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កលពីេ្រពងនាយ មានបុរសអ�កែ្រសមា� ក ់្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិែតនឹងដកជុ់ចយក្រតី មកលកដូ់រប៉ុេណា� ះ ។ បុរសេនាះ 

មានកូន្រប�សពីរនាក ់កូនបង អយុ ១៣ ឆា�  ំកូនប�ូនអយុ ១១ ឆា�  ំ។ ្របពន�ស� បេ់ទ គាតេ់នេពះម៉ាយជាមយួនឹងកូន

ទងំពីរ េហយរកសីុចិ�� ឹមកូនែតនឹងដកជុ់ចដែដល ។ េវលែដលបុរសេនាះេទៃ្រព រកវល�ិេផ� េធ�ជុច ែតងយកកូនបង

េទជាមយួ, ឯកូនប�ូនទុកឲ្យេនចផំ�ះ ។  

ៃថ�មយួ កូនប�ូនមានេសចក�ីសង្សយ័នឹងឪពុកេទៃ្រពេបាចវល�ិេផ� េធ�ជុចេពកណាស់ េ្រពះចងដឹ់ងថា េតឪពុកេធ�ជុច

យ៉ាងណា ខ�ួនមនិែដលេឃញេសះ កនិ៏យាយ្របាបឪ់ពុកថា «ឪ! ខ�ុ ំមនិហ៊នេនផ�ះែតមា� កឯ់ងេទ ខ�ុ ំខ� ចណាស់! សូម

យកខ�ុ ំេទៃ្រពជាមយួផង» ។ ឪពុកក្៏រពមយកកូនប�ូនេទជាមយួ ។ លុះេទដល់ៃ្រពឪ ពុកកខំ៏្របឹងរកេបាចវល�ិេផ� បាន

េហយ យកមកពុះេ្រច�កជាចេ្រម�កតូច ៗ ល�មនឹងេធ�ជាសរៃសជុច គាតក់ែ៏រងេធ�ជាជុចេទ ។ កូនបងែដលធា� បែ់តតម

ឪពុកេទៃ្រពេធ�ជុចសព� ៗៃថ� មនិដឹងជាឪពុកេធ�ជុចយ៉ាងណាេឡយ េ្រពះមនិយកចិត�ទុកដកនឹ់ងករងរេនាះេសះ 

្រគានែ់តបានេឃញជុចជាប្់រតីប៉ុេណា� ះ ។ ឯកូនប�ូនែដលេទបែតនឹងបានតមេទក�ុងៃថ�េនាះ កខំ៏ពិនិត្យេមលឪពុកេធ�
ជុច ចបត់ងំពីកនក់បិំតយកេទកបវ់ល�ិេផ�  រហូតដល់េកតជារងជុច យកេទដក្់រតី ជាបប់ាន្រតីេហយ យក្រតីមក

ដុតមកអងំ ចម�និជាចំណីអហរ ។  

ជនួជាៃថ�មយួេនាះ ឪពុកេភ�ចមនិបានយកែដកេភ�ងេទ គា� នអ�ីនឹងបង� តេ់ភ�ង អងំ្រតីឲ្យកូនបរេិភាគ កេ៏ទកបឫ់ស្ស ី
ស�ួតមយួកំណាត ់យកមកកូតនឹងគា� ឲ្យទល់ែតេក�  េកតជាេភ�ងេឆះបាន េហយគាតប់ង� តអ់ងំ្រតី ឲ្យកូនទងំពីរនាក់

បរេិភាគចែម�តៃផ�មយួេពលេទ ។  

ចំេណរេចរកលមកខងេ្រកយ ឪពុកមានជំងឺជាទម�ន ់ ស� បេ់ទ ។ កូនទងំពីរេនកំ្រពរញង ់ ឥតេមបានឹងចិ�� ឹមបី

បាចែ់ថរក្សោ រស់េនេដយ្រទព្យបន�ិចបន�ួចែដលសល់ពីឪពុក មនិយូរៃថ�ែខប៉ុនា� នកអ៏ស់្រទព្យេនាះេទ េទបប�ូននិយាយ

នឹងបងថា «ឱ បងេអយ! កលពីេដមេយងបានឪពុកទំនុកប្រម�ង រកសីុចិ�� ឹមេយងទងំពីរនាកេ់យងឥតមានេសចក�ី
្រព�យលំបាកអ�ីេឡយ ចែំតបរេិភាគ្រសប ់ៗ ឥឡូវេនះឪពុកេយងស� បេ់ចលេទេហយ ឯេយងទងំពីរនាកេ់សតេទៀត 

កម៏និទនេ់ពញកមា� ងំល�មនឹងរកសីុចិ�� ឹមជីវតិបានេដយខ�ួនឯង ទងំបងកេ៏នតូច ទងំខ�ុ ំកេ៏នតូចនឹងេទរកសីុ

ឈ�ួលជលួពទ័�អ�កជិតខង ែ្រកងេគមនិ្រពមទទលួ ពីេ្រពះេយងជាមនុស្សកំ្រពអនាថា រកទីពឹងគា� ន េគមនិហ៊នឲ្យេន

ជាមយួ េគមនិទុកចិត�េយង េហតុែតេយងគា� នេមបាែថរក្សោ េបដូេច�ះ េតបងគិតយ៉ាងណា ឲ្យបានរស់េនជាមយួនឹងេគ

ឯង បង! អង�រេយង ៃថ�េនះេនែត ១ ទូកៃដ ល�មែតល� ចេនះ ៃថ�ែស�កគា� នអង�រដបំាយបរេិភាគេទ, បង! េដរសូមទន

េគឬដូចេម�ចហ៎ះ! ខ�ុ ំមនិេទសូមេទខ� សេគណាស់ សូ៊ែតពីស� ប»់ ។ បងសួរប�ូន «េម�ចកអូ៏នថាយ៉ាងេនះ?» ។ ប�ូនេឆ�យ

តបេទនឹងបងថា «ខ�ុ ំមានៃដពីរេជងពីរ គំនិតមារយាទ ដូចអ�កទងំពួងែដរ»។ «ឱ! ប�ូនឯងគិតយ៉ាងហ�ឹង? ពិតែមនែត



មានៃដពីរេជងពីរ គំនិតមារយាទដូចអ�កទងំពងួែមនេហយ ែតខ�ួនេយងេនតូចណាស់ មនិអចនឹងពុនែរក កបគ់ាស់ 

លីែសងអ�ីបានេឡយ » ។ «ឱ! បងេអយ សត�ចបវែដលេទពុនែរក លីែសងឯណាែដរឬ? េម�ចកវ៏ចិ�� ឹមកូនវរស់ 

េហយកូនវេទៀត ធំេឡងរកសីុដូចេមវេទៀតបាន, ចុះបង េម�ចកម៏និគិតដល់ករងររបស់ឪពុកេយងផង?» ។ «ប�ូន! 

លកប់ាងំអ�ី! កលពីេខ� ចឪេយងេនរស់េនេឡយ គាតរ់កសីុចិ�� ឹមេយងែតនឹងដកជុ់ច ប៉ុែន�បងមនិដឹងថាគាតេ់ធ�ជុច 

យកេទដក្់រតីយ៉ាងណាេទ បងចែំតឆ�ិនែតម្យោង៉ ។ ម្យោង៉េទៀតកលគាតយ់ករបស់អ�ីមកេធ�ជុច កប៏ងមនិច ំ េហយ

គាតេ់ធ�ជុចេនាះមានសណា� នែបបណា កប៏ងមនិដឹងទងំអស់ េបដូេច� ះ ឲ្យបងេធ�ដូចេម�ចេកត េឃញែតករសំុទនរក

សីុឈ�ួលេគហ�ឹងេហយ ដូចជា្រស�ល្រគានេ់ប ប�ូន! េណ� យចុះ! កតេ់ករ �ិ៍ខ� សសិនេទចុះ ទ្រមាេំយងធំល�មរកសីុខ�ួនឯង

បាន! ។ «េទ! បង ខ�ុ ំមនិេទសូមទនឬសីុឈ�ួលេគេទ ខ� សេគណាស់ ពីេ្រពះពូជេយងមនិែដលសំុទន ឬសីុឈ�ួលេគ

េបទុកជាពីជីតទតួលួតលមក ធា� បសំុ់ទន ឬសីុឈ�ួលឲ្យកមា� ងំេគេ្របដូចជាសត�តិរច� នកេ៏ដយ ខ�ុ ំមនិ្រពម្រប្រពឹត�

តមបេវណីវង្ស្រតកូលេនាះែដរ ៃនបង! ប�ូនគិតេឃញថា «កលេបមានអ�កសប្បរុសចិត�ល� ដកទ់នឲ្យេយង ឬ កប៏ាន

េទ្រចកេកននឹងេចហ� យនាយ េយងកប៏ាន្រស�លបន�ិចេទ, ែតេប្របទះពរេទេលអ�កចិត�តកម់ក៉អ់្រកកស់ម�កែ់ភ�ក

ែស� ដូចែភ�កេមៀម គំហកគំរមេយងដូចសត�តិរច� ន េតេយងយកមុខេទទុកឯណា? ម្យោង៉េទៀត អ�កចិត�ល�ក�ី អ�កចិត�

អ្រកកក់�ី កលេគហុចរបស់មកឲ្យេយងេដយៃដេគ េយងយកៃដេទទទលួទនេគ ចុះៃដជាៃដ េជងជាេជងមាតជ់ាមាត ់

ដូចគា� ទងំអស់ េម�ចកៃ៏ដេគគា� នសំពះសំុអ�កណា? មាតេ់គមនិហនិយាយសំុអ�កណា? អនអ់�ីែតៃដេជងមាតេ់យងជាង

េគេម�ះ៉ ? បងគិតេមលចុះ ប�ូនថាប៉ុេណ� ះខុសឬ្រត�វ?» ។ «េបដូេច� ះ ប�ូនេចះចកំរងររបស់ឪពុកេយងែដរឬ? »បងសួរ

េទប�ូនវញិ ។ «េអ! មនិអីេទបង! ប�ូនចទំងំអស់ បងកំុ្រព�យ! កំុគិតេទសូមទន ឬសីុឈ�ួលឲ្យកមា� ងំេគេ្រប វេថាកខ�ួន

ណាស់ េយងេនះមនិែមនជាសត�តិរច� ន េគវយឯេកតវយឯលិចដូចសុនខេពកេទ ឪពុកគាតទុ់កកបិំត្រពឲ្យមយួែដរ

េត! េយងេទ្រព�យអ�ី សព�េប្រគានចិ់�� ឹមជីវតិមយួប៉ុណ�ឹ ង ។ «េអ! េបយ៉ាងហ�ឹង ប�ូនគិតករងរឪពុកេទចុះ ។  

ឯប�ូនជាេក�ងមាន្របាជា�  ក្៏របារព�េធ�ជុចេកត យកេទដក្់រតីបានដូចបំណង ។ លុះៃថ�េ្រកយកន�ងមកេទៀត ប�ូនអង�ុយ

គិតែតមា� កឯ់ង មនិេចញវច្របាបប់ងេសះថា «ឪពុកអញ គាតេ់ចះេធ�ជុចដក្់រតីប៉ុេណា� ះ ឯសត�ឯេទៀតៗ គាតដ់ក់

ជុចមនិបានេឃញថា ្របាជា� គាតេ់នេខ្សោយណាស់, េបដូេច� ះ អញរកឧបាយនឹងេធ�ជុចដកស់ត�្រមគឹ មានសត�្រជ�កៃ្រព 

ឈ�ូស រមាងំជាេដម ។ លុះគិតេឃញដូេច� ះេហយ កនិ៏យាយ្របាបប់ង «បង! េយងគិតេទរកដកជុ់ចឯៃ្រពវញិ ែ្រកង

បានជាប្់រជ�កៃ្រព ឈ�ូស រមាងំ ជាសត�ធំ ៗ មានសចេ់្រចន» ។ បងកសុ៏ខចិត�តមប�ូនទងំអស់ េ្រពះយល់េឃញថា 

ប�ូនេចះចកិំច�កររបស់ឪពុកពិត្របាកដែមន, េហយកប៏េណ� រគា� ពីរនាកប់ងប�ូន ចូលេទក�ុងៃ្រពេ្រសងជាទីរេហស� ន 

។ េទដល់ពកក់ណា� លៃ្រព បងេ្រសកទឹកយ៉ាងខ� ងំ កនិ៏យាយ្របាបប់�ូនថា «ប�ូន! បងេ្រសកទឹកណាស់! រកទឹកឯណា

ផឹកបាន?» ។ ប�ូនេឆ�យថា «កលឪពុកេយងរស់េន េបេដរេទទីណាែដលគា� នទឹក គាតែ់តងជីដី្រតងក់ែន�ងណាេសម

ៗ យូរៗេទ េចញទឹកបាន, េបដូេច�ះ បងជីកលេមល!» ។ «ជីកឯណាេកត េបអស់កមា� ងំយ៉ាងេនះ» ។ «េអ! េបដូេច� ះ 

ចេំដរេទខងមុខបន�ិចសិន ែ្រកងជនួ្របទះទឹក» ។ េដរបានបន�ិចេទ កជ៏ួប្របទះ្រតពងំមយួមានទឹកថា�  ពសេពញ

េដយផា� ឈូកែផ�ឈូក បងប�ូនទងំពីនាក ់កន៏ាគំា� ងូតទឹក ផឹកទឹក េបះែផ�ឈូកសីុតមសប្បោយេហយកេ៏ទស្រមាន�េន

ែក្បរមាត្់រតពងំេនាះមយួ្រសបក ់ ។ លុះមានកមា� ងំល�មនឹងេដរេទេទៀតបាន កន៏ាបំងប�ូនេដរេទ េទដល់ៃ្រពធំមយួ 

េឈ� ះៃ្រពហិមពន� មនិែដលមានមនុស្សណាេទដល់េសះ បានេឃញពកួសត�្រមគឹជាេ្រចនេនអ្រស័យក�ុងៃ្រពេនាះ 

ប�ូននិយាយនឹងបងថា «បង! េយងឈបេ់នក�ុងៃ្រពេនះេហយ េមលេទៃ្រពេនះសម្បណ៌ូសត�្រមគីឹ្រមគឹាណាស់, េយង

គិតេធ�ជាធ�ះមយួេនេលចុងេឈ េហយខ�ុ ំរកេផ� មកេធ�ជុចដកស់ត�ទងំេនាះ យកមកេធ�ជាចំណីអហរ» ។ ប�ូនេធ�



េហយ ឲ្យបងេនអ្រស័យេលធ�ះេនាះេទ ខ�ួនេទរកេបាចេផ�  យកមកេធ�ជុចដកស់ត�ៃ្រព េរៀបេធ�ជាចំណារចរជំុវញិៃ្រព 

េហយទុកែតផ�ូវ១ ល�មសត�េនាះេដរចូលបាន ដូចជាេធ�កែន�ងដក្់រតីែដរ ។ េពលេនាះ មាន្រជ�កៃ្រពមយួេដរសំេដពី

នាយមក ហកដូ់ចជាគា� នេកតែ្រកងដល់អ�ីេសះ េដរមកតមចេនា� ះផ�ូវែដលកុមារេនាះចរ េទដល់្រតងក់ែន�ងដកជុ់ច 

ក្៏រសបែ់តជាបក់�ុងជុចកុមារ ។ ្រជ�កេនាះខំប្រមះនេនៀលេរ យ៉ាងណាកម៏និរចួ ជុចរតឹរតួ្រជ�កៃ្រពេនាះយ៉ាងតឹង េស�រែត

ដកដេង�មមនិរចួ ។ មនិយូរប៉ុនា� ន្រជ�កេនាះកដ៏ចខ់្យល់ស� បេ់ទ ។ កុមារទងំពីរ េឃញ្រជ�កៃ្រពជាបជុ់ចស� បដូ់េច� ះ

េហយ កេ៏្រតកអរេពកណាស់ នាគំា� េដះអូសេចញពីជុច គិតយកមកអងំេឆ�រ េធ�ជាអហរបរេិភាគ ។ ជនួជាេវលេនាះ 

ែដកេភ�ងែដលដកក់�ុងេហេប៉អវបង កអ៏ស់្របេឆះរលីង គា� នអ�ីេធ�េភ�ងនឹងបង� តអ់ងំេឆ�រ្រជ�ក, បងទល់គំនិត មនិដឹង

គិតេធ�យ៉ាងណា ។ ឯប�ូនជាេក�ងមានគំនិត បានដឹងជាក្់របាកដពីកលឪពុកេន នាេំទៃ្រព េបគា� នេភ�ងបង� តច់ម�និ

អ�ីៗ គាតែ់តងេទកបឫ់ស្សសី�ួតមកកតួគា�  ឲ្យេកតជាេភ�ង ដុតអងំបានតម្របាថា�  េហយបានចទុំកក�ុងចិត�រចួេ្រសច ។ 

េវលេនាះ ប�ូននិយាយ្របាបប់ងថា «កលពីឪពុកេយងគាតេ់ន េបគាតេ់ទៃ្រពគា� នេភ�ងដុតអងំអ�ីៗ គាតក់បឫ់ស្ស ី
យកមកកតួគា�  ឲ្យេកតជាេភ�ងបាន, េបដូេច� ះ បងេទចសំត�ក�ុងទីេនះចុះ ខ�ុ ំេទរកកបឫ់ស្សសី�ួតយកមកកតួេធ�េភ�ង

អងំ» ថាែតប៉ុេណ� ះេហយ កេ៏ទរកកបឫ់ស្សបីានយកមក េធ�តមត្រមាឪពុកេកតែមន អងំេឆ�រ្រជ�កេនាះេទតម

បំណង ឆ�ិនបានបរេិភាគក�ុងេវលេនាះេទ ។ កុមារទងំពីរេនអ្រស័យក�ុងៃ្រពេនាះអស់កលជាយូរបានេសចក�ីសុខ

សប្បោយ រកសីុែតនឹងដកជុ់ចសត�ៃ្រពប៉ុេណា� ះ ។ ពកួសត�ែដលេដរមកជាបជុ់ចកុមារទងំពីរេនាះ តងំែតពីសត�្រជ�កៃ្រព 

រមាងំ ឈ�ូស រហូតដល់ដំរ ី ។ រ្រតីមយួ កុមារប�ូនបានេឃញដំរសី�មយួយ៉ាងធំ េដរែក្បរធ�ះេនាះ កម៏ានបំណងចងសីុ់

សចដំ់រ ី េទបនិយាយ្របាបប់ងថា «ខ�ុ ំចងសីុ់សចដំ់រណីាស់ ត្បតិមានដំរសី�មយួយ៉ាងធំធាត ់ េដរមកែក្បរធ�ះេយងរល់

រ្រតី ខ�ុ ំគិតដកជុ់ចយកដំរេីនះឲ្យបាន» ។ បងនិយាយឃាតថ់ា «េណ� យប�ូន កំុ!ដំរេីនះធំណាស់ ប�ូនដកវ់មនិជាបេ់ទ ឬ

ថា ្របសិនជាវេដរមកជាបជុ់ចប�ូនេហយ វប្រមះ្រតដររចួេទេនាះ វខឹង, កលេបវខឹងេហយ ៃថ�េ្រកយវមកេ្រពចធ�ះ

េយង, ល�ិតេល� ចេខ�ចខ�ី េហយវជានស់មា� បេ់យង សីុជាចំណីអហរ ពំុែលងេឡយ» ។ «េទ មនិអីេទបង កំុ្រព�យ! េន

ឲ្យែតេស��មេទចុះ ចេំមលខ�ុ ំេធ�ជុចដកដំ់រេីនះឲ្យទល់ែតបាន » ។ ប�ូនថាដូេច� ះេហយ ករ៏កកបេ់ផ� ែ្រកកយ៉ាងធំៗ 

យកមកែរងេធ�ជុច ដក្់រតងក់ែន�ងែដលដំរេីគាចរ ។  

ឯដំរែីដលេដរមកសព�រ្រតី ឥតមានគិតែ្រកងអ�ីេសះេឡយ េដយគិតថា «ៃ្រពេនះ េ្រសចេលអញេហយ គា� នអ�កណាជា

ចម្បងេលអញេទៀតេទ» កេ៏ដរត្រមង្់រតងម់កកែន�ងែដលកុមារដកជុ់ច ្រសបែ់តចូលេទក�ុងជុច ជាបខ់�ួនចេង��តែណន

ក�ន ់ខំប្រមះនេនៀលែ្រសកេរទរ៍ពំងៃ្រពធំយ៉ាងណា កម៏និរចួ, មនិយូរប៉ុនា� នដចខ់្យល់ស� បេ់ទ ។  

កុមារទងំពីរនាក ់បានេឃញដំរជីាបជុ់ចស� បេ់ហយ បបលួបងប�ូនបំពកេ់ភ�ងភ�កយ៉់ាងធំ ដុតេឆ�រដំរ ី។ េវលេនាះ ក�ិន

ឈ�ុយសចដំ់រ ី កផ៏្សោយរហូតភពជាទីអ្រស័យៃនយក្ស ែដលមានអំណាច្រគបសង�តព់កួយក្សឯេទៀតៗ ។ យក្សេនាះ

លនម់ាតថ់ា ៃថ�េនះធំុក�ិនអ�ី កឈ៏�ុយឈ�បេ់ម�ះ៉? មានអ�កណាេឆ�រសចឯ់ណាេអះ? េបដូេច�ះ អញនឹងេទរកេមល ែ្រកង

បានមយួចែម�ត ពីេ្រពះសចេ់នះក�ិនឆា� ញ់ណាស់ េហយេដយស� នេទ្របែហលជាេ្រចនផង បានជាធំុក�ិនផ្សោយមក

ដល់ទីអញយ៉ាងេនះអញេទគំរមយកសីុទងំអស់ កំុឲ្យអ�កេឆ�រេនះេនាះវបានសីុ » គិតដូេច�ះេហយ កច៏បយ់កដំបង

េព្រជ ្រគវេីហះេឡងេលអកសេវហ ងកេមលចុះេឡង េឃញេផ្សងហុយៗ ្រតងៃ់្រពធំ កេ៏ហះចុះសំេដេទ្រតងក់ែន�ង

ែផ្សងេនាះ ្រកេឡកេមលេទេឃញេក�ងតូចពីរនាកកំ់ពុងេឆ�រដំរ,ី គិតថា «ៃថ�េនះ េពញជាមហលភេហយ បានទងំ

ចំណី បានទងំមា� ស់, េបដូេច�ះ េតអញនឹងសីុដំរមុីន ឬសីុេក�ងមុនេអះ? េបសីុដំរមុីន ែ្រកងេក�ងេនះវភយ័នឹងអញ រតព់នួ



បាតេ់ទ ឥឡូវនឹងសីុេក�ង គា� នអ�ី្រគានេ់ធ�ជាបែង�ម ស្រមាបល់ងមាតខ់ងេ្រកយ» ។ េនទីបំផុតេនាះ យក្សសេ្រមចចិត�

ថា «េណ� យ! អញសីុដំរមុីនចុះ ទុកេក�ងសីុេ្រកយជាបែង�មវញិ េទប្រជះមាត្់រស�ល, េក�ងេនះ វមនិែមនរតព់នួេទឯណា

េឡយ ទុកជាវរតព់នួកែន�ងណាកម៏និកំបាងំនឹងែភ�កអញែដរ, វមកពី្រស�កភូមរិបស់មនុស្សេលក ចូលមកដល់ៃ្រពេនះ

េម�ះ៉េហយ វរតេ់ទណានឹងរចួ» េទបយក្សចូលេទគំរមកុមារែដលកំពុងេឆ�រដំរេីនាះថា « វុអីេក�ង្រចមក!់ អឯងមកពី

ណា? េដរេចញឲ្យឆាប»់ ។ កុមារទងំពីរេដរេចញពីទីេនាះេទ ។  

ប៉ុែន� កុមារបងមានេសចក�ីភតិភយ័តក�មា េ្រពះខ�ួនស� ល់ច្បោស់ជាយក្សេហយ បានដឹង្របាកដអំពីសមា� កច់ស់ៗ េគ

និយាយ្របាបថ់ា «យក្សខ�ួនធំ មានចង�ូមពីរ ស្រមាបសីុ់មនុស្សេលក» ែតមនិេចញវជា្របាបប់�ូនេឡយ ។ ចំែណកខង

កុមារប�ូនគិតថា «មនុស្សេនះមកពីណា របូរងធំគ្រមាងំ េធ�ញធំៗ សស� ចប៉ុនៗចបកប ់ែភ�កេឡង្រកេឡាតៗ ្រកហម

ែត�ត ដូចែភ�កអអូត ែស្បកមុខេឡងគ្រគីតគ្រគាត ដូចែស្បកគីង�ក ់ដងខ�ួនដូច្រកបីេដកភក ់សំេឡងឮ្រគក់ៗ  ដូចជាទឹក

ដកក់�ុងរន�េឈ ដុះពុកមាត ់ ពុកចង� ្រសេមម្រសមាម ដូចបីសចរជភូត, អេនះ្របែហលជាមនិខ� ចេកតញេញតចិត�

អញេទ បានជាហ៊នមកនិយាយកំែហងអញដូេច�ះ មនិអីេទ! អឯង្រពេហនហ៊នសីុដំរ»ី ។ កុមារប�ូនថយេចញពីកែន�ង

េនាះមនិឆា� យប៉ុនា� ន េទឈរេមលយក្សសីុដំរ ី ែតក�ុងចិត�នឹកក� ញ់េពកណាស់ មនិទនេ់ចញស�ី ថាដូចេម�ចៗេឡយ 

្រគានែ់តនឹកក�ុងេពះប៉ុេណា� ះ ។ េពលេនាះយក្សសួរថា «ែនអេក�ង! អឯងេធ�ដូចេម�ច បានជាបានដំរេីនះយកមកេឆ�រ?» 

។ េពលេនាះកុមារតូចបានឱកស កេ៏ឆ�យតបេទយក្សវញិថា «ពូឯងសួរចងដឹ់ងអ�ី? គិតែតបរេិភាគេទចុះ! កំុចបំាចដឹ់ង

េហតុករណ៍អ�ីេឡយ» ។ «េយ! អ្រចមក!់ ្របាបឲ់្យឆាប់ៗ  អញសីុអឯងឥឡូវេនះេហយ» យក្សសួរគំរមកុមារតូច ។ «

េអ! ដំរេីនះ វេដរមកជាបជុ់ចខ�ុ ំ» កុមារេឆ�យតបនឹងយក្ស ។ «យីេអ! អឯងេធ�ជុចដូចេម�ចកដ៏កដំ់របីាន អឯងនិយាយ

កុហកេទឬ? ែ្រកងដំរវីស� បខ់�ួនវេទដឹង? េហយអឯងនិយាយបេ�� តអញយ៉ាងេនះេទ េមលអឯងនិយាយឲ្យ្រតង ់

ែតកុហក អញសីុឯងេទៀត ឥឡូវេនះមនិខន» ។ «ខ�ុ ំមនិេចះនិយាយកុហកេទ, ពូឯងេមលចុះ ! ជុចខ�ុ ំេនឯេណាះហ�» 

។ «្របាកដជាអឯងដកជុ់ចដំរេីនះបានែមន?» យក្សសួរសង�តស់ង�ិនកុមារ ។ «ែមន» កុមារេឆ�យតបយ៉ាងយកជុចមក

េហយ្របាបយ់ក្សថា «ពូឯងចងដឹង ចូលេទក�ុងជុចខ�ុ ំលងេមល!» ។ េដយេហតុែតករេមលងយថា «សត�េបជុច

សរៃសេរុ ងៗប៉ុេណា� ះ អញ្រគានែ់តកេ្រមក កដ៏ចេ់ខ�ចខ�ីែដរ» ថាេហយកត៏្បរុក្បោលចូលេទក�ុងជុច ផុតៃដផុតេជងទងំ

អស់ ្រសបែ់តជុចរតឹរតួតឹងខ�ួនដូចេគចកែ់្រសះ ប្រមះនេនៀលបាកេ់ឈៃ្រពល�ិតេល� ច ែ្រសក្រទេហរពំងៃ្រព រទឹ�ិយក្ស

ែដលធា� បពូ់ែកយ៉ាងណា ក្៏របមូលយកមកអស់ ែថមទងំនឹកសូធ្យមន�រេបៀនសិល្បស�ស� ែដលធា� បេ់ចះធា� បេ់រៀនមក

ប៉ុនា� ន កេ៏នែតេរ មនិរចួពីជុចេនាះ រតឹែតតឹងេឡងៗ េស�រនឹងដចខ់្យល់រកែតស�ីនិយាយេស�រែតមនិរចួ ។ យក្សេទបដឹងថា 

«ជុចេក�ងេនះ ពូែកែមន េបអញមនិនិយាយអង�រឲ្យវ្រសយជុចេនះេចញេទនឹងស� បអ់សរឥតករមនិខន» េទប

និយាយអង�រកុមារថា «ឱេលកេអយ! កលពីេដម ខ�ុ ំេមលងយជុចេលកេដយ គិតេឃញថា េមលេទមនិល�មនឹង

កមា� ងំខ�ុ ំេសះ េហតុែតេសចក�ីេមលងយេនះេហយ បានជាខ�ុ ំេស�រែតស� បខ់�ួនយ៉ាងេនះ េហតុេនះ សូមេលកអណិតខ�ុ ំ

ម�ងេទចុះខុសម�ងឆ�ងមយួៃថ� សូមេលកអធ្យោ្រស័យឲ្យែតរស់ជីវតិ កំុឲ្យែតខ�ុ ំស� ប»់ ។  

ឯកុមារ បានេឃញយក្សប្រមះនេនៀលមនិរចួអំពីជុចរបស់ខ�ួនេហយ ែថមទងំឮនិយាយអង�រេទៀត កបិំតេនៃដ 

និយាយតេទនឹងយក្សវញិថា «េមច៉អឯងេជឿអញេទ? ឥឡូវ មកេធ�ជានិយាយអង�រ, ឯសចដំ់រអីញ ឯងសីុអស់ េហយ

គិតនឹងសីុអញេទៀត អឯងេថ�មធំណាស់ អញមនិយកអង�រអឯងេទ, ល� ចេនះ អញគា� នអ�ីសីុេសះ ម�ងេនះអញសីុ

េថ�មអឯងេហយ ចុះមកបង! េទរកកបឫ់ស្សមីកេធ�្រតេណាត េដតេថ�មអខូចេនះអងំសីុ» ។ បងកចុ៏ះពីធ�ះមកទងំ



ភយ័ញញីញញ័រដល់មកជិតប�ូនេឃញយក្សគរួសេម្ប ម ករ៏ងឹរតឹែតញាបញ័់រ ។ ប�ូននិយាយថា «ឈបប់ង! កំុញ័រចងសីុ់

សចវ់េពក ឈបសិ់ន! ចឆំ�ិនសិន, ហ៎ះ! ញ័រចងអ់�ីេទៀតេហយ! កំុញ័រអ�ីេពក េហយសីុេឆមនិឆា� ញ់េទ េហមេពះពុង

ណ៎ាបង!» ។ យក្សឮសម�កុីមារនិយាយនឹងបងដូេច� ះេហយ រងឹរតឹែតភតិភយ័ស�ុត្រពលឹង េហយនិយាយអង�រកុមារ

េទៀតថា «ឱេលកមា� ស់ៃថ�េអយ! សូមេលកអណិតខ�ុ ំ យកែតបុណ្យម�ងេទចុះ, ខ�ុ ំនឹងជូនកែន�ងបកក់ែន្សងេបាយមយួ 

ឲ្យែតេលកែលងខ�ុ ំឲ្យបានរស់មានជីវតិ, ត្បតិខ�ុ ំជាេស�ចយក្ស ្រគប្់រគងអណា្របជានុរ�ស� េបេលកឲ្យខ�ុ ំស� បេ់ទសម

ជា្រស�កេទសរបស់ខ�ុ ំអន�រធានមនិខន ទងំកូន្របពន�ខ�ុ ំ កពំុ៏មានទីពឹង» ។ កុមារប�ូនសួរប�� កយ់ក្សថា «ចុះឯងឲ្យ

កែន្សងបកក់ែន�ងេបាយដល់េយង កែន�ងេនាះ េបបកេ់បាយេទ អចឲ្យសេ្រមច្របេយាជនដូ៍ចេម�ចខ�ះ?» ។ «តមែត

េលកចងប់ានអ�ី បកម់ក បានតម្របាថា�  េបចងឲ់្យបាតេ់ទវញិ ្រគានែ់តេបាយថា េទវញិចុះ ក្៏រសបែ់តបាតអ់ស់រលីង» 

។ «្របាកដជាឯងឲ្យេយងែមនឬ?» ។ «ែមន» ។ «ែ្រកងកុហកអញេទដឹង?» ។ «មនិកុហកេទេលក» ។ «េបកុហក េត
ឲ្យេយងេធ�ដូចេម�ច? េយងមនិទុកចិត�េទ ពីេ្រពះឯងជាេស�ចេសយរជ្យ ែ្រកងរចួពីកណា� បៃ់ដេយងេទ បបលួេរហ៍ពល

មកច្បោំងនឹងេយងវញិ? បង! យកកបិំតមកពន�ះសចវ់ អងំសីុស្រមនេ់សចក�ីឃា� ន១្រសបក ់សិន» ។ បងេនាះេនែត

មនិទនប់ាតភ់យ័នឹងយក្ស ។ យក្សឮកុមារតូចឲ្យបងយកកបិំត មកពន�ះសចខ់�ួនដូេច� ះ កញ៏ាបញ័់រេស�របាតស់� រតី 

េហយនិយាយអង�រកុមារេនាះេទៀតថា «សូមេលកទុកែតជីវតិឲ្យចុះ ខ�ុ ំនឹង្របគល់រជ្យទងំអស់្រពមទងំ្រស�កសួយទងំ

អម្បោលម៉ាន ជូនេលកេទៀត ខ�ុ ំសូមរចួែតខ�ួននឹងភរយិាបុ្រតីបុ្រត េហយេនេធ�ជាេសនារក្សោេលកេទៀត » ។ កុមារប�ូន

កសួ៏រប�� កយ់ក្សថា «េបឯងនិយាយេទៀត្រតងែ់មន េណ� យ! េយងអតេ់ទសឲ្យបាន, ែតេយងមនិដឹងជាឯងេស�ច

េសយរជ្យេននគរណា ចុះេធ�េម�ចឲ្យេយងេទតមយកនគរឯងបាន? » ។ «ឱេលក មនិសល់្រកអ�ីនឹងអេ�� ញេទឯ

នគរខ�ុ ំេនាះេទ ឲ្យែតេលកែលងខ�ុ ំចុះ ខ�ុ ំនឹងេធ�ត្រម�យជាលំអនរហូតដល់េទនគរខ�ុ ំឯេណាះ » ។ «ឯងេធ�ត្រម�យែបប

ណា?» ។ ខ�ុ ំកចែ់មកេឈ្រសស់េបាះ ែហៗ តមផ�ូវេទកលេបេលកអេ�� ញេទ សូមេទតមែមកេឈែដលខ�ុ ំកច់

េបាះេនះចុះ »។ កុមារទងំពីរក្៏រពមេដះយកេចញពីជុច ។ ឯយក្សបានរចួខ�ួនពីជុចេហយ ក្៏រកបថា� យបង�ំកុមារទងំពីរ 

េដរេទនគរខ�ួនវញិ េហយកចែ់មកេឈជាត្រម�យ េដម្បជីាទីសមា� ល់ដល់កុមារទងំពីរ្របាណ ឥតមានកុហកភូតភរអ�ី
េឡយ លុះដល់េទនគរេហយចូលេទនិយាយ្របាបព់កួពលេសនាេយាធាទហន ែដលេនចេំក� ងទ� រទងំ ៧ ជាន់

ថា «ែនវុយឺ! ៃថ�ែស�កេនះមានេក�ងតូចៗ ពីរនាក ់ ជាេក�ងមនុស្សេលក មកដេណ� មរជ្យអញ េបឯងេឃញវមកេហយ 

្រត�វឃាតកំុ់ឲ្យវចូល ែតកំុេធ�ទុកបុកេម�ញវេឡយ ្រគានែ់តែ្រសកឃាតប់៉ុេណា� ះបានេហយ ពីេ្រពះេក�ងេនាះពូែកណាស់ 

អម្បោលអញែដលមានរទឹ�ិ មានអំណាចច្បោំងដេណ� មយកនគរឯេទៀតៗ បានមកេធ�ជា្របេទសរជទងំប៉ុនា� ន កវ៏ដក់

ជុចអញជាបេ់ស�រែតនឹងស� បអ់សរឥតករ, ែតពកួឯងរល់គា� ឃាតវ់ល្បងេមលសិនចុះេបវមនិខ� ចេទ េបកផ�ូវឲ្យវ

ចូលមកចុះ» ។ យក្សបាន្របាប្់រគបេ់សនាអ�កចេំក� ងទ� រទងំ៧ ជានស់ព�្រគបេ់ហយ កចូ៏លេទក�ុង្របាសទ សម�េំដក

លក ់ ្រសមុកកេ្រកក្របឹថពី ។ ឯកុមារបងប�ូនទងំពីរនាក ់ កប៏េណ� រគា� េទនគរយក្សតមត្រម�យែមកេឈ លុះបានេទ

ដល់េហយកជ៏បួ្របទះនឹងពួកកងទព័មយួកង ែដលេនចេំក� ងទ� រទី ៧ េនាះកុមារបង កលបានេឃញយក្សេ្រចនដល់

េមា�៉ ះ កភ៏យ័ញាបញ័់រេស�រនឹងបាតស់� រតី, ប�ូននិយាយកមា� បងេឡងថា «ែនបង កំុញ័រចងេ់ពក! ឈប!់ កំុអលចងច់ប់

កបេ់ធ�បាបវ ឈប់ៗ  កំុៗ េយបង! េស�រែតឃាតម់និឈ�ះេណ� យ កំុញ័រចងេ់ពក វខ� ចបងឯងេហយ» ។ ពកួទហន 

យក្សបានឮកុមារនិយាយដូេច� ះ កខ៏� ចរញួខ�ួន ឥតហ៊នមាតក់អ�ីេសះ េបកផ�ូវឲ្យកុមារេទេដយ្រស�យរហូតដល់េទ

ទ� រក�ុងគ្រមប៧់ជាន ់យក្សខ� ចទងំអស់ ។ េទបនាបំងប�ូនេឡងេទេល្របាសទយក្ស េឃញយក្សកំពុងេដក្រសមុកខ�រ័

្របាសទ េឃញពកួ្រសីស�ំកំពុងែតអង�ុយបកខ់ងស� ំមយួរយ ខងេឆ�ងមយួរយ ។ ឯបងេឃញយក្សេ្រចនសេម្ប ម

ណាស់េពក កភ៏យ័ស�ុតស� រតី ប�ូនែ្រសកេហយក្សថា «ែន! អេនះេ្រកកេឡង ! អញមកដល់េហយេដកដល់ណា



េទៀត» ។ យក្សឮសំេឡងកុមារតូចែ្រសកេហខ�ួន ែដលកំពុងេដកលកដូ់េច� ះ កភ៏ា� កដឹ់ងខ�ួនេឡង ្រកេឡកេមលេទ 

ស� ល់ជាកជ់ាកុមារមា� ស់ជុច កភ៏តិភយ័មហិមា ស�ុះមកម�មីា� ្រកបថា� យបង�ំកុមារតូចទងំពីរ េហយ្របាបព់កួ្រសីស�ំ

ែដលកំពុងអង�ុយគាល់ េ្របអមាត្យឲ្យេហពកួេសនាបតី នាហ�ឺនមុខម�ន�ី ្រពហ�ណ៍្រពឹទ� បុេរហិត បណ�ិ តកវ ីឲ្យចូលមក

ក�ុងបុរយ៉ីាងឆាបៃ់វៗ ។ លុះពកួរជេសវកមាត្យមកជបួជំុគា� សព�្រគបេ់ហយ យក្សែ្រសក្របកសថា «អ�ករល់គា� ចូរ្រកប

ថា� យបង�ំេស�ចមនុស្សទងំពីរនាកេ់នះ េហយ្រត�វេគារពេកតខ� ចយកចិត�ទុកដកឲ់្យដូចជាខ�ួនអញ ត្បតិអញ្របគល់

រជ្យ ឲ្យេស�ចមនុស្សេលកេនះេសយេហយ ។ អញសូមរចួែតខ�ួនប៉ុេណា� ះេទ, ឯអ�កទងំអស់្រត�វេន្រជកេ្រកមម�ប់

បុណ្យេស�ចមនុស្សេលកេនះចុះ» ។ ពកួរជេសវកមាត្យទងំអស់ ្រកបថា� យបង�ំកុមារទងំពីរ្រគបគ់ា�  ឥតមាននរណា

មយួហ៊ននិយាយថាដូចេម�ចេឡយ ។  

យក្សកប៏ានេរៀបពិធីអភេិសកជាឯកមង�ល ្របជំុពកួពលេយាធាជាអេនក្របករ េហយ្របគល់ធីតរបស់ខ�ួនឲ្យជា

មេហសី ។ ប៉ុែន�កុមារប�ូនមនិេសយរជ្យខ�ួនឯងេទ ឲ្យបងេសយរជ្យវញិ េ្រពះយល់េឃញថា បងបានចិ�� ឹមបីបាចែ់ថ

រក្សោខ�ួន ។ កុមារទងំពីរ សឹងេនជាសុខសប្បោយក�ុងនគរយក្សេនាះ រហូតអវសនកលេទេហង ។  

គិត�គប់សព�េ�យផ��វ ក�ីចេ���ះកំុបី�ន 

 


