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កលពីេ្រពងនាយ មានេក�ងមា� កេ់នជាមយួមា� យ ចិ�� ឹម្រជ�កកេ្រម�វ ១, ដល់្រជ�កេនាះធំេឡង េក�ងេនាះចងសីុ់សច់

្រជ�ក កនិ៏យាយនឹងមា� យថា «ែម ៉! ខ�ុ ំចងសីុ់សច្់រជ�ក សូមែមឲ៉្យខ�ុ ំកប្់រជ�កេយងេនាះសីុផឹក្រសេទ ?» ។ មា� យឃាត់

ថា «កំុ ! ឯងសីុអីកេ៏្រចនេម�ះ៉ ទុកវនឹងលកយ់ក្របាកក់សចយ» ។ កូនឮមា� យឃាតដូ់េច� ះ កនឹ៏កែតក�ុងចិត�ចងសីុ់

សច្់រជ�កែតសព�ៃថ�ពំុមានេភ�ច ។ មានកលមយួៃថ�កូនេនាះភា� កេ់ឡងពីេដក និយាយ្របាបម់ា� យថា «ត្បតិេទវត្របាប់

ខ�ុ ំថា មានមាស្របាកេ់្រចនណាស់ែម ៉សូមែមជូ៉នខ�ុ ំេទយក» ។ មា� យឮកូននិយាយ្របាបដូ់េច� ះសួរថា «មាស្របាកេ់ន

ឯណា» ។ កូនេឆ�យថា «ែមេ៉ទនឹងខ�ុ ំចុះ េបខ�ុ ំបង� បដូ់ចេម�ចែមេ៉ធ�តមខ�ុ ំ» កូនយកកេ�� នាមំា� យេដរេទក�ុងៃ្រពឆា� យអំពី

្រស�ក េហយកូនយកកេ�� េទ្រគបេលដី ្របឹងសង�តេ់ហយែ្រសក្របាបម់ា� យថា «ែម ៉! ជយួ សង�តផ់ង មាស្របាកេ់នក�ុង

ដីេនះេ្រចនណាស់ ែមស៉ង�តឲ់្យជាបចុ់ះ ខ�ុ ំនឹងេទរកចបជីក មកជីកយកមាស្របាក,់ ែមឯ៉ងេនសង�តឲ់្យជាបកំុ់ែលង េប
ែមែ៉លង មាស្របាកនិ់ងបាតអ់ស់េទ» ឯមា� យឮកូនថាដូេច� ះកខំ៏សង�តក់េ�� េនាះឲ្យកូន, ឯកូនេនាះករ៏ត្់រតឡបម់កផ�ះ

វញិ ចប្់រជ�កេនាះយកមកកបច់ម�និជាអហរ បបលួអស់បងប�ូនអ�កផ�ះជិតខងមកសីុផឹក្រសេលងសប្បោយ ។ 

មា� យេនចកូំនឯៃ្រព ទន�ឹងពំុេឃញមកឃា� នបាយអស់កមា� ងំ េរយៃដេរយេជង របូតេចញពីេលកេ�� ពំុេឃញមានអ�ី
េសះ ។ លុះមា� យចកូំនយូរេពក នឹកថាកូនបេ�� តេហយ កែ៏លងកេ�� េចល្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ េឃញកូនកំពុងែតសីុ

សច្់រជ�កផឹក្រសេលងសប្បោយដូេច� ះ កខឹ៏ងនឹងកូនណាស់ េហយនិយាយនឹងប�ូនខ�ួនថា «ត្បតិកូនេនាះវខូចណាស់ 

ទុកចិ�� ឹមមនិបានេទ ្រត�វឯង្រចកករងុយកេទទមា� កក់�ុងទឹកសមា� បេ់ទ» ។ ប�ូនឮដូេច� ះ សួរេទបងថា «ដំេណ រដូច

េម�ច បានជាយកកូន្រចកករងុេទេចលក�ុងទឹកសមា� ប ់?» ។ បងនិយាយ្របាបេ់ទប�ូនតមដំេណ រសព�្រគបថ់ា «វេចះ

បេ�� តអញឲ្យេទក�ុងៃ្រព ថាេទយកមាស្របាក ់ េហយឲ្យអញេនចកំ�ុងៃ្រព លុះ្រតែតដល់ៃថ�ឃា� នបាយេស�រែតនឹង

ដចេ់ពះ, ឯវមកកប្់រជ�ក សីុផឹក្រសេលងសប្បោយ, ្រជ�កអញែតមយួទុកលកឲ់្យេគ យក្របាកច់យេទេត » ។ ប�ូន

េនាះកេ៏ទចបអ់កុហកសីុ្រចកក�ុងករងុធំ ។ ចងមាតក់រងុជាបល់� េហយេលកលីយកេទនឹងេចលក�ុងទឹកទេន�, លុះ

េទដល់មាតទ់េន�អកុហកសីុ និយាយនឹងមាវថា «េលកមាអណិតខ�ុ ំ ៗមុខជាស� បេ់ហយ េបដូេច�ះសូមេលកមា

អណិតេទយកក្បនួកុហក មកឲ្យខ�ុ ំបន�ិច ត្បតិខ�ុ ំស� បេ់ទនឹងេទេនឯឋនេខ� ច េបគា� នក្បនួកុហកនឹងកុហកេខ� ចសីុ

ពំុបានេទ េនាះនឹងដចេ់ពះស� ប ់» ។ ឯមាឮក�ួយអង�រដូេច� ះ កសួ៏រេទក�ួយវញិថា «ក្បនួកុហកេនាះ ឯងទុកេនឯណា? 

។ ក�ួយ្របាបេ់ទមាថា «ខ�ុ ំដកេ់នេលធ�ឹម » ។ មាកដ៏កអ់កុហកសីុទុកេចលេនមាតកំ់ពងទឹ់ក េហយ្រតឡបេ់ទរក

ក្បនួនឹងយកមកឲ្យអកុហកសីុវញិ ។  

កលេនាះមានមនុស្សេកតឃ�ងម់ា� ក ់េដរមកជិតអកុហកសីុ ។ កេ៏ធ�និយាយថា «អញមកតមឃ�ងក់�ុងករងុេនះ យូរៃថ�

េហយ មនិដឹងជាេហយឬេន េឃញហកដូ់ចសះជាេហយ» ។ មនុស្សឃ�ងឮ់អកុហកសីុថា តមឃ�ងក់�ុងករងុដូេច� ះ

េដយខ�ួនេកតឃ�ងក់សួ៏រថា «តមឃ�ងក់�ុងករងុេនះបានជាឬ ?» ។ អកុហកសីុ្របាបថ់ាត្បតិខ�ុ ំេកតឃ�ង ់ េគឲ្យតបក�ុង



ករងុេនះយូរៃថ�េហយ មនិដឹងជាេហយឬេនេទអណិត្រសយមាតក់រងុឲ្យខ�ុ ំបន�ិច »មនុស្សឃ�ងក់្៏រសយមាតក់រងុឲ្យ

អកុហកសីុេចញមក ។ អកុហកសីុេចញពីករងុេបាសខ�ួនេមល េហយ្របាបថ់ាជាឃ�ងេ់ហយ ! អគម�ងឮ់ពក្យអ

កុហកសីុថាតមឃ�ងក់�ុងករងុជាដូេច� ះ កនិ៏យាយថាឲ្យគា� តមឃ�ងផ់ង ។ អកុហកសីុឮដូេច� ះអរណាស់គិតថា «អញ

អស់ស� បេ់ហយ»បានជាអគម�ងស់� បជ់សួ ។ អកុហកសីុ្របាបអ់គម�ងថ់ា េបឯងចងជ់ាឃ�ងឆ់ាប ់្រត�វកន្់រតណមឲ្យ

ជាបកំុ់និយាយស�ីនឹងអ�កណាឲ្យេសះ, េបនរណាមកសួរក�ី មកេជរ មកវយដូចេម�ច ៗក�ី ្រត�វកំុនិយាយ កំុស�ី ខំកន់

្រតណមឲ្យខ� ប ់េទបបានជាឆាប ់។ អគម�ងឮ់អកុហកសីុថាដូេច� ះ កទ៏ទលួចេំហយចូលេទក�ុងករងុ ។ អកុហកសីុ

ចងមាតក់រងុជាបេ់ហយរតប់ាតេ់ទ ។ មាេនាះ រកត្រមាអកុហកសីុពំុេឃញ ដឹងថា អកុហកសីុបេ�� តខ�ួន ខឹងណាស់ 

កនឹ៏កក�ុងចិត�ថា េបអញេទដល់អញនឹងទមា� កវ់េទក�ុងទឹកឲ្យស� បភ់ា� ម េហយខំេដរេទ ដល់េហយកស៏�ុះចូលេទ

ដល់វយអគម�ង ់ េដយស� នថាជាអកុហកសីុ ។ អគម�ងខំ់អតេ់្រពះចងជ់ាឃ�ង ់ លុះវយធាកអ់ស់ចិត�េហយ មា

េនាះកេ៏លកករងុេបាះេទក�ុងទឹកឲ្យស� ប ់។  

ឯអកុហកសីុ រតរ់ចួពីេនះេទ ៗ ជបួនឹងមនុស្សកុហកមា� ក ់េចះកុហកដូចគា� កំពុងែតមុជទឹក ។ អកុហកេនាះ េឃញអ

កុហកសីុកំពុងេដរេទពីចមា� យ កេ៏ធ�ជាមុជទឹកយូរបន�ិចេងបេឡង េហយេលកកសេឡងបង� ញថា «អញមុជទឹកេទ

ខងេ្រកម មានេគេលងេបៀអញេលងឈ�ះ បានកស្របាកេ់្រចន ប៉ុែន�យកមកមនិរចួ យកបានែតមយួ្រតេណាតមក » 

។ អកុហកសីុ ឮដូេច� ះកេ៏ជឿគិតស� នថាែមន េហយកផ៏ា� ស់សំពតេ់លតចុះេទក�ុងទឹក ខំមុជេទទង�ិចក្បោលនឹងគល់

េឈែបកឈម ដឹងខ�ួនថា េគជាមនុស្សកុហកកនឹ៏កក�ុងចិត�េឃញឧបាយកុហកវញិ េហយេងបេឡង និយាយេទនឹង

អែដលបេ�� តេនាះថា «អ�កេអយ ! ខ�ុ ំមុជទឹកេទតមពក្យអ�កឯងអម្បោញ់មញិ បានេឃញេគេលងេបៀ េប៉ា ធកំួតត់

េ្រចនណាស់ េហយខ�ុ ំេលងឈ�ះេគ បាន្របាកក់សេ្រចន ខ�ុ ំទរពីេគ ៗថាឲ្យមកទរយកពីអ�កឯងេនះ ែតខ�ុ ំមនិ្រពម ខ�ុ ំ

ចងែ់តទរ េគខឹងនឹងខ�ុ ំេគវយខ�ុ ំែបកក្បោល េហយេគថា ឲ្យខ�ុ ំមកយកពីអ�កឯង េបអ�កមនិេជឿអ�កេមលក្បោលខ�ុ ំែដល

ែបកេនះចុះ ។ អកុហកេនាះ ដឹងថាអកុហកសីុមាន្របាជា�  េចះកុហកទល់នឹងកុហកមនិចញ់ខ�ួន ក្៏រសយកសែចក

ឲ្យពកក់ណា� ល េហយសំុគា� េធ�ជាបងប�ូន េដររកសីុកុហកេគតងំពីៃថ�េនាះេទ ។  

 

ប���មុត យកប���េ�ះ 

 


