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េរឿងឳពុកេកែកេរើសកូន្ប្រសារ 
កាលពីេប្ពងនាយ មាន្តាចាស់មាាក់ 

ន្ិងដូន្ចាសម់ាាក់ េៅប្សុកមួយ ។ តាចាស់
យាយចាសេ់នាះ មាន្កូន្ប្កមុមំាាក់ រូរលអ
ណ្ដស ់ អ្នកណ្ដេៅដេដឹងកគ៏ាតម់ិន្ប្ពមឲ្យ
គាតថ់ា << អ្នកណ្ដតមមិន្េជរមាាយេេបាន្ 
េ ើរគាតឲ់្យកូន្ជាប្រពន្ធអ្នកេនាះ >> ។ ជួន្ជា
ៃងៃមួយេនាះ មាន្កេមាោះមាាក់ រូររាងសាាតបាត 
ចូលេៅដេដឹងកូន្គាត់ៗថា << េអ្ើ អ្ញឲ្យឯងៗ កុំប្ពួយចិតត រ៉ុែន្តឯងប្តូវតមេជរមាាយេេ េ ើយ
  ួលរេប្មើអ្ញតាមពាកយអ្ញ េ ើរបាន្អ្ញឲ្យឯង េរើតមមិន្បាន្អ្ញផ្ដាចម់ិន្ឲ្យឯងេ  អ្ញប្បារ់
ឯងឲ្យដឹងជាមុន្, លុះេប្កាយេៅ ឯងកុំថាអ្ញកាចណ្ដ >> ។  កេមាោះេនាះថា << មញុបំា តមេជរ
មាាយេេបាន្ េ ើយេ្វើការអ្វីៗ កប៏ាន្ទាំងអ្ស ់ មញុំបា   ួលសពវប្េរប់្រការ តាមប្រសាសន្េ៍ោក
ឪពុក >> ។តាេនាះថា << េអ្ើេរើឯងតមេជរមាាយេេបាន្ែមន្ ឯងេៅសិន្ចុះ ប្ពឹកប្តូវឯងមកវិញពី
ប្ពលឹម >> ។ កេមាោះេនាះ ក៏ោវិលេៅផ្ទះវិញ ។ ប្ពឹកេ ើង កេមាោះេនាះមកវិញ ចូលេៅរេប្មើឪពុក
មាាយេកែកៗេនាះ េប្រើកូន្ប្កមុំគាតឲ់្យេរៀរបាយ ឹក ឲ្យអ្នកកេមាោះេនាះសុីៗរួចេ ើយតាេនាះ ក៏ប្បារ់
េៅកូន្ប្រសារថា << ែន្កូន្ ! ចូរកូន្េៅចារប់្ករេីៅភ្ជួរែប្ស, កូន្ឯងភ្ជួរដរារដលង់ែេៅឯែប្សេនាះ
យំេតវៗ េ ើយសឹមឯងេោះប្ករី >> ។ អ្នកកេមាោះេៅចារ់ប្ករមីក ឹមេ ើយេៅភ្ជួរែប្សតាំងពី
ប្ពលឹមដល់ ៃងៃប្តង់កង៏ែពុំយំ, ប្ករីេដើរពុំរួចក៏ងែេចះែតឈឹងពុំយេំសាះ ។ អ្នកកេមាោះឃ្លោន្បាយណ្ដស់
ប្ទាពំុបំាន្េជរមាាយថា <<មាាយអាងែេន្ះកាលណ្ដន្ឹងយេំ ើង>>។កេមាោះេនាះេជរែត រ៉ុេណ្ដណោះតា
េនាះកស៏ទុះេចញពេីប្កាយងែមកថា << េេហើយចុះ ! ឯងេោះប្ករីែលង េ ើយេៅផ្ទះឯងចុះ អ្ញផ្ដាច់
កូន្េ ើយ តបិតឯងតមេជរមាាយមិន្បាន្ >> ។ កេមាោះេនាះក៏េោះប្ករែីលង េ ើយេៅផ្ទះវិញ ។ ៃងៃ
េប្កាយមក មាន្កេមាោះមាាក់ចូលេៅដេដឹងកូន្តាេនាះេ ៀត គាត់ករ៏ង្គារដ់ូចកេមាោះមុន្, ែតអ្នក
កេមាោះេប្កាយេេមាន្ប្បាជាា េេេៅភ្ជួរែប្សេវចបាយេៅសុីផ្ង លុះភ្ជួរដលៃ់ងៃមពស់ឃ្លោន្បាយ ក៏
រញ្ឈរប់្ករីសុីបាយ, រួចេ ើយក៏ភ្ជួរេ ៀត លៃ់ងៃេប្ជពីប្តងក់៏ងែពុំយ ំ ប្ករីក៏អ្ស់េជើងេដើរពុំរួច ។ កាល
េរើអ្នកកេមាោះររប្ករីេៅដល់ជិតងែេនាះអ្នកេ្វើជាសដថីា << ឱ ! េោកងែេអ្ើយ យេំ ើង, ប្ករេីដើរពុំរួច
េ  អាេិតប្ករីផ្ងេៅ, មលួន្មញុឥំតេរើអ្ីេ  មញុមំាន្បាយសុីេ ើយ ភ្ជួរដល់យរក់ប៏ាន្ែដរ, េរើមិន្
អាេិតមញុអំាេិតែតប្ករីចុះ តបិតវាជាសតវ >> ។ កេមាោះេនាះអ្ងវរដូចេមដចកង៏ែពុំយ,ំ អ្នកកេមាោះេនាះ
កព៏ុំេជរតបិតវាដឹងថាតាេនាះេៅពួន្េប្កាយងែ លុះន្ិយាយយូរៗេៅតាេនាះេមើលមកេ ើញប្ករីេដើរពុំ
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រួចែមន្ គាតន់្ឹកអាេិតប្ករីគាត ់កយ៏ំេប្កាយងែេនាះឮែតែតវៗ, អ្នកកេមាោះេនាះក៏េោះប្ករឲី្យសុេីមៅ 
េ ើយមកផ្ទះឪពុកេកែកវិញ ។ តាេនាះកឲ៏្យកូន្គាតេ់លើកបាយមកឲ្យអ្នកកេមាោះេនាះសុី ។ លុះោាច
តាេនាះប្បារថ់ា << កូន្េអ្ើយ ! េៅផ្ទះឯងចុះ, ប្ពឹកសឹមឯងមកវិញ >> ។ កេមាោះេនាះកោ៏េៅផ្ទះ 
លុះយរម់កលរចាំសាារ់យកការេ៍ េៅេប្កាមដំេេកតាេនាះ េប្ពាះគាត់ន្ិយាយេិតេូរន្ឹងប្រពន្ធ
គាតទ់ាលែ់តេដកលក ់។ េវោយរ់តាចាសច់ូលេដក ក៏ន្ិយាយន្ឹងយាយថា << ដូន្ ! អាេន្ះវាតម
េជរមាាយបាន្ រ៉ុែន្តរូររាងវាអាប្កក់ មិន្សមន្ឹងកូន្េយើងដូេចនះ េយើងរកឧបាយយាាងណ្ដឲ្យវាមឹងេជរ
មាាយ េ ើយេយើងន្ឹងផ្ដាចវ់ាេៅ ? ។ ដូន្េឆលើយថា << ង្គយេ , េរើដូេចនះចូរតាឯងចូលកនុងការុងមួយ 
ការុងមួយេ ៀតោកអ់្ងករ, ប្ពឹកេ ើងវាមកមញុំប្បារវ់ាថាតាេៅការ់ឧសេលើភ្នំមុន្ េ ើយមញុំឲ្យវាែរកតា
ឯងន្ិងអ្ងករេៅេលើភ្នំ, េរើវា្ៃន្់ វាមឹងវាេជរេនាះ តាឯងេៅកនុងការុងប្សារ់ន្ឹងឮ េ ើយមកវិញផ្ដាចវ់ា
បាន្េោយង្គយ >> ។ តាយាយេិតគាាដូេចាាះេ ើយ ក៏េដកេៅ ។ ឯអ្នកកេមាោះលរសាារ់េប្កាមផ្ទះឮ
ដឹងការេេ៍ ើយ កវ៏ិលេៅេដកឯផ្ទះ ។ប្ពឹកេ ើងអ្នកកេមាោះេនាះេៅរេប្មើមាាយេកែក ក៏ប្សារែ់ត
េ ើញយាយចាសរ់ង្គហញអ្ែប្មកេ ើយប្បារថ់ា << កូន្េអ្ើយ ! ឪឯងេៅការឧ់សេលើភ្នេំ ើយ គាត់
ផ្ដាំថាឲ្យកូន្ឯងែរកអ្ងករេន្ះ េ ើងេៅតាមឲ្យឆារ ់តបិតគាត់េៅតាំងែតពីប្ពឹក មិន្ទាន្ទ់ាំង ូរបាយ
ផ្ង មាន្ែតកូន្ឯងែរកេៅឲ្យឆារ ់ន្ិងអាលដណ្ដាបំាយឲ្យឪឯង ូរ >> ។ កេមាោះេនាះ  ួលអ្ែប្មក
េ ើយ ក៏ែរកេៅតាមេជើងភ្នំ, ដល់ែរកេ ើងរន្តិចេៅ្ៃន្ណ់្ដស ់ក៏ែរកចុះមកវិញ េ ើយសដីថា ឱ ! ឪ
េអ្ើយ, មញុឃំ្លោន្បាយណ្ដស ់មញុំែរកេ ើងេៅឲ្យឆារម់ិន្បាន្េ  េរើវា្ៃន្េ់មល៉ះន្រណ្ដន្ឹងែរកេ ើងេៅវិញ
រួច េរើឪមិន្អាេិតគាតេ់ជររេនាោសដូចេមដចក៏  ួល >> ។ ន្ិយាយេ ើយែរកចុះមកវាលវិញ, លុះ
ែរកេៅដលក់ែន្លងមួយេ ើញសបូវសៃតួលអ ក៏ែរកេៅោកឈ់រ់កណ្ដាលសបូវេនាះ េ ើយេដើរេៅបាត់
មួយប្សរកេ់ ើរេដើរប្ត រម់កវិញ យកេភ្លើងដុតអ្ែប្មក, លុះេភ្លើងេឆះសបូវជុំវិញ េ ើយេដាដល់តា
ចាសែ់ដលេៅកនុងអ្ែប្មកេនាះ គាតក់៏រប្មះញ័ររេងគើទាំងការុង ភ្័យែប្កងេភ្លើងេឆះសាោរ់ រ៉ុែន្តេចញមិន្
រួច ។ អ្នកកេមាោះេ្វើជារត់មកពណី្ដែប្សកថា << េជើរ ! ន្រណ្ដដុតេភ្លើងេឆះអ្ែប្មកអ្ញអ្ស់ េ្វើ
ដូចេមដចអ្ញន្ឹងចូលេៅបាន្ េរើេភ្លើងេឆះជុំវិញដូេចនះ ចូលមិន្ចុះេ  >> ថាេ ើយឈរែប្សកេៅេប្ដ, 
លុះេភ្លើងេឆះដលក់ារុងដឹងថាតាចាសេ់ដាណ្ដសេ់ ើយ េ ើរសទុះចូលេៅអ្ូសអ្ែប្មកេចញពេីភ្លើង រួច
េ ើយេភ្លើងក៏េឆះោច់ែមែការុង េោកតាចាសរ់ប្មះញ័រៗ េ ើរអ្នកកេមាោះប្សាយការុងេចញ េ ើញតា
ឪពុកេកែករោកេភ្លើង េឆះទាំងសក់កាលក៏ជំរារថា << េជើ េោកឪ ! េមដចក៏មិន្ប្បារក់ូន្ កុំអ្ីេភ្លើង
េឆះសាោរេ់ចាលែម៉ឲ្យេៅេមមាាយ >> ។ តាចាសម់ឹងណ្ដសែ់តពុដំឹងជាេ្វើដូចេមដច េ ើងេដើរតយង៉យ
មកផ្ទះវិញ ប្ មមលួន្មួយៃងៃ ណ្ដមួយេោយវាអ្ូសេចញពីេភ្លើង ណ្ដមួយេោយរោកេភ្លើង ។ មកដល់
ផ្ទះវិញគាៅន្សដីមួយមាាត់, ដលផ់្ទះេ ើយប្បារ់កូន្ប្រសារថា<< េៅផ្ទះចុះ, ប្ពឹកសឹមមក >> ។ ឯកូន្
ប្រសារោេៅផ្ទះ, ដលយ់រ់ក៏មកពួន្េប្កាមផ្ទះលរចាសំាារ់េ ៀត ។ លុះយរ ់តាចាសដ់ូន្ចាស់ ចូល
េដក កន៏្ិយាយេិតគាាេ ៀត ។ តាថាេិតដូចេមដចន្ឹងផ្ដាចវ់ាបាន្ ? អាេន្ះមាន្ប្បាជាាណ្ដស ់ែតេរើឲ្យ
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កូន្េយើងេៅវា វាមិន្សមន្ឹងកូន្េយើង, ពីៃងៃមិញវាដឹងថាឯងេៅកនុងការុង វាែរកេៅដលក់ណ្ដាលផ្លូវ
វាថា្ៃន្ណ់្ដស ់ ែតវាមិន្េជរមាាយេ  វារក ីណ្ដមាន្សបូវសៃួត វាែរកអ្ែប្មកេៅោក់កណ្ដាលសបូវ 
េ ើយវាេដើរេៅរកេភ្លើងមកដុតជុំវិញ, លុះដលេ់ភ្លើងេឆះវាេ្វើជាែប្សកថា << ន្រណ្ដ ដុតេភ្លើងេន្ះេឆះ
អ្ែប្មកវាអ្ស ់ >> ។ េ ើយវាឈរែប្សកមិន្ចូលយក ុកទាលែ់តេភ្លើងេឆះ ដលេ់ដារោកឯង េៅ
េ ើយេ ើរបាន្វារត់ចូលេៅអ្ូសេចញមក, អ្ញភ្័យណ្ដស ់ រ៉ុែន្តេចញមិន្រួចេប្ពាះវាចងមាត់ការុង
ជារ់ អ្ញរោកអ្សទ់ាំងមលួន្, ឥ ូវេន្ះេយើងេិតដូចេមដចន្ឹងផ្ដាចវ់ាបាន្ ? ។ យាយថា << ឥ ូវ
េន្ះ េយើងេិតថា តាឯងេ្វើមាាសឲ់្យវាេ្វើែឆកនាំេៅរេេដើររកអ្េេដើក ឲ្យវាវារដូចែឆក, េរើវារកអ្េេដើក
មិន្បាន្ ឬវាេបាលមិន្ទាន្េ់  េនាះេយើងផ្ដាចវ់ាបាន្ >> ។ តាចាសថ់ា << េអ្ើ ! តាចាស់ថា << េអ្ើ ! 
ដូន្េិតដូេចនះប្តូវ, ប្ពឹកអ្ញេ្វើដូចជាឯងថា >> ។ តាយាយេិតគាាេ ើយ េដកេៅ ។ ឯអ្នកកេមាោះ
េនាះ សាារដ់ឹងការេអ៍្សេ់ ើយ វិលេៅេដកឯផ្ទះវិញ , ដលម់ាន្់រង្គវេ ើរពុន្អ្េេដើកយកេៅចង
 ុកកនុងេេមាោតេមៅវាល ឯេន្ះ ឯេនាះ ពាសេពញែតវាល ែដលតាចាសគ់ាត់េិតេៅរកអ្េេដើកេនាះ 
េ ើយវិលមកផ្ទះ េដកេ្វើប្ពេងើយេ ៀត។ លុះប្ពឹកប្ពហាមេ ើង េៅេនាះេៅដលផ់្ទះឪពុកេកែកមាាយ
េកែកៗ កឲ៏្យកូន្ប្កមុគំាត់េរៀរបាយ េលើកយកមកឲ្យសុីៗ រួចេ ើយក៏ប្បារថ់ា << កូន្ ! ឥ ូវេន្ះ 
េយើងេៅរេេដើរអ្េេដើក រ៉ុែន្តេយើងគាៅន្ែឆក កូន្ឯងេ្វើែឆក ឪេ្វើមាាស ់ េយើងេៅរកែប្កងបាន្មួយពីរ
យកមកសុី >>។ េៅេនាះេឆលើយបា  ! េ ើយតាចាស់ពុន្បាយសំេុំ  ឹករំពង់ េដើរេចញពីផ្ទះេៅ។ 
េៅេនាះក៏េបាលេជើង៤តាមេប្កាយ េៅដលវ់ាលកែន្លងវាចងអ្េេដើកេនាះ វាក៏េបាលេៅមុមចូល
េុេមាោតេមៅមួយ េ្វើជាេកាះង៉ុងៗ។ តាចាសរ់ត់េៅដល់វាខាំបាន្អ្េេដើកមួយ េ ើយេៅេ ៀត ខាំបាន្
អ្េេដើកប្បាំមួយប្បាំពីរ, ដលៃ់ងៃប្តងត់ាចាសឃ់្លោន្េពកណ្ដស ់ កអ៏្ងគុយេិតន្ឹងប្សាយបាយសុី។ ែឆក
េមើលេៅខាងេ ើញប្ករមីួយ វូង ក៏េបាលេៅេដញខាបំ្ករីៗ េបាលចូលសុីប្សូវែប្សអ្នកប្សុក។ តា
ចាសេ់ ើញេ ើយ រតេ់ៅដញប្ករីេចញពីែប្ស, ែឆកេបាលមកសុីបាយអ្ស ់េ ើយេបាលេៅបាត ់។ ឯ
ឪពុកេកែកជាមាាស់ែឆកវិលមកវិញ រកបាយសុីគាៅន្េប្ពាះែឆកសុអី្សម់ឹងណ្ដស ់ េដញវាយវាពុទំាន្់ ណ្ដ
អ្ស់កមាោំងឃ្លោន្បាយ ណ្ដផ្លូវឆាាយ ក៏មំេដើរមកផ្ទះវិញទាំងអ្ត់បាយ េដើរពុំចង់រួច រេនាោសែឆកមិន្បាន្ 
តបិតវាចំណ្ដអំ្ីចឹង ។ ដលផ់្ទះសុីបាយរួចេ ើយ ប្បារក់ូន្ប្រសារថា << េៅផ្ទះចុះប្ពឹកសឹមមកវិញ >> 
ដលយ់រ់កូន្ប្រសារមកសាារ់តាយាយេិតគាាេ ៀត ។ លុះដលយ់រ់ តាយាយចូលេដក, តាប្បារ់
យាយពីេរឿងែដលកូន្ប្រសារេនាះេ្វើសពវប្េរ ់ េ ើយតាឲ្យយាយជួយេិតេ ៀត។ ដូន្ចាសប់្បារ់ថា 
<< ពីមុន្វាេ្វើែឆក តាឯងេ្វើមាាស ់បាន្ជាវាេ្វើបារតាឯងបាន្ ដូេចាាះប្ពឹកេន្ះ តាឯងឲ្យ្វាេ្វើមាាស់
មដង ឯតាឯងេ្វើែឆកវិញ >> ។ តាយាយេិតគាា េ ើយេដកេៅ។ េៅេនាះលរសាារ់បាន្ការេេ៍ ើយ 
កេ៏ៅេដកឯផ្ទះវា ី។ ប្ពឹកេ ើងេៅេនាះ េៅរេប្មើឪពុកេកែកមាាយេកែកេ ៀត។ តាយាយឲ្យកូន្ប្កមុំ
េលើកបាយមកឲ្យវាសុី។ រួចេ ើយតាក៏ប្បារថ់ា << កូន្េអ្ើយ ! ពីមែិលមិញឯងេ្វើែឆក, ៃងៃេន្ះឯងេ្វើ
មាាសអ់្ញមដង អ្ញេ្វើែឆកវិញ >>។ េៅេនាះេឆលើយបា  ! េ ើយពុន្បាយន្ិង ឹកេៅ ឯតាវារេ្វើជាែឆក
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េបាលតាមេប្កាយ។ លុះ ួសពីផ្ទះរន្តិចេៅ វាមំេដើរយាាងេលឿន្កុឲំ្យឪពុកេកែកវាេបាលទាន្់។ តា
េបាលពុំទាន្ ់តបិតមលួន្ចាស ់េដើរប្តុកៗតាមេប្កាយវា, ឯវាក៏ែររមកថា << ែឆកអ្សីុែីតបាយរងអស់ េៅ
មុមមិន្េៅ េដើរែតេប្កាយមាាស ់ រកអ្េេដើកេមដចបាន្ ? ថាេ ើយវាយែឆកឲ្យេបាលេៅមុម។ តាេបាល
កនុងេមៅមិន្រួចេចះែតេដើរតាមេប្កាយ រកអ្េេដើកក៏មិន្បាន្, កូន្ប្រសារវាយេសទើរសាោរ់  ត់េសទើរោច់
មយល ់ ែតពុំហាន្សដី េប្ពាះខាៅសក់ូន្ប្រសារ។ លុះេៅឆាាយដលៃ់ងៃប្តង ់វាប្សាយបាយសុី េ ើយវាថា 
<< ែឆកអ្ីរកអ្េេដើកមិន្បាន្េដើរែតេប្កាយមន្ុសែ សុីែតបាយអ្ងអស់ >> េ ើយវារងអត់មិន្ឲ្យបាយសុី 
វាឲ្យែតឆអឹងែឆអង, ែឆកចាសអ់្េងគៀមក៏មិន្ែរក តបិតគាៅន្េ្ែញ ឃ្លោន្ណ្ដសអ់្ងគុយេមើលែតមុមវា ទាលែ់ត
វាសុីេ ើយវាវាយមួយប្ពន្ងេ់ ៀត វាថា << េេហើយ ! េៅផ្ទះចុះ េរើមិន្េផ្ះេ  ែឆកអ្ែីឆនងយាាង នឹង >> 
េ ើយវាេ ើងេដើរវិលេៅផ្ទះវិញ ។ តាចាស ់ត់ណ្ដស ់វារមិន្រួចេ ើងេដើរេៅតាមេប្កាយកូន្ប្រសារ 
េ្វើមុមប្សេមះ ។ លុះេៅដលេ់ៅកេមាោះប្បារម់ាាយេកែកថា << ែម ៉! រកអ្េេដើកមិន្បាន្េ  េប្ពាះែឆក
មិន្សាាក ់>> ។ តាចាសម់ឹងណ្ដសប់្បារក់ូន្ប្រសារថា << ឯងេៅផ្ទះចុះ ប្ពឹកសឹមមកវិញ >> ។ េៅ
េនាះកោ៏េៅ, ដលយ់រម់កពួន្លរសាារ់េប្កាមផ្ទះេ ៀត ។ លុះដលយ់រ ់ តាយាយចូលេដក, តា
ន្ិយាយប្បារយ់ាយពីេរឿងកូន្ប្រសារបារ េ ើយរងអត់ទាំងបាយផ្ង ។ ដូន្ថា << េេហើយ ! ឲ្យកូន្
េៅវាេៅ ផ្ដាចវ់ាមិន្បាន្េ , អាេន្ះមាន្ប្បាជាាណ្ដស់ ឯងេិតអ្ីក៏វាដឹងមុន្ទាំងអ្ស,់ វាេ្វើបារេសទើរ
ែតសាោរ ់េមដចក៏មិន្រាង >>។ តាចាសេ់ឆលើយថា << ន្ឹងឲ្យវាេៅេមើលេៅរូររាងវា មិន្សមន្ឹងកូន្េយើង
េសាះ, រ៉ុែន្តេយើងេ្វើកលឲ្យវាមឹង ឲ្យវាេជរមាាយ វាមិន្េជរ ដូេចនះដូន្ជួយេិតអ្ញមដងេ ៀត េរើវាេ្វើ
តាមមិន្បាន្សឹមផ្ដាចវ់ា >> ។ ដូន្ចាសថ់ា << េអ្ើ ! ឥ ូវេន្ះ មាន្ែតដល់េពលមាន្រ់ង្គវ តាឯងលុរ
មុម សុសីាោ  ូរបាយ ចូលេៅកនុងការុងមួយ ការុងមួយេ ៀតប្ចកអ្ងករ េរើប្ពឹកេ ើងវាមកមញុំន្ឹងប្បារ់
វាថា តាឯងេៅផ្ារ ិញអ្ីវាាន្់, េ ើយមញុំប្បារឲ់្យវាែរកេៅតាមឲ្យទាន្់ េៅេវោសុីបាយប្ពឹក តបិតផ្លូវ
ផ្ារ កឆ៏ាាយែដរ, េរើវាែរកេៅមិន្ទាន្េ់ េនាះ លុះមកវិញន្ឹងផ្ដាចក់ូន្ពីវាបាន្ង្គយ មួយេ ៀតែតេៅ
ដលព់ាកក់ណ្ដាលផ្លូវវាមុមជា្ៃន្ ់ វាប្រែ លជាវាេិតេ ើញថាសាាត់េ ើយ វាេជរមិន្ខាន្ >> ។ តា
ចាសន់្ិងយាយេិតគាាេ ើយ កេ៏ដកេៅ ។ ឯកូន្ប្រសារលរសាារ់េៅេប្កាមផ្ទះដឹងការេេ៍ ើយ ក៏
េៅេដកផ្ទះ ។ លុះប្ពឹកេ ើង េៅេនាះេរៀរមលួន្ េដើរេចញេៅរេប្មើឪពុកេកែកេ ៀត, ដលេ់ ើយមាាយ
េកែកឲ្យកូន្ប្កមុេំលើកបាយ យកមកឲ្យេៅេនាះសុេី ៀត, សុិេ ើយក៏ប្រេលអ់្ែប្មកឲ្យកូន្ប្រសារ ែរក
េៅតាមឪពុកេកែកឯផ្ារ ដូចេិតគាាពីោាចេនាះ។ េៅេនាះែរកេដើរេៅេ ើយេិតថា << មដងេន្ះអ្ញ
េ្វើឲ្យឪពុកេកែកអ្ញេន្ះ ឲ្យកូន្មកអ្ញ កុំឲ្យគាតរ់កកលេ្វើរេឆោតអ្ញេប្កាយេ ៀត >> ។ េ ើយ
េិតែតែរកេដើរេៅដលក់ណ្ដាលផ្លូវ ោក់អ្ែប្មកចុះ េ ើយថា ការុងេន្ះចងមាត់មិន្ជារ់ >> ។ វាយក
ែមែចងែងមេ ៀត, លុះែរកេៅដលក់ែន្លងមាន្ែប្ពក មាន្សាោន្ ក៏ោកអ់្ែប្មកេលើសាោន្ ឲ្យប្រេរះប្តង់
ចុងកាារ េៅែតរន្តិចន្ឹងធ្លោកព់ីសាោន្ េ ើយថា << អ្ញេអ្ើយ ៃងៃណ្ដសេ់ ើយ េមល៉ះសមឪអ្ញេជរមិន្
ខាន្ អ្ែប្មក្ៃន្់ ែរកេមដចឲ្យទាន្ ់! េេហើយ ឪេជរក៏េជរចុះ អ្ញោក់េៅេន្ះ េៅវាលសិន្រួចសឹមេៅ
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េ ៀត >> ។ ន្ិយាយរេេដើរេដើររេេដើរ ។ មួយប្សរកក់៏កាន្់េឈើមួយ្ំេដើរមកពីនាយរុកកាារសាោន្ឮ
ប្គាំៗ េ្វើហាក់ដូចជាដំរើឆលងសាោន្ េ ើយែប្សកថា << ន្រណ្ដោកអ់្ែប្មកេៅេលើសាោន្ ដំរើអ្ញវាជាន្់
មូចអ្សេ់ ើយ យកេចញឲ្យឆារ ់ ែប្សកេ ើយរុកកាារប្គាំងៗេដើរចូលមក ។ ឯតាចាសេ់ៅកនុងការុង
េិតសាៅន្ថាដំរើែមន្ ភ្័យែប្កងជាន្់សាោរក់៏មំរប្មះេជៀសផ្លូវដំរើ ួសពីកាារធ្លោក់េៅ កនុង ឹកៗ ចូល
ការុងគាតឈ់លក់ ឹកប្តដរញ័រទាំងការុងេសទើរែតន្ឹងសាោរ់ ។ ឯកូន្ប្រសារេ ើញដូេចាាះ ក៏ ុកឲ្យផ្ឹក ឹក
រន្តិច ឲ្យអ្ស់មូចេ ៀត េ ើយេ្វើជាេដើរមកពីវាលែប្សកថា << ន្រណ្ដហាាន្ររដំរើឆាយអ្ែប្មកអ្ញ 
ឲ្យធ្លោកក់នុង ឹក   ឹកអ្ងករអ្ញអ្ស ់! ឱអ្ញេអ្ើយ ! ឱេជរែងមេ ៀតេ ើយ ៃងៃក៏កាន្ែ់តមពសេ់ ើយ 
អ្ងករ  ឹកែងមេ ៀត >> ។ អ្នកកេមាោះេ ើញឪពុកេកែករប្មះញ័រកនុងការុងក៏ថា << ឱ ! មាន្ប្តីមក
ប្រេរះផ្ង, េេហើយ ! អ្ញចុះេៅប្សងម់កេមើល >> ថាេ ើយក៏េោតេៅប្សងេ់ ើងមកេមើល េ ើយ
ថា << េអ្ើយ ! េរើវា  ឹកន្ឹងប្សាយហាលៃងៃ េ ើយែរកយកេៅឲ្យែមេ៉្វើន្ំរញ្ចុក ុកឲ្យឪ >>។ ថា
េ ើយប្សាយេមើលេ ើញតាេៅកនុងការុងក៏ថា  ឪេអ្ើយ ! េមដចមិន្ែប្សកប្បារម់ញុំ កុំអ្សីាោរ់េៅេ ើយ 
េេររដំរើមកពីណ្ដមិន្ដឹង េេឲ្យដំរើឆាយធ្លោកេ់ៅកនុង ឹក>>។ តាឮេ ើយេ ើងឈរ េដើរវិលមកផ្ទះវិញ
មិន្មាន្សដីមួយមាាត ់ ដលេ់ៅផ្ទះអ្សច់ំេេះ ពុហំាន្េិតេ ៀតកេ៏រៀរការកូន្ប្កមុឲំ្យេៅអ្នកកេមាោះ
េនាះេៅ ។ 
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