េរឿងនិសិ តេឈមះគំរក់
( ចក ន. ឯ. )
្រកក់ចុះឱយែតល្អ ្រកចុះឱយែតមន )

(

កល កន្លងេទយូរមកេហើយ ្រពះេពធិសត្វ ្រទង់្រពះជតិជ
េមកខ មននមលបីលបញកនុងកត្តសិ

ចរយទិ

ប

ែតងបេ្រង នកូនសិស ៥០០ នក់ ជ

និចច ល់ៃថង ។

កលេនះ មននិសិ តមនក់េឈមះ គំរក់ ជេឈមះកំេណើត ែដលម

បិ

ក់

ឱយ( បបកៈបលីថ ) េនេរៀនកនុងសំ
ក់្រពះេពធិសត្វេនះ ។ ល់ែតៃថង
និសិ តទំង
យជគូកន នំគនេ
េលងេសើចថ គំរក់ៗ ដូេចនះ ្រពះេពធិ
សត្វ ក៏េ

កេ

ថគំរក់ដូេចនះែដរ េ្រពះជេឈមះ្រ

ប់េទេហើយ ។

និសិ តគំរក់េនះ នឹកអន់ចិត្តនឹងេឈមះខ្លួនមិនល្អ ក៏ចូលេទសុំ្រពះេពធិសត្វ ជ
ចរយផ្លស់េឈមះឱយ។ ្រពះេពធិសត្វថ េបើដូេចនះ ឯងចូលេដើរេទកនុងនិគម

ជនបទ
បុគគល

ជធនីែស្វងរកេឈមះែដលល្អ ្របកបេ

យសិរ ីសួសី្ត ជ័យមងគលរបស់

មួយ ែដលជទីេពញចិត្តរបស់ឯងឱយបនមក ចំអញផ្លស់េឈមះឱយ។

និសិ តគំរក់ េធើ្វ
និគមជនបទ

មពកយ

ចរយ េរៀបចំដំេណើរថ្វយបងគំ

េ្រតចចរេទកនុង
ជធនីេផ ងៗ េដើមបីែស្វងរកេឈមះឱយបនល្អ ក៏បនេទដល់នគរ

មួយ ជួបនឹង អនកនគរកំពុងែហ សពេទៃ្រពសម
សូមេទស អ្វីេឈមះេនះ
េបើេឈមះេអើ ! ថមត់
សត្វមនុស បស់ធមម

ន េទើបនិសិ តគំរក់សួរេគថ ៖

្ល ប់អនក !? េគ្របប់ថេឈមះ រស់ ។ (ជីវកៈ ថបលី)
ន់គំរក់និសិ ត រស់ េហើយេម្តចក៏

រ េបើទុកជេឈមះ រស់ ក៏េ

យេឈមះ េកើតក៏េ

យ

េឈមះជក៏េ

យ មិន

និសិ តគំរក់

្ត ប់ពកយេគេហើយ អស់សងឃឹមរេវ ើយគំនិត ក៏េដើរេឈៀងចូលេទ

ភូមិមួយ េឃើញនយេច

ចេជៀសពីករ ចស់ ឈឺ

្ល ប់ ? េគថែន េនះ !

្ល ប់ េទ ។

្វ យ មនក់កំពុង យសំពងទសី ែដលខជះខជយ េធ្វើឱយ

បត់្រទពយរបស់េគ ។ និសិ តគំរក់េឃើញេហើយ សួរថ នងេនះមនេទសដូច
េម្តច បនជេ

ក យដល់មឹង
្ល ? េគ្របប់ថ បនជ យេ្រពះ ខជះខជយ

មិនេចះែថរក ្រទពយសមបត្តិ ។

និសិ តគំរក់សួរថ ចុះនងេនះេឈមះអ្វី ? េគ្របប់ថេឈមះរក ្រទពយ
បលីថ ធន)បលី ។( ចុះ េបើេឈមះល្អមឹ្លង ៗ ក៏មិនេចះែថរក ្រទពយ ? េគ្របប់
ថ នងឯងកុំសង យ
័ េឈមះេនះ េគ្រគន់ែតកំណត់ឱយងយ
គនេទវ ិញ េទមកប៉ុេ

គ ល់ ងយចំ

ំ

្ណ ះេទ មិនែមនេឈមះឱយសុខទុកខបនេឡើយ ។

និសិ តគំរក់ឮ េហើយរ ឹតេសបើយគំនិត កនុងករែស្វងរកេឈមះល្អ ក៏្រតលប់េទផទះ

វ ិញ ដល់ពក់ក

្ត លផ្លូវ េឃើញបុរសមនក់េដើរវ ិលចុះ វ ិលេឡើង ក៏សួរថ អនកេដើរ
វ ិលវល់មនករអ្វី ? េគ្របប់ថ ខញំុវេង្វងផ្លូវ ។ និសិ តគំរក់ ក៏សួរចង់ដឹងេឈមះអនក

េនះេទៀត េគ្របប់ថ ខញំុេឈមះអនក

គ ល់ផូវ្ល ( បនថកៈថ បលី ) ចុះេឈមះ
ប់មឹ្លង េម្តចក៏រកផ្លូវមិនេឃើញ ? េគេឆ្លើយតបវ ិញថ សំខន់អី្រ្វ តង់េឈមះ

ចំ

េ្រសចែតនឹងខញំុវេង្វង អនកឯងក៏េឆតេម៉្លះ ។

និសិ តគំរក់ ្រតូវេគស្តីឱយថេឆត ក៏ែលងែស្វងរកេឈមះេទៀត ្រតលប់េទកន់
សំ

ក់េ

ក

្រពះេពធិសត្វ ជ

ចរយវ ិញ ។
ចរយសួរថ េម៉ចឯងេទរកេឈមះល្អបនេហើយឬេន ?

និសិ តគំរក់ថ ឥតអំេពើេទ េដើរេទឱយែតខតេរៀន

េឈមះ រស់ ែបរជងប់ មី

េឈមះ រក ្រទពយ ែបរជេធ្វើឱយបត់្រទពយេគ ្រតូវដំបង

េឈមះ

គ ល់ផូវ្ល េទជ
វេង្វងរកផ្លូវេទផទះមិនេឃើញ ។ ខញំុបទឈប់ផ្លស់េឈមះេហើយ ែម៉ឪខញំុឱយមកយ៉ ង
េនយ៉ ងេនះចុះ ។

្រពះេពធិសត្វ ឮដូេចនះេហើយ ក៏សូ្រតពកយេ

ជីវកញច មតំ ទិ

្ល កថ

្វ ធនបលីញច ទុគត
គ ំ

បនថកញច វរន មុឡំ្ហ បបេក បុន
េសចក្តី ថ និសិ តេឈមះ គំរក់ បនេឃើញ

រស់

គេ

។

្ល ប់ មីរក ្រទពយ

ខជះខជយ

គ ល់ផូវ្ល វេង្វងកនុងៃ្រព ក៏្រតលប់មកវ ិញបនេឈមះ គំរក់ ៗ ដែដល ។
ំងពីេពលេនះ ដ បេទ និសិ តគំរក់ែលងគិតគូ ្រតង់េឈមះ គិតែតខំេរៀនសូ្រត
ដ បដល់បនសំេរចវ ិជជ
សូមអស់េ

មបំណងរបស់ខួនេ
្ល

កអនកអនុេមទន !

(ចប់)

ង។

