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កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសមា� ក ់ េន្រស�កមយួ អពុកមា� យស� បេ់ទ េនកំ្រពែតមា� កឯ់ង េហយ្រកលំបាកណាស់ 

គា� ន្រទព្យសម្បត�ិអ�ីេទ មានែតកស ៣០ ្រចកក�ុងៃទ ្រកវតជ់ាបេ់នចេង�ះជានិច� ។ បុរសេនាះពិចរណាថា «អញេទទី

ពឹងអ�កណានឹងបានសុខ» គិតេទេឃញថា «គរួអញេទ្រជកេកន នឹងេលក្រកឡាេហមចុះ »។ េហយកេ៏ដរេចញពី

ផ�ះេទ េទដល់្រកបសំពះតមសមគរួ ។ េលក្រកឡាេហមសួរថា « ជីឯង មកពី្រស�កណា មានករអ�ី ? » ។ បុរស

េនាះជ្រមាបថា «ខ�ុ ំបាទ មកពី្រស�កឆា� យ អពុកមា� យស� បេ់ចលអស់េហយ េនកំ្រពែតមា� កឯ់ង, ខ�ុ ំបាទមកេនះ នឹង

សូម្រជកេកនេនបេ្រម ជាកូនក�ួយតេទ សូម្រពះេតជ្រពះគុណេមត�  » ។ េលកេនាះសួរថា «ជីឯងេចះអក្សរល�មេធ�ជា

េស��នបានឬេទ ?» ។ បុរសជ្រមាបថា « អក្សរខ�ុ ំបាទមនិេចះេទ » ។ េលក្រកឡាេហម្របាបថ់ា « េយងទទលួឲ្យេន

បាន ែត្រត�វឲ្យជីឯងេបាសសំរមេ្រកមផ�ះេយង េរៀងរល់ៃថ�កំុខន» ។  

បុរសេនាះកេ៏នបេ្រម េបាសេ្រកមផ�ះរល់ៃថ� ដល់ចំននួ ៣ ឆា�  ំ។ ៃថ�មយួេនាះ បុរសកស៣០ សួរមាតេលក្រកឡា

េហមថា « េលកយាយ ! េតេលក្រកឡាេហម ជាកូនេលកយាយ េកតឆា� ែំខៃថ�អ�ី បានជាេលកមានបុណ្យមាន

្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេម�ះ៉?» ។ យាយេនាះ្របាបឆ់ា� ៃំថ�ែខ និងេពលែដលេកតសព�្រគប ់ ។ បុរសេនាះបានស� បច់្ំរបាកដ 

ពិចរណាថា « គរួអញកតឆ់ា� ែំខៃថ�និងេពលរបស់េលកេនះ ដកក់�ុងៃដឲ្យជាប ់» គិតេហយ កយ៏កកំណាតសំ់ពតច់ស់ 

កតឆ់ា� ៃំថ�ែខនិងេពលែដលេលកេនាះេកត េហយដកក់�ុងៃដ មនិឲ្យអ�កឯណាដឹង ឬេឃញេឡយ ។  

ៃថ�េ្រកយេលក្រកឡាេហម សួរបុរសកស ៣០ «ជីឯងមកេននឹងេជងយូរឆា� េំហយ ពំុទនប់ានេធ�រជករនឹងេគ ចុះ

ខ�ួនជីឯង េកតឆា� ៃំថ�ែខអ�ី » ។ បុរសេនាះជ្រមាបថា « ខ�ុ ំបាទមនិច ំ ែតកលឪពុកមា� យខ�ុ ំបាទរស់េនេឡយ បានឲ្យ

កំណតក់តនឹ់ងកំណាតសំ់ពតស់មយួ មកខ�ុ ំបាទៗកទុ៏កេនសព�ៃថ� ែតមនិដឹងជាេរឿងអ�ី ពីេ្រពះខ�ុ ំមនិេចះអក្សរ»។ េលក

្រកឡាេហមថា «េបដូេច�ះ ជីឯងឲ្យកំណតេ់នាះមកអញេមល ! បុរសេនាះកជូ៏នកំណាតេ់ទេលកៗ េមលេឃញ េកតៃថ�

ែខឆា�  ំនិងេពលដូចជាេលកែដរ កគិ៏តក�ុងចិត�ថា « េចេនះ េកតឆា� ៃំថ�ែខដូចអញែដរ គនេ់មលេទរបូរងឫកពវ កស៏ម

សួន េចេនះនឹងបានេធ�ជានាហ�ឺនធំដូចអញមនិខន» េហយកនកំ់ណតេ់នាះចូលេទក�ុង បង� ញរចួខ្សបឹ្របាបភ់រយិា

ថា «េគហ៍េអយ ! បុរសជាកូនក�ួយេយង ែដលេបាសសំរមេ្រកមផ�ះសព�ៃថ�េនះ វេកតឆា� ែំខៃថ�ដូចអញ េមលេទឫកព

សចឈ់មវ កស៏មសួនផង, េទមុខវនឹងបានេធ�ជាេសនាបតីដូចេយង» េហយេលកេនាះ្របឹក្សោនឹង្របពន�ថា «កូន

្រសីេយងមយួេនះគរួឲ្យេទវេធ�ជាភរយិាចុះ ខ�ួនវនឹងបានេធ�ជានាហ�ឺនធំ តវង្សេយង » ។ ភរយិាកយ៏ល់្រពម ។ េលក

េនាះ េចញមកវញិ្របាបបុ់រសេនាះថា « ពីៃថ�េនះតេទ ឯងឈបេ់បាសសំរមេ្រកមផ�ះចុះ ្រត�វឯងេឡងមកេបាសខង

េលផ�ះវញិ » ។  



កន�ងមកមយួែខ េលក្រកឡាេហមេរៀបវវិហមង�លករ ផ្សផំ�ុ ំកូន្រសីនឹងបុរសកស ៣០ ជាស� មភីរយិា, រចួេ្រសច

េលក្រកឡាេហមកប៏ង� តប់ង� ញកូន្របស ឲ្យេធ�រជករជាមយួ ែតងចូលគាល់បេ្រមេស�ចេរៀងរល់ៃថ� ដរបមក ។  

លុះកន�ងមកបានបីែខ មានេគជ្រមាបថា « កូន្របសេលក មនិែមនេកតឆា� ែំខៃថ�ដូចេលកេទ, េរឿងេនះគឺបុរសេនាះសួរ

ឆា� ែំខៃថ�របស់េលកអំពីសំណាកេ់លកយាយជាមាត ឯេលកយាយកប៏ាន្របាបេ់ដយសព�្រគប,់ កូន្របសេលក

បានស� បដឹ់ងអស់េហយ កស៏រេសរចុះក�ុងកំណាតសំ់ពតស់ទុក លុះដល់េលកសួរឆា� ែំខៃថ�ខ�ួន កជូ៏នកំណតេ់នាះមក

េលកៗេមលេទេឃញថា េកតឆា� ែំខដូចេលក កឲ៏្យកូន្រកមុេំធ�ជាភរយិា េរឿងេនះ មនិែមនដូេច� ះេទ គឺែក�ងសរេសរទុក

ជា្របាកដ » ។ េលក្រកឡាេហម កេ៏ជឿជាកឥ់តសង្សយ័ េហយមានចិត�េទមនស្សជាខ� ងំ គិតថា « មនិគរួនឹងចញ់

្របាជា� អមនុស្សកម្សតេ់នះេសះ » ករ៏កឧបាយនឹងផា� ចកូ់ន បេណ� ញេចលេចញ ។  

េ្រកយេនាះមានទព័េចរ បះេបារេនេខត�េ្រកជាេ្រចន ។ េស�ច្រទង្់រជាប្រទង្់រតស់េ្របេលក្រកឡាេហម ឲ្យនាេំសនា

ទហនេទប�ង� ប ប៉ុែន�ពួកទព័េចរ មនិបានរបេទ កលេបដូេច� ះ េលក្រកឡាេហម កេ៏លកទព័្រតឡបម់ក្រកបបង�ំ

ទូលេស�ចវញិ ។ េស�ច្រតស់េ្របឲ្យនាេំសនាទហនេទប�ង� បទព័េចរេទៀត កេ៏នែតមនិរបេទៀត េលក្រកឡាេហម 

កេ៏លកទព័្រតឡបយ់កេសចក�ីមក្រកបបង�ំទូលថា « ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ េលកទព័េទប�ង� បទព័េចរពីរដង េហយេនែត

មនិឈ�ះវ េ្រពះពកួវមានេសនាទហនេ្រចន េហយពូែកផង ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំនឹងនាេំសនាទហនេទេទៀតពំុបាន 

ត្បតិមានជំងឺក�ុងខ�ួនេ្រចន សូម្រទងច់តម់�ន�ីណាែដលមានស� ហប ់ ឲ្យនាេំសនាទហនេទប�ង� បទព័េចរទងំេនាះ

ឲ្យឆាប ់ , ឯកូន្របស្រប�សមា� ករ់បស់ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ ជាមនុស្សមានចិត�ទហនហនក� ែដរ ចំេណះវជិា� ក�ុងខ�ួនវក៏

មានេ្រចន, េប្រទងច់តឲ់្យវេទវនឹងហ៊នេទមនិខ� ច» ។ ករែដលេលក្រកឡាេហមទូលដូេច�ះ គឺជាឧបាយេដយ

ស�បកូ់ន្របសេនាះណាស់ េ្រពះយល់ថា េបវេលកទព័េទេហយទព័េចរទងំេនាះ នឹងសមា� បវ់មនិខន ។ េស�ច្រទង់

្រពះសណា� ប ់ កឲ៏្យេហកូន្របសេនាះមក ្រទងម់ាន្រពះរជឱង� រ្របាបថ់ា « េនេខត�េ្រក មានទព័េចរបះេបារេ្រចន, 

ឥឡូវ េយងេ្របអ�កឯងឲ្យនាេំសនាទហនេទប�ង� បទព័េចរទងំេនាះ អ�កឯងហ៊នេទឬេទ ? េបហ៊នេទ េហយ

ឈ�ះេចរផង េយងនឹងឲ្យរង� ន ់» ។  

បុរសេនាះទូលថា « ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ ហ៊នទទលួេទេធ�រជករថា� យ» ។ ្រទងម់ាន្រពះរជឱង� រថា « េបដូេច� ះ ចូលអ�ក

ឯងនាេំសនាទហនេទជាឆាប ់» ។ បុរសថា� យបង�ំលមកផ�ះជ្រមាបេលក្រកឡាេហមជាបិតេក�ក តមេរឿង្រគប់

្របករ រចួេលកទព័េចញេទ ទព័េចរបានដឹង កេ៏លកទព័មកតងំច្បោំងគា� ជាខ� ងំក�  ។ ទព័េចរ្រទពំុំបានកប៏រជយ័ 

បាកប់បខ�បខ� ចរតខ់� តខ់� យវនិាសអស់េទ ។ បុរសេលកទព័ប�ង� បរប្រគបអ់េន� រចួនាេំសនាទហន្រតឡបម់កវញិ 

្រកបបង�ំគាល់ ទូលេរឿងច្បោំងនឹងទព័េចរ្រគបេ់សចក�ី ។ េស�ច្រជាប្រទង្់រពះអំណរពន្់របមាណ ។  

ឯេលក្រកឡាេហម ដឹងថា «កូន្របស េលកទព័េទប�ង� បេចររបទបអស់ដូេច� ះ កម៏ានចិត�េទមនស្សរតឹែតខ� ងំ

េឡង ពីេ្រពះគិតថា ែដលឲ្យវេទប�ង� បទព័េចរេនាះ េដម្បឲី្យពកួេចរសមា� បវ់ ឥឡូវេទជាវមានជយ័ជម�ះវញិ» ។ ឯ

េរគេលក្រកឡាេហមរងឹរតឹែតេរ ខ� ងំេឡងេលសេដម េពទ្យេមលពំុជា កទ៏ទលួមរណភាពេទ ។ េស�ច្រជាប្រទង្់រពះ

ចិនា� ថា «នឹងឲ្យេឈ� ះណាេធ�្រកឡាេហម ?» ្រទង្់រពះចិនា� េទេឃញែតបុរសែដលវយទព័េចរ របទបេនាះឯងមាន

គុណបំណាចនឹ់ងរជករ គរួែតឲ្យេធ�ជា្រកឡាេហមបាន » ្រទង្់រពះចិនា� ដូេច� ះេហយ ក្៏រតស់ឲ្យេហបុរសេនាះមក

គាល់ េហយ្រទង្់រពះេមត� េ្របាស តងំឲ្យេធ�ទី្រកឡាេហម តំណាងបិតេក�កេទ ។  
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