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និទន ១ ថា : មានបុរសប�ី្របពន� មានកូន្រប�សមយួ កូនេនាះអយុបាន ១២ ឆា�  ំមាតស� បេ់ទ េនែតឪពុកេពះម៉ាយ 

។ ឪពុកកេ៏ធ�របរលកដូ់រែតពីរនាកនឹ់ងកូន លកម់និដចរ់តឹែត្រកេទៗ េ្រកយមក ឪពុកអនិច�កម�េទេទៀត េនែតកូនមា� ក់

ឯងរក្សោផ�ះសំែបង ។ ឪពុកស� បេ់ទបាន ៥ៃថ�កម៏កពន្យល់សប�ិថា «កូនឯង្រកលំបាកណាស់ េយងជាឪពុកគា� នរបស់

អ�ីនឹងឲ្យេទ ដូេច�ះឲ្យកូនេទជីកក� មេនេ្រកមខ�មអ�កត នាទិសឦសនផ�ះេយង យកេទលកចិ់�� ឹមជីវតិេរៀងរល់ៃថ�

ចុះ េវល្រពឹក ៃថ�រះេឡងកលណា ឲ្យកូនេទជីកយករល់ៃថ�កំុខន » ។  

លុះភ�ចឺ្បោស់ កូនេនាះភា� កេ់ឡង ចជំាកនូ់វនិមតិ�សព�្រគប ់ កច៏បយ់កចបេដរត្រមងេ់ទខ�មអ�កត ជីកេទេឃញក� ម

មយួ្របាកដែមន រចួយកក� មេនាះេទលកឲ់្យអ�កផ្សោរៗ កទិ៏ញយក ។ បុរសេនាះបាន្របាកេ់ហយ្រតឡបម់កវញិ ។  

ៃថ�េ្រកយេវល្រពឹក បុរសេទជីកក� មេនកែន�ងដែដលេនាះ បានក� មមយួយកេទលកឲ់្យអ�កផ្សោរ េគកទិ៏ញយកេទ

េទៀត ។ បុរសេនាះ្រតឡបម់កផ�ះវញិ ។  

េនទីេនាះ មានមហេសដ�ីមា� កម់ានកូន្រសី្រកមុេំ្រចន កូន្រសីបងៗទងំប៉ុនា� ន មហេសដ�ីេរៀបឲ្យមានប�ីអស់ េនែតកូន

្រសីេពមា� ក ់េឈ� ះនាងេព្របែកកមនិ្រពមយកប�ី សូម្បមីហេសដ�ីជាឪពុកមា� យ បង�ំឲ្យមានប�ីេម�ចមា�  កន៏ាងមនិ្រពម ។  

រឯីបុរសេនាះ លុះៃថ�េ្រកយ េទជីកក� មេនទីកែន�ងដែដលបានមយួេទៀត េហយកនយ់កេទលក ់។ នាងេព កូន្រកមុំ

មហេសដ�ីបានេឃញ កេ៏ហមកសួរថា « អ�កកំេឡាះ យួរក� មេទណា ? » ។ បុរសេនាះជ្រមាបថា « ខ�ុ ំយកេទលក ់» 

។ នាងេពកទិ៏ញយក េហយនាង្របាបថ់ា « ពីៃថ�េនះេទ េបអ�កបានក� ម កំុលកឲ់្យអ�កណា ្រត�វអ�កយកមកលកឲ់្យខ�ុ ំ 

រល់ៃថ�កំុខន » ។ ែដលេទជាយ៉ាងេនះ េដយនាងេនាះមានចិត�្របតិពទ័�នឹងបុរសេនាះណាស់ ែតអ�កេនាះមនិដឹងខ�ួន

េទ ។ បុរសេនាះបាន្របាកេ់ហយ្រតឡបម់កផ�ះវញិ ។ ៃថ�េ្រកយបុរសេនាះ េទជីកក� មេនទីកែន�ងដែដលបានេទៀត រចួ

យកមកលកឲ់្យែតនាងេពេនាះរល់ៗៃថ� ។ នាងេពកេ៏ចះែតទទលួទិញយកក� មមនិែដលខន េហយមានចិត�រតឹែត

្រសឡាញ់បុរសេនាះខ� ងំេឡង កេ៏ធ�ឫកពកិរយិាឲ្យបុរសេនាះដឹង ។ បុរសេនាះដឹងជាកថ់ា « នាងេនាះ្រសឡាញ់ខ�ួន

្របាកដ » ែតេដយពិចរណាថា សព�ៃថ�េនះខ�ួនជាអ�ក្រកី្រកលំបាកណាស់ េហយកំ្រពផង កម៏និហ៊ននិយាយថាេម�ច

េឡយ ។  

ចំែណកបង្រសីៗប៉ុនា� ននាក ់ បានេឃញនាងេពជាប�ូន េធ�ឫកពកិរយិា្រសឡាញ់បុរសលកក់� មេនាះពនេ់ពក កន៏ាគំា�

េទជ្រមាបមហេសដ�ីជាមាតបិត « នាងេពជាប�ូន េធ�ឫកព្រសឡាញ់បុរសជីកក� មេនាះៃ្រកេពក បុរសេនាះបានក� ម

យកមកលកឲ់្យែតនាងេព ឯនាងេពេចះែតទទលួទិញរល់ែតៃថ� រចួេធ�ឫកពកិរយិា្រសឡាញ់បុរសេនាះណាស់ េទះបី

ខ�ុ ំទងំអស់គា�  និយាយទូនា� នដូចេម�ច កម៏និស� បម់និតម រតឹែតេធ�ខ� ងំ » ។ េសដ�ីជាបិតមាត ឮដូេច� ះខឹង្រចេឡាត



ឲ្យេហនាងេពមកេជរបេនា� ស ត�ះតិះេដៀលថា «ហងេនះ ជាមនុស្សរងឹត�ឹងទទឹងនឹងចិត�មាតបិត អញឲ្យមានប�ីេទ

មនុស្សមាន្រទព្យសម្បត�ិ ហងឯង្របែកកមនិ្រពមយក ឥឡូវហង្រសឡាញ់អមនុស្សកម្សតល់កែ់តក� មវញិ ហងឯង

េនះអ្រកកណ់ាស់ ចុះេចញពីផ�ះអញឲ្យឆាបេ់ទយកអកម្សតល់កក់� មេនាះចុះ, ចបពី់ៃថ�េនះេទហងឯង កំុមកេឡង

ផ�ះអញ សូម្បែីតក�ុងភូមកិចូ៏លមនិបាន អញកតេ់ចលេហយ » ។ ចំែណកមាតកតចិ់ត�មនិដចពី់កូនេព កល៏បេវច

របស់្រសលៗ ែដលមានតៃម�ឲ្យនាងេពជាកូន ។ នាងេពកសំ៏ពះលមាតយកបេង�ចែដលមាតឲ្យេនាះ ចុះេចញពីផ�ះ 

សំេដេទផ�ះបុរសលកក់� ម និយាយពីេរឿងែដលបិតខឹងបេណ� ញសព�្រគប ់ ្របាបបុ់រសេនាះៗ បានស� បេ់ហយ េឆ�យ

តបថា « សព�ៃថ� ខ�ួនខ�ុ ំេនះ្រកី្រកជាទីបំផុត េហយកំ្រពែតមា� កឯ់ងផង នាង្រតឡបេ់ទវញិចុះខ�ុ ំមនិហ៊នទទលួយកនាង

េទ ខ�ុ ំខ� ចមហេសដ�ីជាបិតនាងចបេ់ទស យកខ�ុ ំេទសមា� ប»់ ។ នាងេពតបថា «ខ�ុ ំមនិេទវញិេទ សូ៊ស� បនឹ់ងអ�ក

េហយ ! » ។ បុរសេនាះសួរថា « េបដូេច�ះ េយងគិតដូចេម�ច ? » ។ នាងេពេឆ�យថា « េបអ�កគិតេឃញយ៉ាងណា ខ�ុ ំ

ទទលួេធ�តមយ៉ាងេនាះទងំអស់ » ។  

បុរសេនាះ នានំាងេពេចញេចលផ�ះ េទេន្រស�កេ្រក េហយេធ�ផ�ះ ១ ខ�ងស្រមាប ់ លុះ្រពឹកេឡងមកជីកក� មេនទី

ដែដល យកេទលកដូ់ចៃថ�មុនេទៀត បាន្របាកេ់ហយទិញវត�ុេផ្សងៗេផ�្របពន� េហយ្រប្រពឹត�យ៉ាងេនះជាេ្រចនៃថ� ។ 

េហតុែតជា្រសី្រគបល់ក�ណ៍នាងេពេនាះ ក្៏របណិបត័នប៍�ីមនិឲ្យទស់ចិត� េវលយបចូ់លដំេណកនាងេពនិយាយនឹងប�ី
ថា «ខ�ុ ំសូមចិត�ប�ី ! តងំពីៃថ�េនះតេទ សូមអ�កកំុេទជីកក� មេទៀតេឡយ េ្រពះ្របាកក់សេយងមានេ្រចនេហយ េបអ�ក

ចងទិ់ញរបស់អ�ីៗ កទិ៏ញតមចិត�អ�កចុះ » ។ ប�ីមនិ្រពមតម ។  

លុះ្រពឹកេឡង ប�ីកនច់បេទជីកក� មេទៀត ។ ្របពន�េឃញដូេច� ះកល៏បេដរតមេទេមលដល់ទីកែន�ង ឲ្យេឃញច្បោស់

មនិឲ្យដឹង លុះេឃញច្បោស់េហយក្៏រតឡបម់កផ�ះវញិ ។ ចំែណកប�ីជីកបានក� មេហយយកេទលក ់រចួទិញម�ូបចំណីេផ�
្របពន� ។  

ៃថ�េ្រកយ ប�ីេទកបឧ់សក�ុងៃ្រពឆា� យ នាងេពបានេឃញប�ីេទរកឧស កក៏នច់បេទជីករេំលង េនទីកែន�ងែដលប�ីជីក

ក� មេនាះអស់ រចួ្រតឡបម់កផ�ះដបំាយេធ�ម�ូបចំណីទុកឲ្យប�ីបរេិភាគ , ៃថ�ល� ច្រតជាក ់ ប�ីមកពីៃ្រព កប៏រេិភាគបាយជា

មយួគា�  ។  

លុះ្រពឹកេឡង ប�ីកនច់បេទជីកក� មេទៀត េឃញទីកែន�ងដីេនាះធ�ុះធា� យរេលងរលុះខ� តខ់� យអស់ េហយបានេឃញ

សំបកក� មមយួធំែប�កស�ួតស� ត ដូចជាហលៃថ�យូរេហយ អ�កេនាះ កក៏នសំ់បកក� មយកមកទុកេ្រកមផ�ះ មនិបាន

្របាបភ់រយិាឲ្យដឹងេទ ភរយិាកសួ៏រប�ីថាដូចេម�ចេឡយ ។ ដល់េវលយបចូ់លដំេណក នាងេពកន្់របាករ់បូតពីៃដ្រជ�ះ

មយួែណនេទេ្រកមផ�ះ ធា� កេ់ទេលសំបកក� មេនាះ នាងមនិហ៊ន្របាបឲ់្យប�ីដឹង េដយគិតថា « ច្ំរពឹកភ�ចឺ្បោស់េឡង 

សឹមចុះេទយក្របាកម់កទុកវញិ» ។ លុះ្រពឹកេឡង នាងចុះពីផ�ះេទយក្របាកម់យួែណនែដលធា� កេ់នាះ ្រសបែ់ត

េឃញ្របាកែ់ណនេពញសំបកក� ម នាងអរណាស់ យកមកឲ្យប�ីៗសួរថា « នាងបាន្របាកពី់ណាេ្រចនេម�ះ៉ ? ។ នាងេព

ជ្រមាបប�ីថា « កលពីយបម់ញិ ខ�ុ ំកន្់របាកេ់ដម្បយីកេទទុកខងក�ុង ករ៏បូតមយួែណនពីៃដ ធា� កេ់ទេ្រកមផ�ះ ខ�ុ ំពំុ

បានចុះេទយក ពីេ្រពះគិតេឃញថា «ផ�ះេនឆា� យពីេគ គា� ននរណាដឹងឬេឃញ ច្ំរពឹកភ�ចឺ្បោស់សឹមចុះេទយកមក

ទុក ខ�ុ ំចុះេទយក្រសបែ់តេឃញ្របាកែ់ណនេពញសំបកក� ម ខ�ុ ំកយ៏កមកជូនអ�ក»។ ប�ីមានអំណរពន្់របមាណ េហយ

និយាយ្របាប្់របពន�ថា «ពីៃថ�េនះតេទ បងឈបជី់កក� មេហយ » ។ ្របពន�អរណាស់ រល់ែតេវលយប ់អ�កទងំពីរនាក់



ប�ី្របពន�នាគំា� ទមា� ក្់របាកេ់ទចំសំបកក� មធំ ្រពឹកេឡងចុះេទេមល េឃញ្របាកេ់ពញសំបកក� មេនាះ កយ៏កមកទុក

េរៀងរល់ៃថ� េទបទមា� ក្់របាកេ់រៀល ្រពឹកេឡងេឃញ្របាកេ់រៀល េទបទមា� ក្់របាកែ់ណន ្រពឹកេឡងេឃញ្របាកែ់ណនេទប

ទមា� កេ់្រគ�ងមាសេព្រជ ្រពឹកេឡងេឃញេ្រគ�ងមាសេព្រជ េពញសំបកក� ម ។ អ�កទងំពីរ្រប្រពឹត�យ៉ាងេនះចំននួមយួឆា� ំ

មាន្របាកម់ាស និងេ្រគ�ង្របដបេ់្រប្របាស់ េ្រចនណាស់របម់និអស់ េទប្របឹក្សោគា� ថា «េយងមាន្របាកម់ាស និងេ្រគ�ង

្របដបេ់្រចនេម�ះ៉ េតេយងបានអ�ីនឹងទុករបស់ទងំអស់េនះ ?» លុះគិតេឃញ កន៏ាគំា� យក្របាក ់ និងេ្រគ�ងមាសេព្រជ

ទងំអស់េទជីកកបទុ់កេ្រចនអេន� ។  

េ្រកយពីេនាះមក ទងំពីរនាកប់�ី្របពន�នាគំា� េទសួរមហេសដ�ីជាមាតបិត េទដល់បង្រសីទងំអស់បានេឃញេជរថា 

«េមេចរចៃ្រងឯង នាបំ�ីកម្សតល់កែ់តក� មមករកអ�ី ? ហងឯងបានឮឬេទ េលកឪពុកបេណ� ញកតក់ល់េចលេហយ 

សូម្បែីតក�ុងភូម ិកេ៏លកហមមនិឲ្យចូលែដរ ? េមចៃ្រងឯងេចញពីភូមឲិ្យឆាប ់>> ។ នាងេពេឆ�យថា « បងទងំអស់កំុ

េមលងយខ�ុ ំៗមកេនះេដម្បសួីរមាតបិតេ្រពះេលកមានគុណេលខ�ុ ំៗ មនិមកសំុ្រទព្យសម្បត�ិេលកេទ, សម្បត�ិបង

ឯងទងំអស់ កខ៏�ុ ំមនិសំុែដរ ខ�ុ ំេមលេទ្រទព្យសម្បត�ិបងទងំអស់មានប៉ុេណា� ះ ខ�ុ ំមនិេកត មនិ្រពឺេឡយ សូម្បែីតេរម

េជងខ�ុ ំ កវ៏មនិ្រពឺផង >> ។  

បងទងំអស់ខឹងណាស់ េជរ្របេទចថា «ហងឯងេនះអតួណាស់ អញមនិេជឿេទ» ។ នាងេពថា «េបមនិេជឿ ភា� ល់គា� ចុះ» 

។ បងទងំេនាះថា «ភា� ល់ដូចេម�ច?»។ នាងេពថា «ឲ្យបងទងំអស់រប្់របាកខ់�ុ ំេមល ឲ្យអស់ក�ុងមយួៃថ� េបរបអ់ស់ ខ�ុ ំ

ែបងែចកឲ្យរល់គា�  េបរបម់និអស់ ខ�ុ ំមនិឲ្យេទ ែតខ�ុ ំយល់ថា កំុថាេឡយរបម់យួៃថ� េទះជារបពី់រឬបីៃថ� កម៏និអស់ែដរ» 

។ បងទងំេនាះេឆ�យថា «អញ្រពមេទរប ់ែតហងកំុកុហក អញវយហងសមា� ប ់» ។ នាងេព្របាបថ់ា « តមចិត� » ។ 

បងៗនាគំា� េទរប្់របាកន់ាងេព របត់ងំពី្រពឹកទល់ល� ចកម៏និអស់ នាគំា� ្រតឡបម់កផ�ះវញិជ្រមាបេសដ�ីជាមាតបិត

ថា «នាងេពជាប�ូនវអតួថាខ�ួនវមាន្របាកេ់្រចន ខ�ុ ំទងំអស់គា� មនិេជឿ េហយវថាេបមនិេជឿ ឲ្យេទេមលឯផ�ះវចុះ ខ�ុ ំ

ទងំអស់គា� កេ៏ទេមល េឃញវមាន្របាកេ់្រចនែមន កភ៏ា� ល់នឹងវៗថា េបខ�ុ ំទងំអស់គា� រប្់របាកវ់អស់ក�ុងមយួៃថ� វ

នឹងឲ្យខ�ុ ំយកែចកគា� ចុះ េបរបម់និអស់វមនិឲ្យេទ េទះខ�ុ ំទងំអស់គា�  ចបរ់បត់ងំពី្រពឹកទល់ល� ច កម៏និអស់្របាកវ់ 

បានជា្រតឡបម់កជ្រមាបមាតបិតសូម្រជាប» ។ មហេសដ�ីបានស� ប ់ កច៏ត្់រកមករឲ្យេទេមល្របាកន់ាងេពឲ្យ

ជាកច់្បោស់ ។ នាងេពកន៏ាេំទេមល្រគបក់ែន�ង ។ ្រកមករទងំេនាះបានេឃញ្របាកន់ាងេព មានេ្រចន្របាកដែមន ក៏

្រតឡបម់កជ្រមាបមហេសដ�ីតមដំេណ រសព�្រគប ់ ។ មហេសដ�ីបាន្រជាបមានចិត�េ្រតកអរណាស់កច៏តប់េ្រមឲ្យេទ

េហនាងេព និងកូន្របសមក្របាបថ់ា «កូនឯងមកេនជាមយួនឹងមាតបិតវញិចុះ» េទបមហេសដ�ីបង� ប្់រកមករឲ្យ

េកណ� រេទះ្រកបីេគាជាេ្រចន េទដឹកជ��ូ ន្របាកនិ់ង្រទព្យសម្បត�ិនាងេព យកមកទងំអស់ ដកេ់លផ�ះពសេពញែល�ង 

។ មហេសដ�ីេឃញ្របាកន់ាងេពេ្រចនែមន មានអំណរពន្់របមាណ កស៏រេសរថា « កូនអញេនះេពញជាមានបុណ្យ 

អំណឹះតេទកូនទងំពីរនឹងបានេធ�ជាេសដ�ីដំណវង្សពំុខន ឯករណ៍ែដលបិតខឹងបេណ� ញកូនេនាះ អ�កកំុ្របកនខឹ់ង

នឹងបិត » ។ នាងេពនិងប�ីកេ៏នផ�ះជាមយួមាតបិតដូចេដមវញិ ។ ចំែណកបង្រសីទងំប៉ុនា� នកេ៏កតខ� ចនាងេព 

និងប�ូនៃថ�េនាះណាស់ ។ លុះមហេសដ�ីជាបិតទទលួមរណភាពេទេវលណា ប�ីេនាះនិងនាងេពភរយិា កប៏ានេឡង

េធ�ជាេសដ�ីជំនសួបិតតេទ ។  

េឈើពុក កំុ�ក់គូថអង��យ 


