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ឯកសរេនះ េសចក�ីេដមជាភាសលវ អ�កសរេសរេឈ� ះ សុ៊ង ភយួ ជាតិលវ េន្រស�កវុនឺស័យ ែខ្រតស�ឹងែ្រតង អយុ 

៧០ ឆា�  ំែដលមានេសចក�ីបកែ្រប ដូចតេទ ៖  

េនសង� តវ់ុនឺស័យ មានអ�កតមយួេឈ� ះ មេ៉ហសក� ។ អ�កភូមទិងំឡាយក�ុងសង� តេ់នះ េលកទុកជាអ�កខ� ងំពូែក ជា

វត�ុសក�ិសិទ�ិមយួ អចនឹងផ�ល់េសចក�ីដល់បណា� ជនទងំអស់បាន ។ េរឿងរ៉ងខងេដមថា កលែដលទឹកដីវុនឺស័យ េន

ជាចំណុះ្រស�កៃថឡងដ់េ៍នេឡយ េនាះមាននាមុនឺលវមា� កែ់ដលរជករចតឲ់្យេទ្រត�ត្រត្រស�កេនាះ កប៏ានអេ�� ញ

អ�កត មហ៉សក�េនះ មកតមខ�ួនផង េដម្បជីាទីពឹង បានឆា� កេ់ឈេធ�ជារបូតំណាងអ�កត េហយតម�ល់ទុកេលអ្រសម 

១ េ្រកមេដមផ�ិត េនចមា� យពី្រក�ងវុនឺស័យចំននួ ១ គីឡូែម្៉រត ។ កលេបបានេឃញនាមុនឺលវេនាះ េគារព្របណិបត័ន៍

បន្់រសនអ់�កតេនាះេទ បានេសចក�ីសុខដូចេសចក�ី្របាថា�  អ�ក្រស�កក្៏រស�ះ្រស�លទទលួស� ល់អ�កតេនាះតមតមក 

ថាជាអ�កតែដលឫទ� នុភាពខ� ងំពូែក ។ ឯអ�កតេនាះកលជានេ់ដម មាន្របកនរ់បូ�ស�ីមា� កេ់ឈ� ះនាងប៊ូ េធ�ជាស�ិង

ដចមុ់ខ ស្រមាបែ់តខ�ួនេនាះមា� កឯ់ង ឥតមានេខ� ចបិសចឯណាដៃទេ្រកេទៀត មកសណ�ិ តេលរបូនាងប៊ូបានេឡយ ។ 

កិច�ែដល្រត�វេគារព និង្រត�វេរៀបតង� យថា� យអ�កតេនាះ អ�ក្រស�ក្រប្រពឹត�េធ�តមែតពក្យរបូសម�ងឹបង� ប ់ គឺមានថា� យ 

្រជ�ក មាន ់ទ ្រស បាយ និង េទៀនធូប ។ តង� យែបបេនះ មនិមានកំណតក់លេវលេទ េ្រសចេនមានករែដលគរួបន ់

ឬ គរួថា� យ ។  

ក�ុង ១ ឆា� មំ�ង អ�ក្រស�ក្រត�វ្របជំុគា� េរៀបេធ�ពិធី េហថាបុណ្យេឡងអ�កត ។ បុណ្យេនះទមា� បេ់ធ�ែតេនពិសខ មាន

កំណតេ់ពល ១ ៃថ� ១ យប ់េនទីខ�មអ�កតេនាះែតម�ង ។ េ្រកពីតង� យដូចបានេរៀបរបខ់ងេលេនាះ េនមានេលងេភ�ង

ដូរ្យត�ន�ី េ្រច�ងរ ំនិងមានអំុទូក្របណាំងថា� យអ�កតេនាះផង េរៀងរល់ឆា� ខំនមនិបានជាដចខ់ត េបខនមនិបានសុខ

េទ ។ អ�កតេនាះសព�ៃថ� េគេរ ទីកែន�ងេលកេទេធ�ខ�មឥដ�្របកេ់ក្ប�ងេន្របបវត�វុនឺស័យ ។ ចិន-យួនែដល្រស�កវុនឺស័យ

ទងំប៉ុនា� ន េជឿជាកចំ់េពះអ�កតេនះណាស់ ែតងនាគំា� យកតង� យេទថា� យជា្រប្រកតី ។ ្របវត�ិអ�កត តមដំណឹងថា 

េននគរេឈ� ះេកសីុ េស�ចមយួ្រពះអង�្រគងរជសម្បត�ិ ្រពះនាម្រពះបាទចកគី់មហហង្ស ។ សមយ័ៃថ�មយួ េនក�ុងែខ

មាឃ េស�ចអង�េនាះឯង្រទងភ់�ក្រពះរជហឫទយ័ចងេ់ស�ចេទ្របពតៃ្រព កច៏តព់កួកងេសនាមាត្យចំននួ ៨ របូ ឲ្យ

ែហហមអមេស�ចេទ នាយំកទងំមានធ់ា� ក ់៤ េទជាមយួផង េដម្បនឹីង្រកសលទកម់ានៃ់្រព ។ លុះបានដល់ៃ្រពេហយ 

េវលែដលេស�ចកំពុង្របពតៃ្រពេនាះ ក្៏រត�វវេង�ងៃ្រព េស�ចក្៏រទងសុ់បិនេឃញ្រសី្រកមុមំា� ក ់ មានរបូល�ល�ះេឆតឆាយ

យ៉ាងៃ្រកែលង េឡងមកពីមហបាតលៃនមហសគរ ្រទងម់ាន្រពះរជហឫទយ័្របតិពទ័��ស�ីេនាះៃ្រកេពក កម៏ាន្រពះ



បន�ូលឲ្យអមាត្យមុជទឹកចុះេទតមេមល ។ លុះមុជតមេទបានដល់នគរនាង េឃញនគរធំសេម្ប មណាស់ េហយល�

ចែម�កអស� រ្យ គឺនគរេស�ចកុម�ណ�  ។ ្រពះអង�មានបុ្រតដល់េទ ៣ អង�គឺ េឈ� ះ គម�រី ១ នាងែតងអន ១ និងកឡ៉ាកន ់

១ ។ េឃញរបូនាងនឹងនគរេស�ចជាឪពុកជាកល់កេ់ហយ អមាត្យជាបេ្រម្រតឡបម់កទូលេស�ចវញិតមដំេណ រ ។ លុះ

អរេុណាទយ័េឡងកលណា ្រទងក់រ៏កេឃញផ�ូវវលិមកកនន់គរវញិ រចួេទបចតែ់ចងេរៀបចំពស័�ុភារបណា� ករ េទស�ី
ដណ�ឹ ងនាងែតងអនមកេធ�ជាអគ�មេហសីបានដូចេសចក�ី្របាថា�  ។ ឯេស�ចកុម�ណ� េនាះ ជាតិជា្រកេព មានកូន្រប�ស ២ 

នាកក់ជ៏ា្រកេព េលកែលងែតកូន្រសី គឹនាងែតងអនមយួខុសពីេគ េកតមកជាមនុស្ស ។  

េ្រកយែដលនាងែតងអន បានមកេធ�ជាអគ�មេហសីេស�ចចកគី់មហហង្សេហយ ្រសបែ់តមានេឈ� ះនាងៃវក៉ េន

នគរជាមយួេស�ចេនាះ នាកូំន្រកមុរំបស់ខ�ួន ៥ នាក ់ មកថា� យេស�ចចកគី់មហហង្ស េធ�ជាអគ�មេហសីបន�បនា� បម់ក

េទៀត ។  

លុះនាងែតងអនមានគភ្៌រគបែ់ខកលណា ក្៏របសូតិ្រពះរជបុ្រតេនក�ុងចំេណាមអគ�មេហសីចុងទងំ ៥ របូ នាងទងំ 

៥ េនាះមានេសចក�ីបារម� ខ� ចែ្រកងបុ្រតនាងែតងអន មានេ្រពងសំណាងជាងកូនខ�ួន កត៏ងំនាគំា� រមួគំនិតក្បត ់ រក

ឧបាយកល យកកូននាងែតងអនេទកបេ់ចល យកកូន្រកេពមកដកជំ់នសួឲ្យនាងវញិ េហយនាគំា� េទទូលេស�ចជា

ស� មថីា: នាងែតងអនជា្រសីចៃ្រងេកតកូនមកជាសត�្រកេព េហយប�ឹងទូលបង�ុសថា េដយេហតុែតនាងែតងអន ចូល

ចិត�ែតេទេលងទឹក េទបេកតកូនមកជាសត�្រកេព ។ េស�ចចកគី់មហហង្ស្រទងស់ណា� បេ់រឿងមនិពិតដូេច�ះ កពំុ៏បាន

ពិចរណាសកសួររកខុស្រត�វេឡយ ្រទងក់េ៏្រកវេ្រកធបង� បឲ់្យយកនាងែតងអនេទបំបរបង ់។ ឯនាងែតងអន កលេប
បានទទលួផលកម�ដូេច�ះេហយ កនឹ៏កភ�កម់ាតបិតនិងបងប�ូនរបស់នាង េហយនាងនឹកសង្ឃមឹថា េបនាងបានេទ

ដល់នគរកលណា នាងនឹងសំុឲ្យបងែដលជាសត�្រកេពេឈ� ះគម�រី មកជយួ េដះទុក�ធុរៈនាង ។ លុះបានេទដល់នគរ 

នាងេរៀបរបទូ់ល្រពះបិតនិងបងតមដំេណ រ េពលេនាះេចគម�រីជាបងកេ៏ឆ�យតបវញិថា: េវលេនះ បងនឹងជយួ េដះ

ទុក�ធុរៈប�ូនមនិទនប់ានេទ េ្រពះេយងមនិទនេ់ចះវជិា� ករអ�ីេសះ កប៏បលួនាងែតងអនេទរកេរៀនមន�វជិា� ករ ។ គម�រីឲ្យ

ប�ូន្រសីជិះេលខ�ង េហយែហលេធ�ដំេណ រេទ េដយេធ�ដំេណ រឆា� យេពក ករហតេ់នឿយខ� ងំកប៏ណា� លឲ្យស� បទ់ងំពីរ

នាកប់ងប�ូនេនាះេទ ។ េពលេនាះកេ៏ក� េទដល់្រពះឥ�ន�ៗ  រមលិេមលមកេឃញដូេច�ះ ចតឲ់្យ្រពះវសិ្សកម�េទវបុត� មក

េ្របាះបងប�ូនទងំពីរនាករ់ស់េឡងវញិ េទបនិម�តិជាសលមយួឲ្យេនរក្សោសីលក�ុងទីេនាះ ។ តមកមានយក្សមយួ

េឈ� ះ ហតច់ក ់េននគរ ណានថាតផ់ាន មកេលងៃ្រព ្របទះេឃញនាងែតងអន មានរបូល�ស� ត កច៏បយ់កនាងេទ

េធ�ជាភេីលៀងកូន្រសីរបស់វ ែដលេរ សបានពីក�ុងផា�  ។  

និយាយពីបុ្រតនាងែតងអន ែដលអគ�មេហសីចុងទងំ ៥ នាក ់យកេទកបេ់ចលក�ុងដីេនាះ បណា� លឲ្យេក� ដល់េទវត

មយួអង�េឈ� ះនាងេទពជាលីឡា េទវតេនាះកចុ៏ះមកកកយដី យកទរកេនាះេទចិ�� ឹមបីបាចែ់ថរក្សោ ឲ្យបរេិភាគសុទ�

សឹងអហរទិព� ។ នាងេទពជាលីឡា បានេហេខ� ចមយួ ែដលេនអ្រស័យក�ុងភូម្ិរស�កេនាះ េឈ� ះ "មាតតគិត" ឲ្យ

មកេនជាមយួ ជយួ បីបាចរ់ក្សោកុមារេនាះដូចភេីលៀង ។ លុះកុមារចំេរ នអយុធំេឡង មានវសិ្សកម�េទវបុត�មកនិយាយ

្របាបកុ់មារថា: "្រពះមាតរបស់កុមារឯងគឺ ្រពះនាងែតងអនឯេណាះេទ សព�ៃថ�នាង្រត�វយក្សចបយ់កេទរក្សោទុក េនឯ

នគរណានថាតផ់ានឯេណាះ ដូេច�ះគប្បកុីមារេទយកមាតឲ្យឆាប"់ ។  



បានដំណឹងដូេច� ះ កុមារកន៏ាេំខ� ចជាភេីលៀងរបស់ខ�ួនេនាះ េទតមរក្រពះមាត បានច្បោំងនឹងយក្សដេណ� មយកនាង

ែតងអនវលិេទនគរវញិ ។ លុះបានដល់នគរេហយ បានេសចក�ីសុខសប្បោយ កុមារក្៏របាប្់របាមបណា� រ�ស�ទងំអស់ 

ឲ្យេគារពរបអ់នេខ� ចែដលជាភេីលៀងរបស់ខ�ួនេឈ� ះ "មាតគិត" ផង េ្រពះមាតគិតេនះ បានជយួ េដះទុក�ធុរៈខ�ួន ។ 

ចបត់ងំពីេពលេនាះមក បណា� រ�ស�កទ៏ទលួស� ល់ "មាតគិត" េនះថា ជាអ�កេសចក�ីសុខឲ្យខ�ួន កន៏ាគំា� េគារពបូជា ែថ

រក្សោផ�ល់ម�ូបចំណី: េគា ្រកបី ្រជ�ក មាន ់ទ ្រស បាយ ឲ្យបរេិភាគជា្រប្រកតី ។ េខ� ចមាតគិតេនាះេហយ ែដលអ�ក្រស�ក

សមា� ល់ថា ជាអ�កតរក្សោ្រស�ក រហូតមកដល់សព�ៃថ�េនះ េហថាអ�កតមេហសក� ។  

 


