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្រសបេពលែដលអ្នកនិពន្ធ ជាងគំនូរ
និងអ្នកេបោះពុម្ពេសៀវេភៅេនះ
េលើកទឹកចិត្ត និងគាំ្រទការបកែ្រប
េសៀវេភៅេនះជាភាសាេផ្សងៗក៏េដោយ
ពួកេគក៏សំណូមពរសូមេអោយការ
ែកែ្របែផ្នកសំខាន់ៗៃនអត្ថបទស្ថិតក្នុង
ក្រមិតអប្បបរមាប៉ុេណ្ណោះ។
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កាលពីេ្រពងនាយមានេស្តចមួយអង្គ
មានបុ្រតាមួយអង្គែដលមាន្រពះកាណ៌
េគោ។
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្រពះរាជាមានេសចក្តីេអៀនខ្មាស
េដោយសារ្រពះរាជបុ្រត េហើយលាក់
្រទង់ទុកេនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ពីេគមួយ
េនៅក្នុងរាជវាំង។
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មិនយូរប៉ុន្មាន េវលាៃនពិធីេកោរ
្រពះេកសាក៏បានមកដល់។ ្រពះរាជា
បានេហៅជាងកាត់សក់្របចាំរាជវាំងពី
នគរេផ្សងមក េហើយពិធីេនោះ្រតូវបាន
េធ្វើេឡើងជាសម្ងាត់។
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េ្រកោយបញ្ចប់ពិធី ្រពះរាជាបាន
េកោះេហៅជាងកាត់សក់េនោះេទៅដំណាក់
ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់្រពះអង្គ េហើយគំរាម
គាត់ថា« មិន្រតូវ្របាប់អ្នកណាម្នាក់ពី
្រពះកាណ៌របស់្រពះរាជបុ្រតេឡើយ។
េបើសិនជាឯងហ៊ានេនោះ េយើងនឹងេបោះ
ឯងចូលេទៅក្នុងគុកងងឹត!»។
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ជាងកាត់េកសាបានសន្យាមិននិយាយ
ពីេរឿងេនះ្របាប់នរណាម្នាក់េឡើយ។
ប៉ុែន្ត្រពះេអើយ បុរសជាជាងកាត់
េកសាេនោះជាមនុស្សមាត់ដាច។
ប៉ុន្មានៃថ្ងេ្រកោយមក េពោះរបស់គាត់
ក៏ចាប់េផ្តើមេប៉ោងធំេឡើងៗ។ ជាងកាត់
េកសាបានគិតថា «ខ្ញុំ្រតូវែត្របាប់
អ្នកណាម្នាក់ពីការសម្ងាត់េនះ េបើ
មិនអញ្ជឹងេទេពោះរបស់ខ្ញុំនឹងែបក
ជាមិនខានេឡើយ»
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្រសាប់ែតេពលេនោះ គាត់បានគិតេឃើញ
គំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយ។ គាត់ក៏បាន
េដើរេទៅកាន់េដើមេឈើចំណាស់មួយ
េដើមេហើយខ្សឹប្របាប់េដើមេឈើេនោះ
ពីការសម្ងាត់េនោះភ្លាម។ រំេពចេនោះ
េពោះរបស់គាត់ក៏្រសកេទៅដូចេដើម
វិញ េហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍
ធូរ្រសាល។ ជាងកាត់េកសាេនោះ
គិតថា «េដើមេឈើមួយេដើមេនះ ពិតជា
អាចរក្សាការសម្ងាត់េនះបានជាក់ជា
មិនខាន»។
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ប៉ុន្មានៃថ្ងេ្រកោយមក មានបុរសជាអ្នក
វាយស្គរម្នាក់បានេដើរឆ្លងកាត់ទីេនោះ
េដើម្បីែស្វងរកេឈើល្អៗយកមកេធ្វើ
ស្គរថ្មី។ គាត់ក៏បានមកឈប់ចំពីមុខ
េដើមេឈើែដលជាងកាត់េកសាបានខ្សឹប
្របាប់ពីការសម្ងាត់េនោះ។
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«ពិតជាអ្វីែដលខ្ញុំកំពុងរកែមន!» គាត់
បានគិតក្នុងចិត្ត េដោយសម្លឹងេមើលេទៅ
កាន់េដើមេឈើេនោះ។
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មិនយូរប៉ុន្មាន គាត់ក៏េធ្វើបានស្គរថ្មីមួយ
េហើយបានេធ្វើដំេណើរេទៅកាន់រាជវាំង
េដើម្បីេ្រចៀងថ្វាយ្រពះរាជា។
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អ្នកយាមទ្វាររីករាយជាខ្លាំងេនៅេពល
បានេឃើញបុរសេនោះមកដល់។ «ចូរ
អ្នកេ្រចៀងចេ្រមៀងណាែដលេធ្វើេអោយ
្រពះរាជាសប្បាយចិត្ត» អ្នកយាមទ្វារ
បាននិយាយេទៅកាន់បុរសេនោះ។
«ៃថ្ងេនះ្រទង់មិនសប្បាយក្នុង្រពះទ័យ
េទ»។
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ភ្លាមៗេនោះ ស្គរបានចាប់េផ្តើមេ្រចៀង
េដោយខ្លួនឯង។ «ខ្ញុំមានការសម្ងាត់
មួយែដលគ្មាននរណាម្នាក់គួរដឹង
េឡើយ។ ្រពះបុ្រតារបស់្រពះរាជាមាន
្រពះកាណ៌េគោ!»
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អ្នកយាមទ្វារក៏ស្ទុះមកទាញយក
ស្គរេនោះ េហើយែថមទាំងែ្រសកដាក់
បុរសវាយស្គរផងែដរ។ អ្នកយាមទ្វារ
បាននិយាយថា «គ្មាននរណាម្នាក់
អាចទម្លាយអាថ៌កំបាំងរបស់្រពះរាជា
បានេទ» ។ «ឆាប់រត់េចញឲ្យឆ្ងាយេទៅ
មុនេពលែដលមានេគចាប់អ្នក!» ប៉ុែន្តវា
យឺតេពលេទៅេហើយ។
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្រពះរាជាបានឮចេ្រមៀងេនោះរួចេទៅ
េហើយ េហើយ្រទង់ក៏បានបញ្ជាេអោយ
អ្នកយាមនាំយកបុរសវាយស្គរេនោះចូល
គាល់។
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បុរសវាយស្គរដ៏កំសត់្រតូវបានេគអូស
ចូលេទៅក្នុងទីជំនុំជ្រមះ។ «ចូរេបោះ
បុរសេនះចូលេទៅក្នុងគុកេ្រកោមដីេទៅ!»
្រពះរាជាបានែ្រសកទាំងកំហឹងេឡើង។
ចំែណកអ្នកយាមទ្វារក៏បានទូលថា
«ប៉ុែន្តតាមពិតគាត់មិនែមនជាអ្នក
េ្រចៀងេទ។ ស្គររបស់គាត់េទេតើ ែដល
ជាអ្នកេ្រចៀងេនោះ ្រកាបទូល»។
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«េបើអីចឹង ចូរេបោះស្គរេនោះចូលេទៅក្នុង
គុកេ្រកោមដីែដរេទៅ» ្រពះរាជាែ្រសក
បញ្ជា។ «េហើយចូរដាក់េទោសអ្នក
ទាំងេនោះ ែដលបានឮការសម្ងាត់របស់
េយើងផង!» ្រពះអង្គខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់
រហូតពុកមាត់របស់្រទង់េឡើងញ័រ។
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អ្នកយាមបានឈានេជើងេទៅមុខយ៉ាង
ក្លាហាន េហើយទូលថា « ្រកាបទូល
្រពះអង្គ េបើអីចឹងែមនេនោះ ្រពះអង្គ
គួរែតេបោះ្របជារា្រស្តរបស់្រពះអង្គមួយ
នគរចូលេទៅក្នុងគុកេ្រកោមដីផងែដរេទៅ
្រកាបទូល ត្បិតអីពួកេយើងសុទ្ធែតដឹងពី
ការសម្ងាត់របស់្រពះអង្គ្រគប់គ្នា»។
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្រពះរាជាភ្ញាក់េផ្អើលជាខ្លាំង។ គាត់សម្លឹង
េទៅកាន់ម្រន្តីែដលគាត់ទុកចិត្តបំផុត
េហើយសួរថា «េតើេរឿងេនះពិតែមនែដរ
េទ?»។ េលោកម្រន្តីបានេឆ្លើយតបថា
«្រកាបទូល ្រពះអង្គ េនះជាការពិត»។
«ទូល្រពះបង្គំេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា មិន
ហ៊ាននិយាយអ្វីេទ េ្រពោះេយើងមិនចង់
េអោយ្រពះអង្គមិនសប្បាយ្រពះទ័យ»។
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្រពះរាជាមានក្តីអាម៉ាស់ជាខ្លាំង។ ្រទង់ក៏
ដឹងខ្លួនថា្រទង់ពិតជាបិតាដ៏េឃោរេឃៅ
ែមន ែដលបានបង្ខាំងបុ្រតាខ្លួនទុកជា
េ្រចើនឆ្នាំ។
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្រទង់ក៏បានេរៀបចំក្បួនដែង្ហដ៏ពិេសស
មួយ េហើយនាំ្រពះបុ្រតាទស្សនាជុំវិញ
្រពះនគរ។ ្របជារា្រស្តបានអបអរសាទរ
និង្រគវីៃដេទៅកាន់្រពះរាជបុ្រតា េបើ
េទោះបីជា្រពះអង្គមាន្រពះកាណ៌ដូច
សត្វេគោក៏េដោយ។
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េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ ្រពះរាជាបាន្របកាសឲ្យ
មានៃថ្ងស្រមាកមួយ។ អ្នកយាមទ្វារ
បានដឹកនាំក្បួនដែង្ហេដោយមានបុរសជា
អ្នកវាយស្គរេនៅបន្ទាប់ វាយស្គរថ្មីរបស់
គាត់ែហហមជាមួយផងែដរ។
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