
មហាចោទល់ដែន 
ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ១ី៖ខ្លា បាក់ចងកូម 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

ផ្ទះចនាះទាប្បប្ប្បក់សបូវ ជញ្ជ ាំងក្តា រ សង់ចលែីីទលួតូច ដតស្អា ត មានរប្បងអាំព្លិទឹកព័្ទធជ ាំវញិ។ 

ខ្លងម ខ គ្ឺែងសទឹងននអាណាចខប្តសិរចីស្អភ័ណ្ឌ  ដែលកន ងនាឆ្ន ាំ១៨៦៥ចនះ គ្ង្គគ ហូរគ្ាំហ កយ៉ា ងខ្លា ាំង ហាក់សដមាង
ចសចកាីចប្ោតខឹងអាំណាចចសងៀម ដែលសងកត់សងកិនយូរមកចហយី។ខ្លងចប្ក្តយគ្ជឺួរភនាំស្អវ យដែលលាតសនធងឹចៅ
ឆ្ង យទល់នឹងចជងីចមឃ។ 

កន ងខទមចៅចៅមាត់ប្បងាួច មន សសមាន ក់អងគ យដផ្ាកខនងចលីចៅអីចតា ធាំមួយសមាងឹមិនប្ព្ចិដភនកចៅចគ្ហោា នមួយចទៀត 
ដែលលាច តីឆ្យប្បីែូចវមិាននាឋានសោួា៍ ល័យ។ 

មន សសោស់សក់សកូវ ព្ កចង្គក រប្សមូមសកប ស បា៉ា ន់អាយ ប្ប្បមាណ្ចតិសបិ្បបាា យឆ្ន ាំ។ 

 

ចមីលរាងក្តយ ចមីលភិនភាគ្ ចយងីសននោិា នបានថា ព្ ាំដមនជាមន សសស្អមញ្ញចទ គ្ឺប្បាកែជាមន សសព្ិចសសជាមនិ
ខ្លន។ 

ោត់មានសមប រទង់ដែង។សមប រចនះប្បង្គា ញជីវតិរប្បស់ោត់ឲ្យចយងីែឹងថា ោត់ព្ ាំដមនជាមន សសជិះជាន់ចគ្ ដែល
ប្សណ្ កចៅដតកន ងមាប់្ប ោាំដតចគ្ប្បចប្មីច វងស្អា ាំចនាះចទ។សមប រចនះជាសមប រមន សសលាំបាក ហាលខយល់ ហាលនងង 
ហាលចភាៀង ជាមន សសព្ ះពារ ប្ប្បឹងដប្ប្បងតស ូ មានប្ប្បដជងរកយ តាិធម៌ និងស ភមងគលជូនប្ប្បចទសជាតិ និងប្ប្បជាជន
ដខែរចយងី។ 

ចហត ចនះតាោស់ចយងីជាមន សសមានឧតាមគ្តិខពស់!! 

ថាង សោត់ធាំទូលាយ។ចៅចលថីាង សចនះ ចយងីហាក់ចមីលចឃញីរសែីននក្តរព្ិចស្អធធាំៗ ដែលចបាះប្បចង្គគ លែតិជាប់្បចៅ
ចនាះរចួ ដែលនាាំឲ្យចយងីមានសនាា នចតិាមួយចក្តតសរចសីរែល់ោត់យ៉ា ងប្ជាលចប្ៅប្បាំផ្ ត។ 

ក្តលចយងីគ្យគ្ន់ោត់ឲ្យយូរប្បនាិចចៅចទៀត ចយងីចសញីប្បរ ាំចភបី្បនឹងផ្នត់ដែលលាតប្បនាទ ត់យ៉ា ងអង្គក ញ់រស្អាំចៅចលី
ថាង សចនាះ។គ្នាងផ្នត់ទាាំងចនាះនិយយប្បាប់្បចយងីនូវអន សាវរយីា៍ែ៏វចិិប្តចផ្សងៗ ដែលោត់បានជបួ្បប្ប្បទះកន ងែាំចណី្រ
ជីវតិរប្បស់ោត់ មានអន សាវរយីា៍ននចសចកាីសប្បាយ អន សាវរយីា៍ននប្ោប្កជាចែីម។ 

អន សាវរយីា៍ទាាំងចនាះជាគ្ាំរូននជីវតិដែលអាចប្តោងបានជាដខសចរឿងមួយយ៉ា ងជក់ចតិាែល់យ វជនដែលប្សឡាញ់ក្តរ
ចែីរផ្សងចប្ព្ងសាំណាង ែូចវរីជនខាះកន ងប្ប្បចលាមចលាកធាំៗននប្ប្បចទសនានាកន ងសម័យក្តលប្ប រាណ្។ 

ទឹកម ខរប្បស់តាោស់ចយងីចមលីចឃញីគ្ួរសចមបមី សចមបមីប្តង់ោត់មានថាគ មខ្លា  និងដភនកម ត។ដតចប្បីចយងីធ្លា ប់្បស្អគ ល់
ោត់ ចយងីម ខជាប្សឡាញ់ោត់វញិ ព្ីចប្ពាះោត់ជាមន សសសាូត ចតិាប្តង់ចចះអាណិ្ត ចចះជួយសចគង្គគ ះែល់អនកប្កីប្ក



ប្គ្ប់្បៗោន  មនិថាប្សី ឬប្ប្បសុ ចកែងោស់ចទ។មយ៉ាងចទៀត ោត់ជាមន សសមានចោហារពូ្ដក មានប្បាជាញ នវឆ្ា តណាស់កន ង
ក្តរចោះប្ស្អយ និងមានសតិរងឹប្ប ឹងចាំចពាះឧប្បសគ្គទាាំងព្ងួ។ 

វចិសសក្តា ហាន ចនះចហយីជាច ែ្ ះោត់។ 

ចមទ័ព្ចជីងោស់ វចិសសបានចូលប្បចប្មីប្ប្បចទសជាតិជាទាហានក្តា ហានតាាំងព្ីខាួនចៅកចមាា ះចព្ញវយ័ចៅច យី។
ចោយចិតាចសនហាមាត ភូមិយ៉ា ងប្ជាលចប្ៅ ចោយព្លកិមែមានក្តរលះប្បង់កាីសប្បាយក្តមរាគ្ ដលបងស ីសង ប្សី ប្ស្អ
ជាចែីម ចែមីបបី្បាំចព្ញកិចចក្តរស្អធ្លរណ្ៈឲ្យបានហែត់លា ចោយសតសិមបជញ្ញៈ ចចះប្តិះរះិស្អគ ល់ខ សប្តូវ ចោយមាន
ចិតាជាមន សសចសរ ីមិនរវល់ល តប្ក្តប្បសាំព្ះអងវរអនកណាចែមីបបី្ប ណ្យសកាខិាួន វចិសសក្តា ហានបានច ងីប្ប ណ្យសកាជិា
លាំោប់្ប រហូតែល់បានជាចមទ័ព្ជាតិទាាំងឡាយ។ 

ក្តលចៅមានកមាា ាំងមាាំមួនចៅច យី វចិសសក្តា ហានបានចូលប្ប្ប ូកប្គ្ប់្បសគង្គគ មទាាំងអស់ រចួកន ងសគង្គគ មនីមួយៗ
ជាមួយយួន ជាមួយចសៀមកាី ជាមួយលាវកា ីវចិសសក្តា ហានមានសូរស័ព្ទទាាំងសចមាងច ែ្ ះព្ីចរាះ ប្ប្បកប្បចោយ
ចជាគ្ជ័យជានិចច។ 

ដតែល់សម័យចូលវយ័ជរាព្កិ្តរចនះ ប្សកុែ នោប្ប ដខែរដប្បកស្អមគ្គ ីអនកក្តន់អាំណាចដខែរមានចិតាទន់ចខាយចធវកី្តរ 
ោែ នវធិីស្អគសា អត់បាយ ខ្លែ ាំងចូលរ ករានពាសចព្ញ វចិសសក្តា ហានក៏ងយខាួនមកចៅកន ងកូនដែលចយងីបាន
ព្ណ៌្នាមកចហយីចនះ។ 

រាល់នងង វចិសសក្តា ហានភាញ ក់ព្បី្ព្លឹម អងគ យសមាក់ចគ្ហោា នដែលោត់ចមីលចឃញីតាមប្បងាួចចនះ។ 

ោត់មានចតិាចទាមនសសនប្កចព្ក។មាច ស់ចគ្ហោា នែ៏សា កសាមភចនាះច ែ្ ះ ប្ព្ះកមព ត ។ គ្ជឺាដខែរមួយរូប្បដែរ ដែលបាន
ចៅចរៀនចៅខ្លងចសៀម រចួបានរលាយជាតខិាួនជាជាតិចសៀម ចភាចនកឹនាែល់អរយិធម៌ដខែរ ែល់កតាិយសដខែរ ែល់
កិតយន ភាព្ដខែរសូនយឈងឹ រចួគ្ិតចធវីបាប្បែល់រាគសាដខែរ មានក្តរោប់្បចង កាំដហងគ្ាំរាម ចកណ្ឌ ប្បាន់ ក្តប់្បសមាា ប់្បោន ឯង
ជាចែីម។ 

តាាំងព្ីប្ព្ះកមព តមកប្គ្ប់្បប្គ្ងអាណាចខប្តសិរចីស្អភ័ណ្ តាងនាមរោា ភបិាលចសៀមចនះ ប្ព្ះកមព តរស់ចៅកន ងក្តរ
សប្បាយ(ប្សី ប្ស្អ ដលបង ចភាងភាា ត់ចប្ចៀងរា ាំ)ប្គ្ប់្បដប្បប្បយ៉ា ង ចហយីចប្ប្បីលទធិផ្តា ច់ក្តរចលីដខែរចយងី។ប្ប្បជាន រាគសាក៏
បានស្អគ ល់នូវទ កខចវទនានប្កចព្កឥតមានចព្លណាមកចប្ប្បៀប្បែូចបានច យី។មយ៉ាងចទៀត កន ងក្តរប្គ្ប់្បប្គ្ងចនាះ ប្ព្ះ
កមព តគ្តិដតប្ប្បមូលធនធ្លនសមបតាិសប្មាប់្បដតខាួនមួយប្ប៉ា ចណាណ ះ។ 

អាប្ស័យចហត ចនាះ ចាំចពាះប្បាស្អទែ៏លាច ីតដែលវចិសសក្តា ហានចឃញីចនាះ ចប្បីអនកចមីលៗមិនចឃញីចរឿង ម ខជា
ចក្តតសរចសីរែល់ភ័ព្វសាំណាងរប្បស់ប្ព្ះកមព តមិនខ្លន។ 

ដតដកវដភនកវចិសសក្តា ហានចមលីប្បាស្អទចនាះចឃញីជាចភាីង ជាស្អច់ ជា្ម ជាចញីស ជាកមាា ាំងរប្បស់ប្ប្បជាជនដខែរ
ចៅវញិ។ប្បាស្អទហាក់ឈរយ៉ា ងប្កចអីតោក់ោត់ោែ នខ្លា ច ោែ នចអៀនច យី។ 



ចោយោត់ោស់ចហយី នែោត់ក្តន់អាវ ធចទៀតព្ ាំចកតី ចជីងោត់រត់ចែីរចទៀតដលងបាន មាត់ោត់ប្បាសោកអស់ស
ចមាង ោត់ហាក់ចឃញីអាន ភាព្ប្ប រាណ្រប្បស់ោត់ប្ទុឌចប្ទាម ព្ីម ខអយ តាិធម៌រប្បស់ប្ព្ះកមព ត។ចៅកន ងប្ទូងក្តា ហាន
មានដតកន ងចិតា កមាា ាំងប្បញ្ញ ចទដែលរស់រចវកីកន ងចងាីមោត់ ចហយីដែលចហត នាាំឲ្យោត់ចាំដប្បងរាល់ចព្លចវលា។ 

មួយនងងៗ ោត់សាំ ងឹចគ្ហោា នចនាះចោយចចតនាចង់ឲ្យរលាយ ចង់ឲ្យច ះ ចង់ឲ្យបាត់វនិាសសូនយឈងឹចៅ។ 

ប្បាស្អទប្ព្ះកមព តហាក់ធងន់ចលីចិតាវចិសសក្តា ហានអវីចម៉ាាះចទ ព្ីចប្ពាះប្បាស្អទចនះស្អងចលែីីដខែរ និងស្អងចលសី្អែ រា
គសាដខែរ។ទកឹដភនកព្ីរតាំណ្ក់យ៉ា ងលវីងចត់ហូរធ្លា ក់ព្ីចនប្តវរីប្ប រសចយងី។ 
ឱ! វចិសសក្តា ហានអស់ឬទាធ ន ភាព្ចហយី។ោត់ជា ខ្លា បាក់ចងកូម ។ចយងីមានចិតាចមតាា ែល់ោស់ប្ព្ឹទាធ ោរយព្ិចសស
មួយចនះជាព្ន់ចព្ក។ 

សព្វនងងោត់ោែ នប្ទព្យសមបតា ិោែ នធនធ្លន ោែ នបាយប្បរចិភាគ្ប្គ្ប់្បប្ោន់ ោែ នប្ប្បោប់្បប្ប្បោចប្ប្បីប្បាស់សមរមយ ោែ ន
ចខ្លអាវចសាៀកពាក់គ្ួរសម ោែ នល យក្តក់ោយោយ ោែ នភូមិអាករ កាំប្ពាមាន ក់ឯងោែ នទីព្ងឹ។ចរឿងវចិសសក្តា ហាន
ផ្ទ យព្ីចរឿងចសនហាជាតិឯចទៀតជាចប្ចីនរូប្ប។ 

ដតវចិសសក្តា ហានព្ ាំមានអារះិចិតានឹងឋានៈកាំសត់ ទ គ៌្តចនះចទ ោត់នកឹថាោត់អាចប្បទិដភនកស្អា ប់្បចៅវញិចោយសតិ
សមបជញ្ញៈរប្បស់ោត់ចៅស្អា ត ោែ នប្បចនាទ សអវីែល់ោត់ច យី។ោត់ស្អា ប់្បចៅវញិបាន ចប្ពាះផ្ាូវដែលោត់ចប្ជសីចរសី
ចែីមបចីែីរ គ្ឺផ្ាូវនងាងនូរប្ប្បកប្បចោយកិតាិយសព្ិតៗ។នកឹែូចោន ះ វចិសសក្តា ហានមានទឹកម ខញញឹមយ៉ា ងប្ជាលចប្ៅ
ច ងីវញិ។ 

កន ងចព្លចនាះ ប្សីមាន ក់ចូលមកសមាា តត ទូ។គ្ឺជាមន សសមាន ក់អាយ ប្ប្បមាណ្ជាងដសសិប្បឆ្ន ាំ។នាងចនាះចប្បកីទូឮចប្ក្ត
ក។វចិសសក្តា ហានភាញ ក់ខាួនចប្ព្ីត ចៅចសងៀមមួយប្សប្បក់ ចទបី្បមានោោសួរថា៖ 

 អនកណា? ភួងឬ?  
 ោស៎! ខញ ាំ។  
 ភួង! ចតីចទវកូីនប្សខីញ ាំចៅណាចហយី?  

នាងទាសលី តជងគង់ព្ីចប្ក្តយខនងវចិសសក្តា ហាន ច ាីយយ៉ា ងចោរព្វញិថា៖ 

 ោស៎! នាងចៅចប្បះផ្តក ចប្ក្តយផ្ទះចហយី ព្ីចប្ពាះនងងចនះជានងងសីលផ្ង។  
 ក្តលណាោមកវញិ?  
 ោស៎! ជប្មាប្បប្ប្បស្អសនា៍ ប្ប្បដហលជាមនិយូរប្ប៉ា នាែ នចទ...  

នាងរង់ោាំពាកយអវីចទៀតដែលឥតឮចស្អះ។នាងក៏ប្បនាក្តរជូតតចៅចទៀត ប្តាដតប្ជះប្ស ះចទីប្បប្ត ប់្បចៅកន ងវញិបាត់
ចៅ។រឯីវចិសសក្តា ហាន ក្តលនិយយចៅែល់ច ែ្ ះកញ្ញ ចទវ ីជាប្ប ប្តី ចិតាចសនហាប្ប ប្តយ៉ា ងខ្លា ាំងរត់ចូលចឈៀប្បមក
ែល់កន ងចប្បះែូងោត់។ទកឹម ខសងួតព្ីម នមក ក៏ដប្ប្បក្តា យជារកីរាយប្ប្បិមប្ប្បិយចៅវញិ។រូប្បវលកខណ្ា៍ កលយណ្ចលចចធ្លា
ចចញមកកន ងមចនាគ្តិរប្បស់ោត់។ោត់ហាក់ចឃញីប្សីចឆ្មស្អច់សលាផូ្រផ្ង់ ថាព ល់ខួច ម ខប្សស់ ដភនក នងិប្បបូ្បរ
មាត់មានសមផសស ចចងកះចរៀវ ែាំចណី្រសមសួន លាផ្ តនារទីាាំងព្ួង។ 



កន ងចព្លែ៏ខាីចនាះប្ព្លងឹវចិសសក្តា ហាន អដណ្ា តចៅប្បចបាសអដងាលរូប្បចទវជីាប្ប ប្តីចទីប្បមានអាយ ១៨ឆ្ន ាំគ្ត់។ស
នាា នចិតាអាណិ្ត អាណិ្តយ វតីមួយយ៉ា ងប្គ្លួចក៏្នជាំហានមកប្ប្បដជងកដនាងចសចកាចីសនហាននប្ប ប្តីដែលមានអ
មាញ់ម ិញចនះ។ 

ភ័ព្វសាំណាងអវក៏ីអាប្កក់ចម៉ាាះ កញ្ញ ែ៏លាវចិិប្តចនះចមាចមកចកីតចាំអនាង់ធាំឮសូរឃូរ។ចៅនងងម ខ ោត់ព្ ាំែឹងថាគសាីឧតាម 
រងទ កខចវទនាឬយ៉ា ងណាចទ? ព្ ាំែឹងជានាងចៅព្ងឹពាក់នរណា? ឱ! អនាគ្តោែ នអវីចទៀតចស្អះ។នាងជារូប្ប ជាទី
ប្ព្លឹង ជាទីសងឃមឹរប្បស់ោត់។នងងជានងងសីល នាងចៅចប្បះផ្តក  នាងលាែូចជាផ្តក កាំព្ ងរកី នាងប្កអូប្បែូចផ្តក ។នាង
ថាវ យប្បងគាំប្ព្ះ នែនាងប្ប្បណ្មយ ជីវតិរប្បស់នាងរស់ដតកន ងធម៌ កន ងចមតាា  កន ងក សល។នាងមានសមាីដផ្ាមព្ីចរាះ ព្ ាំដែល
ចចះខឹងរហូតចៅែល់ចជរសានីរណាច យី។ 

ចោយផ្តទ ាំងអនាគ្តចលាតប្តោងច ងីព្ ាំបានរ ងចរឿងចស្អះ ចនាះវចិសសក្តា ហានមានទ កខប្ព្ួយបារមភយ៉ា ងខ្លា ាំង។ ោត់
នឹកថា ចៅនងងម ខ អនករមួស ខទ កខជាមួយកញ្ញ ចទវ ីគ្ឺប្បាកែជានាងភួង ព្ីចប្ពាះនាងភងួជាទាសីដែលបានប្បាំចៅចោះ
នាងចទវ។ីនាងភងួប្សឡាញ់នាងចទវែូីចជាកូនប្បចងកីត។នាងភួងព្ ាំោច់ចតិាចៅណាចោលនាងចទវចីស្អះ ចហយីប្ព្ម
រស់ចោយលាំបាកជាមយួនាង ចែីមបជីួយចមលីដងរកានាង ចែីមបបីានចមលីម ខនាង។ ចោយនឹកចឃញីែូចោន ះ វចិសស
ក្តា ហានអាណិ្តនាងភួងនប្កចព្ក រកវតថ អវីមកចប្ប្បៀប្បផ្ទឹមចសែោីែ ន៕ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ២ី៖ប្បងប្បាូនព្រីនាក់ 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

ប្ព្ះស រយិចោលព្នាឺព្ណ៌្មាសចលីសិរចីស្អភ័ណ្ ប្បែូីចប្បាប់្បថាប្ព្ឹតាិក្តរណ៌្មួយយ៉ា ងចដមាក នឹងោប់្បចកតីមាននងង
ចនាះតចៅមនិខ្លន។ 

ប្សីប្សស់ចទវ ីប្ប ប្តីវចិសសក្តា ហាន ចែីរព្ីគ្ មពផ្តក មយួចៅគ្ មពផ្តក មួយ។ 

ប្ព្ឹកចនាះធមែជាតជូិនចទសភាព្មួយជាទីចព្ញចតិាប្បាំផ្ ត។រ ក្តខ មានសាកឹព្ណ៌្នប្បតងខចី ប្តោងនផ្ទមួយយ៉ា ងធាំទូលាយ
ចៅចលីព្ស ធ្ល។ចៅច ងសាកឹនមីួយៗ ចៅទងធ្លងនីមួយៗ ចៅចកៀនដមកនីមួយៗ គ្ឺប្ប បាផ ព្ណ៌្ស ចលឿង ចខៀវ 
ប្កហម ស្អវ យ រកីរហង់ប្តង់ចនាះប្គ្ប់្បដប្បប្បយ៉ា ង ខាះមានរ ាំចយលច ីតឆ្យ ខាះមានទងផ្តក ជាកាច់ ជាកបូរដែលចធវឲី្យ
ចកខ មន សសចលាកចឃញីចដមាកដប្បាកអស្អច រយ ចង់ឲ្យដតទសសនាគ្យគ្ន់ ចមីលមនិចចះអស់មនិចចះចហយី។ 

 

ឱ! ស្អន នែធមែជាតិដែលចចះត ប្បដតងចលាក ចតីអនកចកីតច ងីសប្មាប់្បដតចទវបី្ប ប្តីវចិសសក្តា ហានមាន ក់ឯងឬ?ឬ
សប្មាប់្បអនកទាាំងអស់ោន ? អនកនិងកញ្ញ ចទវ ីហាក់ចចញដតព្គី្ មពមួយ ព្ីចប្ពាះលាច ីតឆ្យផ្ តវចិសសែូចោន ។ 

នាងចទវចីែីរមួយៗ យ៉ា ងប្ស្អលខាួន។ ប្សីប្សស់ប្កច កចមលីនាយអាយ ឈប់្បចរសីផ្តកណាដែលនាងប្សឡាញ់។ 
នាងចប្បះផ្តក មួយយកមកចសៀតចលងនងឹសក់នាង។នាងយកមកលបងចសៀតចលីប្ទូងនាង រចួយកមកោក់ផ្ទឹមនងឹម ខ
នាង។នាងរតឹដតលាជាងម នចៅចទៀត។នារសីប្បាយរកីរាយកន ងចិតាឥតឧប្បមា។ 

កន ងមួយនាទីែ៏ស ខស្អនាចនះ ែី ចមែ  ចឈ ីផ្តក  ទឹក ចមឃ ធមែជាតិទាាំងមូលគ្ឺជាប្ទព្យរប្បស់នាងទាាំងអស់ ដែលមាន
នាងជាប្ព្ះខនាិយនីយា៍មាច ស់ប្សីដតមួយ។ 

តាាំងព្ីតូចមក នាងព្ ាំដែលបានសប្បាយនងងណាមយួែូចនងងចនះច យី។នាងជាប្សីធ្លា ប់្បដតរស់កន ងប្បរចិវណ្ផ្ទះ កន ង
ជញ្ជ ាំងសាកឹចប្កៀមទាាំងប្បួនជ ាំវញិ។ចប្ៅព្ីប្ព្ាំដែនដែលវតថ ចមលីចឃញី ក្តន់បានចនាះចៅមានរប្បងដែកមួយដប្បប្បចទៀត
ដែលដភនកធមែតាចមលីមនិចឃញីច យី គ្ឺរប្បងទាំចនៀមទមាា ប់្ប។ 

ខ័ណ្ឌ សីមាចនះ ចងក ចងនែ ចងចជីង ចងចិតានាងមិនឲ្យចៅណាបានឆ្ង យព្ីខទមនាងច យី។ចហត ចនះជីវតិចទវបី្សី
កលយណ្គ្ឺជាជីវតិកន ងរូង កន ងអណ្ាូ ងងងតឹ កន ងកដនាងឃ ាំឃាំងប្បីែូចជីវតិអនកចទាស។កន ងមយួអាទិតយទាល់ដតចាំនងង
សីលចទបី្បនាងបានចចញចែីរមាង ចោយមានកិចចចប្បះផ្តក ជាចហត ។កន ងចព្លចសរែ៏ីនងាវចិិប្តចនះ កញ្ញ ហាក់បានធូរ
ស្អច់ ធូរ្ម ធូរសរនស ចោយបានែកែចងាីមយកខយល់ងែកីន ងទីសនួ។ 

ចហត នងងសលីចាំចពាះនាងគ្ឺនងងរចួខាួន នងងងែី នងងសប្បាយ នងងមន សស នងងចសែមី ខ នងងសិទធិ នងងចសរ។ី 

កញ្ញ ចប្បះប្ប បាផ ប្គ្ប់្បព្ណ៌្បានមួយែ ាំធាំ។នាងចៅប្បត់ចជងីចលចីមែ ។នាងប្កងផ្តក  នាងញញឹម នាងចធែចដភនក ចិតាប្សីប្ស
ម័យនឹក... នកឹ... នាងនកឹែល់គូ្ចសនហារប្បស់នាង ចមាចក៏បាត់យូរចម៉ាាះ មិនចឃញីមក? ចតីប្ប្បុសជីវតិចៅណា? ចតី



នងាឧតាមរវល់ក្តរអវ?ី ចតីចងាីមនងាផ្ តអស់ប្ប្បសុឈចឺហយី ឬែូចចមាច? ចតសីងារប្ប្បចសីរចភាចនាងឬ? ចតីប្ព្លងឹប្បង
ចសនហាប្បាូនែូចប្បាូនចសនហាប្បងឬចទ? ចតីគូ្ចសនហាហា នប្បាូរជីវតិនឹងប្បងឬចទ? 

ចាំចណាទទាាំងប្ប៉ា នាែ នចនះ ប្ប រសមាន ក់មាឌធាំ ស្អែ ទូលាយ ចែមីប្ទូងធាំ ចចងកះរាវ សក់រញួអង្គគ ែ ីម ខប្សស់ ដភនកម តថាា  
សចមាៀកប្បាំពាក់រ ងចរឿង អាវព្ណ៌្ចខៀវរចលបី្បរចលាង ោវចប្ស្អមព្ណ៌្មាសព្យួរចៅចចងកះ សមជាអនកមានប្បណាា សកាិ
ខពស់ អាយ ប្ប្បមាណ្ជាង២០ឆ្ន ាំ សទ ះដភាតចចញព្ីគ្ មពផ្តក រហ័ស ែូចោន មកោប់្បឱប្បនាងចទវពី្ីចប្ក្តយរតឹជាប់្បែូចែង្គក ប់្ប 
ឱនម ខចងីប្ប...។ 

នារែីាំបូ្បងភាញ ក់ខាួនែូចកគនាា ក់ ប្ប៉ា ដនាល ះនែនិងនែជួប្បោន  ម ខនិងម ខជល់ោន  ប្មាមនាងរាវរតឹកប្ប្បុសចដមាកចជីងច ីតចនះ
យ៉ា ងខ្លា ាំងប្បដនថមចទៀត។រចួគ្ឺ្ មដែលរត់ខ សធមែតា គ្ឺចប្បះែូងដែលោយចលឿនជាងធមែតាគ្ឺមចនាសចញ្ចតនាដែល
ប្ជួល ខែួលចលសីធមែតាកន ងរូប្បយ វជនទាាំងព្ីរ។ 

តណាា ! ឱតណាា ! នារចីភាចអស់ចហយី! ផ្តក ចៅចោយផ្តក  ឳព្ កចៅចោយឳព្ ក ែីចៅចោយែ ីធមែជាតិចៅចោយធមែ
ជាតិ ចៅសល់ដតវតថ គ្ឺប្បងនិងប្បាូនប្ប៉ា ចណាណ ះដែលអនកផ្ងស្អគ ល់ច ែ្ ះចៅថា ចសចកាីចសនហាឬរាគ្ៈ ឬចភាីងចមប្ត។ី 

នាងចទវនីិយយខសបឹ្បៗោក់ប្តចចៀកប្ប រសថា៖ 

នាងចៅប្បនាចទៀត៖ 

 ប្បង! ប្បងមាននទ!  

ប្ប រសចលីកប្សីច ងីឲ្យអងគ យ។អនកចសីចរកនាង ចឃញីចធែញសសគ ស យកប្មាមនែោប់្បចង្គក នាងចោយចមប្តី រចួច ាីយ
តិចៗចៅវញិ៖ 

 ប្បងប្សឡាញ់អូនណា! ប្បងមនិចង់ដលងអូនឲ្យផ្ តព្ីរងវង់នែប្បងចទ ប្បងចង់ដតចៅឱប្បជាប់្បស្អច់មួយជាមួយ
អូន។  

នារដីប្បប្បចអៀន ម ខច ងីប្កហម ញញឹមច ងតមាត់តប្បចៅវញិ។ប្ប រសោប់្បប្បងវិលខាួននាងយ៉ា ងចលឿន ខនងនាងក៏បាន
មកជាប់្បនឹងចែីមប្ទូងប្ប្បសុជាទីចសនហា។ 

កន ងសនទ ះចនះ គសាីចផ្ាកកាលនាងចលីស្អែ មាននទជាគូ្ជីវតិយ៉ា ងសនិទធស្អន ល។ នែប្ប រសឱប្បរតឹចចងកះនាង។ នែនាង
អដងាលនែប្ប រស។ នាងហាក់បាត់ខ្លែ សប្បនាិចដែរ ចោយចៅមិនចាំដកវដភនកប្ប រសែូចម នចព្ក។ ប្សធីីតានិយយចោយ
ចប្កៀមប្កាំថា៖ 

 ប្បាូនក៏ប្សឡាញ់ប្បងដែរ... អូ ចទ! ប្បាូនប្សឡាញ់ប្បងណាស់។  

ប្ប រសច ាីយក្តត់ចោយម ងឹមា៉ា ត់ថា៖ 

 អូនែឹងចទ ចហត អវីបានជាអូនប្សឡាញ់ប្បង?  

នាងចទវខីែួលរ ាំជួលកន ងចតិាចព្កនប្ក នាងប្គ្វកីាលែកែចងាីមធាំច ាីយចោយមានសចមាងប្សងូតប្សង្គត់វញិថា៖ 



 ហ !ី ប្បាូនអូននិយយមិនបានអស់ែូចចិតាចទ។ប្ប៉ា ដនាចប្បីនិយយឲ្យខាី ប្បាូនប្សឡាញ់ប្បងព្ីចប្ពាះប្សឡាញ់ៗៗ
ប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។  

មាននទមានចិតាប្គ្លួចអាណិ្តប្សី។នាងចទវចីលីកនែច ងីអដងាលថាគ មប្ប រសជាទីចសនហា។នាងនិយយមួយៗថា៖ 

 ប្បាូនប្សឡាញ់ប្បង ព្ីចប្ពាះប្បងមានលកខណ្ៈចព្ញជាមន សស។  
 ចព្ញយ៉ា ងណា?  
 គ្ឺប្បងជាដខែរ ប្បងប្សឡាញ់ជាតិដខែរ ប្បងប្សឡាញ់អនកប្សុកដខែរ ប្បងចធវកី្តររកប្ប្បចយជនា៍ឲ្យដខែរ ប្បងហា នប្បាូរ
ជីវតិនិងដខែរ ប្បងហា នស្អា ប់្បនងិដខែរ ប្បងមិនប្ប្បក្តន់កិចចក្តរ មិនថាជាក្តរណាជាក្តរណា ប្បងមិនយកចរឿង
ប្ប ណ្យសកាិមកជាចប្គ្ឿងប្បាំព្ លខាួនប្បង ប្បងមនិយកចរឿងប្ទព្យសមបតាិមកសងកត់ខាួនប្បង មិនប្បងខូចខាួននឹងចរឿង
ប្ស ីប្ស្អ ដលបង របាាំ។ប្បងជាមន សសនងាថាា ណាស់... ប្បាូនសូមចទាស ប្បាូននិយយមិនអស់ចទ។  

ប្ប រសញញឹមរចួច ាីយវញិថា៖ 

 កន ងចលាកចនះមានដតប្បាូនមួយចទដែលចចះព្ិនតិយចមីល ចហយីស្អគ ល់តនមាព្ិតៗរប្បស់មន សស។ប្បងប្សឡាញ់
ប្បាូន ព្ីចប្ពាះដតអូនមានចតិាខពស់ដមនចនះ។លាក់បាាំងអវី មានខាះចគ្ប្សឡាញ់មន សស ចោយមន សសចនាះមាន
ប្ប ណ្យសកាិ ប្ទព្យសមបតាិ ចចះចធវីឫកធាំ ចចះចកាងក្តា ង ចចះចែក ចចះចៅចសងៀមចោយឥតចធវកី្តរ ចចះប្បរចិភាគ្
មាូប្បឆ្ង ញ់ ចោយឥតោាំបាច់ចធវកី្តរប្បចងកីនឲ្យបានប្បាក់ ចចះចោហាអាងអួតខ្លងចជរសាី ខ្លងប្បចញ្ជ រ ចចះមលួប្ប
ង្គក ច់។ចមា៉ាា ះចហយី អវីដែលខ សចៅជាប្តូវ ប្តូវចៅជាខ ស អាប្កក់ចៅជាលា លាចៅជាអាប្កក់ បាត់អស់
យ តាិធម៌ សីលធម៌ មន សសធម៌។មយ៉ាងចទៀត ប្បងដែលប្សឡាញ់អូនចនះគ្ឺប្សឡាញ់ចប្ពាះដតអូនប្ក។ប្បងែឹង
ថា គ្ឺមកព្ីអូនចនះចហយីបានជាឳព្ កប្បងមាន។ប្ទព្យសមបតាិដែលអូនប្តូវមាន បានចៅអនកមានវញិ។
និយយែូចចនះ ប្បងចខ្លា ចចតិាអាណិ្តែល់ជនអនកប្កទាាំងអស់ោន ណាស់។សព្វនងងប្បងចាាំងនឹងគ្ាំនិតចលាភា 
ចទាស្អទាាំងចនាះ ចែីមបចីសចកាសី ខ នងិចសចកាីចចប្មីនែល់អនកទាាំងអស់ោនណាស់។ចហត ចនះ ចូរអូនប្តាទ ក
កន ងចិតា ចហយីោាំជានិចចថា កន ងជាតិចនះចយងីប្សឡាញ់ោន  ព្ ាំដមនចលទី កខរប្បស់អនកឯចទៀតចទ។អូនយល់ចទ?  

 ោស៎! យល់ចហយី ប្បងនិយយព្ីចរាះស្អា ប់្បណាស់។កន ងជាតិចនះប្បាូនស ាំដតរស់ជាមយួប្បងចទ។ប្បាូនមានចតិា
ែូចប្បង គ្ឺសាប់្បប្សីដែលោាំដតទីព្ឹងចលីចគ្ ចធវីក្តរមានចៅហាវ យប្បង្គគ ប់្បរចួសប្បាយតាមប្ប ណ្យចគ្ប្ប៉ា ចណាណ ះ។
ប្បាូនយល់ថា ចកីតមកជាមន សសប្តូវចធវីចែីមបរីស់។មន សសប្តូវែ សខ្លត់ សមាា តចិតា គ្ឺមិនតាាំងខាួនជា
ប្បចញ្ញីដកាក ឬជាចឈាងី ដែលរស់ចោយស្អរ្មចគ្ចនាះចទ។មន សសប្តូវរកកតិាិយស រកចសចកាីងក ាំចងកីង រក
ចសចកាីនងាងនូរ អាំព្កី្តរង្គរដែលចធវីចនះឯង។ប្បាូនរកីរាយនងឹរស់ជាមួយប្បងចប្ពាះប្បងមានគ្ាំនតិែូចប្បាូន។ដតប្បាូន
ស ាំចិតាប្បងមួយ...។  

 គ្ឺអវី?  
 គ្ឺក ាំទ កប្បាូនជាចប្គ្ឿងសប្មាប់្បសប្បាយ ជាវតថ សប្មាប់្បតចប្មកចិតាប្បង ជាចប្គ្ឿងសប្មាប់្បលមា ឬសប្មាប់្បប្បចប្មី
ប្បង...។  

 ប្បាូនជាប្សី ប្បាូនព្ ាំដមនព្ងឹប្បងជាប្ប្បុសចនាះចទ។ប្បាូនព្ងឹ រចួប្តូវក្តរយ៉ា ងោច់ខ្លតនងឹព្ឹង។  



 ដតប្បាូនស ាំប្បញ្ជ ក់ថា ប្បាូនព្ ាំព្ឹងែូចចគ្ឯងចទ។ប្បាូនព្ងឹឲ្យប្បងជួយប្បណ្ា ះប្បណាា លប្បាូនឲ្យែងឹ ឲ្យចចះ ឲ្យស្អគ ល់
ផ្ាូវលាចចប្មនីប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។ស្អា ប់្បបានចទ?  

មាននទចព្ញចិតានប្កចព្កនឹងសមាីនារជីាសងារ អនកព្ ាំច ាីយភាា មចទ អនកឱនចៅចងបី្បថាព ល់ប្សដីែលចៅជតិនឹងប្ចម ះ
អនកប្ស្អប់្ប។នាងចទវចីប្សៀវខាួនខ្លញ កៗ នាងចង់ឱនឱប្បចលប្បប្ប រសវញិ ដតចអៀនចព្ករកចធវអីវីចៅមិនរចួ។នាងរកឧបាយ
កាំដប្បាងចលងថា៖ 

 ប្បងក ាំទ កអូនែូចជាផ្តកណា! ចងីប្បរចួប្គ្ោត់ចោលចនាះ។  
 ប្បងចងីប្បអូន ចប្ពាះប្សឡាញ់អូនចទ។  
 ែូចោន ះប្បងអត់ប្សឡាញ់អនកណាចទៀតចទ។  
 អនកឯចទៀត ប្បងប្សឡាញ់ជាមបិ្ត ចាំដណ្កអូន ប្បងប្សឡាញ់ជាប្ប្បព្នធ ោខ សោន ឆ្ង យណាស់ណ៎ា!ចប្បែូីចោន ះ
មានដតអូនចង់ឲ្យប្បងចែីរចងបី្បចគ្ឯងដតពាសោលចៅឬ?  

 ចទៗៗ មិនបានជាោច់ខ្លត...។  
 ចូរអូនក ាំទ កប្បងជាប្ប្បសុផ្តក មាសណ៎ា! ចតាងទ កប្បងប្តមឹជាមាសបានចហយី។  
 ប្បងជាចព្ប្ជ។  
 អូនជាទាាំងប្ោប់្ប។  
 ខញ ាំមិនដមនជាអវីទាាំងអស់ ខញ ាំនងាជាងចនះចៅចទៀត ខញ ាំជាមន សស។  
 ប្បងជាមន សសដែរ។  

កន ងចលាកចនាះ សូរសគរលាន់ឮច ងីទូងៗ ចៅឯចគ្ហោា នប្ព្ះកមព ត។មាននទចងបី្បចអីតចមលីចៅទិសដែលសូររត់មកែ
ល់។នាងចទវក៏ីចប្ក្តកង្គកចមលីចៅតាម។ មាននទនិយយចៅក្តន់ថា៖ 

 ប្បងសូមលាអូនសិន ែល់ចមា៉ា ងចគ្ប្ប្បមូលទ័ព្ចហយី ោាំអាទតិយចប្ក្តយសឹមជួប្បោន ចទៀត។  

អនកចសីចយ៉ា ងប្សស់ោក់នាង។នាងចសីចយ៉ា ងសងួតោក់អនកចោយមិនចង់ឲ្យឃា តចស្អះ។ មាននទសទង់ចឃញីចតិានា
ង។អនកោប់្បនែនាងទាាំងព្ីរប្ចបាច់យ៉ា ងខ្លា ាំង ឱនចងីប្បជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់ រចួនាងចទវឈីរចមីលម ខសងារដែលងយ
ខាួនមួយៗ ចចញព្នីាងទាាំងស្អា យ។នារចីខ្លា ចផ្ាកន ងចិតាជាព្ន់ចព្ក។ នាងដប្សកតិចៗ ផ្តា ាំថា៖ 

 ប្បង! ប្បង! យប់្បចនះចព្លអាប្ធ្លប្តស ាំជបួ្បនឹងប្បងមយួដភាត ប្តង់ចប្ក្តមចែមីចពាធិ៍ធាំជិតខទមអនកតា។  

ប្ប រសញញឹមោក់នាង ងក់កាលទទលួទចនទញថា៖ 

 យប់្បចនះ អាប្ធ្លប្តចប្ក្តមចែីមចពាធិ៍ធាំ។  
 ក ាំខ្លនណ៎ា!  
 បាទ! ...ក ាំខ្លនណ៎ា!  
 ោស៎!  



ថាចហយីប្ប រសសទ ះដភាតរត់ចផ្តា ះគ្ មពផ្តក ទាាំងព្ងួបាត់ចៅ។នាងកញ្ញ ឈរចមលីគូ្សងារយ៉ា ងរ ាំចភីប្បញាប់្បញ័រកន ងចតិា។ 
នាងង្គកចចញហាក់អស់កមាា ាំងចហវទន់នែ ទន់ចជងី ចធងចធ្លងៗកន ងខាួន។នាងចែីរមួយៗ ចៅចរសីផ្តក ដែលនាងចប្បះ
ចងទ កចលីចមែ ។ 

ចែីរចចញព្ីទីចសនហាបានប្ប្បមាណ្ ប្ប្បដហលែប់្បជាំហាន ប្ប រសមាន ក់មាឌចសាីងមាាំ ប្ប្បោប់្បចោយ ចប្គ្ឿងទាហាន អាវ ធ
ចៅចចងកះ រូប្បច ីត សទ ះចចញព្គី្ មពផ្តក មួយមកឱប្បនាងចទវពី្ីចប្ក្តយ។ប្សភីាញ ក់ខាួនចសទីរភាា ត់ស្អែ រតី នាងប្បប្មះយ៉ា ងខាះ
អស់ទាំហងឹ ចងចិចញ្ច ីម ភ័យផ្ង ប្បបូ្បរមាត់ចសាកស្អា ាំង។ 

កន ងមួយវនិាទីចនាះ នាងក៏បានរចួព្ីប្កញាាំនែ ព្ីប្ប រសងែ។ីប្ប រសចសីចក្តា កក្តា យចោះមកួគ្ាំនាប់្បនាងយ៉ា ងកាំដប្បាងអស់ព្ី
ចិតា។ 

នាងចទវខី្លាំចធែញប្គ្ឺត សាំ ក់ប្ប រស ម ខនាងដែលស្អា ាំង ក៏ដប្ប្បជាប្កហមភាា ម។នាងនយិយចោយសងកត់ពាកយចៅរក
យ វជនចដមាកថា៖ 

 យ!ី ចលាកក្តមា! ចចៀសចចញព្ីទីចនះឲ្យឆ្ប់្ប។  

នាងចងា លម ខប្ប រសចោយប្បនាោោថា៖ 

 ដន! ម ខចលាកឯង ក ាំមកប្ប៉ាះស្អច់ខញ ាំណ៎ា! ប្ប៉ាះមិនបានចទ។ចៅៗ សាប់្បម ខណាស់។  

ប្ប រសច ែ្ ះក្តមា ចព្ប្បមាត់ចសីចយ៉ា ងដវង ប្ចត់ចចងកះចមលីនាងដែលខឹង ចហយីចពាលតប្បចោយសចមាងកា លខ្លា ាំងថា
៖ 

 ប្សីដែលមានរូប្បលា ែូចអូន មនិគ្ួរមានចតិាអាប្កក់ចស្អះ។  

ថាចហយីក្តមាចសចីក្តា កក្តា យ ចសីចឮរ ាំព្ង។ 

 យ!ី អីចលាកហា នចៅរូប្បខញ ាំអូនផ្ង? ខញ ាំជាប្បាូនចលាកព្កី្តលណាមក? មន សសអីក៏មានចតិាឫសយ ម ខប្ក្តស់
ចម៉ាាះ?  

ថាចហយី នាងប្ចត់នែនងឹចចងកះនាង សមាឹងម ខប្ប រសោែ នប្ប្បដហលច យី។ក្តមាចសីចែដែល។ 

 ចប្បីមិនឲ្យចៅអូន ចតឲី្យខញ ាំចៅអីវញិ? ចៅប្បង? ចៅអនកប្បង? ចៅមិនចកតីចទ។  

នាងចទវឮីសមាីច ងចប្ក្តយចនះ នាងស្អែ នកន ងចតិាថា ប្ប្បដហលប្ប រសចនះចឃញីនាង និងមាននទចហយី ព្ីចប្ពាះក្តមាប្តូវ
ជាប្បាូនប្បចងកតីរប្បស់មាននទ។នាងខាំទប់្បចសចកាីចអៀនខ្លែ ស ប្ប្បងឹចធវីទឹកម ខែដែល។ 

 យ!ី ចាំណាស់ប្ប៉ា នខញ ាំ ចលាកចៅខញ ាំប្បងមនិបានឬ?  
 ចៅមិនបាន ចប្ពាះខញ ាំប្សឡាញ់អនកយូរមកចហយី។ខញ ាំចង់បានអនកជាប្ប្បព្នធខញ ាំ។ខញ ាំប្បាថាន ចលកីតចមកីងអនកឲ្យ
ខពស់ផ្ តអស់នារដីែលមានចៅចលីចលាកចនះ។ ខញ ាំចង់ឲ្យអនកងក ាំចងកីងចោយស្អរស្អន នែខញ ាំ។  

 មិនបាច់និយយចប្ចីនចទ! ខញ ាំមនិប្តូវក្តរឲ្យចលាកចលីកតចមកីងខញ ាំចទ ពាកយចថាក គ្ាំនតិទាប្ប ខញ ាំមិនចង់ស្អា ប់្ប
ចលាកចទ។  



ប្ប រសច ងីប្កហមសាកឹប្តចចៀក។ចោយប្សឡាញ់នាងចទវចីព្ក ក្តមាចមីលម ខនាងចឃញីលាអវី ក៏លាចម៉ាាះចទ ចទាះកាំព្ ង
ខឹងប្កញូវែូចោន ះក៏ចៅដតលា។សចមាងព្ីចរាះអវីក៏ព្ីចរាះចម៉ាាះ ចទាះគ្ាំហក ចែៀលតែះប្ប៉ា ចណាណ ះចហយី ក៏ចៅដតព្ីចរាះ។អនក
ចមីលម ខនាងចោយអងវរ ចហយីចពាលថា៖ 

 ខញ ាំទាប្ប អនកខពស់ បានជាខញ ាំប្សឡាញ់អនក។ខញ ាំសូមចិតាអនកច ះ ក ាំខឹងអវនីឹងខញ ាំ។ចោយប្សឡាញ់អនកចព្កចហយី 
បានជាអមាញ់មិញ ខញ ាំសទ ះមកឱប្បអនក។សូមចទាសអនកច ះ ក ាំប្ប្បក្តន់ខញ ាំ។ខញ ាំព្តិជាប្សឡាញ់អនកដមន។នងងចនះ
ខញ ាំចង់និយយជាមយួនឹងអនកឲ្យបានដវងឆ្ង យ ចែមីបអីនកយល់...។  

 ខញ ាំមិនបាច់ស្អា ប់្បចលាកចទ។ខញ ាំមនិចង់ស្អា ប់្ប ខញ ាំមិនចង់យល់ចលាកចទ។  

 

ក្តមាខឹង លួកន ងចិតា ចោយចមីលចឃញីជាក់ថា ធម៌ប្តជាក់មិនបានក្តរ។អនកខ្លាំចធែញចែីរចូលចៅរកនាង ប្បាថាន គ្ិត
ោប់្បគ្ាំដហង ោប់្បចោយកមាា ាំងដតមាង។នារសីមាងឹប្ប រសយ៉ា ងកក្តចប្បាំផ្ ត។ក្តមាទ ចង៉ាក់។នាងចពាលថា៖ 

 ក្តមា! ក្តមា! ក្តមា! ក ាំចូលជិត! ដតចប្បចូីល មានដតស្អា ប់្ប និងរស់ប្ប៉ា ចណាណ ះ!  
 ខញ ាំមិនងយមួយជាំហានចទ។  
 ឈប់្ប! ក្តមា ចប្បីចង់និយយនងឹចយងីណាស់ ឈរឲ្យចសងៀមមួយកដនាងចមាង យប្បីដម៉ាតព្ីចយងី។ចអី! ចធវយី៉ា ង
ហនងឹ បានចៅនងាងនូរ ចព្ញចោយជាកូនប្ប្បសុ។ឥ ូវនិយយមកច ះ ចប្បីចព្ញជាកូនប្ប្បសុប្ព្ះកមព តដមន ខញ ាំ
ស្អា ប់្ប។  

 អនកប្ជាប្បចទ? ខញ ាំប្សឡាញ់អនកយូរមកចហយី។ឳព្ កខញ ាំ ប្ព្ះកមព តជាចៅហាវ យចលីភព្ដផ្នែ ីចង្គវ ត់សិរ ី
ចស្អភ័ណ្ចនះ។ខញ ាំអាចសូមឪព្ កខញ ាំ ចូលែណ្ាឹ ងអនកបាន។ដតខញ ាំប្ោន់ដតចង់ែឹងចិតាអនកប្បដនថមប្បនាិចចទៀតចទ 
បានជាខញ ាំដតងច ាៀតឱក្តស ចង់ជួប្បនងឹអនក ចែីមបចីយងីនិយយោន ឲ្យែឹងចែីម ែងឹច ងប្បនាិច។ឳព្ កខញ ាំប្បាកែ
ជាប្សឡាញ់អនកដែរ ព្ីចប្ពាះោត់បាននយិយែាំណាលព្ីចរឿងអនកចរឿយៗណាស់។  

 ឪព្ កចលាកតាំណាលព្ីប្គ្ប់្បប្សីដែលមានរូប្បលា។ចនះជាក្តរធមែតាចទ។  
 ចទ! ចលាកប្ប្បដហលជាចង់បានអនកជាកូនប្ប្បស្អដែរ។  
 ប្ប្បដហលជាចង់បានខញ ាំយកចៅចធវីជាប្ប្បព្នធខាួនឯងចទែងឹ? ឳព្ កចលាកជាមន សសមកព្ីអវចី ប្ប្បព្នធរាប់្បែប់្ប
នមភ លួចកូនចគ្ លួចប្ប្បព្នធចគ្។  

 យអីនក! ខញ ាំនិយយមនិស្អា ប់្ប បានដតប្បងមាននទឬ ចទីប្បនិយយស្អា ប់្បបាន?  
 ចអី! ខញ ាំស្អា ប់្បដតមាននទព្ិតប្បាកែដមន។មាននទជាគូ្សងារខញ ាំ ជាប្បាីខញ ាំចព្ញចិតា។ចអ!ី ចអ!ី ចប្បកី្តមាឯងជាប្បាូន
មាននទ ចហយីែឹងថាមាននទជាប្បងក្តមាឯងប្សឡាញ់ខញ ាំចហយី ចមាចក៏ក្តមាឯងមកប្សឡាញ់ខញ ាំចទៀត?ឬចង់
កបត់មាននទជាប្បងប្បចងកីត? ចលាកកបត់ច ះ ដតខញ ាំ ខញ ាំមិនកបត់ចទ។ក្តមា! ខញ ាំសូមចលាករកប្សណីាចទៀតចៅ មិន
ខវះចទ ប្សីលាចនាះ។ដតចធវីែូចោន ះ នាាំឲ្យបាក់ដប្បកប្គ្សួ្អរចយងីចទ។ចៅ! ក្តមាអចញ្ជ ីញចៅច ះ។  

ក្តមារតឹដតខងឹចទៀត អនកសាំ ក់នាងចទវចីសទីរធា ះព្ីរប្បី។ខយលគ្ាំន ាំមួយ ចបាកមកចលីែងួចិតាអនកែូចព្យ ះសងឃរា។យ៉ា ង
រហ័សអនកដប្បរម ខចចញ សទ ះចលាតក្តត់គ្ មពផ្តក មួយ ព្មីួយចៅមួយ តប្មង់ចៅចគ្ហោា នប្ព្ះកមព តឳព្ ក។ 



នាងកញ្ញ ចទវបីានធូរ ែូចែកប្បនាា ព្ីចែីមប្ទូង ធូរចិតា ឈរចមីលក្តមាដែលបាត់ចៅ។អស់កមាា ាំងចហវ នារចីែីរមួយៗ
ចៅក្តន់ផ្ទះនាង៕ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ៣ី៖រាប្តសី្អង ត់ 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

រាប្តីស្អង ត់ខយល់ប្បក់លវិចៗ ចលាយីរហមឹ។សាឹកចឈទីាាំងឡាយប្តូវនឹងោចយដែលរត់សនសមឹៗ ចកីតជាតូរយតគនាីមួយ
យ៉ា ងមចនារមយ។ 
ចលីចមឃ ប្ព្ះច័នទចោលចនប្តាប្ប្បកប្បចោយចមតាា  មកចលីព្ភិព្ចលាក ចធវឲី្យចទសភាព្អាណាចខតាសិរចីស្អភ័ណ្ក្តា យ
ចៅជាភាព្យនាមួយយ៉ា ងកមសត់។ផ្តក យភាឺប្ព្ិចៗចប្ពាងប្ពាតកណាា លនផ្ទព្ព្កចខៀវប្សង្គត់។ 
កន ងកូនផ្ទះ នាងចទវអីងគ យប្បត់ចជីងរនវសូប្តព្មី ខកូនចចងកៀងខ្លា ញ់មួយ។សូររត់ឮដរ ៉ា តិចៗ ចជីងចក់យាំចឹកៗចៅចលីែាំបូ្ប
ល។ 
នារចីប្សៀវខាួនខ្លញ ក នឹកែល់ប្ប្បសុជាទីចសនហា។ចតិានាងរមួតរមួលខ្លា ាំង។ព្នាឺចចងកៀងចធវីឲ្យចឃញីម ខនាងប្ក ង់ែូចវង់
ប្ព្ះច័នទ។កណាា លវង់ចនះ ដភនកព្ីរប្បញ្ច ាំងរសែីយ៉ា ងរលង់។ដសបកប្បបូ្បរមាត់ចឃញីចសាីង គ្ួរឲ្យចង់អដងាលចលង។ 
នែនាងចធវីក្តរ ចិតានាងហចិចហរីចៅឆ្ង យ ឆ្ង យព្ីរហាត់ ឆ្ង យព្ីផ្ទះ ឆ្ង យព្ីរប្បង ឆ្ង យែល់ចែីមចពាធិ៍ ដែលហាក់ចៅ
ចជីងចមឃ ែ ះដតឯងរង់ោាំនាង។នែនាងចធវីក្តរ ដភនកនាងរ ាំនព្លប្បចមលីឳព្ កនាងដែលសប្មានាចប្បីកដភនកប្ព្ិចៗ។ 
ចទវបី្សីទនទងឹចង់ឲ្យឳព្ កនាងសប្មានាលង់លក់ចៅ។មួយនាទីកនាងយូរ ហាក់ែូចមួយសតវតសរ ា៍។ខ្លងចប្ៅដ កប្ព្ុស
 ូៗ ឮគ្ួរឲ្យខ្លា ច ដតនាងដប្បរជាភ័យចៅវញិ ចប្ពាះខ្លា ចសងារកមសត់រង់ោាំនាង។មយ៉ាងចទៀតខ្លា ចដប្កងខ្លនជបួ្ប 
ចហយីខ្លននិយយ។នារភ័ីយនឹងបានជួប្ប នារសីប្បាយនងឹជីព្ចរនាងចែីរឮទូងៗ ធងន់ៗ...។ 
វចិសសក្តា ហានចប្ក្តកឈរច ងី។នាងចទវភីាញ ក់។វចិសសក្តា ហានចែីរចៅជញ្ជ ាំង ោប់្បយកោវមួយយ៉ា ងដវង ហូតដផ្ា
ោវចចញព្ីចប្ស្អម ចមនែស្អទ ប្បដផ្ាោវ។នាងចទវចីមីលក្តយវកិ្តររប្បស់ឳព្ កនាងោែ នចោលកដនាងណា។វចិសសក្តា ហាន
ោប់្បែងោវនែមាខ ង នែមាខ ងចទៀតោប់្បច ងោវស្អកលបង ចមលីហាក់សួរោវថា ចៅរងឹប្ប ឹងចទ? 
ចធវីែូចោន ះប្បចណ្ាី រ ោត់ង្គកមកចមីល និយយនឹងនាងប្បចណ្ាី រ៖ 

 កូន! លែមចៅចូលរកែាំចណ្កចហយី។  

 
នារោីក់ដភនកច ះចៅចសងៀម ឳព្ កនាងប្បនាចៅចទៀតយ៉ា ងរាយមាយថា៖ 

 យប់្បៗ កូនឯងខ្លា ចអីឬ?  

 
នាងចមីលចៅឳព្ កនាង ចោលញញឹមយ៉ា ងប្សស់ជូនចៅចលាកឳព្ ក រចួចហយីច ាីយយ៉ា ងប្សួយចប្សះ៖ 

 កូនខ្លា ចដែរ ចលាកឪព្ ក។  
 ខ្លា ចអី?  
 ខ្លា ចចោរ។  
 អត់ខ្លា ចចទ។  



 មិនដមនចោរលួចអីោ៉ា ន់ចទ គ្ឺចោរោប់្បមន សសប្សីៗចនាះណា!  
 អី! ចៅខ្លា ចអ ីអាចោរដប្បប្បចនាះ? ចប្បីោមក ឳព្ កោប់្បោវចនះជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់។ឳព្ កនឹងក្តរពារកូន
ឲ្យបាន ែូចក្តលឳព្ កចៅកចមាា ះ... ផ្តា ាំោស់មាង។ក ាំប្ព្ួយអ!ី ចៅ! ព្នាត់ចភាីងចែកចៅ!  

 
នាងចទវក៏ីរ ាំអាំចបាះ តចមាា ះរហាត់ ចរៀប្បចាំទ កោក់តាមកដនាង ព្នាត់ចភាងី ចូលែាំចណ្កតាមពាកយឳព្ កនាង។ 
កន ងម ងងងឹត ចលីពូ្កដែលមានកប្មាលសស្អា ត នារចីគ្ងចងយីដភនកចៅចលគី្ិត។រូប្បប្ប្បសុនងាវចិសសមកប្ប្បដ ងចលង
នឹងនាងកន ងខួរកាលនាង។គសាីសប្បាយជាព្ន់ចព្ក។ 
មួយចមា៉ា ងកនាងចៅ... ព្ីរចមា៉ា ងកនាងចៅ... ប្សីលប្បស្អា ប់្បឮសូរឳព្ កនាងប្សម កដខៗ។យ វតីចប្តកអរប្ព្ចួប្គ្លចួកន ង
ចិតា។ 
កលយណ្រះិរកពាកយសមាីចែីមបនីិយយនឹងសងាររប្បស់នាង។នាងគ្តិថា ប្តូវដងមប្តង់ចនះមួយមាត់ ប្តូវប្បនថយពាកយ
ប្តង់ចនះមួយឃា  រចួនាងទចនទញគ្ាំនិតដែលនាងរកចឃញីចហយីដែលនាងសនែតថា នងាថាា ព្ីចរាះដមនចនាះ។ដកវលបង
និយយឃា ច ងីវញិមួយែងជាព្ីរែង។ 
វចិសសក្តា ហានសប្មានាលក់សកប់្បសកល់។កញ្ញ ចប្ក្តកព្ីដប្គ្ ប្តចចៀកប្ប្បុងស្អា ប់្ប។ោែ នសូរអវដីប្បាកច ាីយចស្អះ។ែល់
ប្បាកែថា ោែ នឮអវីចហយី ចទបី្បជីោ៉ា ចប្បីកម ងខ្លវ ក លប្បៗ ប្បចនថីរចជីង ចែីរតប្មង់ចៅមាត់ទាវ រ។នាងទាញទាវ រចោយទប់្ប
សូរមិនឲ្យឮយតឺៗ ទាវ រចាំហក្តន់ដតធាំច ងីៗ។ចទវបី្បញ្ឆ ិតខាួន លប្បស្អា ប់្បជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់ សទ ះចចញចៅចប្ៅ។ 
ប្សីចឆ្មោប់្បចលីកសាំព្ត់ប្បនាចិចហយីរត់យ៉ា ងចលឿនក្តត់តប្មង់ចៅចែីមចពាធិ៍។ល ះឈប់្បែកែចងាីម ហូតកដនសងជូត
ចញីសចប្បីកនសបប្គ្ប្បស ែន់ប្បចងាីប្បប្បនាចិប្បក់ប្បញ្ចូ លខយល់។ 
ឱ! រាប្តីស្អង ត់ភាឺប្ព្ិលៗ ចឃញីចែីមចឈឈីរសា ងៗ អនកហាក់មានអាន ភាព្អវីចម៉ាាះ? អនកោប់្បចិតា ោប់្បសតិប្បញ្ញ
មន សសចលាកឲ្យលង់លក់កន ងស ប្បិនមយួែ៏អស្អច រយដែលចយងីចចតនាចង់ឲ្យដតចព្លចៅនងឹែដែល ចែីមបចីប្កប្ប
ចទសភាព្ងងឹតប្សព្ិចប្សព្លិដែលមានលាយទឹកចសនហាសងារចនះឲ្យបានអស់ចតិា។ 
ចាំចពាះនាងចទវបី្សីនងឹកត់ប្តាទ កកន ងចិតាជាប់្បជានិចចថា រាប្តចីនះជារាប្តីធាំប្បាំផ្ តដតមួយកន ងមួយជីវតិរប្បស់នាង។ចឆ្ម
ប្សស់ចង់ឲ្យរាប្តីចនះក្តា យចៅជារាប្តីឯករប្បស់ប្ប្បវតាសិង្គខ រនាង។ សងារប្សចីង់សរចសីររាប្តីចនះ ចង់ចប្ចៀងដតព្ី
រាប្តីចនះ ប្ប្បចយជនា៍ឲ្យគូ្ចសនហា៍ជាន់ចប្ក្តយៗស្អគ ល់ដតរាប្តមីួយចនះ។ 
ជាអវស្អន ដកវោាៗំ ៗព្ ាំចឃញីប្ប្បុសកចមាា ះមកែល់ចស្អះ។សូរចប្ងិតយាំកន ងគ្ មពចមែ  ចធវីឲ្យចិតានាងចប្សបី្បប្ស្អលចប្តក
ប្តអាលនប្កចព្ក។អាំព្ិលអាំដព្កចហរីោប់្បដភនកនាងឲ្យចមីលចឃញីតាម ដប្កង ា ះចឃញីគូ្ជីវតិរចួែឹងថាសងារចៅទី
ណា។សូរដងានផ្តា ស់កដនាងទាញ ក់ប្កោសប្តចចៀកនាងឲ្យតាមសូរ។ 
មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន ប្សចមាលមួយចលចចចញមក។ 
ប្សីចឆ្មចប្តកអរជាអចនក ចសទីរចលាតចៅចលីចមឃ។នារចីប្ក្តកឈររង់ោាំទទួល។ប្សចមាលក្តន់ដតជិតមក។ 
ល ះប្ប រសមាន ក់មកែល់ ប្ប ប្តវចិសសក្តា ហានចោលខាួនទាាំងប្សុង ចៅកន ងរងវង់នែគូ្ចសនហាដែលនាងទនទឹងោាំផ្ាូវ ែូចចគ្
ោាំមាតាមកព្ីផ្ារ។ចទវបី្សីចលាតឱប្បរតឹប្ប រស ងវីតបតិដតរងវង់នែកចមាា ះចនះរតឹនាងខ្លា ាំងចៅចហយី។ 
មាននទព្ ាំប្បងាង់ឲ្យខ្លតចព្លច យី ភគក្តា យ វជនឱនចប្កប្បលាំអងកាិននារចីោយរសួរាន់ ប្បនាទ ន់ចិតាដែលចសនហាយ៉ា ង



ប្ជាលចប្ៅ។ចទវបី្សូប្បកានិសងារវញិយ៉ា ងតិចៗ ដតយ៉ា ងខែួលខ្លែ ញ់ចប្ពាះនាងខ្លែ សចប្ចីនណាស់ចៅចហយី។ គ្ឺប្ប រស
ចហយី ដែលក្តត់ស ប្បិនែ៏នងាថាា ចនះ ចហយីដែលោស់នាងឲ្យែឹងខាួនមកចៅចលីព្ិភព្ចលាកចយងីចនះវញិ។ 

 អូន! អូន! អូន!  

យ វតីរតឹដតឱប្បគូ្ជីវតិខ្លា ាំងចៅចទៀត ចោយឥតច ាីយតប្បវញិច យី មាននទប្បនាោោចៅចទៀតថា៖ 

 អូន! អូនក ាំឲ្យខ្លតចព្លចយងី។  
 ោ៎ះ!  
 អូន! ចមេងក៏មេងចនះ អូនហាក់ែូចជាញាប់្បញ័រជាងសព្វនងងមយួែងចមា៉ាះ? អូនមានចរឿងអវ ីអូនចកីតអវី?  
 ោ៎ះ! ោ៎ះ! ខញ ាំញ័រចោយចប្តកអរបានជួប្បនឹងប្បង ប្បាូនអត់ចកតីអវីចទ ប្បាូនសប្បាយ។ ចទ! ប្បាូនមានទ កខ អ៎ូ! ចទ 
ប្បាូនសប្បាយចទ។  

 ប្បាូនសប្បាយ?  
 ោ៎ះ! ប្បាូនសប្បាយ! ប្បាូនសូមជប្មាប្បចរឿងមួយែល់ប្បងឲ្យបានប្ជាប្ប។ ចរឿងប្បាូនជាប្សីែូចប្សីឯចទៀត។ ចរឿង
ប្បាូនឥតដប្បាកព្ីប្សីឯចទៀតចទ។ ោ៎ះ! ោ៎ះ! ចរឿងប្បាូនែូចជាចរឿងអនកឯចទៀត... ។  

មាននទចសចីចោយចឃញីថា នាងនិយយព្ ាំចៅម ខចស្អះ។ ប្ប រសអប្ងនួស្អែ ននាងថា៖ 

 ដន! ប្បងស្អេ ប់្បបានចហយី! ចរឿងអវី?  

នារជីាំចទីតច ងចជីង ចែីមបឲី្យមាត់រប្បស់នាងចៅជិតប្តចចៀកប្បេនីាងប្បនាចិចៅចទៀត៖ 

 ប្បង! ប្បង!  
 បាទ!  
 ប្បាូន! ... ឱ! ... ប្បាូននិយយមនិរចួចទ។ ប្បាូន... ។  

មាននទតងឹចែីមប្ទងូ និយយោច់ៗចនះជាព្ន់ចព្ក ដតប្ប រសចឃញីថា ដកវកមសត់ដប្ប្បចភទខ សព្ធីមែតាខ្លា ាំងណាស់។ 
អនកឱប្បរតឹធីតារតឹដតខ្លា ាំងច ងី។ អនកយកប្មាមនែអដងាលស្អច់នាងងនមៗ រចួចពាលសមេយី៉ា ងទន់ភាន់ថា៖ 

 អូន! សូមនិយយមក ក ាំឲ្យប្បងោាំស្អេ ប់្បយូរចព្ក។ ប្បាូនធ្លា ប់្បភប់្បប្ប្បសព្វនឹងប្បង ជាយូរណាស់មកចហយី។ គ្ួរ
ណាស់ ដតអូនស្អេ ប់្បប្បងឲ្យជាក់។ អូនៗ សូមទ កចិតាប្បងច ះ ប្បងនឹងជួយអូន ចទាះែល់កេមីរណ្ៈក៏ប្បងហា ន
ដែរ។ ឱ! កន ងជាតិចនះ ប្បងប្សឡាញ់អូនអស់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ងចហយី គ្ឺថាឥតមានរប្បស់អវីមកចប្ប្បៀប្បចធៀប្បបានចទ។ 
សូមអូននិយយមកច ះ ប្បងោាំស្អេ ប់្ប។  

 ោ៎ះ! ... ោ៎ះ! ... ហ !ឺ ប្បាូននយិយមិនបានចទ។ ោាំយប់្បដសាកចទៀតច ះ។  
 ចទ! ប្បងចង់ែឹងដតយប់្បចនះឯង។  
 ោ៎ះ! ហ !ឺ សូមោាំែល់ចយងីដប្បកោន សនិ។  
 ចទ! ប្បងចង់ែឹងដតឥ ូវចនះឯង។  
 ប្បង! ប្បង!  



នារឱីប្បប្ប រសយ៉ា ងខ្លា ាំងជាងែីមេងចទៀត រចួប្បនាោោថា៖ 

 ោ៎ះ! ប្បងៗ ប្បាូនខ្លែ សប្បងណាស់។  
 អូនមិនប្សឡាញ់ប្បងចទ?  
 អូនប្សឡាញ់ៗជីវតិមយួ។  
 ប្បាប់្បមក។  
 ោ៎ះ! ប្បាូនមាន... ។  
 មានអី?  
 នផ្ទចពាះ។  
 មាននផ្ទ? អអូីនមាននផ្ទចពាះ?  
 ោ៎ះ! ប្បាូនជាមាតាននប្ប ប្តរប្បស់ប្បងចាំនួនព្ីរដខចហយី។  

ប្ប រសោប់្បម ខនាង នែទាាំងព្ីរប្ចបាច់ចោយចសនហា នងិចោយរកីរាយយ៉ា ងខ្លា ាំង។ នារបី្បនាកិចចសនទនាតចៅចទៀតថា៖ 

 ោ៎ះ! ប្បាូនមាននផ្ទចពាះ ប្បនាិចចទៀត ប្ប ប្តមួយនងឹចកីតច ងីមានរូប្បលាែូចប្បង។ កន ងស្អច់ សរនស ាឹងរប្បស់
កូនចនះ ្មប្បង នងិ្មប្បាូនហូរលាយោន ។ ឱ ប្បង! កូនចនាះមានឬកពាែូចប្បង មានសមេីែូចប្បង មាន
សនាា នចតិាែូចប្បងមនិខ្លន។ ប្បនាិចចទៀត ប្បាូនប្បីប្ប ប្តចនាះនងឹនែប្បាូនចហយី។ ឱ! ប្បនាចិចទៀតប្បាូនប្បាំចៅប្ប ប្ត
ចនាះ ប្បាូនចិញ្ច ឹមប្ប ប្តចនាះ។ ប្បង! ប្បងចធវីយ៉ា ងណា? ឥ ូវចនះ? ចែមីបកី ាំឲ្យអនកជិតផ្ងតះិចែៀលប្បាូនជាប្សី! 
ប្បងចោលប្បាូនឬ?  

ទឹកដភនកហូរសប្ស្អក់ព្ីដភនកនាងចទវ។ី មាននទរ ាំជលួែួងចិតា អាណិ្តសងារកមសត់។ អនកតប្បថា៖ 

 មិនអីចទ ចយងីចរៀប្បក្តរោន ឆ្ប់្បៗចនះ។  

កញ្ញ រកីរាយយ៉ា ងណា អស្អច រយនឹងពាកយចនះ។ គ្ឺជាពាកយដែលនាងរង់ោាំប្បេូរស្អា ប់្ប ប្បេូឬរស់។ 

 ច ះ ឪព្ កប្បងថាចម៉ាច?  
 ឪព្ កជាឪព្ ក ប្ប្បព្នធជាប្ប្បព្នធ!  

ចទវទីទួលពាកយចនះចោយចព្ញចិតាចទៀត។ គសាីចសីចទាាំងទកឹដភនករចមៀល ប្សក់តក់ៗ ធ្លា ក់ចលីប្ទូងមាននទ ដែលមាន
ចិតាចខ្លា ចផ្ាឥតឧប្បមា។ 

ប្ប រសព្ ាំចង់ឲ្យនាងយាំចទ ព្ ាំចង់ឲ្យនាងចកីតទ កខចទ អនកចង់ឲ្យសងារសប្បាយ។ អនកព្នយល់នាងថា៖ 

 ក ាំយាំអូន! ចគ្យាំដតក្តលណាប្សុកខញ ាំចគ្។ ប្បងមិនចោលអូនចទ ប្បងចប្បេជាញ ថា ចទាះមានចរឿងរា៉ា វឪព្ កមាេ យ ប្បង
ប្បាូន ជាំទាស់យ៉ា ងណា ក៏ប្បងយកអូនជាប្ប្បព្នធដែរ។ ចូរអូនក ាំភ័យអី ចប្ពាះចយងីនិយយថា ចយងីស្អងស ខ
ចោយខាួនចយងី។ ចយងីោែ នគ្ាំនិត ព្ឹងដផ្ាកចផ្េករកស ខចលីចនទល់អនកណាចទ។ អូននិងប្បង បានគ្ិតចហយី 
បានយល់ចហយី ចយងីប្សឡាញ់ោន ។ គ្ាំនិត និងប្បាំណ្ងចនះ ជាចទព្វតថ  ដែលោែ នអវីមករ ាំលាយបានច យី។ 
ចយងីជាមន សស ចយងីជាអនកសចប្មចោសនាចយងី ចយងីចប្ជីសចរសីផ្ាូវចយងីចែីរ ចយងីគូ្សោសជីវតិចយងី



ចោយខាួនចយងី ចនះជាក្តរធមែតាចទ ចយងីជាយ តាិធម៌តាមគ្នាងធម៌ចទៀតផ្ង។ រឯីមាតាប្បតិាចយងីទ កជាធាំ
ជានិចច ក៏ប្ប៉ា ដនាដែលលាប្ប្បនព្ មនិប្តូវប្បញ្ច ះតនមាខាួនឲ្យទាប្ប អាមា៉ា ស់ខាួនរហូតចៅផ្តេ ច់កូន ឲ្យដប្បកគូ្ចគ្ចនាះ
ចទ។ ចប្បីមាតាប្បិតាខាះ ចធវែូីចចនះ គ្ជឺាមាតាប្បតិាចប្ប្បីអាំណាចចលីកូន គ្ឺជាអាំចព្ីសងកត់សងកនិមន សស ក៏លាមក
នប្កដលង។ ចូរអូនគ្ិតចមលី ពាកយថាសមាា ប់្បចសនហា ក្តត់ចាំណ្ងចមប្តីភាព្ រ ាំលាយចរឿងកមសត់ចផ្សងៗ ជា
ពាកយមួយ ដែលោែ នជនណាចង់ឮចទ។ ដតក្តលណា ចគ្ឮច ងី ចគ្អារចតិា ចគ្ខ្លាំចធែញ ចគ្ខឹង។ ឯណា
យ តាិធម៌ ឯណាសីលធម៌ ឯណាមន សសធម៌ ឯណាធម៌ប្ព្ះ ចប្បីចធវីឲ្យប្ពាត់ប្បាស់គូ្ចគ្ចនាះ? ក្តរប្បងខាំ ក្តរ
ប្បង្គគ ប់្ប ក្តរគ្ាំរាម ក្តរប្តតួប្តាចលីចិតេមន សស ជាអាំចព្ីអមន សសធម៌ចាំចពាះមន សសែូចោន  ដែលចចះគ្ិត ចចះគូ្
រ។ កន ងចលាកចនះប្បងសូមក ាំឲ្យមានចរឿងអក សលែូចចនះចទៀតច យី គ្សូឺមឲ្យគូ្ចសនហាបានជួប្បោន  អាច
ទ កោក់ខាួនឯង តាមចសចកេយីល់ចឃញីរប្បស់ខាួន។  

 ោ៎ះ ! ប្បាូនបានធូរចសបយីប្បនេចិដែរ ដតព្ ាំែឹងជាមានចរឿងអវីចទៀតចទ ដែលអាចជាំទាស់មិនឲ្យចយងីជួប្បោន បាន!  
 ចូរអូនែងឹឲ្យចាស់ថា មន សសអនកគ្ិតក្តរ ចទវតាអនកសាំចរច។ ចាំចពាះឪព្ ករប្បស់អូន ប្បងចជឿថា ចលាកោស់
ចហយី ចហយីចលាកស្អគ ល់ប្បង ែឹងចិតេប្បង ប្សលាញ់ប្បងណាស់។  

នាងចទវែីកែចងាីមធាំ។ ប្សីប្គ្វកីាល ចោយនកឹចឃញីចរឿងមយួចទៀត។ នាងនិយយប្សងូតប្សង្គត់ថា៖ 

 ប្បង ! ប្បាូនមិនគ្ួរមកប្សលាញ់ប្បងចទ ។ ប្បាូនទាប្បណាស់ ។ ចយងីខ សោន ែូចចមឃ នងិែី។ ចរឿងខ សោន ខ្លា ាំង
ចព្កចនះចហយី ដែលនាាំឲ្យប្បាូនមានទ កខប្ព្យួយ៉ា ងខ្លា ាំងចៅចព្លចនះ។ ចប្បសីិនជាប្បាូនយកអនកប្កែូចោន  ចម៉ាាះ
សមប្បាូនមិនបានទ កខប្ព្ួយែូចោន ះចទ។  

 ក ាំគ្ិតែូចចនាះអូន ... ខ សប្ស ះ។ ដន ! អូន ! ចយងីចកីតមកចលីចលាកចនះ ោែ នអនកណាយកប្ប ណ្យស័កេិ 
និងប្ទព្យសមបតេមិកជាមយួផ្ងចទ មន សសចកីតច ងីខាួនទចទែូចៗោន ។ សព្វនងងអូនប្ក ៗមកព្ីប្បងមាន។ 
ស្អេ ប់្បបានចទ ?គ្ឺថាប្ទព្យដែលអូនប្តូវបាន ចៅជាហូរមកចូលហបឹ្បប្បងវញិ។ ឯចាំដនកខ្លងប្ប ណ្យសកេិវញិ 
មន សសប្តូវដតងចង់បាន។ ក៏ប្ប៉ា ដនេចប្បីចង់បាន ប្តូវចមលីនាយចមីលអាយសិន។ មានខាះចង់បានប្ប ណ្យសកេិ ខាំ
ប្បនេ ះប្បនាេ លខាួនចោយចរៀនសូប្តតាំរះិវជិាជ ចផ្សងៗ ឲ្យបានចចះែឹងចប្ៅប្ជះ ចហយីខតិខាំចធវីក្តរប្បាំចរបី្ប្បចទសជាតិ 
និងប្ប្បជាជនឲ្យបានគ្ង់វងសសថតិចសថរចិរក្តលចៅ។ ជនដប្បប្បចនះចហយីដែលប្បាូនប្តូវដសវងរកឲ្យបានជួ
ប្ប។ ......  

ក្តលចព្លដែលមាននទ និងនាងចទវកីាំព្ ងនិយយោន ចនះ ប្សចមាលមួយលប្បស្អេ ប់្បចៅជតិចនាះ រចួរស្អត់យ៉ា ងចលឿន
ចៅឯខ្លងផ្ទះនាងចទវ។ី គ្ឺប្សចមាលក្តមាប្បាូនមាននទ ប្ប ប្តប្បនាទ ត់រប្បស់ប្ព្ះកាំព្ ត ចមទ័ព្ខ្លងតាំប្បន់មាូនប្ព្ ចប្ក្តមកិចច
ប្បញ្ជ ក្តររប្បស់មាននទជាប្បង ដែលជាចមទ័ព្នាអាណាចខតេសិរចីស្អភ័ណ្ចនះឯង។ ក្តមាចៅែល់ខទមវចិសសក្តា ហាន 
ប្ោនទាវ រចូល រចួប្បងកូកច ងីថា៖ 

 ចលាកអ ាំ ! ចលាកអ ាំ !  

 



ច ងោវវចិសសក្តា ហានផ្ទ ចមកចាំច ងែចងាីមក្តមាជាចប្សច។ ប្សឡាាំងក្តាំងកន ងងងឹត ក្តមាចហៀប្ប នឹងនិយយ ដត
វចិសសក្តា ហានគ្ាំហកថា៖ 

 ចៅចសងៀម អាចោរកាំណាច ! ឯងហា នដតកចប្មីកខាួន ជីវតិឯងសូនយកន ងចព្លចនះឥ ូវ !  
 ខញ ាំបាទមនិដមនចោរចទ ចលាកអ ាំ!  
 ចប្បីឯងព្ ាំដមនចោរ ចមេចឯងចូលកន ងផ្ទះអញទាាំងយប់្ប? ឯងមកមានក្តរអវី ?  
 ខញ ាំបាទយកក្តរណ្ា៍ មួយអាមា៉ា ស់ប្បាំផ្ តមកជាំរាប្បចលាកអ ាំឲ្យបានប្ជាប្ប។  

វចិសសក្តា ហានគ្ាំហកថា៖ 

 ក្តរអវី អាចោរអប្បបលកខណ្ា៍  ? អញែឹងចហយីក្តរដែលឯងចង់និយយនងឹអញ។ ហ សីៗ ឪព្ កឯង និងអញ
ជាគូ្សប្តូវប្ប្បោាំជីវតិនឹងោន ។ ឪព្ កឯងគ្ ាំអញស ីស្អច់ហ ត្ម។ អញគ្ ាំឪព្ កឯងវញិែូចោន ះដែរ។ រាល់នងង
អញចៅទីចនះ ទនទឹងោាំចរឿងដែលឪព្ កឯងប្បចងកីតច ងី ចែីមបរី ាំចលាភចលីអញ។ អានាងចព្លមកែល់ដមន។ 
ឥ ូវោែ នអវីចប្ចីនចទ ចូលមកច ះ ែកោវច ងីក ាំទ កឲ្យចៅចសងៀមយូរទាន់ចិតេចៅចៅេ ៗ ោវអញសាំរាកយូរ
មកចហយី ចទបី្បមកែល់ឥ ូវោវអញមានចិតេរកីរាយ និង មានសកមែភាព្ជាងែី។ មកអានាង។ ឱ ! ឪព្ ក
ឯងចាំជាមន សសកាំស្អកញីណាស់អីមិនហា នស ូនឹងអញចោយខាួនឯងចទ? ចទបី្បចប្ប្បីឯងមកចនះ រចួចប្ប្បីមក
ទាាំងយប់្បចទៀត ! ហាសៗ ឪព្ កឯងមនិសមកិតេិយសជាចសេចប្តាញ់ព្ិតៗចនាះចទ។ ឪព្ កឯងស្អា ប់្បនឹង
ចប្គ្ឿងអាវ ធអញរ ឺ?  

ក្តមាចសីចចប្បកីដភនកធាំៗ។ 

 សូមចទាសចលាកអ ាំ ខញ ាំមនិែឹងចរឿងទាាំងចនះចទ។ ចរឿងទាាំងចនះជាចរឿងផ្តទ ល់ខាួនរប្បស់ចលាកអ ាំចទ ដែលប្ប៉ាះ
ពាល់ែល់កិតេិនាមចលាកអ ាំ។ ដែលខញ ាំមកចនះ ... ។  

 ក ាំលាក់ ក ាំចធវីព្ ត ក ាំចធវីចព្ ី... ចអីចប្បីឯងមិនែងឹ អញជាអនកប្បាប់្បឲ្យឯងែឹង។  
 ចទ ៗ ៗ ចលាកអ ាំ ក ាំទាន់អាល ខញ ាំសូមនិយយមយួមា៉ា ត់សិន។  
 ឱ ឯងភ័យខ្លា ចស្អា ប់្បដែរ? ឯងមិនសមជាកូនប្ប្បុសចទ។  
 ហ  ី! ចលាកអ ាំ ខញ ាំនិយយមួយមា៉ា ត់ចទ។  
 និយយភាា ម ក ាំប្បងាង់ អញសមាា ប់្បចោលឥ ូវចនះ។  
 បាទ ! ខញ ាំបាទមកចនះចែមីបនីយិយចហយីចតី ប្ប៉ា ដនេចប្បីច ងោវចៅផ្តទ ប់្បនឹងច ងែចងាីមយ៉ា ងចនះ និយយចមេច
ចកីត ?  

 ហាៗ ! អញមនិចចះសមាា ប់្បមន សសដែលឥតមានអាវ ធចៅកន ងនែចទ ចៅឲ្យចសងៀមក ាំកចប្មីក។  

កន ងមួយវនិាទីចនាះ វចិសសក្តា ហានចូលប្ប្បចកៀកនងឹខាួនក្តមា ហូតយកោវដែលព្យូរចៅចចងកះប្គ្ោត់ឮប្បាវចលីក្តេ រ 
ដ កច រចមីលសព្វចហាចៅ៉ា ព្ ាំចឃញីមានអាវ ធអវីចទៀត ក៏ប្បញ្ជ ឲ្យក្តមាអងគ យចលីចៅអីជតិចនាះ ក្តមាចធវីតាមប្បង្គគ ប់្ប។ 
មួយសនទ ះចប្ក្តយមក ចចងកៀងខ្លា ញ់ក៏ភាឺច ងី ក្តមាញញឹមយ៉ា ងដខងរកវចិសសក្តា ហាន ដែលប្ប្បុងស្អែ រតីោែ នចធវស
ចស្អះច យី។ 



 ចមីលចរឿងអវី ?  
 សូមចលាកអ ាំ ចមលីចៅប្បនាទ ប់្បកូនប្សីចលាកអ ាំចមលី។  

វចិសសក្តា ហានង្គកចៅចមលីទាវ រ ចឃញីចាំហមួយប្ប្បចលាះខាួន។ ចលាកភាញ ក់ខាួនខ្លញ ក សទង់ែឹងស្អថ នក្តរណ្ា៍ ចកីត
សងសយ័ ចតិេចៅេ កេួល។ ក្តមាក្តន់ជ័យជាំនះមួយយ៉ា ងអស្អច រយចៅចព្លចនាះ។ 

 សូមចលាកអ ាំអចញ្ជ ីញចូលចមលីចលីដប្គ្កូនប្សីចលាកអ ាំចមលី។  

វចិសសក្តា ហានសទ ះដភាតចូលកន ងប្បនទប់្បនារ ីយកច ងោវោត់ចប្បកីម ងមានដតព្ួក និងចខនីយ។ ចិតេចមាចហាមួយយ៉ា ងរ ាំព្ង
កន ងរាប្តីស្អង ត់ថា៖ 

 ហាស់ ! កូនប្សី ! ចទវ ី!  

សូរសដប្មកឮបានដតប្ប៉ា ចណាណ ះតាោស់ចយងីែួលផ្តង ខាួនចៅចប្ក្តយសនាប់្បបាត់ស្អែ រតី។ ក្តមាចឃញីែូចោន ះ ក៏ចប្ក្តកព្ី
ចៅអី្នចជងីចៅយកោវខាួនដែលចែកចលីក្តេ រមកស កចូលកន ងចប្ស្អមែូចម ន រចួចផ្តា ះតាមប្បងាួចចៅបាត់កន ងទី
ងងឹតចៅ។ សដប្មកវចិសសក្តា ហានលាន់ឮចសទីររដហកចមឃ។ សូរសដប្មកចបាះព្ួយកន ងអាក្តសចៅែល់ប្តចចៀកនាង
ចទវ ីដែលកាំព្ ងនិយយចលងយ៉ា ងរកីរាយជាមយួមាននទជាគូ្ោប់្ប នាងឈប់្បង៉ាក់ែូចចគ្កគនាេ ក់។ កញ្ញ ចងីប្បកាល
ច ងីព្ីជងគង់មាននទចោយចប្បកីដភនកធាំៗ ។ ចែីមប្ទូងនាងញ័រយ៉ា ងខ្លា ាំង។ ប្សីហាក់ែឹងចរឿងអាសននអស់។ នាងប្ោន
មាននទវងឹដែលែលួចៅចប្ក្តយ រចួរត់សាំចៅចៅផ្ទះ។ មាននទប្សឡាាំងក្តាំងចប្ក្តកច ងីចបាសគូ្ទដប្សកចោយសចមាង
ចៅនាង៖ 

 ឈប់្បៗ ចរឿងអវី ? ចទវអូីន !  

ដតនារចីៅឆ្ង យណាស់ចៅចហយី ប្ប រសក៏ចែីរតាមចប្ក្តយនាងចៅ ចោយ្នចជីងយ៉ា ងដវងៗ ប្ប្បញាប់្បប្ប្បញាល់ឲ្យ
បានទាន់គូ្ធីតាព្នាឺចចងកៀងចោះប្ប្បចលាះមួយយ៉ា ងធាំកន ងអាក្តសងងតឹ តាមទាវ រខទមដែលចាំហ។ នាងចទវទី ចចជីង
ចោយបានចឃញីព្នាឺចនះ។ 

ព្នាឺចធវីឲ្យនាងចកីតកេីខ្លា ច ដតចទាះែល់មរណ្ៈក៏ចោយនាងប្តូវដតចូលចៅរកព្នាឺចនះ។ ប្ព្លឹងចៅច ងសក់ កញ្ញ ប្ប្បងឹ
ទប់្បសនាេ នចិតេក ាំឲ្យប្ជលួប្ចប្បល់ចព្ក ដតឥតប្ប្បចយជនា៍។ ប្សីែឹងម នថា ទ កខមួយយ៉ា ងធាំនឹងមានែល់នាងកន ងមួយ
ដភាតចទៀតចនះ ដតនាងយល់ថាចចៀសទ កខចនះមនិបានផ្ តចទ នាងប្តូវដតប្ប៉ាះទងគចិជាោច់ខ្លត។ នាងនឹកថា មិនអីចទ
ខាួននាងខ ស ចហយីនាងប្ព្មទទួលទ កខទាាំងអស់ចោយឥតប្ប្បដកក ដតព្ ាំែឹងជាទ កខចនាះ មានភាព្ រ ឺដប្បប្បយ៉ា ងណា
ចៅច យី។ 

កលយណ្ចកីតមានមចនាសចញ្ចតនាមួយងែីដែលមកសណ្ាិ តកន ងខាួននាង គ្ឺចង់ែឹង។ នាង្នចជងីមួយៗចូលកន ង
ផ្ទះយ៉ា ងមានះ ចោយចធែចដភនកក ាំឲ្យចឃញីព្នាឺែ៏មហមិាចនះ។ មួយជាំហានដែលនាងចែីរ ធីតាហាក់ចឃញីឧប្បសគ្គ
ក្តន់ដតធាំច ងី។ ខាួន ប្សីប្ព្លឹងហាក់ចចះដតងយចប្ក្តយចៅវញិ។ មយួជាំហានដែលនាងបានចបាះកនាងរចួមក
ចហយី គ្ឺឧប្បសគ្គមួយដែលនាង ាងរចួ ប្សីហាក់បានធូរចតិេប្បនេិច។ ផ្ទះស្អង ត់ឈងឹ ចទវរីតិដត ងល់ចៅចទៀត។ នាងចែីរ
ែល់មាត់ទាវ រ។ នាងែកែចងាីមធាំមេង។ នាងចអីតម ខចូលខ្លងកន ងផ្ទះ។ ឱ ! ចរឿងអីែូចោន ះ ? នាងចឃញីឪព្ កនាង



ែួលចែកចលីក្តេ រសនាប់្បបាត់ស្អែ រតីឥតែឹងខាួន។ យ វតីចខ្លា ចចិតេអាណិ្តឪព្ ក។ នាងយាំយ៉ា ងចខ្លា ចផ្ា ចហយីរត់ចៅប្បី
ប្តកងចលាកឪព្ កជាអនកមានគ្ ណ្ ចផ្េកកាលោក់ចលីចលា នាង។ ប្ប ប្តីអប្ងនួោស់ប្បិតា ដតោែ នចពាកយអវីសួរ អវីច ាីយ
ចស្អះ។ កញ្ញ ភតិភ័យក្តន់ដតខ្លា ាំងច ងីៗ។ កលយណ្ចងីប្បម ខច ងីចឃញីដម៉ាភួង នាងប្ទចហាយាំថា៖ 

 ដម៉ាភូង ជយួផ្ង ! ជួយឪព្ កខញ ាំផ្ង ចលាកចកីតអី?  

នាងភួងទឹកដភនករហាមដែរឱប្បចជីងវចិសសក្តា ហានយាំែូចកូនចកែង។ 

 ដម៉ាភួងៗ ចៅរកទឹកមួយផ្េលិមក ឆ្ប់្បៗ ដម៉ាភួង។  

ល ះបានទឹកមក នាងចទវលីាប្បម ខចលាកឪព្ ក លាប្បនែចជីង និង សព្វសព៌ាងគក្តយ។ ោប់្បជួនចព្លចនាះ ប្ព្លឹង
វចិសសក្តា ហានក៏ចូលមកសណ្ាិ តក្តន់រូប្បវញិចធវឲី្យចមទ័ព្ោស់ង្គកកាលច ះច ងីៗ។ នាងចទវចីប្តកអរនប្កដលង ែូច
បានចឃញីឪព្ កនាងមានកាំចនតីជាងែី។ ប្សីខាំោស់ចបាសអដងាលទាាំងទឹកដភនកថា៖ 

 ចលាកព្ ក ចលាកព្ ក ចនះកូន ស្អគ ល់កូនចទ ចលាកព្ ក ព្ កចកីតអវី?  

ែាំបូ្បងវចិសសក្តា ហានហាក់ភាញ ក់ព្ីចែក។ ចលាកឮមាត់កូនចលាកខាវ រចួសូរមាត់ប្ប ប្តីចនះឮក្តន់ដតខ្លា ាំងច ងីៗ។ 
ចលាកចប្បីកដភនកចឃញីនាងចទវឱីប្បចលាក ចឃញីនាងភួងចៅប្ទច ងចជងីចលាក។ មួយប្សប្បក់ចប្ក្តយមក កមាា ាំងក៏
ក្តន់ដតមានច ងីវញិប្បនេិចមេងៗ ចទីប្បវចិសសក្តា ហាន នឹកចឃញីចរឿងដែលនាាំឲ្យចលាកចែកែួលចៅទីចនះ។ 

ចសចកេីចប្ក្តធខឹងមយួ ួលច ះច ងីយ៉ា ងចព្ញទាំហងឹ មកចរាលរាលរូប្បោត់។ ោត់ចប្ក្តកអងគ យសមាងឹចមីលម ខនាង
ចទវមីិនោក់ដភនក។ ចលាកប្ោនដកវដែលធ្លា ប់្បជាព្នាកចចញព្ីខាួនចលាក ក ាំឲ្យប្សីអប្បបលកខណ្ា៍ ក្តន់ស្អច់ចលាកចទៀត។ 
នាងចទវ ីងល់  ងល់នឹងក្តយវកិ្តរចនះ ចទបី្បនាងនកឹដភាតច ងីថា ចលាកឪព្ កនាងប្ជាប្បចរឿងចនះចហយី។ នាងល ត
ជងគង់ នែទាាំងព្ីរខទប់្បម ខយាំឮឃកឹៗ។ កញ្ញ ចពាលទាាំងប្តោប្បប្តែសួថា៖ 

 ចលាកឪព្ ក កូនសូមចទាស ! ោ៎ះ ! កូនសូមចទាស ចលាកឪព្ ក ! កូនបានជាខ សចាំចពាះចិតេចលាកឪព្ ក
ចហយី។ ោ៎ះ! កូនខ សព្ិតដមន។ កូនប្សលាញ់ ។ កូនបានលប្បចចញព្ីផ្ទះចៅជួប្បនឹងចគ្ទាាំងយប់្បពាក់ក
នាេ លអប្ធ្លប្ត។ កូនខ សនឹងទាំចនៀមទាំលាប់្ប ខ សនឹងអនកមានគ្ ណ្ដមនចហយី។ ដតសូមចលាកឪព្ កប្ជាប្បថា
កូនព្ ាំទាន់បានខ សនងឹធមែជាតិចទ។ កូនជាដផ្នកមួយរប្បស់ធមែជាតិ កូនជាមន សស។  

ថាចហយីនាងចមលីម ខវចិសសក្តា ហាន។ ដតទឹកម ខប្បតិាចៅប្កហមែដែល ដភនកចៅដតសមាក់ប្កចឡាតែដែល មាន
ដតថាគ មទាាំងព្ីរ ដែលប្ប្បខ្លាំោន ដងមចទៀត នារអីស់សងឃមឹ។ ចញីសចលាតចចញព្ីថាង សនាងចផ្តា តៗ ហូរតាមខនងនាង។ 
សងួនភាង ែងឹថា ឪព្ កនាងព្ ាំប្ប្បណី្ចទាសនាងចទ។ ចហត ចនះមានដតទឹកដភនកប្ប៉ា ចណាណ ះ ដែលនិយយចៅចទៀត។ 

វចិសសក្តា ហានចប្ក្តកឈរច ងី ែចងាីមធាំៗ ខាីៗ ម ខែូចខ្លា ។ នាងចទវរីតិដតភ័យចៅចទៀតឱប្បចជីងចលាកឪព្ ក។ នាង
ភួងចអាចជីងមាខ ង។ យូរប្បនេចិមក វចិសសក្តា ហានចអានចៅោប់្បប្ប ប្តីឲ្យចប្ក្តកឈរច ងី នាងចទវបីានធូរកន ងចតិេឥត
ឧប្បមា នកឹថាឪព្ កនាងយល់ប្ព្មអន ចលាមកាំហ សនាងចហយី។ វចិសសក្តា ហានែឹកនែចឆ្មសងួនចៅមាត់ទាវ រ។ 
កញ្ញ ដប្បរជា ងល់ច ងីវញិជាព្ន់ចព្ក ចោយមិនែងឹថា ឪព្ កនាងចង់ចធវយី៉ា ងណា ចង់នយិយយ៉ា ងណា។ ល ះែល់
មាត់ទាវ រចហយី វចិសសក្តា ហានប្ោនស្អែ នាងចទវយី៉ា ងខ្លា ាំងចៅខ្លងចប្ៅ ចោយព្នាឺពាកយថា៖ 



 ចៅច ះ អញអស់មានកូនចទៀតចហយី។  

នាងភួងដែលចឃញីចរឿងចាំដលកអស្អច រយែូចោន ះ សទ ះដភាតចៅឱប្បចជីងវចិសសក្តា ហានស្អជាងែី ចហៀប្បនងឹនិយយ ដត
វចិសសក្តា ហានប្ោននាងែួលចៅចប្ក្តយចោយគ្ាំហកថា៖ 

 ចទ! អញោែ នកូនចទៀតចទ។  

ចៅខ្លងចប្ៅ នាងចទវឱីប្បនែប្សចពានែូចផ្តក ប្តូវនងង។ នាងអស់ចិតេ អស់ពាកយនឹងនិយយ អស់គ្ាំនតិនឹងគ្ិត។ ប្សីយាំ
ខះទឹកដភនកអស់ចហយី។ មយួរ ាំចព្ចចនះ នាងចឃញីជាក់ថាដកវអស់ផ្ទះចៅចទៀតចហយី គ្ឺម ខជាចែកចប្ក្តមចែមីចឈ ី
ប្តូវខយល់ ប្តូវនងង ប្តូវចភាៀង អត់បាយចហយីោប់្បព្ីរាប្តីចនះតចៅ។ ចទវដីប្បរចមលីកន ងទីងងឹត ចែីមបរីកផ្ាូវដែលនាងប្តូវ
ចែីរចៅម ខកន ងជីវតិចនះ ដតមនិចឃញីផ្ាូវណាចស្អះ។កលយណ្ដប្បរចមលីរកទសិដែលនាងប្តូវយក ដតមនិែឹងជាយក
ទិសណាចស្អះ។ នាងដប្បរចមលីែាំបូ្បលផ្ទះ។ ឱ! ែាំបូ្បលចនះោច់ចិតេដលងទទួលនាងចៅចហយី។ 

មាននទមកែល់ ! នែប្ប្បសុមាន ក់ោប់្បនាងយ៉ា ងខ្លា ាំងទាញចូលកន ងផ្ទះវញិ។ ធីតាភាញ ក់។ មាននទចែីរយ៉ា ងស្អវ ហាប់្បចូល
សា ងចៅកន ងផ្ទះ ល តជងគង់មាខ ងប្គ្ឹប្ប ចៅចលីក្តេ រព្ីម ខវចិសសក្តា ហាន និយយចោយោោមួយៗ យ៉ា ងោច់ខ្លត៖ 

 សូមទានចលាកអ ាំ រូប្បកូនប្ប្បុសរប្បស់ចលាកអ ាំ ចទីប្បចលចចចញព្ីប្បនេូលចិតេចលាកអ ាំ។ ខញ ាំមាននទ ខញ ាំសូមប្ប្បគ្ល់
ខាួន ប្ប្បគ្ល់ជីវតិជាកូនប្ប្បុសដតមួយរប្បស់ចលាកអ ាំ។ សូមចលាកអ ាំចជឿថា កូនប្ប្បសុចនះមានចិតេែូចចលាក 
មានគ្ាំនតិែូចចលាកអ ាំ មានឧតេមគ្តចិាំចពាះជាត ិនងិចាំចពាះប្ប្បជាជនែូចចលាកអ ាំោែ នខ សប្ប៉ា នមួយចចប្មៀក
សក់ចទ។ ខញ ាំសូមចលកីនែសោច ចាំចពាះម ខចលាកអ ាំថា ោប់្បតាាំងព្ីយប់្បចនះចៅ ខញ ាំចធវីក្តរព្ ះពារប្គ្ប់្បដប្បប្បយ៉ា ង
ប្ប្បឆ្ាំងនឹងអយ តេធិម៌ ដែលជនជាតិដខែរចយងីកាំព្ ងរងទ កខចវទនា ប្ប្បឆ្ាំងនឹងគ្ាំនិតខញ ាំចគ្ដែលដខែរមាន ប្ប្បឆ្ាំង
នឹងជនជាតិនានា ដែលប្គ្ប្បសងកត់ដខែរចយងីជាំនសួចលាកអ ាំដែលោស់ណាស់ចៅចហយី។ កន ងក្តរតស ូចនះ 
ខញ ាំចប្បេជាញ ជាឱឡារកិថា ចាំចពាះប្បាូនចទវខីញ ាំទទលួប្បបីាច់រកាអស់មួយជីវតិ ទ កនាងជាគូ្ោសនាព្ីអតីតជាតិមក 
ចហយីជាវតថ មួយែ៏នងាថាា  ដែលខញ ាំក្តរពាររាល់ទិោ។  

វចិសសក្តា ហាន ចមីលម ខមាននទចោយព្ ាំដលងចោលចស្អះ។ ចលាកញញឹមជាសញ្ញ ទទួលយល់ប្ព្ម។ ចលាកងក់
កាល រចួលូកនែចៅោប់្បស្អែ មាននទ មានោោថា៖ 

 ោប់្បតាាំងព្ីចព្លចនះតចៅ ឯងជាកូនអញទាាំងព្ីរ។  

នាងចទវសីប្បាយចិតេកន ងប្ោចនាះ នងឹរកវតថ អវមីកចប្ប្បៀប្បោែ នច យី។ នាងហាក់ចហបី្បខាួនព្ីែី ហាក់អដណ្េ តប្តដសត
ចលីអាក្តសជាមួយមាននទ និងជាមួយឪព្ កនាង កញ្ញ សទ ះចៅឱប្បជងគង់ចលាកឪព្ កជាទីចសនហា។ នាងភងួក៏ចធវី
ែូចោន ះដែរ។ វចិសសក្តា ហានប្បនេចសចកេមីួយៗ ែូចតចៅ ៖ 

 ក្តលណាបានឯងគ្ិតចរៀប្បក្តរោន  ?  
 បាទខញ ាំបាទសូមចរៀប្បក្តរកន ងប្បីដខចទៀត។  

វចិសសក្តា ហានចងីប្បចៅចលីគ្តិ។ រចួចលាកប្គ្វកីាល។ 



 ចទ ! មិនបានចទ  
 បាទព្ីរដខចទៀត  
 ចទ!  
 បាទមួយដខចទៀត  
 ចទ !  
 ចប្បីែូចោន ះតាមចិតេចលាកអ ាំក្តលណា ? មួយអាទិតយចទៀត ?  
 ចទ ! មិនបានចទ។ ចតាងដសនទាាំងយប់្បចនះ។  

មាននទឮែូចោន ះ ក៏ោក់ដភនកច ះ។ អនកចៅចសងៀមគ្តិោយប្កឡាសទង់ ញញឹមរចួទទួល : 

 បាទ ! បាន !  

 

ព្ិធីដសនចប្ព្នោប់្បចធវីច ងីមយួរ ាំចព្ចកន ងចវលាចនាះ។ នាងភួងប្តូវចៅោស់ចលាកចមឃ ាំ ជាំទប់្បមកចោយឥតប្បងាង់។ 
នាងចទវបី្តូវចធវីមាូប្បអាហារមាន់ទាសាំរាប់្បដសនភាា ម។ វចិសសក្តា ហាន នងិមាននទប្តូវក្តច់ស្អា ធម៌ រកចទៀនធូប្បចោយរសួ
រាន់។ មនិយូរប្ប៉ា នាែ ន ចលាកចមឃ ាំ ចលាកជាំទប់្បក៏មកែល់ ចភាងីចទៀនធូប្បក៏ភាឺរនាទ ល កូនប្សី កូនប្ប្បុសក៏ប្ក្តប្បទាាំងគូ្
ទនទឹមោន ។ចលាកចមឃ ាំ ចលាកជាំទប់្បបាចទឹកឲ្យព្រសព្ទស្អធ ក្តរែល់គូ្ងែី ដែលផ្េិតចមនែច ះសាំប្ប ប្តអាពាហា៍ព្ិពាហា៍ មិន
ឲ្យយូរែល់តិចតចួច យី។ ចទបី្បវចិសសក្តា ហានឲ្យព្រជ័យែល់ប្ប ប្តាប្ប ប្តី ឲ្យបានស ខប្គ្ប់្បប្ប្បក្តរ។ 

 សូមកូនចៅជាមួយោន ឲ្យបានស ខ។ ឪព្ កោែ នអវចីងនែកូនចទ ឪព្ កមានដតប្ប្បចទសដខែរចយងីទាាំងមូល
ចងនែកូន ។ ប្ប្បចទសចនះមានទឹក ែី នប្ព្សព្វប្គ្ប់្បម ខ ចលាហធ្លត ប្គ្ប់្បម ខ។ កូនអាចនាាំោន ក្តប់្បោស់ 
ចិញ្ច ឹម ោាំ ឆ្ក រ ព្ ពារ ទាញផ្លឲ្យបានប្បរបូិ្បណ៌្តាមចិតេកូន។ប្ប៉ា ដនេចែមីបឲី្យផ្លដែលកូនរកបានមក កូន
ចតាងចធវីខាួនកូនឲ្យចៅជាមាច ស់ប្សុកព្ិតៗ កូន ! កូន !...  

កន ងចព្លប្ប្បស់ទកឹឲ្យព្រចនះ វចិសសក្តា ហានែួលផ្តង រខាួនចៅចប្ក្តយ។ ចលាកចមឃ ាំ ចលាកជាំទប់្ប មាននទ នាងចទវ ីនាង
ភួងក៏ចផ្ាលីចឆ្ចឡា ខាះចក្តសខយល់ ខាះោប់្ប ខាះប្ចបាច់ ខាះចៅ ខាះផ្េ ាំប្តចចៀក ដតជីព្ចរវចិសសក្តា ហាន ក៏ចចះដតោយ
ងយចៅៗ រហូតែល់ោច់ខយល់សូនយឈងឹដតមេង។ វចិសសក្តា ហានចូលក្តន់មរណ្ភាព្កន ងចព្លចនះឯង។ ចលាក
ងយចចញព្ពី្ិភព្ចលាកចនះចោយមានទកឹម ខញញឹម ចប្ពាះចលាកបានទ កោក់ប្ប ប្តជីាទចីសនហារប្បស់ចលាកចហយី 
ញញឹមចប្ពាះចលាកចជឿថា វរលកខណ្ា៍ មានប្បដងាកមួយែ៏មាាំមនួចហយី ញញឹមចោយចព្ញចតិេោែ នអរបិ្តង់ណា។ 

នាងចទវ ីនងិមាននទប្បេីប្ប្បព្នធងែី ចកីតទ កខនឹងមរណ្ៈសញ្ញ ចនះយ៉ា ងខ្លា ាំងជាងចគ្។ នាងភងួឱប្បចជីងចខ្លែ ចយាំរអាក់រអលួ 
ចរៀប្បរាប់្បព្ីចិតេវចិសសក្តា ហាន ព្ីគ្ ណ្សមបតេិវចិសសក្តា ហាន។ នាងចទវចីរៀប្បរាប់្បអាំព្ីចសចកេចីស្អកស្អេ យចោយប្បិតា
ចនះ ព្ ាំទាន់បានចឃញីនាងស ខ រទឺ កខយ៉ា ងណាផ្ងចៅនងងម ខ។ នាងរ ាំជួលចយលចយគ្ចស្អកយ៉ា ងនប្កអចនក។ មាន
នទមានទកឹម ខចប្កៀមប្បាំផ្ ត។ កន ងចព្លចនាះ ចជីងចសះឮសូរក ប្បៗផ្តយព្ចីាំង្គយមក។ មាននទប្ប្បុងខាួនចមីលចៅទិស
ដែលអសសពាហា៍មក។ ល ះមកែល់ម ខខទមកមសត់ អនកជះិចលាតច ះព្ីចលខីនងអាជាចនយយយ៉ា ងរហ័ស។ ប្ប រសមិន
ស្អគ ល់ចនះមកគ្ាំនាប់្បមាននទយ៉ា ងស្អវ ហាប់្ប រចួហ ចសាំប្ប ប្តមយួដែលមាននទដហកចមីលចឃញីមានចសចកេីែូចតចៅ៖ 



សិរចីស្អភ័ណ្ នងង ១០ចកីត ដខ ព្ិស្អឃ ព្.ស ២៤០៨  
ទីប្ព្ះព្នាា ជ័យប្ព្ះកាំព្ ត មកែល់មាននទចមទ័ព្អានាចខតេសរិចីស្អភ័ណ្  
ចូលខាួនមកជាប្ប្បញាប់្ប ោែ នប្បងាង់បានច យី។ រងឹទទងឹ មានចទាសអាជាញ សឹក។  
ប្ព្ះកាំព្ ត  

ល ះចមកូីនសាំប្ប ប្តចប់្បចហយី មាននទែកែចងាីមធាំ។ ណាមយួចខ្លែ ចឪព្ កចកែកចៅប្ជចង្គ ណាមួយអាណិ្តែល់នាងចទវ ី
ណាមួយប្ព្យួបារមភប្ប្បដហលឪព្ កចលាកែឹងចរឿងមកចរៀប្បក្តរចហយី បានជាចៅចៅប្បនាទ យយ៉ា ងប្ប្បញាប់្បែូចោន ះ។ 
អនកសចសៀរចៅជិតនាងចទវកីាំព្ ងដតយាំ ខសបឹ្បប្បាប់្បថា : 

 ឪព្ កប្បងមានសាំប្ប ប្តចៅប្បងយ៉ា ងប្ប្បញាប់្ប មានសាំប្ប ប្តចនះ។  

នាងទទលួសាំប្ប ប្តមកអាន។ នាងដប្បរមកចកីតទ កខនឹងប្បេីចទៀតចហយី។ ឱ !ទ កខចអីយទ កខ ! ! គ្ិតចៅកន ងវែេសងារចនះ
ចឃញីដតទ កខជួប្បដតទ កខ មានដតទ កខ។ ទ កខអវីក៏ទ កខចម៉ាាះ មកញាាំញីនាងចទវមីយួប្ោជាព្ីរប្ោ រចួមកប្បដនថមចលីោន ោែ ន
ប្ស្អកប្ស្អនេែូចោន ះ។ នាងសួរស្អវ មីថា៖ 

 មានចរឿងអវីប្បង ?  
 ចទ មិនែងឹចទ ដតអូនយកប្បាក់ព្ីរដណ្នចនះទ កដសាកទិញអីោ៉ា ន់ និមនេចលាកឆ្ន់ រូប្បប្បងមកជួយចធវកី្តេ រ
មឈូសព្ីប្ព្ឹកមនិខ្លន។  

 ោ៎ះ ! ប្បងមកក ាំខ្លនណា !  

មាននទឮប្បណាេ ាំចនះប្ព្ឺប្ព្ចួប្គ្លួចកន ងចិតេអាណិ្តភរយិ? ចប្ពាះភរយិចនះផ្តេ ាំដតប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។ ប្បងមកក ាំខ្លនណា 
ពាកយចនះឮសូរធងន់កន ងែួងចតិេចមទ័ព្ចកែងចនះ។ ពាកយចនះព្ីចរាះរកតូរយតគនេណីាមកចប្ប្បៀប្បចសែីោែ ន។ ពាកយចនះឮកេូងៗ 
កន ងចប្បះែូង...។ ពាកយចនះងែីែរាប្បចង់ដតឮ ចង់ដតស្អេ ប់្ប ចង់ដតឲ្យនាងថាមេងចទៀត។ មាននទចមីលម ខនាង នាងចមីល
ម ខមាននទ រចួប្ប រសចប្ក្តកចែីរយ៉ា ងចលឿនចៅខ្លងចប្ៅ ដែលអនកយកសាំប្ប ប្តចៅរង់ោាំ។ រចួមាននទប្បាប់្បអនកយក
សាំប្ប ប្តថាឲ្យចែីរចៅប្បនាទ យវញិច ះ ។ ចាំដនកអនកចលាតចលខីនងចលះប្បាំផ្តយតប្មង់ចៅអាសនៈប្ព្ះកាំព្ តជាប្បតិា៕ 

 
 
  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ៤ី៖សព្ចសនហា 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

រាប្តីកាំសត់កនាងចៅចោយលាំបាក។ ប្បរយិក្តសកន ងផ្ទះវចិសសក្តា ហានចឃញីថា តងឹដតងហួសប្ប្បមាណ្។ ប្ប គ្គល
វចិសសក្តា ហានចែកសនធឹងោែ នកចប្មីក សាំព្ត់សប្គ្ប្បព្ីចលនីាងចទវ ីនាងភួង គសេីោស់ខាះចទៀតយាំប្ទហងឹអឹងកង។ 
សកមែភាព្ននមន សសកន ងខទមតូចចនះ ក៏មានខ សព្ធីមែតា។ អនកជិតខ្លងមកក ះករជាចប្ចីន ខាះឈូសចឈ ីខាះចធវីក្តេ រ
មឈូស ខាះជយួចធវីមាូប្បអាហារ ខាះជយួោត់ដចងក្តរចផ្សងៗ ដខវងនែដខវងចជីង។ ចគ្ជដជកោន អ ូអរ សាំដែងចសចកេី
អាណិ្តែល់អនកដែលស្អា ប់្បចៅ។ ប្ព្ះស រយិរះខពស់ប្បនេិចចៅចហយី ប្ព្ះសងឃប្បាាំអងគនមិនេមក យូរប្បនេិចមក ចគ្ឮ
សូរធម៌លាយចៅកន ងអាក្តសអដនេតចៅតាមខយល់ ប្ោនប្ព្លឹងនាងចទវកីាំប្ពាឲ្យចៅខពស់ដតដអង ែល់ស្អថ នមួយែ៏
ចដមាកដែលអនកផ្ងចៅមនិែល់។ សូរធម៌នាាំឲ្យចិតេនាងរកីធាំ សគឹក ួលដប្បាក សូរធម៌ចូលចៅកន ងប្កឳចិតេនាង សូរធម៌
នាាំឲ្យចកីតសចងវគ្ ភាឹកភាា ាំងអស់ស្អែ រត។ី ធីតាចង់ឲ្យប្បិតានាងរស់ច ងីវញិ និយយច ងីវញិ អងគ យច ងីវញិ ចែីរ
ច ងីវញិ ដតរូប្បក្តយសព្ចៅធែឹងឥតចធវីតាមចតិេនាងចង់ចនះចស្អះ។ កញ្ញ នឹកែល់ទកឹមនេដែលចគ្អាចចប្បាស
មន សសឲ្យរស់ជីវតិវញិបាន។ ចប្បីមានដមន កញ្ញ នងឹយកមកចធវីឲ្យឪព្ កនាងរស់ចោយទកឹមនេចនាះ ឲ្យចឃញីយ៉ា ង
ជាក់ដសេងច ងី។ ចប្បីបានែូចចនាះដមន ចម៉ាាះព្ ាំែឹងជាសប្បាយយ៉ា ងណាចទ។ ដតោែ នចស្អះ។ 

កញ្ញ នឹកែល់សង្គខ រឪព្ ក ដែលចចញព្ីរូប្បចៅព្ ាំែងឹជាចៅណាចហយីចទ។ តាមពាកយោស់ចគ្ថា មន សសស្អា ប់្ប ប្ព្លឹង
មិនទាន់ែឹងខាួនចទ ប្ព្លឹងចនះចៅវលិវល់ជិតៗចនាះ ចព្លយប់្បចែកចលីច ងចឈ ីចព្លនងងចែីរចលីចលាកចយងីចនះ។ ដត
ែល់ផ្ តមួយអាទិតយចៅ ប្ព្លងឹចនះចៅចស្អយស ខចៅឋានសួគ៌្ រ ឺចៅចស្អយទ កខនាឋាននារក រ ឺចៅចកីតចទៀតចៅ
ភព្ឋានកណាេ លចយងីចនះ។ប្សីចឆ្មអាណិ្តឪព្ កនាងយ៉ា ងប្គ្លួចកន ងែងួចិតេ។ នាងចោទសួរចៅចទៀតថា រមឺួយ
មន សសស្អា ប់្បចៅសូនយចស្អះដតមេង។ ចប្បីព្ ាំសូនយចទគ្ួរដតយកវតថ ចនះ ចនាះមានអងករ ឆ្ន ាំង ប្ទព្យសមបតេិ ប្ប ណ្យសកេិចៅ
ជាមួយផ្ងបាន។ ចនះោែ នយកអវីចៅបានចស្អះ វតថ ដែលប្បា ងចៅប្ជចង្គនឹងម ខនាង។ ប្ប្បសនិចប្បីមានប្ព្ាំដែន ព្ី
ចសចកេីរស់ទល់នឹងចសចកេីស្អា ប់្ប ចហយីចប្បីមានចគ្អាចលាោន បាន ចម៉ាាះនាងសាំព្ះលាឪព្ កនាងរចួប្ប្បុងចប្ប្បៀប្បចរៀប្បចាំ
បាយទឹក ចសបៀងអាហារ ោនកាន ចខ្លអាវ ចខនយី ម ងជូនចលាកឪព្ កនាងមិនខ្លន។ ឱ! កន ងចព្លចនះចហយី ចទីប្ប
នាងនឹករលឹកែល់ធម៌ប្ព្ះព្ ទធប្បរមប្គ្ូដែលអធបិ្បាយហាក់ែូចចលងចស្អះថា ស្អា ប់្បគ្ឺចធវែីាំចនីរចចញព្ីផ្ទះចៅចោយឥត
ប្បាប់្បអនកណា ចោយឥតយកអវី ចោយឥតចគ្ចមីលចឃញី ស្អា ប់្បគ្ឺដចកឋានោន ជាព្ីរប្សលះ។ ប្សីប្សស់ភាញ ក់ស្អែ រតី
ចទៀតថា ចប្ពាះចហត ចនះចហយីបានជាឪព្ កនាងព្ ាំប្សលាញ់ប្ទព្យ រ ឺប្ប ណ្យសកេិ រ ឺប្បាក់ក្តសែូចចគ្ រចួដប្បរជា
ប្សលាញ់ចករ ា ិ៍ច ែ្ ះលាវញិ។ ឱ ! មានដតចករ ា ិ៍ច ែ្ ះលាចនះចទ ដែលគ្ង់វងសនតិយចៅជានចិចចលីចលាកចនះ។ វតថ នានា
សឹងជាវតថ អនតាេ ដែលវនិាសអនេរាយចៅវញិទាាំងអស់។ អនកព្យយមប្ប្បមូលធន ឪព្ កនាងប្ប្បមូលកិតេិនាម។ អនកផ្ង
ឱប្បប្កចស្អប្បប្ទព្យចធវីជាចែីមទ ន ឪព្ កនាងទ កច ែ្ ះចែីមទ ន។ កញ្ញ ចទវយីល់ថា ឪព្ កនាងមានចតិេខពស់ព្ិតដមន 
តបតិចលាកស្អគ ល់តនមាព្ិតរប្បស់ជីវតិមន សស ចហយីបានចែីរផ្ាូវប្តូវផ្ង។ អាប្ស័យចហត ចនះ កាំលាាំងមួយហាក់មក
សណ្ាិ តកន ងខាួននាង ចធវីឲ្យ វកីមសត់រកីក្តយរចួចជឿថា ឪព្ កនាងម ខជាចៅចកីតចៅឋានសគ៌ួ្បានសប្បាយមិនខ្លន 
ព្ីចប្ពាះកន ងចលាកចយងីចនះ កន ងសងគមដខែរចយងីចនះ ចាំចពាះជនជាតិដខែរចយងី ឪព្ កនាងបានបូ្បជាព្លិកមែប្គ្ប់្បយ៉ា ង
ចប្សចអស់ចហយី។ 



ទឹកដភនករកីរាយព្ីរែាំនក់ហូរធ្លា ក់ព្ីដភនកនាង។ ចៅចវលានងងដប្បរប្បនេិច ក្តេ រមឈូសរប្បស់ចលាកវចិសសក្តា ហានចែីរព័្ទធជ ាំ
វញិបា៉ា ឆ្ចាំននួប្បីជ ាំ ែូចដតក្តេ រមឈូសមន សសឯចទៀត រចួច ងីយតឺៗ ចៅទាំចៅចលីគ្ាំនរឧស។ អគ្គីឆ្ប្បច ះច ងី
ចោលអណាេ តចធ្លា ក្តន់ដតខ្លា ាំងច ងី។ ចភាងីច ះឧសចទ ដតែូចច ះប្បនេូលចិតេចទវ។ី ធីតាគ្យគ្ន់ចមលីសព្វប្គ្ប់្បទាាំង
អស់ តាាំងព្ីកចមទចចភាីងដែលហ យច ងីចៅចលអីាក្តស ចោយព្ ាំដលងដភនកចោលច យី។ យ វតចីង់ផ្ តយាំចហយី នាង
រង់ោាំស្អវ មសីមាា ញ់រប្បស់នាង ដតព្ ាំទាន់ចឃញីមកចស្អះ។ចភាងីច ះក្តន់ដតខ្លា ាំងច ងី នាងចទវ ីួលរអាក់រអួលក្តន់ដត
ខ្លា ាំងច ងីដែរ។ កលយណ្អាណិ្តឪព្ កនាង ដែលឥលូវែូចគ្ល់ឧសមយួដែរ។ ប្សីជូនចលាកមកបានដតប្តមឹបា៉ា ឆ្
ចនះចទ។ ោប់្បព្ីចព្លចនះចៅ នាងអស់បានចឃញីម ខចលាកចទៀតចហយី។ ទឹកដភនកដែលខះក៏សទ ះប្បប្មាសបានព្ីរប្បី
តាំណ្ក់ចទៀតចចញមកចប្ៅជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់។ នារហីាក់ចឃញីប្ព្លងឹឪព្ កនាង ច ងីព្ីមឈូសចៅតាមដផ្សងចភាី
ង។ រចួមានព្កួមចច រាជមាឌធាៗំ  មាាៗំ  មកនាាំឪព្ កនាងចៅ។ អគ្គីច ះរូប្បវចិសសក្តា ហានដែលមានស្អច់រចប្បះ ច ះឮ
សូរគ្ួរឲ្យប្ព្ឺកាល។នាងទចនទញកន ងចតិេថា ឪព្ កនាងចកីតច ងីជាដខែរ បានចធវីក្តរជូនជាតិដខែរ បានរស់ប្កលាំបាកែូច
ដខែរដអចទៀត រចួបានស្អា ប់្បចៅវញិជាដខែរជាដខែរចសនហាជាតិចទៀតយ៉ា ងព្ិតប្បាកែ។ អន សាវរយីា៍និមួយៗ ចរឿង
នីមួយៗ ដែលផ្ សច ងីកន ងមចនាគ្តិរប្បស់នាងចទវសី ទធសឹងជាវតថ ែ៏នងាងាូរដែលមកទងគចិ នងិចាំណ្ ចចខាយននចិតេ
រប្បស់នាង។ចភាីងច ះ នាងចមលីចភាីង នាងស្អគ ល់សូរស្អច់ដែលផ្ទ ះ នាងរក្តាំណាស់ ដតអន សាវរយីា៍ននជីវតិឪព្ កនាង
ចចះដតមានមកហូរដហប្បនេៗោន ។ ចរឿងនមីួយៗ ដែលនាងនឹកចឃញីស ទធសងឹជាចរឿងដែលទាញទកឹចិតេឲ្យចទារទន់
លវីងចត់ប្ប៉ា ចណាណ ះ។ ឱ ! ជីវតិមន សសគ្តិចៅអស្អច រយដមន ចកតីមកមានប្ប្បុសប្សី ចកែង ោស់ មានស្អា ប់្ប មានចកីត មាន
ឈ ឺមានជរា។ រឯីសនាេ នចិតេវញិក៏ដប្បាកដែរ។ ចតិេកូនចាំចពាះឪព្ កមាេ យមានជាំចៅមយួដប្បប្បចៅ។ ចតិេប្បេីចាំចពាះប្ប្បព្នធ
មានទមងន់មួយដប្បប្បចៅ។ចិតេគូ្សងារប្សលាញ់ោន មានអាង៌កាំបាាំងដែលជាក់ជានិចច។ ឯចតិេទាាំងអស់ចនះប្ប្បទាក់
ប្ប្បទងោន យ៉ា ងនប្កអចនក។ 

ចៅចលីចាំណ្ងដែលជាំពាក់ោន សែ កស្អែ ញចនះមានទង់ព្ីរ គ្ឺទង់ទ កខ នងិទង់ស ខ។ ទង់ទាាំងព្ីរចនះរល ប្បរលាយចៅ
ចព្លដតមយួែូចៗោន កន ងប្គ្ប់្បរូប្បមន សស រសឺតវ គ្ឺចសចកេីស្អា ប់្ប។ អាប្ស័យចហត ចនះអនកប្បាជញទាាំងឡាយដែលចាំណាន
ខ្លងវជិាជ ប្គ្ប់្បប្គ្ងមន សសចតលីទធិណា មានជាំចៅជាងចគ្ដែលអាចចោះប្ស្អយប្បញ្ា ជីវតិមន សសឲ្យបានស្អេ ល់ដតស ខ
មួយមាត់?។ តាមចយងីែងឹ សព្វនងងមានលទធពិ្ីរដែលមានប្ទិសេីចោទប្បញ្ា ចនះចាំព្ីម ខគ្លឺទធិមន សសដែល មន សសចធវី 
និង លទធិប្ព្ះដែលប្ព្ះដតង។ លទធិមន សសរកស ខឲ្យមន សសចោយប្ប្បឹងដប្ប្បងចោះប្ស្អយចាំចណាទចសែាកិចច ចប្ប្បីវទិយ
ស្អគសេប្បចងកតីផ្លឲ្យបានប្បរបូិ្បណ៌្ រចួចធវីវភិាគ្កមែដចកផ្លចនាះឲ្យមន សសប្គ្ប់្បៗោន  មានស ី មានផ្ទះចៅ មានសចមាៀក
ប្បាំពាក់មានថាន ាំចព្ទយ មានសាំភារៈចប្ប្បីប្បាស់ប្គ្ប់្បយ៉ា ង។ លទធិចនះនឹកស្អែ នថា ចធវីបានប្ប៉ា ចណាណ ះ មន សសបានស ខផ្ ត
អស់ទ កខចហយី។ សួរថា ចតីអស់ប្តឹមប្ប៉ា ចណាណ ះ រអឺវី ចរឿងមន សសចនាះ? ឱ ! ចទមនិទាន់អស់ចទ លទធិប្ព្ះគ្ិតែូចខ្លង
ចលីចនះដែរ ដតែល់ចព្លចនាះ ប្ព្ះប្បនេចទៀតថា មន សសរកស ខមួយចទៀត គ្ឺស ខោែ នទ កខព្តិៗ ដមនៗស ខចនះគ្ឺប្ព្ះ
និពាវ ន។ ចហត ចនះ មានដតលទធិប្ព្ះចទ ចទីប្បចប់្បច ងចប់្បចែមី គ្ឺឋានប្ព្ះនិពាវ នជាឋានោែ នរូប្បោែ នខនធ ោែ នតណាា  ជា
ស្អថ នសនេិភាព្ព្តិៗ។ គ្ឺឋានអស់ចកីត អស់ស្អា ប់្ប អស់ទ កខ មានស ខដតមួយជាទីអវស្អន។ ទសសនៈែូចមានខ្លងចលី
ចនះជាទសសនៈដែលចកីតកន ងមចនាគ្តិនាងចទវ ីចប្ពាះសម ប្ទទ កខចធវឲី្យមន សសចចះគ្ិត។ 
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ល ះលាង ចចប្ជប្ព្ះស រយិ នាងចទវចីរសី ាឹងចខ្លែ ចឪព្ កជាទីចសនហាមកទ កោក់ដអទីវតេអារាមតាមសមគ្ួរ។ ចៅផ្ទះនាង
ភួងជួយលក់ែូររកប្បាក់ចញ្ច ឹមនាង។ ចាំដនកមាននទប្បេនីាង បាត់សូនយមនិចឃញីចស្អះ៕ 

 

 
  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ៥ី៖ប្បណាេ ាំប្បង 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

មាននទប្បាំផ្តយចសះយ៉ា ងចលឿនកនាេ លទងីងឹតចឆ្ព ះចៅក្តន់ចគ្ហោា នប្ព្ះកមព ត។ ទ កខដែលចកីតអាំព្ីមរណ្ភាព្វចិសស
ក្តា ហានចៅញាាំញីចិតេអនកព្ ាំចចះចប់្បព្ ាំចចះចហយី។ មរណ្ភាព្ដតមួយចនះ ចធវឲី្យអនកអាណិ្តអាសូរែល់ប្បិតាចកែកដែល
ោកស្អថ នចៅផ្ង ឲ្យអនកអាណិ្តែល់នាងចទវជីាភរយិសាំនប់្បដែលរស់ចៅចនាះផ្ង។ 

ទ កខទាាំងព្ីរប្ប្បចភទសឹងមានទមងន់ចសែីោន ។ 
អនកអាណិ្តវចិសសក្តា ហានចោយប្ប គ្គលចនះស្អា ប់្បចៅមានទឹកម ខញញឹមប្សស់ប្ប៉ាប្ប្បិម ែូចភគកេប្ព្ះព្ ទធដែលចូលប្ព្ះ
និពាវ ន។ អនកអាណិ្តនាងចទវចីោយប្សីច ីតឆ្យបានប្បងាូរទកឹដភនកសប្ស្អក់ ទកឹដភនកចនះហាក់ចៅចសីមៗកន ងែងួ
វញិ្ញ ណ្រប្បស់អនក។ ចសះចបាលសប្មកុចៅម ខយ៉ា ងចលឿន ក្តត់នប្ព្ នងិ ោល ែូចប្ព្ួញប្ព្ហែរប្បស់ប្ព្ះនរាយណ្ា៍ ។ 
ចគ្ឮសូរសាកឹចឈ ីនិង ដមកចឈដីែលបាក់ប្បាវៗ។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ នមាននទចមលីចឃញីកាំដព្ងអាសនប្បិតាខាួន។ អនក
ចបាះព្ួយតប្មង់ចៅមាត់ទាវ រ។ អនកយមចធវសីញ្ញ ចោរព្យ៉ា ងស្អវ ហាប់្ប។ ល ះអនកជិះចសះចនះចៅែល់ប្បនាទ យចហយី ក៏
ចលាតច ះព្ីចលីខនងចសះចោយរសួរាន់ប្បនាទ ន់ចិតេ។ ចសនាមាន ក់ក៏សទ ះមកចោរព្ជាចលកីទីព្ីរ។ មននទស្អគ ល់កន ងទីងងតឹ
ថាជាចសនារប្បស់ខាួន ក៏មានោោខសបឹ្បៗថា៖ 

 ប្បងចក្តប្ប ប្បងឯងមានែឹងចរឿងអវីដប្បាកកន ងផ្ទះខញ ាំចទ ?  

គ្ឺមន សសមាន ក់រូប្បតូច ខនងខ ប្បបាក់ជាព្ីរ ។ មន សសចនះច ាីយចោយនឹងននួវញិថា៖ 

 បាទចទ ! អត់មានចរឿងអវីចទ ! ដតម នចនះប្បនេចិមានចឃញីទាហានមាន ក់ជះិចសះមកែល់ទីចនះ រចួចូលចៅ
កន ងប្បនទប់្បឪព្ ករប្បស់ចលាកប្គ្ូ ។ ខញ ាំចឃញីចសះ និង អនកជះិចនាះដប្បកចញីសោប្បខាួន។ ប្ប្បដហលជាមានក្តរអវី
ដប្បាកមកព្ីចប្ៅចហយីចមលីចៅ។  

 ឪព្ កខញ ាំចៅចទ ?  
 ចៅហនងឹ!  
 ច ះប្បងចក្តប្ប ឯងមានឮសូរមាត់ោត់និយយអវីចទ ?  
 ចទ ! អត់ចទ !  
 តាាំងព្ីលាង ចមក ោត់សប្មានាចហយី រ ឺចៅ?  
 ចៅ ! ចម៉ាចក៏ចលាកប្គ្សូួរែូចោន ះ ?  
 ក្តរផ្តទ ល់ខាួន !  
 ក្តរអវី ?  

មាននទទះស្អែ ចក្តប្បមួយផូ្ង ចសីច ចធវីចោយចមប្តីភាព្៖ 

 ោាំនងងចប្ក្តយខញ ាំនយិយប្បាប់្ប។ ឥ ូវយកចសះខញ ាំចៅទ កច ះ។ នាយចក្តប្បមនិអស់ចិតេ ោប់្បប្បចងាៀរចសះប្បចណ្េី រ 
សួរប្បចណ្េី រចទៀតថា៖  



 ក្តរធាំ រ ឺក្តរតូច ? ក្តរចតិេ រ ឺក្តរនគ្រ ? ក្តរសប្បាយ រ ឺក្តរចាាំង ?  
 ក្តរចិតេ ដតឥ ូវចនះខញ ាំប្ប្បញាប់្បណាស់ ប្ប្បញាប់្បចៅជបួ្ប នងឹ ឪព្ ករប្បស់ខញ ាំ។  
 បានជាខញ ាំចង់ែឹង ព្ីចប្ពាះខញ ាំចចះដតញាក់ដភនកច វងចប្ព្តីៗ...!  
  គួត !  
 ចប្បីមានចរឿងអវី សូមចលាកប្គ្អូាណិ្តប្បាប់្បខញ ាំឲ្យឆ្ប់្បផ្ងណ៎ា !..  
 យល់ប្ព្ម  

មាននទក៏សទ ះច ងីក្តាំជចនេីរចៅចលីផ្ទះ។ នាយចក្តប្បក៏ែឹកចសះយកចៅទ ក។ មាននទចែីរយ៉ា ងមាាំមួនចូលចៅកន ប្បនទប់្ប
ប្ព្ះកមព ត។ គ្ឺជាប្បនទប់្បមយួធាំ ជញ្ជ ាំងលាប្បព្ណ៌្នប្បតងខចីប្សស់។ ចៅជញ្ជ ាំងនមីួយៗមានព្យួរផ្តទ ាំងគ្ាំនូរោស់ៗ គូ្រ
ចោយនែសិប្បបករយ៉ា ងចាំណានននសម័យប្ព្ងនាយចនាះ។ ចៅចលីក្តេ រ គ្កឺប្មាលលាច ីតឆ្យរ ាំចលចចោយរូប្បភាព្
សតវចផ្សងៗ និងរ ក្តខ លតាវលាិដប្បាកៗចោយព្ណ៌្ស ចលឿង ប្កហម ប្បែូីចព្ណ៌្ធមែជាតិដមនៗ។ ចប្ៅព្ីចនះចកខ ចយងី
ោប់្បភាកឹសញប់្បដសញងែល់ត  ទូ ដកវកង ដែលចរៀប្បចាំយ៉ា ងប្ប្បនព្។ វតថ ទាាំងអស់ស ទធសឹងដតលាងែ សខ្លត់ស្អា តរចលាង
រចលីប្បចសទីរ ា ះម ខបាន។ ចប្គ្ឿងលាំអទាាំងព្ួងមានដកវកងជាចែីមសឹងចធវីអាំព្ីប្បាក់ នងិ មាសយ៉ា ងរ ងចរឿង។ ចៅខ្លង
ម ខប្បនទប់្បែ៏សេ កសេមភចនះ ប្ព្ះកមព តកាំព្ ងចធវីក្តរ អងគ យសរចសរចៅចលីត ធាំមួយ។ គ្ឺជាមន សសមាន ក់ប្ប្បមាណ្ ៥០ឆ្ន ាំ 
ដភនកចលៀនសក់សកូវលាយអាចមា៍ខ្លា  ថាង សខពស់។ ចៅព្ីចប្ក្តយខនងចសេចសឹកចនះ ចគ្សចងកតចឃញីអាវ ធប្គ្ប់្បដប្បប្ប ប្គ្ប់្ប
យ៉ា ងដែលព្យួរចៅជញ្ជ ាំង មានក្តាំប្បិតចសនៀត ោវ ធនូ ប្ព្ួញ ដខល ជាចែមី។ 

 

មាននទចែីរចបាះជាំហានដវងៗចូលចៅរកប្ព្ះកមព តជាប្បិតា។ ប្ព្ះកមព តឮសូរចជីងមាននទស្អគ ល់ជាក់ថា ជាសូរចជងីកូន
រប្បស់ខាួន ដតប្ព្ះកមព តចធវីព្ ាំឮ គ្ិតដតសរចសរសាំប្ប ប្តតូចមួយចោយចផ្ទៀងផ្តទ ត់យ៉ា ងហែត់ចត់។ មាននទមកែល់ ល ត
ជងគង់វនាទ ព្មី ខប្ព្ះកមព តចោយចោរព្មួយសនទ ះចប្ក្តយមក ប្ព្ះកមព តោក់ស្អា ប្បបា៉ា កក្តច ះ ទឹកម ខមាាំមួនហូតចខសៀ
មកញាត់ថាន ាំអ ជជក់យ៉ា ងប្ព្ចងយី។ មាននទចឃញីដផ្សងហ យប្ទចលាមច ងីចៅចល។ី អនកប្ប្បងុស្អែ រតីនកឹកន ងចិតេរ
កចមីល ចតីចប្ោះថាន ក់ដែលអនកទទួលចនាះយ៉ា ងណា? ប្ព្ះកមព តសមាក់កនទ យដភនកចមីលចៅមាននទ ខ្លាំចធែញរចួចៅ
ចសងៀម។ មាននទរតិដត ងល់អស្អច រយកន ងចតិេ អាំព្អីាកប្បបកិរយិែ៏ដប្បាករប្បស់ចលាកឪព្ កអនក។ អនកនឹកនចនថា ប្ប្បដហលជា
ចលាកែឹងចរឿងរា៉ា វទាាំងអស់រប្បស់អនកជាមួយអាពាហា៍ព្ិពាហា៍នាកណាេ លរាប្តីស្អង ត់ចនះ។ តាំនក់ចញីសហូរពាសចព្ញ
ខាួនអនក ដតយ វជនចប្បេជាញ កន ងចតិេថា ចប្បីឪព្ កអនកជាំទាស់នឹងចរឿងចនះ អនកនឹងហា នចចញម ខជាំទាស់វញិយ៉ា ងោច់ខ្ល
ត។ នាទីែ៏តងឹដតងចនះ ក៏ចចះដតហូរចៅ មាននទក៏រតឹដតងប់្បែចងាីមច ងីៗប្ប រសគ្តិរះិរកចាំន ចចផ្សងៗ ចែមីបបីានែងឹ
ឆ្ប់្បអាំាំព្ីចោលប្បាំនងននក្តរចក្តះចៅខាួនអនកមកចនះ ។ នងឹយកចរឿងនាងចទវមីកនិយយចោះស្អជប្មាប្បចលាកដតមេង
ចៅជាក្តរចធវសប្ប្បដហសមយួយ៉ា ងធាំ។ នឹងរង់ោាំឲ្យឪព្ កអនកប្បចងាីប្បចរឿងម នឪព្ កអនកព្ ាំចធវចីស្អះ។ មិនដតប្ប៉ា ចណាណ ះ
អាកប្បបកិរយិរប្បស់ប្ព្ះកមព ត ប្បចងកីតប្បរយិក្តសកាំដហងែល់មាននទយ៉ា ងខ្លា ាំងនប្កចព្ក។ មាននទលូកចហាចៅ៉ា ចែីមបរីក
កូនកដនសងមកជូតចញីស ប្ស្អប់្បដតច ងប្មាមនែអនកប្បះចលីសាំប្ប ប្តែីក្តចក្តះ។ រនទះននចសចកេីរកីរាយមួយមកោស់ចិតា
ឲ្យោកផ្ តអាំព្ីរចដេ ចចងាៀតចងាល់ ដែលអនកជួប្បប្ប្បទះមកចនះ។ មាននទក៏ហ ចសាំប្ប ប្តែកី្តចនាះជូនប្ព្ះកមព តចោយ
ចោរព្។ 
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ប្ព្ះកមព តយកសាំប្ប ប្តចនាះចបាះចៅចលីត  រចួសួរចោយសងកត់សចមាងយ៉ា ងធងន់ៗថា 

 ឯងចទីប្បមកព្ណីា ?  

មាននទប្ប កចពាះភឹប្បៗ នកឹថា អីយ៉ា  ! រកចរឿងចទចត ី! ក៏ប្ប៉ា ដនេម ននឹងចចញសមេីតោ៉ា  អនកនឹកចឃញីថា ប្តូវដតច ាយីចៅ
តាមលាំអានចរឿង។ 

 ចលាកឪព្ កមានក្តរអវី ចៅខញ ាំទាាំងយប់្ប ?  

ប្ព្ះកមព ត សមាក់មាននទច ងដភនកជាងែី។ 

 អញមិនដមនឪព្ កឯងចទ ?  

មាននទភាញ ក់ែូចចគ្កគនាេ ក់នឹងពាកយចនះ ។ អនកចប្បីកដភនកធាំ ប្បបូ្បរមាត់ច ងីស្អវ យ ជងគង់ច ងីញ័រចសទីរឈរព្ ាំចកីត។ 
ប្ប រសនឹកថា មេងចនះម ខជាោច់អស់នសិសយ័ចហយី។ អនកប្ប្បងឹញញឹម រចួច ាីយចោយចាំអកថា 

 ចប្បីចលាកឪព្ កមិនជាឪព្ កខញ ាំ ចតីជាអវីចៅវញិ ?  

ប្ព្ះកមព តចប្ក្តកច ងីគ្ាំហកវញិថា 

 អញចៅឯងមកសួរឯង មនិដមនចៅឯងមកសួរអញចទ។ ចតាងច ាីយតាមពាកយអញសួរ។ អញសួរឯងថា 
ចតីឯងចៅណាបាត់តាាំងព្ីលាង ចចមាះ ?  

មាននទចសចី៖ 

 ក្តរផ្តទ ល់ខាួនរប្បស់ខញ ាំ ខញ ាំព្ ាំអាចប្បាប់្បចលាកឪព្ កបានចទ។ ខញ ាំមកចនះ គ្ឺមកឋានៈជាទាហាន ព្ីចប្ពាះែីក្តចក្តះ
ចៅតាមកិចចក្តរទាហាន។ ចប្បសីិនជាមានក្តរផ្តទ ល់ខាួន ប្បាកែជាព្ ាំមានែីក្តែូចចនះចទ។ ចប្បីែូចចនះខញ ាំអាច
ច ាីយជប្មាប្បចលាកឪព្ កបាន ដតអាំព្ីកចិចក្តរខ្លងទាហានប្ប៉ា ចណាណ ះ ចោយសូមចទាសចលាកឪព្ ក ខញ ាំមិនច ាយី
ព្ីក្តរផ្តទ ល់ខាួនជាោច់ខ្លត។  

ប្ព្ះកមព តចព្ប្បមាត់ ដតងក់កាល។ ចឃញីែូចោន ះ មាននទបានធូរកន ងចតិេប្បនេចិ។ ប្ព្ះកមព តប្បតឺចខសៀប្បងា យដផ្សង រចួ
ចោយនិយយប្បនទន់សចមាងថា៖ 

 ឯងប្បាំចព្ញក្តរផ្តទ ល់ខាួនរប្បស់ឯងចប្សចចហយីរចឺៅ?  

មាននទនកឹថា ប្បញ្ា នាងចទវចីៅដតចោទែដែលកន ងចព្លដែលអនកស្អែ នថាបានធូរប្បនេិចចៅចហយី។ ប្បញ្ា ចនះប្ោន់ដត
ផ្តា ស់ដប្បប្បចោទប្ប៉ា ចណាណ ះ ។ យ វជនច ាីយតប្បវញិថា៖ 

 ក្តរផ្តទ ល់ខាួនព្ ាំអាចមាននរណាប្បាំចព្ញចប់្បចនាះចទ ។ ដតចលាកឪព្ កសូមប្ជាប្បថា ក្តរផ្តទ ល់ខាួនជាក្តរតូច
តាចដែលចគ្អាចទ កចោលមយួកដនាងបាន។ ឯក្តរដែលធាំចហយីសាំខ្លន់ចនាះ គ្ឺក្តរនគ្រ។  

ប្ព្ះកមព តចែីរច ះចែីរច ងីស្អេ ប់្បមាននទអធិប្បាយ។ ល ះអធបិ្បាយចប់្ប ចលាកក៏ចែីរចៅជិតត  ទាញយកសាំប្ប ប្តមួយមក
ហ ចឲ្យមាននទ ។ វរីប្ប រសភតិភ័យច ងីស្អជាងែី ចោយព្ ាំែឹងចសចកេសីាំប្ប ប្តចនាះយ៉ា ងណាចស្អះ។ អនកទទួលសាំប្ប ប្ត 



រចួប្បត់ោក់ចៅកន ងចហាចៅ៉ាយ៉ា ងប្សួល។ ចឃញីែូចោន ះ ប្ព្ះកមព តដប្បរមកចមីលម ខមាននទសទ ះមកោប់្បស្អែ ប្ប ប្តា រចួ
ចពាលោោច ងីញ័រៗថា៖ 

 កូនឯងអាចចមលីសាំប្ប ប្តចនះឥ ូវ។  

មាននទហូតសាំប្ប ប្តមកព្ីចហាចៅ៉ា វញិ សមាងឹចមីលម ខឪព្ កចោយប្ប្បឹងរះិរកចមីលចរឿងដែលឪព្ កចង់ប្បាប់្បខាួនចនាះ 
តបតិទាាំងក្តយវកិ្តរ ទាាំងោោអនកដលងយល់អវីច យី។ មាននទោក់ដភនកច ះចៅចលីសាំប្ប ប្ត រចួនិយយយ៉ា ងរហ័សថា 

 ចលាកឪព្ កឲ្យខញ ាំចៅចាាំងឥ ូវ ?  

ប្ព្ះកមព តញញឹម៖ 

 មិនដមនឪព្ កឲ្យកូនចៅចទ គ្នឺគ្រ។  
 ខញ ាំបាទសូមមួយអាទិតយចទៀតបានរចឺទ ?  

ប្ព្ះកមព តចប្បីកដភនកធាំៗ តប្បវញិថា 

 ឯងមកចនះគ្មឺកកន ងឋានៈ ជាទាហាន ទាហានោែ នប្ប្បដកកចទ!  
 ខញ ាំស ាំែល់នងងដសាក ព្ីចប្ពាះ ... !  
 ោែ នព្ីចប្ពាះចទ ។ ចតាងឯងែងឹឲ្យចាស់ថា សព្វនងងឪព្ កប្សលាញ់កូនចលសីល ប្បរកអវីចប្ប្បៀប្បចសែីោែ ន។ 
ឪព្ កមនិចង់ឲ្យកូនលាំបាកចវទនាចស្អះ។ ឪព្ កចង់ឲ្យដតកូនបានសប្បាយរាល់ចព្លចវលា។ កូនឯងទាាំងរូប្ប
ក្តយ ទាាំងចរយិ ទាាំងចិតេក្តា ហាន បានចធវឲី្យឪព្ កចព្ញចតិេជាទីប្បាំផ្ ត ក៏ប្ប៉ា ដនេចៅចព្លចនះ ប្ប្បចទសមាន
អាសននធាំ។ ចាំនួនមយួដខមកចហយី កងទ័ព្ភូមាោយចូលល កតាមអានាចខតេចឈៀងនម៉ា ចឆ្ព ះមកប្កុង
អយ ធយ (រាជធ្លនី) កងទ័ព្ចយងីបានចចញតស ូយ៉ា ងម ងឺមា៉ា ត់ ដតោញ់នែខ្លែ ាំងជានិចច។ ឥ ូវប្ព្ះរាជាប្ព្ះ
ចៅចយងីបានប្បញ្ជ មកឲ្យកងទ័ព្ចយងីចៅជាប្ប្បញាប់្ប ចែីមបជីួយប្កុងអយ ធយព្ភីយនេរាយ។ សរ ប្បចសចកេី
នគ្រប្តូវក្តរ្មចយងីចហយី។ កន ងក្តររះិរកចមែឹកនាាំកងទ័ព្ចយងីចៅចនះ ឪព្ កបានរះិរកចមីលគ្ ណ្សមប
តេិរប្បស់ចមទ័ព្ទាាំងអស់ ឪព្ កចឃញីមានដតឯងមយួចទ ដែលអាចប្បាំចព្ញក្តរង្គរចនះបាន។ ចហត ចនះចូរកូន
ប្ប្បមូលទ័ព្ចៅទាាំងយប់្បចនះ។  

មាននទោក់ទឹកម ខ រចួវនាទ ប្ព្ះកមព តងយខាួនចចញមក។ ប្ព្ះកមព តដប្សកចៅមាននទថា៖ 

 មាននទ ! មកចនះសិន ។ ចហត ចមេចក៏ឯងមានទកឹម ខសងួតចម៉ាាះ ? ឯងមិនចង់ចៅចទឬអវី ? ចតាងប្បាប់្បមកឲ្យ
ឆ្ប់្ប។ អញទ កចិតេចលីឯង... ។  

 ខញ ាំមានប្ប្បដកកអវី ។ ែូចចលាកឪព្ កប្ជាប្បប្ស្អប់្បចហយី ខញ ាំចូលចិតេចមាាំងណាស់។ ក៏ប្ប៉ា ដនេកន ងចព្លចនះខញ ាំ
ប្ព្ួយ ប្ព្ួយចប្ពាះក្តរដែលខញ ាំប្បាំរ ងនឹងចធវីចនាះធាំនប្កចព្ក។  

 ចប្បីែូចោន ះចៅច ះ ។ ចៅឲ្យស ខសប្បាយ។  
 សូមចលាកព្ កចៅឲ្យបានស ខសប្បាយ។  



មាននទចែីរយ៉ា ងចលឿនចចញចៅចប្ៅ។ សគរទ័ព្ក៏លាន់ឮរ ាំព្ងច ងីកន ងកណាេ លរាប្តី។ សូរសគរទូងៗហាក់ោយចៅចលី
ទងចប្បះែូងរប្បស់ប្ប រសចយងី។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន ព្លចរហា៍មកែល់ដណ្នណាន់តាន់តាប់្ប ប្ប្បោប់្បចោយចប្គ្ឿងប្ព្ួញស្អន  
លាំដព្ងែូចៗោន ។ ចគ្ឮសូរមាត់មាននទដែលប្បញ្ជ ឲ្យប្ប្បមូលោន ជាជួរ ចគ្ឮសូរមាត់នាយចក្តប្បដែលចតឿនកូនទាហាន
ឲ្យប្ប្បញាប់្ប ចគ្ឮសូរចសះដែលកចគញ្ជ លដប្សកយ៉ា ងចកាៀវក្តា ។ សកមែភាព្ចនះគ្ួរឲ្យប្ព្ឺកាលនប្កចព្កកន ងកេងីងឹត គ្ឺ
សញ្ញ ននប្សកុមានអាសនន។ មាននទោត់ក្តរយ៉ា ងប្ជះប្សលះលាណាស់។ ព្លចរហា៍ឈរតាំចរៀប្បចប្តៀប្បប្តាជាជួរ ប្ក្តស់
មីរចែរោស ចឃញីដតច ងដខល និងលាំដព្ងចាំរ ះចប្ោងប្ោង។ ខ្លងទ័ព្ចសះ ក៏ចប្តៀមចប្សចតាមសណាេ ប់្បធ្លន ប់្ប។ មាន
នទចែីររាប់្បកងទាហានដប្បកចញីសរហាម។ កន ងចព្លចនាះរែាប្ប រសប្កច កចឃញីឪព្ កអនកដែលឈរចៅម ខទាវ រ ទកឹម ខ
ញញឹមចព្ញចិតេ នងឹព្ីធីចប្តៀមទ័ព្ចរៀប្បចចញែាំចនីរចនះ។ ចៅជិតប្បិតាចនះ អនកចឃញីក្តមាប្បាូនប្ប្បសុអនក។ 

 

មាណ្ព្នឹកចឃញីនាងចទវបី្សពី្ ាំង្គ ព្ ាំែងឹផ្តេ ាំអនកណាចៅឲ្យនាងបានែងឹផ្ងថា អនកខ្លច ត់ប្ពាត់ព្ីនាងចទវចីៅចហយី។ 
ប្បេីធីតាដប្បររកចមីលអនកឯចទៀតដែលព្ ាំចៅ ដប្កងជបួ្បអនកណាដែលអនកចផ្ញីពាកយចៅែល់នាងផ្ងព្ ាំចឃញីចស្អះ។ ប្ប រស
សទ ះចៅខសបឹ្បោក់ប្តចចៀកនាយចក្តប្បថា៖ 

 ឯងចៅចៅក្តមាប្បាូនអញឲ្យមកជួប្បនងឹអញមួយដភាត។  
 បាទ  

ក្តមាមកែល់។ មាននទោប់្បស្អែ ក្តមាពាលពាកយថា៖ 

 ក្តមា ប្បាូនឯងជាប្បាូនរប្បស់ប្បងដមនរចឺទ ?  

ក្តមាែាំបូ្បងនឹក ងល់ចោយព្ ាំែងឹចរឿងអវី រចួចធវទីាាំងប្ប្បង យវញិថា៖ 

 បាទ ខញ ាំជាប្បាូនប្បចងកីតរប្បស់ប្បង។  
 ្មដែលហូរកន ងសរនសប្បាូន ែូច្មដែលហូរកន ងសរនសប្បងចទ?  
 បាទែូចោន ។  
 ប្បាូនប្សលាញ់ប្បងចទ ?  
 មិនោាំបាច់សួរចទ ! ខញ ាំសព្វនងងមានជីវតិមយួនឹងប្បង ?  

មាននទចសចីយ៉ា ងរកីរាយ រចួប្បនេកិចចសនទនាចៅចទៀតថា៖ 

 ប្បងចព្ញចតិេនឹងពាកយច ាីយចនះណាស់ ។ ប្ប៉ា ដនេ ចតបី្បងអាចប្ប្បគ្ល់រប្បស់អវមីួយឲ្យប្បាូនជួយប្បីបាច់រកាឲ្យប្បង
ផ្ងបានចទ។  

 មានអីប្បង រប្បស់អវី ? ប្បាប់្បមក ! មិនអីចទ ខញ ាំរកាទ កជូនប្បងមិនឲ្យខូចចទ។ ចប្បីខូចដប្កងដតជីវតិខញ ាំស្អា ប់្ប។  
 កន ងជាតិចនះ ប្បងមានរប្បស់មយួយ៉ា ងនងាថាា  ដែលប្បងប្សលាញ់ខ្លា ាំងណាស់ ប្សលាញ់នឹងចិតេ ប្សលាញ់នឹង
្ម ប្ស្អលាញ់នឹងស្អច់ ប្សលាញ់ចសែជីីវតិ។  

 វតថ ចនះជាអវីប្បង ចៅឯណា?  



 ឥ ូវប្បងចៅចាាំង។ ប្បងព្ ាំទាន់ទ កចតិេអនកណាចប្ៅព្បី្បាូនឯងចទ ប្បងសូមចផ្ញីវតថ ចនះទ កនងឹប្បាូនសនិ ទប្មាាំ
ប្បងវលិប្តលប់្បមកព្ីចាាំងវញិ ប្បងនឹងយកវញិ។  

 មិនអីចទប្បង ! ប្បាូនរកាទ កជូនប្បងប្បាកែែូចមានប្ព្ះអាទតិយ ប្ព្ះចនទែូចោន ះឯង។  
 វតថ ចនាះគ្មឺន សស។  
 អី គ្ឺមន សស ?  
 អឺ ! គ្ឺព្តិជាមន សស ចហយីមន សសប្សីដងមចទៀត !  
 យមីន សសប្សីចនាះចៅឯណា?  
 ចៅជិតៗចនះឯង ។ ប្បងសូមប្បាប់្បចរឿងប្បាូនឲ្យអស់ចៅច ះ។ ព្ីរចមា៉ា ងម នចនះ ប្បងបានចរៀប្បក្តរចហយី!  
 ដន ! ក្តរនឹងអនកណា ?  
 ក្តរនឹងនាងចទវ ីកូនប្សីវចិសសក្តា ហាន។  
 យ ី! អីប្បងក្តរចហយី ?  
 ក ាំឲ្យប្បាូន ងល់ឲ្យចស្អះ នាងចទវ ីនិង ប្បង ប្សលាញ់ោន យូរណាស់មកចហយី ។ ឥ ូវប្បងដសនជាមយួនាងរចួ
ជាចប្សច។  

 ដតអភ័ព្វណាស់ ប្ោន់ដតដសនរចួ ឪព្ កនាងក៏ស្អា ប់្បចៅ ... ។  
 អី វចិសសក្តា ហានស្អា ប់្បចហយី ?  
 ប្បាកែែូចមានប្ព្ះអាទតិយ ប្ព្ះចនទែូចោន ះដមន។ នាងកាំប្ពាមាន ក់ឯង ចហយីមយ៉ាងចទៀតនាងមានទមងន់ផ្ង។  
 អូ ! អីនាងមានទមងន់ផ្ង ?  
 ព្ីរដខចហយី ។ ក្តមាប្បាូន។  
 បាទ!  
 ក្តរដែលប្បាូនប្តូវចធវី គ្៖ឺ  

 ជួយទ កោក់ឪព្ កចកែកប្បងឲ្យប្សួលប្បលួ  
 ជួយក្តរពារនាងចទវ ីក ាំឲ្យសប្តូវចមីលង្គយ  
 ជួយផ្េល់មាូប្បអាហារ អងករប្សូវ សាំចលៀកប្បាំពាក់ ល យក្តក់ែល់នាង។ ចតីប្បាូនអាចទទួលប្បណាេ ាំទាាំងប្បយី៉ា ង
ចនះបានចទ?  

 បាទ ! បាទ មានធងន់ប្ស្អលអបី្បង។ ប្បណាេ ាំប្បងង្គយណាស់ មិនអីចទ ចូរប្បងក ាំប្ព្ួយឲ្យចស្អះ ប្បាូនអាចជួយ
ប្បងបាន។  

 ប្បាូនហា នសបងឲ្យប្បងចទ ?  

ក្តមាងយប្បជីាំហានប្ក្តក ចលកីនែចៅចល។ី 

 ខញ ាំសូមសបងជូនប្បង ចប្បីខញ ាំព្ ាំចធវែូីចប្បណាេ ាំប្បងចទ សូមឲ្យអារកខចទវតា និង អាក្តសចទវតាប្បាំផ្តា ញខញ ាំឲ្យរលាយ
ែូចអាំប្បលិប្តូវទកឹ និងែូចប្កមនួប្តូវនងង។  



 ក្តមាចៅច ះ។ ប្បងសូមលាប្បាូនមួយចព្លសិនចហយី។ ប្បងចៅចនះគ្ឺចៅចោយរកីរាយប្បាំផ្ ត ចប្ពាះប្បងសងឃមឹ
ថា បានប្បាូនសនងកន ងកចិចរកាក្តរពារនាងចទវជីាទីចសនហារប្បស់ប្បង។  

ថាចហយីមាននទសទ ះចៅឱប្បក្តមា រចួប្បងប្បាូនទាាំងព្ីរក៏ដប្បកោន ចៅ។ មាននទឈរចៅម ខកងទ័ព្ប្បញ្ជ ឲ្យព្លទាហាន
ប្ប្បុង រចួកងទ័ព្ចែីរចៅម ខយ៉ា ងសចមបមីកចប្កីកភព្ដផ្នែី។ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់វគ្គទ៦ី៖ចភាងីរាគ្ៈ 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

ចប្ក្តយព្ីរាប្តីកាំសត់ដែលសមបូរចៅចោយប្ព្ឹតេិក្តរណ្ា៍ ចាំដលកៗ ដែលចបាះចាំណ្ ចធាំៗ ចលជីីវតិនាង នាងចទវវីចិយគ្
ចស្អក្តយ៉ា ងខ្លា ាំងនប្កអចនក។ គសេីអស់កមាា ាំងព្ន់ប្ប្បមាណ្ ចោយព្ ាំបានចូលនិគនាទ ក៏តចិតចួចស្អះ។ ឪព្ កនាងស្អា ប់្ប 
នាងបានប្ប្បងឹដប្ប្បងទ កោក់ជាចប្សចបាច់អស់ចហយី។ ដតទ កខមួយងែីចទៀតដែលមានទមងន់ធងន់នប្កណាមកប្គ្ប្បែនេប់្ប
នាងដងម គ្ឺទ កខប្ពាត់ស្អវ មជីាទីចសនហា។ មាណ្វរីង់ោាំសងួនភាង តាាំងព្ីយប់្បអស្អច រយចនាះមក រចួនាងប្តូវរង់ោាំចៅម ខចទៀ
ត។ ោាៗំ  ... ឱ ! ោាំចោយព្ ាំែងឹមានចរឿងអវី ោាំចោយព្ ាំែឹងអនកចៅណា ោាំចោយព្ ាំែងឹចហត អវីបានជាបាត់ចម៉ាាះ ោាំ
មួយនងងជាព្ីរនងង ោាំមួយដខជាព្ីរដខ... ោាៗំ  ោាំរងកមែរហូត។ 

ចប្ក្តយមក ចោយព្ ាំឈនះនឹងោាំ នាងបានឲ្យនាងភួងជាមាតាចៅចស ីប្បសួរចគ្ ចទីប្បនាងែងឹថា ប្បេីកលយណ្អនកមានែាំ
ចនីរចៅឆ្ង យណាស់ចៅចហយី។ នាងយាំ យាំជានិចច តបតិជីវតិនាងជាជីវតិសប្មាប់្បដតយាំចៅចហយី។ ឱ! ប្ប្បុសប្ប្បចសីរ ! 
អនកចៅ ចៅក៏ចៅច ះ ដតចៅចោយោែ នែាំណឹ្ង ចៅចោយចធវីកចនេីយ ហាក់ែូចោែ ននាងចស្អះកន ងជីវតិរប្បស់ប្ប្បសុដត
មួយចនះ។ ចគ្ចៅ .. ឱ ! ចគ្ចៅ ពាកយចនះអីក៏មានជចប្ៅនប្កចមាះ? ចគ្ចៅបាត់ ... ឱ ! ពាកយចនះចធវឲី្យប្ព្ឺសព្វស្អច់អី
ចម៉ាាះចទ បាត់ស្អង ត់សូនយៗចលីភព្ដផ្នែី សូនយកន ងភូម ិសូនយព្ចីកខ នាង។ ព្ ាំង្គនឹកស្អេ យ ស្អេ យប្តង់ម នចៅប្សីព្ ាំែឹង 
ខ្លនមិនបានចមលីម ខប្ប្បសុឲ្យជាក់ចាស់ ចែីមបោីាំទ កឲ្យចាស់កន ងចតិេ ... ស្អេ យប្តង់ព្ ាំបាននិយយោន  លាោន  ោប់្ប
នែោន ជាច ងប្បចងាីយ។ 

ជីវតិឥតគូ្ ជាជីវតិស្អប្បសូនយ ជីវតិចធងចធ្លង ោែ នចោល ោែ នចបា៉ា លចទ ោែ នចប្តីយ ោែ នទចីៅ ោែ នអ តេមគ្តិ ជាជីវតិ
កាំប្ពា រង្គសចងវគ្។ គ្ឺកន ងប្ោប្ពាត់ចនះចហយី ដែលមន សសមានមចនាគ្តិចប្ចីនៗ រហូតែល់ចៅោែ នវង្គវ ស់រង្គវ ល់។ គ្ឺ
កន ងប្ោប្ពាត់ោន ចនះចហយីដែលមន សសមានមចនាសចញ្ចតនាប្គ្ប់្បដប្បប្ប ប្គ្ប់្បយ៉ា ងឥតគ្ណ្នាបានច យី។ ខយល់ដែល
ប្បក់ ប្បក់មកប្ប៉ាះស្អច់ គ្ឺរលកននចិតេចសនហាដែលមកោស់អារមែណ្ា៍ ឲ្យនឹកចឃញីអន សាវរយីា៍ោស់ ដែលធ្លា ប់្បចៅ
ជាមួយោន ។ សាកឹចឈដីែលប្ជះុ ប្ជុះចលីសនាេ នចិតេគូ្កាំសត់ ចធវីឲ្យនាងនកឹចសទីររចលះរលួយអស់ប្ប្បមាត់ចប្បះែូង។ 
ចភាៀង ផ្គរ រនទះ ធ្លត ទាាំងចនះញាាំញីទឹកចតិេឲ្យខែួលខ្លែ ញ់ដែលទាញទកឹដភនកឲ្យហូររហាមជានិចច។ សតវដែលយាំ យាំកន ង
ប្ទូងចរៀប្បរាប់្បទ កខស ខរប្បស់គូ្សងារដែលប្ពាត់ចៅមាន ក់ឯង។ អាំព្លិអាំដព្កដែលចហរីៗ រាយមាយ ចហរីចព្ញដភនកជន
ដែលប្សលាញ់ដែលនឹក។ 

នាងចទវនីឹកែល់ប្ប្បសុខ្លា ាំងចព្ក ចៅជាប្សនមចឃញីអនកក្តន់ទ័ព្ចែីរក្តត់នប្ព្លាំបាកចវទនា ឥតចែកព្ួន ឥតបាយទឹ
ក។ ប្សីប្សចងះប្សចង្គចប្គ្វកីាលថា៖ *ឱ ! ចគ្មានក្តរចធវីចប្ចីនណាស់ ចគ្ព្ ាំមានចព្លនកឹនាងែូចនាងនកឹចគ្ចទ។ 
ក្តរចគ្ ប្បាំចភាចចគ្។ ចាំដនកនាងវញិ នាងមានក្តរដែរ គ្លឺក់ែូរអីោ៉ា ន់ មានែូង ស្អា  មាូ ស្អច់ប្តី ប្សូវ អងករជាចែីម ចែីមបី
ចិញ្ច ឹមជីវតិជាមួយនាងភងួ ដតកន ងក្តរនីមយួៗ កន ងវតថ នមីួយៗ មានទឹកចិតេចសនហាប្បេីលាយចៅជាមួយផ្ង ដែល
ប្បណាេ លឲ្យនាងនឹកចគ្ជានិចច។ គ្ិតចៅចិតេប្ប្បសុឆ្ប់្បោច់ព្បី្សីណាស់។ 



នឹកចឃញីែូចោន ះ នាងយាំមាន ក់ឯង។ នងងមួយប្ព្ះអាទតិយរះប្ជះប្ស ះចមឃ នាងចទវកីាំព្ ងចរៀប្បចាំផ្ទះ ប្ស្អប់្បដតចៅមាត់
ទាវ រនាងភាញ ក់ខាួនចប្ព្ីតម ខច ងីស្អា ាំងចោយចឃញីក្តមាជាប្បាូន ដែលចសីចរកនាងយ៉ា ងក្តា កក្តា យែូចម ន។ ចទវភ័ីយ
ញ័រអស់សព្វសព៌ាងគ។ 

 ចម៉ាចស ខសប្បាយជាចទ ?  

ថាចហយី ក្តមាចូលជតិប្សីដែលងយចប្ក្តយប្ក្តក។ 

 ស ខនិងទ កខមានជាធមែតា!  

ប្ប រសអងគ យចលីចៅអយី៉ា ងដខងញញឹមប្សស់។ 

 ខញ ាំមកចនះមានក្តរប្បនេិច។  
 ក្តរអី ?  
 ខញ ាំសូមជប្មាប្បថា ប្បងមាននទស្អា ប់្បចហយី !  
 យ ី! អីប្បងមាននទស្អា ប់្ប ?  

នារយីាំខសកឹខសួល ប្បនេពាកយចៅចទៀតថា 

 អីប្បងមាននទស្អា ប់្ប ! ឱប្បង ! ប្បាូនម ខជាស្អា ប់្បផ្ងចហយី។  

ក្តមាចសីច នារចីសទីរទន់ជងគង់ អងគ យច ះចលីក្តេ រ។ 

 ចទ! អនកមនិប្តូវស្អា ប់្បចទ។ ែូចអនកប្ជាប្បប្ស្អប់្បចហយី។ ប្បងមាននទបានផ្តេ ាំថា ឲ្យខញ ាំជួយប្បបីាច់រកាអនក។ កន ង
ចព្លចនះែាំណឹ្ងប្បាកែ គ្មឺាននទស្អា ប់្បបាត់ចៅចហយី។ ោត់ស្អា ប់្បចប្ពាះោត់ជាមន សសអាប្កក់ចឃរចៅ 
ចិតេឫសយណាស់ ក្តប់្បសមាា ប់្បមន សសរាប់្បរយពាន់នាក់ែ តផ្ទះសដមបងចគ្ ដែលជាមន សសសាូតប្តង់ ប្បប្ង្គស
ព្ប្ង្គត់ប្ប្បព្នធកូនចគ្ លចួប្បាន់ចគ្ឯងកន ងនប្ព្។ នងងចនះខញ ាំសូមចិតេអនក សូមនិយយនងឹអនកឲ្យអស់ចៅច ះ គ្ឺខញ ាំ
សូមែណ្េឹ ងអនកជាភរយិចស្អែ ះសែ័ប្គ្ចែីមបរីកាអនកតចរៀងចៅ។ ចតីអនកមានចយប្បល់យ៉ា ងណា ?  

 ចទៗ សូមចទាសចលាកច ះ ខញ ាំជាប្សីចមមា៉ា យចហយី។  
 អនកៗ ស្អេ ប់្បឲ្យបាន ! ខញ ាំព្ ាំបានចធវីបាប្បអនកចទ គ្ខឺញ ាំប្បប្មុងយកអនកចធវីជាប្ប្បព្នធព្តិៗ រប្បស់ខញ ាំ ចប្ពាះថា ក្តលព្ី
ប្បងមាននទចៅរស់ ខញ ាំក៏ព្ ាំដែលមានពាកយអវែូីចចនះដែរ ដតចប្បឥី ូវប្បងមាននទស្អា ប់្បបាត់ប្បង់ជីវតិចៅចហយី គ្ប្បបី
ពាកយចសនីរប្បស់ខញ ាំបានសាំចរចផ្ងដែរ។ អនកចៅទាំចនរចធវីអវ ីនាាំឲ្យសប្តូវចមលីង្គយចទ។  

 ខញ ាំទមងន់ជិតប្គ្ប់្បដខចៅចហយី។  
 មិនអីចទ កូនប្បងមាននទក៏ែូចកូនខញ ាំដែរ។ ខញ ាំធ្លនាប្បីបាច់រកាកូនចនះឲ្យែូចកូនខញ ាំប្បចងកីត។  
 ខញ ាំកាំព្ ងមានទ កខប្ព្ួយនងឹប្បេីខញ ាំខ្លា ាំងណាស់។  
 ក្តលណាអនកចរៀប្បក្តរនងឹខញ ាំចៅ ទ កខចនះនឹងវនិាសចៅឯងចហយី។  
 ខញ ាំជាប្សីចមមា៉ា យចៅចហយី។  
 ចរឿងចនះខញ ាំោែ នប្ប្បក្តន់អវីចទ។ ខញ ាំែឹងថាអនកចមមា៉ា យចហយី!  



 ចមេចចលាកមិនគ្តិចៅរកចរៀប្បក្តរនឹងចគ្ឯចទៀតចៅ ?  
 កន ងជាតិចនះខញូ ាំបានសនែតយ៉ា ងោច់ខ្លតកន ងចតិេថា ខញ ាំប្សលាញ់ដតអនកមួយចទ។ ចហត ចនះ ខញ ាំសូមប្បេូរជីវតិនងឹ
អនកដតមួយ។  

 សូមចលាកក ាំប្សលាញ់ខញ ាំ ខញ ាំជាមន សសអភ័ព្វណាស់ . . . ។  
 ោសនាមន សសចមីលមិនចឃញីចទ។ ដតចទាះអភ័ព្វយ៉ា ងណាក៏ខញ ាំស ខចតិេលាំបាកចវទនារងចប្ោះជាមយួដែរ។  
 ខញ ាំមិនចង់បានប្បេីចទៀតចទ។ អាណិ្តខញ ាំចៅ។  

នារសីាំព្ះក្តមា ែូចចគ្សាំព្ះប្ព្ះព្ ទធមួយអងគ។ ប្ប រសចខ្លា ចចិតេអាណិ្តនាង ដតចភាងីរាគ្រតឹដត ួលចព្ញចែីមប្ទូងអនក។ 
អនកសទ ះចៅោប់្បច ងនែនាង។ ប្សីប្គ្ចលៀសចចញយ៉ា ងប្ប្បញាប់្ប។ 

 សូមចលាកក ាំពាល់ខញ ាំ!  
 អនកៗ អនកមិនឲ្យខញ ាំពាល់ឯណាបាន ចប្បីខញ ាំប្សលាញ់អនកែល់ចម៉ាាះ។  

នារចីប្ក្តកច ងីចគ្ចចៅមាខ ងត ។ ក្តមាចែញតាម។ នាងយាំដប្សអងវរថា៖ 

 ចលាកៗ អាណិ្ត អាណិ្តខញ ាំចៅ!  

ក្តមាឈរប្គ្ដញងខាួន ោក់ម ខប្ជប់្ប ខ្លាំចធែញ ដភនកច ងីប្កហម និយយមាន ក់ឯង៖ 

 ឯងប្សលាញ់អស់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ងចហយី ។ ឱ ! ខញ ាំមានដតទ កខចទជាតិចនះ ទ កខៗ ចប្ពាះប្សីដតមួយ។ ឯងបានអងវរចគ្
យ៉ា ងចោរព្ ចគ្មិនស្អេ ប់្បខញ ាំ។  

ថាចហយី ប្ប រសសទ ះដភាតចៅោប់្បនាង ោប់្បឱប្បរតិនាងយ៉ា ងខ្លា ាំង។ នារបី្ប្បឹងប្បាំរះយ៉ា ងណា ក៏មិនរចួព្ីកនាេ ប់្បនែយកខកាំ
នាចចនះ។ ដភនកដែលនាងយាំ អនកចមីលចឃញីរតឹដតលាច ងី។ 

 អនក ! ខញ ាំព្ិតជាប្សលាញ់អនកដមន!  
 ចទៗ !  
 ខញ ាំស ខចតិេអនក . . . !  
 ចទ . . . ចទ . . . ចទ . . . !  
 ខញ ាំសូមរមួោសនានងឹអនក ។  
 ចទ . . . ចទ . . . ក ាំចធវែូីចោន ះ !  

 

ក្តមាខឹងយ៉ា ងខ្លា ាំង ក៏ប្ោននាងមួយទាំហងឹនែចៅម ខ ែលួចខ្លព កចលីក្តេ រ។ នាងចទវភីាញ ក់ចងបី្បច ងី ក្តមាសទ ះចៅចទៀត 
ោប់្បនាងប្ចបាច់យ៉ា ងខ្លា ាំងនងឹប្មាមនែ។ 

 ចមេចមិនប្សលាញ់អញចទរ ឺ?  
 ខញ ាំសូមចលាកអត់ចទាសច ះ!  



 យ ី! មីចនះអញសមាា ប់្បចោលឥ ូវ។  
 ចលាកចអីយអាណិ្តខញ ាំចៅ!  

ដភនកនាងហាក់ែូចធាំៗនប្កដលង ។ នែដែលោប់្បនាងហាក់ែូចនែដែកលាយចភាីង ។ នារទីន់ខាួនប្បនេិចមេងៗ រចួបាត់
វញិ្ញ ណ្ចៅ។ ក្តមាទមាា ក់រូប្បចនះចលីក្តេ រប្ប្បូស រចួចប្ក្តកច ងីយកចជីងរ ញចហយីចែីរចចញចៅ។ ោប់្បជួនចព្លចនាះ 
នាងភួងមកព្ផី្ារវញិ ចឃញីនាងចទវចីែកែួលចលកី្តេ រ ក៏សទ ះចៅឱប្បប្បីនាងច ងី។ 

 យ ី! ចលាកចអយីចធវីបាប្ប ចធវីកមែអីកូនខញ ាំ។  

នាងភួងយាំសប្ស្អក់។ 

 ហងឯងស្អគ ល់អញចទ ?  
 ឱ ! កូនសាំលាញ់មាសមាេ យ មាេ យស្អា ប់្បជាមួយកូនចទៀត ។ ចហយី ចលាកចអីយ! កូនខញ ាំស្អា ប់្បចហយី។  
 ឲ្យោស្អា ប់្បចៅ ស្អា ប់្បឲ្យអស់ចៅបានោសមម ខោ។  
 ចលាកៗ អក៏ីមានចតិេអាប្កក់ចម៉ាាះ ?  
 យ ី! ថាអញអាប្កក់ ?  

ក្តមាទាត់យយភួងមយួចជីងព្ឹប្ប។ នាងភងួផ្តក ប់្បម ខ ។ ប្សោីស់ប្ប្បឹងសទ ះ មកវញិោប់្បនាងចទវឱីប្បជាប់្បនឹងចែីមប្ទងូ 
។ ក្តមាចែីរតគនាាំចជីងទូងៗចៅបាត់ចៅ។ នាងភងួឱប្បនាងចទវយីាំដប្សកចៅ៖ 

 កូនៗ កូនមាសមាេ យ។  

យូរប្បនេិចចប្ក្តយមក នាងចទវចីប្បីកដភនកប្បនេិចមេងៗ ។ ប្សីទាាំងព្ីរយាំចៅយាំមកោក់ោន ។ ជីវតិនារទីាាំងព្ីរសថិតចៅចលី
គ្ាំនរទ កខជាែរាប្ប។ យូរៗ ក្តមាមកមេង និយយពាកយែដែលៗ ដចចង់ដែលៗ ចធវីបាប្បែដែលៗ ោែ នឈប់្បឈរ។ 
ចវលាចប្ក្តយមក ក្តមាប្បចណ្េ ញចទវឲី្យចៅទណីាឆ្ង យផ្ តព្ភូីមិខាួន។ នាងចទវក៏ីនាាំនាងភងួ ចៅចៅទីភូមិចប្ក្តមចាំ
ង្គយប្ប្បមាណ្ប្បាាំគ្ ូីដម៉ាប្តព្ទីីកដនាងធ្លា ប់្បចៅ។ កលយណ្រងទ កខចវទនាអចនកទាាំងព្ីរប្បាណ្។ រាប្តីមួយនាងចទវ ី
ឈចឺពាះ ។ នាងភួងក៏ភ័យរត់ោស់ចគ្ឯងមកជួយទាាំងយប់្ប ។ យយម៉ាប្បចៅកន ងភូមិ ចមតាេ ករ ណាមកជួយផ្ងដែរ 
។ប្ប ប្តីមយួក៏ប្ប្បសូតច ងីកន ងចព្លចនាះ ។ កូនចនាះមានរូប្បចឆ្មចលាមព្ណ៌្លាឯក ចថាា សប្ទល កៗ គ្ួរជាទីចសនហា
នប្កចព្ក។ នាងចទវចីមលីម ខប្ប ប្តីនាងញញឹមចោយរកីរាយ។ ប្ប៉ា នាែ ននងងចប្ក្តយមក នាងចទវបីានចចញព្ីចភាីង។ មាន
ប្បងប្បាូនជិតខ្លងជាចប្ចីន ខាះយកអងករមយួកចញ្ជ ីមាន ក់មកចងនែកូនងែី ខាះយកសាំព្ត់ងែីៗ មកជូន ខាះបានប្តីស្អច់មក
ជូន រចួនាងចទវក៏ីបានជូនអាំណ្រអរគ្ ណ្ចៅចគ្វញិយ៉ា ងអស់ព្ីែួងចិតេ៕ 

 
  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ៧ី៖បាត់កូន 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

នាងចទវ ីនងិ នាងភួងបានប្បបីាច់រកាកូនប្សីយ៉ា ងហែត់ចត់ ។ នាងទាាំងព្ីរបានោក់ច ែ្ ះក មារថីា ប្បទ ម ។ រាល់នងង 
នាងចទវឱីប្បប្កចស្អប្បនាងប្បទ មជាប់្បចៅនងឹចែីមប្ទូង។ ធីតាព្ ាំឲ្យប្ប ប្តីកាំប្ពាចនះយាំមួយោ៉ាសបានច យី។ នាងដតង
ប្បាំចព្ដកវជាប្ប ប្តីឲ្យចគ្ងលក់សកប់្បសកល់រាល់នងង ចោយបានប្បាំចៅប្សីឲ្យបានដ ាត ាល់ជានចិច។ នាងដតងប្បចបាសអដងាល
កូន ដប្កងមានសតវប្សចមាចសង្គា ខ្លាំ។ នាងចងបី្បប្សី ជាប្ប ប្តភាង ។ 

ជីវតិនាង និង ជីវតិក មារ ីរមួចូលោន ជាធា ងមួយដែលចវញោន យ៉ា ងប្តបាញ់អស្អច រយ ។ ប្ប ប្តីចនះជាប្ព្លឹងរប្បស់ធីតា ។ 
កន ងរូប្បែ៏តូចប្ច ងឹចនះចទវហីាក់ចឃញីជីវតិនាងប្បនេសង្គខ រចៅម ខចទៀត។ ប្ប ប្តីចនះចហយី ជាថាន ាំទពិ្វមួយដែលរ ាំលាយ
ទ កខ ប្បាំចភាចចសចកេីប្ព្ួយរប្បស់នាង រចួចធវឲី្យរស់ចរៀងតចៅ។ ក មារចីចះញញឹមយ៉ា ងប្សស់ប្ប្បិមប្ប្បិយចហយី។ ដកវចចះ
ច ាីយ ាងប្បនេិចៗ នឹងនាងដែលជាចហត រតឹដតឲ្យនាងប្សលាញ់ដងមចទៀត។ ឱ ! ចសចកេីចសនហាននមាតាចាំចពាះប្ប ប្ត 
ោែ នវតថ កន ងនាចលាកចនះអាចចប្ប្បៀប្បចធៀប្បបានច យី។ តាាំងព្បីានប្ប ប្តីកាំសត់ចនះមក នាងចទវចីកីតទ កខដតនាង
សប្បាយយ៉ា ងអចនក ។ នាងចកីតទ កខកន ងសងគម ចប្ពាះនាងប្ពាត់ប្បាស់ឪព្ ក ប្ពាត់ប្បាស់ប្បេីសមាា ញ់ ។ មយ៉ាងចទៀត 
ចប្ពាះក្តមាជាមន សសបានមកយយែីល់រូប្បនាងរាល់ចព្លចវលា រហូតែល់ប្បចណ្េ ញនាងឲ្យចចញព្ីភូមឋិានផ្ទះសាំដប្ប
ង។ នាងសប្បាយ សប្បាយចប្ពាះកន ងសងគមែដែលចនះ អរ ណ្មួយងែីរះកន ងជីវតិនាង គ្នឺាងប្បទ មដតមួយចនះ។ 

ដមននាងសប្បាយដមន សប្បាយប្ប្បដហលចលសីអស់មាតាទាាំងព្ួង។ ណាមួយក មារបី្ប្បកប្បចោយស ខភាព្ប្បរបូិ្បណ្ា៍  
មានសាំចណី្ចប្សស់ចញិ្ច ច មានស្អច់សស្អា ត មានសមេីរអាក់រអួលប្បនេិចផ្ង គ្ួរជាទីចសនហាប្បាកែ។ ប្បទ មបាន
មួយដខចហយី។ នងងចនះនាងចទវបី្បាំចៅប្ប ប្តី ។ នាងោក់កូនចៅកន ងអប្ងងឹ រចួមាតាកមសត់ចែកចយលកូនដែលលក់
សកប់្បសកល់។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន នារជីាមាតាក៏លង់លក់ចៅជាមយួកូនដែរ។ ប្សីយល់សប្បេិចឃញីមាននទជាប្បេីនាងមកឱប្ប
ប្កចស្អប្បនាង។ ធតីាយាំោយរឮកប្បេីខ្លា ាំងចព្ក។ ចទវលីង់លក់កន ងែាំចណ្ក។ ល ះែល់នាងភាញ ក់ែឹងខាួនច ងី ប្ព្ះ
ស រយិចប្ជៀងចប្ជណាស់ចៅចហយី។ នាងទាញអប្ងឹងចយលប្បទ មជាប្ប ប្តី ។ ដត ! អវីក៏ែូោន ះ ? អប្ងឹងប្ទង់ប្ស្អល
ចសងីក។  វចីប្ក្តកច ងីែូចចគ្កគនាេ ក់។ បាត់ប្ប ប្តីចៅណាចហយីដកវកូនចអីយ។ ដកវលាសទ ះចចញចៅចប្ៅដប្សកចៅ
មីងភួង ដតខ្លងចប្ៅស្អង ត់ឈងឹ ។ យយភួងចៅផ្ារព្ ាំទាន់មកផ្ង។ នាងនឹកថា ប្ប្បដហលយយភងួមកចលីកកូន
យកចៅម ជទឹកឯសទឹងចហយី ។ ប្សីរត់ចៅរកសទងឹ ដតោែ នចឃញីអវីចស្អះ។ នាងសួរអនកឯចទៀតដែលនាងជបួ្បប្ប្បទះថា 
«ចឃញីអនកណាមកយកកូនខញ ាំចទ ?» ចគ្ច ាីយថា «ចទ ! . . . យ៉ា ងណាែូចោន ះ ?»។ ចទវកីាំសត់ព្នយល់ប្បាប់្បចគ្វញិព្ ាំ
ទាន់ចប់្បផ្ង នាងរត់ចៅសួរអនកជិតខ្លងចទៀត។ នារចី ាឆ្ា  ប្បែូីចចមមាន់រកព្ង។ ម ខនាងច ងីស្អា ាំងតបតិអនកទាាំងព្ងួ
ច ាីយមកនាងវញិដតពាកយែដែល។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ នមន សសកន ងភូមិជួយចឆ្ចឡារកប្ប ប្តីរប្បស់នាងចទវ ី។ នាងភងួមក
ែល់ចទៀត ក៏ជួយរកចទៀត។ ទកឹដភនកហូរសប្ស្អក់ នាងចទវដីប្សកប្ទចហាយាំថា៖ 

 ឱ ! មាច ស់នងងចអីយ ចលាកអនកណាយកកូនខញ ាំចៅ ? ខញ ាំលង់ែាំចណ្កភាញ ក់ច ងីប្ស្អប់្បដតបាត់កូន។ ឱ! អនក
ណាចនាះអីក៏ចតិេអាប្កក់ចម៉ាាះ ? លួចអមីិនលចួ ៗកូនខញ ាំ។ កូនចទីប្បបានមួយដខ នងងចនះផ្ង។ ឱ ! ចតីនាង
បានអីចៅ ចតីចគ្យកនងាចៅសមាា ប់្បចោលរអឺវ ី? ។ កូន ៗ ! ចទីប្បបានចឃញីព្នាឺប្ព្ះអាទិតយមិនបានប្ប៉ា នាែ ននងង



ផ្ង ប្ស្អប់្បដតវនិាសចៅវញិ។ នាងព្ ាំទាន់ចចះនិយយ ចចះគ្តិគូ្រផ្ង ប្ស្អប់្បដតបាត់ចៅ។ ឱ ! ចលាកអនក
ចអីយជួយកូនខញ ាំផ្ង ខញ ាំស្អា ប់្បកន ងចព្លចនះជាប្បាកែចហយី ។ ពូ្មីងចអយី ! ជួយចយងជីវតិខញ ាំផ្ង។ ខញ ាំោែ ន
ប្ទព្យធនអវីចទ។ ខញ ាំមានដតកូនមួយចនះ។  

 

នាងចទវចីែីរប្បចណ្េី រ យាំប្បចណ្េី រ ព្ីផ្ទះមួយចៅផ្ទះមួយ ចរៀប្បរាប់្បសព្វប្គ្ប់្ប ។ អនកផ្ងដែលស្អេ ប់្បក៏ជយួយាំផ្ងប្គ្ប់្បៗោន ។ 
រាប្តីក៏ែណ្េ ប់្បព្ភិព្ចលាកចធវីឲ្យងងឹតសា ង ។ នាងចទវរីងឹរតឹដតចខ្លា ចផ្ាចៅចទៀត ។ នាងចែីរចព្ញភូមសិួរចគ្។ ចោយ
ព្ ាំចឃញី នាងចែីរចៅែល់នប្ព្ចប្ក្តយផ្ទះ ប្តចចៀកប្ប្បងុស្អេ ប់្បដប្កងឮសូរមាត់កូនយាំ ។ ប្សីអ ជចនា ះចែីរ ួលចប្ក្តមគ្ មព
ផ្តក  តាមចគ្ៀនរប្បង តាមរូងរនធចផ្សងៗ ដប្កងអនកណាយកកូននាងចៅលាក់ចៅទីចនាះ។ ធតីាយកចឈមីយួកាំណាត់ចែីរ
ដវកនប្ព្ចលាះទាាំងព្ួង ចែីមបឲី្យកូននាងភាញ ក់ច ងី យាំច ងី ឲ្យនាងឮសូរសចមាង នឹងអាលនាងបានរត់ចៅចលីកឱប្ប
កូនចនាះមកវញិ។ កលយណ្បានយកដចវប្ចោចៅកូរកន ងែងសទឹងដប្កងអនកណា យកកូននាងចៅចោលកន ងទកឹ។ នាង
លួចសាំលឹងែណីាងែីៗ ដប្កងចគ្កប់្បកូននាង។ ល ះែល់កូនែាំបូ្បកណាមួយ ធីតាច ងីចលែីាំបូ្បកចនាះដប្កងបានឮសូរ រ ឺ
បានចឃញីកូននាង។ កដនាងប្តង់ណាចមែ ប្សទាំគ្ួរសងសយ័ នាងរ កចូលចៅខាំកក្តយ ដញកដវករកប្បទ មកូនសមាា ញ់។ 

រាប្តីកនាងចៅ ប្ប ប្តីនាងចៅដតបាត់ែដែល។ នងងមួយមកជាំនសួរាប្តីសចងវគ្ចនះចទៀត ប្សីចៅដតចែីររកកូននាង ទឹក
ដភនកដែលហូរ ឈប់្បហូរអស់រលីងចៅដតទឹកចតិេចទដែលហូរតចៅចទៀត។ នងងមួយចទៀតកនាងមក ព្ីរនងងចទៀតកនាងមក 
ោែ នចលចឮែាំណឹ្ងអវីមួយព្បី្ប ប្តសងារនាងចស្អះ ឱ ! ស្អង ត់អវីក៏ស្អង ត់ចម៉ាាះ ។ នាងចទវអីស់សងឃមឹ។ នាងព្ ាំចែកព្ួន
ចស្អះ។ ចោយអស់កាំលាាំងខ្លា ាំងចព្ក មាតាទ គ៌្តចូលទចប្មតខាួនចលីដប្គ្ប្ប្បប្បនាងភួងដែលអស់កាំលាាំងែូចោន ។ ក្តល
នាងនឹកែល់ប្ប ប្ត ីនាងចឃញីម ខប្សីកលយណ្ចៅដតនងឹដភនក ម ខមូលប្កលង់ញញឹមប្សល់ ។ ប្សីចមីលចៅច វង 
ប្សនមចឃញីកូនកមសត់ចមីលចៅខ្លងស្អេ ាំចឃញីរូប្បកូន ចមីលចលីត ហាក់ចឃញីកូន ចមីលប្គ្ប់្បទិសចឃញីកូនែរាប្ប។ របូ្ប
កូនដប្បងដចកប្គ្ប់្បទិស្អន ទិស។ ធីតាច្ងនែោប់្ប កូនងយចៅ។ នាងចែីរតាម កូនងយចៅចទៀត។ នាងងយមក
វញិ កូនចែីរតាមមក ។ ប្សីអងគ យសាំព្ះឲ្យកូន ចៅចសងៀមមយួកដនាង រចួចសីចប្គ្ហាញមករកនាងវញិ។ ឱ ! រក្តាំកន ង
ចិតេអវីចម៉ាាះចទ ធតីារមួលអស់ទាាំងខាួន។ ចទវជីតិដតនឹងចៅជា កួតចៅចហយី។ ដកវរលកខណ្ា៍ ចែរីមួយៗ ចៅយកក្តាំប្បិត
ចសនៀតមកក្តន់ចងីប្បអាវ ធព្ីចប្ៅចប្ស្អម ឱប្បអាវ ធជាប់្បនឹងប្ទូង ចសចីោក់អាវ ធ រចួនាងយាំោក់អាវ ធ រចួទឹកដភនកប្សក់
តក់ៗ។ មួយៗ នាងហូតក្តាំប្បតិចចញព្ីចប្ស្អម ។ នាងយកចមនែស្អទ ប្បម ខក្តាំប្បិត ។ នាងចមីលច ងក្តាំប្បិត។ ឱ ! ក្តាំ
ប្បិទម ត ៗ ដមនច ងប្សចួ។ ប្សីកមសត់និយយតចិៗថា៖ 

 នងងចនះ ខញ ាំផ្ តអស់ទ កខចហយី ។ ក្តាំប្បិតចនះចហយីជាមិតេ ជាទអីវស្អនរប្បស់ខញ ាំ។ ក្តាំប្បតិចនះជាថាន ាំដែលប្ស្អយ
ចាំណ្ងខញ ាំឲ្យមានចសរភីាព្ព្ិតៗ កន ងវែេសងារ ។ ជីវតិមន សសហាក់ចវទនាណាស់ មានដតទ កខ ោែ នស ខ
ដមន ! !  

ធីតានឹកចទៀតថា ចតីរស់ចៅចធវអីវី ចប្បីចិតេ ចប្បីចងាីមស្អា ប់្បអស់ចៅចហយី។ ចទវចីងីប្បច ងក្តាំប្បទិហាក់ែូចប្សលាញ់ណាស់។ 
នាងយកនែចប្បះច វអាវ រចួចមលីចៅច ងែចងាីមខាួន។ នាងយកចងា លនែច ច ៗច ងែចងាីមនាងចនះ ចែមីបរីកចមលី
កដនាងដែលច ងក្តាំប្បិតប្តូវលូកចូលចៅ។ កញ្ញ ល តជងគង់សាំព្ះែល់ចទវតា ស ាំក ាំឲ្យយកចទាសនាង ៗនឹងសមាា ប់្បខាួន



កន ងចព្លចនះចហយី ។ ច ងក្តាំប្បិតក៏ច ចចលីច ងែចងាមីោែ នប្បងាង់។ ប្សីប្បាថាន ថា ចកីតជាតនិានា ក ាំឲ្យមានទ កខែូចជាតិ
ចនះចទៀត។ ក្តាំប្បតិចសនៀតរ ញចៅម ខ ប្ស្អប់្បដតអនកប្សុកមាន ក់សទ ះចូលមកព្ីចប្ក្តយនាង ដប្សកយ៉ា ងរកីរាយថា៖ 

 ខញ ាំចទីប្បបានែាំណឹ្ងមយួថា ចលាកចមទ័ព្មាននទព្ ាំទាន់ស្អា ប់្បចទ នាងចទវលីួចលាក់ក្តាំប្បទិែ៏ម តថាា ចនាះ ចសៀត
ចៅចចងកះប្បងកប់្បកន ងអាវដែលនាងប្បិទច វវញិយ៉ា ងប្សលួប្បលួ។ ដកវដប្បរយ៉ា ងសងួតមករកពូ្ចនាះ៖  

 ពូ្ែឹងព្ណីាមក ?  
 យ ី! អាសូរោមកែល់ចហយី។  

នាងហាក់បានចកីតមេងចទៀត ។ នាងចសីចទាាំងទឹកដភនក។ 

 ក្តលណាបានប្បងមកែល់ ?  
 អាសូរោថា ប្បីនងងចទៀត។  
 ចមេចប្បងមិនមកនងងចនះ ?  
 ថាោាំចរៀប្បទ័ព្ដហកបួនឲ្យបានសង្គា ប្បនេចិ។  
 ខញ ាំចប្តកអរណាស់ពូ្ ! ឱ ! ពូ្ចអីយខញ ាំផ្ តអស់ទ កខចហយី ប្បាូនសូម . . . ឱ ! ពូ្អចញ្ជ ីញចៅវញិចហយី ?  
 បាទ ! ចហត ដតសាំណាងនាង។  
 ោ៎ះ ! អរគ្ ណ្ពូ្ណាស់ អចញ្ជ ីញច ះ។  

នាងចទវ ីរកីរាយយ៉ា ងនប្កដលងនឹងែាំណឹ្ងចនះ។ នាងរត់ចៅប្បាប់្បនាងភួង ដែលអរ កខបិ្បកខ ប្ប ។ នាងចៅម ជទឹក
ល ប្បលាងក្តយ ែ សស្អប្ប ូ លាប្បចលែៀតយ៉ា ងស្អា ត។ ចប្បីជនណាដែលព្ ាំស្អគ ល់នាង ម ខជាោត់ថានាងចៅប្កម ាំមនិខ្ល
ន។ ចាំនួនយូរដខមកចហយី នាងព្ ាំដែលត ប្បដតងខាួនចស្អះ។ ចទីប្បដតនងងចនះនាងចៅយយភងួសិតសក់នាង ឲ្យជួយ
លាប្បចមៅនាង។  វញីញឹមចោយចឃញីថា នាងចៅដតលាប្សស់ែដែល។ សាំចណី្ចនាងចធវីឲ្យចឃញីចធែញសសគ ស។ 
ធីតាពាក់អាវលា សាំព្ត់លា។ នាងចប្បះផ្តក មកចងជាបូ្បោក់ចលីសក់ នាងប្ប្បងុខាួនោាំទទលួប្បេ ីប្បេីដែលនាងនកឹជាយូរមក
ចហយី ប្បេីដែលជាគូ្កមសត់ប្ពាត់យូរនងងដខមកចហយី ប្បេីដែលប្សលាញ់នាងវញិយ៉ា ងចព្ញចតិេ។ 

មាណ្វនីកឹថា ប្តូវនាងត ប្បដតងខាួន ក ាំឲ្យធ ាំច ាះឆ្ា ប្បចៅចលីប្បេដីែលរឮកនាងដែរ។ ឱ ! ប្បីនងងចទៀត ម ខជានាងបាន
និតយចៅជាប់្បនឹងចែមីប្ទូងប្ប្បសុសមាា ញ់ចនះចហយី គ្ឺនងឹបាននិយយចរៀប្បរាប់្បប្បាប់្បទ កខនាង ប្បាប់្បក្តរកាំប្ពាដែលនាង
បាន ាងរចួមក ប្បាប់្បអាំព្កីាំចនតីប្ប ប្តី ប្បាប់្បអាំព្បី្ប ប្តី។ មកែល់ប្តង់ចនះ នាងចទវហូីរទឹកដភនករហាមវញិ។ ចសចកេី
សប្បាយទាាំងប្ប៉ា នាែ នរត់ចចញអស់ព្ីចិតេនាង។ ចសចកេីរកីរាយរប្បស់នាងហាក់រចប្បះមួយមេងៗ ធ្លា ក់ចៅកន ងរចដេ ចប្ៅមួ
យ។ ប្សនីឹកថា ចប្បីប្ប ប្តីជាទីចសនហាចៅចម៉ាាះ សមនឹងបានព្ប្ប ប្តីចនះចៅប្បង្គា ញប្បេី ឲ្យប្បេីចងបី្បប្ប ប្តចនះផ្ង។ ដតឥ ូវ 
នែនាងទចទ ។ នាងហាក់ប្ស្អលខាួនចសងីក។ កន ងចព្ញមួយនងងចនះ ធីតាប្ប្បឹងចរៀប្បចាំផ្ទះសដមបង ចបាសសាំអាត ែ ស
លាងវតថ នានា ខ្លត់ត ប្បដតងយ៉ា ងឱឡារកិ រចួោត់ក្តរទិញមាូប្បអាហារចធវនីាំ ទ កោាំប្បេីមានទិញោនលាៗ  ទ កសប្មាប់្ប
ោក់ឲ្យស្អវ មីប្បរចិភាគ្អាហារ និងទិញកចនទលងែីៗ ឲ្យអនកប្ប្បសុសាំរានេ។ ឱ !នាងចចះដតនឹកចឃញីចាំណ្ ចឯចទៀតៗ ជា
ចប្ចីនណាស់ដតនាងព្ ាំអាចចធវតីាមចិតេដែលនាងនឹកចឃញីទាាំងអស់ចនាះច យី ព្ីចប្ពាះប្សីប្កណាស់។ គ្ាំនិតនិមួ



យៗ ដែលែ ះចលចច ងីកន ងវញិ្ញ ណ្រប្បស់នាងកន ងមយួចព្លចនះគ្ឺែ ះចលចមកឯងៗ រចួគ្ាំនិតនមីួយៗ ជាសនាេ ន
ចិតេនាងដែលចស្អែ ះចាំចពាះចលសី្អវ មី៕ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ៨ី៖ប្តលប់្បព្ចីាាំង 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

ប្ព្ះអរ ណ្នងងចនះរះច ងីយ៉ា ងប្តចះប្តចង់។ ប្ប្បជាជនប្គ្ប់្បរូប្បភាញ ក់ព្ីប្ព្លឹមខ សព្ធីមែតា ។ មាន ក់ៗ សាំចរចចតិេោាំ
ចមីលកបួនទ័ព្មានមាននទដែលវលិប្តលប់្បព្ីចាាំង។ ចយងីរាល់ោន ចសាៀកលា ពាក់លា ឈរក ះករចៅនងឹផ្ារ។ មិនយូរ
ប្ប៉ា នាែ នកបួនទ័ព្មកែល់។ 

ែាំបូ្បងចគ្ឮសគរជ័យយ៉ា ងអ កឹធកឹ ។ ប្បនេិចចប្ក្តយមកអងគទ័ព្មកែល់។ ទាហានចែីរជាជួរសចមបមីចោយអាវ ធដែល
ក្តន់ប្គ្ប់្បៗនែ គ្ឺមានដខល លាំដព្ង ស្អន  ប្ព្ញួ ោវជាចែមី។ ព្លចរហា៍ចែីរកចប្កកីដផ្នែី។ ប្បនាទ ប់្បមកគ្ឺទ័ព្ចសះដែល
សង្គា ជាងចគ្ ។ មាន ក់ៗ អងគ យចលីខនងអាជាចនយយ ប្តង់ខាួនោែ នង្គកចៅណាច យី ។ ោវដែលព្យួរចៅចចងកះចឃញី
គ្ួរចសញីប្ប។ ចប្ក្តយមកចទៀត មានទ័ព្ខ្លងែាំរដីែលត ប្បដតងចោយចប្គ្ឿងអលង្គក រចៅភា ក ចៅចលីកាល និងចៅចលីខនង 
ចមីលចឃញីរ ងចរឿងប្បីែូចកន ងចរឿងមួយពាន់មួយយប់្ប ។ ចៅចលីខនងែាំរចីនះ អនកឈរចមលីព្លចរហា៍ គ្ឺមាននទចមទ័ព្។ 

 

មាននទឈរធែឹង ោវដែលហូតចហយី ដែលក្តន់ចៅនែចនាះមានរសែីោាំងនឹងប្ព្ះអាទតិយភាឺប្ពាតៗ ។ ចោយចប្គ្ឿងស
ចមាៀកប្បាំពាក់ ចោយមាឌមាាំ វរីប្ប រសហាក់មានអាំណាចឥតឧប្បមា។ មាននទនាាំទ័ព្ដែលមានចាំនួនប្ប្បមាណ្ប្បាាំពាន់នាក់ 
។ រចួចគ្ឮសូរសដប្មកយ៉ា ងខ្លា ាំង ប្បញ្ជ ឲ្យព្លចរហា៍ឈប់្ប។ តាមរប្បងប្ប្បជាជន ចកែង ោស់ ប្ប្បុស ប្ស ីដែលឈរចមីលក៏
ប្បនាឺនូវសដប្មកថា ជចយលាន់ឮរ ាំព្ងច ងី។ ឱ! តាាំងព្កី្តលណាមក ព្ ាំដែលមានប្ព្តឹេិក្តរណ្ា៍ ែ៏រកីរាយែូចោន ះចទ កន ង
អាណាចខតេចសរចីស្អភ័ណ្ចយងី។ មន សសមាន ក់ៗ សប្បាយប្គ្ប់្បៗោន ។ អនកលក់ែូរក៏ចចញចៅលក់ចប្ពាងប្ពាត ។ អនក
ចែីរចមីលកបួនទ័ព្ក៏ចប្ចីន ដណ្នណាន់តាន់តាប់្ប ចែីរច ះច ងីប្ប្បចប្ជៀតប្ប្បដជងោន ។ ទ័ព្ក៏ដហព័្ទធជ ាំវញិប្បនាទ យប្ព្ះកមព 
ត ចាំនួនប្បីជ ាំ ឆ្កចហាជចយលាន់ឮរណ្េាំ ោន អងឹកង ។ ចភាង និង សគរឲ្យចង្គវ ក់ែល់ទាហានដែលចែីរ។ ចកែងៗរត់តាម
ចមីលប្ប្បញាយ ក្តន់នែោន រចណាង។ នាងចទវចីៅផ្ទះដតងខាួនស្អា តបាត។ ធីតាចង់ចៅទទលួប្បេ ីដតនាងព្ ាំហា នចៅចទ 
ចប្ពាះខ្លា ចដប្កងចគ្ចសចីនាង ។ គសេីបារមភដប្កងនាងយាំចៅម ខចគ្ឯង នាាំឲ្យខ្លែ សចគ្។ ចទ! នាងព្ ាំចៅចទ ចប្ពាះប្បាាំប្បី
ដខមកចហយី ព្ ាំែឹងប្ប្បុសដប្ប្បប្ប្បួលយ៉ា ងណា។ ចប្បីនាងចៅទទួលចគ្ ចហយីប្ស្អប់្បដតចគ្ចធវពី្ ាំស្អគ ល់នាងក៏ព្ ាំែឹង ចនាះ
នាងម ខជាោច់ខយល់ស្អា ប់្បភាា មកន ងចព្លចនាះមិនខ្លន។ កលយណ្នឹកចៅចទៀតថា ចប្បីចគ្ចស្អែ ះចាំចពាះនាង ប្សលាញ់
នាងព្ិតៗ ប្បាកែជាចគ្មករកនាងចហយី ។ អាប្ស័យចហត ចនះ នាងសចប្មចថាប្តូវរង់ោាំប្បេដីអផ្ទះចទបី្បប្តូវ។ ប្សីចៅ
ផ្ទះដមន ដតនាងលួចស្អេ ប់្បសូរសគរ និង សូរមាត់ចគ្ដែលដប្សកប្ទហងឹអងឹកង។ នាងចប្សៀវកន ងចិតេចង់ចៅឲ្យឆ្ប់្បបាន
ចឃញីម ខប្បេ។ី ចាំណ្ង់ចនះរកទប់្បចសទីរព្ ាំឈនះ។ ចែីមបបី្បាំចភាចចសចកេីទនទឹង នាងចែីរច ះចែីរច ងី ដតកន ងផ្ទះមាន ក់ឯង កន ង
ក្តរទនទឹងរង់ោាំចនះ មួយនាទយូីរែូចមួយសតវតស។ មន សសមាន ក់ចលាតចូលតាមប្បងាួចឮសូរប្គ្ឹប្ប។ នាងចទវភីាញ ក់ង្គក
ចៅ ប្ស្អប់្បដតចឃញីក្តមាជាប្បាូនមាននទមកែល់។ នាងភ័យតកកមា ចសទីរសា តស្អែ រត។ី ក្តមាចែីរចៅរកនាងឈរជាំទាញ
ចជីង នែទាាំងព្ីរក្តន់ោវ ដែលហូតទ កជាចប្សច។ 

 នងងចនះជានងងច ងចប្ក្តយប្បាំផ្ តដែលខញ ាំចប្ប្បីវធិីចឃរចៅ . . . ។ ខញ ាំបាននយិយនឹងអនកឲ្យមានចិតេចស្អែ ះសែ័ប្គ្
នឹងខញ ាំ ចប្ពាះខញ ាំបានប្សលាញ់អនកចសែីជីវតិ។ ពាកយដែលខញ ាំនយិយចៅអនក អនកឥតស្អេ ប់្បខញ ាំចស្អះ។ ខញ ាំោក់ខាួន
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រហូតែល់ចៅហា នអងវរចិតេអនក ។ ឥ ូវខញ ាំឈប់្បនិយយ ឈប់្បអងវរចទៀតចហយី ។ ខញ ាំោប់្បចប្ប្បីវធិីអក សល
ប្បាកែ ។ ខញ ាំស្អេ យណាស់ចោយអនកប្បងខាំឲ្យខញ ាំចលងវធិីែ៏លាមកចនះដែលខញ ាំព្ ាំចង់ចលងច យី។ ដតខញ ាំចធវីចនះ គ្ឺ
ប្បាកែចធវីចោយចិតេចង់ ចោយចចតនា ចែមីបលី ប្បលាងអាមា៉ា ស់រប្បស់ខញ ាំចាំចពាះអនក ដែលខញ ាំបានរាយចលី
កាំណាត់ជីវតិរប្បស់ខញ ាំជាមយួនងឹអនក ។ នងងចនះ ជានងងផ្តេ ច់ប្ពាត់រប្បស់ខញ ាំ។  

ក្តមានិយយចោយពាកយធងន់ៗ ។ នាងចទវចីាំហមាត់ ចប្បកីដភនកធាំៗស្អេ ប់្ប ។ ចសចកេីភិតភ័យមួយយ៉ា ងធាំមកប្គ្ប្បែនេប់្ប
ែួងចិតេនាងជាប់្ប។ នាងយាំអងវរថា ៖ 

 ចទ ! ចលាក ៗ ក ាំចធវីបាប្បខញ ាំ . . . ។  

ក្តមាគ្ាំហកវញិថា៖ 

 ខញ ាំចធវីលាណាស់ចហយីជាមួយនងឹអនក។ អនកព្ ាំប្ព្មយល់ ព្ ាំប្ព្មចធវីតាម ព្ ាំប្ព្មចជឿខញ ាំ។ ដន ! ចទវបី្សីវរលកខណ្ា៍  
ចមីលន ៎ះហន៎ !  

ក្តមាចងា លចៅប្បងាួចដែលចាំហចៅផ្ទះធាំមួយចទៀត។ នាងចទវចីមីលតាម ចឃញីកូនប្សីរប្បស់នាងចគ្ងលក់សកប់្បសកល់។ 
នាងសទ ះចប្ក្តក ដតច ងោវក្តមាច ចជាប់្បប្តង់កនាងកដនាងជពី្ចរមិនឲ្យប្សីកមសត់ចប្ក្តកបាន។ ចោយតឹងប្ទងូចព្ក 
ធីតាប្ទចហាយាំ ចហយីចពាលយ៉ា ងរអាក់រអលួថា៖ 

 កូន ៗ មាសមាេ យ កូន ! មាេ យនឹកកូនណាស់ កូនមកចនះមក។ កូនមកព្ណីាបាត់យូរចម៉ាាះ ? កូននឹកមាេ យ
ចទ ?។ ឱ !កូនចគ្ងលក់ចទ ? មាេ យស្អែ នដតកូនស្អា ប់្បចៅចហយី។ កូនចៅណាបាត់ប្ប៉ា នាែ ននងង? កូនបានអវី
ចៅ ? ចលាក ! ខញ ាំស ាំកូនខញ ាំមកវញិ។  

ក្តមាគ្ាំហកចទៀតថា៖ 

 ចៅឲ្យចសងៀម ចមលីចៅចទៀតចមីល!  

នាងចទវចីោលដភនកចៅចទៀត នាងដប្សកនយ៉ាច ងី ចោយនាងបានចឃញីមន សសមាន ក់មាឌធាំ ោប់្បចលកីប្បីកូននាង
ដែលចៅកន ងពូ្កច ងី។ មន សសចមាហចនះយកច ងោវោក់ចលីកូននាងដែលចែកលក់ ហាក់ប្បប្មុងនឹងប្ប្បហារជីវតិ។ 

 នអ ! ចធវីយ៉ា ងចនះស្អា ប់្បកូនខញ ាំចហយី។ ចលាកចធវីអវយី៉ា ងហនងឹ អាណិ្តកូនខញ ាំចៅក ាំចធវីបាប្បោន ។ ឱ ! ស្អា ប់្បឥ ូវ
ចហយី ប្ព្ះមាច ស់នងាចអយី ! ក ាំ ៗ ចលាកជួយខញ ាំផ្ង ក ាំៗ។  

នាងចទវញ័ីររនធត់អស់អងគប្បាណ្។ កលយណ្ប្បប្មះនចនៀលរមួលខាួន។ ច ងោវចធវីឲ្យនាងតក់សា តប្តជាក់ច ងនែ និង
ច ងចជីង។ នាងោក់ដភនកច ះ ព្ ាំដមនដកវព្ ាំហា នចមលីចទ ដតប្សីរអាកន ងចិតេនប្កចព្ក។ នាងយាំឮឃសឹៗ។ ក្តមាចព្ប្ប
មាត់និយយថា៖ 

 ចទវ ី! ោមិនទាន់ស្អា ប់្បចទ ។ ចូរអនកប្ជាប្បថា គ្ឺខញ ាំចនះចហយីដែលបានលួចយកកូនអនកចៅ។  
 ោ៎ះ ! ចលាក ! ឱ ! ចលាកយកកូនខញ ាំចៅឬ ? ោ៎ះ !  
 ឥ ូវចនះអនកចង់បានកូនអនកវញិចទ?  



 ោ៎ះ ចលាក ចង់បាន ស ាំអាណិ្តខញ ាំចៅ ខញ ាំអងវរ . . . !  
 ចតីអនកប្សលាញ់កូនអនកចទ ?  
 ោ៎ះ ចលាក ប្សលាញ់ ហ  ី! ប្សលាញ់ណាស់ . . . ចព្ក ប្សលាញ់ផ្ តអស់រប្បស់ដែលមានកន ងចលាកចនះ។  
 ចតីអនកចង់ឲ្យកូនអនកស្អា ប់្ប ឬ រស់ ?  
 ោ៎ះ ! ចង់ឲ្យរស់!  
 ចអី ! ចប្បីចង់ឲ្យកូនចនះរស់ ង្គយណាស់ !  
 ឲ្យខញ ាំចធវីយ៉ា ងណា ? ោ៎ះ ខញ ាំចង់ឲ្យរស់ ចធវីយ៉ា ងណាចលាក ខញ ាំចធវីទាាំងអស់។ ជប្មាប្បប្ប្បស្អសនា៍មកខញ ាំចធវ។ី  

ក្តមាចសីច ចមីលម ខកលយណ្យ៉ា ងកាំណាច។ ប្ប រសប្បនេោោចៅចទៀតថា៖ 

 កិចចអនកប្តូវចធវីង្គយចទ។ ប្បនេិចចទៀត ប្បេីអនកម ខជាមកែល់ទីចនះចហយី ។ ចែមីបឲី្យកូនរស់ ចែីមបឲី្យបានកូន
មកនែអនកវញិ ែល់ប្បេីអនកមក ឲ្យអនកចៅចសងៀមចធវីងាង់ ចធវីែូចគ្ ក ាំនិយយឲ្យចស្អះ។  

 ប្ោន់ដតក ាំនយិយឲ្យចស្អះប្ប៉ា ចណាណ ះ ឬ ចលាក ?  
 ចអី ! ចទាះជាមួយមាននទ ក៏ក ាំនិយយដែរ។  
 ចទ ! ខញ ាំនឹកប្បេីណាស់ ខញ ាំស ាំនយិយរកោត់បានប្បួនែប់្បមា៉ា ត់ អាណិ្តខញ ាំចៅ ខញ ាំនឹកោត់ណាស់។  
 មិនបាន ! ចប្បីអនកហា នដតចហបី្បមាត់មួយមា៉ា ត់ កូនអនកម ខជាស្អា ប់្បមិនខ្លន អនកចឃញីចទខញ ាំចៅទីចនះ ចប្បីអនក
ហា ននិយយមួយមា៉ា ត់ ខញ ាំប្ោន់ដតចធវីសញ្ញ ប្បនេិចចៅ អនកដែលក្តន់កូនអនកចនាះសមាា ប់្បកូនអនកចោលមិន
ខ្លន ។ ចម៉ាចអនកយល់ចទ ?  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំយល់ចហយី ហ  ី! ចលាកោែ នចមតាេ ែល់ខញ ាំចស្អះ ចម៉ាចក៏ចលាកមិនចង់ឲ្យខញ ាំនិយយនឹងប្បេខីញ ាំ ? ខញ ាំចធវី
ែូចចលាកមិនចកតីចទ សូមចលាកអត់ចទាសច ះ ។ ឱប្បេីចអយី ! ឱកូនចអីយ ! ខញ ាំស្អា ប់្បចហយី។  

 ចមីលហន៎ ! ចឃញីចទ ?  
 អស់ ! ឱ ចទៗ ក ាំសមាា ប់្បកូនខញ ាំ ចទ! ចលាកចអយី ចលាកចអីយ ឱ!  
 ចម៉ាចចធវីតាមខញ ាំឬចទ ឆ្ប់្បៗច ងី ?  
 ហ សី ចលាកចអីយ!  
 ថាឲ្យភាា មមក !  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំចធវីតាមទាាំងអស់ចហយី!  
 ចម៉ាចអនកចធវតីាមខញ ាំចទ ? និយយឲ្យប្តង់ចៅ!  
 ោ៎ះ ខញ ាំយល់ប្ព្មចហយីចលាក!  
 ចអី ! អនកប្តូវចៅឲ្យចសងៀមមួយកដនាងចនះ។  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំចធវីបាន . . . ដតក្តលណាចៅបានចលាកឲ្យកូនមកខញ ាំវញិ។  
 មិនអីចទ ោាំខញ ាំយកមកឲ្យ។  
 ក្តលណាចៅ ចទីប្បខញ ាំអាចនយិយបាន ?  
 ោាំខញ ាំជូនែាំណឹ្ងជាចប្ក្តយ ដតមិនយូរចទ មួយដភាតប្ប៉ា ចណាណ ះក៏បានចហយី  



 ោ៎ះ ! ខញ ាំចប្តកអរណាស់ ខញ ាំមនិចភាចចទ ខញ ាំចធវីតាមចលាកមនិឲ្យខ សចទ គ្ឺចៅចសងៀមមួយកដនាងចនះ រចួមិន
និយយមួយមា៉ា ត់ចស្អះ ។ អូ តិចចលាកប្ច ាំចធវីសញ្ញ អវីចៅ។ ចគ្សមាា ប់្បកូនខញ ាំចហយី។  

 ចទ ! ចទ ! ខញ ាំមិនប្ចលាំចទ!  
 ចអា ! កូនកាំសត់ចអយី . . . ។  

ចជីងចសះមួយលាន់ឮរ ាំព្ង ឯោលដប្ស។ សូរចជីងចសះចនះក្តន់ដតមកជិតែល់។ នាងចទវ ីប្ព្ឺប្ព្ួចកន ងកន ងចិតេ។ ក្តមា
ចមីលតាមប្បងាួចចៅចឃញីប្បាកែជាប្បងរប្បស់ខាួន គ្មឺាននទចនាះឯង។ 

 ឥ ូវចៅចសងៀមឈប់្បនិយយ។  

 

នាងចទវក៏ីប្ប្បងុស្អែ រត ីនែទាាំងព្ីរសាំព្ះឱនម ខល តជងគង់ ។ ធីតាឮសូរចជីងចសះដែលចធវីឲ្យនាងប្ព្ឺអស់ទាាំងខាួន។ 
នាងភ័យផ្ងអរផ្ង។ នាងនកឹ ងល់ថា អាក្តមាចនះោឲ្យនាងចធវីែូចោន ះ ចតីមានប្ប្បចយជនា៍អវី ? នាងប្បាំដប្បរនែនាង
ដែលសាំព្ះឲ្យចាំមាត់ទាវ រ ចប្ពាះដកវវរលកខណ្ា៍ ែងឹថាគ្តឺាមប្ចកទាវ រចនាះចហយីដែលប្បេីនាងប្បប្មុងនឹងចូលមក។ មាន
នទមកែល់ម ខខទម ចលាតច ះព្ចីលីខនងចសះយ៉ា ងរហ័ស។ អនករត់តប្មង់ចៅមាត់ទាវ រខទម។ ល ះចៅែល់មាត់ទាវ រអនកទ ច
ង៉ាក់ ចមលីចឃញីក្តមាចៅឈរប្ចត់ដកងនែនឹងប្បងាួច ចឃញីនាងចទវសីាំព្ះអនកយ៉ា ងចស្អែ ះសែ័ប្គ្។ 

 ក្តមា ចរឿងអី ?  

ក្តមាចសីចនិយយយ៉ា ងសងួតថា៖ 

 ខញ ាំសូមជូនប្បងប្សីដែលប្បងបានចផ្ញីខញ ាំ ដងរកាចនាះមកប្បងវញិ។  

មានទនចៅចសងៀមស្អេ ប់្បក្តមា រចួនិយយថា៖ 

 ចមេចក៏ឯងនិយយចសីចហាក់ចខពីមរចអីមចម៉ាាះ ?  
 ហាស់ ៗ ព្ីចប្ពាះជាចរឿងដែលខញ ាំព្ ាំគ្ួរនងឹជប្មាប្បប្បងចស្អះ។  

មាននទខ្លាំចធែញប្កឹត។ 

 ចរឿងអីក្តមា ? ក្តមាប្បាប់្បមកឲ្យឆ្ប់្ប !  
 ក្តមាចែីរចធវីរាយមាយចៅជិតប្បងាួចចនាះ  
 ចអី ! សមណាស់ចហយី ប្ប្បព្នធប្បងចនាះ ។ សមម ខប្បងឯងណាស់ចហយី ។ ក្តលប្បងផ្តេ ាំចផ្ញីខញ ាំ ៗ នកឹស្អែ ន
ថាជាប្សីមួយលាគ្ួរចោរព្ ។ ដតែល់ច ងប្បចងាយី ហ  ី! ខញ ាំមិនចង់និយយចទៀតចទ។  

មានទនសទ ះចៅោប់្បក្តមា ចញញចធែញ ម ខច ងីប្កហម។ ចទវរីលត់អស់ស្អែ រត។ី 

 ក្តមានិយយ ចតាងនិយយប្បាប់្បប្បងឲ្យឆ្ប់្បមក!  
 ចរឿងចនះដប្កងប្បងខងឹប្ជុលណា!  
 ចរឿងអវ ី? ក្តមាចរឿងអវី ? យ ី! ក្តមាចតាងនយិយមក។  



 ចោយប្បងចតឿនឲ្យខញ ាំនយិយចហយី ខញ ាំក៏និយយចៅច ះ ប្ប្បព្នធប្បង ខញ ាំបានប្បចណ្េ ញចចញព្ភូីមិចយងី។ ខញ ាំសូម
ចទាសប្បងចៅច ះ។ ដតបានជាប្បចណ្េ ញចនះ ព្ីចប្ពាះចទវជីាប្សីមួយយ៉ា ងអាប្កក់ប្បាំផ្ ត នាងលួចមានសហា
យ។  

 យ ី! អីចទវមីានសហាយ ? ចទវកីបត់អញ ?  
 បាទ !  
 សហាយនងឹអនកណា ? អាណាមួយហា នសហាយជាមយួប្ប្បព្នធអញ ? ប្បាប់្បមកៗ អូនប្បាប់្បប្បងមក។  
 ចប្បីប្បងែងឹប្បងចធវអីាសហាយចនាះយ៉ា ងណាចៅ ?  
 ហ សី ក្តមាអូន ! ោវៗ ក្តត់ហ ត្ម!  
 ហ ីៗ  សហាយោចនះមនិចៅឆ្ង យចទ គ្ឺចៅជតិៗចនះ។ គ្ឺជាមន សសមាន ក់ដខងសមេីចលីក ឫកពាខពង់ខពស់ 
ប្ប ណ្យស័កេិធាំ ប្ប៉ា ដនេប្បងចៅចងចព្ៀរនឹងអាសហាយចនាះបានជាក្តរអវី ? ប្សីោខូចចទចត ី?  

 អញផ្តេ នាទ ចទាសទាាំងព្ីរហនងឹ ។ ក្តមា ! អញឲ្យឯងជួយរកា ឯងោែ នបានក្តរអីចទ។  
 ខញ ាំចមីលអស់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ងចហយី!  
 ក្តមា អាណាមួយមានប្បណាេ សកេិធាំ ហ៎ ? ចតីអាណាមួយ . . . ប្បងចង់ស សី្អច់ហ ត្មោឥ ូវ ក្តមា
ប្បាប់្បមងមក ោចៅជតិៗចនះរ ឺ?  

ក្តមាចសីច និយយមយួៗថា៖ 

 មន សសអប្ប្បិយកាំណាចចតិេទាប្បអាមា៉ា ស់ចនាះ គ្ ឺ. . . គ្ឺ . . . គ្ឺ . . . ខញ ាំ ។  
 ប្បាូនឯង ? យ ី! អបី្បាូនឯងសហាយនឹងប្ប្បព្នធប្បង ?  
 បាទ គ្ឺខញ ាំចនះឯង !  
 យ ី! ក្តមា ! ប្បាូនសាំលាញ់ . . . ដន! ចមេចចទវអូីន ! ចមេចអូនចធវីែូចោន ះ? ចទវអូីន ! ប្បងប្សលាញ់អូនប្បេូរជីវតិ
ោែ នតក់ ោែ នណាយ ោែ នចភាចមួយចព្ល។ ប្បងអាណិ្ត ប្បាូនរាល់ចវលា។ ចទវអូីន ! ប្បងប្សលាញ់ចៅចព្ញ
ប្បង់ចិតេ អូនកបត់ចិតេប្បង។ ចប្បអូីនចៅប្សលាញ់អនកណា ចប្ៅព្ីប្បាូនរប្បស់ប្បង ៗមនិថាអវីចទ ចនះប្បាូនប្សលាញ់
ប្បាូនប្ប្បុសរប្បស់ប្បង។ ចៅេ ណាស់ ប្កហាយណាស់ ឈណឺាស់ ! ចទវ ី! ចទវអូីន ! ចហត ចមេចយ៉ា ងហនងឹ ? អូន
និយយមកចមីល ប្បាប់្បមក ព្នយល់មក។  

 ចមីលហន៎ ! សតវចនះោចៅចសាៀមឈងឹ ។  
 ចទវ ីៗ !ចយងីប្ពាត់ោន ព្ីចព្លចនះចហយី។  

ដមន ! នាងចទវបី្ពាត់ដមន ប្ពាត់ចប្ពាះនាងនិយយព្ ាំរចួ កចប្មីកខាួនព្ ាំបាន។ ធតីាមានដតទកឹដភនកដែលហូរប្ប៉ា ចណាណ ះ 
។ នែនាងច ងីញ័រ ចិតេនាងតងឹៗជាងជាប់្បចាំណ្ងប្បាាំប្ប្បក្តរចៅចទៀត ។ ពាកយរប្បស់ក្តមាមួយមា៉ា ត់មានពាកយថា 
នាងបានសហាយនងឹោ ចធវីឲ្យចិតេនាងធ្លា ក់កេ កយ៉ា ងខ្លា ាំង។ ពាកយចនះោក់ចោតែួងចតិេនាងយ៉ា ងរក្តាំប្បាំផ្ ត រចួម ត
ែូចក្តាំប្បតិដែលោាំងរ ាំលាំប្ព្កឹាននចសចកេសី ខរប្បស់ប្ស។ី ឱ ! ប្បេីនាងព្ ាំែឹងចរឿងនកឹស្អែ នថាក្តរចនះជាក្តរព្ិត។ មាននទ
ដប្បរចៅនិយយជាមួយក្តមាថា 

 នងងដប្បរគ្ងភនាំ ប្បាូនឯងចៅជបួ្បនងឹប្បងចៅចប្ក្តមចែីមចពាធិ៍ក ាំខ្លន។  



ក្តមាចសីចក្តា កក្តា យងក់កាលតប្បវញិ៖ 

 បាទប្បង ! នងងដប្បរគ្ងភនាំជបួ្បោន ចប្ក្តមចែីមចពាធិ៍។  

រចួមាននទដប្បរមកចមលីនាងចទវជីាច ងចប្ក្តយប្បងាស់។ អនកមួចៅ៉ា ចៅេ ប្កហាយកន ងចិតេជាព្ន់ចព្ក។ ព្ីចែីមរូប្បនាងចទវជីា
ទីប្តជាក់ចតិេ ឥ ូវរូប្បែដែលចនះក្តា យចៅជាចភាីងចៅវញិ។ អនកខឹងយ៉ា ងខ្លា ាំង រហូតែល់ដលងចមលីម ខនាងចទៀត 
អនកនិយយជាទីប្បចងាីយថា៖ 

 ចទវ ីប្សីក្តលក្ត កណ្ណី ឫសយ អញដលងបានចឃញីឯងចទៀតចហយី។  

ថាែូចោន ះចប្សច មាននទសទ ះចចញព្ីផ្ទះ រត់ច ងីចលីខនងចសះចៅ។ ប្ព្លឹងនាងចទវសីទ ះតាមប្បណាេ លឲ្យរូប្បនាងែួល
ចែកសេូកចលីក្តេ រ។ ចលីខនងចសះ មាននទឈោឺប់្បកន ងចតិេជាព្ន់ចព្ក។ ដភនកដលងចមលីអវីចឃញី ប្តចចៀកដលងឮអវ ីចនះ
ចហយីដែលជាស្អថ នភាព្ដែលអនករស់កន ងចកស្អរប្បស់អនកហាក់មានអវីវលិសា ង នាាំឲ្យនកឹអវីព្ ាំចឃញី គ្ិតអវីក៏ព្ ាំយល់ 
មានដតចរឿងនាងចទវកី្ត កណ្ណី ប្ប៉ា ចណាណ ះចទដែលមកប្ប កចែីមប្ទូងអនក ញា ាំងៗ ោែ នប្តាប្ប្បណី្។ ប្ប រសនឹកចឃញីក្តល
ប្ោម ន អនកប្សលាញ់គសេីចនះយ៉ា ងអស់ព្ីចពាះ។ អនកបានចប្បេជាញ ថា រស់ស្អា ប់្បជាមយួចទវដីតមួយរហូតចរៀងចៅ ចោយ
ចជឿថា ជីវតិអនកម ខជាបានរស់និតយចៅជាមយួនាងមនិខ្លន។ ចហយីស្អែ នចទៀតថា នាងម ខជាចធវីឲ្យអនក បាន
សប្បាយជានចិចវញិ។ 

មាណ្ព្ប្ប្បឹងប្តះិរះិរកចឃញីថា ក្តលប្សលាញ់ោន ចនាះ នាងចនះបាននិយយនឹងអនក រចួក្តលនិយយោន ចនាះ នាង
បានប្បង្គា ញឲ្យចឃញីថា នាងចស្អែ ះប្តង់ដមនចសទីរហា នោត់ទ កថា ោែ ននារណីាមយួមកចប្ប្បៀប្បបានច យី ព្ីចប្ពាះ
ប្គ្ប់្បពាកយដែលនាងចចញសេ ីនាងោែ នបានគ្ិតចទ ប្សីនយិយរអិលរអចិទាក់។ រឯីពាកយមយួមា៉ា ត់ៗ ប្ប រសជាសងារ
សចងកតចឃញីទឹកចតិេដមនៗ ននចសចកេីចសនហា។ មកែល់មយួចព្លចនះ ចទវបី្សោីច់ចតិេមានសហាយចទៀត ចភាចអនក
ជាប្បេី ចភាចអស់ពាកយសមេ ីចភាចអស់អាំចព្ីដែលចធវីចៅវញិចៅមកតាាំង ព្អីាំចព្ីតូចតាច ប្បនេិចប្បនេួចរហូតែល់ចៅលូកនែ
ចោលខាួនទាាំងប្សងុចូលកន ងរងវង់នែោន ចៅវញិចៅមក រហូតែល់រមួរស់ រមួចមប្តីដនប្បនតិយោន ជាប្បេីប្ប្បព្នធ។ មាននទនឹក
ចឃញីសព្វប្គ្ប់្បែូចោន ះ អនកអស់កមាា ាំងចិតេចហវនងឹរកចជឿប្សីណាចទៀតមិនបាន។ កន ងចព្លចនាះ អនកោត់ប្សីទាាំង
អស់ជាចភទអប្បបលកខណ្ា៍  អាប្កក់រកោែ ន។ ចភទចមាហៈ ចនះជាចភទចប្សីប្បប្ស្អល នឹងក្តមរាគ្ ចិតេមនិធងន់ មិនចចះ
អត់ មិនស្អគ ល់ខ សប្តូវ អាប្កក់លា ចប្សកឃា ននងឹក្តមគ្ ណ្ ឃា ន ! ឃា ន ! . . . ណាស់ឃា នរហូតចៅកបត់។ មាន
នទខ្លាំចធែញ ចោយហាក់ចមលីចឃញីនាងចទវចីធវឫីក ចធវពីារកក្តមាជាសហាយ។ កចមាា ះហាក់ចឃញីនាងញញឹមចោយ
ឥតចអៀនខ្លែ ស ោក់ប្ប្បុសងែី ហាក់ចឃញីនាងចប្បីកទាវ រឲ្យចគ្ចូលមក ចោយសទ ះចៅទទួលចគ្ ចោលខាួនទាាំងប្សុង ចៅ
កន ងកណាេ ប់្បនែចគ្ ប្បចណាេ យឲ្យចគ្ឱប្បរតឹែូចក្តលនាងបានចធវីជាមួយអនកដែរ ។ ប្សឫីសយចនះនិយយរកចគ្ ែូចបាន
និយយនឹងអនកជាប្បាកែ។ 

មាននទនកឹចទៀតថា ចប្បីអនកមកទាន់កន ងចព្លចនាះ អនកម ខជាហូតោវោត់ឲ្យោច់ចចងកះទាាំងព្ីរនាក់ឲ្យស្អា ប់្ប ជាមយួោន
មួយរ ាំចព្ចមនិខ្លន ។ ចប្ក្តយព្ីស ប្បិនចនះ មាននទសនែតថា ប្សីដែលមានរូប្បលាជាប្សីមានចិតេអាប្កក់ ។ របូ្បោលា
ណាស់ ោអាងរូប្ប ចង់ឲ្យដតចគ្រាល់ោន ប្សលាញ់ោ។ ឱ ! ចទវ ី! ប្សីទាាំងអស់អាប្កក់ោែ នសល់មួយនាក់ ចទាះមានរូប្ប



មិនលាក៏ចោយ គ្ថឺាណាមយួក៏ែូចណាមួយ។ អាប្ស័យចហត ចនះ មាននទនកឹែល់ប្ព្ះព្ ទធអងគចលាកបានចៅចាំជា
កាំពូ្លមន សសដមន។ ចលាកយល់ចរឿងចនះ រចួបានលះប្បង់ទាាំងអស់ចែមីបបី្ព្ះនិពាវ ន ដែលជាឋានផ្ តទ កខ។ 

ជិះចលខីនងចសះមាននទវចងវងអស់ស្អែ រត។ី នឹកមេងចឃញីថាប្តូវសមាា ប់្បប្សីៗឲ្យអស់។ នឹកមេងចឃញីថា ប្តូវសមាា ប់្បប្ប្បុ
សៗដែលអាប្កក់ ចៅប្សលាញ់ប្ប្បព្នធចគ្ឲ្យអស់បានប្តូវជាង។ នកឹតចៅចទៀតចឃញីថាចទ! ក ាំរវល់ ចនះចហយីជា
ជីវតិ មានទ កខ មានស ខ មានកបត់ មានប្សលាញ់ មានសាប់្ប . . . ៘ សាំចរចចសចកេី មាននទចៅដតមានទ កខែដែល។ 
ោលដែលអនកកាំព្ ងជិះចសះក្តត់ធាំលវឹងចលវីយ ប្បីែូចោលវែេសងារដែលអនកកាំព្ ង ាងក្តត់។ អនកចឃញីថា អនកប្ប្បឹង
ចៅម ខដតមាន ក់ឯងតបតិគូ្ចសនហាចគ្ចោលអនកចហយី។ ោលចនះចមីលយូរប្បនេចិចៅ ក្តា យចៅជាមហាស្អគ្រមួយែ៏ធាំ
នប្កដលង ដែលរកចមលីចជីងចមឃព្ ាំចឃញី ។ ខយល់ដែលប្បក់រវចិៗ ក្តា យចៅជាខយល់ព្យ ះចព្យមាយ៉ា ងខ្លា ាំងអចនក ។ 
ចសះដែលអនកជិះក្តា យជាកូនទូកតូចមួយ ដែលចឃាងចឃា ងៗ កណាេ លសម ប្ទ ចបាកប្បក់ចោយជាំចនារខយល់។ ដតកូន
ទូកចនះ គ្ឺមាននទដែលភ័យប្ប្បងឹតស ូនងឹខយល់ ក ាំឲ្យលិចទូកបាន។ 

ទឹកចភនកក៏ហូរចចញព្ីដភនកមាននទធ្លា ក់ែល់ែ។ី អតតីសងារនាងចទវនីឹកសចងវគ្ខាួនព្ន់ចព្ក។ ប្ប រសព្ ាំដែលយាំចស្អះ 
ដតកន ងចព្លចនះអនកយាំ ។ អនកនិយយកន ងចិតេថា៖ 

 ចទវអូីន ! ប្បងប្ពាត់ព្ីអូនតាាំងព្ីចព្លចនះចហយី ! អូនជាគូ្កមែ នឹងប្បងចទ ។ ប្បងមនិចធវីអវែីល់អូនចទ ! ក ាំ
ប្ព្ួយ ។ ប្បងមនិចងចព្ៀរចទ។ សូមអូនចៅរស់ជាមួយគូ្ងែីរប្បស់អូនច ះ រស់ឲ្យបានសប្បាយតាមប្បាំណ្ងចតិេ
អូនច ះ។ ប្បងមនិខឹងចទ ព្ីចប្ពាះប្បងធ្លា ប់្បដែលបានរមួរកសរូប្បអូនចហយី ។ ប្បងមានជ័យជាំនះចលអូីនជានចិច 
មានដតអូនចទដែលចោលប្បងចនាះ ោញ់ប្បង ។ ប្បងឈប់្បប្សលាញ់អូនចទៀតចហយីចប្ពាះអូនប្សលាញ់ចគ្។ 
ប្បងមិនស្អេ យអូនចទ ចប្ពាះអូនមិនស្អេ យប្បង។ ព្ីចព្លចនះចៅអូនចែីរផ្ាូវមួយ ប្បងចែីរផ្ាូវមយួ ចប្ពាះផ្ាូវចយងី
ចែីរចនាះោដប្បកោន  ។ អូនមានសងារងែី ប្បងចែីរចៅម ខដតមាន ក់ឯង ោែ នសងារ ។ អូនចៅដតមានទ កខ ប្បងផ្ ត
អស់ទ កខចហយី ។ អូនចៅដតមានចាំណ្ងចង ប្បងចៅណាក៏បានចធវីអវីក៏បាន ចែកប្តង់ណាក៏បាន បាយប្តង់
ណាក៏បាន តាមចិតេឥតចាំណ្ង ប្បងមានចប្ប្បៀប្បចលអូីនជានចិច ចប្ពាះថាចប្បបី្បេូរប្ប្បុសរប្បស់អូននឹងប្បង គ្ង់
ចឃញីថាប្បងប្ោន់ចប្បីជាងប្បាកែ ទាាំងផ្ាូវចិតេ ទាាំងផ្ាូវចលីសលីធម៌ ទាាំងផ្ាូវមន សសធម៌ ទាាំងផ្ាូវតប្មះិវជិាជ  
ទាាំងផ្ាូវប្ប ណ្យសកេិ ទាាំងផ្ាូវនងាងនូរ។ ចលពី្ិភព្ដផ្នែីចនះ ចតអូីនរកមន សសណាឲ្យបានែូចប្បងចទៀតចទ ? ។ 
ប្បងជាមន សសចចះជួយសចគង្គគ ះចគ្ ចោយមិនគ្តិចប្ោះខាួន ចចះចោរព្ប្សលាញ់ចគ្ជាងប្សលាញ់ខាួនឯង 
ចចះឈឆឺ្ា លែល់ចរឿងចគ្ចោយឥតគ្តិែល់ចរឿងខាួនហួសចហត  ចចះជួយកចិចក្តរឲ្យចគ្ ហា នចធវីក្តរឲ្យចគ្ 
ចទាះដតមាន ក់ឯងក៏ហា នចធវីដែរ។ ឱ ! អូនចទវ ី! អូនប្សលាញ់គូ្ងែីចប្ពាះអវី ? ចប្ពាះប្បាក់ដមនចទ? ចប្ពាះចគ្  

ចចះសប្បាយហ ហឺា ចប្ពាះចគ្ចចះប្បចញ្ឆ ត ចចះចបាកផ្ងដមនចទ ?។ ចទវអូីន ! ប្បងព្ ាំចចះែូចចគ្ចទ ។ ចហត ចនះ 
ចសចកេសីាំចរចោសនាអូន គ្អូឺន។ ប្បងទ កឯកសិទធិចនះចលីអូនច ះ ដតប្បងប្ោន់ដតអាណិ្តអូនចោយប្សីចមីលតាំនល
មន សសខ ស។ ចទវអូីន ! ប្បងខាំប្បាំចភាចចរឿងអូន និង ប្បងឲ្យចភាចសូនយព្ីចព្លចនះចៅ។ 

ប្ព្ះអាទតិយចប្ជៀងចប្ជគ្ងចលីភនាំស្អវ យចហយី។ ព្ព្កប្កហមចអា ចៅផ្េ ាំរាយមាយប្តង់ចនះ ប្តង់ចនាះ ។ ចឃញីចមឃចតិេ
ចកីតកេីសចងវគ្ចោយនឹករឮកែល់ចព្លដែលទវបី្បចលាកប្តូវច ះកលបចៅអនាគ្ត។ គ្ឺកន ងចព្លច ងប្បាំផ្ តចនះចហយី 



ដែលមន សសប្តូវរលាយរបូ្ប រលាយខនធ ប្បាសោកអស់ទ កខផ្ងទាាំងព្ួង។ ឱ ! គ្ឺនងងគ្ងភនាំចនះចហយីដែលចលាកអនកោាំ
បានថា មាននទសនយជួប្បក្តមាជាប្បាូន។ មាននទសទ ះចលាតចលខីនងចសះ ប្បាំផ្តយប្តង់ចឆ្ព ះចៅចែីមចពាធិ៍កណាេ លដប្ស
ដែលបាននិយយទ ក។ តាាំងព្ីប្ព្ឹកមក អនកចលប្បបាយព្ ាំរចួ ចែកព្ ាំលក់ចចះដតរស្អប់្បរសល់។ ល ះែល់ទកីាំណ្ត់អនក
ចលាតច ះព្ីចលីខនងអាជាចនយយដែលអនកចងចៅជិតចនាះ។ ប្ប រសប្ចត់ដកងនែទាាំងព្ីចៅចចងកះចែីរច ះចែីរច ងី ចមលី
នាយអាយរចួឈរគ្ិតចរឿងែដែលដតមយួ គ្ឺចរឿងនាងចទវជីាភរយិកបត់ចតិេអនក។ 

ចៅចជីងចមឃ ចសះមួយចទៀតផ្តយក្តន់ដតជិតមក។ មាននទឈប់្បឈរចៅចសងៀមចមីលចសះចនះ។ ល ះបានមកែល់ជិត 
អនកជិះចសះចលាត ច ះមកែីដលងចសះឲ្យប្បរចិភាគ្ចមែ ចទីប្បមកចោរព្មាននទយ៉ា ងគ្ួរសម។ ចោយឥតមាននិយយ
មួយមា៉ា ត់ មាននទហូតោវខ្លវ កប្បាប់្បថា៖ 

 

 ក្តមាប្បាូនប្ប្បងុខាួន ព្ីចប្ពាះប្បងបានសនយថាសាំលាប់្បអាចោរលួច ប្ប្បព្នធចគ្ឲ្យអស់ព្ីដែនែដីខែរ។  
 មានជាក្តរអបី្បង !  

ក្តមាញញឹម ក៏ហូតោវវញិ ោវមាននទក្តប់្បច វងឮឆ្ាំងៗ រចនថីនោន រនេាំែូចលាចផ្ទ ះ។ ដតក្តមាក្តត់ឮដប្ចស ៗ ែូចសូរ
ផ្តវ។ មាននទក្តប់្បខ្លងស្អេ ាំបា ាំង ៗ សូរជាប់្បប្ប្បកិតោន  ។ ក្តមារងជាប់្បយ៉ា ងអង់អាច។ មាននទប្គ្ោសោវក្តប់្បព្ីចលីបា ាំ
ងៗ។ ក្តមាោសោវរងបានចទៀត មាននទោក់ប្បចណ្េី រចសចីប្បចណ្េី រ 

 ចយ ី! ប្បាូនឯងប្ោន់ចប្បឥី ូវ!  
 បាទ ! លែមដតស សីងបានដែរ ។ ហ  ីស ាំជូនប្បងវញិមេង!  

កន ងចព្លចនាះ ោវក្តមារហ័សែូចរនទះ សទ ះោត់មាននទខ្លងច វងប្តឹមចចងកះ រចួរត់វងឹចៅរះខ្លងស្អេ ាំ រចួចលាតមកព្ីចលីវ ិ
ញ។ ចប្បីដភនកព្ ាំរងឹ ស្អែ រតីីព្ ាំបាន ប្ប្បដហលជាព្ ាំអាចរងនឹងម ខោវទាាំងព្ីរយ៉ា ងដែលមានទមងន់មហមិាចនះចទ។ ដតមាន
នទនវណាស់ រងទាន់ឮដប្ប៉ាសៗ ដប្បកប្ពាយប្ព្ចិៗ។ ក្តមាចសចីនិយយមេងថា៖ 

 ចយ ី! ប្ោន់ចប្បីដែរ។  

មាននទចសចីតប្បវញិ 

 មិនអវីចទ !  

លាំោប់្បចនាះចគ្ឮសូរដតោវវតីៗ ផ្តាំងៗ គ្ួរចសញីប្បនប្កចព្ក។ ជនទាាំងព្ីរស ទធសឹងដតចាំណានកន ងវធិីក្តន់អាវ ធ។ ជន
ទាាំងព្ីរជួនក្តល ជួប្បជតិោន  សាិតែូចតាាំងដម៉ា ជួនក្តលងយឆ្ង យព្ីោន ។ ជួនក្តលមាននទជាប្បងជាំព្ប់្បចជីងែួល ក្តមា
សទ ះចៅប្បប្មុងសមាា ប់្បចោល ដតមាននទចគ្ចផ្ ត ប្បណាេ លឲ្យក្តមាប្ជុលខាួនោាំទងី នងឹែី។ រចួចប្ក្តកច ងីទាាំងព្ីរវញិ
ប្បនាទ ន់ប្បនាទ ប់្បោន  ច ងោវក៏ប្ប្បចកៀកប្ប្បកិតោន ជាងែ។ី ក្តមាែលួវញិ មាននទសទ ះចៅសងកត់ព្ីចលី ប្ប្បឹងរមតួនែទប់្បោន ក ាំឲ្យ
ច ងោវផ្តទ ប់្បជាប់្បនងឹកខាួន រចួធ្លក់ោន ែលួផ្តក ប់្បផ្តង រ ។ មាននទែួលវញិ ក្តមាសទ ះចៅោក់ប្ប កជគញ្ជ ាំព្ីចលីែូចចគ្រ តប្ត។ី 
ដតមាននទចគ្ចច វងស្អេ ាំ . . . ផ្ ត។ រចួដផ្ាោវទាាំងគូ្មកប្ប្បកួតោន វញិែដែលយ៉ា ងសវតិស្អវ ញ។ 
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មាននទមានោោថា៖ 

 អញទ កចិតេឯង។ អញចជឿសមបងឯង ចប្ពាះឯងសបងឲ្យអញ ឯងមកកបត់អញវញិ។  

ក្តមាចសីច 

 ហ ីៗ ៗ មន សសកាលចមែ  ោែ នសមបងឯណា ោែ នពាកយសោច ឯណាធាំជាងចិតេចទ។  
 អញប្ប្បចៅឯងឲ្យែងឹប្បនេចិ!  
 ឥតប្ប្បចយជនា៍ចទប្បង ! ខញ ាំប្ប្បចៅប្បងឲ្យចចះប្សលាញ់ប្សី ក ាំឲ្យទ កចតិេប្ស។ី  
 ចប្បីកន ងចព្លចនះ អញសាំលាប់្បឯងមិនបាន អញស ខចិតេស្អា ប់្ប។  
 ប្បាកែចហយី!  
 អញយក្មឯងលាងអាមា៉ា ស់ដែលឯងបានប្ប្បប្ព្ឹតេ។  
 តាមចិតេ!  
 អញក្តត់កាលឯងចោតឲ្យអនកផ្ងចមលី។  
 តាមប្តូវក្តរ!  
 ឯងចនះចៅចាំជាប្ព្ចហនី!  
 ព្ិតដមន អនកណាមិនស្អគ ល់ក្តមា ? ប្បងឯងចនះជាមន សសយ៉ា ប់្បណាស់ បានប្ប្បព្នធមយួ ប្ប្បព្នធចនាះកបត់ 
ហាស់ៗ ។  

 ល ះក្តមានិយយែូចោន ះ មាននទនឹកខងឹនាងចទវនីប្កចព្ក។ របូ្បនាងចលចចចញចៅច ងោវ ចលចចចញចៅម ខ
អនក ខ្លាំចធែញោក់អនក សមាក់អនក រូប្បចនះញញឹមោក់អនក សាំព្ះអនក អងវរអនក។ មាននទចភាចនកឹែល់អាវ ធ
ដែលកាំព្ ងក្តន់ ប្ស្អប់្បដត . . . អ  ! ប្ស្អប់្បដតច ងោវរប្បស់ក្តមា សទ ះវ តីមកប្ប កចាំចែមីប្ទូងអនក។ ប្ប រសចផ្ាៀង
ខាួនដតព្ ាំផ្ ត ច ងោវរ កចូលកន ងស្អែ ស្អេ ាំ ្មហូរខ្លច យប្កហមចអា ។ ច ងោវចធវឲី្យអនកច កចព្ីតនប្កដលង។ ក្ត
មា បានឱក្តសចនះោយផ្តេ ច់ប្ព័្ប្ត ក្តប់្បច វងស្អេ ាំ ព្ីចាំចហៀង មាននទប្ប្បឹងរងចគ្ចយ៉ា ងប្តែរ។ កន ងចព្លចនាះ
មាននទែងឹខាួនច ងីថា អនកកាំព្ ងតស ូចែមីបរីស់ ចទបី្បអនកផ្តា ស់ោវមកក្តន់នែច វងវញិ ោក់តចៅចទៀត។  

ក្តមាចសីចយ៉ា ងរកីរាយ។ 

 ចម៉ាចប្បង ប្បងថាយក្មខញ ាំ ឥ ូវគ្ឺប្បងចទដែលហូរ្ម . . . ។  
 អត់ទាន់អីចទ ! ប្បាូន !  

សូរោវក៏លាន់ឮរចនថីនយ៉ា ងខ្លា ាំងច ងីវញិែដែល។ 

និយយព្ីអនកប្សុកដែលែកឹចោប្បញ្ចូ លចប្ក្តល ចែីរជតិចនាះ ក្តលចប្បីបានចឃញីមាននទ នងិក្តមាប្ប្បក្តប់្បប្ប្បោក់ោន
ែូោន ះ មានចសចកេីភិតភ័យយ៉ា ងខ្លា ាំង រត់ចៅភូមិប្បាប់្បអស់ញាតិមិតេឲ្យមកជយួជាប្ប្បញាប់្ប។ ដតប្ព្ះអាទិតយលចិបាត់
ចៅចហយី។ ព្នាឺប្ព្ះចនទក៏ប្បាំភាឺច ងីប្ស្អងៗ។ អនកប្សុកខាះអ ចចចងកៀង ខាះអ ជចនា ះរត់មកទសីមរភូមិននប្បងប្បាូនទាាំង
ព្ីរចនាះ មានចាំននួចប្ចីនអចនក ។ ដតោែ នអនកណាមួយហា នចូលឃត់ចស្អះ ព្ីចប្ពាះោវទាាំងព្ីរចៅដតប្ប្បចកៀកជាប់្ប
ោន ជានិចច ។ ែល់ចឃញីអនកប្សុកមកក្តន់ដតចប្ចនីច ងី មាននទប្ប្បកតិោវរប្បស់ក្តមាជាប់្ប រចួនិយយថា៖ 



 ចូលប្បាូនប្ប្បុងខាួនឲ្យដមនដទនហាន៎  !  
 ខញ ាំអត់ភ័យចទ ប្បងឯងោក់នែច វងចនាះ!  
 នែច វងប្បង ក៏ចប្ប្បីក្តរបានែូចនែស្អេ ាំ ប្ប្បុងអូន !  

ោវមាននទប្ប ករ ញៗចៅម ខបា៉ា ច់ៗ ែូចប្ព្ញួដែលចែញក្តមាជាប់្ប។ ក្តមាភ័យនឹងច ងោវចនះដែរ ព្ីចប្ពាះចឃញីថា
ប្បងផ្តា ស់ចសនៀតងែីចហយីទមងន់នែចឃញីថា ខ្លា ាំងជាងធមែតារកទប់្បចសទីរព្ ាំរចួ ដតក្តមាប្ប្បឹង ែក់រកឱក្តសលា។ ចប្ក្តយ
មកប្ស្អប់្បដតោវមាននទោត់ប្កឡាច់ចាំពាក់កណាេ លចែីមប្ទូង ក្តមាចធវីឲ្យក្តមាែួលតូង ប្ក្តប្បប្សបា៉ា ប្បចលីែី្មហូរ
គ្គ្ ក។ ក្តមាប្ប្បងឹចប្ក្តកច ងីចទៀត ដតែលួចៅវញិ ។ អនកប្សុកលាន់មាត់ដប្សកថា អូយប្គ្ប់្បៗោន ។ ក្តមាដប្ប្បខាួនចធវី
អ ឹះៗ។ មាននទដែលអស់កមាា ាំងណាស់ចៅចហយី ល ះចឃញីក្តមាអស់តនែបាន ក៏ជូតោវដែលប្ប្បលាក់្ម ស ក
ចូលកន ងចប្ស្អមវញិ ចែីរទាាំងចធងចធ្លងៗ ចៅរកចសះ។ ែល់ចហយី អនកច ងីចលីខនងអសសពាហា៍ប្បាំចបាលចៅខ្លងទសិ
ឯតបូងកន ងងងតឹបាត់ចៅ។ 

អនកប្សុកដែលចៅចមលីទាាំងប្ប៉ា នាែ ន ក៏ចលកីក្តមាច ងី ខាះជយួជូត្មខាះជួយដប្សកចៅ ដតក្តមាសនាប់្បបាត់
ស្អែ រតីយូរណាស់ចៅចហយី ។ អនកសួរចោយភិតភ័យថា៖ 

 ស្អា ប់្បចហយី ឬអី ?  
 ចទ ! មិនទាន់ស្អា ប់្បចទ!  
 រប្បួសតិច រខឺ្លា ាំង ?  
 រប្បួសខ្លា ាំងណាស់ មិនែងឹជាស្អា ប់្ប ឬរស់ចទ!  

អនកទាាំងអស់ោន ក៏ដសងក្តមាយកចៅចគ្ហោា នប្ព្ះកមព តទាាំងយប់្បឥតប្បងាង់ច យី៕ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ៩ី៖រត់តាមប្បេ ី

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

នាងចទវ ីដែលែួលសនាប់្ប សេូកសេឹងចលីក្តេ រចនាះ ក៏បានចប្បីកដភនកច ងី។ នាងចមីលចឃញី ម ខនាងភួង ដែលមានទឹក
ដភនក ហូររហាម។ ធតីាឱប្បនាងភួងយាំ ចហយីចពាលយ៉ា ងរចវរីោយថា៖ 

 ប្បង ! ប្បង ! ប្បង ! . . . ចនះប្បាូន !  

នាងភួងចឃញីែូចោន ះ ខាំប្បមប្បបី្សីដងមចទៀត។ 

 កូន ! កូន ! ចនះដម៉ា ! ដម៉ាណា !  
 ោ៎ះ ! ដម៉ា!  
 អី ! ចនះដម៉ា!  
 ោ៎ះ ប្បង ! ប្បងចៅណាចហយី ប្បងោត់ខឹងខញ ាំចទ? ចទប្បាូនឥតកបត់ប្បងចទ ! ប្បាូនប្សលាញ់ប្បង នឹកប្បងណា
ស់។  

នាងភ័យរតឹដតខ្លា ាំងច ងី ។ គសេីជាមាេ យញ័រ អស់សព្វសព៌ាងគក្តយ នាងចទវបី្បិទដភនកជតិសា ង មាត់ចចះដតនិយយៗ
ចៅ ោែ នែងឹខាួនប្បាណ្ចស្អះ។ 

 ដម៉ា ! ដម៉ា ! ប្បងោត់ចៅណាចហយី ? អូ ! ប្ប្បដហលោត់ខងឹនឹងខញ ាំដមនចហយី ។ អូ ! ោត់មិនែងឹចរឿងចទ . . . 
។  

 កូន !ចទវ ី! កូនមាសមាេ យ ! កូននិយយអី ែូចោន ះ ? កូន ! កូន !  

នាងភួងអប្ងួន នាងចទវយីាំរតឹដតខ្លា ាំងច ងី។ 

 ចទ ! ក ាំៗ សមាា ប់្បកូនខញ ាំអ ី! ទ កជីវតិកូនខញ ាំ ឲ្យរស់ចៅសនិ ! ហ បី្បង! ក ាំចជឿពាកយចគ្។ ចទ . . . កូន . . . 
ចលាកឱស ៗ ស្អា ប់្បខញ ាំចហយី ! ចទខញ ាំចង់រស់ . . . !  

នាងភួងប្គ្វកីាល ហួសចតិេ មិនែឹងគ្ិតយ៉ា ងណា ចែមីបឲី្យកូនសមាា ញ់រប្បស់ោត់ នយិយប្តឹមប្តូវវញិ។ 

 កូនៗ ក ាំនិយយ ! កូនចៅឲ្យចសងៀម !  
 ោ៎ ! ខញ ាំមិនហា ននិយយចទ ខញ ាំខ្លា ចកូនខញ ាំស្អា ប់្ប។ ដតមិនឲ្យខញ ាំនិយយឯណាបាន ប្បងោត់ខងឹនឹងខញ ាំង្គប់្បចហី
យ។ ...ប្បង ប្បង..! ប្បង ក ាំចជឿតាមចគ្ណា ! អាណិ្តប្បាូនចៅ ក ាំចជឿតាមចគ្។  

ចញីសហូរចចញព្ីថាង សនាងចទវ ីចផ្តា តៗ ។ នាងភងួយកកូនកដនសងជូតចញីសចនាះប្បចណ្េី រ និយយប្បចណ្េី រ៖ 

 ឱ! ប្ព្ះមាច ស់នងាចអយី ! សូមជួយកូនខញ ាំផ្ង ក ាំឲ្យកូនខញ ាំនិយយចប្ចីនចព្ក ។ កូន ៗ ! កូនសមងាំឲ្យលក់ចៅ ។  
 ោ៎ះ !  
 អឺ ! កូនចៅឲ្យចសងៀមក ាំនិយយអី ។  
 ោ៎ះ !  



 ចប្បីកូនស្អា ប់្ប ដម៉ាក៏ស្អា ប់្បដែរ ។  
 ោ៎ះ !  
 កូនមិនស្អា ប់្បចទ ចប្ពាះមានដម៉ា ។  
 ោ៎ះ !  

មួយប្សប្បក់ចប្ក្តយមក នាងចទវក៏ីចែកលក់ សកប់្បសកល់។ ែល់នាងភាញ ក់ច ងី ធីតាហាក់មានកមាា ាំងកាំដហង។ 
កលយណ្ចប្ក្តកចែីរចៅម ជទកឹ រចួចទីប្បនិយយ ចៅក្តន់នាងភួងចទៀតថា៖ 

 មាេ យចអីយ ! កន ងជាតិចនះ កូនអភ័ព្វណាស់ ។ ប្បងមាននទមកទីចនះ អាំបាញ់មិញ។ កូនមនិហា នចមលីម ខ
ប្បងចទ ព្ីចប្ពាះអាក្តមា ោសមាា ប់្បកូនរប្បស់ខញ ាំ។ មាេ យមាសមាេ យ ! ចប្បីមាេ យចឃញីប្បទ មកូនខញ ាំ មាេ យម ខជា
ស្អា ប់្បមិនខ្លន។ អាក្តមា ោឲ្យមន សសអសិរព្សិមាន ក់ យកោវោក់ចាំកកូនខញ ាំ ចែីមបបី្បងខាំក ាំឲ្យខញ ាំនិយយអវ ីចធវី
អវី។ កន ងចព្លចនាះ អាក្តមា ោប្បង្គក ច់ថាខញ ាំនឹងោ សហាយោន ។ ឱ អនកមាេ យ ! កូនស្អា ប់្បដតកន ងនងងចនះឯង ជា
ប្បាកែចហយី។ កូនឈចឺតិេណាស់ អាក្តមាោចធវីបាប្បកូនែល់ចហយី . . . ។ ឱ! ឥ ូវកូនខញ ាំចៅណា បាត់ព្ី
ប្បងាួចចនាះចហយី . . .? អាំបាញ់មិញ ខញ ាំចមីលចឃញីកូនខញ ាំ ព្ទីីចនះចៅ។ ោយកកូនខញ ាំ ចៅចទៀតចហយី។ កូនខញ ាំ
ចែកលក់ ោែ នែងឹថាជីវតិ ចៅនឹងច ងោវចគ្ចទ មានដតខញ ាំចទ ែឹងភ័យ ចប្សៀវ ទ កខ ។ នាងចែកលក់ ប្ព្ចងី
យ។ ឯខញ ាំ ចសទីរស្អា ប់្បខាួន។ ឱ! មាេ យចអីយ ! កូននកឹរលឹកប្បងមាននទខ្លា ាំងណាស់។ កូនប្ប្បុងក្តយប្ប្បុងចតិេថា 
កូនផ្ តទ កខ នងងចនះចហយី។ ដតឥ ូវ កូនរតឹដតមានទ កខចៅចទៀត កូនចឃញីចគ្មក កូនចសទីរសទ ះចៅឱប្បចជីង
ចគ្ ។ កូនចឃញីដតចជីងចគ្ចទ។ កូនឥតបានចឃញីម ខចគ្ចទ។ ចគ្ខងឹនឹងកូនចហយី។ ចគ្នយិយមករកកូន
ដែរ ដតកូនព្ ាំហា នច ាីយ។ ចគ្គ្ាំហកកូន ដតកូននឹកថា ចប្បីោែ នអាក្តមាចទ ចគ្គ្ាំហកយ៉ា ងណា ក៏កូនមិនថា
ដែរ កូនម ខជាឲ្យចគ្គ្ាំហកតាមចិតេ ឲ្យដតកូនបានឮសចមាងចគ្ បានស្អេ ប់្បសមេីចគ្ ចទាះសមេចីនាះ ប្ទចោះ
ចបាះចបាកយ៉ា ងណាក៏ចោយ។ មាេ យចអីយ ! ចហត ដតកូនប្សលាញ់ចគ្។ ឥ ូវចគ្មិនែងឹចរឿង ចគ្ចៅបាត់ 
ទ កដតស្អន មចជីងចៅទីចនះ។ កូនសូមចងបី្បធូលីចជីងចគ្ចហយី អនកមាេ យក ាំថាឲ្យកូន ក ាំចសចីកូន។ ោ៎ះ ! កូន
ចងីប្ប ចោយឥតចអៀនខ្លែ សចទ។ ឥ ូវកូនក៏បាត់ ប្បេីបាត់ ចតឲី្យកូនចៅណា? ចធវីអវ ី?គ្ិតអវី? កូនអស់រលងី
ចហយី។ អនកមាេ យៗ ជួយគ្តិគូ្រកូនផ្ង។ ឱ ! . . . !  

កន ងចព្លចនាះ មន សសមាន ក់ មាឌមាាំ អាយ ប្ប្បមាណ្ហាសបិ្បបាា យឆ្ន ាំ ចូលមក ប្បីកូនមកផ្ង។ នាងចទវសី្អគ ល់ជាក់ ជា
កូនខាួន ក៏សទ ះរត់មកល តជងគង់ ព្ីម ខប្ប រសព្ ាំស្អគ ល់ចនាះ លាតនែទាាំងព្ីរ . . . ។ ប្ប រសអងគ យច ះ ទកឹម ខញញឹម ហ ច
កូនចៅឲ្យនាង។ 

 ចលាក ៗ កូនខញ ាំដមនចទ?  
 បាទ ! កូននាងចហយី !  
 ឱ! ប្ព្ះមាច ស់នងាចអយី ! កូនខញ ាំដមន !  
 ខញ ាំលួចចគ្យកមកជូននាងវញិ។  
 ោ៎ះ ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្ចលាកណាស់ ោលាក់កូនខញ ាំឯណាចលាក ?  
 មិនសាំខ្លន់ចទ សាំខ្លន់ប្តង់ខញ ាំយកកូនមកជូននាងវញិ។  



 ោ៎ះ ! ចលាកខញ ាំអរគ្ ណ្ចលាកណាស់ រកអវីមកចប្ប្បៀប្បោែ នចទ។ ឱ ! ចលាកចៅ ចាំជាមានគ្ ណ្នងឹខញ ាំដមន ដត
ខញ ាំប្កណាស់ ចលាក  

ចង់បានអវីព្ីខញ ាំ ឲ្យដតខញ ាំមាន ខញ ាំជូនចលាកទាាំងអស់។ 

 ចទ ! ខញ ាំចធវីចនះឥតមានចង់បានអវីព្ីនាងចទ។  
 ោ៎ះ ! ោ៎ះ ! ចលាកមានចតិេអវលីាចម៉ាាះចទ។ ចលាកច ែ្ ះអី ? ចៅឯណា ? ចែីមបឲី្យខញ ាំបានែងឹ ឲ្យខញ ាំបាននឹក
គ្ ណ្អស់មយួ  

ជីវតិខញ ាំ។ 

 ខញ ាំជាមន សសឥតច ែ្ ះ ឥតទលីាំចៅ ឥតប្គ្ួស្អរចទ . . . ។  
 ហ  ី! ចលាកក ាំខ្លា ចខញ ាំ ក ាំលាក់ខញ ាំ ប្បាប់្បខញ ាំមក!  
 ចទ ! ខញ ាំឥតខ្លា ចអវីចទ គ្ឺជាក្តរព្ិតែូចោន ះឯង។  
 ោ៎ះ ! ចលាកជាមន សសអីដប្បាកចម៉ាាះចទ។  
 ចប្បីែូចោន ះ កិចចខញ ាំសចប្មចចហយី ខញ ាំសូមលាអនកចហយី។  
 ោ៎ះ ចទ ! សូមោាំអចញ្ជ ីញព្សិ្អបាយ នងឹខញ ាំសនិ។  
 បាទចទ ! ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្ណាស់ចហយី។ ខញ ាំមានក្តរប្ប្បញាប់្បប្បនេិច ។  
 ហ  ី! ចលាកមានក្តរអវី ?  
 ក្តរផ្តទ ល់ខាួន។ ខញ ាំសូមលាអនក សូមអនកចៅឲ្យស ខសប្បាយណ៎ា !  
 ោ៎ះ ! ចលាកអចញ្ជ ីញចៅណាមកណា សូមអាណិ្តចូលចលងផ្ទះខញ ាំផ្ងក ាំខ្លន។  
 បាទ ! អរគ្ ណ្នាងណាស់!  
 ច ះចលាកស្អគ ល់ប្បេីខញ ាំចទ?  
 បាទស្អគ ល់ ដតឥ ូវអនកប្សកុប្បាប់្បថា ច ា្ ះោន យ៉ា ងខ្លា ាំងជាមួយចមទ័ព្ក្តមា ោក់ោន ឯោលដប្សឯចណាះ 
តាាំងព្ីលាង ចចម៉ាាះ រចួក្តមាក៏ោញ់ចៅ។ ឥ ូវ ឮថាជិះចសះចៅខ្លងតបូង បាត់ចៅចហយី។ មិនែឹងជាចៅណា
ផ្ង។  

 តាមស្អែ នប្ប្បដហលចៅណា ?  
 ប្ប្បដហលចៅបាត់ែាំប្បង!  
 ឱ ! ោ៎ះ សូមអរគ្ ណ្ចលាកចហយី អចញ្ជ ីញច ះឲ្យស ខសប្បាយ ឲ្យមានជ័យជាំនះឈនះអស់មារ សប្តូវៗ 
ទាាំងប្បាាំប្បីទសិ។  

មន សសមនិស្អគ ល់ម ខចនះ ក៏ចលាតចលីខនងចសះចៅបាត់ចៅ។ នាងចទវ ីក៏ប្កចស្អប្បប្ប ប្តីចងបី្ប។ នាងនិយយថា៖ 

 កូនៗ ! មាេ យនឹកកូនណាស់ មាេ យស្អែ នដតព្ ាំបានជួប្បម ខកូន ព្ ាំបានចឃញីកូនចទៀតចទ ។ កូនក ាំចែកអី ភាញ ក់
ច ងី។  



នាង ប្បទ មក៏ភាញ ក់ ចោយនាងចទវញីក់ញីខ្លា ាំងចព្ក។ នាងចសចីប្គ្ហាញោក់មាេ យ ដែលចធវឲី្យនាងចទវ ីរតឹដត
សប្បាយចតិេចៅ ចទៀតនាងយាំប្បចណ្េី រផ្ង។ 

 កូន ! កូនអត់ប្តូវចគ្ចធវីបាប្បអវី ចទឬ? កូនចៅស ខសប្បាយចទ ? មាេ យមនិស្អែ នែូចោន ះចស្អះ នកឹខ សថា
ប្ប្បដហលចគ្ញក់ញី អារ  

ស្អច់ ហ ត្មចៅចហយី។ មាេ យយាំខ្លា ាំងណាស់ប្ប៉ា នាែ ននងងចនះ។ ចៅកូន ! ចៅជាមយួមាេ យ ចៅរកឪព្ កកូនឯងចទៀ
ត។ 

ថាែូចោន ះចហយី នាងចទវរីកកដនសងែណ្េ ប់្បឲ្យនាងប្បទ ម រចួប្បាប់្បនាងភងួថា៖ 

 ដម៉ា ! ោាំផ្ទះណា ខញ ាំចៅរកប្បងមាននទមួយដភាត ។ ស ាំក ាំឲ្យដម៉ា ចៅណាចោលផ្ទះឲ្យចស្អះ។  

ថាចហយី នាងចទវឱីប្បប្ប ប្តីជាប់្បនឹងចែមីប្ទូង ចងីប្បកូនប្បចណ្េី រ រត់ចៅម ខប្បចណ្េី រ។ នាងតប្មង់ចៅ ចគ្ហោា នប្ព្ះកមព 
ត ទាាំងកណាេ លរាប្ត។ី ធីតាដលងនឹកខ្លា ច ដលងនកឹនាអវីចទៀតចហយី។ នាងរកីរាយនប្កចព្ក ប្សីចឆ្ម ាងក្តត់ផ្នូរ
ចខ្លែ ច ដតនាងឥតែងឹខាួនចស្អះ។ ចញីសនាងហូររហាម ដតនាងឥតគ្តិ មកែល់ចស្អះ។ ម ខនាងឱន ដតចៅចលីម ខ
ប្ប ប្តី រប្បស់នាង ដែលនាងប្ពាត់យូរមកចហយី។ 

 

ល ះមកែល់ភូមិស្អវ យ នាងចស ីប្បសួរចគ្រកប្បេីនាង។ ចគ្ប្បាប់្បតាមែាំចនីរ ចែីមទង។ កញ្ញ ឱប្បកូន រត់តាមចៅចទៀត។ 
កលយណ្តប្មង់ ចៅខ្លងប្សកុមងគលប្ប រ ីដែលសព្វនងង មានចមាង យប្បាាំប្បនួគ្ី ូដម៉ាប្ត ព្ីភូមិស្អវ យ។ យប់្បងងឹតសា ង។ 
 វចីៅតាមផ្ាូវរចទះ ប្ប៉ាះជនាង់ចឈ ីព័្នធចជងីែលួ ធីតាចប្ក្តកច ងី រត់ចៅចទៀត ចែីមបឲី្យទាន់ចសះរប្បស់មាននទជាប្បេ ីប្បនេិ
ចមក មានចសះមួយ ប្បាំផ្តយមកព្ីចប្ក្តយនាង។ អនកជះិចសះដប្សកសួរថា៖ 

 អនកណាហនងឹ ?  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំចលាក ឱ ! ចលាកែ៏មានគ្ ណ្ឬ ?  
 ច ះនាងអចញ្ជ ីញចៅណា មកណា ទាាំងយប់្បែូចចនះ ?  
 ោ៎ះ! ខញ ាំចៅតាមប្បេខីញ ាំ។ ចគ្ថាប្បេខីញ ាំ ចៅតាមផ្ាូវមងគលប្ប រចីនះឯង។  
 យនីាងមិនខ្លា ចចទ ?  
 ោ៎ះ ! ចទខញ ាំមិនខ្លា ចចទ។  
 មានខ្លា ណ៎ា តាមផ្ាូវ !  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំមិនខ្លា ចខ្លា ចទ។  
 នាងរត់ចមេចទាន់ ចប្បីចគ្ជិះចសះ នាងចែីរែូចោន ះ !  
 ខញ ាំទាន់ប្តឹមណា ឈប់្បប្តឹមចនាះ។  
 យយីកចសះខញ ាំជះិចៅ។  
 ឱ! ោ៎ះចទ ! អរគ្ ណ្ចស្អកណាស់ ចលាកមានគ្ ណ្នឹងខញ ាំណាស់ . . . ខញ ាំចៅចហយី ។  



 ឈប់្បសនិ និយយោន ឲ្យអស់សិន។  
 ោ៎ះ ! អត់ចទាសខញ ាំប្ប្បញាប់្បណាស់។ ចលាកអចញ្ជ ីញចៅច ះ ក ាំគ្តិែល់ខញ ាំ។  

ប្ប រសជះិចសះប្ប្បឹងជាំរត់ចសះ ឲ្យទាន់ធីតាកមសត់ ដែលព្ ាំប្ព្មឈប់្បនិយយចស្អះ។ 

 អនកមានស្អគ ល់ចគ្ចទ ឯមងគលប្ប រចីនាះ ?  
 ោ៎ះ ចទ!  
 ច ះ ឯបាត់ែាំប្បង ?  
 អត់ស្អគ ល់អនកណាចទ។  
 យ ី! ចប្បីែូចោន ះ អនកអចញ្ជ ីញចៅផ្ទះអនកណា ? ចប្បីរកប្បេអីនកមិនចឃញី ?  
 ោ៎ះ ! មនិអីចទ ខញ ាំចៅចៅប្តង់ណាក៏បានដែរ។  
 មិនបានចទ ! មិនបានចទ ។ អនកមានប្បាក់ក្តស ជាប់្បខាួនចទ ?  
 ចទខញ ាំអត់ប្បាក់ចទ។  

ប្ប រសចដមាកចនះ ល ះបានឮែូចោន ះ ក៏លូកងង់យម ចបាះប្បាក់មួយងង់ធាំ មកឲ្យនាង។ នាងចទវ ីល ះែឹងថាប្បាក់ ក៏
ប្ប្បឹងរត់តាមចសះ ចហយីដប្សកថា៖ 

 ចទៗ ចលាកៗ យកចៅវញិច ះ។  

ដតអនកជះិចសះ ប្បាំផ្តយយ៉ា ងចលឿន ចៅបាត់ចៅ។ 

នាងចទវ ីចឃញីប្បាក់ចនាះ ប្បាាំដណ្ន។ ធីតា មានចសចកេអីរគ្ ណ្ នឹងប្ប រសមិនស្អគ ល់ម ខចនះ ជាអចនកកប្បបក្តរ។ 
ល ះែល់មងគលប្ប រ ីនាងចទវ ីចែរីព្ីផ្ទះមយួចៅផ្ទះមួយ រកប្បេី ដតចគ្ប្បិទទាវ រចែកលក់អស់។ នាងចឃញីផ្ទះមួយ ចៅព្ ាំ
ទាន់ប្បិទទាវ រ។ ចចងកៀងប្បា ងៗ នាងរត់តប្មង់ចៅសួរចគ្ ៗច ាយីថា៖ 

 អាំបាញ់មិញចនះ មានមន សសជះិចសះមាន ក់ មកស ាំទឹកផ្កឹ មន សសចនាះរប្បសួផ្ង ប្ប្បដហលមានចរឿងអវី ធាំែ ាំ
ចហយីចមីលចៅ។  

 មន សសចនាះចៅណាចហយីមីង ?  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំសួរ ចគ្ថា ចគ្មានក្តរ ចៅបាត់ែាំប្បងទាាំងយប់្ប ចនះឯង។ ខញ ាំឃត់ដែរ ដតចគ្ព្ ាំប្ព្មចៅចស្អះ។  
 ចៅយូរចហយីឬអវី ?  
 ោ៎ះ ! ចទ ! ចទីប្បនងឹចៅអាំបាញ់មិញចនះឯង។  
 ខញ ាំអរគ្ ណ្ចហយីមីង ខញ ាំស ាំទឹកមួយផ្េិលដែរ។  
 យ ី! ចតីនាងព្កូនចៅណា ? មាច ស់មាេ យចអយី !  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំអត់ចៅណាចទ!  
 អនកជិះចសះចនាះ ប្តូវជាយ៉ា ងចម៉ាចនឹងនាង ?  
 ោ៎ះ ខញ ាំចង់ជបួ្បចគ្មានក្តរប្បនេចិប្បនេួចចទ។  
 នាងចៅឯណា ?  



 ខញ ាំចៅស ីស ផ្ ន។  
 អូ ! ច ះមកចធវអីវីទាាំងយប់្បចម៉ាាះ ?  
 ខញ ាំមានក្តរអនកមីង!  
 យ ី! ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្អនកមីងណាស់ចហយី ។ ខញ ាំស ាំលាអនកមីងចហយី។  
 ោ៎ះ ! ចលកីនែថាវ យប្ព្ះ ច ះនាងចៅណាចទៀត ?  
 ខញ ាំចៅម ខចទៀត!  

នាងចទវបីានទឹក ក៏ផ្ឹកចកាឿកៗ រចួលាមីងចនាះរត់ចៅចទៀត។ កលយណ្ ហាក់ែូចជាមានកមាា ាំងច ងីវញិ ស្អយចព្ញ
ខាួន។ នាងដប្បកចញីសសប្ស្អក់ ប្តជាក់អស់ទាាំងខាួន។ ល ះរត់មួយសនទ ះចៅ នាងឮសូរចជងីចសះ នាងដប្សកចៅ៖ 

 ប្បង ! ប្បង ! ោាំខញ ាំផ្ង ប្បងមាននទ . . . ប្បងមាននទ !  

ចគ្ឮសូរ ដតមាត់នាង ដែលអដណ្េ តចៅកន ងនប្ព្ស្អង ត់បាត់ឈងឹ ោែ នឮសូរអវី ច ាយីមកវញិច យី។ រឯីចជីងចសះ ក៏
លាន់ឮក្តន់ដតចលវីយចៅៗ ល ះប្តាដតបាត់សូនយជាអចិនគនេយា៍។ 

ព្ីរនងងចប្ក្តយមកចទៀត នាងចទវ ីនិង ប្ប ប្តបីានចែីរចៅជិតអនកលក់ប្បដនាមាន ក់ ចៅទីផ្យរបាត់ែាំប្បង។ នាងចែីរតាមចស បី្ប
សួរ រកប្បេីនាង ដតមនិចលចឮែាំណឹ្ងអវីចស្អះ។ នាងចែីរតាមសាំយប្បផ្ទះចិន តាមចរាងចប្កចផ្សងៗ តាមចរាងលក់មាូប្ប
អាហារ ចាំនី តាមផ្ទះអនករាជក្តរ តូច ធាំ គ្យគ្ន់ រកចមលីគូ្កមសត់។ ធីតាព្កូនយាំប្បចណ្េី រ ចែីរប្បចណ្េី រ ដតរាល់នងង
ែូចោន ះឯង៕ 

ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១០៖ចសេចខ្លញ ល់ 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

លាង ចនងង ដែលមានក្តរវោិទ រោងមាននទ និង ក្តមាចនះ ប្ព្ះកមព តជាប្បិតា ព្ ាំបានចៅណាចទ។ ចៅកន ងែាំណាក់ ចគ្
ឮសូរ តូរយតគនេីរងាំ។ យូរៗ ចចប្មៀងកញ្ញ មាន ក់ លាន់ឮច ងីប្គ្លួច រចួគ្ឺសូរមាត់អនកចសីចចហា កចគញ្ជ ៀវ សប្បាយ។ 
ប្ព្ះកមព ត លង់កន ងចសចកេសីប្បាយ ចនះឯង។ អងគ យចលីចៅអីោាំតបូង ប្ទង់សាំចលៀកប្បាំពាក់មួយ ែ៏លាច ីតឆ្យ ប្ព្ះ
កមព តទះនែ ចសីចក្តា កក្តា យ ព្មី ខប្សី ដែលចររា ាំយ៉ា ងប្សស់អស់ព្ីចិតេ។ កន ងចនាះ ទាហានមាន ក់ចូលមក ប្ព្ះកមព តរា
នែ ឲ្យព្ួករបាាំឈប់្ប។ របាាំក៏ឈប់្បស្អង ត់សូនយ ។ អនករា ាំក៏លប្បៗ ចូលចៅចកៀន។ ប្ព្ះកមព ត ឱនសួរចៅទាហាន ដែល
ឈរប្តង់ខាួន ចៅព្ីម ខចលាកថា៖ 

 មានក្តរអវី ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ក្តមាប្តូវរប្បួសជាទាំងន់។  

ប្ព្ះកមព តឮចាំចលីយយ៉ា ងចនាះ ចប្បីកដភនកធាំៗ ចញញចធែញសួរតចៅចទៀតថា៖ 

 ចរឿងអ ីោចៅឯណា ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់ចៅខ្លងម ខ មានចរឿងជាមួយមាននទ។  



 យ ី! ឯណា ជូនអញចៅ  

ប្ព្ះកមព តក៏ចែីរចចញព្ីចៅអកីតិេិយស ចោយមានទាហានអមទាាំងសងខ្លង ចចញចៅផ្ង។ អនកចភាង អនករា ាំទាាំង
ប្ប៉ា នាែ ន  ងល់នងឹចរឿងចនះនប្កចព្ក ដតព្ ាំមានអនកណាមួយ ហា នមាត់កអវីច យី។ ល ះចែីរចៅែល់ ចឃញីជាក់ជាក្តមា
ដមនចហយី ប្ព្ះកមព តមានទឹកម ខច ងីប្កហម ចលាកប្បញ្ជ ែូចតចៅ៖ 

 យកោចៅដងរកាចៅ ! ចៅឆ្ប់្ប ៗ!  

ចសនាជាំនតិទាាំងអស់ ក៏ប្ោហា៍ក្តមាយកចៅ។ ប្ព្ះកមព តែកែចងាីមធាំសមាឹងចៅចប្ៅ ចឃញីមន សសមាន ក់ចកែង ម ខក្តច 
សក់រញួ ក៏ចៅប្ប រសចនាះ ឲ្យចូលមក។ 

 និលៗ ឯងែឹងចរឿងរា៉ា វអវីចទ ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ែងឹខាះដែរ។  
 អាមាននទ និង អាក្តមា ោមានចរឿងអីនឹងោន  ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់មានចរឿងព្ីប្ស។ី  
 ប្ស ី? ប្សីអី?  
 មាននទមានប្ប្បព្នធមួយ ច ែ្ ះនាងចទវ ីក្តមាក៏ប្សលាញ់នាងចនះដែរ។  
 ចទវ ី? កូនវចិសសក្តា ហាន ដែលចទីប្បស្អា ប់្បចៅចនាះឬ ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់!  
 អាមាននទ ោក្តរោន ព្ីក្តលណា ?  
 បាទទានចប្បាស ក្តររចួប្ប្បដហលមួយឆ្ន ាំចហយី។  
 យ ី! អាចនះ ចិតេធាំដមន ! ច ះអាក្តមា ចមេចក៏ោប្សលាញ់នាងចទវដីែរ ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់ប្សលាញ់ដែរ។  
 ប្សលាញ់ម ន ឬ ចប្ក្តយអាមាននទ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់ប្សលាញ់ចប្ក្តយចទ។  
 រចួោែចណ្េី មោន  ?  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ប្ប្បដហលែូចោន ះចហយី បានជាក្តប់្បោន នងងចនះឯង។  
 ហ  ឺ! គ្ិតចៅកូនៗ ោចមលីង្គយឯងដមន។ អាអស់ចនះ សមដតក្តត់កាលោចោល។ អាក្តមាច ះោចៅចកែង 
ច ះអាមននទកាល  

កញ្ច ស់ ក៏ោចប្ព្លីដែរ រចួោប្សលាញ់អនកណាមិនប្សលាញ់ ចៅប្សលាញ់មីចទវ ីកូនអាចនប្ងវចិសសក្តា ហាន ចនាះ
ចទៀត។ ហ៎ា ៗ! ោែឹងថាអញសាប់្បវចិសសក្តា ហាន រចួោស  មប្គ្ល ាំោន មនិប្បាប់្បអញ។ ចតីឥ ូវ អាមាននទោចៅណា
ចហយី ? 

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ឮថា ជះិចសះចៅខ្លងមងគលប្ប រ។ី  



 ចយ ី! អាចនះរត់ចហយីចត។ី ោែឹងខាួនោចហយី ។ ចៅនិលឯងយកទាហាន ១២នាក់ជិះចសះ ចៅោប់្បោចង 
នាាំមកឲ្យខញ ាំ យ៉ា ងប្ប្បញាប់្ប។  

 ខញ ាំប្ព្ះបាទស ាំច តហាែ យ ទានចប្បាស។  
 ចអី ៗ !  
 ប្ព្ះកមព តសរចសរច តហាែ យែូចតចៅ៖  

ច តហាែ យឲ្យោប់្បខាួន  
ចយងីប្ព្ះកមព ត ចៅហាវ យចខតេសិរចីស្អភ័ណ្ ប្បងគប់្បឲ្យចមកងនិល ចព្ប្ជ ចចញមកោប់្បចមទ័ព្មាននទ។  
ចប្បីច ែ្ ះចនះរងឹទទឹង នលិចព្ប្ជអាចសមាា ប់្បចោលបានចព្ញចាប់្ប។  
ប្ព្ះកមព ត  

 

ល ះសរចសររចួចហយី ប្ព្ះកមព តហ ចលខិិតឲ្យចៅនិលចព្ប្ជ ដែលចគ្ដតងចៅ ចមកងនិលៗ ប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។ ប្ព្ះកមព ត
ប្បដនថមថា៖ 

 ចៅោប់្បអាមាននទឲ្យប្ប្បងុប្ប្បយត័នប្បនេិច ចប្ពាះែូចឯងែឹងប្ស្អប់្បចហយី ោក្តា ហានណាស់។  
 ខញ ាំប្ព្ះករ ណាចធវីតាមប្បនទូល ទាន។  
 ដតនិលចព្ប្ជឯងក៏ជាចជីងឯកមួយដែរ បានជាអញប្បញ្ជូ នចៅចនះ។  
 សូមប្ព្ះចតជគ្ ណ្ទ កចតិេចលខីញ ាំបាទច ះទាន ។ ខញ ាំបាទសូមចរសីយកព្លណា ដែលធ្លា ប់្បមានងវីនែប្បាំផ្ តចៅ
ជាមួយ។  

 ចអី ! ចរសីច ះតាមចតិេ ទាាំងចសះ ទាាំងមន សស ចប្គ្ឿងប្ប្បោប់្ប ឲ្យប្គ្ប់្បប្ោន់ណា។  
 ប្ព្ះបាទមាច ស់។  

និលចព្ប្ជ ក៏គ្ាំនាប់្បប្ព្ះកមព ត ចហយីសទ ះចចញចៅ។ កន ងចព្លចនាះ មន សសមាន ក់ោស់ អាយ ប្ប្បមាណ្ហ កសិប្បបាា យ
ឆ្ន ាំ ដតមាឌចៅរងឹប្ប ឹង ែូចចកែងអាយ នមភឆ្ន ាំ ចូលមកែល់។ ោត់ោប់្បអាវនលិចព្ប្ជ រចួនិយយថា៖ 

 ចៅណា ?  
 បាទ ! ប្ព្ះចតជគ្ ណ្ ឲ្យចៅោប់្បមាននទ ចលាកតា។  
 ចូលមកវញិ និយយោន សនិ។  
 បាទ !  

មន សសោស់ចនះមានទកឹម ខមាាំ ចូលមកែល់ប្ព្ះកមព ត ប្ព្ះកមព តចឃញី ក៏ឲ្យអងគ យចៅអីចោយគ្ួរសមយ៉ា ងចោរព្ 
។ ដតមន សសោស់ចនះ ទាញចៅអីប្ក្តក ចោយគ្ាំរះិគ្ាំរ ះ ចៅចកៀនជញ្ជ ាំង ម ខដប្បរចៅរកប្បងាួច ឥតចមលីម ខប្ព្ះកមព 
តច យី ។ ប្ព្ះកមព តប្ប្បឹងព្នយល់ ថា៖ 

 សូមចលាកប្ជាប្ប គ្ួរអីប្ព្ចហនីចម៉ាាះ ?  



 ប្ព្ចហនីអី ?  
 បាទ ទាន ! ោលួចក្តរប្ប្បព្នធឥតឲ្យខញ ាំែឹង។  
 ែឹងចៅបានក្តរអី ?  
 បាទចទ ! ខញ ាំជាឪព្ កោ គ្ួរដតោប្បាប់្បខញ ាំម ននឹងសចប្មចក្តរអវីនមីួយៗ។  
 ោែឹងថា ចលាកមិនចធវតីាមោព្តិ បានជាោមនិប្បាប់្ប ។ ឈប់្បនិយយ ! ច ះឥ ូវចលាកចធវីអវ ី?  
 ខញ ាំឲ្យទាហានចៅោប់្បោមក។  
 ចលាកជាឪព្ ក ចលាកធ្លា ប់្បស្អគ ល់ខញ ាំជានចិចចរៀងែរាប្បមក។ ខញ ាំប្សលាញ់ចលាកចិតេមួយ ចងាមីមួយ។ ខញ ាំោស់
ចហយី ដតខញ ាំធ្លា ប់្បភប់្ប  

ប្ប្បទះ នឹងចរឿងរា៉ា វចប្ចីនណាស់ ខញ ាំែឹងចរឿងអស់ចនាះ ។ ខញ ាំជាទបី្ប្បឹកា រប្បស់ប្គ្ប់្បចៅហាវ យចខតេទាាំងអស់ ដែលមាន
ចាំនួនប្បនួនាក់ មកចហយី គ្ឺ មានចលាកចនះជាចប្ក្តយប្បងាស់។ ខញ ាំសូម ក ាំឲ្យចលាកោត់ចៅោប់្បោ ចធវីអវ។ី តាមខញ ាំយល់ 
គ្ឺគ្ួរប្បប្ងួញចរឿងចនះ ឲ្យខាី ក ាំព្ប្ងីក ឲ្យដវងចៅៗ ចនាះ។ 

 ច ះ ឲ្យខញ ាំចធវីយ៉ា ងណាវញិ ?  
 មាននទោមានចៅណា ោជាកូនចលាកប្ស្អប់្ប ដតប្បនេចិចទៀតោមកវញិចហយី។ ោាំបាច់ចៅព័្ទធោប់្បោចធវីអវី ?  
 សូមចទាស គ្ិរចីមរ  ឥ ូវប្ព្ះកមព ត ោត់ក្តរចនះចហយី ប្ព្ះកមព តមិនអាចែកពាកយចទ ។ ខញ ាំស្អេ ប់្បចលាកជានិចច 
ខញ ាំចោរព្ចលាក  

ជានិចច ដតកន ងចព្លចនះ ខញ ាំប្តូវដតផ្េនាទ ចទាសអាមាននទ ឲ្យអស់ចិតេខញ ាំខងឹ។ ខញ ាំខឹងណាស់ សូមប្បាប់្បចលាកឲ្យប្តង់។ ចៅ
និលចព្ប្ជចៅ! 

និលចព្ប្ជ ក៏ចចញចៅតាមពាកយប្ព្ះកមព ត។ តាគ្ិរសី ចមរ  ចព្ប្បមាត់ សមាឹងចមលីក្តេ រ ឥតនយិយមួយមាត់។ តាគ្ិរ ី
ស ចមរ ចនះ ជាអនកចមាាំងចជងីោស់ ដែលរស់ប្បាាំរាជចសេច មកចហយី។ ោត់ោែ នខ្លា ចអនកណាចទ ចទាះប្ព្ះកមព ត ក៏
ោែ នខ្លា ចដែរ។ ដតប្ព្ះកមព ត ចោរព្ោត់ជាោស់ទ ាំែរាប្ប។ ក្តលប្ព្ះកមព តចៅចកែង ោត់បានចិញ្ច ឹមប្បីបាច់រកា រចួកន ង
សគង្គគ មនានា ោត់បានជួយជវីតិប្ព្ះកមព តចនះ ឲ្យរចួព្ីកេីមរណ្ៈ ជាចប្ចីនចលកី ចប្ចីនប្ោ។ ចែីមបតីប្បសនង សងគ្ ណ្
តាគ្ិរសី ចមរ វញិ ប្ព្ះកមព ត បានអចញ្ជ ីញោត់ ឲ្យមកចៅជាមយួ។ គ្ិរសី ចមរ  ជាមន សសមានប្បញ្ញ នវឆ្ា ត ចហយីពូ្ដក
សវិតស្អវ ញ ខ្លងក្តន់ចប្គ្ឿងអាវ ធ រកអនកណាមួយ ចប្ប្បៀប្បចធៀប្បព្ ាំបានច យី។ គ្ិរសី ចមរ  ចប្ក្តកឈរប្ោនចៅអីែលួ
ផ្តក ប់្បផ្តង រ រចួចែីរចចញចៅខ្លងចប្ៅ។ ប្ព្ះកមព តមានចសចកេីបារមភ នឹងអាកប្បបកិរយិចនះដែរ ដតែឹងចតិេតាគ្ិរសី ចមរ  ...
។ ចទាះជាយ៉ា ងណា ក៏ប្ប គ្គលចនះ ជាមន សសផ្ តោប់្បចទាស អូសែាំចណី្រដែរ។ ប្ព្ះកមព តម ខច ងីស្អា ាំងអងវរថា៖ 

 អចញ្ជ ីញចលាកតាព្ិស្អដតសិន!  

គ្ិរសី ចមរ ប្សលាញ់មាននទណាស់ ចហត ចនះចហយីបានជាោត់ មិនចង់ឲ្យប្ព្ះកមព ត តាមរកមាននទចនាះ។ ល ះចែីរ
ចចញមក ែល់ចប្ៅប្បនាទ យ ោត់ប្កចលកចមីលនាយអាយ រចួសទ ះចៅោប់្បស្អែ នាយចក្តប្ប ជាប់្បព្ីចប្ក្តយ។ 

 ចលាកតាៗ ! សួសេីចលាកតា !  
 អាចាំកួត មាននទចៅណាចហយី ?  



 បាទ ! ខញ ាំបាទមិនែឹងដែរ។  
 ច ះចមេចអាឯង ចៅដប្ប៉ាលចបា៉ា លទីចនះចទៀត ?  
 ឲ្យខញ ាំចធវីយ៉ា ងណាចលាកតា ?  
 អាឯង កួត ឬជា ?  
 បាទ ! ជាចលាកតា!  
 អាឯងប្សលាញ់មាននទ ចទ ?  
 ប្សលាញ់ដែរ!  
 មាននទមានទ កខ ចមេចអាឯងសប្បាយចៅចនះ?  
 ចប្បីែូចចនះ ខញ ាំចៅរកឥ ូវ។  
 ចអី ! ចៅ ! ចៅប្បាប់្បោថា ចគ្តាមោប់្ប ឲ្យប្ប្បយត័នខាួន . . .។  
 បាទ !  
 ឯងែឹងមាននទចៅឯណាចទ ?  
 ចទ !  
 ចប្បីឯងមនិែឹងចធវីចមេច ចៅរកចឃញី ?  
 ក្តរចនះចប្សចចៅចលីខញ ាំ ខញ ាំដប្ជកែីរាវទឹក កកូរអាក្តសរកទាល់ដតចឃញីហនងឹ។ យ៉ា ! ោចៅណា កាំបាាំងដភនក
អាចក្តប្ប។  

គ្ិរសី ចមរ  ចសចីទះស្អែ នាយចក្តប្ប៖ 

 ប្ប្បយត័នដតឯងមិនចឃញីវញិ ចតីឲ្យអញចធវីចម៉ាច ?  
 ឲ្យព្ ះកាលចក្តប្បជាប្បាាំព្ីភាគ្។  
 ប្បីភាគ្បានចទ ?  
 តិចណាស់ មនិស្អា ប់្បចក្តប្បចទ ចក្តប្បធ្លា ប់្បទទួលប្បួនរចួមកចហយី ៗឥតអ។ី  
 ចប្បីែូចោន ះ អញស ាំដតមួយសិនបានចទ ?  
 ោន ឯង អនកណាដែលឲ្យចលងអញ្ច ឹង។  
 អាចក្តប្ប អញសួរឯងប្បនេិចបានចទ ?  
 បាន ! យ ី! ចលាកតាសួរច ះ សួរចរឿងប្ព្ះ ឬចរឿងជាត ិឬចរឿងប្ព្ះឥសូរ . . . ។  
 ចអី ! ក្តលណាបានឯងយកប្ប្បព្នធ ?  
 ែល់ចលាកតាយក បានខញ ាំយកដែរ។  
 ហាស ៗ អាចាំកួត!  
 ចៅគ្ិតអីចរឿងប្ប្បព្នធកូនចនាះ?  
 ច ះឯងគ្ិតអីវញិ ?  
 ចរឿងជាតិ!  



 អូ ! អាចខ្លែ ច ចលាជា ឯងចចះគ្ិតព្ីចរឿងជាតិដែរ។  
 យ ី! សិសសមាននទណ៎ា ខញ ាំ!  
 ឱ ! ឯងចចះគ្តិជាតិ ចប្ពាះឯងជាសសិសចគ្ចទឬ ?  
 ឱស ៗ ដត ខញ ាំគ្តិចរឿងជាតិ ចប្ពាះខញ ាំជាដខែរ។  
 ចប្បីអញ្ច ឹងចៅច ះ!  

នាយចក្តប្បហចួ ឮសូរចវតីៗ។ ចសះមួយ កចញ្ជ ៀវឯចមាង យ។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន ចសះចនះលូនមកែល់ ព្ីម ខនាយចក្តប្ប
ភាា ម ដែលសទ ះចៅយកអាន នងិ ប្បចងាៀរមកោក់ ចោយរសួរាន់។ តាគ្ិរសី ចមរ ចឃញីយ៉ា ងចនះ មានចិតេចសងីចនាយ
ចក្តប្បមួយអចនាីដែរ ដតព្ ាំចចញសេីអវី ឲ្យោែងឹចិតេោត់ច យី។ នាយចក្តប្បសទ ះចលាតដភាត ច ងីចលីខនងចសះ គ្ាំនាប់្បតា
គ្ិរយី៉ា ងគ្ួរសម រចួប្បាំផ្តយចសះ ចៅខ្លងទិសមងគលប្ប រ ីចៅ។ តាគ្ិរឈីរចមលីចសះនាយចក្តប្ប ចោយញញឹមោែ នោច់ 
ទាល់ដតបាត់ឮសូរចជងី ចទបី្បឈប់្បចមីល។ ប្បនាទ ប់្បចប្ក្តយព្ីចនះប្បនេចិ ហវូងចសះរប្បស់នលិចព្ប្ជ ក៏ចចញែាំចនីរតាមយ៉ា ង
កចប្កីកែ ីនាាំឲ្យរាប្តីចនាះ រនធត់ញាប់្បញ័រជាព្ន់ចព្ក៕ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ១ី១៖តនែចោះខាួន 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

ក្តលមាននទ បានទឹកផ្កឹដ ាត ាន់ចហយី អនកប្បាំផ្តយចសះ ចៅភូមិរហាត់ទឹក ចោយចបាលក្តត់តាមោលដប្ស ែ៏ធាំលវឹង
ចលវីយ។ អនកបានប្បាប់្បចគ្ថា អនកចធវីែាំចណី្រចៅបាត់ែាំប្បង ។ ប្បាប់្បយ៉ា ងចនះ ចែមីបបី្បដងវងោនចទ។ ែល់ច ងភូមិ
រហាត់ទឹកចនះ ប្ប រសប្បាំចបាលចសះ តប្មង់ចៅផ្ទះមយួតូច ដែលសង់ោច់ព្ីចគ្ចៅចកៀននប្ព្។ ប្ប រសមាន ក់ អាយ ប្ប្បមាណ្
ដសសិប្បឆ្ន ាំ ក្តន់ចនា ះមួយ ចចញមក។ ល ះចឃញីស្អគ ល់ជាក់ថា អនកជះិចសះជាមាននទ អនកក្តន់ចនា ះ ក៏ប្គ្វចីនា ះច ងី 
រកីរាយ ចហយីដប្សកថា៖ 

 អា ! ជចយចលាកប្គ្ូ ! ជចយចលាកប្គ្ូ មកព្ណីា ?  

កន ងចសចកេីរកីរាយចនះ ទាាំងក្តយ ទាាំងោោ រប្បស់អនកក្តន់ចនា ះ ចគ្សចងកតចឃញី នូវក្តរចោរព្ប្សលាញ់ យ៉ា ង
ខ្លជ ប់្បខជួន ប្ជាលចប្ៅ។ មាននទសាំរូតច ះព្ីចលខីនងចសះ ចោយអស់កមាា ាំងខ្លា ាំងចព្ក។ មាណ្ព្សទ ះចៅឱប្បសហជីវនិ
ោស់ រប្បស់អនក យ៉ា ងខ្លា ាំង ចោយកេីរលកឹ។ មិតេោស់ចនះ ឈប់្បធែឹង បាត់ចសចីសប្បាយវញិ រចួសួរយ៉ា ងសងួតថា៖ 

 

*ឱ ! ចលាកប្គ្ូរប្បួសផ្ង ? 

 ថាចហយីអនកមាច ស់ផ្ទះ សទ ះចៅប្ោហា៍មាននទ ចោយថាន ក់ងនម។  

មាននទញញឹមច ាីយថា៖ 

 អឺ ! ខញ ាំរប្បសួ!  
 អនកណា អាចក្តប់្បចលាកប្គ្ ូប្តូវយ៉ា ងចនះ ?  

មាននទញញឹមចទៀត ។ ប្ប រសក្តន់ចនា ះផ្តា ស់ទឹកម ខ ព្ីប្សចពាន ចៅចងចិចញ្ច ីម។ សចមាងមួយ ប្បនាលឺាន់ឮច ងី តចិៗ 
ថា៖ 

 កន ងភូមភិាគ្ចនះ មានដតចលាកប្គ្ូមួយចទ ចមេចក៏មករប្បួសយ៉ា ងចនះ មកឆ្ប់្បអចញ្ជ ីញចលាកប្គ្ូចូលខ្លងកន ង
ភាា ម។  

 អឺ ! ឆ្ប់្បច ងី!  
 មានក្តរឬចទ ?  
 ប្ប្បដហលមាន ប្បងគ្ីឯងស ខសប្បាយជាចទ ?  
 ស ខ នងិ ទ កខ ជាធមែតា ដតក ាំអាលសនិ សប្មានាចលីដប្គ្ចនះដផ្ាកចៅនឹងចខនីយ ោាំខញ ាំោាំទឹក លាង្ម
ឲ្យស្អា ត រចួោាំខញ ាំ រ ាំរប្បសួឲ្យប្សលួ ចមីលៗ ចតីម ខរប្បួសធាំចទ !  

 មិនអីចទ ?  
 ឱ ! ប្ព្ះចអីយ ! ធាំដែរ ចមេចឈចឺទ ចលាកប្គ្ូ ឈខឺ្លា ាំង ឬ ?  



មាននទប្ប្បឹងចធវីម ខជូរ ដតអនក ខាំប្ប្បឹងញញឹម ឲ្យសហជីវនិរប្បស់អនក បានធូរប្ទងូ។ 

 មិនជាអវីចទ!  
 ចលាកប្គ្ូ សប្មានាចៅឲ្យចសងៀម ទ កខញ ាំចធវីក្តរចនះ។  

នាយអគ្គីច ាឆ្ា  រហ័សចជីង សទ ះចូលចៅកន ងផ្ទះបាយ ែ តចភាងី ោាំទឹក ច ះឲ្យទចង្គគ ល រចួមកប្ចបាច់នែចជីងឲ្យមាននទ 
។ នាយអគ្គីនិយយ ចសទីរយាំ ថា៖ 

 ខញ ាំនឹកចលាកប្គ្ូណាស់។ ចយងីប្ពាត់ោន យូរមកចហយី ចលាកប្គ្ូបានស ខសប្បាយជាចទ សូមនិយយចរឿង
ប្បាប់្បខញ ាំផ្ង។  

 ប្បងគ្ីឯងជាមតិេជីវតិមយួ នងឹខញ ាំ ។ ខញ ាំក៏នកឹរលឹកប្បងណាស់ដែរ តាាំងព្ីចយងីដប្បកោន មក។ នងងចនាះ ចតបី្បងគ្ី
ចភាចចហយីឬចៅ?  

 អឺ! ោែ នអនកណាអាចចភាចបានចទ ចភាៀងប្សិប្បៗ ខយល់វូៗ ចគ្ចែញបាញ់ចយងី។ ប្បងគ្ឯីងដប្បកចៅខញ ាំ តនែនឹង
ខ្លែ ាំង សមាា ប់្បអស់ជាចប្ចីន ែល់មានឱក្តសលា ខញ ាំចគ្ចផ្ តឆ្ង យព្ីសប្តូវ។ ខញ ាំរត់រកប្បងគ្ឯីងប្គ្ប់្បកដនាង ដប្សក
ចៅ ដតព្ ាំចឃញី ខញ ាំចខ្លា ចចតិេ នឹកថា ប្បងគ្ីឯងស្អា ប់្បបាត់ចៅចហយី។ ផ្ តព្ីចនាះ ខញ ាំក៏ចូលចៅចៅសិរចីស្អភ័
ណ្។ ខញ ាំស ខសប្បាយជាចទ ព្ចីនាះមក ខញ ាំមានប្ប្បព្នធ . . .។  

ប្ប រសច ែ្ ះអគ្គ ីក្តលឮមាននទដងាងថាមានប្ប្បព្នធ ក៏ដប្ប្បជាសប្បាយចសីចយ៉ា ងប្សស់វញិ។ 

 យ ី! អីចលាកប្គ្ូមានប្ប្បព្នធចហយី ?  

ដតមាននទចធវទីឹកម ខចសែីែដែល។ 

 អឺ ! ក ាំអរ . . ក ាំចសចី . . គ្ឺជាចរឿងកមសត់ . . ខញ ាំប្សលាញ់ចគ្ ចគ្ប្សលាញ់ខញ ាំ ោែ នចសចកេីចសនហាឯណា អាចម
កចប្ប្បៀប្បចធៀប្ប នឹងចសចកេីចសនហា រប្បស់ចយងីទាាំងព្ីរចនាះចទ ។ នាងចនាះមានរូប្បលា ។ ឱ! លាដមន . . .។  

នាយគ្ីទះនែចោយចប្តកអរ។ 

 ចលាកប្គ្ូមានសាំណាងណាស់!  

មាននទសញ្ជ ឹងគ្តិ ខ្លាំចធែញ ប្ជញួដភនក សមាឹងចមលីចៅចល។ី 

 ចទ ! មិនែូចោន ះចទ ! ចប្ក្តយមកប្សីចនះ......ឱ ! ប្បង ចអីយ.... ប្សីចនះកបត់ខញ ាំ ចគ្លួចមានសហាយ។  
 អី....ប្បង ប្បង មានសហាយ . . . ?  

នាគ្ីដប្ប្បទឹកម ខ ប្សឡាាំងក្តាំង ចប្បីកដភនកធាំ។ 

 យ ី! ចម៉ាចក៏ែូចោន ះ ?  

មាននទ ចោយទឹកម ខសងួតែដែល និយយចោយសចមាងមូលែដែល ថា៖ 

 ក ាំ ងល់ ប្សីខូច ប្សីក្ត កណ្ណី  ប្សីអប្បបលកខណ្ា៍ ។  



នាយគ្ីង្គកកាលសមាឹងគ្តិ រចួសួរថា៖ 

 អនកណាជាសហាយ ?  
 ខញ ាំនិយយចៅោស្អា ក់ ខ្លជ ក់ចៅោដសាង គ្ឺ . . . សហាយចនាះោែ នអនកឯណាចប្ៅព្ីខញ ាំចទ គ្សឺ្អច់ខញ ាំ . . . ្ម
ខញ ាំ សរនសខញ ាំ . . .  

 អនកណា ? អនកណា ?  

មាននទចៅចសងៀម យកនែមាខ ងក្តន់ស្អែ នាយគ្ី ។ អាកប្បបកិរយិចនះ ចធវឲី្យនាយគ្ ីរតឹដត ងល់ចៅចទៀត ។ ដភនក ដែល
នាយគ្ីចមលី ចាំម ខមាននទ ដភនកទាាំងព្ីរចនះប្បចញ្ចញនូវរសែអីងវរមួយ ដែលចធវីឲ្យប្ប រសចកីតមានចិតេអាណិ្ត ប្សង្គក
កន ងចិតេ ។ មាននទ ប្បដនថមចទៀតថា៖ 

 ក ាំចង់ែងឹអី !  
 ចទចលាកប្គ្ ូ!  
 ជាចរឿងហួសអស់ចៅចហយី។  
 ចទ ចលាកប្គ្ូ !  
 ជាចរឿងឥតប្ប្បចយជនា៍។  

នាយគ្ីោក់ដភនកច ះ ដតគ្ាំនិតរះិគ្ិតរកចាំន ចចខាយរប្បស់មាននទ ដែលនិយយចៅអាច ឲ្យមាននទប្បាប់្បខាួន ែបតិអនក
មានប្ប្បចយជនា៍ នឹងែឹងចរឿងរប្បស់មិតេ ែ៏ព្ិចសសនងាថាា ចនះណាស់។ នាយគ្ីប្សលាញ់មាននទចនះ គ្ឺប្សលាញ់ចព្ក 
ទាល់ដតចង់ែឹង នូវអស់ចរឿងរប្បស់មាននទ ចទាះចរឿងចនាះជាចរឿងកាំចទចកាំទី ក៏ចោយ ឲ្យដតមាននទប្ព្មនិយយចរឿងឲ្យ
ស្អេ ប់្ប។ ខ្លងចប្ៅខយល់ប្បក់រវចិៗ នាយគ្ីនយិយសងួត ចហយីចោយ តិចៗថា៖ 

 ចលាកប្គ្ូប្ប្បដហលមិនទ កចតិេខញ ាំចហយី បានជាមិនប្ព្មនិយយប្បាប់្បខញ ាំចស្អះ។  

ពាកយចនះមានសាំនួនខ្លា ាំងដមន ែបតិមាននទ ដប្បរមកក្តន់នែនាយគ្ីជាងែីមេងចទៀត រចួប្បាប់្បថា៖ 

 ក្តមាប្បាូនប្ប្បសុខញ ាំ . . .។  
 យ ី! ក្តមាហា នែល់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ង?  
 អឺ ! ោហា នលូកចងាីមខញ ាំ ដតឥ ូវខញ ាំោក់ោប្តូវមយួោវយ៉ា ងទមងន់ ប្ប្បដហលោស្អា ប់្បចហយី ឯខញ ាំក៏ប្តូវរប្បសួចនះ
ឯង។  

 ឱ ! ប្ព្ះមាច ស់នងាចអយី !  
 ក ាំឲ្យខ្លតចព្ល ! អ ឺក ាំឲ្យខ្លតចព្ល ក ាំយាំ ក ាំចសចី ខញ ាំចៅរស់ចៅច យីចទ ។ ដតប្តូវែងឹថា ព្ីចព្លចនះចៅ 
ជីវតិចយងីមានចប្ោះរែកឹ រហូតតាមផ្ាូវចហយី។  

 បាទ ៗ ខញ ាំក៏ស ខចិតេស្អា ប់្ប រស់ជាមួយចលាកប្គ្ូដែរ។  
 ប្ប៉ា ដនេចប្បីស្អា ប់្ប ឬ រស់ក៏លាចមីល។  
 បាទ ! បាទ !  



មាននទោប់្បបាតនែនាយគ្ ីប្ចបាច់យ៉ា ងខ្លា ាំង ជាសញ្ញ យល់ប្ព្មប្បេូរជីវតិជាមួយោន ។ ប្ប រសប្បនេចសចកេីចៅចទៀត ែូចត
ចៅ៖ 

 ទ កខចយងីជាទ កខដខែរទាាំងអស់ោន  ។ ខញ ាំមានចប្ោងក្តរណ្ា៍ មយួយ៉ា ងធាំ។  
 គ្ឺអវី ?  
 គ្ឺ លាងទ កខដខែរ ចធវជីនជាតិចយងីឲ្យបានរ ងចរឿងច ងីវញិ។  
 ចធវីយ៉ា ងណា ?  
 តស ូ ! ែូចខញ ាំដតងនិយយប្បាប់្បប្បងម នៗ ប្ស្អប់្បចហយី។  
 បាទ ! ខញ ាំក៏តស ូដែរ!  
 អឺ ! ប្តូវដតចយងីតស ូ ោយខ្លែ ាំង ោយរប្បប្បប្គ្ប់្បប្គ្ង ោយគ្ាំនតិខញ ាំចគ្ ភាជ ប់្បប្សុកដខែរមកដខែរវញិ តាមគ្នាងអនក
ចសនហាជាត។ិ  

 យល់ប្ព្មចព្ញទី !  

អគ្គីចប្ក្តកឈរចលីកនែសោច  ។ មាននទញញឹម។ 

 ដតក្តរតស ូ មិនដមនជាក្តរង្គយចទ។ អនកតស ូចែីមបជីាតិ គ្ជឺាអនកដែលមានចិតេស្អា តលា ចចះប្សលាញ់ចគ្ 
អាណិ្តចគ្ រចួចង់ជួយចគ្ដមនៗ គ្ឺជាអនកដែលរមយទម មនិចចះខឹង មិនខ្លា ចក្តរ មានចិតេអាំណ្ត់ កន ងកិចចក្ត
រ។ ចអីប្បង ! អនកតស ូ គ្ឺមន សស ដែលហា នលះប្បង់ប្ប្បចយជនា៍ផ្តទ ល់ខាួន មានប្ប ណ្យសកេ ិប្ទព្យសមបតេិ 
ប្ប្បព្នធកូនជាចែីម។ អនកតស ូមានដតទ កខ ជួប្បដតចសចកេីប្ក អត់ឃា ន ោែ នចព្លសប្បាយ ឬ ចព្លទាំចនរចទ រចួ
មានចព្លខាះជាប់្បគ្ ក រងទ កខចទាសរហូតែល់ ស្អា ប់្បប្បង់ជីវតិផ្ង។ ចចញចៅតស ូ គ្ឺប្បាសប្ពាត់អស់ចាំណ្ង
ចសនហាទាាំងឡាយ ដែលចងចយងី ចែីមបចី្ងោប់្បយកភព្មួយងែី ដែលចយងីអាចោក់ច ែ្ ះចៅបានថា 
«ភព្ឯក្ត» ឬ «ភព្សចងវគ្»។ ចៅច ងចប្ក្តយប្បាំផ្ ត ចចញចៅតស ូ គ្ឺចចញចៅប្បសួ ដតប្បសួចនះមានន័យធងន់ 
ជាងប្បួសធមែតាចៅចទៀត គ្បឺ្បសួចែីមបបី្ព្ះព្ ទធស្អសនាផ្ង រចួចែីមបជីាតផិ្ង ចែមីបចីសចកេសី ខ នងិ ចសចកេី
ចាំចរនីរប្បស់មន សសទាាំងអស់ចលីទវីប្បចលាកផ្ង។  

 ទឹកព្ ះចហយីឬ ?  

នាយអគ្គសីទ ះចភាតចូលចគង្គក ន ក្តន់យកកាំចសៀវមួយចចញមក អនកលាងោនដែកមួយយ៉ា ងស្អា ត រចួោក់ទឹកព្ ះចនាះ 
កន ងោនដែក។ អនកយកគ្មកចធវីសាំលី រចួល ប្បលាងម ខរប្បសួ យ៉ា ងងនមៗ រ ាំរប្បួសចនាះយ៉ា ងប្សួល។ ប្ប រសចធវីផ្ង
និយយផ្ងថា៖ 

 គ្ឺជាកិតេិយសមយួយ៉ា ងធាំណាស់ ដែលចយងីតាាំងខាួនចយងីជាអនកតស ូចនះ។ ខញ ាំសប្បាយចតិេខ្លា ាំងណាស់ 
ចោយយល់ចាស់ថា  

ចលាកប្គ្ូ នងិ ខញ ាំបានគ្ិតប្តូវ។ មិនអីចទ ចយងីតាាំងខាួនចយងីជាអនកតស ូបានចព្ញទី ព្ីចប្ពាះចយងីមនិដែលចធវីអវី
អាប្កក់នឹងអនកណា ចយងីមិនដែលប្បាន់អនកណា ចយងីមិនដែលចសព្ស រា ចលងចប្បៀ លួចកូនចគ្។ ចយងីជាអនកប្បួស 
ចប្សចចៅចហយី ។ ច ះមិតេចយងីឯចទៀតចៅ តាមចយងីចទ? 



 ចៅ! ប្បាកែជាចៅោច់ខ្លត។  
 ចយងីចៅតាាំងទីកដនាងប្តង់ណា ?  
 គ្ង់ែឹងចទ ដតឥ ូវចនះប្តូវែងឹថា ចយងីឈប់្បចូលប្សុកចហយី។  
 ជចយ ! ចលាកប្គ្ ូ! ហ  ីរចួចហយីឥ ូវសូមចលាកប្គ្ូសប្មាកច ះ ខញ ាំយមមាត់ទាវ រជូន។  

មាននទចសចី ោប់្បនែនាយអគ្គជីាប់្ប ចៅចសងៀមមួយប្សប្បក់ រចួនិយយថា៖ 

 យមឯណា ខញ ាំមនិទាន់បានសរួប្បងឯងផ្ង។  

នាយអគ្គីម ខចសែ។ី 

 ឱ ! បាទ !  
 ចតីក្តលព្ីចយងីដប្បកោន ចនាះ ប្បងឯងមានទ កខយ៉ា ងណាខាះ ចម៉ាចមិនប្បាប់្បខញ ាំផ្ង ?  

នាយអគ្គីច ងីប្សងូតប្សង្គត់ ច ាីយថា៖ 

 បាទ ! ខញ ាំបានោយប្ប្បលូកជាមយួខ្លែ ាំង ដែលចរាមខញ ាំែូចប្សចមាច។ ចគ្ោប់្បខញ ាំបាន។ ខញ ាំនកឹថា អស់បានជួប្ប
ម ខចលាកប្គ្ូចហយី។ ចគ្យកខញ ាំ ចៅសមាា ប់្ប។ ខញ ាំញញឹម ម ខកេីមរណ្ភាព្ចនះ។ បាទ ! ខញ ាំញញឹម ចប្ពាះខញ ាំ
ចព្ញចិតេនងឹស្អា ប់្ប ចប្ពាះខញ ាំបានស្អា ប់្ប ចោយបានប្បាំចរបី្ប ព្វចហត មួយ ែ៏លា គ្មឺាត ប្ប្បចទស នងិ ជនជាតិចយងី
ព្ិតៗ។ ោប់្បជនួចព្លចនាះ ចៅចវលាយប់្ប ចប្ងិតយាំ អាំព្លិអាំដព្កចហរី ខយល់ប្បក់ ផ្តក យរះចប្ពាងប្ពាត ប្សី
មាន ក់ជាប្ប ប្តីចមកង មានចតិេអាណិ្តខញ ាំ បានលួចចូលមកចោះដលងខញ ាំ។  

ប្បរយិក្តសននកិចចសនទនា ក៏ដប្ប្បរកីរាយវញិ។ សចមាង៖ 

 អូ ! អូ ! អូ !  
 បាទ ! នាងចនាះលា ចិតេក៏លាចទៀត ចគ្ថាឲ្យខញ ាំរត់ចៅច ះ។ ខញ ាំចឃញីម ខនាងប្សព្លិៗ ។ ខញ ាំក៏ប្បាប់្បនាងថា៖  
 អូនក ាំចមលីង្គយប្បង ៗមនិដមនជាមន សសចិតេអន់ រត់ព្ីកណាេ ប់្បនែខ្លែ ាំងចទ ។ អូនជាខ្លែ ាំង នឹងប្បង ឥ ូវប្តូវ
ក្តរ អូនហា នយកក្តាំប្បិត មកប្ប កប្តង់ែចងាីមប្បង ឲ្យស្អា ប់្បចៅ មិនគ្ប្បបមីកចោះដលងប្បង ចោយលួចលាក់
ចទ។ នាងយាំឱប្បនែខញ ាំ ដែលជាប់្បចាំនង និយយខសកឹខយួលថា៖  

 ោ៎ះ ប្បាូនសូមចទាសប្បង ប្បាូនជាមិតេនឹងប្បង ដែលមកចោះប្បងចនះ។ ជាកិតេយិសមយួ រប្បស់ប្បាូន ចោយបាន
ជួយជីវតិ អនកចសនហាជាតិមាន ក់។ ប្បាូនមិនដមនខ្លែ ាំងរប្បស់ប្បងចទ ប្បាូននយិយនងឹប្បង មិនបានដវងឆ្ង យចទ។ 
ដតប្បាូន សូមប្បងប្ជាប្បថា សព្វនងងចនះ ប្បាូនជាមន សស។ ព្កួចនះ ប្បងកឲ្យប្សុកចយងី ប្បងាូរ្មោន  ក្តប់្បសមាា ប់្ប
ោន  ប្ពាត់ប្បាសោន  ដប្បកគូ្ចសនហា ដប្បកកូនប្ប្បព្នធ ដប្បកប្គ្សួ្អរ ។ ឱប្បង ! ប្បង ! ពាកយថាសគង្គគ មៗ ចធវីឲ្យប្បាូន
ជាប្សីចប្កៀមប្កាំជានិចច ចប្កៀមោែ នចព្លដលា ចប្កៀមរាល់ចវលា។ យប់្ប នងង ប្ព្ឹក រចសៀល លាង ច ប្បាូនរាប់្បចព្ល 
រាប់្បចមា៉ា ងនាទី ចធែចដភនកសួរថា «ចតីក្តលណា ចទីប្បបានស ខ ?» ប្បាូនចចងាៀតចិតេណាស់ ប្បង។  

ខញ ាំច ាីយតប្បថា៖ 



 ប្បាូនមានចិតេែូចប្បង ប្បងដែលខាំចាាំងចនះ ក៏ចែមីបចីសចកេីស ខស្អនេ ប្តាណ្ដែរ។ ចែមីបឲី្យបានស ខចនះ ល ះ
ប្តាដតប្សុក ប្តូវបានជាប្សុកអនកជា។ ប្សុកខញ ាំចគ្ ចមាាំងចៅដតមាន។ ប្សុកមិនយ តេិធម៌ សគង្គគ មចៅដតច ះ 
។ ប្សុកមានគ្ាំនិតប្ប្បក្តន់ព្ួកប្កុម ក្តរភាន់ដប្ប្ប ចៅដតចកតី។ ចមាាំងចនះ ព្ ាំដមនចធវីឲ្យប្បាូនខ្លា ច ប្បាូនប្ព្ួយ យាំ
បារមភចនាះចទ . . . ។  

 ចទ ! . . . ចទ . . . ប្បាូនែឹងចាស់ណាស់ថា «ប្បងចធវីប្តូវ ប្បាូនសាប់្បចមាាំងរ ករានចទចត ីគ្ឺប្បាូនសាប់្បខ្លងប្កុមព្កួ
ខញ ាំ សព្វនងងចនះ»។  

 ប្បងមិនចៅណាចទ!  
 ចទ ! ចទ! សូមប្បងអាណិ្តប្បាូន អចញ្ជ ីញចៅច ះ ទ កជីវតិប្បង ចែីមបបី្បចប្មសីនាេ នចតិេខពស់មួយ ដែលជាសនាេ ន
ចិតេ ដខែររាល់ោន  ឲ្យបានសចប្មចចៅច ះ។  

 ប្បាូនជាដខែរ ឬ ខ្លែ ាំង ?  
 ោ៎ះ ! ប្បាូនជាដខែរ!  
 ប្បងចៅណាមិនរចួចទ ប្បងចង់ស្អេ ប់្បសមេីអូន ចង់ស្អា ប់្បរស់ជាមួយអូន។  
 ចទ ! ប្បងអាណិ្តដខែរទាាំងព្ួងផ្ង ែបតិដខែរទាាំងអស់ប្តូវក្តរប្បង . . . ចៅៗ អចញ្ជ ីញចៅច ះ។  

 

នារយីាំចស្អក ចសទីរចបាកខាួនចៅចលីែី ចោយខញ ាំ ព្ ាំប្ព្មរចួខាួនចស្អះចនាះ។ សូមចលាកប្គ្ូគ្តិចមីល ចតឲី្យខញ ាំចៅណារចួ 
ចប្បីខញ ាំទ កប្សីកមសត់ចនះ ជាកាំនប់្បមាសចៅចហយី។ ែល់ចប្ក្តយមក ខញ ាំក៏ប្បប្បលួនាងចៅជាមយួខញ ាំ ។ ឱ ! រាប្តីកមសត់។ 
ចលាកប្គ្ូ ! ខញ ាំសូមសប្មក់ទឹកដភនក មួយតាំណ្ក់ច ះ ចៅចលីចសចកេីចសនហា ែ៏ចស្អែ ះប្តង់ចនះ។ បាទ! នាងប្ព្មរត់ចៅ
ជាមួយខញ ាំ ព្ីចប្ពាះនងងជិតរះ ជីវតិខញ ាំជិតស្អា ប់្បចហយី។ ចយងីចចញែាំចណី្រចៅ។ មនិយូរប្ប៉ា នាែ ន កងទ័ព្ខ្លែ ាំង ចែញតាម
ជាប់្បព្ីចប្ក្តយ។ ឱចលាកប្គ្ូចអយី ! នាងចនាះរត់មនិរចួ ចប្ពាះោន ព្ ាំធ្លា ប់្បរត់ ែូចចព្លចនាះចស្អះ ។ ខ្លែ ាំងក៏ក្តន់ដតជិត
មក ជិតមក។ ខញ ាំែកប្ព្ួញបាញ់វញិ ចោយចប្បេជាញ ថា ឲ្យស្អា ប់្បជាមួយោន ច ះ។ តស ូបានប្ប្បមាណ្ មួយសនទ ះធាំ ខ្លែ ាំងព័្ទធ
ជ ាំវញិខាួនអស់។ បាទ ! ចព្លចនាះប្ព្ួញអាសិរព្សិមួយ យ៉ា ងកាំណាច សទ ះមកប្តូវនាងចាំកណាេ លខនង ប្បាូនជាគូ្ជីវតិ
ែួលចែកចលីធរណី្ ។ ខញ ាំឱប្បនាង។ នាងយាំ ចោយខសកឹខសួល ប្បាប់្បថា៖ 

 ប្បងសមាា ញ់ប្បាូន ?  

ខញ ាំខសបឹ្បប្បាប់្បវញិថា៖ 

 ប្បងប្សលាញ់អូន !  

នារញីញឹមទកឹដភនកហូរសប្ស្អក់ ោច់ខយល់ស្អា ប់្បភាា ម មួយរ ាំចព្ច។ បាទ ឱ ! ស្អា ប់្បចៅៗ។ 

នាយគ្ ីប្គ្វកីាល។ 

មាននទអដងាលខនងសួរថា៖ 

 ច ះយ៉ា ងណាចទៀត ?  



 បាទ !ខញ ាំចប្បេជាញ កន ងចតិេថា តស ូល ះប្តាស្អា ប់្ប ខញ ាំក៏ហូតោវចូលប្ប្បក្តប់្បប្ប្បោក់។ ខញ ាំងងតឹម ខ គ្ិតដតព្ីប្ប្បលូក
ោែ នងយ រហូតែល់ ខ្លែ ាំងស្អា ប់្បអស់ជាចប្ចីន ែលួរចណាងចលីែី ច ាៀតឱក្តសចនាះ ខញ ាំក៏ោប់្បចសះមួយរត់មក
ទីចនះ ។ តាាំងព្ីចនាះមក ខញ ាំដលងចង់បានប្ប្បព្នធចទៀតចហយី។  

សូរចជីងចសះមួយ លាន់ឮច ងី ។ នាយគ្ី ចផ្ទៀងប្តចចៀកស្អេ ប់្ប។ មាននទចប្ក្តកអងគ យប្ប្បងុស្អែ រត។ី នាយគ្សីទ ះដភាត 
ចៅខ្លងចប្ៅ។ កន ងងងឹត ពាជមីកែល់ នាយគ្ែីកោវខ្លវ ច់។ ច ងោវ ចៅចលីចែីមប្ទងូអនកជិះចសះ ជាចប្សច។ 

 អនកណា ?  
 អញ!  
 អូ អា ចក្តប្ប ! យ ី! អាចនប្ង ចមេចមកោែ នឲ្យែាំណឹ្ងអញម ន . . .។  

នាយចក្តប្ប ចលាតព្ីចលខីនងចសះ មកឱប្បអគ្គី យ៉ា ងសនទិធស្អន ល។ 

 អញរវល់ណាស់ មនិបានឲ្យែាំណឹ្ងអវីចទ។ មកចៅកន ង។  
 អាចក្តប្បចៅមនិបានចទ ឈប់្ប ! អាចក្តប្ប អាឯងហា នដតចូល អញសមាា ប់្បឯងចោលឥ ូវចនះ។  
 អា កួត ! មានក្តរ។  
 ក្តរអី ?  
 អញមកប្បាប់្បចលាកប្គ្ូ។  
 យ ី! ចម៉ាចអាឯងែងឹ ?  
 ហ  ឺចរឿងអីអាចក្តប្បមិនែងឹចនាះ ? ប្ប្បយត័ន ! ក្តរសាំខ្លន់ណាស់។  
 ឈរចៅហនងឹចហយី ោាំអញចៅជប្មាប្បោត់ជាម នសិន។  

ចព្លចនាះ សចមាងមាននទលាន់ឮច ងី ព្ីចលីដប្គ្កន ងប្បនទប់្ប៖ 

 អនកណា ចក្តប្បឬ ?  
 បាទ !  
 គ្ីឲ្យចក្តប្បចូលមក !  

នាយគ្ីរ ញស្អែ នាយចក្តប្ប ឲ្យចូលមក។ នាយចក្តប្បចធវោីរវកិចចចោយចោរព្៖ 

 ខញ ាំបាទមកចនះមានក្តរប្ប្បញាប់្បណាស់ ។ ចលាកតាគ្ិរសី ចមរ  ឲ្យខញ ាំមកជប្មាប្បចលាកប្គ្ូថា «ចគ្បានោត់ទ័ព្
ចសះ មកតាមោប់្បចលាកប្គ្ូ ចាំនួន១២នាក់»។  

 ចក្តប្បឯងភ័យ ឬ ោន ប្ប៉ា ណ្ណឹ ង?  
 បាទចទ!  
 គ្ី ?  
 បាទ ចទ !  
 ចក្តប្ប ?  



 បាទ !  
 ចប្តៀមខាួន!  

នាយចក្តប្បញាក់ម ខច ាយីថា៖ 

 បាទ!  

មាននទចប្ក្តកអងគ យ ហាក់ែូចោែ នឈអឺវ។ី 

 បាន ! ខញ ាំទទួលប្បាាំនាក់ ចក្តប្បទទួលប្ប ីគ្ឺទទួលប្បនួនាក់។  
 បាទ !  
 បាទ !  

មាននទសួរចទៀតថា៖ 

 អនកណានាាំមក ?  
 និលចព្ប្ជ!  
 នអយ៉ា  ! ទ កនិលចព្ប្ជឲ្យមកខញ ាំច ះ ក្តលណាោមកែល់។  

នាយចក្តប្បងក់កាល។ 

 បាទ ! មិនយូរចទ ប្ប្បដហលប្បនេិចចទៀត ចប្ពាះខញ ាំឮសូរចជីងចសះ ដតព្ីចប្ក្តយខញ ាំគ្ប្គ្ឹក។  
 អឺ ! មិនជាអីចទ ។ ឥ ូវ ចៅរា ាំងទាវ ររប្បងឲ្យជតិ។ ចក្តប្បចៅមាខ ង គ្ីចៅមាខ ងមាត់ទាវ រចនះ។ ឯខញ ាំ ចៅព្នួគ្ មព
ផ្តក កណាេ ល។  

 បាទ !  
 មានទាវ រ រត់ចៅតាមចប្ក្តយចទ ?  

នាយគ្ឺច ាីយថា៖ 

 បាទ ! មានផ្ាូវសមាង ត់មួយ។  
 រប្បងគ្ីឯង លែមព្ួកោចូលបានចទ ?  
 មានដតតាមមាត់ទាវ រប្ប៉ា ចណាណ ះ ចប្ពាះជ ាំវញិស ទធដតឫសស។ី  
 អឺ ! លា ខជិលចៅណា គ្ឯឺងងយម ន ចក្តប្បងយចប្ក្តយ។  
 បាទ !  
 បាទ !  
 ចយងីោយតនែ ចែមីបចីោះខាួន ចៅតាមទាវ រចប្ក្តយណ៎ា !  
 បាទ!  
 បាទ!  
 ែល់ខ្លងចប្ៅចតាងប្បាំដប្បកោន  រចួទីជួប្បោន  គ្ឺមាត់ពាមទចនាស្អប្ប ប្ព្ាំប្ប្បទល់ដខែរ -ចសៀម។  



 ទល់ដែន!  
 ទល់ដែន !  
 ក ាំចភាចចូលចៅចៅអារ ណ្ មហាក្តល ប្សទាំ នសបដវងផ្ងណ៎ា !  
 បាទ !  
 បាទ !  
 ឥ ូវ ចៅោាំចៅទកីដនាងចរៀងខាួនច ះ ចប្ពាះឮសូរចជីងចសះ មកែល់ចហយី។  

និលចព្ប្ជ នាាំទ័ព្ប្បាំផ្តយចសះ យ៉ា ងចលឿន ទាាំងកណាេ លយប់្ប។ ចៅតាមផ្ាូវ នលិចព្ប្ជបានស្អកសួរែល់ព្ល ដែល
មកជាមួយ ចតីអនកណាស្អគ ល់ផ្ទះនាយគ្ី ចៅរហាត់ទឹក ។ មានទាហានមាន ក់ច ែ្ ះស្អន បានច ាីយច ងីថា៖ 

 បាទស្អគ ល់។  

បានជានលិចព្ប្ជសួរែូចោន ះ ព្ចីប្ពាះែឹងចាស់ថា ចសនាជាំនតិដែលមាននទមាន ចៅជិតចនះ ោែ នអនកណាចប្ៅព្អីគ្គី
ចទ។ អនកធ្លា ប់្បស្អគ ល់អគ្គីចនះ ដែលជាមន សសពូ្ដកច ីតឆ្យមួយដែរ។ មាននទប្តូវរប្បួសផ្ង ប្បាកែជាចៅប្ជកផ្ទះអគ្គី
មិនខ្លន។ អាប្ស័យចហត ចនះ អនកប្បញ្ជ ទាហាន ឲ្យប្បាំចបាលចសះ ក្តត់ោលតប្មង់ចៅភូមិរហាត់ទឹកដតមេង ចទបី្បឆ្ប់្ប
ក្តរ។ កន ងែាំចណី្រ ែ៏ប្សតូរូតចនះ អនកឮសូរចជីងចសះមួយ ខ្លងម ខដែរ ដតអនកនឹកស្អែ នថា ជាចសះរប្បស់អនកប្សកុធមែ
តាចទ។ ក្តលចប្បីនាយស្អនច ាយីថា បានស្អគ ល់ផ្ទះអគ្គីចាស់ និលចព្ប្ជចប្តកអរយ៉ា ងនប្កដលង។ ចប្ោងក្តរណ្ា៍ មយួ
ោត់ដភាត កន ងប្បញ្ញ អនក គ្ឺចប្ោងក្តរណ្ា៍ ចឡាមោប់្បមាននទឲ្យបាន។ 

ល ះបានចៅែល់ជិតផ្ទះអគ្គីចហយី អនកប្បញ្ជ ឲ្យទាហានទាាំងអស់ ច ះព្ីចលីខនងចសះចរៀងខាួន រចួឲ្យស្អនចែីរលប្បៗ ចៅ
ស្អេ ប់្បចមីល។ នាយស្អន ងវីែបតិដតធ្លា ប់្បតយ ទធ មកចប្ចីនប្ោណាស់មកចហយីក៏ចោយ កន ងចព្លចនះ ក៏ចៅមាន
ចសចកេីតក់សា ត យ៉ា ងខ្លា ាំង។ ចប្បះែូងោត់ញ័រ រ ាំចភបី្ប នែោត់ច ងីប្តជាក់អស់។ ោត់លូនប្បនេិចៗ ចៅម ខ ប្តាដតបាន
ចៅែល់ផ្ទះអគ្គ ីែូចប្បាថាន ។ ោត់លប្បចមីលតាមមាត់ទាវ រ ោែ នចឃញីអវីចស្អះ។ កន ងផ្ទះស្អង ត់ឈងឹ ដតចឃញីទាវ រព្ ាំទាន់
ប្បិទ ចចងកៀងមួយច ះប្បា ងៗ។ អនកលូនងយចប្ក្តយែូចក្តេ ម ប្តលប់្បចៅរាយក្តរណ្ា៍  ប្បាប់្បនលិចព្ប្ជវញិ។ 

 ចម៉ាចមានចឃញីអវីខាះ ?  
 ចឃញីទាវ រចប្បីក ចចងកៀងមយួប្បា ងៗ។  
 ប្ប្បដហលមានមន សសចទ ?  
 ប្ប្បដហលចែកលក់អស់ចហយី។  
 ចប្បីែូចោន ះចៅ !  

កងទាហានចៅែល់មាត់ទាវ រ ។ នាយស្អនលូកនែចៅប្ោនទាវ រ រប្បងទាវ រព្ ាំរចប្បកី ចោយោក់ចស្អជាប់្ប។ នលិចព្ប្ជសួរ
ខសបឹ្បៗ ថា៖ 

 ចម៉ាចចប្បីកទាវ ររចួចទ ?  
 បាទចទ ! ជាប់្បចស្អ ។ ចធវីយ៉ា ងណាទាន ?  



 ចៅរក ចលីកជចណ្េី រផ្ទះខ្លងម ខចនាះ សិនមក ដតប្ប្បយត័នមាច ស់ចគ្ែឹងណា ! មយ៉ាងចទៀត ប្ប្បយត័នដ កប្ព្សុផ្
ង។  

 បាទ !  

ស្អនក៏សទ ះ ចៅចលីកជចណ្េី រផ្ទះរប្បស់អនកប្សកុមាន ក់ យកមកដផ្ាកចលីទាវ រ។ នាយស្អនច ងីជចណ្េី រភាា ម ឥតប្បងាង់។ 
ល ះមកែល់ចលីទាវ រចហយី នាយស្អនក៏ដប្បរគូ្ទ ទមាា ក់ចជងីទាាំងព្ីរច ះ នែទាាំងព្ីរោប់្បចខ្លា ងទាវ រ ចធវីឲ្យនាយស្អន ធងន់
ខាួនរយងីរចយង។ 

នាយចក្តប្ប ដែលលទិធអណាេ ត រង់ោាំចាំណី្ ែល់បានចឃញីខ្លែ ាំងមកែូចោន ះ ក៏សទ ះវងឹចៅក្តប់្បមួយោវចាំព្ីចប្ក្តយ ប្តង់
គ្ល់ក ។ នាយស្អនលាន់សចមាង ឮងកឹ រចួធ្លា ក់ចខ្លព កែល់ែ។ី 

និលចព្ប្ជ ដែលចៅខ្លងចប្ៅនឹកថា នាយស្អនបានែល់ែីចហយី រចួម ខជាមកចប្បីកទាវ រមនិខ្លន ដតោាំបាត់ៗ៖ នលិ
ចព្ប្ជខសបឹ្បចៅ៖ 

 ស្អន ! ស្អន ! ចៅណាបាត់អនេរធ្លនចនះ អាធីចៅមួយចទៀតប្បនេោន ចៅ។  

នាយធីែឹកម ខច ងីជចណ្េី រ ែល់ច ង ក៏ោត់ចជីងសទ ះច ះមក។ កន ងចព្លចនាះ ោវអគ្គីចលៀនចចញចធ្លា  ព្គី្ មពផ្តក មក ដត
នាយធីោយរងោវទាន់ ោវទាាំងព្ីរក៏ប្ប្បកតួោន ឮឆ្ាំងៗ ែូចរនទះកណាេ លយប់្បស្អង ត់។ ព្ួកខ្លងនិលចព្ប្ជដប្សកថា «
មានព្ួកោចវយី !» ។ លាំោប់្បចនាះ នាយទាហាន ក៏ប្ជុះមកកន ងរប្បងផ្ទះនាយគ្ី ចខ្លព កៗ ប្បនាប្បនាទ ប់្បោន  ែូចប្ោប់្បចភាៀ
ង។ នាយចក្តប្ប នងិអគ្គ ីតយ ទធមា ាំងៗ យ៉ា ងអង់អាច។ និលចព្ប្ជមកែល់ចប្ក្តយចគ្ ប្បញ្ជ ឲ្យឈប់្ប។ 

 ឈប់្ប ! អនកណាហនងឹ ?  

អគ្គីច ាីយថា៖ 

 អញ!  
 អឺ ! គ្ីចទឬ ?  
 អឺ ! អញ ចម៉ាចនលិចទឬ ? ឯងមកចលងនឹងអញឬ ?  
 អឺអញៗ មកចលង!  
 ចប្បីមកចលង មកក ាំប្បងាង់ !  
 ឯងមកមានក្តរអទីាាំងយប់្ប ? (អគ្គីសួរប្បដនថម)  
 អញមកជាតាំណាងចាប់្ប។  

នាយចក្តប្បចចញព្ីគ្ មពផ្តក មក ចសីចក្តា កក្តា យ៖ 

 ហាសៗ តាំណាងចាប់្ប ! មានដតចោរចទ ដែលចូលកន ងរប្បងផ្ទះចគ្ ចោយលប្បៗ ។ អនកតាំណាងចាប់្ប មិនចធវី
ែូចោន ះចទ។  

 យ ី! អាចក្តប្ប អញមកចនះមានសាំប្ប ប្ត។  
 ោាំភាឺប្សួលប្បួលចៅពូ្ ! មានអ។ី  



 អាចក្តប្ប អញមិនខចនីិយយនងឹឯងចទ។  

និលសទ ះចៅម ខ ដភនកចមីលចៅកន ងផ្ទះ ។ អគ្គីចលកីោវក្តប់្ប រា ាំងចែីមប្ទូងនិលចព្ប្ជ។ 

 មិនបានចទ ! មិតេចៅណាមកណា ចៅមនិបាន។  
 អញចៅកន ងផ្ទះ។  
 ប្បាន់ឬ ?  
 អញោប់្បមន សសចទាស។  
 ោែ នមន សសចទាសចទ ចៅចនះមានដតអនកជាទាាំងអស់។  
 មាន ។  
 ចៅមិនបាន ចៅស្អា ប់្បឯង ឬ ស្អា ប់្បអញ !  
 ប្ព្ះកមព តឲ្យអញមកណ៎ា។  
 ចទវតាឲ្យមកក៏ប្តូវឈប់្ប ែបតិអគ្គីមិនឲ្យចូលចៅ។  
 ឯងរងឹទទឹងនងឹចាប់្បឬ ?  
 ឯងរកោប់្បអនកណា ?  
 មាននទ !  
 ហ សីៗ អាប្កចព្ី វចងវងប្បឹង!  
 មាននទចៅឯណា?  
 ចៅចនះ ?  
 សចមាងមាននទលាន់ឮច ងីព្ីចៅអីមួយ ដែលចៅកន ងងងតឹ។ មាននទចែីរសទ ងៗ ចចញមកយ៉ា ងដខង នែព្ត់
ច ងោវតូចចសេីងមួយ ដែលោាំងចផ្ាកៗ។  

 រកខញ ាំចធវីអី ?  
 កន ងនាមននចាប់្ប ខញ ាំសូមោប់្ប សូមអចញ្ជ ីញអានសាំប្ប ប្តចនះចៅច ះ ។  

មាននទកញ្ឆ ក់សាំប្ប ប្ត ព្ីនែនិលចព្ប្ជបាន ញីដហកចខទចខទី ប្គ្ោត់ចោលចៅ។ និលចព្ប្ជខងឹ ខែួលច ងី។ 

 យ ី! ចម៉ាចប្ព្ះចតជគ្ ណ្ ហា នដហកសាំប្ប ប្តប្ព្ះកមព ត ?  
 ខ្លា ចអី សាំប្ប ប្តមនិប្តឹមប្តូវតាមចាប់្ប។  
 មិនដមនចទ ! ចបាះប្តាចលាកផ្ងណា!  
 ចអី! ប្តាដមន ដតសាំប្ប ប្តរ ាំចលាភ ឲ្យោប់្បចយងីទាាំងយប់្ប ោែ នចាប់្បណាឲ្យោប់្បែូចចនះចទ។  
 អាកូន ! ចូលោប់្ប !  

 

មាននទងយចប្ក្តយប្បីជាំហាន ប្គ្ោសោវ និយយយ៉ា ងសង្គា ថា៖ 

 ោប់្បមាននទបាន ល ះប្តាដតធ្លា ក់អាវ ធព្ីនែ។  



នាយចក្តប្ប នងិ នាយគ្ី ក៏ដងាងសកមែភាព្ែាំនាលោន  ោវលាន់ឮឆ្ាំងៗ ដចសៗ ច ងីព្ចីរាះ ែូចសូររនាតដែក។ ប្ប ី
ទល់នឹងព្ីរ ជាទគី្ួរដែរ។ មាននទោយផូ្ងៗ ព្ីរប្បីោវ សទ ះចៅក្តប់្បអាមាន ក់ចៅចាំចហៀងខ្លង ែួលប្ចចប្ោងចជីង បាត់
ស្អែ រតី រចួដប្សកថា៖ 

 មួយចហយីចវយី !  

មាននទោយងយ រត់ចៅចគ្ច នងឹគ្ល់ចឈ ីដែលចធវីឲ្យខ្លងនលិចព្ប្ជវលិម ខ។ ចោយងងឹតផ្ង អនកតជាប់្បនែ ច ងោវ
សប្តូវ ដខវងខ្លវ ត់ ប្ចោត់ោន  ប្ចះុនឹងច ងោវអនក។ មាននទចគ្ចចៅព្ួន ឯគ្ល់ចឈមីួយចទៀត។ ខ្លងនិលចព្ប្ជ រកមនិ
ចឃញី ចររា។ មាននទដប្សកចៅ ថា៖ 

 ឯចនះចទចវយី ! មក !  

កងនិលចព្ប្ជរត់ចៅ មាននទចគ្ចចៅមាខ ង ោយខនងនាយធីផូ្ង មួយោវអស់ទាំហងឹ ដែលនាាំឲ្យធីភ័យជាអចនក។ ែល់
ែឹងថា មាននទ ក៏សទ ះហក់ចែញ តាមប្ប្បកតិ ។ ចាំដនកខ្លងនាយចក្តប្ប នងិ អគ្គី ក៏ប្បចងកតីប្បរយិក្តសកាំដប្បាងចលង 
លាយដមនែូចោន ។ យូរៗ នាយចក្តប្ប ដប្បរចៅចសីចោក់អគ្គមីេង។ មាននទញញឹមយ៉ា ងរកីរាយ នឹងស្អថ នក្តរណ្ា៍ រកីរាយ
ចនះ។ ល ះចចញែល់ចប្ៅរប្បង ជនទាាំងប្បី ចចះដតោយងយ រហូតចៅែល់នឹងហវូងចសះ រប្បស់កងនលិចព្ប្ជ ដែលចង
តចប្មៀប្បោន ។ មាននទប្បញ្ជ យ៉ា ងខ្លា ាំង ថា៖ 

 ច ងីចសះ !  

នាយចក្តប្ប នងិ អគ្គីរហ័សែូចសូរ ែល់ចលីខនងចសះជាចប្សច ក៏ប្បាំផ្តយចសះចៅ ចោយមានជនខ្លងនិលចព្ប្ជ ចែញ
ជាប់្បព្ីចប្ក្តយ។ រឯីមាននទ ក្តលដប្សកប្បញ្ជ  សទ ះវងឹភាា មដែរ ដតទាក់ចជងីនឹងកូនចឈមីយួ ែួលប្ព្សូ។ មាននទរចមៀល
ខាួន ប្បចណាេ យែូចដផ្ាប្កូច រចួចប្ក្តកឈរវបឹ្បវញិ តនែចៅចទៀតយ៉ា ងអង់អាច។ នលិចព្ប្ជសទ ះមករា ាំងផ្ាូវ មនិឲ្យមាននទ
ច ងីចសះរចួ ។ និលចព្ប្ជប្បញ្ជ  ឲ្យទាហានមាន ក់ ដលងដខសចសះ ឲ្យរត់ចៅឆ្ង យព្ទីីចនាះ។ ដតមាននទទាត់ប្តូវមួយចជងី 
ែួលផ្តក ប់្បម ខ ចោយមិនែឹងខាួន។ កងខ្លងនិលចព្ប្ជ ចរាមមាននទែូចប្សចមាច ងវីែបតិដតមានខាះ ប្តូវរប្បួសចប្ចីនអចនា ី
ណាស់ចៅចហយី។ មាននទចគ្ចខាួនបាន ក៏ចលាតចលីខនងចសះប្បាំផ្តយចៅ។ នលិចព្ប្ជក៏ប្បញ្ជ  ឲ្យកងព្លច ងីចសះ
តាមចៅដែរ។ មាននទ រត់ ាងអូរ  ាងចប្ជាះ យ៉ា ងចលឿន ។ នលិចព្ប្ជព្យយមតាមជាប់្បព្ីចប្ក្តយ មិនឈប់្បឈរ។ 

ប្ព្ះអរ ណ្ រះស្អវ ងច ងី ។ ចសះមាននទ ក្តន់ដតោប្បចៅៗ រឯីខ្លែ ាំង ក្តន់ដតជតិមកៗ។ មាននទចមីលចឃញីទាាំងអស់ 
មានប្បាាំមួយនាក់ ។ អនកនឹកថា ចតីចគ្ចខាួនយ៉ា ងណា ឲ្យរចួទាន់ភាមឺិនទាន់ចាស់ចនះ។ ែល់ចែីមអាំព្លិមួយ អនក
ចលាតចៅោប់្បដមកអាំព្ិល ចតាងច ងីចៅព្នួចៅចសងៀម។ ចសះចោយភ័យចចះរត់ចៅម ខ ។ កងនិលចព្ប្ជ ចចះដត
ចែញតាមប្ប្បចកៀក។ មាននទចមលីព្ីចប្ក្តយ ចឃញីហ យធា ប្ប អនកចសីចចយលខាួន រចួច ះមកចគ្ចចៅខ្លងចជីង។ ចៅ
តាមផ្ាូវ អនកចោះច វអាវផ្ា ាំខសល់ ែកែចងាីមដវងៗ ឲ្យមានកមាា ាំង។ មាណ្ព្នឹកថា ខយល់ព្យ ះ ម ខជាផ្ តរលត់មិនខ្ល
ន។ អនកចែីរប្បចណ្េី រ ហួចប្បចណ្េី រ ប្បែូីចអនកគ្ង្គវ លចោមាន ក់ ដែលោែ នែឹងឮ ែល់ចរឿងអវសីាំខ្លន់ច យី។ ប្ប រសចចះដត
ប្កចលកចមលីចប្ក្តយ មេងៗ ដប្កងខ្លែ ាំងចែញតាមមកចទៀត។ អនកសមាងឹចមលីនប្ព្ចឈរីកនឹក «ចតីជានប្ព្ភូមណិា ប្សកុ
ណា ? » ។ ព្នាឺប្ព្ះអាទិតយ ក៏ច ងីថាា ប្តចង់ គ្ួរជាទីសប្បាយ។ តាមផ្ាូវចែីមរ កខជាតិធាំ តូច ែ ះដណ្នណាន់ 
តាន់តាប់្ប ខពស់ទាប្ប។ អនកនកឹថា ប្សុកដខែរ ជាប្សុកមានចភាគ្ប្ទព្យនប្កចព្ក ព្ ាំគ្ួរចៅចប្ក្តមអាំនាចខ្លែ ាំងចស្អះ។ អនក



នឹកចទៀតថា «ព្ួកនលិចព្ប្ជ ស្អា ប់្បនងងចនះ ក៏ដប្កលដែរ គ្ខឺ្លែ ាំងស្អា ប់្ប នឹងនែអនកជាចប្ចីន អនកមិនខ្លតចទកន ងនមភមួយ
ចមា៉ា ងច ងចប្ក្តយចនះ។ 

សតវក ក ដែលចៅប្ប្បប្បផ្ាូវ ព្ួនសមងាំចឹកប្តី កន ងងា កមួយ ចផ្ាលីឈូចហរីច ងី។ មាននទភាញ ក់ចប្ព្ីត ប្ក្តប្បព្ួន ដតែល់មនិ
ចឃញីអវ ីក៏ចែីរចៅម ខចទៀត។ អ ញន ៎ះ ! ចឃញីោលដប្សចទចតី។ មានអវី ? មាននទញញឹមគ្តិថា «ឱ ! ភូមិក យដម
ងចទចត ី» អនកដប្បរសចសៀរ យកចជីងនប្ព្។ ល ះែល់ផ្ទះមួយ ដែលចៅច ងភូមិ អនកច ងីភាា ម ចូលចៅកន ងប្បនទប់្បប្បទិទាវ រ
បាត់៕ 

  



ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទ១ី២៖អាសននធាំ 

ចោយសព្វវចនាធបិ្បាយចសរវីគិ្ភីឌីា 

គ្ឺជាផ្ទះមួយ ែ៏សមរមយ ដែលមាននទព្នួ ចធវីអាំព្ីចឈបី្ប្បក់ចកបឿង មានទធី្លា ធាំតាមឋានៈដខែរជនកណាេ ល។ ដតកន ងភូមិ
ក យដមងចនះ ផ្ទះប្ប៉ា ចណ្ណះជាផ្ទះមួយ ែ៏រ ងចរឿងណាស់ចៅចហយី កណាេ លចាំចណាមផ្ទះឯចទៀត ដែលស ទធសងឹដតជា
កូនខទម រយកីរយក។ 

មាននទចូលកន ងប្បនទប់្បមួយ រចួប្បទិទាវ រជិតសា ង។ មាណ្ព្ ចមលីចឃញីដប្គ្ពូ្កស្អា ត ម ងសសគ ស។ អនកនឹកថា ប្ប្បដហល
ជាប្បនទប់្បចែកចហយី។ ចៅចកៀនដប្គ្មានត មួយ ប្ប្បោប់្បចោយកញ្ច ក់តាាំង សនតិសិតសក់ ដកវចមៅ ដកវចលែៀត ែប្បទកឹ
អប់្បផ្ង។ មាននទោប់្បអារមែណ្ា៍ ថា «ចលាៗ ជាប្បនទប់្បកូនប្កម ាំចគ្ ក៏មិនែឹង ?។ ប្ប រសប្តិះរះិចមីល ចតឧីតេម មិតេោស់
រប្បស់អនក មានកូនប្កម ាំចទ ? ចទ! ោមិនដែលមានកូនឯណាចទ។ ច ះោ លក់ផ្ទះចនះ ឲ្យចៅអនកណាមួយ ចហយីឬ? 
ដតតាមត ទូកន ងផ្ទះ ដែលធ្លា ប់្បែូចបានស្អគ ល់ព្មី ន មកចហយី គ្ឺត  ទូ ែដែលចស្អះ។ 

អតីតសងារនាងចទវ ីភិតភ័យយ៉ា ងខ្លា ាំងនងឹចរឿងចនះ ។ ណាមួយចៅភូមកិ យដមង មានភាន ក់ង្គររាជក្តរ រប្បស់ឪព្ ក
អនកផ្ង ប្ប្បដហលជាព្ួកអស់ចនះ បានទទលួកិចចប្បញ្ជ ព្សីិរចីស្អភ័ណ្មក ឲ្យជួយោប់្បអនកជាប្បាកែ។ ណាមួយចទៀត 
នែអនក ដែលព្ីមសលិមិញ បានលាងរ ាំចនាះ ក៏ឈោឺប់្បច កយ៉ា ងខ្លា ាំង ព្ីចប្ពាះអនកបានតស ូ ចែីមបរី ាំចោះខាួន ឲ្យបានរចួ
ជីវតិ ព្ីយប់្បមិញ មកចនះ។ អនកកចមាា ះ យកនែច វងស្អទ ប្បចមលី ចឃញីចហមី ចធវីឲ្យឈនឺប្កចព្ក។ រឯី ពូ្កចខនីយ ចធវឲី្យ
អនកងង យចែកយ៉ា ងខ្លា ាំង ដតព្ ាំហា នប្បាសខនង ែល់ច យី ។ អនកនឹកថា « ច ះឧតេម ោចៅណា ? ោចភាចអនក ចហយី
ឬចៅ ? ព្ីចប្ពាះមិតេទាាំងព្ីរចនះ ឃា តោន  តាាំងព្ីក្តលចៅវយ័ក មារ ចរៀងៗខាួនមក។ 

ខ្លងចប្ៅ ឮសូររចទះប្បរបាក់ឃបឹ្បៗ ចូលមកកន ងរប្បងផ្ទះ។ មាននទ លប្បស្អេ ប់្ប ឮសូរមាត់ប្សជីដជកចងកចង្គកៗ អាំព្ីែូរ
ប្សូវលក់នងា តនងា ទិញប្ប្បហ ក ។ ប្បនាទ ប់្បមក ចទីប្បអនកឮសូរមាត់ឧតេម ដែលអនក ចៅោាំសចមាង ចៅច យី។ ប្ប រស
ចប្តកអរយ៉ា ងខ្លា ាំង ចោយចទីប្បបានែឹងប្បាកែថា ជាផ្ទះមិតេោស់រប្បស់អនកព្តិដមន។ កន ងចព្លចនាះ ឧតេមជដជក
វ ៉ាូងោ៉ាងរចួ ក៏ចូលមកចប្បីកទាវ រប្បនទប់្ប ដែលមាននទចៅព្ួន មាននទសទ ះចៅខ្លងទាវ រ កាំបាាំងខាួនបាត់ នឹងទាវ រ ដែលចប្បីកម
ក។ ល ះឧតេម បានចូលស ប់្ប ែល់កន ងប្បនទប់្បចហយី មាននទរា ាំងទាវ រជិតភាា មមួយរ ាំចព្ច។ ឧតេមប្សឡាាំងក្តាំង ចទីប្បែឹង
ចហយីស្អគ ល់ថា ជាមាននទ ក៏សទ ះចៅ ឱប្បមតិេកមសត់ចនះ។ 

 យ ឺ! មកព្ណីា ? ចម៉ាចឯងមកព្ួនចៅទីចនះ ? មានចរឿងអវ ី?  

មាននទយកនែខទប់្បមាត់ឧតេម៖ 

 ក ាំមាត់ខ្លា ាំង ចគ្ឮ!  
 មិតេឯងស ខសប្បាយជាចទឬ ?  
 ស ខសប្បាយចទ ដតកន ងចព្លចនះចយងីមានចរឿង . . . ។  

មាននទប្ោនឧតេមចចញ និយយយ៉ា ងនឹងនួនចៅចទៀតថា៖ 



 ចយងីជាមន សសអសិរព្ិស ចតឯីងអាចទទួលចយងី ឲ្យចៅទីចនះបានចទ?  

ឧតេមចធវទីឹកម ខប្សងូតប្សង្គត់៖ 

 ចរឿងអវ ី? ធាំប្ប៉ា នាែ ន ?  

មាននទក៏រា៉ាយរា៉ា ប់្បចរឿង ប្បាប់្បឧតេមចោយប្តសួៗ តាាំងព្ីចែីមែល់ច ង។ ល ះស្អេ ប់្បចប់្បចសចកេី ឧតេមចសីចទះស្អែ មាននទ 
យ៉ា ងរកីរាយ។ 

 ឯងចៅទីចនះបាន។ ចតាងទ កផ្ទះចនះ ែូចជាផ្ទះឯង ។ ចតីឯងប្បប្មុងចៅប្ប៉ា នាែ ននងង?  
 ប្ប្បដហលប្បីនងង។  
 ក ាំភ័យអី ោាំអញជួយលាក់ប្បាំព្នួឯង រចួជួយរកាឯងឲ្យជា។  
 ឥ ូវឯងបាយទឹក រចួចហយីចៅ ?  
 ចទក ាំឲ្យឯងប្ព្ួយអី ! អញបាយរចួចហយី ដតស ាំទឹកមួយផ្េលិមក។  
 អ ះ ! ចណ្ាី យក ាំ . . . !  
 ចម៉ាច ?  
 ដប្កងចគ្ែឹងចប្ចីនោន !  
 ហ  ី!  កួតអញោែ នឲ្យអនកណាែឹងចទ។  

ថាចហយី ឧតេមចប្បីកទាវ រចចញចៅចប្ៅ រចួប្បិទទាវ រវញិយ៉ា ងប្សួល។ គ្ឺប្ប រសមាន ក់ អាយ ប្ប្បមាណ្ស្អមសបិ្បឆ្ន ាំ ម ខមាាំ 
សាូតបូ្បត សមេមីា៉ា ត់ៗ។ ប្បនេចិចប្ក្តយមក ប្ប រសែ៏ប្ប្បនព្ចនះ ប្តលប់្បចូលមកកន ងប្បនទប់្បវញិ ក្តន់ទឹកមយួផ្េិលមក ហ ច
ឲ្យមាននទ។ មាននទទទលួផ្េលិទឹកចនះ រចួផ្ឹកឮចកាឿកៗ។ ឧតេមប្ចត់ចចងកះ ចមីលមតិេកមសត់រប្បស់អនក ចោយចសនហា៖ 

 ហ សឹៗ តាាំងព្ីណាមក ក្តលណាអញជបួ្បនឹងឯង គ្ឺមានដតចរឿងមួយចទ គ្ឺចរឿងទឹកមយួផ្េលិប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។  

មាននទផ្កឹទឹកដ ាត ចៅអងគ យចលីដប្គ្ ។ ឧតេមចៅអងគ យជិតទនទឹមស្អែ ោន ។ 

 ឯងចែកកន ងប្បនទប់្បចនះច ះ  
 ច ះឯងចៅចែកឯណា ?  
 ហ  ី! អញតាមបានចទ ចែកឯណាក៏បាន អូ ! ោាំអញ ចៅប្បាប់្បប្ប្បព្នធអញ ឲ្យចគ្ែឹងផ្ង។  

មាននទទាញស្អែ ឧតេមជាប់្ប។ 

 ក ាំ !  
 ហ  ី!  កួត មានអី ក ាំភ័យឲ្យចស្អះ ចប្បឯីងមានចប្ោះថាន ក់ អញស្អកនែអញមេង ឲ្យឯងចឃញី។  

ឧតេមក៏ចៅខសបឹ្បោក់ប្តចចៀកនាង យហី  ប្ប ជាភរយិ។ គ្ជឺាប្សីមាន ក់ អាយ ប្ប្បមាណ្នមភឆ្ន ាំ សគមខពស់ ដភនកមាន់ សប្មស់
លា សមេលីះ ចចះខនះដខនង កន ងក្តររកទទលួទាន និងចចះរាក់ទាក់ កន ងក្តរទទលួចភញៀវព្នា។ឺ ែាំបូ្បងនាងភ័យ សួរប្បេីថា៖ 

 ចរឿងអ ី? អនកណា ?  



 ព្ួកមា៉ា កប្បង!  
 ច ែ្ ះអវី ?  
 មាននទ!  
 ឱ ! ចលាកមាននទ ោត់ចៅឯណា ? ចលាកចអីយ ! ខញ ាំខ្លនចឃញីោត់យូរមកចហយី។  
 កន ងប្បនទប់្បផ្ទះចយងី។ ដតក ាំមាត់ឲ្យចស្អះ។  

 

ឧតេមក៏និយយចរឿងមាននទ ប្បាប់្បនាងយហី  ប្ប ឲ្យបានែងឹ ។ នាងយហី  ប្ប ក៏ចូលចៅសាំព្ះ សួរមាននទ។ 

 ោ៎ះ ! អចញ្ជ ីញចលាកសប្មានា ចៅកដនាងចនះច ះ ។ ចាំដនកខញ ាំ និងប្បេីខញ ាំ មិនជាក្តរអវីចទ។  

ថាចហយី នាងយហី  ប្ប ក៏លាចចញមក ចប្បីកទូ យកស្អរ ង កដនសងជូនចៅមាននទ ឲ្យផ្តា ស់។ រចួនាងោាំទឹកចៅេ  យកមក
ឲ្យ មាននទសាាំនែ។ នងងចនាះ ភរយិស្អវ មី ខនះដខនងយ៉ា ងអស់ព្ចីិតេ តាាំងព្ីមាូប្បអាហារទទលួទាន រហូតែល់កដនាងចែក
ព្ួន និងប្ប្បោប់្បចប្ប្បីប្បាស់ ចផ្សងៗ ។ ល ះែល់ចព្លប្សស់ប្សូប្បរចួ មាននទចោយអស់កមាា ាំងខ្លា ាំងចព្ក និប្ទាលក់យ៉ា ង
សកប់្បសកល់។ ភាញ ក់ច ងី អនកចឃញីនាងយហី  ប្ប អងគ យចៅច ងចជីង អនកហ ចទឹកមយួផ្េិល ឲ្យល ប្បម ខ ជូនដផ្ាប្កូច 
ដែលប្បកសមបកចប្សច ឲ្យប្បរចិភាគ្ ។ មាននទចទីប្បចឃញីម ខនាងចាស់ អនកចៅធែងឹ រចួនាងចសីច។ 

 ប្បង ! ចភាចខញ ាំចហយីឬចៅ ?  
 បាទ ! ខញ ាំប្ប្បដហលៗអនកដែរ។  
 ខញ ាំចៅសិរចីស្អភ័ណ្។  
 ផ្ទះអនកណា ?  
 ឪព្ កខញ ាំ ពូ្ដកវមណី្។  
 អូ ! អូ ! អត់ចទាស ខញ ាំចភាចចហយី ខញ ាំចទីប្បដតនឹកចឃញី។ ឱ! ចយងីដប្បកោន យូរណាស់មកចហយី តាាំងព្ីចយងី
ចៅតូចៗ . . .។  

អន សាវរយីា៍កមសត់មួយ ចងីប្បផ្ សចចញព្ីផ្នូរោស់មក។ មាននទនឹកចឃញីនាងយហី  ប្ប ច ងីវញិចព្ញទី ។ អនកចឃញី
នាងចប្បះដផ្ាប្តដប្បក យកឲ្យអនក ចឃញីនាង និងអនកចលងចលាតអនាទ ក់ ចប្ក្តមចែមីប្កខ ប្ប។ នាងយហី  ប្ប នឹកចឃញីែូច
ោន  ដែរ។ គ្ឺនាងចហយី ដែលោប់្បនិយយតចៅចទៀត៖ 

 ខញ ាំចឃញីថា ប្បងមិនចភាចខញ ាំចទ!  
 បាទ ! ខញ ាំឥតចភាចអនកចទ!  
 ោ៎ះ ! ក ាំចៅខញ ាំអនក ចតាងចៅខញ ាំែូចែូចក្តលចយងីចៅព្តូីចៗ។  
 អូនស ខសប្បាយជាចទ?  
 ោ៎ះ ប្បាូនស ខសប្បាយជាចទ។  
 អូន ! ចរៀប្បក្តរយូរចហយី ?  
 ោ៎ះ ព្ីរឆ្ន ាំចហយី!  



 ក្តរចៅឯណា ?  
 ក្តរចៅបាត់ែាំប្បង ។ ក្តលចនាះ ខញ ាំចៅចៅបាត់ែាំប្បង ជាមួយឪព្ កធាំខញ ាំ។  
 បាទ ! បាទ ! ដមនចហយី ឧតេមចៅណាចហយី ?  
 ោ៎ះ ! ចៅកាំព្ង់ចប្ក្តមចហយី។  
 ឆ្ង យចទ ?  
 លាង ចបានោត់វលិប្តលប់្បមកវញិ។  

នារខីិតចូលជិតមាននទ ។ នាងចង់និយយអាំព្ីចរឿងចផ្សងៗ ជាចប្ចីន ដតនាងនឹកថា «នាងមានប្បេីចហយី»។ មាននទ
ចប្ក្តកអងគ យច ងី ប្ប្បុងប្ប្បយត័ន មិនឲ្យប្ប៉ាះពាល់ែល់ភរយិចគ្ចទ ចរឿងោស់ជាចរឿងោស់។ ចតាងប្បងកប់្បចរឿងោស់ កន ង
ផ្នូរមួយ រចួប្បាំចភាចចោល ក ាំប្បីនកឹនា។ គ្ប្បបកី ាំជប្មុញចរឿងងែ ីរហូតែល់ចៅមានតាំណ្មួយ ដែលអាចក្តា យចៅជា កមែ
ចទៀត ។ ចហត ចនះប្តូវក្តន់ចិតេរងឹ កន ងចរឿងនយិយោន  ជាក្តរសាំខ្លន់ប្បាំផ្ ត។ នាងយហី  ប្បោប់្បនែមាននទ ប្ស្អយរប្បសួ
សាាំទឹកចៅេ ៖ 

 ប្បាូនជួយធ រៈប្បងចទ ! ចយងីមនិដមនប្សលាញ់ោន ចទ ប្បាូនមានប្បេីចហយី។  

មាននទចសចី ។ សាំចណី្ច សប្មស់ទឹកម ខ នាាំឲ្យនាងប្ព្ឺខាួនខ្លញ កៗ ដតនាងចចះដតខាំប្ប្បឹងទប់្បជានិចច។ 

 ប្បងែឹងថាប្បាូនមានប្បេីចហយី ចតាងចជឿចិតេប្បងច ះ។  
 ប្បាូនចជឿ ោ៎ះ ! ប្បងឈចឺទ ?  
 ឈ។ឺ  
 ប្បាូនចធវីតចិៗ។ សូមប្បងចៅផ្ទះប្បាូន ទប្មាាំែល់ជាម ខរប្បសួ ោាំអចញ្ជ ីញចៅច ះ។  
 ប្បងអរគ្ ណ្ណាស់ ដតប្បងចៅទីចនះមនិបានយូរចទ។  
 ប្បង ! មានក្តរអី ?  
 មានក្តរប្ប្បញាប់្ប ជួប្បនឹងចគ្។  
 ឯណា ?  
 ចនះជាក្តរផ្តទ ល់ខាួនប្បង មិនដមនជាភារៈសាំខ្លន់ចទ ។ ដតចៅទីចនះ មានប្កុមអនករាជក្តរចទ ?  
 មាន ! ចម៉ាចប្បងភ័យឬ បានជាចធវីទឹកម ខសងួតយ៉ា ងចនះ ?  
 ប្បងកាំព្ ងរប្បួស ចហមីនែអស់ រកក្តរពារខាួនមិនបានចទ។  
 មិនអីចទ ចប្បីមានចរឿងអី ប្បាូននាាំប្បងចៅព្ួនកន ងជប្ងុកប្សូវចនាះ។ ន ៎ះប្បងចមីលចឃញីចទ ?  
 ចឃញី . . . ចអីប្សលួចហយី។  
 ដតលាង ចចនះ មានប្បងប្បាូនខញ ាំមាន ក់ចៅចភនៀត។  
 ក្តលណា បានចគ្ចចញែាំចណី្រចៅ ?  
 យប់្បប្បនេចិ ែបតិព្ិបាកោប់្បចោណាស់។ ខញ ាំឲ្យោត់ខចីរចទះខញ ាំ។  
 ចគ្ែឹកអវីចៅ ?  
 អត់ែឹកអវីចទ ។ ឱ ! ចគ្ែឹកចាំចប្បីងចៅ។ ឥ ូវោាំប្បាូន ចរៀប្បចាំបាយទឹកជូនប្បង។  



 មានអវីខាះនងងចនះ ?  
 ោ៎ះ ! អត់មានអវីចទ ដតខញ ាំបានចធវីមាន់មួយជូនប្បង។  
 អរគ្ ណ្ណាស់។  

មាននទ ចោយចសចកេីរាក់ទាក់ដែលនាងយហី  ប្ប បានចធវីចោយចស្អែ ះប្តង់ប្បាំផ្ តចនះ អនកចភាចខាួន ចភាចឈ ឺចភាចចប្ោះ
ថាន ក់ ។ នាងចសចីតប្បវញិយ៉ា ងប្ព្ចងីយ រចួចចញចៅ។ 

ប្ព្ះស រយិជិតអសេងគត ចោលព្នាឺលាះលា ទន់ភាន់មកចលីព្ស ធ្ល។ មាននទឮសូរមាត់ឧតេម ដែលចទីប្បវលិប្តលប់្ប ព្ី
កាំព្ង់មកវញិ។ ចប្ៅព្ីមាត់មិតេចនះ អនកឮសូរមាត់ប្សីប្ប្បសុ ឯចទៀតជាចប្ចីន ដែលចលកីចាំចប្បងីោក់រចទះ។ ទាវ រប្បនទប់្ប
រចប្បីកច ងី។ នាងយហី  ប្ប ចលកីបាយលាង ចជូនលាយទាាំងសាំចណី្ច ញញឹមមយួ ដែលប្ប រស ព្ ាំអាចចភាចបានច យី។ 
ចៅចកៀនមាត់ ដែលចហបី្បប្បនេចិចនះ មាននទសចងកតចឃញីចធែញតូចចសែី ដែលោាំងរចលីប្បែូចភា ក។ ខ្លងចប្ៅ ចភញៀវ
ទាាំងឡាយ ចូលមក។ ឧតេម ទទួលចភញៀវប្ប្បសុ ប្ស ីដែលមកប្បរចិភាគ្បាយ យ៉ា ងរក្តកែូចសតវ ចូលសមប ក។ 

រាប្តី ក៏ប្តោងនសបងងតឹ មកពាសចព្ញ។ ព្នាឺកូនចចងកៀងកន ងផ្ទះឧតេម ក៏ច ះច ងី ប្បនេព្ពី្នាឺប្ព្ះស រយិ ដែលរលត់
ចៅ ងែីៗចនះ។ ប្បនេិចមក មាននទឮសូរចជងីចសះ សនធកឹសនាធ ប់្បមកែល់។ អនកចសាៀកពាក់ប្ព្បឹ្បោែ នប្បងាង់ ចងោវព្យួរ
នឹងចចងកះ  ា ះកញ្ច ក់ លប្បោាំស្អេ ប់្ប។ ចិតេអនក ញាប់្បញ័រយ៉ា ងខ្លា ាំង។ ជនអនកជះិចសះ ច ងីមកចលផី្ទះ ។ ឧតេមចចញ
ចៅទទួល។ 

 ជប្មាប្បសួរចលាក !  
 ចលីកនែថាវ យប្ព្ះ។  
 ទាន! ចលាកអចញ្ជ ីញមកមានក្តរអីទាន ?  
 ចលាកមានចឃញីអនកចទាសមាន ក់ រត់មកប្ជកចៅទីចនះចទ ?  
 អនកចទាស ?  
 បាទ! អនកចទាស!  
 មិនចឃញីអនកចទាសណាចទ។  

និលចព្ប្ជចមីលនាយអាយ។ ឧតេម ច ងីស្អា ាំង ប្បនេពាកយចៅចទៀតថា៖ 

 ោែ នអនកណាចប្ៅព្ីប្គ្សួ្អរខញ ាំចទ។  
 អត់ចទាស ! ខញ ាំស ាំដ ក។  
 ចលាកមិនោាំបាច់ដ កចទទាន !  
 ខញ ាំមានសាំប្ប ប្តព្អីនករាជក្តរធាំមក។  

និលចព្ប្ជហ ចសាំប្ប ប្តឲ្យចៅឧតេមចមីល។ កងទាហាន ក៏ចូលចមីលកន ងប្បនទប់្បផ្ទះ រកចមលីចប្ក្តមដប្គ្ ចប្បីកទូ រកចមលី
តាមពាងទកឹ នងិចកៀនចក្តះសព្វប្គ្ប់្ប ដតឥតមានចឃញីអវ។ី ឧតេម មានកេីតក់សា ត យ៉ា ងខ្លា ាំង។ ល ះចូលកន ងប្បនទប់្ប 
មិនចឃញីមាននទវញិ ក៏អនកហាក់ធូរចែីមប្ទងូប្បនេចិ ដតប្ព្យួបារមភ មិនែឹងមតិេចនះ ចៅឯណាបាត់ចៅចហយី។ 



និលចព្ប្ជនិយយថា៖ 

 ខញ ាំបានែងឹក្តរចាស់ថា ចោររប្បស់ខញ ាំរត់មកប្ជកចៅទីចនះតាាំងព្ីប្ព្ឹក។  
 បាទចទ ! ប្ប្បដហលចលាកប្ចលាំចហយីចមលីចៅ ព្ីចប្ពាះចប្បីរត់មកចៅទីចនះ ម ខជាចឃញីមិនខ្លន ចប្បីដ ក
ោែ នសល់រនធមួយ យ៉ា ងចនះ។  

 បាទ ! មិនប្បាកែដែរ ដតសូមចលាកអត់ចទាសច ះ។  
 បាទចទ ! មានក្តរអីទាន ោាំចប្ក្តយៗ អចញ្ជ ីញមកចទៀត ខញ ាំទទួលចលាកោយរាក់ទាក់ជានចិចទាន !  

និលចព្ប្ជក៏លា ច ះចៅវញិ ។ ឧតេមស ាំអចញ្ជ ីញ អងគ យព្ិស្អដតសិន ក៏មិនប្ព្ម ។ ឧតេមបានជូនកងអនករាជក្តរចនះ 
ែល់មាត់ជចណ្េី រ។ នាងយហី  ប្ប ក្តលឧតេមចូលមកវញិ ក៏សទ ះចៅប្បាប់្បឧតេម ជាប្បេីយ៉ា ងញ័រមាត់ថា៖ 

 ខញ ាំបានប្បង្គា ញជប្ងកុចនាះឲ្យោត់ព្ួន។  
 អូនឯងឆ្ា តដមន។  
 ដតប្បាូនខ្លា ចដប្កងព្កួោចរជីប្ងុកចទៀតណ៎ា !  

កន ងចព្លចនាះ ពូ្កនលិចព្ប្ជចរជីប្ងុកដមន។ នាងយហី  ប្ប យកនែទាាំងព្ីរខទប់្បម ខ។ ឧតេម សទ ះយកោវ ប្បាប់្បភរយិថា
៖ 

 ដតប្ប៉ា ចណាណ ះចយងីចោលផ្ទះចហយី។  

នាងយហី  ប្បោប់្បនែប្បេីជាប់្ប។ 

 ក ាំប្បង ! ក ាំ ! ោន ចគ្ចប្ចនីណាស់  
 ចទ ! មិតេរប្បស់ប្បងមានអាសននធាំចហយី ចតាងស្អា ប់្បរស់ជាមយួោន ។  
 ចទប្បង ! ចទ !  

ឧតេមចោលកនទ យដភនក ចៅជប្ងុក តាមចចនាា ះប្បងាួច ។ ដតអនកមិនចឃញី ោប់្បបានមាននទចស្អះ។ អនកដប្បរចៅរក នាង
យហី  ប្បវញិ៖ 

 ចម៉ាចព្ួកោ រកមាននទមិនចឃញី កន ងជប្ងកុ ?  
 ប្បាូនមិនែឹងជាោត់ចៅព្នួឯណាចទៀតចទ។ ប្ប្បដហលោត់ចចញចៅ ព្នួឯណាចទៀតចហយី។  

ឧតេមោក់ោវ ចៅនងឹជញ្ជ ាំងវញិ ្នចផ្តា ះរ ាំលងប្បីប្បួនក្តាំជចណ្េី រ ច ះចៅជួប្បនិលចព្ប្ជ។ 

 ខញ ាំបាទជប្មាប្បថា ចៅទីចនះោែ នចោរចទ ចលាកមិនចជឿខញ ាំ ។ ចម៉ាចរកចឃញីចទចលាក ?  
 ខញ ាំប្តូវរកឲ្យសព្វកដនាង។  
 បាទ ! ខាំរកចៅដប្កងបានច ងីប្ប ណ្យសកេបិ្បនេិចចទៀត  

និលចព្ប្ជចព្ប្បមាត់ ចោយចអៀនចប្ប្បៀន។ ឧតេមច ងីទកឹម ខថាា ។ 

 ខញ ាំបាទជាដខែរអនកសប្បប រស រចួចប្បីកងរាជក្តរ មករ កកួនយ៉ា ងចនះ ម ខជាខូចចិតេចប្ចនី ជាមនិខ្លន។  



 ខញ ាំចធវីចនះ សប្មាប់្បជាប្ប្បចយជនា៍អនករាល់ោន ចទចតី ?  
 ឱ ! មិនដមនចោយ ន្ នីស ចោយចង់យកោប់្បគ្ួរ ឬចោយចង់បានប្ប ណ្យសកេិចទ ?  
 ចតាងចលាកប្ជាប្បថា ខញ ាំជាមន សសក្តចណាស់ ចប្ៅព្ីចលាកខញ ាំទះកាំចផ្ាៀងចហយី។  
 អនកក្តន់អាំនាច មិនដែលទះកាំចផ្ាៀងជនអនកសាូតប្តង់ចទ ? ចតីចោរចនាះចនិ ឬ យួន ?  
 ដខែរ!  
 អូ ដខែរ ! ខញ ាំមានចសចកេីចស្អកស្អេ យណាស់ តាមរចប្បៀប្បរកោប់្បទាាំងប្ព្លឹម ខញ ាំស្អែ នថាជាចិន ឬ ជាវ ។  

ម ខនិលចព្ប្ជ ច ងីប្កហម។ និលចព្ប្ជដប្សកែល់កងទាហាន ឲ្យោប់្បចសះរ ករានចព្ញភូមិ ទាាំងអស់។ កងនិល
ចព្ប្ជ ដប្បរចៅរកផ្ទះជតិខ្លងចទៀតចៅ។ 

កន ងចព្លចនាះ ប្បងប្ប្បសុរប្បស់ឧតេម ដែលកាំព្ ងប្បរចិភាគ្បាយជាមួយ ក៏លាឧតេមចៅភូមិចភនៀត គ្ឺចលាកឧតេ ងគ ។ ោត់
មានប្ប ប្តីមយួ ច ែ្ ះនាងមាលា រូប្បលាគ្ួរសម ដែលប្បរចិភាគ្បាយ ជាមួយោត់។ កន ងចព្ល ដែលចគ្ដ កច រផ្ទះ នាង
មាលា ោែ នតក់សា តអវីចទ។ នលិចព្ប្ជចចះដតលប្បចមីលនាង មេងជាព្ីរែងដែរ។ នាងែឹងខាួន ខ្លាំចធែញខឹងនងឹនិល
ចព្ប្ជជាព្ន់ចព្ក។ ល ះលាឧតេម ជាឪព្ កមាចហយី នាងច ងីចលីរចទះ អងគ យចលីចាំចប្បងី យ៉ា ងប្សួលប្បួល។ ឪព្ ក
នាង ចលាកឧតេ ងគ ប្បររចទះចៅ ចប្ក្តយដែលបានលានាងយហី  ប្ប និងឧតេមដែលបានជូននាងែល់រចទះ។ តាមផ្ាូវ នាង
មាលានិយយថា៖ 

 យ ី! ខញ ាំមិនដែលចឃញីព្ួក អក៏ីមហាតចម៉ាាះ ? ចូលរ ករានផ្ទះចគ្ទាាំងអាំណាច ឫកប្កចអីតប្គ្ប់្បោន ។  
 អញ្ច ឹងចហយីព្ួកចគ្ចនាះ។  
 ព្ួកអាអស់ចនះ បានដតក្តប់្បចោលឲ្យអស់ចទ។ ហ  ី! និយយព្ីអាចមចគ្ចនាះ ោចធវីឫកសង្គាណាស់ ប្ចត់នែចាំ
ដខង។  

ពូ្ឧតេ ងគ ជាឪព្ ក ប្បងា យបារសីាកឹសដងកប្បចណ្េី រ ស្អេ ប់្បប្ប ប្តីប្បចណ្េី រ ដែលប្បាសខាួនចែក ខ្លងចលីចាំចប្បងីឯចណាះ ។ យូ
រៗ អនកច ាីយសប្មប្បថា៖ 

 អឺ !  

នារបី្បនេសមេ ីយ៉ា ងប្សួយប្សះ ចៅចទៀត៖ 

 ោស ទធដតរកចោរ ៗ។ ោចចះដតពាកយមួយមា៉ា ត់ចនះ ចមីលចៅ។ ឲ្យដតចង់ោប់្បអនកណា អនកចនាះចោរចហយី។ 
ហ  ី! ប្បនេិច  

ចទៀតោមកោប់្បចយងី ោថាចយងីចោរដែរមិនខ្លន។ ឱ ! ព្ កចអីយ ! ចប្បីចលាដត ោហា នោប់្បព្ ក ខញ ាំប្ប្បង យស្អា ប់្ប នឹង
ព្ួកអារាតតាត ចនះមេង។ ខញ ាំខងឹណាស់។ ព្កួអាចនះ ោថាស្អគ ល់ដខែរ ក៏ែូចជាមិនស្អគ ល់ដខែរ។ 

 អឺ ! ដខែរចយងីចិតេប្ោន់ចប្បី តាាំងព្ីចែីមមក។  
 ខញ ាំសាប់្បោណាស់។ ចធវីចមេច ឲ្យមានដខែរណាប្បះចបារច ងី ខញ ាំជយួដខែរចនាះទាាំងចិតេ ទាាំងធនធ្លនមិនខ្លន។  
 ោែ នអនកណាចង់ចៅខញ ាំចគ្ចទ ដតោែ នដខែរណាហា នចហបី្បចទ ចប្ពាះចគ្ែងឹ ចគ្សមាា ប់្បចោលចៅ។  



 គ្ិតចៅអាណិ្តោន  អនករត់ចនាះ។ ប្ប្បដហលមិនែឹង ជាោន ភិតភ័យយ៉ា ងណាចទ ។ ខញ ាំលប្បសរួមីងយហី  ប្ប ៗថា 
«មិនដមនចោរឯណាចទ ោត់ចនាះច ែ្ ះមាននទ» ។ ោត់ជាចមទ័ព្ណ៎ាព្ ក «ចមទ័ព្រប្បស់ប្ព្ះកមព ត» ។ ចគ្
រកោប់្បោត់ ចោយរ ាំចលាភដតមេង។ ោត់ជាមន សសស ចរតិចទ។  

 អនកណា ? មាននទ ? ឪព្ កស្អគ ល់ចហយី មាននទ ប្តូវជាកូនប្បចងកីតរប្បស់ប្ព្ះកមព ត ចនះឯង ។ ឱ! ចប្បីមាននទ 
អាណិ្តប្សចណាះ ដមន ព្ីចប្ពាះោត់ចនាះដខងណាស់ ចិតេប្សលាញ់ញាតិដខែរណាស់។ ោត់និយយដតព្ី
ដខែរ ក្តន់ចជងីដខែរ ក្តរពារដខែរ ោស់ទឹកចិតេដខែរ។ ហ  ី! មាននទ ហន៎ ! ។ អាប្កក់ដមន ព្ួកអាប្បាន់នគ្រចនះ។ ឱ !
ែូចចនាះចហយី បានជាចគ្រកោប់្ប។ ដតមិនអីចទ ចទវតាដខែរ គ្ង់ជួយឲ្យមាននទ រចួព្ីភយនេរាយមិនខ្លន ដខែរ
នឹងឈនះអស់មារ សប្តូវមិនខ្លន។ ឱចលាកចអីយ ! ខញ ាំប្បន់ មយួនងងែប់្បែង មយួរយែង ឲ្យដខែរចយងីឈនះមេង
លចមីល ចតីោចៅណាចៅ អាព្ួកចោរព្ិតៗចនាះ ? សព្វនងងឫកោ ធាំណាស់ ឲ្យដតមានជ័យវញិមេង បានដត
ោប់្បសមាា ប់្បចោល ចទីប្បសមម ខោ។  

កិចចសនទនារោងប្បិតា និងប្ប ប្តី មានជាហូរដហ រហូតតាមផ្ាូវចៅ ោែ នឈប់្បឈរច យី។ ល ះរចទះចយងី បានចៅែល់
ភូមិចភនៀត រចទះប្បរចូល ចៅកន ងផ្ទះមួយ យ៉ា ងគ្ួរសម។ នាងមាលាច ះព្ីចលីចាំចប្បីង និយយចៅក្តន់ឪព្ កនាងថា៖ 

 ព្ កអចញ្ជ ីញចៅចលីផ្ទះច ះ ទ កឲ្យខញ ាំយករចទះចៅទ ក យកចោចៅឯចប្ក្តល។  

ឧតេ ងគញញឹមរកប្ប ប្ត ីជាសញ្ញ ទទួលយល់ប្ព្ម។ នាងមាលា ប្បរចទះតប្មង់ចូល ចៅកន ងខទមតូចមួយចៅជិតចនាះ។ 
ប្ព្ះអាទតិយ ដែលលិចចៅយូរចហយី ប្បណ្េ លឲ្យកេីងងឹត ប្គ្ប្បែណ្េ ប់្បពាសចព្ញ។ ចគ្ចមីលចឃញី ដតចនា ះនារ ីដែល
ប្បញ្ច ាំងព្នាឺប្កហមភាឹប្បដភាតៗ។ 

 

នាងចោះចោរចួ នាងនាាំចៅចងឯចប្ក្តល ។ នាងប្តលប់្បមកវញិ អូសរចទះ ប្បញ្ចូលកន ងខទមចនាះ ។ ប្ស្អប់្បដតប្ប រសមាន ក់ 
ឈរចៅព្ីម ខនាង ប្ប្បលាក់ចាំចប្បីងប្សមាម។ នាងភាញ ក់ចហៀប្បនឹងដប្សកច ងី ដតនាងនឹកចឃញីថា មនិដមនចោរចទ។ 
នាងចមីលម ខប្ប រសចនះ សចប្មចបានជាមន សសសាូតប្តង់។ ទកឹម ខប្ប រស ហាក់អងវរឲ្យនាងជួយធ រៈមយួ យ៉ា ងធាំ។ 
ប្ប រសហត់អស់កមាា ាំង។ ដភនកប្ប្បុសដែលចមីលនាង ចធវឲី្យនាងអាណិ្ត ។ នាងសួរថា៖ 

 អនកឯងមកព្ណីា ?  
 អនកជិះខញ ាំមក !  
 ចទ ! ខញ ាំអត់ជិះអនកឯងចទ ។  
 ចប្បីមិនជះិខញ ាំ ចម៉ាចអនកបានមកែល់ទីចនះ?  
 ឱ ! អីអនកឯងចៅព្ួនកន ងចាំចប្បងី ?  

មាននទចសចី ងក់កាល។ នាងមាលាែឹងជាក់ថា មាននទប្បាកែ។ ប្ប រសចឃញីថា នាងតក់សា តយ៉ា ងខ្លា ាំង ចោយដភនក
នាងោក់ច ះ។ ក្តយវកិ្តររប្បស់យ វតី ចធវីឲ្យមាននទែងឹថា នាងមិនដែលនិយយ ជាមួយប្ប្បសុណាកន ងទីស្អង ត់ ែូចចនះ
ចស្អះ។ 



 ចូរអនកក ាំភ័យបារមភអវី!  
 ខញ ាំមិនដមនខ្លា ចចទ គ្ឺចលាកចទដែលប្តូវភ័យនាះ។ ឥ ូវចតីចលាកប្បប្មងុ អចញ្ជ ីញចៅណាចទៀត ?  
 ចែីររកអនកមានសប្បប រស នងិ នារដីែលមានរូប្បលា ចិតេលាែូចអនក។  
 ចលាកអាចប្ជកចៅកន ងផ្ទះខញ ាំចនះសនិ ោាំខញ ាំចៅជប្មាប្បចលាកឪព្ កខញ ាំ។  

មាននទោប់្បនែនាងជាប់្បមនិឲ្យចៅ។ 

 ចទ ! ក ាំ ! ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្ណាស់ ចោយមានចិតេអន ចប្ោះ មកែល់ខញ ាំយ៉ា ងចនះ ខញ ាំមនិចភាចចទ អស់មួយជីវតិ
ខញ ាំ ។ ចៅជប្មាប្បចលាកចធវីអវី ព្ចីប្ពាះខញ ាំជាសតវព្ស់ ដតចគ្ែឹងឮ ម ខជាអនក ក៏មិនបានស ខ ។ ចហត ចនះ ខញ ាំស ាំ
ដតទឹកមួយផ្េិលចទ ចប្បីអនកចមតាេ  ដចកទានផ្ង។  

 ោ៎ះ ! មានអី ោាំខញ ាំែងមកជូន។  
 សូមក ាំចៅប្បេឹងចគ្ណ៎ា !  
 ចប្បីែូចោន ះ ខញ ាំមិនចៅចទ ទ កឲ្យចលាកចប្សកស្អា ប់្បច ះ !  
 ចប្បីអនកមានចិតេករ ណាដមន ៗ អនកអាចអចញ្ជ ីញបាន។  

នាររីត់យ៉ា ងចលឿន ចផ្តា ះក្តាំជចណ្េី រច ះមកវញិ បានទកឹមួយផ្េិលយ៉ា ងស្អា ត ។ មាននទផ្ឹកទឹកចកាឿកៗ។ នាងមាលា 
មានចិតេចមតាេ  ែល់ប្ប រស ជាព្ន់ចព្ក។ 

 ខញ ាំស្អេ យណាស់ចោយោែ នចព្លយូរ នឹងនិយយជាមួយអនក។ អរគ្ ណ្ នឹងទកឹមួយផ្េិលណាស់។  
 ចៅណាវញិ ? ក ាំអាលទាន់ចៅ . . . ោាំ . . . ោ៎ះ !  
 ោសនាចយងី បានជួប្បោន ដតប្ប៉ា ចណ្ណះចទ។ ខញ ាំចៅម ខចទៀត។  
 ខញ ាំចប្តកអរណាស់ ចោយស្អរបានជួប្ប រចួបានជូនទកឹមួយផ្េលិែល់ដខែរមាន ក់ ដែលប្សលាញ់ដខែរឯចទៀត។  

មាននទចផ្ទៀងកាលស្អេ ប់្បសមេ ីែ៏ព្ីចរាះចនះ រចួនិយយថា៖ 

 ចប្បីដផ្នែីដខែរទាាំងមូលមានក លប្ប ប្ត ប្ប្បកប្បចោយចិតេែូចអនក ប្ប្បដហលជាខញ ាំមនិរងទ កខែូចចនះចទ។ ដតឥ ូវខញ ាំ
ចទីប្បយល់ជាក់ថា កន ងែាំចណី្រក្តរជាតិ ដែលខញ ាំកាំព្ ងព្ ះពារចនះ ខញ ាំហាក់ែូចចឃញីក្តន់ដតជាក់ថា ព្ ាំដមនមាន
ដតខញ ាំមួយចទ។  

 ោ៎ះ ! គ្ខឺញ ាំមួយដែរ។  
 ជចយ ! នារដីខែរ !  
 ជចយ ! វរីប្ប រសដខែរ ! ឥ ូវយកចសះឪព្ កខញ ាំចៅ ។ ចលាកមានចស្អហ  យចទ ?  
 បាទ ! ោែ នចទ!  
 ចលាកយកកញ្ច ប់្បកដនសងខញ ាំចនះ ចៅច ះ។  

កន ងចព្លចនាះ នាងមាលា ឮសូរមាត់ឪព្ កនាងចៅ៖ 

 មាលា ! មាលា !  



 ោ៎ះ !  
 មក ចម៉ាចក៏យូរចម៉ាាះ ?  
 អាល័យដតរលត់ចនា ះព្ ក ោាំខញ ាំរកចភាីងអ ជសិន។  

នាងចធវ ីឲ្យរលត់ចនា ះ ។ នាងស្អេ យ ចោយអស់ព្នាឺ នឹងចៅរកចមីលម ខប្ប រសចទៀត មនិបាន។ មាននទោោតចៅចទៀត
ថា៖ 

 សូមលាអនកចហយី ។ នងងណាមួយគ្ង់ជួប្បោន វញិចទ។  
 ោ៎ះ ! អចញ្ជ ីញច ះ ឲ្យបានស ខសប្បាយ។  

មាននទឱនគ្ាំនាប់្បនាងមាលា យ៉ា ងចោរព្ ។ នាងមាលាចសទីរសទ ះចៅោប់្បនែប្ប រស ដែលសាំព្ះនាង ។ ដតនាងមាន
ចសចកេីចអៀន ខ្លែ ស ដែលឃត់នាងមនិឲ្យចធវីែូចចនាះចកីត។ នាងរ ាំជួលកន ងចិតេ ឥតឧប្បមា។ កលយណ្ចឃញីប្ប រស 
យកអានោក់ចលីខនងចសះ ចឃញីប្ប រសចលាតទាំចលខីនងចសះ ចឃញីប្ប រសគ្ាំនាប់្បនាងជាចលកីច ងប្បចងាីយ ចឃញីចសះ
ចចញចៅទិសខ្លងចកតី បាត់កន ងកេីងងតឹ។ ដភនកនាង ហាក់ដលងបានចឃញីព្នាឺរសែី ននចសចកេីចសនហាែ៏លាមយួ រចួ
មានដតចសចកេសី្អេ យមួយមា៉ា ត់ចទ ដែលរស់ចៅយ៉ា ងរចវកី កន ងចិតេនាង។ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


