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េបតមេរឿងេ្រពងេនះ អ�កតមានេដមកំេណ តេន្របេទសចិន មុននានា្របេទសទងំអស់េលទ�ីប ។ េរឿងេដមមានដូច

តេទ  

ក�ុងសមយ័េ្រពងនាយ មានបុរសជាអ�កទីទល័្រកពីរនាកគឺ់: ឪពុកនិងកូន្រប�សេពញកំេលះ អ្រស័យក�ុងភូមនិិគមដតូ៏ច

មយួ តងំេនដច្់រសយាលពីរជធានី ។ េននាវស្សន�រដូវ បុរសឪពុកមានជំងឺយ៉ាងទម�ន ់កទ៏ទលួអនិច�កម�េទ ទុកកូន

េនកំ្រពែតមា� កឯ់ង ។ កូនេនាះគិតថា: អញមនិគរួយកេខ� ចឪពុកេទប��ុ ះជិតម៉ុងអ�កមានធនធានេនាះេទ ្រត�វែតយក

េទប��ុ ះឲ្យឆា� យពីេគ េ្រពះខ�ួនអ�កទីទល័្រក គិតេហយេទបយកសពឪពុក េទប��ុ ះែក្បរេជងភ�មំយួឆា� យ ។ លុះប��ុ ះ

រចួេហយ កល៏េខ� ចឪពុកវលិមក្របកបអជីវកម� តមធម�តវញិ ។ េដយេសចក�ីអល័យឪពុកខ� ងំេពក បុរសកម្សត់

មនិអចបំេភ�ចេចលម៉ុងឪពុកបាន ែតងយកចំណីេទែសនជូនជាញឹកញាប ់។ គាបជ់នួៃថ�មយួ មានេភ��ងបង�ុរចុះជាប ់

មនិដច្រគាបេ់សះ េចកម្សតក់សូ៊៏្រទអំតប់ាយអតទឹ់ក េដកេនជិតម៉ុងឪពុក មនិ្រពម្រតឡបេ់ទលំេនវញិ ។  

ក�ុងរ្រតីដស៏�បស់� តេ់នាះ េពលែដលេចកម្សតកំ់ពុងនិ�នា� លកស់�ល់ ្រពលឹងេខ� ចឪពុកបានមកពន្យល់សប�ិ និយាយ

នឹងកូន: "ែនកូន! កូនឪពុក!... េម�ចកកូ៏នេនែតសូ៊ប�ូរនឹងឪពុកែដលែចកឋនេទេហយ? េតសព�ៃថ�េនះ កូនមានេគាល

បំណងយ៉ាងណាខ�ះ?” ្រពលឹងកូនកេ៏ឆ�យេទវញិថា: "កូនគា� ន្របាថា� អ�ីេទេលកឪពុក" លុះ្រពលឹងឪពុក សួរប�� កបី់-

បនួេលក េទប្រពលឹងកូនេឆ�យតបេទវញិថា "ក�ុងជាតិេនះ កូន្របាថា� ចងែ់តឲ្យបានជាធំជាងេគទងំអស់ សូម្បែីតេស�ច 

ឲ្យែតេឃញគឺ្រត�វែតសំពះរបូកូន" ។ ្រពលឹងេខ� ចឪពុកបាន្របាបេ់ទ្រពលឹងកូនវញិថា "បំណងកូនឯងេនះនឹងបាន

សេ្រមចពិត ។ ៃថ�ែស�កេនះ កូន្រត�វេ្រកកពី្រពលឹម េដរេចញពីទីេនាះេទតមផ�ូវខងេជងភ� ំ កលណាេឃញភ�បីំជាប់

រដឹក កូន្រត�វខំ្រតចឲ់្យហួសេទេទៀត នុះ៎កូននឹងេឃញផ�ូវលំមយួ េនេដមផ�ូវេនាះ មានេឈបីេដមធំៗ េហយខ�ស់ៗផុត

េឈដៃទផង ។ េនេ្រកម្រពឹក្សោេនាះមានថ�មយួផា� ងំខ�ស់ភ�រឺេលង ស�ិតេនខងមុខថ�ទងំពងួ ដម៏ានវល�ិដុះពទ័�ដូច

ក្បោចរ់ចនា នុះ៎គឺជាសិលដពិ៏សិដ�ស្រមាបអ់�កមានបុណ្យ កលេបបានេទដល់េហយ ចូរកូនេឡងអង�ុយេលថ�េនាះេទ 

... ចូរកូនេធ�តមបណា� ឪំពុកេនះកំុខន ... ឪពុកលកូនេហយ ... េធ�តមបណា� ំឪពុកេនះកំុខន ... ឪពុកលកូនេហយ 

..." ។  

លុះ្រពឹកេឡង បុរសកម្សត ់ ភា� កដំ់េណក មានអករញ័រអស់អង�្របាណ េជឿស៊បក់�ុងករយល់សប�ិេនាះ ប៉ុែន�មនិទន់

យល់ករណ៍អថកំ៌បាងំៃនសុបិនេនេឡយេទ កសំ៏ពះលម៉ុងេខ� ចឪពុកេដរេចញេទេដយសង្ឃមឹថា េបបានសេ្រមច



ដូចបំណងែមន នឹងវលិ្រតឡបម់កេធ�កិច�វត�តមធម�តវញិ ។ បុរសកំេលះ ខំ្រស�តកតៃ់្រពេលចវល ផុតវលចូលៃ្រព 

អស់េវល ៧យប ់៧ៃថ� េទបបានេឃញេដមេឈធំខ�ស់ៗ និងថ�ពិសិដ�ទំនងដូចពក្យេខ� ចឪពុកបានផា� ែំមន កេ៏ឡងេទ

អង�ុយេលថ�េនាះ តមបណា� ំឪពុក ។ ខណៈេនាះ រងកយបុរសកំេលះកែ៏្របកយមយួរេំពចេទជាសិលរងឹកេ្រកះ

គា� នវ�ិ� ណ ។ ចបត់ងពីេពលេនាះមក អ�កតកំេលះែតងបានទទលួនូវលភសក� រនិងវន�នាករអំពីជនានុជន្រគប់

ជានថ់ា� កែ់មន ។ ករែសនេ្រពនបន្់រសនក់ម៏ានចបត់ងំពីេពលេនាះរហូតមក ឯអ�កតេសតកេ៏ទបនឹងរបូមយួប៉ុេណា� ះ 

។ (តមេយាបល់ខ�ុ ំថា េដមេឡយអ�កតកំេលះេនះ មនិែមនមានបំណងេធ�ជាអ�កតថ�េទ គឺគា� ្របាថា� ឲ្យែតបាន

មេហសក�ភាព និង ឥស្សរភាពេទេត?) ។ ៃថ�េ្រកយមក គហបតីេនជនបទេនាះ បានេរៀបចំជាក្បនួយ៉ាងឧឡារកិ និង

នាកូំន្រសីេទកន្់រតកូលខងប�ី េដម្បេីរៀបអពហ៍ពិពហ៍ កេ៏ធ�ដំេណ រតមផ�ូវេនាះ េដយពំុបានដឹងថាមានអ�កត ។ 

លុះមកដល់មុខអ�កតកំេលះៗបានេឃញរបូនាង្រសីេនាះ មានេសចក�ី្របតិពទ័�េស�ហ កឆ៏កយ់កមកដកេ់លថ�មយួដំុ

ជិតខ�ួន នាង្រកមុកំែ៏្របកយក� យខ�ួនជាថ�ែដររកផ�ូវែកមនិបាន េដយមហិទ�ិឫទ�ិរបស់អ�កតកំេលះ ។  

ចំែណកគហបតីជាឪពុក កប៏ន្់រសនអ់�កតអស់េពលដយូ៏រ េដម្បឲី្យកូនមានរបូរងជាមនុស្សវញិ ែតជាករឥត

្របេយាជនេ៍សះ ។ គហបតីមានេសចក�ីេក� ្រកហយ ្រពមជាមយួនឹងទុក�េសកជាខ� ងំ រកេធ�េ្រប�បពំុបានេឡយ គាតក់៏

តងំចិត�ចងេពៀរនឹងអ�កតេនាះវញិ ។ តមកគហបតីធា� កខ់�ួនមានជំងឺយ៉ាងធ�ន ់ េដយេរគក�កធា� កឈ់ម េពទ្យហ�មនិ

អចេមលជាេឡយ ។ មុននឹងេធ�មរណកលេទ គាតប់ានផា� ្ំរបពន�ថា កលណាគាតស់� បេ់ទ ្រត�វយកធ្យងូ ៤ ដំុ ដក់

ក�ុងក� រមឈូស្រគប្់រជ�ងទងំបនួឲ្យគាតកំុ់ខន ។ េដយគាតម់ានបំណងនឹងយកេទដុតទីកែន�ងអ�កតឲ្យេឆះ្រគប់

ទិសទងំបនួទិស សងគំនំុចិត�របស់គាតវ់ញិ ។ ្របពន�ទទលួេធ�តមបណា� ំប�ីទងំអស់ ។  

ែថ�ងពីអ�កតកំេលះ កលេបបានដឹងេរឿងថាេខ� ចគហបតីប្រម�ងនឹងដុតខ�មដូេច� ះ កនិ៏ម�តិខ�ួនជាមនុស្សចស់មា� ក ់េទ

និយាយពន្យល់្របពន�គហបតីថា "េលក្រសី! េលក្រសីមនិ្រត�វេចះែតេធ�តមបណា� ំប�ី នាឲំ្យខុសទំេនៀមទមា� បយ៉់ាង

េនះេសះ មនិែដលមាននរណាយកធ្យងូេទដកក់�ុងមឈូសដកស់ពប�ី ដូចេលក្រសីេទ" ។  

េដយសរពក្យែណនាេំនះ ្រសីេមម៉ាយក្៏រពមបន�យដកយកធ្យងូបីដំុេចញ ទុកឲ្យេនសល់ែត ១ដំុ េ្រពះមុនេពលស� ប់

ប�ីបានផា� យ៉ំាងមុងឹម៉ាតណ់ាស់ ។ រឯីេខ� ចគហបតីវញិ បានធ្យងូ ១ដំុតូចេនះេទដុតខ�មអ�កត១្រជ�ង េឆះហុយ្រទេលម

ដូចបំណង ។ គតិក�ុងេរឿងេ្រពងេនះ: េ្រពះេហតុេនាះេហយ េទបចិនែតងដំណាល្របាបកូ់នេច រហូតមកដល់សព�ៃថ�

េនះថា: ខ�មអ�កតចិនែតង្រស�ត ១្រជ�ងជាដរប េទះបីស� បនាេដយអ�ីកេ៏ដយ ដូចមាននយ័ក�ុងេរឿងខងេលេនះ

្រសប ់គឺេដយេខ� ចគហបតីេនាះដុត ។  

េពលចូលរបូ អ�កតែតងជិះេកៀវេនះជាតំណាងដំុថ�ែដលគាតេ់ឡងេទអង�ុយ េហយក� យរបូរងេទជាអ�កតថ� ឯអ�កត

ែខ�រេយងកម៏ានឥរយិាបថ្របែហលនឹងអ�កតចិនែដរ ្របែហលជាក� យមកពីចិនេទដឹងជំេនឿេនះ?  

េទះបីមានករ្របញាបយ៉់ាងណាក�ី អ�កតចិនែតងែត្របាបអ់�កែដលមករកេមលជតរសីថា "ចេំទសួរអ�កតធំសិន" 

គឺ្របែហលជាចេំទសួរេខ� ចឪពុកេទដឹង? េ្រពះឪពុកគាតប់ានឲ្យឥស្សរភាពេនះមកគាត ់។ ឯអ�កតធំមនិដឹងជាេនឯ

ណាេទ?  



ចិនកនទំ់េនៀមមយួជាបរ់ហូតមកដល់សព�ៃថ� គឺមុនេរៀបមង�លករកូន្រប�ស-្រសី សមខី�ួន្រត�វែតេទប៉ាយអ�កតជាមុន

សិន េដម្បែីថ�ងេសចក�ីេគារពចំេពះអ�កត ែតេសចក�ីក�ុងេរឿងេនះ ែដលកូន្រសីគហបតីក� យរបូេទជាថ� េដយសរែត

អ�កត្រសឡាញ់េទ មនិែមនខ�ះករេគារពចំេពះអ�កតេទ ។  

ចិន្រគបឋ់នៈ ែតងេកតខ� ចេគារពអ�កត មានចិន្រតងណ់ា មានអ�កតេន្រតងេ់នាះ ។ ម្៉យោងេទៀត អ�កតេនះេហយ

ែដលជាសរណៈមយួយ៉ាងខ�ងខ់�ស់របស់ជាតិចិន ។ េសចក�ីសន�ិដ� ន: េបេយងពិនិត្យតមេរឿងេ្រពងេនះ អ�កតមានេដម

កំេណ តេន្របេទសចិន េហយហូរេហៀរចូលមក្របេទសែខ�រេយង េដយសរមានជាតិចិន ចូលមករកសីុេន្របេទស

េយងេ្រចនទងំទឹកដី្រស�កេគ កេ៏កតមុន្រស�កេយងេ្រចនសតវត្សមកេហយែដរ ។ ែខ�រេយងេ្រចនប�� នរ់បូេមមត ់េខ� ច 

បិសច េទ្រពក្ស អរក្ស ករប��ូ លរបូអ�កតេនះេធ�តមជាតិេគេទដឹង? េ្រពះអរ្យធមែ៌ខ�រ និង ចិន មានករជាបទ់កទ់ង

គា� យូរយារណាស់មកេហយ ។ ឯ្រពហ��� សសនាវញិែដលចូលមក្របេទសេយង មានែតករបន្់រសន ់បងួសួង េ្រច�ង

របូំជាលបំណនែ់តប៉ុេណា� ះ ែដលក�ុងសមយ័្រពះពុទ�សសនាេយងសព�ៃថ�េនះ េយងេនែតេឃញមានពុទ�សសនិក

ខ�ះ និយមថា� យស� ធមដូ៌ង អង្សក័ េករសក ់ថា� យចំេពះ្រពះពុទ�របូជាេដម ។  

េសចក�ីប�� កេ់ដយែឡក : េទះបីអ�កតែខ�រក�ី យួនក�ី ចិនែតង េគារពទងំអស់ ផ�ុយេទវញិែខ�រេយងេទែដលមនិសូវ

េគារពអ�កតែដលជាតិចិនកសង ែខ�រទុកជាែល្បងមយួស្រមាបក់ម្សោន�េទវញិ ។  

 


