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អ្នកនិពន្ធ វិចិ្រតករ និងអ្នកេបោះពុម្ព
េសៀវេភៅេនះេលើកទឹកចិត្ត និងគាំ្រទឱ្យ
បានការបកែ្របេរឿងេនះេទៅជាភាសា
េផ្សងៗ ប៉ុែន្តសុំឱ្យការផ្លាស់ប្ដូរេនៅក្នុង
អត្ថបទេនះស្ថិតេនៅក្នុងក្រមិតមួយទាប
បំផុត។
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្រពះនាងេទវីគឺជាបុ្រតីរបស់េស្តច
មានអំណាចមួយអង្គ។ េនៅេពលធំធាត់
េឡើង ្រពះនាងចង់េធ្វើជាកសិករ េទោះជា
្រពះនាងគឺជាបុ្រតីរបស់េស្តចក៏េដោយ។
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បំណង្របាថ្នារបស់្រពះនាងេធ្វើឱ្យ
បិតាខ្ញាល់ជាខ្លាំង។ េនៅេពល្រពះនាង
េពញវ័យ ្រពះនាង្រតូវបានបិតា
បេណ្ដញេចញពីវាំង។ ្រពះបិតាមាន
បន្ទូលទាំងេ្រកវេ្រកោធថា ” បិតា
ចង់ឱ្យបុ្រតដឹងថា ជីវិតេនៅេ្រកៅវាំង
ពិបាកប៉ុនណា។ េពលេនោះ បុ្រតនឹង
ដឹងខ្លួន”។
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បន្ទាប់មក ្រពះនាងេទវី បានខ្ចប់
្រគាប់ពូជែដល្រពះនាងខំសន្សំតាំងពី
េក្មង េហើយេចញពីវាំងេទៅរស់េនៅក្នុង
ៃ្រព។
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េនៅក្នុងៃ្រព ្រពះនាងបានសង់ខ្ទមតូច
មួយ និងចាប់េផ្តើមដាំ្រគាប់ពូជែក្បរ
េនោះ។
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ការដាំដុះជាកិច្ចការលំបាក ែត្រពះនាង
េទវីមានមិត្តថ្មីបីនាក់ចាំជួយ្រពះនាង គឺ
ឆ្មា េសក និងពីងពាង។
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ឆ្មាគឺជាអ្នកចាប់កណ្ដុរ។ ពីងពាងគឺជា
អ្នកេមើលែថខ្ទម។ េសកគឺជាអ្នកនំា
សារេពញមួយនគរមក្របាប់្រពះនាង។
ពួកេគក្លាយជាមិត្តល្អ និងរស់េនៅ
ជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយ។
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មិនយូរប៉ុន្មាន អ្នក្រសុកនាំគ្នានិយាយ
ពីដំណាំដ៏្រសស់បំ្រពងរបស់្រពះនាង
េទវី។ េពលឮដូេច្នះ េស្តចខ្ញាល់យ៉ាង
ខ្លាំង េហើយ្រពះអង្គក៏យាងេទៅសុំជំនួយ
ពី្រពះឥន្ទ។
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េស្តចបានសុំឲ្យ្រពះឥន្ទជួយ េ្រពោះ្រពះ
អង្្គចង់ឲ្យបុ្រតីរបស់្រពះអង្គស្គាល់ពី
ភាពលំបាក។ ្រពះឥន្ទបាននិយាយ
ថា ”ទុក្រពះទ័យេលើេយើងចុះ។ េយើង
នឹងេធ្វើឲ្យមានេ្រគោះរាំងស្ងួតេពញមួួយ
នគរ ដូេច្នះដំណាំទាំងអស់នឹងស្វិតងាប់
អស”់។ េសកបានឮដំណឹងេនះ េហើយ
បានេហោះយ៉ាងេលឿនមក្របាប់្រពះនាង
េទវី។
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្រពះនាងេទវី និងមិត្តរបស់្រពះនាងបាន
យកដំណាំមកដំាេនៅតាមមាត់ទេន្ល។
េនៅេពលែដលនគរទាំងមូលរង
ភាពរាំងស្ងួត ដំណាំទូទាំងនគរស្វិត
ងាប់អស់ មានែតដំណាំរបស់្រពះនាង
េទែដលេនៅរស់។
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េពល្រពះឥន្ទទតេឃើញដូេច្នះ ក៏
ទាល់ត្រមិះ។ ្រពះអង្គមាន្រពះបន្ទូល
ថា ”េយើងនឹងេធ្វើឱ្យមានទឹកជំនន់។
ទឹកជំនន់នឹងបញ្ចប់ជីវិត្រពះនាងេទវ”ី។
េសកស្តាប់ឮពីែផនការរបស់្រពះឥន្ទ ក៏
យកេទៅ្របាប់្រពះនាងេទវី។
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េលើកេនះ ្រពះនាងេទវី និងមិត្តភក្តិនាំគ្នា
ដាំដំណាំេនៅេលើជ្រមាលភ្នំ។ េពល
ទឹកជំនន់ចូលមកដល់ ទឹកបានបំផ្លាញ
ដំណាំទាំងអស់ទូទាំងនគរ។ មានែត
ដំណាំរបស់្រពះនាងេទវីេទែដលេនៅ
រស់។



13

ទឹកជំនន់េនៅែតមិនអាចបំផ្លាញដំណាំ
របស់្រពះនាងេទវីបាន។ េលើកេនះ
្រពះឥន្ទបានសេ្រមចថា ”េយើងនឹង
បញ្ជូនកណ្ដុររាប់ពាន់េទៅបំផ្លាញដំណាំ
របស់្រពះនាងេទវ”ី។ េសកស្តាប់ឮ
ពីែផនការេនះក៏យកេទៅ្របាប់ឆ្មា។
ឆ្មាេពោលថា ”មិនអីេទ ខ្ញុំនឹងេហៅ
មិត្តឆ្មារបស់ខ្ញុំមកចាប់កណ្ដុរេនោះ
ពិតជាឆ្ងាញ់មាត់េហើយ!” ។ ែតមួយ
ប៉្របិចែភ្នក ហ្វូងឆ្មាបានសុីកណ្ដុរក្នុង
ចម្ការអស់គ្មានសល់។
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េពលេនះ ្រពះឥន្ទទាល់្របាជ្ញាេហើយ។
្រពះឥន្ទនឹកេឃើញវិធីចុងេ្រកោយ ”េយើង
នឹងែលងចាបេទៅសុីដំណាំទាំងអស់។
្រពះនាងេទវីមិនអាចការពារដំណាំរបស់
្រពះនាងពីហ្វូងចាបបានេទ”។
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ពីងពាងបានេហៅមិត្តរបស់វាមក
ជួយ។ ហ្វូងពីងពាងបានេធ្វើសម្បុក
ស្អិតព័ទ្ធជុំវិញដំណាំ។ េនៅេពលហ្វូង
ចាបេហើរចុះមកក៏ជាប់នឹងសំណាញ់
ពីងពាងគ្មានសល់មួយ។ ហ្វូងចាបមិន
អាចបំផ្លាញដំណាំបានេទ។



16

េពលេនះ េស្តចកំពុងជួបទុក្ខធំជាង
មុន។ េ្រគោះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់
បានបំផ្លាញដំណាំទាំងអស់ទូទាំង
នគរ។ អ្នក្រសុកកំពុងេ្រសកឃ្លាន។
េស្តចបានេទៅសុំជំនួយពី្រពះឥន្ទម្តង
េទៀត។ ្រពះឥន្ទបាន្របាប់េទៅេស្តចវិញ
ថា ”ជំនួយរបស់េយើងែលងចាំបាច់
េហើយ។ បុ្រតីរបស់ឯងកំពុងែតផ្តល់
្រសូវអង្ករដល់អ្នក្រសុកេហើយ”។
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្រពះឥន្ទក៏នាំេស្តចេទៅទតេមើលក្នុងៃ្រព។
េនៅទីេនោះ េស្តចបានទតេឃើញ្រពះនាង
េទវី និងមិត្តភក្តិកំពុងែចកបាវអង្ករដល់
អ្នក្រសុក។
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េស្តចខ្មាសខ្លួនឯង និងមានេមោទនភាព
ចំេពោះបុ្រតីរបស់្រពះអង្គ។ ្រពះឥន្្ទក៏
មាន្រពះបន្ទូលេទៅកាន់េស្តចថា ”ជីវិត
េនៅខាងេ្រកៅរាជវាំងមានភាពរីករាយ
ជាងក្នុងវាំងេទៅេទៀត ្រពអង្គគិតដូច
េយើងេទ?”
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េស្តចក៏លុតជង្គង់សុំេទោសបុ្រតីរបស់
្រពះអង្គ េហើយសុំឲ្យ្រពះនាងយាង
្រតលប់េទៅរស់េនៅក្នុងវាំងវិញ។
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្រពះនាងេទវីអភ័យេទោសឲ្យបិតារបស់
្រពះនាង ែត្រពះនាងមិនយាង្រតលប់
េទៅរស់េនៅក្នុងរាជវាំងវិញេទ។ ្រពះនាង
សេ្រមច្រពះទ័យរស់េនៅក្នុងខ្ទម ជិត
វាលែ្រសជាមួយមិត្តភក្តិរបស់្រពះនាង
េដោយក្ដីរីករាយ។
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េ្រកោយមក ្រពះនាងេទវី្រតូវបាន
អ្នក្រសុកេហៅថា ្រពះនាងកសិករ។
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