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កលពីេ្រពងនាយ មានជនពីរនាកប់�ី្របពន�, បុរសជាប�ី បានេឃញេគេរៀនរេបៀនពូែក ចងេ់រៀនណាស់ យក្របាក ់ ៣០

តម�ងឹ ល្របពន�េដរេទរកេរៀន េដរពី្រស�កមយួដល់ែខ្រតមយួឮេគថា ទី្រតងណ់ា មានអ�កេចះរេបៀនអគមគាថាពូែក ក៏

េទរក្រតងេ់នាះ ដល់េទជបួនឹង្រគ�ណាពូែក េគសូ្រតឲ្យស� បេ់គេធ�ឲ្យេមលដូចេម�ចៗ កេ៏ចះែតមនិចូលចិត�, លុះេដរ

ឆា� យេទៗ កប៏ានជបួនឹងតចស់មា� ក ់ ។ តចស់សួរថា «អ�កឯងេទណា េដរមកែតមា� កឯ់ង ស�ះែស�ងរកអ�ី ? » ។ 

បុរសេនាះេឆ�យថា «ឱ ! តេអយ ! ខ�ុ ំមកេនះ ត្បតិឮេគថាេនទីេនះ មាន្រគ�េចះរេបៀនពូែកបានជាខ�ុ ំខំសង� តមក ែ្រកង

តេចះដឹង ្របេដេចផង»។ តចស់េឆ�យថា តមានរេបៀនបីបទ តៃម� ៣០ តម�ងឹ េបេចឯងកនជ់ាប ់េចឯងមនិច្បតុ

េទ គងប់ានដូចចិត� េបមានកិច� មានដំេណ រអ�ីឲ្យសូ្រតរេបៀនតេនះចុះ ពូែកណាស់ » ។ បុរសេនាះថា «តសូ្រតឲ្យខ�ុ ំ

ស� បេ់មល ! េបខ�ុ ំចូលចិត� ខ�ុ ំយក» តេនាះសូ្រតឲ្យស� បថ់ា <«ពឹសៃដៃផ�ែឆ�ត, េដកយបកំុ់និយាយនឹង្រសី, ឃា� នកំុ

អលសីុ » ។ បុរសេនាះស� បប់ាន ចូលចិត� ក្៏របគល់្របាក ់៣០ តម�ងឹឲ្យតេនាះ េហយទេន�ញរេបៀនទងំបីបទេនាះ ចំ

ស� តរ់តម់ាត ់។ ឯតចស់្របាបថ់ា «េបេចកនរ់េបៀនទងំបីបទេនះបាន តឲ្យទេទ មនិយកតៃម�េទ » ។ េហយតចស់

្របគល់្របាកឲ់្យបុរសេនាះវញិ ។ បុរសេនាះកល៏តចស់េនាះ វលិមក្រស�កវញិ ។ មាតបុ់រសេនាះេចះែតទេន�ញរេបៀនបី

បទេនាះ ចបែ់តតមផ�ូវមក ពំុមានេភ�ច ។ លុះេដរឆា� យបន�ិចមក ជបួនឹងសំេពឈ�ួញមយួ បុរសេនាះ កសំុ៏សំេពេគ

េដយសរមក្រស�ក, ដេង� សំេពក្៏រពមឲ្យេដយសរ ។ បុរសេនាះតងំពីចុះមកេនក�ុងសំេពៃថ�ណា កេ៏ចះែតទេន�ញ

រេបៀនបីបទេនាះ េហយេចះែតជយួ លង ជយួ ែថទ ំជួយ ជសួជុលសំេពដូចជារបស់ខ�ួន ។ នាយសំេពនឹកក�ុងចិត�ថា «

អ�កេនះតងំែតពីចុះេដយសរសំេពអញកលណាមក គាតេ់ចះែតេធ�ករដូចជារបស់គាត ់នឹកេហយ ក្៏រសឡាញ់បុរស

េនាះ ឲ្យេរៀបបាយទឹកឲ្យសីុែតរល់ៃថ�េរៀងមក ។ ឯបុរសេនាះពំុខ�ិលេសះ េចះែតខំេធ�ករក�ុងសំេព ដូចជាកូនឈ�ួលឯ

េទៀតៗ ។ នាយសំេពនឹកែតក�ុងចិត�ថា «េបកលណាបានដល់្រស�កអញនឹងែចករបស់្រទព្យឲ្យេចេនះរកសីុតេទ» ។ 

លុះេបកសំេពមកដល់កណា� ល្រស�កមយួ បានេឃញវហិរមយួេគេរៀបអណា� បេ់ពរពស សុទ�ែតចំណី ្រស បាយ ទុក

ឲ្យយក្សវមកសីុ ។  

ឯអ�កសំេព កលដល់វហិរេនាះ កច៏តសំេព េឡងេទេលងេឃញចំណីទងំេនាះ ពំុមានមនុស្ស កន៏ាគំា� សីុផឹក្រស្រស

វងឹេដកេនក�ុងវហិរេនាះទងំអស់គា�  ខនែតបុរសមា� កេ់នាះ មាតគ់ាតេ់ចះែតទេន�ញថា «រពឹសៃដៃផ�ែឆ�ត េដកយបកំុ់

និយាយនឹង្រសី ឃា� នកំុអលសីុ» េដយគិតថា «ចំណីអស់េនះមានេហតុអ�ីមយួេហយ បានជាេគេរៀបទុកេនទីេនះ, 

ឥឡូវអ�កទងំអស់េនះសីុគងែ់តមានភយ័មនិខន» គិតដូេច� ះេហយពំុហ៊នសីុ េឡងេទពនួេលធ�ឹមវហិរ េដយេស��ម

ស� តច់លំបេមល ។  

លុះដល់ៃថ�្រតង ់យក្សមកដល់ េហយវខឹងខ� ងំណាស់ថា «នរណាហ៊នមកសីុចំណីអស់េនះ» ។ យក្សថាេហយ កេ៏្រប
ដំបងមកវយមនុស្សែដលេដកេនាះ ស� បទ់ងំអស់េទ ។ ឯដំបងកវ៏លិមកខងយក្សវញិ េហយយក្សកចក់អស់



មនុស្សទងំេនាះសីុអស់េទ រចួ្រកេឡកេមល្រកេឡម្រកឡឺម ។ បុរសេឃញយក្សភយ័ណាស់ មាតេ់ចះែតទេន�ញរេបៀន

បីបទ េហយគិតថា «េបអញែ្រសក ែ្រកងយក្សឮវេឃញអញ េហយវនឹងសីុអញេទៀត» គិតេហយកេ៏លតចុះពីេលធ�ឹម 

ែ្រសកវ៉សេឡង យក្សភយ័ណាស់ រតេ់ចលដំបងេទបាតេ់ទ ។ បុរសេនាះ បានដំបងវយឯងេហយ កេ៏ដរ្រតឡបម់ក

្រស�ក េចលសំេពេនកំពងវ់ហិរេនាះឯង ។ លុះេដរមកដល់ផ�ះ ក�ុងេវលយប ់ បុរសេនាះ យកដំបងេទលកេ់្រកម

ជេណ� រយកថ�សង�តេ់ល េហយេឡងេទេដកេលផ�ះ ។ ្របពន�សួរ ្របាប្់របពន�ថា ច្ំរពឹកសឹមនិយាយ្របាប ់។  

េ្រកយេពលែដលប�ីេទ ្របពន�េនផ�ះ វមានសហយ េវលយបែ់ដលប�ីមកដល់ផ�ះ សហយេនាះ វមកស� បេ់នេ្រកម

ផ�ះ វចងដឹ់ងេរឿងឆាប ់វឲ្យេម្រសីសហយវ សួរថា ដំេណ រដូចេម�ច កច៏្ំរពឹកេទបនិយាយបាន ? ។ ្របពន�េចះែតឱប

អែង�ល ។ ្រទពំុំបានប�ីកនិ៏យាយ្របាបថ់ា : អញនិយាយនឹងឯងេនះខុស្រគ�េហយ ត្បតិ្រគ�ផា� ថំា «េដកយបកំុ់និយាយ

នឹង្រសី » ឥឡូវេនះអញនិយាយខុសបណា� ្ំរគ�េហយ ។ ្របពន�សួរថា «អ�កេទបានរបស់អ�ីមកខ�ះ» ។ ប�ីថា «បានែត

រេបៀនបីបទេហយ្រតឡបម់កវញិ ដល់ពកក់ណា� លផ�ូវ បានដំបងវយឯងេទៀត » ។ ្របពន�សួរថា «ឯងេនាះទុកេន

ឯណា ឥឡូវេនះ ? ខ�ុ ំចងេ់ឃញ » ។ ប�ីថា « អញទុកេ្រកមជេណ� រ យកថ�្រគប » ថាេហយកេ៏ដកលកេ់ទ ។ សហយ 

លបស� បឮ់េហយ កេ៏ទេ្រកមជេណ� រ េរ សយកដំបងេនាះេទបាតេ់ទ ។  

លុះ្រពឹក្រពហម្រសងៗ េឡងបុរសេនាះ រឭកពីេដក ចុះេទរកដំបងពំុេឃញក្៏របាប្់របពន�ថា «អញ្របាបម់និេជឿ អញ

ថា ខុស្រគ�េហយ ឯងេចះែតលួងអញ ទល់ែតអញ្របាប ់ឥឡូវេនះ មនុស្សឮ វលួចយកដំបងបាតេ់ហយ » ។ ្របពន�ឮ

េហយដឹងថាសហយលួច កម៏និស�ី ដណា� បំាយឲ្យប�ីសីុៗរចួេហយ បុរសេនាះកយ៏កែខ្សមកចងថ�ែដល្រគបេលដំបង

េនាះ នាេំទប�ឹងេម្រស�ក ឲ្យជំនំុជ្រមះរកេចរឲ្យ ។ េម្រស�ក ពំុដឹងេបជំនំុជ្រមះដូចេម�ច ពីេ្រពះថ�មនិេចះស�ី េគេជរថា «អ

កំេ្រពល ! តងំពីដូនតមក នរណាែដលេឃញដំបងវយឯង » េគគំរមេហយេគេដញេចញេទ ។ បុរសេនាះេចះែត

អូសថ�េទប�ឹង តងំែតពីេម្រស�ក ដល់េទេលកយមរជ អ�ករជករ្រគប្់រកសួង េគេចះែតេដញេចញ េគថា មនុស្សឆ�ួត 

េគមនិឲ្យចូល ។ បុរសេនាះអូសថ�េទថា� យេស�ចៗ្រទងសួ់រសព�្រគបេ់ហយ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូល្របាបអ់ស់នាមុនឺថា «

ែមនបានេគថា, មាន្របឡាយបានទឹកវហូរ មានសំរមបានែឆ�វជុះ, អស់នាមុនឺកំុថាវឆ�ួតេសចក�ីេនះែមនេហយបាន

ជាវហ៊នថា េស�ចមានបន�ូល្របាបបុ់រសថា «េណ� យ វលិេទផ�ះចុះ កលណាអញេ្របឲ្យេគេទេហសឹមមក » ។ បុរស

េនាះទទលួថា «្រពះករណុាៃថ�វេិសស » េហយ្រកបថា� យបង�ំលេទវញិ ។  

េ្រកយេពលបុរសេនាះេទ េស�ច្រទង្់រពះរជប��  ឲ្យ្របាបប់ណា� រ�ស�ថា ត្បតិេស�ចឲ្យអស់្រពះស�ំេចញរបីំៃថ�បីយប ់ឲ្យ

បណា� រ�ស�េមលតមចិត�ពំុមានឃាតឃ់ាងំេឡយ » េហយ្រទងឲ់្យេរៀបេលងេល� ន ។ កលេនាះអស់រ�ស�សឹងែតចូល

េទេមល្រគបគ់ា�  ។ េស�ច្រទងយ់ាងចូលេទ ក�ុង្រពះរជដំណាក ់េ្រជសេរ សេ្របង្រកអូបយ៉ាងឯកមយួដបែដលស្រមាប់

ែតេស�ច អស់រ�ស�និងនាមុនឺ ពំុែដលមាន ្រទងេ់្របអមាត្យមា� ក ់យកេទឲ្យបុរសេនាះ េហយ្របាបថ់ា «េស�ច្រទង្់រពះរជ

ទនឲ្យអ�កឯង និង្របពន�អ�កឯងលប ប៉ុែន�ឲ្យអ�កឯងេនផ�ះ កំុេទេមលេល� នឲ្យែត្របពន�េទេមលបានេហយ» ។ 

អមាត្យអ�កយកេទឲ្យ្របាបស់ព�្រគបេ់ហយ វលិេទ្រកបបង�ំទូលេស�ចវញិ ។ បុរសេនាះបានេ្របង កេ៏ហ្របពន�មក

ហុចេ្របងេទឲ្យ្របាបថ់ា «្រពះករណុាជាអមា� ស់ជីវតិ ្រទង្់រពះរជទនេ្របងេនះមក េ្រពះ្រទងអ់ណិត្រសឡាញ់េយង 

ឲ្យេយងលបេទេមលេល� ននឹងេគ ែតឥឡូវេនះអញឈកឺ្បោល ឯងយកេទលប េហយេទេមលេល� ននឹងេគចុះ ។ ឯ

្របពន�ឮប�ីេបកឲ្យេទ េហយឲ្យទងំេ្របងេទលបផងដូេច� ះអរពនេ់ពក េដយពំុបានដឹងកលជាេគចប ់កយ៏កេ្របងេទ

ឲ្យសហយលបផង េហយបេណ� រគា� េទេមលេល� នឈរទន�ឹមគា�  លុះបន�ិចេទេស�ច្រទងធំុ់្រកអូបេ្របងេនាះ ្រទងខ់្សបឹ



្របាបន់ាមុនឺមា� ក ់ «ចូរអ�កេទហិតក�ិនអស់បណា� រ�ស� ែដលេមលេល� នទងំប៉ុនា� ន េបធំុក�ិនេ្របង្រកអូបយ៉ាងេនាះ 

ប៉ុនា� ននាក ់ចូរអ�កនាយំកមកឲ្យអញជាឆាប ់»។  

នាមុនឺេនាះ ្រកបថា� យបង�ំេហយ េទហិតមនុស្សឯេទៀត មនិធំុេសះ ធំុែត្រប�សមា� ក ់្រសីមា� ក ់ែដលឈរទន�ឹមគា�  លប

េ្របង្រកអូបទងំពីរនាកេ់នាះ កន៏ាទំងំ្រប�សទងំ្រសី យកេទថា� យេស�ចៗឲ្យែលងរេំទ េហយ្រទងឲ់្យេហទងំ្រប�ស

ទងំ្រសី មកដល់េហយ្រទងសួ់រថា « េនះជា្របពន�េចឯងែមនឬ ?» បុរសេនាះ្រកបទូលថា «ែមន»។ ្រទងម់ាន្រពះ

បន�ូលសួរ េទ្រប�សសហយេនាះថា ឯងបានេទលួចដំបងេចេនះែមនឬ?» ។ សហយេនាះ្រកបបង�ំទូលថា «លួច

ែមន » ។ ្រទងឲ់្យេទយកដំបងេនាះមក ឲ្យយកសហយទងំ្រប�ស្រសីេនាះ េទដក្់រចវកេ់ធ�េទស ។ បុរសជាមា� ស់

ដំបង្រកបថា� យបង�ំសូមេទស េហយក្៏របគល់ទងំផ�ះសែម្បង ទងំ្របពន�ឲ្យេទសហយេនាះទងំអស់េដយពំុមាន

ខឹងអ�ីេឡយ ។ ្រប�សសហយេនាះអរណាស់សំពះសូមេទសរចួវលិេទវញិ ។  

ឯបុរសមា� ស់ដំបង ថា� យដំបងេទេស�ច េហយ្រកបលេទេទៀតេស�ចឃាតក់ពំុ៏្រពម ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «ដំបងវយ

ឯងេនះៃថ�ណាស់ ្រទង្់រពះរជានុ�� តឲ្យេបកឃា� ងំមាស ្របាកឲ់្យបុរសេនាះយកតមចិត� ។ បុរសេនាះេរ សអស់ទងំ

ឃា� ងំមាស្របាកអ់ម្បោលេនាះេទ េឃញកបិំតបេនា� ះមយួចស់េនេ្រកមឃា� ងំ កយ៏កកបិំតេនាះនិង្របាកប់ន�ិចបន�ួច

្រគានច់យតមផ�ូវ េហយចូលេទ្រកបថា� យបង�ំលេស�ច េដរេចញេទេទៀត ។ េស�ចពំុមាន្រពះបន�ូលអ�ីេទ , ែតអស់នា

ហ�ឺន េគត�ះតិះេដៀលបុរសេនាះ ថាជាមនុស្សេឆាត ្របាកម់ាសមនិយកេទយកឯកបិំតែ្រចះសីុ ។ បុរសេនាះ កេ៏ដរេចញ

អំពីនគរេនាះ បានេទដល់នគរមយួដៃទេទៀត ។ ជនួជាៃថ�េនាះ េស�ចនគរេនាះ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលបង� បេ់សដ�ីមា� កថ់ា «

្រពឹកែស�ក ្រទងនឹ់ងេទ្រកសលៃ្រព ឲ្យមហេសដ�ីេធ�រេទះមយួយ៉ាងល�ល�ះ ឲ្យឆា� កក់្បោចល់បលនឲ្យេហយ ឲ្យទនក់�ុង

េពល្រពឹកែស�កេនះ េបេធ�ពំុទន ់ នឹងយកេទសដល់ជីវតិ »។ រឯីមហេសដ�ីេនាះេធ�ពំុទន ់ េហយពំុេធ�រេទះ ែបរជាេធ�
មឈូសេទវញិ ។  

ៃថ�េនាះ ជនួជាបុរសេនាះេដរេទេឃញេសដ�ីេនាះ កំពុងែតេធ�បុណ្យកសួ៏រថា «ចុះេលកមានករអ�ី បានជាេធ�បុណ្យមាន

ក� រមឈូសផងដូេច� ះ ?» ។ េគ្របាបថ់ា «េស�ចឲ្យេធ�រេទះមយួ លបលនយ៉ាងល� ឲ្យទន្់រពឹកេនះ េស�ច្រកសលៃ្រព 

េបេធ�ពំុទនេ់ស�ចនឹងយកេទសដល់ជីវតិ ឥឡូវេនះមហេសដ�ីេធ�ពំុទនដឹ់ងខ�ួនថាស� ប ់ បានជាេធ�មឈូសេធ�បុណ្យ

វញិ» ។  

បុរសេនាះេឆ�យថា «្រកអីប៉ុណ�ឹ ង ឲ្យែតបាយខ�ុ ំសីុខ�ុ ំនឹងេធ�ឲ្យៗ ទន្់រពឹកេនះ» មហេសដ�ីបានឮដូេច� ះអរណាស់ េហយ

កឲ៏្យេរៀបបាយទឹកសីុែឆ�ត រចួ្របគល់េឈឲ្យេធ�រេទះ ។ បុរសេនាះកេ៏ធ�ែតនឹងកបិំត ១ែដលយកពីេ្រកមបាតឃា� ងំមក

េនាះ បានរចួេ្រសចក�ុងយបេ់នាះ េហយលបលនយ៉ាងល� ្រពឹកេឡងកអូ៏សរេទះេទថា� យេស�ចៗ្រទងទ់តេឃញ ្រទងឲ់្យ

េរៀប្របដប្់របដេទ្រកសលៃ្រព ។ ឯមហេសដ�ីលុះរចួពីស� បេ់ហយ កនឹ៏កក�ុងចិត�ថា <<អ�កេនះមានគុណធ�នណ់ាស់ 

ឥឡូវេនះនឹងរកអ�ីសងឲ្យេស�គា� ន មានែតកូន្រកមុ ំ១ ល�មឲ្យមានប�ី ដូេច� ះមានែតអញករឲ្យអ�កេនាះ» គិតេហយកេ៏ហ

មកករឲ្យេទ ។ លុះកររចួេហយក�ុងយបេ់នាះ េពលផ្សដំំេណក បុរសេនាះ គិតល្បងចិត�្របពន� េហយេធ�ជាផឹក្រស្រស

វងឹេដកេទ លុះយបយូ់របន�ិចកេ៏ធ�ជាក�ួត្របឡាក្់របពន�អស់ ។ កូនេសដ�ីេឃញកម�ួតប�ី្របឡាកខ់�ួនដូេច� ះ កែ៏្រសកេឡង

ក�ុងយបេ់នាះថា «េលកឪពុករកប�ីឲ្យខ�ុ ំជាមនុស្ស្របមកឹ ក�ួត្របឡាកខ់�ុ ំអស់េហយ ខ�ុ ំ្រទមំនិបានេទ» ។ មហេសដ�ីឮកូន



ែ្រសកដូេច� ះ កឃ៏ាតថ់ា «កូនេដកេទ កំុនិយាយ ត្បតិប�ីកំពុង្រសវងឹ េហយេគមានគុណផង»ឃាតដូ់ចេម�ច កកូ៏ន្រសី

មនិស� បេ់ហយវេចះែតរអ៊ូថា «េបឲ្យេទែឆ�ឆា� ្រទបំាន ឯមនុស្ស្របមកឹខ�ុ ំ្រទមំនិបានេទ» ។  

លុះ្រពឹកេឡង បុរសេនាះរលឹកពីេដក កចូ៏លេទរកេសដ�ី្របគល់កូនឲ្យវញិ ្របាបថ់ា «មនិ្រពមយកេទ» េហយថា មនិបាន

ពល់ៃដេជងេឡយ ។ មហេសដ�ីឃាតសំុ់េទសឲ្យកូនយ៉ាងណា កបុ៏រសេនាះពំុ្រពមេន ពំុ្រពមយក េហយលមហ

េសដ�ីយកែតកបិំតេដរេទេទៀត ។ លុះេស�ចយាងមកពីៃ្រព ្រទងឲ់្យេទរកជាងែដលេធ�រេទះេនាះពំុេឃញ្រទងស់� យ

ណាស់ ្រទងឲ់្យអស់នាហ�ឺនចតសំ់បុ្រតរក្រគបេ់ខត� កពំុ៏េឃញេហយ្រទងេ់ស��មេទ ។  

បុរសេនាះ លេសដ�ីេដរេទឆា� យ កប៏ានេទដល់នគរមយួដៃទេទៀត ។ េស�ចនគរេនាះ ្រទងឲ់្យនាហ�ឺនមា� ក់ៗ េទេដកេវន 

ចយំាមេនចុង្រពះរជេរងរល់យប ់ ។ េស�ច្រទងេ់ចញកបែ់តរល់យប ់ ចបត់ងំពីៃថ�ែដល្រទងប់ង� បម់កេនាះស� ប់

អស់ជាេ្រចន ។  

េនៃថ�ែដលបុរសេនាះ េទដល់ជនួ្រត�វេលេវនេចហ៊�  េទេដកថា� យេស�ចកបេ់ចហ៊� េនាះ កេ៏ធ�បុណ្យទនក�ុងៃថ�េនាះ ។ 

បុរសេនាះេទដល់សួរេគថា «េលកមានករអ�ីបានជាេធ�បុណ្យទន េហយេហតុដូចេម�ច កប៏ានជាកូន្របពន�េលកយំ

រល់គា� ដូេច�ះ» ។ េគ្របាបថ់ាេលក េលក្រត�វេទេដកេវន ថា� យេស�ចកបក់�ុងេពលល� ចេនះ បានជាេលកេធ�បុណ្យមុន

ស� ប»់ ។ បុរសេនាះថា «ឲ្យែតបាយខ�ុ ំសីុចុះ ខ�ុ ំេទេដកថា� យេស�ចកបជ់សួ» ។ េគឮដូេច� ះ កេ៏ទជ្រមាបេចហ៊� ឲ្យេហ

បុរសេនាះេទ េហយឲ្យេរៀបបាយទឹកឲ្យសីុ ។ រចួេហយសួរថា «េបអ�កេទេដកេវនថា� យេស�ចជសួខ�ុ ំ ខ�ុ ំនឹងេធ�បុណ្យឲ្យ

អ�ក» ។ បុរសេនាះកទ៏ទលួេទេដកជសួេហយសំុេ្រគ�ង្របដបែ់ដលេចហ� េនាះពក ់យកមកពក ់រចួេហយកលី៏កបិំត

បេនា� ះចូលេទេដកេនចុង្រពះរជេរងចេំស�ចេចញកប ់ ។ លុះេទដល់ចុង្រពះរជេរង បុរសេនាះពំុេដកេឡយចំ

េមលេស�ច េពលយបេ់្រជស� ត ់ េស�ច្រទងេ់បកទ� រេចញមក្រទងក់ន្់រពះខន័ យាងចូលមកនិងកបបុ់រសេនាះ េឃញ

េស�ចយាងចូលមកជិត កស៏�ុះចូលេទចបេ់ស�ចេនាះជាប ់េហយកច៏កនឹ់ងកបិំតបេនា� ះបង�ុសពីរបីដង ។ េហយសួរថា 

«នរណាចូលមកទងំយបេ់នាះ? េស�ច្រទងឲ់្យអញចយំាមក�ុងយបេ់នះ ? េស�ច្រទងឲ់្យអញចយំាមក�ុងយបេ់នះ» ថា

េហយ កច៏កប់ង�ុសេទៀត ។ េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «េទអញេទ» ។ «នរណាអញេទៗ ! អញជាេស�ច» ។ «េស�ច

អីមកេពលេនះ, អញមនិដឹងេទ ! ត្បតិេស�ច្រទងឲ់្យអញចរំជេរងយបេ់នះ» ។  

សួរេដញេដលដូេច� ះេហយ បុរសកលុ៏តជង�ងថ់ា� យបង�ំេស�ចសូមេទស ។ េស�ច្រតស់សួរថា «េចេនឯណា!»។ 

បុរសេនាះថា «ខ�ុ ំេនផ�ះេចហ៊� » ។ េស�ច្រទង្់រជាប ្រទងញ់ញឹមេហយ្រទងចូ់លេទវញិ ។  

លុះ្រពឹកេឡង បុរសេនាះ លីកបិំតេចញពីក�ុងវងំមកផ�ះេចហ៊�  ។ អ�កផងេឃញេហយឆ�ល់ថា «បុរសេនាះេទេដកេវន

ថា� យេស�ចកប ់ េម�ចកម៏និស� ប្់រតឡបជ់ាមកវញិ» ។ េចហ៊� សួរ បុរសេនាះកជ៏្រមាបតមដំេណ រសព�្រគបេ់ហយ

ជ្រមាបែថមថា «េស�ចសព�ៃថ�េនះមនិែមនជាកចេទ ត្បតិ្រទងពិ់េសធរកមនុស្ស្របាជ�េចះដឹងក�ុងនគរ េដម្បរីក្សោេស�ច

បានជា្រទងច់តម់នុស្សឲ្យយាម ែតអ�កែដលេទយាមេចះែតេដកលក ់ េទបេស�ច្រទងក់ប ់ ចុះេបស្រត�វចូលេទលុក

លុយេស�ចេហយេយងេដកលកេ់នាះ េតនឹងជាយ៉ាងណាេទ?» ។ បុរសេនាះនិយាយេរឿង្របាបស់ព�្រគប ់ េទបភា� កខ់�ួន

្រគបគ់ា�  ។  



េចហ៊� េនាះ មានកូន្រកមុមំយួកឲ៏្យជា្របពន�បុរសេនាះ េដយគិតថា បុរសេនះមានគុណធ�នណ់ាស់ ។ លុះ្រពឹកេឡង 

េស�ច្រទងឲ់្យេហបុរសេនាះមក ្រទងឲ់្យេធ�ជានាហ�ឺនធំរក្សោ្រពះនគរ បនា� បពី់្រពះអង� ។  

េវលេស�ច្រទង្់រពះជរេទ ្រទងពំុ់មាន្រពះរជបុ្រតនឹងេសយរជ្យស�ង មានែត្រពះរជធីតមយួអង� ក្៏រទង្់រពះរជទន

្រពះរជធីត និងរជសម្បត�ិឲ្យបុរសេនាះេសយរជ្យជាេស�ចតេទ ។  

 

�ក��ពិតមិនេចះ���ប់ 

 


