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ណរឿងប្រូណមើលស្កន់ 
កាលណ េះមានប្សី្មាន ក់តាងំទីលណំៅៗកនុងភូមសួិ្នចកំារ ផទេះណ េះណៅដាច់ពីណរ  ង

ណ េះមានកូនមចីអាយុប្បខ្ែល ៨-៩ ខ្ម។ តាងំពីបដសីាា ប់ណៅ  ងណ េះក៏ណមមា៉ា យណៅខ្ែជាមួយ
នឹងបងបអូន ឯកូនមចីណ េះពុំសូ្វជា ជួនណកើែណោរប្រុនស្កន់ជាន់មដង  ៗណកើែរងីររស្គមណលឿង។ លុេះ
ណៅយូរបនតិចមកមានមនុស្សមាន ក់ដងឹថា  ងណមមា៉ា យណ េះមានស្មបែតណិប្ចើន ណទើបវាខ្ស្ែងរក
ណមើលចណ ា េះឱកាស្នឹងណៅបណឆឆ ែកុែកណោកប្ោស្ ងណមមា៉ា យ ណ េះ។ លុេះដល់រដូវកាល
ណរប្ចូែកាែ់ ណទើបបងបអូនញាែខិ្ដលណៅជាមួយផងណ េះ ណរ គំ្នន ណៅប្ចូែប្សូ្វទាងំអស់្គ្នន  
ណៅខ្ែ ងណមមា៉ា យខ្ែមាន ក់ណៅចផំទេះ។ មនុស្សពាលណ េះ  កាលណាោនឱកាស្ណែើយវាក៏
ណការកាល ណែើយលួចយកស្បងចពីរណោកស្ងឃខ្ដលណរររណចលតាមរល់ណពាធ ិមកណស្ាៀក
ពាក់ណធែើអាការករិយិាជាណោកស្ងឃ ណដើរប្ែង់ណៅផទេះ ងណមមា៉ា យណ េះ ។ 

លុេះដល់ណែើយវាណធែើជាណដើរឈរណរោណៅមុមផទេះ ឯ ងណមមា៉ា យណ េះអងគុយណៅោន
ហាលឲ្យកូនណៅណដាេះ លុេះោនណ ើញអនកខ្កាងណភទណ េះណែើយ ក៏នឹកថាណោកស្ងឃបរសុិ្ទធ  
ណទើបបកូីនចុេះណៅថាែ យបងគសួំ្រថា "ប្ពេះករុណាមាច ស់្  និមនតមកពីវែតណា ប្ែូការរកអែ ី
ប្ពេះរុ  ?"។ ណៅពាលក៏ណឆាើយថា  "ចណប្មើនពរអាតាែ ភាពមកពីវែតណប្កាម មករកប ិឌ ោែ
ណទៀនធូប យកណៅណរៀនស្ម ធម៌។ ណញាម! អនកភូមណិនេះណរណៅណាអស់្ណែើយ ោនជាសាង ែ់
ណមា៉ាេះ ? "ករុណាមាច ស់្ ណរណៅប្ចូែប្សូ្វឯខ្ប្ស្អស់្ណែើយណោកមាច ស់្" ។ "ដូណចនេះណញាម  ចុេះ
ណញាមឯងមនិណៅប្ចូែប្សូ្វនឹងណរណទ ?" "ឱ ករុណាមាច ស់្ម្ុមំាច ស់្ណនេះណៅប្ចូែកាែ់និងណរឯ
ណាោន កូនែូចណនេះ  វាណចេះខ្ែឈមឺនិឈប់ណសាេះណ ើយណចេះខ្ែយដំាក់ពីរដមនិរួចណសាេះ ប្ពេះ
ករុណាមាច ស់្" ។ "ចណប្មើនពរ ចុេះវាឈយឺា៉ា ងណា កូនណញាមណ េះ  ?" "ករុណា មាច ស់្អាការជមងឺ
ណ េះក ំែ់មនិោនជួនកាលវាប្រុនណដដ ប្កហាយណៅ ជួនណាវាណកើែជាស្កន់ជាន់ប្របោែ់
ដណងហើមណៅមដងៗក៏មាន ករុណាមាច ស់្" ។ "ឱ!អា ិែវាណពកណាស់្ណញាម។ ជមងណឺនេះណរណៅថា  
ស្កន់ខ្លា វាជាន់ណាណញាម ណមដចមនិរកប្រូណពទយឲ្យណរណមើលគ្នន ណៅ  បណណាដ យឲ្យឈយឺា៉ា ងណនេះ
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ជមងណឺនេះមនិខ្មនជាប្កណទ លែមរកាោន។  កូនបងអាតាែ ភាពមាន ក់វាឈយឺា៉ា ងែនឹងខ្ដរ អាតាែ
ណមើលជាណៅ ឥ ូវធាែ់ប្ទលុកៗណញាម ឱ! សាដ យកូនណញាមណនេះណពកណាស់្ប្បុស្ផង រួរខ្ែមំ
ណមើលរកាណៅណអេះ" ។ "ករុណាមាច ស់្  ប្រូណ េះោនឲ្យណរណមើលក៏ណប្ចើនអនកណាស់្មកណែើយ ខ្ែ
ោនប្គ្នន់ខ្ែ ២-៣  រងង ក៏ប្ែ ប់ឈដូឺចណដើមវញិ ករុណាមាច ស់្" ។ "ឱ! ប្រូ  ណមើលជមងកូឺនណកែង
ណ េះប្គ្នន់ខ្ែណសាដ េះផាុ ខំ្ែពីណប្ដ ណធែើណមដចនឹងជាដាច់ណោរស្កន់ខ្លា ណនេះោន ណតាមណមើលណដាយ
ឧបណទស្ណទើបជាដាច់ណញាម អាតាែ ណចេះមាេះខ្ដរ  ខ្ែអាតាែ ខ្ដលមកណនេះណដាយមានកចិចរកណទៀន
ធូបោនណែើយក៏នឹងអាលណៅណរៀន ស្ម ធម៌ ណបើណៅជែិវែតអាតាែ នឹងជួយស្ណគ គ្ េះណមើល
យកបុ យមាេះ" ។ 

ឯ  ងណមមា៉ា យណ េះលុេះឮណៅពាលណពាលពាកយដូណចន េះណែើយ ក៏ស្មាគ ល់ថា  ជាណោក
អនកណចេះណមើលជមងខឺ្មនខ្ទន ណទើបនិយាយអងែរថា "ប្ពេះករុណាមាច ស់្  ណបើណោកមាច ស់្ណចេះសូ្ម
ណមែតណប្ោស្ស្ែែ ណមើលកូនម្ុកំរុណាសិ្ន  ឯប្ែង់ណទៀនធូបខ្ដលណោកមាច ស់្ប្ែូវការណ េះ មនិ
ជាប៉ាុ ែ នណទ ម្ុ បំ្ពេះករុណាថាែ យមាួន ជាណញាមឧបដាា ក បវរណាណោកមាច ស់្  សូ្មកុឲំ្យណោក
មាច ស់្ប្ពួយប្ពេះែឫទយ័ណ ើយ" ។  ឯណៅពាលណ េះោនឪកាស្ណែើយក៏ណឆាើយថា "ចណប្មើន
ពរណញាម ណធែើណមដចឯងជាស្ងឃកពំង់ស្ែែកាលណបើណ ើញញាែណិញាមណកើែវបិែត ិ ណតាងកាែ់ធុរៈ
មាួនសិ្នចុេះ ថាណែើយក៏ណ ើងណៅណលើផទេះ ។  ឯ ងណមមា៉ា យក៏ណរៀបទីអាស្នៈដ៏ស្មរួរឲ្យណៅ
ពាលអងគុយណែើយក៏ណបៀកសាា  មូរោរដីាក់ពាន ប្បណរនណៅពាលៗប ក្ ប់ឲ្យ ងណមមា៉ា យណរៀប
ណទៀន ៥ ធូប ៥  ឆ្ន ងំងែមួីយនឹងស្ពំែ់ស្ ១ ច អ្ ម  ទាញយនដបទិមាែ់ឆ្ន ងំណែើយណៅពាលថា 
"ណញាម, ទីភូមណិនេះមានែាល់ណកដឿងខ្ដរឬណទ ?" "ករុណាមាច ស់្, ែាល់ណកដឿងម្ុកំរុណាមាន ណៅ
ខ្លងករនសផទេះឯណ េះ" ។ "ណអើណញាមណបើដូណចនេះ ណញាមយកកូននឹងណប្រឿងណទៀនធូបអស់្ណនេះ ណៅឯ
ណោងណកដឿង អាតាែ នឹងណរៀបពិធណីកដឿង" ។ 

 ង ណមមា៉ា យក៏បកូីនកាន់យកណទៀនធូបអស់្ណនេះណៅឯណោងណកដឿង  ណែើយណៅពាលយក
ណទៀនធូបអុជតាងំពិធណីៅមាែ់ែាល់ ណែើយវាណោស្ទីណ េះសាអ ែលអ ពុំឲ្យមានណឈើរប្ពណៅខ្លង
ែាល់ណទើបវាណៅយកកូនមចីណ េះ មកតាងំខ្លង ទីពិធណីែើយវាថា ណញាមឯងណៅជាន់ណកដឿង
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ឲ្យវាណ ើងជាន់ជនាៗ  ោន ៣ ដង ជាឧបកចិច  អាតាែ នឹងខ្ស្កប្ពេះគ្នថា ប្សូ្បយកប្ពលឹងខ្លា
ណចញពីរូបកូនបញ្ជូ នដាក់កនុងឆ្ន ងំយនដ ណែើយយកណៅបខ្ ដ ែទឹកណចល ណដើមបកុីឲំ្យប្ពលឹង
ខ្លា  វាមកណបៀែណបៀនោនណទៀែណ ើយ ឯ ងណមមា៉ា យក៏ណជឿតាម ណទើបណៅជាន់ចុងណកដឿងណ ើង ឯ
ណៅពាលវាយកកូនណ េះដាក់នណៅកនុងែាល់ណែើយវាដកណឈើប្ទនល់ខ្ដលទល់ ណកដឿងណ េះ 
ណោេះប្រខ្វងណចលណៅឆ្ង យអពីំែាល់ ណែើយវាណចញពីទីពិធណី េះប្ោប់ថា ណញាមប្បុងជាន់ឲ្យ
ជាប់កុឲំ្យប្បខ្ែស្ខ្ប្កងរបូែណជើងធាា ក់ណៅប្ែូវ កូន ចអំាតាែ ណៅយកងង់យាមឆ្ន់សាា មួយ
រណំពច សូ្មមកទល់ឲ្យវញិ  ថាណែើយណៅពាលក៏ណ ើងណៅណលើផទេះ តាងំណរ ើរករបស់្ប្ទពយមាស្
ប្ោក់ខ្កវកង ស្ពំែ់អាវរស្បណែើយវាណវចជាស្ពំាយធ ំ តាងំសាា យពីណលើផទេះរែ់ណៅកាន់លណំៅ
វាណហាង ។ 

ឯ ងណមមា៉ា យ ណ ើញណៅពាលជញ្ជូ នយកប្ទពយស្មបែតមិាួនដូណចន េះណែើយ  ក៏ណៅឲ្យណរ
ជួយក៏ពុំមានអនកណាមួយឮណ ើយ ណប្ពាេះផទេះណ េះណៅដាច់អពីំណរ ណមាា េះណែើយ ងណមមា៉ា យក៏
អនទេះអខ្នទងណៅចុងណកដឿងណ េះឯង ណបើនឹងខ្លងណកដឿងណវញណៅ ខ្លា ចធាា ក់ណៅប្ែូវកូន  ណដាយចែិត
មាតាខ្ែងទន់ណទារចុេះណៅកាន់កូនអាតាែ ជាធមែតា ការខ្ដលណសាកសាដ យប្ទពយស្មបែតណិប្ដរឺ
ជាមធយម ឯណស្ចកដខី្ដលណោកអា ិែកូនណ េះ ណលើស្ខ្លងស្មបែតខិ្លងណប្ដ ងណមមា៉ា យក៏
ណៅប្ច្ងដូចបុរគលណរចង ភាជ ប់ណរខ្ែមាួនក៏ពុំរួច លុេះដល់ោង ចណទើបមានណរណដើរមកណទើបឲ្យណរ
ទល់ចនទល់ណកដឿងយកកូនោន ។  អាសូ្រ ងណមមា៉ា យកាយជាប់ណកដឿង ណប្ពាេះអាណចរស្ពំែ់
ណលឿងវាបណឆឆ ែ ខ្ស្នកដួលខ្ស្នណដដ ខ្ស្នខ្ប្កវណប្កាធ នឹងណោែណៅតាមចប់អាណចរ ។ ខ្ប្កង
ណកដឿងប្ែូវកូនសូ្នយជវីែិ ណដាយចែិតមាតាខ្ែងទន់ណទារ ខ្ែមានអារមែ ៍ឲ្យមឹងណោរ នឹងណចល
បង់កូនណៅពុំមាន ។ 
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