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ណរឿងរុរសកជំិលមាន្ប្រពន្ធប្ររ់លកខ ៍ 
មាន្ណរឿងណប្ពងមួយ ដណំាលថា  : មាន្រុរសកជំិលមាន ក់ មាន្ប្រពន្ធប្ររ់លកខ ៍ មាន្កិរយិា

មារយាទលអ ណចេះណោរពប្រ ិរ័តន្៍រដី ។ តាងំពីបាន្ោន ជារដីប្រពន្ធមក , រុរសកជំិលណចេះខ្តពីណដក ដល់
ឃ្លា ន្បាយ ណទើរណប្ោកណ ើងសីុៗ រួចណដកណៅវញិ សូមបថីាន ជំក់ ក៏ប្រពន្ធមូរឲ្យខ្ដរ ។ ប្រពន្ធជាមនុ្សស
ណោរពប្រ ិរ័តន្៍រដី មិន្មាន្ពាកយអប្កក់ ណៅណលើរដីណសាេះ ណលើកបាយទឹកនិ្ងររស់អ្វីឲ្យរដី សុទធខ្ត
សពំេះ , ដល់ណៅយូរណៅ មាន្ណសចកដីប្កីប្កខ្ា ងំណាស់ នាងណនាេះរកអ្វីចិញ្ចឹ មពុំបាន្ណសាេះណ ើយ, ថ្ងៃមួយ 
នាងណរៀរសាា ៥មា៉ា ត់ បារ៥ីចូលណៅប្ោរសពំេះរដី ណ ើយថា  << ម្ុសុំណំទាសអ្នករដី តបតិណយើងសពវថ្ងៃ ប្ក
ណាស់ ណយើងមិន្បាន្រកសីុ ោែ ន្ទទួលទាន្ណទ សុឲំ្យអ្នកណៅោរ់ណ ើ ណ្វើន្ងគ័ល រនាស់ណ្វើខ្ប្សនឹ្ងណរ 
តបតិដល់រដូវណ្វើខ្ប្សណ ើយ >> ។ រដីថាណរើដូណ ន្ េះ ឲ្យនាងដបំាយ ណវចជាស ំុំចុេះ រដីនឹ្ងណៅរកោរ់ណ ើ 
ណ្វើន្ងគ័ល រនាស់ >> ។ ប្រពន្ធណប្ោកពីយរ់ដបំាយ ណវចជាកញ្ចរ់ មាន្ទាងំដឹង ពូណៅណៅផង ។ រុរស
កជំិល ណដកទាល់ខ្តថ្ងៃរេះ ប្រពន្ធពុំហ៊ា ន្ដស់ ្ឲំ្យណប្ោកមាួន្ឯង , ដល់ណប្ោកណ ើយ ប្រពន្ធដងទឹក 
ណៅលរ់មុមឲ្យ រួចណប្សច នាងក៏ ុចសាា បារ ីនឹ្ងបាយកញ្ចរ់ ប្ពមទាងំណប្រឿងប្រដរ់ណៅឲ្យរដី ។ រុរស
ណនាេះ ក៏ចុេះពីណលើផទេះណៅ ចូលកនុងថ្ប្ពរកណ ើ , បាន្ណ ើញណ ើមួយណដើម មាន្ខ្មកសាខ្មារ់ប្តជាក់ ក៏
ដក់បាយស ំុំ ដឹង ពូណៅ ណ ើយណដករងអ្នាទ ក់ខ្ា  ណមើលណៅណលើនិ្យាយខ្តមាន ក់ឯងថា  << ខ្មកណ ើ
ណន្េះ ប្តូវណ្វើជាណភនៀងន្ងគ័ល , ខ្មកណន្េះប្តូវណ្វើជាយាម , ខ្មកណន្េះប្តូវណ្វើជាដង ខ្មកណន្េះប្តូវជានឹ្ម ខ្មក
ណន្េះ ប្តូវណ្វើជារនាស់ ។ ប្ោន្់ខ្តណដកថារ៉ាុ ណឹ ង ណពលឃ្លា ន្បាយណប្ោកណ ើងប្សាយបាយស ំុំសីុៗរួច 
ណដកថាដូចមុន្ណទៀត , ថ្ងៃរណសៀលប្ត រ់មកផទេះវញិ ។ ប្រពន្ធណ ើញរត់ទទួលយកណប្រឿងប្រដរ់ នារំដី
ណ ើងណៅណលើផទេះ យកទឹកលាងណជើងឲ្យរដី ណ ើយសួរថា  << អ្នកណៅបាន្ោរដូចណមដចមាេះ ? រដីថាមិន្ទាន្់
បាន្ណទនាង ! ្ខំ្សអកសឹមណៅណទៀត ដល់កខ្ន្ាងណដើមណ ើណនាេះណ ើយ , រុកខណទវតាខ្ដលអប្ស័យណៅទី
ណនាេះ ឮរុរសកជំិលថាដូណ ន្ េះ ក៏ភ័យ ខ្ា ចរកកខ្ន្ាងណៅោែ ន្ ក៏រិតោន នឹ្ងតាមណៅវាយសមាា រ់រុរស
កជំិលណនាេះ ឲ្យសាា រ់ណៅមាត់ជណ ដើ រផទេះ កុឲំ្យវាមកោរ់ណ ើណន្េះបាន្ ។ រុរសណនាេះក៏ប្ត រ់មកផទេះវញិ 
។ រុកខណទវតា តាមមកដល់មាត់ររង ណ ើញប្រពន្ធរត់ណៅទទួលរដីដល់មាត់ជណ ដើ រ យកទឹកលាងណជើងរដី 
។ ណដយសិរសួីសដីប្រពន្ធណនាេះ ណទវតាចូលមិន្ចុេះ មិន្ហ៊ា ន្វាយ ។ រុរសណនាេះរួចពីអ្ន្តរាយ ក៏ណ ើងណៅ
ណលើផទេះ ប្រពន្ធសួរ និ្យាយដូចមុន្ណទៀតថា << បាន្សពវប្ររ់អ្ស់ណ ើយ ប្ពឹកនឹ្ងណៅោរ ់>> ។ ណទវតា
ភ័យណាស់ថា << រុរសណនាេះ មុមជាោរ់ណ ើយប្ពឹកណន្េះ >> ក៏នាោំន មកនិ្យាយអ្ងវរថា << សុកុំោំរ់
ណ ើណនាេះ>>។ រុរសថា << អ្ញមិន្ប្ពមណទ ប្ពឹកណន្េះអ្ញណៅោរ់ណ ើយ >> ។ ណទវតាភ័យណាស់ ក៏នា ំ
ោន និ្យាយសូក ណដយប្បារ់ទីកខ្ន្ាងក ំរ់មាសប្បាក់ ឲ្យរុរសៗសួរថា  << ឲ្យក ំរ់រ៉ាុនាែ ន្កខ្ន្ាង ? 
>> ។ ណទវតាថាពីរកខ្ន្ាង រុរសថា  << មិន្ប្ពមណទ, ណរើ៤កខ្ន្ាងណទើរប្ពម ណ ើយឲ្យដក់ណ ើសមាគ ល់ឲ្យ
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ផង >> ។ ណទវតាក៏ប្ពមណ្វើតាម កុឲំ្យខ្តោរ់ណដើមណ ើណនាេះ ។ រុរសថា << ណរើដូណ ន្ េះ ម្ុ ខំ្លងោរ់ , ខ្តថា
ប្ពឹកណន្េះ ម្ុ ណំៅោស់ក ំរ់ណនាេះណ ើយ  >> ។ ណទវតាថា  << ណៅចុេះម្ុ ណំដតណ ើសមាគ ល់ទុកឲ្យ >> ។ 
ប្ពឹកណ ើងរដីប្រពន្ធ នាោំន ណៅោស់ក ំរ់ខ្ដលណទវតាឲ្យ , កនុងក ំរ់មួយៗទាងំពីរនាក់រដីប្រពន្ធ ប្តូវ
ជញ្ជូ ន្រីថ្ងៃ បាន្សុទធខ្តមាសនិ្ងប្បាក់្ក់ររណពញផទេះ ។ នាងណនាេះ ក៏ណរៀរចដំក់ ិរ ដក់ឡងំ មិន្
ឲ្យអ្នកណាណ ើញ ណ ើយក៏ជួលជាងឲ្យណ្វើណប្រឿងប្រដរ់ លក់ជាជនួំ្ញរតឹខ្តមាន្ណ ើងៗ បាន្ជាណសដឋី 
មាន្មនុ្សសកុេះករមូលមកណៅពឹងពាក់ជាណប្ចើន្ រារ់មិន្អ្ស់ ។ 

ប្ទពយរង់តបតិប្សី ណចេះសំថ្ចទុក 
ផទេះ្បំ្ស ុក តបតិល័កខ ៍ប្សីជា 

 
 


