
េរឿងចចក 
 

បទកកគតិ  

េនះបទកក គតិចរច ែចងចងេរឿងរយ តមពក្យពីេ្រពងតែតងនិយាយ ដំេណ រអភ្ិរបាយ ពីសត�ចចក ។ េយានយក

កំេណ ត កំណាតក់លេកត ពឹងពួនេ្រជ�ត្រជក ក�ុងរងូថ�ភ� ំធារធំេសៀតស៊ក សព�ៃថ�ចចក ែស�ងរកេភាជនា ។ ្របបេឆ�រអូរ

ស�ឹង ្រតពងំបរួបឹង េ្រជាះេ្រជាយបព�ត លុះយបផ់ា� ល់ផា� ប ់ចុះចបម់ច�  ែតងបរេិភាក�  សព�ៃថ�្រប្រកតី ។ របូទប្រកញិ

ញ បាទបនួេតឿេទញ កចខូចអ្របិយ ែតងេដរលកលះ ែស�ងស�ះរកសីុ ្រព�ញេនឿយឥ�ន�ីយ ៍ស� ំងស�មអត�  ។ ពីកល

េក�ងេន េមស� បេ់ចលេទ េនែតនឹងបា នាេំដររកសីុ ្របបទីជលស លុះធំកលណា បាស� បប់ងប់ាត ់។ ចចកេនាះ

េន ទល់ទុក�ក� តេ់ក�  ក�ុងេថ�ម្របមាត ់ឥតេមឥតបា កំ្រព្រពក្រពត ់ស�បស់�ួតេស��មស� ត ់្រតេមាចមា� កឯ់ង ។ ចចកគន់

គិត រពឹំងក�ុងចិត� រងឹរតឹចំែបង េដររកេភាជនា េភាក� កែណ� ង កេណា� ចឯកឯង ឥតមានគ�ីគា�  ។ េវលចូលេដក ក�ុងទី

ដំេណក ្រត�វេភ��ងរង ខ្យល់បកស់�បស់�ួត េថ�មសួត្រគា្ំរគា េ្រក�ម្រកំកំ្រព កំេ្របានេពកពន ់។ ចចករះិគិត បានេឃញ

គំនិត មយួេនាះជាលន ់ថាអញ្រត�វរក ្រត�វយក្របពន� េទបបាននឹង្រសន ់នឹង្រសលទុក�  ។ ្រគានជ់ាគូេច េស�ហែនប

េន ក�ុងរងូបព�ត ចចកគិតេច� ះ េ្រកកេស� ះយា្រត ្រតចក់�ុង្រពឹក្សោ ្រសងូត្រសងត ់ ។ េដរេ្រតចែតឯង កេណា� ចក

ែណ� ង កំ្រព្រពក្រពត ់្រតេមាច្រតមងេ់នក�ុងៃ្រពស� ត ់្របទះហ�ូងសត� េគាតេគាមហិង្សោ ។ ទេន្សោងទន្សោយ ដំរេី្របស

្រទយ ឈ�ូសក� នសូ់ករ រមាសរមាងំ ខ�ីងខ� ងំេខ� ងខ�  េដររកេភាក�  សឹងសត�យង៉ឃ�ង ។ ចចកេឃញសត� សហវ

រង� ត ់េ្រចនៃ្រកកន�ង េកៀងកល់គូវ េខៀវខ� រអឹងកង គិតភយ័កន�ងេស�របាតស់� រតី ។ ខំេដររលំង េចៀសសត�យងឃ់�ង 

បានដល់ទីស�ឹងមយួថា� ្រជះ ្រតចះយល់ដី ចចកចប្់រតី ចែម�តកយយា ។ េហយែហលឆា� ស់ឆ�ង ស�ឹងេនាះរលំង ដល់

េ្រតយគង�  េ្រតចក�ុងរេបាះ ចេនា� ះអធា�  មានរងូគុហ ជិតេជងគិរ ី។ ចចកចូលជិត ្រប�ង្របាណមូលមតិ� េមៀងេមលរកញី 

ឱនចុះេងបេងត ចំេអតេមលទី ក្សណិេនាះមានញី ចចកមយួណា ។ េនក�ុងរងូថ�សិលដល៏� ក្បោលសមកយយា ចចក

េឈ� លគិតក�ុងចិត�ែថថា គួរអញសួរ សបន�ិចេទបបាន ។ េទបេឈ� លហរក ថាប�ូនពន�ក មតិ�មុកំល្យោណ េនក�ុងរងូ

ថ� ល�ះល�េថ�ងថា� ន សព�ៃថ�េតមាន ប�ីជាគូ្រគង ។ ឬេនឯកឯង ប�ូនេអយចូរែថ�ង ្របាយ្របាបប់ងផង ឱ្យបងរសយ ក�ុង

កយេនះេហង េបឥតគូ្រគងបងសំុេស�ហ ។ ចចកញីស� ប ់ ងកេហយែថ�ង្របាប ់ ថាអ�កេសភា ប�ូនេនសព�ៃថ� 

អ្រស័យគុហ មនិមាននរណា ជាគូេឡយៃន ។ កលេដមមានេម មានបាបំេព ឱប្រក�ងសព�ៃថ� ឥឡូវេមបា មរណា

ក្សណិក្សយ័ ប�ូនេនសព�ៃថ� កំ្រពេពកពន ់។ េឈ� លឮដូេច� ះ ្រពឺ្រព�ចពុងេពះ ហឫទយ័េទរទន ់េទបេឆ�យតបថា ប�ូន

ភា� ស�ួនតន ់ប�ូនេអយបងគន ់បងគិតអនិច�  ។ អសូរប�ូនស�ួន មាសម្ិរតខ�ឹមខ�ួន កំ្រពឯក ដូចកលខ�ួនបង េសហ�ង

ចិនា�  សព�ៃថ�បងមហ ្រព�យណាស់ប�ូនេអយ ។ ចចកញីស� ប ់ ពក្យេឈ� លែថ�ង្របាប ់ េឆ�យថាអ�កេអយ ប�ូនស� ប់

ពក្យអ�ក េជៀងជាកេ់ទេហយ ក�ុងចិត�ឥតេស្ប យ េកតទុក�េទៀតថ�ី ។ ប�ូនចងសូ់មសួរ េហមហមនិគរួ ត្បតិខ�ួនជា្រសី 

អ�កថា្រព�យចិត� េ្រពះគិតេរឿងអ�ី ្រប�ស្របាជ�្របិម្របិយ ្របាយ្របាបប់�ូនរ៉ ។ េឈ� លថាមាសម្ិរត បង្រព�យេ្រពះគិត 

ដល់គូរេស�ហ គា� នគា� ជាពីរ ចំេណរអនា គតបងេហមហ ថបណ់ាស់មាសបង ។ ញីថា្រប�សេអយ កំុថបអ់�ីេឡយ ប�ូន

ធានារង រះិរកជយួ គិត តមចិត�អ�កបង ្រតងត់មបំណង ចិត�អ�ក្របាថា�  ។ េឈ� លថាមាសម្ិរត បងបង៉េផ�ចិត� េផ�ដងួ

ជីវ េនេលប�ូនស�ួន សូមនួនេមត�  បងមនិ្របាថា�  ដៃទពីេព ។ ញីេឆ�យថាអ�ក ចិត�ចងរ់មួរក្ស មលួមយួលំេន េផ�ដងួ

ចិនា�  េស�ហតេទ និងប�ូនេនះកូវ េពញមហអរេពក ។ ប៉ុែន�ប�ូនយល់ ប�ូនគិតេទដល់ ឆា� យឆ�ល់ចំែឡក ឋនអ�កនាយ 



សប្បោយអេនក មានញីយ៉ាងឯក គូគរួេស�ហ ។ េម�ចអ�កមនិមាន ចិត�ចបច់ងប់ាន ជាគូជីវ េហយែ្របលកលះ ែស�ង

ស�ះយា្រត ក�ុងៃ្រពអធា�  មកដល់ឋនអយ ។ េឈ� លស� បេ់ឆ�យឆា� ស់ ថាៃហប�ូនមាស មានរបូេឆាមឆាយ េឆាមេឆត

ទងវង ឋនបងឯនាយ ែមនេហយសប្បោយ ដូចពក្យប�ូនថា ។ គឺេមាះបងរក គូគាបនឹ់ងយក ជាតិជាពនិត នឹងេផ�ចិត�

ខ�ួន ដូចស�ួនេនះណា គា� នេសះបងមហ ថបេ់ពកនាងេអយ ។ េហតុេនាះបងស�ះ បងែស�ងលកលះ មកដល់ឋន

អយ បងបង៉េផ�ខ�ួន េលនួនេឆាមឆាយ ្រព�យេនឿយអង�កយ េម�ចៗមនិគិត ។ ែលងែតប�ូន្រសី មាសមានេម្រតី េមត�

មូលមតិ� មូលមយួចិនា�  េស�ហជបួជិត ជបួចប្់រប្រពឹត� ជាគូវសនា ។ ញីស� បេ់ឆ�យេឆ��ត េឆ�យឆ�ងវញិេទៀត ថា្រប�ស

េស�ហ ពក្យេ្រកល�ល�ះ គរួសះសង�  លួងេលមចិនា� បានេហយេបាះបង ់ ។ េឈ� លេឆ�យថាៃហ ប�ូនមានេថ�មៃថ� 

បណ�ូ លសចស់- ង្សោរសមេសភា កយាវរវង្ស វរវសអស់អង� អស់ឥតសង្សយ័ ។ បងមហ្រសឡាញ់ ប�ូនមាសឈ�ុយ

ឆា� ញ់ ចបចិ់ត�អល័យ អេឡាះេលសលន ់េពកពន្់រកសៃ្រក ពំុបានបងក្សយ័ ជីវតិជាម�ង ។ េឈ� លថាែតេម៉ា� ះ ចូល

ជិតចំេពះ ផ�ឹមផា� បេ់ហយេហង េថបថា� ល់ឮខ្សតឺ ចំតិតឆ�ឹងខ�ង ថាៃហមាសបង នាងកំុេខខឹង ។ បំណាចប់ងមក រកប�ូន

ពន�ក ឆ�ងអូរឆ�ងស�ឹង មនិស� យជីវតិ េ្រពះចិត�រពឹំង ទុកប�ូន្រពលឹង ជាដួងេស�ហ ។ ញីេអៀនអនអ់ក ់ឱនមុខទុកភ�ក� 

ចូលចិត�ចិនា�  េសពសុខេក្សមក្សោន� ក�ុងឋនគុហ េទបេឈ� លេលមថា ្រពលឹងបងណា ។ បងចងន់ាេំព ឱះឱេពញ

េក�  ក�ុងចិត�ចិនា�  អញចងែ់តអត ់សង�តខ់្យល់រ៉ ឱ្យស� បម់រណា កំុឱ្យេវទនា ។ ដល់គិតែវងេទ ែ្រកងេកតហ�ងេស េកត

េករ �ិ៍និនា�  ថាឱ្យចចក កំ្រពកេមាហ ក្សណីក្សយ័ជនា�  េ្រពះញីបេ�� ត ។ េបនឹងស� បរ់ស់ ឱ្យឮេករ �ិ៍យស េគមានកំេណ ត 

មានពក្យសរេសរ ថាេឃញេកត ចចកេនះេសត េពញេហហនក�  ។ គិតេហយេបាលេទ ជិតទឹករេណ�  ថាេយង

នរណា បេង�តជាេក�  ហ�ងេសចិនា�  េងយេមលេមឃថា េយេក� េ្រពះៃថ� ។ េអអញជាតិេនះ លំបាកទងំេម�ះ៉ េ្រពះេតឿន

ទបៃ្រក េកតជាចចក កំ្រពកចៃ្រង ជាតិេ្រកយអញៃច� អញសូមសច�  ។ េទះបីកបេកត េយានយកកំេណ ត ជាតិណា

ភពណា អញសូមសេ្រមច េសចក�ី្របាថា�  េកតជាសុរយិា រងុេរឿងរង្ស ី។ កលេនាះមានយក្ស េ្របតមយួសំណាក ់ឋតិ

ឋន្រប្រកតី េនេលបព�ត េទៀបនាវថីិ យក្សឮសំដី ចចក្របាថា�  ។ យក្សគិតថាេអ មហលភណាស់េត នឹងបាន

េភាជនា ្រតកលចំណី ល�ៃ្រកៃថ�ថា�  នឹងបរេិភាក�  នូវសចច់ចក ។ គរួអញកឡា ជាអង�ឥ�នា�  ្របាបវ់ឱ្យយក សច់

ឈមជាទន នឹងបានរះិរក កំេណ តបានមក េកតជាសុរយិា ។ យក្សគិតដូេច� ះ កឡាចំេពះ ជាអង�ឥ�នា�  ហិចេហះ

េ្រច�វៃ្រច េលៃផ�េវហ េហយមានវច សកសួរេម្រតី ។ ថាៃហចចក អ�កេ្រតចេដរមក ពីណារកអ�ី ចចក្រកេឡក េឈ��ង

ែភ�ករៃំព ស� នអង�េកសិយ េទបទូលេទថា ។ បពិ្រត្រពះឥ-�នា� េ្រទសនរនិ� ឥសូរសុជាត ខ�ុ ំមកស� នេស� ះ ចំេពះ្របាថា�  

យកេទឱ្យញី ត្បតិមានៃផ�េពះ ចិត�េស� ះចងសីុ់ ្រតីក�ុងជលធី េទបឆា� ញ់ណាស់ណា ។ េហតុេនះខ�ុ ំមក រកុរនរះិរក ស

មុ្រទមច�  េដរជានេ់្រគាះេក�  ហ�ងេសចិនា�  ពុរពងបាទ រន�តអ់ង�្របាណ ។ ែបកេញសហូរហត ់េក� ណាស់្របាកដ ពំុអច

អតប់ាន េ្រពះៃថ�ចងំែចង សូរ្យែសងេថ�ងថា� ន េទបខ�ុ ំ្របណិធាន អធិដ� នថា ។ េបខ�ុ ំនឹងេកត យកជាតិកំេណ ត េ្រកយ

ខ�ុ ំ្របាថា�  តងំចិត�ចងប់ាន ដូចភា� នចិនា�  េកតជាសុរយិា ្របាកដដូចបង៉ ។ បពិ្រតឥ�នា�  សូមេស�ចេមត�  ជួយ ខ�ួនខ�ុ ំផង 

េធ�េម�ចនឹងបាន ដូចភា� នបំណង េ្របតយក្សេឆ�យឆ�ង ថាងយណាស់ណា ។ េបេចចងប់ាន ដូចចិត�ចំណាន បំណង

្របាថា�  ចូរេចផ�ិលផា� ច ់សេ្រមចជនា�  យកសចឱ់្យជា ទនយក្សបិសច ។ េហតុអនិសង្ស ជយួ ជូន្រទ្រទង ់ េកតមាន

អំណាច ជាែសងសុរយិ រស�ីចិ�� ច ចិែ�� ង្រតដច ដូចចិត�្របាថា�  ។ ចចកស� បគិ់ត េជឿជាកចូ់លចិត� េទបទូលេទថា 

ខ�ុ ំចងឱ់្យទន សច្់របាណេហយណា េ្របតយក្សេឆ�យថា សធុពីរដង ។ េ្របតយក្សថាេមា�៉ ះ និម�តិចំេពះ បាងំបាតេ់ទ

េហង ចចករតេ់ចញ េបាលខ� ញ់ជាម�ង គិតថាអញបង៉ បានដូចេសចក�ី ។ ចចកគិតេច� ះ េបាលដល់ទឹកចុះ លុយលប

ចប្់រតី លុះចប្់រតីបាន ដូចភា� នេសចក�ី ្របាថា� ព្ំរតី ឱ្យញីេភាក�  ។ ញីេឃញេឈ� លដល់ បាន្រតីខ� យខ�ល់ ទទលួ

មច�  បរេិភាគផ្សោយផ្សព� ស�បស់�ល់ចិនា�  េទបេឈ� ល្របាបថ់ា ៃហប�ូនពិសី កលបងេទយក មច� នាមំក ឱ្យប�ូន



្របិម្របិយ េហមហ្រព�យ្របាណ ពំុក្សោន�ណា្រសី េស�រខនបាន្រតី មកេផ�ប�ូនភា�  ។ ប�ូនេអយៃថ�េក�  េជងបងពងេន 

រអមអង�  េក� ដល់ក�ុងេថ�ម ដេង�មទយា ដល់ដលួេ្រចន្រគា េស�រវលិេ្រកយខន ។ បងខំេបាលេទ ប�ូនេអយរងឹេក�  រន�ត់

អង�្របាណ បងេបាលេហយគិត ក�ុងចិត�ថាស� ន ្របែហលទហន ច្បោំងសឹកមយួេសះ ។ េតជះសំណាង សំណូម

សូមសង ពីមុនមកេនាះ បានជបួឥ�នា�  យា្រតចំេពះ េហយេស�ចអនុេ្រគាះ េស� ះស� នេម្រតី ។ ្របេដទូនា� ន នាជំា

និទន ឱ្យដឹងេសចក�ី បុណ្យបាប្រត�វខុស េហយេហះេចញខ�ី បងេចញចកទី រតច់បម់ច�  ។ ចចក្របាបញី់ សុសសព�

េសចក�ី គា� នខ�ះ្រតងណ់ា េហយេលមថាប�ូន ខ�ឹមខ�ួនេស�ហ អញបងចងល់ េទក្សយ័ជីវតិ ។ យកសចជ់ាទន ្របាថា�

ឱ្យបាន ជា្រពះអទិត្យ េតប�ូននឹងថា េម�ចមា� មាសមតិ� ញីស� បេ់ហយគិត ធុញែថមថបថ់ា ។ អ�កមាសប�ូនេអយ ប�ូនថា

េម�ចេឡយ ចិត�អ�ក្របាថា�  មនិហ៊នខងំឃាត ់ ឱ្យភា� តស់ច�  ែ្រកងេកតេទស ជាបដិ់តដល់្របាណ ។ គឺេមាះប�ូនេន 

េ្រកយអ�ក្រប�សេទ េបាះបងេចលឋន ប�ូនេកតទុក�្រព�ត ពីរ្រត�តពំុក្សោន� ទុក�មយួេ្រពះមាន ទម�នេ់ពញេពះ ។ ទុក�

មយួេ្រពះ្រពត ់ េ្រពះ្របាសសូន្យស� ត ់ សូន្យេស��មេ្រក�មេ្រកះ េ្រក�ម្រកំក�ុងចិត� ែឆ�តឆ�ិតអេឡាះ អល័យ្រសេណាះ 

អ�ក្រប�ស្របាសេទ ។ សព�ៃថ�រពឹំង អ�កមាស្រពលឹង ស� នថាអ�កេន ែនបនិត្យឱរ េស�ហតេទ ប�ូនឥតញាតិេផ 

សង្ឃមឹែតអ�ក ។ ជាគូេស�ហ ទុក�េស�បិត មាតរមួរក្ស រមួរស់េស�ហ៍ស�ង ប�ូនបង៉ទុកដក ់េផ�ខ�ួនេលអ�ក លុះអស់ជនា�  

។ េហតុេនាះប�ូនស�ះ ប�ូនែស�ងលភលះ េចលទីគុហ ដិតេដយតមអ�ក វរលក�ណ៍េសភា េម�ចេឡយឃា� តឃា�  ពី្រទ�ង

ប�ូនេព ។ ញីថាែតេមា�៉ ះ ឱនមុខទុក�ចុះ ឱរឈួលេក�  ហកដូ់ចអគ�ី េឆះពីេពះេទ ទល់ទុក�ហ�ងេស េជារជល់េន្រត ។ 

េស��មស�ួតស� តស់�ប ់ ពំុេចញសរសព� សរសងវច រងឹេក� ក�ុងេថ�ម ដេង�មឱរ េទបេឈ� លេលមថា សំឡាញ់បង

េអយ ។ កំុនាងអេឡាះ អល័យេសកេសះ េសយេសកឥតេ្រតយ េបបងបានេកត កំេណ តេច� ះេហយ បងមនិ

េតះេតយ ទីៃទេចលេព ។ សឹមបងមកយក ប�ូនស�ួនពន�ក បីបមថ�មេទ ដកេ់លពិមាន ទិព�ឋនឆ�ិនេឆ�  មូលមយួលំ

េន ែនបនិត្យេស�ហ ។ ចូរប�ូន្រសី្រស�ល ្រសី្រសស់ទទលួ អនុេមាទនា ្រពម្រពឹះនឹងបង ដូចបង៉្របាថា�  កំុនាងរញួរ េបក

បងតមចិត� ។ ញីស� បេ់ឈ� លថា ហកធូ់រឱរ៉ េសកេស្ប យស្បតិ បេនា� ទុក�្រសល ្រសយាលក�ុងចិត� េទបេឆ�យ្របឌិ

ត ថាតមចិនា�  ។ អ�កនឹងផ�ិលផា� ច ់ជីវតិយកសច ់ជាទន្របាថា�  េយានយកកំេណ ត េកតជាសុរយិា ប�ូនេសត្រជះថា�  

សធុនឹងអ�ក ។ ដំេណ រចចក េមាេហកំ្រពក ឈបេ់ស�ះេជៀងជាក ់េនះនឹងចបនិ់ ទនពីេ្របតយក្ស ឋតិឋនសំណាក ់

េនេលបព�ត ។ យក្សនិម�តិមក លបេមលចចក យក្សស� បឮ់ថា ចចកផ�ិលផា� ច ់សេ្រមចជនា�  យក្សអរេហយថា បរម

េលភេពក ។ េហយយក្សនិម�តិ ប��ូ លក�ុងចិត� ចចកឱ្យេ្រតក កតចិ់ត�ឱ្យទន សចគ់ា� នអល់ែអក េហយេ្របតយក្ស

ែ្រសក សធុករ។ ចចកេឈ� លញី លុះឮសំដី េ្របតយក្សឱ្យស- ធុករដូេច� ះ ្រស�ះ្រស�លចិនា�  លងលុ់ះសុរយិា អព័�អ

ស�ង�ត ។ នាញីំចូលេដក ក�ុងរងូដំេណក ដូចេដមកំណត ់ នឹងែថ�ងឯៃ្រព ធំៃ្រក្របាកដ ្របបេឆ�រសមុ្រទ គាបក់លេនាះ

ណា ។ មានយក�ិនី េ្របត្របាសឥតប�ី េនក�ុង្រពឹក្សោ យក្សេ្រតចរកប�ី ឃា� តខ�ីយា្រត បានដល់បព�ត ែដលយក្ស្រប�ស

េន ។ យក្ស្រសីេឃញម�ប ់ ្រតជាកចូ់លឈប ់ បន�ិចបាតេ់ក�  យក្ស្រសីថាអញ ឃា� តខ� ញ់េចញេ្រក េដរហលៃថ�េក�  

េសហ�ងភ�ក�  ។ យក្ស្រសីគិតេច� ះ េដររកទឹកេ្រជាះ ឆ�ុះេមលមុខ េឃញេហយេផ��ងផ�ង េឈ��ងឈ�ងេន្រត យក្សេសច

េហយថា េនល�ែដរេទ ។ អញងូតទឹកលប លងែក�លេឆ�ះឆា� ប ឱ្យ្រគានជ់ាងេគ ថាេ្រសចយក្ស្រសី ឃា� តខ�ីងកេរ រក

េ្រជាះងូតែថ ដុសសព�កយា ។ េហយយក្សេឡងយក សំពតប់ានមក េស��កេហយយា្រត េដរេទេហយគិត ក�ុងចិត�

យកថា ចងេ់្រច�ងសិនរ៉ ឱ្យបានេស្ប យទុក� ។ យក្ស្រសីគិតេច� ះ ចបក់្បនិចងចុះ េរក្បោលេងបមុខ គនេ់មលរបូរង ដូច

ពង្រពហក ់េមា�៉ ះខំញិុកញ៉ក ់ញុាំេញេដរេលង ។ េររែរករ ំបាទទនា�  ំទេន�រទេន�ង អង�ុយភា� មចុះ េជងេគាះជាេភ�ង ទះៃដ

េ្រច�ងេលង េងកេងកសិរស ។ ្រកេឡកស� ំេឆ�ង ស� បេ់ទសំេឡង ដូចហុីងេសក គេ្រគាតគ្រគាក ់រលកញ់ាកស់�  ឮ

ដល់យក្សោ េ្របតឋតិេលភ� ំ។ យក្សថាសំេឡង នរណាេ្រច�ងេលង លនឮ់រងំ ថាេហយយក្ស្រប�ស ចរចុះេជងភ� ំេហយ



យក្សសំងំ លបលួចេមលេមៀង ។ េមលមញិស� ល់ជាក ់ថាអះឱ្យយក្ស ្រសីេទែ្រសកេ្រច�ង យក្ស្រប�សចងស់�ិទ� េបៀតជិត

បេ�� �ង ផ�ឹមផា� បផ់ា� ល់េផ��ង សកសួរេទថា ។ នាង្រសី្រកមុ ំរបូរងឧត�ម នាងមកពីណា យក្ស្រសីថាខ�ុ ំ ខិតខំយា្រត 

េចញពី្រពឹក្សោ េដររកចំណី ។ យក្ស្រប�សថាេអយ លភលនលុ់ះេល បំណងេសចក�ី ្របាថា� អញបង៉ ចងច់ងេម្រតី នឹង

នាងប�ូន្រសី ជាគូេស�ហ ។ យក្ស្រសីថាកំុ េលងសុ៊នេពកខំ េហែមអ៉ញរ៉ េយងមនិជា្រសី អ្របិយេទណា េយងមានេម

បា ពូជពង្ស្រគានេ់ប ។ យក្ស្រប�សថាឱ អញចងែ់តរក ពុេទ� េទេត នរណាេធ�អ�ី ប�ូន្រសី្រគានេ់ប យក្ស្រសីថាេអ គា� នេធ�អ�ី
េទ ។ ប៉ុែន�មាកង់យ ហ៊នហនិយាយ ្រសដីចងែ់ច ខំេលងពក្យេ្រជ អញេទ្របាបែ់ម ៉យក្ស្រសីគិតែត ករេករ �ិ៍ចិែ�� ង 

។ ្រប�សថាៃបអ៉ញ េ្រពះបង្រសឡាញ់ េទបហ៊នេលង បុរស�ស�ី េសចក�ីេច�ះឯង មាសមតិ�មនិេឆ�ង សង្សោរេសះឬ ។ យ

ក្ស្រសីថាស�ប ់ពក្យ្រប�ស្របសប ់្រសដីេពលេល េថា� ងថ�ី្រសឡាញ់ អស់អញឥតេស� បានេហយេធ�សេធ� េតយតស់េបាះ

បង ់ ។ ឯយក្ស្រប�សេនាះ បានឮដូេច� ះ េសមនស្សអស់អង� អរឯក្រស�លេសច សំេណ ចចំណង ់ ថាប�ូនវរវង្ស ែកវកំុ

សង្សយ័ ។ ចិត�បង្រសឡាញ់ ពិតៗេពកេពញ ចិត�ជួបភសិមយ័ បងេផ�របូខ�ួន េលននួេថ�មៃថ� លងលុ់ះក្សណិក្សយ័ មរណ

មយួមូលមតិ� ។ េហយយក្ស្រប�សេនាះ ចរចូលជិតចុះ េកៀកករតួរតឹ ៃដដល់ថនា យួរយាទឹមផ�ិត យក្ស្រសីភាងំភតិ េអៀន

ឱនភ�ក�  ។ ្រពឺ្រព�ញ្របាណ រមួរស់េស� ះស� ន ជិតេជងបព�ត អស� រ្យកន�ង ់្រតច្់រតង្់រតឹបផា�  រសយបុបា�  េកសររកីរះុ 

។ ព្យះុសង្ឃរ ពិរណុរលំ ្រសកេ់្រសចច្រម�ះ នាគរជេពនពង ្រក�ញអង�្រតដុស ឱនក្បោលលូនចុះ ចូលរងូបព�ត ។ 

្រព�សពិសអងអ់ច សំែដងអំណាច ឥតខ� ចនរណា ែក�ពិសេពរពស ទីទសេ្រត�ប្រត េពញរងូបព�ត េហយសម�្ំរជក 

។ េស�ះេរឿងយក្សទុក ែថ�ងតេទមុខ អំពីចចក េដកក�ុងគុហ ដូចពណ៌នាមក ភា� កេ់ឡងរះិរក គិតក�ុងចិនា�  ។ េបអញ

ដស់ញី ្របាយ្របាបអំ់ពី ដំេណ រអញណា ែ្រកងញីឃាត្់របាណ រខំនអត�  នាសំ�ុនយា្រត មនិដូចបំណង ។ គរួអញ

លបរត ់ េចញចក្របាកដ េសះេកតេសហ�ង ចចកគិតេច� ះ លបស�ុះេចញេហង េដរ្រស�តរលំង ដល់្រជ�ងបព�ត ។ 

េឃញយក�ិនី ែ្រប្របាណឥ�ន�ីយ ៍ជាេខ� ចមាយា ភតិញ័រចំ្របប ់ ែស�ងស�បេ់រមា ចចកម�មីា�  េឡងេលថ�ដ ។ េធ�ចែភ�ក

េលតចុះ ធា� កក់�ុងបាតេ្រជាះ បាកក់អត�  ក្សណិក្សយ័ជីវ ីយក្ស្រសីេនាះណា េឃញេហយ្រជះថា�  េ្រកកឈរេឡងរ ំ។ 

េនះបទ្រពហ�គីតិ ពិតពិនិត្យពិនយ័នា ំេសចក�ីែកពក្យព ំពក្យពីកលចចកេនាះ ។ ក្សណិក្សយ័ជីពជនា�  យក្សម�មីា� ល

េលតចុះ េរ សេខ� ចចចកេនាះ នា្ំរបពន�បរេិភាក�  សីុសចែ់ហកហុតឈម ហូររហមេពញមុខ ឈម្រសកេ់ទ្រតង់

ណា យក្សឱនលិទ�ឥតមានសល់ ។ ឆ�ឹងែឆ�ងយក្សទំព ្រតងល់លក្បោលសំណល់ បរេិភាគែឆ�តស�បស់�ល់ នា្ំរបពន�វលិ

ឋនឋតិ ។ រឯីេខ� ចចចក ស� បេ់ទយកជាតិដូចចិត� េកតជា្រពះអទិត្យ រងុេរឿងរះ្រតចះថា�  ។ ទំុែទងចង្រចលេឆ�  ភ�ឺ
សេន� ទងំេលក សក�សិិទ�ិរទិ�ិេចស�  បរវិរេចមស្រមាបបុ់ណ្យ ។ េហតុផលចចកបាន សចឱ់្យទនមកពីមុន ជយួ ជូន

េកតេដយគុណ បុណ្យចិត�កតឥ់តសង�  ។ សុរយិាចចកគិត អរក�ុងចិត�ឥតឧបមា ថាឱក�ី្របាថា�  អង�អញេអយឆាបឆុ់ត

ៃ្រក ។ េម�ះ៉េហយគា� ននរណា ផ�ឹមេចស� មានេតជៃដ រងុេរឿងេថ�ងេជាគជយ័ ៃនអង�អញេពញេក��វក�  ។ វនិយ័ដំេណ រេនះ 

នឹងឈបេ់ស�ះពំុចរច ចចកែសងសុរយិា ខណ� ខនទុក�ពំុ្រសដី ។ េទបនឹងនិទនពី ចចកញីភា� កេ់ឡងខ�ី េឈ� លបាត់

អង�ឺក�ី ញីរតរ់កតក�មា ។ ្រសងក់�ិនរកតមផ�ូវ ដល់េ្រជាះេ្រជេឃញសិរស សំណល់យក្សេភាក�  ញី្របះ្របាណដលួ

សន�ប ់។ ភានភ់ាងំគាងំស� រតី អស់ឥ�ន�ីយញី៍ចំ្របប ់ដេង�មហូត្របសប ់្របេដញខ្យល់សល់ែសនទ�ី ។ េហយេហៀបហក់

នឹងក្សយ័ ក្សណិ្របល័យជន�ជីវ ីសូន្យសុងស�ុងេនទី េ្រជាះែដលេឈ� លក្សយ័េនាះណា ។ លុះបានដឹងស� រតី ភា� កឥ់�ន�ី
ទញួេទថា ឱអ�ក្រប�សេស�ហ េម�ចអ�កមកក្សយ័បងប់ាត ់។ ចកេចលប�ូនរង េនកំ្រពេស��មស�បស់� ត ់និរស្របាស

្រពក្រពត ់ផុតពី្រទ�ងប�ូនេទេហយ ។ តងំពីៃថ�េនះេទ សមប�ូនេនឯកឥតេ្រតយ អ�ក្រប�សៃថ�ប�ូនេអយ ប�ូនេទរកអ�ក

ឯណា ។ ឱ្យដូច្រប�សវរមតិ� មតិ�ខ�ឹមចិត�ឥតសង�  ប�ូនបង៉េផ�របូា ដងួជីវនិងអ�កៃថ� ។ េម�ចអ�កេចលប�ូនេទ ឲ្យប�ូនេនកំ

្រពៃ្រក ឥតពឹងឥតអ្រស័យ េបាះបងប់ាតស់� តេ់ទេហង ។ សូវក្សយ័ជីវតិេទ ជាជាងេនេកតេសហ�ង ទល់ទុក�ៗ  



ចម្បង រងលំបាកលុះអស់កល ។ ធា� បផឹ់កធា� បេ់ភាក�  ធា� បច់រចរធា� បស់�ិតស� ល ធា� បែ់នបធា� ប្់រតអល ធា� បរ់មួរស់រមួ

មណ� ល ។ ឥឡូវអ�ក្រប�ស្របាស ្របាសនិរសពិតពំុយល់ អ�កេអយសមប�ូនទល់ ទុក�កែណ� ងកេណា� ចៃ្រព ។ តងំទញួ

ពី្រពលប ់ លុះជនួចបចូ់លដល់ៃថ� េរឿងរះច្បោស់្រពឹក្សៃ្រព ្រពឹក្រពងស� ងែសងសុរយិា ។ ចចកេឃញៃថ�ជាក ់ ថាឱអ�ក

្រប�សេស�ហ អ�កបានជាសុរយិា រងុេរឿងរះ្រតចះេឆ�  ។ អ�កយកប�ូនេទផង ស�ិទ�េស�ហ៍ស�ងែនបនិត្យេន េលឋនទិព�

សេន�  េសះហ�ងេសែសនទុក�  ។ ចចកញីទញួេទៀត តឹងចេង��តក�ុងឱរ៉ ្របះ្របាណែសនេសកក ែសនអេឡាះ

អល័យលន ់។ ពី្រពឹកលុះដល់្រតង ់េសកសូន្យ្រសងទ់ល់ទុក�ធ�ន ់លុះៃថ�េទរទបទន ់ទបេទេទៀបចុង្រពឹកៃ្រព ។ េភ�ច

ផឹកេភ�ចេភាក�  អតេ់ភាជនាស�មសៃន� សន�ឹកនឹកអល័យ េទៀងទញួដលួ្របះ្របាណ ។ ថាន្រពះសុរយិា ស�ួនេស�ហមតិ�

កល្យោណ េ្រជ�ងេ្រជែបរេបៀតបាន េបៀនេទេទៀតចូលសន�ិយា ។ អ�កេអយប�ូនេក� ក� ត ់េថ�ម្របមាតឈ់ឆឺលួផ្សោ ដូចអ�ក

យកខនថ់ា�  កបក់តប់�ូនអស់ពុងេពះ ។ ចចកញីសន�ប ់ញ័រចំ្របក ់សូន្យសុងេសះ ដលួេដកេនទីេនាះ លុះ្រពលប់

ចូលសន�ិយា ។ សេន្ស មធា� កចុ់ះ្រតង ់្រជាបេជាកអង�សព�េរមា ្រតជាកអ់ស់អង�  ភា� កេ់ឡងទញួែសនសល់ខ� ត ។ ទញួ

តងំពី្រពលប ់ លុះចបួចបចូ់លអ្រធា្រត តររះេ្រពង្រពត ភ�្ឺរតចះេពញេមឃា ។ ចចកេមៀងេមលផា� យ ពំុសប្បោយ

ែថមទុក�  ថាឱផា� យេនះណា បរវិអ�ក្រប�សតន ់។ ប�ូនេឃញែតបរវិរ បាតស់ង្សោរ្រប�សល� សល�ន ់អ�កេអយប�ូនគយគន ់

រកេមៀងេមលមនិេឃញអ�ក ។ ចចកទញួទល់ទុក� គា� នសន�សុខអលួអនអ់ក ់លុះ្រពឹក្រពងស� ងជាក ់េទៀងទញួេទៀត

សព�េវល ។ មយួៃថ�ទញួបីដង រងឹរតឹរងរកុ�េវទនា មយួយបទ់ញួបី្រគា ជានិរន�រតេរៀងេទ ។ ពំុផឹកពំុបរេិភាគ ស�មេងេង

កេជាកជាេំន កមា� ងំថយតិចេទ ។ េខ្សោយទបទនព់ន្់របមាណ ។ េដរដលួទងំជំហរ នឹង្រទឈំរេដកពំុបាន ក្សណិ

ក្សយ័ចកេចលឋន ទងំទម�នេ់ពរេពញេពះ ។ ដំេណ រចចកញី ក្សយ័ជីវកី�ុង្រគាេនាះ ឈបេ់ស�ះេនេនះចុះ នឹងនិទន

ឯសុរយិា ។ រងុេរឿងរទិ�ិរង្ស ីស� ងរស�ីភ�េឺលក ជបួជនួបនួមាស មានពពកមកបាងំបិទ ។ ចងំែចងែសងសុរយី ៍អប្បរស�ី
ជំុជុកជិត បាតវ់ង្់រពះអទិត្យ េពញមណ� លទល់េមឃា ។ ក្សណិេនាះអង�សុរយិា ចចកណា្រទងេ់្រកធា ថាេហយេលក

ហត�  ស�ុះ្រកទចកពិមាន ។ េនះបទពំេនាលនិទន ដំេណ រេដយដន ឯអង�ចចកសុរយិា ។ េ្រកវេ្រកធេលតស�ុះស�  

តបទ់ះហត�  ្រកេឡក្រកេឡ្របឹង្របាណ ។ ថាេយនរណាេហហន បាងំមុខអញបាន ទទឹងទែទងមរីមក ។ េមលជាក់

ថាេយពពក ។ ហ៊នដសពសមក តបតបះ៉នឹងអញ ។ េអេយងមនិញ៉មចុះចញ់ តយុទ�វលិវញិ ឱ្យដឹងេតជៃដឥឡូវ ។ 

សុរយិា្របឹងែចងចងំេទ ពពកនិងេន ពំុមានកេ្រកកេទណា ។ បាងំបិទជំុជិតសុរយិា រងឹេ្រកវេ្រកធា ថាអះអង�អញសព�

ៃថ� ។ មនិមាននរណាមយួៃ្រក ផ�ឹមេស�េតជៃដ ្របឡងអំណាចខះែខង ។ មានែតអង�អញឯកឯង ជាធំចិែ�� ង ចិ�� ច

ឥតគូផ�ឹមបាន ។ ឥឡូវពពកសមាន្យ បាងំែសងសូន្យធាន ជំុជិតងងឹតេមឃា ។ អះអញែលងជិតសុរយិា េហយសូម

្របាថា�  េកតជាពពកឆុតឆាប ់។ េដរដស់េពញពសខ� នខ់� ប ់សុរយិាអនអ់ប ងងឹតងងល់ណាស់ណា ។ ពពកចចក

កឡា អរឯងមហិមា ្រស�លេសចសំេណ ចក� កក� យ ។ ថាេអយេនះេហសប្បោយ េលសេលងសព�សយ ស័ក�ិសិទ�រងឹ

រទិ�ិេចស�  ។ អញបាងំសូន្យែសង្រពះអទិត្យ េដរដសងងឹត គា� នរទិ�ិេស�អញេឡយណា ។ កលេនាះរដូវវស្សោ មានព្យះុ

េព្យោមា សន�ឹកសនា� បខ់� ងំៃ្រក ។ បកេ់បាករលកជលស័យ បាកែ់មកេឈៃ្រពរលំរេលងេតៀម្រត ។ ផាតផ់ាយផុយផង់

ពសុធា ែផ្សងផ្សព�មហិមា ដេង� លដង�ុ ំមរីមក ។ បកដ់ល់សុរយិាពពក ផាតផ់ាយបាចេបាក បាតប់ងពំុ់គងប់៉ុនល�ង ។ 

សុរយិាពពកេនាះេហង េ្រកធៃ្រកកន�ង ថាេយងអង�អញសព�ៃថ� ។ មនិមាននរណាតៃដ ឥឡូវេនះៃ្រក មានខ្យល់ដខ៏� ងំ

បកផ់ាត ់ ។ េកតជាពពកេខ្សោយក� ត ់ អញចងគិ់តកត ់ ជាពពកេចលេចញ ។ ្របាថា� េកតជាខ្យល់វញិ ខ្យល់េនះគា� ន

ចញ់ គា� នខ� ចអំណាចនរណា ។ កលេនាះពពកសុរយិា តងំចិត�្របាថា�  េកតជាវេយាផាតផ់ាយ ។ ផាតផ់ងធូ់លីខ� ត់

ខ� យ ្រពឹក្សោអន�រយ រលីងរលំគា� នសល់ ។ ញាបញ័់រ្របឹថពីមណ� ល េបាកបកេ់ទដល់ ដំបូកធំស�ូកខ�ស់ខ�ង ់។ ខ្យល់

បកឆ់ាបឆ់ក្់រត�វ្រតង ់ដំបូកេនគង ់ជំហរជំេហមទបទ់ល់ ។ េននឹងបី្រទមងឹដូចដល់ ឥតមានអំពល់ កេ្រកករេំពកេឡយ



ណា។ វេយាពពកគិតថា េយងមាននរណា មកទល់អង�អញជាខ្យល់ ។ អញបក្់រពឹក្សៃ្រពគា� នសល់ ្របឹថពីមណ� ល 

ញាបញ័់ររន�តណ់ាស់ណា ។ េទះទឹកសមុ្រទគង�  អញបកែ់បកជា រលករលមគា� នសល់ ។ កលេនាះវេយាគិតឆ�ល់ 

ក�ុងចិត�ខ� យខ�ល់ ថាអងដំបូកស�ូកស�ឹង ។ ជំហម្រគមាមបី្រទមងឹ ្រទមកឹស�ឹកស�ឹង រទិ�ិរងឹមនិចញ់នរណា ។ ឈ�ះអញ

ជាមហវត េច� ះអញ្របាថា�  េកតជាដំបូកវញិចុះ ។ វេយាពពកគិតេច� ះ ែលងជាតិខ្យល់េនាះ េកតជាដំបូកស�ូកស�ឹង 

។ ្រពេងយ្រទេមយ្រទមងឹ ខ្យល់បកេ់ទនឹង មនិមានកេ្រមកដល់តិច ។ េទះបីខ្យល់ព្យះុេម�ចៗ បកេ់បាកខ� ងំតិចដំបូកក៏

េននឹងថ�ល់ ។ ដំបូកចចកឥតឆ�ល់ ថាេនះ្រត�វកល់ ចិត�អញ្របាថា� មនួមា ំ។ ខ្យល់ព្យះុបកចុ់ះគ្រគា ំេភ��ងឱរេជាគជា ំអញ

្រទអំញ្រទ្រទងប់ាន ។ កលេនាះមានសត�តិរច� ន ក� នេ់្រតសមយួមាន ហ�ូងក� នេ់ដរតមេ្រត�ប្រត ។ ក� នដ់ល់ដំបូក

េនាះណា ចូលលិទ�េភាក�  ខ�ះវធ័ខ�ះជល់េនាមជុះ ។ ខ�ះកយរលយរលុះដំបូកធំេនាះ ពំុអច្រទ្ំរទេនបាន ។ ដី្រជាយ

ធ�ុះធា� យេចញថា� ន ក� នេ់លងជាលន រលំដំបូកេនាះេទ ។ ចចកដំបូកេនាះកូវ េខខឹង្រកញូវ ្រកែញងអ្រង�នសិរស ។ 

ដំបូកចចកគិតថា អញចង្់របាថា�  េទេកតជាក� នេ់នាះវញិ ។ គិតេហយែ្រប្របាណចកេចញ ពីដំបូកមញិ េទេកតជា

ក� នដូ់ចចិត� ។ ក� នេ់ដររកសីុឆា� យជិត ឥតមានភយ័ភតិ ក�ុងចិត�េ្រតកអរគិតថា ។ អញបានដូចចិត�្របាថា�  េម�ះ៉គា� ន

នរណា ជាពីរនឹងអញេទៀតេទ ។ ្របទះក� នេ់្រតសេនឯ ៃ្រពជល់ទល់ែត ចលចញ់រតខ់� ញ់ចូលៃ្រព ។ ដំេណ រក� ន់

េ្រតសេនាះៃន ឈបេ់ស�ះវលិៃវ ពំុមាននិទនេឡយណា ។  

េនះនឹងែ្របបទ- កកគតិកំណត ់កំណាព្យចរច េករកលេនាះមាន ្រពនៃ្រពមយួណា ្រតប្់រតងយ់ា្រត រកុរកបរបាញ់ 

។ របូរងកំេបះ៉ កំេប៉ាង្រកេញស ្រកញិស្រកញាញ់ ្រកញូវ្រកេញត ែភ�កេស�តសក្់រចញ់ កចួចកក់ណា� ញ់ កណ�ូ បពក

ពស ។ ្រពនេដរត្រត�ក ៃ្រពស្បោតរនរកុ រកបាញ់រមាស រមាងំេ្របសក� ន ់កបក់នេ់ចញពស រកសីុេដរដស្រកហម

ទងំៃ្រព ។ រកី� នដំ់បូក រងុរងធំស�ូក ករហ�ូងរៃំព មានក� នេ់ឡងក ចូលមកវធ័ៃវ ក� នេ់ដញភតិភយ័ ចូលជិតពំុបាន ។ រ ី
ឯ្រពនៃ្រព េឃញក� នធំ់ៃ្រក អរពន្់របមាណ ដំេឡងស� ្រកឺត ្រកអឺត្រប�ង្របាណ លុតជង្ឃឈរឈន េដរទតិចេទ ។ 

លូនវចូលជិត ែភ�កមា� ង្រពនបិទ មា� ងេបក្រកេឡ ្រកេឡកមចិេមៀវ ្រសេងៀវសំេដ ស្រម�ក្រតងេ់ទ េលះៃកស� ភា� ត ់។ 

្រត�វ្រតងជ់ានេ់ឡង ក� នដ់ួលបះេជង ស�ុះេ្រកកេឡងថា� ត ់ ឈេឺឆៀបផ្សោយផ្សោ ឱរេក� ក� ត ់ ជរ័ឆកវ់កត ់ េថ�មធ�ុះធា� យ

េចញ ។ ឈមហូរ្រចស់្រចល់ ទំុែទងរនា� ល េជារជនព់សេពញ ្របឹងែ្របែបរេបាល ដលួេត� លចុះវញិ ដេង�ម្របេដញ 

ញាកញ័់រអង�  ។ ក� នគិ់តរពឹំង ថាអញេនះនឹង ក្សយ័េចលរបូា េបនឹងក្សយ័ ្របល័យជនា�  សូមចបជ់ាតិជា បេនា� ះស�

វញិ ។ ក� នគិ់តែតេមា�៉ ះ ក្សណិក្សយ័សូន្យេសះ ្រកឡាបជ់ាតិេចញ ពីក� នច់ចក េផា� ះផ�កវលិវញិ វលិវងឹមកមញិ េកតជា

្រព្័រតស�  ។ រឯី្រពនៃ្រព េឃញក� នក់្សណិក្សយ័ ្រពនចូលម�មីា�  ពន�ះយកសច ់សេ្រមចេភាជនា ឆ�ឹងែឆ�ងេល ក្បោល

្រពនេចលេចញ ។ រចួេហយ្រពនេទ ផ�ះទីលំេន ្រពនដូចេដមវញិ មានកលមយួៃថ� ្រពនៃ្រពចរេចញ េទរកបរបាញ់ 

សត�ដូចសព�្រគា ។ ពំុបានសត�េសះ វលិមកពីេនាះ ្រពនគតគិ់តថា អញេដរចរេចញ រកបាញ់្រមគឹា សព�ៃថ�ហកជ់ា 

មានជយ័មានលភ ។ អះឱអញស� យ កលអញសីុបាយ េភ�ចថា� យបាយាប េហតុេនះអញែស�ង វែឆ�ងឥតលភ 

េណ� យចុះបាយាប ៃថ�េ្រកយសឹមថា� យ ។ េហយេទប្រពនៃ្រព េឆៀងែភ�ករៃំព ្រពឹក្សោទងំឡាយ មានែមកសខ បុបា� រកី

រយ ភ�កនឹកសប្បោយ ក�ុងចិត�គិតថា ។ ឱអស់ផា� ផង ្រកអូបកន�ង សប្បោយណាស់ណា អញចងេ់្រច�ង្រជង បានម�ង

េទរ៉ េហយ្រពនេ្រច�ងថា ទំនុកស�ិទ�េស�ហ៍ ។ ្រជងេអយនាង្រជង បងេចញបាញ់ម�ង ្រតកលជាងេគ វែឆ�ងអ្របិយ 

បានអ�ីេផ�េម វលិវញិទេទ លិទ�េផះេជង្រកន ។ ែ្រសកេ្រច�កបេណ� រ េរក្បោលេងេង រមលិខ�ួន្របាណ មុខស�ូញមាតេ់ស�ញ 

សេធ�ញដូចចន ្រពនេ្រច�ងកម្សោន� េដរេដយមាគ៌ា ។ លុះបានដល់ម�ប ់ៃ្រជមយួចូលឈប ់ចូលចតនិ�នា�  េនេ្រកម

ម�បៃ់្រជ ្រពនៃ្រពែផ�កស�  ្របគល់្រពឹក្សោ េដកលងល់កេ់ទ ។ ែមនមានចចក កំ្រពយកំ្រពក កំ្រពឹងហ�ងេស េចញពី្រពឹក្ស 



ម�មីា� ចូលេទ ្រតង្់រពនេដកេន េ្រកមម�បៃ់្រជេនាះ ។ ចចកថា្រពន វបាញ់មនិបាន សត�មយួដល់េសះ អញចេំភាក�  

េដយសរ្រពនេនាះ ៃថ�េនះែឆ�ងេសះ គា� នអ�ីេភាក�  ។ ចចកេមលេទ េឃញស� ែផ�កេន គល់ៃ្រជសខ ចចកថាឱ ល

េភាលភា អញេទទំព បេនា� ះស� េនាះ ។ អេង��មសីុេលង កំុឱ្យវែឆ�ង វបងេ់ជងេសះ ចចកទំព ្រព្័រតស� េ្រក�មេ្រកះ 

ទល់្រជាយដចេ់ស� ះ សីុជាេភាជនា ។ ឯក� នធំ់េនាះ ្របាថា� ចំេពះ េកតជា្រពត័ស�  លុះដល់ចចក កំ្រពកេមាេហ ទំព

្រព្័រតស ដចេ់ទដូេច� ះ ។ រងឹខឹងគា� នក់� ញ់ គិតថាអង�អញ េកតជាបេនា� ះ ស� េនះមានរទិ�ិ ស័ក�ិសិទ�ចំេពះ ឥតេគេស�
េស� ះ ផ�ឹមនឹងអញបាន ។ ឥឡូវចចក េនះេតវមក ពីណាេហហ៊ន ចូលមកទំព ្រព្័រតស� ដចប់ាន ចចកេនះមាន 

អំណាចជានា ។ េបេច� ះគរួអញ ្របាថា� វលិវញិ េយានយានជាតិជា ចចកេទបបាន ែមនមានឫទ�  គិតេ្រសចកឡា 

្រកឡាបជ់ាតិេទ ។ េកតជាចចក កំ្រពយកំ្រពក កំេ្រពលហ�ងេស ដូចេដមែដលវញិ េតឿេទញេទបេទ េ្រពះេលភកេម�  

កមា� ងំេមាហ ។ េលភលនេ់លសែលង េហតុកម�េនាះឯង នាឱំ្យ្របាថា�  េកតជាចចក កំ្រពកេនាះណា ឥតេគេស�ហ ជា

មតិ�និត្យេន ។ េហតុេនាះពក្យេ្រពង ្រពឹទ�្របាជ�ទុកែតង ទូនា� នកូនេច ឱ្យែ្របលះលភ េចញចកេចលេទ កូនេអយ

េនះេហ គំនិតែឆ�េតឿ ។ ទុកតជាច្បោប ់េទមុខ្រគាន្់រតប ់្រគាន្់រតងកំុ់េធ� កំុឱ្យចូលចិត� គំនិតែឆ�េតឿ គរួចកំរួេជឿ គរួេចៀស

ឱ្យឆា� យ ។ កំុ្រតចចក េមាហកំ្រពក កំេ្រពលអន�រយ េលភេ្រកគន�ង អ�កផងទងំឡាយ េលភលុះអន�រយ ជាតិជរួ

អ្របិយ ។  

េនះបទ្រពហ�គីតិ ចបជំ់ជិតជនួេសចក�ី ល្បចិេល្ប កេលកជាថ�ី ពីដំេណ រសត�ចចក ។ ែចងចប្់រគបនិ់ទន ពីបុរណមាន

េរៀងមក និយាយរយរបរ់ក ជាតំណាងេទមុខ ។ េលក្រគានេ់មលកម្សោន� ្រគាននឹ់ងបានែកអផ្សកុ ជាេករ �ិ៍តេទមុខ មាន

្របករដូេច�ះ្រសប ់។ ្រពះពុទ�2សករជ្រគាន ់្រគបពី់រពនប់នួរយរប ់វស្សោបា� យឯកសប� ែខកន�ងដបម់ាស ។ ៃថ�បាន

ៃម�្របាកំ ៏ក�ុងឆា� ចំឆសក េហមន�រដូវជា ែខផល�ុនខងឯេខ�ត ។ នាៃថ�្រពហស្បតិ៍ េវលទីដបពី់រេកត ពក្យេពចនេ៍ពលពំុ

េឆត ខុសខតជនួផ�ួនមនិសម នាមខ�ុ ំេឈ� ះេសតសឹង អ�កផងដឹងមនិ្រចឡំ អក្សរតមួធំ េជងបុកេ្រកមដក ់ក មុខ ។ 

េហយគូសេលពីរ3ផង តមទំនងអ�ក្របាជ�ទុក� ឱ្យេរៀនជាទំនុក ចិត�សំគាល់តអួក�រ ។ េបេលកណាេមលេមៀង កំុកួន

េដៀងេដៀលនិនា�  ឆា� ឆំ�ងពក្យ្រតងណ់ា ជយួ ត្រមងផ់ងឱ្យទន ។ សូេរចបទបរយិាយ ជានិយាយពីបុរណ េរៀងមកមាន

និទន ្របករដូេច�ះឯងេហង ។  

 


