
http://viewonbuddhism.org/resources/heart_stories.html 

Fate? 

Once upon a time, there was a general who was leading his army into battle  

against an enemy ten times the size of his own.  
 

Along the way to the battle field, the troops stopped by a small temple to  

pray for victory.  

The general held up a coin and told his troops, "I am going to implore the gods  

to help us crush our enemy.  If this coin lands with the heads on top, we'll win.  

If it's tails, we'll lose.  Our fate is in the hands of the gods.  So let us pray  

whole-heartedly."  

After a short prayer, the general tossed the coin. It landed with the heads on top.  

The troops were overjoyed and went into the battle with high spirit.  

 

Just as predicted, the smaller army won the battle.  

The soldiers were exalted, "It's good to have the gods on our side! No one can  

change what they have determined."  

"Really?" The general show them the coin--both sides of it were heads.  

 

ព្រោះតែ្រោះជួយ? 
 

កាលពីគ្រាមួយ  មានមមទព័មួយរូបគ្ររូវដឹកន ាំពល 
មេញមៅរតាំងនឹងសគ្ររូវដដលមានេាំនួនមគ្រេើន 
មលើសកមាល ាំងទាហានរបស់ខ្លួនដល់មៅដប់ដង។ 
មពលម្វើដាំម ើ រមេញមៅេបាំង កបួនទាហានបាន 
ឆ្លងការ់ទីអារាមមួយកដនលង។  មោកមមទព័បានឱ្យ 
មសនឈប់សាំេរមួយខ្ ៈ មហើយន ាំពលមរហ៍ 
េូលមៅថ្វវ យបងគាំគ្រពះមដើមបសី ាំមោគជ័យ។ 
មោកមមទព័បានមលើកគ្របាក់កាក់មួយបង្ហា ញមៅ 
ពលមសន មហើយដលលងថ្វ  ‹‹មយើងនឹងបួងសួងស ាំពរ 

ពីគ្រពះោមាា ស់ ស ាំគ្រពះអងគគ្របទានមរជះបារមី ឱ្យទព័មយើងមានកមាល ាំងោញជ័យវាយកមាា រ់សគ្ររូវឱ្យវាបាក់ខ្ចា រ់ 
ខ្ចា យមេញពីគ្រពះនគរមយើង!  មយើងនឹងមបាះកាក់មនះោបនា ល់  ...  
មបើកាក់មនះធ្លល ក់មក បង្ហា ញខ្ចងដដលមានរូបសរវអសសររមនះមៅ  
ពីមលើ  មនះបានមសេកតីថ្វគ្រពះមោកនឹងតមដលរកាពួកមយើង! 
ប  ដនតមបើដបរមៅោមាា ងមទៀរដដលាា នរូបសរវអសសររមនះមទ  មនះ 
បានមសេកតីថ្វគ្រពះព ាំគ្របទានពរឱ្យពួកមយើងមទ  មយើងម ខ្ដរេបាំង 
មេញមគព ាំខ្ចនម ើយ!  មកពួកមយើង ខ្ាំបន់គ្រសន់រ ាំពញកគ  គ្រពះ 
ទាាំងអស់ាា ម ើង!››  មោលមហើយ មោកមមទព័ក៏ល រជងគង់ ដបរ 
ម ខ្មៅរកគ្រពះបដិមា សគ្រមួមអារមា ៍ភាវន។ 
ឯពលមសនក៏ន ាំាា ល រជងគង់សាំពះភាវនភាល មដដរ។   
មគ្រកាយពីការសាឹងស្មា ិ្៍មួយរយៈខ្លី  មោកមមទព័ក៏គ្របកាសពីការមបាះកាក់។  ល ះកាក់ធ្លល ក់មកដីក៏បង្ហា ញនូវខ្ចង 
ដដលមានរូបអសសររឱ្យគ្រកមៅ។   ពួកពលមសននាំាា ដគ្រសកមហា៊ោ កមរ ជ្ ៀវ េូលជួរ មេញដាំម ើ រមៅសមរភូមិ 
មោយស្មវហាប់ ។ 
ដូេដដលអាកបានគិរគ្រស្មប់  ពលមសនមោកមមទព័មយើងរត ាំងនឹងបច្ចា មិរតយ ងហានកាល  និងបានទទួលមោគ 
ជ័យយ ងគ្ររេះគ្ររេង់។  មគ្រកាយសរង្ហគ មបានប ា្ ប់  ពលមសនន ាំាា មលើកដដសាំពះម ើងមលើមមឃ  ដគ្រសកដលលង 
អាំ រគ  ដល់គ្រពះោមាា ស់ដដលបានជួយពួកមគឱ្យេបាំងឈាះដូេបាំ ង។   
ទាហានមាា ក់គ្រសដីថ្វ  ‹‹សាំណាងណាស់ ដដលពួកមយើងមានគ្រពះមោកជួយទាំន កបគ្រមុង!  ពួកអាមច្ចរអស់ហា ង 
ឯណាមកេបាំងឈាះពួកមយើងបាន!›› 
មោកមមទព័បានឮមហើយក៏ញញឹម។  មោកលូកដដទាញយកគ្របាក់កាក់មកបង្ហា ញពលមសនោលាី។  មោក 
បងវិលគ្របាក់កាក់គ្ររលប់មៅមកោមគ្រេើនស្ម  ... ពួកពលមសននាំាា ឈរម្វើដភាកសលឹង ... ដទាទា ាំងសងខ្ចងដនគ្របាក់ 
កាក់មានឆ្លល ក់រូបអសសររដូេាា ! 
           សម្រងច់ាកពុទ្ធនទិាន 
         ប្ម្ែសម្រួលដោយ ប ៊ុនចាន់ ស៊្ុ រសរិ ី
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