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ជីវិត គឺ ឿរេធវើដំេណើរដ៏ែវងៅឃើយេៅឿន់ទិវេៅ គឺ េេចក្តីស្ពើប់និងេេចក្តីមិនស្ពើប់ េោលគឺ ទិវ
េៅេ៉យ ធមមំតិែដលរាល់ជីវិតរតូវែតេធវើដំេណើរេដើរេៅេ៉យមិនអាចេចៀេវាងបាន មនុេើឝំតិអាច
េផើឝងេទើេ៉យ ពណ៌េមើបហរ ភាស្ ស្េនា បញ្ញើ ឧបនិេើឝ័យ ៊នៈ ប ុែនតម្ទើក្់ៗេុទធែតម្នអវស្នដូច
េទើ គឺ េេចក្តីស្ពើប់ ជីវិតរបេ់េយើងក្ំពុងេបាោះជំហានេៅមុខយរើងេរគឿនៗប ុែនតំក្់លាក្់េលើមហាវិថីៃន
ជីវិតេដើមើបីេៅជួបនឹង មចហរាជអនក្មិនែដលខក្ណាត់ំមួយនឹងបុគលណាៗក្នហងេលាក្ េ ោះបីំឿរណាត់
ជួបនឹងេតវលសិតេលាយើច ែដលេញ្រេៅនឹងៃផទដី ឬណាត់ជួបនឹងេេតចចរក្ពតតកិ្៏េ៉យ មចហរាជក្ំពុងែអប
លាក្់ខលអនេៅែក្ើបរមហាវិថីៃន ជីវិតរបេ់មនុេើឝំតិឬរបេ់េតវលសិត ំងអេ់ រតង់ក្ែនលងណាមួយែដល
មិនរបាក្ដ ប ុែនតមុខំនឹងបានជួប េ៉យពិតរបាក្ដ េនោះគឺ ទិវេៅមួយៃនជីវិត ។ 

ទិវេៅ ១ េទៀត គឺ េេចក្តីមនិស្ពើប់ ជីវិតរាងឿយំរូបធម៌ែដលរតូវែតែបក្ធ្ពើយេៅំធមមតា
តាមឿលេវលា េផើនរូបធម៌ណាែដលមិនរតូវែបក្ធ្ពើយេៅេនាោះេទ េរោោះេេតុេនាោះ អវីែដលមិនស្ពើប់េតាង
ែតមិនែមនំ រូបធម៌ ប ុែនតំ នាមធម៌ែដលមចហរាជែេវងរក្មិនេឃើញ មនុេើឝែបលក្ពីេតវរតងច់ំណុចែដល
អាចស្ង គុណធម៌ំអមតៈេផ៳ើទុក្នឹងពិភពេលាក្េនោះបាន េបោះដូងៃនគុណធម៌ែដលមចហរាជមិនអាច
េះងោប់បាន គឺ ឿរលោះបង់អតតេុខបំេពញរបេយជន៍ដល់អនក្ដៃទ ឿរស្ងរបេយជនដ៍ល់ខលអនឯង
េនាោះ េ ោះបីំេេរមចេំគជ័យធំេធងប ុនណា ក្៏មិនអាចេគចផុតពីក្ណាតើប់ៃដមចហរាជបានែដរ យរើងណា 
ក្៏េ៉យ ក្៏េថិតេៅក្នហលក្ណៈអតតទតថភាព េៅំប់ចំោក្់េ៉យឿរេបៀតេបៀនអនក្ដៃទ មនិេ៉យផ្តើល់ ក្៏
េ៉យរបេយល េយើងស្ក្គិតរុឭក្ដល់េេតចចរក្ពតតកិ្នហងរបវតតិស្ស្តេតពិភពេលាក្ ២ ឬ ៣ អងែដល 
អាចបស្តៃកើបពិភពេលាក្ភាគេរចើនេៅក្នហងក្ណាតើប់ៃដបាន ចេរមើនេ៉យយេេក្តិ រទពើយេមើបតតិ អំណាច 
និងបរិវារេផើនអនក្ណាេេមើ េយើងអាចនឹក្េេើចេរេេើរ អស្ងើរើយចំេោោះអតតេិតេមើបតតិ ប ុែនតេៅេពលំមួយ 
េទើេនាោះ ក្នហងជេរៅៃនដួងចតិត េយើងអាចនឹក្ៀពើចញេញើតឬដល់ថ្ទើក្់េសប់ផង េរោោះេេតុេនាោះ តាមេភាវៈ 
ពិត មិនែមនរទពើយេមើបតតិ មិនែមនយេេក្តិ មិនែមនអំណាច មិនែមនបរិវារ មិនែមនជម្ពើេរបេ់មនុេើឝ 
េទែដលេធវើឲើយេយើងេេរពបូំេគ ប ុែនតេយើងេេរពបូំគុណធម៌អំេពើលសែដលេគម្នេនាោះឯង និងបំេពញ 
របេយជន៍ស្ធ្រណៈដល់អនក្ដៃទេទេតើ ! មនុេើឝែបបេនាោះេ ោះបីំេគំជនំតិណា ភាស្ណា រក្ីរក្ 
ឬ េតហក្េតមភប ុនណា េយើងក្៏េេរពបូំេគេ៉យេុទធចិតត អំេពើលសនិងឿរេធវើលសដល់អនក្ដៃទែតងេថិតេៅ 
ខពេ់េួេក្រមិតំតិ ស្េនា ៊នៈៀងេងមនិងក្រមិតរូបធម៌ណាៗ ំងអេ់ ។ 

រពោះេរវតតេតថរៈំអនក្េមើលេឃើញគុណតៃមលៃនអំេពើលស និងគុណតៃមលៃនឿរេធវើលសដល់អនក្ដៃទ េ៉យ
របឿន់ យក្រពោះបរមស្ស្ឍើំទិ៉ឋើនុគតិ េទើបរតាចច់រោរឹក្ក្នហងេរឿង "លីលាវតី" ភាគ ២ េនោះេទៀត 
េ ោះបីំ តរម្ច់ចរក្នហងរយៈេពលខលីក្៏េ៉យ េលាក្ក្៏បានបំេពញរបេយជន៍ស្ធ្រណៈដល់អនក្ដៃទតាម
េមគួរ ដល់ភាវៈនិង៊នៈរបេ់បពវជិត ឿរៃរធំរបេ់េលាក្រេេដៀងនឹងឿរៃរក្នហងេរឿងលីលាវតីភាគ ១ 
េនាោះ ែដរ នុោះគឺ ឿរឿន់ធមមបើបទីបដ៏ភលឺចិែញ្ងចិញ្ងើចបំភលឺដួងចិតតែដលងងឹតងងល់េ៉យអវិំឆើៃនរបំជន



ក្នហង ភារតរដ៶ែដលំប់េសិតេថិតក្នហងេំណាញ់ស្ញរប៉ញៃនទិដ៶ិនិងទំេនៀមទម្ពើប់របៃពណីែដលតាំង
េៅ មូល៉ឋើន គឺ េម្េៈ  ឿរៃរេំៀន់របេ់រពោះេរវតតៈក្នហងេរឿងលីលាវតីភាគ ២ េនោះ គឺ ឿរជយួរុេ៉ោះ
មគធរដ៶ ឲើយរចួផុតពីហាយនភាពែដលំអនុផលផតល់មក្ពីរពោះេទវទតតនិងរពោះបាទអំតេតតហ  របិយមិរត
អនក្អាន  ំងអេ់ែដលរតូវឿរេេចក្តីេេនហាលសឡក្លសឹនែផសមែលឞម ឬ េំេណាក្េស្ក្េេរងងែបបរេក្់
ទឹក្ែភនក្ដួច យរើងក្នហងេរឿងលីលាវតីភាគ ១ េនាោះ អាចនឹងមិនជួបរបទោះក្នហងលីលាវតីភាគ ២ េនោះេទ េរោោះ
រពោះេរវតតៈ បានឆលងផុតវ័យៃនអារមមណ៍មក្េថិតេៅក្នហងវ័យៃនេេតុផលេេើយ េរោោះេេតុេនាោះក្នហងភាគទី ២ 
េនោះ របិយមិរតអនក្អាននឹងបានជួបែតេរឿងរា ើវរបេ់អនក្ដៃទែដលរពោះេរវតតៈម្នចំែណក្ចូលេៅោក្់ព័នធ
ក្នហង ៊នៈំបុគលទី ៣ ប ុេណា្ើោះ ចំែណក្ឯេេតុឿរណ៍ែដលគួរឲើយោប់ចិតតដិតអារមមណ៍ក្នហងភារតរដ៶ និង 
វិធីេ៉ោះរស្យបញ្មើរបេ់រពោះេរវតតៈ របយិមិរតអនក្អាននឹងបានជួបរាល់ៗចំណងេជើងៃនលីលាវតីភាគ ២ 
េនោះ េងើឹមថ្ របិយមិរតអនក្អាននឹងទទួលបានចំេណោះដឹង បីតីរបាេម្ទើយ និងធមមរេពីលីលាវតីភាគ ២ 
េនោះមិនោញ់លីលាវតីភាគ ១ េ ើយ ។ 

េដើមើបីឲើយធមមរេដ៏រតំក្់រេឹមេនោះបានេូរជស្តញ្៱ំេៅបេនាតើបង់េភលើងរងំងំេ៉យក្ិេលេក្នហងេបោះដូង
មនុេើឝ បានេរចើនបំផុតតាមែដលអាចេធវើេៅបាន ខ៳ហំ(រពោះមហាភិរមើយ)នឹងែរបេរម្យែចក្ោយំធមមបតី
និង ធមមរេដល់របិយមិរតអនក្អានបលគ់ ំងអេ់ំបនតបនាតើប់តេៅ... 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! របែេលំ ៨ ៅទើំមុនេពលែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់េយើងេេតចយង
រលត់ខនធ ចូលឿន់បរិនិោភើនបានម្នេេតុឿរណ៍អារក្ក្់េក្ើតេ ើងក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ ែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្នហង
៊នៈំ េងើបាេម្ក្េៅក្នហងេវ ហវនារាមបានម្នចំែណក្ចូលេៅោក្់ព័នធែដរ វាំេេតុឿរណ៍េស្ក្
នាដក្មមមួយ ែដលមិនគួរនងឹេក្ើតេ ើងក្នហងេងើមណឌលដ៏បរិេុទធផូរផង់មក្តាំងពីបុរាណឿល ប ុែនតេេតុ
ឿរណ៍េនាោះក្៏ បានេក្ើតេ ើងេៅេេើយ របរពឹតតេៅេេើយេ៉យេផើនៃថណានឹងវឹងវិលមក្ឲើយែក្ក្ុនប ោះប ុន
បានេទៀតេទ រគប់ រេែដលោប់ភលឹក្រលឹក្នឹក្ដល់េេតុឿរណ៍រេេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្េេងវគេលហតចិតត
ំអតិបរម្ ល់ែត មិនចង់នឹងរុឭក្នឹក្េៅរក្វាេទៀត ប ុែនតេេតុឿរណ៍េនាោះបានស្ងស្ពើក្ស្ទើមយរើង
ចើាេ់រក្ឡាញេលើែផន ដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា ល់ែតមិនអាចនឹងបំេភលចេោលបានេ៉យៃយ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណានឹងេលើក្យក្មក្ តំណាលលមមំេរគឿងរប៉ប់េតិបញ្ញើ េូមេលាក្ដ៏ម្នអាយុោំរតងរតាប់ស្ឍើ
ប់េមើលចុោះ... 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅោំបានថ្ េៅេពលេនាោះេទើបនឹងោប់េផតើមគិមឞរដូវ ប ែុនតអាឿេធ្តុរតង់េរំោះភនំ
បញ្គិរីនគរ េ ើងក្េៅឍើេើឍើរេេងរហាងខុេរបរក្តី ហាក្់នឹងរបផនឡលបូលរបាប់ថ្ ស្ណើនឿរណ៍អារក្ក្់
ក្ំពុងនឹងេក្ើតេ ើង រពោះេុរិយេទពោំងរេមីេើឍើៀពើំងរហាំងរែេងមក្ឿន់ពិភពែផនដីហាក្់បដីូចំនឹងដុត
ក្េមទចជមពឡទវីបឲើយេឆោះ េខទចខទេីមត់េុងំេផោះផង់ធូលីេៅដូេោទើោះ េលឹក្ឫេើឝីក្នហងបរិេវណវតតែដលធ្ពើប់ែតេខៀវ



ខីក្៏ែរបឿយឿពើយំ ពណ៌េលឿងទុំ និងរជុោះរុោះេរាយរពុយមក្ឿន់ៃផទដីំេូរែេឿលេបើរតូវក្ម្ពើំងខើយល់
េបាក្បក្់ រុក្ំតិដៃទ េទៀតក្៏ជរមុោះេលឹក្ោេ់ៅពើេ់េលឹក្ថមីែដរ េមលឹងេមើលេៅទិេណាក្៏េឃើញែតរុក្ំតិ
ែដលរបាេោក្េលឹក្ បញ្ើ៲រេដើមរលីងណិលរតងិលរតេៃលហាក្់រូហានបាននឹងរុក្ំតិែដលក្ើឝ័យជីវី
បនតមក្ពីរដូវរបាំងដូេោទើោះ ដំេណើរគមនាឿរេៅមក្រេណុក្រេួល រពោះេងើភាគេរចើនក្នហងវតតេទើបេចញ
េចញពីអារាមនិមនតរតាច់ចរ េញ្រេៅឿន់ទិស្នុទិេ េធវើឲើយេវ ហវនារាមេប់ស្ឃើត់លេនាពើចដូចវតតបុោះ េបើ
ទុក្ំម្នរពោះេងើេៅេល់ តិចក្៏េ៉យ ក្៏ប ុែនតេៅៃថឧេបាេថតិថី ៨ េក្ើត ឬ ៨ េរាច តិថី ១៥ េក្ើត ឬ 
១៥ េរាជ េវ ហវ័នក្៏េៅអ ៊ឹក្ធកឹ្ េុឹក្ហាលើក្់េ៉យឧបាេក្ឧបាេិឿែដលអេញ្៱ើញមក្រក្ើាឧេបាេថេីល 
និងស្ឍើប់រពោះធមមេទេនា េូមើបី ែតរពោះរាំធិបតីពិមពិស្រក្៏េេតចយងមក្រតួតពិនិតើយេមើលរពោះអារាមនិង
េនទនាំមួយនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណា មតងម្កើលែដរ ។ 

ក្នហងស្យណមេម័យៃនៃថតិថី ៨ នាៃថមយួ ម្ននគរវាេីៃនរក្ុងរាជរគឹោះរបម្ណំ ៥០០ នាក្់
មក្ស្ឍើប់ រពោះធម៌ឯធមមស្លារតង់ក្ណាតើលៃនេវ ហវនារាម ឿលេបើជួបជុំរពមេទើេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបាន
េ ើងេៅ ឿន់ធម្ផើេនៈេេើយេែមតងរពោះធមមេទេនា ម្នអតថន័យេេចក្តីថ្ 

" បណាតើេចធម៌ ំង ៤ េនាោះ េចធម៌របឿរទី ១ គឺ ទកុ្ ោត់ំេេលឿរណ៍ដំបូងែដលគួរយល់ដឹងឲើយ 
ចើាេ់លាេ់ េបើយល់ដឹងយរើងចើាេ់លាេ់េេើយ នឹងេក្ើតនិពវ ិធុញរ ន់ ឿត់រុស្យតេរមក្េរតក្អរ 
ក្នហងេៃខើរ រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រតាេ់ថ្ ខនធ ំង ៥ ំទុក្ េតវ ំងឡាយរបក្បេ៉យខនធ ៥ េរោោះ
េេតុេនាោះេតវ ំងពួងេនាោះេទើបំគំនរទុក្ដ៏បរិេុទធ េផើនស្រវតថហណាលាយ ំេ ើយ ទុក្េរោោះ ំតិ ជរា 
ពើាធិ មរណៈ ទុក្េរោោះេំេណាក្េស្ក្េេរងង ខើឝឹក្ខើឝអលថអចថឡរបងឞឡរទឹក្ែភនក្ ថ្ទើងំថ្ទើក្់រអាក្់ រអួលរមួល
េដើមក្េរោោះនរិាេរោត់រោេពីរបេ់ឬបុគលំទីរេឡាញ់ េរោោះេពើបពោះរបទោះនឹងរបេ់ ឬបុគលំទី
េមសប់ េរោោះក្ំេក្បំណងែដលប ងរបាថ្ទើ" ។ 

ឿលេបើេទេនាចប់េេើយ ពុទធបរិេ័ទក្៏វលិរត ប់េៅេគេ៉ឋើនរបេ់ខលអនវិញ េៅេល់ែតេទវ
មិរតឧបាេក្ អនក្ំពេុេើឝឡតេៅេនទនាំមួយនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណា េៅខណៈែដលេយើងក្ំពុងែតអងហយ
េនទនាក្នហង ធមមស្លាេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញភិក្ហ ៣ រូបនិមនតចូលមក្ក្នហងវតត និងនិមនតេ្ពើេំេៅ
មក្ៀង ធមមស្លា េៅេពលែដលភិក្ហែបលក្មុខេនាោះនិមនតចូលមក្ក្នហងរយៈជិត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ោំបានថ្
រពោះេថរៈែដល និមនតនាំមុខេនាោះ គឺ រពោះេទវទតត ំេេំតិវងើឝស្ក្ើយរបេ់រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់េនាោះ
ឯង េ៉យេម្ទក្ចិតតែដលបានេឃើញរពោះមហាេថរំេេៈតិជិតេនិទធនិមនតមក្ឿន់រពោះអារាមដូេោទើោះ 
ខ៳ហំរពោះ ក្រុណាក្៏រក្ទីរក្ ចោុះពីធមមស្លាេៅទទួលបរិឿខើររបេ់េលាក្នាំេ ើងឿន់ធមមស្លា  

"បពិរតរពោះេតជរពោះគុណដ៏ចេរមើន ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងេៅេពលែដលរពោះេថរៈគង់ចោុះ
េលើអាេនៈ និងៅន់ទឹក្រចួេេើយ "វាំេំណាងដ៏របេេើររបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណានិងអនក្រក្ុងរាជរគឹោះែដលម្ន



ឱឿេបាន ទទួលបដិេណាឋើរៈរពោះេតជរពោះគុណ ប ុែនតំដំបូង ខ៳ហំរពោះក្រុណាេូមទូលេួរ
រពោះេតជរពោះគណុថ្និមនតមក្ ពីណា? ចុោះេេតុអីបានំនិមនតមក្ដូចំស្ឃើត់េមលោះ?" 

"ខ៳ហំក្ូរណាមក្ពីរក្ុងេឿេមពី"រពោះេទវទតតេឆលើយេេើយដក្ដេងឞើមធំយរើងរេនថើនហាក្ន់ឹងថ្ម្នទុក្ធំ
ងំក្នហងចិតត ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនេអើេពើេទ េរោោះយល់ថ្េលាក្ទំនងំេនឿយេត់ពីដំេណើរេដើរផលឡវេនាោះឯង ។ 

"បពិរតរពោះេតជរពោះគុណដ៏ចេរមើន ! "េទវមិរតឧបាេក្និយយេ ើងវិញមតង "រាល់េលើក្ែដលខ៳ហំ
ក្ណា េឃើញរពោះេតជរពោះគុណ ក្៏បានេឃើញរពោះបរមស្ស្ឍើ រាល់េលើក្ែដលខ៳ហំក្ណាេឃើញរពោះបរមស្
ស្ឍើ ក្៏បានេឃើញរពោះេតជរពោះគុណែដរ ប ុែនតេលើក្េនោះ ខ៳ហកំ្ណាមិនបានេឃើញរពោះបរមស្ស្ឍើេទ ចុោះេពល
េនោះ រពោះអងរទង់របថ្ប់េៅឯណា?" 

"េៅឯេែេិតារាម រក្ុងេឿេមពី "រពោះេទវទតតេឆលើយ 

"ចុោះរពោះអគស្វ័ក្ ំង ២ អង គឺ រពោះេម្គលាពើន និង រពោះស្រីបុរតេពលេនោះគង់េៅឯណា?"
ឧបាេក្េួរ េទៀត  

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញថ្រពោះភស្តក្តរបេ់រពោះមហាេថរេទវទតតរេេោនរេោប់ចុោះភាពើម េលាក្
េលើក្ែពង ទឹក្េ ើងៅន់មតេទៀត ល់ែតអេ់ពីែពងហាក្់នឹងថ្បេនាតើបង់េេចក្តីរក្វល់រក្វាយចិតត េេើយ
ម្នេថរដីឿ េ ើងថ្ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើេូមេួរបនតិចេៅេមើលថ្ េៅខណៈេពលែដលេយើងរតូវក្ិេលេរួបរឹត
៉លរចវាត់ នឹងរតូវអេនាតើលស្ពើប់េក្ើតក្នហងក្ងចរក្ៃនវដតេងើារេនាោះ េតើោំបាច់ឬេទែដលេយើងេៅេផតក្ផតអ
លរវល់ខវល់ ៀភើយនឹងអនក្ដៃទ " 

េទវមិរតឧបាេក្មិនបានេឆលើយេំណួរេនាោះេទ រេន់ែតេមលឹងេមើលមក្ៀងខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យរក្ែេែភនក្ 
េែមតងរេមឿងេងឿងឆល់ចំេោោះវាទក្មមរបេ់រពោះមហាេថរ ខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនបានគិតអវីេផើឝងេទ េរើែតពីេជឿ 
ថ្ រពោះមហាេថរទំនងំនយិយធម៌ំន់ខពេ់េដើមើបីឲើយឧបាេក្រតេ៉ោះឧបា នេេចក្តីរបឿន់ម្ំចំេោោះ 
បុគលប ុេណា្ើោះ  

"ឧបាេក្េអើយ ! "រពោះមហាេថរម្នេថរដីឿត "រពោះធម៌រែមងំេចធម៌ ំអឿលិក្ធម៌ ម្នេៅ
របោំ េលាក្េនោះំេរៀងរេូត េ ោះរពោះពុទធំម្ងើេ់ឧបើបតតិក្េ ើងឬមិនឧបើបតតិក្េ ើងក្៏េ៉យ រពោះធម៌ក្៏េៅ
ម្ន ែដរ អនក្ម្នចក្ហគឺបញ្ញើែតងយល់េឃើញរពោះធម៌បានេពវឿល េរោោះេេតុេនាោះ រពោះធម៌េទើបេំៀន់
ំង អវីៗ ំងអេ់ រពោះពុទធំម្ងើេ់និងរពោះេងើេៅម្នេំរម្ននាច ប ុែនតរពោះធម៌គង់វងើឝេថតិេេថរេៅ



ក្នហង េលាក្េនោះំេរៀងរេូត េរោោះេេតុេនាោះេូមឲើយឧបាេក្ពិនិតើយពិោរណារពោះធម៌េពវឿលចុោះ ក្ុំបាន
េៅ របឿន់ំប់េសិតចំេោោះបុគលេនោះបុគលេនាោះេ ើយ"    

លុោះឿរេនទនារបរពឹតតេៅបានមួយរេបក្់ រពោះេទវទតតមហាេថរៈមយួអេនលើេ៉យភិក្ហេេចរ ២ 
រូបេទៀត េទើប េូមលាេៅេរម្ក្ឯក្ុដិែដលខ៳ហំរពោះក្រណុាេរបើស្មេណរឲើយោត់បរមុងទុក្ ខ៳ហំរពោះក្រុណា
េដើរតាមជូនដេំណើរ េលាក្ដល់ក្ុដិេេើយក្៏េវវិលមក្ឿន់ធមមស្លាវិញ េទវមិរតឧបាេក្េៅែតេថិតេៅទី
េនាោះេៅេ ើយ េេើយ េយើងក្៏េនទនាេទើតេៅ  

"បពិរតរពោះេតជរពោះគុណដ៏ចេរមើន ! "ឧបាេក្ម្នរបស្េន៍ "រពោះេតជរពោះគុណេេងតេឃើញអវី
ខុេ របរក្តីខលោះេទ  ក្់ទងនឹងរពោះេទវទតតមហាេថរៈ" 

"អាតាផើមិនេឃើញម្នអវីខុេរបរក្តីេទ"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតបឧបាេក្តាមឿរពិត "េរើែតពីថ្ 
រេេនោះ េលាក្និមនតមក្េវ ហវ័នែតឯង មនិមក្ំមួយនឹងរពោះបរមស្ស្ឍើដូចេពវដងេទ" 

"ចុោះអំពីចៃភើក្់េថរដីឿរបេ់េលាក្វិញ ម្នអវីខុេរបរក្តីឬេទ?" 

"មិនេឃើញម្នអវីែដរ េរើែតពីរេេនោះេលាក្និយយែតធម៌ំន់ខពេ់ េដើមើបីរតេ៉ោះឧបា នេេច
ក្តីរបក្ួច របឿន់ម្ំចំេោោះបុគលប ុេណា្ើោះ" 

េទវមិរតឧបាេក្រជប់មុខចុោះគិតមួយរេបក្់េេើយនិយយេ ើងថ្  

"ហាក្់ដូចំម្នអវីខុេរបរក្តី េថរដីឿរបេ់េលាក្េ ោះបីំ ក្់ទងនឹងបរមតថធម៌ក្៏េៅម្ន
ស្ពើក្ស្ទើមៃន េេចក្តីះទើនីេពើាបាទេឈមៀតេរជៀត" 

"ឧបាេក្របែេលំគិតេរចើនេពក្េទដងឹ"ខ៳ហំរពោះក្រណុាផតល់េេចក្តីេេងត 

"របែេលំអញ្ឹងេមើលេៅ" ឧបាេក្និយយយរើងអល់ឯក្ "ខ៳ហំក្ណាំមនុេើឝបុិនេេងត បុិន
គិត និង បុិនវមីវាមពិភាល់ ចួនឿលអាចនឹងមិនម្នអវីខុេរបរក្តីដចូយរើងខ៳ហំក្ណាគិតក្៏បាន ោំជួយេទើ
តាម៉ន េមើតេៅេទៀត ខ៳ហំក្ណាេូមនមស្កើរលាេិនេេើយ របែេលំអនក្ផទោះក្ំពុងែតរងោំេេើយេមើល
េៅ" ។ 

េៅេពលែដលឧបាេក្រត ប់េៅវិញេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ចុោះពីធមមស្លាេដើរេៅរតួតពិនិ
តើយេមើល វតត ំងមូលដូចែដលធ្ពើប់េធវើមក្ំរបោំ េ ោះបីេបើរារតីៃថេនាោះរេន់ែតំអដ៶មីតិថី ៨ េក្ើត
ប ុេណា្ើោះ ប ុែនត រពោះេិមរងើឝកី្នលោះដួងេលើៃផទនភាឿេែដលរេ ោះេធងោក្ពពក្ ក្៏ភលឺពរពិលគួរេមែដរ ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេដើរ េៅំេរឿយៗតាមផលឡវេដើររវាងគុមពឫេើឝីរេូតមក្ដល់េៀពើង ភើរធំៃនវតតេវ ហវ័នែដលំេតឡប



បញ្ហោះអដ៶ិធ្តុ របេ់លីលាវតីេថិតេៅ េទើបឈប់អងហយេរម្ក្ បែណែតចិតតឲើយអែណែតេលឿនលយេៅក្នហង
អតីតឿលដ៏ េស្ក្េេរងងលុោះរតាែតរពោះរជនីក្រចរបាងំភនំេវបុលលៈេទើបវិលរត ប់េៅចូ ក្ុដិក្នហងរជំឫេើឝី
វិញ ។ 

អេ់រយៈេពល ៧ ៅទើំគត់េេើយ រាប់ោប់តាំងពីលីលាវតីលាោក្េលាក្េនោះេៅ េ ោះបីេបើំេពល
េវលាយូរ អែងវងប ុនណាក្៏េ៉យ ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េៅម្នលំនឹក្ហាក្់ដូចំថ្លីលាវតីេទើបនឹងោក្
េោល ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅេៅៃថមើឝិលមិញេនោះឯង  នាងអាចនឹងក្ំពុងេភលើតេភលើនក្នហងេេគើល័យំន់ណាមួយ 
ប ុែនត ជួនឿលនាងអាចនឹងក្ំពុងេភលើតេភលើនក្នហងទិពវេុខដ៏របណីតេេើយេភលចខ៳ហំរពោះក្រុណាឈឹងេេើយក្៏បាន 
ប ុែនត ខ៳ហំរពោះក្រណុាេផើនៃថណានឹងេភលចនាងបានេទ រាល់រារតីឿលក្ុំថ្េ ើយក្នហងរដូវណាៗៃនៅទើំ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណា រតូវេឆលៀតរក្េពលេវលាេៅេអើតេងើតនាងដល់េតឡបមុននឹងចូលចូ ក្ុដិេិងេរម្ក្ំរបោំមិន
ែដល៉ច់ េូមើបីមួយៃថ រេូតេថរេវលា ៧ ៅទើំដ៏យូរអែងវងេនាោះ រពឹតតក្មមរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណារតូវបានដឹងឮ
ចើាេ់ក្នហង ចំេណាមភិក្ហស្មេណរក្នហងវតតរេូតដល់ឧបាេក្ឧបាេិឿ ប ុែនតម្ទើក្់ៗក្៏យល់ចិតតេថលើមនិង
អាណិតខ៳ហំរពោះ ក្រុណា យរើងេហាចណាេ់ក្៏ំវិធីស្ស្តេតមួយែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាបានតបេនងេេនហាអមតៈ
ដ៏បរិេុទធ េលើេពីដំណក្់ទឹក្េេនើឝើមេលើេលឹក្ឈូក្របេ់លីលាវតីែដលម្នចំេោោះខ៳ហំរពោះក្រុណា  េ ោះបីំ
តំណប តបេនងក្នហងរេែដលរជុលេួេេៅេេើយក្៏េ៉យ ។ 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ោប់តាំងពីរពោះេទវទតតមហាេថរៈនិមនតមក្គង់េៅឯវតតេវ ហវនារាមមក្ 
ខ៳ហំរពោះក្រុណា យល់េឃើញថ្ វតតអារាមែបរំទទួលបានេភាពរេ់រេវីក្ របំជនរក្ុងរាជរគឹោះ
រេេ់រស្យេបើាយចិតត ែដលរពោះមហាេថរំេេរាជវងើឝបានមក្គង់វេនាឿរក្នហងវតតេវ ហវ័នរបាក្ដ
េេមើនឹងរពោះតំណាងរបេ់ រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ រាល់ៗស្យណមេម័យ របំជនរក្ុងរាជរគឹោះរគប់េភទ
រគប់វ័យម្ទើក្់ៗឿន់យក្ បុបផំតិេទៀនធូបផ្កើភ៳ីេដើរេៅឿន់វតតអារាមំេវឡងំហាភើយេដើមើបីស្ឍើប់រពោះធមម
េទេនាដ៏ពីេរាោះេក្ើាោះក្ើាយ របេ់រពោះមហាេថរៈ  

"ឧបាេក្ឧបាេិឿ ំើងឡាយេអើយ ! "រពោះមហាេថរៈោប់េផតើមេែមតងធម៌ក្នហងរេេៀលៃថមួយ 
"េចធម៌ ៤ របឿរ គឺ ទុក្ ១ មូលេេតុនាំឲើយទុក្ ១ េេចក្តីរុលត់ទុក្ ១ ផលឡវបដិបតតិេដើមើបីឲើយដល់េេចក្តី
រុលត់ទុក្ ១ ំធម៌ ម្នេៅំរបោំក្នហងេលាក្េនោះ រពោះេមពហទធំម្ងើេ់េ ោះនឹងឧបើបតតិក្េ ើងឬមិនឧបើបតតិក្
េ ើងក្នហងេលាក្ ក្៏េ៉យ េចធម៌ ំង ៤ របឿរេនោះក្៏េៅេថិតេេថរដែដល ទុក្ គឺ េក្ើត ោេ់ ឈឺ ស្ពើប់ំ
េដើមក្៏ម្នេៅ ោេេពញ ំងពិភពេលាក្ មូលេេតុនាំឲើយេក្ើតទកុ្ គឺ ចំណង់តណាហើក្៏ម្នេៅក្នហងេនាឍើន
របេ់េតវ េេចក្តីរុលត់ទុក្ក្៏ំេភាពែដលអាចេធវើឲើយេក្ើតម្នេ ើងបាន មគ គឺ ផលឡវម្នអង ៨ េរម្ប់
នាំេៅរក្ េេចក្តីរុលត់ទុក្ក្៏ម្ន រពោះេមពហទធំម្ងើេ់រេន់ែតំអនក្រុក្រក្េឃើញេចធម៌ ំង ៤ របឿរ
េេើយបេងឞើប បៃមើញដល់េពវេតវឲើយយល់ដឹងតាមេភាពពិតប ុេណា្ើោះ មុនពុទធហបើាទក្៏ម្នមុនីអនក្ម្ន



បញ្ញើំេរចើន ែដលេមើលេឃើញទុក្ប ុែនតរក្មិនេឃើញេចធម៌ ៣ របឿរេទៀត មុនីខលោះអាចេមើលេឃើញទុក្
និងមូលេេតុ ៃនទុក្ ប ុែនតេមើលមិនេឃើញនិេរាធនិងមគ មុនីខលោះអាចេមើលេឃើញទុក្ មូលេេតុៃនទុក្ និង 
េេចក្តីរុលត់ ទុក្ ប ុែនតមិនដឹងវិធីបដិបតតេិដើមើបីឲើយដល់េេចក្តីរុលត់ទុក្េនាោះ មុនីខលោះអាចេមើលេឃើញេចធម៌
 ំង ៤ េេើយឿពើយំរពោះបេចក្ពុទធំម្ងើេ់ ប ុែនតមិនរបឿេដល់អនក្ដៃទ ឬរបឿេែដរប ុែនតមិនស្ណើបនា 
ស្េនា"  

"ឿលេបើេចធម៌ំេភាពម្នេៅំរបោំក្នហងេលាក្ែបបេនោះ េចធម៌េទើបំធម៌ោេ់ទុំំង
រពោះពុទធំ ម្ងើេ់និងរពោះេងើ រពោះពុទធំម្ងើេ់រេន់ែតរក្េឃើញេចធម៌េេើយចងសហលរបាប់អនក្ដៃទ រពោះ
េងើរេន់ែត ំអនក្េជឿឿន់តាមោក្ើយតំណាលរបាប់របេ់រពោះពុទធំម្ងើេ់ េេើយបដិបតតិតាមផលឡវេៅឿន់
េេចក្តីរុលត់ ទុក្ប ុេណា្ើោះ េ ោះបីំរពោះពុទធំម្ងើេ់នឹងបរិោភើនេៅក្តី រពោះេងើនឹងេូនើយេស្ោះអេ់រលីងពី
ជមពឡទវីបេៅក្តី រពោះធម៌ែដលំេចធម៌ំអឿលិក្ធម៌ក្៏េៅម្នែដរ េផើនៃថណាវិនាេស្បេូនើយពីេលាក្
េនោះបានេទ ប ុែនតអាចនឹងរលេ់រលុបេចញពីស្ផើរតីចងោំរបេ់េតវេលាក្ែដលរឿេ់ែរក្លេ៉យអវិំឆើ 
េតវ ំងេនោះ េ ោះំរេ់េៅំមួយនឹងេចធម៌រគប់ចៃភើក្់ៃនខើយល់ដក្ដេងឞើមេចញចូលក្៏េ៉យ ក្៏េៅែត
មិនស្គើល់ េចធម៌ដែដលេរបៀបដូចំែវក្មិនស្គើល់រេំតិេមលដូេោទើោះ" ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ឧបាេិឿ ំងឡាយ ! រពោះពុទធក្តី រពោះបេចក្ពុទធក្តី រពោះអរិយស្វ័ក្ក្តីេុទធែតចលូ
ដល់េេចក្តី រុលត់ទុក្ េរោោះដឹងចើាេ់េឃើញចើាេ់ក្នហងេចធម៌េនាោះ មិនែមនេរោោះរបឿរេផើឝងេ ើយ 
របេិនេបើៈតិ េៈមរតូវឿរចូលដល់េេចក្តីរុលត់ទុក្ ៈតិេៈមរតូវដឹងចើាេ់េឃើញចើាេ់ក្នហងេច
ធម៌េនាោះែដរ ឿលេបើដូេចនោះ េទើបេមគួរនឹងរតដក្រតេ៉ោះេេចក្តីរបឿន់ៀឆើប់ចំេោោះរពោះពុទធ រពោះបេចក្ពុទធ 
រពោះអរិយស្វ័ក្  ំងឡាយេោលេេើយៃក្េរែបរមក្រក្រពោះធម៌វិញេ៉យផ្តើល់ របេិនេបើៈតិេៈមេៅ
របឿន់េសិត ចំេោោះបុគលេទ េផើនៃថណាៈតិេៈមនឹងចូលដល់រពោះធម៌និងែដនេក្ើឝមក្ើានត គឺ រពោះនិោភើន
បានេទ" ។ 

េវាហារយរើងេក្លៀវឿពើហាវហានរបេ់រពោះមហាេថរៈបានបងបេងើតេេមលងរិោះគន់យរើងផុេផុលក្នហង
ចំេណាម ពុទធបរិេ័ទ ពួក្ខលោះក្៏យល់រេបនឹងរពោះមហាេថរៈ ប ុែនតពួក្ខលោះក្៏មិនយល់រេបែដរ ពួក្ែដល
យល់រេបអាងថ្ ក្នហងឿរចូលដល់អមតធម៌ដ៏ខពង់ខពេ់េនាោះ ធមមោរីគបើបីរតដក្រតេ៉ោះឧបា នចំេោោះ
េតវបុគលខលអនេយើងេគ បានយរើងអេ់រលីង មិនរតូវេតាង មឬំប់ចំោក្់ចំេោោះបុគលឬអវីណានីមួយ
 ំងអេ់ ភាគីែដលមិនយល់ រេបភាគេរចើនំអនក្ចេរមើនេ៉យវយវុឌើឍិ បានេ ថើរជោះថ្ពើក្នហងរពោះពុទធំ
ម្ងើេ់យរើងៀឆើប់ខ៱អន  

"ម្ទើលឧបាេក្ឧបាេិឿ ំងឡាយ ! "រពោះេទវទតតមហាេថរៈេែមតងធម៌ក្នហងៃថតមក្ "ស្េនា
ណាក្៏េ៉យ ែតងម្នធ្តុផើឝំេំៀន់ ២ របឿរ គឺ ោក្ើយេរបៀនរបេៅ និង អនក្េរបៀនរបេៅ(ស្ស្ឍើ) 



មនុេើឝពួក្ខលោះែតងរជោះថ្ពើក្នហងោក្ើយេរបៀនរបេៅ ឿលេបើេឃើញថ្ោក្ើយេរបៀន របេៅរតឹមរតូវម្នេេតុ
ផល គួរឲើយេជឿឿន់បានក្៏រជោះថ្ពើនិងបដិបតតិតាម មិនរបឿន់ៀឆើប់អនក្េរបៀនរបេៅ ំេម្ពើក្់េំៀន់េទ 
ប ុែនតមនុេើឝពួក្ខលោះែតងរជោះថ្ពើចំេោោះបុគលអនក្េរបៀនរបេៅ និយមចូលចិតតំតិ ក្ំេណើតពណ៌
េមើបហរែេើបក្ លក្ណៈែបបបទ េណាតើប់ភាស្របេ់អនក្េរបៀនរបេៅេ៉យឥតេបើគិតដល់ ោក្ើយេរបៀន
របេៅថ្ំយរើងណាេនាោះេទ មនុេើឝរបេភទេរឿយេនោះរបេិនេបើអនក្េរបៀនរបេៅែដលខលអន រជោះថ្ពើផុត
រលត់េៅឬេភៀេផ្យឬរស្យពើាយមវិលេវែបរេៅំេីនេភទវិញ ក្៏អេ់េ ថើរជោះថ្ពើែដរ េរោោះេេតុ
េនាោះេ ថើរបេ់មនុេើឝរបេភទេនោះេទើបមិនេទៀង ត់ំក្់លាក្់េទ វិធីលសគួររបឿន់យក្ោក្ើយ េរបៀនរបេៅ
ំេម្ពើក្់េំៀន់ េបើោក្ើយេរបៀនរបេៅលសម្នេេតុផល េ ូរ ំនឹងឿរពិេស្ធស្ក្លើបង បាន ំមូល
ភាពៃនេចធម៌ េ ោះបីំោក្ើយេរបៀនរបេៅេនាោះេចញពីបបូរម្ត់របេ់េមឡមយចក្ក្៏គួរ េជឿឿន់និង
បដិបតតិតាម" ។ 

េទេនារេេរឿយៗមក្របេ់រពោះមហាេថរៈេធវើឲើយពុទធបរិេ័ទភាគេរចើនែបរេៅេជឿឿន់ោក្ើយ
េរបៀនរបេៅ េំៀន់ំងអនក្េរបៀនរបេៅេៅេពលំមួយេទើេនាោះ ក្៏េក្ើតម្នេ ថើរជោះថ្ទើចំេោោះរពោះមហា
េថរៈយរើង ៀពើំង ចំនួនអនក្មក្ស្ឍើប់ធម៌ក្នហងធមមស្លាេក្ើនេរចើនេ ើងរាល់ៃថរេូតដល់េេៀរេពញេចញេៅ
ដល់ ៃរពឫេើឝីជុំវិញធមមស្លា ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្នហង៊នៈំរបធ្នេងើក្នហងវតតេវ ហវនារាម នឹក្េរតក្អរ
ស្ទរ ែដលបានេឃើញ របំជនភលឡក្ភលឹក្មក្ឿន់វតតអារាមនិងរឹតែតេរតក្អរស្ទរេទៀត េៅេពលបាន
ដំណឹង ថ្រពោះមហាេថរៈអាចេទេនាឲើយរពោះរាជក្ុម្រអំតេតតហរជោះថ្ពើក្នហងរពោះពុទធស្េនាបាន េរោោះ
តាមធមមតា រពោះរាជក្ុម្រមិន ែដលោប់រពោះទ័យក្នហងរពោះស្េនា មិនែដលយងមក្ឿន់វតតអារាមេដើមើបី
ស្ឍើប់ធម៌េទ បងសេ់េពលេវលា ឲើយអេ់េៅេ៉យឿរេលងរេណុក្ំមួយនឹងមិរតេម្ពើញ់ំបុរតរបេ់
េពវមុខមស្តនតី រពោះរាំធិបតីធ្ពើប់ ពើាយម បញ្៱ឡនរពោះរាជឱរេេៅេិក្ើាេិលើបវិទើាក្នហងេម្ទើក្់ ៃនវិទើាោ
រើយទិស្េបាេម្ក្ៃនរក្ុងតក្េិលា ែដរ ប ុែនតរពោះរាជក្មុ្ររទង់មិនរពម អតតចរយិរបេ់រពោះរាជក្ុម្រមិន
រតឹមែតស្ងេេចក្តីមិនេពវរពោះទ័យ ចំេោោះរពោះរាជបិតាប ុេណា្ើោះេទ ប ុែនតេៅស្ងក្ងវល់ខវល់រពួយដល់
េពវមុខមស្តនតីរាជឿរនិង អាណារបំ- រាស្តេតំទូេៅផង ឿលេបើរពោះរាជឱរេៃក្េរែបរមក្រជោះថ្ពើក្នហងរពោះ
ស្េនា រពោះរាជជនក្និងរពោះរាជ ជននីនូវអេ់អាណារបំរាស្តេតេទើបរេេ់រស្យេបើាយចិតត រពោះរាំ
ធិបតីពិមពិស្ររទង់េពវរពោះរាជ េឫទ័យំពិេេេ ដល់ថ្ទើក្់រទង់រពោះរាជ នពរថ្ េបើរពោះរាជក្ុម្ររតូវ
ឿរេបើក្យក្រពោះរាជរទពើយព ីែពើំងេលអងេដើមើបីយក្េៅេធវើក្ងឿរក្ុេលក្៏អាចេបើក្យក្បានតាមបំណង រពោះ
រាជក្ុម្រអំតេតតហលុោះ ទទួលបានពរេនាោះេេើយក្៏េរបើេគឲើយោត់េរៀបរណាតើប់ ៥០០ យក្េៅរបេគនរពោះ
េទវទតតមហាេថរៈ េេើយេនទនារបារេ័យេទើអេ់េពលំយូរ េមពនធភាពរវាងរពោះរាជក្ុម្រនិងរពោះមហាេថ
រៈរបរពឹតតេៅ យរើងេនិទធស្ទើល ជួលឿល ំង ២ អង ចូលេៅេនទនាេទើមួយទល់នឹងមួយក្នហងៃរពឫេើឝី 
បេណាតើយឲើយ រាជបរិោររងោំេៅៀងេរើ ៃថខលោះ រពោះមហាេថរៈក្៏នមិនតចូលេៅេល់រពោះរាជក្ុម្រដល់



េម្ទើក្់ផ្តើល់ រពោះអងនិងេនទនាេទើំឧភេតា រេូតដល់ឿលក្នលងចូលដល់មជើ៲ិមយមេទើបនិមនតរត ប់
មក្វតត អារាមវិញ ។ 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ចំែណក្ឯខ៳ហំរពោះក្រុណាក្នហង៊នៈំេងើបាេម្ក្ក្នហងេវ ហវនារាម ឿល
េបើ េមលឹងេឃើញស្ណើនភាពថហំេថើងរុងេរឿងៃនរពោះស្េនា េមើលេឃើញឿររេ់េ ើងវិញៃនេ ថើរបេ់មហា
ជន និងេមើលេឃើញឿរយក្រពោះទ័យទុក្៉ក្់របេ់រពោះរាជក្ុម្រំរជ៱ យទក្នហងរពោះស្េនា ក្៏អត់នឹង
េក្ើត បីតិរបាេម្ទើយពុំបាន េៅខណៈំមួយេទើេនាោះ ក្៏ៃក្េរែបរមក្ពិោរណាដល់ខលអនឯង រេូតេថរេវលា
ែដល រពោះេទវទតតមហាេថរៈនិមនតមក្គង់េៅក្នហងេវ ហវនារាម េឃើញថ្ ក្ិតតិយេេះផើោះេេមលងរបេ់ខលអនឯង
បាន ថមថយេខើាយចុោះបីដូចំពនលឺផ្កើយឿលេបើរតូវរេមីរពោះអាទិតើយោំងរបភាយេ ើងឿន់នភាល័យ
ដូេោទើោះ បុញ្ញើភិនីហាររបេ់រពោះមហាេថរៈេធវើឲើយរបំជនរក្ុងរាជរគឹោះេភលចខ៳ហំរពោះក្រណុាេៅមួយរយៈឿល 
េធវើឲើយខ៳ហំ រពោះក្រុណាម្នេពលទំេនរពីឿររគប់រគងគណៈេងើនិងឿរេែមតងធម៌េរចើនេ ើង េរោោះេេតុ
េនោះ វិញ្ញើណៃនឿររតាច់ចរបានវិលរត ប់មក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រុណាមតងេទៀតេរឿយពីរលុបបាត់េៅអេ់រយៈ
េពលជិត ១០ ៅទើំ ។ 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿរែដលរពោះេទវទតតមហាេថរៈនិមនតមក្ឿន់េវ ហវនារាមេេមើនឹងនិមនត
មក្ជួយទម្ពើក្់ បនទហក្ដ៏ធនក់្ណែក្់េចញពីស្ផើរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា េរោោះថ្រពោះមហាេថរៈបានទទួលភារៈ
ភាទើក្់ៃរំអនក្បៃមើត់ បេរងៀនេរបៀនរបេៅរបំជនេ៉យទទួលបានេមិទធផលដ៏លសរតឿល រពោះមហាេថ
រៈបានដឹក្នាំោំយូរលាភ េឿកើរៈយរើងេរចើនេនធឹក្េនាថើប់មក្ឿន់ភិក្ហេងើ ក្ម្ងើត់បង់ក្ងវោះខវោះៀតែផនក្
ភតាឍើហារឲើយអេ់េៅ របឿរ    េំៀន់បំផុត គឺ រពោះមហាេថរៈបាន៉ំបណែតោះពូជេ ថើដ៏េវិតរេេោនក្នហង
រពោះពុទធស្េនារបេ់របំជនរក្ុង រាជរគឹោះឲើយរេ់រេវីក្ក្េរមើក្េរស្ក្់េរស្ំេ ើងវិញ នាឿលម្ន
េពលទំេនរេរចើនេ ើង ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ៃក្ មក្ពិោរណាខលអនឯង តាមឿរពិត ខលអនខ៳ហំរពោះក្រណុាេនាោះេបើ
ទុក្ំឧបេមើប័ទក្នហងរពោះពទុធស្េនាំង ១០ វេើាេេើយក្៏េ៉យ ប ុែនតក្៏េៅែតមិន ន់េេរមចមគផល
េូមើបីថ្ទើក្់ បបំផុត គឺ េស្តាប័នេៅេ ើយ េៅ ម្នេនាឍើនចិតតរឿេ់ែរក្លេ៉យអវិំឆើ តណាហើ និង 
ឧបា ន េៅពុំ ន់រួចផុតរេ ោះពីក្ងចរក្ៃនវដតេងើារ េៅេ ើយ ប ុែនតេរោោះអារេ័យឿររបិតេរបៀងក្នហង
េីលនិងបំេពញស្េនក្ិចែផនក្បរេិតបដិបតតិែដលំ ក្ុេលក្មមំរបោំេផើនៃថណាលេ់ េងើឹមថ្ 
ផលានិេងើឝេនោះនឹងេុចផលផតល់ឲើយេៅេក្ើតក្នហងេុគតិភព ែភើងេឃលៀងែពើោក្អបាយភូមិបាន ប ុែនតក្នហង
ជេរៅៃនដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេនាោះេៅនឹក្េអៀនៀផើេ ចំេោោះបណាតើរពោះអរិយេងើែដលខលអនេក្ើតរួម
ំមួយក្នហងស្េនានាឿលែដលរពោះបរមស្ស្ឍើេៅរទង់ធរម្ន េៅេ ើយ ប ុែនតខលអនឯងមនិអាចេេរមច
េូមើបីមគផលំន់ បបាន េនោះឯងគឺំមនទិលដួងចិតតែដល ខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនែដលេភលច និងតាំងចិតតទុក្ំ
េរៀងរេូតមក្ថ្ ឿលណាម្នឱឿេ នឹងែអបេគចេៅ េៅក្នហងវិេវក្៉ឋើន បដិបតតិេមថក្មម៉ឋើននិង
វិបេើឝនាក្មម៉ឋើនេដើមើបីេេចក្តីបរិេុទធរួចផុតំបេចក្តតភាព មតង ប ុែនតឱឿេែដលរុពឹងទុក្េនាោះឥតេក្ើត



េ ើងេស្ោះ យប់ៃថក្នលងេៅេ៉យឥតឈប់ឈរ ៃថឆលងេៅំ េបាឍើេ៍ េបាឍើេ៍ឆលងេៅំែខ ែខឆលងេៅំ
ៅទើំ  ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏គង់េៅក្នហងេវ ហវនារាមេពញេរបៀបេ៉យ ភារក្ិចចងៅភើក្់េផើឝងៗែដលក្ពូនេ ើងំេរឿ
យៗ ។ 

េរោោះេេតុេនាោះ ឿរែដលរពោះេទវទតតមហាេថរៈនិមនតមក្គង់វេនាឿរក្នហងេវ ហវនារាមរពម ំងប
ណនតោះ បណាតើលអចលេ ថើឲើយដុោះ៉លដល់ភិក្ហបរិេ័ទនិងឧបាេក្ឧបាេិឿ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេមលឹង
េឃើញ ឱឿេដ៏របេេើរេនោះេដើមើបីនឹងេភៀេេៅបំេពញពើាយមក្នហងទីស្ឃើត់ណាមួយ ឿលេបើេេរមចចិតត
េ៉យលស េេើយក្៏ចូលេៅរក្រពោះមហាេថរៈទូលរបាប់េេលបំណងឲើយេលាក្រំបេេើយក្៏រឿបបងំលា 
រពោះមហាេថរៈមុខំយល់េចតនារបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាចើាេ់េទើបមិនហាមរបាមខ៳ហំរពោះក្រុណា ផទហយេៅវិញ 
រត ប់ំេលើក្េទអយឲើយក្ម្ពើំងចិតតែថមេទៀត រពោះមហាេថរៈេនើាថ្នឹងរគប់រគងេវ ហវនារាមជំនួេ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាឲើយបានលសំទីបំផុត េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាធូរេេើបើយនិងេបើាយចិតតំអតិបរម្ ។ 

េ៉យស្រតាំងចិតតថ្នឹងេៅស្ឃើត់ៗមិនឲើយេលចឮខរៀងើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបមិនលាក្លាអនក្ណា
 ំង អេ់ េូមើបីែតរពោះរាំធិតីំអារាមិក្ក្៏េ៉យ វតថហមួយែដលខ៳ហំរពោះក្រុណារតូវែតលាគឺ េតឡបបញ្ហោះអដ៶ិ
ធ្តុ របេ់លីលាវតី ប ុែនតំេេតុៃចដនើយៃរក្ែលងែដលេទវមិរតឧបាេក្អេញ្៱ើញចូលមក្េឃើញក្នហងខណៈ
ែដល ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងស្នើយបារតលីក្លេ់េចញពី ភើរៀងេរឿយវតត  

"រពោះេតជគណុ ! និមនតេៅណាេនឹង?" ឧបាេក្ែរេក្េួរ ំងរត់តរមង់មក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រណុា េត់
មក្ឈប់ ឈរេៅៀងមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យែក្វែភនក្េបើក្រក្លួង េែមតងេេចក្តីភាជើក្់េផសើលនិងចែមលក្ចិតត 
ខ៳ហំរពោះក្រុណានាំើេត់េៅអងហយេលើរានហាលេរឿមេដើមផ្យើវែដលក្ំពុងេចញផ្កើរក្េមរោលេពញ ំងេដើម 
េេើយក្៏របាប់េេលបំណងឲើយេត់ដឹង េត់ពើាយមរុែអរុអុក្ខ៳ហំរពោះក្រុណាឲើយវិលរត ប់េៅេវ ហវនារាម 
វិញឲើយបាន  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើរត ប់េៅវិញមិនបានេទ េរោោះបានេេរមចចិតត៉ច់ៀតេេើយថ្នឹងេៅ 
តាមឿរ ពិត មិនែមនំឿរេេរមចចិតត ន់េន់េទ ប ុែនតំេេលបំណងែដលក្ប់ទុក្ក្នហងចិតតរបេ់អាតាផើ
ំេរៀង រេូតមក្ ឿលេបើបានឱឿេអាតាផើរតូវរបៈប់េធវើតាមេេលបំណងេនាោះ" 

"រពោះេតជគណុម្នរពោះទ័យអារក្ក្់េស្េក្ៀែដលេគចយក្រួចខលអន េបាោះបង់វតតអារាមនិងពុទធបរិេ័ទ
េោល ៀងេរឿយេ៉យឥតនឹក្ស្ឍើយរេេណាោះេម្ពើោះឬ?"េទវមិរតឧបាេក្ម្នរបស្េន៍េ៉យេេមលង
ក្មើឝត់  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើបានរេ់េៅបំេពញរបេយជនដល់មហាជនអេ់ំង ១០ វេើាេេើយ 
ឥ ឡវេនោះដល់ េពលែដលអាតាផើរតូវគិតដល់ខលអនឯងខលោះេេើយ អាយុរបេ់អាតាផើោប់ះនចូលដល់មជើ៲ិមវ័



យេេើយ ប ុែនត អាតាផើេៅំបុថុជ៱នេៅេ ើយ អាតាផើនឹក្ៀផើេចិតតខលអនឯងចំេោោះេរឿងេនោះណាេ់ េទើបចង់នឹង
េចញេៅបដិបតតិ េងហញចូលឿន់មគផលមតង េូមឧបាេក្ក្ុំបានែត់ែំងអាតាផើេ ើយ មើារើងេទៀត 
ឥ ឡវេនោះ រពោះេទវទតត មហាេថរៈក្៏គង់េៅឯេវ ហវនារាម អាតាផើបានរបគល់េងើាភិបាលក្ិចដល់េលាក្
េេើយ េេើយេលាក្ក្៏ទទួល េ៉យរនតិភាព េរោោះេេតុេនាោះ វតតេវ ហវ័នមិនេស្ោះេូនើយពីរពោះមហាេថរៈំម
គហេទេក្៍របេ់មហាជនេទ" 

"ប ុែនតរពោះេទវទតតមហាេថរៈរេន់ែតំអាគនតហក្ៈរតាច់ចរមក្ស្ទើក្់េៅបេណាតើោះអាេននប ុេណា្ើោះ ខ៳ហំក្
ណាេៅមិន  ន់េជឿទុក្ចិតតេលាក្ថ្នឹងគង់េៅំមួយនឹងពួក្េយើងំេរៀងរេូតេទ"ឧបាេក្របែក្ក្ និង
ពើាយមទទូច ទែទតេៅ ចំែណក្ឯខ៳ហំរពោះក្រុណាវិញក្៏េៅែតអោះអាងថ្នឹងេៅឲើយបាន ឿលេបើេឃើញថ្
េផើនផលឡវណានឹងយក្ ឈនោះខ៳ហំរពោះក្រុណាបាន ឧបាេក្េទើបម្នរបស្េន៍េ ើងថ្  

"េបើរពោះេតជគណុេេរមចចិតត៉ច់ៀតេេើយថ្នឹងេៅ ខ៳ហំក្ណាក្៏មិនថ្អវីែដរ ប ុែនតេេនើេុំឲើយរពោះ
េតជគុណេធវើ ក្ិចឿរមួយ ំេំេណើចុងេរឿយ រពោះេតជគុណនឹងេធវើបានេទ?" 

"េបើេំេណើរបេ់េៈមមិនំឧបេគរារាំងចំេោោះឿរបដិបតតិេដើមើបមីគផលរបេ់អាតាផើេទ អាតាផើ
េរតក្អរនឹង រពមេធវើតាម" 

"ខ៳ហំក្ណាធ្នាថ្នឹងមិនរារាំងេ៉យពិត"េទវមិរតឧបាេក្អោះអាង 

"េបើអញ្ឹង របាប់មក្ចុោះ" 

"តាមចេងោះភនំជុំវិញំយរក្ុងរាជរគឹោះេនោះ ម្នលាយើងថម និងៃរពេប់ស្ឃើត់គួរដល់ឿរបំេពញ
ពើាយម ំៀពើំង ខ៳ហំក្ណាេេនើេុំឲើយរពោះេតជរពោះគុណគង់េៅរតង់បរិេវណជុំវិញរក្ុងរាជរគឹោះេនោះ េូមក្ុំ
និមនតរតាច់ ចរេៅៅឃើយពីេនោះេ ើយ ឿលេបើរពោះេតជរពោះគុណបានលំេៅស្ទើក្់េៅេមរមើយេេើយ េូម
បញ្៱ឡនមនុេើឝ មក្របាប់ដំណឹងដល់ខ៳ហំរពោះក្ណាផងថ្រពោះេតជរពោះគុណគង់េៅទីណា េដើមើបីៃយរេួល
ក្នហងឿរ ក្់ទង ខ៳ហំក្ណាេេនើេុំប ុេណណោះេទ" 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាពិោរណាេឃើញថ្េំេណើរបេ់េទវមិរតឧបាេក្មិនទទឹង េ់នឹងឿរបំេពញ
ពើាយម លមម បដិបតតិតាមបានេ៉យរេួល េទើបយល់រពមទទួលថ្នឹងេធវើតាម ឧបាេក្ថ្ភើយបងំខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេ៉យ េម្ទក្ភាព េេើយទទួលយក្បារតនិងក្លេ់េៅឿន់ របាប់ថ្នឹងេដើរតាមជូនដំេណើរខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាក្នហង រយៈផលឡវេមគួរ  

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើររតង់តរមងេ់ៅឿន់ ភើរេរឿយវតតែដលរចូងរោងេ៉យេដើមឫេើឝីនិងេវឡងេតវ
ក្ែងឞនែដល រត់របេេចរបស្ចេៅមក្តាមេដើមឫេើឝីនិងែមក្ឫេើឝី ែបរមុខមក្េមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណា



ែរេក្លាន់ឮ េេមលងេចចោច ំងបក្់ក្នទហយរវិចរេវកី្ហាក្់បីដូចំេែមតងេេចក្តីស្ឍើយរេេណាោះ
អាេឡាោះអាល័យចំេោោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្នហងឿរែដលោក្េចញេៅ ក្ែងឞន ំងេនោះំេមើបតតិរបេ់ែផនដី 
េផើនអនក្ណាអាចេធវើអនតរាយ បានេទ រពោះក្ំពូលរាស្តេតពិមពិស្រែតងេេតចយងមក្រប នចំណីដល់េតវ
ក្ែងឞន ំងេនោះមតងម្កើល ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណានិងេទវមិរតឧបាេក្េដើរចូលេៅឿន់ ភើររក្ុងទិេឧតតរែដលំចេនាពើោះភនំេវបុលលៈនិងេវ
ភារៈ េេើយក្៏េដើរតាមថនល់ឆលងឿត់ទីរក្ងុតរមង់រតងេ់ៅទិេទក្ើឝិណ លុោះមក្ដល់ម្ត់ផលឡវចេនាពើោះភនំរវាងភនំ
េស្នៈ និង ភនឧំទ័យ ខ៳ហំរពោះក្រុណាម្នបំណងនឹងេួេ ើងភនំ េ៉យមិនេចញតាម ភើរទិេទក្ើឝិណ េេើយ
បានេេនើ គំេេើញេនោះដល់េទវមិរតឧបាេក្ ឿលេបើេត់មិនជំ េ់េទ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏ោប់របវារេ ើងភនំឧ
ទ័យ េ ើងខពេ់េៅៗតាមលំ៉ប់ េ៉យេេតុែតំគិមឞរដូវ េដើមេឈើេលើភនំភាគេរចើនរុោះរជុោះេលកឹ្អេ់ េធវើឲើយ
ថ្តើំងថម ែដលរតូវក្េៅឍើៃថោំងេរាលេបៀមក្េៅឍើទុក្ណាេ់ស្ េ ោះបីំេនឿយេត់ក្នហងឿររបវារេតាងេ ើង
ក្៏េ៉យ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េៅធូរេេើបើយរេេើយចិតតែដលបានមក្េៅែនបនិតើយជតិនឹងធមមំតិដ៏េផើនែតម
មុិតរបាយ ក្េលាបាយណាៗ េវឡងេតវៃររបឹងែរេក្យំរងំអឺងអាប់េ័ពទស្លើនហាក្់នឹងថ្ទទួលស្ភើគមន៍
ពួក្េយើងចូល ឿន់អាណាចរក្រតំក្់រតជុំៃនភនំធមមំតិ ។ 

េៅទីបំផុត ពួក្េយើង ំងពីរនាក្់ក្៏េ ើងេៅដល់ក្ំពូលភនំឧទ័យ ៃក្េមលឹងេៅេមើលទេើឝនីយ
ភាពៃន រក្ុងរាជរគឹោះែដលលាតេនធឹងលវឹងេលវើយេៅៀងេរឿម  ខ៳ហំរពោះក្រុណាអាចេមលឹងេឃើញេគេ៉ឋើន 
អាេរ វិលាពើរបាស្ទនិងេទវាល័យរបេ់រក្ុងរាជរគឹោះបានយរើងរេពិលពរពិល េរោោះទេើឝនីយភាពភាគ
េរចើនរតូវ បានអ័ពទែផើឝងេយុេមេឡាមព័ទធ េៅៀងស្ឍើំៃដ េឃើញជួរភនំរតនៈ ឈរទទុងេៅក្នហងពិ៉នអ័ពទ
យរើងខពេ់ េនលឹមេឹមៃេ េៅខណៈែដលក្ំពុងែតឈរគន់េមើលទិដ៶ភាពេនាោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េក្ើត
េំេណាក្េស្ក្ េេរងងចិតតយរើងចែមលក្ ហាក្់នឹងថ្ចំណាក្េៅេៅរេេនោះំចំណរចរោក្េៅំនិរនតរ 
បងបេងើតេេចក្តី ស្ឍើយរេេណាោះអាេឡាោះអាល័យេវ ហវនារាម ឧបាេក្ឧបាេិឿនិងរក្ុងរាជរគឹោះយរើង
ៀពើងំ េនោះឯងឬ គឺ េេចក្តីរោត់របាេោក្របេ់ឬបុគលំទីរេឡាញ់ រពោះបរមស្ស្ឍើេទើបោត់ទុក្ថ្ំ
ទុក្មើារើង ។ 

"េយើងរបែេលំរតូវរោត់េទើេៅរតង់េនោះេេើយ ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណារបាប់េទវមិរតឧបាេក្ េត់
េមលឹងេមើល ខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យេេចក្តីស្ឍើយរេេណាោះ ប ុែនតមិនបានេឆលើយតបអវីេទ  

"ជីវិតរបេ់មនុេើឝេយើងែតងម្នក្ិរិយរោត់របាេពីេទើេៅំធមមតា ជីវិតរបេ់អាតាផើេោរេពញ
េៅេ៉យ បរម្ត់រោត់របាេ រោត់របាេពីេៈមរបុេេៈមរេី ពីរេុក្ក្ំេណើត និង រោត់ព.ី.."រេន់ែត
និយយ មក្ដល់រតង់េនោះ ខ៳ហរំពោះក្រុណាហាក្់អួលអាក្់រតាក្់រតុបនយិយអវីមិនេចញ បានែតរលឹក្នឹក្
េឃើញេៅក្នហង ចិតតថ្ "លីលាវតី" ប ុែនតបរម្ត់បរម្េំេរឿយៗក្៏ំឿរលសែដរ េរោោះនឹងេធវើឲើយេឃើញឿរ



រោត់របាេ េនាោះេៅំេរឿងធមមតា "អាតាផើេូមចេរមើនពរលាេិនេេើយ េូមឲើយេៈមរេ់េៅំេុខដុម
រមនាំេរៀង   រេូតេៅក្ុំបីៀន" 

េទវមិរតឧបាេក្រឿបបងំខ៳ហំរពោះក្រុណាេទៀបបាទមូល េរក្ើនរុលឹក្ខ៳ហំរពោះក្រុណាឲើយរក្ើាោក្ើយេនើាមតង 
េទៀត េេើយក្៏េដើរចុោះភនំរត ប់េៅឿន់េគេ៉ឋើនរបេ់េត់វិញ ខ៳ហំរពោះក្រុណាតាមេមលឹងេមើលេត់រេូត 
ដល់បាំងបាត់េៅេៅក្នហងភូមិនិងផ្តើំងថម៉ៀងេរឿម េេើយក្៏ែបរខនងេៅេមលឹងេមើលទេើឝនីភាពៀងទិេ 
ទក្ើឝិណេឹងំទិេែដលខ៳ហំរពោះក្រុណារបុងនឹងេធវើដំេណើរេដើរតេៅ ។ 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! តពីចំណុចែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាឈរេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាអាចេមើលេឃើញ
េទេភាព ដ៏រេេ់បំរពងេរៀងរាយលវឹងេលវើយេៅៀងមុខ រុក្ំតិភាគេរចើនរតងិលក្ើបិលោក្េនលឹក្ បញ្ើ៲រ
េដើមៅពើេ់េទើ ំអណាតើក្់អណែតបោប់ពីេលើក្ំពូលភនំេៅរេូតដល់េជើងភនំ េៅរបបំប់នឹងេជើងភនំ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេេងតេឃើញ ដំបូលផទោះំេរចើនខនង រមូរចូលេទើំក្ំប ូតក្ំប ុក្ ែេេមេឡាមព័ទធេ៉យរុក្ំតិេខៀវ
ខី េួេពីភូមិេៅ ំេក្ើឝរតភូមិដ៏ធំលវឹងេលវើយលឞេលឞវ តពីេនាោះំៃរពេឈើពណ៌េខៀវបំរពង េេើយក្៏ំ
េក្ើឝរតភូមិេទៀត េក្ើឝរតភូមិ និងៃរពេឈើលាយឆលហោះៅពើេ់េទើ ពរងីក្ពរៃយរេូតដល់ទល់មណឌលេមឃ ខ៳ហំ
រពោះក្រុណានឹក្ធូរេេើបើយរេេើយ ចិតតយរើងចែមលក្ េៅេពលបានេឃើញទេើឝនីយភាពដ៏រេរេេវែបបេនាោះ 
ម្នឥេើឝរភាពបីដូចំបក្ើឝីែដល េទើបនងឹរួចពីរទុងដូេោទើោះ ប ុែនតឿលេបើេមលឹងេៅេឃើញេវឡងេេរក្បីតូច
ក្ស្តញ្ឹបក្ស្តញ្ក្ដូចេតវរេេម្ចែដល ក្ំពុងែតេដើរក្នហងវាលែរេេំេៅេៅឿន់ភូមិ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េក្ើត
េំេណាក្េស្ក្េ្ភាពើម េរោោះវាេរក្ើនរុលឹក្ ឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្េឃើញដល់អតីតឿលក្នហងរេែដលខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេៅំេក្មងែភើលេេគូក្មើឝត់តាមម្ត់ េទឹងអចិរវតីក្នហងែដនដីេឿេលរដ៶ដ៏ែេនៅឃើយលេនាពើចឯ
េណាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាដក្ដេងឞើមធំរេូបយក្ខើយល់ អាឿេបរិេុទធេេើយក្៏េដើរចុោះពីភនំេៅ  

ឿលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរចុោះមក្ដល់ភូមិរតង់េជើងភនំេនាោះក្៏េពលេវលាេឹងងងឹតឈឹងេៅេេើយ 
អនក្រេុក្ ោប់េផតើមេរ លបំភលឺរបទីបំភើលា ខ៳ហំរពោះក្រណុាេដើរេៅំេរឿយៗតាមផលឡវលំចេងសៀតៗក្ណាតើលភូមិ 
េៃខើងផលឡវេដរ៉េេៅេ៉យផទោះេែមើបងែដលំខទមេេម័យេង់ំប់នឹងៃផទដី ខទមខនងខលោះក្៏ម្នេេនិង 
ពែពចងភាឆើប់នឹងបេៃគើលៀងមុខផទោះ ខនងខលោះក្៏ម្នរបុេបច៰ិមវ័យអងហយចងវង់េនទនាេទើេៅេលើក្េនទល 
ចចូតៀងមុខខទម េលើផលឡវលំេៃកើត់ខលោះក្៏ម្នេក្មងឿផើងរបេលងរបែ ងេដញោប់េទើឮេេមលងរទេឹងេខ៳ៀវ 
ៀជើរ េេមលងមនុេើឝធំែរេក្េដញេក្មងឿផើងឲើយេៅេលងក្ែនលងដៃទ េេមលងម្ឍើយដេៃមើយេូក្ូនឲើយេៅ 
ពិស្បាយ និងេេមលងក្ណែឹងរតេ៉ក្ពីក្េេេធវើឲើយបរិយឿេៀងក្នហងភូមិអ ៊ឹក្ធឹក្គរគឹក្គេរគងគួរេម ។ 

េ៉យេនឿយេត់រេេោះរេស្ោះអេ់ៃដអេ់េជើងពីឿរេួចុោះភនំ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េេរមចេិងេរម្ក្
យប់ ក្នហងភូមិេនោះ  ប ុែនតមិនដឹងថ្នឹងេៅេរម្ក្ទីណាេទ តាមធមមតា ក្នហងភូមិនីមួយៗទូ ំងែដនដីមគធៈ 
េុទធែតម្នស្លាេម្ទើក្់ ១ ខនងែដលអនក្រេុក្ជួយេទើក្ស្ងេ ើងេៅចិេញ្ើមផលឡវក្ណាតើលភូមិ េដើមើបីំទី 



ស្ទើក្់អារេ័យរបេ់បាទោរី និងពួក្អនាេរិក្ែដលរតាច់ចរមក្ពទីិេ ំង ៤ េដើមើបីេួរេមើលឲើយដឹងថ្ 
ស្លាេម្ទើក្់េនាោះេៅឯណា ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានះងចូលេៅេួររពឹធជនម្ទើក្់ ែដលក្ំពុងចងេេេៅ 
ៀងមុខខទម  

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ភូមិរបេ់េយើងេៅមិន ន់ម្នស្លាេម្ទើក្់េរម្ប់េថមើរេជើងេៅ
េ ើយេទ ប ុែនតរេមេភាជក្បានោត់េរតៀមផទោះ ១ ខនងេរម្ប់េរឿងេនោះ របេិនេបើេលាក្ម្ងើេ់និមនតេដើរេៅ
េួេផទោះ ៤ ខនងេទៀត េេើយេមលឹងេមើលេៅៀងស្ឍើំៃដ េលាក្ម្ងើេ់នឹងេឃើញផទោះទំេនរ ១ ខនងធំតាងំេៅ
ចិេញ្ើមផលឡវ េូមនិមនតចូលេៅេរម្ក្តាមេរមួលចុោះ" ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេោលអរគុណរពឹធជនេនាោះេេើយក្៏ែបរខនងេចញេធវើដំេណើរេដើរេៅតាមផលឡវលំ លុោះ
ដល់ខទមខនងទី ៤ ក្៏បានរបទោះេឃើញេុញ្ញើេរ ១ ខនងេៅៀងស្ឍើំៃដតាមោក្ើយែណនាំរបេ់រពឹធជនេនាោះ
ែមន ខ៳ហំរពោះក្រណុា េដើរេៅឈប់រតង់ ភើរេេើយបេនាតើរក្ើាលចូលេៅេមើលៀងក្នហង េឃើញបនទប់ែលវង
លវឹងេលវើយ ំងខនង  េលើៃផទ បនទប់ែដលំដីេេម័យម្នក្េនទលចចតូរឿលទុក្េ៉យអេនលើៗ ៀងក្នហង
បនទប់ម្នរបុេម្ទើក្់បានចូលមក្ ស្ទើក្់េៅមុនេេើយ េគអងហយេលើក្េនទលចចូតែក្ើបរចេងៀងែដលោំងពនលឺ
ភលឺភលឹបែភលត េធវើក្ិចធុរៈរញហិក្រញ ហក្ែត ម្ទើក្់ឯង ខ៳ហំរពោះក្រណុាបានចូលេៅក្នហងបនទប់៉ក្់បារតនិងបរិឿខើរចុោះេលើ
ក្េនទលរតង់រជុងម្ខើងៃនបនទប់េេើយក្៏ អងហយចុោះេរម្ក្ េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រណុាក្ំពុងអងហយេនាោះឯង 
បុរេែដលស្ទើក្់េៅមុនែបរមក្េមលក្់ េមើលខ៳ហំរពោះក្រណុា ផង់ពិនិតើយេមើលអេ់េពលំយូរ បនាតើប់មក្េគក្៏
េដើរតរមង់មក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រណុា អងហយចុោះ រតង់រឹមក្េនទលេេើយនិយយេ ើងថ្   

"បពិរតេលាក្អនាេរិក្ ! ខ៳ហំក្ណាេរតក្អរណាេ់ែដលម្នមិរតរួមេម្ទើក្់ក្នហងេុញ្ញើេរេនោះ 
េេងតេមើលលក្ណៈឫក្ោនិងរូបែបបែតងឿយ ខ៳ហំក្ណាយល់ថ្េលាក្ម្ងើេ់ំអនក្បួេក្នហងរពោះ ពុទធ
ស្េនាែមនេទ?" 

"ែមន អាតាផើំរពោះភិក្ហក្នហងរពោះពុទធស្េនា"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតប ំងគិតេគនរេទើន់ក្នហងចិតតថ្របុេចែមលក្
ម្ទើក្់ េនោះនឹងេែមតងេចញក្នហងលក្ណៈណាេទ េ៉យពនលឺភលឺរេឹមក្នហងបនទប់ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញេគំ 
យុវក្េម្ពើោះអាយុមិនេួេ ២0 ៅទើំេទ េមើបហរេែណែក្បាយ មុខម្ត់មុតម្ំ េ ោះបីំេគម្នឫក្ោេែមតង
ថ្ េរតក្អរ ប ុែនតក្៏ម្នស្ទើក្ស្ទើមៃនេំេណាក្ដិត៉មក្នហងែក្វែភនក្និងទឹក្មុខយរើងេឃើញបានចើាេ់  

"ចុោះេៈមវិញំអនក្ណា មក្ពីណា?"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ  

"ខ៳ហំក្ណាេះផើោះចុលលពល ំបុរតរបេ់រោេមណ៍មហាស្លៃនរក្ុងចមើាែដនអងៈ ខ៳ហំក្ណាេធវើ
ដំេណើរ េចញពីម្តុភូមិមក្អេ់រយៈេពល ៧ រារតីៃថេនោះេេើយ"េគឈប់មួយរេបក្់េេើយក្៏េួរេ ើងថ្  

"ចុោះេលាក្ម្ងើេ់វិញនិមនតមក្ពីណា េេើយេៅណា? " 



"អាតាផើេទើបនឹងេធវើដំេណើរេចញពីេវ ហវ័នមហាវិហារក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ..." 

"ឱ ! េវ ហវ័នឬ?"របុេក្េម្ពើោះឧ នឿត់ស្ពើបែក្វេ៉យេេមលងឮមុននឹងខ៳ហំរពោះក្រណុាេឆលើយ
េំណួររបេ់ េគចប់  

"រពោះេវ ហវ័ន អីយរើ ! េំណាងលសណាេ់េតើេរម្ប់ខ៳ហំក្ណាែដលបានជួបនឹងេលាក្ម្ងើេ់ែដល
េទើបនឹង និមនតមក្ពីរពោះេវ ហវ័ន" 

"េៈមម្នធុរៈអវី ក្់ទងនឹងរពោះេវ ហវ័នឬ? ឧបាេក្ ! "ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរេ៉យពិភាល់លាយ
ចែមលក្ចិតត ចំេោោះក្ិរិយអាឿរខុេរបរក្តីរបេ់េគ 

"េវ ហវ័ន គឺំ េេលេៅៃនដំេណើរេដើរផលឡវៅឃើយរបេ់ខ៳ហំក្ណា ខ៳ហំក្ណាក្ំពុងនឹងេធវើដំេណើរេៅ
េវ ហវ័ន របំជន ឯំតិភូមិរបេ់ខ៳ហំក្ណារបាប់ថ្ ឯេវ ហវ័នៃរពឫេើឝីែដលរពោះបាទពិមពិស្ររទង់រប ន
ភក្ើាហារដល់េតវ ក្ែងឞនេនាោះ រពោះេក្ើយមុនីេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់របថ្ប់េៅ រពោះមហាេមណៈរពោះ
អងេនាោះំេពវញ្៴ឡ រទង់ដឹងេពវរគប់ចំេោោះអវីៗ ំងពួង អាចរុេ៉ោះទុក្ដល់អនក្ែដលក្ំពុងែតរងទុក្បាន 
អាចបនធឡរបនថយ េំេណាក្ដល់អនក្ែដលក្ំពុងែតេស្យេស្ក្បានយរើងពិេិដ៶ គួរនាដូចំេរាគហារីែដល
ស្តើត់ជំនាញំញ ំក្់ក្នហងេពវេរាេពើាធិរពម ំងេមុ៉ឋើន និងអាចែផើឝផើឝំឱេថក្ម្ងើត់បំបាត់េរាគបាន
រគប់របេភទ ខ៳ហំក្ណា ក្ំពុងរតូវភនំមហាទុក្ក្ិនេងត់ដងួចិតត េេតុេនាោះេទើបម្នបំណងនឹងេៅេល់រពោះដ៏
ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ រពោះអងេនាោះេ៉យរួេរាន់បំផុត េេតុេនោះឯងខ៳ហំក្ណាេទើបេរតក្អរចិតតែដលបានដឹង
ថ្េលាក្ម្ងើេ់និមនតមក្ ពីេវ ហវនារាម យរើងេហាចណាេ់ ខ៳ហំក្ណាក្៏បានស្ឍើប់ពត៌ម្នអំពីរពោះមហាេម
ណៈរពោះអងេនាោះែដរ ខ៳ហំក្ណាម្នរបស្ទើំេរចើនចំណុចែដលរតូវឿរទូលេួរេលាក្ម្ងើេ់ ប ុែនតេលាក្ម្ងើេ់
ក្ំពុងែតេនឿយេត់ ពីដំេណើរផលឡវៅឃើយ េបើអញ្ឹងេូមនិមនតៅន់ទឹក្និងេិងេរម្ក្ឲើយរេួលរពោះឿយេិន
ចុោះ េយើងនឹងេនទនាេទើ តេៅ" លុោះនិយយចប់ របុេក្េម្ពើោះក្៏េដើរេៅៅនើមយក្ពិដុងទឹក្មក្ថល់ៀងមុខខ៳ហំ
ក្ណា េេើយក្៏និមនតឲើយ ៅន់ ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេជឿថ្ េគមុខំេបើាយចិតតែដលបានដឹងថ្ខ៳ហំរពោះក្រណុាមក្ពីេម្ទើក្់របេ់រពោះ
បរមស្ស្ឍើ ប ុែនតេគនឹងរេយង់ចិតតប ុនណា េបើបានរំបពំនិតថ្ រពោះបរស្ស្ឍើរទង់មិនបានរបថ្ប់េៅឯ
េវ ហវ័នេទ ប ុែនតរទង់របថ្ប់េៅឯរក្ុងេឿេមពី ៅឃើយ៉ច់រេយលេៅទិេបេឹមំេរចើនរយេយជន៍ ខ៳ហំ
រពោះក្រុណា នឹក្វឹក្វរចិតតេៅេពលគិតេឃើញថ្ េគនឹងខក្ខុេបំណងែដលប ងរបាថ្ទើ និងរងទុក្ធំេនធំ
េៃនធៃរក្ែលង េ ើងពីទុក្ែដលម្នរស្ប់យរើងេលើេលន់ពន់របម្ណ េដើមើបីអបេទបេគមិនឲើយេពើបពោះ
របទោះនឹង ក្េំក្បំណង ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបរិោះរក្មេធើាបាយបែងវរចំណាប់អារមមណ៍របេ់េគឲើយៃក្េរែបរ
េចញពី រពោះបរមស្ស្ឍើបេណាតើោះអាេនន មេធើាបាយលសបំផុតតាមែដលអាចរិោះគិតបានេៅខណៈេនាោះ គឺ 



េទឡចអនទង េគឲើយអធិបើាយរា ើយរា ើប់របាប់ស្ទុក្របេ់េគ េរោោះតាមមូលភាពធមមតាេនាោះ មនុេើឝរេន់ែតរា ើ
យរា ើប់របាប់ ស្ទុក្េ៉យវាោដល់បុគលែដលទុក្ចិតតបាន ក្៏អាចជួយបេនាតើបង់ទុក្ទំេនធំេនាោះបានខលោះ 
លុោះគិតេឃើញ ដូេចនោះេេើយេទើបនិយយេ ើងថ្  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! រពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់េនាោះរទង់ម្នរពោះទ័យេពញេរបៀបេ៉យ
រពោះ មហាក្រណុាចំេោោះេពវេតវ េរៀងរាល់បចឡេេម័យ រពោះអងែតងបង់បាញ់េំណាញ់គឺរពោះៈណ
រគប ដណែប់េក្លេលាក្េដើមើបីរបេមើលេមើលថ្េតើេតវណាខលោះែដលក្ំពុងែតរងទុក្េនធំលមមេមនឹង
ទទួលបាន េេចក្តីេរបាេរបាណ ឿលេបើរទង់ទតរពោះេនរតេឃើញេតវដូេោទើោះេេើយក្៏េេតចយងេៅ
េរបាេភាពើម េ៉យឥតេរីេេអើងថ្បុគលេនាោះេថិតេៅក្នហងវណណៈរតក្ូលណាេនាោះេទ ពិតរបាក្ដណាេ់ 
េតវែដល េថិតេៅក្នហងអនលង់ៃនទុក្ម្នចំនួនេរចើនំអេនក្ េរោោះេេតុេនាោះរពោះអងេទើបមិនទេំនរពីឿរ
េរបាេ េតវេ ើយ" 

"េបើអញ្ឹង េេតុអវីបានំរពោះអងមិនយងមក្េរបាេខ៳ហំក្ណាផង េរោោះខ៳ហំក្ណាក្ំពុងែតេថិតេៅ
ក្នហងអនលង់ មហាទុក្?"ក្េម្ពើោះចុលលពលេួរេ ើង 

"អាតាផើេជឿថ្ទុក្របេ់េៈមេបើេរបៀបផទឹមនឹងទុក្របេ់អនក្ដៃទ របែេលំេៅម្នបរិម្ណតិច
េៅ េ ើយ េេតុេនាោះបានំេៈមេៅមិន ន់របាក្ដចូលក្នហងេំណាញ់ៈណរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ 
េូមតំណាលឲើយអាតាផើស្ឍើប់បានេទថ្ ទុក្របេ់េៈមេនាោះដូចេមតច? ែរក្ងេលាអាតាផើអាចនឹងម្នផលឡវជួយ 
េរស្ចរេង់េៈមបាន" ។ 

ចុលលពលដក្ដេងឞើមធំយរើងគឃូេេេើយនិយយេ ើងថ្"បពិរតអនាេរិក្ ! ទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាធំ
េធងណាេ់ ស្ ឈឺោប់េៀពើចផើា រេូតដល់េបោះដូងដ៏ែេនតូចរបេ់ខ៳ហំក្ណាេនោះេឹងែតែបក្ធ្ពើយេៅ វា
ំេេចក្តីទុក្ ែដលេក្ើតេចញពីឿរបាត់បង់ភរិយំទីរេឡាញ់របេ់ខ៳ហំក្ណាបនាតើប់ពីេរៀបឿរបានរតឹម 
១ ែខ នាងក្៏ ោក្េោលខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅេ៉យេផើនៃថណានឹងវិលរត ប់មក្វិញបានេៅខណៈេពល
ែដលេយើងក្ំពុងែត ម្នេុភមងលយរើងេពញរបុងេនាោះឯង" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ឿលពីេដើមៅពើំក្នលងមក្េនោះ ម្ឍើយរបេ់ខ៳ហំក្ណាបានម្នរបស្េន៍នឹង
ខ៳ហំក្ណា ក្នហងលាឃើចៃថមួយថ្ខ៳ហំក្ណាគួរែតចូលឿន់ពិធីមងលឿរម្នគូរគង េរោោះអាយុរបេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏
រគប់ ២០ ៅទើំ េេើយ ោត់ទុក្បានថ្ំមនុេើឝធំេពញវ័យេេើយ មនុេើឝេពញវ័យែដលេផើនគូរគង មិន
េះផើោះថ្ំមនុេើឝ េពញវ័យបរិបូរេទ ែតងទទួលបានដំេណៀលេដៀលតមោះពីអនក្ដៃទ មិនគួរំទីេជឿទុក្ចិតត
ក្នហងឿរៃរបាន េលើេពីេនាោះេទៀត េបើម្នេរេោះរេរតូវេពើបពោះរបទោះេលើមរណក្មមំមុន ក្៏េផើនក្ុល
 យទបនតរតក្ូល ែថម ំង េៅេស្យទុក្ក្នហងបុតតនរក្េទៀត ខ៳ហំក្ណារបាប់ម្ឍើយថ្ េបើបានក្ុលស្តេតីេម



រមើយម្នក្ុលំតិេេមើេទើ េឆើត េៅមេ៉យរូបេមើបតតិ ខ៳ហំក្ណាេរតក្អរនឹងេរៀបឿរំមួយ ម្ឍើយរបេ់ខ៳ហំក្
ណាញញឹមេ៉យេម្ទក្ភាព េេើយរបាប់ថ្ ឥ ឡវេនោះ េត់បានរបទោះេឃើញក្ុលស្តេតីែបបេនាោះេេើយ ំ
យុវតីរេីរក្មុំអាយុ ១៦ ៅទើំ េះផើោះ បទុម្វតីក្ុលធីតារបេ់េេដ៶ីម្ទើក្់ក្នហងនគរចមើាេនោះឯង រេន់ែតស្ឍើប់
ឮដំណឹងេនោះ ខ៳ហំក្ណាក្៏អត់ នឹងរុេភើបៈប់ញ័រចិតតពុំបាន" 

េៅៃថតមក្ ខ៳ហកំ្ណាក្៏បានម្នឱឿេយល់េៅមៃនអនាគតភរិយរបេ់ខ៳ហំក្ណាេៅខណៈែដលនាងេៅ 
ងូតទឹក្ក្នហងេទងឹចមើាមួយអេនលើេ៉យនាង េីំេរចើន េរមេ់របេ់នាងេ ោះបីំេឃើញបានមួយែភលត ក្៏
េ៉យ ក្៏េធវើឲើយខ៳ហំក្ណាភ័នតភាំងស្ផើរតីគិតអវីមិនេលច ខ៳ហំក្ណាមនីម្ទើរត ប់េៅេគេ៉ឋើនវិញ របថុចរបថំ ម្ឍើ
យរបេ់ខ៳ហំក្ណាឲើយរបៈប់េៅេតីដណែឹង និងេរៀបចំពធិីអាវាេមងលេ៉យរួេរាន់ ន់ចិតត េរោោះ ខ៳ហំក្
ណាបានបាក្់ចិតតរេឡាញ់បទុម្វតីយរើងរជប់រជុលេៅេេើយ ំេេនហាបឋមទេើឝន៍េ៉យអំណាច ៃន
បុេពវេននិវាេយរើងពិតរបាក្ដ លុោះម្ឍើយរបេ់ខ៳ហំក្ណាបានស្ឍើប់េេើយក្៏េពញចិតតយរើងៀពើំង ឿលេបើ ដល់
ែខនិងៃថំមងលតាមែដលបុេរាេិតាោរើយក្ំណត់ឲើយ េទើបឲើយម្ឍើយនិងៈតិេនាឍើនេៅរតក្ូលរបេ់ បទុ
ម្វតីេដើមើបីេធវើពិធីេតីដណែឹងក្ញ្ឆើប់ោក្ើយរពម ំងបណា្ើឿរតាមទំេនៀមទម្ពើប់ ដូចំ េំពត់េ ១ ផ្តើំង 
ដូង ១ ែផល ែចក្ ៥ េនិត និងផង់ចនទរក្អូប ប ុែនតហាក្់ដូចំរបផនឡលអារក្ក្់របាប់េេតុឿរណ៍អនាគត 
របាក្ដេឃើញថ្ ម្នពេ់ ១ ក្ើាលលូនឿត់មុខ េមតីដណែឹងរតូវពនើារេពលេៅំេរចើនៃថ លុោះដល់ៃថ 
ម្នឫក្ើឝេលើក្ទី ២ រក្ុមៈតិស្ច់ស្េលាេិតេចញេធវើដំេណើរេៅេតីដណែឹងមតងេទៀត   របាក្ដេឃើញថ្ 
ៅផើ ១ ក្ើាលរត់ឆលងផលឡវឿត់មុខ រក្ុមៈតិរតូវេធវើដេំណើរវិលរត ប់មក្វិញ លុោះដល់រេទី ៣ ឿរេធវើដំេណើរ 
េៅេតីដណែឹងេទើបបានេេរមចេ៉យេផើនរបផនឡលអារក្ក្់ណាៗ នាឿលេៅដល់េគេ៉ឋើនបទុម្វតីនិង 
បានទទួលបដិេណាឋើរៈរាក្់ ក្់យរើងេៅេ  ើេេើយ រក្ុមេមអេណែើក្របេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏របាប់វតថហបំណង ដល់ម្ឍើ
យរបេ់បទុម្វតី េេដ៶ីំបិតាមិនបានទទួលឬបដិេេធភាពើមេទ ប ុែនតអងហយែបរមុខេៅទិេៀង តើបឡង 
េមលឹងែភនក្េមើលជញ្ឆើំងេគេ៉ឋើនែដលម្នជីងចក្់ ១ ក្ើាលទំេៅ េូមើបីែតរក្ុមៈតិរបេ់ខ៳ហំក្ណា ក្៏េំ
 ក្់ែភនក្េមើលជីងចក្់េនាោះេ៉យេេចក្តីរក្វល់រក្វាយចិតតែដរ ភាពើមេនាោះ អនក្រាល់េទើក្៏ញញឹមេចញ មក្
េ៉យេេចក្តីធូរេេើបើយចិតត េរោោះជីងចក្់េនាោះបានយំេេមលងចក្់ៗេ ើង ៦ ដង េែមតងថ្ ជំនាងផទោះ យល់
រពមេេើយ អំណេ់ពីេនាោះមក្ េេដ៶ីក្៏េុខចិតតឲើយបទមុ្វតីេរៀបឿរំមួយនឹងខ៳ហំក្ណា េេើយរពម ទទួល
យក្ជំនូនេផើឝងៗែដលរក្ុមៈតិរបេ់ខ៳ហំក្ណានាំយក្េៅ ។   

បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាអាចអោះអាងបានថ្ ពិធីអាោេ៍ពិោេ៍របេ់េយើងំពិធីក្មមដ៏ឱ
ឡារិក្ អធិក្អធមនិងរតឹមរតូវតាមទំេនៀមទម្ពើប់េពវរគប់របឿរ ំទីេេើចេរេរេេើររបេ់នគរវាេីអេ់
ឿលំ យូរ ពពួក្ៈតិរបេ់េយើង ំងេងៀងបានស្ងបារំាយរើងស្យើតរតង់វាលៀងមុខេគេ៉ឋើន 
េសិតស្យើង េ៉យរក្ណាត់េនិងក្រមងផ្កើយរើងរេេ់បំរពង លុោះបានឫក្ើឝំេវលាលសេេើយ ក្៏អេញ្៱ើញេទវ
រូបរបេ់រពោះ ពិឃេនេវរៈចូលឿន់បារាំពិធីេេើយក្៏េធវើពិធីបូំេដើមើបីេូមឲើយរពោះអងជួយក្ម្ងើត់ក្េម្ងើក្



ឧបេគនិងភយនតរាយ  ំងពួងែដលអាចនឹងេក្ើតេ ើងដល់ពិធីមងលឿរេនាោះបាន រោេមណ៍បុេរាេិតំ
ម្ងើេ់ពិធីក្មមបានអេញ្៱ើញ ចូលឿន់បារាំពិធី ែេេមេ៉យរោេមណ៍ ១០៨ នាក្់ែដលរតូវបានអេញ្៱ើញ
ចូលមក្ឿន់ពិធីក្មម េលាក្េេដ៶ី ំបិតារបេ់បទុម្វតីបានយក្េើបឡវភាពើំង ១ ឿឍើប់ និង រក្មរេឈើពីេដើម
េឈើេក្តិេិទធិ ៧ របេភទេុចឲើយ រោេមណ៍បុេរាេិតេដើមើបីរបារពធយញ្៴ពិធីដល់េទវតាជំនាងផទោះ ពពួក្
រោេមណ៍បានចូលរួមពិធីក្មមេ៉យយក្ េរបងលលាបលនេីេៈរបេ់ខលអន ស្តេតី ំងឡាយបានឿន់ថ្េ
េដើរដែងឞេទើំជួរ ំងេរចៀងចេរមៀងដ៏ែេន ពីេរាោះេៅតមល់ទុក្ក្នហងបារំាពិធីេដើមើបីបួងេួងេទវតា  បនាតើប់ពី
េនាោះ ក្៏ម្នពិធីជុបេលៀងេភ៳ៀវេ៉យ េភាជនាហារដ៏របណីតេផើឝងៗ រេូតដល់ម្ទើក្់ៗែឆសតឆសន់េរមន់
គម្ពើនអេ់េេើយ បនាតើប់ពីជុបេលៀងរួច ក្៏ែចក្េលឹក្មលឡដល់េភ៳ៀវម្ទើក្់ៗតាមទំេនៀមទម្ពើប់ ។   

លុោះៃថរពឹក្េ ើង រោេមណ៍អនក្ស្តើត់ជំនាញក្នហងរពោះេវទ ៣ នាក្់ រតូវបានអេញ្៱ើញឲើយចូលេៅឿន់
បារំាពិធី េដើមើបីរបក្បយញ្៴ពិធីបូំរពោះអគនិនិងផ្កើយនពវេរេោះ េៅេពលោប់េផតើមពិធីក្មម រេីរក្មុំ ២ នាក្់ 
បានអេញ្៱ើញរពោះេភលើងដ៏េក្តិេិទធិេៅថល់េលើេធនើរដីពិេេេ ែដលេគោត់េរតៀមទុក្ក្ណាតើលបារំាពិធី  ំង
េរចៀងចេរមៀងេរេេើររពោះអគនិេទពេ៉យេេមលងនិងទំនុក្ទំនងដព៏ីេរាោះរណែំ នាឿលយក្េភលើងេៅ ថល់ទុក្
រួចេេើយ រេីរក្មុំ ំង ២ នាក្់ក្៏ទទួលរៃភើន់ំេំពត់ថមីម្ទើក្់ ១ ផ្តើំង និងអាវរវិឿយម្ទើក្់មួយ បនាតើប់ពី
េនាោះ មនុេើឝ ំងអេ់ែដលេៅក្នហងពិធីក្មម េរឿក្េ ើងេដើរបទក្ើឝណិជុំវិញភនក្់េភលើង ៣ ជុំ ខណៈក្ំពុងេដើរក្៏
េូធើយមនតនិងរាយរបាយេើបឡវភាពើំងចូលេៅក្នហងេភលើង លុោះចប់ពិធីក្មមក្ជ៏ុបេលៀងេភ៳ៀវ  ំងពួង និងជួន
េទយើយ នដល់រោេមណ៍ ំង ៩ នាក្់ ។ 

បពិរតេលាក្េមណៈ ! ៃថទី ៣ ោត់ំៃថេំៀន់បំផុតក្នហងពិធអីាោេមងលរបេ់ខ៳ហំក្ណា 
េរោោះំៃថដំបូងែដលខ៳ហំក្ណាបានផទឹមផទឡរេក្ៀក្េក្ើយនឹងបទុម្វតីក្នហងបារាំពិធី ខ៳ហំក្ណារតូវបានោេ់ទុំ
៉េ់ឲើយភាជើក្់ តាំងពីរពលឹមរស្ងៗ លុោះងូតទឹក្ជរមោះឿយេេើយ ពួក្ៈតិក្៏េទហោះចូលមក្េឡាមេោមជួយ
តាក្់ែតង លមស េសិតស្យើងេ៉យភូស្េឿេេយើយពស្តេតនិងតើបឡងេពរជ រេូតដល់ខ៳ហំក្ណាេឹងែតក្េរមើក្ឿយ
មិនបាន លុោះបានមងលំេវលាលសេេើយ ខ៳ហំក្ណាក្៏រតូវបានរក្ុមៈតិនាំេៅឿន់បារាំពិធី ឲើយអងហយេលើ
អាេនៈ រឿលេ៉យរក្ណាត់េ ែបរមុខេៅទិេបូព៌ មិនយូរប ុនាផើន បទុម្វតីក្៏រតូវបានពកួ្ៈតិនាំមក្
អងហយផទឹម េក្ៀក្នឹងខ៳ហំក្ណា ែបរមុខេៅទិេបូព៌ែដរ េៅេពលេនាោះ ខ៳ហំក្ណានឹក្រុេភើបរុេភើយចិតតំៀពើំងក្នហង
ជីវិត េៅខណៈែដលពិធីក្មមក្ំពុងែតរបរពតឹតេៅេនាោះ ខ៳ហំក្ណាក្៏អត់នឹងេមៀងែភនក្េៅេមលឹងេមើលបទុម្វតី 
មួយដងមួយឿលមិនបាន ជួនឿលរក្ែេែភនក្របេ់ខ៳ហំក្ណាេៅប ោះខទប់នឹងរក្ែេែភនក្របេ់បទុម្វតី 
ែដលលួចេោលក្នទហយែភនក្េមលឹងេមើលខ៳ហំក្ណាែដរ េយើងម្ទើក្់ៗក្៏េគចរក្ែេែភនក្េទើេ៉យរេ័េ និង ញ
ញឹមរក្េទើេ៉យេេរមើបេរេើបរស្លចិតត រេន់ែតលួចេមលឹងេមើល ខ៳ហំក្ណាក្៏េជឿំក្់ថ្ អនាគតភរិយ
របេ់ខ៳ហំក្ណាេពញំរេេ់ស្យើតដូចេទពអបើឝរ ខ៳ហំក្ណានឹក្េេើចម្ឍើយក្នហងចិតតែដល េរីេរស្ល់ក្ុលស្តេតី
ែដលរេេ់ស្យើតែបបេនាោះឲើយំគូេមរក្ំដរជីវិតរបេ់ខ៳ហំក្ណា ។ 



ពិធីក្មមបានរបារពធេ ើងេ៉យស្តេតីែដលេរៀបឿរេេើយ ៣ នាក្់ េដើរបេណែើរេរចៀងបេណែើរចូលមក្រ
ក្ខ៳ហំក្ណា ម្ទើក្់ៗឿន់ថ្េ៉ក្់េរបងលក្នហងៃដ ឿលេបើមក្ដល់ខលអនពួក្េយើង  ំង ៣ នាក្់ក្៏យក្េរបងល
រតដុេេីេៈ និងេចើមក្ើបិតតាមដងខលអនរបេ់េយើងេ៉យផង់ែខោះ(s a c h e t ) ស្តេតី ំង ៣ នាក្់របក្បពិធី
ក្មមបេណែើរេរចៀង ចេរមៀងបនទរតាមេភលងបេណែើរអេ់រយៈេពលយូរបងអរ លុោះពិធីក្មមចប់េពវរគប់េេើយ 
េយើងក្៏ែញក្េទើរត ប់ េៅផទោះងូតទឹក្ជរមោះឿយក្នហងេវលាលាឃើចេនាោះឯង ស្តេតី ំង ៣ នាក្់េនាោះបានយក្
េថ្ផើងមូលមក្លាបេ៉យ ក្ំេបារេេេើយលាបលនេ៉យពណ៌រក្េមំរងវង់មូលំេរចើនវង់  ក្នហងខណៈ
ែដលក្ំពុងែតេធវើេនាោះក្៏េរចៀង ចេរមៀងក្ំដរេៅបេណែើរ រួចេេើយក្៏យក្ែមក្ស្ភើយតូចៗ ២ ឬ ៣ ែមក្មក្
ចងភាឆើប់នឹងេថ្ផើងេនាោះ េេើយក្៏ េរបាោះរពំេ៉យផង់ែខោះរក្អូប បនាតើប់ពីេនាោះក្៏យក្េថ្ផើងេនាោះេៅរតាំទុក្ក្នហង
ៅទើំងដីថមីមួយ រួចេេើយក្៏នាំយក្ ៅទើំដីេនាោះចូលេៅឿន់បារំាពិធី តមល់ទុក្េៅក្ណាតើលបារំា េេើយេធវើេឿកើ
រៈបូំេ៉យផ្កើនិងេរគឿងរក្អូប េផើឝងៗ ម្ទើក្់ៗក្នហបារាំពិធីេនាោះក្៏នាំេទើេធវើេ៉យពិធីបូំែបបេនាោះែដរ ។ 

បពិរតេលាក្េមណៈ ! តាមឿរពិត ពិធីក្មម ំងអេ់ដូចែដលខ៳ហំក្ណាេរៀបរាប់មក្េនាោះរេន់ែត
ំពិធីក្មម ៀងេដើមៃនអាោេមងលរបេ់ខ៳ហំក្ណាប ុេណា្ើោះ ពិធីក្មមពិតរបាក្ដបានោប់េផតើមេ ើងេៅៃថ
បនាតើប់ េេើយ របរពឹតតេៅអេ់រយៈេពល ៥ ៃថ រេូតដល់ខ៳ហំក្ណានិងក្ូនរក្មុំេនឿយេត់រេិតរៃេេេទើរ
ខើយល់គ ប ុែនតេដើមើបី េម្ទនភាពរបេ់ម្តាបិតាែដលរបិតេរបៀងចំេោោះរបៃពណីបុរាណ ពួក្េយើងរតូវែតេ ូ
រ ំអត់ធមត់ ។ 

ៃថដំបូងៃនពធិីក្មមពិតរបាក្ដេនាោះេូថ្ ៃថមុេុរតា ឬ ៃថមហាមងល ម្តាបិតារបេ់ខ៳ហំក្ណា
ភាជើក្់ពី ដំេណក្តាំងពីរពលឹម េដើមើបីេៅអេញ្៱ើញៈតិេនាឍើនបងបសឡននិងេភ៳ៀវពនលមឺក្ចូលរួមពិធីក្មម េៅ
េពលំ មួយេទើេនាោះ ស្តេតី ំងឡាយក្៏នាំេទើេបាេេម្យើតេគេ៉ឋើននិងបារាំពិធីេ៉យឧយើាមភាព 
េ ោះបីំេធវើឿរ ៃរធន់ ម្ទើក្់ៗេមើលេៅក្៏ដូចំម្នេេចក្តីេុខ ញញឹមញែញមរេេ់រស្យ
រអាក្រោយ និយយស្ េងជនលជេនលញេទើេលង េេើចក្ឿយើក្ក្ឿយើយរីក្រាយ មិនយូរប ុនាផើន េភ៳ៀវពនលឺ
 ំងឡាយក្៏អេញ្៱ើញមក្ដល់ េេើយឈរេរៀងជួរេទើយរើងែវងអនាពើយ ម្នមនុេើឝនាំយក្ថ្េលាជលាប
េ៉យពណ៌េលឿងនិងផង់ែខវោះ េៅរក្េភ៳ៀវ ំងេនាោះ េភ៳ៀវម្ទើក្់ៗយក្ៃដថពិចវតថហ ំង ២ េនាោះេេោះថ្ឃើេរបេ់
ខលអនៗ បនាតើប់មក្ក្៏រតូវេគែចក្ េរបងលឲើយម្ទើក្់បនតិចៗ រួចក្៏យក្េៅលាបេីេៈរបេ់ខលអនៗ រួចេេើយក្៏រត
 ប់េៅេគេ៉ឋើនវិញ េដើមើបី របក្បពិធីងតូទឹក្ជរមោះឿយេពលរពឹក្ េៅេពលងូតទឹក្រួចេេើយ ម្ទើក្់ៗក្៏
វិលរត ប់មក្ឿន់បារំាពិធីវិញ ។ 

ក្ើឝិណេនាោះ រោេមណ៍បុេរាេិតបានោប់េផតើមពិធីក្មមេងបើបៈ គឺ ឿរអារាធនារពោះអភិេទព
 ំងឡាយ គឺ រពោះ រពេម រពោះវិេណហ រពោះរុរទ រពោះអាទិតើយ ំង ១២ រពោះវាេុ ំង ៨ រពោះរពេម ំង ៩ រពោះរុរទ
 ំង ១១ គនធពវ េិ ថើ េធើា នារទៈ មហាមុនី ំង ៧ រពោះេរេោះ ំង ៩ និងអភិេទពំេរចើនេទៀត ែដលខ៳ហំ



ក្ណាមិនអាចោំបាន រោេមណ៍បុេរាេិតបានេធវើេឿកើរៈចំេោោះអភិេទព ំងេនោះេ៉យេេចក្តីេេរពឱ
នអង អារាធនាឲើយអភិេទព  ំងេនាោះមក្េណឋិតេៅរបោំក្នហងបារំាពិធីរេូត ៥ ៃថេដើមើបីេិរីេួេតីដល់
មងលឿរ ។ 

បនាតើប់ពីេនាោះ ក្៏ចូលដល់ពិធីក្មមអេញ្៱ើញវិញ្ញើណបុពវបុរេឲើយមក្ឿន់បារាំពិធី ខ៳ហំក្ណានិងបទុម្វ
តីរតូវបាន នាំេៅអងហយក្នហងបារំាពិធី ម្តាបិតារបេ់េយើង ំងេងៀងអងហយអបអង ម្ទើក្់ៗែបរមុខេៅ
ទិេបូព៌ ពិធីក្មម ោប់េផតើមេ៉យបិតារបេ់បទុម្វតីេរឿក្ឈរេ ើង េះងោប់យក្ចិេញ្ៀនេនឡលេើបឡវ
ែដលេូថ្ បវិរតមក្ោក្់រតង់នាងៃដស្ឍើំ ឈររលឹក្នឹក្ដល់អភិេទពរាល់អង យក្អងរមួយចំនួន៉ក្់
ក្នហងថ្េស្នើន់ ោប់យក្ ែផលដូងែដលលាបេ៉យពណ៌េលឿង ១ ែផល ែផលស្ពើរពម ំងេមើបក្ ៣ ែផល និងស្ពើ
ឥតេមើបក្ ៥ ែផលេទៀត ថល់េលើអងរក្នហងថ្េេនាោះ ោប់យក្ែផលស្ពើ ១ ែផលមក្ឿន់ក្នហងៃដេឆវងក្នហងខណៈ
ែដលៃដស្ឍើំឿន់ថ្េ េេើយ ក្៏ដេៃមើយេូេះផើោះបិតា ជីដូនជីតា ជីទួត ជីលួត  ជីលា ជីបារើ ចុងក្ុល 
របេ់ខលអនេ៉យេេមលងឮ រាល់េលើក្ ែដលដេៃមើយេូេះផើោះក្៏យក្ែផលស្ពើេេោះនឹងថ្េស្នើន់យរើងៀពើំង 
រួចេេើយក្៏េោលោក្ើយអេញ្៱ើញរពលឹងបុពវបុរេ ំងេនាោះមក្ចូលរួមមងលពិធីេដើមើបីេិរីេួេតីដល់ក្ូនេៅ 
លុោះេោលចប់េេើយក្៏េុចថ្េស្ពើដល់បុេរាេិតាោរើយ ។        

បនាតើប់ពីេនាោះ ស្តេតីែដលម្នបតីេេើយ បានេដើរេរចៀងចេរមៀងឿន់ក្ុលាភាជន៍៉ក្់េភលើងមក្ថល់េៅ
ក្ណាតើល បារាំ រោេមណ៍បុេរាេិតបានៅនើមយក្េើបឡវបាចរាយេលើេភលើងេនាោះេេើយយក្បំណាក្់ម្កើក្់ដ៏េក្តិ
េិទធិ ២ ឬ ៣ ចេរមៀក្ ៉ក្់ថល់រតង់ទិេៀងេជើងរបេ់ភនក្់េភលើង ែក្ើបរៀងម្កើក្់ម្នភាជនៈ ៤ តាំងេៅ ភា
ជនៈ ៣ េធវើេ៉យដី ភាជនៈមួយេទៀតេធវើេ៉យស្នើន់ ភាជនៈទី ១ ៉ក្់ទឹក្េ៉ោះថ្ពើ ភាជនៈទី ២ ៉ក្់ទឹក្
េ៉ោះរាវ ភាជនៈទី ៣ ៉ក្់ទឹក្េ៉ោះជូរ នងិភាជនៈទី ៤ ៉ក្់បាយឆសិននិងអងរលាយេទើ  េៅទិេៀងតើបឡង
ៃនភនក្់េភលើង ម្នបាយឆសិន ៩ ពំនូក្ េលើេលឹក្េចក្ ៩ េនលឹក្ េរម្ប់ំតៃភើយថ្ភើយដល់ផ្កើយនពវេរេោះ ំង 
៩ រោេមណ៍ បុេរាេិតបានេធវើពិធីបូំដល់រពោះេទវៈៃនផ្កើយនពវេរេោះនីមួយៗេ៉យេចក្ទុំនិងស្ពើមលឡ េេើយ
បានរតូវអេញ្៱ើញ ឲើយមក្េធវើំបនាតើល់(ស្ក្ើឝី)ៃនវិវាេមងលរបេ់េយើងដូចនឹងរពោះេទវៈអងដៃទេទៀតនិង
បុពវបុរេរបេ់េយើង ។ 

ឰដ៏ទិេបូព៌ៃនគំនរេភលើង រោេមណ៍បុេរាេិតបានោត់េរតៀមរណាតើប់េលឹក្េចក្ទុក្មួយឈុត េលើ
េលឹក្េចក្ ម្នស្គើ បាយរជល់ពណ៌ េរេតាទើត និងស្ពើមលឡ រណាតើប់េនោះោត់េរតៀមទុក្ឧទធិេចំេោោះរពោះរពេម 
បនាតើប់ពីេនាោះ ក្៏ម្នពិធីអេញ្៱ើញអេតទិេបាលក្េទព ំង ៨ គឺ េទពរក្ើាទិេ ំង ៨ របេ់េក្លេលាក្ 
េេើយក្៏ថ្ភើយ េរគឿងបូំេ៉យេលឹក្េចក្ែដរ ម្នឿរអេញ្៱ើញអេតេទពនិងពិធីម ុថើភិេេក្ៅទើំងតូចៗ ៥ 
ឲើយំអាទិេទព រួចេេើយបិតារបេ់បទុម្វតីក្៏ឈរេធវើពិធីដល់អាទិេទព ំងឡាយម្នរពោះរពេមំេដើម 
េ៉យេោលេូ រពោះនាមអាទិេទពនីមួយៗរពម ំងរាយមនតេផើឝងៗអបេទបផង ម្នមនុេើឝនាំភាជនៈ ដី



ថមីរេឡាងចងេ៉យអំេបាោះក្លហក្ពណ៌េលឿងេេើយក្៏យក្េភលើងដ៏េក្តិេិទធិេនាោះេចញេៅតមល់ទុក្េ៉យ 
ែ ក្េ៉យឡាន់ រពម ំងេរចៀងចេរមៀងយរើងពីេរាោះក្ំដរផង ម្ទើក្់ៗរតូវរបុងរបយ័តនយរើងផិតផង់េដើមើបីមិន 
ឲើយេភលើងរលត់ េបើេភលើងរលត់ក្ណាតើលទី ោត់ទុក្ថ្ំរបផនឡលអារក្ក្់េរម្ប់មងលឿររបេ់េយើង បពិរត
េលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! មិនដឹងំេេតុៃចដនើយឬរបផនឡលអារក្ក្់យរើងណាេនាោះេទ របាក្ដេឃើញថ្ ខណៈ
ែដលស្តេតី ំង ៣ នាក្់ក្ំពុងអេញ្៱ើញេភលើងេៅេនាោះ េភលើងដ៏េក្តិេិទធិេនាោះក្៏រលត់ពិតែមន េធវើឲើយម្ទើក្់ៗ ក្នហងបា
រាំពិធីដល់ថ្ទើក្់ភាំង ិងឡាំងេ៉យភ័យតក្់របម្ េេចក្តីេប់ស្ឃើត់បាត់េេមលងរគបដណែប់ទូេៅ មួយ
រេបក្់ ម្ទើក្់ៗេមលឹងេមើលមុខេទើេ៉យអាេរឿធន៍ ខ៳ហំក្ណាក្៏នឹក្មិនេបើាយចិតតែដរ ចំែណក្ឯ បទុម្វតី
វិញដល់ថ្ទើក្់រទេហាលើយំ រោេមណ៍បុេរាេិតបានេ៉ោះរស្យស្ណើនឿរណ៍េ៉យរបឿេថ្ េភលើងរលត់េរោោះ
ស្តេតីអនក្អេញ្៱ើញេភលើងេនាោះមិនរបុងរបយ័តន ពុំែមនម្នន័យថ្ំរបផនឡលអារក្ក្់េនាោះេទ េត់បានអុជេភលើងំ
ថមីមតងេទៀត េេើយក្៏េធវើពិធីេូធើយមនតអេ់េពលំយូរ ពិធីដ៏េំៀន់ែដលេូថ្ មុេុរតាេនោះេទើបរបារពធ
េ ើង ។      

េៅេពលែដលេយើងក្ំពុងអងហយេលើែទនក្នហងបារាំពិធី រោេមណ៍បុេរាេិតបានេធវើពិធីដល់រពោះពិឃ
េនេវរ និង ស្តេតី ៣ នាក្់បានមក្េម្យើតឿយដល់ពួក្េយើង េ៉យយក្េរបងលលាបរឺតេីេៈដូចេពវមួយ
ដង េៅេពល ែដលងូតទឹក្ែតងខលអនេេើយ ខ៳ហំក្ណាបានេរឿក្េ ើងេធវើពិធីបូំេទវតា េូមឲើយេទវតា
 ំងឡាយជួយលាង ជរមោះខ៳ហំក្ណាឲើយស្យើតបរិេុទធពីបាប ំងពួងែដលខ៳ហំក្ណាបានេធវើមក្ ោប់តាំងពីៃថ
ដំបូងែដលបានោក្់ អំេបាោះក្លហក្េក្តិេិទធិរបេ់រោេមណ៍ េេើយបានជូនរបាក្់ ១៥ ក្ហាបណៈដល់
រោេមណ៍ំ ន បនាតើប់ពីេនាោះ ខ៳ហំក្ណាបានទទួលបរម្ប់ឲើយែតងខលអនឲើយំបូជនីេយេក្៍រពម ំងថង់
យមែដលផទហក្េពញេ៉យេេើបៀងរគប់ របេភទ ខ៳ហំក្ណាបានរបឿេេៅចំេោោះមុខទីរបជុំថ្នឹងេធវើដំេណើរ
េៅឿន់រក្ុងោរាណេីដ៏េក្តិេិទធិ េេើយ ក្៏ោប់េផតើមេចញេធវើដំេណើរភាពើម តាមពីេរឿយេ៉យឪពុក្របេ់
ខ៳ហំក្ណាមួយអេនលើេ៉យមិរតភក្តិ និងស្តេតីែដល េរចៀងចេរមៀងំក្ើបអនធំ ឿលេបើេចញមក្ដល់រពំខណឌៀង
េរើភូមិ ខ៳ហំក្ណាក្៏ែបរមុខេៅទិេៀងេក្ើត ។ 

េៅខណៈេនាោះឯង ខ៳ហំក្ណាក្៏បានជួបនឹងបិតារបេ់បទុម្វតី េត់បានេួរខ៳ហំក្ណាតាមទំេនៀម
ទម្ពើប់ថ្ េៅណា ខ៳ហំក្ណាក្៏េឆលើយតាមមូលភាពថ្េៅរក្ុងោរាណេី េត់បានហាម្ត់ហាមខ៳ហំក្ណា
េេើយេេនើថ្ េត់ម្នក្ូនរក្មុំរេេ់ស្យើតម្ទើក្់ េបើខ៳ហំក្ណារតូវឿរ េត់រីក្រាយនឹងរបគល់ឲើយំភរិយ ខ៳ហំក្
ណាេឆលើយយល់ រពមេ៉យេម្ទក្ភាព េេើយក្៏នាំក្ើបអនរត ប់ចូលបារំាពិធីវិញ  ំងអេ់េនោះរេន់ែតំ
ចំែណក្មួយៃនពិធី េរៀបឿរប ុេណា្ើោះឯង ។ 

បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ឿលែដលវិលរត ប់មក្ដល់បារាំពិធីេេើយ ពួក្ស្តេតីក្៏របក្បពិធី
រុេ៉ោះ េរេោះ បងវិលពពិល ក្ម្ងើត់ក្ំេោក្ឧបរទបចៃរងែដលខ៳ហំក្ណាអាចនឹងបានទទួលក្នហងឿរេចញេធវើ



ដំេណើរ អមើាញ់មិញេនោះ បនាតើប់ពីេនាោះ េយើង ំង ២ នាក្់ែដលអងហយេលើែទនដី ែបរមុខេៅទិេបូព៌ ោប់
េផតើមពិធី ចង់ៃដឲើយេទើេៅវិញេៅមក្ ម្នេគយក្ថ្េស្នើន់មក្ថល់េៅចំេោោះមុខពួក្េយើង េលើថ្េម្ន
ធ្រអងរ ម្នដូងលាបពណ៌េលឿងថល់េៅេលើធ្រអងរ និងអំេបាោះមងលថល់េៅេលើដូងមួយំន់េទៀត 
ម្នឿរ េូធើយេមើបឡងេរងូងរពោះអភិេទព ំងពួង ឲើយចលូមក្េណឌិតក្នហងអំេបាោះមងលេនាោះរេូតរយៈ
េពល ៥ ៃថ ៃនអាោេមងលេនាោះ បនាតើប់ពីេនាោះ ខ៳ហំក្ណាក្៏បានេះងោប់យក្អំេបាោះមងល ១ ក្ំណាត់
េ ើងមក្ចង ៃដេឆវងរបេ់បទុម្វតី ចំែណក្ឯបទុម្វតីវិញក្៏ោប់យក្អំេបាោះមងល ១ ក្ំណាត់េទៀតេ ើង
មក្ចងៃដ ស្ឍើរំបេ់ខ៳ហំក្ណា រួចេេើយខ៳ហំក្ណាក្៏េុចបណាតើក្់េៅឲើយរោេមណ៍បុេរាេិត ។ 

លំ៉ប់តេៅ ម្ឍើយរបេ់បទុម្វតីមួយអេនលើេ៉យស្តេតីដៃទេទៀតនិងពួក្រោេមណ៍ែដលេៅទីេនាោះ ំងអេ់ 
បានេៅយក្ៅទើំងស្នើន់ែដលេនមតថ្ំតំណាងរបេ់អេតេទវតាមក្ េេើយក្៏េរៀបចំក្ើបអនដែងឞក្ំដរេ៉យ
តស្តនតី និងចេរមៀង េចញេៅតាមថនល់េេើយេទើបឈប់េំចត ឿលេបើរំេរក្ក្ែនលងស្យើតបាតបានេេើយ 
ក្៏រេិត ទឹក្េចញបនតិចពីក្សមស្នើន់េនាោះ េេើយក្៏យក្េៅថល់េៅេលើៃផទដី បនាតើប់ពីេនាោះក្៏េធវើេឿកើរៈបូំ 
េេើយក្៏នាំ រត ប់េៅឿន់បារំាពិធីេ៉យក្ើបអនដែងឞដែដល បនាតើប់ពីេនាោះក្៏ចូលដល់ពិធីក្មមដ៏េំៀន់មួយ
េទៀត េូថ្ ឿនិយ នបិតារបេ់បទុម្វតីេធវើពិធីបូំរពោះអភិេទពរួចេេើយេរឿក្ឈរេ ើង េមលក្់
េមលឹងេមើលមុខខ៳ហំ ក្ណាអេ់េពលំយូរ ប ុែនតមិននយិយេតីអវីេទេៅខណៈែដលេមលឹងេមើលេនាោះ េត់
រតូវពិោរណាក្នហងចិតតថ្ បានេឃើញរពោះវិេណហដ៏ម្នេឿឍើនុភាពក្នហងខលអនខ៳ហំក្ណា េេើយក្៏បូំេ៉យេរគឿងេ
ឿកើរៈេផើឝងៗ បនាតើប់ពីេនាោះ ក្៏ម្នមនុេើឝនាំយក្ថ្េស្នើន់មក្ថល់ៀងមុខខ៳ហំក្ណា ខ៳ហំក្ណាយក្េជើង ំង
ពីរ៉ក្់ថល់េលើថ្េេនាោះ េេើយបិតារបេ់បទុម្វតីក្៏លាងេជើងរបេ់ខ៳ហំក្ណាេ៉យទឹក្ធមមតា េ៉យទឹក្
េ៉ោះរាវ និងេ៉យទឹក្ធមមតា មួយទឹក្េទៀតខណៈែដលលាងេជើងក្៏េូធើយមនតេៅភាពើង លុោះចប់ពិធីលាងេជើង
េេើយ ក្៏ោប់េផតើមពិធីេូធើយ រពោះនាមរបេ់រពោះអភិេទពនងិបុញ្៴៉ឋើនេផើឝងៗ េោលគឺ ឧទទិេនាម និង
ពិពណ៌នាគុណលក្ណៈរបេ់ មហាភារវណណស្លិវាេនៈ េឿោះ ំង ៧ េមុទទស្គរ ំង ៧ នគរ ំង ៧ 
ឥេី ំង ៧ បព៌ត ំង ៧ បុញ្៴៉ឋើន និង បុញ្៴នគរំលំ៉ប់លំេ៉យតេៅ រលឹក្នឹក្ដល់វិញ្ញើណក្នធ
ជីដូនជីតាម្រើក្ុងចុងក្ុលរបេ់ខលអន េូេចញេះផើោះេ៉យេេមលងក្ងរុពងេេើយ េូមឲើយវិញ្ញើណក្នធ ំង
េនាោះេេរមចេម្ក្ធម៌ រួចេេើយេត់ឿន់េលឹក្មលឡក្នហងៃដម្ខើង និងោប់ៃដបទុម្វតីំ ក្ុលធីតាក្នហងៃដម្ខើង
េទៀត េេើយក្៏េូធើយបួងេួងរពោះវិេណហ េូមឲើយរពោះអងរទង់រពោះេមតាឍើេរបាេឃុំរគង ក្ុលធីតារបេ់ខលអន ែដល
េត់ក្ំពុងនឹងរបគល់ឲើយំរៃភើន់ៀន់េឿដល់រពោះអងក្នហងខណៈេនាោះ រួចេេើយេត់ក្៏ោប់ៃដរបេ់បទុម្វតី
មក្៉ក្់ថល់េលើៃដរបេ់ខ៳ហំក្ណារពម ំងេលឹក្មលឡនិងតំណក្់ទឹក្េលើ ៃដេនាោះ ំនិមិតតរូបបៃមើញថ្បាន
របគល់ឲើយេេើយ បនាតើប់ពីេនាោះក្៏ម្នពិធីក្មមឲើយេេ ែដលេូថ្ េេ នៈ ពិធីក្មមឲើយែផនដី េូថ្ ភូ 
នៈ និងពិធីក្មមឲើយដុំថមេក្តិេិទធិ េូថ្ ស្លរេម ន ។   



បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ខ៳ហំក្ណាេរៀបរាប់ពិធីមងលឿរឲើយរពោះេតជរពោះគណុស្ឍើប់យរើង
ពិស្ឍើរេនោះ រពោះេតជរពោះគណុរបែេលំេនឿយណាយេទដឹង?   

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតបចូ ពលក្ុម្រថ្ "អាតាផើមិនេនឿយណាយេទ េឃើញថ្ំពិធីក្មមគួរឲើយ
ោប់ចិតតដិត អារមមណ៍ែដរ អាតាផើមិនែដលបានស្ឍើប់ឮ ល់ែតេស្ោះ េូមអេញ្៱ើញតំណាលតេៅេទៀតចុោះ" 

បពិរតេលាក្េមណៈ ! ពិធីក្មមតអំពីេនោះេៅំពិធីមងលេតៈ ឬមងលពិធី ៨ របឿរ ក្នហងពិធីេនោះ 
េគោត់ឲើយ ខ៳ហំក្ណានិងបទុម្វតីែបរមុខចូលមក្រក្េទើ ប ុែនតម្នរោេមណ៍ ១២ នាក្់ជួយឿន់ផ្តើំងេំពត់
េូរតបាំងរាំង រវាងេយើង ំងពីរនាក្់ េៅខណៈែដលឿន់ផ្តើំងេំពត់េូរតេនាោះ រោេមណ៍ ំង ១២ នាក្់ក្៏
ឧេទទេនាម រពោះអភិេទពនងិរពោះំយំគូៗេ៉យេេមលងក្ងរុពង ដូចំ រពោះវិេណហនិងរពោះនាងលក្មើសី រពោះ
រពេមនិងរពោះ នាងរេេវតីំេដើម រេន់ែតពិធីមងលេតៈេូេរចេរេចបាច់ ក្៏ចូលដល់ពិធីចងតាលិ ឬ 
េរគឿងរប៉ប់ម្េ េរម្ប់ស្តេតីែដលេរៀបឿរេេើយ េរបើោក្់ក្ មុននឹងចងតាលិ េគរតូវយក្តាលិចងនឹង
ែខើឝៅផើរេលឿង របក្ប េ៉យអំេបាោះលសិត ១0៨ េរៃេ េគយក្តាលិ៉ក្់ថល់េលើដូងពណ៌េលឿង ែដល៉ក្់
ថល់េៅេលើផនឡក្អងរក្នហង ថ្េស្នើន់មួយំន់េទៀត ម្នឿរេរបាោះរពំទឹក្អប់េលើតាលិ ម្នមនុេើឝឿន់
ថ្េបងវិលពពិលេៅមក្េដើមើបី ឲើយេភ៳ៀវនិងអនក្ផង ំងរបុេ ំងរេីោប់ោល់និងេស្ឍើោះផលហំ ។ 

បនាតើប់ពីេនាោះ របទីបេលាេៈ ៤ ដួង របទបីនីមួយៗម្នរបេឆោះ ៤ រតូវបាននាំយក្មក្ថល់េលើេជើងតាំង េធវើ
េ៉យេលាេៈរបេភទដូចេទើ ែប ក្ៀងេលើៃនរបទីប ំង ៤ េនោះ ម្នរបទីបេធវើេ៉យេមើោេោរេពញេ៉យ 
េរបងពើយអរេយំុងចុោះ េរើពីេនោះក្៏ម្នរបទីបេេមេភលើងពើយអរោេេពញបារាំពិធី េមលឹងេមើលេៅភលឺរោល
រនាតើល ៉លរចវាត់ លុោះដល់េពលេវលាក្៏េក្ើតេេមលងគរគឹក្គេរគងំឱឡារិក្េ ើង ស្តេតី ំងឡាយែរេក្
េរចៀង ចេរមៀង ល់ែតផុតចុងេេមលង តស្តនតីក្រក្៏របគុំតស្តនតី ម្នឿរអរងួនក្ណែឹងវាយគង េ ោះអវីក្៏េ៉យ
ឲើយែតេៅ ែក្ើបរៃដម្ទើក្់ៗរតូវែតវាយដំផលហំក្ូតឲើយេក្ើតំេេមលងគរគឹមគេរគងលាន់ឮរុពងេ ើងឲើយបានេរចើន
បំផុតតាម ែដលអាចេធវើេៅបាន េៅក្ណាតើលេេមលងរទេឹងអឺងអាប់េ័ពទស្លើនេនោះ ខ៳ហំក្ណាបានេដើរេៅរក្
បទុម្វតី ែដលក្ំពុងអងហយែបរមុខេៅទិេៀងេក្ើត ផិតផង់យក្តាលិចងរក្ោត់ក្បទុម្វតីនិងេូធើយមនត
តាម េមេូរតែដលរោេមណ៍បុេរាេិតក្ំណត់ឲើយ ។ 

បពិរតេលាក្េមណៈ ! ពិធីេរៀបឿរៃថដំបូងរបេ់ខ៳ហំក្ណាចប់េៅេ៉យឿរជុបេលៀង
បណីតាហារដល់ រោេមណ៍និងេភលៀវពនលឺែដលបានអេញ្៱ើញមក្ ខ៳ហំក្ណានិងបទុម្វតីក្៏រតូវបានជុបលេលៀង
ែដរ ប ុែនតេៅ ម្នពិធីក្មមបនាតើប់បនើឝំំេរចើនេទៀត ពិធកី្មម ំងអេ់តាមែដលខ៳ហំក្ណាេរៀបរាប់មក្េនោះ 
រេន់ែតំ ពិធីក្មមក្នហងៃថដបំូងប ុេណា្ើោះ ប ុែនតខ៳ហំយល់េឃើញថ្បានអធិបើាយរាយលមសិតមក្រគប់រេន់
េេើយ េទើបេូម ផ្យើក្មិនបាច់អធិបើាយរាយលមសិតពិធីក្មមក្នហងៃថដៃទេទៀត េរោោះភាគេរចើនក្៏ំពិធីក្មម
ស្ំែដលនឹងៃថ ដំបូងេនាោះឯង ខ៳ហំក្ណានងិបទុម្វតីេនឿយេត់រេិតរៃេរេូតដល់េផើនក្ម្ពើំងចិតតនឹងចង



ោំអវីបានេទៀត េទ បានរតមឹែតេធវើេៅេ៉យេចៀេមិនបានតាមោក្ើយែណនាំរបេ់រោេមណ៍បុេរាេិត
ប ុេណា្ើោះ ប ុែនតបានៀំ ម្ត់េងត់ចិតតអត់ធមត់ចំេោោះលំេនឿយលំេត់ ំងពួងយរើងលស េរោោះដឹងចើាេ់ថ្ពិធី
ក្មម ំងពួងេនោះ របារពធេ ើងេ៉យេចតនាលសរបេ់ៈតិេនាឍើនេដើមើបីេុភមងលរបេ់េយើង ំងពីរេនាោះ
ឯង ។ 

ពិធីក្មមក្នហងៃថចុងេរឿយបញ្ប់េៅេ៉យក្ើបអនដែងឞដឱ៏ឡារិក្ ខ៳ហំក្ណានិងបទុម្វតីបានេ ើងឿន់ 
េេលៀងដ៏វិចិរតរតូវបានែេងចូលឿន់ក្ើបអនដែងឞេៅេពញ ំងទីរក្ុងតាមដងវិថីនានា ម្នៈតិមិរតនិង 
េុភាេងើឝីោំទទួលស្ភើគមន៍ របាយលាជផ្កើនិងជូនចំណងៃដេផើឝងៗដល់ពួក្េយើង េៅទីបំផុត ពិធីអាវា
េមងលដ៏ឱឡារិក្របេ់េយើងេនោះក្៏បញ្ប់េៅរពមេ៉យរនតិភាពយរើងេេមើមុខរាល់េទើ ។    

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! "ចូ ពលនិយយតេៅេទៀត "េរឿយពីពិធីអាវាេមងលេេើយ បទុម្វ
តីរេី រេេ់េស្ភាបានមក្រេ់េៅំមួយនឹងខ៳ហំក្ណា េយើងរេ់េៅក្នហងរបាស្ទមួយខនងេ៉យែ ក្
ែដលបិតា ស្ងឲើយេ៉យចំេោោះេៅខណៈេនាោះ ខ៳ហំក្ណាម្នេេចក្តីេុខំទីបំផុតក្នហងជីវិត បតិាអនុញ្ញើត
ឲើយខ៳ហំក្ណា េរម្ក្ពីឿរៃរ ំងពួងអេ់រយៈេពល ៧ ៃថ េយើងចំណាយេពលេវលាឲើយអេ់េៅេ៉យឿរ
េុីផឹក្ េលង េដក្ និង អវីៗរគប់យរើងែដលេយើងរបាថ្ទើ េពលរេេៀល េយើងេ ើងជិោះអេើឝរថេៅេធវើទេើឝ
នាចរក្ំស្នតក្នហង េួនឧទើានែក្ើបររោំងេទឹងចមើា េពលយប់ េយើងេុីផឹក្និងស្ឍើប់ចេរមៀងនិងតូរើយតស្តនតី
របេ់រក្ុមនាដឿរី លើបីេះផើោះបំផុតក្នហងអងរដ៶ែដលបិតាជួលមក្ឲើយេែមតងេ៉យចំេោោះេដើមើបីក្ំដរពួក្េយើង 
ខ៳ហំក្ណាអាចនិយយ បានថ្េៅខណៈេនាោះ ខ៳ហំក្ណាំវីរបុរេែដលម្នេេចក្តីេុខបំផុតក្នហងេលាក្ េបើ
ទុក្ំក្នហងេពលេនាោះ េក្េទវរាជយងមក្េេនើទិពវេមើបតតិដល់ខ៳ហំក្ណាក្៏េ៉យ ខ៳ហំក្ណាក្៏នឹងមិនទទួល
យក្ំ៉ច់ៀត េរោោះ ខ៳ហំក្ណាមិនរបាថ្ទើេមើបតតិណាៗ ំងអេ់េរើពីបទុម្វតី េូមឲើយខ៳ហំក្ណាេៅ
ែនបនិតើយជិតៀងបទុម្វតីប ុេណណោះបានេេើយ ខ៳ហំក្ណាមិនរបាថ្ទើអវីដៃទេទៀតេទ បទុម្វតីគឺំទិពវវារី
តំណក្់ចុងេរឿយែដលមក្របេ់ រពំជីវតិរបេ់ខ៳ហំក្ណាឲើយរេេ់បេ់រេ់រេវីក្េ ើង"  

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! េៅេពលែដលឿលេវលាៃនេេចក្តីេុខេនោះក្ំពុងែតរបរពឹតតេៅ និង ចំណង់
របាថ្ទើរបេ់ខ៳ហំក្ណាេៅមិន ន់េពញែឆសតេនាោះឯង េេតុឿរណ៍ែដលមិននឹក្ស្ផើនដល់ក្៏េក្ើតេ ើង េោល
គឺ បទុម្វតីបានធ្ពើក្់ខលអនឈឺេ៉យេរាគចែមលក្មើារើង េៅៃថដំបូង នាងេក្ើតេរាគេញ្ញើរគុនេើឍើខលអន េនធំ 
េរេក្ទឹក្ំៀពើំង ក្នហងៃថទី ២ ក្៏េក្ើតក្នទអលរក្េមេពញ ំងស្រោងឿយ លុោះៃថទី ៣ នាងក្៏ដល់នូវ 
វិេញ្៴ីភាពនិងទទួលមរណក្មមក្នហងលាឃើចៃថទី ៣ េនាោះឯង អវីៗរគប់យរើងេពញំេក្ើតេ ើង ន់េន់ណាេ់ 
រេូតដល់ខ៳ហំក្ណាោប់ចុងរពយុងេដើមមិនរតូវ ឿររក្ើាពើាបាលបទុម្វតីបានំភារៈ៉ក្់បនទហក្របេ់បិតា 
របេ់ខ៳ហំក្ណា ំងអេ់ ខ៳ហំក្ណាបានរតឹមែតអងហយេក្ើតទុក្េនធឹក្េៃនធេៅែក្ើបរៗែរគរបេ់បទុម្វតីេ៉យ 
លំនឹក្េេទើរលក្់េេទើរភាជើក្់ប ុេណា្ើោះ េ ោះបីំបទុម្វតីផុតរលត់ជីវិតេៅេេើយក្៏េ៉យ ខ៳ហំក្ណាក្៏េៅែត 



យល់ថ្នាងេៅម្នជីវិតរេ់េៅេ ើយ លុោះរតាែតពួក្ៈតិែេនាំរាងឿយរបេ់នាងេៅេធវើះបនក្ិច 
េេើយបានេឃើញរពោះេភលើងេឆោះពនាពើញរាងឿយរបេ់នាងរេូតដល់ឿពើយំេផោះផង់ធូលីេេើយេនាោះឯង 
េទើបបាក្់ចិតតេជឿថ្នាងស្ពើប់េេើយពិតែមន" 

បពិរតេលាក្េមណៈ ! លុោះដឹងថ្បទុម្វតីបានោក្េោលខ៳ហំក្ណាេៅេ៉យេផើនៃថណានឹងវឹង
វិលវិញ េេចក្តីទុក្េ េមនញដ៏ែេនេទវបណាតើម្នក្នហងេលាក្េនោះ ក្៏េរមុក្បុក្ចូលរួបរឹតដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំ
ក្ណា រេូតដល់េឹងែតឿពើយំមនុេើឝវិក្លចរិតេៅែតមតង ខ៳ហំក្ណាបៃខើំងខលអនឯងេៅៀងក្នហងបនទប់ បាយ
មិន រេេ់រេូប មឞឡបមិនេមើល ទឹក្មិនផឹក្ មិននឹក្ចរោនឹងបុគលណាៗក្នហងេលាក្អេ់រយៈេពល ២ ៃថ
គត់ ដល់ៃថទី ៣ បិតាេរបើេគឲើយេេ់ទម្ពើយ ភើររបាស្ទចូលេៅេលាមេ មខ៳ហំក្ណាេ៉យក្ុេេលាបាយ 
េផើឝងៗ ប ុែនតមិនបានទទួលលទធផលំែផលផ្កើអវីេទ េំេណាក្េស្ក្េេរងងែដលទំេនធំអួលែណនក្នហង ដួង
ចិតតរបេ់ខ៳ហំក្ណាមិនបានរស្ក្រស្លស្កើលចុោះបនតិចេស្ោះេ ើយ ខ៳ហំក្ណាបងសត់អាហារខលអនឯង រេូតដល់ 
៤ ៃថេពញ េរទមេរ មរេិតរៃេ អេ់ៃដអេ់េជើង េងងេៃង ងងឹតមុខេធងេធ្ងេឹងែត៉ច់ ខើយល់េៅ
តាមបទុម្វតី លុោះដល់ៃថទី ៥ ខ៳ហំក្ណាេទើបេុខចិតតបរិេភាគអាហារប ុែនតបរិេភាគេៅេ៉យ ចំែបងចិតត 
អាហារមួយម្រើត់ៗទរម្ំនឹងឆលងផុតបំពង់ក្េៅបានេ៉យលំបាក្ែេនេទវេរបៀបដូចំេលប ដុំែដក្ែដល
ម្នបនាពើរេួចេ៉យជុំវិញដូេោទើោះ ។   

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! ទុក្េ េមនញរបេ់ខ៳ហំក្ណា មិនបានខខិតរក្ិតរក្មេៅចំេោោះែតខ៳ហំ
ក្ណា ប ុេណា្ើោះេទ ប ុែនតបាន៉លវាលេៅៈំញីោធ្ឪពុក្ម្ឍើយៈតិស្ច់ស្េលាេិតមិរតភក្តិរេូត
ដល់ខ៳ហំបរិវារ េទៀតផង ម្ទើក្់ៗេផ្ឍើតចិតតទុក្៉ក្់នឹងខ៳ហំក្ណាេ៉យអេ់ពីេោោះពីពុង រងទុក្េើឍើរក្ហាយ
រក្វល់រក្វាយចិតត នឹងខ៳ហំក្ណា េឹងែតបរិេភាគមិនបាន េរម្នតមិនលក្់ ឬ េធវើឿរៃរអវីមិនបាន ម្ឍើយ
របេ់ខ៳ហំក្ណាេមើលេៅហាក្់ដូចំរងទកុ្ធំរងំំពិេេេ អងហយក្ំដរេលាមេ មខ៳ហំក្ណា ំងៃថ ំងយប់ 
េរោោះែតេយគយល់ដល់ ម្ឍើយំទីរេឡាញ់យរើងរតឡាំងេើាន់ ខ៳ហំក្ណាេទើបេុខចិតតបរិេភាគចំណី
អាហារ េស្តឯឪពុក្វិញខំរត់ េរស្ក្់េរស្ំតាមេវោះពនលោះរក្អនក្របាជ៳រាជបណឌិតមក្ទូនាផើនេរបៀនរបេៅ
េលាមេ មខ៳ហំក្ណា បុគលដំបូង ែដលមក្និយយេលាមេ មខ៳ហំក្ណា គឺ បុេរាេិតាោរើយរបោំរតក្ូលំ
ពិធីក្រវិវាេមងលរបេ់ពួក្េយើងេនាោះឯង េលាក្បុេរាេិតាោរើយំអនក្ម្នជំេនឿមុតម្ំក្នហងលទធិស្ងើយៈ ំ
េិេើឝស្វ័ក្របេ់ស្ស្ឍើក្បីលៈ បានរបែដរបេៅខ៳ហំក្ណាថ្ 

"បពិរតអនក្ក្េម្ពើោះ ! ក្នហងេក្លចរក្វាលេនោះ ម្នែតេចធម៌ ២ របឿរប ុេណា្ើោះ គឺ អាតម័ន ឬ េខតត
ក្តញ្៴ឡ (រពលឹង)  អាតម័នេនោះំតួខលអនពិតរបាក្ដរបេ់មនុេើឝ ំងអេ់ ំអមតភាពេថិតេៅំនិរនតរ 
ំេភាព បរិេុទធស្យើតស្យើនេផើនមនទិល ម្នេេចក្តីេុខំនិរនតរ េនោះគឺេចធម៌របឿរទី ១ េចធម៌
របឿរទី ២ គឺ របក្្ឬតិ (របរក្ឹត) បានដល់ េពវស្រេពើវតថហែដលចលូមក្ែផើឝផើឝលំាយ ំនឹងអាតម័ន េធវើឲើយ



អាតម័នខូចគុណភាព រតូវរតាច់រងត់រលត់េក្ើត រតូវស្ងក្មម និងផលរបេ់ក្មម ឿលេបើរបក្្ឬតិចូលេៅ ផហំ
នឹងអាតម័នេេើយ តតលៈ 7 របឿរក្៏េក្ើតេ ើង េតើតតលៈ ៧ របឿរេនាោះម្នអវីខលោះ? គឺ ពុទធិ ឬ បញ្ញើ ១ អេៃកើរ 
េេចក្តីេម្គើល់ថ្ំេយើង ១ និង តនាផើរត ៧ របឿរេទៀត គឺ ធ្តុលសិតរបេ់េេមលង េមផេើឝ រូប រេ និង 
ក្លិន ធ្តុេំៀន់បំផុត គឺ  អេៃកើរ េេចក្តីេម្គើល់ថ្ំេយើងំតួខលអនរបាណេ៉យែ ក្ោក្បុគលដៃទ 
េេចក្តីេម្គើល់េនោះំមូលេេតុនាំឲើយេក្ើតេេចក្តីេរីេេអើងនិងេធវើឲើយរងទុក្េើឍើរក្ហាយ េរោោះេេតុេនាោះ 
េូមឲើយអនក្ក្េម្ពើោះពិោរណាឲើយេឃើញថ្េៃខើររាងឿយេយើងេនោះំែផនក្មួយៃនរបក្្ឬតិែដលេធវើឲើយអាតម័ន 
ៀងក្នហងេ្េមង ំេភាពែដលេយើងមិនគួររច ំរបឿន់ៀឆើប់ៃប់រក្ឡាថ្ំខលអនេយើង របេិនេបើេយើង 
េៅរច ំរបឿន់ម្ំ េយើងនឹងរងទុក្អងហក្អងហលមិនៀន េបើទុក្ំរាងឿយរបេ់អនក្ដៃទក្៏េ៉យ ក្៏រេន់
ែតំរបក្្ឬតិមួយែដរ េបើេយើងភាន់េៅរបក្ួចរបឿន់ េយើងក្៏នឹងទទួលរងមេនតទុក្េ៉យពិត ឿរែដល
អនក្ក្េម្ពើោះេពើបពោះរបទោះនឹងមហាទុក្េៅេពលេនោះ ក្៏េរោោះែតអនក្ក្េម្ពើោះរច ំេៅរបឿន់េសិត ក្នហងេៃខើរ
រាងឿយរបេ់បទុម្វតី ឿលេបើរាងឿយេនាោះដល់នូវេភាពែបក្ធ្ពើយេៅេរោោះមរណៈ អនក្ក្េម្ពើោះេទើប
រងទុក្េនធំែបបេនោះឯង េរោោះេេតុេនាោះេូមឲើយអនក្ក្េម្ពើោះគិតស្ំថមីថ្ េ ោះបីំបទុម្វតី ផុតរលត់
េៃខើរេៅេេើយក្៏េ៉យ ក្៏ប ុែនតអាតម័នរបេ់នាងេថិតេៅេៅេ ើយ េរោោះអាតម័នំអមតភាព េថិតេៅំ
និរនតរ អាតម័នរបេ់អនក្ក្េម្ពើោះក្៏េថិតេៅំនិរនតរ តាមេភាពពិត មិនម្នអាតម័នរបេ់អនក្ក្េម្ពើោះ មិនម្ន
អាតម័នរបេ់បទុម្វតី មិនម្នអាតម័នរបេ់េយើងេទ ម្នែតមហាអាតម័ន(រពលឹងធំ)ែតមួយគត់ែដល េថិត
េៅំនិរនតរ េរោោះេេតុេនាោះ េេចក្តីស្ពើប់ំធមមំតិអស្របង់េរម្ប់អាតម័ន ក្នហងវារៈចុងេរឿយ អនក្ក្
េម្ពើោះ បទុម្វតី និងមនុេើឝ ំងពួងនឹងវលិរត ប់ចូលេៅរួមនឹងមហាអាតម័នវិញ ំងអេ់ េូមឲើយអនក្ ក្
េម្ពើោះខិតខំពិនិតើយពិោរណាលុោះរតាែតេឃើញពំនិតេនោះេពលេនាោះឯងនឹងបានេុខេក្ើឝមក្ើានតមិនៀន" 

"បពិរតបុេរាេិតាោរើយ ! "ខ៳ហំក្ណារេដីេ ើង "ខ៳ហំបាទេផើនឆនទៈនឹងពិនិតើយពិោរណាអវី ំងអេ់ 
េរោោះដុំពពក្េឿផើៃនទុក្បានបិទបាំងដួងបញ្ញើរបេ់ខ៳ហំបាទអេ់េេើយ ខ៳ហំបាទមិនអាចពិោរណាអវីែដលលសិត
រំលេរៅ បានេទ េតើេលាក្បុេរាេិតម្នវិធីែដលអាចបេនាតើបង់ទុក្េស្ក្របេ់ខ៳ហំបាទេ៉យមិនោំបាច់
គិតេរចើន បានេទ?" 

បុេរាេិតាោរើយអងហយរទឹងមួយរេបក្់េេើយរេដីេ ើងេ៉យទឹក្មុខមិនេូវំេពញចិតតថ្ 

"ែនអនក្ក្េម្ពើោះ ! ទុក្េស្ក្របេ់អនក្ក្េម្ពើោះំេរឿងធំេធងណាេ់ ពិបាក្នឹងបេនាតើបង់េ៉យធម៌
ដៃទណា េរើែតពីបញ្ញើ េបើទុក្ំេរបើបញ្ញើពិោរណាេេតុផលំក្ិចពិបាក្េធវើក្៏េ៉យ ក្៏គបើបីពើាយមេធវើ 
េបើអនក្ក្េម្ពើោះរតូវឿររម្ឃើប់ទុក្េស្ក្" 

"ខ៳ហំបាទដឹងចើាេ់ថ្ទុក្េស្ក្របេ់ខ៳ហំបាទធំេធង េ៉យស្រែតទុក្េស្ក្ធំេធងេនោះឯងបានំខ៳ហំ
បាទរតូវ ឿរបេនាតើបង់េ៉យវិធីៃយរេួលនិងៅប់រេ័េ មិនរតូវឿរវិធីេមហគស្ផើញនិងេរបើេពលយូរេនាោះ



េទ េបើេរបៀបេធៀបស្ណើនភាពរបេ់ខ៳ហំបាទេៅេពលេនោះគួរនាដូចំមនុេើឝក្ំពុងែតេេវៀពើំង េដក្ដក្ដេងឞើម 
ចរងិតប េផតើតប ផតក្់េ៉យលំេត់ អវីែដលេគរតូវឿរ ន់េន់ គឺ អាហាររស្ប់ ែដលអាចបរិេភាគបានភាពើម 
េបើម្នអនក្បញ្ហក្េទៀតក្៏ឿន់ែតលស ឿរែដលែណនាំេគឲើយេៅេិក្ើាេរឿងេភាជនាហារយរើងលសិតលសន់ េេើយ
េឹមឲើយេគេៅេរៀបចំអាហារបរិេភាគខលអនឯងេនាោះមុខំមិនអាចេធវើេៅបានេទ េរោោះេេតុេនោះបាន ំខ៳ហំ
បាទអេញ្៱ើញេលាក្រគូមក្េដើមើបីជួយបេនាតើបង់ទុក្េស្ក្ឲើយខ៳ហំបាទេ៉យវិធីៃយរេួលនិងៅប់រេ័េេ៉យ
របឿរែដលខ៳ហំបាទមិនោំបាច់េរបើបញ្ញើក្នហងឿរពិោរណាឲើយរំលេរៅេពក្ េតើេលាក្រគូម្នវិធីណា េទ 
េូមេមតាឍើែណនំាខ៳ហំបាទផង" 

ឿលេបើខ៳ហំក្ណាទទូចអងវរែបបេនាោះ េលាក្បុេរាេិតាោរើយក្៏ដល់នូវេភាពភីងភាំងមីងម្ំង អងហយរស្ប់ រ
េល់វិលវល់មួយរេបក្់េេើយក្៏េរឿក្េ ើងេដើរេចញពីបនទប់េៅ បេណាតើយឲើយខ៳ហំក្ណាេថិតេៅក្នហងអនលង់  
ទុក្ដូចេពវដងដែដល" ។ 

បពិរតេលាក្េមណៈដ៏ចេរមើន ! ឿរបរាជ័យរបេ់ស្វ័ក្ៃនស្ស្ឍើក្បិលៈៈតើំងក្ំេក្បំណងឲើយ
េក្ើតេ ើង ដល់ឪពុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាំអតិបរម្ េត់េដើរេ្ពើេំេៅចូលមក្ស្ក្េួរខ៳ហំក្ណាមតងេទៀតថ្ 
េលាក្បុេរាេិត ែណនាំបេរងៀនយរើងណាខលោះ? េៅេពលបានស្ឍើប់េរឿងែដលខ៳ហំតំណាលឲើយស្ឍើប់េេើយ 
េត់ក្៏េរឿក្េ ើង េដើរតរតកុ្េៅមក្ក្នហងបនទប់េ៉យចិតតអនទោះអែនទង ដក្ដេងឞើមធេំុឺមតងម្កើល មួយរេបក្់ធំ
ក្នលងេៅ េទើបមក្អងហយចុោះែក្ើបរខ៳ហំក្ណា េេើយនិយយថ្  

"ក្ូនេអើយ ! ក្ុំរពួយេ ើយ ពុក្នឹងពើាយមជួយក្ូនឲើយរួចផុតពីអនលង់ទុក្េនោះយរើងអេ់េមតថភាព 
ពុក្ស្គើល់េយគីែដលរបិតេរបៀងក្នហងេីលនិងរពតមួយអង បំេពញះនេៅក្នហងអារេមរបបរោំងេទឹងច
មើា  

ពុក្នឹងបញ្៱ឡនមនុេើឝឲើយេៅអេញ្៱ើញេត់មក្េទេនាឲើយស្ឍើប់" 

ខ៳ហំក្ណាទទួលេេមនើរបេ់េត់េ៉យតុណមីភាព េ៉យទឹក្ចិតតពិត ខ៳ហំក្ណាេផើនលំនឹក្េងើឹមនឹង
េយគីេនាោះេទ េរោោះខ៳ហំក្ណាធ្ពើប់ដឹងមក្ខលោះថ្ ពួក្េយគីំអនក្របឿន់ម្ំក្នហងឿរបដិបតតិេយគៈេដើមើបី
រុេ៉ោះជីវាតម័ន(រពលឹង តូច)របេ់មនុេើឝម្ទើក្់ៗឲើយម្នេេរីភាពពីមនទិលនិងេៅចូលរួមនឹងវិញ្ញើណេក្ល
(រពលឹងធំ) ែដលេូថ្ បរម្តម័ន(បរមតាឍើ) េបើទុក្ំមិនដឹងេេចក្តីលមសិតប ុនាផើន ប ុែនតលមមនឹងេននិ៉ឋើន
បានថ្គង់នឹងមិនេផើឝងពទីេើឝនៈរបេ់បុេរាេិតាោរើយប ុនាផើនេទ ។ 

េៅទីបំផុត េយគីេះផើោះថ្ េទេវស្តនទ ក្៏េដើរឿន់ទំពក្ច់ូលមក្ក្នហងបនទប់របេ់ខ៳ហំក្ណា លក្ណៈមុខ
ម្ត់ របេ់េត់េមើលេៅគួរឲើយេេើបើមរអាំំងគួរឲើយេេរពបូំ េត់បួងេក្់ំផនអងទុក្ៀងេលើ ម្ន
ពុក្ចៃកើ រេមូមរេម្ម យក្េផោះលាបលនតាមដងខលអន េេលៀក្េេមលៀក្រយក្រយក្ ៃដស្ឍើំឿន់ទំពក្់ ៃដ



េឆវងឿន់ ក្សមស្នើន់ ម្នរូបរាងេមក្ំរពយថ្នើល់ផត ែក្វែភនក្មុតរេួចរេេដៀងែភនក្ស្តើំង រេន់ែតចូលមក្
ក្នហងបនទប់ េត់ក្៏ោប់េផតើមស្ភើធើាយមនត ោប់េផតើមេ៉យោក្ើយថ្ " ឱម ! " ភាពើម ហាក្់នឹងថ្ស្ភើធើាយក្
ញ្ងើត់ក្េញ្ងើក្ េៀផើចរោយបិស្ចឲើយេចញពីបនទប់និងខលអនរបេ់ខ៳ហំក្ណា ។ 

េយគីេទេវស្តនទអងហយចុោះៀងមុខខ៳ហំក្ណាេ៉យឥរិយបថេម្ធិ េពើងខលអនរតង់ ៃដ ងំេងៀង
៉ក្់ថល់ េលើជងង់ ំងេទវ បិទែភនក្ជិត េេើយស្ភើធើាយោក្ើយថ្ ឱម ៗ េនោះមិន៉ច់ពីម្ត់ មួយរេបក្់ធំ
ក្នលងេៅ េទើបេបើក្ែភនក្េ ើងេេើយនិយយថ្ "ែនអនក្ក្េម្ពើោះ ! ទុក្េស្ក្ក្នហងេលាក្េនោះម្ន ៣ របឿរ គឺ 
អាធើាតមិក្ទុក្ទុក្ែដលេក្ើតេចញពីេេតុៀងក្នហងឿយចិតតរបេ់ខលអន ១  អាធិេភតិក្ទុក្ ទុក្ែដលេក្ើត 
េចញពីេេតុៀងេរើ ១ អាធិៃទវិក្ទុក្ ទុក្ែដលេក្ើតេចញពីេេតុៀងេលើ ដូចំ អំណាចរបេ់ផ្កើយរពោះ
េរេោះំេដើម ១ េរម្ប់ទុក្របេ់អនក្ក្េម្ពើោះេនោះលមមោត់ទុក្ថ្ំទុក្របឿរទី ២ េរោោះេក្ើតេចញពីមរណ
ក្មមរបេ់ភរិយ ឿរែដលនឹងឲើយរួចផតុពីទុក្របឿរេនោះបាន បុរាណាោរើយែណនាំ ឲើយេធវើចិតតឲើយបរិេុទធេ៉យ
ឿរបដិបតតិតាមេេលេយគៈ ៨ របឿរ គឺ  យមៈ េរមួមក្ិរិយរបរពឹតត ១ និយមៈ បំេពញតាមខបដិបតតិ
ែដលក្ំណត់ ១ អាេនៈ អងហយឲើយរតូវវិធី ១របាណាយមៈ បៃគើប់ខើយល់ ដេងឞើម ១ បរតើាហារៈ េរមួមែភនក្ 
រតេចៀក្ រចមោុះ អណាតើត ឿយ ១ ធ្រណៈ េធវើចិតតឲើយមូលេលហង ១ធើានៈ េមលឹងអារមមណ៍ ១ េម្ធិ េធវើចិតត
ឲើយៀឆើប់ខ៱អន ១..." 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពតដច៏េរមើន !" ខ៳ហំក្ណានិយយឿត់ ំងក្ណាតើលទី ១១"ដូចែដលេលាក្
ម្ងើេ់ដឹង រស្ប់េេើយថ្ េៅេពលេនោះខ៳ហំបាទក្ំពុងរប ឹម-ក្ក្នហងេមុរទៃនទុក្ េេៀបនឹងលង់ទឹក្ស្ពើប់ 
េូមេមតាឍើ េបាោះៃដឲើយខ៳ហំបាទោប់េេើយ ញខ៳ហំបាទេចញពីេមុរទទុក្េ៉យរួេរាន់ មិនែមនឬ? ោក្ើយ
ែណនាំដ៏ែវង អនាពើយតាមេេលេយគៈរបេ់េលាក្ម្ងើេ់េនាោះេរបៀបដូចំែណនាំឲើយមនុេើឝេៅឿប់េដើម
េឈើេេើយ ោំង េធវើទូក្មក្ជួយខលអន ខ៳ហំបាទមិនអាចបដិបតតិតាមបានេទ" ។ 

េយគីេទេវស្តនទេមលឹងេមើលខ៳ហំក្ណាេ៉យែភនក្រក្ អង េែមតងេេចក្តីភាជើក្់េផសើល រួចេេើយក្៏ៃក្េៅ
េមលឹង េមើលឪពុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាែដលេៅអងហយែក្ើបរៗេនាោះ មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ េទើបែបរមុខមក្ៀងខ៳ហំ
ក្ណាវិញ េះឃើក្មុខបិទែភនក្េេើយស្ភើធើាយោក្ើយថ្ "ឱម ! " មតងេទៀតេ៉យេេមលងឮខទ័រេពញ ំង
បនទប់ េត់របែេល ំម្នជំេនឿេជឿំក្់ថ្ រតឹមែតោក្ើយថ្ ឱម ! មួយម្រើត់បុេណា្ើោះក្៏អាចក្ម្ងើត់បង់នូវ
ទុក្េស្ក្របេ់ខ៳ហំក្ណាបានេេើយ 

"ែនអនក្ក្េម្ពើោះ ! "េយគីនិយយមតងេទៀត "អនក្ក្េម្ពើោះចូរក្ុំេភលចថ្េពលេនោះអនក្ក្េម្ពើោះេរបៀបដូចំ
អនក្ជមឺែដល ឈឺដុន៉ប េដក្េនធឹក្េៃនធេៅេលើធរណីៃនមរណៈ ឪពុក្អនក្ក្េម្ពើោះបានេៅតាមរក្េពទើយ
អនក្ជំនាញឿរ ែផនក្យជ៱ហេវទមក្េធវើេវជ៱ក្មម ឥ ឡវេនោះេពទើយបានមក្ដល់េេើយមួយអេនលើេ៉យឱេថ



េរម្ប់ពើាបាលផង ក្ំពុងែតោប់យក្ឱេថគឺេយគៈដ៏ឆុតចំេតុឲើយអនក្ក្េម្ពើោះបរិេភាគ េមតចេ ើយក្៏អនក្
ក្េម្ពើោះបដិេេធេៅវិញ? " 

ខ៳ហំក្ណាេឆលើយរបាប់េយគីថ្ "បពិរតេយេោរើយ ! មូលេេតុែដលខ៳ហំបាទមិនអាចបរិេភាគឱេថ
របេ់េលាក្ រគូបាន េរោោះឱេថរបេ់េលាក្រគូម្នដល់េៅ ១២ មុខឯេណាោះ រតូវេរបើថ្មពលេរចើន េេ
ចក្តីពើាយម េរចើនក្នហងឿរបរិេភាគ ខណៈេនោះ ខ៳ហំបាទក្ំពុងេថិតក្នហងេភាពែឆសតឆសន់ េផើន ំងក្ម្ពើំងឿយ
 ំងក្ម្ពើំងចិតតនឹង បរិេភាគឱេថរបេ់េលាក្រគូេទ េតើេលាក្រគូមនិម្នវិធីេផើឝងណាែដលនឹងបេនាតើបង់
ទុក្េស្ក្របេ់ខ៳ហំបាទេ៉យមិនបដិបតតិតាមេេល េយគៈ ំង ១២ យរើងបានេទ? " 

េយគីេទេវស្តនទៃក្េៅេមលឹងមុខរបេ់ឪពុក្ខ៳ហំក្ណា រគវីេីេៈតិចៗេេើយក្៏រេវាោប់យក្ក្សម
ស្នើន់េរឿក្ េដើរេចញពីបនទប់េៅេ៉យពុំបានលាមួយម្រើត់េ ើយ ឪពុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាេមលឹងេមើលខ៳ហំក្ណា
េ៉យរក្ែេ ែភនក្េែមតងក្ំេក្ចិតត េេើយក្៏េរឿក្េ ើងេដើរេចញេៅ បេណាតើយឲើយខ៳ហំក្ណារបឈមមុខនឹង
ទុក្េស្ក្ក្នហង បនទប់ែតម្ទើក្់ឯង ប ុែនតឿរេៅក្នហងបនទប់ស្ឃើត់ៗែតម្ទើក្់ឯងរត ប់ំឿរលសេរម្ប់ខ៳ហំក្ណា
វិញ េរោោះេធវើ ឲើយធូរេេើបើយរេេើយចិតតេរចើនំងម្នមនុេើឝមក្អុក្ ហក្រុៀន ។ 

បិតារបេ់ខ៳ហំក្ណាវិលរត ប់មក្វិញេៅេពលលាឃើចណាេ់េៅេេើយ មតងេនោះេត់មិនបានមក្ម្ទើក្់
ឯងេទ ប ុែនតម្នរេីរក្មុំរូបរេេ់ម្ទើក្់ំប់តាមមក្ំមួយផង េ៉យឿរេមលឹងេមើលរតឹមមួយរក្េ ក្
ែភនក្ ខ៳ហំក្ណាលមមនឹងដឹងបានភាពើមថ្ នាងំរេីរក្មុំរេេ់បេ់ម្ទើក្់ េត់នាំរេីរក្មុំេនាោះមក្ក្នហងបនទប់
របេ់ ខ៳ហំក្ណាេេើយក្៏វិលរត ប់េៅវិញ បេណាតើយឲើយខ៳ហំក្ណាេៅំមួយនឹងរេីរក្មុំែបលក្មុខម្ទើក្់េនាោះ
មួយ ទល់នឹងមួយ ខ៳ហំក្ណាគិតក្នហងចិតតថ្បិតារបែេលំេរបើយុទធស្ស្តេតបនាពើមុតយក្បនាពើេំោះនឹងខ៳ហំ
ក្ណា េ៉យពិត េរោោះខ៳ហំក្ណាក្ំពុងែតេស្ក្េេរងងនិមិតតបាត់បង់ភរិយំទីរេឡាញ់ េត់េទើបោត់
រក្រេី រក្មុំរេេ់ស្យើតរបហាក្់របែេលេទើេដើមើបីយក្មក្បេរមើខ៳ហកំ្ណាំជំនួេ ។  

រេីរក្មុំែបលក្មុខែដលេម័រគចិតតមក្បេនាតើបង់ទុក្េស្ក្របេ់ខ៳ហំក្ណា ខិតចូលមក្េក្ៀក្ខ៳ហំក្ណា
ែដលក្ំពុងអងហយេះឃើក្មុខរពេងើយេ៉យឥតេែមតងចំណាប់អារមមណ៍បនតិចេ ើយ រួចនាងក្៏និយយ
េ ើងេ៉យេេមលង ដ៏ពីេរាោះថ្ "បពិរតអនក្របុេ ! ក្ុំេស្ក្េេរងងេ ើយេផើនរបេយជន៍េទ ឿរស្ពើប់ ឿរ
បាត់បង់ ឿររោត់របាេ ំេរឿងែដលេផើនអនក្ណាេចៀេវាងបាន ំេរឿងេទៀង ត់ែដលែតងែតេក្ើតេ ើង
ដល់មនុេើឝរគប់េទើ ឥ ឡវេនោះភរិយរបេ់អនក្របុេបានស្ពើប់េៅេេើយ េផើនៃថណានាងនឹងវិលមក្វិញេទ 
េ ោះបីេបើអនក្របុេយំែយក្ ែរេក្រទេហា ល់ែតទឹក្ែភនក្ឿពើយំះមក្៏េ៉យ ក្៏េផើនបានេមើឝៀតអវីែដរ 
េូមើបីែតនាងខ៳ហំនិងអនក្របេុេទៀងែតនឹងផុតរលត់េៅេៅៃថណាមួយៀងមុខ ជួនឿលអាចំៃថែេសក្េនោះ
ក្៏បាន េឃើញថ្ ជីវិតមនុេើឝេនោះ ខលីណាេ់ េយើងគួរែតែេវងរក្េេចក្តីេុខរេួលពីជីវិតដ៏ខលីេនោះឲើយែឆសតឆសន់ 
មុននឹងវាែបក្ធ្ពើយេៅ េូមអេញ្៱ើញ អនក្របុេ ! នាងខ៳ហំនឹងជួយឲើយអនក្របុេម្នេេចក្តីេុខ នាងខ៳ហំនឹង



បេរមើអនក្របេុេ៉យេរមេ់ទន់លវន់ៃន ឿមរេ និងអវីៗែដលស្តេតីគបើបីម្ន" និយយេេើយរេីរក្មុំែបលក្
មុខេនាោះក្៏ខិតចូលមក្របេក្ៀក្ខ៳ហំក្ណា យក្ៃដេផើយចៃកើរបេ់ខ៳ហំក្ណា យក្ថ្នើល់របេ់នាងចូលផសឹបថ្នើល់
របេ់ខ៳ហំក្ណា និងេធវើអវីៗដៃទេទៀតេដើមើបី អេនាតើក្អេនាតើលខ៳ហំក្ណាឲើយេភលចេេចក្តីទកុ្េស្ក្ប ុែនតខ៳ហំក្ណាមិន
េក្ើតតេរមក្េរតក្អរេទ ផទហយេៅវិញែបរំ មួេៅេើឍើចិតតហាក្់នឹងថ្ក្ំពុងរតូវោនររបុិលរប ូចេធវើអុក្ ហក្
រុៀនដូេោទើោះ ខ៳ហំក្ណាមិនបានេមើលេូមើបីែតមុខ របេ់រេីរក្មុំេនាោះេទ េោលរក្ែេែភនក្ចុោះ បេេើយក្៏
បញ្៱ឡនចិតតឲើយអែណែតេលឿនលយេៅក្នហងពិភព មួយេទៀតរបេ់ខ៳ហំក្ណា ។ 

បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! រេៃភើោះរេងវើយរបេ់ខ៳ហំក្ណាេធវើឲើយរេីរក្មុំែបលក្មុខេនាោះបញ្ើ៲ប់
បរមឹងនឹងបេរមើខ៳ហំក្ណាេ៉យេរមេ់ឿយរបេ់នាងភាពើម នាងដក្ថយេចញពីខ៳ហំក្ណាេៅអងហយរជេលៀ
ក្េមើលខ៳ហំក្ណាមួយរេបក្់េេើយក្៏និយយេ ើងថ្ 

"បពិរតអនក្របេុ ! អនក្របុេរបែេលំមិនចូលចិតតេមផេើឝឿយរបេ់ស្តេតីេទ ប ុែនតរបែេលំ
ចូលចិតត េេមលងរបេ់ស្តេតី នាងខ៳ហំនឹងេរចៀងចេរមៀងឲើយអនក្របុេស្ឍើប់" និយយេេើយនាងក្៏ោប់យក្ពិណ
ែដល េរតៀមមក្េ ើងេដញំតស្តនតីដ៏ពីេរាោះរណែំេ៉យរម្មៃដដ៏ស្តើត់ជំនាញ លុោះតមក្មួយរេបក្់ នាងក្៏
េរចៀង ចេរមៀងរបំរបិយរបេ់អងរដ៶ ែដលម្នលំនាំេេចក្តីពីេរាោះរណែំដូចយរើងរេំងរបាក្់ នាងេរចៀង
េរៀបរាប់ដល់េរមេ់ៃរពភនំរេំថមៃនអងរដ៶ េុភមងលរបេ់អងរដ៶វាេីក្នហងអតីតឿល េេនហារបេ់របុេក្
េម្ពើោះ និង រេីរក្មុំ ទិពវេុខរបេ់េទពនិឿយក្នហងេេគើល័យ េភាពមិនេទៀង ត់ៃនជីវិត េបើទកុ្ំខ៳ហំក្ណា
ក្ំពុងេថិតក្នហងអនលង់ទុក្ក្៏េ៉យ ខ៳ហំក្ណាក្៏រតូវែតទទលួស្គើល់ថ្េភ៳ៀវែបលក្មុខរបេ់ខ៳ហំក្ណាេនោះេរចៀង
ចេរមៀងបានេពញំពីេរាោះដូចេិលើបក្រចេរមៀងដូេោទើោះ ។ 

"អនក្របុេចូលចិតតចេរមៀងរបេ់នាងខ៳ហំេទ?"នាងេួរេរឿយពីេរចៀងេេើយ ឿលមិនបានចេមលើយពី
ខ៳ហំក្ណា នាងក្៏និយយតេៅេទៀតថ្ "ជួនឿល អនក្របុេអាចមិនចូលចិតតេេមលងរបេ់ស្តេតី ប ុែនតអាចចូល
ចិតតក្ើាច់ រាំលាគើយលងរបេ់ស្តេតីក្៏បាន នាងខ៳ហំនឹងរាំឲើយអនក្របុេទេើឝនា" និយយេេើយនាងក្៏េរឿក្េ ើង
េដើរេៅ ក្ណាតើលបនទប់ េេើយក្៏ោប់េផតើមរាយរាំរលាក្់រែលក្េ៉យចៃភើក្់យងរឿយដ៏បុិនរបេប់ រូហាន
បាននឹង នាដឿរិនីរេីរបាំរបោំេទវាល័យដូេោទើោះ ខ៳ហំក្ណាេមៀងែភនក្េមើលេ៉យែក្វែភនក្ក្នលោះម្រតាេេើយ
ក្៏ឱនមុខ ចុោះរទមុយ ខ៳ហំក្ណាមិនបានទទួលននទនាឿរពីេិលើបៈរបាំដ៏រត ហងរតឡាយរបេ់នាងបនតិចណា
េទ ថវីេបើ ឿលពីមុនខ៳ហំក្ណាចូលចិតតរបាយរបាំេឹងេេមើជីវិត េធវើឲើយេក្ើតគតិធម៌មយួេ ើងថ្ េបើចិតតមិនេបើក្
 ភើរទទួល េទអារមមណ៍ៀងេរើេ ោះបីំលសលសោះរតចោះរតចង់ប ុនណាក្៏េផើនន័យអវីែដរ ។ 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! មរណក្មមរបេ់បទុម្វតីបានប ោះទងិចចិតតរបេ់ខ៳ហំក្ណាយរើង
ដំណំ រេូតដល់េធវើឲើយខ៳ហំក្ណាេមើលេឃើញអវីៗ ំងពួងំមរណៈ េេមលងចេរមៀងដ៏ពីេរាោះរបេ់រេីរក្មុំគឺំ 
េេមលងៃនមរណៈ ចៃភើក្់របាយរបាំរបេ់នាងគឺំចៃភើក្់ៃនមរណៈ េូមើបីែតរេីរក្មុំម្ទើក្់េនាោះក្៏របាក្ដេេមើ



នឹងទូតៃនមរណៈែដលមក្លងបនាពើចខ៳ហំក្ណា េរោោះេេតុេនោះបានំខ៳ហំក្ណាេផើនេេចក្តីេរតក្អរ បនតិច
ណាេ ើយ" ។ 

 េៅទីបំផុត រេីរក្មុំេឆើតេៅមេនាោះក្៏េ៉ោះៃដេោលខ៳ហំក្ណាេៅេ៉យបរាជ័យដូចយរើងអនក្មុនៗ
ែដរ ប ុែនតឪពកុ្ របេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏េៅែតមិនលោះបង់ក្ំេំពើាយមនឹងជួយរុលេ់េភលើងទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណា េៅៃថ
េរឿយមក្ េត់នាំបរិោភើជក្ចំណាេ់ម្ទើក្់េះផើោះថ្ ខិតតធុលី ចូលមក្ក្នហងបនទប់របេ់ខ៳ហំក្ណា រេន់ែតមក្
ដល់និងអងហយចុោះ ៀងមុខខ៳ហំក្ណាេេើយ បរិោភើជក្េនាោះក្៏ស្ភើធើាយឥរុេវទំភាស្េំស្តេឹតយរើងែវង
អនាពើយ ខ៳ហំក្ណាស្ឍើប់យល់ ខលោះមិនយល់ខលោះ ប ុែនតលមមនឹងេេងបេេចក្តីបានថ្េត់េូធើយេរេេើររពោះរពេម
ែដលំអនក្ស្ងេលាក្ និង មនុេើឝ ំងំអនក្លិខិតជីវិតមនុេើឝនងិេតវ ំងពួងែដលេូថ្រពេម
លិខិតេនាោះឯង ។ 

"បពិរតអនក្ក្េម្ពើោះ ! "េត់និយយេ ើងេរឿយពីស្ភើធើាយចប់ "អនក្ក្េម្ពើោះចូររំបថ្ ក្នហងេក្ល
ចរក្វាលេនោះរពោះរពេមំរពោះអាទិេទពរទង់ស្ងនិងែថរក្ើាអវីៗ ំងពួងេ៉យេមតាឍើឈឺៅយើលរេឡាញ់
េពវេតវដូច ម្តាែថរក្ើាបុរតតូចំទីរេឡាញ់របេ់ខលអនដូេោទើោះ រពោះអងរទងស់្ងមនុេើឝរគប់េទើេ ើង
មក្ េេើយរទង់លិខិតក្រមិតជីវិតមនុេើឝរគប់េទើទុក្ំមុនថ្ េពលណា ឱឿេណា ជីវិតរបេ់មនុេើឝ
 ំងពួងនឹងបានលស អារក្ក្់ េុខ ទុក្ ចេរមើន វិនាេ េរេចែតរទងក់្រមិតឲើយ ឿរគូេវាេ ឬ លិខិតជីវិត
របេ់រពោះអងំធមមំតិ េទៀង ត់ពិតរបាក្ដ េផើនេតវណាេលមើេបំោនបានេទ រតូវែតឱនមខុទទួលយក្
រពេមលិខិតេនោះលុោះរតាែត នឹងផុតក្ំណត់ ឿរែដលអនក្ក្េម្ពើោះក្ំពុងែតជួបរបទោះទកុ្េស្ក្េៅេពលេនោះក្៏
េរោោះែតំចៃភើក្់េវលាែដល រពោះអងក្ំណត់ឲើយអនក្ក្េម្ពើោះម្នេេចក្តីទុក្ ឿរែដលបទុម្វតីស្ពើប់បាត់បង់
ជីវិតក្៏េរោោះែតរពោះអង៉ក្់លិខិតក្រមិតឲើយស្ពើប់ េផើនជេរមើេណានឹងក្ម្ងើត់បំបាត់ទុក្េៅេពលេនោះបាន
េទ េរើែតពីឱនមុខទទួល រពោះរពេមលិខិតេនោះតេៅលុោះរតែតផុតក្ណំត់ឿលបរិេច៰ទ ឿលេបើផុតក្ំណត់
េេើយ ទុក្េនោះក្៏េេើបើយេៅ េ៉យឯក្ឯងេ៉យអនក្ក្េម្ពើោះមិនបាច់េធវើអវី ំងអេ់ េរោោះេេតុេនាោះ េូមឲើយ
អនក្ក្េម្ពើោះេ ូរ ំបងសង់រង់ោំ លឹក្ណាែតផុតរពោះរពេមលិខិតតេៅ" 

បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ោក្ើយអតាណើធិបើាយរា ើយរា ើប់របេ់បរិោភើជក្ ជួេនឹងេធវើឲើយខ៳ហំក្ណា
េក្ើតបញ្ញើយល់ចើាេ់និងធូរេេើបើយរេេើយោក្ទុក្ ប ុែនតរត ប់ំេធវើឲើយខ៳ហំក្ណាេក្ើតពិភាល់េងើឝ័យនិង
បែនថមទមន់ ទុក្ឿន់ែតៀពើំងេ ើង ខ៳ហំក្ណាេទើបេេើបម្ត់េួរបរិោភើជក្អនក្ស្តើត់ជំនាញក្នហងឥរុេវទថ្ 

"បពិរតេវ ោរើយ ! ឿលពីៀងេដើម េលាក្រគូបានេោលថ្ រពោះរពេមំរពោះអាទិេទពរទង់ម្ន
េមតាឍើក្រុណាចំេោោះេពវេតវដូចម្តារេឡាញ់អាណិតបុរតតូចរបេ់ខលអនដូេោទើោះ មិនែមនឬ?" 



"រតឹមរតូវេេើយ អនក្ក្េម្ពើោះ ! " េលាក្បរិោភើជក្េឆលើយតបេ៉យេម្ទក្ភាព "ក្៏េរោោះែតេមតាឍើ
ក្រុណារបេ់រពោះអង រពោះអងេទើបស្ងេយើងមក្ និងរទង់ែថរក្ើាេយើ់ងេ៉យលស" 

"បពិរតបរិោភើជក្ ! "ខ៳ហំក្ណានិយយតេៅេទៀត "ខ៳ហំបាទេជឿថ្េបើរពោះរពេមំរពោះអាទិេទព រទង់
ម្នេមតាឍើ ក្រុណាចំេោោះេពវេតវែមន ខ៳ហំបាទេូមេួរេលាក្រគូថ្ ឧបម្ថ្ េលាក្រគូេថិតក្នហង៊នៈំ
បិតា េេើយម្នបុរតក្នហងបនទហក្ ១០ នាក្់ េតើេលាក្រគូរេឡាញ់បុរត ំង ១០ នាក្់និងឧបតថមភេគ ំងអេ់
េទើេ៉យេេមើភាពេទ?" 

"បិតាែដលលសរតូវែតរេឡាញ់និងឧបតថមភបុរត ំងអេ់េ៉យេេមើមុខេទើ"បរិោភើជក្េឆលើយេ៉យ
ជំេនឿេជឿំក្់  

"ឿលេបើរពោះរពេមរទង់េថិតេៅក្នហង៊នៈំរពោះបិតារបេ់េតវេលាក្ដូេចនោះ ចុោះេេតុអវីបានំរពោះអងមិន
រេឡាញ់បុរតក្នហងេលាក្េនោះឲើយេេមើមុខេទើផង?" 

"េេតុអីក្៏អនក្ក្េម្ពើោះនិយយអញ្ឹង?" បរិោភើជក្េួរេ៉យក្ិរិយអាឿរេងឿងងល់ "េម ចក្៏អនក្ក្
េម្ពើោះហាលើន និយយេោទរបឿន់រពោះអងេ៉យោក្ើយរទេេោះែបបេនាោះ?"  

"ឿរែដលខ៳ហំបាទនិយយដូេចនោះក្៏េរោោះែតេមើលេឃើញអេមភាពំេរចើនម្នេៅក្នហងេលាក្ េលាក្
រគូក្៏ដឹងចើាេ់ដល់ចិតតេេើយថ្មនុេើឝខលោះក្នហងេលាក្េនោះំេេដ៶ី ឧក្ៈរើ ឬ រាំ ម្នរទពើយមហាស្ល 
ោយវាយ តពូជតរតក្ូលក្ម៏ិនអេ់ ប ុែនតអនក្ខលោះែបរំរក្ីរក្េតាក្យរើក្ ំេមឡមវណិពវក្ចិញ្ឹមជីវិតេ៉យ
ឿរេុំេគ បរិេភាគេៅមួយៃថៗ អនក្ខលោះម្នយេេក្តិម្នអំណាច េដើរេងត់េងិនេបៀតេបៀនអនក្ដៃទ 
ប ុែនតអនក្ខលោះ ែបរំទន់ បតូចេលាយើចរតូវេគេធវើទុក្បុក្េមនញ អនក្ខលោះម្នេុខភាពលសេផើនេរាេពើាធិ ប ុែនត
អនក្ខលោះេមើបឡរេ៉យេរាេពើាធិ ឈឺប េផតើតប ផតក្់ំនិចឿល អនក្ខលោះក្៏ម្នអាយុែវងរាប់រយៅទើំ ប ុែនតអនក្ខលោះ
ែបរំម្ន អាយុខលីេក្ើតមក្មិនបានប ុនាផើនក្៏ស្ពើប់េៅវិញ អេមភាព អេម្នភាព និងអយុតតិធម៌ ំង
អេ់េនោះំលទធផលៃនឿរក្ំណត់ទុក្មុនរបេ់រពោះរពេមឬ?" 

"រតូវេេើយ"បរិោភើជក្េឆលើយេ៉យទឹក្មុខមិនេូវរេេ់ 

"េបើដូេចនោះ ឿរែដលខ៳ហំបាទនិយយថ្ រពោះរពេមរេឡាញ់បុរតក្នហងេលាក្មិនេេមើេទើេនាោះ មិនខុេពី
ឿរពិតែដលេយើងយល់េឃើញេៅេពវៃថេនោះេទ ឿរែដលរពោះអងម្នអគតិែបបេនោះ េែមតងឲើយេឃើញថ្ 
រពោះអងេៅម្នេេចក្តីលេមសៀង េៅរបឿន់េរីេេអើង េេតុដូេចនោះ រពោះអងមិនេមំអនក្ែដលមហាជន
េេរពបូំេទ ខ៳ហំបាទម្នទេើឝនៈយល់េឃើញយរើងេនោះ អនក្ណាយល់េឃើញយរើងណាក្៏េរេចែតេគចុោះ" 



បរិោភើជក្អងហយឱនមុខចុោះក្ំេរបារើន េ៉យទញ់ ល់ចំេោោះេេតុផលរបេ់ខ៳ហំក្ណា មួយរេបក្់ធំ
ក្នលងេៅ េទើបនិយយេ ើងេ៉យេេមលងខើាវៗថ្ "ក្នហងទេើឝនៈរបេ់ស្មញ្៴ជន រពេមលិខិតអាចេមើល
េៅមិនយុតតិធម៌ប ុែនតក្នហង៊នៈំរពោះអាទិេទពក្នហងេក្លចរក្វាល រពោះអងែតងមនិេធវើអវីេ៉យមិនេម
េេតុផល េនាោះេទ រពោះអងមខុំម្នេេតុផលរបេ់រពោះអងផ្តើល់ក្នហងឿរក្ំណត់វិថីជីវិតរបេ់មនុេើឝឲើយ
របរពឹតតេៅេផើឝងៗេទើ  ប ុែនតបញ្ញើៈណដ៏ម្នក្រមិតរបេ់មនុេើឝមិនអាចស្តើបេទង់ដឹងដល់េេតុផល
របេ់រពោះអងបានេទ" 

"ខ៳ហំបាទមិនោប់អារមមណ៍ថ្រពោះអងម្នេេតុផលអវីំរបេ់ផ្តើល់ខលអនេទ ប ុែនតខ៳ហំបាទដឹងចើាេ់ថ្ 
ទេងវើរបេ់ រពោះអងំអគតិេរោោះក្ំណត់ឲើយជីវិតេពលេនោះរបេ់ខ៳ហំបាទេោរេពញេៅេ៉យេេចក្តីទុក្ េៅខ
ណៈែដល ជីវិតរបេ់អនក្ដៃទេោរេពញេៅេ៉យេេចក្តីេុខេនាោះ េូមេលាក្រគូនាំយក្រពោះរពេមរត ប់
េៅវិញចុោះ ខ៳ហំបាទេ ូរ ំេេចក្តីទុក្េនោះេ៉យខលអនឯង របេេើរំងបានជំនួយពីរពោះរពេមែដលអយុតតិធម៌" 
។ 

បពិរតអនក្រទង់រពត ! េរឿយពីខិតខំពើាយមេវោះែេវងរក្អនក្របាជ៳និងេរបើមេធើាបាយេផើឝងៗក្នហង
ឿរជួយេរម្លទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាមិនបានេំគជ័យមក្ ឪពុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏តុោះតុញេុញស្ញ េត់
មិនបានេធវើអវីេទៀតេទ េរើែតពីេផ៳ើលំនឹក្េងើឹមេៅនឹងឿលេវលាែតម ើាង េរោោះេត់េជឿថ្ អវីដៃទណា
នីមួយមិនអាចជួយេរស្ចរេង់បានេទ ម្នែតេពលេវលាប ុេណា្ើោះែដលអាចជួយបាន ចំណុចេនោះហាក្់
បីដូចំឿរពិត េរោោះខ៳ហំក្ណាេេងតេមើលខលអនឯង េឃើញថ្ េេចក្តីទុក្បានរស្ក្រស្លចុោះតាមឿល
េវលាែដលក្នលងេួេេៅ េបើទុក្ំថយចុោះមួយៃថបនតិចៗក្៏េ៉យ ។ 

ខ៳ហំក្ណានិយយេរៀបរាប់មក្យរើងែវងអនាពើយរេូតដល់េពលេវលាក្នលងចូលមជើ៲ិមយមេេើយ ក្៏
េៅមិន ន់បានរបាប់រពោះេតជគុណពីមូលេេតុែដលេធវើឲើយខ៳ហំក្ណាោក្េចញពីរេុក្ក្ំេណើត េធវើដំេណើរ
មក្រក្ុងរាជរគឹោះេនោះេៅេ ើយ រពោះេតជគណុរបែេលំេនឿយេត់ពីដំេណើរេដើរផលឡវ រតូវឿរនឹងេិង
េរម្ក្យក្ក្ម្ពើំងំំងនឹងស្ឍើប់េរឿងរា ើវដ៏ែវងអនាពើយរបេ់ខ៳ហំក្ណាេទដឹង? 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេឆលើយតបចូ ពលថ្ "មិនថវីេទ ឧបាេក្ ! អាតាផើមិនេនឿយេត់េទ េរឿងរា ើវរបេ់
េៈមំ េរឿងគួរឲើយោប់អារមមណ៍ណាេ់ អាតាផើចង់ស្ឍើប់តេៅេទៀត" ឿរែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតបរបាប់
េគែបបេនាោះ ក្៏េរោោះែតម្នេចតនាចងជ់ួយេេស្តៃគើោះេគេ៉យបេចក្ តើបិតថ្បុគលែដលក្ំពុងែតម្នចិតត
អួលែណនេ៉យទុក្េនាោះ េបើរេន់ែតបាននិយយបូរបាច់របាប់ដំេណើរេរឿងទុក្របេ់ខលអនឲើយអនក្ដៃទស្ឍើប់ 
ក្៏នាំឲើយធូរេេើបើយរេេើយចិតតបាន ។ 



"បពិរតេមណៈដ៏ចេរមើន ! "ចូ ពលនិយយតេៅេទៀត "នាលាឃើចៃថមួយ េៅេពលែដលខ៳ហំក្
ណាំប់ផុងក្នហងអនលង់មហាទុក្េនាោះឯង បុណណក្េេដ៶ីែដលំេម្ពើញ់ជំនិតរបេ់ឪពុក្បានេៅេអើតេងើតខ៳ហំ
ក្ណា ឪពុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាបានស្េពទរបាប់ដំេណើរេដើមទងៃនេេចក្តីទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណានិងក្េលាបាយ
េផើឝងៗែដលេត់បានេធវើេដើមើបីបនើាត់បង់នូវទុក្របេខ់៳ហំក្ណាដល់េលាក្បុណណក្េេដ៶ីស្ឍើប់តាំងពីអាទិ
ឿលដល់អវស្នឿល រួចក្៏េួរេលាក្េេដ៶ីថ្ ម្នបានស្គើល់ឬបានដំណឹងពីមុនីឥេីឯណាខលោះេទែដល
ះពើេៃវក្នហងក្ុេេលាបាយរតេ៉ោះទុក្េស្ក្ និង អាចជួយេទេនាៀងើត់បំបាត់ទុក្របេ់ក្ូនរបុេេលាក្
បានខលោះ" 

"េម្ពើញ់េអើយ !" េលាក្បុណណក្េេដ៶ីនិយយេ ើងេរឿយពីអងហយគិតមួយរេបក្់ "ខ៳ហំបានឮ
ដំណឹងមក្ថ្ ឯរក្ុងរាជរគឹោះម្នមហាមុនី ១ រពោះអង រពោះនាមថ្ េមណេេតតម រពោះអងយងេចញស្ង
ផនអេោក្េក្ើយរតក្ូលៃនេក្ជនបទ មហាមុនីរពោះអងេនាោះរទង់ំរពោះអរេនតេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ បរិបូរ
េ៉យ រពោះបញ្ញើគុណ រពោះវិេុទធិគុណ និង រពោះមហាក្រុណាគុណ រពោះអងរទង់ះពើេៃវក្នហងេទេនាវិធីនិង
មេធើាបាយក្នហងឿរក្ម្ងើត់ទុក្របេ់មនុេើឝេលាក្បានយរើងេឆនើម េផើនស្ស្ឍើណាក្នហងជមពឡទវីបេរបៀបេេមើបាន
េទ " ។ 

"េដើមើបីេែមតងឲើយេឃើញថ្ រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់ះពើេៃវក្នហងេទេនាវិធី អាចបេនាតើបង់ទុក្
េស្ក្ដល់ អនក្រងទុក្េ៉យរពោះតរម្េ់ខលីៗយរើងណា ខ៳ហំនឹងតំណាលេរឿងខលោះឲើយេម្ពើញ់ស្ឍើប់តាមែដលខ៳ហំ
បានស្ឍើប់ឮមក្  

េៅេម័យមួយ រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់របថ្ប់េៅក្នហងវតតេជតវ័នមហាវហិារ ែក្ើបររក្ងុស្វតថី
ែដល ំរាជធ្នីៃនេឿេលរដ៶ េៅេម័យេនាោះ ម្នធីតាៃនេេដ៶ីក្នហងរក្ុងស្វតថីម្ទើក្់ េះផើោះថ្ ប៉ោរា 
បានរត់តាមខ៳ហំបេរមើរបុេរបេ់ខលអនេៅេៅក្នហងរេុក្ែរេេ៉យអំណាចៃនេេនហា លុោះឿលេវលាក្នលងេៅ 
រេូតដល់ នាងម្នក្ូនរបុេម្ទើក្់និងក្ំពុងពេោោះក្ូនរបុេម្ទើក្់េទៀតជិតរគប់ែខនឹងេរម្ល អនក្ ំងពីរ
េទើបេេរមច ចិតតេធវើដំេណើរេៅឿន់រតក្ូលម្តាបិតា េៅខណៈែដលអនក្ ំងពីរនិងក្ូនតូចេធវើដំេណើរមក្
ដល់ក្ណាតើល ៃរពេរស្ង ក្៏រស្ប់ែតដល់េពលជិតរពលប់ េៅខណៈេនាោះេក្ើតខើយល់ពើយហោះបក្់ផ្ត់ដងៃរព
ក្េស្តញ្ឆើក្េបាក្បាច លាន់ឮេេមលងេពទស្លើនគួរឲើយរពៀឺពើច មិនយូរប ុនាផើន េរៃេេភលៀងក្៏បងសហរេូរចុោះមក្ដូច
េគែេក្េមឃ េៅក្ណាតើល រុណភាពៃនធមមំតិេនោះឯង ខើយល់ក្មមជ៱វាតក្៏ោប់េបាក្បក្់ខមអលៀផើញ់េ ើង
ក្នហងៃផទរបេ់នាង េបញ្ឆើក្់ថ្បុរតក្នហងឧទរេេៀបនឹងេរម្លោក្ៃផទេេើយ នាងបានរបាប់ឲើយស្ភើមីេរៀបចំ
ក្ែនលងរជក្បាងំេភលៀង េដើមើបនីឹងេរម្លក្ូន ស្ភើមីឿន់ឿំបិតេដើរចូលេៅក្នហងៃរព ប ុែនតរេន់ែតេគេដើរមក្
ដល់ដំបូក្មួយក្៏រស្ប់ែត រតូវពេ់ែវក្អាេិរពិេលូនេចញពីដំបូក្មក្ចឹក្េគឲើយដួលស្ពើប់េៅែក្ើបរដំបូក្
េនាោះឯង" 



"េៅទីបំផុត នាងប៉ោរាក្៏េរម្លក្ូនេៅក្ណាតើលេរៃេេភលៀងក្នហងៃរពេរស្ងេនាោះឯង លុោះ
រពឹក្រោងេ ើងេៅេពលខើយល់និងេភលៀងរស្ក្រេន់អន់ក្ម្ពើំងេេើយ នាងក្៏បានបីពក្ូន ំងពីរចូលេៅក្នហង
ៃរពេដើមើបីតាមរក្ស្ភើមី េៅទីបំផុត នាងក្៏ជួបរបទោះរាងឿយែដលឥតវិញ្ញើណរបេ់ស្ភើមីេដក្ដួលេៅែក្ើបរ
ដំបូក្ នាងរេេៃចខូចចិតត យំបេណែើរបីពក្ូនតូចបេណែើរេធវើដំេណើរេដើរផលឡវតេៅ លុោះេធវើដំេណើរេដើរផុតៃរព
េរស្ង ក្៏មក្ដល់ទេនលមួយែដលម្នទឹក្ជន់េ ើងេពញរោំង េរោោះែតេៅទន់ៃដទន់េជើងនិមិតតឿរ
េរម្លក្ូន នាងមិនអាចនាំក្ូន ំងពីរលុយទឹក្ឆលងេៅដំណាលេទើបានេទ នាងបានយក្ក្ូនតូចទុក្េៅ
េលើរោំងទេនល េេើយរពនរក្ូនចើបងលុយទឹក្ឆលងេៅរេូតដល់រោំងម្ខើងេទៀត របាប់ឲើយក្ូនចើបងរង់ោំេៅទី
េនាោះ េេើយក្៏លុយទឹក្ឆលងមក្េដើមើបីនឹងយក្ក្ូនតូច េៅខណៈែដលនាងក្ំពុងេថិតេៅក្ណាតើលទេនលេនាោះ
ឯង ម្នេតវ ែខលងធំមួយែដលេេើរែឆវលរក្េុីេៅរោំងទេនលេនាោះ យល់ថ្ំដុំស្ច់ េទើបេមលបស្ពើបចុោះ
ៅបយក្ ក្ូនតូចរបេ់នាងេៅេុីំអាហារ នាងែរេក្បនលឺេេមលងេដញេតវែខលងរេូតផុតេេមលងប ុែនតេៅ
ែតេដញមិនឈនោះ ឯក្ូនចើបងឿលេបើបានឮេេមលងម្ឍើយក្៏យល់ថ្ម្ឍើយែរេក្េូឲើយេៅរក្ េទើបរត់ចុោះេៅ
ក្នហងទេនល េេើយរតូវរក្ែេទឹក្ខមអលៀផើញ់េបាក្ផ្ត់រស្ត់បាត់េៅ ទុក្េស្ក្េរោោះឿរបាត់បង់ស្ភើមីេៅមិន
 ន់រលេ់ ចុោះេៅេ ើយ ទុក្េស្ក្េរោោះឿរបាត់បង់ក្ូនតូច ំងពីរក្៏ចូលមក្រួបរឹតដួងចិតតបែនថមេទៀត
 ល់ែតដួងចិតតរបេ់នាងមិនអាចេ ូរ ំនឹងទុក្េស្ក្ផទអនៗេនាោះបាន នាងរទេហាយំបេណែើរេដើរ
េរទតេរ តេៅបេណែើរ ហាក្់ដូចំមនុេើឝឆអតដូេោទើោះ េធវើដំេណើរតរមង់េៅឿន់រក្ុងស្វតថីេដើមើបីែេវងរក្ទី
ពឹងចុងេរឿយគឺ ម្តាបិតា ក្នហងចេនាពើោះផលឡវេេៀបនឹងចូលដល់រក្ុងស្វតថីេនាោះ នាងបានជួបនឹងរបុេម្ទើក្់
ែដលេដើររបរជួេផលឡវ មក្ េទើបស្ក្េួរដំណឹងដល់ម្តាបិតាថ្ពួក្េត់េៅេុខេបើាយឬេទ របុេម្ទើក្់
េនាោះរគវីក្ើាលយរើង ប ក្េលវើយ េឆលើយថ្ បសឡនរេីក្ុំេួររក្េត់អី ឿលពីយប់មិញេនោះ ម្នពើយហោះេភលៀងមួយេម
ធំ របាស្ទរបេ់ េលាក្េេដ៶ីបានដួលរលំេេើយេងត់េលាក្េេដ៶ីភរិយនិងបុរតម្ទើក្់គត់របេ់េត់ឲើយ
ដល់នូវអឿលមរណៈេេើយមនុេើឝមនាបាននាំយក្េពរបេ់អនក្ ំង ៣ េៅបូំេភលើងេលើេជើងថរែតមួយ 
ឥ ឡវេនោះ ែផើឝងក្ំពុងេុយេថ្គើលេ ើងេចញពីេជើងថរេៅេ ើយ ក្ំពុងែតេមើលេឃើញេនាោះឯង រេន់ែតឮ
ដំណឹងអារក្ក្់េនាោះភាពើម នាងប៉ោរាក្៏ដល់នូវអាឿរវិបលាពើេ(វិក្លចរិត) មិនអាចរគប់រគងេតិេមើបជ
ញ្៴ៈតេៅេទៀតបាន េូមើបី ែតេេមលៀក្បំោក្់ក្៏របូតរបាញេចញពីខលអនេ៉យមិនដឹងខលអន នាងបានេដើរ
រជេិតរជេមេៅឿន់ទីេផើឝង ៗេ៉យខលអនទេទ អាប់ប រតាប់រេមក្រេមូញ ពិលាបេរៀបរាប់ឥតេពទឥត
ស្រ ជួនឿលក្៏េេើចក្ក្សឹក្ ជួនឿលក្៏ខើឝឹក្ខើឝអល េ ោះបីនាងេដើរេៅក្ែនលងណា ក្ម៏្នេវឡងមនុេើឝេដើរេៅ
តាមជនលជេនលញ ញក្់ញល់ យយីំទីឿយើក្ឿយើយេបើាយអារមមណ៍ំេូរែេ" ។ 

េៅរេេៀលៃថមួយ ខណៈែដលរពោះេមណេេតតមបរមស្ស្ឍើរទង់ក្ំពុងេែមតងធម៌ដល់ពុទធ
បរិេ័ទក្នហងវតតេជតវ័ន ប៉ោរារេីវិក្លចរិតក្៏ចូលមក្ដល់ េវឡងមហាជនែដលេៅជួរេរឿយរបាប់ថ្ រេី
ឆអតមក្េេើយ ! រេីឆអតមក្េេើយ ! ពើាយមរារាំងមិនឲើយនាងចូលេៅជិតរពោះបរមស្ស្ឍើ រុេពចេនាោះឯង 



រពោះបរមស្ស្ឍើរទង់ ម្នមហាក្រុណាចំេោោះេពវេតវបានរំបេ៉យរពោះៈណថ្ ប៉ោរាខូចេតិេ
មើបជញ្៴ៈេៅេរោោះរតូវមហាទុក្រគបេងត់ េទើបរតាេ់ថ្ ក្ុំែត់ប៉ោរាេ ើយ បេណាតើយឲើយនាងចូល
មក្រក្តថ្គតចុោះ ភាពើមេនាោះក្៏ម្នឧបាេក្ចិតតបុណើយម្ទើក្់េបាោះរក្ណាត់មួយផ្តើំងឲើយនាងរគបដណែប់ឿយ 
ឿលប៉ោរាចូល មក្ជិតេេើយ រពោះបរមស្ស្ឍើេទើបរតាេ់ថ្ 

"ប៉ោរាេអើយ ! នាងចូររត ប់បានេតិេមើបជញ្៴ៈវិញចុោះ ក្ុំេស្ក្េេរងងរេមុតចិតតេ ើយ ទឹក្ក្នហង
មហាេមុរទ ំង ៤ េបើយក្មក្េរបៀបេធៀបនឹងទឹក្ែភនក្របេ់នាងែដលេូរេចញមក្េរោោះឿរបាត់បង់
បុគលឬរបេ់ំទីរេឡាញ់អេ់ឿលដ៏យូរអែងវងែដលនាងរតាច់រងត់េៅក្នហងេងើារវដតេនោះេឃើញថ្តិច
តួចណាេ់"េ៉យរពោះតរម្េ់រតឹមប ុេណណោះ ប៉ោរាក្៏រត ប់បានេតិេមើបជញ្៴ៈវិញ តមក្ ឿលេបើបាន
ស្ឍើប់ធមមេទេនាបែនថមេទៀត នាងក្៏បានេេរមចមគផលំរពោះអរេនតេេើយបានបួេំភិក្ហណីក្នហងរពោះ
រពោះពុទធស្េនា ។ 

"េម្ពើញ់េអើយ ! ចំេោោះេរឿងែដលខ៳ហំបានតំណាលឲើយេម្ពើញ់ស្ឍើប់េនោះ េម្ពើញ់បានេឃើញេេើយ
ថ្ រពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រពោះអងេនាោះរទង់ះពើេៃវក្នហងេទេនាវិធីយរើងណា េៅម្នេរឿង
មួយេទៀតែដលេែមតងដល់របាំជើៈណរបេ់រពោះអងែដលខ៳ហំបានស្ឍើប់ឮមក្ េបើេម្ពើញ់រតូវឿរស្ឍើប់ ខ៳ហំ
រីក្រាយនឹងតំណាលឲើយស្ឍើប់" 

"តំណាលេៅចុោះ េម្ពើញ់ ! "បិតារបេ់ខ៳ហំក្ណាេឆលើយតបេ៉យចំណាប់អារមមណ៍ ខ៳ហំក្ណាហាក្់
ដូចំោប់ អារមមណ៍ចំេោោះរពោះបរមស្ស្ឍើអងេនោះៀពើំងេ ើង 

"េម្ពើញ់េអើយ ! ឿលពីេពលថមីៗេនោះ ព័ត៌ម្នធំមួយែដលឮខទរៀងើយេពញជមពឡទវីប គឺ ព័តម៌្នេោរ
អងហលីម្ល៍អនក្េរតក្អរក្នហងនរែតក្មម អនក្ម្នបាតៃដរបឡាក្់ះមេពវឿល អនក្ឿត់យក្រម្មៃដ
មនុេើឝរក្ងំក្រមងរបេក្ោក្់ក្ រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រពោះអងេនោះឯងំអនក្បរៃកបមហាេោរេនោះ ឲើយ
អេ់ពើយេន៍ពុតតើបហតអារក្ក្់ ប ុែនតរពោះអងមនិែមនបរៃកបេ៉យក្ម្ពើំងេរេ៍ពលឬេស្តស្ឍើវុធណាៗេទ ប ុែនត
រទង់បរៃបេ៉យរពោះតរម្េ់មិនប ុនាផើនម្រើត់ប ុេណា្ើោះ ម្នដំេណើរេរឿងថ្ េៅៃថមួយ ខណៈែដល អងហលី
ម្ល៍ពិែតមនុេើឝមក្េេើយបាន ៩៩៩ នាក្់ េៅេល់ម្ទើក្់េទៀតនឹងរគប់ ១០០០ ឿលេបើរគប់េេើយេគ
នឹងឈប់េម្ពើប់តេៅេទៀត េលាំមនុេើឝែដលរគប់ ១០០០ េនាោះំម្ឍើយរបេ់េគ េរោោះក្នហងៃថ េនាោះ 
រពោះមហាក្ើឝរតរទង់ក្ំពុងេរតៀមរពោះរាជក្ិចនឹងបញ្៱ឡនេរេ៍ពលេៅបស្តៃកើបអងហលីម្ល៍ ចំែណក្ឯម្ឍើយ
េរោោះែតទឹក្ចតិតរេឡាញ់អាណិតក្ូន ៀពើចែរក្ងក្ូននឹងម្នេរេោះថ្ទើក្់ដល់ជីវិត េទើបបានលបចូលេៅក្នហង
ៃរព េដើមើបីជួបក្ូន និងរបាប់ដំណឹងឲើយក្ូនដឹង ប ុែនតរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់រំបេ៉យរពោះៈណថ្ េបើរពោះ
អងមិនយងេៅជួយអងហលីម្ល៍អនក្វែងវងស្ផើរតីខវោះេតិេមើបជញ្៴ៈ ខវោះេេតុផលេនាោះេទ អងហលីម្ល៍អាច
នឹងេម្ពើប់េូមើបីែតម្ឍើយរបេ់ខលអនបាន លុោះរទង់ចិនាឍើដូេចនោះេេើយ រពោះអងក្៏យងេៅ ក្នហងៃរពែដលអងហលី



ម្ល៍លាក្់ខលអនពួនអាតាផើ េស្តឯអងហលីម្ល៍រេន់ែតបានេឃើញបុរេែបលក្មុខែដលេធវើដំេណើរមក្ក្៏េរតក្
អរ េរោោះគិតថ្នឹងបានរម្មៃដរគប់ ១០០០ េៅរេេនោះឯង េគរេវាោប់អាវុធ គឺ ៉វពិែតរត់េដញ
តាមភាពើម ប ុែនតេ៉យពុ ថើនុភាព របាក្ដេឃើញថ្ អងហលីម្ល៍រត់ ល់ែតេត់េនឿយេខើាយក្ម្ពើំង មិនអាច
នឹងេដញ ន់រពោះអងបាន េៅទីបំផុត េទើបែរេក្ដេៃមើយេូឲើយរពោះអងឈប់ 

"រពោះអងរតាេ់េឆលើយថ្ 'េយើងតថ្គតឈប់េេើយ េលាក្វិញេទែដលេៅមិន ន់ឈប់ !' អងហលី
ម្ល៍េួរ ងវិញថ្ 'រពោះអងនិយយក្ុេក្ េរោោះរពោះអងេៅរត់េៅេ ើយ េះផើោះថ្ ឈប់យរើងេម ច
បាន?'រពោះបរមស្ស្ឍើេឆលើយថ្ 'េយើងតថ្គតឈប់េេើយោក្បាបអក្ុេល  ំងពួង ចំែណក្េលាក្វិញ
េៅមិន ន់ឈប់េធវើបាបអក្ុេលេទ'េ៉យរពោះតរម្េ់រតឹមប ុេណណោះ អងហលីម្ល៍ក្៏រត ប់បានេតិេមើបជ
ញ្៴ៈវិញ េគបានរគែវង៉វក្រមងរម្មៃដមនុេើឝេោល េេើយចូលេៅថ្ភើយបងំរពោះបរមស្ស្ឍើ េេើយេូម
របគល់ឿយថ្ភើយខលអនំេិេើឝស្វ័ក្ េម្ពើញ់េអើយ ! េនោះំេរឿងមួយេទៀតែដលេែមតងឲើយេឃើញេទេនា
វិធីដ៏េឆនើមៃឆនរបេ់រពោះអង" ។ 

េៅម្នេរឿងមួយេទៀតែដលេែមតងឲើយេឃើញដល់ក្ុេេលាបាយរុលេ់ទុក្ដ៏វាងៃវរបេ់រពោះអង គឺ េរឿង
នាង ក្ីស្េេតមី ម្នដំេណើរេរឿងថ្ ក្ូនតូចរបេ់នាងក្ីស្េេតមីបានស្ពើប់បាត់បង់ជីវិត នាងេក្ើត
េ មនេើឝ រេមុតចិតត រទេហាយំបីរាងឿយឥតវិញ្ញើណរបេ់ក្ូនតូចេដើរស្តអ់ែណែតែេតអញ្៱ង់េៅក្នហង
តំបន់េផើឝង ៗ ជួបេគឯងក្ហ៏ាម្ត់េុំថ្ទើំរបេ់ជីវិតក្ូនតូចរបេ់ខលអន មនុេើឝមនាេេើចចំអក្ទេងវើែឆលក្របេ់
នាង  ៃថមួយ នាងបានជួបនឹងរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់េេើយបានទូលេុំថ្ទើំរបេ់ក្ូនរបេ់នាង រពោះអង
រតាេ់ថ្ ថ្ទើំរបេ់ម្នេេើយថ្ទើំេនោះរតូវម្នឿរផើឝំំមួយនឹងរេប់ៃេពេែដលបានមក្ពីរតក្ូលែដលេផើន
មនុេើឝស្ពើប់  េូមឲើយ នាងេៅែេវងរក្រេប់ៃេពេោក្រតក្ូលែដលេផើនមនុេើឝស្ពើប់េិន  រពោះអងនឹងផើឝំ
ថ្ទើំឲើយ នាងរបៈប់បីេព ក្ូនតូចេដើររក្ែវលែេវងរក្រេប់ៃេពេតាមោក្ើយែណនាំរបេ់រពោះអង េចញពីផទោះ
មួយេៅផទោះមួយេពញមួយៃថ ក្៏េៅែតរក្រេប់ៃេពេោក្រតក្ូលែដលេផើនមនុេើឝស្ពើប់មិនបាន េរោោះផទោះ
រាល់ខនងែដលនាងបានចូលេៅរក្ េនាោះេុទធែតម្នមនុេើឝស្ពើប់មក្ ំងអេ់ េៅទីបំផុត នាងក្៏រត ប់
េៅចូលេល់រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់វិញេ៉យៃដទេទ រពោះអងបានេែមតងធម៌ឲើយនាងស្ឍើប់ នាងក្៏រស្ក្
រស្លរយលោក្េំេណាក្ េរឿយមក្ នាងបានបួេំភិក្ហណីេេើយបានេេរមចំរពោះអរេនត ។ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! េរឿយពីបានស្ឍើប់េរឿងរា ើវ ំងអេ់េនោះេេើយ ខ៳ហំក្ណាបានោប់ចិតតដិត
អារមមណ៍ចំេោោះរពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រពោះអងេនោះយរើងៀពើំង ម្នបំណងោេ់ឿពើនឹងេៅជួប
រពោះអងឲើយបាន េេើយេូមឲើយរពោះអងេែមតងធម៌ឲើយស្ឍើប់ លុោះរំបព័ត៌ម្នថ្រពោះអងរបថ្ប់េៅក្នហង
េវ ហវ័នៃនរក្ងុ រាជរគឹោះ ខ៳ហកំ្ណាេទើបរបៈប់លាបិតាេចញេធវើដំេណើរមក្ ម្តាបិតារបេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏



អនុញ្ញើតេ៉យ េម្ទក្ភាព  េរោោះេេតុេនាោះ ខ៳ហំក្ណាេទើបបានជួបរពោះេតជគុណេៅៃថេនោះឯង ៃថែេសក្
េនោះ ខ៳ហំក្ណានឹង របៈប់េៅជួបរពោះអងភាពើម" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! យុវជនចូ ពលបានតំណាលេរឿងរា ើវរបេ់ខលអនចប់េេើយ ក្៏េមលឹងេមើល
មុខខ៳ហំរពោះក្រណុាេ៉យទឹក្មុខម្នេងើឹម េគេងើមឹយរើងមុតម្ំថ្េៅៃថែេសក្េនោះ េគនឹងបានជួបរពោះ
បរមស្ស្ឍើនិងបានស្ឍើប់រពោះធមមេទេនារបេ់រពោះអង េេើយេគនឹងអេ់ទុក្ភាពើមដូចយរើងអនក្ដៃទេទៀត
ែដលេគបានស្ឍើប់ឮមក្ ប ុែនតេបើេគដឹងថ្រពោះបរមស្ស្ឍើមិនបានរបថ្ប់េៅក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះេទ េគមុខំ
នឹងខក្ចិតត នងិ រងទុក្ផទអនែថមេទៀត េេតុេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបមិន ន់របាប់ឿរពិតដល់េគេទ លុោះ
រតាែតេគបានេបើាយចិតតេរចើនំមុនេិន ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េេចក្តីទកុ្របេ់េៈមេពញំធំេធងណាេ់ ោត់ំេរឿងគួរឲើយយល់ចិតត
អាណិតអាេូរ អនក្ែដលរងទុក្ធន់េ៉យខលអនឯងប ុេណា្ើោះេទើបដឹងចើាេ់ថ្ទុក្របេ់ខលអនធំប ុនណា ប ុែនតេបើ
និយយេ៉យយុតតិធម៌ េឃើញថ្ ទុក្របេ់េៈមរបែេលំមិនេរចើនំងទុក្របេ់នាងប៉ោរាែដល
បុណណក្េេដ៶ីតំណាលឲើយេៈមស្ឍើប់េនាោះេទ" 

"េេតុអីបានំេតជគុណម្នេថរដីឿដូេោទើោះ?" ចូ ពលេួរែរជក្េ ើង 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ឿរែដលអាតាផើនិយយដូេោទើោះេរោោះេមើលេឃើញថ្ ឿរបាត់បង់របេ់េៈមតិច
ំងឿរបាត់ បង់របេ់នាងប៉ោរា េៈមបាត់បង់ភរិយំទីរេឡាញ់ ែតម្ទើក្់ ប ុែនតនាងប៉ោរា
បាត់បង់ស្ភើមីំទីរេឡាញ់ បាត់បង់ក្ូនរបុេំទីរេឡាញ់ ំងពីរ បាត់បង់ម្តាបិតា និងបាត់បង់បង
របុេ េបើនិយយដល់បរិម្ណៃនទុក្ េឃើញថ្ទុក្របេ់េៈមដូចំតិចំងទុក្របេ់នាងប៉ោរា 
េរោោះថ្នាងប៉ោរាដល់ថ្ទើក្់បាត់បង់េតិេមើបជញ្៴ៈ  ឿពើយំមនុេើឝវិក្លចរិត  ប ុែនតេៈមេៅអាច
រគប់រគងេតេិមើបជញ្៴ៈរបេ់ខលអនបានលសេៅេ ើយ េបើដូេចនោះ េែមតងថ្ ទុក្របេ់េៈម ម្នបរិម្ណតិច
ំងទុក្របេ់នាងប៉ោរានិងអនក្ដៃទេទៀតំេរចើន" 

"រពោះេតជគណុចង់ម្នេថរដីឿថ្េៅម្នមនុេើឝំេរចើនេទៀតែដលរងទុក្ដចូយរើងខ៳ហំក្ណា ឬ 
ធន់ធរំង ខ៳ហកំ្ណាដូេោទើោះឬ ? " 

"ពិតែមនេេើយ ឧបាេក្ ! េៈមមិនែមនរងទុក្ែតម្ទើក្់ឯងេទ ម្នមិរតរួមទុក្ោេេពញពិភព
េលាក្ េៅខណៈែដលេយើងក្ំពុងែតេនទនាេទើេនោះ េៅម្នមនុេើឝំេរចើនេទៀតក្នហងជមពឡទវីបែដលក្ំពុងយំ
េស្ក្ ខើឝឹក្ខើឝអលេ៉យេេចក្តីទុក្ អាតាផើក្៏ក្ំពុងែតរងទុក្ េៈមក្៏ក្ពំុងែតរងទកុ្ និងអនក្ដៃទេទៀតក្៏ក្ំពុង
ែត រងទុក្ ឿលេបើេយើងម្នមិរតរួមទុក្េរចើនំអេនក្ែបបេនោះ េយើងមិនែមនំបុគលពិេេេែដល



ទទួលរង ទុក្អងហក្អងហលេរចើនំងអនក្ដៃទេទៀតេនាោះេទ ឿលេបើដូេចនោះ ទុក្េទើបមនិែមនំធមមំតែបលក្
េ ើយ ប ុែនតំធមមំតេក្លែដលមនុេើឝំតិរតូវែតទទួលរងរគប់ទិវារារតី" ។ 

 ឿលេបើចូ ពលេៅអងហយេះឃើក្មុខនឹងធមឹងេ៉យលំនឹក្គិតជញ្៱ឹង រពោះេថរៈេទើបម្នេថរដីឿ
តេៅេទៀតថ្ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់អាតាផើបានរតាេ់ថ្ជីវិតរបេ់េពវេតវមិនែដលែពើតរវាត
ោក្ទុក្មតងណាេ ើយ ទុក្ម្នដល់េៅ ១០ របឿរ គឺ និពទធទកុ្ គឺ ទុក្ំរបោំែដលេក្ើតមក្ពីក្េៅឍើឬរៃ
របេ់អាឿេធ្តុ ឿលេបើេើឍើក្៏ែេវងរក្អវីៗមក្បក្់ផ្ត់ឲើយរតំក្់ ឿលេបើរៃក្៏ែេវងរក្ភួយឬរក្ណាត់
មក្ដណែប់  អាឿេធ្តុេផើនៃថណាលមមេមស្ក្់េបើេរម្ប់មនុេើឝេនាោះេទ អាចម្នេពលខលោះេស្យ
ដឹងថ្ លាផើក្់លមម ប ុែនតមិនយូរប ុនាផើន ក្៏ែរបរបួលេៅឿន់េភាពេផើឝង ឧបម្ថ្ អាឿេធ្តុលាផើក្់លមម ក្៏
េចៀេមិន ផុតពីនិពទធទុក្ែដរ គម្ពើនែតងេក្ើតេ ើងៅេៅេមប់េប់េុខរគប់េពលេវលា រតូវពិស្អាហារ
េ៉ោះគម្ពើន មួយៃថ ៣ ឬ ៤ ដង រពោះបរមស្ស្ឍើរតាេ់ថ្ គម្ពើនោត់ំក្ំពូលៃនេរាគ េរាគខលោះឿលេបើ
េក្ើតេ ើងេេើយ េយើងបរិេភាគឱេថពើាបាលក្៏រស្ក្រស្លេៅំេរចើនែខឬេរចើនៅទើំ ប ុែនតេរាគេេវ ឬ 
េរាគែពើនេនោះេយើង   រតូវពើាបាលមួយៃថ ៣ ឬ ៤ ដង េេើយរតូវេ៉ោះគម្ពើនយរើងេនោះរេូតដល់ៃថស្ពើប់ 
េរាគេរេក្ក្៏៉បៀពើំង របហាក្់របែេលនឹងេរាគែពើនែដរ េយើងរតូវផឹក្ទកឹ្ពើាបាលេរាគេរេក្េនោះមួយ
ៃថៗំេរចើនដង េៅេពល ំមួយេទើេនាោះ ឿលេបើមិនេេវ ឬ មិនេរេក្ ក្៏មិនែមនម្នន័យថ្អាចេចៀេ
ផុតពីនិពទធទកុ្េនោះបានេទ  េបើទុក្ំបុគលម្នរាងឿយមំ្ ំ េផើនេរាគេបៀតេបៀនក្៏េ៉យ ក្៏មិនផុត
រេ ោះោក្ឿរឈឺោប់ែដរ ឿរឈឺោប់ែតងម្នំរបោំរគប់អវយវៈៃនរាងឿយ អងហយយូរេពក្ក្៏ឈឺ 
រតូវេដក្បេណាតើោះ េដក្យូរេពក្ ក្៏រតវូឈរបេណាតើោះ ឈរយូរេពក្ក្៏រតូវេដើរបេណាតើោះ មួយៃថៗេយើងរតូវផ្ពើេ់
បតឡរឥរិយបថរាប់ដងមិនអេ់ មិនែមនេដើមើបីេុខរេួលេទ ប ុែនតេដើមើបីឿត់បនថយទុក្េនាោះឯង េ ោះបីេបើមិន
ឈឺោប់ក្នហងេរឿងេផើឝង ក្៏ឈឺបត់ េជើងតូចធំែដរ េយើងរតវូបនើាត់បង់ឿក្េំណល់ោេ់េចញពីរាងឿយំ
េរឿយ ៗ េរោោះអវី ? េរោោះេដើមើបី បនធឡរបនថយទុក្េនឹងឯង ម្ទើលឧបាេក្ ! រេន់ែតនិពទធទុក្មយួប ុនេណាោះ 
េៈមបានេឃើញេេើយថ្ េៃខើរ គឺ រាងឿយរបេ់េយើងេនោះំេមើបហក្ៃនទុក្យរើងណា" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ំេលើក្ដំបូងេេើយែដលខ៳ហំក្ណាបានស្ឍើប់េចភាពេនោះ ពីមុន ខ៳ហំក្ណា
មិនែដល នឹក្គិតោប់ភលឹក្ថ្ំទុក្េទ លុោះរតាែតឈឺចុក្ោប់ៀពើំងែមនែទនេេើយេផើនវិធីណានឹងរុលេ់បង់
បាន ដូចំ ឈឺេោោះេ៉ោះទុក្េតវយរើងៀពើំងេៅក្ែនលងែដលេផើនទីជុោះំេដើម េទើបដឹងថ្េនោះំទុក្ ប ុែនត
ឥ ឡវ េនោះបានដឹងេេចក្តលីមសិតៃនទុក្េេើយ េូមនិមនតរពោះេតជគណុបក្រស្យទុក្របឿរេផើឝងៗតេៅ
េទៀតចុោះ" 



"ម្ទើលឧបាេក្ ! ទុក្របឿរតេៅ គឺ ពើាធិទុក្ បានដល់ ជមឺឈឺចុក្ោប់ ឬ ជមឺដៃកើត់េផើឝងៗ រួម
 ំង ទំេនើេទំនាេ់មិនរេណុក្េុខរេួលែដលេក្ើតមក្ពីឿរេមហតរទុឌេរ មៃនអវយវៈេវាឿរខលោះ រពោះ
បរមស្ស្ឍើរតាេ់ថ្ រាងឿយរបេ់មនុេើឝគឺំេមើបហក្ៃនេរាគ អវយវៈេេទើររគប់េវាឿររបេ់មនុេើឝ ែតង
ម្នេរាគនិងជមឺឈឺចុក្ោប់ំរបោំ ដូចំ ែភនក្ម្នេរាគែភនក្ រតេចៀក្ម្នេរាគរតេចៀក្ រចមុោះម្ន េរាគ
រចមុោះ េធមញម្នេរាគេធមញ តរមងេនាមម្នេរាគតរមងេនាម ំេដើម មនុេើឝេេទើររគប់េទើេុទធែតម្ន េរាគ
យរើងណានីមួយរបោំខលអនែដលក្េរមើក្រុេពើក្េ ើងមតងម្កើល េស្ោះស្មតងម្កើល េផើនអនក្ណារេ ោះេធង
ោក្េរាគេនាោះេទ របេិនេបើបុគលណាេផើនេរាគេបៀតេបៀនេស្ោះ បុគលេនាោះេះផើោះថ្បានបំណាន យរើង
េឆនើមេរោោះរពោះបរមស្ស្ឍើរតាេ់ថ្ អេរាគើា បរម្ លាភា ឿរមិនម្នេរាគោត់ំបំណានយរើង េឆនើម" 

"បពិរតេីលធរ ! ពើាធិទុក្េនោះ  ខ៳ហំក្ណាលមមនឹងេមើលេឃើញបានចើាេ់ខលោះ េរោោះខលអនឯងក្៏រតវូ
ពើាធិេបៀតេបៀនមតងម្កើលែដរ េូមនិមនតបក្រស្យទុក្របេភទេផើឝងតេៅេទៀត " 

" ម្ទើលឧបាេក្ ! ទុក្របឿរតេៅ េូថ្ អាហារបរិេយដ៶ិទុក្ បានដល់ ឿរលំបាក្លំបិនក្នហងឿរ
របក្បឿរ ៃររក្ទទួល នចិញ្ឹមជីវិត ែេវងរក្បច័យេរគឿងរទរទងជ់ីវិតេដើមើបីរបដុងរបំខលអនឯង បុរត
ធីតា ភរិយ ម្តាបិតា និងបុគលែដលខលអនទទួលខុេរតូវចិញ្ឹមបីបាច់ េផើនរទពើយណាែដលនឹងែេវងរក្មក្
បានេ៉យៃយរេួលេ៉យមិនបាច់បេញ្ញក្ម្ពើំងឿយ ក្ម្ពើំងវាោ និង ក្ម្ពើំងចិតតេ ើយ ឿរៃរខលោះរតូវ
ផើឝងេរពង នឹងេរេោះថ្ទើក្់ រតូវតេ ូពុោះោរ រេូតដល់េពលខលោះរតូវបាត់បង់ជីវិតែថមេទៀត េរោោះែតឿរែេវង
រក្អាហារមក្ ចិញ្ឹមរក្ពោះចែមសតេោោះេនាោះឯង " ។ 

"គួរឲើយោប់អារមមណ៍ណាេ់ រពោះេតជគុណ ! េូមនិមនតម្នេថរដីឿតេៅេទៀត" 

"ទុក្របឿរទី ៤ គឺ េភាវទុក្ ឬ ទុក្របោំេៃខើរ បានដល់ទុក្ែដលបណាតើលមក្ពីឿរេក្ើត ោេ់ 
ឈឺ និង ស្ពើប់ " 

"បពិរតរពោះេតជគុណ ! " ចូ ពលនិយយឿត់េ ើង "ចំណុចែដលថ្ ឿរឈឺ និង ឿរស្ពើប់ំ
េេតុនាំឲើយ េក្ើតទុក្េនាោះ ខ៳ហំក្ណាលមមនឹងយល់បាន ប ុែនតចំណុចែដលថ្ ឿរេក្ើតំេេតុនាំឲើយេក្ើតទុក្
េនាោះ ខ៳ហំក្ណាដូច ំមិន ន់យល់េទ េរោោះតាមធមមតា េលាក្ិយជនែតងរបឿនថ់្ ឿរេក្ើតំឿរបាន
លាភ ំមហាមងល ំឱឿេែដលគួរេរតក្អរស្ទ មនុេើឝវណណៈរោេមណ៍ែតងម្នពិធីឆលងក្ំេណើត 
ោប់តាំងពីេពលដឹងថ្ នាង រោេមណីបានតាំងគភ៌ដំបូងេមលោះ ែដលេូថ្ គពភលពវនពិធី  ឿលេបើម្ន 
េនទេើឝន៍ដឹងថ្ រក្ក្នហងគភ៌ំេភទរបុេ ក្៏របារពធបុំេវនពិធី លុោះដល់ែខទី ៤ ទ ី៦ និង ទី ៨ ក្៏ម្នពិធី 
ឿត់េក្់ម្ឍើយ េៅេពលែដល រក្េរម្លេចញមក្េេើយ ក្៏របារពធពិធីំតក្មម ពិធីក្រនិងពិធីចរម្ទើក្់ៗ 



េុទធែតម្នចិតតរីក្រាយរអាក្រោយ ឿលេបើដូេចនោះ ខ៳ហំក្ណាេទើបេៅមិន ន់យល់ថ្ ឿរេក្ើតនាំឲើយេក្ើត 
េេចក្តីទុក្េនាោះេទ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ចំណុចែដលេៈមេងឿងឆល់ពិភាល់េងើឝ័យេនាោះ វាំឿរេមេេតុេមផល
េេើយ េរោោះមេនាេេញ្តនានិងរបៃពណីរបេ់េតវេលាក្េបញ្ឆើក្់ឲើយេឃើញថ្ ឿរេក្ើតនាំឲើយម្នេេច
ក្តីេុខ េរចើនំងេេចក្តីទុក្ ប ុែនតេយើងមិនអាចយក្មេនាេេញ្តនានិងរបៃពណីរបេ់េតវេលាក្មក្ំ
េរគឿងជំនុំ ជរមោះេចភាពណាមួយបានេទ គំេេើញរបេ់មនុេើឝភាគេរចើនក្៏អាចខុេឆងដូចនងឹគំេេើញ
របេ់មនុេើឝ ម្ទើក្់បានែដរ រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់អាតាផើបានេែមតងថ្ ឿរេក្ើតំេេតុនាំឲើយម្នេេចក្តី
ទុក្ េមដូច េេតុផលែដលអាតាផើនឹងបក្រស្យដូចតេៅេនោះ ប ុែនតមុននឹងបក្រស្យអាតាផើចង់េួរេៈម
ំមុនថ្ ឿរយំរបេ់មនុេើឝ េ ោះេក្មងឬមនុេើឝធំ េតើំេញ្ញើៃនេេចក្តីេុខឬេេចក្តីទុក្?" 

"ំេញ្ញើៃនេេចក្តីទុក្ រពោះេតជគុណ ! " 

"ឿរេេើចញញឹមញែញម េតើំេញ្ញើៃនេេចក្តីេុខឬេេចក្តីទុក្?" 

"ំេញ្ញើៃនេេចក្តីេុខ" 

"េតើេៈមធ្ពើប់េេងតេឃើញេទថ្េតើ រក្ែដលមិន ន់ដឹងក្តី មិន ន់េចោះនិយយក្ែក្ក្ក្រ េៅ
េពលែដល េក្ើតេចញមក្ដំបូងេនាោះ េតើ រក្េនាោះេេើចឬយំ? " 

"យំេនឹងឯង រពោះេតជគុណ ! ខ៳ហំក្ណាមិនែដលេឃើញ រក្ណាេេើចេទ" 

"េបើឿរយំំេញ្ញើៃនេេចក្តីទុក្ និង  រក្េទើបនឹងេក្ើតថមីែរេក្យំ េតើេៈមេម្គើល់េគថ្ម្ន 
េេចក្តីេុខ ឬ ម្នេេចក្តីទុក្?" 

"ចើាេ់ំម្នេេចក្តីទុក្ រពោះេតជគុណ ! " 

"អាតាផេូមេួរេំណួរមួយេទៀត េៈមយល់េឃើញយរើងណា ក្៏េឆលើយយរើងេនាោះចុោះ ឿរឈឺោប់
េពើតផើា ក្នហងរាងឿយយរើងៀពើំងោត់ថ្ំេុខឬំទុក្?" 

"ពិតំទុក្ រពោះេតជគុណ !" 

"េៈមដឹងេទថ្េតើម្ឍើយេៅខណៈែដលឲើយក្ំេណើតដល់បុរតធីតាេនាោះ បានទទួលឿរឈឺោប់
ឬេទ?" 



"ឈឺោប់ៀពើំងណាេ់ រពោះេតជគុណ ! ម្ឍើយរបេ់ខ៳ហំក្ណាតំណាលឲើយស្ឍើប់ំេរឿយ ៗ ដល់ឿរ
ឈឺោប់ របេ់េត់េៅខណៈែដលឲើយក្ំេណើតដល់ខ៳ហំក្ណា េត់របាប់ថ្ េផើនឿរឈឺចុក្ោប់ណាេេមើនឹង
ឿរឈឺ េោោះេរម្លក្ូនេនាោះេទ ខ៳ហំក្ណាក្៏យល់រេបនឹងេត់ េរោោះធ្ពើប់េឃើញស្តេតីំេរចើននាក្់ែរេក្ថឡរ
ឈឺោប់ និងរបឹងរតដរយរើងទុរន់ទុរាគួរឲើយអាណិតក្នហងខណៈែដលេេៀបនឹងេរម្លក្ូន" 

"រតឹមរតូវេេើយ ឧបាេក្ ! ឿលេបើេេចក្តីឈឺោប់ំេេចក្តីទុក្ េេើយម្ឍើយបានទទួលឿរឈឺ
ោប់យរើង ៀពើំងក្នហងខណៈេរម្លបុរត ឿរេក្ើតេទើបំេេតុនាំឲើយម្នេេចក្តីទុក្េ៉យឥតេងើឝ័យ ឿរ
េក្ើតមិនរតឹមែតេធវើឲើយឈឺោប់ប ុនេណាោះេទ ប ុែនតម្នម្ឍើយំេរចើនរតូវបាត់បង់ជវីិតេរោោះែតឿរឲើយ ក្ំេណើត
ដល់បុរតធីតាេនោះឯង" 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ឥ ឡវេនោះ ខ៳ហំក្ណាលមមយល់បានេេើយថ្ ំតិ គឺ ឿរេក្ើតំ
េេតុនាំឲើយ ម្នេេចក្តីទុក្យរើងណា " 

"េៅម្នចំណុចគួរនិយយបែនថមេទៀត ឧបាេក្ ! អមើាញ់មិញេនោះ េៈមក្៏ទទួលស្គើល់េេើយ
ែមនេទថ្ ឿរោេ់ និង ឿរស្ពើប់ំេេចក្តីទុក្ េបើអញ្ឹង អាតាផើេូមេួរថ្ េបើមិនម្នឿរេក្ើត េតើម្ន
ឿរោេ់និង ឿរស្ពើប់េទ?" 

"មិនម្នេទ រពោះេតជគុណ ! េរោោះែតម្នឿរេក្ើតេទើបម្នឿរោេ់និងឿរស្ពើប់" 

"រតឹមរតូវេេើយ ឧបាេក្ ! ឿរោេ់និងឿរស្ពើប់ែតងេក្ើតម្នេរោោះឿរេក្ើតេនាោះឯង េរោោះ
េេតុេនាោះ ឿរេក្ើតេទើបំេេតុៃនទុក្ ំង ២ របឿរ គឺ ឿរោេ់ និង ឿរស្ពើប់ េរបៀបដូចំ ភើរនាំចូល
េៅរក្ េេចក្តីទុក្ដូេោទើោះ េេតុេនាោះឿរេក្ើតេទើបោត់ំេេតុនាំឲើយម្នេេចក្តីទុក្េេមើៗនឹងឿរោេ់និង 
ឿរស្ពើប់ ឬជួនឿលអាចំេេតុេំៀន់ំងក្៏បាន" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណានិងចូ ពលេនទនាេទើមក្ដល់រតង់េនោះ 
េពលេវលា ក្៏ក្នលងចូលដល់មជើ៲ិមយម េមនិគមនិងអនក្រេុក្េថិតក្នហងេមនធឿរៃនរារតីនិងេភាពស្ឃើត់
លេនាពើច យូរៗមតង េទើបម្នេេមលងេុនខលូឮមក្អំពីចម្ឃើយ អាឿេធ្តុោប់េផតើមរតំក្់រេិប េប់ជួន
ចេងៀង ែដលោំងពនលឺបំភលឺេយើងឲើយេនទនាេទើក្៏រលត់ភលឹបេៅេរោោះអេ់េរបង េយើងេទើបយល់រពមេទើេេលោះឿរ
េនទនា ទុក្ប ុនេណោះេិន 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! " ចូ ពលនិយយេ ើងមុនេពលេចញេៅេរម្នតរតង់មុមរបេ់
ខលអន  



"ខ៳ហំក្ណាបានទទួលចំេណោះដឹងំេរចើនពឿីរេនទនាេទើំមួយនឹងរពោះេតជគុណ ែថម ំងេស្យ
អារមមណ៍ ថ្ េេចក្តីទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាធូរេេើបើយេៅយរើងចែមលក្េទៀតផង េបើរពោះេតជគុណមិនរបៈប់
របៈល់ ក្នហងឿរេធវើដំេណើរេទ   ៃថែេសក្ ខ៳ហំក្ណាចង់េនទនាំមួយនឹងរពោះេតជគុណេទៀត" ។ 

លុោះរពឹក្រពលឹមេ ើង ខ៳ហំរពោះក្រុណាេតើនពរីពឹក្បំរោង អងហយេធវើេម្ធិតាមែដលធ្ពើប់បដិបតតិមក្
រាល់ៃថ េៅេពលអរុណភលឺរេ ោះេេើយ ក្៏េចញោក្េម្ធិ ផើាយេមតាឍើចិតតឥតរបម្ណេៅឿន់េពវេតវ
េេើយក្៏ េធវើេរីរក្ិចម្នឿរលុបមុខំេដើម ឿលខ៳ហំរពោះក្រុណាេមលឹងេមើលេៅរជុងបនទប់របេ់ចូ ពល ក្៏
មិនបានេឃើញេគេទ ប ុែនតរបេ់អវីៗតាំងេៅក្ែនលងដែដលតាមធមមតា េគរបែេលំេចញេៅេធវើក្ិចឿរេៅ
ៀងេរើ ឿលេបើដល់េពលេវលា ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ឃលហំចីពរបង់េងើាដី ស្នើយបារតេដើរេៅតាមផលឡវក្នហងភូមិ
េដើមើបីភិឿខើោរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាឈប់ឈរឱនមុខចុោះរបម្ណំ ៤ េតថ រតង់ៀងមុខផទោះខនងនីមួយ ៗ ឈរ
មួយរេបក្់ លមមនឹងឲើយមនុេើឝក្នហងផទោះេមើលេឃើញបាន េបើេគនិមនតឲើយោំទទួលចៃមើន់េិន ក្៏ឈរោំតេៅ 
ប ុែនតេបើេគនិមនតឲើយេៅ េរបាេេតវៀងមុខ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េដើរេៅឿន់ផទោះខនងតេៅ ប ុែនតេបើឈរយូរ
អមើាយ េេើយមនុេើឝក្នហងផទោះក្៏េមើលេឃើញ ប ុែនតេផើនអនក្ណាហាម្ត់និមនតឲើយេៅឬឲើយេៅ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏
ដឹងភាពើមថ្ផទោះខនងេនាោះំោេិរជន េរើរពោះពុទធស្េនា រួចក្៏េដើរោក្េចញេៅឿន់ផទោះខនងដៃទ េៅរពឹក្
ៃថេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានចៃមើន់រតឹមែត បនតិចបនតអច េរោោះបានដំណឹងថ្ របំជនក្នហងភូមិេនាោះភាគេរចើន
ំស្វ័ក្របេ់ស្ស្ឍើមហាវីរៈំេវ័យស្ណើបនិក្បដិបក្នឹងរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ របំជនបានទទួល
ោក្ើយបញ្ឆើមិនឲើយេធវើស្មីចិក្មមចំេោោះ បពវជិតេរើស្េនារបេ់ខលអន និងមិនឲើយទំនុក្បរមុងបពវជិតដៃទ
េ៉យបច័យ ៤ េរោោះេេតុេនោះេទើបម្នអនក្ ៉ក្់បារតតិច ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណារត ប់េៅឿន់េុញ្ញើេរវិញេដើមើបីេធវើភតតក្ិចតេៅ រេន់ែតចូលមក្ដល់ទីស្ទើក្់ ក្៏
បានជួប នឹងចូ ពលែដលក្ំពុងេធវើក្ចិឿរេៅៀងេរឿយផទោះ រេន់ែតេឃើញខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយចុោះ េរតៀម
នឹងេធវើ ភតតក្ចិ េគក្៏នាំយក្អាហារយរើងេំពីងេំេោងចូលមក្របេគនខ៳ហំរពោះក្រណុា េគរបាប់ថ្េគរបៈប់
ភាជើក្់ តាំងរពលឹមអុលេចញេៅេដើររក្ំវអាហារមក្េធវើបរមុងទកុ្េដើមើបីរបេគនខ៳ហំរពោះក្រណុាមួយែផនក្ មួយ
ែផនក្េទៀត េដើមើបីបរិេភាគខលអនឯង  ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្េេើចនិងអនុេម្ទនាក្ុេលេចតនារពម ំងេេចក្តី
ខវល់ ៀភើយរបេ់េគេៅក្នហងចិតត ។ 

នាឿលេធវើភតតក្ិចេេើយ េគក្៏របៈប់យក្បារតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅលាង ជូតេមអតេេើយក្៏
យក្មក្ទុក្ រតង់ក្ែនលងេដើមវិញ េឃើញថ្េគំយុវជនះពើេៃវម្នទឹក្ចិតតលសរបៃព ។ 

"បពិរតរពោះេតជរពោះគុណដ៏ចេរមើន ! "ច ូពលនិយយេ ើងេៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើ 
អនុេម្ទនាក្ថ្ផើាយចំែណក្បុណើយដល់ យក្ យិឿអនក្ឲើយ ន "ខ៳ហំក្ណាេៅចង់ស្ឍើប់
រពោះេតជរពោះគណុបក្រស្យេរឿងទុក្តេៅេទៀត ឿលពីយប់មិញ រពោះេតជគុណបានបក្រស្យដល់េភាវ



ទុក្ែដលេក្ើតពីំតិ ជរា និង មរណៈ លុោះេយើងែញក្េទើេៅេរម្ក្េិងេរៀងៗខលអនេេើយ ខ៳ហំក្ណាេៅយក្
េរឿងទុក្ េនោះេៅគិតដងវិនេទៀត រេូតដល់រារតីឿលះនចូលដល់បច៰ិមយម េទើបចូលដំេណក្ ែបលក្
ែមនែទន រពោះេតជគុណ ! េៅេពលបានស្ឍើប់េរឿងទុក្ពីរពោះេតជគណុេេើយយក្េៅរតិោះរិោះពោិរណាែថម
េទៀតដរាបដល់យល់ដឹងចើាេ់េ៉យខលអនឯងេេើយ ខ៳ហំក្ណាហាក្់ធូរេេើបើយចិតតយរើងៀពើំង េរោោះេេតុថ្  
ទុក្ំ របេ់ធមមតាេរម្ប់ជីវិត ែដលអនក្ណាៗក្៏ទទួលបានំរបោំ េផើនអនក្ណាេគចផុតបានេទ ឿលពី
មុន ខ៳ហំក្ណាៀពើចញេញើតទុក្ េសប់ទុក្ េូមើបីែតោក្ើយថ្ ទុក្ ក្៏មិនចង់ឮផង ខ៳ហំក្ណាពើាយមេចៀេវាង
ទុក្ េ៉យឿយ េ៉យមិននិយយដល់ទុក្ ពើាយមេចៀេវាងេ៉យចិតត េ៉យមិនគិតដល់ទុក្ ប ុែនតថវីេបើ
ខ៳ហំក្ណាខំពើាយមេគចេវោះយរើងណាក្៏េ៉យ ខ៳ហំក្ណាក្៏េៅែតេគចមិនផុត រតូវជបួរបទោះ ល់ែតបាន េៅ
េពលជួបរបទោះេលើក្ដំបូង េឃើញថ្ ធន់ធរែមនែទនេងឹែតរ ំរេ់េៅតេៅេទៀតមិនបាន"  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! មនុេើឝំតិែតងែតៀពើចញេញើតចំេោោះេេចក្តីទុក្ និងខំពើាយមេចៀេវាងទុក្ 
េ៉យឿយ េ៉យវាោ និង េ៉យចិតត ដូចនឹងេៈមែដរ ឿលេបើដូេចនោះ េគក្៏មិនេនិទធស្ទើលនឹងទុក្ មិន
េ ប់ស្ុើំនឹងទុក្ អាត់ែតេបើាយេភលើតេភលើននឹងេុខ ឿលេបើទុក្េក្ើតេ ើង េគក្៏េក្ើតទុក្រពួយរងយួចិតតឥត
ឧបម្  ល់ែតមិនអាចនឹងេ ូរ ំបាន រេូតដល់អនក្ខលោះរតូវបញ្ប់ជីវិតខលអនឯងេៅេដើមើបីេគចេវោះទុក្" 

ម្ទើលឧបាេក្ ! អវីណាក្៏េ៉យឲើយែតេយើងមិនថនឹក្ថ្ទើត់ េយើងែតងេក្ើតេក្ើតេេចក្តីរពឺរពួច
តក្់របម្ ប ុែនតេបើេយើងម្នតមនឹក្ថនឹក្ថ្ទើត់ ក្ម្ពើចៀពើចរអាក្៏រលាយខើឝហលេៅ រពោះបរមស្ស្ឍើរទង់បេរងៀន
ពុទធបរិេ័ទឲើយ របឈមមុខនឹងទុក្ ឲើយេ ប់ស្ុើំនឹងទុក្េ៉យឿយខលោះ េ៉យវាោខលោះ េ៉យចិតតខលោះ េតើរពោះ
អងបេរងៀនឲើយ វាយេនិទធជិតេក្ៀក្នឹងទុក្េ៉យឿយេនាោះយរើងណា?  រពោះអងបេរងៀនថ្ ពុទធបរិេ័ទរតូវ
ម្នេតិក្ំណត់ដឹង  ទុក្េវទនារគប់របេភទែដលេក្ើតេ ើងនឹងឿយរគប់េពលេវលា ដូចំ េៅេពលឈឺ 
ក្៏ឲើយដឹងថ្ឈឺ េៅេពល េពើត ក្៏ឲើយដងឹថ្េពើត េៅេពលេេវ ក្៏ដឹងថ្េេវ េៅេពលរួយរេពន់ ក្៏ឲើយដឹងថ្
រួយរេពន់ ំេដើម រពោះអងរទង់បេរងៀនឲើយជិតេនិទធនឹងទុក្េ៉យវាោ េ៉យរទង់ែណនាំេធវើធមមស្ក្ោចើ 
េនទនាធម៌ពិពណ៌នាដល់ ទុក្ មូលេេតុនាំឲើយេក្ើតទុក្ េេចក្តីរុលត់ទុក្ និង វិធីបដិបតតិេដើមើបីឲើយដល់នូវេេ
ចក្តីរុលត់ទុក្ ំេដើម រពោះអងបេរងៀនឲើយេធវើេិនិទធភាពនឹងទុក្េ៉យចិតត េ៉យរទង់ែណនាំឲើយគិត
ពិោរណាដល់ទុក្េផើឝង ៗ ម្ន  ំតិ ជរា ពើាធិ មរណៈំេដើមំេរឿយ ៗ ឿលេបើេធវើបានដូេចនោះ ក្៏េះផើោះ
ថ្ បានេិទធស្ទើលនឹងទុក្ និងស្គើល់មុខម្ត់របេ់ទុក្េេើយ ឿលេបើទុក្េក្ើតេ ើងែមនែទន ែតងមិន
ភាជើក្់េផសើល ភ័យៀពើចេនាោះេទ ឿលេបើមិនតក្់េលហតរនធត់ចិតត ក្៏េក្ើតម្នក្ម្ពើំងចិតតនិងក្ម្ពើំងបញ្ញើេរម្ប់រាវ
រក្វិធីេ៉ោះរស្យទុក្េ៉យក្ុេេលាបាយ អាចរុេ៉ោះខលអនឲើយរួចផុតពីទុក្េៅឿន់េុខេួេតីបាន េរោោះេេតុ
េនាោះ ឿរស្គើល់េ ប់ស្ុើំនឹង ទុក្ ជួេនងឹេក្ើតេ េភ័យ ប ុែនតរត ប់ំបានគុណនិរនតរាយែថមេទៀតផង 
។ 



ច ូពលអងហយស្ឍើប់េ៉យតាំងចិតតរគប់ខណៈ េេើយនិយយេ ើងថ្  

"ចំណង់េបើខ៳ហំក្ណាស្គើល់ទុក្ពីរពោះេតជរពោះគុណែត ៤ យរើងប ុនេណាោះ ខ៳ហំក្ណាបានធូរេេើបើយដល់ថ្ទើក្់
េនោះ ចុោះទរម្ំនឹងបានស្គើល់រគប់ ំងអេ់ ចើាេ់ំេេើបើយរេេើយចិតតំអតិបរម្មិនៀន េូមនិមនតបក្ 
រស្យទុក្របឿរេផើឝងតេៅេទៀតចុោះ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ទុក្របឿរទី ៥ េូថ្ េនាឍើបទុក្ ោត់ំទុក្ផលឡវចតិត ក្ិរិយែដលចិតតេើឍើផើា
អនទោះអែនទង រក្វល់រក្វាយ េរោោះរតូវេភលើង គឺ ក្ិេលេេផើឝង ៗ េឆោះេរាលរាល ដូចំ េភលើងេលាភៈ េភលើងេ 
េៈ េភលើងេម្េៈំេដើម បុថុជ៱នអនក្េៅម្នក្ិេលេែតងរតូវក្ិេលេយរើងណានីមួយដុតបញ្៰អលេរាលចិតត 
ំរបោំឥតេលាោះេពលេ ើយ េបើក្ិេលេម្នក្ម្ពើំងតិចក្៏េើឍើក្តអលតិច េបើម្នក្ម្ពើំងៀពើំងក្៏េើឍើក្តអលៀពើំង 
េៈមរបែេលំធ្ពើប់រតូវក្ិេលេណាមួយេរាលរាលមក្េេើយេទដឹង" ចូ ពលញញឹមយរើងអឹមេអៀន 
េេើយនិយយថ្ "ធ្ពើប់ែមន រពោះេតជរពោះគុណ ! ខ៳ហំក្ណាេៅោំបានចើាេ់ដល់ៃថែដលខ៳ហំក្ណាគយគន់
របូេៅមរបេ់បទុម្វតីំេលើក្ដំបូងរតង់ក្ំពង់ទឹក្ េរឿយពីេឃើញនាងេេើយ ខ៳ហំក្ណាក្៏រត ប់េៅផទោះវិញ 
េេើយេដក្គិតេ៉យចិតតអនទោះស្េរោោះរាគៈ រេូតដល់េដក្មិនលក្់បក្់មិនេលឞើយ" 

"េនោះឯង គឺ េនាឍើបទុក្ "ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយត "ំទូេៅ ឿលេបើបុគលរតូវរាគៈ េ េៈ េម្េៈ
ដ៏ម្ន ក្ម្ពើំងរគបេងត់េេើយ ែតងេធវើអំេពើអារក្ក្់ខូចខុេដល់ខលអននិងអនក្ដៃទ េ៉យឿយខលោះ េ៉យ
វាោខលោះ េ៉យចិតតខលោះ ឿលេបើេធវើអំេពើអារក្ក្់េេើយ ែតងទទួលរងផលទុក្ែដលំផលៃនអំេពើអារក្ក្់េនាោះ 
េនោះោត់ំវិបាក្ទុក្ែដលំទុក្របឿរទី ៦ េៈមធ្ពើប់ជួបរបទោះទុក្ែបបេនោះេទ?" 

"ធ្ពើប់ែដរ េលាក្ម្ងើេ់ ! "ចូ ពលនិយយេ ើងយរើងរុេភើប េរឿយពីអងហយគិតមមួយរេបក្់មក្ 

"េៅរេមួយេនាោះ នាខណៈែដលខ៳ហំក្ណារបញឹក្ជួយឿរៃរឪពុក្របេ់ខ៳ហំក្ណា បេរមើម្ទើក្់របេ់ខ៳ហំ
ក្ណាបានេធវើខុេធន់ធរ ខ៳ហកំ្ណាខឹងៀពើំងណាេ់ដល់ថ្ទើក្់ៀតេតិេមើបជញ្៴ៈ េេើយបានេរបើក្ម្ពើំងបាយ
វាយដំបេរមើេនាោះ ល់ែតរងរបួេធន់ ប ុែនតលុោះក្ំេឹងេប់េេើយ ខ៳ហំក្ណារងទុក្ចំែបងចិតតយរើងៀពើំងេរោោះ
នឹក្េស្ក្ស្ឍើយចំេោោះទេងវើែដលខលអនបានេធវើេ៉យអំណាចៃនក្ំេឹង នឹក្អាណិតអាេូរបេរមើម្ទើក្់េនាោះ
យរើងេៀពើចចិតត េលើេ ពីេនាោះេគរតូវឪពកុ្របេ់ខ៳ហំក្ណាេជរេតីមួយំន់េទៀត ទុក្េៅេពលេនាោះេធវើឲើយខ៳ហំក្
ណាេដក្មិនលក្់រេូតមួយយប់" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េៅខណៈែដលបុគលរតូវក្ំេឹងឬវេងវងរគបេងត់េេើយ េគែតងបងជេម្ពើោះ
 េ់ែទងនឹង អនក្ដៃទ បនាតើប់ពីេនាោះ ក្មតអលក្េៅឍើ ក្ងវល់ក្ៃភើយ ឬ ក្ងឞល់ក្ៃមើយ ែដលេក្ើតេចញពីវាទបើប
ដិវាទេនាោះក្៏េក្ើតេ ើង េនោះោត់ំទុក្របឿរទី ៧ ែដលេូថ្ វិវាទមូលក្ទុក្ អាតាផើេជឿថ្ េៈមមុខំ
ធ្ពើប់ជួប របទោះទុក្របេភទេនោះមក្ខលោះមិនៀន " 



"ធ្ពើប់ជួបរបទោះំេរឿយ ៗ េលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាពើាយមនឹងមិនេះពើោះំមួយនឹងអនក្ដៃទេទ 
ប ុែនតេបើទុក្ំមលឹងក្៏េៅមិនផុតពីឿរម្នេរតូវ េរតូវរបេ់ខ៳ហំក្ណាំក្ូនរបេ់ឧក្ៈរើម្ទើក្់(រគេបតី
បុរត)ក្នហងនគរចមើាេនោះឯង េគំយុវក្េម្ពើោះម្នអាយុរេបាក្់រេបាលនឹងខ៳ហំក្ណាែដរ ឿលពីមុន េយើង
ំមិរតេម្ពើញ់នឹងេទើ ប ុែនតេរឿយមក្ក្៏ េ់ចិតតេទើអំពីជំនួញ េគេទើបមិននិយយរក្ខ៳ហំក្ណា រាល់េលើក្
ែដលេយើងជួបមុខេទើ េយើងពើាយមេគចេចញពីេទើ េៅេពលំមួយេទើេនាោះក្៏េសហោះស្យើប់មិនរេួលចិតតំ
ៀពើំង" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ជីវិតរបេ់មនុេើឝក្នហងេលាក្េនោះ រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់េរបៀបេធៀបេៅ
នឹងដំរីេឹក្ ែដលចូលេេងវៀងេស្តៃគើម តាមធមមតា ដំរីេឹក្េលើេមរភូមិេស្តៃគើមរតូវេ ូរ ំងអត់ធមត់នឹង
រេប់រពួញែដលបាញ់េចញមក្ពីទិេ ំង ៤ ជីវិតមនេុើឝក្នហងេលាក្ក្៏ដូេោទើោះែដរ រតូវតេ ូអត់ធមត់នឹងរេប់
រពួញែដរ រេប់រពួញ គឺ អវី ? គឺ បានលាភ បាត់បង់លាភ បានយេ បាត់បង់យេ បានេរេេើរ រតូវនិនាតើ 
បានេុខ បានទុក្ រេប់រពួញ ំងេនោះោំៅេៅេធវើឲើយមនុេើឝរងទុក្េើឍើរក្ហាយមិនេចោះចប់ ទុក្េើឍើ
រក្ហាយេ៉យមក្ំមួយនឹងេលាក្ធម ៌ំង ៨ េនោះឯង ទុក្របេភទទី ៨ េនោះ េូថ្ េេគតទុក្" 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ចំណុចែដលរពោះេតជគុណោត់ទុក្ឿរបាត់បង់លាភ ឿរ
បាត់បង់យេ និនាតើ ទុក្ ំទុក្េនាោះ ខ៳ហំក្ណាលមមនឹងយល់បាន ប ុែនតខ៳ហំក្ណាមិន ន់យល់េឃើញថ្ លាភ 
យេ េរេេើរ េុខ ំទុក្ដូចេមតចេក្ើតេទ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ចំណុចេនោះេមគួរេេើយែដលេៈមេងើឝ័យ េរោោះមនុេើឝភាគេរចើនរបាថ្ទើរតូវ
ឿរលាភ យេ េរេេើរ េុខ ឿលេបើបានលាភ យេ េរេេើរ េុខេមបំណង ក្៏ម្នេេចក្តីេុខផលឡវចិតត 
ប ុែនតេៈមមិនរតូវ េភលចថ្ លាភ យេ េរេេើរ េុខែដលេយើងបានមក្េនាោះ វាំអនិចំ មិនេទៀង ត់
េថិតេេថរេទ ឧ េរណ៍ ដូចំ បុរេម្ទើក្់េៅេពលមិន ន់ម្នរេទោះេេោះ េគក្៏េធវើដំេណើរេៅឿន់ទីក្ែនលង
េផើឝង ៗ េ៉យេជើង េេើយេគក្៏េបើាយចិតត េរោោះេផើនបនទហក្ែដលរតូវនាំោនិងែថរក្ើា ជួេជុល េមើល
រេទោះ និង ែភើលេេោះេនាោះេទ ប ុែនតេៅេពលែដលេគម្នរេទោះេេោះេេើយ េគរតូវម្នអំពល់ខវល់ចិតតនឹង
រេទោះេេោះ រតូវៀតេពលេវលា និង ៀតបង់រទពើយក្នហងឿរេមើលែថរក្ើា និង ជួេជុលចំែណក្េផើឝង ៗ របេ់
រេទោះេេោះែដលេមហតរទុឌេរ មេៅរាល់ៃថ េគរតូវៀតេពលនិងៀតបង់រទពើយក្នហងឿរែភើលចិញ្ឹមេេោះ 
េរោោះេេតុេនាោះរទពើយ ំងឡាយេទើប ម្នបញ្មើេើឍើរក្ហាយរបោំេនាឍើនរបេ់វា ឿលេបើម្នរទពើយក្៏
េតាងែតម្នបញ្មើែដលរតូវេ៉ោះរស្យ  ឿន់ែតម្នរទពើយេរចើន ក្ឿ៏ន់ែតម្នបញ្មើេរចើនែដរ េរោោះេេតុ
េនាោះ េេដ៶ី រគេបតី អនក្ម្នរទពើយេរចើន ែតងម្នក្ងវល់ខវល់រពួយេរចើនំងអនក្ម្នរទពើយតិច រតូវ
បរិេភាគតិច េរម្ក្បានតិចំងអនក្រក្ អាយុខលី ំងអនក្រក្ េធវើឿរៃរធន់ំងអនក្រក្ េបើពោិរណាឲើយលសិត 
េៈមនឹងេឃើញថ្េេដ៶ី រគេបតី អនក្ម្នរទពើយេរចើនែតងេធវើឿរៃរធន់ េដើមើបីរក្ើារទពើយឲើយគង់វងើឝ និង



ែេវងរក្ឲើយបានឿន់ែតេរចើន រេូតដល់េផើនេពល នឹងែេវងរក្េេចក្តីេុខែដលេក្ើតេចញពីរទពើយយរើង
េពញេលញេនាោះេទ េរោោះេេតុេនាោះេេចក្តីេុខ ែដលេក្ើតពីរទពើយេរបៀបដូចំបុរេអារេ័យទូក្ធ្ពើយ
ឆលងរោំងដូេោទើោះ េគរតូវៀតេពលក្នហងឿរបិទរនធធ្ពើយ មិនឲើយទូក្លិច រេូតដល់េភលចេេចក្តីេុខរេួលផលឡវ
ចិតតេៅ ប ុែនតទបីំផុត ទូក្របេ់េគក្៏េៅែតលិចមុនេពលដល់រោំងដែដល េរោោះេេតុេនោះឯងបានំរពោះ
បរមស្ស្ឍើរតាេ់ថ្ េូមើបីែតលាភ យេ េរេេើរ េុខ ក្៏ំេេតុនាំឲើយេក្ើតទុក្បានែដរ េៈមលមមនឹង
ោប់េេចក្តីបានេេើយឬេៅ?" 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! រពោះេតជគុណម្នេថរដីឿរតឹមរតូវណាេ់ របេិនេបើពិោរណា
ែតេេើៗេមើបក្េរើ ហាក្់ដូចំេឃើញថ្ លាភ យេ េរេេើរ េុខឲើយែតេេចក្តេីុខប ុេណា្ើោះ ប ុែនតេបើ
ពិោរណា ឲើយលសិតរំលេរៅ នឹងេឃើញថ្ អវី ំងអេ់េនោះនាំយក្េុខលាយទុក្មក្ំមួយផង ខ៳ហំក្ណា
យល់រេប ំងរេុង េូមនិមនតបក្រស្យតេៅេទៀត" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ជីវិតេនោះំធមមំតែដលេយើងមិនអាចេរីេយក្បានដូចចិតតរបាថ្ទើេទ ជួនឿល 
េយើងរតូវ រោត់របាេោក្បុគលែដលេយើងរេឡាញ់ េបើទុក្ំេយើងមិនរោត់រោក្ោក្េគ ក្៏េគរោត់រោ
ក្ោក្េយើងែដរ ដូចយរើងេៈមរោត់របាេោក្បទុម្វតីំេដើម ជួនឿល េយើងក្៏រោត់របាេោក្របេ់
ឬេេតុឿរណ៍ ែដលេយើងរេឡាញ់ចូលចិតត ឿលេបើេក្ើតម្នេេចក្តីរោត់របាេេេើយ េំេណាក្េស្ក្
េេរងងក្៏េក្ើតេ ើង  េនោះោត់ំទុក្របឿរ ១ 

ក្នហងេលាក្េនោះ អាចម្នបុគល របេ់ ឬ ស្ណើនឿរណ៍ំេរចើនែដលេយើងេសប់ មិនចូលចិតត េយើង
ពើាយមេគចេវោះ ប ុែនតទីបំផតុ េយើងរតូវជបួរបទោះ ល់ែតបាន ឿលេបើជួបរបទោះេេើយ ក្៏េក្ើតម្ន
េំេណាក្េស្ក្េ្ បរិេទវនាឿរ េនោះោត់ំទុក្របឿរមួយេទៀត 

មនុេើឝែដលេថិតេៅេរឿមអំណាចរបេ់តណាហើ ែតងរបាថ្ទើចង់បានអវីៗំនិច ចំណង់ែដលេក្ើត
េ ើងដុតេរាលចិតតឲើយេើឍើរក្ហាយរក្វល់រក្វាយេនាោះ ក្៏ោត់ំេនាឍើបទុក្ែដរ របេិនេបើេយើងទទួលបាន
នូវអវីែដល េយើងរតូវឿរចងប់ានេមបំណងេេើយ ក្៏លមមនឹងំេុខបានខលោះ ប ុែនតេបើមិនេមបំណងវិញ 
ែតងរងក្ំេក្បំណង េស្យទុក្េនធឹក្េៃនធពន់របម្ណ េនោះោត់ំទុក្របឿរ ១   

ម្ទើលឧបាេក្ ! ឿររោត់របាេោក្បុគលឬរបេ់ំទីរេឡាញ់ក្តី ឿរេពើបរបទោះនឹងបុគលឬ
របេ់មិនំទី រេឡាញ់ក្តី ឿរប ងរបាថ្ទើអវីណានីមួយមិនបានេមបំណងក្តី  ំង ៣  របឿរេនោះក្៏នាំមក្
នូវេេចក្តីទុក្ ែដលេូថ្បក្ិណណក្ទុក្ ែដលំទុក្របឿរទី ៩ បុថុជ៱នរគប់រូប ែដលេៅម្នេេចក្តី
រេឡាញ់ េមសប់ ឬ លំនឹក្េងើឹម េផើនផលឡវណានឹងេគចេវោះេេចក្តីទុក្របេភទេនោះ បានេទ ចំណង់េបើំម
ហាេេដ៶ីម្នរទពើយេពញែផនដីក្៏េ៉យចុោះក្៏មិនអាចេគចផុតពីបក្ណិណក្ទុក្េនោះ បានែដរ 



ម្ទើលឧបាេក្ ! េបើនិយយេ៉យេរុប ជីវិតរាងឿយែដលរបក្បេ៉យខនធ ំង ៥ េនោះ គឺំ
គំនរៃនទុក្ េរោោះថ្ទុក្ដៃទេទៀតែដលអាតាផើេរៀបរាប់មក្េនាោះ ឿលេបើេក្ើតេ ើងក្៏េក្ើតេ ើងេរោោះ
អារេ័យជីវិតរាងឿយេនោះឯង របេិនេបើមិនម្នជីវិតរាងឿយេនោះេទ ទុក្របេភទេផើឝងក្៏េផើនែដរ េរោោះ
េេតុេនាោះ ខនធ ំង ៥ េទើបោត់ំទុក្របឿរចុងេរឿយ ែដលេូថ្ ទុក្ក្នធ ោត់ំបនទហក្ធន់ែដលេយើង
រតូវពន់ែរក្ តាំងពីៃថេក្ើតរេូតដល់ៃថស្ពើប់ មនុេើឝភាគេរចើនពនែ់រក្ខនធ ៥ របេ់ខលអនមិន ន់លមមេទ ែថម
 ំងជួយ ពន់ែរក្ខនធ ៥ របេ់អនក្ដៃទេទៀត បូក្េរុបេៅំ ១០ ខនធខលោះ ២០ ខនធខលោះ ៤០ ខនធខលោះ េេតុ
េនាោះេទើប ទទួលរងនូវេេចក្តីទុក្លំបាក្ េេចក្តីេនឿយេត់ និង ទុក្េវទនាពន់េពក្ ម្ទើលឧបាេក្ ! រពោះដ៏
ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់បានរតាេ់េែមតងទុក្ ១០ របឿរដូចែដលអាតាផើបានេរៀបរាប់មក្េ៉យ របឿរដូេចនោះ
ឯង" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! េៅេពលបានស្ឍើប់េលាក្ម្ងើេ់បក្រស្យទុក្ ១០ របឿរយរើង
លសិតលសន់ចប់េេើយ ខ៳ហំក្ណាក្៏េក្ើតម្នគំនិតេ ើងថ្ ជីវិត ំងពួងេនោះោត់ំគំនរៃនទុក្ ោត់ំដំេណើរ
ឿរយូរអែងវងៃនទុក្ េផើនេពលណាែដលនឹងទំេនរោក្ទុក្បានេទ ប ុែនតខ៳ហំក្ណាក្៏េៅម្នេេចក្តីេងើឝ័យ
ខលោះៗថ្ េេតុអវីបានំមនុេើឝខលោះក្នហងេលាក្េនោះេៅែតនិយយថ្ខលអនម្នេេចក្តីេុខ ថវីេបើខលអនក្ំពុងែត
េស្យទុក្ក្៏េ៉យ េគនិយយែបបេនាោះេរោោះអារេ័យអវីំេេតុ? " 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើក្៏ធ្ពើប់បានស្ឍើប់ឮមក្ែដរថ្ បុគលេះផើោះេនាោះ ៗ ែតងបនលឺឧ នេចញមក្
ថ្ ខលអនម្នេេចក្តីេុខ ប ុែនតលុោះរតួតពិនតិើយេមើលតាមេភាពពិតេៅ រត ប់ំេឃើញថ្ េគមិនបាន
ទទួលេេចក្តីេុខពិតេទ ផទហយេៅវិញ េគេស្យអារមមណ៍ថ្ំេុខ េរោោះេគអាចបេនាតើបង់េេចក្តីទុក្
ែដលម្នឲើយថយចុោះបានខលោះប ុេណា្ើោះ ម្នន័យថ្ មនុេើឝេយើងេស្យដឹងថ្េុខេរោោះទុក្ថមថយចុោះ
េនាោះឯង ឧ េរណ៍ដូចំ បុរេម្ទើក្់អត់បាយមក្ំេរចើនៃថេេើយ េគរតូវគម្ពើនដតុេរាល បានទទួល
េេចក្តីទុក្ពន់របម្ណ េៅខណៈ េនាោះេគក្៏បានរងទុក្ែដលេក្ើតពីគម្ពើនេនាោះ េៅេពលែដលេគបាន
បរិេភាគអាហារ ល់ែតែឆសតេប់េល់េេើយ គម្ពើនរបេ់េគក្៏េស្ោះស្ធូរេេើបើយេៅ េពលេនាោះឯងេគក្៏
េស្យដឹងថ្េុខ ប ុែនតេនាោះរេន់ែតំ េំេណាយបេណាតើោះអាេននែដលេក្ើតេ ើងេៅេពលគម្ពើនរតូវ
ក្ម្ងើត់បង់បានប ុេណា្ើោះ ប ុែនតេៅេពលែដលអាហារែដលេគបរិេភាគេៅេនាោះរតូវរុលាយអេ់េៅ គម្ពើនក្៏
វិលរត ប់មក្ៅេៅេគេទៀត េធវើឲើយេគរងទុក្ តេៅេទៀត េរោោះេេតុេនាោះ េេចក្តីទុក្េទើបោត់ំរគឹោះស្ណើន
េដើមរបេ់ជីវិត េេចក្តីេុខរេន់ែតំ េេចក្តីទុក្ែដលរតូវបានបេនាតើបង់ឲើយថយចុោះប ុេណា្ើោះ" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណានិងចូ ពលបានេនទនាេទើតេៅេទៀតអំពីេរឿង
ទុក្ រេូតដល់រេេៀលណាេ់េេើយេទើបឈប់ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញថ្ ចូ ពលេស្យអារមមណ៍
រេេ់ េរស្ងំងមុន ម្នេេចក្តីេុខេឃើញបានយរើងចើាេ់ មនុេើឝក្នហងេលាក្ែតងរងទុក្េរោោះមិន



ស្គើល់ទុក្ េមលឹងេមើលជីវិតក្នហងរជុងៃនេខុែតមើារើង មិនេរតៀមខលអនទទួលស្ភើគមន៍ទុក្ េៅេពលទុក្េក្ើត
េ ើង ក្៏រេមុតចិតត ខូចចិតត ចំែបងចិតត ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញថ្ ចូ ពលំយុវជនះពើេៃវ និងម្ន
បុណើយ បារមីគួរេម េរោោះរេន់ែតស្ឍើប់ខ៳ហំរពោះក្រុណាបក្រស្យេរឿងទុក្ េគក្៏អាចបេនាតើបង់េេចក្តីទុក្
របេ់ខលអនឯងបានយរើងេរចើន ។ 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! " ចូ ពលនិយយនឹងខ៳ហំរពោះក្រណុា "រេន់ែតបានស្គើល់ទុក្ ១០ 
យរើង ែដលរពោះេតជគុណេែមតងឲើយស្ឍើប់ ខ៳ហំក្ណាក្៏ធូរេេើបើយចិតតយរើងេរចើន េរោោះេេតុផល ២ យរើង គឺ 
ទី ១ ខ៳ហំក្ណាបានដឹងថ្ ជីវិតេោរេពញេៅេ៉យទុក្ េៅេពលែដលខ៳ហំក្ណារងទុក្េនាោះ វាមិនែមនំេរឿង
ចែមលក្ អស្ងើរើយ ឬ ពិេេេអវីេទ ប ុែនតំេរឿងធមមតាេុទធស្ធ េៅេពលេឃើញថ្ំេរឿងធមមតា ខ៳ហំក្ណាក្៏
មិននាំោ នឹងទុក្ េធវើឲើយេបើាយចិតតេរចើនេ ើង ទី ២ េៅេពលដឹងថ្ស្មញ្៴ជនរគប់រូបក្នហងេលាក្េុទធ
េឹងែតពុនែរក្ ទុក្ ១០ របឿរេេមើៗ ំងអេ់ េធវើឲើយខ៳ហំក្ណាធូរេេើបើយចិតតថ្ ខលអនមិនែមនរងទកុ្ែតម្ទើក្់
ឯងេទ ប ុែនតម្នេមមិរតរួមទុក្េពញែផនដី ខលអនមិនែមនំបុគលពិេេេែដលអភពវំងអនក្ដៃទេនាោះេទ 
ផទហយេៅវិញ ែថម ំងលសរបេេើរំងអនក្ដៃទំេរចើនេទៀត តើបិតថ្ខ៳ហំក្ណាបាត់បង់បទុម្វតីែតម្ទើក្់ ប ុែនត
នាងប៉ោរាបាត់បង់  ំងស្ភើមី  ំងក្ូនតូច  ំងម្តាបិតា  ំងបងរបុេ  ំងផទោះេែមើបង េៅេពលគិត
េឃើញបានយរើងេនោះ ខ៳ហំក្ណាក្៏យល់េឃើញថ្ ទុក្របេ់ខលអនឯងំេរឿងតូចតាចមិនធំដុំអវីេទ េទើបបាន
េបើាយចិតតេ ើង" 

ឿលេបើេឃើញថ្ េបើាយចិតតេរចើនេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេួរចូ ពលថ្ "ឧបាេក្ ! េៈម
េៅម្ន បំណងនឹងចូលេល់រពោះបរមស្ស្ឍើេទៀតេទ? " 

"េៅម្ន រពោះេតជគុណ ! ខ៳ហំក្ណាេៅមិន ន់រត ប់េៅផទោះវិញេទ លុោះរតាែតបានចូលេល់និង
បានស្ឍើប់រពោះ ធមមេទេនាេៅចំេោោះរពោះភស្តក្តរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើរពោះអងេនាោះេិន ខ៳ហំក្ណាេជឿំក្់ថ្ 
េបើបានស្ឍើប់រពោះធម៌របេ់រពោះអង េេចក្តីទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណាមុខំនឹងបាត់អេ់េៅមិនៀន េរោោះរេន់ែត
បានេនទនាំ មួយនឹងរពោះេតជគុណែដលំស្វ័ក្របេ់រពោះអង ក្៏អាចបេនាតើបង់ទុក្បានេរចើនដល់េមលោះ
េៅេេើយ" 

េបើឧបម្ថ្ េពលេនោះ រពោះអងរបថ្ប់េៅក្នហងនគរេផើឝងដ៏ៅឃើយលេនាពើច េតើេៈមនឹងេធវើយរើង
ណា? េៈមនឹងេធវើដំេណើរេៅចូលេល់រពោះអងដល់នគរេនាោះឬរង់ោំរេូតដល់រពោះអងយងរត ប់មក្
រក្ុង រាជរគឹោះវញិ? 

យុវក្េម្ពើោះេមើលេៅដូចំមុខរេងូតបនតិច េមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាយរើងេងឿងឆល់ េេើយ
និយយថ្ 



"រពោះេតជគណុចង់ម្នេថរដីឿថ្ េពលេនោះរពោះបរមស្ស្ឍើមិនបានរបថ្ប់េៅឯវតតេវ ហវ័នអញ្ឹង
ឬ?" 

"រតឹមរតូវេេើយ ឧបាេក្ ! េពលេនោះ រពោះអងរបថ្ប់េៅឯរក្ុងេឿេមពីឯទិេនិរតីំេរចើនរយ
េយជន៍ ប ុែនតបានដំណឹងមក្ថ្ រពោះអងនឹងយងមក្រក្ុងរាជរគឹោះេៅមុនរដូវវេើាៅទើំេនោះ " 

ចូ ពលអងហយេះឃើក្មុខចុោះរេមឹម ដក្ដេងឞើមធំេ៉យក្ំេក្បំណង មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ 
េទើបេងើយ មុខេ ើងេមលឹងេមើលខ៳ហំក្ណានិងនិយយយរើងញឹម ៗថ្ 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! របេិនេបើរពោះេតជគណុរបាប់ពត៌ម្នេនោះដល់ខ៳ហំក្ណាតាំងពីជួប
េទើដំបូង េមលោះ ខ៳ហំក្ណារបែេលនឹងខក្បំណងនិងរងទុក្េទវេ ើង ប ែុនតឥ ឡវេនោះខ៳ហណំាយល់ចើាេ់េេើយថ្ 
ក្ំេក្បំណងំេរឿងធមមតាេរម្ប់ជីវិត េៅេពលបានដំណឹងខក្បំណងេនោះ េទើបេធវើខ៳ហំក្ណាខក្ចិតតតិច 
តួចប ុេណា្ើោះ  េណមើយចុោះ ! ខ៳ហំក្ណានឹងេៅរង់ោំរពោះអងឯរក្ុងរាជរគឹោះ ទរម្ំនឹងរពោះអងយងរត ប់មក្
វិញ  ខ៳ហំក្ណាមិនអាចេធវើដំេណើរេៅរក្ុងេឿេមពីបានេទ េរោោះខ៳ហំក្ណាមិនស្តើត់ជំនាញក្នហងឿរេធវើ ដំេណើរ
ផលឡវៅឃើយ មើារើងេទៀត េៅេពលែដលខ៳ហំក្ណាេធវើដំេណើរេៅរក្ុងេឿេមពី អាចនឹងមិនបានចូលេល់ រពោះអង
ក្៏បាន េរោោះរពោះអងអាចយងេៅឿន់ទីេផើឝងមុន េៅឯរក្ុងរាជរគឹោះខ៳ហំក្ណាក្៏ម្នៈតិ ១ េៅែដរ  ខ៳ហំក្
ណានឹងេៅស្ទើក្់េៅំមួយនឹងៈតិេនាោះរង់ោំលុោះរតាែតរពោះបរមស្ស្ឍើនឹងយងមក្" 

  "េៈមគិតរតមឹរតូវេេើយ ឧបាេក្ ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតប "ក្នហងក្ំលុងស្ទើក្់េៅឯរក្ុងរាជរគឹោះ
េនាោះ េបើ េៈមម្នេពលេវលា ចូរអេញ្៱ើញេៅស្ឍើប់រពោះធមមេទេនាឯវតតេវ ហវ័នមហាវិហារ រពោះេទវទតត
មហាេថរែដលំរពោះៈតិរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើរបថ្ប់េៅទីេនាោះ ជួនឿលេៈមអាចនឹងបានទទួល
របេយជន៍េរចើនពីរពោះមហាេថររពោះអងេនាោះ" 

"ចុោះរពោះេតជគណុវិញ េរឿយពីោក្េចញពីទីេនោះេៅ នឹងនិមនតេៅណា?" 

"អាតាផើមិនដឹងែដរ អាតាផើតាំងចិតតថ្នឹងេធវើដំេណើរេៅំេរឿយ ៗ ប ុែនតគង់នឹងមិនៅឃើយពីតំបន់រាជ
រគឹោះេនោះេទ ពេីរោោះអាតាផើបានេនើានឹងេទវមិតតរគេបតីៃនរក្ុងរាជរគឹោះថ្នឹងស្ទើក្់េៅមតហំៗេនោះឯង អាតាផើ
ផងចិតតថ្នឹង េដើរេទេោរិក្េៅក្នហងនិគមេផើឝង ៗ េបើេពើបពោះរបទោះេបើាយ៉ឋើន ក្៏គង់ស្ទើក្់េៅបំេពញ
ពើាយមយូរបងអរ េបើេផើនក្ែនលងេមគួរទ ក្៏េធវើដំេណើរេៅំេរឿៗ េដើមើបីបេនាតើបង់ទុក្របេ់ខលអនឯងនិងជួយ
បេនាតើបង់ទុក្របេ់អនក្ដៃទែដលជួបរបទោះក្នហងក្ំលុងេធវើដំេណើរ" 

"េឃើញថ្ ជីវិតរបេ់រពោះេតជគុណំជីវិតេេរី មុខំម្នេេចក្តីេុខមិនៀន ខ៳ហំក្ណាោប់េផតើម
ចូលចិតត ជីវិតដូចយរើងរពោះេតជគុណែដរេេើយ េបើខ៳ហំក្ណាេូមេដើរតាមេៅំមួយនឹងរពោះេតជគុណ េតើ
រពោះេតជគុណ េទើេ េ់អវីេទ?" 



"ក្ុំេ ើយ ឧបាេក្ ! ក្ុំេៅំមួយនឹងអាតាផើេ ើយ ជីវិតរបេ់អាតាផើអាចេមើលេៅគួរឲើយេក្ើតេុខ
រេណុក្េបើាយ ប ុែនតេបើេធវើដំេណើរេៅែមនែទន េៈមនឹងមិនអាចេ ូរ ំងបានេទ េរោោះរតូវតេ ូនឹងេេ
ចក្តី លំបាក្លំបិន និង េរេោះថ្ទើក្់េរចើនចពំូក្ េៈមបានរបាប់ថ្មិនស្តើត់ជំនាញក្នហងឿរេធវើដំេណើរផលឡវ
ៅឃើយ មិនែមនឬ?" 

"ពិតែមន រពោះេតជគុណ ! ប ុែនតខ៳ហំក្ណាចង់ស្ក្លើបង េេើយេបើេៅំមួយនឹងរពោះេតជគុណ ម្ន
រពោះេតជគុណំមគហេទេក្៍ ខ៳ហំក្ណាគង់នឹងមិនលំបាក្លំបិនអវីេទ េូមឲើយខ៳ហំក្ណាបានេដើរតាម រពោះេតជ
គុណផង បពិរតរពោះេតជគណុដ៏ចេរមើន ! ខ៳ហំក្ណាបានរក្ឡាេ់ចិតតេេើយ េរោោះេបើេៅរង់ោំ រពោះបរមស្
ស្ឍើស្ទើក្់េៅំមួយនឹងៈតិក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ ខ៳ហំក្ណាមុខំនឹងអងហយរង់ោំេៅមួយៃថៗ មុខគួរឲើយធុញ
រ ន់មិនៀន ប ុែនតេបើបានេធវើដំេណើរេដើរេទេចរចប់េៅំមួយនឹងរពោះេតជគុណ អាចនឹងបានស្ឍើប់ោក្ើយ
ទូនាផើនរបេ់រពោះេតជគុណ បានបដិបតតិបេរមើរពោះេតជគណុ បានចំេណោះដឹងែបលក្ៗថមីៗ េលើែផនដីដ៏ធំ
ទូលាយ េូមឲើយខ៳ហំក្ណាេៅំមួយផងចុោះ" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាេសហោះស្យើប់ចិតតំៀពើំង េៅេពលែដលចូ ព
លទទូច អងវរេុំេៅតាមំមួយ េរោោះំទូេៅ ខ៳ហំរពោះក្រុណាចូលចិតតជីវិតេេរី រតាច់ចរេៅែតម្ទើក្់ឯង មិន
បាច់ខវល់ រពួយនឹងអនក្ណា មិនបាច់អំពល់ទុក្នឹងអនក្ណា េបើម្នមនុេើឝេៅំមួយ េបើេគម្ន
ឧបនិេើឝ័យលស ចូល ធលហងំមួយនឹងេទើបានក្៏លសេៅ េបើឧបនិេើឝ័យមិនេុីេទើេទ ក្៏េេមើនឹងពុនែរក្ភាជនៈ
េពញេ៉យលាមក្ េលើស្ផើដូេោទើោះ ក្នហងរេលំបាក្ េបើេគម្នអំណត់អត់ធមត់ ក្៏ំឿរលស ប ុែនតេបើេគេផើន
អំណត់អត់ធមត់េទ េយើងរតូវជួយអបអងេគ េ ូរ ំនឹងេេចក្តីលំបាក្េនាោះែដរ ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េបើេៈមេនើាបានថ្នឹងេ ូរ ំឿរលំបាក្រគប់របឿរបានេ៉យមិនរអ ូរ ំ
 ំងេុខចិតត េជឿស្ឍើប់ោក្ើយែណនាំរគប់យរើងរបេ់អាតាផើ អាតាផើមិនេទើេ េ់នឹងឲើយេៈមេៅំមួយេទ" 

"ខ៳ហំក្ណាេូមេនើា ! " របុេក្េម្ពើោះអោះអាងយរើងស្ភើហាប់ 

េៅទីបំផុត េយើងក្៏េធវើដំេណើរេចញពីភូមិេនាោះ តរមង់េៅទិេៀងលិចេៅេវលាៃថរេេៀល រតង់ក្
ណាតើល ក្េៅឍើៃថែដលេើឍើេេទើរេឆោះក្នហងគមិឞនតរដូវ េ ោះបីេបើេើឍើរេេងរហាង េរេក្ទឹក្ និង េនឿយេត់យរើង
ណា ក្៏េ៉យ ចូ ពលក្៏មិនរទូរ ំអវីមួយម្រើត់េទ ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្េេើចេគក្នហងចតិត ថវីេបើំក្ូនេេដ៶ី មិន
ែដលរង ទុក្លំបាក្មក្ក្៏េ៉យ េគក្៏ម្នទឹក្ចិតតអតធ់មត់បានយរើងគួរឲើយេរេេើរ ប ុែនតថ្ឿរែដលនឹងដឹង
ធ្តុពិត របេ់មនុេើឝរតូវអារេ័យឿររេ់េៅំមួយេទើយូរអមើាយ ។    

ពួក្េយើងបានេធវើដំេណើរមក្ឈប់េរម្ក្រតង់អណែូងទឹក្េរឿមេដើមេ្ឍើធំមួយេដើមក្ណាតើលវាល
ែរេ ម្នភូមិមួយតាំងេៅក្នហងទិេឧតតរៃនអណែូងទឹក្េនាោះ ម្នក្ុលស្តេតីអនក្ភូមិយក្ក្សមទឹក្មក្ដងទឹក្ពីអ



ណែូងេនោះ បនទឡលេលើក្ើាលេដើររត ប់េៅភូមិវិញមតងម្កើល េួេពីភូមិេៅទិេឧតតរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងត
េឃើញជួរភនំេស្នៈនិងភនំឧទ័យែដលំរបាឿរធមមំតិក្នហងទិេទក្ើឝិណៃនរក្ុងរាជរគឹោះបានយរើងចើាេ់
រក្ែ ត ។ 

ចូ ពលបានដងទឹក្យក្មក្របេគនខ៳ហំរពោះក្រុណា  ខ៳ហំរពោះក្រុណាៅន់ លុបមុខ រេឡាបខលអនេ៉យ
ទឹក្េនាោះ េេើយក្៏អងហយេរម្ក្ក្នហងមលប់់របេ់េដើមេ្ឍើធំ េផើនអវីែដលម្នតៃមលេរម្ប់អនក្េរេក្ទឹក្េេមើ
នឹងទឹក្ថ្ពើ រតំក្់ពីអណែូង េផើនអវីែដលម្នតៃមលេរម្ប់េថមើរេជើងផលឡវៅឃើយក្នហងៃថែដលម្នក្េៅឍើៃថេើឍើ
ែចេេេមើនឹងេដើម េឈើធំែដលម្នមលប់រតំក្់រតជុំេនាោះេទ េៅខណៈែដលពួក្េយើងក្ំពុងអងហយេរម្ក្
េនាោះឯង ម្នរបុេ ក្េម្ពើោះម្ទើក្់ែដលេធវើដំេណើរមក្ពីទិេបេឹមបានះងចូលមក្ពិស្ទឹក្ និងឈប់
េរម្ក្ែដរ េេងតេមើលេៅេគ េឃើញថ្ំក្េម្ពើោះម្នរូបរាងេៃមើេំែេង ឫក្ោេឆលៀវៅពើត េបើទុក្ំ
ម្នស្ពើក្ស្ទើមៃន លំេនឿយលំេត់េរោោះេដើរឿត់ក្េៅឍើៃថមក្ក្៏េ៉យ េរឿយពីពិស្ទឹក្ លុបមុខរួច
េេើយ េគក្៏េដើរេ្ពើេំេៅ ចូលមក្រក្ពួក្េយើង ថល់ក្ញ្ប់អីវា ើន់ទុក្េេើយអងហយចុោះទល់មុខខ៳ហំរពោះក្រុណា  

"បពិរតេមណៈ ! "េគរេដីេ ើងេរឿយពីអងហយចុោះ ំងេលើក្ៃដេំពោះ 

"ខ៳ហំក្ណាេះផើោះ វិនទហក្ៈ ំក្ូនរបេ់ភារ ភើជេេរត េធវើដំេណើរមក្ពីទីរក្ុងគយ តាំងចិតតថ្នឹងេធវើ
ដំេណើរ េៅទីរក្ុងរាជរគឹោះ េបើេលាក្ម្ងើេ់មិនេទើេ ល់េទ ខ៳ហំក្ណាចង់នឹងេនទនាំមួយនឹងេលាក្ម្ងើេ់" 

"អាតាផើេផើនទំេនើេទំនាេ់អវីេទ រត ប់ំេរតក្អរេទៀតែដលបានេនទនាំមួយនឹងេៈមអំពីេរឿង
ែដល ម្នស្រៈេំៀន់" 

"ខ៳ហំក្ណាបានដឹងថ្ រក្ុងរាជរគឹោះំតំបន់េេគមរបេ់អនក្របាជ៳រាជបណឌិតស្ស្ឍើោរើយំេរចើន 
រួម ំង រពោះេមណេេតមពីេក្ើយរតក្លូេនាោះផង ខ៳ហំក្ណារបុងនឹងេៅទីេនាោះេដើមើបីនឹងេំេណោះេំណាល
ំមួយនឹងអនក្របាជ៳ ំងេនាោះ ជួនឿលេលាក្អាចជួយេ៉ោះរស្យបញ្មើរបេ់ខ៳ហំក្ណាបានខលោះ" 

េំដីរបេ់វិនទហក្ៈេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណានិងចូ ពលែដលក្ំពុងែតអងហយស្ឍើប់ោប់ចិតតដិតអារមមណ៍
ភាពើម ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងថ្ "ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! លាក្ប់ាំងអី អាតាផើមិនែមនំអនក្របាជ៳ មិនែមនំស្
ស្ឍើោរើយ េទ អាតាផើរេន់ែតំភិក្ហស្វ័ក្ធមមតារបេ់រពោះេមណេេតម..." 

"ពិតែមនឬ េលាក្េមណៈ ! " វិនទហក្ៈនិយយេ ើងេ៉យក្ិរិយអាឿររុេភើបចិតតយរើងេរស្លើេ 

"េពញំភពវេំណាងរបេ់ខ៳ហំក្ណាែមនែដលបានមក្ជួបស្វ័ក្របេ់រពោះមហាស្ស្ឍើរពោះអង
េនាោះ ខ៳ហំក្ណាបានឮដំណឹងមក្ថ្ រពោះអងរទង់ំរពោះបរមស្ស្ឍើរតាេ់ដឹងេ៉យខលអនឯងយរើងរបៃព 
របក្បេ៉យវិំឆើនិងចរណៈ រទង់ះពើេៃវក្នហងធម៌ ំងពួង អាចេ៉ោះរស្យបញ្មើបានរគប់របេភទ ខ៳ហំក្ណា



រេៃម ំប់ំនិចថ្នឹងបានជួបរពោះអង ប ុែនតេៅមិន ន់ម្នឱឿេ ខ៳ហំក្ណាទំនងំម្នបុណើយតិចេទើប
មិនបាន ចូលេល់និងេនទនាំមួយនឹងរពោះអង ប ុែនតខ៳ហំក្ណាេរតក្អរែដលបានជួបស្វ័ក្របេ់រពោះអង 
មុននឹង បានជួបរពោះបរមស្ស្ឍើពិត" 

"េៈមម្នបញ្មើពិភាល់េងើឝ័យអវីក្៏េួរមក្ចុោះ េបើអាតាផើលមមនឹងជួយេឆលើយបានក្៏េឆលើយ ប ុែនតេបើ
បញ្មើម្ន អតថន័យរំលេរៅេួេវិេ័យែដលអាតាផើនឹងេឆលើយបានភាពើម អាតាផើនឹងយក្េៅេិក្ើារស្វរំវ
េគនរេទើន់ ជញ្ឆើន់ស្ពើញលឹក្ណាែតនឹងរក្ចេមលើយេឃើញេៅេពលេរឿយ" ។ 

 "ដំេណើរេរឿងរបេ់ខ៳ហំក្ណាំេរឿងែវងៅឃើយណាេ់" វិនទហក្ៈនិយយេ៉យឫក្ោេំណំេំនួន 

"ខ៳ហំក្ណារតូវតំណាលេរឿងឲើយេតជគុណស្ឍើប់តាំងពីដំបូង េដើមើបីឲើយស្ច់េរឿងរបដិតរបជីេុីេទើ គឺថ្ 
ឿលពី េរចើនៅទើំក្នលងមក្េេើយ ខ៳ហំក្ណាបានេៅេិក្ើាេិលើបវិទើាក្នហងេម្ទើក្់ៃនអាោរើយទិស្បាេម្ក្ក្នហង
រក្ុង តក្េលិា ខ៳ហំក្ណាខំតាំងចិតតេរៀនេ៉យវីរិយភាព រពម ំងរបណិប័តន៍បេរមើវិទើាោរើយេ៉យេរវភាព
ែរក្ងរែអង រេូតដល់ំទីេពញចតិតេពញេថលើមរបេ់វទិើាោរើយ ៀងក្នហងរយៈេពល ៦ ៅទើំ ខ៳ហំក្ណាក្៏េរៀនចប់
ចំេណោះដឹងតាមែដលវិទើាោរើយម្ន ក្នហងៃថែដលខ៳ហំក្ណាជរម្បលាវិទើាោរើយរត ប់េៅម្តុភូមិខលអនវិញ
េនាោះ ខ៳ហំក្ណាបានជរម្បេួរវិទើាោរើយថ្ 'បពិរតេលាក្រគូ ! េលាក្រគូេៅម្នវិំឆើណាេល់េទៀតេទ ែដល
ខ៳ហំ មិន ន់បានេរៀន េេើយេលាក្រគូមិន ន់បានបេរងៀនដល់អនក្ណា' េលាក្រគូរបាប់ថ្ 'េៅម្ន វិនទហក្ៈ ! 
ប ុែនតវិំឆើេនោះពបិាក្េរៀនពិបាក្េធវើណាេ់ េតាងែតបដិបតតិតាមលក្ខណឌដ៏េមហគស្ផើញំេរចើនេទើបអាចេរៀន
បាន ' 

ខ៳ហំក្ណាេឆលើយរបាប់វិទើាោរើយថ្ 'ខ៳ហំេុខចិតតបដិបតតិតាមលក្ខណឌរគប់យរើងែដលេលាក្រគូក្ំណត់
ឲើយ េូមឲើយ ែតម្នឱឿេបានេរៀនវិំឆើេនោះ' 

េលាក្រគូេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំក្ណាេ៉យឫក្ោមុឺងម្រើត់ េេើយនិយយថ្ 'វិនទហក្ៈ ! ឯងេៅមិន ន់
ដឹងថ្ វិំឆើែដលនឹងេរៀនេនាោះ គឺ អវី ម្នគុណេ េអវីខលោះផង មិនេមបីេបើេុខចិតតបដិបតតិតាមលក្ខណឌ
រគប់យរើង ដូេចនោះេស្ោះ' 

ខ៳ហំក្ណាដឹងថ្ ខលអនោញ់លើបិចវិទើាោរើយេេើយ េទើបអងហយេះឃើក្មុខរទមឹង 

'វិនទហក្ៈ ! េណមើយចុោះ េបើឯងតាំងចិតតថ្នឹងេរៀនែមន េយើងនឹងរបាប់ឲើយក្៏បាន េយើងេឃើញថ្ឯងំ
េិេើឝែតម្ទើក្់គត់ែដលអាចបដិបតតិតាមលក្ខណឌបាន េទើបរបាប់វិំឆើេនោះ វិំឆើេនោះេូថ្ េពវេិទធិមនត អនក្
ណាបានេរៀន វិំឆើេនោះ អនក្េនាោះនឹងបានេេរមចេេលបំណងែដលខលអនប ងរបាថ្ទើរគប់យរើង េ ោះបីេបើ
របាថ្ទើយក្េមើបតតិ  ំងពួងក្នហងេលាក្ ឬ ទិពវេមើបតតិរបេ់េក្េទវរាជក្៏េ៉យ នឹងបានេេរមចេមដូច
បំណង េយើងនឹងឲើយវិំឆើេនោះដល់ឯង េបើឯងេុខចិតតបដិបតតិតាមលក្ខណឌរបេ់េយើង' 



េៅេពលបានឮចំេុតឆុតេក្តិេិទធិរបេ់េពវេិទធិមនត ខ៳ហំក្ណាអនទោះស្ចង់េរៀនយរើងៀពើំង បពិរត
េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណារបៈប់ហាម្ត់ទទួលេំដីវិទើាោរើយភាពើមថ្ 'េុខចិតតនឹងបដិបតតិតាមលក្ខណឌរគប់
យរើង' 

'ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! ឯងេៅមិន ន់ះពើេៃវដែដល' វិទើាោរើយតវា ើខ៳ហំក្ណាមតងេទៀត 

'មនុេើឝែដលះពើេៃវ េគមិនែដលេុខចិតតទទួលយក្លក្ខណឌណាៗេទលុោះរតាែតដឹងថ្ 
លក្ខណឌេនាោះ ពិបាក្ឬរេួលប ុនណាេិន' 

ខ៳ហំក្ណាដឹងថ្ខលអនបានោញ់េេនៀតវិទើាោរើយំេលើក្ទី ២ មតងេទៀត េទើបអងហយរេតឹក្េ៉យង
អាឿរេអៀន េរបៀន ប ុែនតក្៏និយយថ្ 

'ខ៳ហំបានេេរមចចិតតេេើយថ្នឹងបដិបតតិតាមលក្ខណឌេផើឝង ៗេដើមើបីដូរយក្មនតវិេេេេនាោះ'" 

"ចុោះេបើលក្ខណឌេនាោះរតូវរបថុយេរេោះថ្ទើក្់ រេូតដល់អាចរងេរេោះដល់ជីវិតេៅេទៀត េតើឯងេុខ
ចិតតនឹង បដិបតតិតាមេទ "វិទើាោរើយបងសក្់បនតិចេេើយក្៏និយយតេៅេទៀតេ៉យមិនេូវឲើយខ៳ហំក្ណាេឆលើយ
េំណួររបេ់ េត់េទ" 

"វិនទហក្ៈ ! ក្នហងេលាក្េនោះជីវិតរបេ់ឯងម្នតៃមលខពង់ខពេ់ណាេ់ រទពើយេមើបតតិ ំងឡាយម្នតៃមល
បានេរោោះឯង េៅម្នជីវិត េបើឯងស្ពើប់េៅេេើយ េ ោះបីេបើម្នរទពើយេមើបតតិគរេេក្គរដីយរើងណា 
រទពើយេមើបតត ិំងេនាោះ ក្៏េផើនរបេយជន៍អវីែដរ េណមើយចុោះ ! េយើងនឹងរបាប់លក្ខណឌឲើយ េូមឲើយឯងេធវើ
ដំេណើររតាច់ចរេៅក្នហងេលាក្ ដ៏លវឹងេលវើយេនោះ េេុើបេួររក្េមើលតាមរក្ុងតូចធំទូេៅថ្ ម្នអនក្ណាខលោះ
ែដលហាលើនរបឿេដល់ពិភពេលាក្ថ្ ខ៳ហំំអនក្ម្នេេចក្តីេុខេពញេលញេេើយ េបើជួបបុគលែបបេនាោះ 
េូមឲើយចូលេៅរក្េគ របគល់ឿយថ្ភើយ ខលអនំេិេើឝរបេ់េគ រេ់េៅំមួយនឹងេគរេូតរយៈឿល ៣ ែខ 
េបើរេូតរយៈឿល ៣ ែខេនាោះ ឯងេៅេឃើញ បុគលេនាោះម្នេេចក្តីេុខេរស្ញ់េរស្ំ រេេ់រស្យ
េបើាយចិតតំេរៀងរេូត េផើនក្ិរិយអាឿរេែមតងថ្រងទុក្េើឍើរក្ហាយបនតិចណាេទ េូមឲើយវិលរត ប់
មក្របាប់េយើងេេើយេយើងនឹងរបាប់េពវេិទធិមនត ឲើយ ប ុែនតេបើឯងេៅំមួយនឹងេគអេ់មួយរយៈឿល ១ ឬ 
២ ៃថេេើយ េគេែមតងក្ិរិយអាឿររងទុក្ឲើយេឃើញ របាក្ដ ឯងចូរេគចេចញពីេគេៅ េេើយែេវងរក្អនក្
ដៃទេទៀត លក្ខណឌម្នរតឹមប ុនេណោះឯង េតើឯងអាច បដិបតតិបានេទ?  " 

ខ៳ហំក្ណាទទួលយក្លក្ខណឌរបេ់វិទើាោរើយេេើយក្៏ជរម្បលាេត់ េធវើដំេណើររតាច់រងត់េៅតាម
និគម ជនបទេផើឝង ៗ ឬេៅដល់ក្ែនលងណាក្៏ចូលេៅេេុើបេួរេមើលថ្ម្នអនក្ណាខលោះេៅក្នហងរេុក្ភូមិ
េនោះរបឿេថ្ខ៳ហំម្នេេចក្តីេុខេេើយ េបើជួបខ៳ហំក្ណា នឹងេៅអារេ័យេៅបេរមើេគ េៅេពលំមួយេទើ
េនាោះ ខ៳ហំក្ណាក្៏ោំេថ្កើលេមើលថ្ េតើេគម្នេេចក្តីេុខពិតឬេទ េបើេឃើញថ្េគម្នេេចក្តីេុខពិត ក្៏េៅ



េៅ នឹងេគេរចើនៃថ ប ុែនតេៅទីបំផុត េគក្េ៏ែមតងេភាពំទុក្ឲើយេឃើញរបាក្ដ ខ៳ហំក្ណាក្៏ជរម្បលាេគេធវើ 
ដំេណើរតេៅ  

"ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! េមើលេៅឿរៃររបេ់េៈមហាក្់ដូចំឿរៃរគួរឲើយរេណុក្ េៅខណៈែដល
មនុេើឝំតិ ែតងែេវងរក្រទពើយ យេ អំណាច បរិវារ េៈមរត ប់ំែេវងរក្បុគលែដលរបឿេខលអនថ្ 
ម្នេេចក្តី េុខ ចុោះេៈមបានជួបមនុេើឝែដលម្នេេចក្តីេុខពិតរេូតរយៈឿល ៣ ែខដូចេោលមក្
ៀងេលើ េេើយឬេៅ" 

"េៅមិន ន់ជួបេទ េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាបានជួបនឹងេេដ៶ីរគេបតីំេរចើនែដលម្នរទពើយ
រាប់ េ៉យេឿដិ េៅក្នហងវុិលាពើរបាស្ទ ៧ ំន់ ម្នដំរី េេោះ និង េេៅផើត់រាប់រយ ម្នបរិវាររាប់ោន់ 
េេើយ របឿេថ្ខលអនម្នេេចក្តីេុខ ប ុែនតេៅេពលែដលខ៳ហំក្ណាេៅរេ់េៅជិតដិតេេើយ េឃើញថ្ អនក្
 ំង េនាោះេផើនេេចក្តីេុខពិតេទ េគអាចេៅណាមក្ណាបានេ៉យយនវិេេេទឹមេ៉យេេោះ អាច
បរិេភាគ បណីតាហារបាន អាចេរម្នតេលើែរគពូក្ធំ រឿលេ៉យែេើបក្ឈមឡេ អាចម្នខ៳ហំបរិវាររងោំេធវើ
តាម ោក្ើយបញ្ឆើ ប ុែនតអវី ំងអេ់េនាោះ ខ៳ហំក្ណាេឃើញថ្ រេន់ែតំេេចក្តីរេួលប ុេណា្ើោះ ប ុែនតមិនែមនំ 
េេចក្តីេុខេទ អនក្ម្នរទពើយេរចើនអាចម្នេេចក្តីរេួលក្នហងឿររទរទង់ជីវិត ប ែុនតមិនែមនំេេចក្តីេុខ 
ពិតេទ េរោោះខ៳ហំក្ណាេៅេឃើញេគក្តអលេើឍើមួេៅរើែដរ រងទុក្េ េមនញ រអ ូរ ំរ ំថឡរមតងម្កើលែដរេបើទុក្ំ 
ម្នេេចក្តីរេណុក្រេួលរគប់យរើងក្៏េ៉យ" 

ខ៳ហំក្ណាបានជួបអនក្បួេរគប់របេភទ ដចូំ បរិោភើជក្ ជដិល និរគនថ ំេដើម អនក្ែដលរបឿេខលអន
ថ្ំអនក្ រទរទង់ជិវិតេេរី មិនំប់ចំោក្់នឹងភាពរចបូក្រចបល់របេ់ពិភពេលាក្ ចំណាយេពលក្នហងឿរ
បំេពញតបៈ តាមរូបែបបេផើឝង ៗ ំអនក្ម្នអាហារតិច ម្នេេចក្តីរបាថ្ទើតិច ប ុែនតរេន់ែតខ៳ហំក្ណាចូល
េៅរបគល់ឿយថ្ភើយខលអនរេ់េៅំមួយយរើងជិតដិត ក្៏បានេឃើញថ្ អនក្បួេ ំងេនាោះម្នែតេេចក្តី
េបើាយឿយនិង េបើាយចិតតេរោោះឥតក្ងវល់ខវល់ខវក្់ប ុេណា្ើោះ មិន ន់ម្នេេចក្តីេុខពិតេទ េរោោះ
េលាក្ ំងេនាោះេៅម្ន េេចក្តីរបាថ្ទើទិពវេមើបតតិក្នហងេេគើល័យ រតដររតដោះេវោះែេវងរក្ឲើយបាននូវទិពវ
េមើបតតិដ៏រត ហងរតឡាយេនាោះ េលាក្ ំងេនាោះេរបៀបរបដូចេៅនឹងជនទីទ័លរក្ឥតរទពើយរបាថ្ទើចង់បាន
រទពើយយរើងោេ់ឿពើដូេោទើោះ េូមើបីេបើមិនអាចែេវងរក្បានក្នហងបចហបើបននំតិ  ក្៏េផតក្ផតអលលំនឹក្េងើឹមេៅទុក្
នឹងអនាគតំតិ េទើបេុខចិតតេចញ បួេំបពវជិតបំេពញតបធម៌េផើឝង ៗេដើមើបីេះងយក្ទិពវេមើបតតិក្នហង
៊នេួគ៌ ។ 

ខ៳ហំក្ណាបានជួបនឹងរពោះមហាក្ើឝរតំេរចើនអង រទងម់្នរទពើយេរចើន ម្នយេ ម្នអំណាច ម្ន
បរិវារេរចើន រពោះរាំ ំងេនាោះេៅេពលេប់ោក្េឹក្េស្តៃគើមក្៏ចិញ្ឹមជីវិតេៅក្នហងរាជវាំង េស្យរពោះរក្យ
ហារដ៏ម្នរេំតិរបណីត េរជើមពេរពើមេភលើតេភលើនេ៉យរបាយរបាំរំាែរក្របេ់រេីរបាំ េ៉យចេរមៀងនិង



តស្តនតីដ៏ពីេរាោះរបេ់  តស្តនតីក្ររបោំរាជវាំង រពោះរាំ ំងេនាោះេៅេពលៃថក្៏ែេវងរក្េេចក្តីេភលើតេភលើនេ៉យឿរ
របោតៃរពេដញបាញ់ េតវ ទតរពោះេនរតក្ីឡានានាម្នក្ីឡារប៉ល់ំេដើម ខ៳ហំក្ណាពិោរណាេមើល
េ៉យលសិតលសន់េៅ េឃើញថ្ មហាក្ើឝរត ំងេនាោះម្នែតេេចក្តីរេណុក្ប ុេណា្ើោះប ុែនតមិន ន់ម្នេេច
ក្តីេុខពិតរបាក្ដេទ ។ 

បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាេធវើដំេណើរចរចប់អារូប់មក្េ៉យវិធីេនោះអេ់រយៈឿល ៣ ៅទើំ
េពញេេើយ ប ុែនតេៅមិន ន់ជួបបុគលណាែដលម្នេេចក្តីេុខេពញេលញតាមែដលខលអនរបឿេេនាោះ
េទ អវីែដលេគរបឿេថ្ំេុខេុភមងលេនាោះ េៅេពលអេងតរក្ែមនែទន េឃើញថ្វារេន់ែតំេេចក្តី
រេួល រេណុក្ េបើាយប ុេណា្ើោះ េរោោះេេតុេនាោះ ខ៳ហំក្ណាេទើបរបាថ្ទើចង់ជួបរពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធ
ំ ម្ងើេ់ែដលលើបីរនទឺឮតេទើមក្ ប ុែនតខ៳ហំក្ណាៀពើចែរក្ងថ្នឹងខក្បំណងែដលប ងទុក្មតងេទៀត រពោះេតជ
គុណ ក្នហង៊នៈំស្វ័ក្របេ់រពោះអង លមមនឹងអោះអាងរបាប់ខ៳ហំក្ណាបានេទថ្រពោះេមណេេតមរទង់
ម្ន េេចក្តីេុខពិតែមន ។ 

"អាតាផើេូមអោះអាងថ្រពោះអងម្នេេចក្តីេុខពិតរបាក្ដែមន" 

ទឹក្មុខរបេ់វិនទហក្ៈេមើលេៅរេេ់រស្យរីក្រាយេ៉យលំនឹក្េងើឹម េគញញឹមប របិមប របិយ
េេើយេួរថ្ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ចុោះរពោះេតជគណុវិញម្នេេចក្តីេុខពិតរបាក្ដេេើយឬេៅ?" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាតានតឹងចិតតខលោះែដរេៅេពលែដលរតូវវិនទហក្ៈេួរេ៉យបញ្មើ
ក្មមែបបេនាោះ េរោោះថ្តាមេេចក្តីពិតេៅ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅំបុថុជ៱នេៅេ ើយ ជីវិតេៅម្នេេចក្តីទុក្ 
េបើេឆលើយថ្ម្ន េេចក្តីេុខេេើយ ក្៏ខុេោក្េេចក្តីពិត ប ុែនតេបើេឆលើយថ្មិន ន់ម្នេេចក្តីេុខេទ េគ
អាចនឹងេមើលៃយបានថ្ បង់េមើឝៀតែដលបានំស្វ័ក្របេ់រពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់អនក្ម្នេេចក្តីេុខ
ពិតរបាក្ដេេើយ ប ុែនតខលអនឯងរត ប់ំេផើនេេចក្តីេុខពិតដូចយរើងរពោះបរមស្ស្ឍើ េៅទីបំផុត ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេទើបេឆលើយរបាប់ េគេៅេភាពពិតថ្ "ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! អាតាផើក្ំពុងេៅបដិបតតិេដើមើបីចូលដល់េេចក្តី
េុខពិតដូចយរើងរពោះបរមស្ស្ឍើ េបើទុក្ំមិន ន់ដល់ក្រមិតក្៏េ៉យ ប ុែនតអាតាផើដឹងថ្ េេចក្តីេុខពិត 
គឺ អវី និងស្គើល់ផលឡវបដិបតតិេដើមើបីចូលដល់េេចក្តីេុខពិតេនាោះ" 

វិនទហក្ៈញញឹមញែញមេ៉យរនតិភាព េេើយនិយយថ្ "បពិរតេលាក្េមណៈ ! យរើងេហាច
ណាេ់ ខ៳ហំក្ណាក្៏បានដឹងេៅៃថេនោះថ្ េេចក្តីេុខពិតេនាោះគឺអវីែដរ េរោោះបញ្មើក្មមេនោះខ៳ហំក្ណាក្៏េៅមិន
 ន់ដឹងែដរ ំង អនក្ដៃទក្៏មិនដឹងែដរ ភាគេរចើនយល់ថ្ េេចក្តីរេណុក្ រេួល េបើាយំេេចក្តីេុខ 
េេើយក្៏រត់េរស្ញ់របម្ញ់ែេវងរក្េេចក្តីរេណុក្ រេួលេបើាយេនាោះទីបំផុត ក្៏បានរតមឹែតេេចក្តី



រេណុក្ រេួល េបើាយប ុេណា្ើោះ ប ុែនតមិនេពើបរបទោះេេចក្តីេុខពិតេទ េូមរពោះេតជគុណេរបាេរបាប់ខ៳ហំ
ក្ណាផងថ្ េតើេេចក្តីេុខពិតេនាោះ គឺ អវីេៅ? " 

"ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! េបើអាតាផើរបាប់ថ្ េេចក្តីេុខ គឺ អវីេៅរតង់ ៗ អាចំឿរពិបាក្យល់ដល់េៈម 
េរោោះេរឿងរបេ់េេចក្តីេុខំេរឿងលសិតលសន់រំលេរៅ េរោោះេេតុេនាោះ អាតាផើេូមេួរេៈមេិន េៈម
យល់េឃើញ យរើងណាក្៏េឆលើយយរើងេនាោះចុោះ ឧបម្ថ្ ម្នមនុេើឝម្ទើក្់យក្រក្ណាត់របឡាក្់េ៉យទឹក្
មូរតនិងលាមក្ និងរបេ់ក្ខវក្់េស្ផើក្េរេក្ំេរចើនឲើយេៈមេមើល េតើេៈមដឹងថ្រក្ណាត់េនាោះ
េស្ផើក្េរេក្េទ?" 

វិនទហក្ៈេមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាយរើងេងឿងៃំងេេើយេឆលើយថ្ "ពិតំដឹង  េតជគណុ ! អនក្ផង
ែតងដឹងបានេ៉យៃយថ្ រក្ណាត់េនាោះេស្ផើក្េរេក្" 

"េណមើយចុោះ ! េបើរក្ណាត់េនាោះេស្ផើក្េរេក្ ចុោះេៈមដឹងថ្វាេស្ផើក្េរេក្េរោោះម្នភាព
េស្ផើក្េរេក្េៅក្នហងេនាោះែមនេទ?" 

" ែមន ! "វិនទហក្ៈេឆលើយ ំងម្នអាឿរមិងម្ំង 

"អាតាផើេូមេួរតេៅេទៀតថ្ ៀងក្នហងរក្ណាត់ែដលេស្ផើក្េរេក្េនាោះ េតើម្នភាពស្យើតស្យើន
ឬេទ?" 

"េផើនេទ េតជគុណ ! េរោោះវាំរក្ណាត់ែដលម្នែតភាពេស្ផើក្េរេក្ប ុេណា្ើោះ" 

"បានេេចក្តីថ្ រក្ណាត់េនាោះម្នែតភាពេស្ផើក្េរេក្ និងេោរេពញេៅេ៉យវតថហេស្ផើក្េរេក្ េតើម្នវិធី
ណាេទែដលេយើងអាចនាំយក្ភាពស្យើតបាតចូលេៅក្នហងរក្ណាត់េនាោះេេើយវាក្៏ឿពើយេៅំរក្ណាត់
ស្យើត ស្យើនភាពើម" ។ 

 ิ"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្ េផើនវិធីណានឹងេធវើឲើយរក្ណាត់េនាោះស្យើតស្យើនេ៉យនំា
យក្ភាពស្យើតស្យើនចូលេៅបានេទ ប ុែនតេយើងអាចេធវើឲើយរក្ណាតេ់នាោះស្យើតស្យើនបានេ៉យឿរនាំយក្វា
េៅេបាក្គក្់ជរមោះេ៉យទឹក្រេូតដល់វតថហេស្ផើក្េរេក្ ំងឡាយអេ់រលីងេៅ ភាពស្យើតស្យើនេទើបេក្ើត
េ ើងេ៉យេវ័យរបវតតិេ៉យមិនបាច់នាំយក្ភាពស្យើតស្យើនចូលេៅេនាោះេទ" 

"ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! េបើអញ្ឹង ភាពស្យើតស្យើនបានដល់ ភាវៈែដលេផើនភាពេស្ផើក្េរេក្េនឹងឯង េរោោះ
េបើេយើងនាំយក្វតថហេស្ផើក្េរេក្េចញអេ់េេើយ ភាពស្យើតស្យើនក្៏េក្ើតេ ើងឯង េបើេយើងនាំយក្វតថហ
េស្ផើក្េរេក្េៅ ៉ក្់ចូល រក្ណាត់េនាោះក្៏ក្ខវក្់េស្ផើក្េរេក្ ភាពស្យើតស្យើនក្៏អនតរធ្នបាត់េៅ េបើអញ្ឹ



ង េតើេៈមម្នគំេេើញយរើងណា? េតើេៈមយល់េឃើញថ្ភាពេស្ផើក្េរេក្និងភាពស្យើតស្យើន មួយ
ណាម្នតួខលអនលមម េមើលេឃើញបានចើាេ់ំង?" 

"ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្ ភាពេស្ផើក្េរេក្ម្នតួខលអនេមើលេឃើញចើាេ់ំង េយើងអាចយក្៉ក្់
ចូលក្នហង រក្ណាត់បាន និងអាចយក្េចញបានេ៉យៃដរបេ់េយើង ចំែណក្ឯភាពស្យើតបាតវិញេបើទុក្ំ
ម្នេៅក្៏េ៉យ ក្៏េផើនតួខលអនេមើលេឃើញបានចើាេ់ែដរ េយើងមិនអាចនាំយក្េចញឬចូលេ៉យៃដរបេ់
េយើងបានេទ" 

"រតឹមរតូវេេើយ  វិនទហក្ៈ ! េៈមយល់េឃើញរតឹមរតូវេេើយ ភាពេស្ផើក្េរេក្និងភាពស្យើតស្យើន
យរើងណា េេចក្តីេុខនិងេេចក្តីទុក្ក្៏យរើងេនាោះែដរ េេចក្តីទុក្ំធមមំតិម្នេៅពិតែមន េយើងអាច
េមើលេឃើញបានំទូេៅ េយើងអាចស្ងេ ើងនិងទម្ពើយេោលបាន ចំែណក្ឯេេចក្តីេុខវិញម្នលក្
ណៈគួរនាដូចំភាពស្យើតស្យើន គឺ េផើនខលអនរបាណេទ មិនអាចនាំចូលឬេចញបានេទ ប ុែនតអាចេក្ើតម្ន
េ ើងេ៉យខលអនឯង ឿលេបើេយើងក្ម្ងើត់ទុក្បានអេ់េេើយ េេចក្តីេុខក្៏េក្ើតេ ើងឯង េរោោះេេតុេនាោះ 
អាតាផើេទើបេឆលើយេំណួរដំបូងរបេ់េៈមថ្ េេចក្តីេុខបានដល់ភាវៈែដលេផើនេេចក្តីេស្ផើក្េរេក្េនឹង
ឯង" ។ 

វិនទហក្ៈងក្់ក្ើាលេ៉យលំអានថ្យល់រេបនឹងទេើឝនៈរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា េេើយក្៏និយយថ្ 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ចេមលើយរបេ់រពោះេតជគុណេពញំំក្់ចើាេ់និងរតូវរតង់តាម
េភាវៈពិត រពោះេតជគុណេឆលើយេំណួរបេ់ខ៳ហំក្ណាេ៉យទំេេៀបដ៏ះពើេៃវ េធវើឲើយខ៳ហំក្ណាស្គើល់មុខម្ត់
របេ់េេចក្តីេុខំេលើក្ដំបូង េណមើយចុោះ ! ខ៳ហំក្ណានឹងេួររពោះេតជគុណតេៅេទៀត ឿលេបើេេចក្តីេុខ
េក្ើតេ ើងឯងេៅខណៈែដលទុក្រលត់េៅ េរបៀបដូចំភាពស្យើតស្យើនេក្ើតេ ើងឯងេៅខណៈែដលភាព
េស្ផើក្េរេក្ផុតរលត់េៅដូេោទើោះ េយើងមិនអាចស្ងេេចក្តីេុខបានេទ ក្រណីក្ិចរបេ់េយើង គឺ រុលត់ទុក្ 
ពើាយមលាងេម្យើតទុក្ឲើយអេ់េៅ ែមនេទ?" 

"រតឹមរតូវេេើយ ! វិនទហក្ៈ ! េៈមមិនបាច់ខវល់ដល់េេចក្តីេុខ មិនបាច់ស្ងេេចក្តីេុខ មិនបាច់
ែេវងរក្េេចក្តីេុខេទ ប ុែនតរតូវខិតខំពនលត់ទុក្េៅបានេេើយ េបើេៈមពនលត់ទុក្បាន េេចក្តីេុខក្៏េក្ើត
ម្នេ ើងេ៉យេចៀេមិនផុត មនុេើឝភាគេរចើនេរោោះេេតុែតមិនស្គើល់េេចក្តីេុខេទើបខំស្ងេេចក្តី
េុខេ ើង េ៉យឥតបានពនលត់ទុក្ ល់ែតេស្ោះ េទើបំេេតុក្ពូនេេចក្តីទុក្ឿន់ែតេរចើនេ ើង េរបៀប
ដូចំមនុេើឝចង់ឲើយរក្ណាត់រជោះស្យើត ប ែុនតមិនយល់ដឹងវិធីេបាក្គត់ េទើបយក្វតថហេផើឝង ៗមក្របេម្ក្
បែនថមេដើមើបីឲើយ រក្ណាត់េនាោះរជោះស្យើត ប ុែនតរក្ណាត់េនាោះក្៏េៅែតមិនស្យើតដែដល េេតុេនាោះ វិធីលសបំផុត 



គឺ េយើងរតូវពើាយមរុលត់េេចក្តីទុក្ លាងេម្យើតេេចក្តីទុក្ឲើយរជោះរេ ោះពីខលអនេយើង េពលេនាោះឯង េេ
ចក្តីេុខក្៏េក្ើតេ ើងេ៉យេវ័យរបវតតិ " ។ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! េតើម្នវិធីអវីខលោះែដលលាងេម្យើតេេចក្តីទុក្? េតើយក្អវីេៅលាង
េម្យើតទុក្េចញពីខលអនេយើងេៅ?" 

"ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! ក្ងវក្់របេ់រក្ណាត់េក្ើតេចញពីឿររបឡាក្់រប ឡេេ៉យទឹក្មូរតនិងលាមក្ 
យរើងណា េេចក្តីទុក្របេ់េយើងក្៏េក្ើតេចញពីឿររបឡាក្់រប ឡេេ៉យទេងវើក្ខវក្់យរើងេនាោះែដរ ទេងវើក្
ខវក្់ែដលំេេតុេធវើឲើយមនេុើឝរងទុក្ម្ន ៣ យរើង គឺ 

ទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវឿយនិងវាោែដលំេេតុនាំឲើយេក្ើតេេចក្តីទុក្ ១ 

ក្ិេលេនិងទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវចិតតែដលំេេតុនាំឲើយចិតតក្ខវក្់ ១ 

ទេងវើេៅតលង់មិនស្គើល់ឿរពិតែដលំេេតុនាំឲើយវេងវងរបឿនម់្ំ ១ 

ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! ទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវឿយនិងវាោ គឺ អវី ? គឺ ឿយទុចរិត ៣ បានដល់ ឿរេម្ពើប់ជីវិត
មនុេើឝេតវ ឿរលួចរទពើយ និង ឿររបរពតឹតេម្ោះមិនគបើបីក្នហងឿម វចីទចុរិត ៤ បានដល់ ឿរនិយយោក្ើយ
ភូតភរ  ឿរនិយយោក្ើយគំេរាោះគំេរីយ ឿរនិយយោក្ើយញហោះញង់ ឿរនិយយោក្ើយភរភាយ  ំងេនោះឯង
េូថ្ ទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវឿយនិងវាោែដលំេេតុនាំឲើយេក្ើតេេចក្តីទុក្ ដំបូងបំផុត េយើងេតាងែតលាង
េម្យើត ទេងវើក្ខវក្់េនោះេចញពីខលអនេយើងេិន" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! េតើេយើងយក្អវីំេរគឿងលាងេម្យើតទេងវើក្ខវក្់របេភទេនោះ?" 

"រពោះបរមស្ស្ឍើរទង់ែណនំាឲើយរក្ើាេីល គឺ ផងវិរតិេចតនា បានដល់ តំណាំងចិតតគិតនឹងេវៀរបង់
ោក្ទេងវើ គរមក្់ ំងេនោះ េបើេយើងេវៀរបង់បាន មិនេធវើទេងវើគរមក្់ ំងេនោះ េយើងក្៏បរិេុទធស្យតេ៉យឿយ 
និង វាោ ឿលេបើឿយវាោរបេ់េយើងស្យើតបរិេុទធេេើយ េេចក្តីេុខក្៏េក្ើតេ ើងឯង" 

"ោត់ំចេមលើយែដលម្នេេតុផលរេួចរស្ល់ណាេ់ បពិរតេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ខ៳ហំក្ណាមិន
ែដលបានស្ឍើប់បានឮអនក្ណានិយយេទ ចុោះក្ិេលេនិងទេងវើក្ខវក្ត់ាមផលឡវចិតតវិញ េតើេយើងលាងជរមោះ
េ៉យអវីេៅ ! 

"ម្ទើលវិនទហក្ៈ ! ទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវឿយនិងវាោ េយើងលាងជរមោះបានេ៉យឿររគប់រគងឿយវាោ
យរើងណា មិញ េយើងក្៏អាចលាងជរមោះទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវចិតតេ៉យឿររគប់រគងចិតតយរើងេនាោះែដរ ក្ិេលេ
 ំងឡាយ ម្នេេចក្តីេលាភ តេរមក្រតអាល ក្ំេឹងក្ំេល់ រមង់ំេដើម ែតងេក្ើតេ ើងេៅេពលែដលប ោះ



ខទប់នឹង វិេភាេរមមណ៍េរគឿងអេនាតើក្អេនាតើល ដូចំ ែភនក្េឃើញរូបស្យើតែតងេក្ើតម្នតេរមក្េរតក្
រតអាលំេដើម បុគលែដលមិនេរមួមរវាំងឥស្តនទីយ៍គឺ ែភនក្ រតេចៀក្ រចមុោះ អណាតើត ឿយ ចិតត បែណែត
បេណាតើយឲើយ ភើរ ំងេនាោះទទួលអារមមណ៍តាមលំេពើងចិតត ក្ិេលេ ំងឡាយែតងម្នឱឿេេក្ើតេ ើង
េរចើន េរោោះេេតុេនាោះ រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់េយើងេទើបរទង់បេរងៀនឲើយេរមួមរវាំងឥស្តនទីយ៍ំរបឿរទីមួយ 
ឿលេបើេរងួមរវាំងឥស្តនទីយ៍បានលសេេើយ ក្ិេលេ ំងឡាយក្៏េក្ើតេ ើងតិច េៅេពលែដលក្ិេលេេក្ើត
េ ើង មិនម្នេេចក្តីដឹងខលអន  ំងបេណាតើយឲើយវាេក្ើតេ ើងេ៉យេេរី ក្ិេលេែតងម្នក្ម្ពើំងៀពើំងឿពើ
េ ើង ភាវៈំជនគរមក្់តាមផលឡវចិតត ដូចំ គិតរុៃពចងប់ានរទពើយអនក្ដៃទ គិតពើាបាទចងអាែតអនក្ដៃទ 
យល់េឃើញខុេោក្គនលងធម៌ំេដើម េរបៀបដូចំេោរែដលចូលេៅតាម ភើរលួចយក្រទពើយក្នហងផទោះដូេោទើោះ 
េបើ ភើរេផើនៅផើំយមឿរោរេទ េោរែតង ចលូេៅេធវើអំេពើទុចរិតបានេ៉យរេួល េតើអវីេៅ គឺ ៅផើំយម
េរម្ប់ោំឿរោរ ភើរចិតតមិនឲើយក្េរមើក្រេុពើក្បាន ? ៅផើំយមរបេ់ចិតត គឺ េតិ េេចក្តីភាជើក្់រលឹក្ដឹងខលអន 
មិនេទវេធវេ នងិ េមើបជញ្៴ៈ េេចក្តីដឹងខលអនេនឹងឯង មនេុើឝែដលម្នេតិេមើបជញ្៴ៈោេ់ឿពើ ឿលេបើ
ក្ិេលេេក្ើតេ ើងក្៏ដឹងថ្ ក្ិេលេេក្ើតេ ើង េេើយរិោះ រក្ផលឡវទប់ស្កើត់ េរោោះេេតុេនោះ រពោះបរមស្ស្ឍើ
របេ់េយើងេទើបរទង់ែណនំាបៃមើត់បេរងៀនឲើយេវឹក្ហាត់ េតិេមើបជញ្៴ៈ េ៉យអប់រុចេរមើនេតិប៉ឋើន ៤ 
គឺ ក្ំណត់ដឹងចលនារបេ់ឿយរគប់ចៃភើក្់ ក្ំណត់ដឹង េវទនាក្នហងចតិតរគប់ចៃភើក្់ ក្ំណត់ដឹងចលនារបេ់
ចិតតរគប់ចៃភើក្់ ក្ំណត់ដឹងគុណភាពៃនចិតតរគប់ចៃភើក្់ េនោះំដំណាក្់ទី ១ េៅេពលែដលក្ិេលេេក្ើត
េ ើងេេើយ មេនាទុចរិតេក្ើតេ ើងេេើយ េយើងរតូវលោះបង់េោលេ៉យឿរទប់េងត់ចិតតឲើយេអតេប់ំក្់
របាក្ដេទៀង ត់ម្នអារមមណ៍ែតមួយ ៀឆើប់ខ៱អន បនាតើប់ពី េនាោះក្ិេលេេផើឝង ៗក្៏ថបចុោះ ចិតតក្៏ស្យើតបរិេុទធ 
េេចក្តីេុខក្៏េក្ើតេ ើងឯង ។ 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! រពោះេតជគុណេពញំម្នវិធីះពើេៃវអវីេមលោះេទ ខ៳ហំក្ណាេក្ើតប
ស្ទៈេ ថើនឹងវិធីស្ស្តេតលាងជរមោះឿយនិងចិតតរបេ់រពោះេតជគណុេេើយ ខ៳ហំក្ណាមុខំនឹងបដិបតតិ
តាមវិធីស្ស្តេតរុលត់ទុក្ ំងេនោះយរើងពិតរបាក្ដ  ចោុះភាពក្ខវក្់របឿរទី ៣ គឺ ក្េៅពើមិនដឹងឿរពិតែដលំ
េេតុនាំឲើយរច ំរបក្ួចរបឿន់វិញ េតជគុណ ! េតើេយើងម្នវិធីស្ស្តេតលាងជរមោះយរើងណាែដរ ? " 

"អវិំឆើ ឬ ក្េៅពើមិនដឹងឿរពិតំក្ងវក្់របេ់ចិតតយរើងលសិត ចំេោោះែតេីល ឿរេរមួមរវាំងឥស្តនទយី៍ 
និងេម្ធិមិនអាចលាងជរមោះអវិំឆើបានេទ ធមមំតិែដលអាចលាងជរមោះអវិំឆើបាន គឺ បញ្ញើ ឬ េេចក្តី
យល់ដឹងធមមំតិេផើឝង ៗ តាមេភាពពិត េយើងរតូវពើាយមបណែតោះបញ្ញើឲើយដុោះេ ើងេ៉យឿរស្ឍើប់ 
េ៉យឿរគិតពិោរណា និងេ៉យឿរអប់រុភាវនា របេិនេបើេយើងេធវើបានដូេចនោះំរបោំ េយើងនឹងដឹង ឿរ
ពិតថ្ ធមមំតិ ំងឡាយមិនេទៀង ត់ំទុក្ ំអនតាឍើ មិនែមនតួខលអនរបេ់េគរបេ់េយើងេទ េៅេពល
យល់ដឹងឿរពិតែបបេនោះ  ចេម្មើតរមង់ក្៏បាត់េៅឯង បនាតើប់ពីេនាោះ េយើងក្៏ែលងភាន់វេងវងរបក្ួច របឿន់
ធមមំតិអវីៗតេៅេទៀត ឿលេបើធមមំតិណានីមួយេក្ើតេ ើង តាំងេៅ រលត់េៅតាមេភាវធម៌របេ់វា  



ចិតតេយើងក្៏មិនៈប់ញ័រ ចិតតរបេ់េយើងក្៏ស្យើតបរិេុទធ និងម្នេេចក្តីេុខ េរុបេេចក្តីថ្ ទេងវើក្ខវក្់
តាមផលឡវឿយ វាោ និង ចិតត បណាតើលឲើយេក្ើតម្នេេចក្តីទុក្ របេិនេបើេយើងលាងជរមោះទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវ
ឿយវាោេចញអេ់បានេ៉យេីល លាងេម្យើតទេងវើក្ខវក្់តាមផលឡវចិតតបានេ៉យឿរេរមួមឥស្តនទីយ៍ េតិ
េមើបជញ្៴ៈ និង េម្ធិ លាងេម្យើតទេងវើក្ខវក្់ៃនេនាឍើនេៅតលង់បានេ៉យបញ្ញើ េយើងក្៏ស្យើតបរិេុទធ
រួចផុតោក្ទេងវើក្ខវក្់ េល់ែតឿយវាោចិតតែដលស្យើតស្យើន បនាតើប់ពីេនាោះ េេចក្តីេុខដ៏បរិេុទធមិនែរប
របួលក្៏េក្ើតេ ើងឯង បុគលែបបេនាោះេទើបអាចរបឿេឲើយមនុេើឝំតិ ំងមូល បានដឹងថ្ ខ៳ហំម្នេេចក្តី
េុខេពញេលញេេើយ"  

"អស្ងើរើយែមន ! េលាក្េមណៈ ! អស្ងើរើយែមន ខ៳ហំក្ណាមិនែដលបានចូលដល់េេចក្តីស្យើតស្យើន
តាមផលឡវឿយ វាោចិតតមតងណាេទ េៅមិន ន់ចូលដល់េេចក្តីេុខពិតេទ ប ុែនតខ៳ហំក្ណាក្៏យល់រេបយរើង
េពញទំេឹងថ្ វិធីស្ស្តេតរុេ៉ោះទុក្របេ់រពោះេតជគុណេពញំវិធីស្ស្តេតដ៏របេេើរណាេ់ អាចយក្េៅ
រុលត់ទុក្បានពិតែមន ោប់ពីៃថេនោះតេៅ ខ៳ហំក្ណាេូមរបគល់ឿយថ្ភើយខលអនំេិេើឝរបេ់រពោះេតជគុណ 
េូមេេរពបូំ រពោះេតជគណុំេរណៈទីពឹងផលឡវចិតតំ េរៀងរេូត" 

"ក្ុំេ ើយ វិនទហក្ៈ ! ោក្ើយេមតី ំងអមើាលម្រើនែដលអាតាផើអធិបើាយបក្រស្យមក្េនាោះ មិនែមន
ំគំនិតគិតេឃើញរបេ់អាតាផើេទ ប ុែនតំស្េេនាវាទរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់ំ
រពោះបរមរគូរបេ់អាតាផើ េូមឲើយេៈមលំឱនចិតតគិតដលរ់ពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់រពោះអងេនាោះថ្ំទីពឹង
ទីរលឹក្ចុោះ" ។   

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! វិនទហក្ៈបានបនលឺវាោដល់រពោះពុទធ រពោះធម៌ រពោះេងើំទីពឹងទីរលឹក្ 
េេើយក្៏េោលោក្ើយលាេដើមើបីេធវើដំេណើរេៅតេៅឿន់រពោះនគររាជរគឹោះេដើមើបីេអើតេងើតៈតិេនាឍើននិងេដើមើបី
េិក្ើារពោះធមមវិន័យបែនថមពីេម្ទើក្់រពោះេទវទតតមហាេថរតាមោក្ើយែណនំារបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា ចំែណក្ឯ
ចូ ពលវិញក្៏ម្ន បំណងនឹងេធវើដំេណើរេៅរក្ុងរាជរគឹោះែដរ េទើបេោលោក្ើយលាខ៳ហំរពោះក្រណុាេដើមើបីរួមេធវើ
ដំេណើរេៅំមួយនឹងវិនទហក្ៈ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេរតក្អរណាេ់ែដលេគអាចរក្ឡាេ់ចិតតបាន េរោោះេបើេគេៅេធវើ
ដំេណើរេៅំមួយនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណា េគនឹងរតូវលំបាក្ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេទេនាឲើយអនក្ក្េម្ពើោះ ំងពីរនាក្់
ស្ឍើប់ៈតើំងពួក្េគឲើយេរតក្អរស្ទរក្នហងធមមបើបដិបតតិ េេើយពួក្េគក្៏េចញេធវើដំេណើរតរមង់េៅឿន់រក្ុងរាជ
រគឹោះ ចំែណក្ឯខ៳ហំរពោះក្រណុាវិញឿលេបើឈប់េរម្ក្េពញចំណង់េេើយ  ំងេមើលេឃើញថ្ដួងអាទិតើយ
េរជៀលេរជេទរេៅេរចើនេេើយ ម្នរេមីនិងក្េៅឍើរេទំចុោះេេើយេទើបេចញដំេណើរតរមង់េៅទិេៀងេក្ើត 
។ 

លុោះដល់េពលេេៀបនឹងរពលប់ ដួងអាទិតើយអេតងតរលត់ផុតដងៃរពេៅេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបាន
មក្ដល់ភូមិធំមួយែក្ើបរម្ត់េទឹងរេ័េវតី ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេរមចចិតតថ្នឹងេិងេរម្ក្យប់េៅក្នហងភូមិេនោះ 



អារេ័យំទីេេចរបិណឌបាតេៅេពលរពឹក្ មុននឹងេចញដំេណើរតេៅេទៀត រេង់រេពរាងឿយក្នហងេទឹង
េេើយក្៏េធវើដំេណើរ ចូលេៅក្នហងភូមិ េេើយបានេួរអនក្រេុក្ថ្ ម្នក្ែនលងេរម្ប់ឲើយេមណៈេថមើរចរមក្
ស្ទើក្់អារេ័យឬេទ េរោោះំទូេៅ េៅតាមភូមិរេុក្ទូ ំងែដនដមីគធរដ៶ អនក្រេុក្ែតងក្ស្ងស្លា
េម្ទើក្់ទុក្េរម្ប់ទទួលអនក្ដំេណើរផលឡវៅឃើយ េៅែក្ើបរផើារក្នហងភូមិ េគរបាប់ថ្ម្ន ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបេដើរ
តរមង់េៅឿន់ស្លាេម្ទើក្់ែដលេគែណនំាេនាោះ ប ុែនតោត់ំ េំណាងមិនលសក្៏មិនដឹងេរោោះេៅក្នហង
ស្លា ម្នអនក្ស្ទើក្់េៅមុនេេើយ ល់ែតក្ក្ក្ុញ េផើនក្ែនលងទំេនរេស្ោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេួរអនក្រេុក្
ថ្ ម្នក្ែនលងណាេទៀតេទែដលលមមនឹងេមណៈអាចស្ទើក្់េិងយប់បាន េគែណនាំថ្េៅទិេៀងេជើង
ៃនភូមិេនោះ ម្នអារាមំទីមេនារមើយមួយំទីអារេ័យរបេ់េនើាេី អនក្លោះបង់េភទឃរាវាេេចញរក្
េេចក្តីេប់ចិតតក្នហងអវស្នឿលៃនជីវិត ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេេរមចចិតត េៅេុំស្ទើក្់អារេ័យភាពើម ។ 

លុោះខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរមក្ដល់អារាមរបេ់េនើាេីេនាោះ េឃើញថ្ំរមណីយ៉ឋើនលសលសោះពិតតាម
ោក្ើយតំណាលរបាប់ េរោោះទីក្ែនលងេនាោះំទួលខើាច់ស្យើតរេ ោះ ម្នេដើមស្ភើយំៃរពរទុបរទុល ម្ន
ែមក្និងេលឹក្បិទបាំងរាំងំដំបូលៀងេលើ ខ៳ហំរពោះក្រណុាបានេេងតេឃើញខទមរបុិក្រប ុក្របេ់ពួក្េនើាេី
តាំងេៅរតិបរតុបរតង់ចេនាពើោះេដើមស្ភើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរតរមង់េៅរក្េនើាេី ១ រូប ែដលក្ំពុងអងហយ
បូំេភលើងេ៉យេឈើចនទន៍េៅៀងមុខខទមេេើយេួរថ្  

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! ខ៳ហកំ្ូរណាំអនក្េដើរផលឡវៅឃើយមក្ដល់អារាមេនោះក្នហងេពលជតិក្ើាល
រពលប់ តាំងចិតត ថ្នឹងឈប់េរម្ក្េៅទីេនោះ េបើេលាក្ម្ងើេ់មិនយល់ េ់េទ ខ៳ហំក្ូរណាចង់នឹងឈប់
េរម្ក្េៅទីេនោះមួយយប់" ។    

េនើាេីជរាម្ងើេ់ខទមេឆលើយេ៉យមិនេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាថ្ 

"េូមនិមនតេៅចរោំមួយនឹងេនើាេីយមទគនីំរបធ្នរបេ់េយើងឯខទមេនាោះចុោះ"េោលេេើយ
ក្៏ចងសហលៃដេៅ ឿន់ខទមធំ ១ ខនងែដលតាំងេៅេលើទួលខើាច់ខពេ់ំងេគ ។ 

េៅេពលេដើរេៅដល់ខទមខនងេនាោះ ក្៏បានជួបនឹងេនើាេីយមទគនីក្ំពុងអងហយបូំេភលើងដូចេទើ 
េត់ំអនក្រពតជរាម្នេក្់និងពុក្ម្ត់ពុក្ចៃកើពណ៌េេំេោង ម្នខលអនននលគក្ បិទបាំងអវយវៈៀង
េរឿមេ៉យរក្ណាត់រជលក្់ទឹក្អមត់ផ្តើំងតូច អងហយវាចវីេផោះ បរិក្មមរអិចរអូចនូវអវមីើារើង ឿលេបើបានឮ
េេមលងខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរចលូមក្ជិត េត់េទើបេបើក្ែភនក្េ ើង េេើយក្៏េមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យែក្វ
ែភនក្ដ៏មុតរេួចដូចែភនក្ស្តើងំ 

"េតើេលាក្ំអនក្ណា? មក្ពីណា?" អនក្រពតជរាេួរេ៉យេេមលងតឹងក្ 



"ខ៳ហំក្ូរណាំេមណៈេក្ើយបុរត េធវើដំេណើរេដើរផលឡវមក្ពីរក្ុងរាជរគឹោះ តាំងចិតតថ្នឹងេុំអនុញ្ញើត
េលាក្ម្ងើេ់េរម្ក្ក្នហងអារាមេនោះបាន ១ យប់ មុននឹងេចញេធវើដេំណើរតេៅេទៀត" 

យមទគនីោប់ចើាមមូលេេេអត៉ក្់ចូលេៅក្នហងេភលើង េូធើយេថ្ េលើក្ៃដេំពោះេេើយេោលថ្ 

"េលាក្ំអនក្បួេេរើលទធិរបេ់េយើង ំេិេើឝរបេ់ស្ស្ឍើអងេផើឝង មិនអាចេរម្ក្េៅទីេនោះ
បានេទ េូមនិមនតេចៀេេចញេៅែេវងរក្ទីស្ទើក្់ដៃទតាមបំណងចុោះ" េោលេេើយក្៏េូធើយបរិក្មមេថ្
តេៅ 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយតេៅេទៀត "េបើទុក្ំខ៳ហំក្ូរណាំអនក្បួេក្នហង
ស្េនាដៃទ ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាក្៏ំអនក្បួេលោះបង់េលាក្ិយវិេ័យែេវងរក្េេចក្តេីប់ផលឡវចិតតដូចយរើងេលាក្
ម្ងើេ់ែដរ េេែតងរត់េៅរក្េវឡងេេ ដំរីែតងរត់េៅរក្េវឡងដំរី េមណៈក្៏ែតងែតរតេ់ៅរក្េមណៈដូចេទើ
ែដរ េូមេមតាឍើអនុញ្ញើតឲើយខ៳ហកំ្ូរណាបានេរម្ក្ផងចុោះ អនក្រទរទង់រពត ! េរោោះេពលេថមើរេនោះេេៀបនឹង
រពលប់េេើយ" 

េនើាេីជរាេបើក្ែភនក្េ ើងេមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យែក្វែភនក្េែមតងបដិឃចិតត េេើយេោល
ថ្ 

"អារាមរបេ់េយើងម្នបទបញ្ឆើថ្ មិនអនុញ្ញើតឲើយអនក្បួេៀងេរើចូលមក្ស្ទើក្់អារេ័យំ៉ច់ៀត 
េនើាេីំរបមុខៃនអារាមេនោះឿលពីមុនបានបញ្៴តតបទបញ្ឆើេនោះទុក្ េរោោះអារេ័យរេុតិ
(me s s a g e )ែដលបានស្ឍើប់មក្ពីរពោះរពេមំម្ងើេ់របេ់េយើងមួយតំណេទៀត េរោោះេេតុេនាោះ បទ
បញ្ឆើេនោះេទើបមិនែមន ំបទបញ្ឆើរបេ់មនុេើឝេទ ប ុែនតំបទបញ្ឆើរបេ់រពោះរពេមំម្ងើេ់េនឹងឯង" 

លុោះបានស្ឍើប់ោក្ើយបរិយយរាយរាប់របេ់េនើាេីជរាេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏បានដឹងភាពើមថ្អនក្
បួេ ំងេនោះ េេរពរាប់អានរពោះរពេមំេរណៈ បំេពញតបធម៌េដើមើបីចូលដល់រពោះរពេមតេៅេទៀត ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេទើបេួរថ្ 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! ខ៳ហកំ្ូរណាបានេចោះមក្ពីឫគេវទបុរាណថ្ រពោះរពេមំម្ងើេ់រទង់ំអភិ
េទព រទង់េថិត  េៅំនិរនតរ េផើនៀងេដើម េផើនៀងចុងេទ រទង់ំអនក្បេងើតអវីៗ ំងពួង អញ្ឹងែមនេទ?" 

"អញ្ឹងែមន េលាក្េមណៈ ! េលាក្យល់េនឹងរតឹមរតូវេេើយ រពោះរពេមំម្ងើេ់រទង់បេងើតអវីៗ  ំងពួងរួម
 ំងមនុេើឝនិងេតវ រពម ំងខ៳ហំក្ូរណានិងេលាក្ផង" 

េៅេពលែដលេនើាេីជរាេបើក្ឱឿេឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាែបបេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបនិយយេ ើង
ថ្ 



"របេិនេបើរពោះរពេមំម្ងើេ់រទង់បេងើតខ៳ហំក្ូរណានិងេលាក្ម្ងើេ់មក្ នុោះេែមតងថ្ ខ៳ហំក្ូរណានិង
េលាក្ម្ងើេ់ ក្៏ំបុរតរបេ់រពោះរពេមែដរ ម្នរពោះបិតាំមួយេទើ ឿលេបើដូេចនោះ េយើងក្៏អាចរេ់េៅក្នហង
ក្ែនលងរួមេទើបាន ខ៳ហំក្ូរណាគួរនឹងស្ទើក្់េៅក្នហងអារាមរបេ់េលាក្ម្ងើេ់បាន" 

េនើាេីជរាអងហយរទមឹងេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រណុាមួយរេបក្់េេើយេោលថ្ 

"ថវីេបើេយើង ំងពីរំបុរតរបេ់រពោះបិតាអងែតមួយក្៏េ៉យ ប ុែនតថ្េលាក្ំបុរតរមិលគុណ មិន
េេរពរាប់អានរពោះបិតា េេតុេនាោះមិនគួរនឹងស្ទើក្អ់ារេ័យក្នហងអារាមរបេ់រពោះអងេទ" 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! េលាក្ម្ងើេ់អារេ័យេេតុផលអវីបានំអោះអាងថ្ខ៳ហំក្ូរណាំបុរត
រមិលគុណ មិនេេរពរាប់អានរពោះបិតា?" 

"ចុោះេលាក្ំេមណេក្ើយបុរត ស្វ័ក្របេ់រពោះេមណេេតតមែមនេទ?"េនើាេីយមទគនីេួរ
 ង 

"ែមន ខ៳ហំក្ូរណាំស្វ័ក្របេ់រពោះេមណេេតតម រជោះថ្ពើនិងបដិបតតិតាមោក្ើយរបាមេរបៀនរបេ់
រពោះេមណេេតតម ប ុែនតេៅេពលំមួយេទើេនាោះ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏បដិបតតិតាមរពោះបំណងរបេ់រពោះរពេមំ
ម្ងើេ់ែដរ" 

"បដិបតតិយរើងេម ច?" យមទគនីេួរេ៉យចែមលក្ចិតត 

"ខ៳ហំក្ូរណាេូមេួរេលាក្ម្ងើេ់េិនថ្ ពិភពេលាក្េនោះែតងេក្ើតេ ើងនិងរបរពតឹតេៅតាមរពោះបញ្ឆើ
របេ់រពោះ រពេមំម្ងើេ់ែមនេទ?" 

"ែមន េផើនអវីណានីមួយែដលេក្ើតេ ើងេ៉យខលអនឯងនិងរបរពឹតតេៅេ៉យខលអនឯងេរើែតពី
អំណាចរបេ់រពោះអងេទ" 

"េបើអញ្ឹង អវីៗែដលេក្ើតេ ើងរួចេេើយ េ ោះលសក្តី អារក្ក្់ក្តី រតូវក្ត ីខេុក្តីេុទធែតេក្ើតេ ើងតាម
អំណាចនិមមិតរបេ់រពោះរពេម ំងអេ់ ដូចំ េេំេតវម្នគុណចំេោោះមនុេើឝ ឲើយបញ្េេរេដល់
មនុេើឝ ក្៏េក្ើតេ ើងេរោោះឿរនិមមិតរបេ់រពោះរពេមែដរ ៀពើំេតវេរេោះថ្ទើក្់ដល់មនុេើឝក្៏េក្ើតេ ើងេរោោះ
ឿរនិមមិតរបេ់រពោះរពេមែមនេទ ឬថ្ រពោះអងរទង់បេងើតែតអវីែដលលសម្នរបេយជន៍េុខដល់មនុេើឝ
ប ុេណា្ើោះឬ?" 

"រពោះអងរទងប់េងើតអវីៗេពវយរើង ំងម្នគុណតៃមលដល់មនុេើឝ ំងម្នេរេោះថ្ទើក្់ដល់មនុេើឝ" 
យមទគនីអោះអាង  



"របៃពណាេ់ អនក្រពត ! េូមោំោក្ើយេមតីរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ឲើយបានលស ឿលេបើអវីៗេពវយរើងេក្ើត
េ ើងពីរពោះ រពេមំម្ងើេ់ រពោះពុទធស្េនាោត់ំោក្ើយរបាមេរបៀនមួយែបបែដលេក្ើតេ ើងេេើយតាំង
េៅ ក្៏េក្ើតេ ើងពីឿរនិមមិតរបេ់រពោះរពេមំម្ងើេ់ែដរែមនេទ?" 

អនក្រពតជរាទនំងំទញ់ ល់នឹងេេតុផលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាឬយរើងណាក្៏មិនដឹង របាក្ដេឃើញ
ថ្ អនក្រពតេនាោះយក្ក្ំណាត់េឈើចនទន៍ៀទើតតូចវវីាចេភលើងេលងេៅមក្ េបើទុក្ំខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរបញ្ឆើក្់
ដល់េៅ ២ ដងក្៏េ៉យ ក្៏មិនេឆលើយែដរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេឆលើយថ្ "បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! េណមើយចុោះ ! ខ៳ហំ
ក្ូរណារបឿន់ យក្តុណមីភាពរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ំចេមលើយថ្ រពោះពុទធស្េនាក្៏ំេមិទធផលនិមិមតរបេ់
រពោះរពេមែដរ ឿលេបើ រពោះរពេមបេងើតរពោះពុទធស្េនាមក្ រពោះអងរបែេលំម្នេេលបំណងណា
មួយក្នហងរពោះទ័យ ឿរែដលរពោះពុទធស្េនាេថិតេៅបាន េបញ្ឆើក្់ឲើយេឃើញថ្ រពោះរពេមរទង់េៅជួយែថ
រក្ើា ឿរែដលខ៳ហំក្ូរណាែបរមក្រជោះថ្ពើ និងបួេក្នហងរពោះពុទធស្េនា ក្៏េរោោះែតឿរនិមមិតរបេ់រពោះអង ឿរ
ែដលខ៳ហំក្ូរណាបដិបតតិតាមេេលបំណងរបេ់ រពោះរពេមយរើងរបិតេរបៀងយរើងេនោះ េម ចក្៏េូខ៳ហំក្ូរណាថ្
ំបុរតរមិលគុណេៅបាន? " 

អនក្រពតជរាេលើក្ៃដេើបឡតពុក្ចៃកើដ៏េេំរពុេ េមលឹងែភនក្េមើលែមក្ស្ភើយៀងេលើំឧបាយគិត
ដងវិន េេើយេោលថ្ "ពិតដូចោក្ើយេលាក្ែមន ខ៳ហំក្ូរណាេភលចគិតដល់ចំណុចេនោះេៅ រពោះរពេមំម្ងើេ់
ម្នេឿឍើនុពល និងេរៅរជុលេួេវិេ័យមនុេើឝនឹងឿត់យល់បាន រពោះអងបេងើតអំេពើលស ប ុែនតរពោះអងក្៏
បេងើតអំេពើអារក្ក្់ំធមមំតិគូនឹងេទើ រពោះអងរទង់បេងើតអនក្របាជ៳ប ុែនតរពោះអងក្៏មនិេភលចបេងើតមហាេោរ
ែដរ រពោះអងបេងើតមនុេើឝែដលេេរពបូំេរេេើររពោះអង ប ុែនតរពោះអងក្៏មិនេភលចបេងើតមនុេើឝែដលេជរ
រពោះអងែដរ  ល់ែតអញ្ឹងេៅខ៳ហំក្ូរណាក្៏មិនយល់ែដរ "េោលេេើយយមទគនីរគវីក្ើាលយរើងទន់រងយួ 

"េណមើយចុោះ ! េលាក្េមណៈ ! យរើងណាយរើងណីេលាក្ក្៏ំបុរតរបេ់រពោះរពេមែដរ េ ោះបីំ
អនក្បួេេរើស្េនាក្៏េ៉យក្៏របរពឹតតេៅតាមឿរនិមមិតរបេ់រពោះរពេម ោត់ទុក្បានថ្េលាក្បានបដិបតតិ
ខលអនតាម 

េេចក្តីរបាថ្ទើរបេ់រពោះអងែដរ ខ៳ហំក្ូរណាអនុៈតឲើយេលាក្ស្ទើក្់េៅក្នហងអារាមរបេ់េយើងតាម
បំណងចុោះ េៅឯរជុងៀងេណាោះម្នក្ុដិេៅទំេនរមយួខនងេូមនិមនតេលាក្េៅេិងេរម្ក្តាម
អធើារេ័យចុោះ" 

        ខ៳ហំរពោះក្រណុាេោលោក្ើយអរគុណអនក្រពតជរា េោលោក្ើយនមស្កើរលាេេើយក្៏េដើរេៅេរម្ក្េៅឯ
ក្ុដិទំេនរេនាោះ នាឿលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាទុក្បារតនិងចីពរេៅក្ែនលងេមគួរេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏អងហយ
បេៃយើនចិតតគិតនឹក្ភនក្ដល់រពោះបរមស្ស្ឍើ បនលឺវាោេរេេើររពោះពុទធគុណ រពោះធមមគុណ និង រពោះេងើគុណ



េ៉យខើឝឹបៗ េេើយក្៏េផ្ឍើតេរមួមចិតតរតួតពិនិតើយេមើលក្ិចវតត និងឿររក្ើាេីលរបេ់ខលអនេពញមួយៃថេនាោះ
ថ្ េតើម្នអវីេៀងើោះខវោះចេនាពើោះខលោះ ឿលេបើេឃើញថ្េផើនអវីខូចៀតេទក្៏េក្ើតបីតិរបាេម្ទធេ ើងក្នហងចិតត ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណា 

តាំងចិតតឧទទិេចំែណក្បុណើយក្ុេលេនាោះជូនដល់េៈមរបុេេៈមរេី រគូវិទើាោរើយ រុក្េទវតា
ែដលអាចេណឋិតេៅក្នហងៃរពស្ភើយេនោះរេូតដល់េពវេតវក្នហងៃរតភពេេើយក្៏ទេរមតឿយចុោះេិងេផសៀង
ៀងស្ឍើំ េ៉យយក្េជើង ំងពីរផទឹមេលើេទើែបបេីេេេយើាេន៍ តាំងចិតតថ្នឹងេរឿក្េ ើងេដើមើបីបំេពញ
ពើាយម ក្នហងៀងេដើមៃនបច៰ិមយម 

         ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេេៀបនឹងេិងលក្់េនាោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏
ភាជើក្់េរពើតេ ើងនិងេទហោះេរឿក្អងហយ េរោោះបានឮេេមលងអនក្ណាម្ទើក្់មក្ឈរែរេក្េូេៅៀងមុខក្ុដិ ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាយក្ៃដញីែភនក្ េមលឹងេមើលែរជក្េមនធឿរេចញេៅរក្េេមលងេនាោះ ក្៏របទោះេឃើញរបុេជរា
េក្់េេំរពុេ ពុក្ម្ត់ពុក្ចៃកើរេមូមរេម្ម ឈរេៅឯ ភើរក្ុដិ ។  

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលដឹងថ្េភ៳ៀវរារតីឿលំេនើាេីយមទគនី ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ហា
ម្ត់អារាធនា ឲើយេលាក្ចូលមក្អងហយៀងក្នហង អនក្រពតជរាេផតក្េឈើរចត់ទុក្ែក្ើបរៀងក្ុដិ រឿលក្រម្ល
ែេើបក្ៀពើេលើៃផទេេើយក្៏អងហយចុោះេ៉យអាឿរលវតេលវើយែបបមនុេើឝោេ់ 

"ខ៳ហំក្ូរណាេៅំប់ចិតតដិតអារមមណ៍នឹងោក្ើយេមតីរបេ់េលាក្េពលមក្េុំស្ទើក្់អារេ័យ ចង់នឹង
េនទនារបារេ័យំមួយ េទើបមក្ជួបនងឹេលាក្មតងេទៀត" 

"ខ៳ហំក្ូរណាក្៏េរតក្អរនឹងេនទនាំមួយនឹងេលាក្ម្ងើេ់ែដរ" ខ៳ហំរពោះក្រណុាេឆលើយតប "េរោោះយូរៗ
មតងេទើបម្នឱឿេបានជួបនិងេនទនាំមួយនឹងអនក្រពតែដលចេរមើនេ៉យគុណវុឌើឍិ និងបញ្ញើវុឌើឍិ
អមើាលយរើងេលាក្ម្ងើេ់ េបើទុក្ំេយើងេផើឝងេទើេ៉យេភទនិងស្េនាក្៏េ៉យ ប ុែនតេយើងក្៏ំេមណៈ
ែដលេវៀរបង់ោក្បាបអក្ុេលនិងក្ងវល់េលាក្ីយ៍ែដរ ជួនឿលេយើងអាចេផ្ឍើោះផតឡរចំេណោះដឹងដ៏ម្នតៃមល
ចំេោោះេទើនិងេទើក្៏បាន េលាក្ម្ងើេ់ម្នអវីនឹងេនាតើនស្ក្េួរខ៳ហំក្ូរណា ក្៏េូមនិមនតេួរមក្ចុោះ" 

"អរគុណេលាក្" អនក្រពតជរាេឆលើយតប ម្នេញ្ញើៃនបីតិេក្ើតេ ើងេលើៃផទមុខដ៏រជវីរជួញ 

"េ៉យឿរេេងតេមើលឿររគងេំពត់ឿស្វពេតហរបេ់េលាក្ ខ៳ហំក្ូរណាលមមនឹងទេើឝន៍ យបាន
ថ្ េលាក្ំេមណេក្ើយបុរតបួេឧទិទេរពោះេមណេេតតមែមនេទ?" 

េៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយថ្ែមន េនើាេីជរាក្៏និយយតេៅេទៀតថ្ "ខ៳ហំក្ូរណាបានស្ឍើ
ប់ឮមក្ំេរចើន ក្់ទងនឹងក្ិតតិគុណរបេ់រពោះេមណេេតតមរពោះអងេនាោះ ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាមិន ន់ម្នឱ



ឿេបានជួបរពោះភស្តក្តនិងបានស្ឍើប់ោក្ើយេរបៀនរបេៅរបេ់រពោះអងេទ េរោោះខ៳ហកំ្ូរណាោេ់ទុរន់ទុរាេរចើន
េេើយ េផើនក្ម្ពើំងលមមនឹងេធវើដំេណើរេៅេល់រពោះអងបានេទ មើារើងេទៀត ខ៳ហំក្ូរណាខលអនឯងក្៏េៅមិន ន់
របាក្ដក្នហងចតិតថ្ោក្ើយេរបៀនរបេៅរបេ់រពោះអងលសរតឹមរតូវដូចយរើងោក្ើយេរបៀនរបេៅរបេ់េយើងែដលប
ណាតើមុនីឥេី  តាំងពីបុរាណស្ឍើប់ឮពីរពេម័នេ៉យផ្តើល់ឬអត់េទ" 

ឿលេបើបានស្ឍើប់ឮោក្ើយេមតីវគចុងេរឿយរបេ់អនក្រពតជរា ខ៳ហំក្ូរណាក្៏ដឹងបានភាពើមថ្ េលាក្និយយ
េ៉យអំណាចទិដ៶ិម្នោះ េ៉យគំេេើញថ្លទធិរបេ់ខលអនរែមងរបេេើរំង រតឹមរតូវំង ខពង់ខពេ់ំងលទធិ 
ដៃទំដរាប ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនរតូវឿរនងឹរបណាំងរបែជងោក្ើយេមតីំមួយនឹងេនើាេីយមទគនីេៅេពល
េនាោះេទ ប ុែនតរតូវឿរយល់ដឹងេេចក្តីលមសិតអំពីលទធិរបេ់េលាក្េិន េទើបនិយយេ ើងថ្ 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! ខ៳ហកំ្ូរណាខលអនឯងេូមស្រភាពថ្ ខ៳ហំក្ូរណាម្នចំេណោះយល់ដឹងតិចតួច
ក្នហងលទធិ ោេ់ទុំរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ េេើយមិនេូវម្នឱឿេបានេិក្ើាេទឿលពីេៅក្នហងវ័យរពេមោរីគួរ
ែតបានេិក្ើា ជីវិតរបេ់ខ៳ហំក្រូណាេពលេនាោះរស្ត់អែណែងែេតអញ្៱ង់តើបិតេក្ើតក្នហងរគួស្រក្មើឝត់ទុគ៌ត 
េៅេពលចូលបួេ ក្នហងរពោះធមមវិន័យរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើេេើយ ក្៏េំភីេរៀនេូធើយនិងបដិបតតខិលអនែតក្នហង
លទធិេនាោះែតមើារើង ោត់ទុក្បានថ្ំលាភរបេ់ខ៳ហំក្ូរណាែដលបានមក្ជួបនឹងេលាក្ម្ងើេ់េៅយប់េនោះ េបើ
េលាក្ម្ងើេ់មិនយល់ េ់េទ ខ៳ហំក្ូរណាេូមេួរេំណួរអំពីលទធិរបេ់េលាក្ម្ងើេ់េដើមើបីេិក្ើាេរបៀបេធៀប
នឹងលទធិរបេ់ខ៳ហំក្ូរណា" 

អនក្រពតជរាេោលេ៉យទឹក្មុខញញឹមញែញមថ្ 

"េូមនិមនតេួរតាមអធើារេ័យចុោះ េលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំក្ូរណាេរតក្អរនឹងស្ភើធើាយឲើយស្ឍើប់
តាមចំេណោះដឹងនិងេមតថភាព" 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាអរគុណយមទគនីេេើយេួរេំណួរដំបូងថ្ "ខ៳ហំក្ូរណាចង់ដឹងេរឿងខលោះអំពីរបវតតិេលាក្
ម្ងើេ់ េតើេលាក្ម្ងើេ់លោះបង់ឃរាវាេវិេ័យ េចញរទរទង់ជីវិតបរេិុទធេនោះតាំងពីអៃកើល់មក្?" 

 អនក្រពតជរាអងហយរទឹងេេៀមំឧបាយគិតជញ្៱ឹងរុលឹក្ស្ផើរតីចងោំមួយរេបក្់េេើយក្៏េឆលើយថ្  

"យូរែរក្លមក្េេើយ េលាក្ម្នអាយុ ! តាំងពីខ៳ហំក្ូរណាអាយុ ១៦ ៅទើំេមលោះ េពលេនោះ ខ៳ហំក្ូរណា
អាយុ ៨០ ៅទើំេេើយ េរោោះេេតុេនាោះខ៳ហំក្ូរណាេទើបេថិតេៅក្នហងេមណេភទមក្េេើយមិនតិចំង ៦០ ៅទើំ
េទ េលាក្អាចនឹងចែមលក្ចិតតថ្េេតុអវីបានំខ៳ហំក្ូរណាលោះបង់េលាក្ិយវិេ័យតាំងពីយុវភាពែបបេនោះ 
េរោោះតាមធមមតា ក្ុលបុរតនឹងេចញេៅឿន់េមណវិេ័យលុោះណាែតចូលដល់វ័យជរា ម្នភរិយនិងបុរត
ំហាពើក្់៊នម្ំមួនេេើយតាមេេលឿរណ៍របេ់រពោះមនូ  បុរេរតូវឆលងឿត់រយៈឿល ំង ៤ របេ់ជីវិត 
គឺ រពេមោរី រគេេថ វនរប័េថ និង េនើាេីប ុែនតេ៉យេេតុែតខ៳ហំក្ូរណាំមនុេើឝវណណៈរោេមណ៍េទើប



េលាតរុលងរគេេថនិងវនរប័េថមក្ំេនើាេីែតមតង មូលេេតុែដលខ៳ហំក្ូរណាលោះបង់ឃរាវាេវិេ័យ
តាំងពីតរុណភាព ក្៏េរោោះម្នេេតុេភទគួរឲើយ េេងវគចិតតេក្ើតេ ើងក្នហងជីវិតរបេ់ខ៳ហំក្ូរណា េោលគឺ េៅ
េពលេនាោះ រពោះអាទិេទពបាន៉ក្់េ េភូមិរបេ់េយើង េ៉យបញ្៱ឡនេៀផើចរោយបិស្ចក្ំណាចចុោះមក្ផ្ឍើ
ច់ផតិលជីវិតមនុេើឝ ម្តាបិតារបេ់ខ៳ហំក្ូរណាបានទទួលអនិចក្មមេៅេពលារេបាក្់រេបាលេទើ ៈតើំង
េស្ក្នាដក្មម េេងវគេលហតចិតតនិងធុញរ ន់េលាក្ិយវិេ័យឲើយេក្ើតេ ើងដល់ខ៳ហំក្ូរណាយរើងៀពើំង ខ៳ហំក្ូរណា
េទើបេេរមចចិតតេចញបួេំេនើាេីតាំងពីេពលេនាោះមក្" 

"េឃើញថ្ ជីវិតរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ម្នរបវតតិរេេដៀងនឹងជីវិតរបេ់ខ៳ហកំ្ូរណាេ៉យេរចើន"ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណានិយយបនទរ "ម្នចំណុចខលោះេផើឝងេទើរតង់េចញឿន់េមណេភទ េលាក្ម្ងើេ់េចញបួេេរោោះេេច
ក្តីេេងវគេលហតចិតត េេើយេចញបួេេ៉យខលអនឯង ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាេចញបួេេរោោះបានស្ឍើប់អនុស្េនីរបេ់
អនក្ដៃទ ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាចង់ទូលេួរតេៅេទៀតថ្ ក្នហងឿរឿន់េភទំេនើាេីេនាោះ េតើម្នពិធីបដិបតតិដូច
េមតចខលោះ?" 

អនក្រពតជរាេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រណុាយរើងញឹមៗេេើយនិយយថ្ 

"េឃើញថ្ េលាក្េផើនចំេណោះដឹងអំពីពិធីក្មមោេ់ទុំរបេ់េយើងេស្ោះ ប ុែនតេណមើយចុោះ ឿលេបើ
េលាក្មិនដឹង ខ៳ហំក្ូរណានឹងតំណាលឲើយស្ឍើប់" 

"ខ៳ហំក្ូរណាមិនដឹងពិតែមន េរោោះមិនែដលេរៀនមក្"ខ៳ហំរពោះក្រុណាអោះអាង 

"ឿលេបើេេរមចចិតតលោះបង់េលាក្ិយវិេ័យពិតរបាក្ដេេើយ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏េៅរក្រគូពិធីក្មមនិង
អេញ្៱ើញ រោេមណាោរើយក្នហងភូមិរបេ់ខលអននិងភូមិជិតៀងមក្ំក្េិណស្ក្ើឝី ខ៳ហំក្ូរណារតូវោត់េរតៀមឿ
ស្វពេតហ ពណ៌េលឿងទុំ ១០ ផ្តើំង  េេើយ ៤ ផ្តើំងេរម្ប់ខលអនឯងរគង ៦ ផ្តើំេទៀតឲើយំ នដល់រោេមណ៍ 
ខ៳ហំក្ូរណារតូវ ោត់េរតៀមេធវើទំពក្់ឫេើឝីែដលម្ន ៧ ថ្ទើំង ម្នរបែវងេេមើនឹងក្មពេ់របេ់ខ៳ហំក្ូរណា ១ ក្ង់
េរម្ប់ឿន់ ភាឆើប់េៅំមួយនឹងខលអនេពវក្ែនលង ខ៳ហំក្រូណារតូវោត់េរតៀមរក្ក្រម្លៀពើរខិន ៀពើលមង់ និង
ៀពើំដំបង ១ ផ្តើំងេរម្ប់រឿលគង់និងេិង ោត់រក្រទនាប់េជើងេឈើនិងៅទើំងស្នើន់ ១ េរម្ប់ដួេទឹក្េរបើ
និងទឹក្ៅន់ េឈើរចត់ ែេើបក្ៀពើ និង ៅទើំងស្នើន់េនោះោត់ទុក្ថ្ំបរិឿខើររបោំខលអនរបេ់េនើាេីេ៉យ
ផ្តើល់ ខវោះយរើងណា នីមួយមិនបានេទ េបើខូចបង់ឬៀតបង់េៅរតូវរបៈប់រក្ថមីមក្ជំនួេ ក្នហងក្លំុង ៧០ 
ៅទើំបាពើយក្នហង េមណេភទេនោះ ខ៳ហំក្ូរណារតូវផ្ឍើេ់បតឡរបរិឿខើរំេរចើនដង ឿលេបើោត់េរតៀមបរិឿខើរេំៀន់ ៣ 
យរើងេនោះរួច រាល់េេើយ  ក្៏រតូវោត់រក្េរគឿងេម្បើរៈរាយរងែដលនឹងេធវើំពិធីេទៀត ដូចំ ឿេរបាក្់ ឬ 
ឿេស្នើន់ ផ្កើរក្អូម េឈើចនទន៍ និងវតថហែដលមិនអាចខវោះបាន គឺ បញ្េវី" 



េៅេពលែដលៃថពិធីមក្ដល់ ខ៳ហំក្ូរណានឹងចូលេៅឿន់បារំាពិធីេៅក្ណាតើលជំនុំរគូនិងរោេមណ៍
ំេរចើន ពិធោីប់េផតើមេ៉យរគូរោេមណ៍របក្បពិធីបូំេភលើង េេើយេូធើយេថ្និងោក្ើយែណនំាេផើឝងៗអំពី
ជីវិតេនើាេី េ៉យេេមលងេខើឝវៗរតង់រតេចៀក្របេ់ខ៳ហំក្ូរណា  រួចេេើយរគូរោេមណ៍ក្៏បញ្ឆើឲើយខ៳ហំក្ូរណា
េ៉ោះេេមលៀក្បំោក្់រគេេថេចញ ឲើយេេលៀក្ដណែប់េំពត់ឿស្វពេតហរបេ់េនើាេីជំនួេវិញ បនាតើប់ពី
េនាោះ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏រតេ៉ោះែខើឝស្នើយរបេ់រោេមណ៍និងក្ំេបារើយេលើេីេៈែដលំេញ្ញើេម្គើល់របេ់
រោេមណ៍េចញ េែមតងថ្ខ៳ហំក្ូរណាមិនំប់ចំោក្់ក្នហងវណណៈណាៗេទៀតេទ ប ុែនតំ េនើាេីែដលខពេ់ំង
េភទណាៗ ំងអេ់ ក្នហងក្ំលុងែដលខ៳ហំក្ូរណាេធវើក្ិច ំងេនោះ រគូរោេមណ៍ក្៏េូធើយមនតេផើឝងៗក្ំដរផងេដើមើបី
េេចក្តីេក្តិេិទធិរបេ់ពិធី បនាតើប់មក្ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏យក្េឈើរចត់មក្ឿន់ក្នហងៃដម្ខើង ៃដម្ខើងេទៀតឿន់ៅទើំង
ស្នើន់ែដលម្នទឹក្េពញ េតើបៀតក្រម្លែេើបក្ៀពើេរឿមៃដម្ខើង ៅន់បញ្េវី ៣ ដង េេើយៅន់ទឹក្ពីៅទើំង
ទឹក្ខលោះ រួចេេើយរគូរោេមណ៍បេរងៀនឲើយខ៳ហំក្ូរណាេូធើយមនតបទខលោះ ក្៏ចប់ពិធី តាំងពីេពលេនាោះមក្ ខ៳ហំក្ូរណា
ក្៏ឿពើយេៅំេនើាេីរេូតមួយជីវិត ពិធី ំងអេ់ចប់េៅេ៉យឿរជូនេទយើយវតថហេផើឝងៗដល់រគូរោេមណ៍
និងរោេមណ៍ំក្េិណស្ក្ើឝី ំងឡាយ ។ 

អនក្រពតជរាេែមតងអាឿររាងដូចំេនឿយេត់បនតិច េរឿយពីតំណាលពិធីឧបេមើប ំេនើា
េីរបេ់ខលអនចប់េេើយ 

"ខ៳ហំក្ូរណាេូមអភ័យេ េែដលេធវើឲើយេលាក្ម្ងើេ់េនឿយេត់" ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើង 

"មិនថវីេទ េលាក្េក្ើយបុរត ! ខ៳ហំក្ូរណាមិនេនឿយេត់អវីេទ េលាក្ចង់ដងឹេរឿងអវីក្៏េួរមក្ចុោះ" 

"ខ៳ហំក្ូរណាចង់េួរេំណួរេំៀន់ ១ គឺ ចងដ់ឹងថ្េតើេេលបំណងខពេ់បំផុតក្នហងលទធិរបេ់េលាក្
ម្ងើេ់ គឺ អវី? " 

" គឺ ឿរែដលរពលឹងតូច(អាតម័ន)របេ់មនុេើឝម្ទើក្់ៗចូលេៅរួមំឯក្ភាពំមួយនឹងរពលឹងធំ
(បរម្តម័ន) េេើយក្៏េស្យេុខំនិរនតរក្នហងរពលឹងធំេនាោះ" 

"វិធីបដិបតតិេដើមើបីចូលដល់រពលឹងធំេនាោះម្នអវីខលោះេៅ?"ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរត 

"បពិរតេលាក្ស្ក្ើយបុរត ! វធិីបដិបតតិក្នហងលទធិរបេ់េយើងលមមែញក្ំ ២ ផលឡវ គឺ ផលឡវឿយ និង ផលឡវ
ចិតត ឿរបដិបតតិតាមផលឡវឿយរតូវរបក្បេ៉យឿរងូតទឹក្ជរមោះឿយយរើងេហាចណាេ់មួយៃថមតង គឺ េៅ
េពល រពឹក្ េនោះំក្ិចែដលមិនអាចខវោះបាន េរោោះេេតុេនាោះ អារេមរបេ់េយើងេទើបេរចើនែតតាងំេៅែក្ើបរ
ទេនល េទឹង បឹង ែរពក្ របឡាយ រតោំងំេដើម" 

"ឿរងូតទឹក្េនោះេដើមើបីវតថហបណំងអវីេៅ?" 



"របឿរទី ១ គ ឺេដើមើបីដុេជរមោះឿយឲើយស្យើតបាត របឿរទី ២ គឺ េដើមើបីដុេៀត់ចិតតឲើយស្យើត
បរិេុទធ េរោោះេបើឿយស្យើតបាតេេើយ ចិតតក្៏រែមងរេ ោះរេ ំស្យើតស្យើនែដរ" 

"េរើពីងូតទកឹ្ដុេជរមោះឿយ េតើម្នអវីេទៀតេទ?" 

"េរើពីងូតទកឹ្ រតូវយក្េផោះមក្លាបលនោេេពញ ំងខលអន" 

"អូ ! ឿលេបើេលាក្ម្ងើេ់ងូតទឹក្ដុេជរមោះឿយស្យើតបាតេេើយ េេតុអវីក្៏រតូវយក្េផោះមក្លាប
ខលអនេទៀត មិនំឿរេធវើឲើយរាងឿយរបឡាក្់រប ឡេំងមុនេទៀតេទឬ?" 

 អនក្រពតជរាេេើចក្ខឹក្ចំេោោះឿរមិនដឹងេេចេរគចរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេើយនិយយថ្  

"េបើេមលឹងេមើលេេើៗែតេមើបក្េរើេៅរបែេលដូចយរើងេលាក្និយយែមន ប ុែនតតាមឿរពិតេៅ 
ផទហយេទើ រេ ោះ េផោះេនាោះំវតថហស្យើតបរិេុទធំងវតថហណាៗ េរោោះំវតថហែដលបនើឝហេេេើយេ៉យរពោះអគនី 
ឿលេបើយក្េផោះមក្លាបខលអន ក្៏េធវើឲើយធរូេេើបើយរេេើយចិតត េលើេពីេនាោះេទៀត េផោះែថម ំងជួយេម្យើត
រាងឿយបានដូច ំជួយបំបាត់ក្លិនេញើេំេដើម រេបាមមូេនិងេតវលសិត ំងឡាយែតងេតាងទុំរាងឿយ
មិនបាន វតថហណាក្៏េ៉យឲើយែតធ្ពើក្់េៅេលើរាងឿយែតងរេមៀលធ្ពើក្់េៅែផនដីវញិ ំងអេ់ េរើពីគុណ
របេយជន៍ ំងេនោះេេើយ ឿរយក្េផោះលាបខលអនែថម ំងម្នអតថន័យតាមផលឡវចិតតេទៀតផង េរោោះេផោះំ
េរគឿងេរក្ើនរលុឹក្េយើងឲើយដឹងខលអនថ្ េូមើបីជីវិតរាងឿយរបេ់េយើងេនោះេៅទីបំផុតក្៏ឿពើយេៅំេផោះែដរ 
េេតុេនាោះ ឿរយក្េផោះលាបខលអនេទើប ំេរគឿង៉េ់េតឿនេយើងឲើយេុភំេុភាពរាបស្ មិនរឹងរបឹងរបាញ
ចំេោោះរពោះអាទិេទព មិនំប់ចំោក្់ក្នហងរាងឿយ" 

"ោត់ទុក្ថ្ម្នេេតុផលគួរឲើយស្ឍើប់ណាេ់ េលាក្ម្ងើេ់ !" ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយោក្់េចក្ោក្់
េរ(េរេេើរ) េេើយេួរតេៅេទៀតថ្ 

"េរើពីេនោះេតើម្នឿរបដិបតតិអវីខលោះេទៀត?" 

"ចំេោោះឿរបរិេភាគអាហារ េនើាេីរតូវបរិេភាគអាហារមួយៃថមួយដងប ុេណា្ើោះ េបើម្នេ ថើ
ោេ់ឿពើ ក្៏អត់អាហារ ៣ ៃថក្៏ម្ន ៧ ៃថក្៏ម្ន ក្នលោះែខក្៏ម្ន អាហារែដលបរិេភាគគួរំអាហារេ្េមង 
ដូចំ បែនលរជក្់ រេែង េអយ ឿក្បាយ ជ័រ ស្រាយ បាយឿឍើំង ក្ំៈន េ្ផើ េេម័យ ែផលេឈើ េមើមេឈើ
ំេដើម ក្នហងឿររតាច់េៅែេវងរក្ភិឿខើហារ គួរទទួលភិឿខើហារពីផទោះមួយខនង េ ោះបីំបានមួយម្រើត់ក្៏រត
 ប់មក្ បរិេភាគែដរ ប ុែនតយរើងេរចើនមនិឲើយទទួលភិឿខើហារពីផទោះមិនេួេ ៧ ខនងេទ េរើពីេនោះ េៅម្ន
បរម្ម ក្់ទងនឹងភិឿខើោរំេរចើនេទៀត ដូចំមិនឲើយទទួលភិឿខើហារពីស្តេតីម្នគភ៌ មិនទទលួភិឿខើហារពី



ស្តេតីែដលក្ំពុង បំេៅទឹក្េ៉ោះក្ូន មិនទទួលភិឿខើហារពីទីែដលម្នេុនខំេដើម េូមើបីេបើក្នហងឿរបរិេភាគ
ភតត ក្៏រតូវឈរបរិេភាគ មិនអាចអងហយបរិេភាគដូចយរើងមនុេើឝទូេៅបានេទ"  

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើបានស្ឍើប់រេបៀបបដិបតតិែដលេនើាេីយមទគនីបក្រស្យឲើយ
ស្ឍើប់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាគិតថ្ េនើាេី ំងឡាយម្នវតតរបតិបតតិែដលតឹងរុឹងណាេ់ េដើមើបីេឈលចយក្
ឿរពិតក្នហងែផនក្ េផើឝងៗេទៀត ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបេោលថ្ "បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! េឃើញថ្េលាក្ម្ងើេ់
ម្នវតតបដិបតតិែដលគួរឲើយរជោះថ្ពើណាេ់ េតើេរើពីេនោះេៅម្នេទៀតេទ?" 

"េៅម្នេរចើនេទៀត េលាក្េក្ើយបុរត ! "អនក្រពតជរាេោលេ៉យេេមលងេែមតងេម្ទក្ភាព "ក្នហង
ែផនក្ ក្់ទងនឹងអាហារ េនើាេីរតូវបរិេភាគអាហារតាមែដលក្ំណត់ទុក្េនោះប ុេណា្ើោះ ចណីចំណុក្េផើឝ
ងៗែដលធ្ពើប់េញៀនៈរើមមក្ពីមុន ដូចំ ស្ពើមលឡំេដើមរតូវលោះបង់េោល ំងអេ់ ក្នហងែផនក្ ក្់ទងនឹង
ស្តេតីេភទ េនើាេីមិនរតូវម្នេមពនធភាពណាៗ ំងអេ់ំមួយនឹងស្តេតីេភទំ៉ច់ៀត េ៉យេហាចេៅ
េូមើបីែតេមលឹងេមើលក្៏មិនបានែដរ រាល់ៗមួយែខមតង េនើាេីរតូវេឿរេក្់និងពុក្ចៃកើេចញ ប ុែនតេដើមើបី
មិនឲើយៀតេពលក្នហងឿរេឿរញឹក្ញយេពក្ េនើាេីភាគេរចើនេទើបេរបើវិធីដក្េក្់និងពុក្ចៃកើេោល" 

"ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់េឃើញេនើាេីខលោះមិនេឿរេក្់េទ ប ុែនតបួងេក្់ំផនអងទុក្ៀងេលើក្៏ម្ន 
រតក្ួញំធលហងេំយក្េំយុងចុោះេរឿមក្៏ម្ន... " 

"េនើាេីពួក្េនាោះមិនែមនមក្ពីវណណៈរោេមណ៍េទ ប ុែនតមក្ពីវណណៈេផើឝងដូចំ ៃរពៃរ អនក្ៃរំ
េដើម ប ុែនតវតតបដិបតតិេផើឝងៗក្៏ចុោះរេបៀបែបបែផនដូចេទើេនាោះឯង ដូចំ រតូវេរបើរទនាប់េជើងេឈើប ុេណា្ើោះ 
មិនអាចេរបើ រទនាប់េជើងែេើបក្េតវបានេទ េ ោះបីេបើរតូវេធវើដំេណើរេៅទីណាក្៏េ៉យ េនើាេីរតូវនាំយក្
បរិឿខើរ ំង ៣ គឺ េឈើរចត់ ៧ ថ្ទើំង ៅទើំងស្នើន់និងក្រម្លែេើបក្ៀពើេៅំមួយផង ក្នហងក្ំលុងេធវើដំេណើរ រតូវ
ឈប់េរម្ក្ក្នហងអជនរបេទេ គឺ ទីក្ែនលងែដលេផើនមនុេើឝេៅ េរើពីេនោះេៅម្នវតតបដិបតតិផលឡវឿយ
របុិចរបុីរាយរងំេរចើនេទៀតែដលខ៳ហំក្ូរណាមិនអាចនឹងេរៀបរាប់ឲើយអេ់បាន" 

"តាមែដលេលាក្ម្ងើេ់ស្េពទេរៀបរាប់មក្េនោះ ោត់ទុក្ថ្ំេេលបដិបតតិេំៀន់ែដលគួរឲើយ
ោប់អារមមណ៍លាផើក្់លមមេេើយ ខ៳ហំក្ូរណាមិនរតូវឿរបក្ណិណក្វតតបនាតើប់បនើឝំដៃទេទៀតេទ ប ុែនតខ៳ហំក្រូណាចង់
ដឹងថ្េតើម្នអវីខលោះេទៀតេទែដលេលាក្ម្ងើេ់េេរពបូំ? " 

"ម្ន េលាក្េក្ើយបុរត ! "យមទគនីេឆលើយយរើងរួេរាន់ "េៅក្នហងក្ុដិែដលំលំេៅរបេ់េនើាេី រតូវម្នេភលើ
ង ១ ភនក្់ េឆោះេថ្គើលេ ើងរេូត េនើាេីរតូវបូំេភលើងេនាោះំរបោំ េ៉យយក្េបើបិ េរបង េឈើចនទន៍និង
េរគឿងរក្អូបេផើឝងៗ៉ក្់ចូលេៅក្នហងេភលើងេនាោះ " 



"េតើេភលើងម្នស្រៈេំៀន់ដូចេមតចេៅបានំេៅោំបេរមើេ៉យយក្ចិតតទុក្៉ក្់ដល់មលឹង?" ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេួរេ៉យវិមតិក្ៃខើ 

"េំៀន់ណាេ់ េរោោះេភលើងំថ្មពលរបេ់ចរក្វាល ំតំណាងរបេ់រពោះេុរិយេទវបុរតេលើែផន
ដី ំគុណលក្ណៈរបេ់រពោះអាទិេទព បុគលណាបានបេរមើេភលើង ក្៏េេមើនឹងបានបេរមើរពោះអាទិេទព" 

"េណមើយចុោះ ! អនក្រទរទង់រពត ! ខ៳ហំក្ូរណាបានេួរេលាក្ម្ងើេ់ដល់វតតរបតិបតតិតាមផលឡវឿយលមម
េមគួរេេើយ តេៅេនោះ ចងេ់ួរអំពីវតតបដិបតតិៀងផលឡវចិតតវិញមតង ក្នហងែផនក្ផលឡវចិតត េតើេលាក្ម្ងើេ់ម្នវិធី
បដិបតតិដូចេមតចខលោះេៅ? " 

"ក្នហងែផនក្ផលឡវចតិត េនើាេីរតូវឿរបញ្ឆើប់រពលឹងតូចរបេ់ខលអនេៅចូលរួមនឹងរពលឹងធំ ប ុែនតឿរ
ែដលនឹងបញ្ឆើប់ចូលរពលឹងធំេនាោះមិនែមនេចោះែតេធវើបានៃយៗេទេរោោះថ្រពលឹងតូចរបេ់មនុេើឝំ
រពលឹងមិនបរិេុទធ រតូវរគបដណែប់យរើងែណនណាន់េ៉យក្ិេលេេផើឝងៗ េេតុេនាោះរតូវអារេ័យឿរ
បដិបតតិតាមេេលេយគៈយរើង របិតេរបៀងអេ់ឿលយូរអែងវង ជួនឿលំតិេនោះ ំងមូលអាចមិន
េេរមចក្៏បាន រតូវបដិបតតរិបដិតរបជីេៅរាប់រយោន់ំតិ ឿលេបើបដិបតតិបានំប់លាប់ រពលឹងតូចក្៏ឆលង
ឿត់ដំណាក្់ឿលេផើឝងៗ ៤ ដំណាក្់ឿល គឺ ដំណាក្់ឿលដំបូង េូថ្ ស្េលាក្ើយៈ ក្នហងដណំាក្់ឿល
េនោះ រពលឹងតចូរបេ់េយើងក្៏ចូលេៅេណឋិតេៅក្នហង េលាក្ែតមួយនឹងរពលឹងធំ េបើបដិបតតិតេៅេទៀត ក្៏
ចូលដល់ដំណាក្់ឿលទី ២ េូថ្ ស្មីបើយៈ ក្នហងដណំាក្់ឿលេនោះ រពលឹងតូចក្៏ចូលេៅជិតែនបនិតើយនងឹ
រពលឹងធំៀពើំងេ ើង ចិតតរបេ់េយើងក្៏ឿន់ែតស្យើតបរេិុទធេ ើង េមើលេឃើញរពលឹងធំបានឿន់ែតចើាេ់ េៅ
េពលបដិបតតិតេៅេទៀត រពលឹងតូចរបេ់េយើងក្៏េទហោះ ចូលដល់ដំណាក្់ឿលទី ៣ េូថ្ ស្រូបើយៈ គឺ ម្ន
រូបរាងរេេដៀងនឹងរពលឹងធំ ម្នគុណលក្ណៈខលោះរបេ់ រពលឹងធំ ឿលេបើបដិបតតិតេៅេទៀត រពលឹងតូច
របេ់េយើងក្៏ចូលដល់ដំណាក្់ឿលទី ៤ែដលំ ដំណាក្់ឿលចុងេរឿយ េូថ្ស្យុជើយៈ គឺ បរិេុទធ
ស្យើតស្យើន ចូលរួមំមួយនឹងរពលឹងធបំាន េផើនៃថណានឹងែញក្េចញមក្អេនាតើលលីលាប់េស្យទុក្
េទៀតេទ ប ុែនតឿរែដលនឹងចូលដល់ដំណាក្់ឿលទី ៤ េនោះមិនែមនំឿរៃយដូចយរើងខ៳ហំក្ូរណានិយយ
េទ េរោោះរពលឹងតូចរបេ់េយើងមិនបរិេុទធ រតូវស្ឍើរជរមោះ េ៉យឿរបដិបតតិេយគៈយរើងេរចើនំន់ថ្ទើក្់ េបើ
េរបៀបេធៀបេៅក្៏រេេដៀងនឹងម្េែដលលាយ ំក្នហង េលាេៈ ៥ របេភទដូេោទើោះ ឿរែដលនឹងេដញ
េរម្ំងយក្ម្េេុទធបានេនាោះរតូវយក្េៅេលរុលាយរុលាងេដញេលាេៈែដលមិនរតូវឿរេចញំេរចើន
េលើក្េរចើនរេ ឬេរបៀបដូចំឿរបនើឝហទធទឹក្េ៉ោះថ្ពើេុទធពីទឹក្ក្ើឝីរ រតូវម្នឿរេលចរម្ញ់ំេរចើនទឹក្"  

"វតតបដិបតតិផលឡវចិតតក្នហងលទធិរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ោត់ទុក្ថ្ម្នេេតុផលគួរឲើយស្ឍើប់ណាេ់ េលាក្
ម្ងើេ់របាប់ថ្ ឿរែដលបញ្ឆើប់រពលឹងតូចតាមដំណាក្់ឿលេផើឝងៗេៅចូលរួមនឹងរពលឹងធំេនាោះរតូវ



អារេ័យឿរបដិបតតិតាមេេលេយគៈ ប ុែនតេលាក្ម្ងើេ់មិនបានអធិបើាយឲើយខ៳ហំក្ូរណាស្ឍើប់េទថ្េតើឿរ
បដិបតតិេយគៈេនាោះរតូវ បដិបតតិដូចេមតចខលោះ" 

"ខ៳ហំក្ូរណាេរតៀមអធិបើាយេេើយ ប ុែនតេលាក្េួរមក្ក្៏លសែដរ េូមតាំងចិតតស្ឍើប់ចុោះ េយគៈម្ន
េរចើនរបេភទ េូេះផើោះេផើឝងៗេទើ ប ុែនតេយគៈែដលម្នអំណាចក្នហងឿរក្ម្ងើត់បាបអក្ុេលបានយរើង
ឆុតៅប់ េូថ្ អដ៶េយគៈ ឬេយគៈ ៨ របឿរ បាបណាៗក្៏េ៉យឲើយែតបុគលេធវើេេើយេ ោះំបាប
ក្រមិតធន់ធរ ដូចំ េម្ពើប់រោេមណ៍ឬេេ ឿរលួចម្េរបាក្់ ឿរផឹក្ទឹក្រេវងឹ ឿររបរពឹតតេម្ោះមិនគបើបី
នឹងភរិយរបេ់រគូ ឿរេម្ពើប់បុរតក្នហងគភ៌ ឿរេបាក្របាេ់រោេមណ៍ ឿរក្ើបត់ោក្ើយេនើាែដលខលអនបានេធវើ
ំមួយនឹងរោេមណ៍ំេដើម អាចលុបលាងជរមោះេចញបានេ៉យឿរបដិបតតិអដ៶េយគៈ អនក្ែដលបដិបតតិ
អដ៶េយគៈរតវូតមអាហារំប់ៗេទើអេ់រយៈេពល ៣ ៃថ េេើយេៅឿន់េទវាល័យ ឬ បារើៅ ឬ េរឿមេដើម
ពិលាភើ ឿលេបើេរជើេ េរីេទីក្ែនលងេមរមើយបានេេើយ រតូវលាងបាបេ៉យទឹក្តាមពិធីក្មមេិន េេើយេទើប
យក្ពណ៌េខៀវចុចែដលេូថ្ ក្ើបិតេលើថ្ឃើេ បនាតើប់ពីេនាោះ ឲើយយក្េីេៈថល់េលើៃផទដី បញ្ើ៲រេជើង ំង ២ 
បាញ់េៅនើោះេៅឿន់អាឿេ  ខណៈែដលេថិតេៅក្នហងឥរិយបថេនោះ រតូវេធវើ របាណាយមៈ គឺ ឿរយក្ៃដ
បិទរនធរចមុោះម្ខើង ដក្ដេងឞើមចូលតាមរនធរចមុោះែដលេបើក្  រួចេេើយយក្ៃដបិទរចមុោះៀងេនាោះេេើយដក្
ដេងឞើមឲើយៀពើំងៗតាម រនធរចមុោះម្ខើងេទៀត េធវើយរើងេនោះៅពើេ់េទើេៅមក្ ៦ ដង េៅខណៈែដលដក្ដេងឞើម
េចញ រតូវេូធើយេថ្ ថ្ 'របស្ទេអើយ ! ឯងំេទពធតីា បាបអារេ័យេៅនឹងឯង ខ៳ហំក្ំពុងលាងបាបេចញ
ពីឯង ឯងចូរេចញមក្ឥ ឡវេនោះ ' តួបាបេនោះអារេ័យេៅក្នហងរបស្ទ ែដលេថិតេៅៀងក្នហងលលាដ៍ក្ើាល
ៀងេឆវង បាបរតូវក្ម្ងើត់េចញេ៉យវិធីរបាណាយមៈេនាោះឯង េៅេពលបាបេចញេេើយ រតូវយក្េៅ
លាងក្នហងទឹក្ឧណមៗេេើយេធវើឿរបូំ បនាតើប់ពីេនាោះរតូវបញ្ឆើប់របស្ទែដលស្យើតបរិេុទធចូលឿន់ទីេដើម
វិញ េ៉យដក្ដេងឞើមែវងៗតាមរនធរចមុោះ ៀងស្ឍើំ រពម ំងេូធើយេថ្ថ្ 'បពិរតេទពធីតាឿពើហានេអើយ ! 
ឥ ឡវេនោះឯងស្យើតបរិេុទធោក្បាបេេើយ ឯងំម្តារបេ់េលាក្ ខ៳ហំបានេធវើឿរបូំដល់ឯងេេើយ េូម
អេញ្៱ើញឯងរត ប់ចូលឿន់លំេៅេដើមរបេ់ឯងវិញចុោះ '  " 

"គួរឲើយោប់អារមមណ៍ណាេ់ េលាក្អនក្រទរទង់រពត ! គួរឲើយោប់អារមមណ៍ណាេ់ ខ៳ហំក្ូរណាេទើបែត
ដឹងេរឿងរា ើវរបេ់េយគៈពីេលាក្ម្ងើេ់េលើក្ដំបូងក្នហងជីវិត ម្នេយគៈអវីខលោះេទៀត េូមនិមនតេលាក្ម្ងើេ់
េរៀបរាប់ឲើយ ខ៳ហំក្ូរណាស្ឍើប់ផង" 

"េៅម្នំេរចើនេទៀត" េនើាេីជរានិយយេ៉យក្ិរិយឿរេែមតងេម្ទនភាព "ប ុែនតេយគៈ
មួយេទៀតែដលខ៳ហំក្ូរណាចង់និយយដល់ គឺ  េនតិេយគៈ ក្នហងឿរបដិបតតិេនតិេយគៈ េនើាេីរតូវទេនទញ
េថ្ថ្ 'េយើងំអាទិេទពែដលរតូវបូំឥ ឡវេនោះ ' េរឿយពីេនោះ រតូវខំនឹក្ៀបយក្រពលឹងតូចផ្តើល់របេ់
ខលអនែដលេថិតេៅនឹងបរិេវណផិតឲើយេៅចូលផើឝំនឹងរពលឹងធំែដលេថិតេៅនឹងេដើមរទូង ំលំ៉ប់តេៅ 



រតូវនឹក្បញ្ឆើប់ធ្តុែដលំេរគឿងផើឝំរបេ់រាងឿយឲើយចូលេទើ ដូចំ យក្ធ្តុដីរួមផើឝំនឹងធ្តទុឹក្ យក្
ធ្តុទឹក្រួមផើឝនំឹងធ្តុេភលើង យក្ធ្តុេភលើងរួមផើឝំនឹងធ្តខុើយល់ បនាតើប់ពីេនាោះយក្រម្មេមៃដេងត់បិទរនធ
រចមុោះៀងស្ឍើំ របឹងដក្ដេងឞើមចូលឲើយៀពើំងេ៉យរនធរចមុោះៀងេឆវង រពម ំងេូធើយោក្ើយេក្តិេិទធិថ្ 'េំន 
!'  ១៦ ដង េ៉យវិធីេរីរឿយ ែដលម្នក្ិរិយរតូវផតុរលត់េៅំធមមតានឹងេអតេួតែេងេៅ បនាតើប់ពី
េនាោះ យក្រម្មេមៃដនិងចងសហលៃដបិទរចមុោះ ំងេងៀង ខំអត់ដេងឞើមគិតបេណែើរ ំងបរិក្មមោក្ើយថ្ 'េរាន 
!'  ៦ ដង េនោះំវិធីដុតក្េម្ពើចេរីរឿយឲើយេឆោះេៀពើច េៀពើញលាញំេផោះេៅ បនាតើប់មក្ក្៏េបើក្រនធរចមុោះ
ៀងស្ឍើំ របឹងដក្ដេងឞើមេចញឲើយៀពើំង  ំងបរិក្មមោក្ើយថ្ 'េលាម ! ' ៣២ ដង េដើមើបីផលហំបំេបុើងក្េមទចេផោះផង់
របេ់េីេៈែដលេឆោះេខទចអេ់េេើយឲើយេបុើងៀងើត់ៀងើយរបារើត់របារើយេៅ ទនទឹមនឹងេនាោះ ក្៏ខំគិតៀបយក្
របស្ទនិងអាយតនៈថមីៗឲើយចូលមក្ក្នហងខលអនេដើមើបីឲើយរាងឿយេពញេលញេ ើង បនាតើប់ពីេនាោះឲើយបរិក្មម
ោក្ើយថ្ ' ឱម ! ' រពម ំងលំេអានចិតតនឹក្ភនក្យក្ទឹក្អរមឹតពីដួងចនទ ឲើយបងសហរេូរចុោះមក្ផើឝពវេផើឝើមរាង
ឿយ ំងមូល លំ៉ប់តេៅ បរិក្មមោក្ើយថ្ 'េំម ! '  ំងនឹក្ៀបធ្តុ ំង ៤ ឲើយចូលមក្ឿន់ខលអនតាម
េវាឿរេផើឝងៗរបេ់រាងឿយយរើងចុោះរេបៀបេរៀបរយដូចមុន ក្នហងវារៈចុងេរឿយ បរិក្មមេថ្ថ្ 'េយើងំ
អាទិេទពែដលរតូវបូំឥ ឡវេនោះ ' េនាោះមតងេទៀត េេើយក្៏នឹក្ៀបរពលឹងតូចរបេ់ខលអនែដលេៅចូលរួមនឹង
រពលឹងធំេនាោះឲើយរត ប់មក្េណឋិតរតង់បរិេវណផិតដូចេដើមវិញ រួចេេើយក្៏េូធើយេថ្ថ្ 'េូមលំអុតលំ
ឱនចំេោោះរពោះមុនីនារទៈ ' េេើយភនក្នឹក្ថ្ េពលេនាោះរពោះមុនីនារទៈបានេណឋិតេៅេលើេីេៈរបេ់ខលអន
េេើយ បនាតើប់ពីេនាោះយក្ៃដ៉ក្់ថល់េលើៅទើំងទឹក្ែដលេៅែក្ើបរៗខលអន េេើយក្៏េូធើយមនតគយរតី យក្ៃដផទឹម
ផ្តើប់េដើមរទូង េេើយក្៏េូធើយបេញ្ញេេមលងពើយញ្៱នៈនីមួយៗតាមេេលអក្រវិធី ំឿរឲើយពរដល់ជីវិតរាង
ឿយថមីែដលបានទទួលមក្"  

"េលាក្ស្ក្ើយបុរត ! េនោះេូថ្ េនតិេយគៈ មិនចំេោោះែតេនើាេីប ុេណា្ើោះេទែដលរបក្បេយ
គៈេនោះ េបើទុក្ំរោេមណ៍ែដលេៅំរគេេថក្៏រតូវរបក្បំរបោំៃថែដរ" 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! េយគៈែបបេផើឝង ៗែដលេលាក្ម្ងើេ់ស្េពទេរៀបរាប់មក្េនាោះ ទំនងំ
ឿរេរៀបរាប់តាមេេលឿរណ៍ ខ៳ហំក្ូរណាចង់ដឹងឿររបរពឹតតបដិបតតិរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ថ្េតើេលាក្ម្ងើេ់
បដិបតតិេយគៈេផើឝងៗ ំងេនាោះបានប ុនណាែដរ?" 

"បពិរតេលាក្ស្ក្ើយបុរត ! អេ់រយៈឿយដ៏យូរអែងវងែដលខ៳ហំក្ូរណាេថិតេៅក្នហងេភទេនើាេី ខ៳ហំ
ក្ូរណាបានបដិបតតិេយគៈមក្េេើយរគប់របេភទ េ ោះបីំេយគៈែដលពិបាក្េធវើតឹងំងអដ៶េយគៈនិង
េនតិេយគៈក្៏េ៉យ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏ធ្ពើប់បដិបតតិមក្េេើយ" 

"េយគៈែដលតឹងំងេយគៈ ំង ២ ែបបេនាោះេៅម្នេទៀតឬ?" 



"េៅម្នេទៀត  ឧ េរណ៍ដូចំ ក្នហងគិមឞនតរដូវ េៅេពលែដលរពោះអាទិតើយម្នក្េៅឍើេើឍើរែេង
បំផុត ខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់បៃកើត់េភលើងទុក្ជុំវញិខលអន េេើយឈរហាលក្េៅឍើៃថេ៉យខលអនទេទេពញមយួៃថ ក្នហង
េេមនតរដូវ ឿលេបើអាឿេធ្តុរតំក្់ដូចទឹក្ក្ក្ ខ៳ហំក្រូណាក្៏ចុោះេៅរតាំក្នហងទឹក្ យក្រក្ណាត់រជលក្់ទឹក្
ជួតេីេៈរេូតមួយៃថមួយយប់ ជួនឿល ខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់ឈរេជើងម្ខើងអេ់េពលំេរចើនៃថ រេូតដល់
េជើងេេើមេពហរ ែេើបក្ែបក្រក្ែេង ឈឺេនធំងំេពញខលអន ជនួឿល ខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់អត់ដេងឞើមរេូតដល់ងងឹត
មុខេធងេធ្ង រតេចៀក្េុឹងងុឺងខើយល់គេនលប់េៅ ខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់ឈរេមលឹងេមើលរពោះអាទិតើយ មិនពរពិចែភនក្
រេូតេពញមួយៃថ ដរាបដល់ែភនក្ៀភើក្់ម្ខើងដូចយរើងេលាក្េឃើញេៅខណៈេនោះឯង ខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់បិទ ភើរ
 ំង ៦ េដើមើបមីិនឲើយរបាណ ំង ៥ េចញពីរាងឿយបាន លុោះរតាែតេនលប់េនលិនេៅ  ំងអេ់េនោះ គឺ េយ
គៈនិងតបៈែដលខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់បដិបតតិមក្ " 

"បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងេរឿយពីស្ឍើប់េនើាេីយមទគនីេរៀបរាប់វតត
របតិបតតិរបេ់ េនើាេីចប់េេើយ "តាមែដលខ៳ហំក្ូរណាបានស្ឍើប់េលាក្ម្ងើេ់និយយេរៀបរាប់មក្តាំងពី
េដើមទី យល់ថ្ វតតរបតិបតតិខលោះក្៏រេេដៀងនឹងលទធិរបេ់ខ៳ហំក្ូរណា ប ុែនតវតតរបតិបតតខិលោះេផើឝងេទើៅឃើយណាេ់ 
របេិនេបើេលាក្ម្ងើេ់ មិនយល់ េ់នឹងឿរស្ឍើប់លទធិរបេ់ខ៳ហំក្ូរណាេទ ខ៳ហំក្ូរណារពមនឹងតំណាលឲើយស្ឍើ
ប់" 

"មិនយល់ េ់េទ េលាក្ស្ក្ើយបុរត ! " អនក្រពតជរាអោះអាងយរើងមុឺងម្រើត់ "ក្៏េរោោះែតចង់ស្ឍើប់
លទធិរបេ់េលាក្េនឹងឯង ខ៳ហំក្ូរណាេទើបខំេដើរតាមមក្េនទនាំមួយនឹងេលាក្ដល់ខទមេនោះ េូមនិមនត
េលាក្តំណាលចុោះ" 

"ំបឋម ខ៳ហំក្ូរណាេូមរបឿេខលអនទុក្ំមុនថ្ ខ៳ហំក្ូរណាម្នចំេណោះដឹងក្នហងរពោះធមមវិន័យរបេ់
រពោះបរមស្ស្ឍើតិចតួចេទ គង់នឹងមិនអាចបក្រស្យឲើយេលាក្ម្ងើេ់ស្ឍើប់យរើងលសិតលសន់បានេទ មើារើង
េទៀត ខ៳ហំក្ូរណាមិនស្តើត់ជំនាញក្នហងឿរេរៀបរាប់ផង េណមើយយរើងេនោះេៅចុោះ េលាក្ម្ងើេ់រតូវឿរយល់ដឹងអវី 
េូមេួរមក្ចុោះ ខ៳ហំក្ូរណានឹងេ៉ោះរស្យមតងមួយៗតេៅ" 

"ក្៏ំឿរលសែដរ "យមទគនីរា ើប់រង "ខ៳ហំក្ូរណាេូមេួរេំណួរដំបូង គឺថ្ េេលបំណងខពង់ខពេ់បំផុត
ក្នហងលទធិរបេ់េលាក្ គឺ អវី? " 

"េេលបំណងខពង់ខពេ់ក្នហងរពោះធមមវិន័យរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ គឺ ឿររុលត់ទុក្រពម ំងេេតុៃន
ទុក្េ៉យឥតេេេេល់" 

"ប ុេណណោះឯងឬ !  ឬម្នអវីេទៀតេទ?"យមទគនីេួរេ៉យវិមតិក្ៃខើ 

"ប ុេណណោះឯង េផើនអវីេទៀតេទ" ខ៳ហំរពោះក្រណុាអោះអាង 



"ឿររុលត់ទុក្" អនក្រពតជរានិយយផទអនោក្ើយេ៉យេេមលងតិចៗ េះឃើក្មុខចុោះំឧបាយគិតដងវិន 
អងហយេេៀមមួយរេបក្់េេើយនិយយេ ើងថ្"ចុោះេលាក្ម្នវិធីេរម្ប់រុលត់ទុក្យរើងណាខលោះ?" 

"មុននឹងដឹងវធិីេរម្ប់រុលត់ទុក្ េលាក្ម្ងើេ់រតូវស្គើល់េដើមេេតុែដលនាំឲើយេក្ើតទុក្េិន េរោោះ
ឿររុលត់ទុក្េនាោះ មិនែមនរុលត់េៅរតង់តួទុក្េទ ប ុែនតរលុត់េៅរតង់េដើមេេតុរបេ់ទុក្ ឿលេបើរុលត់េដើម
េេតុបានេេើយ តួទុក្ក្៏រលត់េៅេ៉យេវ័យរបវតត េដើមេេតុៃនទុក្ម្ន ២ យរើង គឺ តួេដើមេេតពុិត េូ
ថ្ អវិំឆើ បានដល់ ក្េៅពើេរោោះមិនដឹងពំនិតេទើបេក្ើតម្នមិោចើទិដ៶ិ គឺ គំេេើញខុេោក្ពំនិត េរោោះយល់
េឃើញខុេ េទើបេក្ើតេម្េៈ គឺ វេងវង េរោោះវេងវង េទើបេក្ើតតណាហើ គឺ ចំណង់ េរោោះចំណង់េទើបេក្ើតឿរ
រតដរតេ ូ ំងផលឡវក្ុេលនិងអក្ុេល េរោោះឿររតដរតេ ូេទើបេក្ើតឿររបឿន់ម្ំ េរោោះម្នឿររបឿន់ម្ំ 
ទុក្េទើបេក្ើតេ ើង េនោះឯង គឺំវិថីៃនទុក្ែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់បានេែមតង" 

អនក្រពតជរាអងហយេះឃើក្មុខ េេៀមមួយរេបក្់ធំ េេើយេទើបនិយយរុលឹក្ចំណាំរបេ់ខលអនតិចៗ 
េរោោះមិនដឹងេទើបយល់េឃើញខុេ េរោោះយល់េឃើញខុេេទើបវេងវង េរោោះវេងវងេទើបចង់ េរោោះចង់េទើប
រតដរតេ ូ េរោោះរតដរតេ ូ េទើបរបក្ួចរបឿន់ េរោោះរបក្ួចរបឿន់េទើបេក្ើតទុក្ ំវិធីែដលម្នេេតុផល
ៀពើំងណាេ់ េលាក្េមណៈ ! ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាគិតថ្ រំលេរៅពិបាក្នឹងយល់បានេ៉យៃយណាេ់ ខ៳ហំ
ក្ូរណាចង់េួរតេៅេទៀតថ្ ែដលថ្មិនដឹងេនាោះ គឺ ដូចេមតច? េតើមិនដឹងអវីេៅ?  

"មិនដឹងឿរពិតេនឹងឯង អនក្រទរទង់រពត ! មិនដឹងឿរពិតរបេ់ខលអនឯង មិនដឹងឿរពិតរបេ់អនក្
ដៃទ េតវដៃទ មិនដឹងឿរពិតរបេ់េលាក្ ឿលេបើមិនដឹងឿរពិត ក្៏យល់ខុេ េឃើញខុេ  ំង វេងវង 
យល់ថ្ ម្នខលអនម្នរបាណ ម្នេយើងម្នេគ ម្នេតវ ម្នបុគល ម្នរទពើយ ម្នយេ ម្នេក្រមិ៍េះផើោះ 
ម្នេរមេ់ ម្នលមស ឿលេបើវេងវងថ្ អវី ំងអេ់េនោះម្ន ក្៏េក្ើតចំណង់ ចង់េក្ើត ចង់ឿពើយំ ចង់ម្ន 
ចង់បាន ឿលេបើេក្ើតចំណង់ ក្៏អភិវឌើឍ ក្ស្ង របឌិត ផលិតេ ើង ែេវងរក្ រតដរតេ ូរគប់មេធើាបាយ
 ំងផលឡវលស ំងផលឡវអារក្ក្់  ឿលេបើបាន ម្ន ឿពើយំេេើយ ក្៏របឿន់ៀឆើប់ ឿលេបើរបឿន់ៀឆើប់មិនបាន ក្៏
េក្ើតទុក្" ។ 

  

បពិរតអនក្រទរទង់រពត ! ខ៳ហំក្រូណានឹងេរបៀបេធៀបឲើយេលាក្ម្ងើេ់ស្ឍើប់ដូចតេៅេនោះ បុរេម្ទើក្់េធវើដំេណើរ
ចូលេៅក្នហងៃរពែដលម្នយក្ិណីអារេ័យេៅ ឿលេបើយក្ិណីេឃើញបុរេេនាោះេដើរចូលមក្ ក្៏រេក្់ទឹក្
ម្ត់ ចង់ោប់េុីំអាហារ ប ុែនតេបើចូលេៅោប់េុីែតមតង ៀពើចែរក្ងំឿរមិនេមគួរ េទើបឿឡាខលអនំ
រេីរក្មុំរូបរេេ់ ឈរេៅចិេញ្ើមផលឡវ េែមតងអាឿររុជីរុំែញ ងញ ងបបួលឲើយបុរេេនាោះចូលមក្រក្ខលអន 
ចំែណក្ឯបុរេេនាោះេរោោះែតឿរមិនដឹងថ្រេីេនាោះំយក្ិណីេទើបយល់ខុេ គិតថ្ំរេីរក្មុំធមមតា 



េេើយក្៏េក្ើតពំហាន់វេងវង ចង់បានរេីរក្មុំេនាោះំៀពើំង េរោោះចំណង់េនាោះ បុរេេនាោះេទើបេដើររតង់តរមង់
េៅរក្នាង ចំែណក្ឯ រេីរក្មុំែក្លងឿពើយេនាោះក្៏េដើរេគចមុខេៅ បុរេេនាោះក្៏េដើរេៅតាម េដើរខលោះរត់ខលោះលុោះ
ទីបំផុតក្៏មក្ដល់របាស្ទ ១ ខនង េគបានេដើរតាមរេីេនាោះចូលេៅក្នហងរបាស្ទ េេើយបានរួមេមរតី
ំមួយនឹងរេីរក្មុំេនាោះេៅក្នហងរបាស្ទេនាោះ បុរេេនាោះេក្ើតក្ំណួចក្ំណាន់របឿន់េសិតថ្ 

រេីរក្មុំេនាោះំភរិយរបេ់ខលអន ំងរបាស្ទេនាោះក្៏ំរបេ់េគែដរ ប ុែនតលុោះដល់ៃថមួយ រេីេនាោះ
ក្៏រក្ឡាេ់េភទំយក្ិណីដូចេដើមវិញ េេើយក្៏ោប់បុរេេនាោះេុីំអាហារ មុនេពលស្ពើប់ បុរេេនាោះបាន
ឧ នេចញមក្ថ្ ' េរោោះែតមិនដឹងឿរពិត បានំខ៳ហំមក្ឈលក្់វេងវងរេឡាញ់នាងយក្ិណី ចង់បាននាង
ំភរិយ រត់តាមនាង ល់ែតបានមក្េៅរួមរេ់ំមួយេទើ េេើយក្៏ភាន់របឿន់ម្ំថ្ំភរិយ េទើបទទលួ
េរេោះថ្ទើក្់ដល់ជីវិតែបបេនោះ ' 

បពិរតអនក្បំេពញេយគៈ ! បុរេែដលឈលក្់រេឡាញ់យក្ិណី ទទួលេរេោះក្មមគួរឲើយេលហតរនធត់ចិតត
យរើងណា មនុេើឝេលាក្េនោះក្៏យរើងេនាោះែដរ េរោោះអវិំឆើ មនុេើឝេទើបយល់ខុេថ្ ជីវិតេនាោះគួរឲើយឈហ
បៅឃើញ់ េក្ើតអភិរមើយក្នហងឿមគុណ ៥ ែេវងរក្ និងំប់េសិតក្នហងឿមគុណ ៥ ប ុែនតក្នហងដំណាក្់ឿលចុង
េរឿយ ក្៏េពើបពោះ របទោះនឹងតរម្ច់រងត់លីលាប់ំប់ក្នហងេងើារវដត េនោះគឺតួទុក្ នងិេេតុនាំឲើយេក្ើតទុក្ 
េងើឹមថ្ េលាក្ម្ងើេ់លមមនឹងយល់បាន ។ 

"ឧបម្េរបៀបេធៀបរបេ់េលាក្េធវើឲើយខ៳ហកំ្ូរណាយល់បានឿន់ែតចើាេ់េ ើង េលាក្េមណៈ ! េបើ
ដូេោទើោះ ខលអនេយើងក្តី អនក្ដៃទក្តី អវីៗែដលេយើងរបទោះេឃើញក្តីមិនែមនំរបេ់ពិតេទឬ?"  

"ំរបេ់ពិតែដរ េលាក្េនើាេី ! ប ុែនតំរបេ់ពិតបេណាតើោះអាេនន ំពំនិតរេ ប់េរើ ំ
ពំនិតែដលមនុេើឝេលាក្េនមតេ ើង ប ុែនតមិនែមនំពំនិតរបាក្ដេទ េមមតិេចៈេរបៀបដូចំនាងយក្ិ
ណីែដលឿឡាខលអនំរេីរក្មុំ តាមឿរពិត រេីរក្មុំេនាោះក្៏ំឿរពិតែដរ ប ុែនតំឿរពិតរេ ប់េរើ ឬ 
ឿរពិតឿៃ  ពំនិតរបាក្ដ គឺ នាងយក្ិណី"  

"េណមើយចុោះ ! េលាក្េមណៈ េរឿងយក្ិណី ខ៳ហំក្ូរណាលមមនឹងយល់បានេេើយ ប ុែនតេរឿងមនុេើឝ
ធមមតាៗេនោះឯងែដលខ៳ហំក្ូរណាមិន ន់យល់ ឿលេបើបុគលឬេតវែដលំេយើងំេគតាមែដលែភនក្េមើល
េឃើញេនោះ មិនែមនំពំនិតរបាក្ដ ចុោះពំនិតរបាក្ដរបេ់បុគលឬេតវេនាោះ គឺ អវីេៅ?"  

"ពំនិតរបាក្ដរបេ់បុគលឬេតវ គឺ េភាវធម៌មើារើងែដលេក្ើតេ ើង តាំងេៅ និង រលត់េៅតាម
េេតុបច័យ េផើនេយើង េផើនេគ េផើនរបេ់េយើង េផើនរបេ់េគ អវីៗ ំងពួងរួម ំងខលអនេលាក្ម្ងើេ់និងខលអនខ៳ហំ
ក្ូរណាេនោះ រេន់ែតំេភាវធម៌ែដលរបរពឹតតេៅតាមរក្ិតើយរក្មរបេ់វា េោលគឺ េក្ើតេ ើង តាំងេៅ 



េេើយក្៏រលត់េៅ តាមតួនាទីរបេ់វា េផើនអនក្ណាអាចបៃគើប់បញ្ឆើបានេទ េនោះគឺពំនិតរបាក្ដែដលេូថ្ 
បរមតថេចៈ  ែដលេៅពីៀងេរឿយេយើងឬេគតាមែដលរបឿន់ម្ំេៅខណៈេនោះ" ។ 

យមទគនីរបែេលំេងឿងៃំងមិងម្ំងចំេោោះអតាណើធិបើាយរបេ់ខ៳ហំក្ូរណា េលាក្ឱនមុខចុោះគិតដងវិន េផសៀង 
េីេៈេៅេឆវងេៅស្ឍើំំឧបាយេទើន់េគនរអេ់េពលំយូរ េេើយេទើបនិយយេចញមក្រពម ំងដក្ដេងឞើម
ធំយរើងធន់ក្ណែក្់ថ្ "ំេរឿងលសិតរំលេរៅណាេ់ េលាក្ស្ក្ើយបុរត ! ខ៳ហំក្ូរណាេូមស្រភាពតាមរតង់
ថ្ ខ៳ហំក្ូរណាមិន ន់អាចយល់េឃើញតាមេលាក្បានេទ" ។ 

ពិតែមនេេើយ  េលាក្េនើាេី ! ពំនិតរបាក្ដរែមងំធមមំតិពិបាក្យល់ដឹងំនិច ពីេរោោះ
េយើងគិតស្ផើនមិនដល់ ំងមិនែដលនឹក្គិតផង មនេុើឝធមមតាទូេៅេរចើនែតយល់ចូលចិតតពំនិតរេ ប់
េរើប ុេណា្ើោះ េរបៀបដូចំបុរេែដលក្ំពុងែតឈលក្់វេងវងនឹងរេីរក្មុំរូបរេេ់េនាោះដូេោទើោះ េបើទុក្ំម្ន
អនក្ណាមួយមក្របាប់បុរេេនាោះថ្េនឹងមិនែមនំរេីរក្មុំេទឲើយរបយ័តនខលអន ប ុែនតំយក្ិណី បុរេេនាោះ
មុខំនឹងមិនេជឿេ ើយ េរោោះរូបភាពែដលេគេមើលេឃើញេៅចំេោោះមុខេនាោះគឺរេីរក្មុំយរើងចើាេ់
រក្ែ ត េរោោះេេតុេនាោះ ឿរយល់ដឹងបរមតថេចៈេទើបំឿរទទឹង េ់នឹងរក្ែេវដតេលាក្ ំក្ំែណ
ទរមង់ៀងគំនិត ជំេនឿ គំេេើញែដលពិបាក្នឹងេធវើបានណាេ់ េ ោះបីេបើក្នហងរពោះធមមវិន័យរបេ់រពោះបរមស្
ស្ឍើ អនក្ែដលស្ឍើប់ធមមេទេនារបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ចប់េេើយយល់ដឹងបានភាពើមលុោះណាែតបុគលេនាោះ
បានម្នបញ្ញើបារមីោេ់ឿពើនិងបានអប់រុបនទំនិេើឝ័យមក្យរើងេពញេលញេេើយ េរបៀបបីដូចំមុខបូេ
ែដលោេ់ដល់ក្រមិតេេើយ រេន់ែតម្នអវីមក្ប ោះខទប់បនតិច ប ុេណា្ើោះ ក្៏ែបក្ធ្ពើយមក្ភាពើម េេើយបុគល
ែដលយល់ដឹងបរមតថេចៈបានចើាេ់លាេ់ ក្៏េែមតងថ្បានេេរមចមគផលថ្ទើក្់ដំបូងំេស្តាប័
នេេើយ ។ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ូរណាចង់នឹងេនទនាំមួយនឹងេលាក្ឲើយបានយូរេទៀត ប ុែនតេឃើញថ្
ឥ ឡវេនោះ យប់េរៅណាេ់េេើយ េលាក្របែេលំេនឿយេត់ពីដំេណើរផលឡវៅឃើយេេើយរតូវឿរេរម្ក្ 
េេតុេនាោះ ខ៳ហំក្ូរណាេទើបទូលេួរេំណួរចុងេរឿយថ្ ឿលេបើដឹងថ្េេតុរបេ់ទុក្ គឺ ក្េៅពើ គំេេើញខុេ 
វេងវង ចំណង់ ឿរក្ស្ងរបឌិត និង ក្ំណួចក្ំណាន់េនាោះេេើយ ចុោះនឹងបំេពញេយគៈដូចេមតចេទើបអាច
ក្ម្ងើត់េេតុ ៃនទុក្ ំងេនោះបាន" 

"វិធីបដិបតតិក្នហងលទធិរបេ់ខ៳ហំក្ណាតាមែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់េែមតងទុក្ម្នេរចើនណាេ់ ប ុែនត
េបើនិយយ េ៉យេេងបម្នេេលេំៀន់ ៣ ប ុេណា្ើោះ គឺ អធិេីលេិឿខើ ឿរេិក្ើាបដិបតតិតាមេិឿខើបទ
វិន័យែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់បញ្៴តតទុក្ េេលបំណងេំៀន់ គឺ េដើមើបីេវៀរតមោក្អំេពើអារក្ក្់េ៉យ
ឿយនិងវាោ ទី ២ េូថ្អធិចិតតេិឿខើ គឺ ឿរេវឹក្ហាត់អប់រុចិតតរេតូដល់ចិតតរជោះស្យើតោក្េរគឿង
េ្េមង តមល់េៅម្ំំេម្ធី គួរដល់ឿរៃរ េរបៀបដូចំេេោះផ្ពើងែដលបងវឹក្បៃមើត់ឲើយស្ំងបាន



េេើយ ទី ៣ េូថ្ អធិបញ្ញើេិឿខើ គឺ ឿរអភិវឌើឍបញ្ញើឬពនលឺៀងក្នហងឲើយេក្ើតេ ើងក្នហងចិតត េេើយលំឱននាំ
យក្ពនលឺេនាោះេៅឆលហោះពិោរណាេមើលស្ណើនភាពអវីៗ ំងពួងរេូតដល់ដឹងបរមតថេចៈរបេ់អវីៗ ំងពួងេនាោះ 
េពលេនាោះឯង អវិំឆើ រតូវបញ្ញើក្ម្ងើត់បង់េៅ ឿលេបើអេ់អវិំឆើេេើយ វិំឆើ គឺ ចំេណោះដឹងក្៏ចូលមក្ជំនួេ 
ឿលេបើចំេណោះដឹងពិតដុោះេ ើងេេើយ ក្៏េធវើឲើយម្នរយុល់រតូវតាមេភាពពិត ឿលេបើយល់រតឹមរតូវក្៏មិន
ភាន់វេងវង ឿលេបើមិនភាន់វេងវងក្៏មិនចង់ ឿលេបើមិនចង់ក្៏មិនរតដរតេ ូឬរបក្ួចរបឿន់ លោះែលង
រែវងបង់ក្នហងអវីៗ  ំងពួង ម្នែតឥេើឝរភាពនិងេេរីភាព េស្យេុខេពវឿលេហាង" 

"បពិរតេមណៈ ! តាមែដលខ៳ហំក្ូរណាបានស្ឍើប់េលាក្មក្ េឃើញថ្ ឿរបដិបតតិតាមែបបបទ
របេ់េលាក្ េផើនេយគៈតឹងរុឹងែដលំឿរទូនាផើនបេរងៀនឿយដូចយរើងលទធិរបេ់េយើងេទ" 

"េផើនេទ េលាក្េនើាេី ! ឿរបំេពញតបៈឬេយគៈទូនាផើនបេរងៀនឿយេនាោះ រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់េយើង 
រទង់ធ្ពើប់បដិបតតិស្ក្លើបងមុនរតាេ់ដឹងមក្េេើយ ប ុែនតេផើនបានផលំែផលផ្កើអវីេទ ំឿរបងវឹក្ខលអនឲើយរង
ឿរ លំបាក្េោលទេទៗ េៃខើររាងឿយេនោះំតួទុក្ តាមរបរក្តី វាឈឺចុក្ោប់េៅេេើយ នឹងេៅេធវើឲើយ
ឈឺចុក្ោប់ែថមេទៀតេដើមើបីអវី? រាងឿយំតួផលែដលេក្ើតពីេេតុ វាេផើនដឹងេៃោះអវីេទ េបើទុក្ំេយើងប
ងវឹក្វាឲើយ លំបាក្ប ុនណាក្៏មិនអាចរុលត់ទុក្បានែដរ េបើចង់បងវឹក្ គួរបងវឹក្អវិំឆើ តណាហើ ឧបា នែដលំ
េដើមេេតុេទើបរតឹមរតូវំង  ឧបម្ដូចំម្ងើេ់េេេឃើញេេេមេរោោះម្នរភូណេៅក្នហងេោោះ េគចង់ឲើយ
រភូណបាត់េៅ ប ុែនតែបរំេៅវាយេំពងេេេៅវិញ េផើនបានរបេយជន៍អវីេទ ម្នែតេតវេេស្ពើប់េៅទ
េទៗប ុេណា្ើោះ" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ូរណាបានេរៀនេូធើយយល់ដឹងអំពីលទធិរបេ់េលាក្េរចើនបងអរេេើយ 
េឃើញថ្ ម្នអវីំេរចើនយរើងែដលេធវើឲើយខ៳ហំក្ូរណាោប់ចិតតដិតអារមមណ៍េបើទុក្ំមិន ន់យល់ចើាេ់ក្៏
េ៉យ ខ៳ហំក្ូរណា នឹងយក្េៅគិតឿញ់ឲើយលសិតលសន់មតងេទៀត េបើម្នចំណុចណាេៅេងើឝ័យ រពឹក្ែេសក្េនោះ 
មុននឹងេលាក្ោក្េចញេៅ ខ៳ហំក្ូរណានឹងេួរបែនថមេទៀត េរម្ប់យប់ៃថេនោះ ខ៳ហំក្ូរណាេូមលារត ប់េៅ
វិញេិន េូមនិមនតេរម្ក្តាមេបើាយចុោះ" េោលេេើយេនើាេីយមទគនីក្៏េរឿក្េ ើង េះងោប់
េឈើរចត់មក្ឿន់ក្នហងៃដស្ឍើំ ោប់យក្ក្រម្លែេើបក្ៀពើមក្េតើបៀតេរឿមៃដេឆវង េេើយក្ីេដើរេចញពីខទម
របេ់ខ៳ហំក្ូរណាបាត់េៅក្នហង ទីេមនធឿរ ។ 

  បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! េរឿយពីេនើាេីយមទគនីោក្េចញេៅ ខ៳ហំរពោះក្រុណា
េរតៀមខលអននឹងេិងេរម្ក្ េរោោះេនឿយេត់រេិតរៃេពដីំេណើរផលឡវៅឃើយំៀពើំង ខ៳ហំរពោះក្រុណារឿលេំពត់
រេង់ទឹក្េភលៀងេលើៃផទខទម យក្បេងវចរក្ណាត់េធវើំេខនើយ ពនាពើតេងើាដីដណែប់ឿយ គង់េណែូក្េជើង ំង
េងៀងេចញេៅមុខ េេើយយក្ៃដ ំងពីររឺតរចបាច់បំបាត់អាឿរេពឹក្រេពន់ ពនលឺរបទីបេបើបិេៅេោល
ពនលឺភលឺផលហងៗភលបឹែភលតែក្ើបរៗ ជញ្ឆើំងរេឆតរឆូតែដលេធវើេ៉យដីេសិតលាយចំេបើងលាបលនេ៉យមូលេេ



(អាចម៍េេ) បរិយឿេជុំវិញេប់ស្ឃើត់ក្េណាតើចក្ែណែង យូរៗមតងេទើបឮេូរជេំនារខើយល់រុលងអរធ្តប ោះ
ខទប់េលឹក្ស្ភើយឮេូរភឹបៗៀងេលើ ក្នហងេពលេវលាែបបេនោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាអត់នឹងនឹក្ភនក្វិលេៅរក្េរឿងោេ់
មិនបាន ប ុែនតឿរគិតដល់េរឿងោេ់ េផើនបានជួយេរមួលចិតតឲើយេបើាយេ ើងេទ ផទហយេៅវិញម្នែតេធវើ
ឲើយចិតតរេេងោះរេេៃចេៀពើចផើាែថមេទៀត ខ៳ហំរពោះក្រណុាពើាយមរម្ឃើប់ចិតតេ៉យនឹក្គិតដល់អារមមណ៍
េផើឝង ដូចំ េលើក្យក្េេលធម៌ណាមួយ មក្រតិោះរិោះពិោរណាំេដើម ។ 

េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងែតគិតឿញ់ចរម្ញ់េេលធម៌បេណែើររឺតរចបាច់េជើងបេណែើ
រ ំងែភនក្េមលឹងេមើលេៅអណាតើតេភលើងរោលៗរបេ់របទីបែដលថល់េៅេលើៃផទេនាោះឯង រស្ប់ែតម្នពេ់ 
១ ក្ើាលធ្ពើក្់េៀនើក្ ចុោះមក្ពីដំបូលខទម េវនេពនេៅេលើៃផទែក្ើបរៗចងុេជើងរបេ់ខ៳ហរំពោះក្រុណា  ខ៳ហរំពោះក្រុណា
ភាជើក្់េរពើតេឹងែតរឹងខលអន មយួរេបក្់ េៅេពលបានេតិស្ផើរតីមក្វញិេេើយក្៏េងហញេជើង ំងពីរចូលមក្រ
ក្ខលអន គិតេមើលថ្នឹងេធវើយរើង ណាេអោះ  ចិតតមួយចង់នឹងរត់េចញពីខទមភាពើម ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ទប់េងត់
ចិតតបានមិនរត់េគចេទ ពេធ់ំេនាោះេពនំេភននេៅេលើៃផទខទម េអើតក្េ ើងេលើដក្ពោរេមលឹងេមើលមក្ៀង
ខ៳ហំរពោះក្រុណា លឹបេលៀនអណាតើតភលឹបែភលត ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េមលឹងេមើលវាេ៉យឥតពរពិចែភនក្ែដរ េៅទី
បំផុត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏រលឹក្នឹក្េឃើញបានថ្រពោះបរមស្ស្ឍើរទង់ែណនំាភិក្ហឿរោរពេ់េ៉យផើាយេមតាឍើ
ចិតតដល់រតក្លូពេ់ ំង ៤ គឺ វិរូបក្ៈ ឯរាបថៈ ឆពើាបុតតៈ និង ក្ណាហើេេតមក្ៈ ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបេោល
ខើឝឹប ៗ ថ្ អាតាផើេូមផើាយបំណងលសដល់រតក្ូលពេ់ ំង ៤ អាតាផើមក្ទីេនោះេ៉យេចតនាលស មិនែមន
មក្េដើមើបីគៃគើនពើាបាទអនក្ណាេទ េបើេលាក្េផើនេពៀរេវរាគងអនទុក្នឹងអាតាផើ ក្នហងបុពវំតិេទ េូមេចៀេ
េចញេៅតាមផលឡវរបេ់េលាក្ចុោះ ប ុែនតេបើអាតាផើដល់រេែដលរតូវទូ ត់ក្មមោេ់ ឲើយអេ់េៅេៅរេេនោះ េូម
េធវើអនតរាយចំេោោះអាតាផើចុោះ ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! រេន់ែតខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយផុតពីម្ត់ប ុេណា្ើោះ ពេ់ធំ
េនាោះក្៏លារេងវនេចញេេើយក្៏លូនេចញពីខទមេៅយរើងេរគឿន ៗ ឿលេបើវាលូតេៅផុតរក្ែេែភនក្េេើយ ខ៳ហំ
រពោះក្រុណា ក្៏ដក្ដេងឞើមធំេ៉យធូររទូង រួចក្៏េរតៀមនឹងផតអលខលអនចុោះេិង ប ុែនតរេន់ែតេីេៈដល់បេងវចរក្
ណាត់ភាពើម ក្៏នឹក្បានថ្េៅមិន ន់ពនលត់េភលើង េទើបេរឿក្េ ើងអងហយរបុងនឹងពនលត់េភលើង ប ុែនតរុេពចេនាោះ
រស្ប់ែត ខ៳ហំរពោះក្រុណាភាពើក្់េរពើតរេឡាំងឿំងំៀពើំងេលើក្ទីពីរ េរោោះេឃើញថ្ម្នៃដរេេម្លេឿផើៗ
េមក្ំរពឹងក្ំរពយេល់ែតែេើបក្ដណែប់ឆសឹង ផុេេចញមក្ពីក្នហងជញ្ឆើំងយឺតៗ េេើយេះងេៅោប់
របទីប ពនលត់  របទីបចុោះភាពើម េធវើឲើយស្ណើនភាពក្នហងខទមងងតឹេូនើយេុង ប ុែនតម្នពនលឺភលឺរោលៗោំងចូលមក្
តាមបងសអច បានខលោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនដឹងថ្ៃដចែមលក្េនាោះំៃដរបេ់អនក្ណាេទ េេតុអវីបានំទមលហោះជញ្ឆើំង
េចញមក្ បាន េេតុអវីបានំអាចពនលត់េភលើងបាន េបើនិយយថ្ខ៳ហំរពោះក្រុណារេវាំងែភនក្ក្៏មិនែមន េរោោះ
េឃើញថ្ េភលើងរបទីបរលត់េៅពិតែមនថវីេបើេៅម្នេបើបិំចំេេោះេល់ជិតេពញក្៏េ៉យ ប ុែនតេបើនិយយ
ថ្េភលើង រលត់េរោោះខើយល់ក្៏មិនែមន េរោោះៀងក្នហងខទមេប់ឈឹងមិនក្េរមើក្រុេពើក្អវីេទ ខ៳ហំរពោះក្រណុាគិត



ដងវិនវិល វល់នឹងៃដអាថ៌ក្ំបាំងេនាោះអេ់េពលំយូរ ប ុែនតមិនជួបចេមលើយែដលគួរឲើយេពញចិតតបាន េទើបផតអ
លខលអនចុោះ េិងេទៀត ។     

មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅមិន ន់េិងលក្់េទ ពេ់និងៃដអាថ៌ក្ំបាំងេធវើឲើយខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេិង េបើក្ែភនក្រក្ អង គិតឿញ់រាត់រាយភលីនភលនេៅមក្ក្នហងដួងចិតត ខ៳ហំរពោះក្រុណារតូវេលន់រអឹក្ចិតត
មតងេទៀតំេលើក្ទី ៣ ឿលេបើដឹងថ្ម្នក្ំេួលខើយល់ៀពើំងបក្់ផ្ត់មួយវូបចូលមក្តាមម្ត់ ភើរ េេើយក្៏
ទច់ង ក្់ ខ៳ហំរពោះក្រុណាដឹងបានភាពើមថ្ខើយល់េនោះមិនែមនំខើយល់ធមមតាេទ េរោោះតាំងពីក្ើាលរពលប់រេូត
មក្ដល់េពលេថមើរេណោះ មិនធ្ពើប់ម្នខើយល់បក្់ផ្ត់ចូលមក្ក្នហងខទមេទ េបើំខើយល់ធមមតា គួរែតបក្់ផ្ត់មក្
ំេរឿយៗ ំងេលឹក្ស្ភើយៀងេលើក្៏ឮេូរឈូឆរខលោះ ប ុែនតេនោះេផើនេទេរើែតពីខើយល់មួយវូបេនាោះប ុេណា្ើោះ 
ប ុែនតយរើងណាក្៏េ៉យ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េៅែតេិងគិតតេៅេទៀតេ៉យមិនេរឿក្េ ើងពិនិតើយេមើលអវីេទ។ 

បនាតើប់ពីេនាោះមិនយូរប ុនាផើនក្៏ម្នមនុេើឝម្ទើក្់មក្ឈរធមឹងរទម្ំងេៅឯម្ត់ ភើរខទម  េ៉យស្រែត
េថិតក្នហងទីងងតឹអនធឿរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនអាចេមើលេឃើញមុខម្ត់េគេទ េមើលេឃើញែតរូបរាងឈរោំងម្ត់
 ភើរយរើង េប់ េេងតេមើលពីេឈើរចត់និងៅទើំងស្នើន់ក្នហងៃដ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏អាច យបានភាពើមថ្ បុរេ
អាថ៌ក្ំបាំងេនាោះ ំេនើាេី ជួនឿលអាចំយមទគនីែដលវិលរត ប់មក្េនទនាេដញេ៉លអវីម ើាងេទៀត
ក្៏បាន ខ៳ហំរពោះក្រុណា េរឿក្េ ើងអងហយេេើយែរេក្េួរថ្ "អនក្ណាេគេនឹង?" េនើាេីអាថ៌ក្ំបាំងេនាោះ
មិនេឆលើយតបេទ ប ុែនតេដើរ ចលូមក្តាម ភើរេៅៀងចុងេជើងរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា វាងេៅស្ឍើំៃដថល់ៅទើំងស្នើន់
ទុក្េលើៃផទខទម និងែផសក្េឈើរចត់ទល់ជញ្ឆើំងេេើយក្៏អងហយចុោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាអាចឮេេមលងៅទើំងស្នើន់ប ោះៃផទ
ដីេេើយឮេឈើរចត់ ប ោះជញ្ឆើំងបានយរើងចើាេ់  ខ៳ហំរពោះក្រុណាេមលឹងេមើលបុរេអាថ៌ក្ំបាំងេនាោះរគប់ចៃភើក្់ 
ខ៳ហំរពោះក្រុណា ែរេក្េួរំេរចើនដងថ្ "អនក្ណាេគេនឹង ម្នក្ិចឿរអីែដរ" ប ុែនតក្េ៏ៅែតមិនបានចេមលើយ
ដែដល ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ !  ខ៳ហំរពោះក្រុណាយល់េឃើញំេលើក្ដំបូងថ្ បុរេអាថ៌ក្ំបាំងេនាោះក្តី ៃដ
អាថ៌ក្ំបាំងេនាោះក្តី ពេ់ធំចែមលក្េនាោះក្តីេុទធែតំទេងវើរបេ់បិស្ច តើបិតថ្បុរេអាថ៌ក្ំបាំងែដលអងហយេៅ
ែក្ើបរជញ្ឆើំងេនាោះរស្ប់ែតរលុបខលអនបាត់េៅេៅចំេោោះមុខខ៳ហំរពោះក្រណុារពម ំងេឈើរចត់និងៅទើំងស្នើន់ 
បុរេេនាោះមិនបានេដើរេៅណា មិនបានេដើរេចញតាមរចក្ ភើរេទ ពីេរោោះខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយេមលឹងេមើល 
បុរេេនាោះរគប់េពលេវលា បុរេេនាោះមិនបានែអបចូលក្េនលៀតបនទប់ខទមេនាោះេទ េរោោះខទមេនាោះម្នបនទប់
ចេងសៀតែតមយួ េេើយេផើនអវីេៅៀងក្នហងេទ េរើពីចំេបើងេអតតាំងេៅរាត់រាយរបារើត់របារើយេលើៃផទខទម 
េ ោះបីេបើងងឹតក្៏េ៉យ ក្៏េៅម្នពនលឺរោងៗែដលលមមនឹងេមលឹងេមើលៀងក្នហងបនទប់បានចើាេ់ែដរ ប ុែនត
េផើនេឃើញបុរេអាថ៌ក្ំបាំងេនាោះេទៀតេទ ខ៳ហំរពោះក្រុណាយល់បានភាពើមថ្ បុរេេនាោះេផើនអវីដៃទេរើពី 
បិស្ចេទ រេន់ែតដឹងថ្ំបិស្ច ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ៀពើចញេញើតរពឺេរាមេពញ ំងខលអន គំនិតែដលចង់រត់



េគចេចញពីខទមបិស្ចេនាោះក្៏ផុេេ ើងេទៀត ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ខំទប់េងត់ចិតតឲើយំរបរក្តីមតងេទៀត 
ទរម្ំនឹងទប់េងត់ចិតតបាន េឃើញថ្ែបក្េញើេេំក្េពញ ំងដងខលអនេរោោះេេចក្តីភ័យៀពើច រេន់ែតចិតត 
ឿពើយំរបរក្តីេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ផតអលខលអនចុោះេិងមតងេទៀត ប ុែនតក្៏រតូវេរឿក្េ ើងមតងេទៀត េរោោះ
រតេចៀក្បានឮេេមលងេឈើរចត់ប ោះទងិចៃផទខទមឮេូរប ុក្ៗំចៃភើក្់ជុំវិញបនទប់ រេេដៀងនឹងមនុេើឝេដើរឿន់ 
េឈើរចត់រក្ ឹងជុំវិញបនទប់ េរើពីេេមលងេឈើរចត់ េៅម្នេេមលងប ោះខទប់ៃផទខទមំចៃភើក្់ និងេេមលងភឹប
ផ្ប់ៃនរក្ណាត់ែដលេក្ើតេចញពីឿរះនេដើរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយស្ឍើប់េេមលងេនាោះេ៉យតំណាំងចិតត 
េេមលងេនាោះឮបានយរើងចើាេ់ រេូតដល់ពិបាក្នឹងគិតថ្ំេេមលងលងបនាពើចេ៉យអំណាចៃនឧបា ន 
ខ៳ហំរពោះក្រុណាពើាយមេមលឹងែភនក្េមើលជុំវិញបនទប់តាមចៃភើក្់េេមលងេនាោះ ប ុែនតេផើនបានេឃើញអវីេផើឝងេរើ
ែតពីទំេេងទេទេនាោះេទ ។ 

បពិរតេលាក្ក្៏ម្នអាយុ ! េេមលងចែមលក្េនាោះលាន់ឮមួយរេបក្់ធំេេើយក្៏េប់ស្ឃើត់េៅ េមប់
បានវិលរត ប់ មក្មតងេទៀត េៅខណៈេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាគិតេឃើញថ្េពលេវលាះនចូលដល់បច៰ិម
យមេេើយ េរោោះបានឮេេមលងម្ន់រៃវឮេលវើយមក្ពីភូមិែដលតាំងេៅៅឃើយេនលឹម េ ោះបីេបើរេិតរៃេ
េនឿយេត់បនតិចក្៏េ៉យ ប ុែនតហាក្់ដូចំមិនងងុយេិងេស្ោះ ឿរេនោះរបែេលំមក្ពីក្ម្ពើចៀពើច
ញេញើតចំេោោះេេតុឿរណ៍ចែមលក្េនោះក្៏បាន េពលេវលាក្នលងេៅយូរអមើាយ ប ុែនតេៅមិនម្នអវីេក្ើតេ ើង
េទ  ំងេជឿថ្ នឹងេផើនអវីេទៀតេទ ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបផតអលខលអនចុោះេិង ប ុែនតរេន់ែតលក្់រលីវមួយភាំង ក្៏
រស្ប់ែតរបាក្ដេឃើញថ្ ម្នបុរេរាងេមក្ំរពឹងក្ំរពយ អាយុរបែេល ៦០ ៅទើំ េីេៈរតេៃល មុខ
ម្ត់គួរឲើយៀពើចញេញើតម្ទើក្់េលាតមក្េស្តងប់េលើខលអនរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា អងហយេងត់េដើមរទងូេេើយយក្
ៃដ ំងពីររចបាច់ក្ខ៳ហំរពោះក្រុណាយរើងម្ំ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេលហតេលន់ពន់របម្ណ ខំរតដរតេ ូេដើមើបបីានេេរី
ភាព និងពើាយមែរេក្េុំជំនួយ ប ុែនតែរេក្មិនេចញេទេរោោះរតូវបិស្ចរចបាច់ក្យរើងែណន រតដរតេ ូ
យរើងណាក្៏េៅែតមិនរបូត េឃើញថ្ េនើាេីចែមលក្េនាោះម្នក្ម្ពើំងៀពើំងឿពើណាេ់ថវីេបើរាងឿយេម
ក្ំេប វអាេរូវេល់ែតែេើបក្ដណែប់ ឆសឹងក្៏េ៉យ ។ 

ម្ទើលេលាក្ក្៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ធមមតាមនុេើឝេយើងេនាោះ េបើឿលណារេ់េៅេុខេបើាយ 
មិនេូវំេមើលេឃើញស្រៈេំៀន់ៃនទីពឹងផលឡវចិតតេទ លុោះរតាែតេថិតក្នហងស្ណើនភាពអាេននអនតក្រ  ជីវិតេថិត
េៅរវាងរេ់និងស្ពើប់ េពលេនាោះឯងេទើបរលឹក្នឹក្ដល់េរណៈទីពឹង ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ដូចេទើែដរ  េៅខណៈ
ែដលរតូវបិស្ចរចបាច់ក្ខទប់ដេងឞើមេៅេពលេនោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបបានលំឱនចិតតរលឹក្នកឹ្ដល់រពោះបរម 
ស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ែដលំរពោះបរមរគូ េូធើយរពោះពុទធមនតែដលោប់េផតើមេ៉យោក្ើយថ្ ឥតិបិ េស្ 
ភគវាំេដើមេៅក្នហងចិតត រេន់ែតខ៳ហំរពោះក្រណុាេូធើយចប់ភាពើម ក្៏របាក្ដេឃើញថ្ េក្ើតពនលឺមួយែភលតេ ើង 
េពញ ំងបនទប់ ទនទឹមនឹងេនាោះ រាងឿយបិស្ចែដលអងហយេងត់េលើេដើមរទូងរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា ក្៏រលុប 
បាត់ខលអនេៅ  ខ៳ហំរពោះក្រុណារត ប់ំដក្ដេងឞើមបាននិងរស្លខលអនដូចេដើមវិញ ឿលេបើដឹងថ្ម្នេេរី



ភាពេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េរឿក្អងហយ គិតរិោះរក្វិធីេធវើយរើងណាតេៅេទៀត េៅទីបំផុត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏
េននិ៉ឋើនបានថ្ ជួនឿលបិស្ចែដលំម្ងើេ់ខទមេនោះមិនេពញចិតតែដលេឃើញមនុេើឝចែមលក្ចលូមក្ស្ទើ
ក្់ក្នហងខទម របេ់ខលអន េទើបៅេៅបេណែញេ៉យរបឿរេផើឝងៗ របេិនេបើខ៳ហំរពោះក្រណុាចិតតទន់បនតិច 
របែេលំរត់េគច េចញពខីទមតាំងពីេឃើញពេ់ធ្ពើក្់ចុោះពីេលើដំបូលេមលោះ ជួនឿលអាចម្នបរទតតឡបជីវី
េរបតខលោះែដលអារេ័យេៅបរិេវណខទមេនោះក្ំពុងេរេក្ែពើន រេន់ែតេឃើញភិក្ហអនក្រទរទង់េលីចូលមក្
ស្ទើក្់ េទើបេែមតងខលអនឲើយ របាក្ដេដើមើបីេុំចែំណក្បុណើយក្៏បាន ។ 

ឿលេបើគិតេននិ៉ឋើនបានដូេចនោះេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េរមួមចិតតឲើយេប់េេើយក្៏េោលេ៉យេ
េមលងឮបងអរថ្ "អាតាផើមក្ស្ទើក្់ក្នហងខទមេនោះេ៉យេចតនាលសេទ េផើនេចតនាអារក្ក្់ចំេោោះអនក្ណាេ ើយ មិន
បានតាំងចិតតនឹង នាវយក្ខទមេនោះំេមើបតតិរបេ់ខលអនេទ េូមស្ទើក្់ែតមួយយប់េនោះប ុេណា្ើោះរពឹក្េ ើងនឹង
ោក្េចញេៅ អាតាផើមិនដឹងថ្ខទមេនោះម្នម្ងើេ់េទើបចូលមក្ស្ទើក្់េៅេ៉យមិនបានេុំអនុញ្ញើត ឥ ឡវ
េនោះអាតាផើដឹងេេើយ េទើប េុំអនុញ្ញើតស្ទើក្់មួយយប់េិន អាតាផើមិនបងហានីយឿរណាៗដល់ខទមរបេ់
េលាក្េទ មើារើងេទៀត អាតាផើេូមឧទទិេចំែណក្បុណើយជូនដល់េលាក្ បុណើយក្ុេលណាៗែដលអាតាផើបាន
េនើឝំមក្េ៉យឿរឧបេមើប័ទក្នហងរពោះធមមវិន័យរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើក្តី េ៉យឿរបដិបតតិតាមរពោះធមមវិនយ័
យរើងរបិតេរបៀងក្តី េ៉យឿរេទេនា េរបៀនរបេៅមនុេើឝឲើយេក្ើតេម្ផើទិដ៶ិយល់ដឹងអារក្ក្់លសេេឿផើតាម
េភាពពិតក្តី អាតាផើេូមឧទិទេបុណើយក្ុេល ំងអេ់េនាោះជូនេលាក្ េូមេលាក្អនុេម្ទនាទទួលយក្
េេើយេស្យេុខក្នហងគតិភពរបេ់េលាក្ចុោះ" េោលចប់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ផតអលខលអនចុោះេិង បពិរត
េលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ទេងវើរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានផលយរើងរបតើយក្ើឝ េរោោះេរឿយពីេនាោះេៅ 
េផើនអវីេក្ើតេ ើងេទៀតេទ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេិងលក្់យរើងរេួលេ៉យេផើនអវីមក្រុក្ក្ួនអុក្ ហក្រេូតដល់រពឹក្
រពលឹម ។ 

េៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេតើនេ ើង េនើាេី ំងឡាយរេង់ទឹក្ក្នហងេទឹងនងិយក្េផោះលាបខលអន
រួចេេើយ ក្ំពុងែតេរតៀមខលអននឹងចូលេៅឿន់ភូមិេដើមើបីភិឿខើោរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាលុបលាងមុខម្ត់េេើយក្៏
េរតៀមខលអនចលូេៅបិណឌបាតែដរ ប ុែនតតាំងចិតតថ្លុោះបិណឌបាតេេើយនឹងេចញដំេណើរេដើរោរិក្តេៅ 
េ៉យមិនវិលរត ប់មក្ឿន់អារេមរបេ់េនើាេីេទៀតេទ េទើបេដើរេៅក្ុដិេនើាេីយមទគនីេដើមើបីេុំលា 

"េលាក្េិងលក្់រេួលេទមួយយប់េនោះ?" អនក្រពតជរាេួរ  

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយថ្េិងលក្់រេួលធមមតា េលាក្េមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យវិមតិេងើឝ័យ
មួយេនទហោះេេើយនិយយថ្ "ខ៳ហំក្ូរណាេភលចរបាប់េលាក្ថ្ ខទមេនាោះំលំេៅរបេ់េនើាេីវាេេដ៶ៈែដល
េទើបនឹងទទលួអនិចធមមេៅឿលពីៅទើំេៅមិញេនោះឯង តាមធមមតា េផើនអនក្ណាអាចេៅក្នហងខទមេនោះបានេទ 



េរោោះរតូវបិស្ចលងបនាពើចេ៉យរបឿរេផើឝង ៗ េលាក្អាចេៅបានរេូតមួយយប់ ោត់ទុក្ថ្ពូែក្
ណាេ់ " 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនបានតំណាលេរឿងែដលេក្ើតេ ើងដល់េនើាេីយមទគនីស្ឍើប់េទ រេន់ែតេុំលា
តាមេណាតើប់ យមទគនីបាននិយយមុនេពលខ៳ហំរពោះក្រណុាោក្េចញេៅថ្ "ឿលពីយប់មិញេនោះ ខ៳ហំក្ូរណា
បានគិតរតិោះរិោះលទធិរបេ់េលាក្ម្ទើក្់ឯងេេើយយង់យល់រជួតរំបនឹងមូលភាពអនុស្េនីរបេ់រពោះ
េមណេេតតមេ៉យេរចើន របេិនេបើខ៳ហំក្ូរណាេៅេក្មងវ័យមិនោេ់ជរា  ំងមិនំរបមុខរបេ់េនើាេី
 ំងឡាយដូចឥ ឡវេនោះេទ ខ៳ហំក្ូរណាអាចនឹងេៅេផ៳ើឿយថ្ភើយខលអនំស្វ័ក្របេ់រពោះមហាេមណៈរពោះ
អងេនាោះមិនៀន ប ុែនតឥ ឡវេនោះ អវីៗរជលុេពលេៅេេើយ េូមឲើយេលាក្េធវើដំេណើរេៅរបក្បេ៉យេុវតថិ
ភាពចុោះ ខ៳ហំក្ូរណាេូមរេ់េៅតាមផលឡវរបេ់ខលអនលុោះរតាែតផុតរលត់ដេងឞើមតេរៀងេៅ" ។ 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ !  អេ់រយៈេពលំេរចើនៃថេេើយតំាងពីខ៳ហំរពោះក្រុណាបាន
ោក្េចញពីេវ ហវនារាមមក្ មិន ន់បានបញ្៱ឡនដំេណើរដំណឹងដល់េទវមិតតឧបាេក្រំបេៅេ ើយេទ 
តើបិតខ៳ហំរពោះក្រណុា េៅមិន ន់ម្នលំេៅេថិតេេថរេៅេ ើយមើារើង មើារើងេទៀត ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិន ន់ចង់
េៅំលំេៅេថិតេេថរេទ ចង់នឹងរតាច់ចរេៅមួយរយៈេិន ឿលេបើជួបបដិរូប៉ឋើនេមគួរេេើយ េឹមតាំង
ទីេម្ទើក្់ំក្់លាក្់ េេើយនឹងបញ្៱ឡនមនុេើឝេៅជរម្បរបាប់េទវមិតតឧបាេក្ឲើយបានដឹងតាមោក្ើយេនើា 
។ 

នាៃថមួយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេធវើដំេណើរេដើរមក្ដល់ភូមិមួយេះផើោះថ្ បិណឌតលរេម ំភូមិនៀទើតធំ 
ម្នរបំជនរេ់េៅក្ុោះក្រ េថិតេៅទិេៀងលិចៃនរក្ុងរាជរគឹោះរបែេល ១ េយជន៍ អនក្រេុក្ក្នហងភូមិេនោះ 
មិនស្គើល់រពោះពុទធស្េនាេទ ប ុែនតេេរពបូំរពោះឥនទំេរណៈទីពឹង េៅទិេៀងេក្ើតៃនភមូិ ម្នេទវា
ល័យមួយស្ងឧទិេរពោះឥនទ េេើយមតហំជុំវិញេទវាល័យេនាោះ ំៃរពរលួេ ក្ំពុងេចញផ្កើេំេោងេរោង
រោតេពញេដើម ខ៳ហំរពោះក្រណុាពិោរណាេឃើញថ្ំទីមេនារមើយេមគួរដល់ឿរបំេពញេមណធម៌ េៅមិន
ជិតមិនៅឃើយពីភូមិែដលំទីេេចរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបក្ួចឿន់យក្េដើមរលួេធំែក្ើបរៗនឹងេទវាល័យេនាោះ
ំទីេម្ទើក្់ រាល់រពឹក្លាឃើចែតងម្នអនក្រេុក្នាំយក្េរគឿងេឿកើរៈេផើឝងៗមក្បូំ រពោះអភិេទពក្នហងេទវាល័
យំេវឡងំហាភើយ ម្នរោេមណ៍វ័យោេ់ខលោះែដលោប់អារមមណ៍ក្នហងផលឡវធម៌មក្េនទនាំមួយនឹងខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាមតងម្កើល ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានែណនាំេរបៀនរបេៅេត់ឲើយេក្ើតេម្ផើទិដ៶ិ គំេេើញេឃើញរតឹមរតូវតាម
គនលងធម៌ ដឹក្នាំោំយួរឲើយេក្ើតឧយើាមភាពក្នង នេីលនិងភាវនារេូតដល់ម្នអនក្រជោះថ្ពើចូលដល់រពោះ
រតនរត័យំេរណៈ ទីពឹងំេរចើននាក្់ ។ 

េៅេពលយប់ ឿលេបើអនក្រេុក្បូំរពោះអភិេទពក្នហងេទវាល័យរត ប់េៅេគេ៉ឋើនវិញអេ់
េេើយ បរិេវណេទវាល័យក្៏រេ ោះេផើនមនុេើឝមនា តាំងេៅក្នហងេភាពេប់ស្ឃើត់ ក្នហងេពលេវលាែបបេនាោះ 



ខ៳ហំរពោះក្រុណាេរចើនែតេឆលៀតឱឿេេៅេដើរក្ំស្នតេលើទំនួលថមជុំវិញេទវាល័យ ជួនឿលក្៏ចូលេៅក្នហងេទវា
ល័យ ទេើឝនាេទវរូបនិងផ្កើេឈើែដលមនុេើឝយក្មក្បូំ ថល់េៅរបារើត់របារើយេលើែទនបូំៀងមុខេទវរបូ 
េទវរូបៅពើក្់េ៉យេិលាេឿផើ តាំងេៅេលើេជើងទរមខពេ់ក្ណាតើលបនទប់ ៀងមុខេទវរូបម្នរបទីបេរបង
េរ លបំភលឺ ំងៃថ ំងយប់ ២ េរគឿង រាល់ៗៃថែតងម្នរោេមណ៍ម្ទើក្់ែដលម្នមុខៃរែថមេរបងយក្
េរបងមក្៉ក្់បញ្ឡលក្នហងភាជនៈរបទីបំរបោំ ។  

េៅយប់ៃថមួយ ខណៈែដលអនក្រេុក្វិលរត ប់េៅេគេ៉ឋើនវិញអេ់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបាន
េចញពីទីេម្ទើក្់េៅេដើរលំែេឿយរតង់បរិេវណេទវាល័័័យតាមទម្ពើប់ ឿលេបើេដើររក្ ឹងៅភើត់ែឆវលេៅជុំ
វិញេប់េល់ដល់ចិតតេេើយ ក្៏ចូលេៅេដើរក្នហងេទវាល័យជុំវិញេទវរូបរបេ់ឥនទេទព រេន់ែតេដើរមក្ដល់
ៀងេរឿយេទវរូបភាពើម ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េេងតេឃើញមនុេើឝម្ទើក្់ក្ំពុងេដើរេ ើងឿំជេណែើរមក្យរើង
រេេើតរហាំង េដើមើបីមិនឲើយេគេឃើញថ្ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងែតេថិតេៅបរិេវណេនាោះ េទើបែអបេៅពួនេៅៀង
េរឿយេទវរូប េេើយោំេមើលថ្េតើអវីនឹងេក្ើតេ ើងេ៉យអារេ័យរបេឡាោះទេទេៅចេនាពើោះដងៃដនិងដង
ខលអនេទវរូបែដលេដរ៉េេៅេ៉យផ្កើ េឈើែដលមនុេើឝមនានាំយក្មក្តមល់បូំ ប ុែនតម្នរបេឡាោះតូចៗ
លមមនឹងេមលឹងេមើលេៅៀងមុខេទវរូបបានយរើងចើាេ់ ឿលេបើបុគលេនាោះចូលមក្ឈរេៅៀងមុខេទវរបូ
េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏របទោះេឃើញថ្ំស្តេតីេភទ ម្នអាយុរបែេល ១៨ ៅទើំយរើងេរចើន នាងឈប់ឈរេៅ
ៀងមុខេទវរបូេ៉ោះៃេើបបិទមុខេចញ យក្ផ្កើេឈើេៅថល់េលើែទនបូំ ែភនក្េមលឹងេមើលរពោះភស្តក្តរបេ់េទវ
រូបេ៉យឥតពរពិច ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញថ្ទឹក្មុខរបេ់នាងម្នេញ្ញើបងប់ៃនេំេណាក្េស្ក្
េេរងងទំេតាង នាងេលើក្ៃដ ំងពីរេ ើងរស្ក្់េទើេរឿមចៃកើ េមលឹងេមើលេទវរបូេេើយក្៏រជប់មុខចុោះនឹង
បាតៃដ យំខើឝឹក្ខើឝអលេឹោះៗមួយរេបក្់ធំ េេើយេទើបេងើបមុខេ ើង េមលឹងេមើលេទវរូបមតងេទៀត ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេេងតេឃើញទឹក្ែភនក្នាងេូររេេញំទេំក្ែផនថ្នើល់ នាងមុខំម្នទុក្េនធំទំអួលែណនក្នហង
រទូងំមិនៀន  

ខ៳ហំរពោះក្រុណាោំេេងតេមើលស្ណើនឿរណ៍តេៅ េពញេ៉យចិតតែដលធន់ក្ណែក្់េ៉យេេចក្តី
អាណិតអាេូរ 

េបើេគចេវោះេចញ បេណាតើយឲើយនាងបូំម្ទើក្់ឯងក្៏េផើនផលឡវេៅបាន េរោោះបនទប់របេ់េទវរូបេនាោះម្ន
 ភើរេចញ ែតម្ខើង េបើេដើរេចញេៅតាម ភើរេនាោះ រេីរក្មុំេនាោះរបាក្ដំេឃើញ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេេរមច
ចិតតេៅៀងេរឿយេទវរូបេនាោះតេៅ  

លុោះយំែយក្ ល់ែតេអតទឹក្ែភនក្េេើយ រេីរក្មុំេនាោះក្៏និយយេ ើងេ៉យេេមលងញ័រចំរបប់ថ្  



"បពិរតឥនទេទពំម្ងើេ់ជីវិត !  េូមេមតាឍើអាណិតនាងខ៳ហំផង នាងខ៳ហកំ្ំពុងែតរងទកុ្អងហក្អងហល  
េូមជួយេេស្តៃគើោះនាងខ៳ហំផង ឥនទេទពំម្ងើេ់ ! " េោលេេើយនាងក្៏ផប់មុខេលើបាតៃដ យំអណែឺតអណែក្់
តេៅេឹងែតផុតដេងឞើម   

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏នឹក្េឃើញគំនិតចែមលក្មួយ វាំគំនិត
ចែមលក្ចំណង់េបើខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏មិនចង់យក្មក្េរបើែដរ េោលគឺ ខ៳ហំរពោះក្រុណាគិតថ្ ខ៳ហំរពោះក្រណុាខលអនឯង
េធវើំេទវរូបនយិយេឆលើយឆលងំមួយនឹងរេីរក្មុំេនាោះេដើមើបីេេស្តៃគើោះនាង េដើមើបីរបេឡាមលួងេលាមនាងឲើយ
រស្យោក្ទុក្  វាំគំនិតែដលេក្ើតេ ើងេ៉យអំណាចៃនឿរុញ្៴ចិតតអាណិតអាេូរេតវែដលក្ំពុងែតរង
ទុក្េវទនាំំងនឹងបញ្៰បេញ្ចើតេគ េបើនិយយតាមេភាពពិត េទវរូបេនាោះរេន់ែតំវតថហធ្តុែដលឥត
វិញ្ញើណប ុេណា្ើោះ មិនអាចជួយេេស្តៃគើោះអនក្ណាបានេទ ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រុណាអាចជួយបាន យរើងេហាចណាេ់ 
ក្៏ជួយផតល់ោក្ើយែណនាំែដលម្នរបេយជន៍ែដរ ប ុែនតេ៉យស្រែតរបំជនរជោះថ្ពើក្នហងេទវរូបេិលាែដល
ឥតវិញ្ញើណេនាោះ េបើខ៳ហំរពោះក្រុណាែអបេធវើេទវរូបេនាោះេេើយអាចជួយេេស្តៃគើោះមនុេើឝបាន របែេលំមិន
បំបាក្់មុខរពោះអាទិេទពអងណាេទ ឿលេបើគិតគន់េមើលលសិតលសន់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបនិយយេ៉យ
េេមលងរាប បថ្ "ធីតាេអើយ ! ក្ុំេស្ក្េេរងងេ ើយ រពោះបិតានឹងជួយឯង"  

ោក្ើយេមតីរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើឲើយរេីរក្មុំេនាោះភ័យតក្់របម្ នាងេងើយមុខេ ើងេមលឹងេមើលេទវ
រូបេ៉យែភនក្េបើក្រគលួង ហាម្ត់ចស្តងង់ េែមតងអាឿរតក្់េលហតយរើងេពញរបុង នាងៃក្មុខេៅេមលឹង
េមើលៀងេនោះមតងៀងេនាោះមតង េ៉យក្ិរិយេលហតេលន់រេន់ចិតត 

"ធីតាេអើយ ! ក្ុំភិតភ័យេ ើយ នាងក្ំពុងែតេៅក្នហងទីនិរនតរាយេេើយ" ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយ
េរមួលចិតតនាង រេីរក្មុំេលើក្ៃដេ ើងេំពោះេទវរូបេ៉យអាឿរញ័រទរ ក្់ទេរទើក្ ទឹក្មុខរបេ់នាងខ
ណៈេនោះេែមតងអាឿរភ័យរអឹក្រអាំរក្ក្ល់នឹងយំឬេេើច នាងមុខំភ័យអរៈប់ញ័រពន់របម្ណែដល
រពោះឥនទេទពអាចនិយយំមួយនឹងនាងបានហាក្់នឹងថ្មនុេើឝែដលនាងមិនធ្ពើប់ជួបរបទោះេ ើយក្នហង
ជីវិត 

"បពិរតរពោះបតិា ! បពិរតេទពបិតា ! េូមរពោះអងេរបាេនាងខ៳ហំផង នាងខ៳ហំេរតក្អរពន់របម្ណ" 
នាងនិយយយរើងរលោះរលាំង េលើក្ៃដេំពោះប ូតៗេ៉យអាឿរគួរឲើយអាណិត 

"ចូររបាប់រពោះបិតាមក្េមើល ក្ូនរេី ! ថ្េតើក្ូនម្នទុក្អវីេៅក្នហងចិតត?" ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរ 

"ទុក្របេ់នាងខ៳ហំធំេធងណាេ់ េោលគឺ ឿលពីមួយៅទើំក្នលងមក្េនោះ នាងខ៳ហំរតូវបានឪពុក្ម្ឍើយបងំ
ឲើយេរៀបឿរំមួយនឹងរោេមណ៍ោេ់ម្ទើក្់អាយុ ៦០ ៅទើំែដលម្ន៊នៈេតហក្េតមភ ប ុែនតថ្រូបរាងមុខម្ត់គួរ
ឲើយេខពើមរេអើមណាេ់េរម្ប់នាងខ៳ហំ ប ុែនតេដើមើបីំឿរតបេនងេងគុណឪពុក្ម្ឍើយ នាងខ៳ហំេទើបេុខចិតតេរៀប



ឿរំមួយនឹងរោេមណ៍ោេ់េនាោះ េយើងរួមរេ់េៅំមួយេទើំេុខដុមរមនាអេ់រយៈេពល ១ ៅទើំ លុោះ
ឿលពីមើឝិលមិញេនោះ ស្ភើមីរបេ់នាងខ៳ហំក្៏ទទួលអនិចធមមេៅេ៉យេរាគេំងេបោះដូង..." នាងនិយយបាន
ប ុនេណោះក្៏ផប់មុខចុោះនឹងបាតៃដ យំអណែឺតអណែក្់េទៀត ។ 

បពិរតេលាក្ក្៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើស្ឍើប់េរឿងរា ើវរបេ់រេីរក្មុំេនាោះបានប ុនេណោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏
លមមទេើឝន័ យបានថ្ នាងក្ំពុងែតរងទុក្ធន់េរោោះរេេណាោះអាល័យេេនហាែដលមក្ឿត់ផ្ឍើច់េៅ
យរើង ន់េន់េ៉យេផើនៃថណានឹងវិលវិញ េដើមើបីលួងេលាមនាងឲើយរស្យេំេណាក្េស្ក្េេរងង ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេទើបនិយយេ ើងេ៉យេេមលងរាប បថ្ "ក្ូនរេីេអើយ ! ក្ុំេស្ក្េេរងងចំែបងចតិតេ ើយ 
ឿរេក្ើត និង ឿរស្ពើប់គឺំេរឿងធមមតា រពមទទួលយក្េេលធមមតាចុោះ ក្ូននឹងេេើបើយចិតត ប ុែនតក្ូនមិន
រពមទទទួលយក្េេលធមមតា ក្ូនរតូវឿរឲើយអវីៗរបរពឹតតេៅតាមេេលបំណងរបេ់ក្ូន ប ុែនតេេលធមមតា
េនាោះវារបរពឹតតេៅតាមផលឡវរបេ់វា ក្ូនេទើបខក្បំណងេក្ើតទុក្រពួយចតិត" 

រេីរក្មុំេនាោះេងើយមុខេ ើងេមលឹងេមើលេទវរូបយរើងរចេឡា េេើយនិយយេ ើងថ្ 

"បពិរតរពោះបតិា ! នាងខ៳ហំមិនេស្ក្េេរងងចំែបងចិតតេរោោះមរណក្មមរបេ់ស្ភើមីេទ" 

"េបើអញ្ឹង នាងរពួយចិតតេរឿងអវីឬ?" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យចែមលក្ចិតតបនតិចនិងនកឹ្គួរឲើយផទហោះ
េំេណើចែដលរច ំេទេនាែណនាំយរើងែវងអនាពើយ ។ 

"ចុោះរពោះបិតាមិនរំបេទឬថ្ភូមិរបេ់េយើងំភូមិោេ់បុរាណ អនក្រេុក្ម្នទម្ពើប់ដក្់ំប់ក្នហង
របៃពណីបុរាណ មិនរពមផ្ពើេ់បតឡរអវីៃយៗេទ អវីណានីមួយែដលបុពវបុរេធ្ពើប់េេរពបដិបតតិមក្ រតូវែត
បដិបតតិតេៅ េ៉យឥតពិនិតើយពិោរណាេ ើយ" 

"ចុោះគំនិតោេ់គំរិលរបេ់អនក្រេុក្េនឹង វាោក្់ព័នធអវីនឹងទុក្េស្ក្របេ់នាងេៅ?" ខ៳ហំរពោះក្រណុា
េួរ 

  " ក្់ទិនេ៉យផ្តើល់ែតមតង េទពបិតា ! េៅក្នហងភូមិរបេ់េយើងម្នរបៃពណីមើារើង េះផើោះថ្ េតី 
េោលគឺ ឿលេបើស្ភើមីរបេ់ស្តេតីណាស្ពើប់បាត់បង់ជីវិតេៅ ស្តេតីេនាោះក្៏េតាងែតដុតខលអនឲើយស្ពើប់េៅតាម
ស្ភើមីែដរ េដើមើបី េែមតងេេនហាេស្ផើោះេម័រគភក្តីចំេោោះស្ភើមី រេីតណាអាចដុតេម្ពើប់ខលអនឯងតាមស្ភើមីបាន 
ស្តេតីេនាោះនឹងទទួលបានោក្ើយេឿតេរេេើរយរើងៀពើំងពីអនក្ភូមិ មិនរតឹមែតស្តេតីេនាោះប ុេណា្ើោះេទែដលបាន
ទទួលក្ំេណាតេឿតេរេេើរេូមើបីែតឪពុក្ម្ឍើយរបេ់ស្តេតីេនាោះក្៏បានទទួលឿរេេរពរាប់អានយរើង
ខពង់ខពេ់េទៀតផង េបើស្តេតីណាមិនដុតខលអនេម្ពើប់តាមស្ភើមីេទ ស្តេតីេនាោះនឹងបានទទួលតំណិោះតិោះេដៀលនិង
ោក្ើយេមើលៃយេមើលេថ្ក្យរើងៀពើំងពីអនក្ភូមិ" 



"េបើអញ្ឹង ម្នន័យថ្ ក្ូនមិនចង់ដុតខលអនេម្ពើប់តាមស្ភើមីែមនេទ?" 

"ពិតែមនេេើយ,  េទពបិតា !  នាងខ៳ហំមិន ន់ចង់ស្ពើប់េទ នាងខ៳ហំេទើបែតេក្ើតមក្េឃើញេលាក្េនោះ
រតឹមែតអាយុ ១៨ ៅទើំប ុេណា្ើោះ នាងខ៳ហំចង់េៅរេ់េមើលពិភពេលាក្េនោះតេៅយូរអែងវងេទៀត នាងខ៳ហំភ័យ
តក្់េលហតចំេោោះឿរស្ពើប់ក្នហងភនក្់េភលើងដ៏ែេនក្ំណាចេនាោះណាេ់ នាងខ៳ហំយល់េឃើញថ្ វាមិនយុតតិធម៌េ ើយ
ែដលឲើយនាងខ៳ហំេៅវ័យេក្មងេៅស្ពើប់តាមមនុេើឝោេ់អាយុដល់េៅ ៦០-៧០ ៅទើ ំនាងខ៳ហំមិនរពម... មិន
រពមំ៉ច់ៀត" រេីរក្មុំេនាោះេោល ២ របេយគចុងេរឿយេ៉យេេមលង៉ច់ណាត់ ។ 

"ឿលេបើក្ូនរេីមិនចង់ស្ពើប់តាមតាោេ់េនាោះ ក្ូនមិនបាច់ស្ពើប់ក្៏បានែដរែមនេទ?" 

"មិនអញ្ឹងេទ េទពបិតា ! ឪពុក្ម្ឍើយនិងជ័រំតិៈតិេនាឍើនទទូចទទរអងវរនាងខ៳ហំឲើយេេរមចចិតត
ស្ពើប់េៅតាមស្ភើមីេដើមើបីំថនឡរនឹងោក្ើយេរេេើរេេមើចរបេ់អនក្ភូមិ ឿលេបើនាងខ៳ហំេែមតងេចតនាមិនចង់
ស្ពើប់ ពួក្េគក្អ៏េនាតើក្អេនាតើលឲើយនាងខ៳ហំស្ពើប់េ៉យវិធីលួងេលាមខលោះ ជំលាបេំ ហតខលោះ វីៃអភីេំៀន់បំផុត 
គឺ ឪពុក្ម្ឍើយរបេ់នាងខ៳ហំេនឹងឯង ពួក្េតរ់បាប់ថ្េបើនាងខ៳ហំស្ពើប់េៅតាមស្ភើមី វិញ្ញើណរបេ់នាងខ៳ហំនឹង
ឿពើយំេទពធីតា របំជននឹងេេរពបូំ រគួស្រឪពុក្ម្ឍើយនឹងបានមុខបានម្ត់ ពួក្េត់អងវរឲើយនាងខ៳ហំ
េយគយល់ដល់ពួក្េត់ំេលើក្ចុងេរឿយផង េដើមើបីំឿរតបេនងេងគុណម្តាបិតា េនោះឯងំមូល
េេតុៃន ទុក្េនធំរបេ់នាងខ៳ហំ បពិរតេទពបិតា ! េូមជួយេរបាេេតវអនក្ក្ំពុងរងទុក្េ េមនញផងចុោះ" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើបានស្ឍើប់េរឿងរា ើវរបេ់រេីរក្មុំេនាោះេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេទើរ
ែតមិនេជឿថ្ំឿរពិត ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនធ្ពើប់បានគិតនឹក្នាថ្របៃពណីដ៏ៃរពៃផើឝយង់ឃនងែបបេនោះេៅម្ន
ក្នហងែដនដីមគធរដ៶ដ៏រុងេរឿងេនោះេទ ប ុែនតរបៃពណីេនោះេៅែតម្ន ខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតរបណិធ្នេ ើងក្នហងចិតត
យរើង៉ច់ៀតថ្នឹងពើាយមលុបបំបាត់របៃពណីៃរពៃផើឝេនោះឲើយអេ់ពីភូមិបិណឌតលរេមឲើយបានេ៉យវិធី
ណាមួយ  េ ោះបីេបើវិធីេនាោះរតូវខីៃដេទវរូបែដលឥតវិញ្ញើណក្៏េ៉យ ខ៳ហំរពោះក្រុណារបាប់រេីរក្មុំេនាោះថ្ 

"ក្ូនរេីេអើយ ! ក្ុំរពួយបារមភេ ើយ រពោះបិតានឹងជួយក្ូន រពោះបិតាយល់េឃើញថ្បញ្មើោក្់េមហគ
 ំងអេ់េនោះបណាតើលមក្ពីឪពុក្ម្ឍើយរបេ់ក្ូនេនឹងឯង េបើអាចបែងវរចិតតរបេ់េលាក្ ំងពីរេនាោះបាន 
អវីៗនឹងចុោះរេបៀបេរៀបរយេផើនបញ្មើេទ ប ុែនតរពោះបិតារេន់ែតំេទវរូបែដលមិនអាចេធវើអវីបានយរើងថ្ទើត់ៃដ
ថ្ទើត់េជើង រពោះបិតាេូមរបាប់េរឿងមួយ ខណៈេនោះម្នរពោះភិក្ហក្នហងរពោះពុទធស្េនា ១ អងនិមនតមក្ស្ទើក្់
អារេ័យេរឿមេដើមរលួេែក្ើបរៗេទវាល័យេនោះឯង េលាក្ំអនក្ម្នគុណធម៌ខពេ់ គួរេេរពបូំនិងេជឿ
ស្ឍើប់ ោប់ពីេពលេនោះំេដើមេៅ រពោះបិតានឹងរបេគនអំណាចដល់រពោះភិក្ហអងេនាោះ េេើយរពោះបិតានឹងមិន
និយយំមួយនឹងអនក្ណាេទៀតេទរួម ំងក្ូនផង រពឹក្ែេសក្េនោះ េូមឲើយក្ូននាំឪពុក្ម្ឍើយរបេ់ក្ូនមក្
ជួបនឹងភិក្ហរូបេនាោះចុោះ េថមើរេណោះយប់េរៅេេើយ េូមក្ូនវិលរត ប់េៅផទោះវិញចុោះ" 



លុោះដល់រពឹក្ែេសក្េ ើង រេីរក្មុំេនាោះក្៏នាំឪពុក្ម្ឍើយមក្ជួយខ៳ហំរពោះក្រុណាតានោក្ើយេនើា ឿល
េបើអនក្ ំង ៣ អងហយចុោះេលើក្ៃដេំពោះេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏និយយេ ើងមុនថ្ 

"េៈម គឺ ឪពកុ្ម្ឍើយរបេ់រេីរក្មុំរងេរេោះេនាោះែមនេទ? " 

"ែមន េតជគណុ ! "របុេំបតីេឆលើយតប េែមតងក្ិរិយអាឿរភាជើក្់េផសើលយរើងៀពើំង "េតជគុណដឹង
បានយរើងណាថ្ពួក្េយើងំឪពុក្ម្ឍើយរបេ់រេីរក្មុំេនោះ?" 

"ឿលពីអរធ្តយប់មិញ រពោះឥនទេទពរបោំេទវាល័យបានមក្ជួបអាតាផើ េលាក្េរៀបរាប់ឲើយស្ឍើប់ថ្
ម្នរេីរក្មុំម្ទើក្់ចូលេៅរក្េលាក្ដល់េទវាល័យរបាប់ថ្ក្ំពុងរតូវឪពុក្ម្ឍើយបងំឲើយដុតខលអនឲើយស្ពើប់េៅ
តាមស្ភើមី េេើយេុំឲើយេលាក្ជួយ េលាក្មិនចូលចិតតរបៃពណីេែរេៅេនោះេទ េលាក្ចង់ឲើយលោះេលើក្
េោល េេើយេលាក្េមើលេឃើញថ្អាតាផើលមមនឹងជួយែណនាំរបែដរបេៅេៈម ំងពីរបាន េទើបរបគល់
អំណាចឲើយអាតាផើេធវើឿរជំនួេ ចំែណក្ឯេលាក្វិញក្៏វិលរត ប់េៅេស្យទិពវេុខក្នហងេេគើល័យ នឹងមិន
វិលរត ប់មក្ឿន់មនុេើឝេលាក្េនោះវិញេទ េរោោះមនុេើឝបងបញ្មើវឹក្វរដល់េលាក្មិនេចោះចប់ អាតាផើេទើប
ទទួលោក្ើយេមតីរបេ់េលាក្" 

រោេមណ៍ំស្ភើមីេមលឹងេមើលមុខភរិយេ៉យអាឿរមិងម្ំងមួយរេបក្់េេើយក្៏ែបរមុខមក្ៀង
ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងេ៉យអាឿររស្ប់រេល់ថ្ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! របៃពណីេតីេនោះោត់ំរបៃពណីេ័ក្តិេិទធិែដលពួក្េយើងនាំេទើេេរព
បដិបតតិតៗេទើមក្តាំងពីបុពវឿល េយើងមិនអាចលោះេលើក្េោលបានេទ េរោោះេបើលោះេលើក្េោលក្៏េេមើនឹង
បំផ្ពើញរបៃពណី ំឿររមិលគុណចំេោោះបុពវបុរេ" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលបានស្ឍើប់េមតីរបេ់រោេមណ៍ំបិតាេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏
យល់ដឹងបានភាពើមថ្ ក្នហងឿរបដិបតតិតាមរបៃពណីេនាោះ េគេផើនេេតុផលអវីេស្ោះ រេន់ែតេជឿឿន់តៗេទើ
មក្ដូចយរើងមនុេើឝែភនក្ៀភើក្់ ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបោប់េផតើមែណនំាេត់ក្នហងផលឡវៃនេេតុផលដូចតេៅ  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េបើឿរលោះេលើក្េោលរបៃពណីខលោះំឿររមិលគុណបុពវបុរេ មនុេើឝ ំងអេ់
ក្នហងជមពឡទវីបេនោះេុទធេឹងែតំមនុេើឝរមិលគុណ េរោោះម្នរបៃពណីនិងឿរបដិបតតិំេរចើនអេនក្ែដល
បុពវបុរេរបេ់េយើងធ្ពើប់បដិបតតិមក្ ប ែុនតេៅេពលេនោះមនុេើឝបានលោះែលងរែវងបង់អេ់េេើយ  
ឧ េរណ៍ដូចំ ឿលពីរបម្ណ ៥០ ៅទើមំុនេនោះ នគរេផើឝង ៗែដលតំាងេៅេលើរោំងេទឹងគៃគើ ក្នហងរដូវ
ែដលទឹក្េ ើងេេៀរេពញរោំង នឹងម្នរបារពធពិធីគៃគើេយមពររាល់ៗៅទើំ េោលគឺ ក្នហងតិថី ១៥ េក្ើតែខ
ភរទបទ េគនងឹេរជើេេរីេយក្រេីរក្មុំរពេមោរីម្ទើក្់ែដលំទីរបាថ្ទើរបេ់រពោះេមគៃគើមក្េមសិតេម្យើង
យរើងស្យើតស្យើន បញ្៱ិោះេលើស្េលៀងែេងែេេពញ ំងរពោះនគរ េេើយក្៏យក្េៅេបាោះចូលក្នហងរក្ែេទឹក្



ែដលក្ំពុងេូរខមអលៀផើញ់ៃនេទឹងគៃគើឲើយលង់ទឹក្ស្ពើប់េៅចំេោោះមុខមនុេើឝមនារាប់មុីនែេននាក្់ែដល
ឈរេេងតេមើលេៅេលើម្ត់រោំង េជឿថ្ រេីរក្មុំេនាោះនឹងេៅរបណិប័តន៍បេរមើរពោះេមគៃគើ ឿលេបើរពោះ
េមគៃគើេពញចិតតេពញេថលើមេេើយ ក្៏មិនេធវើឲើយេក្ើតឧទក្ភ័យ(ទឹក្ជំនន់) មិនេធវើឲើយអនក្ដៃទលងទ់ឹក្ស្ពើប់ 
រេីរក្មុំែដលរតូវេបាោះចូលេៅក្នហងទឹក្ឲើយស្ពើប់េនាោះ ែតងទទួលបានឿរេលើក្តេមើងេេរពរាប់អានពីអនក្
រេុក្ថ្ំវីរស្តេតី ំអនក្ពលីជីវិតេដើមើបីរបេយជន៍រួម ប ុែនតេបើទុក្ំទទួលបានក្ិតតិយេខពេ់ធំេធងប ុនណា
ក្៏េ៉យ ក្៏មិនេឃើញថ្ម្នរេីរក្មុំណាេុខចិតតពលីជីវិតេដើមើបីំតៃភើយដល់រពោះេមគៃគើណាេ់ រេន់ែត
ដល់ែខភរទបទមតងៗ រេីរក្មុំរពេមោរីទូ ំងនគរនាំេទើភ័យតក្់េលហត េដក្បិទែភនក្មិនជិត អនក្ខលោះដល់ថ្ទក្់ 
េភៀេខលអនេៅេៅតំបន់េផើឝងបេណាតើោះអាេនន អនក្ខលោះក្៏េុខចិតតេរៀបឿរំមួយនឹងអនក្ណាម្ទើក្់មុននឹងដល់
ៃថគៃគើេយមពរ ពិធីក្មមេនាោះបានបងបញ្មើេើឍើរក្ហាយដល់មនុេើឝំេរចើន ប ុែនតឥ ឡវេនោះពិធីេនាោះបាន
លុបបំបាត់េោលេៅេេើយ មិនបដិបតតិេទៀតេទ មនេុើឝំេរចើនជួេនឹងរពួយចិតត ឿលេបើលោះបង់
របៃពណីែដលបុពវបុរេរបេ់ខលអនធ្ពើប់បដិបតតិមក្អេ់រាប់ោន់ៅទើំ រត ប់ំេរតក្អរស្ទរេៅេទៀតែដល
អាចលោះបង់បាន េេើយេផើនអនក្ណាយល់ថ្ំឿររមិលគុណចំេោោះបុពវបុរេអវីេទ" ។ 

  

" ម្ទើលឧបាេក្ ! េរើពីពិធគីៃគើេយមពរេនោះ េៅម្នពិធីដៃទំេរចើនេទៀតែដលបុពវបុរេរបេ់
េយើងបានបដិបតតិមក្ ប ុែនតេយើងបានេលើក្លោះេោលអេ់េេើយ េរោោះេេតុេនាោះ េបើេៈមអាចលោះបង់ពិធី
េតីេនោះេោលបាន គង់នឹងមិនែមនំឿររមិលគុណេនាោះេទ "  

រោេមណ៍អនក្របិតេរបៀងចំេោោះរបៃពណីបុរាណអងហយឱនមុខគិតមយួេនទហោះេេើយនិយយេ ើង
េ៉យេេមលង ែអោះែមោះថ្ "បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាលមមនឹងយល់រេបនឹងេលាក្បានថ្េបើ
លោះបង់របៃពណីេនោះេោលេៅ គង់នឹងមិនរមិលគុណចំេោោះបុពវបុរេេទ ប ុែនតេលាក្របែេលំមិនយល់
េទថ្របៃពណីេនោះំបុញ្៴ពិធីខពង់ខពេ់េរម្ប់ស្តេតីេភទ ំឿរលោះបង់យរើងខពង់ខពេ់ ឿលេបើស្ពើប់េៅនឹង
បានេៅេក្ើតក្នហង៊នេួគ៌ភាពើម" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េៈមេៅមិន ន់យល់អតថន័យៃនោក្ើយថ្ បុណើយ េនោះ េទ អាតាផើនឹងអធិបើាយ
ឲើយេៈមស្ឍើប់ ោក្ើយថ្បុណើយ ំេះផើោះៃនេេចក្តីេុខ េេចក្តីរតំក្់រតជុំ េក្ើតឿលវាលគុមពម្នេមើឝៀត
របេយជន៍ អវីណាក្៏េ៉យឲើយែតេៈមគតិេេើយ និយយេេើយ េធវើេេើយោំនាំមក្នូវេេចក្តេីុខេប់ចិតត
ចំេោោះេៈម និង អនក្ដៃទ ម្នរបេយជន៍ដល់ខលអនេៈមនិងអនក្ដៃទ អវីណានីមួយេនាោះេូថ្ បុណើយ 
ប ុែនតអវីក្៏េ៉យឲើយែតេៈមគិត និយយ េធវើេៅ នាំមក្នូវទុក្េើឍើរក្ហាយដល់ខលអននិងអនក្ដៃទ មិនេក្ើត
របេយជន៍ដល់អនក្ណា អវីណា នីមួយេនាោះោត់ំ បាប អាតាផើពិោរណាេឃើញថ្របៃពណីដុតខលអនេម្ពើប់
តាមបតីេនោះមិនេក្ើតរបេយជន៍ដល់អនក្ណាេទ ម្នែតបងទុក្េើឍើរក្ហាយដល់អនក្ស្ពើប់ បងេេចក្តីេលហត



រនធត់ចិតតដលស់្ច់ៈតិបងបសឡន អនក្ស្ពើប់េទើក្៏ស្ពើប់េៅ ំងមិនេពញចិតត ស្ពើប់េ៉យេេចក្តីទុក្ ឿលេបើ
អនក្ស្ពើប់េនាោះម្នចិតតេ្េមងមុនស្ពើប់ែបបេនោះ លុោះស្ពើប់េៅេេើយេតើេគអាចនឹងេៅេក្ើតក្នហង៊នេួគ៌
េស្យទិពវេុខបានេទ? េរោោះេេតុេនាោះ ពិធីេតីេនោះជួេនឹងបានបុណើយរត ប់ំបានបាបយរើងពិត
របាក្ដ" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! អនក្ ំង ៣ អងហយេតឹក្េៅេេៀមអេ់េពលំយូរ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេជឿថ្ 
ចិតតរបេ់េគោប់េផតើមចូលឿន់គនលងៃនេេតុផលេេើយ ទីបំផុត នាងរោេមណីំម្ឍើយបាននិយយេ ើង
ថ្ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ក្ណាម្ងើេ់យល់រេប់នឹងេលាក្រគប់យរើង ក្ណាម្ងើេ់អាណិតក្ូនរេី
ែដលេៅវ័យេក្មង មិនចង់ឲើយក្ូនស្ពើប់តាមរោេមណ៍ោេ់ំបតីេទ េូមើបីែតបិតារបេ់េគក្នហងជេរៅដួងចិតត
វិញក្៏អាណិតក្ូន មិនចង់ឲើយក្ូនស្ពើប់ែដរ ប ុែនតេបើេយើងមិនឲើយក្ូនេធវើេតី របំជននឹងេជររោេេឆសោះេយើង 
របេទចផ្ឍើស្េយើង េមើលៃយេមើលេថ្ក្របម្ថឿត នេយើង  េយើងនឹងេបារមុខៀផើេខមឡរេមើលមុខេគ
មិនរតង់ េយើងៀពើចែរក្ងរែអងេរឿងេនាោះណាេ់ បពិរត នម្ងើេ់ េូមេមតាឍើជួយែណនំាវិធីបដិបតតិដល់ពួក្
េយើងផងថ្េតើនឹងេធវើយរើងណាបាន" 

"ម្ទើលឧបាេិឿ ! តាមធមមតា មនុេើឝេយើងេនាោះែតងម្នរបរក្តីរិោះគន់តិោះេដៀលអនក្ដៃទ េយើងេធវើ
ក្៏រតូវេគ រិោះគន់ េយើងមិនេធវើក្៏រតូវេគរិោះគន ់ក្នហងឿរេធវើអំេពើណានីមួយេនាោះ េយើងមិនរតូវរបឿន់យក្ខើយល់
ម្ត់របេ់អនក្ដៃទំរបម្ណេទ េបើេយើងពិោរណាេមើលយរើងលសិតលសន់េេើយេឃើញថ្ អំេពើែដលេយើង
េធវើេនាោះលស ំក្ុេលំរបេយជន៍ំេេចក្តីេុខ ំងដល់ខលអនឯងនងិអនក្ដៃទ បណឌិតេលើក្េរេេើរ េយើង
គួរេធវើអំេពើេនាោះភាពើម េ ោះបីំបានទទួលោើយរិោះគន់តិោះេដៀល ផតនាតើេ េ បនទហោះបៃយើប់ របម្ថឿត ន 
ជំេនរេជរេតីេ៉យផរុេវាោក្៏េ៉យ ចូរក្ុំរបឿន់យក្ំរបម្ណេ ើយ េរោោះឿរែដលេគរិោះគន់ េថ្កើល
េ េ របម្ថឿត ន េជរេតីេនាោះ េគរិោះគន់េរោោះេេចក្តីភាន់រច ំ េរោោះរមង់ េរោោះចំេហាត ោំបាច់ឬ
ែដលេយើងរតូវយក្មនុេើឝលង់េឿពើ មនុេើឝវេងវងមក្ំអនក្ដឹក្នាំជីវិតេយើង ំអនក្បញ្ឆើឿរឲើយេយើងេធវើ
អំេពើេនោះអំេពើេនាោះ ផទហយេៅវិញ អំេពើណាក្៏េ៉យឲើយែតំអក្ុេល ឬ បាប បណឌិតរិោះគន់េថ្កើលេ េ េបើ
េធវើេៅនឹងនាំទុក្េើឍើរក្ហាយ និងហាយនភាពដល់ខលអននិងអនក្ដៃទ អំេពើេនាោះចូរក្ុំេធវើេ ើយ េ ោះបីេបើអនក្
ដៃទញហោះញង់ ោក្់ចុចអុជអាល អេនាតើក្អេនាតើលយរើងណាក្៏េ៉យ េរោោះេគញហោះញង់អុជអាលេ៉យរមង់ 
េ៉យក្េៅពើ េ៉យរុយល់ខុេ ឿលេបើេយើងដឹងំក្់ដល់ចិតតថ្ េគក្ំពុងែតវេងវងផលឡវេដើរេលើផលឡវខុេ មិន
េមបីេបើេយើងេដើរតាមេគេ ើយ េយើងគួរែតេដើរតាមផលឡវរតូវមិនលសំងឬ? " 



បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយចប់ ពីរនាក្់បតីរបពនធក្៏េក្ើតបញ្ញើយល់ដឹង
ផលឡវខុេ ផលឡវរតូវយរើងំក្់ចើាេ់ក្នហងចិតត  េទើបឱនរឿបបងំេទៀបបាទមូលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា េេើយ
រោេមណ៍ំស្ភើមីបានរេដីេ ើងថ្  

"ខ៳ហំក្ណាយល់រេបនឹងរពោះេតជគុណរគប់យរើង ោក្ើយែណនាំរបែដរបេៅរបេ់រពោះេតជគុណស្ឍើ
ប់េៅគួរឲើយោប់ចិតតដិតអារមមណ៍ណាេ់ ម្នេេតុផលរតឹមរតូវតាមស្ណើនភាពពិត េរោោះែតបានស្ឍើប់ោក្ើយ
ទូនាផើនរបេ់រពោះេតជគុណ ខ៳ហំក្ណាេទើបេក្ើតពនលឺ គឺ បញ្ញើេ ើងក្នហងចិតត ស្គើល់ផលឡវរតូវ ខ៳ហំរពោះក្រណុានឹងមិន
បងំក្ូនរេីរបេ់ខ៳ហំក្ណាឲើយេធវើពិធីេតីដ៏េែរេៅេនោះេទ" 

"គំេេើញរបេ់េៈមលសរបៃពេេើយ ឧបាេក្ !  អាតាផើេូមអនុេម្ទនា េូមឲើយេៈមរបឿន់ៀឆើប់
េេលេេតុផល េេលរតឹមរតូវក្នហងឿរដកឹ្នាំែខើឝជីវិតតេរៀងេៅ " ។  

ម្ទើក្់ៗម្នទឹក្មុខរេេ់រស្យរីក្រាយ ំពិេេេ រេីរក្ុមែដលវិោះនឹងស្ពើប់េរោោះរបៃពណីៃរពៃផើឝ េមើល
េៅនាងដូចំម្នេេចក្តីេុខំៀពើំង  នាងឱនរឿបបងំខ៳ហំរពោះក្រណុាេ៉យទឹក្ែភនក្ៃនរនតភិាព និង 
អំណរអរគុណំអេនក្ េេើយនិយយថ្ 

"បពិរតរពោះគុណម្ងើេ់ !  ក្ណាម្ងើេ់មិនដឹងំរក្ោក្ើយេពចន៍ណានងឹមក្េោលោក្ើយអរគុណ
ឲើយេមរមើយ េរម្ប់គុេណាបឿរៈដ៏ឧតតហងឧតតមែដលរពោះគុណម្ងើេ់បានេធវើចំេោោះក្ណាម្ងើេ់ បានជួយ
េរស្ចរេង់ជីវិតរបេ់ក្ណាម្ងើេ់បានេទ" 

"មិនោំបាច់អរគុណបុណើយរេ័យអវីេទ" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតប "ឿរជួយេរបាេេតវែដលរងទុក្ឲើយ
រួចផុតោក្ទកុ្ ោត់ំក្ុេលក្មមដ៏ឧតតហងឧតតម ែដលនាំឲើយេក្ើតេេចក្តីេុខផលឡវចិតតដល់អាតាផើ េលើេពីោក្ើយ
អរគុណណាៗ ំងអេ់" 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេែមតងធម៌េរបាេអនក្ ំង ៣ រេូតដល់ម្ទើក្់ៗបានេក្ើតេ ថើរជោះថ្ពើក្នហងរពោះរតន
រត័យ និង េម្ផើទិដ៶ិ អនក្ ំង ៣ ក្៏រឿបបងំលាខ៳ហំរពោះក្រុណារត ប់េៅេគេ៉ឋើនរបេ់ខលអនវិញ ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលរេេៀលៃថេនាោះឯង េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រណុាក្ំពុងគង់
ពិោរណាធម៌ េៅេរឿមេដើមរលួេ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េេងតេឃើញមនុេើឝមួយរក្ុមេទើរបែេលំ ៧-៨ 
នាក្់ េដើររតងត់រមង់មក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យក្ិរិយឿររេេើតរហាំង  េៅេពលមក្ដល់ អនក្ ំងអេ់េទើក្៏
អងហយចុោះេ៉យមិនេែមតងឿរេេរពណាៗ េេើយរបុេម្ទើក្់ែដលម្នចំណាេ់ំងេគ ម្នក្ិរិយឿរ
េននិ៉ឋើនបានថ្ំេមលំ ក្៏និយយេ ើងយរើងរចេឡាងៀមថ្ 

"េលាក្េមណៈ ! េលាក្ឯងេនឹងឬែដលមក្បំផ្ពើញរបៃពណីេធវើេតីោេ់ទុំរបេ់េយើង?" 



ខ៳ហំរពោះក្រុណាខំទប់េងត់ចិតតឲើយំរបរក្តីេេើយនិយយេ ើងថ្ 

"អាតាផើមិនបានបំផ្ពើញរបៃពណីេតី ឬរបៃពណីេសីរបេ់អនក្ណាេទ" 

របុេម្ទើក្់េនាោះយក្ៃដចងសហលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាេេើយនិយយេ ើងេ៉យេេមលងឮៗថ្  

"េលាក្ឯងនយិយក្ុេក្ េលាក្ឯងេនឹងឬែដលែណនាំឲើយភរិយរបេ់បងរបុេក្ណារពម ំង
ឪពុក្ម្ឍើយរបេ់នាងឈប់េធវើេតី" 

"អាតាផើមិនបានែណនំាពួក្េគឲើយឈប់េទ រេន់ែតែណនាំឲើយពួក្េគលោះបង់គំេេើញខុេេោលេេើយ
ផតល់ចំេណោះដឹងែដលរតឹមរតូវជំនួេវិញ" 

"ចឹងេលាក្ឯងយល់ថ្ឿរេធវើេតីេនឹងំឿរេធវើខុេឬ?" របុេម្ទើក្់េទៀតេួរេ ើង 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! វតថហែតមួយ មនុេើឝម្ទើក្់អាចយល់េឃើញថ្ខុេ មនុេើឝម្ទើក្់េទៀតអាចយល់
េឃើញថ្រតូវ អាតាផើមិនខវល់ថ្អវីខុេអវីរតូវេទ ខវល់ែតថ្ អវីណានីមួយគួរេធវើ និងមិនគួរេធវើ" 

"េតើអវីេៅគួរេធវើ អវីេៅមិនគួរេធវើ?"របុេំេមេៀពើងេឈលចេួរ 

"អវីក្៏េ៉យឲើយែតេធវើេៅេេើយនាំទុក្េើឍើរក្ហាយមក្ដល់ខលអននិងអនក្ដៃទ មិនម្នរបេយជន៍ដល់
េគឯង អវីេនាោះមិនគួរេធវើ អវីក្េ៏៉យឲើយែតេធវើេៅនាំមក្នូវេុខេនតិភាពដល់ខលអននិងអនក្ដៃទ របរពឹតតេៅេដើមើបី
របេយជន៍េលើក្េទអយខលអននិងអនក្ដៃទ អវីេនាោះគួរេធវើ េូមពិោរណាេមើលេ៉យចិតតេទៀងរតង់េៅេមើលថ្ 
ឿរដុតេម្ពើប់ខលអនឯងតាមស្ភើមីេនាោះ េតើអនក្ស្ពើប់បានទទួលរបេយជន៍អវី? េតើស្ភើមីែដលស្ពើប់េៅេនាោះ
បានទទួលរបេយជន៍អវី? ឪពុក្ម្ឍើយ ៈតិមិរតរបេ់អនក្ដុតេម្ពើប់ខលអនេនាោះបានទទួលរបេយជន៍អវី អនក្
រេុក្ ំងអេ់បានទទួលរបេយជន៍អវី?" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! លទធផលែេតងឲើយេឃើញថ្ េផើនអនក្ណាេឆលើយេំណួររបេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាបានេទ េរោោះម្ទើក្់ៗយល់ដល់ចិតតថ្ របៃពណីដ៏ៃរពៃផើឝែបបេនោះេផើនបានរបេយជន៍អវី មិននាំមក្
នូវេេចក្តីេុខេប់ចិតតដល់អនក្ណាៗេ ើយ ផទហយេៅវិញ ម្នែតនាំទុក្ធំេនធំចិតត ឿរបាត់បង់ ឿរនិរាេ
រោត់របាេ់េ៉យមិនោំបាច់មក្ឿន់ៈតិពនធរគបភ់ាគី របេយជន៍ែតមើារើងែដលគបើបីបាន គឺ រក្ើាទុក្
របៃពណីដ៏យង់ឃនងេនាោះឲើយគង់វងើឝប ុេណា្ើោះឯង ឿលេបើេឃើញថ្ម្ទើក្់ៗទញ់ ល់ចំេោោះេេតុផលរបេ់ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េទេនាតាមលំអានៃនេទេនាវិធីែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាបានែណនាំឪពុក្ម្ឍើ
យរេីរក្មុំេនាោះឯង រេូតដល់ម្ទើក្់ៗយល់េឃើញេ េរបេ់េតី េេើយបានេបតំជើចូលដល់រពោះរតនរត័យ
ំទីពឹងទីរលឹក្ ។ 



បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! របុេំេមលំបាននិយយេ ើងមុនេពលលារត ប់េៅវិញថ្ 

"វាំេរឿងគួរឲើយចែមលក្ណាេ់ែដលមនុេើឝំេរចើនេជឿខុេេេើយេធវើអំេពើេៅតលង់េ៉យេផើនឿរ
ពិោរណា អេ់រយៈេពលំេរចើនរយៅទើំ ខ៳ហំក្ណា ំងឡាយេបើមិនបានពឹងអារេ័យរពោះេតជគុណេទ
មុខំំប់ផុងក្នហងអនលង់ៃនក្េៅពើ គឺ អវិំឆើេនាោះរេូតេៅ រពោះេតជគណុេរបៀបដូចំដួងរបទីបំភើលាជួយ
បំបាត់ក្ម្ងើត់ េម្េនធឿរ គឺ រមឹតេូនើយេុងរបេ់ខ៳ហំក្ណា ំងឡាយេ៉យពិត" ។ 

 បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េឹងែតនិយយបានថ្រាល់េពលេវលាែដលក្នលងផតុេៅ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេៅមិន ន់េឆលៀតឱឿេបំេពញពើាយមផលឡវចិតតេដើមើបិឲើយេក្ើតបញ្ញើក្ម្ងើត់បំបាត់ក្ិេលេេចញពីចិតត
េនាឍើនពិតរបាក្ដេៅេ ើយ េេតុផលទី ១ គឺ ខ៳ហំរពោះក្រុណាអាល័យែតឈមហោះឈមហលវល់វក្់នឹងឿរេទេនា
េរបៀនរបេៅអនក្ដៃទ និង រគប់រគងេងើក្ិច េៅរចបូក្រចបល់នឹងឧបាេក្ឧបាេិឿ និងេមមិរត
របរពឹតតធម៌េរចើនេពក្រេូតដល់េផើនេពលេវលាបដិបតតិ េេតុផលទី ២ គឺ  ក្់ទងនឹងក្មមោេ់របេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណា េោលគឺ រគប់រេែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយចុោះចេរមើនេមថក្មម៉ឋើន រេន់ែតចិតតេប់េ ប់ចុោះឿន់
ភវង និមិតតអារក្ក្់េផើឝងៗក្េ៏ក្ើតរបាក្ដេ ើងក្នហងចិតត ដចូំ រូបភាពៃនជនរងេរេោះែដលរតូវបានខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាឿប់េម្ពើប់យរើងៃរពៃផើឝេៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅេធវើំេោរខលោះ រូបភាពរបេ់លីលាវតីក្ំពុង
េំពោះអងវរេុំេម្នចិតតអាណិតអាេូរពីខ៳ហំរពោះក្រុណាខលោះ និមិតតេផើឝងៗ ំងេនាោះេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាខូច
េម្ធិ េធវើឲើយចិតតមិនរេេ់េរស្ង ឿលេបើេក្ើតេ ើងំញឹក្ញយ េទើបេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាឿពើយំមនុេើឝ
ៀពើចរអាមិនហាលើនេធវើេម្ធិ េរោោះឿរេធវើេម្ធិេេមើនឹងឿរេបើក្ ភើរនាំខលអនឯងចូលឿន់បនទប់ដ៏េពញេៅ
េ៉យរូបភាពលងបនាពើចេផើឝង ៗ ប ុែនតលុោះេបើឈប់រតឹមរក្ើាេីល េរមួមឥស្តនទីយ៍ និងេទេនាេរបៀនរបេៅ
របំជន ខ៳ហំរពោះក្រុណាមុខំនឹងំប់េំងរតឹមេមើបក្េរើរបេ់ស្េនា មុខំមិនចេរមើនលូតលាេ់
េៅនើោះឿន់ខលឹមស្េនាែដលំេេលបំណងខពង់ខពេ់បានេទ ឿលេបើដូេចនោះ ឿរបួេឧទទិេជីវិតក្នហងរពោះធមម
វិន័យរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាគង់នឹងទទួលបានផលានិេងើឝតិចតួច ។ 

លុោះគិតេឃើញដូេចនោះេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េេរមចចិតតបំេពញពើាយមផលឡវចិតតមតងេទៀត តាំងចិតតថ្
នឹងបដិបតតិយក្ែមនែទនេដើមើបីេេរមចមគផលយរើងពិតរបាក្ដ េ ោះបីំម្នឧបេគអវីមក្រារាំងឬម្ន
និមិតត អារក្ក្់ណាៗមក្េក្ើតរបាក្ដរុក្ក្នួរុៀនក្៏េ៉យ ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹងពុោះោរយក្ឈនោះឲើយ ល់ែតបាន 
េេើយទីក្ែនលងេមគួរេរម្ប់ឿរបដិបតតិផលឡវចិតតតាមែដលេមើលេឃើញេនាោះ  គឺ ៃរពរលួេែក្ើបរភូមិនបិណឌត
រេមេនោះឯង ។ 

េៅលាឃើចៃថមួយ ឿលេបើបរិេវណេទវាល័យបានវិលរត ប់េៅឿន់វិេវក្ភាពៃនរារតីឿលេេើយ 
ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ចូលឿន់ទីេធវើេម្ធិ េ៉យេផតើមចេរមើនអនាបានុេើឝតិ តមល់េតិផង់រតង់ខើយលដ់ក្ដេងឞើម 
ឿលេបើដក្ដេងឞើមេចញក្៏ដងឹថ្ដក្ដេងឞើមេចញ ឿលេបើដក្ដេងឞើមចលូក្៏ដឹងថ្ដក្ដេងឞើមចូល ឿលេបើ



ដក្ដេងឞើមេចញខលីឬែវងក្៏ដងឹថ្ដក្ដេងឞើមេចញខលីឬែវង ឿលេបើដក្ដេងឞើមចូលខលីឬែវងក្៏ដឹងថ្ដក្ដេងឞើម
ចូលខលីឬែវង េ៉យេេតុែតខ៳ហំរពោះក្រុណាបែណែតបេណាតើយចិតតេោលមក្យូរ េទើបេឃើញថ្ ពិបាក្នឹង
រគប់រគងេតបិានណាេ់ខណៈែដលក្ំណត់ខើយល់ដក្ដេងឞើម ជួនឿលចិតតក្៏អែណែតេលឿនលយេៅឿន់
អារមមណ៍េផើឝង ៗេ៉យមិនដឹងខលអន េៅេពលដឹងខលអនក្រ៏បៈប់ ញរត ប់មក្ចងទុក្នឹងខើយល់ដក្ដេងឞើម
វិញ ចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅខណៈេនាោះេរបៀបដូចំេេោះផ្ពើងែដលមិនធ្ពើប់ម្នេគោប់មក្ចងបងវឹក្ឲើយ
េធវើឿរ ឿលេបើម្នេគោប់ចង ចិតតក្៏តេ េូរីបរមោះ ល់ែតរួចផុតរតេ់គចេៅ រតូវរត់េដញោប់យក្មក្ចង
េទៀត ខ៳ហំរពោះក្រុណាចើាំងតតាំងនឹងចិតតែដលរតដរៀភើត់ែខវង ល់ែតេនឿយេត់អេ់ក្ម្ពើំង ប ុែនតេៅេពល
ំមួយេទើេនាោះ ចិតតក្៏ហាក្ន់ឹងថ្ទន់លមែដរ េរោោះេឃើញថ្ឿររតដរតេ ូរបេ់ចិតតោប់េផតើមថមថយ
េខើាយក្ម្ពើំងចុោះបនតិចមតងៗ ល់ែតមិនអាចនឹងរួចរតេ់ៅបាន លុោះចូលដល់មជើ៲ិមយម ចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាក្៏នឹងធឹងំអបើបនាេម្ធិ ម្នអារមមណ៍មូលេលហងែតមួយ េប់នឹងធឹងេៅនឹងខើយល់ដក្ដេងឞើម 
គួរនាដូចំេេោះផ្ពើងែដលអេ់ក្ម្ពើំងេេើយ ឈរេៅយរើងេប់ំប់នឹងបេៃគើលដូេោទើោះ េៅខណៈែដលចិតត
របេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុាមូលេលហងនឹងនេនាោះ និមិតតេផើឝង ៗក្៏េក្ើតរបាក្ដេ ើងដូចែដលធ្ពើប់េក្ើតមក្ឿលេបើេធវើ
េម្ធិរាល់េលើក្ រូបភាពដំបូងែដលេឃើញេនាោះ គឺ រូបភាពរបេ់ម្ងើេ់រទពើយែដលម្នរាងឿយេំក្គគុល
េ៉យេលាេិត យំែយក្ែរេក្ថអចថឡរេុំជីវិតពីខ៳ហំរពោះក្រុណា រូបភាពបនតបនាតើប់ ំរូបភាពរេេដៀងេទើរេន់
ែតផ្ពើេ់រូបរាងមុខម្ត់របេ់បុគលប ុេណា្ើោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាោំបានយរើងចើាេ់ថ្ រូបភាព ំងអេ់េនាោះ គឺ 
េេតុឿរណ៍ពិតែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាបានជួបរបទោះក្នហងក្ំលុងេធវើំេោរ េចញេធវើេោរក្មមឆក្់បលន់អនក្រេុក្
តាមតំបន់េផើឝង ៗរតង់មតហំទេិៀងេជើងៃនែដនេឿេល ខ៳ហំរពោះក្រុណាពើាយមបងឞអេរូបភាពម្យគួរឲើយ
េេងវគចិតត ំងេនោះេៅយរើងៅប់រេ័េ ប ុែនតេឃើញថ្រូបភាពេនោះម្នេរចើនេោរោេមិនេចោះចប់ រូបភាព
មួយបាត់េៅ រូបភាពថមីក្៏ចូលមក្ជំនួេ ។   

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! របេិនេបើេលាក្ធ្ពើប់េធវើេម្ធិ រេូតដល់ថ្ទើក្់បាននិមិតតដូចយរើងខ៳ហំ
រពោះក្រុណា េលាក្មុខំយល់ដឹងេ៉យខលអនឯងថ្ និមិតត ំងេនាោះចើាេ់រក្ែ តពិតរបាក្ដយរើងណា េៅ
ខណៈែដលតួខលអនរបេ់េយើងេល់ែតដួងចិតតមិនចំោក្់នឹងរាងឿយ និងមិនទទួលដឹងអារមមណ៍ៀងេរើ
េ៉យរបស្ទណាៗ  ំងអេ់ េយើងេស្យដឹងខលអនឯងហាក្់នឹងថ្ក្ំពុងេថិតេៅក្នហងពិភពមួយេ៉យ
ែ ក្ មិន ក្់ទិននឹងពិភពេយើងេនោះេទ  េថិតេៅក្នហងបរិស្ណើនមួយេទៀតែដលេមើលេៅដូចំេរឿងពិត
េ៉យឥតេងើឝ័យ េបើេយើងភាពើត់េតិែតបនតិចប ុេណា្ើោះ េយើងនឹងយល់ថ្និមិតត ំងេនាោះំរបេ់ពិត េេើយ
េយើងក្៏េក្ើតអារមមណ៍និងលំនឹក្គិតេផើឝង ៗតាមលក្ណៈរបេ់និមិតតេនាោះ ដូចំ េបើនិមិតតលស រេេ់ស្យើត 
េយើងក្៏េក្ើតពេំនញចិតត គំនាប់ចិតត េបើំនិមិតតអារក្ក្់ េយើងក្៏េក្ើតេេចក្តីរុេភើបភិតភ័យ ៈប់ញ័រ េរោោះ
េេតុេនាោះ រពោះេយេវចរ ំងឡាយេទើបបេរងៀនឲើយរបុងរបយ័តននឹងនិមិតតេផើឝង ៗ ក្ុំភាពើត់េតិគិតថ្ំ
របេ់ពិតឲើយេស្ោះ ចូររលឹក្ដឹងំនិចថ្ េនាោះគឺ រូបភាពម្យ ម្នេយេចរអនក្បដិបតតិផលឡវចិតតំ េរចើន



ែដលយល់រច ំថ្រូបភាព ំងេនាោះំរបេ់ពិត េក្ើតអារមមណ៍េផើឝងៗ ដូចំ ភ័យតក្់របម្ញ័រខលអនចំេោោះ
និមិតតដ៏គួរឲើយរពឺេរាម េេើយក្៏ភាពើត់េតិ ែរេក្េ៉យេេចក្តីតក្់េលហត េចញពីពិភពៃននិមិតតេនាោះមក្ឿន់
ពិភពៃនជីវិតពិតយរើងៅប់រេ័េ េធវើឲើយបាត់រពលឹងរេូតដល់ឿពើយេៅំមនុេើឝវិក្លចរិតេៅក្៏ម្ន ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាបានទទួលដំណាេ់តំេនឿន ក្់ទងនឹងេរឿងនិមិតតេនោះយរើងេរចើន េទើបខំហាមរបាមចិតតមិនឲើយ
ភាន់វេងវងេៅតាម ខំទប់េងត់េស្មនេើឝ េ មនេើឝ េេងវគេផើឝងៗែដលេក្ើតេ ើងេរោោះឿរ
អេនាតើក្អេនាតើលរបេ់និមិតត ំងេនាោះ តាមឿរពិត ឿរទប់េងត់េំេណាយេវទនារបេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុាេនោះំ
ឿរេធវើបានេ៉យលំបាក្ណាេ់ ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ពើាយម ញចិតតេចញពីនិមិតត នាំេៅចងទុក្នឹង
ខើយល់ដក្ដេងឞើមមតងេទៀត េៅទីបំផុត និមិតត ំងេនាោះក្៏រលុបបាត់េៅ ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ !  ឿលេបើនិមិតតគួរឲើយៀពើចេនាោះបាត់េៅមិនយូរប ុនាផើន និមិតតថមីក្៏េក្ើត
េ ើងេទៀត និមិតតថមីេនោះេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាក្តហក្ក្តអលរុជួលចិតតំអតិបរម្ េរោោះំនិមិតតរបេ់លីលាវតី ខ៳ហំ
រពោះក្រុណានឹងតំណាលដំេណើរេរឿងេនោះឲើយស្ឍើប់ដូចតេៅ 

រូបភាពរបេ់លីលាវតីបានេក្ើតរបាក្ដេ ើងមក្យរើងរពិល ៗរួចេេើយក្៏របាក្ដចើាេ់េ ើង ៗ   
រេូតដល់េមើលេៅដូចំលីលាវតីពិតែមន េ ោះបីេបើរេន់ែតំនិមិតត ប ុែនតវាក្៏ម្នឥទធិពលេលើដួងចិតត
របេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុាំអតិបរម្ ខ៳ហំរពោះក្រុណាខំទប់េតិស្ផើរតី ស្ងលំនឹក្ដឹងរតមឹថ្ំនិមិតត ប ុែនតក្៏បាន
ទទួលផលតិចណាេ់ េៅទីបំផុត េតិរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏របូតេចញពីខើយល់ដក្ដេងឞើមែដលក្ពំុងក្ំណត់ 
េៅចូលរួមក្នហងពិភពៃននិមតិតំមួយនឹងលីលាវតី ំងរេុង ឥ ឡវេនោះខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅបៃមើញខលអនឈរេៅ
ចំេោោះមុខលីលាវតី េេើយលីលាវតីក្៏ឈរេៅចំេោោះមុខខ៳ហំរពោះក្រណុាែដរ ប ុែនតតាមែដលេេងតេមើល
យរើងរបជិត ខ៳ហរំពោះក្រុណាក្៏ដឹងបានថ្លីលាវតីេនោះមិនែមនំលីលាវតីេដើមេទ េមើលេៅឫក្ោនាងេៅំ
យុវតីអាយុ ១៥ ៅទើំប ុេណា្ើោះ ប ុែនតម្នឫក្ោំមនុេើឝធំេពញវ័យ មុខម្ត់រូបរាងរបេ់នាងមិនដូចេដើមេទ 
ប ុែនតម្នអវីៗំេរចើនយរើងែដលេែមតងឲើយដឹងថ្ំលីលាវតីមុនេនាោះែមន ។  

បពិរតេលាក្ម៏្នអាយុ ! តាមេេតុឿរណ៍ែដលរបាក្ដក្នហងនិមិតតេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណា ំងេរតក្អរ
 ំងស្ឍើយរេេណាោះលាយ ំេទើ េរតក្អរែដលបានជួបលីលាវតីេទៀត ប ុែនតស្ឍើយរេេណាោះឿលេបើនឹក្
រលឹក្េៅរក្ស្វតារដ៏ក្មើឝត់ជូរចត់របេ់េយើង ំងពីរ ំពិេេេ ភាពជូរចត់ែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាំអនក្បង
េ ើង ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងក្នហងនិមិតតេនាោះថ្ 

"លីលាវតី ! េនឹងលីលាវតីែមនេទ?" 

"ែមន" លីលាវតីេឆលើយតបយរើងខលីក្ំបុត ែថម ំងេែមតងមុខម្ត់ឫក្ោហាក្់នឹងថ្មិនេពញចិតត
ក្នហងឿរែដលបានជួបខ៳ហំរពោះក្រុណាផង េផើនស្ទើមញញឹមរបាក្ដេលើៃផទមុខរបេ់នាងេទ មិនែតប េុណា្ើោះែថម



 ំងរទមឹងរទេមើយេទៀត ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្ចែមលក្ចិតតយរើងញេញើតញេញើម ប ុែនតេៅទប់េងត់ចិតតេួរតេៅ
េទៀតថ្ "លីលាវតី ! េនឹងលីលាវតីែមនេទ ឬរេន់ែតំនិមិតត ចូររបាប់េលាក្បងផង"  

"ពិតែមន" នាងេឆលើយតបយរើងខលីក្ំបុតដូចមុន  

"ចុោះេពលេនោះនាងេៅឯណា? នាងេក្ើតេេើយែមនេទ េក្ើតេៅឯណា? " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យ
រុេភើបចិតត 

លីលាវតីមិនេឆលើយតបេទ នាងឈរេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាអេ់េពលំយូរ េទើបនិយយ
េ ើងថ្ 

"តាមខ៳ហំក្ណាមក្ចឹង" នយិយេេើយក្៏ែបរមុខេចញេដើរេៅយរើងៅប់រេ័េ េៅខណៈេនាោះ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេឃើញថ្ខលអនហាក្់បីដូចំរតូវមនតេណែំ េផើនអំណាចណាៗនឹងបៃគើប់បញ្ឆើខលអនឯងបាន ំងអេ់ 
េដើរតាមេរឿយលីលាវតីេៅេ៉យេវ័យរបវតត ។ 

មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ លីលាវតីក្៏នាំខ៳ហំរពោះក្រុណាមក្ដល់នគរមួយែដលខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនែដល
េឃើញមក្ពីមុនប ុែនតំនគរែដលរុងេរឿងណាេ់ េថិតេៅេលើរោំងេទឹងលវឹងេលវើយ តាមម្ត់េទឹងេដរ៉េ
េរៀងរាយេ៉យេចតីយ៍ េថឡប េទវាល័យ  និងរបាស្ទរបេ់រគេបតី េេដ៶ី ោប់ពីេលើរោំងេៅរេូតដល់
ម្ត់ទឹក្ៀងេរឿម េគេធវើជេណែើរថមគនលិក្គនាពើក្់គេពើក្់គេគលើនចុោះេៅលសលសោះក្នលង តាមឿំជេណែើរម្នតាបេ
ឥេី េយគី េនើាេី និង អនក្បួេក្នហងលទធិេផើឝង ៗ ក្ំពុងអងហយេូធើយមនតភាវនា ក្នហងទឹក្ែក្ើបរម្ត់េទឹងម្ន
មនុេើឝរគប់េភទរគប់វ័យ ក្ំពុងងូតទឹក្ ស្ទើនឿយរេដររ៉េោេេពញ លីលាវតីនាំខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរេៅ
តាមផលឡវថនល់ដ៏លសស្យើត  ំងេងៀងផលឡវេេសក្េោះេៅេ៉យអាេរផទោះែលវង ហាងលក្់ទំនិញ ក្មមនតស្ល 
េទវស្ណើន លាយឆលហោះៅពើេ់េ៉យេួនផ្កើេ៉យអេនលើៗ លីលាវតីនាំខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរមក្ដល់ក្ំែពងខពេ់មួយ
ែដលម្ន ភើរធំេៅចំក្ណាតើល ម្នរបុេ ម្ទើក្់ឈរោំយមេៅ ភើរេនាោះ រេន់ែតេឃើញលីលាវតីេដើរមក្ 
របុេម្ទើក្់េនាោះក្៏េបើក្ ភើរចំេ ប ុែនតរេន់ែតខ៳ហំរពោះក្រណុារបុងនឹងេដើរចូលេៅតាម ភើរែដរ ៅផើំ ភើរក្៏េចញមក្
ឈរោំងភាពើម មិនរពមឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរឆលងចូលេៅបានេទ េបើទុក្ំខ៳ហំរពោះក្រុណាទទូចអងវរេុំអនុញ្ញើ
យរើងណាក្៏េ៉យ ក្៏ៅផើំ ភើរមិនរពមេបើក្ផលឡវឲើយែដរ ឥ ឡវេនោះលីលាវតីបានេដើរតាមថនល់តូចៗតរមង់េៅឿន់
របាស្ទខនងធំតាំងេៅរចេៃៀងក្នហងក្ំែពងេនាោះ មុននឹងចូលរបាស្ទ នាងែបរខនងមក្ញញឹម៉ក្់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាមួយរក្េ ក្ែភនក្េេើយក្៏េដើរចូលេៅតាម ភើរបាត់េៅ  

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! រេន់ែតលីលាវតីលឹបបាត់េៅក្នហង ភើរប ុេណា្ើោះ រូបភាពេផើឝង ៗ ដូចំ 
របាស្ទ ក្ំែពង  ភើរ ៅផើំ ភើរ និងនគរ ំងអេ់េនាោះក្៏បាត់រេេម្លេៅែដរ ឥ ឡវេនោះ េតិរបេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាបានវិល រត ប់មក្ចតចំនឹងខើយល់ដក្ដេងឞើមេចញចូលមតងេទៀត េផើននិមិតតណាៗេៅេល់េទៀតេទ 



ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្េស្ក្ស្ឍើយពន់េពក្ ែដលរូបភាពលីលាវតីរលុបបាត់េៅយរើងអាថ៌ក្ំបាំង ន់េន់ែបប
េនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាពើាយមភនក្នឹក្ឲើយេក្ើតនិមិតតរបេ់លីលាវតីេទៀត ប ុែនតមិនម្នផលណាៗេក្ើតេ ើងេទ 
ឿលេបើេធវើឲើយនិមិតតេក្ើតេ ើងមិនបាន ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ពើាយមវិលរត ប់មក្ឿន់ខើយល់ដក្ដេងឞើមវិញ ខំេធវើ
ចិតតឲើយេប់េ ើង ប ុែនតក្៏េៅែតមិនេេរមចេទៀត េរោោះខណៈេនាោះ ធម្ផើរមមណ៍ ក្់ទិននឹងនិមតិតរបេ់លីលា
វតីបានបាញ់ផុេផទហោះេ ើងមក្បំផ្ពើញេម្ធិេោល ំងអេ់ េៅទីបំផុត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េេរមចចិតតេចញពី
េម្ធិ ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េបើទុក្ំេចញពីេម្ធិេេើយក្៏េ៉យ និមិតតែដលេឃើញក្នហងេម្ធិ
 ក្់ទិននឹងលីលាវតី េៅដក្់ំប់ក្នហងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាយរើងចើាេ់រក្ែ ត អាចេមើលេឃើញរូបភាព
របេ់ នគរ ថនល់ ក្ំពង់ទឹក្ អាេរផទោះែលវង និងទរមងម់ុខរបេ់លីលាវតីបានយរើងចើាេ់រក្ឡាញ េរៀង
លំ៉ប់េេតុ ឿរណ៍បានយរើងរតឹមរតូវ វាំនិមិតតែដលែឆលក្ចែមលក្ំងរាល់ដងក្នលងមក្ ឿលពីមុន និមិតត
របេ់លីលាវតីែដលឆលហោះបញ្ងើំងក្នហងដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាំលីលាវតីៃនរក្ុងស្វតថី របាក្ដឲើយេឃើញំ
រូបក្ុម្រីខលោះ រេីរក្មុំេពញរូបេពញរាងខលោះ ភិក្ហណីខលោះ របាក្ដឲើយេឃើញចំេោោះែតទរមង់មុខខលោះ ោក្់ក្ណាតើល
ខលអនខលោះ េពញដងខលអនខលោះ យទំទូចអងវរមយួរេបក្់េេើយក្៏បាត់េៅ េផើនេេតុឿរណ៍  ទីក្ែនលងអវីរបក្បេទ 
ប ុែនតនិមិតតេលើក្េនោះំលីលាវតីម្ទើក្់េទៀត ម្នេេតុឿរណ៍ ទីក្ែនលងរបក្បយរើងចើាេ់ែទង ហាក្់នឹងថ្
ំេរឿងពិតេរចើនំងេេចក្តីរេេមើរេៃម េតើនិមិតតេនាោះម្នន័យយរើងណាេអោះ អាចេៅរួចេទថ្ រូបភាព
និមិតតេនាោះ 

ំពនលឺឆលហោះបញ្ងើំងឲើយេឃើញឿរពិត ែដលម្នេៅក្នហងេលាក្េនោះ ឆលងចូលមក្របាក្ដឲើយេឃើញក្នហង
ដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា ែដលលសិតលសន់ធួនលមមនឹងទទួលរូបភាពេនាោះបានក្នហងខណៈចូលេម្ធិ េបើំ
េរឿងពិត ដូេោទើោះេែមតងថ្នគរែបបេនាោះម្នពិតែមន របាស្ទែបបេនាោះម្នពិតែមន  ំងលីលាវតីក្៏បាន
េក្ើត ំរេីរក្មុំែបបេនាោះែមន េរោោះតាំងែតពីនាងផុតរលត់េៅរេូតមក្ដល់េពលេនោះអេ់រយៈេពលំង 
១០ ៅទើេំេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាគិតជញ្៱ឹងបញ្មើ ំងអេ់េនោះយរើងធនក្ណែក្់េឹងែតរេូតរារតីឿល ។   

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េលាក្មុខំធ្ពើប់េក្ើតលំនឹក្គិតដូចយរើងខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនៀន គឺថ្ 
ឿលេបើេយើងតាំងចិតតថ្នឹងេធវើឿរៃរអវីមួយេ៉យវីរិយភាព ប ុែនតឿរៃរេនាោះេផើនលទធផលេជឿនេលឿន
ណាៗ ំងអេ់ រេន់ែតេធវើេៅបានបនតិច ក្៏េក្ើតឧបេគរាំងស្តើក្់ំេរឿយ ៗ េលាក្ចើាេ់ំញឡញៈញ
រអាញរអាអេ់ក្ម្ពើំងចិតត  ខ៳ហំរពោះក្រុណាឱហាតបំេពញពើាយមផលឡវចិតតេៅឯភូមិបិណឌតលរេមតមក្មួយេ
បាឍើេ៍េទៀតេ៉យ ឧយើាមភាពយរើងេពញទំេឹង ប ុែនតមិនអាចនាំចិតតចូលដល់េម្ធិថ្ទើក្់ខពេ់បានេទ 
រេន់ែតចិតតនងឹធឹងំអបើបនាេម្ធិ និមិតតោេ់ក្៏េក្ើតេ ើងមក្រាំងស្តើក្់ំេរឿយ ៗ និមិតត ក្់ទងនឹង
លីលាវតីក្៏េក្ើតេ ើងមតងម្កើល េេើយេក្ើតេ ើងរេេដៀងនឹងៃថដំបូងដូចែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាបានតំណាល



របាប់ឲើយស្ឍើប់េនាោះេបោះបិទ ោប់េផតើមតាំងពីលីលាវតីបៃមើញខលអនឲើយេឃើញរេូតដល់ចូលបាត់េៅក្នហង
របាស្ទេនាោះ បនាតើប់ពីេនាោះ ចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ំប់េំងរតឹមេនាោះឯង េៅទីបំផុត ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើប
គិតថ្ ឧបនិេើឝ័យបារមីរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណារបែេលំអប់រុបនទំមក្បានប ុេណណោះឯង  វិបាក្ក្មមោេ់ម្ន
ក្ម្ពើំងរាំងស្តើក្់ៀពើំងឿពើ េបើទុក្ំពើាយមតេៅេទៀតក្៏អស្រឥតឿរែដរ េេតុេនាោះខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើប
េេរមចចិតតដកឹ្នាំជីវិតដូចេដើម គឺ តមល់ម្ំក្នហងេីលាោរវតត េេើយបៃមើត់បេរងៀនរបំជនឲើយេក្ើតេម្ផើ
ទិដ៶ិនិងេម្ផើបដិបតតិតេៅ ។ 

េៅទីបំផុត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏លាអនក្ភូមិបិណឌតរេមេដើមើបីេចញដំេណើរេដើរផលឡវតេៅ  អនក្រេុក្ំ
ឧបាេក្ឧបាេិឿម្នេ ថើរជោះថ្ពើៀឆើប់ខ៱អនក្នហងរពោះរតនរត័យនឹក្ស្ឍើយអាល័យខ៳ហំរពោះក្រុណាពន់េពក្ 
ទទូចអងវរឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាគង់េៅេរបាេែណនាំពួក្េគតេៅេទៀត ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រណុាមិនអាចទទួលោក្ើយ
អារាធនាេនាោះបានេទ េរោោះជីវិតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា គឺ ឿរេធវើដំេណើរេដើរផលឡវេៅំេរឿយ ៗលុោះរតាែតដល់វា
រៈចុងេរឿយៃនជីវិត ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានមក្េបាោះទីតាំងេម្ទើក្់េៅភូមិមួយេទៀត ៅឃើយពីភូមិបិណឌតរេមេៅទិេបចិម
របម្ណក្នលោះេយជន៍ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានចូលេៅអារេ័យេៅក្នហងបារើៅែដលេថិតេៅទិេឧតតរៃនភូមិ េពល
រពឹក្ក្៏ចូលេៅបិណឌបាតក្នហងភូមិ ឿលេបើបានអាហារលមមៈតើំងជីវិតឲើយរបរពឹតតេៅបានេេើយក្៏វិលរត ប់
េចញមក្ៅន់ បារើៅែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាគង់េៅេនាោះរចូងរោងេៅេ៉យេដើមពេពលម្នេលឹក្រឿេ់រទុប
រទុល មលប់រតំក្់រតឈឹងរតៃឈគួរំទីមេនារមើយ ប ុែនតំទីគួរឲើយៀពើចញេញើតេរម្ប់របំជនទូេៅ 
របេិនេបើេផើនក្ិចឿរោំបាច់េទ ចើាេ់ំេផើនអនក្ណាេដើរឆលងឿត់ផលឡវេនាោះំ៉ច់ៀត  ប ុែនតេរម្ប់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាែដលែលងស្ឍើយរេេណាោះក្នហងជីវិតេេើយ ឥតៀពើចញេញើត ល់ែតេស្ោះ ក្ម្ពើចៀពើចរអា
 ំងឡាយេក្ើត មក្ពីេេចក្តីរេឡាញ់និងេេចក្តីរបក្ចួរបឿន់ េេើយក្ំពូលៃនេេចក្តីរេឡាញ់និងេេ
ចក្តីរបក្ួចរបឿន់របេ់មនុេើឝ គឺ ជីវិតខលអនឯង ឿលេបើលោះែលងរែវងបង់ចំេោោះេេចក្តីរេឡាញ់និង
ក្ំណួចក្ំណាន់ក្នហងជីវិតបានេេើយ ក្ម្ពើចៀពើចរអា ំងអមើាលម្រើនក្៏មិនម្ន ។  

េៅៃថទី ២ បនាតើប់ពីៃថែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាចូលេៅេៅក្នហងៃរពពេពលេនាោះក្៏ម្នយុវជនអនក្ភូមិ
ម្ទើក្់ចូលមក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រណុាេ៉យទឹក្មុខរេោប់រេេោន េែមតងថ្ក្ំពុងរងទុក្ចំែបងចតិត ជីវិតរបេ់ខ៳ហំ
រពោះក្រុណា ំជីវិតចែមលក្ែបលក្ខុេេគ អនក្ែដលមក្ជួបខ៳ហំរពោះក្រណុារាល់េទើេរចើនែតស្នើយយក្មក្នូវទុក្
មក្ឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាជួយេ៉ោះរស្យក្ម្ងើត់ក្ម្ងើយឲើយ ំងអេ់ ឿលេបើេគម្នេេចក្តីេុខរេណុក្
រេណាន េមើលេៅដូចំេផើនអនក្ណានឹក្នាដល់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទ ប ុែនតរេន់ែតរតូវេមុរទៃនមេនតទុក្
រគបេងត់ដួងចិតតក្៏រត់រេមក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រុណាភាពើម ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េរតក្អរនិងេពញចិតតក្នហងឿរជួយ
រុេ៉ោះទុក្ឲើយដល់រគប់េទើ ថវីេបើខ៳ហំរពោះក្រណុាខលអនឯងេៅមិន ន់រុេ៉ោះទុក្របេ់ខលអនឯងបានេៅេ ើយ ។     



"បពិរតេមណៈ ! "យុវក្េម្ពើោះោប់េផតើមេនទនា "ខ៳ហំក្ណា េះផើោះ បាលក្ៈ េក្ើតក្នហងរតក្ូល
រោេមណ៍ៃនភូមិម្លវរេមេនោះឯង ខ៳ហំក្ណាម្នម្តាបិតា ៈតិបងបសឡន មិតតភក្តិ ប ុែនតពួក្េគ ំងេនាោះ
េផើនន័យអវីេរម្ប់ខ៳ហំក្ណាេទ ខ៳ហំក្ណាម្នលំនឹក្គិតគរួនាដូចំមនុេើឝឯេឿអនាេថ្ក្នហងេលាក្ដ៏
លវឹងេលវើយលឞេលឞវេនោះ េូមើបីែតបុរតភរយិរបេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏មិនឲើយខ៳ហំក្ណាចូលផទោះែដរ ម្ទើក្់ៗយល់េឃើញថ្
ខ៳ហំក្ណាំឿ ក្ណណីចៃរង អនក្ផងែដលជួបខ៳ហំក្ណាែតងែតខទប់មុខបិទែភនក្ៀក្េស្ឍើោះទឹក្ម្ត់ េែមតង
េមសប់េរីេេអើង េូមេតជគុណជួយំទីពឹងដល់ខ៳ហំក្ណាផង"និយយចប់ េគក្៏អងហយឱនមុខេុបេ្
រេតឹក្យរើងគួរឲើយអាណិត  

"ម្នេរឿងអីឬ ឧបាេក្ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ "ស្ក្តំណាលេរឿងរា ើវឲើយអាតាផើស្ឍើប់បនតិចេមើល 
ែរក្ងេលាអាតាផើនឹងអាចជួយបានខលោះ" 

"េរឿងេនាោះម្នដូចតេៅេនោះ េតជគុណ !" ក្េម្ពើោះបាលក្ៈោប់េផតើមតំណាលេរឿងរបេ់ខលអន "ឿល
ពី ១ ែខក្នលងមក្ ខ៳ហំក្ណារពម ំងរោេមណ៍ក្េម្ពើោះ ១០ នាក្់េទៀត បានេធវើដំេណើរេៅេធវើជំនួញជួញដូរឯ
ែដនអវនតី ក្នហងក្ំលុងេធវើដំេណើរ ៃថមួយ ពួក្េយើងរតូវេដើរឆលងឿត់វាលែរេធំលវឹងេលវើយផុតក្នទហយែភនក្ េផើន
ភូមិអនក្រេុក្េទ េផើនអណែូងទឹក្ េផើនអវី ំងអេ់ េបើទុក្ំេយើងម្នអងរក្នហងេេើាងក្៏មិនអាចេធវើអវីបាន
ែដរ េរោោះេផើនៅទើំង៉ំ លុោះដល់េពលលាឃើច េយើងក្៏េធវើដេំណើរមក្ដល់ភូមិបុោះមួយជិតវាលែរេ េយើងយល់
រពមេទើថ្នឹងឈប់េរម្ក្ក្នហងភូមិបុោះេនាោះ េដើមើបី៉ំបាយបរិេភាគ េយើងបានេដើរពិនិតើយេមើលតាមេំណាក្
បាក្់ែបក្របេ់ភូមិ ែរក្ងេលាម្នភាជនៈេរម្ប់៉ំេលេៅេេេេល់ខលោះ ពួក្េយើងចរចប់ែេវងរក្ ល់ែត
េពវក្៏េៅែតមិនេឃើញអវី លុោះេេៀបនឹងេបាោះបង់េោលេេចក្តីពើាយមេៅេេើយ ក្៏រស្ប់ែតមក្ដល់
េំណាក្ផទោះរបេ់ំងលត់ែេើបក្ ពួក្េយើងដឹងថ្ំំងលត់ែេើបក្ េរោោះេេងតេឃើញេរគឿងេំណល់
បនទោះែេើបក្តាំងេៅរេក្តរក្តូ តាមធមមតា ំងលត់ែេើបក្ំមនុេើឝចណាឌើល ែដលេយើងរេ់េៅក្នហងវណណៈ
រោេមណ៍េសប់េឆសើមយរើងៀពើំង ប ុែនតេរេោះំែដលផទោះំងលត់ែេើបក្េនោះឯងម្នៅទើំងេៅេល់មួយ ពួក្
េយើងេមលឹងេមើលមុខេទើេអោះអុញ េរោោះមិនដឹងំេធវើយរើងណា តើបិតថ្តាមេេលបដិបតតិក្នហងវណណៈ
រោេមណ៍របេ់េយើង េមើបតតិណាៗក្៏េ៉យឲើយែតំរបេ់ចណាឌើល េយើងមិនអាចប ោះោល់បានេទ េបើអនក្
ណាពឺតរឹងប ោះោល់ អនក្េនាោះនឹងម្នមនទិលំប់ខលអនេៅរេូតមួយជីវិត េេើយេបើមនុេើឝវណណៈដូចេទើដឹង 
អនក្េនាោះនឹងទទួលេ េទណឌក្រមិតធន់ គឺ រតូវបេណែញេចញពីវណណៈរោេមណ៍ភាពើម" ។ 

"ម្នន័យថ្ េៈមេៅប ោះោល់ៅទើំងេនាោះេេើយរតូវេគបេណែញេចញពីវណណៈែមនេទ?" ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេួរែរជក្ 

"េឃើញថ្េៅស្ញរប៉ញមិនចើាេ់េទ េូមអេញ្៱ើញតំណាលបនតេទៀត" 



"េៅទីបំផុត មនុេើឝម្ទើក្់ក្នហងចំេណាមពួក្េយើងបាននិយយេ ើងថ្ េម្ពើញ់ ំងអេ់េទើ ! ខ៳ហំដឹង
ថ្ឿរ  ោប់ោល់េរគឿងេរបើរបាេ់របេ់ចណាឌើលំវិរឃភាពយរើងធន់ធរេរម្ប់ពួក្េយើងែដលរេ់េៅ
ក្នហងវណណៈរោេមណ៍ ប ុែនតឥ ឡវេនោះអេ់េលាក្ដឹងចើាេ់េេើយថ្ េយើងក្ំពុងែតេថិតេៅក្នហងស្ណើនភាព
អាេនន េយើងក្ំពុងែតេរេក្ែពើនេេទើរែតខើយល់ោប់េៅេេើយ េយើងម្នអងរប ុែនតេផើនៅទើំងេរម្ប់៉ំ 
េប់ជួនេយើងបានជួបៅទើំងេនោះក្នហងផទោះរបេ់ចណាឌើលលត់ែេើបក្ េយើងនឹងយក្ៅទើំងេនោះ៉ំបាយបរិេភាគ 
ប ុែនតេយើងរតូវជួយេទើលាក្់ទុក្េរឿងេនោះំឿរេម្ឃើត់ ក្ុំបេងឞើបឿរេម្ឃើត់េនោះឲើយអនក្ណាដឹងំ៉ច់ៀត េបើ
េគដឹង ពួក្េយើងនឹងរតូវេគបេណែញេចញពីវណណៈ េតើអេ់េលាក្គិតយរើងណាែដរ? លទធផលេឃើញថ្អនក្
 ំងអេ់ក្នហងទីេនាោះយល់រេបនឹងេេមនើរបេ់េគ េេើយេនើាថ្នឹងលាក្់ទុក្េរឿងេនោះំឿរេម្ឃើត់ មិន
ែេក្េោោះឲើយែក្សក្េុីំ៉ច់ៀត" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ  ខ៳ហំក្ណាបានទទួលឿរបណែតោះបណាតើលក្នហងទំនឹមទំេនៀមរោេមណ៍យរើង
របិតេរបៀង ម្តាបិតារបេ់ខ៳ហំក្ណាបេរងៀនឲើយរក្ើាេេចក្តីស្យើតបរិេុទធេមត់ចត់របេ់វណណៈរោេមណ៍េូមើបី
េ៉យជីវិត េរោោះេេតុេនាោះ ឿលេបើមិតតបបួលឲើយេធវើអំេពើខុេោក្ទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍ ខ៳ហំក្ណាេទើប
បដិេេធមិនចូលរួម មិតត ំង ១០ នាក្់ខឹងៀពើំងណាេ់ែដលខ៳ហំក្ណាមិនេមគំនិតេធវើអំេពើអារក្ក្់ំមួយ
នឹងពួក្េគ ប ុែនតពួក្េគក្៏មិនបងិតបងំែដរ េបើពួក្េគបៃគើប់ខ៳ហំក្ណា ពួក្េគក្៏អាចេធវើបានយរើងៃយ េរោោះ
ៀងេគម្នេទើដល់េៅ ១០ នាក្់ ឯខ៳ហំក្ណាម្នែតម្ទើក្់ឯង ប ុែនតពួក្េគបៃគើប់ឲើយខ៳ហំក្ណាផតល់ោក្ើយេនើា
ថ្មិនរតូវលាតរត៉ងេរឿងេនោះឲើយេគដងឹំ៉ច់ៀត ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្គួរជួយេេស្តៃគើោះមិតតបានខលោះ 
េទើបយល់រពមផតល់ោក្ើយេនើាដល់ពួក្េគ េៅទីបំផតុ មិរតភក្តិរបេ់ខ៳ហំក្ណាក្៏យក្ៅទើំងេនាោះេៅលាងេៅ
ឯអណែូងទឹក្ ដុេៀត់េ៉យដីខើាច់ េលឹក្េឈើ និង មលូេេ ៀត់េេើយៀត់េទៀត លាងេេើយលាងេទៀត
របែេលំង ១០០ ដង ឿលេបើេជឿំក្់ថ្ស្យើតេមត់ចត់ ំងៀងក្នហង ំងៀងេរើេេើយ ពួក្េគក្៏យក្
ៅទើំងេនាោះេៅ៉ំបាយបរិេភាគយរើងេពញចំណង់" ។ 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាេនាោះេ ោះបីេបើេេវៀពើំងយរើងណាក្៏េ៉យ ក្៏េៅែតមិនរពមប ោះ
ោល់បាយពីៅទើំងេនាោះែដរ មិរតភក្តិនិយយជនលជេនលញខ៳ហំក្ណាេ៉យរបឿរេផើឝង ៗ អនក្ខលោះក្ប៏បួលខ៳ហំក្
ណាឲើយបរិេភាគអាហារ អនក្ខលោះក្៏យក្ដុំបាយមក្ញល់ម្ត់ខ៳ហំក្ណា េធវើឲើយខ៳ហំក្ណារតូវេគចេចញពីបរិេវណ
ែដលពួក្េគក្ពំុងអងហយបរិេភាគអាហារ េរោោះមិនអាចេ ូរ ំនឹងឿរលេលងរបេ់មិរតភក្តិបាន េេើយក្៏
មិនអាចេ ូរ ំេមើលឿរបរិេភាគអាហារេចញពីៅទើំងរបេ់ចណាឌើលលត់ែេើបក្គួរឲើយេខពើមរេអើមេនាោះបាន "  

"តាមែដលអាតាផើស្ឍើប់េៈមតំណាលេរឿងេនាោះមក្េឃើញថ្ េៈមំមនុេើឝបរិេុទធេទប ុែនតេេតុ
អវីបានំេៈមរតូវេគបេណែញេចញពីវណណៈេៅវិញ?" ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរេ ើង 



"េនឹងឯង េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាក្ំពុងនឹងតំណាលមូលេេតុឲើយេតជគុណស្ឍើប់ េៅទីបំផុត 
អនក្ ំងអេ់េទើក្៏វិលរត ប់េៅផទោះវិញបានេ៉យេុវតថិភាព ម្ទើក្់ៗេៅេប់េេៀម េផើនអនក្ណានិយយ
ដល់ទេងវើ ឡយថូយេនាោះេទ ប ុែនតេតជគណុម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! េរម្ប់ខ៳ហំក្ណាេនាោះ ថវីេបើខលអនមិនបានេម
គំនិតេធវើអំេពើអារក្ក្់ំមួយនឹងពួក្េគក្៏េ៉យ ប ុែនតេើឍើរក្ហាយខវល់ៀភើយចិតតៀពើំងំងអនក្េធវើអំេពើអារក្ក្់
េនាោះេៅេទៀត េរោោះខ៳ហំក្ណាបានេក្ើតមេនាគតិេ ើងថ្ ខ៳ហំក្ណាបានេធវើបទេលមើេធន់ធរំងមិរត ំងដប់
នាក្់េៅេទៀត េរោោះខ៳ហំក្ណាបានេឃើញពួក្េគេធវើទេងវើអារក្ក្់ំវិរឃភាពធន់ធរ ែថម ំងជួយបិទបាំងទេងវើ
អារក្ក្់របេ់ពួក្េគេទៀត េធវើឲើយមនុេើឝ ំងដប់នាក្់បាននិទណឌភាពេ៉យេផើនឿរ៉ក្់េ េទណឌ េបើ
និយយតាមេេលឿរណ៍ អនក្ ំងដប់នាក្់េនាោះៀតោក្ភាវៈំរោេមណ៍េេើយ េពលេនោះេ ោះបីំេផើន
អនក្ណាដឹងេរឿងរបេ់ពួក្េគក្៏េ៉យ ប ុែនតពួក្េគបានឿពើយំឿ ក្ណណីចៃរងរួចេៅេេើយ ឿរែដលពួក្េគ
េៅរួមរេ់ំមួយនឹងមនុេើឝវណណៈរោេមណ៍ក្នហងេគេ៉ឋើន ក្៏េេមើនឹងនាំយក្ឿ ក្ណណីចៃរងមក្ស្យ
ភាយឲើយដល់អនក្ភូមិ េៅទីបំផុត វណណៈរោេមណ៍ដ៏េក្តិេិទធិរបេ់ភូមិនឹងេៅំមនទិល ំងអេ់ េលើេពី
េនាោះេទៀត ឿលេបើខ៳ហំក្ណារតូវេគោប់បានេៅេពលណាមួយ ខ៳ហំក្ណានឹងទទួលេ េទណឌយរើងដំណំពី
បទបិទបាំងអំេពើអារក្ក្់របេ់អនក្ដៃទ ខ៳ហំក្ណាគិតដងវិនយរើងៀពើំងក្នហងបញ្មើ ំងអេ់េនោះំេរចើនៃថ" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! េៅទីបំផុត ខ៳ហំក្ណាក្៏េេរមចចិតតបក្អារឿតេរឿងរា ើវ ំងអមើាលម្រើន
ឲើយមនុេើឝមនាដឹង េដើមើបីក្ម្ងើត់បំបាត់ឿ ក្ណណីចៃរង ំងដប់នាក្់េនាោះឲើយេចញផុតពីភូមិ ខ៳ហំក្ណាេទើប
តំណាលេរឿងរា ើវ ំងអេ់េនោះឲើយភរិយស្ឍើប់ ភរិយរបេ់ខ៳ហំក្ណាេលន់ចិតតេេទើរខើយល់គ នាងបានផើាយ
ដំណឹងេនាោះដល់អនក្េផើឝងៗេទៀត ដំណឹងេនាោះបានេុយហាយផើឝពវផើាយេៅោេេពញ ំងភូមិហាក្់
បីដូចំេភលើងេឆោះៃរព បនាតើប់ពីេនាោះ េឿលាេលចលាចលក្៏េក្ើតេ ើងេពញ ំងភូមិ េៅទីបំផុត រោេមណ៍
ំរបមុខវណណៈក្នហងភូមិ ក្៏េឿោះេូរបជុំរោេមណ៍ោេ់ទុំេដើមើបីេេុើបអេងតេរឿងរា ើវរបេ់េយើង ពួក្េយើង ំង 
១១ នាក្់រតូវបានេឿោះេូខលអនេៅឿន់ទីរបជុំ ឿលេបើអនក្ ំងអេ់មក្របជុំរពមេទើេេើយ រោេមណ៍ំ
របមុខក្៏េួរខ៳ហំក្ណា ខ៳ហំក្ណាក្៏តំណាលេរឿងរា ើវ ំងអេ់តាមេភាពពិតឲើយអងរបជុំស្ឍើប់ រួចេេើយ
រោេមណ៍ំរបធ្នៃក្េៅរបាប់មិរតម្ទើក្់ក្នហងចំេណាម ១០ នាក្់ឲើយតំណាលេរឿងេនាោះឲើយស្ឍើប់ែដរ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំក្ណាេឹងែតមិនេជឿងរតេចៀក្ខលអនឯងថ្េរឿងែដលេគតំណាលេនាោះ
េចញមក្ពីម្ត់របេ់មិរតភក្តិអនក្រួមដំេណើររបេ់ខ៳ហំក្ណាេទ េរោោះេគតំណាលថ្ ខ៳ហំក្ណាំអនក្យក្ៅទើំង
េនាោះេៅ៉ំបាយបរិេភាគម្ទើក្់ឯង េ៉យមនុេើឝ ំងដប់នាក្់េនាោះមិនបានប ោះោល់ៅទើំងេនាោះ ល់ែតេស្ោះ 
ឿលេបើរត ប់មក្ដល់ផទោះវិញ េគរបាប់ថ្ខ៳ហំក្ណារបែេលំេក្ើតវិបើបដិស្រេើឍើរក្ហាយចិតត ៀពើចែរក្ង
នឹងទទួលេ េទណឌ េទើបនិយយបៃកើច់បងឡចពួក្េគ ំងដប់នាក្់ំមុន ឿលេបើរោេមណ៍េួរអនក្
ឯេទៀត ម្ទើក្់ៗក្៏ឲើយឿរដូចេទើ ំងអេ់ហាក្់នឹងថ្ណាត់េទើទុក្មុនដូេោទើោះ េៅទីបំផុត េរឿយពីពិោរណា
អេ់េពលដ៏យូរ របធ្នក្៏េេរមចេេចក្តីថ្ ខ៳ហំក្ណាំភាគីម្នក្ំេុេ េ ោះបីេបើខ៳ហំក្ណាជែជក្តវា ើយរើង



ណាក្៏មិនអាចេ ូនឹងទមន់ភេតហតាងរបេ់មនុេើឝ ំងដប់នាក្់េនាោះបានែដរ ផលចុងេរឿយ ខ៳ហំក្ណារតូវ
បានេគេជរេតី េថ្កើលេ េពីរោេមណ៍ំរបធ្ន និងមនុេើឝវណណៈរពេមណ៍រគប់ៗេទើក្នហងភូមិ ខ៳ហំក្ណារតូវ
េគបេណែញេចញពីវណណៈរោេមណ៍ រតូវបុរតភរិយបេណែញេចញពីផទោះអេ់េពលំេរចើនៃថេេើយ ខ៳ហំក្ណា
រតូវេៅលាក្់ខលអនពួនេមំតាមេរឿមមលប់េឈើ ឿលេបើេេវបាយ ក្៏េៅេុំអាហារពីេក្មងែភើលេេ បពិរត
េតជគុណដ៏ចេរមើន ! េូមេមតាឍើជួយខ៳ហំក្ណាផង" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើបានស្ឍើប់េរឿងរា ើវរបេ់បាលក្ៈចប់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្
េេងវគេលហតចិតតចំេោោះេគេៅក្នហងចិតត េ ោះបីេបើេគំមនុេើឝបរិេុទធែមនក្៏េ៉យ ប ុែនតេគគួរែតទទួលេ េ
េនោះយរើងំក្់ែេតង តើបិតេគរបឿន់តឹងងប់ងល់ក្នហងេរឿងែដលមិនគួររបឿន់តឹង ែថម ំងរបទូេតរា ើយមិតត
េ៉យឿរបក្អារឿតឿរេម្ឃើត់របេ់មិតត ថវីេបើខលអនបានផតល់ោក្ើយេនើាទុក្េេើយក្៏េ៉យ ប ុែនតយរើងណា
ក្៏េ៉យេគក្៏ឧេើាេ៍ពុោះោរមក្េុំជំនួយអនុេរេោះេេើយ េបើផ្ត់េោលេៅក្៏ខុេវិេ័យៃនអនក្ម្នចិតត
របក្បេ៉យេមតាឍើក្រុណា ប ុែនតមុននឹងគិតរក្វិធីជួយេគ ខ៳ហំរពោះក្រុណាចង់នឹងបេរងៀនេគឲើយស្ផើរលាេ េ
ំមុនេិន  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! តាមែដលអាតាផើស្ឍើប់េរឿងរា ើវរបេ់េៈមមក្តាំងពីេដើមទី អាតាផើក្៏បានដឹងថ្
េៈមំមនុេើឝរបិតេរបៀងទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍ៀពើំងណាេ់ េៈមមិនរពមចូលរួមបរិេភាគអាហារ
េចញពីៅទើំងរបេ់ចណាឌើល ំមួយនឹងមិរតភក្តិ ំង ១០ នាក្់េនាោះេទ េបើទុក្ំខលអនឯងែពើនបាយេេទើរ៉ច់
ខើយល់ក្៏េ៉យ លុោះវិលរត ប់ដល់េគេ៉ឋើនវិញេេើយក្៏គិតក្នហងចតិតថ្ខលអនម្នក្ំេុេែដលបានជួយបិទ
បាំងទេងវើអារក្ក្់របេ់មិតត េៅទីបំផុត េៈមក្៏ក្ើបត់ោក្ើយេនើា បេងឞើបបៃមើញក្ំេុេរបេ់មិតត រេូតដល់
ខលអនឯងរតូវេគបេណែញេចញពីវណណៈ "   

"ពិតរបាក្ដណាេ់ េលាក្េមណៈ !  ខ៳ហំក្ណារតូវរបិតេរបៀងចំេោោះទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍ 
េរោោះថ្វណណៈរោេមណ៍ំវណណៈស្យើតបរិេុទធនិងខពេ់ំងវណណៈដៃទេទៀតក្នហងជមពឡទវីប" បាលក្ៈនិយយ
អោះអាងេ៉យេម្ទនភាពក្នហងវណណៈរបេ់ខលអន 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើេៅម្នឿរយល់ដឹងតិចតួចអពំីេរឿងវណណៈ ចង់េួរេំណួរខលោះចំេោោះេៈម 
ជំេនឿេជឿឿន់ថ្វណណៈរោេមណ៍ំវណណៈខពង់ខពេ់ បរិេុទធនិងរបេេើរំងវណណៈដៃទេទៀតេនោះ េតើអនក្ណាំ
អនក្បញ្៴តតេ ើង?" 

រោេមណ៍ក្េម្ពើោះេេើចេេន៍ចំេោោះឿរមិនដឹងេេចេរគចរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា េេើយនិយយថ្ 

"េលាក្េមណៈ !  ខ៳ហំក្ណាយល់ថ្េលាក្ម្ងើេ់របែេលំមិនធ្ពើប់អានគមពីររពោះេវទដ៏េក្តេិិទធិ
របេ់េយើងេទេមើលេៅ ក្នហងបុរុេេូក្តៈៃនរពោះេវទម្នោក្ើយេោលទុក្យរើងចើាេ់លាេ់ថ្ ឿលេបើរពោះ



រពេមបេងើតពភិពែផនដីនិងមនុេើឝេនាោះ វណណៈរោេមណ៍េចញមក្ពីរពោះឱេ៶របេ់រពោះអង ក្ើឝរតេចញមក្ពី
រពោះេេថ ៃរពៃរ(េវេយៈ)េចញមក្ពីរពោះឧទរ និងអនក្ៃរ(េូរទ)េចញមក្ពីរពោះបាទរបេ់រពោះអង 
េរោោះេេតុថ្រោេមណ៍េចញមក្ពីរពោះឱេ៶ែដលំអវយវៈខពង់ខពេ់ េទើបោត់ទុក្ថ្ំវណណៈខពង់ខពេ់ 
េរោោះេេតុេនាោះ វណណៈ ំង ៤ េផើនអនក្ណាបញ្៴តតេ ើងេទ ប ុែនតម្នមក្មួយអេនលើេ៉យឿរបេងើតពិភព
ែផនដីេនាោះឯង" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! "ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរេដញេ៉លតេៅេទៀត "េបើអញ្ឹង វណណៈរោេមណ៍ោត់ថ្ំវ
ណណៈខពង់ខពេ់ េរោោះេចញមក្ពីអវយវៈដ៏ខពង់ខពេ់របេ់រពោះរពេមែមនេទ? " 

"ែមន េលាក្េមណៈ ! " បាលក្ៈអោះអាង 

"តាមធមមតា ម្ត់របេ់មនុេើឝេនាោះ េបើេថិតេៅក្នហងឥរិយបថអងហយឬឈរ លមមនឹងោត់ទុក្បានថ្ 
េៅខពេ់ំងអវយវៈដៃទ ប ុែនតេបើមនុេើឝេថិតេៅក្នហងឥរិយបថេដក្វិញ ឧបាេក្ ! េតើេៈមអាចនិយយ
បានថ្ម្ត់េៅខពេ់ំងអវយវៈដៃទបានេទ?" 

"មិនបានេទ" បាលក្ៈនិយយ ំងេមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រណុាយរើងេងឿងៃំង 

"ចុោះេៈមដឹងបានេទថ្េៅខណៈែដលមនុេើឝ ំង ៤ វណណៈេចញពីអវយវៈេផើឝង ៗរបេ់រពោះ
រពេមេនាោះ េតើរពោះរពេមរពោះអងេថិតេៅក្នហងឥរិយបថណា ឈរ អងហយឬក្៏េដក្?" 

"យី  ! េលាក្េមណៈេនោះចំំបុិនេួរោក្់រុក្ែមន " បាលក្ៈនិយយយរើងឆួលអារមមណ៍ "ខ៳ហំក្
ណាមិនដឹងេទ េបើគមពីរមិនបានោរទុក្ផង" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើយល់េឃើញថ្ ឿរែដលមនុេើឝ ំង ៤ វណណៈំចំនួនេរចើនេនធឹក្េនាថើប់
េចញមក្ពីអវយវៈេផើឝង ៗរបេ់រពោះរពេមបានេនាោះ េែមតងថ្រពោះរពេមរពោះអងម្នរូបរាងធំេេមើបើម
ណាេ់ ពុំេនាោះេស្តេទ មនុេើឝេរចើនេនធឹក្េនាថើប់ដល់មលឹងគង់នឹងេៅក្នហងខលអនរពោះអងនិងេចញពីរពោះអង
មិនបានេទ" 

"ពិតរបាក្ដណាេ់ េលាក្េមណៈ ! រពោះអងមុខំធំេេមើបើមណាេ់ េទើបអាចបេងើតពិភពែផនដី
និងមនុេើឝបាន" 

"េបើរពោះអងម្នរូបរាងធំេេមើបើមែបបេនាោះ របេិនេបើរពោះអងេថិតេៅក្នហងឥរិយបថឈរ េៅខណៈ
ែដលវណណៈេផើឝង ៗេចញមក្ពីខលអនរពោះអង រពោះអងមុខំខពេ់េនលឹមេឹមៃេ ឿលេបើដូេចនោះ វណណៈ
រោេមណ៍ែដលេចញមក្ពីរពោះឱេ៶របេ់រពោះអងក្តី វណណៈក្ើឝរតែដលេចញមក្ពីរពោះេេថរបេ់រពោះអងក្តី វ
ណណៈៃរពៃរែដលេចញមក្ពីរពោះឧទររបេ់រពោះអងក្តី មុខំធ្ពើក្់ចុោះមក្ស្ពើប់អេ់េផើនេល់េទ គង់េល់ែត



វណណៈអនក្ៃរែដលេចញមក្ពីរពោះបាទរបេ់រពោះអងប ុេណា្ើោះែដលេៅរេ់ ប ុែនតតាមេភាពពិតែដលរបាក្ដ
ឲើយេឃើញក្នហងពិភពែផនដីឥ ឡវេនោះ មនុេើឝវណណៈ ំង ៤ េថិតេៅោេេពញជមពឡទវីប េែមតងឲើយេឃើញចើាេ់
ថ្ ក្នហងខណៈែដលឲើយក្ំេណើតដល់មនុេើឝ ំង ៤ វណណៈេនាោះ រពោះរពេមរពោះអងគង់ម្នេមតាឍើធម៌ចំេោោះ
មនុេើឝ រពោះអងេទើបេិងរាបេៅនឹងៃផទដី េេើយក្៏របែលងមនុេើឝ ំង ៤ វណណៈេនាោះឲើយេដើរេចញពីខលអនរពោះ
អងេៅ ឿលេបើដូេចនោះ េែមតងឲើយេឃើញថ្ មនុេើឝ ំង ៤ វណណៈេនាោះម្នេដើមក្ំេណើតក្នហងក្រមិតេេមើេទើ 
េផើនអនក្ណាខពេ់ំងអនក្ណាេទ េតើេៈមម្នេេចក្តីយល់េឃើញយរើងណាែដរអំពីេរឿងេនោះ" 

រោេមណ៍ក្េម្ពើោះអងហយធមឹងំឧបាយគិតជញ្៱ឹងមួយរេបក្់េេើយនិយយេ ើងថ្ 

"េមណៈេនោះេពញំបុិនគិតរុក្រុលរាយម្យែមន ខ៳ហំក្ណាមិនដឹងថ្ឿរពិតេនាោះយរើងណាេទ
េរោោះគមពីរមិនបានោរេេចក្តីលមសិតទុក្ ប ុែនតេបើនិយយេៅតាមេេតុផល តាមេេតុឿរណ៍ែដលេក្ើត
េ ើង របែេលំដូច យរើងេលាក្ម្ងើេ់និយយចឹងែមន" 

"េបើអញ្ឹង េៈមក្៏ទទួលស្គើល់េេើយថ្ មនុេើឝ ំង ៤ វណណៈម្នក្ំេណើតេេមើេទើ េផើនអនក្ណា
ខពេ់ំងអនក្ណាេទ"ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេដញេជើងយរើងបានចៃភើក្់ 

"ប ុែនតរោេមណ៍ក្៏េៅែតំវណណៈខពេ់ំងវណណៈដៃទេនឹងឯង េរោោះរោេមណ៍បានទទួលក្ិតតិយេ
ឲើយេចញពីរពោះឱេ៶ ែដលោត់ទុក្ថ្ំអវយវៈេំៀន់ំងអវយវៈដៃទ" 

"េៈមដឹងបានយរើងណាថ្ ម្ត់េំៀន់ំងអវយវៈដៃទ រពោះគមពីរបានោរទុក្ដូេោទើោះឬ?" 

"ខ៳ហំក្ណានិយយេ៉យេុភនិច៰័យ េរោោះេយើងបរិេភាគអាហារេ៉យម្ត់ េបើេយើងមិនបរិេភាគ
អាហារេទ ជីវិតមិនអាចរេ់េៅបានេទ េលើេពីេនាោះេទៀត េយើងេរបើម្ត់និយយរបារេ័យ ក្់ទងេទើ" 

"អាតាផើយល់រេបនឹងេៈមថ្េយើងបរិេភាគអាហារនិងនិយយេ៉យេរបើម្ត់ ប ុែនតេបើអាតាផើឿត់
ៃដេៈមេចញ ឿត់េជើងេៈមេចញ បារេោោះេៈមេចញ េតើេៈមនឹងបរិេភាគអាហារបានេទៀតេទ? េតើ
េៈមនឹងម្នជីវិតរេ់េៅបានេទៀតេទ?" 

រោេមណ៍េអោះអុញទញ់តាន់ំៀពើំងែដលរតូវខ៳ហំរពោះក្រណុាេឈលចេួរេដញេ៉លេឹងែត ល់រចក្ 
េគេះឃើក្មុខចុោះេមលឹងេមើលែផនដី យក្ៃដរតដុេេទើមួយរេបក្់េេើយក្៏េឆលើយតបេ៉យេេមលងតយង យ
ថ្ 

"េៅមិនបានេទ េលាក្េមណៈ ! " 



"ឿលេបើម្ត់េៅែតឯងមិនបានរតូវអារេ័យអវយវៈដៃទែបបេនោះ ក្៏េែមតងឲើយេឃើញថ្ អវយវៈ
រគប់េវាឿររតូវអារេ័យេទើនិងេទើេផើនអវយវៈណាេំៀន់ំងអវយវៈណាេទ ម្ន៊នៈេេមើេទើ ំងអេ់ អ
វយវៈនីមួយៗេធវើមុខៃររបេ់ខលអន េដើមើបីឲើយជីវិតរាងឿយ ំងមូលេថិតេៅបាន ឿលេបើដូេចនោះ េមតីែដល
េៈមេោលថ្ម្ត់េំៀន់ំងអវយវៈដៃទេនាោះេទើបំឿរេោលែភើងេឃលៀងោក្ឿរពិត និងឿររបឿន់
ថ្រោេមណ៍េក្ើតមក្ពីរពោះឱេ៶របេ់រពោះរពេមេេើយំវណណៈខពេ់ំងវណណៈដៃទេនាោះោត់ំឿររបឿន់
ខុេ ឬក្៏េៈមម្នទេើឝនៈយរើងណាេទៀត?" 

របាក្ដេឃើញថ្ បាលក្ៈអងហយេះឃើក្មុខេេៀមឈឹងតើបិតទញ់ ល់ចំេោោះេេតុផលរបេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណា ឿលេបើេគអងហយេៅេេៀមមិនេឆលើយឆលងដូេោទើោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏និយយតេៅេទៀតថ្ 

"ម្ទើលឧបាេក្ !  ក្់ទងនងឹេរឿងរា ើវែដលេយើងបានេនទនាេទើមក្េនាោះ េៈមមុខំបានេឃើញេេើយថ្ 
មនុេើឝ ំង ៤ វណណៈម្ន៊នៈេេមើេទើេ៉យក្ំេណើត េរោោះេក្ើតក្នហងក្រមិតេេមើេទើ េចញមក្ពីរពោះរពេមអង 
ែតមួយ េេើយេចញពីអវយវៈេផើឝងៗែដលម្នេេចក្តីេំៀន់រេបាក្់រេបាលេទើ េូមើបីក្នហងខណៈែដល
េៅ  ក្នហងខលអនរបេ់រពោះរពេម ក្៏េៅក្នហងទីែតមួយ ឿរែដលមនុេើឝ ំង ៤ វណណៈរួមរេ់ រួមេេម្បើគក្នហងក្ែនលង
ែតមួយ បាន ក្៏េែមតងឲើយេឃើញថ្មនុេើឝ ំង ៤ ពួក្េនាោះម្ន៊នៈេេមើេទើក្នហងរក្ែេចក្ហរបេ់រពោះរពេមំ
ម្ងើេ់ េបើម្ន៊នៈេផើឝងៗេទើ រពោះអងមុខំមិនអនុញ្ញើតឲើយេៅរួមេទើក្នហងទីែតមួយេនាោះេទ ឿរែដល
មនុេើឝវណណៈ រោេមណ៍របឿន់ថ្ខលអនខពេ់ំងវណណៈដៃទោត់ំឿររបឿន់េ៉យទិដ៶ិម្នោះ របឿន់េ៉យ
េម្េៈ របឿន់ខុេពីេេលបំណងេដើមរបេ់រពោះរពេម ឿរែដលវណណៈរោេមណ៍េចញមក្ឿន់ពិភពែផនដី
តាមរពោះឱេ៶របេ់រពោះរពេម មិនម្នេេតុផលរគប់រេន់លមមរបឿន់បានថ្ខពេ់ំងវណណៈដៃទេទ េរបៀប
ដូចំមនុេើឝមួយចំនួនម្នេម៉ឋើន ឬ េេវាេក្នហងបនទប់មួយ តមក្ ម្ងើេ់ផទោះបានេបើក្ ភើរបនទប់ ំង ៤ 
ៀងរពមេទើ េដើមើបីឲើយមនុេើឝេៅៀងក្នហងេចញមក្ អនក្ខលោះេចញតាម ភើរមុខ េរោោះខណៈែដល ភើរេបើក្េនាោះ 
ខលអនេៅែក្ើបរ ភើរមុខ អនក្ខលោះេចញតាម ភើរៀង ំង ២ េរោោះខលអនេៅែក្ើបរ ភើរៀង អនក្ខលោះេចញតាម ភើរ
េរឿយ ឿលេបើេចញអេ់េេើយ ពួក្ែដលេចញតាម ភើរមុខក្៏របឿេថ្ ពួក្ខលអនរបេេើរំងពួក្ដៃទ 
េរោោះេេតុផលមើារើង គឺ ខលអនបានេចញតាម ភើរមុខ  យរើងេនោះមិនយុតតិធម៌េទ" ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើេៅម្នចំណុចខលោះែដលចង់េួរេៈមតេៅេទៀតថ្ េបើឧបម្ថ្ មនុេើឝវ
ណណៈេផើឝង ដូចំ ៃរពៃរ ឬ អនក្ៃរេក្ើតទំេុញទរម្ន់េ ើងក្នហងវណណៈរបេ់ខលអន េេើយេក្ើតេេចក្តីរជោះថ្ពើ
េ ើងក្នហងវណណៈ រោេមណ៍ ចង់េធវើំរោេមណ៍នឹងេគែដរ េទើបេុំចូលំេម្ជិក្រោេមណ៍ំមួយនឹង
េៈម យរើងេនោះ េតើេៈមឬមនុេើឝក្នហងវណណៈរោេមណ៍ដៃទេទៀតយល់រពមេទ?"  

"មិនរពមេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! េបើយល់រពមបាន ឥ ឡវេនោះមនុេើឝវណណៈេផើឝងមុខំេផើនក្នហងជមពឡទវីបេទ 
ម្នែតវណណៈរោេមណ៍មួយប ុេណា្ើោះ េរោោះម្ទើក្់ៗេុទធែតចង់ឿពើយំវណណៈរោេមណ៍ ំងអេ់" 



"េបើអញ្ឹង ម្នន័យថ្ ឿរេធវើំមនុេើឝក្នហងវណណៈណាមួយេនាោះមិនែមនេធវើេ៉យឿរេុំចូលំ
េម្ជិក្ ំងមិនែមនេ៉យពិធីក្មមេនាោះេទ អាតាផើចង់ដឹងថ្េតើម្នវិធីណាេទៀតេទែដលអាចេធវើមនុេើឝវ
ណណៈអនក្ៃរឲើយឿពើយំមនុេើឝវណណៈរពេមណ៍បាន" 

"េផើនវិធីណាេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាេឃើញែតវិធីមួយប ុេណា្ើោះ គឺ ស្ពើប់េេើយេៅេក្ើតថមីក្នហងវ
ណណៈរោេមណ៍ប ុេណា្ើោះ "និយយេេើយបាលក្ៈក្៏ផទហោះេំេណើចយរើងេពញចិតត ។ 

"ឿរែដលេធវើំរោេមណ៍េនោះរតូវែតបានមក្អំពីក្ំេណើត រតូវបានមក្េ៉យតំណស្េលាេិត អនក្
ណាេក្ើតក្នហងវណណៈណា េតាងំវណណៈេនាោះ មិនអាចែក្ែរបបានេទែមនេទ?" 

"ែមន េលាក្ម្ងើេ់ ! ភាវៈំរោេមណ៍េនោះំភាវៈែដលេ័ក្តិេិទធិេក្ើតម្នេ ើងតាំងពីេលើក្ដំបូង
ែដលបុពវបុរេរបេ់េយើងេចញមក្ពីរពោះឱេ៶របេ់រពោះរពេមេមលោះ តាំងពីេពលេនាោះេរៀងដរាបមក្ អនក្ណាក្៏
េ៉យ ឲើយែតេក្ើតក្នហងវណណៈរោេមណ៍េតាងែតំរោេមណ៍រេូតេៅ"  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េបើអាតាផើនិយយថ្ រពោះរពេមំម្ងើេ់ម្នបំណងចង់ឲើយវណណៈរោេមណ៍ ឿពើយ
ំរោេមណ៍ រេូតេៅ េតើរតឹមរតូវេទ?" 

"រតឹមរតូវណាេ់ េលាក្ម្ងើេ់ ! រពោះអងម្នរពោះបំណងចង់ឲើយរោេមណ៍ំរបតិភូរបេ់រពោះអង ំ
អនក្បំេពញេបេក្ក្មមរបេ់រពោះអងក្នហងមនុេើឝេលាក្" 

"ឿលេបើភាវៈំរពេមណ៍ំភាវៈេ័ក្តិេិទធិតពូជពងើឝវងើឝេនាឍើនមក្ពីរពោះរពេម ំងំបំណង
របេ់រពោះអង ែដលចង់ឲើយរោេមណ៍ឿពើយំរោេមណ៍រេូតេៅែបបេនោះ ក្៏េផើនអវីណានីមួយឬបុគលណា
ម្ទើក្់ក្នហងេលាក្ មក្បងវិលបែងវរេៈមឲើយឿពើយំមនុេើឝវណណៈេផើឝងបានេទ េូមើបីែតរោេមណ៍ំរបមុខក្នហង
ភូមិរបេ់េៈមក្៏ មិនអាចេធវើឲើយេៈមបាត់បង់ភាវៈំរោេមណ៍បានែដរ េបើបុគលណារឹងទទឹងេធវើឲើយ
េៈមមិនែមនំរោេមណ៍ បុគលេនាោះេះផើោះថ្ ក្ំពុងបំោរបំោនរពោះបំណងរបេ់រពោះរពេមំម្ងើេ់
េេើយ"  

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! លុោះបាលក្ៈបានស្ឍើប់េេតុផលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាដល់រតង់េនោះ េគក្៏
េែមតងក្ិរិយអាឿររុេភើបរីក្រាយចិតតមក្យរើងចើាេ់ េគញញឹមញែញមេ៉យលំនឹក្េងើឹម េេើយ
និយយថ្ 

"ពិតរបាក្ដែមនដូចយរើងេលាក្ម្ងើេ់ថ្អញ្ឹង ពិតរបាក្ដណាេ់ ខ៳ហំក្ណាេភលចចំណុចេនោះ
ឲើយឈឹង" ប ុែនតក្៏រស្ប់ែតទកឹ្មុខរបេ់េគរេេោនេៅវិញរពម ំងនិយយថ្ 



"ចុោះេបើខ៳ហំក្ណាបានរបរពឹតតក្នលងទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍ ដូចំ េៅរួមបរិេភាគអាហារំមួយនឹង
ចណាឌើលវិញ, េលាក្ម្ងើេ់ ! " 

"េៈមក្៏រពមទទួលេេើយថ្ភាវៈំរោេមណ៍ំភាវៈេ័ក្តិេិទធិបានមក្ពីរពោះរពេមេ៉យផ្តើល់ 
េផើនអវីណានីមួយនឹងមក្ែក្ែរបបានេទ េរបៀបដូចំម្េេុទធេ ោះបីធ្ពើក្់េៅក្នហងភក្់រំំ ក្៏េៅែតំម្េ
េុទធេនឹងឯង មិនអាចឿពើយេៅំែដក្ំស្នើន់បានេទ រេន់ែតម្េេនាោះអាប់ប រតាប់ខលោះ ប ុែនតឿលេបើដុេ
ៀត់បនតិចេៅ ក្៏ោំងពនលឺភលឺេផលក្បានដែដល េៈមក្៏ដូចេទើ ឿលេបើេៅរួមបរិេភាគំមួយនឹងចណាឌើល ភា
វៈំរោេមណ៍របេ់េៈមអាចេ្េមងេៅខលោះ ប ុែនតឿលេបើេធវើពិធីលាងជរមោះេេើយ េៈមក្៏ឿពើយំ
រោេមណ៍ស្យើតបរិេុទធវិញបាន" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! "រោេមណ៍ក្េម្ពើោះបាលក្ៈនិយយេ ើងេ៉យេេមលងចើាេ់
រេ ោះេ ើង "េេតុផលរបេ់េលាក្ម្ងើេ់រេួចរស្ល់ណាេ់ េបើរោេមណ៍រាល់េទើគិតេឃើញដូចយរើង
េលាក្ម្ងើេ់ យល់េឃើញដូចយរើងេលាក្ម្ងើេ់ េរឿងេមហគស្ផើញ ំងអមើាលម្រើនមុខំមិនេក្ើតេ ើងេទ 
 ំងឿររបឿន់េរីេេអើងរវាងវណណៈក្៏េផើនែដរ េតើេធវើយរើងណាេននឹងអាចរតេ៉ោះេេចក្តីយល់េឃើញខុេ
េ៉យអំណាចៃនរមឹតរមងរ់បេ់ រោេមណ៍ ំងេនោះបាន ំពិេេេក្នហងេំណំុក្តីរបេ់ខ៳ហំក្ណា េលាក្ម្ងើេ់
ក្៏ដឹងេេើយថ្ខ៳ហំក្ណាម្នេេចក្តីបរិេុទធយរើងេពញេលញ ប ុែនតេ៉យេេតុែតរតង់េពក្ នងិេរោោះក្េៅពើ
របេ់ខលអនឯង េទើបរតូវរោេមណ៍ំេម្ពើញ់ ំង ១០ នាក្់មួលបៃកើច់ទម្ពើក្់ក្ំេុេ រេូតដល់ឿពើយេៅំ
អនក្ខុេ េធវើយរើងណាេនខ៳ហំក្ណាេទើបអាចបេញ្៱ឿរោេមណ៍ោេ់ទុំ ំងឡាយក្នហងភូមិឲើយេជឿថ្ខ៳ហំក្ណាំ
អនក្បរិេុទធ" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតម្នគំនិតគិតេឃើញរោងៗថ្នឹងជួយរោេមណ៍ក្
េម្ពើោះបាលក្ៈបានយរើងដូចេមតច ខ៳ហំរពោះក្រណុាបានរបាប់នេយបាយដល់េគថ្  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើលមមនឹងែណនំាវិធីឲើយបាន េូមឲើយស្ក្លើបងវិធីបដិបតតិយរើងេនោះេមើល៍ េៅ
េពលរារតីេប់ស្ឃើត់ ឿលេបើអនក្ភូមិលង់លក្់េប់េល់អេ់េេើយ េូមឲើយេៈមចូលេៅរក្ភរិយរបេ់
េៈម អងវរេុំេម្នចិតតអាណិតអាេូរ េើបថែេើបនឹងភរិយថ្េៈមំមនុេើឝបរិេុទធពិតែមន ទទូចឲើយ
នាងំភរិយេៅជួបនឹងរោេមណ៍ំរបមុខវណណៈ ឲើយនាងពនើយល់េលាក្របមុខឲើយដឹងថ្រោេមណ៍ ំង ១០ 
នាក្់េនាោះេធវើអំេពើគរមក្់ែមន ចំែណក្ឯេៈមំមនុេើឝបរិេុទធ េូមឲើយេលាក្របមុខេេើេរីេរឿងេនោះមក្
ពិោរណាេេុើបអេងតស្ំថមី របាប់ឲើយភរិយពនើយល់ដល់របមុខរោេមណ៍ថ្ អនក្ ំង ១០ នាក្់េនាោះំ
អនក្ខុេពិតែមន ឿលេបើពួក្េគំអនក្ខុេ ពួក្េគក្៏ំ ឧតើាតចៃរង េ ោះអនក្ណាដឹងឬមិនដឹងក្៏េ៉យ 
ឿលេបើពួក្េគេៅ ឡក្ ំនឹងរោេមណ៍ដៃទក្នហងភូមិក្េ៏េមើនឹងនាំយក្ឧតើាតចៃរងមក្ផើឝពវផើាយដល់អនក្
ភូមិ េៅទីបំផុត មនុេើឝ ំងភូមិនឹងម្នមនទិលរគប់េទើ េេតុេនាោះ េូមឲើយជំនុំជរមោះស្េ ើងវិញមុននឹង



រជុលេពល េបើភរិយេៈមេៅពនើយល់េលើក្ទី ១ មិនបានេេរមចេទ េូមឲើយេៅេរចើនៗដង េរោោះេបើ
របមុខរោេមណ៍បានឮំេរឿយ ៗ ក្៏នឹងផុេគំនិតគិតេឃើញថ្ របែេលំឿរពិត េេើយក្៏នឹងេផ្ឍើតេេច
ក្តីរេងៀេេងើឝ័យេៅេលើរោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់េនាោះ ឿលេបើេក្ើតេេចក្តីរេងៀេេងើឝ័យេតាងទំចិតត
គំនិតរបមុខរោេមណ៍េេើយ េត់មុខំនឹងរិោះរក្វិធពីិេស្ធ េេុើបអេងតឲើយ ល់ែតបាន េរោោះេផើនអនក្
ណារ ំឲើយេេចក្តីរេងៀេេងើឝ័យេតាងទំចិតតអេ់េពលយូរអែងវងេនាោះេទ 

ឿលេបើរោេមណ៍ំរបមុខេេរមចចិតតនឹងេេុើបអេងតេរឿងេនាោះស្ថមី  ំងេឿោះេូរបជុំ
រោេមណ៍រពឹ ថើោរើយក្នហងភូមិរពម ំងរោេមណ៍គូក្រណីេេើយ េូមឲើយបេងើតគណៈក្មមឿររោេមណ៍េេុើប
អេងតមួយ េូមឲើយគណៈក្មមឿរេនាោះ េឿោះេូរោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់ឲើយចលូខលអនេៅបំភលឺឲើយឿរំឿរ
េម្ឃើត់មតងម្ទើក្់ េូមឲើយគណៈក្មមឿរេឈលចេួរឲើយលសិតថ្ ក្នហងៃថេក្ើតេេតុេនាោះ របែេតងេៅជួបៅទើំងេៅ
ឯណា? ៅទើំងធំឬតូចៀទើតណា?  េធវើេ៉យអវី? របែេតងដណាតើំទទួល នដូចេមតច? ឯណា? ំេដើម មុន
នឹងេូេៅេួរចេមលើយ រតូវបៃខើំងរោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់ទុក្េិន ក្ុំឲើយពួក្េគម្នឱឿេបានរបឹក្ើា
ណាត់េទើំ៉ច់ៀត េូមើបីេបើេរឿយពីស្ក្េួររោេមណ៍ណាម្ទើក្់េេើយក្៏េ៉យ ក្៏ក្ុំបេណាតើយឲើយេគេៅ
ជួបនឹងមិតតភក្តិែដលមិន ន់េួរចេមលើយ ឲើយែត់ទុក្េិនរតង់ទីណាមួយ៉ច់េ៉យែ ក្ េបើេធវើបានដូេចនោះ 
រោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់េនាោះនឹងមិនអាចបំភលឺឲើយឿររតូវេទើរគប់េរឿងេនាោះបានេទ េរោោះវាមិនែមនំេរឿង
ពិត ឿលេបើេគបំភលឺឲើយឿរមិនរតូវេទើ គណៈក្មមឿរនឹងោប់ក្ំេុេបានេ៉យឯក្ឯង ថ្ពួក្េគបានរបឌិត
េរឿងេ ើងេដើមើបីមួលបៃកើច់ទម្ពើក្់ក្ំេុេដល់េៈម ឿលេបើគណៈក្មមឿរោប់ចំណុចខុេបានេេើយ ពួក្
េគនឹងឿពើយេៅំភាគីម្នក្ំេុេ េេើយនឹងរតូវឿត់េេចក្តីឲើយម្នេ េ េ៉យឿររតូវបេណែញេចញពី
វណណៈរោេមណ៍ដូចយរើងេៈមឥ ឡវេនោះអញ្ឹង េូមឲើយេៈមស្ក្លើបងេធវើតាមនេយបាយេនោះេមើល៍" ។ 

រោេមណ៍ក្េម្ពើោះបាលក្ៈឱនចុោះរឿបថ្ភើយបងំខ៳ហំរពោះក្រុណាេទៀបបាទមូលេេើយនិយយេចញមក្
េ៉យេស្មនេើឝចិតតថ្ "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! គំនិតេយបល់របេ់េលាក្ម្ងើេ់រេួចរស្ល់
ណាេ់ េេតុអវីបានំខ៳ហំក្ណានឹក្មិនេឃើញេរឿងេនោះតាំងែតពីម្នឿរេេុើបអេងតេរឿងេនោះេលើក្ដំបូងេន 
េបើខ៳ហំក្ណាបានគំនិតេយបល់ែបបេនោះ េថមើរេនោះខ៳ហំក្ណាគង់នឹងរេ់េៅេុខស្នតំមួយនឹងបុរតភរយិេៅ
េេើយ ខ៳ហំក្ណានឹងបដិបតតិតាមអនុស្េន៍របេ់េលាក្ម្ងើេ់តាំងពីយប់េនោះំេដើមេៅ ខ៳ហំក្ណាេូមអរ
គុណេលាក្ម្ងើេ់ំអេនក្ែដលជួយេរបាេខ៳ហំក្ណា" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! បាលក្ៈបាត់មុខេៅរបែេល ៣ ៃថ េេើយក្៏វិលរត ប់មក្រាយ
ឿរណ៍ឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាដឹងថ្ "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! ែផនឿររបេ់េលាក្ម្ងើេ់ជិតនឹងេេរមច
េេើយ ខ៳ហំក្ណាបានែអបេៅជួបភរិយតាំងពីយប់ៃថេនាោះ នាងេលន់េស្ពើណាេ់េៅេពលបានជួបនឹងខ៳ហំក្
ណាមតងេទៀត េរឿយេពលអងវរេុំចិតតអាណិតអាេូរអេ់េពលំយូរ នាងក្៏ទទួលេមតីថ្នឹងេៅពនើយល់



របាប់របមុខរោេមណ៍ឲើយ លុោះយប់ៃថតមក្ ខ៳ហំក្ណាបានេៅេួរនាងថ្បានលទធផលយរើងណាែដរ នាង
របាប់ថ្របមុខរោេមណ៍យល់ចិតតអាណិតខ៳ហំក្ណា េេើយេជឿថ្ខ៳ហំក្ណាំអនក្បរិេុទធពិតែមន  ប ុែនតេរឿងវា
ចប់េៅេេើយ មិនចង់េេើេរឲីើយេមហគស្ផើញមតងេទៀតេទ េបើទុក្ំេេើេរីេរឿងេនាោះេ ើងវិញ ក្៏មិនរបាក្ដថ្ខ៳ហំ
ក្ណាឈនោះែដរ េរោោះមនុេើឝម្ទើក្់មិនអាចេៅេ ូនឹងមនុេើឝ ១០ នាក្់បានេទ ប ុែនតឿលេបើភរិយរបេ់ខ៳ហំក្
ណាែណនាំវិធីស្ក្េួរំឯក្តតជនេៅ ម្ទើក្់ៗក្៏យល់រេប េេើយទទួលេមតីថ្នឹងពិេរេោះេយបល់
ំមួយនឹងរោេមណ៍រពឹ ថើោរើយក្នហងភូមិេមើល ឿលពីយប់មិញ ខ៳ហំក្ណាបានេៅេួរភរិយមតងេទៀត នាង
របាប់ថ្រោេមណ៍ ំងឡាយយល់រពមនឹងេបើក្ឿរេេុើបអេងតស្ំថមី និងក្ំណត់េបើក្េម័យរបជុំេៅ
រេេៀលៃថេនោះឯង លទធផលេេុើបអេងតយរើងណាេនាោះ ខ៳ហំក្ណានឹងវិលរត ប់មក្រាយឿរណ៍លមសិត
របេគនេលាក្ម្ងើេ់មតងេទៀត "នយិយេេើយេគក្៏លាោក្េចញេៅេ៉យដំេណើររេេើតរហាងំ ។ 

េៅលាឃើចៃថេនាោះឯង បាលក្ៈក្៏វិលរត ប់មក្ជួបខ៳ហំរពោះក្រុណាមតងេទៀត េពលេនោះមិនែមនមក្
ម្ទើក្់ឯងេទ ប ុែនតម្នភរិយរបេ់េគនិងរោេមណ៍ោេ់ម្ទើក្់តាមមក្ំមួយផង ឫក្ោេគញញឹមញែញម
របិមរបិយម្ន េេចក្តីេុខរេេ់រស្យំភិេយើាភាព ខ៳ហំរពោះក្រណុាេជឿំក្់ថ្េគមុខំបានឈនោះក្តីឿឍើំ
េេើយមិនៀន 

"ជិតំ េម ភេនត បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! ខ៳ហំក្ណាបានឈនោះេេើយ "េគរាយឿរណ៍យរើងេរតក្
អរក្ខិបក្ខុប "ខ៳ហំក្ណានាំភរិយមក្ថ្ភើយបងំអររពោះគណុេលាក្ម្ងើេ់ផង ចំែណក្ឯេលាក្អ ៊ំម្ទើក្់េនោះ គឺ 
របមុខរោេមណ៍ំរបធ្នវណណៈក្នហងភូមិរបេ់េយើង ខ៳ហំក្ណាតំណាលេរឿងរា ើវរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ឲើយេលាក្អ ៊ំ
ស្ឍើប់ េលាក្អ ៊ំេទើបម្នចំណាប់ចិតតដិតអារមមណ៍េុំតាមមក្េនទនាំមួយនឹងេលាក្ម្ងើេ់ែដរ" 

"អាតាផើេរតក្អរែដលដឹងថ្េៈមបានឈនោះក្តី េេើយេរតក្អរែដលបានជួបេៈមែដលំរបធ្នវ
ណណៈ" 

រោេមណ៍ោេ់េលើក្ៃដេំពោះខ៳ហំរពោះក្រណុាេេើយនិយយថ្ "វិធីេួរចេមលើយែដលរពោះេតជគណុ
ែណនាំេៅេនាោះេឃើញថ្េឆលៀវៅពើេ់ណាេ់ េូមើបីែតពួក្េយើងក្៏នឹក្ស្ផើនមិនដល់ែដរ េបើមិនបានអារេ័យ
រពោះេតជគុណេទ ឥ ឡវេនោះបាលក្ៈមុខំទទួលជតាក្មមេនោះេ៉យអយុតតិធម៌ ោត់ទុក្ថ្រពោះេតជគុណ
បានជួយេរស្ចរេង់េគឲើយរួចផុតពទីកុ្ េេើយបានជួយេរំមទង់យុតតិធម៌ឲើយេក្ើតេ ើងក្នហងភូមិរេុក្របេ់
េយើងេ៉យពិត" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ក្នហងឿរពោិរណាឿត់េេចក្តីណានីមួយេនាោះមិនេុទធែតេរបើេេមលងភាគេរចើនំ
វិធ្នវិនិច៰័យេនាោះេទ េរោោះជួនឿលេេមលងភាគេរចើនក្៏ំភាគីម្នក្ំេុេែដរ េមដូចេរឿងក្តីែដលរបាក្ដ
ឲើយេឃើញេនោះឯងំតួយរើងរស្ប់  គួរេរបើេេតុផល ស្ណើនភាពបរិ៉ឋើនរបក្បេរចើនយរើង គួរពិោរណាយរើង



េមត់ចត់ េេើយរតូវចំណាយេពលយូរបងអរ េណមើយចុោះ ! េរឿងេនាោះក្៏ក្នលងេួេេៅេេើយ អាតាផើេរតក្អរចតិត
ែដលបានជួយបេងើតយុតតិធម៌ឲើយេក្ើតម្នេ ើងក្នហងភូមិរបេ់េៈម ប ុែនតអាតាផើចង់ដឹងជតាក្មមរបេ់
រោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់េនាោះថ្េតើេៈមោត់ឿរយរើងណាេេើយ?" 

"បពិរតេលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណានិងរោេមណ៍រពឹ ថើោរើយ ំងឡាយបានឿត់េេចក្តីឲើយបេណែញ
េចញពីវណណៈរួចេេើយ " រោេមណ៍ោេ់េឆលើយតប 

"ចុោះេៈមេជឿំក្់ឬថ្ឿរេេរមចេេចក្តីរបេ់េៈមរបក្បេ៉យយុតតិធម៌?" 

េំណួររបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើឲើយរោេមណ៍ំរបធ្នភីងភាំង ប ុែនតេត់ក្៏េឆលើយតបថ្ 

"ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្យុតតិធម៌លសេេើយ េរោោះេគម្នេ េដល់េៅ ២ ក្រណី ក្រណីដំបូង េគ
បានរបរពឹតតខេុទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍យរើងធន់េ៉យបរិេភាគភតតពីៅទើំងរបេ់មនុេើឝចណាឌើល ក្រណីទី 
២ ឿលេបើខលអន របរពឹតតខុេេេើយែបរំមួលបៃកើច់មនុេើឝបរិេុទធ េ៉យអារេ័យេេមលងភាគេរចើនរបេ់
ខលអនំឧបក្រណ៍ រេូតដល់រោេមណ៍រពឹ ថើោរើយភាន់រច ំេេើយ៉ក្់េ េបាលក្ៈអនក្បរិេុទធេៅ ខ៳ហំក្
ណាគិតេឃើញថ្េគម្នគរុេ េេមគួរនឹងទទួលបោភើជនីយក្មមបេណែញេចញពីវណណៈ" ។  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ឿលេបើរោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់រតូវបានបេណែញេចញពីវណណៈេ៉យស្ល
រក្មែបបេនាោះ េតើេិទធិំ រោេមណ៍របេ់ពួក្េគេៅម្នេទៀតេទ?" 

"េផើនេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! េរោោះពួក្េគរតូវបេណែញេចញពីវណណៈរោេមណ៍ ផុតោក្េិទធិំរោេមណ៍
េេើយ ំងរេុង េពលេនោះពួក្េគម្ន៊នៈេេមើនឹងចណាឌើលែដលេផើនវណណៈប ុេណា្ើោះ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េឃើញថ្ក្នហងេរឿង ក្់ទងនឹងវណណៈេនោះ េៈមនិងរោេមណ៍រពឹ ថើោរើយ
 ំងឡាយក្នហងភូមិ ដូចំម្នអំណាចៀពើំងឿពើណាេ់ ម្នន័យថ្ េៈមម្នអំណាចដល់ថ្ទើក្់អាចេធវើឲើយ
រោេមណ៍ឿពើយំចណាឌើលបានអញ្ឹងែមនេទ? " 

"ែមន េលាក្េមណៈ ! " រោេមណ៍ោេ់េឆលើយតប ំងេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាែថល 

"ឿលេបើេៈមម្នអំណាចអាចេធវើរោេមណ៍ឲើយឿពើយំចណាឌើលបាន អាតាផើេជឿថ្ េៈមក្៏ម្ន
អំណាចអាចេធវើឲើយចណាឌើលឿពើយំរោេមណ៍បានែដរ" 

"មិនបានេទ េលាក្េមណៈ ! មិនបានេទ" េត់របៈប់បដិេេធយរើង៉ច់អេៃកើរ 

"ខ៳ហំក្ណាេផើនអំណាចេធវើែបបេនាោះេទេេើយនរណាៗក្៏េផើនអំណាចែបបេនាោះែដរ េរើែតពីរពោះ
រពេមំម្ងើេ់មួយរពោះអងឯង ឿរេធវើំរោេមណ៍មិនែមនេចោះែតេធវើៃយៗបានេទេ ោះបីេបើចង់េម័រគេុំ



េិទធិំរោេមណ៍ក្៏េ៉យ ឿរេធវើំរោេមណ៍បានេតាងែតេក្ើតក្នហងរតក្ូលរោេមណ៍ លុោះរតាែតម្តាបិតា
ម្នវណណៈរោេមណ៍បរិេុទធរេូត ៧ ជំនាន់មនុេើឝេទើបអាចេធវើំរពេមណ៍បាន" 

"េបើអញ្ឹង រោេមណេមើបតតិេនោះំពរពេិេេែដលរពោះរពេមំម្ងើេ់រទង់រប នឲើយដល់អនក្េក្ើត
ក្នហងវណណៈរោេមណ៍េ៉យផ្តើល់ ោត់ំេទវឱៃកើរែដលរោេមណ៍រគប់េទើបានទទួលំតិេិទធិមក្អំពី
ក្ំេណើតែមនេទ?" 

"រតឹមរតូវេេើយ េលាក្េមណៈ ! ំេទវឱៃកើរែដលបានទទួលមក្អំពីក្ំេណើត" 

"ឿលេបើេិទធិំរោេមណ៍ំេទវៃកើរែដលរពោះរពេមរប នឲើយដល់អនក្េក្ើតក្នហងវណណៈរោេមណ៍
េ៉យផ្តើល់ែបបេនោះ េិទធិំរោេមណ៍ក្៏ំរបេ់េ័ក្តិេិទធិែដលេផើនអនក្ណាអាចលុបបំបាត់េោលបានេទ 
េបើអនក្ណាហាលើនេៅលុបបំបាត់េទវឱៃកើររបេ់រពោះំម្ងើេ់េោល  អនក្េនាោះក្៏េះផើោះថ្ បដិបតតិបំោរបំោន
រពោះបំណងរបេ់រពោះំម្ងើេ់េនឹងឯង" 

របាក្ដេឃើញថ្ រោេមណ៍ោេ់មិនបានេឆលើយតបេទ បានែតអងហយេះឃើក្មុខគិតដងវិនេ៉យអាឿរ
រស្ប់រេល់ 

"ស្ក្គិតពិនតិើយេមើលឲើយចើាេ់ចុោះ ឧបាេក្ ! េរឿងរបេ់វណណៈំេរឿងរបេ់រពោះអាទិេទព មិនែមន
ំេរឿងរបេ់មនុេើឝេទ" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលៀតឱឿេេនាោះនិយយតេៅ "ឿលេបើរពោះំម្ងើេ់ំអនក្បេងើត
រោេមណ៍មក្ ក្៏េតាងែតឲើយរពោះំម្ងើេ់េនឹងឯងំអនក្ដក្េូត មនុេើឝមិនគួរងេងើលេៅេរជៀតែរជក្
អំណាចឬរពោះបំណងរបេ់រពោះំម្ងើេ់េទ រពោះំម្ងើេ់ំអនក្បងបេងើតរោេមណ៍មក្ េេើយមនុេើឝេៅ
ដក្េូតរបេ់រពោះអងេនាោះ អាតាផើយល់េឃើញថ្េធវើមិនរតឹមរតូវេទ ប ុែនតរបេិនេបើំេរឿងរបេ់មនុេើឝ 
មនុេើឝក្៏អាចដក្េូតរោេមណ៍បាន  ំងអាចែតងតាំងរោេមណ៍បានេទៀត  អាតាផើចង់េួរេៈមមតងេទៀត
ថ្ េតើឿរបងបេងើតរោេមណ៍ំេរឿងរបេ់រពោះំម្ងើេ់ឬរបេ់មនុេើឝ?" 

"របេ់រពោះំម្ងើេ់"រោេមណ៍ជរាេឆលើយតបេ៉យេេមលងតយង យ 

"េបើអញ្ឹង េៈមរេន់ែតំមនុេើឝ េម ចក្៏ហាលើនដក្េូតេិទធិំរោេមណ៍ដ៏េ័ក្តិេិទធិរបេ់រពោះំ
ម្ងើេ់?" 

"ប ុែនតពួក្េគបានរបរពឹតតខេុទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍ណៈ េលាក្ម្ងើេ់ ! " រោេមណ៍ជរាេៅមិន
រពមចុោះញ ម 

"ឿលេបើេិទធិំរោេមណ៍ំរពោះបញ្ឆើរបេ់រពោះំម្ងើេ់ េឃើញថ្េផើនអវីអាចលុបបំបាត់េិទធិំ
រោេមណ៍របេ់ពួក្េគឲើយរលុបបាត់បានេទ ឿរេធវើខុេទំេនៀមទម្ពើប់រោេមណ៍ អាចេធវើឲើយេិទធិំរោេមណ៍



របេ់ពួក្េគ អាប់ប រតាប់េៅខលោះ ប ុែនតរបេិនេបើេយើងឲើយពួក្េគរបរពឹតតវតតរបតិបតតិេៅតាមពិធីលាងជរមោះ
ខលអនឲើយស្យើត         បរិេុទធេេើយ ពួក្េគក្៏នឹងរត ប់េៅំរោេមណ៍ែដលស្យើតបរិេុទធដូចេដើមវិញបាន 
េរបៀបដូចំម្េេុទធធ្ពើក្់ចូលេៅក្នហងភក្់រំំ ឿលេបើេរីេយក្មក្លាងេម្យើតឲើយស្យើតេេើយក្៏នឹងភលឺ
រតចោះចិែញ្ងចិញ្ងើចដូចេដើមវិញបាន"  

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយមក្ដល់រតង់េនោះ រោេមណ៍ក្៏េក្ើតពនលឺៃន
បញ្ញើេ ើង េត់ម្នរបស្េន៍ថ្ "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! គនំិតគិតគន់របេ់េលាក្ម្ងើេ់េពញំ
ម្នេេតុផលគួររតងរតាប់ស្ឍើប់ណាេ់ ខ៳ហំក្ណាយល់រេប ំងរេុង េេើយនឹងយក្េៅពិភាក្ើា
េយបល់ំមួយនឹងរោេមណ៍រពឹ ថើោរើយ ំងឡាយេមើល េបើរោេមណ៍រពឹ ថើោរើយ ំងអេ់យល់រេប េយើង
នឹងឲើយអភ័យេ េដល់រោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់េនាោះ" 

នាស្យណមេម័យៃថែេសក្េ ើង បាលក្ៈក្៏វិលរត ប់មក្រាយឿរណ៍ឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាស្ឍើប់ថ្ 
អងរបជុំរបេ់រោេមណ៍រពី ថើោរើយបានយល់រេប ំងរេុងនឹងគនំិតេយបល់របេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា  ំងបាន
ឲើយអភ័យេ េដល់រោេមណ៍ ំង ១០ នាក្់េនាោះរួចេេើយ ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េរឿយពីបានឈប់េរម្ក្េៅក្នហងភូមិម្លវរេម ំងបានេទេនា
េរបៀនរបេៅពួក្ រោេមណ៍ក្នហងភូមិេនាោះឲើយបេនាតើបង់ទិដ៶ិម្នោះក្នហងេិទធិំរោេមណ៍របេ់ខលអនខលោះេេើយ ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាក្៏ោក្េចញេធវើ ដំេណើរេដើរផលឡវតេៅេទៀត ប ុែនតមតងេនាោះេដើរេៅនើោះេៅទិេឧតតរ េរោោះខ៳ហំរពោះក្រុណា
បានេដើរេៅទិេបេឹមបានៅឃើយបងអរេេើយ េបើេដើរេៅតាមផលឡវេនាោះេទៀត នឹងនាំឲើយេៅៅឃើយ៉ច់រេយល
ពីរក្ុងរាជរគឹោះេពក្ េលាក្ដម៏្ន អាយុមុខំមិន ន់េភលចេទថ្ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានផតល់ោក្ើយេនើាដល់េទវ
មិតតឧបាេក្ថ្ នឹងស្ទើក្់េៅរតង់បរិេវណំយរក្ុងរាជរគឹោះ ឿលេបើេរីេទីក្ែនលងេមរមើយេរម្ប់តាំងទី
ស្ទើក្់អារេ័យបានេេើយ រតូវជូនដំណឹង ដល់េទវមិតតឧបាេក្រំប េូមើបីមក្ដល់េពលេនោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណា
េៅមិន ន់េរីេបានទីក្ែនលងេមរមើយេៅេ ើយ េទើបតាំងចិតតថ្នឹងេធវើដំេណើរេៅទិេឧតតរ េៅេពលេដើរ
េៅបានរយៈចម្ឃើយៅឃើយបងអរេេើយ េទើបេចរវិលេៅទិេបូព៌  េធវើដេូចនោះក្៏េដើមើបីឲើយខលអនឯងវិលវងេ់ៅរតង់មតហំ
ែក្ើបរៗរក្ុងរាជរគឹោះេនឹងឯង ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! យប់ៃថមួយ េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងេរម្ក្ក្នហងៃរពែក្ើបរ
ភូមិមួយ េេើយបានចូលឿន់ទីេធវើេម្ធិរេូតដល់ចិតតេលហងចុោះឿន់េេចក្តីេប់ បានេក្ើតនិមិតតចែមលក្មយួ
េ ើងក្នហងដួងចិតត េោលគឺ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេមើលេឃើញរពោះេវ ហវនារាមនិងរក្ុងរាជរគឹោះក្ំពងុរតូវេភលើងៅប
េឆោះ អណាតើតេភលើងេឆោះ េេនាថើេេៅថើបាញ់េៅនើោះេៅេលើៃផទនភាឿេរេូតដល់ខពេ់ំងភនំ ំង ៥ ែដលព័នធ
ព័ទធរក្ុងរាជរគឹោះេនាោះេៅេទៀត ខ៳ហំរពោះក្រណុាមនីម្ទើេចញពីេម្ធិេ៉យចិតតរក្វល់រក្វាយ ែរក្ងេលាេេតុ
េភទអារក្ក្់នឹងេក្ើតេ ើងដល់រពោះេវ ហវនារាមនិងរក្ុងរាជរគឹោះែមន ប ុែនតខ៳ហំរពោះក្រណុាពើាយមរបេលាម



ចិតតខលអនឯងថ្ និមិតតែដលរបាក្ដឲើយេឃើញ ក្នហងេម្ធិចិតតេៅចំេោោះមុខេយើងេនាោះ រេន់ែតំរូបភាព
បេញ្ចើតេផើនជំនាក្់អវីេទ េរោោះេេតុេនាោះ រពោះវិបេើឝនាោរើយ ំងឡាយម្នរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ំ
របធ្នេទើបបេរងៀនឲើយរពេងើយក្េនតើយចំេោោះ និមិតត ំងេនាោះ ក្ុំយក្ចិតតទុក្៉ក្់ ក្ុឈំលក្់វេងវងក្នហងនិមិតត
 ំងេនាោះ េបើរពោះេយេវចរណាឈលក្់វេងវងនឹងនិមិតត េផើនៃថណានឹងេៅដល់េេលេៅ គឺ េេចក្តីបរិេុទធ
រួចផុតៃនចតិតបានេទ េរបៀបដូចំអនក្ដំេណើរេដើរឿត់ៃរពេៅនើោះេៅឿន់ភូមិរបេ់ខលអន េបើអាល័យែតឈលក្់
វេងវងេភលើតេភលើននឹងបុបាធើផ្កើេឈើក្នហងៃរពេទ មុខំេផើនៃថណានឹងេៅដល់ភូមិរបេ់ខលអនបានេទ េៅេពលគិត
េឃើញបានដូេចនោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏ធូរេេើបើយចិតតខលោះ  

ៃថមួយ នាខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងគង់េរម្ក្េរឿមេដើមេ្ឍើធំរបបផលឡវេដើរ បានម្នរបុេ
ម្ទើក្់េដើរះងចូលមក្េរម្ក្ែដរ េេើយេយើងក្៏បានេនទនារបារេ័យេទើតាមទំេនៀមៃនអនក្ដំេណើរែដល
មក្ជួបេទើ េគំយុវជនអាយុ ៣៥ ៅទើំ ឫក្ោរក្ម្ចរក្ម្ល់ម្ំមួន ប ុែនតទឹក្មុខម្នេញ្ញើៃនេំេណាក្
េស្ក្េ្ ។ 

"ខ៳ហំក្ណា េះផើោះ េទវបិយៈ មក្ពីឿលិងរដ៶ភាគៀងតើបអងៃនជមពឡទវីប" េគនយិយែណនាំខលអនឯង 
រេន់ែតឮោក្ើយថ្ ឿលិងរដ៶ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏ដឹងបានភាពើមថ្ េគេធវើដំេណើរេដើរផលឡវមក្ៅឃើយណាេ់ ឿលេបើ
ដឹងថ្េគេធវើដេំណើរេដើរផលឡវមក្ពីែដនៅឃើយ ចំណាប់អារមមណ៍ចំេោោះរូបេគក្៏េក្ើតេ ើង េរោោះេបញ្ឆើក្់ឲើយ
េឃើញថ្ អនក្ែដលម្នក្ិចឿរេម្ពើក្់េំៀន់យរើងៃរក្ែលងប ុេណា្ើោះេទើបេុខចិតតេដើរោក្េោលំតិភូមិ
របេ់ខលអនមក្ៅឃើយែបបេនោះ 

"េតើេៈមនឹងអេញ្៱ើញេៅណា? ក្នហងក្ិចឿរអវីឬ ឧបាេក្ ! េទើបោក្េោលរេុក្ក្ំេណើតរបេ់
ខលអនមក្ៅឃើយយរើងេនោះ? "ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យចំណាប់ចិតត 

"ខ៳ហំក្ណាតាំងចិតតថ្នឹងេធវើដំេណើររត ប់េ រេុក្ក្ំេណើតវិញ េរោោះបានោក្េោលរេុក្ក្ំេណើត
មក្យូររាប់ៅទើំេេើយ នឹក្រលឹក្ដល់បុរតភរិយយរើងៀពើំង េថមើរេណោះមិនដឹងថ្ពួក្េគយរើងេម ចយរើងម្រើេៅ
េេើយេទ  រក្ុងរាជរគឹោះំក្ែនលងចុងេរឿយែដលខ៳ហំក្ណារតូវេធវើដំេណើរេៅ េរឿងរបេ់ខ៳ហំក្ណាែវងៅឃើយ
ណាេ់ ប ុែនតេបើេលាក្ម្ងើេ់ចង់ស្ឍើប់ ខ៳ហំក្ណានឹងតំណាលឲើយស្ឍើប់" ។ 

"តំណាលេៅចុោះ ឧបាេក្ ! អាតាផើក្ំពុងែតទនទឹងរងោសំ្ឍើប់" 

េទវបិយៈរេិតទឹក្ពីបំពង់េឈើេចញមក្ពិស្េេើយរេឡាបមុខ រេឡាបេីេៈរួចក្៏ោប់េផតើម
តំណាលេរឿងរបេ់ខលអន "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! ខ៳ហំក្ណារពម ំងក្ូន ២ នាក្់ និង ភរិយអារេ័យ
េៅក្នហងភូមិមួយ ៅឃើយ ពីទីរក្ុងឿលិងរបម្ណំក្នលោះេយជន៍ រគសួ្ររបេ់ខ៳ហំក្ណារក្ីរក្ណាេ់ ខ៳ហំក្ណា
បានជួលែរេរបេ់ រគេបតីម្ទើក្់េធវើចិញ្ឹមជីវិត ប ុែនតក្នហងក្ំលុង ៣-៤ ៅទើំក្នលងមក្េនោះ េទោឍើមហាេមឃឥត



ម្នឿរុញ្៴ចិតតអាណិតអាេូរខ៳ហំរពោះក្រណុាេ ើយ អាណាបរិេវណរេុក្ភូមិរបេ់េយើងេក្ើតេរេោះរាំងេអត
េួតែេង មិនបានេធវើែរេំប់ៗេទើមក្េរចើនៅទើំេេើយ ឿលេបើដូេចនោះ េរេោះទុរភិក្ើឝក្េ៏ក្ើតេ ើង របំជន
ទទួលរងទុពភកិ្ភ័យអត់បាយរក្ហាយទឹក្ រតូវេដើរែេវងរក្ដំ ឡងក្តអចមក្បរិេភាគជំនួេបាយ រតូវេធវើឿរៃរ
ធន់រក្លុយឿក្់មក្ទិញបាយបរិេភាគេេើយបង់ៃថលជួលែរេដល់ម្ងើេ់ែរេ" 

"េសីេគ ឧបាេក្ ! េបើទុក្ំមិនបានេធវើ ក្៏េៈមរតូវបង់ៃថលជួលែរេែដរឬ?" 

"រតូវែតបង់ េលាក្ម្ងើេ់ ! េរោោះេយើងជួលែរេេគេធវើរាល់ៅទើំ េពលេដើមៅទើំដំបូងៗ ម្នេភលៀងធ្ពើក្់
មក្ខលោះ េយើងេធវើែរេបានខលោះ េរឿយមក្េភលៀងក្៏រាំងេៅ ទឹក្ែដលម្នេៅខលោះក្៏រីងេអតេួតែេង េនទឡង
ែដលេទឡងេៅក្៏ េស្ពើក្េស្ពើមរញមៃប់អេ់ េេតុឿរណ៍របរពឹតតេៅែបបេនោះអេ់រយៈេពល ៣ ៅទើំេេើយ 
ម្ងើេ់ែរេេគោត់ទុក្ថ្ េយើងបានេធវើែរេរបេ់េគេេើយ េគរតូវែត រយក្តៃមលឈនអល េបើទុក្ំេយើងទទូច
អងវរេុំេម្នចិតតអាណិតអាេូរឲើយបេណាតើោះបៃណែយរើងណា េគក្៏មិនស្ឍើប់ែដរ" 

"េឃើញថ្ ម្ងើេ់ែរេេនោះេពញំេែរេៅណាេ់" 

"េនឹងេៅមិន ន់េែរេៅប ុនាផើនេទ េលាក្េមណៈ ! េ ោះបីេបើេយើងរតូវបង់ៃថលជួលែរេក្៏េ៉យ 
ក្៏េៅ ែតេវោះពនលោះរក្មក្បាន េបើរក្មក្បង់មិន ន់ េូមបេណាតើោះេពល េគក្៏យល់រពមបាន ប ុែនតេៅម្ន
ពនធចំេោោះមួយេទៀតែដលេែរេៅំងេនាោះៅឃើយណាេ់ ែដលេយើងរតូវែតបង់រាល់ៅទើំែដរ" 

"ពនធចំេោោះេសីេគេៅ?"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ 

"ពនធចំេោោះែដលេយើងរតូវបង់ឲើយដល់មហាគុរុែដលំេមលទធិក្នហងស្េនារបេ់េយើង" 

"អវីេៅំមហាគុរុ ឧបាេក្ ! អាតាផើមិនធ្ពើប់ឮេស្ោះ អេញ្៱ើញតំណាលតេៅេទៀត" 

"េៅភាគៀងេជើងេនោះរបែេលំេផើនមហាគុរុេទបានំេលាក្ម្ងើេ់មិនដឹង ក្នហងែដនដីរបេ់
េយើងឯេណាោះ ម្នមហាគុរុំមេិេើឝរជនរគប់រគងអាណាបរិេវណេផើឝង ៗ េលាក្ំអនក្បួេេថិតេៅក្នហង
នគររបេ់េលាក្ែដលេូថ្ បុញ្៴ស្ណើនេលាក្របថ្ប់គង់េលើអាេនៈរូបេីេៈែដលេូថ្ េិៃមើេនៈ 
េលាក្ំបុគលេ័ក្តិេិទធិ ម្នវាោទិពវ អាចេធវើឲើយអនក្ណារេ់ឬស្ពើប់ក្៏បាន" 

"េតើេ័ក្តិេិទធិយរើងេម ចេៅ" ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរេ៉យចំណាប់អារមមណ៍ 

"អនក្ផង ំងពួងែតងេជឿថ្ េលាក្ំអនក្ម្នវាោទិពវ េលាក្អាចរបេទចបណាតើស្ឲើយអនក្ណា
ឿពើយំេតវតិរោចើន ឬ ឿពើយំថមក្៏បាន ម្នអនក្ខលោះេធវើឲើយេលាក្េទើេ េ់ចិតត េេើយរតូវេលាក្៉ក្់ប
ណាតើស្ឲើយស្ពើប់ក្នហងរយៈេពល ៣ ៃថ អនក្ខលោះមិនដល់ថ្ទើក្់ឲើយស្ពើប់េទ រេន់ែតេធវើឲើយេពើបពោះរបទោះវិបតតិភ័យ



េផើឝង ៗ ដូចំ  េភលើងេឆោះផទោះ បេុេតវស្ពើប់ រទពើយេមើបតតិេិនេហាចំេដើម េរោោះេេតុេនាោះ មនុេើឝមនា
េទើបេឿតៀពើចញេញើតមហាគុរុណាេ់ េផើនអនក្ណាហាលើនេលមើេោក្ើយបញ្ឆើឬេធវើឲើយេលាក្េក្ើតអំណាក្់
អំណន់រេពន់ចិតតេនាោះេទ េលាក្ ម រចង់បានអវីណានីមួយ ក្៏េតាងែតេវោះពនលោះរក្មក្ជូនេលាក្ឲើយ
 ល់ែតបាន ផទហយេៅវិញ េបើេលាក្របស្ទរបេិទធពរឲើយដល់អនក្ណាេេើយ អនក្េនាោះនឹងជួបែតេិរីេួេតី
េំគជ័យមងលក្នហងជីវិត 

បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! េូមើបីែតរាងឿយរបេ់មហាគុរុ និងអវីៗ រគប់យរើងែដល ក្់ទងនឹង
រាងឿយរបេ់េលាក្ក្តី ែដលេចញពីរាងឿយរបេ់េលាក្តី មនុេើឝមនាោត់ទុក្ថ្ំរបេ់េ័ក្តិេិទធិ ំង
អេ់ ឿលពី ៅទើំេៅមិញេនោះ ខ៳ហំក្ណាធ្ពើប់បានេៅនមស្កើរេលាក្ ខ៳ហំក្ណារតូវថ្ភើយបងំេលាក្េ៉យអដ៶
ងរបតិេ៶ គឺ េដក្ផ្កើប់មុខរាបេៅនឹងៃផទដី ឲើយអវយវៈ ំង ៨(ៃដ ២ េជើង ២ ចៃកើ រចមុោះ ម្ត់ រទូង) ដល់ៃផទ
ដី រួចេេើយេរឿក្េ ើងអងហយ យក្ភាជនៈទឹក្េៅលាងរតង់េជើងរបេ់េលាក្ េេើយរតងយក្ទឹក្េនាោះមក្
េរបាោះរពំេលើេីេៈរបេ់ខលអន េេើយទទួល នទឹក្ែដលេៅេល់ បនាតើប់ពីេនាោះ មនុេើឝេជឿថ្ ខលអននឹងរេ់
េៅយរើងេុខដុមរមនា ជួបរបទោះែតេិរីេួេតីេំគលាភ ម្នអនក្ខលោះដល់ថ្ទើក្់ដេណែើមេទើរតងយក្ទឹក្ប
េើាវៈរបេ់មហាគុរុេៅងូតពិស្េទៀត េូមើបីែតេំណល់អាហារនិងទឹក្លាងៃដរបេ់េលាក្ក្៏មិនេបាោះបង់
េោលែដរ អនក្េ ថើរជោះថ្ពើនឹងយក្េៅពិស្ េរបាោះរពំេីេៈេ៉យេេចក្តីេេរពបូំ" 

"ឿលេបើេៈមបានពិស្ទឹក្លាងេជើងរបេ់មហាគុរុនិងបានទទួលពរជ័យពីេលាក្េេើយ េេតុអី
ក្៏េៈមេៅែតទទួលរងទកុ្េទៀត? េម ចក្៏េៈមមិនចរមុងចេរមើនក្នហងជីវិត?" 

"េរឿងេនាោះវាម្នេេតុ េលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណានឹងតំណាលតេៅេទៀត តាមធមមតា េយើងំស្វ័ក្
របេ់មហាគុរុ រតូវែតបង់ពនធែដលេូថ្ទក្ិណា ឬ បាទឿក្ណិក្ ឲើយដល់មហាគុរុរាល់ៅទើំ រេន់ែត៉ច់
ៅទើំ ក្៏ម្នភាទើក្់ៃរមក្ពីបុញ្៴ស្ណើនរបេ់មហាគុរុ េចញេៅ រពនធពីស្វ័ក្ដល់ផទោះ េបើស្វ័ក្ណាមិនអាច
បង់ពនធបានេទ ភាទើក្់ៃរេនាោះនឹងពនើារេពលឲើយមួយៅទើំេទៀត ប ុែនតេៅៅទើំទី ២ រតូវែតបង់ពនធេទវភាគ េបើេផើន
របាក្់បង់ពនធេៅៅទើំទី ២ េនោះេទ ភាទើក្់ៃរនឹងពនើារេពលឲើយេៅបង់ពនធេៅចុងៅទើំទី ៣ ប ុែនតរតូវែតបង់រតី
ភាគ េបើរគប់ ៣ ៅទើេំេើយ មហាគុរុ នឹងេចញេៅទេើឝនារបំជនេ៉យក្ើបអនែេយរើងឱឡារិក្ មហាគុរុនឹង
របថ្ប់គង់េៅក្នហងក្េញ្ងើងែដលរបតិស្ណើនេៅេលើខនងដំរីែដលតាក្់ែតងេសិតស្យើងយរើងវិចិរតរតឿល ៀង
មុខនិងៀងេរឿយដំរីម្នក្ើបអនេេោះ ក្ិតតយិេេបើក្បរេ៉យអងរក្ើឝែដលែតងខលអនយរើងេំណំេំនួន 
េងៀងៃនដំរីជំនិោះម្នភាទើក្់ៃរឿន់អាវុធមួយចំនួន េដើររតេងែក្ើបរៀង បនាតើប់ពីក្ើបអនេេោះេៅៀងមុខ
េទៀត ំក្ើបអនតស្តនតីក្រែដលេដញដំផលហំក្ូតចេរមៀងេផើឝង ៗ យរើងអ ៊ឹក្ធឹក្គរគឹក្គេរគង ៀងមុខតស្តនតីក្រំក្ើបអន
អនក្ឿន់ទង់ចរមុោះពណ៌ េេើយក្ើបអនអនក្ឿន់ទង់ចរមុោះពណ៌ ំងេនោះក្៏េរចៀងចេរមៀងេរេេើរក្ិតតិយេរបេ់
មហាគុរុំបេណែើរ ៗ ៀងមុខក្ើបអនអនក្េរចៀងចេរមៀងម្នភាទើក្់ៃរមួយចំនួនោំេដញេវឡងមនុេើឝឲើយេបើក្ផលឡវ



ដល់ក្ើបអនែេ េេើយេរក្ើនរពម្នរបាប់ឲើយមនុេើឝរគប់េទើេធវើេេចក្តីេេរពចំេោោះមហាគុរុ េៅេងៀងផលឡវ 
េវឡងមនុេើឝក្៏អុជធូបេទៀននិងយក្ផ្កើេរគឿងរក្អូបមក្តាំងបូំ ដល់មហាគុរុ អនក្ខលោះម្នេ ថើោេ់ឿពើយ
ក្រក្ណាត់ថមីរបេ់ខលអនមក្រឿលេលើៃផទផលឡវេរម្ប់ឲើយដំរីរទង់េរគឿងរបេ់មហាគុរុំន់ េេើយោត់ទុក្ថ្រក្
ណាត់េនាោះំរបេ់េ័ក្តិេិទធិ នឹងនាំមក្នូវេំគលាភដល់ខលអន តាមផលឡវែដលមហាគុរុឆលងឿត់ របំជនែតង
េធវើេៀពើង ភើរែមក្េឈើឬេលឹក្េឈើនិងតាក្់ែតងេសិតស្យើងយរើងរេេ់ស្យើត 

បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! ខ៳ហំក្ណាេរៀបរាប់មិនរតូវែដរថ្េតើក្ើបអនែេេចញទេើឝនារបេ់មហាគុ
រុេនោះធំដុំឱឡារិក្អមើាលណាេនាោះេទ ប ុែនតេបើេលាក្ម្ងើេ់បានេឃើញេ៉យែភនក្ខលអនឯងមុខំេជឿថ្ក្ើបអន
ែេេនាោះេពញំពិធីមេហាឡារិក្ពិតែមន" 

"តាមែដលេៈមេរៀបរាប់ឲើយស្ឍើប់មក្េនោះ អាតាផើលមមនឹងគូរវាេរូបភាពេមើលេឃើញបានថ្ំក្ើបអន
ធំេេមើបើមណាេ់ ប ុែនតចង់េួរេៈមថ្ មហាគុរុេចញេៅេ៉យក្ើបអនធំេេមើបើមែបបេនាោះេដើមើបីអវី?" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េបើេមលឹងេមើលតាមមូលភាពេៅ មហាគុរុរបែេលំេចញេៅេដើមើបីេួរេុខ
ទុក្ស្វ័ក្ េដើមើបីរបេិទធពរដល់ពួក្េគ េដើមើបីេិរីេួេតីដល់ពួក្េគ ប ុែនតតាមេភាពពិត មិនែមនដូេោទើោះេទ ខ៳ហំ
ក្ណាយល់េឃើញថ្ មហាគុរុេចញេៅេដើមើបី រពនធអាក្រេនឹងឯង ឿលេបើមហាគុរុឈប់េៅភូមិណាមួយ 
ពួក្ស្វ័ក្ជំនតិក្៏េចញលើាត រទក្ិណាភាពើម េបើអនក្ណាមិនអាចបង់ពនធចំេោោះបានរគប់ ៣ ៅទើំ នឹងរតូវនាំ
ខលអនេៅជួបមហាគុរុ េេើយមហាគុរុនឹង៉ក្់បណាតើស្ដល់ស្វ័ក្អនក្រងេរេោះ ំងេនាោះឲើយជួបវិបតតិភ័យ
េផើឝង ៗ " 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ឿលេបើស្វ័ក្អនក្រងេរេោះ ំងេនាោះរតូវបាន៉ក្់បណាតើស្េេើយ េតើអវីនឹងេក្ើត
េ ើង? " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាក្៏មិនដឹងថ្អវីនឹងេក្ើតេ ើងែដរ ប ុែនតម្ទើក្់ៗភិតភ័យៈប់ញ័រទរ ក្់
ទេរទើក្ េេើយរបៈប់រេេើតរហាំងែេវងរក្វិធីេ៉ោះបណាតើស្ភាពើម វិធីេ៉ោះបណាតើស្តាមែដលបញ្៴តតទុក្
ដូេចនោះ អនក្រតូវបណាតើស្េតាងែតេធវើដំេណើរេៅរបក្បបុញ្៴ពិធីតាមនគរេ័ក្តិេិទធិេផើឝង ៗ ដូចំ គៃគើ 
យមុនា រេេវតី េិនធហ េេធ្វរីំេដើម េេើយរតូវផឹក្ទឹក្ពីេទឹង ំងេនោះផង អនក្រតូវបណាតើស្រតូវេៅងូត
និងផឹក្ទឹក្ េក័្តិេិទធិពីរេោះេ័ក្តិេិទធិេផើឝង ៗ ដូចំេូរើយបុកររណី(េូរើយេបាក្រណី) ចស្តនទបុកររណី(ចនទ
េបាក្រណី) ឥស្តនទបុកររណី(ឥនទេបាក្រណី) ំេដើម មើារើងេទៀត េគរតូវេៅរបក្បបុញ្៴ពិធីក្នហងៃរពនងិេលើេ
មុរទខើាច់េ័ក្តិេិទធិ ដូចំ ក្នហងមិករអរណើយ ោទរីអរណើយ ទណឌក្អរណើយ េេជអរណើយ ំេដើម េេើយរតូវ
របតិស្ណើន៉នេជើងរបេ់ខលអនទុក្ក្នហងៃរព ំងេនាោះ" 



"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! េរម្ប់ខ៳ហំក្ណាេនាោះក្៏ដូចែដលបានេរៀបរាប់របេគនេលាក្ម្ងើេ់
ស្ឍើប់េេើយ េរោោះទុគតភាពនិងភាពរាំងេអនៃនអាឿេធ្តុ ខ៳ហំក្ណាេទើបេផើនទក្ិណាេៅថ្ភើយដល់មហា
គុរុបាន អេ់រយៈេពល ៣ ៅទើំំប់េទើ ក្នហងៅទើំទី ៣ មហាគុរុបានេចញេួរេុខទុក្ស្វ័ក្និងបានឈប់
េរម្ក្ឈប់ក្នហងភូមិរបេ់េយើង ខ៳ហំក្ណារតូវភាទើក្់ៃរនាំខលអនេៅជួបមហាគុរុ េេើយរតូវមហាគុរុ៉ក្់បណាតើ
ស្ េ៉យេេចក្តីភ័យៀពើចចំេោោះមរណភ័យ ខ៳ហំក្ណាេទើបេចញដំេណើរោក្េោលរេុក្ក្ំេណើតតាំងពីៃថ
េនាោះមក្ េបាោះបង់បុរតភរយិេោល េដើរផលឡវស្ត់អែណែងែេតអញ្៱ង់េៅតាមនគរ េទឹង រេោះទឹក្ និងៃរព
េ័ក្តិេិទធិេផើឝង ៗ េដើមើបីរបក្បបុញ្៴ពិធីេ៉ោះបណាតើស្ ខ៳ហំក្ណាបានេធវើដំេណើរមក្េេទើររគប់ក្ែនលងេេើយ 
េៅេល់ែតមួយក្ែនលងេទៀត គឺ តេបា នទី ៃនរក្ុងរាជរគឹោះប ុេណា្ើោះ"   

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើបានស្ឍើប់េរឿងរា ើវរបេ់េទវបិយៈចប់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាដល់
ថ្ទើក្់នឹក្ដក្ដេងឞើមធំេ៉យេេចក្តីអាណិតអាេូរេគ េៅេពលំមួយេទើេនាោះ ក្៏េក្ើតលំនឹក្ៃនេមសប់េលើ
មហាគុរុែដលេែរេៅេនាោះ ប ុែនតឿលេបើបានេតិេមើបជញ្៴ៈរត ប់មក្វិញ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏របៈប់រម្ឃើប់
លំនឹក្ៃនេមសប់េនាោះ េេើយផើាយេមតាឍើចិតតដល់មហាគុរុវិញ េរោោះេមណៈពិតក្នហងរពោះធមមវិន័យរបេ់រពោះ
បរមស្ស្ឍើរតូវមិនរបទូេត រា ើយបុគលណា ំងអេ់េូមើបីេ៉យឿរគិត ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្អាណិតរមង់ងប់
ងល់របេ់េទវបិយៈំអតិបរម្ ប ុែនតនឹក្េេើចចំេោោះវីរិយភាពរបេ់េគក្នហងឿរេ៉ោះោក្ើយបណាតើស្ េផ្ឍើ
េរបេ់មហាគុរុ ។ 

េដើមើបីជួយឿត់បនថយជំេនឿងប់ងល់របេ់េគខលោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបោប់េផតើមេួរេគថ្ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េៈមេជឿែមនែទនឬថ្ មហាគុរុរបេ់េៈមេនាោះំបុគលេ័ក្តិេិទធិ អាចបណាតើ
លឲើយអនក្ណាំអវីក្៏បាន?" 

"េជឿែមន េលាក្ម្ងើេ់ ! េបើមិនេជឿខ៳ហំក្ណាចើាេ់ំមិនរតាច់រងតរ់ត់ចរចប់ពីរេុក្ក្ំេណើត រងទុក្
លំបាក្ែបបេនោះេទ" 

"អាតាផើេូមេួរេៈមតេៅេទៀតថ្ ឿរែដលមហាគុរុរបេ់េៈម៉ក្់បណាតើស្ឲើយមនុេើឝេៅំ
េតវក្៏បាន េៅំថមក្៏បានេនាោះ េតើេៈមបានេឃើញេ៉យផ្តើល់ែភនក្របេ់េៈមឬរេន់ែតស្ឍើប់ឮេគ
និយយ?" 

"ខ៳ហំក្ណាមិនែដលេឃើញខលអនឯងេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! បានឮែតេគនិយយរបាប់តៗេទើមក្ ប ុែនតខ៳ហំក្
ណាក្៏េជឿថ្ំឿរពិត េបើមិនែមនំឿរពិត េតើេគបានអវីមក្និយយ?" 



"ចឹងែមន ឧបាេក្ ! ោក្ើយចោមអារា ើមរបេ់មនុេើឝែតងម្នដំេណើរេដើមទងពិតខលោះ េបើេផើន
ទងគនលងពិត េគក្៏មិននិយយចោមអារា ើមែដរ ចុោះេៈមេជឿោក្ើយចោមអារា ើម ំងអេ់ំឿរពិតឬ? 
េរឿងចោមអារា ើមខលោះអាចរតូវេគៃឆនេ ើងេដើមើបីផលរបេយជន៍ណាមួយ" 

"មិនែមនំឿរពិត ំងអេ់េទ េលាក្េមណៈ ! េរឿងចោមអារា ើមខលោះ មិនម្នដំេណើរេដើមទង
ពិតេទ ប ុែនតអនក្ខលោះៃឆនេរឿងេ ើងេេើយក្៏របាប់អនក្ដៃទេៅ អនក្ដៃទបានស្ឍើប់ឮយល់ថ្ំេរឿងពិត េេើយក្៏
តំណាលរបាប់តៗេទើេៅ" 

"ឿលេបើេរឿងចោមអារា ើមខលោះម្នទងគនលងពិត េរឿងខលោះមិនម្នទងគនលងពិតែបបេនោះ េៈមដឹង
បានយរើងណាថ្ េរឿងណាម្នដំេណើរេដើមទងពិតឬមិនម្ន? េតើេៈមេរបើអវីំេរគឿងវិនិច៰័យ?" 

េទវបិយៈអងហយេះឃើក្មុខគិតមួយរេបក្់េេើយេឆលើយថ្  

"របែេលំេផើនវិធីណាេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាពិោរណាមិនេឃើញថ្ម្នេេលអវីំេរគឿង
អារឿត់េនាោះេទ" 

"ម្នណៈ ឧបាេក្ ! េេលមើារើងក្នហងឿរពិោរណាវិនិច៰័យេរឿងណាមួយថ្ពិតឬមិនពិតេនាោះ គឺ 
អនក្និយយ េនឹងឯង េបើអនក្និយយំបណឌិត ម្នគុណធម៌ំោេ់េរពងរពឹទធ េយើងដឹងបានយរើងពិត
របាក្ដថ្ េលាក្ម្ននិេើឝ័យនិយយពិត េរឿងែដលេលាក្និយយ េយើងអាចេជឿបានថ្ំេរឿងពិត ប ុែនត
េបើអនក្និយយំជនោល េផើនគុណធម៌ ម្ននិេើឝ័យចូលចិតតនិយយភូតភរ េយើងក្៏អាចេននិ៉ឋើនបាន
ថ្ េរឿងែដលេគនិយយេនាោះមិនែមនំេរឿងពិតេទ មើារើងេទៀត េបើអនក្និយយំជនអពើារក្ឹត េផើន
ចំែណក្បាន ចំែណក្បង់នឹងេរឿងេនាោះ មិនែមនំបក្ើឝពួក្ៀងេណោះឬៀងេណាោះ េយើងក្៏អាចេននិ៉ឋើន
បានថ្ េរឿងែដលេគនិយយេនាោះំេរឿងពិត អាតាផើចង់េួរេៈមថ្ េតើេរឿងេ័ក្តិេិទធិវិេេេរបេ់មហាគុរុ
េនោះ អនក្ណាំអនក្និយយឲើយេៈមស្ឍើប់? េបើម្នមនុេើឝនិយយេទើេរចើន  េតើអនក្ណាំអនក្ឧេើាេ៍
តំណាលឲើយេៈមស្ឍើប់ំេរឿយ ៗ " 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េរឿងេ័ក្តិេិទធិរបេ់មហាគុរុេនោះេមើលេៅដូចំអនក្ណាៗក្៏និយយែដរ 
រេន់ែតហាម្ត់ េគក្៏ដឹងភាពើម ំងទទួលស្គើល់ថ្ំឿរពិត ំងអេ់ ប ុែនតេបើេួរថ្េតើអនក្ណាឧេើាេ៍
តំណាលឲើយស្ឍើប់ញឹក្ញយបំផុត ខ៳ហំក្ណាគិតេឃើញែតភាទើក្់ៃរេូតពនធរបេ់មហាគុរុេនឹងឯង រាល់េលើក្
ែដលមក្ រពនធ េបើ របានេមបំណង ភាទើក្់ៃរ រពនធេនាោះក្៏េរចើនែតពិពណ៌នាេេចក្តីេ័ក្តិេិទធិរបេ់
មហាគុរុក្នហងផលឡវលស ដូចំ ោក្ើយរបេិទធពរថ្ 'អាេិរវាទៈ' របេ់មហាគុរុមួយម្រើត់ អាចេធវើឲើយអនក្ទទួលពរ
បានជួបេំគលាភក្នហងក្ំលុង ៣ ឬ ៧ ៃថ ប ុែនតេបើ រពនធមិនបាន ភាទើក្់ៃរេូតពនធក្៏េលើក្យក្េេចក្តី



េ័ក្តិេិទធិក្នហងផលឡវអារក្ក្់របេ់មហាគុរុមក្ជំលាបថ្ មហាគុរុអាចនឹង៉ក្់បណាតើស្ឲើយឿពើយេៅំអវីមួយ
េផើឝងៗបាន េេើយេលើក្យក្ឧ េរណ៍េរឿងរា ើវេផើឝង ៗែដលេក្ើតេ ើងឲើយស្ឍើប់ អាងថ្ំេរឿងពិត" 

"ឧបាេក្េអើយ ! រេន់ែតស្ឍើប់េៈមតំណាលឲើយស្ឍើប់បានប ុេណណោះ អាតាផើក្៏លមមនឹងដឹងរំបបាន
ភាពើមថ្ អនក្និយយរបាប់េនាោះេមគួរនឹងេជឿបានឬមិនបាន អាតាផើេជឿថ្ភាទើក្់ៃរ រពនធ ំងេនាោះមុខំ
ម្នចំែណក្បានចំែណក្បង់នឹងឿរេូតពនធេនាោះមិនៀន េេើយេគចើាេ់ំជនជំនិតរបេ់មហាគុរុ បាន
ំទទួលទំនុក្ទុក្ចិតតពីមហាគុរុឲើយេដើរ រពនធយរើងេនោះ ឿលេបើដូេចនោះ េតើេៈមេជឿបានេទថ្េតើភាទើក្់ៃរ
េូតពនធេនាោះំជនអពើារក្ឹតពិត េមនឹងេជឿបានឬេទ?" 

"េបើរបឿន់តាមេេលឿរណ៍របេ់េលាក្ម្ងើេ់ មិនអាចេជឿបានេទ េលាក្េមណៈ ! "  

"ឿលេបើមិនអាចេជឿបាន េរឿងេ័ក្តិេិទធិេផើឝងៗរបេ់មហាគុរុ េផតើមតាំងវិមតិក្ៃខើទុក្ំមុនថ្ មិន
ែមនំេរឿងពិត ប ុែនតេដើមើបឲីើយបានភេតហតាងបែនថមេទៀត អាតាផើចង់េួរេៈមតេៅេទៀតថ្ េរឿងរា ើវេផើឝងៗ
ែដលេែមតងដល់េេចក្តីេ័ក្តិេិទធិរបេ់មហាគុរុែដលម្នភាទើក្់ៃរេូតពនធអាងថ្េក្ើតេ ើងែមនេនាោះ េតើ
េគរបាប់េៈមឬេទថ្េតើេក្ើតេ ើងេៅឯណា? អៃកើល់ណា? េតើេគរបាប់ឬេទថ្េតើេរឿងែបបេនាោះធ្ពើប់េក្ើត
េ ើងក្នហងភូមិ របេ់េៈមឬក្នហងភូមិែក្ើបរៀង?" 

"តាមធមមតា េគមិនែដលរបាប់ថ្េក្ើតេ ើងេៅឯណា ឬ េៅេពលណាេទ េបើរបាប់ េរចើនែតរបាប់ថ្ េក្ើត 
េ ើងក្នហងភូមិៅឃើយ៉ច់េែងវងែដលេូមើបីែតេះផើោះក្៏មិនែដលឮផង" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ចុោះេៈមដឹងេទថ្េេតុអីបានំេគអាងថ្េរឿងេនាោះៗេក្ើតេ ើងក្នហងភូមិៅឃើយៗ
ដូេោទើោះ េម ចក្៏មិនរបាប់ថ្ធ្ពើប់េក្ើតេ ើងក្នហងភូមិរបេ់េៈម?" 

"ខ៳ហំក្ណាមិនដឹងេទ ប ុែនតេរឿងអាចេក្ើតេៅទីេនាោះែមនេេើយមិនែដលេក្ើតក្នហងភូមិរបេ់េយើងក្៏
បាន" 

"ម្នន័យថ្ តាំងពីណាពីណីមក្ េផើនអនក្ណាក្នហងភូមិរបេ់េៈមរតូវមហាគុរុ៉ក្់បណាតើស្េទ
ឬ?" ខ៳ហំរពោះក្រណុាជជីក្េួរតេៅេទៀត 

"ធ្ពើប់រតូវបណាតើស្ំដរាប េលាក្ម្ងើេ់ ! តាមពិតេៅ រតូវបណាតើស្រាល់ៅទើំេនឹងឯង" 

"េបើអញ្ឹង ក្៏គួរែតម្នអនក្ណាម្ទើក្់ក្នហងភូមិរបេ់េៈមឿពើយេៅំថមខលោះ ប ុែនតេនោះេឃើញថ្េផើន
េស្ោះ េរោោះភាទើក្់ៃរ រពនធមិនែដលអាងដល់ ែតែបរំអាងដល់ភូមិៅឃើយ៉ច់េែងវងេៅវិញ ម្ទើល
ឧបាេក្ ! អាតាផើេូមរបាប់េៅចុោះថ្ េេតុអីបានំេគមិនអាងថ្េរឿងធ្ពើប់េក្ើតេ ើងក្នហងភូមិរបេ់េៈម 
ក្៏េរោោះែតេគដឹងចើាេ់ថ្  េរឿងេនាោះមិនែដលេក្ើតេ ើងេទ េេតុអបីានំេគមិនអាងថ្េក្ើតេ ើងក្នហងភូមិ



ជិតៀង ក្៏េរោោះែតេគៀពើចែរក្ងថ្េៈមនឹងេៅេេុើបេួររក្េមើលថ្េតើេក្ើតេ ើងពិតឬេទ េគរតូវែតអាង
ដល់ភូមិែដលេៅៅឃើយបំផុត ឬភូមិែដលទំនងំេផើនក្៏បាន េដើមើបីក្ុំឲើយេៈមេៅេេុើបេួររក្េមើល"  

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េទវបិយៈរបែេលំវិលក្ើបហងនឹងេេតុផលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាំៀពើំង 
េគអងហយេមលឹងេមើលេចញេៅៅឃើយ េអៀងេីេៈេៅេឆវងមតងេៅស្ឍើំមតង ំងម្នស្ទើមញញឹមរបាក្ដេៅ
េលើៃផទមុខផង  ខ៳ហំរពោះក្រុណាេជឿថ្ ពនលឺៃនបញ្ញើរបាក្ដំេក្ើតេ ើងក្នហងចិតតរបេ់េគខលោះេេើយ មួយរេបក្់
ធំក្នលងេៅ េគក្៏និយយេ ើងថ្ 

"េបើអញ្ឹង មហាគុរុេនាោះេផើនេេចក្តីេ័ក្តិេិទធិពិតរបាក្ដដួចយរើងេគនិយយចោមអារា ើមេនាោះេទ" 

"អាតាផើមិនអាចដឹងបានេទ ឧបាេក្ ! ថ្មហាគុរុរបេ់េៈមេនាោះម្នេេចក្តីេ័ក្តិេិទធិពិតឬមិន
ពិត េរោោះអាតាផើមិនែដលរបទោះេឃើញេត់  ំងមិនែដលរួមរេ់ំមួយនឹងេត់ផង  េបើអាតាផើបានជួបេត់ 
អាតាផើនឹងពិេស្ធឲើយេៈមេឃើញភាពើមថ្ េ័ក្តិេិទធិែមនឬមិនែមន អាតាផើរេន់ែតនិយយេៅតាមេេតុផល
ែដលគបើបីម្នប ុេណា្ើោះ ំតួនាទីរបេ់េៈមែដលរតូវេេរមចចិតតេ៉យខលអនឯងថ្េតើមហាគុរុេនាោះ
េ័ក្តិេិទធិពិតែមនឬមិនែមន" 

េទវបិយៈេៅអងហយគិតដងវិនតេៅ េ៉យមិននិយយអវីេចញមក្េទ ខ៳ហរំពោះក្រុណាបានេឆលៀតឱឿេ
េនាោះនិយយ តេៅេទៀតថ្ "ម្ទើលឧបាេក្ ! េបើេៈមេៅម្នរុេងឿងេងើឝ័យ អាតាផើេូមេរមបេរមួល
ឿរយល់ដឹងំមួយនឹងេៈមតេៅេទៀត េៈមបានេឃើញចើាេ់េេើយថ្ម្នមនុេើឝក្នហងភូមិរបេ់េៈម
ំេរចើនែដលរតូវមហាគុរុ ៉ក្់បណាតើស្ ប ុែនតេផើនអនក្ណាម្ទើក្់ឿពើយំេតវឬំថមឲើយេៈមេឃើញ
 ល់ែតេស្ោះ  មើារើងេទៀត មនុេើឝក្នហងភូមិរបេ់េៈមំេរចើនបានទទួលពរពីមហាគុរុ េូមើបីែតេៈមក្៏
ធ្ពើប់បានទទួលែដរ ប ុែនតេឃើញថ្េផើនអនក្ណា ម្ទើក្់ក្នហងភូមិរបេ់េៈមទទួលបានេំគលាភមេិម្ ន់
ែភនក្រេេ់េនាោះេទ" 

"េផើនអនក្ណាបានេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាធ្ពើប់ទទួលពរពីមហាគុរុ ប ុែនតេៅរក្ីរក្ទុគ៌តដែដល" 
េទវបិយៈេឆលើយតប 

"ឿលេបើដូេចនោះ េែមតងឲើយេឃើញចើាេ់ថ្ េូមើបីែតេេចក្តីេ័ក្តិេិទធិែផនក្ឿរេធវើលសរបេ់មហាគុរុក្៏
េផើនេឃើញផលំក្់ែេតងែដរ របាក្ដេេមើនឹងេេចក្តីេ័ក្តិេិទធិែផនក្ឿរ៉ក្់បណាតើស្" 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយមក្ដល់រតង់េណោះ េទវបិយៈក្៏េ
ែមតងអាឿរចែមលក្េចញមក្ភាពើម េោលគឺ េគបានយំអណែឺតអណែក្់យរើង ន់េន់ 

"ឧបាេក្ ! េៈមេក្ើតអីេនឹង" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យេលន់ចិតត 



"អត់ម្នអីេទ េលាក្ម្ងើេ់" េទវបិយៈេឆលើយបេណែើរជូតទឹក្ែភនក្បេណែើរ "ខ៳ហំក្ណានឹងតូចចិតត េស្ក្
ស្ឍើយែដលខលអនបានលង់ផុងក្នហងរេ្តើៃនអវិំឆើ(រមង់ក្េៅពើ)អេ់េពលំយូរអែងវង េម ចក្៏ខ៳ហំក្ណានឹក្គិត
មិនេឃើញ េេតុផលៃយៗដូចែដលេលាក្ម្ងើេ់េែមតងឲើយស្ឍើប់ េបើខ៳ហំក្ណាលើបងគិតេេុើបេួរេមើលខលោះ
ដូចយរើងេលាក្ម្ងើេ់ចងសហលរបាប់ ខ៳ហំក្ណារបែេលំមិនរងទុក្លំបាក្ដល់ថ្ទើក្់េនោះេទ" និយយេេើយក្៏
យំរេេមរហាមយរើងគួរឲើយអាណិត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏មិនដឹងថ្នឹងលើបអងលួងចិតតយរើងណា ក្៏អងហយេមើល
េ៉យតុណមីភាព ។ 

មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ េទវបិយៈេទើបឈប់យំ េគជូតទឹក្ែភនក្ ល់េអតរក្ិបលសេេើយ ក្៏រឿប
ថ្ភើយបងំេទៀបបាទមូលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា េេើយនិយយថ្ "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! េលាក្ម្ងើេ់
ំដួងរបទីបនាំពនលឺភលឺស្ភើងមក្ឲើយជីវិតរបេ់ខ៳ហំក្ណាយរើងពិតរបាក្ដ េលាក្ម្ងើេ់ំអនក្េបាេធូលីេចញពី
ដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំក្ណា េធវើឲើយេមើលេឃើញេេតុផលលសអារក្ក្់ំេលើក្ដំបូងក្នហងជីវតិ ខ៳ហំក្ណាេូមដល់េលាក្
ម្ងើេ់ំទីពឹងទីរលឹក្រេូតអេ់មួយជីវិត" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េបើេៈមបានទទួលពនលឺ គឺ ដួងបញ្ញើ េូមក្ុំយល់ថ្បានមក្ពីអាតាផើឲើយេស្ោះ 
អាតាផើរេន់ែតំអនក្ទទួលពនលឺេនោះពីរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់ំរពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់អាតាផើ រពោះអងំ
ស្ស្ឍើឯក្ែដលរទង់នាំពនលឺយរើងពិតរបាក្ដមក្ឿន់ជមពឡទវីប បេណែញអវិំឆើ េម្េៈ និង មិោចើទិដ៶ិឲើយរត់
េចញពីចិតតរបេ់របំេតវ េូមេៈមលំឱនចិតតរលឹក្នឹក្ដល់រពោះអងេេើយយក្រពោះអងំទីពឹងទីរលឹក្
ចុោះ" 

បនាតើប់ពីេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ដឹក្នាំេទវបយិៈឲើយរបឿេខលអនំឧបាេក្ក្នហងរពោះពទុធស្េនា ឿន់
រពោះរតនរត័យំេរណៈទីពឹងរេូតមួយជីវិត េេើយបានេទេនាេរបៀនរបេៅេគឲើយម្ំមួនៀឆើប់ខ៱អនក្នហង
េម្ផើទិដ៶ិ និង េម្ផើបដិបតតិ រេូតដល់ដួងអាទិតើយបាក្់រេេៀលេរជៀលេៅេេៀបនឹងលិចដងៃរព េគេទើប
ថ្ភើយបងំលា េេើយនិយយថ្ 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! ែឆសតេេើយេរម្ប់ដំេណើរេដើរផលឡវដ៏ែវងៅឃើយរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា 
ោប់ពីេពលេនោះំេដើមេៅ ខ៳ហំក្ណានឹងេធវើដំេណើរវិលរត ប់េៅរេុក្ក្ំេណើតវិញ មិនដឹងថ្បុរតភរិយ
របេ់ខ៳ហំក្ណាបានេុខទុក្យរើងណាេទ ជួនឿលេគអាច៉ច់េោោះស្ពើប់េេើយក្៏បាន តេៅៃថអនាគត េបើ
េលាក្ម្ងើេ់ម្នេពលេវលា េូមនិមនតេៅេរបាេេតវលង់េឿពើឯឿលិងរដ៶ខលោះ" 

េគរឿបថ្ភើយបងំេ៉យបញ្របតិេ៶េេើយក្៏េចញេធវើដំេណើរេៅ ប ុែនតភាពើមេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ភនក្
នឹក្េឃើញដល់និមិតតចែមលក្ ក្់ទងនឹងលីលាវតីែដលបានេក្ើតេ ើងក្នហងខណៈេធវើេម្ធិ េទវបិយៈអនក្េធវើ



ដំេណើរេដើរផលឡវមក្េរចើន ជួនឿលអាចនឹងជួយពិេស្ធបានថ្ និមិតតេនាោះំឿរពិតឬេទ ខ៳ហំរពោះក្រណុាបាន
េូឲើយេគឈប់ េេើយនិយយថ្  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េៈមំអនក្េធវើដំេណើរេដើរផលឡវមក្ំេរចើនរេុក្ភូមិេេើយ េតើេៈមែដលជួបឆលង
ឿត់នគរែដលតាំងេៅម្ត់ទឹក្ខលោះេទ?" 

េទវបិយៈេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាយរើងភីងភាំងេេើយេឆលើយថ្ 

"ម្នេរចើនណាេ់ េលាក្ម្ងើេ់ ! ម្ននគររាប់េិបែដលតាំងេៅេលើម្ត់ទេនល" 

"អាតាផើេំេៅដល់នគរែដលតំាងេៅេលើម្ត់ទេនលដ៏ធំលវឹងេលវើយ ទេនលែដលម្នរោំងខពេ់ ម្នេទ
វាល័យំេរចើនតាំងេៅេលើរោំង េចញពីរោំងេៅដល់ម្ត់ទឹក្ម្នជេណែើរថមំឿំៗ ែវងេៅតាមដងទេនល 
េមលឹងេមើលេៅរេេ់ស្យើតណាេ់ ម្នមនុេើឝរគប់េភទរគប់វ័យងូតទឹក្ក្នហងទេនល ម្នអនក្បួេអងហយេូធើយ
មនតភាវនាតាមឿំជេណែើរថម" 

"ឱ ! " េទវបយិៈឧ នេ ើងេេើយក្៏េឆលើយតប "េបើអញ្ឹង េំេៅដល់នគរោរាណេី េលាក្ម្ងើេ់ ! 
នគរោរាណេីំរាជធ្នីៃនែដនឿេី ោរាណេីម្នលក្ណៈរតូវតាមែដលេលាក្ម្ងើេ់តំណាលមក្
េពវរគប់របឿរ ខ៳ហំក្ណាធ្ពើប់េៅងូតទឹក្ក្នហងទេនលគៃគើៀងមុខរក្ុងោរាណេីេនាោះឯង ចុោះេលាក្ម្ងើេ់េួរ
េធវើអី? " 

"អត់ម្នអីេទ ឧបាេក្ !" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយេ៉យអាឿរចែមលក្ចិតតែដលនគរក្នហងនិមិតតរបេ់ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាម្នពិតែមន េបើអញ្ឹង លីលាវតីទំនងំម្នតួខលអនពិតរបាក្ដែមន ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េទវបិយៈែដលបានឿពើយំ េក្ររបេ់មនុេើឝៅពើតេក្ងរបវ័ញ្បាន
ោក្េចញេៅេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាតាមេមលឹងេមើលេគេៅរេូតដល់លឹបបាត់េៅក្នហងរយៈចម្ឃើយផលឡវ េេើយ
ក្៏ៃក្មក្គិតគូរដល់េរឿងរបេ់ខលអនឯងវិញមតង ចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅេពលេនាោះរចបូក្រចបល់វិលវល់ 
ោក្ើយបរម្ប់របេ់េទវបិយៈ ក្់ទងនឹងនគរោរាណេីេនាោះឯងេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតអាឿររុេភើបចិតតផតិ
តអារមមណ៍ មុនេពលែដលបានជួបេគ ខ៳ហំរពោះក្រុណាយល់ថ្ នគរែដលរបាក្ដំនិមិតតក្នហងដួងចិតតរបេ់ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេនាោះរេន់ែតំរូបភាព ម្យែដលេក្ើតេ ើងំធមមតាឿលេបើចិតតំប់េលហងក្នហងេម្ធិ ប ុែនត
េៅេពលបានស្ឍើប់ោក្ើយបរម្ប់ពីេគេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ហាក្់យល់ថ្វាមិនែមនំរូបភាពម្យេទ 
េរោោះរូបភាម្យែមនែទន វាមិនគួរនឹងម្នលក្ណៈ រតូវេទើនឹងនគរោរណេីែដលេទវបិយៈតំណាលឲើយ
ស្ឍើប់េទ ប ុែនតរបូភាព ំង ២ េនោះរតូវេទើរគប់យរើង េែមតងថ្ នគរដូចេោលមក្េនាោះម្នពិតែមនក្នហង
េលាក្ េេើយេបើេទវាល័យ ឿំជេណែើរថម ក្ំពង់ទឹក្ម្នពិតែមន ថនល់ែដល ម្នេៅរោំង ំងេងៀង 
េេសក្េសោះេៅេ៉យអាេរ ផទោះេែមើបង ក្ំែផងខពេ់  ភើរម្នៅផើំយម របាស្ទតាំងេៅក្ណាតើលឧទើានក្៏គួរ



ែតម្នពិតែមន េបើអវី ំងអេ់េនោះម្នែមន "លីលាវតី"ែដលំចំណុចេលចេធ្ពើក្នហងនិមិតតេនាោះក្៏គួរែតម្ន
ែដរ ប ុែនតនឹងេៅរួចេទឬ? េបើលីលាវតីបានែបក្ឿយរុលាយខនធពីេលាក្េនោះអេ់រយៈេពលំង ១០ ៅទើំ
ក្នលងមក្េេើយ អាចម្នផលឡវេៅរួចេទថ្ េរឿយពីស្ពើប់េៅេេើយ នាងក្៏បានេយនយក្ក្ំេណើតេក្ើតំថមី
េទៀតក្នហងរបាស្ទខនងេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាពើាយមគិតជញ្៱ឹងដល់េរឿងេនោះយរើងៀពើំង ប ុែនតេៅែតមិនអាច
ទទួលបានភាពចើាេ់លាេ់ដែដល  ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយនឹងខលអនឯងតិចៗំឧបាយេបតំជើចិតតថ្  

"េៅៃថណាមួយ េយើងនឹងរតូវេធវើដំេណើរេៅនគរោរាណេីេដើមើបីពិេស្ធឿរពិតឲើយបាន" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅរតូវេធវើដំេណើរេៅទិេៀងេជើងេៅំេរឿយ ៗេ៉យ
មិនរួេរាន់ យប់ឯណា ក្៏េិងេរម្ក្យប់ក្នហងភូមិេនាោះ េៅេពលយប់ក្៏បំេពញពើាយមតាមផលឡវចិតត េៅ
េពលៃថក្៏េនទនារបារេ័យំមួយនឹងបុគលែដលចូលមក្រក្ បនាតើប់ពីេពលេវលាដ៏ែវងៅឃើយក្នលងផុតេៅ 
ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏បានមក្ដល់ភូមិែដលគួរឲើយោប់ចិតតមួយេទៀត មូលេេតុែដលគួរឲើយោប់ចិតត េរោោះថ្របំ
ជនក្នហងភូមិេនាោះេុទធែតំពុទធស្េនិក្ជន ម្នអារាមគួរំទីមេនារមើយមួយតាំងេៅទិេៀងេជើងរបេ់
ភូមិ េេើយក្នហងអារាមេនាោះម្នភិក្ហ ១ រូប េះផើោះ និមមល អារេ័យេៅ    ភិក្ហនិមមលេនោះេប់ជួនំភិក្ហែដល
ធ្ពើប់េថិតេរឿមអាណាពើាបាលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាឯរពោះេវ ហវនារាម ឿរែដលបានជួបេទើមតងេទៀតេទើបនាំ
បីតិរបាេម្ទធមក្ឿន់េយើង ំងពីររូបំៀពើំង ។ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! េរឿយពីរពោះេតជគុណោក្េចញពីរពោះេវ ហវនារាមមិនយូរប ុនាផើន េេតុឿរណ៍
អារក្ក្់មួយក្៏េក្ើតេ ើងក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ" ភិក្ហនិមមលរបាប់េ៉យទឹក្មុខេមហយេុយម ុយ 

"េក្ើតេរឿងអីឬ? េលាក្ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យតក្់រក្េល់  ំងចិតតនឹក្ភនក្េៅរក្និមិតតេភលើង
េឆោះវតតេវ ហវ័ន និងរក្ុងរាជរគឹោះែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេឃើញក្នហងខណៈេធវើេម្ធិភាពើម  

"ំេរឿងគួរឲើយេស្ក្េេរងងណាេ់  នម្ងើេ់ ! េរឿងែបបេនាោះមិនគួរនឹងេក្ើតេ ើងក្នហងអរិយវងើឝដ៏
ស្យើតបរិេុទធៃនរពោះពុទធស្េនាេទ" 

"របៈប់តំណាលមក្៍ ខ៳ហំក្ូរណាចង់ស្ឍើប់ណាេ់" 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! រពោះេតជគុណរបែេលំេៅោំបានថ្ េរឿយពីរពោះេតជគុណ
ោក្េចញមក្ រពោះេទវទតតក្ច៏ូលេៅរគប់រគងអារាមជំនួេរពោះេតជគណុ េផើនអនក្ណាដឹងថ្េរោោះេេតុអវី
េទបានំរពោះេទវទតតេឿឍើបឿឍើប់បស្ទៈេ ថើរបេ់អងរជ៱ យទអំតេតតហបានយរើងរឹងម្ំ អនក្ខលោះ
និយយថ្ រពោះេទវទតតបស្តៃកើបអងរជ៱ យទេ៉យឥទធិបាដិហារើយែដលេក្ើតពីេលាក្ិយះនរបេ់ខលអន 
េោលគឺ េៅៃថមួយ រពោះេទវទតតបានដំែណងខលអនំក្ុម្រតូចម្នអាេិរពិេព័ទធព័នធំក្ង
(b a n g l e )រតង់ៃដនិងេជើង ំងេងៀង មួយក្ើាលព័ទធព័នធំក្រមង-ក្ មួយក្ើាលេទៀតេធវើំជ៉



រប៉ប់េីេៈ មួយក្ើាលេទៀតេធវើំរក្ណាត់េឆៀងស្ផើ  េហាោះចុោះមក្ពីអាឿេ អងហយេលើរពោះេ្ពើរបេ់រាជ
ក្ុម្រអំតេតតហ េៅេពលអងរជ៱ យទភាជើក្់រពោះទ័យ ភ័យៀពើចនិងរតាេ់េួរ ក្៏រក្ឡាេភទំរពោះេទវទតត
ដូចេដើមវិញ ៈតើំងេ ថើរជោះថ្ពើយរើងោេ់ឿពើឲើយេក្ើតេ ើងដល់អងរជ៱ យទអំតេតតហ 

បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! េៅខណៈែដលរពោះេទវទតតក្ំពងុែតឈលក្់វេងវងនឹងលាភេឿកើរៈ
ែដលេក្ើតេចញពីេ ថើរបេ់អងរជ៱ យទេនាោះ រពោះបរមស្ស្ឍើរពម ំងភិក្ហេងើំេរចើនបានយងមក្
របថ្ប់េៅឯេវ ហវនារាម េរោោះែតជមលក្់ឈលក្់វេងវងនងឹលាភេឿកើរៈ និងេរោោះមេិច៰តាេួេេេតុ រពោះ
េទវទតតបានេក្ើតគំនិត គរមក្់មួយេ ើងថ្ ខលអននឹងេធវើំ រពោះពុទធំម្ងើេ់រគប់រគងភិក្ហេងើជំនួេរពោះបរម
ស្ស្ឍើ រពមំមួយនឹងឿរេក្ើតគំនិតអារក្ក្់េនាោះឯង រពោះេទវទតតក្ស៏្បរលាបពីេលាក្ិយឫទធិេនាោះភាពើម 
មិនអាចេែមតងបាដិហារើយតេៅេទៀតបានេទ " 

"និមមលេអើយ ! " ខ៳ហំរពោះក្រណុានិយយេ ើងេ៉យេេចក្តីេេងវគចិតត "ខ៳ហំក្ូរណាមិនែដលគិតថ្ 
រពោះេទវទតតគរមក្់ជួំតិដល់ថ្ទើក្់េនាោះេទ េរោោះេៅេពលេលាក្េធវើដំេណើរមក្ដល់េវ ហវ័នដំបូង េមើលេៅ
ហាក្់ដូចំអនក្របិតេរបៀងក្នហងរពោះធមមវិនយ័លសណាេ់ ខ៳ហំក្ូរណាេទើបេផទរអំណាចឲើយេលាក្ជួយរគប់រគងរពោះ
អារាម ប ុែនតក្៏ម្នេញ្ញើអវីមើារើងខលោះែដរែដលេែមតងេចញមក្ ែដលេធវើឲើយភិក្ហនិងឧបាេក្ឧបាេិឿខលោះ
េក្ើតរុេងឿងេងើឝ័យ ដូចំ េលាក្ែតងែតេោលថ្ រពោះពុទធំម្ងើេ់មិនេំៀន់េទ មិនគួររបឿន់ៀឆើប់ចំេោោះ
រពោះពុទធំម្ងើេ់េនាោះេ ើយ ឲើយរបឿន់យក្រពោះធម៌ំេរឿងេំៀន់ំងដូេចនោះំេដើម ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាមិនបាន
មៃមេងើឝ័យអវីេទ េរោោះយល់េឃើញថ្ េលាក្េែមតងធម៌ក្នហងក្រមិតបរមតថ តាមពិត េលាក្ម្នែផនឿរ
របឿេខលអនំរពោះបរមស្ស្ឍើតាំងពីេពលេនាោះមក្េមលោះ តំណាលតេៅេទៀតចុោះ េលាក្និមមល ! " 

ភិក្ហនិមមលរេូបដក្ដេងឞើមធេំេើយតំណាលតេៅេទៀតថ្ 

"បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! រពោះេទវទតតបានេែមតងេចតនាគរមក្់របេ់ខលអនឲើយេឃើញេៅៃថ
មួយ េធវើឲើយេក្ើតម្នស្ណើនភាពអាំងឡាំងរេឡាំងឿំងដល់រពោះរាំធិបតីពិមពិស្រ ភិក្ហេងើនិងឧបាេក្
ឧបាេិឿែដលក្ំពុងអងហយស្ឍើប់រពោះធម៌ក្នហងរពោះេវ ហវនារាមនាខណៈែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់ក្ំពុងែតេ
ែមតងរពោះធមមេទេនាេនាោះឯង រពោះេទវទតតបានេរឿក្េចញពីអាេនៈ ឈរផងអញ្៱លី រឿបទូលរពោះបរម
ស្ស្ឍើ៵េ៉យេេមលងយរើងឮថ្ 

'បពិរតរពោះអងរទង់ចេរមើន ! ឥ ឡវេនោះ េូមឲើយរពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់រទង់ំអនក្ម្នេេចក្តី
ខវល់ៀភើយតិច រទង់របក្បេុខវិហារធម៌ក្នហងបចហបើបននេនោះចុោះ ខ៳ហំរពោះអងនឹងរគប់រគងភិក្ហេងើជំនួេរពោះអង 
េូមរពោះអងេរបាេរប នភិក្ហេងើឲើយខ៳ហរំពោះអងរគប់រគងចុោះ' ដូេចនោះ" 



"រពោះេទវទតតេមតចក្៏ហាលើនដល់ថ្ទើក្់េនឹងេមលោះ ! េលាក្និមមល"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យតក្់របម្ "ចុោះ
រពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់រទង់េឆលើយថ្ដូចេមតចែដរ?" 

បពិរតរពោះេតជគុណដ៏ចេរមើន ! រពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់រទង់បញ្ើ៲ប់រពោះធមមេទេនាេេើយ
រតាេ់ថ្  

"ែនេទវទតត ! េបើេលាក្រតូវឿរបរិេភាគបច័យ ៤ របេ់អនក្រេុក្ដូចបរិេភាគទឹក្ម្ត់ ក្៏ចូរបរិេភាគ
ចុោះ ប ុែនតក្ុំមក្លូក្លាន់នឹងភិក្ហេងើ" បពិរត នម្ងើេ់ ឿលេបើរពោះេទវទតតរតូវបានរុក្រុញេ៉យេខ វា
េិក្វាទែបបេនាោះេេើយក្៏េក្ើតេេចក្តីអាម្រើេ់ៀផើេេអៀន អាក្់អន់រេពន់ចិតត េេើយក្៏េភៀេេចញពីមហា
េននិបាតេនាោះេៅ បនាតើប់ពីស្ឍើប់រពោះធមមេទេនាេេើយ ភិក្ហេងើនិងឧបាេក្ឧបាេិឿក្៏របជុំរបឹក្ើា
េយបល់េទើេ៉យបរិវិតក្ ៀពើចែរក្ងថ្េេតុេភទអារក្ក្់នឹងេក្ើតេ ើងក្នហងេងើមណឌលេរោោះម្នរពោះ
េទវទតតំេដើមេេតុ ប ុែនតម្ទើក្់ៗក្៏េៅែតនឹក្េងើឹមថ្ ពុ ថើនុភាពនឹងជួយេរមួលេរម្លឲើយរស្លបាន 
។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងេ៉យេេងវគចិតតថ្ "ខ៳ហំក្ូរណាមិនែដលនឹក្
ស្ផើនេស្ោះថ្ រពោះេទវទតតែដលំរពោះេថរៈធំម្នែេរេឡាយពុទធវងើឝហាលើនេធវើអំេពើគរមក្់ជួំតិែបបេនាោះ
េទ" 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! " ភិក្ហនិមមលនិយយេ ើង "េនឹងរតឹមែតំចំណុចោប់េផតើមេទ រពោះេទវទតតេៅ
របរពឹតតអំេពើគរមក្់ំងេនោះំេរចើនេទៀត ដូចែដលខ៳ហំក្ូរណានឹងតំណាលឲើយស្ឍើប់ដូចេៅេនោះ បនាតើប់ពីេនាោះ 
រពោះបរមស្ស្ឍើរទង់បញ្ឆើឲើយភិក្ហេងើរបឿេទូេៅក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះថ្ 'ឥ ឡវេនោះ រពោះេទវទតតៀតេំវាេ
ពីភិក្ហេងើេេើយ' ចំែណក្ៀងរពោះេទវទតតឿលេបើបានរំបដំណឹងេនាោះ ក្៏េក្ើតគេមនើេេឃនើេចិតត
ថ្ទើំងថ្ទើក្់ចំេោោះរពោះបរមស្ស្ឍើំៀពើំង េេើយក្៏ោប់េផតើមេរៀបចំែផនឿរលួចេធវើគុតរពោះបរមស្ស្ឍើភាពើម 
េលាក្បានចូលេៅេល់អងរជ៱ យទអំតេតតហេេើយនិយយោក្់ចុចថ្ 'រាជក្ុម្រេអើយ ! មនុេើឝ
េយើងឿលពីមុនម្នអាយុែវងណាេ់ ប ុែនតបចហបើបននេនោះមនុេើឝម្នអាយុខលីេទ េរោោះេេតុេនាោះ រពោះអង
អាចនឹងចូលទិវងតតាំងពីេៅំរពោះេយវភាពក្៏បាន  រពោះអងអាចនឹងខក្ឱឿេេ ើងរគងរាជើយេលើ
មគធរដ៶ក្៏បាន េេតុដូេចនោះ េូមឲើយរពោះអងរក្វិធីេធវើគុតរពោះរាជបិតាេេើយេ ើងំក្ើឝរតេៅ ចំែណក្ឯអាតាផើ
ភាពនឹងេធវើគុតរពោះដ៏ម្នរពោះភាគេេើយេ ើងេធវើំរពោះពុទធំម្ងើេ់ែដរ' រពោះេយវរាជអំតេតតហរទង់លង់
េជឿរពោះេទវទតត េេើយបានេធវើគុតរពោះរាជបិតា ស្ណើបនាខលអនឯងេ ើងំក្ើឝរតរទងរ់ាជើយេលើមគធរដ៶េៅេពល
េរឿយមក្" ។ 



"ម្នន័យថ្ រពោះបាទពិមពិស្រចូលទិវងតេេើយឬ? េលាក្និមមល ! " ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរេ៉យលំ
នឹក្េងងេៃង ក្នហងអាឿរេេទើរលក្់េេទើរភាជើក្់ 

"រតឹមរតូវេេើយ  នម្ងើេ់ ! " ភិក្ហនិមមលអោះអាង "មលប់េោធិក្ំពូលរាស្តេតរបេ់មគធរដ៶បានរតូវេធវើ
គុតេ៉យវិធីេែរេៅបំផុត ខ៳ហំក្ូរណាក្ម៏ិននឹក្ស្ផើនថ្ រពោះរាជបុរតក្នហងរពោះឧទរហាលើនេធវើចំេោោះរពោះរាជ
បិតាបេងើតរបេ់ខលអនដូេោទើោះេទ ំពិេេេ ចំេោោះរពោះរាជបិតាែដលរបក្បេ៉យគុណធម៌ខពេ់ដូចយរើង
រពោះបាទពិមពិស្រេនោះ ប ុែនតេរឿងេនាោះក្៏បានេក្ើតេ ើងេេើយ  នម្ងើេ់ ! េេតុឿរណ៍េលើក្េនោះេធវើឲើយខ៳ហំក្ូរ
ណាយល់ចើាេ់ថ្ មនុេើឝេយើងឿលណាម្នចិតតរតូវេេចក្តីេលាភលន់ ក្ំេឹងេរក្វេរឿធ ក្េៅពើវេងវង
រគប់េងត់េេើយ ែតងេផើនេេតុផល មិនស្គើល់បាបបុណើយគុណេ េ មិនស្គើល់េូមើបីម្តាបិតារបេ់ខលអន 
អាចេធវើអំេពើគរមក្់េថ្ក្ បនិងៃរពៃផើឝេផើឝង ៗ បានយរើងៃយ  ខ៳ហំក្ូរណាេទើបែតេឃើញចើាេ់េៅេលើក្
េនោះឯង" 

"រពោះរាជក្ុម្រអំតេតតហរទង់េធវើគុតរពោះរាជបិតាេ៉យវិធីណា? េលាក្និមមល ! េូមតំណាលឲើយ
ខ៳ហំក្ូរណាស្ឍើប់ផង"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យចំណាប់អារមមណ៍លាយេេងវគចិតត 

"ខ៳ហំក្ូរណានឹងតំណាលតាំងពីេដើមទី  នម្ងើេ់ ! ឿលេបើបានទទួលោក្ើយោក្់ចុចអុជអាលពីរពោះ
េទវទតតេេើយ េៅៃថរេេៀលនាៃថមួយ រពោះរាជក្ុម្រអំតេតតហបានឿន់រពោះែេងរក្ឹេចូលេៅក្នហងរពោះ
រាជមនទីរេ៉យបំណងនឹងេធវើគុតរពោះជនក្ ប ុែនតមិន ន់ដល់ៃថេរេោះរបេ់រពោះរាំធិបតី ពួក្អម្តើយក្៏ោប់
រពោះរាជក្ុម្របានមុន េៅេពលស្ក្េួរបានេេចក្តីេេើយក្៏នាំខលអនចូលេៅេល់រពោះរាជបិតា រពោះរាំ
បានរតាេ់េួររពោះរាជក្ុម្រេ៉យរពោះទ័យដ៏េពញេរបៀបេៅេ៉យេេចក្តីរេឡាញ់ឥតែរបរបួលថ្ 

'ក្ូនេរម្ញ់ ! ក្ូនចង់េម្ពើប់ឪពុក្េដើមើបីអវី?' 

'េូមរទង់រពោះេមតាឍើេរបាេ ! ខ៳ហំរពោះអងរតវូឿររាជេមើបតតិ'រពោះរាជក្ុម្រទូលតាមរតង់ ចំែណក្ឯ
រពោះរាំធិបតីជួេនឹងេក្ើតរពោះពិេរាធចំេោោះរពោះរាជឱរេ និងេធវើបោភើជនីយក្មមបំបរបង់េចញពីរពោះរាំ
ណាចរក្ដូចយរើងក្ើឝរត ំងឡាយរទង់ោត់វិធ្នឿរនឹងពួក្ក្ើបតដ់េណែើមរាជើយ ប ុែនតរពោះអងររត ប់ំេឿោះ
េូរបជុំេេនា រាជ-េេវឿម្តើយរាជវងើានុវងើឝ ំងពួង េេើយក្៏របឿេេផទររាជេមើបតតិដល់រពោះរាជឱរេ
តាំងពីេពលេនាោះ ចំែណក្ឯរពោះបាទអំតេតតហឿលេបើបានេ ើងំក្ើឝរតេមរពោះរាជបំណងេេើយ ក្៏
របៈប់េៅរបាប់ដំណឹងលសេនាោះដល់រពោះេទវទតត ប ុែនតជួេនឹងរពោះេទវទតតេែមតងមុទិតាស្ទរ រត ប់ំ
ញហោះញង់ឲើយរពោះរាជក្ុម្រអំតេតតហរទង់របរពឹតតក្ក្ ក្មមតេៅេទៀត រពោះេទវទតតនិយយថ្ 'ែនរាជក្ុម្រ ! 
រពោះអងក្ុំអាលស្ពើប់រពោះទ័យថ្ េមរពោះរាជបំណងេេើយ ក្ុំអាលេិន មហាបពិរត ! ឥ ឡវេនោះ រពោះអង
េរបៀបដូចំបុរេែដលបៃខើំងែឆចចក្ទុក្ៀងក្នហងេរ េ៉យយល់ថ្ បាននិរនតរាយេេើយ ប ុែនតមិនយូរ



មិនៅប់ ែឆចចក្េនោះនឹងៀអំេងៀមែេើបក្េរេនោះេចញមក្ បងេរេោះថ្ទើក្់ដល់បុរេេនាោះវិញ ក្រណីរបេ់
រពោះអងក្៏ដូចេទើែដរ មិនយូរមិនៅប់ រពោះរាជបិតារបេ់រពោះអងនឹងេស្ក្ស្ឍើយរាជេមើបតតិ េេើយនឹក្
ពិេរាធរពោះអងែដលេមើលៃយេមើលេថ្ក្ េេើយនឹងរិោះរក្វិធីក្ម្ងើត់រពោះអងេោល រត ប់េ ើងំ មហា
ក្ើឝរតរទង់រាជើយវិញេៅេពលៅប់ៗេនោះ េបើទុក្ំរពោះរាំមិនចង់េធវើែបបេនាោះក្៏េ៉យ ប ុែនតរពោះរាំម្តើយ
របេ់រពោះរាំេនឹងឯងនឹងោក្់ចុចអុជអាល េបើមិនេជឿអាតាផើភាពក្៏ោំេមើលចុោះ' ក្ើឝរតអបើបបញ្ញើបានរតាេ់
េួរថ្ េតើរពោះអងគួរេធវើយរើងណា? រពោះេទវទតតបានែណនំាឲើយេធវើគុតរពោះបាទពិមពិស្រេោល ឿលេបើរពោះ
យុវរាជរទង់ជំ េ់ថ្មិនគួរេធវើគុតរពោះរាជបិតាេ៉យេស្តស្ឍើវុធេទ រពោះេទវទតតក្ែ៏ណនំាឧបាយវិធីផិតផង់
មួយ គឺ ឲើយោប់រពោះបាទពិមពិស្របៃខើំងទុក្ក្នហងពនធនាេរ ឲើយបងសត់រពោះរក្យហារលុោះរតាែតអេ់ក្ម្ពើំងវាំង
ំ ក្ើឝ័យរពោះជនមេៅេ៉យឯក្ឯង រពោះេយវរាជអំតេតតហរទង់ក្យ៏ល់រេបេេើយបញ្ឆើឲើយោប់រពោះជនក្
បៃខើំងទុក្ភាពើម" ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាស្ឍើប់េរឿងែដលភិក្ហនិមមលតំណាលេ៉យេេចក្តីរនធត់េលហត
ចិតតយរើងរំលេរៅ គិតរុពឹងក្នហងចិតតថ្ ទកុ្ំក្នហងេម័យឿលែដលរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់រទង់ំដួង
របទីបរបេ់េតវេលាក្េៅម្នរពោះជនមរតឡាំងក្៏េ៉យ មនុេើឝក្៏េៅស្ម្នើយេថ្ក្ បដល់ថ្ទើក្់េនោះ ចុោះ
េបើក្នហងយុគេម័យ ែដលពិភពេលាក្េផើនរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់និងរពោះបរមធមវ៌ិញ េតើមនុេើឝនឹង
េែរេៅៃរពៃផើឝអមើាលណាេន ! "និមនតតំណាលតេៅេទៀតចុោះ េលាក្និមមល ! " ខ៳ហរំពោះក្រណុាេេនើឲើយភិក្ហ
និមមលតំណាលេរឿងេនាោះតេៅេទៀត ថវីេបើមិនចង់ឮេរឿងេែរេៅែបបេនាោះក្៏េ៉យ  

"បពិរត នម្ងើេ់ ! "ភិក្ហនិមមលតំណាលត "ឿលេបើេជឿោក្ើយញហោះញង់របេ់រពោះេទវទតតេេើយ 
រពោះបាទអំតេតតហក្៏រតាេ់បញ្ឆើឲើយអម្តើយជំនិតោប់រពោះរាជបិតា៉ក្់ក្នហងពនធនាេរពិេេេែដលេើឍើងំ
េ៉យែផើឝងេភលើងែដលេរបើេរម្ប់ បៃខើំងទណឌិតេំៀន់ៗ េេើយរតាេ់ហាមមិនឲើយអនក្ណាេៅេួរេុខ
ទុក្រពោះរាជបិតាំ៉ច់ៀត េរើពីរពោះរាជេទវីែតមួយរពោះអង េូមើបីែតរពោះរាជេទវីក្៏រតូវហាមែត់មិនឲើយ
នាំយក្រពោះរក្យហារេៅថ្ភើយរពោះរាជស្ភើមី ែដរ ប ុែនតេ៉យេេចក្តីរេឡាញ់និងអាណិតចំេោោះរពោះស្ភើមី
េេមើនឹងជីវិត រពោះរាជេទវីរទង់បានយក្រពោះរក្យហារ៉ក្់ក្នហងផតិលម្េ លាក្់ផតិលម្េក្នហងំយរពោះភូស្ 
លបលួចយក្េៅថ្ភើយរពោះស្ភើមីំរបោំ ទេងវើ របេ់រពោះនាងអនក្ណាៗក្៏ដឹងចើាេ់ក្នហងចំេណាម ហាន
 ភើរបាលពនធនាេរ ប ុែនតេផើនអនក្ណាហាលើនហាមរបាមេទ 

ឿលេបើទិនទិវាក្នលងផុតេៅ រពោះបាទអំតេតតហក្៏រតាេ់េួររាជបុរេថ្ េតើរពោះរាជបិតាក្ើឝ័យរពោះ
ជនមេេើយឬេៅ េៅេពលម្នអនក្រឿបទូលថ្េៅេទ រពោះអងក្៏រតាេ់េួរដល់េេតុផល លុោះបានដំណឹង
ថ្រពោះរាជបិតា រទង់ៈតើំងរពោះវរឿយឲើយរបរពឹតតេៅេ៉យរពោះរក្យហារែដលរពោះរាជេទវីរទងល់ាក្់យក្
េៅថ្ភើយក្នហងំយរពោះភូស្ រពោះបាទអំតេតតហក្៏រតាេ់បញ្ឆើរាជបុរេហាមែត់រពោះរាជម្តាក្ុំឲើយលាក្់



រពោះរក្យហារេ៉យំយរពោះភូស្ ចំែណក្ឯរពោះរាជេទវីរទង់មនិចុោះរពោះទ័យោលោញ់ ឿលេបើេគហាម
ែត់មិនឲើយនាំយក្េៅ េ៉យំយរពោះភូស្ រពោះនាងក្៏រទង់នាំយក្រពោះរក្យហារេៅក្នហងរពោះេម្លី(ផនអង
េក្់) 

លុោះេពលេវលាក្នលងេៅយូរបងអរេេើយ រពោះបាទអំតេតតហរទង់ក្៏រតាេ់េួរដល់ស្ណើនភាពរបេ់
រពោះរាជបិតាេទៀត លុោះរទង់រំបថ្េៅម្នរពោះជនមេ៉យរពោះរក្យហារែដលរពោះរាជេទវីរទង់លាក្់ទកុ្ក្នហង
រពោះេម្លី រពោះអងក្៏រតាេ់បញ្ឆើឲើយរាជបុរេហាមែត់រពោះរាជេទវកី្ុំឲើយលាក្់រពោះរក្យហារទុក្ក្នហងរពោះ
េម្លី រេេនោះ រពោះរាជេទវីរទង់លាក្់រពោះរក្យហារទុក្ក្នហងេនងរពោះបាទម្េបិទឲើយជិត េេើយក្៏រទង់េនង
រពោះបាទយងចូលេៅ រពោះបាទពិមពិស្ររទង់ៈតើំងរពោះវរឿយឲើយរបរពឹតតេៅេ៉យរពោះរក្យហារេនាោះ 

ចំេណរឿលតមក្ លុោះរពោះបាទអំតេតតហរទង់រំបេរឿងេនាោះ ក្៏រតាេ់បញ្ឆើហាមរបាមរពោះរាជ
េទវីរទង់េនង រពោះបាទេៅេល់រពោះស្ភើមីេទៀត ចំែណក្ឯរពោះរាជេទវីវញិក្៏រទង់មិនរញួរារពោះទ័យ រពោះនាង
រទង់ស្ទើនរពោះវរឿយេ៉យទឹក្រពោះគនធវារី រទង់យក្មធុរេ ៤ របឿរ គឺ ទឹក្េ៉ោះថ្ពើ ទឹក្េ៉ោះៀប់ ទឹក្ឃមហំ 
ទឹក្អំេៅ លាប រេឡាបរពោះវរឿយ រទង់ឃលហំរពោះភូស្ដណែប់េេើយយងេៅឿន់ពនធនាេរ រពោះរាំធិបតី
រទង់ៈតើំងរពោះជនមជីពឲើយរបរពឹតតេៅេ៉យឿរេរក្បលិឍមធុរេពីរពោះវរឿយរបេ់រពោះរាជេទវីេនាោះ 

លុោះេពលេរឿយមក្ េៅេពលែដលរពោះបាទអំតេតតហរទង់រំបេរឿងេនាោះេទៀត ក្៏រទង់ហាម
ែត់រពោះរាជម្តាមិនឲើយយងេៅេល់រពោះរាជបិតាេទៀតំ៉ច់ៀត េៅទីបំផុត រពោះរាជេទវីរទង់របថ្ប់
ឈរេតាង ភើរ ពនធនាេរ េេើយពិតទូលេ៉យរពោះេនរតេូររហាមេ៉យរពោះជលេនរតថ្ 

'បពិរតរពោះស្ភើមី ! េនោះំឿរមក្េល់េលើក្ចុងេរឿយរបេ់ខ៳ហំម្ងើេ់ ោប់តាំងពីេពលេនោះតេៅ ខ៳ហំ
ម្ងើេ់នឹងមិនអាចមក្េល់រពោះអងេទៀតបានេទ របេិនេបើខ៳ហំម្ងើេ់បានរបរពឹតតេលើេលេ់ខុេឆងចំេោោះ
រពោះអងេ៉យឿយក្តី វាោក្តី ចិតតក្តី េូមរពោះអងរពោះរាជ នអភ័យេ េដល់ខ៳ហំម្ងើេ់ផង' រតាេ់រួចេេើយ
ក្៏រទង់រពោះក្ែនើឝង យងរត ប់េៅរពោះរាជនិេវេន៍វិញ" ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េរឿយពីេនាោះ រពោះរាំធិបតីរទង់ក្៏អត់រពោះរក្យហារ ប ុែនតធមមតា រពោះ
អរិយបុគល មិនៈប់ញ័រចំេោោះភយនតរាយណាៗេទ រពោះបាទពិមពិស្រែដលេេរមចេស្តាបតតិផលតាំងពី
រេែដលរពោះបរម ស្ស្ឍើេេតចយងេៅឿន់រក្ុងរាជរគឹោះំេលើក្ដំបូងឿលពី ៣០ ៅទើំក្នលងមក្េេើយ 
រទង់ពុំៀពើចៈប់ញ័រចំេោោះ មរណភ័យេនាោះេទ ផទហយេៅវិញរពោះអងរត ប់ំបងសេ់េពលេៅេ៉យឿរេដើរ
ចស្តងមៀងក្នហងពនធនាេរ េស្យ េុខែដលេក្ើតពីេម្ធិនិងមគផល ម្នរពោះឆវីវណណផូរផង់ក្នលង េបើ
ទុក្ំទិនទិវាក្នលងផុតេៅក្៏េ៉យ រពោះអងក្៏េៅែតមិនក្ើឝ័យរពោះជនម ។ 



លុោះរពោះបាទអំតេតតហរទង់រំបេរឿងេនាោះ រពោះអងមិនេពវរពោះរាជេឬទ័យយរើងៀពើំង ែដលរពោះ
ជនក្មិនរពម ក្ើឝ័យរពោះជនមេមតាមរពោះមេនារថរបេ់រពោះអង រពោះអងេទើបរតាេ់េូំងក្ំេណារេលអង
មក្ំេរចើននាក្់េេើយ រតាេ់បញ្ឆើថ្ "អេ់េលាក្ចូរយក្ឿំបិតេឿរេចៀររពោះបាទ ំងពីររបេ់រពោះរាជ
បិតាេយើង េេើយយក្េរបងនិងអំបិលលាបរបឡាក្់ឲើយបានលស រួចេេើយេឆសើេ៉យរេងើក្េភលើងធើយឡងគគីរ " ំង
ក្ំេណារ ំងេនាោះេៅរឿបទូល រពោះបាទពិមពិស្ររពម ំងទឹក្ែភនក្ េរោោះពួក្េគេៅម្នភក្តីភាពចំេោោះរពោះ
អង ជួេនឹងរពោះរាំរទង់ហាមរបាម ប ុែនតរទង់រត ប់ំ រតាេ់េ៉យរពោះភស្តក្តញញឹមរេេ់ថ្ពើំរបរក្តី
ថ្ 

"េូមអេញ្៱ើញអេ់េលាក្េធវើតាមរពោះរាជបញ្ឆើរបេ់រពោះរាំេលាក្ចុោះ" 

ពួក្ំងក្ំេណាររឿបទូលេូមរពោះរាជ នអភ័យេ េពីរពោះរាំធិបតីេេើយ ក្៏េធវើតាមោក្ើយ
បញ្ឆើរបេ់រពោះបាទអំតេតតហ បពិរត នម្ងើេ់ ! េមើលេៅេឃើញថ្ ក្នហងវារៈចុងេរឿយ រពោះរាំធិបតី
ែដលរទរទងន់ូវគុណធម៌ដ៏របេេើរក្៏រទងច់ូលទិវងតតាមរពោះមេនារថដ៏គរមក្់េស្េក្ៀរបេ់រពោះបាទអំត
េតតហ ។ 

"បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! " ខ៳ហំរពោះក្រណុានិយយេ ើងេ៉យក្ំេឹងក្ំេល់េលើក្ដំបូង ប ុែនតលុោះ
ដឹងខលអនថ្ ក្ំពងុរតូវក្ំេឹងរគបេងត់ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ខំរម្ឃើប់ចិតតឲើយំរបរក្តី "តាមែដលខ៳ហំក្ូរណាស្ឍើប់
េលាក្តំណាលមក្េឃើញថ្ រពោះបាទអំតេតតហរទង់របរពឹតតអំេពើគរមក្់េនាោះេ៉យេេរី េមើលេៅដូចំ
េផើនអនក្ណាគិតជួយរារាំងហាមរបាមេ ើយ េូមើបីែតម្ទើក្់ក្៏េផើន េតើពួក្អម្តើយរាជបរិវារោេ់ៗរបេ់
រពោះបាទពិមពិស្រេៅណាអេ់? និមមលេអើយ ! ចុោះេេតុអវីបានំេផើនអនក្ណាគិតជួយរពោះអងេស្ោះអញ្ឹ
ង?" 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! " ភិក្ហនិមមលនិយយេ ើងេ៉យទឹក្មុខរេោប់រេេោន "ធមមតា មនុេើឝ
េរចើនែតគតិដល់ខលអនឯងមុនអនក្ដៃទ េរចើនែតគិតយក្រួចខលអនំេំៀន់ ពួក្រាជបរិវារោេ់ៗរបេ់រពោះបាទ
ពិមពិស្រ ឿលេបើបានទទួលេំណូក្ពីរពោះបាទអំតេតតហនិងបានោក្ើយេនើាថ្នឹងទទួលបានរពោះរាជ
 នតំែណង េំៀន់ក្នហងរពោះរាំណាចរក្ ក្៏ែបរេៅឿន់េជើងរពោះេយវរាជ ំងអេ់ ម្ទើក្់ៗេភលចរពោះរាំធិ
បតីេដើមរបេ់ខលអនអេ់រលីង ែបរេៅេេឿរំមួយនឹងក្ើឝរតផ្ឍើចឿ់រយរើងលស េរោោះេេតុេនោះបានំ
រពោះបាទអំតេតតហរទង់ោត់វិធ្នឿរបានយរើងៃយរេួល" 

"ចុោះពួក្មស្តនតីរាជឿរជំនិតៗរបេ់រពោះបាទពិមពិស្រែដលរពោះអងរបដុងរបំវិញ េតើពួក្េគេៅណា
អេ់? េលាក្និមមល ! ឬថ្ែបរេៅចូលរួមនឹងរពោះបាទអំតេតតហអេ់េេើយ េបើអញ្ឹង ោក្ើយថ្ ក្តញ្៴ឡ
ក្តេវទី េផើននយ័អវី ល់ែតេស្ោះ"  



"បពិរត នម្ងើេ់  ! មស្តនតីរាជឿរោេ់ទុំខលោះក្៏អាណិតរពោះរាំធិបតីនិងចង់ជួយរពោះអងែដរ ប ែុនត
មិនដឹងំេធវើដូចេមតចបាន េរោោះអំណាចេផើឝង ៗេថិតេៅក្នហងក្ណាតើប់រពោះេេថរបេ់រពោះបាទអំតេតតហ
អេ់េេើយ េ ោះបីេធវើអវីេៅក្៏េផើនបានរបេយជន៍អវីែដរ េរើែតពីបងេរេោះភ័យមក្ឿន់ខលអននិងរគួស្រ
េោលទេទៗ េរោោះេេតុេនាោះ មស្តនតីរាជឿរ ំងេនាោះេទើបេៅេេៀម ោំេេងតេមើលេេតុឿរណ៍េ៉យេេ
ចក្តីេលហតរនធតច់ិតត" 

រោេមណ៍ក្េម្ពើោះអងហយធមឹងំឧបាយគិតជញ្៱ឹងមួយរេបក្់េេើយនិយយេ ើងថ្ 

"េមណៈេនោះេពញំបុិនគិតរុក្រុលរាយម្យែមន ខ៳ហំក្ណាមិនដឹងថ្ឿរពិតេនាោះយរើងណាេទ
េរោោះគមពីរមិនបានោរេេចក្តីលមសិតទុក្ ប ុែនតេបើនិយយេៅតាមេេតុផល តាមេេតុឿរណ៍ែដលេក្ើត
េ ើង របែេលំដូច យរើងេលាក្ម្ងើេ់និយយចឹងែមន" 

"េបើអញ្ឹង េៈមក្៏ទទួលស្គើល់េេើយថ្ មនុេើឝ ំង ៤ វណណៈម្នក្ំេណើតេេមើេទើ េផើនអនក្ណា
ខពេ់ំងអនក្ណាេទ"ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេដញេជើងយរើងបានចៃភើក្់ 

"ប ុែនតរោេមណ៍ក្៏េៅែតំវណណៈខពេ់ំងវណណៈដៃទេនឹងឯង េរោោះរោេមណ៍បានទទួលក្ិតតិយេ
ឲើយេចញពីរពោះឱេ៶ ែដលោត់ទុក្ថ្ំអវយវៈេំៀន់ំងអវយវៈដៃទ" 

"េៈមដឹងបានយរើងណាថ្ ម្ត់េំៀន់ំងអវយវៈដៃទ រពោះគមពីរបានោរទុក្ដូេោទើោះឬ?" 

"ខ៳ហំក្ណានិយយេ៉យេុភនិច៰័យ េរោោះេយើងបរិេភាគអាហារេ៉យម្ត់ េបើេយើងមិនបរិេភាគ
អាហារេទ ជីវិតមិនអាចរេ់េៅបានេទ េលើេពីេនាោះេទៀត េយើងេរបើម្ត់និយយរបារេ័យ ក្់ទងេទើ" 

"អាតាផើយល់រេបនឹងេៈមថ្េយើងបរិេភាគអាហារនិងនិយយេ៉យេរបើម្ត់ ប ុែនតេបើអាតាផើឿត់
ៃដេៈមេចញ ឿត់េជើងេៈមេចញ បារេោោះេៈមេចញ េតើេៈមនឹងបរិេភាគអាហារបានេទៀតេទ? េតើ
េៈមនឹងម្នជីវិតរេ់េៅបានេទៀតេទ?" 

រោេមណ៍េអោះអុញទញ់តាន់ំៀពើំងែដលរតូវខ៳ហំរពោះក្រណុាេឈលចេួរេដញេ៉លេឹងែត ល់រចក្ 
េគេះឃើក្មុខចុោះេមលឹងេមើលែផនដី យក្ៃដរតដុេេទើមួយរេបក្់េេើយក្៏េឆលើយតបេ៉យេេមលងតយង យ
ថ្ 

"េៅមិនបានេទ េលាក្េមណៈ ! " 

"ឿលេបើម្ត់េៅែតឯងមិនបានរតូវអារេ័យអវយវៈដៃទែបបេនោះ ក្៏េែមតងឲើយេឃើញថ្ អវយវៈ
រគប់េវាឿររតូវអារេ័យេទើនិងេទើេផើនអវយវៈណាេំៀន់ំងអវយវៈណាេទ ម្ន៊នៈេេមើេទើ ំងអេ់ អ



វយវៈនីមួយៗេធវើមុខៃររបេ់ខលអន េដើមើបីឲើយជីវិតរាងឿយ ំងមូលេថិតេៅបាន ឿលេបើដូេចនោះ េមតីែដល
េៈមេោលថ្ម្ត់េំៀន់ំងអវយវៈដៃទេនាោះេទើបំឿរេោលែភើងេឃលៀងោក្ឿរពិត និងឿររបឿន់
ថ្រោេមណ៍េក្ើតមក្ពីរពោះឱេ៶របេ់រពោះរពេមេេើយំវណណៈខពេ់ំងវណណៈដៃទេនាោះោត់ំឿររបឿន់
ខុេ ឬក្៏េៈមម្នទេើឝនៈយរើងណាេទៀត?" 

របាក្ដេឃើញថ្ បាលក្ៈអងហយេះឃើក្មុខេេៀមឈឹងតើបិតទញ់ ល់ចំេោោះេេតុផលរបេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណា ឿលេបើេគអងហយេៅេេៀមមិនេឆលើយឆលងដូេោទើោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏និយយតេៅេទៀតថ្ 

"ម្ទើលឧបាេក្ !  ក្់ទងនងឹេរឿងរា ើវែដលេយើងបានេនទនាេទើមក្េនាោះ េៈមមុខំបានេឃើញ
េេើយថ្ មនុេើឝ ំង ៤ វណណៈម្ន៊នៈេេមើេទើេ៉យក្ំេណើត េរោោះេក្ើតក្នហងក្រមិតេេមើេទើ េចញមក្ពីរពោះ
រពេមអង ែតមយួ េេើយេចញពីអវយវៈេផើឝងៗែដលម្នេេចក្តីេំៀន់រេបាក្់រេបាលេទើ េូមើបីក្នហងខ
ណៈែដលេៅ  ក្នហងខលអនរបេរ់ពោះរពេម ក្៏េៅក្នហងទីែតមួយ ឿរែដលមនុេើឝ ំង ៤ វណណៈរួមរេ់ រួមេេម្បើគ
ក្នហងក្ែនលងែតមួយ បាន ក្៏េែមតងឲើយេឃើញថ្មនុេើឝ ំង ៤ ពួក្េនាោះម្ន៊នៈេេមើេទើក្នហងរក្ែេចក្ហរបេ់
រពោះរពេមំម្ងើេ់ េបើម្ន៊នៈេផើឝងៗេទើ រពោះអងមុខំមិនអនុញ្ញើតឲើយេៅរួមេទើក្នហងទីែតមួយេនាោះេទ ឿរ
ែដលមនុេើឝវណណៈ រោេមណ៍របឿន់ថ្ខលអនខពេ់ំងវណណៈដៃទោត់ំឿររបឿន់េ៉យទិដ៶ិម្នោះ របឿន់
េ៉យេម្េៈ របឿន់ខុេពីេេលបំណងេដើមរបេ់រពោះរពេម ឿរែដលវណណៈរោេមណ៍េចញមក្ឿន់ពិភព
ែផនដីតាមរពោះឱេ៶របេ់រពោះរពេម មិនម្នេេតុផលរគប់រេន់លមមរបឿន់បានថ្ខពេ់ំងវណណៈដៃទេទ 
េរបៀបដូចំមនុេើឝមួយចំនួនម្នេម៉ឋើន ឬ េេវាេក្នហងបនទប់មួយ តមក្ ម្ងើេ់ផទោះបានេបើក្ ភើរបនទប់
 ំង ៤ ៀងរពមេទើ េដើមើបីឲើយមនុេើឝេៅៀងក្នហងេចញមក្ អនក្ខលោះេចញតាម ភើរមុខ េរោោះខណៈែដល ភើរ
េបើក្េនាោះ ខលអនេៅែក្ើបរ ភើរមុខ អនក្ខលោះេចញតាម ភើរៀង ំង ២ េរោោះខលអនេៅែក្ើបរ ភើរៀង អនក្ខលោះេចញ
តាម ភើរេរឿយ ឿលេបើេចញអេ់េេើយ ពួក្ែដលេចញតាម ភើរមុខក្៏របឿេថ្ ពួក្ខលអនរបេេើរំងពួក្
ដៃទ េរោោះេេតុផលមើារើង គឺ ខលអនបានេចញតាម ភើរមុខ  យរើងេនោះមិនយុតតិធម៌េទ" ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! លុោះបានស្ឍើប់េរឿង រុណភាពេែរេៅរបេ់រពោះបាទអំតេតតហពី
ភិក្ហនិមមលេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏នឹក្ធន់រេពន់ចិតតចតិតហាក្់នឹងថ្រតូវេិលាភនំេងត់េដើមរទងូ នឹក្រុពឹងជ
ញ្៱ឹងក្នហងចិតតថ្ ឥ ឡវេនោះ យុគេម័យអនធឿរបានោប់េផតើមេេើយក្នហងរបវតតិស្ស្តេតរបេ់មគធរដ៶ េូមើបីែត
ក្ើឝរតអនក្ដឹក្នាំរបំរាស្តេតេៅេឃនើេឃនងៀផើំងមិលដល់ថ្ទើក្់េធវើគុតរពោះរាជបិតាបេងើតរបេ់ខលអនបាន នឹង
បាច់េោលេៅថវីដល់របំរាស្តេតធមមតា េនាោះ ោប់តាំងពីេពលេនោះតេៅ មគធរដ៶នឹងេោរេពញេៅេ៉យ
វិេិងើាឿប់េម្ពើប់េទើ អំេពើបោះេបារចលាចលនឹងេក្ើតេ ើងេពវក្ែនលង ក្ិតតិនាមដ៏ថហំេថើង វឌើឍនភាពដ៏
រុងេរឿង និងេុខេនតិភាពែដលំគុណេមើបតតិយូរលង់ របេ់មគធរដ៶បានរតូវបំផលិចបំផ្ពើញេោល
 ំងរេុង ។ 



"ែនេលាក្ម្នអាយុ ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយនឹងភិក្ហនិមមល "ខ៳ហំក្ូរណាចង់ស្ឍើប់េរឿងរបេ់រពោះ
េទវទតតនិងរពោះបរមស្ស្ឍើតេៅេទៀត ឿលេបើរពោះបាទអំតេតតហរទង់បានរគប់រគងមគធរដ៶េេើយ េតើ
រពោះេទវទតតបានរុងេរឿងតាមែដរឬយរើងណា?" 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! េៅេពលរពោះេយវរាជបានំក្ើឝរតរទង់រាជើយេេើយ រពោះេទវទតតបានេមគប់
ឃុបឃិតំមួយនឹងរពោះអងេដើមើបីេធវើែតរពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ ដំបូងរពោះេទវទតតបានយល់រេបនឹង
រពោះបាទអំតេតតហ បញ្៱ឡនពួក្ៀផើន់ធនឡេៅេដើមើបីឲើយេធវើែតរពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់េ៉យរេប់រពួញ 
ប ុែនតេ៉យអំណាចៃនពុ ថើនុភាព េឃើញថ្ ៀផើន់ធនឡ ំងេនាោះេលើក្ដងធនឡោតស្ផើផងនឹងបាញ់ ក្៏រស្ប់ែត
េំងបាញ់មិនបាន ធនឡេំង ំងអេ់ រេប់រពួញមិនរត់េចញពីបេនាពើោះធនឡ លុោះ៉ក្់ធនឡចុោះក្៏៉ក្់មិនបាន ឈរ
េេៀមេតឹងក្នហងឥរិយបថេរតៀមបាញ់ េ៉យទុក្េវទនា េៅទីបំផុត ៀផើន់ធនឡ ំងេនាោះក្៏បានស្ឍើប់រពោះធមម
េទេនារបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ បានេេរមចេស្តាបតតិផល វិលរត ប់េៅវិញ េធវើឲើយរពោះេទវទតតខក្ 
បំណងនិងេខខឹងយរើងៀពើំង  ឿលេបើែផនឿរទី ១ ទទលួបរាជ័យ រពោះេទវទតតក្៏អនវុតតែផនឿរទី ២ តេៅ 
េៅៃថមួយ ខណៈែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់ក្ំពុងេេរមចរពោះឥរិយបថេលើភនំគិជើ៲ក្ូដ រពោះេទវទតតបាន
លប លួចវារេ ើងេៅេលើក្ំពូលភនំេៅៀងេលើទីរបថ្ប់ េេើយក្៏របេមៀលដុំថមមួយដុំយរើងធំ េដើមើបីឲើយក្ិន
េងត់ រពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ ប ុែនតដុំថមេនាោះបានរេមៀលេៅេទើរេៅរតង់ដុំថមធំ ២ ដុំេទៀតែដលេៅមិន
ៅឃើយពី រពោះបរមស្ស្ឍើប ុនាផើន ក្ម្ពើំងទងិចេធវើឲើយដុថំមេនាោះែបក្ៀងើយ បំែណក្ថម ១ ដុំបានៀតើតេៅប ោះទងិច
រពោះបាទ របេ់រពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ េធវើឲើយរពោះេលាេិតពុរពងេ ើង បានេេចក្តីថ្ ែផនឿរគរមក្់
របេ់រពោះេទវទតតទទួលបរាជ័យេទៀត  ែផនឿរទី ៣ ែដលរពោះេទវទតតេជឿនឹងេធវើែតរពោះបរមស្ស្ឍើបាន
េេរមច គឺ ឿរែលងដំរីនាឡាគិរីែដលក្ំពុងែតចុោះេរបងេែរេៅស្ហាវ ចង់ឲើយដំរីនាឡាគិរីេរពចរពោះដ៏
ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ េៅេពលេនាោះំេវលារពឹក្ រពោះបរមស្ស្ឍើរពម ំងភិក្ហេងើក្ំពុងេធវើដំេណើរេៅ
តាមផលឡវថនល់ក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះេដើមើបីេធវើភិឿខើោរតាមធមមតា េៅេពលរពោះអងយងមក្ដល់ក្ែនលងមួយ េវឡង
មហាជនក្៏េផសើលរជួលរោល់ រត់របេេចរបស្ចវឹក្វរ ែរេក្របក្ូក្របាប់តៗេទើថ្ ដំរីចុោះេរបងមក្េេើយ 
ដំរីចុោះេរបងមក្េេើយ ម្ទើក្់ៗនាំេទើរត់ចូលផទោះបិទ ភើរជិត េៅេល់ែតរពោះបរមស្ស្ឍើនិងភិក្ហេងើឈរេៅ
េលើរទូងផលឡវ េៅេពលមិនយូរ ដំរីនាឡាគិរីដ៏ឿចស្ហាវេនាោះក្៏ែរេក្ក្ងអញេវុីងវា ើង រត់របេុយធូលីេរោង
មក្ឈររចៃំងរចេៃេៅចំេោោះមុខរពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ នាខណៈអាេនន ន់េន់េនាោះឯង  រពោះ
អាននទ ែដលំពុទធហប៉ឋើក្ក្៏បានេេរមចចិតតេចញេៅឈរោំងមុខដំរីនាឡាគិរីេដើមើបីឿរោររពោះបរមស្ស្ឍើ
រតង់ក្ណាតើលៃនេេចក្តីភ័យេលន់េស្ពើរបេ់ភិក្ហេងើែដលំបុថុជ៱ននិងរបំជនែដលេេងតេមើលេេតុ
ឿរណ៍ េចញពីបងសអចផទោះ ប ុែនតេេតុឿរណ៍ែដលេផើនអនក្ណានឹក្ស្ផើនដល់ក្៏េក្ើតេ ើង េ៉យអំណាចៃន
េមតាឍើចិតត របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ឬអំណាចអវីក្៏មិនអាចេននិ៉ឋើនបាន របាក្ដេឃើញថ្ ដំរីឿចស្ហាវេនាោះ
បានែរេក្ េែរមក្ឮគរគឹមទូ ំងនគរមតងេេើយក្៏េោបចុោះេទៀបបាទមូលរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ េលើក្



របេម្យេ ើងថ្ភើយបងំ អេ់ពើយេន៍ផ្ពើងយរើងរាប ប បពិរត នម្ងើេ់ ! េៅខណៈែដលេក្ើតេេតុ
ឿរណ៍ ំងេនាោះ ខ៳ហំក្ូរណាេថិតេៅក្នហងជួររបេ់ភិក្ហតាមដំេណើររពោះបរមស្ស្ឍើេនាោះឯង េៅេពលេឃើញដំរី
នាឡាគិរីរត់រតង់ តរមង់មក្រក្ពួក្េយើងំេលើក្ដំបូង ខ៳ហំក្ូរណាភ័យេលន់េស្ពើេឹងបាត់ស្ផើរតី េញ្ឆើត
ៈណៃនឿររត់េគចរុេ៉ោះជីវិត េេទើរែតេធវើឲើយខ៳ហំក្ូរណារត់េោលជួរ ប ុែនតឿលេបើេឃើញរពោះបរមស្ស្ឍើនិង
ភិក្ហេងើេថិតក្នហងេភាពេប់េេៀមេៅចំេោោះមុខមរណភ័យ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏នឹក្ៀពើចរអាចិតត ខំរម្ឃើប់ចិតតឲើយំ
របរក្តី ផតល់ទនំុក្ទុក្ចិតតចេំោោះពុ ថើនុភាព េេើយក្៏ឈរេមលឹងេមើលេេតុឿរណ៍េ៉យតុណមីភាព ឿល
េបើេេតុឿរណ៍ែរបឿពើយពីបាតៃដេៅំខនងៃដែបបេនាោះ ខ៳ហំក្ូរណាេឹងែតមិនេជឿរក្ែេែភនក្ខលអនឯង ប ែុនត
នឹក្ធូរេេើបើយរេេើយចិតតគួរនាដូចំម្នមនុេើឝរបេមៀលដុំថមេចញពីរទូងេៅដូេោទើោះ របំជនំេរចើននាំ
េទើេបើក្ ភើរផទោះ រត់េចញមក្េមើលេេតុឿរណ៍ដ៏ចែមលក្អស្ងើរើយេនាោះ ម្ទើក្់ៗែរេក្េហាលើេូរស្លើនេរេេើររពោះ
ពុទធគុណ និងវីរភាពេម្ោះមុតរបេ់រពោះអាននទែដលេុខចិតតលោះបង់ជីវិតរបេ់ខលអនេដើមើបីរពោះដ៏ម្នរពោះភាគ
ំម្ងើេ់ បពិរត នម្ងើេ់ ! វាំេេតុឿរណ៍អស្ងើរើយែដលខ៳ហំក្ូរណាមិនអាចបំេភលចបានរេូតមួយជីវិត" ។  

"បពិរត នម្ងើេ់" ភិក្ហនិមមលតំណាលតេៅេទៀត "ឿររបែលងដំរីនាឡាគិរីេដើមើបីឲើយេរពចរពោះ
េម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ោត់ំអក្ុេលក្មមក្រមិតធន់េលើក្ចុងេរឿយែដលរពោះបាទអំតេតតហនិងរពោះ
េទវទតតេេឿរេទើេធើវ េ ើង បនាតើប់ពីេេតុឿរណ៍គួរឲើយរនធត់ចិតតេនាោះមក្ ពត៌ម្នក្៏ផើឝពវផើាយេុយហាយ
េៅោេេពញទីរក្ុងគួរនាដូចំេភលើងេឆោះៃរព របំជនរបជុំរបឹក្ើាេទើរេឹបរេេៀវំរក្ុមំពួក្ ម្ទើក្់ៗ
េថ្កើលេមលឹងេមើលេៅរពោះេទវទតត និងរពោះបាទអំតេតតហេរោោះដំណឹងៃនឿរបញ្៱ឡនពួក្ៀផើន់ធនឡេៅបាញ់រពោះ
ពុទធំម្ងើេ់ និងពត៌ម្នៃនឿររបេមៀលដុំថមេងត់រពោះបរមស្ស្ឍើេលើភនំគិជើក្ូដោប់េផតើមេលចឮតៗេទើ
េៅពីម្ត់មួយេៅម្ត់មួយ ប ុែនតមិន ន់ម្នអំណោះអំណាងំក្់លាក្់ថ្អនក្ណាំេដើមេេតុេទ លុោះម្ន
ឿររបែលងដំរីនាឡាគិរីមតងេទៀត ម្ទើក្់ៗក្៏យល់ចើាេ់ក្នហងចិតតថ្របាក្ដំរពោះេទវទតតនិងរពោះបាទអំត
េតតហមិនៀន េរោោះដំរីនាឡាគិរីំដំរីរាជើយ េផើនអនក្ណាហាលើនរបែលងបានេទេរើែតពីបានទទួលបញ្ឆើពី
រពោះមហាក្ើឝរត េរឿយពីេនាោះ ក្ំេឹងេរក្វេរឿធនិងេមសប់ េសប់ស្យើយចំេោោះរពោះរាំថមីក្៏ផទហោះេ ើងដល់
របំរាស្តេតទូេៅ េវឡងមហាជនបានរបមូលផតហំរបជុំេទើនិយយេថ្កើលេ េរពោះបាទអំតេតតហយរើងេបើក្
ចំេ យុវក្ើឝរតមិនេពវរពោះរាជេឬទ័យយរើងៀពើំងែដលបានទតេឃើញអាក្បើបក្ិរិយែដលមិនគួរឲើយទុក្ចតិត
របេ់របំរាស្តេត មុនេពលែដលរបេទេំតិេក្ើតជេម្ពើោះភាន់ែរបេនាោះឯង រពោះអងក្៏រទង់េ៉ោះរស្យស្ណើន
ឿរណ៍េ៉យរទង់របឿេឈប់េេពគប់រាប់រក្នឹងរពោះេទវទតត េេើយរទង់េចញបញ្ឆើឲើយដក្េូតរណាតើប់ 
៥០០ ែដលទនំុក្បរមុងរពោះេទវទតតេនាោះេោល ំងអេ់ ទេងវើរបេ់រពោះអងបានទទួលលទធផល ន់េន់ គឺ 
របំរាស្តេតបានឿត់បនថយោក្ើយរិោះគន់េ៉យក្ំេឹងចុោះខលោះ" 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! ចំែណក្ឯរពោះេទវទតតឿលេបើទទួលបរាជ័យក្នហងឿរេធវើែតរពោះបរមស្ស្ឍើ 
េេើយរតូវឿត់ផ្ឍើច់េមពនធេមរតីពីរពោះបាទអំតេតតហ និងបាត់បង់លាភយេអេ់េេើយ ក្៏រងទុក្េវទនា 



ប ុែនតវិេ័យៃនជនោលមិនរពមលោះបង់ែផនឿរអារក្ក្់របេ់ខលអនៃយៗេទ ឿលេបើមិនអាចយក្ឈនោះបាន
េ៉យែផនឿរអារក្ក្់ ក្៏គិតយក្ឈនោះទឹក្ចិតតរបំជនេ៉យែផនឿរលសវិញ េោលគឺ េៅៃថមួយ ខណៈ
ែដលរពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់ក្ំពុងេែមតងរពោះធមមេទេនាេៅក្ណាតើលចំេណាមពុទធបរិេ័ទ រពោះេទវទតត
ក្៏បានចូលេៅេល់េេើយរឿបទូលេេនើេុំវតថហ ៥ របឿរ គឺ េេនើឲើយរពោះពុទធអងរទង់បញ្៴តតឲើយភិក្ហេងើ
គង់េៅក្នហងៃរពរេូតមួយជីវិត ១, គង់េៅរតង់គល់េឈើរេូតមួយជីវិត ១, រតាច់ចរបិណឌបាតំវតតរេូត
មួយជីវិត ១, េេលៀក្ដណែប់េំពត់បងើឝហក្ូលរេូតមួយជីវិត ១, លោះបង់ឿរៅន់រតីនិងស្ច់រេូតមួយជីវិត ១ 

បពិរត នម្ងើេ់ ! លុោះបានស្ឍើប់េេមនើ ៥ របឿររបេ់រពោះេទវទតតេេើយ ពុទធបរិេ័ទ ំងពួងក្៏
រំបបានភាពើមថ្ រពោះេទវទតតម្នេចតនាយក្ឈនោះទឹក្ចិតតរបេ់មហាជនែដលរជោះថ្ពើក្នហងឿរបដិបតតិយរើង
តឹងែតង េដើមើបេីែមតងឲើយអនក្ផង ំងពួងយល់េឃើញថ្ ខលអនម្នេចតនាលសចំេោោះរពោះពុទធស្េនា េបតំជើ
េម្ោះមុតក្នហងឿរបដិបតតិយរើងតឹងែតងេដើមើបីេម្ចនាឿររលាេ់ផុតោក្ទុក្ ប ុែនតមហាជនក្៏រំបបានយរើង
ចើាេ់ថ្ េនាោះរេន់ែតំែផនឿរេបាក្របាេ់រក្ែេែភនក្មហាជនេដើមើបីរក្ពោះខលអនឯងប ុេណា្ើោះ រពោះបរមស្
ស្ឍើែដលរទង់រំបេចតនាមិនបរិេុទធរបេ់រពោះេទវទតតបានរតាេ់េឆលើយថ្ 'ក្ុំេ ើយ េទវទតត ! ភិក្ហណា
របាថ្ទើគង់េៅក្នហងៃរព ភិក្ហេនាោះចូរគង់េៅក្នហងៃរពចុោះ' ដូេចនោះំេដើម" ។ 

"រពោះេទវទតតក្ដ៏ឹងែដរថ្ រពោះដ៏ម្នរពោះភាគំម្ងើេ់រទង់មិនយល់រេបនឹងោក្ើយេេនើេុំរបេ់ខលអន 
េេើយឿរែដល ទូលេេនើេុំក្៏េដើមើបីេរបើំភេតហតាងក្នហងឿរេែេនាខលអនឯង េេើយេរបើំឧបក្រណ៍ក្នហងឿរ
មួលបៃកើច់រពោះេម្ផើ េមពហទធំម្ងើេ់ប ុេណា្ើោះ បនាតើប់ពីេនាោះ រពោះេទវទតតក្៏េដើរេែេនាថ្ "ម្ទើលេលាក្ដ៏
ម្នអាយុ ំងឡាយ ! េលាក្ ំងឡាយបានេឃើញេេើយថ្ ោក្ើយេមតីរបេ់ខ៳ហំក្ូរណានិងរពោះដ៏ម្នរពោះ
ភាគំម្ងើេ់ េតើមួយណារបេេើរំង? ខ៳ហំក្ូរណាបានេលើក្េេនើវតថហ ៥ របឿរចំេោោះរពោះដ៏ម្នរពោះភាគំ
ម្ងើេ់េដើមើបីឲើយភិក្ហេងើលសរបេេើរេ៉យឿរបដិបតតិយរើងតឹងែតងេដើមើបីរលាេ់ខលអនឲើយរួចផតុោក្ទុក្បាន
ៅប់រេ័េ ប ុែនតរពោះអងរទងម់ិនយល់រេប េែមតងឲើយេឃើញថ្ រពោះអងរទង់េរតក្អរក្នហងឿរបដិបតតិធូរ
រលុង បដិបតតិេដើមើបីេេចក្តេីុខេក្ើឝមក្ើានតក្នហងេលាក្េនោះប ុេណា្ើោះ េរោោះេេតុេនាោះ េបើអងណារបាថ្ទើចង់រួច
ផុតោក្ទុក្ ចរូេដើរតាមខ៳ហំក្ូរណា" ចំែណក្ឯភិក្ហេទើបបេួថមីែដលមិន ន់យល់ដឹងរពោះធមមវិន័យបានលស 
េៅមិន ន់េមើលេឃើញគុណរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ឿលេបើបានឮោក្ើយបបួលរបេ់រពោះេទវទតតេេើយ ក្៏
េក្ើតជំេនឿេជឿំក្់ េេើយក្៏បានេៅេម័រគបក្ើឝពួក្ំមួយនឹងរពោះេទវទតត ម្នេទើរបម្ណ ៥០០ រូប 
ចំែណក្ៀងរពោះេទវទតតរពម ំងបរិវារក្៏រតាច់ចរេុំបច័យពីមហាជន ែដលរជោះថ្ពើក្នហងវតថហេ្េមងៅន់
ចិញ្ឹមជីវិត េៅេពលំមួយេទើេនាោះក្៏ពើាយមបំែបក្េងើឲើយែញក្េចញពីេទើ ំ ២ ពួក្ េបើទុក្ំរតូវរពោះ
បរមស្ស្ឍើទរទង់ហាមរបាមក្៏មិនរពមស្ឍើប់ េៅទីបំផុត រពោះេទវទតតក្៏បំែបក្េងើេ៉យែញក្េធវើឧេបាេថ
េងើក្មម៉ច់េ៉យែ ក្ពីភិក្ហេងើេេើយែតងតាំងខលអនឯងំរពោះពទុធំម្ងើេ់អងទី ២ េ៉យអាក្បើប
ក្ិរិយនិងលីលាយរតាឿរេែមតងធម៌រេេដៀងនឹងរពោះបរមស្ស្ឍើ បនាតើប់ពីេនាោះក្៏នាំភិក្ហេងើបរិវាររបេ់



ខលអនេៅឿន់គយេីេៈរបេទេែប ក្ទិេៀងតើបឡងៃនរក្ុងរាជរគឹោះ រពោះបរមស្ស្ឍើនេៅេពលរទង់ រំប
ដំណឹងេនាោះ ក្៏រទង់បញ្៱ឡនអគស្វ័ក្ ំង ២ េៅបញ្ហោះបញ្ឡលនាំយក្ភិក្ហថមីំបរិវាររបេ់រពោះេទវទតតវិល រត
 ប់មក្វិញបានខលោះ បនាតើប់ពីេនាោះក្៏រទង់របថ្ប់េៅក្នហងរពោះេវ ហវនារាមអេ់េពលយូរបងអរេេើយ រពោះបរម
ស្ស្ឍើក្៏រទង់ពុទធដំេណើរេៅឿន់រក្ុងស្វតថី ចំែណក្ឯខ៳ហំក្ូរណាមិនបានតាមពុទធដំេណើរេៅេទ េរោោះនឹក្
បារមភពីេៈមរេីោេ់ជរាែដលេៅក្នហងភូមិេនោះ េៅេពលរពោះមបរមស្ស្ឍើេេតចយងេៅេេើយ ខ៳ហំក្ូរណា
ក្៏ោក្េចញពីរពោះេវ ហវនារាមវិលរត ប់មក្ភូមិក្ំេណើតេនោះដូចែដល នម្ងើេ់េឃើញរស្ប់ " 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! បនាតើប់គង់េរម្ក្េៅភូមិេនាោះំមួយនឹងភិក្ហនិមមលរេូត ២ ឬ ៣ 
រារតីេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏លាភិក្ហនិមមលេចញេធវើដំេណើរតេៅ ទិេេៅរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា គឺ រពោះេវ ហវនា
រាម លុោះបានស្ឍើប់ដំណឹងអារក្ក្់ពីភិក្ហនិមមលេេើយ  ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏នឹក្ក្នហងចិតតថ្ខលអនម្នក្ំេុេខលោះ ោញ់
េជឿេមតីថវីម្ត់ របេ់រពោះេទវទតត េេើយបានរបគល់រពោះេវ ហវនារាមឲើយេថិតេៅក្នហងឿររគប់រគងរបេ់េលាក្ 
រេូតដល់េក្ើត េេតុឿរណ៍អារក្ក្់េនាោះេ ើង ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានមក្ដល់រពោះេវ ហវនារាមេៅរេេៀលៃថមួយ េេើយនឹក្េេងវគេលហតចិតតយរើងៀពើំង 
ែដលបានេឃើញរពោះអារាម េថិតក្នហងេភាពេប់ស្ឃើត់ក្េណាតើចក្ែណែង េរោោះភិក្ហេងើភាគេរចើនបានតាម
ពុទធដំេណើរ េៅរក្ុងស្វតថី េៅេល់ែតភិក្ហេងើោេ់ជរាែដលមិនអាចេធវើដំេណើរេៅៅឃើយបានមិនប ុនាផើន
អងេទ ក្នហងចនំួនេនោះ ម្នភិក្ហោេ់ ១ អងែដលធ្ពើប់េៅំមួយនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណាេះផើោះថ្ ធមមបាល េលាក្
េរតក្អរ ំអតិបរម្រេូតដល់េូរទឹក្ែភនក្ែដលបានេឃើញខ៳ហំរពោះក្រុណាវិលរត ប់មក្វិញ ភិក្ហធមមបាល
បានតំណាលេរឿងរា ើវេផើឝងៗែដលេក្ើតេ ើងឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាស្ឍើប់យរើងលសិតលសន់មតងេទៀត េធវើឲើយខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាបានទទួលដំណឹងបែនថមេទៀតតពដីំណឹងែដលភិក្ហនិមមលតំណាលឲើយស្ឍើប់ ប ុែនតស្រៈេំៀន់ក្៏េុី
េទើែតមួយ ។  

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េតើេទវមិរតឧបាេក្េៅអេញ្៱ើញមក្វតតំរបរក្តីឬេទ? ខ៳ហំក្ូរណាចង់ជួប
េត់យរើងៀពើំង" 

ភិក្ហជរាគង់គិតមួយរេបក្់េេើយេឆលើយថ្ "េទវមិរតឧបាេក្ធ្ពើប់មក្វតតំេរចើនដង បនាតើប់ពីរពោះេតជគុណ
ោក្េចញេៅ ប ុែនតេៅេពលេក្ើតេរឿងរា ើវអារក្ក្់េ ើងក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ េត់ក្៏បាត់ឈឹងេៅ មិនេឃើញ
អេញ្៱ើញមក្វតតេទៀតេទ ខ៳ហំក្រូណាក្៏មិនបានេៅបិណឌបាតឿត់តាមផលឡវផទោះរបេ់េត់េទ" ។ 

េៅលាឃើចៃថេនាោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេធវើដំេណើរចូលរក្ុងរាជរគឺោះេដើមើបីេៅេួរេុខទុក្េទវមរិតឧបាេក្ 
េេងតេឃើញថ្ បរិយឿេក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះេប់ស្ឃើត់រេេងោះរេេៃចំងមុនៅឃើយណាេ់ តាមផលឡវថនល់ 
ម្នមនុេើឝ មនាេដើរឆលងឿត់េៅមក្រេបាោះរេបាយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេដើរមក្ដលេ់គេ៉ឋើនរបេ់េទវមិរត



េៅេពលដួងអាទិតើយអេតងតប ុែនតេៅមិន ន់ងងឹតេទ ឿលេដើរឆលងឿត់ ភើធំចូលេៅ ខ៳ហំរពោះក្រណុានឹក្
ចែមលក្ចិតតយរើងៀពើំង េរោោះជួេនឹងបានជួបមនុេើឝក្នហងផទោះរបេ់េទវមិរតឧបាេក្មក្ទទួលរាក្់ ក្់ដូច
េពវមួយដង  រត ប់ំបានជួបនឹង  ហានឈរឿន់៉វយមឿរោរេៅ ំងេងៀង ភើរ ។  

"េតជគុណនិមនតេៅណា?"  ហានម្ទើក្់េួរេ ើងេ៉យេេមលងរក្អាង 

"អាតាផើមក្េួរេុខទុក្េទវមរិតឧបាេក្ "ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតាមរតង់ 

"េត់មិនេៅទីេនោះេទៀតេទ"  ហានដែដលេឆលើយ ំងេមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យឥតពរពិច
ែភនក្ 

"េត់អេញ្៱ើញេៅណា?" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ ំងេងឿងឆល់ 

"មិនដឹងេទ ំងេផើនអនក្ណាដឹងេ ើយ េតជគុណដឹងេទ?" 

"អាតាផើមិនដឹងេទ េរោោះេទើបែតេដើរផលឡវមក្ពីជនបទ េទើបែតមក្ដល់ទីរក្ុងរាជរគឹោះេៅៃថេនោះឯង 
េរឿងរា ើវយរើងេម ចែដរ េូមរបាប់អាតាផើផងបានេទ?" 

 ហាន ំង ២ នាក្់េមលឹងេមើលមុខេទើមួយេនទហោះេេើយ ហានដែដលក្៏និយយេ ើងថ្ "េតជគុណមិន
ដឹងពិតែមនឬថ្េទវមិរតឧបាេក្េៅឯណា េបើេតជគុណដឹងេូមរបាប់ខ៳ហំក្ណាផង េបើេតជគណុរបាប់ទី
លាក្់ខលអនរបេ់េទវមិរតបាន េតជគុណនឹងទទួលបានរពោះរាជ នរៃភើន់យរើងេរចើនពីរពោះបាទអំតេតតហ" 

"អាតាផើមិនដឹងពិតែមន" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយេ៉យអាឿរមិងម្ំងៀពើំងេ ើង "េបើអាតាផើដឹងថ្េត់េៅ
ទីក្ែនលងណា អាតាផើនឹងបានេៅជួបេត់េេើយ អាតាផើមិនមក្េួរេៈមេធវើអីេទ ក្៏ផទោះេនោះំផទោះរបេ់េត់ 
អាតាផើគិតថ្ េត់េៅទីេនោះេៅេ ើយ េទើបបានមក្េួរេុខទុក្េត់ដល់ទីេនោះ អាតាផើដូចំមិងម្ំងអេ់
េេើយ េូមតំណាលរបាប់អាតាផើផងថ្េតើេរឿងរា ើវយរើងេម ច?" 

"េបើេតជគុណមិនដឹងពិតែមន ខ៳ហំក្ណានឹងតំណាលឲើយស្ឍើប់ គឺថ្ េៅេពលែដលរពោះបាទអំតេ
តតហរទង់ដេណែើមរាជេមើបតតិពីរពោះរាជបិតាបានេេើយ ម្នអតីតមស្តនតីរាជឿររបេ់រពោះបាទពិមពិស្រខលោះរួម ំង
េទវមិរត ផង ពើាយមរបៅំងតតាំងនឹងក្ើឝរតអងថមី េេើយពើាយមជួយរុេ៉ោះរពោះបាទពិមពិស្រេចញពីមនទីរ
ឃុំែំង ំេរចើនេលើក្េរចើនរេ ប ុែនតមិនបានេេរមច ជនបងេេតុរតូវរាជបុរេោប់បាន េេើយរបហារ
ជីវិត ំងអេ់  " 

"ម្នន័យថ្ េទវមិរតឧបាេក្រតូវរបហារជីវិតយរើងេនាោះឬ?"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យេេចក្តីេលន់
ចិតត 



"េៅេទ េលាក្េមណៈ !" ហានម្ទើក្់េឆលើយ ំងេេើច  

"ពួក្ែដលរតូវោប់បាននិងរតូវរបហារជិវតិេនាោះរតឹមែតំក្ូនជឹងតូចតាចប ុេណា្ើោះ ចំែណក្ឯ
េមេៀពើងេៅមិន ន់ោប់បានេទ េេើយក្៏មិនដឹងថ្េៅលាក្់ខលអនឯណាែដរ ពួក្រាជបុរេរបេ់រពោះភូមិនទ
ពើាយមយរើងេពញក្ម្ពើំងេដើមើបីោប់ពួក្េមេៀពើងឲើយបាន ប ុែនតមិនេេរមច រពោះបាទអំតេតតហេទើបរបឿេ
ឲើយរៃភើន់ំរបាក្់ ១០០០ ក្ហាបណៈដល់ជនណាែដលអាចរបាប់ទីលាក្់ខលអនរបេ់បុគលថ្ទើក្់េមេៀពើងរួម
 ំងេទវមិរតបាន" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! េៅេពលបានស្ឍើប់ឮោក្ើយតំណាលរបាប់របេ់ ហាន ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏
រលឹក្នឹក្េឃើញដល់ោក្ើយេមតីភិក្ហនិមមលថ្ ពួក្មស្តនតីរាជឿរោេ់ទុំរបេ់រពោះបាទពិមពិស្រេៅេពលបាន
ទទួលេំណូក្ពីរពោះបាទអំតេតតហេេើយែបរេៅចូលៀងរពោះបាទអំតេតតហ ំងអេ់ ែដលេនោះមិនែមន
ំឿរពិត ំងអេ់ េរោោះរបាក្ដេឃើញថ្ េៅម្នមស្តនតីរាជឿរំេរចើនែដលេៅម្នភក្តីភាពចំេោោះ
រពោះបាទ ពិមពិស្រ េេើយក្ំពុងេធវើឿរតេ ូរបៅំងតតាំងនឹងក្ើឝរតអងថមីយរើងអាថ៌ក្ំបាំង ក្នហងចនំួនេនោះ ក្៏
ម្នេទវមិរតឧបាេក្របេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាចូលរួមផង ខ៳ហំរពោះក្រណុាេឹងែតរបាប់មិនរតូវថ្ ខណៈេនាោះខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាម្នលំនឹក្គិតយរើងណាេនាោះេទ 

"ចុោះភរិយ បុរតធីតា និង េក្របរិវាររបេ់េទវមិរតេៅណាអេ់?" ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរត 

"េៅេពលែដលរពោះមហាក្ើឝរតអងថមីរទងរ់ំបំក្់ចើាេ់ថ្ េទវមិរតំេមេៀពើងឧ មម្ទើក្់ រពោះ
អងក្៏ម្នរពោះរាជបញ្ឆើឲើយរឹបអូេយក្រទពើយេមើបតតិ ំងពួងរបេ់េត់រួម ំងផទោះេែមើបងនិងដធីលីផង េរោោះ
េេតុេនាោះ ពួក្ខ៳ហំក្ណាេទើបរតូវបានបញ្៱ឡនមក្ឲើយយមឿរោរផទោះរបេ់េត់ េបើេឃើញេត់រត ប់មក្វិញ
េៅេពលណា ឲើយោប់ខលអនភាពើម ចំែណក្ឯភរិយនិងបុរតធីតារបេ់េត់ េពលេនោះេៅក្នហងរពោះរាជមនទីរ រពោះ
រាំរទង់ោប់ខលអនំចំណាប់ៀផើំង េស្តឯ េក្របរិវារបានេភៀេេៅតាមនិងចូលបក្ើឝពួក្ំមួយនឹងេទវ
មិរត ំងអេ់" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ឿលេបើេឃើញថ្ េផើនអវីែដលរតូវស្ក្េួរ ហានយមរបោំឿរេទៀតេេើយ 
ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េដើររត ប់េៅរពោះេវ ហវ័នវិញេ៉យចិតតលេនាពើចេៀពើចផើា េភាពស្ឃើត់រេេងោះរេេៃច
របេ់រពោះេវ ហវ័ន េធវើឲើយខ៳ហរំពោះក្រុណាេក្ើតលំនឹក្ហាក្់នឹងថ្ខលអនំមនុេើឝចែមលក្មក្េៅក្នហងតំបន់ថមីមួយ
េទៀតែដល មិនធ្ពើប់រេ់េៅមក្ពីមុន េដើមឫេើឝីៀងក្នហងវតតេមើលេៅរញមរេេោនេប់ឈឹងហាក្់បីដូចំ
ឫេើឝីេអតេួតែេង េូមើបីែតេវឡងក្ែងឞនែដលធ្ពើប់រត់េលងយរើងរីក្រាយេលើែមក្ឫេើឝីក្៏េមើលេៅ
េលើាោះេលើាយយរើងៀពើំង ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញក្ែងឞងមិនប នុាផើនក្ើាលផងែដលរត់ភលនៗេៅតាមែមក្
ឫេើឝីយរើងរេេងោះរេេៃច េភាពៃនេំេណាក្េស្ក្េេរងង និងេភាពេមហតរទុឌេរ មបានរបាក្ដឲើយ



េឃើញំទូេៅ បរិយឿេដ៏លនលង់លេនាពើចយរើងេនោះ េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតម្នគំនិតថមីេ ើង គឺថ្ នឹង
េគចខលអនេចញពីរក្ុងរាជរគឹោះេៅឲើយៅឃើយំទីបំផុតតាមែដលអាចេៅៅឃើយបាន េេើយនឹងមិនវិលរត ប់
មក្វិញេទៀតេទ ខ៳ហំរពោះក្រណុាស្ទើក្់េៅក្នហងរពោះេវ ហវនារាមអេ់រយៈេពល ២ ឬ ៣ ៃថ ខំេេស្ោះអនទងលួង
ចិតតភិក្ហោេ់ជរាែដលេៅេល់ឲើយរបឿន់ៀឆើប់ក្នហងេម្ផើបដិបតតិេេើយខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ោក្េចញដំេណើរេដើរ
ផលឡវតេៅេទៀត ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! រពោះេវ ហវនារាមនាេពលេនោះេថិតក្នហងេភាពេប់ស្ឃើត់គួរឲើយេស្ក្
េេរងងយរើងៀពើំង រពោះអារាមែដលធ្ពើប់ែតៀទើន់ៀទើប់េ៉យបរិេ័ទ ំង ៤ ែដលភលឡក្ភលឹក្មក្ពទីិស្នុទិេ 
េដើមើបីទទួលអមតធមមវារី ែដលេូរេចញពីរពោះពុទធឱេ៶ បានែរបឿពើយហាក្់បីដូចំអារាមបុោះែដលេផើនអនក្
ណាអារេ័យេៅអេ់ឿលំយូរអែងវង ក្ុដិ វិហារ ធមមស្លាែដលធ្ពើប់ែតស្យើតស្យើនរេលើបរលីង ឥ ឡវ
េនោះេមើលេៅរពលូេរពលូញរតាត់ រតាយ េួេវិេ័យែដលភិក្ហោេ់ជរា ២ ឬ ៣ អងែដលេៅេល់េមើល
ែថរក្ើាឲើយេពវរគប់បាន ផលឡវេដើរតភាឆើប់រវាង ក្ុដិនិងក្ុដែិដលធ្ពើប់េមើលេៅគួរំទីរីក្រាយៃនចិតតៀងេរឿម
មលប់ដ៏រតឈឹងរតៃឈៃនែមក្ឫេើឝីរឿេ់ឃមឹក្ ឥ ឡវេនោះ ខវោះអនក្េមើលែថេបាេរោេេទើបរតូវេលឹក្ឫេើឝីនិង
ែមក្ឫេើឝីេអតេួតែេងែដលរុោះរជុោះមក្ពីៀងេលើរគបដណែប់ោេេពញរេូតដល់េមើលមិនេឃើញៃផទដី ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេដើរពិនិតើយេមើលវតតែដលធ្ពើប់អារេ័យេៅេ៉យចិតតស្ឍើយរេេណាោះ ទិដ៶ភាពេមហតរទុឌលនលង់
លេនាពើចៃនស្រេពើវតថហែដលេៅជុំវិញខលអន េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណា ផសឡក្រលឹក្នឹក្ដល់អនុស្េនីេរឿងអនិចតា
របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ េៃខើរ ំងឡាយមិនេទៀង ត់ េក្ើតេ ើង ចេរមើនេ ើង រទុឌេរ មចុោះេេើយក្៏រលត់
េៅវិញ េផើនធមមំតណាមួយេទៀង ត់េទេរើែតេភាពមិនេទៀង ត់េនឹងឯង រពោះេវ ហវនារាមេនោះឿល
ពីមុនរេន់ែតំៃរពឫេើឝីំទីអារេ័យេៅៃនេវឡងក្ែងឞនប ុេណា្ើោះ លុោះចំេណរឿលតមក្ ឿលេបើរពោះបាទ
ពិមពិស្ររទងប់ានេវរថ្ភើយឲើយំរពោះអារាមដល់រពោះបរមស្ស្ឍើ រពោះេវ ហវនារាមក្៏ឿពើយេៅំេងើាវាេដ៏
រុងេរឿង ប ុែនតេៅេពលែដលរពោះបាទពិមពិស្ររទង់េស្យទិវងតេៅ េរោោះស្ទើរពោះេេថរបេ់រពោះបាទអំត
េតតហែដលំរពោះរាជឱរេ និងេងើមណឌលបានបាក្់ែបក្ៀងើត់ៀងើយេៅេ៉យស្ទើៃដរបេ់រពោះេទវទតតែបប
េនោះ រពោះេវ ហវនារាមក្៏េមហតរទុឌេរ មេៅយរើងៅប់រេ័េ ឿពើយេៅំៃរពឫេើឝីំទីអារេ័យេៅរបេ់
េវឡងក្ែងឞនដចូេដើមវិញ ក្ុំថ្េ ើយែតរពោះេវ ហវនារាម េូមើបីែតរក្ុងរាជរគឹោះំរាជធ្នីៃនមគធរដ៶ដ៏លើបីរនទឮឺ
េុេស្យេៅៃថណាមួយៀងមុខក្៏នឹងឿពើយេៅំគំនរដីនិងៃរពរេបាោះ ដ៏ស្ឃើត់រេេៃចមិនៀន ។ 

េៅលាឃើចៃថេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេឿោះេូរបជុំភិក្ហជរា ២ ឬ ៣ រូបែដលេៅេល់ក្នហងរពោះេវ ហវ
នារាមេេើយ បានផតល់អនុស្េន៍ថ្ "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! េងតធម៌ ំងឡាយម្នេភាព
ស្បេូនើយេៅំធមមតា ម្នេក្ើតេ ើង ែរបរបួលេេើយក្៏រលត់េៅ េមើលែតរពោះេវ ហវនារាមេនោះចុោះ េម័យ
មួយ ធ្ពើប់ែតចេរមើនរុងេរឿង ែណនណាន់តាន់តាប់េ៉យពុទធបរិេ័ទ ែឆសតឆសន់ រស្ក្រស្នតេ៉យពុទធធម៌ 
រតំក្់រតជុេំុខដុមេ៉យេនតិភាព ក្ក្់េើឍើអន់រេន់េៅេរឿមពុ ថើនុភាព  គួរនាដូចំរេោះេបាក្រណី



ែដលេពញេរបៀបេ៉យធមមវារីែដលរបំេតវអនក្េរេក្ែពើនមក្ពីចតុរាទិេបានបរិេភាគេស្យេុខ 
ប ុែនតឥ ឡវេនោះ េឃើញេទ? េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយក្៏េឃើញំក្់ចើាេ់នឹងែភនក្េេើយ ក្ុំថ្េ ើយែតរពោះ
េវ ហវនារាម េូមើបីែតអតតភាពរាងឿយរបេ់េយើងេនោះក្៏េចោះែតរទុឌេរ មេៅរាល់ៃថ េៅៃថណាមួយ
របាក្ដំនឹងេល់ែតធូលីក្ប់ៃផទដីប ុេណា្ើោះ" ។ 

ឿលេបើេមើលេឃើញស្ណើនភាពរបេ់រពោះេវ ហវនារាមេេើយ េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយអាចនឹងេស្ក្
េេរងង និង ស្ឍើយរេេណាោះ មូលេេតុែដលស្ឍើយរេេណាោះក្៏េរោោះែតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយមិនចង់
េឃើញរពោះេវ ហវនារាមេថិតេៅក្នហងេភាពរទុឌេរ មែបបេនោះ េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយចង់ឲើយរពោះេវ ហវនា
រាមចេរមើនរុងេរឿងដូចេពវដង ឿលេបើវាមិនរបរពឹតតេៅតាមចំណង់របេ់េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ េលាក្
ម្ងើេ់ ំងឡាយក្៏ េស្ក្េេរងង េំេណាក្េស្ក្េេរងងេនោះរពោះេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ៃនេយើងរតាេ់ថ្
ំេេចក្តីទុក្ ំទុក្ែដលេក្ើតេ ើងេរោោះចំណង់ឬបំណងរបាថ្ទើរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ មិនែមន
េក្ើតេ ើងេរោោះដំេណើរែរបរបួលរបេ់វតថហ ំងឡាយេទ េរោោះអវីៗែតងែរបរបួលេៅែបបេនាោះំរបរក្តីធមម
តា េ ោះបីេយើងេក្ើតមក្ក្នហងេលាក្េនោះឬមិនេក្ើតមក្ក្៏េ៉យ វាក្៏ែរបរបួលេៅរបេ់វាយរើងេនាោះឯង  េរបៀប
បីដូចំរក្ែេទឹក្ក្នហងេទឹងគៃគើែដលេូរេៅឿន់មហាស្គរែប ក្ៀងទិេបូព៌អេ់ឿលំនិរនតរ េផើន
អំណាចណាៗមក្បៃគើប់បញ្ឆើឲើយរក្ែេទឹក្េនាោះេូរបក្េៅទិេបេឹមបានេទ េផើនអំណាចណាៗមក្
បៃគើប់បញ្ឆើឲើយេងតធម៌ ំងឡាយ េៅឋិតេថរចីរឿលបានេទ ប ុែនតេបើទុក្ំដូេោទើោះក្៏េ៉យ ចិតតរបេ់
េយើងក្៏ចង់ឲើយវាអេនាតើលេៅតាមែដលេយើងរបាថ្ទើចង់បាន ឿលេបើវាមិនរបរពឹតតេៅតាមែដលេយើងរបាថ្ទើ
ចង់បាន េយើងក្៏រងទុក្េ មនេើឝ ឿលេបើដូេចនោះ េទើបេះផើោះថ្ េយើងស្ងទុក្េ មនេើឝឲើយដល់ខលអនឯង 
។  

"បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ក្នហងេលាក្េនោះម្នអវីៗេរចើនេនធឹក្េនាថើប់ណាេ់ែដលេយើងមិនអាច
េ៉ោះរស្យបាន ឿលេបើេយើងមិនអាចេ៉ោះរស្យវាបាន េយើងរតូវេ៉ោះរស្យចំេោោះខលអនេយើងេិន 
េយើងរតូវេរមបចិតត របេ់េយើងឲើយចូលំមួយនឹងវា េទើបមិនេក្ើតទនំាេ់ក្នហងចិតតនិងេេចក្តីទកុ្ ចូរក្ុំប
ស្តញ្ងើេរក្ែេធមមំតិ ែដលេយើងមិនអាចនឹងបស្តញ្ងើេបាន ចូរទទួលយក្រក្ែេែរបរបួលរបេ់វដតេលាក្ 
េេើយេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយនឹងរេ់េៅក្នហងវដតេលាក្េនោះេ៉យេេចក្តីេុខ ម ើាងេទៀត ឿលេបើេលាក្
ម្ងើេ់ ំងឡាយយល់រជួតរំបដល់ក្ម្ពើំងអនិចំចើាេ់លាេ់ចំេោោះចិតតេេើយ ចូរក្ុំរបម្ទ ចូររបៈប់
របៈល់ស្ងគុណធម៌ែដលមិន ន់ម្នឲើយេក្ើតេ ើងក្នហងខលអនមុននឹងចូលដល់វិនាទីចុងេរឿយៃនជីវិត 
អំេពើអារក្ក្់តាមផលឡវឿយ វាោ ចិតតណានីមួយែដលមិន ន់លោះបង់បាន ចូររបៈប់របៈល់លោះបង់ឲើយ
៉ច់រេ ោះ អំេពើលសតាមផលឡវឿយ វាោ ចិតត ណានីមួយែដលមិន ន់បានេធវើ  ចូររេួរាន់េធវើឲើយបានៅប់ 
ក្ិេលេេរេតរេតជំពូក្ណាែដលេក្ើតេ ើងក្នហងចតិត េធវើឲើយចិតតលសក្់លសន់ ចូរក្ម្ងើត់បង់េ៉យេម្ធិ  
ក្ិេលេលសិតលសន់ជំពូក្ណាែដលេៅេដក្រតាំក្នហងេនាឍើន ចូរក្ម្ងើត់បង់េ៉យបញ្ញើ េបើេលាក្ម្ងើេ់



 ំងឡាយេធវើបានតាមេេលឿរណ៍ដូចែដលេរៀបរាប់មក្េនោះ េបើទកុ្ំមិនបានេេរមចមគផល ក្នហងរពោះ
ពុទធស្េនាក្៏េ៉យ ក្៏ម្នជីវិតរេ់េៅយរើងេុខស្នតក្នហងបចហបើបននំតិេនោះ េលើេពីេនាោះេទៀត ែថម ំង
បានំឧបនិេើឝ័យបារមីេរម្ប់ភពំតិតេៅមុខផង" ។ 

េៅេពលបានផតល់អនុស្េន៍ដល់មិរតរពេមោរីេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េោលអាបុច៰នក្ថ្លាក្
លាេដើមើបីេធវើដេំណើរោក្េចញពីរពោះេវ ហវនារាមេៅៃថរពឹក្េ ើង លុោះបានដឹងថ្ខ៳ហំរពោះក្រុណានឹងេធវើដំេណើរ
ោក្េចញេៅ ភិក្ហជរាគួរឲើយអាេូរ ំងេនាោះក្៏ទទូចអងវរ េូមឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាគង់េៅក្នហងរពោះេវ ហវនារាមត
េៅេទៀត 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់េរវតតៈ ! "ភិក្ហមួយរូបេោលេ ើង "េូមនិមនតេលាក្ម្ងើេ់គង់េៅេរបាេពួក្ខ៳ហំក្ូរ
ណាេិនផង ក្ុំេបាោះបង់េោលពួក្ខ៳ហំក្ូរណាេ ើយ ពួក្ខ៳ហំក្ូរណាំភិក្ហោេ់ េទើបនឹងបពវំឆើឧបេមើប័ទក្នហង
រពោះពុទធស្េនាមិនយូរប ុនាផើន េៅមិន ន់យល់ំក្់ចើាេ់ក្នហងបដិប មគ េពលេនោះ ពួក្ខ៳ហំក្ូរណាេផើនទី
ពឹងណាេទៀតេទ រពោះបរមស្ស្ឍើរពម ំងភិក្ហេងើក្៏បានោក្េចញេៅឿន់រក្ុងស្វតថីេេើយ ពួក្ខ៳ហំក្ូរ
ណាំភិក្ហោេ់មិនម្នក្ម្ពើំងក្ំែេងលមមនឹងតាមពុទធដំេណើរេៅបានេទ េទើបេទើរេៅទីេនោះេ៉យេងើឹម
ថ្នឹងបានេលាក្ម្ងើេ់ំទីពឹង ប ុែនតេបើេលាក្ម្ងើេ់នឹងោក្េចញេៅេទៀត េតើឲើយពួក្ខ៳ហំក្ូរណាបានអនក្ណា
ំទីពឹង?" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតបេ៉យយល់ចិតតអាណិតអាេូរភិក្ហោេ់
 ំងេនាោះ  

"េ៉យទឹក្ចិតតពិត េមតាឍើធម៌និងក្រុណាធម៌បាន៉េ់េតឿនខ៳ហំក្ូរណាឲើយរេ់េៅំមួយនឹងេលាក្
ម្ងើេ់ ឲើយរេ់េៅំមួយនឹងរពោះេវ ហវនារាមែដលខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់រេ់េៅរាប់េិបៅទើំ ប ុែនតភារក្ិចេៅៀងមុខ
របេ់ខ៳ហំក្ូរណាក្ំពុងែតរងោំ ំងេដើមើបីរបេយជន៍ដល់អនក្ដៃទនិងរបេយជន៍របេ់ខលអនឯង ខ៳ហំក្ូរណាេៅំ
បុថុជ៱ន េៅម្នក្ិេលេរឿេ់ែរក្លក្នហងេនាឍើនែដលរតូវក្ម្ងើត់បង់ដូចយរើងេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយែដរ ខ៳ហំ
ក្ូរណាបានេៅរគប់រគងរពោះេវ ហវនារាមេដើមើបីរបេយជន៍ដល់អនក្ដៃទមក្យូរេេើយ ះនចូលដល់ៅទើំទី 
១៦ េឃើញថ្ េៃខើររាងឿយក្៏ោេ់រទុឌេរ មេៅរាល់ៃថ េ៉យពុំបានេធវើរបេយជន៍ខលអនេ ើយ េរោោះ
េេតុេនាោះ េូមេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយេមតាឍើយល់ចិតតអាណិតខ៳ហំក្ូរណាខលោះផង េូមឲើយខ៳ហំក្ូរណាបានរតាច់
ោរិក្េៅេដើមើបីបំេពញេមណធម៌តាមយថ្ផ្េុក្ចុោះ លុោះបានេេរមចមគផលបងអរេេើយ ខ៳ហំក្ូរណានឹង
វិលរត ប់មក្រេ់េៅក្នហងរពោះេវ ហវនារាមវិញលុោះរតាែតដល់អវស្នឿលៃនជីវិត" ។ 

 "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយមុខំដឹងេេើយថ្ ោក្ើយថ្ អរេនត 
ែដលំេះផើោះរបេ់អនក្រុលត់ទុក្បាន៉ច់ៀតេនាោះ ម្នអតថន័យម ើាងថ្ អនក្ៅឃើយោក្េរតូវ ឬនិយយ



ម ើាងេទៀតថ្ អនក្បស្តៃកើបេរតូវបានយរើងរាប ប ទទួលជ័យជមនោះបានយរើង៉ច់ៀតេនឹងឯង េតើេលាក្
ម្ងើេ់ ំងឡាយដឹងេទថ្ េរតូវ េៅទីេនោះ េំេៅដល់អវី?" 

"េរតូវ េៅទីេនោះ េំេៅដល់ ក្ិេលេ ំងពួង  នម្ងើេ់ ! " ភិក្ហមួយរូបេឆលើយ 

"រតឹមរតូវណាេ់ េលាក្ម្ងើេ់ ! េរតូវរបេ់េយើង គឺ ក្ិេលេ ំងឡាយេនឹងឯង ក្ិេលេ
 ំងឡាយំេដើមេេតុនាំឲើយេក្ើតេេចក្តីទុក្ របេិនេបើេយើងរតូវឿររុលត់ទុក្ េយើងរតូវបស្តៃកើបក្ិេលេំ
មុនេិន េរបៀបដូចំេយើងរតូវឿរពនលត់េភលើង េយើងរតូវក្ម្ងើត់ចំេេោះេភលើងេោលេិន េបើេយើងក្ម្ងើត់ចំេេោះ
េភលើងេោលបានេេើយ អណាតើតេភលើងក្៏នឹងរលត់េៅឯង េបើេយើងក្ម្ងើត់ក្ិេលេបាន េេចក្តីទុក្នឹងរលត់េៅ
ឯង ប ុែនតឿរពនលត់េភលើងក្ិេលេមិនែមន េធវើបានៃយដូចយរើងឿរពនលត់េភលើងធមមតាេនាោះេទ បពិរតេលាក្
ម្ងើេ់ ំងឡាយ !  ឿរពនលត់េភលើងធមមតា េយើងអាចេរបើទឹក្ែតម ើាងក្៏បាន ចំណាយេពលមិនយូរប ុនាផើន 
ប ុែនតឿរពនលតេ់ភលើងក្ិេលេរតូវេរបើឧបក្រណ៍េរចើនយរើង េេើយេរបើេពលេវលារាប់ែខរាប់ៅទើំ ជួនឿលក្៏េរបើ
េពលេវលារេូតមួយំតិឬំេរចើនំតិ េរោោះេភលើងក្ិេលេរុលត់បានេ៉យពិបាក្ណាេ់ បពិរតេលាក្
ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! ធមមតា េរតូវគឺក្ិេលេេនាោះែតងពួនស្តើក្់បងេរេោះថ្ទើក្់ដល់ពួក្េយើងរគបេ់ពលេវលា 
េធវើឲើយេយើងបានទទួលេេចក្តីទុក្ឥតរស្ក្រស្នត េរតូវគឺក្ិេលេម្នលក្ណៈរេេដៀងនឹងេរតូវៀង
េរើែដលេលើក្មក្រុក្រានទស្តនាតើនរបេទេំតិ របក្បេ៉យេរេ៍ពលេរចើន េនធឹក្េនាថើប់ ម្នចំណាត់ឿរ
ក្ងទ័ពំពួក្ំរក្ុម ម្នេេនាធិឿរនិងពល ហាន បៃគើប់បញ្ឆើឿរតាមលំ៉ប់ថ្ទើក្់ ខ៳ហំក្ូរណានឹងបក្
រស្យេរបៀបេធៀបឲើយស្ឍើប់េដើមើបីយល់ឲើយចើាេ់ ោប់េផតើមតាំងពីរពោះេៅអធិរាជំេេនានាយក្របេ់
ក្ិេលេ ំងពួងេរៀងចុោះរេូតដល់ពល ហាន 

េតើអនក្ណាំេមទ័ពក្ិេលេ?  េមទ័ពក្ិេលេ គឺ អងអវិំឆើធិរាជ ម្នរពោះវរឿយធំេេមើបើម ម្ន
េមើបហររពោះវរឿយេឿផើពពឹក្ ឿប់មិនមុតដុតមិនេឆោះ រវាតែពើតែពើោក្េស្តស្ឍើវុធរគប់របេភទ េថិតេៅក្នហង
មជើ៲មណឌលៃន រពោះបរមរាជវាំងដ៏ធំមេិម្ ំេមបញ្៱ឿរក្ងទ័ពក្ិេលេ ំងពួង ។ 

លំ៉ប់ទី ២ បនាតើប់ពីអងអវិំឆើធិរាជ និងំអនក្ទទួលរពោះរាជបញ្ឆើេៅបញ្ឆើឿរដល់េរេ៍ពល
ក្ិេលេ គឺ អគមហាេេនាបតី, អគមហាេេនាបតី ៣ នាក្់េធវើមុខៃរេផើឝង ៗ េទើ គឺ េលាក្អគមហា
េេនាបតី ឿមតណាហើ បំេពញមុខៃរេរជើេរស្ល់៉ក្់ែផនឿររក្ើាបញ្៱ីរទពើយេមើបតតិជញ្៱ឡនចូលរពោះែពើំង
េលអង  រទពើយេមើបតតិក្នហងបញ្៱ីរបេ់េលាក្អគមហាេេនាបតីម្នរគប់របេភទ ដូចំ រូបស្យើតៗ េេមលងពី
េរាោះៗ ក្លិនរក្អូបរក្អួន រេៅពើញ់ពិស្ េមផេើឝទន់លវន់ំេដើម េលាក្អគមហាេេនាបតីមិនបានេចញរក្
ខលអនឯងេទ រេន់ែតេរមិតេរម្ំងរគប់រគងបញ្ឆើឿរប ុេណា្ើោះ េលាក្អគមហាេេនាបតីទី ២ េូថ្ 
ភវតណាហើ បំេពញមុខៃរក្នហងឿររគប់រគងែថរក្ើារទពើយេមើបតតិ ំងពួងក្នហងរពោះែពើងំេលអង េលាក្អគមហា



េេនាបតីទី ៣ េូថ្វិភវតណាហើ បំេពញមុខៃរក្នហងឿរក្ម្ងើត់េោលនូវរទពើយេមើបតតិែដលមិនរតវូឿរឲើយ
អេ់រលីងេៅពីរពោះែពើំងេលអង ។ 

េលាក្អគមហាេេនាបតី ំង ៣ ម្នេេនាបតីទទួលបេរមើ ៤ នាក្់ គឺ ឿមុបា ន បំេពញមុខ
ៃរក្នហងឿរឿន់រក្ើាក្ូនេស្រភណាឌើេររពោះរាជរទពើយ ទិដ៶ហបា ន បំេពញមុខៃរក្នហងឿរឿន់រក្ើារពោះរាជប
ណា្ើល័យ ែដលតមល់ទុក្នូវក្ើបអនចើាប ់ក្់ទងនឹងចេំណោះដឹងេផើឝងៗរបេ់រពោះនគរ េីលពវតុបា ន ំ
េេនាបតីែផនក្ពិធីក្មមម្នតួនាទីក្នហងឿរឿន់រក្ើានិងរបក្បពិធីក្មមេផើឝងៗរបេ់រពោះរាំណាចរក្ អតតហវាទុ
បា នំេេនាបតីទទួលបនទហក្ែផនក្រក្ើាឿរោរេេថរភាពរបេ់រពោះរាំណាចរក្" ។ 

បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! អគមហាេេនាបតី ំង ៣ និង េេនាបតី ំង ៤ ំគណៈរដ៶បា
លំន់ខពេ់ បដិបតតិរាជក្ិចតំណាងរពោះេនរតរពោះឿណ៌របេ់អងអវិំឆើធិរាជរគប់យរើង ំទីទុក្រពោះទ័យ
ជិតដិតរបេ់រពោះអង បនាតើប់ពីបុគលថ្ទើក្់ដឹក្នាំ ំង ៧ េនោះេៅ ក្៏ម្នអា ជំើធរែផនក្េផើឝងៗដូចែដលខ៳ហំក្ូរ
ណានឹងេរៀបរាប់តេៅេនោះ 

ម្ននាយ ហានថ្ទើក្់ឧតតមេេនីយ៍ ៣ នាក្់ែដលោំទទួលោក្ើយបញ្ឆើពីេេនាបតីឬអគមហា
េេនាបតីយក្េៅអនុវតត អនក្ទី ១ េះផើោះថ្េលាភៈ ភាគេរចើនទទលួោក្ើយបញ្ឆើមក្ពីេលាក្អគមហា
េេនាបតីឿមតណាហើយក្េៅអនុវតត េោលគឺ េៅេពលឿមតណាហើដឹងថ្ ម្នរទពើយេមើបតតិណាគួរនាំចូល
ឿន់ែពើំងរពោះរាជរទពើយ េលាក្ឿមតណាហើក្៏បញ្ឆើឿរឲើយឧតតមេេនីយ៍េលាភៈេៅរតួតពិនិតើយេមើលរទពើយ
េមើបតតិេនាោះយរើងផិតផងម់តងេទៀត េបើេលាក្េពញចិតត េលាក្នឹងបញ្ឆើអភិជើា ែដលំនាយ ហានថ្ទើក្់
រងេរៀបចំែផនឿរយរើងលសិតលសន់ក្នហងឿររឹបអូេយក្រទពើយេមើបតតិេនាោះ បនាតើប់ពីេនាោះឧតតមេេនីយ៍េលាភៈក្៏
បញ្ឆើឲើយពល ហាន ២ នាក្់ គឺ ឿយ ភើរ និង វចី ភើរចូលេៅោត់ឿរៃលលក្យក្រទពើយេមើបតតិេនាោះជញ្៱ឡន
ចូលឿន់ែពើំងរពោះរាជរទពើយ ។ 

នាយ ហានថ្ទើក្់ឧតតមេេនីយ៍រូបទី ២ េះផើោះថ្ េ េៈ ម្នមុខៃរេធវើតាមោក្ើយបញ្ឆើរបេ់អគ
មហាេេនាបតីភវតណាហើ និង វិភវតណាហើមួយំន់េទៀត េោលគឺ េៅេពលែដលវិភវតណាហើរតូវឿរនឹងលុប
បំបាត់ក្ម្ងើត់វតថហណា ក្៏បញ្ឆើឲើយឧតតមេេនីយ៍េ េៈេៅរតួតពិនិតើយេមើលវតថហេនាោះ ឿលេបើេឃើញថ្រតូវែត
បំផ្ពើញេោល ឧតតមេេនីយ៍េ េៈក្៏បញ្ឆើឲើយនាយ ហានរងេះផើោះ ពើាបាទ េរៀបចំែផនឿរនិងបញ្ឆើ
ពល ហាន ឿយ ភើរ និង វចី ភើរេរៀបរបបំផ្ពើញេោលភាពើម ។ 

នាយ ហានថ្ទើក្់ឧតតមេេនីយ៍រូបទី ៣ េះផើោះថ្ េម្េៈ ម្នមុខបាឋទទួលោក្ើយបញ្ឆើពីអង
អវិំឆើធិរាជេ៉យផ្តើល់ ឬពីអគមហាេេនាបតីឬេេនាបតីណាម្ទើក្់យក្េៅបដិបតតិតួនាទីរបេ់េគ គឺ ឿរ
េែេនាបែបបបួលឲើយមនុេើឝេងើឝ័យអល់ឯក្ក្នហងេរឿងេផើឝង ៗ ឿលេបើមនុេើឝអល់ឯក្រាែរក្េេើយ េគ



ែតងបញ្ឆើក្ូនេៅេះផើោះមិោចើទិដ៶ិដឹក្នាំោំយួរឲើយេឃើញខុេំរតូវ េឃើញរតូវំខុេភាពើម  ឿលេបើេឃើញ
ខុេេេើយ េគក្៏េចញបញ្ឆើឲើយពល ហានឿយ ភើរ ពល ហានវចី ភើរោប់របតិបតតិឿរេៅតាមែដលរតូវ
ឿរ េលាក្ម្ងើេ់អាចេងើឝ័យថ្ េេតុអវីបានំអងអវិំឆើធិរាជរតូវម្ននាយ ហានថ្ទើក្់េម្េៈទុក្េបាក្
របាេ់របំជនរបេ់ខលអនឯង ក្៏េរោោះថ្ឿរេបាក្របាេ់ំេរឿងោំបាច់េរម្ប់េេថរភាពៃនរាជបលល័ងរបេ់
អងអវិំឆើធិរាជ េរោោះឿលេបើមនុេើឝេក្ើតគំេេើញយល់េឃើញខុេេេើយ ក្៏េមើលេឃើញស្រៈេំៀន់របេ់
អងអវិំឆើធិរាជ េេើយេេរពនិងតេ ូេដើមើបីឋិតិភាពរបេ់រពោះអង ថវីេបើតាមឿរពិត អងអវិំឆើធិរាជំក្ើឝរត
អារក្ក្់េថ្ក្ បបំផុតមិនគួរដល់មុខតំែណងខពង់ខពេ់េនាោះក្៏េ៉យ 

បពិរត នម្ងើេ់ ំងឡាយ ! េរឿងរា ើវរបេ់ក្ងទ័ពេរតូវគឺក្ិេលេម្នន័យដូចែដលខ៳ហំក្ូរណា
េរៀបរាប់មក្េនោះ េបើេយើងស្ឍើប់េមើលយរើងេេើៗនឹងេឃើញថ្ ក្ងទ័ពេរតូវដធ៏ំេេមើបើមេនោះេថិតេៅៀង
េរើខលអនេយើង ប ុែនតតាមឿរពិត េថិតេៅនឹងខលអនេយើងេនោះឯង វាេធវើឿរៃរេៅតាមមុខបាឋយរើងស្ភើហាប់ 
បងេេចក្តីទុក្លំបាក្រគប់យរើងឲើយដល់ខលអនេយើងរគបេ់ពលេវលា ប ុែនតេយើងមិនដឹងខលអនេរោោះរតវូេម្េៈ
ែដលំៃដស្ឍើំរបេ់េមទ័ពអវិំឆើេបាក្របាេ់ឲើយយល់េឃើញខុេ េោលគឺ ឲើយេមើលេឃើញថ្ក្ងទ័ពក្ិេលេ
ំេរឿងធមមតា ំខលអនរបេ់េយើង េយើងេទើបធ្ពើក្់ខលអនំ េក្ររបេ់អវិំឆើមក្រាប់ក្បើបៅទើំ មិនែដលគិតថ្
នឹងរបឿេឯក្រាជើយផតអលរាជបលល័ងរបេ់អវិំឆើធិរាជទុយ៌េេនាោះេទ រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់េយើងោត់ំស្
ស្ឍើដំបូងែដលរទង់េមើលេឃើញេចភាពរតង់ចំណុចេនោះេេើយេរឿក្តេ ូនឹងក្ងទ័ពមេិម្របេ់អវិំឆើ
រេូតដល់អាចផតអលរុលំក្ើឝរតផ្ឍើច់ឿរេនាោះេចញពីបលល័ងបាន េេើយក្៏របឿេរពោះអងឯងំេេរីជនៅឃើយ
ោក្ក្ងទ័ពក្េិលេនិងទុក្ ំងពួង ក្នហង៊នៈេយើងំពុទធស្វ័ក្ េយើងគបើបីចេរមើនទិ៉ឋើនុគតិតាមរពោះបរម
ស្ស្ឍើ ឿរែដលេយើងលោះបង់ឃរាវាេវិេ័យេចញមក្ឿន់រពេមោរើយេនោះ ក្៏េែមតងថ្េយើងបានរបឿេ
ខលអនំ ហានយរើងេពញអរតាេឹក្ េដើមើបីចើាំងតតាំងនឹងក្ងទ័ពេរតូវ គឺ ក្ិេលេ ំងេនាោះ េរោោះេេតុ
េនាោះ ខ៳ហំក្ូរណានឹងែណនាំរបាប់យុទធវិធីតេ ូំមួយនឹងក្ងទ័ពក្េិលេដ៏រឹងម្ំេនោះំលំ៉ប់លំេ៉យតេៅ 
។ 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! េមទ័ពែដលះពើេៃវ េៅេពលវាយរបហារអរិរាជេរតូវ េគរតូវ
វាយរបហារេៅមតងមួយដំណាក្់ឿល ោប់តាំងពីភូមិ ឃុំ រេុក្ េខរត រពំរបទល់ចូលេៅឿន់ទីរួមេខរត
ៀងក្នហងរេូតដល់ទី បំផុតចូលវាយេនាថើប់ឿន់ឿប់រាជធ្នី បុក្េរមុក្ចូលរពោះរាជវាំង ោប់ខលអនរពោះរាំ
មក្ំេឈលើយេស្តៃគើម ឬ ក្ម្ងើត់េោល ឿរវាយរបហារក្ងទ័ពក្ិេលេក្៏របតិបតតិឿររេេដៀងេទើេនោះែដរ 
មុនដំបូង េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ រតូវោប់ពល ហាន គឺ ឿយ ភើរនិងវចី ភើរឲើយបានំមុនេិន  លុោះោប់
បានេេើយក្៏យក្េៅចងរតែបងទុក្យរើងម្ំ ក្ុំឲើយវាេធវើតាមោក្ើយបញ្ឆើរបេ់េៅហាភើយនាយបាន េតើេយើង
នឹងោប់ពល ហាន ំង ២ េនោះេ៉យវិធីណា? េយើងរតូវោប់ចងពល ហាន ំង ២ េ៉យេីល េីល
េនាោះ បានដល់ ឿរេវៀរបង់ោក្ឿយទុចរិត និង វចទីុចរិតេនឹងឯង ឿររក្ើាេេមើនឹងឿរចងរតែបងឿយវាោ



មិនឲើយេធវើអំេពើអារក្ក្់តាមោក្ើយបញ្ឆើរបេ់ក្ិេលេថ្ទើក្់ខពេ់បាន ឿលេបើោប់ឿយវាោចង់រក្ព័ទធបាន
េេើយ េេចក្តីទុក្ែដលំផលៃនអំេពើអារក្ក្់តាមផលឡវឿយ និងវាោក្៏មិនម្ន េះផើោះថ្ េយើងបានរុលត់
ទុក្មួយដំណាក្់េេើយ ។ 

បពិរត នម្ងើេ់ ំងឡាយ ! ដំណាក្់តេៅ េយើងរតូវោត់ឿរនឹងនាយ ហាន ំង ៣ គឺ េលាភៈ 
េ េៈ េម្េៈ និងគូលីរបេ់េគ ំង ៣ គឺអភិជើា ពើាបាទ និង មិោចើទិដ៶ិ  ហាន ំង ៦ េនោះម្នក្ម្ពើំង
ៀពើំងឿពើវាងៃវៅពើតេឆលៀវ ពិបាក្នឹងក្ម្ងើត់ៀពើំងណាេ់ េរោោះេេតុេនាោះ េយើងេរបើអាវុធែតមើារើងមិនរគប់រេន់
េទ រតូវែតេរបើអាវុធ េរចើនៗយរើងរពមៗេទើ អាវុធេរម្ប់បស្តៃកើបក្ិេលេ ំង ៦ ម្នដូចតេៅេនោះ គឺ េយើង
រតូវេធវើអំេពើលសរគប់ៗយរើងតាមែដលអាចេធវើបាន ឿរេធវើអំេពើលសេេមើនឹងឿរេលើក្េទអយក្ម្ពើំងចិតតរបេ់ខលអន
ឯង េរោោះអំេពើលសំបណីតាហាររបេ់ចិតត របឿរទី ២ េយើងរតូវេរមួមឥស្តនទីយ៍ ំង ៦ គឺ ែភនក្ រតេចៀក្ 
រចមុោះ អណាតើត ឿយ ចិតតផង់េតិំៅផើំយមឿរោរេៅរតង់ ភើរ ំង ៦ េនោះ េៅេពលែភនក្េឃើញរូប ក្៏ឲើយ
ក្ំណត់ដឹងរតឹមែតរូបប ុេណា្ើោះ េេើយក្៏លោះបង់រូបេោលេៅ ក្ុំឲើយ ហាន ំង ៦ ចូលេៅពិោរណា េេុើប
េួរបាន ន់េេតុឿរណ៍ ក្ុំរបឿន់េ៉យនិមិតតថ្ំរូបអវី ក្ុំរបឿន់េ៉យអនុពើយញ្៱នៈ គឺ ផង់ពិនិតើយេមើល
យរើងលិសតលសន់េផើឝងៗ េៅេពលរតេចៀក្បានឮេេមលង េៅេពលរចមុោះបានេិតក្លិន េៅេពលអណាតើតបាន
ភលក្់រេ េៅេពលឿយោល់រតូវេមផេើឝ និងេៅេពលមេនាភាព(ធម្ផើរមមណ៍)េក្ើតេ ើងនឹងចិតត ក្ឲ៏ើយ
បដិបតតិដូចយរើងេឃើញរូប េបើេធវើបានយរើងេនោះ ក្៏េេមើនឹងមិនេបើក្ឱឿេឲើយ ហានក្ិេលេ ំង ៦ េធវើអវីៗ
បានតាមចិតតនុោះឯង េៅេពលេរមួមឥស្តនទីយ៍បានលសេេើយ រតូវម្នេភាជេនមតតញ្៴ហតា គឺ ស្គើល់របម្ណ
ក្នហងឿរបរិេភាគអាហារ និងរតូវម្ន ំគរិយនុេយគ គឺ របក្បេរឿយៗនូវធម៌ំេរគឿងភាជើក្់រលឹក្ំនិច ក្ុំ
អាល័យែតេភលើតេភលើនក្នហងឿរេិងលក្់ និយយឲើយរេួលស្ឍើប់ថ្ ក្ុំៅន់េរចើនេិងេរចើនេពក្ េរោោះឿរៅន់
េរចើនេិងេរចើនេេមើនឹងឿរបែនថមក្ម្ពើំងឲើយដល់ ហាន ំង ៦ ឿរៅន់តិចេិងតិចេេមើនឹងឿរឿត់បនថយ
ក្ម្ពើំងរបេ់ ហានក្ិេលេ ំង ៦ េបើេធវើបានរគប់ ំង ៤ យរើងេនោះ ក្៏េេមើនឹងក្ម្ងើត់ ហានក្ិេលេ ំង 
៦ ឲើយទន់ក្ម្ពើងំចុោះបានេេើយក្៏អេ់ក្ម្ពើំងេៅេៅទីបំផុត េៅេពលក្ម្ងើត់បានេេើយ េេចក្តីទុក្ែដលេក្ើត
េ ើងពីក្ិេលេ ំង ៦ ក្៏មិនម្ន ោត់ំឿររុលត់ទុក្ថ្ទើក្់ក្ណាតើលបាន ។ 

បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! ឥ ឡវេនោះក្៏ចូលមក្ដល់ក្ិេលេថ្ទើក្់េំៀន់ ៧ គឺ អគមហាេេនា
បតី ំង ៣ និង េេនាបតី ំង ៤ ក្ិេលេថ្ទើក្់ឧតតមេេនីយ៍ ំង ៧ េនោះ េយើងអាចក្ម្ងើត់េោលបាន
េ៉យឿរបំេពញេម្ធិ អប់រុចិតតឲើយៀឆើប់ខ៱អន អភិវឌើឍេតិេមើបជញ្៴ៈឲើយម្នក្ម្ពើំងខពេ់ ម្នវីរិយភាព
េម្ោះមុត ចេរមើនវិបេើឝនារេូតដល់បានៈណពិេេេ ដឹងពិតេឃើញពិតក្នហងេេលអនិចំ ទុក្ំ អនតាឍើ េៅ
េពលេក្ើតៈណយល់ដឹងថ្ អវីៗ ំងពួងំធមមំតមិនេទៀង ត់ ម្នដំេណើរែរបរបួលំទុក្ េផើនតួខលអន
របាណឋិតេថរេេើយ តណាហើនិង ឧបា នក្៏េខើាយក្ម្ពើំងេេើយក្៏អេ់េៅ លុោះតណាហើឧបា នអេ់េៅ េេ



ចក្តីទុក្ ំងឡាយែដលេក្ើតេ ើងពីតណាហើឧបា នក្៏រលត់េៅ េរុបេេចក្តីថ្ េយើងរុលត់េេចក្តីទុក្ថ្ទើក្់
លសិតបានេេើយ ។  

បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! ឥ ឡវេនោះក្៏េៅេល់ែតអងអវិំឆើធិរាជែតមួយរពោះអងក្នហងរពោះរាជ
វាំង េផើនបក្ើឝពួក្ែដលែថរក្ើាឿរោរ ធមមតា រពោះរាំធិបតី ំងឡាយេបើខវោះក្ងទ័ពេេមើនឹងក្ំបុតៃដក្ំបុត
េជើង េផើនអំណាចអវីតេៅេទៀតេទ អវិំឆើែដលេផើនបក្ើឝពួក្ក្ិេលេេផើឝងៗេរំមែរជងក្៏េផើននយ័អវីែដរ 
អាវុធេរម្ប់បស្តៃកើបអងអវិំឆើធិរាជ គឺ វិបេើឝនាៈណ គឺ ៈណយល់ដឹងពិតេឃើញពិតក្នហងេភាវធម៌
 ំងពួងែដលំផលៃនឿរចេរមើនវិបេើឝនាេនឹងឯង ឿលេបើអវិំឆើរលត់ ក្៏េះផើោះថ្ រុលត់េដើមេេតុៃន
ទុក្ ំងពួងបាន បនាតើប់ពីេនាោះ រពោះេយេវចរក្៏ចូលដល់រពោះនិោភើន ។ 

បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! េនោះឯង គឺ វិថីេៅនើោះេៅឿន់រពោះនិោភើនែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់
េយើងបានេែមតងទុក្យរើងចើាេ់លាេ់និងេបើក្ចំេ េធវើឲើយអនក្េងើឝ័យ ំងពួងពិេស្ធបាន េបើេលាក្
ម្ងើេ់ ំងឡាយ រតូវឿរចូលដល់រពោះនិោភើន ក្៏ចូរេដើរេៅតាមវិថីេនាោះេ៉យឧេើាេភាព វីរិយភាព េូមើបី
េបើខ៳ហំក្ូរណាក្៏ក្ំពុងែតេដើរេលើវិថីេនាោះែដរ េៅទីបំផុត េូមឲើយេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ចូរចូលេៅដល់េេល
េៅៃនរពេមោរើយេម តាមរបណិធ្នរាល់ៗអងចុោះ" ស្េេនាវាទរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុាចប់េៅេៅេវលាយប់
អរធ្តស្ឃើត់ បនាតើប់ពីេនាោះ េយើងក្៏ែបក្ែខ៳ក្េទើេៅបំេពញពើាយមនិងេរម្ក្តាមក្ុដិំលំេៅរបេ់ខលអ
នៗ ។  

បពិរតេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! លុោះៃថរពឹក្េ ើង ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏ឃលហំចីពរស្នើយបារតេដើរ
ចូលេៅរក្ុងរាជរគឹោះេដើមើបបីិណឌបាត តាំងចិតតថ្េបើបានភតាឍើហារលមមៈតើំងអតតភាពឲើយរបរពឹតតេៅបាន
េេើយ ក្៏នឹងេចញេៅេធវើភតតក្ិចរតង់ទណីាមួយៀងេរើរក្ុង រួចេេើយក្៏នឹងេចញដំេណើរេដើរផលឡវតេៅតាម
របណិធ្នរបេ់ខលអន ប ុែនតបំណងរបាថ្ទើរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនេេរមចេទតើបិតខណៈែដលក្ំពុងែតេដើរ
បិណឌបាតតាមផលឡវនុោះឯង ក្ប៏ាន ជួបនឹងធមមិក្ៈឧបាេក្ែដលស្គើល់េទើជិតដិតមក្ពីមុន េត់បាននិមនតខ៳ហំ
រពោះក្រុណាចូលេៅៅន់ភតាឍើហារក្នហងេគេ៉ឋើន េេើយបានតំណាលេរឿងរា ើវេផើឝង ៗឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាស្ឍើប់  

"បពិរតរពោះេតជរពោះគុណំទីេេរព ! " េត់ម្នរបស្េន៍េ ើងក្នហងក្ំលុងែដលខ៳ហំរពោះក្រុណា
ក្ំពុងែតៅនភ់តាឍើហារ  "ខ៳ហំក្ណានឹក្េស្ក្េេរងងចិតតំៀពើំងចំេោោះេេតុឿរណ៍អក្ុេលែដលេក្ើតេ ើង
ឯេវ ហវ័នក្នហងរក្ុង រាជរគឹោះេនាោះ ខ៳ហំក្ណាឥតនឹក្ស្ផើនេស្ោះថ្ រពោះេទវទតតែដលំរពោះមហាេថរំរពោះៈតិ
របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ហាលើនេធវើក្ក្ ក្មម ដូចំឿរបំែបក្បំបាក្់េងើំេដើម េេើយក្៏មិននឹក្ស្ផើនថ្ 
រពោះបាទអំតេតតហហាលើនេធវើ បិតុែតេធវើគុតរពោះរាជបិតាបេងើតរបេ់ខលអនបានេស្ោះ ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្ 
េេតុឿរណ៍អក្ុេល ំង ២ យរើងេនោះេំរបផនឡលអារក្ក្់ឲើយេឃើញថ្ ហាយនភាពក្ំពុងែតលបលូន
ចូលមក្ឿន់មគធរដ៶" ធមមកិ្ៈឧបាេក្ ម្នរបស្េន៍បេណែើររគវីក្ើាលបេណែើរយរើងរេយុតចិតត  



"ឧបាេក្េអើយ ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងេដើមើបីលួងេលាមចិតតឧបាេក្ែដលធ្ពើប់ម្នឧបឿរ
គុណឲើយធូរេេើបើយោក្ទុក្ "ក្ុំរពួយបារមភេនធំចិតតេ ើយ រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់េយើងធ្ពើប់បានរតាេ់ទុក្
េេើយមិនែមនឬថ្ េរឿងែដលេក្ើតេ ើងរួចេេើយ ឲើយំេរឿងក្នលងេួេេៅចុោះ េរឿងែដលមិន ន់នឹងេក្ើត
េ ើង ឲើយំេរឿងអនាគត ក្ុំស្ងេេចក្តីទុក្ឲើយដល់ខលអនឯងេរោោះេរឿងែដលក្នលងេួេេៅ េេើយក្៏ក្ុំខវល់
ក្ងវល់ចំេោោះេរឿងែដលមិន ន់នឹងេក្ើតេ ើង ឲើយយក្ចិតតទុក្៉ក្់នឹងបចហបើបននប ុេណា្ើោះថ្ ឥ ឡវេនោះេយើង
ក្ំពុងែតេធវើអវី" 

"ខ៳ហំក្ណាេៅរលឹក្ដល់គុណៃនពុទធតរម្េ់េនោះបានយរើងចើាេ់"ធមមិក្ៈឧបាេក្និយយបេណែើ
រេលើក្ៃដេំពោះទូលេីេៈបេណែើរ "េេើយខ៳ហំក្ណាខំរបលួងចិតតខលអនឯងេ៉យវិធីេផើឝង ៗ ប ុែនតមិនេូវបាន
ផលេស្ោះ េូមើបីែតអនក្រក្ុងរាជរគឹោះ ំងមូលក្៏ភ័យៀពើចបាក្់េើាតែដរ រពោះេតជរពោះគុណេេងតេឃើញ
បានថ្ តាមផលឡវថនល់ ម្នមនុេើឝមនារតាច់ចរេៅមក្រេបាោះរេបាយមិនក្ុោះក្រេទ របំនុរាស្តេតម្ទើក្់ៗគិតែតពី
េៅក្នហងផទោះ េធវើវគព័នធជួបជុេំទើំពួក្ំរក្ុមេេើយពិេរេោះេយបល់េទើេ៉យក្ងវល់ខវល់រពួយចំេោោះអនាគត
របេ់របេទេំតិនិងរគួស្រ េរោោះម្ទើក្់ៗយល់េឃើញថ្ រក្ុងរាជរគឹោះបានចូលដល់យុគអនធឿរេេើយ
េ៉យទឹក្ៃដៃនក្ើឝរតផ្ឍើចឿ់ររគប់រគងរពោះនគរ េូមើបីេបើរពោះរាជបិតាបេងើតរបេ់រពោះអង ក្៏រពោះអងអាចេធវើ
គុតបាន នឹងបាច់េោលេៅថវីដល់របំនុរាស្តេតធមមតាថ្រពោះអងនឹងេលើក្ែលងមិនឿប់េម្ពើប់េនាោះ" 

"អាតាផើមិនអាចនឹងដឹងបានថ្ អនាគតរបេ់រក្ុងរាជរគឹោះនឹងេៅំយរើងណាេនាោះេទ រពោះបាទអ
ំតេតតហក្ើឝរតអងថមីរគប់រគងរពោះនគរយរើងណាេនាោះេទ ប ុែនតអាតាផើេជឿថ្ បុគលែដលេធវើអំេពើអារក្ក្់ដល់ទី
បំផុតេេើយ  េបើេធវើេ៉យចំេហាតេៅតលង់អាប់របាំជើ េធវើេរោោះោញ់េបាក្ោក្ើយញហោះញង់អុជអាលរបេ់
អនក្ដៃទ េៅេពលរត ប់បានេតិស្ផើរតីមក្វិញ េគនងឹេក្ើតវិបើបដសិ្រេើឍើរក្ហាយស្ឍើយេរឿយ ទុក្ទំ
េនធំចិតតយរើងៀពើំងេរោោះទេងវើរបេ់ខលអនឯង ឿលេបើេក្ើតេំេណាក្េស្ក្ស្ឍើយេេើយ េគនឹងខិតខំេធវើអំេពើ
លសទូ ត់ផើឝោះេងវិញមិនៀន អាតាផើម្នលំនឹក្េងើឹមថ្ រពោះបាទអំតេតតហមិនបានេធវើអំេពើអារក្ក្់េរោោះ
និេើឝ័យេនាឍើនអារក្ក្់េនាោះេទ ប ុែនតេធវើេរោោះោញ់េបាក្ោក្ើយញហោះញង់របេ់រពោះេទវទតត េរោោះេេតុេនាោះ 
េៅៃថណាមួយ រពោះអងនឹងេក្ើតវិបើបដសិ្រេើឍើក្តអលរុជួលចិតតេេើយនឹងេធវើអំេពើលសផើឝោះេងវិញ ប ុែនតេនោះ
រេន់ែតំលំនឹក្េងើឹមេទ អវីៗ ំងពួងមិនអាចរបរពឹតតេៅតាមែដលេយើងនឹក្េងើឹមរគប់យរើងបាន
េ ើយ" 

"េនឹងឯងេេើយ  នម្ងើេ់ ! " ធមមិក្ៈឧបាេក្និយយែរជក្េ ើង "ខ៳ហំក្ណាៀពើចែរក្ងថ្នឹង
របរពឹតតេៅក្នហងទិេេៅផទហយេរចើនំង េរោោះធមមតា មនុេើឝអារក្ក្់ែតងែេេមេ៉យបរិវារអារក្ក្់ បរិវារ
អារក្ក្់ែតងោំញហោះញង់ឲើយេដើរក្នហងផលឡវអារក្ក្់ អនក្ម្នេ ថើចរិតបាក្់ចិតតេជឿអនក្ដៃទបានេ៉យៃយ េៅ
េពលបាក្់េជឿអនក្ដៃទមក្មតងេេើយ ែតងែតបាក្់េជឿំេលើក្ទី ២ ទី ៣ តេៅេទៀត" 



"ឧបាេក្េអើយ ! ឿលេបើដូេោទើោះ ចូររបឿន់ថ្ំក្មមរបេ់េយើង ំក្មមរបេ់អនក្រក្ុងរាជរគឹោះនិង
ជនំតិមគធៈ ំងមូលែដលរតូវេថិតេៅេរឿមអំេពើជិោះំន់េងត់េងិនរបេ់ក្ើឝរតផ្ឍើច់ឿរ ធមមតាថ្ 
ក្ើឝរតែដលេស្យរាជើយរគប់រគងរបំរាស្តេត មិនម្នគុណធម៌ដូចេទើេទ ក្នហងរដ៶ខលោះ េម័យឿលខលោះ ម្ន
ក្ើឝរតរបក្បេ៉យទេពិធរាជធម៌េ ើងេស្យរាជើយ របេទេំតិក្៏េក្ើតឿលវាលគុមពរតំក្់រតជុំេុខដុម
រមនា ប ុែនតក្នហងរដ៶ខលោះ េម័យឿលខលោះ ក្៏ម្នក្ើឝរតែដលេផើនទេពិធរាជធម៌េ ើងេស្យរាជើយេធវើឲើយរបេទេ
ំតិេក្ើតក្លិយុគ របំនុរាស្តេតរងទុក្លំបាក្េវទនា របេិនេបើេយើងមិនអាចផ្ពើេ់បតឡរក្ើឝរតេនងរាជើយបាន
តាមបំណងឆនទៈេទ មចហរាជែដលេទៀង ត់តាមធមមំតិនឹងោត់ឿរផ្ពើេ់បតឡរឲើយេយើង េផើនក្ើឝរតអងណា
េថិតេេថរេៅំនិរនតរេនាោះេទ េ ោះំរពោះបាទធមមិក្ ឬ អធមមិក្ក្៏េ៉យ េៅទីបំផុត ក្៏េតាងែតបាក្់ែបក្ែចក្
៊នពីេលាក្េនោះេៅ េរោោះេេតុេនាោះ ក្ុំរពួយបាមភៀពើំងេពក្ ឧបាេក្ ! េរឿងខលោះវាេួេវិេ័យនឹងេ៉ោះ
រស្យបាន ឿលេបើមិនអាចេ៉ោះរស្យបានេទ េបើេយើងេៅែតទទឹងរឹងមុខេឹក្េៅេ៉ោះរស្យ ក្៏េេមើនឹង
មម្ចេេើរចូលេភលើងេនឹងឯង េយើងរតូវែតេ៉ោះរស្យរតង់ចិតតរបេ់ខលអនេយើង ចូរោត់ទុក្ថ្ំេរឿងធមមតា
របេ់វដតេលាក្ េទើបេយើងអាចឿត់ចិតតឿត់េថលើមនិងធូរេេើបើយរេេើយចិតតបាន" ។  

ធមមិក្ៈឧបាេក្អងហយរទឹងជញ្៱ឹងគិតអេ់េពលំយូរេ៉យឥតនិយយអវី ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ៅន់
ចៃមើន់េៅំេរឿយ ៗតាមតួនាទី មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ េត់េទើបខិតចូលមក្អងហយជិតខ៳ហំរពោះក្រុណា 
េមលឹងេមើលនាយអាយហាក្់នឹងរក្េមើលថ្ម្នអនក្ណាេៅឬេទ េេើយក្៏និយយេ ើងេ៉យេេមលងតិចៗ
ប ុែនតឫក្ោមុឺងម្រើត់ថ្  

"បពិរត នម្ងើេ់ ! តាមែដល នម្ងើេ់បក្រស្យមក្េនាោះ ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្រតឹមរតូវ ប ុែនត
រតឹមរតូវតាមែបបេមណវិេ័យែដល៉ក្់ចុោះនូវភារក្ិចផលឡវេលាក្េេើយ ចំែណក្ៀងឃរាវាេវិេ័យដូច
យរើងខ៳ហំក្ណាែដលេៅមិន ន់៉ក្់ចុោះនូវភារក្ិចផលឡវេលាក្ែតងម្នេេលនេយបាយនិងែផនឿរមួយែផនក្
េទៀតេ៉យែ ក្" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េៈមចងម់្នរបស្េន៍ថ្េម ច?"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យវិមតិេងើឝ័យ 

ធមមិក្ៈឧបាេក្េមលឹងេមើលជុំវិញខលអនមតងេទៀតេេើយេឆលើយថ្ 

"ខ៳ហំក្ណាចង់និយយថ្ េបើមគធរដ៶ធ្ពើក្់េៅក្នហងយុគអនធឿរ ជនំតិមគធរដ៶ក្៏រតវូែតជួយេទើរុេ៉ោះ
ឲើយភលឺស្ភើងេ ើង េបើក្ើឝរតផ្ឍើច់ឿរេធវើេក្មមភាពេបៀតេបៀនេយើង េយើងក្៏េតាងែតោត់ឿរេបៀតេបៀនឬ
ក្ម្ងើត់ជនផ្ឍើច់ឿរេនាោះេោលឲើយបានមុន េបើេយើងទុក្បេណាតើយឲើយមចហរាជោត់ឿរនឹងជនផ្ឍើច់ឿរ មិនដឹង
ថ្េពលណាមចហរាជនឹងមក្ោត់ឿរេទ េបើទុក្ំម្ទើក្់ៗេទៀងែតនឹងស្ពើប់ក្៏េ៉យ ទរម្ំនឹងជនផ្ឍើច់ឿរ



ស្ពើប់មិនដឹងថ្ំេពលណាេទ េយើងមុខំនឹងវិនាេេិនេហាចអេ់េៅក្៏បាន េរោោះេេតុេនាោះំឿរ
េមគួរេទេបើេយើងេធវើមុខៃរជំនួេមចហរាជវិញ" 

បពិរតេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាស្ឍើប់េមតីេំេៅរបេ់ធមមិក្ៈឧបាេក្េ៉យ
អាឿរភីងភាំងំៀពើំង េឹងែតមិនេជឿោក្ើយេមតីដ៏របក្បេ៉យវិេិងើា ពើាបាទនិងមេនតភ័យែបបេនាោះ
េចញមក្ពីម្ត់របេ់ធមមិក្ៈឧបាេក្ែដលធ្ពើប់េៅស្ឍើប់ធម៌ខ៳ហំរពោះក្រុណាឯេវ ហវ័នំរបោំ វាេមែតំ
ោក្ើយេមតីរបេ់ជនអនធោលេរចើនំងរបេ់ពុទធស្វ័ក្ ខ៳ហំរពោះក្រណុានឹក្រុពឹងក្នហងចិតតថ្ អំេពើអារក្ក្់របេ់
រពោះេទវទតតនងិរពោះបាទអំតេតតហបានរោលបណាតើលឲើយេក្ើតអំេពើអារក្ក្់េ ើងក្នហងចិតតរបេ់ជនំតិមគ
ធៈេឹងែតរគប់េទើេៅេេើយឬ ធមមិក្ៈឧបាេក្របែេលំេេងតេឃើញក្ិរិយអាឿររបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា
េទើបម្នរបស្េន៍េ ើងថ្ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាដឹងថ្ ោក្ើយេមតីរបេ់ខ៳ហំក្ណាមុខំទងហក្ទងិចចិតតរបេ់េលាក្ម្ងើេ់
យរើងេរចើន ប ុែនតនឹងេធវើយរើងណាបានឿលេបើពួក្េយើងេថិតេៅក្នហងភនក្់េភលើងេៅេេើយ េបើមិនរបៈប់ពនលត់
េភលើងេោលេទ េភលើងមុខំនឹងេឆោះក្េមទចពកួ្េយើងឲើយេមត់េុងមិនៀន េូម នម្ងើេ់េមតាឍើអភ័យេ េ
ចំេោោះខ៳ហំក្ណាផង ខ៳ហំក្ណាបានេេរមចចិតត៉ច់ៀតេេើយថ្នឹងក្ម្ងើត់េរតូវរបេទេំតិឲើយអេ់េៅ"  

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើំេមណៈែដល៉ក្់បនទហក្េលាក្ិយវិេ័យអេ់េេើយ ក្៏េូមេធវើដំេណើរ
េដើរេៅតាមផលឡវរបេ់េមណៈ េរម្ប់េៈមែដលេថិតេៅក្នហងឃរាវាេវិេ័យែដលមិន ន់៉ក្់បនទហក្ចុោះ
បាន ក្៏ចូរទទលួបនទហក្េនាោះតេៅតាមែដលេៈមយល់េឃើញថ្េមគួរ េតវ ំងឡាយម្នក្មមំរបេ់ខលអ
នៗ អនក្ណាេធវើក្មមណាអនក្េនាោះែតងទទលួផលៃនក្មមេនាោះ ឿរឲើយអភ័យ នេធវើបានែតរតឹមេ៉យវាោ 
ប ុែនតមិនអាចហាមែត់ ឬ បញ្ើ៲ប់ផលៃនក្មមរបេ់អនក្ដៃទបានេទ" 

ធមមិក្ៈឧបាេក្ដក្ដេងឞើមធេំុឺ េេើយម្នរបស្េន៍េ ើងថ្ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាដឹងចើាេ់ថ្ ែផនឿររបេ់ខ៳ហំក្ណាំែផនឿរអារក្ក្់ របក្បេ៉យ
អាែតពើាបាទ ំឿរបនតែខើឝចំណងក្មមេពៀរេវរា ខ៳ហំក្ណានឹងរតូវេស្យទុក្ែដលំផលរបេ់ក្មម
អារក្ក្់េនាោះ ប ុែនតេបើគិតថ្ ឿរេស្យទុក្របេ់ខ៳ហំក្ណានឹងនាំមក្នូវេុខេនតិភាពជូនរបំជនមគធៈ
 ំងមូលបាន ខ៳ហំក្ណាេរតក្អរនឹងេស្យទុក្េនាោះៗ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! តាមឿរពិត េរឿងរបេ់េៈមក្៏ំេរឿងរបេ់េៈម អាតាផើំេមណៈមិនគួរោក្់
ព័នធេទ ប ុែនតអាតាផើចង់ោក្់ព័នធរតឹមែតទទួលដឹងឮប ុេណា្ើោះ គឺ អាតាផើចង់ដឹងថ្េតើេៈមនឹងោត់វិធ្នឿរ
បស្តៃកើបេរតូវរបេ់របេទេំតិដូចេមតច?" 

ធមមិក្ៈឧបាេក្េមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រណុាេ៉យអាឿរេងើឝ័យ ប ុែនតក្៏ម្នរបស្េន៍េ ើងថ្ 



"ខ៳ហំក្ណាេជឿទុក្ចិតត នម្ងើេ់ក្នហង៊នៈំភិក្ហ ខ៳ហំក្ណានឹងរបាប់ែផនឿរេ៉យេេងបឲើយដឹងឿរ
ពិត េយើងបានអនុវតតតាមែផនឿរមក្េេើយ តាំងពីរេដំបូងែដលរពោះរាំធិបតីពិមពិស្ររតូវោប់ឃុំែំង
ក្នហងពនធនាេរេមលោះ េោលគឺ េយើងបានរួបរួមមនុេើឝមនារគប់រេ ប់វណណៈែដលេៅម្នភក្តីភាពចំេោោះរពោះ
រាំធិបតីអងមុនចូលំបក្ើឝពួក្េដើមើបតីតាំងរបៅំងនឹងក្ើឝរតអងថមី ប ុែនតេ៉យស្រក្ើឝរតអងថមីម្នបក្ើឝ
ពួក្េរចើនម្នក្ងទ័ពេៅក្នហងក្ណាតើប់ៃដ េទើបេយើងមិនអាចទប់ទល់នឹងរពោះអងយរើងេបើក្ចំេបាន េយើង
រតូវក្ស្ងក្ម្ពើំងេម្ឃើត់អនុវតតយរើងស្ឃើត់ក្ំបាំង ឿរៃរដំបូងរបេ់េយើង គឺ ពើាយមជួយរុេ៉ោះរពោះរាំធិ
បតីពិមពិស្រេចញពីមនទីរឃុំែំង េលើក្ដំបូង េយើងបានបញ្៱ឡនមនុេើឝរបេ់េយើងរពម ំងអាវុធរគប់ៃដបុក្
េរមុក្ចូលេៅេដើមើបីដេណែើមយក្រពោះរាំធិបតីរត ប់មក្វិញ ប ុែនតេ៉យស្រក្ម្ពើំងរបេ់េយើងតិចំង 
េទើបរតូវក្ងអងរក្ើឝរបេ់រពោះបាទអំតេតតហបស្តៃកើបឲើយរាប បេៅ ោប់តាំងពីេពលេនាោះមក្ រពោះបាទអ
ំតេតតហក្៏រទង់ដឹងខលអនេទើបក្ស្ងក្ងអងរក្ើឝរក្ើារពោះរាជវាំងនិងពនធនាេរយរើងរឹងម្ំ េេតុេនាោះ េយើង
ពិោរណាេឃើញថ្ មិនអាចវាយរបហារេ៉យក្ងក្ម្ពើំងបានេទ េទើបគិតរក្វិធពីរងត់រពោះបាទពិមពិស្រ
េភៀេេៅេ៉យក្េលាបាយ" 

"ប ុែនតក្៏បរាជ័យេទៀតែមនេទ?" ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរែរជក្េ ើង 

"២ េលើក្ដំបូង បរាជ័យ   នម្ងើេ់ ! ប ុែនតេលើក្ទី ៣ េយើងេធវើបានេេរមច" 

"េធវើបានេេរមចយរើងេម ច េបើអញ្ឹង េម ចក្៏រពោះបាទពមិពិស្ររតូវេគេធវើ រុណក្មមរេូតដល់ក្ើឝ័យ
រពោះជនមក្នហងមនទីរឃុំែំង"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យេេចក្តីេងើឝ័យ 

"ក្ុំអាលេិន  នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណានឹងតំណាលេេចក្តីលមសិតរបេគនេេើយ នម្ងើេ់នឹងដឹង
េ៉យខលអនឯងថ្ េេតុអវីបានំេយើងេធវើឿរេេរមចប ុែនតបរាជ័យ េៅេលើក្ទី ៣ េយើងោប់របតិបតតិឿរក្នហង
េពលយប់អរធ្តស្ឃើត់ េ៉យបញ្៱ឡនក្ងក្ម្ពើំងចូលេៅវាយរបហារក្ងអងរក្ើឝែដលឈរេជើងេៅមិនៅឃើយ
ពីពនធនាេរ ក្នហងខណៈែដលឿរចើាំងតេ ូេទើក្ំពុងែតរបរពឹតតេៅេនាោះ  ហានែដលេៅយមឿរោរ
ពនធនាេររតូវេគេឿោះេូឲើយចូលេៅជួយចើាំងតេ ូ េៅេល់ែត ហានយម ២ ឬ ៣ នាក្់ប ុេណា្ើោះ េពល
េនោះឯង ខ៳ហំក្ណាេទើបបនលំ ខលអនេធវើំ ហានភូមិនទចលូេៅក្នហងបរិេវណពនធនាេរេំេ ោះ ហានយមេនាោះ
មតងមួយៗ េេើយក្៏េបើក្ ភើរចូលេៅក្នហងបនទប់ឃុំែំងរពោះបាទពិមពិស្រ ខ៳ហំក្ណាបានជួបរពោះអងក្ំពុងែត
របថ្ប់គង់េលើៃផទបនទប់បិទរពោះេនរតរតង់ទីចូលេធវើេម្ធិយរើងេប់េេៀមហាក្់បីដូចំេផើនេេតុឿរណ៍
អវីេក្ើតេ ើង ខ៳ហកំ្ណាថ្ភើយេរវក្ិច លូនចូលេៅោប់ោល់រពោះវរឿយរេូតដល់រពោះអងេចញពីេម្ធិ 
េបើក្រពោះេនរតេ ើង ខ៳ហំក្ណាបានរឿបទូលឲើយរពោះអងរំបថ្ ខ៳ហំក្ណាគឺំអនក្ណាេេើយមក្េដើមើបីអវី 
េេើយរឿបទូលឲើយយងេចញពីមនទីរឃុំែំងេៅំមួយនឹងខ៳ហំក្ណាឲើយបានៅប់ំទីបំផុត ប ុែនត បពិរត
 នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាដល់ថ្ទើក្់រេឡាំងឿំងមួយភំាង តើបិតរពោះរាំធិបតីរតាេ់ថ្ 'អរគុណំអេនក្



ចំេោោះេលាក្ធមមិក្ៈែដលម្នបំណងលសចំេោោះេយើង អរគុណអនក្ ំងអេ់េទើែដលម្នចំែណក្ចូលរួម
ំមួយនឹងេលាក្ ប ុែនតេយើងមិនអាចេៅបានេទ ំងមិនេៅំ៉ច់ៀត េរោោះេរេោះក្មមែដលេយើងបាន
ទទួលេៅេពលេនោះំផលៃនក្មមោេ់ក្នហងអតីតំតិរបេ់េយើង េនោះំឱឿេចុងេរឿយែដលេយើងរតូវ
េងបំណុលក្មមោេ់ េបើេយើងេគចេៅំមួយនឹងេលាក្ បំណុលរបេ់េយើងនឹងមិនអេ់េទ េលើេពីេនាោះ
េទៀត ឿរេគចខលអនរបេ់េយើងនឹងនាំឲើយេក្ើតេស្តៃគើមេុីវិល របំរាស្តេតំេរចើននឹងរតូវស្ពើប់បាត់បង់ជីវិត
េ៉យស្រេយើង េូមឲើយេយើងេៅទីេនោះបានេងបំណុលក្មមោេ់យរើងេប់ផងចុោះ' បពិរត នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំ
ក្ណាបានពើាយមទទូចអងវរេ៉យរបឿរេផើឝង ៗប ុែនតរពោះអងេៅែតមិនយល់រពម ប ុែនតេៅទីបំផុត ខ៳ហំក្
ណាេទើបេេរមចចិតតនាំខលអនរពោះអងេចញេៅេ៉យក្ម្ពើំង ប ុែនតេពញំចែមលក្អស្ងើរើយណាេ់  នម្ងើេ់ ! 
របាក្ដេឃើញថ្ ខ៳ហំក្ណាមិនអាចោប់ោល់រពោះវរឿយរបេ់រពោះអងំេលើក្ទី ២ បានេទៀតេទ េរោោះរពោះ
វរឿយរបេ់រពោះអងេើឍើយរើងៀពើំងដូចរេងើក្េភលើង ខ៳ហំក្ណារតូវថ្ភើយេរវក្ិច ទូលលារពោះអងរត ប់េចញ
មក្េ៉យ ំងទឹក្ែភនក្" ។ 

ធមមិក្ៈឧបាេក្អងហយេះឃើក្មុខរេតឹក្មួយរេបក្់ េៅេពលេត់េងើយមុខេ ើង ខ៳ហំរពោះក្រុណា
េេងតេឃើញែភនក្របេ់េត់ែរបេៅំរក្េម ំងម្នទឹក្ែភនក្រេលងរេលាង 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! "េត់ម្នរបស្េន៍េ ើងេ៉យេេមលងញ័ររន "ខ៳ហំក្ណារបៈប់រត ប់មក្
រាយឿរណ៍ឲើយេមដឹង េមមនិេជឿខ៳ហំក្ណាេទ ំងេតីបេនាតើេខ៳ហំក្ណាយរើងោេ់ៃដែដលមិនអាចនាំខលអនរពោះ
រាំធិបតីេចញពីមនទីរឃុំែំងបាន ខ៳ហំក្ណាេទើបនាំេត់េៅពនធនាេរមតងេទៀត រពោះរាំធិបតីបានរតាេ់
នឹងេត់ដូចយរើងរតាេ់នឹងខ៳ហំក្ណា េេើយេៅេពលែដលេត់ចូលេៅោប់ោល់រពោះវរឿយ ក្៏របាក្ដ
េឃើញថ្ មិនអាចោប់ោល់បានដែដល ពួក្េយើងេទើបទូលលារត ប់មក្វិញេ៉យក្ំេក្បំណង េរោោះ
េេតុេនោះឯង  នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ណាេទើប និយយថ្ េយើងេធវើឿរបានេេរមចែតបរាជ័យ" 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាស្ឍើប់ោក្ើយេរៀបរាប់របេ់ធមមិក្ៈឧបាេក្េ៉យលំនឹក្ចែមលក្ែឆលក្ក្នហងចិតត ប ុែនតេដើមើបី
នងឹបានដឹងេរឿងរា ើវបែនថមេទៀត ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបេួរថ្ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េរឿយពីែផនឿរេនាោះបរាជ័យេេើយ េតើេៈមនឹងរបតិបតតិឿរយរើងណា
េទៀត?" 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! បនាតើប់ពីេនាោះមក្ េយើងក្៏របតិបតតិឿរតាមែផនឿរំលំ៉ប់េទៀត េយើងបាន
បញ្៱ឡនមនុេើឝ េចញេៅនិយយេក្ៀរគររបែមរបមូលរបំជនតាមនិគមជនបទៀងេរើទីរក្ុងរាជរគឹោះ 
ហាត់េមយុទធវិធីេផើឝងៗ ក្ស្ងក្ម្ពើំងទ័ពស្ឃើត់ក្ំបាំងតាមៃរពភនំំេរចើនក្ែនលង េេើយេបើក្ឿរវាយ
របហារេៅេលើក្ងទ័ពភូមិនទមតងម្កើល ជួនឿលក្៏ទទួលជ័យជមនោះ រឹបអូេបានអាវុធយុេ ថើបក្រណ៍និង



េេើបៀងអាហារំេរចើន ប ុែនតជួនឿលក្៏ទទួលបរាជ័យ ប ុែនតពួក្េយើងមិនញឡញេញើញរួញរាចិតតេ ើយ បក្ើឝ
ពលរបេ់េយើងម្ទើក្់ៗតេ ូយរើងឿពើហានេ៉យក្ំេឹងខឹងេសប់រពោះបាទអំតេតតហ និងេ៉យេេចក្តី
រេឡាញ់េស្ផើោះេម័រគចំេោោះរពោះរាំពិមពិស្រ េយើងរតូវែតតេ ូលុោះរតាែតនឹងទទលួជ័យជមនោះ ឬលុោះរតាែត
បក្ើឝពលចុងេរឿយរបេ់េយើងនឹងផុតរលត់ជីវិតពីេលាក្េនោះេៅ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! តាមែដលេធវើេៅខណៈេនោះ េតើេៈមម្នលំនឹក្េងើឹមថ្នឹងទទួលជ័យជមនោះ
ប ុនណាែដរ?" 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! ខណៈេនោះ េៅមិន ន់េមើលេឃើញេញ្ញើៃនជ័យជមនោះ៉ច់ៀតេៅេ ើយេទ 
ពីេរោោះរពោះបាទអំតេតតហបានបេងើនក្ម្ពើំងទ័ពេរចើនេ ើងែថមេទៀតេេើយពីមួយៃថេៅមួយៃថឿន់ែតរឹង
ម្ំេ ើង រេូតដល់េមើលេៅេេទើរែតេួេវិេ័យែដលបក្ើឝពលរបេ់េយើងនឹងក្ម្ងើត់បំបាត់បាន ប ុែនតពួក្
េយើងេៅែតតេ ូតេៅ េ ោះបីេបើនឹងមិនអាចយក្ជ័យជមនោះបានយរើង៉ច់ៀតក្៏េ៉យ េយើងនឹងពើាយម
េធវើយុក្យក្់ឿត់ផ្ឍើច់ក្ម្ពើំងរបេ់េរតូវឲើយបានេរចើនបំផុតតាមែដលអាចេធវើេៅបាន" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េៈមលមមនឹងបេងឞើបរបាប់ឲើយអាតាផើដឹងបានេទថ្េតើអនក្ណាំេមេៀពើងបក្ើឝពល
របេ់េៈម?" 

ធមមិក្ៈឧបាេក្អងហយមិងម្ំងអាំងឡាំងអេ់េពលំយូរ េេើយក្៏និយយេ ើងថ្  

"បពិរត នម្ងើេ់ ! េរឿងេនោះគឺំឿរេម្ឃើត់ែដលខ៳ហំក្ណាមិនអាចបេងឞើបរបាប់បានេទ េរោោះពួក្
េយើងបានេធវើេោងើរបណិធ្នេើបថែេើបចំេោោះេទើថ្ េ ោះបីស្ពើប់រេ់របួេស្ទើមយរើងណា ក្៏មិនរតូវរបាប់
េះផើោះេមដឹក្នាំំ៉ច់ៀត េ ោះបីំឪពុក្ម្ឍើយៈតិជិតមិរតេម្ពើញ់របេ់ខលអនក្៏េ៉យ េរោោះេបើភាគី
េរតូវដឹងឿរេម្ឃើត់េនោះ ំឿរៃយដូចបក្េចក្ែដលនឹងោត់វិធ្នឿរបស្តៃកើបរបាបរបាម េពលេនោះេគក្៏
ដឹងបុគលថ្ទើក្់េមេៀពើងែដរ ប ុែនតមិនដឹងថ្អនក្ណាំេមធំពិតេទ ខ៳ហកំ្ណាេូមេ េែដលមិនអាចេឆលើយ
េំណួររបេ់ នម្ងើេ់បាន" 

"មិនអីេទ ឧបាេក្ ! អាតាផើរេន់ែតេួរលេមើលេ៉យចំណង់ចង់ដឹងប ុេណា្ើោះ េ ោះបីដឹងថ្អនក្
ណាំេមេៀពើងក្៏េផើនន័យអវីេរម្ប់អាតាផើេទ េេតុដូេចនោះេ ោះដឹងឬមិនដឹងក្៏ម្នតៃមលេេមើេទើេនឹងឯង អាតាផើ
បានេនទនាំមួយនឹងេៈមអេ់េពលំយូរេេើយ ដល់េពលែដលអាតាផើរតូវចេរមើនពរលាេធវើដំេណើរត
េៅេទៀតេេើយ" 

"ចុោះ នម្ងើេ់នឹងនិមនតេៅណា?" ធមមិក្ៈឧបាេក្េួរេ៉យអាឿរភាជើក្់េផសើល " នម្ងើេ់នឹង
គង់េៅឯេវ ហវ័នតេៅេទៀតែមនេទ? " 



"អាតាផើនឹងេធវើដំេណើរេដើរចរចប់េៅែបបអនាេរិក្តាមែដលអាតាផើធ្ពើប់រតាច់ចរមក្មុនេពលែដល
មក្េៅរបោំឯេវ ហវ័ន េេលបំណងេដើមើបីបដិបតតិេេចក្តីពើាយមេដើមើបីេេចក្តីេមត់ចត់រួចផតុរបេ់ខលអនឯង 
និងេដើមើបីជួយផើឝពវផើាយេចធម៌របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ"  

ធមមិក្ៈឧបាេក្បានទទូចអងវរឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាវិលរត ប់េៅេៅរបោំឯេវ ហវ័នវិញ ប ុែនតលុោះបានដឹងមហា
របណិធ្ន៉ច់ៀតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេើយ េត់ក្៏ែលងជំ េ់ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! "េត់ម្នរបស្េន៍េ ើងេ៉យេេមលងក្មើឝត់ "េមើលេៅហាក្់នឹងថ្ យុគ
េនោះំយុគៃនឿររោត់របាេេ៉យពិត រពោះរាំពិមពិស្របានោក្េោលេៅឿន់បរេលាក្េ៉យេផើនៃថ
ណាវិលរត ប់វិញ រពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់េេតចោក្េចញេៅឿន់រក្ុងស្វតថី  នម្ងើេ់
ក្ំពុងែតនឹងោក្េចញេៅេទៀត ោប់តាំងពីេពលេនោះេៅ រក្ុងរាជរគឹោះមុខំែរបឿពើយេៅំរក្ុងៃនក្ើឝរតផ្ឍើ
ច់ឿរ ំរក្ុងៃនឿរជិោះំន់េងត់េងិន និងេស្តៃគើមភាន់ែរប េូមនិមនត នម្ងើេ់េៅតាមផលឡវេប់េុខ
របេ់ នម្ងើេ់ចុោះ ខ៳ហំក្ណានឹងេដើរេៅតាមផលឡវែដលរបឡាក្់រប ឡក្េ៉យះមនិងទឹក្ែភនក្តេៅ" ។ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាេោលអនុេម្ទនាក្ថ្ៃនភតាឍើហារ នដល់ធមមិក្ៈឧបាេក្េេើយក្៏ចេរមើនពរលា
េចញេធវើដំេណើរតេៅ ស្ណើនភាពរក្ុងរាជរគឹោះេមើលេៅេឃើញរេោប់រេេោន េប់ស្ឃើត់ពិតដូចែដលធមមិ
ក្ៈឧបាេក្ម្នរបស្េន៍ែមន តាមផលឡវថនល់នានាែដលធ្ពើប់ែតក្ុោះក្រឈូឆរេ៉យឈមអញោណិជ៱ក្រនិង
មនុេើឝរគប់េភទរគប់វ័យ រគប់វណណៈ ប ុែនតឥ ឡវេនោះ រត ប់ំេធងរេ ោះម្នមនុេើឝមនាេដើរេៅមក្
បនតិចបនតអច ខ៳ហរំពោះក្រុណាេដើរេចញពី  ភើររក្ុងទិេៀងេជើងចេនាពើោះភនំេវបុលលៈនិងភនំេវភារៈ េេើយក្៏មក្គង់
េរម្ក្េរឿមេដើមេឈើែក្ើបរតេបាតានទីែដលំអណែូងទឹក្េើឍើដ៏េ័ក្តិេិទធិែដលធ្ពើប់ែតេរតៀបរតាេដរ៉េ
េ៉យេវឡងមនុេើឝែដលមក្ងូតទឹក្លាងបាប តាំងពីរពឹក្ដល់លាឃើច ឥ ឡវេនោះក្៏ម្នមនុេើឝងូតរតឹមែត ២ 
ឬ ៣ នាក្់ប ុេណា្ើោះ ។ 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយពិោរណាធម៌ំឿរេរម្ក្េគចក្េៅឍើៃថេៅេរឿម
េដើមេឈើេនាោះរេូតដល់បាក្់រេេៀល េទើបេរតៀមខលអនេចញេធវើដំេណើរេដើរផលឡវតេៅេទៀត ប ុែនតេៅខណៈែដល
ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុង ោត់េរតៀមេរគឿងបរិឿខើរេនាោះឯង បានម្នបរិោភើជក្វ័យក្ណាតើល ១ រូបះងចូលមក្
េរម្ក្េរឿមេដើមេឈើ េនាោះែដរេេើយបានរបារេ័យរាក្់ ក្់បបួលេនទនា  

"ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! "បរិោភើជក្វ័យក្ណាតើលនិយយេ ើង "ខ៳ហំក្ូរណា េះផើោះ វេុេទព ំ
អនាេរិក្ បដិបតតិធម៌េដើមើបីវិេម្ក្ដូចយរើងេលាក្ែដរ េបើេលាក្មនិយល់ េ់េទ ខ៳ហំក្ូរណាចង់េនទនា
ំមួយនឹងេលាក្េដើមើបីឲើយេក្ើតបញ្ញើ" 



"មិនយល់ េ់េទ េលាក្អនាេរិក្ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយបេណែើរេមលឹងេមើលបរិោភើជក្យរើងពិនិ
តើយពិច័យបេណែើរ េរោោះេក្ើតលំនឹក្របហាក្់របែេលថ្ខលអនបានធ្ពើប់ជួបបរិោភើជក្េនោះរតងក់្ែនលងណាមួយ
មក្យូរេេើយ ប ុែនតនឹក្មិនេឃើញថ្ជួបេៅក្ែនលងណា 

"ខ៳ហំក្ូរណាេឃើញេលាក្ក្ំពុងែតេរតៀមខលអននឹងោក្េចញដំេណើរ េតើេលាក្ក្ំពុងនងឹរបៈប់និមនត
េៅណា?" បរិោភើជក្េួរ 

"ខ៳ហំក្ូរណាមិនម្នរវល់របៈប់របៈល់អវីេទ េលាក្អនាេរិក្ ! ខ៳ហំក្ូរណាេធវើដំេណើរេដើរផលឡវេៅ
េ៉យឥតេេលេៅ យប់រតង់ក្ែនលងណាក្៏ឈប់េរម្ក្រតង់ក្ែនលងេនាោះ ចង់េរម្ក្យូរប ុនណាក្៏
េរម្ក្ ចង់េៅេពលណាក្៏េៅ ចង់េៅទីែនលងណាក្៏េៅ មុខឿររវល់របេ់ខ៳ហំក្ូរណាេៅនឹងខលអនខ៳ហំក្ូរណា
េនោះឯង េលាក្រតូវឿរេនទនាេរឿងអវី ក្៏េរេចែតេលាក្ចុោះតាមេបើាយ េផើនអវីណាែដលខ៳ហំក្ណាេពញចិតត
េធវើំងឿរេនទនាេផ្ឍើោះផតឡរចំេណោះដឹងំមួយនឹងអនក្បួេ ំងឡាយក្នហងស្េនាេផើឝង ៗែដលក្ំពុងែត
េិក្ើារស្វរំវេៅក្នហងែដនៃនចិតតវិញ្ញើណដ៏រំលេរៅេនោះេទ េបើឿរេនទនារបេ់េយើងម្នស្រៈ
របេយជន៍េមគួរ ខ៳ហំក្ូរណាេរតក្អរនឹងេនទនាំមួយនឹងេលាក្យូរប ុនណាក្៏បាន"  

"េលាក្អនក្ម្នអាយុ ! "បរិោភើជក្វេុេទពេោលេ ើងេរឿយពីអងហយចុោះេលើផ្តើំងែេើបក្ៀពើ ៉ក្់
ចុោះៅទើំងស្នើន់ែក្ើបរៗខលអន "អាឿេធ្តុៃថេនោះហាក្់ដូចំេើឍើេសហោះស្យើប់ដូចយរើងបរិយឿេរេុក្េទេ
របេ់រក្ុងរាជរគឹោះអញ្ឹង" 

ោក្ើយេមតីរបេ់វេុេទពេែមតងឲើយេឃើញថ្ េគំមនុេើឝយក្ចិតតទុក្៉ក្់ក្នហងក្ិចឿររេុក្េទេ
មួយរូបថវីេបើំបរិោភើជក្លោះបង់េលាក្ិយវិេ័យេេើយក្៏េ៉យ 

"េេតុឿរណ៍អារក្ក្់ ំងអេ់េក្ើតេចញពីរពោះេទវទតតេមមិរតរពេមោរីរបេ់េលាក្េនឹងឯង" វេុ
េទពេោលតេៅ "ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្រពោះេទវទតតំ េមណៈគរមក្់បំផុត របំជនគបើបីោប់ឿត់
េ េរបហារជីវិត ឥ ឡវេនោះបានដំណឹងថ្េៅបេងើតរក្ុមេេរីេៅឯតំបន់គយេីេៈរបេទេឯេណាោះ 
េឃើញថ្ បដិបតតិខលអនយក្តរម្ប់តាមរពោះេមណេេតតមរគប់យរើ់ង ំងម្នអគស្វ័ក្េឆវងស្ឍើំេទៀតផង" 

"េលាក្អនាេរិក្ ! េបើេលាក្បបួលខ៳ហំក្ូរណាេនទនាក្នហងេរឿងនាំឲើយរេយង់ចិតតែបបេនោះ ខ៳ហកំ្ូរណា
េឃើញថ្ រតូវលាេលាក្េធវើដំេណើរតេៅេទៀតេេើយ េរោោះខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្វាមិនែមនំេរឿងនាំឲើយ
េក្ើតបញ្ញើេទ" 

"យី ! េលាក្អនក្ម្នអាយុេនោះ េម ចក្៏ោេ់ឿពើបញ្ញើរជុលចឹង" វេុេទពនិយយបេណែើរេេើចក្ក្សឹក្
បេណែើរ "ប ុែនតថវីេបើោេ់ឿពើបញ្ញើេនោះឯង េលាក្ក្៏េៅអន់េខើាយៀងបញ្ញើណាេ់" 



េមតីែបបេមើលៃយរបេ់វេុេទពេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតឿរមិនេពញចិតតភាពើម ប ុែនតេរោោះែតបាន
អប់រុេតិេមើបជញ្៴ៈមក្េរចើនគួរេម េទើបរលឹក្នឹក្បាននិងរបៈប់ទប់េងត់ចិតតឲើយំរបរក្តីេេើយក្៏
េឆលើយេគថ្ 

"អាចពិតក្៏បាន េលាក្អនាេរិក្ ! ក្ំេុេខុេឆងរបេ់ខលអនឯង ជួនឿលេមើលមិនេឃើញេទ 
 ល់ែតម្នអនក្ដៃទមក្ចងសហលរបាប់េទើបេឃើញ ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាេៅមិនដឹងថ្ ខ៳ហំក្ូរណាអន់េខើាយៀង
បញ្ញើយរើងេម ចេបើរេន់ែតមិនចង់េនាតើនាអំពីអំេពើអារក្ក្់របេ់អនក្ដៃទ" 

"េលាក្អនក្ម្នអាយុ ! " វេុេទពនិយយញឹមៗយរើងបានចៃភើក្់ "ធមមតា េពទើយជនំាញក្នហងយជុរេវ
ទ រែមងេមើលេឃើញេដើមេឈើរគប់េដើមេុទធែតំថ្ទើំរក្ើាេរាគយរើងណាមិញ បញ្៴វនតក្៏ែតងែតេមើលេឃើញ
េរឿងរា ើវរគប់េរឿងំេរគឿងអភិវឌើឍបញ្ញើក្៏យរើងេនាោះែដរ ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្ ឿរេនាតើនាដល់អំេពើលសឬ
អំេពើអារក្ក្់របេ់អនក្ដៃទ េបើេយើងេចោះេនទនា ក្៏អាចនាំឲើយេក្ើតបញ្ញើបានែដរ" 

បពិរតេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! តាមោក្ើយេមតីរបេ់េគ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ដឹងបានភាពើមថ្ វេុ
េទពំបរិោភើជក្ែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនអាចេមើលៃយបានេទ ពីេរោោះេំដីេំេៅរបេ់េគរេួចរស្ល់ និង
ម្នេេតុផល េែមតងថ្ំពេុេើឝឡត ម្នគំនិតរបាំជើលសលសោះ ប ុែនតគួរឲើយចែមលក្ចិតតៃរក្ែលងែដលឿលេបើ
េនាតើនេទើតេៅ េេើយេៅេពលខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរដល់ខវតតរបតិបតតិរបេ់បរិោភើជក្ េគរត ប់ំេឆលើយមិន
បាន េេើយពើាយមេឆលើយេគចេវោះរាល់េលើក្ េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតេេចក្តីេងើឝ័យនិងបារមភថ្េគំបរិោភើ
ជក្ែបបណា ខ៳ហំរពោះក្រុណា រឹតែតចែមលក្ចតិតែថមេទៀតេៅេពលែដលេគេឆលើយថ្ 

"ខ៳ហំក្ូរណាេចញបួេេ៉យខលអនឯងេ៉យេេចក្តីេម័រគចិតត មិនចំណុោះនឹងស្ស្ឍើអងណាេទ េេើយ
ក្៏មិនរបឿន់យក្វតតរបតិបតតិរបេ់បរិោភើជក្េម្ទើក្់ណាែដរ ចង់បដិបតតិយរើងណាក្៏បដិបតតិ មិនេធវើំ េ
ក្ររបេ់ រក្ិតើយរក្មអវីរបេ់អនក្ណាេទ" 

"េបើអញ្ឹង េេតុអីបានំេលាក្េចញបួេំបរិោភើជក្?"ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរ 

"េរោោះេេតុផលមើារើង េលាក្ដ៏ម្នអាយុ ! គឺ េរោោះឿររេឡាញ់េេរីភាពយរើងៀពើំងឿពើេនឹងឯង 
េេរីភាពោក្ក្ងវល់ៃនឃរាវាេវិេ័យ េេរីភាពោក្លទធិបដិបតតិណាមួយ េេរីភាពោក្ស្ស្ឍើឬេមលទធិ
ណាៗ ំងអេ់ េេរីភាពោក្ឿរំប់ចំោក្់នឹងទីក្ែនលងឬបុគលណាៗ ំងអេ់" 

"ប ុែនតក្នហង៊នៈំបរិោភើជក្ េលាក្រតូវែតម្នេេលេៅរបេ់ជីវិត េេើយម្នេេលបដិបតតិយរើង
ណាមួយេដើមើបីចូលដល់េេលេៅេនាោះ" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យេេចក្តីេងើឝ័យ 



"េផើនអវី ំងអេ់ េលាក្អនក្ម្នអាយុ ! េូមើបីែតេេលេៅរបេ់ជីវិតក្៏េផើនែដរ េរោោះដរាបណា 
េលាក្េៅម្នេេលេៅ េលាក្នឹងំប់ចំោក្់នឹងេេលេៅេនាោះ េលាក្នឹងមិនទទួលបានេេរីភាពេពញ
េលញេទ េៅេពលខ៳ហំក្ូរណាេផើនេេលេៅ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏េផើនេេលបដិបតតិេដើមើបីឲើយេៅដល់េេលេៅេនាោះ
ែដរ" 

"េបើអញ្ឹង េលាក្ឿន់យក្េភទំបរិោភើជក្េធវើអវី?" 

"ខ៳ហំក្ូរណាឿន់យក្េភទំបរិោភើជក្ េរោោះយល់េឃើញថ្ េភទេនោះេមរមើយបំផុតេរម្ប់ខ៳ហំក្ូរណា
េៅខណៈេនោះ ប ុែនតេបើខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្េភទដៃទេមរមើយំងក្នហងខណៈដៃទ ខ៳ហំក្ូរណាអាចនឹង
លោះបង់េភទបរិោភើជក្េៅេពលណាក្៏បាន ខ៳ហំក្ូរណាមិនំប់ចំោក្់ក្នហងេភទអនក្បេួៀងេរើេនោះេទ" 

េៅខណៈែដលេយើងក្ំពុងែតេនទនាេទើេនាោះឯង វេុេទពបានរក្េ ក្េៅេឃើញក្ងទ័ពភូមិនទ
ែដលក្ំពុងែតេចញពីរពោះនគរ េគេមលឹងេមើលក្ង ហានេនាោះេ៉យែក្វែភនក្រក្ែ តរក្ ង់ េេើយេមលឹង
េមើលេៅយរើងយក្ចិតតទុក្៉ក្់ រេូតដល់ក្ង ហានភូមិនទេនាោះេដើរឆលងផុតេៅ មិនយូរប ុនាផើន េគក្៏េុំ
អនុញ្ញើតខ៳ហំរពោះក្រុណា េួេ ើងេៅេលើេដើមេឈើ របាប់ថ្នឹងេធវើស្េនក្ិចែដលេគគិតថ្គួរេធវើេៅខណៈ
េនាោះ េគេ ើងេៅេលើចុងេឈើេេើយេលើក្ៃដចុោះេលើក្ៃដេ ើងេធវើំេញ្ញើេផើឝង ៗ េេើយក្៏ចុោះមក្ 

"ខ៳ហំក្ូរណាេ ើងេៅេធវើពិធេីំពោះរពោះអាទិតើយ "េគនិយយញឹមៗេៅេពលរត ប់មក្អងហយរួចេេើយ 
។ 

ម្ទើលេលាក្ដ៏ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ក្ិរិយឫក្ោនិងចិតតគំនិតែឆលក្ចែមលក្របេ់វេុេទពបរិោភើជក្
េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាែឆលក្ចែមលក្ចិតតេងើឝ័យនិងោប់ចិតតដិតអារមមណ៍លាយ ំេទើ េគរបាប់ថ្ េគរបឿន់រប
គិតយឹតម្ំក្នហង"េេរីភាពេពញបរិបូរ" មិនរបឿន់របគិតក្នហងអវី ំងអេ់ េគេផើនេេលេៅក្នហងជីវិត េរោោះឿរ
ក្ំណត់េេលេៅេធវើឲើយេគរតូវបដិបតតិេដើមើបីេេរមចេេលេៅេនាោះ ោត់ំឿររក្ិតក្រមិតេេរភីាពរបេ់ខលអន
ឯង េគេផើនរេបៀបបដិបតតិណាៗ ំងអេ់ េរោោះឿរម្នរេបៀបបដិបតតិែដលំក្់លាក្់េធវើឲើយេគអេ់េេរី
ភាពក្នហងឿរបដិបតតិ េគមិនេៅចំណុោះនឹងស្ស្ឍើអងណាេទ  េរោោះឿរម្នស្ស្ឍើេធវើឲើយចិតតរបេ់េគអេ់
េេរីភាពក្នហងឿរបដិបតតិ របេិនេបើេគរបឿន់យក្បានតាមេនាោះែមន គង់នឹងម្នេេរីភាពនិងេុខ
េបើាយៃរក្ែលង ប ុែនតទេងវើនិងេមតីេំេៅរបេ់េគេមើលេៅដូចំឥតេុីចៃភើក្់េទើេស្ោះ  េរោោះេគេៅេួ
េ ើងេដើមេឈើេៅេំពោះរពោះអាទិតើយ េែមតងថ្ េគេៅេេរពរាប់អានរពោះអាទិតើយំេរណៈទីពឹងនិងេៅ
របឿន់ៀឆើប់ក្នហងខវតតរបតិបតតិ គឺ ឿរេំពោះរពោះអាទិតើយ  ប ុែនតេៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រណុាស្ក្េួរ េគក្៏
ពនើយល់េេតុផលយរើងគួរឲើយស្ឍើប់ថ្ 



"បពិរតេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ខ៳ហំក្ូរណាមិនបានេេរពរាប់អានរពោះអាទិតើយំស្ស្ឍើឬេរណៈេទ 
េេើយក្៏មិនរបឿន់យក្ឿរេំពោះរពោះអាទិតើយំខវតតរបតិបតតិរបោំែដរ ខ៳ហំក្ូរណាអាចនឹងេំពោះអវីេៅេពល
ណាក្៏បាន ឿលេបើខ៳ហំក្ូរណាគិតចង់នឹងេំពោះ េបើមិនចង់េំពោះេទ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏មិនេំពោះអវីែដរ េៅខណៈ
េនោះខ៳ហំក្ូរណាគិតចង់នឹងេពំោះរពោះអាទិតើយ  ំងចង់នឹងេំពោះេលើចុងេឈើផង ខ៳ហំក្ូរណាេទើបេួេ ើងេៅេំ
ពោះរពោះអាទិតើយេលើចុងេឈើ េលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ជីវិតរបេ់ខ៳ហំក្ូរណាំជីវិតេេរីយរើងេពញេលញ ខ៳ហំក្ូរ
ណាបេណាតើយជីវិតឲើយរបរពតឹតេៅេលឿនលយបីដូចំប ុយគែដលរតូវជំេនារខើយល់បក្់ផ្ត់រស្ត់េៅក្នហង
លំេអាឿេលវឹងេលវើយ មិនំប់ចំោក្់ ក្់នឹងអវី ំងអេ់" 

ឿលេបើវេុេទពនិយយមក្ដល់រតង់េនោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េមើលេឃើញចេនាពើោះរបេហាងែដលនឹង
េដញផ្តើន់បរិោភើជក្ៅពើតេនោះឲើយទញ់ ល់ឲើយបាន ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយថ្  

"េលាក្អនាេរិក្ ! ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្ េេរីភាពម្ន ២ យរើង គឺ េេរីភាពផលឡវឿយ ១ េេរី
ភាពផលឡវចិតត ១ េេរីភាពផលឡវឿយ បានដល់ ឿរែដលអាចេធវើដំេណើរេៅណាមក្ណាបានេ៉យេេរី មិន
ំប់ចំោក្់ទីក្ែនលងណាៗ ំងអេ់បីដូចំមច៰ំតិែេបែេលេៅក្នហងមហាស្គរដ៏ធំលវឹងេលវើយ  េផើន
រេបៀបវិន័យផលឡវឿយណាៗរតូវបដិបតតិំរបោំេនាោះេទេេរីភាពផលឡវចិតត បានដល់ ឿរែដលមិនរបឿន់ៀឆើប់
ក្នហងស្ស្ឍើ ក្នហងទិដ៶ិ ឬ ក្នហងខវតតរបតិបតតណិាៗ ំងអេ់ ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្ េលាក្ម្នេេរីភាព ំង
ផលឡវឿយនិងផលឡវចិតតបងអរ ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាេជឿថ្ េលាក្េៅមិន ន់ម្នេេរីភាពេពញបរិបូរពិតរបាក្ដេទ ំ
ពិេេេ េលាក្េៅខវោះេេរីភាពផលឡវចិតតយរើងេរចើន" 

"ខវោះេេរីភាពផលឡវចិតតយរើងេម ច េលាក្ម្នអាយុ ! " វេុេទពេួរ ំងេមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រណុា
េ៉យវិមតិក្ៃខើ  

"េលាក្អនាេរិក្ ! េលាក្របាប់ថ្ េលាក្េផើនខវតតរបតិបតតិែដលំក្់លាក្់េទ េលាក្ចង់នឹង
បដិបតតិវតតបទណាៗក្៏បានេរេចែតេលាក្ចង់បដិបតតកិ្នហងខណៈេនាោះៗ ដូចំ អមើាញ់មិញេនោះ េលាក្ចង់
េៅេំពោះរពោះអាទិតើយេលើេដើមេឈើ េលាក្ក្៏េួេ ើងេៅេំពោះរពោះអាទិតើយេលើេដើមេឈើ ខ៳ហំក្ូរណាេជឿថ្ េៅ
យប់ណាែដលម្នរពោះចនទេពញដួង ឿលេបើេលាក្េក្ើតចំណង់ចង់នឹងេៅេំពោះរពោះចនទេលើក្ំពូលភនំ 
េលាក្ក្៏េ ើងេៅេំពោះរពោះចនទេលើក្ំពូលភនំ ឬេពលខលោះ េលាក្េក្ើតចណំង់ចង់នឹងេៅេំពោះមច៰ំតិ េលាក្
ក្៏រតូវមុជទឹក្ចុោះេៅេំពោះមច៰ំតិ អញ្ឹងែមនេទ?" 

"អញ្ឹងឯង េលាក្អនក្ម្នអាយុ !" វេុេទពអោះអាង "េរោោះខ៳ហំក្ូរណាម្នេេរីភាពផលឡវចិតត ខ៳ហំក្ូរណា
ចង់នឹងេធវើអវី េៅក្ែនលងណា េៅេពលណាក្៏បាន េរេចែតចិតត ឿលេបើដូេចនោះ េលាក្និយយថ្ ខ៳ហំក្ូរណា
ខវោះេេរីភាពផលឡវចិតតយរើងេម ចបាន" 



"េលាក្អនាេរិក្ ! ប ុយគែដលអែណែតេលឿនលយេៅក្នហងនភាឿេ េ ោះបីេបើេមើលេៅហាក្់ដូច
ំេេរីលសែមន ប ុែនតប ុយគក្៏េៅធ្ពើក្់ំ េក្រៃនជំេនារខើយល់ អែណែតេលឿនលយេៅតាមអំណាចៃន
ក្ម្ពើំងខើយល់ េរម្មែដលអែណែតេៅតាមរបឡាយទឹក្ េ ោះបីេបើេមើលេៅហាក្់ដូចំេេរីលសែមន ប ុែនត
េរម្មក្៏េៅែតេថិតេៅេរឿមឥទធិពលៃនរក្ែេទឹក្ យរើងណាមិញ ឿរបដិបតតិរបេ់េលាក្ក្៏យរើងេនាោះ
ែដរ ឿរែដលេលាក្ចង់េធវើអវកី្៏េធវើបានតាមទំេនើងចិតតេ ោះបីេបើេមើលេៅហាក្់ដូចំម្នេេរីភាពយរើងខពេ់ 
ប ុែនតចិតតរបេ់េលាក្េៅរជក្េរឿមឥទធិពលៃនចំណង់(តណាហើ) រតូវចំណង់អូេ ញេៅ រតូវចំណង់បៃគើប់
បញ្ឆើឲើយេធវើឬមិនេធវើអវីៗេផើឝងៗ ឿលេបើដូេចនោះ េលាក្េៅរបឿេថ្េលាក្ម្នេេរីភាពផលឡវចិតតយរើងេពញ
បរិបូរយរើងេម ចបាន?" 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ោក្ើយេមតីរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើឲើយវេុេទពបរិោភើជក្អងហយ
េះឃើក្មុខេេៀម គិតដងវិនអេ់េពលំយូរ េគយក្ៃដ ំងពីររតដុេេទើេៅមក្េែមតងអាឿរ
រក្វល់រក្វាយចិតត ម្នរេប់់េញើេរបាក្ដេ ើងេលើថ្ឃើេ េធវើមុខរេមុយេមហយេមឡញ េែមតងថ្ក្ំពុងគិតជ
ញ្៱ឹងយរើងៀពើំង  

"ពិតដូេោទើោះែមន េលាក្អនក្ម្នអាយុ ! " េគនិយយេចញមក្េៅទីបំផុត "ពិតដូេោទើោះែមន ខ៳ហំក្ូរ
ណាេភលចគិតដល់ចំណុចេនោះេៅ េភលចឈឹង េេើយមុខំយល់ខុេេៅយូរអែងវងេទៀត េបើមនិបានមក្ជួប
េនទនាំមួយនឹងេលាក្េទ ោត់ទុក្ថ្េលាក្ំអនក្នាំពនលឺភលឺស្ភើងមក្ឿន់ដួងចិតតងងឹតឈលប់របេ់ខ៳ហំក្ូរ
ណាេ៉យពិត បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េៅម្នលទធិណាខលោះេទៀតេទែដលផតល់េេរីភាពយរើងេពញេលញពិត
របាក្ដដល់មនុេើឝក្នហងជមពឡទវីប?" 

"ម្ន េលាក្អនាេរិក្ ! លទធិរពេមោរើយរបេ់រពោះេមណេេតតមែដលខ៳ហំក្ូរណាក្ំពុងែតេជឿឿន់បដិបតតិ
េនោះឯង គឺំលទធិែដលផតល់េេរីភាពេពញេលញពិតរបាក្ដដល់អនក្េជឿឿន់ ស្វ័ក្របេ់រពោះេម្ផើេមពហទធ
ំម្ងើេ់របេ់េយើងម្នេេរីភាពផលឡវចិតតយរើងខពង់ខពេ់ មិនឿពើយំ េក្រៃនអវីៗ ំងអេ់ េូមើបីែតចំណង់
របេ់ខលអនឯង" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! "វេុេទពនិយយេ ើងនិងៃក្មក្េរបើោក្ើយេូខ៳ហំរពោះក្រណុាថ្ េលាក្
ម្ងើេ់ ែដលំោក្ើយេែមតងេេចក្តីេេរពជំនួេនឹងឿរេរបើោក្ើយថ្ េលាក្អនក្ម្នអាយុ ែដលេែមតងថ្គូ
េនទនាម្ន៊នៈេេមើេទើឬ បំងខលអន "តាមឿរពិត ខ៳ហំក្ូរណាធ្ពើប់បានស្ឍើប់ឮមក្េរចើនអំពីលទធិោក្ើយ
របាមេរបៀនរបេ់រពោះេមណេេតតម ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាេៅយល់េឃើញថ្េៅ បំងលទធិដ៏ខពង់ខពេ់របេ់ខ៳ហំ
ក្ូរណា េរោោះរពោះេមណេេតតមេៅបេរងៀនស្វ័ក្ឲើយំប់ចំោក្់ក្នហងរពោះរតនរតយ័ ឲើយរបឿន់ៀឆើប់ក្នហង
េិឿខើបទវិន័យនិងរេបៀប បដិបតតិរបុិចរបុីេផើឝងៗរបេ់ភិក្ហ ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្លទធិរបេ់រពោះអងមិន
ខុេែបលក្អវីនឹងលទធិរបេ់ ស្ស្ឍើ ំង ៦ េនាោះេទ េទើបមិនោប់អារមមណ៍េិក្ើា េូមើបីេៅេពលេនោះ ខ៳ហំក្ូរ



ណាក្៏េៅែតេជឿថ្ លទធិរបេ់រពោះេមណេេតតមេៅំប់ចំោក្់ក្នហងោក្ើយថ្ ស្េនានិងខវតតរបតិបតតិ
ែដលម្នេេចក្តីលមសិតំេរចើន ខ៳ហំក្ូរណាេៅែតេមើលមិនេឃើញថ្ ភិក្ហែដលេៅំប់ចំោក្់រវាក្់រវាន់នឹង
ស្េនា រេបៀបវិន័យ និងទិដ៶ិេផើឝង ៗ ែបបេនាោះ ំេេរីជនេពញេលញ ំងឿយនិងចិតតបានេនាោះេទ 
េូមេលាក្ម្ងើេ់ជួយពនើយល់ឲើយខ៳ហំក្ូរណាបានយល់ផង" 

"េលាក្អនាេរិក្ ! ខ៳ហំក្ូរណានឹងអធិបើាយបក្រស្យរពម ំងេលើក្ឧបម្ឧបេមយើយឲើយេលាក្ស្ឍើ
ប់ តាមធមមតា មនុេើឝែដលរតូវឿរនឹងឆលងទេនលឬេមុរទដ៏ធំលវឹងេលវើយ េពញេរបៀបេៅេ៉យរលក្រេលញ 
រក្េពើ និងៅពើមស្ហាវ េតាងែតអារេ័យក្បារើល់នាវាំេរគឿងចមលងឆលងេៅ ឿលេបើបានេៅដល់រោំង
នាយេ៉យេុវតថិភាពេេើយ មនុេើឝេនាោះែតងលោះបង់ក្បារើល់នាវាទុក្រតង់ម្ត់រោំង េធវើដំេណើរេៅែតម្ទើក្់
ឯង មិនបានលីែេងក្បារើល់នាវាេៅំមួយផងេទ យរើងណាមិញ ស្វ័ក្របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើឿលេបើមិន
 ន់េៅដល់រោំង គឺ មគផលនិោភើនេទ ក្៏រតូវែតអារេ័យេីលំក្បារើល់នាវា អារេ័យេម្ធិំចងឡត 
អារេ័យបញ្ញើំដួងពនលឺនាំផលឡវ  អារេ័យរពោះពុទធំម្ងើេ់ំេមនាំមុខ អារេ័យរពោះធម៌ំែផនទី និង
អារេ័យរពោះេងើំនាវិក្ ប ុែនតេៅេពលេៅដល់រោំងនាយ គឺ រពោះនិោភើនេេើយ រពោះអរិយស្វ័ក្ក្៏ែតងែត
េបាោះបង់ក្បារើល់នាវានិងឧបក្រណ៍េផើឝងៗទុក្េៅៀងេរឿយ  េបើក្ ភើរចូលឿន់េេរីភាពនិងេនតិវរបទ
អរមឹតែតខលអនទេទយរើងេនាោះឯង" 

"ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាេឃើញរពោះអរិយស្វ័ក្ែដលេេរមចអរេតតផលេេើយេៅរបឿន់ៀឆើប់ក្នហងរពោះរតន
រត័យ និងបដិបតតិយរើងរបិតេរបៀងក្នហងេីលាោរវតតរគប់យរើង េលាក្ម្ងើេ់ ! " 

"េៅេពលេៅដល់រោំង គឺ រពោះនិោភើនេេើយ ឿរេេរពបូំរពោះរតនរត័យរេន់ែតំបុញ្៴ក្ិរិយ 
េដើមើបីេែមតងបុញ្៴ក្ិរិយ េដើមើបីេែមតងក្តញ្៴ឡក្តេវទិតាធម៌ប ុេណា្ើោះ មិនែមនឿររបក្ួចរបឿន់ម្ំេ៉យ
ឧបា នែបបលីែេងក្បារើល់នាវាេៅំមួយផងេនាោះេទ ឿររបឿន់ៀឆើប់បដិបតតិក្នហងេីលាោរវតត
 ំងឡាយរេន់ែតំបុញ្៴ក្ិរិយ េដើមើបីឿររេ់េៅេុខេបើាយក្នហងេលាក្េនោះ េដើមើបីអនុេរេោះមិតតរពេមោរី 
និងរបំជនប ុេណា្ើោះ មិនែមនវេងវងបដបិតតិេ៉យេីលពវតបរាម្េៈេនាោះេទ" 

"ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាេៅែតយល់េឃើញថ្ ឿរបដិបតតិក្នហងខវតតរបតិបតតិ ំងឡាយេៅែតំេរគឿងរក្ិត
ក្រមិតេេរីភាព នាំឲើយេក្ើតក្ងវល់អំពល់ចិតតេនាោះឯង" ។ 

"មួយវិញេស្ត េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយេុទធែតបានបពវំឆើឧបេមើប័ទេៅចំេោោះរពោះភស្តក្តរបេ់រពោះ
បរមស្ស្ឍើ  ំងបានទទួលពុេ ថើវាទបឋមំបដិប មគរាល់អងេេើយ មិនេមបីេបើេៅគិតពឹងោក្់
អារេ័យអនក្ដៃទេនាោះេទ រពោះធម៌ែដលរពោះបរមរគូរទង់េែមតងេេើយេនាោះគឺំទីពឹងរបេ់ពួក្េយើង ចូរ



េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយបដិបតតិរពោះធមច៌ុោះ េេើយរពោះធម៌នឹងរក្ើាឿរោរេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ រពោះធម៌នឹង
បានំទីពឹងដល់េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ " 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! " ភិក្ហជរាមួយរូបេទៀតរេដីេ ើង " េូមើបីែតរពោះធម៌ំោក្ើយេរបៀនរបេៅ
របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ពួក្ខ៳ហំក្ូរណាក្៏មិន ន់យល់ចើាេ់លសែដរ បានស្ឍើប់រពោះធមមេទេនារបេ់រពោះអង
មិនប ុនាផើនដងផងក្៏រស្ប់ែតេក្ើតេេតឿុរណ៍អារក្ក្់េ ើង េេើយរពោះបរមស្ស្ឍើរពម ំងភិក្ហេងើក្៏រទង់
ពុទធដំេណើរេៅឿន់ រក្ុងស្វតថី េបើេលាក្ម្ងើេ់េរវតតៈម្នេេចក្តីោំបាច់រតូវោក្េចញេៅ ខ៳ហំក្ូរណាក្៏មិន
អាចហាមែត់េលាក្ម្ងើេ់បានែដរ ប ុែនតមុននឹងនិមនតេៅ េូមនិមនតេលាក្ម្ងើេ់រប នស្េេនាវាទ
ែណនាំវិធីបដិបតតិេដើមើបីេេចក្តីរួចផុតោក្ទុក្ដល់ពួក្ខ៳ហំក្ូរណាផង" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាោប់េផតើមផតល់ស្េេនាវាទ "ខ៳ហំក្ូរណាក្៏េៅំ
បុថុជ៱នដូចយ ់៉់ាងេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយែដរ េៅម្នក្ិេលស្េវៈេដក្រតាំក្នហងេនាឍើន េ ោះបីេបើដឹងវិធី
បដិបតតិក្៏េ៉យ ក្៏ដឹងេរោោះអារេ័យបរិយតតិនិងេញ្ញើ មិនែមនយល់ដឹងែដលេក្ើតេចញពីៈណពិេេេ
ែដលំផលៃនវិំឆើនិងវិមុតតេិនាោះេទ ប ុែនតក្នហង៊នៈែដលឧបេមើប័ទមក្យូរ និងបានស្ឍើប់ពុេ ថើវាទពីរពោះឱ
េ៶របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ខ៳ហំក្ូរណា េូមរបេគនោក្ើយែណនំាក្នហងផលឡវបដិបតតិតាមែដលបានស្ឍើប់ឮមក្យរើង
េេងប ប ុែនតំបឋម ខ៳ហំក្ូរណាេូមស្ក្េួររុយល់របេ់េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយេិន េលាក្ម្ងើេ់
 ំងឡាយដឹងចើាេ់េេើយែមនេទថ្ េេលបំណងរបេ់រពេមោរើយ គឺ អវី? " 

ភិក្ហជរាគង់េៅេេៀម េមលឹងេមើលមុខេទើេៅវិញេៅមក្ ហាក្់នឹងថ្របោំេទើឲើយេឆលើយតប មួយ
រេបក្់ធំក្នលងេៅ ភិក្ហជរាមួយរូបេទើបរេដីេ ើងថ្ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្ េេលបំណងរបេ់រពេមោរើយ គឺ រពោះនិោភើន " 

"រតឹមរតូវេេើយ េលាក្ម្ងើេ់ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយរា ើប់រងេេើយេួរតេៅេទៀតថ្ "ប ុែនតេលាក្
ម្ងើេ់ម្នដឹងេទថ្េតើនិោភើនេនាោះ គឺ អវី?" 

"ខ៳ហំក្ូរណាបានស្ឍើប់ឮមក្ថ្ និោភើន គឺ េភាពែដលរុលត់ទុក្រពម ំងេេតុៃនទុក្ ំងពួង"ភិក្ហ
ជរាមួយរូបេទៀតេឆលើយតប 

"រតឹមរតូវណាេ់ េលាក្ម្ងើេ់ !" ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយបែនថម 

 "បពិរត នម្ងើេ់ ! "ភិក្ហរូបែដលម្នអាយុតិចំងអងដៃទនិយយែរជក្េ ើង "ខ៳ហំក្ូរណាម្ន
េេចក្តីេងើឝ័យមក្យូរេេើយ ថ្េតើនិោភើនម្នពិតែមនឬេទ េបើម្នែមន េតើេៅឯណា? េូមនិមនត ន
ម្ងើេ់ជួយពនើយល់ដល់ខ៳ហំក្ូរណាផង" 



"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េេចក្តីេងើឝ័យរបេ់េលាក្ម្ងើេ់ោត់ទុក្ថ្ម្នេេតុគួរឲើយេងើឝ័យពិតែមន 
ប ុែនតេេចក្តីេងើឝ័យខលោះជួនឿលំធម៌យឺតយូរនាំឲើយអល់ឯក្ក្នហងឿរបដិបតតិ ប ុែនតេបើេលាក្ម្ងើេ់េក្ើតេេច
ក្តីេងើឝ័យេ ើងេេើយ ខ៳ហំក្ូរណានឹងពើាយមេ៉ោះរស្យេេចក្តីេងើឝ័យរបេ់េលាក្ម្ងើេ់េិន ខ៳ហំក្ូរណា
េូមេួរេលាក្ម្ងើេ់ថ្ េតើរក្ុងេវស្លីម្នពិតែមនឬេទ? " 

"ម្នពិតែមនណៈ  នម្ងើេ់ ! "ភិក្ហរូបេនាោះេឆលើយតប 

"េតើេលាក្ម្ងើេ់ដឹងបានដូចេមតចថ្រក្ុងេវស្លីម្នពិតែមន េតើេលាក្ម្ងើេ់ធ្ពើប់និមនតេៅេឃើញ
េ៉យែភនក្របេ់ខលអនឯងឬ?" 

"ខ៳ហំក្ូរណាមិនធ្ពើប់េឃើញេទ  នម្ងើេ់ ! ប ុែនតម្នមនុេើឝំេរចើនែដលេគេៅេឃើញេ៉យែភនក្
ខលអនឯង េេើយនាំយក្មក្តំណាលឲើយខ៳ហំក្ូរណាស្ឍើប់" 

"ឧបម្ថ្ េលាក្ម្ងើេ់ចង់នឹងេៅពិេស្ធេ៉យខលអនឯងថ្េតើរក្ងុេវស្លីម្នពិតែមនឬេទ េតើ
ម្នផលឡវណាែដលេលាក្ម្ងើេ់អាចេៅបានេទ?" 

"ម្ន  នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ូរណាអាចនឹងេៅពិេស្ធបានេពវឿល ក្៏រក្ុងេវស្លីេថិតេៅក្ែនលងេដើម
 ំងផលឡវេៅឿន់រក្ុងេវស្លីក្៏ម្ន ខ៳ហំក្ូរណាអាចនឹងេធវើដំេណើរេៅបានរគប់េពលេវលា" 

េៅេពលេដញេ៉លគូេនទនាឲើយេថិតេៅក្នហង៊នានុរូបេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏រេដីេ ើងថ្ 

"រពោះនិោភើនក្៏ដូចនឹងរក្ុងេវស្លីេនាោះឯង េលាក្ម្ងើេ់ ! េូមើបីេបើេលាក្ម្ងើេ់មិនធ្ពើប់េៅរពោះ
និោភើនក្៏េ៉យ ប ុែនតក្៏ម្នមនុេើឝំេរចើនែដលបានេៅដល់រពោះនិោភើនេ៉យខលអនឯងេេើយនាំយក្មក្
តំណាលឲើយេយើងស្ឍើប់ បុគលែដលេៅដល់រពោះនិោភើនមុនេគ េេើយនាំយក្មក្តំណាលឲើយេយើងស្ឍើប់ គឺ 
រពោះបរមស្ស្ឍើរបេ់េយើងេនឹងឯង របេិនេបើេលាក្ម្ងើេ់ចង់នឹងពិេស្ធថ្ឿរែដលេៅដល់រពោះនិោភើន
េនាោះម្នពិតែមនឬេទ េលាក្ម្ងើេ់អាចេធវើដំេណើរេៅបាន េ៉យេដើរតាមផលឡវដ៏របេេើរែដលេូថ្ អរិយ
មគ ែដលរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់បានេែមតងទុក្េេើយយរើងេបើក្ចំេ ចើាេ់លាេ់ ឥតបិទបាំងលាក្់េលៀម
េទ ឧបម្ឧបេមយើយែដលខ៳ហំក្ូរណាបានេលើក្េ ើងមក្េែមតងេនោះ េតើលមមនឹងេធវើឲើយេលាក្ម្ងើេ់យល់បានឬ
េៅថ្រពោះនិោភើនម្នពិតែមន" 

"យល់បានេេើយ  នម្ងើេ់ !" ភិក្ហរូបដែដលេឆលើយតប 

"តាមេភាពពិតេនាោះ រពោះនិោភើន ែរបថ្ េេចក្តីរុលត់ទុក្ េេចក្តីទកុ្ំេចភាពៃនជីវិតែដល
េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយក្ំពុងែតរបឈមមុខេៅរគប់ខណៈ បញ្មើេំៀន់មិនែមនេថិតេៅរតង់ថ្និោភើនម្ន
ែមនឬមិនែមនេនាោះេទ  ប ុែនតេថិតេៅរតង់ថ្េតើេធវើដូចេមតចេទើបអាចរុលត់ទុក្បាន បញ្មើរបឈមមុខរបេ់



េយើង គឺ ឿររុលត់េេចក្តីទុក្ែដលក្ំពុងែតេឆោះេរាលរាលេយើង េរបៀបដូចំបុរេែដលរតូវរេប់រពួញ
របេ់បោងើមិរត េដក្ឈឺចុក្ោប់ថអចថឡរ ភារក្ិចែដលេគគួររបៈប់េធវើភាពើម គឺ ឿរដក្រេប់រពួញេចញ 
េេើយរក្ើាពើាបាលមុខរបួេ ឲើយំរេ ោះ មិនគួរៀតេពលេវលាក្នហងឿរេេុើបអេងតថ្ េតើរេប់រពួញ
េនាោះម្នរបែវងប ុនាផើន ទមន់ប ុនាផើន អនក្ណាំអនក្បាញ់មក្ បាញ់មក្ពីទិេណាំេដើម េរោោះេេតុេនាោះ 
ភារក្ិចចំេោោះមុខរបេ់េយើង គឺ ឿររុលត់េភលើងទុក្ េតើេយើងនឹងរុលត់េភលើងទុក្បានេ៉យវិធីណា េនោះគឺបញ្មើ
េំៀន់ ខ៳ហំក្ូរណានឹងេែមតងវិធីរុលត់ទុក្ដល់េលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយតាមែដលបានស្ឍើប់មក្ពីេម្ទើក្់រពោះ
បរមស្ស្ឍើ និងតាមវិធីឿរែដលខ៳ហំក្ូរណាបានរបរពឹតតបដិបតតិមក្ំរបោំ េូមេលាក្ម្ងើេ់ ំងឡាយតាំង
ចិតតរតងរតាបស់្ឍើប់តេៅ" ។ 

"េលាក្អនាេរិក្ ! ខ៳ហំក្ូរណានឹងឧបម្េរបៀបេធៀបឲើយស្ឍើប់ តាមធមមតា នាដឿរិនីែដលេទើបនឹង
ោប់េផតើមេរៀន េៅមិន ន់ស្តើត់ជំនាញក្នហងេិលើបៈៃនរបាំ េៅេពលេ ើងឿន់េវទិឿ ក្៏ភ័យតក្់របម្ ឿល
េបើបានឮេេមលងតស្តនតី ក្៏េលន់ចិតតញ័រខលអន ម្នក្ិរិយឿរញេញើតញញ័រ ែតងេររាំេៅេ៉យលំបាក្ េ ោះបីេបើ
ខំពើាយមក្៏េ៉យ ក្៏េៅែតម្នលីលារាយរំាខុេឆង ប ុែនតនាដឿរិនីែដលស្តើត់ជំនាញក្នហងេិលើបៈៃនរបាំ
លសេេើយ េៅេពលះនេជើងេ ើងឿន់េវទិឿ េេើយបានឮេេមលងតស្តនតីក្៏ម្នចិតតេក្លៀវឿពើេបើាយរីក្រាយ
របក្បលីលាេររាំបានយរើស្តើត់ជំនាញ េុីចៃភើក្់នឹងេេមលងតស្តនតីេ៉យមិនបាច់របឹង ហាក្់នឹងថ្ៃដេជើងវា
របរពឹតតេៅតាមបក្តិវិេ័យរបេ់វា យរើងណាមិញ រពោះអរិយស្វ័ក្ក្នហងរពោះធមមវិនយ័របេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ
ក្៏យរើងេនាោះែដរ ភិក្ហែដលេៅំបុថុជ៱នែតងបដិបតតិេៅតាមរពោះធមមវិន័យបានេ៉យឿរលំបាក្ រតូវម្ន
េតិេមើបជញ្៴ៈអបេទប ទុក្ំមលឹងក្៏េ៉យក្៏េៅែតៅគើំឆង ញេញើតញេញើមក្នហងេម្គម ប ុែនតេរម្ប់ភិក្ហ
ំរពោះអរិយបុគលែដលចូលដល់េរតើយគឺរពោះនិោភើនេេើយ ឿរបដិបតតិតាមរពោះធមមវិន័យរបេ់េលាក្ឿពើយ
េៅំេរឿងធមមតា ំេរគឿងរេ់េៅេុខេបើាយ បដិបតតិបានយរើងៃយរេួលេ៉យមិនបាច់របឹង ក្ំេុេ
ខុេឆងក្៏មិនម្ន េរោោះេេតុេនាោះ ឿរបដិបតតិតាមេីលាោរវតតរបេ់េលាក្េទើបពុំែមនំបនទហក្ធន់ឬរក្ិត
ក្រមិតេេរីភាពេនាោះេ ើយ ប ុែនតំេុខវិហារធម៌ គឺ ធម៌េរគឿងរេ់េៅយរើងេុខរេួលរបេ់េលាក្ េតើ
េលាក្លមមយល់េេើយឬេៅ? " 

វេុេទពភក្់ក្ើាលចុោះេ ើង េែមតងថ្យល់រេប េេើយនិយយថ្ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ូរណាយល់រេបនឹងេលាក្រគប់យរើងថ្ រេបៀបបដិបតតិណាៗក្៏េ៉យ េបើ
េយើងបដិបតតិរេូតដល់ឿពើយេៅំបក្តិវិេ័យេេើយ ជួេនឹងំបនទហក្ៃនក្ងវល់អំពល់ចិតត ប ុែនតែបរំេុខ
េេើបើយរេេើយចិតតេៅវិញ ខ៳ហំក្ូរណារតូវឿរស្ក្េួរេលាក្អំពីឿររតេ៉ោះខលអនឲើយម្នេេរីភាពោក្ចំណង់ 
េរោោះចំណុចេនោះំចំណុចេខើាយរបេ់ខ៳ហំក្ូរណា ខ៳ហំក្ូរណាមិនធ្ពើក្់ំ េក្ររបេ់អវីៗ ំងអេ់ ប ុែនតេៅ
េថតិេរឿមឥទធិពលៃនចំណង់របេ់ខលអន" 



"េលាក្អនាេរិក្ ! ឿរម្នេេរីភាពោក្ចំណង់ោត់ំទេងវើេធវើបានេ៉យក្រម េូមើបីែតខ៳ហំក្ូរណា
ក្៏េៅពើាយមេធវើែដរ ប ុែនតក្៏េៅែតយក្ឈនោះវាមិន ន់បាន េណមើយ ខ៳ហំក្ូរណានឹងពើាយមែណនាំវិធីស្ស្តេត
របាប់ េលាក្តាមលំអានៃនោក្ើយរបាមេរបៀនរបេ់រពោះបរមស្ស្ឍើ ំបឋម ខ៳ហំក្ូរណាចង់នឹងេួរេលាក្
េិន េូមឲើយេលាក្េឆលើយតាមឿរពិត េៅខណៈែដលេលាក្េឃើញរេីរក្មុំម្នរូបេៅមេៅពើរេេ់ស្យើត 
េលាក្ក្៏េក្ើតេេចក្តីេពញចិតតេ ើង លុោះេក្ើតេេចក្តីេពញចិតតេ ើងេេើយ េលាក្ែតងេក្ើតេេចក្តីរបាថ្ទើរតូវ
ឿរែមនឬេទ?" 

"ែមន  នម្ងើេ់ ! " 

"ប ុែនតេៅខណៈណាែដលេលាក្េឃើញស្ក្េពេដក្ស្ពើប់េសហយរលួយរែលោះក្នហងៃរពេមស្ន 
េលាក្ក្៏េក្ើតេេចក្តីធុញរ ន់និងេេងវគេលហតចិតត មិនម្នេេចក្តីរបាថ្ទើរតូវឿរណាៗេទ ែមនេទ?" 

"ែមន  នម្ងើេ់ ! " 

"េបើអញ្ឹង េតើអវីេៅ គឺ ភាពេផើឝងេទើរវាងរេីរក្មុំរូបស្យើតនិងស្ក្េពក្នហងៃរពេមស្ន? េតើអវីេៅ
ែដលេធវើឲើយេលាក្េក្ើតេេចក្តីរបាថ្ទើចំេោោះរេីរក្មុំរូបស្យើតនិងេក្ើតេេចក្តីធុញរ ន់ក្នហងស្ក្េព? " 

វេុេទពអងហយគិតដងវិនមួយរេបក្់េេើយក្៏និយយថ្ "បពិរត នម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ូរណាយល់េឃើញថ្ ខ៳ហំក្ូរ
ណាេក្ើតេេចក្តីរបាថ្ទើរតូវឿររេីរក្មុំ េរោោះែតឿរម្នជីវិត េរមេ់រេេ់ស្យើត និងេភទរបេ់នាង ខ៳ហំក្ូរ
ណាេក្ើតេេចក្តីធុញរ ន់ក្នហងស្ក្េពេរោោះែតឿរស្ពើប់ ឿរេសហយរែលោះរលួយគួរឲើយេខពើមរេអើមរបេ់វា" 

"រតឹមរតូវេេើយ េលាក្អនាេរិក្ ! េលាក្េក្ើតេេចក្តីរេឡាញ់េពញចិតតក្៏េរោោះែតេរមេ់និង
េមើបហរេភទែដលំេមើបក្េរើោត់ំេមមតិេចៈ តាមេភាពពិត រេីរក្មុំនិងស្ក្េពេនាោះគឺំរបជុំៃន
ធ្តុ ំង ៤ េនឹងឯង េបើេលាក្បក្េមើបក្គឺេមមតិេចៈេចញ  េមលឹងេមើលឲើយេរៅចូលេៅ នឹងេឃើញ
េភាពពិតៀងក្នហងេ៉យបញ្ញើ េលាក្នឹងេមើលេឃើញរេីរក្មុំនិងស្ក្េពំរបេ់េេមើេទើ េលាក្នឹងមិន
េក្ើតេេចក្តីរបាថ្ទើរតូវឿរឿលេបើេឃើញរេីរក្មុំ ំងនឹងមិនេក្ើតេេចក្តីធុញរ ន់ឿលេបើេឃើញ
ស្ក្េព..." 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! " វេុេទពនិយយែរជក្េ ើងយរើងរុេភើប "ក្ង ហានមក្េទៀតេេើយ ខ៳ហំក្ូរ
ណាេុំអនុញ្ញើតេ ើងេៅេំពោះរពោះអាទិតើយមតងេទៀត" និយយេេើយេគក្៏របៈប់េួេ ើងេៅេលើេដើមេឈើ
យរើងៅប់រេ័េ េធវើឲើយខ៳ហំក្ូរណាអងហយភីងភាំងចំេោោះរពឹតតិក្មមដ៏ចែមលក្របេ់េគេៅម្ទើក្់ឯង ។ 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! េៅខណៈែដលវេុេទពក្ំពុងេលើក្ៃដេំពោះរពោះអាទិតើយេលើ
េដើមេឈើនុោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏អងហយគិតេទអនពិនិតើយេេតុឿរណ៍េៅេរឿមេដើមេឈើ វេុេទពបរិោភើជក្



េមើលេៅដូចំៅពើតរេួចរស្ល់ ម្នគំនិតគិតគន់នងិេេលឿរណ៍ចិញ្ឹមជីវិតរបេ់ខលអនឯង េគអោះអាងថ្ 
េគមិនរបឿន់របគិតំប់េសិតក្នហងខវតតរបតិបតតិណាៗេទ ប ុែនតឿរែដលេគេ ើងេៅេធវើពិធីេំពោះរពោះអាទិតើយ
េលើេដើមេឈើដល់េៅ ២ ដងក្នហងេវលារេបាក្់រេបាលេទើេនាោះ េែមតងថ្េគំមនុេើឝរបិតេរបៀងក្នហងខវតត
របតិបតតិយរើងតឹងែតង ចំណុចែដលគួរឲើយេេងតម ើាងេទៀត គឺ េគេ ើងេៅេំពោះរពោះអាទិតើយរាល់េលើក្
ែដលម្នក្ង ហានេដើរឿត់េៅ េធវើឲើយខ៳ហំរពោះ ក្រុណាេក្ើតមនទិលេងើឝ័យភាពើមថ្ ឿរេំពោះរពោះអាទិតើយ
របេ់េគ និងឿរបៃមើញខលអនរបេ់ក្ង ហានចើាេ់ំម្នទំនាក្់ទំនងេទើ ខ៳ហំរពោះក្រុណាតាំងចិតតថ្នឹង
េឈលចេួរយក្ឿរពិតពីេគឲើយបានេៅេពលែដលេគវិលរត ប់ចុោះពីេដើមេឈើមក្វិញេេើយ 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! " វេុេទពនិយយេ ើងថវីេបើេនឿយេត់រតេបខណៈែដលចុោះពីេដើមេឈើ
ដល់ៃផទដី "ខ៳ហំក្រូណាេូមអភ័យេ េែដលរតូវេវោះេចញពីេលាក្ម្ងើេ់េៅេធវើពិធីេំពោះរពោះអាទិតើយយរើង
 ន់េន់ ខ៳ហំក្ូរណាេៅធ្ពើក្់ខលអនំ េក្រៃនចំណង់យរើងេរចើន េរោោះេបើេក្ើតចំណង់ចង់នឹងេធវើអវី ក្៏មិនេូវ
នឹងរ ំបាន រតូវរបៈប់េធវើភាពើម េូមនិមនតេលាក្ម្ងើេ់បក្រស្យវិធីបស្តៃកើបចំណង់តេៅ ខ៳ហំក្ូរណាក្ំពុង
ែតោប់អារមមណ៍ក្នហងឿរស្ឍើប់" 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! េ ោះបីេបើវេុេទពពើាយមនិយយបែនលបនលប់បិទបាំងេចតនាពិត
របេ់ខលអនយរើងណាក្៏េ៉យ ក្៏មិនអាចេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាបេណាតើយេជឿតាមបានែដរ ខ៳ហំរពោះក្រណុាេៅេជឿ
ំក្់ថ្ ទេងវើរបេ់េគ របាក្ដំម្នចំែណក្ោក្់ព័នធនឹងក្ង ហានយរើងពិតរបាក្ដ េៅេពលេឃើញខ៳ហំ
រពោះក្រុណាអងហយេៅេេៀមដូចែដល វេុេទពទំនងំេក្ើតេេចក្តីែឆលក្ចែមលក្ចិតតែដរ េទើបនយិយេ ើងថ្ 

"េក្ើតេរឿងអីឬ?  េលាក្ម្ងើេ់ ! " 

"ខ៳ហំក្ូរណាេៅធមមតាលសេទ េលាក្អនាេរិក្ ! ប ុែនតខ៳ហំក្ូរណាៀពើចែរក្ងថ្េលាក្មុខំម្នអវីខុេ
របរក្តីេេើយ " 

វេុេទពេេើចហាក្់នឹងថ្បនលប់ក្ប់លាក្់េរឿងក្ំបាំង េេើយនិយយេ៉េេមលងឮែបបអោះអាងថ្ "ខ៳ហំក្ូរណា
ធមមតាលសេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! េតើអវីេៅេធវើឲើយេលាក្ម្ងើេ់យល់ថ្ ខ៳ហំក្ូរណាខុេរបរក្តី?" 

"ក្៏ក្ង ហាននុោះឯង េលាក្អនាេរិក្ ! េេងតេឃើញថ្ ក្ង ហាននិងឿរេ ើងេៅេំពោះរពោះ
អាទិតើយរបេ់េលាក្េៅមក្រពមេទើំនិច ខ៳ហំក្ូរណាចង់េេងតេមើលមតងេទៀតែដរ េបើម្នក្ង ហានមក្
េទៀត េតើេលាក្នឹងេ ើងេៅេំពោះរពោះអាទិតើយេទៀតេទ? ប ុែនតេណមើយចុោះ េលាក្អនាេរិក្ ! ជួនឿល ខ៳ហំក្ូរ
ណាអាចគិតេឈវងេៅខលអនឯង េេតុឿរណ៍របេទេំតិក្ំពុងែតេថិតេៅក្នហងស្ណើនភាពវិបើបរិតខុេរបរក្តី 
ជួនឿលអាចបណាតើលឲើយេមណៈជីរោេមណ៍េ៉យវិបើបរិតខុេរបក្តីេៅក្៏បាន ខ៳ហំក្ូរណាបានេនទនា
ំមួយនឹងេលាក្អេ់េពលយូរបងអរេេើយ  េឃើញថ្រតូវលាេលាក្ោក្េចញដំេណើរេដើរផលឡវតេៅេទៀត 



េ ោះបីេបើេនទនាេៅក្៏េផើនបានរបេយជន៍អវីែដរ ឿរេនទនាេផ្ឍើោះផតឡរចំេណោះដឹងេទើេនាោះ ភាគី ំងេងៀង
េតាងែតម្នចិតតបរិេុទធចំេោោះេទើពិតៗ េទើបទទួលបានរបេយជន៍ ប ុែនតេបើភាគីមួយម្នចិតតបរិេុទធេស្ផើោះ
េ ប ុែនតភាគីមួយេទៀតលាក្់ក្ំណួចក្ួចក្ំបាំង ក្៏េផើនរបេយជន៍អវីែដរ" 

ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេេើយក្៏ោត់េរៀបបរិឿខើរេដើមើបីនងឹេចញដំេណើរ វេុេទពអងហយេមលឹងេមើលខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេ៉យទឹក្មុខេែមតងអាឿរមិនេបើាយចិតត ប ុែនតមិនបាននិយយអវីេទ ខ៳ហំរពោះក្រណុាេរតៀម
បរិឿខើររួចេេើយ ក្៏ោប់េផតើមេចញដំេណើរេដើរេៅេៅេវលាែដលរពោះអាទិតើយបាក្់រេេៀលរំលេរជរេូតដល់
លិចជួរចុងេឈើ ប ុែនតរេន់ែតខ៳ហំរពោះក្រណុាេដើរេៅបានមិនៅឃើយប ុនាផើនក្៏រតូវទច់ង ក្់ េរោោះបានឮេេមលងវេុ
េទពែរេក្េូតាមមក្ៀងេរឿយខនងថ្ "បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េូមនិមនតេលាក្ឈប់េិន ខ៳ហំក្ូរណាម្ន
េរឿងេំៀន់នឹងេនទនាំមួយ " ខ៳ហំរពោះក្រុណាៃក្េៅេមលឹងេមើលតាមេេមលងេនាោះ ក្៏េឃើញវេុេទពក្ំពុង
ែតេដើរតរមងម់ក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រុណា េគឿន់វិស្េៈោប់ក្ៃដខ៳ហំរពោះក្រណុា េេើយក្៏ ញឲើយរត ប់េៅអងហយ
េរឿមេដើមេឈើដែដលេទៀត 

"េូមនិមនតេលាក្េៅគង់មួយែភលតេិន ខ៳ហំក្ូរណានឹងតំណាលស្ច់េរឿងពិតខលោះឲើយស្ឍើប់" 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏បដិបតតិតាមេ៉យេរមួល 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! ខ៳ហំក្ូរណាេូមអភ័យេ េចំេោោះេលាក្ម្ងើេ់ែដលបានេលងេលាខើនំមួយ
នឹងេលាក្ម្ងើេ់ំេរៀងរេូតមក្ េផើនរបេយជន៍អវីែដលបិទបាំងឿរពិតេទ េូមៃក្មក្េមលឹងៀងេនោះ" 

វេុេទពៃក្េៅេមលឹងជុំវិញខលអន េដើមើបីេេងតេមើលថ្េតើម្នអនក្ណាមួយេៅរតង់បរិេវណេនាោះ
ឬេទ ឿលេបើរបាក្ដក្នហងចិតតថ្េផើនេទ េទើបេលើក្ៃដ ំងពីរេ ើងពីេលើេីេៈ េ៉ោះយក្េក្់ែក្លងឿពើយ
េំពីងេំេោងរបេ់បរិោភើជក្ យក្រក្ណាត់ជូតេផោះ និង ពណ៌ែដលគូរេលើៃផទមុខេចញ រេូតដល់បៃមើញឲើយ
េឃើញមុខម្ត់ពិតរបេ់េគ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេមលឹងេមើលបុរេថមីែដលអងហយេៅចំេោោះមុខេ៉យអាឿរ
អាំងឡាំង េឹងែតមិនេជឿែភនក្ខលអនឯងថ្ បរិោភើជក្ម្ទើក្់េនោះែរបឿពើយេៅំបុរេែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាស្គើល់
េនិទធស្ទើលយរើងចើាេ់ក្នហងមួយពរពិចែភនក្ េគគឺេទវមិរតឧបាេក្របេ់េយើងនុោះឯង ។  

"បពិរត នម្ងើេ់ ! " េគនិយយេ ើងញឹមៗេេើយរឿបថ្ភើយបងំខ៳ហំរពោះក្រុណាំេលើក្ដំបូង 
" នម្ងើេ់របែេលំចែមលក្ចិតតែដលបានដឹងថ្វេុេទពំេទវមិរត ខ៳ហំក្ណាេរតក្អរណាេ់ែដលបាន
ជួបនឹង នម្ងើេ់េទៀតេរឿយពីែបក្េទើេៅអេ់រយៈេពលំេរចើនែខ ខ៳ហំក្ណាចង់ជួប នម្ងើេ់មក្យូរ
េេើយតាំងពី នម្ងើេ់ោក្េចញេៅ ខ៳ហំក្ណាទនទឹងរង់ោំស្ឍើប់ដំណឹងពី នម្ងើេ់រាល់ៃថ េរោោះ នម្ងើេ់
បានេនើាថ្ េៅេពលបាន េេនាេនៈំក្់លាក្់េេើយ នឹងបញ្៱ឡនមនុេើឝមក្ជូនដំណឹងឲើយខ៳ហំក្ណាដឹង 
េរោោះខ៳ហំក្ណាេក្ើតរបផនឡលចលូក្នហងចិតតេ ើងតាំងពីេពលេនាោះថ្ នឹងេក្ើតេេតុឿរណ៍អារក្ក្់េ ើងក្នហងេវ ហវ



នារាម ប ុែនតេៅេពលទិនទិវាក្នលងផុតេៅ េៅែតមិនទទួលបានដំណឹងពី នម្ងើេ់ ខ៳ហំក្ណាក្៏េជឿថ្  ន
ម្ងើេ់មិន ន់រក្ក្ែនលងំក្ល់ាក្់បានេទ ចំេណរតមក្ ក្៏េក្ើតេេតឿុរណ៍អារក្ក្់េ ើងពិតដចូនឹក្ស្ផើន
ែមន រពោះេទវទតតបានោក្់ចុចឲើយរពោះបាទអំតេតតហេធវើែតរពោះវររាជបិតា េដើមើបីេ ើងេធវើំេេតចរគងរាជើយ
ជំនួេ េៅេពលែដលរពោះរាំធិបតីពិមពិស្រក្ំពុងរតូវបៃខើំងេៅក្នហងពនធនាេរេនាោះឯង ខ៳ហំក្ណានិងមិរតភក្តិ
រេូតដល់មស្តនតីរាជឿរបរិវារេដើមខលោះក្៏បានឃុបឃិតគិតជួយរពោះរាំធិបតីឲើយម្នេេរីភាពរត ប់មក្រគង
រាជើយដូចេដើមវញិ ប ុែនតមិនអាចេរមុក្េធវើេ៉យក្ម្ពើំងបានេទេរោោះក្ម្ពើំងៀងេយើងតិចំងេទើបេធវើេ៉យ
ស្ឃើត់ក្ំបាំង ឿលេបើមិនអាចជួយរពោះរាំធិបតីឲើយម្នេេរីភាពបានេទ េយើងក្៏រួបរួមក្ម្ពើំងបក្ើឝពួក្េៅក្
ស្ងំទ័ពឈលបោំស្តើក្់យយីក្ងទ័ពភូមិនទ េបាោះទីតាំងេៅតាមនិគមជនបទេផើឝងៗជុំវិញរក្ុងរាជរគឹោះ 
ឥ ឡវេនោះពួក្េយើងក្ំពុងែតតេ ូ េេើយតេ ូេៅលុោះរតាែតនឹងទទួលជ័យជមនោះ"េទវមិរតឧបាេក្េលើក្េក្់
ែក្លងឿពើយេ ើងោក្់និងយក្ធូលីលាបមុខដូចេដើម ។ 

"ចុោះេេតុអីបានំបនលំខលអនេធវើំបរិោភើជក្អញ្ឹង? ឧបាេក្ ! " 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! វាំេេចក្តីោំបាច់ែដលខ៳ហំក្ណារតូវបនលំខលអនំបរិោភើជក្េដើមើបីេុវតថិភាព េរោោះខ៳ហំក្ណា
រតូវចូលេៅេេុើបឿរណ៍េក្មមភាពរបេ់បោងើមិរតៀងក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះមតងម្កើល ឿររតាច់ចរេៅក្នហងភិន
ភាគំបរិោភើជក្េនោះឯងម្នេុវតថិភាពបំផុត េរោោះរបំជនមិនេនទិោះេងើឝ័យ ប ុែនតែថម ំងេេរព
រាប់អានេទៀត ឿលេបើបនលំេភទំបរិោភើជក្េេើយ ខ៳ហំក្ណាក្៏រតូវែតស្ងលទធិរបេ់ខលអនេ ើង េដើមើបីេឆលើយត
ទល់នឹងបរិោភើជក្ឬអនក្រពតក្នហងស្េនាដៃទំេរចើន អនក្ខលោះដល់ថ្ទើក្់រជោះថ្ពើចង់របគល់ខលអនំស្វ័ក្ ប ុែនត
ខ៳ហំក្ណាក្៏បដិេេធ េរោោះេផើនេចតនាស្ណើបនាខលអនឯងំស្ស្ឍើម្នស្វ័ក្ែេេមេរចើនេទ មើារើងេទៀត 
ឿរែដលខ៳ហំក្ណាមិនរបឿេខលអនំស្វ័ក្ែដលចំណុោះនឹងស្ស្ឍើអងណាឬលទធិណាមួយេ៉យចំេោោះ
េនាោះ ក្៏េរោោះែតមិនចង់ឲើយស្ស្ឍើឬលទធិេនាោះៗំប់អាប់អួមួេមងំមួយនឹងខ៳ហំក្ណា" 

"ចុោះឿរែដលេៈមេ ើងេៅេំពោះរពោះអាទិតើយេលើចុងេឈើេនាោះ ម្នន័យថ្េម ច?" 

េទវមិរតឧបាេក្េេើចក្ក្សឹក្យរើងេពញចិតត េេើយម្នរបស្េន៍ថ្ 

"ខ៳ហំក្ណាេផើនេចតនាេៅេំពោះរពោះអាទិតើយេ ើយ  នម្ងើេ់ ! នុោះរេន់ែតំឿរេិញឡឲើយេញ្ញើណ
ដល់ក្ម្ពើំងពលរបេ់េយើង េរៀងរាល់េលើក្ែដលម្នក្ង ហានេចញេៅពីរពោះនគរ ខ៳ហំក្ណាឬអនក្ណា
ម្ទើក្់រតូវែតេ ើងេៅេលើេដើមេឈើែដលណាត់មត់េទើទុក្ េេើយក្៏ឲើយេញ្ញើណដល់ភាគីមួយេទៀតែដលេៅ
េលើេដើមេឈើៅឃើយេចញេៅេឃើញ េៅេពលេគេឃើញេេើយ េគក្៏ឲើយេញ្ញើណតេៅដល់មនុេើឝម្ទើក្់េទៀត
ែដលេៅេលើចុងេឈើមួយេដើមេទៀតដឹង  ពួក្េយើងឲើយេញ្ញើណដល់េទើនិងេទើយរើងេនោះរេូតដល់ក្ម្ពើំង
ពលរបេ់េយើងរគប់អងភាព េធវើឲើយេយើងដឹងេក្មមភាពរបេ់ ហានេរតូវនិងេរតៀមតេ ូទុក្ំមុនឲើយ



បានយូរ េរោោះេេតុេនាោះ ពួក្េយើងេទើបំភាគីបានេរបៀបនិងទទួលជ័យជមនោះំដរាប េយើងនឹងវាយឆមក្់
ចំេោោះក្ង ហានរាយរងែដលម្នក្ម្ពើំងពលមិនដល់ ១០០ នាក្់ប ុេណា្ើោះ េបើេរចើនំងេនាោះ េយើងនឹង
េគចេវោះមិនតតាំងចើាំងេទ បពិរត នម្ងើេ់ ! ជីវិតរបេ់ខ៳ហំក្ណាេពលេនោះេៅរចបូក្រចបល់នឹងអំេពើ
េបៀតេបៀន រប ឡក្របឡាក្់េ៉យបាណាតិបាតរាល់ៃថ ប ុែនតខ៳ហំក្ណារតូវែតេធវើេ៉យគំនុំនិងេ៉យក្តញ្៴ឡ
ចំេោោះរពោះរាំធិបតីអងមុន េេើយេធវើេដើមើបីក្ម្ងើត់បំបាត់ៀផើំងេរតូវរបេ់ែផនដីមគធរដ៶ េូម នម្ងើេ់
េមតាឍើអភ័យេ េដល់ខ៳ហំក្ណាផង" ។ 

"ឧបាេក្េអើយ ! េរម្ប់អាតាផើវិញេុខចិតតឲើយអភ័យេ េដល់េៈមំនិច ប ុែនតេរម្ប់ចើាប់
ក្មមផលែដលេទៀង ត់េនាោះំេរឿងមួយេទៀត េៅេពលរត ប់មក្ដល់រក្ុងរាជរគឹោះ េរឿងែដលអាតាផើរតូវេធវើ 
គឺ េៅេួរេុខទុក្ឧបាេក្ដល់េគេ៉ឋើនក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ ប ុែនតមិនបានជួបេៈមេទ ជួបែត ហានរបេ់
រពោះបាទអំតេតតហ ែដលរឹបយក្េគេ៉ឋើនរបេ់េៈមប ុេណា្ើោះ អាតាផើចង់ដឹងថ្ ភរិយនិងខ៳ហំបរិវាររបេ់
េៈមេៅណាអេ់?" 

េទវមិរតឧបាេក្ម្នទឹក្មុខរេេោនរេោប់ចុោះភាពើម េៅេពលខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយដល់បុរត
ភរិយរបេ់េត់ ប ុែនតទរមង់មុខរបេ់េត់រត ប់ំេធមើមធមឹងរទមឹងៀំេស្តងឺតេធមញេែមតងក្ំេឹងក្ំេល់
េឃើញបានយរើងចើាេ់ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! " េត់ម្នរបស្េន៍េ៉យេេមលងតឹងខឹងេនធំ "បុរតភរិយរបេ់ខ៳ហំក្ណារតូវ
េេតចចមអតេលអង(េេតចផ្ឍើច់ឿរ)ោប់យក្េៅឃុំែំងទុក្ក្នហងរាជវាំងេដើមើបីំចំណាប់ៀផើំង ប ុែនតខ៳ហំក្ណាក្៏
អាចដឹងដំណឹងបានេ៉យអារេ័យមនុេើឝរបេ់េយើងែដលេៅៀងក្នហងថ្ ពួក្េគេុខេបើាយំធមមតា
េទ ចំែណក្ េក្របរិវាររបេ់ខ៳ហំក្ណាបានេម័រគចិតតចលូំក្ម្ពើំងពលេៅក្នហងៃរពំមួយនឹងខ៳ហំក្ណាតាំង
ពីដំបូងេមលោះ េៅេពលនិយយដល់បុរតនិងភរិយ ខ៳ហំក្ណាអត់នឹងេស្ក្េេរងងចិតតមិនបាន េរោោះរគួស្រ
ែដលធ្ពើប់ម្នេុភមងល ឥ ឡវេនោះក្៏បាក្់ែបក្ែចក្ផលឡវ និរាេរោត់របាេេោលេទើេៅែតេរៀងៗខលអន ប ុែនត
េធវើដូចេមតចបាន  នម្ងើេ់ ! េដើមើបីេុខេនតិភាពដល់េងម ំងមូល េយើងរតូវែតលោះបង់េុខផ្តើល់ខលអន
េោល ចុោះ នម្ងើេ់វិញ េមើលេៅហាក្់បីដូចំក្ំពុងនងឹេចញដំេណើរេដើរផលឡវេៅ េតើនឹងនិមនតេៅណាឬ?" 

"រតឹមរតូវេេើយ អាតាផើក្ំពុងែតនឹងេចញដេំណើរេដើរោរិក្េៅំេរឿយ ៗតាមេចតនាេដើមែដលធ្ពើប់
និយយនឹងេៈមេនាោះឯង" 

"ចុោះអៃកើល់ណា នម្ងើេ់នឹងវិលរត ប់មក្េវ ហវនារាមវិញ? " 

"អនាគតំេរឿងែដលអាតាផើមិនអាចដឹងបានេទ ជីវិតរបេ់េយើង ំងពីរ គឺ ឿរតេ ូ េៈមតេ ូនឹង
េរតូវៀងេរើគឺ រពោះបាទអំតេតតហនិងក្ង ហានរបេ់រពោះអង អាតាផើតេ ូនឹងេរតូវៀងក្នហង គឺ ក្ិេល



ស្វៈ ំងពួង េផើនជំនាក្់លើាក្់អវីក្នហងឿរតេ ូេនោះេទ េបើេយើង ំងពីរំភាគីោលោញ់ មុខំនឹងពុំបាន
ជួបេទើេទៀតេ ើយ ប ុែនតេយើងអាចនឹងជួបេទើបានេទៀត របេិនេបើេយើង ំងពីរំអនក្ម្នជ័យជមនោះ" 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! េទវមិរតឧបាេក្អងហយេះឃើក្មុខេៅេេៀម មិននិយយ
េឆលើយឆលងអវីេទ េៅខណៈេនាោះ ដួងអាទិតើយបានអេតងតរលត់បាត់ជួរៃរពេៅេេើយ អាឿេធ្តុោប់េផតើម
រតំក្់ចុោះ ម្នមនុេើឝមនាេធវើដំេណើរមក្ងូតទឹក្ឯតេបាតាធ្ររឿេ់ែរក្លេ ើង េក្មងគៃភើលេេក្ំពុង
េក្ៀងេេចូលេៅឿន់ ភើររក្ុងំេវឡងំហាភើយ េមើលេឃើញេេើយេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាភនក្នឹក្រលឹក្ដល់ជីវិត
ខលអនឯងក្នហងក្មុ្រភាព ឿលពីេៅំេក្មងចណាឌើលេក្ៀងេេគូជីវិតរត ប់េៅភូមិរេុក្ែក្ើបរ ភើររក្ុងស្វតថី
ក្នហងេឿេលលរដ៶ ដ៏ែេនៅឃើយឯេណាោះ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! "េទវមិរតម្នរបស្េន៍េ ើងបនាតើប់ពីអងហយស្ឃើត់េេៀមអេ់េពលយរើងយូរ 
"ដល់េពលេវលាែដលខ៳ហំក្ណារតូវលា នម្ងើេ់េេើយ ក្ម្ពើំងពលរបេ់េយើងក្ំពុងែតរង់ោំ យប់ៃថេនោះ
របាក្ដំនឹងម្នឿររបយុទធតេ ូេទើរវាងពួក្េយើងនិងក្ង ហានភូមិនទ រេន់ែតេៅដល់បនាតើយេបាោះទី
តាំងស្ឃើត់ក្ំបាំង ខ៳ហំក្ណានឹងេ៉ោះេរគឿងែតងឿយរបេ់បរិោភើជក្េចញ ឿពើយំស្មញ្៴ជនធមមតា នាំ
ក្ម្ពើំងពលចូលរបឿប់របោក្់ ហានបោងើមិរត ជួនឿលខ៳ហំក្ណាអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតក្នហងឿរចើាំងតេ ូ
េនាោះ ប ុែនតខ៳ហំក្ណាេុខចិតតស្ពើប់បាត់បង់ជីវិតេ៉យេម្ទនភាពថ្ ខលអនបានេធវើពលីក្មមជីវិតេដើមើបីបូំ
ចំេោោះរពោះរាំធិបតីពិមពិស្រ ខ៳ហំក្ណាេូមរឿបថ្ភើយបងំលា នម្ងើេ់េិនេេើយ" និយយេេើយ េទវ
មិរតក្៏រឿបថ្ភើយបងំខ៳ហំរពោះក្រុណា ឿន់ផ្តើំងែេើបក្ៀពើនិងៅទើំងស្នើន់េដើរោក្េចញេៅេៅក្ណាតើលឿល
ពរពឹលៃនស្យណមេម័យ ។  

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ឿរបានជួបនឹងេទវមិរតឧបាេក្ក្នហងេមើបហរេភទែឆលក្ចែមលក្
និងបានស្ឍើប់េរឿងរា ើវេផើឝង ៗែដលេត់តំណាលឲើយស្ឍើប់ េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេក្ើតលំនឹក្ែឆលក្ចែមលក្ក្នហងចិតត  
គិតេឃើញថ្ ពិភពេលាក្េនោះចំំេពញេៅេ៉យេរឿងែបលក្ចែមលក្អស្ងើរើយ េរឿងែដលេយើងមិនធ្ពើប់នឹក្ស្ផើន
ថ្នឹងរបរពឹតតេៅបានក្៏រត ប់េៅំរបរពឹតតេៅបាន េរឿងែដលេយើងគិតថ្មិនអាចរបរពឹតតេៅបានក្៏រត
 ប់េៅំរបរពឹតតេៅបាន តួយរើងដូចំ េទវមិរតឧបាេក្េនោះ ឿលែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅំេងើាធិបតី
ក្នហងរពោះេវ ហវនារាមេនាោះ េត់ំអនក្ៀឆើប់ខ៱អនមួនម្ំក្នហងរពោះធម៌ របតិេរបៀងក្នហងេិលាោរវតតរបេ់េបើបហរេ 
ចូលវតតចូលវា ើេម្ នេីល ស្ឍើប់ធម៌ំរបោំ ម្នឧបនិេើឝ័យទូលំទូលាយ េរតក្អរក្នហងឿរបរិោងើគ រតង
រតាប់ស្ឍើប់ោក្ើយរបេ់យចក្គួរនាដូចំដំណឹងលស ៈតើំងបច័យេទយើយ នឲើយេូរេៅបីដូចេភលៀងបងសហរចុោះ
ក្នហងរក្ឹតយុគ ប ុែនតឥ ឡវេនោះ េត់រត ប់េៅំមនុេើឝម្ទើក្់េទៀត ម្នលក្ណៈផទហយេទើរេ ោះ ំងរេុង  
េត់បានឿពើយំក្ំពូលេោរែដលម្នបាតៃដ របឡាក្់រប ឡក្េ៉យេលាេិត េរតក្អរក្នហងឿរផ្ឍើច់ផតិល
ជីវិតមនុេើឝេលឡតរតង់ឥតក្ំេុេ លោះបង់េគេ៉ឋើនធំ េឹមៃេរពម ំងបុរតភរិយេចញេៅលាក្់ខលអនពួន



អាតាផើេៅក្នហងៃរព បានទទួលទុក្េវទនាៀពើំងឿពើ អវីេៅេនេទើបេធវើ ឲើយេត់ផ្ពើេ់ផតឡរេៅំមនុេើឝមួយេ៉យ
ែ ក្ែបបេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាគិតឿញ់ដងវិនបញ្មើេនោះរេូតដល់នាំខលអនឯងមក្ដល់ភូមិមួយេ៉យមិនដឹង
ខលអន ។ 

េៅខណៈេនាោះយប់ងងឹតេូនើយេុងេៅេេើយ ប ុែនតេៅមិន ន់យប់េរៅប ុនាផើនេទ តាមធមមតាេៅ
ក្នហងេពលេវលាែបបេនោះ ជីវិតក្នហងភូម ិំងឡាយរបេ់មគធរដ៶េោរេពញេៅេ៉យចលនារេ់រេវីក្ េរោោះ
របំជនែដលេនឿយេត់លំបាក្លំបិននឹងឿរៃរេពញមួយៃថ បានវិលរត ប់មក្េគេ៉ឋើនវិញេេើយ
ងូតទឹក្ ទទួល នអាហារនិងអងហយោប់រក្ុមជំនុំេទើខលោះ េដញដំផលហំក្ូតឧបក្រណ៍តស្តនតីំឿរេរម្ក្លំែេ
ឿយខលោះ ចំែណក្ឯេក្មងឿផើងរត់េលងរបេដញេទើតាមផលឡវថនល់ក្ណាតើលភូមិបនលឺេូរេេមលងអឺងក្ង គួរំទី
រីក្រាយឿយើក្ឿយើយ ប ុែនត េរម្ប់ភូមិេនោះ េេងតេឃើញថ្ បរិយឿេក្នហងភូមិេប់ស្ឃើត់ក្េណាតើចក្ែណែង
យរើងចែមលក្ េផើនមនុេើឝមនាអងហយោប់រក្ុមជំនុំេនទនាេលើទីធ្ពើេគេ៉ឋើនេទ េផើនេេមលងេក្មងឿផើងរត់
េលងរបេដញេទើតាមផលឡវេទ ម្នែតពនលឺេភលើងពែភលតប ផលហងោំងេចញមក្ពីៀងក្នហងេគេ៉ឋើនតាមបងសអច ែដល
េគេ៉ឋើនភាគេរចើនំខទមដីបូក្លាបេ៉យេេម័យដូចយរើងភូមិក្េិក្រ ំងឡាយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរេៅ
តាមផលឡវលំដ៏ស្ឃើត់រចងំរេូតដល់ ស្លាក្ណាតើលភូមិ ែដលអនក្ភូមិជួយេទើក្ស្ងទុក្េរម្ប់េថមើរេជើងចូល
មក្ស្ទើក្់អារេ័យ ោត់ទុក្ថ្េំណាងលសេរម្ប់ខ៳ហំរពោះក្រុណាែដលេផើនអនក្ណាស្ទើក្់េៅក្នហងស្លាមុន 
ឿលេបើេរីេយក្េក្ៀនរជុងែដលេមរមើយបានេេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ោត់ឿរេបាេរោេ់ រឿលេំពត់
ចំណាំវេើាំក្េនទល ថល់បារតនិងេរគឿងបរិឿខើរទុក្ែក្ើបរៀង េេើយក្៏អងហយចុោះេរម្ក្ បរិយឿេក្នហង
ស្លាស្ឃើត់លេនាពើចប ុែនតស្ឃើត់លសេរម្ប់ខ៳ហំរពោះក្រុណា ។ 

េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងអងហយេរម្ក្េៅយរើងេប់េនាោះឯង ម្នរពឹទធជនម្ទើក្់អាយុ
របែេលំ ៧០ ៅទើំ បានេដើរចូលមក្ក្នហងស្លា េូមើបីេបើបរិយឿេងងឹតពរពលឹក្៏េ៉យ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏
អាច យបានថ្ េត់ំជនោេ់ េរោោះដំេណើរទំនងរបេ់េត់េមើលេៅេឃើញងងក្់ងេងើក្ែបបយរើងជន
ោេ់ជរា េត់ឈប់ឈរេៅក្ណាតើលស្លាេេើយនិយយេ ើងេ៉យេេមលងញ័រទទ័រែបបមនុេើឝោេ់
ែដលឥតេធមញថ្  

"េលាក្េមណៈ ! េលាក្េៅរតង់ណា? ខ៳ហំក្ណាេមើលមិនេឃើញេទ" 

"អាតាផើេៅរតង់េនោះឯង ឧបាេក្ ! " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយ 

"ងងឹតៀពើំងណាេ់ េមើលអីមិនេឃើញេទ"របុេជរានិយយបេណែើរេដើរចូលមក្រក្ខ៳ហំរពោះក្រណុាប
េណែើរ  



លុោះមក្ដល់ក្ែនលងែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយ េត់ក្៏អងហយចុោះ បរាបនឹងៃផទដី េេើយក្៏េលើក្ៃដេំ
ពោះ 

"ខ៳ហំក្ណាក្ំពុងែតអងហយេៅៀងមុខខទម រស្ប់ែតេៅរបុេរបាប់ថ្ ម្នរពោះភិក្ហ ១ អងេដើរមក្
តាមផលឡវថនល់េេើយបានះងចូលមក្ស្ទើក្់ក្នហងស្លាេម្ទើក្់បាទោរី ខ៳ហំក្ណាក្៏ោប់អារមមណ៍ ចង់នឹង
េនទនាំមួយ ខំេដើរឿត់លំងឹតតាមមក្ យូរណាេ់មក្េេើយ េលាក្េមណៈ ! ែដលខ៳ហំក្ណាេផើនឱឿេ
ជួបរបទោះេនទនា ំមួយនឹងេមណៈរោេមណ៍អនក្រទរទង់េីល ោប់តាំងពីរេុក្េទេេក្ើតក្លិយុគភាន់
ែរបំេដើមមក្ េឃើញថ្ េមណៈរោេមណ៍ ំងឡាយែដលធ្ពើប់រតាច់ចរេៅមក្រេូតគិមឞរដូវ េេើយះ
ងចូលមក្េរម្ក្ក្នហងភូមិរបេ់េយើងរត ប់ំបាត់រេេម្លេូនើយឈឹង ៃថេនោះោត់ទុក្ថ្ំៃថេំណាង
លសែដលេលាក្ម្ងើេ់និមនតមក្ស្ទើក្់ំេលើក្ដំបូង ខ៳ហំក្ណាេូមេនទនាំមួយនឹងេលាក្ម្ងើេ់ឲើយយូរបនតិច 
េបើេលាក្ម្ងើេ់មិនេូវេនឿយេត់ពីដំេណើរេដើរផលឡវេពក្េទ" រពឹទធជននិយយចប់ក្៏ដងឞក្់រតេបេ៉យេនឿយ
េត់ ។ 

"អាតាផើមិនេនឿយេត់អវីេទ ឧបាេក្ ! េរោោះេទើបែតេដើរមក្ពីតេបាតាធ្រែក្ើបរៗេនោះឯង អាតាផើេរតក្
អរនឹងេនទនាំមួយនឹងេៈមយូរប ុនណាក្៏បានក្៏េរេចែតេៈម ប ុែនតបរិយឿេក្នហងស្លារាងដូចំ
ងងឹតបនតិច េបើេយើងនឹងេមើលមុខេទើេឃើញខណៈែដលេនទនាក្៏ំឿរលស" 

"េលាក្េមណៈ ! េរឿងេនោះមិនបាច់បារមភេទ ខ៳ហំក្ណាបានេរបើេៅរបុេឲើយយក្ចេរងៀងនិងទឹក្ៅន់
មក្របេគនេលាក្ម្ងើេ់េេើយ េគនឹងមក្ដល់េៅេពលបនតិចេទៀត" 

"ឧបាេក្ ! ភូមិេនោះេមើលេៅហាក្់ដូចំអាតាផើធ្ពើប់ឆលងឿត់មតងឬពីរដងមក្េេើយ េូមើបីែតរារតី
ឿលែបបេនោះក្៏ធ្ពើប់ឆលងឿត់ែដរ ប ុែនតរេមុនៗេឃើញថ្ ភូមិេនោះគរគឹក្គេរគងម្នមនុេើឝមនារបេេច
របស្ចពោក្់ពពូន ប ុែនតេៅរេេនោះេឃើញថ្ស្ឃើត់រចងំខុេរបរក្តី របែេលំម្នេេតុឿរណ៍អវីេក្ើត
េ ើងេៅក្នហងភូមិេនោះេទដឹង?" 

រពឹទធជនរេូបដក្ដេងឞើមធំ អងហយេេៀមមួយេនទហោះេេើយេឆលើយថ្ 

"េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាេជឿថ្ មិនែមនម្នែតភូមិេនោះប ុេណា្ើោះេទែដលរតូវេស្ពើក្េ្ពើរេោប់
រេេោន េូមើបីែតរាល់ភូមិក្នហងតំបន់រាជរគោឹះេនោះក្៏េស្ពើក្េ្ពើេ្េស្ក្ែដរ មិនឲើយរេេងោះរេេៃចយរើង
េម ចបាន េលាក្េមណៈ េបើភូមិរបេ់េយើងម្នែតស្តេតីនិងក្ុម្រប ុេណា្ើោះែដលេៅោំផទោះ ពួក្របុេៗនាំេទើ
រត់ចូលៃរពអេ់េេើយ" 

េមតីរបេ់របុេជរាេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាភនក្នឹក្ដល់េទវមិរតឧបាេក្ភាពើម ប ុែនតេដើមើបីឲើយរបាក្ដក្នហង
ចិតត ខ៳ហំរពោះក្រណុាេទើបេួររបុេជរាថ្ "េេតុអវីបានំរបុេៗនាំេទើេគចេៅេៅក្នហងៃរពអេ់អញ្ឹង?"  



"េលាក្េមណៈ ! "របុេជរានិយយបេណែើរខិតចូលមក្ជិតខ៳ហំរពោះក្រុណាបេណែើរ "េលាក្ម្ងើេ់ក្៏
ដឹងេេើយថ្ រេុក្េទេេយើងក្ំពុងែតរេេ់ៅក្នហងយុគផ្ឍើច់ឿរ អំតេតតហបានេធវើែតរពោះជនក្របេ់ខលអន
ឯង េេើយេ ើងរគងរាជើយ ៈតើំងក្ំេឹងក្ំេល់ និង េមសប់េម្យើយឲើយេក្ើតេ ើងដល់មស្តនតីរាជឿរនិងរបំនុ
រាស្តេតតូចតាចែដលេៅម្នភក្តីភាពចំេោោះរពោះមហាក្ើឝរតអងេដើមំៀពើំង  ំងមស្តនតីរក្មឿរបរិវារេដើមក្៏
បានរួបរួមក្ម្ពើំងេទើេដើមើបីក្ម្ងើត់រពោះបាទអំតេតតហេោល ប ុែនតេធវើបានេ៉យពិបាក្ េរោោះរពោះអងម្នបក្ើឝ
ពួក្និងអំណាចៀពើំងណាេ់ េរោោះេេតុេនាោះ ភាគីរបៅំងេទើបេចញេៅេក្ៀងគររបែមរបមូលមនុេើឝ ក្
ស្ងំទ័ពឧ មោំវាយឆមក្់េៅក្នហងៃរព បណាតើរបុេេុពល ំងឡាយក្នហងភូមិរបេ់េយើងក្៏េម័រគចិតតចូល
េៅំក្ម្ពើំងពលំមួយនឹងទ័ពឧ មអេ់ េរោោះេេតុេនាោះបានំភូមិរបេ់េយើងេមើលេៅដូចំ
រេេងោះរេេៃច" ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើដូចំចែមលក្ចិតតណាេ់ថ្ េេតុអវីបានំយុវជនេុពល ំងឡាយេរតក្
អរេៅេម័រគចូលំក្ម្ពើំងពលំមួយនឹងទ័ពឈលប ឬពួក្េគរតូវបានទ័ពឈលបបងិតបងំឲើយេៅចូលរួម?" 

"ពួក្េគេម័រគចិតតេៅេ៉យខលអនឯង េលាក្េមណៈ ! ក្ងទ័ពឧ មមិនបងិតបងំេទ េេតុផល
ែដលេរតក្អរេៅចូលរួមក្៏េរោោះែតគុណអំេពើលសរបេ់េមេៀពើងទ័ពឈលបេនាោះឯង" ។ 

រេន់ែតបានស្ឍើប់េមតីរបេ់រពឹទធជន ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េក្ើតលំនឹក្េងើឹមរោលៗេ ើងភាពើមថ្ 
របាក្ដំនឹងបានស្គើល់េមេៀពើងទ័ពឈលបេៅេពលេនោះឯង េរោោះរបុេជរាមិនែមនំេម្ជិក្របេ់ទ័ព
ឈលបេទ  ំងមុខំពុំបានេធវើេមើបថេើបថែេើបលាក្់បាំងេះផើោះេមេៀពើងទ័ពឈលបំឿរេម្ឃើត់េ ើយ  

"េមេៀពើងទ័ពឈលបគឺំអនក្ណា? ឧបាេក្ ! "   

របុេជរាអងហយមិងម្ំងមួយេនទហោះ េែមតងក្ិរិយអាឿររស្ប់រេល់ហាក្់នឹងថ្មិនចង់បេងឞើប
របាប់ឿរពិត ខណៈេនាោះរស្ប់ែតេៅរបុេរបេ់េត់បានយក្ចេងៀងេរបងនិងក្សមទឹក្ផឹក្ចលូមក្ឲើយក្នហង
ស្លា ខ៳ហំរពោះក្រុណាយក្បំពង់េរោោះទឹក្េចញពីបារត េរោោះយក្ទឹក្េចញពីក្សមទឹក្៉ក្់ភាជនៈរបេ់ខលអន
ឯង េេើយក្៏ៅន់ទឹក្ដ៏រតំក្់េរេបរបេ់របុេជរាែដលេរំមែរជង េធវើឲើយរេេ់បេ់ រេ ោះរេ ំេំេួ
នេ ើង យរើងេរចើន ។  

"ឧបាេក្ ! េៈមទំនងំមិនេបើាយចិតតែដលនឹងរបាប់េះផើោះរបេ់េមេៀពើងទ័ពឈលបដល់
អាតាផើេទ មិនបាច់របាប់ក្៏បាន អាតាផើមិនចង់ដឹងប ុនាផើនេទ េ ោះបីដឹងក្៏មិនេក្ើតរបេយជន៍អវីដល់អាតាផើែដល
ឈប់ខវល់រវល់នឹងេលាក្ិយវិេ័យេេើយេនាោះែដរ " 

"ខ៳ហំក្ណានឹងរបាប់របេគនក្៏បាន េលាក្េមណៈ ! ប ុែនតេលាក្ម្ងើេ់រតូវេនើាំមុនថ្ នឹងរក្ើា
ទុក្ំឿរេម្ឃើត់ មិនយក្េៅបេងឞើបរបាប់ឲើយេគដឹងំ៉ច់ៀត" 



"អាតាផើមិនអាចេនើាបានេទ ឧបាេក្ ! េមណវិេ័យមិនអនុញ្ញើតឲើយអាតាផើផតល់ោក្ើយេនើា
 ក្់ទងនឹងេលាក្ិយវិេ័យំមួយនឹងអនក្ណាៗេទ េបើេៈមេៅមិនេជឿក្នហងេមណភាវៈរបេ់អាតាផើ េូម
ក្ុំរបាប់ ប ុែនតេបើេៈមេជឿ និងទុក្ចិតតក្នហងេមណេភទរបេ់អាតាផើរបាប់ក្៏បាន ឬេជឿប ុែនតមិនរបាប់ក្៏បាន
េរេចែតចិតត" 

ឿលេបើរបុេជរាអងហយេៅេេៀម មិនរពមរបាប់េះផើោះរបេ់េមេៀពើងទ័ពឈលប ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើប
និយយតេៅេទៀតថ្ 

"ឧបាេក្ ! ធមមតា េោរ ំងឡាយែតងម្នគំេហារេែរេៅយង់ឃនង គួរឲើយៀពើចញេញើតនិងគួរ
ឲើយេសប់េខពើមដល់របំជនទូេៅ មិនែមនឬ? េេតុអវីបានំេៈមម្នរបស្េន៍ថ្ យុវជនេុពលក្នហង
ភូមិេរតក្អរេៅចូល រួមំក្ម្ពើំងពលេ៉យេម័រគចិតតេរោោះគុណអំេពើលសរបេ់េមេៀពើងទ័ពឧ ម?" 

"េត់ពិតំមនុេើឝលសែមន េលាក្េមណៈ ! េេើយមិនែមនលសចំេោោះែតខលអនេត់ប ុេណា្ើោះេទ ប ុែនត
លសតាងំពីបិតារបេ់េត់មក្េមលោះ ខ៳ហំក្ណានឹងតំណាលេរឿងពិតឲើយស្ឍើប់ េមេៀពើងឧ មមិនែមនំមនុេើឝ
ស្មញ្៴ធមមតាដូចយរើងខ៳ហំក្ណាេទ េត់ំរគេបតីេតហក្េតមភមហាស្ល បញ្ប់ឿរេិក្ើាមក្ពីតក្េិលា 
រេ់េៅក្នហងេគេ៉ឋើនេឹមៃេៀងក្នហងរក្ុងរាជរគឹោះ របក្បេ៉យគុណធម៌លសរបេេើរំទីេេរពរាប់អាន
របេ់អនក្ផង ំងពួង ដីែរេ ំងឡាយក្នហងភូមិរបេ់េយើងក្តី ក្នហងភូមិដៃទៗឰដ៏ភមូិភាគឧតតរទិេៃនរក្ុងរាជ
រគឹោះក្តី េុទធែតំេមើបតតិរបេ់េត់ ំងអេ់ ំទីែដលរពោះបាទពិមពិស្ររពោះរាជ នដល់រគេបតិំបិតា
របេ់េត់មួយតំណេទៀត លុោះបិតាទទួលអនិចក្មមេៅ  េត់ក្៏ទទួលេក្រមរតក្បនត េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្
ណាំមនុេើឝវណណៈអនក្ៃរ(វណណៈក្មមក្រ)  ធ្ពើប់អារេ័យដីែរេរបេ់រគេបតីេេដ៶ីំេរចើនេធវើទទួល ន 
ប ុែនតមិនធ្ពើប់េឃើញម្ងើេ់ែរេចម្កើរណាម្នចិតតរបេេើរដូចយរើងេត់េទ ភាគេរចើនេឃើញែតេលាផើភេលាភ
លន់មិនេចោះេប់េល់ េឃនើេឃនង រុណ ំន់ក្ដក្ស្ពើប(េឿរេក្ង f l e e c e ) អនក្ជួលែរេដូច េ
ក្រ ប ុែនតរគេបតីម្ទើក្់់េនោះផទហយេទើរេ ោះ ោប់តាំងពីេយើងចូលមក្អារេ័យដីែរេេត់េធវើទទួល ន ឥត
ជួបរបទោះបញ្មើេើឍើរក្ហាយេស្ោះ េត់ មយក្ចំែណក្ៃថលជួលែរេតិចតួចមួយភាគដប់ប ុេណា្ើោះ េៅខ
ណៈែដលម្ងើេ់ែរេដៃទ រយក្រេូតដល់បី ឬ បួនភាគដប់ េ ោះបីឿរេធវើែរេបានទិននផលឬមិនបានក្៏
េ៉យ ចំែណក្ឯរគេបតមី្ទើក្់េនោះ មយក្ែតអនក្ែដលេធវើែរេបានទិននផលឬចំេោោះែតក្នហងៅទើំ ែដល
បរិម្ណទឹក្េភលៀងេមើបឡររគប់រេន់ប ុេណា្ើោះ េលើេពីេនាោះេទៀត េបើអនក្របវាេ់ែរេណាជួបឿរលំបាក្ ខើឝត់
េខើាយេ៉យបច័យណាៗ េៅរក្េត់ េត់ក្៏ជួយេេស្តៃគើោះេ៉យឥតេរីេមុខ ំងមិនរតូវឿរឧបឿរគុណ 
េត់េធវើេំណូមេំេណើែតមើារើងប ុេណា្ើោះ គឺ េូមឲើយអនក្របវាេ់ែរេ ំងអេ់របេ េត់ម្នេេចក្តីេស្ផើោះ
រតង់និងេធវើលសចំេោោះេទើនិងេទើ រេឡាញ់េទើ ជួយេរំមែរជងេទើដូចំបងបសឡន អនក្ភូមិម្ទើក្់ៗក្៏េេរព េជឿ
ស្ឍើប់ និងបដិបតតិតាមអនុស្េន៍របេ់េត់េ៉យេម្ទក្ភាព េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាគិតថ្ ក្នហង



មគធរដ៶ ំងមូលគង់នឹងរក្េៅហាភើយនាយែបបេនោះមិនបានេទ េូមើបីេបើេត់េថិតេៅក្នហងវ័យេក្មងម្ំមួន
ស្ភើហាប់ក្៏េ៉យ  ប ុែនតខ៳ហំក្ណាក្៏េេរពបូំេត់េ៉យេុទធចិតត ខ៳ហំក្ណាេៅោំោក្ើយេមតីែដលេត់ែតងែត
និយយេៅេពលេចញមក្ជួបេំេណោះេំណាលអនក្របវាេ់ែរេថ្ 'េូមើបីេបើខ៳ហំបាទម្នរេូវេពញក្នហងជ
រងុក្រាប់រយជរងុក្ក្៏េ៉យ ប ុែនតខ៳ហំបាទក្៏បរិេភាគរតឹមែតេោោះែដលរតូវឿរមួយៃថ ៣ ដងដូចយរើងបងបសឡន
 ំងឡាយប ុេណា្ើោះ េូមើបីេបើខ៳ហំបាទម្នផទោះេែមើបងធំេឹមៃេក្៏េ៉យ ប ុែនតខ៳ហំបាទក្៏េរបើវាែមនែទនេៅតាម
ែដលខនងឬគូថលមមនឹងអងហយឬេរម្នតបានប ុេណា្ើោះ េរោោះេេតុេនាោះ ខ៳ហំបាទមិនោំបាច់េលាភលន់េួេ
េេតុេទ ជួយរបដុងរបំមនុេើឝរួមេងមែដលរក្ីរក្លំបាក្មិនរបេេើរំងឬ ! ' េលាក្េមណៈ ! ឿល
េបើេមេៀពើងឧ មម្នគុណធម៌ខពង់ខពេ់ដល់ថ្ទើក្់េនោះ អនក្ភូមិេទើបេេរពបូំនិងេុខចិតតលោះបង់ជីវិតេដើមើបី
េត់េៅេពលេត់រតូវឿរ "របុេជរាឈប់ដក្ដេងឞើមរតេបេរោោះពិពណ៌នាគុណដ៏ែវងអនាពើយរបេ់
េមេៀពើងក្ងក្ម្ពើំងឧ ម 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ំងឡាយ ! ស្ឍើប់តាមោក្ើយេរៀបរាប់យរើងលសិតលសន់របេ់របុេជរា ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាក្៏េក្ើតេេចក្តីេជឿំក្់ក្នហងចិតតេ ើងថ្ េមលំឧ មេនាោះមិនែមនអនក្ឯណាេទប ុែនតគឺេទវមិរត
ឧបាេក្របេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេនាោះឯង េរោោះដឹងចើាេ់ថ្រតក្ូលរបេ់េទវមិរតប ុេណា្ើោះែដលំម្ងើេ់ែរេ
ភាគៀងេជើងៃនរក្ុងរាជរគោឹះ េទវមិរតែតងែតតំណាលឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាស្ឍើប់ដល់ភាពរក្ីរក្របេ់អនក្របវាេ់
ែរេនិងវិធសី្ស្តេតេផើឝងៗែដលេត់បានជួយយឹតេយងអនក្របវាេ់ែរេ ំងេនាោះ គុណេមើបតតិេផើឝងៗ
ែដលរបុេជរាតំណាលឲើយស្ឍើប់ក្៏រតូវេទើនឹងគុណេមើបតតិរបេ់េទវមរិតឧបាេក្ ំងអេ់ លុោះរបាក្ដក្នហង
ចិតតែបបេនោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏និយយេ ើងថ្ 

"ឧបាេក្ ! េ ោះបីេៈមមិនរពមរបាប់េះផើោះរបេ់េមេៀពើងទ័ពឧ មក្៏េ៉យ អាតាផើក្៏ដឹងថ្េត់
គឺំអនក្ណាែដរ អាតាផើេូមរបាប់េៈមេៅចុោះថ្ េត់ គឺ េទវមិរតរគេបតីេនឹងឯង" 

"ចុោះេលាក្ម្ងើេ់ដឹងបានយរើងដូចេមតច?"របុេជរាេួរ ំងេមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យលំេងឿង
េងើឝ័យ ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើដឹង េរោោះអាតាផើស្គើល់េត់មក្ពីមុន អាតាផើបានេៅោំវេើាឯរពោះេវ ហវនា
រាមំេរចើនៅទើំ េត់ំឧប៉ឋើក្ជិតដិតរបេ់អាតាផើ េៅស្ឍើប់ធម៌ឯរពោះអារាមរាល់ៃថធមមេើឝវនៈ េេើយធ្ពើប់
តំណាលឲើយអាតាផើស្ឍើប់ដល់េរឿងែរេចម្កើរ េរឿងអនក្របវាេ់ែរេ េរឿងឿរជួយេេស្តៃគើោះអនក្របវាេ់ែរេ រតូវ
តាមែដលេៈមតំណាលឲើយស្ឍើប់រគប់យរើង េរោោះេេតុេនាោះ េមេៀពើងទ័ពឧ មមិនែមនអនក្ណាេផើឝងទ
ប ុែនតំេទវមិរតរគេបតីេនឹងឯង េត់បានបាត់ខលអនេៅពីភូមិរពម ំង េក្របរិវារមក្យូរេេើយ 
េគេ៉ឋើនរបេ់េត់េពលេនោះរតូវក្ង ហានរបេ់រពោះបាទអំតេតតហរឹបំន់ បុរតភរិយរបេ់េត់រតូវ



ោប់ឃុំខលអនំចំណាប់ៀផើំង អាតាផើយល់ចិតតអាណិតេត់ណាេ់ ឧបាេក្ ! ប ុែនតមិនដឹងថ្នឹងជយួេត់
យរើងណា" 

"េលាក្េមណៈ ! " រពឹទធជននិយយ ំងដក្ដេងឞើមធំ "ខ៳ហំក្ណាក្៏មិនអាចជួយេត់បានែដរ េរោោះ
ខ៳ហំក្ណាោេ់ជរាេេើយ េបើេៅេក្មងម្ំមួនដូចពីមុន ខ៳ហំក្ណានឹងរតូវេៅជួយេត់ចើាំងតេ ូំមួយនឹងក្ង
 ហានរបេ់រពោះបាទអំតេតតហមិនៀន " 

េៅខណៈែដលេយើងក្ំពុងែតេនទនាេទើនុោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏បានស្ឍើប់ឮេរមឹបេជើងមនុេើឝំ
េរចើននាក្់េដើរផទប់ៃផទដីរពឹបៗលាន់ឮមក្ពីចម្ឃើយ របុេជរាឈប់និយយភាពើម េអៀងរតេចៀក្ស្ឍើប់យរើង
យក្ចិតតទុក្៉ក្់ េេើយក្៏និយយេ ើងេ៉យេេមលងញ័រៗថ្ "មក្េេើយ េលាក្េមណៈ ! មក្េេើយ"  

"េតើអវីមក្ ឧបាេក្ !  "ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យេនទិោះេងើឝ័យលាយភ័យរអឹក្រអាំ 

" ហានរបេ់រពោះបាទអំតេតតហ" របុេជរានិយយេឹងំេេមលងខើឝឹប ែក្វែភនក្រេពិលរបេ់
េត់េមើលេៅដូចំរឹងបុឹងេ ើងំពិេេេ 

"ពួក្េគមក្េធវើអី ? " ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ 

"ពួក្េគេបាោះបនាតើយេៅេំយបៃរពទិេៀងេជើងភូមិរបេ់េយើងមក្ ៣ ៃថេេើយ េដើមើបីឿរោរមិន
ឲើយទ័ពឧ មចូលមក្ែក្នយក្ែេើបងអាហារពីអនក្ភូមិ េៅេពលយប់ ពួក្េគែតងបញ្៱ឡនក្ង ហាន
របម្ណំ ១០ នាក្់ម្នអាវុធរគប់ៃដេចញេដើរលើាតតាមភូមិ េបើរបទោះេឃើញមនុេើឝែបលក្មុខេរើពីអនក្
ភូមិ ពួក្េគនងឹោប់យក្េៅេួរចេមលើយឯបនាតើយ ហាន េបើោប់បានថ្ំេោរ េគនឹងេម្ពើប់េោល េបើ
ពិេស្ធបានថ្មិនែមនំេោរេទ េគនឹងេ៉ោះែលង ក្ងលើាតក្ំពុងនឹងខិតចូលមក្ជិតស្លាេម្ទើក្់
េេើយ ពួក្េគនឹងេ ើងមក្រតួតពិនិតើយេមើលៀងក្នហងស្លាេនោះំមិនៀន" 

"េបើអញ្ឹង ឲើយអាតាផើេធវើយរើងេម ចេៅ េគមុខំនឹងោប់អាតាផើេៅេួរចេមលើយ េរោោះអាតាផើមិនែមនំ
អនក្ភូមិេនោះ េរម្ប់អាតាផើមិនំអវីេទ ប ុែនតៀពើចែរក្ងថ្ឧបាេក្នឹងរងឿរលំបាក្ផងែដរ" 

មុនេពលែដលរបុេជរាបានេឆលើយតបខ៳ហំរពោះក្រុណាេនាោះ ពួក្ ហានលើាតក្៏មក្ឈប់ឈរេៅ
ៀងមុខស្លា  ំងម្នេេមលងឮរក្អាងរនិងរនាំងមក្ពី ហានរក្ុមេនាោះថ្ "អនក្ណាេគេៅក្នហង
ស្លា?"  

"ខ៳ហំេះផើោះ ក្េើឝបៈ និងរពោះភិក្ហ ១ រូប"របុេជរាេឆលើយ 



េផើនេេមលងេឆលើយឆលងពីរក្មុ ហានេទ េរើែតពីេេមលងេនទនារវាងពួក្េគេខើឝវខើាវ ប ុែនតមួយ
រេបក្់តមក្  ហាន ២-៣ នាក្់ក្៏េដើររគកឹ្ៗចូលមក្ក្នហងស្លា ម្ទើក្់ៗឿន់៉វមុតរស្វក្នហងៃដ ពកួ្េគមក្
ឈប់ឈរេៅៀងមុខេយើង ំង ២ នាក្់ ក្នហងឥរិយបទេរតៀមរពម ៉វរបេ់េគោំងពនលឺភលឺេផលក្ែភលតេៅ
េពលប ោះនឹងពនលឺចេងៀងរបេ់េយើង  បណាតើ ហាន ៣ នាក្់  ហានម្ទើក្់េមលឹងេមើលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាមតង 
របុេជរាមតងយរើងផិតផង់ ប ុែនតមិននិយយអវីេទ លុោះេជឿំក្់ថ្ ពួក្េយើង ំងពីរំមនុេើឝរបេភទេផើន
ពិេពុលចំេោោះេគេេើយ  ហាន ំង ៣ ក្៏េដើរេចញពីស្លាេៅ "េផើនអនក្ណាេទ េលាក្នាយ !" េេមលង
េគរាយឿរណ៍ឲើយេៅហាភើយនាយដឹង "ម្នែតតាោេ់ក្េើឝបៈនិងភិក្ហ ១ រូបប េុណា្ើោះ" ម្នេេមលងេនទនា
េទើខើឝឹបេខើឝៀវរវាងពួក្េគ េេើយ េេមលងេជើងប ោះផទប់ៃផទដឮីេចញពីស្លាេៅ  ។ 

"េលាក្េមណៈ ! " របុេជរាក្េើឝបៈម្នរបស្េន៍េ ើងបនាតើប់ពីេរមឹបេជើងរបេ់ ហានបាត់
េៅក្នហងរយៈចម្ឃើយ "ពួក្ ហានេុទធែតស្គើល់ខ៳ហំក្ណាចើាេ់ េរោោះខ៳ហំក្ណាំរពឹ ថើោរើយក្នហងភូមិំទី
េេរពរាប់អានរបេ់អនក្ភូមិ ប ុែនតពួក្េគក្៏េេងតេមើលេក្មមភាពរបេ់ខ៳ហំក្ណារគប់ចៃភើក្់ែដរ តើបិតថ្ក្ូន
របុេរបេ់ខ៳ហំក្ណាបានេៅចូលរួមនឹងទ័ពឧ ម ំងបានំេមក្ងបញ្ឆើឿរក្ងពលមួយផង" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េពលែដល ហាន ៣ នាក្់មក្ឈរេមលឹងេមើលមុខេយើងេនាោះ អាតាផើមិនរេួល
ចិតតេស្ោះ ៀពើចែរក្ងេគនឹងោប់យក្អាតាផើេៅេួរចេមលើយ េេើយេៈមក្៏េ៉យំប់េ េក្ំេុេផងែដរ 
េរោោះេៈមមក្េៅំមួយនឹងអាតាផើ" 

របេុជរាេេើចឃឹក្ៗ េេើយនិយយថ្ "ក្ុំបាច់ខវល់េ ើយ េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាស្គើល់ពួក្
េនោះចើាេ់ ពួក្វាមិនហាលើនប ោះោល់េមណៈជីរោេមណ៍េទ េមើលេៅហាក្់នឹងថ្ រពោះបាទអំតេតតហរទង់
បញ្ឆើទុក្យរើងពិេេេ មិនឲើយេបៀតេបៀនអនក្បួេរគប់របេភទ េ ោះបីំអេចល បរិោភើជក្ ភិក្ហ ជដិល 
តាបេ ឥេី ឬ េនើាេីក្៏េ៉យ ចំែណក្ៀងខ៳ហំក្ណា េតជគុណម្ងើេ់មិនបាច់រពួយបារមភេទ េរោោះខ៳ហំក្
ណាោេ់េេើយ មិនយូរប ុនាផើននឹងលាោក្េលាក្េនោះេៅ ឿន់ែតផុតរលត់េៅេលឿនឿន់ែតលស េរោោះជីវិត
េរម្ប់មនុេើឝក្នហងវ័យដូចយរើងខ៳ហំក្ណាេនោះ េផើនអវីគួរឲើយរីក្រាយេទ េលាក្េមណៈ ! រេ់េៅរ ំរទទុក្
េវទនាេៅមួយៃថៗប ុេណា្ើោះឯង េរោោះេេតុេនាោះបានំខ៳ហំក្ណាមិនៀពើចចំេោោះេេចក្តីស្ពើប់ េេើយខ៳ហំក្
ណាបានផ្ឍើំេផ៳ើក្ូនរបុេទុក្ថ្មិនរតូវរពួយបារមភេទ េូមឲើយរបឹងែរបងបដិបតតិតនួាទីេដើមើបីរបេទេំតិឲើយ
បានលសបំផុត េ ោះបីពុក្ទទួលេរេោះថ្ទើក្់ពីៀផើំងេរតូវដល់ស្ពើប់ក្៏េ៉យ ក្៏ក្ុំរពួយបារមភ េេចក្តីស្ពើប់គឺំ
េេចក្តីេុខរបេ់ពុក្ ខ៳ហំក្ណាបានផ្ឍើំេផ៳ើក្ូនទុក្យរើងេនោះ េគក្៏យល់ចិតតេេើយទទួលថ្នឹងេធវើតាមោក្ើយផ្ឍើំ
េផ៳ើរបេ់ខ៳ហំក្ណា" 

"តាំងពីក្ូនរបុេរបេ់េៈមោក្េចញេៅ យូរប ុនណាេេើយ?" 



"យូរែរក្លេេើយ េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាគិតថ្មិនតិចំង ៣ ែខេទ ប ុែនតហាក្់ដូចំយូរដល់ 
៣ ៅទើំអញ្ឹង េរម្ប់ខ៳ហំក្ណាេ ោះបីេបើេធវើចិតតឲើយរងឹបុងឹប ុនណា ក្៏េឃើញថ្ អត់នឹងរពួយបារមភក្ូនមិនបាន" 
របុេជរានិយយេ៉យេេមលងេលហតេេងវគ 

"េៈមធ្ពើប់ជួបក្ូនរបុេខលោះេទ?" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ 

"ធ្ពើប់ជួប ២-៣ ដងែដរ េលាក្េមណៈ ! ប ុែនតំជំនួបក្នហងលក្ណៈចែមលក្ំនិច េរោោះេគេរចើន
ែតមក្េ៉យភិនភាគៃនជដិលទុក្េក្់េេុើងេរទើង ម្នពុក្ម្ត់ពុក្ចៃកើរេមូមរេម្ម េេលៀក្ដណែប់
ែេើបក្ៀពើ ឿន់េឈើរចត់ េមើលអាក្បើបក្ិរិយេៅដូចំោេ់ំងខ៳ហំក្ណាេៅេទៀត" ចេមលើយរបេ់របុេជរា
េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុារលឹក្នឹក្េឃើញដល់វេុេទពបរិោភើជក្មតងេទៀត េេងតេឃើញថ្ ឿរបនលំខលអនំអនក្បួេ
បានឿពើយំវិធីេបាក្បេញ្ចើត ហានបានយរើងស្យភាយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាៀពើចែរក្ងថ្េៅៃថណាមួយ
របាក្ដំនឹងរតូវោប់បានយរើងពិតរបាក្ដ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ចុោះេៈមដឹងេទថ្េតើក្នូរបុេរបេ់េៈមេៅលាក្់ខលអនពួនអាតាផើេៅឯណា?" 
ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេទៀតេ៉យបំណងចង់ដឹងចង់ឮ ថវីេបើមិនេងើឹមថ្នឹងបានចេមលើយពីរបុេជរាក្៏េ៉យ 
េរោោះវាអាចំចេមលើយែដលផុយរេួយចំេោោះេរេោះថ្ទើក្់េពក្ 

របុេជរាេមលឹងេមើលេៅជុំវិញខលអន េេើយេផទៀងរតេចៀក្ស្ឍើប់យរើងយក្ចិតតទុក្៉ក្់ មួយរេបក្់
តមក្ ក្៏េឆលើយេចញមក្យរើងរតង់ៗែដលេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាចែមលក្ចិតតយរើងៀពើំង ែដលេត់េជឿទុក្ចិតតខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាយរើងមុតម្ំែបបេនាោះ 

"ដឹងេតើ េលាក្េមណៈ ! េគេៅក្នហងៃរពេរស្ងមិនៅឃើយពីភូមិរបេ់េយើងប ុនាផើនេនោះឯង" 

"េតើ ហានបដិបក្ើឝមិនដឹងេទឬ ឧបាេក្ ! ថ្ េគរពម ំងក្ម្ពើំងពលលាក្់ខលអនេៅក្នហងៃរព
េនាោះ?" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ 

"ដឹងែដរ េលាក្េមណៈ ! ក្៏េរោោះេេតុេនោះឯងបានំពួក្េគេលើក្ងទ័ពមក្េបាោះបនាតើយេៅែក្ើបរ
េំយបៃរព េដើមើបីក្ុំឲើយទ័ពឧ ម ក្់ទងេុំេេើបៀងពីអនក្ភូមិ េេើយេចញលើាតែពើំេមើល
េក្មមភាពរបេ់អនក្ភូមិំរបោំ" 

"ឿលេបើពួក្េគដឹងទីតាំងរបេ់ទ័ពឧ មបានំក្់លាក្់ែបបេនោះ េេតុអវីបានំពួក្េគមិនេលើក្
ក្ម្ពើំងពលចូលវាយរបហារេៅ? ឧបាេក្ ! " 



"មិនៃយេទ េលាក្េមណៈ ! មិនៃយេទ " របុេជរានិយយញឹមៗយរើងេស្មនេើឝចិតត "ក្ង
 ហានរបេ់រពោះបាទអំតេតតហធ្ពើប់េលើក្ចូលេៅវាយរបហារ ៣ ដងេេើយ ប ុែនតរាល់េលើក្ក្៏ទទួល
បរាជ័យយរើងយរើប់េយុើនរត ប់មក្វិញ ៀតបង់ ំងេរេ៍ពលនិងអាវុធំេរចើន" 

"ក្ូនរបុេរបេ់េៈមនិងក្ម្ពើំងពលរបេ់េគទំនងំម្នក្ម្ពើំងេលើេលុបំងេរចើនេមើលេៅ 
ពុំេនាោះេស្តេទក្៏ម្នអាវុធពិេេេែដលរទរទង់ពលានុភាពេលើេៀផើំងេរតូវ" 

"និយយដល់ក្ម្ពើំងពល ក្ូនរបុេរបេ់ខ៳ហំក្ណាោញ់េរបៀបេរតូវៅឃើយណាេ់ ប ុែនតេបើនិយយ
ដល់ពើយឡេ៍េឹក្ និងអាវុធ ក្នូរបុេខ៳ហំក្ណាបានេរបៀបរគប់រចក្ ថវេីបើេៅក្នហងៃរពក្៏េ៉យ េលាក្េមណៈ ! 
េគអាចដឹងេក្មមភាពរបេ់េរតូវបានរគប់ជំហាន ហាក្់នឹងថ្េដើមេឈើរគប់េដើមម្នែភនក្ដូេោទើោះឯង តាម
ឿរពិត េដើមេឈើពិតំម្នែភនក្ែមន ប ែុនតមិនែមនំែភនក្របេ់េដើមេឈើែមនែទនេទ ែភនក្របេ់មនុេើឝ
ធមមតាេនោះឯង េៅេលើេដើមេឈើធំៗរាល់េដើមែតងម្ន ហានឈលបពួនេមំេៅយរើងស្ឃើត់ក្ំបាំង ពិបាក្
នឹងេេងតេឃើញបាន  ហានឈលប ំងេនោះំៀផើន់ធនឡែដលទទួលបានឿរេវឹក្ហាត់មក្យរើងបុិនរបេប់ 
ម្នថវីៃដក្នហងឿរបាញ់ធនឡបាន យរើងស្តើត់ជំនាញនិងយរើងរេ័េរេួន េគអាចបាញ់រេប់ែភនក្េរតូវែដល
េៅៅឃើយេៅរបម្ណំ ៥០០ ដងធនឡ បានយរើងចំេេលេៅ េគអាចតេម្ពើោះរេប់រពួញរេប់ទី ២ េចញេៅ
េៅខណៈែដលរេប់ទី ១ េៅមិន ន់ដល់េេលេៅបានេទៀតផង វិធីបាញ់រេប់រពួញេនោះ េទវមិរតរគ
េបតីេិក្ើាមក្យរើងពិេេេពីេម្ទើក្់អាោរើយទិស្បាេម្ក្ៃននគរតក្េលិា េតើេលាក្ម្ងើេ់មិនដឹងេទ
ឬ? េលាក្េមណៈ ! " 

"មិនដឹងេទ ឧបាេក្ ! េរោោះេទវមិរតមិនែដលតំណាលេរឿងេនោះឲើយអាតាផើស្ឍើប់េទ"ខ៳ហំរពោះក្រុណា
េឆលើយតប ំងនឹក្េេើចេមតថភាពបាញ់ធនឡរបេ់ទ័ពឧ មក្នហងចិតត ប ុែនតេៅម្នេេចក្តីេងើឝ័យថ្ េបើទ័ព
ឧ មពូែក្ក្នហងឿរបាញ់ធនឡនិងេៅេលើេដើមេឈើភាគេរចើន ចុោះេេតអុវីបានំ ហានភូមិនទមិនផង់តរមង់
េេលេៅេៅបាញ់េរតូវេៅេលើេដើមេឈើេិនេៅេ៉យេរបើែខលំេរគឿងឿរោររេប់រពួញ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាបានេួររបុេជរាដល់េរឿងេនោះ េេើយេត់បានេឆលើយតបរពម ំងផទហោះេំេណើចយរើងេម្ទក្ភាពថ្ 

"េលាក្េមណៈ ! អាវុធរបេ់ទ័ពឧ មមិនែមនម្នែតេៅេលើេដើមេឈើប ុេណា្ើោះេទ ប ុែនតេៅេលើ
ៃផទដីៀងេរឿមក្៏ម្នែដរែថម ំងម្នអានុភាពៀពើំងឿពើរបហាក្់របែេលនឹងអាវុធែដលមក្ពីៀងេលើនុោះ
ឯង" 

"អាវុធអវីេៅ ឧបាេក្ ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យេេចក្តីេងើឝ័យ 

"ម្នេរចើនរបេភទណាេ់ េលាក្េមណៈ ! ឧ េរណ៍ដូចំ រេ្តើេរៅេោរេពញេៅេ៉យ
ចរមូងរេួចលាបេ៉យថ្ទើំពិេ េបើ ហានអភ័ពវណាភាពើត់ធ្ពើក្់ចុោះេៅ មុខំរតូវចរមូងរេចួបុោះទមលហោះបាត



េជើងនិងអវយវៈដៃទេទៀត  លុោះរងរបួេពីចរមូងរេួចេូមើបីែតបនតិចបនតអច ថ្ទើំពិេែដលេធវើពីជ័រឆក្់ក្៏រំប
ែរជក្ចូលេៅឿន់េរៃេះម េធវើឲើយអនក្រងរបួេអួលែណនថប់ដេងឞើម មុខេ ើងស្ភើយស្ពើប់េៅេៅេពល
មិនយូរ េផើនឱេថណានឹងពើាបាលឲើយំេោះេេើបើយបានេទ" 

"ចុោះេបើដឹងថ្ំរេ្តើេពញេៅេ៉យចរមូងេដើរេចៀេមិនឲើយធ្ពើក្់េៅមិនបានេទឬ?" ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណានិយយែបបជំ េ់ 

រពឹទធជនេេើចឃឹក្ ំងេឆលើយតបថ្ "ពិតដូចេលាក្ម្ងើេ់ម្នេថរដីឿចឹងែមន េលាក្េមណៈ ! 
េបើេគេមើលេឃើញរេ្តើ េគលមមនឹងេចៀេវាងបាន ប ុែនតរបឿរែដលេំៀន់ គឺថ្ េគេមើលមិនេឃើញេនឹង
ឯង េេើយក្៏េផើនផលឡវនឹងដងឹបានថ្រេ្តើេៅរតង់ណាេទ េរោោះពួក្ឧ មបានបិទភ៱ិតម្ត់រេ្តើទុក្យរើង
លស ជួនឿលផលឡវេដើររាបេេមើេស្ោះ នឹក្ស្ផើនថ្េផើនរេ្តើ ប ុែនតលុោះេដើរេៅក្៏រត ប់ំធ្ពើក្់រេ្តើ ជួនឿល
 ហានេរតូវេមើលេឃើញផលឡវរាបេេមើេពក្ េក្ើតមនទិលេងើឝ័យ េទើបេដើរេគចេចញេៅក្នហងៃរពរបបផលឡវ ប ុែនត
រត ប់ំធ្ពើក្់រេ្តើេៅវិញ និយយឲើយខលីថ្ េផើនទីក្ែនលងណាែដលេផើនរេ្តើេទ េេើយក្៏េផើនផលឡវណានឹង
េេងតបានថ្ទីក្ែនលងណាម្នរេ្តើឬេផើនរេ្តើេ ើយ េរោោះេេតុេនោះេរតូវេទើបទទួលរងឿរលំបាក្
ចិតតយរើងៀពើំង េរោោះេបើអាល័យែតឱនេៅពិោរណាេមើលរេ្តើ ក្៏រតូវរេប់រពួញបាញ់មក្ពីេលើ េបើ
អាល័យែតរវាំងឿរោររេប់រពួញក្៏ធ្ពើក្់រេ្តើ អារេ័យេេតុេនោះ ឿរចូលេៅក្នហងៃរពេទើបម្នេរេោះថ្ទើក្់
រគប់រចក្លឞក្  ហានេរតូវេទើបេុខចិតតេបាោះទីតាំងែខើឝេរតៀមឿរោរេៅរតឹមេំយបៃរពេដើមើបីឿត់
បនថយក្ម្ពើំងទ័ពឧ មប ុេណា្ើោះំំងេរមុក្ចូលវាយលុក្េ៉យផ្តើល់" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! ឿលេបើទ័ពឧ មរតូវ ហានេរតូវេបាោះបនាតើយ៉ក្់ែខើឝេរតៀមទប់ស្កើត់យរើង
េនោះ គង់នឹងមនិអាចេចញមក្ ក្់ទងនឹងេងមៀងេរើបានេទ មិនបានទទួលេេើបៀងអាហារបំេពញ
បែនថម េតើពួក្េគរេ់េៅយរើងេម ច? េតើពួក្េគបានអវីបរិេភាគ?" 

ខណៈែដលរបុេជរាេេៀបនឹងេឆលើយតបនុោះឯង េៅរបុេរបេ់េត់ក្៏តាមមក្េូឲើយរត ប់េៅ
េគេ៉ឋើនវិញ  របាប់ថ្ដល់េពលេរម្ក្េរម្នតេេើយ របុេជរាោំបាច់រតូវថ្ភើយបងំលាខ៳ហំរពោះក្រុណា
េៅ 

"េលាក្េមណៈ ! " េត់ម្នរបស្េន៍មុនេពលោក្េចញេៅ "ខ៳ហំក្ណាេៅម្នេរឿងលសៗំ
េរចើនេទៀតែដលនឹងតំណាលឲើយេលាក្ម្ងើេ់ស្ឍើប់ របេិនេបើេលាក្ម្ងើេ់មិន ន់របៈប់របៈល់េចញ
េៅឿន់ក្ែនលងដៃទេទ ខ៳ហកំ្ណានឹងមក្េនទនាំមួយនឹងេលាក្ម្ងើេ់េទៀតក្នហងៃថរពឹក្េ ើង" ម្ន
របស្េន៍េេើយក្៏ឲើយេៅរបុេដឹក្ៃដេដើរេចញពីស្លាេៅ ។  



ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាម្នឱឿេបានេៅម្ទើក្់ឯងៀងក្នហងស្លាេប់ស្ឃើត់
មតងេទៀត ឿលេបើបរិ៉ឋើនជុំវិញខលអនេប់ស្ឃើត់ ចិតតក្៏ោប់េផតើមគិតរទងឹរុពឹងែវងៅឃើយ តាមធមមតា ចិតតរបេ់ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេធវើ ឿរៃរគិតបានលសរបេេើរំងក្នហងបរិ៉ឋើនែដលេប់ស្ឃើត់ េផើនរូបេេមលងណាៗមក្ឆក្់ ញ
ចំណាប់អារមមណ៍ រយៈឿលក្នលងមក្ េឃើញថ្ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបាននាំខលអនឯងចូលេៅឈលីឈលក្់ជក្់វេងវងនងឹ
េរឿងេលាក្ីយ៍េរចើនេពក្ រេូតដល់េឹងែតេភលចក្ិចវតតក្នហងផលឡវធម៌អេ់រលីង ំពិេេេ េទវមិរតឧបាេក្
បានចូលមក្ពនាពើញេម្ធិចិតត របេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេរចើនំពិេេេ ចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាគិតវិលវល់
រេេមរស្មេៅនឹងេរឿងរបេ់េត់រគប់េពលេវលា ទំនងំេរោោះេេតុថ្េត់ំមនុេើឝជិតដិតេនិទធស្ទើល
របេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុា ំងធ្ពើប់ម្នឧបឿរគុណ ចំេោោះខ៳ហំរពោះក្រុណាេរចើននុោះឯង ។ 

េេមលងេុនខលូលាន់ឮពុោះែរជក្វិេវក្ភាពមក្ពីចម្ឃើយ េែមតងថ្ េុនខបានេធវើមុខៃររបេ់វា
េេើយ វាែតងែតរភុេេៅេពលេពើបរបទោះនឹងមនុេើឝឬអវីែដលគួររភុេ េ ោះំេពលៃថឬយប់ក្៏េ៉យ វា
េរក្ើនរុលឹក្ឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណានឹក្ភនក្មក្ដល់តួនាទីរបេ់ខលអនក្នហង៊នៈំេមណៈ ខ៳ហំរពោះក្រណុាម្នតួនាទី
េវៀរោក្អំេពើអារក្ក្់ េធវើអំេពើលស និងដុេៀត់ចិតតរបេ់ខលអនឲើយស្យើតបរិេុទធ េៅេពលំមួយេទើេនាោះ ក្៏េធវើតួ
នាទីបេរងៀនអនក្ដៃទឲើយេវៀរោក្អំេពើអារក្ក្់ េធវើអំេពើលស និងស្ឍើរជរមោះចិតតរបេ់េគ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរខលអនឯង
ថ្បានេធវើមុខបៃរេពញេលញេេើយឬេៅ? េៅេពលអងិតពិនិតើយេមើលខលអនឯងក្៏េឃើញថ្ េៅមិន ន់េធវើ
មុខៃរបានេពញបរិបូរេទ ំពិេេេ តួនាទីក្នហងឿរបេរងៀនអនក្ដៃទ េទវមិរតឧបាេក្អនក្ម្នឧបឿរ
គុណ េពលេនោះក្ំពុងែតឈលក្់វេងវងនឹងបាបក្មមយរើងេពញរបុង េត់បានឿពើយំេមលំឧ មដឹក្នាំក្ម្ពើំង
ពលចូលចើាំងតេ ូំមួយនឹងក្ងទ័ពភមូិនទរបេ់រពោះបាទអំតេតតហ ឿរៃររបោំៃថរបេ់េត់ គឺ ឿរឿប់
េម្ពើប់មនុេើឝេ៉យក្េលាបាយេឆលៀេៃវេផើឝងៗ ផលៃនេក្មមភាពរបេ់េត់េធវើឲើយខលអនឯងេថិតក្នហងស្ណើន
ភាពនិរាេរោត់របាេ េធវើឲើយបក្ើឝពួក្បរវិាររោត់និរាេោក្បុរតភរិយ និងេធវើឲើយរបេទេំតិេក្ើត
ចលាចលរចបូក្រចបល់ េត់ក្ំពុងែតេក្ើតជមឺផលឡវចិតតយរើងធន់ធរ េរោោះចិតតរបេ់េត់ក្ំពុងរតូវអាែត
ពើាបាទនិងេម្េៈចូលរគបេងត់រេូតដល់បាត់បង់េតិេមើបជញ្៴ៈ េត់េរបៀបដូចំអនក្ជមឺម្នអាឿរ
េរាគ៉បៀពើំងនិងក្ំពុងែតរតូវឿរឱេថនិងបុគលែដលេធវើមុខៃរំេពទើយផតល់ឱេថពើាបាលេរាគដល់
េត់ េមើលេៅរបែេលំេផើនអនក្ណាេមរមើយំងខ៳ហំរពោះក្រុណាេទ ែដលេត់ម្នេេចក្តីេេរពរាប់អាន
ខពេ់ េៅេពលគិតដល់រតង់េនោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាេក្ើតតំណាំងចិតតថ្នឹងេៅមតហំៗេនោះឯងេេើយរិោះរក្មេធើាបាយ
ជួយេទវមិរតឧបាេក្ឲើយលោះបង់ទេងវើអារក្ក្់េនាោះេោល ។ 

ប ុែនតេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ខណៈែដលក្ំពុងែតេេរមចចិតតថ្េៅឬមិនេៅនុោះឯង រូបភាពរបេ់
រពោះេទវទតតនងិរពោះបាទអំតេតតហក្៏េលចរបាក្ដេ ើងមក្ក្នហងលំនឹក្ចិតត ចំេោោះរពោះេទវទតតអាចនិយយ
បានថ្ំទូតៃន អំេពើគរមក្់េថ្ក្ បេ៉យចំតួ  ធមមតា េបើអារក្ក្់េរោោះេេចក្តីយល់េឃើញខុេបេណាតើោះ
អាេនន តើបិតរតូវអនក្ដៃទញហោះញង់អុជអាលក្៏លមមនឹងឲើយអភ័យេ េបាន ឿលេបើបានេតិស្ផើរតីរត ប់



មក្វិញ េគអាចែក្ែរបខលអនំមនុេើឝលសបាន ំងបានំមនុេើឝលសែដលមិនរត ប់េៅេធវើអំេពើអារក្ក្់េទៀត 
េរោោះេគបានដឹងរេំតិៃនអំេពើអារក្ក្់េេើយ រាងោលេេើយបីដូចំ រក្ែដលោប់េភលើង រតូវេភលើងេឆោះៃដ
មិនហាលើនោប់េភលើងេទៀតដូេោទើោះ ប ុែនតមនុេើឝអារក្ក្់ខលោះអារក្ក្់េរោោះនិេើឝ័យេនាឍើនអារក្ក្់យរើងពិតរបាក្ដ 
េូមើបីែតរពោះបរមស្ស្ឍើេម្ផើេមពហទធំម្ងើេ់ំស្រថីបៃមើត់បេរងៀនមនុេើឝ ក្៏មិនអាចជួយេេស្តៃគើោះ
េរបាេរបាណបានែដរ រតូវបេណាតើយឲើយរបរពឹតតេៅតាមយថ្ក្មមរបេ់េគ លុោះគិតមក្ដល់រតង់េនោះ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាក្៏េក្ើតេេចក្តីរួញរាចិតត នឹងបៃមើត់បេរងៀនអនក្ដៃទ ម្នចិតតលំឱនចូលេៅក្នហងដំេណើររតាច់ចរោរិក្
េៅឲើយៅឃើយពីរក្ុងរាជរគឹោះ និងអំេពើរចបកូ្រចបល់ ំងពួង ។  

េលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាេតើនេ ើងក្នហងបច៰ិមយមេៅេពលបានឮេេមលងម្ន់រៃវ
េលើក្ដំបូង េេមលងម្ន់រៃវេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុានឹក្ភនក្េៅរក្តួនាទីរបេ់វាយរើងរបិតេរបៀង េ ោះបីស្ណើន
ឿរណ៍រេុក្េទេែរបរបួលេៅយរើងណា ម្ន់ក្៏េៅេធវើតួនាទីរៃវ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេរឿក្េ ើងអងហយេរតៀម
ចូលេធវើេម្ធិ េដើមើបីអប់រចុិតតឲើយេប់ខលោះ ប ុែនតេៅខណៈែដលចិតតក្ំពងុែតេលហងចុោះឿន់េេចក្តីេប់នុោះឯង ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាក្៏បានឮេេមលងអ ុលអាល់រញ ឈូឆរ ឮេលវើយមក្ពីចម្ឃើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាមនីម្ទើេចញពីេម្ធិ 
េអៀងរតេចៀក្ស្ឍើប់េេមលងេនាោះយរើងយក្ចិតតទុក្៉ក្់ វាំេេមលងអវីមើារើងេ៉យពិត ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏របាប់
មិនរតូវែដរ េឃើញថ្ ម្នេេមលងេពវរគប់ែបបយរើងលាយចរមុោះេទើ បងឲើយេក្ើតេេមលងេៅេឡារេ ងរ
 ឡងយរើងចែមលក្ ស្ឍើប់េមើលមតងេទៀតក្៏ហាក្់ដូចំេេមលងេឆោះៃរព ជួនឿលក្៏ហាក្់ដូចំេេមលងទឹក្ក្នហង
ៃរពែដលក្ំពងុែតេូររេេញរេលញមក្ ជួនឿលក្៏ឮដូចំេេមលងពើយហោះេងើរា េេមលងេនាោះលាន់ឮេៅអេ់
េពលំយូរ េេើយក្៏េប់ស្ឃើត់បាត់េៅបនតិចមតងៗ រេូតដល់ស្ឃើត់ឈឹងេៅ មួយរេបក្់តមក្ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាបានឮេេមលងេរមឹបេជើងមនុេើឝំេរចើនរត់ឿត់មុខស្លាេៅៀងចុងភូមិ  េេមលងលាន់ឮខទ័រៀតើរ 
បនាតើប់ពីេនាោះអវីៗ ំងពួងក្៏វិលរត ប់េៅឿន់េភាពេប់ស្ឃើត់វិញ ។ 

លុោះអរុេណាទ័យៃថរពឹក្េ ើងមក្ដល់ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េមលឹងេមើលេចញពីស្លាេៅ េេងតេឃើញ
អនក្ភូមិ ឈរជំនុំេទើំ ពួក្ំរក្ុមេៅៀងមុខេគេ៉ឋើនរបេ់ ខលអនៗ ប ុែនតមិនអាចស្ឍើប់ឮចើាេ់ថ្ ពួក្េគ
េនទនាេទើ អំពីេរឿងអវីេទ េេងតេមើលលក្ណៈឫក្ោេៅ េឃើញថ្ទំនងំ ក្់ទិននឹងេេមលង ចម្ ែលក្
ឿលពីយប់មិញ េនោះមិនៀន េរោោះម្នមនុេើឝំេរចើននិយយផងចងសហល រម្មៃដេៅរក្ទិេេៅែដលខ៳ហំ
រពោះក្រុណាបាន ស្ឍើប់ឮមក្េនាោះផង េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងែតឃលហំចីពរេរតៀមខលអននឹងេចញេៅ
បិណឌបាតនុោះ ឯង របុេជរាក្េើឝបៈក្៏េដើររេេើតរហាំងចូលមក្រក្ រពម ំងរាយឿរណ៍េ៉យេេមលងេលន់
េស្ពើថ្ "េលាក្េមណៈ ! ឿលពីយប់មិញ បានេក្ើតេេតុឿរណ៍អារក្ក្់េ ើងឯេំយបៃរពទិេៀង
េជើងៃនភូមិរបេ់េយើង" 

"េេតុឿរណ៍អវីេៅ? ឧបាេក្ ! អាតាផើក្៏បានឮេេមលងេនាោះែដរ" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ 



"ឿលពីយប់មិញេនោះ េពលយប់អរធ្តស្ឃើត់ៃនបច៰មិយម ក្នហងខណៈែដល ហានភូមិនទក្នហង
បនាតើយក្ំពុងែតេដក្លក្់េប់េល់នុោះឯង  ហានឧ មបានលួចលបែអបែនបេមនធឿរចូលវាយរបហារ
បនាតើយ ហានភូមិនទយរើងស្ហាវ អាចពិែត ហានភូមិនទបានជិត ៩០ នាក្់ េពលេនោះ ស្ក្េពេៅ
េដក្ដួលរបារើត់របារើយក្នហងបនាតើយេៅេ ើយ ចំែណក្ឯេៅេល់របម្ណំ ២០ នាក្់េទៀតរត់េគចយក្
របាេអាយូេេៅបាន េៅរបុេរបេ់ខ៳ហំក្ណាេៅពិនិតើយេមើលតាំងពីរពឹក្រោងេមលោះ េទើបែតវលិរត ប់មក្
តំណាលឲើយខ៳ហំក្ណាស្ឍើប់ ោត់ទុក្ថ្ំជ័យជមនោះដ៏ៃថលថ្ពើរបេ់ក្ូនរបុេខ៳ហំក្ណាំថមីមតងេទៀត"របុេជរា
និយយរបេយគចុងេរឿយេ៉យរនតិភាព ផទហយរេ ោះនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណាែដលេក្ើតេេចក្តីេេងវគេលហតចិតត
ឥតឧបម្ចំេោោះទេងវើែដលមនុេើឝរតូវឿប់េម្ពើប់េទើយរើងស្ហាវេែរេៅែបបេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេដើរ
េចញពីស្លាេៅ ហាក្់បីដូចំមនុេើឝឥតវិញ្ញើណ របុេជរាេដើរៀងើក្់េខើក្តាមពីេរឿយខ៳ហំរពោះក្រុណា ំង
ម្នរបស្េន៍ថ្ "េលាក្េមណៈ ! េូមនិមនតេលាក្ម្ងើេ់េៅៅន់ភតាឍើហារឯផទោះរបេ់ខ៳ហំក្ណាក្នហងៃថ
រពឹក្េនោះ ខ៳ហំក្ណាេៅម្នេរឿងលសៗែដលរតូវតំណាលឲើយេលាក្ម្ងើេ់ស្ឍើប់" ម្នរបស្េន៍េេើយេត់ក្៏
េទហោះចូលមក្យក្បារតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅឿន់េេើយក្៏េដើរនាំមុខេៅនើោះេៅឿន់េគេ៉ឋើនរបេ់េត់ែដល
តាំងេៅែក្ើបរៗនឹងស្លាេម្ទើក្់បាទោរីនុោះឯង លុោះមក្ដល់េគេ៉ឋើន របុេជរាក្៏េរបើក្ូនរបស្រេីឲើយ
ោត់េរតៀមរណាតើប់ចៃមើន់ របេគនខ៳ហំរពោះក្រុណា េេើយខលអនេត់ក្៏អងហយចុោះេនទនាំមួយនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណា 
េេងតេឃើញថ្េត់ំរបុេជរាែដលរឹងបុឹងនិងំមនុេើឝបុិនេមតីថវីម្ត់ ។ 

"េលាក្េមណៈ ! ៃថេនោះ ខ៳ហំក្ណាេូមេធវើបុណើយំមួយនឹងេលាក្ម្ងើេ់េដើមើបីឆលងជ័យជមនោះរបេ់
ក្ូនរបុេបនតិច" របុេជរាម្នរបស្េន៍យរើងញញឹមញែញម 

"ឧបាេក្ ! "ខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយេ ើងេ៉យេេចក្តីេលហតចិតត "េមើលេៅដូចំេរតក្អរស្ទរនឹង
មរណក្មមរបេ់មនុេើឝែមនែទន េបើេៈមោត់ទុក្ឿរែដលក្ូនរបុេរបេ់េៈមេម្ពើប់េរតូវបានេរចើន
ថ្ំអំេពើលសេេើយេធវើបុណើយំមួយនឹងអាតាផើេដើមើបីឆលងអំេពើលសេនាោះ អាតាផើទំនងំរតូវចេរមើនពរលាេៈម
ឧបាេក្េៅេិនេេើយ េរោោះេបើអាតាផើរបឹងទទួលយក្ភតាឍើហាររបេ់េៈមក្៏េេមើនឹងអាតាផើម្នចំែណក្
ចូលរួមក្នហងអក្ុេលក្មមេនាោះែដរ" 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! " របុេជរានិយយេ ើងយរើងេេេលើតេេលក្់េៅេពលេឃើញក្ិរិយអាឿរ
របេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុាេែមតងយក្ែមនែទន "េូមេមតាឍើេរបាេរបាណខ៳ហំក្ណាផងចុោះ ខ៳ហំក្ណាមិនោត់ទុក្ថ្
ំឿរេធវើបុណើយឆលងជ័យជមនោះេទ ប ុែនតោត់ទុក្ថ្ំឿរេធវើបុណើយឧទទិេភាគផលដល់ ហានឧ មែដល
ស្ពើប់ក្នហងយុទធនាឿរ" 

"ម្នពួក្ឧ មស្ពើប់ែដរឬ? ឧបាេក្ ! " ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរេ៉យចំណាប់អារមមណ៍ 



"ម្ន េលាក្េមណៈ ! ម្នស្ពើប់រាល់េលើក្ែដលម្នយុទធនាឿរវាយរបហារ ប ុែនតស្ពើប់តិចំង
េរតូវៅឃើយណាេ់ េលើក្េនោះ ស្ពើប់ ៤ នាក្់ ប ុែនតេរេោះលសែដលេផើនមនុេើឝេចញពីភូមិរបេ់េយើង" 

"េមើលេៅដូចំេៈមដឹងដំណឹងលសិតលសន់ណាេ់ ឧបាេក្ ! េៈមដឹងបានយរើងដូចេមតចថ្
ម្នមនុេើឝស្ពើប់ ៤ នាក្់ និងេផើនមនុេើឝេចញពីភូមិរបេ់េៈម?" 

របុេជរាញញឹមេេើយេឆលើយថ្ "ពួក្ឧ មក្នហងៃរពនងិអនក្ភូមិម្នទំនាក្់ទំនងែចក្ោយពត៌ម្ន
េទើំរបោំ េលាក្េមណៈ ! វិធីបញ្៱ឡនពត៌ម្នរបេ់េយើង គឺ ពួក្ឧ មនឹងបាញ់រេប់រពួញែដលម្ន
ស្រពត៌ម្នចងេផ្យើបេចញពីក្នហងៃរពេៅឿន់េំយបែរេែដលពួក្េក្មងគៃភើលេេរបែ ងេទើេលង ឿល
េបើេក្មងំរបធ្នបានទទួលស្រពត៌ម្នេេើយ ក្៏យក្មក្ឲើយខ៳ហំក្ណា ខ៳ហំក្ណាក្៏ជរម្បរបាប់អនក្ភូមិឲើយ
ដឹងថ្ ពួក្ឧ មរតូវឿរអវី េេើយពួក្េយើងក្៏បញ្៱ឡនអវីែដលពួក្េគរតវូឿរេៅឲើយេ៉យវិធីណាមួយ បនាតើប់ពី
យុទធនាឿរមតងៗ េយើងនឹងដឹងថ្ពួក្ឧ មស្ពើប់ប ុនាផើន? អនក្ណាខលោះ?" 

េយើងេនទនាេទើតេៅបនតិចេទៀត ក្ូនរបស្រេីរបេ់របុេជរាក្៏នាំភតាឍើហារចូលមក្របេគន ខ៳ហរំពោះ
ក្រុណាក្៏ទទួលយក្មក្៉ក្់ក្នហងបារត េេើយនិយយថ្ 

"ឧបាេក្ ! អាតាផើេៅមិន ន់ៅន់ចៃមើន់េទលុោះរតាែតេៈមផតល់ខេនើាមួយដល់អាតាផើេិន" 

"ខេនើាអវីេៅ  េលាក្េមណៈ ! " 

"េៈមរតូវឧទទិេចំែណចបុណើយដល់ ហានបោងើមិរតែដលស្ពើប់ក្នហងចមើាំងេលើក្េនោះផង េរោោះ
យរើងណាក្៏េ៉យ េគក្៏ំមនុេើឝរួមេងមនឹងេៈមែដរ េគអាចមិនម្នក្ំេឹងខឹងេសប់េៈមឬពួក្េោរ
េទ ប ុែនតរតូវចើាំងតេ ូេ៉យៀពើចែរក្ងរពោះរាជអាំជើ របយុទធេៅតាមតួនាទីប ុេណា្ើោះ យរើងណាយរើងណីេគ
ក្៏ស្ពើប់េៅេេើយ មិនគួរចងេពៀរពើាបាទនឹងេគេទៀតេទ គួរផើាយេមតាឍើចិតតដល់េគនិងឧទទិេចែំណក្បុណើយ
ដល់េគផង" 

េៅេពលរបុេជរាទទួលោក្ើយេេើយខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ោប់េផតើមៅន់ េៅខណៈែដលៅន់មិន ន់រួច
នុោះឯង ក្៏បានឮេេមលងេរមឹបេជើងមនេុើឝំេរចើនក្ងរុពងមក្តាមផលឡវថនល់ េៅរបុេរបេ់រពឹ ថើោរើយរត់
េចញេៅេមើលេេើយរត់រត ប់មក្របាប់យរើងតក្់រក្េល់ថ្ " ហាន !  ហានមក្េេើយ ! " 

"របែេលំពួក្េគមក្របមូលេពរបេ់ពួក្េគេមើលេៅ" របុេជរាម្នរបស្េន៍េ៉យទឹក្ដម
េេមលងនិងអាឿររបរក្តី "េរោោះេគបដិបតតិយរើងេនាោះដរាបមក្" 

ប ុែនតេេតុឿរណ៍តមក្បានបញ្ឆើក្់របាប់ចើាេ់ថ្ ពួក្ ហានភូមិនទមិនបានមក្របមូលេពបក្ើឝ
ពួក្របេ់ខលអនប ុេណា្ើោះេទ ប ុែនតបានែបក្ែខ៳ក្េទើេចញេៅរបក្ូក្របឿេតាមភូមិ របាប់ឲើយអនក្ភូមិេចញេៅ



របមូលផតហំេទើឯ ស្លាេម្ទើក្់បាទោរី ម្ន ហាន២-៣ នាក្់មក្ឈរេៅៀងមុខេគេ៉ឋើនរបុេជរា 
េេើយែរេក្េ៉យេេមលឮថ្ "តាក្េើឝបៈេៅេទ?" 

"េៅ" របុេជរាែរេក្េឆលើយតបេចញេៅ េេើយក្៏ែបរមក្និយយនឹងខ៳ហំរពោះក្រុណាថ្ 

"េលើក្េនោះរបែេលំម្នអវីពិេេេេេើយេមើលេៅ េលាក្េមណៈ ! ខ៳ហំក្ណាេចញេៅជួបេគ
មួយែភលតេិន" និយយេេើយក្៏េដើរៀងើក្់េខើក្េចញពីផទោះេៅ ចំែណក្ៀងខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏ោប់េផតើមៅន់
ភតាឍើហារតេៅរេូតដល់រួចេរេច មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ ក្៏េៅែតមិនេឃើញរបុេជរារត ប់មក្វិញ 
េ៉យមនទិលេងើឝ័យ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើបេដើរេចញេៅេមើលៀងេរើ េមលឹងេមើលេៅស្លាេម្ទើក្់បាទោរី 
េឃើញអនក្ភូមិអងហយំរក្ុមេលើៃផទដី ម្ន ហានឿន់៉វឈរឿរោរេៅជុំវិញំរយៈ ៗ េៅេពលំមួយ
េទើេនាោះ ក្៏ម្ន ហាននាំ ខលអនអនក្ភូមិចលូេៅឿន់ទីរបជុំំរក្ុមៗ េ៉យចំណង់ចង់ដឹងថ្េក្ើតអវីេ ើង ខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេទើបេដើរេៅឿន់ជំនុំមនុេើឝ ំងេនាោះ េៅេពលេៅដល់ ក្៏ឈប់ឈរេៅែក្ើបរៀង របំជន
ែដលមក្របជុំេទើេុទធែតំេក្មង ស្តេតីនិងមនុេើឝោេ់ ំងអេ់ េផើនរបុេេុពលម្ទើក្់េទ ម្ទើក្់ៗម្នទឹក្មុខ
តានតឹង េះឃើក្មុខេមលឹងេមើលែផនដីេេទើរែត ំងអេ់ ចំែណក្ឯរបុេជរាក្េើឝបៈអងហយេៅក្ណាតើល
ចំេណាមេោមេរាមរបេ់របំជន ម្ន ហានម្ឌម្ំ ៣-៤ នាក្់យមឿរោរយរើងជិតដិត មួយរេបក្់ធំ
ក្នលងេៅ នាយ ហានម្ទើក្់បានេមលក្់ែភនក្ដ៏មុតរេួចេមៀងេមើលេៅេ៉យជុំវិញ េេើយែរេក្េ ើង
េ៉យេេមលងឮថ្ 

"អនក្ ំងឡាយ ! ឿរែដលេូអនក្ ំងឡាយមក្របជុំេៅៃថេនោះ ក្៏េដើមើបីេែមតងអវីម ើាងឲើយអនក្
 ំងឡាយទេើឝនា េយើងដឹងចើាេ់ថ្ ពួក្ឧ មែដលលាក្់ខលអនេៅក្នហងៃរពភាគេរចើនេចញពីភូមិេនោះេេើយ
បានទទួល ឿរឧបតថមភេ៉យេេើបៀងអាហារពីភូមិេនោះ អនក្ែដលំេមេៀពើងឧ មរក្ុមេនោះ គឺ ននទិយៈ ក្ូន
របុេរបេ់តាក្េើឝបៈេនោះឯង េយើងនឹងរបេៅឲើយពួក្ឧ មដឹងថ្ រាល់រេែដលពួក្េគេលើក្ក្ម្ពើំងពល
ចូលវាយរបហារេយើង េយើងនឹង៉ក្់េ េទណឌក្មមតាក្េើឝបៈយរើងធន់េដើមើបីំឿរតបេនងវិញ" និយយ
េេើយក្៏បញ្ឆើឲើយ ហាន ២ នាក្់េនធឹងៃដរបុេជរាក្ស្តនាឍើក្់ឲើយេរឿក្ឈរេ ើង េេើយបញ្ឆើឲើយ ហានម្ទើក្់
េទៀតេំពងខនងរបុេជរាយរើងៈប់ៃដ ។  

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! រូបភាព ហានវ័យេក្មងវាយេំពងមនុេើឝោេ់េ៉យេផើនផលឡវតេ ូ
េ៉យេរបើរុោត់ែខើឝតី េមលឹងេមើលេៅេឃើញថ្ំរូបភាពគួរឲើយេវទនាេេងវគេលហតចិតតំទីបំផុត រាល់ៗ
េលើក្ែដលរុោត់ែខើឝតីែរជក្អាឿេមក្ប ោះផទប់នឹងៃផទែេើបក្ដ៏រជីវរជញួរបេ់របុេជរាលាន់ឮេូរផ្ពើប់ របំ
ជនអនក្គន់េមើលភាជើក្់ក្ស្តនាឍើក្់េរពើតបនលឺេរូឧ នេ៉យេេ៳ើបរេញើបរញ័រ អនក្ខលោះយក្ៃដខទប់មុខយំខើឝឹក្ខើឝអល 
រូបភាពែដលដក្់ំប់ក្នហងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណារេូតមក្ដល់េពលេនោះ គឺ  រូបភាពេៅរបុេរបេ់របុេជរា



យំរត់េៅរក្ជីតារបេ់ខលអន ប ុែនតរតូវ ហានោប់អូេទីណាត់ទីែណងេចញេៅ េគរតដរតេ ូទធ្ក្់រក្េៅ
ៀជើំ ហានអនក្ោប់យរើងេពញក្ម្ពើំង ម្ត់ក្៏ែរេក្េជររបេទចេ៉យោក្ើយេរេតរេតេផើឝង ៗ ។ 

"ឈប់េិន  ហាន ! " េម ហាននិយយេ ើងេ៉យេេមលង៉ច់ៀត េៅេពលឿរវាយេំពង
ោប់េផតើមេៅបានមួយរេបក្់ នាយ ហានេមលឹងេមើលមុខរបុេជរាេ៉យទឹក្មុខរទមឹងរទេមើយ េេើយក្៏
េួរេ ើងែបប ក្ ឺយថ្ "យរើងេម ចែដរ តា ! ឈឺេទ? "  

របុេជរាមិនបានេឆលើយតបេគេទ េៅអងហយធមឹងក្នហងក្ិរយិអាឿរេប់ ប ុែនតម្នេញ្ញើៃនរបុឹងរឹងម្ំ
ក្នហងែក្វែភនក្របេ់េត់ ៃផទខនងរបេ់េត់េដរ៉េេៅេ៉យស្ទើមរុោត់ែខើឝតី ម្នេលាេិតេូររេេញេចញ
ំទែវង នាយ ហានែបរេៅៀងរបំជនេេើយែរេក្េ ើងថ្ 

"េយើងេូមរបឿេឲើយពួក្ឧ មំពិេេេននទិយៈក្ូនរបុេរបេ់តាោេ់ដឹងថ្ រាល់ៗេលើក្
ែដលឆមក្់ចូលវាយ ហានរបេ់េយើង ឪពុក្របេ់េគនឹងទទួលបានេ េទណឌែបបេនោះ េបើអនក្ ំងឡាយ
អាណិតតាោេ់េនោះមិនចង់ឲើយេត់ឈឺខលអន ចូររបាប់ឲើយបងបសឡនស្ច់ៈតិរបេ់អនក្ ំងឡាយឈប់េធវើំ
េោរៃរព ឲើយចលូមក្របគល់ខលអនដល់ ហានភូមិនទេ៉យរេួល ពុំេនាោះេស្តេទ តាោេ់េនោះនឹងរងឿរឈឺ
ោប់ េ៏ !  ហានវាយេំពងេទៀត" 

រេន់ែតផុតោក្ើយបញ្ឆើរបេ់នាយ ហាន  ហានឿន់ែខើឝតីក្៏េលើក្ែខើឝតីវាយវាត់ខនងរបុេជរា
យរើងៈប់ៃដ  របុេជរារមួលខលអនមុខរញិវេ៳ឡញរជីវរជួញេ៉យឿរឈឺោប់ពន់របម្ណ ប ុែនតក្៏មិន
និយយេតីឬែរេក្េែមតងឿរឈឺោប់ឬទទូចអងវរេុំឿរុញ្៴ចិតតអាណិតអាេូរពីេរតូវេ ើយ េៅេពល
ែដល ហានវាយេំពងតេៅមួយរេបក្់េទៀត របុេជរាក្៏ដល់នូវវិេញ្៴ិភាពរទមឿយដួលចុោះនឹងៃផទដីេ
នលប់បាត់ស្ផើរតីេៅ រេេនាោះឯង អនក្ភូមិែដលេៅេមើលជុំវិញក្៏េរឿក្រពូេ ើង រេវារត់េៅរក្របេុជរា ប ុែនត
រតូវ ហានឿន់៉វដ៏មុតរស្វ េដញេក្ៀងគរឲើយេៅអងហយរតង់ក្ែនលងេដើមវិញ េៅខណៈេនោះ បរិយឿេ
ឮរងំរណែំេ៉យេេមលងយំថអចថឡរគួរ ឲើយេវទនាំទីបំផុត ។ 

នាយ ហានបានបញ្ឆើឲើយ ហានឈប់វាយេំពង េេើយរបឿេតេៅេទៀតថ្ 

"េនោះំេ េៃនឿរវាយឆមក្់ ហានភូមិនទ ក្ុំេភលចថ្ េបើននទិយៈេៅែតរឹងទទឹងវាយឆមក្់េយើងេទៀត 
ឪពុក្របេ់េគនឹងរតូវវាយេំពងែបបេនោះ ឬរតូវេធវើ រណុក្មមៀពើំងំងេនោះេទៀត មិនចំេោោះែតឪពុក្របេ់
េគប ុេណា្ើោះេទ េូមើបីែតភរិយរបេ់េគនិងក្ូនរបេ់េគក្៏នឹងរតូវ៉ក្េ់ េទណឌយរើងធន់ដូចេទើែដរ េូមឲើយ
អនក្ ំងអេ់េទើោំទុក្ឲើយចើាេ់" 

មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ រព ឹថើោរើយក្េើឝបៈក្៏ដឹងខលអនេ ើង នាយ ហានៃក្េៅរក្េត់េេើយ
និយយថ្ 



"ែនតា ! េបើតាមិនចង់ឈឺខលអនេទៀត េូមរបាប់ក្ូនរបុេរបេ់តាក្ុំឲើយវាយឆមក្់ពួក្េយើងេទៀត យល់
េទ?" 

 របុេជរាេបោះដូងេពរជេេើចហាេយរើងឿពើហានេេើយនិយយថ្ "ឱេលាក្អនក្ម្នអំណាច ! ក្ុំ
ថ្េ ើយេលាក្វាយេំពងខ៳ហំឲើយឈឺោប់ឿយ េូមើបីែតេលាក្េម្ពើប់ខ៳ហំេោល ក្៏ខ៳ហំមិនរបាប់ឲើយននទយិៈក្ូន
របុេរបេ់ខ៳ហំ បញ្ើ៲ប់ឿរតេ ូំ៉ច់ៀត ផទហយេៅវិញ ខ៳ហំនឹងរបាប់េគឲើយតេ ូេបាេេម្យើតៀផើំងេរតូវរបេ់
ែផនដីឲើយឿនែ់តៀពើំងៃដេ ើង េលាក្របែេលំគិតថ្ខ៳ហំមុខំៀពើចញេញើតចំេោោះែខើឝតីរបេ់េលាក្មិន
ៀន េផើនផលឡវេទ េលាក្រាជបុរេ ! ខ៳ហំមិនែដលនឹក្ៀពើចញេញើតបនតិចេ ើយ េូមើបីែតេេចក្តីស្ពើប់ ក្៏ខ៳ហំមិន
ៀពើចែដរ នឹងបាច់និយយថវីដល់ែខើឝតីប ប ុនេនោះ អេញ្៱ើញវាយខ៳ហំតាមេបើាយចុោះ" 

ោក្ើយេមតីរបេ់របុេជរាេធវើឲើយនាយ ហានខឹងេរក្វេរឿធយរើងៀពើំង េគឈរេមលឹងេមើលរបុេជរា
េ៉យែក្វ ែភនក្យរើងមុតរេួច េស្តងឺតេធមញេ ើងេរក្ើត ៃដេជើងញ័រៈក្់ទរ ក្់ េគេទហោះចូលេៅឆក្់យក្
ែខើឝតីពី ហាន េេើយវាយវាត់ខនងរបុេជរាយរើងមួេៅេើឍើចិតត រេូតដល់របុេជរាដួលេនលប់េៅមតងេទៀត 
េូមើបីដូេោទើោះក្៏េៅែតមិនឈប់វាយេំពង ភាពើមេនាោះម្នស្តេតីជរាម្ទើក្់យំែយក្ទឹក្ែភនក្េូររេេមរហាម េចញ
េៅអងហយលុតជងង់េៅែក្ើបរេជើងនាយ ហាន េេើយនិយយអងវរថ្ 

"ឱអនក្ម្នអំណាច ! េូម នេមតាឍើេរបាេផងចុោះ ក្ុំេធវើបាបមនុេើឝោេ់តេៅេទៀតអី ខ៳ហំេូម
េនើាថ្ ខ៳ហំនឹងពើាយមនិយយអូេ ញឲើយេត់របាប់ននទិយៈបញ្ើ៲ប់ឿរតេ ូំមួយនឹងក្ងទ័ពភូមិនទ ខ៳ហំ
គិតថ្នឹងេធវើបានេេរមច េរោោះេត់ំបងរបុេរបេ់ខ៳ហំ េេើយធ្ពើប់េជឿស្ឍើប់ខ៳ហំរេូត េូម នេមតាឍើ
េរបាេផងចុោះ" ។   

ោក្ើយទទូចអងវររបេ់ស្តេតីជរាបានទទួលលទធផល នាយ ហានេបាោះែខើឝតីេោលេៅែក្ើបរៀងខលអនរបុេជរា 
េលើក្ៃដេ ើងជូតេញើេេៅេលើថ្ឃើេ េេើយនិយយថ្ 

"លសណាេ់ យយ ! េូមឲើយយយេធវើតាមខេនើាេនោះ េបើននទិយៈេៅែតឆមក្់វាយរបហារេយើងេទៀត 
យយក្៏នឹងទទួលទណឌក្មមែដរ ក្ុំេភលចណៈ" េគបានៃក្េៅៀងរបំជនេេើយែរេក្របឿេេ ើង ំង
េៅដងឞក្់ថ្ 

"អនក្ ំងឡាយ ! បណាតើអនក្ ំងឡាយ េបើអនក្ណាម្ទើក្់អាចោប់ខលអនននទិយៈបាន េ ោះោប់ ំង
រេ់ឬស្ពើប់ក្៏េ៉យ រពោះបាទអំតេតតហនឹងរប នរៃភើន់ំរបាក្់ ១០០០ ក្ហាបណៈភាពើម េេើយេបើអាច
ោប់ខលអនេទវមិរតំេមេៀពើងធំបានេ ោះោប់ ំងរេ់ឬស្ពើប់ក្៏េ៉យ នឹងទទួលបានរៃភើន់ ២០០០ ក្ហាប
ណៈ េូមោំឲើយចើាេ់និងរបឿេរបាប់តៗេទើផង" 



េៅទីបំផុត  ហានរក្ុមេនាោះក្៏ោក្េចញេៅទិេៀងេជើង េៅេពលែដលពួក្ ហានោក្េចញ
េៅភាពើម អនក្ភូមិក្៏រត់រពូចលូេៅរក្រាងឿយរបុេជរាែដលេដក្េនលប់េនលិនលង់រទេនេេៅនឹងៃផទដី អនក្
ភូមិំេរចើនជួយេទើរេេ៍េក្ៀក្អងរាងឿយដ៏ែរទមេរ មរេដមរដមរបេ់េត់៉ក្់េៅេលើេ្ពើ ែរេក្
រេវូេរវូូេរបាប់ឲើយេៅយក្ទឹក្ និងថ្ទើំេងឡវមក្រក្ើាពើាបាល េមើលេៅេឃើញដូចំរូបភាពចលាចលរជួល
រចបល់គួរឲើយអាេណាចអធ័មៃរក្ែលង ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនអាចនឹងជួយអវីបានេទបានរតឹមែតឈរេមើលនិង
ផើាយេមតាឍើចិតត េៅខណៈែដលអនក្ភូមិក្ំពុងែតរវល់រចល់នុោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េធវើដំេណើរេចញពីភូមិេនាោះ
តរមង់េៅនើោះេៅទិេៀងេក្ើត អាឿេធ្តុក្នហងេពលរពឹក្េៅមិនេូវេើឍើរហាងប ុនាផើនេទ េមគួរដល់ឿរេធវើ
ដំេណើរ េៅេពលេដើរឿត់វាលែរេយូរអមើាយក្៏មក្ដល់េំយបៃរពមួយែដលម្នទឹក្អណែូងែក្ើបរផលឡវ 
េេើយម្នេក្មងគៃភើលេេំេរចើននាក្់ក្ំពុងែតអងហយេៅជុំវិញអណែូង ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានះងចូលេៅ
អងហយេរម្ក្េរឿមេដើមេឈើមួយេដើម េដើមើបីបិណឌបាតទឹក្ពីេក្មងគៃភើលេេៅន់បំបាត់េេរមក្ រេន់ែត
ខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយចុោះភាពើម េក្មង ៣-៤ នាក្់ រពូចូលមក្ស្ក្េួរខ៳ហំរពោះក្រុណាថ្ំអុនក្ណា? មក្ពីណា? 
លុោះដឹងថ្ខ៳ហំរពោះក្រុណាំភិក្ហមក្ពីរក្ុងរាជរគឹោះ ពួក្េគក្៏េែមតងចំណាប់អារមមណ៍ៀពើំងេ ើង ខ៳ហំរពោះក្រុណា
ក្៏មិនដឹងថ្េេតុអវីបានំពួក្េគេក្ើតចណំាប់អារមមណ៍ចំេោោះខ៳ហំរពោះក្រុណាៀពើំងេមលោះ  

"េលាក្ម្ងើេ់ម្នដំណឹងលសអវីខលោះេទ?  នម្ងើេ់ ! "េក្មងម្ទើក្់ែដលម្នអាយុេរចើនំងេគេួរ 

េំណួររបេ់េគេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាមិងម្ំងំៀពើំង េេតុអវីបានំពួក្េគេមើលេឃើញខ៳ហំរពោះក្រុណា
ំអនក្នាំស្រពត៌ម្នអញ្ឹងេន !  

"អត់ម្នដំណឹងលសេទ ម្នែតដំណឹងអារក្ក្់" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយតាមរតង់ 

េក្មងម្ទើក្់ៗម្នទឹក្មុខរេេោនចុោះ េេើយេួរេ ើងេឹងែតរពមេទើថ្ 

"ដំណឹងអារក្ក្់អីេៅ?  នម្ងើេ់ !  " 

"ឿលពីយប់មិញ អាតាផើបានេិងេរម្ក្យប់េៅឯភូមិរុលងវាលែរេឯេណាោះ ក្នហងេពលយប់
អរធ្រតស្ឃើត់ ពួក្ទ័ពឧ មបានេរមុក្វាយបុក្បនាតើយ ហានែដលេបាោះទីតាំងេៅេំយបៃរពែក្ើបរភូមិ 
េម្ពើប់ ហានភូមិនទេឹងែត ំងអេ់ រួចរេ់េៅបានែតប ុនាផើននាក្់េទ..." 

េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណានិយយមិន ន់ចប់នុោះឯង េក្មងៗគៃភើលេេ ំងេនាោះក្៏េលាត
ក្េញ្៰ងេហាលើេរទៀវេែមតងេេចក្តីេរតក្អរ "េនោះឬ គឺ ដណំឹងអារក្ក្់របេ់េលាក្ម្ងើេ់? វាំដំណឹងលសបំផុត
េរម្ប់ពួក្េយើង េលាក្ម្ងើេ់មិនដឹងេទឬ? េលាក្េមណៈ ! "  



េេងតេមើលរបតិក្ិរិយែដលពួក្េគេែមតងេចញចំេោោះដំណឹងេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏ដឹងបានភាពើម
ថ្ េក្មងគៃភើលេេ ំងេនោះេុទធែតំបក្ើឝពួក្របេ់ទព័ឧ ម ំងអេ់ េៅេពលែដលខ៳ហំរពោះក្រណុា
តំណាលឲើយពួក្េគស្ឍើប់អំពីឿរែដល ហានភូមិនទវាយដំរបុេជរាយរើងេែរេៅ េក្មងៗ ំងេនាោះេែមតង
ក្ំេល់េរក្វេរឿធ យរើងរបតើយក្ើឝ េដើមើបេីឈវងយល់ឿរពិតបែនថមេទៀតពីេក្មងគៃភើលេេ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើប
េួរថ្  

"ក្នហងៃរពេនោះម្នេោរពួនេមំេៅេទ?" 

"ម្ន" េក្មងម្ទើក្់េឆលើយ "ប ុែនតេលាក្ម្ងើេ់មិនរតូវៀពើចញេញើតេទ េរោោះពួក្េោរពុំេបៀតេបៀនេម
ណៈេ ើយ ប ុែនតេពលេដើរឿត់ៃរព េូមេលាក្ម្ងើេ់របុងរបយ័តនបនតិច ក្ុំេដើរេចញពីផលឡវេដើរំ៉ច់ៀត 
ែរក្ងេលាទទលួេរេោះថ្ទើក្់ពីរេ ត្ើក្ំបំាងែដលបងបេ់ពញេៅេ៉យចរមូង េលាក្ម្ងើេ់ម្នដំណឹងអេីៅ
របាប់ពួក្េោរឬ?" 

"មិនម្នេទ "ខ៳ហំរពោះក្រុណាេឆលើយ "អាតាផើមិនែមនំបក្ើឝពួក្របេ់េោរឬរបេ់អនក្ណាេទ អាតាផើំម
ជើ៲ជន រតាច់ចរោរិក្េៅំេរឿយ ៗេ៉យឥតេេលេៅ េេលបំណងរបេ់អាតាផើ គឺ បដិបតតិធម៌ នងិ
បេរងៀនេរបៀនរបេៅមនុេើឝឲើយតាំងេៅក្នហងេីលធម៌អំេពើលស" ។ 

េក្មងគៃភើលេេេមលឹងេមើលមុខេទើហាក្់នឹងយល់ថ្េមតីរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាំេរឿងចែមលក្មិនធ្ពើប់
បានឮមក្ពីមុន "េលាក្ម្ងើេ់ំេមណៈដំបូងែដលមិនែមនំបក្ើឝពួក្របេ់េយើង" េក្មងម្ទើក្់និយយ
េ ើងេ៉យអាឿរេែមតងក្ំេក្បំណង និយយេេើយក្៏ថយេចញេៅៅឃើយ េក្មងៗដៃទេទៀតក្៏េរឿក្
េ ើងេដើរតាមេគេៅ ពួក្េគេៅឈរ របឹក្ើាជុំេទើមួយរេបក្់ ចងសហលៃដរចេងងរចៃងមក្ៀងខ៳ហំរពោះក្រុណា 
េេើយក្៏េចញដំេណើរេដើរេៅរក្េវឡងេេរបេ់េគ បេណាតើយឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាេថិតេៅក្នហងេភាពេប់ម្ទើក្់ឯង
មតងេទៀត េេតុឿរណ៍តូចតាចេៅរេេនោះេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាភនក្នឹក្ដល់វេុេទពបរិោភើជក្េទៀត េឃើញថ្ 
ឿរបនលំខលអនំអនក្បួេក្ំពុងែតេពញនិយមយរើង ទូលំទូលាយក្នហងរក្ុមពួក្ឧ ម េៅៃថណាមួយ  ហាន
ភូមិនទរបេ់រពោះបាទអំតេតតហគង់នឹងោប់ខលអនអនក្បួេពិត ំងឡាយមិនៀន ខ៳ហំរពោះក្រណុាអងហយគិតេៅ
េរឿមេដើមេឈើរេូតបាត់េនឿយេត់េេើយក្៏េចញដំេណើរេដើរចលូៃរពេៅ ។ 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! រេន់ែតផុតៃរព ខ៳ហំរពោះក្រណុាក្៏េៅដល់វាលែរេ ១ ក្ែនលងេទៀត 
េួេវាលែរេេៅ េមើលេឃើញផទោះេែមើបងតាំងេៅេលើទំនួលដីខពេ់ ខ៳ហំរពោះក្រុណាះងចូលមក្េរម្ក្
េរឿមេដើមេឈើេដើមើបីអងហយេរមួលឿយ ខណៈេនាោះំៃថបាក្់រេេៀលណាេ់េៅេេើយ េវឡងេក្មងគៃភើល
េេក្ំពុងែតេក្ៀងេេរត ប់េៅភូមិវិញំេវឡងំហាភើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាអងហយេមលឹងេមើលេវឡងេេនិងេក្មង
ឿផើងេ៉យចិតតេបើាយរីក្រាយ េរោោះំរូបភាពៃនេុខេនតិភាពេផើនពិេពុល ំរូបភាពៃនទំនាក្់ទំនងដ៏



េនិទធស្ទើលរវាងមនុេើឝនិងេតវតិរោចើន េូមើបីែតមនុេើឝនិងេតវក្៏អាចរេ់េៅំមួយេទើបានយរើងេុខ
ស្នត ចុោះេេតុដូចេមតចបានំមនុេើឝដូចេទើេស្ោះមិនអាចរេ់េៅំមួយេទើបានយរើងេុខស្នតរតាណ?   
ឿលេបើគិតមក្ដល់រតង់េនោះ មេនាេេញ្តនាចំេោោះតួនាទីរបេ់ភិក្ហអនក្បេរងៀនមនុេើឝឲើយតាំងេៅក្នហង
េុខេនតិភាពបានវិលរត ប់ចូលមក្ឿន់ចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាមតងេទៀត រូបភាព រុណក្មមេែរេៅ
ែដល ហានភូមិនទេធវើចំេោោះរបុេជរា េៅដក្់របាក្ដចើាេ់ក្នហងចិតតរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុា រូបភាពេនាោះេធវើឲើយខ៳ហំ
រពោះក្រុណាេក្ើតចិតតអាណិតអាេូរមនុេើឝំតិេេើយចង់ជួយក្ម្ងើត់លុបបំបាត់អំេពើេែរេៅេផើឝងៗឲើយផុត
រលត់ពីពិភពែផនដីេនោះេៅ ប ុែនតថ្ េតើខ៳ហំរពោះក្រុណានឹងេធវើបានឬ? ឿលេបើរពោះបរមស្ស្ឍើរទង់មិនអាច
នឹងេធវើបានផង ! 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! េៅខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងែតអងហយគិតឿញ់េទើន់េគនរនុោះឯង 
រូបភាពដ៏គួរឲើយរនធត់ចិតតមួយេទៀតក្៏េក្ើតេ ើង ម្ន ហានរបម្ណំ ១០ នាក្់ក្ំពុងោប់ស្តេតីអនក្ភូមិ ៣ 
នាក្់ ញទីណាត់ទីែណងេចញពីក្នហងៃរពមក្ េមើលេៅហាក្់ដូចំអនក្េ េក្ំពុងរតូវេគនាំខលអនេៅឿន់ទី
រតែ ងែក្ង 

"េក្ើតេរឿងអវីឬ? ឧបាេក្ !  "ខ៳ហំរពោះក្រណុាហាម្ត់េួរ េៅខណៈែដល ហានេដើរមក្ដលរ់តង់មលប់េឈើ
ែដលខ៳ហំរពោះក្រណុាក្ំពុងែតរជក្   េម ហាននាំស្តេតីអនក្េ េ ំង ៣ នាក្់ចូលមក្អងហយរជក្មលប់េរឿម
េដើមេឈើ  ំងេឆលើយថ្ "េលាក្េមណៈ ! ពួក្េត់ ំង ៣ នាក្់េនោះនាំយក្អាហារេៅឲើយពួក្ឧ មក្នហងៃរព 
េ៉យយក្ក្ញ្ប់អាហារមក្ចងេផ្យើបរតង់ដំបារេោោះ យក្រក្ណាត់ឃលហំជិត េធវើហាក្់ដូចំថ្ក្ំពុងែតម្ន
ៃផទេោោះោេ់ រាល់ៗៃថរេេៀល ែតងនាំេទើចូលេៅក្នហងៃរព េធវើដូចំេៅរក្ឧេ េយើងេងើឝ័យមក្យូរេេើយ 
េៅៃថេនោះ េទើបតាម៉នេៅេេងតេមើល របាក្ដេឃើញថ្ ពួក្េត់  ំង ៣ នាក្់េនោះបាននាំយក្ក្ញ្ប់
អាហារេចញពីដំបារេោោះេៅលាក្់ទុក្រតង់ក្ែនលងណាត់មត់ំមួយនឹងពួក្ឧ ម យក្េលឹក្េឈើេអតេវចរក្
ណាត់ចងភាឆើប់ដំបារេោោះេេើយក្៏យក្ឧេទូលេលើក្ើាលេដើររត ប់មក្ផទោះវិញ េៅទីបំផុត េយើងក្៏ោប់
បានដូចែដលេលាក្ម្ងើេ់េឃើញេនោះឯង"  

"េតើពួក្េត់ ំង ៣ នាក្់នឹងបានទទួលេ េទណឌដូចេមតចខលោះ? ឧបាេក្ ! " ខ៳ហំរពោះក្រណុាេួរ
េ៉យេេចក្តីរពួយបារមភចំេោោះេំគវាេនារបេ់ស្តេតី ំង ៣ នាក្់េនាោះ 

"តាមចើាប់របេ់េយើង អនក្ ំង ៣ នឹងរតូវទទួលេ េរបហារជីវិត េលាក្េមណៈ ! េយើងនាំ
េត់ចូលេៅក្នហងភូមិ របជុអំនក្ភូមិ ំងអេ់ឲើយមក្េមើលំេមេរៀនថ្ េបើជួយពួក្ឧ ម នឹងទទួលបានផល
តេនងែបបណា រួចេេើយក្៏ោត់ឿររបហារជីវិតេោល" 



រេន់ែត ហាននិយយចប់ បណាតើស្តេតី ៣ នាក្់ ស្តេតីម្ទើក្់ក្៏ែរេក្ជំ លេ ើងយរើងផុតេេមលង 
េេើយក្៏រតដរតេ ូេដើមើបីឲើយរចួផុតពីចំណាប់របេ់ ហាន ប ុែនតមិនបានផលេទ នាងរតេដរតដរនងិែរេក្ ជំ
 លយរើងវក្់វល់រេូតដល់េខើាោះក្ម្ពើំងេេើយក្៏ឈប់េៅឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានពើាយមេេនើេុំនាយ
 ហានឲើយបនធឡរបនថយេ េដល់ស្តេតី ំង ៣ នាក្់ យរើងអេ់ពីេមតថភាព ប ុែនតេៅែតមិនបានផល េៅទី
បំផុត អនក្េ េ ំង ៣ ក្៏រតូវ ហាននាំខលអនបេណែើរចូលេៅឿន់ភូមិេដើមើបីរបឈមមុខនឹងជតាក្មមដ៏គួរឲើយ
រេយុតរេយងេនាោះតេៅ ។  

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! យប់ៃថេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានចូលេៅស្ទើក្់អារេ័យក្នហងេុញ្ញើេរ 
១ ខនង ៀងក្នហងភូមិេនាោះឯង រេន់ែតដល់េពលរពលប់ េេតុឿរណ៍ក្៏របរពឹតតេៅតាមែដលនាយ ហាន
និយយរបាប់រគប់របឿរ ពួក្អនក្ភូមិែដលេុទធែតំស្តេតី េក្មង និង មនុេើឝោេ់ រតូវបានេក្ណឌរបមូលមក្
របជុំផតហំេទើរតងទ់ីលានក្ណាតើលភូមិ ំងំទីតាំងេបាោះបនាតើយរបេ់ ហានភូមិនទផង ពួក្ ហានបានបៃកើត់
េភលើង ១ ភនក្់ធំ រតង់ក្ណាតើលវាល ស្តេតីរងេរេោះ ំង ៣ នាក្់រតូវ ហាននាំខលអនមក្ចងរក្ោត់ៃដំប់នឹង
បេៃគើលែក្ើបរៀងភនក្់េភលើង ខ៳ហំរពោះក្រុណាអាចេមើលេឃើញទឹក្មុខដ៏េរក្ៀមរក្ំរបេ់ស្តេតី ំង ៣ នាក្់បានយរើង
ចើាេ់ លុោះដល់េពលេវលាេេើយ នាយ ហានបានេដើរមក្ឈរេៅៀងមុខអនក្េ េ ំង ៣ េេើយក្៏
របឿេេ៉យេេមលងឮថ្ រតូវែតរបហារជីវិតស្តេតី ំង ៣ នាក្់េនោះេោល េរោោះម្នេ េធន់ែដលបាន
បញ្៱ឡនេេើបៀងអាហារេៅឲើយពួក្ឧ ម ែដលំៀផើំងរបេ់ែផនដី េដើមើបីក្ុំឲើយអនក្ដៃទយក្តរម្ប់តាមតេៅ 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! េៅខណៈែដលនាយ ហានក្ំពុងែតេរៀបរាប់េមលហតេម្ពើប់អនក្រេុក្
េ៉យេេមលងលាន់ឮេនាោះ បានម្នេេមលងរបុេម្ទើក្់ែរេក្ដេៃមើយេ ើងមក្ពីចំេេៀងម្ខើងថ្ ពួក្ឧ ម
ក្ំពុងចូលវាយរបហារក្ងទ័ពភូមិនទែដលេបាោះទីតាំងយមរក្ើាស្ណើនឿរណ៍េៅទិេៀងតើបអងៃនភូមិ រុេពច
េនាោះក្៏រស្ប់ែតេឿលាេលរជួលរចបល់ក្៏េក្ើតេ ើង ពួក្ ហានែដលឿន់៉វឈរែពើំយមអនក្ភូមិ ក្៏
េទហោះរត់ំជួរេៅទិេៀងតើបអងេដើមើបីជួយបក្ើឝពួក្របេ់ខលអន របំជនេផសើលឈូឆរ រត់េគចចូលផទោះេែមើបង
របេ់ខលអនយរើងរជួលរោល់ មិនដឹងថ្អនក្ណាំអនក្ណាេទ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញមនុេើឝ ៣ នាក្់
េឆលៀតឱឿេេនាោះចូលេៅរស្យចំណងែដលចងស្តេតីអនក្េ េ ំង ៣ នាក្់  េ៉ោះែលងពួក្េត់ឲើយម្ន
េេរីភាពេៅ ខណៈែដលេេមលងៃនឿរតេ ូក្ំពុងែតរបរពឹតតេៅយរើងរទេឹងអឺងក្ងឯបរិេវណទិេៀង
តើបឡងៃនភូមិនុោះឯង ក្៏ម្នេេមលងែរេក្ឮមក្ពីទិេៀងេជើងថ្ ពួក្ឧ មបានេលើក្ក្ម្ពើំងចូលវាយរបហារ
ក្ង ហានរក្ើាស្ណើនឿរណ៍េៅទិេេនាោះេទៀត បនាតើប់ពីេនាោះមិនយូរប ុនាផើន ខ៳ហំរពោះក្រុណាេេងតេឃើញ
 ហានឧ មេចញមក្បៃមើញខលអនពីរគប់ទិេទី រត់េដញឿប់របហារ ហានភូមិនទយរើងរៈរើល់រចល់ ភូមិ
 ំងមូលបានឿពើយំទីលានចមើាំងេៅក្នហងមួយពរពិចែភនក្ េេតឿុរណ៍រចល់េៅេឡារបរពឹតតេៅអេ់
េពលយូរបងអរ ប ុែនតេេមលងៃនឿរចើាំងតតាំងក្៏រស្ក្រេន់អន់ថយេៅបនតិចមតង ៗ េេើយក្៏េប់ស្ឃើត់បាត់
ឈឹងេៅ  ខ៳ហំរពោះក្រុណាមិនដឹងថ្ភាគីណាបានទទួលជ័យជមនោះេទ  ល់ែតេឃើញ ហានឧ មលី



 ហានរបេ់ខលអនែដលរងរបួេយក្មក្េផតក្េរៀងំជួររតង់ទីលានក្ណាតើលភូមិេទើបដឹងចើាេ់ថ្ ក្ងទ័ព
ឧ មទទួលបានជ័យជមនោះ ។ 

បនាតើប់ពីេនាោះ េេតុឿរណ៍រជួលេរជើមេលើក្ទី ២ ក្៏េក្ើតេ ើងេទៀត រេេនោះ អនក្ភូមិរគប់េភទរគប់វ័
យបានរត់រពូឈូឆរេចញពីផទោះរបេ់ខលអនមក្េោមេរាម ហានឧ ម ខលោះក្៏រក្ទីរក្ យក្ទឹក្មក្របគល់ឲើយ 
ខលោះក្៏ចូលេៅរក្ើាពើាបាលមុខរបួេដល់ ហានឧ មែដលរងរបួេ េេមលងអនក្ភូមិេនទនាស្ក្េួរេទើ 
លាយ ំេ៉យេេមលងយំថអចថឡររបេ់ ហានរងរបួេឮេូរគឹក្ក្ងរែញ រញ ឡវទូេៅ វាំរូបភាពៃនេេចក្តី
េុខលាយេ៉យេំេណាក្េស្ក្េេរងងែដលពិបាក្ដល់ឿរពិពណ៌នា ឿលេបើេម្ទក្ភាពចំេោោះជ័យ
ជមនោះរតូវេែមតងេចញេពញរបុងេេើយ ចំណាប់អារមមណ៍របេ់េវឡងមនុេើឝក្៏េផ្ឍើតេៅរក្ ហានរងរបួេ
ែដលយំរងំថអចថឡរេ៉យ ក្រមិតេេមលងេផើឝង ៗ េទើ េៅេពលេេមលងថអចថឡរេប់ស្ឃើត់បាត់េៅ នុោះេែមតងថ្ 
អណាតើតេភលើងៃនជីវិតរបេ់េគក្៏ផុតរលត់េៅែដរ បនាតើប់ពីេនាោះក្៏ំេេមលងយំខើឝឹក្ខើឝអលរបេ់ៈតិមិរត
ស្េលាេិតែដលេៅរេ់រានម្នជីវិត េេតុឿរណ៍ែបបេនោះរបរពឹតតេៅមួយរេបក្់ េេើយេមេៀពើងឧ ម
ក្៏របឿេេ ើងថ្ 

"ពុក្ែម បងបសឡន ំងឡាយ ! េយើងបានបដិបតតិតួនាទីរបេ់េយើងរេូតបានជ័យជមនោះេេើយ ប ុែនត
ឥ ឡវេនោះដល់េពលែដលេយើងរតូវោក្េចញេៅេេើយ េរោោះៀពើចែរក្ងថ្ក្នហងេពលមិនយូរប ុនាផើនេទៀត ក្ង
ទ័ពភូមិនទក្ងពលធំនឹងេលើក្មក្បស្តៃកើបេយើង"និយយេេើយេគក្៏បញ្ឆើឲើយក្ម្ពើំងពលរបេ់េគែេងអនក្រង
របួេេេើយរបមូលយក្េេើបៀងអាហារែដលអនក្ភូមិយក្មក្របគល់ឲើយ  ហានឧ ម ំងអេ់ក្៏េលើក្
ក្ម្ពើំងពលេចញពីភូមិេៅ ។  

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! េៅទីបំផុត េេចក្តីេប់ស្ឃើត់ក្៏វិលរត ប់មក្ឿន់ភូមិេនាោះវិញ េរើ
ែតពីម្ន េេមលងរភុេនិងលូរបេ់េុនខែដលលាន់ឮមក្មតងម្កើល េផើនេេមលងអវីេទៀតេ ើយ ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាម្នលំនឹក្ហាក្់នឹងថ្ក្ំពុងេថិតេៅក្នហងេងមឯេឿក្ណាតើលភូមិែដលរតូវរោយបិស្ចចូលឿន់
ឿប់ ក្នហងេពលេវលាែបបេនាោះ ខ៳ហំរពោះក្រណុាបានភនក្នឹក្រលឹក្ដល់តួនាទីរបេ់ខលអនមតងេទៀត ឿលេបើេងម
វឹក្វរេៅេ៉យឿរឿប់េម្ពើប់ េបៀតេបៀនេទើែបបេនោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេភៀេខលអនមក្េៅម្ទើក្់ឯងែេវងរក្េេច
ក្តីេុខផ្តើល់ខលអន ទុក្បេណាតើយឲើយែផនដីមគធរដ៶៉ប៉េេៅេ៉យេលាេិតនិងទឹក្ែភនក្ែបបេនាោះឬ? 

លុោះៃថរពឹក្េ ើង េៅខណៈែដលក្ំពុងែតេដើរបិណឌបាតក្នហងភូមិ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានជួបនឹងរូបភាព
គួរឲើយេលហតរនធត់ចិតតមួយេទៀត េោលគឺ ខណៈែដលខ៳ហំរពោះក្រុណាក្ំពុងែតទទួលបិណឌបាតពីរបុេជរាម្ទើក្់
េៅែក្ើបរចិេញ្ើមផលឡវ បានម្នស្តេតីវ័យោេ់ម្ទើក្់ម្នទឹក្មុខរបឡាក្់រពលូេរពលូញ ម្នេក្់ក្េស្តនទើង
េទើងេមើង ម្នេេមលៀក្បំោក្់ ៉ច់៉ចរែេក្រេុយ េដើរេរទតេរ តមក្តាមផលឡវ និយយរងុមរង ូវម្ទើក្់ឯង 
ជួនឿលក្៏េេើច េមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាអេ់ឿលំយូរ េេើយក្៏រទេហាយំេទហោះទរមុឌខលអនែក្ើបរបាទមូល



របេ់ខ៳ហំរពោះក្រណុា ឱបេជើងរបេ់ខ៳ហំរពោះ ក្រុណាយរើងែណន ម្ត់ក្៏រទូរ ំថ្ "ក្ូនម្េម្ឍើយេអើយ ! ឯង
វិលរត ប់មក្វិញេេើយឬ? ឯងរត ប់មក្វិញតាំងពីអៃកើល់ណា? េេតុអីបានំឯងមិនរត ប់េៅរក្
ម្ឍើយ? ម្ឍើយេរតក្អរណាេ់ែដលបានជួបឯង" នយិយេេើយក្៏យំខើឝឹក្ខើឝអលតេៅ 

ខ៳ហំរពោះក្រុណាឈររទឹងេ៉យអាឿររេឡាំងឿំងចំេោោះេេតុឿរណ៍ និយយអវីមិនេចញ ស្តេតីែឆលក្
ចែមលក្មុខេងើយមុខដ៏៉បេ៉យទឹក្ែភនក្េមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណា េេើយក្៏រអ ូរ ំតេៅេទៀតថ្ 

"ក្ូនេអើយ ! ក្ុំបេណាតើយឲើយម្ឍើយរេ់េៅម្ទើក្់ឯង ម្ឍើយោេ់េេើយ ម្ឍើយេផើនទីពឹងណាៗេទក្នហង
េងមេនោះ ឪពុក្របេ់ឯងក្៏ផុតរលត់ជិវតិេៅយូរេេើយ រត ប់េៅរេ់េៅំមួយនឹងម្ឍើយចុោះ ណៈក្ូន
េម្ពើញ់ ! " និយយេេើយក្៏េរឿក្េ ើងេដើរ  ញំយចីពររបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាំប់ក្នហងៃដ ។ 

"បពិរត នម្ងើេ់ !" របុេជរាម្នរបស្េន៍េ ើង ំងរគវីេីេៈយរើងេនឿយណាយ "ក្ុំរបឿន់
នាងេ ើយ នាងំស្តេតីវិក្លចរិត េដើររស្ត់អែណែតែេតអញ្៱ង់េៅេពញ ំងភូមិ  វាលែរេ និងៃរពេឈើ 
រេន់ែតេឃើញអនក្បួេរូបណា ក្៏នឹក្ស្ផើនថ្ំក្ូនរបេ់ខលអនែបបេនោះឯង" និយយេេើយរបុេជរាក្៏ៃក្
េៅៀងស្តេតីជរារបាប់ថ្ "បសឡនរេី ! េូមបសឡនរត ប់េៅផទោះេិនចុោះ ខណៈេនោះ ក្ូនរបេ់បសឡនក្ំពុងែតេដើរ
បិណឌបាតេៅក្ណាតើលភូមិ េូមឲើយបសឡនរត ប់េៅផទោះមុនេេើយោត់េរតៀមក្ែនលងទកុ្ឲើយបានលស េៅេពល
បិណឌបាតេេើយ ក្ូនរបុេរបេ់បសឡននឹងេៅរក្បសឡនដល់ផទោះ"  

េមតីរបេ់របុេជរាបានផលំក្់ែេតង ស្តេតីវិក្លចរិតែលងៃដេចញពីំយចីពររបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណា 
េេើយេដើរថយេចញេៅ េត់េលើក្ៃដចងសហលមុខខ៳ហំរពោះក្រុណាេេើយនិយយថ្ 

"បិណឌបាតេេើយ េៅជួបម្ឍើយឯផទោះ ណៈក្ូន ! ម្ឍើយរត ប់េៅេរតៀមក្ែនលងនិងោត់ចៃមើន់ទុក្ឲើយ 
េយើងនឹងបានបរិេភាគអាហាររួមេទើំេលើក្ដំបូង  ក្ុំេភលច ណៈក្ូន !" និយយេេើយេត់ក្៏េេើចលាន់ឮ
េ៉យេម្ទនភាពរួចក្៏េដើរទេរទតទេរ តោក្េចញេៅ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេៅែតឈររទមឹងធមងឹេធមើយ េះឃើក្
មុខេមលឹងេមើលៃផទដីេ៉យេេចក្តីអាណិតអាេណាចេៀពើចចិតត េេមលងេេើចរបេ់ស្តេតីវិក្លចរិតលាន់ឮ
េលវើយមតងេទៀត ប ុែនតជួេនឹងេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណារីក្រាយេបើាយចិតតដូចេេមលងេេើច ំងឡាយ ប ុែនតវារត
 ប់ំោក្់េ៉តេបោះដូងរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាឲើយឈឺោប់យរើងែេនេៀពើចផើា 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េតើអាតាផើរតូវេៅផទោះស្តេតីវិក្លចរិតតាមេមតីរបេ់េត់េទ?" ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរ
របុេជរាេ៉យក្ងវល់ខវល់ៀភើយ 

"មិនបាច់េទ េលាក្េមណៈ ! " របុេជរាេឆលើយតប "រេន់ែតោក្េចញពីេយើងេៅ នាងក្៏េភលចេរឿង
េនោះ ំងរេុង េេើយក្៏ស្ត់អែណែតែេតអញ្៱ង់េៅតាមេរឿងរបេ់នាង ក្ុំរបឿន់ំេរឿងេំៀន់េ ើយ" 



"េេតុអវីបានំេត់ឿពើយំមនុេើឝវិក្លចរិត ឧបាេក្ ! េេើយេេតុអវីបានំេត់ចូលចិតត
រាក្់ ក្់ថ្េមណៈំក្ូនរបេ់េត់ ?"ខ៳ហំរពោះក្រុណាេួរេ៉យវិមតិក្ៃខើ 

"េរឿងេនាោះម្នដូចតេៅេនោះ េលាក្េមណៈ ! ឿលពីមុន នាងក្៏ំមនុេើឝម្នេតិបរិបូរដួច
យរើងេយើងអញ្ឹងឯង  អារេ័យេៅំមួយនឹងក្ូនរបុេម្ទើក្់ក្នហងខទមៀងចុងភូមិ បតីរបេ់នាងស្ពើប់មក្ំ
េរចើនៅទើំេេើយ នាងបានអារេ័យក្ូនរបុេំអនក្េធវើែរេចម្កើរចិញ្ឹមបីបាច់ លុោះតមក្ រេុក្េទេេក្ើត
ក្លិយុគភាន់ែរប ក្ូនរបុេរបេ់នាងបានេៅចូលេម័រគបក្ើឝពួក្ំមួយនឹងទ័ពឧ មេៅក្នហងៃរព រួមចើាំង
រួមរបៅំងរពមនឹងពួក្ឧ ម ប ុែនតេគក្៏បនលំខលអនំភិក្ហេចញមក្េអើតេងើតេមើលម្ឍើយំរបោំ េគំយុវជន
ឿពើហាន និងចើាំងតេ ូបានយរើងេក្លៀវឿពើអង់អាច ប ុែនតថ្ េលាក្េមណៈ ! េមពេ់ែតងស្ពើប់េរោោះពេ់ េម
ដំរីែតងស្ពើប់េរោោះដំរីយរើងណាមិញ អនក្ចមើាំងក្៏ែតងែតស្ពើប់េរោោះចមើាំងដូេោទើោះ ក្នហងឿរចូលវាយ
របហារទ័ពភមូិនទមតងឿលពីេពលថមីៗេនោះ េឃើញថ្ក្ូនរបុេេ លរបេ់េត់បានរតូវអាវុធគបូដិបក្ើឝស្ពើប់
េលើេមរភូមិ េ៉យេេចក្តីអាេឡាោះអាល័យក្ូនរបុេយរើងេលើេលុប េធវើឲើយនាងឿពើយំមនុេើឝវិក្លចរិត
េៅដូចែដល នម្ងើេ់េឃើញរស្ប់េនោះឯង េពលៃថ នាងរតាច់ចរេៅេ៉យឥតេេលេៅ និយយរងុំរង ូវ
ែតម្ទើក្់ឯង េេើចខលោះយំខលោះ មនុេើឝមនាេឃើញេេើយក្៏េក្ើតឿរុញ្៴ចិតតអាណិតអាេូរឲើយអាហារដល់នាង
បរិេភាគ េពលយប់នាងក្៏រត ប់េៅឿន់ខទមេរម្ក្វិញ លុោះៃថរពឹក្េ ើង ក្៏េចញរក្ែវលតេៅេទៀត រាល់
េលើក្ែដលេឃើញអនក្បួេ នាងែតងែតរត់េៅរក្ េូអនក្បួេេនាោះៗថ្ក្ូនរបុេ និង ញឲើយេៅផទោះ
ដូចែដលនាងេធវើនឹងេលាក្ម្ងើេ់អមើាញ់មិញេនោះឯង េនោះរបែេលំបណាតើលមក្ពីក្ូនរបុេរបេ់នាង
ធ្ពើប់បនលំខលអនំភិក្ហមក្ជួបនាងំេរឿយ ៗនុោះឯង" ។ 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! េរឿងរា ើវរបេ់ស្តេតីវិក្លចរិតេធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាេមើលេឃើញ រុណភាព
េែរេៅៃនេស្តៃគើម េធវើឲើយគិតដងវិនយរើងធន់ក្ណែក្់ក្នហងឿរជួយពនលត់េភលើងេស្តៃគើមែដលៅបេឆោះ
េរាលរាលទូេៅរតង់បរិេវណជុំវិញរក្ុងរាជរគឹោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាយល់េឃើញថ្ េដើមចមេំៀន់ៃនអំេពើ
េឃនើេឃនង រុណេនោះេថិតេៅនឹងបុគលម្ទើក្់ប ុេណា្ើោះ េេើយបុគលម្ទើក្់េនាោះខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏បានស្គើល់
យរើងចើាេ់ េបើខ៳ហំរពោះក្រណុាអាចពនលត់េភលើងពើាបាទក្នហងចិតតរបេ់េគបាន េភលើងេស្តៃគើមអាចនឹងរលត់េៅែដរ 
េុខេនតិភាពនឹងវិលរត ប់មក្រក្មគធរដ៶វិញ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើដំេណើរេដើរផលឡវតេៅេទៀតំេរចើនៃថ ឆលង
ឿត់ភូមិរេមនិគមំេរចើន េេើយរាល់ក្ែនលងែដលឆលងឿត់េៅបានឮែតដំណឹង រុណេែរេៅៃនគូ
ក្រណី ំងេងៀង ដំណឹង ហានឧ មចូលវាយឆមក្់េៅទីេនោះ ដណំឹង ហានភូមិនទេបើក្ឿរវាយ
របហារ ហានឧ មេៅទីេនាោះ មនុេើឝស្ពើប់ប ុេណណោះ រងរបួេប ុេណា្ើោះ អនក្ភូមិែដលេមគប់េេឿរនឹង
ទ័ពឧ មរតូវបាន ហានភូមិនទោប់មក្េធវើ រុណក្មមំេរឿយ ៗ ប ុែនតម្នចំណុចគួរឲើយេេងតម ើាង គឺ 
រាល់យុទធនាឿរនីមួយ ៗ ពួក្ឧ មេរចើនែតបានទទលួេំគជ័យេរចើនំង ហានភូមិនទ ។ 



េៅយប់ៃថមួយ ខណៈែដលេរម្ក្េៅភូមិមួយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានដឹងដំណឹងអារក្ក្់ថ្ខណៈ
េនោះរពោះបាទបេេនទិេឿេលៃនេឿេលរដ៶ក្ំពុងេលើក្េរេ៍ពលភូមិនទចូលមក្វាយរបហាររក្ុងរាជរគឹោះ 
េរោោះខឹងេមើារនឹង រពោះបាទអំតេតតហេធវើគុតរពោះរាំធិបតីពិមពិស្រ និងេធវើ រុណក្មមចំេោោះរពោះរាជេទវី
ំរពោះរាជម្តា ដំណឹងេនោះ េធវើឲើយពួក្ឧ មេ ើងចិតតេ ើងោងៀពើំងេ ើង ប ុែនតេៅេពលំមួយេទើេនាោះ 
រពោះបាទអំតេតតហរទង់ោត់វិធ្នឿរបស្តៃកើបឿន់ែតៀពើំងេ ើងែដរ គឺ ពើាយមបស្តៃកើបពួក្ឧ មែដល
ំេរតូវៀងក្នហងឲើយរាប បេិនមុននឹងេៅរបឈមមុខនឹងក្ងទ័ពមហាស្លរបេ់ េឿេលរដ៶ យុទធ
ស្ស្តេតចុងេរឿយែដលរពោះអងយក្េៅេរបើ គឺ ោប់ខលអនឪពុក្ម្ឍើយៈតិបងបសឡនរបេ់ពួក្ឧ មថ្ទើក្់
េមេៀពើង ំងអេ់ំចំណាប់ៀផើំងេេើយរបឿេឲើយពួក្ឧ មេុខចិតតចុោះោញ់េ៉យរេួលៀងក្នហងរយៈ
េពល ៧ ៃថ ពុេំនាោះេស្ត រពោះអងនឹងោប់ចំណាប់ៀផើំងេម្ពើប់េោល ំងអេ់ ។ 

លុោះបានឮដំណឹងេនោះ ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េក្ើតក្ងវល់ខវល់រពួយចំេោោះេុវតថិភាពបុរតភរិយរបេ់េទវ
មិរតឧបាេក្ភាពើម ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានេេរមចចិតតេធវើដំេណើរេដើររត ប់េៅរក្ុងរាជរគឹោះវិញេេើយេៅ
រេេៀលៃថមួយ ខ៳ហំរពោះ ក្រណុាបានជួបនឹងេទវមិរតឧបាេក្ក្នហងរូបភាពៃនវេុេទពបរិោភើជក្េរឿមេដើមេឈើ
ដែដលរតង់តេបាតាធ្រ ែក្ើបរ ភើររក្ុងទិេៀងេជើងៃនរក្ុងរាជរគឹោះ ។ 

"បពិរត នម្ងើេ់ ! " វេុេទពនិយយេ៉យទឹក្មុខេុយម ុយខុេរបរក្តី "ក្ម្ពើំងពលរបេ់េយើង
េេៀបនឹងទទួលជ័យជមនោះេេើយ េលើេពីេនាោះេទៀត ក្ងទ័ពរបេ់រពោះបាទបេេនទិេឿេលក្ំពុងែតេលើក្
មក្ជួយពួក្េយើង ប ុែនតរពោះបាទអំតេតតហរត ប់ំនាំយក្យុទធស្ស្តេតគរមក្់មក្េរបើ..." 

"អាតាផើដឹងេេើយ" ខ៳ហំរពោះក្រុណារបែជងនិយយមុន 

"េតើ នម្ងើេ់េជឿេទថ្រពោះបាទអំតេតតហហាលើនេម្ពើប់ចំណាប់ៀផើំងរបេ់េយើង?" េទវមិរតេួរ
េ៉យអាឿរេែមតងក្ងវល់ខវល់ចិតត  

"អាតាផើឥតេងើឝ័យអវី ំងអេ់ េូមើបីេបើរពោះរាជបិតាបេងើតរបេ់ខលអន រពោះអងអាចេម្ពើប់បាន េមតច
េ ើយ រពោះអងនឹងមិនហាលើនេម្ពើប់អនក្ដៃទ ំពិេេេ អនក្ែដលំេរតូវរបេ់រពោះអងេ៉យផ្តើល់
េទៀត?" 

ចេមលើយរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើឲើយេមេៀពើងឧ មធំដក្ដេងឞើមែវង េមលឹងែភនក្ដ៏មុឹងម្រើត់េៅរក្ ភើរ
រក្ុងរាជរគឹោះ មួយរេបក្់ធំក្នលងេៅ េគក្ន៏ិយយេចញមក្យរើង៉ច់ៀតថ្ 

"ខ៳ហំក្ណាមិនរពមចុោះោញ់ំ៉ច់ៀត េ ោះបីេម្ពើប់ឬមិនេម្ពើប់ចំណាប់ៀផើំងរបេ់េយើងក្៏េ៉យ
ចុោះ ខ៳ហំក្ណាេជឿថ្ មនុេើឝរបេ់េយើងែដលរតូវោប់ខលអនំចំណាប់ៀផើំងមុខំេុខចិតតស្ពើប់េដើមើបីេយើងនិង
មគធរដ៶ េយើងរតូវែតតេ ូតេៅេទៀត េលាក្ម្ងើេ់ ! តេ ូលុោះរតាែតនឹងទទួលេំគជ័យ េពលេនោះជ័យជមនោះ



ខិតជិតមក្ដល់ៃដេេើយ រពោះបាទបេេនទិេឿេលេលើក្ក្ងទ័ពមក្ដល់េៅេពលណា រពោះបាទអំតេ
តតហគរមក្់េថ្ក្ បនឹងដល់អវស្នឿលមិនៀន" ។ 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! អាតាផើដឹងចើាេ់ថ្ េពលេនោះេៈមមិនែមនំេទវមិរតឧបាេក្អនក្ម្នទឹក្ចិតត
របក្បេ៉យគុណធម៌ខពេ់តេៅេទៀតេទ ប ុែនតំេមេៀពើងេោរឧ មែដលេរតក្អរក្នហងឿរឿប់េម្ពើប់អនក្
ដៃទ ប ុែនតទុក្ំមលឹងក្៏េ៉យ អាតាផើេៅែតម្នបំណងលសចំេោោះេៈម ចង់ជួយរុេ៉ោះេៈមឲើយរួចផុតពីេេច
ក្តីទុក្ េបើេៈមេៅេេរពរាប់អានអាតាផើ អាតាផើចង់នឹងេនទនាេំេណោះេំណាលំមួយនឹងេៈមឲើយបាន
យូរបនតិច" 

េទវមិរតេមលឹងេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាហាក្់នឹងេឃើញថ្ខ៳ហំរពោះក្រុណាំមនុេើឝចែមលក្ែបលក្មុខេេើយ
និយយេ ើងថ្ 

" េលាក្ម្ងើេ់ ! េូមើបីេបើខ៳ហំក្ណាអារក្ក្់េថ្ក្ បយរើងណា ប ុែនតខ៳ហំក្ណាេៅែតេេរពរាប់អាន
េលាក្ម្ងើេ់" 

"េបើអញ្ឹង លសេេើយ អាតាផើចង់នឹងនិយយអវីម ើាង អមើាញ់មិញេនោះ េៈមនិយយេថ្កលេ េ
រពោះបាទអំតេតតហថ្ំមនុេើឝគរមក្់េថ្ក្ ប េតើេៈមអារេ័យេេតុផលអវីបានំនិយយែបប
េនាោះ?" 

"មិនឲើយនិយយថ្ អារក្ក្់េថ្ក្ បយរើងេម ចបាន េលាក្ម្ងើេ់ ! ឿលេបើរពោះអងហាលើនេម្ពើប់
រពោះរាជបិតាបេងើតរបេ់ខលអនឯង ែថម ំងេធវើ រុណក្មមរពោះរាជម្តារបេ់ខលអនឯងយរើងេែរេៅេទៀត" 

"េណមើយចុោះ !  អាតាផើយល់រេបថ្រពោះបាទអំតេតតហំមនុេើឝអារក្ក្់េថ្ក្ បេរោោះេធវើែត
រពោះរាជបិតារបេ់ខលអនឯង អាតាផើចង់េួរេៈមថ្ ឿលេបើេយើងេឃើញមនុេើឝអារក្ក្់េធវើអំេពើអារក្ក្់និង
ក្ំពុងេដើរេៅឿន់នរក្ េតើេយើងោំបាច់រតូវេធវើអំេពើអារក្ក្់ដូចយរើងេគេេើយេធវើដំេណើរតាមេគេៅនរក្ែដរ
ឬ?" 

"មិនោំបាច់េទ េលាក្ម្ងើេ់ ! "េទវមិរតេឆលើយេ៉យេេមលងខើាវប ុែនតក្៏បដិេេធយរើង៉ច់អេៃកើរ
ថ្ "ប ុែនតខ៳ហំក្ណាមិនបានេធវើអំេពើអារក្ក្់ដូចយរើងរពោះបាទអំតេតតហេនាោះេទ េលាក្ម្ងើេ់ ! ផទហយេៅវិញ ខ៳ហំ
ក្ណាក្ំពុងែតពើាយមក្ម្ងើត់មនុេើឝអារក្ក្់ឲើយអេ់ពីែផនដីមគធរដ៶េទេតើ" 

"ប ុែនតអាតាផើេមើលេឃើញថ្ េៈមក្ំពុងែតេធវើអំេពើអារក្ក្់ដូចយរើងរពោះបាទអំតេតតហ េរោោះេៈម
ក្ំពុងនឹងេម្ពើប់បុរតភរិយេៈមខលអនឯង េម្ពើប់ឪពុក្ម្ឍើយៈតិមិរតរបេ់បរិវារេៈមយរើងេែរេៅ
ដូចយរើង រពោះបាទអំតេតតហែដរ " 



"េតើខ៳ហំក្ណាេម្ពើប់យរើងេម ច េលាក្ម្ងើេ់ ! " េទវមិរតរបែក្ក្យរើងមុឺងម្រើត់ "ខ៳ហំក្ណាមិនបាន
េម្ពើប់េទ រពោះបាទអំតេតតហេទេតើែដលោប់ពួក្េគំៅផើប់រក្នឹងេម្ពើប់េោលេនាោះ" 

"ប ុែនតរពោះអងនឹងេម្ពើប់លុោះរតាែតេៈមមិនរពមចុោះោញ់ េៅរឹងទទឹងរបយុទធតេៅេទៀត េបើ
េៈមេុខចិតតចុោះោញ់ៀងក្នហង ៧ ៃថ រពោះអងនឹងមិនេម្ពើប់េទ េរោោះេេតុេនាោះ ឿរស្ពើប់រេ់របេ់ពួក្េគ
 ំងេនាោះអារេ័យេៅេលើេៈមមិនែមនអារេ័យេៅេលើរពោះបាទអំតេតតហេទ េបើេៈមេៅរឹងរបយុទធត
េៅេទៀត េេមើនឹងេៈមបញ្ឆើឲើយរពោះបាទអំតេតតហេម្ពើប់ពួក្េគ ែដលម្នផលេេមើនឹងេៈមេម្ពើប់
េ៉យខលអនឯង ឿលេបើដូេចនោះ ក្៏េេមើនឹងថ្េៈមេធវើអំេពើអារក្ក្់ដូចយរើងរពោះបាទអំតេតតហនិងក្ំពុងេដើរ
តាមរពោះបាទអំតេតតហេៅនរក្ែដរ រពោះបាទអំតេតតហែថម ំងលសំងេៅេទៀត េរោោះរពោះអងេម្ពើប់ែត
រពោះរាជបិតារបេ់ខលអនឯងែតម្ទើក្់ ប ុែនតេៈមនឹងេម្ពើប់បុរតភរិយរបេ់េៈមខលអនឯងរពម ំងឪពុក្ម្ឍើយ
បុរតភរិយ ៈតិបងបសឡនរបេ់បរិវារេៈមរាប់រយនាក្់េទៀត" 

េេតុផលរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាេធវើឲើយេទវមិរតឧបាេក្អងហយធមឹងអេ់េពលំយូរ 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! "េត់ម្នរបស្េន៍េ ើងក្នហងទបីំផុត "ម្នន័យថ្ េលាក្ម្ងើេ់ក្ំពុងែត
ែណនាំឲើយខ៳ហំក្ណាចុោះោញ់េរតូវេដើមើបីជយួេេស្តៃគើោះជីវិតមនុេើឝយរើងេនាោះឬ?" 

"ឧបាេក្ ! អាតាផើមិនេេនើឲើយេៈមចុោះោញ់ ំងមិនេេនើឲើយរពោះបាទអំតេតតហចុោះោញ់េទ េផើនភា
គីណាោញ់ឬ ឈនោះក្នហងឿរតេ ូេៅរេេនោះេទ ប ុែនតអាតាផើេេនើឲើយភាគី ំងេងៀងលោះែលងរែវងបង់េៅ
េ៉យខលអនឯង ឿរឿប់េម្ពើប់េបៀតេបៀននឹងចប់េៅឯង េុខេនតិភាពនឹងវិលរត ប់មក្ឿន់មគធរដ៶វិញ" 

"េតើេលាក្ម្ងើេ់នឹងេធវើដូចេមតច? " េទវមរិតេួរេ៉យចំណាប់អារមមណ៍ 

"េបើេៈមេនើាថ្ នឹងបញ្ើ៲ប់ឿរតេ ូៀងក្នហងរយៈេពល ៧ ៃថេនោះ អាតាផើនឹងចូលេៅេល់
រពោះបាទអំតេតតហ េូមេេនើឲើយរពោះអងបញ្ើ៲ប់ឿរបស្តៃកើបរបាបរបាមពួក្ឧ ម និងរពោះរាជ នអភ័យ
េ េដល់ក្ងទ័ពឧ ម ំងពួង េ៉ោះែលងៅផើប់(ចំណាប់ៀផើំង) ំងអេ់ែដលរទង់បានោប់ខលអន របគល់
រទពើយេមើបតត ិំងអេ់ែដលរពោះអងរឹបអូេដល់េរតូវវិញ មិនឲើយទទួលេ េក្ំេុេែផនក្អា ជំើែផនដី ឲើយ
េលើក្ែលងចំេោោះេទើតេរៀងេៅ េតើេៈមយល់រេបនឹងគំនិតេនោះឬេទ?" 

េទវមិរតឧបាេក្អងហយរទឹងគិតជញ្៱ឹងអេ់េពលំយូរ េេើយេឆលើយថ្ 

"បពិរតេលាក្ម្ងើេ់ ! េរម្ប់ខ៳ហំក្ណាយល់េឃើញថ្ំេេលគំនិតលសណាេ់ េបើភាគីរពោះបាទអ
ំតេតតហេធវើបានពិតដូចយរើងោក្ើយែដលេលាក្ម្ងើេ់និយយែមន ខ៳ហំក្ណានឹងេៅរបឹក្ើាេយបល់ំមួយ



នឹងបក្ើឝពួក្េិន េៅៃថែេសក្េនោះ េពលេថមើរេនោះ េូមឲើយេលាក្ម្ងើេ់មក្ជួបនឹងខ៳ហំក្ណារតង់ក្ែនលងេនោះមតង
េទៀត" ។ 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាេជឿថ្ របេិនេបើេទវមិរតឧបាេក្យល់រពមបញ្ើ៲ប់ឿរ
ចើាំងតេ ូ បក្ើឝពួក្របេ់េត់មុខំនឹងយល់រពមតាមេ៉យឥតេងើឝ័យ េរោោះម្ទើក្់ៗេុទធែតេេរព
រាប់អានេទវមិរតឧបាេក្យរើងខពង់ខពេ់ េធវើឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាេក្ើតលំនឹក្េងើឹមេ ើងរោល ៗ យប់ៃថេនាោះ 
ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានចូលេៅេរម្ក្ក្នហងរពោះេវ ហវនារាម ឯរពោះេវ ហវនារាមេនោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាបានទទួល
ដំណឹងថមីមួយេទៀត ភិក្ហជរា ១ រូបបានតំណាលឲើយខ៳ហំរពោះក្រុណាស្ឍើប់ថ្ 

"រពោះេតជរពោះគុណេរវតតៈ ! ឿលពី ២ ឬ ៣ ៃថ ក្នលងមក្េនោះ រពោះបាទអំតេតតហបានយងមក្េធវើ
បុណើយទក្ិណានុបើប ន ឧទទិេចំែណក្បុណើយថ្ភើយដល់រពោះរាជបិតា រពោះអងម្នរពោះវរឿយស្គើំងេម 
ម្នរពោះភស្តក្ត រេងូតរេៃត់ រតាេ់ថ្ រទង់នឹក្រលឹក្ដល់រពោះជនក្ រទង់េស្ក្ស្ឍើយរពោះទ័យំទីផុត
ែដលរជុលេជឿរពោះេទវទតតេេើយេធវើគុតរពោះវររាជបិតា េលើេពីេនាោះេទៀត ខ៳ហំក្ូរណាបានដឹងថ្ រពោះអងេទើប
ែតនឹងបានរពោះរាជឱរេដំបូងែដលរបេូតពីរពោះេទវី រាជបរិវារខលោះបានតំណាលឲើយខ៳ហំក្ូរណាស្ឍើប់ថ្ េេចក្តី
រេឡាញ់យរើងរំលេរៅែដលរពោះអងម្នចំេោោះរពោះឱរេនុោះឯង េធវើឲើយរពោះអងផសឡក្នឹក្រលឹក្ដល់រពោះរាជ
បិតាេេើយេក្ើតវិបើបដិស្រៀពើំងឿពើបំផុត របេិនេបើម្នអវីណានីមួយែដលរពោះអងអាចេធវើេដើមើបីរេុ៉ោះបាប
ែដលរពោះអងធ្ពើប់េធវើទុក្េេើយបាន រពោះអងេពវរពោះរាជេឫទ័យនឹងេធវើភាពើម" ។ 

េរឿងរា ើវែដលមិរតរពេមោរីតំណាលឲើយស្ឍើប់េនោះេធវើឲើយេេចក្តីេងើឹមរបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណាៀឆើប់ខ៱អន
មួនម្ំេ ើងែថមេទៀត េរោោះេេតុេនាោះ លុោះដល់ៃថរពឹក្េ ើង បនាតើប់ពីៅន់ចៃមើន់េេើយ ខ៳ហំរពោះក្រុណាេទើប
បបួលភិក្ហរូបេនាោះេៅឿន់រពោះរាជនិេវេន៍ េដើមើបីេល់រពោះបាទអំតេតតហ រាជបុរេបាននាំេយើងេដើរឿត់
បនទប់តូចធំេៅេរម្ក្ក្នហងបនទប់ែលវងលវឹងេលវើយមួយ េេើយក្៏ចូលេៅរឿបទូលរពោះរាំឲើយរទង់រំប មិន
យូរប ុនាផើន រពោះបាទអំតេតតហក្៏េេតចយងមក្រពម ំងរាជបុរេជំនិត ២ នាក្់ 

"េតើរពោះគុណម្ងើេ់ម្នរវល់អវីែដរបានំចូលមក្រក្ខ៳ហំក្ណាដល់រាជនិេវេន៍ដូេចនោះ?" រទងេ់ួរ
េ ើងបនាតើប់ពី របថ្ប់គង់េលើរពោះែទនបងហយនិងេលើក្រពោះេេថេំពោះ 

"អាតាផើភាព េះផើោះ េរវតតេតថរៈ ធ្ពើប់េធវើំេងើាធិបតីក្នហងរពោះេវ ហវនារាម បានឮដំណឹងថ្ េៅេពល
េនោះ មហាបពរិតក្ំពុងែតម្នរពោះរាជក្រណីយក្ិចមម្ញឹក្េរចើន ណាមួយរតូវរគប់រគងរាជក្ោិងើនុក្ិច ណា
មួយរតូវបស្តៃកើបរបាបរបាមរាជបដិបក្ើឝ ណាមួយរតូវោត់េរតៀមេរេ៍ពលតតាំងចើាំងនឹងអរិរាជេរតូវ 
អាតាផើភាពយល់រពោះរាជេឫទ័យ ចង់ជួយមហាបពិរតក្នហងអវីែដលលមមនឹងជួយបាន" 

"េតើម្នអវីខលោះែដលរពោះគុណម្ងើេ់យល់េឃើញថ្លមមនឹងជួយខ៳ហំក្ណាបាន?" 



"អាតាផើភាពលមមនឹងជួយបានែផនក្ឿរចរោឲើយពួក្ឧ មបញ្ើ៲ប់ឿរចើាំងតេ ូ" ចេមលើយរបេ់ខ៳ហំរពោះ
ក្រុណាេធវើ ឲើយរពោះយុវរាជរទង់ចែមលក្រពោះទ័យខលោះែដរ រពោះអងទតេមើលខ៳ហំរពោះក្រុណាេ៉យរក្ែេរពោះេនរតេ
ែមតងេេចក្តីេងើឝ័យ "អាតាផើភាពម្នទំនាក្់ទំនងជិតេនិទធំមួយនឹងេទវមិរតំេមេៀពើងធំរបេ់ទ័ពឧ ម
យរើងលស េរោោះឿលែដលអាតាផើេៅឯរពោះេវ វនារាមេនាោះ េត់ែតងេៅេម្ នេីលនិងស្ឍើប់ធម៌ំ
របោំ អាតាផើភាពេជឿថ្ នឹងចរោឲើយេត់េបាោះបង់ឿរតេ ូេោលបាន"  

"េបើរពោះគុណម្ងើេ់អាចជួយចរោឲើយេគបញ្ើ៲ប់ឿរចើាំងតេ ូបានែមន ក្៏ំគុណរបេយជន៍ដល់
មគធរដ៶យរើងធំេធង ប ុែនតខ៳ហកំ្ណាេៅេងើឝ័យថ្េតើរពោះគុណម្ងើេ់នឹងេធវើបានេ៉យវិធីណាេៅ?" 

"អាតាផើភាពធ្នាថ្នឹងេធវើបាន ឲើយែតទទលួបានេេរបតិបតតិឿរពីមហាបពិរត" 

"េតើរពោះគុណម្ងើេ់ឲើយខ៳ហំក្ណាេេឿរអវីខលោះេៅ?" 

"អាតាផើភាពេេនើេុំឲើយមហាបពិរតរពោះរាជ នអភ័យេ េដល់ក្ម្ពើំងពលឧ ម ំងអេ់ ក្ុំបាន
របឿន់េ េអូេដំេណើរគិត៉ក្់រពោះរាជទណឌេ ើយ េ៉ោះែលងឲើយពួក្េគវិលរត ប់េៅផទោះេែមើបងវិញ 
របក្បក្ិចឿរៃរចិញ្ឹមជីវិតំរបរក្តី ចែំណក្ឯឪពុក្ម្ឍើយៈតិមិរតរបេ់ពួក្ឧ ម ំងអមើាលម្រើន
ែដលមហាបពិរតបានោប់ខលអនេធវើំៅផើប់ចំណាប់ៀផើំងេនាោះ េូមឲើយមហាបពិរតេ៉ោះែលងពួក្េគឲើយម្ន
េេរីភាពវិញ រទពើយេមើបតតិនងិេគេ៉ឋើនរបេ់ពួក្េគែដលមហាបពិរតរឹបអូេ េូមរពោះរាជ នេងេៅឲើយ
ពួក្េគវិញ េបើមហាបពិរតេធវើតាមលក្ខណឌ ៣ របឿរេនោះបាន អាតាផើភាពធ្នាថ្ពួក្ឧ មនឹង៉ក្់អាវុធ
ចុោះភាពើម" 

រពោះយុវរាជរទង់េធវើរពោះេិតឿរណ៍យរើងម្នេងើឹម េេើយរតាេ់េ ើងថ្ 

"លក្ខណឌ ំង ៣ របឿរែដលរពោះគុណម្ងើេ់បានេេនើមក្េនាោះ ខ៳ហំក្ណាអាចេធវើបានយរើងៃយ
រេួល េរោោះរតូវនឹងចំណុចចិតតែដលខ៳ហំក្ណាធ្ពើប់គិតទុក្ែដរ ខ៳ហំក្ណាចង់ឲើយេេតុឿរណ៍ចលាចលក្នហងរពោះ
នគរេប់រម្ឃើប់េៅឲើយបានៅប់ំទីបំផុត  នឹងបានឱឿេោត់េរតៀមទប់ទល់នឹងក្ងទ័ពៃនេឿេលរដ៶
យរើងេពញទំេឹង េ៉យមិនគិតរពួយបារមភនឹងេឹក្េរតូវៀងក្នហង ម្នន័យថ្ ខ៳ហំក្ណាេុខចិតតទទួលយក្
លក្ខណឌ ំង ៣ របឿររបេ់រពោះគុណម្ងើេ់" 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ខ៳ហំរពោះក្រុណាេបើាយចិតតឥតឧបម្ែដលបានេឃើញរពោះបាទអំត
េតតហរទង់រពមទទួលយក្លក្ខណឌ ំង ៣ របឿរយរើងៃយរេួលែបបេនាោះ គិតថ្ រពោះអងមុខំម្ន
បំណងយរើងៀពើំងឿពើែដលរតូវឿរឲើយស្ណើនឿរណ៍ៃផទក្នហងេប់រាប ប មុនេពលែដលក្ងទ័ពរបេ់រពោះបាទប
េេនទិេឿេលនឹងមក្ដល់ 



"អាតាផើភាពេូមអនុេម្ទនាចំេោោះទឹក្រពោះទ័យដ៏របេេើរបេ់មហាបពិរត ោត់ទុក្ថ្មហាបពិរត
រទង់យក្រពោះទ័យទុក្៉ក្់ចំេោោះេនតិភាពនិងម្នបំណងលសចំេោោះរបំនុរាស្តេតយរើងពិតរបាក្ដ 
របេិនេបើពួក្ឧ មបានដឹងដល់ទឹក្រពោះទ័យពិតរបេ់រពោះអងេេើយ មុខំនឹងែលងម្នអាែតពើាបាទ
និងេក្ើតម្នភក្តីភាពចំេោោះមហាបពិរតមិនៀន" 

"បពិរតរពោះគុណម្ងើេ់ ! " យុវក្ើឝរតរតាេ់េ៉យរពោះភស្តក្តរេងូតរេៃត់ "ក្នហងៅក្ជីវិតេនោះ ខ៳ហំក្
ណាបានរបរពឹតតបាបក្មមធន់ណាេ់ េរោោះេេចក្តីលង់េឿពើមិនយល់េេចេរគច ខ៳ហំក្ណានឹក្េស្ក្ស្ឍើយ
រេមុតចិតតយរើងៀពើំងចំេោោះបាបក្មមេនាោះ ឥ ឡវេនោះ ខ៳ហំក្ណាបានទទួលផលៃនបាបក្មមេនាោះេេើយ ខ៳ហំក្
ណាបានទទួលទុក្េ េមនញផលឡវចិតត ល់ែតេស្យមិនបានផទំមិនលក្់ របំនុរាស្តេតខលោះក្៏េខខងឹេសប់េខពើមខ៳ហំ
ក្ណា រេូតដល់ក្ស្ងក្ងក្ម្ពើំង ចើាំងតតាំង ខ៳ហំក្ណាដឹងចើាេ់ថ្ ពួក្េគខឹងេមើានិងគុំក្ួនចំេោោះខ៳ហំ
ក្ណា រតូវតេ ូរបៅំងនឹងខ៳ហំក្ណា េនោះក្៏េរោោះែតបាបក្មមរបេ់ខ៳ហំក្ណាេនោះឯង ខ៳ហំក្ណាមិនចង់េឆលើយឆលង
និងបស្តៃកើបរបាបរបាមពួក្េគេទ ប ុែនតោបំាច់រតូវែតេធវើេៅតាមតួនាទី របេិនេបើពួក្េគបញ្ើ៲ប់ឿរចើាំងតេ ូ
ែមន ខ៳ហំក្ណាេរតក្អរនឹងឲើយអភ័យេ េដល់ពួក្េគ ំងអេ់ ម ើាងេទៀត េបើអនក្ណារតូវឿរេម័រគចូលំ
 ហានភូមិនទ េដើមើបីចើាំងតតាំងនឹងអរិរាជេរតូវ ខ៳ហំក្ណាេរតក្អរនឹងទទួលយក្ េរោោះេៅោប់ចិតតក្នហង
ស្ទើៃដរបយុទធរបេ់ពួក្េគយរើងៀពើំង" 

ម្ទើលេលាក្អនក្ម្នអាយុ ! ក្នហងរេេៀលៃថេនាោះឯង ខ៳ហំរពោះក្រុណាក្៏េចញេៅជួបេទវមិរតតាម
ណាត់ េេើយជរម្បរបាប់េត់ឲើយដឹងថ្រពោះបាទអំតេតតហរទង់ទទួលយក្លក្ខណឌ ៣ របឿរេ៉យ
េម្ទក្ភាព េទវមិរតរបាប់ឲើយខ៳ហំរពោះក្រណុាដឹងថ្ ក្ម្ពើំងពលរបេ់េគេរតៀមរពមនឹងបញ្ើ៲ប់យុទធនាឿរ 
របេិនេបើបានលក្ខណឌ ំង ៣ របឿរេនាោះ បានេេចក្តីថ្ ែផនឿរ និង វិធីឿររបេ់ខ៳ហំរពោះក្រុណារបរពឹតត
េៅយរើងេរៀបរយេួេពីឿរស្ផើន ខ៳ហំរពោះក្រុណារបៈប់វិលរត ប់េៅឿន់រពោះរាជនិេវេន៍ ទលូឲើយ
រពោះបាទអំតេតតហរទង់រំបដល់េេចក្តីយល់រពមរបេ់ភាគីឧ ម យុវក្ើឝរតរទង់េពវរពោះរាជេឫទ័យ
យរើងៀពើំង និងរតាេ់អរគុណខ៳ហំរពោះក្រុណាំស្រវនត ។ 

លុោះដល់ៃថរពឹក្េ ើង រាជបុរេក្៏េ ើងជិោះេេោះ េចញរក្ែវលែរេក្របក្ូក្របឿេេៅរគប់ភូមិ
និគមថ្ ឥ ឡវេនោះរពោះបាទអំតេតតហបានរទង់រប នអភ័យេ េដល់ពួក្ឧ ម ំងអេ់ េូមឲើយពួក្
ឧ មវិលរត ប់េៅឿន់ផទោះេែមើបងរបេ់ខលអនវិញេេើយរបក្បេម្ផើអាជីេវាេៅំរបរក្តី ទនទមឹនឹងេនាោះ 
ទណឌិត ំងឡាយែដលរតូវោប់ខលអនំៅទើប់ក្៏រតូវបានេ៉ោះែលងឲើយវិលរត ប់េៅផទោះវិញែដរ រីឯក្ងទ័ព
ភូមិនទែដលេបាោះទីតាំងេៅតាមភូមិនានាក្៏វិលរត ប់េៅឿន់រក្ុងរាជរគឹោះវិញ ក្ងទ័យឧ មក្៏នាំេទើេចញ
ពីទីលាក្់ខលអនរត ប់េៅឿន់ផទោះេែមើបងវញិ ក្នហងក្ំលុង ៣ ៃថប ុេណា្ើោះ េុខេនតិភាពក្៏វិលរត ប់មក្ឿន់
មគធរដ៶វិញ ចំេណរឿលតមក្ រពោះបាទអំតេតតហេរបាេរប នឲើយអតីតេមេៀពើងឧ មម្នេទវមិរត



ឧបាេក្ំរបធ្នចូលេល់ និង ទទួលរពោះរាជ នជុបេលៀងេដើមើបីេរមុោះេរមួលេនទិដ៶ភាពលសចំេោោះ
េទើនិងេទើក្នហងរពោះរាជនិេវេន៍ េេើយបានម្នក្ម្ពើំងពលឧ មំេរចើនចូលេៅេម័រគបេរមើរាជឿរក្នហងក្ង
ទ័ពភូមិនទ េេើយេ៉យអារេ័យេមតថភាពរបេ់ ហានឧ ម ំងេនោះឯង ក្ងទ័ពរបេ់មគធរដ៶េទើបអាច
ទប់ទល់ឈនោះក្ងទ័ពរបេ់រពោះបាទបេេនទិេឿេលយរើងរាប មក្នហងេពលតមក្ ។ 

"បពិរតរពោះគុណម្ងើេ់ដ៏ចេរមើន ! "េទវមរិតឧបាេក្ម្នរបស្េន៍នឹងខ៳ហំរពោះក្រណុាឯរពោះេវ ហវ
នារាមក្នហងលាឃើចៃថមួយ "រពោះគុណម្ងើេ់ំទីពឹងរបេ់ពួក្េយើងបាន ំងរេេុខនិងរេទុក្ េរោោះអារេ័យ
រពោះគុណម្ងើេ់េនឹងឯងេទើបពួក្េយើងបានរួចផុតពីហាយនភាព ឥ ឡវេនោះ េស្តៃគើមបានចប់េេើយ េូម
និមនតរពោះគណុម្ងើេ់គង់េៅំទីពឹងដល់ពួក្េយើងឯរពោះេវ ហវនារាមេនោះតេរៀងេៅ" 

"ម្ទើលឧបាេក្ ! េស្តៃគើមរបេ់េៈមអាចចប់េេើយ ប ុែនតេស្តៃគើមរបេ់អាតាផើេៅមិន ន់ចប់េទ 
អាតាផើរតូវតេ ូយរើងផតឡរផ្ឍើច់នឹងៀផើំងេរតូវៀងក្នហង គឺ ក្េិលេតេៅ េស្តៃគើមរបេ់អាតាផើំេស្តៃគើមក្ង
ឈលប ែដលរតូវេៅចើាំងក្នហងៃរពដូចយរើងេស្តៃគើមរបេ់េៈមែដរ េរោោះេេតុេនាោះ  អាតាផើេទើបេូមចេរមើន
ពរលាេៈមេចញេធវើដំេណើរេដើរោរិក្តេៅ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


