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េរឿងអាសំគមបាញ់លលក 
មាន្មន្ុសសមាាក់ ជាកូន្ៃន្អ្នកប្រកូលប្កបី្ក, រុរសេន្ះ តាំងពចីេប្មើន្ធេំ ើង គ្មាន្រកសុីអ្វី

េសាះ មបំ្រឹងសង្វារែរខាងការររបាញ់ ទាលែ់រសាារ់ជំនាញ, េរើរុរសេនាះបាញ់រប្មងស់ពវណ្ដ ចង់
ឲ្យប្រូវកាល ប្រូវក ឬប្រូង រែមងប្រូវតាមរំេង, ែររូរេោមេោមពេ៌រុរសេនាះ អាប្កកម់ាឌសគម
កំប្ពឹង សកប់្កញាង មុមប្កញអះ អ្នកប្សុកេគដាក់េមាះេៅថា «អាសំគមបាញល់លក» េប្ោះវាែរង
េដើរបាញល់លករាលៃ់ងង ។ ៃងងមួយ អាសំគមបាញល់លក លសីាាេដើរេៅែសវងរកបាញល់លក បាន្
ប្ររះេ ើញភូមិេសដឋ១ី មាន្េដើមេឈើដុះប្រសាយប្រសុដំងគំដេង្វោល ជារីលេំៅៃន្រកសមីាន្លលកជា
េដើម ។ េសដឋេីនាះជាអ្នកសមបឣេស៌ំរុកសមបរតិ ប្ពមទាំងមាន្កូន្ប្កមុពំីរនាកផ់ង ។ អាសំគមបាញ់
លលក លសីាាេដើររេសៀរតាមររងភូមិេសដឋី កជ៏ួរជាកូន្ប្សីេសដឋទីាំងពីររេេតើរគ្មាេលងតាមសួន្ចារ 
កនអងភូមរិរសម់លឤន្ ដេ៏ដរដាសេដាយផ្ការីកសគអសសាោយផាយកលិន្ប្កអ្ូរឈងអយឈងរ់ េៅេពលប្ពឹក
ប្ពហាម។អាសំគមបាញល់លកេដើររេសៀរតាមភូមិ េងើមេមើលេលើ ែប្កងមាន្សរវលលករំេៅចុង
េឈើ ។ កាលេរើអាសំគមបាញល់លក ង្វកែភនកចុះេ ើង េោលកន្ទអយែភនកេៅកនអងភូម,ិ ែមសែភនកក៏ររ់
េៅរ៉ះរងគិចន្ឹងរូររាងនាងប្កមុទំាំងពីរ ែដលប្រករេដាយេប្គឿងែរងប្បាេ មាន្លំអ្ប្សសប់្សេៅ 
ទាំងមេប្ពលឹងសាចប់្រលុកប្រលន្់ នាឲំ្យភ្ញាក់កន្ទ្នាាកដ់ួងចិរតប្រុសេៅេវោេ ើញដំរូង ។ ឯ
អាសំគមបាញល់លក ប្គ្មន្ែ់រេោលែភនកេៅរ៉ះរូរនាងេនាះភ្ញាម ក៏ប្សឡំាងកាំងភ្ញំងសាាររី េភលច
មលឤន្ ប្ជុះទាំងសាាទាំងប្ពួញដលដ់ី ។ អាសំគមបាញល់លក តាំងពីបាន្េ ើញកូន្េសដឋី កប៏្សឡាញ់
ជារ់កនអងចិរត ន្ឹកឥរេភលច េ ើយក៏េៅដល់ផទះ ែងលងប្បារឪ់ពុកមាាយ ន្ិយាយន្ឹងមាាយឲ្យេៅដេតឹង
កូន្េសដឋឲី្យ ។ មាាយន្ិយាយន្ឹងកូន្ថា «ៃន្កូន្! េមតចក៏ឯងេៅប្សឡាញ់ កូន្េសដឋអី្ី េចះ! េរើឯងប្កី

ប្កេភ្ញគសមបរតិ ទាំងរូរឯងេរៀរក៏អាប្កក់ មិន្សមន្ឹងកូន្េគ េធវើេមតចេគន្ឹងឲ្យឯង ?» អាសំគម

បាញល់លក កន៏្ិយាយន្ឹងមាាយថា «ែម៉! េរើែមម៉ិន្េៅដេតឹងឲ្យមញអេំរ មញអំកអ៏្សេ់ ើញមុមែម៉, ែមក៉៏

ែលងបាន្េ ើញមុមមញអំ តាំងពីៃងងេន្ះេៅេ ើយ » ។ មាាយែដលមាន្ចិរតអាេិរកូេ ឮកូន្ន្ិយាយ

ដូេោាះ កស៏៊កូារេ់ករិ៍ខាាស់ េៅន្ិយាយេសនើការន្ឹងេសដឋីៗ ក៏ររវិញថា «មញអំឥរេរើសឡរ់េមពើមអ្ីកូន្នាង
េរ រ៉ុែន្តកូន្មញអំៗ  ន្ឹងឲ្យពុបំាន្ របិរមិន្ទាន្់ប្គរក់ារ, េេហើយនាង! រ៉ុេេេះរុកជាេប្សចចុះ កុបំាច់េៅ
មកេរៀរ» សំដរី៉ុេេេះ ជាសដំីរែងវងដាន្មិន្ចងឲ់្យ ។ មាាយអាសំគមបាញល់លក រញរ់ុះគំន្ិររក
ឧបាយកលន្ិយាយេរៀរគ្មាន្ កោ៏េសដឋីប្រ រេ់ៅផទះប្បារក់ូន្ ។ អាសំគមបាញល់លក ប្គ្មន្ែ់រ
មាាយប្បារដ់ូេោាះភ្ញាម ក៏ផ្កាសរ់ឹកមុមេប្កៀមប្កំ អ្ងគអយប្រេបាមកាលជងគង់ ដេងហើម ូរៗ បាយេលង
ន្ឹក រឹកេលងេប្សកេចះែរន្ឹកមៃមៗ ហាក់ដូចជាកូន្េសដឋេីៅចំេោះមុមប្សស់ៗ  េដាយកមាាំង
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េសចកតេីសនហាខាាំងេពក េ ើយែររជាមិន្បាន្ដូចរំេង ។ េៅេវោែដលអាសំគមបាញ់លលកចូល
េដក កច៏ូលេៅទាំងន្ឹកអាល័យេៅជាមេមើ ែប្សកេប្ចៀងទាំងយរថ់ា៖ «េោមេអ្ើយេោមេឆើរទាំងពីរ
ប្បាេ េធវើេមតចន្ឹងបាន្មកេកៀកេកើយ ឲ្យដូចជាពូកន្ិងមនលេ់មនើយ េរើេម៉លះេៅេ ើយងសស់ងឃឹម» ។ 
អាសំគមបាញល់លក រុកជាដឹងថា េគែលងឲ្យេ ើយដូេោាះ លុះប្ពឹកេ ើង កេ៏ៅែរលសីាា ន្ិងសាាយ
រំពងប់្ពួញ េដើរេៅសំេៅភូមិេសដឋរីាលៃ់ងងឥរខាន្ េសាះ ពួន្ោំលរេមើលកូន្េសដឋី ។ ែងលងពីរុរស
មាាក់េរៀរ ជាកូន្អ្នកមាន្សមបរតិ ទាំងរូរេោមេនាះក៏ស័កតសិម រឹកមុមេ ើងប្សសរ់ំប្ពង ជារីេពញ
ចំេងៃ់ន្ន្ទ្សតីភ្ញព ។ រុរសេនាះក៏ប្សឡាញក់ូន្េសដឋេីនាះែដរ លុះេៅដេតឹង េសដឋកីម៏ិន្ប្ពមឲ្យ ។ 
រុរសេនាះ រុកជាដឹងថាេគមិន្ប្ពមឲ្យ ក៏េៅែរលរេមើលកូន្េសដឋរីាលៃ់ងង ។ ចូន្ជាេពលមួយ រុរស
េនាះកេ៏ៅអាសំគមបាញល់លកកេ៏ៅ េ ើយបាន្ជួរគ្មា អាសំគមបាញល់លកសួរថា «អ្នកឯងេៅ
ណ្ដ?» ។ រុរសេនាះេឆលើយថា «មញអំមកលរេមើលកូន្េសដឋ ី» េឆលើយេ ើយសួរថា «ចុះឯងមកេធវើអ្វី
ែដរ? » ។ អាសំគមបាញល់លកថា «មញអំកម៏កេមើលកូន្េសដឋែីដរ» ។ រុរសេនាះថា «េយើ!រាងេន្ះ អ្ួរ
ឯងចងប់ាន្កូន្េសដឋផីង! រ៉ុន្អ្មាលរូរមញអំ េគេៅែរមិន្ឲ្យ» ។ អាសំគមបាញល់លកថា «រងឯងោំ
េមើល មញអយំកទាល់ែរបាន្» ។ ជួន្ជាៃងងេនាះ េសដឋរីតបី្រពន្ធនាំគ្មាេៅវរត េៅែរកូន្ប្កមុំពីរនាកោ់ំផទះ 
។ អាសំគមបាញល់លកដឹងដូេោាះ កំពុងែរគិររកឧបាយ កច៏ួន្ជាប្កេ កេៅេ ើញសរវលលក
មួយរេំៅចុងេឈើមុមផទះេសដឋី ។ អាសំគមបាញល់លក បាន្ឱកាសកយ៏ឺរសាាបាញឮ់សូរកលឹងបារ់ 
ប្សារែ់រលលករធាកេ់ចើង ររះសាារេៅរីធាាមុមផទះ ។ លំដារេ់នាះ កូន្ប្កមុេំសដឋមីាាក់ចុះេៅដី 
េ ើញលលកេនាះេ ើយ ក៏ែប្សកប្បាររ់ងថា «អ្នករង! អ្នកណ្ដបាញល់លកធាាកម់កេន្ះ? » ថា
េ ើយក៏េរីសលលកេៅ ។ អាសំគមបាញល់លកេធវើដូចជាមិន្ដឹង ដលេ់គេបាចរួចេ ើយ ប្សារ់ែរ ឣ
ឡារកលលក ែដលមលឤន្បាញេ់នាះថា «ន្រណ្ដលួចលលកអ្ញេៅណ្ដ? ែរអ្ញរកេ ើញមុមជារតឹង

រាជការឲ្យយកេៅដាកគ់ុកពុខំាន្ » ។ នាងប្កមុទំាំងពីរនាក់ ឮដូេោាះក៏ភ័យែប្សកប្បារថ់ា «លលក
រងឯងមញអំយកមកេន្ះេ ើយ » ។ អាសំគមបាញល់លកសតីគំរាមថា «េមតចក៏ហាាន្លួចលលកអ្ញ ប្រូវ
យកមកឲ្យអ្ញ » កូន្ប្សេីសដឋកី៏យកលលកមកឲ្យ ។ អាសំគមបាញល់លកថា «េរ! លលកអ្ញ
េៅេរាមេៅសាារ ឥ ឣវនាងឯងយកេៅេបាចេរាមសាារអ្ស់េ ើយ ែប្កងែរអាំងឲ្យឆឡិន្ឲ្យអ្ញបាន្
អ្ញយក ។ «នាងប្កមុំទាំងពីរនាក់ កយ៏កេៅអាំង ឆឡិន្េ ើយយកមកឲ្យ ។ អាសំគមបាញល់លកថា 
«ន្រណ្ដសុែីរសាច់លលក ែប្កងែរមាន្ប្សាផឹកផង េរើរសុីេកើរ» ។ នាងទាំងពីរនាក់ េ រុែរមលឤន្
ជាប្សបី្រករេដាយេសចកតភី័យេប្ចើន្ កេ៏ៅយកប្សាមកឲ្យ ឲ្យមួយែពងេ ើយថាមួយែពងេរៀរទាល់
ែរប្សវឹងដួលេដកេលើផទះេនាះេៅ ។ ឯនាងប្កមុទំាំងពីរនាក់គិរគ្មាថា «េរើេយើងរេណ្ដាយឲ្យវាេៅកនអង
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រ ីនឹង ែរឪែម៉មកវិញេ ើញ េយើងមុមជាមាន្េរឿង «គិរេ ើយ មិន្ដឹងយកេៅណ្ដ កន៏ាំគ្មាែសង
អាសំគមបាញល់លក យកេៅោកក់នអងផទះ ។ ដលេ់ពលយរ់ អាសំគមបាញល់លកដឹងមលឤន្ កែ៏ប្សក
ថា «មូសខាំណ្ដស ់» ។ កូន្េសដឋភី័យ ែប្កងឪពុកដឹង កន៏ាំគ្មាែសងេៅដាក់េប្កាមែប្គេដកររសម់លឤន្ 

។ អាសំគមបាញល់លកែប្សកេរៀរថា «សេងកើចខាំណ្ដស ់» ។ នាងទាំងពីរនាកក់៏េលើកមកឲ្យេដក
េលើែប្គ កនអងមុងជាមួយ េដាយគិរថា វាប្សវឹងប្សា ន្ឹងេធវើអ្វី! ។ េពលេនាះ អាសំគមបាញល់លកបាន្
ឱកាស កត៏ាំងលូកប្រែ ងសាារអ្ែងឡល េដាយេសចកតីប្សឡាញដ់រារដល់បាន្រួមដំេេក ជាមួយ
ន្ឹងនាងប្កមុំទាំងពីរនាកេ់នាះេៅ ។ 

េចះដរម់ិន្េសែើប្រសរម់ួយ 
ដកប្សង់េចញពី 

 


