
ររឿងដូនចាស់ក្នុងរលល ក្ 
ដំរ ើ រររឿង 

ក្នលងយូរមក្រ ើយ 

ដូនចាស់ម្នន ក់្រចញដំរ ើ ររៅសួរសុខទុក្ខកូ្នស្សីគាត់ដដលម្ននបដីរៅរៅស្សុក្ឆ្ងង យ។ 

គាត់រដើរកាត់ព្រពរកាស់ពីមួយរៅមួយ ក៏្ជួបនឹងក្រ្រោ ងមួយ «យាយចាស់! 

អញអត់អីសីុ១០ព្ងងរ ើយ យាយឯងមិនអាចរៅរទៀតឆ្ងង យពីរនះបានរទ 

ររោះអញនឹងសីុយាយឯងអស់ឥឡូវរនះរ ើយ» ក្រ្រោ ងនិយាយ។ ដូនចាស់រឆលើយតបថា 

«សូមអត់រាំសិន រៅសម្នល ញ់រអើយ! ខញុំសំុរៅសួរសុខទុក្ខកូ្នស្សីខញុ ំ
ដតមួយដខរទៀតខញុំនឹងរតឡប់មក្តាមផលូវរនះវញិដូចរនះសូមរៅឲ្យខញុំរៅសិនចុះ។ 

ឥឡូវរនះខញុំរៅសគម បុ៉ដនដដល់រពលរោះខញុំនឹងធាត់រ ើយរៅឯងអាចសីុខញុំបានតាមចិតដរបាថាន ។ 

ក្រ្រោ ងនឹក្ក្នុងចិតដថា «មនុសសស្សីធាត់ជាអាហារឆ្ងង ញ់ជាងមនុសសសគម » 

ដូចរនះវាក៏្ឲ្យដូនចាស់រោះបនដដំរ ើ ររៅ។ គាត់ក៏្ស្សូតដំរ ើ ររោយនឹក្សងឃឹម
ថាគាា នសតវអវីមក្រារាងំគាត់រទៀតរទ។ 

គាត់រដើរមិនាន់បានឆ្ងង យបុ៉ោា នផងស្ាប់ដតរសដចព្រពដ៏ាហាវគឺខ្លល ធំរចញមក្រ ើយរគ ឹម
ថា «យាយចាស់អញអត់ចំ ីចំនួនព្មៃព្ងងរ ើយ យាយឯងនឹងរតូវជាចំ ីអញ 

ភាវោឲ្យរ ើយរៅ! » «ឱ!រោក្រអើយ សូមដលងឲ្យខញុំរៅផង។ 

រោក្អាចសីុខញុំបានរៅរពលខញុំរតឡប់មក្ពីសួរសុខទុក្ខកូ្នស្សីខញុំវញិ 

ដល់រពលរោះខញុំនឹងធាត់រ ើយម្ននឱជារសឆ្ងង ញ់ 

មិនដមនសគមកំ្រពឹងរ ើយសវិតដូចឥឡូវរនះរទ» ដូនចាស់និយាយ។ ឭដូចរោះ 
ខ្លល ក៏្របើក្ផលូវឲ្យរៅ។ មិនយូរបុ៉ោា ន រសដចាវ មួយអរនលើរោយបរវិារឈររាងំផលូវគាត់។ 

រដើមបីបំភាន់ដភនក្ រសដចាវ ទទួលគាត់យ៉ាងគួរសមរោយជូនផ្កា ដ៏រក្អូបមួយបាច់រៅគាត់។ 

បោា ប់មក្វារោលាំងញញឹមថា «យាយបានអរ ោ្ ើញមក្ាន់រពលអ។ 

ខញុំម្ននរសចក្ដីរកី្រាយនឹងសីុយាយឯង។ » ដូនចាស់តបថា «ឱ! រោក្ម្នច ស់ាវ រអើយ! 

សូមរោក្អត់រាំបនដិចសិន ខញុំកំ្ពុងដតរធវើដំរ ើ ររៅសួរសុខទុក្ខកូ្នស្សីខញុ ំ
ដូចរនះសូមរោក្ដលងឲ្យខញុំរៅផង! ឥឡូវរនះខញុំសគមណាស់ បុ៉ដនដក្នុងរវាងមួយដខរទៀត 

ខញុំនឹងម្ននាច់ធាត់ រ ើយរពលរោះ រោក្ម្នច ស់អាចសីុខញុំបានតាមចិតដរបាថាន ។» បុ៉ដនដ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9F%86&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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រសដចាវ មិនដមនជាសតវងាយរបាក្បាន ដូចជាក្រ្រោ ងនិងខ្លល រទ។ តាមបរោ របស់រសដចវា 

ាវ មួយ វូងមក្រោមព័ទធដូចចាស់ រោយដស្សក្រចក្ចាចផង។ 

កូ្នាវ តូចមួយហាា នរឡើងរលើាា  រ ើយរោតទំរលើក្ាលគាត់រទៀត។ 

គាត់អងវរពួក្ាវ ឲ្យរបើក្ផលូវឲ្យគាត់រៅ ដតរសដចាវ និយាយថា«ខញុំមិនរជឿថាយាយឯង
ពិតជារតឡប់មក្តាមផលូវរនះវញិរទ លគឹក្ណាយាយឯងមិនសបងរៅចំរោះភ័្ក្ដរពះពុទធរោះ! 

ដូនចាស់ក៏្សបង រ ើយគាត់ក៏្បានរតូវអនុរា តឲ្យបនដដំរ ើ ររៅរទៀត។ 

យូរររកាយមក្គាត់មក្ដល់ផាះកូ្នស្សី រ ើយរស់រៅទីរោះយ៉ាងសុខានដ។ 

បុ៉ដនដរពលវាោក្នលងរៅយ៉ាងរលឿន រ ើយមួយដខក៏្បានក្នលងផុតរៅយ៉ាងឆ្ងប់ណាស់ដដរ។ 

រពលរោះ គាត់នឹក្ដល់ោក្យសនារបស់គាត់ជាមួយនឹងសតវាំងោយ 

រ ើយក៏្របាប់ររឿងាំងអស់រនះដល់កូ្នស្សីគាត់។ 

ម្នដ យនិងកូ្នរមួគំនិតគាន រ ើយរធវើគររម្នងការមួយ។ កូ្នស្សីរៅយក្ដផលរលល ក្ធំៗពីរមក្។ 

រលល ក្មួយរមា ះលងាា  ដដលម្ននរាងដូចដប រ ើយមួយរទៀតរមា ះចិោដ  
ដដលម្ននរាងដូចពស់។ កូ្នស្សីោក់្ដូនចាស់ក្នុងរលល ក្លងាា រ ើយឲ្យរលល ក្ 

ចិោដ ោំផលូវរចញរៅ។ ដូចរនះរលល ក្ាំងពីររធវើដំរនើរចូលរៅក្នុងព្រពសំរៅរៅក្ដនលងដដល ាវ  
ខ្លល  និងក្រ្រោ ងកំ្ពុតដតរង់ចំាដូនចាស់រោយរស្សក្លល ន។ 

មក្ដល់ផលូវបំដបក្ាវ របជំុគាន យ៉ាងកុ្ះក្រខុសពីធមាតា។ 

ររំពចរោះ ពួក្ាវ លឺសូរសំរឡងចដមលក្ក្មា៉ង រ ើយរឃើញរលល ក្ចិោដ រដើរមក្ជិត 

រោយម្ននរលល ក្លងាា តាមពីររកាយ។ របើក្ផលូវឲ្យរយើង! រលល ក្ចិោដ ដស្សក្ឡូរឡើង។ 

រតើពួក្អនក្ឯងរាល់គាន ចង់យ៉ាងរម៉ច បានជាមក្រាងំផលូវរយើងយ៉ាងរនះ!» 

រសដចាវ ស្សដីយ៉ាងគួរសមរោយងយររកាយមួយជំហាា ន 

ពួក្រយើងកំ្ពុងចំាដូនចាស់ម្នន ក់្ដដលសនារបគល់ខលួន រធវើជាចំ ីរពលោង ចរបស់រយើង។ 

រតើអនក្បានរឃើញគាត់រៅតាមផលូវដដរររឺទ?»។ 

រតើរយើងម្ននាក់្ទងអវីនឹងដូនចាស់របស់ពួក្ឯង? រលល ក្ចិោដ តបយ៉ាងរក្អឺត 

រចៀសរចញពីផលូវរយើង! រកួ្រលល ក្ចិោដ  និងលងាា បនដដំរ ើ ររៅមុខរទៀត។ បនដិចររកាយមក្ 

រលល ក្ាំងពីរមក្ដល់ក្ដនលងដដលខ្លល កំ្ពុងរង់ចំា។ ខ្លល បានសមចិតដថា 

មិនាដ ប់សមតីមួយម្នត់របស់យាយចាស់រនះរទៀតរឡើយ 

រ ើយរបុងររបៀបខលួននឹងរោតរៅកាច់ក្ នឹងដ ក្គាតសីុមួយររំពច។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%84%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
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http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92
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ដំបូងសូរសរមលងមួយបានោន់ឮពីចម្នង យបោា ប់មក្ខ្លល  ក៏្រឃើញរលល ក្ចិោដ ររមៀលមក្រក្វា
រោយម្ននរលល ក្លងាា តាមពីររកាយផង។ 

របើក្ផលូវឲ្យរយើង! រលល ក្ចិោដ ដស្សក្រឡើង។ ខ្លល ស្សោងំកំាង គិតអវីមិនយល់ក៏្រចៀសផលូវ។ 

រចួភាល មរោះវានឹក្រឃើញក៏្រោលរឡើងថា «អូ!រតើអនក្បានរឃើញយាយចាស់ដដលបានសនា
របគល់ ខលួនរធវើជាចំនីរពលោង ចរបស់ខញុំរទ?។ រតើរយើងម្ននាក់្ទងអវីនឹងដូនចាស់ពួក្ដអង 

រលល ក្ចិោដ និយាយតប រចៀសរចញផលូវរយើង! រលល ក្ចិោដ  និងរលល ក្លងាា ក៏្រធវើដំរនើរ ួសរៅ។ 

រពលរោះក្រ្រោ ងបានលឺសូរយានចំដលក្ដដលររមៀលកាត់ព្រព វាម្ននការសងស័យណាស់។ 

វាក៏្យក្ដំុងាស្សួចមក្ោក់្ក្ណាដ លផលូវ។ រចួវារៅពួនចំាលបរមើលពីររកាយរឈើមួយរដើម។ 

បនដិចមក្រលល ក្ចិោដ និងលងាា ររមៀលមក្ដល់ទីរោះយ៉ាងរលឿន។ 

ដូចចាស់អស់សំរ ើ ចខលួនឯងនិងដំរនើរដ៏បិុនរបសប់ដដលរលល ក្ាំងពីរបានបំភាន់ដភនក្ពួក្ស
តវ ាវ និងខ្លល ។ 

«រកាក់្! » រលល ក្លងាា ទងគិចនិងដំុងាស្សួច រ ើយដបក្រយះពីរលើដល់ររកាម 

រគវាត់ដូនចាស់រចញមក្រលើផលូវ។ រពលរោះាវ និងខ្លល បានយល់ក្លលបិចដដលរគរបាក្វា 

រ ើយរដញតាមមក្ដដរ។ ចំរពលដដក្រ្រោ ងររៀបចំសីុដូនចាស់ដតម្នន ក់្ឯង 

សតវឯរទៀតរោះក៏្រត់មក្ដល់ដដរ។ ដូនចាស់ដឹងថា 

រពលរនះគាត់រត់រគចមិនរចួពីរក្ញាំសតវាំងរនះរទ ដតគាត់មិនាន់អស់សងឃឹមរឡើយ
គាត់សុខចិតដរអាយសតវាំងរោះសីុគាត់ បុ៉ដនដគាត់ស្សដីថា «របើយក្លអ 
អំាងខលួនខញុំសិនរធវើយ៉ាងរនះរទើបម្ននរស់ជាតិឆ្ងង ញ់។ លឺដូចរោះ 
ពួក្សតវោំគាន បងាា ត់រភលើងអំាងគាត់។ «អុសរតូវកាល យជារផះសិន មុនរពលោក់្ខញុំអំាង 

រ ើយខញុំនឹងឆអិនមួយររំពច» ដូនចាស់និយាយរោយសងឃឹមថា 

នឹងអាចពនារពលឲ្យបានយូរបនដិច។ទីបំផុត រពលអុសកាល យជារផះរ ើយ 

ដូនចាស់យក្ងាមួយដំុមក្ោក់្ក្ោដ លភនក់្រភលើងរចួក៏្អងគុយពីរលើ។ រោយគិតថា 

ចំ ីរបស់ខលួនមុខជាបានឆអិនក្នុងរពលឆ្ងប់ៗរោះ 
សតវាំងអស់ក៏្បិទដភនក្រ ើយសូរតធម៌តាមទំរនៀមទម្នល ប់។ 

ភាល មរោះដូនចាស់កាដ ប់រផះមួយព្ដ រចួបាចចំមុខសតវាំងរោះ រធវើឲ្យពួក្វារមើលអវីមិនរឃើញ។ 

គាត់ក៏្រត់រចញពីក្នុងព្រព រ ើយបានរចួខលួន មុនរពលពួក្វាអាចរបើក្ដភនក្រមើលបានវញិ។ 



រោររពញរោយកំ្ ឹង រ ើយដងមាំងលល នខ្លល ំងផង 

ក្រ្រោ ងខ្លល និងរសដចាវ ោំគាន រក្ដូនចាស់រគប់ទិសទី បុ៉ដនដពួក្រោះដលងរឃើញគាត់រទៀតរ ើ 

ាញរចញពីសពវវចោធិបាយរសរ ី 


