សម្មោទមនជាតក
ដោយ សឹម ចាន់ឌ(
ី Chandy Soem)
កែសម្មួលដោយយន់ សុធា
ថ្ងៃទ២
ី ៤ កែែុមះភ ២៥៥៤

(ចូលរួមគំនិត) នៅក្នុ ងអតថ ន័យននជាតក្(នរឿងនិទាន)ននះ មានន័យក្នុ ងការពិចារណា ដល់
អនក្(នម)គ្គប់គ្គង និងស្ថថនភាពគ្គួស្ថរ សីលធម៌ ការពាយាម ការនោះគ្ស្ថយបញ្ហ
ា ។ នតើក្នុងនរឿង
ននះដូចសុភាសិតខ្មែ រថាៈ៖ “នលោះគ្ននក្នុ ងគ្គួស្ថរ ដូចគ្ស្ថតកាយាបង្ហាញញាតិ នលោះគ្ននក្នុ ងសងគម
ជាតិ ដូចលាតក្ំណប់បង្ហាញនចារ” ខ្ដររឺនេ?)
កាលពីនគ្ពងនាយ គ្ពះនោធិសតវ មួយអងគបានចាប់ក្ំនណើតជាសតវ គ្ក្ួចនៅក្នុ ងនគ្ពមួយ នាគ្ក្ុង
ោរាណសី ន

ើយមានសតវ គ្ក្ួចជានគ្ចើនោន់ បាននៅនគ្កាមការដឹក្នាំ របស់សតវ គ្ក្ួចជាគ្ពះនោធិសតវ ។

កាលននាះមានគ្ោននគ្ពមានក្់ខ្តងខ្តនៅរក្ទាក្់សតវ គ្ក្ួចនោយបនចេ ញសំនេងអឺតបនោ ំជាសតវ គ្ក្ួច
ខ្ដលវនងវងោច់ វួ ងន

ើយយំនៅរក្គ្នន។នៅនពលខ្ដលសតវ គ្ក្ួចន

នបាះលប់ នដើមបីសង្រងគុបចាប់សតវ គ្ក្ួចទាំ ង វួ ងននាះោក្់គ្េុង

ើរមក្ចុះជុំន

រួចយក្នៅលក្់ឯផ្សា នគ្ោះននះជារបរ

ចិចេឹមជី វិតតរបស់គ្នត់។ នងៃមួយគ្ពះនោធិសតវ ខ្ដលជានម វួ ង បានដឹងន
ក្៏ពិចារណាថា៖ អំនពើរបស់គ្ោននគ្ពននះ

ើយ គ្ោននគ្ពក្៏គ្បញាប់

តុការណ៍ននម

នត រាយននះ

នងៃណាមួយគ្បាក្ដជានធវឲ្
ើ យ វួ ងសតវ គ្ក្ួចទាំ ងអស់ វិនាសផ្សុត

ពូជជាមិនខាត។បនាាប់មក្នមគ្ក្ួចបាននកាះនៅ ពួក្គ្ក្ួចទាំ ងអស់ ឲ្យមក្ចូលរួមគ្បជុំ នដើមបីរក្វិធានការ
នោះគ្ស្ថយពីបញ្ហ
ា នគ្គ្នះថានក្់ននះ។នគ្កាយពីការពិំាគ្ននមក្សតវ គ្ក្ួចខ្ដលជាគ្ពះនោធិសតវ បានសនគ្មច
ចិតតថា៖

ចូរអនក្ទាំ ងឡាយនធវើតាមបណា
ត ំ នយើងដូចតនៅននះ

លប់មក្នលើគ្ក្ុមនយើងយា៉ងកាលណា

“ពីនពលននះតនៅ

ចូរនយើងមានក្់ៗគ្តួវតាំ ងស្ថែរតីឲ្យបានរឹងបឹងក្ុំតក្់សត
ោុ ឲនស្ថះ

នយើងគ្តួវបនចេ ញក្ាលតាមចននាោះលប់រួចនយើងទាំ ងអស់គ្ននមំគ្បឹងេេះស្ថោបន
នយើងអាចសាួយនាំ លប់យក្នៅនលើអាកាស
មួយខ្ដលមានសោឹក្គ្កាស់ ន

នបើមានគ្ោននគ្ពនបាះ

ើរឲ្យខាោង
ំ ។

នធវើយា៉ងននះ

រួចនយើងនឹងនាំ លប់ននាះនៅជគ្មុះនចាលក្នុ ងគនមាោធនគ្ពណា

ើយពួក្នយើងក្៏អាចនគចពីលប់ននាះបាន។ នបើនយើងនធវើដូនចនះ ឲ្យបានគ្សុះៗ

គ្ននននាះ នយើងគ្បាក្ដជារំនោះមោួ ន រួចពីក្មាោង
ំ នដននគ្ោនដូចបំណងជាមិនខាន។ សតវ គ្ក្ួចទាំ ងអស់ ក្៏
សនាយល់គ្ពមនធវើតាមបញ្ហារបស់សតវ គ្ក្ួចនម វួ ងខ្ដលជាគ្ពះនោធិសតវ នោយគ្បុងគ្បយ័តនន
ខ្តនគចរួចមោួ នពីនគ្គ្នះថានក្់ជាដរាបតនរៀងនៅ។

នៅនពលខ្ដលសតវ គ្ក្ួចទាំ ងអស់សះាុ ន

ើយខ្តង

ើរនាំ លប់នៅនលើ

អាកាស នាយគ្ោននគ្ពមំរត់តាម យក្លប់ពីក្នុងបនាោក្៏មិនបាន។ នរៀងរាល់នងៃ គ្ោននគ្ពខ្តងខ្តគ្តេប់
មក្ផ្សាះ វិញនោយនដេនេ។
ចំខ្ណក្គ្បពនធ គ្ោននគ្ព កាលន
ក្៏នក្ើតក្ត ីមួរន៉៉ នតតគ្ក្ហាយ ន

ើញបតីគ្តេប់មក្ផ្សាះ វិញនោយនដេនេ

គ្នែនគ្បាក្់ដូចសពវដង

ើយនចាេបតីថា ៖ខ្ន! នលាក្បតី ! រាល់នងៃគ្តេប់មក្ផ្សាះ វិញនដេនេដូនចនះ

នតើអក្
ន អាល័យនៅជាប់នដរវល់ជាមួយគ្សីងីនែ េដឹង? គ្ោននគ្ពក្៏បានន្ោើយថា៖ “ឱ! អូនសមាោញ់ ដ្ហ ើយ
បងគ្នែននៅមានគ្សីឯណានេ

សូមខ្ក្វមាសនមនជឿបងចុះ។ ការពិតគឺ វួ ងសតវ គ្ក្ួច

ទាំ ងអស់ននាះវា

ឆ្លោតណាស់ឥេួវននះពួក្វាគ្សុះគ្សួលរស់ននាះជាមួយគ្ននដូចក្ាលមួយអចេ ឹង”។នៅនពលខ្ដលបងនបាះ
លប់គ្គប

៊ុំព័េធនលើពួក្វាភាោម ពួក្វាសាះុ ន

ើរដំណាលគ្នន

ន

ើយន

ើរនាំ លប់នេើងយក្នៅជាមួយ រួច

េមាោក្់នចាលនលើគនមាោធនគ្ព ខ្ដលមានសុេធខ្តបនាោ។ ប៉ុខ្នត សូមនៅគ្ពលឹងក្ុំគ្ពួយ នងៃណាមួយខ្ដលពួក្
វាខ្បក្បាក្់ស្ថមគគ ីគ្នន ន

ើយនងៃននាះសូមបីខ្តក្ូនគ្ក្ួចមួយ ក្៏មិនអាចរួចពីក្ណា
ត ប់នដបងបានខ្ដរ ន

ើយ

អូននឹងញញឹម វិញជាមិនខាន។
នោលដូនចនះន

ើយ នាយគ្ោននគ្ពក្៏នគ្ចៀងតិចៗ នោយរីក្រាយថាៈ ៖

ឲ្យខ្តពួែឯង

នៅមំគ្បឹងខ្គ្បង

គ្សុះគ្សួលនឹងគ្នន

ឯងអាចនគចផ្សុត

ពីក្តីមរណា

នបើឯងនលោះគ្នន

ជានងៃអងា

នងៃដោះន

ឯងជាប់លប់អញ

គ្នែនរួចមួយនេើយ។

ើយណា

នៅនពលនគ្កាយមក្ មានសតវ គ្ក្ួចមួយក្ំពុងចឹក្សំបុក្ក្នណតៀររក្ចំណី គ្ស្ថប់ខ្តរបូតនជើងធាោក្់មក្
នគ្កាមប៉ះក្ាលសតវ គ្ក្ួចមួយនេៀត។ នពលននាះ មានសំនេងគ្ក្ួចនៅពីខាងនគ្កាម បានបនោ ឺនេើងថា៖

-អាណាជាន់ក្ាលអញហាា!
-សូមនទាសនលាក្! មញុ ំគ្នែនបំណងនេ គឺមញុំរបូតនជើងធាោក្់ពីសំបុក្ក្នណតៀរ នោយអនចតនានេ
សូមនលាក្នមតាតក្ុំមឹងអី!
-មិនបាននេ! ឯងននះគ្ពន

ើនណាស់ រញីរញ័រខ្បប ន ឹងឬ ខ្ដលជាអនក្មានក្មាោង
ំ នរីមួ ោ នដោយ

រួចផ្សុតពីលប់របស់គ្ោននគ្ពននាះ? (គ្ក្ួចទាំ ងពីរ ន្ោើយតបទាំ ងក្នគ្មាល)
ជនមាោះរវាងសតវ គ្ក្ួចទាំ ងពីរ នចះខ្តរាលោលបនត នៅនេៀត បណា
ត លដោយបរិយាកាសកាន់ខ្ត
អាប់អួ នោយមានគ្ក្ុមកាន់នជើងគ្នន ទាំ ងសងខាងកាន់ខ្តនគ្ចើននេើងៗ។
បាន គ្ក្ួចខ្ដលជានោធិសតវ យល់ន
សថិតនៅក្នុ ងភាពគ្ចបូក្គ្ចបល់ននាះ
គ្ក្ុម

នោយពុំអាចសគ្មុះសគ្មួល

ើញស្ថថនភាពមិនគ្សួលក្៏នាំគ្នន មួយគ្ក្ុមន

ើរនចញពីេីននាះនៅ។

គ្ស្ថប់ខ្តលប់របស់នាយគ្ោននគ្ពធាោក្់គ្ពឹបនលើសតវ គ្ក្ួច

ទាំំ ងពីរ

ខ្ដលក្ំពុងខ្តនលោះគ្ននននាះ។ នោយការំិតំ័យតក្់សត
ោុ គ្សឡាំងកាំងក្នុ ងភាពអាសនន ននាះ

សតវ គ្ក្ួចទាំ ងពីរគ្ក្ុមនំោ ចអស់បណា
ត ំ គ្ពះនោធិសតវ ន
“ នបើឯងពូខ្ក្ណាស់ ឥេួវនមតចក្៏មិនន

ើយក្៏ខ្គ្សក្គ្បចាំគ្ននថា៖

ើរនាំ លប់ននះមុនអញនៅ?

ចុះឯងនម៉ចក្៏មិនសាះុ មុនអញនៅ?
នៅនពលខ្ដលសតវ គ្ក្ួចទាំ ងពីរគ្ក្ុម ក្ំពុងខ្តនលោះគ្បខ្ក្ក្គ្ននដូនចនះ គ្ោននគ្ពក្៏គ្ក្នស្ថបនលើក្
លប់ចាប់គ្ក្ួចទាំ ងអស់ននាះ បចេួ លក្នុ ងគ្េុងរួចគ្តេប់នៅផ្សាះ វិញ នោយក្ត ី រីក្រាយ។
នងៃននះ ំរិយារបស់គ្ោននគ្ពបានញញឹមដូចបំណងរបស់នគខ្មន។
លុះគ្ពះអងគបានសំខ្ដងនរឿងអតីតកាលរួច សនមតចគ្ពះបរមស្ថស្ថតចារយ គ្េង់គ្តាស់បញ្ហាក្់ថា៖
“មានល់ំិក្ខុទាំងឡាយ ការនលោះគ្ននរវាងបងបាន
ួ ឯង រខ្មងខ្តងខ្តនាំ មក្នូវនសចក្ត ី វិនាស។ សូមបីខ្តសតវ
គ្ក្ួចក្៏នោយ ក្៏នគអាចយក្ជ័យជមនះនលើសគ្តួវបាន ដោយខ្តខ្គនចះស្ថមគគ ី(គ្តួវរ៊ូវគ្នន)។ ផ្សាយ
ុ នៅវិញ
នគអាចធាោក្់ក្នុងក្ត ីម

នត រាយ នបើកាលណានគនៅខ្តនលោះគ្ននន

ឈ្ន ះយក្ចាញ់រវាងគ្ននងជាធំ”។

ើយ គ្បកាន់អាក្បបក្ិ រិយា រឹងរួស យក្

គ្េង់គ្បជុំជាតក្ សតវ គ្ក្ួចខ្ដលនោរនពញនៅនោយក្ំ

ឹងនតតគ្ក្ហាយននាះ គឺជាតួអងគនននេវ

េតត ។ រីឯឯគ្ពះនោធិសតវ ជានម វួ ងដឹក្នាំ នន វួ ងគ្ក្ួច ខ្ដលមានគ្បាជាញននាះ គឺតួអងគតថាគតននះឯង។
សូមអរគុណ

