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អ�កផងែតងនឹកឆ�ល់ថា៖ សត�កណ�ុ រតូចតចេពកណាស់ េហយពំុែមនជាសត�មានឫទ�ផង េហតុអ�ីកេ៏គេលកេធ�ជា

តំណាងឆា� ទីំ ១ គឺឆា� ជូំត បានដូេច�ះ េ្រពះមានេរឿងេ្រពងមយួទកទ់ងនឹងកណ�ុ រ ។  

មានេសចក�ីនិទនថា៖ មានប�ី្របពន�ជាអ�កទល់្រកមានកូន ១៧ នាកសុ់ទ�ែត្រសី ។ ៃថ�មយួឪពុកមា� យជំនំុគា� ថា៖ េយង

េបទល់្រកេម�ះ៉នឹង្រទ្រទចិំ�� ឹមកូនពំុបានេទ ្រត�វែតេយងដចចិ់ត� នាយំកេទេ្របាសេចល តមែតផលកម�របស់វចុះ ។ 

េហយនិយាយេទកូនទងំេនាះថា ៖  

-កូនេអយេយងេនក�ុង្រស�ករកសីុចិ�� ឹមជីវតិមនិរស់េទ គរួទងំអស់គា� េទេនៃ្រពវញិ ។ 

ឯកូនក្៏រស�ះ្រស�លតមទងំអស់ ។ ឪពុកមា� យគិតគា� េហយេ្រសចថាេយងនាវំេទឲ្យដល់ៃ្រពធំ េហយចូលឲ្យេ្រជេទ

េទៀត សឹមេយងេគចេចញពីវ ។ គិតេហយកន៏ាកូំនេចញេទ, ដឹងថាបានឆា� យអែង�ង េហយកឈ៏បស់្រមាកេនទីេនាះ 

េហកូនឲ្យមកជំុគា�  និយាយេទកូនថា  

-កូនឯងកំុេដរែបកគា�  បានចំណីអ�ីសីុែចកគា� សីុ ឥឡូវទងំអស់គា� េនទីេនះចុះ ឪែមេ៉ទរកែផ�េឈ ។ 

ថាេហយ កេ៏ដរេចញេទ នាគំា� េគចេទភូមផិ�ះវញិ ។ លុះបាតយូ់រេពក កូនទងំអស់នាគំា� េដរេទរក ។ េដរ ៗេទចូលេទ

ក�ុង្រស�កយក្ស ។ យក្សែដលជាធំេនកំេលះ ែតគា� នឪពុកមា� យ មានែតប�ូន្រសី្រកមុមំា� ក ់។ ៃថ�មយួ យក្ស្រប�សឲ្យប�ូន

្រសីដបំាយដំេណ បឲ្យេ្រចនេហយវែរកយកេទចកពូ់នេធ�ជាទំនបភ់�ែឺ្រស ។ ចកេ់ហយកេ៏ទលំេនវញិ ទទលួេពល

េនាះនាង ១៧ នាក ់េដរេទបានជបួ្របទះ នាគំា� សីុបាយដំេណ បេនាះ ្រសបែ់តយក្សមកទនក់ច៏បយ់កអស់េទ េហយ

យកេទ្របគល់ឲ្យប�ូន្រសីវទុកជាខ�ុ ំបេ្រមតេរៀងេទ ។ នាងទងំេនាះលំបាកណាស់ េ្រពះយក្សេ្របឥតមាន្រត្របណី 

សំេលៀកបំពកគ់ា� នេទ វឲ្យេដកេនែតេ្រកមផ�ះ គឺយក្សមានបំណងថា ឲ្យែតនាងទងំេនះធំវនឹងយកេធ�ចំណីអហរ 

។ ៃថ�មយួយក្សហម្របាមនាងទងំអស់េនាះថា កំុឲ្យេដរេទទិសខងេកត និងទិសខងត្បងូឲ្យេសះ ។  

ចបត់ងំពីៃថ�បានហមេហយ យក្ស្រប�សេចះែតេដរេលងសប្បោយមនិនឹង្របាកដទីលំេន ។ នាងទងំអស់នឹកឆ�ល់

ណាស់ ចងល់បេដរេទេមល េទទិសខងេកតេឃញ្របាសទ កន៏ាគំា� ចូលេទេមលខងក�ុង កេ៏ឃញមានពងអុងធំ ៗ  

បបលួគា� េបកេមលេឃញសុទ�ែតទឹកមាសនិងទឹក្របាកេ់ពញ ៗ អុង កយ៏កចង�ុលៃដេទ្រជលក ់ក�ុងទឹកមាស្រគប ់ៗ គា�  

ដកេឡងដិតជាបៃ់ដជូតមនិ្រជះេសះ កនឹ៏កភយ័ែ្រកងយក្សដឹង គិតគា� យកកំណាតរ់ុ ំករ៏ុចំង�ុលៃដដូច ៗ គា�  េហយកន៏ាំ

គា� េដរេទរកេមលខងទិសឯត្បងូេទៀត ។ នាងទងំេនាះ បានយល់េរងមយួធំ លុះេដរចូលេទេមល េឃញគំនរឆ�ឹង

មនុស្សគរជាពំនូក ៗ តមែផ�កឆ�ឹង េដយែឡក ៗ ពីគា�  ។ នាងទងំឡាយភយ័ខ� ចកថ៏យេចញមកវញិ ជំនំុគា� នឹកគិត



្រព�យថា៖ េបេយងេនទីេនះយូរេទ មុខជាយក្សសីុជាមនិខន ។ ជំនំុគា� គិតរត ់ែ្រកងរតម់និរចួ ទល់គំនិតក្៏រព�យក�ុងចិត�

ឥតឧបមារល់ ៗ ៃថ� ។  

េពលមយួអយក្ស្រប�ស ្រតឡបម់កពីេ្រកមកដល់ផ�ះ េឃញនាងទងំ ១៧ រុចំង�ុលៃដដូច ៗ គា�  កសួ៏រថា ៖  

-វស�ី បានជារុចំង�ុលៃដ្រស�ះគា� េម�ះ៉ ? 

-នាងទងំេនាះភយ័ េហយេឆ�យថា “ កបិំតមុត ” 

យក្សេឆ�យវញិថា “ អញមនិេជឿេទ ្រសយកំណាតរ់ុេំចញ ឲ្យអញេមលភា� ម ! ”  

នាងទងំេនាះ្រសយ្របញាប្់របញាល់ យក្សេឃញេហយេ្រកវេ្រកធ ែ្រសកសនា� បថ់ា៖  

-អញហមផា� ចហ់�៎  ឥឡូវេមច៉កចិ៏ត�ធំចៃ្រង េទបំផា� ញទល់ែតបានយ៉ាងេនះ ? ហងឯងចៃ្រងអ្រកកណ់ាស់ ! 

មកទងំអស់គា�  ! េទកែន�ងេនាះម�ងេទៀត ។ 

នាងទងំឡាយភយ័យសំ្រសក ់ នឹកថាយក្សនាេំទសមា� បេ់ហយ លុះេដរេទដល់ជិតឃា� ងំ យក្សវេក� ចិត�វ វចប់

នាងទងំេនាះម�ងមយួ ៗ េលកទមា� កេ់ទក�ុងទឹកមាស េនលិចលងរ់ងេវទនា ទល់ែតអស់ចិត�េទបវ្រសងេ់ឡង នាង

ទងំេនាះល�ីេល�េស�រស� ប ់ ែតជាគុណម្យោង៉គឺនាងេនាះ មានរបូរង្របកបេដយរស�ីភ�ចិឺែ�� ងវេិសសដូចមាស ចបត់ងំ

ពីេពលេនាះមក ។ នាងទងំអស់េកតទុក�្រព�យជានិច� នឹកថា៖ ្រទេំនេទៀតមុខជាស� ប ់។  

្រគាេនាះមានកណ�ុ រសបានមកយល់េរឿងេនះ កណ�ុ រកម៏ានចិត�េមត� ដល់នាងទងំេនាះ លុះដល់េពលស� ត ់ កណ�ុ រមក

្របាបថ់ា ៖  

-នាងឯងរល់គា�  ែតខំេនទីេនះ មុខជាយក្សវសីុ ជាចំណីវេហយ េបគិតរតក់ម៏និរចួេជងវែដរ ។ ឥឡូវេនះេយង

ជយួ គិតឧបាយសេ�ង� ះបានែតនាងឯងចូរចថំា ដល់េពលជាតប់ាយកំុជាតេ់ចល ទុកទឹកបាយឲ្យេយងផឹក 

េយងនឹងកយរងូ ក�ុងដីេធ�ផ�ូវឲ្យនាងរចួរតឲ់្យផុតពី្រស�កយក្ស េហយនាង្រត�វៃលេធ�បាយខវតកស្រមាបេ់ធ�ជា

េស្ប�ងតមផ�ូវចុះ ” ។ 

នាងទងំអស់ទទលួថា “ មនិអីេទ សូមឲ្យែតកណ�ុ រជួយ សេ�ង� ះេធ�ឲ្យខ�ុ ំបានចុះ ”  

្រគាេនាះកណ�ុ រសនិយាយឲ្យករណ៍សព�្រគបេ់ហយកថ៏យេទ ឯនាងទងំេនាះ ជាតប់ាយេហយ ែតងែតទុកទឹកបាយ 

ឲ្យកណ�ុ រផឹកជានិច� ចំែណកបាយខវតក កប៏ាន្រប�ងេ្រប�បៃលលកទុកស្រមាបខ់�ួនជាេ្រសច ។  

រវងកន�ះឆា�  ំកណ�ុ រសចូលមកនិយាយ្របាបន់ាងទងំ ១៧ ថា៖ ផ�ូវេយងេធ�រចួេ្រសចេហយ ឯេដមផ�ូវេន្រតងច់េនា� ះេនាះ 

េយងបានកចែ់មកេឈទុកឲ្យជាស��  ចូរនាង្របញាបេ់ដះខ�ួនកំុេនយូរ រចួេហយកណ�ុ រសកល៏ថយេចញេទ ។ លុះ

ដល់េពលស� តន់ាងទងំ ១៧ េដរេទរកេមលផ�ូវ េឃញេហយករ៏កីរយចិត� ផ�ូវេនាះស� តទូលយណាស់ កថ៏យមក

កែន�ងវញិ គិតគា� ៃលលកអំពីអហរ ដំេណ រតមផ�ូវ ែ្រកងពំុបាន្រគប្់រគាន ់។ លុះគិតរចួេ្រសចអស់េហយ ៃថ�មយួេពល

ស� តយ់ក្ស្រប�ស វេចញេដរេទេ្រកបាត ់នាងទងំ ១៧ នាបំងប�ូនេចញេទ តមផ�ូវែដលេស�ចកណ�ុ រេធ�ឲ្យ េហយនាគំា�



្របឹងរតូដំេណ រ មនិហ៊នស្រមាកេសះេឡយ ែ្រកងមនិផុត េហយអស់ដចអ់ហរតមផ�ូវ ។ ដំេណ រ្រតចេ់ទេនាះរវង 

៣ ែខ េទបបានផុត េទដល់នគរមយួេផ្សងេទៀត េទេននឹងមាត្់រសះទឹកមយួជា្រសះទឹករបស់េស�ច ែដលភេីលៀងេស�ច

ែតងែតេទដងទឹក្រសះេនាះជាេរឿយ ៗ ។  

តងំពីេនាះមក នាងទងំ ១៧ នាកប់ានសុខសប្បោយ េហយខ�ួនកក៏នែ់តេពញជំទង្់រកមុអំស់េហយ េនលំែហកយ

នឹង្រសះេនាះ ទទលួនឹងេពលមយួ ភេីលៀងេទដងទឹកបានេឃញនាងទងំអស់េនាះឋតិេនេ្រពង្រពតែក្បរ្រសះ នាងពិ

និត្យេមលេឃញសព�្រគប ់ក្៏របញាបេ់ទទូល្រពះរជាវញិ ។ ដល់េហយ្រកបបង�ំទូលថា៖  

-ខ�ុ ំមា� ស់ទងំអស់គា�  េទដងទឹកឯ្រសះេនាះ បានជបួ្របទះេឃញ មាន�ស�ី្រកមុ ំ១៧ នាក ់មានរបូរងកយភ�លឺ� 

ៗ ណាស់មក្រជកេននឹងមាត្់រសះ ប៉ុែន�គា� នសំេលៀកបំពកេ់ទ ខ�ួន្របាណេនទេទស� តទងំអស់ ។ ្រពះរជា

្រទង្់រពះសណា� បេ់ហយ ្រទងស់�ូត្រពះរជហឫទយ័ ក្៏រទងច់ត្់រពះរជបេ្រមឲ្យេទេហនាយំកនាងទងំ ១៧ 

េនាះចូលមកកន្់រពះរជដំណាក ់ ។ ឯនាងេនាះបាន្របែកកថា ៖ ខ�ួនខ� សេដយគា� នអ�ីេស��កពក ់ ។ ឯរជ

បេ្រមក្៏រតឡបេ់ទវញិ េទ្រកបទូលេស�ចតមដំេណ រ េស�ចបានចតឲ់្យ្រសីស�ំភេីលៀង នាយំកសំេលៀកបំពក ់

េទឲ្យនាងទងំ ១៧ េហយដែង�ចូលមកេធ�ជាមេហសី ។ 

កលេបបានជាមេហសីេស�ចេហយ នាងទងំ១៧ កច៏តឲ់្យេសុបរកឪពុក-មា� យទល់ែតេឃញ នាមំក្របទន្រទព្យនិង

យសងរ េហយចតឲ់្យែស�ងរកកណ�ុ រសែដលជយួ សេ�ង� ះេនាះ មកចិ�� ឹមរក្សោក�ុងទីកែន�ងសមគួរ ្រពមទងំែតងតងំ

ឲ្យកណ�ុ រសេនាះ ជាេស�ចេលកណ�ុ រទូេទ ។  

 


