
េរឿង សុភាទន្សោយ 

ពក្យរយតពីពក្យកព្យ 

 

ដំណាលពីេរឿងទន្សោយ កលែដលរតពី់អណ�ូ ងេទេនាះ េទឈបជិ់តភូមមិយួ មានយាយចស់មា� កទូ់លេចកេទលក ់

ទន្សោយេនាះេឃញ គិតថា «ឥឡូវអញអស់កមា� ងំេម៉�ះ េធ�េម�ចនឹងបានេចកេនាះសីុ មានែតេធ�ជាស� ប»់ គិតេហយលូន

េទេដកេនផ�ូវ ។ ឯយាយចស់េនាះទូលេចកេដរមកដល់ េឃញទន្សោយគិតស� នថាជាស� បែ់មន េហយលនម់ាតថ់ា 

«អះអញមកលកេ់ចកៃថ�េនះ េហេពញជាមានលភសុន�រពនេ់ពកណាស់ អញនឹងយកអទន្សោយេនះ េទស�សីុបាន

ម�ង» េហយកេ៏លកទន្សោយេនាះដកក់�ុងល�ីេដរេទ ។ ឯទន្សោយកលេបយាយចស់ដកេ់ទេលល�ីេចកេហយ កប៏កសីុ 

ៗ ។ លុះយាយចស់េនាះដល់េទផ�ះេគ ៗ  េហទិញេចក គាតដ់កក់េ�� េចកពីេលក្បោលមក ទន្សោយវេលតេបាលេទ 

េមលេទេចកេនសល់ែតសំបក ។ យាយចស់េនាះថា «ែម ៉អទន្សោយេនះវរស់េទេត អញស� នថាវងប»់ ។ េចកេនាះ 

កអ៏ស់ខនលក,់ ទន្សោយេនាះកវ៏េបាលរចួេទ ។  

ឯទន្សោយ កលេបាលពីភូមេិនាះចូលេទក�ុងៃ្រព ចុះេទក�ុង្រតពងំមយួ្រប�ងនឹងផឹកទឹក ។ កលេនាះ មានខ្យងក�ុង

្រតពងំេនាះវឃាតថ់ា «អទន្សោយឯងេម�ចកម៏កផឹកទឹកអញ» ។ ទន្សោយេឆ�យថា « ថ�ី! េបអញផឹកទឹកផង, ទឹកែមឪ៉

អណា? » ។ ខ្យងថា « េអទឹកផងអញ!» ។ ទន្សោយេឆ�យថា « េបេច� ះឯងេបាលភា� ល់នឹងអញ អញេបាលេលេគាក 

ឯងែហលក�ុងទឹក េបឯងែហលេលឿនជាងអញ ៗ ខនផឹកទឹក្រតពងំេនះ េបអញេបាលេលឿនជាងឯង អញផឹកទឹក

្រតពងំេនះ» ។ ខ្យងក្៏រពមភា� ល់ េទបខ្យងវគិតគា� វថា «េយងបណា� កគ់ា�  ឲ្យជំុវញិមាត្់រតពងំេនះ េបទន្សោយវែ្រសក

េហ កំុឲ្យអ�កឯេ្រកយេឆ�យេឡយ ឲ្យអ�កណាែដលេនឯមុខេនាះេឆ�យេឡង» ។ គិតគា� រចួេ្រសចេហយែ្រសក្របាបេ់ទ

ទន្សោយថា «ទន្សោយេពលេទចុះ!» ។ ទន្សោយេបាលេទៗ ែ្រសកេហេទខ្យង ៗ ឯមុខេឆ�យថា «កូក៎ !» ។ ទន្សោយថា 

«ែម!៉ អេនះែហលេលឿនេទឆា� យណាស់» ។ ទន្សោយេបាលេទេទៀត េហយេហេទៀត ខ្យងមុខេនាះេឆ�យេឡងេទៀត 

េបាលពំុេចះទនេ់ឡយ ។ ទន្សោយទទលួចញ់្របាជា� ខ្យង ពំុហ៊នផឹកទឹក្រតពងំបឹងបឯួណ៎ាេឡយ ផឹកែតទឹកសេន្ស ម

តងំពីេនាះមក ។  

ឯទន្សោយេបាលពីេនាះេទេទៀត គិតនឹងឆ�ងេ្រតយមា� ង ពំុដឹងគិតេធ�ដូចេម�ចនឹងឆ�ងេទបាន ។ កលេនាះ មាន្រកេព
មយួែហលចុះែហលេឡង ។ ទន្សោយេឃញេហយគិតថា «អញេធ�ដូចេម�ច នឹងបានអ្រកេពេនះចម�ងអញេទដក់

េ្រតយនាយ? » គិតេហយេធ�ជាសួរថា «បង្រកេព! បងឯងេកតអ�ីបានជាគ្រគាតអស់ទងំខ�ួន? » ។ ្រកេពេនាះ្របាបេ់ទ

វញិថា «េគេហេកតែ្រសង» ។ ទន្សោយថា «បងឯងចម�ងអញឲ្យែតដល់េ្រតយនាយចុះ អញនឹងេមលែ្រសងបងឯងឲ្យ

ជា» ។ ឯ្រកេពឮេគថានឹងេមលែ្រសងឲ្យជាដូេច� ះ កអ៏រណាស់េឡងមកបេង�លខ�ួនេលេគាក េហយថា «អញចម�ងអ�ក

ឯងេទ, អ�កឯងេមលែ្រសងអញឲ្យជាចុះ ។ ទន្សោយថា «េអ! កំុភយ័» ។ ទន្សោយវេខ�មខ�ួន្រកេព វកចស់�ឹកេឈ្រទប់

អង�ុយ ។ ្រកេពសួរថា «ច្ំរទបស់�ឹកេឈេធ�អ�ី??» ។ ទន្សោយថា «បងឯងមានគុណនឹងខ�ុ ំែ្រកងវបាបខ�ុ ំ» ។ េហយ

ទន្សោយេឡងជិះេលក្បោល្រកេពេនាះ ។ ឯ្រកេពេជឿេស� ះ ចំេពះថាជា្រតងពិ់តែមន ខំែហលចម�ងបានដល់េទេ្រតយ

នាយ ។ ទន្សោយចុះពីេលក្បោល្រកេព េបាលេឡងេទេលេគាក េហយែ្រសកថា «ែ្រសងអឯង េកតតងំពីជីដូនជីតអ



ឯងមកអណាេមលជា» ។ ្រកេពខឹងណាស់ គិតថា «អទន្សោយេនះ វបេ�� តអញដល់ខ� តេហយ ពំុដឹងេធ�ដូចេម�ច

នឹងខវំបាន» គិតេហយេធ�ដូចគល់អែណ� តទឹករសតចុ់ះេឡង ។ ទន្សោយេនាះ វេបាលេទេបាលមក េឃញឯ្រកបី

មយួងបេ់នមាត្់រតពងំ ត� តវរងូេពះ្រកបីេនាះ ទន្សោយវកេ៏ទចូលេលង, ដល់្រត�វៃថ�េក� គូទ្រកបីេនាះវខ�ឹបជិត 

ទន្សោយេចញវញិពំុរចួ វលិវល់េនក�ុងេពះ្រកបីេនាះ ទល់ែតល� ច ។ លុះល� ច មានមនុស្សមកដងទឹក ទន្សោយថា «ឱ

អស់អ�ក្រស�កអណិតដងទឹកមកេ្រសចគូទ្រកបីេនះឲ្យទនផង េមត� េ្របាសយកែតបុណ្យេទចុះ េលកបានបុណ្យ

េ្រចនណាស់ ។ អ�កដងទឹកេគឮេ្រចនដង កដ៏ងទឹកេទេ្រសចគូទ្រកបីេនាះករ៏កីេឡង ។ ទន្សោយវេចញមកខងេ្រក រចួ

េហយវេបាលេទវែ្រសកថា «គា� នបានគុណ្របេយាជនអ៍�ីេទ អញបេ�� តឲ្យែតរចួខ�ួនអញេទ» ។ ទន្សោយវេបាលេទ

េទៀត េឃញ្រកេពបែណ� តខ�ួន កម៏ន�ិលក�ុងចិត�ថា «េនះជា្រកេព ឬមយួជាគល់េទេអះ?» ។ ទន្សោយគិតដូេច� ះេហយ 

េទបែ្រសកេទថា «េបជា្រកេពេទ ឲ្យអែណ� តបេណា� យទឹក េបជាគល់ឲ្យអែណ� ត្រចស់ទឹកេឡងេទវញិ» ។ ឯ្រកេព ឮេគ

ថាដូេច� ះេហយ គិតថា «អញថាេធ�ជាគល់ ឥឡូវេគថា េបគល់ឲ្យអែណ� ត្រចសទឹក េបដូេច�ះអញេធ�ជាអែណ� ត្រចស

ទឹកេទវញិចុះ» គិតេហយកែ៏ហល្រចសទឹកេទវញិ ។ ទន្សោយេឃញេហយថា យ!ីេមលន!៎ អ្រកេព អឯងមកបេ�� ត

អញ កំុអបេ�� តមនិបានេទ» ។ ្រកេពឮេហយគិតថា «អញចញ់្របាជា� ទន្សោយេទៀតេហយ» េទបគិតេទៀតថា «េប
ដូេច�ះ អញេឡងេលេគាក េធ�ជាងបវ់ញិេទប្រស�ល» គិតដូេច� ះេហយ កេ៏ឡងេទេដកេលេគាក ហមាតដូ់ចជាងប ់។ 

ឯទន្សោយ េដរេទេដរមក េឃញ្រកេពេដកដូេច� ះ គិតថា «អេនះងបេ់ហយេត» ។ រចួេដរចូលេទមាត្់រកេពេនាះ េហយ

កអ៏ែង�លចង�ូមេលងថា «េអចង�ូមធំេនះ េធ�ដងកបិំតេស��តអញ ចង�ូមតូចេនាះេធ�ដងកបិំតស�  ឲ្យ្របពន�អញវកត់

គាត» ។ កំុពុងែតេរៀបរប ់្រកេព្រតបាកឃ់�ុប ។ ទន្សោយេបាលប�ូចចូលេទក�ុងេពះ េហយែ្រសកថា «ឱ! ជាណាស់េហយ

េនះ អញកំពុងែតចងសីុ់េពះេវៀនបតច់នា� សផង ឥឡូវបានមកដល់ក�ុងេពះេហយ អញ្រសវេពះេវៀនបតច់នា� សអឯង

សីុឲ្យអស់» ថាេហយកផ៏ា� ត្់រកចកឮែ្របះៗ ។ ឯ្រកេពឮេហយភយ័ណាស់ អង�រថា «បងទន្សោយ អណិតេចញេទចុះ! 

ខ�ុ ំមនិហ៊នខបំងឯងេទ» ។ ទន្សោយថា «េអ! េបអឯងអង�រអញ ៗ អណិត អញែលងអឯង» ។ ្រកេពហមាតេ់ឡង

េហយ ទន្សោយេនាះេបាលេចញេទ ។  

ទន្សោយេបាលេទ ៗ េឃញអង�តេ់ឈមយួេនមាត្់រតពងំ េឡងេទអង�ុយេលដង�តេ់ឈេនាះ ។ ដល់ៃថ�េក� េឡង ជរ័

េឈរលយជាបឯ់គូទទន្សោយេនដង�តេ់ឈេទ ។ ជូនមានកូនដំរមីយួមកផឹកទឹក្រតពងំេនាះ ។ ទន្សោយេឃញេហយ

ថា «េយឯង! េម�ចកម៏កផឹកទឹកអញ? េទវតេលកឲ្យអញចេំនេនះ» ។ កូនដំរភីយ័ណាស់ កេ៏បាលេទ្របាបេ់ម េមឮ

កូន្របាបដូ់េច� ះ ខឹងណាស់មករកទន្សោយសួរថា «អទន្សោយ ឯងេម�ចកម៏និឲ្យកូនអញផឹកទឹក?» ។ ទន្សោយថា «េអ
អញមនិឲ្យផឹក ត្បតិេទពតេលកឲ្យអញច»ំ ។ េមដំរេីនាះខឹងណាស់បងួក�នា� កឯ់ទន្សោយេនាះេចលេទ ។ ទន្សោយ

អរណាស់ ត្បតិបានរចួខ�ួន ពីជរ័េឈេនាះ េបាលពីេនាះេទចូលក�ុងចមា� រតចស់មា� ក ់។ ឯតចស់េនាះ គាតដ់្ំរតសក់

េពញែតចមា� រ ។ ទន្សោយេនាះ លួច្រតសកគ់ាតសីុ់ែតសព�ៃថ� ។ តចស់ខឹងណាស់ គិតេធ�អនា� កដ់ក ់។ ដល់យបម់យួ

េនាះ ទន្សោយេទសីុ ្រត�វអនា� កត់ចស់ ។ ទន្សោយភយ័ណាស់ ែ្រកងតចស់មកទន ់ ។ េពលេនាះ មានគីង�កម់យួ

េលតចុះេលតេឡង ។ ទន្សោយេឃញេហយអរណាស់ កេ៏ធ�ជាសួរថា «េអបងគីង�ក!់បងឯងេកតអ�ី? ។ គីង�ក្់របាបេ់ទ

វញិថា «ខ�ុ ំេកតែ្រសង» ។ ទន្សោយនិយាយថា «ឱអ�កបង! បងឯងេដះអនា� កឲ់្យខ�ុ ំ ៗ នឹងធានាេមលែ្រសងបងឯងឲ្យជា 

កំុឲ្យបងឯង្រព�យចិត�» ។ គីង�កឮ់ទន្សោយថា «េមលែ្រសងឲ្យជា» កអ៏រណាស់ ខំេដះអនា� ក ់ឲ្យទល់ែតរចួ ។ ឯទន្សោយ

បានរចួពីអនា� កេ់ហយ កនិ៏យាយថា «ែ្រសងពីជីដូនជីតអមក ។ អណាេមលជា» ។ គីង�កខឹ់ងណាស់ ខំេលតេដញ

តមទន្សោយកម៏និបានទនេ់ឡយ ។  



ពីេនះនឹងនិយាយពីតចស់ គាតភ់ា� កេ់ឡងពី្រពឹក េរៀបេវចស� ម�ូរចួេហយ កេ៏ដរជា្របញាប ់ េទរកេមលចមា� រ្រតសក់

គាត ់ េហយចូលេទេមលេឃញស� មែដល្រត�វទន្សោយរចួេទេនាះ ។ តចស់ស� យណាស់ គក្់រទ�ងគកស់� ថា «អញ

ខនស�សចទ់ន្សោយេសះ» ។ គាតក់េ៏រៀបដកជ់ាថ�ី ដល់យបឯ់េ្រកយេទៀត ទន្សោយនឹកភ�កចងសីុ់្រតសក ់ កេ៏បាល

ចូលេទក�ុងចមា� រ េភ�ចនឹកអំពីអនា� ក ់េដយសរឃា� នចងសីុ់្រតសក ់េទជានេ់លអនា� ក ់ជាបឯ់េជង ទន្សោយភយ័ណាស់ 

មនិដឹងគិតេធ�ដូចេម�ច នឹងបានរចួពីអនា� ក ់។ ឯសត�គីង�ក ់េឃញទន្សោយជាបអ់នា� ក ់កអ៏រណាស់ េលតេឡងទះៃដផ�នា�

ថា «ឯងធា� បែ់តបេ�� តអញ ឥឡូវេនះមកជាបអ់នា� ក្់រកេញានេធ�មុខភ�ះឹៗ ដូចជាមុខេខ� ច នរណានឹងជយួ ឯងេទៀត» ។ 

ឯទន្សោយ ឮគីង�កផ់ា� នផ់ា� នផ់ា� ញ់ផ�ល់ នឹកខឹងក�ុងចិត�ណាស់ ប៉ុែន� ជាសត�មាន្របាជា�  េធ�ជាមនិខឹង និយាយលួងេលម

គីង�កថ់ា «ពីមុនខ�ុ ំបេ�� តបងឯង ពីេ្រពះខ�ុ ំទល់ចំេណះ មនិេចះថា� េំមលែ្រសងបងឯង ម�ងេនះ ខ�ុ ំនិយាយ្របាកដ្របជា

ែមនែទន ត្បតិខ�ុ ំេឃញកូន្រកមុេំគល�ណាស់មុខកំប�ង់ៗ  ថា� ល់បំផូរដូចផា� កុលប ខ�ុ ំនឹងេទដណ�ឹ ងឲ្យបងឯងៗ កំុ្រព�យ

ចិត� ត្បតិខ�ុ ំបាននិយាយម�ងរចួេហយ េគថានឹងឲ្យជា្របពន�បងឯង ។ បងឯងជួយ េដះខ�ុ ំឲ្យរចួេចញពីអនា� កម់�ងេនះ ខ�ុ ំ

េទដណ�ឹ ងឲ្យ កំុ្រព�យចិត�» ។ គីង�ក ់ េហតុែតជាសត�ឆ�ួតនឹង្រសី បានឮទន្សោយនិយាយពីកូន្រកមុេំគដូេច� ះ អរណាស់

អតម់និបាន ញញឹមញែញមកេន�ះកេនា� ញ២ចងប់ានកូន្រកមុេំគ េហយនិយាយថា «បងទន្សោយឯងនិយាយឲ្យែមន

ែទន កំុបេ�� តខ�ុ ំដូចពីមុនេទៀត» ។ ទន្សោយេឆ�យថា «េទ! បេ�� តអីេ្រចនដងេម�ះ៉ ពីមុនវទល់ចំេណះខ�ុ ំេទ បានជាខ�ុ ំ

កុហក ម�ងេនះងយេទ ត្បតិេន្រស�កអង�រមានកូន្រកមុេំ្រចនណាស់ េទះបីខ�ុ ំមនិេទ បងឯងេទដណ�ឹ ងខ�ួនឯងកេ៏គឲ្យ

ែដរ ត្បតិឥឡូវ្រកមុេំថាកណាស់ ្រកមុដំបម់យួស�ឹង៣ (បានជាមានពក្យេគេ្រច�ងជាបដ់ល់សព�ៃថ�ថា «្រកមុដំបម់យួ

ស�ឹង» េដយសរេឃញគីង�កែ់ហលទឹកេទយក្របពន�្រស�កអង�រ) ។ គីង�ក ់ កេ៏ដះអនា� កឲ់្យទន្សោយេទៀត ។ ទន្សោយ

បានរចួពីអនា� កេ់ហយ កស៏�ុះេលតេផា� តេបាលេទ េហយថា «គីង�កឯ់ង ែ្រសងគ្រគាតណាស់ នរណាេគនឹងឲ្យកូន្រកមុំ

េគ អញបេ�� តឯងេទ » ។ ឯគីង�ក ់ឮទន្សោយថាដូេច� ះ ខឹងណាស់ ចងែ់តេបាកខ�ួនឲ្យស� បនឹ់ងភ�ែឺ្រស ប៉ុែន� មកគិតមា

នៈក�ុងចិត�ចងប់ានកូន្រកមុ្ំរស�កអង�រេហយកេ៏ទសួរ ជួបបឹងសត�កំពូលអចម ៍ៗ សួរថា «បងគីង�កេ់ទណា?» ។ គីង�ក់

្របាបថ់ា «ខ�ុ ំេទរក្របពន�្រស�កអង�រ» ។ សត�កំពូលអចមថ៍ា «បងឯងេទដល់ឬ? េថ�រេនះេទេហយ! ។ គីង�កេ់នាះ េហតុ

ែតចងប់ាន្របពន�េពក ក្៏របាបេ់ទកំពូលអចមថ៍ា «ខ�ុ ំេទេហយ ខ�ុ ំ្រតឡបម់កសីុបាយ្រពឹកវញិ ។ គីង�កេ់ឃញកំពូល

អចមេ៍ធ�ងូងៗ កសួ៏រថា «បងឯងេធ�អ�ី?» ។ កំពូលអចម្៍របាបថ់ា «ខ�ុ ំ្រកឡឹងដំុរេទះ» ។ គីង�កសួ់រថា «ឯងេធ�ដំុរេទះអ�ីខ�ី
ដល់េម�ះ៉ ? ។ កំពូលអចមេ៍ឆ�យថា «មនិខ�ីេទ ខ�ុ ំគិតនឹងកតឲ់្យបានជាពីរកំណាតផ់ង ឲ្យ្រគបម់យួស្រមាបែ់តម�ង» ។ 

(បានជាកំពូលអចមថ៍ាដូេច�ះេនះ ឲ្យទន្់របាជា� ែដលគីង�កនិ់យាយជំហរថា «្រតឡបម់កសីុបាយ្រពឹកវញិ») ។ គីង�ក ់ក៏

ែហលទឹកពី្រស�កទេន�ធំ គិតេទយក្របពន�ពី្រស�កអង�រ េបជបួនឹងសត�ឯណាេគសួរ សុទ�ែត្របាបេ់គថា «េទយក្របពន�

ឯ្រស�កអង�រ» លុះជបួនឹង្រតីទីេព វក្៏រតបាកសីុ់េលបេទ ។ តអំពីេនះ នឹងនិយាយអំពីទន្សោយ កលរចួពីអនា� កត់

ចស់េនាះេហយ កេ៏បាលេទពូននឹងគុម�រពកម់យួ ។ េពលេនាះ មានខ� មយួ មកេឃញទន្សោយពនួេនគុម�រពកេ់នាះ 

វកល៏បមកចងខ់ទំន្សោយសីុ ។ ឯទន្សោយ ដឹងថាខ� លបចងខ់សីុំខ�ួនេហយ េធ�ជា្រគែហមថា «ែអម៊! អញសីុដំរ្ីរបាមំនិ

ស� ំៃផ� សីុ្រគបខ់រប៉ុនេមៃដ ស� បំពងក់ទល់ល� ច េធ�េម�ចបានេថ�មខ� មកសីុ េសះវស� បំពងក់» ។ ខ� ឮទន្សោយថា

ដូេច� ះ កគិ៏តខ� ចមនិហ៊នខ ំ េហយេទរកបបលួស�  លុះេទជបួនឹងស� េហយ និយាយ្របាបស់� ថា «អែដងសត�អី

តូចមយួ វថាសីុដំរ្ីរបាមំនិស� ំៃផ� សីុ្រគបខ់រប៉ុនេមៃដ ស� -កទល់ល� ច េធ�េម�ចនឹងបានេថ�មខ� សីុ កំុឲ្យស� ក, ខ�ុ ំឮ

ដូេច� ះេហយ ខ�ុ ំភយ័ខ� ចណាស់» ។ ស� ឮខ� និយាយ្របាបដូ់េច� ះេហយ កសួ៏រេទវញិថា «សត�េនាះប៉ុនណា របូវដូច

េម�ច?» ។ ខ� ្របាបេ់ទស� ថា «សត�េនាះតូចប៉ុនកៃដខ�ុ ំ េហយមានស�ឹក្រតេចៀកែវង កន�ុយខ�ី» ។ ស� េឆ�យថា «ឱ!េនះ េគ

េហសត�ទន្សោយ អេនះវជំហរណាស់ បងឯងកំុខ� ចវ» ។ ឯខ� ឮស� ថាដូេច� ះេហយថា «េទ! បងស�  ខ�ុ ំេឃញកេម�ច



ភ�ុកែដលវសីុដំរសីល់េនេនាះ មានពសេពញ្របបខ�ួនវ» ។ ឯស� ថា «េទ មនិែមនេទ! បងខ� ឯងេទនឹងខ�ុ ំៗ ជូនបង

ឯងេទេមលឲ្យច្បោស់ែមនែទន» ។ ខ� ្របែកកថា «េទខ�ុ ំខ� ចវណាស់ វថាចងសីុ់េថ�មខ�ុ ំ េបបងឯងជូនខ�ុ ំេទ េបវេដញ

ខខំ�ុ ំ េហយបងឯងរតេ់ឡងេដមេឈបាតេ់ទ វនឹងខខំ�ុ ំយកេទសីុឥតអំេព» ។ ស� ថា «ឱ! បងឯងេឆាតអីដល់េម�ះ៉! េប
បងឯងមនិេជឿខ�ុ ំ បងឯងយកវល�ិមកចងចេង�ះខ�ុ ំ ភា� បនឹ់ងបងឯង ឲ្យជាបទ់ងំពីរនាកេ់ហយសឹមេទ» ។ ខ� ឮស� ថា

ដូេច� ះ កេ៏បាចវល�ិមកចងចេង�ះទងំពីរនាកជ់ាប ់េហយបបលួគា� េដរេទ។ ឯទន្សោយកលែដលខ� េទវញិ កេ៏ទអង�ុយ

េលដំបូក ១ ្របបទីេនាះ ។ លុះទន្សោយ្រកេឡកេមលេទេឃញខ� និងស� ចងចេង�ះជាបគ់ា�  េហយេដរចូលមកដូេច� ះ ក៏

េអតេឡង្រគែហមថា «ែអម៊ ៗ ! អស� ្រកញា ំជំពកបំ់ណុលអញ ២-៣ ឆា� យំកឯអខ� ក�� ស់សំគមមកឲ្យអញ» ។ ខ�

ឮទន្សោយថា «ស� យកខ�ួនមកផាតបំ់ណុលឲ្យវដូេច� ះ កភ៏យ័ណាស់ ស�ុះេបាលដូចេគក�នា� កស់� ដលួផា� បផ់ា� រហមាត ់

នឹងស�ីកម៏និរចួ ខ� ្របឹងែតេបាលដូចជាេគេបាកស� េទេលដង�តេ់ឈស� បម់ាតេ់ស�ញ េហយខ� េបាលេទឆា� យ ែបរេមល

មកេ្រកយេឃញមាតស់� េស�ញដូេច� ះ គិតស� នថាជាស� េសច កខំ៏្របឹងក�នា� ក ់ ទញផា� ចែ់ខ្សចំណងេចញពីរចេង�ះ 

េហយេបាលែតមា� កឯ់ងេទ ។ ឯទន្សោយ លុះដល់្រពលបយ់បង់ងឹត គិតចងសីុ់្រស�វសំណាបល្បោស់ខ�ី េហយេទជិត

្រស�កេគ េឃញសំណាបលស់េខៀវខ�ី កស៏�ុះេលតចូលេទសីុ្រស�វសំណាបែឆ�ត េហយចូលេទពនួក�ុងៃ្រពវញិ ។ ្រពឹក

េឡងមា� ស់សំណាបមកេមល េឃញស� មទន្សោយសីុសំណាបខូចអស់ មា� ស់សំណាបេនាះ ។ លុះយប ់ទន្សោយេចញ

មករកសីុសំណាបេទៀត ក្៏រត�វអនា� កែ់ដលដកេ់នាះ ។ ទន្សោយ ជាបអ់នា� កេ់ហយ ភយ័ណាស់ មនិដឹងគិតេទអង�រអ�ក

ឯណាឲ្យមកជយួ េដះ េហយគិតេធ�ពុតជាងបរ់ងឹស�ូក ។ លុះ្រពឹកេឡងមា� ស់អនា� ក ់ ភា� កពី់្រពលឹម េ្រកកជា្របញាប ់

េរៀបខ�ួន្របាណេដរេទេមលអនា� ក ់ េឃញទន្សោយ ជាបអ់នា� កង់បរ់ងឹស�ូក ។ មា� ស់អនា� កអ់រណាស់ ចូលេទេដះ

ទន្សោយេនាះ េហយេរៀបដកអ់នា� កេ់នាះេទវញិ ។ ទន្សោយដឹងថាេគដកខ់�ួនេនដីេហយ កស៏�ុះចូលេទៃ្រពបាតេ់ទ ។ 

មា� ស់អនា� ក ់ េមលេទេឃញទន្សោយេបាលចូលេទក�ុងៃ្រព េទបភា� កខ់�ួន េហយេ្រកកេឡងគក្់រទ�ងថា «ឱអេចរ

ទន្សោយពុតខូច រស់េទេត! អញស� នថាវងប ់ឥឡូវវេបាលេទក�ុងៃ្រព្រពេងយ េអ! អតឲ់្យម�ង ៃថ�េ្រកយគងែ់តវេភ�ច

្រតេចៀក មក្រត�វអនា� កអ់ញេទៀតមនិខនេទ» ។ លុះពីរបីៃថ�េ្រកយមកទន្សោយនឹកចង ់ សីុ្រស�វសំណាបេទៀត េហយ

េបាលចូលេទក�ុងែ្រស េភ�ចគិតពីអនា� កេ់នាះ អល័យែតនឹកចងសីុ់សំណាប កេ៏ទជាបអ់នា� កេ់នាះេទៀត ។ ទន្សោយលុះ

ជាបអ់នា� កេ់ហយ ភតិភយ័ណាស់ មនិដឹងេបនឹងគិតេធ�េម�ចឲ្យរចួ ទល់្របាជ�េធ�មុខ្រសេមះ ។ លុះ្រពឹកេឡង មា� ស់

អនា� ក ់មកេឃញទន្សោយជាបអ់នា� ក ់អរណាស់ស�ុះម�មីា�  ចូលេទេដះទន្សោយេចញពីអនា� ក ់េហយថា «ឯងធា� បែ់តមាន

ពុតេធ�ជាងប ់ ម�ងេនះ ឯងេធ�េម�ចកអ៏ញមនិែលងអឯងេទៀតែដរ, អញទុកឯង្រគានែ់តនឹងេមលមុខ ត្បតិឯងមានពុត

េចះេធ�ងប»់ េហយយកទន្សោយេទផ�ះ ។ លុះដល់ផ�ះេហយ កយ៏កអ្រង�ត្រក�ងទន្សោយចប ់។ ជនួជា្រពឹកេនាះ អ�កេនាះ

បាន្រតីរស់មយួផង យកមកេ្របាះទុកក�ុងថា� ងដក្់របបគា� នឹងទន្សោយ េហយនឹកភ�កេឡងថា «េលកសង្ឃេនវត� េនះ

ចបយ់ាមពូែក ទយឆុតណាស់, េបដូេច� ះ អញនឹងេទល្បងឲ្យេលកចបយ់ាមេមល ជាឆុតែមនឬដូចេម�ច?» េហយ

អ�កេនាះផា� ្ំរបពន�ថា «ឯងេមលទន្សោយនិង្រតីផង ែ្រកងវរចួ» េហយេដរចូលេទក�ុងវត� េឡងេទេលកុដិ ្រកបថា� យបង�ំ

េលក ពិតពុទ�ដីកថា «ខ�ុ ំ្រពះករណុា ឮល្បថីាេលក្រគ�េចះចបយ់ាមឆុតណាស់» ។ ឯេលកមានពុទ�ដីកថា «េចះែមន 

ប៉ុែន�ឆុត មនិឆុតមនិហ៊នអតួេទ» ។ អ�កេនាះេឆ�យេឡងថា «សូមេមត� េ្របាសទយឲ្យខ�ុ ំករណុាបន�ិច ក�ុងេវល្រពឹកេនះ

ឯង េតខ�ុ ំ្រពះករណុានឹងមានលភអ�ីទទលួបាន?» ។ េលកេនាះេឆ�យេឡងថា «េទ! អចក�ីមនិហ៊នទយេទ! ។ អ�ក

េនាះថា «សូមេមត� េ្របាស ទយឲ្យទនបន�ិច, ខ�ុ ំករណុាចងដឹ់ងថានឹងបានអ�ីទទលួទនក�ុងេវល្រពឹកេនះ» ។ េលកស

�ង� ជេឆ�យេឡងថា «េទ! ែ្រកងេញាមអនចិ់ត�» ។ អ�កេនាះគិតក�ុងចិត�ថា «េបេលកេនះទយ្រត�វ អញឲ្យសចទ់ន្សោយ

និង្រតីរស់៉ឆាន,់ េបេលកទយមនិ្រត�វេទ អញមនិឲ្យឆានេ់សះ, អញសីុែតពីរនាកនឹ់ង្របពន�អញ «នឹកែតក�ុងចិត�េហយ



ពិតពុទ�ដីកេលកថា េទ! ខ�ុ ំករណុាមនិអនចិ់ត�េទ» ។ េលកកយ៏កត្រមាមកេមល េហយទយថា «េញាមគា� នលភអ�ី
េទ!» ។ អ�កេនាះលេលក្រតឡបម់កផ�ះវញិ េហយនឹកថា «េលកេនះចបយ់ាមមនិឆុតេទ អញគិតស� នែ្រកងេលក

ទយ្រត�វ នឹង្របេគនសម�េលកឆាន,់ ឥឡូវេនះ េលកទយមនិ្រត�វ ដូេច�ះអញសីុែតពីរនាកនឹ់ង្របពន�អញ» គិតដូេច�ះ

េហយ េដរមកដល់ផ�ះ បង� ប្់របពន�ឲ្យដណា� ំបាយ ។  

ឯទន្សោយនឹង្រតីរស់គិតគា� ថា បង្រតីឯងេធ�ជាងបផ់ា� រេពះ េបេគមកចប ់ បងឯងេទកបស់�សីុ េហយេគដកប់ងឯង

េន្របបទឹក បងឯងេលតចុះែហលបន�ិចេទ រចួេធ�ជាផា� រេពះេទៀត ឲ្យេគយកអ្រង�ត ែដលេគ្រគបខ�ុ ំេទរតុចបប់ងឯង 

បងឯងេឃញេគយកអ្រង�តេទ សឹមបងឯងស�ុះែហលឲ្យបាតេ់ទ ។ ឯជនទងំពីរនាកប់�ី្របពន� លុះ្របពន�ដណា� ំបាយ

ឆ�ិនេហយ ប�ីយក្រតីេទ្រសកេន្របបមាត្់រតពងំ េនមុខផ�ះ ។ ្រតីេធ�ជាងបផ់ា� រេពះរងឹស�ូកមនិកេ្រមកខ�ួនេសះ ។ 

បុរសេនាះគិតស� នថាជាងប ់ ចបយ់ក្រតីេទដក្់របបមាតទឹ់ក ្រតីកស៏�ុះេបា� តេលតចុះេទក�ុងទឹក េធ�តមពក្យ

ទន្សោយផា� សំព�្រគប ់។ ឯបុរសេនាះ លុះេឃញ្រតីេលតចូលេទក�ុងទឹកែហលែផលៗដូេច� ះ កេ៏លតេទចប ់។ ្រតីស�ុះ

េទេទៀត េហយេធ�ជាផា� រេពះ ែផលៗ ដូេច�ះពីរបីដង អ�កេនាះចបម់និបាន ែ្រសកេហ្របពន�ឲ្យយកអ្រង�តេទជា

្របញាប ់ ។ ្របពន� មនិបានជាគិតដល់ទន្សោយ កស៏�ុះក�� កយ់កអ្រង�តេទឲ្យប�ីរតុ្រតីក�ុង្រតពងំ ទងំពីរនាកប់�ីនឹង

្របពន�ទទឹកសំពតអ់វអស់ ។ ្រតីេឃញអ្រង�តកស៏�ុះែហលេទក�ុងទឹកេ្រជបាតេ់ទ ។ បុរសប�ី្របពន� ខឹងណាស់ ខំរតុរក

្រតីពំុេឃញេសះ រងណាស់្រទមំនិបាន ពីេ្រពះ្រត�វរដូវខ្យល់ពីឯេជង េហយ្រពឹក្រពហមផង ញ័រទងំៃដេជងរណ�ំ ទងំ

េធ�ញ ។ ទងំពីរនាកប់�ី្របពន� រតេ់ឡងមកអងំេភ�ងេជង្រកន ែដលដណា� ំបាយេនាះ អង�ុយ្រចេហងទងំពីរនាកទ់ល់

មុខគា�  កនឹ៏កេឃញទំនាយែដលេលកស�ង� ជចបយ់ាមថា «គា� នលភអ�ីេទ» ្រត�វតមេលកចបយ់ាមឲ្យេនាះែមន ។ 

អ�កេនាះ កេ៏ជឿេលក្រគ�េនាះថា «ចបយ់ាម ឆុតពូែកែមន» ។  

�តីរ�ស់ក៏រួច ទន��យក៏រួច 

 


