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កលពីេ្រពងនាយ មានមនុស្សពីរនាកេ់ដរេទផ�ូវឆា� យ ចនួយបក់�ុងៃ្រពងងឹតេដរេទមនិរចួ បបលួគា� េដកក�ុងៃ្រព ។ អ�ក

ទងំពីរនាក ់ចងេ់ដកកណា� លែតេរៀងខ�ួន ប៉ុែន�មនិដឹងគិតេធ�ដូចេម�ចនឹងបានេដកកណា� ល ។ បុរសទងំពីរនាកគិ់តគា�

ថា " េបដូេច� ះ េយងេដកយកេជងទល់គា�  " េហយបុរសទងំេនាះ កេ៏ដកយកេជងទល់គា� ទងំពីរនាកេ់ទ ។ េ្រកយមក

មានខ� មកេឃញមនុស្សេដកយកេជងទល់គា�  េហយទទូរសំពតជិ់ត េមលមនិដឹងជាសត�អ�ីែវងដូេច� ះ ឆ�ល់ណាស់ត្បតិ

មនិែដលេឃញ កប៏បលួអស់សត�ឯេទៀតជាេ្រចន មានទងំដំរ ី្រកបី េគា រមាស រមាងំ ក� នេ់្របស ្រទយ ចចក ស� ន 

ស�  ្រគបស់ត�ទងំអស់មកេមល គា� នសត�ណាមយួស� ល់េសះ ។ េ្រកយមកេទៀត សត�ទងំអស់េនាះគិតគា� ថា "ឥឡូវ

េនះ នឹងមានអ�កឯណាស� ល់សត�េនះ? ពកួេយងបបលួគា� មកេមលសត�េនះ េ្រចនភាសណាស់េហយ េនសល់សត�អ�ី
េទៀត ែដលមនិទនប់ានមកេមល?" ។ អស់សត�ទងំេនាះគិតគា� េទ េឃញេនសល់ែតទន្សោយពំុបានមក មយួេទៀត ឮ

ល្បថីា "ទន្សោយេនាះជាអ�កមាន្របាជា�  េចះនិយាយក្បនួច្បោបទ់មា� ប ់េចះកលមាយា ចទំំនឹមទំេនៀមេ្រចនេបដូេច�ះ េយង

េ្របបងដំរឲី្យេទអេ�� ញបងទន្សោយេនាះេទបបាន ត្បតិបងទន្សោយេបមាននរណាេទពឹងករអ�ីគាត់ៗ  កនខ់�ួនណាស់" 

។ សត�ទងំេនាះគិតគា� េហយ ឲ្យដំរេីទអេ�� ញទន្សោយ ។ ដំរកីេ៏ទ េឃញទន្សោយអង�ុយេនេលក្បោលដំបូក ។ ទន្សោយ

េឃញដំរេីដរេយកេយាកមកពីនាយ កសួ៏រថា "បងដំរ ី! មានេហតុអ�ី បានជារលះរលំងមក? " ។ ដំរេីឆ�យថា "បង

ទន្សោយ! ត្បតិមានសត�អ�ីមយួចែម�កណាស់ គា� ននរណាស� ល់េសះ បានជាអស់សត�ក�ុងៃ្រពេនះ ឲ្យខ�ុ ំមកអេ�� ញបង

ទន្សោយឯងេទេមល ែ្រកងបងទន្សោយឯងស� ល់សត�េនាះ" ។ ឯទន្សោយឮដូេច� ះ េហយសួរថា សត�េនាះដូចេម�ច តូច

ឬធំ ែវងឬខ�ី ? ។ ដំរថីា "សត�េនាះ ធំចុង ធំគល់ តូចកណា� ល េហយែវង្របមាណ្របាហំត� " ។ ទន្សោយឮដូេច� ះេឆ�យ

េឡងថា " ឱេបដូេច� ះ បងដំរកំុី្រព�យចិត� ចខំ�ុ ំេទេមលឲ្យស� ល់សត�េនាះ ប៉ុែន�បងដំរឯីង ឲ្យខ�ុ ំជិះេលក្បោលបងឯងេទ" 

។ ដំរឮីដូេច� ះេហយ េដរចូលេទឱនក្បោលឲ្យទន្សោយជិះេលក្បោល ទន្សោយេធ�ជាេក�ងក� ង លុះេទដល់េហយ ចុះពី

ក្បោលដំរ ីយកស�ឹកេឈែដលមានស� មដង�ូវវរដូចជាអក្សរ កនេ់លកេឡងេធ�ជាសំបុ្រតថា "អស់បងប�ូនស� បខ់�ុ ំ ត្បតិខ�ុ ំ

ជាបេ្រម្រពះឥ�ន�ៗ  េលកេ្របឲ្យនាសំំបុ្រតមក " េហយទន្សោយេឡងេលដំបូកេធ�ជាអនសំបុ្រតថា "សត�េនះ ្រពះឥ�ន�

េលកេ្របមក េឈ� ះសត�េយាគីេយាគា យកទងំអស់គា�  យកទងំអញ យកទងំឯង " ។ អស់សត�ឮទន្សោយេមល

សំបុ្រតថា "្រពះឥ�ន�ឲ្យមកយកទងំអស់គា� " កស៏�ុះេបាលជានគ់ា� ស� ប ់បាកៃ់ដបាកេ់ជងពសេពញ ែ្រសកលនទ់ងំៃ្រព 

។ មនុស្ស២នាកេ់នាះ ដឹងថាសត�ទងំេនាះ េផ�លភា� ករ់តជ់ានគ់ា� ស� បដូ់េច� ះ េ្រកកេឡងេលកៃដសំពះទន្សោយថា "បង

ទន្សោយ មានគុណនឹងេយងខ� ងំណាស់ េប្របសិនជាេយងមនិបានបងទន្សោយមកេធ�ឧបាយកលឲ្យេយងេទ េនាះសម

ខ� វនឹងខេំយងសីុជាចំណីវេទេហយ បងទន្សោយឯងមាន្របាជា� ល�មេធ�ជាសុភាបាន" ។  



ឯមនុស្សទងំពីរនាក ់េមលេទេឃញអស់សត�ជានគ់ា� ស� បេ់ពញៃ្រពដូេច� ះ បបលួគា� អរយកសចែ់រកទងំពីរនាក ់េដរ

េទបន�ិច េឃញខ� សំគមមយួដំរជីានប់ាកេ់ជង េដរបានតិចៗ កប៏បលួគា� យកែខ្សចងដឹងយកេទ លុះេដរេទបន�ិចជួប

នឹងអ�កបររេទះេគា ។ ឯអ�កបររេទះេគាេនាះ េឃញអ�កទងំពីរែរកសចម់កដូេច� ះកប៏�្ឈបរ់េទះសួរថា "អ�កេធ�ដូចេម�ច ក៏

បានសចេ់្រចនេម�ះ៉? ។ អ�កេនាះបេ�� តថា "ែឆ�កំបាកេ់ជងខ�ុ ំេនះឯង វេដញខ ំ ត្បតិែឆ�េនះ ជាែឆ�្របេដញ វែតងែត

េដញសត�មក មនិែដលស�ួតឆា� ងំដល់មយួេពលេទ ែ្រកងែតគា� នសត� េបៃ្រពឯណាមានសត�េហយ មនិែដលរចួពីអក�ឹក

ែឆ�្របេដញខ�ុ ំេនះេទ ឲ្យែតវេឃញស� មេជងេនាះ សង្ឃមឹថាបានឲ្យលងឆា� ងំចឲំ្យេហយេទ មុខជានឹងបានមនិែដល

ខនេទ" ។ ឯអ�កបររេទះេគា ឮអ�កេនាះនិយាយអតួ្របាបដូ់េច� ះ េហតុែតជាមនុស្សល�ងម់និស� ល់កច៏ងប់ានខ� កំបាក់

េជងសំគមេនាះគិតថា ជាែឆ�ែមនែទន េហយនិយាយអង�រលួងេលមថា "េបដូេច� ះអ�កអណិតខ�ុ ំៗ សំុទិញែឆ�អ�កយក

េទ្របេដញត្បតិ្រស�កខ�ុ ំមានសត�េ្រចនណាស់ " ។ អ�កែរកសចេ់ឆ�យថា " េបខ�ុ ំលកែ់ឆ�េនះឲ្យអ�កេទ ផ�ះខ�ុ ំសមនឹងស�ួត

ឆា� ងំេហយ រកអ�ីសីុគា� នេទ ប៉ុែន�អ�កបានជួបនឹងខ�ុ ំម�ង េបមនិនិយាយគា� កម៏និបាន, ែឆ�ខ�ុ ំេនះ ខ�ុ ំ្រសឡាញ់វរកអ�ីេ្រប�ប

គា� នេទ េបអ�កចងទិ់ញ េតអ�កឲ្យៃថ�ប៉ុនា� ន ? " ។ អ�កបររេទះេគាេឆ�យថា " ខ�ុ ំមានែតេគាមយួនឹមេនះឯង េហយេគាេនះ 

ខ�ុ ំ្រសឡាញ់រកអ�ីេ្រប�បគា� េទ ត្បតិបរមយួៃថ�រល់ល� ចមនិឈបេ់សះកប៏ាន ក�ុងមយួៃថ�ឲ្យទឹកផឹកែតម�ង ទងំេល្ប�ន

េទៀតក�ុង្រស�កអយេនះ គា� នេគាណាេលឿនេស�េទ, ែតឥឡូវេនះ ចិត�ខ�ុ ំចងប់ានែឆ�អ�កឯង យកេទេដញសត�ឯ្រស�កខ�ុ ំៗ 

សំុដូរថ�ូរេគាមយួនឹម ្រពមទងំកណ�ឹ ង ច�ង�ង ់្រតេដក ែខ្សទម ែខ្សចេនា� ល្រគប្់របដប ់ ្រសបែ់តេឡងជិះបរែតម�ង, ខ�ុ ំ

សំុែតខ�ួននិង្របពន�ចុះេចញ" ។ អ�កែរកសចឮ់អ�កបររេទះថា "ដូរជាេគាមយួនឹង្រគប្់របដប ់្រសបែ់តេឡងបរ" កនឹ៏កអរ

ក�ុងចិត�ណាស់ េដយសរែរកសចវ់ធ�នផ់ង េហយេធ�ជាមនិចងដូ់រេទ ែតក�ុងចិត�ដូរណាស់ និយាយថា "ែឆ�ខ�ុ ំេនះខ�ុ ំ

្រសឡាញ់ណាស់, ឥឡូវអ�កមកសំុដូរពីខ�ុ ំេទ ខ�ុ ំខំកតចិ់ត�ដូរឲ្យអ�កេទចុះ, ប៉ុែន�អ�កថ�មវឲ្យល� កំុឲ្យវអតឃ់ា� ន េហយ

អ�កយកសចេ់នះ ទុកឲ្យវសីុតមផ�ូវេទ " ។ ឯអ�កែរកសច ់ឲ្យសចេ់ទអ�កេនាះល�មខ� សីុែឆ�ត េហយយកសចដ់ក់

េលរេទះបរេទ ។ អ�កមា� ស់រេទះេគាេនាះ កដឹ៏កខ� សំគមកំបាកេ់ជងេទ េទបន�ិចេទ ឲ្យសចេ់ទខ� សីុជាេរឿយៗ ។ ខ�

េនាះបានសចសីុ់ មានកមា� ងំ ក្៏រកញមនិចងេ់ទ ្រតែតដចែ់ខ្ស េហយេដរចូលក�ុងៃ្រពេទ, អ�កេនាះដឹងថាខ� េបាល

ចូលេទក�ុងៃ្រពេហយ ករ៏តេ់ទតមចប ់េហយេហថា "បឺសៗ ! អក�ឹកមកឯអយ" ។ ខ� េឃញមនុស្សេទជិត ែបរមក

គំរមេធ�ែហ៊ៗ ហ៊ៗ សនា� បឲ់្យអ�កេនាះ ។ អ�កេនាះ េឃញខ� គំរមមុខគួរឲ្យខ� ចដូេច� ះ កថ៏យមកេ្រកយវញិ មនិហ៊ន
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