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េនឃុំសែង�សទប ្រស�កថ�ង េខត�កំពងស់�ឺ មាន្រតពងំមយួ អ�ក្រស�កេហថា "្រតពងំបឹងេត" ។ ្រតពងំេនះ មានលក�

ណៈែប�ក ែដលនាឲំ្យអ�ក្រស�កជិតខង និង អ�កដំេណ រណាែដលបានេទដល់ទីេនាះ ចបអ់រម�ណ៍្រគប់ៗ  គា�  ។ ទំហំ

្រតពងំ មនិជាធំប៉ុនា� នេទ ្របមាណជាមាតរ់ង�ះ ១០០ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះ ។ មាត្់រតពងំជំុវញិ មានកកដុ់ះខ� នខ់� ប ់ពំុែដល

មានសត�ធាតុណាមយួ ចូលេទសីុ េទរកុរនេឡយ, ឯដី្រតងដុ់ះកកេ់នាះ មានសភាពទន្់រជាយ ល�មេដរបាន ឥតផុង

េជងេទ ែតេទដល់កណា� ល្រតពងំ ែបរជាមាន្រតឹបមយួដំុ ដុះេស� ខ�ះ កកខ់�ះ េហយដីេនាះ ជាភកម់េមាកេស� ះ ។ េបេគ

ចងឆ់�ង្រតឹបេនះ ទល់ែតយកេឈែវងៗ ដកគ់ង រចួេដរសួពីេលេឈេនាះេទបបាន ។ មានអ�ក្រស�កនិយាយបែន�មេទៀត

ថា កលជំនានប់ារងំ េនជាអណាព្យោបាល្របេទសែខ�រ កលេនាះ បារងំេទពិនិត្យេមល ្រប�ងនឹងេធ�ស� នឆ�ង េហយ

បុកសសរស� នចំកណា� ល្រតពងំ ។ េពលេនាះ េគេឃញមានដូចែផ្សងចំហយ ហុយៗ េចញពី្រតឹបេនះមក ។ លុះេគ

ពិនិត្យសេង�ត ក�ុង្រតឹបកណា� លេនះេទ េឃញមានថ�ដំុមូលៗ ជាេ្រចនដំុ សំបកេ្រក្រកហមៗ រេបៀបដូចជាថ�បាយេ្រក�ម 

ឯសចថ់�ខងក�ុងពណ៌សក្បសុ េហយេនចេនា� ះៗ ថ�េនាះ មានទឹកថា� ហូររែហងៗ េចញពីរន�ថ�មកផង ។ គេ្រមាងករ

ស� បនាស� ន ពីជំនានេ់នាះ កពំុ៏បានសេ្រមចេឡយ ។  

េដយេឃញមានលក�ណៈែប�ក េហយជាធម�ត េន្រស�កែខ�រេយង ែតមានទីកែន�ងែប�កៗ យ៉ាងេនះ ្របាកដជាមានេរឿង

េ្រពងនិទន្របចទីំកែន�ងេនាះជាមនិខន, េហតុេនះ ្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� បែ់ខ�រ ែដល្រត�វរវរកឯកសរតម�ល់ទុក កប៏ាន

អំពវនាវ េសុបសួររកេរឿងេ្រពងស�ីពី្រតពងំបឹងេត េនះេឡង ។ ជាភព័�ល� េលក ទ-ញុ៉ញ ស�ងករ្រក�ម្រពះនគរបាល

ជាតិ េលកបានយកចិត�ទុកដក ់ ជយួ រវរកេរឿងេនះផង េ្រពះេលកធា� បេ់ទេឃញនឹងែភ�ក កលែដលេលកេទ

បំេពញមុខករេនេខត�កំពងស់�ឺ ។ មនិយូរប៉ុនា� ន េលកយក្របដបថ់តសំេឡងមយួ មកចកជូ់ន្រក�មជំនំុស� ប ់ ែដល

េលកបានថតសំេឡងរបស់េលក ទូច-វ៉ន ់ ភា� កង់រ្រក�មនគរបាល្រក�ងកំពងស់�ឺ និទនហូរែហអំពីេរឿងេ្រពងេនះ ។ 

ដំបូង េលក ទូច-វ៉ន ់ប�� កពី់េពលេវលថា កលេនាះេលកបាន្រត�វរជករេខត� ចបឲ់្យេទបំេពញេបសកកម� តម

្រស�កឃុនំានាក�ុងេខត�កំពងស់�ឺ ជាមយួដំេណ រពិនិត្យករៃនេលក្របមុខេខត� ។ េពលយបម់យួ េនសំណាកក់�ុងឃុំសែង�

សទប េលកកប៏ានសួរេទអ�ក្រស�កែដលមកេចមេរមថា : ពូ-មងីណាេចះចេំរឿងរ៉វអ�ី សំុនិទនមក ែចកចយគា�

ស� បែ់កអផ្សកុ ។ កលេនាះ មានតមា� ក ់អយុ ៧០ បា� យ បានេឆ�យថា គាតេ់ចះេរឿង្រតពងំបឹងេត េ្រពះគាតធ់ា� ប់

ស� បម់ា� យគាត ់ និទនពីេដមមក ។ េរឿងេនាះ មានេសចក�ីសេង�ប ដូចតេទេនះ ៖ កលពីបុរណេ្រពង្រពឹទ� យូរយារ

ណាស់មកេហយ មានេសដ�ីមា� ក ់មាន្រទព្យយ៉ាងស�ុកស�ម� មានភូមកិរ រស់េន្រតង្់រតពងំបឹងេតេនះ ។ េសដ�ីទងំពីរ



នាកប់�ី្របពន� ពិតែមនែតសម្បណ៌ូសម្បត�ិ្រទព្យ ប៉ុែន�មានចិត�កំណាញ់ពនេ់ពកណាស់ ។ េភាគសម្បត�ិចូលមកទងំ

អម្បោលម៉ាន មនិងយចំណាយឲ្យរេបះេទវញិេទ េទះបីករចំណាយេនាះ ជាករចបំាចយ៉់ាងណាកេ៏ដយ េហយពំុ

សូវេចះេយាគយល់មុខអ�ក្រកខ្សតទ់ងំឡាយផង ។ េសដ�ី មានកូនពីរនាក ់្រប�សបង ្រសីប�ូន ែដលជាទីេពញចិត�ណាស់ 

េទណាមកណាម�ងៗ មានរេទះពិេសស ែដលបិទមាសដេំព្រជ ដតំ្បងូភ�ឆឺ�ិនេឆ�  ជាយានយ៉ាង្របេសរ នាឲំ្យអ�ក្រស�ក

ទូេទ នឹកេស�ចដល់េភាគសម្បត�ិ ៃនេសដ�ីេនះពនេ់ពកណាស់ មានមនុស្សជាបរវិរេនាះ ៥០០ នាក ់ ្រពមទងំេគារេទះ

េសះដំរ ី៥០០ មយួមុខ ជាធនធានផង ។ េនក�ុង្រសះខងេ្រកយផ�ះ ែដលមានទឹកថា� ឆ�ង ់ស្រមាបជ់ាទីស្រមាកលំែហ

ទុក�េសកៃន្រគ�សរ, េសដ�ីេនាះ មានចិ�� ឹម្រកេពមយួយ៉ាងធំ ។ ្របបមាត្់រសះ មានដីទលួមយួកែន�ង ែដលជាទីតងំ

ខ�មអ�កតរក្សោ្រកេព រក្សោភូមកិរេនាះទងំមូល ។ ្រគ�សរេសដ�ីក�ី ្រគ�សរអ�កេ្រព�ងលនជិតខងក�ី រែមងមកែបរបន់

អ�កតេនះ ឲ្យបានសេ្រមចសម្របាថា� េរៀងៗ ខ�ួន ។ ៃថ�មយួ េសដ�ីនិយាយពិេ្រគាះនឹងភរយិាថា ៖ ឱ ភាណេអយ ! កូន

្រប�សកូន្រសីេយង ធំល�មមានគូ្រសករេរៀងខ�ួនេហយ ប៉ុែន�ខ�ុ ំគិតេទេឃញថា េបេយងេទដណ�ឹ ងកូនអ�កដៃទ មកផ្សផំ�ុ ំ

នឹងកូន្រប�សេយង ឬ ទុកកូន្រសីេយងជាគូនឹងកូនអ�កដៃទេទ េឃញថា េយងពិតជាលំបាកខតបង ់ែចករែំលក្រទព្យ

សម្បត�ិជាមនិខន ។ េហតុេនះ កំុឲ្យលំបាក គួរែតេយងេរៀបផ្សផំ�ុ ំកូន្រសីកូន្រប�សេយងទងំពីរ ជាប�ី្របពន�ែតម�ងេទ 

េដម្បេីនែថទសំម្បត�ិេយងតេទ ។ កលេប្របពន�បានស� បប់�ីេហយ សមនឹងចិត�មច�រយិៈកំណាញ់របស់គាតផ់ង ក៏

្រពមេ្រព�ងតមប�ី េហយកច៏តក់រេធ�េរង្រកសល អេ�� ញេភ��វជិតឆា� យ មកក�ុងពិធីអពហ៍ពិពហ៍កូន្រប�ស-្រសីេនះ 

។ កតែ់តជិតដល់ៃថ�ណាស់េហយ ្របពន�េសដ�ី នឹកស� យ្របាកក់ស ែដលនឹងចំណាយទិញម�ូបអហរ ក�ុងេពល

េរៀបចំករកូន េទបគាតនឹ់កេឃញគំនិតមយួ និយាយពិេ្រគាះេទវញិថា ៖ - ឱ ភាណេអយ ! ក�ុងេពលេរៀបករកូនេយង

េនះ ខ�ុ ំស� យ្របាកទិ់ញម�ូបមា� ណាស់ េបេយងកបេ់គា្រកបី កេ៏ឃញថានឹងខតបងស់ត�ែដលជយួ េធ�កររកសីុេយងែដរ 

។ ដូេច�ះ ខ�ុ ំយល់ថា េបេយងសមា� ប្់រកេព ែដលេយងចិ�� ឹមេនក�ុង្រសះេ្រកយផ�ះ យកសចវ់មកេធ�ម�ូបេលៀងេភ��វវញិ 

ខ�ុ ំយល់ថាមនិខតបងេ់ឡយ ។ េ្រពះសព�ៃថ� ្រកេពគា� នបានជយួ រកសីុអ�ីេយងេទ ។ េសដ�ី ឮពក្យ្របពន� េពញចិត�

ណាស់ េទបម�មីា� ចតឲ់្យអ�កបេ្រមករ សមា� ប្់រកេព យកសចេ់ធ�ម�ូប តមគំនិត្របពន�គិត ។  

និយាយពីបាវ្រសីមា� ក ់ របស់េសដ�ី េឈ� ះនាងតី ែដលជាអ�កឲ្យអហរដល់្រកេពរល់ៗ ៃថ�, យបម់យួនាងយល់សប�ិ
េឃញអ�កតរក្សោ្រកេពមក្របាបថ់ា "តីឯងកំុសីុករកូនេសដ�ីឲ្យេសះហ�៎  ! េ្រពះករេនះេគកប្់រកេពយកសចេ់លៀង

េភ��វេហយ េហយតីឯងចេំមលចុះ អ�កណាសីុករេនះខ�ះ នឹងេឃញទនហ់នភ់ា� មជាមនិខន" ។ នាងតី ភា� កេ់ឡង

ស�� ឹងគិតែតមា� កឯ់ង ។ លុះដល់ៃថ�េគេរៀបករគ្រគឹកគេ្រគង មានេភ��វជិតខងមកអ៊ូអរ នាងតី េគចេវះេចញពីផ�ះបាត់

េទ ។ េពលកំពុងសីុផឹកអឹុកធឹកជួបជំុគា� េនាះ ្រសបែ់ត្រពះធរណី្រស�តទងំែផន ចំ្រតងផ់�ះេសដ�ី ែដលកំពុងករកូន លិច

បាតអ់ស់ ។  

នាងតី កលេបេឃញេហតុអស� រ្យដូេច�ះ នាង្រព�យចិត� រលឹកអល័យដល់េចហ� យេក�ងៗ ទងំពីរនាក ់ែដលធា� បម់ាន

ចិត�សេនា� ស េមត� ដល់ខ�ួនកលពីមុនេរៀងមក ។ ស� ងពីេសកេហយ នាងនឹកដល់គុណអ�កត ែដលបានមក្របាប់

នាង ឲ្យេជៀសផុតពីេ្រគាះថា� ក ់។ េមា�៉ ះេហយ នាងកេ៏ទេករសកថ់ា� យអ�កត ជាករតបស�ងសងគុណអ�កតវញិ ។ មុន

នឹងេករ នាងចុះេទក�ុង្រសះកកស់កឲ់្យេជាក គឺ្រសះជាលំេនរបស់្រកេព្របបនឹងខ�មអ�កត ។ េហតុេនះេហយ បានជា

្រសះេនះ សព�ៃថ� អ�ក្រស�កេហថា "្រតពងំកក"់ គឺជា្រតពងំែដលនាងតីកកស់ក ់។ រចួនាងេឡងេទេលទលួេករសក់

េទៀត បានជាទលួេនះ េគឲ្យេឈ� ះថា "ទលួេករសកន់ាងតី" ែដលេហក� យៗ មកថា "ទលួេករនាងតី" ជាបរ់ហូតសព�



ៃថ� ។ េដយនឹកអល័យមា� ស់្រសី-្រប�សពំុមានេភ�ច នាងតីកេ៏ទតងំលំេនែក្បរកែន�ង្រពះធរណី្រស�បផ�ះេសដ�ី ែដល

្រស�តេទជា្រតពងំធំមយួ គឺជា្រតពងំែដលេគេហថា "្រតពងំបឹងេត" សព�ៃថ�េនះ ។ មនិយូរប៉ុនា� ន មានបុរសមា� កម់ក

ទកទ់ង ដណ�ឹ ងនាងតីេធ�ជា្របពន� បានេនជាមយួគា� ជាសុខសន� ្របកបរបរដំណាំដដុំះេផ្សងៗ ។ ដល់នាងតីមានៃផ�

េពះបាន៦ែខ ឬបុរសេនាះ កនឹ៏កេឃញករេនឿយណាយ ក�ុងកងទុក�នាេលកីយ ៍កលួ៏ចរតេ់ចល្របពន� េទបសួេធ�ជា

អ�កសច�ំ េនឯភ�េំខ� ល ។  

ចំែណកនាងតី នាងេនែតមា� កឯ់ង រហូតដល់្រគបែ់ខ េហយកស៏្រមាលបានកូន្រប�សមយួ ។ េវល្របសូតិបុ្រត អ�កភូមិ
ជិតខងមកជយួ អបអរសទរ កស៏ន�តនាមកូនេនះថា "បុត�កុមារ" ។ កលេបចេ្រមនវយ័បាន ១៣ ឆា�  ំបុត�កុមារ េចះែត

សួររកឪពុក លុះសួរញឹកញយេពក មា� យក្៏របាបត់ម្រតងថ់ា "ឪពុកឯង េទបសួចេ្រមនេមត� ភាវនា េនឯភ�េំខ� លេនាះ

េទេហយ េបឯងចងេ់ឃញ ្រត�វេដរែស�ងរកក�ុងៃ្រពេនាះេទ កលេបេឃញេហយ ្រត�វឯងរលឹំកពីេរឿងេដមរបស់មា� យ េន

េពលែដលជបួនឹងឪពុកឯងកលពីដំបូងេនាះ ្របាបឲ់្យហូរែហេទបេគស� ល់" ។ នាងនិយាយេរឿងេដមរបស់ខ�ួន ្របាប់

កូនសព�្រគបេ់ហយ កូនកល៏េចញេទ ។ បុត�កុមារ ែស�ងរកឪពុក អស់េពលយ៉ាងយូរក�ុងៃ្រព េទបបាន្របទះេឃញ

តបសមយួអង� គងភ់ាវនាេនេ្រកមេដមេឈ េលែផនថ�មយួផា� ងំធំ ។ កុមារ ថា� យបង�ំេហយ ករ៏យរបស់ព�្រគប ់ឲ្យ

តបសស� ប ់។ តបសពំុទនេ់ជឿជាកូនេទ កត៏ងំអធិដ� នថា "្របសិនកុមារេនះ ជាកូនខ�ុ ំែមន កលណាខ�ុ ំទះកុមារមយួ

ៃដេទ សំុឲ្យកុមារអែណ� តមកេលស� ខ�ុ ំ" ។ ថាេហយ តបសយកៃដស� ំទះេទ ្រសបែ់តកុមារអែណ� តមកេនេលស�

េឆ�ង ដូចេសចក�ី្របាថា� , េទបតបស េជឿថាជាកូនខ�ួនពិត តងំពីេនាះមក ។ តបស ចបប់េ្រង�នវជិា� សិល្បស�ស� ដល់

កូនជាេរៀងរល់ៃថ� ។ លុះ្របមាណជាេ្រចនឆា� តំមក, កូនកសំុ៏លឪពុក េទរកមា� យវញិ, ឪពុក គា� នអ�ីជា្របេសរទុកជា

េករ �ិ៍េឡយ មានែត្រគាប្់រតសកបី់្រគាប ់ហុចេទឲ្យកូន េហយផា� ថំា "្រគាប្់រតសកបី់្រគាបេ់នះ នឹងផ�ល់កិត�ិយសយ៉ាងធំ 

ឲ្យកូនេនេពលមុខជា្របាកដ ដល់កូនដេំទេហយ បានែផ�ជាដំបូង ្រត�វែតេបះែផ�េនាះ យកេទថា� យេស�ចកំុខន1, ឯទី

កែន�ងដ ំ្រត�វដេំនមាត្់រតពងំ ែដលជាលំេនស� នរបស់មា� យឯង េហយ្រត�វសន�តេហកែន�ង េនាះថា "បឹងតីៗ" តម

េឈ� ះមា� យឯងរហូតេទ ។ កុមារថា� យបង�ំឪពុកបីដង លេធ�ដំេណ រេចញេទរកមា� យ ែដលកនែ់តចស់ េហយក្៏របាប់

មា� យ ឲ្យសន�តនាម្រតពងំែក្បរផ�ះេនះ េហថាបឹងតីៗ តមបណា� ំឪពុក, បានជាសព�ៃថ�េនះ ក� យេទជា "បឹងេត" េទ

វញិ ។ េរឿងរ៉វេដម ៃនបឹងេត មានប៉ុេណ� ះឯង គឺេកតមកពីពក្យ បណា� ំតបសឫសី សន�តតមេឈ� ះនាងតី ែដលជា

អ�កស�ិតេន្រតងម់ាត្់រតពងំ គឺជាកែន�ងែដល្រពះធរណី ្រស�ត្រស�បយកពកួេសដ�ី្រទឹស�ិស�ូរ ខុស្របៃពណីេនះឯង ។  

 


