
េរឿងេដមកំេណ តសត�េផ្សោត 
 

កលពីេ្រពងនាយ ជាយូរលងណ់ាស់មកេហយ មានេដមៃ្រជធំមយួមានែមក្រតសំុ្រតសយសខ មហជនេនភូមជិិត

ខងេគរបេ់កតខ� ចរកុ�ជាតិេនះណាស់ ក�ុងសមយ័េនាះ ។ េគេធ�ខ�មមានរបូចមា� កថ់�ជាេភទ្រប�ស ១ ្រសី ១ ដកឱ់្យ

អង�ុយេលែផនថ�ក�ុងខ�មេនាះ េគែតងែតបងួសួងបន្់រសនថ់ា� យ្រកយាបូជាសំុេសចក�ីសុខ កធ៏ា� បប់ានសុខេរៀងមកេគ

សន�តថា អ�កតចស់្រស�ក ។  

មានរកុ�ជាតិមយួមានអយុែវងមនិដឹងជាប៉ុនា� នឆា� មំនុស្សេយងេទ ឋតិេនេលេដមៃ្រជធំេនាះជាេស�ចៃនេឈ ។ យូរេទ

មាន�ស�ីមា� កម់កចបប់ដិសន�ិ ជាកូនអ�ក្រស�កែដលរបអ់នេដមរកុ�ជាតិេនាះ លុះធំេពញជំទងេ់ឡងដល់រដូវែដល្រត�វ

ែសនេ្រពនថា� យ្រកយាបូជាអ�កតចស់្រស�ក នាងេនាះកទូ៏លថាសនំចំណីថាេទែសនជសួឪពុកមា� យ ។ រកុ�េទវត

្រកេឡកេឃញេចះែតមានចិត�អណិតអសូរ ្រសឡាញ់នាងេនាះហកដូ់ចជា្រពតគ់ា� ពីកលណាមក េហយេទបនឹង 

បានជបួមុខគា� ថ�ីៗ រកុ�េទវតេនាះកនែ់តវតិេកតចិត�អណិតនាងខ� ងំណាស់ ្រទពំុំបានកេ៏ហះេទសួរ្រពះឥ�ន�្រទងរ់ពឹំង

េដយញាណទិព�េទេឃញថា នាងេនាះកលពីជាតិមុនជា្របពន�រកុ�េទវតេនះបានកសង្របាថា� ជាមយួគា� មកថា 

"េទះបីេទេកតជាតិណា ភពណាសំុឱ្យជួបបានជាប�ី្របពន�នឹងគា� ពំុឃា� ត្រគប់ៗ ជាតិ លុះចស់េរៀងៗខ�ួនរកុ�េទវតេនាះ 

សំុលេទបសួជាតបសអស់មយួជីវតិេដយខ�ួនពីគា� េទ ។ តបសមកេកតជារកុ�េទវតេនះ ្របពន�េទេកតជានាងេទព

ធីត មកេកតជិតទីកែន�ងែដលេទវតជាប�ីេន ។ មកពីមាននិស្សយ័ពីជាតិមុនយ៉ាងេនះ េទបបណា� លឱ្យរកុ�េទវតេចះែត

្រសឡាញ់អណិតអសូរនាង ។ ែតមកពីរកុ�េទវតេនាះមានេពៀរ ែដលេគចេទបសួេចល្របពន� ឱ្យ្រព�យទុក�េវទនា លុះ

អស់សង� រេទមនិឱ្យជបួមុខ បានជាច្យតុេទេកតជាមនុស្សវញិ មនិជបួគា�  ។ ្រពះឥ�ន�សំែដង្របាបរ់កុ�េទវតដូចេរៀបរប់

មកេនាះ ។ រកុ�េទវតបានដឹងសព�្រគបេ់ហយ កល៏្រពះឥ�ន�មកវញិ គិតពិចរណាថា "ឥឡូវនឹងេទថា� យបង�ំល្រពះ

ឥ�នា� ធិរជសំុច្យតុេទេកតជាមនុស្សេឃញថាជាករមនិគរួេ្រពះ ្របពន�េទេកតធំេពញ្រកមុេំទេហយៗ សង� ររបស់

មនុស្សខ�ីណាស់មនិដូចេទវតេទ" ។ េទវតគិតចុះគិតេឡងមនិធ�ុះមនិធា� យ្រតងណ់ាេសះ េហតុែតមានេពៀរែដលេគច

េទបសួជាតបស មនិឱ្យេឃញមុខ្រតែតសូន្យសង� រេរៀងខ�ួន ។ រកុ�េទវត្រព�យខ� ងំណាស់ក្៏របថុយ្របាណ្របថាន

េ្រពងថា េណ� យចុះអញេទ្របាប្់របពន�ឱ្យដឹងថា ខ�ួនអញជាប�ីជាគូរេ្រពងេទចបជ់ាតិ រកុ�េទវតនាងឥតមានគូរេ្រពង

េទៀតេទ េបនាងបានដឹងថាខ�ួនអញជាប�ីនាង មុខជាែលងយកប�ីមយួជាតិេនះ េហយគិតេ្រសចេពលរ្រតីស� ត ់កនិ៏ម�តិ

ខ�ួនេធ�ជាពស់ថា� នចូ់លេទឱបរតឹនាង ៗ ភា� កេ់ឡងប្រមះពំុរចួពស់ថា� ននិ់យាយលួងេលមសព�្រគបម់និេជឿថា េបប�ីជា

រកុ�េទវតេហតុេម�ចកម៏កជាពស់ថា� នដូ់េច�ះវញិ។ រកុ�េទវតជាប�ីថា េបនាងមនិេជឿបងៗ នឹងែ្របរបូឱ្យនាងេមល ។ រកុ�េទវ

តកផ៏ា� ស់របូជាេទវតវញិភា� មៗ នាង្រកេឡកេឃញក្៏រសឡាញ់េពញចិត�េជឿជាកថ់ា ប�ីខ�ួនជាេទវតែមនេ្រពះរកមនុស្ស

ណានឹងឱ្យល�ដូចពំុបាន ។ រកុ�េទវតនិយាយ្របាបន់ាងថា ខ�ួនបងេបមនិនិម�តិខ�ួនជាសត�ែបបេនះេទ មនិអចមកេន

ជិតនាងបានេឡយ ្រត�វនិម�តិរបូជាសត�េផ�សផា� ស េទបេនជាមយួនាងបាន ។ និយាយចបនិ់ម�តិខ�ួនជាពស់ថា� នវ់ញិ ។ 

ពស់ថា� នេ់នះ្រគានែ់តេនជាមយួនាងប៉ុេណា� ះេទ ។ ប៉ុែន�មនិែដលរមួសំវសជាមយួនឹងនាងេនាះេឡយ េហយហម

្របពន�ថា កំុនិយាយ្របាបែ់មឪ៉ បងប�ូននិងអ�ក្រស�កឱ្យដឹងថា ជាេទវតឱ្យថាែតពស់ថា� ន ់។ េពលៃថ�បងមនិេនជាមយួ

នាងេទ បងមកេលងែតយប់ៗ  សឹមផា� ស់របូជាេទវតឱ្យេឃញម�ងៗ ។ ជិតភ�េឺហយ ឮមាតនិ់យាយគា�  ឪពុកមា� យចូល

េទេមលេឃញពស់ថា� នេ់ពនេ្រទលេពញែល�ងផ�ះ កភ៏ា� ក្់រចេឡាតែ្រសក រកុ�េទវតេភៀសខ�ួនបាតេ់ទ ។ ឪពុកមា� យេហ



កូន្រសីមកសួរកូននិយាយសរសព�្របាបត់មេរឿងពីេដមចបដ់ល់ចុង ។ ឪពុកទល់្របាជា� មនិដឹងេធ�េម�ចកដ៏កដេង�មធំ 

សួរកូនថា "ឥឡូវពស់ថា� នេ់ទវតេនាះេទណាបាតេ់ទេហយ" ។ កូន្របាបថ់ា េពលៃថ�មនិមកេទ យបេ់ទបមក នាង

្របាបឪ់ពុកមា� យថា "េទវតជាប�ីហមមនិឱ្យនិយាយ្របាបេ់គថាេទវតេទ ឱ្យថាែតពស់ថា� នេ់ហយ" ។ លុះេពលរ្រតី

ស� ត ់ រកុ�េទវតមកដល់្របពន� និម�តិរបូជាេទវតឱ្យនាងេមលតមេសចក�ីសន្យោ នាងកអុ៏ជេភ�ងភ�េឺឡងស�ុះេទឱបប�ី 

េដយេសចក�ីេម្រតីេស�ហគា�  ឪពុកមា� យចូលេទលបេមលេឃញេទវតល�ណាស់ក្៏រសឡាញ់េពញចិត� នឹងរកុ�េទវត

េនាះៃ្រកែលងរកុ�េទវតដឹងឪពុកមា� យលបេមល ផា� ស់របូេទជាពស់ថា� នវ់ញិភា� មេឃញធំេ្រទលេពញបន�បផ់�ះ ។ េទៀបភ�ឺ
រកុ�េទវត្របាប្់របពន�ឱ្យនាឪំពុកមា� យេទជីកកំណបក់�ុងដំបូកមយួបានមាស ្របាក ់េព្រជ ែកវកង តុ ថាស ចន ជ��ូ ន

មកដកេ់ពញផ�ះ េឡងេទជាអ�កមានធំ ។ យូរេទដឹក្រជ�ត្រជាបដល់អ�ក្រស�កៗ មកេមលឈូឆរេឃញពិតជាពស់ថា� ន់

េពនេ្រទល េនជាមយួនិងនាង ។  

និយាយពីបុរសប�ី្របពន� មានកូន្រកមុមំយួេនភូមេិផ្សង ពីនាងមានប�ីពស់ថា� នេ់ទវតេនាះ េចះែតរេំភបក�ុងចិត� នាបំ�ី
្របពន�សរេសរថា "វសនាអ�ីេគកល៏�េម�ះ៉ ពីេដមជាអ�ក្រកដូចេគឯងេសះ ឥឡូវមានផ�ះធំខ� តែ់ខ�ង្រតឈងឹ្រតៃឈមាន 

េគា្រកបី ដំរ ី េសះ ខ�ុ ំកំដរេ្របគ្រគឹកគេ្រគងល្បេីឈ� ះថា េចសួស�ីេសដ�ី េនះមកពីកូនេគមានប�ីពស់ថា� ន ់ថា� នឱ់្យកំណប់

េ្រពង" ។ បុរសេនាះតូចចិត�នឹងខ�ួនឯងណាស់ េចះែតដកដេង�មធំ េចះែតទេន�ញទងំយបទ់ងំៃថ� ។ ្របពន�េឃញប�ីេកត

ទុក�ដូេច� ះ កនិ៏យាយ្របាបប់�ីថា "ខ�ុ ំបានឮចស់ទំុថានិយាយេរៀងៗ មកថាសត�ពស់ថា� នម់និដូចពស់ទងំពួងេទ ែតមាន

ដំបូកធំៗ ក�ុងៃ្រពេហយេ្រចន មានពស់ថា� នេ់ទពទ័�េពនេនទីេនាះ េគថាពស់រក្សោកំណបេ់្រពង" ។ ប�ីថា េបដូេច� ះ្រពឹក

ែស�កឯង ដបំាយឱ្យបងពី្រពឹកកំុឱ្យនរណាដឹងបង នឹងេដរែស�ងរកពស់ថា� នព់ទ័�ដំបូកក�ុងៃ្រពធំៗ េបេឃញបងនឹងចប់

យកមកេធ�ប�ីឱ្យកូនេយង” ។ ្របពន�េពញចិត�ក្៏រពមេ្រព�ងគា�  ្រពឹកេឡងដបំាយេវចជា សំណំុ្រពមទងំទឹកបំពង ់្របគល់

ឱ្យប�ីៗកេ៏ដរែស�ងរកពស់ថា� ន ់។  

បុរសេនាះចូលក�ុងៃ្រពធំមនិយូរប៉ុនា� ន កប៏ាន្របទះដំបូកមយួធំក�ុងៃ្រពទលួមានបនា� ស�ិត និងវល�ិរវមីរវម វរពកព់ន័�

េលគា�  ។ បុរសចូលេទេអតេឈ� កេមល េឃញពស់ថា� នេ់ពនេ្រទលេលក្បោលដំបូក ។ ពស់េនាះ តងំពីេនក�ុងៃ្រពដំបូក

េនាះ អស់កលជាយូរអែង�ងណាស់មកេហយ វមនិែដលេទកនទី់ណាេសះ េទះបីអតឃ់ា� នយ៉ាងណាកសូ៊៏ែត្រទេំន

ក�ុងទីេនាះ របូពស់េនាះកេ៏ទជាស� ំងស�ម អស់កមា� ងំេស�រែតកេ្រមកខ�ួនមនិរចួ ។ បុរសយកេឈេគាះេមល កម៏និកេ្រមក

ខ�ួនផងបុរសេនាះ នឹកេ្រតកអរក�ុងចិត�ណាស់ គិតថាពស់ថា� នេ់នះច្បោស់ជាមានកំណបេ់ហយ បានជាស�ូតេម�ះ៉" កេ៏បាច

វល�ិចងទងំេភ�ន្រសក្់រស�តជាប ់។ ពស់កម៏និេរ ប៉ុនា� នេ្រពះវស� ំងស�មេដយអតអ់ហរមកយូរេហយ ។ បុរសេលក

ស� យទងំេភ�នមកេដយធ�នខ់� ងំេពក កេ៏ចះែតឈបស់្រមាកតមផ�ូវ ទល់្រពលបេ់ទបមកដល់ផ�ះ ែ្រសកេហ្របពន�

នឹងកូន្រកមុពីំេ្រករបងឱ្យេទជយួ ទទលួ ។ ្របពន�នឹងកូន្រកមុកំចុ៏ះរតេ់ទទទលួេឃញប�ីឪពុកស� យពស់ថា� នទ់ងំេភ�ន 

កេ៏្រតកអរឥតឱបមា ។ លុះយកមកដកដ់ល់េលផ�ះ អតួ្របាប្់របពន�ថា "ពស់េនះស�ូតណាស់្រត�វចិត�បងេហយ េបកន់

ឯងមនិេជឿេទចបអ់ែង�លេមលចុះេស�រែតមនិកេ្រមក ខ�ួន្របាណផង" ។ ្របពន�លូកៃដេទពល់េមលេឃញមនិកេ្រមក

ែមនកេ៏ចះែតបេបាសអែង�លសរេសរថា "កូនេអយពណ៌សម្បរុអ�កកល៏�េម�ះ៉េទ ដូចជាេគេទបនឹងទីបមាសថ�ីៗ ។ ទុកជា

ហូលែដលជាងេចះចងគាតយ៉ាងណា កល៏�មនិដូចអ�កែដរ" ។ ពស់ថា� នេ់ដយជាបចំ់ណងផង េហយេហវកមា� ងំនឹងអត់

អហរយូរៃថ�ផង កេ៏ធ�ែតែភ�កភ�ឺៗ  លទ�ិអណា� តែភ�មៗ ្របែហលជាក�ុងចិត�វែដលឃា� ន ្រប�ងែតេលបមនុស្ស ។  



ប�ីតងំបង� ប្់របពន�និងកូន្រកមុឱំ្យវយមានស់�ដណា� ំបាយឱ្យឆាប ់នឹងេរៀបែសនេ្រពន ប�ីជីដូនជីតេរៀបផ្សផំ�ុ ំឱ្យកូនយកប�ី
ពស់ថា� ន ់។ ប�ីរតេ់ទទិញ្រសបានមក ្របពន�ដបំាយស�ឆ�ិន ដសួដក ់តុ ថាស េហបងប�ូនជិតខងឱ្យមកជយួ ែសន

េ្រពន បង� បកូ់ន្រកមុឱំ្យេរៀបចំដំេណកបង�ុយ អ�ក្រស�កជិតខងែដលមានប�� វងៃវ េគលនម់ាតនឹ់ងបុរសេនាះថាឆ�ួត 

ថាេ្រពល្រគប់ៗ គា�  អ�កខ�ះករ៏កពុេទ�  អ�កខ�ះែដល្រត�វ្រស អរឱ្យេគេហឱ្យចូលេទែសន នឹងបានសីុផឹកសប្បោយ ។  

លុះេទជបួជំុគា� េហយ កេ៏លកពស់ថា� នេ់ទដកេ់លកក្រមាលសំពតស់ ្រសយចំណងឱ្យកូន្រកមុេំទអង�ុយទន�ឹម ពស់

េនាះកេ៏នេស��មេដយគា� អតអ់ហរមកយូរៃថ�េហយ ។ បុរសបង� បេ់គឱ្យេលថាសបាយសម�េទដក ់ អុជេទៀនធូប

សំបូងស្រង�ងប�ឹងជីដូនជីត ្រច�ច្រស ៣ ដងរចួចបសំ់ែណននំចំណីបាយសម�្រគបមុ់ខ ដក្់រចឡូកចូលគា� មយួចន

យកេទចកេ់នមុខផ�ះ េហពកួអ្រងឹងេជងែស�ង ឱ្យសីុេ្រពះជីដូនជីតពិសរចួេហយៗ េលកតុថាសេចញមកេ្រកលត់

េភ�ងទុកកូន្រកមុេំនមយួពស់ថា� នក់�ុងបន�ប ់។ នាងេនាះ្របែហលជាខ� ចពស់ែដរ ប៉ុែន�នឹងេចញមកេ្រកខ� ចឪពុកមា� យ 

េ្រពះេគផ្សដំំេណកឱ្យពស់ថា� នេ់ហយ កេ៏ចះែតអត្់រទេំទកម៏និដឹងឬ េ្រតកអរជាមយួនឹងពស់េនាះែដរកម៏និដឹង ។ 

ចំែណកឪពុកមា� យនាញំាតិម្ិរតសីុមាន ់ ផឹក្រសឯែល�ងខងេ្រក ។ ពស់េនាះកលមនុស្សេនសីុផឹកមាតអូ់រែអ វេន

េស��មេធ�ហកដូ់ចជាមនិដឹងខ�ួន ។  

លុះេគសីុផឹករចួស� តអ់ស់ ្របែហលជាពកក់ណា� លអ្រធា្រត វលខ�ួនខ្សោកវឥតរបឹរតួនាងេនាះេទ េ្រពះពស់េនាះវធំ 

ល�មេលបនាងេនាះបានែតម�ង វ្រគានែ់តយកកន�ុយ រុកំៃដនាងេនាះជាបង់កក្បោលមកេ្រកម េកៀវេជង្របមូលផ�ឹមគា�  វ

ហមាតេ់លបេជងនាងទងំពីរែតម�ង ។  

ពីដំបូងនាងេនាះស� នថា ពស់ថា� ន្់រប�ងរមួបេវណីនឹងខ�ួន បានជានាងេនេស��ម មនិមាតេ់្រពះេដកជាមយួគា� តងំពី

ល� ច មនិអីេសះែបបជាទុកចិត�ពស់បន�ិចេទេហយ លុះវេលប្រសឺតៗ ដល់ក្បោលជង�ងន់ាងនឹកសង្សយ័ថា ពស់ថា� ន់

ច្បោស់ជាេលបអញពិតេហយ គិតនឹងេ្រកកៗមនិរចួ កន�ុយពស់វរតឹៃដនាងជាប ់ នាងភយ័ណាស់ែ្រសកេហមា� យថា 

"ពស់ថា� នវ់េលបខ�ុ ំេហយ" ។ មា� យឮមាតកូ់នែ្រសកេហកែ៏្រសកសនា� បេ់ទវញិថា "េខ� ចេមចំកួត ប�ី្របែឡងេលងផង

បានែតេ្រពលៗ" ។ ឪពុក្រសវងឹ្រសេដកសន�បេ់ហៀរទឹកមាតក់ខ� ក ់ ។ លុះពស់េលបដល់ចេង�ះ នាងេនាះែ្រសកេហ

មា� យថា "ែម៉ៗ  ជយួ កូនផងពស់េលបដល់ចេង�ះេហយ" ។ មា� យរតឹែតេជរបេ�� រពីេ្រកមកស�ីបេនា� សថា "កូនអីកច៏ៃ្រង

មនិេចះខ� សេគឯង មនិ្រចឡំនឹងអ�ក្រស�កតិចអញចូលេទវយក្បោលក�ុងដំេណកែបកឥឡូវ" ។ នាងេនះេចះែតែ្រសក

ថា ែមេ៉អយជយួ កូនផង ពស់េលបទល់ចុងដេង�មេហយ" បន�ិចែ្រសកថា "េលបដល់េហយ" ។ មា� យឮកូនែ្រសកញយ

ៗ េពកមនិខ�ីទងំមាតត់បផងគិតែតពីសម�េំដក លុះេលបដល់បបូរមាត ់កែ៏្រសកលឪពុកមា� យថា "េបឪែមម៉និជយួ កូន

េទ កូនសូមលស� បេ់ហយ" ។ មា� យស� បេ់ទឮមាតកូ់នង៉ុលៗ ក�ុងមាតព់ស់ថា� នែ់ដលវេលប្រគបបបូរមាតេ់ហយេនាះ 

។ លុះបាតឮ់មាតកូ់នមា� យសង្សយ័ កអុ៏ជេភ�ងចូលេទេមល បាតកូ់នេឃញែតេពះធំកំពីងតងំពីេ្រកមមករហូត ដល់

ជិតពកក់ណា� លខ�ួន ។ នាងមា� យេនាះ កែ៏្រសកទួញេង៉ងេផ�លេឆាេឡា ដល់អ�ក្រស�កអ�កភូមផិ�ះជិតខងទងំពក់

កណា� លអ្រធា្រត ។ ឪពុកភា� កេ់ឡងេហអ�ក្រស�កមកជបួ ជំុេចមចបព់ស់ថា� ន ់ ទកក់ចងសន�ឹង យកកបិំត្រពវះ

យកកូនបានមក សន�បសូ់ន្យឈងឹដូចជាស� ប ់ែតខ�ួនេនេក�  ្របឡាកសុ់ទ�ែតរអិំលពស់ េពញទងំខ�ួនទងំក្បោល និង

ៃដេជង ឆា� បកខ�ក ់ នាគំា� ដងទឹកមកលងៗ មនិ្រជះដទំងំទឹកេក� មកលង កម៏និ្រជះ លុះេគេ្រសចទឹកេក� ឧណ� ៗ 

លងឱ្យមយួ្រសបកន់ាងកដឹ៏ងខ�ួនេឡងវញិ េមលេឃញបងប�ូនមាមងី មកជួបជំុគា� េ្រត�ប្រត េមលមកខ�ួនឯងសុទ�ែត

រអិំលពស់ឆា� បគ្រគ�ក នឹកតូចចិត�ខ� សេគណាស់ េ្រកកេឡងក�នា� កប់ានផ�ិលទឹកមយួេលក្រគបក្បោលេដរេទមាត់



កំពង ់ ដងទឹកងូតលងដូចេម�ចកម៏និ្រជះរអិំលពស់េនាះ គិតថា ឱខ�ួនអញេអយ ! េម�ះ៉េទេហយនឹងេនជាមនុស្ស ក៏

ខ� សេគេបស� បេ់ទវញិ្របេសរជាង កយ៏កផ�ិលទទូរក្បោលេដរេទ្រតងម់ាត្់រចងំអន�ងេ់្រជ នឹកបង៉ក�ុងចិត�ថា "អញនឹង
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