
េរឿង តម�ង៧់សនា� ន 

 

 

កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសប�ី្របពន� នាគំា� េទសួរបងប�ូនេនភូមៃិ្រតសែណ� កេដរ ៗ េទ្របទះនឹងអតម�ង ់៧ សនា� ន 

កំពុងែតទឹមេគាភ�ួរែ្រស ។ បុរសប�ី្របពន�េនាះ សួរថា «អ�កេអយអ�ក! ផ�ូវណាកត្់រតងេ់ទេលភូមៃិ្រពសែណ� ក ត្បតិខ�ុ ំខន

មកយូរឆា� េំហយ មនិដឹងជាផ�ូវណាគាតេ់ទឲ្យ្រតង ់?» ។  

កូនេ្រកលបេង� លស�ឹង អ្រកហមមយួេនះ មា� យេក�កគាតែ់ចក ឯអែស�ងកែន�កឪអញគាតឲ់្យ អញមនិលួចេគារបស់

អណាមកទឹមេទ» ។  

ឯបុរសប�ី្របពន�ែដលសួរផ�ូវេនាះ ឮេហយនិយាយគា� ថា «អ�កេនះ េយងសួរផ�ូវគាត ់ៗនិយាយពីេគា េហយស�ីគំេរះគំេរ យ

ឲ្យេយងផង េណ� យេគហ៍! េយងកំុខ�ីសួរវ យូរឆាបគ់ងែ់តនឹងេទដល់ផ�ះបងប�ូនមនិខន» េហយកប៏េណ� រគា� ហួសេទ ។ 

ឯអតម�ង៧់ សនា� នេនាះ កខំ៏ភ�ួរែ្រសមនិឈប ់ដល់េពលៃថ�ជិត្រតង ់េមតម�ងជ់ា្របពន�កទូ៏លបាយេទឲ្យប�ីបរេិភាគ លុះ

េទដល់កដ៏កល់�ីបាយេ្រកយម�បេ់ឈ េនភ�ែឺ្រស ។ ប�ីេឃញ្របពន�យកបាយមកឲ្យ កឈ៏បភ់�ួរែ្រស បរេិភាគបាយ 

និយាយទងំខឹង្របាប្់របពន�ថា «មានបុរសប�ី្របពន�បេណ� រគា� មកពីណាេចទ្របកនថ់ា អញលួចេគាវ ឯេគា ១ នឹម

េនះ ្របាកដជាែមឪ៉ឯងែចកមក» ។ ្របពន�េឃញមាតប់�ីនិយាយម�បៗ នឹកស� នថាស�ីឲ្យខ�ួន ្រសបែ់តខឹង េហយេឆ�យ

តបេទវញិថា «អញគិតថាប�ីមកភ�ួរែ្រសទនៃ់ថ�្រតង ់ ខំ្របញាប្់របញាល់ទូលបាយមកឲ្យសីុ ឥឡូវេទជាថា ឯងមាន

សហយ អញសហយនឹងេឈ� ះអណា គាតរ់កមុខឲ្យេឃញ» ។ ឯប�ីមនិទល់ែតពមបាយអស់មយួកូនល�ី ្របពន�ថា

អ�ីកម៏និឮផង ។ លុះប�ីបរេិភាគរចួ ្របពន�ក�នា� កយ់កល�ី ។ ប�ីសួរថា «ឯងមានករអ�ីឯផ�ះ បានជា្របញាបេ់ម�ះ៉?» ្របពន�

ថា «អញមុខជា្របាបែ់មឪ៉អញមនិខន» េហយកេណ� �តល�ី្រតឡបេ់ទដល់ផ�ះ ជបួនឹងមា� យ និយាយទងំខឹងមុខ

្រកហម្របាបម់ា� យថា «កូន្របសែមឯ៉ងវល�េហយ! ខ�ុ ំទូលបាយេទឲ្យសីុ ដកល់�ីេស�រែតមនិទន ់ វស�ីឲ្យខ�ុ ំថាមាន

សហយ» ។  

ចំែណកមា� យេនាះ ខឹងញ័រេឡងថា «ហងឯង ដូេច�ះេទេត បានជាមុខ្រកហម អញថាកូនថាេច បានជាចផំ�ះឲ្យវ ឥឡូវ

វថាឯងលួចថា� វំយកេទដូរដូង េមអន�រធានឯងេ្រកយៗ កំុនិយាយដូេច�ះ មនិ្រត�វេទ សូម្បែីតថា� ១ំឆ�ុក កអ៏ញមនិលួច

យកផង េបទុកជាអញយកែមន មា� យនឹងកូនមនិ្រត�វហងឯងេពលឲ្យអញខ� សេគទ ចឪំហងឯងមក អញ្របាបឲ់្យ

េជរវយ្របេដហងឯងមនិខន» ។  

លុះយូរបន�ិច ប�ីមកពីកបប់េង� លេធ�របងបង� រមនិឲ្យេគា្រកបីចូលសីុសំណាបសន�ូង ្របពន�និយាយ្របាបប់�ីថា «កូន

្រសីេយងវយកបាយេទឲ្យប�ី ខ�ុ ំចផំ�ះឲ្យវ លុះមកវញិ វថាខ�ុ ំជាមា� យលួចថា� វំដូរដូង ខ�ុ ំខឹងណាស់» ។  

ប�ីស� បម់និឮ ខឹងនឹង្របពន�កេ៏ជរថា «េមេចរ្រគហរ! ហងឯង្របចណ� អញអីេម�ះ៉ ! អញមានេស��កពកែ់តងតេួដរេលង

ចង្់រសីឯណា អញេទកបេ់ឈេធ�បេង� លរបងេទេត! អញអតែ់តម�ងេនះ េ្រកយៗេបហងឯងេនែតស�ី្របចណ� អញ



េទៀត មុខជាអញធាកឲ់្យដួលទងំជំហរមនិខន» ហម្របពន�េហយ បរេិភាគបាយ រចួេទចងសន�ូចបាន្រតី ្រតឡបម់ក

ផ�ះវញិ ។ េវលៃថ�ល� ច ្របពន�កេ៏ធ�្រតីស�អងំឲ្យប�ីបរេិភាគខ�ះ រែំលកទុក្រពឹកខ�ះ េដម្បនឹីងេធ�ស្រមាបយ់កេទ្របេគន

េលកកូនឯវត� និងកូន្រប�សតូចមា� កឲ់្យេនេរៀនអក្សរជាមយួនឹងេលកបងេនាះ ។  

លុះ្រពឹកេឡង មា� យេនាះដបំាយដសួដកច់ន មានម�ូបពីល� ច្រសប ់ ទូលយកេទដល់កុដិ្របេគនេលកកូន េហយ

និយាយថា « ខ�ុ ំ្រពះករណុារលឹកេលកកូនណាស់! មយួេទៀតប�ូនតូចវេរៀនអក្សរ្រគានេ់បេទ?» ។ េលកកូនេនាះ្របាប់

ថា «ចេ្រមនពរេញាម! អត� សព�ៃថ�េនះ កំពុង្រសឡាញ់សីលផ�ួសណាស់, អត� មនិសឹកេទ» ។ មា� យកេ៏ហកូនតូច

ែដលេនបេ្រមបងេនាះថា «អនាង! លេលកបងេទផ�ះនឹងមា� យបានមយួៃថ�សិន ត្បតិឪពុកឯងរឭកណាស់» ។ កូន

តូចេឆ�យ្របាបម់ា� យថា «្រតីេងៀតេលកបង េនពីរកន�ុយទុកក�ុងកុដិ, េពលល� ច ខ�ុ ំយកពីរចេ្រម�ក ដុតសីុបាយ ែដល

សល់ពីេលកឆានេ់ពល្រពឹកេនាះ» ។  

ឯេលកសង្ឃ ែដលគងេ់នជិតកុដិទងំប៉ុនា� ន បានឮមា� យនឹងកូននិយាយែតេដយខ�ួន មនិទទលួស្រម�ងគា� ដូេច�ះ 

េលកទងំអស់ទបពំុ់បាន កេ៏សច្រទហឹងអឺងអប ់។ សិកេនាះ កសំ៏ពះលេលកកូន្រតឡបម់កដល់ផ�ះវញិ េហយលុត

ជង�ងជូ់នបុណ្យប�ីថា «ខ�ុ ំជូនបុណ្យអ�កផង» ។ ប�ីេឆ�យថា «េអ! អញេឃញបាយសម�ខអងំ ព្យរួទុកេនសែ្រងក អញសីុ

អស់េទេហយ» ។ ្របពន�កេ៏មលមុខប�ី ៗ េមលមុខ្របពន� ប្៉របិចែភ�កមក៉់ៗ  េធ�វហឺែតេដយខ�ួន ។ លុះយូរបន�ិច ្រសប់

ែតប�ូន្រសីបេង�តខងប�ី េនភូមដិៃទឆា� យមកដល់ បានែផ�ព្រងមយួផ�ិលនិងស�ឹក្របស់ស� មយួសំណំុមកេផ�បង និយាយ

សួរបងថា «បងបានភ�ួររស់ដកស�ូងបានែ្រសប៉ុនា� នេហយ?» ។ បងទងំប�ី្របពន�េឆ�យ្របាបេ់ទប�ូន្រសីវញិថា «េអហង! 

ល�មទុកដកឲ់្យវមានប�ីេទចុះ ែតហងេមលកំុឲ្យែតេចះេលងេបៀផឹក្រសជកអ់េភៀន» ។  

ប�ូន្រសីស� បម់និឮេទៀត ក្៏របាបេ់ទបងទងំពីរនាកថ់ា «ខ�ុ ំស� យ្រតឡាចខ�ុ ំមយួេ្រទងណាស់ កំពុងែតផា� ក្បបិតូច ៗ 

្រសបែ់តេម្រជ�កវេទឈ�ុសគល់ដចង់បអ់ស់» ។ បងទងំពីរនាកថ់ា «េអហង! ល�មេទផ�ះកេ៏ទចុះ ល� ចណាស់

េហយ ែ្រកងកូនវយំរក» ។ ប�ូន្រសីេនាះ ក្៏រតឡបេ់ទផ�ះវញិ ។  

េ្រពះអ�កទងំ ៧ នាក ់គឺបុរស-�ស�ី ប�ី្របពន�, មា� យឪពុក, េលកភកិ�ុ-កុមារជាកូននិងប�ូន្រសី សុទ�ែតថ�ងនិ់យាយមនិចុះ

ស្រម�ងគា�  បានជាេរឿងេនះេគេហថា េរឿងតម�ង៧់សនា� ន ។  

���ប់មិន�ក់ កំុ�ល�ក់ចិេ��ើម 

 

 


