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មានភិក្ខុមួយអងគរង់រៅវត្ត មានកូ្នសិសសតត្មាា ក់្រមោ ះអាផលូញ ។ អាផលូញខិលណាស់ គ្រូលងង់
ណាស់ រោត្រគ្រើន គ្មោ នឧបាសក្ណារាប់អានយក្រង្ហា ន់ស្លល បារ ីរៅគ្បររនឬនិមនដោន់ផទះ
ដល់មដងរ ើយ រោក្រោះគ្ក្លំបាក្ពន់រពក្តត្រោក្មានដំរមួីយ ។ 

ថ្ងងមួយរោក្ រោះពិចារណាថា "សពវថ្ងងរនះគ្មោ នឧបាសក្ ឧបាសិការរគ្បររនវត្ថុអវីោន់
រស្លះ រ ើដូររាះរួរអញទិញវត្ថុរផសងៗយក្មក្ទុក្ោន់កំុ្ឲ្យលំបាក្" ។ រិត្ដូរចាា ះរ ើយក៏្
គ្បាប់កូ្នសិសសថា "អាផលូញឯងចាប់ដំរមីក្ រ ើយឯងរៅផារនឹងអញរក្ទិញវត្ថរុផសងៗយក្
មក្ទុក្ោន់" ។ កូ្នសិសសរៅចាប់ដំរបីានមក្ គ្រូនិងសិសសក៏្រ ើងជិះដំររីៅផារ ។ លុះរៅ
ដល់គ្រគូ្បាប់សិសសថា "ឯងទិញវត្ថុអវីតដលទុក្បានយូរមិនខូរ" ។ អាផលូញជាសិសសក៏្ទិញ
អំបិលមួយគ្រក្ការងុររសរ ។ គ្រូរ ើញសួរថា "រ តុ្ដូររមដរក៏្ឯងទិញតត្អំបិស មិនទិញគ្តី្
រ្អើរ គ្តី្រងៀត្ផង ?" ។ កូ្នសិសសទូថា "អមបិលទុក្បានយូរ មិនររះខូរ បានជាខញុំគ្ពះក្រណុា
ទិញ" ។ គ្រូរោត្លងង់ណាស់ក៏្រសងៀម ។ 

គ្រូ រ ើងបរដំរមីក្វញិ សិសសតរក្អំបិលរដើរពីរគ្កាយ ដល់ពាក់្ក្ណាដ លផលូវគ្រូរមើលរៅសិសស ឮ
សូរដងតរក្ដូរជារសួលក៏្សួរថា "អាផលូញ ! អញរមើលរៅឯងតរក្អំបិលដូរជារសួលឬយ៉ាង
ណា ?" ។ សិសសទូលថា "គ្ពះក្រណុា ! រសួលណាស់រ ើយរស្លសផង" ។ រោក្គ្រូគ្បាប់
សិសសថា "ឯងជិះដំរវីញិអញតរក្អំបិលរដើររគ្កាយ" ។ រោក្គ្រថូារ ើយ រុះពីរលើដំរមីក្ 

សិសសក៏្រ ើងជិះដំររីៅ ។ រោក្គ្រូគ្បាប់ថា "ឯងបរដំររីៅចំាអញមលប់រ ើមុខ" ។ សិសសបរដំរ ី
រៅដល់មលប់រ ើក៏្មិន ប់ចំាគ្រូ បររ ូត្ដល់វត្ត ។ 

រោក្ គ្រូតរក្អំបិលរដើរតាមរគ្កាយ រោយអំបិលរោះធ្ងន់ណាស់ រោក្គ្រូតរក្ ប់ៗ តបរ
រមើលរៅសិសសមិនរ ើញក៏្រិត្ថា "ចំារគ្កាយសឹមោំសឹមោំសិសសមក្យក្" រ ើយយក្អំបិល
រៅោក់្ក្ាុងថ្គ្ព មុននឹងោក់្រោក្រិត្ថា "ទីរនះរបើសិនជាមានររមក្រក្ជគ្មក្រ ើញ ររនឹង
យក្អំបិលរនះអស់មិនខាន រួរតត្រក្ទីណាតដលកំ្បំាងតភាក្អាក្ទំាងពួង រឺមានតត្ក្ាុងទឹក្រទើប
រររមើលមិនរ ើញ" រ ើយក៏្យក្អំបិលទំាងពីរការងុរៅោក់្ទុក្ក្ាុងទឹក្រ ើយរដើររៅ ។ លុះ
ដល់សួរសិសសថា "រ តុ្ដូររមដរក៏្ឯងមិនចំាអញ ?" ។ សិសសទូលថា "ខញុំគ្ពះក្រណុាបរដំរមីក្



គ្បុងចំារោក្គ្រូតដរតត្ដំរមិីនគ្ពមចំា រស្លះ អងវរដូររមដរក៏្វាមិនគ្ពម វាគ្បឹងរដើរដល់វត្តរទើប
 ប់" ។ សិសសសួរគ្រូថា "រោក្គ្រទូូក្អំបិលឯណា ?" ។ គ្រគូ្បាប់ថាអញោក់្ទុក្រៅទីឯ
រណាះ អញការ់រដើម ូក្រោត្ជាសមាគ ល់" ។ 

គ្ពឹក្ រ ើងោំកូ្នសិសសរៅយក្អំបិលវញិ លុះដល់គ្បាប់សិសសថា "អញោក់្ទុក្ក្ាុងគ្ត្ពំាង
រនះ" ។ សិសសោន់មាត់្ថា "តមារអើយ ! វារោយអស់រ ើយ!" ។ អាផលូញក៏្រុះរៅ យក្អំបិល
រលើក្ការងុទំាងពីររ ើងរោយអស់គ្មោ នសល់ រំណងតដលរងមាត់្ការងុោរ់អស់ រ ើញឯគ្តី្
ក្ញ្ចុ ះមួយរៅក្ាុងការងុរោះ ។ សិសសទូលរោក្គ្រូថា "មានគ្តី្ក្ញ្ចុ ះមួយរៅក្ាុងការងុ វាសីុ
អំបិលអស់រៅរ ើយ" ។ យក្គ្តី្និងការងុគ្បររនគ្រូរមើល ។ រោក្គ្ររូ ើញគ្តី្ខឹងណាស់ក៏្
ទះកំ្រផលៀងមុត្ថ្ដនឹងធ្ោង់គ្តី្ជាប់ ។ ពិសគ្តី្ចាប់រពើត្ ឺខាល ំងរពក្ រោក្គ្រថូា "ឯងចាប់គ្តី្ដក្
ធ្ោង់វាោប់ត្បិត្អញ ឺណាស់" ។ សិសសក៏្ចាប់ដក្ទាញរសទើរតត្មិនររួ ។ លុះដក្ររួមម ូរ
ជាខាល ំង ពិសគ្តី្រតឹ្តត្ ឺខាល ំងរ ើង រោក្រញរោំូកូ្នសិសសរៅវត្តវញិយក្ទំាងការងុ និង គ្តី្
ក្ញ្ចុ ះរៅផង ដល់រៅវត្តគ្បាប់សិសសថា "អាផលូញ ឯងោំបាយមួយោា ំង អំាងគ្តី្ក្ញ្ចុ ះរោះឲ្យ
្អិនជាោប់អញនឹងោន់" ។ លុះពិសអន់ចាប់រពើត្រោក្គ្រូក៏្សមងំសឹងលក់្រៅ ។ 

ឯអាផលូញ ក៏្ោំបាយអំាងគ្តី្្អិន រ ើយបររិោរអស់ទុក្តត្បាយមួយពំនូទនិង្អឹងគ្តី្ក្ាុងចាន
គ្រប តត្វាគ្របមិនឲ្យជិត្ ។ រោក្គ្រោូញ ក់្រ ើងគ្បាប់សិសសថា "ឯងយក្បាយនិងគ្តី្មក្ោន់" 

អាផលូញក៏្រធ្វើជាកិ្រយិ៉ដូរជារៅយក្បាយគ្បររនរោក្គ្ររូរួមក្វញិ ទូលថា "បាយនិងគ្តី្រយុ
សីុអស់រ ើយ រៅសល់តត្មួយពំនូត្ និង្អឹងគ្តី្" រោក្គ្ររូជឿឥត្សងស័យរោយរោត្លងង់ក៏្ឲ្យ
រពំាត់្រដដ មួយមក្សិសសថា "ឯងយក្រពំាត់្វាយរយុកំុ្ឲ្យវារៅរលើកុ្ដិ" អាផលូញជាសិសសក៏្វាយ
រយុមិន ប់" ។ គ្គ្មរោះមានរយុទំុគ្រមុះគ្រូ វាយរៅៗមិនគ្ត្ូវរយុ គ្ត្ូវគ្រមុះគ្រូតបក្មម ូរ
ខាច យ ។ សិសសភ័យណាស់រត់្រៅដល់ផទះ និយ៉យគ្បាប់ឳពុក្មាដ យតាមររឿង ។ ឳពុក្មាដ យ
គ្បាប់កូ្នឲ្យមក្វត្តវញិ កូ្នគ្បតក្ក្មិនគ្ពមមក្ ។ រោក្គ្ររូៅតាមក៏្វាមិនហ៊ា នមក្រោយខាល រ
គ្រូវាយ ។ 

ថ្ងងមួយ រោក្គ្រូ តំាងពិធី្សូគ្ត្មនតអារមរសា ៍បនទន់រិត្តសិសសឲ្យមក្ ។ អាផលូញជាសិសសបាន
ដឹងថាគ្រូតំាងពិធី្សូគ្ត្មនតដូរចាា ះ ក៏្មក្វត្តវញិ រដើមបឲី្យគ្ររូជឿថារសា ៍ពូតក្ ។ លុះដល់វត្តវញិ
រដើរលបៗរូលរៅរ ើញគ្រូកំ្ពុងតត្អងគុយសូគ្ត្មនត ក៏្សួររោគ្រូថា "រោក្គ្រូរធ្វើអវី ?" ។ គ្រូ
កុ្ ក្ថា "អញសូគ្ត្មនតអារមបំបំាងខលួន រគ្ពាះអញរទើបររៀនពីររ" ។ រ ើយរោក្គ្ររិូត្ថា 

"រសា ៍អញពូតក្តមនបានជាសិសសអញវាមក្" ។ លុះគ្ពឹក្រ ើងសិសសោំបាយរធ្វើមាូបររសរ 



ទូលថា "រង្ហា ន់្អិនរ ើយ" ។ រោក្គ្រូថា "របើដូររាះឯងរលើក្យក្ឲ្យអញោន់" ។ អាផលូញក៏្
រលើក្មក្គ្បររន រធ្វើជារមើលមិនរ ើញ ោក់្ថាសរៅរលើក្ាលរោក្គ្រូៗតរសក្ថា "អាផលូញ ! 

រ តុ្រមដរក៏្យក្ថាសមក្ោក់្រលើក្ាលអញ ?" ។ សិសសទូថា "ខញុំគ្ពះក្រណុារមើលមិនរ ើញ" 

។ រោក្គ្រូង្ហក្ររញ អាផលូញក៏្ោក់្រលើក្ាលគ្រូរទៀត្ ។ រោក្គ្រូថា "អាឯងោក់្ថាសរលើ
ក្ាលអញរទៀត្រ ើយ" ។ សិសសថា "ខញុំគ្ពះក្រណុាសូមរទាសរគ្ពាះរមើលមិនរ ើញ" ។ រោក្
គ្រូរជឿថាខលួនររៀនរសា ៍ៗពូតក្គ្បាក្ដ ឥ ូវកុ្ ក្វាថា តំាងពិធី្មនតអារមបំបំាងខលួនវញិ ក៏្រៅ
ជាពូតក្រររមើលមិនរ ើញគ្បាក្ដតមន រួរទរនទញឲ្យចំាកំុ្ឲ្យរភលរ ។ 

អាផលូញលុះគ្បររនរង្ហា ន់គ្រូៗ ោន់ររួរ ើយ វារលើក្មក្បររិោរខលួនវា ។ 

ថ្ងង រគ្កាយមានឧបាសក្ររនិមនតរោក្គ្រូរៅោន់ឯផទះ ។ អាផលូញទូលថា "របើរោក្គ្រនិូមនត
រៅោន់ផទះររ កំុ្រសលៀក្សបង់ឲ្យចាស់ខូរឥត្អំរពើ លុំតត្រីពរបានរ ើយ រររមើលមិនរ ើញរទ 

ត្បិត្រោក្គ្រូររះមនតអារមបំបំាងខលួនពូតក្ណាស់ អាក្ណានឹងរមើលរ ើញ គ្រក៏ូ្រជឿតាមពាក្យ
សិសស ។ 

លុះគ្ពឹក្រ ើង រោក្គ្រូគ្បាប់សិសសថា "ឯងតាមអញរៅោន់ឯផទះឧបាសក្" ររួរោក្ លុំតត្
រីពរមិនរសលៀក្សបង់រោយរិត្ថា " លុំតត្រីពរបានរ ើយ រគ្ពាះមនតអារមអញពូតក្ណាស់ 

នរណានឹងរមើលរក្រ តខ៍ាោ ស់រ ើញ" ររួោំកូ្នសិសសរៅ ។ 

លុះរៅដល់ឧបាសក្និមនតរ ើងរលើផទះរ ើយ រររលើក្រង្ហា ន់មក្ រដើមបីគ្បររនរោក្ោន់ 

រោយរោក្មិនបានរសលៀក្សបង់ អងគុយមិនរសួលង្ហក្រ្វងង្ហក្ស្លដ ក៏ំ្រលររក្រ តក៍្ណាដ លវាល 

។ ឧបាសក្រ ើញដូរចាា ះររក៏្ោំគ្មា រសើររហ៊ា ោន់ ។ រោក្គ្រូពំុទាន់ោន់រង្ហា ន់មានរិត្តខាោ ស់
ររណាស់ ក៏្រុះពីរលើផទះគ្ត្ ប់រៅវត្តវញិ រជរបរោទ សសិសសថា "អាឯងមិនឲ្យអញរសលៀក្សបង់ 

ឥ ូវខាោ ស់ររណាស់" អាផលូញទូលថា "រោក្គ្រូកំុ្ខាញ ល់និងខញុំគ្ពះក្រណុា ររឿងរនះគ្បត លជា
ខុសគ្ត្ណមរទឬ ?" ។ រោក្គ្រូសួរថា "ឯងរ ើញអញខុសគ្ត្ណមដូររមដរ ?" ។ អាផលូញសួរ
ថា "រោក្គ្រូនិមនតរៅោន់រៅតាមផលូវណា ?" ។ រោក្គ្រគូ្បាប់ថា "អញកាលរៅររញផលូវ
រក្ើត្" ។ សិសសថា "ឪ ! រាស់ជារោក្គ្រូខុសគ្ត្ណមរ ើយ" ។ ថ្ងងមុនរោក្គ្រូគ្បាប់ខញុំគ្ពះ
ក្រណុាថា "របើររៀនមនតអារមទំាងពួងគ្ត្ូវឲ្យត្មសីុតផលសពឺ សូមបតីត្មុជរគ្កាមរដើមសពឺក៏្មិនបាន វា
ស្លបមនតអារម ឥ ូវរោក្គ្រូមុជរគ្កាមរដើមសពឺបានជាខុសគ្ត្ណម ស្លបអារមអស់ រ តុ្
រនះបានជារររ ើញរក្រ តខ៍ាោ ស់រោក្គ្រ"ូ ។ រោក្គ្រូបានស្លដ ប់ដូរចាា ះរ ើយ ក៏្ថា "ឪ ! អាផលូញ



អញរភលរត្មបានជាយ៉ាង ាឹង ឯងថារោះពិត្គ្បាក្ដរ ើយ" ។ រោក្គ្រូរោះរោយរោត្លងង់
ក៏្រជឿជាក់្ឥត្សងស័យ ។ តំាងពីរោះមក្អាផលូញជាសិសសរៅបរគ្មើគ្រូរោយសុខសបាយ ។ 

សលូត្ស្លល ប់ រវៀររវមានភ័ពវ អាយុយឺនយូរ 

ទាញររញពីសពវវរោធិ្បាយរសរ ី 


