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ណរឿងណៅផ្កា រ់ប្រណោក 
កាលពីណប្ពងនាយ មាន្ណេដឋរីតបី្រពន្ធ មាន្កូន្ប្កម មួំយនាក់  រូមណោមលអណាេ់ ។ 

ពួកកណមាល េះៗជាណប្ចើន្ េែ័ប្រចរិតប្េោញ់  បាន្ប្បារ់មាតារតិាឲ្យចូលណៅដ តឹ កកូន្ប្កម ំ
មហាណេដឋីៗ ណនាេះ ក៏ប្ពមឲ្យ ឥរប្រខ្កក ខ្រមាន្ណ្វើមេន្ាថា «ណរើកណមាល េះណ ែ្ េះណាចង់បាន្ 
ប្រូវេង់ផ្ទេះ ៥ ខ្លវងខ្រមួយថ្ងៃឲ្យណ ើយ , ណរើណ្វើមនិ្ណ ើយ ណេដឋណីនាេះផ្កត ច់មនិ្ឲ្យកូន្ប្កម ណំេ» 
។ កណមាល េះដថ្េៗ រ  នាែ ន្ៗ មូចខារជមនួ្ន្ជាណប្ចើន្នាក់ ណោយណ្វើផ្ទេះមួយថ្ងៃមនិ្ណ ើយ ណេដឋក៏ិ
ផ្កត ច់ មនិ្ឲ្យកូន្ប្កម  ំ។ ម ៈណនាេះ មាន្កណមាល េះមាន ក់ ជាអ្នកមាន្រនិំ្រ មាន្ឧបាយកលប្បាជាា  
ណ ែ្ េះថា «ណៅផ្កា រ់ប្រណោក» ជាកូន្អ្នកមាន្ប្ាន់្ណរើ បាន្េ បំ្បាក់មាតារតិាយកណៅេីណឈើ  
លរណ្វើផ្ទេះប្រុងណប្រៀរប្ររ់ប្រោរ់ជាណប្េច រួចណកាេរូេខារ់ប្រណោក១យ ងសាអ រ ណ ើយ
ប្បារ់មាតារតិា ឲ្យណៅដ តឹ ងកូន្ប្កម មំហាណេដឋណីនាេះ ។ ឯមាតារតិាក៏េិញខ្ផ្លណឈើ  ណមើល
ណឈើ បាន្ណប្ចើន្រ  ណ ើយពឹងញារេិនាត ន្ ឲ្យជួយកាន់្ជនួំ្ន្ណនាេះ  ណៅដល់ផ្តេះ មហាណេដឋី
ណលើកថ្ដជប្មារថា «មា បំាេ នាងមា ំ មកេូមដ តឹ ងកូន្ប្កម ណំោក ផ្សផំ្្ នឹំ្ងកូន្ប្រុេកណមាល េះមា ំ
បាេ, នាងមា  ំណទាេះរមី េប្រូវ េូមណោកមហាណេដឋអី្ភ័យណៅេ  េូមឲ្យបាន្ជាសាច់េនាត ន្ 
សាា ន្ណមប្រណីរៀងណៅ» ។ ណេដឋទីាងំរតបី្រពន្ធសាត រ់ណ ើយណឆលើយថា «ណយើងឥរប្រខ្កកថាអ្វណីេអ្នក! 
ខ្រថា ថ្ងៃខ្េអកណន្េះអ្នកណ្វើផ្ទេះ ៥ ខ្លវងឲ្យណ ើយណប្េច ណេើរណរើណ្វើមនិ្ណ ើយណយើងនិ្ងផ្កត ច់ មនិ្
ឲ្យកូន្ប្កម ណំេ» ។ មាតារតិាណៅផ្កា រ់ប្រណោកឮណ ើយ ជប្មារថា  «ណរើកូន្មា ណំ្វើផ្ទេះថ្ងៃខ្េអក
ណន្េះមនិ្ណ ើយណប្េចណេ េូមណោកណេដឋផី្កត ច់កូន្ប្កម ណំោកច េះ ជនួំ្ន្រ  នាែ ន្រ ណន្េះ  មា បំាេ
នាងមា ក៏ំេ មចរិតជូន្ណោកទាងំអ្េ់ ឥរររិយកថ្ងលពីណោកណ ើយ» ណ ើយជូន្ជនួំ្ន្ទាងំអ្េ់
ណៅណេដឋីៗ  ក៏ឲ្យមា កំដំរណលើកណៅណផ្ទេ កណពញមួយខ្លវងផ្ទេះ ណ ើយយកេរំករ  ថាេ  មកឲ្យ
វញិ ។ មាតារតិាណៅផ្កា រ់ប្រណោក េេួលរ ថាេប្ររ់ចនួំ្ន្ណ ើយ  ក៏េពំេះោមហាណេដឋនីា ំ
ាន ប្រ រ់មកផ្ទេះវញិ ។ ណប្កាយណនាេះ  មហាណេដឋនិី្ងភរយិ នាាំន ណៅណមើលជនួំ្ន្ណៅណលើផ្ទេះ  
ណ ើញេ េធខ្រខ្ផ្លណឈើមាន្រថ្មលខ្រលកៗ ពីប្រណេេោៃ យមលេះ  ណៅប្េ កអាយមលេះ ណេដឋក៏ីញញឹម
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ញាក់ម មោក់ប្រពន្ធថា «ជនួំ្ន្ណន្េះ ណយើងម មជាបាន្េ ីេណេណេៀរណ ើយ» ។ ចខំ្ កមាតា
រតិាណៅផ្កា រ់ប្រណោក ណៅដល់ផ្ទេះក៏និ្យយប្បារ់កូន្ថា «ណេដឋបី្ពមឲ្យណ ើយ» ខ្រណរថា «ឲ្យ
កូន្ណ្វើផ្ទេះខ្រកន ងថ្ងៃខ្េអកណន្េះ ឲ្យណ ើយណប្េច» ។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោក ឮមាតារតិានិ្យយប្បារ់
ដូណ ន្ េះ មាន្ចរិតណប្រកអ្រណាេ់ ជប្មារមាតារតិាថា  «ណោកខ្ម ណោកឪព កក បំ្ពួយបារមភ 
ម មជាបាន្ដូចរនិំ្រ ខ្ដលកូន្ររិេ កពីថ្ងៃម ម» ណ ើយណៅផ្កា រ់ប្រណោក ក៏ណៅនិ្យយពឹង
រងរអូន្អ្នកណចេះការជាងផ្ទេះបាន្ាន ណប្ចើន្ ឲ្យណរជួយេង់ផ្ទេះខ្រកន ងថ្ងៃខ្េអកណន្េះឲ្យណ ើយ ។  
រងរអូន្ណរជួយទាងំអ្េ់ាន  ណ ើយណៅផ្កា រ់ប្រណោកប្រ រ់មកផ្ទេះ  ណេលៀកពាក់ខ្រងមលួន្សាអ រ
បារ ពឹងកណមាល េះផ្ងាន  ឲ្យជូន្ណៅផ្ទេះណេដឋណីនាេះ ល េះណ ើងណៅដល់ណលើផ្ទេះ ណេដឋេួីរថា  «ណៅ
ឯងមកមាន្ការអ្វី? » ណៅផ្កា រ់ប្រណោកល រជងង់្ប្រ មយជប្មារថា «ខ្ម ឪព កបាេណប្រើមា ំ
បាេជាកូន្ ឲ្យមកេូមប្ការប្រ ីរ័រតណោកឪព កអ្នកមាត យ េូមទាន្ប្បារ់េីកខ្ន្លងប្រង់ណា 
ឲ្យទាន្មា បំាេនឹ្ងេង់ផ្ទេះ មា បំាេនឹ្ងអាលណៅ្រ់ការណ្វើខ្ប្កងមនិ្ណ ើយ ជូន្ណោកឪព ក
ណោកមាត យ កន ងណវោថ្ងៃខ្េអកណន្េះ » ។ ណេដឋទីាងំរតបី្រពន្ធ  រន់្ណមើលរូរឫកពាណៅផ្កា រ់
ប្កណោក នឹ្កេណេើរកន ងចរិតថា  «កូន្ប្រសារអ្ញប្ាន់្ណរើខ្ដរ ខ្រម មជាមូរខារជនួំ្ន្ដូចអ្នក
ម ន្ៗ ណេៀរណ ើយ» ណ ើយណេដឋបី្បារ់េីកខ្ន្លងឲ្យេង់ណៅខាងណជើង ោៃ យពីផ្ទេះ្ំ  ចនួំ្ន្ ៥ 
ពាម ។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោកបាន្ឮណេដឋបី្បារ់ណ ើយ  ក៏ប្បារេណំពាេះោ នាាំន ប្រ រ់ណៅផ្ទេះ
វញិ ល េះណៅដល់ប្រមូលរងរអូន្ជួរជ យំកណប្រឿងផ្ទេះ ខ្ដល្ៃន់្ៗ  ផ្ទ ករណេេះណប្េចពីយរ់ ររេ់
ណាលែលីខ្េង ក៏្រ់ខ្ចងផ្្ូផ្ង្ោក់ម មាន ណប្េច ។ ល េះប្ពឹកណ ើង  មលេះដកឹនឹ្ងរណេេះ មលេះលី
ខ្េង ណៅដល់ផ្ទេះណេដឋ ីមលេះការ់ដី  មលេះជកីរណតត េេរ តាមខាន រ់េ ំំផ្ទេះ ៥ ខ្លវង  មណំ្វើប្េ េះ
ាន មនិ្ឈរ់ ឈរ់ខ្រណពលររណិោរ បាយ  ររណិោរបាយរួចនាាំន ណ្វើណេៀរ ទាល់ខ្រណ ើយ
ណប្េចកន ងណវោថ្ងៃណនាេះ រួចណៅផ្កា រ់ប្រណោកណ ើងណៅល រជងង់្េណំពេះជូន្ផ្ទេះមហាណេដឋជីា
មាតា រតិាណកែក ណ ើយនាាំន ប្រ រ់ណៅផ្ទេះវញិ ។ ល េះដល់ថ្ងៃខ្ម  បាន្ឫកសលអ មាតារតិាទាងំ
ពីរខាង ក៏ណរៀរវវិា មងល្ការកូន្រួចណប្េច ។  ឯណៅផ្កា រ់ប្រណោក ោក់ខ្រប្រណោកណនាេះ 
មនិ្ឲ្យន្រណាណ ើញណសាេះ ដល់ណពលយរ់ណរៀរផ្សដំណំ ករួចណ ើយ ក៏ណដកកន ងផ្ទេះជាមួយាន  
។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោក យកប្រណោកណនាេះ  ណៅផ្កា រ់ប្ររពីណលើសាវ េ២រួចណេលៀកេពំរ់ចងកបនិ្
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ប្រយ័រនមនិ្ឲ្យ ប្រណោកធ្លល ក់បាន្ ណ ើយណដកឃ្លល រពីភរយិ  ណ្វើករិយិេមៃមំនិ្បាន្ពាល់ដល់
ច ងថ្ដណជើងភរយិណនាេះណ ើយ ណប្រើឧបាយយ ងណន្េះ អ្រ់្ន់្បាន្ ៣ យរ់ ។ យរ់ណប្កាយណេៀរ
នាងភរយិណនាេះ រសារ់រេល់មវល់ចរិតររិេងសយ័ថា «រតអី្ញណន្េះ ណដកជាមួយាន យូរយរ់
ណ ើយ ារ់ណ្វើប្ពណងើយកណន្តើយ  ហាក់ដូចជាាែ ន្ប្រូវការនឹ្ងអ្ញណសាេះ ជាារ់ណមទើយរកសយ័
លិង?្» ររិកន ងចរិតដូណ ន្ េះណ ើយ ក៏ចង់ដងឹប្រង យលរលូកសាទ រណមើលឲ្យចាេ់ ។  ណៅផ្កា រ់
ប្រណោកណដកព ំលក់ណេ ខ្រណ្វើជាប្េម កម លៗ ។ នាងប្រពន្ធណនាេះ  លូកថ្ដសាទ រប្រង់
សាវ េណនាេះ ពាន្ណៅណលើប្រណោកផ្កា រ់រលីង ិល  ដកថ្ដមកវញិររិថា«រតអី្ញណន្េះ នឹ្ងថា 
ណមទើយឫកសយ័លិងក៏្មនិ្ខ្មន្ េណាឋ ន្ហាក់ដូចជាណភេប្េីខ្រ ណពាេះាែ ន្ប្រោយ ម មរួរឲ្យ
ឆៃល់ណាេ់!» ។ ល េះប្ពឹកណ ើង មសរឹប្បារ់មាត យ តាមដណំ ើ រ  ខ្ដលលរសាទ ររតេីពវប្ររ់ ។ 
មាត យឮណ ើយ ដកដណងហើម្ថំា «ឱកូន្ងញណអ្ើយ! បាន្រតអី្វក៏ីមនិ្ដូចរ រេទាងំពួង ណ ើយនឹ្ក
រណនាទ េកូន្ប្រសាប្រុេណនាេះថា «ណរើវាាែ ន្ប្រោរ់ដូចប្រុេទាងំពួងណេ ណ រ ណមតចក៏ប្េោញ់
កូន្អ្ញណមល េះ?» ររិណ ើយ ក៏ប្បារ់ណេដឋថីាជារតតីាមដណំ ើ រកូន្ប្េីប្បារ់េពវប្ររ់ ។  ណេដឋី
សាត រ់ណ ើយររិថា «ណរើអ្ញនិ្យយខាល ងំ ខាែ េអ្នកជរិខាង » ណ ើយនិ្យយមសរឹណមសៀវខ្រពីរ
នាក់រតបី្រពន្ធថា «កូន្ប្រសាណយើងណន្េះ វាប្ាន់្ណរើខ្ដរ ណ ហើ យណរ ៍ណអ្ើយ! អា ិរវា  ឲ្យប្បាក់
ភេត ោរណាា ការនិ្ងថ្ងលផ្ទេះ មួយពាន់្ប្បារំយខ្ ន្ណៅវា ណ ើយប្បារ់វា ឲ្យណៅណៅខ្ម ឪវាវញិ
ច េះ» ររិប្ពមាន ណ ើយណៅកូន្ប្រសាថា «ជឯីងមកណន្េះ» ។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោកឮណេដឋឪីព ក
ណកែកណៅមលួន្ណ ើយ ក៏ណៅអ្ង្ យជរិេពំេះណេដឋីៗ  ប្បារ់ថា «ឯង ហាក់ដូចជាមនិ្ប្េោញ់
កូន្អ្ញណសាេះ! ណ ហើ យច េះ  អ្ញឲ្យប្បាក់មួយពាន់្ប្បារំយខ្ ន្ ឯងយកណៅផ្ទេះឪព កមាត យ
ឯងវញិច េះ» រួចក៏រារ់ប្បាក់ប្ររល់ឲ្យប្ររ់ចនួំ្ន្។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោកេេួលយកប្បាក់ណ ើយ
ជប្មារថា «ណោកឪព ក! មា បំាេេ  ិំរ្១ំ ោក់ប្បាក់យកណៅឲ្យដល់ផ្ទេះមា បំាេផ្ង» ។ ណេដឋី
ក៏ឲ្យ ឹរោក់ប្បាក់ ្រ់បាវប្ពាវឲ្យខ្េងតាមណៅផ្កា រ់ប្រណោកណៅដល់ផ្ទេះ ណ ើយជូន្ប្បាក់
មួយពាន់្ប្បារំយខ្ ន្ណៅកន ង ិរណៅមាតារតិា ជប្មារ់ណរឿងេពវប្បារ់ ក៏ប្រ រ់មកផ្ទេះ
ណេដឋវីញិ ។ ល េះដល់ណ ើយ  ណៅផ្កា រ់ប្រណោក ណ្វើឫកករិយិេញ្ជ រ់េញ្ជឹ ង ហាក់ដូចជារឭក
អាល័យណេដឋនិី្ងភរយិណនាេះពន់្ណពក ។ ណេដឋណី ើញណ ើយេួរថា «ឯង! អ្ញឲ្យប្បាក់ណៅណៅ
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ផ្ទេះខ្ម ឪឯងវញិណ ើយ ណ រ ណមតចក៏មនិ្ណៅ?» ។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោកណឆលើយជប្មារណេដឋថីា  «មា ំ
បាេរឭកអាល័យណោកខ្ម ណោកឪព កនិ្ងនាងជាភរយិខាល ងំណាេ់ េ ណំៅេេួលទាន្
ដណំ កខ្រមួយយរ់ណន្េះណេៀរប្ពឹកណ ើងមា បំាេេូម ប្រ ិរ័រោណៅផ្ទេះវញិ» ។ ណេដឋរីតី
ប្រពន្ធនិ្យយាន ថា «ណយើងឲ្យវាណដកមួយយរ់ណេៀរ ច េះវាមនិ្ទាន់្ជាអ្វណីេ ដូចជាណដកជាមួយ
នឹ្ងប្រុេផ្ងាន » ។ ល េះណពលយរ់ររណិោរបាយរួច  ណៅផ្កា រ់ប្រណោកក៏ចូលណៅណដកជាមួយ
នឹ្ងភរយិ ប្រណោកណៅផ្កា រ់ដខ្ដល , ដល់យរ់ណៅនាងភរយិររិថា «យរ់ខ្េអកណន្េះ រតអី្ញ
ណៅណៅផ្ទេះារ់វញិណ ើយ, អ្ញចង់សាទ រេណងារឲ្យចាេ់» ។ ឯណៅផ្កា រ់ប្រណោកណដកផ្កៃ រ
ណដកព ំលក់ ណប្ពាេះណកើររណប្មកខាល ងំ ដូចជាណរេូលប្រណោក ។ នាងភរយិណនាេះ លូកថ្ដណៅរ េះ
ប្រណោកៗ ធ្លល ក់ឮេូរខ្រមវេ់ ។ ណៅផ្កា រ់ប្រណោកងាកផ្កងំ  ចូលណៅរួមរេនឹ្ងនាងភរយិ
ណនាេះណោយកមាល ងំដ៏ខាល ងំកាល  ។ ល េះប្ពឹកណ ើង នាងណនាេះនិ្យយជប្មារមាត យ«ខ្ម ណអ្ើយ!ណរើរតមីា ំ
ោណៅផ្ទេះវញិ េូមខ្ម អា ិរកូន្ ឃ្លរ់ក ឲំ្យារ់ណៅ » ។ មាតាេងសយ័ណាេ់េួរកូន្ៗ  
និ្យយមសមឹជប្មារមាតាថា«ខ្ម ! រតមីា ាំរ់មាន្ប្រោរ់ដូចប្រុេទាងំពួង មនិ្ខ្មន្ជាណមទើយណេ» 
។ មាត យដងឹចរិតកូន្ក៏មសរឹជប្មារណេដឋជីារតណីោយសាៃ រ់ថា «កូន្ណយើងទាងំពីរ វាប្រូវចរិតវា
ណ ើយ» ។ ណេដឋឮីភរយិនិ្យយប្បារ់ណរឿងកូន្េពវប្ររ់ ក៏ររថា «កាលម ន្ ឯងនិ្យយ
ប្បារ់អ្ញៗ ក៏ណជឿថាពិរខ្មន្  អ្ញបាន្េងថ្ងលភេត ោរណាា ការនិ្ងថ្ងលផ្ទេះ មួយពាន្ប្បារំយ
ខ្ ន្ ឲ្យណៅវា ឥ ូវថាកូន្ប្រសាណយើងមាន្ប្រោរ់ដូចរ រេទាងំពួង  ណ ហើ យច េះណរ ៍
ណអ្ើយ! ណរើប្រូវចរិតាន វាណ ើយ ប្បាក់ខ្ដលណយើង  ឲ្យកូន្ប្រសាណនាេះ ដូចជាឲ្យណៅកូន្ណយើងណេ រតី
ប្រពន្ធវាមាន្ ប្កជាជាមួយាន ច េះ«ណ ើយណេដឋក៏ីណេៃៀមសាៃ រ់រារ់អាន្ជាកូន្រណរៀង ណៅ ។ ល េះ
ដល់ណេដឋរីតនិី្ងភរយិ្េ់ជរា េេួលមរ ោពណៅណវោណា ណេតចកន ងប្ពេះន្ររណនាេះ ប្េង់
ប្ពេះណមតាត ណប្បាេ តាងំណៅផ្កា រ់ប្រណោក និ្ងភរយិឲ្យណ្វើជាណេដឋតីាងរតិាល េះអ្េ់ជវីរិ។ 
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