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កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសមា� កេ់ឈ� ះអ�កេងះ៉ ្របពន�នាងេង៉ះ មានកូន្រប�សមា� កេ់ឈ� ះ អេឡវ ។ កូនេនាះ លុះធំ

េឡងអយុ ៧ ឆា�  ំជាេក�ងមាន្របាជា� ដឹងថាមា� យឪពុកល�ង ់មនិេចះេធ�កររកសីុ ជាអ�ក្រកលំបាក វកនិ៏យាយនឹងមា� យ 

ឪពុកថា «ែមេ៉អយ! ឪេអយ! ឥឡូវេនះ េយងគា� នរបរេធ�កររកសីុអ�ីនឹងេគបានជាេយង្រក េបដូេច�ះ ែខវស្សោេយងេធ�ែ្រស 

ែខ្របាងំេយងេទេធ�ចមា� រ ឯខ�ុ ំេទេធ�ែ្រសជាមយួនឹងឪឯង េបេយងអតស់� ម�ូអង�រម�ូបចំណីអ�ី សឹមខ�ុ ំមករកយកពីផ�ះេនះ 

េទសីុ» ។ អេឡវនិងឪពុកមា� យ គិតគា� ្រពមេហយ កេ៏រៀប្របដប្់របដេឡងេទេធ�ែ្រស ។ លុះេនែ្រសយូរេទ អេឡវ

នឹកចងសីុ់នំ េហយវគិតថា «េបដូេច�ះអញនឹងបេ�� តែមឪ៉អញយកនំសីុ» គិតេហយ្របាបឪ់ពុកវថា «ឪៗ! ខ�ុ ំេទផ�ះ

យកស� ម�ូមកសីុ» ។ ឪពុកកឲ៏្យកូនេទផ�ះ ។ អេឡវ េដរេទដល់កណា� លផ�ូវបានេឃញវត�េលក កចូ៏លេទថា� យបង�ំ

រកេលកេករសកឲ់្យ, លុះេកររចួេហយ្រកបថា� យបង�ំលេលកេទ ។ លុះេទដល់ជិតផ�ះ អេឡវ មកសំពតទ់ទូរ

ក្បោលេហយេធ�ជាយំ េដរចូលេទក�ុងផ�ះ ។ ឯមា� យេឃញកូនយំដូេច� ះ កសួ៏រេទកូនថា «ថ�ីកកូ៏នយំ?» ។ អេឡវ េធ�ជា

យំខ� ងំេឡងេទៀត ។ មា� យេឃញកូនរតឹែតយំខ� ងំេឡងដូេច� ះ កស៏�ុះេទឱប េហយេបកសំពតអំ់ពីក្បោលកូនេចញ 

េឃញក្បោលេកររលីង រតឹែតសង្សយ័ េហយសួរេទៀតថា «េហតុអ�ី កប៏ានជាេករសកេ់ហយយំដូេច�ះ?» ។ អេឡវ្របាប់

មា� យថា «ឪគាតស់� បេ់ហយ!» ។ នាងេង៉ះ លុះឮកូនថាដូេច� ះ កគ៏ក្់រទ�ងែ្រសកទញួយំអេឡាះអល័យ េរៀបរបពី់

កលចបៃ់ដគា� បានជាប�ី្របពន�េរៀងរបដរបមក ។ អេឡវ េឃញមា� យយំសេ្រងងសៃ្រងដូេច� ះ កអ៏ង�រលួងេលមមា� យ

ថា «អ�កែមេ៉អយ! អ�កកំុយំ! េបអ�កេចះែតយំ េតេធ�ដូចេម�ចនឹងបានេធ�បុណ្យទនប��ូ នេទឲ្យឪ!» ។ នាងេង៉ះជាមា� យ 

ឮអេឡវឃាតម់និឲ្យយំ េហយសួរេទអេឡវថា «បានេរៀបប��ុ ះេខ� ចឪឯងរចួេហយឬេន?» ។ អេឡវ្របាបម់ា� យថា «

ខ�ុ ំបានពឹងអ�ក្រស�ក ឲ្យេគជួយ េរៀបប��ុ ះេខ� ចឪរចួល�ល�ិតេហយ» ។ នាងេង៉ះឮកូនថាដូេច� ះ កម៏�មីា� េរៀបេធ�អន្សមនំគម

ចំណីចំណុក េហយនិយាយនឹងអេឡវថា «កូនេអយ! ឯងយកនំចំណីេនះ េទេធ�បុណ្យឲ្យឪឯងចុះ! អញមនិេទេទ, េប
អញេទេឃញែ្រសែដលឪឯងេធ� កែន�ងែដលឪឯងេទ និងផ�ូរេខ� ចឪឯងេនាះ មា� យរតឹជាេកតទុក�េ្រចនេឡងេទៀត េប
ដូេច� ះ ឯងេទចុះ» ។ អេឡវឮមា� យថាដូេច� ះ កនឹ៏កអរក�ុងចិត�ណាស់ ត្បតិ្រត�វនឹងគំនិតខ�ួនែដលកុហកមា� យេនាះ 

េហយកម៏�មីា� េរៀបសែ្រងក រចួេហយកែ៏រកេទ លុះេទដល់ពកក់ណា� លផ�ូវ ដកអ់ែ្រមកពីេលស�  េហយអង�ុយសីុនំនិង

ចំណីចំណុកលុះ្រតែតែឆ�ត េនសល់ខ�ះ អេឡវេរៀបទុកយកេទេផ�ឪវ ។ លុះេទដល់ជិតខ�មឪវៗ េធ�ជាយំេទៀត ។ 

អ�កេងះ៉ជាឪពុក េឃញកូនយំ េហយសកេ់ទបនឹងេករថ�ីៗ ដូេច�ះ កសួ៏រេទថា «កូនេអយ! ថ�ីកឯ៏ងយំ េហយេករទងំ

សកក់្បោលដូេច�ះ» ។ អេឡវ្របាបឪ់ពុកថា «ឪេអយ! ឥឡូវេនះ ែមគ៉ាតស់� បេ់ទេហយ បានជាខ�ុ ំេករសក,់ អស់បងប�ូន

េគេរៀបេធ�បុណ្យឲ្យែម ៉បានជាមានទងំនំ ឥឡូវេនះ ខ�ុ ំយកមកេផ�ឪពិស!» ។ ឯឪពុកជាមនុស្សេឆាតល�ងណ់ាស់ ឮកូន

្របាបដូ់េច� ះ កយ៏ំអណិត្របពន� េហយកនិ៏យាយនឹងអេឡវថា «កូនេអយ! អំពីៃថ�េនះេទ ឪពុកែលងេទទេន�េទៀត

េហយ» ។ អេឡវឮថាឪពុកែលងេទ្រស�កដូេច� ះ កនឹ៏កអរក�ុងចិត�ណាស់ េ្រពះ្រត�វនឹងគំនិតខ�ួនគិត ។  



លុះយូរបន�ិចេទ អេឡវនិយាយនឹងអ�កេងះ៉ជាឪពុកថា «ឪេអយ! ឥឡូវេនះ ឪេនែតពីរនាកនឹ់ងខ�ុ ំ ដូចសព�ៃថ�េនះ 

លំបាកណាស់, គា� នអ�កណានឹងដណា� ំបាយសីុ គា� នអ�កណានឹងេដរសំពតអ់វេស��កដណ� ប,់ េបដូេច� ះ ឪឯងរក

ដណ�ឹ ង្របពន�យកមក ្រគាននឹ់ងដបំាយ ដងទឹក បុក្រស�វ េទបេយងមនិសូវេនឿយហតដូ់ចសព�ៃថ�េពក» ។ អ�កេងះ៉ជា

ឪពុក េឆ�យេឡងថា «កូនេអយ! មា� យឯងស� បេ់ទ ពំុទនប់ានមយួែខេទ, ឥឡូវេនះ ឯងឲ្យឪយក្របពន�េទៀត កូនមនិ

អណិតែមឯ៉ងេទ? ឬមយួេទៀតឪខ� សេគ ែ្រកងេគថា្របពន�ស� បពំុ់ទនប់ានប៉ុនា� នៃថ� ប�ីគិតរក្របពន�ថ�ី ឪខ� សេគ

ណាស់មនិយក្របពន�េទៀតេទ» ។ អេឡវេចះែតអង�រឪពុកែតសព�ៃថ� ។ ៃថ�មយួអេឡវេឃញឪពុកមកពីែ្រសេនឿយហត់

ណាស់ វកនិ៏យាយថា «ឪេអយ! ឥឡូវេនះ ឪឯងេនឿយណាស់ េ្រពះគា� ន្របពន�នឹងជយួ កមា� ងំ មយួេទៀត ពក្យបុរណ

េលកថា មនុស្សគា� ន្របពន�ដូចជាឪឯងេនះ េបេទេធ�ករឯៃ្រព បាតក់រឯផ�ះ េធ�ករផ�ះ បាតក់រឯៃ្រព, េធ�ដូចេម�ច នឹង

បាន្របាកច់យបាយសីុនឹងេគ េហយខ�ួនកេ៏នឿយណាស់ផង» ។ អ�កេងះ៉ឮកូនអង�រដូេច� ះ កសួ៏រេទថា «បាននរណាេគ

េទដណ�ឹ ង្របពន�ឲ្យឪ? ។ អេឡវេឆ�យេឡងថា «ឪកំុ្រព�យ សឹមខ�ុ ំេទរកដណ�ឹ ងជូន ឪេនចែំតេរៀបរបស់នឹងេទករ

ចុះ» ។ អ�កេងះ៉ជាឪពុកឮកូនថា ដូេច� ះ កថ៏ា «តមែតកូនគិតចុះ!» ។ អេឡវឮឪពុក្រពមដូេច� ះេហយ កេ៏រៀបខ�ួនម�មីា�

េទផ�ះនាងេង៉ះជាមា� យ េនបានពីរបីៃថ� េទបវនិយាយនឹងនាងេង៉ះជាមា� យថា «ែមេ៉អយ! េយងេនែតពីរនាក,់ ខ�ុ ំក៏

េក�ង មនិេចះរកសីុេធ�ករ ែមជ៉ា្រសីេហយេមម៉ាយផង ឥឡូវមានេគចងប់ានែម៉ៗ  យកប�ីេទ ្រគានេ់គនឹងចិ�� ឹម េសះអត់

ឃា� ន, េយងកម៏និសូវលំបាក» ។ ឯនាងេង៉ះឮអេឡវជាកូនថាដូេច� ះ កេ៏ឆ�យថា «កូនេអយ! ឪឯងេទបែតងនឹងស� ប់

បាន ៥-៦ ៃថ� ឥឡូវេនះ កូនឲ្យមា� យយកប�ីេទៀតដូេច�ះ មនិ្រត�វេទ អ�កផងេគនឹងេសចតិះេដៀលនិនា� ថា «្រសីេចកអស ប�ី
ស� បពំុ់ទនប់ានប៉ុនា� នៃថ� ចងប់ានប�ីេទៀត» ។ អេឡវឮមា� យថាដូេច� ះ កេ៏ឆ�យេឡងថា «ែមេ៉អយ! េបទុកជាែមខ៉� ច

ពក្យអ�កផងេគនិនា� ដូេច� ះ េគកម៏និបានមករកចិ�� ឹមេយងែដរ េគបាន្របាកក់ស េគមនិឲ្យចយេទ កលខ�ុ ំេនឯែ្រស 

មាន្រប�សមា� ក ់មុខមាតខ់�ួន្របាណដូចេខ� ចឪ េហយគាត្់រសឡាញ់ខ�ុ ំដូចជាកូនគាត ់សួរខ�ុ ំថា «ឯងមានែមឪ៉ែដរឬេទ? 

ខ�ុ ំ្របាបគ់ាតថ់ា «គា� នឪេទ មានែតែម ៉េហយគាតនិ់យាយនឹងខ�ុ ំថា «ចងប់ានែមជ៉ា្របពន� េតែមឯ៉ង្រពមដូចេម�ច?» េបែម៉

្រពមគាតនឹ់ងេរៀបរណា� បម់កែចចូវ មានអ�កផ�ូវេចមហ មានខនស់� ្រកយាសំេពះ តមច្បោបស់ណា� ប្់របៃពណីពី

បុរណមក, េបែមម៉និ្រពម ខ�ុ ំកម៏និដឹងែដរ តមែតែមគិ៉ត េធ�កររកសីុចុះ» ។ នាងេង៉ះជាមា� យ ឮកូននិយាយអង�រផ�ញ់

ផា� ល់ដូេច� ះ កេ៏ឆ�យតបេទវញិថា «តមែតកូនគិតចុះ» ។ អេឡវ ឮមា� យថាតមែតចិត�ដូេច� ះ កអ៏រណាស់គិតថា«

េពលេនះ អញបាននំសីុេទៀតេហយ» េហយកេ៏រៀបចំផ�ះសែម្បងរចួ្របាបន់ាងេង៉ះជាមា� យថា «ត្បតិេគចងេ់រៀបករឆាប់ៗ  

ខ�ុ ំលែមេ៉ទែ្រស េដម្បរីកមានទ់បែន�បង� រ េហយនឹង្របាបអ់�កែដលចងប់ានែមជ៉ា្របពន�េនាះផង េដម្បឲី្យេគរករណា� ប់

េរៀបករ» ។ អេឡវ កម៏�មីា� េរៀបខ�ួនេទែ្រស េទដល់េហយ កនិ៏យាយ្របាបអ់�កេងះ៉ជាឪពុកថា «ឪេអយ! ខ�ុ ំេទរក្របពន�

ឲ្យឪបានេហយ នាងេនាះមុខមាតសំ់ដីសំេដកម�ស់កំពសម្បរុសំបកដូចែមេ៉បះបិទ ឥឡូវខ�ុ ំឲ្យគាតេ់នេលផ�ះេយងេហយ 

េបដូេច�ះឪេរៀបរណា� បេ់ទករឲ្យឆាប»់ ។ អ�កេងះ៉ឮអេឡវ្របាបថ់ាេគឲ្យេរៀបករជាឆាបដូ់េច� ះ កម៏�មីា� ពឹងអ�ក្រស�កជិត

ខង ឲ្យជយួ េធ�នំែនកចំណីចំណុក េហយខ�ួនគាតេ់ទរកទិញមានទ់ បែន�បង� របានសព�្រគបមុ់ខ ។ ឯអេឡវេចះែតសីុ

នំរល់ៃថ� េហយនិយាយនឹងឪពុកថា ្របពន�ែដលខ�ុ ំដណ�ឹ ងឲ្យេនាះ េមបាេបកឲ្យេរៀបករែតយប ់េបមនិ្រពមដូេច� ះ េមបា

មនិេបកឲ្យករេទ» ។ អ�កេងះ៉ឮអេឡវថាដូេច� ះ េហតុែតជាមនុស្សេឆាតល�ង ់តមែតពក្យអេឡវបង� បដូ់ចេម�ច កត៏ម

ទងំអស់ េទបរកេវលេទេរៀបករឲ្យែតេវលយប ់ ។ េពលល� ច អ�កេងះ៉កពឹ៏ងអស់បងប�ូន ែដលេនជិតខង ឲ្យជយួ 

ជ��ូ នអស់បណា� ករ នាេំទេរៀបមង�លករ ។ លុះេទដល់កែន�ងករកេ៏រៀបដណា� ំបាយស�ស�ុក អ�កខ�ះកេ៏រៀបែផ�េឈ
ចំណីចំណុកេទជូនេមបាតមទំេនៀម ។ នាងេង៉ះពឹងអស់បងប�ូន មកេរៀបបណា� ករទទលួតមច្បោប ់។ ឯអេឡវ គិត

ែតសីុនំឲ្យែឆ�ត ។ នាងេង៉ះឮមាតអ់�កេងះ៉ នឹកឆ�ល់ក�ុងចិត�ថា «មាតនិ់យាយេនាះ ដូចជាសំេឡងអ�កេងះ៉ប�ីអញ» ។ អ�ក



េងះ៉ឮមាតន់ាងេង៉ះកឆ៏�ល់ក�ុងចិត�ថា «សំេឡងនិយាយេនាះ ដូចជាសំេឡងនាងេង៉ះ្របពន�អញ» ។ អ�កេងះ៉សង្សយ័

ណាស់ កេ៏ឡងេទេលផ�ះ េឃញនាងេង៉ះកថ៏ា «នាងេនះដូចជានាងេង៉ះ្របពន�អញ » ។ ឯនាងេង៉ះថា «អ�កេនះ ដូច

ជាអ�កេងះ៉ប�ីអញ» ។ អស់បងប�ូនអ�ក្រស�កេគថា «អ�កេងះ៉េហយ ថាមនិអ�កេងះ៉ នាងេង៉ះេហយថាមនិនាងេង៉ះ » ។ 

លុះអ�កេងះ៉និងនាងេង៉ះ េឃញគា� ជាកែ់មនែទនេហយ េទបដឹងថាអេឡវវបេ�� ត កេ៏អៀនរតេ់ទេដយខ�ួនទីៃទៗ ។ 

អេឡវដឹងថាមា� យឪពុកដឹងដូេច� ះ កេ៏វះពនួ លុះ្រពឹកេឡង អេឡវរតេ់ទេនវត� េធ�ជាកូនសិស្សេលក ។ ឯអ�កេងះ៉និង

នាងេង៉ះ កេ៏នជាប�ី្របពន�នឹងគា� ដូចេដមេទ ។ អេឡវេនេរៀនអក្សរ នឹងេលក្រគ�ស�ង� ជ ។ លុះេនយូរេទ អេឡវគិត

ថា «អញនឹងបេ�� តេលកសង្ឃណាែដលមាន្របាកេ់្រចន យកេទឲ្យែមឪ៉អញ» ។ អេឡវគិតដូេច� ះេហយកេ៏ទ

និយាយនឹងេលកភកិ�ុកំេលះមយួអង� ែដលមាន្របាកេ់្រចនថា «មាន្រសីមា� ក្់រសឡាញ់េលក្រគ� ្រសីេនាះ្រកមុលំ�ល� ច់

ណាស់» ។ េលកឮអេឡវថាដូេច� ះអរចងប់ាន េហយនិយាយនឹងអេឡវថា «េប្របាកដដូចឯងថាែមន អញនឹងឲ្យ

្របាកឯ់ងមយួបាទ» ។ អេឡវថា «ចដំល់េពលយបង់ងឹត េលក្រគ�េទចេំនកែន�ងេនាះ ខ�ុ ំករណុានឹងនា្ំរសីេនាះមក» 

េហយវលេលកចុះពីេលកុដិ េដរត្រមងេ់ទផ�ះចិន គិតេទនិយាយបេ�� តចិនេទៀត លុះេទដល់េហយ េដរចូលេទ

ក�ុងផ�ះ និយាយនឹងចិនថា «ចិក ៗ! ចងប់ាន្រសី្រកមុលំ�ែដរឬេទ?» ។ ចិនេឆ�យថា «េអអញចងប់ាន» ។ អេឡវថា «េប
ចិកចងប់ាន េតឲ្យ្របាកអ់ញប៉ុនា� ន?» ។ ចិនថា «អញឲ្យមយួបាទ» ។ អេឡវថា «តិចណាស់ េបឲ្យពីរបាទេនាះអញរក

្រសី្រកមុសំៗល�ៗ ឲ្យចិកឯង» ។ ចិនថា «េអ!» ។ អេឡវថា «េបដូេច� ះចេំពលយបង់ងឹត អញនឹងនាមំកឲ្យចិកឯង» 

េហយអេឡវក្៏រតឡបេ់ទវត�វញិលុះដល់េវលយបង់ងឹតេមលគា� មនិស� ល់ វកន៏ាេំលកេនាះ ឲ្យេទអង�ុយចកំ�ុងេរង

មយួស� ត ់ េហយវនិយាយផា� េំលកថា «េបខ�ុ ំករណុានា្ំរសីេនាះមកដល់ េលកយកចីពរទទូរ្រពះេកសឲ្យជិត» ។ អ

េឡវផា� េំលកេនាះរចួេហយ កេ៏ដរចូលេទក�ុងផ�ះចិន េហចិនេនាះេចញមក េហយនិយាយ «ឥឡូវអញរក្រសី្រកមុ ំ ឲ្យ

ចិកឯងបានេហយ» ។ អេឡវវផា� ចិំនថា «េបចិកឯងចូលេទេដកនឹង្រសីេនាះ ្រត�វទទូរក្បោលឲ្យជិត» េទបនាចិំកេនាះ

េទេរៀបេរងែដលេលកេនច ំ េហយវខ្សបឹ្របាបចិ់នថា «្រសីេនក�ុងេនះេហយ ឲ្យ្របាកម់ក» ។ ចិនេមលេទក�ុងេរង

េឃញេលកអង�ុយទទូរចីពរេនេនាះ គិតស� នថាជា្រសីែមន កឲ៏្យ្របាកេ់ទអេឡវ ។ អេឡវបាន្របាកេ់ហយ កេ៏វះជា

្របញាប្់រតឡបេ់ទវត�វញិ ។ លុះចិននិងេលកបានជបួគា� េហយ ចិនគិតថា «េលកជា្រសី» េលកកគិ៏តថា ចិនជា្រសីក៏

្របចបគ់ា� ផ�ួល េដយេលកអតច់ង� នល់� ចមនិមានកមា� ងំកដ៏លួេដកេទ ។ ចិនពល់្រត�វស� សេលក កដឹ៏ងថាអេឡវ

កុហក ។ ទងំេលកទងំចិន លុះដឹងថាអេឡវបេ�� តកេ៏អៀនេទកុដិ េទផ�ះេដយខ�ួនៗេទ ។ អេឡវេនចេំលកឯ

កុដិ លុះេលកមកដល់កុដិេហយ វកទ៏រ្របាកអំ់ពីេលកៗេនាះថា «អេឡវឯងបេ�� តអញ េហយឯងមកទរ្របាកពី់

អញេទៀត អញមនិឲ្យឯងេទ» ។ អេឡវថា «េបេលកមនិឲ្យ្របាកេ់ទ ខ�ុ ំករណុានឹងេទពិតេលក្រគ�ធំថា «េលកេទេដក

នឹង្រសី» េហយនឹងេទ្របាបអ់ស់ឧបាសក ទយក អ�ក្រស�ក ក�ុងភូមទិងំអស់ឲ្យេគដឹងេទៀត េបេគដឹងេហយ េគមនិឲ្យ

បាយេលកឆានេ់ទ េហយេលកកនឹ៏ងខ� សេគ េនវត�ជាមយួេគពំុបាន» មយួេទៀត េបខ�ុ ំករណុាេទដល់្រក�មសង្ឃករ ី

មុខជាេគមកចបេ់លកយកេទជំនំុជ្រមះពិចរណា តមដំេណ រែដលេលកជួលខ�ុ ំករណុាឲ្យរក្រសី េហយេលកថា ឲ្យ

្របាកខ់�ុ ំករណុាមយួបាទ ឥឡូវេនះ េលកបានេដកនឹង្រសីេហយ េលកេគចថា មនិឲ្យវញិ ខ�ុ ំករណុាមនិែលងេលកេទ! 

មុខជាេទពិតេលក្រគ�ធំេហយ» ។ េលកេនាះ ឮអេឡវថាដូេច� ះ កភ៏តិភយ័ខ� ងំណាស់ យក្របាកម់យួបាទឲ្យេទអ

េឡវជា្របញាប ់។ អេឡវមនិ្រពមទទលួយកវថា «កលេលកនិយាយេនាះថា ឲ្យ្របាកម់យួបា្រតែដលឆានប់ាយសព�

ៃថ� ឥឡូវ ្រត�វេលកយក្របាកវ់ល់េពញបា្រតេទបខ�ុ ំករណុាទទលួយក» េបេលកមនិរកឲ្យេទ នឹងេទពិតេលក្រគ�ធំថា 

េលកេទេដកនិង្រសីពីយបម់ញិ.. េលក្រគ�ធំ្រជាបេហយ នឹងចបេ់លកយកេទវយបេណ� ញមនិឲ្យេនក�ុងវត�មយួ

េទៀត ខ�ុ ំករណុានឹងេទប�ឹងេលកឧកញ៉ា្រពះេស�ចជាធំក�ុង្រក�មសង្ឃករ ី ឲ្យមកចបយ់កេទ ពកួសង្ឃករនឹីងយក



សំពតេ់បាកក្បោលេលកផ្សកឹេចញពីសង្ឃេហយដកជ់ាពលរជនិមន� ពំុេនាះេសតេគនឹងដកជ់ាពលេបាចេស� ដំរ»ី ។ 

េលកឮអេឡវថាដូេច� ះ កភ៏យ័ណាស់អង�រថា «ចរំក្របាកឲ់្យកំុេទពិតេលក្រគ�ធំ! និងេទប�ឹង្រក�មសង្ឃករេីឡយ» 

េហយខំរក្របាកល់កទ់ងំស្បងចី់ពរែផ្សផ្សឲំ្យអេឡវ ។ អេឡវេឃញេលកលកស់្បងចី់ពរែផ្សផ្ស្ំរបាកឲ់្យដូេច� ះ ក៏

និយាយនឹងេលកថា «េណ� យចុះ! េលករក្របាកឲ់្យខ�ុ ំករណុាល�មែតស� យេទផ�ះរចួបានេហយ» ។ េលកឮអេឡវថា

ដូេច� ះ កម៏ានចិត�េ្រតកអរណាស់ េរៀបេវច្របាករ់ចួសមា� យឲ្យអេឡវ េហយនិយាយអង�រថា «កំុឲ្យនិយាយ្របាបឲ់្យេគ

ដឹង, ដឹងអណិតយកែតបុណ្យេទចុះ» ។ អេឡវថា «េលកកំុ្រព�យ្រពះទយ័ ខ�ុ ំករណុាមនិ្របាបេ់គេទ» េហយទទលួ

យក្របាកពី់េលកេដរេទផ�ះ ។  

លុះេទដល់ផ�ះជបួនឹងមា� យ អេឡវកែ៏្រសក្របាបម់ា� យថា «ែមេ៉ដរថង់ៗ » ។ នាងេងះឮេហយសួរេទថា «េដរេធ�អ�ី?» ។ 

អេឡវបង� ញ្របាកែ់ដលស� យ ។ នាងេង៉ះជាមា� យេឃញអេឡវបាន្របាកម់យួសមា� យដូេច� ះ កស៏�ះេទ្របាបអ់�ក

េងះ៉ជាប�ី ។ អ�កេងះ៉មកេឃញអេឡវបាន្របាកម់យួសមា� យ កប៏ាតខឹ់ងនឹងអេឡវែដលបេ�� តអំពីមុនេនាះ អរនឹងអ

េឡវទងំមា� យឪពុក េហយអ�កេងះ៉សួរេទអេឡវថា «កូនបាន្របាកេ់នះពីណា! កូនេធ�េម�ចបានជាបាន? ។ អេឡវ

្របាបឪ់ពុកវថា «្រកអីសព�េប្របាក ់ ្រគានែ់តបង� ញេករ �ិ៍ខ� សឲ្យអ�កផ្សោេមល្រគបគ់ា�  ខ�ះេគឲ្យមយួបាទ ខ�ះពីរបាទ ែត

រល់គា� ដូេច�ះេទ កប៏ានេ្រចនេហយ េបឪចងប់ាន្របាកេ់្រចនេទបង� ញេករ �ិ៍ខ� សឲ្យអ�កផ្សោរេមលម�ងមា� កេ់ទ ឪយក

្របាកម់និអស់» ។ អ�កេងះ៉ជាឪពុកឮអេឡវថាដូេច� ះេហយ េហតុែតជាមនុស្សេឆាតល�ងក់េ៏ទេធ�តមពក្យអេឡវ លុះ

េទដល់ផ្សោរ កឈ៏រេនមាតទ់� រផ�ះេគ េហយ្រសតេខបង� ញេករ �ិ៍ខ� ស ។ អ�កផ�ះេឃញដូេច� ះ កេ៏អៀនខ� សបបលួគា�

េដញវយ ។ អ�កេងះ៉េចញពីផ�ះមយួចូលចូលេទផ�ះមយួេទៀត េហយបង� ញេករ �ិ៍ខ� សេគ េគេដញវយេស�រែតនឹងស� ប ់

អ�កេងះ៉ភយ័ករ៏តេ់ទផ�ះ ។ ឯអេឡវចេំមលឪពុកពកក់ណា� លផ�ូវ េឃញឪពុករតម់កពីផ្សោរ េហយជនួជាមានជា� ស� យ

ទំនិញែ្រព ហូល្របអប្់របាក ់មាស ជាេ្រចនមកអំពីចមា� យ ក្៏របាបេ់ទអ�កក្៏របាបេ់ទអ�កេងះ៉ជាឪពុកថា «ហ�ឪ! អ�កផ្សោរ

េគតមមកវយឪេហយ េបដូេច� ះឪរតក់តវ់លេនះេទេទបរចួខ�ួន» ។ អ�កេងះ៉ឮកូន្របាបដូ់េច� ះ ក្៏រកេឡកេមលេទ

េឃញមនុស្សេដរអំពីចមា� យត្រមងម់កែមន គាតគិ់តស� នថាជាអ�កផ្សោរេគតមមកវយេទៀតភយ័ែដលស� យទំនិញ 

េនាះ កម៏កដល់ ។ អេឡវគិតបេ�� តជា� េនាះេទៀត វនិយាយ្របាបថ់ា «បងធមេអយ! មានេគេដញក� នប់ាកេ់ជងមា� ង 

ប៉ុែន�អ�កេដញេនាះ ែតមា� កឯ់ងនឹងស� កច់បពំុ់បាន េបដូេច� ះ បងធមឯងរតេ់ទជួយ ចប ់េបបាននឹងយកមកែចកគា� ស�

សីុ» ។ ជា� ឮអេឡវ្របាបដូ់េច� ះ ក្៏រកេឡកេមលេទតមពក្យអេឡវេឃញមនុស្សរត ់ គិតស� នថាជាមនុស្សេដញក� ន់

ែមន កយ៏កសមា� យេផ�ទុកនឹងអេឡវទងំអស់ េហយបបលួគា� រតេ់ទតមអ�កេងះ៉ៗ រតប់េណ� រ្រកេឡកេមលមកេ្រកយ

បេណ� រ េឃញជា� រតត់មេ្រកយ គិតស� នថាជាេគេដញចបខ់�ួនក្៏របឹងរតេ់ទេទៀត ។ ឯអេឡវបានសមា� យ្រទព្យរបស់

ជា� េហយ កជ៏��ូ នយកេទលកទុ់កឲ្យែមវ៉ េហយវេវះរតអំ់ពីទីេនាះេទេទៀត ។ ឯជា� ដល់ដឹងថាអេឡវបេ�� តដូេច� ះ 

ក្៏រតឡបម់កវញិរកសមា� យទំនិញនិងអេឡវពំុេឃញ នឹកស� យរបស់ណាស់ នឹងរកចបអ់�កឯណាពំុបាន កខំ៏េដរេទ

រកអេឡវ ។  

សូមេស�ះ្រតឹមេនះសិន ។ សូមែចងពីេរឿងអេឡវែដលរតេ់ទេនាះវញិ ។  

អេឡវ កលេ្រកយេនាះ រតេ់ទដល់្រស�កមយួឆា� យណាស់េហយបានជបួនឹងដូចចស់មា� ក ់ និងេច្រកមុមំា� កកំ់ពុង

េរៀបទូកផ�ុករបស់្រទព្យ េដម្បេីទេន្រស�កឯេទៀត ឲ្យជិតជបួជំុនឹងអស់បងប�ូនញាតិសនា� ន ត្បតិេចគាតធំ់េពញ្រកមុំ

ល�មឲ្យមានប�ីេហយ ។ អេឡវេឃញេចដូនចស់េនាះ កម៏ានចិត�្រសឡាញ់ េហយជយួ ជ��ូ នរបស់្រទព្យដកទូ់ក ។ 



ដូនចស់េឃញអេឡវជយួ ឈឆឺា� លដូេច� ះ គាតសួ់រ «េចេទណា?» ។ អេឡវ្របាបថ់ា «ខ�ុ ំសូមេដយសរយាយេទ

ផង»! ។ ដូនចស់េនាះសួរថា «េចឯងេឈ� ះអ�ី?» ។ អេឡវជ្រមាបថា«ខ�ុ ំេឈ� ះជីេច្របស េតយាយេទណា? ខ�ុ ំសូម

េដយសរេទផង » ។ យាយចស់ឮអេឡវសំុ េដយសរដូេច� ះ កម៏ានចិត�អរនឹកថាបានវជាគា�  ្រគាននឹ់ងជយួ ែចវទូក

េទ ។ លុះេរៀបរបស់្រទព្យរចួេ្រសចកលណា អេឡវកសំុ៏ខ�ួនែចវទូក ។ ឯដូនចស់អង�ុយអំុក្បោល េច្រកមុអំង�ុយ

កណា� ល ។ អេឡវនិងេច្រកមុេំចះ ែតរៃំពេមលមុខគា�  េហយញញឹមេទមករកគា�  ។ លុះែចវបន�ិចេទ អេឡវេធ�ជាេភ�ច

កបិំតកនិ៏យាយថា «ឱយាយេអយ? ខ�ុ ំេភ�ចកបិំតេចលេនេលេគាកឯេ្រកយេនាះ ត្បតិខ�ុ ំរវល់ែតជ��ូ នរបស់យាយ 

បានជាខ�ុ ំេភ�ចកបិំតខ�ុ ំ, កបិំតេនាះ ជារបស់េករ �ិ៍េកះពីែមឪ៉ដូនតមកដូេច�ះខ�ុ ំសំុ្រតឡបទូ់កេទយកវញិ» ។ ដូចចស់ក៏

្រពម្រតឡបទូ់កេទវញិ លុះដល់កំពងអ់េឡវនិយាយនឹងដូចចស់ថា «យាយអណិតេឡងេទយកកបិំតឲ្យេចបន�ិច 

ខ�ុ ំទុក្រតងគ់ល់េឈខងេល្រចងំេន្របបផ�ូវ ែដលេយងជ��ូ នរបស់មកេនាះ» ។ អេឡវវបេ�� តនាយចស់ ឲ្យែតគាត់

េឡងេទផុតកលណា នឹងេចញទុកអំុរតយ់កេច្រកមុ ំ។ លុះដូនចស់េឡងដល់មាត្់រចងំល�មបាងំែភ�ក អេឡវកម៏�មីា�

ថយទូកជា្របញាប ់ េចលដូនចស់េនាះ េហយខំែចវតមបេណា� យទឹកហូរេទ ។ យាយចស់េនាះ លុះរកកបិំតពំុ

េឃញក្៏រតឡបម់កទូកវញិ បាតទ់ងំអេឡវ បាតទ់ងំទូក ។ បាតទ់ងំេច្រកមុ ំ ្រកេឡកេមលេទេ្រកមទឹក េឃញអ

េឡវកំពុងខំ្របឹងែចវទូក ។ ដូនចស់ភយ័ណាស់ យកៃដគក្់រទ�ង ែ្រសក្រទេហយំបេណ� រ ែ្រសកបេណ� រ ឲ្យអ�ក្រស�កេគ

ជយួ េដញតមថា «សូមជួយ ផង ត្បតិជីេច្របស វលួចព្រងតេ់ច្រកមុខំ�ុ ំេទេហយ!» ។ អស់អ�ក្រស�កេគឮថា «េច

្របសនាពំ្រងតេ់ច្រកមុដូំេច� ះ,, គា� ននរណាេគជយួ  េគគិតថា «្របពន�របស់អេឡវ» ។ លុះដូនចស់រតត់មពំុទន ់េទប

រយដំេណ រ្របាបអ់�ក្រស�កថា «អែដលលួចេច្រកមុខំ�ុ ំេនាះ វេឈ� ះជីេច្របស វលួចព្រងតេ់ច្រកមុនិំង្រទព្យខ�ុ ំេទេទ

េត» ។ េទបអ�ក្រស�កេគដឹង្រគបគ់ា� ថា «អេឡវវបេ�� តលួចព្រងតេ់ច្រកមុនិំងរបស់្រទព្យយាយ,, ដូេច� ះ កេ៏គមនិដឹង

េធ�ដូចេម�ចនឹងេទតមកម៏និទន ់ត្បតិវេទយូរណាស់េហយ ។ ឯអេឡវ ខំែចវលុះដល់េវលយបនិ់យាយលួងេលម

នាង្រកមុេំនាះថា «បានជាបងខំព្រងតម់ក ត្បតិបង្រសឡាញ់នាងណាស់! ឥឡូវេនះបងយកនាងេធ�ជា្របពន�» ។ នាង

្រកមុេំនាះ េចះែតកន�កទ់េន�ញរឭកជីដូន ត្បតិធា� បេ់នែតពីរនាក ់េហយនិយាយ្របាបអ់េឡវថា «េម�ះ៉សមយាយគាតរ់ក

ខ�ុ ំមនិេឃញ គាតនឹ់ងេលតទឹកសមា� បខ់�ួនកម៏និដឹង? មយួេទៀត សមគាតនឹ់ករឭកខ�ុ ំ គាតស់េ្រងងសៃ្រង អតទ់ងំបាយ

េទជាឈសឺ� បអ់សរឥតករ, េបជាដូេច� ះសូមអ�កជួយ ខ�ុ ំេទវញិ េបអ�កមនិជូនេទេទ ខ�ុ ំនឹងេលតទឹកសមា� បខ់�ួន» ។ 

អេឡវឮនាងេនាះនិយាយដូេច� ះកវ៏តទូកចូលក�ុងៃ្រពស� ត ់លួងេលមនាងេនាះថា «បង្រសឡាញ់នាងណាស់េហយ 

បានជាបងខំព្រងតយ់កមកេធ�ជា្របពន� េបនាងេលតរតស់មា� បខ់�ួនដូេច� ះ េតបងបាននរណាជា្របពន�» ។ នាងេឆ�យ! 

េឡងថា «េបអ�ក្រសឡាញ់ េម�ចកអ៏�កមនិដណ�ឹ ងតមច្បោប?់,,, ។ អេឡវេឆ�យថា «ឱនាងេអយ! េបចដំណ�ឹ ងតម

ច្បោប ់ េធ�េម�ចនឹងឆាបប់ានទនចិ់ត� េបេគឲ្យេនាះកប៏ាន េបេគមនិឲ្យេនាះនឹងទេទឥតអំេព, ដូេច�ះេហយបានជាបងនាំ

ព្រងតន់ាងសិន, េទដល់្រស�កែមឪ៉ដូនតនឹងេរៀបករតមច្បោប ់នាងកំុតូចចិត� បងនឹងជូនេទសួរជីដូននាងជា្របញាប ់

នាងពំុថបប់ារម�េឡយ» ។ នាង្រកមុកំ្៏រពមេ្រព�ងសុខចិត� េធ�ជា្របពន�អេឡវេទ ។  

លុះ្រពឹកេឡងអេឡវកែ៏ចវទូកេទេទៀត ្របទះនឹងេចរ ៥០០ នាក ់។ េចរទងំ ៥០០ េនាះែតងែតេទចបំ�នអ់�កទូក អ�ក

ដំេណ រែដលេដរេទរកសីុែតសព�ៃថ� ។ លុះេឃញទូកែចវេទដល់ កគិ៏តប�នយ់ក្រទព្យរបស់ ។ អេឡវដឹងថា េចរចងប់�ន់

យក្រទព្យរបស់ខ�ួនដូេច� ះ កចូ៏លទូកេទក�ុងកណា� លពកួេចរ េហយេឡងេទនិយាយនឹងេមេចរថា «អស់អ�ករល់គា�

ហ៊នប�នែ់តអ�កទូក-អ�កដំេណ រែដលេដររកសីុដចេ់ដច ឆា� យពី្រស�កពីភូមេិគ េហយេលកគា� េទទងំហ�ូងៗ ផង, ឯខ�ួន

ខ�ុ ំមនិេចះប�នអ់�កេដររកសីុដចេ់ដចដូេច�ះេទ ខ�ុ ំប�នែ់តអ�ក្រស�កអ�កនគរ េហយខ�ួនខ�ុ ំែតមា� កឯ់ង, បានជាខ�ុ ំហ៊នដូេច�ះ 



េដយខ�ុ ំេចះអគមកបម់និមុតដុតមនិេឆះ េហយេចះទងំអគមបឋម ំបឋមុនឺ ែបត៉ដន សដន មហ្រសឡប ់មហ

្រសឡាយ នារយណ៍ែបងភាគនារយណ៍កឡា ខ�ុ ំេចះអស់មនិសល់ េនះខ�ុ ំេទបនឹងមកពីប�ន្់រស�កេគ យកបានទងំកូន

្រកមុេំគមា� កម់កផង េបអ�កឯងមនិេជឿ អ�កសួរ្រសីេនាះចុះ » ។ អស់ពួកេចរបានស� បអ់េឡវអតួ្របាបពី់សិល្បស�ស�

អគមវជិា� ករដូេច� ះេហយ កច៏ងេ់រៀនេទបនិយាយនឹងអេឡវថា «េបដូេច� ះ សូមអ�កបង� ញអគមសិល្បស�ស�ដល់

េយងរល់គា� ផង! េយងសំុអ�កេធ�ជា្រគ�បង� ញ្របេដ េហយេនរកសីុជាមយួគា� » ។ អេឡវថា «េបអ�ករល់គា� ចងេ់រៀន ខ�ុ ំ

កប៏ង� ញបាន ប៉ុែន� កររកទីេធ�ពិធីចូល្រតណមេនាះ្រកណាស់ មានែតរកេកះដចពី់្រស�កពីភូមេិគ េហយេនកណា� ល

ទេន�ឆា� យពីេ្រតយ េនាះេទបេធ�បាន «េហយអេឡវនិងេចរកន៏ាគំា� េទរកេកះកណា� លសមុ្រទ បានេឃញេកះមយួ

មានផ�ូកខ្សោចល់� កេ៏ឡងេទេលេកះេនាះ រកេមលទីកែន�ងសមគរួឆា� យពីកែន�ងចតសំេព ។ អេឡវ្របាបថ់ា «េបអ�ក

ចងេ់ចះអគមឲ្យពូែកេនាះ្រត�វស� បខ់�ុ ំ េបខ�ុ ំបង� បឲ់្យេធ�អ�ី ្រត�វេធ�តមពក្យខ�ុ ំទងំអស់េនាះ េទបបានអគមពូែកឆុតឆាប»់ 

។ អស់េចរទងំ ៥០០ កទ៏ទលួ្រពមេធ�តមទងំអស់ េហយអេឡវបង� បឲ់្យេធ�េរងពិធី មានបាយសី មានេទៀនធូប ភ�ី
ផា�  េហយមានរជវតិ័ឆ្រតទង ់ សងជ់ារន ៧ ថា� ក ់ េហយវឲ្យជីកកកយដីខ្សោចជ់ាអណ�ូ ងធំេ្រជ ឲ្យមានទឹកល�មមុជ

លិចក្បោល លុះេធ�េ្រសច េហយវបង� បេ់ចរ ៥០០ នាកឲ់្យេករសក ់ឲ្យ្រសតសំពតេ់ចញទងំអស់គា�  េហយវនិយាយ

បេ�� តេចរតងំ ៥០០ េនាះថា «រអីគមខ�ុ ំេនះែដលនឹងេរៀបេនាះ ្រត�វមុជទឹក េហយនឹងសូ្រតអតដ់េង�មេនក�ុងទឹកបាន

៧ចប ់ េទបពូែកែមនែទន» ។ ពួកេចរកន៏ាគំា� ហតមុ់ជទឹកសូ្រតអគម ។ ឯអេឡវចុះេទសំេព និយាយខ្សបឹ្របាប់

្របពន�ឲ្យេរៀបខ�ួន េហយទញពរួយុថា� ឲ្យខ�ី, វផា� ្ំរបពន�ថា «េបអញរតចុ់ះពីេលេគាកមក្រត�វទញពរួយុថា� េឡងឲ្យឆាប ់» 

។ ផា� េំ្រសច េហយក្៏រតឡបេ់ទវញិ លុះដល់្រពលបយ់បង់ងឹត វឲ្យពួកេចរមុជទឹក េហយបង� បថ់ា «េបមុជ ្រត�វមុជឲ្យ

្រពមគា�  េបេងបៗ ឲ្យ្រពមគា�  េទបអគមពូែក» ។ លុះពកួេចរមុជ្រពមគា� េហយ អេឡវករ៏តចុ់ះេទសំេពដកយុថា�  ល

េក� ង ជនួជាខ្យល់ជំេនារមកដល់ អេឡវេបកេក� ងេយាងទងំសំប៉ានេទ េចលេចរទងំ ៥០០ ឲ្យេនេលេកះេនាះ ។ 

ឯេចរទងំ៥០០ េងបអំពីទឹកេឡង រកេមលអេឡវពំុេឃញកសួ៏រគា� ថា «េលក្រគ�េទណា? » នាគំា� រកឯកំពងម់និេឃញ 

កេ៏ឡងេទេមលលងេរងពិធី កម៏និេឃញ បាតទ់ងំសំេពទងំមនុស្ស ។ ពកួេចរទងំ ៥០០ កដឹ៏ងថា អេឡវបេ�� ត 

េហយេទបនាគំា� រកេឈឫស្សេីធ�ក្បនូឆ�ង ។  

អេឡវ េបកសំេពយក្រទព្យរបស់េចរទងំ ៥០០ ែដលេនក�ុងសំេពេនាះែតពីរនាកប់�ី្របពន� លុះេបកេក� ងេទអស់

មយួយបម់យួៃថ� កប៏ានដល់្រស�កមយួ េហយវរកេមលមនុស្សក�ុង្រស�កេនាះ ពំុេឃញមានមនុស្ស្រប�ស មានែតមនុស្ស

្រសី េទបដឹងថា ជា្រស�កេចរែដលវបេ�� តេនាះ េទបវេបាះយុថា� ឈប ់។ អស់្របពន�េចរទងំេនាះ នឹងបានដឹងស� ល់

ថាជាសំេពរបស់ប�ីកេ៏ទ ត្បតិកលែដលប�ីេចញេទអំពីផ�ះែតខ�ួនទេទ លុះបានជបួនឹងឈ�ួញសំេព កប៏�នយ់ក បានជា

្របពន�កូនមនិដឹងមនិស� ល់ ។ លុះអេឡវេបាះយុថា� រចួេ្រសចេហយ កយ៏កដីសនិងក� រឆ�ួនេចញមកេ្រក េហយេធ�ជា

គូសវសចបយ់ាម ។ អស់្របពន�កូនេចេចរ េមលមកេឃញអេឡវគូសវសដូេច� ះ កនឹ៏កស� នថា វេចះចបយ់ាម 

េទបសួរថា «អ�កេអយ! អ�កេចះចបយ់ាមអណិតេមលឲ្យប�ីខ�ុ ំបន�ិច ត្បតិគាតេ់ទរកសីុ ជាយូរែខេហយ» ។ អេឡវឮ

ដូេច� ះេហយកដឹ៏ងច្បោស់ថា ្រសីទងំេនាះជា្របពន�េចរែដលអញបេ�� តេនាះជា្របាកដេហយ វេឆ�យេឡងថា «្រកអ�ី
សព�េបចបយ់ាមេនាះ េទះបីសម�ង្សសមា� រភ�កឹ អត�ៈ េលខយន�អ�ី ខ�ុ ំកេ៏ចះទងំអស់, អ�កចងេ់មលអំពីេរឿងអ�ី យកែត

េទៀនធូប ស�  ម�ូ មកបូជា្រគ� កំុឲ្យសបអគមយាមខ�ុ ំ តម្រគ�្របេដមក» ។ ឯ្របពន�េចរ ឮអេឡវថាដូេច� ះ កម៏�មីា� េឡង

េទផ�ះជា្របញាប ់្របាប្់របពន�េចរឯេទៀតៗ ឲ្យរកេទៀន ធូប ភ� ីផា�  ថា�  ម�ូ េចក អំេព យកេទជូន្រគ� ។ អេឡវទទលួ

យកជំនូនេហយ តងំយកក� រឆ�ួនមកគូសវសេធ�ជាចបយ់ាម គិត្របមាណក�ុងចិត� ឲ្យ្រត�វេពលល�មែតពកួេចរទងំ 



៥០០ េនាះមកដល់ផ�ះ គឺវគិត្របមាណេគ�រចមា� យផ�ូវ េហយ្របាប្់របពន�េចរថា «ប�ីអស់អ�ករល់គា� នឹងមកដល់ក�ុងៃថ�

ែស�កេនះ, ប៉ុែន�ក�ុងេវលយបេ់នះ នឹងមាន្រពយក្បោល្រតេងល អ្រកតកយ រតចូ់លមកក�ុងផ�ះ បេង�តជាឧត្បោតធំ

ណាស់, េបដូេច� ះ មានែតអ�ករល់គា� គិតរងំបឧ់ត្បោតេចញេទបជា« ។ ឯអស់្របពន�កូនេចរទងំ ៥០០ ឮអេឡវថា

ដូេច� ះ កភ៏តិភយ័េហយសួរថា «គិតេធ�ដូចេម�ច នឹងរងំបឧ់ត្បោតេចញបាន?» ។អេឡវេឆ�យថា «វងយេទ កររងំប់

ឧត្បោតេនាះ គឺដល់េវល្រពលបក់លណា ្រត�វអស់អ�ករល់គា� នាកូំនេចកនដំ់បង្រពនងច់េំនមាតទ់� រផ�ះ េបេឃញ

្រពយក្បោល្រតេងលអ្រកតកយរតចូ់លមកក�ុងផ�ះ ្រត�វវយកំុឲ្យវចូលបាន» ។ ឯពកួេចរទងំ ៥០០ េនាះ លុះឆ�ង

រចួដល់េ្រតយកលណា េពលៃថ�ពនួៃ្រព យបន់ាគំា� េដរកតត់្រមងម់កផ�ះ េ្រពះគា� នសំពតេ់ស��ក បានជាមនិេចញេដរ

េពលៃថ� លុះដល់ៃថ�កំណតែ់ដលអេឡវចបយ់ាម េពល្រពលបព់កួេចរកម៏កដល់ផ�ះខ�ួន ។  

ឯកូន្របពន�ែដលកនដំ់បង្រពនងច់េំនមាតទ់� រេឃញប�ីរតចូ់លមកក�ុងផ�ះ គិតស� នថាជា្រពយក្បោល្រតេងលែមន ក៏

ពឺតែតវយ ទល់ែតដលួសន�បខ់�ះ របសួពិករខ�ះ េ្រកយមកេទបបានដឹងជាប�ី ជាឪពុកខ�ួន េហយនិយាយតមដំេណ រ

្របាបប់�ីសព�្រគប ់ ។ ពួកេចរទងំ៥០០ ខឹងនឹងអេឡវខ� ងំណាស់ ែតមនិដឹងគិតេធ�ដូចេម�ច េ្រពះខ�ួន្រត�វដំបងដំណំ

ទងំអស់គា�  េហយមនិដឹងជាអេឡវេនឯណា ។ េវលេនាះ អេឡវេនចលំបស� ប្់របពន�កូនេចរវយប�ីខ�ួន ដល់ឮ

មាតែ់្រសក្រទហឹងេពញពសទងំ្រស�ក កេ៏បកសំេពរតេ់ទ្រស�ក្របពន�វញិ, លុះេទដល់េហយអេឡវនិង្របពន�េឡង

េទរកជីដូន បានជបួនឹងជីដូនកសំ៏ពះសូមេទស េហយ្របគល់របស់្រទព្យក�ុងសំេពទងំប៉ុនា� ន ជូនជីដូនទងំអស់ ។ 

ជីដូនបានេឃញសម្បត�ិអេឡវ អេឡវេពញសំេព កប៏ាតខឹ់ង ែបរជា្រសឡាញ់របអ់នអេឡវជាេច្របសែមនែទន ។ 

អេឡវេរៀបសងផ់�ះេលះខ�ុ ំកំដរពសេពញក�ុងផ�ះ ឲ្យបេ្រមជីដូនេក�កនិង្របពន�, លុះេនយូរបន�ិចមក កល៏ជីដូននិង

្របពន�េទសួរមា� យឪពុកវ ។ ជីដូនេក�កផា� ថំា «េបេចេទកំុេនយូរេពក ឆាប្់រតឡបម់ករកជីដូនវញិ ត្បតិសព�ៃថ�េនះ 

ជីដូនកំ្រពឥតមានអ�កឯណាជាទីពឹងេទ!»។  

ឯ្របពន�អេឡវ ចងត់មអេឡវេទែដរ កនិ៏យាយថា «ខ�ុ ំចងេ់ទជាមយួនឹងអ�ក ឲ្យស� ល់ែមឪ៉ បងប�ូន ញាតិសនា� ន 

្រស�កេទសអ�ក មយួេទៀត ខ�ុ ំមនិចងឃ់ា� តឆា� យពីអ�កេទ េ្រពះថា �ស�ីប�ីេទឆា� យេហយ ក្រមនឹងទុកដករ់ក្សោខ�ួនណាស់, 

អ�កផងេគែតងនិនា� ថា ដូចជា្រសីេមម៉ាយចំណាយមាតេ់គ េហតុដូេច�ះ បានជាខ�ុ ំមនិចងេ់ន ចងេ់ទតមអ�កជាប�ី» ។ អ

េឡវេឆ�យេឡងថា «នាងេអយ! បងចងប់ាននាងេទជាមយួែដរ ប៉ុែន�អណិតជីដូន ត្បតិគាតច់ស់ជរណាស់េហយ 

ែ្រកងឈចឺបយ់បៃ់ថ� គា� ននរណាែថទ ំ បីបមរក្សោដុះថា� ចំជំំងឺ នឹងទុកចិត�េលមនុស្សមា� ខ�ុ ំកំដរមនិបានេទ ដូចកល

េយងនាគំា� រតេ់ទេនាះ គាតស់ន�ឹកសៃន�ឈរឺងីៃរស� ំងស�ម េទបនឹងបាន្រគានេ់ប ឥឡូវេនះ េបេយងេទេចលគាតេ់ទៀត 

គាតនឹ់ងឈសឺ� បពំុ់ខនេឡយ ពីមុន បានជាខុសេធា� យម�ងេទេហយ ឥឡូវេនះ េយងគិតកំុឲ្យខុស េធា� យម�ងេទៀត» ។ 

ឯ្របពន�ឮប�ីថាដូេច� ះ នឹកអណិតជីដូន ក្៏រពមឲ្យប�ីេទេទបេរៀបេស្ប�ងេរៀងខ�ួន ស្រមាបប់រេិភាគតមផ�ូវសព�្រគបេ់ហយ 

សួរប�ីថា «អ�កនឹងយកមនុស្សមា�  រេទះសលី េទប៉ុនា� ន?» ។ អេឡវេឆ�យថា «បងមនិយកេទេទ បងេទែតមា� កឯ់ង» 

។ ឯគំនិតអេឡវ បានជាមនិចងយ់កមនុស្សមា� េទ ពីេ្រពះគិតចងប់ាន្របពន�េទៀត េបយកមនុស្សតមែ្រកងេគដឹងថា

ខ�ួនមាន្របពន�េហយ នឹងេទដណ�ឹ ងកូនេគេទៀត ែ្រកងេគមនិឲ្យ េហយវនិយាយនឹង្របពន�ថា «បងធា� បេ់ដរែតមា� កឯ់ង 

ែតមានមនុស្សមា�  ្រកបីេគា រេទះេទជាមយួផង នឹងេធ�ដំេណ រមនិរហ័សទនចិ់ត�, េហតុដូេច�ះបានជាបងមនិចងយ់ក

េទ» ។ អេឡវេវចែត្របាកនិ់ងេស្ប�ង ្រគាននឹ់ងសីុតមផ�ូវ ។ ឯជីដូនផា� េំហយផា� េំទៀតថា «េបេចេទដល់មា� យឪពុកេន

ជាសុខសប្បោយ ចូរេចឆាប្់រតឡបម់កវញិណ៎ាេចណ៎ា!» ។ អេឡវកល៏ជីដូននិង្របពន�េហយេចញដំេណ រេទ លុះ



េទដល់អ�កេងះ៉និងនាងេង៉ះជាឪពុកមា� យេហយកយ៏ក្របាកេ់ទជូនមា� យឪពុកៗ មានចិត�េ្រតកអរសួរថា «កូនេទណា

បាតយូ់រេម៉�ះ? មា� យឪពុកេចះែតទន�ឹងេមលផ�ូវកូនែតសព�ៃថ�» ។ អេឡវ្របាបថ់ា «ខ�ុ ំេទគិតកររកសីុ ត្បតិែមឪ៉ឯងមនិ

គិតរកសីុនឹងេគ» ។ អ�កេងះ៉និងនាងេង៉ះេឆ�យថា «តមែតកូនគិតចុះ ចំែណកខងមា� យនិងឪពុក រកសីុ្រគានែ់តមាត ់

េហយនិងរក្សោ្រទព្យទុកឲ្យកូន ចូរកូនគិតរកអ្រមស់អ្រមេដយខ�ួនឯងចុះ » ។ អេឡវ េននឹងមា� យឪពុកបានពីរបីៃថ� ក៏

លេចញេដរេទេទៀត លុះេទដល់្រស�កធំ វចូលេទេមលក�ុងវងំសព�្រគបេ់ហយ េចញមករកេមលផ�ះនាហ�នឺេសដ�ី ក៏

េឃញេសដ�ីមា� កម់ានផ�ះធំ្រទនំខ�ស់ មាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចន មានេរងរេទះេគា្រកបីដំរេីសះ មនុស្សមា� ខ�ុ ំកំដរពសេពញ 

មានច្បោរដំណាំជាឧទ្យោន មានេជងផា� ្រគបជំ់ពូក្រគបព់ណ៌ដកែ់ហជាជរួក�ុងសួនច្បោរ មាន្រតី្របាក្់រតីមាស មាន្រសះ

ដេំដមឈូកសឈូក្រកហម្រពលិតលំចងស់្បង�ជ័ដុះពសេពញ េហយមានកូន្រកមុមំនិទនម់ានប�ី ។ អេឡវមានចិត�

្រសឡាញ់ចងប់ាន កចូ៏លេទកនផ់�ះេសដ�ី េហយជ្រមាបសំុខ�ួនេនេធ�ជាកូនក�ួយ ។ េសដ�ី េឃញអេឡវមកសំុខ�ួនេន

េធ�ជាកូនក�ួយដូេច� ះ កម៏ានចិត�អណិត្រសឡាញ់ េហយសួរថា «ឯងេន្រស�កណា? មា� យឪពុកេន្រស�កណា?» ។ អ

េឡវជ្រមាបេសដ�ីថា «ខ�ុ ំបាទេន្រស�កឆា� យណាស់ ឪពុកមា� យខ�ុ ំបាទមាន្រទព្យរបស់របរខ�ុ ំកំដរ េគា្រកបី ដំរេីសះ ផ�ះ

សែម្បងដូចេលកែដរ ប៉ុែន�គាតម់ានជំងឺ ឈសឺ� បអ់ស់េហយ ខ�ុ ំបាទតូចចិត�ណាស់ មនិចងេ់ន ត្បតិធា� បម់ានែមឪ៉ 

ឥឡូវេនែតមា� កឯ់ងបានជាខ�ុ ំបាទេចលផ�ះសែម្បង ្រទព្យរបស់,, ។ មកសំុេនជាមយួនឹងេលក តមែតេលកេ្របេធ�ករ

ងរអ�ីៗ ខ�ុ ំបាទទទលួទងំអស់ េសដ�ីក្៏រពមទទលួយកអេឡវឲ្យេន ។ ចបេ់ដមតងំពីៃថ�ែដលមកេននឹងេសដ�ី អេឡវ

ែតងភា� កអំ់ពី្រពឹក េបាសផ�ះែថទរំបស់្រទព្យេរៀបទុកដកត់មទីកែន�ង េហយខំេធ�ករដូចជារបស់ខ�ួន ។ េសដ�ីេឃញអ

េឡវឧស្សោហ៍េធ�ករ ែថទរំបស់្រទព្យមនិមានឲ្យេឃ�សចិត� ករ៏តឹែត្រសឡាញ់េឡង ឲ្យអេឡវ្រត�ត្រតដស់េតឿនមនុស្ស

មា� ខ�ុ ំកំដរទងំអស់ រល់ែតេវលេសដ�ីេទគាល់េស�ច បានយកអេឡវេទផង លុះេទជាញឹកញយ អេឡវស� ល់ពកួ

្រកមករនិងកូនក�ួយទងំអស់ តមកេទៀត វស� ល់ដល់នាហ�ឺនធំតូច តងំពីេលក្រកឡាេហម យមរជ ច្រកីវងំ និងនា

ហ�ឺនធំតូចឯេទៀត ប៉ុែន� អេឡវេធ�ចិត�ជា ទុកជានរណាត�ះតិះេដៀលេដៀលដូចេម�ច កម៏និេចះខឹងនឹងេគ សូម្បកូីនក�ួយផង

គា� េធ�ដូចេម�ចៗក�ីអេឡវកម៏និេចះតបមនិេចះខឹងេឡយ ។ កលអេឡវតមេសដ�ីេទគាល់េស�ចេហយមានេគសួរថា «

ឯងេឈ� ះអី? » វ្របាបថ់ា «ខ�ុ ំេឈ� ះអេឡវេតវ» ។ពួកនាហ�ឺន ែតេឃញអេឡវេទេហយ កេ៏ហថាអេឡវេតវ ែតរល់

គា� ដូេច�ះឯង ។ េ្រកមមក អេឡវេតវេទេលងេនសលជំនំុ ស� បេ់ច្រកមជំនំុជ្រមះក�ីែតសព�ៃថ�កេ៏ចះច្បោបទ់មា� បេ់្រចន 

េហយអេឡវេតវេរ សយកមកសំបុ្រត ែដលេគេបាះេចលមានទងំស� ម្រត េបាះេនេនាះផង តងំពី្រតេលក្រកឡា

េហម យមរជ និងនាហ�ឺនធំតូចទងំអស់ ែដលមានមាស្របាកេ់្រចន េហយវយក្រកមនួមកសូនេធ�ជា្រត េហយវស់

នឹងរង�ង្់រតកកសំបុ្រតចស់ េហយធា� កេ់ធ�ឲ្យ្រត�វតមស� ម្រតចស់ទងំអស់រចួវេធ�ជាសំបុ្រត សឹងមានេឈ� ះនា

ហ�ឺនអស់េនាះជំពក្់របាកខ់�ះ ១០០ ែណន ខ�ះ ២០០ ែណន ខ�ះ ៥០០ ែណន ្រគបែ់តនាហ�ឺនធំតូចែតរល់គា� ទងំអស់ 

េហយបតទុ់កក�ុងហឹបមយួេពញ, េបខ�ួនវមនិេន េទេធ�ករទីណាក�ី ឬេទេលងក�ីវយកហឹបេនាះេទេផ�នឹង្របពន�េសដ�ី 

េហយផា� ថំា «កំុឲ្យនរណាេបកឲ្យេសះដល់វវលិមក កេ៏ទយកហឹបេនាះមកវញិ េធ�ដូេច�ះជាេរឿយៗ ។  

លុះដល់ៃថ�េ្រកយេទៀត អេឡវេតវេរៀបេទេធ�ករ កយ៏កហឹបេទេផ�នឹង្របពន�េសដ�ី េហយផា� ថំា «អ�ក្របយត័�រក្សោទុកឲ្យ

ល� កំុឲ្យនរណាេបកេមលេលង» េហយវកេ៏ទេធ�ករេទ ។ ឯ្របពន�េសដ�ី នឹកឆ�ល់នឹងហឹបអេឡវេតវណាស់ កយ៏ក

ហឹបេនាះមកេបកេមល េឃញសំបុ្រតេពញក�ុងហឹប េហយលេមលសំបុ្រតអស់េនាះ បានេឃញេសចក�ីសំបុ្រតថា «ពកួ

នាហ�ឺន ជំពក្់របាក»់ សឹងមានចំននួ្រគបគ់ា� អស់ េហយេបាះ្រតផង ។ លុះេរ េមលសំបុ្រតទងំអស់ េឃញសុទ�ែតនា

ហ�ឺនជំពក្់របាកជ់ាេ្រចនណាស់ដូេច� ះ កយ៏កហឹបសំបុ្រតេទបង� ញេសដ�ីជាប�ី ។ ឯេសដ�ីបានេឃញសំបុ្រតអេឡវេតវ



សព�្រគបេ់ហយ កនិ៏យាយនឹង្របពន�ថា «កលអេឡវេតវវមកេននឹងេយងេនាះ អញបានសួរពីមា� យឪពុកេនឯណា 

វ្របាបថ់ា គា� នមា� យឪពុកេទ ស� បអ់ស់េហយៗ វ្របាបអ់ញថា កលែដលមា� យឪពុកវេនរស់េនេឡយេនាះ មាន

្រទព្យសម្បត�ិដូចជាេយងេនះែដរ ឥឡូវេនះ មកេឃញសំបុ្រតអស់នាហ�ឺនជំពក្់របាកវ់េ្រចនេម៉�ះេនះ សឹង្រត�វនឹងពក្យវ

និយាយពីមុនេនាះ្របាកដែមន គំនិត្របាជា� វ សមជាមនុស្សមានពូជ មយួេទៀត ករងរទងំអស់ក�ុងផ�ះេយងសព�ៃថ�

េនះ កប៏ានវជយួ ដស់េតឿនែថទេំមលរក្សោ ដឹងបាត ់ ដឹងគងដឹ់ងខូច ដឹងជា មានែតវហ�ឹងេហយទុកដូចជាកូន ឥឡូវ

កូន្រសីេយងមយួេនះ េពញ្រកមុលំ�មមានប�ីេហយ ពកួេស�ចនាហ�ឺនមកដណ�ឹ ងចងប់ានជាេ្រចនណាស់េហយ េយងមនិ

្រត�វចិត� បានជាេយងមនិ្រពមឲ្យ ឥឡូវេនះេបេយងឲ្យអេឡវេតវេនាះ េយងខ� សេគណាស់ ត្បតិអេឡវេតវេនាះ វជា

មនុស្សកំ្រពក្បោលមយួ មកេន្រស�កអយ គា� ននរណាស� ល់ពូជពង្សវង្សោជាល� ឬអ្រកក ់ េយងនឹងឲ្យកូនេយងជា

្របពន�េទ ែ្រកងខ� សេគ េបេយងមនិឲ្យកូនេយងជា្របពន�វ ដូចជានឹកស� យ ត្បតិគំនិតមារយាទវជាមនុស្សល� ជយួ 

ឈឆឺា� លក�ុងករងរេយង ដូចជាករងររបស់ខ�ួនវែដរ ដំេណ រេនះ្រកេបគិតណាស់» ។ ឯ្របពន�េសដ�ីេឆ�យេឡងថា «

្រតងកិ់ច�ែដលេធ�មនិឲ្យខ� សេគេនាះវងយេទ េយងនឹងេរៀបករក�ុងេវលយប ់ េហយេរៀបបន�ិចបន�ួចេសះែតខន កំុឲ្យ

េខ� ចៃ្រពខឹង េយងផ្សផំ�ុ ំឲ្យជាប�ី្របពន�នឹងគា� េទ! េបយូរេទេហយេទបេគដឹងេនាះ េយងកអ៏ស់ខ� សេគេហយ! ពីេ្រពះវ

មានបំណុលវកេ៏្រចនែដរ» ។ េហតុែតេ្រពងមាន សំណាងរបស់អេឡវនឹងកូន្រកមុេំសដ�ីេនាះ ្រត�វបានគា� ជាប�ី្របពន� 

េសដ�ីគិតេឃញ្រពមដូចពក្យ្របពន�ពន្យល់ ក្៏រពមឲ្យកូន្រកមុជំា្របពន�អេឡវេតវ េហយេហអេឡវេតវ្របាបថ់ា តងំពី

ៃថ�ែដលឯងមកេននឹងអញៗេមលេទគំនិតមារយាទចិត�េថ�មឯង ឈឆឺា� លក�ុងករងរអញដូចជាកូន, អញបេង�តេប
ដូេច� ះ អញឲ្យកូន្រកមុអំញជា្របពន�ឯង» ។ អេឡវេតវឮេសដ�ី្របាបថ់ា ឲ្យកូន្រកមុជំា្របពន�ដូេច� ះ កម៏ានចិត�េ្រតកអរ

ណាស់ ។ េសដ�ីកេ៏ហកូន្រកមុមំកេរៀបសំពះេមបាចស់ទំុ េរៀបែសនេ្រពនតមសណា� បបុ់រណ ផ្សផំ�ុ ំអេឡវេតវនិងកូន

្រកមុជំាប�ី្របពន�គា� េទ ។  

លុះកររចួបានពីរបីៃថ� ្របពន�អេឡវេតវេទគាល់េស�ចឯក�ុងវងំ បាននិយាយ្របាបអ់េឡវេតវជាប�ីឲ្យដឹង ។ ឯអេឡវក៏

និយាយផា� ្ំរបពន�ថា «អញេទចេំនសលជំនំុ េបនាងឯងេឃញអញេបាយៃដេហ ្រត�វនាងឯងេលកេជងពនស�  

មកលុតជង�ងហុ់ចពនស� េនាះឲ្យអញ, អញទទលួយកេហយ នាងឯងសំពះ្រតឡបេ់ទវញិចុះ » ។ អេឡវេតវ លុះ

និយាយផា� ្ំរបពន�សព�្រគបេ់ហយ កេ៏ស��កសំពតច់ស់ពកអ់វចស់ ដូចកលេធ�ករពីមុន េហយេទអង�ុយេលងេន

សលជំនំុ ។ ពកួនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ី េច្រកមសល ភា� កង់រ្រកមករ ឃុនហ�ឺន មហតលិកមកពសេពញ េឃញ

អេឡវេតវអង�ុយេនសល នាហ�ឺនខ�ះត្បកក្បោល ខ�ះទះខ�ងខ�ះទញៃដ ខ�ះឲ្យអេឡវេធ�ត�ុក្រកមាចេ់លង ត្បតិធា� ប់

េលងពីមុនមកដូេច�ះឯង ។ ឯអេឡវេតវជាមនុស្សមាន្របាជា�  ្រកមាចកំ់ែប�ងេលងឲ្យេគចូលចិត� មនិេចះខឹងនឹងនរណា

េទ េទះនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ី ឃុនហ�ឺន មហតលិក នូវ្រកមករភា� កង់រ េ្របវដូចេម�ចក�ី េលងដូចេម�ចក�ី កម៏និេចះខឹង 

មនិេចះ្របែកកឲ្យអ�កណាអកអ់នចិ់ត� តងំែតពីេដមមកដូេច�ះឯង េហយពកួនាហ�ឺនមនិដឹងជាអេឡវេតវបានកូន្រកមុំ

េសដ�ីមកេធ�ជា្របពន�ផង ស� នថាអេឡវេតវជាមនុស្សេផ�សផា� ស េដរសំុទនេគសីុរកទីលំេនគា� ន បានជានាគំា�

មាកង់យវ ។ លុះដល់កូនេសដ�ី ជា្របពន�អេឡវេតវជិះអ្រងឹងែស�ង េហយមានមនុស្សមា� ខ�ុ ំកំដរ កន្់របអបម់ាស្របាក ់

េដរពសេពញផ�ូវមក នាហ�ឺនទងំអស់កនិ៏យាយថា «ហ� ! េមលកូន្រកមុេំសដ�ីល�ណាស់ េដរចូលក�ុងវងំ» នាហ�ឺនខ�ះ

លនម់ាតថ់ា «ល�ែមន! កូនេស�ចកូននាហ�ឺនដណ�ឹ ងជាេ្រចនេហយែតមនិបាន» ។ ឯអេឡវេតវឮនាហ�ឺននិយាយគា� ថា 

«កូនេស�ច កូននាហ�ឺនដណ�ឹ ងកូន្រកមុ ំ េសដ�ីមនិ្រពមឲ្យ» ដូេច� ះ កេ៏ឆ�យេឡងថា «េបអស់េលកថា ដណ�ឹ ងកូន្រកមុំ

េសដ�ីឲ្យកូនេលកមនិបាន េលកចេំមលខ�ុ ំបាទវញិចុះ េវលកូន្រកមុេំសដ�ីេចញមក អំពីក�ុងវងំ ខ�ុ ំបាទនឹងេហឲ្យចូល



មក េហយឲ្យយកស� មកឲ្យខ�ុ ំបាទទទលួទន េលកហ៊នភា� ល់េទ?» ។ ពកួនាហ�ឺន ឮអេឡវេតវថាដូេច� ះ មនិេជឿ ត្បតិ

មនិដឹងជាេសដ�ីឲ្យកូន្រកមុេំទជា្របពន�អេឡវេតវេសះ ។ មយួេទៀតពកួនាហ�ឺនទងំេនាះ ធា� បែ់តដឹងថា អេឡវេតវជា

មនុស្ស្រកមាចេលងេផ�សផា� សែតេដយផ�ះនាហ�ឺន បានជាមាកង់យវខ� ងំណាស់ េហយមនិដឹងជាអេឡវេតវមាន

្របាជា� េ្រចនដល់ម�ុងឹេសះ េទបហ៊ននាគំា� និយាយភា� ល់នឹងអេឡវេតវថា «េបឯងេហកូន្រកមុេំសដ�ីចូលមកយកស� ម�ូ
មកឲ្យឯងសីុបាន អញហ៊នភា� ល់នឹងឯង ប៉ុែន�ឯងគា� នអ�ីដកភ់ា� ល់នឹងអញេទ» ។ អេឡវេតវ ឮពកួនាហ�ឺនថាដូេច� ះ ក៏

េឆ�យេឡងថា «េលកកំុ្រព�យ្របសសននឹ៍ងខ�ុ ំបាទ េបខ�ុ ំបាទចញ់េលក ខ�ុ ំបាទេធ�សំបុ្រតេនបេ្រមជាខ�ុ ំេលកដល់អស់

ជីវតិ តមចិត�េលកេ្របេធ�អ�ី ខ�ុ ំបាទទទលួេធ�ទងំអស់» ។ នាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីទងំអស់ ឮអេឡវេតវថាដូេច� ះ កអ៏រ

្រគបគ់ា�  េដយចងប់ានអេឡវេតវមកេធ�ជាខ�ុ ំែតេរៀងៗខ�ួន ត្បតិវេចះនិយាយភូតភរ្រកមាចកំ់ែប�ងេលង ្រគានស់ប្បោយ

េដយសរវ, មយួេទៀតមាកង់យអេឡវេតវថា ជាមនុស្សេចលេម្ស�តេធ�េម�ចនឹងេហកូនេសដ�ីឲ្យចូលមកបាន េហយ

និយាយគា� ថា "េយងយកអេឡវេតវេធ�ជាខ�ុ ំ ្រគាននិ់យាយភូតភរ្រកមាចេ់លង េហយេយងែចកគា� េ្របេលងសប្បោយ, 

ចិត�វចុះ ត្បតិវមុខជាចញ់េយងេហយ" ។ អេឡវេតវនិងពកួនាហ�ឺនេធ�សំបុ្រតបង� នៃ់ដភា� ល់តមដំេណ រសព�្រគប់

េហយ េទបពួកនាហ�ឺន្របាបអ់េឡវេតវថា "ឯងចងប់ានមាស្របាកប់៉ុនា� ន? ដំរចីងកូប េសះចងអន ទងំេ្រគ�ងែដលជិះ

មកប៉ុនា� ន ចូរដកក់�ុងសំបុ្រតតមចិត�ឯងចុះ" ។ អេឡវេតវកស៏រេសរដកក់�ុងបង� នៃ់ដែដលភា� ល់គា� ឲ្យខងែតេ្រចន 

ទងំមាសទងំ្របាក ់ ទងំដំរ ី ទងំេសះ ្រគបេ់្រគ�ង េហយជូនេទពកួនាហ�ឺនឲ្យេបាះ្រត រចួទទលួយកមកេវចមយួ

សមា� យ្រកវតទ់ក េហយេទអង�ុយចេំនមាតទ់� រសល បន�ិចេឃញកូនេសដ�ីជា្របពន�វេចញពីក�ុងវងំ វកេ៏បាយៃដ

េហថា "នាងយកស� មកឲ្យបងសីុ" ។ កូនេសដ�ី ឮប�ីេហឲ្យយកស� មកដូេច� ះកម៏�មីា� ចុះពីអ្រងឹងែស�ង េហយដកស់�

េលេជងពនយកមកឲ្យប�ី ។ អេឡវេតវកទ៏ទលួយកស� សីុ េហយនា្ំរបពន�នូវកំដរ េឡងជិះេសះដំរែីដលែតងេ្រគ�ង

្រគប្់រសប ់េទកនផ់�ះេសដ�ីជាឪពុកេក�ក ។ អេឡវេតវនិយាយផា� ខំ�ុ ំកំដរថា "េបេលកឪពុកេលកមា� យ ឬអ�កឯណាជា

មនុស្សេនក�ុងផ�ះក�ី ឬអ�កជិតខងក�ី េគសួរថាបានេសះដំរពីីណាមក? ឲ្យជ្រមាបឲ្យ្របាបេ់គថា «ទរបំណុលអំពីេគ" ។ 

ឯពកួនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ី ្រកមករ ភា� កង់រ នូវឃុនហ�ឺន មហតលិក ែដលភា� ល់ចញ់អេឡវេតវ ្រសបែ់តភយ័ ែភ�ក

សេរៀងខ�ួន ស� យរបស់្រទព្យ និងដំរេីសះជាជំនិះ ធា� បជិ់ះជាលម�្រត�វចិត� សុទ�សឹងែតេ្រគ�ងមាសនិង្របាកព់នេ់ពក 

េហយនិយាយគា� ថា «េយងបងគំ់និតអេឡវេតវេហយជានេ់នះ" ? ឯអេឡវេតវនិង្របពន�ខ�ុ ំកំដរ ជិះដំរេីសះមានកូប

មានអន នូវេ្រគ�ង្របដបសុ់ទ�សឹងែតមាសនិង្របាក ់ ។ លុះេទដល់ផ�ះេហយ េសដ�ីជាឪពុកេក�កមា� យេក�ក នូវអស់

មនុស្សមា�  ភា� កង់រក�ុងផ�ះេឃញដំរេីសះពសេពញដូេច� ះ កនឹ៏កឆ�ល់េហយេសដ�ីេ្របមនុស្សឲ្យេទសួរអេឡវេតវៗ ក៏

្របាបថ់ា "ទរបំណុលអំពីេគមក" ។ េសដ�ីជាឪពុកេក�កមា� យេក�កកនិ៏យាយគា� ថា "េយងអស់ខ� សេគេហយ" ។ ចប់

េដមពីៃថ�េនាះមក េសដ�ីប�ី្របពន� ករ៏តឹែត្រសឡាញ់អេឡវេតវេលសអំពីមុនេទៀត ។ អេឡវេតវ កេ៏ទទរ្របាកពី់ពកួនា

ហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីែតសព�ៃថ� ជ��ូ នយកមក េហយវគិតេធ�កររកសីុ ជសួេសដ�ីជាឪពុកេក�កមា� យេក�ក មនិឲ្យ្រព�យចិត�

្រគបជំ់ពូក ។ េនយូរមក េសដ�ីចស់ជរ អស់អយុេទ អេឡវេតវ កប៏ានជាេសដ�ីធំក�ុងនគរេនាះឯង ។  

�តុកៗ អ�ក�សុកេមើល�យរ�ស់គូថ���យ �នឱដ��នភ័ន� 

 


