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កលពីេ្រពងនាយ មានមនុស្សមា� ក ់ េឈ� ះគង ់មាន្របពន�ពីរ ។ មយួេឈ� ះអងអ ំមយួេឈ� ះនាងគំ ។ ៃថ�មយួអ�ក

គងន់ា្ំរបពន�ទងំពីរនាកេ់ទសួរបងប�ូនេន្រស�កឆា� យ ។ តមផ�ូវេន្រស�កេនាះ មានខ� សហវ ។ អ�កគងប់េណ� រ្របពន�

ទងំពីរនាក ់ េទដល់ៃ្រពធំមយួ ជិត្រស�កេគ, ៃ្រពេនាះែតងមានខ� េដញខមំនុស្ស្រកបីេគា សីុែតេរឿយៗ ។ លុះអ�កគង់

េទដល់កែន�ងេនាះ ខ� កស៏�ុះេដញ ែ្រសកសនា� បពី់ចមា� យមក ។ អ�កគងរ់តចូ់លរងូេឈ ញ័រៃដញ័រេជង រគេនាមេ្រពះ

ភយ័ណាស់ ។ នាងអនិំងនាងគំ ខំ្រព�តគា� វយខ� េនាះស� បេ់ទ ។  

ឯអ�កគង ់េឃញ្របពន�វយខ� ស� បេ់ហយ បានស�ុះម�មីា� េចញពីរងូេឈមក យកដំបងវយខ� ស� ប្់រសបេ់នាះែថមេទៀត 

។ ្របពន�ទងំពីរបេនា� សប�ីថា «ខ� េគវយងបេ់ហយ េធ�ជាមកវយែថមេទៀត ្រប�សអីកំសកញីដូេច�ះ » ។ អ�កគងេ់ជរ

បំពនេទ្របពន�ថា «មនិែដលមាន្រសីណាវយខ� ស� បេ់ទមានែត្រប�ស េទបហ៊នវយខ� ទល់ែតស� ប»់ េហយអ�ក

គងក់ប៏ានេបាចវល�ិចងខ� េនាះ នា្ំរបពន�ែសងចូលេទក�ុង្រស�ក ។ អស់អ�ក្រស�កេឃញអ�កគងែ់សងខ� មក េគបបលួគា�

េទេមលពសេពញ េហយេគសួរថា «ឯងេធ�ដូចេម�ចបានជាបានខ� េនះ ត្បតិខ� េនះសហវណាស់ វែតងែតខមំនុស្ស

មា� ្រកបីេគា សីុេ្រចនណាស់េហយ» ។ ្របពន�អ�កគងក់និ៏យាយ្របាបអ់�ក្រស�កថា «អ�កគងគ់ាតេ់ឃញខ� វេបាលមក 

គាតរ់តចូ់លក�ុងរងូេឈ ខ�ុ ំពីរនាកជ់ា្រសីៗ្រព�តគា� វយខ� ទល់ែតស� ប»់ ។ អ�កគងឮ់្របពន�និយាយ្របាបេ់គដូេច� ះ ក៏

បេ�� ររេំលភេទេល្របពន�ថា «មនិែដលមាន្រសីណាខ� ងំពូែក ហ៊នវយខ� ស� បេ់ទ មានែត្រប�សេទបខ� ងំពូែក ហ៊ន

វយខ� ឲ្យស� បប់ាន» ។ អ�កគងក់អ៏តួ្របាបអ់�ក្រស�កថា «កលែដលខ� វស�ុះមកនឹងខដូំេច�ះ ខ�ុ ំដកេ់ស��តគុនដូេច�ះ 

បានជាវយវបាន» េហយអ�កគងេ់ធ�ជាេលតគុនវយខ�  ឲ្យអ�ក្រស�កេមល ។ ឯអស់អ�ក្រស�កេកតខ� ចអ�កគងរ់ល់គា�  

េហយឲ្យេឈ� ះថា « គងហ៊់ន» តងំពីៃថ�េនាះមក ឮល្បេីឈ� ះគងហ៊់ន ជាអ�កពូែក េចះគុនវយខ� ស� ប ់។ េរឿងេនះ

្រជាបដល់េស�ចៗ កឲ៏្យយកេទចិ�� ឹមេធ�ជាេសនាស្រមាបច់្បោំងស�ង� ម ។  

លុះយូរបន�ិចេទ ចនួជាមានសឹកេគេលកមកច្បោំងយកនគរ េស�ច្រទងេ់្របគងហ៊់នឲ្យេទច្បោំង ។ គងហ៊់ន ឮេស�ច

្រទងេ់្របឲ្យេទជយួ ច្បោំងសឹកដូេច� ះ ភយ័ណាស់ពំុដឹងេបគិតដូចេម�ច នឹងមនិេទច្បោំងមនិបាន ត្បតិេស�ច្រទងេ់្របេហយ 

េហយខ�ួនបានទងំល្បេីឈ� ះជាអ�កខ� ងំពូែកផង ្រតឡបម់កវញិ េដកសន�ឹកសៃន�អតប់ាយ ។ ្របពន�ទងំពីរនាកចូ់ល

េទសួរថា េម�ចបានជាអ�កេដកអតប់ាយដូេច�ះ មានេបេហតុេភទអ�ី ្របករដូចេម�ច ? ។ គងហ៊់ន្របាបថ់ា ត្បតិេស�ច្រទង់

េ្របបងឲ្យេទច្បោំងសឹក ឥឡូវេនះ បងខ� ចសឹកេនាះណាស់ មនិដឹងេបគិតដូចេម�ចេទ ្របពន�េឆ�យេឡងថា អ�កកំុ្រព�យ

ចិត�ធានាេលខ�ុ ំទងំអស់ អ�កេ្រកកេឡង ពិសបាយឲ្យែឆ�ត ងូតទឹកឲ្យ្រស�លខ�ួនចុះ ។ គងហ៊់នឮ្របពន�លួងេលម

ដូេច� ះ បានធូរក�ុងចិត� េ្រកកេឡងងូតទឹក សីុបាយ េរៀបេ្រគ�ង្របដបេ់ទច្បោំង, លុះេរៀបរចួេហយដល់បានេពលល� ក៏

ចូលេទ្រកបបង�ំលេស�ចេចញេទច្បោំង, យកទងំ្របពន�េទផង ។ គងហ៊់នជិះខងក្បោលដំរ ី ្របពន�ជិះខងេ្រកយ 



មានេរហ៍ពលែហហមអមមុខេ្រកយជាក្បនួទព័េ្រត�ប្រតពសេពញ លុះជិះេទជិតខ� ងំស្រត�វេមលេឃញច្បោស់

្របាកដ គងហ៊់នភយ័ណាស់ េលចអចមេ៍លចេនាមញ័រៃដេជងដូចេគអ្រង�នក្បោលដំរ ី។ ឯដំរគិីតស� នថា េគអ្រង�នឲ្យ

ខ�ួនេបាលចូលកេ៏ចះែតេបាលស្រម�កចូលេទ មុនេរហ៍ពលទងំអស់គា� ននរណាតមទន ់។  

ឯខ� ងំស្រត�វេឃញគងហ៊់នបំេបាលដំរចូីលដូេច� ះ គិតស� នថាេមទព័េនះពូែកណាស់ កប៏ាកទ់ព័ចញ់ រតយ់កែត្រពះ

អយុេដយខ�ួនេទ ។ គងហ៊់នេឃញខ� ងំរតេ់ទអស់កេ៏ធ�ជាអតួេក�ងក� ង ឲ្យអស់នាហ�ឺននិងេរហ៍ពលេកតខ� ច ។ 

អស់នាហ�ឺនេឃញគងហ៊់នេលចអចមដ៍កក់្បោលដំរ ីស�ុយពសេពញដូេច�ះ េគសួរថា «េលកេមទព័ ថ�ីកេ៏លចលមក

ដូេច�ះ ?» ។ គងហ៊់នេឆ�យេឡងថា «េបកំពុងែតច្បោំងនឹងស្រត�វេហយឈៃឺផ� និងចុះេទេដះទុក�សត�ឯណាបាន មាន

ែតេដះទុក�សត�េលក្បោលដំរដូីេច�ះឯង េបរវល់ែតេដះទុក�សត� ខ� ងំវមនិកបស់� បឥ់តអំេពេទេហយឬ ? »  

អស់នាហ�ឺននិងេរហ៍ពល ឮគងហ៊់ននិយាយដូេច� ះ អ�កខ�ះមាន្របាជា�  េគដឹងថាគងហ៊់នខ� ច, អ�កខ�ះមនិសូវមាន

្របាជា�  កេ៏កតខ� ចគងហ៊់នណាស់ ។ ឯគងហ៊់នបានឈ�ះទព័ ្រតឡបចូ់លមកក�ុងនគរវញិ េហយចូលេទ្រកបថា� យ

បង�ំេស�ច ។  

េស�ច្រទង្់រជាបថា គងហ៊់នេទច្បោំងឈ�ះ េដញខ� ងំរតខ់� តខ់� យអស់េទ ្រទងេ់្រតកអរណាស់ ្រទង្់រពះរជទនយស

សក�ិជានាហ�ឺនធំ េហយ្រពះរជទន្រពះរជ្រទព្យេ្រគ�ងបណា� ករជាេ្រចន ។  

តងំអំពីៃថ�េនាះមក គងហ៊់ន រតឹែតអតួខ� ងំពូែកេក�ងក� ងេឡងេទៀត ។ លុះេ្រកយមកេទៀត មាន្រកេពសហវមយួ 

េចះែតេដញខអំស់មនុស្សមា�  អ�កឈ�ួញជញួលកដូ់រ េដររកសីុខងេជងទឹកេជងកំពង ់ េគខ� ចរអ្រគបគ់ា�  មនិមានអ�ក

ណាហ៊នចុះមុជទឹក ឬេដរងូតេសះ ។ អស់រ�ស�លំបាកចិត�ណាស់ ។ េរឿងេនាះក្៏រជាបេទដល់េស�ចៗ ្រទង្់រតស់េ្រប
ឲ្យគងហ៊់នេទចប្់រកេព ។ ឯគងហ៊់នឮ្រពះបន�ូលដូេច� ះនឹកភយ័ណាស់ ប៉ុែន�មនិហ៊នទទឹង្រពះបន�ូល កទ៏ទលួថា 

នឹងយកអសសូម្រទងកំុ់្រព�យ្រពះរជហឫទយ័ ។ គងហ៊់ន្រតឡបម់កដល់ផ�ះនិយាយនឹង្របពន�ថា «េគហ៍េអយ ! 

ឥឡូវេនះេស�ច្រទងេ់្របេយងឲ្យេទចប្់រកេពក�ុងទេន� ត្បតិ្រកេពសហវណាស់, ម�ងេនះេឃញជាមនិរចួខ�ួនេទ មុខជា

្រកេពខសំ� បម់និខន, ពីមុនេនេលេគាក្រគាននឹ់ងេមលេទេឃញ ឥឡូវេនះេនក�ុងទឹក េធ�ដូចេម�ចនឹងេគចរចួ ? ប៉ុែន�

េស�ច្រទងេ់្របេហយនឹងមនិេទកម៏និបាន េបដូេច�ះមានែតេទេលតទឹកឲ្យ្រកេពខសំ� បែ់តម�ងេទ » គងហ៊់នគិតគា�

នឹង្របពន�ដូេច� ះេហយ កេ៏ហអស់កូនក�ួយមកេធ�ជាេទចប្់រកេព ។ អស់មនុស្សមា�  មហជន បានឮថាគងហ៊់នបាន

េទចប្់រកេព កប៏បលួគា� េទេមលពសេពញ ។ លុះគងហ៊់នេទដល់កំពងទឹ់ក បានេឃញ្រកេពែហលមក្របប្រចងំ 

្រតងទី់ែដលមានេដមេឈពីរេដមដុះជិតគា�  មាន្របគាប គាតក់ស៏�ុះេលតចុះេទក�ុងទឹក្រតងទី់េនាះ េដយគិតថា េលត

េទឲ្យ្រកេពវខឲំ្យស� បេ់ទេទ ប៉ុែន�្រកេពវឮសូរសន�ឹកគងហ៊់នេលតចុះកភ៏ា� កេ់្រពត ្របឹងេលតេឡងដូចេគ្របហក

ក�ុង្របគាបេឈ ជាបព់កក់ណា� លខ�ួនរញុេទមុខ កម៏និរចួ ថយមកេ្រកយកម៏និរចួ ។ គងហ៊់នមុជេទក�ុងទឹកេងប

េឡងេឃញ្រកេពជាបនឹ់ងេដមេឈដូេច� ះ ែ្រសកបង� បកូ់នក�ួយ ឲ្យយកលំែពងមកចក ់ កប្់រកេពេនាះស� បេ់ទ ។ ឯ

អ�កែដលេមលទងំប៉ុនា� ន េគគិតស� នថាគងហ៊់នចប្់រកេពេបាះមកឲ្យជាបនឹ់ងេដមេឈ កេ៏កតខ� ចគងហ៊់នៃ្រកេពក 

។  



គងហ៊់ន បានេឃញ្រកេពស� បដូ់េច� ះ ករ៏តឹែតេក�ងក� ង អតួខ� ងំពូែកេឡងេទៀត េហយចូលេទ្រកបទូលេស�ច តម

ខ�ួនបានចប្់រកេពេចលេឡងមកេលេគាក ។ េស�ចក្៏រទងស់ព�្រពះរជហឫទយ័ េ្របាស្រពះរជទនយសសក�ី ឲ្យគង់

ហ៊នេឡងជាធំេលសពីមុនេទៀត េហយ្រទង្់រពះរជទនទងំអំណាច ទងំរង� នជ់ាេ្រចន ។  

សំ�បេ�ងដី �សីេ�ង�បុស 

 


