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អេណ� កជាសត�រស់េនក�ុងទឹកបឹងកប៏ាន េលេគាកកប៏ាន ។ េហតុេដមេនាះ មានេរឿងេ្រពងមយួនិទនថា ៖ 

ក�ុង្រគាយូរយារអែង�ងេហយ េពលេនាះមានទឹកជំននធំ់ណាស់ ។ សត�ខ�  ដំរ ីរជសីហ៍ រមាងំ រមាស ក� នជ់ា

េដម អំពវនាវបបលួគា� េទពនួេនៃ្រពេហមពន� េនសល់ែតអេណ� កសកលមយួ មនិ 

្រពមេទណានឹងេគេសះ លុះទឹកជំននម់កដល់ គាតក់ែ៏ហលេលងជាមយួនឹងពពកួមច�ជាតិ សីុេមមេឈឫសេឈ ។ 

កំពុងែតសប្បោយ្រសបែ់តទឹក្រសកេទវញិ អេណ� កេភ�ចខ�ួន កជ៏ាបខ់�ួនេននឹង 

តេង��បេឈ ែតលេតលពំុដឹងជាេទខងណា នឹកថាអត� អញមុខជាស� បេ់ហយ េ្រពះៃដេជងខ�ី ៗ ។ លុះទឹក្រសកផុត

ពីគល់េឈេទវញិ មានល្បះេស� ខ�ីដុះេនគល់េឈជាេ្រចន េពលេនាះមានដំរ ី

មយួ េដរមកបរេិភាគេស� ខ�ី អេណ� កេឃញដំរេីហយនឹកថា “េអបានករេហយអញេបាកដំរេីនះម�ង ឲ្យវដឹងៃដ” អេណ� ក

កប៏ន�ឺវចថា ៖ នរណាមកេធ�អ�ីេ្រកមេដមេឈេនះ ? ដំរេីឆ�យថា ខ�ុ ំជាដំរ។ី  

អេណ� កថា “េយបងដំរ ីបងឯងមនិទនដឹ់ងខ�ួនេទឬ ខ�ួនខ�ុ ំេនះជាអគ�រជទូត ្រពះបាទពរណសី េឈ� ះថាអ�កហ�ួងចូល

ចិត�មាណព ្រពះករណុា បានេ្របអញឲ្យចរំកឯងក�ុងទីេនះ ឥឡូវ្របទះគា�  

េហយ ចអំញនិយាយ្របាបប់ងឯង ពូជពង្សបងឯងេនះ ពីេដមមកេនបេ្រម ជាបរពិរ្រពះរជា េហយ្រសបែ់តលួចរត់

បាត ់យកទងំផ�ិតចមររបស់េលក មកជាមយួផង” ។  

- ដំរឮីេហយកភ៏យ័ញ័ររន�តេ់ឆ�យថា “ឱបងអ�កហ�ួងេអយ ខ�ុ ំពំុដឹងេទ ខ�ុ ំេឃញែតរេបៀបយ៉ាងហ�ឹង េនះជាកន�ុយ

របស់ខ�ុ ំេទេត” ។  

- អេណ� កនិយាយកតថ់ា ៖ េអហ�ឹងេហយ អញមានថាឯងលួចអី ែតដូនតឯងជាអ�កលួច ប៉ុែន�របស់េនេលរបូ

អ�ក េបចងរ់ចួខ�ួន្រត�វែស�ងរកសត�េជងមយួមកឲ្យអញ អញយកេទថា� យ្រពះរជា  

ជយួ សំុអង�រែ្រកងបានរចួខ�ួន ។ ដំរឮីដូេច�ះ កម៏�មីា� េដរេទរកសត�េជងមយួ ទងំយែំ្រសក ។ ខ� មយួេឃញដំរេីដរយំែ្រសក 

េហយសួរថា “ែនបងដំរ ីបងឯងមានទុក�ពីេរឿងអ�ី កេ៏ដរយំែ្រសកដូេច�ះ ”។  

ដំរសីសព� ្របាបខ់� សព�្រគប ់ខ� ថា “យីបងដំរេីម�ចកេ៏ទចញ់េបាកអសត�អេណ� កចៃ្រង មកេយងេទពីរនាក់

េទេមលវេមល៍” ។ ខ� និងដំរបីបលួគា� េដរ្រតឡបម់កវញិ អេណ� ក្រកេឡកេឃញពី 



ចមា� យ នឹកថា “ៃអយ៉ា បានខ� មយួមកេទៀតផង មនិអីេទចមំកជិតអញ នឹងកំែហងអខ� េនះម�ង ” ។ លុះខ� និងដំរេីដរ

មកដល់ជិត អេណ� កតងំែ្រសកថា េអអញឮសូរមាតដូ់ចជាអជាេត្បះឬ ?  

ខ� េឆ�យថា “ខ�ុ ំហ�ឹងេហយ” អេណ� កនិយាយថា “ែន ! អជាេត្បះឯងមានេរឿងធំណាស់ េម�ចឯងបានជាភយួ

្រកឡាខ� របស់្រពះរជាមក” ។  

ខ� ថា “េទេលក ! ខ�ុ ំេឃញអីចឹងតងំពីេកតមក ” ។  

អេណ� ក្របាបថ់ា “ ហ�ឹងេហយអញមនិថាឯងលួចេទ ប៉ុែន�ភស�ុតងេនេលឯង្រសប ់ េហយេបចងរ់ចួខ�ួនេទ

ជយួ រកអសត�េជងមយួ ជាមយួនឹងដំរេីទ អេភ�” ។  

ខ� និងដំរេីដរបេណ� រ យំបេណ� រេទរកសត�េជងមយួ េទជបួនឹងស�  ស� ឆ�ល់ណាស់ េឃញខ� និងដំរមីានអករៈ

ដូេច� ះ សួរដឹងេដមទងេហយ ស� លនម់ាតថ់ា “ យីបងឯងទងំពីរ ច្បោស់ជាចញ់ 

េបាកអសត�អេណ� កេហយ ដូេច�ះ្រត�វ្រតឡបេ់ទវញិជាមយួអញ អញនឹងសកសួរវេមល៍ ” ។ សត�ទងំបីកន៏ាគំា� ្រត

ឡបម់កវញិ អេណ� កេឃញស�  នឹកថា អញេបាកអស� េនះេទៀត េហយកែ៏្រសក 

ថា “ េយបងអចរ្យស� េទេត ខ�ុ ំរកែតមុខ កន�ុយបងឯងជាអ�ី ែនខ�ុ ំ្របាបឲ់្យច្បោស់េទ គឺជាដងលំែពង្រពះរជា េទកំុ

និយាយអ�ី េទរកសត�េជងមយួមកឲ្យឆាប ់” ។  

ខ�  ដំរ ីនិង ស�  ទល់្របាជ� កន៏ាគំា� េដរយំបេណ� រ េទរកសត�េជងមយួ ពំុដឹងសត�េនាះេនឯណា េទជបួនឹងេក� ក េក� ក

សួរដឹងេរឿងេហតុកនិ៏យាយ្របាបថ់ា “បងទងំ ៣ ចញ់្របាជ�វេហយ មក 

េទជាមយួខ�ុ ំ ខ�ុ ំនឹងសកសួរវឲ្យដឹងឫសគល់” ។  

ខ� - ដំរ-ីស�  -េក� ក ្រតឡបម់កវញិមនិទនទ់ងំសួរថាដូចេម�ចផង អេណ� កកែ៏្រសកថា “ េយ បងអវៈសិន�រេត 

មករកអ�ី េយ ! អេនះខូចណាស់ ហ៊នលួចផ�ិតកន�ុយេក� ក្រពះរជាមកជាមយួ 

ផង” ។  

- េក� កភយ័ខ�ួន “ នឹកថាៃអយ៉ា េលងឯងេទៀតេហយេត ”។  

- អេណ� កកំែហងថា: េទ ! មនិរចួខ�ួនេទ េទរកសត�េជងមយួមកឲ្យអញ ។  

ខ�  ដំរ ីស� និងេក� ក េដរេទរកសត�េជងមយួេទៀត ពំុដឹងជាេនឯណាេទ អសត�េជងមយួេនាះ ។ ្រសបែ់តេទ

ជបួនឹងសត�ទន្សោយ ទន្សោយសួរដឹងេរឿងកនិ៏យាយថា បងឯងទងំអស់គា� មកេទជា 

មយួអញ ចអំញេដះ្រសយ ។ លុះសត�ទងំ ៥ បេណ� រគា� មកដល់ អេណ� កេឃញទន្សោយ នឹកថា “ៃអយ៉ា អទន្សោយ

មកជាមយួផងេត អេនះមាន្របាជា� ណាស់ េបអីចឹង្រត�វអញនិយាយទកទ់ង 

គន�ងឲ្យមាទំេំទបឈ�ះវ ” េហយែ្រសកសួរពីចមា� យេទថា ៖ 



-យី អញេមលេទេឃញដូចជាបងសុភាទន្សោយ យីបងសុភា ! ពូជពង្សបងឯងសុទ�ែតេធ�នាមុនឺកតក់�ីទងំ

អស់ ពំុគរួបងឯងមានចិត�ពល លួចយកែបន៉នំប��ុ ក្រពះរជាដូេច�ះេសះេទ ! ហ�ឹង 

េហយេគេហថា ចិត�ជាេទវទត� មាតជ់ាេទវត ! 

- ទន្សោយនឹកថា “ យីអញថាមកជយួ េគ ឥឡូវេទជាជាបពិ់រទុ�ខ�ួនឯងេទៀត” រចួេឆ�យថា ៖ 

- ែនបងអេណ� ក ខ�ុ ំេកតេឡង េឃញែតគូទខ�ុ ំមានរន�េ្រចនអីចឹង្រសប ់ពំុែមនខ�ុ ំលួចេទ ! 

អេណ� កបានៃដេហយ កេ៏ជរថា “ យីអចៃ្រងអស់េនះ ល�ងដូ់េច�ះេត បានជារកសត�េជងមយួមនិបានេសះ ចំ

អញ្របាបឲ់្យច្បោស់េទ សត�េជងមយួគឺផ្សតិេនះឯង ប៉ុែន�អញមនិ្របាប្់រតង ់អញចងដឹ់ង 

្របាជ�អឯងទងំអស់គា� េមល៍ េត្របាជ�ដូចអញ ឬ មនិដូច ! ” 

សត�ទងំ ៥ គឺខ�  ដំរ ីស�  េក� ក និងទន្សោយ នាគំា� េទដកផ្សតិបានយ៉ាងេ្រចន យកមក្របគល់ឲ្យអេណ� ក ។ 

អេណ� កកអ៏នុ�� តឲ្យស� េឡងេដមេឈ េទេលកខ�ួនដកចុ់ះពីតេង��បេឈ រចួេ្របឲ្យ 

េធ�កូនខ�មេលខ�ងដំរនិីងបិទបាងំជំុវញិ េហយយកផ្សតិេទដកក់�ុងខ�មេនាះ ខ�ួនឯងកព៏នួសីុផ្សតិក�ុងខ�មយ៉ាងឆា� ញ់

ពិស ។ អេណ� កប�� ឲ្យដំរេីដរេទរក នគរពរណសី ឯខ�  ស�  េក� ក និងទន្សោយ  

កេ៏ចះែតេដរេទែដរ េដម្បេីដះសខ�ួនឲ្យរចួពីពិរទុ� លុះបានេទដល់្រសះមយួយ៉ាងធំ មានផា� ឈូកេ្រចន េទបអេណ� កេធ�
ជាឧបាយកលេបាកសត�ទងំេនះេទៀត ថា 

- ែនបងដំរឈីបសិ់ន ! ទងំអស់គា� ស� បអ់ញ អញជានាមុនឺក�ុងវងំ េបអញចូលវងំម�ង ៗ ពកួ្រសីស�ំ េចះែតនាំ

គា� សំុផា� ឈូកពីអញេបដូេច�ះ ្រត�វបងស� ដកអ់ញ ចុះពីដំរ ី។ 

ស� ឮេហយកស៏�ុះេទដកអ់េណ� កពីេលខ�ងដំរ ី រចួេហយអេណ� កវរចូលេទពួនសម�កំ�ុង្រសះេនាះបាតេ់ទ ។ 

ឯដំរ ីខ�  ស�  េក� ក និងទន្សោយ ចយូំរេពកមនិេឃញអេណ� កេចញមកវញិេសះ េទប 

ដឹងខ�ួនថាចញ់េបាកអេណ� កេហយ េទបនាគំា� េជៀសេចញពីទីេនាះេទ ។ 

េនះេហយចស់ទំុេ្រចននិយាយថា “ េចះលកពុ់តេមលែតអេណ� ក ” េ្រពះអេណ� កវលកខ់�ួនេនក�ុងស�ូកជា

និច� ែតេបផុតពីេ្រគាះភយ័ អចេចញក្បោល ៃដ េជង មកេ្រក បានករែតម�ង ។ 
 


