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កលពីេ្រពងនាយ មានមនុស្សកម្សតពី់រនាកប់�ី្របពន� មានកូន្រប�សមយួ ។ កូនេនាះេកតេឡងេវលណា មានេទវត

អ្រកកម់កែថរក្សោែសកេសយ ។ តងំពីេទវតអ្រកកម់កែសកេសយេក�ងេនាះ ឪពុកមា� យកស៏� បេ់ចលអស់េទ ។ 

េក�ងេនាះេនជាមយួនឹងជីដូន ៗ កែ៏ថរក្សោដរបដល់អយុ ២០ ឆា�  ំ ។ ៃថ�មយួ េក�ងេនាះចូលេទក�ុងៃ្រព េដម្បរីកឧស 

កំពុងែតកបឧ់ស មានេទវតមយួអង�េទៀត ជាេទវតល� ជយួ ឲ្យច្រម�ងចេ្រមនយសស័ក�ិេភាគសម្បត�ិ ។ េទវេនាះ

និយាយនឹងេទវតអ្រកកថ់ា «តងំពីអ�កឯងចូលមករក្សោមនុស្សេនាះកលណា មា� យអពុកគា� ស� បេ់ចលអស់េហយ 

គា� ្រកលំបាកពនេ់ពក េហយថារទឹ�ិអ�កឯងពូែកែមន » ។ េទវតអ្រកកនិ់យាយតបេទវញិថា « អ�កេជឿថាអំណាចខ�ុ ំពូែក

េទ? » ។ េទវតល�េឆ�យថា « ខ�ុ ំេជឿេហយ ប៉ុែន�ខ�ុ ំសូមរក្សោមនុស្សេនះម�ង» ។ េទវតអ្រកក ់្រពមេបកអំណាចឲ្យេទវត

ល�ែថរក្សោេហយេហះេទ ។ េទវតបណា� លឲ្យមនុស្សេនាះកំពុងែតកបឧ់ស កដ៏កដឹ់ងចុះេហយភា� កខ់�ួនេ្រពតេលគិត

ថា «ឱ អញ េបអញរស់េន ្រគានអ់ញនឹងរកសីុចិ�� ឹមជីវតិជីដូនអញ េប្របសិនជាអញស� បេ់ទ េតបានអ�កណានឹងរក

សីុចិ�� ឹមជីដូនអញេទៀត េបដូេច�ះ អញគិតេទនិយាយបបលួយាយអញេទេនេធ�ខ�ុ ំេសដ�ី ្រគានែ់តសំុបាយេគសីុ 

្របែហលជាេគ្រពមេហយ» គិតែតប៉ុេណ� ះកែ៏លងកបឧ់ស ្រតឡបេ់ទវញិ េទដល់និយាយ្របាបជី់ដូនតមដំេណ រសព�

្រគប ់ែដលខ�ួនគិតកលេទកបឧ់ស ។ ជីដូនបានស� បេ់ហយកចូ៏លចិត�្រពមតមេច បុរសកម្សតទ់ងំពីរនាក ់គឺជីដូន

និងេច កន៏ាគំា� េដរេទផ�ះមហេសដ�ី ដល់ចូលេទក�ុងកំែពងរបងេហយ េទអង�ុយបតេ់ជងេនមាតជ់េណ� រមហេសដ�ី ។ 

លុះបន�ិចេទ មហេសដ�ីប�ី្របពន�នាគំា�  េចញមកេ្រក្រកេឡកេទេឃញអ�កទងំពីរនាកអ់ង�ុយកសួ៏រថា «ឯងមកេនះមាន

្របាថា� អ�ី?» ។ បុរសកម្សតេ់នាះេឆ�យជ្រមាបេទេសដ�ីថា «ខ�ុ ំពីរនាកជី់ដូននិងេចេនះ មកសំុេនេធ�ជាខ�ុ ំបេ្រមេលក ្រគាន់

ែតយកបាយចិ�� ឹមជីវតិ» ។ មហេសដ�ីស� បេ់ហយេឆ�យថា « េអឯងេនចុះ » ។ បុរសេនាះជ្រមាបេទមហេសដ�ីថា «

សូមេលកេមត� ឲ្យខ�ុ ំេនបេ្រមខងេលផ�ះបាយេហយនិងផ�ះធំ» ។ មហេសដ�ី្រពម េទបយាយចស់េនាះ សំុ្រគានែ់ត

េដញមានទ់ កំុឲ្យសីុ្រស�វ កលណាេគយក្រស�វេទហល ។ បុរសេនាះ ខំយកចិត�ទុកដកប់េ្រមេសដ�ីមនិឲ្យទស់ចិត�

បន�ិចេសះ ។ មហេសដ�ីមានចិត�អណិត្រសឡាញ់របអ់ន ។ លុះយូរេទ្របមាណជា ៣-៤ ឆា�  ំបុរសេនាះ សំុមហ

េសដ�ីេទេនឃា� ល្រកបីវញិ ដល់េនឃា� ល្រកបី ផា� ស់អស់ែខ្សពរួចស់ៗទងំប៉ុនា� ន ជសួជុលេ្រកលឲ្យស� តល�េឡង 

្រកបីទងំអស់ចំននួ ១០០ ក្បោល ។ ដល់យូរេទ មហេសដ�ីប�ី្របពន�និយាយគា� ថា «តងំពីអេនះេទឃា� ល្រកបី េយង

មនិែដលេទេមលវម�ងេសះ ដូេច�ះ្រត�វេយងនាគំា� េទេមលវម�ង» កន៏ាបំ�ី្របពន�េទ លុះេទដល់េមលេទ្រកបី ែខ្សពួរ 

និងេ្រកល េពញចិត�ទងំអស់ ក្៏រតឡបម់កវញិនិយាយគា� ថា «អេនះជាមនុស្សល� កលែដលេយងេឃញមុន មនិ

ែដលមាន្របដបស់្រមាប្់រកបីថ�ី យ៉ាងេនះេទ ឥឡូវេនះមាន្រពម អេនះជាមនុស្សចិត�្រតងនឹ់ងេចហ� យនាយ» ។ បុរស

េនាះេទឃា� ល្រកបីរល់ៃថ� មានកលៃថ�មយួេនាះ េពលល� ចេដញ្រកបី្រតឡបម់កេ្រកលវញិ មកដល់្រតពងំមយួ 

េដញ្រកបីចុះេទ្រតពងំទឹក េទជានដំុ់មាសេនក�ុង្រតពងំេនាះ ែបរេទខងណា កសុ៏ទ�ែតដំុមាស េពញ្រតពងំទងំ

អស់ ។ បុរសេនាះថា «ដំុថ�អ�ីកេ៏្រចនេម�ះ៉ បះ៉េជងេស�រស� បេ់ហយ » ថាេហយកយ៏កដំុមាសមយួដំុមក គិតថា «អញយក

ដំុថ�េនះេទេផ�យាយអញ េ្រពះថ�េនះល�» ។ បុរសេនាះ េដញ្រកបីមកចូលេ្រកល រចួេហយកយ៏កដំុមាសេនាះេទឲ្យ



ជីដូនៗ បានេឃញដំុមាសេហយ សួរថា «េចយកពីណាមក យកេទវញិេទយាយមនិហ៊នយកេទ ដំុមាសធំេម�ះ៉ » ។ 

បុរសដឹងជាដំុមាសដូេច� ះេហយ កយ៏កេទទុកក�ុង្រតពងំវញិ ចំណាំកែន�ងទុក រចួ្រតឡបម់កវញិ ។  

ៃថ�េ្រកយមក ្រពះមហក្ស្រត ្រទងល់្បងចិត�ពួកេសនាបតី ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលេទនឹងអមាត្យថា « អ�កឯងេទ្របាប់

េសនាបតីទងំ៤ ថា « ល� ចេនះ ឲ្យេដកច្ំរពះបរមរជវងំេនចុង្រពះរជេរង» ។ អមាត្យនាយំក្រពះបន�ូលេទជ្រមាប

េសនាបតីទងំ ៤ តមដំេណ រ ។ េសនាបតីទងំេនាះ កេ៏រៀបខ�ួនមកេដកតម្រពះរជឱង� រេពលមកេដកេនាះ មនិគិត

្រប�ង្របយត័�េសះ គិតែតពីេដកទល់ភ� ឺ។ លុះយបេ់្រជស� ត ់េស�ច្រទងយ់ាងមកទតេសនាបតីទងំ ៤ េនាះ េឃញេដក

ទងំអស់គា�  ក្៏រទងយ់ាង្រតឡបេ់ទ្រកឡា្រពះបន�ំវញិ ដល់្រពឹកេឡង ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលឲ្យចបេ់សនាបតីទងំេនាះ 

យកេទកបេ់ចលេទ ។ លុះល� ចេ្រកយេទៀត ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលឲ្យេហមហេសដ�ីទងំ ៤ ឲ្យមកេដកដូចមុនេទៀត 

។ មហេសដ�ីែដលជាេចហ� យបុរសកម្សតេ់នាះ ភយ័ណាស់ េ្រពះមនិដឹងជាមានេរឿងអ�ី បានជាេស�ចឲ្យសមា� បេ់សនា

បតីទងំ ៤ មុនេនាះ ឥឡូវដល់មកខ�ួនេទៀត គិតថាមុខជាស� បេ់ហយ កូន្របពន�ទងំប៉ុនា� នយំេសកទងំអស់គា�  ។ 

លុះបន�ិចេទ ឮេទដល់បុរសកម្សត់ៗ  កេ៏ឡងមកសួរថា « េហតុេម�ច បានជាយំេសកយ៉ាងេនះ? » ។ មហេសដ�ី្របាប់

េទតមេរឿង ។ បុរសថា « េបដូេច�ះ ខ�ុ ំសូមេទេដកជំនួស » ។ មហេសដ�ីឮដូេច� ះេហយ កអ៏រណាស់ ឲ្យរកសំពតអ់វ

ល�ៗ យកមកឲ្យបុរសកម្សតេ់នាះេស��កេដយគិតថា មុខជាស� បេ់ហយ ។ លុះបុរសេរៀបខ�ួនេ្រសច នឹងេទេដកចវំងំ 

ជាមយួពកួមហេសដ�ីឯេទៀត ែតេពលេទ បុរសេនាះយកទងំដវមយួេទផង េទដល់េហយកេ៏ដក ។ ពួកមហេសដ�ី
ឯេទៀត េគអង�ុយនិយាយគា� េលង លុះដល់យបេ់្រជ េទបនាគំា� េដកអស់េទ ។ បុរសេនាះ ដឹងថាេគេដកស� ត ់កេ៏្រកក

េឡងអង�ុយមា� កឯ់ង ។ លុះយបេ់្រជស� ត ់េស�ច្រទងេ់ចញមកដូចមុនេទៀត មកដល់ចុង្រពះរជេរង បុរសេនាះ្រកេឡក

េឃញទញដវបាន េដញកបេ់ធ�ជាកបផុ់តៗ េស�ចរតរ់ចួេទ ។ ក�ុង ១ យបេ់នាះ េស�ចេចញមក ៣ ដង ។ បុរសេដញ

កបទ់ងំ ៣ ដងេស�ច្រទងរ់តេ់ទវញិ ។ លុះ្រពឹកេឡង េស�ច្រទងម់ាន្រពះបន�ូល ឲ្យចបេ់សដ�ីទងំ ៣ នាក ់ែដលេដក

េនាះ យកេទកបេ់ចល េហយ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលឲ្យេហបុរសកម្សតេ់នាះេទ ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលសួរបុរសកម្សតថ់ា «

ឯងជាេសដ�ីេឈ� ះអ�ី?» ។ បុរសកម្សត្់រកបទូលថា «ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ ជាកូនមហេសដ�ីេឈ� ះេនាះ» ។ េស�ចមាន្រពះ

បន�ូលឲ្យេទេហមហេសដ�ី ែដលជាេចហ� យបុរសកម្សតេ់នាះមក្រទងម់ាន្រពះបន�ូលសួរថា «េនះជាកូនអ�កែមនឬ

អ�ី? » ។  

មហេសដ�ី្រកបទូលេឆ�យទទលួថា «កូនែមន» ។ េស�ចមាន្រពះបន�ូលថា «េបកូនមហេសដ�ីឯង អញសំុេធ�ជាកូន

អញ» ។ មហេសដ�ីកថ៏ា� យបុរសេនាះេទេស�ច េហយ្រកបបង�ំលេទផ�ះវញិ ។ េស�ចមាន្រពះរជបុ្រតីមយួ្រពះអង� 

្រទងក់េ៏រៀបផ្សផំ�ុ ំនឹងបុរសកម្សតេ់នាះ ជាប�ី្របពន�េទ េហយអភេិសកឲ្យេឡងេសយរជ្យយូរេទ េស�ចបុរសនឹកេឃញេទ

ដល់មាស ែដលេនក�ុង្រតពងំ ក្៏រតស់បង� បេ់ទមហេសដ�ីឪពុក ឲ្យេទដឹកមាសមកដកឃ់ា� ងំទុក ។  

មានមយួៃថ� េស�ចបុរសេនាះ ចងេ់ចញេទកនចុ់ង្រពះរជេរង ឲ្យេសនាបតីគាល់ កេ៏ទទូលេស�ចឪពុកៗ ្រទងហ់មថា 

« ឯងជាតិជារ�ស� េបេចញេទ្រត�វយកមេហសីេទផង » ។ េស�ចបុរស្រទងយ់ាងេចញេទកនចុ់ង្រពះរជេរង ជាមយួ

អគ�មេហសី ពកួនាហ�ឺនទងំពងួគាល់េ្រត�ប្រត ។ េវលេនាះ េទវតអ្រកក ់ែដលរក្សោបុរសេនាះអំពីេដម ្រតឡបម់កវញិ

កជ៏បួេទវតល� េហយនិយាយថា «ឥឡូវេនះអ�ករក្សោមនុស្សេនះ តងំពីេនលំបាក ទល់ែតបានេធ�ជាេស�ចែថមេទៀត 

េនាះេឃញថាអំណាចអ�កពូែកែមន េបេបដូេច�ះអ�កេចញេទ ឲ្យខ�ុ ំរក្សោម�ង» ។ េទវតល� ្របគល់េស�ចកម្សតឲ់្យេទេទវត

អ្រកកេ់ហយេហះ េទ ។ េពលេនាះ មានេភ��ងផ�រ េទវតអ្រកកក់ប៏ណា� លចិត�េស�ចបុរសេនាះមយួរេំពច េស�ចេនាះមនិ



បានគិត េលមាន្រពះបន�ូលចំេពះពកួនាហ�ឺន ែដលគាល់េ្រត�ប្រតថា អញឮផ�រលន ់្រសេណាះកលេនឃា� ល្រកបីពី

េដមណាស់ » ្រគានែ់តប៉ុេណា� ះ មេហសីឮកស៏�ុះេទរក្រពះបិតេហយ្រកបទូលថា «្រពះវរបិត មនិគរួឲ្យខ�ុ ំមា� ស់េទអ

មនុស្សឃា� ល្រកបីេនះ េសះខ�ុ ំមា� ស់ែលងយកេហយ េ្រពះវនិយាយចំមុខនាហ�ឺន ែដលគាល់េ្រត�ប្រតថា « ឮផ�រលន ់

្រសេណាះកលេនឃា� ល្រកបីពីេដម ខ�ុ ំមា� ស់ខ� សពកួនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីណាស់ ខ�ុ ំមា� ស់មនិយកជាប�ីេទ» ។ េស�ច

បិតឮដូេច� ះ កឲ៏្យចបេ់ស�ចេនាះយកេទដកគុ់កេទ ។ ដកគុ់កបានពកក់ណា� លៃថ� េទវតល�ែដលរក្សោមុនេនាះ្រត

ឡបម់កវញិ េហយនិយាយេទនឹងេទវតអ្រកកថ់ា «អ�កមានរទឹ�ិណាស់ ចូលមករក្សោភា� ម េស�ចបុរសបានជាបគុ់កភា� ម 

ដូេច�ះអ�កអេ�� ញេទចុះ ទុកឲ្យខ�ុ ំរក្សោវញិ» រចួេហយេទវតល�កប៏ណា� លចិត�េស�ចបុរសៗនឹកេឃញភា� មថា « អញមនិ

គរួភា� តសំ់ដីឲ្យទល់ែតជាបគុ់កេសះ ប៉ុែន�គា� នអ�កណាដឹងថា អញជាបគុ់កេនេឡយេទដូេច�ះអញបង� បេ់ទេសដ�ី
ឪពុកអញ ឲ្យយកមាសែដលមកពីក�ុង្រតពងំេនាះ ដំេធ�ជារបូ្រកបី ១០០ ដកេ់ជងពនមាស ១០០ យកមកឲ្យអញក�ុង

ៃថ�ែស�កេនះពី្រពឹក» គិតែតប៉ុេណា� ះកេ៏្របេមគុកឲ្យេទ្របាបេ់សដ�ីថា «េស�ចមាន្រពះបន�ូលថា ឲ្យយកមាសដំេធ�របូ្រកបី 

១០០ ដកេ់លេជងពនមាស ១០០ េហយយកេទថា� យេស�ចដល់កែន�ង្រទង»់ ។ េសដ�ីឮេហយ កេ៏ហជាងទងំពងួ ឲ្យ

េធ�ក�ុងមយួយបឲ់្យេហយលុះ្រពឹកេឡង ឲ្យខ�ុ ំ្រសីេសដ�ី ១០០ នាក ់ទូលយកេទថា� យេស�ចក�ុង្រពះរជវងំ ។ េស�ចបិត

េក�កទតមកេឃញ ឲ្យអមាត្យរតេ់ទេមល ។ អមាត្យមក្រកបទូលវញិ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលឲ្យេហអ�កទូល្រកបីេនាះមក 

េហយ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា «នាងឯងរល់គា�  យក្រកបីមាសេនះេទណា?» ។ ្រសីទងំេនាះថា « ខ�ុ ំមា� ស់យកមក

ថា� យ្រពះអង�» ។ េស�ច្រទង្់រជាប ្រទងឲ់្យេហ្រពះរជបុ្រតីថាមេហសីេស�ចកម្សត ់ ឲ្យេចញមកេមល េហយមាន្រពះ

បន�ូលថា «កូនេអយ ! ែដលប�ីឯងវថា្រសេណាះកលឃា� ល្រកបីេនាះ មនិែមន្រកបីសត�េទ គឺរបូ្រកបីមាសេនះឯង កូន

េមល្រកបីេនះចុះ េណ� យកូនកំុខឹងនឹងប�ី យកប�ីវញិេទ » មាន្រពះបន�ូលែតប៉ុេណា� ះក្៏រទងឲ់្យេទេដះេស�ចបុរសកម្សត់

មក េហយ្រទងអ់ភេិសកនឹងនាងជា្រពះរជបុ្រតីឲ្យេឡងេសយរជសម្បត�ិ ជាសុខសប្បោយេរៀងេទ ្រពមទងំយាយ

ជីដូនៃនបុរសេនាះផង ។  

រ�ទ�ិេ�េទវ� �����េ�មនុស�� 

 


