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ចំណាន ជាេក្មងចូលចិត្តស្ដាប់
េរឿងនិទាន។ រាល់យប់ប៉ារបស់េគែតង
និទានេរឿងឲ្យេគស្ដាប់។ - ប៉ាៗ កូនចង់
ស្តាប់េរឿងនិទាន! - កាលពីេ្រពងនាយ
មានអ្នកកាប់អុសពីរនាក់ប្តី្របពន្ធ
មានកូន្របុស៧នាក់ កូន្របុសេពៅមាន
មាឌប៉ុនេមៃដ�
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ចំណាន សួរកាត់ - ប៉ាេហតុអ្វីបានជា
កូនេនោះមានមាឌប៉ុនេមៃដ? - មក
ពីកូនេនោះញុាំតិច េទើបមិនធំ។ -
េហតុអ្វីបានជាេគញុាំតិច? - មកពី
្រគួសារេគ្រកី្រក។



3

េគសួរបន្ត - ចុះេហតុអ្វីបានជាបងៗ
របស់េគធម្មតា? - ឥឡូវកូនចង់ស្តាប់
េរឿងនិទានឬអត?់ - កូនចង់ស្តាប់ ! ែត
កូនសុំេរឿងេផ្សង េរឿងេនះកូនស្គាល់
េហើយ។
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េលោកប៉ាក៏និទានេរឿងថ្មីេទៀត។ -
កាលពីេ្រពងនាយ ្រតពាំងបឹងបួខះទឹក
អស់។ មានែក្អកមួយក្បាលេហើររក
ទឹកផឹក។ ែក្អកេឃើញក្អមមួយមានទឹក
កន្លះ។ ែក្អករកវិធីេដើម្បីផឹកទឹកក្នុង
ក្អម�
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ចំណាន សួរបន្តេទៀត - បន្ទាប់មកែក្អក
ពាំ្រគាប់្រកួសម្តងមួយៗទម្លាក់ក្នុងក្អម
។ ែក្អកហត់ឬអត់ប៉ា? - ឥឡូវកូនចង់
ស្តាប់េរឿងនិទានឬអត់ ? - កូនចង់
ស្តាប់ ! ែតកូនសុំេរឿងេផ្សង េរឿងេនះ
កូនស្គាល់េហើយ។
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- េតើកូននឹងសួរកាត់ប៉ាេទៀតឬអត?់ -
កូនសន្យា!
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េលោកប៉ាេបើកេសៀវេភៅចុះេឡើងរួច
ចាប់េផ្តើមនិទាន៖ - មានេពលមួយ
្រពះអាទិត្យ និងខ្យល់ភ្នាល់គ្នា� - ប៉ា
េហតុអ្វីបានជា្រពះអាទិត្យេក្តៅេម៉្លះ ?



8

- ែ្រកងកូនសន្យាថាឈប់សួរកាត់
េហើយ! - អូកូន្រចឡ!ំ - បានេហើយកូន
ប៉ាគិតថាកូនស្គាល់េរឿងក្នុងេសៀវេភៅ
េនះអស់េហើយ! រា្រតីសួស្តីកូន! - បាទ
ប៉ា! ចំណាន តបទាំងមុខ្រសេពោន។
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េគឱបេសៀវេភៅរហូតលង់លក់។ េគង
កំពុងលក់ ្រសាប់ែតចំណានឮស្រមិប
េបើកេសៀវេភៅ។ េគក៏េដើរសំេដៅេទៅ
ទីេនោះ។ ចំណាន លាន់មាត់ម្នាក់ឯង
មិនែមនប៉ាេទ ។ គឺជាេក្មង្រសីម្នាក់
ែដលេគពុំែដលស្គាល់។
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ចំណាន ក៏សួរ៖ -សួស្តី ! េតើឯងជា
អ្នកណា? េក្មង្រសីេនោះក៏េឆ្លើយ៖ -
សួស្ត!ី កូនៃដ។
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ចំណាន ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង េគសួរបន្ត
េទៀត៖ ចែម្លកណាស់! ឯងេឈ្មោះកូនៃដ
ឬ? េក្មង្រសីតប៖ ឯងក៏ចែម្លកែដរ។
នាងៃដ។ ចំណាន ្រជួញចិេញ្ចើម ខ្ញុំ
មិនែមនជានាងៃដេទ! ឯងមកពីណា?
េក្មង្រសីេនៅែតបន្តេឆ្លើយខុស សំណួរ
ដែដល៖ - ៃដកណ្ដាល។



12

ចំណាន ក៏សួរបញ្ជាក់៖ - េហតុអ្វីឯង
មិនេឆ្លើយសំណួរខ្ញុ?ំ - ចង្អុលៃដ។ -
អត់មានអ្វីទាក់ទងនឹង្រមាមៃដេទ! េតើ
ឯងមកពីណា? - េមៃដ។
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ចំណាន េទើសចិត្តយ៉ាងខ្លាំង -
េទៀតេហើយ េហតុអ្វីឯងមិនេឆ្លើយ
សំណួរខ្ញុំអ៊ីចឹង ? ឯងមិនចូលចិត្ត
សំណួរេទែមនេទ? ខ្ញុំមិនរំខានឯងេទ
ែតខ្ញុំយកេសៀវេភៅខ្ញុំវិញ។ ចំណាន
េឈោងៃដយកេសៀវេភៅទាំងមិន
សប្បាយចិត្ត។
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េក្មង្រសីែ្របទឹកមុខេទៅជាញញឹមេហើយ
និយាយ៖ - អរគុណឯងេហើយ ែដល
ព្យាយាមសួរសំណួរេបើេទោះជាគ្មាន
ចេម្លើយ។ ខ្ញុំជាតួអង្គក្នុងេសៀវេភៅេរឿង។
- េហតុអ្វីបានជាមុនេនះឯងមិនេឆ្លើយ
សំណួរខ្ញុំ? - ខ្ញុំជា្រពះនាងតមសំណួរ
តួអង្គយាយធ្មប់បានហាមពួកេយើងមិន
ឱ្យេឆ្លើយ។
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ចំណាន រឹតែតចង់ដឹង - ចុះ
េហតុអ្វីបានជាឯងេឆ្លើយបានេពលេនះ?
េក្មង្រសីេនោះក៏តបេដោយញញឹម -
ពីេ្រពោះឯងសួរេលើសពី្របាំសំណួរ
េហើយ។ វាេលើស្រមាមៃដម្ខាងរបស់
យាយធ្មប់េហើយ។
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ចំណាន េ្រតកអរណាស់ក៏សួរេទៀត៖
- េហតុអ្វីឯងមកទីេនះ? - ខ្ញុំអផ្សុក។
ខ្ញុំចង់ស្តាប់េរឿងនិទានរបស់ប៉ាឯង។
ែតឯងសួរកាត់រហូត។ ចំណាន េសើច
េ្រពោះេគសួរកាត់រហូតែមន។
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ចំណាន ក៏ទាញេសៀវេភៅមកកាន់។
- េបើឯងចង់ស្តាប់ខ្ញុំនឹងនិទានឱ្យឯង
ស្តាប់។ - ពិតែមនឬ? ខ្ញុំចង់ស្តាប់។
េក្មង្រសីតបទាំងេ្រតកអរ។
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ចំណាន ក៏ចាប់េផ្តើមនិទានេរឿងេចៅប៉ុន
េមៃដ។ េគនិទានេរឿងផង េធ្វើកាយវិការ
ផង។ ្រពះនាងតមសំណួរខំ្របឹងស្ដាប់
យ៉ាងជក់ចិត្ត។ ពួកេគសប្បាយចិត្តខ្លាំង
ណាស់។
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ស្ដាប់យូរេទៅ្រពះនាងតមសំណួរក៏
ងងុយេគង។ - អរគុណស្រមាប់ការ
និទានេរឿង! ែតខ្ញុំងងុយេគងេហើយ!
- រា្រតីសួស្តី្រពះនាងតមសំណួរ! ខ្ញុំក៏
ងងុយេគងែដរ។ ទីបំផុត ចំណាន និង
្រពះនាងតមសំណួរក៏េគងលក់េទៅ។
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េពលភ្ញាក់េឡើង ចំណាន រកេមើល
្រពះនាងតមសំណួរមិនេឃើញ។
េលោកប៉ាក៏ចូលមកដល់។ - កូនរក
អីហ្នឹង? - អត់រកអីេទប៉ា! - ឆាប់េឡើង
េស្លៀកពាក់េទៅសាលាកូន!
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ចំណាន ងាកមកញញឹមដាក់
េសៀវេភៅេរឿងនិទាន។ េ្រកោយមក
ចំណានក៏្រសស់្រសូបអាហារ
េពល្រពឹក។ បន្ទាប់ពីរួចមក េលោកប៉ា
ក៏នាំ ចំណាន េទៅសាលា។
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យប់បន្ទាប់ ចំណាន ក៏និយាយេទៅ
កាន់េលោកប៉ាថា - ប៉ាយប់េនះកូននឹង
និទានេរឿងឱ្យប៉ាស្តាប់វិញ។ - េរឿងអ្វី?
- េរឿង្រពះនាងតមសំណួរ។ យប់េនោះ
េលោកប៉ា និងចំណាន រីករាយយ៉ាង
ខ្លាំង។
ចប់
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