
ររឿងរោរចិត្ដជា 

កាលរេះមាេរមេងប្រសុមាន ម់រៅស្សុមមួយ អ្នមស្សុមរេរៅថារោរចិត្តចិត្តជា។ 

លុះរមេងរោះចំររ ើេធំរ ើង ឪពុមស្លា រ់រៅរៅតត្មាដ យ។ រៅរោះមិេេិត្រធវើការរមសីុអ្វីរស្លះ 
តត្រវលាយរ់កាលណា វាតត្ងរដើររមលួចប្រពយសមបត្តិទំាងពួង។ 

មាតារូោេ េប្ររៅដូចរមដចម៏មិេប្ពមរធវើតាម ររើរមាតាយមរៅរោយរៅវត្តររៀេអ្មសរ។ 

រៅរោះម៏មិេខំររៀេសូប្ត្រ ើយ ប្រប្ពឹត្តិរដើរតត្ លួចប្រពយរេយមមមចិញ្ច ឹមមាតា េិង ោតាេ ។ 

ប្េូរលឹំមប្ររៅដូចរមដចម៏មិេប្ពមស្លដ រ់។ 

ថ្ងៃមួយរសដចមនុងេេររោះប្រង់រចញប្រថារ់ចុងប្ពះរាជររាង 

រោយរសោរតី្ោហ្េឺេសពវមុខមន្រេដីចូលគាល់ ប្រង់មាេប្ពះឱង្កា រថា «មាេតខប្ត្មួយរៅរំរេរ 
ពំុទាេ់មាេរមេ ះណារៅឈររមា ររើអ្នមណាយមប្ាម់ ៤០មហារេ: មមដាម់ឃ្លា ងំ 

រយើងេឹងរោយរៅឈរជារៅហាវ យស្សុមរមាតខប្ត្រោះ»។ 

រសដចម៏យាងចូលប្ពះររមរាជវាងំវញិ ។ 

ប្គារោះមន្រេដីតូ្ចមាន ម់វលិមមផ្ទះ រដមរមើត្រុមខចង់រធវើរៅហាវ យស្សុមពេ់រពម។ 

លុះដល់រវលាយរ់ចូលដំរេមេិយាយេឹង ភរយិាថា 

«ោងរអ្ើយឥលូវរេះរសដចមាេប្ពះរាជឱង្កា រថា ររើរមេ ះណាមាេប្ាម់៤០មហារេៈ 
ថាវ យប្ពះអ្ងគដាម់ឃ្លា ងំ ប្រង់រោយរធវើរៅហាវ យស្សុមរមារខប្ត្មួយតដលរំរេរ» 

ភរយិារឆាើយថា «អ្នមរអ្ើយ! ចិត្តខញុំចង់រោយអ្នមរធវើរៅហាវ យស្សុមណាស់ 

តត្សពវថ្ងៃរយើងប្មីប្មរតាមយ៉ាមរពម េឹងរមប្ាម់ថាវ យរសដចពំុាេររ» 

េិយាយរហ្ើយរេ់ររវតាថា «សូមររវតាជួយខញុំរោយាេប្ាម់ ៤០មហារេៈ ថាវ យរសដច 

ខញុំេឹងាេរធវើរៅហាវ យស្សុមប្គារោះ »។ 

រពលរោះោរោរចិត្តជា វារដើរលួចរេរហ្ើយមមអ្ងគុយរប្កាមផ្ទះមន្រេដីរោះ វាាេលឺដូរោន ះ 
មាេចិត្តោេិត្ម៏យមប្ាម់ ៤០មហារេៈពីផ្ទះវា រវចេឹងមំោត់្សំពត់្ជាតិ្
មមលូមថ្ដតាមប្ររហាងជញ្ជា ំងរៅរុមរោយមន្រេដីរោះ រចួប្ត្លរ់រៅវញិ ។ 

លុះភាឺចាស់មន្រេដីរោះភ្ញញ ម់រ ើងប្មរលមរៅរ ើញររងវចសំពត់្ ម៏ោរ់រលើមស្ស្លយរមើល 

រ ើញប្ាម់ ៤០មហារេ: អ្រណាស់ប្ារ់ ប្រពេធថា «រយើងាេប្ាម់ ៤០មហារេៈរហ្ើយ 

េឺររវតារោយ » ។ ប្រពេធសទុះមមរ ើញចាស់ ម៏មាេចិត្តរប្ត្មអ្រពេ់រពម 



។លុះដល់ថ្ងៃររសៀលមន្រេដីរោះ យមប្ាម់៤០មហារេៈរៅថាវ យរសដចដាម់ឃ្លា ងំ។ 

ប្ពះរាជាម៏តំាងមន្រេដីរោះរោយរធវើជារៅហាវ យស្សុមរមាតខប្ត្រោះត្រៅ ។ 

ឯោរោរចិត្តជា កាលររើដឹងថាមន្រេដីរោះាេរធវើរៅហាវ យស្សុមរហ្ើយ 

ម៏រដើរតសវងរមលួចអ្នមស្សុមមនុងតខប្ត្រោះ រធវើដំរេើររោយរេោរ់វាាេ
មាច ស់ប្រពយោំោរោរចិត្តជារោះរៅជូេ រៅហាវ យស្សុម 

រៅហាវ យស្សុមរង្កគ រ់រមេុមរោយដាម់ប្ចវាម់ ំុរុម រប្កាមផ្ទះរលាម។ 

រវលាយរ់ស្លៃ ត់្ោរោរចិត្តជាេិយាយតត្មាន ម់ឯងថា «ឱ! រហ្តុ្តត្ឯងមាេចិត្តោេិត្រេ ៗចង់ 

រធវើរៅហាវ យស្សុម ខាួេតអ្ងប្រឹងយមប្ាម់ ៤០មហារេៈរវចេឹងមំោត់្ជាតិ្ 

មមរោយរេទំាងយរ់ អិ្លូវរេាេរធវើរៅហាវ យស្សុមរហ្ើយ 

រេមិេរមតាត មរណុាឯងរេតិចរស្លះ រេដាម់ប្ចវាម់ ំុឯងរុមរោយរវរោ»។ 

ោរោរចិត្តជាេិយាយតត្ពាមយដតដលៗមាន ម់ឯងមិេឈរ់ ។ 

ឯរៅហាវ យស្សុមេិង ប្រពេធ ាេលឺរោរេិយាយដូរោន ះម៏ប្រឹមាគាន ថា «រោរវាេិយាយរេះ 
ប្ត្ូវដូចររឿងខាួេរយើង េួរឆៃល់ណាស់េួរតត្រយើងចុះរៅសួរវារោយជាម់ចាស់» ។ 

ររើររៅហាវ យស្សុមចុះពីផ្ទះរៅសួររោររោះថា «រយើងលឺឯងេិយាយររឿងអី្ 

រយើងស្លដ រ់ាេខាះ ចូរឯងេិយាយររឿងរោះរោយរយើងស្លដ រ់មនុង រវលារេះតាមពិត្» ។ 

ររើរោរោរចិត្តជាេិយាយថាខាួេខញុំរេះជាមេុសសប្រប្ពឹត្តរោរមមេ 
រដើរតត្លួចប្រពយររស់រេរាល់យរ់មមចិញ្ច ឹមជីវតិ្ កាលរលាមរៅជាមន្រេដីតូ្ច 

ពំុទាេ់ាេរធវើរៅហាវ យស្សុម រវលាយរ់មួយរោះខញុំរដើរលួចរេ 

រហ្ើយមមអ្ងគុយរប្កាមផ្ទះរលាម លឺរលាមេិយាយ េឹង ប្រពេធថា 

«រយើងាេប្ាម់៤០មហារេៈមមពីណាថាវ យរសដច ៗរោយរធវើរៅហាវ យស្សុមតខប្ត្មួយ »។ 

ប្រពេធរលាមថា «រយើងប្មីប្មរមា៉ះេឹងាេពីណា ?» ។ ខញុំលឺដូរចនះ មាេចិត្តោេិត្រលាម 

ម៏រៅយមប្ារ់ ៤០មហារេៈពីផ្ទះ រវចេឹងមំោត់្ជាតី្ 

មមដាម់ជិត្មាលដំរេមរុមជូេរលាមខញុំប្ត្លរ់រៅវញិ ថ្ងៃរប្កាយលឺរេេិយាយថា 

រលាមាេរធវើរៅហាវ យស្សុម ខញុំម៏មមលួចមនុងតខប្ត្រេះ រេោរ់ខាួេខញុំាេោំមមជូេរលាម  ៗ

ម៏រធវើរទាសខញុំមិេប្រណី »។ 

រៅហាវ យស្សុមាេស្លដ រ់ម៏រជឿជាម់ឥត្សងស័យ រហ្ើយថា «ឱ! ោសំលាញ់រអ្ើយ! 

ឱងេិយាយរេះពិត្ប្ាមដតមេ តដលអ្ញាេរធវើរៅហាវ យស្សុមពីរប្ពាះតត្តអ្ងជួយ 



រវលារេះឯងមំុភ័យ មំុតូ្ចចិត្ត ប្ពឹមរេះអ្ញ េឹងរដាះតលងឯងរោយរចួរចញពីរទាស 

មួយររៀត្ឯង េិង អ្ញយមគាន ជាសំលាញ់ត្រៅ »។ រៅហាវ យស្សុមសួរថា «ឯងរមេ ះអ្វី ? »។ 

រុរសរោះជំរារថា « ខញុំរមេ ះោរោរចិត្តជា »។ រចួរៅហាវ យស្សុមម៏រ ើងរលើផ្ទះវញិ ។ 

លុះភាឺចាស់រៅហាវ យស្សុមរង្កគ រ់រមេុមរោយរដាះោរោរចិត្តជារចួពីរទាស 

រហ្ើយេិយាយថា « ោសំលាញ់ឯងរៅ េឹងអ្ញចុះ អ្ញចិញ្ច ឹមឯងពីថ្ងៃរេះត្រៅ 

ឯងមំុលួចរេររៀត្ »។ ោរោរចិត្តជារឆាើយថា «ររឿងលួចរេះអ្ញមិេឈរ់ររ 

តដលអ្ញលួចប្រពយរេរោះប្គាេ់យមរៅចិញ្ច ឹមមាតារមម៉ាយ» ។ 

រៅហាវ យស្សុមម៏រោយប្ាម់ ៣០មហារេៈយមរៅរោយមាតា។ ោរោរចិត្តជាមិេប្ពមយម 

។ រៅហាវ យស្សុមសួរថា «ផ្ទះោសំលាញ់ឯងរៅណា ? ចូរឯងប្ារ់អ្ញរោយប្ត្ង់ »។ 

ោរោរចិត្តជាប្ារ់ថា «អ្ញរៅផ្ទះរោះ » រហ្ើយលារៅហាវ យស្សុមរៅផ្ទះវញិ ។ 

ប្គារោះរលាមយមរាជ េិង មន្រេដីតូ្ចមាន ម់ រមើត្រសចមដីវវិារទាស់តរងគាន ជាយូរតខ 

រហ្ើយមន្រេដីតូ្ចរោះ េំុេិត្សំលារ់រលាមយមរាជរោះរោយាេ។ 

មន្រេដីតូ្ចរោះមាេស្សីរំររ ើមាន ម់ជារីរុមចិត្ត រប្រើដូចរមដចាេទំាងអ្ស់។ 

ស្សីរំររ ើេខំផ្គគ រ់ផ្គេ់រៅហាវ យមិេរោយទាស់ចិត្ត។ រវលាយរ់ស្លៃ ត់្មន្រេដីរោះេិយាយ េឹង 

ស្សីរំររ ើថា «រវលារេះ ចូរឯងោេិត្អ្ញពីរប្ពាះអ្ញសអរ់រលាម 

យមរាជណាស់អ្ញចង់សំលារ់រោល តត្មិេដឹងរមអ្នមតអ្ណាជួយររឿងរេះ 
សពវថ្ងៃអ្ញរ ើញតត្តអ្ងមាេប្ាជាញ » រហ្ើយមន្រេដីរោះរង្កគ រ់ស្សីរំររ ើថា 

«ចូរតអ្ងរចញពីអ្ញរៅរមប្ាម់រលាមយមរាជរៅេឹងរេចុះ 
រចួឯងខំផ្គគ រ់ផ្គុេរេដូចកាលរៅេឹងអ្ញររើឯងរំររ ើេខាងរប្ៅ 

រលាមយមរាជរោះរេរុមចិត្តសនិរធស្លន ល តអ្ងប្ត្ូវចូលរំររ ើខាងមនុងលុះាេរហ្ើយ 

ឯងោំរមើលរាល់រវលាយរ់ស្លៃ ត់្ កាលណាយមរាជរោះរដមលម់ 

ចូរឯងរលំាយសំណរោយពុះរៅដ  រចួយមរៅោម់មនុងមាត់្រៅ រលាមយមរាជេឹងស្លា រ់មិេខាេ 

គាេ េអ្នមណាដឹងរ ើយររើឯងរធវើាេដូចេំេិត្រេះ អ្ញ
េឹងរចញប្ាម់លួសឯងយមមមវញិរោយរចួពីខញុំរេ » 

ស្សីរំររ ើររេះ ររួលការសពវប្េរ់ ។ រវលាយរ់រោះោរោរចិត្តជា 

រដើរលួចរេរហ្ើយវាមមអ្ងគុយរប្កាមផ្ទះមន្រេដីរោះ កាលមន្រេដីរោះ 
េិយាយរង្កគ រ់ស្សីរំររ ើរោយសំលារ់រលាមយមរាជដូចរមដច ម៏វាស្លដ រ់ាេការណ៍ទំាងអ្ស់ ។ 



ថ្ងៃរប្កាយស្សីរំររ ើរោះលាមាច ស់រៅរមប្ាម់រលាមយមរាជរោះ 
រលាមយមរាជម៏ររួលរចញប្ាម់លួងរោយរៅរំររ ើររៀងមម។ ោងរោះផ្គគ រ់ផ្គុេខំរំររ ើ 
រលាមយមរាជ េិង រលាមជំទាវមិេរោយទាស់ចិត្ត។ រលាមយមរាជ េិង 

រលាមជំទាវម៏រុមចិត្តសិនរធស្លន លរោយរចញចូលខាងមនុងរំររ ើជិត្ដិត្ររៀងមម។ 

រវលាមួយរោះរពលយរ់ស្លៃ ត់្ ស្សីរំររ ើរោះវាដឹងថា រលាមយមរាជ 

េិងរលាមជំទាវសំរាេដលម់រហ្ើយ វាដុត្រភាើងរលំាយសំណរោយពុះរៅដ  
រហ្ើយវារលើមសំណរោះ ោម់មនុងមាត់្រលាមយមរាជ ៗស្លា រ់រៅរចួវាប្ត្លរ់រៅរដមតាម
មតេាងវញិ ។ 

លុះប្ពឹមរ ើងរលាមជំទាវភ្ញញ ម់ាេដឹងថា រដីស្លា រ់ម៏តស្សមប្ររហ៊ាយយំ 

មេុសសរផ្អើលមមរមើលរ ើញរលាមយមរាជស្លា រ់តមេតត្មិេដឹងថាស្លា រ់ពីររាេអ្វ ី
រដាយគាេ េស្លន ម់ស្លន មរេតិចរស្លះ។ 

រលាមជំទាវរោះរៅប្ការរងគំរូលរសដចតាមររឿងតដលស្លា រ់។ 

ប្ពះរាជាប្រង់ម៏ោត់្មន្រេដីរោយមមរមើល តត្មិេដឹងស្លា រ់ពីររឿងអ្វ ីរប្ពាះគាេ េរហ្តុ្ស្លា មស្លន ម 

ម៏រៅប្ការរងគំរូលតាមររឿង។ ប្ពះរាជាប្រង់រោយយមសពរៅរញ្ចុ ះរុមតាមេួរ។ 

រប្កាយរោះជារដូវរុណយទាវ ររសមាស ោហ្េឺេសពវមុខមន្រេដីចូលគាល់ប្ពះមហាមសប្ត្  ៗ

ប្រង់មាេប្ពះរាជរោង្កា រថា «ររើអ្នមឯណា 

រមរមេ ះមេុសសតដលសំលារ់យមរាជាេដឹងចាស់ប្ាមដ រយើងរោយរធវើរីយមរាជ» 

រចួប្រង់រសដចយាងចូលខាងមនុងវញិ ។ រសោរតី្ោហ្េឺេសពវមុខមន្រេដ ីម៏រៅផ្ទះររៀងខាួេវញិ ។ 

ប្គារោះរៅហាវ យស្សុមតដលជា សំលាញ់ោរោរចិត្តជា ចង់រធវើ យមរាជណាស់ 

ាេរៅរមោរោរចិត្តជា ៗសួរថា «ោសំលាញ់ ឯងមមរមអ្វី? »។ រៅហាវ យស្សុមប្ារ់ថា 

«អ្ញមមមាេការសួរឯងរេតិចត្បិត្រលាមយមរាជស្លា រ់រដាយឥត្មាេេរណា 

ដឹងថាស្លា រ់ពីររាេអ្វ ីឥលូវរសដចមាេប្ពះរាជឱង្កា រថា 

«ររើអ្នមឯណារមរមេ ះមេុសសតដលសំលារ់រលាមយមរាជរ ើញពិត្ប្ាមដ ប្រង់ េឹង 

រោយរធវើរីយមរាជ ររឿងរេះោសំលាញ់ឯង ាេដឹងររឺរ ? ត្បិត្អ្ញចង់រធវើយមរាជណាស់ » 

ោរោរចិត្តជារឆាើយថា «ររឿងរេះអ្ញាេដឹងចាស់ 

រប្ពាះរៅរវលារាប្តី្មួយរេះអ្ញរដើរលួចរេរហ្ើយអ្ញមមអ្ងគុយ រប្កាមផ្ទះមន្រេដីតូ្ចមាន ម់
រៅខាងរជើងផ្ទះរលាមយមរាជ ឆ្ងៃ យពីគាន រេតិច មន្រេដីរោះប្ារ់ស្សីរំររ ើមាន ម់ថា 

« អ្ញសអរ់រលាមយមរាជរពម ចង់សំលារ់រោល រប្ពាះជាសប្ត្ូវ េឹង អ្ញ 



មនុងប្គារេះប្ត្ូវឯងជួយអ្ញជាប្ាមដ ដូរោន ះប្ត្ូវឯងរចញពីផ្ទះអ្ញ 

រៅរមផ្ទះរលាមយមរាជរៅ 

ររើរេប្ពមររួលរោយរៅប្ត្ូវឯងខំរំររ ើរេរោយប្ត្ូវចិត្តររើរេរុមចិត្តសនិរធស្លន ល 

រប្រើរចញចូលរៅខាងមនុងរវលាណា លុះដល់យរ់ស្លៃ ត់្ឯងប្ត្ូវដុត្រភាើងរលំាយ សំណរោយពុះ 
រៅដ រហ្ើយយមរៅោម់មនុងមាត់្ រលាមយមរាជមំពង់រដមលម់ 

េង់ស្លា រ់មិេខាេអ្ញស្លដ រ់ាេោំប្ាមដ សំលាញ់ឯងរៅរូលរសដចតាមររឿងរេះចុះ 
តត្រោយគាស់រខាេ ចរលាមយមរាជរោះមមវះរមើល ររើរ ើញសំណរៅមនុង 

រពាះរខាេ ចរោះតមេោសំលាញ់ឯង េឹង ាេរធវើយមរាជមិេខាេ »។ 

រៅហាវ យស្សុមស្លដ រ់ាេការរហ្ើយប្ត្លរ់រៅផ្ទះវញិ ។ 

ថ្ងៃរប្កាយរៅហាវ យស្សុមរៅរូលរសដចតាមររឿង រសដចប្រង់រោយភ្ញា ម់ង្កររៅោរ់មន្រេដីរោះ 
េិងរមស្សីរោះយមមម ំុរុម ប្រង់រោយគាស់រខាេ ចរលាមយមរាជ 

មមវះរមើលរ ើញសំណរៅមនុងរពាះតមេ ប្រង់រោយជំេំុររឿងរោះ រមរោះរឆាើយថា 

«ខញុំសំលារ់រលាមយមរាជពិត្ប្ាមដ »ប្រង់រោយប្រហារជីវតិ្ទំាងពីរោម់ រោលរៅ 

ប្រង់ម៏តំាងរៅហាវ យស្សុមរោះរោយរធវើរីយមរាជ ។ 

តអ្រៅហាវ យស្សុមកាលររើរធវើរីយមរាជរហ្ើយ រោយរំររ ើរៅរៅោរោរចិត្ដជា 

ជាសំលាញ់មម លុះមមដល់ប្ារ់ថា «ោសំលាញ់រអ្ើយ! ឯងមាេេុណ េឹងអ្ញរប្ចើេណាស់ 

ឥលូវរេះអ្ញាេរធវើយមរាជរហ្ើយ តដលអ្ញាេរធវើយមរាជរេះ េឺរដាយស្លរឯងជួយអ្ញ 

ពីថ្ងៃរេះរៅឯងមំុលួចរេររៀត្ អ្ញចិញ្ច ឹម មាតាឯង េឹងសំលាញ់ឯងលុះអ្ស់ជីវតិ្ » ។ 

ោរោរចិត្តជារឆាើយថា « អ្ញសំុលួចតត្មដងររៀត្» រចួប្ត្លរ់រៅផ្ទះវញិ 

លុះយរ់ោរោរចិត្តជារៅលួចដរខខ មាន ម់ាេប្ាម់ េិង សំពត់្ោវជារប្ចើេយមរៅជូេមាតា។ 

លុះប្ពឹមរ ើងោរោរចិត្តជាមមប្ារ់រលាមយមរាជថា 

«ោសំលាញ់យរ់មិញអ្ញចូលលួចរេាេប្ាម់ េិងសំពត់្ោវរប្ចើេណាស់ ពីថ្ងៃរោះត្រៅ 

អ្ញលះរង់រោលររឿងរមសីុលួចរេរហ្ើយ ោសំលាញ់ឯងរជឿចុះ»។ រលាមយមរាជត្រថា 

« ររើឯងឈរ់រមសីុលួចរេរេះអ្ញអ្រណាស់ររើខវះខាត្អ្វីមមរមអ្ញ  ៗរោយឯងមំុររើសទាល់ 

អ្ញចិញ្ច ឹមលុះអ្ស់ជីវតិ្ ។ ោរោរចិត្តជាម៏លារលាមយមរាជរៅផ្ទះវញិ 

រៅរៅរមាមាតាជាសុខសរាយ។ រលាមយមរាជ 

េិងោរោរចិត្តជាស្សលាញ់រារ់ោេគាន ចិញ្ច ឹមគាន ដរារអ្ស់ជីវតិ្ដូចាេសេាគាន មម។ 



សុភ្ញសិត្ទំាងរងេឹងររឿងរេះ 

មេុសសចិត្តជា តត្ងមាេគាន ជារីពឹង 

ភ្ញអ្ធិរាយពីររឿង 

ររឿងរោរចិត្ដជា ជាររឿងរប្ពងេិទាេ េិយាយត្ៗគាន  តដលោស់ៗតខេរខាះ 
តត្ងតត្រលើមមមេិទាេមំតរាងរលង ប្ារ់ដល់មូេរៅររស់ខាូេ 

រហ្ើយអ្នមសិមាអ្មសរស្លស្រសដទំាងឡាយម៏ាេរលើមយមររឿងរេះ មមរធវើជាររររៀេផ្ងតដរ។ 

មនុងស្លច់ររឿង អ្នមេិពេធដូចជាចង់ប្ារ់អ្នមោេរោយរ ើញថា ការរស់រៅ 

ប្រមររររចិញ្ច ឹមជីវតិ្ រេពំុោំាច់រធវើការសិមាររៀេសូប្ត្អ្វីរោយរប្ចើេរោះររ 

រយើងរ ើញរមេងមំប្ពាឪពុមមាន ម់ តដលមិេប្ពមរធវើការសិមាររៀេសូប្ត្ 

តសវងរមចំរេះវជិាា អ្វីរររេរប្ជើសយមមុខរររជា «រោរ» រដើរលួចប្រពយសមបត្ដិអ្នមដថ្ររៅវញិ។ 

មា៉ងវញិមួយររៀត្ រយើងរ ើញរសដចរប្រើអំ្ោចផ្គដ ច់ការ មនុងការរប្ជើសររ ើស 

មន្រេដីរាជការរោយរ ើងកាេ់អំ្ោច ជាអ្នមធំជាអ្នមដឹមោំប្េរ់ប្េងរលើោោប្រជារាស្រសដ 
ប្រង់មិេោំាច់ ររ ើសរមយមអ្នមររៀេសូប្ត្ អ្នមមាេចំរេះវជិាា រចះដឹង អ្នមមាេសមត្ថភ្ញពអី្ររ 

រររៀររប្ជើសររ ើស រសដចប្ត្ូវការប្ាម់ ររើេរណាមាេប្ាម់រប្ចើេ 

យមរៅដាម់រញ្ចូ លមនុងឃ្លា ំងររស់រសដច អ្នមរោះេិងាេរ ើងជាមន្រេដីធំ រធវើជាអ្នមប្េរ់ប្េង 

រធវើជាអ្នមដឹមោំ ររើរទាះជាអ្នមរោះ គាេ េសមត្ថភ្ញព ជាជេពុមរលួយ ជាអ្នមរាមប្ាស់ 

ជាអ្នមប្រប្ពឹត្ដអំ្រពើអ្យុត្ដិធម៌ ជាអ្នមតដលមាេលុយកាម់រប្ចើេរដាយអំ្រពើរមសីុខុសចារ់ រ ឺ
ជាអ្នមគាេ េចំរេះរចះដឹងយ៉ាងណាម៏រដាយ រសដចអិ្ត្ប្ត្ូវការការសមត្ថភ្ញពរេះររ 

េឺប្ពះអ្ងគប្ត្ូវការតត្លុយរុ៉រណាោ ះ។ 

ោេមនុងស្លច់ររឿងរេដររៀត្ រយើងរ ើញអ្នមេិពេធាេរងារ់មនុងស្លច់ររឿង េូវអ្រិយជំរេឿមួយ 

តដលសងគមតខេរតត្ងតត្ ជួរប្ររះ 
រហ្ើយតដលការពិត្វាហាម់ដូចជាស្សពិចស្សពិលប្េរ់កាលៈររសៈ រោះេឺ 

ការរេ់ស្សេ់សំុរោយររវតាប្រទាេ មាស ប្ាម់ រុណយសមដិជារដើម ។ មនុងស្លច់ររឿង 

«រោរចិត្ដជា» មន្រេដីមាន ម់ចង់រធវើជារៅហាវ យរខត្ដ រេ់ស្សេ់ប្ពះ សំពះររវតាសំុលុយ 

៤០មហារេៈ យមរៅសូមរសដច រោរស្លដ រ់លឺការរេ់ស្សេ់ រហ្ើយមាេចិត្ដរមតាដ  

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1


តមាងខាូេជាររវតា រវចលុយចំេួេ ៤០មហារេៈ លរយមរៅដាម់រោយមន្រេដីរោះ រត្ើរេះ 
ពិត្ជាររវតារប្ាសប្រទាេតមេរ.ឺ?...។ 

អំ្រពើអ្យុត្ដិធម៌ មនុងររឿងរោរចិត្ដជាមួយររៀត្ េឺមន្រេដីរាជការ រប្រើអំ្ោចររស់ខាួេ រដាះតលងរោរ 
រដាយគាេ េការជំេំជំរះរមរហ្តុ្ផ្លខុសប្ត្ូវអ្វីទំាងអ្ស់ រោរជារមសពួមររស់ខាួេជាមូេរៅ 

ជាអ្នមតដលខាួេស្លគ ល់ រទាះដឹងថា ជារោរពិត្ប្ាមដរហ្ើយមដ ីម៏ជេជារ់រោរ 

ោចរេចផុ្ត្ពីសំោញ់ចារ់ាេ រម៉ាា ះរហ្ើយភ្ញពអិ្ត្មាេរទាស កាា យជាអំ្រពើអ្យុត្ដិធម៌ 

រហ្ើយវាជាដំរៅមហារមីដ៏មហាតសេរាថំ្រ 
សីុរងូរៅមនុងសងគមមេុសសរោយឈឺផ្ាប្េរ់រិវារាប្តី្។ 

រោរចិត្ដជា ជារោរតដលមាេចិត្ដជាររវតា តមាងខាួេជាររវតា មាេចិត្ដោេិត្ 

ហ៊ាេចំោយប្រពយសមបត្ដ ិលុយកាម់ររស់ខាួេរធវើប្ររយាជេ៍រោយដល់អ្នមដថ្រ។ 

ការយល់ដឹងឧរកាា រៈេុណដល់រុេគលតដលរធវើប្ររយាជេ៍ដល់ខាួេ 

រទាះជារុេគលរោះតូ្ចរថាមទារយ៉ាងណាមដ ីម៏មិេរាះរង់រោល។ 

េតិ្រណឌិ ត្ទំាងពីរខាងរលើ ររើសថិត្រៅរលើរុេគលណាេិមួយ រុេគលរោះរតមងាេប្រមររដាយ
រសចមដីសុខចំររ ើេេិចច។ ដូរចនះ មេុសសប្ត្ូវរប្រើ សតិ្រញ្ជា ស្លេ រតី្ររស់ខាួេ 

ពិោរណាប្េរ់រហ្តុ្ផ្ល រៅរលើអ្រិយជំរេឿទំាងឡាយ មាេរខាេ ចប្ពាយរីស្លច រ ឺ
ររវតាជារដើមថាជាអ្នមជួយខាូេរោយរចួពីរុមខភ័យ តដលវាេឺជាជំរេឿមួយ 

រំោស់េឹងពាមយរប្រៀេប្ររៅររស់ប្ពះពុរធស្លសោររៀត្ផ្ង។ រុរសប្មីប្មពីរោម់រដីប្រពេធ 
មនុងររឿងរោរចិត្ដជា រាះរង់ជំរេឿររស់ខាួេរៅរលើររវតា រហ្ើយតររ
មមរជឿតាមពាមយររស់រោរ តដលខាួេមំពុងោរ់ដាម់េុមប្ចវាម់រៅវញិ 

ថាជាអ្នមផ្ដល់លុយកាម់ដល់ខាួេរធវើរោយខាួេាេកាា យជារៅហាវ យស្សុម។ រដាយជំរេឿ េិង 

រសចមដីដឹងេុណដ៏ប្ជាលរប្ៅ 

រុរសរោះហ៊ាេរដាះតលងរោររោះរោយមាេរសរភី្ញពរ ើងវញិ ទំាងខុសចារ់ររៀត្ផ្ង។ 

ទាញរចញពីសពវវចោធិរាយរសរ ី 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6

