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កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសមា� ក ់មាន្របពន�េនជាមយួគា�  ែតពំុមានកូន លុះយូរេទ ្របពន�េនាះមានសហយ នាមំក

េដកក�ុងផ�ះែតសព�ៃថ� ។  

ៃថ�មយួ ប�ីេទជីកដំឡូងក�ុងៃ្រព ដល់ៃថ�េក� ចូលេទអ្រស័យេនខ�មអ�កត ១ ។ ្របពន�េរៀបចំអីវ៉នេ់ទបនអ់�កតេនាះ ឲ្យ

េទេធ�ប�ីឲ្យស� បនឹ់ងយកសហយេធ�ប�ី, េរៀបេ្រសចេហយ កយ៏កអីវ៉នេ់នាះេដរចូលេទក�ុងខ�មអ�កតេនាះ ។ ប�ីេឃញ

្របពន�េដរចូលេទខ�មអ�កត កនឹ៏កឆ�ល់ថា្របពន�អញ វមករកអ�ីក�ុងខ�មអ�កតេនះ ? គិតេហយកចូ៏លេទពនួេ្រកយ

ខ�ងអ�កត លបស� ប្់របពន� ។  

ឯ្របពន� កចូ៏លេទអុជេទៀនធូប េហយបនអ់�កតថា «ខ�ុ ំមនិចងយ់កប�ីខ�ុ ំេទ ខ�ុ ំយកប�ីេទៀត សូមអ�កតកចប់�ីខ�ុ ំឲ្យស� ប់

េទ ខ�ុ ំនឹងថា� យ្រជ�កមយួ» ។  

ប�ីឮដូេច� ះ កេ៏ឆ�យេឡងពីេ្រកយខ�ងអ�កត «េអ េបនាងមានសហយេហយេបចងឲ់្យកចប់�ីនាងឯងឲ្យស� បេ់នាះ ងយ

េទ វលិេទផ�ះវញិ ្រត�វរកមាន្់រកបទងំេមទងំពងមយួសំបុក េស� រឲ្យប�ីនាងឯងសីុេទ វស� បេ់ហយ» ។  

េមេនាះឮដូេច� ះ ស� នថាអ�កតបង� ប ់ ក្៏របញាបវ់លិមកផ�ះវញិរកទិញបានេមមាន្់រកបមយួសំបុក េស� រទុកឲ្យប�ីសីុ 

េដម្បនឹីងឲ្យស� ប ់េហយនឹងបានយកសហយ ។  

លុះដល់្រពលប ់ប�ីមកពីជីកដំឡូង ដល់ផ�ះេហយ សូរថា «េគហ៍េអយ ! បានអីសីុបាយ ?» ។េមេនាះេឆ�យថា «ខ�ុ ំបានេម

និងពងមាន្់រកបមយួសំបុកេស� រទុកឲ្យអ�ក» ។ ប�ីថា «េរៀបបាយមកសីុ» ។  

្របពន�កេ៏លកបាយ ្រពមទងំេម និងពងមាន្់រកប មកឲ្យប�ីសីុ ។ ប�ីសីុអស់េហយេធ�ជាឈ ឺេដកថ�ូរហុឹ ៗ ។ េមេនាះ អរ

ណាស់គិតស� នថា ប�ីឈែឺមន ្រត�វនឹងពក្យអ�កតបង� បេ់ហយ ត្បតិឮថ�ូរ ។ ឯប�ីកេ៏ធ�ជាេដកេទ ។ េមេនាះគិតស� នថា

ប�ីស� ប ់កេ៏បកទ� រនាយំកសហយចូលេទេដកជាមយួ ។  

អ�កទងំពីរកំពុងែតនិយាយគា�  ប�ីកេ៏្រកកេឡងអង�ុយេហ្របពន�មក្របាបថ់ា «រងណាស់» ។  

ឯ្រប�សសហយេឃញប�ីេមេនាះ េ្រកកេឡងអង�ុយដូេច� ះស�ុះរតពំុ់ទន ់ កចូ៏លេទពនួក�ុងពងធំ ១ េនខងដំេណក 

សម�ចំបំ�ីេនាះេដក ខ�ួននឹងេចញពីពងេទេដកនឹងេមេនាះេទៀត ។  



ប�ីបានេឃញ ែតេធ�មនិេឃញមនិដឹង ្របាប្់របពន�ថា «រងណាស់ ឯងដទឹំកឲ្យគា� ងូតបន�ិច នឹងអលស� ប»់ ។ េមេនាះ 

ឮថាចងស់� បដូ់េច� ះ អរណាស់ ត្បតិ្រត�វនឹងពក្យែដល្រត�វបនអ់�កត ។  

លុះ្របពន�ដទឹំកពុះេហយ ប�ីថា «េទដងទឹក្រតជាកប់ាន ១ ក�មមកយកមកលយនឹងទឹកេក� េនះ» ។ ្របពន�ឮប�ីេ្រប
ដូេច� ះ កយ៏កក�មេចញេទដងទឹក ។ ប�ីេឃញ្របពន�េចញេទបាត ់កេ៏្រកកេឡងេដរេទេលកទឹកពុះ ១ ខ�ះ េនាះយកេទ

េ្រសចេលសហយ ែដលេនក�ុងពងេនាះស� បេ់ទ េហយចូលេទេដកវញិ េធ�ជាថ�ូរហុឹ ៗេទៀត ។  

េមេនាះវលិពីដងទឹកមកវញិ េមលេទេឃញសហយ្រត�វទឹកេក� រញួសរៃសដូចេគដកេចញពីពងមក កឱ៏នខ្សបឹថា «ថ�ី
កម៏និឱនេទវមនិទនេ់ទ» ។ អេនាះឆ�កដ់ែដល ។ េមេនាះយកៃដេទចប្់រជមុជេទ ្រត�វស�ឹក្រតេចៀក រេលះ្រជ�ះទងំ

សក ់េមលបានដឹងជាប�ីេ្រសចទឹកេក� ស� បស់ហយេទេហយ កពំុ៏ស�ី យកគ្រមបពងមក្រគប េហយយកទឹកឲ្យប�ីងូត 

។ ឯប�ីកម៏និស�ី ទឹកកម៏និងូត ្របាប្់របពន�ថា អញ្រគានេ់បេហយ ។ េហយេហ្របពន�ចូលេទេដកេទ ។  

លុះ្រពឹក្រពហមេឡង េមេនាះ ពំុដឹងេបគិតដូចេម�ច និងយកេខ� ចឲ្យរចួេចញផុតពីផ�ះ កនឹ៏កេឃញថា «ក�ុង្រស�កេនះ 

មានេចរ ៤ នាក ់ ែតងែតលបលួចអីវ៉នអ់�កផងសព�ៃថ� សព�យប្់រគបភូ់ម,ិ ដូេច�ះអញនឹងគិតឲ្យេចរទងំ ៤ នាកេ់នាះ 

យកេខ� ចេចញពីផ�ះអញេទេចលក�ុងៃ្រពឲ្យបាន» គិតេហយកេ៏ដរខ�ី សំពត ់ហូល អវែ្រពេគ យកមកហលជំុវញិផ�ះ ។ 

ឯេចរទងំ ៤នាកេ់នាះេឃញេហយគិតគា� ថា «េជ! េមេនាះមានណាស់េត! យបេ់នះ េយងេទលបលួចវឲ្យបានកំុខន, 

សព�ៃថ�េយងស� នថាវ្រក»  

េមេនាះកហ៏លសំពតហូ់លអវែ្រពេនាះ លុះដល់េពលល� ចយកេទជូនេគវញិ េហយយកែខ្សចងរតឹរតូពងេខ� ចេនាះ

ឲ្យជាប ់ទុកឲ្យេចរចូលលួចមកែសងយកេទ ។  

ឯេចរទងំ ៤ នាក ់ លុះយបក់ប៏បលួគា� េទលួច ចូលេទរករបស់ទងំេនាះពំុេឃញ ្របទះេឃញែតពងមយួ ចងមាត់

ជាប ់េបកពំុរចួ ។ េចរទងំ ៤ នាក ់និយាយគា� ថា «របស់អស់េនាះវដកក់�ុងពងេនះេហយ, េបដូេច�ះ្រត�វេយងែសងពង

េនះ» ថាេហយកន៏ាគំា� ែសងពងេនះេទ ដល់ៃ្រពឆា� យក្៏រសយលូកេមល ។  

អមយួលូកៃដេទ ្រត�វសកថ់ា «េវ យ សូ្រត» ដកៃដេចញ ។ អមយួលូកៃដេទ្រត�វស�ឹក្រតេចៀក ្រត�វែភ�ក ្រចមុះ ែ្រសកថា 

េវ យេខ� ចេទ ។ អមយួ មនិេជឿ លូកៃដេទៀត ្រត�វេដម្រទ�ង ដឹងថាេខ� ចែមន កស៏�ុះរតេ់ចលេហយខឹងណាស់ថា ត្បតិេម

េនាះ បេ�� តឲ្យែសងេខ� ចេចលបាន ។ េចរទងំ ៤ នាកគិ់តគា� ថា «េយងឃា� េំមលេមេនាះ េបេឃញវេដរេទណាែត

មា� កឯ់ង ្រត�វគា� េយងេចមេរម ចបវ់វយ ឲ្យវរង កំុឲ្យវបេ�� តេយងេទៀត ។  

ជនួជាៃថ�មយួ េមេនាះចុះេទកំពងរ់កទិញអីវ៉ន ់ ត្បតិមានសំេពេទបនឹងមកដល់ពី្រស�កេ្រក ។ េមេនាះ េដរដល់

កណា� លផ�ូវកជ៏ួបនឹងេចរទងំ ៤ នាកេ់នាះ េចរេឃញកន៏ាគំា� ្រព�តចបនឹ់ងវយ េហយេជរពីេរឿងែដលវបេ�� តេនាះ ។ 

េមេនាះ េឆ�យថា «េណ� យអ�ក េបអ�កវយខ�ុ ំ កឥ៏ត្របេយាជនែ៍ដរ ត្បតិខ�ុ ំេទទរ្របាកពី់នាយសំេព, ដូេច�ះចូរមក ! 

អេ�� ញេទនឹងខ�ុ ំៗ ទរ្របាកប់ាន ែចកគា� ចយេលង »។  

េចរទងំ ៤ នាកឮ់ថាវេទទរ្របាកដូ់េច� ះ កចូ៏លចិត�បបលួគា� េទ េមេនាះផា� េំចរទងំ ៤ នាកថ់ា «អស់អ�កឈរចខំ�ុ ំ

េនេល្រចងំចុះ េបកលណាេឃញខ�ុ ំេបាយៃដេនាះ អ�កនាគំា� ចុះេទចុះ បាន្របាកេ់ហយ» ។  



េមេនាះ និយាយផា� េំចរទងំ ៤ នាក ់េហយកចុ៏ះេទសំេពនិយាយនឹងនាយសំេព លកេ់ចរទងំ ៤ នាក,់ វថាេចរេនះ

ជាខ�ុ ំរបស់វ េហយចង�ុលបង� ញនាយសំេពថា «នុះន ៍! វទងំ ៤ នាក ់េបវចុះមក ខ�ុ ំេឡងេទេលេគាក សូមអ�កចប់

ដក្់រចវកវ់ឲ្យជាបេ់ទ កំុឲ្យវរតប់ាន» ។ នាយសំេព្រពមេហយសួរថា «ខ�ុ ំនាងឯងទងំ ៤ នាកល់កៃ់ថ�ប៉ុនា� ន ? ។ េម

េនាះថា «មា� កៃ់ថ�ពីរែណន» ។ នាយសំេពឲ្យមយួែណនកន�ះ វក្៏រពមលក ់េហយេចញមកេ្រក បកៃ់ដេហេចរទងំ ៤ 

នាក ់ ។ េចរទងំ ៤ នាកគិ់តស� នថា វេហឲ្យេទយក្របាក ់ កន៏ាគំា� ចុះេទ, ដល់េហយ ្រសបែ់តនាយសំេពេ្រប
មនុស្សឲ្យដក្់រចវក ់េនបាតសំេពទងំអស់គា�  ។ េមេនាះកយ៏ក្របាកេ់ឡងមកបាត ់។ បាន្របាកេ់ហយ េមេនាះ េដរ

វលិមកផ�ះវញិ ដល់កណា� លផ�ូវចនួជាយបពំុ់ហ៊នេដរេទេទៀត កេ៏ឡងេទេដក េលេដមេឈមយួេន្របបផ�ូវេនាះ ។  

ឯេចរទងំ ៤ នាក ់លុះនាយសំេពដក្់រចវកជ់ាបេ់ហយ កនិ៏យាយគា� ថា េជេមេនះេហេពញជា្របាជា� ធំ វបេ�� តឲ្យ

េយងែសងេខ� ចេទេចលក�ុងៃ្រពេហយ ឥឡូវវលកេ់យងបានេទៀត» ។ េចរទងំ ៤ នាកខឹ់ងណាស់ កច្់រចវកប់ាក់

រតេ់ចញពីសំេព េដរេឡងមកេលេគាក រតម់កទងំយបេ់នាះ ជនួជាយបយូ់រណាស់ កន៏ាគំា� េឡងេទេដកេលេដមេឈធំ 

ែដលេមេនាះេដក ។ េចរបីនាកេ់ឡងេទេដកេលែមកេដយខ�ួនពីគា�  ។ េចរមា� កេ់ឡងេទកជ៏បួនាងេនាះ េនេលចុង

េឈ, អេចរេនាះថា «អី ! ហងឯងស� បេ់ហយម�ងេនះ ! ហងឯងធា� បប់េ�� តេយង ឥឡូវហងឯងរតចុ់ះេបរចួ !» ។ េម

េនាះេលក្របាកប់ង� ញ េហយឱនខ្សបឹថា «េណ� យអ�ក ! អ�កកំុស�ីកំុឲ្យអ�កទងំបីនាកេ់ទៀតដឹង, េហយេយង្រត�វយកគា�

ជាប�ី្របពន� នឹងយក្របាកេ់នះេទចយរកសីុ្រស�លជាង អ�កកំុេធ�បាបខ�ុ ំេធ�អ�ី » ។  

អេចរឮដូេច� ះ កម៏និស�ីខិតចូលេទជិត លូកឱបេកៀកេមេនាះេហយថា េអប�ូនឯងេហ្របាជា� ធំ បេ�� តខ�ុ ំពីរបីដង

េហយ ឥឡូវបងបាននាងជា្របពន� េដយសរេ្រពងសំណាងេយង និយាយេហយកឱ៏បតមចិត�េម្រតី ។ េមេនាះពំុប្រមះ

េហយថា «ខ�ុ ំខ� ចែ្រកងអ�ក្រសឡាញ់ខ�ុ ំមនិេស� ះ, ឯខ�ុ ំ្រសឡាញ់អ�កេស� ះ ចិត�មយួេហយ» ។ អេចរេនាះថា «បង

្រសឡាញ់េស� ះេហយ នាងពំុដឹងចិត�បង ចងឲ់្យបងស្បថ ឬឲ្យបងេធ�េម�ច ?» ។ េមេនាះថា «បង្រសឡាញ់ចិត�មយួនឹង

គា�  មានែតលិទ�អណា� តគា� » េទបេមេនាះេលៀនអណា� ត េហយឱនេទរកអេចរេនាះ ។ ឯអេចរលិទ�អណា� តេមេនាះ 

េហយេលៀនអណា� តឲ្យេមេនាះលិទ�វញិ, េមេនាះខអំណា� តអេចរេនាះដចអ់ស់មយួកំណាត ់ េហយ្រចនទមា� កពី់េល
ចុងេឈធា� កដ់ល់ដី ែ្រសកឮែតឡុលៗ ។  

ឯេចរបីនាក ់គិតស� នថា នាយសំេពេចមចប ់កេ៏លតពីេលែមកេឈរតេ់ទេហយែ្រសកេហគា� ថា «វុយឺ ! គា� េយងរត់

នាយសំេពេដញេហយ» ។ អេចរែដលដចអ់ណា� តេនាះ ែ្រសកេហគា� វថា «េមេនាះ េនេលចុងេឈ ្រត�វមកចប»់ 

ប៉ុែន�វដចអ់ណា� តដូេច� ះ និយាយមនិច្បោស់ ឮែតឡុលៗ , គា� វគិតស� នថាេគេដញចបេ់ចះែត្របឹងរតយ់កែត្រពះ

អយុេរៀងខ�ួន ។  

ឯេមេនាះចុះពីេលចុងេឈ យក្របាកេ់ទផ�ះឲ្យប�ី េនរកសីុជាមយួនឹងប�ីជាសុខសប្បោយតេទ ។  

 

អ�ក�ន����� ែតង�ំ����ឲ��សុខចេ�មើន 

 


