
ររឿងរដើមកំរ ើ តសតវរផោត 
[កកករប] ដំរនើរររឿង 

កាលពីររពងនាយជាយូរអកងវងណាស់មករ ើយ 

មានរដើមជ្រជធំមួយមានកមករតសំុរតសាយសាខា មហាជន 

ទូរៅរៅភូមិជិតខាងរេរាប់អានរកាតខាល ចរកុខជាតិរនះណាស់កនុងសម័យរនាះ។ 

រេរធវើខ្ទមរបូចំលាក់ថ្មជារភទរបុសមួយស្សីមួយ ដាក់រអាយអងគុយរលើកផនថ្មកនុងខ្ទមរនាះ។ 

រេកតងបួងសួង បន់ស្សន់ ថ្វវ យរកយ៉៉បូជាសំុរសចកតីសុខ្ ក៏ធ្លល ប់បានសុខ្ររៀងមក រេសនមត់ថ្វ 

អនកតាមាា ស់ស្សុក។ 

មានរកុខរទវតាមួយមានអាយុកវងមិនដឹងជាបុ៉នាម នឆ្នន ំមនុសសរយើងរទ 

សថិតរៅរលើរដើមជ្រជធំរនាះជារសតចជ្នរឈើ។ 

យូររៅមានស្សីមាន ក់មកចាប់បដិសនធិជាកូនអនកស្សុក កដលរាប់អានរដើមរកុខជាតិរនាះ។ 

លុះធំរពញ វយ័ជំទង់ដល់រដូវរតូវកសនររពនថ្វវ យរកយ៉៉បូជាជូនអនកតាមាា ស់ស្សុក 

នាងរនាះក៏ទូលថ្វសបាយនំចំ ី រៅកសនជួសឪពុកមាត យ។ 

រកុខរទវតារករេករ ើញដូរចនះរចះកតមានចិតតអា ិតអាសូរស្សលាញ់នាងរនាះ 
ហាក់ដូចជារាត់គ្នន ពីកាលណាមករ ើយ រទើបបាននឹងបានជួបមុខ្គ្នន ថ្មីៗ។ 

រកុខរទវតារនាះកាន់កតវតិកកចិតត អា ិតនាងខាល ំងណាស់ 

រាំពំុបានក៏រហាះរៅទូលសួររពះឥនធតាមដំរ ើ រ។ រពះឥនធរទង់រពឹំងរដាយ 

ញា ទិពវរៅរ ើញថ្វ នាងរនាះកាលពីជាតិមុនជារបពនធរកុខរទវតារនះ 
បានសាងរបាថ្វន ជាមួយគ្នន មកថ្វ «រាះបីរៅរកើតជាតិណា 

ភពណាសូមឲ្យជួបបានជាបតីរបពនធនិងគ្នន  កំុឃ្លល តរេប់ៗជាតិ» លុះចាស់ររៀងខ្លួន 

រកុខរទវតារនាះសំុលារៅបួសជាតាបសអស់ជីវតិរដាយខ្លួនពីគ្នន រៅ។ 

តាបសមករកើតជារកុខរទវតារនះ របពនធរៅរកើតជានាងរទពធីតា កបកគ្នន  រៅឆ្នា យមិនជួបជំុ 

នាងរបពនធចយុតពីរទពធីតាមករកើតជិតទីកកនលង កដលរទវតាជាបតីរៅ។ 

មកពីមាននិសស័យពីជាតិមុនយ៉៉ងរនះ 
រទើបបណាត លឲ្យរកុខរទវតារចះកតស្សលាញ់អា ិតអាសូរនាង។ 

កតមកពីរកុខរទវតារនាះមានរពៀរកដលរេចរៅបួសរចាលរបពនធ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%8A%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%BE%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%84%E1%9E%8F&action=edit&section=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%83&action=edit&redlink=1


ឲ្យរពួយទុកខរវទនាអស់សង្ខខ ររៅមិនឲ្យជួបមុខ្ បានជាចយុតរៅរកើតជាមនុសសវញិមិនជួបគ្នន ។ 

រពះឥនធសកមតងរបាប់រកុខរទវតា ដូចររៀបរាប់មករនះ រកុខរទវតាបានដឹងសពវរេប់រ ើយ 

ក៏លារពះឥនធមកវញិេិតពិចារណាថ្វ «ឥេូវនឹងរៅថ្វវ យបងគំលារពះឥន្រ្នាទ  
ធិរាជសំុចយុតរៅរកើតជាមនុសសរ ើញថ្វការមិនេួរ ររាះរបពនធរៅរកើតធំរពញរកមំុរៅរ ើយ 

រ ើយ សង្ខខ ររបស់មនុសសខ្លីណាស់មិនដូចរទវតារទ»។ 

រទវតាេិតចុះេិតរេើងមិនធលុះធ្លល យរតង់ណារសាះ។ 

រ តុកដលមានរពៀរកដលរេចរៅបួសជាតាបសមិនឲ្យរ ើញមុខ្លុះរតាកតសូនយសង្ខខ រ 
ររៀងខ្លួន។ រកុខរទវតា រពួយខាល ំងណាស់ក៏របថុ្យរបា  របថុ្យរបា របថ្វនររពងថ្វ 

«រ អើ យចុះអញរៅរបាប់របពនធឲ្យដឹងខ្លួន អញជាបតីេូររពងរៅចាប់ជាតិជារកុខរទវតា 

នាងឥតមានេូររពងរទៀតរទ របើនាងបានដឹងថ្វ ខ្លួនអញជាបតី 
នាងមុខ្ជាកលងយកបតីអស់មួយជាតិរនះរ ើយ»។ 

េិតរស្សចរពលរារតីសាា ត់ក៏និមិមតខ្លួនរធវើជាពស់ថ្វល ន់ចូលរៅ រអាបរតឹនាង។ 

នាងភ្ញា ក់រេើងបំរះពំុរចួ បួសថ្វល ន់និយ៉យលួងរលាមសពវរេប់មិនរជឿថ្វ របើបតីជារកុខរទវតា 

រ តុរមតចក៏មកជាពស់ថ្វល ន់ដូរចនះវញិ។ រកុខរទវតាជាបតីថ្វ »របើនាងមិនរជឿបង 

បងនឹងករបរបូឲ្យនាងរមើល»។ រកុខរទវតាក៏ផ្លល ស់របូជារទវតាវញិភ្ញល មៗ 

នាងររកេករ ើញក៏ស្សលាញ់រពញចិតត រជឿជាក់ថ្វបតីខ្លួនជារទវតាកមន 

ររាះរកមនុសសណានិងឲ្យលអដូចពំុបាន។ រកុខរទវតានិយ៉យរបាប់នាងថ្វខ្លួនបងរបើមិននិមមិត 

ខ្លួនជាសតវកបបរនះរទ 

មិនអាចមករៅជិតនាងបានរេើយរតូវកតនិមមិតរបូជាសតវរផតសផ្លត ស់រទើបរៅជាមួយនាងបាន។ 

និយ៉យរចួក៏និមមិតខ្លួនជាពស់ថ្វល ន់វញិ។ ពស់ថ្វល ន់រនះរគ្នន់កតរៅជាមួយនាងបុ៉រណាោ ះរទ 

បុ៉កនតមិនកដលរមួសង្ខវ ស់ជាមួយនិងនាងរនាះរេើយ 

រ ើយហាមរបពនធថ្វកំុនិយ៉យរបាប់កម៉ឪបងបអូននិង អនកស្សុកឲ្យថ្វជារទវតា 

ឲ្យថ្វកតពស់ថ្វល ន់ រពលជ្ថ្ាបងមិនរៅជាមួយនាងរទ បងមករលងកតយប់ៗ 

សឹមផ្លល ស់របូជារទវតាឲ្យរ ើញមតងៗ។ ជិតភលឺរ ើយលឺមាត់និយ៉យគ្នន  
ឪពុកមាត យចូលរៅរមើលរ ើញពស់ថ្វល ន់រពនររទលរពញកលវងផទះ ក៏ភ្ញា ក់ររចឡាតកស្សក 

រកុខរទវតារភៀសខ្លួនបាត់រៅ។ ឪពុកមាត យរៅកូនស្សីមកសួរ
កូននិយ៉យសារស័ពទរបាប់ររឿងពីរដើមចប់ដល់ចុង។ 

ឪពុកាល់របាជាមិនដឹងរធវើរមតចក៏ដកដរងអើមធំសួរកូនថ្វ 

ឥេូវពស់ថ្វល ន់រទវតារនាះរៅណាបាត់រ ើយ។ កូនរបាប់ថ្វ រពលជ្ថ្ាមិនមករទ យប់រទើបមក។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B&action=edit&redlink=1


នាងរបាប់ឪពុកមាត យថ្វ រទវតាជាបតីហាមមិនឲ្យរបាប់រេថ្វ រទវតារទ 

ឲ្យថ្វកតពស់ថ្វល ន់បានរ ើយ។ លុះរពលរារតីសាា ត់ រកុខរទវតាក៏មកដល់ 

របពនធនិមិមតរបូជារទវតា ឲ្យនាងរមើលតាមរសចកតីសនា។ 

នាងក៏អុជរភលើងភលឺរេើងសទុះរៅរអាបបត ីរដាយរសចកតីរមរតីរសនហា។ 

លឺមាត់និយ៉យគ្នន ឪពុកមាត យចូលរៅលបរមើលរ ើញរទវតាលអណាស់ 

ក៏ស្សលាញ់រពញចិតតនិងរកុខរទវតារនាះ ជ្រកកលង 

រកុខរទវតាដឹងថ្វឪពុកមាត យលបរមើលផ្លល ស់របូរៅជាពស់ថ្វល ន់វញិភ្ញល ម រ ើញធំររទលរពញ 

បនទប់ផទះ។ 

រទៀបភលឺរកុខរទវតារបាប់របពនធឲ្យនំាឪពុកមាត យរៅជីកយកកំ ប់កនុងដំបូកមួយ មានមាសរបាក់ 

រពរជ កកវកង តុ ថ្វស ចាន ជញ្ជូ នមកដាក់រពញផទះ រេើងរៅជាអនកមានធំ។ 

យូររៅដឹងរជួតរជាបដល់អនក ស្សុកមករមើលឈូរឆរ 
ពិតជាពស់ថ្វល ន់រពនររទលរៅជាមួយនិងនាង។ និយ៉យពីបុរសបតីរបពនធ 
មានកូនរកមំុមួយរៅភូមិរផសងពីនាងមានបតីពស់ថ្វល ន់ រទវតារនាះរចះកតររំភើបកនុងចិតត 
នំាបតីរបពនធសររសើរថ្វ «វាសនាអវីរេក៏លអរមលះ ពីរដើមជាអនករកដូចរេឯងរសាះ 
ឥេូវមានផទះធំខាវ ត់កខ្វងរតឈឹងរតជ្ឈ មានរគ្នរកបី ដំរ ីរសះ 
ខ្ាុំកំដរររបើេរេឹកេររេងលបីរមម ះថ្វ រៅសួសតិ៏រសដឋី រនះមកពីកូនរេមានបតីពស់ ថ្វល ន់ 

ពស់ថ្វល ន់ឲ្យកំ ប់ររពង »។ បុរសរនាះតូចចិតតនិងខ្លួនឯងណាស់រចះកតដកដរងអើមធំ 

រចះកតទរនទញាំង យប់ាំងជ្ថ្ា។ របពនឋរ ើញបតីរកើតទុកខដូរចនះ ក៏និយ៉យរបាប់បតីថ្វ 

«ខ្ាុំបានលឺចាស់ទំុនិយ៉យររៀងៗមកថ្វ សតវពស់ថ្វល ន់មិនដូចពស់ាំងពួងរទ 

កតមានដមបូកធំៗកនុងជ្រព រ ើយររចើនមានពស់ថ្វល ន់រៅព័ទធរពនរៅ ទីរនាះ។ 

រេថ្វពស់រកោកំ ប់ររពង»។ បតីថ្វ 

«របើដូរចនះរពឹកកសអកឯងដ៍ំាបាយឲ្យបងពីរពឹកកំុឲ្យអនកណាដឹង 

បងនឹងរដើរកសវងរកពស់ថ្វល ន់ព័ទធដំបូកកនុងជ្រពធំ  ៗ

របើរ ើញបងនិងចាប់យកមករធវើជាបតីកូនរយើង »។ របពនធរពញចិតតក៏រពមររពៀងគ្នន  
រពឹករេើងដំាបាយវចិជាសំ ំុ រពមាំងទឹកបំពង់របេល់ឲ្យបត ីបតីក៏រដើរកសវងរកពស់ថ្វល ន់។ 

បុរសរនាះចូលកនុងជ្រពធំមិនយូរបុ៉នាម នក៏បានរបទះដំបូកមួយធំកនុងជ្រពទួល 

មានបនាល សអិតនិងវលលិ៏រវមីរវាម វារាក់ព័នធរលើគ្នន ។ 

បុរសចូលរៅរអើតរមា ករមើលរ ើញពស់ថ្វល ន់រពនររទលរលើកាលដំបូក។ 

ពស់រនាះរស់រៅកនុងជ្រពដំបូករនាះ អស់កាលជាយូរអកងវងណាស់មករ ើយ 



វាមិនកដលរៅកាន់ទីណារសាះ រាះបីអត់ឃ្លល នយ៉៉ងណា ក៏សូ៊ររាំរៅកនុងទីរនាះ។ 

ពស់ក៏មិនររ ើបុ៉នាម នររាះវាសាគ ំងសគមអស់កំលាងំរសទើរកត កំររ ើកខ្លួនមិនរចួ។ 

បុរសយករឈើរគ្នះរមើលក៏មិនាំងកំររ ើកខ្លួនផង។ បុរសរនាះនឹកររតកអរកនុងចិតតណាស់ េិតថ្វ 

ពស់ថ្វល ន់រនះ ពិតជាមានកំ ប់រ ើយបានជាសលូតរម៉លះ ក៏របាចវលលិ៏ស្សាក់ស្សួតជាប់។ 

បុរសរលើកសាា យាំងកភននមក។ 

រដាយធាន់ខាល ំងរពកក៏ឈប់សំរាកតាមផលូវទល់រពលប់រទើបមកដល់ផទះ 
កស្សករៅរបពនធនិងកូនរកមំុពីររៅរបងឲ្យ រៅជួយទទួល។ 

របពនធនិងកូនរកមំុក៏ចុះរៅទទួលបត ីឪពុកសាា យពស់ថ្វល ន់ាំងរភននក៏ររតកអរឥតឧបមា។ 

លុះយកមកដាក់ ដល់រលើផទះអួតរបាប់របពនធថ្វ «ពស់រនះសលូតណាស់រតូវចិតតបងរ ើយ។ 

របើភ្ញនឯងមិនរជឿរៅចាប់សាទ ប អកងអលរមើលចុះ រសទើរកតមិនកំររ ើកខ្លួនរបា ផង»។ 

របពនធលូកជ្ដរៅាល់រមើលរ ើញមិនកំររ ើកកមន ក៏រចះកតបរបាសអកងអលសររសើរថ្វ 

«កូនរអើយ! ព ៌សំបុរអនកអីក៏លអរម៉លះ ដូចរេរទើបនិងទីបមាសថ្មីៗ 

រាះបីជា ូលកដលជាងរចះចងគ្នតយ៉៉ងណា ក៏មិនលអមិនដូចអនកកដរ»។ 

ពស់ថ្វល ន់រដាយជាប់ចំ ងផងរ ើយរ វអស់កំលាងំនិងអត់អាហារយូរជ្ថ្ាផង 

ក៏រធវើកតកភនកភលឹះៗ លិទធអណាត តកភលមៗ របក លជាកនុងចិតតវាកដលឃ្លល នរបុងកតរលបមនុសស។ 

បតីតំាងបង្ខគ ប់របពនធនិងកូនរកមំុឲ្យវាយមាន់ សលដណាត ំបាយឲ្យឆ្នប់ និងររៀបកសនររពន 

បតឹងជីដូនជីតាររៀបផសំផគុំឲ្យកូនយកបតីពស់ថ្វល ន់។ បតីរត់រៅទិញស្សាបានមក 

របពនធដំាបាយសលឆអិនដួសដាក់តុថ្វស រៅបងបអូនជិតខាងឲ្យមកជួយកសនររពន 

បង្ខគ ប់កូនរកមំុឲ្យររៀបចំដំរ កបងគុយអនកស្សុកជិតខាងកដលមានបញ្ញា វាងជ្វ។ 

រេលាន់មាត់និងបុរសរនាះ ថ្វឆកួត ថ្វររពើលរេប់ៗគ្នន  អនកខ្លះក៏រកពុរាធ  អនកកដលរតូវស្សា 

អរឲ្យកតរេរៅឲ្យចូលរៅជួយកសន និងបានសីុផឹកសបាយ ។ 

លុះរៅជួបជំុគ្នន  រលើកពស់ថ្វល ន់ដាក់រលើកំរាលសំពត់ស 

ស្សាយចំ ងឲ្យកូនរកមំុរៅអងគុយទនទឹម ពស់រនាះ 
ក៏រៅរសាៀមរដាយគ្នន អត់អាហារមកយូរជ្ថ្ារ ើយ។ បុរសបង្ខគ ប់ឲ្យរេរលើកបាយសមលរ 
រៅដាក់អុជ រទៀនធូប សំបូងសរងូងបតឹងជីដូនជីតា 

រចូចស្សា៣ដងរចួកសនចាប់សំក ននំចំ ី បាយសមលររេប់មុខ្ ដាក់រចេូកចូលគ្នន មួយចាន 

យករៅចាក់រៅមុខ្ផទះ រៅពួកអរងឹងរជើងកសនងឲ្យសីុ ររាះជីដូនជីតាពិសា រចួរ ើយ 

រ ើយរលើកតុ ថ្វស រចញមកររៅ លត់រភលើងទុកកូនរកមំុឲ្យរៅជាមួយពស់ថ្វល ន់កនុងបនទប់។ 

នាងរនាះរបក លជាខាល ចពស់កដរ បុ៉កនតនិងរចញមកររៅខាល ចឪពុកមាត យ 



ររាះផសំដំរ កឲ្យពស់ថ្វល ន់រ ើយ ក៏រចះកតអត់រាំរៅ។ 

ចំក កឪពុកមាត យនំាញាតិមិតតសីុមាន់ផឹកស្សាឯកលវងខាងររៅ។ ពស់រនាះកាលមនុសស
រៅសីុផឹកមាត់អូ៊កអវារៅកតរសាៀមរធវើហាក់ដូចជាមិនដឹងខ្លួន។ 

លុះរេសីុផឹករចួរៅសាា ត់អស់របក លាក់កណាត ល អារធ្លតវាលាខ្លួនខ្ោក។ 

វាឥតរតឹរតួនាងរនាះរទ ររាះពស់រនាះវាធំលមមរលបនាងរនាះបានកតមតង។ 

វារគ្នន់កតយកកនទុយស៊ករុកំជ្ដ នាងរនាះជាប់ង្ខកកាលមកររកាមរកៀវរជើងរបមូលផទឹមគ្នន  
វាហារមាត់ របញ្ា ករជើងនាងាំងពីរកតមតង។ ពីដំបូងនាងរនាះសាម នថ្វ 

ពស់ថ្វល ន់របុងរមួបរវ ីនិងខ្លួនបានជានាងរៅ រសាៀមមិនមាត់ 

ររាះរដកជាមួយគ្នន តំាងពីលាា ចមិនអីរសាះ កបបជាទុកចិតតពស់បនតិចរៅរ ើយ។ 

លុះវារលបស្សឺតៗដល់កាលជងគង់នាងនឹកសងស័យថ្វ ពស់ថ្វល ន់ចាស់ជារលបអញពិតរ ើយ 

េិតនិងររកាក ក៏ររកាកមិនរចួ កនទុយពស់វារតឹជ្ដនាងជាប់ នាងភ័យណាស់កស្សករៅមាត យថ្វ 

«ពស់ថ្វល ន់វារលបរ ើយ»។ មាត យលឺមាត់កូនកស្សករៅ ក៏កស្សកសនាធ ប់រៅវញិថ្វ 

«រខាម ចរមចំកួត បតីរបកលងផងបានកតររពើលៗ»។ 

ឪពុកស្សវងឹស្សារដកសនលប់រ ៀរទឹកមាត់កកាល ក់ 

លុះពស់រលបដល់ចរងកះនាងកស្សករៅមាត យថ្វ «កម៉ៗ ជួយកូនផង 

ពស់រលបដល់ចរងកះរ ើយ»។ មាត យរតឹកតបរញ្ញជ រពីររៅមកសតីបរនាទ សថ្វ «កូនអីក៏ចជ្រង 

មិនរចះខាម ស់រេឯង មិនរចេំនិងអនកស្សុក 

តិចអញចូលរៅវាយកាលកនុងដំរ កកបកឥេូវ»។ នាងរនាះរចះកតកស្សកថ្វ 

«កម៉រអើយជួយកូនផង ពស់រលបដល់ចុងដរងអើមរ ើយ» បនតិចកស្សកថ្វ «រលបដល់ករ ើយ»។ 

មាត យលឺកូនកស្សកញយៗរពកមិនខ្ាីាំងតបផង េិតកតពីសងាំរដក។ 

លុះរលបដល់បបូរមាត់ក៏កស្សកលា ឪពុកមាត យថ្វ «របើឪកម៉មិនជួយកូនរទ 

កូនសូមលាសាល ប់រ ើយ»។ មាត យសាត ប់រៅលឺមាត់កូនងុ៉ល  ៗ

កនុងមាត់ពស់ថ្វល ន់កដលវារលបរេបបបូរមាត់រៅរ ើយរនាះ។ លុះបាត់លឺមាត់កូន 

មាត យសងស័យក៏អុជរភលើង ចូលរៅរមើល បាត់កូនរ ើញកតរាះពស់ធំកំពីង 

តំាងពីររកាមរ ូតដល់ជិតាក់កណាត លខ្លួន។ នាងមាត យរនាះក៏កស្សកទួញរង្ខង 

រផអើលរឆ្នរឡាដល់អនកស្សុកអនកភូមិ ផទះអនកជិតខាងាំងាក់កណាត លអារធ្លត។ 

ឪពុកភ្ញា ក់រេើងរៅអនកស្សុកមកជួបជំុ រចាមចាប់ពស់ថ្វល ន់ាក់កចងសនធឹង យកកំាបិតរា 

វះយកកូនបានមកសនលប់សូនយឈឹងដូចជាសាល ប់។ 



កតខ្លួនរៅរៅត របឡាក់សុទធកតរអិំលពស់រពញាំងខ្លួនាំង កាលនិងជ្ដរជើងឆ្នអ បកខ្វក់ 

នំាគ្នន ដងទឹកមកលាង លាងមិនរជះ ដំាទឹករៅត យកមកលាងក៏មិនរជះ លុះរេ 

រស្សាចទឹករៅត អុ៊នៗលាងឲ្យមួយស្សបក់ នាងក៏ដឹងខ្លួនរេើងវញិ។ 

រមើលរ ើញបងបអូនមាមីងជួបជំុររតៀបរតា រមើលមកខ្លួនឯងសុទធកតរអិំលពស់ឆ្នអ បេរេុក។ 

ររកាករេើងកន្រ្នាត ក់បានផតិលទឹកមួយ រលើករេបទទូលកាល
រដើររៅមាត់សមុរទដងទឹកងូតលាងដូចរមតចក៏មិនរជះរអិំលរាះរនាះ េិតថ្វ 

ឱខ្លួនអញរអើយរម៉លះរៅរ ើយ រៅជាមនុសសក៏ខាម ស់រេ របើសាល ប់រៅវញិរបរសើរជាង 

ក៏យកផតិលទទួលកាលរដើររៅរតង់មាត់រចំាងអនលង់ររៅនឹកប៉ងកនុងចិតតថ្វ 

«អញនឹងរលាតទឹកសំលាប់ខ្លួនឯងរចាល»។ េិតដូរចាន ះរ ើយក៏រលាតរបូងរៅ 

កាល យខ្លួនរៅរកើតជារផោតញីភ្ញល ម មុជកនុងទឹកក លចាប់រតីសីុរពរងើយ។ 

ឪពុកមាត យរត់តាមរៅរមើលកូន ឯមាត់កំពង់ទឹករកពំុរ ើញ 

ក៏នំាគ្នន យំរសាកអារឡាះអាល័យររៀបរាប់ររឿងរផសងៗរៅមាត់ទឹក។ 

លុះរតលប់មកផទះវញិបបួលបតីរបពនធអូសពស់ថ្វល ន់យករៅរចាលកនុងជ្រពធំមួយរដាយសាម នថ្វ 

ពស់ថ្វល ន់វាសាល ប់ 

ររាះវះរាះរយះជាពីររៅរ ើយកតធមមតាពស់ថ្វល ន់កតងមានរបមាត់រស់រគ្នន់កតវះរាះបុ៉ ោឹ
ងមិនសាល ប់រទ។ លុះរតាកតកាប់ដាច់ជាពីរជាបីកំណាត់រទើបសាល ប់។ 

យូរៗរៅពស់ថ្វល ន់សះជារស់រេើងវញិរ ើយតំាងចិតតកលងសីុមនុសស 
និងសតវណាកដលគ្នម នររាម គ្នម នមមីស ការកដលពស់ថ្វល ន់កលងសីុមនុសស និងសតវគ្នម ន
ររាមក៏ជាទំរនៀមទំលាប់ពីរតឹមរនាះមករ ូតដល់ឥេូវរនះ។ 

ឯរផោតក៏រកើតមានពីរតឹមនាងរបពនធពស់ថ្វល ន់ រ ូតមកដល់សពវជ្ថ្ារនះ 
កាលរផោតក៏រតរង្ខលដូចជា ររបៀបទទូរផតិល សររីាវៈយវៈរបស់រផោត 

មិនខុ្សគ្នន ពីមនុសសបុ៉នាម នរទដូចជា រដាះ របដាប់រករខាម ស 

និងសររីាវៈយវៈឯរទៀតខ្លះសឹងកតដូចមនុសសាំងអស់ គ្នម នកតជ្ដរជើងបុ៉រណាោ ះរទ។ 

ាញរចញពីសពវវចនាធិបាយរសរ ី 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%84%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%84%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1

