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ក�ុងកលកន�ងយូរអែង�ងេទេហយ មានបុរសមា� កជ់ាចស់្រពឹទ� ចរ្យេឈ� ះតពស់ៃ្រព គាតជ់ាមនុស្សទីទល័្រក បាន

មកតងំទីលំេន េធ�ែ្រសចមា� រ េនែក្បរេជងភ�ែំតពីរនាកប់�ី្របពន� ។ លុះេនយូរៗ េទបានកូន្រប�សមា� ក ់ គាតចិ់�� ឹមបី

បាចត់ងំពីតូចរហូតដល់បានអយុ ១ឆា�  ំបាន្របកបេដយេសចក�ីសុខដរបេរៀងមក ឥតែដលមានេមាះហ�ងអ�ីេឡយ ។ 

ៃថ�មយួ តពស់ៃ្រពនិង្របពន� កលេបប��ុ កអហរឲ្យកូនបរេិភាគរចួកេ៏ផ�កកូនេនាះេនក�ុងេរងជាលំេនរបស់គាត ់ដូច

កលសព�ដងេរៀងមក មនិបានគិតែ្រកងមានេ្រគាះថា� កដ់ល់កូនេសះេទ េហយយកដងែរកសែ្រងក និងកេណ� �វេចញ

េទតងំពី្រពលឹមរហូតដល់ៃថ�្រតង ់េចលកូនឲ្យេដកេនក�ុងេរងែតមា� កឯ់ង ។ េ្រកយពីតនិងយាយេចញផុតេទ មាន

ខ� ធំ ១ ែដលឋតិេនក�ុងៃ្រពជិតេនាះ លបចូលេទក�ុងេរង េឃញទរកេដកែតមា� កឯ់ង កព៏យំកទរកេនាះេទសីុជា

អហរ ។ កុមារេនាះ ពំុបានែ្រសកយំមយួង៉ណាេសះ េដយវេនតូចេដកពំុដឹងខ�ួន ។ ឯតពស់ៃ្រពនិងយាយជា

ភរយិា ខំ្រច�ត្រស�វេនេ្រកមកេម� ្រពះអទិត្យ តងំពី្រពឹកពំុហ៊នឈបស់្រមាកេសះ ។ លុះៃថ�្រតង ់អត្់រទនឹំងកេម� ្រពះ

អទិត្យេទេទៀតពំុបាន ។ គាតក់េ៏រៀបកណា� ប្់រស�វដកក់�ុងសែ្រងក និងចងជា្រទនូល េហយតពស់ៃ្រពេលកអែ្រមកដក់

េលស�  េដរតមេ្រកយយាយ ទូលកណា� ប្់រស�វ យា្រតរលះរលំងសំេដេទកនទី់លំេនរបស់ខ�ួន ។ េទដល់លំេន

េហយ កដ៏កអ់ែ្រមកនិង្រទនូល ្រកេឡកេមលេទក�ុងេរងមនិេឃញកូនរបស់ខ�ួនែដលេផ�កេនាះ គាតម់ានេសចក�ី
តកស់�ុតញាបញ័់រក�ុងចិត�ជាខ� ងំ ទងំពីរនាកប់�ី្របពន�គយគនរ់ៃំព ែក្បរៗកែន�ងកូនេដកេនាះ េឃញមានែតដនេជងខ�

មយួយ៉ាងធំ និងស� មឈម្រសក ់តងំពីកែន�ងកូនេដក រហូតដល់ៃ្រពលំ ។ តពស់ៃ្រពនិងភរយិា បានដឹងច្បោស់ថា ខ�

ពយំកកូនេទសីុជាអហរ េហយកយ៏ំេសកសេ្រងងសៃ្រង អល័យអណិតអសូរដល់កូនតូចែដលមនិដឹងអ�ី តងំពី

កណា� លៃថ�្រតង ់ រហូតដល់េពលយប ់ េទបតពស់ៃ្រពនិងភរយិា ឈបេ់សយេសក េហយងកមកពិចរណាថា : េប
េយងគិតែតយំេសកអេឡាះអល័យ េបាកខ�ួនដូេច�ះតេទេទៀត េឃញថា ឥតបាន្របេយាជនអ៍�ីបន�ិចបន�ួចេសះ ដូេច�ះ

គរួគប្បេីយងយំែ្រសក េហយគិតរកមេធ្យោបាយដូចេម�ចនឹងសមា� បខ់� េនះឲ្យខងែតបាន ។ លុះ្រពឹកេឡង កប៏ាន

សេ្រមចចិត�ថា ្រត�វែតតមរកសមា� បខ់� ែដលសីុកូនខ�ួនេនាះ ឲ្យខងែតបាន ។ ចបេ់ដមពីេនាះមក រល់្រពឹកភរយិា

េ្រកកពី្រពលឹម េរៀបចំម�ូបអហរ បាយសំណំុទឹកបំពង ់ និងេបៀកស� ដកក់�ុងសំេពៀតជូនស� មេីរៀងរល់ៃថ� េដម្បេីដរ

តមរកសមា� បខ់� សហវែដលបានមកបំផា� ញជីវតិកូនេនាះ ។  

រឯីតពស់ៃ្រព កល្របពន�េរៀបចំបាយក�� ប ់ ស�  ដកសំ់េពៀតរចួេហយ កេ៏ធ�ដំេណ រចូលេទក�ុងៃ្រព ស� មា� ងស� យ

បាយនិងសំេពៀតស�  ស� មា� ងេទៀត លីពូេថ េដរយ៉ាងអងអ់ចចូលេទក�ុងៃ្រពភ� ំរកុត្រត�ករកខ� តងំពីេជងភ�រំហូតដល់

កំពូល េមលសព�េ្រជាះ្រជលង រងូថ�តូច-ធំ ឆ�ងៃ្រពកតវ់ល ឆ�ងវលចូលៃ្រព េរៀងរល់ៃថ� ។ គាតេ់ដរតមរកខ� េនាះតងំ

ពីែខ្របាងំរហូតដល់ែខវស្សោ មានទឹកជំននជ់នលិ់ចែ្រសចមា� រលិចៃ្រព្រពឹក្សោលតវល�ិរហូតដល់េជងភ� ំបណា� លឲ្យសត�

ទងំឡាយ ែដលអ្រស័យេនក�ុងៃ្រពេនាះទងំប៉ុនា� ន េផ�លរតេ់ឡងេទពឹងពកអ់្រស័យេនេលកំពូលភ�ទំងំអស់ 



េដយខ� ចែ្រកងទឹកជនល់ងស់� ប ់។ ៃថ�មយួតពស់ៃ្រព េដរេទ្របទះនឹងខ�  ែដលខកូំនរបស់គាតេ់នាះ គាតក់គិ៏តថា

ពិតជាខ� េនះេហយែដលចូលេទខកូំនអញសីុ េ្រពះដនេជងែដលអញបានេឃញ និងេជងខ� េនះមានទំហំប៉ុនគា�  

េហយមនិេឃញមានខ� ដៃទណាធំដូចខ� េនះផង មានែតខ� េនះេហយ ជាេមហ�ូងធំជាងេគ បានជាហ៊នចូលេទខកូំន

អញសីុទងំៃថ�ដូេច�ះ ។ តពស់ៃ្រពគិតថា េបអញសមា� បខ់� េនះេដយកមា� ងំបាយ មុខជាមនិឈ�ះវេទ គរួគប្បអីញេ្រប
គំនិតនិង្របាជា�  េដម្បសីមា� បខ់� េនះ េទបបាន ។ គិតេ្រសចេទបតពស់ៃ្រពបេ�� ញវចយ៉ាងខ� ងំ ៗ េដម្បឲី្យឮេទដល់

ខ� ថា: “វល�ិណាតូច ៗ ចងឆា� ងំចងអំែបង វល�ិណាែវង ៗ ចងកូនចងេច ចងញាតិសនា� នព្យរួេលចុងេឈ ” ។ មាតែ់ត

ថា ែភ�កែតរៃំពេមលេលេមលេ្រកម េមលេឆ�ង-េមលស� ំ, ៃដស� ំកនពូ់េថ ៃដេឆ�ងទញវល�ិ េធ�ឫកព ហកដូ់ចជាអ�ក

រកវល�ិែមន ៗ លុះទេន�ញផ�ួន ៗ ឮេទដល់ខ�  ។ ខ� មានេសចក�ីសង្សយ័កសួ៏រេទតពស់ៃ្រពថា: ត ៗ េបាចវល�ិយកេទ

ចងអី ? តពស់ៃ្រព្របាបេ់ទខ� វញិថា: “ អញេបាចវល�ិយកេទ ចងឆា� ចំងអំែបង ចងកូនចងេច ចងញាតិសនា� នរបស់

អញ ព្យរួេលចុងេឈ េ្រពះេនែត ៧ ៃថ�េទៀត នឹងមានទឹកជំននជ់នលិ់ចែ្រសចមា� រ លិចៃ្រព្រពឹក្សោ លិចទងំបព�ត ស� ប់

មនុស្សនឹងអខ� ឯងេនះអស់េហយ ” ។ រឯីសត�ខ� ឮតពស់ៃ្រព ្របាបដូ់េច� ះ មានចិត�ភតិភយ័នឹងេសចក�ីស� បព់នេ់ពក 

កនិ៏យាយសំុឲ្យតចង ខ�ួនព្យរួេទេលចុងេឈផង ។ តពស់ៃ្រព្របែកកថា “ អញមនិរវល់ចងអខ� ឯងព្យរួេលចុងេឈេទ 

ទុកឲ្យអខ� ឯងលងទឹ់កស� បេ់ទចុះ េបអខ� ឯងមនិេជឿអញេទ ឯងេទេឡងេលថ�ដណាែដលខ�ស់ជាងេគ េហយ

្រកេឡកេមលេទជំុវញិភ� ំ គងនឹ់ងេឃញទឹកែដលកំពុងជនេ់្រចនេឡងមនិខន”។ខ� ឮតពស់ៃ្រព្របាបដូ់េច� ះ កខំ៏រតេ់ទ

រកថ�ដែដលខ�ស់ជាងេគេលកំពូលភ� ំ េហយឈរេមលេទជំុវញិភ� ំ េឃញទឹកល�ល� ច ដូចតពស់ៃ្រព្របាបែ់មន ។ ខ�

ភយ័តកស់�ុតខ� ងំណាស់ រតចុ់ះមករកតពស់ៃ្រពវញិ េហយអង�រតេហយអង�រេទៀត សំុឲ្យតចងព្យរួខ�ួនេទេលចុងេឈ 

តពស់ៃ្រពរតឹែតបានចិត�េហយេពលថា: “ អញ្រពមចងអខ� ឯងែដរ ែតអញចងែតវល�ិណាតូច ៗ ឲ្យដចធ់ា� កអ់ខ�

ឯងក�ុងទឹកស� បេ់ទចុះ” ។ ខ� រតឹែតភយ័តកស់�ុតខ� ងំេទេទៀត អង�រតពស់ៃ្រពេទៀត មាតែ់តអង�រ េជងកេ៏លកសំពះ ។ 

តពស់ៃ្រពេមលល�មបានករេហយ ក្៏របាបខ់� ថា “ មនិអីេទ ចអំញរកវល�ិយ៉ាងធំចងអខ� ឯង ” ។ ខ� ឮដូេច� ះមាន

េសចក�ីេ្រតកអរជាទីបំផុត តពស់ៃ្រពកប៏ង� បឲ់្យខ� េដកផា� រ េហយយកវល�ិយ៉ាងធំមកចងេជងទងំ ៤ េផា� បគា�  េហយ

រក៉ព្យរួេទនឹងចមា� មេឈ ែដលមានកម�ស់ល�មយារដំបងវយបាន ។ លុះតពស់ៃ្រពចងខ� ព្យរួេ្រសចេហយ កេ៏ចញេទ

រកកបដំ់បង ១ យ៉ាងធំ េដម្បយីកមកសំពងខ�  ែដលចងព្យរួេនាះ ។ រឯីខ� កលេបបានេឃញតពស់ៃ្រពេទកបេ់ឈ
េធ�ជាដំបងធំយ៉ាងដូេច� ះ កម៏ានេសចក�ីសង្សយ័ េហយសួរេទតពស់ៃ្រពថា: ត ៗ ! កបេ់ឈមកេធ�អីហ�ឹង ។ តពស់

ៃ្រព្របាបេ់ទខ� វញិថា: “អញកបេ់ឈ យកមកេធ�ជាដងែរកែរកវល�ិយកេទផ�ះ” លុះតពស់ៃ្រព កបេ់ឈេធ�ជាដំបងរចួ

េ្រសច កក៏នេ់ដរចូលេទវយសំពងអខ�  តងំពីៃថ�្រតងរ់ហូតដល់្រពលបប់ណា� លឲ្យបាកឆ់�ឹងជំនីរខ�  ដូចេគរបួទងំ

សងខង ៃដខំវយសំពង មាតក់ផ៏ា� ញ់ផា� លថា: “ ពះអខ�  ! អឯងខកូំនអញេទៀត ” ។ ខ� ខំ្របឹងប្រមះ េរ យ៉ាងណាក៏

ពំុរចួ វយរចួតពស់ៃ្រព រកសំរមនិងេឈងប ់យកមកគរដុតពីខងេ្រកម បណា� លឲ្យេឆះេរមខ�  និងរលកែស្បកដំុ ៗ 

េហយេឆះរហូតេទដល់ែខ្ស ែដលចងព្យរួេនាះដចធ់ា� កខ់� មកដល់ដី ប្រមះរចួ រតចូ់លៃ្រពបាតេ់ទ ។ ចំែណកតពស់ៃ្រព 

ក្៏រតឡបេ់ទកនទី់លំេនរបស់ខ�ួនវញិ បាននិយាយរ៉យរ៉ប្់របាប្់របពន�គាត ់ អំពីេរឿងែដលគាតប់ានវយខ� េនាះ សព�

្រគបេ់ហយ កេ៏នជាសុខជាមយួនឹង្របពន�គាតរ់ហូតអស់ជីវតិេរៀងខ�ួន ។  

មកពីមានេរឿងដូចបានសែម�ងមកេនះេហយ បានជាខ� សព�ៃថ� មានលក�ណៈែប�កពីសត�ទងំពងួ ៣ យ៉ាង  

១- ឆ�ឹងជំនីរខ� កលណាវសំឡបេទ េឃញរងបាករ់បួចូលគា�  



២- សត�ខ� សព�ៃថ�េនះវបនក់�ុង ១ ៃថ� ៧ ដង កំុឲ្យជួបនឹងមនុស្សេយង េ្រពះវខ� ចមនុស្ស តងំពីតពស់ៃ្រព

ចងវសំពងមក ។ 

៣- ខ� មានសម្បរុវ្រកេវម្រកវម មកពីតពស់ៃ្រពដុតេភ�ងេឆះេរលេនាះឯង ។ 
 


