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េរឿងអាេេវ 
កាលពីេរពងនាយ មានបុរសមាាក់េមោះអ្នកេង៉ះ របពនធនាងេ៉ោះ មានកូនរបុសមាាកេ់មោះ 

អាេេវ ។ កូនេនាះ លុះធំេេើងអាយ ុ៧ ឆ្នាំ ជាេកមងមានរាជាាដឹងថាមាាយឪពុកលងង់ មិនេចះេធវើការ
រកសុ ីជាអ្នករកលំាក វាកន៏ិយាយនឹងមាាយ ឪពុកថា «ែម៉េអ្ើយ! ឪេអ្ើយ! ឥេឣវេនះ េយើងគ្មោនរបរ
េធវើការរកសុអី្វីនឹងេេានជាេយើងរក, េបើដូេចនះ ែមវសាេយើងេធវើែរស ែមរាំងេយើងេៅេធវើចមាារ, 
ឯមញអំេៅេធវើែរសជាមួយនឹងឪឯង េបើេយើងអ្ត់សាាមលឣអ្ងករមហឣបចំេអី្វ ីសឹមមញអំមករកយកពីផទះេនះ េៅសុី» 
។ អាេេវនិងឪពុកមាាយ េិតគ្មារពមេ ើយ ក៏េរៀបរបដាបរ់បដាេេើងេៅេធវើែរស ។ លុះេៅែរសយូរ
េៅ អាេេវនឹកចងស់ុីនំ េ ើយវាេិតថា «េបើដូេចនះអ្ញនឹងបេឆោតែមឪ៉អ្ញយកនំសុ»ី េិតេ ើយ
រាបឪ់ពុកវាថា «ឪៗ! មញអេំៅផទះយកសាាមលឣមកសុី» ។ ឪពុកក៏ឲ្យកូនេៅផទះ ។ អាេេវ េដើរេៅដល់
កណ្ដាលផលឣវានេ ើញវតតេោក កច៏ូលេៅថាាយបងគំរកេោកេការសកឲ់្យ, លុះេការរួចេ ើយរកាប
ថាាយបងគោំេោកេៅ ។ លុះេៅដលជ់ិតផទះ អាេេ មកសំពតទ់ទូរកាលេ ើយេធវើជាយំ េដើរចូល
េៅកនអងផទះ ។ ឯមាាយេ ើញកូនយំដូេនាះ ក៏សួរេៅកូនថា «ថ្វីក៏កូនយំ?» ។ អាេេវ េធវើជាយខំ្លាំង
េេើងេទៀត ។ មាាយេ ើញកូនរឹតែតយខំ្លាំងេេើងដូេនាះ ក៏សទអះេៅឱប េ ើយេបើកសំពតអ់្ំពីកាលកូន
េចញ េ ើញកាលេការរលីង រឹតែតសងស័យ េ ើយសួរេទៀតថា «េ តអុ្វី ក៏ានជាេការសកេ់ ើយយំ
ដូេចនះ?» ។ អាេេវរាប់មាាយថា «ឪគ្មតស់ាាប់េ ើយ!» ។ នាងេ៉ោះ លុះឮកូនថាដូេនាះ ក៏េករ់ទូង
ែរសកទួញយំអាេោះអាល័យ េរៀបរាបព់ីកាលនប់ៃដគ្មាានជាបតរីបពនធេរៀងរាបដរាបមក ។ អាេេវ 
េ ើញមាាយយំសេរងងសៃរងដូេនាះ ក៏អ្ងវរលួងេោមមាាយថា «អ្នកែមេ៉អ្ើយ! អ្នកកុយំំ! េបើអ្នកេចះ
ែតយ ំ េតើេធវើដូចេមតចនឹងានេធវើបុេយទានបញ្ជឣនេៅឲ្យឪ!» ។ នាងេ៉ោះជាមាាយ ឮអាេេវឃាតម់ិន
ឲ្យយ ំេ ើយសួរេៅអាេេវថា «ានេរៀបបញ្ចអះេខ្លោចឪឯងរួចេ ើយឬេៅ?» ។ អាេេវរាបម់ាាយថា 
«មញអាំនពងឹអ្នករសុក ឲ្យេេជួយេរៀបបញ្ចអះេខ្លោចឪរចលឡលឡិតេ ើយ» ។ នាងេ៉ោះឮកូនថាដូេនាះ ក៏
មនីមាាេរៀបេធវើអ្នសមនេំមចំេីចំេុក េ ើយនិយាយនឹងអាេេវថា «កូនេអ្ើយ! ឯងយកនំចំេេីនះ 
េៅេធវើបុេយឲ្យឪឯងចុះ! អ្ញមិនេៅេទ, េបើអ្ញេៅេ ើញែរសែដលឪឯងេធវើ កែនលងែដលឪឯងេៅ 
និងផនឣរេខ្លោចឪឯងេនាះ មាាយរឹតជាេកើតទុកខេរចើនេេើងេទៀត េបើដូេនាះ ឯងេៅចុះ» ។ អាេេវឮមាាយ
ថាដូេនាះ ក៏នឹកអ្រកនអងចិតតណ្ដស ់ តបិតរតូវនឹងេំនិតមលឤនែដលកុ កមាាយេនាះ េ ើយក៏មនីមាាេរៀប
សែរងក រួចេ ើយកែ៏រកេៅ លុះេៅដលព់ាក់កណ្ដាលផលឣវ ដាកអ់្ែរមកពីេលើសាោ េ ើយអ្ងគអយសុីននំិង
ចំេីចំេុកលុះរតាែតែឆឡត េៅសលម់លះ អាេេវេរៀបទុកយកេៅេផញើឪវា ។ លុះេៅដល់ជិតមទមឪវាៗ 
េធវើជាយេំទៀត ។ អ្នកេង៉ះជាឪពុក េ ើញកូនយ ំេ ើយសកេ់ទើបនឹងេការថ្មីៗ ដូេចនះ ក៏សួរេៅថា «កូន
េអ្ើយ! ថ្វកីឯ៏ងយ ំេ ើយេការទាំងសកក់ាលដូេចនះ» ។ អាេេវរាបឪ់ពុកថា «ឪេអ្ើយ! ឥេឣវេនះ ែម៉
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គ្មតស់ាាប់េៅេ ើយ ានជាមញអេំការសក,់ អ្សប់ងបឡឣនេេេរៀបេធវើបុេយឲ្យែម ៉ានជាមានទាំងនំ ឥេឣវ
េនះ មញអយំកមកេផញើឪពិសា!» ។ ឯឪពុកជាមនុសសេឆ្នតលងង់ណ្ដស ់ ឮកូនរាបដ់ូេនាះ ក៏យអំាេិត
របពនធ េ ើយក៏និយាយនឹងអាេេវថា «កូនេអ្ើយ! អ្ំពីៃថ្ងេនះេៅ ឪពុកែលងេៅទេនលេទៀតេ ើយ» ។ 
អាេេវឮថាឪពុកែលងេៅរសុកដូេនាះ កន៏ឹកអ្រកនអងចិតតណ្ដស ់ េរពាះរតូវនឹងេំនិតមលឤនេិត ។ លុះយូរ
បនតិចេៅ អាេេវនិយាយនឹងអ្នកេង៉ះជាឪពុកថា «ឪេអ្ើយ! ឥេឣវេនះ ឪេៅែតពីរនាក់នឹងមញអំ ដូចសពវ
ៃថ្ងេនះ លំាកណ្ដស,់ គ្មោនអ្នកណ្ដនឹងដណ្ដាំាយសុ ី គ្មោនអ្នកណ្ដនឹងេដរសំពតអ់ាវេសលៀកដេតប,់ 
េបើដូេនាះ ឪឯងរកដេតឹងរបពនធយកមក រគ្មនន់ឹងដាំាយ ដងទឹក បុករសូវ េទើបេយើងមិនសូវេនឿយ
 ត់ដូចសពវៃថ្ងេពក» ។ អ្នកេង៉ះជាឪពុក េឆលើយេេើងថា «កូនេអ្ើយ! មាាយឯងសាាប់េៅ ពុំទានា់ន
មួយែមេទ, ឥេឣវេនះ ឯងឲ្យឪយករបពនធេទៀត កូនមិនអាេិតែមឯ៉ងេទ? ឬមួយេទៀតឪខ្លោសេេ 
ែរកងេេថារបពនធសាាបព់ុំទានា់នប៉ុនាោនៃថ្ង បតីេិតរករបពនធថ្មី ឪខ្លោសេ់េណ្ដសម់ិនយករបពនធេទៀត
េទ» ។ អាេេវេចះែតអ្ងវរឪពុកែតសពវៃថ្ង ។ ៃថ្ងមួយអាេេវេ ើញឪពុកមកពីែរសេនឿយ ត់ណ្ដស ់
វាក៏និយាយថា «ឪេអ្ើយ!ឥេឣវេនះ ឪឯងេនឿយណ្ដស ់ េរពាះគ្មោនរបពនធនឹងជួយកមាាំង មួយេទៀត 
ាកយបុរាេេោកថា មនុសសគ្មោនរបពនធដូចជាឪឯងេនះ េបើេៅេធវើការឯៃរព ាតក់ារឯផទះ េធវើការផតះ 
ាតក់ាឯៃរព, េធវើដូចេមតច នឹងានរាកន់យាយសុីនឹងេេ េ ើយមលឤនក៏េនឿយណ្ដសផ់ង» ។ អ្នក
េង៉ះឮកូនអ្ងវរដូនា ំ ក៏សួរេៅថា «ាននរណ្ដេេេៅដេតឹងរបពនធ្ឲ្យឪ? ។ អាេេវេឆលើយេេើងថា 
«ឪកុរំពួយ សឹមមញអេំៅរកដេតឹងជូន ឪេៅនំែតេរៀបរបសន់ឹងេៅការចុះ» ។ អ្នកេង៉ះជាឪពុកឮកូនថា 
ដូេនាះ ក៏ថា «តាមែតកូនេិតចុះ!» ។ អាេេវឮឪពុករពមដូេនាះេ ើយ ក៏េរៀបមលឤនមនីមាាេៅផទះនាង
េ៉ោះជាមាាយ េៅានពីរបីៃថ្ង េទើបវានិយាយនឹងនាងេ៉ោះជាមាាយថា «ែម៉េអ្ើយ! េយើងេៅែតពីរនាក,់ 
មញអកំ៏េកមង មិនេចះរកសុេីធវើការ, ែមជ៉ារសេី ើយេមមាោយផង, ឥេឣវមានេេចង់ានែម៉ៗ យកបតេីៅ 
រគ្មនេ់េនឹងចិញ្ចឹម េសាះអ្ត់ឃាាន, េយើងកម៏ិនសូវលំាក» ។ ឯនាងេ៉ោះឮអាេេវជាកូនថាដូេនាះ ក៏
េឆលើយថា «កូនេអ្ើយ! ឪឯងេទើបែតងនឹងសាាប់ាន ៥-៦ ៃថ្ង ឥេឣវេនះ កូនឲ្យមាាយយកបតីេទៀតដូេចនះ 
មិនរតូវេទ អ្នកផងេេនឹងេសើចតិះេដៀលនិនាាថា «រសីេចើកអាស បតសីាាប់ពុទំាន់ានប៉ុនាោនៃថ្ង ចង់ាន
បតីេទៀត» ។ អាេេវឮមាាយថាដូេនាះ ក៏េឆលើយេេើងថា «ែម៉េអ្ើយ! េបើទុកជាែមខ៉្លាចពាកយអ្នកផងេេ
និនាាដូេនាះ េេក៏មិនានមករកចិញ្ចឹមេយើងែដរ េេានរាកក់ាស េេមិនឲ្យនយេទ កាលមញអេំៅ
ឯែរស មានរបុសមាាក់ មុមមាតម់លឤនរាេដូចេខ្លោចឪ េ ើយគ្មតរ់សោញម់ញអំដូចជាកូនគ្មត ់សួរមញអថំា 
«ឯងមានែម៉ឪែដរឬេទ? មញអំរាបគ់្មត់ថា «គ្មោនឪេទ មានែតែម ៉េ ើយគ្មត់និយាយនឹងមញអថំា «ចងា់ន
ែម៉ជារបពនធ េតើែម៉ឯងរពមដូចេមតច?» េបើែមរ៉ពមគ្មតន់ឹងេរៀបរណ្ដាបម់កែចចូវ មានអ្នកផលឣវេៅមហា 
មានខ្លនស់ាារកយាសំេពះ តាមចាប់សណ្ដាបរ់បៃពេីពីបុរាេមក, េបើែមម៉ិនរពម មញអំក៏មិនដឹងែដរ 
តាមែតែម៉េិត េធវើការរកសុីចុះ» ។ នាងេ៉ោះជាមាាយ ឮកូននិយាយអ្ងវរផទញ់ផ្ទាលដ់ូេនាះ ក៏េឆលើយតប
េៅវិញថា «តាមែតកូនេិតចុះ» ។ អាេេវ ឮមាាយថាតាមែតចិតតដូេនាះ ក៏អ្រណ្ដសេ់ិតថា«េពលេនះ 
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អ្ញាននំសុេីទៀតេ ើយ» េ ើយក៏េរៀបចំផទះសែមបងរួចរាប់នាងេ៉ោះជាមាាយថា «តបិតេេចង់េរៀប
ការឆ្នប់ៗ មញអំោែមេ៉ៅែរស េដើមបីរកមាន់ទាបែនលប៉ារ េ ើយនឹងរាបង់នកែដលចង់ានែមជ៉ារបពនធ
េនាះផង េដើមបឲី្យេេរករណ្ដាប់េរៀបការ» ។ អាេេវ ក៏មនីមាាេរៀបមលឤនេៅែរស េៅដលេ់ ើយ ក៏និយាយ
រាបអ់្នកេង៉ះជាឪពុកថា «ឪេអ្ើយ! មញអំេៅរករបពនធឲ្យឪានេ ើយ នាងេនាះមុមមាតស់ំដីសំេៅ
កមពសក់ំពសមបអរសំបកដូចែម៉េបះបិទ, ឥេឣវមញអំឲ្យគ្មតេ់ៅេលើផទះេយើងេ ើយ េបើដូេចនះឪេរៀបរណ្ដាប់
េៅការឲ្យឆ្នប់» ។ អ្នកេង៉ះឮអាេេវរាប់ថាេេឲ្យេរៀបការជាឆ្នបដ់ូេនាះ ក៏មនីមាាពឹងអ្នករសុកជិតខ្លង 
ឲ្យជួយេធវើនែំនកចំេីចំេុក េ ើយមលឤនគ្មត់េៅរកទិញមាន់ទា បែនលប៉ារានសពវរេបម់ុម ។ ឯ
អាេេវេចះែតសុនីំរាលៃ់ថ្ង េ ើយនិយាយនឹងឪពុកថា របពនធែដលមញអំដេតឹងឲ្យេនាះ េមាេបើកឲ្យេរៀប
ការែតយប់ េបើមិនរពមដូេនាះ េមាមិនេបើកឲ្យការេទ» ។ អ្នកេង៉ះឮអាេេវថាដូេនាះ េ តុែតជា
មនុសសេឆ្នតលងង់ តាមែតពាកយអាេេវប៉ាបដ់ូចេមតច កត៏ាមទាំងអ្ស ់ េទើបរកេវោេៅេរៀបការឲ្យែត
េវោយប ់។ េពលោាច អ្នកេង៉ះកព៏ឹងអ្សប់ងបឡឣន ែដលេៅជិតខ្លង ឲ្យជួយជញ្ជឣនអ្ស់បណ្ដាការ នាំ
េៅេរៀបមងគលការ ។ លុះេៅដល់កែនលងការក៏េរៀបដណ្ដាាំយសលសលអក អ្នកមលះក៏េរៀបែផលេឈើចំេី
ចំេុកេៅជូនេមាតាមទំេនៀម ។ នាងេ៉ោះពឹងអ្សប់ងបឡឣន មកេរៀបបណ្ដាការទទួលតាមចាប ់ ។ 
ឯអាេេវ េិតែតសុនីឲំ្យែឆឡត ។ នាងេ៉ោះឮមាតអ់្នកេង៉ះ នឹកឆងលក់នអងចិតតថា «មាត់និយាយេនាះ ដូចជា
សំេេងអ្នកេង៉ះបតីអ្ញ» ។ អ្នកេង៉ះឮមាតន់ាងេ៉ោះក៏ឆងល់កនអងចិតតថា «សំេេងនិយាយេនាះ ដូចជា
សំេេងនាងេ៉ោះរបពនធអ្ញ» ។ អ្នកេង៉ះសងស័យណ្ដស ់ ក៏េេើងេៅេលើផទះ េ ើញនាងេ៉ោះកថ៏ា 
«នាងេនះដូចជានាងេ៉ោះរបពនធអ្ញ » ។ ឯនាងេ៉ោះថា «អ្នកេនះ ដូចជាអ្នកេង៉ះបតអី្ញ» ។ អ្ស់បង
បឡឣនអ្នករសុកេេថា «អ្នកេង៉ះេ ើយ ថាមិនអ្នកេង៉ះ នាងេ៉ោះេ ើយថាមិននាងេ៉ោះ » ។ លុះអ្នក
េង៉ះនិងនាងេ៉ោះ េ ើញគ្មាជាកែ់មនែទនេ ើយ េទើបដឹងថាអាេេវវាបេឆោត ក៏េអ្ៀនរត់េៅេដាយមលឤន
ទីៃទៗ ។ អាេេវដឹងថាមាាយឪពុកដឹងដូេនាះ កេ៏វះពួន លុះរពឹកេេើង អាេេវរត់េៅេៅវតត េធវើជាកូន
សិសសេោក ។ ឯអ្នកេង៉ះនិងនាងេ៉ោះ ក៏េៅជាបតរីបពនធនឹងគ្មាដូចេដើមេៅ ។ អាេេវេៅេរៀនអ្កសរ 
នឹងេោករេសូង្រ្៉ាជ ។ លុះេៅយូរេៅ អាេេវេិតថា «អ្ញនឹងបេឆោតេោកសងឃណ្ដែដលមាន
រាកេ់រចើន យកេៅឲ្យែមឪ៉អ្ញ» ។ អាេេវេិតដូេនាះេ ើយក៏េៅនិយាយនឹងេោកភិកខអកេមាាះមួយ
អ្ងគ ែដលមានរាកេ់រចើនថា «មានរសមីាាក់រសោញេ់ោករេូ រសេីនាះរកមុំលឡោាច់ណ្ដស់» ។ 
េោកឮអាេេវថាដូេនាះអ្រចងា់ន េ ើយនិយាយនឹងអាេេវថា «េបើរាកដដូចឯងថាែមន អ្ញនឹង
ឲ្យរាកឯ់ងមួយាទ» ។ អាេេវថា «នំដលេ់ពលយបង់ងឹត េោករេូេៅនេំៅកែនលងេនាះ មញអំ
ករុណ្ដនឹងនារំសីេនាះមក» េ ើយវាោេោកចុះពីេលើកុដិ េដើរតរមងេ់ៅផទះចិន េិតេៅនិយាយ
បេឆោតចិនេទៀត លុះេៅដលេ់ ើយ េដើរចូលេៅកនអងផទះ និយាយនឹងចិនថា «ចិកៗ! ចង់ានរសរីកមុំ
លឡែដរឬេទ?» ។ ចិនេឆលើយថា «េអ្ើរអ្ញចង់ាន» ។ អាេេវថា «េបើចិកចង់ាន េតើឲ្យរាកអ់្ញ
ប៉ុនាោន?» ។ ចិនថា «អ្ញឲ្យមួយាទ» ។ អាេេវថា «តិចណ្ដស់ េបើឲ្យពីរាទេនាះអ្ញរករសីរកមុំ
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សៗលឡៗ ឲ្យចិកឯង» ។ ចិនថា «េអ្ើ!» ។ អាេេវថា «េបើដូេនាះនំេពលយប់ងងឹត អ្ញនឹងនាមំកឲ្យ
ចិកឯង» េ ើយអាេេវក៏រតេបេ់ៅវតតវិញលុះដលេ់វោយប់ងងឹតេមើលគ្មាមិន សាាល់ វាក៏នាេំោក
េនាះ ឲ្យេៅអ្ងគអយនំកនអងេរាងមួយសាាត់ េ ើយវានិយាយផ្ទាេំោកថា «េបើមញអំករុណ្ដនាំរសេីនាះមក
ដល ់េោកយកចីពរទទូររពះេកសឲ្យជិត» ។ អាេេវផ្ទាេំោកេនាះរចួេ ើយ ក៏េដើរចូលេៅកនអងផទះចិន 
េៅចិនេនាះេចញមក េ ើយនិយាយ «ឥេឣវអ្ញរករសរីកមុំ ឲ្យចិកឯងានេ ើយ» ។ អាេេវវាផ្ទាំ
ចិនថា «េបើចិកឯងចូលេៅេដកនឹងរសេីនាះ រតូវទទូរកាលឲ្យជិត» េទើបនាំចិកេនាះេៅេរៀបេរាង
ែដលេោកេៅន ំេ ើយវាមសឹបរាបច់ិនថា «រសេីៅកនអងេនះេ ើយ ឲ្យរាកម់ក» ។ ចិនេមើលេៅកនអង
េរាងេ ើញេោកអ្ងគអយទទូរចីពរេៅេនាះ េិតសាោនថាជារសែីមន កឲ៏្យរាក់េៅអាេេវ ។ អាេេវ
ានរាកេ់ ើយ ក៏េវះជារបញាប់រតេប់េៅវតតវិញ ។ លុះចិននិងេោកានជួបគ្មាេ ើយ ចិនេិតថា 
«េោកជារស ី» េោកក៏េិតថា ចិនជារសីករ៏បនបគ់្មាផទឤល េដាយេោកអ្ត់ច៉ានោ់ាចមិនមាន
កមាាំងក៏ដួលេដកេៅ ។ ចិនពាលរ់តូវសាាសេោក ក៏ដឹងថាអាេេវកុ ក ។ ទាំងេោកទាំងចិន លុះ
ដឹងថាអាេេវបេឆោតក៏េអ្ៀនេៅកុដ ិ េៅផទះេដាយមលឤនៗេៅ ។ អាេេវេៅនំេោកឯកុដ ិលុះេោក
មកដលក់ុដេិ ើយ វាកទ៏ាររាកអ់្ំពីេោកៗេនាះថា «អាេេវឯងបេឆោតអ្ញ េ ើយឯងមកទាររាក់
ពអី្ញេទៀត អ្ញមិនឲ្យឯងេទ» ។ អាេេវថា «េបើេោកមិនឲ្យរាកេ់ទ មញអំករុណ្ដនឹងេៅពិតេោករេូ
ធថំា «េោកេៅេដកនឹងរសី» េ ើយនឹងេៅរាបអ់្ស់ឧាសក ទាយក អ្នករសុក កនអងភូមិទាំងអ្ស់
ឲ្យេេដឹងេទៀត េបើេេដឹងេ ើយ េេមិនឲ្យាយេោកឆ្ននេ់ទ េ ើយេោកក៏នឹងខ្លោសេេ េៅវតតជា
មួយេេពុំាន» មួយេទៀត េបើមញអំករុណ្ដេៅដល់រកុមសងឃការ ី មុមជាេេមកនបេ់ោកយកេៅជំនុំ
ជរមះពិនរណ្ដ តាមដេំេើរេដលេោកជួលមញអំករុណ្ដឲ្យរករស ី េ ើយេោកថា ឲ្យរាកម់ញអំករុណ្ដ
មួយាទ ឥេឣវេនះ េោកានេដកនឹងរសីេ ើយ េោកេេចថា មិនឲ្យវិញ មញអំករុណ្ដមិនែលងេោក
េទ! មុមជាេៅពិតេោករេូធំេ ើយ» ។ េោកេនាះ ឮអាេេវថាដូេនាះ ក៏ភិតភ័យខ្លាំងណ្ដស ់យក
រាកម់ួយាទឲ្យេៅអាេេវជារបញាប់ ។ អាេេវមិនរពមទទួលយក វាថា «កាលេោកនិយាយ
េនាះថា ឲ្យរាកម់ួយារតែដលឆ្ននា់យសពវៃថ្ង ឥេឣវ រតូវេោកយករាក់វាល់េពញារតេទើបមញអំ
ករុណ្ដទទួលយក» េបើេោកមិនរកឲ្យេទ នឹងេៅពិតេោករេូធំថា េោកេៅេដកនិងរសពីីយប់
មិញ... េោករេធូំរជាបេ ើយ នឹងនប់េោកយកេៅវាយបេេតញមិនឲ្យេៅកនអងវតតមួយេទៀត មញអំ
ករុណ្ដនឹងេៅបតឹងេោកឧកញាោរពះេសតចជាធំកនអងរកុមសងឃការ ី ឲ្យមកនបយ់កេៅ, ពួកសងឃការី
នឹងយកសំបតេ់ាកកាលេោកផសឹកេចញពីសងឃេ ើយដាកជ់ា ពលរាជនិមនត ពុំេនាះេសាតេេនឹង
ដាកជ់ាពលេាចេមោដំរ»ី ។ េោកឮអាេេវថាដូេនាះ ក៏ភ័យណ្ដស់អ្ងវរថា «នំរករាកឲ់្យកុំេៅពិត
េោករេូធ!ំ និងេៅបតឹងរកុមសងឃការេីេើយ» េ ើយមរំករាកល់ក់ទាំងសបងច់ីពរែផសផសឲំ្យអាេេវ ។ 
អាេេវេ ើញេោកលកស់បងច់ីពរែផសផសរំាកឲ់្យដូេនាះ ក៏និយាយបនឹងេោកថា«េេាើយ ចុះ! 
េោករករាកឲ់្យមញអកំរុណ្ដលមមែតសាាយេៅផទះរួចានេ ើយ» ។ េោកឮអាេេវថាដូេនាះ កម៏ានចិតត
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េរតកអ្រណ្ដស ់ េរៀបេវចរាករ់ួចសមាាយឲ្យអាេេវ េ ើយនិយាយអ្ងវរថា «កុំឲ្យនិយាយរាប់ឲ្យេេ
ដឹង, ដឹងអាេិតយកែតបុេយេៅចុះ» ។ អាេេវថា «េោកកុំរពួយរពះទ័យ មញអំករុណ្ដមិនរាប់េេ
េទ» េ ើយទទួលយករាកព់ីេោកេដើរេៅផទះ ។ លុះេៅដល់ផទះជួបនឹងមាាយ អាេេវក៏ែរសករាប់
មាាយថា «ែម៉េដរថ្ង់ៗ» ។ នាងេ៉ះឮេ ើយសួរេៅថា «េដរេធវើអ្វ?ី» ។ អាេេវប៉ាញរាកែ់ដល
សាាយ ។ នាងេ៉ោះជាមាាយេ ើញអាេេវានរាកម់ួយសមាាយដូេនាះ ក៏សទះេៅរាបអ់្នកេង៉ះជាបត ី
។ អ្នកេង៉ះមកេ ើញអាេេវានរាកម់ួយសមាាយ ក៏ាតម់ឹងនឹងអាេេវែដលបេឆោតងំពីមុនេនាះ 
អ្រនឹងអាេេវទាំងមាាយឪពុក េ ើយអ្នកេង៉ះសួរេៅអាេេវថា «កូនានរាក់េនះពីណ្ដ! កូនេធវើេមតច
ានជាាន? ។ អាេេវរាបឪ់ពុកវាថា «រកអ្ីសពវេបើរាក ់រគ្មនែ់តប៉ាញេករិខ៍្លោសឲ្យអ្នកផាេមើល
រេប់គ្មា មលះេេឲ្យមួយាទ មលះពីរាទ ែតរាលគ់្មាដូេចនះេៅ ក៏ានេរចើនេ ើយ េបើឪចង់ានរាកេ់រចើន
េៅបងហញេករិខ៍្លោសឲ្យអ្នកផារេមើលមតង មាាកេ់ៅ ឪយករាក់មិនងស់» ។ អ្នកេង៉ះជាឪពុកឮអាេេវ
ថាដូេនាះេ ើយ េ តុែតជាមនុសសេឆ្នតលងងក់៏េៅេធវើតាមពាកយអាេេវ លុះេៅដលផ់្ា រ កឈ៏រេៅ
មាត់ទាារផទះេេ េ ើយរសាតេខ្លប៉ាញេករិ៍ខ្លោស ។ អ្នកផទះេ ើញដូេនាះ ក៏េអ្ៀនខ្លោសបបួលគ្មាេដញ
វាយ ។ អ្នកេង៉ះេចញពីផទះមួយចូលចូលេៅផទះមួយេទៀត េ ើយប៉ាញេករិ៍ខ្លោសេេ េេេដញវាយេសទើរ
ែតនឹងសាាប់ អ្នកេង៉ះភ័យករ៏តេ់ៅផទះ ។ ឯអាេេវ នេមើលឳពុកពាក់កណ្ដាលផលឣវ េ ើញឳពុករតម់កពី
ផារ េ ើយជួនជាមានជាាសាាយទំនិញែរព  ូលរបអ្ប ់ រាក ់មាស ជាេរចើនមកអ្ំពីចមាាយ ក៏រាប់
េៅអ្នកក៏រាបេ់ៅងនកេង៉ះជាឪពុកថា « ន៎ឪ! អ្នកផារេេតាមមកវាយឪេ ើយ េបើដូេនាះឪរតគ់្មត់
វាលេនះេៅេទើបរួចមលឤន» ។ អ្នកេង៉ះឮកូនរាបដ់ូេនាះ ក៏រកេេកេមើលេៅេ ើញមនុសសេដើរអ្ំពី
ចមាាយតរមង់មកែមន គ្មតេ់ិតសាោនថាជាអ្នកផារេេតាមមកវាយេទៀតភ័យែដលសាាយទំនិញ េនាះ 
កម៏កដល ់ ។ អាេេវេិតបេឆោតជាាេនាះេទៀត វានិយាយរាបថ់ា «បងធមេអ្ើយ! មានេេេដញកាាន់
ាកេ់ជើងមាាង ប៉ុែនតអ្នកេដញេនាះ ែតមាាក់ឯងនឹងសាាក់នប់ពុំាន េបើដូេនាះ បងធមឯងរតេ់ៅជួយ
នប់ េបើាននឹងយកមកែចកគ្មាសលសុ»ី ។ ជាាឮអាេេវរាបដ់ូេនាះ ក៏រកេេកេមើលេៅតាមពាកយ
អាេេវេ ើញមនុសសរត់ េិតសាោនថាជាមនុសសេដញកាានេ់មន កយ៏កសមាាយេផញើទុកនឹងអាេេវទាំង
អ្ស់ េ ើយបបួលគ្មារត់េៅតាមអ្នកេង៉ះៗ រត់បេេតើររកេេកេមើលមកេរកាយបេេតើរ េ ើញជាារត់
តាមេរកាយ េិតសាោនថាជាេេេដញនប់មលឤនករ៏បឹងរត់េៅេទៀត ។ ឯអាេេវានសមាាយរទពយរបសជ់ាា
េ ើយ ក៏ជញ្ជឣនយកេៅោកទ់ុកឲ្យែម៉វា េ ើយវាេវះរត់អ្ំពីទេីនាះេៅេទៀត ។ ឯជាាដលដ់ឹងថាអាេេវ
បេឆោតដូេនាះ ករ៏តេបម់កវិញរកសមាាយទំនិញនិងអ្េេវពុំេ ើញ នឹកសាាយរបសណ់្ដស់ នឹងរក
នប់អ្នកឯណ្ដពុំាន ក៏មេំដើរេៅរកអាេេវ ។ សូមេសលះរតឹមេនះសិន ។ សូមែចងពេីរឿងអាេេវែដល
រត់េៅេនាះវិញ ។ អាេេវ កាលេរកាយេនាះ រត់េៅដលរ់សុកមួយឆ្នាយណ្ដសេ់ ើយានជួបនឹងដូច
នសម់ាាក ់ និងេៅរកមុំមាាកក់ំពុងេរៀបទូកផទអករបសរ់ទពយ េដើមបេីៅេៅរសុកឯេទៀត ឲ្យជិតជួបជុំនឹង
អ្ស់បងបឡឣនញាតិសនាាន តបិតេៅគ្មតធ់ំេពញរកមុលំមឲ្យមានបតីេ ើយ ។ អាេេវេ ើញេៅដូចនស់



ទាញយកតាមរយៈរបព័នធបណ្ដាញចេំេះដងឹនងិឯកសារែមមរ  www.khmerdocs.com 

6 

 

េនាះ កម៏ានចិតតរសោញ ់ េ ើយជួយជញ្ជឣនរបសរ់ទពយដាក់ទូក ។ ដូននសេ់ ើញអាេេវជួយេឈើ
ឆ្នាលដូេនាះ គ្មត់សួរ «េៅេៅណ្ដ?» ។ អាេេវរាបថ់ា «មញអំសូមេដាយសារយាយេៅផង»! ។ ដូន
នសេ់នាះសួរថា «េៅឯងេមោះអ្វី?» ។ អាេេវជរមាបថ់ា«មញអំេមោះជេីៅរបសា េតើយាយេៅណ្ដ? 
មញអសំូមេដាយសារេៅផង » ។ យាយនស់ឮអាេេវសុ ំ េដាយសារដូេនាះ កម៏ានចិតតអ្រនឹកថាានវា
ជាគ្មា រគ្មនន់ឹងជួយែចវទូកេៅ ។ លុះេរៀបរបសរ់ទព្យរួចេរសចកាលណ្ដ អាេេវក៏សុមំលឤនែចវទូក ។ 
ឯដូននសអ់្ងគអយអ្ុំកាល េៅរកមុអំ្ងគអយកណ្ដាល ។ អាេេវនិងេៅរកមុេំចះ ែតរំៃពេមើលមុមគ្មា 
េ ើយញញឹមេៅមករកគ្មា ។ លុះែចវបនតិចេៅ អាេេវេធវើជាេភលចកាំបិតក៏និយាយថា «ឱយាយ
េអ្ើយ? មញអំេភលចកាំបិតេនលេៅេលើេគ្មកឯេរកាយេនាះ តបិតមញអំរវលែ់តជញ្ជឣនរបសយ់ាយ ានជាមញអំ
េភលចកាំបិតមញអំ, កាំបិតេនាះ ជារបសេ់ករិ៍េកាះពីែមឪ៉ដូនតាមកដូេចនះមញអំសុរំតេបទ់ូកេៅយក វិញ» ។ 
ដូចនសក់រ៏ពមរតេបទ់ូកេៅវិញ លុះដលក់ំពង់អាេេវនិយាយនឹងដូចនស់ថា«យាយអាេិតេេើង
េៅយកកាំបិតឲ្យ េៅបនតិច មញអទំុករតងេ់ល់េឈើខ្លងេលើរនំងេៅរបបផលឣវ ែដលេយើងជញ្ចឣនរបសម់ក
េនាះ» ។ អាេេវវាបេឆោតនាយនស ់ ឲ្យែតគ្មត់េេើងេៅផុតកាលណ្ដ នឹងេចញទុកអ្ុំរត់យកេៅ
រកមុំ ។ លុះដូននសេ់េើងដលម់ាតរ់នំងល្មាំងែភនក អាេេវក៏មនីមាាថ្យទូកជារបញាប់ េនលដូន
នសេ់នាះ េ ើយមំែចវតាមបេណ្ដាយទឹក ូរេៅ ។ យាយនស់េនាះ លុះរកកាំបិតពុំេ ើញក៏រតេប់
មកទូកវិញ ាតទ់ាំងអាេេវ ាតទ់ាំងទូក ។ ាត់ទាំងេៅរកមុ ំ រកេេកេមើលេៅេរកាមទឹក េ ើញ
អាេេវកំពុងមំរបឹងែចវទូក ។ ដូននសភ់័យណ្ដស ់ យកៃដេក់រទូង ែរសករទេហាយបំេេតើរ ែរសក
បេេតើរ ឲ្យអ្នករសុកេេជួយេដញតាមថា «សូមជួយផង តបិតជីេៅរបសា វាលួចពរងតេ់ៅរកមុំមញអេំៅ
េ ើយ! » ។ អ្សអ់្នករសុកេេឮថា «េៅរបសានាំពងត់េៅរកមុំដូេនាះ,, គ្មោននរណ្ដេេជួយ េេេិតថា 
«របពនធរបស់អាេេវ» ។ លុះដូននស់រតត់ាមពុំទាន ់ េទើបរាយដំេេើររាបង់នករសុកថា «អាែដល
លួចេៅរកមុមំញអំេនាះ វាេមោះជីេៅរបសា វាលួចពរងតេ់ៅរកមុនំិងរទពយមញអំេៅេទេតើ» ។ េទើបអ្នករសុក
េេដឹងរេប់គ្មាថា «អាេេវវាបេឆោតលួចពរងតេ់ៅរកមុនំិងរបស់រទពយយាយ,, ដូេនាះ ក៏េេមិនដឹងេធវើ
ដូចេមតចនឹងេៅតាមក៏មិនទាន ់ តបិតវាេៅយូរណ្ដស់េ ើយ ។ ឯអាេេវ មំែចវលុះដល់េវោយប់
និយាយលួងេោមនាងរកមុេំនាះថា «ានជាបងមពំរងតម់ក តបិតបងរសោញន់ាងនាស!់ ឥេឣវ
េនះបងយកនាងេធវើជារបពនធ» ។ នាងរកមុេំនាះ េចះែតកនទកអ់្េនទញរឭកជីដូន តបិតធ្លាប់េៅែតពីរ
នាក ់េ ើយនិយាយរាបអ់ាេេវថា «េមល៉ះសមយាយគ្មតរ់កមញអមំិនេមើញ គ្មត់នឹងេោតទឹកសមាាបម់លឤន
កម៏ិនដឹង? មួយេទៀត សមគ្មតន់ឹករឭកមញអំ គ្មត់សេរងងសៃរង អ្ត់ទាំងាយេៅជាឈឺសាាប់អាសារ
ឥតការ, េបើជាដូេនាះសូមអ្នកជួយមញអំេៅវិញ េបើអ្នកមិនជូនេៅេទ មញអំនឹងេោតទឹកសមាាបម់លឤន» ។ 
អាេេវឮនាងេនាះនិយាយដូេនាះកវ៏ាតទូកចូលកនអងៃរពសាាត់ លួងេោមនាងេនាះថា «បងរសោញ់
នាងណ្ដសេ់ ើយ ានជាបងមំពរងតយ់កមកេធវើជារបពនធ េបើនាងេោតរត់សមាាបម់លឤនដូេនាះ េតើបង
ាននរណ្ដជារបពនធ» ។ នាងេឆលើយ! េេើងថា «េបើងនករសោញ ់េមតចក៏អ្នកមិនដេតឹងតាមចាប?់,,, 
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។ អាេេវេឆលើយថា «ឱនាងេអ្ើយ! េបើនំដេតឹងតាមចាប ់េធវើេមតចនឹងឆ្នបា់នទាន់ចិតត េបើេេឲ្យេនាះ
កា៏ន េបើេេមិនឲ្យេនាះនឹងទេទឥតអ្ំេពើ, ដូេចនះេ ើយានជាបងនាពំរងត់នាងសិន, េៅដល់រសុក
ែម៉ឪដូនតានឹងេរៀបការតាមចាប,់ នាងកុំតូចចិតត បងនឹងជូនេៅសួរជីដូននាងជារបញាប់ នាងពុំថ្ប់
ារមភេេើយ» ។ នាងរកមុកំ៏រពមេរពៀងសុមចិតត េធវើជារបពនធអាេេវេៅ ។ លុះរពឹកេេើងអាេេវកែ៏ចវ
ទូកេៅេទៀត របទះនឹងេនរ ៥០០ នាក ់។ េនរទាំង ៥០០ េនាះែតងែតេៅនំបលនអ់្នកទូក អ្នកដំេេើរ
ែដលេដើរេៅរកសុែីតសពវៃថ្ង ។ លុះេ ើញទូកែចវេៅដល ់ក៏េិតបលន់យករទពយរបស ់។ អាេេវដឹងថា 
េនរចង់បលនយ់ករទពយរបស់មលឤនដូេនាះ កច៏ូលទូកេៅកនអងកណ្ដាលពួកេនរ េ ើយេេើងេៅនិយាយ
នឹងេមេនរថា «អ្ស់អ្នករាលគ់្មាហាានបលនែ់តអ្នកទូក-អ្នកដំេេើរែដលេដើររកសុី ដាចេ់ដាច ឆ្នាយពី
រសុកពភីូមិេេ េ ើយេលើកគ្មាេៅទាំង វឣងៗ ផង, ឯមលឤនមញអំមិនេចះបលន់អ្នកេដើររកសុដីាច់េដាចដូេចនះេទ 
មញអបំលន់ែតអ្នករសុកអ្នកនេរ េ ើយមលឤនមញអែំតមាាក់ឯង, ានជាមញអំហាានដូេចនះ េដាយមញអំេចះអាេមកាបម់ិន
មុតដុតមិនេឆះ េ ើយេចះទាំងអាេមបឋមំ បឋមុឺន ែប៉តដាន សាដាន មហារសេប ់មហារសោយ 
នារាយេែ៍បងភាេនារាយេក៍ាោ មញអំេចះអ្សម់ិនសល,់ េនះមញអំេទើបនឹងមកពីបលនរ់សុកេេ យកាន
ទាំងកូនរកមុំេេមាាកមកផង េបើអ្នកឯងមិនេជឿ អ្នកសួររសីេនាះចុះ » ។ អ្សព់ួកេនរានសាាប់អាេេវ
អ្ួតរាបព់ីសិលបសាង្រ្សតអាេមវិជាាការ ដូេនាះេ ើយ ក៏ចងេ់រៀនេទើបនិយាយនឹងអាេេវថា «េបើដូេនាះ 
សូមអ្នកប៉ាញអាេមសិលបសាង្រ្សតដល់េយើងរាលគ់្មាផង! េយើងសុំអ្នកេធវើនរេូប៉ាញរបេៅ េ ើយ
េៅរកសុីជាមួយគ្មា» ។ អាេេវថា «េបើអ្នករាលគ់្មាចង់េរៀន មញអំក៏ប៉ាញាន ប៉ុែនត ការរកទីេធវើពីធីចូល
រតេមេនាះរកណ្ដស ់ មានែតរកេកាះដាចព់ីរសុកពីភូមេិេ េ ើយេៅកណ្ដាលទេនលឆ្នាយពីេរតើយ 
េនាះេទើបេធវើាន «េ ើយអាេេវនិងេនរក៏នាំគ្មាេៅរកេកាះកណ្ដាលសមុរទ ានេ ើញេកាះមួយ
មានផនឣកមាចល់ឡ ក៏េេើងេៅេលើេកាះេនាះ រកេមើលទីកែនលងសមេួរឆ្នាយពីកែនលងចតសំេៅ ។ អាេេវ
រាបថ់ា «េបើអ្នកចងេ់ចះអាេមឲ្យពូែកេនាះរតូវសាាប់មញអំ េបើមញអំប៉ាបឲ់្យេធវើអ្វ ី រតូវេធវើតាមពាកយមញអទំាំង
អ្ស់េនាះ េទើបានអាេមពូែកឆុតឆ្នប់» ។ អ្ស់េនរទាំង ៥០០ ក៏ទទួលរពមេធវើតាមទាំងអ្ស ់េ ើយ
អាេេវប៉ាប់ឲ្យេធវើេរាងពិធ ី មានាយសី មានេទៀនធូប ភញីផ្ទា េ ើយមានរាជ័រតិឆរតទង ់ សងជ់ារាន 
៧ ថាាក ់ េ ើយវាឲ្យជីកកកាយដីមាចជ់ាអ្េតូងធំេរៅ ឲ្យមានទឹកលមមមុជលិចកាល លុះេធវើេរសច 
េ ើយវាប៉ាប់េនរ ៥០០ នាកឲ់្យេការសក ់ ឲ្យរសាតសំពតេ់ចញទាំងអ្សគ់្មា េ ើយវានិយាយ
បេឆោតេនរតាំង ៥០០ េនាះថា «រីអាេមមញអំេនះែដលនឹងេរៀបេនាះ រតូវមុជទឹក េ ើយនឹងសូរតអ្ត់
ដេងហើមេៅកនអងទឹកាន៧ចប់ េទើបពូែកែមនែទន» ។ ពួកេនរក៏នាំគ្មាហាត់មុជទឹកសូរតអាេម ។ 
ឯអាេេវចុះេៅសំេៅ និយាយមសឹមរាបរ់បពនធឲ្យេរៀបមលឤន េ ើយទាញពួរយុថាាឲ្យមលី, វាផ្ទារំបពនធថា 
«េបើអ្ញរត់ចុះពីេលើេគ្មកមករតូវទាញពួរយុថាាេេើងឲ្យឆ្នប ់» ។ ផ្ទាេំរសច េ ើយក៏រតេបេ់ៅវិញ 
លុះដលរ់ពលប់យបង់ងឹត វាឲ្យពួកេនរមុជទឹក េ ើយប៉ាបថ់ា «េបើមុជ រតូវមុជឲ្យរពមគ្មា េបើេងើបៗ 
ឲ្យរពមគ្មា េទើបអាេមពូែក» ។ លុះពួកេនរមុជរពមគ្មាេ ើយ អាេេវករ៏ត់ចុះេៅសំេៅដកយុថាា ោ
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េកាាង ជួនជាមយលជ់ំេនារមកដល ់ អាេេវេបើកេកាាងេយាងទាំងសំាោនេៅ េនលេនរទាំង ៥០០ ឲ្យ
េៅេលើេកាះេនាះ ។ ឯេនរទាំង៥០០ េងើបអ្ំពីទឹកេេើង រកេមើលអាេេវពុំេ ើញក៏សួរគ្មាថា «េោក
រេូេៅណ្ដ? » នាគំ្មារកឯកំពងម់ិនេ ើញ ក៏េេើងេៅេមើលលងេរាងពិធ ីក៏មិនេ ើញ ាត់ទាំងសំេៅ
ទាំងមនុសស ។ ពួកេនរទាំង ៥០០ កដ៏ឹងថា អាេេវបេឆោត េ ើយេទើបនាគំ្មារកេឈើឫសសេីធវើកបឣនឆលង 
។ អាេេវ េបើកសំេៅយករទពយរបស់េនរទាំង ៥០០ ែដលេៅកនអងសំេៅេនាះែតពីរនាកប់តីរបពនធ លុះ
េបើកេកាាងេៅអ្ស់មួយយប់មួយៃថ្ង ក៏ានដល់រសុកមួយ េ ើយវារកេមើលមនុសសកនអងរសុកេនាះ ពុំ
េ ើញមានមនុសសរបុស មានែតមនុសសរសី េទើបដឹងថា ជារសុកេនរែដលវាបេឆោតេនាះ េទើបវាេាះ
យុថាាឈប់ ។ អ្ស់របពនធេនរទាំងេនាះ នឹងានដឹងសាាល់ថាជាសំេៅរបសប់តីក៏េទ តបិតកាលែដលបតី
េចញេៅអ្ំពផីទះែតមលឤនទេទ លុះានជួបនឹងឈមឤញសំេៅ កប៏លនយ់ក ានជារបពនធកូនមិនដឹងមិន
សាាល ់។ លុះអាេេវេាះយុថាារួចេរសចេ ើយ កយ៏កដីសនិងកាារឆនឤនេចញមកេរៅ េ ើយេធវើជាេូស
វាសនបយ់ាម ។ អ្ស់របពនធកូនេៅេនរ េមើលមកេ ើញអាេេវេូសវាសដូេនាះ ក៏នឹកសាោនថា វា
េចះនបយ់ាម េទើបសួរថា «អ្នកេអ្ើយ! អ្នកេចះនបយ់ាមអាេិតេមើលឲ្យបតមីញអំបនតិច តបិតគ្មតេ់ៅរក
សុី ជាយូរែមេ ើយ» ។ អាេេវឮដូេនាះេ ើយក៏ដឹងចាសថ់ា រសទីាំងេនាះជារបពនធេនរែដលអ្ញ
បេឆោតេនាះជារកាកដេ ើយ វាេឆលើយេេើងថា «រកអ្វសីពវេបើនបយ់ាមេនាះ េទាះបសីមតងសសមាារភលឹក 
អ្តតៈ េលមយនតអ្វី មញអំកេ៏ចះទាំងអ្ស់, អ្នកចង់េមើលអ្ំពីេរឿងអ្វី យកែតេទៀនធូប សាា មលឣ មកបូជារេ ូកុំឲ្យ
សាបអាេមយាមមញអ ំ តាមរេូរបេៅមក» ។ ឯរបពនធេនរ ឮអាេេវថាដូេនាះ ក៏មនីមាាេេើងេៅផទះជា
របញាប ់រាប់របពនធេនរឯេទៀតៗ ឲ្យរកេទៀន ធូប ភញ ីផ្ទា ថាា មលឣ េចក អ្ំេៅ យកេៅជូនរេូ ។ អាេេវ
ទទូលយកជំនូនេ ើយ តាំងយកកាារឆនឤនមកេូសវាសេធវើជានបយ់ាម េិតរបមាេកនអងចិតត ឲ្យរតូវ
េពោលមែតពួកេនរទាំង ៥០០ េនាះមកដល់ផទះ េឺវាេិតរបមាេេេនរចមាាយផលឣវ េ ើយរាបរ់បពនធ
េនរថា «បតីអ្សអ់្នករាលគ់្មានឹងមកដលក់នអងៃថ្ងែសឡកេនះ, ប៉ុែនតកនអងេវោយបេ់នះ នឹងមានរពាយកាល
រតេ៉ល អារកាតកាយ រតច់ូលមកកនអងផទះ បេងកើតជាឧតាតធណំ្ដស,់ េបើដូេនាះ មានែតអ្នករាលគ់្មា
េិតរំ៉បឧ់តាតេចញេទើបជា« ។ ឯអ្ស់របពនធកូនេនរទាំង ៥០០ ឮអាេេវថាដូេនាះ ក៏ភិតភ័យ
េ ើយសួរថា «េិតេធវើដូចេមតច នឹងរំ៉បឧ់តាតេចញាន?» ។អាេេវេឆលើយថា «វា៉យេទ ការរំ៉ប់
ឧតាតេនាះ េឺដល់េវោរពលបក់ាលណ្ដ រតូវអ្សអ់្នករាលគ់្មានាកំូនេៅកាន់ដំបងរពនងន់េំៅមាត់
ទាារ ផទះ េបើេ ើញរពាយកាលរតេ៉លអារកាតកាយរតច់ូលមកកនអងផទះ រតូវវាយកុំឲ្យវាចូលាន» ។ 
ឯពួកេនរទាំង ៥០០ េនាះ លុះឆលងរួចដលេ់រតើយកាលណ្ដ េពលៃថ្ងពួនៃរព យប់នាគំ្មាេដើរកាត់តរមង់
មកផទះ េរពាះគ្មោនសំពតេ់សលៀក ានជាមិនេចញេដើរេពលៃថ្ង លុះដលៃ់ថ្ងកំេតែ់ដលអាេេវនប់
យាម េពលរពលបព់ួកេនរក៏មកដលផ់តះមលឤន ។ ឯកូនរបពនធែដលកានដ់ំបងរពនងន់ំេៅមាតទ់ាារ
េ ើញបតីរតច់ូលមក កនអងផទះ េិតសាោនថាជារពាយកាលរតេ៉លែមន ក៏ពតែតវាយ ទាលែ់តដួល
សមលបម់លះ របួសពិការមលះ, េរកាយមកេទើបានដឹងជាបត ី ជាឪពុកមលឤន េ ើយនិយាយតាមដំេេើររាប់
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បតីសពវរេប់ ។ ពួកេនរទាំង៥០០ មឹងនឹងអាេេវខ្លាំងណ្ដស ់ ែតមិនដឹងេិតេធវើដូចេមតច េរពាះមលឤនរតូវ
ដំបងដំេទំាំងអ្សគ់្មា េ ើយមិនដឹងជាអាេេវេៅឯណ្ដ ។ េវោេនាះ អាេេវេៅនំលបសាាប់
របពនធកូនេនរវាយបតីមលឤន ដលឮ់មាត់ែរសករទ ឹងេពញពាសទាំងរសុក ក៏េបើកសំេៅរត់េៅរសុក
របពនធវិញ, លុះេៅដលេ់ ើយអាេេវនិងរបពនធេេើងេៅរកជីដូន ានជួបនឹងជីដូនក៏សំពះសូម
េទាស េ ើយរបេលរ់បស់រទពយកនអងសំេៅទាំងប៉ុនាោន ជូនជីដូនទាំងអ្ស ់ ។ ជីដូនានេ ើញសមបតតិ
អាេេវ អាេេវេពញសំេៅ ក៏ាត់មឹង ែបរជារសោញរ់ាប់អានអាេេវជាេៅរបសាែមនែទន ។ 
អាេេវេរៀបសង់ផទះេោះមញអំកំដរពាសេពញកនអងផទះ ឲ្យបេរមើជីដូនេកមកនិងរបពនធ, លុះេៅយូរបនតិចមក 
កោ៏ជីដូននិងរបពនធេៅសួរមាាយឪពុកវា ។ ជីដូនេកមកផ្ទាំថា «េបើេៅេៅកុំេៅយូរេពក ឆ្នប់រតេប់
មករកជីដូនវិញ តបិតសពវៃថ្ងេនះ ជីដូនកំរពាឥតមានអ្នកឯណ្ដជាទីពឹងេទ!» ។ ឯរបពនធអាេេវ ចង់
តាមអាេេវេៅែដរ កន៏ិយាយថា «មញអចំង់េៅជាមួយនឹងអ្នក ឲ្យសាាល់ែមឪ៉ បងបឡឣន ញាតិសនាាន រសុក
េទសអ្នក មួយេទៀត មញអំមិនចងឃ់ាាតឆ្នាយពីងនកេទ េរពាះថា ង្រ្សតបីតេីៅឆ្នាយេ ើយ ករមនឹងទុកដាក់
រកាមលឤនណ្ដស,់ អ្នកផងេេែតងនិនាាថា ដូចជារសេីមមាោយចំណ្ដយមាត់េេ េ តដុូេចនះ ានជាមញអំមិន
ចងេ់ៅ ចងេ់ៅតាមអ្នកជាបតី» ។ អាេេវេឆលើយេេើងថា «នាងេអ្ើយ! បងចង់ាននាងេៅជាមួយែដរ 
ប៉ុែនតអាេិតជីដូន តបិតគ្មតន់ស់ជរានាសេ់ ើយ ែរកងឈឺនប់យបៃ់ថ្ង គ្មោននរណ្ដែថ្ទា ំបីបមរកា
ដុះថាាំនជំមង ឺ នឹងទុកចិតតេលើមនុសសមាាមញអកំំដរមិនានេទ ដូចកាលេយើងនាំគ្មារត់េៅេនាះ គ្មតស់នធឹក
សៃនធឈឺរីងៃរសាាំសគម េទើបនឹងានរគ្មនេ់បើ, ឥេឣវេនះ េបើេយើងេៅេនលគ្មតេ់ទៀត គ្មតន់ឹងឈឺ
សាាប់ពុខំ្លនេេើយ ពីមុន ានជាមុសេធ្លាយមតងេៅេ ើយ ឥេឣវេនះ េយើងេិតកុំឲ្យមុស េធ្លាយមតង
េទៀត» ។ ឯរបពនធឮបតីថាដូេនាះ នឹកអាេិតជីដូន ក៏រពមឲ្យបតេីៅេទើបេរៀបេសបៀងេរៀងមលឤន សរមាប់
បរិេភាេតាមផលឣវសពវរេប់េ ើយ សួរបតីថា «អ្នកនឹងយកមនុសសមាា រទះសាលី េៅប៉ុនាោន?» ។ អាេេវ
េឆើលយថា «បងមិនយកេៅេទ, បងេៅែតមាាក់ឯង» ។ ឯេំនិតអាេេវ ានជាមិនចង់យកមនុសសមាា
េៅ ពេីរពាះេិតចងា់នរបពនធេទៀត, េបើយកមនុសសតាមែរកងេេដឹងថាមលឤនមានរបពនធេ ើយ នឹងេៅ
ដេតឹងកូនេេេទៀត ែរកងេេមិនឲ្យ េ ើយវានិយាយនឹងរបពនធថា «បងធ្លាបេ់ដើរែតមាាក់ឯង ែតមាន
មនុសសមាា រកបេីគ្ម រេទះេៅជាមួយផង នឹងេធវើដំេេើរមិនរ ័សទាន់ចិតត, េ តុដូេចនះាននបងមិន
ចងយ់កេៅ» ។ អាេេវេវចែតរាកន់ិងេសបៀង រគ្មនន់ឹងសុីតាមផលឣវ ។ ឯជីដូនផ្ទាំេ ើយផ្ទាេំទៀតថា 
«េបើេៅេៅដលម់ាាយឪពុកេៅជាសុមសបាយ ចូរេៅឆ្នបរ់តេបម់កចិញណ្ដ៎េៅណ្ដ៎!» ។ អាេេវ
ក៏ោជីដូននិងរបពនធេ ើយេចញដំេេើរេៅ លុះេៅដលអ់្នកេង៉ះនិងនាងេ៉ោះជាឪពកុមាាយេ ើយក៏
យករាកេ់ៅជូន មាាយឪពុកៗ មានចិតតេរតកអ្រសួរថា «កូនេៅណ្ដាតយ់ូរេម៉លះ? មាាយឪពុកេចះែត
ទនទឹងេមើលផលឣវកូនែតសពវៃថ្ង» ។ អាេេវរាបថ់ា «មញអំេៅេិតការរកសុ ី តបិតែមឪ៉ឯងមិនេិតរកសុនីឹង
េេ» ។ អ្នកេង៉ះនិងនាងេ៉ោះេឆលើយថា «តាមែតកូនេិតចុះ ចំែេកខ្លងមាាយនិងឪពុក រកសុីរគ្មនែ់ត
មាត់ េ ើយនិងរការទពយទុកឲ្យកូន ចូរកូនេិតរកអ្រមសអ់្រមេដាយមលឤនឯងចុះ » ។ អាេេវ េៅនឹង
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មាាយឪពុកានពីរបីៃថ្ង កោ៏េចញេដើរេៅេទៀត លុះេៅដលរ់សុកធំ វាចូលេៅេមើលកនអងវំាងសពវរេប់
េ ើយ េចញមករកេមើលផទះនា មឺនេសដឋ ី កេ៏ ើញេសដឋមីាាក់មានផទះធរំទនំមពស់ មានរទពយសមបតតិ
េរចើន មានេរាងរេទះេគ្មរកបីដំរេីសះ មនុសសមាាមញអំកំដរពាសេពញ មានចារដំណ្ដជំាឧោន មានេជើង
ផ្ទារេបជ់ំពូករេបព់េ៌ដាក់ែ ជាជួរកនអងសួនចារ មានរតីរាករ់តីមាស មានរសះដាំេដើមឈូកស
ឈូករក មរពលិតលំចងស់ឃងគ័ជដុះពាសេពញ េ ើយមានកូនរកមុមំិនទានម់ានបតី ។ អាេេវមាន
ចិតតរសោញច់ងា់ន កច៏ូលេៅកានផ់ទះេសដឋី េ ើយជរមាបសុំមលឤនេៅេធវើជាកូនកមឤយ ។ េសដឋ ីេ ើញ
អាេេវមកសុមំលឤនេៅេធវើជាកូនកមឤយដូេនាះ ក៏មានចិតតអាេិតរសោញ ់ េ ើយសួរថា «ឯងេៅរសុក
ណ្ដ? មាាយឪពុកេៅរសុកណ្ដ?» ។ អាេេវជរមាបេសដឋថីា «មញអាំទេៅរសុកឆ្នាយណ្ដស,់ ឪពុក
មាាយមញអាំទមានរទពយរបស់របរមញអកំំដរ េគ្មរកបី ដំរេីសះ ផទះសែមបងដូចេោកែដរ ប៉ុែនតគ្មតម់ានជមងឺ 
ឈឺសាាប់អ្សេ់ ើយ, មញអំាទតូចចិតតណ្ដស ់ មិនចងេ់ៅ តបិតធ្លាបម់ានែមឪ៉ ឥេឣវេៅែតមាាក់ឯងាន
ជាមញអាំទេនលផទះសែមបង រទពយរបស់,, ។ មកសុេំៅជាមួយនឹងេោក តាមែតេោកេរបើេធវើការ៉រ
អ្វីៗ មញអាំទទទួលទាំងអ្ស់ េសដឋកី៏រពមទទួលយកអាេេវឲ្យេៅ ។ នបេ់ដើមតាំងពីៃថ្ងែដលមកេៅ
នឹងេសដឋ ី អាេេវែតងភាាក់អ្ំពីរពឹក េាសផទះែថ្ទាំរបសរ់ទពយេរៀបទុកដាកត់ាមទកីែនលង េ ើយមំេធវើ
ការដូចជារបសម់លឤន។េសដឋេី ើញអាេេវឧសា ៍េធវើការ ែថ្ទារំបសរ់ទពយមិនមានឲ្យេ នើសចិតត ក៏រឹត
ែតរសោញេ់េើង ឲ្យអាេេវរតួតរតាដាសេ់តឿនមនុសសមាាមញអំកំដរទាំងអ្ស ់ រាលែ់តេវោេសដឋេីៅ
គ្មលេ់សតច ានយកអាេេវេៅផង លុះេៅជាញឹកញយ អាេេវសាាល់ពួករកមការនិងកូនកមឤយទាំង
អ្ស់ តមកេទៀត វាសាាល់ដលន់ា មឺនធំតូច តាំងពីេោករកោេហាម យមរាជ ចរកីវំាង និងនា មឺន
ធំតូចឯេទៀត ប៉ុែនត អាេេវេធវើចិតតជា ទុកជានរណ្ដតមះតិះេដៀលដូចេមតច កម៏ិនេចះមឹងនឹងេេ សូមបកីូន
កមឤយផងគ្មាេធវើដូចេមតចៗ កតីអាេេវក៏មិនេចះតបមិនេចះមឹងេេើយ ។ កាលអាេេវតាមេសដឋេីៅគ្មល់
េសតចេ ើយមានេេសួរថា «ឯងេមោះអ្ី? » វារាបថ់ា «មញអំេមោះអាេេវេតវ» ។ពួកនា មឺន ែតេ ើញ
អាេេវេៅេ ើយ ក៏េៅថាអាេេវេតវ ែតរាលគ់្មាដូេចនះឯង ។ េរកាមមក អាេេវេតវេៅេលងេៅ
សាោជំនុ ំ សាាប់េៅរកមជំនុំជរមះកតែីតសពវៃថ្លក៏េចះចាប់ទមាាបច់្េាើរន េ ើយអាេេវេតវេរីសយក
មកសំបុរត ែដលេេេាះេនលមានទាំងសាាមរតា េាះេៅេនាះផង តាំងពីរតាេោករកោេហាម 
យមរាជ និងនា មឺនធតំូចទាំងអ្ស់ ែដលមានមាសរ់ាកេ់រចើន េ ើយវាយករកមួនមកសូនេធវើជារតា 
េ ើយវាស់នឹងរងវង់រតាកាកសំបុរតនស ់ េ ើយធ្លាកេ់ធវើឲ្យរតូវតាមសាាមរតានសទ់ាំងអ្សរ់ួចវាេធវើជា 
សំបុរត សឹងមានេមោះនា មឺនអ្សេ់នាះជំពាករ់ាកម់លះ ១០០ ែេន មលះ ២០០ ែេន មលះ ៥០០ 
ែេន រេប់ែតនា មឺនធំតូចែតរាល់គ្មាទាំងអ្ស ់េ ើយបតទ់ុកកនអង ឹបមួយេពញ, េបើមលឤនវាមិនេៅ េៅ
េធវើការទីណ្ដកតី ឬេៅេលងកតីវាយក ឹបេនាះេៅេផញើនឹងរបពនធេសដឋ ី េ ើយផ្ទាំថា «កុំឲ្យនរណ្ដេបើកឲ្យ
េសាះដលវ់ាវិលមក កេ៏ៅយក ឹបេនាះមកវិញ េធវើដូេចនះជាេរឿយៗ ។ លុះដលៃ់ថ្ងេរកាយេទៀត 
អាេេវេតវេរៀបេៅេធវើការ កយ៏ក ឹបេៅេផញើនឹងរបពនធេសដឋ ីេ ើយផ្ទាថំា «អ្នករបយ័តនរកាទុកឲ្យលង កុំ
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ឲ្យនរណ្ដេបើកេមើលេលង » េ ើយវាក៏េៅេធវើការេៅ ។ ឯរបពនធេសដឋ ី នឹកឆងលន់ឹង ឹបអាេេវេតវ
ណ្ដស ់ ក៏យក ឹបេនាះមកេបើកេមើល េ ើញសំបុរតេពញកនអង ឹប េ ើយោេមើលសំបុរតអ្ស់េនាះ 
ានេ ើញេសចកតសីំបុរតថា «ពួកនា មឺន ជំពាករ់ាក»់ សឹងមានចំនួនរេបគ់្មាអ្ស ់ េ ើយេាះរតា
ផង ។ លុះេរីេមើលសំបុរតទាំងអ្ស់ េ ើញសុទធែតនា មឺនជំពាករ់ាកជ់ាេរចើនណ្ដសដ់ូេនាះ កយ៏ក
 ឹបសំបុរតេៅប៉ាញេសដឋជីាបតី ។ ឯេសដឋាីនេ ើញសំបុរតអាេេវេតវសពវរេបេ់ ើយ ក៏និយាយ
នឹងរបពនធថា «កាលអាេេវេតវវាមកេៅនឹងេយើងេនាះ អ្ញានសួរពីមាាយឪពុកេៅឯណ្ដ វារាប់
ថា គ្មោនមាាយឪពុកេទ សាាប់អ្ស់េ ើយៗ វារាបអ់្ញថា កាលែដលមាាយឪពុកវាេៅរសេ់ៅេេើយ
េនាះ មានរទពយសមបតតិដូចជាេយើងេនះែដរ ឥេឣវេនះ មកេ ើញសំបុរតអ្ស់នា មឺនជំពាករ់ាក់វា
េរចើនេម៉លះេនះសឹងរតូវ នឹងាកយវានិយាយពីមុនេនាះរាកដែមន, េំនិតរាជាាវា សមជាមនុសសមាន
ពូជ, មួយេទៀត ការ៉រទាំងអ្សក់នអងផទះេយើងសពវៃថ្ងេនះ ក៏ានវាជួយដាសេ់តឿនែថ្ទាំេមើលរកា ដឹង
ាត ់ដឹងេងដ់ឹងមូច ដឹងជា មានែតវា នឹងេ ើយទុកដូចជាកូន ឥេឣវកូនរសេីយើងមួយេនះ េពញរកមុំ
លមមមានបតីេ ើយ, ពួកេសតចនា មឺនមកដេតឹងចង់ានជាេរចើនណ្ដសេ់ ើយ េយើងមិនរតូវចិតត ាន
ជាេយើងមិនរពមឲ្យ ឥេឣវេនះេបើេយើងឲ្យអាេេវេតវេនាះ េយើងខ្លោសេេណ្ដស ់ តបិតអាេេវេតវេនាះ 
វាជាមនុសសកំរពាកាលមួយ មកេៅរសុកអាយ គ្មោននរណ្ដសាាល់ពូជពងសវងាជាលឡ ឬអារកក,់ 
េយើងនឹងឲ្យកូនេយើងជារបពនធេៅ ែរកងខ្លោសេ់េ េបើេយើងមិនឲ្យកូនេយើងជារបពនធ្វា ដូចជានឹក
សាាយ តបិតកំនិតមារយាទវាជាមនុសសលឡ ជួយឈឺឆ្នាលកនអងការ៉រេយើង ដូចជាការ៉ររបសម់លឤនវា
ែដរ, ដំេេើរេនះរកេបើេិតណ្ដស»់ ។ ឯរបពនធេសដឋេឆលើយេេើងថា «រតង់កិចចែដលេធវើមិនឲ្យខ្លោសេ់េ
េនាះវា៉យេទ, េយើងនឹងេរៀបការកនអងេវោយប ់ េ ើយេរៀបបនតិចបនតឤចេសាះែតខ្លន កុំឲ្យេខ្លោចៃរព
មឹង េយើងផសំផគអឲំ្យជាបតីរបពនធនឹងគ្មាេៅ! េបើយូរេៅេ ើយេទើបេេដឹងេនាះ េយើងក៏អ្សខ់្លោសេ់េេ ើយ! 
ពីេរពាះវាមានបំេុលវាក៏េរចើនែដរ» ។ េ តុែតេរពងមាន សំណ្ដងរបសអ់ាេេវនឹងកូនរកមុំេសដឋី
េនាះ រតូវានគ្មាជាបតីរបពនធ េសដឋេីិតេ ើញរពមដូចពាកយរបពនធពនយល ់ ករ៏ពមឲ្យកូនរកមុំជារបពនធ
អាេេវេតវ, េ ើយេៅអាេេវេតវរាបថ់ា តាំងពៃីថ្ងេដលឯមកេៅនឹងអ្ញៗេមើលេៅេំនិតមារយាទ
ចិតតេថ្លើមឯង ឈឺឆ្នាលកនអងការ៉រអ្ញដូចជាកូន, អ្ញបេងកើតេបើដូេនាះ អ្ញឲ្យកូនរកមុំអ្ញជារបពនធ
ឯង» ។ អាេេវេតវឮេសដឋិរាបថ់ា ឲ្យកូនរកមុំជារបពនធដូេនាះ ក៏មានចិតតេរតកអ្រណ្ដស់ ។ េសដឋកី៏
េៅកូនរកមុមំកេរៀបសំពះេមានសទ់ុំ េរៀបែសនេរពនតាមសណ្ដាបប់ុរាេ ផសំផគអំអាេេវេតវនិងកូន
រកមុំជាបតីរបពនធគ្មាេៅ ។ លុះការរួចានពីរបីៃថ្ង របពនធអាេេវេតវេៅគ្មលេ់សតចឯកនអងវំាង ាន
និយាយរាបអ់ាេេវេតវជាបតីឲ្យដឹង ។ ឯអាេេវក៏និយាយផ្ទារំបពនធថា «អ្ញេៅនំេៅសាោជំនុ ំ
េបើនាងឯងេ ើញអ្ញេាយៃដេៅ រតូវនាងឯងេលើកេជើងពានសាា មកលុតជងគង ុ់ចពានសាាេនាះ
ឲ្យអ្ញ, អ្ញទទួលយកេ ើយ នាងឯងសំពះរតេបេ់ៅវិញចុះ » ។ អាេេវេតវ លុះនិយាយផ្ទាំ
របពនធសពវរេបេ់ ើយ ក៏េសលៀកសំពតន់សព់ាក់អាវនស ់ដូចកាលេធវើការពីមុន េ ើយេៅអ្ងគអយេលង
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េៅសាោជំនុំ ។ ពួកនា មឺនសពវមុមមង្រ្នតី េៅរកមសាោ ភាាក់៉ររកមការ  ុន មឺន មហាតលិក
មកពាសេពញ េ ើញអាេេវេតវអ្ងគអយេៅសាោ នា មឺនមលះតបកកាល មលះទះមនងមលះទាញៃដ មលះឲ្យ
អាេេវេធវើតលអករកមាចេ់លង តបិតធ្លាប់េលងពីមុនមកដូេចនះឯង ។ ឯអាេេវេតវជាមនុសសមានរាជាា 
រកមាចក់ំែបលងេលងឲ្យេេចូលចិតត មិនេចះមឆងនឹងនរណ្ដេទ េទាះនា មឺនសពវមុមមង្រ្នតី  ុន មឺន 
មហាតលិក នូវរកមការភាាក់៉ រ េរបើវាដូចេមតចកតី េលងដូចេមតចកតី ក៏មិនេចះមឹង មិនេចះរបែកកឲ្យអ្នក
ណ្ដអាកអ់្ន់ចិតត តាំងែតពីេដើមមកដូេចនះឯង េ ើយពួកនា មឺនមិនដឹងជាអាេេវេតវានកូនរកមុំ
េសដឋមីកេធវើជា របពនធផង សាោនថាអាេេវេតវជាមនុសសេផតសផ្ទាស េដើរសុំទានេេសុីរកទីលំេៅគ្មោន 
ានជានាំគ្មាមាក់៉យវា ។ លុះដលក់ូនេសដឋ ីជារបពនធអាេេវេតវជិះអ្រងឹងែសនង េ ើយមានមនុសស
មាាមញអំកំដរ កានរ់បអ្ប់មាស់រាក ់ េដើរពាសេពញផលឣវមក នា មឺនទាំងអ្សក់៏និយាយថា « ម៎! េមើលកូន
រកមុំេសដឋលីឡណ្ដស់ េដើរចូលកនអងវំាង» នា មឺនមលះោន់មាតថ់ា «លឡែមន! កូនេសតចកូននា មឺនដេតឹង
ជាេរចើនេ ើយែតមិនាន» ។ ឯអាេេវេតវឮនា មឺននិយាយគ្មាថា «កូនេសតច កូននា មឺនដេតឹងកូន
រកមុំ េសដឋមីិនរពមឲ្យ» ដូេនាះ ក៏េឆលើយេេើងថា «េបើអ្ស់េោកថា ដេតឹងកូនរកមុេំសដឋឲី្យកូនេោក
មិនាន េោកនំេមើលមញអំាទវិញចុះ េវោកូនរកមុំេសដឋេីចញមក អ្ំពីកនអងវំាង មញអាំទនឹងេៅឲ្យចូល
មក េ ើយឲ្យយកសាាមកឲ្យមញអាំទទទួលទាន េោកហាានភាាលេ់ទ?» ។ ពួកនា មឺន ឮអាេេវេតវថា
ដូេនាះ មិនេជឿ តបិតមិនដឹងជាេសដឋីឲ្យកូនរកមុេំៅជារបពនធអាេេវេតវេសាះ ។ មួយេទៀតពួកនា មឺន
ទាំងេនាះ ធ្លាបែ់តដឹងថា អាេេវេតវជាមនុសសរកមាចេលងេផតសផ្ទាសែតេដាយផទះនា មឺន ានជា
មាក់៉យវាខ្លាំងណ្ដស់ េ ើយមិនដឹងជាអាេេវេតវមានរាជាាេរចើនដលម់ល៉ឹងេសាះ េទើបហាាននាគំ្មា
និយាយភាាលន់ឹងអាេេវេតវថា «េបើឯងេៅកូនរកមុេំសដឋចីូលមកយកសាាមលឣមកឲ្យឯងសុីាន អ្ញ
ហាានភាាលន់ឹងឯង ប៉ុែនតឯងគ្មោនអ្វីដាកភ់ាាលន់ឹងអ្ញេទ» ។ អាេេវេតវ ឮពួកនា មឺនថាដូេនាះ ក៏
េឆលើយេេើងថា «េោកកុំរពួយរបសាសន៍នឹងមញអាំទ េបើមញអំាទនញេ់ោក មញអំាទេធវើសំបុរតេៅបេរមើ
ជាមញអេំោកដល់អ្សជ់ីវិត តាមចិតតេោកេរបើេធវើអ្វី មញអាំទទទួលេធវើទាំងអ្ស ់» ។ នា មឺនសពវមុមមង្រ្នតី
ទាំងអ្ស ់ឮអាេេវេតវថាដូេនាះ ក៏អ្ររេបគ់្មា េដាយចងា់នអាេេវេតវមកេធវើជាមញអំែតេរៀងៗមលឤន តបិត
វាេចះនិយាយភូតភររកមាចក់ំែបលងេលង រគ្មនស់បាយេដាយសារវា, មួយេទៀតមាក់៉យអាេេវេតវ
ថា ជាមនុសសេនលេមសៀតេធវើេមតចនឹងេៅកូនេសដឋឲី្យចូលមកាន េ ើយនិយាយគ្មាថា " េយើងយក
អាេេវេតវេធវើជាមញអ ំ រគ្មនន់ិយាយភូតភររកមាច់េលង េ ើយេយើងែចកគ្មាេរបើេលងសបាយ, ចិតតវាចុះ 
តបិតវាមុមជានញេ់យើងេ ើយ" ។ អាេេវេតវនិងបួកនា មឺនេធវើសំបុរតប៉ានៃ់ដភាាលត់ាមដំេេើរ
សពវ រេប់េ ើយ េទើបពួកនា មឺនរាបអ់ាេេវេតវថា "ឯងចងា់នមាសរ់ាកប់៉ុនាោន? ដំរីចងកូប 
េសះចងអាន ទាំងេរេឿងែដលជីះមកប៉ុនាោន ចូរដាក់កនអងសំបុរតតាមចិត្តឯងចុះ" ។ អាេេវេតវក៏
សរេសរដាកក់នអងប៉ានៃ់ដែដលភាាល់គ្មាឲ្យខ្លងែតេរចើន ទាំងមាសទ់ាំងរាក ់ ទាំងដំរី ទាំងេសះ រេប់
េរេឿង េ ើយជូនេៅពួកនា មឺនឲ្យេាះរតា រួចទទួលយកមកេវចមួយសមាាយរកវាត់តុក េ ើយេៅ
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អ្ងគអយនំេៅមាត់ទាារសាោ បនតិចេ ើញកូនេសដឋជីារបពនធវាេចញពីកនអងវំាង វាក៏េាយៃដេៅថា 
"នាងយកសាាមកឲ្យបងសុី" ។ កូនេសដឋ ីឮបតេីៅឲ្យយកសាាមកដូេនាះក៏មនមីាាចុះពីអ្រងឹងែសនង េ ើយ
ដាកស់ាាេលើេជើងពានយកមកឲ្យបតី ។ អាេេវេតវក៏ទទួលយកសាាសុ ីេ ើយនារំបពនធនូវកំដរ េេើងជិះ
េសះដំរែីដលែតងេរេឿងរេប់រសាប់ េៅកានផ់ទះេសដឋីជាឪពុកេកមក ។ អាេេវេតវនិយាយផ្ទាំមញអំកំដរថា 
"េបើេោកឪពុកេោកមាាយ ឬអ្នកឯណ្ដជាមនុសសេៅកនអងផទះកតី ឬអ្នកជិតខ្លងកតី េេសួរថាានេសះដំរី
ពណី្ដមក? ឲ្យជរមាបឲ្យរាបេ់េថា «ទារបំេុលអ្ំពេីេ" ។ ឯពួកនា មឺនសពវមុមមង្រ្នតី រកមការ 
ភាាក់៉រ នូវ ុន មឺន មហាតលិក ែដលភាាល់នញអ់ាេេវេតវ រសាបែ់តភ័យ ែភនកសេរៀងមលឤន សាាយ
របសរ់ទពយ និងដំរីេសះជាជំនិះ ធ្លាបច់ិះជាលមឡរតូវចិតត សុទធសឹងែតេរេឿងមាសនិងរាកព់ន់េពក 
េ ើយនិយាយគ្មាថា «េយើងបង់េំនិតអាេេវេតវេ ើយជានេ់នះ" ? ឯអាេេវេតវនិងរបពនធមញអកំំដរ ជិះ
ដំរីេសះមានកូបមានអាន នូវេរេឿងរបដាប់សុទធសឹងែតមាសនិងរាក ់។ លុះេៅដលផ់ទះេ ើយ េសដឋី
ជាឪពុកេកមកមាាយេកមក នូវអ្សម់នុសសមាា ភាាក់៉រកនអងផទះេ ើញដំរេីសះពាសេពញដូេនាះ ក៏នឹកឆងល់
េ ើយេសដឋេីរបើមនុសសឲ្យេៅសួរអាេេវេតវៗ ក៏រាបថ់ា " ទារបំេុលអ្ំពីេេមក" ។ េសដឋជីាឪពុក
េកមកមាាយេកមកកន៏ិយាយគ្មាថា " េយើងអ្សខ់្លោសេេេ ើយ" ។ នប់េដើមពៃីថ្ងេនាះមក េសដឋបីតរីបពនធ ក៏
រឹតែតរសោញអ់ាេេវេតវេលើសអ្ំពីមុនេទៀត ។ អាេេវេតវ កេ៏ៅទាររាកព់ីពួកនា មឺនសពវមុមមង្រ្នតី
ែតសពវៃថ្ង ជញ្ជឣនយកមក េ ើយវាេិតេធវើការរកសុី ជួសេសដឋីជាឪពុកេកមកមាាយេកមក មិនឲ្យរពួយចិតត
រេប់ជំពកូ ។ េៅយូរមក េសដឋនីសជ់រា អ្សអ់ាយេុៅ អាេេវ េតវ ក៏ានជាេសដឋីធកំនអងនេរេនាះ
ឯង។ 

 

រតុកៗ អ្នករសុកេមើល៉យ 
រោសេ់ូថ្ខ្លាយ មានឱដឋមានភ័នត 

 


