
េ្រពងទកទ់ងនឹងេទៀនកលេនេពលមានមនុស្សស� ប ់

 

 

ចស់ៗ បុរណនិយាយតៗ គា� មកថា កលេនាះ មានបុរសមា� កជ់ាអ�ក្រតឹម្រត�វល�ណាស់ េបេទទី្របជំុចំេណាមឯណា 

េគែតងរបរ់ក ទុកជាមនុស្សមាន្របាជា�  ជាអ�កដឹងខុស្រត�វ-ទបខ�ស់ យល់គុណយល់េទស េហយជាមនុស្សសុចរតិ ។ 

អ�កេនភូមផិងរបងជាមយួ េបមានករអ�ីធំដំុ ែតងេទអេ�� ញបុរសេនាះមកជា្របធាន េដម្បសួីរេយាបល់ ឬេដម្បឲី្យជយួ 

អរកតេ់រឿងែដលជាបជំ់ពកស់�ុគស� ញ ។  

ៃថ�មយួ ក�ុងរដូវ្របាងំ (ែខផល�ុន-េច្រត) មាណពេនាះបបលួបុរសពីរនាកេ់ទៀត ែដលេនផ�ះែក្បរគា� ថា "បងេអយ ! ែខេនះ 

េយងទំេនរ េនផ�ះ សីុបាយេហយេដរែ្រតត្រតតេធ�អ�ី រវល់ែតឲ្យ្របពន�បេ្រម េបេយងនាគំា� េទរកឃ�ុ ំ យក្រកមនួ និងទឹកវ

លក ់្របែហលជាមាន្របេយាជនជ៍ាង ្រគានប់ានលុយកកទិ់ញេខអវេស��កពក ់ និង្របដប្់របដេ្រប្របាស់ខ�ះ េសះ

រវល់លក្់រស�វជ្រង�កចយ" ។ បុរសទងំពីរនាកេ់នាះ គឺ្រស�ះ្រស�លសុខចិត�េទជាមយួគា�  ែតបណា� អ�កទងំពីរេនាះ អ�ក

មយួជាមនុស្សេចះស� បប់ង� ប ់ឯអ�កមយួេទៀត ជាមនុស្សរបឹងរងឹរសូមនិសូវេចះស� ប ់មនិសូវេចះ្រតង្រតបព់ក្យេ្រប�ន

្របេដេទ ។  

លុះេដរេទដល់ៃ្រព េឃញខ�មអ�កតមយួ ែដលពួកេថ�រៃ្រពែតងបូជា េដម្បសំុីេបកៃ្រពរចួេទបចូលេទ ។ មកដល់ជិត

កែន�ងអ�កតេនាះ េទបអ�កទងំ ៣នាក ់ នាគំា� េធ�ជំរឈំបស់្រមាកបន�ិចសិន យកកមា� ងំនឹងេដរេទមុខេទៀត ។ ក�ុងៃថ�

េនាះ េគរកបានឃ�ុ ំមយួសំបុកមាន្រកមនួ ១២ តម�ងឹ េហយក្៏រតឡបម់កជំរវំញិ នាគំា� ដបំាយដុត្រតីបរេិភាគ ។ ែតមុន

នឹងបរេិភាគ េគចបប់ាយ និង្រតីខ�ះ ដកេ់លស�ឹកេឈថា� យអ�កត សំុេសចក�ីសុខសប្បោយ និងសំុឲ្យេទរកឃ�ុ ំបាន

្របទះដូចេសចក�ី្របាថា�  ។ ឯបុរសមា� កែ់ដលជាអ�ករងឹរសូេនាះ េឃញអ�កពីរនាកែ់សនអ�កត កនឹ៏កក� ញ់ក�ុងចិត� ែតមនិ

េចញស�ី ។ លុះ្រពឹកេឡង មុននឹងេចញេទរកឃ�ុ ំេទៀត េគនាគំា� ដបំាយសីុ េហយចបប់ាយេបះ្រតីដកថ់ា� យអ�កតដូច

ៃថ�មុនេទៀត ។ បុរសរងឹរសូ េទសចិត�ណាស់ ្រទអំតពំុ់បានកវ៏ធ័សម�គំីេរះ្រទេគាះថា "មនិដឹងជាថា� យអ�ីកថ៏ា� យេម�ះ៉េទ! 

្រតីតិចេហយដេណ� មេបះយកេទដកេ់ចលេទៀត េតដកឲ់្យអណាសីុ!” ថាេហយ កេ៏ងបេដរេទយកបាយ និង្រតីរកុ

ប��ុ កមាតអ់�កត េហយនិយាយែបបចងប់េ�� ះឲ្យអ�កែដលដកថ់ា� យេនាះផងថា "ហឹ សីុេទអ�កត! ពីមុនថាេគមនិ

ដកឲ់្យដល់មាត ់ឥឡូវអញដកដ់ល់មាតេ់ហយ េម�ចកម៏និសីុេទ េឃញទុកឲ្យែត្រសេមាចជ��ូ នលន ់ម�ងេនះ ែតមនិ

សីុឲ្យអញេឃញផងេទ េ្រកយៗ អញែលងឲ្យេទៀតេហយ កំុសង្ឃមឹ !” ។ អ�កពីរនាកេ់ទៀត េឃញបុរសេនាះេធ�ករមនិ

គប្ប ី កេ៏នេស��ម រចួបបលួគា� េចញដំេណ រេទ ។ ក�ុងៃថ�េនាះ គា� នរកឃ�ុ ំបានមយួសំបុកេសះ េ្រពះបុរសរងឹរសូេនាះ 

រវល់ែតចុកេពះរមូលខ�ួន េដរមនិរចួ ទល់ែតែសង រហូតមកដល់ជំរវំញិ ។ មកដល់េហយនាគំា� េធ�ដូចេម�ច កជំ៏ងឺេនាះមនិ

្រសន� ។ លុះដល់េពលកមា� ងំកនែ់តតិចេទ បុរសឈេឺនាះ និយាយនឹងសំឡាញ់ទងំពីរថា "ចូរឯងែចក្រកមនួឲ្យអញ

មយួភាគផង ត្បតិអញកប៏ានេទរកជាមយួឯងែដរ" ។ បុរសពីរនាកេ់ឆ�យថា "ឯងចងប់ាន្រកមនួយកមកេធ�អ�ី ! េបឯង

ជិតស� បេ់ទេហយយ៉ាងេនះ" ។ បុរសឈេឺនាះេឆ�យវញិថា "អញយកេទបាន ឲ្យែតឯងែចកមក ឆាបេ់ឡង! េបឯងមនិ

ឲ្យអញេទ េតអញបានអ�ីបំភ�ផឺ�ូវស្រមាបេ់ដរេចញពីៃ្រពេនះរចួ" ។  



ឮដូេច� ះ បុរសសំឡាញ់ទងំពីរនាក ់កន៏ាគំា� ថ�ឹង្រកមនួែចកជាបីភាគេស�គា�  េហយយកស�ឹកឫស្សងីប្់របែវងមយួបង�ុយ

លលក2 មកេធ�ជា្របេឆះ េហយយក្រកមនួមយួចំែណកទម�ន្់របែហលជាបនួតម�ងឹតមស� ន មកៃលជាបនួភាគ យក

បីភាគលញ់េធ�ជាេទៀនេគាល ។ ្រកមនួេនសល់មយួភាគេទៀត េគយកស�ឹកែ្រតងស�ួត មកេធ�ជា្របេឆះ លញ់េទៀនរយ

បនួេទៀត េហយកចែ់មកេឈមកដកគ់ងេលមាត្់រតេឡាកទឹក ែដលយកេទតមខ�ួន យកេទៀនធំបិទនឹងេឈេនាះ 

េដម្បកំុីឲ្យ្រសក្់រកមនួេចលេទដី េហយយកេទៀនរយបនួេទៀត បិទេនមាត្់រតេឡាក ។ លុះអុចេទៀនរចួ កឱ៏ននិយាយ

ដក្់រតេចៀកបុរសឈថឺា "ែនសំឡាញ់ ! ចំែណក្រកមនួឯង អញេធ�ជាេទៀនអុជឲ្យឯងេហយ ចូរឯងទទលួយកេទតម

ខ�ួន ្រគានជ់ាពន�ឺផ�ូវេចញពីៃ្រពេនះេទចុះ !” ។ បុរសឈទឺទលួថា "អឺ !” េហយកដ៏ចខ់្យល់ស� បេ់ទ ។  

បុរសជាម្ិរត កន៏ាគំា� រកឧសេភ�ងមកដុតេខ� ចេនាះ េហយនាគំា� េវចខ�បធ់ាតុយកមកឲ្យ្របពន� េដយ្របាបត់មដំេណ រ 

តងំពីេរឿងឈ ឺដល់េរឿងែចក្រកមនួ ។ ែតមកដល់្រតងេ់នះ ្របពន�ៃនសពមនិ្រពម េដយអងថា "ប�ីខ�ួនស� បេ់ទេហយ 

េតអចយក្រកមនួេទផងេម�ចបាន ?” ។ បុរសសំឡាញ់ទងំពីរនាកព់ន្យល់យ៉ាងដូចេម�ច នាងេនាះ កេ៏នែតមនិ្រពម 

ទទូចែតយកចំែណក្រកមនួ តងំពីៃថ�រហូតដល់យប ់ទល់ែតនាគំា� េទេដកេរៀងខ�ួនេទ ។  

និយាយពី្របពន�បុរសស� ប ់លុះេដកលកេ់ទ កយ៏ល់សប�ិេឃញប�ី កនេ់ទៀនេដរចូលមក ។ នាងកែ៏្រសកទងំអរផងថា 

"អ�កេអយ ! េគមក្របាបខ់�ុ ំថា អ�កឯងស� បេ់ទេហយ ែថមទងំបានែចក្រកមនួឲ្យេទអ�កផង ឥឡូវ មានស� បឯ់ណា ! 

អ�កមកវញិេហយេត !” ។ ឯេខ� ចេនាះ េឆ�យមកវញិថា "អញស� បែ់មន, េហយអញបាន្រកមនួែដលេគែចកឲ្យេនាះ េធ�
ជាេទៀនអុជរកផ�ូវេចញមកផ�ះ កំុអីមនិដឹងជាវេង�ងេទធា� យឯណាេទ !” ។ ្របពន�ឮដូេច� ះ កស៏�ុះេទ្រសវឱបប�ី ភា� កទ់ងំ

ខ�ួនេឡង េទបដឹងច្បោស់ថាខ�ួនយល់សប�ិ ។ លុះ្រពឹកេឡង កេ៏ទ្របាបបុ់រសទងំពីរតមដំេណ រយល់សប�ិ េហយកឈ៏ប់

ែលងេឈ� ះ្របកនេ់ទៀតេទ ។  

អ�ក្រស�ក ដឹងេរឿងដូេច� ះ ក្៏របកនេ់ជឿថា "េបមនុស្សណាជិតស� ប,់ េគ្រត�វែតេធ�ទនកលអុជឲ្យ េដម្បឲី្យេខ� ចេនាះបាន

ពន�ឺស្រមាបបំ់ភ�ផឺ�ូវេដរេទរកឋនសុខ" ។  

 


