រ ឿងកុលាបបប៉ៃលន
ិ
រ ឿងកុលាបបប៉ៃលន
ិ វគ្គទី១
គ្រាកាលគ្ររះសុ ិយរទវបុ គ្ររ គ្រទង់គ្ង់ រលើវ ិមានកកវផលិរ កែលជា ថគ្ររះទីនាំងទឹមរោយរសះ
អាជារនយយ១ពាន់ គ្រទង់ប គ្របទកសិណភ្នាំគ្ររះសិរន រា
ុ ជ តាំងអាំរីទិសបូពា៌ាយាគ្រតសាំរៅរៅទិសប
សចឹម តមចគ្រករាសីបនសុ ិយចគ្រកវាឡ លុះែល់កាំណរ់បរ់គ្ររះរាជ ថចូលបាំងគ្រជុងមហាបរវត
សមីគ្ររះសុ ិយាក៏រគ្រជៀងរគ្រជចូលកាន់សនយារាគ្ររី នរវលារនះជាខាងរ្នើរ ១៥ រកើរ ក្ ករដិក
ឆ្នាំ ច ចតវស័ក រ.ស. ២៤៧០ គ្ររះចន្រនទរទវបុ គ្ររយាងរឡើងគ្ង់រលើវ ិមានគ្របក់ ជារាជ ថគ្ររះទី
នាំង ប រចញមករីទិសបូពា៌ា ឆ្ុះរន្ឺរ័ណ៌ាគ្របក់ រៅសរវកផនរសុធា គ្ររះចន្រនទហាក់ែូចជា

រមៀងរមើលមកយា៉ៃ ងស្សស់ញញឹម រឆ្ពះចាំរៅរលើែាំបូលរគ្ហស្ថានមួយរៅខាងលិចផា ស្ថវយ
រប៉ៃ កែលជាផា វ ិលកនុងទី ម
ួ រ្រតបរ់ែាំបង ។
ឯរគ្ហស្ថានរនះ ជាផទះចាស់គ្របក់រកបឿងែាំបូលរី ជាន់ ជញ្
ជ ង
ាំ កាដ គ្រកាលកាដ សស មូល រៅ
រហាជាងមាន ប
ូ ចមា្ក់រ

ើ រ្វើជា ប
ូ រាហូរលបក្ រៅខាងរគ្រកាម ប
ូ រនះរគ្ឆ្្ក់ជាអកស មូលរួ

្ាំៗថា សិ ិរងស័ ជាផទះក្ម កបបបុរាណ កែលរៅរសសសល់ែល់មកសម័យឥឡូវរនះ ។
កនុងរវលារាគ្ររីរនះ រន្ឺ សមីបនែួងចន្រនទកាំរុងចាាំងឆ្ុះចូ លមកតមចរន្ះបងអួច រហើយមាន្យល់
គ្ររជាក់បក់ផារ់ជាយចូលមកយា៉ៃ ង ាំរភ្ើយ ។ រលហើយគ្រររសៀកលមមគ្ររជាក់ស្សួល រៅខាងកនុងរគ្
ហស្ថានរនះ មានកូនចរងគៀងរគ្របងការ១ ចងភ្យួ នឹ ងជញ្
ជ ង
ាំ កាដ លមមករឆ្ុះរន្ឺ ឲ្យរមើ លមក
រ

ើញបុ សជរាមានក់ មានរាងកាយស្ថគង
ាំ សគមឥរស្ថច់ឈាម មានករកសបកែណដប់ឆឹអង រែក

សដូកសដឹងនកណ្ដ
ដ លកលវងបនទប់ រៅកកប ខាងបុ សជរារនះ មានរកមងកាំរ
ះមានក់ មុ្មារ់
ស្សស់បស់ អងគុយចាាំបាំរ ើកថ កាជមងឺ បស់បុ សជរា រោយកិ ិយាឫកពាស្សរពានស្សពាប់

ស្សងូរស្សង៉ៃ រ់ ឥរមាន ីករាយបនតិចរឡើយ ែបិរ្ាំអរ់ងងុយគ្ររាំជមងឺ បស់បុ សជរា កែលគ្ររូវ
ជាឪរុកបរងកើរ បស់្ួន
្ អស់រវលា៣យប់មករហើយ ។
ឯបុ សកែលមានជមងឺជាទមងន់ កាំ រុងរែកសដូកសដឹងរៅរលើែាំរណករនះរឈាមះ ចឺម គ្ររកូល សិ ី

រងស កាំរុងករធា្ក់្ួនរៅជាចាំ
្
ណីអាហា បនររាគ្ជរា យូ ៗារ់ែកែរងហើម្ាំ កវងៗ រហើយារ់្ាំ
របើកកភ្នកគ្រករឡករមើលរៅពាសររញរាំងកលវងបនទប់រែក កភ្នករាំងគ្ូ បស់ារ់សាំឡឹងរៅចាំ
មុ្រកមងកាំរ

ះមានក់ កែលអងគុយរៅកកប ខាង្្ួនារ់ ។ ឯរកមងកាំ រ

ះរនះរឈាមះ រៅចិ គ្ររ ជា

កូនបណូដ លចិរត បស់ារ់ រហើយជាអនកទទួលវងសគ្ររកូល សិ ីរងស ររៅអនគ្រផង រទើបារ់្ាំ
ញញឹមរាំងរគ្រកៀមគ្រកាំ គ្របឹងនិយាយរោយសូ សាំរឡងញ័ ៗថា៖


ចិគ្ររ កូនមាសបថ្ឪរុក ! យប់យន់ណ្ដស់រហើយ មិនរន់រៅរែករទឬ ? រៅ កូនរៅរែក
រៅ។

តចឺមររឿនបងខាំឲ្យកូនរៅរែកកគ្រកងអរ់ងងុយរៅជា

ឺចាប់ ។

រៅចិគ្ររគ្រគ្វ ីកាលរោយអាកា បែិ រស្ គ្ររមរាំងមានទឹកមុ្គ្របកបរោយចិរអា
ត ណិរអាសូ
បិត រទើបនិយាយជាំ រាបរៅវ ិញថា៖




្្ាំុបទមិនរន់ងងុយរទ រលាកឪរុ ក ! គ្របកហលជារលាកឪរុកមិនរន់រីស្ថថានាំរយាង
កមា្ាំងរទែឹង ? រលាកគ្រគ្ូររទយបនផាដាំ្ាំុប
្ ទថា សូមឲ្យរលាកឪរុ ករី ស្ថកុាំ ខាន ។
ថានាំឬ កូន !

តចឺមនិយាយឮករកនុងបាំរង់ ក ទាំ នងចាំ អកឲ្យថានាំរនះ រគ្រពាះជាថានាំារ់ែឹងថា ឥរមានគ្ុណ
វ ិរសសអវីបនតិចរឡើយ រហើយារ់ និយាយថា៖


ឳ ! កូ នរអើយ ថានាំរនះឪរុកបនផឹកមករគ្រចើ នរលើករហើយ មិ នរ

ើញមានគ្ុណវ ិរសសអវី

កែលអាចជួ យបនយូ បនាយជមងឺឲ្យបនស្ស្ថកស្ស្ថនតរស្ថះរឡើយ ររាគ្ចាំរួករនះឪរុក

ស្ថគល់ចាស់ថាជាររាគ្គ្របចាាំកាយ កាក៏ស្ថ្ប់ មិន កាក៏ស្ថ្ប់ ឫទយិអាំណ្ដច បស់ថានាំកុង
ន
្ណៈរនះ មិ នវ ិរសសជាងទឹ កទរន្រទ កូ ន !

រៅចិគ្ររមិនរន់បននិយាយរបរៅឪរុ កវ ិញ ស្ស្ថប់ កររលចបុ សកណ្ដ
ដ លអាយុមានក់ រែើ ចូល
មកកនុងបនទប់ រហើយោក់គ្ូថអងគុយកកប ខាងអនកជមងឺ រហើយសួ ថា៖


រម៉ៃចរៅតបថងរនះ អាកា ៈររាគ្បន្ូ រសបើយ្្ះរទ ?



ឱ ! រុររយ រុររយ !

តចឺមលាន់ មារ់រឡើង កាលបនឮរលាកគ្រគ្ូររទយសួ ្្ួនែូ រចានះ រហើយារ់ និយាយររៅរទៀរ
ថា៖



ឱ ! រលាកគ្រគ្ូរអើ យ រវលារនះ កភ្នក្្ាំុបទកស្សស្សវាាំងងងឹរអស់រហើយ សូមអរ់ ររសចុ ះ
្្ាំុបទមិនែឹងជារលាកគ្រគ្ូអងគុយរៅគ្ររង់ ណ្ដរទ។

ឯរៅចិគ្ររកាលរបើបនឮសាំែីឪរុកនិ យាយរអូញករអ ែូ រចានះ ទឹកកភ្នកក៏រហៀ ហូ សស្ស្ថក់ រោយ

ចិរតអាណិរឪរុករន់ររក រហើយក៏សាំឡឹងរមើលគ្រគ្ូររទយ និយាយអងវ ក សុាំឲ្យជួយរស្ស្ថចស្សង់
សរន្រងគះបិតឲ្យមានជីវ ិរ ករគ្រគ្ូររទយកែលស្ថទរ់ជាំនញកនុងវ ិ្ី រមើ លជមងឺ ក៏ គ្រគ្វ ីកាលរោយអស់
សងឃឹម ្សឹបគ្របប់ជិរគ្រររចៀករៅចិគ្ររថា៖


ឆ្ងមិនផុរអាំរីយប់រនះរទ។

តចឺមនិយាយមួយៗ រាំងហរ់ែងហក់បបូ មារ់សស្ថ្ង
ាំ ញ័ ចាំគ្របប់្ាំនិយាយរទៀរថា៖


្្ាំុបទគ្ង់ មិនមានជីវ ិរ ស់រៅ រល់ករបនរ ើញរន្ឺគ្ររះអាទិ រយកនុងគ្ររឹកកសអករនះ
រទៀររទ។ ្្ាំុបទយល់ថា មិនកមនជាកា ចាំកឡក្ុស្មមតរទ រគ្រពាះម ណៈ្ម៌ាជាសភា
វៈរទៀងររ់ កែលមនុសសសរវទូរៅគ្ររូវករទទួលយកនឹងរចៀសវាងឲ្យផុររុាំបនរឡើយ
ឯវ ិញ្ាណនឹ ងកាយ្្ួន្្ាំុបទ ឥរមានស្សរណ្ដះអារ

ះអាល័យប៉ៃុ នមនរទ ស្ថ្ប់រហើយ

គ្ររូវរៅរកើរជាអវីក៏តមយថាកមមចុះ។
រហើយកប រៅនិយាយកផដផាដាំថា៖


ចិគ្ររ កូនសាំ

ញ់មាសឪរុក ! កាលរបើ ឪរុ កអស់បុណយរៅរហើយជី វ ិរអនកមុ ្ជាស្ថរ់

អកណដរឥរបរងគល ជាបកងអកែូចជាសាំណ្ដរ់ កែលអកណដរកនុងទរន្ែូរចានះ។
ឯរៅចិគ្ររអួលរែើមកនិយាយអវីមិន ច
ួ រស្ថះ មានករទឹកកភ្នកហូ សស្ស្ថក់ឱនមុ្គ្រជប់គ្រកាបចុះ
ជិររជើងឪរុក ។ ចាំកណកខាងគ្រគ្ូររទយ ក៏ ងកមុ្កប រៅខាងបងអួច រសទើ ករគ្ររាំទប់ ទឹកកភ្នករុាំ
បនកែ ។
តចឺមនិយាយផាដាំរាំងហរ់ថា៖


កនចិគ្ររ កូនសាំ

ញ់ឪរុក ! កាលរបើឪរុកស្ថ្ប់រៅរហើយ ចូ បចាាំបណ្ដ
ដ ាំឪរុកទុកចុះថា

្មមជារិគ្រគ្ប់ យា៉ៃងកនុងរលាករនះ កែលមនុសសរលាកសាំាល់ថា ជាកា ង
ុ រ ឿងបថ្ថា្

រនះ គ្ឺ កា តាំង្្ួនឲ្យបនសដុកសដមភរោយគ្រទរយសមបរតិ ឯកា កែល ស់រៅរតកយា៉ៃ ក
រនះ អនកផងរាំងរួងរគ្មិនយកកភ្នករមើលរទ កា ស់កបបរនះមិនកមននាំឲ្យបនសុ្

សបាយរទ ប៉ៃុកនតររលរនះកូនរអើយ ! ឪរុកនឹងគ្របប់អនកឲ្យរ្វើែូចរមដច រទើបបនរសចកដី
ចាំរ ើនរនះរុាំបនរទ សុាំឲ្យគ្រាន់ករ លឹកែល់រុទភា
យ សិរមួយបទថាអតត ហិ អរតរន ន
រថា ្្ួនគ្ររូវទីរឹង បស់្ួន
្ ប៉ៃុ រណណ ះឲ្យរ ឿយៗចុ ះ។
ឯគ្រគ្ូររទយនិយាយកគ្រជកកនុង្ណៈរនះថា៖


តកុាំអាលអស់សងឃឹម ហ័សររក ររាគ្ បស់តកែល្ងន់ែូរចនះក៏ មិនរន់ជាអវីរទ រៅមាន
សងឃឹមនឹ ងសះជារឡើងវ ិញបន។

តចឺមបរងគើនឲ្យគ្រគ្ូររទយថា៖


សះជាឬ ? រលាកគ្រគ្ូ ាមនផ្ូវសះជារឡើងវ ិញជាគ្របកែ មានករផ្ូវស្ថ្ប់មួយមុ ្កនុងគ្ររឹ ក
កសអក ឬយប់រនះ ឬ ឥឡូវរនះ កនុងររលណ្ដមួ យជាមិ នខាន។

តចឺម


ប់និយាយមួយស្សបក់ រហើយចាប់និយាយររៅរទៀរថា៖
កន ! ចិគ្ររកូនសាំ

ិ៍ ត កបនតិចបនតួចបាំ ង
ញ់ឪរុក ឪរុកទីរល់គ្រកណ្ដស់ ាមនរក មរ៌ា
ុ ទុ កឲ្យ

កូនរឡើយ ែល់ឪរុកស្ថ្ប់រៅមានករសរនឹងពាកយបណ្ដ
ដ ាំប៉ៃុរណណ ះទុកឲ្យកូន ឯវ ិញ្ាណ

កខនយ បស់ឪរុក កែលនឹ ងបនទទួលរសចកដីសុ្រកសមកានតកុងរលាកខាងមុ
ន
្រនះ លុះ

ករកូនគ្របរិបរតិតមបណ្ដ
ដ ាំ បស់ឪរុករាំងប៉ៃុនមនមា៉ៃ រ់រនះ កែលជាបណ្ដ
ដ ាំចុងរគ្រកាយបាំផុរ
បស់បិត មួយរទៀរ វ ិជាជកែលឪរុ កទុ កោក់ ឲ្យកូ ន្ាំ រ ៀនសូគ្ររ ែរាបរល់ករគ្របឡង
ជាប់សញ្ាប័គ្រររនះទុកជាមរ៌ាកមានរបម្មួយ ឱ ! តាំងរីបថងរនះរៅរហើយ ឪរុកអស់
បនជួយទាំនុកបាំ ង
ុ កូនររៅរទៀររហើយ។
រៅចិគ្ររ កាលរបើបនស្ថដប់ពាកយបណ្ដ
ដ ាំ បស់ឪរុកចប់សរវគ្រគ្ប់រហើយ ក៏ស្សក់ទឹកកភ្នករគ្រចាកៗ
រោយមានចិរអា
ត ល័យនឹងអាណិរឪរុកជាទីបាំផុរ ឱនកាលរទៀបរជើងឪរុក រហើយ្ាំនិយាយ
រាំង្សឹក្សួលជាំរាបឪរុកថា៖


រលាកឪរុក ! បណ្ដ
ដ ាំ គ្រគ្ប់ៗមា៉ៃ រ់្ាំុប
្ ទនឹ ងករ់ គ្រតចាាំទុកកនុងចិរត ្ិរ្ាំគ្របរិបរតិតមបណ្ដ
ដ ាំ
គ្រគ្ប់គ្របកា សូមរលាកឪរុកកុាំបីគ្ររួយប មភរឡើយ ្្ាំុបទមានជីវ ិរ ស់រៅែរាបណ្ដ នឹង
្ាំតាំង្្ួនគ្របណែាំកល់ែាំរកើ ងវងសគ្ររកូលឲ្យបនចាំ រ ើនែរាបរនះ។

រអាំរីររលរនះ តចឺមមានអាកា ែងហក់កាន់ករញឹកញាប់ខា្ាំងរឡើង មានអាកា គ្រកវល់គ្រកវាយ
ទាំនងស្ឈាម រហើយទន់ពាប់រៅរាល់ៗគ្រាម ណសន្រងគម កាំរុងទន្រនទនចូ លមកជិរអនកជមងឺគ្រគ្
ប់ៗែរងហើម រទើបារ់្ាំគ្របឹងនិយាយរៅ កគ្រគ្ូររទយ កែលមានរមតតចិរច
ត ាំរពាះ្្ួនរោយសូ
សាំរឡង្ាវៗជាទាំនងរសចកដី ថា៖


រនរគ្របសរលាកគ្រគ្ូ ! ្្ាំុបទនឹងោច់្យល់ស្ថ្ប់ កុងរី
ន
បីនទី រនះរហើយ សូមអ គ្ររះ

គ្ុណនឹ ងសូមជូ នបុ ណយរលាកគ្រគ្ូកែលមានគ្ររះគ្ុណរលើ្ួន
្ ្្ាំុបទជាអរនក រោយបន
្ាំកថរាំ ការាំងបង់ខារបថ្ថានាំជារគ្រចើនផង រហើយមិនមានគ្ិរបថ្ កា និងបថ្ថានាំបនតិច

រឡើយ ្្ាំុបទឥរមានអវីរបសនងសងគ្ុ ណរលាកគ្រគ្ូរទ ឱ ! គ្ររះគ្ុ ណរអើយ គ្រររចៀក្្ាំុ
បទកលងឮរហើយ ឱ ! ចិគ្ររកូន ! រុររយ អ ហាំ ! ។

រៅចិគ្ររឱបឪរុកជាប់ ហាក់ ែូចជាមិនគ្ររមឲ្យវ ិញ្ាណកខនយ បស់តចឺ ម រ់រចញរីរាងកាយរៅ
បន កររបើទុកជារៅចិគ្ររ្ាំគ្របឹងទប់ទល់យា៉ៃងណ្ដ ក៏គ្ង់ករមិនសាំរ ចែូចបាំណង រគ្រពាះ ជារិ
ជរា រា្ិ ម ណៈ (រកើរ ចាស់

ឺ ស្ថ្ប់ ) ជាមរ៌ាក បស់សរវរលាក ឥរមានសរវណ្ដមួយ

រគ្ចរវះរចៀសវាងឲ្យ ច
ួ ផុររៅបនរឡើយ អមាលែូ ចយា៉ៃ ងគ្ររះអ ហាំសមាមសមពុទយរម៉ៃ ចក៏ គ្ង់ ករ
រសដចចូល ប ិនិពាវនមិនខាន ។

រៅទីបាំផុររនះ តចឺមក៏ធា្ក់ ្ួនរៅជាចាំ
្
ណីអាហា មចចុរាជ គ្ឺោច់ ្យល់ផុរែរងហើមកនុង
កណ្ដ
ដ ប់បែ បស់រៅចិគ្ររជាកូន តចឺមក៏ទទួលម ណភារ កនុង្ណៈកែលែួ ងចន្រនទអសដងប
គ រ់
រន្ឺ សមី គ្ររមជាមួយានកនុងគ្រារនះឯង ។

កាលបនចារ់កចងរ្វើបុណយបូជាសរ ច
ួ រស្សចរហើយ រទើបរៅចិគ្ររែឹ ង្្ួនចាស់លាស់ថា៖


ឱ ! ្្ួនអញរអើយ កកណដងករណ្ដ
ដ ចរខា្ចផាករមានក់ ឯង រហើយនឹ ងងករ រៅរឹ ងបងបអូន
ញារិស្ថច់ស្ថរលាហិរជិរខាងឯណ្ដក៏ាមន រណើ ហ យចុះគ្ររូវកររសូនឹងរសចកដីទុកខ

លាំបកគ្រគ្ប់យា៉ៃងចុះ រ្វើរមដចរកើរមកជាគ្របុសកាំគ្រពាមាដយអារុក សមែូចជាគ្របស្ថសន៍
រលាកឪរុកផាដាំទុកថា ចិគ្ររកូន! កាលរបើអស់បុណយអាំរីឪរុករហើយ ជីវ ិរ បស់អក
ន ែូច
សាំណ្ដរ់រ
រៅចិគ្ររក៏គ្ិររ

ើ កែលអកណដរកនងកណ្ដ
ដ លទរន្ែូរចានះ ។
ុ
ើញថា រិភ្ររលាករាំងមូលរនះ ្ាំទូលាយស្សួលសបាយកមនសគ្រមាប់អនកែ

បទៗករកប រៅជាទីរូចចរងអៀរ លាំបករន់ររក ចាំរពាះ្្ួនអាតមអញកែលកាំ គ្រពាមាដយឪរុក នឹង
បងបអូនញារិ ស្ថរលាហិរ នឹងងកមុ្រៅគ្រជករកានរឹងពាក់អក
ន ឯណ្ដ ក៏រគ្ឥរគ្ររូវកា រស្ថះ

រគ្រពាះមនុសសទីរល់គ្រកលាំបកែូចជាអាតមអញរនះ រគ្មិនគ្ររូវកា រសរគ្ប់រាប់ ករឡើយ ទុកជា
សុាំកា រគ្រ្វើ ក៏ឥរមានន ណ្ដជួយសរន្រងគះ កកា ង ឲ្យរ្វើបនរឡើយ ឱ ! ្្ួនអាតមអញរអើយ

រកើ រមកកនុងរលាករនះលាំបកអវីក៏កសនលាំបកកប្កជាងរគ្រម្៉ៃះ ករថារកើរមកជាអងគបុ សរហើយ
មិនគ្ររូវខា្ចរសចកដីទុកខគ្ររួយលាំបករទ រតងកររសូនឹងរសចកដីទុកខគ្ររួយលាំបកអស់រនះឲ្យ
រ

ើញស រមម រៅចុះ ។

រៅចិគ្ររកាំរុងករ

ជញ្ជឹង ាំរឹងគ្ិរ កកា រ្វើករមានក់ឯងយា៉ៃ ងស្ថងរ់ៗ រៅចាំរ ៀងខាងមុ្ផទះ ក៏

រងើបរមើលរៅរលើរ

ើញគ្ររះចន្រនទអកណដរគ្ររកសររៅកណ្ដ
ដ លររក បញ្
ច ង
ាំ រន្ឺ សមីឆុះរៅសរវ
្
ទីប ិរវណ មាន្យល់បក់ផារ់មកយា៉ៃ ងគ្ររជាក់រស្សង ឮសូ សាំរឡងគ្ររះសងឃសូគ្ររ្ម៌ារៅវរត
គ្ររះរិភ្ិធារាមយា៉ៃ ងចាស់លាស់ អកណដររលឿនលយមកតមបរណ្ដ
ដ យ្យល់ លុះរៅចិគ្ររបន
ឮសូ សរទគ្ររះសងឃសូគ្ររ្ម៌ារនះ ក៏ ជារហរុ នាំផួចឲ្យនឹ
ដ
ក លឹកែល់ឪរុក កែលរទើបទទួលអនិចច
កមមរៅថមីៗមិនែឹងរបើនឹងងករ កប មុ្រៅរឹង ពាក់អនកឯណ្ដ រហើយក៏កប មុ្រមើលរៅកនុង
បនទប់ រ

ើញមានរន្ឺចរងកៀងភ្្ឺផុងៗ
្
រៅទីរនះរហើយកែលឪរុកធា្ប់មូ ថានាំសឹក
្ សកងករីស្ថជា

និចច ករឥឡូវរនះមានកររៅចិ គ្ររមានក់ ឯង រៅចិ គ្ររគ្ិ រអាណិរ្្ួនណ្ដស់ ទឹករនគ្រតក៏ហូ រចញ
មកសស្ស្ថក់ រោយឥរែឹង្្ួន ។

្ណៈរនះ រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលរៅខាងមុ្ ស្ស្ថប់កររ

ើញមនុសសមានក់រស្ៀកពាក់សរែើ

ចូលមក រទើបរៅចិគ្រររគ្រកាករឡើងកស្សកសួ រៅថា៖


ន ណ្ដ នុះ ?



ានឯងរទ រៅចិគ្ររឬអីហឹង
ន ?

បុ សរនះសួ មកវ ិញ ។
រៅចិគ្ររនឹកស្ថមនថាគ្របកហលគ្រគ្ូររទយ រទើបកស្សកអរញ្ជើញថា៖


សូមអរញ្ជើញរលាកគ្រគ្ូ ។

គ្រគ្ូររទយក៏ឈានរជើងរឡើងជរណើ ដ រៅរលើផទះ រហើយោក់គ្ូថអងគុយរលើរៅអី តមរសចកដី
អរញ្ជើញ បស់មាចស់ផទះ ។


សុ្សបាយជារទឬរៅចិគ្ររ ?

គ្រគ្ូររទយសួ រោយរមគ្ររីចិរត ។
រៅចិគ្រររបថា៖


រនរគ្របស ចាំកណកខាងរាងកាយសុ្សបាយជារទ ប៉ៃុកនតចាំកណកចិរត ងកមមជាបាំផុរ
ឥរសបាយមួយររលរឡើយតាំងអាំរីរលាកឪរុ កអនិចក
ច មមរៅ វ ិញ្ាណ្្ាំុបទរនះហាក់
ែូចជាងងឹរ

ឹងរុាំែឹងអវីរឡើយ ។

គ្រគ្ូររទយងក់កាលទាំនងរជឿតមសាំែីរៅចិគ្ររ រទើបសួ កថមរទៀរថា៖


ចុះសរវបថងរនះ បនរ្វើកា រៅកកន្ងណ្ដរហើយឬរៅរឡើយរទ ?

រៅចិគ្ររនិយាយរសើចរស្ថះករគ្រកាះថា៖


រន គ្របស ! រៅទី រនះ ្្ាំុបទ កកា រ្វើមិនរន់បនរទ កា ង គ្រគ្ប់ កផនកហាក់ែូចជា

្ពស់ជាងចាំ រណះ បស់្ាំុប
្ ទ កែលបន្ាំរ ៀនសូគ្ររមកែូចជារគ្រចើនណ្ដស់ ករហាក់ែូច
គ្រាន់ រគ្របើ កា បនគ្ររឹមកររមើ លសាំបុគ្ររស្ថនមបនតិច បនតួច រមើលរឈាមះហាងរផសងៗនឹង
រមើលគ្របូគ្រកាមតមររាងកុន រលាខន ប៉ៃុរណ្ដណះ ។

គ្រគ្ូររទយនិយាយរោយរសចកដីអាណិរយា៉ៃ ងរស្ថមះគ្ររង់ថា៖


្្ាំុក៏នឹកអាសូ អនករគ្រចើ នណ្ដស់កែ ! ចិគ្ររ!

រហើយនិយាយទូនមនថា៖


្្ួនអនកជាកូ នគ្របុស គ្ររូវរទល់នឹងវ ិស័យរលាកិយរៅមុ្រទៀររគ្រចើនណ្ដស់ បងអង់ឲ្យ្្ាំុ
គ្ិររី បី នទីរមើល កគ្រកង្្ាំុគ្ិរ កឧបយជួយសរន្រងគះ្្ួនអនកឯងបន្្ះ។

រៅចិគ្រររៅកររសងៀម ។ គ្រគ្ូររទយជញ្ជឹងគ្ិរមួយស្សបក់ ក៏ញញឹមលាន់មារ់រចញសាំែីថា៖


នឹករ

ើញរហើយៗ ! ្្ាំុមានឪរុកមាមានក់ ជាអនកសដុកសដមភគ្រាន់របើ រមើលរៅរបើរលាកជួយ

្ុ ៈ មុ្ជាអនកឯងបនកា រ្វើមិនខាន កររតងរនឿយហរ់បនតិចមុនែាំបូង ។
រៅចិគ្ររញញឹមញកញមរហើយជាំរាបរៅគ្រគ្ូររទយថា៖



្្ាំុបនទទួ លអរ់ ្ន់រសចកដីលាំបកគ្រគ្ប់ យា៉ៃងរាំងអស់ សុាំឲ្យមានករកា រ្វើនឹងរគ្ចុះ
គ្រាន់ នឹងបនចិ ញ្ចឹមជីវ ិរ កុាំឲ្យមានពាកយរគ្ែាំរនៀលប៉ៃុរណ្ដណះ ទុកជាជីកែី លីកសង ក ក
រុនយា៉ៃ ងណ្ដក៏រោយ ្្ាំុបទក៏ស័គ្រម គ្រ្វើរាំងអស់។

គ្រគ្ូររទយមានទឹកមុ្ ីករាយ រោយរសចកដីររញចិរតរហើយថា៖


្្ាំុគ្ិរជានិ ចចថា អនកឯងជាកូ នគ្របុសអាចទទួលរ្វើកា គ្រគ្ប់ ចាំរូកបន អ្ាស្ស័យអនកឯង
គ្ួ ស រសើ ណ្ដស់ ប៉ៃុកនតរៅចិគ្ររ ! កា កែលអនកឯងគ្ររូវរ្វើរនះ មិ នកមនរៅកនុងទីរនះរទ
គ្ឺរៅឯស្សុកបបប៉ៃលិន ឯរណ្ដះ។



បបប៉ៃលិន ឬរនរគ្របស !

រៅចិគ្រររឆ្ើយផទួនពាកយ បរ់ ទឹកមុ ្ញញឹម ីករាយមួ យ ាំររច រហើយនិយាយរអូញករអ ថា៖


រនរគ្របស រគ្ថាស្សុករនះចាញ់ណ្ដស់ មានកររួកភ្ូមាកូ

រទើ បរៅគ្ររាំ កសុីកុងទី
ន
រនះបន ្្ាំុបទនឹ កកគ្រកងករគ្ររាំគ្រទទឹ កែី អាកាសរៅទី រនះមិ នបនរទ ែឹង?

គ្រគ្ូររទយទូនមនថា៖


អនកឯងនិយាយែូរចនះក៏គ្ររូវកែ ប៉ៃុកនតអនកកែលរៅរហើយ

ឺចាញ់រៅទីរនះ រគ្រចើនរ្វស

គ្របកហសមិ នរចះ កា្្ួនឲ្យផុ ររី ជមងឺគ្រគ្ុនចាញ់ ចុ ះចាំ កណកអនកឯងក៏ បនរ ៀនសូគ្រររចះ
កបួនររទយមក្្ះ ក៏លម
ម នឹងកា ពា ្្ួនបន មួ យវ ិញរទៀរជមងឺគ្រគ្ុនចាញ់រនះ មិ នចាំរពាះ
ករជារិរយើងរទ ទុកជាជារិណ្ដក៏រោយ រ្វើរស់ទាំនងរហើយ មុ្ជា

ឺចាប់ែូចានរាំង

អស់។
គ្រគ្ូររទយនិយាយទូនមនរៅចិគ្ររឲ្យមានះកា្ហានរឡើង រហើយរពាលររៅរទៀរថា៖


ឯឪរុ កមា្្ាំុរនះ រីរែើមរ្វើជាមន្រនតីមួយ រៅតមបណ្ដ
ដ សកតិថា ហ្ង
ួ រនសមបរតិ រវលា
រនះអាយុរលាកហាសិបប្យឆ្នាំរហើយ រលាកមានអ្ាស្ស័យលអ រួ កកូ

ភ្ូ មារៅទី

រនះ រាប់អានរលាកណ្ដស់ កាលរីរី បី អាទិរយមុនរនះ រលាកមានសាំបុគ្ររមួយចាប់
មកែល់្ាំុ្ សុាំឲ្យរ ើស កមនុ សសមានក់ រៅរ្វើកា រលាក ចាំ រពាះ ប
ូ អនកឯងមួយរនះ្្ាំុទុកចិ រត
ណ្ដស់ ែបិរកា ជី ករបូងនិ ល រគ្គ្ររូវកា ករមនុសសសុច ិររស្ថមះគ្ររង់។
រៅចិគ្ររនិយាយថា៖



កា រនះជាកា រថាមងថមី កនុងជី វ ិរ បស់្ាំុប
្ ទ។

គ្រគ្ូររទយថា៖


គ្រាន់របើជាងរៅទាំរន មិនរន់មានកា អវីរ្វើកមនរទ ? របើគ្ររមទទួ ល្្ាំុនឹងចារ់ បញ្ូជ នអនក

ឯងរៅរវលាឆ្ប់ៗរនះ រោយ្្ាំុមានរសចកដីសងឃឹមទុ កចិរតថា អនកឯងនឹងរ្វើកា មុឺងមា៉ៃ រ់
ជាទីររញចិរតរគ្មិនខាន។

រៅចិគ្រររលើកបែសាំរះ រហើយគ្រកាបចុះរោយរសចកដីរា រចាំរពាះគ្រគ្ូររទយ រលាកក៏ស រស
សាំបុគ្ររ១ចាប់ឲ្យរៅចិគ្ររ រហើយលាចុះរែើ រៅរីផទះរនះរៅ៕

រ ឿងកុលាបបប៉ៃលន
ិ វគ្គទី២
លុះរៅចិគ្ររបនទទួលសាំបុគ្ររគ្រគ្ូររទយរហើយ ក៏ចារ់ កចងសាំររ់ អាវោក់វា៉ៃលីសរដដ នឹ ងអីវា៉ៃន់
សគ្រមាប់រ្វើែាំរណើ រៅ ច
ួ រស្សចរហើយ ក៏គ្របះរែកសគ្រមាករោយរសចកដីរគ្ររកអ ែ៏រលើសលប់
កនុងយប់រនះរសទើ កររែកមិ នលក់ រល់ភ្ឺ ្ ។ ែល់រមា៉ៃ ង៥ជិរភ្្ឺ នឡិកាឯផា វ ិលវាយឮសូមុឺងៗ
យា៉ៃ ងចាស់លាស់ ហូរែល់ផទះរៅចិគ្ររៗ រគ្រកាករឡើងលុបលាងមុ្មារ់ ច
ួ ក៏រស្ៀកពាក់សាំ
រលៀកបាំពាក់ យួ វា៉ៃ លីសចុះរីផទះរែើ សាំរៅរៅផា វ ិល បាំ ង
ុ នឹ ងរៅរឡើង ថយនតកែលរែើ ផ្ូវ
បរ់ែាំបង - បបប៉ៃលិន ។ រៅចិគ្ររទិញសាំបុគ្ររបថ្កកន្ង ច
ួ រស្សចរហើយ ក៏ អងគុយចាាំែរាបែល់

ររល ថយនតរចញរីទីផា គ្រកុងបរ់ែាំបងរៅ រវលារមា៉ៃ ង ៦ នឹង ១៥ នទី ថយនតក៏របើករចញ
សាំរៅរៅទិសខាងរបូង ែល់រៅផា ភាសុីស្ស្ថក៏បរ់ គ្ររង់រៅឯលិចតមផ្ូវបបប៉ៃ លិន រៅចិគ្ររ

អងគុយរមើលភ្ូមិគ្របរទសសងខាងមាា៌ារនះ មុ ្គ្ួ ឲ្យស្សរងះស្សរងចអកណដរអណូដ ងកនុងចិរត
ជាចាំកឡកណ្ដស់ នឹកែល់ឪរុកកែលរទើបអនិចក
ច មមរៅថមីៗ កាលណ្ដទឹកកភ្នកក៏រជា ជន់រចញ
មកឯង ករ្ាំទប់ទល់មិនឲ្យទឹកកភ្នកស្សក់ចុះរល់ករបន រែើមបីកា ពា កុាំឲ្យអនកជិះ ថយនត
ជាមួយាន មានរសចកដីសងស័យមនទិលមករលើ្ួន
្ រហើយបន្ាំនិយាយរសើចរលងកាំស្ថនត ជាមួយ
នឹងអនកជិះរាំងអស់ានរៅ ។

ឯផ្ូវកែលរឡើងរៅស្សុកបបប៉ៃ លិន មិ នសូវឆ្ងយប៉ៃុនមនរី គ្រកុងបរ់ ែាំបងក៏ រិរកមន ករជាផ្ូវ
លាំបកបនតិច ែបិរគ្ររូវប ថយនតរឡើងការ់ភ្ាំន នឹងសរសៀ តមរជើងភ្នាំ្ពស់រឡើងៗ រហើយរតងប
បរ់កបនែូចអនទង់អាាំង ែរាបែល់ស្សុកបបប៉ៃលិន ទុកជាបងខាំយា៉ៃងណ្ដក៏គ្ង់ករ ថយនត រ់មិន
រលឿន ហ័សែូចផ្ូវរាបរទ ។ រៅចិ គ្ររគ្រករឡករមើលភ្ូ មិគ្របរទសតមសងខាងផ្ូវ សឹងរែ ោស

រៅរោយកស្សចមាក ចា ែាំណ្ដាំ និងភ្ូមិស្សុករោយអរន្ើៗ ឃ្ល្រឆ្ងយោច់រីាន លុះជិររៅែល់
បបប៉ៃលិន ក៏រ

ើញករបគ្ររគ្ររឹកា លតវល្ិនឹងភ្នាំរូច ្ាំរគ្រចើនអរនក គ្ររមរាំងសរវបកាបកសីនិង

សរវរែើ ែី ក៏មានកុះក កណនណ្ដន់រៅតមែងបគ្ររគ្ររឹកាអស់រនះ ។ រៅចិគ្ររបនរ

ើញសរវ

សរវអស់រនះ ក៏រកើរមានចិរតសរងវគ្នឹក លឹកែល់ឪរុកកាន់ករខា្ាំងរឡើងៗ រសទើ ករទប់ទល់ទឹក
កភ្នករុាំបន ។
លុះែល់ ថយនតប របើកការ់បគ្ររភ្នាំគ្រកាំថជា
ម រគ្រចើនអរន្ើ រវលារមា៉ៃ ង១១ បថងគ្ររង់ ថយនតក៏បនរៅ
ែល់ទីផា បបប៉ៃលិនរោយស្សួល ។ រៅចិគ្ររចុ ះរី ថយនតរែើ រៅរសុើបសួ កផទះហ្ួង រន

សមបរតិ ។ មានភ្ូមាមានក់រៅទី ផា រនះចងអុលគ្របប់ ថា ផទះហ្ង
ួ រនសមបរតិរៅឯរណ្ដះ ចមាងយ
រីទីផា រនះរៅគ្របកហល៥០០ កម៉ៃ គ្ររ កកប មារ់ផូវខាងរជើ
្
ង រៅរកា្ងរវ ផទះរនះ មានស រស

យីរហាថា ផទះហ្ង័
ួ រនសមបរតិ អរញ្ជើញរៅចុះគ្ង់នឹងរ
តមពាកយភ្ូមារនះ រហើយរៅ

ើញមិនខាន ។ រៅចិគ្ររក៏រចញរែើ រៅ

រ រារៅមុ្ផទះែូចមានយីរហាខាងរលើរនះ មួយស្សបក់មាន

កមមក មានក់ រចញមករីកុងភ្ូ
ន
មិរនះសួ ថា៖


អរញ្ជើញមក កអនកណ្ដ ?

រៅចិគ្ររភា្ក់រគ្ររើរ រគ្រពាះររលរនះកាំរុង
គ្រករឡកមករ


ើញបុ សរមមមានក់

រមើលភ្ូមិគ្របរទសយា៉ៃ ងរភ្្ើររភ្្ើន ស្ស្ថប់ករ

សួ កកប ្្ួនរទើ បគ្របប់ រៅថា៖

្្ាំុមក ករលាកហ្ួង រនសមបរតិ រវលារនះរលាករៅឬរទ ?

បុ សរនះរឆ្ើយរបថា៖


រលាករៅខាងរលើផទះ របើចង់ ជួបនឹ ងរលាក អរញ្ជើញមកតម្្ាំុ រហើយបុ សរនះក៏ រែើ នាំ
មុ្រៅចិគ្រររឡើងរៅរលើផទះ ។

រគ្គ្របប់ឲ្យរៅចិគ្ររអងគុយរលើរៅអី មួយ រៅកនុងបនទប់ទទួ លរភ្្ៀវ រហើយរែើ ចូ លរៅកនុងបរ់

មួយស្សបក់ ក៏រលចមនុសសចាស់ សក់សូវមា
ក ន ក់ រែើ រចញមករោយឫកពាអង់ អាច រស្ៀកស្ថ ង
ុ

សូគ្ររពាក់អាវគ្រទនប់តមទាំរនៀមអនករៅផទះ ពាកយែាំបូងកែលនិយាយនឹងរៅចិគ្រររនះែូរចនះថា
៖


កមួយមករី ណ្ដ ? គ្ររូវកា ជួបនឹ ង្្ាំុមានកា អវី ?

រៅចិគ្ររសរងករែឹងចាស់ថា រលាករនះរហើយកែលរៅថា ហ្ង
ួ រនសមបរតិកែល្្ួនគ្ររូវកា
ជួប រទើប ាំកិ ល្្ួនចុ ះរី រៅអី លុរជងគង់គ្រកាបចុ ះ រោយរសចកដីរា រគ្ួ សម ។

ិ៍ ត
ឯហ្ួង រនសមបរតិជាអនកជាំ នួញលក់ របូង កែលមានរក រឈា
ម ះលបីលាញ កនុងស្សុកបបប៉ៃលិន ក៏
អងគុយរលើរៅអីមួយ រៅចិ គ្ររសរងករតមឫកពា បស់រលាករនះ យល់ថាជាអនកមានអ្ាស្ស័យ
លអចិរស
ត បបុ ស គ្ួ ជាទីរា ររាប់ អានបន ។


រនរគ្របសមាន...

រៅចិគ្រររឆ្ើយរោយឱនលាំររនរហើយថា៖



រលាកគ្រគ្ូររទយស្ថអរបនរផ្ើសាំបុគ្ររមួយចាប់ មកជូនគ្ររះររជ គ្ររះគ្ុណ។



រអើ ! ររទយស្ថអរកមួយ្្ាំុរនះឬ ?

រលាកនិយាយរាំងញញឹមតមរោយរលាកជាអនកមានអ្ាស្ស័យ ីករាយជានិចច រហើយសួ ថា
៖


សាំបុគ្រររនះរៅឯណ្ដ ?

រៅចិគ្ររលូកបែរៅកនុងរហារ

៉ៃ យកសាំបុគ្រររនះជូ នរៅ រលាកហ្ួងទទួលយករៅរមើលរោយ

រសចកដីរគ្ររកអ លុះរមើលចប់រហើយក៏កប មករិចា ណ្ដ រមើលលកខណៈរៅចិគ្ររមដងរទៀរ ។




ហ្ួង៖ កមួយឯងកមនរទ ឬអី រឈាមះរៅចិ គ្ររ កែលររទយស្ថអរបនបញ្ូជ ន្្ួនមកឲ្យ្្ាំុ ?
រៅចិ គ្ររ៖ រនរគ្របស ្្ាំុបទរនះរហើយ។

ហ្ួង៖ ចុ ះកមួយរ្វើកា យា៉ៃ ងរនះបនកែ ឬ ? កា បស់្ាំុរ្ នះវា្ងន់ណ្ដស់ រតងគ្ររាំជីកែី
កនុងមួ យបថង គ្របាំ គ្របាំមួយ រមា៉ៃ ងរទើ បសទុះ ច
ួ ប
ូ រាងស្ថអរបរែូចជាកមួយរនះ ្្ាំុយល់ថា
គ្ររាំគ្រទកា ង មិនបនយូ ប៉ៃុនមនរទ មុ ្ជា រ់ រៅផទះវ ិញរហើយ !



មនុសសែបទរទៀររគ្គ្ររាំរ្វើបនយា៉ៃ ងណ្ដ ឯ្្ាំុបទគ្ង់ រ្វើបនែូចជារគ្កែ សូម
គ្ររះររជគ្ររះគ្ុណកុាំគ្ររួយឲ្យរស្ថះ។

រៅចិគ្រររពាលរា៉ៃ ប់ ង យា៉ៃ ងមុឹ ងមា៉ៃ រ់ ពាកយរនះរហើយកែលរ្វើឲ្យហ្ង
ួ រនសមបរតិ មានរសចកដី
ររញចិរតណ្ដស់ រហើយរៅចិគ្ររនិយាយររៅរទៀរថា៖


រនរគ្របស ! មនុសសកែលរកើរមកកនុងរលាកសននិវាសរនះ មិនគ្ររូវគ្របកាន់កា ស្ស្ថលៗ

ស្សួលៗរទ ្្ាំុបទមិនកែលគ្ិ រែូរចនះរទ កាលរបើ្ាំុប
្ ទមានកមា្ាំងរលាំែរាបណ្ដ ្្ាំុបទ
នឹង្ាំរ្វើកា ែរាបរនះ។


រៅចិគ្ររ អនកឯងនិយាយរនះគ្ររូវណ្ដស់។

រលាកហ្ួងនិយាយស រសើ រហើយថា៖


រណើ ហ យចុះ ឯ្្ាំុករងមានកា សគ្រមាប់ មនុ សសកែលចង់ រ្វើជានិ ចច រវលារនះ អណូដ ងរបូង

ទិសខាងរកើ រ ្្ាំុកាំរុងឲ្យចាប់ រផដើមជី ករបូងមានរបម្មួយអរន្ើ គ្ររឹកកសអករនះ្្ាំុនឹងបញ្ូជ ន
អនកឯងឲ្យរៅរ្វើកា រៅទីរនះ រ្វើកា កនុងគ្រាែាំបូងរនះ ្្ាំុនឹងតាំងគ្របក់ ក្ឲ្យអនកឯង

គ្ររឹម៣០ រ ៀលសិន ប៉ៃុកនតអនកឯងអាចបនគ្របក់ក្រគ្រចើនជាងរនះរៅរទៀរ របើ្ាំយកចិរត
ទុកោក់រ្វើកា យា៉ៃ ងមុឺងមា៉ៃ រ់ ។
រៅចិគ្ររឱនកាលគ្រកាបចុះរោយរសចកដីរា រមដងរទៀរ រហើយរពាលថា៖


សូមអ គ្ុណគ្ររះររជ គ្ររះគ្ុណជាទីបាំផុរ គ្ររះររជ គ្ររះគ្ុ ណកាំរុងរ្វើ្ាំុប
្ ទឲ្យបនជា

មនុសសមាននឹងរគ្រឡើង ្្ាំុបទររញចិរន
ត ឹងកា កែលគ្ររះររជគ្ររះគ្ុ ណ គ្របគ្ល់ឲ្យរ្វើរនះ
ជាទីបាំផុរ។

កនុង្ណៈរនះ មានសូ កសបករជើ ងលាន់ ឮរីខាងរគ្រកាមរឡើងមករលើផទះ គ្ររមរាំងមានសាំរឡង
យា៉ៃ ងឆ្ម រូចលាន់ ាំរងមករីខាងរគ្រកាយ រៅចិគ្ររៗក៏រចាលកភ្នកគ្រករឡករមើលរៅ គ្របទះនឹង
កភ្នករាំងគ្ូកាំរុងករសាំឡឹងចាំគ្ររង់មក ជាែួងកភ្នកគ្របកបរោយទឹកែម គ្ួ ជាទីចាប់ចិរតរសនហា
ករមានឫកពារឆមើងបឆមបនតិច កិ ិយាកនិកកនក់កញ៉ៃងញ៉ៃង លាវសលវន់ លអណ្ដស់ សមបុ កសបកសស្ថអរ
មុ្មូលគ្រកឡង់ែូចវងសគ្ររះចន្រនទ សូ សាំរឡងស្សស់ែូចសូ ាាំងគ្របក់ ែាំរណើ លវន់លាវសែូចផាក
កូលាបកែលគ្ររូវ្យល់បក់លិច
វ ៗ រៅកណ្ដ
ដ លសួនចា ែូរចានះ ឱ ! លអអីរម្៉ៃះ ! រនះគ្របកហលជា
អញយល់សបតិរ

ើញរទែឹង !!

រៅចិគ្ររភា្ក់ស្ថម រីកលងសាំឡឹងស្ស
រនះឲ្យរឡើងមកខាងរលើផទះ៖


ង
ាំ កាាំង កនុងររលកែលរលាកហ្ួងកស្សករៅកូ នគ្រកមុាំ

មកឯរណះ ន ីបថងរនះ ប៉ៃ បនមនុសសចូលរ្វើកា ថមីមានក់រទៀ។

នងគ្រកមុាំន ី ឈានរជើងរឡើងជរណើ ដ មួយៗ កភ្នកសាំឡឹងរមើលរៅចិគ្រររោយកិ ិយារឆមើងបឆម
បនតិច កែលជាទាំរនៀម បស់ស្សីគ្រកមុាំ ប
ូ ស្សស់ រហើយសួ រៅឪរុកថា៖


ប៉ៃ ! រនះឬអនកចូលមករ្វើកា ថមី បស់រយើង ?

រលាកហ្ួងញាក់មុ្ទទួលរហើយ ងករៅនិ យាយនឹ ងរៅចិ គ្ររថា៖


រៅចិគ្ររ ! រនះន ីកូនគ្រកមុាំ បស់្ាំុ។
្

រៅចិគ្រររលើកបែសាំរះសួ នងន ីងក់កាលគ្ាំនប់រោយកិ ិយារឆមើងៗ តមនិសស័យ បស់នង
។ រៅចិគ្ររែឹ ង្្ួនថា តាំងអាំ រីបថងរនះរៅ មុ្ជាគ្ររូវនងគ្រកមុាំ ប
ូ ស្សស់រនះមាក់ងយ មាក់រថាក
្្ះជាមិនខាន ។

នងន ី សាំឡឹងរមើលកមមក ថមី បស់ឪរុក តាំងអាំរីកាល ហូរែល់ចុងរជើង រមើលរហើយរមើល
រទៀរ រៅទីបាំផុរក៏លាន់មារ់ថា *កមមក រនះសគមែូចជាអនករញៀនអារភ្ៀន នឹងមានកមា្ាំងជីកែី
បនឬប៉ៃ ? កូនយល់ថារគ្រមូវឲ្យរ្វើកា លាងចានកនុងផទះបយវ ិញជាជាង ?
រៅចិគ្ររកាលគ្ររូវស្សីគ្រកមុាំសីោ
ដ ក់ មុ្ែូរចនះ ក៏ នឹករអៀនខាមសណ្ដស់ គ្រករឡករចាលកនទុយកភ្នក
រៅនងមួយកភ្្ររហើយរបរៅថា៖


មនុសសគ្ររង់រគ្មិនកែលសាំាល់ថាជាមនុសសលងង់ ឯមនុសសសគមក៏រគ្មិនសាំាល់ថាជា
មនុសសរ្ាយកែ សគមយា៉ៃ ង្្ាំុបទរនះ មានកមា្ាំងខា្ាំងែូចជាមនុសសធារ់មាាំកែ គ្រាន់
ករមិនសូវមានស្ថច់ឈាមប ិបូណ៌ារទររើ !!

នងន ីរ្វើមុ្គ្រកញូវទាំនង្ឹ ងបនតិចៗផង រោយនងមិននឹកនថារៅចិគ្ររហានរឆ្ើយែូរចានះ
រស្ថះ រគ្រពាះមិនធា្ប់មានមនុសសណ្ដមួ យកនុងផទះ ហាននិ យាយរលងសាំែីរវាហា នឹ ងនង
រឡើយ ។

រលាកហ្ួងរ


ើញកូន្ឹងែូ រចានះ ក៏ និយាយបញ្ឈប់ថា៖

រៅចិគ្ររ ! រណើ ហ យ

ប់រស្ះប៉ៃុណឹ ណ ងសិនចុះ ឯងកាំរុងរនឿយហរ់អស់កមា្ាំង រៅ ក

សគ្រមាក្្ួនឲ្យបរ់ រនឿយហរ់សិនរៅ៕

រ ឿងកុលាបបប៉ៃលន
ិ វគ្គទី៣
តាំងរីបថងរនះមក រៅចិគ្ររក៏ បនរ្វើជាកមមក ជី ករបូងរៅរគ្ហស្ថាន បស់ហួង
្ រនសមបរតិ

ររះបីកា រនះជាកា ្ងន់ក៏រោយ រៅចិគ្ររក៏ឥរមានចិ រ្
ត ុញគ្ររន់ ករងករ្ាំរ្វើកា រនះរោយ
្មីឃ្លមរអស់រីចិរតរីរថ្ើម មិនមាននឹកនែល់រសចកដីរនឿយហរ់រឡើយ ។ ភាសិរមួយ បទថា ្្ួន
ជាទីរឹង បស់្ួន
្ កែលជាពាកយបណ្ដ
ដ ាំ បស់បិតរនះ រៅឮសូ កង ាំរងកនុងគ្រររចៀក បស់រៅ
ចិគ្ររ ហាក់ែូចជាមានរទវតមកចាាំ្សឹបគ្របប់នឹងគ្រររចៀកជានិចច ។ កា ្ាំគ្របឹងរ្វើកា យា៉ៃ ងមុឺង
មា៉ៃ រ់ឥរមានទគ្រមន់នឹងអ្ាស្ស័យលអ បស់រៅចិគ្រររនះ ជារហរុរ្វើឲ្យរួកអនករ្វើកា ផងាន
ស្ស
កែ ។

ញ់រាប់អានជារគ្រចើន ហូរែល់ហង
ួ្ រនសមបរតិ ក៏ មានចិ រតរមតតរកមងករមា្ះរនះជារគ្រចើន

រៅចិគ្ររចូលមករ្វើកា រៅផទះរលាកហ្ួង រនសមបរតិ អស់រវលា២ក្កន្ងមករហើយរនះ ករង
បនជួបគ្របទះនឹង្មមជារិថីមៗ ែូចជាបគ្ររភ្នាំគ្រកាំថម គ្ររឹកាលតវល្ិ និងអាកាសស្សស់ប ិសុទយ

កែលជា បស់ចាំកឡកកនុងជី វ ិររៅចិ គ្ររ ករកែលចាំកឡកយា៉ៃ ងរន្ឹកជាងរនះរៅរទៀររនះ គ្ឺនង

ន ីរៅហាវយគ្រកមុាំ បស់រៅចិគ្ររ កែលជាស្រសតីគ្របកាន់ ្ួនមានឫកពារឆម
្
ើ ងបឆម រហើយជាន ីមាន ប
ូ
រឆ្មយា៉ៃ ងលអឯកកនុងស្សុកបបប៉ៃលិន ហាក់ ែូចជាផាកកុ លាបកាំ រុង ីក ផាយក្ិនគ្រកអូប

ង
ុយ
ងប់កុនងវសាន ែូវ ។ រវលាកែលរៅចិ គ្ររអងគុយកនុងផទះស្ថងរ់ ៗករមានក់ ឯង រគ្រចើនគ្របមូលយក
រ ឿងអស់រនះមកគ្ិរនឹកជានិចច រហើយនឹកឆងល់ករមានក់ឯងថាចុះរហរុែូចរមដចបនជាអញរចះករ
ាំរឹងនឹកែល់នងគ្រកមុាំរនះអី រម្៉ៃះ ចុះអញជាប់ចិរគ្រត បរិរ័ទន
យ ងគ្រកមុាំរនះឬអវី ? អា ! មិនបនរទ
នងរនះ ប
ូ រឆ្មលអកមនរហើយ ប៉ៃុកនតឫកពារឆមើងបឆមគ្របកាន់្ួនហួ
្
សររក កថមរាំងយសស័កិក
ត ៏

្ពង់្ស
ព ណ្ដ
់
ស់ ហួសវ ិស័យនឹងរឈាងរតងរបះគ្របរលះយកឲ្យបន ចុះមានគ្របរយាជន៍អីកវ ែល
អញរៅ្ាំគ្ិរនឹកែល់រគ្ ទុកជា្ាំទប់ចិរម
ត ិនឲ្យនឹកគ្ិរែូចរមដចៗ ក៏រៅករមានចិរត ិះរ រៅ ក ប
ូ
មមណ៍រនះរល់ករបន !!!
ចាំកណកខាងន ីក៏ធា្ប់គ្ិរថា កមមក ថមី បស់នងរនះ ជាមនុសសចាំកឡកជាងរគ្ មិនរចះគ្របចុប
គ្របកចងរៅហាវយនយ និយាយែូចជារគ្រចាលែឹងរាំងែង ឥររចះកគ្រកងចិរតរគ្រស្ថះ កថមរាំង
រចះនិយាយសាំែីរន់សម័យរទៀរផង បនជានងមិននឹករជឿថា កមមក ករមា្ះរនះបនរ ៀន
សូគ្ររគ្ររឹមស្ថលាជាន់រប គ្រាន់កររចះស រស រចះរមើលប៉ៃុរណ្ដណះរទ ។ ចួនកាលនងបនឮ
បុ សករមា្ះរនះ កស្សករគ្រចៀងរាយទាំ នុកតមកា កាំ សរ់ បស់្ួនក៏
្
មាន រគ្រចៀងទាំនុកយុវាភ្ិ មយ
ជាពាកយ ាំឭកយុវជនក៏មាន រទើបនងយល់ថា កមមក ករមា្ះរនះ ចាស់ជារចញមករីស្ថលា

បឋមសិកាជាន់្ស
ព ់ជាគ្របកែ ។ រៅរវលាគ្ររលប់បថងរនះជាខាង រនច គ្ររះចន្រនទក៏ ះរឡើង
បាំគ្រពាងៗ រមើលរ

ើញកឆបមួយចាំរហៀង ឆ្ុះរន្ឺរណ៌ាគ្របកផះគ្ងរលើចុងគ្ររឹកាយា៉ៃ ងគ្ររចះគ្ររចង់

ន ីចុះមករែើ រលងកាំស្ថនតចិរតជាមួយនឹងស្សីបាំរ ើមានក់ រៅទីធា្សួនចា មុ្ផទះកែលមានរមម

រាបស្ថអរែូចកគ្រមាលគ្ររាំ នងករងកររចាលកភ្នកគ្រករឡករមើលរៅកូនផទះមួយ កែលរៅចិគ្រររៅ
ជាញយៗ ។ ររលរនះនងបនរ
រហើយលបរែើ រឆៀងចូលរៅ

ើញផទះរនះងងឹរឥររន្ឺរភ្្ើង រទើបនងនាំរកមងស្សីបាំរ ើ

រៅគ្ុមពផាកែក្ិមខាងមុ្បងអួច ក៏ស្ស្ថប់ករឮសូ សាំរឡង

មនុសសរគ្រចៀង ទាំនុកយុវាភ្ិ មយយា៉ៃ ងរិររាះចាប់ចិរតថា៖

ស្សុះស្សួលរលើសលន់រាំងគ្របុសរាំង

រួករយើងជាគ្ណយុវជន

ស្សី

ចូ យុវស្ថលាកែលរទើប

គ្របរយាជន៍រែើមបីជួយរគ្រជាមកគ្រជងាន

រកើរថមី

។

ឲ្យបនចងបច់ជាគ្រកុម

ស្ស

មិគ្ររភ្័ន្រកត
ស្ថមគ្គីរាំងជារិរយើងផង

ញ់ ម
ួ ័កសជាសមាគ

រមគ្ររីគ្រគ្ប់ានជាសុ្រកសមកានត ។

នន
គ្ួ ជួយអនក្សរ់ឲ្យបន

រែើ រមើលលាំរៅសរវទីភ្ូមិឋាន

រចញរៅ
រមើលកស្សចាំកា នឹងចា

កិចចកា ប៉ៃុនមនរតងចងចាាំទុក១

ឧទាន

។ល។.........

នងន ី

ស្ថដប់ទាំនុករនះរហើយ រទើបនងរែើ រឡើងរម្រៅរលើផទះរនះយា៉ៃ ង ស
ួ រាន់ រែើមបី

ចាប់អនករគ្រចៀងរនះឲ្យស្ថគល់មុ្ចាស់ ររើគ្ឺន ណ្ដ ? ករនងមិ នបនរ
រគ្រចៀងរៅទីរនះរទ កប ជារ

ើញមនុ សសអងគុយ

ើញរៅចិគ្រររែកលក់ សណូដ ករជើ ងគ្ររង់សូក
ដ ស្សមុ ្គ្

កគ្រគ្កកប មារ់ បងអួច គ្រករឡករមើលរឆវងរមើ លស្ថដាំ ក៏ ឥររ

រៅរលើ

ើញន ណ្ដមានក់ រស្ថះ រគ្រៅរី ប
ូ រៅចិគ្ររ

កាំរុងរែកលក់ស្សមុ្គ្រ្ ករមានក់ឯង នងនឹកឆងល់ណ្ដស់ រគ្រពាះអមាញ់មិញរនះឮសូ កស្សក
រគ្រចៀងកកដងៗ ចុះអនកឯណ្ដមកលបកស្សករគ្រចៀងរៅទីរនះរអះ ?
រវលារនះ សមីគ្ររះចន្រនទកាំរុងករចាាំងចូលមកតមចរន្ះបងអួច នឹ ងចរន្ះរវ រទើបនងរមើលរៅ
រ

ើញរាងកាយរៅចិគ្រររែកលក់សូកសដ
ដ
ឹង រៅទី រនះយា៉ៃ ងចាស់លាស់ នងក៏កស្សកោស់រៅ

ចិគ្ររ រី បី មា៉ៃ រ់ រៅចិគ្ររក៏កគ្រប្្ួនសទុះរគ្រកាករឡើងរាំងងងុ យរងក កាលរ

ើញអនកកែលចូល

មកោស់ចាស់រហើយ ក៏មីនមាននិ យាយអរញ្ជើញឲ្យអងគុយរោយកិ ិយាឱនលាំររន ។


អរញ្ជើញអងគុយ

ុនន ី ១។

រៅចិគ្ររនិយាយគ្ររមរាំងរលើករៅអី មួយជូននងអងគុយ រហើយនិ យាយថា៖


កា កែល

ុនអរញ្ជើមករលងផទះ្្ាំុបទរនះ ្្ាំុបទមានរសចកដីរគ្ររកអ ណ្ដស់ទុកែូចបន

ទទួលកិរិតយសែ៏ ្ពង់្ស
ព ់!

នងន ីរ្វើមុ្គ្រកញូវបនតិចរហើយសដីរៅថា៖


អនកណ្ដនិ យាយថា ្្ាំុមករលងនឹ ងអនកឯង !

រៅចិគ្ររនឹកសងស័យក៏សួ រៅវ ិញថា៖


ចុះ

ុនអរញ្ជើញមកមានកា អវី ?

នងរបរៅវ ិញយា៉ៃ ងកាំបុរកាំ បុយថា៖


្្ាំុមកស្ថដប់ មនុសសរគ្រចៀងរទររើ ចុ ះអមាញ់មិញរនះអនកណ្ដរគ្រចៀងទាំ នុកយុវាភ្ិ មយកកដងៗ
កនុងទី រនះ ?

រៅចិគ្រររ្វើកភ្នកឡឹងឡង់ និយាយសួ រៅនងថា៖


រនរគ្របស យុវាភ្ិ មយជាអវី ជាសរវឬជាមនុសស ្្ាំុបទមិ នកែលឮរឈាមះរស្ថះរឡើយ ?

នងន ី្ឹងរឡើងមុ្គ្រកហម រហើយគ្របប់រៅថា៖



កន ! អនករភ្្ើ យុវាភ្ិ មយជាទាំនុករភ្្ងមួ យ ្្ាំុចង់ ែឹងររើ អមាញ់មិញរនះន ណ្ដរគ្រចៀង ?

ចិគ្ររ៖ រអ រទ ន ណ្ដរគ្រចៀង្្ាំុបទឥរែឹងរស្ថះរឡើយ ករ្្ាំុបទមិនកមនរគ្រចៀងរទ ឯ្្ាំុ
បទរនះកុាំថាែល់រៅរភ្្ងយុវាភ្ិ មយ ជាទាំនុកទាំរនើបថមីអីវរនះរឡើយ ករបទសកវាទ៌ាចុះកផ
អុាំទូករាល់ឆ្នាំរនះ ្្ាំុបទក៏ ឥររចះនឹ ងរគ្រស្ថះរឡើយ។



ន ី៖ កុាំភ្ូរ ្្ាំុបនឮសូ សាំរឡងរគ្រចៀង អាំរីខាងរលើផទះរនះឯង រហើយរៅរលើផទះរនះ ក៏
មានករអនកឯងមានក់ឯងកមនរទ ?




ចិគ្ររ៖ បទ មានករ្្ាំុបទមានក់ ឯងកមន ករ្្ាំុបទមិ នកមនជាអនករគ្រចៀងរទ !
អនកឯងរគ្រចៀងកកដងៗរៅករគ្របកកកនឹងរគ្រទៀរ។

ន ីផទួនពាកយ ។
រៅចិគ្រររសើចរហើយថា៖


្្ាំុបទជាំរាបរហើយថា ្្ាំុបទមិ នរចះរគ្រចៀងរទ ក៏រៅករបងខាំឲ្យរគ្រចៀងរទៀរ
បទរចះរគ្រចៀង នឹងរគ្រចៀងជូ ន ុនស្ថដប់ ឥឡូវរនះឯង។

នងន ីនឹ ក្ឹង លាស់មុ្សទុះរគ្រកាករឡើង

ុនន ី របើ្ាំុ្

រហើយថា៖



មនុសសកបបរនះនិយាយក្ម មិនរចះស្ថដប់រទ។



ចិគ្ររ៖ របើមិនរចះស្ថដប់ភាស្ថក្ម រហរុអីវក៏និយាយរឆ្ើយឆ្ងានបន ?



ន ី៖

ប់ៗចិគ្ររ កុាំនិយាយថ្ង់ណ្ដស់។

នងរលើកបែហាម រហើយនងគ្របុងនឹងចុះរីផទះរនះរៅរោយ ស
ួ រាន់ កររៅចិគ្ររអងវ ឃ្លរ់ថា៖


រុររយ !

ុនន ី

ុនគ្របញាប់អរញ្ជើញរៅណ្ដភា្ម ?

នងរឆ្ើយយា៉ៃ ងរស្ថះករគ្រកាះថា


រៅរែក។



ចិគ្ររ៖

ុន កុាំអាលអរញ្ជើញរៅ

ុនមិនគ្ួ លះបង់្មមជារិលៗ
អ ែ៏គ្ររកាលកែលគ្ួ

រិររិ ល មិ លរមើ លកនុងរវលារនះរៅរទ ។



ន ី៖ ្្ាំុក៏ចូលចិរត្មមជារិលៗ
អ ែូរចនះកែ ករសអប់មនុ សសឆកួររគ្ររើលៗ។
រៅទី រនះឥរមានមនុសសឆកួររទ

ុន។

រៅចិគ្ររ្ជិលនិយាយជកជកររៅរទៀរ កប ជានិយាយបបួលរោយស្សួលថា៖



រណើ ហ យ

ុន មិនបច់និយាយជកជកានរគ្រចើនរទ សូមអរញ្ជើញចុ ះរៅសនទនរលងកនុងសួន

ចា ឯរណ្ដះ រមើល្មមជារិលៗ
អ ែ៏គ្ររកាលកគ្រមមានណ្ដស់ !

មិនែឹងជាអាំណ្ដចអវី មកគ្រគ្បសងករ់នាំឲ្យនងន ីរ្វើតមចិរត បស់រៅចិគ្ររ ស្ស្ថប់ករចុះរែើ នាំ
មុ្រៅរោយស្សួល រៅអងគុយរលើរជើ ងមា៉ៃ កវងកកប រែើ មចាំបុីមួយរែើ ម ។ ឯរៅចិ គ្ររក៏ អងគុយរលើ
រមមកកប រជើងមា៉ៃ នុះកែ ករកភ្នក ាំបររងើយរមើលរៅគ្ររះចន្រនទកឆបពាក់កណ្ដ
ដ ល ែ៏រែ ោសរៅ
រោយររួកផាកយ មានចាំនួនរគ្រចើនរលើសលន់គ្ណន រហើយរៅចិគ្ររនិយាយរឡើងថា៖
ុនាប់ចិរតរន្ឺ សមីែួងគ្ររះចន្រនទឬរទ ?




ន ី៖ ្្ាំុចូលចិរតកែ ចិគ្ររ ។

រៅចិគ្ររនិយាយរោយសាំែីទន់កផអមថា៖


កមនរហើយ !

ុនន ី ! ្មមជារិជា បស់ចាំកឡករនះ អាចគ្របរលាមលួងរលាមអា មមណ៍

បស់មនុសសរយើងឲ្យបនសុ្ស្សួល រន្ឺ សមីគ្ររះចន្រនទ ្យល់ ាំរភ្ើយផារ់ និងក្ិនគ្រកអូប
ង
ងប់ បស់ផាកនន អាចរ្វើចិរគ្
ត ាំនិរ បស់រយើងឲ្យមានអា មមណ៍ ីករាយរៅបន
ុយ
យា៉ៃ ងចាំកឡក ។
នងអងគុយស្ថដប់សាំែីរៅចិ គ្ររនិ យាយរោយអា មមណ៍អកណដរអណូដ ង ក៏ គ្ិរថា៖


កមមកករមា្ះរនះ ជាមនុសសចាំកឡកជាងកមមក ឯរទៀរៗ បស់នង សាំែីគ្រគ្ប់ៗមា៉ៃ រ់ បស់
កមមក រនះ ររញរៅរោយសាំនួនរវាហា មុ្គ្ួ ឲ្យចង់ស្ថដប់ មិនសមជាមនុសសរ្ាយ
ចាំរណះរចះែឹងរទ ។

នងន ីស្ថងរ់មារ់រៅមួយស្សបក់ រៅចិគ្ររក៏រផដើមនិយាយរឡើងមុនថា៖


របើ

ុនករមានក់ឯងអងគុយជាមួ យនឹ ង្មមជារិ កបបរនះ ររើ

មិគ្ររសាំ



ុនធា្ប់ នឹកគ្របវរតិែល់ញារិ

ញ់ កែលរៅឆ្ងយ្្ះកែ ឬ ?

នង៖ ្្ាំុធា្ប់នឹកកែ ចិ គ្ររ។

ចិគ្ររ៖ ្្ាំុបទក៏ធា្ប់នឹកកែ រហើយរគ្រចើនករជាប់រៅនឹងចិរតជានិចចផង ឱ !
អាំរី្ាំុប
្ ទមករៅអាស្ស័យនឹ ងផទះ
ែល់មដងរស្ថះ។

ុនរនះ ្្ាំុបទមិ នកែលរ

ុនន ីតាំង

ើញអនកមាដយ បស់

ុន



ចិគ្ររ៖ រអះ ! ចាំកឡកកែ របើ

ុនាមនមាដយ

ុនរកើរមកែូចរមដចបន ?



ន ី៖ យីរអើ ! កន ារ់ឯងកុាំនាំអុចអាលបណ្ដ
ដ លឲ្យរកើររររស្ថណ្ដ ពាកយកែលថាាមន
មាដយរនះ គ្ឺថាមាដយរនះារ់អនិចចកមមរៅ រហើយយល់រទ ?



ចិគ្ររ៖ ឱ ែូរចានះរទឬ ? យល់រហើយរនរគ្របស ករ

ុនរៅគ្រាន់ របើជាង្្ាំុបទរគ្រចើ ន !



ន ី៖ រអើ ! មាដយារ់ឯង ារ់្ូចបង់រៅរហើយកែ ឬ ?

រៅចិគ្រររ្វើមុ្ស្សរពានរហើយថា៖


ុនរៅគ្រាន់ របើ ជាង្្ាំុបទរគ្រចើន រគ្រពាះមានឪរុ កបី បច់ កា ចាំកណកខាង្្ាំុបទ ាមន

រាំងឪរុករាំងមាដយ។

គ្ររង់រនះ នងន ីសរងកររមើ លទឹ កមុ ្រៅចិគ្ររ រ
រងើយមុ្រមើលរៅមុ្នង រហើយនិយាយថា៖


គ្របសិនរបើ រ្ៀប្្ួន

ើញសងរស្សរពានរៅរគ្រចើ
ន រៅចិ គ្ររសនសឹមៗ
ួ

ុនជា្្ាំុបទវ ិញ រហើយកថមរាំងជាស្រសតីផង

ុនរតងគ្ិ រថា កា រ

សូនឹងជីវ ិរកែលគ្រកី គ្រកលាំបករតកយា៉ៃ ករៅតមទាំ រនើងករមានក់ឯង នុះ ររើវាមាន សជារិ
ែូចរមដច្្ះ ? ករ្្ាំុបទជាគ្របុសលមមអរ់ ្មរ់រសចកដីលាំបកបនគ្រគ្ប់ៗយា៉ៃ ង រហើយធា្ប់រ

ទល់នឹងរសចកដីគ្រកីគ្រករតកយា៉ៃ កមករគ្រចើនរហើយ ចួ នកាល្្ាំុបទអរ់បយររញ១បថងក៏មា
ន។

នងន ីអងគុយសាំងាំរសងៀមចាាំស្ថដប់ រៅចិ គ្ររនិ យាយ ករកនុងចិ រតនឹកអាណិរអាសូ រៅចិ គ្ររជា
រន្ឹករហើយនឹកែល់្ួនឯង
្
ថា របើអញគ្ររូវបនទទួលរគ្រាះថានក់យា៉ៃងរនះផង ររើនឹងមាន
រសចកដីលាំបកយា៉ៃ ងណ្ដរៅ !


ន ី៖ ចុះចិគ្ររមករៅទីរនះ បនស្សួល្្ះរហើយឬរៅរឡើយរទ ?

នងនិយាយរិចៗរហើយមានសាំរឡងទន់ជាងមុនរគ្រចើន ។
រៅចិគ្ររសាំឡឹងរមើលកភ្នកនងន ី រហើយញញឹមយា៉ៃ ងររាះរាយរឆ្ើយថា៖


្្ាំុបទបនស្សួលរគ្រចើន ! ុនន ី តាំងអាំរី្ាំុប
្ ទចូលមកអាស្ស័យរៅកនុងផទះ ុនរនះ
ស្សួលចិរតរឡើងរគ្រចើន មិនបច់នឹកគ្ររួយកគ្រកងអរ់បយស្ថ្ប់ របើបបប៉ៃលិនរៅករមាន
រមតត្្ាំុបទយា៉ៃ ងរនះជានិ ចចរៅ ្្ាំុបទមុ ្ជាសូមរផ្ើឆឹង
អ រៅែាំបន់ រនះជាគ្របកែ !

អាកាសរៅបបប៉ៃលិន តម្មមតគ្ររជាក់ជាងស្សុកសកងកបរ់ែាំបងរគ្រចើន របើចួនជាគ្ររូវ ែូវ ង
ែូចកនុងរវលារនះ ក៏កាន់ករគ្ររជាក់ ខា្ាំងរឡើងរទៀរជារគ្រចើ ន លុះឮសូ ទឹកសរនសើមស្សក់ចុះរី
ស្ឹករ

ើ មិនោច់ យៈ ែួងចន្រនទមួយចាំរហៀងរនះក៏លិចបរ់បាំងែងភ្នាំរៅ ្យល់គ្ររជាក់ក៏

កាន់ករបក់ផារ់ខា្ាំងរឡើង ជារហរុនាំឲ្យគ្ររជាក់ញាក់ែល់របះែូងករមា្ះគ្រកមុាំរាំងរី នក់។ រទើប
រៅចិគ្ររសនសឹមរគ្រកាករឡើងរមើលរៅបផទរម

រោយកិ ិយាស្សរពានស្សរន់ រហើយនិយាយរឡើង

ថា៖


យប់ រគ្រៅរហើយ

ុនន ី អរញ្ជើញរឡើងរៅផទះវ ិញចុ ះ អាំ ណ្ដចទឹ កសរនសើមនិ ង្យល់ ង

កបបរនះ អាចរ្វើឲ្យ

ុនផាដស្ថយ ឬរៅជាគ្រគ្ុនក៏សឹងបន !

ឯនងន ីរគ្រកាករែើ រឡើងរៅរលើផទះរោយស្សួល ែូចកូនរកមងកែលគ្របរៅបនកបបបទលអ ករ
នងមកនឹកឆងល់កុងចិ
ន
រថា
ត ៖


កមមក ករមា្ះរនះ មានអាំណ្ដចអវីហន ! អាចហានបងគប់ អញឲ្យរ្វើតមបងគប់ ្ួនបន
្
រោយងយែូរចនះ។

ករនងក៏គ្ិរយល់ថា៖


គ្របសិនរបើអញរៅហាលសរនសើមយូ ររកអាចរ្វើឲ្យគ្រគ្ុន ង ឬផាដស្ថយបនកមន ។

លុះែល់គ្ររឹករឡើង រៅចិ គ្ររក៏លីចបរែើ រចញរៅរ្វើកា ជី ករបូងនអណូដ ងរបូង គ្ររង់ទិសខាង
រកើរែូចសរវែង កែលធា្ប់រ្វើមករាល់ៗបថង បនរែើ ការ់មុ្ផទះ្ាំរនះរៅ ស្ស្ថប់កររ

ើញនង

ន ី និ ងរលាក ហ្ង
ួ រនសមបរតិ អងគុយកនុង ថយនត យីរហា ុ ឺណូរ៍ កែលជា ថយនតសគ្រមាប់រគ្របើ
រៅទិញអីវា៉ៃន់រៅផា សកងក ។ ឯតសុន ជាអនកប ថរនះ ្ាំគ្របឹង បវរល់ករកបករញើស ក៏រៅ
ករមិនរឆះរស្ថះ ែល់យូ ររកណ្ដស់រទើបរលាក ហ្ួងកស្សកសួ រៅថា៖


តសុន ថយនតមិនរឆះរទឬ ?

តសុនគ្រគ្វ ីកាល យកកកនសងជូររញើសមុ ្ រហើយជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖


មិនរឆះរទ រនរគ្របស ! ្្ាំុបទបនរោះលាងសាំអាររគ្រគ្ឿងអាំ រីយប់មិញរនះឯង
ស្ស្ថប់ករគ្ររឹករឡើងវារគ្ៀចែូរចនះរៅ !

រៅចិគ្រររែើ ចូលមកជិរ រលើកបែសាំរះរលាកហ្ង
ួ រហើយជាំរាបសួ ថា៖


រនរគ្របស គ្ររះររជគ្ររះគ្ុណអរញ្ជើញរៅឯណ្ដ ?

រលាក ហ្ួងរបរៅថា៖


្្ាំុរៅទទួ លរលាក ប
ចិគ្ររ !

រ់ ស្សុក ឯស្សុកសកងកបនតិច ករ ថវាមិ នគ្ររមឲ្យរៅរស្ថះ រៅ

នងន ីសាំឡឹងរមើលរៅចិគ្ររមួយកភ្្រ រ

ើញទឹកមុ្ែូចជាស្សស់បស់ជាងសរវបថង មានកិ ិយា

អង់អាច្ុសរីកមមក ឯរទៀរៗ ។


ន ី៖ ប៉ៃ ! រយើងរៅមិន ច
ួ រទឬអវី ?

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររួយ ។


ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ្្ាំុបទ បវរមើលបនតិច កគ្រកងរលារឆះរឡើងបន។

រហើយរៅចិគ្រររបើកគ្រគ្បបាំងរគ្រគ្ឿងយនតរិនិរយរមើលមួយស្សបក់ក៏ញញឹម រហើយនិយាយថា៖


រនរគ្របស រស់គ្ររង់រណះ បវមដងរទៀររឆះជាគ្របកែ រហើយគ្របប់តសុនឲ្យ បវមដង
រទៀរ ។

តសុនចាប់ បវមដងរទៀរ រគ្រគ្ឿងយនតក៏គ្រគ្ហឹមគ្ឹកកង មួយ ាំររចរឡើង អនករាំងអស់ានក៏ញញឹម
តសុនក៏រៅទះស្ថមរៅចិគ្រររហើយ លាន់មារ់ថា៖


រូកកគ្រាន់ របើ អនកកមួយអញ !

រលាកហ្ួង ក៏ លាន់ មារ់ រោយរសចកដីរគ្ររកអ រហើយសួ រៅចិគ្ររថា៖


រៅចិគ្រររូកកកមន រ ៀនរចះរីណ្ដ គ្របសប់លាក់ចាំរណះណ្ដស់ ?

រៅចិគ្ររនឹករគ្ររកអ បរងអន្្ួនជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖



រនរគ្របស មិនបនរ ៀនឯណ្ដរទ គ្រាន់ករធា្ប់ប ថយនតមកកែ ក៏លម
ម រ្វើរកើរចាំរពាះ
កររគ្រគ្ឿង កែល្ូចខារបនតិចបនតួចប៉ៃុ រណ្ដណះ។

រហើយចាប់ចបរលើកលីរលើស្ថម ។
ឯតសុន បនឮសាំែីរៅចិគ្ររថា ធា្ប់ប ថយនតមកកែ ក៏នឹកែល់គ្របរនយកែលរទើបមកែល់ផទះរី
គ្ររឹកមិញរនះ ារ់មិនរន់បនស្ថកសួ អាំរីសុ្ទុកខរស្ថះ ស្ស្ថប់ករជាប់ វល់មកប ថយនតជូន
រលាកហ្ួងរៅស្សុកសកងក រទើ បារ់ ជាំរាបសុាំចាប់រលាកហ្ួងថា៖


រនរគ្របស បថងរនះ្្ាំុបទមាន្ុ ៈ ែបិរគ្របរនយ្ាំុប
្ ទរទើបមកែល់ផទះគ្ររឹកមិ ញរនះ ្្ាំុ

បទមិ នរន់បនស្ថកសួ សុ្ទុ កខ វាថាគ្របញាប់ វ ិលរៅស្សុកវ ិញ កនុងរវលាបថងគ្ររង់ រនះ

ផង ែូ រចនះសូមគ្ររះររជគ្ររះគ្ុណរមតតឲ្យរៅចិ គ្ររប ថយនតជាំនួស្្ាំុ បទមួយររលសិន
ចុះ។

ហ្ួង រនៈសមបរតិរសងៀមមួ យស្សបក់ រហើយ កប រៅសួ រៅចិ គ្ររថា៖


ចិគ្ររ ឯងប ថយនតជាំនួសតសុនមួយបថងបនរទ ?

រៅចិគ្ររកប រៅរមើលតសុន រ


ើញសាំកែងអាកា អងវ រទើ បរៅចិ គ្ររជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖

្្ាំុបទប ជូ នបន រនរគ្របស។

តសុនរគ្ររកអ ណ្ដស់ សទុះរៅចាប់ បែរៅចិ គ្ររអគ្រងួនថា៖


អ គ្ុ ណអនកកមួយណ្ដស់ សូមអនកកមួយសាំ

ញ់ជួយយកករបុ ណយរៅចុ ះ រហើយារ់ ងក

មករលើកបែសាំរះលាហ្ង
ួ រន សមបរតិរែើ រចញរៅ។
រៅចិគ្ររយករគ្រគ្ឿងគ្របោប់រ្វើកា រៅទុករស្សចរហើយ ក៏ផា្ស់សាំររ់អាវកមមក ជាអនកប ថយនត
រឡើងកាន់ចងកូរប រចញរី ទីរនះរៅ ទាំនងជាអនកឆ្្របុិនគ្របសប់រោយមិនមានឧបសគ្គ វាង

ពាក់កណ្ដ
ដ លផ្ូវែរាបែល់ស្សុកសកងក កែលជាទីគ្រកុងបរ់ ែាំបង ។ ឪរុ កនឹ ងកូ ន ក៏ចុះរី ថយនត
រែើ សាំរៅរៅកាន់ផទះមួយកកប ស្ថលាស្សុក គ្របកហលជាកន្ះរមា៉ៃ ងរទើបរ
រនះមក ។

ើញនងន ីចុះរីផទះ

រៅចិគ្ររសួ រោយកិ ិយា សុភារថា៖



គ្ររឡប់ រៅឥឡូវឬរៅរទ

ុន ?

រៅរទ នងរបកាំបុរៗរហើយថា ចិគ្រររតងរៅទិញអី វា៉ៃន់ឯផា ជាមួយនឹង្្ាំុឥឡូវ នុ ះក
កន្រញ្ចង ចិគ្ររកាន់យករៅផងណ្ដ។

រៅចិគ្ររនឹកភាាំងបនតិច ែបិរតាំងអាំរីរកើរមកមិនកែលកាន់កកន្រញ្ចងរែើ តមរគ្រកាយស្សីណ្ដមដង
រស្ថះ ករគ្រារនះគ្ររូវកររ្វើតម ែបិររគ្ជារៅហាវយ្្ួន ឲ្យគ្របក់ ក្្្ួន ទុកជាកា រ្វើែូរចនះនាំឲ្យ
ិ៍ ត ម ស
អាមា៉ៃ ស់មុ្យា៉ៃ ងណ្ដ ក៏គ្ររូវករគ្របរិបរតិតមបងគប់រៅសិនចុះ រទើបនយចិ រតសូការ់រក ខា
ចាប់កកន្រញ្ចងរែើ យ
ុ ៉ៃ តមរគ្រកាយ រៅហាវយគ្រកមុាំ មាន ប
ូ រឆ្មស្សស់គ្របិមគ្របិយរនះរៅ ។


ន ីបងគប់៖ ចិគ្ររ រៅសួ ទិញគ្ររី ៉ៃស់្ាំៗ រី យករៅរស្ថង គ្រជក់ ររើរគ្លក់មួយបថ្ប៉ៃុនមន ?
រ ើសឲ្យធារ់ៗបនតិច ។



រៅចិ គ្ររនិ យាយសុាំ្ួនថា៖
្
សូមកុាំ រគ្របើ ឲ្យ្្ាំុបទទិ ញរឡើយ

ុន ! រហើយនិយាយររៅ

រទៀរថា៖ តាំងរី្ាំុប
្ ទរកើរមក ្្ាំុបទមិនកែលទិញគ្ររីស្ថច់ ឬ បកន្បងក អវីរទ កគ្រកង
ុនបរនទស ថាទិញបថ្ររក ែបិរ្្ាំុបទមិ នរចះរបថ្ទិញគ្ររី រទ រនរគ្របស ។



ន ី៖មិ នអីរទ រៅសួ ទិញចុ ះចាាំ្ាំុរ
្ បថ្ឲ្យ។



ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ



ន ី៖ រនះរិរជាារ់ឯង មិនគ្ររមរ្វើតមបងគប់រយើងរទឬ ?



ចិគ្ររ៖ ឱ !
រទ។

ុនរបថ្ទិញ្្ួនឯងចុ ះ។

ុនបងគប់្ាំុប
្ ទបនជានិចច ប៉ៃុ កនតមិនកមនបងគប់ ឲ្យកាន់ កកន្រញ្ចងរែើ ទិញគ្ររី



ន ី៖ រម៉ៃច ? គ្រាន់ករឲ្យទិញគ្ររី ៉ៃស់រី បីប៉ៃុណឹ ណ ង ររើវា្ូចកិរិតយសប៉ៃុណ្ដណរៅ ?



ចិគ្ររ៖ មិ នកមន្ូចកិរិយ
ត សអវីរទ ប៉ៃុ កនតមុ្គ្រកសួងទិ ញគ្ររី ្ាំុប
្ ទមិ នធា្ប់ រ្វើ ។

នងន ីរៅដគ្រកហាយរឡើងមុ្គ្រកហម ករមិនមានអាំណ្ដចបងគប់ឲ្យរគ្រ្វើតមបន ក៏រែើ យ
៉ៃុ រៅ
ទិញរោយ្្ួនឯង ឯរៅចិ គ្ររក៏កាន់ កកន្រញ្ចងរែើ តមរគ្រកាយ កាលទិញបនគ្ររី ៉ៃស់រី រែើ វ ិល
រៅទិញរានឯរទៀរៗ នងរៅ្ឹងខានញ់នឹងកា ចរចស ឹង ស
ូ បស់រៅចិគ្ររណ្ដស់ ក៏កក្ងរែើ

ទិញរីរានមួ យរៅរានមួយរទៀរ រែើ វ ីវក់ចុះរឡើងជារគ្រចើនបក រគ្រចើ នស្ថ ទិ ញអី វា៉ៃន់រគ្រចើនរសអក
សកះរល់កររៅចិគ្ររយករៅរសទើ ករមិន ច
ួ នងនឹកខានញ់ក៏ខានញ់ណ្ដស់ ករនឹកចង់រសើចក៏ចង់
រសើចណ្ដស់ រោយបនរ

ើញរៅចិគ្ររកាន់ររញបែរាំងរី យួ ផង ររបៀររក្ៀកផង កណង

រណ្ដង រហើយនងរ្វើជារែើ វ ិលជារគ្រចើ នបករគ្រចើ នគ្ររឡប់ រទើ បបរ់ ចូលរៅឯ ថយនត ។ ឯរៅ

ចិគ្ររក៏រចះកររែើ គ្របកិរតមរគ្រកាយែរាបែល់ ថយនត រហើយទាំ លាក់ អីវា៉ៃន់គ្រាាំងរៅកនុង ថយនត ។
នងន ីរ

ើញកិ ិយារៅចិគ្រររ្វើែូរចានះ ក៏គ្រចរ

ររឡើងថា៖



យី ! ារ់រនះ កក្ងទាំលាក់អីវា៉ៃន់រលើកាលអញឬ ?



រៅចិ គ្រររឆ្ើយរឡើងថា៖ សូមអរ់ររសរនរគ្របស ្ងន់ររក ករ្្ាំុបទទមា្ក់ រលើកាដ ថ
យនតរទររើ។



ន ី៖ គ្របយ័រា
ន រ់ឯង កុាំរគ្របើកិ ិយារថាករបររក ។

នយចិគ្ររឮរហើយគ្រាន់ករញញឹមហុិះៗ ហាក់ែូចជាមិនយកចិរទ
ត ុកោក់នឹងកា ្ឹងសមា បស់
រៅហាវយគ្រកមុាំរនះរស្ថះ ។ អនករាំងរី ក៏ អងគុយរៅរសងៀមៗរាំងអស់ាន ឥរនិ យាយានមួ យ
មា៉ៃ រ់រស្ថះ មួ យស្សបក់រទើបរ

ើញហ្ួង រនសមបរតិ មកែល់ទីចរ ថយនត ជាមួ យនឹងបុ សក

រមា្ះមួយនក់ មុ្កវងពាក់មួកស ពាក់អាវរបើកក ចងគ្រកវារ់ រស្ៀករខា្្ី ពាក់កសបករជើងរណ៌ា
គ្រកហមរស្ស្ថមរជើងស ។ នយចិគ្ររគ្រាន់ករគ្រករឡករមើលរៅរ

ើញបុ សរនះ ក៏មានរសចកដី

រស់ចិរត ឥររគ្ររកអ បនតិចបនតួចរឡើយ។
ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយថា៖


រយើងរតងគ្របញាប់ រៅឥឡូវរទើ បបន បងអង់យូ ររកមិ នបនរទ ែបិររយើងឥរោក់
កាាំរភ្្ើងមកផងរស្ថះ កគ្រកងរចា ប្ន់កណ្ដ
ដ លផ្ូវ។

នងន ីកប រៅញញឹមយា៉ៃ ងកផអម ្ណៈកែលបុ សករមា្ះរនះរឡើងមករលើ ថរហើយសួ ថា៖


រលាកប

រ់ោក់កាាំរភ្្ើងមកកែ ឬរទ !

រៅចិគ្រររអូញ ង៉ៃូវរៅករកនុងបាំ រង់ក បុ សករមា្ះរនះឬជាប

រ់ស្សុកៗសកងក ប
ូ រាងកបបរនះមិន

គ្ួ រសរគ្ប់រស្ថះរឡើយ កកន្ងអងគយវាលលវ
ង
ឹ មិនអងគយ
ុ
ុ រៅកររៅគ្របរគ្រជៀរអងគុយកកប
គ្រកអឺរ !

ចាំកណកខាងរលាកប


រ់ទះគ្ូទរហើយគ្របប់រហើយ៖

ុនកុាំគ្ររួយមានកាាំរភ្្ើង្្ីជាប់មកមួយកែ ។

ហ្ួង រនសមបរតិក៏រសើចរហើយថា៖

ន
ុ ន ី



ថយនតរៅរវលារនះ គ្របកហលជារមា៉ៃ ង៤ រសៀល រទើបែល់រៅផទះរយើង។

រៅចិគ្ររក៏ចុះរៅ បវតមបងគប់ រហើយរឡើងប ថយនតរចញរៅ សាំរៅរៅតមផ្ូវបបប៉ៃ លិន សឹង
រែ ោសរៅរោយកស្សចមាក ចា ែាំណ្ដាំ លុះផុររីភ្ូមិភ្ាំនសាំរៅ ភ្ូមិសឹង
ន កាលណ្ដ មានករបគ្ររ

គ្ររឹកាលតវល្ិនិងភ្នាំគ្រកាំថមរែ ោស ផ្ូវក៏ កាន់ករលាំបករឡើងបផទកផនែី ្ស
ព ់ៗរបៗ បរ់ កបនជា
រគ្រចើនជាន់ កាលរៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់កររ

ើញប

រ់ស្សុករនះ និយាយ

កាអកកាអយសបាយ ីករាយជាមួយនឹងនងន ី រៅចិគ្ររក៏រកើររមាហាខា្ាំងរឡើង កថមរលើរសចកដី
ម៉ៃួរ

៉ៃកាលកែលរៅផា ទិញគ្ររីរនះមួយជាន់រទៀរ រទើ បកក្ងកាច់ចងកូរឲ្យបរ់ កាលធា្ក់ រៅ

ជងហុករាក់ៗ មួ យអរន្ើរៅកកប ផ្ូវ មា៉ៃ សុីនររាទ៍ ាំរងបគ្ររ រហើយទច់ង៉ៃក់រសងៀមរៅនឹងកកន្ងរនះ
ឯង ។
រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់ កររ
ប

ើញកភ្នកគ្រគ្ប់ ៗគ្ូ សាំឡឹងរមើ លមកចាំ ្ួន
្ ។

រ់ ស្សុកភា្រ់ធា្ក់រីទីអងគុយ ហ្ួង រនសមបរតិកាំរុងយកបែស្ថទបកាល កែលប៉ៃះទងគិចនឹង

ែាំបូល ថ នងន ីរផអៀងរគ្រទរវ ិះករធា្ក់ ករចួនជាចាប់បកងអករន់បន ។ រលាក ប
បរនទស៖


សូហ័ វ ចបគ្រងប ថអីយា៉ៃងអីរចះ។

នងន ីងកែគ្រមង់្ួនរហើ
្
យបរនទសថា៖


ចិគ្ររ ារ់ឯងមិនរចះប

នរទឬអី ?

រៅចិគ្រររឆ្ើយភា្មថា៖


របើមិនរចះប គ្ង់មិនបនមកែល់ទីរនះរទ។



ចិគ្ររ កុាំកា្ហានររកគ្របយ័រនពាកយសាំែីបនតិច។

ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយោស់ររឿនរៅចិ គ្ររ ។
រៅចិគ្ររកប រៅរលាកហ្ងរហើ
យជាំ រាបថា៖
ួ

រ់



សូមអរ់ររស រនរគ្របស គ្របសិនរបើ ្ាំុប
្ ទមិនកាច់ ចងកូរឲ្យងករៅជងហុករទ កង់មុ្

ខាងស្ថដម
ាំ ុ្ជាប៉ៃះនឹងែងករ់រនះជាគ្របកែ រហើយរ្វើឲ្យ្ូចររលយូ ជាងឆ្្ក់ ជងហុករនះ
រៅរទៀរ។

រលាកហ្ួងញាក់មុ្ទទួលទាំ នងជាយល់ែូរចនះកែ រហើយរៅចិ គ្ររកប មករមើ លខាងរគ្រកាយ ក៏
គ្របទះនឹងកភ្នកកែលសាំឡឹងសាំឡក់ោក់ជារគ្រចើនែងរគ្រចើនគ្រា រគ្រចើនគ្ររឡប់ ។
ថក៏ប ររៅរទៀរែូច្មមត ករនងន ីសរងករយល់ែឹងែល់ចិរតគ្ាំនិរ បស់រៅចិគ្ររ ករកាល
ណ្ដនងរ្វើសិទ
ន យស្ថនលនឹងប

រ់ស្សុករនះ ថក៏គ្រគ្កលងរ

្ុសផ្ូវរៅ រសទើ ករមិ នហាននិ យាយអវីនឹងរលាកប
ថា រៅចិគ្ររមានបាំ ណងអវីកុង្្
ន
ួននង ?

ង
្ រឃ្ល្ង កកល់ធា្ក់ ជងហុកឬរែើ

រ់រទៀរ ។ តាំងរី រនះមកនងក៏ែឹង្្ួន

លុះ ថយនតប ផុរភ្ូមិបគ្រររដដរៅឆ្ងយបនតិច ក៏ទច់ង៉ៃក់ លរ់មា៉ៃសុីន រទើបរៅចិគ្រររលារចុះរៅ
របើករគ្រគ្ឿងមា៉ៃ សុីនរមើល ស្ស្ថប់កររ្វើមារ់រវៀចគ្រកកងវ ។ អនកជិះរាំងអស់គ្រគ្ប់ៗាន មានរសចកដី
គ្ររួយជារគ្រចើន រទើ បហ្ួង រនសមបរតិកែលមានរសចកដីគ្ររួយរគ្រចើនជាងរគ្ ក៏ចុះរី ថរៅសួ រៅ
ចិគ្ររថា៖


រម៉ៃចរៅ រៅរទៀរបនឬរទ ? លមមកកកុនបនឬរទ ?

រៅចិគ្ររគ្រគ្វ ីកាលរោយអស់សងឃឹម រហើយជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖


រនរគ្របស ប រៅរទៀរមិ នបនរទ វា្ូ ចគ្ររង់កកន្ងសាំខាន់ កែល្្ាំុបទរ្វើមិនរកើរ
រតងរៅជួលចិនគ្រកឡឹងោក់ជាថមីរទើ បបន !



ន ី៖មដងរនះរស្សច។

រហើយនងរផដក្្ួនរលើ ថយនតរោយអាកា អស់កមា្ាំងជារគ្រចើ ន។
រលាក ប


រ់ចុះរី ថរែើ មក

ចាំរីមុ្រៅចិគ្រររហើយថា៖

ារ់ឯងប ថយា៉ៃ ងរម៉ៃចហនឹង រល់ករ ថ្ូចអស់ !

រៅចិគ្រររឆ្ើយ្្ីៗថា៖



្្ាំុបទប ែូ ចយា៉ៃ ងមនុ សស្មមត រលាកក៏បនរ

រលាក ប




ើញនឹ ងកភ្នកស្ស្ថប់ រហើយ។

រ់ ខាាំមារ់រហើយថា៖

របើារ់ឯងមិនប ឲ្យធា្ក់ជងហុកអមាញ់មិញ ក៏ គ្ង់មិន្ូ ចែល់មឹង
្ កែ !
ចិគ្ររ៖ ចុ ះរលាកគ្ិរថា ្្ាំុបទកក្ងប ឲ្យធា្ក់ ជងហុកឬអី ?
ប

រ់ ៖ ផ្ូវមានគ្ាច រម៉ៃ ចក៏ារ់ ឯងមិ នប ឲ្យគ្ររង់ រៅតមផ្ូវ មានករារ់ ឯងកក្ងរ្វើ

ឲ្យធា្ក់ជងហុក ?





ចិគ្ររ៖ រលាកថាែូចរមដចក៏បន ករ្្ាំុបទមិ នបនកក្ងរ្វើឲ្យវាធា្ក់ ជងហុករទ។
ប
រ់៖ រតងគ្របយ័រស
ន ាំែីបនតិចារ់ឯង។
ចិគ្ររ៖ ្្ាំុបទបននិយាយរោយសាំែីគ្ួ សមណ្ដស់រហើយរនរគ្របស។
ប

រ់ ៖ រម៉ៃ ចក៏ារ់ឯងគ្រររហើនរម្៉ៃះ កគ្រកងារ់ ឯងគ្រាន់ ករជាអនកសុី

ន
?
ួលរគ្រទឬ

រៅចិគ្រររសើចចាំអកបនតិចរហើយថា៖


្្ាំុបទជាអនកសុី

ួនលរគ្កមន ករមិនកមនសុី

ន
ប
ួលរលាក

រ់ រទ។

ហ្ួង រនសមបរតិនឹក ាំខាន នឹ ងសាំែីនិយាយជកជកានរនះ ក៏ ហាមគ្របមរៅថា៖


ប់និយាយប៉ៃុណឹ ណ ងរហើយ រលាក ប

រ់ កា និយាយជកជកានរៅគ្រារនះ វាមិនមាន

គ្របរយាជន៍អីវរឡើយ បុរាណរលាកថា ស្ថបមួយបែ បគ្របមួយចឹប កមនរទ ?


ន ី៖ ចុះរយើងគ្ិររ្វើែូចរមដច រទើបរៅែល់ផទះ ?

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររួយប មភជារគ្រចើន ។


ហ្ួង៖ ហនឹងរហើយ ប៉ៃ ក៏មិនែឹ ងជាគ្ិ ររ្វើែូចរមដចកែ សួ រៅចិ គ្រររមើ ល ររើរគ្គ្ិ ររ្វើែូច
រមដច ?

នងងកមករៅចិគ្ររសួ ថា៖


ចិគ្ររ រយើងគ្ររូវរ្វើែូចរមដចរទើបរៅែល់ផទះ ?



ចិគ្ររ៖ រនរគ្របស រតងកររែើ រៅរទើបបន។

របកាំបុរៗរ្វើឲ្យនងន ីរឡើ ងមុ្គ្រកហម ។
រៅចិគ្រររែើ ចូលរៅ កហ្ួង រនសមបរតិ រហើយនិ យាយជាំ រាបថា៖


រយើងរតង ង់ចាាំរៅទីរនះ ទាំរាមា
ាំ ន ថយនតណ្ដមួយមកែល់ទីរនះ គ្របសិនរបើាមនរទ ក៏
រតងករស្ថនក់រៅទីរនះមួយយប់ របើនឹងរែើ រជើងរៅកគ្រកងករពាក់កណ្ដ
ដ លអគ្រធាគ្រររទើប
ែល់ផទះ។

រលាក ហ្ួងែកែរងហើម្ាំ នងន ីសួ រៅរលាកឪរុ ករោយរសចកដីវ ិរកកថា៖


រយើងរតងកររែកស្ថនក់កុងបគ្រររនះមួ
ន
យយប់ រៅឬប៉ៃ ?

រលាក ហ្ួងញាក់ មុ្រហើយថា៖


កូនរ

ើញរទ រវលារនះរមា៉ៃ ង៤ រសៀលរហើយ ឬមួយកូនចង់រែើ លរមើលក៏តមចិរត ?

នងន ីគ្រគ្វ ីកាលរហើយថា៖


រទ ប៉ៃ ទគ្រមាាំរែើ រៅែល់ កូ នមុ ្ជាស្ថ្ប់ពាក់ កណ្ដ
ដ លផ្ូវមិ នខានរឡើយ។

រៅចិ គ្រររសើចរឡើងរល់ករនងន ីកប រៅសាំឡឹងចាំមុ្ រហើយសួ ថា៖


ារ់ឯងរសើចអី !

រៅចិគ្ររញញឹមញកញមតម្មមតរហើយថា៖


្្ាំុបទរសើចនឹងកាំគ្របុកមួយរនះរទររើ វាហក់ រលាររី រែើ មស្សម៉ៃ រៅរែើមកនទួរបគ្ររ វាភា្រ់
ចាំណ្ដប់ ធា្ក់មកែល់ែីជិរគ្របកាច់ បនជា្្ាំុបទរសើចនឹ ងវា !



ន ី ៖ រគ្ភ្័យ រគ្គ្ររួយរាល់ានឯងគ្ិរកររីរសើចសបាយ។



ចិគ្ររ ៖ បនជា្្ាំុបទរសើច រី រគ្រពាះសរវរនះមានរជើ ងែល់រៅបួន រៅករមានភា្រ់
ចាំណ្ដប់ធា្ក់ែល់ែីរល់ករបនែូរចនះរទររើ !

នងមិនរឆ្ើយរបរៅ គ្រាន់ ករសាំឡឹងសាំឡក់ ចុងកភ្នកកនទុយកភ្នកប៉ៃុ រណ្ដណះ រោយស្ថ រសចកដី
មួរ

៉ៃរៅដគ្រកហាយ ប៉ៃុកនតនងធា្ប់សាំកែងកិ ិយាែូរចនះជានិចច ។ រៅចិគ្ររថនឹកនឹងនិសស័យកបបរនះ

មករគ្រចើនគ្រារហើយ រទើបមិនមានចិរតគ្ររួយប មភអីវ កថមរាំងយល់ថា ស្រសតីរបើមិនសាំកែងកិ ិយាង
កងិកកងក់្្ះរទ ក៏មិនលអរមើលកែ គ្រាន់ករកុាំឲ្យគ្រជុលហួសររកប៉ៃុរណ្ដណះ ។
ឯនងន ីនឹកគ្រប រយនឹង្្ួនឯងថា កូ ន

ន
្ ះរនះចាំកឡកជាងកូ ន ួលែបទៗរទៀរ
ន
ជា
ួលករមា
អនកមានអាំនួរបនតិច កថមរាំងរគ្របើសាំែីមិនរចះកគ្រកងចិរតអក
ន ណ្ដរទ កររចះនិយាយសមរហរុ
សមផល រទើបនងចូលចិរតនិយាយ ឬជកជករីរ ឿងអវីៗរលង នងធា្ប់គ្ិរថា នងគ្ិរែូរចនះនឹង
មានគ្របរយាជន៍អីវ រហើយរគ្ជាអវីនឹងនង រគ្គ្រាន់ករជាកូន
រលាក ប

ន
ន ក់ប៉ៃុរណ្ដណះរទររើ !
ួលនងមា

រ់រែើ រឆៀងមកកកប នងន ី រហើយសួ ថា៖



ចុះរហរុអី ក៏



ន ី៖ ន ណ្ដ គ្របប់រលាកថា ្្ាំុចូលចិ រតរៅនិ យាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងវា !



ប

ុនចូលចិរតរៅនិយាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងអារកមងករមា្ះរនះរម្៉ៃះ ?

រ់ ៖ ្្ាំុបនរ

ើញនឹ ងកភ្នក បនរ

គ្រចក បស់វា ម្ឹុងៗរៅករ
សមរទ

ើញវានិយាយជកជកនឹង

ុន រល់ករ

ុនរល់

ុនរៅនិ យាយជកជកនឹងវារទៀរ វាជារកមងគ្រររហើនមិនរចះគ្ួ

ុនរិនិរយរមើលវាឲ្យកមនកទនចុះ។

នងន ីញាក់មុ្ទាំនងជាយល់ែូរចានះកែ រហើយរឆ្ើយថា៖


ចាះ កមមក រនះឫកពាគ្រររហើនបនតិចកមន ករឧសាហ៍រ្វើកា ណ្ដស់។



រលាក ប



ន ី៖ ចាះ វារទើបនឹងមករៅកមន គ្របកហលជាងរី ក្ប៉ៃុណឹ ណ ង ឪរុក បស់្ាំុា
្ រ់មានចិ រត
អាណិររមតតរោយរ ើញថា ជាមនុសសកាំគ្រពាឪរុកមាដយ រហើយបនគ្របគ្ល់ឲ្យជីក

រ់៖ គ្របកហលជាវារទើបមករៅរទ បនជារីរែើមមកមិនកែលរ

ើញរស្ថះ។

អណូដ ងរបូងរៅទិសខាងរកើ រ កែលរទើ បនឹងរបើកថមី។
និយាយានបនគ្ររឹមប៉ៃុរណណ ះ ក៏ ស្ស្ថប់ ករឮសាំរឡងហ្ង
ួ រនសមបរតិ កស្សករៅនងន ី រហើយ
គ្របប់ថា៖


ន ីកូន ចារ់កចងោាំបយទឹករៅ ឪរុ កនឹកឃ្ល្នបយណ្ដស់រហើយ ឲ្យរៅចិគ្ររជួយ ក
ឧសរភ្្ើងផង។

រៅចិគ្ររចូលមកជិររហើយសួ ថា៖


ុននឹ ងឲ្យ្្ាំុបទជួយរ្វើកា អវី្្ះ ចូ គ្របប់ មកចុ ះ ?



ន ី៖ រៅ កែុាំថមបីែុាំមក រហើយ កឧសបងករ់រភ្្ើងរឡើងផង។

នងបងគប់រៅរលាក ប


រលាក ប
ង។

រ់ថា៖

រ់អាណិរយកស្ថច់ ោក់កាំប៉ៃុងមកឲ្យ្្ាំុរី កាំ ប៉ៃុង និ ងសកណដកហ

ន់រៅផ

ករមា្ះរាំងរី នក់ ក៏្ាំរ្វើកា ផាគប់ ផុននងគ្រកមុ
គ
ាំយា៉ៃងមុឺ ងមា៉ៃ រ់ ឯរៅចិគ្ររបនែុាំថរ
ម ូចៗបីែុាំ
រហើយោក់រាំរ ៀបជាមុាំរជើងគ្រកាន រហើយរៅ កកាច់ឧសមកបងករ់រភ្្ើងរឆះរថាគលរឡើង ។


ុននឹ ងឲ្យ្្ាំុបទរ្វើអីរទៀរ។

រៅចិគ្ររសួ នង្ណៈកែលបងករ់រភ្្ើង ច
ួ រហើយ ។


ន ី៖ រចៀនគ្ររីឆ្ស្ថច់រា នឹងសកណដករគ្រទើង រអើ ! រយើងាមន្ទះរទ រៅចិគ្រររតងរៅ ក
្ទះមក។



ចិគ្ររ៖ រអ រនរគ្របស ទីរនះមិ នកមនផា សកងករទ ចុ ះឲ្យ្្ាំុរៅ ក្ទះឯណ្ដមកជូ ន

ុន

បន ?

នងែកែរងហើម្ាំរហើយគ្របប់ថា៖


រអើ រនះគ្របុសគ្ររលាាំង រមដចក៏ មិនយល់កា អវីរស្ថះ ្្ាំុគ្រាន់ ករឲ្យរៅ កភាជន៍ អី ម
វ ួ យសាំកប៉ៃ
រៗ ក៏បនរហើយ សាំរាប់យកមករចៀនឆ្ប៉ៃុរណ្ដណះ។

រៅចិគ្ររញញឹមរហើយថា៖


ប៉ៃុណឹ ណ ងរទឬ ?

រហើយសទុះរគ្រកាករៅឯ ថយនត រលើករូ កកគ្រមាលអងគុយរឡើងរមើលរ
កាន់រលើកបងហញរៅនងន ីថា៖


កបបរនះបនឬរទ ?

ើញចានស្ថពន់ សសាំកប៉ៃ រៗ

តាំងអាំរីរៅចិគ្ររចូលមករៅគ្រជករកាននឹងនងន ី នងមិនកែលញញឹមមដងរស្ថះ រទើបករមក
ររលរនះ នងក៏ញញឹមជាំនួសពាកយរបជាគ្រាែាំបូង ។
លុះលាងចានស្ថពន់ ច
ួ រហើយ រៅចិគ្ររក៏ោក់រលើរជើងគ្រកានបរណ្ដ
ដ ះអាសននរនះឯង ។
ន ីក៏យកខា្ញ់គ្រជូកោក់រចៀនកនុងចានរនះ រៅចិ គ្ររក៏យកស្ឹករតនរបក់រភ្្ើងឲ្យរឆះរឡើង
រល់ករកផះហុយគ្រទុបរឡើង រល់ករនងគ្របប់ឲ្យ


ចិគ្ររ៖ ហនឹង

ុនគ្ិររិស្ថករស្ថច់ទរទ មិនោាំបយរទឬ ?

រៅចិគ្ររសួ នងរោយរហរុមិនរ


ប់បក់ ។

ើញនងោាំបយរស្ថះ ។

ន ី៖ រអើកមនរហើយ ចិគ្ររ ្្ាំុរភ្្ច

ឹង ចុ ះរយើង កឆ្នាំងឯណ្ដោាំបយហៈ ?

នងនិយាយរហើយសាំឡឹងមុ្រៅចិគ្ររ ទាំនងសូមឲ្យជួយគ្ិរគ្ូ ផង ។
រៅចិគ្ររែឹងទាំនង ក៏ រ់រៅឯ ថយនតមង
ដ រទៀរ កបនកាំប៉ៃុងរបឿ មួយ្ាំ របើកែួសយកស្ថច់របឿ
រចញ្ចប់អស់ រហើយក៏វ ិលមក កន ីសួ ថា៖


កបបរនះរគ្របើបនរទ

ុន ?

នងន ីញញឹមទទួលមដងរទៀរ មដងរនះញញឹមរចញមករោយចិរស
ត ុច ិរឥរកក្ងបនតិចរឡើយ
គ្រារនះកែលរៅចិគ្រររ

ើញថា ន ីរៅហាវយគ្រកមុាំ បស់រគ្រនះ មានកិ ិយាទន់ភ្្ន់កផអមកលហមចាំ

កឡកណ្ដស់ !


ន ី ៖ គ្របកហលជារគ្របើកា បន ចិគ្ររ។

នងរបរៅរោយសាំែី្មមត ។


ន ី៖ រអើ ! ចុះរយើងបនទឹករីណ្ដមកោាំបយហៈ ?



ចិគ្ររ ៖ មិនអី រទ ទុកភានក់ង ្្ាំុបទ កជូន

ុនរល់ករបន។

ថារហើយក៏រៅរបើកបាំរង់ទឹកកនុង ថយនត ទឹកក៏ហូ រចញមករល់ករររញកាំប៉ៃុង រហើយយកមក
ឲ្យនងន ី ។

រលាក ហ្ួង លាន់ សាំែីរីកុង
ន ថយនតមកថា៖


ឆ្្រគ្រាន់របើ របើមិនបនរៅចិគ្ររ គ្របកហលជាអរ់បយកនុងររលរនះរាំងអស់ានមិ នខា
ន។

ឯរលាក ប

រ់ទទួលយកអាស្ថជាអនកោាំបយ រោយែឹ ង្្ួនថា ្្ួនែូ ចជាចាញ់រគ្របៀបរៅ

ចិគ្រររគ្រចើនណ្ដស់ កា កែលរៅរសងៀមមិនជួយ្វល់ខាវយនឹងរគ្ ស្ស្ថប់ករបយឆអិនប ិរភាគ្រនះ
ែូចជាមិនទាំនងរស្ថះ !
ឯរៅចិគ្រររអាំរីរនះ មិនបនជួយរ្វើអីវរទៀររល់ករែល់បយឆអិន រទើបែួសបយោក់ចាន
ោក់គ្ររីរចៀន ឆ្ស្ថច់ រា យករៅជូ នរលាក ហ្ួង ឯ្្ួនឯងនិ ងនងន ីប ិរភាគ្នឹងស្ឹករ
ឯរលាក ប

រ់ស្សុកប ិរភាគ្នឹងគ្រកោសកាកសរ កែល្ចប់អីវា៉ៃន់មករី ផា សកងក៕

ើ

រ ឿងកុលាបបប៉ៃលន
ិ វគ្គទី៤
គ្ររង់រនះ នងន ីសរងកររមើ លទឹ កមុ ្រៅចិគ្ររ រ
រងើយមុ្រមើលរៅមុ្នង រហើយនិយាយថា៖


គ្របសិនរបើ រ្ៀប្្ួន

ើញសងរស្សរពានរៅរគ្រចើ
ន រៅចិ គ្ររសនសឹមៗ
ួ

ុនជា្្ាំុបទវ ិញ រហើយកថមរាំងជាស្រសតីផង

ុនរតងគ្ិ រថា កា រ

សូនឹងជីវ ិរកែលគ្រកី គ្រកលាំបករតកយា៉ៃ ករៅតមទាំ រនើ ងករមានក់ឯង នុ ះ ររើវាមាន សជារិ
ែូចរមដច្្ះ ? ករ្្ាំុបទជាគ្របុសលមមអរ់ ្មរ់រសចកដីលាំបកបនគ្រគ្ប់ៗយា៉ៃ ង រហើយធា្ប់ រ

ទល់នឹងរសចកដីគ្រកីគ្រករតកយា៉ៃ កមករគ្រចើនរហើយ ចួ នកាល្្ាំុបទអរ់បយររញ១បថងក៏មា
ន។

នងន ីអងគុយសាំងាំរសងៀមចាាំស្ថដប់ រៅចិ គ្ររនិ យាយ ករកនុងចិ រតនឹកអាណិរអាសូ រៅចិ គ្ររជា
រន្ឹករហើយនឹកែល់្ួនឯង
្
ថា របើអញគ្ររូវបនទទួលរគ្រាះថានក់យា៉ៃងរនះផង ររើនឹងមាន
រសចកដីលាំបកយា៉ៃ ងណ្ដរៅ !


ន ី៖ ចុះចិគ្ររមករៅទីរនះ បនស្សួល្្ះរហើយឬរៅរឡើយរទ ?

នងនិយាយរិចៗរហើយមានសាំរឡងទន់ជាងមុនរគ្រចើន ។
រៅចិគ្ររសាំឡឹងរមើលកភ្នកនងន ី រហើយញញឹមយា៉ៃ ងររាះរាយរឆ្ើយថា៖


្្ាំុបទបនស្សួលរគ្រចើ ន ! ុនន ី តាំងអាំរី្ាំុប
្ ទចូលមកអាស្ស័យរៅកនុងផទះ ុនរនះ
ស្សួលចិរតរឡើងរគ្រចើន មិនបច់នឹកគ្ររួយកគ្រកងអរ់បយស្ថ្ប់ របើបបប៉ៃលិនរៅករមាន
រមតត្្ាំុបទយា៉ៃ ងរនះជានិ ចចរៅ ្្ាំុបទមុ ្ជាសូមរផ្ើឆឹង
អ រៅែាំបន់ រនះជាគ្របកែ !

អាកាសរៅបបប៉ៃលិន តម្មមតគ្ររជាក់ជាងស្សុកសកងកបរ់ែាំបងរគ្រចើន របើចួនជាគ្ររូវ ែូវ ង
ែូចកនុងរវលារនះ ក៏កាន់ករគ្ររជាក់ ខា្ាំងរឡើងរទៀរជារគ្រចើ ន លុះឮសូ ទឹកសរនសើមស្សក់ចុះរី
ស្ឹករ

ើ មិនោច់ យៈ ែួងចន្រនទមួយចាំរហៀងរនះក៏លិចបរ់បាំងែងភ្នាំរៅ ្យល់គ្ររជាក់ក៏

កាន់ករបក់ផារ់ខា្ាំងរឡើង ជារហរុនាំឲ្យគ្ររជាក់ញាក់ែល់របះែូងករមា្ះគ្រកមុាំរាំងរី នក់។ រទើប
រៅចិគ្ររសនសឹមរគ្រកាករឡើងរមើលរៅបផទរម
ថា៖

រោយកិ ិយាស្សរពានស្សរន់ រហើយនិយាយរឡើង



យប់រគ្រៅរហើយ

ុនន ី អរញ្ជើញរឡើងរៅផទះវ ិញចុ ះ អាំ ណ្ដចទឹ កសរនសើមនិ ង្យល់ ង

កបបរនះ អាចរ្វើឲ្យ

ុនផាដស្ថយ ឬរៅជាគ្រគ្ុនក៏សឹងបន !

ឯនងន ីរគ្រកាករែើ រឡើងរៅរលើផទះរោយស្សួល ែូចកូនរកមងកែលគ្របរៅបនកបបបទលអ ករ
នងមកនឹកឆងល់កុងចិ
ន
រថា
ត ៖


កមមក ករមា្ះរនះ មានអាំណ្ដចអវីហន ! អាចហានបងគប់អញឲ្យរ្វើតមបងគប់ ្ួនបន
្
រោយងយែូរចនះ។

ករនងក៏គ្ិរយល់ថា៖


គ្របសិនរបើអញរៅហាលសរនសើមយូ ររកអាចរ្វើឲ្យគ្រគ្ុន ង ឬផាដស្ថយបនកមន ។

លុះែល់គ្ររឹករឡើង រៅចិគ្ររក៏លីចបរែើ រចញរៅរ្វើកា ជី ករបូងនអណូដ ងរបូង គ្ររង់ទិសខាង
រកើរែូចសរវែង កែលធា្ប់រ្វើមករាល់ៗបថង បនរែើ ការ់មុ្ផទះ្ាំរនះរៅ ស្ស្ថប់កររ

ើញនង

ន ី និ ងរលាក ហ្ង
ួ រនសមបរតិ អងគុយកនុង ថយនត យីរហា ុ ឺណូរ៍ កែលជា ថយនតសគ្រមាប់រគ្របើ
រៅទិញអីវា៉ៃន់រៅផា សកងក ។ ឯតសុន ជាអនកប ថរនះ ្ាំគ្របឹង បវរល់ករកបករញើស ក៏រៅ
ករមិនរឆះរស្ថះ ែល់យូ ររកណ្ដស់រទើបរលាក ហ្ួងកស្សកសួ រៅថា៖


តសុន ថយនតមិនរឆះរទឬ ?

តសុនគ្រគ្វ ីកាល យកកកនសងជូររញើសមុ ្ រហើយជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖


មិនរឆះរទ រនរគ្របស ! ្្ាំុបទបនរោះលាងសាំអាររគ្រគ្ឿងអាំ រីយប់មិញរនះឯង
ស្ស្ថប់ករគ្ររឹករឡើងវារគ្ៀចែូរចនះរៅ !

រៅចិគ្រររែើ ចូលមកជិរ រលើកបែសាំរះរលាកហ្ង
ួ រហើយជាំរាបសួ ថា៖


រនរគ្របស គ្ររះររជគ្ររះគ្ុណអរញ្ជើញរៅឯណ្ដ ?

រលាក ហ្ួងរបរៅថា៖


្្ាំុរៅទទួ លរលាក ប
ចិគ្ររ !

រ់ ស្សុក ឯស្សុកសកងកបនតិច ករ ថវាមិ នគ្ររមឲ្យរៅរស្ថះ រៅ

នងន ីសាំឡឹងរមើលរៅចិគ្ររមួយកភ្្រ រ

ើញទឹកមុ្ែូចជាស្សស់បស់ជាងសរវបថង មានកិ ិយា

អង់អាច្ុសរីកមមក ឯរទៀរៗ ។


ន ី៖ ប៉ៃ ! រយើងរៅមិន ច
ួ រទឬអវី ?

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររួយ ។


ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ្្ាំុបទ បវរមើលបនតិច កគ្រកងរលារឆះរឡើងបន។

រហើយរៅចិគ្រររបើកគ្រគ្បបាំងរគ្រគ្ឿងយនតរិនិរយរមើលមួយស្សបក់ក៏ញញឹម រហើយនិយាយថា៖


រនរគ្របស រស់គ្ររង់រណះ បវមដងរទៀររឆះជាគ្របកែ រហើយគ្របប់តសុនឲ្យ បវមដង
រទៀរ ។

តសុនចាប់ បវមដងរទៀរ រគ្រគ្ឿងយនតក៏គ្រគ្ហឹមគ្ឹកកង មួយ ាំររចរឡើង អនករាំងអស់ានក៏ញញឹម
តសុនក៏រៅទះស្ថមរៅចិគ្រររហើយ លាន់មារ់ថា៖


រូកកគ្រាន់ របើ អនកកមួយអញ !

រលាកហ្ួង ក៏ លាន់ មារ់ រោយរសចកដីរគ្ររកអ រហើយសួ រៅចិគ្ររថា៖


រៅចិគ្រររូកកកមន រ ៀនរចះរីណ្ដ គ្របសប់លាក់ចាំរណះណ្ដស់ ?

រៅចិគ្ររនឹករគ្ររកអ បរងអន្្ួនជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖


រនរគ្របស មិនបនរ ៀនឯណ្ដរទ គ្រាន់ករធា្ប់ប ថយនតមកកែ ក៏លម
ម រ្វើរកើរចាំរពាះ
កររគ្រគ្ឿង កែល្ូចខារបនតិចបនតួចប៉ៃុ រណ្ដណះ។

រហើយចាប់ចបរលើកលីរលើស្ថម ។
ឯតសុន បនឮសាំែីរៅចិគ្ររថា ធា្ប់ប ថយនតមកកែ ក៏នឹកែល់គ្របរនយកែលរទើបមកែល់ផទះរី
គ្ររឹកមិញរនះ ារ់មិនរន់បនស្ថកសួ អាំរីសុ្ទុកខរស្ថះ ស្ស្ថប់ករជាប់ វល់មកប ថយនតជូន
រលាកហ្ួងរៅស្សុកសកងក រទើ បារ់ ជាំរាបសុាំចាប់រលាកហ្ួងថា៖



រនរគ្របស បថងរនះ្្ាំុបទមាន្ុ ៈ ែបិរគ្របរនយ្ាំុប
្ ទរទើបមកែល់ផទះគ្ររឹកមិ ញរនះ ្្ាំុ

បទមិ នរន់បនស្ថកសួ សុ្ទុ កខ វាថាគ្របញាប់ វ ិលរៅស្សុកវ ិញ កនុងរវលាបថងគ្ររង់ រនះ

ផង ែូ រចនះសូមគ្ររះររជគ្ររះគ្ុណរមតតឲ្យរៅចិ គ្ររប ថយនតជាំនួស្្ាំុ បទមួយររលសិន
ចុះ។

ហ្ួង រនៈសមបរតិរសងៀមមួ យស្សបក់ រហើយ កប រៅសួ រៅចិ គ្ររថា៖


ចិគ្ររ ឯងប ថយនតជាំនួសតសុនមួយបថងបនរទ ?

រៅចិគ្ររកប រៅរមើលតសុន រ


ើញសាំកែងអាកា អងវ រទើ បរៅចិ គ្ររជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖

្្ាំុបទប ជូ នបន រនរគ្របស។

តសុនរគ្ររកអ ណ្ដស់ សទុះរៅចាប់ បែរៅចិ គ្ររអគ្រងួនថា៖


អ គ្ុ ណអនកកមួយណ្ដស់ សូមអនកកមួយសាំ

ញ់ជួយយកករបុ ណយរៅចុ ះ រហើយារ់ ងក

មករលើកបែសាំរះលាហ្ង
ួ រន សមបរតិរែើ រចញរៅ។
រៅចិគ្ររយករគ្រគ្ឿងគ្របោប់រ្វើកា រៅទុករស្សចរហើយ ក៏ផា្ស់សាំររ់អាវកមមក ជាអនកប ថយនត
រឡើងកាន់ចងកូរប រចញរីទីរនះរៅ ទាំនងជាអនកឆ្្របុិនគ្របសប់រោយមិនមានឧបសគ្គ វាង

ពាក់កណ្ដ
ដ លផ្ូវែរាបែល់ស្សុកសកងក កែលជាទីគ្រកុងបរ់ ែាំបង ។ ឪរុ កនឹ ងកូ ន ក៏ចុះរី ថយនត
រែើ សាំរៅរៅកាន់ផទះមួយកកប ស្ថលាស្សុក គ្របកហលជាកន្ះរមា៉ៃ ងរទើបរ

ើញនងន ីចុះរីផទះ

រនះមក ។
រៅចិគ្ររសួ រោយកិ ិយា សុភារថា៖



គ្ររឡប់ រៅឥឡូវឬរៅរទ

ុន ?

រៅរទ នងរបកាំបុរៗរហើយថា ចិគ្រររតងរៅទិញអី វា៉ៃន់ឯផា ជាមួយនឹង្្ាំុឥឡូវ នុ ះក
កន្រញ្ចង ចិគ្ររកាន់យករៅផងណ្ដ។

រៅចិគ្ររនឹកភាាំងបនតិច ែបិរតាំងអាំរីរកើរមកមិនកែលកាន់កកន្រញ្ចងរែើ តមរគ្រកាយស្សីណ្ដមដង
រស្ថះ ករគ្រារនះគ្ររូវកររ្វើតម ែបិររគ្ជារៅហាវយ្្ួន ឲ្យគ្របក់ ក្្្ួន ទុកជាកា រ្វើែូរចនះនាំឲ្យ

ិ៍ ត ម ស
អាមា៉ៃ ស់មុ្យា៉ៃ ងណ្ដ ក៏គ្ររូវករគ្របរិបរតិតមបងគប់រៅសិនចុះ រទើបនយចិ រតសូការ់រក ខា
ចាប់កកន្រញ្ចងរែើ យ
ុ ៉ៃ តមរគ្រកាយ រៅហាវយគ្រកមុាំ មាន ប
ូ រឆ្មស្សស់គ្របិមគ្របិយរនះរៅ ។


ន ីបងគប់៖ ចិគ្ររ រៅសួ ទិញគ្ររី ៉ៃស់្ាំៗ រី យករៅរស្ថង គ្រជក់ ររើរគ្លក់មួយបថ្ប៉ៃុនមន ?
រ ើសឲ្យធារ់ៗបនតិច ។



រៅចិ គ្ររនិ យាយសុាំ្ួនថា៖
្
សូមកុាំ រគ្របើ ឲ្យ្្ាំុបទទិ ញរឡើយ

ុន ! រហើយនិយាយររៅ

រទៀរថា៖ តាំងរី្ាំុប
្ ទរកើរមក ្្ាំុបទមិនកែលទិ ញគ្ររី ស្ថច់ ឬ បកន្បងក អវីរទ កគ្រកង
ុនបរនទស ថាទិញបថ្ររក ែបិរ្្ាំុបទមិ នរចះរបថ្ទិញគ្ររី រទ រនរគ្របស ។



ន ី៖មិ នអីរទ រៅសួ ទិញចុ ះចាាំ្ាំុរ
្ បថ្ឲ្យ។



ចិគ្ររ៖ សុាំឲ្យ



ន ី៖ រនះរិរជាារ់ឯង មិនគ្ររមរ្វើតមបងគប់រយើងរទឬ ?



ចិគ្ររ៖ ឱ !
រទ។

ុនរបថ្ទិញ្្ួនឯងចុ ះ។

ុនបងគប់្ាំុប
្ ទបនជានិចច ប៉ៃុ កនតមិនកមនបងគប់ ឲ្យកាន់ កកន្រញ្ចងរែើ ទិញគ្ររី



ន ី៖ រម៉ៃច ? គ្រាន់ករឲ្យទិញគ្ររី ៉ៃស់រី បីប៉ៃុណឹ ណ ង ររើវា្ូចកិរិតយសប៉ៃុណ្ដណរៅ ?



ចិគ្ររ៖ មិ នកមន្ូចកិរិយ
ត សអវីរទ ប៉ៃុ កនតមុ្គ្រកសួងទិ ញគ្ររី ្ាំុប
្ ទមិ នធា្ប់ រ្វើ ។

នងន ីរៅដគ្រកហាយរឡើងមុ្គ្រកហម ករមិនមានអាំណ្ដចបងគប់ឲ្យរគ្រ្វើតមបន ក៏រែើ យ
៉ៃុ រៅ
ទិញរោយ្្ួនឯង ឯរៅចិ គ្ររក៏កាន់ កកន្រញ្ចងរែើ តមរគ្រកាយ កាលទិញបនគ្ររី ៉ៃស់រី រែើ វ ិល
រៅទិញរានឯរទៀរៗ នងរៅ្ឹងខានញ់នឹងកា ចរចស ឹង ស
ូ បស់រៅចិគ្ររណ្ដស់ ក៏កក្ងរែើ

ទិញរីរានមួ យរៅរានមួយរទៀរ រែើ វ ីវក់ចុះរឡើងជារគ្រចើនបក រគ្រចើ នស្ថ ទិ ញអី វា៉ៃន់រគ្រចើនរសអក
សកះរល់កររៅចិ គ្ររយករៅរសទើ ករមិ ន ួច នងនឹ កខានញ់ ក៏ខានញ់ ណ្ដស់ ករនឹ កចង់ រសើចក៏ ចង់
រសើចណ្ដស់ រោយបនរ

ើញរៅចិគ្ររកាន់ររញបែរាំងរី យួ ផង ររបៀររក្ៀកផង កណង

រណ្ដង រហើយនងរ្វើជារែើ វ ិលជារគ្រចើ នបករគ្រចើ នគ្ររឡប់ រទើ បបរ់ ចូលរៅឯ ថយនត ។ ឯរៅ
ចិគ្ររក៏រចះកររែើ គ្របកិរតមរគ្រកាយែរាបែល់ ថយនត រហើយទាំ លាក់ អីវា៉ៃន់គ្រាាំងរៅកនុង ថយនត ។
នងន ីរ

ើញកិ ិយារៅចិគ្រររ្វើែូរចានះ ក៏គ្រចរ

ររឡើងថា៖



យី ! ារ់រនះ កក្ងទាំលាក់អីវា៉ៃន់រលើកាលអញឬ ?



រៅចិ គ្រររឆ្ើយរឡើងថា៖ សូមអរ់ររសរនរគ្របស ្ងន់ររក ករ្្ាំុបទទមា្ក់ រលើកាដ ថ
យនតរទររើ។



ន ី៖ គ្របយ័រា
ន រ់ឯង កុាំរគ្របើកិ ិយារថាករបររក ។

នយចិគ្ររឮរហើយគ្រាន់ករញញឹមហុិះៗ ហាក់ែូចជាមិនយកចិរទ
ត ុកោក់នឹងកា ្ឹងសមា បស់
រៅហាវយគ្រកមុាំរនះរស្ថះ ។ អនករាំងរី ក៏ អងគុយរៅរសងៀមៗរាំងអស់ាន ឥរនិ យាយានមួ យ
មា៉ៃ រ់រស្ថះ មួ យស្សបក់រទើបរ

ើញហ្ួង រនសមបរតិ មកែល់ទីចរ ថយនត ជាមួយនឹងបុ សក

រមា្ះមួយនក់ មុ្កវងពាក់មួកស ពាក់អាវរបើកក ចងគ្រកវារ់ រស្ៀករខា្្ី ពាក់កសបករជើងរណ៌ា
គ្រកហមរស្ស្ថមរជើងស ។ នយចិគ្ររគ្រាន់ករគ្រករឡករមើលរៅរ

ើញបុ សរនះ ក៏មានរសចកដី

រស់ចិរត ឥររគ្ររកអ បនតិចបនតួចរឡើយ។
ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយថា៖


រយើងរតងគ្របញាប់ រៅឥឡូវរទើ បបន បងអង់យូ ររកមិ នបនរទ ែបិររយើងឥរោក់
កាាំរភ្្ើងមកផងរស្ថះ កគ្រកងរចា ប្ន់កណ្ដ
ដ លផ្ូវ។

នងន ីកប រៅញញឹមយា៉ៃ ងកផអម ្ណៈកែលបុ សករមា្ះរនះរឡើងមករលើ ថរហើយសួ ថា៖


រលាកប

រ់ោក់កាាំរភ្្ើងមកកែ ឬរទ !

រៅចិគ្រររអូញ ង៉ៃូវរៅករកនុងបាំ រង់ក បុ សករមា្ះរនះឬជាប

រ់ស្សុកៗសកងក ប
ូ រាងកបបរនះមិន

គ្ួ រសរគ្ប់រស្ថះរឡើយ កកន្ងអងគយវាលលវ
ង
ឹ មិនអងគយ
ុ
ុ រៅកររៅគ្របរគ្រជៀរអងគុយកកប

ន
ុ ន ី

គ្រកអឺរ !

ចាំកណកខាងរលាកប


រ់ទះគ្ូទរហើយគ្របប់រហើយ៖

ុនកុាំគ្ររួយមានកាាំរភ្្ើង្្ីជាប់មកមួយកែ ។

ហ្ួង រនសមបរតិក៏រសើចរហើយថា៖


ថយនតរៅរវលារនះ គ្របកហលជារមា៉ៃ ង៤ រសៀល រទើបែល់រៅផទះរយើង។

រៅចិគ្ររក៏ចុះរៅ បវតមបងគប់ រហើយរឡើងប ថយនតរចញរៅ សាំរៅរៅតមផ្ូវបបប៉ៃ លិន សឹង
រែ ោសរៅរោយកស្សចមាក ចា ែាំណ្ដាំ លុះផុររីភ្ូមិភ្ាំនសាំរៅ ភ្ូមិសឹង
ន កាលណ្ដ មានករបគ្ររ

គ្ររឹកាលតវល្ិនិងភ្នាំគ្រកាំថមរែ ោស ផ្ូវក៏ កាន់ករលាំបករឡើងបផទកផនែី ្ស
ព ់ៗរបៗ បរ់ កបនជា
រគ្រចើនជាន់ កាលរៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់កររ

ើញប

រ់ស្សុករនះ និយាយ

កាអកកាអយសបាយ ីករាយជាមួយនឹងនងន ី រៅចិគ្ររក៏រកើររមាហាខា្ាំងរឡើង កថមរលើរសចកដី

ម៉ៃួរ

៉ៃកាលកែលរៅផា ទិញគ្ររីរនះមួយជាន់រទៀរ រទើ បកក្ងកាច់ចងកូរឲ្យបរ់ កាលធា្ក់ រៅ

ជងហុករាក់ៗ មួ យអរន្ើរៅកកប ផ្ូវ មា៉ៃ សុីនររាទ៍ ាំរងបគ្ររ រហើយទច់ង៉ៃក់រសងៀមរៅនឹងកកន្ងរនះ
ឯង ។
រៅចិគ្ររគ្រករឡករមើលមករគ្រកាយ ស្ស្ថប់ កររ
ប

ើញកភ្នកគ្រគ្ប់ ៗគ្ូ សាំឡឹងរមើ លមកចាំ ្ួន
្ ។

រ់ស្សុកភា្រ់ធា្ក់រីទីអងគុយ ហ្ួង រនសមបរតិកាំរុងយកបែស្ថទបកាល កែលប៉ៃះទងគិចនឹង

ែាំបូល ថ នងន ីរផអៀងរគ្រទរវ ិះករធា្ក់ ករចួនជាចាប់បកងអករន់បន ។ រលាក ប

រ់

បរនទស៖


សូហ័ វ ចបគ្រងប ថអីយា៉ៃងអីរចះ។

នងន ីងកែគ្រមង់្ួនរហើ
្
យបរនទសថា៖


ចិគ្ររ ារ់ឯងមិនរចះប

នរទឬអី ?

រៅចិគ្រររឆ្ើយភា្មថា៖


របើមិនរចះប គ្ង់មិនបនមកែល់ទីរនះរទ។



ចិគ្ររ កុាំកា្ហានររកគ្របយ័រនពាកយសាំែីបនតិច។

ហ្ួង រនសមបរតិនិយាយោស់ររឿនរៅចិ គ្ររ ។
រៅចិគ្ររកប រៅរលាកហ្ងរហើ
យជាំ រាបថា៖
ួ


សូមអរ់ររស រនរគ្របស គ្របសិនរបើ ្ាំុប
្ ទមិនកាច់ ចងកូរឲ្យងករៅជងហុករទ កង់មុ្

ខាងស្ថដម
ាំ ុ្ជាប៉ៃះនឹងែងករ់រនះជាគ្របកែ រហើយរ្វើឲ្យ្ូចររលយូ ជាងឆ្្ក់ ជងហុករនះ
រៅរទៀរ។

រលាកហ្ួងញាក់មុ្ទទួលទាំ នងជាយល់ែូរចនះកែ រហើយរៅចិ គ្ររកប មករមើ លខាងរគ្រកាយ ក៏
គ្របទះនឹងកភ្នកកែលសាំឡឹងសាំឡក់ោក់ជារគ្រចើនែងរគ្រចើនគ្រា រគ្រចើនគ្ររឡប់ ។
ថក៏ប ររៅរទៀរែូច្មមត ករនងន ីសរងករយល់ែឹងែល់ចិរតគ្ាំនិរ បស់រៅចិគ្ររ ករកាល
ណ្ដនងរ្វើសិទ
ន យស្ថនលនឹងប

រ់ស្សុករនះ ថក៏គ្រគ្កលងរ

ង
្ រឃ្ល្ង កកល់ធា្ក់ ជងហុកឬរែើ

្ុសផ្ូវរៅ រសទើ ករមិ នហាននិ យាយអវីនឹងរលាកប
ថា រៅចិគ្ររមានបាំ ណងអវីកុង្្
ន
ួននង ?

រ់ រទៀរ ។ តាំងរី រនះមកនងក៏ែឹង្្ួន

លុះ ថយនតប ផុរភ្ូមិបគ្រររដដរៅឆ្ងយបនតិច ក៏ទច់ង៉ៃក់ លរ់មា៉ៃសុីន រទើបរៅចិគ្រររលារចុះរៅ
របើករគ្រគ្ឿងមា៉ៃ សុីនរមើល ស្ស្ថប់កររ្វើមារ់រវៀចគ្រកកងវ ។ អនកជិះរាំងអស់គ្រគ្ប់ៗាន មានរសចកដី
គ្ររួយជារគ្រចើន រទើ បហ្ួង រនសមបរតិកែលមានរសចកដីគ្ររួយរគ្រចើ នជាងរគ្ ក៏ចុះរី ថរៅសួ រៅ
ចិគ្ររថា៖


រម៉ៃចរៅ រៅរទៀរបនឬរទ ? លមមកកកុនបនឬរទ ?

រៅចិគ្ររគ្រគ្វ ីកាលរោយអស់សងឃឹម រហើយជាំ រាបរៅរលាកហ្ួងថា៖


រនរគ្របស ប រៅរទៀរមិ នបនរទ វា្ូ ចគ្ររង់កកន្ងសាំខាន់ កែល្្ាំុបទរ្វើមិនរកើរ
រតងរៅជួលចិនគ្រកឡឹងោក់ជាថមីរទើបបន !



ន ី៖មដងរនះរស្សច។

រហើយនងរផដក្្ួនរលើ ថយនតរោយអាកា អស់កមា្ាំងជារគ្រចើ ន។
រលាក ប


រ់ចុះរី ថរែើ មក

ចាំរីមុ្រៅចិគ្រររហើយថា៖

ារ់ឯងប ថយា៉ៃ ងរម៉ៃចហនឹង រល់ករ ថ្ូចអស់ !

រៅចិគ្រររឆ្ើយ្្ីៗថា៖


្្ាំុបទប ែូ ចយា៉ៃ ងមនុ សស្មមត រលាកក៏បនរ

រលាក ប




រ់ ខាាំមារ់រហើយថា៖

របើារ់ឯងមិនប ឲ្យធា្ក់ជងហុកអមាញ់មិញ ក៏ គ្ង់មិន្ូ ចែល់មឹង
្ កែ !
ចិគ្ររ៖ ចុ ះរលាកគ្ិរថា ្្ាំុបទកក្ងប ឲ្យធា្ក់ ជងហុកឬអី ?
ប

រ់ ៖ ផ្ូវមានគ្ាច រម៉ៃ ចក៏ារ់ ឯងមិ នប ឲ្យគ្ររង់ រៅតមផ្ូវ មានករារ់ ឯងកក្ងរ្វើ

ឲ្យធា្ក់ជងហុក ?


ើញនឹ ងកភ្នកស្ស្ថប់ រហើយ។

ចិគ្ររ៖ រលាកថាែូចរមដចក៏បន ករ្្ាំុបទមិ នបនកក្ងរ្វើឲ្យវាធា្ក់ ជងហុករទ។



ប



ចិគ្ររ៖ ្្ាំុបទបននិយាយរោយសាំែីគ្ួ សមណ្ដស់រហើយរនរគ្របស។



ប

រ់៖ រតងគ្របយ័រស
ន ាំែីបនតិចារ់ឯង។
រ់ ៖ រម៉ៃ ចក៏ារ់ឯងគ្រររហើនរម្៉ៃះ កគ្រកងារ់ ឯងគ្រាន់ ករជាអនកសុី

ន
?
ួលរគ្រទឬ

រៅចិគ្រររសើចចាំអកបនតិចរហើយថា៖


្្ាំុបទជាអនកសុី

ន
ករមិនកមនសុី
ួលរគ្កមន

ន
ប
ួលរលាក

រ់ រទ។

ហ្ួង រនសមបរតិនឹក ាំខាន នឹ ងសាំែីនិយាយជកជកានរនះ ក៏ ហាមគ្របមរៅថា៖


ប់និយាយប៉ៃុណឹ ណ ងរហើយ រលាក ប

រ់ កា និយាយជកជកានរៅគ្រារនះ វាមិនមាន

គ្របរយាជន៍អីវរឡើយ បុរាណរលាកថា ស្ថបមួយបែ បគ្របមួយចឹប កមនរទ ?


ន ី៖ ចុះរយើងគ្ិររ្វើែូចរមដច រទើបរៅែល់ផទះ ?

នងសួ រោយរសចកដីគ្ររួយប មភជារគ្រចើន ។


ហ្ួង៖ ហនឹងរហើយ ប៉ៃ ក៏មិនែឹ ងជាគ្ិ ររ្វើែូចរមដចកែ សួ រៅចិ គ្រររមើ ល ររើរគ្គ្ិ ររ្វើែូច
រមដច ?

នងងកមករៅចិគ្ររសួ ថា៖


ចិគ្ររ រយើងគ្ររូវរ្វើែូចរមដចរទើបរៅែល់ផទះ ?



ចិគ្ររ៖ រនរគ្របស រតងកររែើ រៅរទើបបន។

របកាំបុរៗរ្វើឲ្យនងន ីរឡើងមុ្គ្រកហម ។
រៅចិគ្រររែើ ចូលរៅ កហ្ួង រនសមបរតិ រហើយនិ យាយជាំ រាបថា៖


រយើងរតង ង់ចាាំរៅទីរនះ ទាំរាមា
ាំ ន ថយនតណ្ដមួយមកែល់ទីរនះ គ្របសិនរបើាមនរទ ក៏
រតងករស្ថនក់រៅទីរនះមួយយប់ របើនឹងរែើ រជើងរៅកគ្រកងករពាក់កណ្ដ
ដ លអគ្រធាគ្រររទើប
ែល់ផទះ។

រលាក ហ្ួងែកែរងហើម្ាំ នងន ីសួ រៅរលាកឪរុ ករោយរសចកដីវ ិរកកថា៖



រយើងរតងកររែកស្ថនក់កុងបគ្រររនះមួ
ន
យយប់ រៅឬប៉ៃ ?

រលាក ហ្ួងញាក់ មុ្រហើយថា៖


កូនរ

ើញរទ រវលារនះរមា៉ៃ ង៤ រសៀលរហើយ ឬមួយកូនចង់រែើ លរមើលក៏តមចិរត ?

នងន ីគ្រគ្វ ីកាលរហើយថា៖


រទ ប៉ៃ ទគ្រមាាំរែើ រៅែល់ កូ នមុ ្ជាស្ថ្ប់ពាក់ កណ្ដ
ដ លផ្ូវមិ នខានរឡើយ។

រៅចិគ្រររសើចរឡើងរល់ករនងន ីកប រៅសាំឡឹងចាំមុ្ រហើយសួ ថា៖


ារ់ឯងរសើចអី !

រៅចិគ្ររញញឹមញកញមតម្មមតរហើយថា៖


្្ាំុបទរសើចនឹងកាំគ្របុកមួយរនះរទររើ វាហក់ រលាររី រែើមស្សម៉ៃរៅរែើមកនទួរបគ្ររ វាភា្រ់
ចាំណ្ដប់ ធា្ក់មកែល់ែីជិរគ្របកាច់ បនជា្្ាំុបទរសើចនឹ ងវា !



ន ី ៖ រគ្ភ្័យ រគ្គ្ររួយរាល់ានឯងគ្ិរកររីរសើចសបាយ។



ចិគ្ររ ៖ បនជា្្ាំុបទរសើច រី រគ្រពាះសរវរនះមានរជើ ងែល់រៅបួន រៅករមានភា្រ់
ចាំណ្ដប់ធា្ក់ែល់ែីរល់ករបនែូរចនះរទររើ !

នងមិ នរឆ្ើយរបរៅ គ្រាន់ករសាំឡឹងសាំឡក់ ចុងកភ្នកកនទុយកភ្នកប៉ៃុ រណ្ដណះ រោយស្ថ រសចកដី
មួរ

៉ៃរៅដគ្រកហាយ ប៉ៃុកនតនងធា្ប់សាំកែងកិ ិយាែូរចនះជានិចច ។ រៅចិគ្ររថនឹកនឹងនិសស័យកបបរនះ

មករគ្រចើនគ្រារហើយ រទើបមិនមានចិរតគ្ររួយប មភអីវ កថមរាំងយល់ថា ស្រសតីរបើមិនសាំកែងកិ ិយាង
កងិកកងក់្្ះរទ ក៏មិនលអរមើលកែ គ្រាន់ករកុាំឲ្យគ្រជុលហួសររកប៉ៃុរណ្ដណះ ។
ឯនងន ីនឹកគ្រប រយនឹង្្ួនឯងថា កូ ន

ន
្ ះរនះចាំកឡកជាងកូ ន ួលែបទៗរទៀរ
ន
ជា
ួលករមា
អនកមានអាំនួរបនតិច កថមរាំងរគ្របើសាំែីមិនរចះកគ្រកងចិរតអក
ន ណ្ដរទ កររចះនិយាយសមរហរុ
សមផល រទើបនងចូលចិរតនិយាយ ឬជកជករីរ ឿងអវីៗរលង នងធា្ប់គ្ិរថា នងគ្ិរែូរចនះនឹង
មានគ្របរយាជន៍អីវ រហើយរគ្ជាអវីនឹងនង រគ្គ្រាន់ករជាកូន
រលាក ប

រ់រែើ រឆៀងមកកកប នងន ី រហើយសួ ថា៖

ន
ន ក់ប៉ៃុរណ្ដណះរទររើ !
ួលនងមា



ចុះរហរុអី ក៏



ន ី៖ ន ណ្ដ គ្របប់រលាកថា ្្ាំុចូលចិ រតរៅនិ យាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងវា !



ប

ុនចូលចិរតរៅនិយាយរឆ្ើយឆ្ងនឹងអារកមងករមា្ះរនះរម្៉ៃះ ?

រ់ ៖ ្្ាំុបនរ

ើញនឹ ងកភ្នក បនរ

គ្រចក បស់វា ម្ឹុងៗរៅករ
សមរទ

ើញវានិយាយជកជកនឹង

ុន រល់ករ

ុនរល់

ុនរៅនិ យាយជកជកនឹងវារទៀរ វាជារកមងគ្រររហើនមិនរចះគ្ួ

ុនរិនិរយរមើលវាឲ្យកមនកទនចុះ។

នងន ីញាក់មុ្ទាំនងជាយល់ែូរចានះកែ រហើយរឆ្ើយថា៖


ចាះ កមមក រនះឫកពាគ្រររហើនបនតិចកមន ករឧសាហ៍រ្វើកា ណ្ដស់។



រលាក ប



ន ី៖ ចាះ វារទើបនឹងមករៅកមន គ្របកហលជាងរី ក្ប៉ៃុណឹ ណ ង ឪរុក បស់្ាំុា
្ រ់មានចិ រត
អាណិររមតតរោយរ ើញថា ជាមនុសសកាំគ្រពាឪរុកមាដយ រហើយបនគ្របគ្ល់ឲ្យជីក

រ់៖ គ្របកហលជាវារទើបមករៅរទ បនជារីរែើមមកមិនកែលរ

ើញរស្ថះ។

អណូដ ងរបូងរៅទិសខាងរកើ រ កែលរទើ បនឹងរបើកថមី។
និយាយានបនគ្ររឹមប៉ៃុរណណ ះ ក៏ ស្ស្ថប់ ករឮសាំរឡងហ្ង
ួ រនសមបរតិ កស្សករៅនងន ី រហើយ
គ្របប់ថា៖


ន ីកូន ចារ់កចងោាំបយទឹករៅ ឪរុកនឹកឃ្ល្នបយណ្ដស់រហើយ ឲ្យរៅចិគ្ររជួយ ក
ឧសរភ្្ើងផង។

រៅចិគ្ររចូលមកជិររហើយសួ ថា៖



ុននឹ ងឲ្យ្្ាំុបទជួយរ្វើកា អវី្្ះ ចូ គ្របប់ មកចុ ះ ?

ន ី៖ រៅ កែុាំថមបីែុាំមក រហើយ កឧសបងករ់រភ្្ើងរឡើងផង។

នងបងគប់រៅរលាក ប


រលាក ប
ង។

រ់ថា៖

រ់អាណិរយកស្ថច់ ោក់កាំប៉ៃុងមកឲ្យ្្ាំុរី កាំ ប៉ៃុង និ ងសកណដកហ

ន់ រៅផ

ករមា្ះរាំងរី នក់ ក៏្ាំរ្វើកា ផាគប់ ផុននងគ្រកមុ
គ
ាំយា៉ៃងមុឺ ងមា៉ៃ រ់ ឯរៅចិគ្ររបនែុាំថរ
ម ូចៗបីែុាំ
រហើយោក់រាំរ ៀបជាមុាំរជើងគ្រកាន រហើយរៅ កកាច់ឧសមកបងករ់រភ្្ើងរឆះរថាគលរឡើង ។



ុននឹ ងឲ្យ្្ាំុបទរ្វើអីរទៀរ។

រៅចិគ្ររសួ នង្ណៈកែលបងករ់រភ្្ើង ច
ួ រហើយ ។


ន ី៖ រចៀនគ្ររីឆ្ស្ថច់រា នឹងសកណដករគ្រទើង រអើ ! រយើងាមន្ទះរទ រៅចិគ្រររតងរៅ ក
្ទះមក។



ចិគ្ររ៖ រអ រនរគ្របស ទីរនះមិនកមនផា សកងករទ ចុ ះឲ្យ្្ាំុរៅ ក្ទះឯណ្ដមកជូ ន

ុន

បន ?

នងែកែរងហើម្ាំរហើយគ្របប់ថា៖


រអើ រនះគ្របុសគ្ររលាាំង រមដចក៏ មិនយល់កា អវីរស្ថះ ្្ាំុគ្រាន់ ករឲ្យរៅ កភាជន៍ អី ម
វ ួ យសាំកប៉ៃ
រៗ ក៏បនរហើយ សាំរាប់យកមករចៀនឆ្ប៉ៃុរណ្ដណះ។

រៅចិគ្ររញញឹមរហើយថា៖


ប៉ៃុណឹ ណ ងរទឬ ?

រហើយសទុះរគ្រកាករៅឯ ថយនត រលើករូ កកគ្រមាលអងគុយរឡើងរមើលរ

ើញចានស្ថពន់សសាំកប៉ៃរៗ

កាន់រលើកបងហញរៅនងន ីថា៖


កបបរនះបនឬរទ ?

តាំងអាំរីរៅចិគ្ររចូលមករៅគ្រជករកាននឹងនងន ី នងមិនកែលញញឹមមដងរស្ថះ រទើបករមក
ររលរនះ នងក៏ញញឹមជាំនួសពាកយរបជាគ្រាែាំបូង ។
លុះលាងចានស្ថពន់ ច
ួ រហើយ រៅចិគ្ររក៏ោក់រលើរជើងគ្រកានបរណ្ដ
ដ ះអាសននរនះឯង ។
ន ីក៏យកខា្ញ់គ្រជូកោក់រចៀនកនុងចានរនះ រៅចិ គ្ររក៏យកស្ឹករតនរបក់រភ្្ើងឲ្យរឆះរឡើង
រល់ករកផះហុយគ្រទុបរឡើង រល់ករនងគ្របប់ឲ្យ


ចិគ្ររ៖ ហនឹង

ប់បក់ ។

ុនគ្ិររិស្ថករស្ថច់ទរទ មិនោាំបយរទឬ ?

រៅចិគ្ររសួ នងរោយរហរុមិនរ

ើញនងោាំបយរស្ថះ ។



ន ី៖ រអើកមនរហើយ ចិគ្ររ ្្ាំុរភ្្ច

ឹង ចុ ះរយើង កឆ្នាំងឯណ្ដោាំបយហៈ ?

នងនិយាយរហើយសាំឡឹងមុ្រៅចិគ្ររ ទាំនងសូមឲ្យជួយគ្ិរគ្ូ ផង ។
រៅចិគ្ររែឹងទាំនង ក៏ រ់រៅឯ ថយនតមង
ដ រទៀរ កបនកាំប៉ៃុងរបឿ មួយ្ាំ របើកែួសយកស្ថច់របឿ
រចញ្ចប់អស់ រហើយក៏វ ិលមក កន ីសួ ថា៖


កបបរនះរគ្របើបនរទ

ុន ?

នងន ីញញឹមទទួលមដងរទៀរ មដងរនះញញឹមរចញមករោយចិរស
ត ុច ិរឥរកក្ងបនតិចរឡើយ
គ្រារនះកែលរៅចិគ្រររ

ើញថា ន ីរៅហាវយគ្រកមុាំ បស់រគ្រនះ មានកិ ិយាទន់ភ្្ន់កផអមកលហមចាំ

កឡកណ្ដស់ !


ន ី ៖ គ្របកហលជារគ្របើកា បន ចិគ្ររ។

នងរបរៅរោយសាំែី្មមត ។


ន ី៖ រអើ ! ចុះរយើងបនទឹករីណ្ដមកោាំបយហៈ ?



ចិគ្ររ ៖ មិនអី រទ ទុកភានក់ង ្្ាំុបទ កជូន

ុនរល់ករបន។

ថារហើយក៏រៅរបើកបាំរង់ទឹកកនុង ថយនត ទឹកក៏ហូ រចញមករល់ករររញកាំប៉ៃុង រហើយយកមក
ឲ្យនងន ី ។

រលាក ហ្ួង លាន់ សាំែីរីកុង
ន ថយនតមកថា៖


ឆ្្រគ្រាន់ របើ របើមិនបនរៅចិ គ្ររ គ្របកហលជាអរ់បយកនុងររលរនះរាំងអស់ានមិ នខា
ន។

ឯរលាក ប

រ់ទទួលយកអាស្ថជាអនកោាំបយ រោយែឹ ង្្ួនថា ្្ួនែូ ចជាចាញ់រគ្របៀបរៅ

ចិគ្រររគ្រចើនណ្ដស់ កា កែលរៅរសងៀមមិនជួយ្វល់ខាវយនឹងរគ្ ស្ស្ថប់ករបយឆអិនប ិរភាគ្រនះ
ែូចជាមិនទាំនងរស្ថះ !

ឯរៅចិគ្រររអាំរីរនះ មិនបនជួយរ្វើអីវរទៀររល់ករែល់បយឆអិន រទើបែួសបយោក់ចាន
ោក់គ្ររីរចៀន ឆ្ស្ថច់ រា យករៅជូ នរលាក ហ្ួង ឯ្្ួនឯងនិ ងនងន ីប ិរភាគ្នឹងស្ឹករ
ឯរលាក ប

រ់ស្សុកប ិរភាគ្នឹងគ្រកោសកាកសរ កែល្ចប់អីវា៉ៃន់មករី ផា សកងក៕

ើ

