
េរឿង អសំគមបាញ់លលក 

 

 

មានមនុស្សមា� ក ់ជាកូនៃនអ�ក្រតកូល្រកី្រក, បុរសេនះ តងំពីចេ្រមនធំេឡង គា� នរកសីុអ�ីេសះ ខំ្របឹងសង� តែតខងករ

បរបាញ់ ទល់ែតស� តជំ់នាញ, េបបុរសេនាះបាញ់ត្រមងស់ព�ណា ចងឲ់្យ្រត�វក្បោល ្រត�វក ឬ្រទ�ង រែមង្រត�វតមបំណង, 

ែតរបូេឆាមេលមពណ៌បុរសេនាះ អ្រកកម់ាឌស�មកំ្រពឹង សក្់រកញាង មុខ្រកញុះ អ�ក្រស�កេគដកេ់ឈ� ះេហថា «អ

សំគមបាញ់លលក» េ្រពះវែតងេដរបាញ់លលករល់ៃថ� ។  

ៃថ�មយួ អសំគមបាញ់លលក លីស� េដរេទែស�ងរកបាញ់លលក បាន្របទះេឃញភូមេិសដ�ី១ មានេដមេឈដុះ

្រតសយ្រតសំុដង�ុ ំដេង� ល ជាទីលំេនៃនបក្សមីានលលកជាេដម ។ េសដ�ីេនាះជាអ�កសម្បណ៌ូសំបុកសម្បត�ិ ្រពមទងំ

មានកូន្រកមុពីំរនាកផ់ង ។ អសំគមបាញ់លលក លីស� េដរេសៀរតមរបងភូមេិសដ�ី កជ៏បួជាកូន្រសីេសដ�ីទងំពីរ

បេណ� រគា� េលងតមសួនច្បោរ ក�ុងភូមរិបស់ខ�ួន ដេ៏ដរដសេដយផា� រកីស�ុសស� យផ្សោយក�ិន្រកអូបឈ�ុយឈ�ប ់ េន

េពល្រពឹក្រពហម ។ អសំគមបាញ់លលកេដរេសៀរតមភូម ិ េងបេមលេល ែ្រកងមានសត�លលកទំេនចុងេឈ ។ 

កលេបអសំគមបាញ់លលក ងកែភ�កចុះេឡង េចលកន�ុយែភ�កេទក�ុងភូម,ិ ែខ្សែភ�កករ៏តេ់ទបះ៉ទង�ិចនឹងរបូរងនាង

្រកមុទំងំពីរ ែដល្របកបេដយេ្រគ�ងែតង្របាណ មានលំអ្រសស់្រសេង ទងំមាន្រពលឹងសច្់រទលុក្រទលន ់ នាឲំ្យ

ភា� កក់�នា� កដ់ងួចិត�្រប�សេនេវលេឃញដំបូង ។ ឯអសំគមបាញ់លលក ្រគានែ់តេចលែភ�កេទបះ៉របូនាងេនាះភា� ម ក៏

្រសឡាងំកងំភាងំស� រតី េភ�ចខ�ួន ្រជ�ះទងំស� ទងំ្រព�ញដល់ដី ។ អសំគមបាញ់លលក តងំពីបានេឃញកូនេសដ�ី ក៏

្រសឡាញ់ជាបក់�ុងចិត� នឹកឥតេភ�ច េហយកេ៏ទដល់ផ�ះ ែថ�ង្របាបឪ់ពុកមា� យ និយាយនឹងមា� យឲ្យេទដណ�ឹ ងកូនេសដ�ី
ឲ្យ ។ មា� យនិយាយនឹងកូនថា «ៃនកូន! េម�ចកឯ៏ងេទ្រសឡាញ់កូនេសដ�ីអីេចះ! េបឯង្រកី្រកេភាគសម្បត�ិ ទងំរបូឯង

េទៀតកអ៏្រកក ់មនិសមនឹងកូនេគ េធ�េម�ចេគនឹងឲ្យឯង ?» អសំគមបាញ់លលក កនិ៏យាយនឹងមា� យថា «ែម!៉ េបែមម៉និ

េទដណ�ឹ ងឲ្យខ�ុ ំេទ ខ�ុ ំកអ៏ស់េឃញមុខែម,៉ ែមក៉ែ៏លងបានេឃញមុខខ�ុ ំ តងំពីៃថ�េនះេទេហយ» ។  

មា� យែដលមានចិត�អណិតកូន ឮកូននិយាយដូេច� ះ កសូ៊៏កតេ់ករ �ិ៍ខ� ស េទនិយាយេស�ករនឹងេសដ�ី ៗ កត៏បវញិថា «

ខ�ុ ំឥតេបស�បេ់ខ�មអីកូននាងេទ ប៉ុែន�កូនខ�ុ ំៗ នឹងឲ្យពំុបាន ត្បតិមនិទន្់រគបក់រ, េណ� យនាង! ប៉ុេណ� ះទុកជាេ្រសចចុះ កំុ

បាចេ់ទមកេទៀត» សំដីប៉ុេណ� ះ ជាសំដីបែង�ងដនមនិចងឲ់្យ ។ មា� យអសំគមបាញ់លលក ទញ់តុះគំនិតរកឧបាយ

កលនិយាយេទៀតគា� ន កល៏េសដ�ី្រតឡបេ់ទផ�ះ្របាបកូ់ន ។ អសំគមបាញ់លលក ្រគានែ់តមា� យ្របាបដូ់េច� ះភា� ម ក៏

ផា� ស់ទឹកមុខេ្រក�ម្រកំ អង�ុយ្រតេបាមក្បោលជង�ង ់ ដេង�មឃូរៗ បាយេលងនឹក ទឹកេលងេ្រសកេចះែតនឹកមៃមៗ ហក់

ដូចជាកូនេសដ�ីេនចំេពះមុខ្រសស់ៗ េដយកមា� ងំេសចក�ីេស�ហខ� ងំេពក េហយែបរជាមនិបានដូចបំណង ។ េន

េវលែដលអសំគមបាញ់លលកចូលេដក កចូ៏លេទទងំនឹកអល័យេទជាមេម ែ្រសកេ្រច�ងទងំយបថ់ា ៖ «េឆាម

េអយេឆាមេឆតទងំពីរ្របាណ េធ�េម�ចនឹងបានមកេកៀកេកយ ឲ្យដូចជាពូកនិងខ�ល់េខ�យ េបេម�ះ៉េទេហយអស់សង្ឃមឹ» 

។  



អសំគមបាញ់លលក ទុកជាដឹងថា េគែលងឲ្យេហយដូេច� ះ លុះ្រពឹកេឡង កេ៏នែតលីស�  និងស� យបំពង្់រព�ញ េដរ

េទសំេដភូមេិសដ�ីរល់ៃថ�ឥតខនេសះ ពនួចលំបេមលកូនេសដ�ី ។  

ែថ�ងពីបុរសមា� កេ់ទៀត ជាកូនអ�កមានសម្បត�ិ ទងំរបូេឆាមេនាះកស័៏ក�ិសម ទឹកមុខេឡង្រសស់បំ្រពង ជាទីេពញចំណង់

ៃន�ស�ីភាព ។ បុរសេនាះក្៏រសឡាញ់កូនេសដ�ីេនាះែដរ លុះេទដណ�ឹ ង េសដ�ីកម៏និ្រពមឲ្យ ។ បុរសេនាះ ទុកជាដឹងថាេគ

មនិ្រពមឲ្យ កេ៏នែតលបេមលកូនេសដ�ីរល់ៃថ� ។ ចួនជាេពលមយួ បុរសេនាះកេ៏ទអសំគមបាញ់លលកកេ៏ទ េហយ

បានជបួគា�  អសំគមបាញ់លលកសួរថា «អ�កឯងេទណា?» ។ បុរសេនាះេឆ�យថា «ខ�ុ ំមកលបេមលកូនេសដ�ី» េឆ�យ

េហយសួរថា «ចុះឯងមកេធ�អ�ីែដរ?» ។ អសំគមបាញ់លលកថា «ខ�ុ ំកម៏កេមលកូនេសដ�ីែដរ» ។ បុរសេនាះថា «េយ !

រងេនះ អតួឯងចងប់ានកូនេសដ�ីផង ! ប៉ុនអម្បោលរបូខ�ុ ំ េគេនែតមនិឲ្យ» ។ អសំគមបាញ់លលកថា «បងឯងចេំមល 

ខ�ុ ំយកទល់ែតបាន» ។  

ជនួជាៃថ�េនាះ េសដ�ីប�ី្របពន�នាគំា� េទវត� េនែតកូន្រកមុពីំរនាកច់ផំ�ះ ។ អសំគមបាញ់លលកដឹងដូេច� ះ កំពុងែតគិត

រកឧបាយ កច៏ួនជា្រកេឡកេទេឃញសត�លលកមយួទំេនចុងេឈមុខផ�ះេសដ�ី ។ អសំគមបាញ់លលក បានឱកស

កយ៏ឺតស� បាញ់ឮសូរក�ឹងប៉ាប ់្រសបែ់តលលកទធាកេ់ផង ទទះស� បេនទីធា� មុខផ�ះ ។ លំដបេ់នាះ កូន្រកមុេំសដ�ីមា� ក់

ចុះេទដី េឃញលលកេនាះេហយ កែ៏្រសក្របាបប់ងថា «អ�កបង ! អ�កណាបាញ់លលកធា� កម់កេនះ?» ថាេហយកេ៏រ ស

លលកេទ ។ អសំគមបាញ់លលកេធ�ដូចជាមនិដឹង ដល់េគេបាចរចួេហយ ្រសបែ់តឡូឡារកលលក ែដលខ�ួនបាញ់

េនាះថា «នរណាលួចលលកអញេទណា? ែតអញរកេឃញមុខជាប�ឹងរជករឲ្យយកេទដកគុ់កពំុខន» ។ នាង្រកមុំ

ទងំពីរនាក ់ឮដូេច� ះកភ៏យ័ែ្រសក្របាបថ់ា «លលកបងឯងខ�ុ ំយកមកេនះេហយ» ។ អសំគមបាញ់លលកស�ីគំរមថា 

«េម�ចកហ៊៏នលួចលលកអញ ្រត�វយកមកឲ្យអញ» កូន្រសីេសដ�ីកយ៏កលលកមកឲ្យ ។ អសំគមបាញ់លលកថា «េទ! 

លលកអញេនេរមេនស� ប ឥឡូវនាងឯងយកេទេបាចេរមស� បអស់េហយ ែ្រកងែតអងំឲ្យឆ�ិនឲ្យអញបានអញ

យក ។ «នាង្រកមុទំងំពីរនាក ់កយ៏កេទអងំ ឆ�ិនេហយយកមកឲ្យ ។ អសំគមបាញ់លលកថា «នរណាសីុែតសច់

លលក ែ្រកងែតមាន្រសផឹកផង េទបសីុេកត» ។ នាងទងំពីរនាក ់េហតុែតខ�ួនជា្រសី្របកបេដយេសចក�ីភយ័េ្រចន ក៏

េទយក្រសមកឲ្យ ឲ្យមយួែពងេហយថាមយួែពងេទៀតទល់ែត្រសវងឹដលួេដកេលផ�ះេនាះេទ ។ ឯនាង្រកមុទំងំពីរ

នាកគិ់តគា� ថា «េបេយងបេណា� យឲ្យវេនក�ុងទីហ�ឹង ែតឪែមម៉កវញិេឃញ េយងមុខជាមានេរឿង «គិតេហយ មនិដឹង

យកេទណា កន៏ាគំា� ែសងអសំគមបាញ់លលក យកេទលកក់�ុងផ�ះ ។ ដល់េពលយប ់អសំគមបាញ់លលកដឹងខ�ួន 

កែ៏្រសកថា «មូសខណំាស់ » ។ កូនេសដ�ីភយ័ ែ្រកងឪពុកដឹង កន៏ាគំា� ែសងេទដកេ់្រកមែ្រគេដករបស់ខ�ួន ។ អ

សំគមបាញ់លលកែ្រសកេទៀតថា «សេង�ចខណំាស់ » ។ នាងទងំពីរនាកក់េ៏លកមកឲ្យេដកេលែ្រគ ក�ុងមុងជាមយួ 

េដយគិតថា វ្រសវងឹ្រស នឹងេធ�អ�ី! ។ េពលេនាះ អសំគមបាញ់លលកបានឱកស កត៏ងំលូក្របែឡងស� បអែង�ល 

េដយេសចក�ី្រសឡាញ់ដរបដល់បានរមួដំេណក ជាមយួនឹងនាង្រកមុទំងំពីរនាកេ់នាះេទ ។  

េចះដប់មិនេស�ើ�បសប់មួយ 

 


