
េរឿង េចផា� ប្់រតេឡាក 

 

 

កលពីេ្រពងនាយ មានេសដ�ីប�ី្របពន� មានកូន្រកមុមំយួនាក ់ របូេឆាមល�ណាស់ ។ ពកួកំេលះ ៗជាេ្រចនស�័្រគចិត�

្រសឡាញ់ បាន្របាបម់ាតបិតឲ្យចូលេទដណ�ឹ ងកូន្រកមុមំហេសដ�ី ៗេនាះ ក្៏រពមឲ្យឥត្របែកក ែតមានេធ�ខសន្យោថា 

«េបកំេលះេឈ� ះណាចងប់ាន ្រត�វសងផ់�ះ៥ែល�ងែតមយួៃថ�ឲ្យេហយ េបេធ�មនិេហយ េសដ�ីេនាះផា� ចម់និឲ្យកូន្រកមុេំទ»

។ កំេលះដៃទ ៗ ប៉នុា� ន ៗ ខូចខតជំនូនជាេ្រចននាក ់េដយេធ�ផ�ះមយួៃថ�មនិេហយ េសដ�ីកផ៏ា� ច ់មនិឲ្យកូន្រកមុ ំ។ ខ

ណៈេនាះ មានកំេលះមា� កជ់ាអ�កមានគំនិត មានឧបាយកល្របាជា�  េឈ� ះថា «េចផា� ប្់រតេឡាក» ជាកូនអ�កមាន្រគាន់

េប បានសំុ្របាកម់ាតបិតយកេទទិញេឈ លបេធ�ផ�ះ្រប�ងេ្រប�ប្រគប្់របដបជ់ាេ្រសច រចួេកសរសូខត្់រតេឡាក១

យ៉ាងស� ត េហយ្របាបម់ាតបិតឲ្យេទដណ�ឹ ងកូន្រកមុមំហេសដ�ីេនាះ ។ ឯមាតបិតកទិ៏ញែផ�េឈ េមមេឈបាន

េ្រចនតុ េហយពឹងញាតិសនា� នឲ្យជយួ កនជំ់នូនេនាះ េទដល់ផ�ះ មហេសដ�ីេលកៃដជ្រមាបថា «ខ�ុ ំបាទ នាងខ�ុ ំ មក

សូមដណ�ឹ ងកូន្រកមុេំលក ផ្សផំ�ុ ំនឹងកូន្រប�សកំេលះខ�ុ ំបាទ នាងខ�ុ ំ េទះបីខុស្រត�វ សូមេលកមហេសដ�ីអភយ័េទស 

សូមឲ្យបានជាសចស់នា� នស� នេម្រតីេរៀងេទ» ។  

េសដ�ីទងំប�ី្របពន�ស� បេ់ហយេឆ�យថា «េយងឥត្របែកកថាអ�ីេទអ�ក! ែតថា ៃថ�ែស�កេនះអ�កេធ�ផ�ះ ៥ ែល�ងឲ្យេហយ

េ្រសច េទបេបេធ�មនិេហយេយងនិងផា� ច ់មនិឲ្យកូន្រកមុេំទ» ។ មាតបិតេចផា� ប្់រតេឡាកឮេហយ ជ្រមាបថា «េបកូន

ខ�ុ ំេធ�ផ�ះៃថ�ែស�កេនះមនិេហយេ្រសចេទ សូមេលកេសដ�ីផា� ចកូ់ន្រកមុេំលកចុះ ជំនូនប៉ុនា� នតុេនះ ខ�ុ ំបាទនាងខ�ុ ំកសុ៏ខ

ចិត�ជូនេលកទងំអស់ ឥតគិតយកៃថ�ពីេលកេឡយ» េហយជូនជំនូនទងំអស់េទេសដ�ី ៗ កឲ៏្យខ�ុ ំកំដរេលកេទេផ�រ

ទុកេពញមយួែល�ងផ�ះ េហយយកសំបកតុ ថាស មកឲ្យវញិ ។ មាតបិតេចផា� ប្់រតេឡាក ទទលួតុថាស្រគបចំ់នួន

េហយ កសំ៏ពះលមហេសដ�ីនាគំា� ្រតឡបម់កផ�ះវញិ ។  

េ្រកយេនាះ មហេសដ�ីនិងភរយិា នាគំា� េទេមលជំនូនេនេលផ�ះ េឃញសុទ�ែតែផ�េឈមានតៃម�ែប�កៗ ពី្របេទសឆា� យ

ខ�ះ េន្រស�កអយខ�ះ េសដ�ីកញ៏ញឹមញាកមុ់ខដក្់របពន�ថា «ជំនូនេនះ េយងមុខជាបានសីុទេទេទៀតេហយ» ។  

ចំែណកមាតបិតេចផា� ប្់រតេឡាក េទដល់ផ�ះកនិ៏យាយ្របាបកូ់នថា «េសដ�ី្រពមឲ្យេហយ» ែតេគថា «ឲ្យកូនេធ�ផ�ះែត

ក�ុងៃថ�ែស�កេនះ ឲ្យេហយេ្រសច» ។ េចផា� ប្់រតេឡាក ឮមាតបិតនិយាយ្របាបដូ់េច� ះ មានចិត�េ្រតកអរណាស់ ជ្រមាប

មាតបិតថា «េលកែមេ៉លកឪពុកកំុ្រព�យបារម� មុខជាបានដូចគំនិត ែដលកូនគិតទុកពីៃថ�មុខ» េហយេចផា� ប់

្រតេឡាក កេ៏ទនិយាយពឹងបងប�ូនអ�កេចះករជាងផ�ះបានគា� េ្រចន ឲ្យេគជយួ សងផ់�ះែតក�ុងៃថ�ែស�កេនះឲ្យេហយ ។ បង

ប�ូនេគជយួ ទងំអស់គា�  េហយេចផា� ប្់រតេឡាក្រតឡបម់កផ�ះ េស��កពកែ់តងខ�ួនស� តបាត ពឹងកំេលះផងគា� ឲ្យជូន

េទផ�ះេសដ�ីេនាះ លុះេឡងេទដល់េលផ�ះ េសដ�ីសួរថា «េចឯងមកមានករអ�ី?» េចផា� ប្់រតេឡាកលុតជង�ង្់របណម្យ

ជ្រមាបថា «ែមឪ៉ពុកបាទេ្របខ�ុ ំបាទជាកូន ឲ្យមកសូម្រកប្របណិបត័នេ៍លកឪពុកអ�កមា� យ សូមទន្របាបទី់កែន�ង



្រតងណ់ា ឲ្យទនខ�ុ ំបាទនឹងសងផ់�ះ ខ�ុ ំបាទនឹងអលេទចតក់រេធ�ែ្រកងមនិេហយ ជូនេលកឪពុកេលកមា� យ ក�ុង

េវលៃថ�ែស�កេនះ » ។  

េសដ�ីទងំប�ី្របពន� គនេ់មលរបូឫកពេចផា� ប្់រតេឡាក នឹកសរេសរក�ុងចិត�ថា «កូន្របសអញ្រគានេ់បែដរ ែតមុខជាខូច

ខតជំនូនដូចអ�កមុន ៗ េទៀតេហយ» េហយេសដ�ី្របាបទី់កែន�ងឲ្យសងេ់នខងេជង ឆា� យពីផ�ះធំ ចំននួ ៥ ព្យោម ។  

េចផា� ប្់រតេឡាកបានឮេសដ�ី្របាបេ់ហយ ក្៏របាបសំពះល នាគំា� ្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ លុះេទដល់្របមូលបងប�ូនជបួជំុ

យកេ្រគ�ងផ�ះ ែដលធ�ន ់ៗ ផ�ុករេទះេ្រសចពីយប ់របស់ណាល�មលីែសង កច៏តែ់ចងផ�ូផ�ងដកមុ់ខគា� េ្រសច ។  

លុះ្រពឹកេឡង ខ�ះដឹកនឹងរេទះ ខ�ះលីែសង េទដល់ផ�ះេសដ�ី ខ�ះកបដី់ ខ�ះជីករេណ� សសរ តមខ� តទំហផំ�ះ ៥ ែល�ង ខំ

េធ�្រស�ះគា� មនិឈប ់ឈបែ់តេពលបរេិភាគបាយ បរេិភាគបាយរចួនាគំា� េធ�េទៀត ទល់ែតេហយេ្រសចក�ុងេវលៃថ�េនាះ រចួ

េចផា� ប្់រតេឡាកេឡងេទលុតជង�ងសំ់ពះជូនផ�ះមហេសដ�ីជាមាតបិតេក�ក េហយនាគំា� ្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ ។  

លុះដល់ៃថ�ែខ បានឫក្សល� មាតបិតទងំពីរខង កេ៏រៀបវវិហមង�លករកូនរចួេ្រសច ។ ឯេចផា� ប្់រតេឡាក លកែ់ត

្រតេឡាកេនាះ មនិឲ្យនរណាេឃញេសះ ដល់េពលយបេ់រៀបផ្សដំំេណករចួេហយ កេ៏ដកក�ុងផ�ះជាមយួគា�  ។ េចផា� ប់

្រតេឡាក យក្រតេឡាកេនាះ េទផា� ប្់រគបពីេលស� ស រចួេស��កសំពតច់ងក្បនិ្របយត័�មនិឲ្យ្រតេឡាកធា� កប់ាន េហយ

េដកឃា� តពីភរយិា េធ�កិរយិាសម�មំនិបានពល់ដល់ចុងៃដេជងភរយិាេនាះេឡយ េ្របឧបាយយ៉ាងេនះ អតធ់នប់ាន ៣ 

យប ់ ។ យបេ់្រកយេទៀតនាងភរយិាេនាះ រសបរ់សល់ខ�ល់ចិត�គិតសង្សយ័ថា «ប�ីអញេនះ េដកជាមយួគា� យូរយប់

េហយ គាតេ់ធ�្រពេងយកេន�យ ហកដូ់ចជាគា� ន្រត�វករនឹងអញេសះ ជាគាតេ់ខ�យក្សយ័លិង�?» គិតក�ុងចិត�ដូេច� ះ

េហយ កច៏ងដឹ់ង្របថុយលបលូកស� បេមលឲ្យច្បោស់ ។  

េចផា� ប្់រតេឡាកេដកពំុលកេ់ទ ែតេធ�ជា្រសមុកខុល ៗ ។ នាង្របពន�េនាះ លូកៃដស� ប្រតងស់� សេនាះ ពនេទេល
្រតេឡាកផា� បរ់លីងណិល ដកៃដមកវញិគិតថា«ប�ីអញេនះ នឹងថា េខ�យក្សយ័លិង�កម៏និែមន សណា� នហកដូ់ចជាេភទ

្រសីែត េពះគា� ន្របឡាយ មុខគរួឲ្យឆ�ល់ណាស់!» ។  

លុះ្រពឹកេឡង ខ្សបឹ្របាបម់ា� យ តមដំេណ រ ែដលលបស� បប�ីសព�្រគប ់។ មា� យឮេហយ ដកដេង�មធំថា «ឱ កូនអញ

េអយ! បានប�ីអ�ីកម៏និដូចបុរសទងំពងួ េហយនឹកបេនា� សកូន្របស្រប�សេនាះថា «េបវគា� ន្របដបដូ់ច្រប�សទងំពងួេទ 

េហតុេម�ចក្៏រសឡាញ់កូនអញេម�ះ៉?» គិតេហយ ក្៏របាបេ់សដ�ីថាជាប�ីតមដំេណ រកូន្រសី្របាបស់ព�្រគប ់ ។ េសដ�ីស� ប់

េហយគិតថា «េបអញនិយាយខ� ងំ ខ� សអ�កជិតខង» េហយនិយាយខ្សបឹេខ្ស�វែតពីរនាកប់�ី្របពន�ថា «កូន្របសេយង

េនះ វ្រគានេ់បែដរ េណ� យេគហ៍េអយ! អណិតវ ឲ្យ្របាកភ់ស�ុភារបណា� ករនិងៃថ�ផ�ះ មយួពន្់របារំយែណនេទវ 

េហយ្របាបវ់ ឲ្យេទេនែមឪ៉វវញិចុះ» គិត្រពមគា� េហយេហកូន្របសថា «ជីឯងមកេនះ» ។ េចផា� ប្់រតេឡាកឮេសដ�ី
ឪពុកេក�កេហខ�ួនេហយ កេ៏ទអង�ុយជិតសំពះេសដ�ី ៗ ្របាបថ់ា «ឯងហកដូ់ចជាមនិ្រសឡាញ់កូនអញេសះ! េណ� យ

ចុះ អញឲ្យ្របាកម់យួពន្់របារំយែណន ឯងយកេទផ�ះឪពុកមា� យឯងវញិចុះ» រចួករ៏ប្់របាក្់របគល់ឲ្យ្រគបចំ់ននួ ។ េច

ផា� ប្់រតេឡាកទទលួយក្របាកេ់ហយជ្រមាបថា «េលកឪពុក! ខ�ុ ំបាទសំុហិបធំ ១ ដក្់របាកយ់កេទឲ្យដល់ផ�ះខ�ុ ំបាទ

ផង» ។ េសដ�ីកឲ៏្យហឹបដក្់របាក ់ ចតប់ាវ្រពវឲ្យែសងតមេចផា� ប្់រតេឡាកេទដល់ផ�ះ េហយជូន្របាកម់យួពន្់របាំ



រយែណនេនក�ុងហិបេទមាតបិត ជ្រមាបេរឿងសព�្របាប ់ ក្៏រតឡបម់កផ�ះេសដ�ីវញិ ។ លុះដល់េហយ េចផា� ប់

្រតេឡាកេធ�ឫកកិរយិាស�� បស់�� ឹង ហកដូ់ចជារឭកអល័យេសដ�ីនិងភរយិាេនាះពនេ់ពក ។  

េសដ�ីេឃញេហយសួរថា «ឯង! អញឲ្យ្របាកេ់ទេនផ�ះែមឪ៉ឯងវញិេហយ េហតុេម�ចកម៏និេទ?» ។  

េចផា� ប្់រតេឡាកេឆ�យជ្រមាបេសដ�ីថា «ខ�ុ ំបាទរឭកអល័យេលកែមេ៉លកឪពុកនិងនាងជាភរយិាខ� ងំណាស់ សំុេន

ទទលួទនដំេណកែតមយួយបេ់នះេទៀត្រពឹកេឡងខ�ុ ំបាទសូម្របណិបត័នល៍េទផ�ះវញិ» ។  

េសដ�ីប�ី្របពន�និយាយគា� ថា «េយងឲ្យវេដកមយួយបេ់ទៀត ចុះវមនិទនជ់ាអ�ីេទ ដូចជាេដកជាមយួនឹង្រប�សផងគា� » ។ 

លុះេពលយបប់រេិភាគបាយរចួ េចផា� ប្់រតេឡាកកចូ៏លេទេដកជាមយួនឹងភរយិា ្រតេឡាកេនផា� បដ់ែដល, ដល់យប់

េចនាងភរយិាគិតថា «យបែ់ស�កេនះ ប�ីអញេទេនផ�ះគាតវ់ញិេហយ, អញចងស់� បសេង�តឲ្យច្បោស់» ។ ឯេចផា� ប់

្រតេឡាកេដកផា� រេដកពំុលក ់េ្រពះេកតតេ្រមកខ� ងំ ដូចជាេគទូល្រតេឡាក ។ នាងភរយិាេនាះ លូកៃដេទបះ៉្រតេឡាកៗ 

ធា� កឮ់សូរែតខ�ស់ ។ េចផា� ប្់រតេឡាកងកផាងំ ចូលេទរមួរសនឹងនាងភរយិាេនាះេដយកមា� ងំដខ៏� ងំក�  ។ លុះ្រពឹក

េឡង នាងេនាះនិយាយជ្រមាបមា� យ «ែមេ៉អយ! េបប�ីខ�ុ ំលេទផ�ះវញិ សូមែមអ៉ណិតកូន ឃាតកំុ់ឲ្យគាតេ់ទ» ។ មាត

សង្សយ័ណាស់សួរកូន ៗ និយាយខ្សបឹជ្រមាបមាតថា «ែម!៉ ប�ីខ�ុ ំគាតម់ាន្របដបដូ់ច្រប�សទងំពួង មនិែមនជាេខ�យ

េទ» ។  

មា� យដឹងចិត�កូនកខ៏្សបឹជ្រមាបេសដ�ីជាប�ីេដយស� តថ់ា «កូនេយងទងំពីរ វ្រត�វចិត�វេហយ» ។  

េសដ�ីឮភរយិានិយាយ្របាបេ់រឿងកូនសព�្រគប ់កត៏បថា «កលមុន ឯងនិយាយ្របាបអ់ញ ៗ កេ៏ជឿថាពិតែមន អញបាន

សងៃថ�ភស�ុភារបណា� ករនិងៃថ�ផ�ះ មយួពន្របារំយែណន ឲ្យេទវ ឥឡូវថាកូន្របសេយងមាន្របដបដូ់ចបុរសទងំ

ពងួ េណ� យចុះេគហ៍េអយ! េប្រត�វចិត�គា� វេហយ ្របាកែ់ដលេយងឲ្យកូន្របសេនាះ ដូចជាឲ្យេទកូនេយងេទ ប�ី្របពន�វ

មាន ្រកជាមយួគា� ចុះ «េហយេសដ�ីកេ៏ស��មស� តរ់បអ់នជាកូនតេរៀងេទ ។  

លុះដល់េសដ�ីប�ីនិងភរយិាចស់ជរ ទទលួមរណភាពេទេវលណា េស�ចក�ុង្រពះនគរេនាះ ្រទង្់រពះេមត� េ្របាស តងំ

េចផា� ប្់រតេឡាក និងភរយិាឲ្យេធ�ជាេសដ�ីតងបិតលុះអស់ជីវតិ ។  

 

�ត�ចេម�ច�នបណ��ល មនុស��មួយ�ំងមូល �ក៏���ន����� 

 


