
េរឿង សំលញ់ពីរនាក ់

 

 

 

កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសពីរនាក ់ ជាសមា� ញ់នឹងគា�  និយាយសន្យោគា� ថា « កលេបេយងមាន្របពន�េហយ ឯងក�ី 

អញក�ី េបមាន្រទព្យសម្បត�ិ្រត�វេយងចិ�� ឹមគា� េទវញិេទមក >> ។ សន្យោគា� េហយ យូរបន�ិចេទ សមា� ញ់មយួមាន

្របពន�្រគបល់ក�ណ៍ សមា� ញ់មយួេទៀតមាន្របពន�ខតលក�ណ៍ ។  

 

េវលយបចូ់លដំេណក សមា� ញ់ែដលមាន្របពន�្រគបល់ក�ណ៍េនាះ និយាយគិតគា� ប�ី្របពន�ថា « េយងរកសីុអីឲ្យមាន

ឆាប ់?» ្របពន�ថា « អ�កចងរ់កសីុអី ឬេ្របខ�ុ ំឲ្យត្បោញរៃវលកដូ់រ ខ�ុ ំទទលួតម មនិហ៊នទទឹងទស់ចិត�អ�កេទ» ។  

 

លុះកន�ងមក េពលចូលដំេណកយបេ់្រកយេទៀត ប�ីនិយាយនឹង្របពន�ថា « នាងេអយេបគិតេឃញរបរមយួមុខ េបបាន

ដូចគំនិតនឹងបានមាស្របាកផ់�ិល តុថាស េដយងយ» ។ ្របពន�សួរប�ីថា « គិតេធ�េម�ចកប៏ានងយេម�ះ៉ ? » ។ ប�ី្របាប់

្របពន�ថា «ជាេ្រចនឆា� មំកេហយេនក�ុងសមុ្រទ មានសំេពអ�កជំនញួ្រគប្់របេទស ខ�ះសុខសប្បោយ ខ�ះលិចលងរ់បស់

្រទព្យសព�សរេព មាស្របាក ់ កបេ់នបាតសមុ្រទេនាះេ្រចន េយងគិតនាគំា� េទបាចទឹកសមុ្រទេនាះឲ្យរងី ្រកអ�ី មាស

្របាក ់ របស់្រគបមុ់ខេនាះ, េបបាន្រតីធំតូចេយងេធ�េងៀត េធ�ផ�ក្របហុក, ្រពឹក្រពហម្រសងេនះ នាងឯងដបំាយដសួ

ដកក់េ��  ឲ្យមានម�ូបនិងស� ម�ូផង េយងេទបាចទឹកសមុ្រទឲ្យរងី » ។ ្របពន�ឮប�ី្របាបេ់ហយ កេ៏ធ�តមបង� ប ់។ លុះ

្រពឹកេឡង េរៀប្រគប្់របដបរ់ចួកន៏ាេំទមាតស់មុ្រទ េហយទុកដកប់ាយម�ូបចំណីេដយ្រស�ល េទបប�ីកនក់េ��  ១ ខំ

បាចទឹកេទេលេគាក បាចទល់ែតដល់េពលបាយ េទបឈបប់រេិភាគ លុះបរេិភាគបាយរចួ នាបំ�ី្របពន�បាចេទៀតដល់

ល� ចេទបេទផ�ះ, ្រពឹកេឡងនាគំា� េទបាចេទៀតទល់ល� ច េទបនាគំា� មកផ�ះវញិ ។ បាចបានចំននួ ៥ ៃថ� ប�ីកឈ៏របាងំ

ៃដេមលទឹកសមុ្រទ េហយ្របាប្់របពន�ថា «ទឹក្រសកសណ� កេហយនាង » ។ ្របពន�េឆ�យថា «េបដូេច� ះ េយងខំបាចេទ 

េបយូរណាស់្រតឹមកន�ះែខេទៀតមុខជារងីេហយ េយងចបយ់ក្រតីធំតូចវះេធ�េងៀតផ�ក្របហុកថ�ឹងលកយ់ក្របាក,់ មយួ

េទៀត េយង្រត�វរកកយយក្របាកម់ាស តុ ថាស ចនក្បោន ដម៏ានេនក�ុងសំេពទងំប៉ុនា� ន ែដលលិចលងម់កយូរឆា� ំ

េនាះ មនិដឹងេបយកេទណាអស់េទ» ថាេហយដល់ល� ចនាគំា� ្រតឡបម់កផ�ះវញិ ។ ្រពឹកេឡងនាគំា� េទបាចេទៀត 

េហយនិយាយែតពក្យដែដលៗដូចៃថ�មុន ។ ហ�ូងមច� ក�ុងសមុ្រទស� បឮ់ដឹងដំេណ រសព�្រគប ់ភយ័បារម�ណាស់ជំនំុគា�

ថា «េយងមុខជាស� បម់�ងនឹងេហយ គរួែតេយងនាគំា� េទទូលេស�ច្រតីអន្សោសមុ្រទេទបរស់ជីវតិ » គិតេហយនាគំា� មុជ

ែហលេទដល់េស�ច្រតី ទូលតមដំេណ រ ែដលបុរសប�ី្របពន�មកបាចទឹកសមុ្រទេនាះ ។ េស�ច្រតីដឹងេហយបង� ប្់រតីទងំ

ប៉ុនា� នែដលេទទូលេនាះថា «ឯងរល់គា� ពយំកមាស ៥ ្រកឡ ្របាក ់ ៥ ្រកឡ និងតុ ថាសផ�ិល ចនេទឲ្យបុរសប�ី
្របពន� អង�រេគឲ្យែលងបាចទឹកសមុ្រទេទ » ្រតីទងំេនាះកយ៏កវត�ុ្រគបចំ់ននួតមេស�ច្រតីបង� ប ់ រចួនាគំា� ពែំហលមក

ដល់បុរសប�ី្របពន� អង�រសូមឲ្យែលងបាចទឹកសមុ្រទ ្រតីទងំេនាះកហ៏មាតខ់� ក្់រកឡមាស្របាក ់ តុថាសផ�លិ ចនឲ្យ



បុរសប�ី្របពន� ។ បុរសប�ី្របពន� មានេសចក�ីេ្រតកអរពនេ់ពក កឈ៏បែ់លងបាចទឹកពីៃថ�េនាះ នាបំ�ី្របពន�ែរកទូលជ��ូ ន

េទទុកផ�ះ្រតែតអស់ ។ បុរសប�ី្របពន�កម៏ាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេថ�ងរងុេរឿង បានេសចក�ីសុខេរៀងេទ ។  

 

ពណ៌នាពីសមា� ញ់ែដលមាន្របពន�ខតលក�ណ៍ គាតភ់�កនឹករឭកដល់សំឡាញ់ េហយនា្ំរបពន�េទេលងផ�ះសំឡាញ់ 

ែដលមាន្របពន�្រគបល់ក�ណ៍, លុះេឡងដល់េលផ�ះ េឃញេគេនរបអ់នចចិំត�ស�ិទ�ស� លដូចពីេដម, គាតគ់នេ់មល

របស់្រទព្យ្របដប្់របដក�ុងផ�ះេគ េហយនឹកក�ុងចិត�ថា «ពីេដម សំឡាញ់េគមាន្រទព្យសម្បត�ិល�មគរួសមេទ ឥឡូវេនះេគ

រករបរអ�ី កម៏ាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេម�ះ៉» គិតេហយត�ូញ្របាបស់មា� ញ់ែដលមាន្រទព្យសម្បត�ិថា « សំឡាញ់េអយ ! អញ

សព�ៃថ�េនះ្រកលំបាកណាស់, ចុះសមា� ញ់ឯងរកសីុជំនញួអ�ី , កម៏ាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេម�ះ៉ » ។ សមា� ញ់ែដលមាន

្របពន�្រគបល់ក�ណ៍ថា «សំឡាញ់េអយ ! អញរកសីុបាចទឹកសមុ្រទែតពីរនាកនឹ់ង្របពន�អញ, េពល្រពឹកេទៀបភ�្ឺរបពន�

អញដបំាយ្រគប្់របដប ់លុះភ�េឺឡង នាគំា� េទបាចទឹកសមុ្រទ, ល� ច្រតឡបម់កផ�ះវញិ េស�ច្រតីភយ័បង� ប្់រតីជាបរវិរ

ឲ្យពមំាស្របាក ់នឹងរបស់្រគបមុ់ខឲ្យអញ » ។  

 

ឯសំឡាញ់ មាន្របពន�ខតលក�ណ៍ដឹងេហយ កល៏សំឡាញ់ែដលមាន្របពន�្រគបល់ក�ណ៍ ។ េគកឲ៏្យ្របាកយ់កេទ

ចិ�� ឹមជីវតិ ។ លុះ្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ េពលចូលដំេណក បុរសេនាះនិយាយនឹង្របពន�ថា « ្រពឹកេនះឯងដបំាយពីយប់

េរៀប្របដបឲ់្យមានសព�្រគប,់ ភ�េឺឡងេយងនឹងនាគំា� េទបាចទឹកសមុ្រទ ឲ្យបានមាស្របាករ់បស់្រទព្យដូចសំឡាញ់េយង 

។ លុះភ�ចឺ្បោស់ េមខតលក�ណ៍ជា្របពន� បានេ្រកកបង� តេ់ភ�ងេឆះេហយ បានេបកខបវ់ល់អង�រៗ កំពបម់�ងមយួទូក

ៃដ យកអង�រេទលងកំពបម់យួទូកៃដេទៀត ្រចកអង�រេទក�ុងឆា� ងំកំពបេ់ទៀតដល់ពុះជាតប់ាយកំពបេ់ទៀត ្រចកអង�រ

ចំននួល�មឆ�ិនេពញឆា� ងំ បាយេនែតកន�ះឆា� ងំ, ទល់ែតៃថ�ណាស់េហយ េទបដួសដកក់េ��  េហយបេណ� រប�ី្របពន�េទ

បាចទឹកសមុ្រទ បាចទងំខឹងទងំជា ។ បាចចំននួ ៥ ៃថ� អស់ហ�ូងមច� តូចធំ េផ�លភតិភយ័ និយាយគា� ថា « បុរសប�ី
្របពន�ពីណា មកបាចទឹកសមុ្រទេទៀតេហយ» ពកួ្រតីកស៏ម�ងឹទងំហ�ូងចេំមលចសំ� ប ់។ ្របពន�ខតលក�ណ៍េបាកល�ី
ែដលបាចទឹកេនាះ េហយថា «បាចយូរៃថ�េហយមនិបានេឃញរបស់អ�ី អញមនិខ�ីេទ អញែលងបាចេហយ» េឈ� ះប�ី
្របពន�េជរមា� យប�ី ប�ីបេ�� រ្របពន� ្របកចចំ់បាបគ់ា�  ្របទញសំពតគ់ា� េទវញិេទមក ទល់ែតអ្រសតទងំប�ីទងំ្របពន� 

េលចេករ �ិ៍ខ� សេនមាតស់មុ្រទ េហយអ�កទងំពីរនាកថ់ា « ខ�ុ ំេគកខ៏�ុ ំចុះ ែលងបាចេហយ » ។ ្រតីទងំេនាះឮថាែលងបាច

កេ៏្រតកអរធូរចិត� ែលងសូកឲ្យមាស្របាករ់បស់ទងំពងួ ។ ្រតីទងំេនាះបានេឃញេករ �ិ៍ខ� សបុរសប�ី្របពន� កេ៏លតេសច

ទងំហ�ូង ។ ឯ្រតីសណា� យេសចទល់ែតរយះមាត ់បានជាមាតធំ់ដូចេគែហក រហូតដល់បច�ុប្បន�េនះ ។  

 

បុរសប�ី្របពន�គា� នបានអ�ីេសះ កែ៏លងេឈ� ះគា�  នាគំា� ដកសរយ ។ ប�ីមយួអែ្រមក, ្របពន�មយួ្រទនូល ្រតឡបម់កផ�ះ

វញិ ចកស់រយេចលេនេកៀនជ�� ំង ឲ្យរលួយខូចអស់េទ ។  

 

�ងរត់រកអ�ក េម�តលក�ណ ៍រត់រក��ក់ទន�� 


