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វុីងវុីង អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់សត្វឃ្មុំ
េទ? េហតុអ្វីបានជាសត្វឃ្មុំេហើរឮ វុីង
វុីង ហ្ន៎? តាមពិតេទៅសត្វឃ្មុំ ធម្មតា
មានអណ្ដាតេហើយអាចនិយាយបាន
និងអាច ភ្លក់រសជាតិេ្រចើនយ៉ាង មិន
្រតឹមែតផ្កាមួយមុខេទ ។ េយើងនាំគ្នា
អានេរឿងនិទានអំពីសត្វឃ្មុំៃន្របេទស
ម៉ុងេហ្គោលីយ៉ាងេម៉ចែដរ?
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កាលពីេ្រពងនាយ េនៅក្នុងនគរសួគ៌
មានេស្តចបក្សីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គ
េឈ្មោះថា ហាំងហ្គារីដ។ ៃថ្ងមួយេស្តច
ហាំងហ្គារីដ បានេហៅបក្សីទាំងអស់មក
្របជុំ។ «េយើងចង់សុីសាច់សត្វែដល
ឆ្ងាញ់បំផុតេនៅេលើពិភពេលោកេនះ។
អ្នក្រគប់គ្នា្រតូវេចញេទៅរកវាឥលូវេនះ
េហើយអ្នកែដលរកបានសត្វែដលមាន
រសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតមុនេគ េយើងនឹង
ផ្តល់រង្វាន់ធំឱ្យអ្នកេនោះ!»
បន្ទាប់ពីបានឮបទបញ្ជា របស់េស្ដច
េហើយ ឃ្មុំ េមអំេបៅ ចាប ជាេដើម ក៏
េហោះេហើរយ៉ាងេលឿនេទៅ្រគប់ទីកែន្លង
េរៀងៗខ្លួន។
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ៃថ្ងមួយេនៅេពលែដលខ្យល់បក់រវិចៗ
សត្វ្រតេចៀកកាំែដលចូលចិត្តេលង
េ្រចើន បានេហើរចុះេឡើងរហូតដល់
េភ្លចបទបញ្ជារបស់េស្ដចបក្សី។
ផ្ទុយពី ្រតេចៀកកាំ សត្វឃ្មុំដ៏ឧស្សាហ៍
េហោះេហើរយ៉ាង្រស្រសាក់េទៅភ្លក់
រសជាតិសត្វជាេ្រចើន។
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ៃថ្ងលិចជាេវលាកំណត់្រតូវត្រមូវឱ្យសត្វ
ទាំងអស់្រតូវ េទៅគាល់េស្តចបក្សី។
សត្វ្រតេចៀកកាំែដលមិនបានេធ្វើអ្វី
េសោះេពញមួយៃថ្ង កំពុង្រពួយបារម្ភ
យ៉ាងខ្លាំង វាក៏បានជួបនឹងសត្វឃ្មុំ។
បន្ទាប់មកវាក៏បានសួរេទៅសត្វឃ្មុំ៖
«សត្វឃ្មុំហ្អា៎ ឯងរកេឃើញចេម្លើយេហើយ
ឬ?» «ហ្នឹងេហើយ េពញមួយៃថ្ងេនះ
ខ្ញុំបានភ្លក់សត្វជាេ្រចើន។» «ែមនឬ?
ដូេច្នះមានន័យថាឯងរកេឃើញសត្វ
ណាែដលឆ្ងាញ់បំផុតេហើយែមនឬេទ?»
«ពិតណាស!់ ក្នុងចំេណោមសត្វ
ជាេ្រចើន មនុស្សគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់
បំផុត!»
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សត្វ្រតេចៀកកាំែដលឮពាក្យទាំងេនះ
មានការភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ «ឯង
ថាេម៉ច? មនុស្សមានរសជាតិឆ្ងាញ់
បំផុតឬ?» សត្វ្រតេចៀកកាំេនោះ
្រពួយបារម្ភពីមនុស្សយ៉ាងខ្លាំង។ «មិន
្រតូវឱ្យេស្តចបក្សីដឹងេទថា មនុស្ស គឺជា
សាច់ែដលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតេនោះ
េទ! េដោយសារែតមនុស្ស ខ្ញុំរស់េនៅ
បានេដោយមិនខ្វល់ពីចំណីែដលខ្ញុំ្រតូវ
ទទួលទាន មនុស្ស្រគប់គ្នាចូលចិត្ត និង
រីករាយែដលបានេឃើញខ្ញុំ។ េតើខ្ញុំអាច
ជួយសេ្រង្គោះ មនុស្សេលោកទាំងអស់
េនោះបានយ៉ាងេម៉ចេទៅហ្ន?៎»
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បន្តិចេ្រកោយមក សត្វ្រតេចៀកកាំក៏សួរ
េទៅសត្វឃ្មុំ។
«សត្វឃ្មុំហ្អា!៎ េតើឯងដឹងេដោយវិធីណា
ថា មនុស្សជាសាច់ែដលឆ្ងាញ់ជាងេគ
េនោះ?»
«គឺភ្លក់េដោយអណ្ដាតេនោះអី។»
«ែមនឬ? ឯណាេទៅអណ្ដាតដ៏អស្ចារ្យ
របស់ឯងេនោះ? ឱ្យខ្ញុំសុំេមើលបន្តិច
េមើល!»
បន្ទាប់មកសត្វឃ្មុំក៏អ្រងួនេហើយ
េលៀនអណ្ដាតរបស់វា។
«េនះេហ្ន៎ អា!»
្រសាប់ែតេពលេនោះ «អូយអូយ! អឺអា!»
រំេពចេនោះសត្វ្រតេចៀកកាំ ក៏ខាំដាច់
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អណ្ដាតរបស់សត្វឃ្មុំែតម្តង។
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សត្វឃ្មុំ ែដល្រតូវបានកាត់ផ្តាច់អណ្ដាត
េនោះ បានេទៅរក្រពះរាជាភ្លាមៗ
េ្រពោះែតចង់ទទួលរង្វាន់ក៏បានរត់េទៅ
េដើម្បី្របាប់ឱ្យេស្តចបក្សីដឹងពីអ្វីែដល
ខ្លួនបានរកេឃើញ។ ្រតេចៀកកាំក៏តាម
ពីេ្រកោយសត្វឃ្មុំែដរ។
េស្ដចហាំងហ្គារីដ បានសួរេទៅសត្វឃ្មុំ៖
«េតើឯងដឹងេហើយឬថានរណាឆ្ងាញ់
បំផុតេនោះ?»
សត្វឃ្មុំចង់និយាយពីអ្វីែដលេគបាន

រកេឃើញេពញមួយៃថ្ងេនោះ។ វាេហោះ
េទៅមក ប៉ុែន្ត សត្វឃ្មុំែដល្រតូវបានកាត់
ផ្តាច់អណ្ដាតេនោះ បាន្រតឹមបេញ្ចញ
សំេឡង «វុីងវុីង» ប៉ុេណ្ណោះ េបើេទោះជា
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សម្តីអ្វី ក៏មិនអាចនិយាយេទៅកាន់េស្តច
បក្សីបានែដរ។
«យី! អាមួយេនះ និយាយស្អី រកែត
ស្តាប់មិនបានេសោះ!»
េពលេនោះ ្រតេចៀកកាំបានេចញមក
និយាយ។



12

្រតេចៀកកាំបានកុហក្រពះរាជាេដោយ វា
ស្អប់សត្វពស់ែដលបានលួច ស៊ុតរបស់
វា។
«្រពះរាជា ពួកេយើងបានខិតខំ
េធ្វើការែស្វងរកេពញមួយៃថ្ង េនៅេលើ
ពិភពេលោកេនះ សត្វែដលឆ្ងាញ់ជាងេគ
េនោះគឺសត្វពស់។» «េតើវាពិតែមនេទ?
្របញាប់េឡើង េយើងចង់ភ្លក់សត្វពស់
ែដលមានរសជាតិឆ្ងាញ់េនោះ!»
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ចាប់តាំងពីេពលេនោះមកសត្វពស់
ក្លាយជាអាហាររបស់េស្ដចហាំងហ្គា
រីដ។ កូនឥ្រន្ទីែដលជាកូនេចៅរបស់
េស្ដចហាំងហ្គារីដ ក៏បានចាប់ពស់សុីជា
ចំណីផងែដរ។ ចំែណក ្រតេចៀកកាំបាន
ទទួលេសចក្តី្រសឡាញ់កាន់ែតេ្រចើនពី
មនុស្ស។
បច្ចុប្បន្នេនះែដរ ជនជាតិម៉ុងេហ្គោលី
េនៅែត្រសឡាញ់និងស្វាគមន៍េនៅេពល
ែដល ្រតេចៀកកាំមកជិតផ្ទះ។
ចុះសត្វឃ្មុំ ក្លាយេទៅជាយ៉ាងណាវិញ?
សត្វឃ្មុំ បេញ្ចញែតសំេឡង វុីងវុីង
េហើយក៏បានក្លាយសត្វែដល្រតូវមនុស្ស
បេណ្ដញេចញ។
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សួស្ត!ី ខ្ញុំរីករាយនឹងែចករំែលកជាមួយ
អ្នកទាំងអស់គ្នានូវេរឿង្រពងនិទាន
របស់្របជាជនម៉ុងេហ្គោលីមួយេនះ។
ខ្ញុំេ្រជើសយកេរឿងេនះ នឹងផលិតវាជា
េសៀវេភៅអមេដោយគំនូរ ក៏េ្រពោះែត
ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី្រពះ
ៃនេទវកថា គឺេស្តចបក្សីហាំងហ្គា
រីដ ជាឧទាហរណ៍បង្ហាញពី ភាព
េស្មោះ្រតង់ និងភាពក្លាហាន ែដលេនះ
ជានិមិត្តរូបៃន អ៊ូឡាណាបាតា រាជធានី
ៃន្របេទសម៉ុងេហ្គោលី។ ខ្ញុំក៏ចង់្របាប់
អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីេហតុផលែដលខ្ញុំ
គូរអំពីសត្វឃ្មុំ េ្រពោះែតខ្ញុំជាអ្នកបកែ្រប
ែតមក្រតូវគូរគំនូរជាការលំបាកខ្លាំង
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ណាស់ស្រមាប់ខ្ញុំ។ កាលពីខ្ញុំេនៅេក្មង
ខ្ញុំចូលចិត្តគូររូបែដរ ប៉ុែន្តខ្ញុំមិនធ្លាប់
គិតថាខ្ញុំអាចមានឱកាសបានចូលរួម
ផលិតេសៀវេភៅកុមារែបបេនះេឡើយ។
វាជាេរឿងដ៏មានន័យនិងគួរឱ្យចងចាំ
ណាស់ េ្រពោះខ្ញុំអាចបេញ្ជៀបវប្បធម៌
របស់េយើងេទៅកាន់េក្មងៗ និងបង្ហាញ
កូន្រសីទាំងពីររបស់ខ្ញុំថា ្របសិនេបើ
េយើងអាចជំនះេធ្វើអ្វីែដលេយើងចង់េធ្វើ
េដោយអស់ពីសមត្ថភាព េនោះេយើងនឹង
ទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្ត។
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រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។
គ្មាននណា,និងគ្មានក្បួនណាែដល
អាចរាប់ផ្កាយជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗ
េឡើយ។ែតភពែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
គឺភពែផនដីែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវេពល
ែដលបានដឹងនិង។ពិេសសេនៅេពល
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បានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទសេផ្សងៗ
េនៅជុំវិញពិភពេលោកែដលមក្របេទស
កូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍រំជួលចិត្ត
បំផុត។ ភពែផនដីែតមួយ េទោះេយើង
ជាជនជាតិណាក្តីែតជា�្រគួសារ
ែផនដី�។
្រគួសារ្រតូវទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើ
គ្នា,និងជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមក។
្រគួសារគឺេអោបមុនេគ, េសើចដាក់
មុនេគ,និងលះបង់េអោយមុនេគ។
្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយគ្នា,ជំនះ
ការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវេដើរេទៅ
ជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
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បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថ
បេ្រមើរមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និង
េធ្វើការងារជាេដើមេទោះបីជាមានការ
េនឿយហត់យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់
កាងារបានេជោគជយ័។ពិតជាមិន
ងាយ្រសួលេឡើយសំរាប់ការសរេសរជា
ភាសាកូេរ៉សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅ
និងភាសារេនៅេឡើយ។
យ៉ាងណាក្តីការសរេសរបង្កប់ឥទ្ធិពល
ែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅនិងការនិយាយ
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រាប់រយដង។
ឥទ្ធិពលបង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅ
ចិត្តគំនិត
ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបានល្អ
មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ
ខ្ញុំសូមជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះ
េកើតមានេឡើងរឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់
េមោទនភាពនិងក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តី
ចំណាក្រសុកជាេ្រចើននិង្រគួសាររបស់
ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូក្យ៉ងសុីល��
��
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