចចរោរវាងមាឍើយនិងកូនរតូវទទួលបរាជយ័មតងេទៀត តើបិតថាលីោវតី
មិនរពម ផ្ពើស្់បតឡរឥរិយបទេនាះេទ នាងរពាេមណីស្ុញគុំនិតគិតមិនេឃើញថានឹងេធវើ
ដូចេមតចបានេទើប អាចបងវលិគុំនិតែដលនាងយល់ថាំគុំនិតឆ្អត ប់របស្លី់ោវតី
បាន នាងនឹកខវល់អ្ុំពល់ចិតត ំៀពើុំង ប៉ុែនតលីោវតីក៏រពួយរងួយចិតតមិនតិចំងមាឍើយ
របស្់នាងែដរ លីោវតីឿពើយំ មនុស្ើឝបាត់មាត់បាត់ករស្ងូតេស្ងៀមសាឃើត់ នាង
ស្េរមចចិតតមិនបានថា នឹងេរជើស្យកផលឡវមួយ ណាលស េបះដូងរបស្់នាងំរបស្់ភិកខហ
ពេនចរេរវតតៈទាុំងរសុ្ងេៅេេើយ កនហងជីវិតេនះ នាងមិន អាចរស្ឡាញ់អ្នកណាេផើឝង
េទៀតបានេទ បុ៉ែនតស្រមាប់រពះគុណរបស្់អ្នកមាឍើយវិញ នាងនឹង េធវើដូចេមតច ឬថានឹង
េធវើេសាះអ្េងគើយមិនេអ្ើេពើដូចឥ ឡវេនះឬយរើងណា លីោវតីនឹកស្ញ្ជឹងៀពើុំង ណាស្់ 
ចុំេពាះេរឿងេនះ រវាងរពះគុណរបស្់មាឍើយបេង្ើត និង េស្នហារបស្់ខលអន នាងនឹងេរជើស្ 
យកផលឡវណា នាងរពាេមណីំមាឍើយរតូវេធវើឿរធងន់មតងេទៀត េរពាះមិនយូរប៉ុនាផើន 
រពាេមណ៍ទាុំង ៨ នាក់ែដលំទូតនាុំសាររបស្់ស្ុវឌើឍនកុមារក៏នឹងមកែចចូវមតងេទៀត 
ពួកេគជរមុញស្ងខហញ យកចេមលើយឲើយបាន បុ៉ែនតនាងរពាេមណីមិនអាចចរោស្ុុំពនើ្រ
េពលេទៀតបានេទ ផលអ្កុស្ល បានធាពើក់េៅេលើស្ុវឌើឍនកុមារែដលរតូវេភលើងេស្នហា
េឆះេរាលរាលទាល់ែតេដកពុុំបានស្រមានត មិនលក់ េបះដូងរបស្់េគែរស្កដេៃមើយេៅ
លីោវតីរគប់េពលេវោ នាងរពាេមណីមិនបាន របាប់េេតុផលៃនឿរស្ុុំពនើ្រេពល
ឲើយរពាេមណ៍ទាុំង ៨ នាក់ដឹងេទ នាងបានេ៉ះសាខលអនថា េៅមិនទាន់សាគើល់ចិតតនិង
ឧបនិស្ើឝ័យរបស្់ស្ុវឌើឍនកុមារេៅេ ើយ េនះឯងំេេតុឲើយ រពាេមណ៍ទាុំង ៨ នាក់
អ្េនាតើកអ្េនាតើលរបុស្កេមាពើះឲើយេឆលៀតឱឿស្េៅេធវើស្និទធភាពំមួយនឹង នាង
រពាេមណីនិងលីោវតី តាមឿរពិត មិនបាច់អ្េនាតើកអ្េនាតើលអ្វីេទ ពីេរពាះរបុស្កេមាពើះ
ចង់ េៅណាស្់េេើយ េេតុេនាះ កនហងៃថងំ េពោលសនាៃថងមួយ សុ្វឌើឍនកុមារលុះងូត
ទឹកែតងខលអន យរើងស្ៃមើេេើយេទើបេ ើងជិះអ្ស្ើឝរថេៅឿន់េគេ ឋ៉ើនរបស្េ់ោករគ
េបតី ។ 

េ៉យកិចចស្េឿរពីនាងរពេមណីំមាឍើយ ស្ុវឌើឍនកុមារបានជួបនឹងលីោវតី
េរឿមមលប់េដើម អ្េសាករបបមាត់រស្ះកនហងស្ួនចើារៀងេរឿយគេ៉ឋើន ោប់តាុំងពី



េពលែដលេរវតតភិកខហេភៀស្ ខលអនេចញពីរកុងសាវតថនិីងមាឍើយបៃគើប់ឲើយេរៀបឿរនឹងសុ្វឌើឍន
កុមារ លីោវតីរស្ីកមើឝត់ក៏េកើត ទុកខអ្ងគហកអ្ងគហល នាងមិនចង់នឹងេរៀបឿរំមួយនឹងស្ុ
វឌើឍនកុមារឬបុរស្ណាកនហងេោកេនះេទ េរពាះ នាងេៅមានភកតីភាពចុំេពាះេរវតតភិកខហ 
េដើមើបីបនធឡរបនថយទុកខេសាកដល់ខលអនឯង នាងេរចើនែត េវះេចញ ពីភាពរចបូករចបល់កនហង
េគេ ឋ៉ើនេៅអ្ងគហយេលងេលើមាត់រស្ះកនហងស្ួនចើារៀង េរឿយផទះ នាងរបាប់ថារតង់
កែនលងេនាះវាេធវើឲើយេស្ើបើយពីអារមមណ៍ស្មហគសាផើញ ផ្កើឈូកែដលរីក ស្ុំេពាងេរពាងរពាត
េៅកនហងរស្ះ ផ្តើុំងថមដ៏រតំក់រតជុំេរឿមរស្េមាលេដើមអ្េសាកជួយឲើយ នាងរសាក
រសានតចតិតបានខលះ បុ៉ែនតេ៉យទឹកចិតតពិត លីោវតីេៅកែនលងេនាះេដើមើបីរស្ូបយក 
បរិយឿស្ដ៏កក់េើឍើៃនអ្តីតឿលឿលពី ១០ ៅទើុំកនលងមក ធាពើប់ំលុំេៅរបស្់េរវតតៈ
របុស្ កេមាពើះកុំពូលដួងចិតតរបស្់នាង ំកែនលងែដលនាងបានជួបនឹងេគំរេដុំបូង 
លីោវតីអ្ងគហយ រតង់កែនលងេនាះយរើងរស្គត់រស្គុំ ស្មលឹងេមើលេវឡងមចឆំតិកុំពុង
ែេបែេលេៅមកកនហងទឹកថាពើ និងេវឡងភមរំតិែដលេេើរៅភើត់ែឆវលចូលរតឹបេកស្រ
ផ្កើឈូកទាុំងបែណ្តចិតតឲើយអ្ែណ្ត េលឿនលយេៅេ៉យឥតទិស្េៅ... 
ស្ុវឌើឍនកុមារកេមាពើះវក់េស្នេ៍េរទាមខលអនចុះអ្ងគហយែកើបរលីោវតី ទាុំងេឆមៀងែភនកេមើល
េៅ លីោវតីេេើយនិយយស្ុុំេស្ចកតីយល់ចិតតពីនាងេ៉យស្េមលងតិចៗែបបអ្ងវរកថា 
"ៃេលីោវតី ! ខញហុំស្ូមនិយយនឹងនាងេ៉យេសាផើះអ្ស្់ពីដួងចិតត ខញហុំបានរតាច់ចរេៅ
ស្ិកើា ស្ិលើបវិំឆើកនហងកែនលងំេរចើន បានេពើបពះរបទះស្រស្តីេភទមកំេរចើន ប៉ុែនតេផើន
ស្រស្តីណាអាចយក ឈនះចិតតរបស្់ខញហុំបានដូចនាងេទ រេន់ែតខញហុំបានជួបនាងំបឋមទ
ស្ើឝន៍ឯទាភើរេទវាល័យ កនហងៃថងេនាះ ខញហុំបានបាក់ចិតតរស្ឡាញ់នាងយរើងងបង់ល់ភាពើម ោប់
តាុំងពីៃថងេនាះមក េដកមិន បានៀនចុំណីេរពាះអ្ីគិតដល់នាង ខញហុំេរតកអ្រំអ្តិបរមា
ែដលបានមកជួបនាងកនហងៃថងេនះ" 
ឿលបានេឃើញលីោវតីេៅែតអ្ងគហយធមឹងស្មលឹងេមើលផ្កើឈូក េគក៏រា ើយរា ើប់របាប់
េស្នហាតេៅ េទៀតថា 
"ខញហុំគិតថារពះអាទិេទពេលើស្រុាល័យមុខំសាងខញហុំមកេដើមើបីេធវើំទាស្ករេស្នហារបស្់
នាង ំពិេស្ស្កនហងំតិេនះ ខញហុំទុំនងំរស្់េៅេ៉យេផើននាងមិនបានេទ យល់ចិតតខញហុំ



ខលះេទ លីោវតី ! " 
"ខញហុំចង់នឹងយល់ចិតតនាយែដរ"រស្ីរកមុុំនិយយយរើងេវាមើះេវហីយ ែភនកេៅស្មលឹងេមើលេៅ
ឯផ្កើឈូក ៀងមុខ "ប៉ុែនតេយើងេទើបនឹងសាគើលេ់ទើថមីៗ ស្ូមឲើយេយើងេស្ពគប់េទើឲើយយូរ
ំងេនះបនតិចេទៀត ជួនឿល ខញហុំអាចនឹងយល់ចិតតនាយបាន" 
ពាកើយស្មតីចុងេរឿយរបស្់លីោវតី េធវើឲើយយុវកេមាពើះញញឹមបានបនតិច េេើយេគក៏
និយយថា 
"ទរមាុំនឹងនាងយល់ចិតតខញហុំ ខញហុំទុំនងំសាពើប់េោលមុនេរពាះអ្ុំណាចៃនេស្នហាមិនៀន 
េៅមាន អ្វីខវះេទៀតឬែដលខញហុំរតូវេធវើេដើមើបីផ្គើប់ចិតតនាង ស្ូមរបាប់ខញហុំមកចុះ ខញហុំំទាស្ករ
េស្នហារបស្់នាង េេើយទាុំងឿយនិងចិតត" 
"នាយមិនបាច់េធវើអ្វីទាុំងអ្ស្់ េរើែតពីរងោុំេពលេវោំេរគឿងអារឿត់" 
"ៃេលីោវតី ! កនហងពិភពែផនដីេនះ មានមនុស្ើឝនិករំេរចើន ែដលមាត់និងចិតតមិន
រតូវេទើ ប៉ុែនតខញហុំមិនែមនំមនុស្ើឝរបេភទេនាះេទ ខញហុំស្ូមធានាេ៉យកិតតិយស្រគួសារ និង 
ស្ិបើាោរើយ ទិសាបាេមាកខៃនរកុងតក្ស្ិោ លុំពាុំងខលអនខញហុំេៅមិនរគប់រេន់េទៀតឬ?" 
"ខញហុំចង់នឹងេជឿស្មតីនាយែដរ ប៉ុែនតោស្់បូរាណេពាលថា 
១.ស្មតរីបស្គ់វូវិាទកនហងេរឿងកតី 
២.ស្មតរីបស្ទ់តូអ្នកមកចរោកចិចឿរនេយបាយ 
៣.ស្មតរីបស្ឈ់មអញអ្នកលកទ់ុំនិញ 
៤.ស្មតរីបស្រ់បុស្កេមាពើះែដលកុំពងុែតរស្ឡាញ់រស្រីកមុុំ 
ទាុំង ៤ យរើងេនះកុុំអាលេជឿឲើយហេរចើនេពក" 
របុស្កេមាពើះអ្ងគហយេស្ងៀមធមឹងស្មលឹងេមើលលីោវតីេ៉យចែមលកចិតតចុំេពាះស្មតីថវមីាត់ដ៏
មានគតិ ធម៌របស្់នាង លីោវតីមិនរតឹមែតសាយើតេ៉យរូបរាងប៉ុេណា្ើះេទ ប៉ុែនតែថម
ទាុំងេឆលៀវៅពើតនិង មានចុំេណះវិំឆើេរៅរជះេទៀតផង 
"េណមើយចុះ ! េបើរបឿរេនះនឹងេធវើឲើយនាងេពញចិតតបាន ខញហុំេរតកអ្រនឹងរងោុំ"របុស្ក
េមាពើះនិយយយរើងទន់ភលន់េេើយក៏េរឿកឈរេ ើង "ខញហុំស្ូមោនាងេៅស្ិនេេើយ ៃថង
េរឿយស្ឹម ជួបេទើេទៀត" 



លីោវតីធូរេស្ើបើយចិតតែដលស្ុវឌើឍនកុមាររត ប់េៅវិញ េរពាះនាងនឹងបានែស្វង រក
េស្ចកតីស្ុខពីឿរគិតដល់េរឿងោស្់តេៅេទៀតេ៉យេផើនអ្នកណាៅេៅ ជុំេនារខើយល់
រតំក់បក់ផ្ត់មកមួយវុឺត េធវើឲើយរតបកផ្កើឈូកែដលេៅៀងមុខរួងរុះ រជុះចុះរពាតអ្
ែណ្តេលើៃផទទឹកពរពាយ អ្ពភឡតេេតុធមមំតិេនះេធវើឲើយលីោវតីនឹក  ភនកមកដល់ជីវិត
ខលអនឯង េពលេវោកនលងេៅ ជីវិតរបស្់នាងក៏កនលងេៅែដរ រូបរាង ែដលកុំពុងែតរស្ស្់
សាយើតក៏រុះេរាយេៅរាល់ៃថង មិនយូរប៉ុនាផើន ក៏ដល់នូវកិរិយែបក ធាពើយេៅ គឺ ផុតរលត់
េៅបីដូចំរតបកផ្កើឈូកែដលរួងរុះរជុះឿន់ៃផទទឹកដូេោទើះ ស្ូមដូចពាកើយបូរាណ
េពាលថា  
យុវតរីស្ីេឆើតរស្ស្ស់្រមស្ស់ាយើត ដូចរុកខំ តិោតលតូោស្រ់ស្ស្គ់រួេប់ លះុោស្់
េ ើងែស្ើបករជវីរជញួរញួរស្ពាប ់ែលងគួរេបន់ងឹគយគនទ់ស្ើឝនា ។របីបុាធើផ្កើរកីរស្ស្់
អ្ស្ទ់ាុំងៃរព យុវវយ័ៃថលវិេស្ស្គរួេស្នហា 
ដលរ់បូេរាយបាក់ស្រមស្អ់្ស្ឿ់លណា របសុ្េស្នហាែថលងវាោថាធុញរទាន់ ។ 
លុះគិតដល់ស្ចចធម៌េនះេេើយ រស្ីរកមុុំនឹករស្យុតចិតតនិងេនឿយណាយកនហងជីវិត នាង
រត ប់េៅេគេ៉ឋើនវិញេ៉យចិតតេរកៀមរកុំ ស្ុវឌើឍនកុមារែតងមករកលីោវតីរាល់ៃថង 
មួយអ្េនលើេ៉យឿដូដ៏មានតៃមលេផើឝងៗ ប៉ុែនតេគក៏សានើយយកកុំេកបុំណងរត ប់េៅ
ផទះវិញរាល់ៃថងែដរ លីោវតីេផើនផតល់ កតីស្ងើឃឹមអ្វីដល់េគេទ េរើែតពីពាកើយថា "ោុំេមើល
ស្ិន" ចុំែណកៀងមាឍើយោុំើុំែពើុំ េមើលលទធផលទុំនាក់ទុំនងរវាងកូនរស្ីនិងរបុស្កេមាពើះ 
ឿលេបើមិនេឃើញមាន លទធផលអ្វីេកើតេ ើង ក៏នឹកខវល់ចិតតំៀពើុំង នាងតុះតុញគុំនិត
មិនអាចនឹងរក វិធីសាស្រស្តណាមកនិយយអ្នទងលួងេោមកូនរស្ីឲើយយល់រពមតាម
បានេទ នាងគិតថា េេតុផលែតមួយគត់ែដលរារាុំងនាងមិនឲើយទទួលបានផលស្េរមច 
គឺ េរវតតភិកខហប៉ុែនតនាងរពាេមណីក៏បិទបាុំងទុកមិនបានរបាប់ឲើយស្ុវឌើឍនកុមារដឹងេទ 
េរពាះៀពើចែរកងំឿរអាប់ឱន ពីេរពាះេរវតតភិកខហំចណាឌើល និង ំអ្តីតមហារេោរ ។ 
"ៃេលីោវតី ! នាងឲើយខញហុំរងោុំដល់េពលណា"ស្ុវឌើឍនកុមារនិយយយរើងេរកៀមរកុំ 
ចិតតេៅរេស្ៀលៃថងមួយ "ខញហុំរងោុំនាងមកយូរគួរស្មេេើយ ប៉ុែនតនាងេៅមិនទាន់ ស្
ែមតងអាកបើបកិរិយថាយល់ចិតតខញហុំេៅេ ើយ នាងរបែេលំមានអ្នកដៃទេៅកនហង េបះ



ដូងេេើយេទដឹង បានែតរតឹមេធវើបាបេបះដូងខញហុំេលង"លីោវតីវិះនឹងភាពើត់មាត់ថា នាង
រស្ឡាញ់ភិកខហពេនចររួចេេើយ ប៉ុែនតក៏ទប់ចិតតបាន េទើបេឆលើយថា  
"ប៉ុែនតនាយគួរែតយល់ចិតតខញហុំខលះែដរ េរឿងរបស្់េយើងំេរឿងធុំ មិនអាចយល់រស្បេទើ 
េ៉យរេ័ស្រេួនបានេទ េរពាះេបើភាពើុំងភាពើត់េៅ ក៏មិនអាចនឹងែកកុនបានេ ើយ នឹង
រតូវេរទាមចិតតរេូតមួយជីវិត ស្ូមអ្ត់ធមត់ស្ង្ត់ចតិតបនតិចចុះ" 
យុវកេមាពើះពីរកុងតក្ស្ិោដកដេងឞើមធុំេឺុ េេើយក៏និយយេ៉យស្េមលងៀពើុំងរនិង 
រនាុំងថា "ក៏េរពាះែតអ្ត់ធន់េនះឯង ជីវិតរបស្់ខញហុំេទើបយឺតយូរបានរេូតមកដល់ ឥ ឡវ
េនះ េបើខវះអ្ុំណត់អ្ត់ធមត់េទ ខញហុំមុខំសាពើប់េៅយូរេេើយ នាងមិនោត់ទុក ខញហុំំេរឿង
ស្ុំៀន់ នាងេលងែលើបងទុកខរពួយរបស្់ខញហុំ ែកលងេធវើបាបចិតតខញហុំេលងរស្ួលៗ ប៉េុណា្ើះ"
និយយេេើយរបុស្កេមាពើះក៏េរឿកេ ើងេដើរេៅមកេរឿមមលប់ដ៏រតឈឹងរតៃឈៃនេដើម
អ្េសាកយរើងរកវល់រកវាយចិតត ។ 
លីោវតីក៏អ្ងគហយេមើលរលកទឹកកនហងរស្ះរពេងើយ ជួនឿលក៏ៅនើមយកផ្កើអ្េសាកពណ៌
រកេមរស្ស្់ែដល រជុះេៅេលើៃផទដីេ ើងមកញក់ញីេលងទាល់ែតលសិតេខទចខទី េេើយក៏
មូរំរមូរេបាះេោលេៅកនហងរស្ះ នាងោប់ ចិតតនិងស្មលឹងេមើលេវឡងមចឆំតិតូចៗេោម
េរាមដេណ្ើមេទើស្ុីនុយរបស្់នាងំំងនឹងោប់អារមមណ៍ចុំេពាះ ស្ុវឌើឍនកុមារ មួយ
រស្បក់ធុំកនលងេៅេ៉យបរិយឿស្តានតឹង របុស្កេមាពើះេទើបេដើរេៅអ្ងគហយចុះេលើ
មាត់ រស្ះៀងមុខលីោវតីេេើយនិយយេ ើងទាុំងទឹកមុខមិនរស្ស្់បស្់ថា  
"ៃេលីោវតី ! តាមធមមតា មនុស្ើឝេយើងចូលចិតតេថាកើលេទាស្អ្នកដៃទ មិនស្ូវេមើល
េឃើញេទាស្កុំេុស្ខលអន ឯងេទ ជួនឿល ខញហុំអាចមានចុំណុចៅគើុំឆគងខវះចេនាពើះំេរចើន
ែដលខលអនឯងេមើលមិនេឃើញ ប៉ុែនតនាងអាចនឹង េមើលេឃើញបាន ស្ូមរបាប់ខញហុំមកចុះ ខញហុំ
មានចុំណុចខវះចេនាពើះអ្វីខលះ របាប់តាមរតង់មក កុុំែរកងចិតតអ្ី ខញហុំរីករាយ នឹងសាឍើប់យក
េៅពិោរណាែកលមសខលអន" រស្ីរកមុុំនឹកេស្ងើចស្ភុលកខណ៍របស្់េគេៅកនហងចិតត េេើយ
េឆលើយថា  
"នាយមិនខវះចេនាពើះអ្វីេទ េបើនិយយដល់រតកូល នាយំរតកូលរពាេមណ៍មហាសាល 
េបើនិយយដល់រទពើយ ស្មើបតតិ នាយក៏មានេស្មើនឹងខញហុំ ឬ េរចើនំងេៅេទៀត េបើនិយយ



ដល់ចុំេណះវិំឆើ នាយេទើបនឹងេរៀនចប់មកពី ស្មាទើក់ស្ិបើាោរើយទិសាបាេមាកខៃនរកុង
តក្ស្ិោ េបើនិយយដល់រូបស្មើបតតិ នាយក៏លសទាុំងអ្ស្់ ំទីរតូវ ែភនកេប់ចិតតរស្ី
រកមុុំទូេៅ" 
"ប៉ុែនតវាមនិរតូវែភនកអ្នកនាងែមនេទ?"របុស្កេមាពើះនិយយឿត់េ ើង េធវើឲើយលីោវតី
ភាន់ភាុំងសាផើរតី ប៉ុែនតនាង ក៏េឆលើយតបេ៉យរបតិភាណវាងៃវថា "រូបរាងដូចេមតចក៏រតូវ
ចិតតខញហុំទាុំងអ្ស់្ េរពាះខញហុំមិនែដលរបឿន់យក រូបស្មើបតតិំ ធុំ ឬ បុណើយស្កតិំ ធុំេទ 
ោភយស្េរបៀបដូចំស្ុបិន រូបេៅមរស្ស្់បស្់េរបៀបដូចំផ្កើេឈើ ប៉ុែនតខញហុំរបឿន់
យកគុណស្មើបតតិ ឬ គុណធម៌ំធុំ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង ខញហុំមុខំេផើនគុណស្មើបតតិណាៗផ្គើប់ចិតតនាងបានេទ" 
"មិនែមនអ្ញ្ចងឹេទ តាមែដលខញហុំេស្ពគប់រាប់រកនាយមកយូរ ក៏បានរបទះេឃើញគុណ
ស្មើបតតិនាយំេរចើន យរើង ប៉ុែនតនាយរបាកដំមានេរចើនំងេនាះ ខញហុំស្ុុំេពលោុំេមើល
តេៅមុខបនតិចេទៀត រូបស្មើបតតិេមើលមួយ ែភលតក៏ដឹងបាន ប៉ុែនតគុណស្មើបតតិរតូវ
ចុំណាយេពលគន់េមើលយូរបនតិចេទើបដឹងបាន ស្ងើឃឹមថានាយចើាស្់ំ យល់ចិតត
លីោវតីណៈ" 
របុស្កេមាពើះអ្ងគហយ៉ក់មុខចុះេស្ងៀមេ៉យទញ់ទាល់ចុំេពាះេេតុផលរបស្់លីោវតី 
ជុំេនារខើយល់បក់ផ្ត់មកប៉ះេដើមអ្េសាកឮស្ូរស្េមលងភឹបៗហាក់ដូចំទះៃដឲើយជ័យ
ជមនះដល់លីោវតី កនហងខណៈែដលអ្នកទាុំងពីរកុំពុងែតអ្ងគហយេស្ងៀមេនាះឯង នាងទាស្ី
ជុំនិតរបស់្លោីវតីបានរត់ចូលមក យរើងរតេេបរតេបលុតជងគង់ចុះែកើបរលីោវតី
េេើយរាយឿរណ៍យរើងកនទះរាថា  
"បពិរតអ្នកនាងមាងើស់្ ! នាងខញហុំស្មូជូនដុំណឹងធុំមួយឲើយអ្នកនាងបានដឹង គឺថា នាងខញុំ
បានេឃើញេរវតតៈ ទាុំងសាគើល់លុំេៅរបស្់េោកេទៀត" 
រេន់ែតបានឮពាកើយថា"េរវតតៈ"ប៉ុេណា្ើះ រស្ីរកមុុំក៏ស្ទហះេរឿកេ ើងឈរេ៉យអ្រ
រអ្ឹករអាុំំទីបុំផុតទាល់ែត េភលចស្ុវឌើឍនកុមារែដលកុំពុងអ្ងគហយេៅែកើបរេនាះ 
"នាងេឃើញេោកេៅឯណា ស្ុវណា្ើ ! របាប់ខញហុំមកេមើល៍"រស្ីរកមុុំស្ួរទាុំងស្េមលងញ័រ
រនេ៉យេមាទកភាព 



"ឯបុពាភើរាម ែកើបរទាភើររកុង ទិស្ៀងេកើតេនឹងឯង អ្នកនាង ! ខញហុំបានជួបេោកកណាតើល
ថនល់ទិស្ៀងេកើត េនាះ ខណៈែដលេោកកុំពុងនិមនតបិណឌបាត េទើបតាមរបកិតពី
េរឿយេៅៅឃើយទាល់ែតដល់កុដិេោក កនហងវតតបុពាភើរាម"  
ស្ុវឌើឍនកុមារអ្ងគហយសាឍើប់ឿរស្នទនាេទើរវាងេៅហាភើយនិងបាវរពាវយរើងយកចិតត
ទុក៉ក់ ទឹកមុខរបស្់េគ េមើលេៅរស្ងូតរស្ៃត់ និង េរកៀមរកុំំងមុន េគញញឹម
មតងមាកើល ប៉ុែនតំសាទើមញញឹមបង្ប់េ៉យ កុំេឹង អ្ុំណររបស្់លីោវតីបានឿពើយំ
អ្ុំណន់អ្ន់ចិតតរបស្់ស្ុវឌើឍនកុមារ េៅេពលនាងរលឹកសាផើរតីបាន ថា ស្ុវឌើឍនកុមារ
កុំពុងអ្ងគហយំមួយនឹងខលអន រស្រីកមុុំរបៈប់េ៉ះៃដេចញពីទាសី្ែបរមកៀង ស្វុឌើឍន
កុមារវិញមតងេេើយនិយយស្ូមេទាស្េ៉យទឹកមុខញញឹមញែញមំេលើកដុំបូង ប៉ុែនត
របុស្ កេមាពើះេរឿកេ ើងឈរេេើយនិយយពត់ស្េមលងំធមមតាថា  
"ៃេលីោវតី ! ទីបុំផុត ឿរពិតក៏រតូវបកអារឿត ខញហុំេទើបនឹងដឹងអ្មើាញ់មិញេនះថា 
េបះដូងរបស្់នាងំ របស្់អ្នកដៃទេៅេេើយ នាងបេញ្ចើតខញហុំឲើយេៅោុំៀតេពលអ្ស្់ំ
យូរ រេន់ែតេដើមើបីែកលងេធវើបាបេបះដូង ខញហុំេលងប៉ុេណ្ាើះ ោស្ិនេេើយ ៃថងេរឿយស្ឹម
ជួបេទើេទៀត"និយយេេើយេគក៏េដើរោកេចញេៅ បេណាតើយឲើយលីោវតីនិងនាងទាស្ី
និយយស្នទនាេទើតេៅរតង់េរឿមមលប់េដើមអ្េសាកែកើបរមាត់រស្ះេនាះឯង ។ 
 ស្ុវឌើឍនកុមារេ ើងេៅេលើរបាសាទេដើមើបីជួបនាងរគេបតានីំមាឍើយរបស្់លីោវតី
េេើយរាយឿរណ៍ លទធផលឲើយនាងបានដឹងដូចែដលធាពើប់េធវើមក េរពាះនាងចូលៀង
របុស្កេមាពើះយរើងស្៊ប់ ំអ្នកោុំឲើយពាកើយ ែណនាុំេផើឝងៗ តាុំងចិតតសាឍើប់លទធផលំនិចច 
ស្រមាប់រេេនះ នាងនឹកចែមលកចិតតណាស្់ែដលស្ុវឌើឍនកុមារ មករកនាងេ៉យទឹក
មុខរស្ងូតរស្ៃត់ខុស្របរករត ី 
"បពិរតអ្នកមារើក់ ! ស្មូរបាប់ខញហុំមកេមើលថាេតើេរវតតៈេនងឹំអ្នកណា?" េគស្ួរភាពើម េធវើ
ឲើយនាងរពាេមណីភាុំង រស្ឡាុំងឿុំង ហាមាត់ចស្រងគង់េ៉យស្លន់ចិតតេរពាះនាងមិនធាពើប់
គិតថាស្ុវឌើឍនកុមារដឹងេរឿងអាថ៌កុំបាុំងែដល នាងពើ្យមបិទបាុំងេនាះេទ  
"េមកូនទុយ៌ស្ ! េៅបេងឞើបរបាប់េរឿងកុំបាុំងឲើយេគសាឍើប់អ្ស្់ េេើយេករ្តេះផើះរបស្់វងើឝ
រតកូលបាត់បង់អ្េសាច េៅរេេនះឯង" នាងគិតកនហងចិតតេ៉យកុំេឹង នាងេជឿំក់ថា



េផើនអ្នកណាេផើឝងនិយយរបាប់ឲើយ ស្ុវឌើឍនកុមារសាឍើប់េរើពីលីោវតីេនាះេទ បុ៉ែនត
េដើមើបីឲើយឿន់ែតចើាស្់កនហងចតិតេ ើង នាងេទើបស្ួរ ស្ុវឌើឍនកុមារមតងេទៀតថា  
"ៃេស្ុវឌើឍនៈ ! អ្នកណាំអ្នករបាប់េរឿងេនះដល់ឯង ចូររបាប់មកចុះ" 
"ខញហុំមិនរបាប់េទទាលែ់តអ្នកមារើក់របាប់ខញហុំថាេរវតតៈេនឹងំអ្នកណាស្ិន"របុស្កេមាពើះេឆលើយ
អ្ះអាងយរើងមុឺងមារើត់ នាងរពាេមណីេៅញីញញឡញ ស្ូចិនាឲើយេឃើញថា នាងកុំពុងែត
រកវល់រកវាយចិតតយរើងៀពើុំង 
"អ្នកមារើក់មិនបាច់របាប់ខញហុំក៏បានែដរ ឿរពិត ខញហុំក៏ដឹងេរឿងេនះេស្ទើរទាុំងអ្ស្់េេើយ ប៉ុែនត
រេន់ែតចង់សាកចិតត   អ្នកមារើក់េមើលប៉ុេណា្ើះ ឥ ឡវេនះ ខញហុំដឹងេេើយថាអ្នកមារើក់ស្េ
ឿរំមួយនឹងលីោវតី ោត់ៅកេោខើនេបាក របាស្់ខញហុំយរើងែស្តង េបើខញហុំដឹងតាុំងពីដុំបូង
មកថាលីោវតីមានគូេស្នេ៍េេើយ េមាពើះខញហុំនឹងមិនមកបង់កមាពើុំងទាក់ ទងេទ ប៉ុែនតអ្នក
មារើក់បិទបាុំងេរឿងេនះទុកមនិឲើយខញហុំដឹងេដើមើបីឆេបាកខញហុំេលងេស្ើច" 
"កុុំអាលស្ិនណៈ ស្ុវឌើឍនៈ ! "នាងរពាេមណីនិយយជុំទាស្់េ៉យរទាុំមិនបាន  
"ឯងកុំពុងែតយល់រច ុំ មារើក់មិនែដលមានេចតនាែបបេនាះេទ ឯងមួលបៃកើច់រជុល
េពក ឿរពិត មារើក់េផើន កុំេុស្អ្បឿរកនហងេរឿងេនះេទ មារើក់តាុំងចិតតទុកយូរេេើយថា
នឹងតុំណាលឲើយឯងសាឍើប់ ប៉ែុនតមិនទាន់មាន ឱឿស្ េរពាះគិតថាឯងនឹងអាចយកឈនះ
ចិតតលីោវតីបាន ប៉ុែនតឿលេបើេឃើញថា លីោវតីេៅែតគិត រស្េមើរស្ៃមយរើងពាន
េរតាកពានរតាុំងដែដលយរើងេនះ មារើក់នឹងតុំណាលឿរពិតឲើយឯងសាឍើប់ ឥ ឡវេនះ 
"នាងរពាេមណីក៏ោប់េផតើមតុំណាលដល់ស្មពនធភាពរវាងលីោវតីឲើយរបុស្កេមាពើះសាឍើប់
យរើងលសិតលសន់ ប៉ុែនតនាងរពាេមណីមិនបានរបាប់េគថាេរវតតៈំចណាឌើលឬំអ្តីតេោរ
េនាះេទ  នាងរពាេមណីនិយយ ស្រុបេៅចុងេរឿយថា  
"េរឿងេនះដូេចនះឯង មារើក់បានពើ្យមរគប់មេធើ្បាយេេើយេដើមើបីឲើយលីោវតីេ៉ះៃដ
េចញពីេរវតតៈ ប៉ុែនតនាងេៅែតរស្ឡាញ់ឈលក់វក់នឹងេោកអ្ងគេនាះយរើងងប់ងល់
ទាល់ែតមារើកស់្ុញគុំនិតគិតមិនយល់ថា នឹងេធវើយរើងបានេទ" 
ស្ុវឌើឍនកុមាររទឹងសាឍើប់នាងរពាេមណីតុំណាលឲើយសាឍើប់យរើងយកចិតតទុក៉ក់ ស្ូមើបីេបើ
នាងរពាេមណី តុំណាលចប់េៅេេើយ េគក៏េៅែតអ្ងគហយស្តឹកដូចំអ្នកគិតេរចើនរាប់



រយជុំពូក ឧបស្គគែតមួយគត់ែដល ពាុំងរាុំងផលឡវជីវិតរបស្់េគ គឺ េរវតតៈ េបើេផើនេរវតតៈ អ្វីៗ
របាកដំនឹងបានស្េរមចយរើងរលនូ ។ 
"េណមើយចុះ ! េរឿងេនះអ្នកមារើក់មិនបាច់ខវល់េទ"របុស្កេមាពើះរស្ដីេ ើងេៅទីបុំផុត 
"ស្ូមឲើយំមុខនាទី របស្់ខញហុំ ោុំែតេមើលចុះថាេតើខញហុំនឹងោត់វិធានឿរំមួយនឹងេោក
អ្ងគេនះយរើងេម៉ច ខញហុំស្ូមោស្ិនេេើយ" និយយេេើយេគក៏របៈប់វិលរត ប់េៅវិញ 
។ 
ស្ុវឌើឍនកុមារបានេរៀបចុំែផនឿរអារកក់មួយេដើមើបីកមាងើត់េរវតតភិកខហកមើឝត់ឲើយផុតពីផលឡវ
េស្នហារបស្់េគ ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅេពលបានដុំណឹងពីនាងទាស្ីថា ខញហុំរពះករុណាគង់េៅឯ
វតតបុពាភើរាម លីោវតីក៏ ែអ្បមកជួបខញហុំរពះករុណាេៅយប់េនាះឯង នាងតវា ើចុំេពាះខញហុំ
រពះករុណាំៀពើុំងែដលេភៀស្ខលអនេចញពីវតត េជតវ័នេ៉យមិនបានរបាប់ និង ឲើយ
ចេមលើយដល់នាងកនហងកុំ ហង ៣ ៃថងតាមពាកើយមត់ណាត់ ប៉ុែនតលុះខញហុំរពះ ករុណារពម
ទទួលកុំេុស្េេើយ នាងក៏ទន់ចិតត ឿរទទួលកុំេុស្គឺំកូនេសារៃនស្នតិភាពែដលខញហុំ
រពះករុណា ែតងែតបដិបតតិមកំនិចច មនុស្ើឝេយើងឿលេបើខុស្េេើយរពមទទួលថា
ខុស្ក៏េផើនបញ្មើែវងៅឃើយតេៅ េទៀតេទ មនុស្ើឝភាគេរចើនមិនស្ូវរពមទទួលកុំេុស្
េរពាះៀពើចខូចនូវអ្វីែដលេៅថា កតិតយិស្ អ្ញ្ចឹងេទ េរឿងស្មហគសាផើញទាុំងឡាយបានំ
េកើតេ ើងមក ឿរែដលលីោវតីមកជួបខញហុំរពះករុណាមតងេទៀត េរឿយពីែបកេទើមក 
យូរេេើយ េមើលេៅដូចំេធវើឲើយនាងមានេស្ចកតីស្ុខេរចើនណាស្់ ប៉ុែនតេៅេពល
ស្នទនាេទើដល់បញ្មើជីវិត េស្ចកតីស្ុខេនាះក៏ថមថយចុះំលុំ៉ប់ទាល់ែតរសាត់បាត់
េៅេេើយស្ុំេណាកេសាកស្េរងងក៏ចូលមក ជុំនួស្វិញ នាងពើ្យមទទូចអ្ងវរខញហុំរពះ
ករុណាយរើងគួរឲើយយល់ចិតតបុំផុត  
"បពិរតេោកបងំទីរស្ឡាញ់ ! តាមែដលខញហុំកណានិយយមកទាុំងអ្ស្់េនះ េោក
បងពិតំយល់េេើយថា លីោវតីេសាផើះភកតីចុំេពាះេោកបងប៉ុនណា លីោវតីមិន
ធាពើប់កើបត់ទុយ៌ស្ចុំេពាះេោកបងេទ ស្ូមើបីែត េ៉យឿរគិត ប៉ុែនតអ្នកមារើក់ពើ្យម
បៃគើប់ឲើយេរៀបឿរំមួយនឹងស្ុវឌើឍនកុមារឲើយបាន ខញហុំកណារពួយចិតតៀពើុំង ណាស្់ េបើ



េោកបងេៅអាណិតលីោវតី ស្ូមឲើយេោកបងរបៈប់ស្េរមចរពះទ័យជួយ
អ្នុេរេះលីោវតី ឬមួយេោកបងបេណាតើយឲើយលីោវតីធាពើក់េៅកនហងកណាតើប់ៃដអ្នក
ដៃទ" 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាំមនុស្ើឝចិតតរឹងដូចថម ប៉ុែនតឿលបាន
េឃើញមុខលីោវតីេេើយ បានសាឍើប់ស្មតីរបស្់នាងេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏ឿពើយេៅំ
មនុស្ើឝចិតតទន់ ខញហុំរពះករុណានឹកអាណិតលីោវតី យរើងៀពើុំងេស្ទើរែតទទួលស្មតីរបស្់
នាងេៅេេើយថានឹងោផនអស្ បុ៉ែនតេៅទប់ចិតតបានមិនទាន់និយយេចញមកតាមវាោ
េទ បុ៉ែនតតាមផលឡវចិតតវិញេនាះ ខញហុំរពះករុណាទទួល យកទាុំងរស្ុង ខញហុំរពះករុណាមិនអាច
ស្៊ូរទាុំេមើលលីោវតីរងទុកខរពួយចុំែបងចិតតេរពាះែតឿររងោុំខញហុំរពះ ករុណាេទៀតបាន
េទ ឿលេបើលីោវតីរត ប់េៅវិញេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏េរតៀមបរិឿខើរភាពើម តាុំងចិតតថា 
រពឹករពហាមេ ើង នឹងេៅរឿបោរពះឧបជើោយ៍េៅឯវតតេជតវ័ន ។ 

េៅរារតីៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាស្ិងគិតដូចស្ពវមួយដង េស្ចកតីស្ុខេរឿមមលប់ឿ
សាវពស្រស្តវិលរត ប់មក េធវើឲើយខញហុំរពះករុណារួញរាសាតើក់េស្ទើរចិតតមតងេទៀត ប៉ុែនតេស្ចកតី
អាណិតលីោវតីក៏អាចបរៃបវាបាន ខញហុំរពះករុណាឿត់ចិតតយរើងឿពើហានមតងេទៀតថា
នឹងស្ឹកេៅរស្់េៅំមួយនឹងលីោវតី ស្ុវឌើឍនកុមារមាន ចុំែណកជួយជរមុញេស្ចកតី
ស្េរមចចិតតេៅរេេនះយរើងស្ុំៀន់ េបើេគមិនមកេរជៀតែរជកកនហងេរឿងេនះេទ ខញហុំរពះ
ករុណារបែេលំមិនអាចស្េរមចចិតតបានេទ មនុស្ើឝេយើងេនះែបលកណាស្់ េោកដ៏
មានអាយុ ! ឿលេបើេផើនគូរបែជងេទ េរចើនែតេធវើអ្វីែលនលនេសាផើះៃរ រេន់ែតមានគូ
របែជង ក៏ខុំេធវើយរើងសាភើហាប់ េុឹកហាលើក់ េស្ចកតីរស្ឡាញ់របស្់ខញហុំរពះករុណាែបរំរស្់
រេវីកេ ើងវិញេរពាះយល់ថាខលអនមានគូរបែជង ។   

ខញហុំរពះករុណាេៅវតតេជតវ័នកនហងេពលរពឹករពហាមេ ើង វតតេជតវ័នកនហងេដើមវស្ើឝនតរ
ដូវរតំក់រតជុុំស្ុខដុម រមនា គួរឲើយរស្់េៅណាស្់ េដើមេឈើរគប់េដើមកុំពុងេចញផ្កើែផល
េរពាងរពាត ស្មលឹងេមើលេៅរតំក់េរស្ប ភិកខហស្ងើឃមានចុំនួនេរចើនេរតៀបរតាកុះករ
ពីេរពាះរពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់បានេស្តចយងរត ប់មកពីរកុង សាេកតុ របថាប់េៅ
របោុំកនហងវ័តេជតវ័នេនះេេើយ មុននឹងេៅរឿបោរពះឧបជើោយ៍ ខញហុំរពះករុណាបាន 



ះងចូលេៅេលងស្ុមនភកិខហែដលធាពើប់ំមិតតនឹងេទើឿលេៅំេោរ មិរតោស្់ែដល
ែបកេទើេៅយូរ ឿលេបើរត ប់មកជួបេទើមតងេទៀត ក៏ំេស្ចកតីស្ុខម៉ើ្ងែដរ ខញហុំរពះ
ករុណាបានតុំណាលេរឿងែដលមាន កនហងចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាឲើយមិរតភកតិសាឍើប់យរើង
េបើកចុំេ រពមទាុំងរបាប់តុំណាុំងចិតតថានឹងស្ឹកេទៀតផង ស្មាពើញ់របស្់ខញហុំរពះករុណា
រទឹងសាឍើប់យរើងយល់ចិតត ប៉ុែនតមិនបេញ្ចញទស្ើឝនៈណាៗេទ 
"ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! ជីវិតកនហងរពះពុទធសាស្នារបស្់ខញហុំកូណាគង់នឹងចប់ស្ូេរចេៅរេេនះ
ឯង ចុះស្មាពើញ់វិញ េៅរឹងមាុំចុំេពាះឧតតមគតិរបស្់សាស្នាលសេទ?" 
"េពលេនះ េៅរឹងមាុំលសេទ ប៉ុែនតេៅឯែភនក មិនដឹងំយរើងណាេទ ប៉ុែនតេបើស្ថិតកនហង
ស្ភាពែបបេនះរេូត ខញហុំកូណាគិតថាលមមនឹងបួស្ឧទទិស្ជីវិតកនហងសាស្នារបស្់រពះ
បរមសាសាឍើបាន" 
"ំឿរលសេេើយ ខញហុំកូណាស្ូមអ្នុមាទនាផង ចុះេោកចេរមើនធម៌អ្វីំរបោុំឬ បានំ
មានចិតតរឹងមាុំ ែបបេនះ?" 
"តាមធមមតា ខញហុំកូណាចេរមើនមរណស្ើឝតិ គឺ ខិតខុំនឹករលឹកដល់េស្ចកតីសាពើប់ំេរឿយៗ 
គិតថា ជីវិតេនះ ខលីណាស្់ ជីវិត គឺ ឿរេធវើដុំេណើរេដើរផលឡវេៅរកេស្ចកតីសាពើប់រាលៃ់ថង យប់
ៃថងកនលងេៅ គឺ ជុំហាននីមួយៗ ែដលនាុំេយើងេដើរេៅរកមចចហរាជរាល់ចៃភើក់ ឿលេបើ
សាពើប់េេើយក៏េកើតេទៀត លុះេកើតេេើយក៏សាពើប់េទៀត េយើងេកើតសាពើប់េៅយរើងេនះ មិន
ដឹងំប៉ុនាផើនែស្នំតិេទៀតេទ ស្ភាពរចុំែដលែបបេនះោត់ំភាវៈគួរ ឲើយធុញរទាន់
ស្រមាប់រពះអ្រិយបុគគលទាុំងឡាយ េោកេទើបេភៀស្ខលអនេចញពីេស្ចកតីសាពើប់និង
កុំេណើត ែដលមិនេចះចប់មនិេចះេេើយេនះ ឿលេបើខញហុំកូណាគិតគន់តាមវិធីេនះ ក៏
ោប់េផតើមេមើលេឃើញថា ជីវិតំ ធមមំតតិចតួចណាស្់ អាយុរបមាណ ៦០-៧០ ៅទើុំ
ែដលេយើងរស្់េៅកនហងេោកេនះ េបើេរបៀបេធៀបេៅ នឹងអ្េនកំតិែដលេយើងធាពើប់េកើត
មក និង រាប់ែស្នំតិតេៅមុខេទៀតែដលេយើងរតូវេកើត ក៏េស្មើនឹង ចមាឃើយផលឡវែតមួយ
ជុំហានកនហងែស្នេយជន៍ប៉ុេណា្ើះ ជីវិតេនះតិចតួចៀពើុំងណាស្់ ស្រមាប់ខញហុំកូណា មិន
លមមនឹងេឆលៀតេពលេចញេៅរកេស្ចកតីេភលើតេភលើនពីេោកីយ៍បានេទ ខញហុំកូណាតាុំងចិតតថា



នឹងរូតរះេៅឲើយ ដល់ទិស្េៅ គឺ រពះនិពាភើន នឹងបានបញ្ើឈប់រងវិលេកើតរងវិលសាពើប់ដ៏គួរ
ឲើយធុញរទាន់េនះ" 
"ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! គិតអ្ញ្ចឹងរតឹមរតូវេេើយ ប៉ុែនតខញហុំកូណាេឃើញថានឹងរតូវធាពើក់ខលអនំ
ទាស្ករៃន កិេលស្វដតៈយូរតេៅេទៀតេេើយ េរពាះេឃើញថាចិតតេៅខវល់ខវក់នឹងេោក
េនះៀពើុំងណាស្់ ខញហុំកូណា ឈលក់វេងវងនឹងស្រស្តីេភទ" ។ 

ខញហុំកូណាក៏ធាពើប់ឈលក់វែងវងនឹងស្រស្តីេភទដូចស្មាពើញ់ែដរ ប៉ុែនតេរឿយមក ខញហុំកូណាក៏
ស្ួរខលអនឯងថា ឿរែដល េយើងរស្ឡាញ់ស្រស្តីេនាះ េតើេយើងរស្ឡាញ់អ្វីរបស្់េគ? ឿល
េបើគិតគន់េមើលេ៉យចិតតតាមផលឡវធម៌ េឃើញ ថា រូបរាងរបស្់េគំរបឿរទីមួយ េរពាះ
រាល់ខណៈែដលរបទះេឃើញ ស្រស្តីេភទណាឲើយែតមានរូបរាងសាយើត ខញហុំកូណាក៏នឹក
រស្ឡាញ់ភាពើម ប៉ុែនតេបើរបទះេឃើញស្រស្តីេភទណាមានរូបរាងអ្បលកខណ៍មិនសាយើត ខញហុំកូ
ណាមិននឹករស្ឡាញ់េទ ឿលេបើដឹងចើាស្ថ់ាខលអនរស្ឡាញ់ចូលចិតតរូបរាងសាយើតែបប
េនះ ក៏គិតតេៅ េទៀតថា  ស្រមស្់គឺំអ្វី? ស្រមស្់េនឹងេៅឯណា? បញ្មើ ២ ចុំណុច
េនះ ខញហុំកូណាពិបាកគិតរកចេមលើយ ៀពើុំងណាស្់ ំដុំបូង ខញហុំកូណាពើ្យមកុំណត់
ចុំណាុំលកខណៈែកវែភនកែដលខញហុំកូណាយល់ថាសាយើតបុំផុត េេើយក៏យកេៅអ្ធិបើាយ
ឲើយមិរតភកតិសាឍើប់ ែកវែភនកែដលសាយើតរតូវមានលកខណៈយរើងេនះៗ េេើយេគ ក៏
អ្ធិបើាយលកខណៈែកវែភនកែដលេគចូលចិតតឲើយខញហុំកូណាសាឍើប់ែដរ ខញហុំកូណាបានេលើក
យកចុំែណក េផើឝងៗៃនរាងឿយេៅេស្នើស្ុុំេយបល់ពីមនសុ្ើឝំេរចើននាក់ របាកដ
េឃើញថា មាទើក់ៗបេញ្ចញទស្ើឝនៈ េផើឝងៗេទើតាមែដលខលអនចូលចិតត ឿរែដលមានគុំេេើ
ញរតូវេទើតិចតួចណាស្់ ឿលេបើដូេចនះ ខញហុំកូណាេទើប យល់េឃើញថាស្រមស្់រស្ស្់
សាយើតែដលំធមមំតិពិតំក់ោក់េនាះេផើនេទ ស្រមស្់រស្ស្ស់ាយើត វាអារស្័យេៅ
េលើេស្ចកតីេពញចិតតៃនមនុស្ើឝមាទើក់ៗ អ្នកណាចូលចិតតយរើងណាក៏ថាយរើងេនាះសាយើត
េៅ ស្រមស្់រស្ស្់សាយើតេៅឯណា? ស្ុំណួរេនះំបញ្មើសាញោក់ែរស្ះមួយេទៀត
ែដលពិបាកនឹងអ្ះអាង ថាស្រមស្់េនាះេៅរតង់េណះេៅរតង់េណាះៀពើុំងណាស្់ េបើ
េយើងរបឿន់ថាស្រមស្់របស្់ស្រស្តីេៅ រតង់រចមុះ រចមុះក៏គួរែតសាយើតំរេូតេៅ មិនថា
េៅរតង់កែនលងណាេទ ប៉ុែនតេបើេយើងឿត់រចមុះេៅទុក មួយអ្េនលើស្ិន ស្រមស្់រតង់



រចមុះេនាះក៏បាត់េៅភាពើម េរឿយពីគិតគូរអ្ស្់េពលំយូរ ក៏លមមនឹងេឃើញ បានថា 
ស្រមស្់េនាះេកើតេ ើងេរពាះអ្វយវៈរគប់ែផនកេៅរួមេទើំពួកំរកុម េបើខវះែផនកណា
មួយ ស្ូមើបីែផនកដៃទេទៀតេៅស្ល់ក៏េ៉យ ក៏េមើលេៅមិនសាយើតែដរ ឧទាេរណ៍ដូចំ 
ស្រស្តីសាយើត់ៗទាុំង ឡាយ េបើេយើងឿត់រចមុះេចញ ក៏អ្ស្់ស្រមស្ភ់ាពើម ស្រស្តីសាយើតៗេនះ
ឯងេបើេយើងេលឿយយកែស្ើបកេៅ គរទុកមួយអ្េនលើ េលឿយសាច់េៅគរទុកមួយអ្េនលើ 
េឿរស្ក់េៅគរទុកមួយអ្េនលើ យកេពាះេវៀនេពាះតាុំង េៅគរទុកមួយអ្េនលើ យកឆសឹងេៅ
គរទុកមួយអ្េនលើ េេើយក៏ឈរស្មលងឹេមើលឲើយៅឃើយបនតចិ ចើាស់្ំនឹង មិនេឃើញកែនលង
ណារស្ស្់សាយើតដចូែដលចិតតនឹកគិតេនាះេទ ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! ឿលេបើខញហុំកូណាគិតឆសិន 
េៅយើដូេចនះេេើយ ខញហុំកូណាេទើបយល់េឃើញថា ស្រមស្់រស្ស្់សាយើតរេន់ែតំធមមំតិឆ
េបាកែកវែភនក មនុស្ើឝេយើងែដលមានែស្ើបកោបលនេៅៀងេរើប៉ុេណា្ើះ េបើេយើង
ស្មលឹងេមើលែតែផនកៀងេរើែត ម៉ើ្ង ក៏របទះេឃើញស្រមស្់រស្ស្់សាយើតអ្ញ្ចឹងែមន 
បុ៉ែនតេបើេមើលឲើយលសតិលសន់តេៅេទៀត នឹងពុុំរបទះ េឃើញស្រមស់្រស្ស់្សាយើតេ ើយ រពះ
បរមសាសាឍើបេរងៀនឲើយេយើងស្មលឹងេមើលអ្វីៗឲើយរគប់រជុងេរំយ េមើលរគប់ៗែផនក េមើល
េ៉យចិតតំឧេបឿខើ េទើបេមើលេឃើញេស្ចកតីពិតបាន េបើេមើលេស្ើៗែតស្មើបកេរើ េទ 
នឹងេមើលេឃើញែតរូបភាពបេញ្ចើតែកវែភនកប៉ុេណា្ើះ នាុំឲើយេកើតេស្ចកតីយល់េឃើញខុស្ 
ភាន់រស្ឡាញ់ ភាន់ស្សប់ ភាន់េខពើម ភាន់ៀពើច េរបៀបបីដូចំបុរស្េដើរេៅតាមផលឡវកនហង
េពលរពលប់អ្ុំរពឹលៗ េឃើញកនលហយ ែខើឝេៅរចៃងេលើផលឡវ មិនទាន់េមើលឲើយលសិត យល់
រច ុំថាំពស្់ក៏ៀពើចញេញើត ប៉ុែនតេបើស្េមលើងេមើលឲើយ លសិតលសន់េៅ ក៏េឃើញឿរពិតថា
វាមិនែមនំពស្់េទ េេើយេគក៏បាត់ៀពើចភាពើម មើ្រើងេទៀត ស្រមស្់រស្ស្់ សាយើតេនាះ
មានេៅបេណាតើះអាស្ននប៉ុេណ្ាើះ ស្រស្តីេភទេមើលេៅរស្ស្់សាយើតក៏េរពាះែតេៅេកមងខចី
ប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតឿលេបើអាយុះនដល់ ៥០ ៅទើុំេ ើងេៅេេើយ ស្រមស្់រស្ស្់សាយើតក៏
រលប់បាត់អ្ស្់ ស្រមស្់ អារស្័យនឹងឿរេៅមានជីវិតរស្់ ស្រស្តីរូបរស្ស្់ទាុំងពួងលុះ
សាពើប់េៅេេើយ ស្រមស្់ក៏អ្ស្់រលីងេៅ េផើនអ្នកណារតូវឿរេទៀតេទ ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! 
ឿលេបើគិតេឃើញដូេចនះេេើយបានំខញហុំកូណាមិនឈលក់ វេងវងចង់បានស្រស្តីេភទដូចមុន
េទៀត ចិតតក៏េចះែតធូរេស្ើបើយំេរៀងរេូតមក ។ 



ស្មតីរបស្់ភិកខហំស្មាពើញ់បានផតល់ពនលឺដល់ខញហុំរពះករុណាយរើងេរចើន ប៉ុែនតមិនដល់ថាទើក់
េធវើឲើយខញហុំរពះករុណា បុំេភលចលីោវតីបានេទ េរពាះខញហុំរពះករុណាមិនបានរស្ឡាញ់នាង
េ៉យរូបស្មើបតតិែតមើ្រើងេទ ប៉ុែនត ខញហុំរពះករុណារស្ឡាញន់ាងៀងចិតតេសាផើះរតង់ 
ស្ុចរិត និង ភកតីភាពយរើងេឆនើមរបស្់នាង ខញហុំរពះករុណា បានជុំនុុំេទើំមួយនឹងភិកខហំ
ស្មាពើញ់អ្ស្់េពលំយូរអ្ុំពីជីវិតនិងធម៌អាថ៌ ស្ុមនភិកខហពើ្យមចងសហល បៃមើញឲើយខញហុំ
រពះករុណាេមើលេឃើញអ្និចចភាពរបស្់វដតេោក េដើមើបីៈតើុំងខញហុំរពះករុណាឲើយេកើតនិពវិទា
(េស្ចកតីេនឿយណាយ) ប៉ុែនតេឃើញថាបានទទួលលទធផលតិចតួចណាស្់ េរពាះចិតត
របស្់ខញហុំរពះករុណា កនហងខណៈេនាះកុំពុងរតូវេស្នហារគបស្ង្ត់យរើងស្៊ប់មាុំទាល់ែត
េេតុផលរបស្់ស្មាពើញ់មិនអាចនឹងោក់ ទមលហះធលហះេៅបាន ស្មាពើញ់របស្់ខញហុំរពះករុណា
បានពើ្យមយរើងេពញទុំេឹងេដើមើបីឲើយខញហុំរពះករុណា រកឡាស្់ចិតតតាមទស្ើឝនគតិ
របស្់េោក ឿរែដលខញហុំរពះករុណានឹងស្ឹកេចញេៅឿន់េោកិយវិស្័យ េនះ ក៏េស្មើនឹង
ឿរេោតចូលេៅកនហងអ្នលង់ៃនទុកខ េោកេពាលថា 
"ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! វដតេោកេនះេពារេពញេៅេ៉យេភលើងទុកខ ស្តវេោកកុំពុងរតូវេភលើង គឺ 
គមាពើន និង ស្េរមកៅបេឆះរបេោមដួងចិតត មាទើក់ៗកុំពុងធាពើក់កនហងស្ភាពបីដូចំៀពើ
ែពើនចុំណី គឺ ែពើនរូប ែពើន ស្េមលង ែពើនកលិន ែពើនរស្ និង ែពើនស្មផស្ើឝ ឿលេបើ
េេវក៏ស្វះពនលះរកអ្វីៗទាុំងអ្ស្់េនះមកស្រមន់ រុេេវ មនុស្ើឝបានធាពើក់ខលអនំទាស្ករៃន
គមាពើន រតដរតស្៊ូែស្វងស្វះននះននាលរកអាហារវតថហេផើឝងៗមក ោក់បុំេពញគមាពើន េបើ
រកបានក៏េះផើះថាបានេស្ចកតីស្ុខ េបើរកមិនបាន ក៏េកើតទុកខរពួយ េនះឯងគឺំ 
ស្រមាស្់បនាពើែដលមានេៅេដរ៉ស្រឿស្់ែរកលេលើវិថីជីវិតរបស្់មនុស្ើឝ ឿលេបើយក
េជើងំន់េៅ ក៏ រតូវជួបរបទះនឹងេស្ចកតីឈឺោប់េពើតផើា គមាពើតែដលែពើតោកេទើ គឺ 
េៅេពលេលើកេជើងេ ើងប៉ុេណា្ើះ   េពលេនះឯងែដលមនុស្ើឝយល់ថាមានេស្ចកតីស្ុខ 
បុ៉ែនតេៅខណៈែដលេជើងមាខើងេទៀតែពើតោកបនាពើ េរពាះេលើកេ ើងេនាះ េជើងមាខើង
េទៀតក៏កុំពុងែតំន់បនាពើ េរពាះមនុស្ើឝេយើងមិនអាចះនេដើរេៅេ៉យ េជើងទាុំង
ស្ងៀងរពមេទើបានេទ េេតុដូេោទើះបានំជីវិតេនះេសាយស្ុខខលះ រងទុកខខលះៅពើស្់េទើ
េៅ 



ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! េេលេៅធុំរបស្់មនុស្ើឝគឺេស្ចកតីស្ខុ ស្តវេោកយល់ថាមនុស្ើឝមាន
េស្ចកតីស្ុខបាន ទាល់ែតមានរទពើយស្មើបតតិ េមាពើះេេើយបានំមនុស្ើឝនាុំេទើខនះែខនង
ែស្វងរករទពើយស្មើបតតិរគប់េទើ េទាះបី ខុស្ឆគងយរើងណាក៏ស្ុខចិតតែដរ ឲើយែតខលអនបាន
រទពើយស្មើបតតិ លុះបានរទពើយស្មើបតតិមកេេើយ ជួស្នឹង េពញចិតតរតឹមប៉ុេណា្ើះក៏េទ មិន
យូរប៉ុនាផើនក៏ធុញរទាន់ ចង់បានរទពើយថមីេទៀត មនុស្ើឝេយើងគិតេឃើញថា េបើបានរបស្់
េនះបានរបស្់េនាះមកមុខំមានេស្ចកតីស្ុខមិនៀន លុះបានមកេេើយ ជួស្នឹង
មាន េស្ចកតីស្ុខស្មដូចចតិតប៉ងរបាថាទើក៏េទ ែបរំលះែលងរគែវងេស្ចកតីស្ុខេោល 
ចិតតក៏ស្ទហះេៅចងកួច នឹងរបស្់ដៃទេទៀត េេើយក៏ខះខុំស្នើឝុំែស្វងរកយរើង
កេខវស្កៀភើស្" 
ស្រុបេស្ចកតីមកថា មនុស្ើឝេយើងរបមាញ់េដញតាមេស្ចកតីស្ខុរគប់េពលេវោ ប៉ុែនត
មិនែដលេដញតាម ទាន់េស្ចកតីស្ុខមតងណាេ ើយ រេន់ែតេេៀបនឹងទាន់ េស្ចកតី
ស្ុខក៏េោតរបូចេៅមុខំេរឿយៗ ។ 
"ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! ខញហុំកូណាយល់ថាេស្ចកតីស្ុខពិតរបាកដមិនមានេៅកនហងេោកេនះេទ 
ឿរែដលេយើងយល់ ថាេស្ចកតីស្ុខេនាះ គឺរេន់ែតំេស្ចកតីទុកខរសាលសាកើលចុះតិច
ប៉ុេណា្ើះ តួខលអនរបស្់េយើងគឺំកងទុកខ ែដលេពារេពញេ៉យេស្ចកតីឈឺោប់ គមាពើននិង
េស្ចកតីេនឿយេត់លឞិតៃលឞោយ ុំេ៉យទុកខេផើឝងៗ េទៀតស្ឹងែតរាប់មិនអ្ស្់ អ្វីៗ
ែដលេៅជុុំវិញខលអនេយើងស្ុទធស្ឹងែតំេគឿងបេណាតើះទុកខទាុំងអ្ស្់ េយើងែស្វងរកេរគឿង
បេណាតើះទុកខរគប់េពលេវោោប់តាុំងពីភាជើក់ពីដុំេណករេូតដល់ចូលដុំេណក ឿលេបើ
េេវ ក៏បរិេភាគអាហារ ឿលេបើឈឺខនងឈឺចេង្ះក៏រតូវចូលដុំេណក ឿលេបើេដកយូរ
េពក ក៏ស្ពឹករស្ពន់រតូវ េរឿកេ ើងេធវើឿរ ឿលេបើេធវើឿរយូរេពកក៏េនឿយេត់រតូវ
ស្រមាក ឿលេបើេរស្កទឹកក៏ផឹកទឹក េបើងងុយ ក៏ចូលដុំេណក ឿលេបើឈឺ
េ៉ះទុកខស្តវក៏រតូវបេនាតើបង់េចញ ឿលេបើេេវបាយក៏រតូវបរិេភាគបាយ េទៀត  េបើស្សិត
ខលអនក៏រតូវងូតទឹក អ្វីៗទាុំងអ្ស្់េនះរេន់ែតំេរឿងបេណាតើះទុកខមួយរេៗប៉ុេណ្ាើះ គិ
តៗេៅ  ពិភពេោកេយើងេនះរស្េដៀងនឹងមហាេវជជរគឹះ មនុស្ើឝមាទើក់ៗស្ទុធែតំអ្នកជ
មងឺឈឺេ៉យជមងឺទុកខ េបើេស្ចកតីទុកខរតូវេគបនើាត់បង់េោលេេើយ ក៏រស្ណុកស្ុខរស្ួល 



មនុស្ើឝក៏យល់ថាខលអនមានេស្ចកតីស្ុខ  េណមើយចុះ េទាះបីំអាចកមាងើត់េោលបាន
ទាុំងរស្ុងេេើយក៏េ៉យ ទុកខ គឺចុំណាស្់ោស្់រេុំរេកុំពុងែត រងោុំេៅៀងមុខ ទុកខ
ទាុំងពីរយរើងេនះេផើនអ្នកណាលុបបុំបាត់វាបានេទ 
ស្មាពើញ់េអ្ើយ ! រេន់ែតខលអនមួយធងន់ប៉ុនេណះេៅេេើយ លីពុនេស្ទើរែតមិនរួច ចុះទរមាុំ
នឹងមានរបពនធមាន កូន មានខញហុំរបុស្ខញហុំរស្ី មានេៅហាភើយនាយ មានគនីេទើបូកចូលមក
ឲើយេយើងលីេទៀត នឹងមិនធងន់សាពើប់េទឬ? ខញហុំកណានឹងតុំណាលេរឿងផ្តើល់ខលអនឲើយ
ស្មាពើញ់សាឍើប់ ឿលពី ២ ៅទើុំមុន ខញហុំកូណាបាននឹករស្ឡាញ់ កុលស្រស្តីមាទើក់កនហងរកុង
សាវតថីេនះ ខញហុំកូណានឹករស្ឡាញ់ែតមាទើក់ឯងសាឃើត់ៗេ៉យមិនឲើយនាងដឹងខលអន  នាង 
ែតងែតមកសាឍើប់ធម៌កនហងវតតេជតវ័នំមួយនឹងមាឍើយរបស់្នាងេស្ទើរែតរាល់ោឃើច េស្ចកតី
រស្ឡាញ់ែបបេនះ េធវើឲើយខញហុំកូណាមានេស្ចកតីស្ខុខលះឿលេបើបានេឃើញមុខនាងបានឮ
ស្េមលងនាង ប៉ុែនតឿលេបើមិនបាន េឃើញមុខនាង េមើលេៅដូចំខញហុំកូណាទទួលរងទុកខ
េរចើនំងស្ុខេរពាះេសាកស្េរងងចិតតគិតអាល័យ ដល់នាង ។ 
ចុំេណរឿលតមក កុលស្រស្តមីាទើក់េនាះបានេរៀបឿរំមួយនឹងបុរតេស្ដឌីមាទើក់េេើយក៏
ផ្ពើស្់លុំេៅេៅរស្់ េៅឯរកុងសាេកតុបាត់េៅ រេន់ែតឮដុំណឹងថានាងេរៀបឿរ ខញហុំកូ
ណាចុំែបងចិតតំៀពើុំងទាល់ែតៅន់មិន បានស្ិងមិនលកអ់្ស្់ំេរចើនៃថង េៅទីបុំផុត ខញហុំ
កូណាេទើបស្ួរខលអនឯងថាេេតុអ្វីបានំអាតាផើអ្ញរពួយ ចិតត ទាុំងបានរកេឃើញចេមលើយ
ថាេេតុតែដលរពួយចិតតេរពាះែតអាតាផើអ្ញយកចិតតេៅចងកួចនឹង កុលស្រស្តី យកចិតត
េៅចងខខិតទុក ឿលេបើកុលស្រស្តីេនាះេៅមានបតី ចិតតរបស្់េយើងក៏អាន់អ្ន់រស្ពន់េៅ 
តាមែដរ មិនថាអ្វីទាុំងអ្ស្់ េបើេយើងយកចិតតេៅេផញើទុក េៅរបឿន់ទុក លុះរបស្់េនាះ
រោរោញេៅ ចិតតរបស្់េយើងក៏ខូចេៅតាមែដរ ឿលេបើដឹងដូេោទើះ ខញហុំកូណាក៏
ពើ្យមដកេូតយកចិតតេចញពីរបស្់ េផើឝងៗ មិនយកចិតតេៅរបកួចរបឿន់អ្វីៗទាុំង
អ្ស្់ ស្ូមើបីែតរាងឿយរបស្់េយើង េឃើញថាចិតតធូរេស្ើបើយ  រេន់េបើែដរ " ។ 
ភិកខហំស្មាពើញ់ំអ្នកនិយយមាទើក់ឯងេស្ទើរែតរេូត ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយសាឍើប់ទាល់ែត
ដល់េពលដ៏ស្មគួរ េេើយេទើបនមសាកើរោស្មាពើញ់ចូលេៅរករពះឧបជើោយ៍េដើមើបីទូល



ោ េោកបានេទស្នាឲើយខញហុំរពះ ករុណាសាឍើប់មួយកណឌេទៀត េោកតិះេដៀលេស្ចកតី
ស្ុខែបបេោកីយ៍យរើងោស្់ៃដៀពើុំងំងស្ុមនភិកខហ ំស្មាពើញ់របស្់ខញហុំរពះករុណាេៅ
េទៀត ប៉ុែនតឿន់ែតតិះេដៀលៀពើុំង េមើលេៅេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាឿន់ែតយល់ចិតតលីោវតី
ៀពើុំងេ ើង ខញហុំរពះករុណារតូវអ្ត់ធមត់យរើងៀពើុំងកនហងឿរសាឍើប់ឱវាទរបស្់េោក ជួនឿល 
គិតចង់នឹងរបែកកំមួយនឹងេោកែដរ បុ៉ែនតអារស្័យេស្ចកតីេេរពេឿតែរកងេោក
មានេរចើនំងេទើប រមាឃើត់ចិតតបាន េៅទីបុំផុត េោកក៏មិនរពមឲើយខញហុំរពះករុណាស្ឹក 
េោកឲើយេពលេវោដល់ខញហុំរពះករុណា រត ប់េៅគិត ២ ៃថងេទៀត េេើយស្ឹមរត ប់
មករបាប់េោកវិញ ខញហុំរពះករុណាេធវើតាមេោកេ៉យលស តាមែដលធាពើប់បដិបតតិមក ។ 
លុះរត ប់មកដល់វតតបុពាភើរាមវិញេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏ចូលស្ិងកនហងកុដិេរឿមមលប់
េដើមរាុំងភនុំ េោករគូឲើយ េពលខញហុំរពះករុណាគិត ២ ៃថងេទៀត ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាេផើនអ្វី
ែដលរតូវគិតេទៀតេទ េរពាះបានឿត់ចិតត៉ច់ៀត េៅេេើយ េផើនអ្វីអាចែកែរបគុំនិត
របស្់ខញហុំរពះករុណាបានេទេរើែតពីលីោវតីមាទើក់ប៉ុេណ្ាើះ េពលេនាះ ចិតត របស្់ខញហុំរពះ
ករុណាំឃរាវាស្ទាុំងរស្ុងេៅេេើយ េៅំភិកខហែតឯកស្ណាឋើនបុ៉េណា្ើះ ខញហុំរពះ
ករុណាស្ិងគិត ែផនឿរអ្នាគត សាងវិមានកនហងអាឿស្យរើងេភលើនចិតត ពីរបីៃថងេទៀត
ប៉ុេណា្ើះ ខញហុំរពះករុណានឹងឿពើយំបតីរបស្់ លីោវតីំអ្នកោត់ឿររទពើយស្មើបតតិដ៏មហា
សាលជុំនួស្េោករគេបតីេេើយ មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! កនហងៃថងរពឹកេ ើងេនាះឯង 
វិមានដ៏េឆើតៅយរបស្់ខញហុំរពះករុណាក៏រលុំរោយចុះទាុំងរស្ុង េោកដ៏មានអាយុ 
មុខំចែមលកចិតតណាស្់េបើខញហុំរពះករុណារបាប់ថាលីោវតីេនឹងឯងំអ្នកបុំផ្ពើញវិមាន
របស្់ខញហុំរពះករុណា សាឍើប់េមើលេៅមិនគួរនឹងរបរពឹតតេៅបានេទ ប៉ុែនតវាក៏បានេកើតេ ើង
េៅេេើយ ខញហុំរពះករុណានឹងតុំណាល េស្ចកតីលមសិតរបេគនសាឍើប់ដូចតេៅ  
នារពឹកៃថងេនាះ េៅខណៈែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងអ្ងគហយេលងេៅេរឿមមលប់េដើមរាុំងភនុំ
េនាះឯង មានបុរស្ មាទើក់នាុំស្ុំបុរត ១ ចើាប់មកេុចឲើយខញហុំរពះករុណា េគរបាប់ថាំ
ស្ុំបុរតរបស្់លីោវតី ខញហុំរពះករុណាេបើកអាន ស្ុំបុរតេនាះភាពើម េេើយេឃើញថាំសាទើម
ទឹកៃដរបស់្លោីវតីពិតែមន ស្ុំបុរតេនាះមានដុំេណើរេស្ចកតដូីច តេៅ  
បពិរតេោកបងំទរីស្ឡាញ់ និង េេរពយរើងខពង់ខពស្់  



លីោវតីស្ូមអ្ភ័យេទាស្េោកបងមួយរយដងែដលរតូវេធវើឲើយេោកបងខកចិតតេរពាះ
ែតស្ុំបុរត ១ ចើាប់េនះ  ស្ុំបុរតេនះចើាស្់ំេធវើឲើយេោកបងរុជួលអ្ួលែណនចិតតំ
ៀពើុំង ប៉ុែនតខញហុំកណាេៅកក់េើឍើចិតតថាេោកបងំ អ្នកអ្ប់រុផលឡវចិតតមកេរចើន គង់នឹងអ្ត់
ធមត់បាន  
បពិរតេោកបងំទីរស្ឡាញ់ ! លីោវតីស្ូមរឿបោេោកបងចូលឿន់ពិធីមងគល
ឿរកនហងដុំណាច់ែខេនះ ឿរែដលលោីវតីស្េរមចចិតតេ៉ះៃដេោលេោកបងេៅ
ទទួលយកស្ុវឌើឍនកុមារេរពាះេេតុផលែតមើ្រើង គឺ ឧបឿរគុណរបស្់អ្នកមារើក់ ជីវិត
រាងឿយេនះលីោវតីបានមកពីអ្នកមារើក់ ំស្មើបតតិរបស្់អ្នកមារើក់ េេតុ េនះបានំលី
ោវតីរបគល់ឲើយេត់ោត់ឿរតាមបុំណងចុះ ប៉ុែនតចុំែណកដួងចិតតវិញេនាះំរបស្់ 
លីោវតី ទាុំងរស្ុង េេើយលីោវតីស្ូមបូំឲើយេោកបងែតមាទើក់ប៉ុេណា្ើះ ស្ូមឲើយ
អ្ភ័យេទាស្ចុំេពាះ លីោវតីផងស្រមាប់េរឿងអ្តីតឿលកនលងមក ស្ូមឲើយោត់ទុក
េរឿងេនាះថាំកតីស្ុបិនេៅចុះ ធមមតា ឿរស្ុបិនរែមងមានទាុំងលសនិងអារកក់ េពលេនះ
េយើងភាជើក់េ ើងេេើយ ចូរបុំេភលចវាេោលេៅ លីោវតី េកើតមកំតិេនះមានកមម េទើប
ស្ុុំេោកបងស្ងកមមស្ិនលុះរតាែតអ្ស្់កមម កនហងំតិេនះេស្នហារបស្់េយើង  មានែត
ឧបស្គគមិនស្មបុំណង កនហងំតិៀងមុខ ស្ូមឲើយេយើងបានជួបេទើេទៀតេេើយស្ូមឲើយ
េស្នហារបស្់ េយើងរលូតរលូនរាបទាបរបាស្ោកឧបស្គគរារាុំងណាៗ  
េបើឿរបុំេភលចលីោវតីេោលនឹងេធវើឲើយេោកបងធូរេស្ើបើយចិតត ក៏ចូរបុំេភលចលីោវតីេៅ
ចុះ គិតថាលីោវតី បានោោកេោកេនះេៅេេើយ ស្ូមរឿបោេោកបងមតងេទៀត
ំរេចុងេរឿយ ស្ូមឲើយេោកបង របកបេ៉យេស្ចកតីស្ុខនិងេស្ចកតីចេរមើនេរឿម
មលប់ឿសាវពស្រស្តំេរៀងរេូតេៅ ៕ 
េ៉យេស្ចកតីរស្ឡាញ់និងេេរពយរើងខពង់ខពស្់  
លោីវត ី

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតមិនេជឿែភនកខលអនឯងថាបានអាន
ដុំរួយេស្ចកតីេនះដូចេមតច េរពាះលុំនឹកគិតកនហងខណៈេនាះរពាងរពាលយរើងេពញរបុង
ហាក់នឹងថានឹករស្េមើរស្ៃមកនហងយល់ស្បតិ ខញហុំរពះករុណាេះងោប់យកស្ុំបុរតេ ើង



មកអានមតងេទៀតំេលើកទី ២ ទី ៣ ទី ៤ ទាល់ែតចើាស្់កនហងចិតត ថា ខលអនមិនបានយល់
ស្បតិេទ រេន់ែតដឹងសាផើរតីេ ើង លុំនឹកគិតែបបថមក៏ីេកើតេ ើងកនហងដួងចិតតរបស្ខ់ញហុំរពះ 
ករុណា ំកុំេឹងនិងស្មសបយ់រើងកុំណាច េបើលីោវតីេៅកែនលងេនាះវិញ ខញហុំរពះករុណា
ចើាស្់ំនឹងស្ទហះ ចូលេៅរចបាច់កនាងឲើយសាពើប់មិនៀន  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ំរេដុំបូងេេើយកនហងជីវិតែដលខញហុំរពះករុណាបាន
សាគើល់រស្ំតិៃនកុំេកចិតត វាៈតើុំងឲើយខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតឿពើយេៅំមនុស្ើឝវិកល
ចរិត ខញហុំរពះករុណាចូលេៅកនហងកុដិ បិទទាភើរៀតើស្់គនលឹះ េេើយេដើរជរជុលជរជកេឆលៅពើេៅ
មកដូចំៀពើំប់េៅកនហងរទុង េពលខលះគុំនិតឆ្អត ិប  ប់ក៏េកើតេ ើងេៅកនហងចិតត ខញហុំ
រពះករុណាគិតថានឹងស្ឹកេៅស្មាពើប់លីោវតីនិងស្ុវឌើឍនកុមារេោលឲើយ ស្មនឹង
កុំេឹង ប៉ុែនតគុំនិតៃរពៃផើឝេនាះក៏រលត់រោយបាត់េៅេៅេពលគិតេឃើញថាពួកេគេផើន
កុំេុស្ អ្បឿរអ្វីគួរនឹងទទួលេទាស្ធងន់ដល់ករមិតេនាះេទ េគមានស្ិទធិដ៏រតឹមរតុវកនហង
ឿរោត់ឿរជីវិតរបស្់េគ ឿរែដលមិនស្មបុំណងនិងេកើតទុកខចុំែបងចិតតំកុំេុស្
របស្់ខលអន ខញហុំរពះករុណាផសឡកគិតដលស់្មតីរបស្់ ស្ុមនភិកខហំស្មាពើញ់មតងេទៀតថាេបើ
េយើងយកចិតតេៅេផញើទុកនឹងរបស្់ណា ឿលេបើរបស្់េនាះខូចៀតេៅ ចិតតរបស្់េយើងក៏
ខូចខកេៅតាមែដរ េបើេយើងមិនយកចិតតេៅេផញើទុក មិនរបកួចរបឿន់របស្់េនាះទុកេទ 
េយើងក៏មិនខូចខកចិតតែដរ ខញហុំរពះករុណាបានពើ្យមបដិបតតិតាមអ្នុសាស្ន៍របស្់
មិរតេ៉យខុំផ្ងើលចិតត គិតថាលីោវតីបានោោកេោកេនះេៅេេើយ បុ៉ែនតបាន
ទទួលលទធផលតិចតួចណាស្់ ស្រមាប់េស្ចកតី សាឍើយរស្េណាះវិញ ខញហុំរពះករុណា
ែរស្កដេៃមើយេៅកនហងចិតតែតមាទើក់ឯងថា លីោវតីំរស្ីកើបត់ទុយ៌ស្ ចុំេពាះពាកើយ
ស្នើ្ ប៉ុែនតឿរែដលគិតថាលីោវតីបានសាពើប់េៅេេើយេនាះេពញំពិបាកគិតែមន
ែទន េរពាះលីោវតីេៅមានជីវិតរស្់េៅេ ើយ ខញហុំរពះករុណានឹងេភលចនាងេៅបាន
លគឹកណាែតលីោវតីសាពើប់ េៅែមនែទនប៉ុេណា្ើះ ។    
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាបានដុំណឹងំៀងេរឿយថាស្មើបរិវតតនភាព
(ដុំេណើរផ្ពើស្់បតឡរ)ដ៏ធុំ េនះ  



េកើតេ ើងេរពាះែតស្ុវឌើឍនកុមារមាទើក់ប៉ុេណា្ើះ រេន់ែតបានដឹងពីនាងរគេបតានីថា
លីោវតីរស្ឡាញខ់ញហុំរពះ ករុណា េគក៏េរៀបេជើងេពលបុំផ្ពើញេស្នហារបស្់េយើងភាពើម វា
ំឿរៃយរស្ួលមិនបាច់េបាះទុនអ្វីេរចើនំង រក៉ស្ ២ ស្នលឹកេនាះេទ ប៉ុែនតលទធ
ផលែដលទទួលបានេួស្ពីឿរនឹកសាផើន ពីេរពាះរក៉ស្ស្នលឹកេនាះអាច េធវើឲើយ
េស្នហារបស្់េយើងទាុំងពីរ៉ច់េចញពីេទើទាុំងរស្ុង េគស្រេស្រស្ុំបុរត ១ ចើាប់េ ើង េធវើ
ំសាទើមទឹកៃដ របស្់លីោវតី ំស្មតីរបស្់លីោវតី េតថេលៀនិងេះផើះំរបស្់
លីោវតី េេើយក៏េផញើមកឲើយខញហុំរពះករុណា មានដុំេណើរេស្ចកតីដូចេពាលមកេេើយេនាះ 
ស្ុំបុរតេនាះបានទទួលលទធផលេួស្ពីឿរនឹកសាផើន វាេធវើឲើយខញហុំ រពះករុណាខឹង
រចេឡាតេតាតតូងនិងស្សបល់ីោវតីយ់ើងៀពើុំង ទាល់ែតខញហុំរពះករុណាេនរេទស្េភៀស្ខលអន
េចញ ពីរកុងសាវតថីេៅេ៉យេផើនៃថងណានឹងវិលរត ប់មកវិញេ ើយ ។ 
រេន់ែតខញហុំរពះករុណាេភៀស្ខលអនេចញពីរកុងសាវតថីបានមិនយូរប៉ុនាផើន លីោវតីក៏បាន
ទទួលស្ុំបុរត ១ ចើាប់ ែដរ ំសាទើមទឹកៃដរបស្់ខញហុំរពះករុណា ពាកើយេពចន៍របស្់ខញហុំរពះ
ករុណានិងេតថេលៀេះផើះរបស្់ខញហុំរពះករុណា ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាមិនធាពើប់ស្រេស្រ
ស្ុំបុរតេនាះេទ វាំែផនឿររបស្់អ្នកកេមាពើះពីសាោទិសាបាេមាកខៃន រកុងតក្ស្ិោ
ទាុំងរស្ុង លោីវតីអានេស្ចកតីៃនស្ុំបុរតេនាះេ៉យទាុំងទឹកែភនក 
លោីវតីំ ទរីស្ឡាញ់ !  
រពមេ៉យស្ុំបុរតមួយចើាប់េនះ អាតាផើស្ូមចេរមើនពរោេៅឿន់ទិស្េៅែដលមិន
របាកដ អាតាផើបាន ឿត់ចិតតេគចេចញពីលីោវតីនិងរកុងសាវតថីកនហងរេេនះ េរពាះយល់
េឃើញថាេបើរទាុំេៅទីេនះតេៅេទៀត ៀពើចែរកងំឧបស្គគរារាុំងផលឡវៃនេស្ចកតីស្ុខរបស្់
លីោវតីេផើនទីបុំផុត អាតាផើមិនសាកស្មនឹងលីោវតីេទ កមមពីបុពវំ តិ បានបញ្ជឡនឲើយ
អាតាផើេកើតមកំមនុស្ើឝចណាឌើលែដលមនុស្ើឝទូទាុំងជមពឡទវីបស្សបេ់ខពើម កមមវាស្នាកនហង
ំតិេនះបាន រុញរោនឲើយអាតាផើឿពើយំមហាេោរអ្នកមានសាវតារគរមក់េសាេកៀ អាតាផើ 
ំស្មណៈេផើនអ្វីំរបស្់ខលអនឯង េរើពីបារតនិងចីពរេនាះេទ អាតាផើនិងលីោវតីមាន
៊នៈែពើតៅឃើយពី េទើដូចេមឃនិងដី តៃមលរបស្់អាតាផើតិច ំងលសងធូលីេរឿមបាត
េជើងរបស្់នាងេៅេទៀត លុះពិោរណា េឃើញសាណើនភាពខលអនឯងលសិតលសន់េេើយ អាតាផើ 



នឹកៀផើស្ចិតតខលអនឯងពន់េពកណាស្់ ទាល់ែតមិនអាចរទាុំ េៅេមើលមុខលីោវតីនិងអ្នក
រកុងសាវតថីតេៅេទៀតបាន េេតុេនះអាតាផើស្ូមចេរមើនពរោេៅតាម យថាកមមរបស្់
ខលអន ។ 
ចូរបុំេភលចអាតាផើេោលេៅេេើយេរៀបឿរំមួយនឹងស្វុឌើឍនកុមារចុះ េគឋិតេៅកនហង៊
នៈសាកស្មនឹងនាង ស្ពវរគប់របឿរ េរើែតពីេស្ចកតីស្ុខស្រមាប់នាងេេើយ ែថម
ទាុំងំឿរតបស្នងស្ងគុណរបស្់មាឍើយ េទៀត េបើលីោវតីេៅអាណិតអាតាផើនិងរបាថាទើ
លសចុំេពាះអាតាផើ ចូររបៈប់េរៀបឿរំមួយនឹងស្ុវឌើឍនកុមារ ចុះ អាតាផើនឹងមានេស្ចកតី
ស្ុខផលឡវចិតតំទីបុំផុតេៅេពលបានដុំណឹងថាលីោវតីបានេរៀបឿររួចេេើយ ។ 
េទាះបីដឹងខលអនឯងចើាស្់ថាថយេថាកអាប់អ្ន់មិនចង់របាថាទើខពស្់ឲើយេួស្ពី៊នៈក៏
េ៉យ ប៉ុែនតអាតាផើក៏េៅ ែតមិនអាចហាមរបាមចិតតមិនឲើយរស្ឡាញ់លីោវតីបានេទ 
អាតាផើេៅែតរស្ឡាញ់លីោវតីនិងរស្ឡាញ់ រេូតំនិរនត កនហងំតិេនះ េស្នហារបស្់
េយើងមិនស្មដូចចិតតប៉ងេរពាះំតិវណណៈតូចទាបរបស្់អាតាផើមក រារាុំង កនហងំតិៀង
មុខ ស្ូមឲើយេយើងេកើតមកជួបេទើេទៀត អាតាផើពើ្យមនឹងសាងបុណើយបារមីឲើយេស្មើភាគ 
នឹងលីោវតី ។ 
ចូរមានេស្ចកតីស្ុខនិងេស្ចកតីរស្ស្់រសាយំមួយនឹងរគួសារថមីចុះ កុុំឲើយមានគុំនិត
ណាៗទាក់ទងនឹង អាតាផើមករុៀនយយីេស្ចកតីស្ុខរបស្់នាងេ ើយ ចូរគិតេៅចុះថា
អាតាផើបានោោកេោកេនះេៅេេើយ ឿរពិត ជីវិតរបស្់អាតាផើលុះរបាស្ោកពីលីោវ
តីេេើយក៏េស្មើនឹងសាពើប់ពិតែមន កុុំពើ្យមេស្ុើបស្ួររក អាតាផើេ ើយ េផើនរបេយជន៍េទ 
ស្ូមចេរមើនពរោំរេចុងេរឿយ ៕ 
េស្នហាំនិរនត 
េរវតតៈ  

លីោវតីេជឿស្៊ប់ថាំស្ុំបុរតរបស្់ខញហុំរពះករុណាែមន ដូចនឹងខញហុំរពះករុណាេជឿថា
ស្ុំបុរតេនាះំរបស្់នាង ែដរ ប៉ុែនតេ៉យេស្ចកតីស្ងើឃឹមែដលេៅេស្ស្ស្ល់បនតិច
បនតអច នាងរបៈប់របៈល់បញ្ជឡនមនុស្ើឝេៅ េស្ុើបស្ួររកខញហុំរពះករុណាេស្ទើរែតពាស្
េពញរកុងសាវតថីទាុំងឯវតថេជតវ័ននិងបុពាភើរាម ប៉ុែនតេផើនអ្នកណា េឃើញខញហុំរពះករុណាេទ 



េរពាះខញហុំរពះករុណាបានេគចេចញពីរកុងសាវតថីេៅេេើយ មុនេពលនាងបានទទួល 
ស្ុំបុរតែកលងឿពើយ ៣ ៃថង ឿលេបើេស្ចកតីស្ងើឃឹមចុងេរឿយរលុបរោញេៅ លីោវតីក៏
ចូលេៅកនហងបនទប់ បិទទាភើរបៃខើុំងខលអនឯងេៅៀងកនហង រាយរាប់ស្ុំេណាកេសាកេ្
េ៉យទាុំងទឹកែភនក េនះឯងគឺេស្នហាែដល មិនស្មបុំណងស្មដូចរពះដ៏មានរពះភាគ
ំមាងើស្់រតាស្់ថា  
បិយេតា ំយេត េសាេឿ ស្ុំេណាកេកើតេចញពីេស្ចកតីរស្ឡាញ ់ 
បិយេតា ំយេត ភយុំ កមាពើចេកើតេចញពីេស្ចកតីរស្ឡាញ ់
បិយេតា វិបើបមតុតស្ើឝ ឿលេបើបុគគលរួចផុតរស្ ះពីេស្ចកតីរស្ឡាញ់េេើយ  
នតថិ េសាេឿ កេុតា ភយុំ ស្ុំេណាកក៏មិនមាន កមាពើចក៏មិនមាន ។       
េៅខណៈែដលលោីវតីកុំពុងែរស្កយុំេរពាះេភលើងទុកខេនាះឯង ស្ុវឌើឍនកុមារក៏េស្ើច
ហាស្ហាចុំេពាះ ស្មិទធផលៃនែផនឿររបស្់េគ នាងរពាេមណីំមាឍើយរបស្់លីោវតី
ក៏ធូរេស្ើបើយចិតតផងែដរែដលបានដុំណឹង ថាខញហុំរពះករុណាបានេភៀស្ខលអនេចញពីរកុង
សាវតថីេៅេេើយ  
"មិនេោលេមើឝៀតែមនែដលឯងេរៀនចប់ពីរកុងតក្ស្ិោ េោកេរវតតៈេគចខលអនបាត់េៅ
េេើយែបបេនះ លីោវតីមុខំឿពើយំរបស្់ឯងយរើងពិតរបាកដ" នាងរពាេមណី
និយយរបារពធនឹងអ្នាគតកូនរបសារបស្់ ខលអនយរើងរស្ស្់រសាយ ស្រុបេស្ចកតីេៅ 
ែផនឿរគរមក់របស្់ស្ុវឌើឍនកុមារបានស្េរមចមួយករមិតេេើយ ករមិតទី ២ េៅមាន
េទៀតថាេតើេគនឹងអាចយកឈនះេបះដូងថមរបស្់លីោវតីបានេ៉យៃយរស្ួលែបប
េនាះ ឬេទ  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ទាក់ទងនឹងលីោវតីស្ូមេស្លះទុកប៉ុេណណះស្ិន ែបរមក
តាម៉នេរឿងរបស្់ខញហុំរពះ ករុណាតេៅេទៀត េោកដ៏មានអាយុមុខំេៅោុំបានថា
េោករគូកុំណត់េពលឲើយខញហុំរពះករុណាេៅរបាប់ េោកវិញឯវតតេជតវ័នកនហងកុំ ហងៃថងទី 
៣ បុ៉ែនតេៅេពលបានទទួលស្ុំបុរតែកលងឿពើយរបស់្ស្វុឌើឍនកុមារេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏
េកើតមានកុំេឹងនិងស្មសបយ់រើងៀពើុំងឿពើ ធាពើប់រស្ឡាញ់នាងេរចើនប៉ុណា្ើ ក៏ស្សប់េរចើន
ប៉ុេណា្ើះ កុំេឹងែដលេកើតពីកុំេកបុំណងចុំេពាះលីោវតីេធវើឲើយគុំនិតគិតគន់របស្់ខញហុំ



រពះករុណាែរបរបួលេៅកនហងទរមង់ថមីភាពើម េស្ចកតីរស្ឡាញ់ែដលខញហុំរពះករុណាធាពើប់មាន
ចុំេពាះលីោវតីយរើងេលើស្លន់េនាះបានរតូវកុំេឹងេរកវ េរឿធដុតបុំផ្ពើញេោលអ្ស្់ 
ខញហុំរពះករុណាបានរឿបេរទាមរពះេកស្េលើកើាលដុំេណក ៣ ដង តាុំងចិតតគិត រលឹក
ដល់រពះបរមសាសាឍើេេើយេបតំជើកនហងចិតតថា "ខញហុំរពះករុណាស្ូមេវរឧទធិស្ជីវិតកនហងរពះពុទធ
សាស្នា ស្ូម កើឝ័យេរឿមមលប់ឿសាវពស្រស្ត និងស្ូមេវៀរបង់ោកឿរទាក់ទងនឹងស្រស្តី
េភទោប់តាុំងពីេពលេនះតេៅ ស្ូមអាទិេទពកនហងស្កលចរកវាលជួយេធវើំកស្ិណ
សាកើឝីចុំេពាះខញហុំរពះករុណាផងចុះ"  
រេន់ែតអ្ធិ៉ឋើនរួចេេើយខញហុំរពះករុណាក៏ោត់ែចងេរៀបចុំបរិឿខើរ េរតៀមខលអនេចញេធវើ
ដុំេណើរភាពើម ឿលេបើរបស្់ រគប់យរើងេរៀបេរស្ចបាច់េេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏សានើយបារត
លីកលស្់ ឆលងស្ទឹងអ្ចរិវតីេៅេ៉យមិនបានរត ប់ េៅរបាប់រពះឧបជើោយ៍វិញេទ េរពាះ
ចង់េៅយរើងសាឃើត់ មិន ចង់ឲើយអ្នកណាដឹងេ ើយ ៀពើចែរកងេគេៅតាមរកេឃើញ លុះ
ឆលងស្ទឹងអ្ចិរវតីរួចេេើយ ខញហុំរពះករុណា ក៏េដើរផលឡវឆលងឿត់េកើឝរតភូមិនិងៃរពរពឹកើាេៅនើះ
េៅទិស្បូព៌យរើងរបៈប់របៈល់ េៅខណៈេនាះស្ូមើបីែត ខលអនឯងក៏មិនដឹងថាេៅទី
ណានិងេៅេដើមើបីអ្វីេនាះេទ រេន់ែតដឹងថាេៅេដើមើបីេគចេចញពីរកុងសាវតថី ពីលីោវតី
រស្ីកើបត់ស្នើ្ឲើយៅឃើយំទីបុំផុតតាមែដលអាចៅឃើយេៅបានប៉ុេណា្ើះ ។ 
េៅទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏ឿពើយេៅំជនពេនចរមតងេទៀតេេើយនឹងំជនពេនចរេៅ
រេូតមួយំតិ ំជីវិតរតេដបរត៉បគួរស្ម គិតៗេៅក៏អាស្ូរខលអនឯង េបើរពះរពេមំ
អ្នកលិខិតែខើឝជីវិតរបស្់ស្តវេោក ែមន រពះអ្ងគរបែេលំកុំណត់ឲើយខញហុំរពះករុណាំ
អ្នកេដើរតួកមើឝត់េលើេវទិឿពិភពេោកេនះ ពីេរពាះ      រេន់ែតេបើកៅកដុំបូង ខញហុំរពះ
ករុណារតូវេដើរតួំេកមងចណាឌើលៃនរគួសាររកីរក ែភើលេេេៅតាមវាលែរស្ និងតាម
ំយៃរពមាត់ស្ទឹងអ្ចិរវតី កនហងៅកទី ២ ខញហុំរពះករុណារតូវេដើរតួំខញហុំបេរមើរបស្់
េៅហាភើយនាយ កុំណាចកនហងរកុងសាវតថី កនហងៅកទី ៣ ខញហុំរពះករុណារតូវេដើរតួំមហា
េោរយង់ឃនង រេន់ែតេបើកៅកទី ៤ ខញហុំរពះករុណាក៏ឿពើយេៅំស្មណៈែដលមាន
លកខណៈផទហយរស្ ះេៅនឹងមហាេោរ ៀងកនហងៅកទី ៤ េនាះ ខញហុំរពះករុណាេដើរតួ
កមើឝត់ផង រេន់ែតៅកទី ៤ ចប់ ខញហុំរពះករុណាក៏ឿពើយេៅំជនពេនចរកនហងៅកទី ៥ 



េនះ េពលេនះកុំពុងែតស្ែមតង មិនដឹងថានឹងបិទៅកេៅេ៉យលកខណៈណាេទ ស្ូម
េោកដ៏មានអាយុ រងោុំសាឍើប់តេៅេទៀត  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! អ្ុំេពើកើបត់ទុយ៌ស្របស្់លីោវតីេធវើឲើយខញហុំរពះករុណា
ែលងរស្េណាះអ្ស្់អាល័យ ចុំេពាះអ្វីៗទាុំងពួងរួមទាុំងជីវិតរបស្់ខលអនឯងផង ខញហុំរពះ
ករុណាសានើយបារតលីកលស្់រតាច់រងគត់េៅបីដូចំ មនុស្ើឝេផើនវិញ្ញើណ េពលេវោកនលង
េៅប៉ុនាផើនែខប៉ុនាផើនៃថង ខញហុំរពះករុណាមិននឹកនាដល់េទ រយៈចមាឃើយែដល េដើរឆលងឿត់
រួចេេើយមានប៉ុនាផើនេយជន៍ប៉ុនាផើនគី ឡ ខញហុំរពះករុណាក៏មិនយកចិតតទុក៉ក់ែដរ មុខ
នាទីរបស្់ខញហុំ រពះករុណា គឺ េធវើដុំេណើរេដើរេៅមុខំេរឿយៗលុះរតាែតនឹងអ្ស្ក់មាពើុំង
ស្មង ខញហុំរពះករុណារតាច់ចរចប់េៅ េ៉យេស្រី ហាក់បីដូចំមចឆំ តិែេបែេលេៅ
កនហងមហាស្មុរទធុំលវឹងេលវើយ ឬហាក់ដូចំបកើាបកើឝីេហាះ េេើរេរចៀវៃរចេៅឰដ៏ៃផទ
នភាឿស្លឞេលឞវ រេូតចមាឃើយផលឡវដ៏ែវងអ្នាពើយៅឃើយលេនាពើចមកេនាះ  ខញហុំរពះករុណា
បានេពើបពះរបទះេឃើញភូមិរបេទស្ែបលកៗនិងបានភប់របស្ពវេស្ចកតីលុំបាក
យរើប់យុឺនំអ្េនកបើបឿរបានស្មគបរ់ាប់រកនឹងមនុស្ើឝមនាំេរចើនេស្ទើររគប់រស្ទាប់វ
ណណៈ េរចើនទុំេនៀមទមាពើប់របៃពណី  រពឹតតិឿរណ៍ទាុំងេនះេរបៀបបីដូចំឱស្ថជួយ
ផើឝះផើាមុខរបួស្កនហងេបះដូងរបស្់ខញហុំរពះករុណាឲើយំស្ះ      េស្ើបើយរស្ស្់េរសាងេ ើង 
លីោវតីោប់េផតើមរលុបរោយេចញពីសាផើរតីចងោុំរបស្់ខញហុំរពះករុណាបនតិចមតងៗ 
េរឿងរា ើវែដលចូលមកជុំនួស្វិញ គឺ ឿររស្ឡាញ់ចូលចិតតកនហងឿរេធវើដុំេណើរគយគន់   
ទស្ើឝនាេទស្ភាពែបលកៗ កនហងេោកធាតុដ៏លឞធលហងេតលវេនះ គឺថា េស្ចកតីរស្ឡាញ់ចូល
ចិតតដ៏រតំក់រតជុុំចុំេពាះធមមំតិៃរពភនុំរទនុំថមដ៏ របាស្ោកកិចចកលមារយេផើឝងៗ ភូមិ
តូចភូមិធុំ រសុ្កតូចរស្កុធុំេរចើនេួស្វិស្យ័នឹងគណនាែដលខញហុំរពះ ករុណាេដើរឆលង
ឿត់មក េឃើញថា េផើនទីកែនលងណារីករាយមេនារមើយស្មដូចនឹងោយើងភនុំនិងដងៃរពដ៏
ស្ងប់ សាឃើត់រតៃឈៃនជនបទដ៏ៅឃើយស្នលឹមស្នាពើយេនាះេទ ស្រមាប់ខញហុំរពះករុណានា
េពលេនាះ ែផនថមដ៏រាបេធងនិង រុកខំតិដ៏រតឈឹងរតៃឈមានអ្តថន័យៃរកែលងំង
រគឹះសាណើនវិមានរបាសាទដ៏ស្្ឹមៃស្្េៅេទៀត ស្ូរស្ពទ ស្េមលងទឹកឈូេូរេរោះស្រស្ឹម
តាមរកែេងថមរតង់េៈចភនុំនិងស្េមលងែរស្កយុំៃនៃរកណ្ឹងកនហងៃរពរពឹកើា លតាវលលិ៍ 



សាឍើប់ឮេៅពីេរាះរណ្ុំំ ងស្េមលងចេរមៀងរបគុំកុំដរេ៉យតូរើយតស្រនតីៃននគរវាស្ីេៅេទៀត 
ពនលឺរពះចនទ និង តារាករកនហងរារតីឿលគន់េមើលេៅរតំក់ែភនកគួរឲើយពិតពិលរមិល
េមើលំងពនលឺរបទីបំភើោកនហងរាជធានី េៅេទៀត ស្តវរមឹគីរមឹេកនហងៃរព របស្ិនេបើ
េយើងេស្ពគប់រាប់រកវាេ៉យចិតតរបកបេ៉យេមតាឍើ េមើលេៅគួរ ឲើយេស្ពគប់មិនោញ់
មនុស្ើឝែដលចេរមើនលូតោស្់េ៉យវបើបធម៌ និង អ្រិយធម៌េទ ។ 

កនហងខណៈែដលខញហុំរពះករុណាេដើរសាត់អ្ែណ្តែស្តអ្ញ្ជង់េៅេនាះ ខញហុំរពះករុណា
ក៏េឆលៀតឱឿស្បៃមើត់     បេរងៀនរបំជនផង ឿរបៃមើត់បេរងៀនអ្នកដៃទក៏េស្មើនឹងឿរ
បៃមើត់បេរងៀនខលអនឯង ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណា ក៏ឿន់ែតលសរបេស្ើរេ ើងរាល់ៗៃថងែដល
កនលងេៅ ឿលេបើរបទះេឃើញភូមិរស្ុកណា ខញហុំរពះករុណាក៏ឈប់ សាទើក់កនហងៃរពែកើបរៗ
ភូមិរស្ុកេនាះ លុះភាជើក់ពីរពលឹមេេើយក៏ចូលេៅបិណឌបាតកនហងភូមិរស្ុកេនាះ ឿលេបើ 
បានចៃមើន់ោផើក់លមមចិញ្ចឹមជីវិតឲើយរបរពឹតតេៅស្រមាប់មួយៗៃថងេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏
រត ប់មកៅន់ឯទី ស្មាទើក់វិញ របស្ិនេបើមានអ្នករស្ុកតាមមកស្នទនាំមួយ ខញហុំរពះ
ករុណាក៏ស្នទនាំមួយនឹងេគ បៃមើត់ បេរងៀនេគឲើយយល់ដឹងេេលធម៌របស្់រពះ
ស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់ េបើអ្នករស្ុកនិមនតឲើយសាទើក់េៅេរចើនៃថង ទាុំងេបើបានទទួលស្បើា
យៈស្មរមើយ ក៏សាទើក់េៅយូរគួរស្ម ប៉ុែនតមិនែដលសាទើក់េៅកែនលងណាេួស្ពី ៥ ៃថងេទ 
េរឿងរបស្់អ្នករស្ុកអ្នកភូមិគឺំេរឿងេៅោក់ស្មហគ សាញរប៉ញស្មហគសាផើញេផើនអ្នត
ភាព(ទីបុំផុត) របស្ិនេបើខញហុំរពះករុណាសាទើក់េៅយូរំងេនាះ ខញហុំរពះករុណាក៏េ៉យ
រវល់ខវល់ខវក់តាមពួកេគែដរ េដើមើបីេគច ឲើយផុតពីកងវល់ខវល់ខវក់ទាុំងេនះ ខញហុំរពះករុណា
េទើបេធវើដុំេណើរេដើរផលឡវតេៅេទៀត ។ 

េរឿងមួយែដលខញហុំរពះករុណារតូវតស្៊ូពុះពាររេូតរយៈចមាឃើយផលឡវ គឺ លទធិជុំេនឿេជឿ
ឿន់របស្់របំជនកនហងតុំបន់ េផើឝងៗ េរឿងខលះំជុំេនឿោស្់បូរាណែដលេផើនេេតុផល
េេើយបានដក់ំប់កនហងខួរកើាលរបស្់អ្នករស្ុកអ្ស្់ េពលំេរចើនស្តវតើឝទរមាុំនឹងខញហុំ
រពះករុណាពនើយល់េេតុផលឲើយពួកេគយង់យល់េេលធម៌ពិតកនហងរពះ ពុទធសាស្នា
បានក៏េនឿយេត់មិនតិចេទ ។ 



មានភូមិមួយតាុំងេៅេលើេឆនរស្ទឹងគៃគើកនហងអាណាេខរតៃនមគធរដឌ ខញហុំរពះករុណាេដើរផលឡវ
េៅដល់ភូមិេនាះ នារេស្ៀលៃថងមួយ រេន់ែតបានដុំណឹងថាមានស្មណៈែបលកមុខចូល
មកសាទើក់េៅែកើបរភូមិ អ្នករស្ុកមួយអ្េនលើ េ៉យេមភូមិ(រេមេភាជក)ែដលមានរបាំជើ
ក៏េដើរេចញេៅស្នទនាំមួយនឹងខញហុំរពះករុណាភាពើម ឿលេបើសួ្រ សុ្ខទុកខរបស់្េទើ និង 
េទើតាមទុំេនៀមទមាពើប់េេើយ ឿរស្នទនាេលើរបធានបទជុំេនឿេជឿឿន់ក៏ោប់េផតើមេ ើង  
"មាទើលឧបាស្ក ! េៈមទាុំងអ្ស្់េទើរាប់អានអ្វីំទីពឹង?"ខញហុំរពះករុណាោប់េផតើមស្ួរ  
េមភូមិែដលេធវើមុខៃរំតុំណាងអ្នកភូមិបានេឆលើយតបថា "ពួកខញហុំកណារាប់អានរពះមុនី
ទាុំង ៧ ំទីស្រណៈ ទីពឹង"  
"ចុះរពះមុនីទាុំង ៧ ែដលេៈមេពាលដល់េនឹងំអ្នកណា េៅឯណា?"ខញហុំរពះករុណា
ស្ួរត 
"រពះមុនទីាុំង ៧ េនាះ គឺ កស្ើឝបៈ អ្តរី ភារទាភើជៈ េេតមៈ វិសាភើមិរតា ជមទគគិ វា
ស្ិស្តៈ  រពះមុនីទាុំង ៧ េនះេកើតមុនរពះេវទេៅេទៀត េពលេនះ រពះអ្ងគកុំពុងរបថាប់
េៅេលើ៊នស្ួគ៌ េៅយប់ែខងងឹតឰដ៏អាឿស្ េវហាស្៍លឞេលឞវ េបើរពះគុណមាងើស្់េងើយ
រពះភស្រកតេមើេៅេលើេមឃ រពះគុណមាងើស្់នឹងរបទះេឃើញផ្កើយ ៧ ដួង េរៀងរាយេទើំ
កញ្ចហុំ មានរូបស្ណាឋើនរស្េដៀងនឹងៀពើឃមហុំ េនឹងឯងំរពះមុនីទាុំង ៧ របស្់ពួកខញហុំកណា" 
"រពះមុនទីាុំង ៧ េនះំទីពឹងដល់េៈមដូចេមតចបាន?" 
"រពះមុនទីាុំង ៧ េនះរទង់ែតងែតចុះមករតួតពិនិតើយេមើលពិភពែផនដីេនះមតងមាកើល េបើ
នរជនណាមានចិតតភកតី ចុំេពាះរពះអ្ងគយរើងមុតមាុំ តាុំងចិតតបួងស្ួងស្ុំពះបូំរពះអ្ងគ
េ៉យេេរព រពះអ្ងគនឹងបណាតើលឲើយនរជន េនាះ មានេស្ចកតីស្ុខទទួលេំគោភ 
លុះែបកឿយរុោយខនធេៅ ក៏ចូលដល់៊នស្ួគ៌"េពាលេេើយ េមភូមិក៏េលើកៃដស្ុំពះ
រពះេទវៈរបស្់េគទាុំងេពាលរពះនាមរបស្់មុនទីាុំង ៧ យ់ើងសាតើត់ជុំនាញ  ស្បញ្ឆើក់ឲើយ 
េឃើញភកតីភាពដ៏មុតមាុំរបស្់េគ េបើខញហុំរពះករុណានឹងពនើយល់ចងងហលេេតុផលលុបបុំបាក់
ជុំេនឿេជឿឿន់របស្ពួ់ក េគកនហងខណៈេនាះ ពួកេគចើាស្់ំខឹងនឹងខញហុំរពះករុណាមិនៀន 
ខញហុំរពះករុណាេទើបេៅេស្ងៀមស្ិន 



"បពិរតេោកស្មណៈ ! ចុះរពះគុណមាងើស្់រាប់អានអ្វីំទីពឹងែដរ?"េមភូមិស្ួរខញហុំរពះ
ករុណាវិញ  
"អាតាផើមិនរាប់អានអ្វីំទីពឹងេទ មិនយកអ្នកណាំទីពឹងេទ អាតាផើពឹងេលើខលអនឯង រពះ
បរមរគូរបស់្អាតាផើ បេរងៀនថា អ្តាឍើ េិ អ្តតេនា នាេថា ខលអនំទីពឹងរបស្់ខលអន េឿ េិ 
នាេថា បេរា ស្ិយ អ្នកេផើឝងណានឹង មកំទីពឹងបាន អាតាផើេជឿពាកើយេរបៀនរបេៅ
របស្់រពះបរមរគូេទើបយកខលអនឯងំទីពឹង" 
េមភូមិេធវើកិរិយអាឿរេងឿងឆងល់ចុំេពាះស្មតីរបស្់ខញហុំរពះករុណា េេើយក៏រស្ដីេ ើងថា  
"ចុះរពះគុណមាងើស្់ំមនុស្ើឝសាមញ្ដធមមតា េផើនអ្ុំណាចបាដិហារើយអ្វី េផើនឫទធិេតជះអ្វី
ទាុំងអ្ស្់ នឹងពឹង ខលអនឯងយរើងេម៉ចបាន?" 
"ក៏េរពាះែតអាតាផើេផើនឫទធិេតជះេនឹងឯងបានំរតូវឿរពឹងពាក់េលើខលអនឯង េបើអាតាផើ
មានឫទធិេតជះដូចយរើង រពះមុនីទាុំង ៧ របស្់េៈមវិញ អាតាផើមិនោុំបាច់ពឹងពាក់េលើ
ខលអនឯងេទ ប៉ុែនតេពលេនះអាតាផើេរបៀបដូចំ បុរស្ែដលអ្ែណ្តេលឿនលយេលើៃផទមហា
សាគរេរពាះែតកបារើល់រកឡាប់លិច េេតុដូេចនះអាតាផើេទើបរតុវ អារស្័យៃដេជើងនិង
កមាពើុំងរបស្់ខលអនឯងែេលទឹកេៅលុះរតាែតដល់រោុំង អាតាផើរតូវតស្៊ូពុះពារំមួយ នឹង
ទឹករលកនិងរតីៅពើមកុំណាចេ៉យខលអនឯង េផើនអ្នកណាមកហាមែត់ទឹករលកបាន
េទ េផើនអ្នកណា មកោប់ចងរតីៅពើមទុកបានេទ េផើនអ្នកណាមកោប់ៃដេជើងរបស្់
អាតាផើឲើយែេលទឹកេនាះេទ អាតាផើរតូវេធវើ អ្វីៗេ៉យខលអនឯង ពិភពេោកដ៏ធុំលវឹងេលវើយ
េនះឯងគឺំៃផទមហាសាគរ ឿរែដលេយើងនាុំេទើមកេកើតកនហង ពិភពេោកេនះក៏េស្មើនឹង
ធាពើក់ចុះេៅអ្ែណ្តរប ឹម-កេលើៃផទមហាស្មុរទ េយើងរតូវតស្៊ូពុះពារយរើង 
រត៉បរតដួស្េដើមើបីឲើយជីវិតរបស្់េយើងរស្់េៅបាន េយើងរតូវែស្វងរកលុំេៅ៊នរស្់េៅ
េដើមើបីឿរពារ កេៅឍើៃថង េភលៀង និង ខើយល់ េយើងរតូវែស្វងរកស្េមលៀកបុំពាក់មកេស្លៀកដ
ណ្ប់ េយើងរតូវែស្វងរករុេឿខើស្ថ និង េវេំឆើស្ថមករកើាពើ្បាលេៅេពលមានជមងឺឈឺ
ថាកើត់ បចច័យេរគឿងអារស្័យទាុំងេនះេផើនរពះេទវៈ អ្ងគណាយកមករបគល់ឲើយដលេ់យើង
ទេទៗេនាះេទ េបើទុកំខិតខុំែស្វងរកេ៉យឧយើ្មភាពយរើងណា ក៏េ៉យ េយើងក៏ពុុំ
ស្ូវនឹងបានស្មបុំណងេ ើយ រតីៅពើមកុំណាចនិងជុំេនាររលកកនហងមហាស្មុរទ គឺ  



េស្ចកតីទុកខលុំបាកទាុំងឡាយែដលេូរេំរចូលមកនហងជីវិតរបស្់េយើងមតងមាកើលដូចំ  
ជមងឺតមាកើត់  ទឹកេំរ មកជន់លិចស្នទឡងកនងែរស្ េរាគឧតើាតអាេភទចៃរង េោរ
េេនយើយហុំលួចឆក់បលន់ េភលើងេឆះផទះំេដើម ឧបស្គគទាុំងេនះរតូវែតពុះពារជួយខលអនឯង
មុនអ្វីៗទាុំងអ្ស្់ អាល័យែតបួងស្ួងទទូចអ្ងវរ េទវតាណានឹង មកជួយបាន" ។ 
"ស្រមាប់វតថហស្មាបើរៈៀងេរើ េយើងែស្វងរកបានេ៉យខលអនឯង ចុំណុចេនះំឿរពិត"
អ្នករស្កុមាទើក់រស្ដី េ ើង "ប៉ុែនតស្រមាប់េស្ចកតីស្ុខៀងផលឡវចិតតេនាះ េយើងមិនអាច
ែស្វងរកបានេ៉យខលអនឯងេទ េស្ចកតីស្ុខ ំពរពិេស្ស្ែដលរពះមុនីទាុំង ៧ រទង់
របទានឲើយអ្នកមានភកតីភាពចុំេពាះរពះអ្ងគ" 
"មាទើលឧបាស្ក ! េស្ចកតីស្ខុមាន ២ យរើង គឺ ស្ុខអារស្័យនឹងវតថហស្មាបើរៈ បានៀង 
ស្ុខែដលេកើតពីឿរ មានេភាជនាហារបរិេភាគរគប់រេន់ មានេគេ៉ឋើនរស្់េៅយរើង
ផ្ស្ុករស្ណុករស្ួល មានស្េមលៀក បុំពាក់និងេរគឿងស្សិតសាយើងសាពាវើងគឿយរគប់
រេន់ មានឱស្ថស្រមាប់ជុំនួយជួយេលើកចិតតឲើយកក់េើឍើ បចច័យទាុំង ៤ េនះ េៅ
ថា អាមិស្ស្ខុ ស្ុខអារស្័យបចច័យ ៤ ចុំែណកៀងេស្ចកតីស្ុខែដលមិន អារស្័យវតថហ
ស្មាបើរៈវិញ បានដល់ េស្ចកតីស្ុខែដលេកើតពីឿរលះបង់សារេពើវតថហទាុំងេនាះេចញេៅ
បួស្ំ បពវជិត រស្់េៅកនហងៃរពដ៏ស្ងប់សាឃើត់ របឹងែរបងកមាងើត់កិេលស្េផើឝងៗពីចិតតស្
នាឍើន េស្ចកតីស្ុខែបបេនះ េៅថា និរាមិស្ស្ុខ ស្ុខមិនអារស្័យវតថហស្មាបើរៈ របឿរ
ែដលេៈមេពាលថា រពះមុនីទាុំង ៧ ផតល់ េស្ចកតីស្ុខឲើយេៈមេនាះ េតើផតល់េស្ចកតី
ស្ុខែបបណា?"  
អ្នករស្ុកមាទើក់េនាះេធវើមុខអ្ងគឺអ្ែងគេេើយេឆលើយថា "ខញហុំកណាស្ុំេៅយកេស្ចកតីស្ុខទាុំង 
២ យរើង" 
"រួមេស្ចកតីថា េស្ចកតីស្ុខទាុំង ២ យរើងេនឹង រពះមុនីទាុំង ៧ ំអ្នកផតល់ឲើយេៈមឬ?" 
ខញហុំរពះករុណាស្ួរផទអន ស្មតីមតងេទៀត លុះេត់េឆលើយទទួលយល់រពមេេើយ ខញហុំរពះករុណា
េទើបអ្ធិបើាយរុេយេស្ចកតីដូចតេៅ  
"ដូចែដលេៈមដឹងរសាប់េេើយថា េស្ចកតីស្ុខរបេភទទី ១ េកើតមកពីឿរមានរគប់
រេន់ េស្ចកតីស្ុខែបប េនះរែមងេកើតេ ើងបាន េៈមរពមទទួលេេើយថា រទពើយទាុំង



អ្មើាលមារើនែដលេៈមមានេៅស្ពវៃថងេនះ េៈមស្វះែស្វងរកមកបានេ៉យខលអនឯង 
មិនមានរពះអាទិេទពអ្ងគណារបគល់ឲើយេទ េៅេពលេៈមែស្វងរក រទពើយេ៉យខលអន
ឯង បានេស្ចកតីស្ខុេ៉យខលអនឯងែបបេនះ នឹងនិយយថា រពះមុនីទាុំង ៧ ំអ្នក
របគល់ឲើយ េតើរតឹមរតូវតាមេេតុផលែដរឬេទ" 
ស្ុំណួររបស្់ខញហុំរពះករុណាេធវើឲើយអ្នករស្ុកមាទើក់ៗបាត់មាត់ឈឹង លុះេឃើញថាចៃភើក់
រស្ួលខញហុំរពះករុណាេទើប ពនើយល់តេៅេទៀតថា "មាទើលឧបាស្ក ! េស្ចកតីស្ុខរបេភទទី 
២ គឺ េស្ចកតីស្ុខមិនពឹងពាក់អារស្័យវតថហស្មាបើរៈ ំេស្ចកតីស្ុខេកើតេ ើងពីវិស្ុទធិភាព
ៃនចិតត េៈមេធវើចិតតរបស្់ឲើយសាយើតបរិស្ុទធ របាស្ោកអ្ុំពល់កងវល់ របាស្ ោកេោភៈ 
េទាស្ៈ និង េមាេៈបានទាុំងរស្ុង េេើយេស្ចកតីស្ងប់ស្ុខដ៏រតំក់រតជុុំរែមងេកើត
េ ើងបាន ចិតតរបស្់េៈមរែមងសាយើតបរិស្ុទធបានេរពាះឿរដុស្ៀត់របស្់េៈមេ៉យ
ខលអនឯង េៈមរតូវែតដុស្ៀត់ សាឍើរចិតតរបស្់េៈមេ៉យខលអនឯង េៅេពលៃដរបស្់
េៈមរបឡាក់រប ឡស្េ៉យវតថហេសាផើគេរេគ េៈមរតូវ ែតយកទឹកមកោងជរមះៃដ
េទើបសាយើតបាន េទាះបីំេៈមេធវើឿរបូំចុំេពាះរពះអាទិេទព អ្ងវរបួងស្ួងឲើយ ៃដ
របស្់េៈមសាយើតប៉ុនណា ៃដរបស្់េៈមក៏េៅែតមិនសាយើតដែដល វតថហេសាផើគេរេគនឹង
មិនេេើរហាយន៍ ផ្យេចញពីៃដរបស្់េៈមំ៉ច់ៀត" 
ឿលែដលខញហុំរពះករុណាពនើយង់ពនើយល់េេតុផលតេៅេទៀត អ្នករស្ុកក៏េកើតមានស្ទាថើ
រជះថាពើ នាុំេទើរបគល់ ឿយថាភើយខលអនំស្ិស្ើឝរបស្់ខញហុំរពះករុណា  
"មាទើលឧបាស្ក និង ឧបាស្ិឿ ! ៅឃើយលនលឹមពីទីេនះេៅទិស្បស្ចិម មានរកុងមួយ
េះផើះថា "សាវតថ"ីំរាជធានីៃនេឿស្លរដឌ ឰដ៏រកុងេនាះ រពះបរមសាសាឍើោរើយ
ស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់រទង់របថាប់េៅ រទង់ំរពះ បរមរគូរបស្់េទវតា និង មនុស្ើឝ
ទាុំងឡាយ អាតាផើរេន់ែតំសាវ័ករបស្់រពះអ្ងគេទ ស្ូមរបឿន់យករពះអ្ងគ ំ
បេៃគើលចិតតេេើយបដិបតតិតាមពាកើយេរបៀនរបេៅរបស្់រពះអ្ងគចុះ េេើយៈតិេៈម
ទាុំងឡាយនឹង ចួបរបទះែតេស្ចកតីស្ុខតាមស្មគួរដល់ឿរបដិបតតិរបស្់ខលអន" 
បនាតើប់ពីេនាះមក ខញហុំរពះករុណាបានពនើយល់របាប់មេធើ្បាយចិញ្ចឹមជីវិតតាមែបបែផន
រពះពុទធសាស្នាឲើយ យង់យល់រាល់េទើេេើយេទើបេរកើនរុលឹកថា 



"កុុំេភលចថា អ្វីៗ ទាុំងអ្ស់្ េៈមរតូវែតេធវើេ៉យខលអនឯង េៈមេតាងែតេធវើដុំេណើរេ៉យ
ខលអនឯងេទើបបានេៅ ដល់េេលេៅែដលេៈមរបាថាទើ រពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់កតី អាតាផើ
កតី និង អ្នករបាជញរាជបណឌិតដៃទេទៀតកតី រេន់ែតំអ្នកចងសហលរបាប់ផលឡវប៉ុេណ្ាើះ" ខញហុំរពះ
ករុណាបានសាទើក់េៅកនហងភូមិេនាះអ្ស្់ ៦ ៃថងតាមពាកើយនិមនត របស្់អ្នករស្កុេេើយក៏
េចញេធវើដុំេណើរេដើរចរចប់តេៅេទៀត     

រេមួយេនាះ ខញហុំរពះករុណាបានេធវើដុំេណើរេៅដល់ភូមិមយួមានេះផើះថា កណណិ
ករេម កនហងែដនមគធៈ របំជនកនហងភូមិេនាះេេរពរាប់អានរពះអាទិតើយំទីពឹងនិង
េជឿំក់ចុំេពាះរបស្ិទធិភាពៃនមនត ១ បទែដល េៅថាមនតគយរត ីពួកេគេជឿថា មនតគ
យរតីេនះឆុតៀពើុំងណាស្់ ស្ូមើបីែតេទពាឍើេបើបានសាឍើប់មនតេនះេេើយ េតាងែតញេញើត
តក់ស្លហតឧរតាមិនៀន មានែតមនុស្ើឝវណណៈរពាេមណ៍េទេទើបមានស្ិទធិសាភើធើ្ យមនត
បទេនះ បាន េេើយរតវូសាភើធើ្យេ៉យស្េមលងខើឝឹបៗេទៀត មិនរតូវឲើយមនុស្ើឝវណណៈ
អ្នកៃរសាឍើប់ឮំ៉ច់ៀត ស្ូមើបី ែតភរិយកុំពុងមានរដូវ ក៏មិនរតូវឲើយឮែដរ រេន់ែតខញហុំ
រពះករុណាេៅដល់ភូមិេនាះ អ្នករស្ុកក៏នាុំេទើនិយយអ្ួត របស្ិទធិភាពរបស្់មនតគ
យរតីេនាះឲើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់ ឿលេបើខញហុំរពះករណុាេស្នើស្ុុំឲើយេគស្ូធើយឲើយសាឍើប់ ពួក
េគក៏សាកស្ួរដល់វណណៈរបស្់ខញហុំរពះករុណាំសារវនត េបើខញហុំរពះករុណាេឆលើយរបាប់ពួកេគ
តាមរតង់ថាខញហុំរពះ ករុណាំចណាឌើល មុខំេផើនឱឿស្បានសាឍើប់មនតគយរតីរបស្់
ពួកេគេទ េទើបរបាប់ពួកេគថាំបពវជិត ពួក េគយល់ថាខញហុំរពះករុណាំរពាេមណ៍ 
េទើបសាភើធើ្យមនតគយរតីឲើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់ដូចតេៅេនះ  
តគ័ សាវិរត វាេរន យ័ម ភារេតា  
េទវាស្យ ធិមេិ ធេិយនា បរេៅទយត័ ។ 
"ពួកេយើងខញហុំស្ូមលុំឱននមសាកើរនូវរស្មីដ៏ខពង់ខពស្់របស្់រពះស្ុរិយេទព រទង់ំធុំេលើអ្វីៗ
ទាុំងពួង រទង់អាចនាុំ ពួកេយើងឲើយេកើតចុំេណះេចះយល់ រទង់ដូចំែកវែភនកេលើពិតាន
ៃនស្ួគ៌" ។ 



លុះបានសាឍើប់មនតដ៏ស្័កតិស្ិទធិរបស្់អ្នករស្ុកេេើយ ខញហុំរពះករុណាពិោរណាេមើលេៅក៏
មិនេឃើញថាពាកើយរតឹម ែតប៉ុេណណះនឹងអាចបនាពើចេទវតាយរើងណាបានេនាះេទ ប៉ុែនតក៏
េៅេស្ងៀមស្ិន មិនជុំទាស្់នឹងពួកេគេទ  
"ចុះរពះេតជគុណមានមនតស្រមាប់ឿរពារខលអនខលះេទ?"អ្នករស្ុកមាទើក់ស្ួរេ ើង "េបើមិន
មានេទ ខញហុំកណានឹងបេរងៀនឲើយ រពះេតជគុណេដើរផលឡវរតាច់ចរេៅែតមាទើក់ឯង មាន
ឧបទទវនតរាយរចូងរោង េបើេផើនមនតឿរពារខលអនេទ ៀពើចែរកងេផើនស្ុវតថិភាព" 
"មានែដរ" ខញហុំរពះករុណាេឆលើយតបទាុំងនឹកអ្ស្ស់្ុំេណើចចុំេពាះបុំណងលសរបស្់េត់ "េបើ
េៈមចង់សាឍើប់ អាតាផើ នឹងស្ូធើយឲើយសាឍើប់" 
រេន់ែតេឃើញអ្នករស្ុកស្ែមតងចិតតអ្នទះសាចងស់ាឍើប់ ខញហុំរពះករុណាេទើបេលើកយកឱវាទ
បាដិេមាកខែដល របជុុំរួបរួមពាកើយេរបៀនរបេៅេ ើងមកសាភើធើ្យថា  
ស្ពវបាបស្ើឝ អ្ករណុំ ឿរមិនេធវើអ្ុំេពើអារកក់រគប់យរើង  
កសុ្លស្ើឝឡបស្មើបទា ឿរេធវើអ្ុំេពើលសទាុំងពួង  
ស្ចតិតបរិេយទបនុំ ឿរដុះៀត់ចិតតរបស្់ខលអនឲើយផូរផង់  
េនះឯងំមនតរបស្់អាតាផើ អ្នកណាបដិបតតិបានតាមេនះ អ្នកេនាះនឹងមានែតេស្ចកតី
ស្ុខស្ពវឿល  
ខញហុំរពះករុណាពើ្យមបករសាយរបស្ិទធិភាពរបស្់ពុទធមនតេនះឲើយអ្នករស្ុកសាឍើប់
ទាល់ែតមាទើក់ៗេកើតមាន ជុំេនឿេជឿំក់និងចង់េរៀនយកេៅឿរពារខលអន អ្នករស្ុកមាទើក់
ស្ួរថា "ចុះមនតេនះមានវិធីរកើាដូចេមតចខលះ?" 
" មានវិធីរកើាដូចតេៅេនះ គឺ មុនេពលេៈមនឹងគិតអ្វី នឹងនិយយអ្វី ស្ូមឲើយគិត
ពិោរណាេមើលឲើយលសិត លសន់ំ មុនថា ឿរេធវើ ឿរនិយយរបស្់េៈមេនាះនឹងបង្ទុកខ
េើឍើរកហាយដល់ខលអនឯងនិងអ្នកដៃទឬេទ េបើេឃើញថាបង្ទុកខេទាស្េទ ចូរកុុំគិត កុុំ
និយយ កុុំេធវើអ្ុំេពើេនាះំ៉ច់ៀត ប៉ុែនតេបើេឃើញថា ឿរគិត ឿរ និយយរបស្់េៈម
េនាះបង្បេង្ើតេស្ចកតីស្ុខ េស្ចកតីស្ងប់ដល់ខលអនឯងនិងអ្នកដៃទ មិនខុស្ស្ីលធម៌ មិន 
េលមើស្ចើាប់បញ្ដតតិេទ ក៏ចូរេធវើេៅចុះ េបើរកើាបានយរើងេនះ មនតរបស្់េៈមនឹងឆុត
ស្័កតិស្ិទធិៀពើុំងេ ើង ផទហយេៅវិញ េបើរកើាមិនបានេទ មនតរបស្់េៈមនឹងសាបរោប



អ្ស្់អានុភាព អាតាផើេដើរផលឡវមកែតមាទើក់ឯង េផើនអាវុធមួយេដើមំប់នឹងខលអនេទ បាន
របឈមមុខនឹងស្តវសាហាវនិងេោរេែរេៅមកេរចើនណាស្់ ប៉ុែនតេរពាះអារស្័យមនត
បទេនះេទើបជួយឿរពារអាតាផើឲើយបរវាស្េចៀស្ៅឃើយភយនតរាយបានរេូតមក បរមាម
េផើឝងេរើពីេនះេផើនេទ េៈមសាភើធើ្យេ៉យស្េមលងឮៀពើុំងប៉ុនណាក៏បានែដរ រឹតែត
របាប់អ្នក េផើឝងបានេរចើនប៉ុនណា មនតរបស្់េៈមរឹតែតស្័កតិស្ិទធិប៉ុនេណាះ"  
ឿលេបើខញហុំរពះករុណាបានជូនពុទធមនតដល់អ្នករស្ុកកណណិករេមេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏
េធវើដុំេណើរេដើរផលឡវ តេៅមុខេទៀត ។ 
  មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! រេស្ៀលៃថងមួយ េៅខណៈែដលកុំពុងេដើរេៅកណាតើ
លៃរព ខញហុំរពះករុណាបានឮ ស្េមលងែរស្កយុំថងឡរឮមកពីកនហងៃរព េទើបឈប់ឈរសាឍើប់
េ៉យតុំណាុំងចិតត ស្េមលងេនាះំស្េមលងរបស្់រស្ីត ោន់ឮមកយរើងអាេណាចអ្ធ័ម
អ្ុំពីៃរពែកើបរៗផលឡវ េធវើឲើយេមតាឍើករុណាេកើតេ ើងកនហងចិតតរបស់្ខញហុំរពះករុណាភាពើម រពះ
ស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់បេរងៀនឲើយមានឿរុញ្ដចិតតអាណិតអាស្ូរអ្នកដៃទនិងរកវិធីជួយ
ស្េស្រៃគើះឿលេបើលមម នឹងអាចជួយស្េស្រៃគើះបាន គិតដល់ពុទធវចនៈរតង់េនះេេើយ ខញហុំ
រពះករុណាេទើប៉ច់ចិតតេដើរលុយចូលៃរព តរមង់េៅរកស្េមលងេនាះ រូបភាពែដលេៅ
ៀងមុខេនាះ គឺ ស្រស្តីវ័យចុំណាស្់មាទើក់កុំពុងយុំេខើឝតខើឝតេៅែកើបរៗ ែកើបរៗភលក់េភលើងធុំ
មួយ ខញហុំរពះករុណាអាចស្ននិ៉ឋើនបានភាពើមថា េត់កុំពុងែតយុំអ្ណ្ឺតអ្ណ្កដល់
មនុស្ើឝំទី រស្ឡាញ់ណាមាទើក់ែដលសាពើប់បាត់បង់ជីវិតេៅេេើយ េពលេនះកុំពុងែត
រតូវរពះអ្គនិេឆះេៅេលើេជើងថ្រ  

"មាទើលឧបាស្ិឿ ! េៈមកុំពុងែតយុំថងអចថងឡររកអ្នកណា?" េត់េងើបមុខេ ើង
ទាុំងេំករហាមេ៉យទឹកែភនក ស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេេើយេឆលើយទាុំងស្ស្ឹកថា  
"កណាមាងើស្់កុំពុងែតយុំនឹករលឹកដល់កូនរបុស្ កណាមាងើស្់មានកូនរបុស្មាទើក់ េគសាពើប់
េោលេៅយរើងទាន់ េន់ កូនេអ្ើយ ! ឯងពិតំមិនអាណិតមាឍើយខលះេទឬអ្ី?"េឆលើយ
តបខញហុំរពះករុណាបានរតឹមែតបុ៉េណណះ ស្រស្តីេនាះក៏ រទេហាយុំតេៅេទៀតេ៉យស្េមលងឮ
ំងមុន ខញហុំរពះករុណាបេណាតើយឲើយេត់យុំទាល់ែតេត់េនឿយជតកមាពើុំង ស្េមលងខើាវ
ចុះេេើយេទើបោប់េផតើមស្ែមតងធម៌េ៉យឧបាយថា  



"អាតាផើនឹងតុំណាលេរឿងចែមលកមួយឲើយេៈមសាឍើប់ េបើេៈមចងស់ាឍើប់ អាតាផើេជឿថាឿល
េបើបានសាឍើប់េរឿងេនះ េេើយ ជួនឿលេៈមនឹងស្បើាយចិតតបានខលះ" 
"រពះគណុមាងើស្់នឹងតុំណាលអ្ី ក៏តុំណាលចុះ"ស្រស្តីជរាេឆលើយេ៉យមិនស្ូវេអ្ើេពើ េៅែត
អ្ងគហយស្ស្ឹកស្មលឹង េមើលភនក់េភលើងេ៉យែកវែភនកេំករហាមេ៉យទឹកែភនក និង ុំំ
រកេម ខញហុំរពះករុណាេទើបតុំណាលេរឿង ែដលគិតបានកនហងខណៈេនាះថា  
"មើឝិលមញិេនះ េៅខណៈែដលេដើរផលឡវមកដល់រោុំងទេនលគៃគើ អាតាផើបានជួបនឹងស្រស្តី
មាទើក់កុំពុងឈរយុំ ខើឝឹកខើឝអលេៅេលើរោុំងទេនលដូចយរើងេៈមកុំពងុែតយុំឥ ឡវេនះអ្ញ្ចឹ
ង អាតាផើបានេដើរតរមង់ចូលេៅ ស្ួរេត់ថាយុំេធវើអ្វី? េត់េឆលើយថាេត់បានមកឈរយុំ
េៅមាត់រោុំងេនះតាុំងពីរពឹករពហាម ែត់មិន ឲើយទឹកទេនលេូរេៅទិស្ៀងតើបឡង េត់
បានលួងេោមទឹកទេនលេ៉យស្េមលងែផសមែលឞមខលះ ស្មលហតគរមាម ខលះ េជរបេញ្ងើរខលះ 
បុ៉ែនតទឹកទេនលមិនរពមឈប់សាឍើប់ស្េមលងេសាះ េៅែតរឹងេូរេៅេ៉យឥតឈប់ឈរ 
តាមតួនាទីរបស្់វា េត់អាក់អ្ន់រស្ពន់ចិតតំៀពើុំងេទើបែរស្ករទេហាយុំ មាទើលឧបាស្ិ
ឿ ! េបើេៈមេៅ ជួបស្រស្តីេនាះដូចយរើងអាតាផើវិញ េៈមគិតថាស្រស្តីេនាះំមនុស្ើឝឆ្អត
ឬមនុស្ើឝំ?" 
"ឆ្អតស្ុទធ រពះគុណមាងើស្់ ! "េត់េឆលើយតប "ទឹកទេនលេូរេៅំរបរកតីរបស្់វា អ្នកណា
នឹងេៅហាម ែត់ទឹកទេនលឲើយឈប់េូរបាន ឿរែដលហាមទឹកទេនលេៅ វាមិនរពមសាឍើ
ប់េេើយយុំេសាកេបាករបាណ េនឹងឯងេៅថាមនុស្ើឝឆ្អតស្ទុធ"ឿលេបើស្រស្តីេនាះ
និយយេបើកផលឡវឲើយែបបេនះ ខញហុំរពះករុណាក៏ោប់េផតើម វាយស្រមុកភាពើម  
"េបើស្រស្តីេនាះឆ្អត េៈមក៏ឆ្អតែដរ" 
"កណាមាងើស្់ឆ្អតយរើងេម៉ច"ស្រស្តីជរាែបរៀភើប់មកស្ួរេ៉យមិនេពញចិតតភាពើម 
"កុុំអាលស្ិន កុុំអាលខឹងណៈ សាឍើប់េេតុផលរបស្់អាតាផើស្ិន មនុស្ើឝេយើងមាទើក់ៗេកើត
មកេេើយេតាង ែតសាពើប់ េផើនអ្នកណាហាមែត់េស្ចកតីសាពើប់បានេទ េរពាះំធមមំតិ
របស្់ស្តវ រុកខំតិ និង អ្វីៗទាុំង ពួង លុះកេកើតមកេេើយេតាងែតវិនាស្សាបស្ូនើយេៅ
វិញ េផើនវតថហណាគង់វងើឝរទរទង់េៅបានំរេូត េនាះេទ េកើតមកេេើយក៏េតាងែតសាពើប់
េៅតាមធមមំតិរបស្់វា គួរនាដូចំរកែស្ទឹកកនហងទេនលគៃគើេូរ េៅេ៉យឥតឈប់



ឈរដូេោទើះ កូនរបុស្របស្់េៈមេកើតមកេេើយក៏រតូវែតសាពើប់េៅតាមធមមំតិ របស្់េគ 
េៈមមិនចង់ឲើយេគសាពើប់េរពាះរស្ឡាញ់េគ ចង់ឲើយេគរស្់េៅំមួយនឹងេៈមរេូតេៅ 
ប៉ុែនត េៅេពលែដលេគមិនេៅំមួយនឹងេៈម េគសាពើប់េោលេៅ េៈមេទើបយុំសាឍើ
យរស្េណាះ ឿលេបើដូេចនះ េៈមក៏មិនខុស្ែបលកអ្វីនឹងស្រស្តីែដលឈរហាមទឹកទេនល
គៃគើមិនឲើយេូរេៅមិនបាន ស្េរមចេេើយយុំសាឍើយរស្េណាះេនាះេទ េេតុេនះបានំ
អាតាផើនិយយថាេៈមក៏ឆ្អតដួចស្រស្តីេនាះ ែដរ" 
េេតុផលរបស្់ខញហុំរពះករុណាេធវើឲើយស្រស្តីជរាេនាះឈប់យុំភាពើម េត់អ្ងគហយឱនមុខចុះ
េស្ងៀមស្តឹងេ៉យគិត េទើន់េគនរ ប៉ុែនតេៅស្ស្ឹកមតងមាកើល ។ 
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! "ខញហុំរពះករុណាេពាលតេៅេទៀត "មនុស្ើឝេយើងំស្តវមានេេតុ
ផល េទាះបីនឹងេធវើអ្វី គបើបី គិតគូរឲើយលសិតលសន់ំមុនថា អ្ុំេពើេនាះនឹងបានំរបេយជន៍
និងេស្ចកតីស្ុខដល់អ្នកដៃទឬេទ េបើេឃើញថាេធវើ េេើយេផើនរបេយជន៍ក៏កុុំគបើបីេធវើ ឿរ
យុំែយកែរស្ករទេហាដល់កនូរបុស្ែដលសាពើប់ េៅេេើយេនះ េតើេៈម បានទទួល
របេយជន៍អ្វីខលះ អាតាផើមិនេឃើញថាបានអ្វីេនាះេទ េបើទុកំេៈម យុំេៅទាល់ែតទឹក
ែភនកឿពើយំ ះមក៏េ៉យ ក៏កូនរបុស្របស្់េៈមមិនអាចនឹងវិលរត ប់មកវិញ 
បានែដរ េផើនអ្នកណាយកតើបឡងចិេញ្ចៀនមាស្របាក់មកឲើយេៈមេរពាះរុយុំេនះេទ េៈម
រតូវៀតបង់ទឹក ែភនក ៀតបង់កមាពើុំងចិតត ខូចស្ុខភាពអ្នាម័យ រុយុំខើឝឹកខើឝអលមានែត
ផលឡវៀតបង់ែតម៉ើ្ង េផើនផលឡវចុំេណញ េទ ំអ្ុំេពើេោលេមើឝៀតទាុំងអ្ស្់ មនុស្ើឝេយើងេបើ
េៅែតរឹងទទឹងេធវើអ្ុំេពើេោលេមើឝៀតែបបេនះតេៅេទៀត េតើេះផើះថាំស្តវមានេេតុ
ផលដូចេមតចបាន?" 
"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ ! "រស្ជីរាមានរបសាស្ន៍េ ើងេ៉យស្េមលងោប់ចើាស្រ់ស្ ះ
ំរបរកតី "ស្មតីរបស្់ រពះគុណមាងើស្់បានជួយឲើយពនលឺបុំភលឺផលឡវដល់កណាមាងើស្់េរចើន
ណាស្់ ប៉ុែនតស្រមាប់កូនរបុស្ មាទើក់េនះ កណាមាងើស្់រស្ឡាញ់វាៀពើុំងណាស្់ េៅេពល
ែដលវាសាពើប់េោលេៅេទើបកណាមាងើស្់អ្ត់រទាុំ នឹងហាមរបាមស្ុំេណាកេសាកេ្មិន
បាន" 



"មាទើលឧបាស្ិឿ ! រពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់រតាស្់ថា ស្ុំេណាកែតងេកើតមកពីេស្ចកតី
រស្ឡាញ់ែដលមិន ស្មបុំណង រស្ឡាញ់េរចើនក៏មានស្ុំេណាកេរចើន រស្ឡាញ់តិចក៏
មានស្ុំេណាកតិច េបើឥតរស្ឡាញ់ ក៏េផើនស្ុំេណាកេសាះ កូនេៅរបស្់ជនដៃទសាពើប់
មួយៃថងៗអ្ស្់ំេរចើននាក់ េៈមមានលុំនឹកគិតេីៗ ំធមមតា េរពាះេៈមេផើនេស្ច
កតីរស្ឡាញ់ចុំេពាះេគទាុំងេនាះ េបើៈតិសាច់ៅឃើយរបស្់េៈមទទួល អ្និចចកមម េៈម
ក៏នឹកេសាកស្េរងងខលះែដរ េរពាះមានេស្ចកតីរស្ឡាញ់ចុំេពាះេគខលះៗ េបើកូនរបុស្
របស្់ េៈមសាពើប់េៅ េៈមក៏េសាកស្េរងងំទីបុំផុតេរពាះេៈមរស្ឡាញឡ់េគេរចើន
បុំផុត េរពាះេេតុេនាះ រពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់េទើបទូនាផើនមិនឲើយស្តវេោករបកួច
របឿន់អ្វីមួយរជុលេពក មិនឲើយេផតកផតអលខលអន ចូលេៅរស្ឡាញ់ទាល់ែតភ័នតវេងវង មិន
ឲើយតម្ល់េស្ចកតីមុតមាុំចុំេពាះអ្វីណានីមួយេទ ឿលេបើខុស្បុំណង នឹងេកើតទុកខរពួយ
ថប់បារមភ េៈមនឹងផគងបុំណងប៉ងរបាថាទើទុកក៏បាន ប៉ុែនតរតូវែតេរតៀមខលអនឲើយោផើក់លមម 
រពមរពឺស្ទុកស្រមាប់របឈមមុខនឹងលទធផល ២ យរើងរបស្់វា គឺ េស្ចកតីស្មបុំណង
និងេស្ចកតីខុស្ បុំណង ឿរៃររគប់ចុំពូកមានគតិំ ២ របឿរ គឺ ស្េរមច និង មិន
ស្េរមច កីឡារគប់របេភទមាន លទធផល ២ យរើង គឺ ោញ់ និង ឈនះ េបើចូលចិតតេលង
កីឡា េតាងែតហាលើនទទួលយកលទធផល ២ យរើងេនះ ជីវិតេនះមានរស្ំតិ ២ យរើង 
គឺ រស្ំតិែផសម និង រស្ំតិលវីង េយើងរតូវែតរបុងេរបៀបទទួល យករស្ំតិទាុំង ២ 
យរើងេនះ េផើនអ្នកណាទទួលបានែតរស្ំតិែផសមែតម៉ើ្ងរេូតអាយុខ័យ ឬ រស្ំតិ
លវីងែតម៉ើ្ងរេូតមួយំតិេនាះេទ រតូវែតទទួលបានរស្ំតិទាុំង ២ យរើងេនះ
របឡាុំរបកូវៅពើស្់ េទើេៅ រតូវខិតខុំពិោរណាឲើយេឃើញស្ភាពឿរពិតរតង់ចុំណុចេនះ 
េេើយរបុងេរបៀបខលអនឲើយរពមរពឺស្ អ្នកែដលមិនរបុងេរបៀបខលអនទុកមុន ឿលេបើបាន
ទទួលរស្ំតិែផសមៃនជីវិតែតងឿពើយំមនុស្ើឝឆ្អតេរពាះ មានអ្ុំណរៀពើុំងេពក ឿលេបើ
ទទួលបានរស្ំតិលវីងៃនជីវិតក៏ឿពើយេៅំមនុស្ើឝឆ្អតេទៀតេរពាះរស្ពន់ ចិតតៀពើុំង
េពក អ្នករបុងេរបៀបខលអនទុកមុនែតងញញឹមំនិចចទាុំងកនហងរេមានស្ុខទាុំងកនហងរេ
មានទកុខ ទាុំង កនហងរេស្មបុំណងនិងខុស្បុំណង ចិតតរបស្់េគរឹងបុឹងមុតមាុំបីដូចំភនុំ



ថម៉េិមាល័យែដលមិនេចះៈប់ ញ័រ េរពាះខើយល់កេស្រញ្ឆើកេបាកបក់មកពីទិស្ទាុំង ៤ 
ដូេោទើះ "  
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! ធមមតាមនុស្ើឝេយើងឿលេបើរស្ឡាញ់េទើក៏ែតងែតមានបុំណងលស
ចុំេពាះេទើ ឿលេបើស្សប់េទើ ែតងែតមានបុំណងអារកក់ចុំេពាះេទើ េៈមរស្ឡាញ់កូន
របុស្របស្់េៈមនិងរបាថាទើលសចុំេពាះកូនរបុស្ របស្់េៈមមិនអ្ញ្ចឹងេទឬ?" 
"រតឹមរតូវេេើយ រពះគុណមាងើស្់ ! កណាមាងើស្់រស្ឡាញ់វាៀពើុំងំងខលអនឯងេៅេទៀត េបើ
មានវិធីណានឹងេធវើឲើយ េគមានេស្ចកតីស្ុខបាន កណាមាងើស្់នឹងេធវើទាល់ែតអ្ស្់ស្មតថ
ភាព ប៉ុែនតេពលេនះវាសាពើប់េៅេេើយ កណាមាងើស្់នឹងជយួវាដូចេមតចបាន" 
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! មានផលឡវមួយែដលអាចជួយដល់កូនរបុស្របស្េ់ៈមបាន គឺ ឿរ
ឧទទិស្ភាគផលកសុ្ល េៅឲើយេគ េៈមចូរឲើយទានដល់បដិេគើេកៈអ្នកស្មគួរនឹង
ទទួលបាន ឬតាុំងចិតតរកើាស្ីលកនហងៃថងឧេបាស្ថ េធវើអ្ុំេពើលសេផើឝងៗ េេើយតាុំងចិតត
ផើាយកុស្លផលបុណើយេៅឲើយកូនរបុស្របស្់េៈម េគនឹងទទួលបាន េេើយក៏មាន
េស្ចកតីស្ុខស្មតាមបុំណងរបាថាទើរបស្់េៈម" 
"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ដ៏ចេរមើន ! កណាមាងើស់្េៅមិនទាន់យល់ស្មតរីបស់្រពះគុណ
មាងើស្់េទ កូនរបុស្របស្់ កណាមាងើស្់េនឹងសាពើប់េៅេេើយមិនដឹងំេៅរស្់េៅឯណា
េទ" ខញហុំរពះករុណានិយយឿត់ថា "េៈមអាច មិនដឹងបុ៉ែនតកូនរបុស្របស់្េៈមែតង
ដឹងំនិចចថាេៈមរស្់េៅឯង ឧបមាថា ៃថងមួយេៈមេភៀស្ខលអនេចញ ពីភូមិរបស្់
េៈមេ៉យមិនរបាប់អ្នកណាឲើយដឹងំមុនេទ បតីរបស្់េៈមក៏មិនដឹងថាេៈមេៅរស្់
េៅឯណា ែដរ ប៉ុែនតខលអនេៈមផ្តើល់េទាះនឹងេៅទីណា ៅឃើយប៉ុនណាក៏េ៉យ េៈម
ែតងដឹងចើាស្់កនហងចិតតថា បតីរបស្់ េៈមេៅឯផទះេនាះែមនេទ?" រស្ីជរាទទួលសាគើល់
រតង់ចុំណុចេនះប៉ុែនតេៅផតអចេស្ចកតីស្ងើឝ័យតេៅេទៀតថា  
"េបើឧបមាថា កណាមាងើស្់ចង់បញ្ជឡនេស្ើបៀងអាហារេៅឲើយកូនរបុស្ េតើកណាមាងើស្់រតូវ
េធវើដូចេមតច?" 
"េៈមកឲ៏ើយអាហារំទានដល់ស្មឡមយចកវណិពវក ឬស្មណៈរពាេមណ៍េេើយក៏
ឧទទិស្ចុំែណកបុណើយេៅ ឲើយ" រស្ីជរាឧទានេ៉យស្ងើឝ័យថា "េអ្ឞ ! េៅេពលែដលក



ណាមាងើស្់យកអាហារេៅរបេគនដល់ស្មណៈ រពាេមណ៍ េោកក៏ៅន់អ្ស្់រលងីេៅ 
ចុះអាហារទាុំងេនាះនឹងេៅដល់កូនរបុស្របស្់កណាមាងើស្់ដូចេមតច បាន"  
"អាតាផើមិនបាននិយយថាអាហារវតថហទាុំងេនាះអ្ែណ្តេៅរកកូនរបុស្របស្់េៈមេនាះ
េទ តាមឿរពិត េផើន អាហារវតថហណាេៅរកកូនរបុស្របស្់េៈមបានេទ េរពាះេគបាន
លះេោកេនះេៅរស្់េៅកនហងេោក មួយេទៀតែដលំេោកៃនចិតតវិញ្ញើណ ំេោក
លសិតៅផើរស្ុខុមទាល់ែតមិនអាចនឹងទទួលយកអាហារវតថហ គរគីមគេរគើមដូចយរើងអាហារ
របស្់មនុស្ើឝបានេទ េេតុេនាះបានំចុំណីអាហារនិងសារេពើវតថហេផើឝងៗ មិនអាច
ស្េរមចផលដល់កនូរបុស្របស្់េៈមេ៉យផ្តើល់បាន ឿរែដលអាតាផើែណនាុំឲើយេៈម
យក កបើបិយវតថហេៅរបេគនដល់ស្មណៈក៏េដើមើបីែកៃឆនអាហារវតថហគរគីមគេរគើមទាុំងេនាះ
ឲើយឿពើយំអាហារទិពវ គឺ បុណើយកុស្លែដលជវីិតៅផើរលសិតរបស្់កូនរបុស្េៈមអាច
ទទួលយកបាន តាមឿរពិត េៅេពលែដល េៈមយកអាហារេៅរបេគនរពះស្ងើឃ
េោកក៏ៅន់អ្ស្់េៅ ប៉ុែនតេរឿយពីឿររបេគន ឿរៅន់ និងឿរ អ្ស្់េៅេនាះមាន
ស្ភាវធម៌មើ្រើងេកើតេ ើង គឺ អ្ុំេពើលសឬបុណើយកុស្លេេើយេៈមក៏ឧទទិស្បុណើយកុស្ល 
េនះឯងេៅឲើយកូនរបុស្របស្េ់ៈម មានន័យថា កូនរបុស្របស្់េៈមំវិញ្ញើណលសិត
មិនអាចទទួលយក របស្់គេរគើមបានេទ េៈមេទើប យករបស្់គេរគើមេនាះេៅដូរយក
របស្់លសិតេេើយបញ្ជឡលេៅឲើយេគ អាតាផើស្ូមេលើកឧទាេរណ៍មួយឲើយ េៈមសាឍើប់ 
ឧបមាថា កូនរបុស្របស្់េៈមេៅរងទុកខលុំបាកេៅឯែដនៅឃើយ េៈមអាណិតេគ ចង់
នឹង បញ្ជឡនផទះ ១ ខនងេៅឲើយេគ ឿរែដលេៈមនឹងបញ្ជឡនផទះទាុំងខនងេៅឲើយេគែតមតង 
េៈមមុខំមិនអាច េធវើបានេទ វិធីែដលលស គឺ េៈមគបើបីលក់ផទះេនាះេេើយយក
របាក់ែដលំរបស្់លសិតនិងរសាលំងេផញើ េៅឲើយេគ េៅេពលែដលេគបានទទួលរបាក់
ពីេៈមេេើយ េគក៏អាចយករបាក់េនាះេៅទិញផទះបាន តាមបុំណង ផទះេរបៀបដូចំ
អាហារវតថហែដលេៈមយកេៅេធវើបុណើយ ឿរលក់ផទះគឺឿរនាុំយក អាហារវតថហេៅរបេគន
ដល់អ្នកមានស្ីល របាក់ែដលេៈមបានទទួលពីឿរលក់ផទះ គឺ បុណើយកុស្ល ែដល
បានទទួលពីឿរេធវើបុណើយេនាះឯង បុណើយកុស្លេនះឯងេៈមអាចបញ្ជឡន(ឧទទិស្)



េៅឲើយកូនរបុស្ របស្់េៈមបាន េរពាះបុណើយកុស្លំធមមំតលសិត េផើនតួខលអនេទ 
េរបៀបដូចំវិញ្ញើណរបស្់កូនរបុស្ េៈមដូេោទើះ" 
"កណាមាងើស្់ោប់េផតើមយល់ខលះៗេេើយ ប៉ុែនតេៅមានស្ល់ចុំណុចស្ងើឝ័យខលះេទៀត 
ស្ូមទូលស្ួរ ឿរេផញើមាស្ របាក់េៅឲើយបុគគលែដលេៅរស្់េនាះ តាមធមមតា េរចើនែត
មានមនុស្ើឝយកេៅឲើយ េរពាះមាស្របាក់ំរបស្់ មានតួខលអន ប៉ុែនតបុណើយកុស្លេផើនតួ
ខលអនេទ េតើេយើងនឹងបញ្ជឡនេៅយរើងេម៉ចបាន អ្នកណាំអ្នកយកេៅឲើយ ដល់បុគគល
ែដលេយើងប៉ងឧទទិស្េនាះ?" 
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! ឿរឧទទិស្បុណើយកុស្លេៅឲើយអ្នកសាពើប់េនាះ តាមឿរពិត េផើនអ្វីេៅ 
េផើនអ្វមីកេនាះេទ េេើយក៏េផើនអ្នកយកេៅឲើយែដរ អាតាផើេរបៀបេធៀបេៅនឹងឿរេផញើ
របាក់ រេន់ែតេដើមើបីឲើយៃយយល់ប៉ុេណា្ើះ"  
"េបើអ្ញ្ចឹង បុណើយកុស្លនងឹេៅដល់អ្នកសាពើប់យរើងេម៉ចបាន?"  
"អាតាផើនឹងពនើយល់េរបៀបេធៀបឲើយេៈមសាឍើប់ដូចតេៅ  
ឧបមាថា េៈមបានបញ្ជឡនកូនរបុស្របស្់េៈមឲើយេៅរស្់េៅកនហងស្មាទើក់អាោ
រើយទិសាបាេមាកខ េដើមើបីឲើយស្ិកើាេរៀនស្ូធើយស្ិលើបវិទើ្ េៈមរស្ឡាញ់កូនរបុស្ៀពើុំង
ណាស្់ រពួយបារមភ នឹករលឹកដល់េគំនិចច យកចិតតទុក៉ក់រតងរតាប់សាឍើប់ពត៌មានេគ
រាល់ៃថង ចុំេណរឿលតមក េៈផមបានទទួលដុំណឹងថា កូនរបុស្របស្់េៈមជួស្នឹង
ឿរតាុំងចិតតស្ិកើាេរៀនស្ូធើយរត ប់ំេៅរបរពឹតតអ្នាោរបងខឡចមារយទេ៉យ របឿរ
េផើឝងៗ ទាល់ែតវិទើ្ោរើយបេណ្ញេចញពីបាឋសាោ(សាោេរៀន) លុះបានទទួល
ដុំណឹងដូេចនះេេើយ  េតើេៈមមានអារមមណ៍យរើងណា? ំស្ុខឬំទុកខ? " 
"កណាមាងើស្់េកើតទុកខរពួយចិតតំៀពើុំង"ស្រស្តីជរាេឆលើយតប 
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! ចុះអ្វីេៅំបុពវេេតុេធវើឲើយេៈមេកើតទុកខរពួយចិតត?" 
"ឿររបរពឹតតអ្នាោរមិនគបើបីរបស្់កូនរបុស្េនឹងឯង"  
"មតងេនះ ឧបមាថា ចុំេណរឿលតមក េៈមបានទទួលដុំណឹងសាំថមីថា កូនរបុស្
របស្់េៈបានែកែរប ខលអនវិញេេើយ បានចូលេៅរកវិទើ្ោរើយស្ូមអ្ភ័យេទាស្េេើយ
តាុំងចិតតស្ិកើាេរៀនស្ូធើយេ៉យអ្ស្់អ្ញ លុំេគញអាតាផើ របរពឹតតស្មាោររតឹមរតូវ



ទាល់ែតំទីរស្ឡាញ់េពញចិតតរបស្់វិទើ្ោរើយ និង មិតតភកតិំទូេៅ អ្នកណាៗក៏េស្ងើច
ស្រេស្ើរថាកូនរបុស្របស្់េៈមំមនុស្ើឝលស លុះបានទទួលដុំណឹងែបបេនះេេើយ ស្ួរ
ថាេតើេៈមមានអារមមណ៍យរើងណា? ំស្ុខឬទុកខ?" 
"មានអារមមណ៍ថាំស្ុខៀពើុំងណាស្់ រពះគុណមាងើស្់ ! " 
"ចុះអ្វីេៅំបុពវេេតុេធវើឲើយេៈមមានេស្ចកតីស្ខុ?" 
"ឿរែដលកូនរបុស្របស្់កណាមាងើស្់ែកែរបខលអនំមនុស្ើឝលសបានេនឹងឯង" 
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! ឿរេធវើលសឬអារកក់ៃនកូនរបុស្របស្់េៈមែដលេៅៅឃើយស្នលឹមដល់
េៅរកុងតក្ស្ិោ អាចឲើយស្ុខ និង ទុកខដល់េៈមបានយរើងណា ឿរេធវើលសឬអារកក់
របស្់េៈមកនហងេោកេនះក៏អាចឲើយស្ុខ និងទុកខដល់កូនរបុស្របស្់េៈមែដលេៅកនហង
េោកដៃទបានយរើងេនាះែដរ េបើេៈមនឹករលឹកេៅដល់ កូនរបុស្ែដលសាពើប់េៅ
េេើយ ចង់ឲើយេគមានេស្ចកតីស្ុខ ចូរេធវើែតអ្ុំេពើលសេេើយផើាយេមតាឍើចិតតឧទទិស្េៅ 
ឲើយេគ ឿរផើាយេមតាឍើចិតតឧទទិស្េៅឲើយេគំវិធីសាស្រស្តមួយែដលស្ែមតងថា េៈមេៅ
ខវល់ចិតតគិតដល់េគ េៅេ ើយ េៅរាប់អានេគំកូនំេៅេៅេ ើយ តាមឿរពិត 
រេន់ែតេៈមេធវើអ្ុំេពើលសប៉ុេណា្ើះ េគក៏មាន េស្ចកតីស្ុខលមមរគប់រេន់េៅេេើយ ប៉ុែនត
េបើេគដឹងថា េៈមេធវើលសេដើមើបីេគេ៉យចុំេពាះេទៀត េគរឹតែត េរតកអ្រនិងមានេស្ចកតី
ស្ុខឿន់ែតៀពើុំងេ ើង" 
"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ដ៏ចេរមើន ! រពះគុណមាងើស្់បានផតល់ពនលឺភលសឺាភើងចិែញ្ចងចិញ្ងើច
ដល់កណាមាងើស្់ ៀពើុំងណាស្់ រពះគុណមាងើស្់ំអ្នកចងសហលរបាប់ផលឡវដល់កណាមាងើស្់
ែដលកុំពុងែតវេងវងផលឡវ ំអ្នកអ្ូស្ទាញ កណាមាងើស្់េចញពីអ្នលង់អ្វិំឆើនិងស្ុំេណាក
េសាកស្េរងង កណាមាងើស្់នឹងេធវើតាមអ្នុសាស្ន៍របស្ ់រពះគុណមាងើស្់តេរៀងេៅលុះ
រតាែតអ្ស្់ជីវិត បពិរតរពះគុណមាងើស្់ដ៏ចេរមើន ! កណាមាងើស្់េផើនរបស្់ណា បូំ
គុណរបស្់រពះគណុមាងើស្់េរើពីរបស្់បនតិចបនតអចេនះេទ"េពាលេេើយស្រស្តីជរាក៏រសាយ
កញ្ចប់រកណាត់ភាពើម ៅនើមយកេរគឿងរប៉ប់ឿយដ៏េេើយេ៉យមាស្មួយចុំនួនេុច
មកឲើយខញហុំរពះករុណាទាុំងមាន របសាស្ន៍ថា  



"េរគឿងរប៉ប់ទាុំងេនះមានតៃមលៀពើុំងណាស្់ កណាមាងើស្់កិបរកើាទុក តាុំងចិតតថានឹង
របគល់ឲើយកូនរបុស្ ប៉ុែនតឿលេបើេគសាពើប់េៅេេើយ កណាមាងើស្់ស្ូមរបេគនដល់រពះ
គុណមាងើស្់ ស្ូមេមតាឍើទទួលរបេគនចុះ" 
"មាទើលឧបាស្ិឿ ! អាតាផើំស្មណៈ លះបង់េោកិយស្មើបតតិអ្ស្់េេើយ អាតាផើមិនរតូវ
ឿររបស្់ណា េរើពីអាហារចែមសតរកពះចិញ្ចឹមជីវិតេៅមួយៃថងៗ និងស្ុំពត់ស្រមាប់
បិទបាុំងរាងឿយេនាះេទ េេតុេនាះ អាតាផើមិនអាចទទួលយករបស្់េៈមបានេទ ស្ូម
រកើាទុកវិញចុះ ស្រស្តីជរាមិនសាឍើប់ស្េមលងរបស្់ខញហុំរពះ ករុណាេ ើយ េត់ពើ្យមទទូច
អ្ងវរឲើយខញហុំរពះករុណាទទួលយកឲើយៀងែតបាន" 
"កណាមាងើស្់បានស្េរមចចិតតេេើយថានឹងរបេគនរបស្់េនះដល់រពះគុណមាងើស្់េដើមើបី
ឧទទិស្ចុំែណកបុណើយ ដល់កូនរបុស្ េបើមិនយល់មុខដល់កណាមាងើស្់េទ ចូរេយគយល់
ដល់កូនរបុស្របស្ក់ណាមាងើស្់ផង" 
"េបើអ្ញ្ចឹង ចូរ៉ក់របស្់េនឹងេលើៃផទដីៀងមុខអាតាផើេនះចុះ"  
ស្រស្តីជរាេលើករបស្េនាះបនទឡលេលើកើាល អ្ធិ៉ឋើនអ្វីមើ្រើងខមហបខមិបេេើយក៏៉ក់ចុះតាមប
រមាប់របស្់ ខញហុំរពះករុណា   
"មានន័យថា េពលេនះអាតាផើបានទទួលយកទានរបស្់េៈមេេើយ បុណើយកុស្លែដល
ំចុំែណកៃន ទានម័យេកើតដល់េៈមេេើយ ចូរឧទទិស្ចុំែណកបុណើយដល់កូនរបុស្
របស្់េៈមចុះ មាទើលឧបាស្ិឿ ! េ៉យេេតុែតមាស្ចុំនួនេនះមិនមានរបេយជន៍អ្វី
ស្រមាប់អាតាផើ េេតុដូេចនះអាតាផើស្មូជូនំទានដល់ េៈមវិញ េេើយអាតាផើស្មូឧទទសិ្
ចុំែណកបុណើយដល់កូនរបុស្របស្់េៈមផងែដរ" 
លុះេទស្នាេរបៀនរបេៅស្រស្តីជរាដល់េពោេរជៀលេរជេទរេៅេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏
ចេរមើនពរោេត់ េចញេធវើដុំេណើរេដើរផលឡវតេៅេទៀត ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េរឿយពីចេរមើនពរោស្រស្តីជរាកនហងរេេនាះមក ខញហុំរពះករុណា
បានេៅសាទើក់េៅគង់ ោុំវស្ើាកនហងេឿលិឿរេមៃនរកុងរាជរគឹះ ពួកអ្នករស្ុកំ
ស្បើបហរស្ជនជួយេទើកសាងកុដិតូច ១ ខនង ឲើយខញហុំរពះ ករុណាគង់េៅរតង់េជើងភនុំែកើបរដង
អ្ូរ ៀងេរឿយកុដិំទុំនួលខពស្់េ ើងេៅ ៀងមុខកុដិមានធាពើថមធុំេលវើយរាប េស្មើ 



បរិេវណជុុំវិញកុដមិានេដើមឆរតរួតៀទើតធុំដុះរទុលទាុំងែបកែមកសាងៈរើងរគបដណ្ប់
ពីេលើ េធវើឲើយែផនថម រតំក់េរស្ប គួរឲើយស្រមាកេលងពន់េពក បនាតើប់ពីែផនថមេនះេៅំ
ទីធាពើធុំទូោយគួរស្ម រតង់ទីធាពើដីេនះ មានកូនកុដិតូច ១ ខនងេទៀតស្រមាប់ំលុំេៅ
របស្់ឧបាស្កមាទើក់ែដលអ្នករស្ុកោត់តាុំងេត់ឲើយេៅោុំបេរមើ ខញហុំរពះករុណា តពីេនះ
េៅំែផនថមខពស្់ខលះ ទាបខលះ េរៀងរាយខពស្់ទាប តេរមៀបេទើតាមលុំ៉ប់លុំេ៉យ ហាក់ 
បីដូចំជេណ្ើរធមមំតិោតស្នធឹងដល់ដងអ្ូរ រតង់ដងអ្ូរមានេដើមេឈើធុំ ១ េដើមដួល
រលុំចុះេ៉យកមាពើុំង ខើយល់ពើយហះំយូរមកេេើយ ោតចស្រៃគើងេៅកណាតើលដងអ្ូរ ឿពើយ
ំសានើនធមមំតិស្រមាប់ខញហុំរពះករុណាេដើរ ឆលងេៅបិណឌបាតកនហងភូមិែដលេៅៅឃើយ
របមាណំ ៥០០ ដងធនឡ បរិេវណមតហុំេនាះស្មើបឡរេៅេ៉យស្តវៃរព មានរបេភទេផើឝងៗ
ោប់តាុំងពីភាណកស្តវតូចលសិត ែដលយុំែរស្កស្ែរមករស្ួចៅផើរកនហងរារតីឿលរេូត 
ដល់ស្តវ មាន់ៃរពនិងស្តវទទាមកេដើរកឿយរកចុំណីស្ុីែកើបរកុដិ េ៉យពុុំបានស្ែមតង
ឧតាឍើស្ភាពភ័យ ៀពើចអ្នកែដលមានចិតតេពញេរពៀបេ៉យេមតាឍើធម៌េ ើយ ខញហុំរពះ
ករុណារបាយរាយរេប់បាយែដលស្ល់ ពៅីន់ែកើបរកុដិ បេណាតើយឲើយស្តវទាុំងឡាយ
មកកេកះកឿយស្ុីកនហងមជើឈនតិកស្មយ័ៃថងរតង់ លុំេៅរបស្់ ខញហុំរពះករុណាេពារេពញេៅ
េ៉យធមមំតិរស្់រេវីក ប៉ុែនតកនហងស្ុំវរីឿលវិញ សាឃើត់រចងុំដូចៃរពស្មសាន េបើទុកំ
ដូេោទើះក៏េ៉យ ក៏មិនបានេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាអ្ផើឝហកអ្បើានតេទ ឧបាស្កមាទើក់ ស្តវ
មាន់ៃរព  ស្តវទទា ៃរកណ្ឹងនិងរុកខំតិែស្នរតឈឹងរតៃឈលមមរគប់រេន់េេើយ
ស្រមាប់ផតល់កុំណក់កក់េើឍើដល់ ខញហុំរពះករុណា េៅេពលេនាះ អ្នករស្ុកមាទើក់ឿលេបើ
មកេឃើញលុំេៅរបស្់ខញហុំរពះករុណាេេើយក៏នាុំេទើ ហាមាត់ស្រេស្ើររគប់ៗេទើថា រតំក់
រតជុុំស្ងប់រស្ួល គួរឲើយរស្់េៅែមនែទន ខញហុំរពះករុណានិយយរបាប់េគ ថាៃរពធុំរកុំថមគឺំ
លុំេៅេដើមរបស្់មនុស្ើឝ លុះបានមកេឃើញលុំេៅេដើមវិញេេើយេទើបយល់ថាគួរឲើយរស្់ 
េៅ ។   

េៅកុំ ហងពាក់កណាតើលវស្ើាេនាះឯង េេតុឿរណ៍េសាកនាថកមមមួយបានេកើត
េ ើងនាេពលអ្រធាត ៉ស្់ទុំៃនរារតីឿលៃថងមួយ េៅខណៈែដលខញហុំរពះករុណា
ពិោរណាធម៌េលើែផនថមៀងមុខកុដិ ខញហុំរពះករុណា បានស្េង្តេឃើញអ្ណាតើតេភលើងៅប



េឆះស្េនាថើស្េៅតើភលឺេធាពើេ ើងឯភូមិេឿលិឿរេម រពមេ៉យស្ូរស្េមលង រ ឡងរឡាង
រេវូស្រវូូស្របស្់អ្នករស្ុកបានោន់ឮរទេឹងអ្ឺងកងេ ើង ខញហុំរពះករុណាគិតកនហងចិតតថា 
មុខំ មានអ្គគីភ័យៅបេឆះផទះរបស្អ់្នកណាមាទើក់មិនៀន េភលើងៅបេឆះអ្ស្់េពលំ
យូរេទើបថងបស្ងប់ចុះ ។ 

លុះៃថងរពឹកេ ើង របធានភូមិបានចូលមករកខញហុំរពះករុណាេ៉យទាុំងទឹកែភនក 
េេើយរាយឿរណ៍សាស្័ពទ របាប់អ្ស្់អាថ៌េស្ចកតីថា "បពិរតរពះេតជរពះគុណំទី
េេរព ! យប់មិញេនះ បានេកើតមានេេតុឿរណ៍ េភលើងផទះខញហុំកណា ផទះស្ែមើបង និង 
រទពើយស្មើបតតិទាុំងអ្ស្់រតូវេភលើងេឆះបុំផ្ពើញេខទចខទីអ្ស្់េេើយ ខញហុំកណា ឿពើយំមនុស្ើឝ
ទុគ៌តកមើឝត់េេើយ ស្មូរពះេតជរពះគុណេរបាស្របាណអ្នុេរេះខញហុំកណាផង" 
"មិនបាច់ខវល់េទ េៈម ! អាតាផើនឹងជួយេៈមទាល់ែតអ្ស្់ពីស្មតថភាព" 
"ស្ូមជួយឲើយរេ័ស្មក ពុុំេនាះេសាតេទ ខញហុំកណារពមទាុំងកូនរបពនធនឹងអ្ត់បាយ៉ច់
េពាះសាពើប់មិនៀន" 
របធានភូមិនិយយយរើងតក់រកេល់ 
"អាតាផើេរៀបរបជួយឥ ឡវេនះឯង ប៉ុែនតស្ូមឲើយេៈមរុៃប់ចិតតបុំេភលចេរឿងេភលើងេឆះផទះ
េនឹងមួយរស្បក់ស្ិន" 

ឧបាស្កំរបធានភូមិអ្ងគហយរជប់មុខបិទែភនកចុះេ៉យកិរិយស្រមួមេ៉យលស 
បនាតើប់មក ខញហុំរពះករុណា ក៏ោប់េផតើមជួយអ្នុេរេះេត់េ៉យធេមាផើស្ថដូចតេៅេនះ 
"មាទើលឧបាស្ក ! ចូរតាុំងចិតតឲើយស្ងប់ េេើយោុំសាឍើប់េរឿងែដលអាតាផើនឹងតុំណាលឲើយសាឍើ
ប់ េៅកុំ ហងេពល ែដលអាតាផើេដើរផលឡវរតាច់រងគត់សាត់អ្ែណ្តមកតាមលុំ៉ប់លុំេ៉យ
េនាះ េៅៃថងមួយ អាតាផើបានះងចូល េៅស្ិងស្រមាកេពលយប់កនហងភូមិមួយ រពឹក
រពលឹមេ ើង ក៏ចូលេៅបិណឌបាតកនហងភូមិេនាះតាម ស្មណវិស្័យ កនហងខណៈែដល
កុំពុងែតេដើរតាមផលឡវេៅេនាះ អាតាផើបានស្េង្តេឃើញេវឡងមនុស្ើឝេោម េរាមេមើលអ្វី
មើ្រើងំេវឡងធុំ េទើបេដើររបេរជៀតចូលេៅែកើបរៀង េដើមើបីេមើលឲើយដឹងថាមានេរឿងអ្វីេកើត
េ ើង អាតាផើបានេឃើញមនុស្ើឝ ២ ឬ ៣ នាក់កុំពុងែតោប់អ្ូស្របុស្មាទើក់េទៀតយរើងទី



ណាត់ទីែណងេចញពី កុមភឿរ៉ឋើន(េរាងផលិតកសម)របស្់ស្មឡនៅទើុំង(កុមភឿរី) របុស្
ែដលេគអ្ូស្ទាញេចញេនាះតស្៊ូេរីបរមះ ចង់រត ប់ចូលេៅកុមភសាោវិញទាុំងែរស្ក
តវា ើថា"ខញហុំមិនេៅេទ ខញហុំមិនេៅេទ េនះំេរាងកសមរបស្ ់ខញហុំ ឲើយខញហុំេៅណា"ចុំែណកឯ
មនុស្ើឝំេរចើនមិនរពមសាឍើប់ស្ែរមករបស្់របុស្េនាះេទ ពើ្យមរោនេគ េចញេៅ
រពមទាុំងែរស្កថា អាឆ្អត ! អាឆ្អត ! បានេឃើញេេតុឿរណ៍ែឆលកេនាះេេើយ អាតាផើ
បានស្ួរ របុស្មាទើក់េទៀតថាមានេរឿងអ្ីឬ េគអ្ធិបើាយឲើយសាឍើប់ថាមនុស្ើឝរបុស្ែដលេគ
ទាញេចញេនាះំមនុស្ើឝ ែបលកមុខ មកពីណា មិនសាគើល់េទ ឿលពីយប់មិញេនះបាន
ចូលេៅស្ុុំសាទើកអ់ារស្័យកនហងផទះស្មឡនៅទើុំង របាប់ថា រពឹកែស្សក នឹងេចញដុំេណើរេដើរផលឡវត
េៅេទៀត ស្ុុំសាទើកអ់ារស្័យែតមួយយប់េទ ស្មឡនៅទើុំងក៏ េរតកអ្រ ោត់កែនលងសាទើក់ឲើយ
េ៉យអ្ធើ្រស្័យេមរតីចិតត រករបស្់េរបើរបាស្់េផើឝងៗមកឲើយ លុះរពឹកេ ើង របុស្ែបលក
មុខមាទើក់េនាះរត ប់ំនិយយែរបស្មតីថា េរាងកសមនិងអ្វីៗៀងកនហងេនាះំស្មើបតតិ
របស្់ខលអន មិនរពមេចញពីេរាងកសមេនាះេទ  អ្នករស្ុកគិតថាេគបានឿពើយេៅំមនុស្ើឝ
ឆលអតេៅេេើយ េទើបជួយេទើ ទាញៃដទាញេជើងរបុស្េនាះេចញដូចែដល
រពះេតជរពះគុណកុំពុងែតេឃើញេនាះឯង" 
មាទើលឧបាស្ក ! េបើេៈមេៅជួបេេតុឿរណ៍ែបបេនាះ េតើេៈមគិតយរើងណា? 
េៈមគិតថារបុស្ េនាះំមនុស្ើឝឆ្អតឬមនុស្ើឝំ? 
របធានភូមិេឆលើយតបយរើងរស្ងូតរស្ៃត់ថា "របុស្េនាះរបាកដំឆ្អត េរពាះនិយយ
េៅរើយករបស្់េគ ំរបស្់ខលអនយរើងបារើតណាបារើតណី ថវីេបើខលអនពុុំមានស្ិទធិអ្ុំណាច
រគប់រគងកមមស្ិទធិេនាះក៏េ៉យ" 
"េបើរបុស្េនាះឆ្អត មនុស្ើឝភាគេរចើនក៏ឆ្អតែដរ អាតាផើស្ូមពនើយល់េេតុផលដូចតេៅ
េនះ" 
"ពិភពេោកេនះេរបៀបដូចំេរាងំងរបស្់ស្មឡនៅទើុំង មនុស្ើឝមាទើក់ៗរេន់ែតំអ្នកមក
ស្ុុំសាទើក់អារស្័យ បេណាតើះអាស្ននប៉ុេណា្ើះ មិនយូរមិនៅប់ក៏ោកេោលេៅ េយើងេធវើ
ដុំេណើរមកឿន់ពិភពេោកេនះ េ៉យខលអនទេទ ស្ូមើបីែតស្មើបតតិមួយចេរមៀកក៏េផើន



បានយកមកំប់នឹងខលអនែដរ ស្មើបតិតេផើឝងៗដូចំ ផទះស្ែមើបង ែរស្ចមាកើរ ស្ុំពត់
ស្ុំពិន មាស្របាក់ ស្ុទធែតេយើងរកវាយកមកំៀងេរឿយទាុំងអ្ស្់ លុះដល់រេែដល
េយើងរតូវោោកពីេោកេនះេៅ េយើងរតូវេបាះបង់រទពើយស្មើបតតិទាុំងអ្ស្់េនះេោល 
ំៀងេរឿយ េទាះបីមានតិចេរចើនប៉ុនណា ក៏យកេៅតាមខលអនមិនបានែដរ េបើឧបមា
ថា មនុស្ើឝ ទាុំងអ្ស្់សាពើប់េផើនស្ល់ រទពើយស្មើបតតិក៏ស្ថិតេៅនឹងែផនដីេនះឯង វារតូវរត
 ប់េៅរកមាងើស្់េដើម គឺ ែផនដីេនះវិញ េយើងទាុំងអ្ស្់េទើមិនែមនំមាងើស្់កមមស្ិទធិពិត
របាកដេទ េយើងរេន់ែតំអ្នកដុំេណើរែដល មកស្ុុំសាទើកអ់ារស្័យបេណាតើះអាស្នន
ប៉ុេណា្ើះ មិនយូរមិនៅប់េយើងក៏េឃលៀងែពើោេចញេៅ លះែលង រែវងបង់របស្់របរេផើឝ
ងៗឲើយដល់អ្នកមកសាទើក់អារស្័យេរឿយេរបើរបាស្់តេៅ ឿលេបើស្ចចភាពរបាកដ មាន
ែបបេនះ េតើរទពើយស្មើបតតិរបស្់េយើងេៅឯណា រទពើយរបស្់េយើងេផើនេទ ប៉ុែនតមនុស្ើឝ
ភាគេរចើនេៅែត យល់ថាេនះំផទះរបស្់អ្ញ េនះំមាស្របាក់របស្់អ្ញ េនះំស្
េមលៀកបុំពាក់របស្់អ្ញ េនះំែរស្ ចមាកើររបស្់អ្ញ េៅរបឿន់ស្សិតរបិតនឹងវតថហទាុំងេនះ 
មិនចង់ឲើយខលអននិរាស្របាស្េចញពីវតថហទាុំងេនះេទ មិនចង់ឲើយវតថហទាុំងេនះរពាត់េចញពីខលអន
េទ ឿលេបើេកើតមានវិធុរភាព(s e p a r a t i o n ) មនុស្ើឝក៏េកើតមាន ស្ុំេណាក
េសាកស្េរងង យុំខើឝឹកខើឝអលរុជួលចិតត គួរនាដូចំរបុស្ែបលកមុខែដលចូលេៅស្ុុំសាទើក់
អារស្័យ កនហងេរាងំងរបស្់ស្មឡនៅទើុំងេេើយេតាងទាមថាំរបស្់ខលអនរតូវេគបេញ្ចរឲើយ
េចញេៅក៏មិនរពមេចញេៅ ដូេោទើះ េេតុេនាះបានំអាតាផើេពាលថាមនុស្ើឝភាគេរចើន
ក៏ឆ្អតដូចរបុស្េនាះែដរ" 
"មាទើលឧបាស្ក ! កុុំរពួយចិតតេ ើយែដលេៈមរតូវបាត់បង់ផទះស្ែមើបងនិងរទពើយ
ស្មើបតតិេរពាះរតូវេភលើងេឆះ េរពាះេេតុថាវតថហទាុំងេនះមិនែមនំរបស្់េយើង េយើងខចីេគ
មកេរបើរបាស្់បេណាតើះអាស្ននប៉ុេណា្ើះ ឥ ឡវ េនះដល់េពលែដលេគរតូវទាមទារយក
របស្់េគេៅវិញេេើយ េយើងគួរែតស្ងឲើយេគវិញេ៉យចិតតរីករាយ ឿលេបើជីវិតស្ៃខើរ
របស្់េយើងេៅមាន ក៏ែស្វងរកមកថមេីទៀតបាន េរពាះេេតុេនាះ ចូរកុុំេសាកេ្េើឍើ 
រកហាយចិតតេ ើយ េធវើចិតតឲើយរឹងបុឹងកនហងជីវិតេ ើង មិនយូរេទ េៈមនឹងអាចសាង៊
នៈរបស្់េៈមឲើយរឹង មាុំបានដូចេដើមវិញមិនៀន" ។ 



េមភូមិេៅែតរិះគិតអ្ស្់េពលំយូរ េេើយេទើបឱនចុះរឿបអ្ភិវាទខញហុំរពះករុណាេេើយ
និយយេ៉យ ស្េមលងចើាស្់រស្ ះំងមុនថា "បពិរតរពះេតជរពះគុណំទីេេរព ! 
ធម៌េទស្នារបស្់រពះេតជរពះ គុណបានោុំងពនលឺភលឺសាភើងដល់ចិតតដ៏ងងឹតងងល់របស្ខ់ញហុំ
កណាេរចើនណាស្់ ខញហុំកណាមិនែដលបានសាឍើប់ េេតុផលែបបេនះមកពីមុនេទ េទើប
យល់ថារទពើយស្មើបតតិទាុំងអ្ស្់ំរបស្់ខលអនពិតែមន ប៉ុែនតតាមស្ភាព ពិត វារេន់ែតំ
វតថហធាតុែដលេយើងស្ុុំខចីេគមកេរបើរបាស្់បេណាតើះអាស្ននកនហងកុំ ហងេពលែដលេយើងមក 
សាទើក់អារស្័យកនហងពិភពេោកេនះប៉ុេណា្ើះ លុះយល់េេតុផលេនះចើាស្់េេើយេធវើឲើយខញហុំ
កណាធូរេស្ើបើយ ចិតតេរចើនណាស្់"េពាលេេើយេត់ក៏ឱនកចុះរឿបអ្ភិវាទខញហុំរពះ
ករុណាេ៉យលុំអ្ុតលុំឱនមតងេទៀត 
"មាទើលឧបាស្ក ! សាមញ្ដជនរគប់រូបែតងែតស្ថិតេៅេរឿមអ្ុំណាចៃនេមាេៈ គឺ េស្ច
កតវីេងវង ឬ េស្ចកត ីយលេ់ឃើញខុស្ពីស្ចចភាពែដលំស្ភាវៈពិតំក់ោក់ បុ៉ែនតេគ
េរចើនែតេមើលេឃើញស្ចចភាពេៅំ របឿរេផើឝងេៅវិញ េេើយក៏របកួចរបឿន់ថាវាពិត
ំក់ោក់តាមគុំេេើញខុស្របស្់ខលអនេនាះ េតើយល់ ខុស្ចុំេពាះេរឿងអ្វីខលះ? យល់ខុស្
ចុំេពាះេរឿងរទពើយេនឹងឯងថាំរទពើយរបស្់ខលអនពិតែមន ថវីេបើរទពើយេនឹង រតឹមែតំ
ធនធានធមមំតិែដលរបាកដមានេៅនឹងែផនដីប៉ុេណ្ាើះ ឿលេបើគិតថា រទពើយេនាះំ
របស្់ខលអន ក៏របឿន់របកួចំប់ស្សិតេៅនឹងរទពើយេនាះ វីវក់ឈលក់វេងវងនឹងរទពើយ េធវើអ្ុំេពើ
អារកក់េថាកទាបេរពាះរទពើយ េេើយក៏េកើតទុកខរពួយរងួយចិតតេរពាះរទពើយ បុគគលខលះបាន
ស្័កតិយស្េេើយឈលក់វេងវងនឹងស្័កតិយស្ គិតថា ស្័កតិយស្ំតុំែណងឋិតេថរ រឿញ
នេនៀលនឹងស្័កតិយស្ វីវក់ឈលក់វេងវងនឹងស្័កតយិស្ េធវើអ្ុំេពើបាប េរពាះស្័កតិយស្ 
េេើយក៏រងទុកខេទាេមនញេរពាះស្័កតិយស្េនាះ តាមឿរពិត ៊ននតរស្័កតិនានារេន់ែត 
ំថាទើក់ៃរែដលរតូវស្ងគមមនុស្ើឝស្នមតកុំណត់េ ើងប៉ុេណា្ើះ េផើនតួខលអនរបាណវាពិត
របាកដេទ េមំង អាចយកដីស្សិតេៅស្ូនំៅទើុំង ំរក  ំោនេេម ំពាងទឹក 
ំរូបស្តវេផើឝងៗ និង អ្វីៗេផើឝងៗ េទៀត ប៉ុែនតេៅទីបុំផុត វាបានរតឹមែតំដីដែដល
ប៉ុេណា្ើះឯង យរើងណាមិញ មនុស្ើឝេយើងេទាះបីំ ស្នមតកុំណត់ំរពេមណ៍ ំរាំ 
ំៃរពៃរ ំអ្នកៃរ ំចណាឌើល ំេៅហាភើយរស្ុក ំទាហាន ំឧកៈរើ ំេស្នាប



តី ឬំរដនមស្រនតីតុំែណងអ្វីៗដៃទេទៀតំេរចើនក៏េ៉យ ប៉ុែនតេៅទីបុំផុត េគរេន់ែត ំ
មនុស្ើឝមាទើក់ដូចនឹងមនុស្ើឝទូេៅកនហងពិភពេោកេនះែដរ ែដលរតូវេកើត ោស្់ ឈឺ សាពើប់
ដូចៗេគឯងែដរ ស្័កតិយស្ទាុំងឡាយរេន់ែតំមុខៃរែដលរតូវបានស្នមតេ ើង
ប៉ុេណា្ើះ ស្័កតិយស្ពិតរបាកដរបស្់ មនុស្ើឝ គឺ "ស្តវេោក" ែដលរស្ឡាញ់ជីវិត មិន
គិតចង់សាពើប់ របាថាទើេស្ចកតីស្ុខ ស្សប់សាយើយេនឿយ ណាយទុកខ េបើមនុស្ើឝេយើងគិតំ
និចចថាខលអនរេន់ែតំស្តវេោកមាទើក់ប៉ុេណ្ាើះ របែេលំមិនឈលក់ វេងវងនឹងស្័កតិយស្
ៀងេរើែដលមនសុ្ើឝនាុំេទើស្នមតកុំណត់ឲើយេនាះេទ របែេលំមិនមេមើមមាយេផតស្ 
ផ្ឍើស្េនាះេទ របែេលំេយគយល់មនុស្ើឝំតិដូចេទើេរចើនំង េេើយក៏េធវើែតអ្ុំេពើ
លស ផលែដលេកើតពីឿរេធវើលស គឺ េស្ចកតីស្ុខ ស្នតិភាពក៏េកើតេ ើងកនហងស្ងគមមនុស្ើឝ" 

"មាទើលឧបាស្ក ! េរើពីរទពើយនិងស្័កតិយស្ដូចេពាលមកេនះ មនុស្ើឝេៅភាន់
រច ុំ យល់ខុស្េផតស្ផ្ឍើស្ កនហងេរឿងេផើឝងៗំេរចើនស្នធឹកស្នាថើប់េទៀត ទាល់ែត
ពិពណ៌នាមិនអ្ស្់ ប៉ុែនតលមមនឹងស្រុបបានថា អ្នកណាមានរបស្់ណាក៏េរចើនែតរស្វឹង
រស្វល់ខវល់ខវក់នឹងរបស្់េនាះ ងប់ងល់វល់វក់នឹងរបស្់េនាះ" 

"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! "េមភូមិេពាលរបរជួស្េ ើង "េេតុផល
របស្់រពះេតជរពះគុណបាន ឲើយពនលឺភលឺសាភើងដលខ់ញហុំកណាេរចើនណាស្់ ខញហុំកណាេៅភាន់
រច ុំអ្វីៗំេរចើនេទៀត ស្ូមេមតាឍើជួយអ្ធិបើាយ ពនើយល់វិធីរមលស្់េមាេៈដល់ខញហុំកណា
ផង" 

"មាទើលឧបាស្ក ! វិធីរមលស្់េមាេៈបាុំងអាចេធវើបាន មិនពិបាកេទ ឿលេបើេៈម
ដឹងខលអនឯងថាំអ្នកវេងវង េេើយែបបេនះ ក៏រឹតែតរសួ្លនឹងរមលស់្រមលងីេៅេទៀត ដូចំ 
មនុស្ើឝវេងវងផលឡវ េបើដឹងខលអនឯងថាវេងវងផលឡវ ក៏នឹងអាចរកផលឡវរតូវេឃើញបានេៅេពលមិន
យូរ ផទហយេៅវិញ េបើមិនដឹងខលអនឯងថាវេងវងផលឡវេទ េេើយ េចះែតេដើរតាមផលហវខុស្េនាះ
េៅំេរឿយៗ េផើនៃថងណានឹងអាចេៅដល់ទិវេៅែដលខលអនប៉ងរបាថាទើបាន េ ើយ 
េៈមដឹងេេើយថាេមាេៈ គឺ េស្ចកតីវេងវង បានដល់ េស្ចកតីមិនសាគើល់ពុំនតិេេើយ
យល់ខុស្ មូលេេតុែដលមិនដឹងឿរពិត េរពាះចិតតងងឹតស្ូនើយស្ងុ(េមាេ៍បាុំង) បុពវ



េេតុែដលងងឹតស្ូនើយស្ុង េរពាះមានអារមមណ៍ៀងេរើចូលមកេរជៀតែរជកកនហងចិតត
គួរនាដូចំទឹកែដលេពញេ៉យផង់ធុលីែតង មិនថាពើយង់ដូេោទើះ េរបៀបដូចំមនុស្ើឝ
ែដលមានធុលីចូលែភនកេធវើឲើយរស្វាុំងែភនក េមើលអ្វីេឃើញមិនស្ូវ ចើាស្់ េេើយយល់ថា
ែខើឝំពស្់ គឺ មិនែមនំឿរពិត ចុះេធវើយរើងណាេៅេទើបដឹងឿរពិត?" 

"ចេមលើយ គឺថា េយើងអាចេធវើបាន ២ វិធី គឺ  
វិធទី ី១ រតូវស្ិកើាស្េង្តស្ៃកើអ្វីែដលេយើងយល់ថាំពស្់េនាះយរើងលសិតផចិតផចង់ 
េ៉យយកេឈើឆ្ឹះេមើល ខលះ យកេឈើស្៊កេលើកេ ើងខលះ េបើេឃើញថាមិនកេរមើកេទ 
េយើងនឹងដឹងសាំថមីថាពស្់េនាះៃប់ ធមមតា ពស្់ ៃប់េេើយមិនអាចចឹកនរណាៗ
បានេទ ឿលេបើដូេោទើះ េយើងោប់មកពិេសាធេមើលេ៉យៃដ សាតើបរចបាច់ េមើលឲើយ
ស្ពវរគប់ េៅទីបុំផុត ដុំណឹងដឹងចើាស្់ក៏េកើតេ ើងកនហងដួងចិតតថាេនាះំែខើឝេទ រេន់
ែតដឹងថាំែខើឝ ប៉ុេណា្ើះ េស្ចកតីភ័យៀពើច េស្ចកតីស្ងើឝ័យអ្ល់ែអ្កក៏រលុបរលត់េៅ
ដូចំេគជីកកប់ ។ 
វិធទី ី២ រតូវយកកេមទចធូលីេចញពីែភនកស្ិនពីេរពាះេៅេពលែដលកេមទចធូលីេចញពី
ែភនកេេើយ េស្ចកតី រស្វាុំងែភនកក៏បាត់ឈឹងេៅ ែកវែភនកនឹងភលឺរស្ ះេមើលអ្វីៗបាន
ចើាស្់ោស្់តាមស្ភាពពិតំនិចច វិធីេនះរបេស្ើរំងវិធីទី ១ េរពាះំដុំេណាះរសាយ
េដើមេេតុពិតរបាកដ លុះែកវែភនកភលឺចើាស្់រស្ ះេេើយ ក៏នឹងេមើលអ្វីៗបានយរើង
ចើាស្់រកែ តទាុំងអ្ស្់ មិនេធវើឲើយយល់ខុស្េទៀតេទ វិធីដុំបូងំដុំេណាះរសាយចុង 
េេតុ េទាះបីយល់រតូវអ្ុំពីពស្់ក៏េ៉យ ក៏អាចយល់ខុស្ពីអ្វីេផើឝងេទៀតបាន រតុវ
ពិេសាធេស្ុើបអ្េង្តតេៅ េទៀតេផើនៃថងណាចប់បានេទ ទុកំមលឹងក៏េ៉យ ក៏េៅ
រេន់េបើំងមិនេធវើេសាះ " ។ 

"មាទើលឧបាស្ក ! មនុស្ើឝភាគេរចើនែដលភាន់វេងវងអ្វីៗេផើឝងៗកនហងេោកេនះក៏
េរពាះែតែកវែភនកគឺចិតតរបស្់េគ េពារេពញេៅេ៉យផង់ធូលីែដលំេេតុេធវើឲើយចិតត
លសក់លសន់គន់េមើលអ្វីៗេឃើញមិនចើាស្េ់ទើបយល់ខុស្ ឿលេបើយល់ខុស្ក៏េធវើខុស្ 
និយយខុស្ លទធផលែដលេុចឲើយ គឺ ទុកខ ឿលេបើយល់ខុស្េេើយេៅែតមិន ដឹងខលអន
ថាខុស្ មិនគិតពិេសាធឿរពិត េេើយេចះែតេដើរេៅតាមផលឡវខុស្េនាះរេូតេៅ កេមទច



ធូលីែដលេធវើឲើយចិតតលសក់កករ គឺអ្វ?ី  េៈមគបើបីដឹងលកខណៈរបស្់ចិតតស្ិន ចិតតរបស្់
មនុស្ើឝេយើងំរបរកតីមានលកខណៈភលឺ សាភើងឬភលឺេផលករតំក់រតជុុំស្ងប់សាឃើត ់គិតអ្វីក៏ធលហះ
ធាពើយរស្ ះរស្ ុំ េបើគិត ក៏គិតលស េបើនិយយេចញមកកនហង េោកេនះក៏ំស្មតីលស េធវើ
ឿរៃរអ្វីក៏ំឿរៃរលស ឿលេបើគិតលស និយយលស ផលលសក៏េកើតេ ើង" 

"មាទើលឧបាស្ក ! ជួនឿល ចុំណង់ចង់បាន(េោភៈ) េស្ចកតីអ្នទះសាៀភើរកនឹង
ចូលមកពះុែរជកដួងចិតត េធវើឲើយ ចិតតរកវល់រកវាយអ្នទះអ្ែនទងបីដូចំៀពើែពើនចុំណី
ែដលំប់េៅកនហងរទុងដូេោទើះ ជួនឿលេស្ចកតីថាទើុំងថាទើក់ េឃនើស្ចិតតនឹងចូលមកេឈមៀត
េរជៀតដួងចិតតេធវើឲើយចិតតឈឺោប់េៀពើចផើាហាក់បីដូចំរតូវេគោក់េ៉តេ៉យ ែដកអ្
េណាតើតដ៏រស្ួចរែលម ជួនឿលស្ុំេណាកេសាកេ្ចូលមករគបស្ង្តច់ិតត េធវើឲើយចិតត
េរកៀមរកុំ រស្ពាប់រស្េពាន ជួនឿលតរមកេរតករតអាលចូលមកទុំរុុព័ទធចិតត េធវើឲើយចិតត
េ ើងោងេ ើងជុំេនារ ប៉ុែនត ងងឹតងងល់បីដូចំដុំរីចុះេរបងែដលៀភើក់ែភនក ចុំណង់ចង់
បាន គឺ េោភៈ កុំេឹងខឹងេរឿធ គឺ េទាស្ៈេស្ចកតីរចែណនះទើនីស្ គ ឺឥស្ើា តេរមក
េរតករតអាល គឺ រាគៈ ស្ុំេណាកេសាកស្េរងង គឺ េសាកៈ ំេដើម កិេលស្ំតទិាុំង
អ្ស្់េនះំកេមទចធូលីរបស្ច់ិតត េធវើឲើយចិតតលសក់កករ េមើលេឃើញអ្វីមិនចើាស្់ ោស្់ 
េរបៀបេៅនឹងមនុស្ើឝែដលមានផង់ធូលចីូលែភនកដូេោទើះ" 
"វិធីេ៉ះរសាយ គឺ រតូវមានស្តិសាផើរតីភាជើក់រលឹកកុុំភលឹកេភលចខលអន យកស្តិំៅផើុំយមោុំ
ស្េង្តេមើលចិតត របស្់ខលអន រតួតរតាេមើលចិតតរបស្់ខលអនំនិចចថាផូរផង់ំរបរកតីឬលសក់
លសន់ េបើេឃើញថាលសក់លសន់េរពាះមាន អ្វីមកែរជករំប កេរមាធ ស្មសប់ េស្ចកតីេោភ
លន់ ឬ ទុំនុញធុញរទាន់ េស្ចកតីរចែណន ឬ េស្ចកតី រស្ឡាញ់ ឿលេបើដឹងថា 
អារមមណ៍ណានីមួយកុំពុងរគបស្ង្តច់ិតត ដូចំេទាស្ៈ ចូររបុងេរបៀបស្តិទុក 
ឲើយមុតមាុំ កុុំភលឹកេភលចខលអនតាម៉នចលនាឿររបស្់េទាស្ៈរគប់ចៃភើក់េមើលថាេតើេទាស្ៈ
េនាះេកើតេ ើង ដល់ករមិតណាេេើយ េខខឹងតិចតួច ឬ រេន់ែតេឆវៅវឆុងៅុំង ឬ 
េឆះដុុំផគហុំំេភលើងទាុំងរស្ុង ចូរខិតខុំទប់ ទល់ចិតត កុុំឲើយចិតតគិតគន់អ្វី េរពាះចិតតែដលេពារ
េពញេៅេ៉យេទាស្ៈែតងែតគិតគន់អារកក់ ចូរហាមែត់់ មាត់កុុំឲើយនិយយ េបើមាត់
និយយកនហងខណៈែដលកុំពុងេ ើងកុំេឹង ពាកើយនិយយេចញមកំពាកើយ អ្ស្ុេរាះ ចូរ



ទប់ៃដទប់េជើងកុុំឲើយេធវើស្កមមភាព េបើេធវើស្កមមភាពកនហងខណៈែដលមានកុំេឹង ក៏ំ
ស្កមមភាព អារកក់ លទធផល គឺ េស្ចកតីទុកខ េស្ចកតីេិនេហាច េបើមានស្តិសាផើរតីដឹង
ខលអនឯងយរើងេនះ មិនយូរមិន ៅប់ កុំេឹង គឺ េទាស្ៈេនាះនឹងរសាយ ឬ ស្ងប់ចុះវិញ
បាន ចិតតក៏រត ប់េៅំផូរផង់ដូចេដើមវិញ បនាតើប់ពី េនាះ េទាះំនឹងគិតអ្វី និយយអ្វី 
េធវើអ្វី កគ៏ិតបានលស និយយបានលស និង េធវើបានលសែដរ ហានីយផលនឹង មិនេកើតមាន
េ ើយ" ។ 

"មាទើលឧបាស្ក ! អារមមណ៍របេភទេផើឝងៗដូចំេោភៈ េស្ចកតីរចែណនំេដើម
អាចរមាឃើប់ឲើយស្ងប់បាន ក៏េ៉យវិធីេនះែដរ មនុស្ើឝភាគេរចើនខវះស្តិសាផើរតីទប់ស្ង្ត់
ចិតតេៅេពលកុំេឹងំេដើមេកើតេ ើង េេើក៏បេណាតើយឲើយកុំេឹងេនាះរាល៉លដរធរេៅ
តាមស្រមួល ោប់េផតើមតាុំងពីចិតតរេូតដល់ឿយ ចិតតែដលរតូវេទាស្ៈរគបស្ង្ត់ែតង
ពុះកេស្រញ្ឆើលកតអលេើឍើទាុំងងងឹតងងល់មិនយល់េេតុផលណាៗទាុំងអ្ស្់ ឿពើយំចិតត
យកើឝចិតតមារ ចិតតែបបេនះែតងបញ្ឆើឲើយមាត់េជរបេញ្ងើរ បញ្ឆើឲើយឿយវាយស្ុំពងទូងដុំ
ពិែត យរើងេែរេៅ ជួនឿលស្មាពើប់ស្ូមើបីែតឪពុកមាឍើយំអ្នកបេង្ើតកើាលរបស្់
ខលអនក៏មាន ជួនឿលក៏វាយ បុំផ្ពើញរបស្់របរែដលមានតៃមលែដលខលអនធាពើប់េួងែេងក៏
មាន េៅេពលែដលកុំេឹងស្ងប់ចុះ េេតុផល រត ប់មកវិញេេើយេនាះ េទាះបីំេគ
េសាកសាឍើយយរើងណាក៏េ៉យក៏េផើនរបេយជន៍ែដរ េរពាះរជុលេួស្ េៅេេើយ េនះ
ឯងគឺំេទាស្ៃនឿរខវះស្តិសាផើរតីទប់ស្ង្ត់ចតិតែតងបង្ទុកខេទាេមនញឲើយដល់េទើមិន
តិចំង េទាស្ៈេ ើយ" ។ 

"មាទើលឧបាស្ក ! ឿលេបើេៈមរំបេេើយយរើងេនះ ចូរស្មភីរតួតរតាេមើលចិតត
ំនិចច ចូរមានស្តិសាផើរតីទប់ ស្ង្ត់ចិតតេៅេពលមានអារមមណ៍េផើឝងៗែរជកចូលមក 
ពើ្យមរកើាឲើយស្ថិតេៅកនហងស្ភាពផូរផង់ំនិចច  នឹងបានស្បើាយចិតតរគប់េពល
េវោ"  

ខញហុំរពះករុណាបានេទស្នាេរបៀនរបេៅរបធានភូមិឲើយមានចិតតផូរផង់ បាត់
ស្ុំេណាកេសាកស្េរងង េេើយក៏ឃលហុំចីពរចូលេៅកនហងភូមិ ទិដឌភាពែដលបានេឃើញេៅ
េពលមកដល់ភូមិគ ឺរបទះេឃើញេគេ៉ឋើនរបស្់ របធានភូមិឿពើយំេផះផង់ធូលីេៅ



េេើយ កូនរបពនធរបស្់របធានភូមិកុំពុងអ្ងគហយយុំេមើលគុំនរេផះធើយឡង េរឿយមលប់េដើម
េឈើែកើបរៗេនាះ មានអ្នករស្ុកមកស្េង្តេមើលេេតុឿរណ៍និងស្ែមតងស្ុំេណាកេសាក
សាឍើយ ំមួយនឹងរបធានភូមិយរើងេរចើនកុះករ របុស្អ្នករស្ុកមាទើក់និយយថា "បពិរត
េោករបធានភូមិ ! ខញហុំបាទនឹក េសាកសាឍើយៀពើុំងណាស្់ចុំេពាះេរេះកមមរបស្់់េោក 
បុ៉ែនតមិនដឹងំេធវើយរើងេម៉ចបានេទ េណមើយចុះ ! េោក កុុំខវល់ចិតតេ ើយ ពួកេយើង
េរតកអ្រនឹងជួយស្េស្រៃគើះេោក" 
"អ្រគុណណាស្់ែដលមានស្នាឍើនចិតតរបាថាទើលសចុំេពាះខញហុំ"របធានភូមិែបរេៅនិយយ
ំមួយនឹងេគេ៉យ ស្េមលងធមមតា "ផទះេនះមិនែមនំផទះរបស្់េយើងេទ ស្េមលៀកបុំពា
ក់និងរទពើយស្មើបតតរិគប់របេភទែដលរតូវ  េភលើងេឆះអ្ស្់រពមទាុំងផទះេនះក៏មិនែមនំផទះ
របស្់េយើងែដរ េយើងខចីរបស្់ធរណីមកេរបើរបាស្់បេណាតើះ អាស្ននកនហងកុំ ហងេពលែដល
េយើងមកសាទើក់អារស្័យកនហងេោកេនះប៉ុេណ្ាើះ មាងើស្់េដើម គឺ ែផនដី វារតូវឿរ ទាមទារ
យករបស្់វាេៅវិញ វាេទើបេរបើេភលើងមកទារយក េយើងក៏បានស្ងវាេៅេេើយ នឹងបាច់
សាឍើយ រស្េណាះេៅថវី ជីវិតេៅមានក៏ែស្វងរកមកេទៀតបាន" ស្មតីដ៏របិមរបីយ៍របស្់
របធានភូមិេធវើឲើយេវឡងមនុស្ើឝ ែដលមកេោមេមើលេេតុឿរណ៍ភាុំងរស្ឡាុំងឿុំង  
"បពិរតនាយមាងើស្់ ! េោកនិយយគួរឲើយោប់ចិតតែមនែទន"  
"មិនែមនំស្មតីរបស្់ខញហុំេទ ំស្មតីរបស្់រពះគុណមាងើស្់របស្់េយើងអ្ងគេនះ"របធានភូមិ
និយយទាុំងអ្ងគហល ៃដមកៀងខញហុំរពះករុណា  
"មិនែមនំស្មតីរបស្់អាតាផើេទ"ខញហុំរពះករុណារបៈប់នយិយេ ើង "ប៉ុែនតំស្មតីរបស្់
រពះបរមសាសាឍើ ស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់ រពះអ្ងគំអ្នករតាស្់ដឹងអ្រិយស្ចចៈ ធមមតា របស្់
ពិតែតងែតគួរឲើយសាឍើប់ំនិចច" 
ខញហុំរពះករុណាបានេទស្នាដឹកនាុំអ្នករស្ុកអ្នកភមូិឲើយតាុំងេៅកនហងសាមគគីធម៌លមមស្មគួរ
េេើយក៏វិលរត ប់េៅឿន់កែនលងសាទើក់វិញ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! អ្ស្់រយៈេពល ៣ ែខឯេឿកិោរេម ខញហុំរពះករុណា
បានជួបរបទះេេតុឿរណ៍ ំេរចើន េទាះបីំភូមិតូចៗរបកបេ៉យរគួសារមិនដល់
រយក៏េ៉យ បុ៉ែនតក៏េពារេពញេៅេ៉យមនុស្ើឝែដល មានគុំនិតេចះគិតគន់ មានរបុស្វ័



យចុំណាស្់មាទើក់េះផើះកុមភកៈមានអាយុរបែេល ៦០ ៅទើុំកនហងភូមិេនះ ឿលពី េៅយុវវ័
យ េត់ធាពើប់រស្់េៅកនហងរកុងរាជរគឹះែដលំរាជធានីៃនសាស្រសាឍើោរើយនិងេមលទធិេផើឝងៗ
អ្ស្់ំ   េរចើនៅទើុំ េរឿយមក បានផ្ពើស្់លុំេៅមកតាុំងលុំេៅ៊នកនហងភូមិេនះ កុមភកៈ
មានអ្នករស្ុកអ្នកភូមិេេរពរាប់ អានំេរចើនេរពាះែតបដិភាណរបីំះពើស្ៃវរបស្់
េត់ កុមភកៈបានឿពើយេៅំអ្នកដឹកនាុំចិតតវិញ្ញើណរបស្់ អ្នករស្ុក េៅេពលែដលខញហុំ
រពះករុណាេធវើដុំេណើរេដើរផលឡវេៅដល់ភូមិេនាះទាុំងរស្់េៅំរបោុំរេូតៃរតមាស្ៃន 
វស្ើានរដូវកនហងភូមិេនាះផង េត់បានឿពើយំគូស្នទនាមុខគួរឲើយេស្ញើបស្ញប់ែស្ញងរបស្ខ់ញហុំ
រពះករុណាភាពើម កុមភកៈ មួយអ្េនលើេ៉យកមអយរបុស្តូចមាទើក់ចូលចិតតេៅរកខញហុំរពះករុណា
េស្ទើរែតរាល់ៃថងរេស្ៀលេេើយេធវើធមមសាកោចើំមួយេទើរេូតដល់ៃថងោឃើចេទើបោរត
 ប់េៅផទះវិញ ដុំបូងៗេៅេពលែដលខញហុំរពះករុណាេៅដល់ កុមភកៈបាន ស្ែមតងអាឿរៈ
េមើលៃយេមើលេថាកយរើងចើាស្់រកែ ត េរពាះំធមមតា មនុស្ើឝែដលមានរបា ជំើឿពើ
ៀពើុំង ឿលេបើេឃើញរបុស្កេមាពើះរស្បាលកូនរស្បាលេៅក៏ែតងែតវាយតៃមលទាបទុកំ
មុន ប៉ុែនតេរឿយពីបាន ស្នទនាំមួយនឹងខញហុំរពះករុណាអ្ស្់រយៈេពលរបែេលកនលះែខ
មក េត់ក៏េកើតមានេស្ចកតីរស្ឡាញ់និង េេរពខញហុំរពះករុណាយរើងេសាផើះអ្ស្់ពីចិតត 
ទាុំងអ្ស្់េនះមិនែមនខញហុំរពះករុណាេលងបារើេុីអ្វីេទ ប៉ុែនតេរពាះែត ខញហុំរពះករុណានិយយ
ឿរពិតតាមែខើឝរស្បពុទធធម៌ំមួយនឹងេត់ ពុំនិតនិងតរមូវែតងមានេៅំនិចច បុ៉ែនត 
មនុស្ើឝមិនយល់ពុំនិតេទើបបានំរបែកកេទើ ខញហុំរពះករុណាមិនរបែកកនឹងកុមភកៈទាុំង
មិនេលើកតេម្ើងកុមភកៈែដរ  េរពាះឿររបែកកនិងឿររបៅុំងេទើេកើតមកពីឿររបឿន់ទិដឌិ
មានះ ខញហុំរពះករុណាមិនេលើកេជើងេត់េទ េរពាះ ឿរេលើកេជើងេកើតមកពីឿរភ័យៀពើច 
បុ៉ែនតខញហុំរពះករុណានិយយេៅតាមស្ភាពពិត េនះគឺំេេលឿរណ៍ កនហងឿរស្នទនា
ធម៌ែដលរពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់រទង់រតួស្រតាយទុកមកេេើយ ។ 
"រពះេតជរពះគុណ ! ឿរស្មាពើប់ស្តវបាបឬេទ?"វយជនកុមភកៈោប់េផតើមស្នទនា
ំមួយនឹងខញហុំរពះករុណាកនហង រេស្ៀលៃថងមួយ  
ស្ុំណួររបស្់េត់េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាចែមលកចិតតេរពាះមិនគួរនឹងស្ួរស្ុំណួរៃយៗែបប
េនះេទ ឿរស្មាពើប់ ស្តវនរណាៗក៏ដឹងែដរថាំបាបទាុំងអ្ស្់ ប៉ុែនតជួនឿលអាចំរ



េ្តើកុំបាុំងបេញ្ចើតឲើយខញហុំរពះករុណាធាពើក់ េៅក៏បាន េរពាះកុមភកៈមានកលលើបិចេរចើន
ណាស្់ មនុស្ើឝេពញទាុំងរស្ុកេផើន អ្នកណាហាលើនរបែកកវីែវក នឹងេត់េទ ប៉ុែនតេៅទី
បុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏េឆលើយេៅតាមមូលភាពថា  
"ឿរស្មាពើប់ស្តវោត់ំបាបយរើងពិតរបាកដ" 
"ឧបមាថា េយើងមិនបានេរៀបរបស្មាពើប់េ៉យខលអនឯងេទ ប៉ុែនតបញ្ឆើឲើយអ្នកដៃទស្មាពើប់
ជុំនួស្ អ្ញ្ចឹងោត់ ំបាបេទ?" 
"បាបែដរ"  
"ឧបមាថា េយើងមិនបានស្មាពើប់េ៉យខលអនឯងេទ ទាុំងមិនបានបញ្ឆើឲើយអ្នកណាស្មាពើប់
ជុំនួស្េទ ប៉ុែនតេយើងេធវើអ្វីម៉ើ្ងែដលំឿរេរំមែរជងឲើយេគស្មាពើប់េ៉យរបេយល េតើ
យរើងេនះបាបេទ?" 
"បាបែដរ" ខញហុំរពះករុណាអ្ះអាង 
វយជនកុមភកៈញញឹមយរើងបានចៃភើក់ េេើយនិយយេ ើងយរើងមុឺងមារើត់ថា  
"េបើអ្ញ្ចឹង រពះេតជរពះគុណក៏េធវើបាបរាល់ៃថងេនឹងឯង" 
"អាតាផើេធវើបាបយរើងេម៉ច?"ខញហុំរពះករុណាស្ួរទាុំងមិនយល់  
"ក៏រពះេតជរពះគុណៅន់សាច់ស្តវរាល់ៃថងេនះឯង" 
"ឿរៅន់សាច់ស្តវោត់ំបាបែដរឬ?" 
"ោត់ំបាបយរើងពិតរបាកដណាស្់" 
"បាបយរើងេម៉ច អាតាផើមិនែដលគិតស្នទិះស្ងើឝយ័ថាំបាបេទ" 
"រពះេតជរពះគុណក៏រពមទទួលេេើយថាឿរស្មាពើប់ស្តវខលអនឯងកតី ឿរបញ្ឆើឲើយអ្នកដៃទ
ស្មាពើប់ជុំនួស្កតី ឿរេរំមែរជងឲើយេគស្មាពើប់េ៉យវិធីណាមួយកតីោត់ំបាបទាុំងអ្ស្់ 
ឿរៅន់សាច់ស្តវេនះោត់ំអ្ុំេពើ ជួយេរំមែរជងឲើយេគស្មាពើប់"កមុភកៈអ្ធិបើាយ
យរើងមុឺងមារើត់កនហងចិតត  
"អាតាផើមិនទាន់េមើលេឃើញថាំអ្ុំេពើេរំមែរជងយរើងេម៉ចេទ" 
"ចុះរពះេតជរពះគុណមិនដឹងេសាះឬថា េរពាះែតមានឿរបរិេភាគេទើបមានឿរស្មាពើប់ 
េរពាះែតមានឿរ បរិេភាគសាច់ស្តវេទើបមានេគស្មាពើប់ស្តវយកសាច់ េបើេផើនមនុស្ើឝ



បរិេភាគ ក៏េផើនមនុស្ើឝស្មាពើប់ែដរ េរពាះេេតុេនាះ ឿរបរិេភាគោត់ំអ្ុំេពើ
េរំមែរជងឿរស្មាពើប់" 
"មាទើលឧបាស្ក ! កនហងេរឿងេនះ មានមនុស្ើឝពាក់ព័នធេទើ ៣ នាក់ គឺ អ្នកស្មាពើប់ ១ អ្នក
ទិញយកេៅបរិេភាគ ១ អ្នកទទួលយកពីអ្នកទិញេៅបរិេភាគ ១ េៅឲើយៃយយល់ថា 
អ្នកទី ១ អ្នកទី ២ អ្នកទី ៣ េបើអ្នកទី ៣អ្េនាតើក អ្េនាតើលអ្នកទី ២ េេើយអ្នកទី ២ េៅ
អ្េនាតើកអ្េនាតើកអ្នកទី ១ ឲើយស្មាពើប់ យរើងេនះទាុំង ៣ នាក់បានបាបដូចេទើ េរពាះ
េរំមែរជងេទើយរើងចើាស្់រកែ ត បុ៉ែនតេបើអ្នកទី ២ េៅេរំមែរជងអ្នកទី ១ ឲើយស្មាពើប់
ស្តវេេើយទិញ យកសាច់ស្តវេនាះមកបរិេភាគចុំែណកផ្តើល់ខលអននិងរគួសារ អ្នកទី ៣ 
មិនដឹងេរឿងអ្វីេទ េដើរៗេៅអ្នកទី ២ បានេឃើញេេើយនឹកអាណិត េទើបែចករុែលក
ចុំណិតសាច់េនាះឲើយទទួលទានខលះ អ្នកទី ៣ ទទួលយកេៅ បរិេភាគលមមចិញ្ចឹមជីវិត 
យរើងេនះអាតាផើយល់េឃើញថាអ្នកទី ៣ មិនបាបេទ  
អាតាផើនិងភិកខហកនហងរពះពុទធសាស្នាទាុំងឡាយេរបៀបដូចំអ្នកទី ៣ េៅេវោរពឹក អាតាផើ
សានើយបារតេដើរេៅ តាមលែងវកផទះេ៉យតាុំងចិតតថានឹងទទួលអាហារពីអ្នកមានចិតត
បុណើយមកៅន់លមមៈតើុំងជីវិតឲើយរបរពឹតតេៅ មួយៃថងៗប៉ុេណា្ើះ េទាះបីំអ្នករស្ុកនាុំ
អាហារែបបណាមក៉ក់កនហងបារតក៏េ៉យ ក៏ទទួលយកេៅេ៉យ អាឿរស្រមួមរវាុំង 
មិនែដលគិតថាស្ូមឲើយអ្នករស្ុកយកអាហារែបបេនាះៗមក៉ក់បារតេនាះេទ លុះបាន 
អាហារោផើក់លមមេេើយ ក៏រត ប់េចញមកៅន់ បានរបស្់ណាក៏ៅន់របស្់េនាះ បាន
អាហារលសក៏មិនេរតកអ្រ បានអាហារអ្ន់ក៏មិនអ្ន់ចិតត តាុំងចិតតបរិេភាគែតេដើមើបីបុំបាត់
េពើន(ែពើន)ប៉ុេណា្ើះ រពះពុទធំមាងើស្់រតាស្់ ថាេស្ចកតីេពើនោត់ំេរាគមើ្រើង ថាទើុំ
បុំបាត់េស្ចកតីេពើន គឺ អាហារ អាតាផើៅន់អាហារដូចំឿរៅន់ថាទើុំ ឿលេបើេរាគេពើន
បាត់េេើយ អាតាផើក៏ឈប់ភាពើម មិនដឹងមិនេឃើញមិនឮថា េគស្មាពើប់ស្តវឯណា និង េៅ
េពលណាេទ ទាុំងមិនគិតថាេគស្មាពើប់េដើមើបីអាតាផើេ៉យចុំេពាះផង េបើអាតាផើបានេឃើញ
េគស្មាពើប់ បានឮេគស្មាពើប់ ទាុំងដឹងថាេគស្មាពើប់េដើមើបីអាតាផើេ៉យចុំេពាះេទៀត អាតាផើ
នឹងមិនៅន់ំ ៉ច់ៀត េបើេៅែតៅន់ របាកដំខុស្ពុទធបើបញ្ដតតិមិនៀន ឿលេបើ
អាតាផើរបរពឹតតខលអនែបបេនះ េតើេះផើះថាំបាបដូចេមតចបាន !" 



"េណមើយចុះ ! េទាះបីំរពះេតជរពះគុណមិនបាបេរពាះែតមិនបានេរំមែរជងេ៉យ
ឿយ វាោ និង ចិតត េ៉យផ្តើល់ក៏េ៉យ ប៉ុែនតរពះេតជរពះគុណក៏រតូវបាបកនហងឿរៅន់
របស្់មិនបរិស្ុទធ"វយជនេៅអ្ះអាង គុំេេើញរបស្់ខលអនដែដល 
"របស្់មិនបរិស្ុទធយរើងេម៉ច?"ខញហុំរពះករុណាស្ួរ  
"ឧបមាថា របុស្មាទើក់េៅបលន់ស្មាពើប់មាងើស្់រទពើយយករបស្់េគមករបេគន
រពះេតជរពះគុណ រពះេតជរពះ គុណក៏ដឹងថារបស្់េនាះ េគបានមកពីឿរបលន់មិន
បរិស្ុទធ ប៉ុែនតរពះេតជរពះគុណក៏េៅែតទទួលយករបស្់ មិនបរិស្ុទធេនាះ េបើយរើងេនះ
េតើេះផើះថា រពះេតជរពះគុណរបរពឹតតរតឹមរតូវឬរួចផុតោកបាបយរើងេម៉ច បាន?" 
"េបើដឹងថារបស្់េនាះេគបលន់ស្មាពើប់មាងើស្់រទពើយេេើយយកមករបគល់ឲើយ េេើយេៅែត
ទទួលយកេ៉យចិតត េរតកអ្រ យរើងេនះមិនផុតពីបាបេទ េរពាះេស្មើនឹងេរំមែរជង
េោរកមម េរតកអ្រកនហងបាបកមមេនាះ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង រពះេតជរពះគុណៅន់សាច់ស្តវក៏បាបែដរេរពាះសាច់ំរបស្់មិនបរិស្ុទធ 
ំរបស្់បានមកពី ឿរបលន់ស្មាពើប់ជីវិតរាងឿយរបស្់ស្តវដៃទ េផើនស្តវណាស្ុខចិតត
របគល់រាងឿយរបស្់ខលអនឲើយមនុស្ើឝ ៃយៗេទ ទរមាុំនឹងមនុស្ើឝស្មាពើប់វាបាន វារតូវត
ស្៊ូេរីបុំរះរបះននាលទាល់ែតអ្ស្់កមាពើុំង ឿលេបើ ទប់ទល់កមាពើុំងមនុស្ើឝមិនឈនះេទើប
ស្ុខចិតតសាពើប់េ៉យទាុំងចិតតេរឿធខឹងនិងពើ្បាទចងអាែតយរើង ៀពើុំងឿពើ េរពាះ
េេតុេនាះសាច់រគប់របេភទែដលរពះេតជរពះគុណៅន់េទើបេះផើះថាបានមកេ៉យ
ឿរ បលន់ ំរបស្់មិនបរិស្ុទធ ឿលេបើរពះេតជរពះគុណៅន់របស្់មិនបរិស្ុទធែបបេនះ
នឹងមិនបាបយរើង េម៉ចបាន?" 

េេតុផលរបស្់កុមភកៈរស្ួចរសាល់គួរឲើយសាឍើប់ណាស្់ េបើមិនែដលគិតគនម់កពី
មុនេទក៏អាចនឹងទញ់ទាល់ ចុំេពាះេេតុផលរបស់្េត់បាន បុ៉ែនតរបសាទើែបបេនះបានំ
ទីរបាកដំក់ចើាស្់ដល់ខញហុំរពះករុណាយូរ េេើយ េទើបេឆលើយតបឧបាស្កកុមភកៈយរើង
ស្បើាយ  

"មាទើលឧបាស្ក ! បាបឬបុណើយអារស្័យេៅេលើចិតតំស្មាពើក់ស្ុំៀន់ េបើចិតតមិន
េរតកអ្រកនហងបាប េទាះរតូវ េគបៃគើប់ឲើយេធវើបាបក៏មិនបាបែដរឬបាបតិចតួច បុ៉ែនតេបើ



េរតកអ្រតាមេគក៏េះផើះថាបាបពិតែមន សាច់ែដលអាតាផើៅន់ំរបស្់បានមកពីឿរ
បលន់ ំរបស្់េោរ អាតាផើដឹងថាេគបលន់យកមកពីស្តវ ប៉ុែនតអាតាផើមិនែដលេរតកអ្រកនហងឿរ
ទទួលសាច់េនាះេទ មិនែដលេរតកអ្រសាទរកនហងឿរៅន់សាច់េនាះេទ ទាុំងមិន ែដល
េពញចិតតនឹងអ្ុំេពើែដលេគស្មាពើប់េនាះេទ ឿរែដលេគស្មាពើប់យកសាច់េនាះបានមក
មិនែដលគិតអ្រ គុណអ្នកស្មាពើប់េទ ផទហយេៅវិញ អាតាផើនឹកអាណិតស្តវំមាងើស្់សាច់
េនាះៀពើុំងណាស្់ នឹកស្លហតរនធត់ចិតត ចុំេពាះទេងវើៃរពៃផើឝរបស្់អ្នកស្មាពើប់ ប៉ុែនតរតូវែតៅន់
េ៉យចុំណាុំបាច់ ៅន់េ៉យេស្ចកតីស្លហតចិតត ស្េងវគចិតត គួរនាដូចំមាឍើយែដល
បរិេភាគសាច់កូនខលអនឯងដូេោទើះ" 

"មាទើលឧបាស្ក ! អាតាផើនឹងតុំណាលេរឿងមួយឲើយេៈមសាឍើប់ កនហងអ្តីតឿល
េរពងនាយយូរមកេេើយ មាន ២ នាក់បតីរបពនធបីកូនតូចេធវើដុំេណើរឆលងឿត់ស្មុរទ
ខើាច់ េរចើនៃថងកនលងមក េផើនស្ញ្ញើថានឹងអាចឆលងផុតតុំបន់ វាលខើាច់បានេទ េស្ើបៀង
អាហារក៏អ្ស្់រលីងេផើនស្ល់ េស្ចកតីេរស្កែពើនេរពាះ៉ច់អាហារបានេបស្ង្ត់ េធវើ
ឲើយបុរស្ំឪពុកគិតនឹងស្មាពើប់កូនតូចេនាះបរិេភាគ ឿលេបើរបឹកើាំមួយនឹងភរិយ
េមើលក៏រតូវរបៅុំង យរើង៉ច់អ្េៃកើរ េរពាះថាធមមតាអ្នកំមាឍើយែតងមានចិតតទន់
អាណិតកូន មិនហាលើនេធវើែបបេនាះេទ េទាះបី ខលអនសាពើប់ក៏ស្ុខចិតតែដរ បុ៉ែនតគមាពើនមិន
អាចេធវើឲើយរបុស្ំបតីអ្ត់រទាុំតេៅេទៀតបានេទ េៅរារតីៃថងមួយ លុះ ភរិយស្រមានតលក់
ស្្ប់េេើយ េគក៏ស្មាពើប់កូនតូចេនាះេលឿយយកសាច់អាុំង ឿលេបើភរិយភាជើក់េ ើង 
មិនេឃើញកូនតូចទាុំងេឃើញសាច់ំេរចើនក៏ស្លហតរនធត់ចិតត ស្មលឹងេមើលេៅែកើបរៗៀង ក៏
មិនរបទះេឃើញសាពើក សាទើមកូនតូចេនាះេទ របទះេឃើញែតវាលខើាច់លវឹងេលវើយផុត
កនទហយែភនក នាងក៏ដឹងភាពើមថា បតីរបស្់នាងបាន ស្មាពើប់កូនតូចេៅេេើយ នាងេទើប
ខើយល់ោប់ដួលស្នលប់ចុះភាពើម ឿលេបើដឹងខលអនមក ក៏យុំែយកែរស្ករកកូន តូចេស្ទើរែត
េរបះរទូងសាពើប់ េៅេពលដុំបូងៗ នាងមិនរពមប៉ះពាលស់ាច់កូនតូចរបស្់នាងេទ បតី
បរិេភាគមាទើក់ ឯង ចុំេណរឿលតមក លុះរតូវេស្ចកតីេរស្កែពើនរគបស្ង្ត់ៀពើុំងេ ើង 
េទើបស្ុខចិតតបរិេភាគ ប៉ុែនតរាល់េពល ែដលៅនើមោប់សាច់កូនេលើកយកមកបរិេភាគ 



នាងក៏យុំអ្ណ្ឺតអ្ណ្កេ៉យនឹកអាេឡាះអាល័យចុំេពាះកូន បរិេភាគសាច់កូនខលអន
ឯងទាុំងទឹកែភនករេេមរហាមរគប់រេេវោទាល់ែតឆលងផុតវាលខើាច់េៅ  
មាទើលឧបាស្ក !  េៅខណៈែដលៅន់សាច់ស្តវេនាះ អាតាផើែតងែត៉ស្់េតឿនចិតតខលអន
ឯងឲើយភាជើក់រលឹកំនិចច គួរនាដូចំលុំនឹកគិតរបស្់មាឍើយែដលបរិេភាគសាច់កូនខលអន
ឯងកនហងវាលខើាច់ដូេោទើះ ៅន់េ៉យស្លហតរនធត់ចិតត ៅន់េ៉យេស្ចកតីោុំបាច់បៃគើប់ស្ុទធ
សាធ ឿលេបើដូេចនះ ចិតតរបស្់អាតាផើមិនេរតកអ្រកនហងបាបបនតិចណាេ ើយ េតើអាតាផើនឹង
បានបាបដូចេមតចេៅ" ពាកើយអ្ធិបើាយរពមទាុំងេរឿងនិទានបុគគោធិ៉ឋើនរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាបាន ផលំក់ែស្តង តើបិតថាវយជនកុមភកៈយល់រស្បតាមភាពើម  
"ខញហុំកណាមិនែដលបានសាឍើប់ពាកើយអ្ធិបើាយេេតុផលចើាស្់ោស្់ែបបេនះមកពីមុន
េទ េេតុេនាះបានំ យល់ស្៊បថាឿរបរិេភាគសាច់ោត់ំបាបទាុំងរស្ុង ប៉ុែនតតាម
ឿរពិត បរិេភាគឲើយេកើតបាបក៏បាន បរិេភាគ មិនឲើយេកើតបាបក៏បាន វាស្ុំៀន់េៅនឹង
ចិតតេនះឯង" 

ោប់តាុំងពីេពលេនាះមក រពឹទធជនកុមភកៈអ្នកដឹកនាុំចតិតវិញ្ញើណរបស្់អ្នកភូមិេឿ
កិោរេម ែបរមកេេរពរាប់អានខញហុំរពះករុណាយរើងេសាផើះស្ម័រគ ។  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅទីាំំបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏េធវើដុំេណើរោកេចញពីេឿកិ
ោរេមេៅ ពួកអ្នរស្ុកតាម ជូនដុំេណើរខញហុំរពះករុណាអ្ស្់ចមាឃើយផលឡវរបែេលកនលះ
េយជន៍ េទើបវិលរត ប់េៅវិញ ស្ឹងែតទាុំងអ្ស្់េទើមាន ទឹកែភនករលីមរោមេ៉យ
សាឍើយរស្េណាះចុំេពាះខញហុំរពះករុណា តាមឿរពិតេៅ ខញហុំរពះករុណាមិនែមនំ សាច់
ៈតិេៅស្នាឍើនរបស្់ពួកេគេទ ប៉ុែនតមាទើក់ៗេៅកនហងភូមិស្ុទធែតេេរពរាប់អានខញហុំរពះ
ករុណាេ៉យេសាផើះ អ្ស្់ពចីិតត មិនចង់ឲើយខញហុំរពះករុណាែពើតែពើោកពួកេគេទ ចង់ឲើយខញហុំ
រពះករុណាេៅំមួយនឹងពួកេគទាល់ែត កើឝ័យជីវិត ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាេៅំមួយនឹង
ពួកេគរេូតមិនបានេទ េរពាះតួនាទីរបស្់ខញហុំរពះករុណាគឺ ឿររតាច់ចរេៅកនហងេោកដ៏ធុំ
លវឹងេលវើយបីដូចំបកើឝីតូចហាច់េេើរេៅកនហងនភាឿស្ គួរនាដូចំមចឆំតិ ែេបែេ
លេៅកនហងមហាស្មុរទដូេោទើះ េស្រីភាពកនហងដុំេណើរទស្ើឝនាចរ គឺំមេនារថរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណា វីរភាពឿពើហាន៉ច់ៀតមិនខលបៀពើចសាពើប់គឺំយនវាេនៈែដលនាុំេៅ "អ្ុំេពើ



លស" គឺំអាវេរឿះែដលខញហុំរពះករុណាេរបើឿរពារខលអនរេូតមក េរពាះែតអ្ុំេពើលសេនះឯង
បានំមនុស្ើឝែដលសាគើល់ខញហុំរពះករុណាេេើយ ែតងរស្ឡាញរ់ាប់អានខញហុំរពះករុណា េគ
រស្ស្់រសាយស្បើាយចិតតេៅេពលេគេៅំមួយ េគទុកខរពួយរងួយ ចិតតេៅេពលខញហុំរពះ
ករុណារពាត់ោកេៅ អ្ុំេពើលសេៅឯណា? េៅនឹងខលអនេយើងេនះឯង អ្ុំេពើអារកក់េៅនឹង
ខលអន េយើងទាុំងអ្ស្់ មាទើក់ៗអាចមានទាុំងអ្ុំេពើលសនិងអ្ុំេពើអារកក់េស្មើេទើ ប៉ុែនតេេតុអ្វីបាន
ំអ្នកេនាះំមនុស្ើឝលស អ្នកេនាះំមនុស្ើឝអារកក់ េរពាះមនុស្ើឝលសេគះពើស្ៃវ េគកប់
ទុកអ្ុំេពើអារកក់ េេើយក៏បារយកែតអ្ុំេពើលស េចញមកេរបើ យកែតអ្ុំេពើលសេចញមកអួ្ត
អ្នកដៃទ េគគិតលសចុំេពាះអ្នកដៃទ និយយលសចុំេពាះអ្នកដៃទ េធវើលស ចុំេពាះអ្នកដៃទ 
មនុស្ើឝេទើបរស្ឡាញ់រាប់អានេគ មនុស្ើឝអារកក់ំមនុស្ើឝលងង់ េគកប់ទុកអ្ុំេពើលស យក
ែត អ្ុំេពើអារកក់េចញមកេរបើ យកែតអ្ុំេពើអារកក់េចញមកអួ្តអ្នកដៃទ គិតអារកក់
ចុំេពាះអ្នកដៃទ និយយអារកក់ ចុំេពាះអ្នកដៃទ េធវើអារកក់ចុំេពាះអ្នកដៃទ មនុស្ើឝ
ទាុំងឡាយេទើបស្សប់េខពើមេគ េគឿពើយំឧតើាតចៃរងកនហង ស្ងគមមនសុ្ើឝ  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ !  មនុស្ើឝេយើងមាទើក់ៗចង់ឲើយេគរស្ឡាញ់ចូលចិតតខលអន
េ៉យវិធីេផើឝងៗ េរបើអាគមឱម អាមខលអះ បៃគើប់បញ្ឆើខលះ េរបើរទពើយជនលជេនលញខលះ េរបើ
មនតអាគមខលះ អ្ងវររពះអាទិេទពឲើយជួយ បណាតើលចិតតេគខលះ ប៉ុែនតទេងវើទាុំងអ្ស្់េនះមិន
បានទទួលផលេពញេលញេទ េរពាះវិធីទាុំងេនះំវិធីៀង េរើ េស្ចកតីរស្ឡាញ់ែដល
េកើតេចញពីវិធីទាុំងេនះំេស្ចកតីរស្ឡាញ់េស្ើៗស្មើបកេរើ រេខករៀកមិន មាុំមួន
សាណើពរ វិធីែដលលសបុំផុត គឺ អ្ុំេពើលស គិតលសចុំេពាះេគ និយយលសចុំេពាះេគ េធវើលសចុំេពាះ
េគ េេើយេគ នឹងរស្ឡាញរ់ាប់អានេយើងយរើងេសាផើះអ្ស្់ពីចិតតមាុំមួនំេរៀងរេូត ខញហុំ
រពះករុណាយកអ្ុំេពើលសេនះឯងំអាវុធឿរពារខលអន បានទទួលស្ុវតថភិាពរេូតរយៈផលឡវដ៏
ែវងៅឃើយែដលខញហុំរពះករុណារតាច់ចរមក ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! លុះោកេោលអ្នករស្ុកេឿកិោរេមេៅ ខញហុំរពះ
ករុណាក៏េៅែតគិតដល់ពួក េគទាុំងអ្ស្់ េនះក៏េរពាះែតអ្ុំេពើលសរបស្់ពួកេគេនឹងឯង 
បុ៉ែនតទុកំមលងឹក៏េ៉យ ខញហុំរពះករុណាពើ្ យមទប់ ចិតតទប់េថលើមេដើមើបីបុំេភលចពួកេគ
េោលេរពាះេបើអាត់ែតពីសាឍើយរស្េណាះអាេឡាះអាល័យដល់ មិនថាេ ើយមនុស្ើឝឬ



វតថហេទ ែតងេធវើឲើយចិតតេ្េមងរស្ងូតរស្ៃត់ េៅទីបុំផុត ពាកើយថា េឿកោិរេមក៏
រលុបរោយេចញពីសាផើរតីចងោុំរបស្់ខញហុំរពះករុណាបនតិចមតងៗ ខញហុំរពះករុណាេធវើដុំេណើរ
េដើរផលឡវតេៅមុខ យរើងមានេស្រីភាព តរមង់រតង់េៅឿន់រកុងរាជរគឹះំរាជធានីៃន
មគធរដឌដ៏លើបីលើាញ នាកុំ ហងេពល េធវើដុំេណើរេៅេនាះ  ខញហុំរពះករុណាបានេពើបពះ
របទះនឹងមនុស្ើឝរគប់រស្ទាប់វណណៈ ខញហុំរពះករុណាបានឈប់ ស្នទនាំមួយនឹងពួកេគ 
ស្ែមតងពុទធធម៌ដលេ់គ ៈតើុំងេគឲើយរីករាយកនហងស្មាផើបដិបតតិេេើយក៏េដើរេួស្េៅ ។     
េៅរេស្ៀលៃថងមួយនាេដើមគិមឞរដូវេនាះឯង េៅខណៈែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងេដើរផលឡវ
យរើងរេ័ស្រេួន រេេើតរហាុំើងេដើមើបីនឹងេៅឲើយដល់ភូមិអ្នករស្ុកមុនេពលរពលប់េនាះ 
អាឿស្ធាតុមានស្ភាពេើឍើេេងហាង ពន់េពកណាស្់ កេៅឍើៃថងេើឍើរេេងរហាងហាក់
នឹងថារពះអាទិតើយែថមចុំនួនដល់េៅ ៣ ដួងេទៀត េទាះបីំ  មានខើយល់បក់ផ្ត់រុេភើយ
មកខលះ ក៏ស្ឹងំខើយល់េពញេៅេ៉យធូលីនិងកេៅឍើរបស្់ពនលឺៃថងរពមទាុំងស្េរមកទឹក 
េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាមានស្ភាពរេស្ះរេសាះអ្ស្ៃ់ដអ្ស្់េជើងំៀពើុំង េទើបរតូវះងចូល
េៅស្រមាកេរឿមមលប់ េឈើែកើបរផលឡវ រេន់ែតអ្ងគហយចុះេៅមិនយូរបុ៉នាផើន ក៏ភលឹកលក់េៅ
េ៉យសាររេិតរៃេ លុះភាជើក់េ ើង ក៏េឃើញ ថាេពលោឃើចណាស្់េៅេេើយ ខញហុំរពះ
ករុណាេទើបរកទីរកទាេរឿកេ ើង ស្មលឹងេមើលេៅជុុំវិញខលអន ក៏រសាប់ ែតរបទះេឃើញរូប
ភាពដ៏គួរឲើយភ័យតក់ស្លហតឈរេៅចុំេពាះមុខ េពាលគឺ ៀពើធុំ ១ កើាលកុំពុងអ្ងគហយលិឍ
មាត់ េៅចុំេពាះមុខខញហុំរពះករុណា ៅឃើយេចញេៅរបមាណំ ៥ េតថ(២ែម៉រតកនលះ) ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណារបាប់មិនរតូវែដរថានាេពលេនាះមាន
ស្ភាពចិតតដូចេមតចេនាះេទ បុ៉ែនត ែដលចើាស្ប់ុំផុត គឺ ស្លហតស្លនច់ិតតទាល់ញ័រខលអន អាវុធ 
១ ចេរមៀកក៏េផើនំប់នឹងខលអន នឹងរត់ផ្យេៅក៏មិនទាន់ គិតថា នាទីចុងេរឿយរបស្់ខញហុំ
រពះករុណាបានមកដល់េេើយ េៅទីបុំផុត ដុំេណើរេដើរផលឡវៅឃើយរបស្់ខញហុំរពះ- ករុណា
េនាះចប់ស្ូេរចេៅនឹងមាត់ៀពើេនះឯង ៀពើធុំអ្ងគហយលិទធមាត់ស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណា
យរើងេរស្កែពើន ឿលេបើេឃើញថាេផើនផលឡវណានឹងយករួចខលអនបាន ខញហុំរពះករុណាេទើប
េរបើវិធីសាស្រស្តែដលរពះអ្រិយបុគគលទាុំង ឡាយនាុំេទើរបរពឹតតតៗមក េពាលគឺ ខញហុំរពះ
ករុណាខុំរបឹងែរស្កេៅរកជុំេរសាផើរតីរឹងបុឹងមុឹងមារើត់ទាុំងអ្ស្់ រត ប់មកទុកកនហងចិតត



វិញ តាុំងចិតតយរើងមុតមាុំេេើយុក៏អ្ធិ ឋ៉ើនេៅកនហងចិតតថា "ខញហុំរពះករុណាលះបង់េភទ 
ឃរាវាស្េចញបួស្កនហងរពះពុទធសាស្នាឧទទិស្ចុំេពាះរពះបរមសាសាឍើ ខញហុំរពះករុណា
លះបង់េេើយនូវអ្វីៗស្ពវ យរើងលះបង់ស្ូមើបីជីវតិរាងឿយេនះ របស្ិនេបើកនហងំតិមុន 
ខញហុំរពះករុណាធាពើប់សាងកមមេពៀរេវរាំមួយនឹង ៀពើេនះ ស្ូមឲើយៀពើេនះឿច់កស្ុីំ
អាហារចុះ ខញហុំរពះករុណាស្ុខចិតតលះបង់ជីវិតោងជរមះបុំណុលកមមោស្់ ឲើយអ្ស្់េៅ
កនហងំតិេនះ ប៉ុែនតេបើេយើងមិនែដលមានកមមេពៀរេវរាំមួយេទើកនហងំតិមុនេទ ស្ូមឲើយ
ៀពើេនះេចៀស្ េចញេៅតាមផលឡវរបស្់ខលអន ខញហុំរពះករុណានឹងេៅតាមផលឡវរបស្់ខញហុំរពះករុណា
តេៅ" ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! រេន់ែតខញហុំរពះករុណាអ្ធិ៉ឋើនផុតពីមាត់ប៉ុេណា្ើះ ៀពើធុំ
េនាះក៏េោតភលនចូលេៅ កនហងៃរពភាពើមបីដូចំបាដិហារើយ ខញហុំរពះករុណាដកដេងឞើមធុំ
េ៉យធូររទូងហាកប់ីដូចំមានមនុស្ើឝេលើក មេមៀលថមភនុំេចញពីខលអនដូេោទើះ េៅខណៈ
េនាះ ខញហុំរពះករុណានឹកកនហងចិតតថា ខលអនឯងហាក់បីដូចំសាពើប់ េេើយេកើតថមី រស្វាោប់
បារតនិងកលស្់ មនីមាទើេដើរេចញេៅេ៉យឥតៃកេរឿយេ ើយ  
េនះំរេដុំបូងេេើយែដលខញហុំរពះករុណាបានរបឈមមុខនឹងស្តវសាហាវេេើយអាច
េយងខលអនឲើយរស្់រានមានជីវតិបានយរើងគួរឲើយស្ញប់ែស្ញង បុ៉ែនតចុំេណរឿលតមក ឿរ
របឈមមុខនឹងភយនតរាយែបបេនះ ក៏ឿពើយេៅំេរឿងធមមតាស្រមាប់ខញហុំរពះករុណា ។ 
លុះមកដល់ភូមិអ្នករស្ុក េឃើញថារពលប់ណាស្់េៅេេើយ េ៉យសារេស្ចកតីេនឿយ
េត់អ្ស្់កមាពើុំងៀពើុំង ខញហុំរពះករុណាេទើបស្េរមចចិតតឈប់ស្ិងយប់កនហងភូមិេនាះឯង មាន
ខទមដីបូកេ៉យេេម័យ ១ ខនងតាុំងេៅ ែកើបរផលឡវៀងសាឍើុំៃដ មានពនលឺភលឺផលហងៗបាញ់េចញ
ពីទាភើរែដលេបើកចុំេ ខញហុំរពះករុណាេដើរតរមង់េៅឿន់ខទម េនាះេដើមើបីស្ុុំបិណឌបាតទឹក
ៅន់បុំបាត់ស្េរមក េេើយក៏េៅរកកែនលងសាទើក់ៀងេរើភូមិ មាងើស្់ខទមំរបុស្ វ័យក
ណាតើលមនុស្ើឝ កិរិយអាឿរធុំរកអាញរកេៅ ប៉ុែនតទទួលសាភើគមន៍ខញហុំរពះករុណាេ៉យ
កិរិយលុំអ្ុត លុំឱនពន់េពកណាស្់ ។ 

"ស្ូមនិមនតរពះេតជរពះគុណចូលមកគង់ៀងកនហងស្ិនចុះ ខញហុំកណារីករាយនឹង
ទទួលតាមមានតាមបាន ស្ូមនិមនតគង់េលើេជើងមារើេនះ ខញហុំកណានឹងេៅោត់ស្សីៗមក



របេគន" េពាលេេើយេត់ក៏េដើរបាត់េៅៀង េរឿយខទម រួចេេើយេត់ក៏រត ប់មក
វិញមួយអ្េនលើេ៉យថាស្អាហារ  

"ស្ូមនិមនតៅន់អាហារទាុំងេនះតាមចុំណង់ចុះ"េត់និយយបេណ្ើរ៉ក់ថាស្
អាហារចុះៀងមុខខញហុំរពះ ករុណាបេណ្ើរ "ខញហុំកណាមិនែដលមានឱឿស្បានទទួលស្ម
ណៈរពាេមណ៍មកយូរេេើយ ោត់ទុកថាំ េរពងស្ុំណាងដ៏របេស្ើររបស្់ខញហុំកណាែដល
រពះេតជរពះគុណះងចូលមកឿន់ខទមរបស្់ខញហុំកណា" 

"អ្រគុណេៈមេរចើនណាស្់ ឧបាស្ក ! ប៉ុែនតេៈមរបែេលំមិនយល់ទុំេនៀម
ទមាពើប់របស្់ស្មណៈេទ េមើលេៅ តាមធមមតា ស្មណៈែតងមិនបរិេភាគអាហារកនហងរេ
វិឿល គឺ ោប់ពីៃថងរតង់រេូតដល់អ្រុណរះ អាតាផើំស្មណៈមិនអាចបរិេភាគ៉រឆលង
ស្ទាថើរបស្់េៈមេៅេពលេថមើរេនះបានេទ" 

របុស្មាងើស្់ផទះស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាទាុំងមិនេពញចិតតេេើយរស្ដីេ ើងថា  
"បុ៉ែនតរពះេតជរពះគុណក៏េនឿយេត់ និងេរស្កែពើនណាស់្ ែមនេទ? េេតុេនះបាន
ំខញហុំកណាយល់ េឃើញថារពះេតជរពះគុណគួរែតបរិេភាគអាហារេៅមុខំេផើនខូច
ៀតអ្វីេទ !" 

"តាមឿរពិត កនហងឿរបរិេភាគអាហារេនះ េផើនកុំេូចខូតៀតអ្វីេទ កុំេូចខូចៀត
េៅរតង់ថា អាតាផើេលមើស្ វិន័យរបស្់ស្មណៈែដលរពះបរមសាសាឍើរទង់បញ្ដតតទុក" 
"រពះេតជរពះគុណដូចំរបិតេរបៀងចុំេពាះរេបៀបវិន័យរជុលេពកេេើយ"មាងើស្់ផទះ
និយយេ៉យញឹមៗ 

"តឹងែតងេពកេៅេធវើឲើយខលអនឯងលុំបាក ខញហុំកណាយល់េឃើញថារេចុំបាច់ែបបេនះ
គួរែតេលមើស្បុំពានរេបៀប វិន័យខលះេៅ" 

"មាទើលឧបាស្ក ! មនុស្ើឝកនហងេោកេនះមាន ២ របេភទ របេភទទី ១ ទាញយក
រេបៀបវិន័យមករកខលអន របឿន់ យកខលអនំេរឿងស្ុំៀន់ំងរេបៀបវិន័យ ឿលេបើខលអន
របាថាទើចង់េធវើអ្វី ក៏េធវើេៅេ៉យឥតេបើគិតដល់រេបៀប វិន័យេ ើយ មនុស្ើឝរេបៀបេនះោត់
ំមនុស្ើឝបុំផ្ពើញរេបៀបែបបែផនេផើឝងៗែដលេគបញ្ដតតែតងតាុំងទុកេដើមើបីស្ុខ ស្នតិ
ភាពដល់មហាជន រកិតើយរកមទាុំងពួងរតូវបានមនុស្ើឝរបេភទេនះបុំផ្ពើញបុំពារបុំពាន 



ប៉ុែនតោត់ទុកបានថា េៅស្ុំណាងលសែដរែដលមនុស្ើឝរបេភទេនះមានេទើតិចេៅេ ើយ 
របស្ិនេបើមានេទើេរចើនវិញ ចើាប់របេទស្ ំតិនឹងរតូវមនុស្ើឝពួកេនះបុំផលិចបុំផ្ពើញ
េោលអ្ស្់ រស្ុកេទស្នឹងឿពើយំរស្ុកៃរពៃផើឝេផើនចើាប់េផើនទមាពើប់ អ្ុំេពើចោចល
រចបូករចបល់ែតងេកើតមានស្ពវអ្េនលើ មនុស្ើឝរបេភទមួយេទៀតចូលចិតតទាញយកខលអន
ចូលេៅ រករេបៀបវិន័យ របឿន់យករេបៀបវិន័យស្ុំៀន់ំងខលអនឯង ឿលេបើនឹងេធវើអ្វី 
និយយអ្វី រតូវគិតគន់េមើល យរើងេមត់ចត់ំមុនថាឿរេធវើ ឿរនិយយេនាះនឹងេទើស្
ទាស្់បទបញ្ដតតឬិចើាប់មារតាណាមួយឬេទ េបើ េឃើញថាេទើស្ទាស្់េទ េគមិនេធវើំ
៉ច់ៀត េទាះបីខលអនទទួលរងទុកខលុំបាកប៉ុនណា ក៏ស្ុខចិតតែដរ មនុស្ើឝរបេភទេនះ
ោត់ទុកថាំអ្នកសាណើបនារេបៀបវិន័យស្ងគម ស្ងគមណាមានមនុស្ើឝរបេភទេនះរស្់
េៅ    េរចើន ស្ងគមេនាះមានែតេស្ចកតីស្ុខេកើឝមកើានតតេរៀងេៅ  

មាទើលឧបាស្ក ! អាតាផើំមនុស្ើឝរបេភទេរឿយេនះ ឿលេបើបរិេភាគអាហារកនហង
រេវិឿលំឿរបុំពារបុំពាន វិនយបើបញ្តតតិរបស្់រពះបរមសាសាឍើ េេតុេនាះបានំ
អាតាផើមិនអាចេធវើបានេទ តាមឿរពិត អាតាផើេេវៀពើុំង ណាស្់ ប៉ុែនតស្ុខចិតតេរជើស្េរីស្
យកេស្ចកតីសាពើប់ មិនរពមចុះោញ់េស្ចកតីេរស្កែពើនេទ េរពាះនឹងេធវើឲើយរបរពឹតតកនលង
វិនយបើបញ្ដតតិរបស្់រពះបរមសាសាឍើ" របុស្ំមាងើស្់ផទះអ្ងគហយធមឹងអ្ស្់េពលំយូរ ស្មតីរ
បស្់ខញហុំរពះករុណាចើាស្់ំេធវើឲើយេត់គិតរតិះរិះ រកេេតុផលខលះ ។ 
េត់រស្ដីេ ើងកនហងទីបុំផុតថា "បពិរតេោកស្មណៈដ៏ចេរមើន ! លុះបានដឹងតុំណាុំង
ចិតត៉ច់ៀតរបស្់ រពះេតជរពះគុណថានឹងរកើាវិន័យំងជីវិតែបបេនះ េធវើឲើយខញហុំកណា
ឿន់ែតេេរពេឿតែរកងេទវេ ើង េទៀត ខញហុំកណាស្ូមអ្ភ័យេទាស្ែដលបែបបបួលឲើយ
រពះេតជរពះគុណៅន់ អាហារេរពាះមិនដឹងថា រពះេតជរពះគុណំមនុស្ើឝេទៀងរតង់
មួយអ្ងគតាមែដលខញហុំកណាធាពើប់ជួបរបទះមក" 

"មនុស្ើឝេយើងឿលេបើបានឿត់ចិតតេធវើំអ្វីមយួេេើយគួរែតំមនុស្ើឝេទៀងរតង់
េទើបបានំគុណ របេយជន៍ េបើំមនុស្ើឝែលនលនេ ះេឡាះេទ កុុំេធវើរបេស្ើរំង 
អាតាផើបានឿត់ចិតតេេើយថាំ អ្នកបួស្កនហងរពះពុទធសាស្នា េតាងែតំអ្នកបួស្ពិត
ឥតបែនលបនលុំ រេបៀបវិន័យរកិតើយកមែដលេធវើឲើយខលអន ំអ្នកបួស្មានេៅបុ៉នាផើនេតាងែត



បដិបតតតិាមឲើយរគប់ទាុំងអ្ស់្ េទើបបានេះផើះថាំអ្នកបួស្េពញ េលញ េបើបដិបតតិ
បានរតឹមែតពាក់កណាតើល អ្នកេនាះមិនេះផើះថាំអ្នកបួស្េពញេលញេទ អ្នកណា
របឿស្ខលអនថាំអ្នកបួស្េពញេលញថវីេបើខលអនេធវើតាមរេបៀបរកិតើយរកមរបស្់អ្នកបួស្
មិនបាន េពញេលញេទ អ្នកេនាះេះផើះថា កុំពុងេបាកបេញ្ចើតមហាជនេ៉យពិត" ។ 

"បពិរតេោកស្មណៈដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាយល់រស្បំមួយនឹង
រពះេតជរពះគុណទាុំងរស្ុង ប៉ុែនតដូចំេៅស្ងើឝ័យថាេតើរេបៀបវិន័យែដលភិកខហស្ងើឃ
កនហងរពះពុទធសាស្នាដូចយរើងរពះេតជរពះគុណ គបើបីបដិបតតិេនាះមានចុំនួនតិចេរចើន
ប៉ុនណាេៅ?" 

"វិន័យែដលរពះពុទធំមាងើស្់រទង់បានបញ្ដតតទុកស្រមាប់ភិកខហស្ងើឃមាន ២២៧ 
ស្ិឿខើបទ(មារតា)" 
បុរស្មាងើស្់ផទះស្ែមតងអាឿរចែមលកចិតតេេើយនិយយថា "២២៧ ស្ិឿខើបទពិតំេរចើន
ស្នធឹកស្នាថើប់ណាស្់ ចុះរពះេតជរពះគុណបដិបតតិតាមឲើយរគប់បរិបូរណ៍ដូចេមតច
បាន?" 

"អាតាផើបដិបតតិបានយរើងរគប់បរិបូរណ៍េ៉យរស្ួល កុុំថាេ ើយវិន័យរតឹម ២២៧ 
ស្ិឿខើបទ ស្ូមើបីេរចើនំង េនាះមួយរយដងក៏អាតាផើអាចបដិបតតិតាមបានែដរ" 
"បពិរតេោកស្មណៈដ៏ចេរមើន ! រពះេតជរពះគុណឿន់ែតេធវើឲើយខញហុំកណាមានស្នទីះ
ស្ងើឝ័យកនហងចិតតៀពើុំង េ ើង ស្ូមេមតាឍើរបាប់ខញហុំកណាផងថាេតើរពះេតជរពះគុណរកើា
បានយរើងដូចេមតច ខញហុំកណាំឃរាវាស្រកើា រតឹមែត ៥ ស្ិឿខើបទ ក៏ស្ឹងែតរកើាមិន
បានេៅេេើយ" 

"មាទើលឧបាស្ក ! ស្រមាប់អ្នកែដលតាុំងចិតតរកើាេេើយ េទាះបីំមានប៉ុនាផើនរយ
ប៉ុនាផើនពាន់ស្ិឿខើបទក៏េ៉យ ក៏អាចរកើាបានែដរ ប៉ុែនតស្រមាប់អ្នកែដលមិនតាុំងចិតត
នឹងរកើា កុុំថាេ ើយរតឹម ៥ ស្ិឿខើបទ ស្ូមើបីែត ១ ស្ិឿខើបទក៏មិនអាចរកើាបានែដរ 
"តុំណាុំងចិតតរកើា"ឬ"តុំណាុំងចិតតេវៀរែលង" េនះឯងគឺ ស្ីលពិត ចុំែណកឯទេងវើៅគើុំឆគង
ែដលែចកំ ៤ ខខលះ ៥ ខខលះ ១០ ខខលះ ៣០ ខខលះ ២២៧ ខខលះេនាះ មិនែមនំតួស្ីល 
ពិតេទ រេន់ែតំរបេភទៃនទេងវើៅគើុំឆគងែដលបករសាយឲើយដឹងថារតូវេវៀរោកអ្វីខលះ



ប៉ុេណា្ើះ តួស្ីលពតិរបាកដ គឺ េស្ចកតីតាុំងចិតតនឹងេវៀរបង់ោកអ្ុំេពើអារកក់េ៉យឿយ
ឬវាោ ែដលេៅតាមស្មណស្័ពទថា វិរតិេចតនាអាតាផើេរបៀបេធៀបឲើយយល់ដូចតេៅ
េនះ ឧបមាថា េៈមំគៃភើលេេែភើលេេ ២២៧ កើាល េបើេៈមមាន បុំណងនឹង
េកៀងរបមូលេេទាុំងេនាះឲើយេៅរួមំរកុមំេវឡងកនហងកែនលងែតមួយ េៈមអាចេធវើបាន 
២ វិធ ី 
វិធទី ី១ េៈមរតូវឈរឿន់ដុំបងយមោុំេមើលថាេតើេេមួយណាកុំពុងែបកោកេវឡង 
ឿលេបើេឃើញេេើយ េៈមក៏របៈប់រត់េៅេដញេកៀងេេេនាះឲើយរត ប់ចូលមកកនហង
េវឡងវិញ ឿលេបើេេេនាះរត ប់ចូលមក កនហងេវឡងវិញេេើយ េេឯេទៀតក៏ោប់េផតើម
េចញពីេវឡងបនតេទៀត េៈមរបៈប់រត់េៅេដញេេេនាះ ជួនឿល អាចេចញពីេវឡង
មតងេរចើនកើាល េៈមរតូវេធវើឿរយរើងយរើប់យឺន រត់េដញេេេៅមកេ៉យឥតឈប់
ឈរ ។ 
វិធទី ី២ េៈមមិបាច់រត់េៅេដញេេមតងមួយកើាលនាុំឲើយេនឿយេត់េនាះេទ រេន់ែត
េបាះស្នឹងឲើយមាុំចុះេៅ កនហងដីេេើយយកែខើឝចុំណងចងេេទាុំង ២២៧ កើាលមករួម
រតែបងទុកនឹងស្នឹងែតមួយ េ៉យវិធីេនះ េៈម មនបាច់រត់វិលវល់វីវក់ោុំេដញេកៀង
េេេទ េៈមរេន់ែតឈរស្មលឹងេមើលរតង់ស្នងឹេនាះមតងមាកើល ដរាបណា ស្នឹងេេេៅ
រឹងមាុំ េេមិនអាចេដើរេចញេៅបានំ៉ច់ៀត  

មាទើលឧបាស្ក ! េេដូចេពាលកនហងឧទាេរណ៍េនះេរបៀបដូចំស្ីលឬរេបៀបវិ
ន័យមួយខៗ ស្នឹងែដលចងេេេរបៀបដូចំេស្ចកតីតាុំងចិតតេវៀរោកអ្ុំេពើអារកក់ែដល
េៅថា វិរតិេចតនា េបើេៈម វិរតិេចតនាេេើយ េទាះបីំស្ីលមានប៉ុនាផើនខក៏េ៉យ 
េៈមក៏អាចរកើាបានទាុំងអ្ស្់ េេតុដូេចនះ វិធីរកើាស្លីែដលរតឹមរតូវ គឺ រកើាចិតត
របស្់េៈមេនឹងឯង ចិតតែដលេរតកអ្រកនហងបុណើយកុស្ល ស្សប់សាយើយេនឿយណាយ
ចុំេពាះអ្ុំេពើអារកក់រគប់របេភទេនាះឯង គឺចិតតែដលមានស្ីល េបះដូងរបស្់ ស្ីលេៅ
រតង់កែនលងេនះឯង េបើនឹងរកើាស្ីល េតាងែតរកើារតង់េបះដូងរបស្់ស្ីលេនះឯង ៀង
របេទស្ំតិ រពះមហាកើឝរតរទង់េចញរពះរាជរកិតើយកុំណត់ចើាប់រកើាស្នតិភាពនិងស្នតិ
ស្ុខ របស្់រស្ុកេទស្យរើងេរចើន េបើរាប់ំមារតាមានរាប់រយមារតា ជួនឿល របំរា



ស្រស្តមិនដឹងថាចើាប់ អ្វីខលះផងេទ មានប៉ុនាផើនមារតាេទ ប៉ុែនតពួកេគក៏រស្់េៅំមួយេទើ
បានយរើងស្ុខសានត ពួករាជបុរស្មក ោប់េគេៅ៉ក់ពនធនាេរមិនបានេទ េរពាះេគ
បដិបតតតិាមចើាប់បានយរើងរតឹមរតុវ តាមឿរពិត េគមិន ដឹងថាចើាប់មានអ្វខីលះផងេទ 
បុ៉ែនតេេតុអ្វបីានំបដិបតតបិានយរើងរតឹមរតូវ ពីេរពាះេគបដិបតតិតាម េបះដូងរបស្់
ចើាប់េនឹងឯង ចើាប់ទាុំងអ្ស្់មានេបះដូងរតឹមែត ២ ប៉ុេណា្ើះ គឺ ស្ុចរិត និង យុតតិធម៌ 
េទាះនឹងេធវើ និយយអ្វី ស្ូមឲើយរបរពឹតតស្ុចរិតនិងយុតតិធម៌ចុះ េទាះបីំេៈមមិនេចះ
ចើាប់េសាះ ក៏េផើនៃថងណានឹងខុស្ចើាប់េ ើយ " ។ 

េៅេពលែដលខញហុំរពះករុណាអ្ធិបើាយមកបានរតឹមប៉ុេណណះ របុស្មាងើស្់ផទះក៏េកើត
មានេស្ចកតីេេរពរជះថាពើ ចុំេពាះខញហុំរពះករុណាយរើងេសាផើះស្ េត់និមនតឲើយខញហុំរពះករុណា
ស្ិងយប់ឯផទះរបស្់េត់ េៅេពលយប់េរៅ េយើងបានស្នទនាេទើកនហងបញ្មើេផើឝងៗំ
េរចើនេទៀត របុស្មាងើស្់ផទះបានតុំណាលរបាប់ពីជីវភាពអ្េនតបអ្នាឍើប រត៉បរតដួស្ឲើយ
ខញហុំរពះករុណាសាឍើប់ ជីវិតរបស្់េត់របែេលដូចនឹងជីវិតរបស្់ខញហុំរពះករុណាែដរ ខញហុំរពះ
ករុណា បានេសាះអ្នទងេយងចិតតេត់េ៉យធេមាផើស្ថ េធវើឲើយេត់មានកមាពើុំងចិតតកនហង
ឿរតស្៊ូេដើមើបីជីវភាពរស្់េៅតាម េ៉យវិថីជីវិតដ៏រតឹមរតូវតាមគនលងធម៌ េត់បាន
តុំណាលរបាប់ទិដឌភាពភូមិរស្ុកឲើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់ផងែដរ  

"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាេឃើញថារទាុំរស្េ់ៅកនហងភូមិេនះមិន
បានេទៀតេទ ខញហុំកណាតាុំងចិតត ថានឹងេគចេៅរស្់េៅកែនលងេផើឝងៅប់ៗេនះេេើយ" 

" ថី ឧបាស្ក ! "ខញហុំរពះករុណាស្ួរ 
"ឿររបកបរបរេៅទីេនះឿក់កបរស្ួលមិនែមនឬ?"  
"រស្ួលណាស្់ ប៉ុែនតទុកំមលឹង ខញហុំកណាយល់េឃើញថា េតាងែតេៅេរពាះមាន

េរឿងខលះែដលខញហុំកណាមិនចូល ចិតតកនហងភូមិេនះ េេើយខញហុំកណាេផើនផលឡវយកឈនះេរឿងេនះ
បានេទ"េត់និយយទាុំងយកៃដលូកចៃកើេ៉យ េយនិេសាមនស្ិឿរ ស្េង្តេឃើញ
ស្ញ្ញើៃនេស្ចកតីមិនរស្ស្់រសាយខលះកនហងែកវែភនករបស្់េត់ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាចង់ដឹង
ចង់ឮេ ើងភាពើម  



"មាទើលឧបាស្ក ! េបើេៈមគិតថាអាតាផើលមមំទីទុកចិតតបាន ស្ូមតុំណាលឲើយ
អាតាផើសាឍើប់ផង ជួនឿលអាតាផើ អាចមានផលឡវជួយស្េស្រៃគើះេៈមបាន" 

"អ្ររពះគុណំពនលឹកចុំេពាះបុំណងលសរបស្់រពះេតជរពះគុណ" និយយេេើយ
េត់ក៏ចូលមកែកើបរៗែរគរបស្់ ខញហុំរពះករុណា េេើយតុំណាលេរឿងរា ើវរបស្់េត់ឲើយខញហុំរពះ
ករុណាសាឍើប់េ៉យស្េមលងតិចៗថា  

"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! េរឿងមួយែដលខញហុំកណាមិនចូលចិតតកនហងភូមិ
េនះ គ ឺរបធានភមូ ិេនឹងឯង េត់ំេមភូមិស្តហកស្តមភ មានដីែរស្ចមាកើរេរចើនំអ្េនក 
អ្នករស្ុកទាុំងអ្ស្់របវាស្់ែរស្េត់ េធវើទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតេ៉យែបងែចកផលិតផល
ឲើយេត់ពាក់កណាតើលរាល់ៅទើុំ ៅទើុំខលះឿលេបើេធវើែរស្ មិនបានផល អ្នករស្ុកក៏ធាពើក់កនហង
សាណើនភាពលុំបាករត៉បរតដួស្ េរពាះមិនលមមទទួលទាន រតូវេៅខចី បុលរស្ូវេមភូមិ
មកចិញ្ចឹមបុរតភរិយ លុះដល់រដូវចរមូត ផលិតផលរស្ូវែដលបានមកក៏លមមែត 
ស្រមាប់ស្ងបុំណុលេមភូមិប៉ុេណា្ើះ អ្នករស្ុកខលះបានឿពើយេៅំខញហុំកញ្ជះរបស្់េត់េៅ
េេើយទាុំង រស្ុង បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! េមភូមិរបស្់េយើងំមនុស្ើឝមាន
ចិតតសាហាវេែរេៅ ណាស្់ េផើនឿរុញ្ដចិតតអាណិតអាស្ូរអ្នកណាមាទើក់េ ើយ េត់
របឿន់ថាេត់មានអ្ុំណាច មានរទពើយ ស្មើបតតិ មិនបាច់ពឹងពាក់អារស្័យអ្នកណាេទ 
េត់ចង់េធវើអ្វីក៏េធវើេៅតាមចុំណង់របស្់េត់ ឥតគិតគូរថា អ្នកដៃទនឹងេើឍើរកហាយដូច
េមតចេ ើយ ស្ូមឲើយែតខលអនឯងធូរធារក៏ំឿររគប់រេន់ ស្ពវៃថងេនះ ខញហុំកណាហាក់បីដូច
ំកុំពុងស្ថិតេៅកនហងគុក ៅទើុំេរឿយស្ូមឲើយរពះពិរុណបងសហរចុះមកឲើយបានេំកំុំ េធវើ
ែរស្បានរស្ូវលមមស្ងបុំណុលេមភូមិអ្ស្់េេើយ ខញហុំកណានឹងេភៀស្េចញពីភូមិេនះ
ភាពើម" ។ 

េរឿងរា ើវរបស្់េមភូមិនិងរបុស្មាងើស្់ផទះេធវើឲើយខញហុំរពះករុណារតូវគិតពិោរណាយរើង
ចុំណាប់មតងេទៀត នឹក អាណិតេត់និងអ្នករស្ុកំៀពើុំង ចង់ជួយឲើយេត់រួចផុតពីសាណើន
ភាពដ៏គួរឲើយអាស្ូរេនះ ប៉ុែនតជួនឿល គិតថាវាំេរឿងធមមតារបស្់ស្តវេោក េយើងបាន
ោងៃដរជះពីេរឿងទាុំងអ្ស្់េនះេេើយ មិនគួរនាុំខលអន ចូលេៅរបឡាក់រប ឡកេទៀតេទ 



បុ៉ែនតេស្ចកតអីាណិតអាសូ្រមានកមាពើុំងៀពើុំងំង ខញហុំរពះករុណាេទើប ៉ច់ចិតតជួយេត់
តាមែដលអាចជួយេៅបាន  

"មាទើលឧបាស្ក ! អាតាផើនឹកអាណិតេៈមៀពើុំងណាស្់ អាតាផើពើ្យមរកផលឡវជួយ
េៈមនិងអ្នករស្ុក ទាុំងអ្ស្់ ប៉ុែនតនឹងជួយេ៉យវិធីណាេនាះោុំឲើយអាតាផើគិតេមើល
ស្ិន" 

បនាតើប់ពីេនាះមក ខញហុំរពះករុណាក៏ស្ិងគិតរកកុស្េោបាយ របុស្មាងើស្់ផទះក៏
ស្រមានតលក់េៅ េរពាះយប់ េរៅណាស្់េៅេេើយ ។ 

រេស្ៀលៃថងរពឹកេ ើងេនាះឯង ខញហុំរពះករុណាក៏ោប់េផតើមេធវើឿរៃរតាមនេយបាយ
ែដលគិតេឃើញបាន េៅៀងមុខេគេ៉ឋើនរបស្់េមភូមិ មានទីធាពើលវឹងេលវើយទាុំងមាន
េដើមេឈើដុះរចូងរោងេោលមលប់រតឈឹង រតៃឈ េកមងឿផើងអ្នករស្ុកចូលចិតតេៅ
របែ ងេទើេលងេលើទីធាពើេនះណាស្់ េោករបធានភូមិវិញក៏ចូល ចិតតេៅអ្ងគហយរតង់ទាភើរ
េគេ ឋ៉ើនស្មលឹងេមើលេកមងៗរបែ ងេទើែដរ ។ 

រេស្ៀលៃថងេនាះ មានេកមងមាទើក់េៅេលងមុនេគ េកមងេនាះជញ្ជឡនយកដុុំឥដឌេៅក
សាណើបនាំរូបេចតីយ៍ខពស្់ េ ើងរតឹមេដើមរទូងរបស្់ខលអន េេើយក៏យកដុុំឥដឌពិេស្ស្ ១ 
ដុុំ៉ក់ថ្ល់េលើកុំពលូេចតីយ៍េនាះ រួចេេើយ ក៏អ្ងគហយចុះ ស្មលឹងេមើលស្មាទើៃដរបស្់ខលអន
េ៉យេពញចិតត មួយរស្បក់តមក េទើបយកៃដទាញដុុំឥដឌែដល េៅៀងេរឿមេចញ ២ 
ឬ ៣ ដុុំ ភាពើមេនាះឯង ដុុំឥដឌែដលេៅៀងេលើរួមទាុំងដុុំឥដឌែដលេៅេលើកុំពូលផង ក៏
បាក់ធាពើក់ចុះមក រួចេេើយេកមងតូចេនាះក៏សាណើបនាេចតីយ៍េ ើងំថមីេទៀត រួចេេើយក៏
បុំផ្ពើញេោលេទៀត េ៉យទាញយកដុុំឥដឌែដលេៅៀងេរឿមេចញ កុមារតូចបុំផ្ពើញ
ែបបេនាះមតងេេើយមតងេទៀតេ៉យមិន េចះេនឿយេត់   េមភូមអិ្ងគហយស្មលឹងេមើលឿរ
េលងរបស្់កុមារេនាះេ៉យចុំណាប់អារមមណ៍ េៅខណៈ ែដលកុមារេនាះកុំពុងេលង
យរើងេភលើតេភលើនេនាះឯង ខញហុំរពះករុណាក៏េដើរេួស្េៅេេើយះងចូលេៅ ស្រមាក
េរឿមមលប់េឈើែកើបរកុមារេនាះ េ៉យេធវើេពើំមិនេឃើញេមភូមិែដលកុំពុងែតអ្ងគហយរតង់
ទាភើរ េគេ៉ឋើន ខញហុំរពះករុណារងោុំចៃភើក់ទាល់ែតកុមារេនាះកេចតីយ៍េ៉យែផនឥដឌ
រួចរាល់េេើយេទើបស្ួរថា 



"អានាង ! ឯងកុំពុងែតេលងអ្?ី" 
"កណាកុំពុងែតេលងកោយដី"កុមារតូចេឆលើយតបទាុំង៉ក់ែផនឥដឌពិេស្ស្ថ្ល់េលើ
កុំពូលេចតីយ៍យរើងរបុង របយ័តន 
"េេតុអ្ីបានំឯង៉ក់ែផនឥដឌេនឹងេលើកុំពូលោយដីេៅវិញ?"ខញហុំរពះករុណាស្ួរត 
"កណាស្នមតថាំេស្តចគង់េលើបលល័ង្ េទើបរតូវ៉ក់ថ្ល់េលើកុំពូលោយដីេលើែផនឥដឌ
ដៃទេទៀត" 
"ឯងេលងបានលសណាស្់ អានាង ! េបើែផនឥដឌែដលេៅេលើកុំពូលំេស្តច ែផនឥដឌ
ទាុំងឡាយែដល ទប់រទេៅៀងេរឿម េរបៀបដូចំពួកខញហុំរាជឿរេស្នាមស្រនតីនិងរបំនុ
រាស្រស្ត"ខញហុំរពះករុណានិយយែបប េុំរទ 
"កណា ! រតូវេេើយ"កុមារតូចនិយយយរើងគួរឲើយអាណិតេេើយអ្ងគហយចុះស្មលងឹេមើល
សាទើៃដរបស្់ខលអន លុះស្មលឹងេមើលអ្ស្់មួយរស្បក់េេើយ កុមារតូចក៏ទាញែផនឥដឌៀង
េរឿមេចញ េធវើឲើយែផនឥដឌទាុំង ឡាយែដលេៅៀងេលើភាពើត់បាក់រេុំចុះមកភាពើម 
"យី ! អានាង ! ថីបានំោយដីរបស្់ឯងបាក់ធាពើក់ចុះមកអ្ីចឹង េស្តចែដលស្ថិតេៅ
េលើកុំពូលមិនបាក់ ធាពើក់ចុះមកែដរេទឬ?"ខញហុំរពះករុណាស្ួរេ៉យស្េមលងឮំងធមមតា
បនតចិ 
"ក៏រតូវបាក់ធាពើក់ចុះមកែដរ"កុមារតូចេឆលើយទាុំងេស្ើចកកសឹក "េរពាះែតកណាដកែផនឥដឌ
ែដលទល់រទ េៅៀងេរឿមេចញ ែផនឥដឌែដលេៅៀងេលើេទើបបាក់ធាពើក់ចុះមកទាុំង
អ្ស្់" 
"អានាងេអ្ើយ ! ឿរេលងរបស្់ឯងេពញំមានគតិធម៌លសែមន អាតាផើបានចុំេណះថមពីី
ឿរេលងរបស្់ ឯង េេើយ គឺថា ែផនឥដឌែដលឯងស្នមតឲើយំេស្តចេនាះនឹងស្ថិតេៅ
េលើកុំពូលោយដីបានក៏េរពាះអារស្័យ ែផនឥដឌែដលេៅៀងេរឿមំេរគឿងទប់ទល់
កល់រទ េបើេពលណាែដលឥដឌេៅៀងេរឿមមិនទល់រទ េទ  ែផនឥដឌែដលេៅៀងេលើ
ក៏បាក់ធាពើក់ចុះមកេៅេពលេនាះ េរពាះេេតុែតែផនឥដឌរគប់ៗែផនេទើប រតូវអារស្័យ
េទើេៅវិញេៅមក េទើបករូបករាងំោយដីបាន េបើែផនឥដឌខពស្់បុំផុតយល់េឃើញថា 



ខលអនលសេលើស្លន់ំងែផនឥដឌដៃទេទៀត ំេស្តចរបស្់ែផនឥដឌដៃទេទៀតមិនបាច់
អារស្័យអ្នកណា ោត់ទុក ថាំមិោចើទិដឌិក៍ស្ុទធសាធ អានាងេអ្ើយ ! ឿរេលងរបស្់
ឯងំគតិ៉ស្់េតឿនចិតតអាតាផើបានយរើងលស ណាស្់"    
"ឿរេលងរបស្់ឯងេធវើឲើយអាតាផើយល់ដឹងសាណើនភាពរបស្់ស្ងគមមនុស្ើឝបានយរើងលស
របេស្ើរៃរកែលង អាតាផើេទើប ែតដឹងឥ ឡវេនះឯងថាអ្នកខលះឿលមានអ្ុំណាច មានរទពើយ
ស្មើបតតិ មានយស្ស្័កតិខពស្់ំងអ្នកដៃទេរចើនែត យល់ខុស្ថាខលអនលសវិេស្ស្បុំផុត
េេើយ មិនបាច់អារស្័យអ្នកណារស្់េៅេទ ខលអនចង់គិតេធវើអ្វីក៏េធវើបានេ៉យ ឥតគិតគូរ
ដល់េដើមរទូងអ្នកដៃទេ ើយ េទាះអ្នកដៃទលុំបាកលុំបិនយរើងណាក៏េ៉យចុះ ស្ូមឲើយ
ែតខលអន រស្ណុកស្ុខស្បើាយំឿររគប់រេន់ េនះឯងំរុយល់ខុស្យរើងធងនធ់ងរបុំផុត 
ពីេរពាះេៅខណៈែដលេគ របឿស្ថាមិនបានអារស្័យអ្នកណារស្់េៅេនឹងឯង េគ
កុំពុងែតអារស័្យអ្នកដៃទេៅេេើយ គួរនាដូចំឥដឌ ែដលេៅេលើកុំពូលេចតីយ៍បាន
េរពាះអារស្័យឥដឌំេរចើនដុុំេៅទល់ទប់ៀងេរឿមដូេោទើះ" ។ 
កុមារតូចអ្ងគហយសាឍើប់ខញហុំរពះករុណាថាពើែថលងេៅែកើបរពុំនូកឥដឌយរើងយកចិតតទុក៉ក់ ប៉ុែនត
េេលបុំណងរបស្់ខញហុំ រពះករុណាមិនបានស្ុំេៅេៅេលើកុមារតូចេនាះេទ ប៉ុែនតស្ុំេៅ
េៅរកេមភូមិែដលអ្ងគហយេៅឯទាភើរេគេ៉ឋើន េនាះឯង  
"អានាងេអ្ើយ ! អ្នកស្តហកស្តមភេ៉យរទពើយស្មើបតតិេរចើនែតេឆមើងកេស្រនតើង េលងខលអនថាខលអន
មានធូរធារេេើយ មិនបាច់ងរអ្ងវរអ្នកណាេទ មិនបាច់ពឹងពាក់អារស្័យអ្នកណាេទ 
ផទហយេៅវិញ ខលអនកុំពុងែតពឹងពាក់អារស្័យ អ្នកដៃទេៅរគប់រចកលឞក ពឹងពាក់យរើង
េម៉ច? ពឹងពាក់យរើងេនះ គឺ អ្នកមានរទពើយទាុំងេនាះ េបើេយើងនាុំ េគឲើយជិះស្ុំេៅ នាវា
រពមទាុំងមាស្របាក់ទាុំងអ្ស្់ែដលេគមានេេើយយកេគេៅបុំបរបង់េោលេៅ កណាតើ
លមហាស្មុរទែតមាទើក់ឯងរេូតដល់សាពើប់ េតើេគស្ុខចិតតេទ? ចើាស្់ំមិនស្ុខចិតតេទ 
េរពាះេបើេៅ រស្់េៅនាកណាតើលស្មុរទែតមាទើក់ឯង មាស្របាក់ំចុំនួនេឿដិក៏ឿពើយំ
របស្់ឥតរបេយជន៍ េទាះរគែវង េោលេៅកនហងទឹកស្មុរទ រតីក៏មិនេអ្ើេពើែដរ េទាះ
រគែវងេ ើងេៅេលើអាឿស្ បកើឝីក៏មិនរកេ កេមើលែដរ ឿលេបើេផើនអ្នកណាធានា
រា ើប់រងតៃមលរបាក់េេើយ របាក់េនាះក៏នឹងឿពើយំកេមទចេោេៈែដលឥតតៃមល របាក់



មានតៃមលេៅបាន មនុស្ើឝស្តហកស្តមភេៅបានេរពាះែតអ្នកផងទាុំងពួងស្ុខចិតតធានា
រា ើប់រងតៃមលរបស់្ របាក់ េរពាះេេតុេនាះ មនុស្ើឝេយើងមានធូរធារមាទើក់ឯងមិនបានេទ 
រតូវអារស្័យឿរធានារា ើប់រងពីអ្នកដៃទ េទើបបានេះផើះថាពឹងពាក់អារស្័យអ្នកដៃទ
រស្់េៅេ៉យផ្តើល់" 
"មាទើលកមុារតូច ! អ្នកណាបានោភស្ឿកើរៈ បានយស្ស្័កតិេេើយ ឈលក់វេងវង យល់ថា 
ខលអនលសវិេស្ស្ំង អ្នកដៃទ េេើយេបៀតេបៀនអ្នកតូចំងខលអនឯង អ្នកេនាះេស្មើនឹង
កុំពុងេស្់ទមាពើយរគឹះសាណើនែដលំេរគឿង ទល់រទរបស្់ខលអនឯង មិនយូរមិនៅប់ខលអន
ឯងនឹងរលុំរោយេៅេរបៀបដូចំកុមារតូចឯងេូតយកែផនឥដឌ ែដលេៅៀងេរឿម
េចញេេើយែផនឥដឌែដលេៅៀងេលើក៏បាក់ធាពើក់ចុះមកដូេោទើះ អ្នកណាបានោភ ស្
ឿកើរៈ បានយស្ស្័កតិេេើយ មិនឈលក់វេងវង យកោភស្ឿកើរៈេនាះមកជួយេរំមែរជង
អ្នកតូចំងខលអន អ្នកេនាះេស្មើនឹងសាណើបនារគឹះសាណើនរបស្់ខលអនឯងឲើយរឹងបុឹងេ ើង មនុស្ើឝ
ទាុំងពួងនឹងតម្ហុំតេម្ើងេគឲើយស្ថិតេៅ កនហងតុំែណងខពង់ខពស្់េនាះតេរៀងេៅ" ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ឿលែដលខញហុំរពះករុណាស្នទនាំមួយនឹងកុមារតូចមកបាន
បុ៉េណណះ របធានភូមិ បានេរឿកេចញពីអាស្នៈេេើយេដើរតរមង់ចូលមករកខញហុំរពះ
ករុណាភាពើម េត់អ្ងគហយេទៀបបាទមូលរបស្់ ខញហុំរពះករុណា េេើយក៏អ្ងគហយឱនមុខចុះយុំ
អ្េណ្ើតអ្ណ្កែតមាទើក់ឯង  
"េកើតេរឿងអ្ីឬ ? ឧបាស្ក !  "ខញហុំរពះករុណាស្ួរេ៉យស្លន់ចិតតេរពាះមិនដឹងដុំេណើរ
េដើមទង េមភូមិមិនបាន េេើបមាត់េឆលើយតបចុំេពាះខញហុំរពះករុណាេទ េៅែតយុំរស្ក់ទឹក
ែភនករេេមរហាម ហាក់បីដចូំកុំពុងេកើតទុកខ ប៉ផសហកប៉ែផសបយរើងធុំមេិមា  
"មានេរឿងមិនគបើបីអ្វីេកើតេ ើងឬ ស្ូមរបាប់អាតាផើឲើយៅប់មក ឧបាស្ក ! អាតាផើេរតកអ្រ
នឹងជូយអ្នុេរេះ េៈមេ៉យអ្ស្់ស្មតថភាព"ខញហុំរពះករុណាអ្េនាតើកអ្េនាតើល  
របធានភូមិេងើយមុខដ៏៉បរហាមេ៉យទឹកែភនកេ ើង ស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាយរើង
ទទូចអ្ងវរេេើយ និយយទាុំងស្េស្លើតស្ស្លក់ថា  
"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ដ៏ចេរមើន ! ស្មតរីបស់្រពះគុណមាងើស់្ែដលស្ែមតងដល់េកមងតូច
អ្មើាញ់មិញេនះ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណាសាផើរោេទាស្មកបាន រពមំមួយេទើេនាះ 



េទាមនស្ើឝចិតតដ៏ធុំមេិមាក៏េកើតេ ើង ខញហុំរពះករុណាេទើបមិនអាចទប់ទឹកែភនកបាន 
េរពាះខញហុំកណាំអ្នកឈលក់វេងវងកនហងោភស្ឿកើរៈ យស្ស្័កតិ ទាល់ែតយល់ថាខលអនលស
វិេស្ស្បុំផុតេេើយ មិនបាច់ពឹងពាក់អារស្័យអ្នកណាេទ ខញហុំរពះករុណាបាន េរបើរបាស្់
រទពើយស្មើបតតិនិងយស្ស្័កតិរបស្់ខលអនេបៀតេបៀនអ្នករស្ុកភូមិយរើងេឃនើស្ឃនង ប៉ុែនតខញហុំក
ណាមិន ែដលគិតថាំទារុណកមមេធវើបាបអ្វីេទ រត ប់ំរីករាយេរតកអ្រេៅេទៀត
ែដលបានេឃើញហាយនភាព របស្់អ្នករស្ុកភូមិ េេើយេមើលេឃើញស្មើបតតិស្មើបហកេូរ
េេៀរចូលមកឯកឯង ខញហុំកណាចិញ្ចឹមជីវិតេលើ ទឹកែភនករបស្់អ្នកដៃទយរើងំក់ែស្តង 
លុះបានសាឍើប់រពះេតជរពះគុណស្ែមតងេេតុផលំមួយនឹង េកមងតូចចប់េេើយ ជមលក់
វិលវក់កនហងចិតតរបស្់ខញហុំកណាក៏ៀងើត់បាត់អ្ស្់រលីង ខញហុំកណាភាជើក់រលឹកនឹកេឃើញ េទាស្
កុំេុស្ខលអនឯងបានភាពើមថា ខលអនបានេធវើអ្ុំេពើអារកក់េថាកទាបអ្វីខលះ រពះគុណមាងើស្់បាន
ជួយេរសាច រស្ង់ខញហុំកណាេចញពីអ្នលង់ៃនបាបកមមយរើងពិតរបាកដ"របធានភូមិយុំ
េសាកស្េរងងេៅមួយស្នទហះេទៀត េទើបរស្ដីេ ើងថា  
"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ដ៏ចេរមើន ! ឥ ឡវេនះ ខញហុំកណាភាជើក់រលឹកដឹងខលអនហាក់បីដូចំ
េទើបនឹងេងើបពីស្ុបនិ អារកក់ េៅេពលែដលរលឹកនឹកេឃើញដល់អ្ុំេពើអារកក់កនហងអ្តីត
ឿល ខញហុំកណានឹកស្េងវគស្លហតចិតត ពន់របមាណ ខញហុំកណាស្ូមេបតំជើចិតតចុំេពាះ
រពះេតជរពះគុណថា ោប់តាុំងពីេពលេនះតេៅ ខញហុំកណានឹង មិនេធវើែបបេនាះេទៀតេទ 
ខញហុំកណានឹងលុបេលើកបុំណុលទាុំងអ្ស្់ែដលអ្នករស្ុកចុំពាក់ចុំេពាះខញហុំកណា ឲើយេេើយ
េរស្ចនឹងេទើេៅ ខញហុំកណានឹងែបងែចកដីែរស្ឲើយំបេចចកស្មើបតតិរបស្់ពួកេត់រគប់ៗ
រគួសារ ខញហុំកណានឹងជួយរបដុងរបំយឹតេយងពួកេត់េ៉យស្មាផើរពឹតតិតេរៀង
េៅ"       

"មាទើលឧបាស្ក ! អាតាផើមិននឹកសាផើនថា ស្មតីែដលអាតាផើនិយយេលងៗំមួយនឹងកូន
េកមង អាចែកែរបចិតត របស្់េៈមបានដល់មលឹងេសាះ អាតាផើនិយយេៅតាមេេលធម៌េទ 
េផើនេចតនាទូនាផើនអ្នកេ ើយ ទាុំងេមើល មិនេឃើញេៈមផង ប៉ុែនតអាតាផើក៏ស្បើាយចិតត
ែដលស្មតីរបស្់អាតាផើេធវើឲើយេៈមភាជើក់រលឹកខលអន ែកែរបំ មនុស្ើឝលសបាន កុុំយុំេសាក
េបាករបាណេ ើយ ឧបាស្កេអ្ើយ ! អ្តីតឿលកនលងេួស្េៅេេើយ ក៏ស្ូមឲើយ កនលង



េួស្េៅចុះ េៅមិនទាន់េួស្េពលេទែដលេៈមសាងអ្ុំេពើលសឿយកប់លុបោងអ្ុំេពើ
អារកក់ែដល បានេធវើទុកកនហងរេមុន រពះបរមសាសាឍើៃនេយើងបានរតាស្់ទុកថា  
មនុស្ើឝពួកខលះមកកង៏ងឹតេៅកង៏ងឹត  គឺ េធវើអ្ុំេពើអារកក់មកពីមុនេេើយ ក៏េធវើអ្ុំេពើ
អារកក់តេៅេទៀត មនុស្ើឝពួកេនះងងឹតទាុំងមកងងឹតទាុំងេៅ ។ 
មនុស្ើឝពួកខលះមកកភ៏លឺេៅក៏ភលឺ គឺ េធវើអ្ុំេពើលសេរៀងរេូតទាុំងមកទាុំងេៅ មនុស្ើឝពួកេនះ
លសបុំផុត ។ 
មនុស្ើឝពួកខលះមកងងតឹប៉ុែនតេៅភលឺ គឺ េធវើអ្ុំេពើអារកក់មកពីមុន េរឿយមក ក៏ែកែរបខលអន
ខវល់ៀភើយេធវើអ្ុំេពើ លសតេៅ មនុស្ើឝពួកេនះមកងងឹតប៉ុែនតេៅភលឺ ោត់ទុកថា
រេន់េបើ  មាទើលឧបាស្ក ! េៈមោត់ទុកំមនុស្ើឝ របេភទេនះឯង ។ 
ឬ មនុស្ើឝពួកខលះមកភលឺប៉ុែនតេៅងងឹត គឺ េកើតមកកនហងរតកូលស្តហកស្តមភមានស្មើបហក
ស្មើបតតិេរចើនេលើស្លន់ ប៉ុែនតមិនយករទពើយស្មើបតតិេនាះេៅេធវើអ្ុំេពើលសេទ ផទហយេៅវិញ 
ចូលចិតតេបៀតេបៀនអ្នកដៃទ ោយវាយខជះ ៀឆើយឥតរបេយជន៍ មិនយករទពើយទាុំងេនាះ
េៅជួយស្េស្រៃគើះអ្នកទីទ័ល ចូលចិតតសាងអ្ុំេពើអារកក់េរចើន ំង មនុស្ើឝពួកេនះេះផើះ
ថាមកភលឺប៉ុែនតេៅងងឹត ោត់ទុកថាគុំរក់បុំផុត ។ 
កនហងអ្តីតឿលកនលងមក េៈមបានេដើរេលើផលឡវងងឹតងងល់ បុ៉ែនតឥ ឡវេនះេៈមបាន
េដើរមកដល់ផលឡវភលឺសាភើង េេើយ ចូរខនះែខនងេធវើអ្ុំេពើលសតេៅ" ។ 
ឧបាស្កំរបធានភូមិឱនចុះរឿបថាភើយបងគុំខញហុំរពះករុណាេ៉យស្ទាថើរជះថាពើមតងេទៀត 
ខញហុំរពះករុណាបាន េទស្នាេរបៀនរបេៅេត់ឲើយរពឺស្ចិតតកនហងស្មាផើបដិបតតិេេើយបញ្ចប់
េ៉យពុទធភាស្ិតថា  
ឧតតមតតនិវាេតន     ស្រូុ េភេទន និជជេយ 
នចីុំ អ្បើបកទាេនន  វធិេមន ស្មុំ ជេយ ។ 
ឈនះអ្នកេថ្ើងេ៉យរតុនបនទន់របាណ ឈនះអ្នកឿពើហានេ៉យឿរទមាពើយ 
ឈនះអ្នករកកើឝត់េ៉យឲើយស្មលបាយ ឈនះអ្នកេស្មើឿយេ៉យឿរពើ្យម ។ 
បនាតើប់មក ខញហុំរពះករុណាក៏ចេរមើនពរោេត់រត ប់េៅខទមស្មាទើក់វិញ របុស្មាងើស្់ខទម
ស្ួរេដញេ៉ល ខញហុំរពះករុណាថាេៅេធវើឿរៃរបានលទធផលដូចេមតចខលះ  



"រងោុំេមើលចុះថាលទធផលនឹងដូចេមតច ប៉ុែនតអាតាផើបានបុំេពញតួនាទីយរើងលសបុំផុត
េេើយ" 
លុះដល់រពឹកេ ើងនាៃថងេនាះឯង េមភូមិក៏េឿះេៅកូនភូមិទាុំងអ្ស្់មករបជុុំរតង់ទីធាពើ
មុខេគេ៉ឋើនរបស្់ េត់ េៅេពលែដលអ្នកភូមអិ្ងគហយជួបជុុំរពមេទើេេើយ េោក
របធានភូមិក៏េរឿកេ ើង ទឹកមុខរបស្់េត់ េ ើងជួររពេួញំងមុន េធវើឲើយអ្នកភូមិេស្ទើរ
ែតទាុំងអ្ស្់េទើរសាប់រស្ល់មិនរស្ួលចិតត ពីេរពាះយរើងណា ក៏េ៉យេៅៃថងេនះ េោក
របធានភូមិកុំណាចរបែេលំរកផលឡវេកងរបវ័ញ្ចពួកេយើងេទៀតមិនៀន ប៉ុែនតអ្នកទាុំង
អ្ស្់េទើក៏ចែមលកចិតតស្ឹងែតសាឍើប់មិនេជឿរតេចៀកខលអនឯង េរពាះេោករបធានភូមិបាន
របឿស្ េ ើងថា 
"បងបសឡនទាុំងឡាយ ! ខញហុំបាទស្ូមរបឿស្ឲើយបងបសឡនទាុំងអ្ស្់ដឹងថា បងបសឡនណាែដល
កុំដឹងបុំណុលខញហុំបាទ ំចុំនួនបុ៉នាផើនៗក៏េ៉យ ខញហុំបាទមិនគិតយកពីបងបសឡនវិញេទ ស្ូម
ឲើយបងបសឡនរួចផុតោកបុំណុលឥណទាន េនះចុះ ចូរមានឥស្ើឝរភាពចុំេពាះខលអនរគប់ៗេទើ
េហាង មួយវិញេសាត ដីែរស្ទាុំងអ្មើាលមារើនរបស្់ខញហុំបាទ ែដលបងបសឡនេធវើរបវាស្់េនាះ 
អ្នកណាេធវើែរស្របស្់ខញហុំបាទំចុំនួនប៉ុនាផើន ស្ូមឲើយចូលរគប់រគងឿន់ឿប់ យកំកមម
ស្ិទធិកនហងដែីរស្ចុំនួនប៉ុេណ្ាើះចុះ ោប់តាុំងពីេពលេនះំេដើមេៅ កនហងអ្តីតឿល ខញហុំ
បាទបាន បង្កមមេពៀរេវរាំមួយនឹងបងបសឡនេរចើនណាស្់ ឥ ឡវេនះ ខញហុំបាទភាជើក់រលឹក
ដឹងខលអនបានេេើយចុំេពាះេទាស្ កុំេុស្ទាុំងេនាះ ខញហុំបាទនឹកេសាកសាឍើយំទីបុំផុត 
ស្ូមបងបសឡនេមតាឍើអ្ភ័យេទាស្ដល់ខញហុំបាទផង ខញហុំបាទ ស្ូមធានារា ើប់រងេៅចុំេពាះមុខ
រពះស្ុរិយេទពថាោប់តាុំងពីេពលេនះំេដើមេៅ ខញហុំបាទនឹងមិនេធវើែបប េនាះេទៀតំ
៉ច់ៀត េបតំជើនឹងរកើាឿរពារបងបសឡនេ៉យស្ុចរិតយុតតិធម៌ំេរៀងរេូតេៅ" ។ 
េៅេពលែដលេោករបធានភូមិរបឿស្ចប់េេើយ េស្ចកតីស្ងប់សាឃើត់រគបដណ្ប់ទូេៅ 
ពីេរពាះេផើនអ្នក ណានឹកសាផើនថានឹងបានសាឍើប់ស្មតីែបបេនាះពីរបធានភូមិកុំណាច
េនាះេទ េទើបនាុំេទើភាន់ភាុំងរស្ឡាុំង ឿុំងរេូតដល់របធានភូមិេរឿកឈរេ ើងេពាល
ស្ែមតងេស្ចកតីបរិស្ុទធៃនចិតតរបស្់ខលអនមតងេទៀត អ្នករស្ុក ទាុំងអ្ស្់េទើបបាក់ចិតត
េជឿ  រុេពចេនាះឯងអ្នករស្ុកមាទើក់ៗមានទឹកែភនកេូររហាមេ៉យបីតិេសាមនស្ើឝ ពួក



េគស្ទហះចូលេៅោប់េលើកេមភូមិលីេលើសាផើេេើយនាុំែេេមេៅតាមផលឡវកនហងភូមិ ។ 
លុះដលអ់្រធាត របុស្មាងើស្់ខទមរត ប់មកពីទីរបជុុំវិញ េត់ស្ទហះេេចូលមករឿបបងគុំ
រតង់េជើងរបស្់ ខញហុំរពះករុណាំសារវ័នត ។ 
នាៃថងរពឹកេ ើង េមភូមិរពមទាុំងកូនភូមិទាុំងអ្ស្់បាននាុំេទើអារាធនាខញហុំរពះករុណាឲើយ
គង់េៅរបោុំកនហងភូមិ េនាះ បុ៉ែនតខញហុំរពះករុណាមិនបានទទួលនិមនតេទ េរពាះតួនាទីរបស់្
ខញហុំរពះករុណា គឺ ឿររតាច់រងគត់េៅលុះរតា ែតអ្ស្់ខើយល់ដកដេងឞើម េរពាះេេតុេនាះ ខញហុំ
រពះករុណាេទើបចេរមើនពរោអ្នករស្ុកទាុំងអ្ស្់េធវើដុំេណើរ េដើរផលឡវេៅទិស្ៀងេកើត
េៅនើះេៅឿន់រកុងរាជរគឹះ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ !  ២ ៃថងបនាតើប់ពីៃថងេនាះមក ខញហុំរពះករុណាក៏នាុំខលអនឯង
េៅដល់េឆនរស្ទឹងេនរញ្ជរា ខណៈែដលខញហុំរពះករុណាេៅដល់េនាះំេពលរេស្ៀលេរជ
លេរជ ៃថងកុំពុងែតេើឍើៀពើុំង េទើបះងចូលេៅ អ្ងគហយរជកមលប់េរឿមេដើមសាភើយធុំែកើបរ
មាត់ស្ទឹង ខញហុំរពះករុណានឹកចែមលកចិតតណាស្់ែដលេមើលេៅមិនេឃើញ មានទឹក ១ 
ដុំណក់េសាះកនហងស្ទឹង េឃើញែតដីខើាច់ពណ៌ស្កើបហស្ែដលកុំពុងែតេើឍើគគុកេ៉យអ្
ណាតើតៃថង ស្ឹងែតស្មលឹងេមើលមិនបាន ស្ទឹងេនរញ្ជរាគួរែតមាននាមថា "ស្ទងឹខើាច"់ ំ
ំងមាននាមថា "ស្ទងឹទឹក" ស្ពវេបើអាឿស្ធាតុេើឍើរហាុំើងយរើងណាក៏េ៉យ ប៉ុែនតៀង
េរឿមេដើមសាភើយធុំក៏មានមលប់រតៃឈលសណាស្ ់ខញហុំរពះករុណាទេរមតឿយចុះស្ិងេលើ
ៃផទដីខើាច់ដ៏ទន់លមន ់និងរតំក់រស្ួល រួចក៏បញ្ជឡនចិតតគិតរលឹកនឹកដល់ រពះបរមសា
សាឍើ រពះអ្ងគរទង់បាននិស្ីទនាឿរេរឿមមលប់េពាធិរពឹកើឝេលើមាត់ស្ទឹងេនរញ្ជរាេនះឯង 
េេើយរតាស្់ ដឹងអ្នុតតរស្មាផើស្េមានើធិៈណ េៅខណៈែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងែត
ស្ិងស្រមាកយរើងរុេភើយអារមមណ៍េនាះ ឯង វុទធជនមាទើក់េដញេកៀងេវឡងពែពឿត់មុខ
មក េត់បេណាតើយឲើយពែពចូលេដកស្រមាកេគចកេៅឍើៃថងចូល រជកមលប់ែកើបរៗេនាះ 
េេើយេត់ក៏េដើរេ្ពើស្ុំេៅមករកខញហុំរពះករុណា  
"មាទើលស្មណៈ ! េោកនិមនតមកពីណាេេើយនឹងនិមនតេៅណា?" េត់ស្ួរទាុំងេលើក
ំយស្ុំ ហយេ ើង ជូតេញើស្រតង់ថាឃើស្ដីេឿផើំុំនិងមានសាទើមរជីវរជួញេរពាះជរាភាព  
"អាតាផើមកពីរកុងសាវតថី របុងនឹងេៅរកុងរាជរគឹះ" 



"ពីរកុងសាវតថី ! "េត់ឧទានេ ើងរាងដូចំឮបនតិច ស្ែមតងេស្ចកតីចែមលកចិតត  
"េបើអ្ីចឹង េោកនិមនតេដើរផលឡវមកៅឃើយណាស្់ ខញហុំកណាពុុំែដលេៅរកុងសាវតថីេសាះ ប៉ុែនត
ដឹងថាេៅៅឃើយ ណាស្់ េោកនិមនតមកមសង់ឯងឬមានេទើមកែដរ?" 
"អាតាផើេដើរផលឡវមកែតមសង់ឯងេទ "ខញហុំរពះករុណាេឆលើយ 
រពឹធជនស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាតាុំងពីកើាលដល់េជើងហាក់នឹងរបាប់ថាមិនេជឿនឹង
ចេមលើយរបស្់ខញហុំ រពះករុណា រួចក៏ស្ួរេទៀតថា 
"េដើរផលឡវមកមសង់ឯងយរើងេនះមិនៀពើចេទឬ?" 
"ចុះៀពើចអ្ីេៅ ឧបាស្ក !"ខញហុំរពះករុណាស្ួរបកវិញ 
"ៀពើចេរេះថាទើក់េផើឝងៗេនឹងណៈ ដូចំ េោរកុំណាច ស្តវសាហាវំេដើម" 
"អាតាផើមិនៀពើចអ្ីទាុំងអ្ស្់ េោរសាហាវក៏មិនៀពើចែដរ ពីេរពាះេផើនរទពើយស្មើបតតិអ្ីឲើយ
ពួកេគបលន់យកេទ មានែតបារតនិងចីពរបុ៉េណ្ាើះ េបើេគរតូវឿរ អាតាផើេរតកអ្រនឹង
របគល់ឲើយ ទាុំងស្តវសាហាវអាតាផើក៏មិន ៀពើចែដរ េរពាះអាតាផើេផើនអ្វីនឹងឲើយស្តវទាុំង
េនាះដេណ្ើមយកេទ មានែតស្រីររាងឿយេនះប៉ុេណា្ើះ ស្ូមើបី ែតរាងឿយេនះឲើយែត
ស្តវទាុំងេនាះរតូវឿរ អាតាផើក៏ស្ុខចិតតលះបង់ឲើយែដរ" 
ស្មតីរបស្់ខញហុំរពះករុណាេធវើឲើយេត់អ្ងគហយេស្ងៀមឈឹង េត់ស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណា
យរើងផចិតផចង់េេើយ មានរបសាស្ន៍ថា "មាទើលស្មណៈ ! េបើេោកមិនៀពើចអ្វីទាុំងអ្ស្់
េនះេទ ោត់ទុកថាេោកំមនុស្ើឝអ្ង់ អាចឿពើហានបុំផុតតាមែដលខញហុំកណាធាពើប់របទះ
មក" 
"មាទើលឧបាស្ក ! មនុស្ើឝេយើងមាទើក់ៗស្ុទធែតភ័យៀពើចភយនតរាយពិបតតិេផើឝងៗទាុំង
អ្ស្់ មហាេរេះថាទើក់ របស្់មនុស្ើឝេយើង គឺ េស្ចកតីសាពើប់ េបើមិនៀពើចេស្ចកតីសាពើប់េនះ
េៅេេើយ អ្នតរាយដៃទេទៀតេផើនន័យអ្វី េ ើយ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង េោកមិនៀពើចេស្ចកតីសាពើប់េទឬ?" 
"អាតាផើមិនៀពើចេទ" 
"េរពាះេេតុអ្វីឬ េោកស្មណៈ !" 
"េរពាះអាតាផើស្៊ប់សាុើុំនឹងេស្ចកតីសាពើប់េៅេេើយ" 



"មានន័យថា េោកធាពើប់សាពើប់មកេរចើនដងទាល់ែតសាុើុំេេើយអ្ីចឹងឬ?" 
"មិនែមនអី្ចឹងេទ កនហងជីវិតេនះ អាតាផើមិនធាពើប់សាពើប់េទ ប៉ុែនតបានេធវើស្ិនិទធភាព
ស្និទធសាទើលនឹងេស្ចកតីសាពើប់ បានេេើយ េ៉យខុំនឹករលឹកដល់េស្ចកតីសាពើប់ំេរឿយៗ
ថា ជីវិតរបស្់េយើងេនះកុំពុងែតេូរចុះេៅឿន់ េស្ចកតីសាពើប់ គួរនាដូចំរកែស្ទឹកកនហង
ស្ទឹងកុំពុងេូរចុះេៅឿន់មហាសាគរដូេោទើះ េយើងមិនអាចហាម ែត់ទឹកមិនឲើយេូរ
េៅបានយរើងណា េយើងក៏មិនអាចហាមែត់ជីវិតរបស្់េយើងមិនឲើយសាពើប់េៅបាន 
យរើងេនាះែដរ េយើងេតាងែតសាពើប់េៅេ៉យពិត ពីេរពាះជីវិតេនះគឺំដុំេណើរេដើរេៅនើះ
េៅរកេស្ចកតីសាពើប់ ៃថងយប់កនលងេៅ គឺំជុំហាននីមួយៗែដលនាុំេយើងចូលេៅជិតេស្
ចកតីសាពើប់ំបេណ្ើរៗ េស្ចកតីសាពើប់ំ ស្ចចភាពៃនជីវិត លុះបានដឹងស្ចចភាពេ៉យ
របឿរេនះេេើយបានំអាតាផើមិនៀពើចនឹងេស្ចកតីសាពើប់" 
"េអ្ើេន ! ពីេរាះណាស្់េតើ ! "របុស្មាងើស្់ពែពឧទានេ ើងទាុំងងក់កើាលស្ែមតងថាយល់
រស្ប ប៉ុែនតេត់ស្ួរ តេៅេទៀតថា  
"រេន់ែតនឹករលឹកដល់េស្ចកតីសាពើប់ំេរឿយៗែបបេនះ េធវើឲើយបាត់ភ័យៀពើចបានឬ ? ខញហុំ
កណាេមើលមិន េឃើញថា នឹងេធវើឲើយបាត់ភ័យៀពើចយរើងដូចេមតចេទ" 
"េបើេធវើេៅំេរឿយៗទាល់ែតស្៊ប់សាុើុំនងឹេស្ចកតីសាពើប់ េមើលេឃើញេស្ចកតីសាពើប់ំេរឿង
ធមមតាសាមញ្ដ េៅេេើយ ក៏នឹងបាត់ៀពើចបានេ៉យពិតរបាកដ អាតាផើស្ូមស្ួរ ១ ថា 
ឿលែដលេៈមេៅកនហងវ័យកុមារ េនាះ េតើេៈមែដលធាពើប់ៀពើចអ្នកណាខលះេទ?" 
រពឹធជនអ្ងគហយរុលឹករុេលើកសាផើរតីចងោុំមួយស្នទហះេេើយេឆលើយថា  
"ធាពើប់ៀពើចែដរ ខញហុំកណាធាពើប់ៀពើចវុទធជនមាទើក់ែដលមានមុខមាត់ឫកពាគួរឲើយរពឺៀពើច
ណាស្់ េត់ចូលចិតត និយយឆរុែជរុេជញេកមងឿផើងឲើយភ័យៀពើច ខញហុំកណាេៅេត់ថា 
"អ្៊ាំំរបុស្"េរពាះេត់ំៈតិពនធៀងឪពុក ផទះរបស្់េយើងេៅែកើបរេទើ េៅេពលខញហុំកណា
យុំ មាឍើយខញហុំកណាែតងែតបនាពើចថា"អ្៊ាំំរបុស្មកេេើយ អ្៊ាំំរបុស្ មកេេើយ " ខញហុំកណាក៏
ឈប់យុំភាពើម េរពាះៀពើចអ្៊ាំំរបុស្មកពតិែមន" 
"កនហងកុំ ហងេពលេនាះ េតើេៈមហាលើនេៅមករកស្ួរអ្៊ាំំរបុស្របស្់េៈមេទ?" 
"មិនហាលើនេទ េោកស្មណៈ ! រេន់ែតបានឮស្េមលងេត់ ខញហុំកណាក៏រត់របាស្់រកជីង



េៅេេើយ រមារើងេ ើយនឹងហាលើនេៅរបឈមមុខនឹងេត់បាន"  
"ចុះេៈមៀពើចអ៊្ាំំរបុស្របស្េ់ៈមរេូតឬេរឿយមកក៏បាត់ៀពើចេត់" 
"េរឿយមក កមាពើចក៏បាត់េៅ ប៉ុែនតទរមាុំនឹងបាត់ៀពើច ស្ុីេពលអ្ស្់ំេរចើនៅទើុំ" 
"េៈមលមមនឹងនឹកេឃើញបានខលះេទថាេតើេរពាះេេតុអ្វីបានំេៈមបាត់ៀពើចេត់?" 
"អ្ីយរើ ! េោកស្មណៈេនះអ្ីក៏បុិនជជីកស្ួរេរឿងរា ើវកនហងអ្តីតឿលរបស្់ខញហុំកណាេមលះ
េន !" េត់ស្ួរទាុំងចង ចិេញ្ចើមេ៉យទាុំងមិនេពញចិតត ខញហុំរពះករុណាេោមេត់េ៉យ
ស្ិតាឿរ(សាទើមញញឹម) េេើយនិយយ េ៉យស្េមលងទន់ភលន់េៅរកេត់ថា "អាតាផើ
េផើនេចតនាេដញេ៉លជីវបើបវតតិរបស្់េៈមេលងេស្ើចេទ ឧបាស្ក ! អាតាផើរេន់ែត
ចង់នឹងពនើយល់េៈមឲើយយល់ចើាស់្ោស់្បុ៉េណ្ាើះឯងថា ឿររលឹកនឹកដល ់េស្ចកតី
សាពើប់ំេរឿយៗេធវើឲើយបាត់ៀពើចសាពើប់បានយរើងណា េបើេៈមរបាប់អាតាផើបានថាថីបាន
ំបាត់ៀពើច អ្៊ាំំរបុស្របស្់េៈម អាតាផើនឹងរបាប់េៈមបានែដរថាេេតុអ្វីបានំបាត់
ៀពើចេស្ចកតីសាពើប់ េបើេៈមលមម នឹងនឹកេឃើញបាន ស្ូមរបាប់អាតាផើផងថាេរពាះេេតុអ្វី
បានំេរឿយមកេៈមបាត់ៀពើចអ្៊ាំំរបុស្របស្់ េៈម" 
"តាមែដលខញហុំកណាោុំបាន េមើលេៅដូចំេរពាះេេតុេនះ គឺ រេមួយេនាះ អ្៊ាំំរបុស្
របស្់ខញហុំកណាេនឹងធាពើក់ ខលអនឈឺ មាឍើយខញហុំកណាបាននាុំខញហុំកណាេៅេមើលេត់ ដុំបូង
េ ើយ េៅៀពើចែដរ បុ៉ែនតេរឿយពីេៅញឹកៈប់ មក កមាពើចក៏រលស់្បាត់អ្ស់្េៅបនតចិ
មតងៗ លុះទីបុំផុត ក៏ឥតៀពើចេសាះ"  
"មាទើលឧបាស្ក ! េស្ចកតីសាពើប់េរបៀបដូចំអ្៊ាំំរបុស្របស្់េៈម េពលេៅេកមង េៈម
ៀពើចអ្៊ាំំរបុស្ យរើងណាមិញ មនុស្ើឝទាុំងឡាយក៏ៀពើចេស្ចកតីសាពើប់យរើងេនាះែដរ េៈម
មិនហាលើនេៅមករកស្ួរអ្៊ាំំរបុស្ របស្់េៈម រេន់ែតបានឮស្េមលង េៈមក៏រត់េគចេៅ 
យរើងណា មនុស្ើឝទាុំងឡាយក៏យរើងេនាះែដរ េគមិនហាលើនរលឹកនឹកដល់េស្ចកតីសាពើប់េទ 
រេន់ែតបានឮពាកើយថា "សាពើប"់ ឬេឃើញអ្នកេផើឝងសាពើប់ ក៏ៀពើចតក់ស្លហតភាពើម ចុំេណរ
ឿលតមក េៈមបាត់ៀពើចញេញើតអ្៊ាំំរបុស្របស្់េៈមេរពាះេៅមករកេត់ ំញឹក
ៈប់រេូតដល់េកើតភាពស្និទធសាទើល យរើងណាមិញ មនុស្ើឝេយើងរបស្ិនេបើរលឹកនឹក



ដល់ េស្ចកតីសាពើប់ំេរឿយៗរេូតដល់ស្និទធសាទើលនឹងេស្ចកតីសាពើប់េេើយ នឹងមិនភ័យ
ៀពើចចុំេពាះេស្ចកតីសាពើប់ ក៏យរើងេនាះែដរ" ។  

រពឹធជនស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេ៉យញឹមៗេេើយនិយយេស្ងើចស្រេស្ើរថា 
"រពះេតជរពះគុណរបស្ប់បករសាយេរបៀបេធៀបគួរឲើយសាឍើប់ណាស្់ ខញហុំកណាេជឿ
រពះេតជរពះគុណចុះ េេើយនឹងពើ្យមសាកលើបងេមើល"េតៃ់កេៅរកេ កេមើល
េវឡងពែពែដលេដករស្មឹមេៅេរឿមេដើមេឈើ មួយរកេ កេេើយែបរមកស្នទនា
ំមួយនឹងខញហុំរពះករុណាតេៅេទៀតថា 
"បុ៉ែនតខញហុំកណាេៅែតមិនទាន់យល់ឲើយេឃើញចើាស្េ់សាះថា ឿររលឹកនឹកដល់េស្ចកតី
សាពើប់ំេរឿយៗនឹង ទទួលបានផលរបេយជន៍អ្វខីលះេទ ខញហុំកណាធាពើប់រលឹកនឹកដល់វា
មតងមាកើលែដរ ប៉ុែនតរគប់រេែដលរលឹកនកឹ ដល់េស្ចកតីសាពើប់ វាេធវើឲើយខញហុំកណារស្មុតចិតត 
រស្ៃករួញរា អ្ស្់អាល័យកើឝ័យស្តឡកកនហងអ្វីៗទាុំងពួង ចង់ែត នឹងេដកទនទឹងរងោុំៃថង
សាពើប់ែតមើ្រើង េទើបមិនចង់រលឹកនឹកដល់វា ស្៊ូបុំេភលចវាេោលេៅចុះ បេណាតើយឲើយ ជីវិត
រស្ណុករស្ណានេភលើតេភលើនេៅមួយៃថងៗ េទាះសាពើប់ៃថងណាក៏េ៉យចុះ មិនគិតេទ គិត
យរើងេនះេៅ េទើបស្បើាយចិតតខលះ" 
"មាទើលឧបាស្ក ! ឧបមាថា របុស្មាទើក់កុំពុងែតែចវទូកែដលរកេេតរកេតេ៉យ
របេហាងតូចធុំឆលងឿត់ មហាស្មុរទ េៅេពលែដលែចវទូកេៅេនាះ េត់ក៏េមើលេឃើញ
ថាទឹកកុំពុងែតរំបេូរចូលមកកនហងទូក របស់្េត់តាមរនធធាពើយែដរ កនហងេរឿងេនះ េត់
ដឹងំក់ចើាស្់ថា ទូករបស្់េត់នឹងលិចេៅកណាតើល មហាស្មុរទេ៉យពិត ឿលេបើ
គិតេឃើញថាទូកនឹងលិចេៅដូេចនះ េត់ក៏េកើតមានចិតតេរកៀមរកុំ រស្មុត ស្លហតចិតត 
ែលងគិតអាេឡាះអាល័យអ្វីេទៀតកនហងជីវិត េរពាះេផើនផលឡវណានឹងអារស្័យទូកេៅដល់
េរតើយ នាយបានេទ េទើបមិនគិតគូរដល់ឿរលិចរបស្់ទូកេ ើយ គិតែតពីឈររាុំែរក
ែរស្កេរចៀងយរើងរស្ណុក រស្ណានេៅកនហងទូក លុះរតាែតទូករបស្់េត់លចិផលឹបេៅ
េេើយក៏លង់ទឹកសាពើប់ែតមតង េតើេៈមយល់ថា របុស្មាទើក់េនាះៅពើតឬលងង?់" 
"លងង់ដបគ់ត់ែមនែទន !"រពឹធជនេឆលើយតបអ្ះអាងយរើងមុឺងមារើត ់



"េរពាះេេតុអ្វី?"ខញហុំរពះករុណាស្ួរ 
"េរពាះដឹងេេើយថាខលអនកុំពុងែតែចវទូកធលហះធាពើយ េតាងែតលិចេៅេៅកណាតើលមហាស្
មុរទេ៉យពិត េេើយអាល័យែតរបមាទេទវេធវស្រាុំែរកែរស្កេរចៀងស្បើាយ លង់ទឹក
សាពើប់អ្ញ្ចឹងក៏ស្មមខុេេើយ" 
លុះេឃើញេត់េបើករបេឡាះឲើយដូេោទើះ ខញហុំរពះករុណាក៏រពលះេស្នៀតតេៅេទៀតថា 
"េបើអ្ញ្ចឹង េៈមក៏លងង់ែដរ" 
"ខញហុំកណាលងង់យរើងេម៉ច រពះេតជរពះគុណ ! "េត់ស្ួរេ ើងទាុំងមិនេពញចិតត 
"ចង់ដឹងថាេៈមលងង់យរើងេម៉ច អាតាផើនឹងពនើយល់េៈមឲើយសាឍើប់ថា រាងឿយរបស្់
េយើងេរបៀបដូចំ ទកូធាពើយ,ឱឃៈស្ងើារែដលេៈមរតូវអ្េនាតើលសាពើប់េកើតេរបៀបដូច
ំ មហាស្មុរទ,  េរតើយនាយ េរបៀបដូចំរពះនពិាភើនេៈមកុំពងុែតែចវទូកធាពើយគឺ
រាងឿយឆលងឿត់ឱឃៈស្ងើារេៅឿន់េរតើយនាយ គឺរពះនិពាភើន ប៉ុែនតទូកគឺរាងឿយ
របស្់េៈមកុំពុងែតលិចលង់មុនេពលែដលេៈមេៅដល់េរតើយនាយ ែដលេៅៅឃើយ
លនលឹមទាល់ែតេមើលមិនេឃើញ ថវីេបើដឹងថាទូកគឺរាងឿយនឹងលិចេេើយខលអនឯងនឹង
លង់ ទឹកសាពើបក់៏េ៉យ ក៏េៅែតរបមាទេទវេធវស្រាុំែរកែរស្កេរចៀងស្បើាយដែដល េនឹង
មិនឲើយថាលងង់េទឬ !" 

ខញហុំរពះករុណាឈប់េេើយស្េង្តេមើលអាកបើបកិរិយរបស្់រពឹធជនមួយរស្បក់ 
ឿលេបើេឃើញថាេត់ េៅេស្ងៀមរស្មឹមដូេចនះ េទើបនិយយតេៅេទៀតថា 
"មាទើលឧបាស្ក ! របស្ិនេបើអាតាផើវិញនឹងមិនេធវើដូេោទើះេទ ឿលេបើដឹងថាខលអនែចវទូកធលហះ
ធាពើយឆលងឿត់ មហាស្មុរទ េៅមិនដល់េរតើយយរើងេនះ អាតាផើនឹងមិនេកើតេស្ចកតី
រស្ៃករស្ៃចិតតអ្វីេ ើយ ទាុំងមិន រាុំែរកែរស្កេរចៀងស្បើាយេដើមើបីបនលប់ចិតតខលអនឯង
ឲើយេភលចថាទូកនឹងលិចេនាះេទ បុ៉ែនតរតូវរបៈប់របៈល់ េរតៀមរកេស្ើបៀង-េពាងំេដើម
ទុកកនហងទូកឲើយបានេរចើន កុំ ហងែដលែចវទូកេៅេនាះក៏រតូវែតគិតំនិចច ថាទូកនឹងលចិ
ទឹក លុះទូកលិចទកឹែមនែទនេេើយ អាតាផើក៏រស្វាោប់យកេពាងមកចងេផ្យើបំប់នឹង 



ខលអនេេើយអារស្័យេពាងេនាះែេលទឹកតេៅលុះរតាែតដល់េរតើយ ឿរែដលេធវើដូេចនះ 
េតើេៈមយល់ថា ំឿរេធវើែដលៅពើតឬលងង់?" 
"ឱ ! ៅពើតែមនែទន !" រពឹធជនេឆលើយតបទាុំងញញឹមយរើងេពញចិតត េេើយេពាលផទអន
េរឿងរា ើវឧបមា ឧបេមយើយរបស្់ខញហុំរពះករុណាតិចៗថា "រាងឿយេរបៀដូចំទូកធាពើយ ឱ
ឃៈស្ងើារេរបៀបដូចំ មហាស្មុរទ េរតើយនាយេរបៀបដូចំរពះនិពាភើន ចុះេពាងវិញ
េរបៀបដូចនឹងអ្វី េោកស្មណៈ ! " 
"េពាងេរបៀបដូចំបុណើយកុស្ល ពីេរពាះឿលេបើសាពើប់េៅេេើយ េៈមនឹងមិនអាចយ
ករទពើយស្មើបតតិ ណានីមួយេៅំប់នឹងខលអនបានេទ ស្ូមើបីែតរាងឿយេនះក៏េតាងែតកប់-
ដុតឬេបាះបង់េោលែដរ រទពើយស្មើបតតិកតី រាងឿយកតីំរបស្់គេរគើមគរេត េយើងែស្វង
រកវាបានមកពីែផនដីេនះ េៅេពលែដល េយើងោកេចញពីេោកេនះេៅ េយើងក៏រតូវ
េបាះបង់វាេោលេៅេលើែផនដីេនះដែដល វតថហធាតុែដលេៈមអាចនាុំយកេៅកនហង
បរេោកបាន គឺ បុណើយកុស្ល េៈមនឹងបានអារស្័យបុណើយ កុស្លេនះឯងំ
េពាងពាយែេលឆលងភពឆលងំតិេៅឿន់េរតើយនាយគឺរពះនិពាភើន មាទើលឧបាស្ក ! ចុះ
េៈមមានបានេធវើបុណើយកុស្លអ្វីទកុខលះេទ?" 
"មិនែដលបានេធវើេទ េោកស្មណៈ ! "រពឹធជនេឆលើយតបទាុំងមុខស្មហយ 
"ខញហុំកណារវល់ខវល់ខវក់ែតនឹងរបពនធកូន ែរស្ចមាកើរ ពែព និងឿរៃរកនហងផទះ ទាល់ែតរក
េពលទុំេនរេធវើបុណើយ ទានេផើន" 
"េបើអ្ញ្ចឹង គួរឲើយអាណិតអាស្ូរណាស្់  េៈមស្ុខចិតតេធវើំទាស្ករបេរមើដ៏េសាផើះរតង់
របស្់ពែព ែរស្ចមាកើរ និង ឿរៃរ ប៉ុែនតឿលេបើមរណភ័យមកដល់ ឿលេបើទូកគឺរាង
ឿយរបស្់េៈមលិចលង់ចុះ ឿន់រងវង់ទឹកកួច គឺ មរណៈ  អ្វីទាុំងអ្ស្់េនះនឹងមនិអាច
ជួយេៈមបានេ ើយ េៈមនឹងរតូវរបឈម មុខនឹងមេនធឿរបោចើមរណៈែតមាទើក់ឯង 
េពលេនាះ េៈមនឹងេមើលេឃើញគុណតៃមលៃនឿរជួយខលអនឯង េបើេៈមមិនេធវើបុណើយ
កុស្លទុកេទ េៈមនឹងោោកេោកេនះេៅយរើងរកខើឝត់អ្ត់ែពើន េផើនេស្ើបៀង
អាហារឬអាវុធណាៗំប់េៅំមួយនឹងខលអន េៈមនឹងរតូវរបឈមមុខនឹងទុពភិកខភាព



និង កិលមនាឿរ គឺ ឿរលុំបាកយរើប់យុឺនយរើងអ្េនតបអ្នាឍើប េរបៀបដូចំបុគគលែដល
េផើនេពាងពាយ នាឿលែដលនាវាលិចទឹកេេើយក៏រតូវអ្ែណ្តរប ឹម-កេៅកនងមហា
សាគរែដលកុះករេស្សកស្្ះេៅ េ៉យរតីៅពើមមករដ៏សាហាវ េេើយនិងខមអលៀផើញ់េ៉យ
ពើយហះពើ្ដូេោទើះ" 
ស្េង្តេមើលេៅទឹកមុខរបស្់មេលលកជនរឹងរឹតែតរស្ងូតរស្ៃត់ំងមុនេទៀត េត់
គង់នឹងនឹកេសាក សាឍើយចុំេពាះទេងវស្េទវេធវស្ែដលខលអនបានរបរពឹតតកនលងមក ខញហុំរពះ
ករុណាេទើបរបេោមលួងេត់ថា 
"កុុំតូចចិតតថីវ ឧបាស្ក ! េៅមិនទាន់េួស្េពលេទែដលេៈមនឹងែស្វងរកេស្ើបៀងគឺ
បុណើយកុស្លទុក តាុំងពីៃថងេនះតេៅ ស្ូមឲើយេធវើបុណើយកុស្លទុកេ៉យឿរបរិោងើគឲើយ
ទានដល់ស្មណៈរពាេមណ៍ និង មនុស្ើឝរកីរកផង រកើាស្ីល ៥ ឲើយបានៀឆើប់ខជអន 
ពើ្យមស្៊រទាុំកមាងើត់េស្ចកតីេោភ េស្ចកតីេរឿធខឹង េស្ចកតីវេងវងវៃភើន់ែដលភល
ចូលមកកនហងចិតតគុំនិតមតងមាកើលេនាះផង ស្រុបេ៉យស្េងខបខលី គឺ ចូរគិតលស និយយលស 
េធវើលស រគប់េពលេវោនិងរគប់ទីកែនលង អ្ុំេពើលសេនះេេើយេៅថា បុណើយកុស្ល ែដល
នឹងនាុំ ផលឡវេៈមេៅឿន់ស្ុគតិភពេរឿយេពលែដលនាវាជីវិតលិចលង់េៅ េេតុ
ដូេោទើះ ស្ូមេៈមកុុំរបមាទ េទវេធវស្" ។ 
ខញហុំរពះករុណាបានេទស្នាទូនាផើនេរបៀនរបេៅមេលលកជនេនាះទាល់ែតរពះទិនករ
េេៀបនឹងអ្ស្តងគត រលត់េៅេទើបចេរមើនពរោេត់េចញដុំេណើរេដើរផលឡវឆលងឿត់ស្ទឹងេនរ
ញ្ជរាតេៅេទៀត ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅខណៈែដលេដើរផលឡវជិតដល់រកុងរាជរគឹះេនាះ ខញហុំរពះ
ករុណាបានស្េង្តេឃើញ ភូមិរបេទស្ំវាលែរស្េរចើនំងៃរពេឈើ ៃផទដីរបកបេ៉យ
ជីវំតិពីេរពាះេដើមរស្ូវកនហងែរស្ែដលកស្ិករ រចូតឿត់មិនទាន់េេើយេៅេ ើយេមើល
េៅលសណាស្់គុមពធុំៗ និង រេប់េថាពើស្រតេសាល  
កនហងមួយៃថងៗ ខញហុំរពះករុណាេធវើដុំេណើរេដើរឆលងឿត់ភូមិរស្ុកបានំេរចើន ស្េង្តេឃើញ
អ្នករស្ុករស្់េៅកុះករ តាមវាលែរស្ កស្ិករកុំពុងរចូតរស្ូវំពួកំរកុម រកុមខលះ



ស្នទនាេទើបេណ្ើរជនលជេនលញេលងេស្ើចំមួយេទើបេណ្ើរយរើងរីករាយេខញៀវៀជើរ រកុមខលះ
ក៏េរចៀងចេរមៀងេឆលើយឆគងេទើរវាងរបុស្និងរសី្ េមើលេៅពួកេគហាក់នឹងថា ស្បើាយ
រីករាយណាស្់ គិតៗេៅគួរឲើយចែមលកែដរែដលពួកេគេធវើឿរទាុំងកណាតើលៃថងែចស្ មាន
េស្េទាេញើស្េូរេំកខលអន េៅែតញញឹមញែញមរស្ស្់រសាយរីករាយបាន ផទហយេទើ
រស្ ះេៅនឹងមហាេស្ដឌីែដលរស្់េៅ េលើរបាសាទ ៧ ំន់កនហងមហានគរ ែបរំេៅ
េរកៀមរកុំរកវល់រកវាយចិតតឥតរសាករសានតេៅវិញ នាុំឲើយេកើត គុំនិតគិតស្ងើឝ័យថា អ្នក
ណាេនំអ្នកមានេស្ចកតីស្ខុពិត? គិតេៅគិតមកក៏លមមនឹងេមើលេឃើញចេមលើយថា 
េស្ចកតីស្ុខស្ថិតេៅនឹងេស្ចកតីេពញចិតត អ្នកែរស្ែដលេធវើែរស្ែបកេញើស្េូរេញើស្ េបើ
េពញចិតតនឹងភាវៈំ អ្នកែរស្ េគក៏មានេស្ចកតីស្ុខ មហាេស្ដឌីេទាះមានរបាក់ ៧០ 
េឿដិ(៧០០ោន)រស្់េៅកនហងរបាសាទវិឡាក៏េ៉យ េបើមិនេពញចិតតនឹងភាវៈែបបេនាះ
េទ ចើាស្់ំេៅរតដររត៉ស្់ខនះែខនងែស្វងរកភាវៈដៃទេទៀតមិន ៀន ឿលេបើដូេចនះ
មុខំនឹងេផើនេស្ចកតីស្ុខស្រមានតកើានតចិតតេ ើយ េមាពើះេេើយេយើងមិនអាចយករទពើយ 
ស្មើបតតិៀងេរើមកវាស្់េស្ចកតីស្ុខរបស្់មនុស្ើឝបានេទ  
លុះេដើរផលឡវតេៅមុខេទៀតមិនយូរប៉ុនាផើន ខញហុំរពះករុណាក៏េមើលេឃើញជួរភនុំមានពណ៌េខៀវ
រស្ៃត់ឈរេៅ រចៃងចុំៀងមុខឯទិស្ៀងេកើត នុះឯងគឺំនិមិតតរូបៃនរកុងរាជរគឹះ
ំរាជធានីៃនមគធរដឌរបស់្ រពះភូវនាថពិមពសិារ រកុងរាជរគឹះេៅមាននាមាភិេធយើយ
មើ្រើងេទៀតថា បញ្ចគិរនីគរ េរពាះមានភនុំ ៥ ែខើឝ គឺ េវភារៈ េវបលុលៈ គជិើឈកូដ ឥស្គិិ
ល ិនិង េសាណៈតាុំងេៅេរៀងរាយេទើជុុំវិញរកុង ំកុំែពងធមមំតិដ៏រឹង មាុំែដលពួកប
ោងើមិរតមិនហាលើនរុករានទស្រនាតើនចូលវាយរបហារ ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយចុះេៅេរឿមមលប់
េដើម រពីងធុំ េេើយស្មលឹងេមើលឿត់េៅេកើឝរតភូមិ(វាលែរស្)ដ៏លវឹងេលវើយែដលកុំពុង
ែតបេៃយើនកួរេលៀងទុុំដូច មាស្ឆសិន េមៀងេមើលេៅមហារបាឿរៃនរកុងរាជរគឹះេ៉យរនតិ
ភាព េរពាះដឹងថាខលអនបានេដើរផលឡវជិតដល់ េេលេៅ ១ ដុំណាក់េេើយ ។ 
េៅខណៈែដលកុំពុងែតអ្ងគហយរេុភើយអារមមណ៍េនាះឯង មានវុទធជនមាទើក់េដើរសានើយយម
ឆលងឿត់មក េៅ េពលែដលេឆមៀងែភនករកេ កេមើលមកេឃើញខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយេៅ
េរឿមមលប់េឈើែកើបរផលឡវ េត់ក៏ះង ចូលមកអ្ងគហយស្រមាកែដរ លុះ៉ក់យមចុះេៅ



េលើៃផទដីេេើយ េត់ក៏ោប់េផតើមែណនាុំខលអនឯងថាំរគូ េពទើយ េដើរពើ្បាលអ្នកជមងឺតាម
រស្ុកភូមិនានា េេើយក៏េរៀបរាប់បូរបាច់ដល់ស្មតថភាពរបស្់ខលអនកនហងឿរ ពើ្បាលអ្នកជ
មងឲឺើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់យរើងេូរែេ េៅខណៈែដលអ្ងគហយេលើចេងសរេលើកខលអនឯងយរើង
ខពស្់ េលើស្េគេនាះ េត់ក៏រិះគន់និងតិះេដៀលេពទើយដៃទេទៀតយរើងោស្់ៃដផងែដរ 
េត់និយយហាក់នឹងថា កនហងេោកេនះ េត់ំអ្នកពូែកំងអ្នកណាៗទាុំងអ្ស្់ 
ះពើស្ៃវរបាជញរបាយកនហងរគប់សាៀវិំឆើ េផើនអ្វី ែដលេត់មិនេចះេនាះេទ ឿលេបើ
ស្េង្តេមើលឿរនិយយអ្ួតេកសងឿយើងរបស្់េត់េៅ ខញហុំរពះករុណាក៏ដឹង បានភាពើមថាវុទធ
ជនេនាះកុំពុងែតរតូវទិដឌិមានះរគបស្ង្ត់ កុំពុងែតឆ្អតចុំេណះរេូតដល់យល់ខុស្ថា
ខលអនំ អ្នកវិេស្ស្ែតមាទើក់ឯងកនហងេោក ខញហុំរពះករុណាគិតថារបសិ្នេបើមិនបរៃប
មនុស្ើឝេនះឲើយអ្ស្ព់ើយស្ន៍ពុត តើបហតេទ តួនាទីេរបៀនរបេៅមនុស្ើឝរបស្់ខញហុំរពះករុណា
មុខំខវះចេនាពើះមានេៀងើះេ៉យពិត ខញហុំរពះករុណាេទើបេរៀបចុំនេយបាយរសាយទិដឌិ
មានះរបស្់េត់ េ៉យោប់េផតើមស្នទនាេទើថា  
"មាទើលឧបាស្ក ! អាតាផើេកើតមកកនហងេោកេនះក៏េរចើនៅទើុំេេើយ ទាុំងបានរតាច់ចរមក
េស្ទើរែតផុតែដនដីកនហង មជើឈិមរបេទស្ ប៉ុែនតេៅមិនែដលេពើបពះរបទះេឃើញេពទើយណា
មាទើក់មានចុំេណះេចះដឹងដចូយរើងេៈមេទ េៈមំរគូេពទើយែដលមានស្មតថភាព
បុំផុតតាមែដលអាតាផើធាពើប់បានរបទះេឃើញមក" 
េត់ញញឹមយរើងេពញចិតតេពញេថលើមេេើយនិយយយរើងេមាទនភាពថា  
"រតឹមរតូវេេើយ េោកស្មណៈ ! េបើនិយយតាមឿរពិតេៅ េផើនឱស្ថមុខណាែដល
ខញហុំកណាមិនេចះ េនាះេទ េផើនេរាគរបេភទណាែដលខញហុំកណាពើ្បាលមិនបានេនាះេទ 
េនះេបើនិយយេៅតាមរតង់ មិនែមន និយយអ្ួតខលអនងេទ" 
"អាតាផើេជឿេៈម" ខញហុំរពះករុណាែកលងែស្៊មេត់ែថមេទៀត "ោត់ទុកថាំភ័ពវស្ុំណាង
របស្់អាតាផើែមនែទន ែដលបានមកជួបេៈម ពីេរពាះអាតាផើមានៈតិមាទើក់កនហងរកុងរាជ
រគឹះេនះកុំពុងែតេកើតជមងឺតរតាុំតែរតង មើ្រើង អាតាផើចង់នាុំេៈមេៅពិនិតើយេមើលេរាគ
ស្ញ្ញើរបស្់េត់េេើយផើឝុំថាទើុំពើ្បាលឲើយផង េបើេៈមរកើា ឲើយំស្ះេស្ើបើយបាន អាតាផើ
នឹងជូនរៃភើន់យរើងេលើស្លន់បុំផុត" 



"ទុកចិតតខញហុំកណាចុះ េោកស្មណៈ !"េត់និយយទាុំងេស្ើចកកសកឹេ៉យេជឿំក់េលើ
ខលអនឯង "ខញហុំកណា េរតកអ្រនឹងរកើាពើយបាលអ្នកជមងឺេ៉យឥតគិតៃថលេសាះក៏បាន ស្ូម
ែតរបាប់អាឿរៈេរាគរបស្់េត់មកចុះ ខញហុំកណានឹងរសាវរកស្មុ៉ឋើនេរាគេេើយផើឝុំថាទើុំ
របេគនឥ ឡវេនះឯង"          

លុះបេញ្ចើតឲើយេពទើយេស្មឿកធាពើក់ចូលរេ ត្ើងងឹតេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏រពលះ
រពោុំងេស្នៀតផ្ឍើច់រពលឹងភាពើម ថា "អាឿរៈេរាគរបស្់េត់យរើងេនះ គឺ ពីមុនមក េត់
សាភើហាប់េុំែេងណាស្់ ប៉ុែនតេរឿយមក េត់ក៏ឿពើយ េៅំមនុស្ើឝទន់េខើាយ
រពវីរពវារយរើងគួរឲើយអាណិត ែស្ើបកសាច់ែដលធាពើប់តឹងែណនហាប់ក៏ែរបេៅំជីវ 
រជួញយុរយរេពញទាុំងសារពាងគឿយ ស្ក់ែដលធាពើប់ែតេឿផើរេលើបរលង់ក៏ែរបេៅំ
មានពណ៌ស្ស្ុំេពាង ដូចស្ុំ ី ែកវែភនកែដលធាពើប់ែតភលឺចើាស្់រស្ ះរស្ ុំក៏ែរបេៅំ
រស្វាុំងរស្ពិលេមើលអ្វីៗមនិស្ូវេឃើញ រតេចៀកែដលធាពើប់ែតសាឍើប់ស្េមលងឮចើាស្់ក៏ែបរ
េៅំថលង់េុឹងស្ឹងសាឍើប់អ្វីមិនបាន េធមញែដលធាពើប់ែតស្កើបហស្ េពញអ្ញ្ងើញក៏ែបរេៅ
ំបាក់រជុះរលុះអ្ស្់មតងមយួរេប់ពីររេប់ទាល់ែតអ្ស្់រលីង ខនងែដលធាពើប់ែតតាុំង 
រតង់ស្ៃមើស្ៃមើញក៏ែបរេៅំេឿងេទារេបារេៅមុខ េពលេដើររតូវេរបើេឈើរចត់ ស្តិ
សាផើរតីែដលធាពើប់ែតលស លសះក៏ែបរេៅំរៃប់រេងើវេងវងវៃភើន់ មនុស្ើឝមនានាុំេទើេៅេត់
ថា េកើតជមងឺជរា ឥ ឡវេនះ េត់មានអាឿរៈ េរាគ៉បៀពើុំងណាស្់េៅេេើយ ស្ូមេៈម
េមតាឍើជួយរកើាពើ្បាលេត់ឲើយំស្ះេស្ើបើយដូចេដើមវិញផង" 
រេន់ែតសាឍើប់ខញហុំរពះករុណានិយយចប់ េពទើយេស្មឿកក៏ផទហះស្ុំេណើចេស្ើចឿច់កឿច់រស្
ងគោន់ឮេពញ ទាុំងវាលែរស្េេើយនិយយថា "េរាគេនះេផើនអ្នកណាេគពើ្បាលេទ 
េោកស្មណៈ ! េរពាះវាំេរាគ ធមមតារបស្់ស្ៃខើរ" 
"មិនពើ្បាលេរាគេនះ េៅពើ្បាលេរាគឯណាេៅវិញ?"ខញហុំរពះករុណាេឈលចស្ួរ  
"ពើ្បាលេរាគេផើឝងៗេទៀតដូចំ េរាគឈឺកើាល ឈឺេពាះ ឈឺេធមញ ំេដើម" 
"េរាគរបេភទអ្ស្េ់នឹងំេរាគរបុិចរបុីរាយរង អ្នកណាៗក៏អាចពើយបាលបានែដរ ប៉ុែនត
េរាគជរាេនះំេរាគរាុើុំៃរូ បុំផុតែដលមនុស្ើឝំតិទូទាុំងពិភពេោកេកើតរគប់ែតេទើ េពទើយ
ដៃទេទៀតមិនអាចរកើាពើ្បាលបានេទ េរពាះេគមិនពូែកដូចយរើងេៈម េៈមពូែក



ំងេពទើយណាៗទាុំងអ្ស្់ គួរែតរកើាពើយបាលបាន េបើេៈម អាចរកើាពើ្បាលេរាគេនះ
ឲើយំរស្ ះបាន េៈមនឹងឿពើយំេពទើយស្តហកស្តមភបុំផុតកនហងេោក យរើងេម៉ច ែដរ េតើ
េៈមនឹងរកើាេទ?" 
"ខញហុំកណារកើាមិនបានេទ"េពទើយេស្មឿកនិយយេ៉យស្េមលងេខើាយចុះ 
"េបើេៈមពើយបាលេរាគេនះមនិបានេទ េៈមក៏មិនពូែកវិេស្ស្វិសាលំងេពទើយដៃទ
ែដរ ឿរែដលេៈម និយយអ្ួតថាពូែកំងេពទើយណាៗទាុំងអ្ស្់ ំឿរេរពាករបាជញ
បុំេផលើស្ឿរពិត េរពាះែតអ្ុំណាចៃនទិដឌិ មានះប៉ុេណា្ើះឯង" 
េពទើយេស្មឿកអ្ងគហយេះឃើកមុខរស្តឹកេ៉យមង្ហភាព មិនតតបខញហុំរពះករុណាថាដូចេមតច
េទ យកៃដទាុំង ស្ងៀងរតដុស្េទើេៅមក  
"មាទើលឧបាស្ក ! "ខញហុំរពះករុណាេឆលៀតឱឿស្េនាះទូនាផើនេត់ដូចតេៅ  
"ជមងឺរាុើុំៃរូែដលឿត់បនថយេស្ចកតីស្ុខរបស្់មនសុ្ើឝមាន ៣ យរើង គឺ េរាគជរា េរាគពើ្ធិ 
េរាគមរណៈ េរាគជរានិងេរាគមរណៈេៈមមិនអាចរកើាពើ្បាលឲើយំរស្ ះបានេទ 
ទាុំងេពទើយធមមតាដៃទេទៀតក៏មិន អាចរកើាពើ្បាលបានែដរ រកើាពើ្បាលបានែតេរាគ
ពើ្ធិខលះប៉ុេណា្ើះ េរាគខលះក៏េៈមមិនអាចពើ្បាល បានែដរ ំឿរស្មគួរេេើយឬ
ែដលេៈមយល់ថាំេពទើយវិេស្ស្វិសាលកនហងេោក" 

"មាទើលនាយេពទើយ ! មានស្ិលើបវិទើ្េរចើនស្នធឹកស្នាថើប់ណាស្់ែដលមនុស្ើឝរកេឃើញ
េេើយនាុំេទើស្ិកើាេរៀន ស្ូធើយ រេន់ែតកនហងជមពឡទវីបេនះមានដល់េៅ ១៨ សាៀវិំឆើឯ
េណាះ េវជជសាស្រស្តរបស្់េៈមរតឹមែត ១ កនហងចុំេណាម ១៨ សាៀវិំឆើប៉ុេណា្ើះ ស្ូមើបីែត
េវជជសាស្រស្ត ១ មុខវិំឆើក៏មានវិសាលគមទូលុំទោូយេួស្វិស្័យ នឹងេៈមស្ិកើាឲើយ
េចះចប់ស្ពវរគប់េៅេេើយ នឹងបាច់េពាលដល់ថវីដល់ស្បិើបសាស្រស្តដៃទេទៀត េផើនអ្នក
ណា អាចេរៀនេចះចប់ស្ពវរគប់កនហងស្លិើបសាស្រស្តទាុំងពួងបានេទ េរពាះរតូវេរបើេពល
េវោរាប់ពាន់ៅទើុំ ប៉ុែនតអាយុ របស្់មនុស្ើឝមានអាយុឿលមធើយមយរើងយូររតឹមែត ១០០ 
ៅទើុំប៉ុេណ្ាើះ េេតុេនាះេទើបេផើនេពលេវោរគប់ រេន់នឹងស្ិកើាឲើយេចះចប់ស្ពវរគប់កនហង
ស្ិលើបសាស្រស្តទាុំងពួងបានេទ" 
"មាទើលេរាគហារី ! អ្វីៗទាុំងពួងកនហងស្កលចរកវាលេនះមានេរចើនរបេភទំអ្េនករាប់



មុឺនរាប់ែស្ន ប៉ុែនតេៈម េចះដឹងមុខវិ ឆំើេវជជសាស្រស្តែតបនតិចបនតអចប៉ុេណា្ើះ ចុំេណះេចះ
ដឹងរបស្់េៈមរេន់ែតំចេរមៀកមួយកនហង ចុំនួនែស្នប៉ុេណា្ើះ ោត់ទុកថាំចុំេណះ
ដឹងតិចតួចណាស់្ ំឿរស្មគួរេេើយឬែដលេៈមេដើរអួ្តរបាប់ េគរបាប់ឯងថាខលអន
ពូែកវិេស្ស្វិសាលំងអ្នកដៃទ" 
"បពិរតេោកស្មណៈដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាេទើបនឹងដឹងខលអនអ្មើាញ់មិញេនះថាខលអន
េពញំមានចុំេណះដឹង ែផនកេវជជសាស្រស្តតិចតួចែមនែទន ខញហុំកណានឹកេអ្ៀនៀផើស្់ពន់
េពកណាស្់ែដលបាននិយយរបាប់អ្នកដៃទ ំេរចើនេ៉យសារែតេស្ចកតីយល់េឃើញ
ខុស្ថាខលអនំរគូេពទើយេឆនើមវិេស្ស្កនហងេោក ោប់តាុំងពីេពល េនះេៅ ខញហុំកណានឹងមិន
េធវើដូេចនះេទៀតេទ"និយយេេើយេត់ក៏ឱនថាភើយបងគុំខញហុំរពះករុណាយរើងលុំអ្ុត លុំឱន  
"មាទើលេរាគហារី ! មនុស្ើឝលងង់េៅេពលបានស្កិើាេរៀនស្ូធើយេចះដឹងតិចតួចេរចើនែត
េកើតអ្ស្មិមានះេរទើស្ ឃនងចុំេពាះឯកវិ ឆំើរបស្់ខលអន យល់ថាខលអនវិេស្ស្វិសាលេេើយេដើរ
អ្ួតរបាប់េគឯងេដើរផទញ់ផ្តើល់អ្នកដៃទ ំមនុស្ើឝរបឿន់ទិដឌិមានះរឹងរូស្គរគីស្គរគូស្ 
មិនរពមចុះញ៉មេទារទន់នឹងអ្នកណាៗេទ មិនគិតថាខលអន កុំពុងែតអួ្តចុំេហាតលងង់របស់្
ខលអនេ ើយ បុគគលណាេធវើដូេោទើះរពះេបារាណាោរើយេរបៀបរបដូចេៅនឹង ស្តវកែង្ប
ោស្់ែដលរស្់េៅកនហងរស្ះទឹកតូចៗមិនែដលេៅេឃើញស្ទឹង-បឹង-ទេនល-សាគរនិងមហា
ស្មុរទ មតងណាេ ើយ ក៏យល់ថារស្ះទឹករបស្់ខលអនធុំស្េមើបើមណាស្់កនហងេោក េោត
អ្ួតរបាប់េគឯងកនហង រស្ះ លុះេពលណាកែង្បេនាះមានឱឿស្េចញេៅេឃើញស្ទឹងបឹង
បួេៅៀងេរើ េទើបដឹងឿរពិតថា រស្ះទឹករបស្់ខលអនតូចដល់េៅែមនែទនទាល់ែតឥត
ស្ពទឥតសារអ្វីេ ើយ  វានឹងនឹកេអ្ៀនេរបៀនពន់េពក ែដលបានេដើរអ្ួតរបាប់េគឯងអ្ុំពី
ទឹករស្ះរបស្់ខលអន េេើយវានឹងឿពើយំកែង្បគត់មត់រស្គត់រស្គុំែលង រកអ្ឺតរកេអាង
តេៅេទៀត" 
"មាទើលេរាគហារី ! កែង្បោស្់ែដលបានេៅរបទះេឃើញមហាសាគរ ែតងេមើលេឃើញ
រស្ះទឹករបស្់ខលអន តូចេៅយរើងណា ពេូស្ុតជនែដលបានស្ិកើាស្ិលើបសាស្រស្តេរចើនៗ
េៅែតងែតេមើលេឃើញថាខលអនេចះ ដឹងតិចេៅយរើងេនាះែដរ ឿន់ែតេរៀនេចះដឹងេរចើន
េមើលេៅខលអនក៏ហាក់នឹងថាេចះដឹងតចិេៅៗ លងង់េៅៗ េរពាះអ្វីៗែដលេរៀនស្ូធើយេចះ



ដឹងមានេរចើនេលើស្លុបទាលែ់តអាយុនិងស្មតថភាពៀងបញ្ញើរបស្់ខលអន មិនោផើក់លមម
នឹងេរៀនស្ូធើយឲើយេចះចប់ស្ពវរគប់បាន េរពាះេេតុេនាះនរជនែដលមានរបាំជើេរចើន
ែមន ែទនេនាះែតងំមនុស្ើឝរស្គត់រស្គុំរមើយទម៉ក់ខលអនគួរេេរពរាប់អាន មានចិតត
ទូលុំទូោយ ទទួលសាគើល់ ថាខលអនមិនេចះកនហងអ្វីែដលខលអនមិនបានស្ិកើា និងរពមទទួល
ខុស្េៅេពលែដលខលអននិយយខុស្េធវើខុស្ ចុំែណកៀងអ្នកេរៀនស្ូធើយេចះដឹងតិចតួច
វិញេរចើនែតវេងវងវៃភើន់េចើងេមុើងកនហងវិំឆើកូដរបស្់ខលអន យល់ថាខលអនៅពើតបុំផុត ពូែកបុំផុត
កនហងចុំេណាមមហាជន េកើតទិដឌមិានះរឹងតសងឹរនិងរនាុំង យលថ់ាអ្វីៗ ែដល ខលអនគិត 
និយយនិងេធវើស្ុទធែតរតឹមរតូវំនិចច ស្ូមើបីេបើអ្នកដៃទេមើលេឃើញថាខុស្ក៏េ៉យ ក៏
េៅែតអ្ះអាង ថាខលអនរតូវដែដល របស្ិនេបើេផើនផលឡវណានឹងតស្៊ូទស្់ទប់េទ ក៏ទមាពើក់
កុំេុស្ឲើយអ្នកដៃទ មនុស្ើឝរបេភទេនះ មិនទទួលសាគើល់ថាខលអនលងង់េឿពើេទ ខុំអ្ួតថាៅពើត
ថវីេបើេផើនេស្ចកតីេឆលៀវៅពើតក៏េ៉យ េទើបេស្មើនឹងយកមាស្ ែកលងឿពើយេៅេដើរ
ពពាយនាយលក់ ធានាថាលក់បានែតមតងប៉ុេណា្ើះ េរឿយមក លុះេគដឹងឿរពិត
េេើយ នឹងេផើនអ្នកណាទិញេទៀតេ ើយ" 

"បពិរតេោកស្មណៈដ៏ចេរមើន ! េេតុផលរបស្់រពះេតជរពះគុណហាក់បីដូចំដួង
របទីបដ៏ភលឺសាភើងែដល េឆះរោលរនាតើលេៅកនហងដួងចិតតដ៏ងងឹតស្ូនើយស្ុងេ៉យេមាេៈ
របស្់ខញហុំកណា េធវើឲើយខញហុំកណាយល់យក់ំក់ ចើាស្់កនហងបញ្មើជីវិតែដលមិនធាពើប់បានដឹង
ឮមកពីមុន រពះេតជរពះគុណបានេធវើឧបឿរគុណដ៏ធុំេធងដល់ ខញហុំកណា ខញហុំកណាេផើន
អ្វនឹីងបូំគុណរបស់្រពះេតជរពះគុណេទ បុ៉ែនតេបើរពះេតជរពះគុណរបាថាទើ ខញហុំកណារីក 
រាយនឹងបៃមើត់បេរងៀនវិំឆើេពទើយតាមែដលខញហុំកណាេចះដឹងទាុំងប៉ុនាផើនដល់
រពះេតជរពះគុណែរកងេោរពះ េតជរពះគុណនឹងមានវិំឆើំេរគឿងរកទទួលទាន
ំមួយនឹងមនុស្ើឝេោកតេៅ" 
"ស្ូមអ្រគណុណាស្់ចុំេពាះបុំណងលសរបស្់េៈម ប៉ុែនតអាតាផើេផើនបុំណងនឹងេរៀនេវជជ
សាស្រស្តពីេៈមេទ េរពាះអាតាផើំេពទើយរសាប់េៅេេើយ" 
រពឹធជនស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាយរើងែបលកចែមលកចិតតេេើយរស្ដីេ ើងថា  
"រពះេតជរពះគុណក៏ំេពទើយែដរឬ? េតើរពះេតជរពះគុណមានជុំនាញឿរកនហងឿរ



ពើ្បាលេរាគអ្វី?" 
"អាតាផើក៏ំេពទើយែដរ ប៉ុែនតអាតាផើមិនែមនំេពទើយពើ្បាលេរាគឿយេទ ំេពទើយ
ពើ្បាលេរាគចិតត អ្នកណាមិនរស្ួលរបាណអ្ផើឝហកអ្បើបសានតរសាប់រស្ល់េរពាះេោភ 
េរឿធ វេងវង អាតាផើពើ្បាលឲើយំបាន ឱស្ថរបស្់អាតាផើ គឺ បញ្ញើកនហងស្ភាវធម៌ អ្នកជ
មងផឺលឡវចិតតេពលបានទទួលឱស្ថគឺបញ្ញើពីអាតាផើេេើយ នឹងមាន ចិតតបរិស្ទុធស្ងប់សុ្ខ 
រតំក់រតជុុំ រស្ ះរស្លួនំនិចច េរាគឿយែដលេៈមពើ្បាល អ្នកខលះក៏ េកើត អ្នក
ខលះក៏មិនេកើត ប៉ុែនតេរាគចិតតមនុស្ើឝេកើតរគប់េទើទាុំងអ្ស្់  េេតុដូេចនះអ្នកជមងរឺបស់្អាតាផើ
េទើបមាន េពញពិភពេោក អាតាផើរតាច់ចរលើាតពើ្បាលេគំេរៀងរេូតមក" 
"រពះេតជរពះគុណំេពទើយះពើស្ៃវនិងមានអ្នកជមងឺេរចើនបុំផុត ខញហុំកណាគិតថា
រពះេតជរពះគុណរបាកដ ំបានៃថលឈនអលេរចើនណាស្់េមើលេៅ" 
"រតូវេេើយ អាតាផើបានរៃភើន់ៀន់េឿេរចើនណាស្់ ប៉ុែនតរៃភើន់ៀន់េឿរបស្់អាតាផើគឺេស្ច
កតីស្ុខផលឡវចិតតែដល បានសាងរបេយជន៍ដល់មនសុ្ើឝំតិ មិនែមនៃថលឈនអលគមឺាស្
របាក់លុយឿក់េនាះេទ េរពាះរតនំតិ ទាុំងេនះផតល់េស្ចកតីស្ុខឲើយបនតិចបនតអចមតង
មាកើលប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតេស្ចកតីស្ុខៀងផលឡវចិតតែដលបានទទួល ពីឿរជួយេរសាចរស្ង់អ្នក
ដៃទផតល់ឲើយអាតាផើមានេស្ចកតីស្ុខរគប់េពលេវោ" 
បុរស្ចុំណាស្់ថាភើយបងគុំខញហុំរពះករុណាយរើងលុំអ្ុតលុំឱនំអ្វសាន េេើយក៏ោេចញ
េៅ ខញហុំរពះករុណាតាម េមើលេត់េៅរេូតដល់៉ច់កនទហយែភនក ទាុំងនឹកេស្ងើចកនហងចតិត
ែដលបានពើ្បាលេត់ឲើយំស្ះេស្ើបើយពី េរាគយល់រច ុំ(អ្វិ ឆំើ)គឺចុំេហាតលងង់
ែដលេធវើឲើយចិតតរបស្់េត់ងងឹតងងល់មកំយូរអ្ែងវង ខញហុំរពះករុណា េៅស្រមាករតង់
កែនលងេនាះដែដល លុះស្្បស់្្ល់តាមតរមូវឿរេេើយក៏សានើយបារតលីកលស្់េធវើដុំេណើរ
េដើរ ផលឡវតេៅេទៀត ។   

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! មុនេពលរពលប់ៃថងេនាះឯង ខញហុំរពះករុណាក៏បានេៅ
ដល់ទាភើររកុងរាជរគឹះែប៉កទិស្ ឧតតរែដលំរចករជលងរវាងដងភនុំេវភារៈនិងេវបុលលៈ 
េៅែកើបរេជើងភនុំេវបុលលៈៀងេរើរកុង មានអ្ណ្ូងទឹកេើឍើ ៀទើតធុំ ១ េូរបាញ់េចញមកពី
េរឿមៃផទដីេេើយេូរឿត់ទុំនាបរវាងភនុំចូលេៅៀងកនហងរកុង អ្នករស្ុកេៅ ស្ទឹងៀទើត



តូចេនះថាតេបាតានទ ីអ្នករកុងរាជរគឺះតាុំងពីរពះកុំពូលរាស្រស្តពិមពិសារចុះមកែតង
ឧស្ើាេ៍មកងូត និងរស្ងសាទើនឿយឯអ្ណូ្ងកែនលងេនះណាស្់ េរពាះេេតុែតទឹកេើឍើ
េនះេូរេចញមកពីេរឿមៃផទដី សាធារណជនេទើបនាុំេទើេជឿថាៀងេរឿមទឹកអ្ណ្ូង
េនាះំវស្ន៉ឋើនៃនេោេកុមភីនរក ខញហុំរពះករុណា៉ក់ បារតចុះរួចេេើយក៏អ្ងគហយ
ស្រមាកស្រមាលឿយេៅេរឿមេដើមេឈើកនហងរយៈៅឃើយទាុំងរកេ កេមើលេៅេវឡង 
មនុស្ើឝែដលកុំពុងែតងូតទឹកេលងយរើងស្បើាយស្េរសាកស្រសាញ 

េៅខណៈែដលកុំពុងែតអ្ងគហយភលឹកភាពើុំងេនាះឯង រសាប់ែតមានមនុស្ើឝ ១ រកុម
របមាណំ ៧ នាក់ែស្ងអ្ីវា ើន់ ស្ុំពងីស្ុំេពាងចូលមកអ្ងគហយស្រមាកំមួយនឹងខញហុំរពះ
ករុណាែដរ រេន់ែត៉ក់អ្ីវា ើន់ចុះរួចរាល់េេើយ ៦ នាក់កនហងចុំេណាមេនាះផ្ពើស្់ស្េមលៀក
បុំពាក់ចុះេៅងូតទឹកស្ទឹងេៅស្ល់ែតមាទើក់ប៉ុេណ្ាើះស្រមាប់ោុំយមអ្ីវា ើន់ េមើលេៅ
កិរិយឫកពារបស្់េគហាក់ដចូំមានកងវល់ខវល់ចិតតនឹងអ្ីវា ើន់របស្់េគណាស្់  
"ៃេឧបាស្ក ! របស្ិនេបើេៈមចង់េៅងូតទឹក ក៏អ្េញ្ជើញេៅចុះ ស្ឹមអាតាផើជួយេមើល
អ្ីវា ើន់ឲើយ"ខញហុំរពះករុណា និយយំមួយនឹងេគេ៉យេអ្ើេពើ េគមកអ្ងគហយចុះៀងមុខខញហុំ
រពះករុណាេេើយេលើកៃដស្ុំពះ  
"អ្រគុណរពះគុណមាងើស្់ណាស្់ ប៉ុែនតខញហុំកណាមិនទាន់ចង់ងូតទឹកេៅេពលេនះេទ" 
"ចុះពួកេៈមនាុំេទើេៅណាមកណាបានំមានអ្ីែវូអ្ីវា ើន់ស្នធឹកស្នាថើប់េមលះ?" 
"ពួកខញហុំកណាំរកុមស្ែមតងេោខើនមកពីរកុងបាដលីបុរត េដើរចរចប់អារូប់ស្ែមតងេោខើន
រកលុយេៅតាម និគមជនបទេផើឝងៗ ចុះរពះគុណមាងើស្់និមនតមកពីណាែដរ?" 
"អាតាផើមកពីរកុងសាវតថីំរាជធានីៃនេឿស្លរដឌែដលេៅៅឃើយពីេនះេៅភាគៀងលិច 
អាតាផើំអ្នក ស្ែមតងេោខើនែដរ េដើរេទស្ស្ែមតងេោខើនេៅតាមរស្ុកភូមិេផើឝងៗរេូត
ដល់រកុងរាជរគឹះៃថងេនះ" 

បុរស្េនាះស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេ៉យពិភាល់ស្ងើឝយ័ េេើយស្ួរថា  
"ចុះរពះគុណមាងើស្់និមនតមកែតមសង់ឯងឬមានមិរតរួមដុំេណើរមកំមួយែដរ ខញហុំកណា
ស្េង្តេឃើញ រពះគុណមាងើស្់គង់េៅទីេនះែតមសង់ឯងេទ" 



"អាតាផើមកែតមសង់ឯងេទ ឧបាស្ក !"ខញហុំរពះករុណាេឆលើយ  
"េបើដូេោទើះរកុមេោខើនរបស្់រពះគណុមាងើស្់មានែតមាទើក់េទឬ? រពះគុណមាងើស្់ស្ែមតង
េោខើនមាទើក់ឯងបាន យរើងដូចេមតច ខញហុំកណាដូចំឆងល់ែមនែទន" 
"េោខើនរបស្់អាតាផើអាចនឹងខុស្ែបលកពីេោខើនរបស្់េៈមខលះៗ អាតាផើស្ូមស្ួរបនតិចថា វិធី
ឿរស្ែមតងេោខើន របស្់េៈមយរើងដចូេមតចេៅ េដើមើបីនឹងេរបៀបេធៀបំមួយនឹងវិធីឿរ
ស្ែមតងេោខើនរបស្់អាតាផើ" 
"េោកស្មណៈេនះរបែេលំមិនែដលេមើលេោខើនេទដឹង ខញហុំកណានឹងស្ែមតងឲើយសាឍើ
ប់"េត់និយយយរើងេមាទនភាព"េពលនឹងស្ែមតងេោខើនទីណា ពួកខញហុំកណាក៏ជួយេទើ
េធវើេរាងទុកំមុនស្ិន រួចេេើយក៏យករកណាត់វាុំងននមកបាុំងរាុំងរតង់កណាតើល េរាង 
ខ័ណឌេរាងំ ២ ែផនក គឺ ែផនកៀងមុខស្រមាប់ស្ែមតងេោខើន េេើយែផនកៀងេរឿយ
ស្រមាប់ំ ទីស្រមាក លុះរបឹកើារពមេរពៀងេទើថានឹងស្ែមតងេរឿងអ្វីេេើយក៏៉ក់ចុំណង
េជើងេរឿង រួចក៏មានឿរែតង តាុំងេទើំកើឝរតខលះ ំរាជិនីខលះ ំេស្នាបតីខលះ ំបុេរាេិ
តាោរើយខលះ ំេមទ័ពខលះ ំេោរខលះ តាមសាច់ េរឿង បនាតើប់មកក៏េចញមកស្ែមតង
បៃមើញខលអនេៅេលើេវទិឿមុខេៅចុំេពាះមុខទស្ើឝនិកជនំេរចើនតាម មុខបាឋរបស្់
ខលអន" 
"េបើអ្ញ្ចឹង េោខើនរបស្់េៈមំេរឿងឆេបាកយរើងែកតងៗេនាះឯង"ខញហុំរពះករុណានិយយ
ជុំទាស្់ទាុំង កណាតើលេេកនាុំឲើយបុរស្េនាះស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេ៉យេស្ចកតីមិន
េពញចិតតភាពើម  
"េបាករបាស្់ដូចេមតច ? េោកស្មណៈ !" េត់ស្ួរ 
"េបាករបាស្់យរើងេនះ គឺ េរឿងែដលេៈមស្ែមតងេនាះមិនែមនំេរឿងពិតេទ ំេរឿង
ែដលចិនតកវីចងរកង េ ើងេចញពីមេនាគតិរបស្់េគ ខណៈែដលស្ែមតង ជួនឿល 
េៈមអាចរតូវេគស្នមតឲើយេធវើំកើឝរតក៏មាន េរពាះឿរស្នមតេនះរេន់ែតំឿរឆេបាក
ប៉ុេណា្ើះ េរពាះេៈមមិនែមំកើឝរតពិតរបាកដឯណា នរណាៗ ក៏ដឹងែដរ ជួនឿល
អាចំមនុស្ើឝេរឿធខឹងក៏មាន យុំែយកក៏មាន េពលខលះេស្ើចក៏មាន ប៉ុែនតេនាះរេន់ែត
ំឿរែកលងេធវើប៉ុេណ្ាើះ ជួនឿលក៏ស្ែមតងេកើតស្ឹកស្ស្រៃគើមេ ើង ប៉ុែនតមិនែមនំស្ឹក 



ស្ស្រៃគើមពិតរបាកដេទ ជួនឿលេៈមក៏អាចេធវើំរតូវស្ស្រសាឍើវុធសាពើប់េលើេវទិឿ ប៉ុែនត
មិនែមនសាពើប់ែមន ែទនេទ េៈមរេន់ែតេធវើសាពើប់ប៉ុេណា្ើះ េរពាះេបើេៈមសាពើប់ែមន
ែទនេនាះ មុខំនឹងមិនអាចមកអ្ងគហយ ស្នទនាំមួយនឹងអាតាផើបានេទកនហងខណៈេនះ 
ឿលេបើដូេចនះ មិនឲើយេៅថាេោខើនេបាករបាស្់េទឬ?"   

របុស្អ្នកស្ែមតងខលអនអ្ងគហយរជប់មុខរទមឹងេ៉យទញ់ទាល់នឹងេេតុផលរបស្ខ់ញហុំ
រពះករុណា ខញហុំរពះករុណាេទើប េពាលតេៅេទៀតថា"ឿលេបើេៈមឆេបាកទស្ើឝនិកជន 
ពួកេគក៏យល់រច ុំ គិតថាពិតំក់ែស្តងតាមេនាះ ែមន េេើយក៏េកើតអារមមណ៍េផើឝងៗ 
េសាកេ្ ស្េរងងស្ៃរងខលះ េរឿធខឹង និង ស្សប់ខលះ អាណិតអាស្ូរខលះ េកើតស្ុំេណើច
េស្ើចកកសឹកកេកសៀកខលះ េរស្ចែតដុំេណើរេរឿងែដលេៈមស្ែមតង ប៉ុែនតេផើនបានលទធផល
អ្វីំដុុំ កុំភួនេកើតេ ើងេទ េរើែតពីេកើតអារមមណ៍េផើឝងៗេ ើងមកប៉ុេណ្ាើះឯង" 
"ខញហុំកណាយល់រស្បនឹងរពះេតជរពះគុណែដរ"េគរស្ដីេ ើងេរឿយពីេៅរទមឹង
រទេមើយអ្ស្់េពលំយូរ "ប៉ុែនតំេរឿងចែមលកែដរ េោកស្មណៈ ! ថវីេបើដឹងថាេោខើន
របស្់ខញហុំកណាំេោខើនឆេបាកក៏េ៉យ មនុស្ើឝក៏ េៅែតនិយមចូលចិតតេមើលដែដល"  
"េរឿងេនឹងំឿរពិត េរពាះមនុស្ើឝលងង់េឿពើចូលចិតតរបស្់ណាែដលឆេបាក អាតាផើ
ពិេសាធឲើយេឃើញំក់ែស្តង ឥ ឡវេនះក៏បាន ថាមនុស្ើឝេយើងចូលចិតតរបស្់ឆេបាកយរើង
េម៉ច" 

ភាពើមេនាះរសាប់ែតមានបុរស្វ័យោស្់មាទើក់អាយុរបែេល ៦០ ៅទើុំ េដើរឿត់មក ខញហុំ
រពះករុណាេៅេត់ឲើយចូល មកអ្ងគហយស្រមាកេរឿមេដើមេឈើែដរ េេើយក៏េផតើមស្នទនា
េដញេ៉លេរឿងរា ើវេផើឝងៗ  
"មាទើលឧបាស្ក ! េៈមមានអាយុប៉ុនាផើនេេើយ" 
"៦០ ៅទើុំេេើយ េោកស្មណៈ !"បុរស្វ័យចុំណាស្់េឆលើយ 
"អាតាផើេស្ទើរែតមិនេជឿេសាះថាេៈមមានអាយុដល់េៅ ៦០ ៅទើុំេរពាះេមើលេៅរាងឿយ
ដូចំេៅមាន សាច់ោុំេុំែេងណាស្់ េបើឲើយអាតាផើទាយ អាតាផើថាមានអាយុយរើងេរចើន 
៤០ ៅទើុំ" 



រេន់ែតខញហុំរពះករុណានយិយចប់ប៉ុេណា្ើះ របុស្ជរាញញឹមញែញមេ៉យេស្ចកតី
េរស្ើបរសាយចិតត ទាុំង ឱនស្មលឹងេមើលតាមរាងឿយដ៏រទុឌេរទាមរបស្់េត់ េត់
និយយេចរោសាស្ងំមួយនឹងខញហុំរពះករុណា េ៉យេមាទកភាព េលើស្ពីេនាះេទៀត 
េៅចុងបញ្ចប់ែថមទាុំងបាននិមនតឲើយខញហុំរពះករុណាចូលេៅៅន់ ភតាឍើហារកនហងេគេ ឋ៉ើន
របស្់េត់េទៀត 
"េឃើញេទ? ឧបាស្ក ! "ខញហុំរពះករុណានិយយនឹងរបុស្អ្នកស្ែមតងេោខើនេៅេពលតា
ោស្់េនាះអ្េញ្ជើញ េៅបាត់េេើយ "របុស្ជរាេនាះមានអាយុដល់េៅ ៦០ ៅទើុំេៅេេើយ 
ស្ៃខើររាងឿយរបស្់េត់រទុឌេរទាម េរចើនណាស្់េេើយរគប់អ្វយវៈ េត់ក៏ដឹងខលអនែដរ 
បុ៉ែនតរេន់ែតអាតាផើឆថាេៅេកមងសាច់ោុំបុ៉េណ្ាើះ ក៏ស្ែមតងអាឿរេពញចិតតេពញេថលើម
យរើងគួរឲើយផទហះស្ុំេណើរ េនះស្ែមតងឲើយេឃើញថាមនុស្ើឝលងង់េឿពើែតងចូល ចិតតរបស្់
ឆេបាក" 
"ចុះេោខើនរបស្់រពះេតជរពះគុណវិញមានរេបៀបស្ែមតងដូចេមតចខលះ?" 
"េោខើនរបស្់អាតាផើំេោខើនពិត ស្ែមតងេរឿងពិត េធវើឲើយអ្នកសាឍើប់បានដឹងឿរពិត េកើត
បញ្ញើសាផើរតីនិង គុំនិតថមីៗែដលអាចយកេៅអ្នុវតតេដើមើបីរបេយជន៍ស្ុខដលខ់លអននិង
អ្នកដៃទបាន ឿលេបើនឹងេៅស្ែមតង រតង់កែនលងណាមិនបាច់សាងេវទិឿេទ េរពាះ
អាតាផើេរបើេវទិឿពិត េោកេនះទាុំងមូលគឺំេវទិឿេោខើន របស្់អាតាផើ ជួនឿលមានអ្នក
សាឍើប់ែតមាទើក់ប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតជួនឿលក៏មានអ្នកសាឍើប់េរចើនអ្នកែដរ អាតាផើ ស្ែមតងេោខើន
េ៉យអ្ធិបើាយពនើយល់បញ្មើជីវិតេផើឝងៗឲើយេគសាឍើប់ បនធឡរបនថយស្ុំេណាកេសាកេ្
ៃនអ្នក ែដលកុំពុងែតេសាកេ្ បនធឡរបនថយកុំេឹងេរកវេរឿធៃនអ្នកែដលកុំពុងែត
េរកវេរឿធ បនធឡរបនថយចុំេហាត វេងវងៃនអ្នកែដលកុំពុងែតេៅតវេងវង េរំមែរជងអ្ុំេពើ
លសៃនអ្នកែដលកុំពុងែតេធវើលស អ្នកសាឍើប់លុះបានសាឍើប់ េោខើនរបស្់អាតាផើេេើយ ែតង
ទទួលបានចុំេណះយល់ដឹងយរើងលសរគប់ៗេទើ" 
"េោខើនរបស្់រពះេតជរពះគុណចែមលកណាស្់"របុស្មាទើក់េនាះនិយយេ៉យទាុំងគិត
កនហងចិតត 
"មិនបាច់មានមនុស្ើឝេរចើនេទ មិនទាុំងសាងេវទិឿេទៀត ចុះរពះេតជរពះគុណយកៃថល



ឈនអលពីអ្នកេមើល ដូចេមតច?" 
"អាតាផើមិនេតាងទាមគុំរាមយកៃថលឈនអលំមាស្របាក់ឬវតថហណានីមួយេទ េរពាះមាស្
របាក់ទាុំងេនះលុះបាន មកេេើយក៏ោយវាយរោយអ្ស្់េៅវិញ បដិឿរផលែដលអា
តាផទទួលបាន គឺ េស្ចកតីស្ុខផលឡវចិតតែដល ខលអនបានេធវើរបេយជន៍ដល់អ្នកដៃទ េស្ចកតី
រស្ស្់រសាយស្បើាយចិតតែដលទទួលបានពីមាស្របាក់មិន មានេ ើយ"  
"េបើអ្ញ្ចឹង អ្នកែដលនឹងស្ែមតងេោខើនដូចយរើងរពះេតជរពះគុណបាន េតាងែតំអ្នក
មានចិតតហាលើនលះបង់ ខពស្់យ់ើងពិតរបាកដ េបើពុុំេនាះេសាតេទ នឹងមិនអាចស្ែមតង
េោខើនែបបេនះបានេទ" 
"ពិតរបាកដណាស្់ ឧបាស្ក ! អ្នកែដលេមើលេឃើញរបេយជន៍ផ្តើល់ខលអន(អ្តតទ
តថបុគគល) ឬ របេយជន៍បកើឝ ពួករបស្់ខលអន(បកខទតថបុគគល)មិនអាចស្ែមតងេោខើនែបប
េនះបានេទ េតាងែតំមានចិតតទូោយឿពើហាន មុះមត់ ទាុំងមានចិតតេមតាឍើករុណា
របោុំចិតតំនិចច េតាងែតគិតគូរដល់អ្នកដៃទមុនខលអនឯង េៅេពលមាន ផលរបេយជន៍
េកើតេ ើង រតូវគិតគូរដល់អ្នកដៃទបានទទួលផលរបេយជន៍េនាះមុនខលអនឯង ប៉ុែនតេៅ
េពល េស្ចកតីទុកខលុំបាកេកើតេ ើង េតាងែតឲើយខលអនឯងបានទទួលមនុអ្នកដៃទ" 

េៅខណៈែដលេយើងទាុំងពីរកុំពុងែតស្នទនាេទើេនាះឯង គណៈេោខើនទាុំង ៦ 
នាក់ែដលេៅងូតទឹកបានវិល រត ប់មកវិញ េេើយរបាប់គូស្នទនារបស្់ខញហុំរពះករុណា
ឲើយេៅងូតទឹកវិញមតង ប៉ុែនតេគរបាប់ថា"មិនងូតទឹកេទ ៃថងេនះ េរពាះកុំពុងែតស្នទនា
ំមួយនឹងេោកស្មណៈ រស្ស្់រសាយស្បើាយអារមមណ៍ណាស្់ ពួកេយើងមក ចូល
រួមស្នទនាេទើ នឹងបានចុំេណះេចះដឹងែបលកៗ" 

"បពិរតេោកស្មណៈ ! េបើឧបមាថាមនុស្ើឝមនាកនហងមគធរដឌេនះំអ្នកេមើល
េឃើញរបេយជន៍ស្េមាេភាព េរចើនំរបេយជន៍ផ្តើល់ខលអន ស្ុខចិតតលះបង់
របេយជន៍ផ្តើល់ខលអនជួនដលអ់្នកដៃទ ស្ុខចិតតទទួលយក េស្ចកតីទុកខលុំបាកជុំនួស្អ្នក
ដៃទដូចយរើងរពះេតជរពះគុណវិញ របេទស្ំតិនឹងេៅំយរើងណាេន ! " 
"ស្ុខស្នតិភាពនឹងរគបដណ្ប់សាយភាយេពញទាុំងរបេទស្ំតិេនាះ របំជននឹង



មានជីវភាពរស្់េៅរបកប េ៉យេស្ចកតីស្ុខេកើឝមកើានយរើងពិតរបាកដ" 
"ចុះរបេទស្ំតិតាមែដលរពះេតជរពះគុណេពាលមកេនះមានេទ? ឬរេន់ែតំេស្
ចកតីរស្េមើរស្ៃម ប៉ុេណា្ើះេទ េបើមានេៅឯណា?" 
"មាន ឧបាស្ក ! របេទស្ំតិែដលេពាលមកេនះមានេះផើះថា នគរស្នតភិាព ស្ថិត
េៅកនហងជួរភនុំ េេមពានត ំនគរតូចៗមានរបំជនមិនេរចើនប៉ុនាផើនេទ បុ៉ែនតមានរពះ
មហាកើឝរតេសាយរាជស្មើបតតិ អ្មើាលយរើងនគរទាុំងឡាយ នគរស្នតិភាពមានទីតាុំង
ស្ថិតេៅកនហងេរំះភនុំធមមំតិ េឡាមព័ទធជុុំវិញេ៉យ ទស្ើឝនីភាពដ៏រស្ស្់បុំរពង គួរឲើយ
ពិចពិលរមិលេមើល រពះភូបាលំេស្តចរគប់រគងនគរេនាះ រទង់តាុំង េៅកនហងទស្ពិធ
រាជធមយ៌រើងេមត់ចត់ រទង់រស្ឡាញ់រាប់អានរបំនុរាស្រស្តរបស្់រពះអ្ងគបដីូចំបុរត
ធីតា មស្រនតីរាជឿរែដលេធវើឿរៃររាជឿរតុំណាងរពះេនរតរពះឿណ៌ េធវើឿរៃរយរើង
អ្ស្់អ្ញលុំេគញអាតាផើ តាមមុខបាឋេ៉យស្ុចរិត មិនរបរពឹតតអ្ុំេពើពុករលួយ េធវើរបំ
ភិថុតិេបាករបាស់្រាស្រស្ត គុំរាមគុំែេងេគឯង ឲើយៀពើចរែអ្ង េសាតឯរបំនុរាស្រស្តវិញ
ខនះែខនងរបកបអាជីពេ៉យឧយើ្មភាពនិងេ៉យស្ុចរិតរតឹមរតូវ កនហងនគរេនះេផើន
េោរ ឧរកិដឌជន ឬអ្នកេលងឿប់ោក់េទ េផើនកតីឿឍើុំេ ើងតុោឿរ េផើនពនធនាេរ
ស្រមាប់ ឃុុំែុំងេរពាះេផើនទណឌិត េផើនអ្ុំេពើេិងើាឿរេបៀតេបៀនេទើេ៉យរបឿរ
ណាៗទាុំងអ្ស្់ របំជនមាទើក់ៗ បានទទួលឿរេវឹកហាត់អ្ប់រុស្ីលធម៌ឲើយមានេមតាឍើ
ករុណា េអ្ើេពើយឹតេយងរបដុងរបំេទើ រស្ឡាញ់រាប់ អានេទើកនហងសាផើរតីំបងបសឡន 
ជួយេទើសាងរបេយជន៍ដល់ស្េមាេភាព ជួយេទើែថរកើាសាធារណស្មើបតតិ េះផើះថា 
សាធារណស្មើបតត-ិស្េមាេភាពេេើយ ពួកេគនាុំេទើពិទកើឝរកើាេ៉យេស្ចកតីរបុង
របយ័តនៀពើុំង ំងរបស្់ខលអនេៅេទៀត ឧបាស្កេអ្ើយ ! េបើនឹងឲើយពិពណ៌នាេរៀបរាប់អ្ុំពី
ពិស្ិដឌភាពៃននគរេនះ ៃមងេនះមុខ ំនឹងមិនរគប់រេន់េទ" 
"អ្េហា ! គួរឲើយអ្សាងើរើយែមនេន ! "អ្នកស្ែមតងេោខើនទាុំង ៧ នាក់ឧទានេ ើងេស្ទើរែត
រពមេទើ  
"ខញហុំកណាចង់េៅរស្់េៅកនហងនគរស្នតិភាពេនាះពន់េពកណាស្់ េោកស្មណៈ ! 
"របុស្មាទើក់និយយយក ែមនែទន "ស្ូមេមតាឍើរបាប់ផលឡវដល់ខញហុំកណាផង" 



"មានមនុស្ើឝេៅមតហុំេនះំេរចើនធាពើប់េៅរស្់េៅកនហងនគរេនាះ ប៉ុែនតរស្់េៅមិនបាន រតូវ
េភៀស្ខលអនរត ប់មក េ៉យខលអនឯងខលះ េ៉យអ្នករកុងេនាះបេណ្ញឲើយរត់មកខលះ" 
"េរពាះេេតុអ្វីឬ?" 
"េរពាះមនុស្ើឝមតហុំេនះមិនេចះស្រមបស្រមួលខលអនឲើយចូលនឹងសាណើនភាពរបស្់នគរេនាះ ពី
មុនធាពើប់របរពឹតត យរើងណា លុះេៅរស្់េៅកនហងនគរេនាះ ក៏របរពឹតតយរើងេនាះដែដល េគ
បាននាុំយកអ្តតទតថភាព េស្ចកតី េោផើភេោេោភកូេ៉បាយេកងរបវ័ញ្ចនិងនិស្ើឝ័យ
អារកក់េផើឝងៗេទៀតេៅំមួយ ទីបុំផុត េទើបរស្់េៅ មិនបាន េេតុដូេចនះ េបើេៈមចង់
េៅរស្់េៅកនហងនគរស្នតិភាពេនាះ ដុំបូងេៈមរតូវែកែរបខលអនឲើយបានលសំ មុនស្ិន រតូវ
កមាងើត់េោលនូវគុំេេើញរបេយជន៍ផ្តើល់ខលអនេចញពីចិតតស្នាឍើនេេើយកុុំសាងេស្ចកតី
ស្ុខឲើយ ដល់ខលអនឯងេ៉យវិធីបង្ទុកខេើឍើរកហាយឲើយដល់អ្នកដៃទ េបើេៈមេធវើបាន
ដូេចនះ េៈមមិនបាច់េៅរស្់េៅ កនហងនគរស្នតិភាពឯណាេទ េរពាះរគប់រស្ុកេទស្
ែដលបរិបូរេ៉យបុគគលែបបេនះ នឹងឿពើយំ នគរស្នតភិាព ទាុំងអ្ស្់" 
ខញហុំរពះករុណាេទស្នាេរបៀបរបេៅអ្នកស្ែមតងេោខើនទាល់ែតរពលប់ ៈតើុំងពួកេគឲើយ
េកើតឧស្ើាេភាព ស្ទហះសាតើកនហងស្មាផើបដិបតតិ េេើយក៏ចុះេៅរស្ង់ទឹកកនហងតេបាតានទី ចុំ
េពលែដលពួកេគចូលេៅកនហងទីរកុងែដរ រារតីៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាសាទើក់េៅេរឿមមលប់
េឈើេនាះឯង បរិយឿស្ស្ងប់សាឃើត់លនលង់លេនាពើចរតំក់ េរស្ប ប៉ុែនតចិតតរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាហាក់កក់េើឍើេ៉យសារបីតិស្ុខែដលបានសាងរបេយជន៍ដល់អ្នកដៃទ ។  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! លុះរពឹករពាងេ ើង េៅេពលទាភើរបាលេបើកទាភើរនគរ
េេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏ចូលេៅ បិណឌបាតកនហងរកុងរាជរគឹះ ឿលេបើបានចៃមើន់លមម
ចិញ្ចឹមជីវិតឲើយរបរពឹតតេៅកនហងៃថងេនាះេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏ េចញេៅៅន់កនហងវតតេវ ហវ័ន
ែដលំឧទើ្នៃនៃរពឫស្ើឝីែដលរពះបាទពិមពិសារមហារាំៃនមគធរដឌេស្តចយង 
របទានចុំណីដល់ស្តវកែងឞន េវ ហវនារាមំរមណីយ៉ឋើនដ៏រតំក់រតជុុំមេនារមើយៃរក
ែលងំអារាមដៃទេទៀត ែដលខញហុំរពះករុណាបានជួបរបទះមក ៃផទដីៀងេរឿមរតូវបាន
ភិកខហសាមេណរេបាស្ស្មាយើតឲើយរលីងណិល ំនិចច ៀងេលើរតូវរបក់រគបស្ុបរប ហប
េ៉យេដើមឫស្ើឝីរឿស្់ឃមឹកស្៊ុមរទុមំដុំបូលធមមំតិ េធវើឲើយ បរិយឿស្ៀងេរឿម



រតំក់ស្បើាយស្ពវឿល ភិកខហសាមេណរកនហងអាវាស្មានចុំនួនតិចេទ េរពាះភាគេរចើន 
េោកបានេចញចរោរិកេៅកនហងទិសានុទិស្ េទើបមានកុដិេៅទុំេនរេរចើន បនាតើប់ពី
របគល់ឿយថាភើយខលអនដល់ រពះមហាេថរំវិហារាធិបតីេេើយ ខញហុំរពះករុណាបាននាវ
យកកុដិតូច ១ ខនងែដលស្ថតិេៅេរៅចូលេៅកនហង ៃរពឫស្ើឝីស្រមាប់ំទីសាទើក់អារស្័យ 
េេើយតាុំើុំងចិតតថានឹងស្រមាកស្រមានតឿយរពមទាុំងអ្ប់រុចេរមើនចិតតខលះ េរឿយពីេដើរ
ផលឡវរតាច់រងគត់អ្ស្ឿ់លំយូរអ្ែងវងមក ចុំេណរឿលតមកមិនយូរប៉ុនាផើន រពះមហាេថរ
េមើលេឃើញថាខញហុំរពះករុណាំអ្នកអ្េស្រនទើស្ដឹង៉ស្់ែដរស្មគួរ នឹងរគប់រគងភិកខហ
សាមេណរជុំនួស្បាន េទើបរបគល់ស្ងើឃបាលកិចចឲើយខញហុំរពះករុណា េេើយេោកក៏ោក
ោ និមនតរតាច់ោរិកេៅ លុះទទួលបានតួនាទីវតតអារាមេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏ស្ុំភី
ដឹកនាុំឿរៃរកនហងវតតេ៉យលស េរៀងដរាបមក កនហងឿររគប់រគងអ្នកេៅេរឿមបៃគើប់បញ្ឆើ
(អ្និស្ើឝរជន បរាធីន) ខញហុំរពះករុណាបាន៉ក់េចញនូវមូលភាព ៃនរពេមវិហារធម៌ គឺ 
េមតាឍើ ករុណា មុទិតា ឧេបឿខើ និងេស្ចកតីយុតតិធម៌ំមូល៉ឋើនរបស្់ចិតត របឿន់យក 
ភាពរតឹមរតូវំេេលឿរណ ៍ េលើកតេម្ើងបុគគលែដលស្មគួរនឹងេលើកតេម្ើង 
តិះេដៀលបុគគលែដល ស្មគរួនឹងតិះេដៀល មិនលេមសៀងេរជៀងេរជចូលៀងេនះៀង
េនាះេរពាះរស្ឡាញ់ េរពាះស្សប់ េរពាះៀពើច ឬ េរពាះេៅតលងង់េ ើយ ។ 
ខញហុំរពះករុណាស្េង្តេឃើញអ្និស្ើឝរជនេរឿមអាណាពើ្បាលរបស្់ខញហុំរពះករុណា មាន 
២ របេភទ គឺ របេភទទី ១ ំស្មតថជន របឹងែរបងេធវើអ្ុំេពើលសេ៉យឿរៃរ របេភទទី ២ 
ំអ្ស្មតថជន របឹងែរបងេធវើ អ្ុំេពើលសេ៉យឿរផ្គើប់ផគហន ជនទាុំង ២ របេភទេនះេរចើន
ែតំអ្រិភាពនឹងេទើ មេេស្ជន(អ្នកធុំ)ណាែដល ទន់េខើាយេ៉យវិោរណៈណ
េរចើនែតេលសៀងេរជៀងេរជចូលៀងពួកផ្គើប់ផគហន េ៉យរពេងើយកេនតើយ ចុំេពាះពួកស្មតថ
ជន េធវើឲើយពួកស្មតថជនបាក់កមាពើុំងទឹកចិតតកនហងឿរបុំេពញឿរិយកិចច ឿលេបើដូេចនះ 
សាមគគីធម៌ក៏ែបកបាក់ បកើឝរកុមក៏រលុំរោយ មេេស្ជនេរបៀបដូចំបេៃគើលស្ស្រ 
អ្និស្ើឝរជន(អ្នកតូច) េរបៀបដូចំេេេរចើនកើាលែដលចងភាឆើប់នឹងបេៃគើលស្ស្រ េបើ
បេៃគើលស្ស្ររេៃគើះរេងគើរងុិករង៉ក់មិនរឹង មាុំេទ េេក៏ទាញទាល់ែតដួលរលុំ លុះបេៃគើល
ស្ស្រដួងរលុំចុះេេើយ េេក៏ែបកេវឡងៀងើត់ៀងើយ េពាលគឺ អ្នកធុំនឹងរឹងមាុំបានេរពាះ



អារស្័យយុតតិធម៌ំស្មាពើក់ស្ុំៀន់ របឿន់ស្មិទធិផល គឺ សាទើៃដំេេលឿរណ៍ កនហង
ឿរពិោរណាគុំនួរគុំនាប់ មិនែមនអារស្័យពាកើយផ្គើប់ផគហនរេណបរណឺបេ ើយ ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ  ! អ្នកធុំណាែដលខវះេមតាឍើធម៌ំបទ៉ឋើនរបស្់ចិតត េរចើនែត
សាហាវេែរេៅ ចុំេពាះអ្នកតូច យកឿរេជរស្តីវាយដុំំ ឧបករណ៍ ឿរបិតេរបៀប
បនតងឹរជុលេពកេធវើឲើយអ្នកតូចខលបៀពើច េរចើនំងេេរព បុ៉ែនតេៅកនហងកមាពើចេនាះមាន
ស្មសប់ោក់េៅកនហងចិតតផង អ្នកតូចេធវើតាមែតេៅចុំេពាះ មុខប៉ុេណា្ើះ ប៉ុែនតៀងេរឿយ
ខនង នាុំេទើនិនាតើរិះគន់ េបើអ្នកធុំេនាះេភៀស្ខលអនេៅៅឃើយឬសាពើប់េៅ េគរឹតែត អ្នុេមាទនា
សាធុេៅេទៀត ។ 

"អ្នកធុំណាែដលខវះករុណាធម៌ំរកិតើយរកមរបស្់ចិតត េរចើនែតកុំណាញ់ស្វិតសាភើញ 
បានចតុបើបចច័យ ោភស្ឿកើរៈអ្វីមក ក៏េធវើស្ននិចច័យស្នើឝុំទុកស្រមាប់ែតខលអន មិនរពមែចក
រុែលកដល់អ្នកតូចខលះេទ អ្នកធុំែបប េនះមិនអាចបណ្តះេបមភាព គឺេស្ចកតីរស្ឡាញ់
េពញចិតតពីអ្នកតូចបានេទ ។ 

អ្នកធុំណាែដលខវះមុទិតាធម៌ែដលំមូល៉ឋើនរបស្់ចិតត េរចើនែតំមនុស្ើឝ
រចែណនះទើនីស្ មិនេលើកតេម្ើង េស្ចកតីលសរបស្់អ្នកតចូ ៀពើចអ្នកតូចលសេលើស្ខលអន រិះ
រកវិធីបុំផ្ពើញបៃកើច់បងខឡចេៅេពលអ្នកតូចបានលសំងខលអន អ្នកធុំែបបេនះេះផើះថា 
ៀតើស្់រារាុំងេស្ចកតីចេរមើនរបស្់អ្នកតូចេ៉យពិត ។ 

អ្នកធុំណាែដលខវះឧេបឿខើធម៌ំមូល៉ឋើនរបស្់ចិតត េរចើនែតំមនុស្ើឝអ្ន់េខើាយ
េ៉យេយនិេសាមនស្ិឿរ េរបាស្របាណអ្នកេៅេរឿមបៃគើប់ណាែដលមានរូបរស្ស្់
សាយើត យកស្ុំណូកមកឲើយខលអនេរចើនៗ ឬមាន ឥទធិពលែផនកេផើឝង ដូចំ បុិន
រេណបរណបែអ្បអ្ប ។ល។ ស្ូមើបីេបើពួកេនះរបរពឹតតខុស្ឆគងក៏េ៉យ ក៏េធវើ
េសាះអ្េងគើយ  េបើេធវើលសរតឹមែតបនតិចបនតអច ក៏េលើកស្ទអយកប់ពពក អ្នកធុំែបបេនះេរបៀប
ដូចំេបាះបេៃគើលេៅេលើគុំនរខើាច់ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! កនហងឿររគប់រគងគណៈស្ងើឃជុំនួស្រពះមហាេថរ ខញហុំ
រពះករុណាពើ្យមតមល្់ខលអនកនហងធម៌ េមតាឍើរស្ឡាញ់ចូលចិតតអ្នកតូចដូចកូន



កមអយ ករុណា អាណិតស្េស្រៃគើះេ៉យចតុបើបចច័យតាមមានតាមបាន មទុតិាតម្ហុំតេម្ើង
េលើកស្ទអយេៅេពលអ្នកតូចបានលស ឧេបឿខើ តាុំងខលអនំអ្ពើ្រកិតអារស្័យយុតតិធម៌ំ
បទ៉ឋើន េេតុដូេចនះេេើយបានំអ្នកតូចេេរពេឿត ែរកងខញហុំរពះករុណាទាុំងេៅ
ចុំេពាះមុខនិងេរឿយខនង បដិបតតិតាមវចេនាវាទរបស្់ខញហុំរពះករុណាេ៉យ ពុំេន
ញចិតត  សាមគគីរស្ុះរស្បេទើំធលហងមួយ ៈតើុំងឿរៃរឲើយស្េរមចេំគជ័យបានំេរៀង
រេូតមក" 

កនហងៃថងធមមស្ើឝវនៈ ខញហុំរពះករុណារតូវស្ែមតងធមមេទស្នាដល់ពុទធបរិស័្ទជុំនួស្រពះ
មហាេថរ អារស្័យខលអន ំអ្នកេចះដឹងស្ុះស្ពវកនហងធម៌ និងយល់ចូលចិតតវិធីេទស្នាខលះ 
បានំមានពុទធមាមិកជននិយមចូលចិតត សាឍើប់រពះធមមេទស្នារបស្់ខញហុំរពះករុណា
ណាស្់ ចុំនួនពុទធបរិស្័ទែដលមកសាឍើប់ធមមេទស្នាបានេកើនចុំនួន េរចើនេ ើងរាល់ៃថង 
មិនយូរមិនៅប់ កិតតិគុណរបស្់ខញហុំរពះករុណាក៏លើបីរនទឺឮខចរៀងើយេពញទាុំងរកុងរាជរគឹះ 
លុះកិតតិស្័ពទេលឿងឮរនទឺេុយហាយេៅ ោភយស្ក៏េ៉យតាមមក បចច័យ ៤ មាន
អាហារំេដើមោប់េផតើម េំរជន់េូរមករកខញហុំរពះករុណា ប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាមិនវេងវង
វៃភើន់ងប់ងល់នឹងវតថហធាតុទាុំងេនាះេទ ទុក៉ក់ ែតលមមៅន់មួយចែមសតកនហងមួយៃថង
ប៉ុេណា្ើះ េេើយក៏ែចករុែលកដល់ភិកខហសាមេណរទូេៅ ខញហុំរពះករុណា របឿន់យកេេល
មាេវើថា"ៅនេ់ដើមើបរីស្់ និង រស្េ់ដើមើបេីធវើលស"ប៉ុេណា្ើះ និងយប់កនលងផុតេៅតាមតួនាទី
របស្់វា ខញហុំរពះករុណាេៅែតសាទើក់េៅឯវតតេវ ហវ័នដែដលេ៉យស្ុខ សានតទាុំងឿយនិង
ចិតត ទីកែនលង អាឿស្ធាតុ និងមនុស្ើឝមនាៃនេវ ហវនារាមំទីរតូវអ្ធើ្រស្័យខញហុំរពះ 
ករុណាពន់េពក ខញហុំរពះករុណាេបតំជើចិតតថានឹងបនតរស្់េៅកនហងេវ ហវ័នមហាវិហារឲើយបាន
យូរបុំផុតតាមែដល អាចយូរបាន ជួនឿល អាចយូររេូតមួយជីវិតក៏បាន រពមំមួយ
នឹងេស្ចកតីេបតំជើចិតតេនះ រសាប់ែត េេតុឿរណ៍មួយបានេកើតេ ើង ៈតើុំងឲើយខញហុំរពះ
ករុណារតូវចរោករពះេវ ហវ័នេៅេទៀត មានន័យថា ៅកពេនចរេលើេវទិឿេោខើនជីវិត
របស្់ខញហុំរពះករុណាមិនទាន់ចប់េទ ស្ូមេោកដ៏មានអាយុោុំសាឍើប់េមើល ថាេតើេកើតអ្វី
េ ើង....សាយណមស្ម័យនាៃថងមួយ េៅេពលរស្ង់ទឹកេេើយ ខញហុំរពះករុណាក៏អ្ងគហយ
ស្រមាកេលងេលើរានហាល ែដលេធវើេ៉យឫស្ើឝីែកើបរគុមពឫស្ើឝីរតង់ទីធាពើកុដិរបស្់ខញហុំរពះ



ករុណាេនឹងឯង នឹកយកធម៌ ១ វគគេ ើងមកគិត គន់េទើន់េគនរទាុំងសាឍើប់ស្នឡរស្េមលងស្លកឹ
ឫស្ើឝីនិងេដើមឫស្ើឝីេបៀតេស្ៀតេទើេៅេពលរតូវខើយល់េបាកបក់ េៅខណៈេនាះ រពះភិកខហ
ែដលំកូនវតតរបស្់ខញហុំរពះករុណា ១ រូប េះផើះ ស្ភុតូៈ បានចូលេៅរក ខញហុំរពះករុណា
ដល់ទីកែនលង េៅេពលេធវើសាមីចិកមមេេើយ បានរាយឿរណ៍ថា "បពិរត
រពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន !  ៃថងេនះខញហុំកូរណាបានេៅឲើយឱវាទដល់ភិកខហណីតាមេវន 
េៅេពល ស្ែមតងធម៌ចប់េេើយ មានភិកខហណីែបលកមុខមសង់ចូលមកស្ួរខញហុំកូរណាថា រពះេរ
វតតេតថរៈែដលំស្ងើាធិបតី កនហងវតតេវ ហវនារាមេនះ  េោកំអ្នកនគរេនះឬនិមនតមកពី
ណា? ខញហុំកូរណាក៏េឆលើយរបាប់នាងតាមរតង់ថា េោកនិមនតមកពីរកុងសាវតថី រេន់ែតឮ
ថាមកពីរកុងសាវតថីភាពើម នាងក៏ស្ែមតងអាឿរេសាមនស្ើឝំៀពើុំង អ្ងគហយញញឹមមួយ
ស្នទហះេេើយស្ួរេទៀតថា េោកមានអាយុរបែេលប៉ុនាផើនៅទើុំ មានរាងេ ដូចេមតច ខញហុំកូរ
ណាេឆលើយថា អាយរុបែេលំ ៣០ ៅទើុំ ស្មើបហររាងស្ រាងេ ស្មស្ួន នាងមិនែដល
ជួបេោកេទ ឬយរើងេម៉ច? ភិកខហណីេឆលើយថា ធាពើប់ជួបមកយូរេេើយ ប៉ុែនតមិនរបាកដ
កនហងចិតតថាំេរវតតភិកខហែដលខញហុំកណា ធាពើប់សាគើល់ឬក៏អ្ត់េទ េៅេពលខញហុំកូរណាសួ្រេះផើះ
និងរស្ុកកុំេណើតេកើតំ នាងរបាប់ថា នាងេះផើះ "លោីវត"ី មកពីរកុងសាវតថី"      

រេន់ែតឮពាកើយថា "លោីវត"ី ប៉ុេណា្ើះ ខញហុំរពះករុណានឹកេរស្ៀវៀជើកកនហងទងេបះដូង 
ហាក់នឹងថារតូវោក់ េ៉តេ៉យែដកអ្េណាតើតរស្ួច ងងឹតមុខ ែភនករស្ពិល េងងេៃង
េធងេធាងេស្ទើរខើយល់ោប់ ស្ុភូតៈភិកខហស្ទហះមក រេេ៍ខញហុំរពះករុណាទាុំងស្ួរបេណ្ើរថា 
"យរើងេមច៉េៅេេើយ រពះេតជរពះគុណ ! មិនរស្ួលខលអនេទដឹង" 
"ខញហុំកូរណាមិនអ្ីេទ ធមមតាេទ "ខញហុំរពះករុណាេឆលើយតបេៅេពលស្តិមលូមកវិញ  
"អ្ុំមិញ េោកនិយយថាេម៉ច? ភិកខហណីែបលកមុខេនាះេះផើះលោីវតីែមនឬ? េោក
ោុំមិនរច ុំែមនណៈ?" 
"េះផើះលីោវតីពិតរបាកដែមន" ស្ុភូតៈភិកខហអ្ះអាង "ខញហុំកូរណាស្ួរបញ្ឆើក់នាងដល់
េៅ ២ ដង េៅទីបញ្ចប់ នាងរបាប់ខញហុំកូរណាេទៀតថានឹងមកស្ួរស្ុខទុកខ
រពះេតជរពះគុណេៅោឃើចៃថងេនះ  េេតុេនះបានំខញហុំកូរណា មកជូនដុំណឹងដល់
រពះេតជរពះគុណឲើយបានរំបំមុន" 



"លីោវតីេអ្ើយ !"ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយគិតរុពឹងកនហងចិតត "នាងខុំឧស្ើាេ៍តាមមករក
េោកបងដល់រកុងរាជរគឹះ នាងមកបុំផ្ពើញេស្ចកតីស្ងប់ស្ុខរបស្់េោកបង នាងបាន
េ៉ះៃដេោលេោកបងេ៉យឥតអាេឡាះអាល័យ េេើយេៅេរៀបឿរំមួយនឹងស្ុ
វឌើឍនកុមារ នាងបានរគែវងេោលនូវបុបាធើៃនេស្ចកតីស្ងើឃឹមរបស្់េោកបង េៅនឹងៃផទដី 
េេើយយកេជើងំន់ឈលីរកញី ឥតរបណីទាល់ែតេោកបងរតូវេនរេទស្េភៀស្ខលអនេចញ
ពីរកុងសាវតថី ឥ ឡវេនះ នាងតាមមករកេោកបង ដល់រកុងរាជរគឹះ នាងនឹងមកេស្ើេរី
េរឿងោស្់ដ៏ជូរចត់កមើឝត់េទាេមនញ បុំផ្ពើញស្មាធិចិតតរបស្់េោកបង នាងនឹងមក
ឆ្ឹះេឆ្ៀលរបួស្េបះដូងរបស្់េោកបងែដលំស្ះសាេៅេេើយឲើយដរកេរមើកមកេទៀត 
លីោវតីេអ្ើយ ! នាងកុុំស្ងើឃឹមថានឹងបានជួបេោកបងេទៀត"  នាឿល នឹករុពឹងមក
ដល់រតង់េនះ ខញហុំរពះករុណាក៏ឿតច់ិតត៉ច់ៀតថានឹងមិនរពមឲើយលីោវតីជួបមុខេទ 
ពីេរពាះេផើនរបេយជន៍អ្វសី្រមាប់ ខញហុំរពះករុណាេរើែតពីរុកគួនអ្រងួនចិតតឲើយវិលវល់ទ
េទៗេទាះបីំនាងមកកនហងេភទំភិកខហណីក៏េ៉យ  
"និមនតេៅចុះ ស្ុភូតៈ !" ខញហុំរពះករុណាេចញបញ្ឆើ "េៅរបាប់នាងភិកខហណីែបលកមុខេនាះ
ថា ខញហុំកូរណាមិន ចង់ជួបមុខនាងេទ ទាុំងមិនអ្នុញ្ញើតឲើយនាងជួបំ៉ច់ៀត" 
ស្ុភូតៈភិកខហស្មលឹងេមើលខញហុំរពះករុណាេ៉យេងឿងឆងល់េេើយក៏ថាភើយបងគុំោេៅ េៅ
េពោរពលប់រពិលៗ ខញហុំរពះករុណាេ ើងេៅេលើកុដិបិទទាភើរ េេើយក៏អ្ងគហយេធវើស្មាធិ 
បុ៉ែនតចិតតរសាប់រស្ល់ស្ល់វូល់ អារមមណ៍ឥតមូលស្លហងកនហងស្មាធិេសាះ ទាល់ែតមិនអាច
នឹងរមាឃើប់បាន ឿរែដលលីោវតីមកេនះេធវើឲើយចិតត របស្់ខញហុំរពះករុណាខូចស្មាធិអ្ស្់
រលីង សាណើនភាពៀងេរើកុដិសាឃើត់េរចៀបដូចៃរពស្មសាន ប៉ុែនតៀងកនហង ដួងចិតតរបស្់ខញហុំ
រពះករុណាវិញអ្ឺងកងេ៉យពាកើយថា "លោីវត"ី រារតីៃថងេនាះ ខញហុំរពះករុណាស្ិងមិន
លក់ េពញមួយយប់  
ែស្សកៃថងរពឹកេ ើង ស្ុភូតៈភិកខហនិមនតមករាយឿរណ៍របាប់ខញហុំរពះករុពីរពលឹមអ្ុល 
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកូរណាបាននាុំពាកើយបញ្ឆើរបស់្
រពះេតជរពះគុណេៅរបាប់ នាងភិកខហណីែបលកមុខេនាះតាុំងែតពីោឃើចៃថងមើឝិលមិញេមលះ" 
"ចុះនាងនិយយថាេម៉ចែដរ"ខញហុំរពះករុណាស្ួរេ៉យចុំណាប់អារមមណ ៍ 



"នាងមិនថាយរើងេម៉ចេទ រេន់ែតខញហុំកូរណារបាប់នាងចប់ នាងក៏រទេហាយុំេ៊ូយ ខញហុំកូរ
ណាមិនដឹងថានឹង លួងេោមនាងយរើងេម៉ចេទ ខញហុំកូរណានឹកអាណិតអាស្ូរនាងៀពើុំង
ណាស្់ នាងយុំខើឝឹកខើឝអល និយយ េរៀបរាប់េរឿងរា ើវេផើឝងៗ ប៉ុែនតខញហុំកូរណាសាឍើប់មិនស្ូវ
ដឹងេស្ចេរគចេទ េមតាឍើឲើយនាងជួបបនតិចមិនបានេទឬ? ខញហុំកូរណាអាណិតអាស្ូរនាង
ៀពើុំងណាស្់ ឧស្ើាេ៍េធវើដុំេណើរេដើរផលឡវមកពីរកុងសាវតថីេដើមើបីនឹងបានជួបរពះ េតជរពះ
គុណ ប៉ុែនតក៏េោែតខុស្បុំណង គួរយល់ចិតតនាងខលះផង" 
"េោកេៅមិនទាន់ដឹងឿរពិត េោកក៏មានអារមមណ៍ថាគួរឲើយអាណិតអាស្ូរ" 
ស្ុភូតៈភិកខហពើ្យមរុអ្ុករុែអ្ខញហុំរពះករុណាឲើយតុំណាលេរឿងរា ើវឲើយសាឍើប់ ប៉ុែនតខញហុំរពះ
ករុណាេៅេស្ងៀមេជើយ េលវើយ េធវើឲើយេោកេកើតេស្ចកតីអ្នទះសារៀភើរកចង់ដឹងេរឿងរា ើវ
េនាះឿន់ែតៀពើុំងេ ើង 
"េបើេោកចង់ដឹងឿរពិត ចូរេៅស្ួរលីោវតីេ៉យខលអនឯងចុះ េបើនាងតុំណាលរបាប់
ឿរពិតឲើយេោកសាឍើប់ េោកមុខំនឹងយល់ចិតតខញហុំកូរណា អាណិតអាស្ូរខញហុំកូរណាៀពើុំង
ំងលីោវតីេនះេៅេទៀត និមនតេៅចុះ ស្ុភូតៈ ! និមនតេៅរកលីោវតី ខញហុំកូរណា
ស្េរមចចិតត៉ច់ៀតេេើយថានឹងមិនរពមជួបមុខនាងេទៀតេទ េទាះំនាងរស្់េៅទី
េនះឬនឹងោកេចញេៅកែនលងណាេផើឝងក៏េរស្ចែតចិតតនាងចុះ ប៉ុែនតកុុំមកឲើយខញហុំកូរណា 
េឃើញមុខេទៀត រេន់ែតបានទទួលដុំណឹងថានាងមកទីេនះប៉ុេណ្ាើះ ខញហុំកូរណាក៏មិន
ស្បើាយចិតតេៅ េេើយ" ។    

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! រេូតដល់ៃថងែស្សកេ ើង ខញហុំរពះករុណាចុំណាយេពលឲើយអ្ស្់
េៅេៅកនហងកុដិតូច របស្់ខញហុំរពះករុណា មិនេឃើញស្ុភូតៈភិកខហមកេរៀបរាប់របាប់អ្វីឲើយសាឍើ
ប់េទៀតេទ បុ៉ែនតខញហុំរពះករុណាក៏រតូវឿរ ស្ភាពែបបេនាះ ខញហុំរពះករុណាមិនចង់ឮមិនចង់
សាឍើប់ពាកើយថា "លោីវត"ី េទ េរពាះវាំពើយហះស្ងើឃរាែដលមក ផ្ត់ផ្យៃផទសាគរ គឺ 
ចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាឲើយវិលវល់ខមអលៀផើញ់ មនុស្ើឝេយើងរស្ឡាញ់េស្ចកតីស្ុខ ស្សប់ 
េខពើមេស្ចកតីទុកខ អ្នកណានាុំេស្ចកតីទុកខមកឲើយ រែមងស្សប់អ្នកេនាះ លីោវតីគឺំទូតៃន
េស្ចកតីទុកខយរើងពតិ របាកដ លុះដល់េពលស្នធិរបឿស្(េពលោឃើច) ខញហុំរពះករុណាក៏
េចញពីកនហងកុដិ រស្ង់ទឹកជរមះឿយ េេើយក៏ ចូលេៅកនហងបនទប់ បិទទាភើរ បៃខើបៃខើុំង



ខលអនឯងដូចេដើមវិញ រមងឹតអ្នធឿរបានរុកិលខលអនចូលមករគបដណ្ប់ េវ ហវនារាមបនតិចមត
ងៗ អ្វីៗស្ថិតេៅកនហងរមងឹតស្ូនើយស្ុង មិនមានស្េមលងខើយល់បក់ស្លឹកឫស្ើឝី មិនមានស្េមលង 
ស្តវកែងឞនែរស្កយុំទាុំងមិនមានស្េមលងមាន់ៃរពរៃវេទ មានែតស្េមលងៃនស្មងប់ស្ងប់
សាឃើត់ែដលមកខើឝឹបរបាប់ ខញហុំរពះករុណាថាសាឃើត់ស្ូនើយឈឹង សាណើនភាពែបបេនះំកុំពូល
ៃនបុំណងរបាថាទើរបស្់ខញហុំរពះករុណា ខញហុំរពះករុ- ណាចង់ឲើយខលអនឯងបានស្ថិតេៅកនហង
ស្ភាពស្ងប់សាឃើត់ែបបេនះឲើយបានយូរបុំផុតតាមែដលអាចយូរបាន ប៉ុែនតតុំណាុំងចិតត
របស្់ខញហុំរពះករុណាមិនបានស្េរមចេ ើយេរពាះរតេចៀកបានសាឍើប់ឮស្េមលងមនុស្ើឝពីរបី
នាក់ កុំពុងនិយយសាស្ងេទើឮេ ើងៗេដើរចូលែកើបរកុដិ ខញហុំរពះករុណាេអ្ៀងរតេចៀក
សាឍើប់យរើងយកចិតតទុក៉ក់ លុះស្េមលងេនាះឮចូលមកជិត ខញហុំរពះករុណាក៏ដឹងភាពើមថា
ំស្េមលងស្រស្តី ២ នាក ់ 
"នាងនាុំខញហុំមកខុស្េទដឹង !"ស្េមលងមនុស្ើឝមាទើក់និយយេ ើងយរើងចើាស្់ស្មតីកនហងរយៈ
ទូរភាពពីខញហុំរពះ ករុណារបែេលំ៣-៤ ពើ្មប៉ុេណា្ើះ  
"មិនខុស្េទ េនឹងឯងំកុដិរបស្់រពះេរវតតេតថរៈ"មាទើក់េទៀតេឆលើយ  
"េម៉ចក៏សាឃើត់េមលះ េោកមិនេៅកុដិេទដឹង !"  
"តាមធមមតា េពលេថមើរេណះ េោកមិនែដលនិមនតេៅណាេទ របែេលំេោកកុំពុង
ែតចូលស្មាធិ េទដឹង ! "អ្នកទាុំងពីរសាឃើត់បាត់េៅយូរអ្មើាយ ខញហុំរពះករុណារបុង
រតេចៀកសាឍើប់ថាេគនិយយយរើងេម៉ច តេៅេទៀត ទាុំងគិតកនហងចិតតថា អ្នកណាេនេអ្ះ
ចូលមកកនហងៃរពរតេមាចកេណាតើចនាេពលយប់រពលប់យរើង េនះ 
"សាកេ ើងេៅេេះទាភើរេៅេោកេមើល៍"មាទើក់នយិយេ ើងេរឿយពីបាត់ស្េមលងេៅ
យូរ 
"ខញហុំមិនហាលើនេទ ៀពើចែរកងេោកស្តីឲើយ"មាទើក់េទៀតេឆលើយ 
"មិនអី្េទ េបើៀពើចេោកស្តឲីើយ អាងេះផើះខញហុំេៅក៏បានែដរ"អ្នកទី ១ ែណនាុំ អ្នកទី ២ 
េៅអ្ឹមេអ្ៀនរចិញ រចុញ េទើបអ្នកទី ១ និយយយរើងសាភើហាប់ថា  
"ោុំខញហុំេៅេោកេ៉យខលអនឯងក៏បាន" 
រុេពចេនាះរសាប់ែតមានស្នឡរស្រមឹបេជើងេដើរេ ើងមកេលើយ៉មុខកុដិតូចរបស្់ខញហុំរពះ



ករុណាមកឈប់េៅមុខ ទាភើរលមម ខញហុំរពះករុណាេះងៃដេៅសាតើបេមើលចនាតើស្់ទាភើរមតង
េទៀតេដើមើបីភាពំក់ោក់ លុះេឃើញថាៀតើស្់ គនលឹះយរើងមាុំេេើយ េទើបអ្ងគហយទប់
ដេងឞើមោុំសាឍើប់េេតុឿរណ៍តេៅ មិនយូរប៉ុនាផើន ស្េមលងេេះទាភើរក៏ឮ ប៉ូកៗេ ើង ខញហុំរពះ
ករុណាេឆលើយតបេ៉យឿរអ្ងគហយេស្ងៀម ស្េមលងេេះទាភើរឮមួយរស្បក់េេើយក៏សាឃើត់ 
បាត់េៅ  
"របែេលំេផើនអ្នកណាេៅេទដឹង !"មនុស្ើឝេេះទាភើរែបរេៅនិយយនឹងមិរតេ៉យ
ស្េមលងតិចៗ "សាក រុញទាភើរលេមើល េបើេផើនមនុស្ើឝេៅេទ ទាភើររបាកដំរេបើក"មនុស្ើឝ
មាទើក់េទៀតែណនាុំទាុំងមានស្េមលងរបឹង រុញទាភើរផងប៉ុែនតខញហុំរពះករុណាបានៀតើស្់ចនាតើស្់
ំប់យរើងមុឺងេេើយបានំវាមិនកេរកើក  
"មិនកេរកើកឬ េបើអ្ញ្ចងឹរបាកដំមានមនុស្ើឝេៅៀងកនហងពិតែមន"មនុស្ើឝដែដល
និយយ ស្េមលងេេះទាភើរ ឮេ ើងេទៀត មតងេនះ មានស្េមលងេៅផង "េោកបង ! 
េោកបង !" 
ស្េមលងេនឹងចើាស្់ំ ស្េមលងលីលវតីមនិៀន េរពាះវាមានចុងស្េមលងែផសមែលឞមទន់ភលន់
និងមុតរសួ្ច េរបៀបដូចំឿត់ផ្ឍើច់ទងេបះដូងខញហុំរពះករុណាឲើយ៉ច់ភឹង ំេេតុនាុំឲើយ
នឹកេៅដូចំកុំពុងរតូវបានេស្តច យមរាជមកេឿះេៅខលអនយកេៅ េបើខញហុំរពះករុណា
មានសាពើបអាចេហាះេេើរេដើរេលើអាឿស្បានដូចយរើង រពះអ្រេនតមានឫទធិបានអ្ភិញ្ញើ 
៦ ខញហុំរពះករុណាចើាស្់ំនងឹទមលហះេ៉មដុំបូលកុដិេហាះេគចខលអនេៅយូរ េេើយ ស្េមលង
ែរស្កេៅថា"េោកបង ! េោកបង !"យរើងទទូច េៅែតោន់ឮមតងេេើយមតងេទៀត 
ខញហុំរពះករុណាមិនអាចរទាុំេៅេស្ងៀមតេៅេទៀតបានេទ េទើបែរស្កស្ួរេ៉យស្េមលងក
េរមាលថា  
"អ្នកណាេគេនឹង?" 
"លីោវតីេនឹងណៈ ោុំស្េមលងលីោវតីមិនបានេទឬ?"នាងនិយយេ៉យស្េមលងអ្រក
ខិបកខុប 
"លីោវតីណាអ្ីេចះ ! "ខញហុំរពះករុណាេធវើេពើំមិនសាគើល់ "េៅមតហុំេនះេផើនអ្នកណាេះផើះ
លីោវតីេទ អាតាផើមិនែដលសាគើល់េទ" 



មានស្េមលងដកដេងឞើមយរើងរតេប េេើយសាឃើត់េៅមួយរស្បក់ 
"លីោវតីកូនរស្ីរបស្់េោកស្ុមងគលគេបតីៃនរកុងសាវតថីេនឹងណៈ េោកបងោុំមិន
បានេទឬ?" 
"លីោវតីេនឹងកុំពុងែតមានេស្ចកតីស្ខុេៅកនហងរងវង់ៃដរបស្់ស្ុវឌើឍនកុមារឯរកុងសាវតថី
ឯេណាះ េគមកេធវើស្សីេៅឯៃរពឫស្ើឝីរកុងរាជរគឹះេនះ" 
"េធាេអ្ើយ ! គួរឲើយអាេណាច !"លីោវតីឧទានេ ើងេ៉យស្េមលងញ័ររនាណើន់ទាុំងចិតត
េសាកស្េរងង  
"េោកបងមិនដឹងឿរពិត េោកបងយល់ខុស្អ្ស្់ លោីវតីឧស្ើាេ៍បសួ្ំភិកខហណី
តាមរកេោកបងមក ក៏េដើមើបីថាពើែថលងេរឿងពិតឲើយេោកបងដឹង" 
"អាតាផើមិនចង់សាឍើប់េរឿងពិតរបស្់នាងេទ លីោវតី ! "ខញហុំរពះករុណានិយយេ៉យស្
េមលងេៀផើះខមឡរដែដល  
"អាតាផើដឹងេរឿងអ្ស្់េេើយ មិនែមនេ៉យសារែតេរឿងេនះេទឬែដលអាតាផើរតូវេនរទស្
ខលអនេចញពីរកុង សាវតថី" 
"េោកបងេៅមិនទាន់ដឹងេរឿងពិត" លីោវតីអ្ះអាងរបេយគដែដលយរើងស្វិតសាភើញ 
"របស្ិនេបើេោក បងដឹងេរឿងពិត េោកបងនឹងមិនេភៀស្ខលអនេចញពីរកុងសាវតថីេទ ោុំ
សាឍើប់ណៈ លីោវតីនឹងតុំណាលេរឿង ពិតឲើយសាឍើប់" 
"េផើនរបេយជន៍េទ លីោវតី ! នាងចង់តុំណាលអ្ីក៏តុំណាលេៅចុះ ែតអាតាផើនឹងយក
ៃដញ៉ហករតេចៀកទាុំង ស្ងៀង"ខញហុំរពះករុណានិយយេ៉យចុំរបាវ  
  ភាពើមេនាះ ស្េមលងយុំខើឝឹកខើឝអលក៏ឮេ ើង ប៉ុែនតមិនអាចេធវើឲើយចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណាទន់
ចុះបនតិចណាេ ើយ ជួស្នឹងនឹកអាណិតអាេណាច ខញហុំរពះករុណាែបរំនឹកចង់េស្ើច
កនហងចិតតេៅេទៀត  
"កនហងំតិមុន លីោវតីលីោវតីបានេធវើបាបកមមអ្វីទុកេន ! បានំេកើតមកំតិេនះេចះ
ែតជួបរបទះកតីខុស្ បុំណងែដលប៉ងរបាថាទើនិងេស្ចកតីទុកខេទាេមនញ" នាងពិោប
េរៀបរាប់យរើងគួរឲើយអាេណាចអ្ធ័ម  
"លីោវតីស្ុខចិតតលះបង់មាឍើយបេង្ើត ផទះស្ែមើបង រពមទាុំងរទពើយស្មើបតតិមហាសាល



េចញបួស្ំភិកខហណី េដើរពេនចរពានេរតាកពានៃរពេ៉យេស្ចកតីលុំបាកែស្នេៀពើចផើា
អ្ស្់េវោំេរចើនៅទើុំេដើមើបីស្វះែស្វងរក េោកបង លុះបានជួបេេើយជួស្នឹងទទួល
បានឿរយល់ចិតតយល់េថលើម រត ប់ំទទួលបានឿរបដិេស្ធ យរើង៉ច់អ្េៃកើរេៅ
វិញ "ស្េមលងទួញយុំអ្េណ្ើតអ្ណ្កឮេ ើងៗ 
"លីោវតីេអ្ើយ ! "ខញហុំរពះករុណានិយយេ ើងេ៉យទាុំងចិតតវល់វល់រេស្មរសាម "េបើ
នាងេៅរស្ឡាញអ់ាតាផើ អាតាផើេស្នើស្ុុំេរឿងមួយបានេទ?"ចេមលើយរបស្់ខញហុំរពះករុណាេធវើ
ឲើយស្េមលងទួញយុំស្ងប់សាឃើត់បាន ប៉ុែនតស្េមលង ស្ស្ិកេៅមានដែដល  
"ជីវិតលោីវតីស្ថិតេៅកនហងកណាតើប់ៃដរបស្់េោកបងេេើយ េបើេោកបងរតូវឿរ ស្ូមើបី
ែតជីវិត លីោវតី ក៏ស្ុខចិតតលះបង់ែដរ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង នាងរត ប់េៅស្មាទើក់ភិកខហណីវិញឥ ឡវេនះភាពើម"  
ពាកើយបញ្ឆើរបស្ខ់ញហុំរពះករុណាបានផលស្កតិស្ិទធិដូចរបឿស្ិតរបស្់រពះអាទិេទពអ្នក
មានឫទធិ េរពាះមាន ស្េមលងេដើរចុះពីេលើកុដិេៅមួយរុេពច ប៉ុែនតស្េមលងយុំែយកយរើងគួរ
ឲើយរស្េៃចេៀពើចចិតតោន់ឮេ ើងេទៀត េេើយក៏ឮេុឹមៗស្នើឝឹមៗបាត់េៅេៅកនហងរយៈ
ទូរភាព ភាពសាឃើត់បាត់ស្េមលងរជួលរោល់រត ប់ំរុកិល ខលអនចូលមករគបដណ្ប់កុដិ
តូចរបស្់ខញហុំរពះករុណាមតងេទៀត ខញហុំរពះករុណារស្ូបដកដេងឞើមែវងយរើងរសាក រសាល
សាកើលចិតត េេើយក៏ទេរមតឿយចុះស្ិងស្រមាកស្រមានត  
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាពិោរណាេឃើញថា េបើរទាុំរស្់េៅកនហងេវ ហវ័នត
េៅេទៀត មុខំរតូវ លីោវតីមករុៀនៅេៅមិនៀន ឿលេបើដូេចនះ តបៈ គឺ ទិដឌិ
ស្មាោររបស្់ខញហុំរពះករុណាអាចនឹងរលស្់ រោប ពីេរពាះខញហុំរពះករុណាំមនុស្ើឝបុិន
អាណិតអ្នកដៃទរសាប់េេើយ េទើបស្េរមចចិតតេគចេចញពី េវ ហវ័ននិងលីោវត ី 
លុះដល់េពលរពឹកែស្សកេ ើង ឿលេបើេដើរបិណឌបាតបានចៃមើន់លមមៅន់េេើយ ខញហុំរពះ
ករុណាក៏ោកេចញ ពីរកុងេៅៅន់េៅឯេជើងភនុំគិជើឈកូដេ៉យមិនរបាប់ឲើយអ្នកណាដឹង
េ ើយ លុះៅន់េេើយក៏េដើរេៅមួយ េញើស្ក៏ដល់ោយើងស្ុករៀតា រតង់ោយើងេនះ ឿល
ពីប៉ុនាផើនៅទើុំមុន រពះស្មាផើស្មពហទធំមាងើស្់ធាពើប់េស្តចយង មករបថាប់ស្រមាកស្រមានត
រពះឥរិយបទេរពាះំវិេវក៉ឋើនស្ងប់សាឃើត់និងរបកបេ៉យមលប់រតំក់រតជុុំ រស្ួលស្ម



គួរដល់ស្មណៈែដលលះបង់េោកិយវិស្័យ ខញហុំរពះករុណាេដើរពិនិតើយេមើលបរិេវណជុុំ
វិញេៅ េឃើញថាំទីេប់ចិតតណាស្់ េទើបស្េរមចចិតតគង់េៅរតង់កែនលងេនាះំឿរប
េណាតើះអាស្ននស្ិន  
៣ ៃថងកនលងេៅេ៉យេស្ចកតីស្ុខសានតស្រមានចិតត ឿន់ែតសាទើក់េៅយូរៃថងក៏ឿន់ែតនឹក
ចូលចិតតោយើង ស្ុករៀតាៀពើុំងេ ើង េរពាះបរិេវណោយើងធុំទូលុំទោូយ ខើយល់ផ្ត់ផ្យ
រតំក់រុេភើយេពញមួយៃថង រតង់បរិេវណមាត់ោយើងមានេដើមេឈើដុះរទុបរទុលេោល
មលប់រតឈឹងរតៃឈ េផើនមនុស្ើឝមនាេដើរេចញចូល ស្េរសាកស្រសាុំេទ ៃថងខលះក៏មាន
មនុស្ើឝែដលចូលចតិតធម៌អាថ៌េដើរេ ើងមកសាកស្ួរឬស្នទនាធម៌េដើមើបី ំឿរបេង្ើន
ស្តិបញ្ញើសាផើរតីនិងរកើាចិតតគុំនិតឲើយផូរផង់ៀពើុំងេ ើងំភិេយើ្ភាពែដរ  
នារេស្ៀលៃថងមួយ េៅខណៈែដលកុំពុងែតអ្ងគហយស្រមាកកុំសានតចិតតេៅេលើេៈចថម
ែកើបរមាត់ោយើងេនាះ ឯង ខញហុំរពះករុណាស្េង្តេឃើញភិកខហ ១ រូបកុំពុងេ ើងភនុំមក ឿល
េបើមកដល់ជិត ខញហុំរពះករុណាេទើបោុំ បានថាំស្ុភូតៈភិកខហេោកកូនវតតកនហងេវ ហវ័នេនឹង
ឯង  
"មានធុរៈអ្ីឬ បានំមករកខញហុំកូរណាដល់ទីេនះ ស្ុភូតៈ ! "ខញហុំរពះករុណាស្ួរខណៈ
ែដលស្ុភូតៈភិកខហអ្ងគហយ ចុះថាភើយបងគុំេ៉យអាឿរេនឿយហាត់ៀពើុំង 
"ខញហុំកូរណាមករបេគនដុំណឹងមិនលសឲើយរពះេតជរពះគុណបានរំប" 
"ដុំណឹងមិនលសអ្?ី"ខញហុំរពះករុណាស្ួរេ៉យចុំណាប់អារមមណ៍ភាពើម "របែេលំមិន
ទាក់ទិននឹងខញហុំកូរណា េទដឹង" 
"ទាក់ទិននឹងរពះេតជរពះគុណេ៉យផ្តើល់ គឺថា លីោវតីភិកខហណីបានធាពើក់ខលអនឈឺ៉ប
ៀពើុំងណាស្់អ្ស្់ រយៈេពល ២-៣ ៃថងេេើយ អាឿរគួរឲើយរពួយបារមភែមនែទន នាងមេមើ
មមាយដល់រពះេតជរពះគុណ រគប់េពលេវោ នាងរបាប់ថាមុននឹងសាពើប់ស្ូមេមើលមុខ
រពះេតជរពះគុណំេលើកចុងេរឿយ េេតុដូេចនះ េេើយបានំខញហុំកូរណាមកនិមនត
រពះេតជរពះគុណេៅអ្នុេរេះនាងំរេអ្វសាន" 
ពត៌មានេនះេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាធាពើក់េថលើមកតហកេ៉យរបឿរែដលមិនធាពើប់មានមកពីមុន 
ហាក់បីដូចំរបផនឡល អារកក់របាប់ដល់សាណើនភាពរបស្់លីោវតី េស្ចកតីអាណិតអាស្ូរ



ោប់ផតអចមានេ ើងកនហងចិតតរបស្់ខញហុំរពះ ករុណាមតងេទៀត ប៉ុែនតេស្ចកតីមុឺងមារើត់មិនទាន់
បាត់េៅេទ េស្ចកតីអាណិតអាេណាចនិងស្មសប់តស្៊ូេទើ េៅវិញេៅមក េស្ចកតីអាណិត
ខើឝឹបរបាប់ថា លីោវតីរស្ឡាញ់េោកៀពើុំងំងជីវិតេៅេទៀត េសាផើះភកតី ចុំេពាះេោក
ឥតៃថងណាែកែរបបានេ ើយ ជួយេរសាចរស្ង់ជីវិតេោកំេរចើនដង ខុំឧស្ើាេ៍
លះបង់ េោលមាឍើយនិងេគេ៉ឋើនដ៏ស្តហកស្តមភចរចប់ែស្វងរកេោកេពញទាុំងភារតា
ណាចរកទាល់ែតបានជួប េៅទីបុំផុត ែតេេើយក៏ខុស្បុំណងែដលប៉ងរបាថាទើ ឥតបាន
ទទួលអ្វីេសាះពីេោកេទ ស្ូមើបីែតពាកើយរាក់ ទាក់ែផសមែលឞមមួយមារើត់ក៏េផើនែដរ េោក
ដូចំេធវើទារុណកមមផលឡវចិតតចុំេពាះស្រស្តីេភទរជុលេពកេេើយ  
ចុំែណកឯស្មសប់វិញែរស្ករបាប់ថាលីោវតីំរស្ីកើបត់ទុយ៌ស្ចុំេពាះេោក បេញ្ចើត
េោកឲើយរស្ឡាញ់ ំប់ចិតតទាល់ែតដកខលអនមិនរួច េេើយេ៉ះៃដេោលេោកេ៉យ
ឥតអាេឡាះអាល័យេគចេៅេរៀបឿរ ំមួយនឹងស្ុវឌើឍនកុមារ េទាះបីំយរើងណាក៏
េ៉យ េមតាឍើករុណាំអ្នកឈនះេៅទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណា ឿត់ចិតតថានឹងរត ប់េៅវតត
េវ ហវ័នវិញេដើមើបីឲើយលីោវតីេឃើញមុខំរេចុងេរឿយ  
"េៅចុះ ស្ុភូតៈ ! ខញហុំកូរណានឹងេៅជួបនាងេៅោឃើចៃថងេនះឯង" 
"ស្ូមរបៈប់របៈល់បនតចិណៈ េបើយឺតយូរ អាចនឹងមិនទាន់ដេងឞើមនាងក៏បាន"ស្ុភូ
តៈភិកខហនិយយេេើយ ក៏រឿបោេៅ ។            

ខញហុំរពះករុណាចុះពីេលើភនុំេៅេៅរេស្ៀលៃថងេនាះឯងនិងេៅដល់ស្មាទើក់នាងភិកខហ
ណីកនហងេពលរពលប ់ស្ុភូតៈភិកខហនាុំខញហុំរពះករុណាចូលេៅកនហងសាោៅន់ែដលំទីសាទើ
ក់របស្់លីោវតី បរិយឿស្េៅជុុំវិញ បរិេវណមតហុំេនាះសាឃើត់លេនាពើចកេណាតើចចិតតែមន
ែទន ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយេៅេលើេជើងតាុំងៅឃើយពីែរគែដល លីោវតីកុំពុងអាពាធ
របែេល ១ ពើ្ម រូបភាពែដលរបាកដេៅេលើៃផទមុខំរូបភាពែដលបង្េស្ចកតីស្លហត 
រនធត់ចិតតដល់ខញហុំរពះករុណាំអ្តិបរមា លីោវតីកុំពុងែតេដកស្តឡកស្តងឹបិទែភនកពរពឹម
េៅយរើងស្ងប់ ែេេម េឡាមព័ទធេ៉យភិកខហណីោស្់វស្ើា មានចេង្ៀងតាុំងេៅេលើ
េជើងមារើែកើបរែរគេោលពនលឺភលឺភលតឹែភលតលមមនឹងេមើល េឃើញមុខេទើបាន ទឹកមុខរបស្់
លីោវតីេស្លកសាពើុំងេស្ទើរែតោុំមិនបាន េផើនស្លស់ាទើកសាទើមៃនស្រមស្់រស្ស្់ សាយើតដូច



ពីមុនេទៀតេ ើយ  
"លីោវតី ! លីោវតី ! រពះេរវតតេតថរៈនិមនតមកេេើយ" ភិកខហណីោស្់ ១ អ្ងគែដលអ្ងគហយ
េៅែកើបរោុំបក់ផលិតឱន ចុះខើឝឹប៉ក់រតេចៀកលីោវតីរបាប់តិចៗ នាងេបើកែភនករពឹមៗ 
ស្ែមតងថាដឹងខលអន ភិកខហណីំគិោនុប៉ឋើយិឿ ឱនខើឝឹបរបាប់មតងេទៀត  
"េោកបង ! េោកបងោ ! "លីោវតីេៅខញហុំរពះករុណាេ៉យស្េមលងខើាវៗទាុំងមាន
ទឹកែភនកេូររេេញ េចញមកេពញរតបកែភនកេេើយេូរឿត់ែផនថានើលចុ់ះឿន់េខនើយំ
ធារ  
"លីោវតី ! េោកបងមករកលីោវតីេេើយ កុំពុងអ្ងគហយេៅែកើបរលីោវតីេនះឯង"ខញហុំ
រពះករុណានិយយ េ៉យស្េមលងខុស្របរកតីេរពាះកតហកកតអលអ្ួលែណនេដើមរទូង នាង
យកៃដទាុំងពីរែដលរសាក់េទើេៅ េលើេដើមរទូងេលើករកពុុំរមាមៃដស្ុំពះយរើងប៉កេលវើយ 
េេើយក៏៉ក់ចុះរាបែកើបរៗខលអន  
"េោកបងខិតចូលមកជិតបនតិចេទៀត នាយើលនឹងេមើលមុខេោកបងំរេចុងេរឿយ 
ជីវិតរបស់្លោីវតី ចើាស្់ំ មិនែវងៅឃើយតេៅេទៀតេទ"នាងនិយយេ៉យស្េមលង
ស្សកសាយើខើាវៗទាុំង៉ច់រអ្ិករអាក់ ខញហុំរពះករុណាេធវើតាមនាងេ៉យលស េះឃើកមុខចូល
េៅជិតេេើយេលើកចេង្ៀងេ ើងបុំភលឺមុខខលអនឯងទាុំង របាប់ថា"េោកបងេៅចុំេពាះមុខ
នាងេេើយ" មានស្ញ្ញើៃនពុំេនញចិតតរបាកដកនហងែកវែភនកដ៏លសក់រពិល របស្់លីោវតី
េឃើញបានយរើងចើាស្ ់ 
"ស្ូមឲើយលីោវតីោប់ៃដេោកបងំេលើកចុងេរឿយផង"ខញហុំរពះករុណាអ្នុេោមតាម
េ៉យឥតរបែកក េុចៃដេឆវងឲើយនាងោប់េឿឍើបទុកេៅរបបែរគ  
"បពិរតេោកបងំទីរស្ឡាញ់ ! "នាងនិយយេ៉យស្េមលងខើាវនិងេលវើយៗគួរឲើយកតហ
កចិតត " នាទីចុង េរឿយៃនជីវិតរបស្់លីោវតីជិតចូលមកដល់េេើយ ស្ូមេោកបង
អ្នុញ្ញើតឲើយលីោវតីបេងឞើបរបាប់ េរឿងពិតឲើយសាឍើប់ំរេអ្វសានផងចុះ េដើមើបីឲើយេោក
បងបានយល់រតូវតាមឿរពិត េេើយលីោវតីនឹង បានសាពើប់េៅយរើងស្ងប់ស្ុខ " 
"តុំណាលេៅចុះ លីោវតី ! េោកបងេរតៀមខលអនោុំសាឍើប់រសាប់េេើយ " 
លីោវតីេធមចែភនកហាក់នឹងថារុលឹកសាផើរតីចងោុំទាុំងដកដេងឞើមយរើងែវង េដើមើបីរបែម



របមូលកមាពើុំង េេើយោប់េផតើមតុំណាលេរឿងែដលនាងេៅថា "ឿរពតិ" 
"េោកបងោ ! មុនេពលែដលេោកបងោកេចញពីទីរកុងសាវតថីមក េោកបងបាន
ទទួលស្ុំបុរត ១ ចើាប់ែដលំសាទើមៃដនិងេះផើះរបស្់លីោវតី ចុំេពលេនាះ លីោវតី
ក៏បានទទួលស្ុំបុរត ១ ចើាប់ែដល ំសាទើមៃដនិងេះផើះរបស្់េោកបងែដរ ប៉ុែនត
ស្ុំបុរតទាុំង ២ ចើាប់េនាះំស្ុំបុរតែកលងឿពើយេទ ស្ុវឌើឍនកុមារំអ្នកស្រេស្ររបឌិត
េ ើងេដើមើបីផ្ឍើច់ស្មពនធភាពរវាងេយើងទាុំងពីរ រេន់ែតបានទទួល ស្ុំបុរតេនាះភាពើម 
េោកបងក៏េជឿស្៊ប់េេើយក៏េនរេទស្េភៀស្ខលអនេចញមក ប៉ុែនតលីោវតីេៅមិនទាន់េជឿ 
ថាំស្ុំបុរតរបស្់េោកបងេទ េទើបពើ្យមែស្វងរកឿរពិត វិធីែតមួយគត់ែដលនឹង
ទទួលបានឿរពិត គឺ រតូវែកលងេធវើំរស្ឡាញស់្ុវឌើឍនកុមារេ៉យស្នើ្ថានឹងេរៀបឿរ
ំមួយេគ េបើេគស្ុខចិតតរបាប់ឿរពិតឲើយ េៅទីបុំផុត េគក៏របាប់ឿរពិតថាេគស្រេស្រ
ស្ុំបុរតែកលងឿពើយេនឹងេ៉យខលអនឯង" លីោវតីេបើកែភនកេ ើង េេើយឈប់តុំណាល
េ៉យលុំេត់រតេប ៀងកនហងែកវែភនករបស្់នាងបង្ប់េ៉យស្ញ្ញើៃនគុំនុុំស្សបេ់ខពើម  
"រេន់ែតដឹងឿរពិត ខញហុំកណាក៏េចញបួស្ំភិកខហណី េដើរផលឡវចរចប់អារូប់េៅតាមនិគម
ជនបទេផើឝងៗេសុ្ើប សួ្ររកេោកបងំេរៀងរេូតមកេ៉យវតថហបុំណងែតមើ្ រើង គឺ 
របាប់េរឿងពិតឲើយេោកបងបានដឹងប៉ុេណា្ើះ ឥ ឡវេនះ លីោវតីបានមកដល់វតថហបុំណង
េនាះេេើយ េទាះបីសាពើប់េៅក៏ឥតេសាកសាឍើយជីវិតែដរ េោកបងោ ! ស្ូមឲើយអ្ភ័យ
េទាស្ដល់លីោវតីផងស្រមាប់កុំេសុ្េថាពើះេធាពើយកនលងមក" 
"លីោវតីេអ្ើយ ! េោកបងស្ុខចិតតឲើយអ្ភ័យេទាស្ដល់នាងទាុំងអ្ស្់ េេតុែតេោក
បងមិនដឹងឿរពិត េរឿងេនះបានំខឹងខប់ស្សប់េរឿធលីោវតី ពីេរពាះយល់ថាលោីវ
តីំរស្ីកើបត់ទុយ៌ស្ េ៉ះៃដេោល េោកបងេ៉យឥតអាេឡាះអាល័យ េេើយេៅ
េរៀបឿរំមួយនឹងស្ុវឌើឍនកុមារ ឥ ឡវេនះ េោកបងបាន ដឹងឿរពិតអ្ស្់េេើយ ឿរ
យល់ខុស្រពមទាុំងឿរស្សប់ទាស្់ចិតតចុំេពាះលីោវតីបានរសាត់បាត់អ្ស្់រលីង េេើយ 
េស្ចកតីរស្ឡាញ់េស្នេ័ស្និទធអាណិតអាេណាចបានវិលរត ប់មកវិញ នឹកេសាកសាឍើយ
អ្តីតឿល ពន់េពកណាស្់ ប៉ុែនតេធវើដូចេមតចបាន េបើវាកនលងេួស្េៅេេើយ លីោវតី
ស្ូមឲើយអ្ភ័យេទាស្ដល់ េោក- បងផងស្រមាប់កុំេុស្េថាពើះេធាពើយកនលងមក" 



"លីោវតីស្ុខចិតតឲើយអ្ភ័យេទាស្ដល់េោកបងទាុំងអ្ស្់ "នាងេឆលើយេ៉យស្េមលងេខើឝ
វៗ 
"េោកបងោ ! ំតិេនះេយើងមានកមម េស្ចកតីេស្នហាេយើងមានែតឧបស្គគរេូតមក"
ទឹកែភនកោប់េេៀរ រេេញេចញមកេទៀត ស្ែមតងថានាងរលឹកនឹកេឃើញអ្តីតឿលដ៏
ជូរចត់  
"បុំេភលចេរឿងោស់្េោលេៅ លីោវតីេអ្ើយ ! "ខញហុំរពះករុណាលួងេោមនាងេ៉យេេៀរ
ទឹកែភនកតិចៗ  
"ឥ ឡវេនះ េយើងយល់ចិតតេថលើមេទើបានលសេេើយ កមមរបស្់េយើងឲើយផលអ្ស្់េេើយកនហង
ំតិេនះ ំតិតេៅ ស្ូមឲើយេយើងបានជួបេទើេទៀត ស្ូមឲើយមាេវើេស្នហាេយើងរលូន
រាបទាបឥតឧបស្គគ េោកបងនឹងរស្ឡាញ់ លីោវតីែតមាទើក់គត់រាល់ភពរាល់ំតិលះុ
រតាែតដល់រពះនិពាភើន" 
លីោវតីរចបាច់ៃដខញហុំរពះករុណាែណនេេើយនិយយេ៉យស្េមលងញ័រៗថា  
"លីោវតីមានេស្ចកតីស្ុខៀពើុំងណាស្់ "នាងពើ្យមនយិយតេៅេទៀត ប៉ុែនតស្េមលង
ខើាវៗទាល់ែតសាឍើប់ មិនយល់េស្ចកតី ខើយល់ដកដេងឞើមសាកើលចុះតិចេៅ ៗ ែកវែភនកទាុំង
ស្ងៀងបិទចុះស្នើឝឹមៗលុះែតបិទជិត ស្និទធេៅ រពមេ៉យឿរបិទរតបកែភនកេនាះ
ឯង ខើយល់ដកដេងឞើមក៏រលត់ផុតបាត់េៅ  លីោវតីោកេោល ខញហុំរពះករុណាេៅេេើយ 
េៅេ៉យឥតៃថងណានឹងវិលវិញ ប៉ុែនតំឿរោកេៅយរើងស្ងបស់្ុខ េរពាះមាន សាទើមញ
ញឹមយរើងរស្ស្់រសាយរបាកដេៅេលើៃផទមុខដ៏ស្េស្លករបស្់នាង  
"េៅឿន់ស្ុគតិចុះ លីោវតីេអ្ើយ ! េៅោុំេោកបងេៅេលើ៊នស្គួ៌មុនចុះ មិនយូរ
មិនៅប់ េោកបងនឹង តាមេៅែដរ "ខញហុំរពះករុណានិយយេចញមកេ៉យអារមមណ៍
េស្ទើរលក់េស្ទើរភាជើក់ ភាពរតំក់សាឃើត់រគប ដណ្ប់េពញទាុំងបរិេវណ ភិកខហណីទាុំងអ្ស្់
រស្ក់ទឹកែភនករលីងរេោងេរពាះែតអាណិតលីោវតី  
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! បនាតើប់ពីេនាះមក ខញហុំរពះករុណាក៏ោត់េធវើបុណើយបូំស្ព
របស្់លីោវតីយរើង ស្មកិតតិយស្ េេើយបានកសាងេចតីយ័បញ្ចហះអ្ដឌិធាតុនាងទុក
េទៀបទាភើរវតតេវ ហវ័ន ឲើយេមំងៅពើក់អ្កើឝរ ទុកេលើផ្តើុំងថមរបបេចតីយ៍ថា  



លោីវតី រស្ីបូំេស្នហាៃថលថាពើំងេទវៈ 
លោីវតី រស្ីេសាផើះស្ម័រគេស្នហាំងជវីិត 
លោីវតី រស្ីេស្នហាគេូស្នេ៍ពតិំងខលអនឯង  ។         

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េរឿយពីមរណភាពរបស្់លីោវតីមក ខញហុំរពះករុណាក៏
េៅអ្ភិបាលគណៈស្ងើឃ េេើយេចះែតេរបៀនរបេៅរបំជនតេៅេៅឯវតតេវ ហវ័នេនាះ
ឯង ស្មូហាភិបាលកិចចរបស្់ខញហុំរពះករុណា មានស្មិទធិផលយរើងលសរតឿលណាស្ ់
មហាជនំេរចើនបានរតូវខញហុំរពះករុណាដឹកនាុំពាុំយួរេចញពីរមងឹត គឺ េមាេៈេៅនើះេៅ
ឿន់ែដនៃនពនលឺ គឺ បញ្ញើ េចញពីមាត់ែដលរបឡាក់េ៉យអ្កុស្លេៅឿន់មាត់ែដល 
សាយើតស្សុំេ៉យកុស្ល ខញហុំរពះករុណាេរបៀបបាននឹងរបទីប ភំើោដ៏ភលឺរតចះស្រមាប់បុំភលឺ
ផលឡវៃនជីវិតរបស់្ អ្នករកុងរាជរគឹះ និងមគធរដឌ គុណរបេយជន៍ែដលខញហុំរពះករុណាបាន
េធវើស្រមាប់េោកវាស្ីមានេរចើន េួស្វិស្័យនឹងគណនា ប៉ុែនតរបេយជន៍សាធារណៈ
េនះឯងបានឿពើយេៅំរបាឿរមហាធុំស្េមើបើមោុំើ ពារពាុំងរាុំងរាខញហុំរពះករុណាមិន ឲើយ
មានឱឿស្េដើមើបីបុំេពញស្មណធម៌េដើមើបីបនលហះមគគផលែដលំ េេលបុំណងខពស្់
បុំផុតកនហងរពះពុទធសាស្នា ។ មិនរតឹមែតបុ៉េណ្ាើះ េៅមានកុំែពងៀងកនហងមួយ ំន់
េទៀតែដលធុំេធងំងកុំែពងែដលេពាលមកៀងេលើំេរចើនំន់ កុំែពងេនាះ គឺ លោី
វត ីេទាះបីំនាងោោកេោកេនះេៅេេើយអ្ស្់ឿលំយូរ រាងឿយរបស្់នាងបាន
ឿពើយេៅំេផះផប់ កប់ែផនដីេៅេេើយ វិញ្ញើណរបស្់នាងបានអ្ែណ្តេលឿនលយ
េៅឿន់កុំេណើតថមីកនហងភពែដលស្ទង់ដងឹ មិនបានេេើយក៏េ៉យ ប៉ុែនតៀងកនហងលុំនឹក
គិតរបស្់ខញហុំរពះករុណាវិញ លីោវតីេៅែតស្ថិតេៅេលើេោក េនះដែដលទាុំងេៅ
ែនបនិតើយនឹងដួងចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណារគប់េពលេវោ េស្នហារបស្់េយើងទាុំងពីរ
ំ េស្នហាអ្មតៈយប់ៃថងកនលងផុតេៅ មិនអាចឿត់បនថយកមាពើុំងេស្នហារបស្់េយើងឲើយ
ឱនថយបានេទ េទាះបីេបើេយើងរស្េ់ៅកនហងេោកេផើឝងេទើក៏េ៉យ ក៏មិនអាចឿត់ផ្ឍើច់
កង់រចវាក់មាស្ៃនេស្នហារបស្់េយើង ទាុំងពីរឲើយ៉ច់េចញពីេទើបានេទ េពលភាជើក់េ ើង 
ខញហុំរពះករុណារលឹកនឹកដល់នាង េពលស្ិងលក់ខញហុំរពះ ករុណាយល់ស្បតិេឃើញនាង ៃថង
ខលះ ខញហុំរពះករុណានឹករតេមាចលេនាពើចចិតត និង ចុំែបងចិតតឥតឧបមា វតថហមួយែដលោុំើឲើយ



កមាពើុំងចិតតកក់េើឍើដល់ខញហុំរពះករុណាេនាះ គឺ ស្ថឡប ំទីបញ្ចហះអ្ដឌិធាតុរបស្់លីោវតី 
របបទាភើរេវ ហវ័នេនាះឯង ។ 

កនហងរារតីឿលសាឃើត់រចងុំ ឿលេបើរាល់ជីវិតកុំពុងលង់លក់ស្្ប់ស្្ល់អ្ស្់េេើយ ខញហុំ
រពះករុណាក៏េដើរេៅ អ្ងគហយចុះែកើបរៗស្ថឡបេេើយក៏បែណ្តអារមមណ៍ឲើយអ្ែណ្តរតែស្ត
េៅកនហងែដនៃនបីតិស្ុខនិងវិបើបដិសារី កនហងអ្តីតឿលដ៏ជូរចត់កមើឝត់េទាេមនញរបស្់ជីវិត 
ៃថងខលះក៏អ្ងគហយរតមង់រតេមាចេៅរតាែតពនលឺរសាងៗោប់ ោុំងឿន់មណឌលេមឃឯទិស្
បូព៌ េទើបរត ប់េៅឿន់កុដិតូចកនហងៃរពឫស្ើឝីវិញ កិចចវតតផ្តើល់ខលអនរបស្់ខញហុំរពះ ករុណា
របរពឹតតេៅរបដិតរបជីយរើងេនះមួយៅទើុំេេើយមួយៅទើុំេទៀត ស្ិស្ើឝគណនិងពួកជន
ែដលដឹងេស្ច េរគចកនហងេរឿងេនះនឹកអាណិតអាេណាចខញហុំរពះករុណាំអ្តិបរមា ។ 
កនហងកុំលុងសាទើក់េៅកនហងវតតេវ ហវ័នេនាះឯង មានេេតុឿរណ៍មួយបានេកើតេ ើងេ៉យ
ខញហុំរពះករុណាក៏មាន ចុំែណកទាក់ទិនផងែដរ ខញហុំរពះករុណានឹងេលើកយកមកតុំណាល
ឲើយេោកដ៏មានអាយុសាឍើប់ចុំេពាះែតេរឿង ខលះ លមមំេរគឿងបណ្តះស្តិបញ្ញើ ខញហុំរពះ
ករុណាធាពើប់តុំណាលឲើយសាឍើប់េេើយថា មុនេពលមរណភាពរបស្់ លីោវតី ខញហុំរពះ
ករុណាបានេ ើងេៅរមាឃើប់ស្តិអារមមណ៍េៅឯោយើងស្ុករៀតាេជើងភនុំគិជើឈកូដមតង
េេើយ នឹកចូលចិតតកែនលងរតង់េនាះៀពើុំងណាស្់េរពាះំវិេវក៉ឋើនស្មរមើយស្រមាប់
បុំេពញស្មណធម៌ េលើស្ពី េនាះេទៀត េៅេពលែដលេយើងឈរេៅរតង់មាត់ោយើង
េេើយស្មលឹងេមើលចុះេៅេរឿម នឹងបានេឃើញផទះ ស្ែមើបងតាុំងេៅកុំេប៉តកុំប៉ូតនិងផលឡវ
លុំៀភើត់ែខវង រពមទាុំងបាទោរីេដើរស្រសាក់ស្រសាុំេៅមកេលើផលឡវថនល់ ៃនរកុងរាជរគឹះ
បានយរើងចើាស្់ែទង អ្វីៗទាុំងអ្ស្់េនះឿលេបើស្មលឹងេមើលពីទីខពស្់ែបបេនាះ េឃើញំ
វតថហ តូចកស្រញ្ចឹកដូចំរបស្់េកមងេលង ខញហុំរពះករុណាចូលចិតតគន់េមើលេទស្ភាពែបប
េនាះ េរពាះនឹងេធវើឲើយ េឃើញមនុស្ើឝកនហង៊នៈំស្តវេោកនិងេឃើញផទះស្ែមើបងទាុំង
េនាះកនហង៊នៈំែលើបងរបស្់ស្តវេោក ។     

សាយណមស្ម័យនាៃថងេនាះ េៅខណៈែដលកុំពុងែតអ្ងគហយស្រមាករុេភើយ
អារមមណ៍េៅេលើទុំនួលថមែកើបរមាត់ ោយើង ខញហុំរពះករុណាស្េង្តេឃើញរស្ីរកមុុំមាទើក់េដើរ



េ ើងមកពីចមាឃើយ នាងវារេ ើងកេខវស្កៀភើស្តាមផលឡវ ចុំេណាតមាទើក់ឯង មិនេឃើញ
មានអ្នកណាំប់តាមមកំមួយេទ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណានឹកចែមលកចិតតថា នាង ំអ្នក
ណា េេើយេៅណាែតមាទើក់ឯងេដើមើបីអ្វី ខញហុំរពះករុណាអ្ងគហយោុំែពើុំេមើលេ៉យ
េមានភាព រស្ីរកមុុំចែមលក មាទើក់េនាះេចះវាររបេវរបវារេ ើងមកេ៉យពុុំរពមឈប់
ស្រមាកេ ើយ ថវីេបើេមើលេៅនាងហាក់ដូចំេនឿយ េត់ៀពើុំងក៏េ៉យ លុះស្ួេ ើងមក
ដល់ោនថមេរឿមមលប់េដើមរតេចៀកេរបើស្ៅឃើយពីទីែដលខញហុំរពះករុណាេៅ ចុះេៅេរឿម
របែេលំ ៦ ពើ្មេេើយ នាងក៏អ្ងគហយចុះស្រមួលកមាពើុំងយកខនងែផសកេដើមេឈើធុំ 
េេើយក៏ ស្ណ្ូកេជើងេៅមុខតាមស្រមួល េបើទុកំទឹកមុខនាងរស្ងូតរស្ៃត់េឿផើ
រស្េុំនិងែបកេញើស្ស្រសាក់ ក៏េ៉យ ក៏េៅមានស្ញ្ញើៃនស្រមស្់រស្ស្់សាយើតជះោុំង
ឲើយេឃើញែដរ នាងំរស្ីរកមុុំសាយើតប៉របិមមាទើក់តាម ែដលខញហុំរពះករុណាធាពើប់េឃើញមក 
លកខណៈឫកពាស្មើបហរែស្ើបក និង ធនិមអ្មពរពស្រសាឍើ(េរគឿងរប៉ប់ឿយ) ស្ ឲើយេឃើញថា
នាងមិនែមនំមនុស្ើឝវណណៈទាបេទ េៅេពោេនាះ រស្ីរកមុុំមាទើក់េនឹងេមើលមិនេឃើញ
ខញហុំរពះ ករុណាេទ េបើនាងេឃើញខញហុំរពះករុណាទាុំងេឃើញថាខញហុំរពះករុណាកុំពុងែតស្មលឹង
េមើលេៅនាងេទៀត នាងមុខ ំៀផើស្េអ្ៀន ខញហុំរពះករុណាេទើបែបរមុខេៅទិស្េផើឝង េធវើ
េពើំមិនេឃើញនាង មួយរស្បក់ធុំកនលងេៅ េទើបែបរេៅស្មលឹងេមើលមតងេទៀត មតងេនះ 
ខញហុំរពះករុណានឹកចែមលកចិតតំៀពើុំង េៅេពលេឃើញរស្ីរកមុុំមាទើក់េនាះកុំពុងយុំយរើងគួរ
ឲើយរស្េណាះរស្េណាកបុំផុត ស្ែមតងឲើយេឃើញថា មានទុកខពាុំរឿុំចិតតអ្វីមើ្រើង តាមធមម
តា ខញហុំរពះករុណាំមនុស្ើឝមានចិតតដលរ់ពមេ៉យករុណា ឿលេបើ េឃើញបុគគលណា
មានកិរិយអាឿរេកើតទុកខរតេមាងចិតត ខញហុំរពះករុណាមិនអាចេៅេស្ងៀមេវាមើះេវហីយបានេទ 
េចះែតចូលេៅរបារស្័យៃលស្ួរេដញេ៉លេរឿងរា ើវេផើឝងទាល់ែតដឹងេរឿងរា ើវចើាស្់ 
េេើយក៏រិះរក មេធើ្បាយជួយស្េស្រៃគើះេ៉យវតថហស្មាបើរៈខលះ េ៉យធេមាផើស្ថខលះតាម
ស្មគួរដល់េរឿងរា ើវេនាះៗ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! រូបភាពែដលេៅៀងមុខខញហុំរពះករុណានាខណៈេនាះ 
អ្រងួនចិតតឲើយខញហុំរពះករុណា េកើតេស្ចកតអីាណិតអាសូ្រំៀពើុំង លុះមិនអាចរទាុំេៅ
េស្ងៀមបាន ខញហុំរពះករុណាេទើបកសករគែេមតិចៗ េដើមើបីំស្ញ្ញើេតឿនឲើយរស្ីរកមុុំមាទើក់



េនាះដឹងថាកនហងបរិេវណេនាះ មិនែមនមានែតនាងមាទើក់េទ បុ៉ែនតេៅមាន អ្នកេផើឝងែដរ 
នាងែបរែភលតមកៀងខញហុំរពះករុណាទាុំងេលើកំយភូសាេ ើងជូតទឹកែភនក េៅខណៈ
ែដល នាងកុំពុងែតអាុំងឡាុំងភីងភាុំងេនាះឯង ខញហុំរពះករុណាក៏េដើរចុះេៅឈរកនហងរយៈ
ៅឃើយពីនាងរបែេល ៣ ពើ្មេេើយក៏បនលឺវាោស្ួរថា "មាទើលកុលធីតា ! នាងេៅេធវើកិចច
ធុរៈស្ុំៀន់ឯណាបានំខុំស្ួេ ើងភនុំ មកមាទើក់ឯងែបបេនះ?" 
ជួស្នឹងេឆលើយស្ុំណួររបស្់ខញហុំរពះករុណា នាងរត ប់ំយុំខើឝឹកខើឝអលឿន់ែតឮេ ើង ខញហុំ
រពះករុណាេទើបស្ួរ េទៀតថា 
"កុលធីតាេអ្ើយ ! នាងចើាស្់ំកុំពុងែតេកើតទុកខេទាេមនញរេញញកនហងចិតតចុំេពាះេរឿងអ្វី
មួយមិនៀន ជួន ឿល នាងអាចេៅេធវើអ្តតែតស្មាពើប់ខលអនឯងក៏បាន" 
"រតូវេេើយ ខញហុំកណាកុំពុងែតនឹងេៅេោតស្មាពើប់ខលអនពីេរំះភនុំេនះ"រស្ីរកមុុំេឆលើយតប
ទាុំងស្មលឹងេមើល ខញហុំរពះករុណាេ៉យចែមលកចិតតែដលនិយយរតូវចុំណុចចិតតរបស្់នាង 
"េរពាះអ្ីខញហុំកណាមិនអាចស្៊ូរទាុំ នឹងទុកខេទាេមនញៃនជីវិតេនះបានេទ" 
"ទុកខេសាករបស្់នាងធុំេធងណាស្់ សាកេរៀបរាប់ឲើយអាតាផើសាឍើប់េៅេមើលថាេតើេរឿងរា ើវ
េនឹងដូចេមតច អាតាផើនឹកអាណិតអាេណាចេៀពើចចិតតចុំេពាះនាងៀពើុំងណាស្់" 
រស្ីរកមុុំតុំណាលេរឿងរា ើវឲើយខញហុំរពះករុណាសាឍើប់េ៉យទាុំងទឹកែភនករលីងរេោង ទុកខអ្ភិ
រកមរបស្់នាង េកើតេចញពីកុំេកបុំណងែដលប៉ងរបាថាទើកនហងេរឿងេស្នហា េពលមិនយូរ
មុនេនះ ឪពុកមាឍើយនាងបានបងខុំ នាងឲើយេរៀបឿរំមួយនឹងរពាេមណ៍វ័យោស់្ស្តហកស្ត
មភមាទើក់ ប៉ុែនតនាងមិនរពមេទើបរត់េៅរករបុស្កេមាពើះ ែដលរស្ឡាញ់នាង បុ៉ែនតនាងរតូវ
ខុស្បុំណងែដលប៉ងរបាថាទើេទៀតេរពាះេឃើញថារបុស្កេមាពើះេនាះបាន េរៀបឿរំមួយ
នឹងរស្ីេផើឝងេៅេេើយ មុនេពលនាងេៅដល់មួយៃថង នាងមិនរពមរត ប់េៅ
េគេ ឋ៉ើន វិញេទ េរពាះែតវិបតតិេស្នហា នាងេទើបរតាច់េដើរទីស្ទាស្េៅបីដូចំេផើន
វិញ្ញើណ រយៈេពល ៣ ៃថងេេើយ  េៅែតមិនអាចអ្ត់រទាុំនឹងអ្នលង់ទុកខេនះបាន នាង
េទើបស្េរមចចិតតមកេោតស្មាពើប់ខលអនពីេរំះភនុំេនះឯង ។  

"េរឿងរា ើវរបស្់នាងគួរឲើយយល់ចិតតេថលើមណាស្់"ខញហុំរពះករុណានិយយេ ើងេៅេពលសាឍើ
ប់េរឿងរបស្រ់សី្រកមុុំ េនាះចប់េេើយ "អ្នកណាក៏េ៉យឲើយែតស្ថិតកនហងសាណើនភាពដូច



យរើងនាងរបាកដំស្េរមចចិតតដូចនាង មិនៀន ទុកខផលឡវឿយំធមមំតិលមមអ្ត់រទាុំ
បាន ប៉ុែនតេបើំទុកខផលឡវចិតតវិញ ពិបាកនឹងរទាុំរទបានណាស្់ វិធីរុេ៉ះទុកខផលឡវចិតតមាន ២ 
យរើងប៉ុេណា្ើះ គឺ សាពើប់ឲើយរស្ ះេៅ នងិ ស្៊រទាុំលុះរតាែតទុកខេនាះថ្បចុះ មនុស្ើឝំ
េរចើនបានេរជើស្េរីយយកវិធីេធវើអ្តតែត ប៉ុែនតមនុស្ើឝែដលេរជើស្េរីស្យកវិធីស្៊ូរទាុំក៏
មានមិន តិចែដរ " 
"ចុះនាងេរីស្យកវិធីណា?" 
"េរីស្យកវិធីសាពើប់"នាងេឆលើយតបយរើងមុឹងមារើត់ 
"េតើនាងេជឿថាឿលេបើនាងសាពើប់េេើយ នាងនឹងរួចផុតោកទុកខបានេទ?" 
"ខញហុំកណាេជឿែបបេនាះ "រស្ីរកមុុំេឆលើយយរើ៉ច់ៀត 
"នាងកុំពុងែតយល់រច ុំ កុំពុងបុំផ្ពើញខលអនឯងេ៉យឿរយល់ខុស្ ទុកខរបស្់នាងមិន
ែមនស្ថិតេៅនឹងៃដេជើង េបះដូង េថលើម របមាត់ កើាល ឬ ចុំែណកណាៗៃនរាងឿយ
េនាះេទ ប៉ុែនតស្ថិតេៅនឹងចិតតវិញ្ញើណ រាងឿយរេន់ែតំឃនវតថហេរេតរេតប៉ុេណា្ើះ 
មិនដឹងខើយល់អ្វីទាុំងអ្ស្់ ចិតតឯេណាះេទំអ្នកែរកពុន េស្ចកតីទុកខ ឿលេបើរាងឿយ
សាពើប់េេើយ ចិតតក៏េៅមានតុំណតភពថមីេទៀត(ស្នតតិ) អាចនាុំទាុំងស្ុខទាុំង ទុកខ េស្
ចកតីេ្េមងឬេស្ចកតីសាយើតបរិស្ុទធេៅំមួយបាន េេតុដូេចនះ េស្ចកតីសាពើប់មិនែមន
ំទីបុំផុតៃន ស្ុខនិងទុកខេទ ឿរស្មាពើប់ខលអនឯងរេន់ែតំឿរទមាពើយរាងឿយែដល
មិនដឹងេៃះអ្វឲីើយែបកធាពើយេៅ េ៉យអ្សារឥតឿរបុ៉េណ្ាើះ ឿរេធវើអ្តតវិនិបាត(អ្តត
ែត)េដើមើបីឲើយផុតរស្ ះោកទុកខោត់ំវិធីេ៉ះ រសាយទុកខខុស្វិធីសាស្រស្ត មាន
ឧបមាដូចំ របុស្មាទើក់រតូវេគេជរស្តីរបមាថឿតទានយរើងៀពើុំង ឈឺចិតត េកើតទុកខ
ស្នធឹកស្ៃនធ េទើបយកេភលើងេៅដុតបុំផ្ពើញផទះខលអនឯងេោលទាល់ែតេឆះេខទចខទីអ្ស្់េៅ 
លុះផទះ ស្ែមើបងែដលមិនដងឹេៃះអ្វីរតូវេភលើងេឆះឿពើយេៅំេផះធូលីអ្ស្់េេើយ េតើ
បុរស្េនាះរួចផុតោកទុកខេទ? អ្ត់េទ ប៉ុែនតែបរេកើតទុកខៀពើុំងេ ើង ពីេរពាះេស្ចកតីទុកខ
មិនស្ថិតេៅនឹងផទះស្ែមើបងេទ ប៉ុែនតស្ថិតេៅនឹង ចិតតវិញ្ញើណេនាះឯង េមាពើះេេើយ ឿល
េបើចិតតមានទុកខ រតូវេ៉ះរសាយរតង់ចិតតេនះឯង កុុំេៅទមាពើយរាងឿយែដលមិនដឹង
េិនេុនអ្វីេ ើយ"  



ឿលេបើស្េង្តេមើលេៅរស្ីរកមុុំែដលកុំពុងែតអ្ងគហយរទឹងធមឹងមិនមាត់ករអ្វី ខញហុំរពះ
ករុណាេទើបស្ួរេ ើងថា  
"មាទើលកលុធីតា ! ឿលេបើេស្ចកតីសាពើប់មិនអាចេធវើឲើយនាងរួចផុតោកទុកខបានអ្ីចឹង 
ឿរស្មាពើប់ខលអនគង់នឹង េផើនរបេយជន៍អ្វីេទ គួរឲើយេសាកសាឍើយែដលនាងរបៈប់មក
បុំផ្ពើញជីវិតេោលែបបេនះ ស្៊ូរទាុំតេៅ េទៀតមិនបានេទឬ?" 
"េឃើញថាមិនបានេទ" នាងេឆលើយរាងអ្ឹមេអ្ៀម 
"នាងរងទុកខរពួយេនះយូរប៉ុនាផើនេេើយ?" 
"៣ ៃថងេេើយ" 
"នាងរបាប់ថាស្៊ូរទាុំមិនបានេទ ប៉ុែនតនាងបានស្៊ូរទាុំមក ៣ ៃថងេេើយ េបើនាងទប់
ស្ង្ត់ចិតតអ្ត់ធមត់តេៅ បាន ៣ ៃថងេទៀត ទុកខរបស្់នាងរបាកដំនឹងថយចុះេរទើបៗ
េេើយទីបុំផុត នឹងបាត់េសាះសាេៅេ៉យ ឯកឯងមិនៀន " 
"េតជគុណនិយយអ្ញ្ចឹង អ្នកណាៗក៏និយយបានែដរ "រស្ីរកមុុំរបែកក "ខញហុំកណាខុំ
អ្ត់ធមត់មកបាន ៣ ៃថង េស្ទើែតមិនបានេៅេេើយ េស្ចកតីទុកខរបស្់ខញហុំកណាេផើនស្ញ្ញើ
ណានឹងធូររសាលចុះេទ មានែតេកើនេ ើង ំេរឿយៗ ខញហុំកណាេជឿថាេផើនៃថងណានឹង
ថយចុះបានំ៉ច់ៀត" 
"កុលធីតាេអ្ើយ ! កូនេកមងែដលអ្ន់េខើាយៀងេោកវិំឆើ េទើបនឹងេកើតមកឿន់ែផនដី
េនះមិនយូរប៉ុនាផើន ឿលេបើេឃើញរពះអាទិតើយរះេធាពើេ ើងមកេលើែផនដី េេើយេរគឿនៗ
រុកិលខពស្់េ ើងេៅឰដ៏នភាឿស្ រពមទាុំងបេញ្ចញស្ូរើយែស្ងេើឍើរែេងរហាុំើងៀពើុំង
េ ើង ក៏ភិតភ័យស្លន់ចិតត េរពាះយល់ថារពះអាទិតើយរះ ខពស្់េ ើងេៅរេូតេ៉យឥត
ឈប់ឈរ េផើនេពលណានឹងេរជចុះទាបបានេទ រស្មីេើឍើរហាុំងឿន់ែតេកើន ៀពើុំងេ ើង
ំេរឿយៗទាល់ែតសារេពើវតថហេលើែផនដីេឆះម៉ដឌស្ុងំកេមទចកមទីេៅ ឿលេបើេកមងេនាះ
េកើតមាន េស្ចកតីភ័យៀពើចចុំេពាះរពះអាទិតើយ ក៏ែស្វងរកដុំេណាះរសាយេ៉យខុំស្មាពើប់
ខលអនឯងឲើយបានមុន គួរឲើយ េសាកសាឍើយនិងអាណិតអាស្ូរេរពាះេបើេកមងេនាះេៅរទាុំ
េមើលៃថងែតបនតិចេទៀត េគនឹងេឃើញថា ឿលែដលរពះអាទិតើយេដើរេ ើងដល់ចុំណុច
កុំពូលកណាតើលេវហាស្៍េេើយ វាក៏េរជចុះទាបបនតិចមតងៗ រស្មីរបស្់វាក៏ឱនថយចុះតិច



ែដរ លុះដល់ទីបុំផុតក៏អ្ស្តងគតរលត់ភលឹបេៅកនហងមណឌលេមឃ របឿរែដលេកមង េនាះ
នឹកសាផើនថា នឹងរតូវរេស្មើរពះអាទិតើយេរាលរាលសាពើប់ នឹងពុុំេកើតេ ើងេ ើយ កូនេកមង
េនាះរបឌិតទុកខ េ ើងេដើមើបីបេញ្ចើតខលអនឯងស្ុទធសាធ រពះអាទិតើយមានឧបមាយរើងណា 
ទុកខរបស្់នាងក៏មានឧបេមយើយ យរើងេនាះែដរ នាងអ្ត់ធមត់មកបាន ៣ ៃថងេេើយ ប៉ុែនត
មិនេឃើញទុកខរបស្់នាងរស្ុតរស្កចុះេសាះ ក៏េរពាះ ែតវាេ ើងមិនទាន់ដល់ចុំណុច
កុំពូលរបស្់វាេនឹងឯង គួរនាដូចំរពះអាទិតើយេដើរមិនទាន់ដល់ៃថងរតង់ ឬ គួរនាដូចំ
រពះចនទមិនទាន់េពញបូណ៌មីដូេោទើះ ប៉ែុនតមិនយូរមិនៅប់វានឹងដល់ចុំណុចកុំពូល 
េេើយោប់ សាកើលកេៅឍើចុះគួរនាដូចំរកែស្ទឹកស្ទឹងគៃគើនាបុំណាច់វស្ើានរដូ
វដូេោទើះ" ។ 

"កុលធីតាេអ្ើយ ! ចូរដឹងឿរពិតថាអ្វីៗក៏េ៉យេទាះំរូបធម៌ឬនាមធម៌ ឿលេបើមាន
ឿរេកើតេ ើងនិងចេរមើន េ ើងដល់ករមិតខពស្់បុំផុតេេើយរែមងសាបស្នូើយនិងរលត់
េៅវិញំទីបុំផុត េនះគឺេេលឿរពិតកនហងធមមំតិ ែដលេផើនអ្វីមកបុំពារបុំពានបានេទ 
េយើងទាុំងពីរនាក់ែដលកុំពុងែតស្នទនាេទើេនះ មិនដល់ ១០០ ៅទើុំេទៀតេទ ក៏នឹងឿពើយ
េៅំេផះផង់ធុលីកប់លុបែផនដី រកុងរាជរគឹះដ៏រុងេរឿងេនះៃថងណាមួយៀងមុខនឹង
ឿពើយំៃរព រេបាះេសាកេមារើកំលុំេៅរបស្់ទនើាយៃរពេរពាះឿរេកើតរលត់ំធមម
ំតិេភាពើះ ឿលេបើមានេកើត ក៏រតូវែត មានរលត់ វតថហណាទាុំងជីវវតថហនិងអ្ជីវវតថហមានេកើត
េៅៀងេដើម វតថហេនាះក៏រតូវែតមានរលត់េៅទីបុំផុត ដូចេទើ ទាុំងអ្ស្់ េផើឝងេទើែតយូរនិង
ៅប់ប៉ុេណ្ាើះ វតថហខលះេកើតេេើយៅប់រលត់េៅវិញ វតថហខលះេកើតេេើយរករលត់ េៅវិញ
ណាស្់ ប៉ុែនតយូរៅប់ប៉ុនណាកេ៏តាងែតរលត់េៅវិញេៅទីបុំផុតេ៉យឥតៀនបាន 
មាទើលកុលធីតា ! អាតាផើក៏ធាពើប់រងទុកខលុំបាកផលឡវចិតតដូចយរើងនាងអ្ញ្ចឹងែដរ ឿលែដល
រស្់េៅកនហងរកុងសាវតថី អាតាផើបានបាក់ចិតតរស្ឡាញ់និងប៉ងរបាថាទើកុលស្រស្តីមាទើក់ លុះ
ចុំេណរតមក មានរបុស្េផើឝងមកដេណ្ើមនាងពី អាតាផើេៅ ទុកខេទាេមនញធុំេធងបានេកើត
េ ើងដល់អាតាផើ េញចញីេបះដូងេស្ទើរែតរទាុំមិនបាន អាតាផើរតូវនិរេទស្ ខលអនឯងចរេចញ
ោករកុងសាវតថី រតាច់ចរពានេរតាកពានៃរពចចប់អារូប់េៅេ៉យឥតេេលេៅ េរពាះ 
អារស្័យអ្ុំណត់អ្ត់ធន់និងពុំេនើបពុំនះរបទះេេតុឿរណ៍េផើឝងៗកនហងដុំេណើរផលឡវៅឃើយ



ទូរកនាឍើរចរ ទុកខេសាក របស្់អាតាផើក៏ស្នើឝឹមៗរលស្់រលត់េៅ ស្ពវេបើមិនទាន់ំរស្ ះ
េសាផើះសាផើនក៏េ៉យ ប៉ុែនតក៏េធវើឲើយធូរេស្ើបើយ រេេើយចិតតបានេរចើនែដរ 
កុលធីតាេអ្ើយ ទុកខេសាករបស្់នាងំទុកខធុំបានំរករលត់ ប៉ុែនតរបាកដំរលត់េ៉យ
ពិត ដូេចនះមិនបាច់ េធវើអ្វីទាុំងអ្ស្់ រតឹមែតទប់ស្ង្ត់ចិតតរង់ោុំប៉ុេណ្ាើះ រង់ោុំទរមាុំនឹង
ទុកខរបស្់នាងេ ើងដល់ចុំណុចរលត់ បនាតើប់ពីេនាះ នាងនឹងធូរេស្ើបើយរេេើយចិតតដូច
េដើមវិញមិនៀន" 
"ទរមាុំនឹងទុកខរបស្់ខញហុំកណារលត់ ខញហុំកណាមុខំនឹងែបករទូងសាពើប់មិនៀន"នាងរកមុុំ
និយយោក់េឆវ េរឿយពីអ្ងគហយសាឍើប់មកយូរ 
"អាតាផើេកើតមកកនហងេោកេនះបាន ៣០ ៅទើុំេេើយ មិនែដលេឃើញមិនែដលឮថាមាន
មនុស្ើឝណាែបករទូង សាពើប់េ៉យឯកឯងេទ ប៉ុែនតេេតុែដលសាពើប់េនាះេរពាះមាងើស្់ខលអន
យកស្ស្រសាឍើវុធទមាពើយវាឲើយែបកធាពើយ ធាពើប់ េឃើញមកេរចើន ដូេចនះ អាតាផើស្ូមធានាថា
រទូងរបស្់នឹងពុុំែបកធាពើយេ ើយ ទាុំងេផើនៃថងណានឹងសាពើប់េរពាះ ែបករទូងេនាះេទ 
េរើែតពីនាងបុំផ្ពើញវាឲើយែបកប៉ុេណ្ាើះ" 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េៅេពលែដលខញហុំរពះករុណានិយយមកដល់រតង់េនះ រស្ី
រកមុុំអ្នករងទុកខេនាះ ហាក់ដចូំបានស្តិេ ើងវិញ នាងនិយយថា  
"ខញហុំកណាពិបាកចិតតេពក ទាល់ែតយល់ថាជីវិតេនះំជីវិតេផើនន័យ នឹកេឃើញខលអនឯង
ដូចំសាពើប់េៅ េេើយ េៅស្ល់ែតរាងឿយនិងខើយល់ដកដេងឞើមប៉ុេណ្ាើះ" 
"កុលធីតាេអ្ើយ ! េេតុែដលពិបាកចិតតក៏េរពាះែតនាងមិនយល់អ្និចចុំ េទើបេមើលេឃើញ
អ្វីៗេផើឝងៗកនហង គុំេេើញវិជជមានែតមើ្រើង ផទហកផ្ឍើក់ទុំនុកទុកចិតតេស្ចកតីរស្ឡាញប់៉ុនប៉ង
កនហងវតថហណានីមួយ ឬ មនុស្ើឝ ណាមាទើក់ទាល់ែតអ្ស់្ពីេពាះពីពុង ឿលេបើវតថហឬមនុស្ើឝ
េនាះបៃមើញអ្និចចភាពេចញមកតាមឿលេវោ របស្់វា នាងេទើបខកបុំណងែដលប៉ង
របាថាទើ ខកចិតត និងរពួយចិតតដូចែដលនាងកុំពុងែតទទួលរងកនហង ខណៈេនះអ្ញ្ចឹង 
ឧបមាថា នាងមានរបាក់ ១០០ កហាបណៈ េេើយយកេៅេផញើទុកនឹងេកលើរបុស្ ២៥ ក
ហាបណៈ នឹងរមាក់រស្ី ២៥ កហាបណៈ នឹងបងរស្ី ២៥ កហាបណៈ នឹងបសឡនរស្ី 
២៥ កហាបណៈ របស្ិនេបើេកលើរបុស្េបាកយករបាក់នាងេៅ នាងក៏បាត់បង់របាក់រតឹម



ែត ២៥ កហាបណៈប៉ុេណ្ាើះ េៅស្ល់ ៧៥ កហាបណៈេទៀត េបើឧបមាថា រមាក់រស្ី
េបាកយកេៅ ២៥ កហាបណៈេទៀត នាងក៏េៅស្ល់របាក់ ៥០ កហាបណៈេទៀត េបើ
បងរស្ីេបាកយកេៅ ២៥ កហាបណៈេទៀត ក៏េៅស្ល់នឹងបសឡនរស្ី ២៥ កហាបណៈ
ែដរ លុះដល់បសឡនរស្េីបាកយកេៅេទៀតេនាះឯង នាងេទើបបាត់បង់របាក់េៅយរើងអ្ស្ ់
រលីងពខីលអន  ប៉ុែនតឿរែដលមនុស្ើឝទាុំង ៤ េបាកយករបាក់េៅរពមេទើេនាះ ំេរឿងែដល
មិនអាចរបរពឹតត េៅបានេទ ឿរេផញើរបាក់ទុកែបបេនះំវិធីះពើស្ៃវ េបើនាងយករបាក់
ទាុំង ១០០ កហាបណៈេៅេផញើទុក នឹងមនុស្ើឝមាទើក់ េបើេគេបាកយកេៅ នាងនឹង
បាត់បង់របាក់ទាុំង ១០០ កហាបណៈែតមតង ំឿរបាត់បង់ េៅយរើងគួរឲើយេសាកសាឍើ
យ ំឧបាយវិធីមិនះពើស្ៃវេ ើយ" 

"មាទើលកលុធីតា ! េបះដូងរបស្់នាងក៏ដូចេទើែដរ េបើនាងរបគល់េបះដូងរបស្់នាង
ទាុំងមូលឲើយដល់នរណាមាទើក់ េបើេគមិនេសាផើះរតង់ចុំេពាះនាង នាងក៏ខូចចិតតណាស្់សា 
អ្ស្់ស្ុខ អ្ស្់ស្ងើឃមឹ រស្់េៅដូចំមនុស្ើឝេផើន េបះដូងអ្មើាលយរើងនាងឥ ឡវេនះអ្
ញ្ចឹង វិធីែដលរតឹមរតូវ នាងគួរែតរុែលកេបះដូងនាងេចញំចេរមៀក ដូចយរើងែចក
រុែលករបាក់មួយចុំែណកែចកឲើយគូេស្នេ៍ មួយចុំែណកជូនចុំេពាះមាតាបិតា មួយ
ចុំែណកជូន ចុំេពាះបងបសឡន មួយចុំែណកជូនចុំេពាះេកលើរមាក់ មួយចុំែណកជូនចុំេពាះ
ៈតិស្នាឍើន មួយចុំែណកជូនចុំេពាះ វិទើ្ោរើយំេដើម មានន័យថា ឲើយរស្ឡាញ់េគែត
បនតចិបនតអចស្ិនេេើយ េបើរបុស្េស្នេ៍កើបត់ទុយ៌ស្ចុំេពាះនាង នាងនឹងបានខូចចិតតតិច
តួច លគឹកណាែតេជឿំក់ថាេគមានភកតីភាពចុំេពាះេយើងពិតរបាកដេេើយ ស្ឹម 
រស្ឡាញ់េគេ៉យទាុំងេបះដូងទាុំងមូល" 
"េតជគុណនិយយអ្ីចឹងហាក់ដូចំេបះដូងរបស្់មនុស្ើឝំវតថហែដលអាចែចករុែលក
បានយ់ើងៃយៗអ្ញ្ចឹង តាមឿរពិត េធវើមិនបានេទ មនុស្ើឝេយើងេៅេពលរស្ឡាញ់
អ្នកណាមាទើក់េេើយ ពិបាកនឹងហាមរបាមចិតតមិន ឲើយរស្ឡាញ់េគបានេរចើនណាស្់ េបើ
េយើងរស្ឡាញ់េគតិចតួច េគក៏មិនេពញចិតតនឹងេយើង េបើេយើងមិន រស្ឡាញ់េគពិត េតើ
េស្ចកតីេស្នហានឹងរាបេស្មើេដើររលូនដូចេមតចបាន"នាងរកមុុំពនើយល់េេតុផលជុំទាស្់ 
េ៉យទឹកមុខរស្ស្់បស្់ំងមុន  



"អាតាផើនងឹេលើកឧទាេរណ៍ឲើយសាឍើប់ ឧបមាថា មានឧរកិដឌជនមាទើក់ចូលមករស្់េៅកនហង
ផទះរបស្់នាងេ៉យ េចតនាមិនលសចុំេពាះនាង នាងក៏ដឹងចើាស្់ថាេគំឧរកិដឌជន និង
មានេចតនាមិនលសចុំេពាះនាងែដរ ប៉ុែនត េរពាះអារស្័យេោរេនាះខិតខុំេធវើអ្ុំេពើលសស្ពវ
យរើង េដើមើបីឲើយនាងរស្ឡាញ់ចូលចិតត េ៉យផគងចិតតទុកថា ឿលណានាងរស្ឡាញ់េគ
េរចើនេេើយ េគនឹងមានឱឿស្េធវើបាបនាងឿន់ែតៃយេ ើង ចុំេណរឿលត មក នាង
ក៏នឹករស្ឡាញ់ចូលចិតតេគពិតែមន េរពាះែតអ្ុំេពើលសរបស្់េគ ប៉ុែនតេៅេពលំមួយេទើ
េនាះ ក៏អ្ត់ នឹងៀពើចញេញើតចុំេពាះេគមិនបាន ឿលេបើដូេចនះ នាងក៏ស្ុខចិតតរស្ឡាញ់
ចូលចិតតេគែតបនតិចបនតអច បុ៉េណា្ើះ មិនអាចរស្ឡាញ់េគឲើយអ្ស្់ពីេពាះពីពុងបានេទ 
េរពាះមិនទាន់ទុកចិតតេគមួយរយភាគរយេៅ េ ើយ ែមនេទ?" 
"ែមន" នាងរកមុុំេឆលើយតប 
"េេតុអ្ីបានំនាងមិនរស្ឡាញ់េគយរើងអ្ស្ព់ីចិតត"ខញហុំរពះករុណាស្ួរត  
"េរពាះខញហុំកណាដឹងចើាស្់ថាេគមានេចតនាអារកក់ចុំេពាះខញហុំកណា ឿរេធវើលសរបស្់េគ
រេន់ែតំឿរែកលងេធវើ េដើមើបីឆេបាកខញហុំកណាឲើយសាពើប់ចិតតប៉ុេណ្ាើះ េបើកឱឿស្ឲើយេគេធវើ
បាបខញហុំកណាបានេ៉យៃយ ខញហុំកណាអាច នឹងនឹកចូលចិតតេគខលះចុំេពាះទេងវើែដលេគ
េធវើលសចុំេពាះខញហុំកណា ប៉ុែនតមិនអាចរស្ឡាញ់េគឲើយអ្ស្់ពីចិតត បានេទេរពាះៀពើចញេញើត
ចុំេពាះេគ" 
"មាទើលកលុធីតា ! េនះក៏ស្ែមតងឲើយេឃើញថា េបះដូងំធមមំតិអាចែចករុែលកបាន 
េយើងអាចរស្ឡាញ់ អ្នកណាមាទើក់ៀពើុំងឬតិចក៏បាន របស្ិនេបើេយើងស្មលឹងេមើលមនុស្ើឝ
ែដលេយើងរតូវរស្ឡាញ់េនាះទាុំងស្ង ៀង គឺ ទាុំងស្ុទិដឌិនិយម ទាុំងទុទិដឌិនិយម 
េយើងនឹងរស្ឡាញ់េគែតបនតិចបនតអចប៉ុេណា្ើះ រស្ឡាញ់េគ េរពាះេមើលេឃើញឿយ
ស្ុចរិតរបស្់េគ នឹកៃម៉មិនទុកចិតតេគេរពាះេមើលេឃើញឿយទុចចរិតរបស្់េគ េបើទុកំ
េគមិនស្ែមតងទុដឌភាពឲើយេយើងេឃើញក៏េ៉យ េយើងក៏មិនរតេមាងចិតតែដរ េរពាះំេរឿង
ែដលេយើង គិតសាផើនទុករួចមកេេើយ េបើេយើងស្មលឹងេមើលេគែតៀងឿយស្ុចរិតែត
ម៉ើ្ង េយើងនឹងរជុលខលអន រស្ឡាញ់េគយរើងអ្ស្់ពីចិតតពេីថលើម លុះដល់ចៃភើក់ែដលេគស្
ែមតងឿយទុចចរិតេចញមកឲើយេឃើញ េយើងនឹងេកើតទុកខេទាេមនញស្េរងងស្ៃរង ចូរកុុំគិត



ថា េគនឹងមិនេពញចិតតចុំេពាះេយើងអ្ី េបើេគមិន រស្ឡាញ់េយើងពិតេទ ប៉ុែនតេយើង
រស្ឡាញ់េគពិតែមន ចូររស្ឡាញ់េគកុុំរជុលេពក ទាុំងេនះ គឺ េដើមើបី ស្ុវតថិភាពរបស្់
េយើង លុះដល់េពលណាែដលេគអាចពិេសាធឲើយេឃើញំក់ែស្តងេ៉យអ្ុំេពើថា េគំ 
មនុស្ើឝមានេស្ចកតរីស្ឡាញ់េសាផើះស្ម័រគចុំេពាះេយើងពិតែមនស្ឹមេយើងរស្ឡាញ់េគឲើយ
េពញទុំេុំេបះដូង រពមទាុំងរបគល់ចិតតេថលើមឲើយេគទាុំងអ្ស្់"  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! លុះនិយយមកដល់រតង់េនះ រស្ីរកមុុំក៏ោប់េផតើមស្មលឹង
េមើលមុខខញហុំរពះករុណាេ៉យែកវែភនកស្ែមតងទុំនុកទុកចិតត និងេស្ចកតីេេរពរាប់អាន
ៀពើុំងេ ើង នាងនិយយេ៉យស្េមលងពីេរាះ ចើាស្់ែចស្ថា "ពិតំរតឹមរតូវែមនេេើយ 
ខញហុំកណារជុលខលអនេៅរស្ឡាញ់គូេស្នេ៍ៀពើុំងេពក េទើបរបគល់ជីវិត ចិតតេថលើមឲើយេគអ្ស្់ 
លុះេគរកឡាស្់ចិតតេៅេរៀបឿរំមួយនឹងរស្ីេផើឝង េទើបមកេកើតទុកខមិនស្ុខចិតតមាទើក់
ឯង" 
"មាទើលកលុធីតា ! កុំេកបុំណងរបស្់នាងេៅរេេនះ ំេមេរៀនមានតៃមលៃថលណាស្់ 
បេរងៀននាងឲើយស្មលឹង េមើលេោកគឺចរកវាលេនះទាុំងស្ងៀង"ខញហុំរពះករុណានិយយ
ត "អ្វីៗទាុំងអ្ស្់ែតងមានមុខ ២ ំនិចច មានងងឹតេតាងែតមានភលឺ មានរតំក់េតាងែត
មានេើឍើ មានខពស្់េតាងែតមានទាប មានលសេតាងែតមាន អារកក់ មានស្ុខេតាងែត
មានទកុខ មានឈនះេតាងែតមានោញ់ មានស្មបុំណងេតាងែតមានខុស្បុំណង េយើង
រតូវែតស្មលឹងេមើលឲើយេឃើញទាុំងស្ងៀង េបើេមើលៀងលសែតមាខើងមិនរបុងខលអនទទួល
ៀងអារកក់ េៅេពលដល់រេជួបរបទះៀងអារកក់ េរចើនែតមិនរួចខលអន េបើស្មលឹងេមើល
ៀងអារកក់ែតមាខើង មិនរបុងខលអន ទទួលៀងលស េៅេពលដល់រេជួបរបទះៀងលសក៏
មិនរួចខលអនេទៀត េបើរស្ឡាញ់ចូលចិតតេលងកីឡា រតូវែត េរតៀមខលអនទទួលយកទាុំង
ោញ់ទាុំងឈនះ េបើរស្ឡាញ់ចូលចិតតរប ងរបែជងរតូវែតេរតៀមខលអនទទួលយក ទាុំង
ំប់ទាុំងធាពើក់ េបើរស្ឡាញច់ូលចិតតប៉នុប៉ងអ្វី រតូវែតេរតៀមខលអនទទួលយកទាុំងស្ម
បុំណងនិងខុស្ បុំណង អ្នកស្មលឹងេមើលេោកទាុំងស្ងៀង េតាងែតេរតៀមខលអនរពម
រពឺស្ស្ពវឿល ញញឹមំនិចចទាុំង េពលោញ់និងឈនះ ទាុំងេពលខុស្បុំណងនិងស្ម
បុំណង ទាុំងេពលទុកខនិងស្ខុ មានចិតតមុឺងមារើត់និងមុត មាុំ ែតងបានេរបៀបស្ពវឿល



ស្ពវកែនលង" 
"កុលធីតាេអ្ើយ ! េរពាះែតនាងស្មលឹងេមើលេោកៀងលសែតមាខើង បានំជួបរបទះ
មហាទុកខកនហងរេេនះ តេៅមខុ នាងរតូវស្មលឹងេមើលេោកទាុំងស្ងៀងំនិចច រេេនះ 
នាងបានភាពើត់េជើងដួលេៅេេើយ ចូររបៈប់េរឿកេ ើង េដើរេៅមុខេទៀត ឿលេបើ
េឃើញថា ខលអនដួលេេើយ េៅេដកស្ពិតមិនេរឿកេ ើង មិនែមនំទេងវើះពើស្ៃវេទ" 
ឥ ឡវេនះ េេតុផលបានវិលរត ប់មករករស្ីរកមុុំខូចចិតតេនាះទាុំងរស្ុងេេើយ នាងឱ
នរឿបស្ុំពះេទៀប បាទមូលខញហុំរពះករុណាេ៉យស្ទាថើរជះថាពើេេើយនិយយថា  
"បពិរតេតជគុណរបាជញេរពើងរបា ជំើ ! ពាកើយេរបៀនរបេៅរបស្រ់ពះេតជរពះគុណគួរឲើយ
ជក់ចិតតដិតអារមមណ៍ ស្រមាប់ខញហុំកណាៀពើុំងណាស់្ េរបៀបបាននឹងឱស្ថទិពវជួយជប
របស្់ជីវិតរបស្់ខញហុំកណាឲើយរស្់រានេ ើងវិញ េបើមិនមានរពះេតជរពះគុណេទ ខញហុំកណា
មុខំសាពើប់េោលេៀផើចែភើលភនុំេនះេៅេេើយ ោប់ពីេពលេនះ តេៅ ខញហុំកណានឹងែលង
េធវើអ្ុំេពើេៅតលងង់ែបបេនះេទៀតេេើយ ទាុំងចងោុំទុកំនិចចនូវអ្នុសាស្ន៍របស្់ 
រពះេតជរពះគុណកនហងរកេៅេបះដូង េេើយនឹងយកេៅបៃមើត់បេរងៀនអ្នកែដលរបុង
នឹងេធវើអ្តតែតតេៅ" 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! លុះេទស្នាេរបៀនរបេៅរស្ីរកមុុំេនាះឲើយមានចិតតមុតមាុំកនហង
េេតុផលបានលស េេើយ នាងក៏ថាភើយបងគុំខញហុំរពះករុណាោេដើរចុះភនុំរត ប់េៅរគឹះសាណើន
វិញេ៉យរបរកតីភាព  
ខញហុំរពះករុណាេរតកអ្រណាស្់ែដលបានជួយេរសាចរស្ង់ជីវិតមនុស្ើឝបានេ៉យធេមាផើ
ស្ថរបស្់រពះ បរមសាសាឍើទាុំងខលអនឯងក៏រត ប់េៅោយើងស្ុករៀតាវិញែដរេេើយក៏
អ្ងគហយចេរមើនភាវនាតេៅ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េទាះបីំោយើងស្ុករៀតាេលើភនុំគិជើឈកូដំទីរតូវ
អ្ធើ្រស្័យរបស្់ខញហុំរពះករុណា យរើងណាក៏េ៉យ ខញហុំរពះករុណាក៏មិនអាចរស្់េៅរបោុំ
កនហងទីេនាះបានែដរ េរពាះឿរៃររគប់រគងភិកខហស្ងើឃ េធវើឲើយខញហុំរពះករុណារតូវវឹងវិលេៅ
េវ ហវ័នវិញ ឿរបានរស្់េៅកណាតើលចុំេណាមស្មមិរតរបរពឹតតធម៌ដូចេទើ រស្ឡាញ់
រាប់អានេទើេ៉យសាមគគីធម៌ំថមីេទៀត  មាទើក់ៗស្ុទធែតស្ែមតងស្មានចិតតលសចុំេពាះេទើ



េៅវិញេៅមក ោត់ទុកថាំេស្ចកតីស្ុខមើ្រើង ឿររស្់េៅកណាតើលជុំនុុំរបជុុំជន េបើ
ទុកំេពលខលះបានទទួលេស្ចកតីេើឍើ រកហាយទាស្់ចិតតខលះៗក៏េ៉យ ប៉ុែនតកនហងជេរៅ
ដួងចិតតវិញ ខញហុំរពះករុណានឹកកក់េើឍើកនហងចិតត ឿររស់្េៅមាទើក់ ឯងតាមៃរពតាមៃផើឝ េទាះ
ណាំស្ងប់សាឃើត់ក៏ែមនពិត ប៉ុែនតជួនឿលក៏េធវើឲើយេកើតអ្ផើឝហកអ្បើបសានតលេនាពើចចិតត ំ
ពនលឹក ឿលេបើដូេោទើះ ក៏ំេេតុនាុំឲើយេមើលេឃើញសារៈស្ុំៀន់របស្់របជុុំជនេ ើងភាពើម 
របជុុំជនែតងមាន ឥទធិពលេលើចិតតរបស្់បេចចកបុគគលយរើងេរចើន េយើងបានទទួលអ្តថ
របេយជន៍េរចើនយរើងពីឿររស្់េៅំមួយ នឹងរបជុុំជន េពាលគឺ ឿលេបើេកើតមាន
េេតុេភទោុំបាច់េ ើងមក របជុុំជនែតងជួយយឹតេយងស្េណាតើង េយើងបាន រទពើយ
ស្មើបតតិរបស្់េយើង យស្ស្កតិរបស្់េយើង នឹងមានតៃមលៃខរបេយជន៍ដល់េយើងបាន
េពញរបុង ក៏េរពាះែតជននិករធានារា ើប់រង េបើជននិករមិនធានារា ើប់រងេទ រទពើយស្មើបតតិ
និងយស្ស្កតិទាុំងេនាះក៏េផើនតៃមល អ្វីទាុំងអ្ស្់ រពះរាំែដលោត់ទុកថាមានកិតតិយស្
ខពង់ខពស្់កនហងរដឌ េបើចូលេៅរស្់េៅកនហងៃរពែតមួយអ្ងគឯង កណាតើលេវឡងពានរ កិតតិយស្
េនាះក៏េផើនតៃមលអ្វីេ ើយ ស្រុបេស្ចកតីថា ឿររស្់េៅកណាតើលចុំេណាម របជុុំជន េធវើឲើយ
េកើតេស្ចកតីស្ុខផលឡវចិតត កក់េើឍើផលឡវចិតត តាមឿរពិត រតង់ចុំណុចេនះ េយើងមិនស្ូវនឹក
គិត ប៉ុនាផើនេទេរពាះអាេស្វនកមម(ឿរេស្ពសាុើុំ) លុះរតាែតរតូវេគជេនលៀស្បុំេភៀស្ខលអន
េចញពីរបជុុំជន េនឹងឯង េទើបបានដឹងខលអនសាផើរោេទាស្ េរពាះេេតុេនាះ ឿរនិរេទស្
ជនេលមើស្កតិឿស្ងគមណាមាទើក់េចញពី របជុុំជន េទើបោត់ទុកថាំឿរផតនាតើេទាស្
ករមិតធងន់មួយែដលេធវើឲើយនិរេទស្ជនេនាះបានទទួលរងទុកខផលឡវ ចិតតយរើងៀពើុំង អ្នកខលះ
ដល់ថាទើក់ស្ុខចិតតរបថុយរបថានេរេះថាទើក់េវះេគចរត ប់មករស្់េៅកណាតើល របជុុំជន
វិញ េទាះបីេបើខលអនរតូវសាពើប់ក៏ស្ុខចិតតែដរ ឲើយែតបានសាពើប់េៅកណាតើលរបជុុំជនរបេស្ើរ
ំងសាពើប់ ែតមាទើក់ឯង  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ឿលេបើេយើងបានទទួលផលរបេយជន៍ពីឿររស្់េៅ
រួមនឹងរបំជនយរើងេនះ របំជនេះផើះថាំអ្នកមានគុេណាបឿរៈចុំេពាះេយើងំ
អ្េនកអ្ននត អ្នកណារស្ឡាញ់របំជន េមើលេឃើញផលរបេយជន៍របស្់របំជនំ
ធុំ មានចិតតទូលុំទោូយ សាងគុណរបេយជន៍ដល់របំជន រកើាឿរពារស្នតិស្ុខជូន



របំជន កមាងើត់ៀផើុំងស្រតូវរបស្់របំជន អ្នកេនាះេះផើះថា ដងឹគុណរបំជនអ្នក
ណារស្់េៅអារស្័យរបំជន បានទទួលផលរបេយជន៍ដូចេពាលមកេេើយពីរបំ
ជន ប៉ុែនតេមើល េឃើញែតរបេយជន៍ផ្តើល់ខលអន មានចិតតចេងសៀតចងសល់េកងរបវ័ញ្ចយក
ផលរបេយជន៍ពីរបំជនេដើមើបីខលអន េ៉យឥតេបើគិតដលេ់ដើមរទូងរបស្់របំជន បង្
បេង្ើតទុកខលុំបាកឥតរសាករសានតដល់របំជនំរបោុំ អ្នកេនាះេះផើះថា រមលិគណុ
របំជន ំអ្នករារាុំងបាុំងៀតើស្់េស្ចកតចីេរមើនេជឿនេលឿនរបស្់របំជន ំបេញ្ដើែកសក
ែដលោុំែតេតាងទាមបឺតយកសាច់ះមរបស្់របំជន ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណាពើ្យមដឹកនាុំពាុំយួររបែដរបេៅភិកខហ
សាមេណរែដលេៅេរឿម អាណតតិរគប់រគងរបស្់ខញហុំរពះករុណាឲើយេមើលេឃើញសារៈ
ស្ុំៀន់របស្់របជុុំជន េេើយមាទើក់ៗក៏តាុំងេៅកនហង សាស្េនាវាទរបស្់ខញហុំរពះករុណា
េ៉យស្មាផើភាព ប៉ុែនតេៅមានភិកខហ ១ រូបមកពីរតកូលេស្ដឌីស្តហកស្តមភមួយ កនហងរកុងរាជ
រគឺះ ភិកខហរូបេនះមានេះផើះថា វរាេៈ មាននិស្ើឝ័យេចើងេមុើងននះននាតមិនចុះញ៉ម
ពាកើយែណ នាុំរបែដរបេៅរបស្់អ្នកណាេទ េរពាះរបឿន់ថារតកូលខលអនធូរធារេ៉យ
រទពើយធន ភិកខហស្ុភូតៈបាននាុំយក េរឿងរា ើវរបស្់ភិកខហរូបេនះមកតុំណាលឲើយខញហុំរពះករុណា
សាឍើប់  
ៃថងមួយ ខញហុំរពះករុណាបានេឿះេៅេោកមកសាកស្ួរេ ើងថា  
"ែនវរាេៈ ! ខញហុំកូរណាមានទស្ើឝនៈយល់េឃើញថា បុគគលខលះែដលមានំតិកុំេណើត
រតកូលខពង់ខពស្់ មានឿរស្ិកើាខពស្់ ែតងមានចរិយវតតរតឹមរតូវ មានស្មតីស្ុំេៅរតឹម
រតូវ មានគុំនិតគិតគន់រតឹមរតូវ េផើន េៀងើះខវះចេនាពើះេថាពើះេធាពើយអ្វីបនតិចេទ ំអ្នកេធវើ
រតឹមរតូវេ៉យស្ុរកិតភាពស្ពវយរើង ស្ពវកែនលង ស្ពវឿល ខញហុំកូរណាមានទស្ើឝនៈ
យរើងេនះ ចុះេោកវិញមានទស្ើឝនៈយរើងណាែដរ? " 
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកូរណាេទើបនឹងមកឿន់រពះធមមវិន័យេនះថមី
េថាផើង េៅមិនទាន់មាន ចុំេណះេចះធលហះធាពើយកនហងធម៌អាថ៌ដូចយរើងរពះេតជរពះគុណេទ 
ប៉ុែនតតាមែដលខញហុំកូរណាធាពើប់ស្េង្តេឃើញ មកកតី ធាពើប់សាឍើប់មកកតី េឃើញថា សាមញ្ដ
ជនរគប់េទើែតងែតមានឱឿស្ភាពើុំងភាពើត់បានមិនតិចក៏េរចើនែដរ េផើនអ្នកណាគិត 



និយយ េធវើអ្វីរតឹមរតូវបានមួយរយភាគរយស្ពវយរើងនិងស្ពវឿលេទ" 
"មានន័យថា សាមញ្ដជនទាុំងអ្ស្់ែតងមានអ្ស្ុរកិតភាពភាពើុំងភាពើត់របោុំខលអនំនិចចមិន
តិចក៏េរចើន អ្ញ្ចងឹែមនេទ? "ខញហុំរពះករុណាស្ួរបញ្ឆើក់មតងេទៀត  
"អ្ញ្ចឹងែមនេេើយ រពះេតជរពះគុណ ! "វរាេៈភិកខហេឆលើយតបេ៉យឯកនតភាព 
"េបើអ្ញ្ចឹង ខញហុំកូរណាកតី េោកកតីកនហង៊នៈំសាមញ្ដជនចើាស្់ំមានេៀងើះខវះចេនាពើះ
េថាពើះេធាពើយរបោុំខលអន ំនិចចមិនៀន ែមនេទ?" 
"ែមន រពះេតជរពះគុណ ! ខញហុំកូរណាក៏អាចមានកុំេុស្ខុស្ឆគងដូចយរើងអ្នកដៃទែដរ"វ
រាេៈភិកខហរពមទទួល យរើងរស្ស្់រសាយ  
ឿលេបើេឃើញថាបានេកៀងគរវរាេៈភិកខហមកដល់ផលឡវទាល់លមមស្មគួរេេើយ ខញហុំរពះ
ករុណាក៏ោប់េផតើម របែលងអាវុធរបស្់ខញហុំរពះករុណាភាពើម  
"មាទើលវរាេៈ ! េៅេពលែដលេគនិយយ៉ស្់េតឿនេរកើនរុលឹកេោក ចងសហលរបាប់
កុំេុស្ខុស្ឆគងភាពើុំង ភាពើត់របស្់េោកេ៉យបុំណងលស េដើមើបីឲើយេោកែកែរបខលអនបាន
របេស្ើរេ ើង េេតុអ្ីក៏េោកេរឿធខឹងេគ" 

ភិកខហកេមាពើះអ្ងគហយធមងឹរចងូវមួយស្នទហះ រួចេេើយនិយយេ ើងេ៉យទិដឌិមានះថា  
"តាមឿរពិត ខញហុំកូរណាមិនបានេធវើខុស្អ្វីេទ ប៉ុែនតភិកខហបួស្ោស្់េចះែតោប់េទាស្អ្ូស្
ដុំេណើររេូត មនុស្ើឝអ្ីក៏ បុិនតិះេដៀលេមលះ" 
"មាទើលវរាេៈ ! មនុស្ើឝេយើងែតងែតេមើលមិនេឃើញរាងឿយរបស្់ខលអនរគប់ចុំែណកេទ 
ស្ូមើបីេបើឈរេេើយ េះឃើកេមើលេៅក៏េឃើញែតែប៉កៀងមុខប៉ុេណ្ាើះ ែប៉កៀងេរឿយ 
មិនេឃើញេទ ែប៉កៀងចរិយវតតវិញក៏ដូច េទើែដរ េយើងេរចើនែតស្មលឹងេមើលៀងលស
របស្់េយើងែតមាខើង ៀងអារកក់េមើលមិនស្ូវេឃើញេទ េទើបយល់ថា ខលអនលសេេើយ រតឹម
រតូវេេើយ ស្មរមើយេេើយ េេតុដូេចនះេៅេពលែដលអ្នកេផើឝងេមើលេឃើញកុំេុស្ខុស្
ឆគង របស្់េយើងេេើយចងសហលរបាប់េយើង េយើងែបរំមិនេពញចិតតេគេរពាះរស្ឡាញ់ខលអន
ឯងេពក អ្នកផងេគអាច េមើលេឃើញខលអនេយើងបានចើាស្់រកែ តំងេយើងេមើលេឃើញ
ខលអនឯងេៅេទៀត យរើងណាមិញ េគក៏អាច េមើលេឃើញកិរិយឿររបរពឹតតរបស្់េយើង
បានចើាស្់ំងខលអនេយើងដូេោទើះែដរ ឿលែដលេោករពមទទួលថា ខលអនេៅមានកុំេុស្



ខុស្ឆគង េៅេពលអ្នកេផើឝងចងសហលឲើយេឃើញកុំេុស្ខុស្ឆគងេនាះ មិនគួរខឹងេគេទ ផទហយ
េៅវិញគួរែតអ្រគុណេគែដលបានជួយរបាប់កុំេុស្ៅគើុំឆគងេនាះ ពីេរពាះេយើងនឹងបាន
សាគើល់កុំេុស្ខុស្ ឆគងរបស្់ខលអនឯង េេើយខិតខុំែកលមសខលអនឲើយរបេស្ើរេ ើង" 
"មាទើលវរាេៈ ! ឧបមាថា របុស្មាទើក់មានមុខរបឡាក់របេតករបតាកេ៉យវតថហ
េសាផើកេរេក ប៉ុែនតេត់េមើល មិនេឃើញសាទើមរបឡាក់េលើមុខរបស្់េត់េទ យល់ចូល
ចិតតថាៃផទមុខរបស្់េត់សាយើតបរិស្ុទធេមត់ចត់េេើយ េទើបរតាច់េដើរេៅតាមផលឡវថនល់ េៅខ
ណៈេនាះ មានរបុស្មាទើក់េទៀតេដើរតាមផលឡវមកែដរ េឃើញសាទើមរបឡាក់ រតង់មុខរបស្់
បុរស្ទី ១េទើបចងសហលរបាប់េៅេត់ទាុំងែណនាុំឲើយេត់េៅោងជរមះេចញ ប៉ុែនតបុរស្
មាន មុខរបឡាក់ខឹងស្មើាថាេគេមើលៃយខលអន មិនខវល់អ្ុំពលទ់ុកខនឹងសាទើមរបឡាក់
េលើៃផទមុខរបស្់ខលអនេទ េចះែតេដើរស្ែមញងៃផទមុខដ៏រស្េមករស្មករបស្់ខលអនតេៅ េតើ
េោកយល់ថារបុស្មាទើក់េនះេធវើខុស្ឬរតូវ?" 
"េត់ពិតំេធវើខុស្យរើងំក់ែស្តង រពះេតជរពះគុណ !" 
"ចុះេតគ់ួរេធវើយរើងណាបានរតូវ?"ខញហុំរពះករុណាស្ួរ 
"េត់គួរែតែបរមកពិនិតើយេមើលខលអនឯងស្ិន េបើេឃើញសាទើមរបឡាក់ពិតដូចអ្នកដៃទ
របាប់របាមែមន គួរែត អ្រគុណេគ េេើយរបៈប់េៅោងស្មាយើតវតថហកខវិកកខវក់េនាះ
េោលេដើមើបីឲើយខលអនបានមានៃផទមុខសាយើតបាត ដូចេដើម" 
"មាទើលវរាេៈ ! ពាកើយរបាប់របាមរបស្់អ្នកដៃទេធវើឲើយៃផទមុខរបស្់របុស្មាទើក់េនាះបាន
សាយើតសាយើនយរើងណា ពាកើយរិះគន់របស្់អ្នកដៃទក៏អាចេធវើឲើយេយើងបានលសរបេស្ើរេ ើង
យរើងេនាះែដរ តាមធមមតា បណឌិតែតង េមើលពាកើយរិះគន់របស្់អ្នកដៃទថាមានតៃមលខពស្់
ំងពាកើយស្រេស្ើរ ពាកើយរិះគន់េធវើឲើយមនុស្ើឝបានលសរបេស្ើរ េ ើង ប៉ុែនតពាកើយេស្ងើច
ស្រេស្ើរអាចេធវើឲើយមនុស្ើឝអាប់អ្ន់ឬេស្មើចុងេស្មើេដើមក៏បាន េបើំឿរេឿតស្រេស្ើរ តាម
ស្ភាពពិត េថាមោភី(អ្នកែដលេគស្រេស្ើរ)ក៏េរតកអ្រ េពញចិតត ែឆសតចិតតកនហងស្ភាព
រតឹមេនាះ មិនគិតឿញ់នឹងែកលមសខលអនឲើយរបេស្ើរេ ើងេ ើយ េបើំពាកើយស្រេស្ើរបេញ្ឆើរ
ជនលជេនលញមិនរតូវតាម ស្ភាពពិតវិញ ដូចំេឃើញៃផទមុខរបស់្េយើងរបឡាក់រប ឡស្ 
បុ៉ែនតេគបេញ្ឆើរថាសាយើតស្សុំេេើយែបបេនះ ក៏ំេេតុេធវើឲើយេយើងេពញចិតតេពញេថលើមនឹង



ៃផទមុខែដលរបឡាក់គរគិចេនាះ មិនគិតនឹងោងជរមះសាទើម កខវក់េនាះេចញេទ ៃផទមុខ
របស្់េយើងក៏េៅែតរបឡាក់រស្េមមរស្មាមរេូតេៅ េេតុដូេចនះ េោកមិនគួរ ខឹងេគ
េទ េៅេពលែដលរតូវេគរិះគន់ េេើយមិនគួរេរតកអ្រ េពញចិតត និង ែឆនតចិតតរជុលេពក
េទ េៅេពល ែដលរតូវេគស្រេស្ើរ" ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ពាកើយែណនាុំរបស្់ខញហុំរពះករុណាបានទទួលលទធផល
ំក់ែស្តង ោប់តាុំងពីៃថង េនាះំេដើមមក វរាេៈភិកខហបានឿពើយំភិកខហរស្គត់រស្គុំស្ងប់
េស្ងៀម មិនេឆមើងៃឆម រកេអ្ើតរកទមរបកួច របឿន់ខលអនតេៅេទៀតេទ េរតកអ្ររតងរតាប់
សាឍើប់ពាកើយគរហារិះគន់ពីស្ហាយំស្េធមមិកយរើងរួស្រាយ េវ ហវនារាមក៏អ្ស្់អ្រិ
ស្រតូវ មានែតស្ុខេកើឝមកើានតរគប់ទិវារារតី ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! មនុស្ើឝភាគេរចើនមិនបានស្ិកើាខលអនឯងឲើយបាន
េមត់ចត់យរើងចិតតេសាផើះស្ទាុំងមិន បានេរបៀបេធៀបខលអនឯងំមួយនឹងអ្នកដៃទយរើង
យុតតិធម៌េទ េចះែតយល់ថាខលអនរេន់េបើំងអ្នកដៃទ រតឹមរតូវ ស្មរមើយំងអ្នកដៃទ
រេូត គុំនិតនឹកគិតែបបេនះមានេៅេស្ទើរែតរគប់េទើ មនុស្ើឝខលះក៏ស្ែមតងេចញមកេ៉យ 
ឿរេរពាករបាជញអ្ួតេកសងឿយើង មនុស្ើឝខលះក៏ស្ែមតងេចញមកេ៉យឫកពារកែអ្ងរកេអាង 
មនុស្ើឝខលះក៏ស្ែមតង េចញមកេ៉យឿរេធវើំអ្ងគហយេស្ងៀមេបៀមកុំណួច មនុស្ើឝខលះក៏
មិនស្ែមតងកិរិយអាឿរេផើឝងៗេចញមកេទ ហាក់បីដចូំេផើនលុំនឹកគិតែបបេនាះ 
ប៉ុែនតឿរពិត េគមានលុំនឹកគិតថា"ខលអនរេនេ់បើ"ែបបែតមួយនឹងមនុស្ើឝ ែដលស្ែមតង
េចញែស្តងៗេនឹងឯង េយើងអាចពិេសាធេមើលបានពីឿរែកលងបេញ្ឆើរេគថាលសយរើងេនាះ
ពូែកយរើង េនះ សាយើតយរើងេនះ រស្ស្យ់រើងេនះ េគនឹងស្ែមតងពុំេនញចិតតេចញមក
យរើងេបើកចុំេ េរពាះេេតុអ្វ?ី ពីេរពាះ ពាកើយបេញ្ឆើរេលើកេជើងរបស្់េយើងរតូវមុាើុំងនឹង
ចុំណុចចិតតរបស្់េគ េគយល់ថាខលអនេគរេន់េបើេេើយ ឿលេបើ េយើងេៅេលើកតេម្ើងេគ 
បានំេគេពញចិតតេពញេថលើម ថវីេបើពាកើយបេញ្ឆើរេលើកេជើងរបស្់េយើងេនាះជួនឿល 
េផើនមូលភាពពិតក៏េ៉យ ផទហយេៅវិញ េបើេយើងរិះគន់េគ េទាះបីំពាកើយរិះគន់របស្់
េយើងំពាកើយពិតក៏េ៉យ េគក៏ខឹងែដរេរពាះេគយល់ថាេគលសលសេលចចើាស្់េេើយ 



ឿលេបើេយើងរិះគន់េទើបទទឹងទាស្់នឹងចុំណុចចិតត របស្់េគ េធវើឲើយេគេកើតេស្ចកតី
ថាទើុំងថាទើក់ចិតត េេើយក៏ចងគុំនុុំគុុំគួនេយើង រកមេធើ្បាយកមាងើត់កុំេោកេរាក អ្នករិះគន់
េនាះ េនះំមូលេេតុនាុំឲើយេកើតេឿោេលរចួលរចបល់កនហងរស្ទាប់មហាជន  
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ  ! មានស្ចចភាពមើ្រើងថា មេេស្ជន(អ្នកធុំ)កនហងគណៈ
បាេមាកខមានអ្ុំណាចដឹកនាុំ ពាុំយួរស្ងគមរែមងំទីេេរពេឿតែរកងរបស្់អ្និស្ើឝរជន
(អ្នកតូច) េស្ចកតីេេរពេឿតែរកងេនះឯងែតង េធវើឲើយអ្នកតូចៀពើចរែអ្ងមិនហាលើន
ជុំទាស្់តវា ើ មិនហាលើន៉ស្់េតឿនេរកើនរុលឹក េបើទុកំេឃើញកុំេុស្ខុស្ ឆគងរបស្់អ្នកធុំ
ក៏េ៉យ មានែតបេញ្ឆើរបញ្ឆស្រេស្ើរែតមើ្រើង ឿលេបើអ្នកធុំទទួលបានពាកើយស្រេស្ើរ
រគប់ េពលេវោដូេចនះ េទើបេកើតស្នទិដឌភាពថា ខលអនំបុគគលវិេស្ស្ែដលេធវើអ្វី និយយ
អ្វមិីនេចះខុស្ មានែត រតឹមរតូវរេូត េទើបំេេតុនាុំឲើយេធវើអ្វ ីនិយយអ្វីតាមទស្ើឝនៈ
យល់េឃើញរបស្់ខលអនែតមាទើក់ឯង មិនរពម សាឍើប់គុំនិតគិតេឃើញរបស្់អ្នកដៃទ េរពាះ
យល់ថាមានែតគុំនិតរបស្់ខលអនប៉ុេណា្ើះបានរតឹមរតូវរបេស្ើរ របស្់អ្នកដៃទមិនរតឹមរតូវ
េទ ឿលេបើខលអនបានដុំេណៀលេដៀលតមះពីអ្នកដៃទ េទើបេកើតកុំេឹងខឹងស្មើាៀពើុំង ឿពើ
ំងសាមញ្ដជនធមមតា េបើមិនេពញចិតតនឹងអ្នកណាមាទើក់េេើយ េរចើនែតេរបើអ្ុំណាច
បុណើយស្កតិរបស្់ខលអន កមាងើត់បង់អ្នកេនាះេោល ឬរកវិធីបុំផលិចបុំផ្ពើញេ៉យរបឿរេផើឝ
ងៗ ែដលេធវើឲើយជនានុជនេនាះៗឿពើយេៅ ំអាណាចរកៃនេស្ចកតីភ័យៀពើចនិងឿរ
គុំរាមគុំែេង  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ស្រមាប់ខញហុំរពះករុណាេនាះ េទាះបីេបើំវិហារាធិបតី
រគប់រគងភិកខហស្ងើឃកនហង េវ ហវនារាម ខញហុំរពះករុណាក៏ខិតខុ៉ំ ស់្េតឿនខលអនឯងំនិចច ោត់
ទុកខលឡនឯងថាំសាមញ្ដជនមាទើក់ែដលអាច មានេៀងើះខវះចេនាពើះេថាពើះេធាពើយបាន េទើប
េរតៀមខលអនំនិចចេដើមើបីនឹងទទួលពាកើយរិះគន់ែកលមសពីអ្នកដៃទ ខញហុំរពះករុណាេបើកឱឿស្
ឲើយស្ិស្ើានុស្ិស្ើឝរបស្់ខញហុំរពះករុណា៉ស្់េតឿនខញហុំរពះករុណាបាន េៅេពល េឃើញអ្ស្ុ
រកិតភាពណាមួយរបស្់ខញហុំរពះករុណាបាន ទុកំមលឹងក៏េ៉យ មានតិចេទើណាស្់ែដល
ហាលើនថា ឲើយខញហុំរពះករុណាេនាះចុំេពាះមុខ ខញហុំរពះករុណាេទើបអារស្័យស្ុភូតៈភិកខហជួយ
សាតើបស្ទង់គុំនិតនិងទស្ើឝនៈ របស្់កូនវតតេេើយនាុំរបាយឿរណ៍មកឲើយខញហុំរពះករុណាដឹង



មួយតុំណេទៀត  
េ៉យវិធីរគប់រគងែបបេនះឯង េទើបេធវើឲើយខញហុំរពះករុណាឿពើយំមនុស្ើឝែដលេគេេរព
រាប់អានេ៉យ ឥតស្ូនើយស្ុង ។  

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! នរណាៗក៏ដឹងែដរថារពះរាំណាចរកមគធៈនិងរពះ
រាំណាចរកេឿស្ល ំអ្រិស្រតូវនឹងេទើ ធាពើប់េធវើស្ស្រៃគើមពើ្បាទេទើំេរចើនដងេដើមើបី
ដេណ្ើមយកអ្នុតតរភាពេលើមធើយមរបេទស្ មតងោញ់ មតងឈនះេរៀងរាបដរាបមក ស្
ស្រៃគើមមតងៗេធវើឲើយមនុស្ើឝនិងស្តវពាេនៈសាពើប់បាត់បង់ជីវិតរាប់មុឺន រាប់ែស្ន េធវើឲើយ
ស្មើបតតិធនធានវិនាស្េិនេហាចយរើប់យុឺនយរើងេរចើនឥតគណនា នាេពលចប់ស្ស្រៃគើម
េេើយ ភាគីទាុំងស្ងៀងគឺ ទាុំងអ្នកឈនះទាុំងអ្នកោញ់ក៏អាប់ចុនដុន៉បដូចេទើ កុំ
 ហងេពលែដលខញហុំរពះករុណា មករស្់េៅឯរកុងរាជរគឹះ គឺ កុំ ហងេពលែដលទុំេនរពីឿរ
េធវើស្ស្រៃគើម(អ្យុទធភាព)ប៉ុែនតេភលើងគុំនុុំេៅេើឍើងុំរងគុំកនហង ចិតតរបស្់រពះកុំពូលរាស្រស្តនិងេម
ទ័ពេមកងៃនមគធរដឌេៅេ ើយ េរពាះកនហងស្ស្រៃគើមេពើបរបយុទធេទើរេផ្ឍើច់ រពាត់កនលង
មក រពះរាំណាចរកមគធៈំអ្នកបរាជ័យ េមទ័ពរគប់េទើេទើបេខខឹងចិតតមិនស្្ប់
េេើយោប់េរតៀម េធវើស្ស្រៃគើមេដើមើបីលុបោងសាទើមគុំនុុំេនាះ របុស្ស្ពុលរាប់មុឺននាក់
រតូវេកណឌចូលបនាតើយេវឹកេវឺន ដុំរីេស្ះរតូវ បានបងវឹកបៃមើត់ មានឿរេធវើស្ននិចច័យស្នើឝុំ
េស្ើបៀងនិងអាវុធយុេទាថើបករណ៍េផើឝងៗទុកយរើងរួស្រាន់ ោរបុរស្ អ្នកេស្ុើបឿរណ៍រាជ
ឿរស្មាឃើត់េដើររបេស្ចរបសាចទូេៅ ោរបុរស្ភាគីេឿស្លរដឌេៅេពលេស្ុើបឿរណ៍
ដឹង ថាៀងេឿស្លរដឌមានទាហានប៉ុេណណះនាក់ មានរថចមើាុំងប៉ុេណណះេរគឿងមានដុំរី
េស្ះប៉ុេណា្ើះកើាល មានរបេភទអាវុធេនាះៗ េេើយក៏េធវើរបាយឿរណ៍េៅឲើយេមទ័ព
ៀងខលអនដឹង ពួកេមទ័ពៀងេឿស្លរដឌឿល េបើដឹងដុំណឹងថាៀងមគធរដឌមានកមាពើុំង
ពលេរចើនំងខលអន ក៏េកើតកុំេល់កតអលេើឍើ ៀពើចែរកងនឹងោល ោញ់កនហងឿររបយុទធ 
រស្ូតរូតែកនេរេ៍ពលដុំរីេស្ះបែនថមេទៀត េដើមើបីឲើយមានចុំនួនេរចើនំងៀងមគធរដឌ  
ចុំែណកឯោរបុរស្របស្់មគធរដឌឿលេបើបានេឃើញៀងេឿស្លរដឌបែនថមកមាពើុំងពល
េរចើនេ ើង ក៏ របៈប់រាយឿរណ៍េៅឲើយេៅហាភើយនាយៀងមគធរដឌដឹង ពួកេមទ័ព
ៀងមគធរដឌលុះបានដឹងដុំណឹង េេើយក៏ស្លន់ចិតតរបៈប់េកណឌកមាពើុំងយុទធជនបែនថម



េទៀតឲើយេរចើនំងៀងេឿស្លរដឌ ឿររបណាុំង របែជងកនហងឿររបធួនកមាពើុំងរបយុទធ
របរពឹតតេៅែបបេនះមួយៅទើុំេេើយមួយៅទើុំេទៀត រេូតដល់របុស្ស្ុពល េស្ទើរែតរគប់េទើ 
រតូវែកនឲើយចូលេធវើំទាហាន ដុំរីេស្ះេស្ទើរែតរគប់កើាលរតូវោត់របុងេរបៀបេដើមើបី
របយុទធ អ្វីៗរបរពឹតតេៅេដើមើបីចមើាុំងទាុំងអ្ស្់ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! ឿលេបើេេតុឿរណ៍របរពឹតតេៅែបបេនះ របំនុរាស្រស្ត
ទូេៅកនហងែដនេឿស្ល និង មគធៈនាុំេទើៀពើចរអាចុំេពាះគេរមាងេរៀបចុំស្មាពើប់េទើេ៉យ
មិនេចះចប់មិនេចះេេើយេនះ េរពាះរូបភាព ដ៏រស្យុតរស្យងនាេពលស្ស្រៃគើមកនលង
មក េៅដក់របាកដចើាស្់កនហងសាផើរតីចងោុំេៅេ ើយ មិនចង់ឲើយ រូបភាពែបបេនាះេកើត
េ ើងេទៀតេទ ស្ស្រៃគើមំស្ភាពសាហាវេែរេៅៃរកែលងំងឧរកិដឌកមមណាកនហង 
េោក គុំនិតរបៅុំងចុំេពាះឿរេធវើស្ស្រៃគើមបានដក់ំប់រងុំរងគុំកនហងចិតតរបស្់របំនុរាស្រស្ត
មាទើក់ៗេ៉យ ឥតបានទទួលឿរោក់ចុចអ្ុជអាលេ ើយ ។ 
លុំនឹកគិតរបៅុំងេនះបានរតូវស្ែមតងេចញមកំស្មតីជុំទាស្់និងទេងវើរបៅុំងេ៉យរូប
ែបបេផើឝងៗ េេតុឿរណ៍េស្ទើរែតចូលដល់ភាពចោចលរចបូករចបល់ ឿលេបើមាន
ដុំណឹងលសបានសាយភាយទូេៅ ពាស្េពញមគធរដឌថា ឥ ឡវៀងេឿស្លរដឌបាន
បញ្ជឡនអ្ងគទូតចរោស្នតិភាពមកស្ុុំចរោរំមួយនឹងរពះ រាំណាចរកមគធៈេដើមើបី
បេញ្ចៀស្មិនឲើយេកើតស្ស្រៃគើមេទៀតរវាងរដឌទាុំងពីរកនហងេពលអ្នាគត របមុខរដឌ (រ៉ឋើធិប
តី)ៀងរកុងរាជរគឹះទទួលសាភើគមន៍គណៈទូតស្នតិភាពមកពីទីរកុងសាវតថយីរើងស្ម
កិតតិយស្ ។    ឿរចរោរបរពឹតតេៅអ្ស្់េពលំេរចើនៃថង អ្ងគរបជុុំបានពិោរណាដល់
មូលេេតុែដលនាុំឲើយេកើតស្ស្រៃគើម លុះរបមូលមតិេទើំឯកចឆនទេេើយេឃើញថា បណាតើ
លមកពីកមាពើុំងេយធានិងអាវុធរបស្់ភាគីនីមួយៗែដល ស្នើឝុំទុកេរចើនេនាះឯង ោត់
ំមូលេេតុែដលដុតេរាលេ៉លរុកឲើយពួកេមទ័ពទាុំងអ្ស់្ចង់េធវើស្ស្រៃគើម គួរនា ដូចំ
របុស្កេមាពើះរកអាញមាុំមួនែតងចង់៉ល់តប់អ្នកេនះអ្នកេនាះដូេោទើះ េបើេផើនកមាពើុំងទ័ព
ឬមានតិចតួនេទ ស្ូមើបីេបើចង់េធវើស្ស្រៃគើមយរើងណាក៏មិនអាចេធវើបានែដរ េរបៀបដូចំ
របុស្កេមាពើះែដល៉ច់ៃដទាុំងស្ងៀង មិនអាច៉ល់តប់អ្នកណាបានដូេោទើះ វិធី
ឿរពារមិនឲើយេកើតស្ស្រៃគើម គឺ យល់រពមឲើយស្មភាគីទាុំងស្ងៀង ឿត់បនថយកមាពើុំង



របយុទធរបស្់ខលអនឲើយេៅស្ល់ែតបនតិចបនតអចទុកលមមំេរគឿងឿរពារខលអនប៉ុេណា្ើះបាន
េេើយ គណៈរបតិភូទាុំងពីរភាគីក៏យល់រស្បេ៉យវិធីឿរេនះ បនាតើប់ពីេនាះមកក៏មាន
ឿរោត់តាុំងគណៈកមមឿរ ចរមុះេដើមើបីឿត់បនថយអាវុធ គណៈកមមឿរេនះបានរបជុុំ
របឹកើាេទើមតងេេើយមតងេទៀត េដើមើបីពិោរណារក ឆនាតើនុមតិកនហងឿរឿត់បនថយអាវុធ
យរើងមានរបស្ិទធិភាព បុ៉ែនតពិបាកនឹងរពមេរពៀងេទើបានណាស្់ ពីេរពាះ កមមឿរមាទើក់ៗ
ខវះទុំនុកទុកចិតតចុំេពាះភាគីបដិបកើឝ ៀពើចែរកងភាគីបដិបកើឝែចងរបាប់កមាពើុំងពលមិន
រតឹមរតូវ និងឿរពិតាមែដលរពមេរពៀងេទើ ឬឿត់បនថយែផនកមួយលមមំេរគឿងេបាក
បេញ្ចើតកមមឿរអ្ធិឿរកិចច ប៉ុែនត េៅបុំេពញបែនថមកនហងែផនកេផើឝងេទៀត េស្ចកតីអាងៀទើង
ស្ងើឝ័យមិនទុកចិតតេទើេនះឯង ំមូលេេតុនាុំឲើយ កិចចចរោឿត់បនថយអាវុធទទួល
បរាជ័យមតងេេើយមតងេទៀត េៅខណៈែដលកិចចចរោរ ដ៏េផើនរបស្ិទធិផលកុំពុងែត
របរពឹតតេៅេនាះ ភាគីទាុំងស្ងៀងក៏េឆលៀតឱឿស្បែនថមកមាពើុំងេយធារបស្់ខលអន ឲើយ
េរចើនស្នធឹកេ ើងេដើមើបីមិនឲើយោញ់េរបៀបគូបដិបកើឝ រស្េមាលដ៏េឿផើងងឹតៃនអ្ស្ូរស្
ស្រៃគើមរគបដណ្ប់ ទូេៅេពញទាុំងមហារាំណាចរកទាុំងពីរេនាះ ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! កនហងអ្ុំ ហងេពលេនាះឯង ឧបាស្កអ្នកសាតើត់ជុំនាញកនហង
មជើឈ៉ឋើនរបេទស្ំតិមាទើក់ បានចូលេៅរកខញហុំរពះករុណាដល់វតតេវ ហវ័នតាមធមមតា 
េត់េៅសាឍើប់ធម៌កនហងៃថងធមមស្ើឝវនៈរាល់ៃថង េត់ េះផើះ េទវមិតតឧបាស្ក េយើងបាន
ស្នទនាេទើអ្ុំពីកិចចចរោឿត់បនថយកមាពើុំងពលែដលមហាជននិយយេទើ រេអ្ចរអ្ូច
េខញៀវៀជើរនាេពលេនាះ  
"មាទើលឧបាស្ក ! "ខញហុំរពះករុណាោប់េផតើមស្នទនា "ទាក់ទងនឹងកិចចចរោឿត់បនថយ
អាវុធែដលកុំពុងែត របរពឹតតេៅនាខណៈេនះេនាះ េតើេៈមមានទស្ើឝនៈយល់់េឃើញ
យរើងណាែដរ មានផលឡវនឹងរពមេរពៀងេទើ បានេទេមើលេៅ?" 
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! "ឧបាស្កនិយយេ៉យេយនិេសាមនសិ្ឿរ "ខញហុំ
កណាយល់េឃើញ ថា េគអាចយល់រពមេទើបានកនហងេេលឿរណ៍ បុ៉ែនតមិនអាចអ្នុវតត
តាមកិចចរពមេរពៀងេនាះបានេទ េរពាះមិនទុកចិតតេទើ េៅេពលមានេស្ចកតីរែអ្ង
ស្ងើឝ័យមិនទុកចិតតេទើេៅេ ើយ ភាគីនីមួយៗៀពើចភាគីមាខើង េទៀតេបាកបេញ្ចើតខលអន 



េៅទីបុំផុត ស្មតីរបស្់ភាគីទាុំងពីរមិនគួរឲើយេជឿំក់បានេទ េនះឯងំេដើមេេតុ នាុំឲើយ
កិចចចរោរតូវពនើ្រេពលនិងអាចនាុំេៅរកឿរបរាជ័យេៅទីបុំផុត េេើយស្ស្រៃគើមបងឞឡរ
ះមេទើអាច នឹងផទហះេ ើងំថមីេទៀត" 
"ចុះេៈមស្ុចិតតៈវិញមានទស្ើឝនៈយរើងេម៉ចែដរ"ខញហុំរពះករុណាៃកេៅស្ួរស្ុចិតតៈ
ឧបាស្កែដលំវុទធជន អ្នកោប់អារមមណ៍និងែបករបាំជើកនហងធម៌អាថ៌េរចើន 

"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាេជឿំក់ំៀពើុំងថាកិចចចរោេៅរេេនះ
មុខំេផើនបាន ទទួលលទធផលអ្វីេទ េគនឹងមិនអាចរពមេរពៀងេទើបានេទ េទាះំរពម
េរពៀងេទើបាន ក៏មិនអាចឿត់ បនថយអាវុធតាមកិចចរពមេរពៀងេនាះបានែដរ េទាះណា
ំឿត់បនថយអាវុធបានក៏េ៉យ ស្ស្រៃគើមក៏េៅែត េកើតេ ើងេនឹងឯង" 
"េបើេគឿត់បនថយអាវុធបានេេើយ ស្ស្រៃគើមេៅែតេកើតេ ើងដែដល ចុះេគនឹងយក
កមាពើុំងពលពីណាមក ចើាុំងេទើ?"េទវមិតតឧបាស្កស្ួរេ៉យន័យជុំទាស្់ 
ស្ុចិតតឧបាស្កេស្ើចកកសឹកេ៉យអារមមណ៍រតំក់េេើយនិយយថា 
"េគក៏ផលតិអាវុធមកេទៀតមក៍ !" 
"ផលិតមនិបានេទ"េទវមិតតរបែកក"េបើផលិតេ ើងមកថមី វាំឿរេលមើស្កិចចរពមេរពៀង
ឿត់បនថយកមាពើុំង ពលយរើងែកតងៗ ភាគីណាមួយនឹងជុំទាស្់តវា ើមិនៀន" 
"េបើេគសាងមកថមី េគសាងបានទាុំងអ្ស្់ សាកគិតេៅេមើលថារពះរាំណាចរកេឿល
ស្ធុំលវឹងេលវើយ ប៉ុនណា េគអាចនឹងរកលប់ោក់ទុកឯណាក៏បានែដរ លុះដល់េពល
ោុំបាច់រតូវេរបើស្ឹមបេញ្ចញយកមក េរបើបនតិចមតងៗែបបោក់េលៀមេៅ ឿលេបើដូេចនះ 
េយើងមិនអាចរបៅុំងេគបានេទ េទាះំមានភស្តហតា លមមនឹងរបៅុំងបានក៏េ៉យ ក៏
មិនដឹងថានឹងេៅរបៅុំងអ្នកណា េរពាះកិចចរពមេរពៀងរបស្់េយើងំ កិចចរពមេរពៀង
ឧភេតាភាគីប៉ុេណា្ើះ េផើនអា ជំើកណាតើលែដលមានអ្ុំណាចខពស្់ំសាកើឝីេទ េយើងំ
អ្នក សាងកិចចរពមេរពៀងមកេ៉យខលអនឯងនិងំអ្នករកើាកិចចរពមេរពៀងេនាះេ៉យខលអន
ឯង ចុះេេតុអ្ីក៏មិន អាចេលមើស្កិចចរពមេរពៀងេនាះបាន កិចចរពមេរពៀងែដលរបាស្
ោកបុគគលទី ៣ ធានារា ើប់រងក៏ដូចំចើាប់ ែដលរាជបុរស្ោុំោប់៉ក់េៀទើះជនេលមើស្ 



និងេផើនតុោឿរោុំវិនិចឆ័យឿត់េទាស្ឬេផើនពនធនាេរ ស្រមាុំងឃុុំែុំងដូេោទើះ ចើាប់
េនះក៏េផើនរបស្ិទធិភាព េផើនអ្នកអ្នុវតតតាម េេតុដូេោទើះ ខញហុំកណាេជឿថា កិចចចរោឿត់
បនថយអាវុធនឹងមិនេកើតលទធផលលសរបៃពអ្វីេទ េរើែតពីយកេលស្បេញ្ចើតបញ្ឆេកមង
ឿផើង ឲើយេរតកអ្រថានឹងមិនមានស្ស្រៃគើមប៉ុេណ្ាើះ" 
"បុ៉ែនតរបសិ្នេបើអាចយល់រពមេទើបាននិងឿត់បនថយបានវិញ..." 
"េទាះបីេបើឿត់បនថយបាន ក៏រេន់ែតបេណាតើះអាស្ននប៉ុេណា្ើះ មិនយូរ េគនឹងសាងវា
េ ើងមកេដើមើបីផ្ឍើច់ផតិល េទើេទៀត ខញហុំកណាយល់ថាអាវុធទាុំងឡាយមានឿុំើបិត ៉វ 
លុំែពង លុំែពងែស្នងរកបី ស្ន ធនឡ ឿុំេភលើងំេដើម េនះរេន់ែតំអាវុធៀងេរើប៉ុេណា្ើះ 
េទាះបីេបើឿត់បនថយឬមិនឿត់បនថយក៏េ៉យ មិនែមនំេរឿងស្ុំៀន់ េទ អាវុធៀង
កនហង គឺ េោភៈ កុំេឹង េស្ចកតីវេងវង េស្ចកតីរចែណនះទើនីស្ អ្ស្មិមានះរបឿន់ខលអន 
ឿររបកួច របឿន់ំតិំន់វណណៈ រតកូលេេើយេមើលៃយេមើលេថាកេគ អ្តតទតថភាព
ទាុំងេនះោត់ទុកថាំអាវុធយរើង ស្ុំៀន់និងសាហាវបុំផុត េែរេៅំងអាវុធ
ទាុំងឡាយមាន៉វលុំែពងំេដើមេនាះេៅេទៀតេរពាះ៉វ លុំែពងំវតថហេផើនវិញ្ញើណ 
េយើងេបាះេោលវាេៅរតង់កែនលងណា វាក៏េៅកែនលងេនឹង មិនអាចេៅេធវើបាបអ្នក ណា
បានេទ េទាះមានេរចើនគរប៉ុនភនុំក៏េ៉យ ក៏េផើនេរេះថាទើក់ដល់អ្នកណាែដរ េេតុដូេចនះ 
ឿរែដលនឹង ឿត់បនថយឬមិនឿត់បនថយមិនស្ុំៀន់េទ របឿរស្ុំៀន់ គឺ អ្នកេរបើអាវុធ
ទាុំងេនាះ េបើអ្នកេរបើអាវុធមានចិតត របកបេ៉យេោភៈ េទាស្ៈ េមាេៈំេដើម េគនឹង
េរបើអាវុធទាុំងេនាះេៅស្ុំេ ះស្មាពើបអ់្នកដៃទ បង្បេង្ើត ំស្ស្រៃគើមេ ើង ផទហយេៅវិញ 
េបើមនុស្ើឝេយើងមានចិតតស្ងប់រមាឃើប់ មិនធាពើក់ខលអនំទាស្កររបស្់េោភៈ េទាស្ៈ េមាេៈ
េទ ស្ូមើបីអាវុធៀងេរើមានេរចើនប៉ុនណាក៏េ៉យ េគក៏នឹងមិនោប់វាេៅេធវើទុកខបុក
េមនញអ្នកដៃទ ំ៉ច់ៀត េេតុដូេចនះអាវុធៀងកនហងេទើបមានសារៈស្ុំៀន់បុំផុត េបើ
ចង់ឿត់បនថយ គបើបីឿត់បនថយអាវុធៀងកនហង ំមុនស្ិន េបើឿត់បនថយអាវុធៀងកនហង
បានេេើយ អាវុធៀងេរើក៏អាចឿត់បនថយបានែដរ ប៉ុែនតថាេបើឿត់ បនថយអាវុធៀង
េរើបាន ក៏រេន់ែតបេណាតើះអាស្ននប៉ុេណាទើះ មិនយូរអាវុធៀងកនហងបៃគើប់េគឲើយសាង
អាវុធ ៀងេរើមកេទៀត េេើយក៏ស្មាពើប់របហារេទើេទៀត អាវុធៀងេរើេរបៀបដូចំ



ែផលេឈើ អាវុធៀងកនហងេរបៀប ដូចំេដើមេឈើ េទាះបីំេយើងេបះយកែផលេឈើេៅេោល
ទាុំងអ្ស្់ េបើេដើមេឈើេនាះេៅមាន ៅទើុំេរឿយ វានឹងេចញែផលេទៀត េយើងរតូវោុំេបះវា
េោលរាល់ៗៅទើុំ ប៉ុែនតេបើេយើងេស្់រុេលើងេដើមេឈើេនាះេោល វានឹង មិនេចញែផលឲើយ
េយើងោុំេបះេោលេ៉យេស្ចកតីលុំបាកតេៅេទៀតេទ េនះំទស្ើឝនៈយល់េឃើញរបស្់
ខញហុំ កណាកនហង៊នៈំពុទធធម៌" 
"មាទើលឧបាស្ក ! "ខញហុំរពះករុណានិយយេ ើងេរឿយពីអ្ងគហយេស្ងៀមមកយូរ  
"គុំេេើញរបស្់េៈមគួរឲើយសាឍើប់ណាស្់ អាតាផើស្ូមេឿតស្រេស្ើរែមនែទន េោភៈ 
កុំេឹង និង េស្ចកតីវេងវង ទាុំងេនះោត់ទុកថាំអាវុធៀងកនហងដ៏សាហាវៀពើុំងណាស្់ 
េស្ចកតីេោភៈំអ្នកសាណើបនាេ ើង ឿលណា េស្ចកតីេោភលនច់ូលរគប់រគងបុគគល
ណា ឿលេនាះ បុគគលេនាះក៏សាណើបនា របឌិត ស្ែនើឝស្នើឝុំទុកំសារវនត បង្បេង្ើតឲើយ
មានវតថហស្មាបើរៈេផើឝងៗឲើយឿន់ែតេរចើនេ ើងេេើយក៏នាុំេទើនិយយ ថា េោឿភិវឌើឍន៍ 
េៅេពលណា កុំេឹង និង គុំនុុំគុុំគូនចូលរគប់រគងចិតត េៅេពលេនាះ េគក៏េលើកេទើេៅ 
ផតចិផតលិជីវិតនិងរទពើយស្មើបតតរិបស្េ់ទើយរើងសាហាវយង់ឃនង ឿលេបើបុំផលចិបុំផ្ពើញ
េខទចខទីអ្ស្់េេើយក៏ ោប់េផតើមកសាងំថមីេទៀត សាណើបនាេរចើនេ ើងៗេេើយក៏បុំផ្ពើញ
េោលេទៀត េគេធវើែបបេនះំេរៀងរេូត មក េស្ចកតីេោភលន់នាុំឲើយសាណើបនាេ ើង េស្
ចកតីេរឿធខឹងនាុំឲើយបុំផលិចបុំផ្ពើញេោល េស្ចកតីវេងវងនាុំឲើយ ងប់ងល់នឹងឿរកសាង ឿរ
ផលិត និងឿរបុំផ្ពើញេោលឥតឈប់ឈរ េរពាះេេតុេនាះអាវុធៀងកនហងដូច េពាល
មកេនះេទើបសាហាវៀពើុំងណាស្់ េយើងគួរែតឿត់បនថយអាវុធៀងកនហងេនះំមុនស្ិន 
េបើឿត់បនថយ បាន អាវុធៀងេរើក៏េផើនបញ្មើអ្វី ប៉ុែនតេបើមិនអាចឿត់បនថយបានេទ ស្
ស្រៃគើមមហារបលយ័នឹងេកើតេ ើង តេៅេទៀតរកទីអ្វសានេផើន !!!" ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! នាៃថងមួយេៅខណៈែដលខញហុំរពះករុណាកុំពុងែតអ្ងគហយេលើ
េជើងមារើៀងមុខរានហាល េរឿមគុមពឫស្ើឝីែកើបរកុដិតូចរបស្់ខញហុំរពះករុណាេនាះឯង បាន
មានរបុស្កេមាពើះមាទើក់េដើរចូលមករក េគអ្ងគហយចុះ េេើយេលើកៃដស្ុំពះទាុំងែណនាុំខលអន
ឯងថា  
"ខញហុំកណាេះផើះ បុណណមាណព ំកូនរតកូលរពាេមណ៍ ធាពើប់សាឍើប់ធម៌រាល់ៃថងស្ីលំ



និចច េេើយមានស្ទាថើ រជះថាពើចង់បួស្ំភិកខហកនហងរពះពុទធសាស្នា បុ៉ែនតមានឧបស្គគរាុំង
សាតើក់គឺមិនបានទទួលអ្នញុ្ញើពីមាតាបិតា ខញហុំកណាខុំទទូចអ្ងវរេត់រាល់ៃថង ប៉ុែនតពួក
េត់មិនយល់រពមេសាះ េទើបេគចមករករពះេតជរពះគុណេដើមើបីឲើយ រពះេតជរពះគុណ
ជួយបុំបួស្ខញហុំកណាផង" 
េគំយុវជនមានអាយុរបែេលំ ២៥ ៅទើុំ មុខមាត់សាយើតបាតលលិត េរគឿងែតងឿយ
សាយើតស្សុំ កិរយិឫកពា លសស្មស្ួន ស្ែមតងថាមានរតកូលខពស្់ែមន ខញហុំរពះករុណា
ពិោរណាភិនភាគរបស្់េគមួយស្នទហះេេើយ ក៏និយយថា  
"មាទើលមាណព ! នាយមានតាុំងចិតតបួស្ែមនែទនឬបួស្បេណាតើះអាស្ននេទ?" 
"ខញហុំកណាតាុំងចិតតនឹងបួស្ែមនែទន"េគេឆលើយេ៉យស្េមលងមុឺងមារើត់  
"ឿរពិត នាយកុំពុងែតស្ថិតេៅកនហងយុវវ័យេកមងលឞក់ ំវ័យែដលកុំពុងែតេភលើតេភលើននឹង
អារមមណ៍របស្់ េោកីយ៍ មិនគួរគិតចង់លះែលងរែវងបង់េោកិយវិស្័យ េចញមករក
ជីវិតដ៏រស្េងះរស្េៃចរបស់្ អ្នកបួស្េទ នាយយល់េឃើញយរើងេម៉ចបានំ៉ច់ចិតត
ចង់បួស្?" 
"ោក់បាុំងអ្ី ខញហុំកណាស្ូមពិតទូលរពះេតជរពះគុណតាមរតង់េៅចុះថាខញហុំកណាេកើត
និពវិទាធុញរទាន ់េោកីយ៍" 
"េោកីយ៍បានេធវើអ្វីឲើយនាយឈឺោប់េៀពើចផើាដួងចិតតឬបានំនឹកធុញរទាន់?" 
"អ្ងគឺេទ ផទហយេៅវិញ េោកីយ៍បានផតល់អ្ភិរមើយស្ពវយរើងដល់ខញហុំកណា រតកូលរបស្់ខញហុំក
ណាំរតកូលអ្នក មានស្មើបតតិស្តហកស្តមភ ខញហុំកណាំបុរតេទាលែតមួយ បារើមារើក់តាមចិតត
រគប់ែបបយរើង ខញហុំកណាបានេរបើជីវិត េនះេរកបជញ្ជក់ភលក់រស្ំតិស្ុខេោកីយ៍រគប់
កនលហកកេនលៀតមកំេរចើនៅទើុំេេើយ បុ៉ែនតទីបុំផុត េផើនបាន េឃើញសារៈខលមឹសារអ្វេីទ 
ស្ុខេោកីយ៍ំស្ុខមិនបរិស្ុទធ ំខណិកស្ុខ ស្ុខមតងមើ្រើម មិនឋិតេថរ េចរឿល
េ ើយ ខញហុំកណាបានយល់ដឹងឿរពិតអ្ុំពីរពះេតជរពះគុណេនឹងឯង ស្ុខៀងេោកីយ៍
អារស្័យ េលើមូល៉ឋើនគឺ ចុំណង់តណាហើចង់បាន ចង់មាន ចង់េៅំអ្វីេផើឝងៗ ឿលេបើ
ចង់ក៏ែស្វងរកអ្វីៗមកបុំប៉ន ចុំណង់ រករូបមកឲើយែភនកេមើល រកស្េមលងមកឲើយរតេចៀក
សាឍើប់ រកកលិនមកឲើយរចមុះរស្ង រករស្មកឲើយ អ្ណាតើតភលក់ រកស្មផស្ើឝមកឲើយឿយប៉ះ



ពាល់ រកអារមមណ៍េផើឝងៗមកបុំប៉នចិតត លុះរកអ្វីៗមកបេរមើតណាហើ បានេេើយ ក៏
េសាយអារមមណ៍ំស្ុខ ប៉ុែនតំស្ុខបេណាតើះអាស្ននប៉ុេណា្ើះ រួចេេើយ៏ជិនឆសន់ ធុញ
រទាន់ តមក ក៏ចង់បាន ចង់មាន ចង់ឿពើយេៅំអ្វីៗកនហងអារមមណ៍េផើឝងៗេទៀត េេើយ
ក៏ស្វះពនលះែស្វងរកមក េទៀត លុះរកបានមកបេរមើបុំប៉នតណាហើំស្ុខបេណាតើះអាស្នន
េេើយ ក៏ជិនណាយេទៀត ែស្វងរកមកំថមី េទៀត របរពឹតតេៅែបបេនះយរើងរបដិតរបជី
េ៉យឥតឈប់ឈរ លុះពិោរណាេ៉យេយនិេសាេេើយ ខញហុំកណាេទើបេឃើញឿរពិត
រតង់ចុំណុចេនះ េេតុេនាះបានំខញហុំកណាគិតចង់រុេ៉ះខលអនឯងឲើយរួចផុត រស្ ះពី
ទាស្ភាពៃនតណាហើ" 
"មាទើលមាណព ! គុំនិតយល់េឃើញរបស្់នាយរតឹមរតូវេ៉យេេតុផលេេើយ មនុស្ើឝ
េយើងបានឿពើយេៅំ ទាស្កររបស្់តណាហើយរើងងប់ងល់ តណាហើេរបៀបដូចំៀពើសា
ហាវែដលេយើងចិញ្ចឹមទុក មានមាត់ដល់េៅ ៦ មាត់ ស្ុីចុំណីដល់េៅ ៦ មុខ គឺ រូប ស្
េមលង កលិន រស្ ស្មផស្ើឝ ធមាផើរមមណ៍ ពើយគគតណាហើ(ចុំណង់ដូចំៀពើ) ស្ុីចុំណីែតរេូតមិន
េចះែឆសតឆសន់េទ គួរនាដូចំភលក់េភលើងមិនេចះែឆសតឆសន់េ៉យឧស្ ឬ គួរនាដូចំ មហា
ស្មុរទមិនេចះែឆសតឆសន់េ៉យទឹកដូេោទើះ មនុស្ើឝរតូវតស្៊ូេរីបរមះននះនេនៀងតាុំងពី
េកើតដល់សាពើប់ េដើមើបីែស្វងរកចុំណី ៦ មុខេនាះមកឲើយតណាហើស្ុី លុះស្ុីែឆសតេេើយ វាក៏
េៅស្មងុំស្ងប់បេណាតើះអាស្នន េពលេនះឯងែដលមនុស្ើឝេយើងបានេសាយអារមមណ៍ំ
ស្ុខខលះ ប៉ុែនតមិនយូរ តណាហើក៏ែពើនេទៀត បៃគើប់ឲើយេយើងរកចុំណីឲើយវាស្ុីេទៀត េបើរកមិន
បានេទ វាក៏ខុំរកញិចរកញីរគវីរគវាត់េយើងេ៉យឥតរតា របណី ទុកំមលឹងក៏េ៉យ 
មនុស្ើឝក៏េៅែតមិនស្សប់តណាហើ ផទហយេៅវិញ រឹតែតរស្ឡាញ់ចូលចិតតតណាហើយរើង ជក់
ចិតតដិតអារមមណ៍េទវេ ើង ហាក់នឹងថាតណាហើេនាះំអ្តាឍើរបស់្ខលអនអ្ញ្ចងឹ សុ្ខចិតតបនទន់
ខលអនេធវើំ  ទាស្កររបស្់តណាហើេ៉យពុំេនញចិតត េេើយទទួលបេរមើតណាហើេ៉យេរវភ
កតបីុំផុត េសាតឯតណាហើវិញ ឿលេបើរតូវេយើងយកចិតតយកេថលើម  វាក៏នាុំេយើងវិលវល់
លីោប់េៅមកកនហងវដតស្ងើារែដលេពញេរបៀប េៅេ៉យេភលើងទុកខ គឺ េកើត ោស្់ ឈឺ 
សាពើប់ េសាកស្េរងង ខើឝឹកខើឝអល រពួយចិតត រឿុំចិតតឥតរសាករសានត" ។ 



"មាទើលមាណព ! រពះឈនះមាររទង់បានពិោរណាេឃើញឿរពិតេនះេេើយេកើតស្េងវគ
ស្លហតរពះទ័យែដលធាពើក់ ខលអនំទាស្ករបេរមើ៉ច់ៃថលតណាហើមកំយូរ េៅទីបុំផុត រពះ
អ្ងគបានស្េរមចរពះទ័យេចញសាងផនអស្រុេ៉ះ ខលអនឯងឲើយរួចផុតពីចុំណងៃនតណាហើ
អ្មើាលយរើងនាយកុំពុងែតគិតឥ ឡវេនះឯង រពះអ្ងគបានបរៃបករមាប តណាហើយរើង
រាបទាប៉ច់ៀត រទង់របឿស្ឥស្ើឝរភាពរបស្់រពះអ្ងគឯង ែលងេធវើំខញហុំកញ្ជះរបស្់
តណាហើតេៅ េទៀតេេើយ របកបេ៉យឥស្ើឝរភាពទាុំងរស្ុង ឥស្ើឝរភាពអ្ុំពីរកៈុំ
តណាហើេនះឯងគឺំេេលេៅខពស្់បុំផុត របស្់អ្នកបួស្រាល់អ្ងគ" 
"មាទើលមាណព ! ឿររុេ៉ះខលអនេចញពីតណាហើេនះមិនែមនេធវើបានៃយៗដូចេយើង
និយយេទ េរពាះមនុស្ើឝ យល់ថាតណាហើគឺំតួខលអនរបស្់េយើង េេតុេនាះបានំមិន
គិតនឹងបុំផ្ពើញតណាហើេោល េទាះបីេបើបុគគលដឹង ឿរពិតថាតណាហើំ េៅហាភើយដ៏សា
ហាវេែរេៅេេើយរបុងនឹងកេមទចេោលក៏េ៉យ ប៉ុែនតមិនអាចនឹងេធវើ តាមគុំនិតែដល
គិតេឃើញបានៃយៗេនាះេទ េរពាះរតូវតណាហើទប់ទល់រុលរុកយរើងៀពើុំងឿពើទាល់ែតទី
បុំផុត  រតូវោលោញ់រត ប់េៅំទាស្ករវិញដែដល  
េេតុដូេចនះ អាតាផើចង់ដឹងតុំណាុំងចិតតរបស្់នាយំមុនថា តាុំងចិតតពិតប៉ុនណា េបើតាុំើង
ចិតតបួស្មយួរយៈ  ឬ េដើមើបីសាកលើបងេមើលេទ កុុំបួស្លសំង េរពាះឿរបួស្ំឿរយក
តណាហើមកបៃខើបៃខើុំងទុក េដើមើបីបងសត់ចុំណី តណាហើ នាទើលនឹងបានបាក់កមាពើុំង ៃយ
រស្ួលកនហងឿរកេមទចេោលេៅេពលៀងមុខ េបើបៃខើុំងតណាហើឲើយអ្ត់ចុំណីេលងៗមួយរ
យៈឿលខលី មិនតាុំងចិតតនឹងស្មាពើប់តណាហើេោលែមនែទនេទ ឿលេបើេយើងរបែលង
តណាហើឲើយមានេស្រីភាពេនាះ វានឹងបកមកស្ងស្ឹកេយើងយរើងដុំណុំ" 
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាបានស្េរមចចិតត៉ច់ៀតេេើយថានឹង
ោត់វិធានឿរ យរើងោស្់ៃដំមួយនឹងតណាហើេនះ ស្ូមរពះេតជរពះគុណេមតាឍើ
អ្នុញ្ញើតឲើយខញហុំកណាបានបួស្ដូចបុំណង ផងចុះ" 
"មាទើលមាណព ! នាយំមនុស្ើឝមាទើក់ែដលមានតុំណាុំងចិតតចើាស្់ោស្់កនហងឿរេចញ
បួស្ េបើបានបួស្ ស្មដូចបុំណងចើាស្់ំនឹងតាុំងចិតតបដិបតតិពិតេេើយ េបើមានបារមី
ោស្់ឿពើលមមរគប់រេន់ អាចនឹងបាន ស្េរមចមគគផលថាទើក់ណាមួយ ប៉ុែនតគួរឲើយេសាក



សាឍើយេពកណាស្់ែដលនាយមិនបានទទួលអ្នញុ្ញើអ្ុំពី មាតាបិតា េយើងមិនអាចបុំបួស្
កុលបុរតែដលមាតាបិតាមិនអ្នុញ្ញើតបានេទ េរពាះេទើស្ទាស្់នឹង ពុទធបើបញ្ដតតិ េបើ
នាយមានបុំណងចង់បួស្ពិតរបាកដែមន ចូររត ប់េៅអ្ងវរលន់តួស្ុុំអ្នុញ្ញើត
(p e r mi s s i o n ) អ្ុំពីមាតាបិតាមតងេទៀត" ។ 
យុវកេមាពើះអ្ងគហយេះឃើកមុខេស្ងៀមធមឹងេ៉យគិតឿញ់រស្យង់ចិតត  
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ខញហុំកណាមុខំេផើនស្ងើឃឹមថានឹងបានអ្នុញ្ញើអ្ុំពី
មាតាបិតាេទ េរពាះលុំហាមបរមាមរបស្់ពួកេត់េមើលេៅដូចំតឹងែតងណាស្់" 
"ចុះេរើពីនាយ មានអ្នកណាេផើឝងេទៀតលមមនឹងរគប់រគងផទះស្ែមើបងរបណិប័តន៍
បេរមើមាតាបិតាជុំនួស្ នាយបានេទ?" 
"មិនមានេទ រពះេតជរពះគុណ !" 
"េបើអ្ញ្ចឹង នាយគួររមាឃើប់គុំនិតចង់បួស្នឹងេោលស្ិន លុះមាតាបិតាទាុំងពីរអ្ស្់បុណើយ
វាស្នាេេើយ ស្ឹម ចូលមកបួស្ំេរឿយ េបើេៅែតគិតចង់បួស្កនហងកុំលុងេពលេនះ 
ៀពើចែរកងំឿរេ៉ះៃដេោលមាតាបិតា ឲើយេៅែណលេណាលេផើនអ្នកជួយេមើលែថ 
ំអ្ុំេពើមិនស្មគួរេទ េរពាះមាតាបិតាំអ្នកមានឧបឿរគុណ ចុំេពាះចុំេពាះបុរតធីតា
យរើងៀពើុំង ំអ្នកឲើយធនធានមានតៃមលខពស្់ែដលមិនអាចឿត់ៃថលបានកនហងជីវិត េពាលគឺ 
រាងឿយដល់បុរតធីតា ោត់ំបុពាភើោរើយអ្នកអ្ប់រុបនទហុំនិស្ើឝ័យមុនរគូវិទើ្ោរើយណាៗ
ទាុំងអ្ស្់ ោត់ំរពះរពេមែដលមានរកមស្េវាស្ គឺ េមតាឍើ ករណុា មទុតិា 
ឧេបឿខើ ចុំេពាះបុរតធីតា ោត់ំរពះកេនាពើងកនហងផទះរបស្ប់ុរតធីតាែដលរតូវែតេេរព
រាប់អានេ៉យេសាផើះេស្មើ កុុំឲើយមានៃថងណា សាបស្ូនើយបានេ ើយ េេតុេនាះបានំបុរត
ធីតាចុំពាក់គុណបុំណុលមាតាបិតា គួរស្ងគុណបុំណុល េត់េ៉យឿរេេរពតាម
ដុំបូនាផើនរបស្់េត់េេើយរបណិប័តន៍ចិញ្ចឹមបីបាច់េត់ំេដើម" 
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! េរឿងឧបឿរគុណេនះំគុណំតែដលខញហុំកណា
ែតងែតរលឹកនឹក េឃើញំនិចច ប៉ុែនតេសាកសាឍើយណាស្់ែដលេផើនឱឿស្បានបួស្
បុំេពញស្មណធម៌េដើមើបីរុេ៉ះយក េស្រីភាពអ្ុំពីេៅហាភើយេែរេៅ គឺ តណាហើ"  



"មាទើលមាណព ! ឿរបុំេពញស្មណធម៌មិនបាន៉ក់កុំេិត៉ច់ៀតស្រមាប់ែតអ្នក
បួស្េទ ទុកំរគេស្ថ ែដលរគប់រគងផទះស្ែមើបងក៏អាចបដិបតតិស្មណធម៌និង
ស្េរមចមគគផលបានែដរ េបើមានបារមីោស្់ឿពើរគប់ រេន់ ពីេរពាះមគគផលមិនបានស្ថិត
េៅកនហងវតតឬេៅតាមោយើងតាមភនុំេទ ប៉ុែនតស្ថិតេៅនឹងខលអនេយើងេនះឯង របស្ិនេបើេយើង
ដឹងពិត េឃើញពិតេ៉យខលអនឯងេេើយក៏អាចនឹងស្េរមចមគគផលបាន េេតុដូេោទើះ 
ស្ូមឲើយ ស្ិកើារសាវរំវស្េង្តស្ង្ិនខលអនឯងឲើយែមនែទន ស្ិកើាឲើយេឃើញថាខលអនេយើង
ទាុំងនាមទាុំងរូបេនះំ ភាគផល េរបៀបដូចំែផលេឈើែដលេកើតមកេេើយរតូវែតទុុំេំរ
និងស្សហយរលួយេៅតាមធមមតារបស្់វា ឿលេបើសាច់និងស្មើបកែផលេឈើស្សហយរលួយេៅ
េេើយ រេប់របស្់វាេៅស្ល់ៀងកនហង រេប់េនាះមានជ័រស្សិត និងគុណស្មើបតតិរគប់
រេន់លមមនឹងដុះំេដើមេឈើនិងមានែផលបានេទៀត លុះរេប់ែផលេឈើេនាះរជុះេៅកនហង 
ឿលៈេទស្ៈស្មគរួ ក៏ស្ទហះដុះេចញំេដើមេឈើនិងេចញែផលបានេទៀត ខលអនរបស្់េយើង
េរបៀបរបដូចេៅនឹង ែផលេឈើ,វញិ្ញើណធាតុេរបៀបរបដូចេៅនឹងរេប់កនហងៃនែផលេឈើ ជ័រ
ស្សតិកនហងរេប់េរបៀបរបដូចេៅនឹងតណាហើ ដរាបណាតណាហើេៅមាន មនុស្ើឝេយើងក៏េៅ
ែតវិលវល់សាពើប់េកើតកនហងវដតស្ងើារេៅំេរឿយៗេផើនទីបុំផុត រងវិលេកើតសាពើប់ដែដលៗ
ោត់ំបុនបើបហនក្មមដ៏គួរឲើយធុញរទាន់ស្រមាប់វិញ្ដឡជន ប៉ុែនតំភាវៈគួរឲើយអ្ភិរមេរស្ើប 
រសាលស្រមាប់បុគគលែដលេៅងងឹតងងល់េ៉យអ្វិ ឆំើ" 
"បពិរតរពះគុណមាងើស់្ ! យរើងេម៉ចយរើងមារើខញហុំកណាក៏បួស្មិនបានែដរ សូ្ម
រពះេតជរពះគុណជួយ ពនើយល់ែណនាុំវិធីបដិបតតិេដើមើបីបេនាតើបង់កិេលស្ដល់ខញហុំកណា
កនហង៊នៈំឃរាវាស្ផង" 
"វិធីបដិបតតិែដលរពះមុនិនទេោឿោរើយបានស្ែមតងទុក គឺ វិធីកមាងើត់កិេលស្ ៣ ថាទើក់ 
េពាលគ ឺស្លី ស្រមាប់អ្ប់រុឿយ វាោ មិនឲើយនិយយអារកក់ េធវើអារកក់ េរពាះឿរ
និយយអារកក់និងឿរេធវើអារកក់នាុំ មកនូវេទាស្េើឍើរកហាយដល់ខលអននិងេធវើឲើយចិតត
េ្េមង ស្ីលស្រមាប់ឃរាវាស្េៅថា បញ្ចស្លី ឬ នចិចស្លី មាន ៥ របឿរ េ៉យ
លះបង់េោលនូវស្តតែតឬមនុស្ើឝែតំេដើម េបើបដិបតតិតាមបាន រគប់ទាុំង ៥ 
របឿរេនាះ េះផើះថាំអ្នកមានឿយនិងវាោរស្គត់រស្គុំ សាយើតស្សុំ េបើមានស្ទាថើោស្់



ឿពើ ឲើយរកើាឧេបាស្ថស្ីល ឬ ស្ីល ៨ ែដលមានវិធីបដិបតតិស្រមាប់ស្រមាលសាកើល
េចញពីកិចចកងវល់េផើឝងៗ ទាុំងេធវើឲើយស្មតីស្ុំេៅ ស្ុភាពរាបសាទន់ភលន់របណីតេ ើង 
ឿលេបើរកើាស្ីលបានយរើងេមត់ចត់េេើយ គបើបីបដិបតតិតេៅថាទើក់ទី ២ គឺ ស្មាធិ 
េពាលគឺ េវឹកហាត់ចិតតមិនឲើយអ្ែណ្តរតែស្តរាយមាយទីស្ទាស្ បៃគើប់ចិតតឲើយេៅ
មូលស្លហង ឬេផ្ឍើតេៅែតនឹងអារមមណ៍ែតមួយ េពលដុំបូងៗ ពិបាកពត់ចិតតៀពើុំងណាស្់ 
េរពាះចិតតមិនេៅំរបរកតី េចះែតគិតរាយមាយរេស្មរសាមរាល់េវោ េយើងមិនអាច
បៃគើប់ចិតតបានេទ ឿលេបើមកោប់េផតើមបងវឹកំរេដុំបូង េទើបំឿរពិបាក ប៉ុែនតកុុំ
ថយេរឿយេញើញញឡញេ ើយ ហាត់ ពើ្យមេធវើេៅំេរឿយៗ េៅទីបុំផុត ក៏នឹងេកើត
ជុំនាញកនហងឿរបងវឹកចិតត លុះេកើតជុំនាញេេើយ ចិតតនឹង ស្ងប់សាឃើត់េៅបានេ៉យ
រេ័ស្ េេើយនឹងឲើយស្ងប់យូរប៉ុនណាក៏បានតាមរបាថាទើ ឿលេបើអាចេវឹកេវឺន ចិតតឲើយ
ស្ងប់បានយរើង៉ច់ៀតេេើយ ក៏េះផើះថា បដិបតតិតាមថាទើក់ទី ២ គឺ ស្មាធិបានយរើង
លសឥតេៀងើះ បនាតើប់ពីេនាះ េទើបោប់េផតើមបដិបតតិតាមថាទើក់ទី ៣ គឺ បញ្ញើ ធមមតា ចិតត
ែដលស្ងប់រែមងំចិតតមានកមាពើុំង មានពនលឺភលឺៀពើុំងឿពើ ំចិតតមិនរត់រាត់រាយរេស្មរសាម 
របស្ិនេបើលុំឱនចិតតែដលភលឺសាភើងនិងមានពោនុភាព េនាះេៅពិោរណាស្ិកើា
រសាវរំវរាវរកវតថហណាមួយ មុខំេកើតេស្ចកតីយល់យក់ំក់ចើាស្់កនហងវតថហេនាះ អាច
ដឹងស្ភាពពិតរបស្់វតថហេនាះបាន នាឿលដឹងស្ចចភាពៃនវតថហេនាះបានំក់ចើាស្់េេើយ 
ចុំេណះេចះ ដឹងេនាះឯងអាចេដញកមាងើត់រមងង់កេៅពើ េស្ចកតីវេងវង រមងប់រមងល់ កុំណួច
កុំណាន់េចញពីចិតតស្នាឍើនបាន េធវើឲើយចិតតសាយើតបរិស្ុទធបានេរចើនខលះ តិចខលះតាមកមាពើុំង
ៃនឿរបដិបតតិរបស្់េយើង" ។ 

"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ពាកើយអ្ធិបើាយរបស្រ់ពះេតជរពះគុណរបតើយ័កើឝ
ំក់ចើាស្់លសណាស្់ េធវើឲើយខញហុំកណាេមើលេឃើញបដិបទាមគគនិងបដិបតតិបានេេើយ ប៉ុែនត
េៅស្ងើឝ័យរតង់ចុំណុចថា េៅេពលេធវើ ស្មាធិទាល់ែតចិតតស្ងប់ស្៊ប់លសេេើយ គួរ
បេៃយើនេៅពិោរណាអ្វីមុនេគ?" 
"មាទើលមាណព ! រពះេបារាណាោរើយែណនាុំឲើយពិោរណាខលអនឯងមុនអ្វីៗទាុំងអ្ស្់ េរពាះ
ខលអនេយើងេនះំ រូបបុំរពួញរបស្់ស្កលចរកវាល េបើសាគើល់ខលអនឯងេេើយក៏អាចនឹង



សាគើល់ចរកវាលបានែដរ េោកែណនាុំ ឲើយពិោរណាវិេរេះែវកែញកខលអនឯងេចញឲើយ
បានលសិតលសន់ទាុំងចុំែណកឿយនិងចិតត លុះែវកែញកដល់ អ្នតភាព(បុំេុត=e n d )
េេើយ លុះែវកែញកដល់បុំេុតេេើយ នឹងេឃើញថាខលអនេយើងេនះមិនខុស្ែបលកពីេដើម 
េឈើ ភនុំ និង ស្តវទាុំងឡាយែដលមិនេទៀងទាត់គង់វងើឝេនាះេទ ំស្ភាពស្៊ូរទាុំេៅ
បានេ៉យករម េផើនសារៈ ខលឹមសារយូរលង់អ្វីេទ េផើនខលអនេគ េផើនខលអនេយើង រេន់ែតំ
វតថហធាតុផើឝុំផគហុំរបមូលរបមុុំផតហុំចូលេទើំដុុំំកញ្ចហុំមួយ រយៈជីវឿល
(l i f e t i me )ប៉ុេណា្ើះ េេើយក៏ែបកធាពើយរោយេៅវិញេ៉យឥតេឃលៀងែពើត
េ ើយ េៅេពល ំមួយេទើេនាះ ក៏េកើតមានជុំេនឿេជឿំក់ចុំេពាះវិធីសាស្រស្តែដលខលអន
បដិបតត ិមិនវេងវងងងប់ងងល់នឹងវិធី បដិបតតតិាមរូបែបបេផើឝងេ ើយ លុះមកដលថ់ាទើក់
េនាះេេើយ នាយក៏បានេះផើះថាស្េរមចំរពះអ្រិយបុគគល ថាទើក់ដុំបូងេេើយ ចិតត
របស្់នាយបានធាពើក់េៅកនហងរកែស្ៃនេោកុតតរធម៌េេើយ និងេូរេ្ពើស្ុំេៅេៅឿន់រពះ 
និពាភើនេ៉យឥតវឹងវិលមកឿន់េោកិយវិស្័យែដលំអ្នលង់ទុកខេទៀតេទ នាយនឹងរតូវ
េកើតេទៀតយរើង េរចើនរតឹម ៧ ដង ប៉ុេណា្ើះ បនាតើប់ពីេនាះក៏នឹងដល់អ្មតភាពែដល
របាស្ោកំតិ ជរា ពើ្ធិ និងមរណៈ ោត់ំបរមស្ុខអ្ស្់ឿលំនិចចនិរនតរ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង មានន័យថា េបើទុកំរគេស្ថក៏អាចបដិបតតធិម៌រេូតដល់ស្េរមចមគគផល
ដួចយរើងរពះ ភិកខហស្ងើឃែដរឬ?" 
"រតឹមរតូវេេើយ រគេស្ថក៏អាចស្េរមចមគគផលបានែដរ" 
"េបើអ្ញ្ចឹង ឿរបួស្ឬមិនបួស្ក៏មានតៃមលេស្មើេទើេនឹងឯង េបើដូេចនះ ោុំបាច់បួស្េធវើអ្វី? 
េៅំឃរាវាស្មិន របេស្ើរំងេទឬ?"បុណណៈមាណពជុំទាស្់ 
"េៅំរគេស្ថេទាះបីេបើមានស្ិទធិនងឹស្េរមចមគគផលបានក៏ែមនពិត ប៉ុែនតមានឱឿស្
បដិបតតបិានតិច ំងអ្នកបួស្ េរពាះរគេស្ថមានភារកិចចចងៅភើក់រួបរឹតេរចើន េផើនេពល
លមមរគប់រេន់នឹងបដិបតតិធម៌បាន ំប់ោប់េទ ឿលេបើបដិបតតិធម៌បានតិច ឱឿស្
នឹងស្រមចមគគផលក៏មានតិចែដរ បុ៉ែនតភិកខហស្ងើឃំអ្នក លះបង់េោលនូវភារកិចចែបប
រគេស្ថរគប់យរើងអ្ស្់េេើយ តាុំងចិតតខមីែផើតបដិបតតិធម៌ែតមើ្រើង ែតងមាន ឱឿស្នឹង
ស្េរមចមគគផលបានេរចើនំងនិងៅប់រេ័ស្ំង ឿរបួស្ំភិកខហបានេរបៀបរតង់



ចុំណុចេនះ ឯង" 
"បពិរតរពះេតជរពះគុណដ៏ចេរមើន ! ចុំណុចេនះឯងែដលខញហុំកណាចង់បួស្ បុ៉ែនតឿល
េបើមានឿរោុំបាច់ បួស្មិនបាន ខញហុំកណានឹងពើ្យមបដិបតតិធម៌តាមែដលអាចេធវើេៅ
បានេ៉យេៅំរគេស្ថេនះឯង បានផលប៉ុនណា ក៏េរស្ចែតបុណើយវាស្នាចុះ ខញហុំក
ណាស្នទនាំមួយនឹងរពះេតជរពះគុណមកយូរេេើយ ស្ូមថាភើបងគុំោ
រពះេតជរពះគុណរត ប់េៅេគេ៉ឋើនវិញឥ ឡវេនះ"និយយេេើយបុណណៈមាណពក៏
ថាភើយ បងគុំខញហុំរពះករុណា ៣ ដង រួចក៏េដើរេចញេៅ ។ 

មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! េោខើនជីវិតរបស្់ខញហុំរពះករុណាែដលទាក់ទិននឹងលោីវតី
បានចប់េៅេៅតុំណាល នឹងមរណកមមរបស្់នាង េរឿយពីេនាះមក ំេរឿងរបស្់ខញហុំ
រពះករុណាផ្តើល់ ខញហុំរពះករុណារស្់េៅតមកកនហងវតត េវ ហវ័នរេូតដល់ៅទើុំែដលរពះបរម
សាឍើសាឍើេស្តចរលត់ខនធចូលឿន់បរិនិពាភើនេទើបរតាច់រងគត់េធវើពេនចរតេៅេទៀត កនហងេោក
ដ៏ធុំលវឹងេលវើយ រេូតរយៈផលឡវដ៏ែវងៅឃើយអ្នាពើយ និងរេូតរយៈេពលដ៏យូរអ្ែងវងែដលខញហុំ
រពះករុណា េដើររសាត់អ្ែណ្តែស្តអ្ញ្ជង់មកេនាះបានេពើបពះរបទះរពឹតតិឿរណ៍ទាុំង
លសទាុំងអារកក់ំេរចើនអ្េនក ទាល់ែតេួស្លទធភាពនឹងេរៀងលុំ៉ប់ចុំែណចុំណាុំចង
ោុំបាន េរឿងរា ើវែដលខញហុំរពះករុណាតុំណាលរបាប់មក តាុំងពីេដើមដល់េពលេនះ រេន់
ែត ១ ភាគ ៤ ៃនេរឿងរា ើវទាុំងអ្ស្់ប៉ុេណ្ាើះ ពិភពេោកេនះេពារេពញេៅ េ៉យអ្វីៗ
ែដលគួរឲើយស្ិកើាេរចើនណាស្់េេើយគង់នឹងេផើនអ្នកណាស្ិកើាេចះស្ពវរគប់បានេទ 
បុ៉ែនតេទាះបី េបើេចះមិនទាុំងអ្ស្ក៏់េ៉យចុះ េចះេរចើនៗេៅក៏ំឿររបេស្ើរែដរ ស្រមាប់
ខញហុំរពះករុណាវិញ ឿន់ែតេរៀនេចះ ដឹងពិភពេោកេរចើនប៉ុនណា េស្ចកតីវេងវងវៃភើន់
ភាន់ភាុំងកនហងេោកក៏ឿន់ែតថមថយតិចេៅ លុះដល់ទីបុំផុត ខញហុំរពះករុណាក៏ឿពើយេៅ
ំមនុស្ើឝមិនំប់ចុំពាក់ទីកែនលង មិនំប់ចុំពាក់បុគគល េទាះនឹងរស្់េៅកែនលងណា 
ំមួយនឹងអ្នកណា េពលណាក៏បានទាុំងអ្ស្់ ចិតតធូរេស្ើបើយរសាយកងវល់េស្មើៗេទើ ឿរ
ភប់របស្ប់ េេតុឿរណ៍ទាុំងលសទាុំងអារកក់េរចើនៗេៅ េធវើឲើយចិតតរបស្់ខញហុំរពះករុណា
ឿពើយំកុំែពងែដករឹងរកអាងមិន េពារពុរេ ើងេ ើយឿលេបើជួបរបទះប៉ះនឹងកុស្ល
វិបាក មិនេរំករជុបរស្យុបចុះេៅេពលជួបរបទះ អ្កុស្លវិបាក អ្នកណាយក



ស្មើបតតិអ្រមស្់អ្រមអ្វីៗ មកឲើយក៏ប៉កេលវើយធមឹងេធមើយ អ្នកណាដេណ្ើមេតាងទាម យក
េៅ ក៏រពេងើយេវាមើះេវហីយ អ្នកណាមកេជរស្តីេៅចុំេពាះមុខ ឬមកបេញ្ចើចបេញ្ចើស្រេស្ើរ
េលើកេជើង ក៏េធវើ េសាះអ្េងគើយេជើយេមុើយស្ុខរស្ួលដូចេទើ ។ 
មាទើលេោកដ៏មានអាយុ ! តាមែដលនិយយមកេនះមិនែមនមានន័យថា ខញហុំរពះករុណា
បានស្េរមច មគគផលំន់ខពស្់េេើយក៏េទែដរបានំមានចិតតៀឆើប់ខជអនមាុំមួនយរើង
េនះ   ខញហុំរពះករុណាេៅំបុថុជជន ធមមតាេទប៉ុែនតេរពាះេេតែដលបានជួបរបទះប៉ះ
ទងគចិរពឹតតឿិរណ៍េផើឝងៗមកស្ប់៊សុាើុំេនាះឯង េធវើឲើយ ខញហុំរពះករុណាពិោរណាអ្ប់រុចិតត 
មិនៈប់ញ័រ គឺ មិនេខវើករុេពើកេៅតាមខើយល់មិនខវល់េៅតាមរលកៃន េោកធម៌ កនហង
ំតិេនះ ខញហុំរពះករុណាគង់នឹងមិនមានេស្ចកតីស្ងើឃឹមកនហងមគគផលេទ េរពាះខញហុំរពះ
ករុណាបាន របកបបាបកមមទុកេរចើនណាស្់កនហងអ្តីតឿល រគប់រេែដលចិតតោប់េផតើម
មូលស្ងប់ និមិតតអារកក់េផើឝងៗក៏ េកើតេ ើងមកបុំផ្ពើញស្មាធិរបស្់ខញហុំរពះករុណា 
េទាះបីំពើ្យមេដញកមាងើត់យរើងណាក៏មិនបាន ស្េរមច េនះឯងំកុំែពងែដល
រារាុំងពាុំងផលឡវរីកចេរមើនកនហងធម៌របស្់ខញហុំរពះករុណា ។ 
កុំែពងមួយំន់េទៀត គឺ លោីវត ីេទាះបីំនាងសាពើប់េៅយូរអ្ែងវងប៉ុនណាក៏េ៉យ ខញហុំ
រពះករុណាក៏មិន អាចបុំេភលចនាងបានែដរ នាងេៅែតស្ថិតកនហងដួងចិតតរបស្់ខញហុំរពះ
ករុណាំេរៀងរេូតមក វាំេរឿងចែមលក ណាស្់ែដលខញហុំរពះករុណាខលអនឯងក៏មិនដឹង
េេតុផល បុ៉ែនត េណមើយចុះ ! េោកដ៏មានអាយុ ! ខញហុំរពះករុណា ោត់ទុកេរឿងេនះថា 
ខលអនេៅមានកមម ស្ូមឱនឿយថាភើយតើបឡងទទួលកមមេនះតេៅ ខញហុំរពះករុណាស្ូមបញ្ចប់ 
េរឿងរា ើវរតឹមប៉ុេណណះស្ិន េលើកេរឿយ េបើមានឱឿស្ ខញហុំរពះករុណានឹងេលើកយកមក
តុំណាលរបេគន សាឍើប់េទៀត របស្ិនេបើេោកដ៏មានអាយុបានចុំេណះេចះដឹងកនហង
េេលធម៌របស្់រពះបរមសាសាឍើពីឿរ តុំណាលេរៀបរាប់របស្់ខញហុំរពះករុណាេនះ ខញហុំរពះ
ករុណាេះផើះថាបានេធវើបុណើយកុស្លទុកេេើយ រួចខញហុំរពះករុណាស្ូមឧទទិស្កុស្ល
ផលបុណើយទាុំងអ្ស្់េនះដល ់"លោីវត"ី េទាះបីំនាងស្ថិតេៅកនហង ភពណាៗក៏េ៉យ 
ចូរទទួលដឹងឮបុំណងលសរបស្់ខញហុំរពះករុណាេេើយស្ូមអ្នុេមាទនាយកចុះទាុំងស្មូឲើយ 
បានេសាយស្ុខតាមស្មគួរដល់គតិភពេនាះៗេហាង ៕       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចប់ លីោវតី (វគគ១) 
 


