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នរឿងអាសុមសលូតនិងអាសុមកាច 
កាលពីនប្ពងនាយ មាននកែងប្បុស២នាក់ នៅភូមិជាមួយគ្នន  មួយន ែ្ េះអាសុមសលូតមួយន ែ្ េះអា

សុមកាច ។ ឯអាសុមកាចចិតតអាប្កក់ នបើនលងខ្លបងអ្វីៗនឹងនកែងផងគ្នន  រកខ្តនរឿងន ល្ េះនជរវាយនេ
មិនខ្ដលខាន ។ មាា យឪពុកអាសុមកាចននាេះជាអ្នកប្គ្នន់នបើ មានសីុ មានចាយ កាន់នជើងអាសុមកាច
ណ្ដស់ បណ្ដា ជនកនុងភូមិននាេះមឹងសអប់អាសុមកាចពន់នពក ។ ឯអាសុមសលូតកបំ្ាឥតមានមាតាបិតា 
មានខ្តជីដូនៗក៏ចាស់ជរា ប្កលបំាកនពកក្ប្ក ។ អាសុមសលូតននាេះ នបើនលងខ្លបងអ្វីៗនឹងនកែងផងគ្នន  កនុង
ភូមិននាេះពុំខ្ដលន ល្ េះប្បខ្កកដល់មាងន ើយ ។ បណ្ដា ជនកនុងភូមិននាេះ អាណិតប្សឡាញ់ ឲ្យចណីំសីុ
មុសអ្នកននេះ អ្នកននាេះឲ្យ មិនខ្ដលសល់ខាន , នមាលល េះន ើយអាសុមកាចននាេះប្ចខ្ណនទាងំមលួរន ល នដា ចិតត 
រតឹខ្តកាចន ើង នជរវាយកូននេឥតនកាតញនញើត , ចាស់និងចាស់ន ល្ េះគ្នន នប្ាេះខ្តកាន់នជើងកូននរៀង
មលួន ។ លុេះអាសុមសលូតនិងអាសុមកាចចនំរ ើនអាយុធនំ ើង អាសុមកាចបបួលអាសុមសលូតថា << វុ ីនយើង
ចង់នាគំ្នន នៅកាប់ឫសស ីលួសរនាប តបតិផទេះអាសុមសលូតឯង បាក់ពុកអ្ស់ន ើយ >> ។ អាសុមសលូតថា << 
អ្ញគ្នែ នប្បដាប់កាបំិត ឲ្យជាមុតមានំទ ទាងំអ្ងករ ប្តីសាច់ ថាន ជំក់ក៏គ្នែ នផង ។ សពវក្ថងរកបានប្ពឹកមវេះ
ល្ងង ច >> ។ អាសុមកាចថា << កុបំាច់យកមហូបចណីំ ថាន ជំក់ កាបំិត ប្េប់ប្បដាប់នៅន ើយធានានលើអ្ញ
ទាងំអ្ស់ ឯងមានខ្តមលួនចុេះ  >> ថាន ើយក៏បនណាើ រគ្នន នៅដល់ផទេះអាសុមសលូត ន ើយអាសុមសលូតក៏
និយាយប្បាប់ជីដូនថា << បងសុម នេបបួលម្ុ នំៅកាប់ឫសសលួីសរនាបប្បដាប់ប្បដា អាហារនោជន៍ 
នៅនលើនេទាងំអ្ស់ ម្ុមំានខ្តមលួននទ >> ជីដូនឃាត់ថា << នៅកុនំៅ ! ក្ប្ពឫសសនីនាេះសាង ត់ណ្ដស់ >> ។ 
អាសុមថា << មិនអ្ីនទយាយ ! ផទេះយាយបាក់ពុកអ្ស់ន ើយ បានរនាបមកប្គ្នន់នឹងជួសជុល កុឲំ្យផុង
យាយ ! >> ។ ឯយាយផ្ា ថំា  << នៅនៅ ក៏នៅចុេះ ខ្តនៅនមើលខ្ថទាបំអូនផង  >> ។ អាសុមសលូតអាសុម
កាចនវចបាយសណំុំប្េប់ប្បដាប់សប្មាប់កាប់ឫសស ីលួសរនាប នចញទាងំពីរនាក់នៅ ដល់ក្ប្ពឫសស ី
កាប់បានន ើយលួសរនាប ។ អាសុមកាចបានរនាបតិច អាសុមសលូតបានរនាបនប្ចើន ន ើយឈប់
សប្មាកសីុបាយទាងំពីរនាក់ អ្ងគុយទល់មុមគ្នន , អាសុមកាចេិតថា << ជីវតិអាឯង មុមជាសាល ប់នឹងក្ដ
អ្ញឥ ូវននេះ >> េិតន ើយក៏ចាប់យកកាបំិតបននាទ េះចាក់ចខំ្ភនកអាសុមសលូតខ្ដលកពុំង សីុបាយ ។ អា
សុមសលូតខ្ប្សកយថំា << ន តុដូនមាច ក៏មកចាក់ម្ុ  ំ? ។ អាសុមកាចនឆលើយថា << អាឯងរករបររបស់ឯង 
ន ើយមកសីុបាយអ្ញ ទាងំរនាបក៏បាននប្ចើនជាងអ្ញនទៀត >> ។ អាសុមសលូតនឆលើយថា  << កាលបង
ឯងបបួលម្ុមំកកាប់ឫសស ីលួសរនាប ម្ុ បំ្បខ្កកថាម្ុគំ្នែ នអ្វីនទ , បងឯងធានាថា បាយមហូបប្េប់ប្បដាប់
នៅនលើបងឯងទាងំអ្ស់បានជាម្ុមំក, ឥ ូវបងឯងចង់យករនាបទាងំអ្ស់ ក៏យកចុេះ កុខំ្តសមាល ប់ម្ុ ំ>> 
។ អាសុមកាចនឆលើយថា  << អាឯងននេះមាត់រងឹណ្ដស់ អាោវនានៅ >> ។ ថាន ើយអាសុមកាច ក៏ចាប់
កាបំិតបននាទ េះចាក់ខ្ភនកអាសុមសលូតមាា ងនទៀត ្មបាញ់ ូរប្សក់នជាកមុម នជាកនដើមប្ទូង ខាវ ក់ខ្ភនក
ទាងំពីរ ឈចឺាប់ខាល ងំណ្ដសាា យជីវតិមលួនណ្ដេិតដល់ជីដូនចាស់ជរា កបំ្ានៅផទេះខ្តមាន ក់ឯង ។ 
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អាសុមកាចថា << អាឯងនៅ ឲ្យប្តីវាសីុនៅ >> ថាន ើយប្ចានអាសុមសលូតនៅជិតមាត់សទឹង ន ើយ
ធាក់ទមាល ក់នៅកនុងទឹកសទឹងកពុំង ូរ នដាយេិតថា << អាសុមសលូតមុមជាសាល ប់ន ើយ >> ក៏ប្បមូលរនាប
ទាងំអ្ស់ ចងបាច់វលិមកផទេះ , ដាក់រនាបន ើយ ួសនៅនិយាយខ្ថលងកុ កប្បាប់ជីដូនអាសុមសលូតថា 
<< នៅយាយឯងខាល ខាសំាល ប់នៅន ើយ>>។ 

យាយឮអាសុមកាចប្បាប់ ថា ខាល ខានំៅសាល ប់ ក៏ទួញយនំសាកនបាកមលួនន ៀបនឹងកសយ័ជីវតិ ។ ឯអា
សុមកាច រកីរាយសបាយចិតត ន ើយក៏នដើរនលងជិតៗផទេះដូចធមែតា នដាយចិតតកាល ហាន រកខ្តនរឿង
ន ល្ េះនឹងនេ ។ 

តពីននេះ ដណំ្ដលពីអាសុមសលូត ប្គ្នខ្ដលអាសុមកាច ចាក់នឆកៀលខ្ភនកទាងំពីរខាងន ើយវាធាក់
ទមាល ក់ទឹកសទឹងកពុំង ូរនៅ ននាេះ, អាសុមសលូត ខ្ លបខ្ណា តមលួនតាមខ្មសទឹក ូនៅ ក៏ោវនារកពុនទាធ ៗ
ពុំដាច់ពីមាត់ ។ ប្គ្នននាេះអ្នកតាមួយ មានម ិទធីរទឹ ធខាល ងំពូខ្កណ្ដស់ ខ្ដលមានអាប្សម នៅកនុងក្ប្ព
រនំល្ងងជិតមាត់សទឹងននាេះ, អ្នកតាមានប្កនពើធមួំយនដកនៅនប្កាមអាប្សម អាចតខំ្ណងជាមនុសសបាន 
។ ដល់នពលឃាល នអាហារ ប្កនពើននាេះ ក៏វាចុេះមកកនុងសទឹង ខ្សវងរកអាហារ វាខ្ លប្ចាសទឹក , ខ្ ល
នៅៗប្បទេះនឹងអាសុមសលូត ខ្ដលកពុំងខ្ លបខ្ណា តមលួនតាមខ្មសទឹក ប្កនពើល្ងន់មាត់ថា  << ក្អ្យាល  ! 
ល្ងភធណំ្ដស់នតើ ! អ្ញមករកអាហារក្ថងននេះ ប្បទេះបានមនុសសសីុ >> ន ើយប្បឹងសទុេះខ្ លនៅជិតឮ
មាត់ថាពុនទាធ ៗក៏សងសយ័កនុងចិតត នមើលនៅខ្ភនកទាងំពីរ ន ើញធលុេះរកប្បប្សីគ្នែ ន , ប្កនពើេិតថា << េួរ
អ្ញយកនៅថាវ យនល្ងកតាអ្ញៗ កុសីុំមនុសសននេះ  >> ន ើយក៏មុជនកៀងអាសុមសលូតឲ្យនៅពីនលើមនង 
ខ្ លប្ត ប់មកដល់អាប្សមវញិ ន ើយតខំ្ណងមលួនជាមនុសស ដឹកក្ដ នាមំលួនអាសុមសលូតនៅថាវ យ
អ្នកតាៗ សួរ , អាសុមសលូតននាេះក៏ថាវ យបងគរំាយនរឿងតាមដនំណើ រប្េប់ប្បការ, អ្នកតា សាា ប់សពវប្េប់
ន ើយមានចិតតនមតាត អាសុមសលូតននាេះពន់នពក នល្ងកថា  << ឱ ! អាសុមកាចនអ្ើយ ចិតតអ្ីអាប្កក់
នមលលេះ ?នណហើ យ! នៅសុមសលូតឯងកុភំ័យ សឹមតាជួយសនរ គ្ េះឲ្យនៅរស់ជីវតិ ខ្ភនកក៏ឲ្យភលឺដូចនដើមបាននៅ
ជួបនឹងជីដូនឯផទេះវញិ >> ថាន ើយក៏ផសថំាន ដំាក់ខ្ភនក សូប្តទិពវមនតផលុ ខំ្ភនកឲ្យ, នៅសុមសលូតននាេះ ក៏បានភលឺ
ខ្ភនកដូចនដើម នទើបអ្នកតាកាា ប់ដីមាច់មួយក្ដ ខ្សកទិពវមនតផលុ ដំីមាច់ដាក់ក្ដឲ្យនៅសុម ផ្ា ថំា  << នៅ ! 
ចូរឯងកាា ប់ឲ្យជាប់ ពុំល្ងក្ដ នបើនៅដល់ផទេះនៅៗប្បាប់ជីដូនឲ្យប្កាលកននទលកនុងផទេះ ន ើយសឹមនៅដាក់
ដីមាច់ននេះនៅនលើកននទល >> អ្នកតាផ្ា នំ ើយ នហាប្កនពើមកឲ្យនៅសុមសលូតជិេះនលើមនង ខ្ លតាមសទឹង
នៅ ។ បាននៅដល់កខ្នលងខ្ដលអាសុមកាចធាក់ទមាល ក់កនុងទឹកននាេះ នៅសុម ន ើញក្ប្ពឫសសខី្ដលកាប់
លួសរនាបក៏ចាជំាក,់ ប្កនពើដាក់នៅសុមឲ្យន ើងនលើនគ្នក, នៅសុម ក៏ល្ងប្កនពើនដើរដរាបនៅដល់ផទេះ , 
ន ើយចូលនៅយសំពំេះជីដូនៗ ន ើញនៅន ើយ សទុេះមកយមំសកឹមសួល និយាយប្បាប់នៅថា << នេប្បាប់
យាយថា ខាល ខានំៅសាល ប់នៅន ើយ មាច ស់ជីវតិនអ្ើយ  ! ជីដូនយនំសាកនបាកមលួនអាសូរនៅ ន ៀបនឹង
កសយ័ជីវតិ, នៅមិនសាល ប់ ជីដូនអ្រណ្ដស់ រកអ្វិមកនប្បៀបផទឹមពុំបាន >> ។ 
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ឯនៅសុមនិយាយប្បាប់ ជីដូន តាងំពីនៅកាប់ឫសស ីលួសរនាប ប្តូវអាសុមកាច វាចាក់ខ្ភនកធាក់
ទមាល ក់ទឹក ន ើយបានប្កនពើនានំៅថាវ យអ្នកតា , លុេះនរៀបរាប់នរឿងប្បាប់ជីដូនប្េប់ប្បការ ជីដូនរងឹរតឹខ្ត
អាណិតនៅនពក ន ើយវាប្បាប់ជីដូនថា  << យាយ ! ប្កាលកននទលកនុងផទេះនៅ >> ជីដូនប្កាលតាម
ាកយនៅៗសុមសលូតក៏ល្ងក្ដ ដាក់ដីមាច់នលើកននទល នកើតជាប្បាក់េរកនុងផទេះ អ្រណ្ដស់ ខ្តពីរនាក់ជីដូន
និងនៅ បានចាត់ខ្ចងទិញសនំលៀកបាំក់ប្េប់ប្បដាប់ នប្បើប្បាស់ សង់ផទេះថែី លបមីានដាច់នេកនុងភូមិ
ននាេះ ។ 

ឯអាសុមកាច ន ើញអាសុមសលូត ក៏នឹកឆងល់កនុងចិតតថា  << អ្ញចាក់ខ្ភនកវាទាងំពីរខាងធាក់ទមាល ក់
ទឹក សាែ នថាវាសាល ប់ ឥ ូវវារស់ន ើងវញិ ខ្ភនកក៏ភលឺដូចនដើម មានទាងំសមបតតិសមបូណ៍នប្បើប្បាស់ គ្នែ នមវេះ
អ្វី ខ្បលកអ្ពីំនដើម >> ។ លុេះដល់នវល្ងសាង ត់មួយ វាបានជួបនឹងអាសុមសលូត ក៏សួរថា <<កាលឯងនិងអ្ញ
នៅកាប់ឫសសលួីសរនាបននាេះ បិសាចមកបណ្ដា លចិតតអ្ញ ឲ្យចាក់ខ្ភនកទាងំពីរខាងធាក់ទមាល ក់នៅកនុង
ទឹកសទឹង អ្ញសាែ នថាឯងសាល ប់ ន តុនមាច ក៏ឯងរស់ន ើងវញិ ន ើយមានទាងំប្ទពយនប្ចើនជាងនេផង  
>> ។ អាសុមសលូតនឆលើយថា << បានេុណបង កុអំ្ីម្ុ បំ្កីប្កលបំាកនតាកយាល ក ដូចបងឯងដឹងប្សាប>់> ។ 
ន ើយនិយាយប្បាប់អាសុមកាចតាមប្តង់ថា << កាលខ្ដលបងចាក់ខ្ភនកម្ុទំាងំពីរខាងធាក់ទមាល ក់កនុង
សទឹងនៅននាេះ  ម្ុោំវនារកខ្តពុនទាធ ៗ ក៏បានជួបនឹងប្កនពើៗ នានំៅថាវ យអ្នកតាៗ ជប់ខ្ភនកជប់ដីមាច់ឲ្យ
ម្ុ ,ំ លុេះម្ុមំកដល់ផទេះដាក់ដីមាច់ នកើតជាប្បាក់មាស បានជាម្ុមំានសពវក្ថងននេះ >> ។ 

អាសុមកាច ឮអាសុមសលូត រាយនរឿងដូនចាន េះ ក៏បណ្ដា លចិតតនល្ងភលន់ពន់ប្បមាណេិតថា  << 
អ្ញនឹងនធវើឲ្យបានដូចអាសុមសលូត >> ក្ថងនប្កាយជួបនឹងអាសុមសលូត ក៏និយាយថា  << អាសមាល ញ់
នអ្ើយ ! អ្ញចង់នៅកាប់ឫសស ីលួសរនាបនៅក្ប្ពខ្ដលនយើងនៅកាប់ប្តង់កខ្នលងមុនននាេះ , ឯបាយទឹក
អាហារនោជន ថាន ជំក់ កាបំិតតូចធ ំប្បដាប់កាប់ឫសស ីលួសរនាប នប្សចនៅនលើអ្ញទាងំអ្ស់ ឯងមាន
ខ្តមលួននៅបានន ើយ >> ។ អាសុមសលូតថា  << ខ្ប្កងសមាល ប់អ្ញនទៀត >> ។ អាសុមកាចថា  << មុន
ននាេះនខាែ ចកនំរាលវាចូលឲ្យអ្ញងងឹតមុម អ្ញចាក់ឯង នដាយមិនដឹងមលួននសាេះ ឯងកុបំ្បកាន់មឹងនឹង
អ្ញ >> ។ អាសុមសលូតថា << ចាមំ្ុ ជូំននៅ តបតិបងសុមឯង មានេុណនលើម្ុ នំប្ចើនម្ុមំានសមបតតិប្ទពយក៏
នប្ាេះបង >> ។ លុេះប្ពឹកន ើង អាសុមកាច សាា យបាយសណំុំ មានប្េប់ប្បដាប់ដូចមុន ន ើយបនណាើ រ
គ្នន ដល់ក្ប្ពឫសស,ី លុេះកាប់បាន ពុេះលួសរនាបន ើយ នាគំ្នន អ្ងគុយសីុបាយ ។ អាសុមកាច ុចកាបំិត
បននាទ េះនៅអាសុមសលូត ប្បាប់ថា << ឯងចាក់ខ្ភនកអ្ញមាា ងនៅ >> អាសុមសលូតប្បខ្កកពុំប្ពមចាក់ ។ អា
សុមកាចថា << នជើ ! ចាក់មក ,ៗ  ីុ ! នមាចមិនអាណិតគ្នន ផងនសាេះ >> ។ អាសុមសលូតក៏ចាក់នឆកៀលដូច
នេនឆកៀលប្កសាងំ ឲ្យខាវ ក់ខ្ភនកមាា ងនៅ ។ អាសុមកាចឈនឺពើតខាល ងំណ្ដស់ ខ្តចិតតចង់ប្បញាប់ឲ្យបាន
ប្បាក់ ដូចអាសុមសលូត ក៏ឲ្យអាសុមសលូតចាក់ខ្ភនកមាា ងនទៀត ន ើយប គ្ ប់ឲ្យអាសុមសលូតប្ចាននៅជិត
មាត់សទឹង ទាងំប គ្ ប់ឲ្យធាក់ផង ។ អាសុមសលូតក៏ធាក់ទមាល ក់កនុងទឹកសទឹង ។ អាសុមកាចសួរថា << កាល
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ខ្ដលអ្ញចាក់ឯងមុនននាេះ ឯងនធវើនមាចមលេះ ? >> ។ អាសុមសលូតថា << អ្ញរកខ្តពុនទាធ ជាប់នៅមាត ់>> 
។ អាសុមកាចប្បឹងខ្ប្សករកខ្តពុនទាធ មិនឈប់ ឮរពំងក្ប្ពមាត់សទឹងទនទឹងរកប្កនពើក៏ពុំជួបនសាេះ ណ្ដ
មួយវាឈចឺាប់ ខ្ លបខ្ណា តមលួនយូរបនតិចនៅអ្ស់កមាល ងំ ឈលក់ទឹកសាល ប់នៅ ន ើមរលួយរនលេះ ប្តីសីុ
នៅខ្តលល្ងដ៏កាល ។ នខាែ ចអាសុមកាចក៏អ្ខ្ណា តតាមខ្មសទឹក លងនេឮខ្តពុនទាធ ៗ ដរាបដល់កពំង់
ទឹកមហានសដឋី ។ នវល្ងននាេះកូនប្កមុមំហានសដឋី នាមំ្ុ បំ្បុសប្សីចុេះនៅងូតទឹកកពំង់ , កពុំងខ្តកនរជោ ក
ទឹកនលងសបាយ ប្សាប់ខ្តន ើញលលដ៍កាលអាសុមកាចននាេះអ្ខ្ណា តមកជិត លងខ្ប្សកថា  << 
ពុនទាធ ៗ ! >> ។ កូនប្កមុមំហានសដឋី ឈប់នលងទាងំអ្ស់គ្នន នឹកសងសយ័ ក៏នប្បើម្ុ បំ្បុសមាន ក់ឲ្យនៅប្សង់
យកលល្ងដ៍កាលនខាែ ចននាេះ មកដាក់នលើនគ្នកនៅមាត់កពំង់ននាេះ , លល្ងដ៍កាលនខាែ ចននាេះ វាមិន
បាត់សាង ត់នសាេះ នចេះខ្តលងនេរកខ្តពុនទាធ ៗ ។ 

កូនប្កមុមំហានសដឋី ក៏នាមំ្ុ បំ្បុសប្សីន ើងពីងូតទឹកមក នប្បើឲ្យម្ុ បំ្បុសកាន់យកកាលនខាែ ចអាសុម
កាចននាេះមកផទេះ ន ើយនាងជរំាបមហានសដឋីជាឪពុកនាងថា << នល្ងកឪពុក ! ម្ុ នំរ ើសលល្ងដ៏កាល
នខាែ ចមួយអ្ខ្ណា តទឹកនៅកពំង់នយើង វាលងខ្ប្សករកពុនទាធ ៗ  >> ។ នសដឋីជាមាតាបិតាសាា ប់ន ើយ ក៏
សទុេះមកនមើល ន ើញកាលនខាែ ចននាេះកពុំងខ្ប្សករកពុនទាធ ៗ ខ្មនអ្សាច រយណ្ដស់ ក៏ឲ្យល្ងងដុសខាត់
ដាក់នលើនតាក លល្ងដ៏កាលននាេះ ក៏នៅខ្តខ្ប្សករកពុនទាធ ៗជានិចច គ្នែ នឈប់ ។ 

ប្ពឹកៗនសដឋីននាេះខ្តងនៅ គ្នល់ប្ពេះមហាកសប្ត នៅទីចុងប្ពេះរាជនរាងជួបជុអំ្ស់មរនតីចតុសាមភរាល់
នពលពុំខ្ដល ខាន ។ នសដឋីជរំាបអ្ស់នល្ងកថា << ម្ុបំានលល្ងដ៏កាលនខាែ ចមួយ នចេះខ្ប្សករកពុនទាធ ៗ
ជានិចច >> ។ អ្ស់នល្ងកចតុសាមភសាា ប់ន ើយនឆលើយថា  << នសដឋីកុ កនទ មិនខ្ដលមានលល្ងដ៏កាល
នខាែ ចណ្ដ នចេះខ្ប្សករកពុនទាធ នទ នយើងមិននជឿន ើយ  >> ។ នសដឋីថា  << ពិតប្បាកដណ្ដស់ នបើអ្ស់
នល្ងកមិននជឿម្ុ ំៗ  ហា៊ា នោន ល់នដាយមាសមួយរយតមលឹង  >> ។ អ្ស់នល្ងកចតុសាមភទាងំ៤ថា  << នយើង
ហា៊ា នោន ល់ >> ។ ន ើយនធវើសបុំប្តចុេះកិចចសនា ។ នសដឋីនៅដល់ផទេះ ឮលល្ងដ៏កាលនខាែ ចខ្ប្សករក
ពុនទាធ នកាកៗនឹកថា << អ្ស់នល្ងកមុមជាចាញ់អ្ញន ើយ >> នសដឋីយកមាសមួយរយតមលឹងឲ្យកូនកែួយ
កាន់នតាកខ្ដលដាក់លល្ងដ៏កាល នខាែ ចននាេះយាល ងរ ័សនៅ លុេះចូលនៅដល់ទាវ រកខំ្ពងខាងនប្ដ 
លល្ងដ៏កាលនខាែ ចបាត់សនមលងឈងឹ ពុំឮខ្ប្សករកពុនទាធ នសាេះ , កាលចូលដល់ចុងប្ពេះរាជនរាង ដាក់
លល្ងដ៏កាលនខាែ ចចនំាេះមុមអ្ស់នល្ងកចតុសាមភទាងំ៤ននាេះន ើយ នសដឋីប គ្ ប់ថា  << ចាអំ្ីនទៀតក៏
មិនខ្ប្សករកពុនទាធ ៗនៅ >> ។ លល្ងដ៏កាលនខាែ ចបាត់សូនយឈងឹ មិនឮរកពុនទាធ នសាេះ ។ មហានសដឋី
ចាញ់ក៏ជូនមាសមួយរយតមលឹងនៅអ្ស់នល្ងក, ឯអ្ស់នល្ងកចអំ្កថា << នសដឋីយកកាលនខាែ ចមកវារក
ពុនទាធ ថលង់នយើងរាល់គ្នន  >> ន ើយទេះក្ដនសើចល្ងន់នៅទីប្ពេះរាជនរាង ។ នសដឋីមឹងនឹងកាលនខាែ ចណ្ដស់ 
ល្ងអ្ស់នល្ងកនចញមកនប្ដដល់កខំ្ពង ប្សាប់ខ្តលល្ងដ៏កាលនខាែ ចខ្ប្សកថាពុនទាធ ៗ ។ នសដឋីរតឹខ្ត
មឹងណ្ដស់, ដល់ផទេះនប្បើបាវឲ្យយកពូនៅ នាយំកលល្ងដ៏កាលនខាែ ចនៅសពំងនចាលឯកពំង់ទឹក ។ 
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បាវយកនៅមិនសពំងឲ្យលអិត ប្ត ប់ជានបាេះលល្ងដ៏នខាែ ចទាងំមូលនចាលនៅកនុងទឹក ។  ឯលល្ងដ៏
កាលនខាែ ចអាសុមកាចននាេះ អ្ខ្ណា តតាមទឹកសទឹង  ូររសាត់នៅនប្កាម វាលងរកពុនទាធ ៗនរៀងនៅដល់
កពំង់វតត ។ នវល្ងននាេះនល្ងកសងឃនិមនតនៅប្សង់ទឹក បានន ើញលល្ងដ៏កាលនខាែ ច លងរកពុនទាធ ៗ , 
នល្ងកក៏ប្សង់យកនៅកុដិ និមនតនល្ងកសងឃផងគ្នន បងសុកូល រួចដុតកាលនខាែ ចននាេះសុស ន ើយនល្ងក
ពិចារណ្ដថា << េួរយកកនំទចឆអឹងននេះ ល្ងយនឹងប្ម័កសណ៍ មែុកសសរប្ពេះវហិារ បញ្ោូ នផលឲ្យបាន
ដល់អ្នកខ្ដលសាល ប់ ន ើយនល្ងកក៏យកមែុកល្ងបតាមសពវប្ពេះទយ័នល្ងកនៅ , សល់បនតិចបនតួច យក
នៅល្ងបលនរនទេះនល្ងក, កាលខ្ដលប្ម័កសណ៍មែុករនទេះននាេះសងួតន ើយ នល្ងកភនកប្ពេះទយ័ចង់ទឹម
រនទេះបរនៅសួរញាតិនញាម, នល្ងកក៏ឲ្យសិសសដឹកនគ្នមកទឹមរនទេះន ើងេង់ បរនចញពីកុដិនៅ ។ នវល្ង
សាង ត់ពីមនុសសរនទេះននាេះល្ងន់នលល នឹងដុសំនងកៀតគ្នន , ដូចរនទេះធមែតា ខ្តដល់ជួបនឹងឧបាសកឧបាសិកា 
រនទេះននាេះល្ងន់ឮដូចនល្ងកនជរបនជច រនេថា << នមនចារៗ >> ញាប់ញិញ ។ ឧបាសកឧបាសិកាឮមឹង
នឹងនល្ងក នប្ាេះថានល្ងកនជរបនជច រប្បពនធកូននេ ក៏នដៀលតែេះជាាកយទមងន់ៗ , នល្ងកប្បខ្កកដូចនមាច 
ក៏ពុំសាា ប់រតឹខ្តប្បមាថនល្ងក ឥតនកាតញនញើត , នល្ងកបរ ួសនៅនទៀត ជួបនឹងនា ែឺននេកពុំងនដើរ 
មានគ្នន នប្ចើន, ឯរនទេះល្ងន់ឮនទៀត ដូចជានល្ងកនជរមាា យនា ែឺនទាងំននាេះថា << នចារមាា យនា ែឺន >> 
នា ែឺន មឹងនឹងនល្ងក ក៏នាគំ្នន នដញវាយនល្ងកៗ ភ័យវាយនគ្នបនំបាលរួចនៅ ។ 

នល្ងកននេះ េិតថា << ពីនដើម រនទេះអ្ញ បរមក មិនខ្ដលឮសូរនជរបនជច រនេនទ , នរឿងននេះ ន ើញ
ខ្តកនំទចឆអឹងកាលនខាែ ចខ្ដលមែុកបិទសសរប្ពេះវហិារ សល់ពីននេះអ្ញយកមកល្ងបលនរនទេះននេះ >> 
។ លុេះប្ត ប់មកពីសួរញាតិនញាម មកដល់វតតវញិ នល្ងកកាប់រនទេះដុតនៅកខ្នលងខ្ដលដុតលល្ងដ៏
កាលនខាែ ចអាសុមកាច នឆេះជានផេះ, កខ្នលងននាេះនដាយមានជាតិអាសុមកាច ក៏ដុេះនកើតជានមែ កនរនតើយ 
ខ្ដលជាប់សពំត់ នខាមនុសសសពវក្ថងននេះឯង ។ 

ចិតតមិនអ្ប់រ ំនាឲំ្យវនិាស 
ដកប្សង់នចញពីសពវវចនាធបិាយនសរ ី
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