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រ ឿងកុលាបបប៉ៃលិនវគ្គទី១ 

គ្រាកាលគ្ររះសុ យិរទវបុគ្ររ គ្រទង់គ្ង់រលើវមិានកកវផលិរ កែលជា ថគ្ររះទីនាំងទឹមរោយរសះ
អាជារនយយ១ពាន់ គ្រទង់ប គ្របទកសិណភ្នាំគ្ររះសិរន រុាជ តាំងអាំរីទិសបូពា៌ា យាគ្រតសាំរៅរៅទិសប
សចឹម តមចគ្រករាសីបនសុ យិចគ្រកវាឡ លុះែល់កាំណរ់បរ់គ្ររះរាជ ថចូលបាំងគ្រជងុមហាបរវត 

 សមីគ្ររះសុ យិាក៏រគ្រជៀងរគ្រជចូលកាន់សនយារាគ្ររី នរវលារនះជាខាងរ្នើរ ១៥ រកើរ ក្ ករដិក 
ឆ្ន ាំ ច ចតវ ស័ក រ.ស. ២៤៧០ គ្ររះចន្រនទរទវបុគ្ររយាងរឡើងគ្ង់រលើវមិានគ្របក់ ជារាជ ថគ្ររះទី
នាំង ប រចញមករីទិសបូពា៌ា  ឆ្ុះរន្ឺរ័ណ៌ា គ្របក់រៅសរវកផនរសុធា គ្ររះចន្រនទ ហាក់ែូចជា
រមៀងរមើលមកយា៉ៃងស្សស់ញញឹម រឆ្ព ះចាំរៅរលើែាំបូលរគ្ហស្ថា នមួយរៅខាងលិចផា ស្ថវ យ
រប៉ៃ  កែលជាផា វលិកនុងទី មួរ្រតបរ់ែាំបង ។ 

ឯរគ្ហស្ថា នរនះ ជាផទះចាស់គ្របក់រកបឿងែាំបូលរី ជាន់ ជញ្ជ ាំងកាដ   គ្រកាលកាដ   សស មូល រៅ
រហាជាងមាន បូចម្ាក់រ ើរ្វើជា បូរាហូរលបក្ រៅខាងរគ្រកាម បូរនះរគ្ឆ្្ក់ជាអកស មូលរួ
ា្ំៗថា សិ រិងស ័ជាផទះក្ម កបបបុរាណ កែលរៅរសសសល់ែល់មកសម័យឥឡូវរនះ ។ 

កនុងរវលារាគ្ររីរនះ រន្ឺ សមីបនែួងចន្រនទកាំរុងចាាំងឆ្ុះចូលមកតមចរន្ះបងអួច រហើយមាន្យល់
គ្ររជាក់បក់ផារ់ជាយចូលមកយា៉ៃង ាំរភ្ើយ ។ រលហើយគ្រររសៀកលមមគ្ររជាក់ស្សួល រៅខាងកនុងរគ្
ហស្ថា នរនះ មានកូនចរងគៀងរគ្របងការ១ ចងភ្យួ នឹងជញ្ជ ាំងកាដ  លមមករឆ្ុះរន្ឺ ឲ្យរមើលមក
រ ើញបុ សជរាមាន ក់ មានរាងកាយស្ថគ ាំងសគមឥរស្ថច់ឈាម មានករកសបកែណដ ប់ឆអឹង រែក
សដូកសដឹងនកណ្ដដ លកលវងបនទប់ រៅកកប ខាងបុ សជរារនះ មានរកមងកាំរ ះមាន ក់ មុ្មារ់
ស្សស់បស់ អងគុយចាាំបាំរ ើកថ កាជមងឺ បស់បុ សជរា រោយកិ យិាឫកពាស្សរពានស្សពាប់ 
ស្សងូរស្សង៉ៃ រ់ ឥរមាន កីរាយបនតិចរឡើយ ែបិរ ា្ំអរ់ងងុយគ្ររាំជមងឺ បស់បុ សជរា កែលគ្ររូវ
ជាឪរុកបរងកើរ បស់្្ួន អស់រវលា៣យប់មករហើយ ។ 

ឯបុ សកែលមានជមងឺជាទមងន់ កាំរុងរែកសដូកសដឹងរៅរលើែាំរណករនះរឈាម ះ ចឺម គ្ររកូល សិ ី
រងស កាំរុងករធ្ាក់្្ួនរៅជាចាំណីអាហា បនររាគ្ជរា យូ ៗារ់ែកែរងហើម ា្ំកវងៗ រហើយារ់ ា្ំ
របើកកភ្នកគ្រករឡករមើលរៅពាសររញរាំងកលវងបនទប់រែក កភ្នករាំងគូ្  បស់ារ់សាំឡឹងរៅចាំ
មុ្រកមងកាំរ ះមាន ក់ កែលអងគុយរៅកកប ខាង្្ួនារ់ ។ ឯរកមងកាំរ ះរនះរឈាម ះ រៅចិគ្ររ ជា



កូនបណដូ លចិរត បស់ារ់ រហើយជាអនកទទួលវងសគ្ររកូល សិ រីងស ររៅអនគ្រផង រទើបារ់ ា្ំ
ញញឹមរាំងរគ្រកៀមគ្រកាំ គ្របឹងនិយាយរោយសូ សាំរឡងញ័ ៗថា៖ 

 ចិគ្ររ កូនមាសបថឪ្រុក ! យប់យន់ណ្ដស់រហើយ មិនរន់រៅរែករទឬ ? រៅ កូនរៅរែក
រៅ។ 

តចឺមររឿនបងខាំឲ្យកូនរៅរែកកគ្រកងអរ់ងងុយរៅជា ឺចាប់ ។ 

រៅចិគ្ររគ្រគ្វកីាលរោយអាកា បែិរស្ គ្ររមរាំងមានទឹកមុ្គ្របកបរោយចិរតអាណិរអាសូ 
បិត រទើបនិយាយជាំរាបរៅវញិថា៖ 

 ្្ុាំបទមិនរន់ងងុយរទ រលាកឪរុក ! គ្របកហលជារលាកឪរុកមិនរន់រីស្ថថាន ាំរយាង
កម្ាាំងរទែឹង ? រលាកគ្រគ្រូរទយបនផាដ ាំ្្ុាំបទថា សូមឲ្យរលាកឪរុករីស្ថកុាំខាន ។ 

 ថាន ាំឬ កូន ! 

តចឺមនិយាយឮករកនុងបាំរង់ក ទាំនងចាំអកឲ្យថាន ាំរនះ រគ្រពាះជាថាន ាំារ់ែឹងថា ឥរមានគុ្ណ
វរិសសអវីបនតិចរឡើយ រហើយារ់និយាយថា៖ 

 ឳ ! កូនរអើយ ថាន ាំរនះឪរុកបនផឹកមករគ្រចើនរលើករហើយ មិនរ ើញមានគុ្ណវរិសសអវី 
កែលអាចជួយបនយូ បនាយជមងឺឲ្យបនស្ស្ថកស្ស្ថនតរស្ថះរឡើយ ររាគ្ចាំរួករនះឪរុក
ស្ថគ ល់ចាស់ថាជាររាគ្គ្របចាាំកាយ  កាក៏ស្្ថប់ មិន កាក៏ស្្ថប់ ឫទយិអាំណ្ដច បស់ថាន ាំកនុង
្ណៈរនះ មិនវរិសសជាងទឹកទរន្រទ កូន ! 

រៅចិគ្ររមិនរន់បននិយាយរបរៅឪរុកវញិ ស្ស្ថប់កររលចបុ សកណ្ដដ លអាយុមាន ក់រែើ ចូល
មកកនុងបនទប់ រហើយោក់គូ្ថអងគុយកកប ខាងអនកជមងឺ រហើយសួ ថា៖ 

 រម៉ៃចរៅតបថងរនះ អាកា ៈររាគ្បន្ូ រសបើយ្្ះរទ ? 

 ឱ ! រុររយ  រុររយ  ! 

តចឺមលាន់មារ់រឡើង កាលបនឮរលាកគ្រគ្ូររទយសួ ្្ួនែូរចាន ះ រហើយារ់និយាយររៅរទៀរ
ថា៖ 



 ឱ ! រលាកគ្រគ្ូរអើយ រវលារនះ កភ្នក្្ុាំបទកស្សស្សវាាំងងងឹរអស់រហើយ សូមអរ់ររសចុះ
្្ុាំបទមិនែឹងជារលាកគ្រគ្ូអងគុយរៅគ្ររង់ណ្ដរទ។ 

ឯរៅចិគ្ររកាលរបើបនឮសាំែីឪរុកនិយាយរអូញករអ ែូរចាន ះ ទឹកកភ្នកក៏រហៀ ហូ សស្ស្ថក់ រោយ
ចិរតអាណិរឪរុករន់ររក រហើយក៏សាំឡឹងរមើលគ្រគ្ូររទយ និយាយអងវ ក សុាំឲ្យជួយរស្ស្ថចស្សង់
សរន្រងគ ះបិតឲ្យមានជីវរិ ករគ្រគ្ូររទយកែលស្ថទ រ់ជាំនញកនុងវ ិ្ ីរមើលជមងឺ ក៏គ្រគ្វកីាលរោយអស់
សងឃឹម ្សឹបគ្របប់ជិរគ្រររចៀករៅចិគ្ររថា៖ 

 ឆ្ងមិនផុរអាំរីយប់រនះរទ។ 

តចឺមនិយាយមួយៗ រាំងហរ់ែងហក់បបូ មារ់សស្្ថាំង ញ័ ចាំគ្របប់ ា្ំនិយាយរទៀរថា៖ 

 ្្ុាំបទគ្ង់មិនមានជីវរិ ស់រៅ រល់ករបនរ ើញរន្ឺគ្ររះអាទិរយកនុងគ្ររឹកកសអករនះ
រទៀររទ។ ្្ុាំបទយល់ថា មិនកមនជាកា ចាំកឡក្ុស្មមតរទ រគ្រពាះម ណៈ្ម៌ាជាសភា
វៈរទៀងររ់ កែលមនុសសសរវទូរៅគ្ររូវករទទួលយកនឹងរចៀសវាងឲ្យផុររុាំបនរឡើយ 

ឯវញិ្ា ណនឹងកាយ្្ួន្្ុាំបទ ឥរមានស្សរណ្ដះអារ ះអាល័យប៉ៃុនម នរទ ស្្ថប់រហើយ
គ្ររូវរៅរកើរជាអវីក៏តមយថាកមមចុះ។ 

រហើយកប រៅនិយាយកផដផាដ ាំថា៖ 

 ចិគ្ររ កូនសាំ ញ់មាសឪរុក ! កាលរបើឪរុកអស់បុណយរៅរហើយជីវរិអនកមុ្ជាស្ថរ់
អកណដ រឥរបរងគ ល ជាបកងអកែូចជាសាំណ្ដរ់កែលអកណដ រកនុងទរនែូ្រចាន ះ។ 

ឯរៅចិគ្ររអួលរែើមកនិយាយអវីមិន ចួរស្ថះ មានករទឹកកភ្នកហូ សស្ស្ថក់ឱនមុ្គ្រជប់គ្រកាបចុះ
ជិររជើងឪរុក ។ ចាំកណកខាងគ្រគ្ូររទយ ក៏ងកមុ្កប រៅខាងបងអួច រសទើ ករគ្ររាំទប់ទឹកកភ្នករុាំ
បនកែ  ។ 

តចឺមនិយាយផាដ ាំរាំងហរ់ថា៖ 

 កនចិគ្ររ កូនសាំ ញ់ឪរុក ! កាលរបើឪរុកស្្ថប់រៅរហើយ ចូ បចាាំបណ្ដដ ាំឪរុកទុកចុះថា 
្មមជារិគ្រគ្ប់យា៉ៃងកនុងរលាករនះ កែលមនុសសរលាកសាំាល់ថា ជាកា  ងុរ ឿងបថ្ថ្ា
រនះ គឺ្កា តាំង្្ួនឲ្យបនសដុកសដមភរោយគ្រទរយសមបរតិ ឯកា កែល ស់រៅរតកយា៉ៃក
រនះ អនកផងរាំងរួងរគ្មិនយកកភ្នករមើលរទ កា  ស់កបបរនះមិនកមននាំឲ្យបនសុ្



សបាយរទ ប៉ៃុកនតររលរនះកូនរអើយ ! ឪរុកនឹងគ្របប់អនកឲ្យរ្វើែូចរមដច រទើបបនរសចកដី
ចាំរ ើនរនះរុាំបនរទ សុាំឲ្យគ្រាន់ករ លឹកែល់រុទយភាសិរមួយបទថាអតត  ហិ អរតរន ន
រថា ្្ួនគ្ររូវទីរឹង បស់្្ួន ប៉ៃុរណណះឲ្យរ ឿយៗចុះ។ 

ឯគ្រគ្ូររទយនិយាយកគ្រជកកនុង្ណៈរនះថា៖ 

 តកុាំអាលអស់សងឃមឹ ហ័សររក ររាគ្ បស់តកែល្ងន់ែូរចនះក៏មិនរន់ជាអវីរទ រៅមាន
សងឃឹមនឹងសះជារឡើងវញិបន។ 

តចឺមបរងគើនឲ្យគ្រគ្ូររទយថា៖ 

 សះជាឬ ? រលាកគ្រគ្ូ ាម នផ្ូវសះជារឡើងវញិជាគ្របកែ មានករផ្ូវស្្ថប់មួយមុ្កនុងគ្ររឹក
កសអក ឬយប់រនះ ឬ ឥឡូវរនះ កនុងររលណ្ដមួយជាមិនខាន។ 

តចឺម ប់និយាយមួយស្សបក់ រហើយចាប់និយាយររៅរទៀរថា៖ 

 កន ! ចិគ្ររកូនសាំ ញ់ឪរុក ឪរុកទីរល់គ្រកណ្ដស់ ាម នរក តិ៍មរ៌ាកបនតិចបនតួចបាំ ងុទុកឲ្យ
កូនរឡើយ ែល់ឪរុកស្្ថប់រៅមានករសរនឹងពាកយបណ្ដដ ាំប៉ៃុរណណះទុកឲ្យកូន ឯវញិ្ា ណ
កខនយ បស់ឪរុក កែលនឹងបនទទួលរសចកដីសុ្រកសមកានតកនុងរលាកខាងមុ្រនះ លុះ
ករកូនគ្របរិបរតិតមបណ្ដដ ាំ បស់ឪរុករាំងប៉ៃុនម នមា៉ៃ រ់រនះ កែលជាបណ្ដដ ាំចុងរគ្រកាយបាំផុរ
 បស់បិត មួយរទៀរ វជិាជ កែលឪរុកទុកោក់ឲ្យកូន ា្ំរ ៀនសូគ្ររ ែរាបរល់ករគ្របឡង
ជាប់សញ្ា ប័គ្រររនះទុកជាមរ៌ាកមានរបម្មួយ ឱ ! តាំងរីបថងរនះរៅរហើយ ឪរុកអស់
បនជួយទាំនុកបាំ ងុកូនររៅរទៀររហើយ។ 

រៅចិគ្ររ កាលរបើបនស្ថដ ប់ពាកយបណ្ដដ ាំ បស់ឪរុកចប់សរវគ្រគ្ប់រហើយ ក៏ស្សក់ទឹកកភ្នករគ្រចាកៗ 
រោយមានចិរតអាល័យនឹងអាណិរឪរុកជាទីបាំផុរ ឱនកាលរទៀបរជើងឪរុក រហើយ ា្ំនិយាយ
រាំង្សកឹ្សួលជាំរាបឪរុកថា៖ 

 រលាកឪរុក ! បណ្ដដ ាំគ្រគ្ប់ៗមា៉ៃ រ់្្ុាំបទនឹងករ់គ្រតចាាំទុកកនុងចិរត ្ិរ ា្ំគ្របរិបរតិតមបណ្ដដ ាំ
គ្រគ្ប់គ្របកា  សូមរលាកឪរុកកុាំបីគ្ររួយប មភរឡើយ ្្ុាំបទមានជីវរិ ស់រៅែរាបណ្ដ នឹង
ា្ំតាំង្្ួនគ្របណែាំកល់ែាំរកើងវងសគ្ររកូលឲ្យបនចាំរ ើនែរាបរនះ។ 



រអាំរីររលរនះ តចឺមមានអាកា ែងហក់កាន់ករញឹកញាប់ខ្ាាំងរឡើង មានអាកា គ្រកវល់គ្រកវាយ
ទាំនងសឈ្ាម រហើយទន់ពាប់រៅរាល់ៗគ្រាម ណសន្រងគ ម កាំរុងទន្រនទ នចូលមកជិរអនកជមងឺគ្រគ្
ប់ៗែរងហើម រទើបារ់ ា្ំគ្របឹងនិយាយរៅ កគ្រគ្ូររទយ កែលមានរមតត ចិរតចាំរពាះ្្ួនរោយសូ 
សាំរឡង្ាវៗជាទាំនងរសចកដី ថា៖ 

 រនរគ្របសរលាកគ្រគ្ូ ! ្្ុាំបទនឹងោច់្យល់ស្្ថប់កនុងរី  បីនទីរនះរហើយ សូមអ គ្ររះ
គុ្ណនឹងសូមជូនបុណយរលាកគ្រគ្ូកែលមានគ្ររះគុ្ណរលើ្្ួន ្្ុាំបទជាអរនក រោយបន
ា្ំកថរាំ ការាំងបង់ខារបថ្ថាន ាំជារគ្រចើនផង រហើយមិនមានគិ្របថ ្កា និងបថ្ថាន ាំបនតិច

រឡើយ ្្ុាំបទឥរមានអវីរបសនងសងគុ្ណរលាកគ្រគ្ូរទ ឱ ! គ្ររះគុ្ណរអើយ គ្រររចៀក្្ុាំ
បទកលងឮរហើយ ឱ ! ចិគ្ររកូន ! រុររយ  អ ហាំ ! ។ 

រៅចិគ្ររឱបឪរុកជាប់ ហាក់ែូចជាមិនគ្ររមឲ្យវញិ្ា ណកខនយ បស់តចឺម រ់រចញរីរាងកាយរៅ 
បន កររបើទុកជារៅចិគ្ររ ា្ំគ្របឹងទប់ទល់យា៉ៃងណ្ដ ក៏គ្ង់ករមិនសាំរ ចែូចបាំណង រគ្រពាះ ជារិ 

ជរា រា្ិ ម ណៈ (រកើរ ចាស់  ឺ ស្្ថប់ ) ជាមរ៌ាក បស់សរវរលាក ឥរមានសរវណ្ដមួយ
រគ្ចរវះរចៀសវាងឲ្យ ចួផុររៅបនរឡើយ អមាលែូចយា៉ៃងគ្ររះអ ហាំសមាម សមពុទយរម៉ៃចក៏គ្ង់ករ
រសដចចូល ប និិពាវ នមិនខាន ។ 

រៅទីបាំផុររនះ តចឺមក៏ធ្ាក់្្ួនរៅជាចាំណីអាហា មចចុរាជ គឺ្ោច់្យល់ផុរែរងហើមកនុង
កណ្ដដ ប់បែ បស់រៅចិគ្ររជាកូន តចឺមក៏ទទួលម ណភារ កនុង្ណៈកែលែួងចន្រនទអសដងគបរ់
រន្ឺ សមី គ្ររមជាមួយាន កនុងគ្រារនះឯង ។ 

កាលបនចារ់កចងរ្វើបុណយបូជាសរ ចួរស្សចរហើយ រទើបរៅចិគ្ររែឹង្្ួនចាស់លាស់ថា៖ 

 ឱ ! ្្ួនអញរអើយ កកណដ ងករណ្ដដ ចរខ្ាចផាករមាន ក់ឯង រហើយនឹងងករ រៅរឹងបងបអូន
ញារិស្ថច់ស្ថរលាហិរជិរខាងឯណ្ដក៏ាម ន រណហើ យចុះគ្ររូវកររស ូនឹងរសចកដីទុកខ
លាំបកគ្រគ្ប់យា៉ៃងចុះ រ្វើរមដចរកើរមកជាគ្របុសកាំគ្រពាមាដ យអារុក សមែូចជាគ្របស្ថសន៍
រលាកឪរុកផាដ ាំទុកថា ចិគ្ររកូន! កាលរបើអស់បុណយអាំរីឪរុករហើយ ជីវរិ បស់អនកែូច
សាំណ្ដរ់រ ើកែលអកណដ រកនុងកណ្ដដ លទរនែូ្រចាន ះ ។ 

រៅចិគ្ររក៏គិ្ររ ើញថា រិភ្ររលាករាំងមូលរនះ ា្ំទូលាយស្សលួសបាយកមនសគ្រមាប់អនកែ
បទៗករកប រៅជាទីរូចចរងអៀរ លាំបករន់ររក ចាំរពាះ្្ួនអាតម អញកែលកាំគ្រពាមាដ យឪរុក នឹង
បងបអូនញារិស្ថរលាហិរ នឹងងកមុ្រៅគ្រជករកានរឹងពាក់អនកឯណ្ដ ក៏រគ្ឥរគ្ររូវកា រស្ថះ 



រគ្រពាះមនុសសទីរល់គ្រកលាំបកែូចជាអាតម អញរនះ រគ្មិនគ្ររូវកា រសរគ្ប់រាប់ ករឡើយ ទុកជា
សុាំកា រគ្រ្វើ ក៏ឥរមានន ណ្ដជួយសរន្រងគ ះ កកា ង ឲ្យរ្វើបនរឡើយ ឱ ! ្្ួនអាតម អញរអើយ 
រកើរមកកនុងរលាករនះលាំបកអវីក៏កសនលាំបកកប្កជាងរគ្រម្៉ៃះ ករថារកើរមកជាអងគបុ សរហើយ 
មិនគ្ររូវខ្ាចរសចកដីទុកខគ្ររួយលាំបករទ រតងកររស ូនឹងរសចកដីទុកខគ្ររួយលាំបកអស់រនះឲ្យ
រ ើញស រមម  រៅចុះ ។ 

រៅចិគ្ររកាំរុងករ  ជញ្ជ ឹង ាំរឹងគិ្រ  កកា រ្វើករមាន ក់ឯងយា៉ៃងស្ថង រ់ៗ រៅចាំរ ៀងខាងមុ្ផទះ ក៏
រងើបរមើលរៅរលើរ ើញគ្ររះចន្រនទអកណដ រគ្ររកសររៅកណ្ដដ លររក បញ្ច ាំងរន្ឺ សមីឆ្ុះរៅសរវ
ទីប រិវណ មាន្យល់បក់ផារ់មកយា៉ៃងគ្ររជាក់រស្សង ឮសូ សាំរឡងគ្ររះសងឃសូគ្ររ្ម៌ារៅវរត
គ្ររះរិភិ្ធារាមយា៉ៃងចាស់លាស់ អកណដ ររលឿនលយមកតមបរណ្ដដ យ្យល់ លុះរៅចិគ្ររបន
ឮសូ សរទគ្ររះសងឃសូគ្ររ្ម៌ារនះ ក៏ជារហរុនាំផដួចឲ្យនឹក លឹកែល់ឪរុក កែលរទើបទទួលអនិចច
កមមរៅថមីៗមិនែឹងរបើនឹងងករ កប មុ្រៅរឹង ពាក់អនកឯណ្ដ រហើយក៏កប មុ្រមើលរៅកនុង
បនទប់ រ ើញមានរន្ឺចរងកៀងភ្្ឺផ្ុងៗ រៅទីរនះរហើយកែលឪរុកធ្ាប់មូ ថាន ាំស្ឹកសកងករីស្ថជា
និចច ករឥឡូវរនះមានកររៅចិគ្ររមាន ក់ឯង រៅចិគ្ររគិ្រអាណិរ្្ួនណ្ដស់ ទឹករនគ្រតក៏ហូ រចញ
មកសស្ស្ថក់រោយឥរែឹង្្ួន ។ 

្ណៈរនះ រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលរៅខាងមុ្ ស្ស្ថប់កររ ើញមនុសសមាន ក់រសៀ្កពាក់សរែើ 
ចូលមក រទើបរៅចិគ្រររគ្រកាករឡើងកស្សកសួ រៅថា៖ 

 ន ណ្ដ នុ ះ ? 

 ាន ឯងរទ រៅចិគ្ររឬអីហនឹង ? 

បុ សរនះសួ មកវញិ ។ 

រៅចិគ្ររនឹកស្ថម នថាគ្របកហលគ្រគ្រូរទយ រទើបកស្សកអរញ្ជ ើញថា៖ 

 សូមអរញ្ជ ើញរលាកគ្រគ្ូ ។ 

គ្រគ្ូររទយក៏ឈានរជើងរឡើងជរណដើ  រៅរលើផទះ រហើយោក់គូ្ថអងគុយរលើរៅអី តមរសចកដី
អរញ្ជ ើញ បស់មាច ស់ផទះ ។ 

 សុ្សបាយជារទឬរៅចិគ្ររ ? 



គ្រគ្ូររទយសួ រោយរមគ្ររីចិរត ។ 

រៅចិគ្រររបថា៖ 

 រនរគ្របស ចាំកណកខាងរាងកាយសុ្សបាយជារទ ប៉ៃុកនតចាំកណកចិរត ងកមមជាបាំផុរ 

ឥរសបាយមួយររលរឡើយតាំងអាំរីរលាកឪរុកអនិចចកមមរៅ វញិ្ា ណ្្ុាំបទរនះហាក់
ែូចជាងងឹរ ឹងរុាំែឹងអវីរឡើយ ។ 

គ្រគ្ូររទយងក់កាលទាំនងរជឿតមសាំែីរៅចិគ្ររ រទើបសួ កថមរទៀរថា៖ 

 ចុះសរវបថងរនះ បនរ្វើកា រៅកកន្ងណ្ដរហើយឬរៅរឡើយរទ ? 

រៅចិគ្ររនិយាយរសើចរស្ថះករគ្រកាះថា៖ 

 រន គ្របស ! រៅទីរនះ ្្ុាំបទ កកា រ្វើមិនរន់បនរទ កា ង គ្រគ្ប់កផនកហាក់ែូចជា
្ពស់ជាងចាំរណះ បស់្្ុាំបទ កែលបន ា្ំរ ៀនសូគ្ររមកែូចជារគ្រចើនណ្ដស់ ករហាក់ែូច
គ្រាន់រគ្របើកា បនគ្ររឹមកររមើលសាំបុគ្ររស្ថន មបនតិច បនតួច រមើលរឈាម ះហាងរផសងៗនឹង
រមើលគ្របគូ្រកាមតមររាងកុន រលាខ ន ប៉ៃុរណ្ដណ ះ ។ 

គ្រគ្ូររទយនិយាយរោយរសចកដីអាណិរយា៉ៃងរស្ថម ះគ្ររង់ថា៖ 

 ្្ុាំក៏នឹកអាសូ អនករគ្រចើនណ្ដស់កែ  ! ចិគ្ររ! 

រហើយនិយាយទូនម នថា៖ 

 ្្ួនអនកជាកូនគ្របុស គ្ររវូរទល់នឹងវស័ិយរលាកិយរៅមុ្រទៀររគ្រចើនណ្ដស់ បងអង់ឲ្យ្្ុាំ
គិ្ររី  បី នទីរមើល កគ្រកង្្ុាំគិ្រ កឧបយជួយសរន្រងគ ះ្្ួនអនកឯងបន្្ះ។ 

រៅចិគ្រររៅកររសងៀម ។ គ្រគ្ូររទយជញ្ជ ឹងគិ្រមួយស្សបក់ ក៏ញញឹមលាន់មារ់រចញសាំែីថា៖ 

 នឹករ ើញរហើយៗ ! ្្ុាំមានឪរុកមាមាន ក់ ជាអនកសដុកសដមភគ្រាន់របើ រមើលរៅរបើរលាកជួយ
្ុ ៈ មុ្ជាអនកឯងបនកា រ្វើមិនខាន កររតងរនឿយហរ់បនតិចមុនែាំបូង ។ 

រៅចិគ្ររញញឹមញកញមរហើយជាំរាបរៅគ្រគ្ូររទយថា៖ 



 ្្ុាំបនទទួលអរ់្ន់រសចកដីលាំបកគ្រគ្ប់យា៉ៃងរាំងអស់ សុាំឲ្យមានករកា រ្វើនឹងរគ្ចុះ 
គ្រាន់នឹងបនចិញ្ច ឹមជីវរិ កុាំឲ្យមានពាកយរគ្ែាំរនៀលប៉ៃុរណ្ដណ ះ ទុកជាជីកែី លីកសង ក ក
រុនយា៉ៃងណ្ដក៏រោយ ្្ុាំបទក៏សម័គ្រគ្រ្វើរាំងអស់។ 

គ្រគ្ូររទយមានទឹកមុ្ កីរាយ រោយរសចកដីររញចិរតរហើយថា៖ 

 ្្ុាំគិ្រជានិចចថា អនកឯងជាកូនគ្របុសអាចទទួលរ្វើកា គ្រគ្ប់ចាំរូកបន អ្ាស្ស័យអនកឯង
គួ្ ស រសើ ណ្ដស់ ប៉ៃុកនតរៅចិគ្ររ ! កា កែលអនកឯងគ្ររូវរ្វើរនះ មិនកមនរៅកនុងទីរនះរទ 
គឺ្រៅឯស្សុកបបប៉ៃលិន ឯរណ្ដះ។ 

 បបប៉ៃលិន ឬរនរគ្របស ! 

រៅចិគ្រររឆ្ើយផទួនពាកយ បរ់ទឹកមុ្ញញឹម កីរាយមួយ ាំររច រហើយនិយាយរអូញករអ ថា៖ 

 រនរគ្របស រគ្ថាស្សកុរនះចាញ់ណ្ដស់ មានកររួកភូ្មាកូ  រទើបរៅគ្ររាំ កសីុកនុងទី
រនះបន ្្ុាំបទនឹកកគ្រកងករគ្ររាំគ្រទទឹកែីអាកាសរៅទីរនះមិនបនរទ ែឹង? 

គ្រគ្ូររទយទូនម នថា៖ 

 អនកឯងនិយាយែូរចនះក៏គ្ររូវកែ  ប៉ៃុកនតអនកកែលរៅរហើយ ឺចាញ់រៅទីរនះ រគ្រចើនរ្វស
គ្របកហសមិនរចះ កា្្ួនឲ្យផុររីជមងឺគ្រគ្ុនចាញ់ ចុះចាំកណកអនកឯងក៏បនរ ៀនសូគ្រររចះ
កបួនររទយមក្្ះ ក៏លមមនឹងកា ពា ្្ួនបន មួយវញិរទៀរជមងឺគ្រគ្ុនចាញ់រនះ មិនចាំរពាះ
ករជារិរយើងរទ ទុកជាជារិណ្ដក៏រោយ រ្វើរស់ទាំនងរហើយ មុ្ជា ឺចាប់ែូចាន រាំង
អស់។ 

គ្រគ្ូររទយនិយាយទូនម នរៅចិគ្ររឲ្យមានះក្ាហានរឡើង រហើយរពាលររៅរទៀរថា៖ 

 ឯឪរុកមា្្ុាំរនះ រីរែើមរ្វើជាមន្រនតីមួយ រៅតមបណ្ដដ សកតិថា ហ្ងួ រនសមបរតិ រវលា
រនះអាយុរលាកហាសិបប្យឆ្ន ាំរហើយ រលាកមានអ្ាស្ស័យលអ រួកកូ ភូ្មារៅទី
រនះ រាប់អានរលាកណ្ដស់ កាលរីរី  បី អាទិរយមុនរនះ រលាកមានសាំបុគ្ររមួយចាប់
មកែល់្្ុាំ សុាំឲ្យរ ើស កមនុសសមាន ក់រៅរ្វើកា រលាក ចាំរពាះ បូអនកឯងមួយរនះ្្ុាំទុកចិរត
ណ្ដស់ ែបិរកា ជីករបូងនិល រគ្គ្ររូវកា ករមនុសសសុច រិរស្ថម ះគ្ររង់។ 

រៅចិគ្ររនិយាយថា៖ 



 កា រនះជាកា រថាម ងថមី កនុងជីវរិ បស់្្ុាំបទ។ 

គ្រគ្ូររទយថា៖ 

 គ្រាន់របើជាងរៅទាំរន  មិនរន់មានកា អវីរ្វើកមនរទ ? របើគ្ររមទទួល្្ុាំនឹងចារ់បញ្ជូ នអនក
ឯងរៅរវលាឆ្ប់ៗរនះ រោយ្្ុាំមានរសចកដីសងឃមឹទុកចិរតថា អនកឯងនឹងរ្វើកា មឺុងមា៉ៃ រ់
ជាទីររញចិរតរគ្មិនខាន។ 

រៅចិគ្រររលើកបែសាំរះ រហើយគ្រកាបចុះរោយរសចកដីរា រចាំរពាះគ្រគ្ូររទយ រលាកក៏ស រស 
សាំបុគ្ររ១ចាប់ឲ្យរៅចិគ្ររ រហើយលាចុះរែើ រៅរីផទះរនះរៅ៕ 

  



រ ឿងកុលាបបប៉ៃលិនវគ្គទី២ 

លុះរៅចិគ្ររបនទទួលសាំបុគ្ររគ្រគ្ូររទយរហើយ ក៏ចារ់កចងសាំររ់អាវោក់វា៉ៃលីសរដដ  នឹងអីវា៉ៃន់
សគ្រមាប់រ្វើែាំរណើ  រៅ ចួរស្សចរហើយ ក៏គ្របះរែកសគ្រមាករោយរសចកដីរគ្ររកអ ែ៏រលើសលប់ 

កនុងយប់រនះរសទើ កររែកមិនលក់រល់ភ្្ឺ ។ ែល់រមា៉ៃង៥ជិរភ្្ឺ នឡិកាឯផា វលិវាយឮសូមឺុងៗ 
យា៉ៃងចាស់លាស់ ហូរែល់ផទះរៅចិគ្ររៗ រគ្រកាករឡើងលុបលាងមុ្មារ់ ចួ ក៏រសៀ្កពាក់សាំ
រលៀកបាំពាក់ យួ វា៉ៃលីសចុះរីផទះរែើ សាំរៅរៅផា វលិ បាំ ងុនឹងរៅរឡើង ថយនតកែលរែើ ផ្ូវ
បរ់ែាំបង - បបប៉ៃលិន ។ រៅចិគ្ររទិញសាំបុគ្ររបថ្កកន្ង ចួរស្សចរហើយ ក៏អងគុយចាាំែរាបែល់
ររល ថយនតរចញរីទីផា គ្រកុងបរ់ែាំបងរៅ រវលារមា៉ៃង ៦ នឹង ១៥ នទី  ថយនតក៏របើករចញ
សាំរៅរៅទិសខាងរបូង ែល់រៅផា ភាសីុស្ស្ថក៏បរ់គ្ររង់រៅឯលិចតមផ្ូវបបប៉ៃលិន រៅចិគ្ររ
អងគុយរមើលភូ្មិគ្របរទសសងខាងមាា៌ា រនះ មុ្គួ្ ឲ្យស្សរងះស្សរងចអកណដ រអណដូ ងកនុងចិរត
ជាចាំកឡកណ្ដស់ នឹកែល់ឪរុកកែលរទើបអនិចចកមមរៅថមីៗ កាលណ្ដទឹកកភ្នកក៏រជា ជន់រចញ
មកឯង ករ ា្ំទប់ទល់មិនឲ្យទឹកកភ្នកស្សក់ចុះរល់ករបន រែើមបីកា ពា កុាំឲ្យអនកជិះ ថយនត
ជាមួយាន  មានរសចកដីសងស័យមនទិលមករលើ្្ួន រហើយបន្ាំនិយាយរសើចរលងកាំស្ថនត ជាមួយ
នឹងអនកជិះរាំងអស់ាន រៅ ។ 

ឯផ្ូវកែលរឡើងរៅស្សុកបបប៉ៃលិន មិនសូវឆ្ង យប៉ៃុនម នរីគ្រកុងបរ់ែាំបងក៏រិរកមន ករជាផ្ូវ
លាំបកបនតិច ែបរិគ្ររូវប  ថយនតរឡើងការ់ភ្នាំ នឹងសរសៀ តមរជើងភ្នាំ្ពស់រឡើងៗ រហើយរតងប 
បរ់កបនែូចអនទង់អាាំង ែរាបែល់ស្សុកបបប៉ៃលិន ទុកជាបងខាំយា៉ៃងណ្ដក៏គ្ង់ករ ថយនត រ់មិន
រលឿន ហ័សែូចផ្ូវរាបរទ ។ រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលភូ្មិគ្របរទសតមសងខាងផ្ូវ សឹងរែ ោស
រៅរោយកស្សចមាក  ចា ែាំណ្ដាំ និងភូ្មិស្សុករោយអរន្ើៗ ឃ្្លរឆ្ង យោច់រីាន  លុះជិររៅែល់
បបប៉ៃលិន ក៏រ ើញករបគ្ររគ្ររឹកា លតវល្ិនឹងភ្នាំរូច ា្ំរគ្រចើនអរនក គ្ររមរាំងសរវបកាបកសីនិង
សរវរែើ ែី ក៏មានកុះក កណនណ្ដន់រៅតមែងបគ្ររគ្ររឹកាអស់រនះ ។ រៅចិគ្ររបនរ ើញសរវ
សរវអស់រនះ ក៏រកើរមានចិរតសរងវគ្នឹក លឹកែល់ឪរុកកាន់ករខ្ាាំងរឡើងៗ រសទើ ករទប់ទល់ទឹក
កភ្នករុាំបន ។ 

លុះែល់ ថយនតប របើកការ់បគ្ររភ្នាំគ្រកាំថមជារគ្រចើនអរន្ើ រវលារមា៉ៃង១១ បថងគ្ររង់  ថយនតក៏បនរៅ
ែល់ទីផា បបប៉ៃលិនរោយស្សលួ ។ រៅចិគ្ររចុះរី ថយនតរែើ រៅរសុើបសួ  កផទះហ្ួង រន
សមបរតិ ។ មានភូ្មាមាន ក់រៅទីផា រនះចងអុលគ្របប់ថា ផទះហ្ួង រនសមបរតិរៅឯរណ្ដះ ចមាង យ
រីទីផា រនះរៅគ្របកហល៥០០ កម៉ៃគ្ររ កកប មារ់ផ្ូវខាងរជើង រៅរក្ាងរវ  ផទះរនះ មានស រស 



យីរហាថា ផទះហ្ង័ួ រនសមបរតិ អរញ្ជ ើញរៅចុះគ្ង់នឹងរ ើញមិនខាន ។ រៅចិគ្ររក៏រចញរែើ រៅ
តមពាកយភូ្មារនះ រហើយរៅ  រ រារៅមុ្ផទះែូចមានយីរហាខាងរលើរនះ មួយស្សបក់មាន
កមមក មាន ក់ រចញមករីកនុងភូ្មិរនះសួ ថា៖ 

 អរញ្ជ ើញមក កអនកណ្ដ ? 

រៅចិគ្ររភ្ាក់រគ្ររើរ រគ្រពាះររលរនះកាំរុង  រមើលភូ្មិគ្របរទសយា៉ៃងរភ្្ើររភ្្ើន ស្ស្ថប់ករ
គ្រករឡកមករ ើញបុ សរមម មាន ក់   សួ កកប ្្ួនរទើបគ្របប់រៅថា៖ 

 ្្ុាំមក ករលាកហ្ួង រនសមបរតិ រវលារនះរលាករៅឬរទ ? 

បុ សរនះរឆ្ើយរបថា៖ 

 រលាករៅខាងរលើផទះ របើចង់ជួបនឹងរលាក អរញ្ជ ើញមកតម្្ុាំ រហើយបុ សរនះក៏រែើ នាំ
មុ្រៅចិគ្រររឡើងរៅរលើផទះ ។ 

រគ្គ្របប់ឲ្យរៅចិគ្ររអងគុយរលើរៅអីមួយ រៅកនុងបនទប់ទទួលរភ្ៀ្វ រហើយរែើ ចូលរៅកនុងបរ់
មួយស្សបក់ ក៏រលចមនុសសចាស់ សក់សកូវមាន ក់រែើ រចញមករោយឫកពាអង់អាច រសៀ្កស្ថ ងុ
សូគ្ររពាក់អាវគ្រទនប់តមទាំរនៀមអនករៅផទះ ពាកយែាំបូងកែលនិយាយនឹងរៅចិគ្រររនះែូរចនះថា
៖ 

 កមួយមករីណ្ដ ? គ្ររូវកា ជួបនឹង្្ុាំមានកា អវី ? 

រៅចិគ្ររសរងករែឹងចាស់ថា រលាករនះរហើយកែលរៅថា ហ្ួង រនសមបរតិកែល្្ួនគ្ររូវកា 
ជួប រទើប ាំកិល្្ួនចុះរីរៅអីលុរជងគង់គ្រកាបចុះ រោយរសចកដីរា រគួ្ សម ។ 

ឯហ្ួង រនសមបរតិជាអនកជាំនួញលក់របូង កែលមានរក តិ៍រឈាម ះលបលីាញ កនុងស្សកុបបប៉ៃលិន ក៏
អងគុយរលើរៅអីមួយ រៅចិគ្ររសរងករតមឫកពា បស់រលាករនះ យល់ថាជាអនកមានអ្ាស្ស័យ
លអចិរតសបបុ ស គួ្ ជាទីរា ររាប់អានបន ។ 

 រនរគ្របសមាន... 

រៅចិគ្រររឆ្ើយរោយឱនលាំររនរហើយថា៖ 



 រលាកគ្រគ្ូររទយស្ថអ របនរផ្ើសាំបុគ្ររមួយចាប់ មកជូនគ្ររះររជ គ្ររះគុ្ណ។ 

 រអើ ! ររទយស្ថអ រកមួយ្្ុាំរនះឬ ? 

រលាកនិយាយរាំងញញឹមតមរោយរលាកជាអនកមានអ្ាស្ស័យ កីរាយជានិចច រហើយសួ ថា
៖ 

 សាំបុគ្រររនះរៅឯណ្ដ ? 

រៅចិគ្ររលូកបែរៅកនុងរហារ ៉ៃ យកសាំបុគ្រររនះជូនរៅ រលាកហ្ួងទទួលយករៅរមើលរោយ
រសចកដីរគ្ររកអ  លុះរមើលចប់រហើយក៏កប មករិចា ណ្ដ រមើលលកខណៈរៅចិគ្ររមដងរទៀរ ។ 

 ហ្ួង៖ កមួយឯងកមនរទ ឬអីរឈាម ះរៅចិគ្ររ កែលររទយស្ថអ របនបញ្ជូ ន្្ួនមកឲ្យ្្ុាំ ? 

 រៅចិគ្ររ៖ រនរគ្របស ្្ុាំបទរនះរហើយ។ 

 ហ្ួង៖ ចុះកមួយរ្វើកា យា៉ៃងរនះបនកែ ឬ ? កា  បស់្្ុាំរនះវា្ងន់ណ្ដស់ រតងគ្ររាំជីកែី
កនុងមួយបថង គ្របាំ គ្របាំមួយ រមា៉ៃងរទើបសទុះ ចួ  បូរាងស្ថអ របរែូចជាកមួយរនះ ្្ុាំយល់ថា
គ្ររាំគ្រទកា ង មិនបនយូ ប៉ៃុនម នរទ មុ្ជា រ់រៅផទះវញិរហើយ ! 

 មនុសសែបទរទៀររគ្គ្ររាំរ្វើបនយា៉ៃងណ្ដ ឯ្្ុាំបទគ្ង់រ្វើបនែូចជារគ្កែ  សូម
គ្ររះររជគ្ររះគុ្ណកុាំគ្ររយួឲ្យរស្ថះ។ 

រៅចិគ្រររពាលរា៉ៃ ប់ ង យា៉ៃងមឹុងមា៉ៃ រ់ ពាកយរនះរហើយកែលរ្វើឲ្យហ្ួង រនសមបរតិ មានរសចកដី
ររញចិរតណ្ដស់ រហើយរៅចិគ្ររនិយាយររៅរទៀរថា៖ 

 រនរគ្របស ! មនុសសកែលរកើរមកកនុងរលាកសននិវាសរនះ មិនគ្ររវូគ្របកាន់កា ស្ស្ថលៗ 
ស្សួលៗរទ ្្ុាំបទមិនកែលគិ្រែូរចនះរទ កាលរបើ្្ុាំបទមានកម្ាាំងរលាំែរាបណ្ដ ្្ុាំបទ
នឹង ា្ំរ្វើកា ែរាបរនះ។ 

 រៅចិគ្ររ អនកឯងនិយាយរនះគ្ររូវណ្ដស់។ 

រលាកហ្ួងនិយាយស រសើ  រហើយថា៖ 

 រណហើ យចុះ ឯ្្ុាំករងមានកា សគ្រមាប់មនុសសកែលចង់រ្វើជានិចច រវលារនះ អណដូ ងរបូង
ទិសខាងរកើរ ្្ុាំកាំរុងឲ្យចាប់រផដើមជីករបូងមានរបម្មួយអរន្ើ គ្ររឹកកសអករនះ្្ុាំនឹងបញ្ជូ ន
អនកឯងឲ្យរៅរ្វើកា រៅទីរនះ រ្វើកា កនុងគ្រាែាំបូងរនះ ្្ុាំនឹងតាំងគ្របក់ក្ឲ្យអនកឯង



គ្ររឹម៣០ រ ៀលសិន ប៉ៃុកនតអនកឯងអាចបនគ្របក់ក្រគ្រចើនជាងរនះរៅរទៀរ របើ ា្ំយកចិរត
ទុកោក់រ្វើកា យា៉ៃងមឺុងមា៉ៃ រ់ ។ 

រៅចិគ្ររឱនកាលគ្រកាបចុះរោយរសចកដីរា រមដងរទៀរ រហើយរពាលថា៖ 

 សូមអ គុ្ណគ្ររះររជ គ្ររះគុ្ណជាទីបាំផុរ គ្ររះររជ គ្ររះគុ្ណកាំរុងរ្វើ្្ុាំបទឲ្យបនជា
មនុសសមាន នឹងរគ្រឡើង ្្ុាំបទររញចិរតនឹងកា កែលគ្ររះររជគ្ររះគុ្ណ គ្របគ្ល់ឲ្យរ្វើរនះ
ជាទីបាំផុរ។ 

កនុង្ណៈរនះ មានសូ កសបករជើងលាន់ឮរីខាងរគ្រកាមរឡើងមករលើផទះ គ្ររមរាំងមានសាំរឡង
យា៉ៃងឆ្ម  រូចលាន់ ាំរងមករីខាងរគ្រកាយ រៅចិគ្ររៗក៏រចាលកភ្នកគ្រករឡករមើលរៅ គ្របទះនឹង
កភ្នករាំងគូ្កាំរុងករសាំឡឹងចាំគ្ររង់មក ជាែួងកភ្នកគ្របកបរោយទឹកែម គួ្ ជាទីចាប់ចិរតរសនហា 
ករមានឫកពារឆមើងបឆមបនតិច កិ យិាកនិកកនក់កញ៉ៃងញ៉ៃង លាវ សលវន់ លអណ្ដស់ សមបុ កសបកសស្ថអ រ
មុ្មូលគ្រកឡង់ែូចវងសគ្ររះចន្រនទ សូ សាំរឡងស្សស់ែូចសូ  ាាំងគ្របក់ ែាំរណើ  លវន់លាវ សែូចផាក
កូលាបកែលគ្ររូវ្យល់បក់លវិចៗ រៅកណ្ដដ លសួនចា ែូរចាន ះ ឱ ! លអអីរម្៉ៃះ ! រនះគ្របកហលជា
អញយល់សបតិរ ើញរទែឹង !! 

រៅចិគ្ររភ្ាក់ស្ថម  រីកលងសាំឡឹងស្ស ាំងកាាំង កនុងររលកែលរលាកហ្ួងកស្សករៅកូនគ្រកមុាំ
រនះឲ្យរឡើងមកខាងរលើផទះ៖ 

 មកឯរណះ ន បីថងរនះ ប៉ៃបនមនុសសចូលរ្វើកា ថមីមាន ក់រទៀ។ 

នងគ្រកមុាំន  ីឈានរជើងរឡើងជរណដើ  មួយៗ កភ្នកសាំឡឹងរមើលរៅចិគ្រររោយកិ យិារឆមើងបឆម
បនតិច កែលជាទាំរនៀម បស់ស្សីគ្រកមុាំ បូស្សស់ រហើយសួ រៅឪរុកថា៖ 

 ប៉ៃ  ! រនះឬអនកចូលមករ្វើកា ថមី បស់រយើង ? 

រលាកហ្ួងញាក់មុ្ទទួលរហើយ ងករៅនិយាយនឹងរៅចិគ្ររថា៖ 

 រៅចិគ្ររ ! រនះន កូីនគ្រកមុាំ បស់្្ុាំ។ 



រៅចិគ្រររលើកបែសាំរះសួ  នងន ងីក់កាលគ្ាំនប់រោយកិ យិារឆមើងៗ តមនិសស័យ បស់នង 
។ រៅចិគ្ររែឹង្្ួនថា តាំងអាំរីបថងរនះរៅ មុ្ជាគ្ររូវនងគ្រកមុាំ បូស្សស់រនះមាក់ងយ មាក់រថាក
្្ះជាមិនខាន ។ 

នងន  ីសាំឡឹងរមើលកមមក ថមី បស់ឪរុក តាំងអាំរីកាល ហូរែល់ចុងរជើង រមើលរហើយរមើល
រទៀរ រៅទីបាំផុរក៏លាន់មារ់ថា *កមមក រនះសគមែូចជាអនករញៀនអារភ្ៀន នឹងមានកម្ាាំងជីកែី
បនឬប៉ៃ  ? កូនយល់ថារគ្រមូវឲ្យរ្វើកា លាងចានកនុងផទះបយវញិជាជាង ? 

រៅចិគ្ររកាលគ្ររូវស្សីគ្រកមុាំសដីោក់មុ្ែូរចនះ ក៏នឹករអៀនខាម សណ្ដស់ គ្រករឡករចាលកនទុយកភ្នក
រៅនងមួយកភ្្ររហើយរបរៅថា៖ 

 មនុសសគ្ររង់រគ្មិនកែលសាំាល់ថាជាមនុសសលងង់ ឯមនុសសសគមក៏រគ្មិនសាំាល់ថាជា
មនុសសរ្ាយកែ  សគមយា៉ៃង្្ុាំបទរនះ មានកម្ាាំងខ្ាាំងែូចជាមនុសសធារ់មាាំកែ  គ្រាន់
ករមិនសូវមានស្ថច់ឈាមប បូិណ៌ា រទររើ !! 

នងន រី្វើមុ្គ្រកញូវទាំនង្ឹងបនតិចៗផង រោយនងមិននឹកនថារៅចិគ្ររហា នរឆ្ើយែូរចាន ះ
រស្ថះ រគ្រពាះមិនធ្ាប់មានមនុសសណ្ដមួយកនុងផទះ ហា ននិយាយរលងសាំែីរវាហា នឹងនង 
រឡើយ ។ 

រលាកហ្ួងរ ើញកូន្ឹងែូរចាន ះ ក៏និយាយបញ្ឈប់ថា៖ 

 រៅចិគ្ររ ! រណហើ យ ប់រសះ្ប៉ៃុណណឹ ងសិនចុះ ឯងកាំរុងរនឿយហរ់អស់កម្ាាំង រៅ ក
សគ្រមាក្្ួនឲ្យបរ់រនឿយហរ់សិនរៅ៕ 

  



រ ឿងកុលាបបប៉ៃលិនវគ្គទី៣ 

តាំងរីបថងរនះមក រៅចិគ្ររក៏បនរ្វើជាកមមក ជីករបូងរៅរគ្ហស្ថា ន  បស់ហ្ួង រនសមបរតិ
ររះបីកា រនះជាកា ្ងន់ក៏រោយ រៅចិគ្ររក៏ឥរមានចិរត្ ុញគ្ររន់ ករងករ ា្ំរ្វើកា រនះរោយ
្មីឃ្លម រអស់រីចិរតរីរថ្ើម មិនមាននឹកនែល់រសចកដីរនឿយហរ់រឡើយ ។ ភាសិរមួយ បទថា ្្ួន
ជាទីរឹង បស់្្ួន កែលជាពាកយបណ្ដដ ាំ បស់បិតរនះ រៅឮសូ កង ាំរងកនុងគ្រររចៀក បស់រៅ
ចិគ្ររ ហាក់ែូចជាមានរទវតមកចាាំ្សឹបគ្របប់នឹងគ្រររចៀកជានិចច ។ កា ា្ំគ្របឹងរ្វើកា យា៉ៃងមឺុង
មា៉ៃ រ់ឥរមានទគ្រមន់នឹងអ្ាស្ស័យលអ  បស់រៅចិគ្រររនះ ជារហរុរ្វើឲ្យរួកអនករ្វើកា ផងាន
ស្ស ញ់រាប់អានជារគ្រចើន  ហូរែល់ហ្ួង រនសមបរតិ ក៏មានចិរតរមតត រកមងករម្ាះរនះជារគ្រចើន
កែ  ។ 

រៅចិគ្ររចូលមករ្វើកា រៅផទះរលាកហ្ួង រនសមបរតិ អស់រវលា២ក្កនង្មករហើយរនះ ករង
បនជួបគ្របទះនឹង្មមជារិថមីៗ ែូចជាបគ្ររភ្នាំគ្រកាំថម គ្ររឹកាលតវល្ិ និងអាកាសស្សស់ប សុិទយ 
កែលជា បស់ចាំកឡកកនុងជីវរិរៅចិគ្ររ ករកែលចាំកឡកយា៉ៃងរន្ឹកជាងរនះរៅរទៀររនះ គឺ្នង
ន រីៅហាវ យគ្រកមុាំ បស់រៅចិគ្ររ កែលជាស្រសតីគ្របកាន់្្ួនមានឫកពារឆមើងបឆម រហើយជាន មីាន បូ
រឆ្មយា៉ៃងលអឯកកនុងស្សកុបបប៉ៃលិន ហាក់ែូចជាផាក កុលាបកាំរុង កី ផាយក្ិនគ្រកអូប ងុយ
 ងប់កនុងវសាន ែូវ ។ រវលាកែលរៅចិគ្ររអងគុយកនុងផទះស្ថង រ់ៗករមាន ក់ឯង រគ្រចើនគ្របមូលយក
រ ឿងអស់រនះមកគិ្រនឹកជានិចច រហើយនឹកឆងល់ករមាន ក់ឯងថាចុះរហរុែូចរមដចបនជាអញរចះករ
 ាំរឹងនឹកែល់នងគ្រកមុាំរនះអី រម្៉ៃះ ចុះអញជាប់ចិរតគ្របរិរ័ទយនងគ្រកមុាំរនះឬអវី ? អា ! មិនបនរទ 

នងរនះ បូរឆ្មលអកមនរហើយ ប៉ៃុកនតឫកពារឆមើងបឆមគ្របកាន់្្ួនហួសររក កថមរាំងយសស័កតិក៏
្ពង់្ពស់ណ្ដស់ ហួសវស័ិយនឹងរឈាងរតងរបះគ្របរលះយកឲ្យបន ចុះមានគ្របរយាជន៍អវីកែល
អញរៅ ា្ំគិ្រនឹកែល់រគ្ ទុកជា ា្ំទប់ចិរតមិនឲ្យនឹកគិ្រែូចរមដចៗ ក៏រៅករមានចិរត ះិរ រៅ ក បូ 
មមណ៍រនះរល់ករបន !!! 

ចាំកណកខាងន ក៏ីធ្ាប់គិ្រថា កមមក ថមី បស់នងរនះ ជាមនុសសចាំកឡកជាងរគ្ មិនរចះគ្របចុប
គ្របកចងរៅហាវ យនយ និយាយែូចជារគ្រចាលែឹងរាំងែង ឥររចះកគ្រកងចិរតរគ្រស្ថះ កថមរាំង
រចះនិយាយសាំែីរន់សម័យរទៀរផង បនជានងមិននឹករជឿថា កមមក ករម្ាះរនះបនរ ៀន
សូគ្ររគ្ររឹមស្ថលាជាន់រប គ្រាន់កររចះស រស  រចះរមើលប៉ៃុរណ្ដណ ះរទ ។ ចួនកាលនងបនឮ
បុ សករម្ាះរនះ កស្សករគ្រចៀងរាយទាំនុកតមកា កាំសរ់ បស់្្ួនក៏មាន រគ្រចៀងទាំនុកយុវាភិ្ មយ
ជាពាកយ ាំឭកយុវជនក៏មាន រទើបនងយល់ថា កមមក ករម្ាះរនះ ចាស់ជារចញមករីស្ថលា



បឋមសិកាជាន់្ពស់ជាគ្របកែ ។ រៅរវលាគ្ររលប់បថងរនះជាខាង រនច គ្ររះចន្រនទក៏ ះរឡើង
បាំគ្រពាងៗ រមើលរ ើញកឆបមួយចាំរហៀង ឆ្ុះរន្ឺរណ៌ា គ្របកផះគ្ងរលើចុងគ្ររឹកាយា៉ៃងគ្ររចះគ្ររចង់ 

ន ចុីះមករែើ រលងកាំស្ថនតចិរតជាមួយនឹងស្សីបាំរ ើមាន ក់ រៅទីធ្ាសួនចា មុ្ផទះកែលមានរមម
រាបស្ថអ រែូចកគ្រមាលគ្ររាំ នងករងកររចាលកភ្នកគ្រករឡករមើលរៅកូនផទះមួយ កែលរៅចិគ្រររៅ
ជាញយៗ ។ ររលរនះនងបនរ ើញផទះរនះងងឹរឥររន្ឺរភ្្ើង រទើបនងនាំរកមងស្សីបាំរ ើ 
រហើយលបរែើ រឆៀងចូលរៅ  រៅគុ្មពផាក ែក្ិមខាងមុ្បងអួច ក៏ស្ស្ថប់ករឮសូ សាំរឡង
មនុសសរគ្រចៀង ទាំនុកយុវាភិ្ មយយា៉ៃងរិររាះចាប់ចិរតថា៖ 

រួករយើងជាគ្ណយុវជន 
ស្សុះស្សួលរលើសលន់រាំងគ្របសុរាំង
ស្សី 

ចូ យុវស្ថលាកែលរទើប
រកើរថមី 

គ្របរយាជន៍រែើមបីជួយរគ្រជាមកគ្រជងាន  
។ 

ឲ្យបនចងបច់ជាគ្រកុម
មិគ្ររភ័្ន្រកត 

ស្ស ញ់ មួ ក័សជាសមាគ  

ស្ថមគ្គីរាំងជារិរយើងផង
នន 

រមគ្ររីគ្រគ្ប់ាន ជាសុ្រកសមកានត ។ 

គួ្ ជួយអនក្សរ់ឲ្យបន
រចញរៅ 

រែើ រមើលលាំរៅសរវទីភូ្មិឋាន 

រមើលកស្សចាំកា នឹងចា 
ឧទាន 

កិចចកា ប៉ៃុនម នរតងចងចាាំទុក១
។ល។......... 

នងន  ី ស្ថដ ប់ទាំនុករនះរហើយ រទើបនងរែើ រឡើងរម្រៅរលើផទះរនះយា៉ៃង សួរាន់ រែើមបី
ចាប់អនករគ្រចៀងរនះឲ្យស្ថគ ល់មុ្ចាស់ ររើគឺ្ន ណ្ដ ? ករនងមិនបនរ ើញមនុសសអងគុយ
រគ្រចៀងរៅទីរនះរទ កប ជារ ើញរៅចិគ្រររែកលក់សណដូ ករជើងគ្ររង់សដូក ស្សមុ្គ្   រៅរលើ
កគ្រគ្កកប មារ់បងអួច គ្រករឡករមើលរឆវងរមើលស្ថដ ាំ ក៏ឥររ ើញន ណ្ដមាន ក់រស្ថះ រគ្រៅរី បូរៅចិគ្ររ
កាំរុងរែកលក់ស្សមុ្គ្រ្ ករមាន ក់ឯង នងនឹកឆងល់ណ្ដស់ រគ្រពាះអមាញ់មិញរនះឮសូ កស្សក
រគ្រចៀងកកដងៗ ចុះអនកឯណ្ដមកលបកស្សករគ្រចៀងរៅទីរនះរអះ ? 

រវលារនះ  សមីគ្ររះចន្រនទកាំរុងករចាាំងចូលមកតមចរន្ះបងអួច នឹងចរន្ះរវ   រទើបនងរមើលរៅ
រ ើញរាងកាយរៅចិគ្រររែកលក់សដូកសដឹង រៅទីរនះយា៉ៃងចាស់លាស់ នងក៏កស្សកោស់រៅ



ចិគ្ររ រី  បី មា៉ៃ រ់ រៅចិគ្ររក៏កគ្រប្្ួនសទុះរគ្រកាករឡើងរាំងងងុយរងក កាលរ ើញអនកកែលចូល
មកោស់ចាស់រហើយ ក៏មនីមាន និយាយអរញ្ជ ើញឲ្យអងគុយរោយកិ យិាឱនលាំររន ។ 

 អរញ្ជ ើញអងគុយ  ុនន  ី១។ 

រៅចិគ្ររនិយាយគ្ររមរាំងរលើករៅអីមួយជូននងអងគុយ រហើយនិយាយថា៖ 

 កា កែល ុនអរញ្ជ ើម ករលងផទះ្្ុាំបទរនះ ្្ុាំបទមានរសចកដីរគ្ររកអ ណ្ដស់ទុកែូចបន
ទទួលកិរតិយសែ៏ ្ពង់្ពស់ ! 

នងន រី្វើមុ្គ្រកញូវបនតិចរហើយសដីរៅថា៖ 

 អនកណ្ដនិយាយថា ្្ុាំមករលងនឹងអនកឯង ! 

រៅចិគ្ររនឹកសងស័យក៏សួ រៅវញិថា៖ 

 ចុះ ុនអរញ្ជ ើញមកមានកា អវី ? 

នងរបរៅវញិយា៉ៃងកាំបុរកាំបុយថា៖ 

 ្្ុាំមកស្ថដ ប់មនុសសរគ្រចៀងរទររើ ចុះអមាញ់មិញរនះអនកណ្ដរគ្រចៀងទាំនុកយុវាភិ្ មយកកដងៗ
កនុងទីរនះ ? 

រៅចិគ្រររ្វើកភ្នកឡឹងឡង់ និយាយសួ រៅនងថា៖ 

 រនរគ្របស យុវាភិ្ មយជាអវី ជាសរវឬជាមនុសស ្្ុាំបទមិនកែលឮរឈាម ះរស្ថះរឡើយ ? 

នងន ី្ ឹងរឡើងមុ្គ្រកហម រហើយគ្របប់រៅថា៖ 

 កន ! អនករភ្្ើ យុវាភិ្ មយជាទាំនុករភ្ង្មួយ ្្ុាំចង់ែឹងររើអមាញ់មិញរនះន ណ្ដរគ្រចៀង ? 

 ចិគ្ររ៖ រអ រទ ន ណ្ដរគ្រចៀង្្ុាំបទឥរែឹងរស្ថះរឡើយ ករ្្ុាំបទមិនកមនរគ្រចៀងរទ ឯ្្ុាំ
បទរនះកុាំថាែល់រៅរភ្ង្យុវាភិ្ មយ ជាទាំនុកទាំរនើបថមីអវីរនះរឡើយ ករបទសកវាទ៌ាចុះកផ
អុាំទូករាល់ឆ្ន ាំរនះ ្្ុាំបទក៏ឥររចះនឹងរគ្រស្ថះរឡើយ។ 



 ន ៖ី កុាំភូ្រ ្្ុាំបនឮសូ សាំរឡងរគ្រចៀង អាំរីខាងរលើផទះរនះឯង រហើយរៅរលើផទះរនះ ក៏
មានករអនកឯងមាន ក់ឯងកមនរទ ? 

 ចិគ្ររ៖ បទ មានករ្្ុាំបទមាន ក់ឯងកមន ករ្្ុាំបទមិនកមនជាអនករគ្រចៀងរទ ! 

 អនកឯងរគ្រចៀងកកដងៗរៅករគ្របកកកនឹងរគ្រទៀរ។ 

ន ផីទួនពាកយ ។ 

រៅចិគ្រររសើចរហើយថា៖ 

 ្្ុាំបទជាំរាបរហើយថា ្្ុាំបទមិនរចះរគ្រចៀងរទ ក៏រៅករបងខាំឲ្យរគ្រចៀងរទៀរ  ុនន  ីរបើ្្ុាំ
បទរចះរគ្រចៀង នឹងរគ្រចៀងជូន ុនស្ថដ ប់ឥឡូវរនះឯង។ 

នងន នឹីក្ឹង លាស់មុ្សទុះរគ្រកាករឡើង  រហើយថា៖ 

 មនុសសកបបរនះនិយាយក្ម មិនរចះស្ថដ ប់រទ។ 

 ចិគ្ររ៖ របើមិនរចះស្ថដ ប់ភាស្ថក្ម  រហរុអវីក៏និយាយរឆ្ើយឆង្ាន បន ? 

 ន ៖ី ប់ៗចិគ្ររ កុាំនិយាយថ្ង់ណ្ដស់។ 

នងរលើកបែហាម រហើយនងគ្របុងនឹងចុះរីផទះរនះរៅរោយ សួរាន់ កររៅចិគ្ររអងវ ឃ្លរ់ថា៖ 

 រុររយ  !  ុនន  ី ុនគ្របញាប់អរញ្ជ ើញរៅណ្ដភ្ាម ? 

នងរឆ្ើយយា៉ៃងរស្ថះករគ្រកាះថា 

 រៅរែក។ 

 ចិគ្ររ៖  ុន កុាំអាលអរញ្ជ ើញរៅ  ុនមិនគួ្ លះបង់្មមជារិលអៗ  ែ៏គ្ររកាលកែលគួ្ 
រិររិល មិលរមើលកនុងរវលារនះរៅរទ ។ 

 ន ៖ី ្្ុាំក៏ចូលចិរត្មមជារិលអៗ ែូរចនះកែ  ករសអប់មនុសសឆកួររគ្ររើលៗ។ 

 រៅទីរនះឥរមានមនុសសឆកួររទ  ុន។ 

រៅចិគ្ររ្ជិលនិយាយជកជកររៅរទៀរ កប ជានិយាយបបួលរោយស្សលួថា៖ 



 រណហើ យ ុន មិនបច់និយាយជកជកាន រគ្រចើនរទ សូមអរញ្ជ ើញចុះរៅសនទនរលងកនុងសួន
ចា ឯរណ្ដះ រមើល្មមជារិលអៗ  ែ៏គ្ររកាលកគ្រមមានណ្ដស់ ! 

មិនែឹងជាអាំណ្ដចអវី មកគ្រគ្បសងករ់នាំឲ្យនងន រី្វើតមចិរត បស់រៅចិគ្ររ ស្ស្ថប់ករចុះរែើ នាំ
មុ្រៅរោយស្សួល រៅអងគុយរលើរជើងមា៉ៃ កវងកកប រែើមចាំបីុមួយរែើម ។ ឯរៅចិគ្ររក៏អងគុយរលើ
រមម កកប រជើងមា៉ៃ នុះកែ  ករកភ្នក ាំបររងើយរមើលរៅគ្ររះចន្រនទកឆបពាក់កណ្ដដ ល ែ៏រែ ោសរៅ
រោយររួកផាក យ មានចាំនួនរគ្រចើនរលើសលន់គ្ណន រហើយរៅចិគ្ររនិយាយរឡើងថា៖ 

  ុនាប់ចិរតរន្ឺ សមីែួងគ្ររះចន្រនទឬរទ ? 

 ន ៖ី ្្ុាំចូលចិរតកែ  ចិគ្ររ ។ 

រៅចិគ្ររនិយាយរោយសាំែីទន់កផអមថា៖ 

 កមនរហើយ !  ុនន  ី! ្មមជារិជា បស់ចាំកឡករនះ អាចគ្របរលាមលួងរលាមអា មមណ៍
 បស់មនុសសរយើងឲ្យបនសុ្ស្សួល រន្ឺ សមីគ្ររះចន្រនទ ្យល់ ាំរភ្ើយផារ់ និងក្ិនគ្រកអូប
 ងុយ ងប់ បស់ផាក នន អាចរ្វើចិរតគ្ាំនិរ បស់រយើងឲ្យមានអា មមណ៍ កីរាយរៅបន
យា៉ៃងចាំកឡក ។ 

នងអងគុយស្ថដ ប់សាំែីរៅចិគ្ររនិយាយរោយអា មមណ៍អកណដ រអណដូ ង ក៏គិ្រថា៖ 

 កមមកករម្ាះរនះ ជាមនុសសចាំកឡកជាងកមមក ឯរទៀរៗ បស់នង សាំែីគ្រគ្ប់ៗមា៉ៃ រ់ បស់
កមមក រនះ ររញរៅរោយសាំនួនរវាហា មុ្គួ្ ឲ្យចង់ស្ថដ ប់ មិនសមជាមនុសសរ្ាយ
ចាំរណះរចះែឹងរទ ។ 

នងន សី្ថង រ់មារ់រៅមួយស្សបក់ រៅចិគ្ររក៏រផដើមនិយាយរឡើងមុនថា៖ 

 របើ ុនករមាន ក់ឯងអងគុយជាមួយនឹង្មមជារិកបបរនះ ររើ ុនធ្ាប់នឹកគ្របវរតិែល់ញារិ
មិគ្ររសាំ ញ់ កែលរៅឆ្ង យ្្ះកែ ឬ ? 

 នង៖ ្្ុាំធ្ាប់នឹកកែ  ចិគ្ររ។ 

 ចិគ្ររ៖ ្្ុាំបទក៏ធ្ាប់នឹកកែ  រហើយរគ្រចើនករជាប់រៅនឹងចិរតជានិចចផង ឱ !  ុនន តីាំង
អាំរី្្ុាំបទមករៅអាស្ស័យនឹងផទះ ុនរនះ ្្ុាំបទមិនកែលរ ើញអនកមាដ យ បស់ ុន
ែល់មដងរស្ថះ។ 



 ចិគ្ររ៖ រអះ ! ចាំកឡកកែ  របើ ុនាម នមាដ យ  ុនរកើរមកែូចរមដចបន ? 

 ន ៖ី យីរអើ ! កន ារ់ឯងកុាំនាំអុចអាលបណ្ដដ លឲ្យរកើររររស្ថណ្ដ ពាកយកែលថាាម ន
មាដ យរនះ គឺ្ថាមាដ យរនះារ់អនិចចកមមរៅ រហើយយល់រទ ? 

 ចិគ្ររ៖ ឱ ែូរចាន ះរទឬ ? យល់រហើយរនរគ្របស ករ ុនរៅគ្រាន់របើជាង្្ុាំបទរគ្រចើន ! 

 ន ៖ី រអើ ! មាដ យារ់ឯង ារ់្ូចបង់រៅរហើយកែ ឬ ? 

រៅចិគ្រររ្វើមុ្ស្សរពានរហើយថា៖ 

  ុនរៅគ្រាន់របើជាង្្ុាំបទរគ្រចើន រគ្រពាះមានឪរុកបីបច់ កា ចាំកណកខាង្្ុាំបទ ាម ន
រាំងឪរុករាំងមាដ យ។ 

គ្ររង់រនះ នងន សីរងកររមើលទឹកមុ្រៅចិគ្ររ រ ើញសងួរស្សរពានរៅរគ្រចើន រៅចិគ្ររសនសឹមៗ
រងើយមុ្រមើលរៅមុ្នង រហើយនិយាយថា៖ 

 គ្របសិនរបើរ្ៀប្្ួន ុនជា្្ុាំបទវញិ រហើយកថមរាំងជាស្រសតីផង  ុនរតងគិ្រថា កា រ
ស ូនឹងជីវរិកែលគ្រកីគ្រកលាំបករតកយា៉ៃករៅតមទាំរនើងករមាន ក់ឯង នុះ ររើវាមាន សជារិ
ែូចរមដច្្ះ ? ករ្្ុាំបទជាគ្របុសលមមអរ់្មរ់រសចកដីលាំបកបនគ្រគ្ប់ៗយា៉ៃង រហើយធ្ាប់រ
ទល់នឹងរសចកដីគ្រកីគ្រករតកយា៉ៃកមករគ្រចើនរហើយ ចួនកាល្្ុាំបទអរ់បយររញ១បថងក៏មា
ន។ 

នងន អីងគុយសាំងាំរសងៀមចាាំស្ថដ ប់រៅចិគ្ររនិយាយ ករកនុងចិរតនឹកអាណិរអាសូ រៅចិគ្ររជា
រន្ឹករហើយនឹកែល់្្ួនឯង ថា របើអញគ្ររវូបនទទួលរគ្រាះថាន ក់យា៉ៃងរនះផង ររើនឹងមាន
រសចកដីលាំបកយា៉ៃងណ្ដរៅ ! 

 ន ៖ី ចុះចិគ្ររមករៅទីរនះ បនស្សលួ្្ះរហើយឬរៅរឡើយរទ ? 

នងនិយាយរិចៗរហើយមានសាំរឡងទន់ជាងមុនរគ្រចើន ។ 

រៅចិគ្ររសាំឡឹងរមើលកភ្នកនងន  ីរហើយញញឹមយា៉ៃងររាះរាយរឆ្ើយថា៖ 

 ្្ុាំបទបនស្សលួរគ្រចើន !  ុនន  ីតាំងអាំរី្្ុាំបទចូលមកអាស្ស័យរៅកនុងផទះ ុនរនះ 
ស្សួលចិរតរឡើងរគ្រចើន មិនបច់នឹកគ្ររយួកគ្រកងអរ់បយស្្ថប់ របើបបប៉ៃលិនរៅករមាន
រមតត ្្ុាំបទយា៉ៃងរនះជានិចចរៅ ្្ុាំបទមុ្ជាសូមរផ្ើឆអឹងរៅែាំបន់រនះជាគ្របកែ ! 



អាកាសរៅបបប៉ៃលិន តម្មមតគ្ររជាក់ជាងស្សកុសកងកបរ់ែាំបងរគ្រចើន របើចួនជាគ្ររូវ ែូវ ង
ែូចកនុងរវលារនះ ក៏កាន់ករគ្ររជាក់ខ្ាាំងរឡើងរទៀរជារគ្រចើន លុះឮសូ ទឹកសរនសើមស្សក់ចុះរី
ស្ឹករ ើមិនោច់ យៈ ែួងចន្រនទមួយចាំរហៀងរនះក៏លិចបរ់បាំងែងភ្នាំរៅ ្យល់គ្ររជាក់ក៏
កាន់ករបក់ផារ់ខ្ាាំងរឡើង ជារហរុនាំឲ្យគ្ររជាក់ញាក់ែល់របះែូងករម្ាះគ្រកមុាំរាំងរី នក់។ រទើប
រៅចិគ្ររសនសមឹរគ្រកាករឡើងរមើលរៅបផទរម រោយកិ យិាស្សរពានស្សរន់ រហើយនិយាយរឡើង
ថា៖ 

 យប់រគ្រៅរហើយ  ុនន  ីអរញ្ជ ើញរឡើងរៅផទះវញិចុះ អាំណ្ដចទឹកសរនសើមនិង្យល់ ង
កបបរនះ អាចរ្វើឲ្យ ុនផាដ ស្ថយ ឬរៅជាគ្រគ្ុនក៏សឹងបន ! 

ឯនងន រីគ្រកាករែើ រឡើងរៅរលើផទះរោយស្សលួ ែូចកូនរកមងកែលគ្របរៅបនកបបបទលអ ករ
នងមកនឹកឆងល់កនុងចិរតថា៖ 

 កមមក ករម្ាះរនះ មានអាំណ្ដចអវីហន  ! អាចហា នបងគ ប់អញឲ្យរ្វើតមបងគ ប់្្ួនបន
រោយងយែូរចនះ។ 

ករនងក៏គិ្រយល់ថា៖ 

 គ្របសិនរបើអញរៅហាលសរនសើមយូ ររកអាចរ្វើឲ្យគ្រគ្ុន ង ឬផាដ ស្ថយបនកមន ។ 

លុះែល់គ្ររឹករឡើង រៅចិគ្ររក៏លីចបរែើ រចញរៅរ្វើកា ជីករបូងនអណដូ ងរបូង គ្ររង់ទិសខាង
រកើរែូចសរវែង កែលធ្ាប់រ្វើមករាល់ៗបថង បនរែើ ការ់មុ្ផទះ ា្ំរនះរៅ ស្ស្ថប់កររ ើញនង
ន  ីនិងរលាក ហ្ួង រនសមបរតិ អងគុយកនុង ថយនត យីរហា  ុណូឺរ៍ កែលជា ថយនតសគ្រមាប់រគ្របើ
រៅទិញអីវា៉ៃន់រៅផា សកងក ។ ឯតសុន ជាអនកប  ថរនះ ា្ំគ្របឹង បវរល់ករកបករញើស ក៏រៅ
ករមិនរឆះរស្ថះ ែល់យូ ររកណ្ដស់រទើបរលាក ហ្ួងកស្សកសួ រៅថា៖ 

 តសុន  ថយនតមិនរឆះរទឬ ? 

តសុនគ្រគ្វកីាល យកកកនសងជូររញើសមុ្ រហើយជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 មិនរឆះរទ រនរគ្របស ! ្្ុាំបទបនរោះលាងសាំអាររគ្រគ្ឿងអាំរីយប់មិញរនះឯង 
ស្ស្ថប់ករគ្ររឹករឡើងវារគ្ៀចែូរចនះរៅ ! 



រៅចិគ្រររែើ ចូលមកជិរ រលើកបែសាំរះរលាកហ្ួង រហើយជាំរាបសួ ថា៖ 

 រនរគ្របស គ្ររះររជគ្ររះគុ្ណអរញ្ជ ើញរៅឯណ្ដ ? 

រលាក ហ្ួងរបរៅថា៖ 

 ្្ុាំរៅទទួលរលាក ប រ់ស្សុក ឯស្សកុសកងកបនតិច ករ ថវាមិនគ្ររមឲ្យរៅរស្ថះ រៅ
ចិគ្ររ ! 

នងន សីាំឡឹងរមើលរៅចិគ្ររមួយកភ្្រ រ ើញទឹកមុ្ែូចជាស្សស់បស់ជាងសរវបថង មានកិ យិា
អង់អាច្ុសរីកមមក ឯរទៀរៗ ។ 

 ន ៖ី ប៉ៃ  ! រយើងរៅមិន ចួរទឬអវី ? 

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររយួ ។ 

 ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ្្ុាំបទ បវរមើលបនតិច កគ្រកងរលារឆះរឡើងបន។ 

រហើយរៅចិគ្រររបើកគ្រគ្បបាំងរគ្រគ្ឿងយនតរិនិរយរមើលមួយស្សបក់ក៏ញញឹម រហើយនិយាយថា៖ 

 រនរគ្របស រស់គ្ររង់រណះ  បវមដងរទៀររឆះជាគ្របកែ រហើយគ្របប់តសុនឲ្យ បវមដង
រទៀរ ។ 

តសុនចាប់ បវមដងរទៀរ រគ្រគ្ឿងយនតក៏គ្រគ្ហឹមគឹ្កកង មួយ ាំររចរឡើង អនករាំងអស់ាន ក៏ញញឹម 
តសុនក៏រៅទះស្ថម រៅចិគ្រររហើយ លាន់មារ់ថា៖ 

 រូកកគ្រាន់របើ អនកកមួយអញ ! 

រលាកហ្ួង ក៏លាន់មារ់រោយរសចកដីរគ្ររកអ  រហើយសួ រៅចិគ្ររថា៖ 

 រៅចិគ្រររូកកកមន រ ៀនរចះរីណ្ដ គ្របសប់លាក់ចាំរណះណ្ដស់ ? 

រៅចិគ្ររនឹករគ្ររកអ  បរងអ ន្្ួនជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 



 រនរគ្របស មិនបនរ ៀនឯណ្ដរទ គ្រាន់ករធ្ាប់ប  ថយនតមកកែ  ក៏លមមរ្វើរកើរចាំរពាះ
កររគ្រគ្ឿង កែល្ូចខារបនតិចបនតួចប៉ៃុរណ្ដណ ះ។ 

រហើយចាប់ចបរលើកលីរលើស្ថម  ។ 

ឯតសុន បនឮសាំែីរៅចិគ្ររថា ធ្ាប់ប  ថយនតមកកែ  ក៏នឹកែល់គ្របរនយកែលរទើបមកែល់ផទះរី
គ្ររឹកមិញរនះ ារ់មិនរន់បនស្ថកសួ អាំរីសុ្ទុកខរស្ថះ ស្ស្ថប់ករជាប់ វល់មកប  ថយនតជូន
រលាកហ្ួងរៅស្សុកសកងក រទើបារ់ជាំរាបសុាំចាប់រលាកហ្ួងថា៖ 

 រនរគ្របស បថងរនះ្្ុាំបទមាន្ុ ៈ ែបិរគ្របរនយ្្ុាំបទរទើបមកែល់ផទះគ្ររឹកមិញរនះ ្្ុាំ
បទមិនរន់បនស្ថកសួ សុ្ទុកខ វាថាគ្របញាប់វលិរៅស្សុកវញិ កនុងរវលាបថងគ្ររង់រនះ
ផង ែូរចនះសូមគ្ររះររជគ្ររះគុ្ណរមតត ឲ្យរៅចិគ្ររប  ថយនតជាំនួស្្ុាំ បទមួយររលសិន
ចុះ។ 

ហ្ួង រនៈសមបរតិរសងៀមមួយស្សបក់រហើយ កប រៅសួ រៅចិគ្ររថា៖ 

 ចិគ្ររ ឯងប  ថយនតជាំនួសតសុនមួយបថងបនរទ ? 

រៅចិគ្ររកប រៅរមើលតសុន រ ើញសាំកែងអាកា អងវ  រទើបរៅចិគ្ររជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 ្្ុាំបទប ជូនបន រនរគ្របស។ 

តសុនរគ្ររកអ ណ្ដស់ សទុះរៅចាប់បែរៅចិគ្ររអគ្រងួនថា៖ 

 អ គុ្ណអនកកមួយណ្ដស់ សូមអនកកមួយសាំ ញ់ជួយយកករបុណយរៅចុះ រហើយារ់ងក
មករលើកបែសាំរះលាហ្ួង រន សមបរតិរែើ រចញរៅ។ 

រៅចិគ្ររយករគ្រគ្ឿងគ្របោប់រ្វើកា រៅទុករស្សចរហើយ ក៏ផ្ាស់សាំររ់អាវកមមក ជាអនកប  ថយនត 
រឡើងកាន់ចងកូរប រចញរីទីរនះរៅ ទាំនងជាអនកឆ្្របិុនគ្របសប់រោយមិនមានឧបសគ្គ  វាង
ពាក់កណ្ដដ លផ្ូវែរាបែល់ស្សុកសកងក កែលជាទីគ្រកុងបរ់ែាំបង ។ ឪរុកនឹងកូន ក៏ចុះរី ថយនត
រែើ សាំរៅរៅកាន់ផទះមួយកកប ស្ថលាស្សុក គ្របកហលជាកន្ះរមា៉ៃងរទើបរ ើញនងន ចុីះរីផទះ
រនះមក ។ 



រៅចិគ្ររសួ រោយកិ យិា សុភារថា៖ 

 គ្ររឡប់រៅឥឡូវឬរៅរទ  ុន ? 

 រៅរទ នងរបកាំបុរៗរហើយថា ចិគ្រររតងរៅទិញអីវា៉ៃន់ឯផា ជាមួយនឹង្្ុាំឥឡូវ នុះក
កន្រញ្ច ង ចិគ្ររកាន់យករៅផងណ្ដ។ 

រៅចិគ្ររនឹកភាាំងបនតិច ែបិរតាំងអាំរីរកើរមកមិនកែលកាន់កកន្រញ្ច ងរែើ តមរគ្រកាយស្សីណ្ដមដង 
រស្ថះ ករគ្រារនះគ្ររូវកររ្វើតម ែបរិរគ្ជារៅហាវ យ្្ួន ឲ្យគ្របក់ក្្្ួន ទុកជាកា រ្វើែូរចនះនាំឲ្យ
អាមា៉ៃ ស់មុ្យា៉ៃងណ្ដ ក៏គ្ររូវករគ្របរិបរតិតមបងគ ប់រៅសិនចុះ រទើបនយចិរតស ូការ់រក តិ៍ខាម ស
ចាប់កកន្រញ្ច ងរែើ  ៉ៃយុតមរគ្រកាយ រៅហាវ យគ្រកមុាំ មាន បូរឆ្មស្សស់គ្របិមគ្របិយរនះរៅ ។ 

 ន បីងគ ប់៖ ចិគ្ររ រៅសួ ទិញគ្ររី ៉ៃស់ ា្ំៗ រី យករៅរស្ថង  គ្រជក់ ររើរគ្លក់មួយបថប្៉ៃុនម ន ? 

រ ើសឲ្យធារ់ៗបនតិច ។ 

 រៅចិគ្ររនិយាយសុាំ្្ួនថា៖ សូមកុាំរគ្របើឲ្យ្្ុាំបទទិញរឡើយ  ុន ! រហើយនិយាយររៅ
រទៀរថា៖ តាំងរី្្ុាំបទរកើរមក ្្ុាំបទមិនកែលទិញគ្ររីស្ថច់ ឬ បកន្បងក  អវីរទ កគ្រកង
 ុនបរនទ ស ថាទិញបថ្ររក ែបិរ្្ុាំបទមិនរចះរបថ្ទិញគ្ររីរទ រនរគ្របស ។ 

 ន ៖ីមិនអីរទ រៅសួ ទិញចុះចាាំ្្ុាំរបថ្ឲ្យ។ 

 ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ ុនរបថ្ទិញ្្ួនឯងចុះ។ 

 ន ៖ី រនះរិរជាារ់ឯង មិនគ្ររមរ្វើតមបងគ ប់រយើងរទឬ ? 

 ចិគ្ររ៖ ឱ !  ុនបងគ ប់្្ុាំបទបនជានិចច ប៉ៃុកនតមិនកមនបងគ ប់ឲ្យកាន់កកន្រញ្ច ងរែើ ទិញគ្ររី
រទ។ 

 ន ៖ី រម៉ៃច ? គ្រាន់ករឲ្យទិញគ្ររី ៉ៃស់រី បីប៉ៃុណណឹ ង ររើវា្ូចកិរតិយសប៉ៃុណ្ដណ រៅ ? 

 ចិគ្ររ៖ មិនកមន្ូចកិរតិយសអវីរទ ប៉ៃុកនតមុ្គ្រកសួងទិញគ្ររី្្ុាំបទមិនធ្ាប់រ្វើ ។ 

នងន រីៅដ គ្រកហាយរឡើងមុ្គ្រកហម ករមិនមានអាំណ្ដចបងគ ប់ឲ្យរគ្រ្វើតមបន ក៏រែើ  ៉ៃយុរៅ
ទិញរោយ្្ួនឯង ឯរៅចិគ្ររក៏កាន់កកន្រញ្ច ងរែើ តមរគ្រកាយ កាលទិញបនគ្ររី ៉ៃស់រី  រែើ វលិ
រៅទិញរានឯរទៀរៗ នងរៅ្ឹងខាន ញ់នឹងកា ចរចស ងឹ សូ បស់រៅចិគ្ររណ្ដស់ ក៏កក្ងរែើ 
ទិញរីរានមួយរៅរានមួយរទៀរ រែើ វវីក់ចុះរឡើងជារគ្រចើនបក រគ្រចើនស្ថ ទិញអីវា៉ៃន់រគ្រចើនរសអក
សកះរល់កររៅចិគ្ររយករៅរសទើ ករមិន ចួ នងនឹកខាន ញ់ក៏ខាន ញ់ណ្ដស់ ករនឹកចង់រសើចក៏ចង់
រសើចណ្ដស់ រោយបនរ ើញរៅចិគ្ររកាន់ររញបែរាំងរី  យួ ផង ររបៀររក្ៀកផង  កណង
 រណ្ដង រហើយនងរ្វើជារែើ វលិជារគ្រចើនបករគ្រចើនគ្ររឡប់ រទើបបរ់ចូលរៅឯ ថយនត ។ ឯរៅ



ចិគ្ររក៏រចះកររែើ គ្របកិរតមរគ្រកាយែរាបែល់ ថយនត រហើយទាំលាក់អីវា៉ៃន់គ្រាាំងរៅកនុង ថយនត ។ 
នងន រី ើញកិ យិារៅចិគ្រររ្វើែូរចាន ះ ក៏គ្រចរ ររឡើងថា៖ 

 យី ! ារ់រនះ កកង្ទាំលាក់អីវា៉ៃន់រលើកាលអញឬ ? 

 រៅចិគ្រររឆ្ើយរឡើងថា៖ សូមអរ់ររសរនរគ្របស ្ងន់ររក ករ្្ុាំបទទម្ាក់រលើកាដ   ថ
យនតរទររើ។ 

 ន ៖ី គ្របយ័រនារ់ឯង កុាំរគ្របើកិ យិារថាករបររក ។ 

នយចិគ្ររឮរហើយគ្រាន់ករញញឹមហិុះៗ ហាក់ែូចជាមិនយកចិរតទុកោក់នឹងកា ្ឹងសមា បស់
រៅហាវ យគ្រកមុាំរនះរស្ថះ ។ អនករាំងរី ក៏អងគុយរៅរសងៀមៗរាំងអស់ាន  ឥរនិយាយាន មួយ
មា៉ៃ រ់រស្ថះ មួយស្សបក់រទើបរ ើញហ្ួង រនសមបរតិ មកែល់ទីចរ ថយនត ជាមួយនឹងបុ សក
រម្ាះមួយនក់ មុ្កវងពាក់មួកស ពាក់អាវរបើកក ចងគ្រកវារ់ រសៀ្ករខា្្ី ពាក់កសបករជើងរណ៌ា
គ្រកហមរស្ស្ថមរជើងស ។ នយចិគ្ររគ្រាន់ករគ្រករឡករមើលរៅរ ើញបុ សរនះ ក៏មានរសចកដី
រស់ចិរត ឥររគ្ររកអ បនតិចបនតួចរឡើយ។ 

ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយថា៖ 

 រយើងរតងគ្របញាប់រៅឥឡូវរទើបបន បងអង់យូ ររកមិនបនរទ ែបិររយើងឥរោក់
កាាំរភ្្ើងមកផងរស្ថះ កគ្រកងរចា ប្ន់កណ្ដដ លផ្ូវ។ 

នងន កីប រៅញញឹមយា៉ៃងកផអម ្ណៈកែលបុ សករម្ាះរនះរឡើងមករលើ ថរហើយសួ ថា៖ 

 រលាកប រ់ោក់កាាំរភ្្ើងមកកែ ឬរទ ! 

រៅចិគ្រររអូញ ង៉ៃូវរៅករកនុងបាំរង់ក បុ សករម្ាះរនះឬជាប រ់ស្សុកៗសកងក  បូរាងកបបរនះមិន
គួ្ រសរគ្ប់រស្ថះរឡើយ កកនង្អងគុយវាលលវងឹមិនអងគុយ រៅកររៅគ្របរគ្រជៀរអងគុយកកប  ុនន ី
គ្រកអឺរ ! 

ចាំកណកខាងរលាកប រ់ទះគូ្ទរហើយគ្របប់រហើយ៖ 

  ុនកុាំគ្ររួយមានកាាំរភ្្ើង្្ីជាប់មកមួយកែ ។ 

ហ្ួង រនសមបរតិក៏រសើចរហើយថា៖ 



  ថយនតរៅរវលារនះ គ្របកហលជារមា៉ៃង៤ រសៀល រទើបែល់រៅផទះរយើង។ 

រៅចិគ្ររក៏ចុះរៅ បវតមបងគ ប់ រហើយរឡើងប  ថយនតរចញរៅ សាំរៅរៅតមផ្ូវបបប៉ៃលិន សឹង
រែ ោសរៅរោយកស្សចមាក  ចា ែាំណ្ដាំ លុះផុររីភូ្មិភ្នាំសាំរៅ ភូ្មិសនឹងកាលណ្ដ មានករបគ្ររ
គ្ររឹកាលតវល្ិនិងភ្នាំគ្រកាំថមរែ ោស ផ្ូវក៏កាន់ករលាំបករឡើងបផទកផនែី្ពស់ៗរបៗ បរ់កបនជា
រគ្រចើនជាន់ កាលរៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់កររ ើញប រ់ស្សុករនះ និយាយ
កាអ កកាអ យសបាយ កីរាយជាមួយនឹងនងន  ីរៅចិគ្ររក៏រកើររមាហាខ្ាាំងរឡើង កថមរលើរសចកដី
ម៉ៃួរ ៉ៃកាលកែលរៅផា ទិញគ្ររីរនះមួយជាន់រទៀរ រទើបកក្ងកាច់ចងកូរឲ្យបរ់កាលធ្ាក់រៅ
ជងហុករាក់ៗ មួយអរន្ើរៅកកប ផ្ូវ មា៉ៃ សីុនររាទ៍ ាំរងបគ្ររ រហើយទច់ង៉ៃក់រសងៀមរៅនឹងកកន្ងរនះ
ឯង ។ 

រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់កររ ើញកភ្នកគ្រគ្ប់ៗគូ្ សាំឡឹងរមើលមកចាំ្្ួន ។ 

ប រ់ស្សុកភ្ារ់ធ្ាក់រីទីអងគុយ ហ្ួង រនសមបរតិកាំរុងយកបែស្ថទ បកាល កែលប៉ៃះទងគិចនឹង
ែាំបូល ថ នងន រីផអៀងរគ្រទរវះិករធ្ាក់ ករចួនជាចាប់បកងអករន់បន ។ រលាក ប រ់
បរនទ ស៖ 

 សូហវ័ ចបគ្រងប  ថអីយា៉ៃងអីរចះ។ 

នងន ងីកែគ្រមង់្្ួនរហើយបរនទ សថា៖ 

 ចិគ្ររ ារ់ឯងមិនរចះប  នរទឬអី ? 

រៅចិគ្រររឆ្ើយភ្ាមថា៖ 

 របើមិនរចះប  គ្ង់មិនបនមកែល់ទីរនះរទ។ 

 ចិគ្ររ កុាំក្ាហានររកគ្របយ័រនពាកយសាំែីបនតិច។ 

ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយោស់ររឿនរៅចិគ្ររ ។ 

រៅចិគ្ររកប រៅរលាកហ្ួងរហើយជាំរាបថា៖ 



 សូមអរ់ររស រនរគ្របស គ្របសិនរបើ្្ុាំបទមិនកាច់ចងកូរឲ្យងករៅជងហុករទ កង់មុ្
ខាងស្ថដ ាំមុ្ជាប៉ៃះនឹងែងករ់រនះជាគ្របកែ រហើយរ្វើឲ្យ្ូចររលយូ ជាងឆ្្ក់ជងហុករនះ
រៅរទៀរ។ 

រលាកហ្ួងញាក់មុ្ទទួលទាំនងជាយល់ែូរចនះកែ  រហើយរៅចិគ្ររកប មករមើលខាងរគ្រកាយ ក៏
គ្របទះនឹងកភ្នកកែលសាំឡឹងសាំឡក់ោក់ជារគ្រចើនែងរគ្រចើនគ្រា រគ្រចើនគ្ររឡប់ ។ 

 ថក៏ប ររៅរទៀរែូច្មមត ករនងន សីរងករយល់ែឹងែល់ចិរតគ្ាំនិរ បស់រៅចិគ្ររ ករកាល
ណ្ដនងរ្វើសនិទយស្ថន លនឹងប រ់ស្សកុរនះ  ថក៏គ្រគ្កលងរ ង្រឃ្្លង  កកល់ធ្ាក់ជងហុកឬរែើ 
្ុសផ្ូវរៅ រសទើ ករមិនហា ននិយាយអវីនឹងរលាកប រ់រទៀរ ។ តាំងរីរនះមកនងក៏ែឹង្្ួន
ថា រៅចិគ្ររមានបាំណងអវីកនុង្្ួននង ? 

លុះ ថយនតប ផុរភូ្មិបគ្រររដដ រៅឆ្ង យបនតិច ក៏ទច់ង៉ៃក់ លរ់មា៉ៃ សីុន រទើបរៅចិគ្រររលារចុះរៅ
របើករគ្រគ្ឿងមា៉ៃ សីុនរមើល ស្ស្ថប់កររ្វើមារ់រវៀចគ្រកកងវ ។ អនកជិះរាំងអស់គ្រគ្ប់ៗាន  មានរសចកដី
គ្ររួយជារគ្រចើន រទើបហ្ួង រនសមបរតិកែលមានរសចកដីគ្ររយួរគ្រចើនជាងរគ្ ក៏ចុះរី ថរៅសួ រៅ
ចិគ្ររថា៖ 

 រម៉ៃចរៅ រៅរទៀរបនឬរទ ? លមមកកកុនបនឬរទ ? 

រៅចិគ្ររគ្រគ្វកីាលរោយអស់សងឃឹម រហើយជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 រនរគ្របស ប រៅរទៀរមិនបនរទ វា្ូចគ្ររង់កកន្ងសាំខាន់កែល្្ុាំបទរ្វើមិនរកើរ 
រតងរៅជួលចិនគ្រកឡឹងោក់ជាថមីរទើបបន ! 

 ន ៖ីមដងរនះរស្សច។ 

រហើយនងរផដក្្ួនរលើ ថយនតរោយអាកា អស់កម្ាាំងជារគ្រចើន។ 

រលាក ប រ់ចុះរី ថរែើ មក   ចាំរីមុ្រៅចិគ្រររហើយថា៖ 

 ារ់ឯងប  ថយា៉ៃងរម៉ៃចហនឹង រល់ករ ថ្ូចអស់ ! 

រៅចិគ្រររឆ្ើយ្្ីៗថា៖ 



 ្្ុាំបទប ែូចយា៉ៃងមនុសស្មមត រលាកក៏បនរ ើញនឹងកភ្នកស្ស្ថប់រហើយ។ 

រលាក ប រ់ ខាាំមារ់រហើយថា៖ 

 របើារ់ឯងមិនប ឲ្យធ្ាក់ជងហុកអមាញ់មិញ ក៏គ្ង់មិន្ូចែល់ម្ឹងកែ  ! 
 ចិគ្ររ៖ ចុះរលាកគិ្រថា ្្ុាំបទកក្ងប ឲ្យធ្ាក់ជងហុកឬអី ? 

 ប រ់៖ ផ្ូវមានគ្ាច រម៉ៃចក៏ារ់ឯងមិនប ឲ្យគ្ររង់រៅតមផ្ូវ មានករារ់ឯងកក្ងរ្វើ
ឲ្យធ្ាក់ជងហុក ? 

 ចិគ្ររ៖ រលាកថាែូចរមដចក៏បន ករ្្ុាំបទមិនបនកក្ងរ្វើឲ្យវាធ្ាក់ជងហុករទ។ 

 ប រ់៖ រតងគ្របយ័រនសាំែីបនតិចារ់ឯង។ 

 ចិគ្ររ៖ ្្ុាំបទបននិយាយរោយសាំែីគួ្ សមណ្ដស់រហើយរនរគ្របស។ 

 ប រ់៖ រម៉ៃចក៏ារ់ឯងគ្រររហើនរម្៉ៃះ កគ្រកងារ់ឯងគ្រាន់ករជាអនកសីុ នួលរគ្រទឬ ? 

រៅចិគ្រររសើចចាំអកបនតិចរហើយថា៖ 

 ្្ុាំបទជាអនកសីុ នួលរគ្កមន ករមិនកមនសីុ នួលរលាក ប រ់រទ។ 

ហ្ួង រនសមបរតិនឹក ាំខាន នឹងសាំែីនិយាយជកជកាន រនះ ក៏ហាមគ្របមរៅថា៖ 

  ប់និយាយប៉ៃុណណឹ ងរហើយ រលាក ប រ់ កា និយាយជកជកាន រៅគ្រារនះ វាមិនមាន
គ្របរយាជន៍អវីរឡើយ បុរាណរលាកថា ស្ថបមួយបែ បគ្របមួយចឹប កមនរទ ? 

 ន ៖ី ចុះរយើងគិ្ររ្វើែូចរមដច រទើបរៅែល់ផទះ ? 

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររយួប មភជារគ្រចើន ។ 

 ហ្ួង៖ ហនឹងរហើយ ប៉ៃ ក៏មិនែឹងជាគិ្ររ្វើែូចរមដចកែ  សួ រៅចិគ្រររមើល ររើរគ្គិ្ររ្វើែូច
រមដច ? 

នងងកមករៅចិគ្ររសួ ថា៖ 

 ចិគ្ររ រយើងគ្ររូវរ្វើែូចរមដចរទើបរៅែល់ផទះ ? 

 ចិគ្ររ៖ រនរគ្របស រតងកររែើ រៅរទើបបន។ 



របកាំបុរៗរ្វើឲ្យនងន រីឡើងមុ្គ្រកហម ។ 

រៅចិគ្រររែើ ចូលរៅ កហ្ួង រនសមបរតិ រហើយនិយាយជាំរាបថា៖ 

 រយើងរតង ង់ចាាំរៅទីរនះ ទាំរាាំមាន ថយនតណ្ដមួយមកែល់ទីរនះ គ្របសិនរបើាម នរទ ក៏
រតងករស្ថន ក់រៅទីរនះមួយយប់ របើនឹងរែើ រជើងរៅកគ្រកងករពាក់កណ្ដដ លអគ្រធាគ្រររទើប
ែល់ផទះ។ 

រលាក ហ្ួងែកែរងហើម ា្ំ នងន សួី រៅរលាកឪរុករោយរសចកដីវរិកកថា៖ 

 រយើងរតងកររែកស្ថន ក់កនុងបគ្រររនះមួយយប់រៅឬប៉ៃ  ? 

រលាក ហ្ួងញាក់មុ្រហើយថា៖ 

 កូនរ ើញរទ រវលារនះរមា៉ៃង៤  រសៀលរហើយ ឬមួយកូនចង់រែើ លរមើលក៏តមចិរត ? 

នងន គី្រគ្វកីាលរហើយថា៖ 

 រទ ប៉ៃ  ទគ្រមាាំរែើ រៅែល់ កូនមុ្ជាស្្ថប់ពាក់កណ្ដដ លផ្ូវមិនខានរឡើយ។ 

រៅចិគ្រររសើចរឡើងរល់ករនងន កីប រៅសាំឡឹងចាំមុ្ រហើយសួ ថា៖ 

 ារ់ឯងរសើចអី ! 

រៅចិគ្ររញញឹមញកញមតម្មមតរហើយថា៖ 

 ្្ុាំបទរសើចនឹងកាំគ្របកុមួយរនះរទររើ វាហក់រលាររីរែើមស្សម៉ៃរៅរែើមកនទួរបគ្ររ វាភ្ារ់
ចាំណ្ដប់ ធ្ាក់មកែល់ែីជិរគ្របកាច់ បនជា្្ុាំបទរសើចនឹងវា ! 

 ន  ី៖ រគ្ភ័្យ រគ្គ្ររួយរាល់ាន ឯងគិ្រកររីរសើចសបាយ។ 

 ចិគ្ររ ៖ បនជា្្ុាំបទរសើច រីរគ្រពាះសរវរនះមានរជើងែល់រៅបួន រៅករមានភ្ារ់
ចាំណ្ដប់ធ្ាក់ែល់ែីរល់ករបនែូរចនះរទររើ ! 

នងមិនរឆ្ើយរបរៅ គ្រាន់ករសាំឡឹងសាំឡក់ចុងកភ្នកកនទុយកភ្នកប៉ៃុរណ្ដណ ះ រោយស្ថ រសចកដី
មួរ ៉ៃរៅដ គ្រកហាយ ប៉ៃុកនតនងធ្ាប់សាំកែងកិ យិាែូរចនះជានិចច ។ រៅចិគ្ររថនឹកនឹងនិសស័យកបបរនះ



មករគ្រចើនគ្រារហើយ រទើបមិនមានចិរតគ្ររយួប មភអវី កថមរាំងយល់ថា ស្រសតីរបើមិនសាំកែងកិ យិាង
កងិកកងក់្្ះរទ ក៏មិនលអរមើលកែ  គ្រាន់ករកុាំឲ្យគ្រជលុហួសររកប៉ៃុរណ្ដណ ះ ។ 

ឯនងន នឹីកគ្រប រយនឹង្្ួនឯងថា កូន នួលករម្ាះរនះចាំកឡកជាងកូន នួលែបទៗរទៀរ ជា
អនកមានអាំនួរបនតិច កថមរាំងរគ្របើសាំែីមិនរចះកគ្រកងចិរតអនកណ្ដរទ កររចះនិយាយសមរហរុ
សមផល រទើបនងចូលចិរតនិយាយ ឬជកជករីរ ឿងអវីៗរលង នងធ្ាប់គិ្រថា នងគិ្រែូរចនះនឹង
មានគ្របរយាជន៍អវី រហើយរគ្ជាអវីនឹងនង រគ្គ្រាន់ករជាកូន នួលនងមាន ក់ប៉ៃុរណ្ដណ ះរទររើ! 

រលាក ប រ់រែើ រឆៀងមកកកប នងន  ីរហើយសួ ថា៖ 

 ចុះរហរុអី ក៏ ុនចូលចិរតរៅនិយាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងអារកមងករម្ាះរនះរម្៉ៃះ ? 

 ន ៖ី ន ណ្ដ គ្របប់រលាកថា ្្ុាំចូលចិរតរៅនិយាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងវា ! 

 ប រ់៖ ្្ុាំបនរ ើញនឹងកភ្នក បនរ ើញវានិយាយជកជកនឹង ុន រល់ករ ុនរល់
គ្រចក បស់វា ម្ុឹងៗរៅករ ុនរៅនិយាយជកជកនឹងវារទៀរ វាជារកមងគ្រររហើនមិនរចះគួ្ 
សមរទ  ុនរិនិរយរមើលវាឲ្យកមនកទនចុះ។ 

នងន ញីាក់មុ្ទាំនងជាយល់ែូរចាន ះកែ  រហើយរឆ្ើយថា៖ 

 ចា ះ កមមក រនះឫកពាគ្រររហើនបនតិចកមន ករឧសាហ៍រ្វើកា ណ្ដស់។ 

 រលាក ប រ់៖ គ្របកហលជាវារទើបមករៅរទ បនជារីរែើមមកមិនកែលរ ើញរស្ថះ។ 

 ន ៖ី ចា ះ វារទើបនឹងមករៅកមន គ្របកហលជាងរី ក្ប៉ៃុណណឹ ង ឪរុក បស់្្ុាំារ់មានចិរត
អាណិររមតត រោយរ ើញថា ជាមនុសសកាំគ្រពាឪរុកមាដ យ រហើយបនគ្របគ្ល់ឲ្យជីក
អណដូ ងរបូងរៅទិសខាងរកើរ កែលរទើបនឹងរបើកថមី។ 

និយាយាន បនគ្ររឹមប៉ៃុរណណះ ក៏ស្ស្ថប់ករឮសាំរឡងហ្ួង រនសមបរតិ កស្សករៅនងន  ីរហើយ
គ្របប់ថា៖ 

 ន កូីន ចារ់កចងោាំបយទឹករៅ ឪរុកនឹកឃ្្លនបយណ្ដស់រហើយ ឲ្យរៅចិគ្ររជួយ ក
ឧសរភ្្ើងផង។ 

រៅចិគ្ររចូលមកជិររហើយសួ ថា៖ 

  ុននឹងឲ្យ្្ុាំបទជួយរ្វើកា អវី្្ះ ចូ គ្របប់មកចុះ ? 



 ន ៖ី រៅ កែុាំថមបីែុាំមក រហើយ កឧសបងក រ់រភ្្ើងរឡើងផង។ 

នងបងគ ប់រៅរលាក ប រ់ថា៖ 

 រលាក ប រ់អាណិរយកស្ថច់ោក់កាំប៉ៃុងមកឲ្យ្្ុាំរី កាំប៉ៃុង និងសកណដ កហ ន់រៅផ
ង។ 

ករម្ាះរាំងរី នក់ ក៏ ា្ំរ្វើកា ផាគ ប់ផគុននងគ្រកមុាំយា៉ៃងមឺុងមា៉ៃ រ់ ឯរៅចិគ្ររបនែុាំថមរូចៗបីែុាំ 
រហើយោក់រាំរ ៀបជាមុាំរជើងគ្រកាន រហើយរៅ កកាច់ឧសមកបងក រ់រភ្្ើងរឆះរថាគ លរឡើង ។ 

  ុននឹងឲ្យ្្ុាំបទរ្វើអីរទៀរ។ 

រៅចិគ្ររសួ នង្ណៈកែលបងក រ់រភ្្ើង ចួរហើយ ។ 

 ន ៖ី រចៀនគ្ររីឆ្ស្ថច់រា នឹងសកណដ ករគ្រទើង រអើ ! រយើងាម ន្ទះរទ រៅចិគ្រររតងរៅ ក
្ទះមក។ 

 ចិគ្ររ៖ រអ រនរគ្របស ទីរនះមិនកមនផា សកងករទ ចុះឲ្យ្្ុាំរៅ ក្ទះឯណ្ដមកជូន ុន
បន ? 

នងែកែរងហើម ា្ំរហើយគ្របប់ថា៖ 

 រអើ រនះគ្របុសគ្ររលាាំង រមដចក៏មិនយល់កា អវីរស្ថះ ្្ុាំគ្រាន់ករឲ្យរៅ កភាជន៍អវីមួយសាំកប៉ៃ
រៗ ក៏បនរហើយ សាំរាប់យកមករចៀនឆ្ប៉ៃុរណ្ដណ ះ។ 

រៅចិគ្ររញញឹមរហើយថា៖ 

 ប៉ៃុណណឹ ងរទឬ ? 

រហើយសទុះរគ្រកាករៅឯ ថយនត រលើករូកកគ្រមាលអងគុយរឡើងរមើលរ ើញចានស្ថព ន់សសាំកប៉ៃរៗ 
កាន់រលើកបងហ ញរៅនងន ថីា៖ 

 កបបរនះបនឬរទ ? 



តាំងអាំរីរៅចិគ្ររចូលមករៅគ្រជករកាននឹងនងន  ីនងមិនកែលញញឹមមដងរស្ថះ រទើបករមក
ររលរនះ នងក៏ញញឹមជាំនួសពាកយរបជាគ្រាែាំបូង ។ 

លុះលាងចានស្ថព ន់ ចួរហើយ រៅចិគ្ររក៏ោក់រលើរជើងគ្រកានបរណ្ដដ ះអាសននរនះឯង ។ 

ន ក៏ីយកខ្ាញ់គ្រជូកោក់រចៀនកនុងចានរនះ រៅចិគ្ររក៏យកស្ឹករតន របក់រភ្្ើងឲ្យរឆះរឡើង 
រល់ករកផះហុយគ្រទុបរឡើង រល់ករនងគ្របប់ឲ្យ ប់បក់ ។ 

 ចិគ្ររ៖ ហនឹង ុនគិ្ររិស្ថករស្ថច់ទរទ មិនោាំបយរទឬ ? 

រៅចិគ្ររសួ នងរោយរហរុមិនរ ើញនងោាំបយរស្ថះ ។ 

 ន ៖ី រអើកមនរហើយ ចិគ្ររ ្្ុាំរភ្្ច ឹង ចុះរយើង កឆ្ន ាំងឯណ្ដោាំបយហ ៈ ? 

នងនិយាយរហើយសាំឡឹងមុ្រៅចិគ្ររ ទាំនងសូមឲ្យជួយគិ្រគូ្ ផង ។ 

រៅចិគ្ររែឹងទាំនង ក៏ រ់រៅឯ ថយនតមដងរទៀរ  កបនកាំប៉ៃុងរបឿ មួយ ា្ំ របើកែួសយកស្ថច់របឿ 
រចញ្ចប់អស់ រហើយក៏វលិមក កន សួី ថា៖ 

 កបបរនះរគ្របើបនរទ  ុន ? 

នងន ញីញឹមទទួលមដងរទៀរ មដងរនះញញឹមរចញមករោយចិរតសុច រិឥរកកង្បនតិចរឡើយ 

គ្រារនះកែលរៅចិគ្រររ ើញថា ន រីៅហាវ យគ្រកមុាំ បស់រគ្រនះ មានកិ យិាទន់ភ្្ន់កផអមកលហមចាំ
កឡកណ្ដស់ ! 

 ន  ី៖ គ្របកហលជារគ្របើកា បន ចិគ្ររ។ 

នងរបរៅរោយសាំែី្មមត ។ 

 ន ៖ី រអើ ! ចុះរយើងបនទឹករីណ្ដមកោាំបយហ ៈ ? 

 ចិគ្ររ ៖ មិនអីរទ ទុកភាន ក់ង ្្ុាំបទ កជូន ុនរល់ករបន។ 

ថារហើយក៏រៅរបើកបាំរង់ទឹកកនុង ថយនត ទឹកក៏ហូ រចញមករល់ករររញកាំប៉ៃុង រហើយយកមក
ឲ្យនងន  ី។ 



រលាក ហ្ួង លាន់សាំែីរីកនុង ថយនតមកថា៖ 

 ឆ្្រគ្រាន់របើ របើមិនបនរៅចិគ្ររ គ្របកហលជាអរ់បយកនុងររលរនះរាំងអស់ាន មិនខា
ន។ 

ឯរលាក ប រ់ទទួលយកអាស្ថជាអនកោាំបយ រោយែឹង្្ួនថា ្្ួនែូចជាចាញ់រគ្របៀបរៅ
ចិគ្រររគ្រចើនណ្ដស់ កា កែលរៅរសងៀមមិនជួយ្វល់ខាវ យនឹងរគ្ ស្ស្ថប់ករបយឆអិនប រិភាគ្រនះ
ែូចជាមិនទាំនងរស្ថះ ! 

ឯរៅចិគ្រររអាំរីរនះ មិនបនជួយរ្វើអវីរទៀររល់ករែល់បយឆអិន រទើបែួសបយោក់ចាន 
ោក់គ្ររីរចៀន ឆ្ស្ថច់រា យករៅជូនរលាក ហ្ួង ឯ្្ួនឯងនិងនងន បី រិភាគ្នឹងស្ឹករ ើ 
ឯរលាក ប រ់ស្សុកប រិភាគ្នឹងគ្រកោសកាកសរ កែល្ចប់អីវា៉ៃន់មករីផា សកងក៕ 

  



រ ឿងកុលាបបប៉ៃលិនវគ្គទី៤ 

គ្ររង់រនះ នងន សីរងកររមើលទឹកមុ្រៅចិគ្ររ រ ើញសងួរស្សរពានរៅរគ្រចើន រៅចិគ្ររសនសឹមៗ
រងើយមុ្រមើលរៅមុ្នង រហើយនិយាយថា៖ 

 គ្របសិនរបើរ្ៀប្្ួន ុនជា្្ុាំបទវញិ រហើយកថមរាំងជាស្រសតីផង  ុនរតងគិ្រថា កា រ
ស ូនឹងជីវរិកែលគ្រកីគ្រកលាំបករតកយា៉ៃករៅតមទាំរនើងករមាន ក់ឯង នុះ ររើវាមាន សជារិ
ែូចរមដច្្ះ ? ករ្្ុាំបទជាគ្របុសលមមអរ់្មរ់រសចកដីលាំបកបនគ្រគ្ប់ៗយា៉ៃង រហើយធ្ាប់រ
ទល់នឹងរសចកដីគ្រកីគ្រករតកយា៉ៃកមករគ្រចើនរហើយ ចួនកាល្្ុាំបទអរ់បយររញ១បថងក៏មា
ន។ 

នងន អីងគុយសាំងាំរសងៀមចាាំស្ថដ ប់រៅចិគ្ររនិយាយ ករកនុងចិរតនឹកអាណិរអាសូ រៅចិគ្ររជា
រន្ឹករហើយនឹកែល់្្ួនឯង ថា របើអញគ្ររវូបនទទួលរគ្រាះថាន ក់យា៉ៃងរនះផង ររើនឹងមាន
រសចកដីលាំបកយា៉ៃងណ្ដរៅ ! 

 ន ៖ី ចុះចិគ្ររមករៅទីរនះ បនស្សលួ្្ះរហើយឬរៅរឡើយរទ ? 

នងនិយាយរិចៗរហើយមានសាំរឡងទន់ជាងមុនរគ្រចើន ។ 

រៅចិគ្ររសាំឡឹងរមើលកភ្នកនងន  ីរហើយញញឹមយា៉ៃងររាះរាយរឆ្ើយថា៖ 

 ្្ុាំបទបនស្សលួរគ្រចើន !  ុនន  ីតាំងអាំរី្្ុាំបទចូលមកអាស្ស័យរៅកនុងផទះ ុនរនះ 
ស្សួលចិរតរឡើងរគ្រចើន មិនបច់នឹកគ្ររយួកគ្រកងអរ់បយស្្ថប់ របើបបប៉ៃលិនរៅករមាន
រមតត ្្ុាំបទយា៉ៃងរនះជានិចចរៅ ្្ុាំបទមុ្ជាសូមរផ្ើឆអឹងរៅែាំបន់រនះជាគ្របកែ ! 

អាកាសរៅបបប៉ៃលិន តម្មមតគ្ររជាក់ជាងស្សកុសកងកបរ់ែាំបងរគ្រចើន របើចួនជាគ្ររូវ ែូវ ង
ែូចកនុងរវលារនះ ក៏កាន់ករគ្ររជាក់ខ្ាាំងរឡើងរទៀរជារគ្រចើន លុះឮសូ ទឹកសរនសើមស្សក់ចុះរី
ស្ឹករ ើមិនោច់ យៈ ែួងចន្រនទមួយចាំរហៀងរនះក៏លិចបរ់បាំងែងភ្នាំរៅ ្យល់គ្ររជាក់ក៏
កាន់ករបក់ផារ់ខ្ាាំងរឡើង ជារហរុនាំឲ្យគ្ររជាក់ញាក់ែល់របះែូងករម្ាះគ្រកមុាំរាំងរី នក់។ រទើប
រៅចិគ្ររសនសមឹរគ្រកាករឡើងរមើលរៅបផទរម រោយកិ យិាស្សរពានស្សរន់ រហើយនិយាយរឡើង
ថា៖ 



 យប់រគ្រៅរហើយ  ុនន  ីអរញ្ជ ើញរឡើងរៅផទះវញិចុះ អាំណ្ដចទឹកសរនសើមនិង្យល់ ង
កបបរនះ អាចរ្វើឲ្យ ុនផាដ ស្ថយ ឬរៅជាគ្រគ្ុនក៏សឹងបន ! 

ឯនងន រីគ្រកាករែើ រឡើងរៅរលើផទះរោយស្សលួ ែូចកូនរកមងកែលគ្របរៅបនកបបបទលអ ករ
នងមកនឹកឆងល់កនុងចិរតថា៖ 

 កមមក ករម្ាះរនះ មានអាំណ្ដចអវីហន  ! អាចហា នបងគ ប់អញឲ្យរ្វើតមបងគ ប់្្ួនបន
រោយងយែូរចនះ។ 

ករនងក៏គិ្រយល់ថា៖ 

 គ្របសិនរបើអញរៅហាលសរនសើមយូ ររកអាចរ្វើឲ្យគ្រគ្ុន ង ឬផាដ ស្ថយបនកមន ។ 

លុះែល់គ្ររឹករឡើង រៅចិគ្ររក៏លីចបរែើ រចញរៅរ្វើកា ជីករបូងនអណដូ ងរបូង គ្ររង់ទិសខាង
រកើរែូចសរវែង កែលធ្ាប់រ្វើមករាល់ៗបថង បនរែើ ការ់មុ្ផទះ ា្ំរនះរៅ ស្ស្ថប់កររ ើញនង
ន  ីនិងរលាក ហ្ួង រនសមបរតិ អងគុយកនុង ថយនត យីរហា  ុណូឺរ៍ កែលជា ថយនតសគ្រមាប់រគ្របើ
រៅទិញអីវា៉ៃន់រៅផា សកងក ។ ឯតសុន ជាអនកប  ថរនះ ា្ំគ្របឹង បវរល់ករកបករញើស ក៏រៅ
ករមិនរឆះរស្ថះ ែល់យូ ររកណ្ដស់រទើបរលាក ហ្ួងកស្សកសួ រៅថា៖ 

 តសុន  ថយនតមិនរឆះរទឬ ? 

តសុនគ្រគ្វកីាល យកកកនសងជូររញើសមុ្ រហើយជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 មិនរឆះរទ រនរគ្របស ! ្្ុាំបទបនរោះលាងសាំអាររគ្រគ្ឿងអាំរីយប់មិញរនះឯង 
ស្ស្ថប់ករគ្ររឹករឡើងវារគ្ៀចែូរចនះរៅ ! 

រៅចិគ្រររែើ ចូលមកជិរ រលើកបែសាំរះរលាកហ្ួង រហើយជាំរាបសួ ថា៖ 

 រនរគ្របស គ្ររះររជគ្ររះគុ្ណអរញ្ជ ើញរៅឯណ្ដ ? 

រលាក ហ្ួងរបរៅថា៖ 

 ្្ុាំរៅទទួលរលាក ប រ់ស្សុក ឯស្សកុសកងកបនតិច ករ ថវាមិនគ្ររមឲ្យរៅរស្ថះ រៅ
ចិគ្ររ ! 



នងន សីាំឡឹងរមើលរៅចិគ្ររមួយកភ្្រ រ ើញទឹកមុ្ែូចជាស្សស់បស់ជាងសរវបថង មានកិ យិា
អង់អាច្ុសរីកមមក ឯរទៀរៗ ។ 

 ន ៖ី ប៉ៃ  ! រយើងរៅមិន ចួរទឬអវី ? 

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររយួ ។ 

 ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ្្ុាំបទ បវរមើលបនតិច កគ្រកងរលារឆះរឡើងបន។ 

រហើយរៅចិគ្រររបើកគ្រគ្បបាំងរគ្រគ្ឿងយនតរិនិរយរមើលមួយស្សបក់ក៏ញញឹម រហើយនិយាយថា៖ 

 រនរគ្របស រស់គ្ររង់រណះ  បវមដងរទៀររឆះជាគ្របកែ រហើយគ្របប់តសុនឲ្យ បវមដង
រទៀរ ។ 

តសុនចាប់ បវមដងរទៀរ រគ្រគ្ឿងយនតក៏គ្រគ្ហឹមគឹ្កកង មួយ ាំររចរឡើង អនករាំងអស់ាន ក៏ញញឹម 
តសុនក៏រៅទះស្ថម រៅចិគ្រររហើយ លាន់មារ់ថា៖ 

 រូកកគ្រាន់របើ អនកកមួយអញ ! 

រលាកហ្ួង ក៏លាន់មារ់រោយរសចកដីរគ្ររកអ  រហើយសួ រៅចិគ្ររថា៖ 

 រៅចិគ្រររូកកកមន រ ៀនរចះរីណ្ដ គ្របសប់លាក់ចាំរណះណ្ដស់ ? 

រៅចិគ្ររនឹករគ្ររកអ  បរងអ ន្្ួនជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 រនរគ្របស មិនបនរ ៀនឯណ្ដរទ គ្រាន់ករធ្ាប់ប  ថយនតមកកែ  ក៏លមមរ្វើរកើរចាំរពាះ
កររគ្រគ្ឿង កែល្ូចខារបនតិចបនតួចប៉ៃុរណ្ដណ ះ។ 

រហើយចាប់ចបរលើកលីរលើស្ថម  ។ 

ឯតសុន បនឮសាំែីរៅចិគ្ររថា ធ្ាប់ប  ថយនតមកកែ  ក៏នឹកែល់គ្របរនយកែលរទើបមកែល់ផទះរី
គ្ររឹកមិញរនះ ារ់មិនរន់បនស្ថកសួ អាំរីសុ្ទុកខរស្ថះ ស្ស្ថប់ករជាប់ វល់មកប  ថយនតជូន
រលាកហ្ួងរៅស្សកុសកងក រទើបារ់ជាំរាបសុាំចាប់រលាកហ្ួងថា៖ 



 រនរគ្របស បថងរនះ្្ុាំបទមាន្ុ ៈ ែបិរគ្របរនយ្្ុាំបទរទើបមកែល់ផទះគ្ររឹកមិញរនះ ្្ុាំ
បទមិនរន់បនស្ថកសួ សុ្ទុកខ វាថាគ្របញាប់វលិរៅស្សុកវញិ កនុងរវលាបថងគ្ររង់រនះ
ផង ែូរចនះសូមគ្ររះររជគ្ររះគុ្ណរមតត ឲ្យរៅចិគ្ររប  ថយនតជាំនួស្្ុាំ បទមួយររលសិន
ចុះ។ 

ហ្ួង រនៈសមបរតិរសងៀមមួយស្សបក់រហើយ កប រៅសួ រៅចិគ្ររថា៖ 

 ចិគ្ររ ឯងប  ថយនតជាំនួសតសុនមួយបថងបនរទ ? 

រៅចិគ្ររកប រៅរមើលតសុន រ ើញសាំកែងអាកា អងវ  រទើបរៅចិគ្ររជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 ្្ុាំបទប ជូនបន រនរគ្របស។ 

តសុនរគ្ររកអ ណ្ដស់ សទុះរៅចាប់បែរៅចិគ្ររអគ្រងួនថា៖ 

 អ គុ្ណអនកកមួយណ្ដស់ សូមអនកកមួយសាំ ញ់ជួយយកករបុណយរៅចុះ រហើយារ់ងក
មករលើកបែសាំរះលាហ្ួង រន សមបរតិរែើ រចញរៅ។ 

រៅចិគ្ររយករគ្រគ្ឿងគ្របោប់រ្វើកា រៅទុករស្សចរហើយ ក៏ផ្ាស់សាំររ់អាវកមមក ជាអនកប  ថយនត 
រឡើងកាន់ចងកូរប រចញរីទីរនះរៅ ទាំនងជាអនកឆ្្របិុនគ្របសប់រោយមិនមានឧបសគ្គ  វាង
ពាក់កណ្ដដ លផ្ូវែរាបែល់ស្សុកសកងក កែលជាទីគ្រកុងបរ់ែាំបង ។ ឪរុកនឹងកូន ក៏ចុះរី ថយនត
រែើ សាំរៅរៅកាន់ផទះមួយកកប ស្ថលាស្សុក គ្របកហលជាកន្ះរមា៉ៃងរទើបរ ើញនងន ចុីះរីផទះ
រនះមក ។ 

រៅចិគ្ររសួ រោយកិ យិា សុភារថា៖ 

 គ្ររឡប់រៅឥឡូវឬរៅរទ  ុន ? 

 រៅរទ នងរបកាំបុរៗរហើយថា ចិគ្រររតងរៅទិញអីវា៉ៃន់ឯផា ជាមួយនឹង្្ុាំឥឡូវ នុះក
កន្រញ្ច ង ចិគ្ររកាន់យករៅផងណ្ដ។ 

រៅចិគ្ររនឹកភាាំងបនតិច ែបិរតាំងអាំរីរកើរមកមិនកែលកាន់កកន្រញ្ច ងរែើ តមរគ្រកាយស្សីណ្ដមដង 
រស្ថះ ករគ្រារនះគ្ររូវកររ្វើតម ែបរិរគ្ជារៅហាវ យ្្ួន ឲ្យគ្របក់ក្្្ួន ទុកជាកា រ្វើែូរចនះនាំឲ្យ



អាមា៉ៃស់មុ្យា៉ៃងណ្ដ ក៏គ្ររូវករគ្របរិបរតិតមបងគ ប់រៅសិនចុះ រទើបនយចិរតស ូការ់រក តិ៍ខាម ស
ចាប់កកន្រញ្ច ងរែើ  ៉ៃយុតមរគ្រកាយ រៅហាវ យគ្រកមុាំ មាន បូរឆ្មស្សស់គ្របិមគ្របិយរនះរៅ ។ 

 ន បីងគ ប់៖ ចិគ្ររ រៅសួ ទិញគ្ររី ៉ៃស់ ា្ំៗ រី យករៅរស្ថង  គ្រជក់ ររើរគ្លក់មួយបថប្៉ៃុនម ន ? 

រ ើសឲ្យធារ់ៗបនតិច ។ 

 រៅចិគ្ររនិយាយសុាំ្្ួនថា៖ សូមកុាំរគ្របើឲ្យ្្ុាំបទទិញរឡើយ  ុន ! រហើយនិយាយររៅ
រទៀរថា៖ តាំងរី្្ុាំបទរកើរមក ្្ុាំបទមិនកែលទិញគ្ររីស្ថច់ ឬ បកន្បងក  អវីរទ កគ្រកង
 ុនបរនទ ស ថាទិញបថ្ររក ែបិរ្្ុាំបទមិនរចះរបថ្ទិញគ្ររីរទ រនរគ្របស ។ 

 ន ៖ីមិនអីរទ រៅសួ ទិញចុះចាាំ្្ុាំរបថ្ឲ្យ។ 

 ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ ុនរបថ្ទិញ្្ួនឯងចុះ។ 

 ន ៖ី រនះរិរជាារ់ឯង មិនគ្ររមរ្វើតមបងគ ប់រយើងរទឬ ? 

 ចិគ្ររ៖ ឱ !  ុនបងគ ប់្្ុាំបទបនជានិចច ប៉ៃុកនតមិនកមនបងគ ប់ឲ្យកាន់កកន្រញ្ច ងរែើ ទិញគ្ររី
រទ។ 

 ន ៖ី រម៉ៃច ? គ្រាន់ករឲ្យទិញគ្ររី ៉ៃស់រី បីប៉ៃុណណឹ ង ររើវា្ូចកិរតិយសប៉ៃុណ្ដណ រៅ ? 

 ចិគ្ររ៖ មិនកមន្ូចកិរតិយសអវីរទ ប៉ៃុកនតមុ្គ្រកសួងទិញគ្ររី្្ុាំបទមិនធ្ាប់រ្វើ ។ 

នងន រីៅដ គ្រកហាយរឡើងមុ្គ្រកហម ករមិនមានអាំណ្ដចបងគ ប់ឲ្យរគ្រ្វើតមបន ក៏រែើ  ៉ៃយុរៅ
ទិញរោយ្្ួនឯង ឯរៅចិគ្ររក៏កាន់កកន្រញ្ច ងរែើ តមរគ្រកាយ កាលទិញបនគ្ររី ៉ៃស់រី  រែើ វលិ
រៅទិញរានឯរទៀរៗ នងរៅ្ឹងខាន ញ់នឹងកា ចរចស ងឹ សូ បស់រៅចិគ្ររណ្ដស់ ក៏កក្ងរែើ 
ទិញរីរានមួយរៅរានមួយរទៀរ រែើ វវីក់ចុះរឡើងជារគ្រចើនបក រគ្រចើនស្ថ ទិញអីវា៉ៃន់រគ្រចើនរសអក
សកះរល់កររៅចិគ្ររយករៅរសទើ ករមិន ួច នងនឹកខាន ញ់ក៏ខាន ញ់ណ្ដស់ ករនឹកចង់រសើចក៏ចង់
រសើចណ្ដស់ រោយបនរ ើញរៅចិគ្ររកាន់ររញបែរាំងរី  យួ ផង ររបៀររក្ៀកផង  កណង
 រណ្ដង រហើយនងរ្វើជារែើ វលិជារគ្រចើនបករគ្រចើនគ្ររឡប់ រទើបបរ់ចូលរៅឯ ថយនត ។ ឯរៅ
ចិគ្ររក៏រចះកររែើ គ្របកិរតមរគ្រកាយែរាបែល់ ថយនត រហើយទាំលាក់អីវា៉ៃន់គ្រាាំងរៅកនុង ថយនត ។ 
នងន រី ើញកិ យិារៅចិគ្រររ្វើែូរចាន ះ ក៏គ្រចរ ររឡើងថា៖ 

 យី ! ារ់រនះ កកង្ទាំលាក់អីវា៉ៃន់រលើកាលអញឬ ? 

 រៅចិគ្រររឆ្ើយរឡើងថា៖ សូមអរ់ររសរនរគ្របស ្ងន់ររក ករ្្ុាំបទទម្ាក់រលើកាដ   ថ
យនតរទររើ។ 

 ន ៖ី គ្របយ័រនារ់ឯង កុាំរគ្របើកិ យិារថាករបររក ។ 



នយចិគ្ររឮរហើយគ្រាន់ករញញឹមហិុះៗ ហាក់ែូចជាមិនយកចិរតទុកោក់នឹងកា ្ឹងសមា បស់
រៅហាវ យគ្រកមុាំរនះរស្ថះ ។ អនករាំងរី ក៏អងគុយរៅរសងៀមៗរាំងអស់ាន  ឥរនិយាយាន មួយ
មា៉ៃ រ់រស្ថះ មួយស្សបក់រទើបរ ើញហ្ួង រនសមបរតិ មកែល់ទីចរ ថយនត ជាមួយនឹងបុ សក
រម្ាះមួយនក់ មុ្កវងពាក់មួកស ពាក់អាវរបើកក ចងគ្រកវារ់ រសៀ្ករខា្្ី ពាក់កសបករជើងរណ៌ា
គ្រកហមរស្ស្ថមរជើងស ។ នយចិគ្ររគ្រាន់ករគ្រករឡករមើលរៅរ ើញបុ សរនះ ក៏មានរសចកដី
រស់ចិរត ឥររគ្ររកអ បនតិចបនតួចរឡើយ។ 

ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយថា៖ 

 រយើងរតងគ្របញាប់រៅឥឡូវរទើបបន បងអង់យូ ររកមិនបនរទ ែបិររយើងឥរោក់
កាាំរភ្្ើងមកផងរស្ថះ កគ្រកងរចា ប្ន់កណ្ដដ លផ្ូវ។ 

នងន កីប រៅញញឹមយា៉ៃងកផអម ្ណៈកែលបុ សករម្ាះរនះរឡើងមករលើ ថរហើយសួ ថា៖ 

 រលាកប រ់ោក់កាាំរភ្្ើងមកកែ ឬរទ ! 

រៅចិគ្រររអូញ ង៉ៃូវរៅករកនុងបាំរង់ក បុ សករម្ាះរនះឬជាប រ់ស្សុកៗសកងក  បូរាងកបបរនះមិន
គួ្ រសរគ្ប់រស្ថះរឡើយ កកនង្អងគុយវាលលវងឹមិនអងគុយ រៅកររៅគ្របរគ្រជៀរអងគុយកកប  ុនន ី
គ្រកអឺរ ! 

ចាំកណកខាងរលាកប រ់ទះគូ្ទរហើយគ្របប់រហើយ៖ 

  ុនកុាំគ្ររួយមានកាាំរភ្្ើង្្ីជាប់មកមួយកែ ។ 

ហ្ួង រនសមបរតិក៏រសើចរហើយថា៖ 

  ថយនតរៅរវលារនះ គ្របកហលជារមា៉ៃង៤ រសៀល រទើបែល់រៅផទះរយើង។ 

រៅចិគ្ររក៏ចុះរៅ បវតមបងគ ប់ រហើយរឡើងប  ថយនតរចញរៅ សាំរៅរៅតមផ្ូវបបប៉ៃលិន សឹង
រែ ោសរៅរោយកស្សចមាក  ចា ែាំណ្ដាំ លុះផុររីភូ្មិភ្នាំសាំរៅ ភូ្មិសនឹងកាលណ្ដ មានករបគ្ររ
គ្ររឹកាលតវល្ិនិងភ្នាំគ្រកាំថមរែ ោស ផ្ូវក៏កាន់ករលាំបករឡើងបផទកផនែី្ពស់ៗរបៗ បរ់កបនជា
រគ្រចើនជាន់ កាលរៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់កររ ើញប រ់ស្សុករនះ និយាយ
កាអ កកាអ យសបាយ កីរាយជាមួយនឹងនងន  ីរៅចិគ្ររក៏រកើររមាហាខ្ាាំងរឡើង កថមរលើរសចកដី



ម៉ៃួរ ៉ៃកាលកែលរៅផា ទិញគ្ររីរនះមួយជាន់រទៀរ រទើបកក្ងកាច់ចងកូរឲ្យបរ់កាលធ្ាក់រៅ
ជងហុករាក់ៗ មួយអរន្ើរៅកកប ផ្ូវ មា៉ៃ សីុនររាទ៍ ាំរងបគ្ររ រហើយទច់ង៉ៃក់រសងៀមរៅនឹងកកន្ងរនះ
ឯង ។ 

រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់កររ ើញកភ្នកគ្រគ្ប់ៗគូ្ សាំឡឹងរមើលមកចាំ្្ួន ។ 

ប រ់ស្សុកភ្ារ់ធ្ាក់រីទីអងគុយ ហ្ួង រនសមបរតិកាំរុងយកបែស្ថទ បកាល កែលប៉ៃះទងគិចនឹង
ែាំបូល ថ នងន រីផអៀងរគ្រទរវះិករធ្ាក់ ករចួនជាចាប់បកងអករន់បន ។ រលាក ប រ់
បរនទ ស៖ 

 សូហវ័ ចបគ្រងប  ថអីយា៉ៃងអីរចះ។ 

នងន ងីកែគ្រមង់្្ួនរហើយបរនទ សថា៖ 

 ចិគ្ររ ារ់ឯងមិនរចះប  នរទឬអី ? 

រៅចិគ្រររឆ្ើយភ្ាមថា៖ 

 របើមិនរចះប  គ្ង់មិនបនមកែល់ទីរនះរទ។ 

 ចិគ្ររ កុាំក្ាហានររកគ្របយ័រនពាកយសាំែីបនតិច។ 

ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយោស់ររឿនរៅចិគ្ររ ។ 

រៅចិគ្ររកប រៅរលាកហ្ួងរហើយជាំរាបថា៖ 

 សូមអរ់ររស រនរគ្របស គ្របសិនរបើ្្ុាំបទមិនកាច់ចងកូរឲ្យងករៅជងហុករទ កង់មុ្
ខាងស្ថដ ាំមុ្ជាប៉ៃះនឹងែងករ់រនះជាគ្របកែ រហើយរ្វើឲ្យ្ូចររលយូ ជាងឆ្្ក់ជងហុករនះ
រៅរទៀរ។ 

រលាកហ្ួងញាក់មុ្ទទួលទាំនងជាយល់ែូរចនះកែ  រហើយរៅចិគ្ររកប មករមើលខាងរគ្រកាយ ក៏
គ្របទះនឹងកភ្នកកែលសាំឡឹងសាំឡក់ោក់ជារគ្រចើនែងរគ្រចើនគ្រា រគ្រចើនគ្ររឡប់ ។ 

 ថក៏ប ររៅរទៀរែូច្មមត ករនងន សីរងករយល់ែឹងែល់ចិរតគ្ាំនិរ បស់រៅចិគ្ររ ករកាល
ណ្ដនងរ្វើសនិទយស្ថន លនឹងប រ់ស្សកុរនះ  ថក៏គ្រគ្កលងរ ង្រឃ្្លង  កកល់ធ្ាក់ជងហុកឬរែើ 



្ុសផ្ូវរៅ រសទើ ករមិនហា ននិយាយអវីនឹងរលាកប រ់រទៀរ ។ តាំងរីរនះមកនងក៏ែឹង្្ួន
ថា រៅចិគ្ររមានបាំណងអវីកនុង្្ួននង ? 

លុះ ថយនតប ផុរភូ្មិបគ្រររដដ រៅឆ្ង យបនតិច ក៏ទច់ង៉ៃក់ លរ់មា៉ៃ សីុន រទើបរៅចិគ្រររលារចុះរៅ
របើករគ្រគ្ឿងមា៉ៃ សីុនរមើល ស្ស្ថប់កររ្វើមារ់រវៀចគ្រកកងវ ។ អនកជិះរាំងអស់គ្រគ្ប់ៗាន  មានរសចកដី
គ្ររួយជារគ្រចើន រទើបហ្ួង រនសមបរតិកែលមានរសចកដីគ្ររយួរគ្រចើនជាងរគ្ ក៏ចុះរី ថរៅសួ រៅ
ចិគ្ររថា៖ 

 រម៉ៃចរៅ រៅរទៀរបនឬរទ ? លមមកកកុនបនឬរទ ? 

រៅចិគ្ររគ្រគ្វកីាលរោយអស់សងឃឹម រហើយជាំរាបរៅរលាកហ្ួងថា៖ 

 រនរគ្របស ប រៅរទៀរមិនបនរទ វា្ូចគ្ររង់កកន្ងសាំខាន់កែល្្ុាំបទរ្វើមិនរកើរ 
រតងរៅជួលចិនគ្រកឡឹងោក់ជាថមីរទើបបន ! 

 ន ៖ីមដងរនះរស្សច។ 

រហើយនងរផដក្្ួនរលើ ថយនតរោយអាកា អស់កម្ាាំងជារគ្រចើន។ 

រលាក ប រ់ចុះរី ថរែើ មក   ចាំរីមុ្រៅចិគ្រររហើយថា៖ 

 ារ់ឯងប  ថយា៉ៃងរម៉ៃចហនឹង រល់ករ ថ្ូចអស់ ! 

រៅចិគ្រររឆ្ើយ្្ីៗថា៖ 

 ្្ុាំបទប ែូចយា៉ៃងមនុសស្មមត រលាកក៏បនរ ើញនឹងកភ្នកស្ស្ថប់រហើយ។ 

រលាក ប រ់ ខាាំមារ់រហើយថា៖ 

 របើារ់ឯងមិនប ឲ្យធ្ាក់ជងហុកអមាញ់មិញ ក៏គ្ង់មិន្ូចែល់ម្ឹងកែ  ! 
 ចិគ្ររ៖ ចុះរលាកគិ្រថា ្្ុាំបទកក្ងប ឲ្យធ្ាក់ជងហុកឬអី ? 

 ប រ់៖ ផ្ូវមានគ្ាច រម៉ៃចក៏ារ់ឯងមិនប ឲ្យគ្ររង់រៅតមផ្ូវ មានករារ់ឯងកក្ងរ្វើ
ឲ្យធ្ាក់ជងហុក ? 

 ចិគ្ររ៖ រលាកថាែូចរមដចក៏បន ករ្្ុាំបទមិនបនកក្ងរ្វើឲ្យវាធ្ាក់ជងហុករទ។ 



 ប រ់៖ រតងគ្របយ័រនសាំែីបនតិចារ់ឯង។ 

 ចិគ្ររ៖ ្្ុាំបទបននិយាយរោយសាំែីគួ្ សមណ្ដស់រហើយរនរគ្របស។ 

 ប រ់៖ រម៉ៃចក៏ារ់ឯងគ្រររហើនរម្៉ៃះ កគ្រកងារ់ឯងគ្រាន់ករជាអនកសីុ នួលរគ្រទឬ ? 

រៅចិគ្រររសើចចាំអកបនតិចរហើយថា៖ 

 ្្ុាំបទជាអនកសីុ នួលរគ្កមន ករមិនកមនសីុ នួលរលាក ប រ់រទ។ 

ហ្ួង រនសមបរតិនឹក ាំខាន នឹងសាំែីនិយាយជកជកាន រនះ ក៏ហាមគ្របមរៅថា៖ 

  ប់និយាយប៉ៃុណណឹ ងរហើយ រលាក ប រ់ កា និយាយជកជកាន រៅគ្រារនះ វាមិនមាន
គ្របរយាជន៍អវីរឡើយ បុរាណរលាកថា ស្ថបមួយបែ បគ្របមួយចឹប កមនរទ ? 

 ន ៖ី ចុះរយើងគិ្ររ្វើែូចរមដច រទើបរៅែល់ផទះ ? 

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររយួប មភជារគ្រចើន ។ 

 ហ្ួង៖ ហនឹងរហើយ ប៉ៃ ក៏មិនែឹងជាគិ្ររ្វើែូចរមដចកែ  សួ រៅចិគ្រររមើល ររើរគ្គិ្ររ្វើែូច
រមដច ? 

នងងកមករៅចិគ្ររសួ ថា៖ 

 ចិគ្ររ រយើងគ្ររូវរ្វើែូចរមដចរទើបរៅែល់ផទះ ? 

 ចិគ្ររ៖ រនរគ្របស រតងកររែើ រៅរទើបបន។ 

របកាំបុរៗរ្វើឲ្យនងន រីឡើងមុ្គ្រកហម ។ 

រៅចិគ្រររែើ ចូលរៅ កហ្ួង រនសមបរតិ រហើយនិយាយជាំរាបថា៖ 

 រយើងរតង ង់ចាាំរៅទីរនះ ទាំរាាំមាន ថយនតណ្ដមួយមកែល់ទីរនះ គ្របសិនរបើាម នរទ ក៏
រតងករស្ថន ក់រៅទីរនះមួយយប់ របើនឹងរែើ រជើងរៅកគ្រកងករពាក់កណ្ដដ លអគ្រធាគ្រររទើប
ែល់ផទះ។ 

រលាក ហ្ួងែកែរងហើម ា្ំ នងន សួី រៅរលាកឪរុករោយរសចកដីវរិកកថា៖ 



 រយើងរតងកររែកស្ថន ក់កនុងបគ្រររនះមួយយប់រៅឬប៉ៃ  ? 

រលាក ហ្ួងញាក់មុ្រហើយថា៖ 

 កូនរ ើញរទ រវលារនះរមា៉ៃង៤  រសៀលរហើយ ឬមួយកូនចង់រែើ លរមើលក៏តមចិរត ? 

នងន គី្រគ្វកីាលរហើយថា៖ 

 រទ ប៉ៃ  ទគ្រមាាំរែើ រៅែល់ កូនមុ្ជាស្្ថប់ពាក់កណ្ដដ លផ្ូវមិនខានរឡើយ។ 

រៅចិគ្រររសើចរឡើងរល់ករនងន កីប រៅសាំឡឹងចាំមុ្ រហើយសួ ថា៖ 

 ារ់ឯងរសើចអី ! 

រៅចិគ្ររញញឹមញកញមតម្មមតរហើយថា៖ 

 ្្ុាំបទរសើចនឹងកាំគ្របកុមួយរនះរទររើ វាហក់រលាររីរែើមស្សម៉ៃរៅរែើមកនទួរបគ្ររ វាភ្ារ់
ចាំណ្ដប់ ធ្ាក់មកែល់ែីជិរគ្របកាច់ បនជា្្ុាំបទរសើចនឹងវា ! 

 ន  ី៖ រគ្ភ័្យ រគ្គ្ររួយរាល់ាន ឯងគិ្រកររីរសើចសបាយ។ 

 ចិគ្ររ ៖ បនជា្្ុាំបទរសើច រីរគ្រពាះសរវរនះមានរជើងែល់រៅបួន រៅករមានភ្ារ់
ចាំណ្ដប់ធ្ាក់ែល់ែីរល់ករបនែូរចនះរទររើ ! 

នងមិនរឆ្ើយរបរៅ គ្រាន់ករសាំឡឹងសាំឡក់ចុងកភ្នកកនទុយកភ្នកប៉ៃុរណ្ដណ ះ រោយស្ថ រសចកដី
មួរ ៉ៃរៅដ គ្រកហាយ ប៉ៃុកនតនងធ្ាប់សាំកែងកិ យិាែូរចនះជានិចច ។ រៅចិគ្ររថនឹកនឹងនិសស័យកបបរនះ
មករគ្រចើនគ្រារហើយ រទើបមិនមានចិរតគ្ររយួប មភអវី កថមរាំងយល់ថា ស្រសតីរបើមិនសាំកែងកិ យិាង
កងិកកងក់្្ះរទ ក៏មិនលអរមើលកែ  គ្រាន់ករកុាំឲ្យគ្រជលុហួសររកប៉ៃុរណ្ដណ ះ ។ 

ឯនងន នឹីកគ្រប រយនឹង្្ួនឯងថា កូន នួលករម្ាះរនះចាំកឡកជាងកូន នួលែបទៗរទៀរ ជា
អនកមានអាំនួរបនតិច កថមរាំងរគ្របើសាំែីមិនរចះកគ្រកងចិរតអនកណ្ដរទ កររចះនិយាយសមរហរុ
សមផល រទើបនងចូលចិរតនិយាយ ឬជកជករីរ ឿងអវីៗរលង នងធ្ាប់គិ្រថា នងគិ្រែូរចនះនឹង
មានគ្របរយាជន៍អវី រហើយរគ្ជាអវីនឹងនង រគ្គ្រាន់ករជាកូន នួលនងមាន ក់ប៉ៃុរណ្ដណ ះរទររើ! 

រលាក ប រ់រែើ រឆៀងមកកកប នងន  ីរហើយសួ ថា៖ 



 ចុះរហរុអី ក៏ ុនចូលចិរតរៅនិយាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងអារកមងករម្ាះរនះរម្៉ៃះ ? 

 ន ៖ី ន ណ្ដ គ្របប់រលាកថា ្្ុាំចូលចិរតរៅនិយាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងវា ! 

 ប រ់៖ ្្ុាំបនរ ើញនឹងកភ្នក បនរ ើញវានិយាយជកជកនឹង ុន រល់ករ ុនរល់
គ្រចក បស់វា ម្ុឹងៗរៅករ ុនរៅនិយាយជកជកនឹងវារទៀរ វាជារកមងគ្រររហើនមិនរចះគួ្ 
សមរទ  ុនរិនិរយរមើលវាឲ្យកមនកទនចុះ។ 

នងន ញីាក់មុ្ទាំនងជាយល់ែូរចាន ះកែ  រហើយរឆ្ើយថា៖ 

 ចា ះ កមមក រនះឫកពាគ្រររហើនបនតិចកមន ករឧសាហ៍រ្វើកា ណ្ដស់។ 

 រលាក ប រ់៖ គ្របកហលជាវារទើបមករៅរទ បនជារីរែើមមកមិនកែលរ ើញរស្ថះ។ 

 ន ៖ី ចា ះ វារទើបនឹងមករៅកមន គ្របកហលជាងរី ក្ប៉ៃុណណឹ ង ឪរុក បស់្្ុាំារ់មានចិរត
អាណិររមតត រោយរ ើញថា ជាមនុសសកាំគ្រពាឪរុកមាដ យ រហើយបនគ្របគ្ល់ឲ្យជីក
អណដូ ងរបូងរៅទិសខាងរកើរ កែលរទើបនឹងរបើកថមី។ 

និយាយាន បនគ្ររឹមប៉ៃុរណណះ ក៏ស្ស្ថប់ករឮសាំរឡងហ្ួង រនសមបរតិ កស្សករៅនងន  ីរហើយ
គ្របប់ថា៖ 

 ន កូីន ចារ់កចងោាំបយទឹករៅ ឪរុកនឹកឃ្្លនបយណ្ដស់រហើយ ឲ្យរៅចិគ្ររជួយ ក
ឧសរភ្្ើងផង។ 

រៅចិគ្ររចូលមកជិររហើយសួ ថា៖ 

  ុននឹងឲ្យ្្ុាំបទជួយរ្វើកា អវី្្ះ ចូ គ្របប់មកចុះ ? 

 ន ៖ី រៅ កែុាំថមបីែុាំមក រហើយ កឧសបងក រ់រភ្្ើងរឡើងផង។ 

នងបងគ ប់រៅរលាក ប រ់ថា៖ 

 រលាក ប រ់អាណិរយកស្ថច់ោក់កាំប៉ៃុងមកឲ្យ្្ុាំរី កាំប៉ៃុង និងសកណដ កហ ន់រៅផ
ង។ 

ករម្ាះរាំងរី នក់ ក៏ ា្ំរ្វើកា ផាគ ប់ផគុននងគ្រកមុាំយា៉ៃងមឺុងមា៉ៃ រ់ ឯរៅចិគ្ររបនែុាំថមរូចៗបីែុាំ 
រហើយោក់រាំរ ៀបជាមុាំរជើងគ្រកាន រហើយរៅ កកាច់ឧសមកបងក រ់រភ្្ើងរឆះរថាគ លរឡើង ។ 



  ុននឹងឲ្យ្្ុាំបទរ្វើអីរទៀរ។ 

រៅចិគ្ររសួ នង្ណៈកែលបងក រ់រភ្្ើង ចួរហើយ ។ 

 ន ៖ី រចៀនគ្ររីឆ្ស្ថច់រា នឹងសកណដ ករគ្រទើង រអើ ! រយើងាម ន្ទះរទ រៅចិគ្រររតងរៅ ក
្ទះមក។ 

 ចិគ្ររ៖ រអ រនរគ្របស ទីរនះមិនកមនផា សកងករទ ចុះឲ្យ្្ុាំរៅ ក្ទះឯណ្ដមកជូន ុន
បន ? 

នងែកែរងហើម ា្ំរហើយគ្របប់ថា៖ 

 រអើ រនះគ្របុសគ្ររលាាំង រមដចក៏មិនយល់កា អវីរស្ថះ ្្ុាំគ្រាន់ករឲ្យរៅ កភាជន៍អវីមួយសាំកប៉ៃ
រៗ ក៏បនរហើយ សាំរាប់យកមករចៀនឆ្ប៉ៃុរណ្ដណ ះ។ 

រៅចិគ្ររញញឹមរហើយថា៖ 

 ប៉ៃុណណឹ ងរទឬ ? 

រហើយសទុះរគ្រកាករៅឯ ថយនត រលើករូកកគ្រមាលអងគុយរឡើងរមើលរ ើញចានស្ថព ន់សសាំកប៉ៃរៗ 
កាន់រលើកបងហ ញរៅនងន ថីា៖ 

 កបបរនះបនឬរទ ? 

តាំងអាំរីរៅចិគ្ររចូលមករៅគ្រជករកាននឹងនងន  ីនងមិនកែលញញឹមមដងរស្ថះ រទើបករមក
ររលរនះ នងក៏ញញឹមជាំនួសពាកយរបជាគ្រាែាំបូង ។ 

លុះលាងចានស្ថព ន់ ចួរហើយ រៅចិគ្ររក៏ោក់រលើរជើងគ្រកានបរណ្ដដ ះអាសននរនះឯង ។ 

ន ក៏ីយកខ្ាញ់គ្រជូកោក់រចៀនកនុងចានរនះ រៅចិគ្ររក៏យកស្ឹករតន របក់រភ្្ើងឲ្យរឆះរឡើង 
រល់ករកផះហុយគ្រទុបរឡើង រល់ករនងគ្របប់ឲ្យ ប់បក់ ។ 

 ចិគ្ររ៖ ហនឹង ុនគិ្ររិស្ថករស្ថច់ទរទ មិនោាំបយរទឬ ? 

រៅចិគ្ររសួ នងរោយរហរុមិនរ ើញនងោាំបយរស្ថះ ។ 



 ន ៖ី រអើកមនរហើយ ចិគ្ររ ្្ុាំរភ្្ច ឹង ចុះរយើង កឆ្ន ាំងឯណ្ដោាំបយហ ៈ ? 

នងនិយាយរហើយសាំឡឹងមុ្រៅចិគ្ររ ទាំនងសូមឲ្យជួយគិ្រគូ្ ផង ។ 

រៅចិគ្ររែឹងទាំនង ក៏ រ់រៅឯ ថយនតមដងរទៀរ  កបនកាំប៉ៃុងរបឿ មួយ ា្ំ របើកែួសយកស្ថច់របឿ 
រចញ្ចប់អស់ រហើយក៏វលិមក កន សួី ថា៖ 

 កបបរនះរគ្របើបនរទ  ុន ? 

នងន ញីញឹមទទួលមដងរទៀរ មដងរនះញញឹមរចញមករោយចិរតសុច រិឥរកកង្បនតិចរឡើយ 

គ្រារនះកែលរៅចិគ្រររ ើញថា ន រីៅហាវ យគ្រកមុាំ បស់រគ្រនះ មានកិ យិាទន់ភ្្ន់កផអមកលហមចាំ
កឡកណ្ដស់ ! 

 ន  ី៖ គ្របកហលជារគ្របើកា បន ចិគ្ររ។ 

នងរបរៅរោយសាំែី្មមត ។ 

 ន ៖ី រអើ ! ចុះរយើងបនទឹករីណ្ដមកោាំបយហ ៈ ? 

 ចិគ្ររ ៖ មិនអីរទ ទុកភាន ក់ង ្្ុាំបទ កជូន ុនរល់ករបន។ 

ថារហើយក៏រៅរបើកបាំរង់ទឹកកនុង ថយនត ទឹកក៏ហូ រចញមករល់ករររញកាំប៉ៃុង រហើយយកមក
ឲ្យនងន  ី។ 

រលាក ហ្ួង លាន់សាំែីរីកនុង ថយនតមកថា៖ 

 ឆ្្រគ្រាន់របើ របើមិនបនរៅចិគ្ររ គ្របកហលជាអរ់បយកនុងររលរនះរាំងអស់ាន មិនខា
ន។ 

ឯរលាក ប រ់ទទួលយកអាស្ថជាអនកោាំបយ រោយែឹង្្ួនថា ្្ួនែូចជាចាញ់រគ្របៀបរៅ
ចិគ្រររគ្រចើនណ្ដស់ កា កែលរៅរសងៀមមិនជួយ្វល់ខាវ យនឹងរគ្ ស្ស្ថប់ករបយឆអិនប រិភាគ្រនះ
ែូចជាមិនទាំនងរស្ថះ ! 



ឯរៅចិគ្រររអាំរីរនះ មិនបនជួយរ្វើអវីរទៀររល់ករែល់បយឆអិន រទើបែួសបយោក់ចាន 
ោក់គ្ររីរចៀន ឆ្ស្ថច់រា យករៅជូនរលាក ហ្ួង ឯ្្ួនឯងនិងនងន បី រិភាគ្នឹងស្ឹករ ើ 
ឯរលាក ប រ់ស្សុកប រិភាគ្នឹងគ្រកោសកាកសរ កែល្ចប់អីវា៉ៃន់មករីផា សកងក៕ 


