
េរឿងេដមកំេណ តសត�កូនេលក 

 

មានបក្សមី្យោង៉េហថាសត�កូនេលក របូរង្រសេដៀងនឹងសត�្រគលីង្រគេលង ែតមានមាឌធំជាង្រគលីង្រគេលងបន�ិច 

សម្បរុវ្រកហមរទុះៗេ្រចនអ្រស័យេនក�ុងៃ្រពភ� ំឬៃ្រពភ�េំ្រសង្រសឹង ។ សត�េនះចស់ៗ ែខ�រេយងបាននិយាយតៗមក

ថា មានេដមកំេណ តមកពីមនុស្ស ដូចមានដំណាលតេទេនះ :  

កលពីេ្រពងនាយមានកសិករពីរនាកប់�ី្របពន� ជាមនុស្ស្រកលំបាក មានកូន្រសីតូចៗ បីនាក ់។ កូនទី ១ េចះដងទឹកដំ

បាយ កូនទី ២ េចះនាបំ�ូនេដរេលង កូនទី ៣ េចះរតេ់លង េ្រកយពីេពលែដលប�ីស� បេ់ចលេទ ។ នាង្របពន�េន

េមម៉ាយជាមយួនឹងកូន្រសី ៣ នាកែ់តងែតេទកបឧ់ស េបះបែន� ទូលេទលកឯ់ផ្សោររល់ៃថ� ។  

ៃថ�មយួនាងបានេទជបួអ�កេលងសីុផឹកមា� ក ់ ែដលែតងែតេដរលួច ឆកអ់�កដំេណ រឆា� យជិត បានលុយកកយ់កមកសីុ

ផឹកហុឺហរ ។ អ�កេលងេនាះកលេប្រកេឡកេឃញអ�កេមម៉ាយ កសំ៏ែដងអកប្បកិរយិាជាអ�កគរួសមសួរនាងថា ចុះ

នាងេនភូមឯិណា ? ឆា� យឬជិត ? េហតុអ�ីកម៏និឱ្យប�ីជយួ ែរក ្របឹងផ�ុកទូល មា� កឯ់ងយ៉ាងេម�ះ៉ ? " ។  

នាងក្៏របាបេ់ដយ្រតងថ់ា ខ�ុ ំជា្រសីេមម៉ាយ ប�ីស� បេ់ចលេទ សព�ៃថ�្រកលំបាកណាស់្របឹងកបឧ់សេបះបែន�លក្់រគាន់

បាន្របាកក់ស បន�ួចយកេទទិញអហរចំណីឱ្យកូន្រសី ៣ នាក ់បរេិភាគ" ។ ឮដូេច�ះ អ�កេលងនឹកអរ្រព�ចក�ុងចិត�ថា 

នាងេនះេមម៉ាយែមន ប៉ុែន�មានរបូស� ត្រគានេ់ប គរួអញតមេទសួរដល់ផ�ះយកជា្របពន�ឱ្យបាន" េហយកគិ៏តនិយាយ

ថា "នាង! ខ�ុ ំមានចិត�អណិតនាងណាស់ ខ�ុ ំសូមជូន ១០ កហបណៈ ស្រមាបទិ់ញអីវ៉នេ់ផ�កូន"។ នាងេមម៉ាយក៏

ទទលួយកភា� ម េដយេសចក�ីេ្រតកអរ លុះលកឧ់សនិងបែន�អស់េហយ នាង្រតឡបម់កផ�ះវញិ ។ ឯអ�កេលងកល៏បេដរ

តមេ្រកយ េដម្បគីនេ់មលផ�ះវញិ លុះេពល្រពលបក់េ៏ទជបួឯផ�ះនាងនិយាយគា�  ្រត�វមាតេ់ហយ កយ៏កគា� ជាប�ី្របពន�ត

េទ ។  

ចបត់ងំពីៃថ�េនាះមក អ�កេលងែតងេចញេទប�នអ់�ក្រស�ក ២-៣ ៃថ�មកផ�ះម�ងកម៏ាន កន�ះែខមកម�ងកម៏ាន ។ នាង

េនាះមានមាស្របាកច់យ បរបូិរណ៍េស��កពកសុ់ទ�ែតរបស់ល�ៗ កេ៏ទជាធំចិត�េឡងចងកេ៏ដរេលងជាមយួប�ី េនតម

ផ្សោរេភ�ចគិតដល់កូនកម្សតទ់ងំបីនាក ់មានចិត�េក� ្រកហយ ស�បកូ់ន្រសីរបស់ខ�ួន េឃញមុខកូនេពលណា ចងែ់តយក

កបិំតមកកបឱ់្យដចក់ទងំ ៣ នាក ់េពលដសំ�ឆ�ិនេហយនាបំ�ីបរេិភាគែតពីនាក ់។ សល់បាយក�ុងឆា� ងំបន�ិចបន�ួច កូន

ទងំ ៣ នាបំងប�ូនេកះកយសីុ ខ�ះេដកលកែ់ក្បរេជង្រកន ខ�ះេដកលកេ់នែល�ងផ�ះខងេ្រកមូសសុចខពំងខ�ួន ។ 

េពល្រពឹកៗ នាងេនាះតងំែតងខ�ួន្របាណ េទសីុផឹកេនឯផ្សោរជាមយួប�ីរល់ៃថ� ។ ៃថ�មយួប�ីបាននិយាយរឭំកថា : បង

មានេសចក�ីេអៀនខ� សមតិ�ភក�ិខ� ងំណាស់ េ្រពះប�ូនេចះែតតមបងេទសីុផឹកឯផ្សោរ ដូេច�ះបងសូមអង�រចិត�អូន សូមេន

ផ�ះែថទកូំន្រសីទងំ ៣នាកចុ់ះ ។  

ឮប�ីនិយាយយ៉ាងេនះ នាងេនាះនិយាយគិតថា "ប�ីអញគាតហុ់ឺហណាស់ ពកួ�ស�ីខូចក�ុងផ្សោរស� ល់គាតទ់ងំអស់ េប

អញបេណា� យតេទៃថ�មុខគាតនឹ់ងេបាះបងេ់ចលអញពំុខន គរួអញរកឧបាយសមា� បកូ់ន្រសីទងំ ៣ នាក ់េចលកំុឱ្យ



គាតម់ានពក្យចកេ់ដតថា ឱ្យអញេនផ�ះេ្រពះែតកូនេឡយ ។ លុះដល់ែខពិសខមានេភ��ងធា� កេ់ជាកជា ំ នាងេនាះ

និយាយបេ�� តកូនថា 'កូនេអយ ! កលឪពុកឯងេនរស់េន ែតដល់រដូវេនះេហយគាតែ់តងនាមំា� យេទសប េ្រពះ

្រស�វេន្រតពងំទឹកក�ុងៃ្រពជិតេជងភ�មំានខ�មលំហេដកច្ំរស�វែស�កេនះ មា� យនឹងយក្រស�វពូជេទសបេ្រពះ ចូរកូនេទ

េដកចចំប្រពបលលក កំុឱ្យសីុ្រស�វ " ។ លុះ្រពឹកេឡងនាងេនាះ នាកូំនេទក�ុងៃ្រពេហឋនជិតេជងភ� ំ យក្រស�វេទ

បាចសបក�ុង្រតពងំរចួផា� កូំនថា "ែនហងរល់គា� ! ្រត�វេនច្ំរស�វ កំុេទណាឆា� យ កំុេទផ�ះ េបេទអញវយសមា� ប ់" ផា� ំ

េហយនាងេនាះទុកបាយឱ្យ ១ចំែណកមា� កអ់ង�រ ៣ ចនេពតបនួដប្់រគាប ់ កូនឆា� ងំដីមយួ នឹងអំបិល្របហុក បន�ិច

បន�ួចេដយគិតថា "យបេ់នះខ� វនឹងមកខសីុំ េបមនិស� បេ់ដយខ� សីុកគ៏ង ់ ស� បេ់ដយអតប់ាយពំុខន" ។ លុះផា� ំ

កូនេ្រសចេហយ ក្៏រតឡបម់កផ�ះវញិ េដកចេំមលប�ីមកពីរកសីុ ។ លុះប�ីមកដល់កសួ៏រថា "កូន្រសីទងំ ៣ នាកេ់ទេដរ

េលងឯណាពំុេឃញមកផ�ះ " ។ ្របពន�្របាបថ់ា ខ�ុ ំេ្របវឱ្យេទច្ំរស�វជាមយួចស់ទំុជាេ្រចនលុះ្រស�វទំុេទបវ្រតឡបម់ក

វញិ ។  

ចំែណកកុមារទីងំ ៣ នាកន់ាបំងប�ូនយក្រគាបេ់ពតេទកបត់មភ�្ឺរតពងំ េពលយបន់ាគំា� េឡងេទេដកេលខ�ម ។ ឮ

សូរែតមាតដំ់រ ីចចក ស� នស� ែ្រសក្រទហឹងអឹងកងេពញៃ្រពស�សន នាងបងមានេសចក�ីភតិភយ័ ញ័រខ�ួនដូចសត�េស�រ 

គា� ន្រពលឹងេនក�ុងខ�ួន លួងប�ូនៗកំុឱ្យយំខ� ចសត�សហវទងំេនាះវមកខសំមា� ប ់ ។ ្រគាេនាះអរក�េទវតែដលឋតិ

េនក�ុងៃ្រពស�សនគិតថា "នាងមា� យេហតុអ�ីកយ៏កកូនតូចៗមកេ្របាសេចលក�ុងៃ្រពដូេច�ះ េបអញមនិជួយ កុមារទងំ

៣ េនះផងមុខជា្រមគឹពទ្យយងឃ់�ងសីុពំុខន គរួអញសេ�ង� ះកុមារទងំេនះទ្រមាផុំតេពលរ្រតីេនះ េហយអញនឹង

្រកបទូលសេម�ចឥ�នា� ធិរជ " ។ គិតេ្រសចអរក�េទវតសែម�ងឫទ�ិែ្រសកគំរមពួកសត�សហវឱ្យរតខ់� តខ់� យេទ លុះ

្រពឹកេឡងកចូ៏លេទកនសំ់ណាកេ់ទវរជេឈ� ះវរណុ េនទិសឦសន េដម្បឱី្យេទវរជេនះ នាដំំណឹងេទ្រកបទូល្រពះ

ឥ�នា� ធិរជ ។  

វរណុេទវរជរពឹំងេឃញថា "ករេនះមនិចបំាចេ់ទ្រកបទូល្រពះឥ�នា� ធិរជេទ េ្រពះកុមារទីងំ ៣ េនះ្រត�វក� យខ�ួនេទ

ជាសត�បក្ស ី" េហយបង� បថ់ា "្រត�វអ�កឯងជយួ ករពរកុមារទីងំ ៣ ឱ្យមធ្យត័កំុឱ្យសត�សហវេបៀតេបៀនបាន ទ្រមាវំ

ក� យខ�ួនេទជាសត� េបវឃា� នអហរ្រត�វនិមតិ�ជា្រតី្រកឹមទន្សោយ ខ្យង េខ�  ដកក់�ុង្រតពងំមយួឱ្យវសីុេទ " ។ អរក�

េទវត្រតឡបម់កវញិកេ៏ធ�តមបង� បវ់រណុេទវរជ ។ ឯកុមារទីងំ ៣ នាកេ់នាះេនច្ំរស�វបាន ៣ យប ់៣ ៃថ� កអ៏ស់អង�រ 

៣ ចនែដលមា� យទុកឱ្យសីុ ប�ូនយំរកបាយសីុ បងបានេដរេទេបះស�ឹក ថ�ឹង ចូលេទក�ុងថ�ុកក�ិច្រត�យ្រតកួន និង េដម

អំេពេដៀប យកមកែចកគា� សីុ ។  

ប�ូនបង�ស់េចះែតែ្រសកយំ បងកន៏ាគំា� ចុះេទចប្់រតី្រកឹមទន្សោយធំមយួបានមក ្រប�ងដុតសីុែតេភ�ងែដលមា� យបង� ត់

ទុកឱ្យរលតអ់ស់េទ កន៏ាបំងប�ូនែហកសីុេឆបន�ិចមា� ក ់។ ប�ូនេចះែតយំកន�កក់េន�ញចងេ់ទផ�ះ បងថាមនិហ៊នេទ ខ� ច

ែមវ៉យ ែតប�ូនទងំពីរែ្រសកយំខ� ងំេពកបង្រទមំនិបានកន៏ាគំា� េទផ�ះ ។  

ឯមា� យកលេបេឃញកូនបេណ� រគា� មកដូេច� ះ កម៏រួេម៉ែ្រសកេជរពីេលផ�ះ េមកូនចៃ្រង ! អញថាយកវេទេ្របាសេចល 

ឱ្យស� ប្់រពត្់របាស់អស់េទឥឡូវ មនិស� បែ់បរជានាគំា� ្រតឡបម់កវញិ អញវយសមា� បឥ់ឡូវេហយ កំុឱ្យអញេឃញមុខ

មាតអ់ញមនិឱ្យហងេឡងផ�ះសែម្បងេទ " ។ នាងបងអង�រថា "សូមអ�កមា� យអណិតកូនផងចុះ េ្រពះប�ូនេចះែតយំឃា� ន



បាយអត ់២-៣ ៃថ�េហយសីុែតស�ឹកេឈជំនសួបាយេភ�ងករ៏លតអ់ស់ េបែមម៉និឱ្យេនកូនសូមែតអង�រនិងេភ�ង្រតឡបេ់ទ

វញិ សូមមា� យកំុេធ�បាបកូន កូនសូមេទស " ។ ឯកូនប�ូននិយាយ្របាបម់ា� យថា "ែម ៉! បងចបប់ានសយសីុែអត " ។ 

មា� យឮកូន្របាបថ់ា "ចបប់ានទន្សោយសីុែឆ�ត' ករ៏តឹមរួេម៉ខ� ងំណាស់េទេទៀត េជរបេ�� រថា "េមកូនចៃ្រង! វបាន

ទន្សោយែចកគា� សីុេម�ចមនិយកឱ្យអញសីុផង " ។ និយាយែតប៉ុេណា� ះកស៏�ុះេទវយកូនទងំ ៣ នាកធ់ាក្់រចំបេណ� ញឱ្យ

េទៃ្រពវញិ របស់អ�ីបន�ិចបន�ួចកម៏និឱ្យេសះ បង៉ឱ្យែតស� បប់ាតប់ងេ់ទ។ គរួឱ្យអសូរកុមារទីងំ ៣ នាកេ់នះពនេ់ពក

មា� យវយែបកឈមហូរស្រសក ់ កេ៏នែតមនិបាតវ់ចថា "ែម៉ៗ  !" ឥតដឹងថាមា� យ្រប�ងសមា� បខ់�ួនេចលេសះ ។ ឯ

កុមារបី�ូនេចះែតអតួ្របាបម់ា� យថា "បានសយសីុែអតៗ " ។ មា� យឮដូេច� ះរតឹែតវយខ� ងំែថមេទៀត ។  

នាងបង្របឹងទញប�ូនទងំពីរនាកេ់ទេដយគិតេឃញថា េប្រទេំនមុខែតមា� យសមា� បម់និខន េហយនាគំា� េទេនក�ុង

ខ�មដែដល េដយ្រគា្ំរគានឹងមា� យវយសំពងក់ស៏ន�បប់ាតស់� រតីទងំ ៣ នាក ់។ អរក�េទវតកលេបេឃញដូេច� ះ ក៏

យកទឹកមកេ្របាះ្រពំកុមារទីងំ ៣ នាកឱ់្យមានស� រតីេឡងវញិ ។  

កុមារទីងំ ៣ នាកលុ់ះដឹងស� រតីេឡងែ្រសក្រទេហយំទងំអស់គា�  ឯនាងបងកចុ៏ះេទចប្់រតី្រកឹមទន្សោយ និងរវរក

ខ្យងេខ� មកែហកែចកបងប�ូនសីុជំនសួបាយជានិច�រល់ៃថ� ្រតីនិងខ្យងេខ� េចះែតមានមនិអស់េ្រពះេទវតនិម�តិឱ្យកល

ណាៃថ�េក� ល� ្រសងម់កហលៃថ�ឱ្យែតេ្រក�មៗ វយបំែបក ែហកែចកគា� សីុេទ ។ នាងបងនិយាយេកៀកកប�ូនលួងេលម

ថា “'អូនេអយ ! េយងទងំ ៣ នាកេ់នះពំុបានជបួមុខែមេ៉ទៀតេទ េ្រពះគាតម់ានប�ីថ�ីេទៀត បានជាគាតស់�បេ់យងេហយ

រកេរឿងសមា� បេ់យងេចល េយងកំុសង្ឃមឹថាមានជីវតិរស់េនតេទមុខេទៀត ណាមយួសំពតអ់វមានែតមយួមា� ក់

ស្រមាបេ់ស��កដណ� ប ់ឥឡូវេនះដចអ់ស់េទេហយ តេទមុខេយងនឹងរងឱបក្បោលជង�ងេ់ហយ នឹងអ្រកតកយេន

ែតខ�ួនទេទដូចសត�តិរច� ន" ។ អំពីេពតែដលនាងបានដជំុំវញិភ� ឺ្រតពងំេនាះបាន ៣ ែខមានែផ�ចស់ខ�ី សត� ្រជ�ក ក� ន ់

ស�  កំ្រប�ក ពំុហ៊នសីុេឡយ េ្រពះអរក�េទវតែតងែថរក្សោ នាងបងែតងេទេបះយកមកបរេិភាគជាមយួ នឹង្រតី្រកឹម

ទន្សោយេហយនឹងខ្យងេខ�  ។ លុះបាន ៦ ែខ កុមារទីងំ ៣ នាក្់រសបែ់តដុះេរមេចញេពញខ�ួន ៃដសងខងដុះេចញេទ

ជាស� បទទះេហរេទដល់ចុងេឈ ចប្់របេតងេបះែផ�េឈបានទងំអស់គា�  ែតេហរេទឆា� យពំុរចួ បបូរមាតដុ់ះេចញេទ

ជាចំពុះ រងឹមាតនិ់យាយភាសមនុស្សពំុេកត្រគានែ់តដឹងខ�ួនថា ខ�ួនេនជាមនុស្សែតនិយាយេទជាសំេឡងសត�តិរច� ន 

យូរៗេទកនែ់តេហរបានឆា� យបន�ិចម�ងៗ េ្រពះតងំពីបបូរមាតដុ់ះេចញេទជាចំពុះ មនិែដលនិយាយភាសមនុស្ស

េសះ ែតេបមនុស្សនិយាយេទរកេនស� បប់ាន។  

ឯប�ីចុងរបស់នាងជាមា� យៃនកុមារទីងំេនាះ ែតង្រប្រពឹត�អំេពេចរកម�ជានិច� ។ ៃថ�មយួមានអ�កជិតខងេគប�ឹងដល់អ�ក

រជករ ៗ កច៏បយ់កេទដកគុ់កមយួជីវតិេទ ។  

េពលេនាះ នាងជាមា� យេដក្រព�យចិត� នឹកអណិតដល់កូនកម្សតទ់ងំ ៣ នាកែ់ដលខ�ួនបានេធ�ទុក�បុកេម�ញ េហយេដរ

េទក�ុងៃ្រពេឃញកូនេនរញងក់�ុងខ�មស� ល់ច្បោស់លស់ជាកូន េ្រពះមានទ្រមងជ់ាមនុស្សេនេឡយ ែតដុះស� បមាន

ចំពុះដូចសត�តិរច� ន កែ៏្រសកេហថា "កូនេអយ ! ឥឡូវមា� យមកទទលួកូនេទវញិ មា� យែលងឱ្យកូនេនក�ុងៃ្រពេទៀត

េហយ" ។  



កូនទងំ ៣ នាកឮ់មាតម់ា� យេហ ស� ល់ជាក ់ ជាមា� យកគិ៏តគា� ថា "ែមេ៉យងមករកសមា� បេ់ទៀតេហយ ្រត�វេយងកំុទុក

ចិត�គាត ់ េយងនាគំា� េហរេទល�ជាង" គិតដូេច� ះកន៏ាគំា� េហរ្រតសងេទទំេលេឈខ�ស់ ១ េដមែ្រសក្របាបម់កមា� យ

េដយបំណងនិយាយថា "េយងផុតនិស្សយ័ជាកូនេលកេហយ េយងេទជាសត�តិរច� នល�ជាង អ�កកំុមកជិតេយង" 

ប៉ុែន�សំដីែដលែ្រសក្របាបម់ា� យេនាះ មនិច្បោស់លស់ជាសំដីរបស់មនុស្សេទេទ ជាែ្រសកថា "កូនេលកៗ" េទវញិ

កលេបមា� យចូលេទជិតកន៏ាគំា� េហរេទទំេលេដមេឈដៃទេទៀតែ្រសកថា "កូនេលកៗ" ។ មា� យេចះែតេដរែ្រសកេហ

កូន ទល់ែតអស់កមា� ងំេដរពំុរចួ ណាមយួអស់អហរបរេិភាគផង កដ៏លួស� បេ់ទ ។  

េន្របេទសកម�ុជា សត�េនះវែតងែតេហរមកេរ សខ្យងេខ� សីុតមវលែ្រស ែក្បរេជងភ� ំឬៃ្រពេ្រសង កលណាវេផ�លនឹង

មនុស្ស ឬសត�ដូចគា� វស�ុះេហរ ែ្រសកយំឮថា កូនេលក! កូនេលក! លុះរ្រតីស� តវ់ថ�ូរមុខគរួឱ្យ្រសេណាះពនេ់ពក ។  

 


