
េរឿង អខ� កអ់ខ�ិន 

 

 

កលពីេ្រពងនាយ មានមនុស្សពីរនាក ់ មា� កខ់� ក ់ មា� កខ់�ិន េនខ�ុ ំចិនទងំពីរនាក ់ អស់អ�ក្រស�កេគេហអខ� កអ់ខ�ិន 

ប៉ុែន�េនមា� ស់េដយខ�ួន អខ� កេ់ននឹងចិនផ�ះមយួ អខ�ិនេននឹងចិនផ�ះមយួេទៀតជិតគា�  ។ អខ� កអ់ខ�ិនយកគា� ជាសំ

ឡាញ់ ។ ឯអខ� ក ់ៗ ែភ�កទងំពីរ េមលមនិេឃញអខ�ិន ៗេជងទងំពីរ េដរមនិរចួ េបនឹងេទណាបានែតកិលនឹងគូថ 

។ ចិនជាមា� ស់េ្របអខ� កអ់ខ�ិន គា� ន្របណីអណិតថាខ� កថ់ាខ�ិនេសះ ។ អខ� កអ់ខ�ិនេនឿយលំបាកណាស់ កគិ៏តគា�

ថា «េយងេនឿយហតលំ់បាកណាស់ នឹង្រទេំនជាខ�ុ ំចិនេនះមនិបានេទ មានែតេយងគិតរត»់ េហយអខ� កសួ់រអខ�ិនថា 

« េបដូេច� ះ េយងនឹងគិតដូចេម�ច?» ។ អខ�ិនេឆ�យេឡងថា « អញេឃញទូកេគេនកំពងេ់នាះមាន េយង្រត�វរតេ់ទ

េដយទូកេនាះ េទបរចួ» ។ អខ� កអ់ខ�ិនគិតគា� ្រពមេហយ លុះយបក់ប៏បលួគា� ចុះេទកំពងេ់ហយេចញទូកពីកំពងេ់ទ 

ប៉ុែន�អខ� កអ់ខ�ិន ជាមនុស្សមនិេចះអំុទូក កអ៏ង�ុយមា� កឯ់ក្បោល មា� កឯ់កៃន្ស ឈមមុខទល់គា�  ្របឹងអំុទូកេទ ។ អខ� ក់

េមលមនិេឃញអខ�ិនជាមនុស្សមនិែដលអំុទូកេសះ េហយយបង់ងឹតេមលមនិេឃញ គិតស� នថា ទូកេលឿនេទមុខ 

ែតទូកេចះែតវលិេន្រតងកំ់ពងេ់នាះឯង លុះអំុយូរេទដល់ពកក់ណា� លអ្រធា្រត ឮសំេឡងសត�អកយំ អខ� កអ់ខ�ិន

និយាយគា� ថា «េយង្របឹងអំុទូកេឡង ដល់កែន�ងអន�ងអ់កេហយ» ។ អខ� កអ់ខ�ិន ខំអំុេទេទៀត លុះដល់េពលមាន់

រងវ េហយនិយាយគា� ថា « េយងជិតដល់្រស�កេគេហយ ្របឹងអំុេឡងែ្រកងេគតមទន»់ ។ អខ� កអ់ខ�ិនក្៏របឹងអំុ លុះ

្រតែតមានរងវកុះ ឮសំេឡងតេវយំ ភ�្ឺរពងៗពីឯេកត អខ�ិនកនិ៏យាយ្របាបេ់ទអខ� កថ់ា « ដូចជាកំពងផ់�ះេយង» ។ 

លុះភ�បឺន�ិចេឡងមា� ស់ចុះមកដងទឹក េឃញអខ� កអ់ខ�ិនអង�ុយអំុទូកឈមមុខទល់គា�  េហយេគេហឲ្យអំុទូកចូលមក 

េគដឹងថា « អខ� កអ់ខ�ិនរត ់ប៉ុែន�េគគិតថា វនឹងរតេ់ទឯណា េបវខ� កខ់�ិនដូេច�ះ» េគកឲ៏្យេឡងេទផ�ះវញិ េគមនិបាន

េជរវយេទ ។ អខ� កអ់ខ�ិនេទេនដូចពីេដមវញិ ។  

លុះេនយូរេទ អខ� កអ់ខ�ិនបបលួគា� រតេ់ទៀត អខ�ិននិយាយនឹងអខ� កថ់ា « េយងរតម់�ងេនះេទៀត កំុឲ្យមា� ស់េគតម

ទន ់េយងកំុេទេជងទឹក េទេផងេគាកវញិ» ។ អខ� កេ់ឆ�យថា «េទដូចេម�ចនឹងបានេជងេគាកេនាះ េបអញខ� ក ់ឯង

ខ�ិននឹងរតេ់ទឯណារចួ» ។ អខ�ិនេឆ�យេឡងថា « ឯងកំុ្រព�យចិត� ឯងឲ្យអញជិះេលឯង េហយអញបង� ញផ�ូវ » ។ អ

ខ� កអ់ខ�ិនគិតគា� ្រពមេហយ លុះដល់យបស់� តេ់គេដកលកអ់ស់ អខ� កេ់លកអខ�ិនឲ្យជិះេលស�  េដម្បឲី្យបង� ញផ�ូវ

នឹងេដរេទ ។ ឯមា� ស់លុះ្រពឹកេឡង មនិេឃញអខ� កអ់ខ�ិន ដឹងថាអខ� កអ់ខ�ិនរត ់ប៉ុែន�គិតថា«មនុស្សខ� កខ់�ិនវនឹង

រតេ់ទណារចួ» េគកម៏និេទតម ។ អខ� កអ់ខ�ិនខំរតេ់ទពីរបីៃថ�បានដល់្រស�កមយួ ្រស�កេនាះ មានខ� សហវអ�ក

្រស�កេគហម្របាម កូនេចេគថា «្រពលបយ់បង់ងឹតេហយកំុេលងេនដីខ� ចខ� » ។ អខ� កអ់ខ�ិនេទដល់្រស�កេនាះ 

ជនួជា្រពលបយ់បង់ងឹតេហយគិតគា� ថា « េយងដល់្រស�កេគេហយ េបដូេច�ះ េយងគិតេធ�ែ្រស េតេយងបាននង�ល័រនាស់

្រកបីេគាពីណា នឹងេធ�ែ្រសនឹងេគមានែតេយងគិតលួចេគេទបបាន » ។ អខ�ិនបេ�� ះអខ� កឲ់្យេដរចូលេទភូមេិគ អស់

អ�ក្រស�កេគេឃញ េគ្របាបថ់ា « ្រស�កេនះមានខ� សហវណាស់» ។ អខ�ិនេឆ�យេឡងថា « េឃ�មនិខ� ចេទខ� ចខ� » ។ 

ខ� កជ៏នួជាមកលបខេំគាេពលេនាះែដរ ដល់ឮអខ� កថ់ា « េឃ�មនិខ� ចេទខ� ចខ� » កគិ៏តគា� ថា « ពីេដមេគខ� ចែត



អញ ឥឡូវមានេឃ�េផ្សង េគខ� ចជាងអញេទេទៀត អញមនិែដលេឃញមនិែដលឮេសះេទេឃ�េនាះ េបដូេច�ះអញចំ

លបេមលឲ្យេឃញច្បោស់្របាកដ» ។ អខ�ិនេឃញេ្រកលេគាេគ េហយ្របាបអ់ខ� កថ់ា « ឯងេទលួចេគាចុះ អញចំ

ឯងេនេ្រកយរបងេនះ » ។ អខ� កដ់កអ់ខ�ិនចុះ េហយេដរស� ប! ចូលេទជនួជាជបួនឹងខ�  ។ ខ� េឃញអខ� ក ់គិត

ស� នថាជាេឃ� កខ៏� ចមនិហ៊នកេ្រមកខ�ួនអខ� កស់� បអ់ស់ទងំខ�ួនខ� គិតស� នថាេគា េហយស� បេទេលក្បោលខ�  

មនិេឃញែស�ងនឹកអរថា «េគាេនះែស�ងនបធ់ាតល់�ណាស់ អញទុកជាអនបកូ់នេ្រកល» អខ� កក់ច៏បទ់ញខ� ដឹក

យកមកនឹងខ�ុះ ។ ឯខ� គិតខ� ចអខ� កេ់ដយស� នថាេឃ� អខ� កេ់ធ�េម�ចកេ៏ចះែតេទតមអខ� កដឹ់កមកដល់េ្រករបង 

េហយ្របាបេ់ទអខ�ិន ឲ្យយកកន�ុះមកនឹងខ�ុះអនបកូ់នេ្រកល អខ�ិនេឃញេហយ្របាបអ់ខ� កថ់ា «អខ� ក!់ ខ� េទ! » 

។ អខ� កេ់ឆ�យថា « េបឯងខ� ច ឯងឲ្យកន�ុះមកអញ ៗ នឹងចក្់រចមុះយកេទភ�ួរែ្រស» ។ អខ�ិនកហុ៏ចកន�ុះេទឲ្យអ

ខ� ក ់។ បានកន�ុះេហយចក្់រចមុះខ�  ។ ខ� ឈ្ឺរចមុះ្រទមំនិបាន កស៏�ុះ្រចេឡាតែ្រសកឮែតរ ៉មូៗ េហយរតេ់ទ ។ ក�ុង

េពលេនាះ អខ�ិនខ� ចេស�រនឹងស� ប ់ ប៉ុែន�អខ� កម់និ្រពម េចះែតទេន�ញថា « ស� យអនបកូ់នេ្រកលអញធាតល់�

ណាស់ » េហយកេ៏ទតម ។  

លុះេទដល់កណា� លែ្រស បានេឃញខ�មែ្រសេគមយួ មានទងំរនាស់េហយ េឃញអេណ� កមយួ អខ�ិនេឃញេហយ

និយាយ្របាបអ់ខ� កថ់ា « េវុ យអខ� កម់ានខ�មែ្រសេគ េហយមានែខ្សពរួ និងចេង�រ សន�ឹកផង » ។ អខ� កថ់ា « េចះែត

យកឲ្យអស់ » ។ អខ�ិន្របែកកថា « យកេធ�អ�ីធ�នឥ់តអំេព » ។ អខ� កថ់ា « ធ�នអី់ឯង ធ�នែ់តអញេទ េចះែតយកេទ » 

។ េហយអខ� កអ់ខ�ិនយករបស់ទងំអស់មានបាយមយួឆា� ែំដលេគដទុំកេនេជង្រកនផង អខ�ិនកលកនយ់ក

របស់សព�្រគបអ់ស់េហយ កេ៏ឡងជិះេលអខ� កេ់ទៀត ។ អខ� កជ់ាមនុស្សមានកមា� ងំខ� ងំកយ៏ករបស់ទងំអស់េទ លុះ

េដរចូលៃ្រពេលចវលេទ្រតែតភ� ឺ បានជួបមនុស្សមា� កេ់គមកយកឃ�ុ ំ ។ អខ�ិនេឃញ្របាបអ់ខ� កថ់ា « ៃនេវុ យមានេគ

មកយកឃ�ុ ំ» អខ� កឮ់េហយែ្រសកេហេទអ�កយកឃ�ុ ំថា « េវុ យែចកឃ�ុ ំគា� សីុផង» អ�កយកឃ�ុ ំេឆ�យថា «គា� សីុែតទឹកេទ 

ទុកកកឲ្យឯង» េហយអ�កយកឃ�ុ ំេដះទុក�សត�ធំដកបំ់ពងចុ់កជិតយកេទឲ្យអខ� កអ់ខ� កក់នយ់កេទ លុះេដរេលច

វលចូលៃ្រព ៃថ�ណាស់េហយឃា� នបាយ េទបនិយាយគា� ថា «េយងសីុបាយសិន ឲ្យមានកមា� ងំសឹមេទេទៀត» ។ អ

ខ� កដ់កអ់ខ�ិនចុះ េហយដករ់បស់េចញពីខ�ួន យកបំពងឫ់ស្សែីដលអ�កយកឃ�ុ ំឲ្យេនាះ េដយស� នថាជាសចឃ់�ុ ំមក

សីុនឹងបាយ ដល់ដកឆ�ុកេឡងធំស�ុយលមក អខ� កថ់ា កែន�ងសំណាកេ់នះស�ុយលមកេហយេយងេទរកដំណាក់

ឈបឯ់មុខេទៀត» ។ អខ� កចុ់កបំពងល់មកេហយ កប៏បលួអខ�ិនេទឈបឯ់មុខេទៀតដល់បន�ិចេទអខ� កថ់ា «អស់

កមា� ងំឃា� នបាយណាស់ រកកែន�ងឈបសីុ់បាយ» អខ�ិនកេ៏មលេឃញម�បល់� េហយមានទឹក្រតពងំល�មសីុបាយបាន 

អខ�ិនទះកំេផ��ងអខ� កឲ់្យត្រមងចូ់លេទកែន�ងម�បេ់ឈេនាះឯង ដល់េហយអខ� កដ់កឆ�ុកបំពងេ់នាះេឡង ធំុស�ុយ

េទៀត អខ� ក្់របាបេ់ទអខ�ិនដូចមុន អខ� កអ់ខ�ិនេចះែតស�ុយដូេច�ះឯងពីរបីដង ។ េ្រកយេទៀតអខ� កឃ់ា� នបាយ

ណាស់បបលួអខ�ិនឈប ់ េហយដកឆ�ុកបំពងយ់កៃដលូកេទធំុស�ុយលមកដឹងថាលមកក្៏របាបេ់ទអខ�ិនថា «េវុ យ

អខ�ិន ! អែដលយកឃ�ុ ំេនាះវបេ�� តេយង ជុះលមកដកបំ់ពងេ់ហយចុកមាតបំ់ពងឲ់្យមកេយង» ។ អខ� កខឹ់ង

ណាស់ លងៃដរចួេហយសីុបាយពីរនាកនឹ់ងអខ�ិននិយាយគា� ថា» េយងសីុបាយឲ្យមានកមា� ងំ រចួេហយេយងេទតម

សមា� បអ់ចៃ្រង ែដលវបេ�� តឲ្យលមកេយង ឲ្យវស� បកំុ់ឲ្យវធា� បែ់តបេ�� តេយងដូេច�ះ» ។ អខ� កអ់ខ�ិនសីុបាយ

េហយ្របញាបេ់ទរកអ�កយកឃ�ុ ំេនាះ លុះេទវេង�ងផ�ូវមនិដឹងជាេទឯណា ។ អខ� កឮ់សត�សេសះេចះេដមេឈយកក

េណ� �សីុ គិតស� នថាអ�កយកឃ�ុ ំ កែ៏្រសកេហថា « ឯងមានចិត� ឯងចុះពីេលេដមេឈមក ។ លុះេដរេទដល់អខ�ិន្របាប់

ថា «សត�សេសះេចះេដមេឈេទ មនិែមនមនុស្សេទ» ។  



អខ� កអ់ខ�ិនេដរេលចវលចូលៃ្រព េលចៃ្រពចូលវល េទឆា� យណាស់កប៏ានដល់្រស�កេគមយួ ្រស�កេនាះឯងមាន

េស�ចគងេ់នេនាះេហយមានយក�ែតងមកសីុមនុស្សេនសល។ ៃថ�ែដលអខ� កអ់ខ�ិនេទដល់េនាះ េស�ចឲ្យយកនាង

េពជា្រពះរជបុ្រតី្រកមុែំតមយួ ជាបុ្រតីសមា� ញ់ ប៉ុែន�យក�វចងសីុ់ េបមនិឲ្យនាងេពេទយក�សីុ េនាះយក�វនឹងសីុមនុស្ស

ក�ុងនគរ ទងំនាហ�ឺនទងំេស�ច ។ នាងេពអណិតអស់រ�ស� នូវនាហ�ឺននិងេស�ច បានជាមកឲ្យយក�សីុ ។ ជនួជាៃថ�

េនាះឯងអខ� កខ់�ិនេទដល់សលេនាះ េហយអខ�ិន្របាបអ់ខ� កថ់ា « េយងដល់សលសំណាកែ់ដលេគឈប ់េយង

កល៏�មេពលនឹងឈប»់ េហយអខ� កអ់ខ�ិនចូលេទក�ុងសល ។ ឯនាងេពេនក�ុងស�រ ឮមាតអ់ខ� កអ់ខ�ិនចូលេទ

ក�ុងសល ។ ឯនាងេពេនក�ុងស�រ ឮមាតអ់ខ� កអ់ខ�ិននិយាយេហយសួរេទថា «អ�កមកពីណា ត្បតិសលេនះ 

េស�ចេធ�ស្រមាបដ់កម់នុស្សឲ្យយក�វសីុសព�ៃថ� ែតដល់្រពលបយ់ក�វេហះមកឮសន�ឹកដូចជាផ�រ វមកសីុមនុស្សេន

សលេនះ ឯខ�ួនខ�ុ ំមកឲ្យជាចំណីយក� ដូេច�ះចូរអ�កេចញេទជាឆាប ់ខំែតេនមុខជាយក�វសីុជាចំណីវមនិខនេទ» ។ 

ឯអខ� កេ់ហតុែតជាមនុស្សខ� កពី់កំេណ តមនិេចះខ� ចអ�ីផង មានកមា� ងំមានកមា� ងំមានរទឹ�ិផង ឮេហយកេ៏ឆ�យថា ខ� ច

អីយក�េនាះ េបវមក េយងមនិេចះកបវ់ឲ្យស� បេ់ទនាងឯងេនឲ្យែតេស��ម យកបាយចំណីចំណុកមកឲ្យេយងសីុ មាន

កមា� ងំនឹងកបយ់ក�េនាះឲ្យស� ប ់នាងឯងរកែតដវឲ្យមុតល� េយងនឹងកបយ់ក�េនាះ» ។ នាងេពឮអខ� កថ់ាដូេច� ះ ក៏

្របាបេ់ទថា «េបអ�កសមា� បយ់ក�េនាះបាន របស់្រទព្យទងំប៉ុនា� នែដលេគយកឲ្យយក�េនាះ ខ�ុ ំជូនអ�កទងំអស់» ។ អ

ខ� កប់ានឮដូេច� ះអរណាស់ បង� បេ់ទអខ�ិនថា «ឲ្យយកបាយចំណីចំណុកមកសីុឲ្យមានកមា� ងំនឹងអលសមា� បយ់ក�» 

។ អខ�ិនឮនាងេពថា «យក�វនឹងមកសីុ» កភ៏យ័េស�រនឹងស� ប ់។ អខ� កសីុ់បាយែឆ�តេហយ បិទទ� រសលទងំអស់ 

។ លុះដល់្រពលបង់ងឹតបន�ិច ល�មេវលយក�មកសីុមនុស្ស យក�េហះមកឮសន�ឹកដូចព្យះុលនខ់�រទងំដី ។ អខ�ិនភយ័

ណាស់ េស�រនឹងេលចអចមេ៍លចេនាម, នាងេពកស៏ន�បេ់នក�ុងស�រ ។ អខ� កឮ់សន�ឹកយក�មកមនិខ� ចេសះ អង�ុយ

ចេំនមាតទ់� រ លុះដល់យក�មកេហយ េឃញទ� រសលបិទ យក�ែ្រសកសនា� បដូ់ចរន�ះថា « នរណាបិទទ� រសល

អញ? ។ អខ� កគ់ា� នខ� ចែ្រសកតបវញិថា «អញបិទទ� រសលអញខ� ចអីឯង» ។ យក�េឆ�យថា «មនុស្សមកពីណា

ចិត�ធំដល់េម�ះ៉? » អញសំុេមលេថ�មឯងប៉ុនណា បានជាឯងចិត�ធំដល់េម�ះ៉? » ។ អខ� កេ់បាះចេង�រ្រគាងធំេទឲ្យ យក�វ

េមលេឃញចេង�រ្រគាងេហយ គិតក�ុងចិត�ថា « េថ�មអេនះធំណាស់សមខ�ួនវធំជាងខ�ួនអញ «េហយយក�ថា « េបេថ�ម

ឯងធំប៉ុេណ� ះៃចឯងធំប៉ុនណា? ។ អខ� កេ់បាះអេណ� កេទឲ្យយក�េមល ។ យក�ស� នថា ជាៃចែមន េហយគិតក�ុងចិត�ថា 

« ៃចវធំប៉ុេណ� ះសមខ�ួនវធំែមន» យក�សួរេទេទៀតថា «េរមេជងឯងធំប៉ុនណា»? ។ អខ� កេ់បាះពរួែដលេគទក្់រកបី

េទឲ្យយក�េមលេហយថា «េរមេជងអញប៉ុេណ� ះ» ។ យក�ភតិភយ័រត្់រតឡបេ់ទវញិ ។ អខ� កអ់ខ�ិន្របាបេ់ទនាងេព

ថា « យក�វ្រតឡបេ់ទវញិ ។ ត្បតិវខ� ចេយងេបដូេច�ះនឹងមានយក�មកេទៀតឬេទ? » ។ នាងេពេ្រកកពីភយ័សន�ប់

េឡង ្របាបេ់ទអខ� កថ់ា « េនមានយក�ញីមយួេទៀត យបប់ន�ិចវនឹងមក» ។ អខ� កឮ់នាងេព្របាបដូ់េច� ះ ក្៏របាប់

េទអខ�ិនថា «ឯងេទេរ សថាវមយួ ឲ្យមុតធំែវងល�មនឹងកមា� ងំអញ» ។ អខ�ិនេទេរ សដវឲ្យអខ� ក ់ ។ លុះយបយូ់រ

បន�ិចេទ យក�ញីវេហះមកឮសន�ឹកដូចផ�រ ។ អខ� កឮ់សន�ឹកយក�មកដូេច� ះ កឈ៏រកនដ់វចេំនមាតទ់� រ េហយបិទ

ទ� រទុក លុះយក�េនាះមកដល់េហយ វ្រចនទ� រេអតកចូលមក អខ� កឮ់សន�ឹកយក�្រចនទ� រកបស់� នេទ ្រត�វយក�

ដចក់ស� បេ់នទីេនាះឯង ។ អខ� កអ់ខ�ិនដឹងថា យក�ស� បេ់ហយកប៏បលួគា� យក្រទព្យមាស្របាកេ់នាះេទ ។  

លុះ្រពឹកេឡងអខ� កដ់កអ់ខ�ិនេលកេហយេដរេទ េឃញេដម្រកសំងមយួ្របាបអ់ខ� កឲ់្យចូលេទនឹងែចករបស់គា�  

លុះដល់េហយ អខ� កដ់កអ់ខ�ិនចុះពីេលកយករបស់មកែចកគា�  អខ�ិនជាេមចំែណកេរ សរបស់ល�េនមុខខ�ួន អ្រកក់

ដកេ់នមុខអខ� ក ់េហយសួរេទអខ� កថ់ា «ឯងយករបស់ខងមុខឯង ឬរបស់ខងមុខអញ?» ។ អខ� កម់ាន្របាជា�



គិតថា អខ�ិនវយករបស់អ្រកកដ់កមុ់ខខ�ួន ក្៏របាបេ់ទអខ�ិនថា «អញយករបស់េនមុខឯង» ។ អខ�ិនដឹងថាអខ� ក់

យករបស់ល�ក្៏របាបេ់ទអខ� កថ់ា «ែចកម�ងេទៀត ែចកមុនេនាះមនិេស�េទ» េហយអខ�ិនយករបស់ែចកម�ងេទៀត ដល់

ែចកេ្រកយេទៀត អខ�ិនយករបស់ល�ដកេ់នមុខអខ� កេ់ហយសួរថា «អខ� កឯ់ងយករបស់ខងណា?» ។ អខ� កគិ់ត

ថា «ម�ងេនះអខ�ិនយករបស់ល�មកដកេ់នមុខខ�ួន» េហយយកៃដស� បរ់បស់េនមុខេនាះក្៏របាបអ់ខ�ិនថា «អញយក

របស់េនមុខអញ» ។ អខ�ិនេឃញអខ� កប់ានរបស់ល�កេ៏ឆ�យេឡងថា «ែចកមនិ្រត�វេទ ែចកម�ងេទៀត»។ អខ� កេ់ឆ�យ

ថា «ឯងែចកខ�ួនឯងេហយឯងថាមនិ្រត�វ» ។ អខ�ិនយករបស់ែចកជាថ�ីេទៀត េហយឲ្យអខ� កថ់ាដូចពីមុន ។ អខ� កថ់ា

្រត�វែតេលរបស់ល� ។ អខ�ិន្របាបអ់ខ� កថ់ា «មនិ្រត�វេទ ែចកម�ងេទៀត» ។ អខ� កអ់ខ�ិន្របែកកគា� េទវញិេទមក េពល

េនាះែផ�្រកសំង្រជ�ះមក្រត�វក្បោលអខ� ក់ៗ គិតស� នថាអខ�ិនវយកេ៏ឆ�យថា «និយាយែត្រតឹមមាតម់និអស់ចិត� ៃដដល់

ផងេទៀត»េហយអខ� កស់�ុះេទធាកដ់ល់អខ�ិនទល់ែតអខ�ិន្រតងៃ់ដ្រតងេ់ជងទងំអស់ ឯអខ�ិនស�ុះេទដល់អខ� ក់

្រត�វែភ�កៗកជ៏ាភ�ទឺងំពីរេឡង អ�កទងំពីរកប៏បលួគា� ែចករបស់តមល�តមអ្រកកេ់ស�គា� ទងំពីរនាក ់ េហយបបលួគា�

េដរេទេទៀត ។  

និយាយពីនាងេព កលេ្រកយអខ� កអ់ខ�ិនេទ ដល់្រពឹកភ�ែឺមនែទនេឡងអស់មនុស្សមា� េគមកេមលនាងេពេន

សល េឃញនាងេនរស់ យក�ពំុសីុបានេឃញឯយក�ស� បច់�ង� ងេនមាតទ់� រ អស់មនុស្សមា� េគេទ្រកបទូលេស�ច

តមដំេណ រ េស�ច្រទងឲ់្យេទយកនាងេពពីក�ុងស�រមក ្រទងម់ាន្រពះទយ័េ្រតកអរណាស់េ្រពះ្រពះរជធីតបានរចួពី

ស� ប ់្រទងម់ាន្រពះបន�ូលសួរនាងេពថា «ដូចេម�ចបានជាកូនរចួពីស� ប ់េហយេឃញឯយក�ស� បេ់ទវញិ?» ។ នាងេព

្រកបទូល្រពះបិតតមដំេណ រសព�្រគប ់ ។ ្រពះរជបិតបានឮ្រពះរជធីត្រកបទូលដូេច�ះ ្រទងឲ់្យប៉ាវគងរកអ�កណា

ែដលសមា� បយ់ក�េនាះ ្រទងនឹ់ង្រពះរជទន្រពះរជធីតជា្របពន� េហយឲ្យេសយរជ្យ ។ ឯអ�កប៉ាវគងេទក�ុង្រស�កតូច

ធំជបួនឹងេចខ� កេ់ចខ�ិន េហយេចខ� កេ់ចខ�ិនសួរថា « មានកលិយុគកលិយាកអីបានជាេស�ចឲ្យប៉ាវគង?» ។ អ�កប៉ាវ

គង្របាបថ់ា «េស�ចឲ្យប៉ាវគងរកអ�កសមា� បយ់ក�នឹងយកេទឲ្យេសយរជ្យ» ។ េចខ� កេ់ចខ�ិនឮកេ៏្រតកអរណាស់្របាប់

ថា « ខ�ុ ំេនះេហយសមា� បយ់ក� កលេដមខ�ុ ំខ� កខ់�ិន ឥឡូវជាេហយ មនិេជឿេសតមានទងំរបស់ែដលខ�ុ ំយកមកជា

សមា� ល់ផង» ។ អ�កប៉ាវគងនាេំចខ� កេ់ចខ�ិនេទថា� យេស�ចលុះេទដល់េហយេចខ� កេ់ចខ�ិន យកទងំរបស់ែដល

យកអំពីសលចូលេទគាល់េស�ច្រគានជ់ាសមា� ល់ ៗ េចខ� កេ់ចខ�ិន្រកបថ់ា� យបង�ំេស�ច េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូល

សួរថា «េចឯងឬែដលសមា� បយ់ក�? » ។ េចខ� កេ់ចខ�ិន្រកបទូលតមដំេណ រសព�្រគប ់។ េស�ច្រទងឲ់្យេហនាងេព

មកឲ្យេមល េហយ្រទងសួ់រថា «េចេនះឬែដលសមា� បយ់ក�?» ។ នាងេព្រកបទូលថា «អ�កេនះេហយែដលសមា� បយ់ក� 

ប៉ុែន�កលពីមុខគាតខ់� កខ់�ិន ឥឡូវេនះមនិខ� កេ់ទ» ។ េស�ច្រទង្់រជាប ្រទងផ់្សនំាងេពឲ្យជាជាយាេចខ� ក ់ឲ្យេសយ

រជ្យជំនសួ្រពះអង� ។ ដល់េចខ� កប់ានេសយរជ្យេហយ ឲ្យេចខ�ិនេធ�ជាឧបរជ ត្បតិជាមនុស្សកម្សតក់្រមផងគា�  ក៏

បានេសចក�ីសុខេរៀងរបដរបេទ ។  

ែភ�ក�ច់មិនសេ�មចដូចែភ�ក����� 

 


