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                មានេរឿងដំណាលថា កលេនាះ មានមហេចរមា� កពុ់មំានភរយិា បានសងផ់�ះមយួខ�ងយ៉ាងល�បណា� ច ់េនក�ុងៃ្រពស�សន េដម្ប ី
នឹងទុកដក្់រទព្យរបស់ មានមាស ្របាក់ សំពត់ អវ សវៃស្ប ជាេដម ែដលខ�ួនេទលួចប�នេ់គបានអំពីទីេផ្សងៗ មក ។ មហេចរេនាះ លុះកល

ជាចំេណរេ្រកយមក ករ៏ពំឹងគិតថា “អត� អញ មាន្រទព្យសម្បត�ិ េ្រចនដល់ម�ុងឹែដរេហយ ែតទស់្រតងគ់ា� នអ�កណាែថរក្សោ គិតសព�្រគបេ់ទ ករ

ខំ្របឹងរបស់អញេនះ ដូចជាគា� នបានករអ�ីេសះ ! េ្រពះថា េបកលណាអត� អញស� បេ់ទ ្រទព្យអស់ទងំេនះ នឹងេទជារបស់អសរឥតករគួរ

ឲ្យស� យ, េបមានកូន្របពន�្រគានន់ឹងសីុមតក៌េនាះេទរ៉ អត� អញនឹងមនិសូវជាស� យេពក” ។ គិតេហយ មហេចរ កេ៏ដរេទ្រកែវលភូមអិ�ក

្រស�ក រៃំពគយគនេ់មលហ�ូង្រសី–្រប�ស ែដលនាគំា� េលងេខ��វខ� រេនេ្រកមម�បេ់ឈ ។ លុះគយគនេ់ទ េឃញនាងតូចមយួេនាះ មានរបូេឆាម

ស� តសមរម្យ មានសចឈ់មថា�  ៃថ�ថ�ូរ គួរឲ្យ្រសឡាញ់ កន៏ិយាយលួងេលមកូនេនាះឲ្យែបកេចញពីហ�ូង េហយកប៏េ�� តនាយំកេទដល់ផ�ះ

ផងខ�ួន ។ េដយខ� ចកូនេក�ងេនាះលួចរត ់ េទរកែមឪ៉វវញិ ្រពមទងំករពរកុំឲ្យមា� យឪពុកវតមេទរកេឃញ មហេចរកយ៏កេក�ងេនាះេទ

លកទុ់កក�ុងបន�ប់ ចកេ់សយ៉ាងខ� បខ់�ួន ។ រល់េពលបាយ ឬេពលបានចំណីអហរឆា� ញ់ៗ មក មហេចរ ែតងហុចតមបង�ួចមយួតូចេទ

ឲ្យនាងបរេិភាគ ។ 

េក�ង្រសីេនាះ េនក�ុងម�ប ់កេ៏ចះែតចេ្រមនសចឈ់ម រល់ៃថ�ជាលំដប ់។ លុះនាងេពញវយ័្រកមុ ំករែដលនាងមនិមាន

្រត�វពន�ឺ្រពះអទិត្យ និង មនិមានជានដី់ បណា� លឲ្យនាងមានជំងឺស�មស� ំងស� ំងេស�ក ។ មហេចរ ភយ័ណាស់ មនិដឹង

ជាកូនមានករណ៍អ�ី ក្៏រតចេ់ទក�ុងភូមមិយួឆា� យ េទបបានជបួនឹងដូនចស់មា� កធ់ា� បេ់ធ�ឆ�ប កនិ៏យាយអង�រសំុអេ�� ញ

ដូនឲ្យមកជយួ េមលកូនខ�ួន ។ យាយមប៉េនាះមកដល់ ចូលេទសួរសុខទុក�នាងេហយយល់ករណ៍ ក្៏របាបន់ាងថា 

“េចយាយេអយ ! ចូរេចកំុ្រព�យអ�ី ! េចឈេឺនះ គា� នអ�ីេ្រកពីជំងឺ្រគបក់រេទ គឺេពលែដលនាងផា� ស់វយ័េនះឯងេហយ 

ែដលេធ�ឲ្យនាងេចះែតរសបរ់សល់ ចុកខ�ង ចុកចេង�ះ ល�ិតៃល� ទនៃ់ដទនេ់ជង, កំុ្រព�យអ�ីណ៎ាេច ! ចយំាយផ្សថំា� សំង�ូវ

ឲ្យនាងញុាំ ឲ្យបានធូរ្រសលឆាបរ់ហ័ស” ។ ថាេហយ យាយមប៉ កេ៏ទរកេស� រសំបកេឈមកផ្សថំា�  ំ ដឲំ្យនាងេនាះ

អ្រស័យ េហយផា� ថំា “េចេអយ ! េចយកថា� េំនះេទហលៃថ�ឲ្យស�ួត េហយរកថូ ឬឆា� ងំអ�ីដកទុ់កេទ, េពលនាងដឹង

ថា ជិតដល់រដូវកលេហយ ចូរនាងយកមយួក�� បម់កដញុំាំ ៤–៥ ៃថ�េទ េនាះនាងនឹងបានធូរ្រសលក�ុងខ�ួនដូច

បំណង េហយសចឈ់មពណ៌សម្បរុរបស់នាង ករ៏តឹែតល�េឡងែដរ” ។ លុះកូន្រសីមហេចរផឹកថា�  ំ បានធូរ្រសល

េស្ប យេរគេហយ យាយមប៉ កចូ៏លេទសំពះសំុលមហេចរ ្រតឡបេ់ទេមលផ�ះសែម្បងវញិ ។ មហេចរ បានយក

មាស្របាកជូ់នជា ្រទនឹបរង� នយ់ាយមប៉ េហយជូន្រតឡបដ់ល់ផ�ះវញិ ។ េពលេរៀបេចញដំេណ រពីផ�ះមហេចរេទ 

យាយមប៉ នឹកក�ុងចិត�ថា “កែន�ងមហេចរេនះ ឆា� យដច្់រសយាលពីភូម្ិរស�កេគណាស់, ឯៃ្រពេទៀតេសត កញឹ៏ក

ស� ត្់រជងំ គរួឲ្យខ� ច, ្របសិនេបអញ្រត�វករចងប់ករកទីេនះវញិ េធ�េម�ចនឹងរកផ�ូវមកេឃញ !” នឹកសព�្រគបេ់ហយ គាត់

ករ៏កបាន្រគាបឪ់ឡឹកមយួបេង�ច យកមកតមខ�ួន េដរតមេ្រកយមហេចរមក េដរបេណ� រ ចប្់រគាបឪ់ឡឹកេរយ

បេណ� រ រហូតមកដល់ផ�ះគាត ់ ។ តេទេនះ នឹងែថ�ងចបស់េដមបន�ិច អំពីេពលែដលយាយមប៉បានេទេនែថទកូំន



េចរេនាះមក គាតែ់តងែតសេង�តេមលឫកព និង របូេឆាមកូនេនាះេឃញល� កេ៏ចះែតកចួចិត�ទុក នឹងសម�ងឹរកកំេលះ

ណាមយួឲ្យសក�ិសមគា� នឹងនាង ។ ៃថ�មយួ អ្រស័យបច�យ័េហតុផលពីបុេព� បណា� លចិត�ឲ្យមាណពមា� ក ់ែដល្រតឡប់

ពីេរៀនវជិា� ករ ឲ្យចងចូ់លេទសំុស្រមាក េនផ�ះយាយមប៉េនាះសិន ត្បតិៃថ�កនែ់តេ្រជ, កមា� ងំកអ៏ស់, េហវបាយ, ផ�ូវេទ

មុខេទៀតកឆ៏ា� យ ែ្រកងយបក់ណា� លផ�ូវ នឹងមានភយ័េ្រចន ករ៏តូរះចូលេទសំពះដូនចស់ សំុសមា� កម់យួយប ់ ។ ដូន

ចស់ កំពុងនឹងេរៀបចំដណា� ំបាយបរេិភាគ ជនួ្រកេឡកេឃញមាណពចូលមកសំពះសំុស� ក ់កម៏ានចិត�សប្បរុស ទទលួ

ឲ្យេន េហយដបំាយបេណ� រ សំេណះសំណាលសួរអំពីពូជពង្សបេណ� រ ។ លុះអ្រស័យបាយរចួ នឹងទុកដកច់នក្បោន

េ្រសច យាយមប៉ ែដលេចះែតលបសេង�តរបូេឆាមមាណពេនាះតងំែតពីចូលមក កប៏េង�បសំនរួថា “េចេអយ ! ពីកល

ែដលេចលឪពុកមា� យមកែស�ងរកត្រមះិវជិា� េនះ េតឪពុកមា� យេច មានស�ីដណ�ឹ ងកូនេចអ�កឯណាទុកឲ្យេចេហយឬ

េន ?” ។ េចមាណពតបថា “មនិទនម់ានេនេឡយេទ !” េហយបន�សំដីថា “ខ�ុ ំនឹកថា ្របសិនេប េនេពលែដលខ�ុ ំេធ�
ដំេណ រតម្រស�កភូមេិគេនះ បានជបួ�ស�ីណាមយួមានលក�ណៈសមរម្យ ខ�ុ ំនឹងយកេគជា្របពន�េហយ! េតេលកយាយ

មានបានស� ល់កូនេចេលកអ�កណា ែដលល� េនក�ុង្រស�កភូមរិបស់យាយេនះ ែដរឬេទ ?” ។ – េចេអយ ! (យាយមប៉

េនាះេឆ�យ) េនក�ុង្រស�កភូមេិនះ មនិេឃញមាន�ស�ីណាមា� កែ់ដលសក�ិសមនឹងេចេទ ប៉ុែន� ជីដូនធា� បប់ានេឃញ�ស�ី
មា� កែ់ដរ នាងេនាះ ជាកូនមហេចរ េនក�ុងៃ្រពឆា� យដច្់រសយាលឯេនាះ ។ យាយមប៉ កនិ៏យាយរបេ់រៀប អំពីដំេណ រ

ករណ៍ែដលគាតប់ានេទេឃញនាងេនាះ និងបានសេង�តេឃញឫកពសមរម្យ ។ ឮពក្យសរេសររបស់យាយមប៉ 

មាណពេនាះអន�ះសចងេ់ឃញរបូនាង កអ៏ង�រឲ្យយាយជូនេទ ។ – េទេច ! (យាយមប៉្របែកក) យាយជូនេទមនិបាន

េទ េ្រពះយាយខ� ចមហេចរេនាះណាស់ ធម�តចិត�មហេចរ ែតដល់មានករអ�ី្រស�លមនិ្រស�លេកតេឡង វមុខជា

មកសមា� បយ់ាយេចលេហយ ! ។ យាយចស់េហយ ែតយាយេនចងរ់ស់េនេឡយ ។ ចូរេចេជឿជាកថ់ា យាយចងឲ់្យ

េច និង នាងេនាះបានគា� ជាប�ី្របពន�ណាស់ េ្រពះតងំែតពីកលយាយបានេឃញនាងមក េទះេពលយាយេចញេដរ

េទផ្សោរេផ្សោ េទកនភូ់មនិានា េទសេ�ង� ះេគក�ី យាយែតងែតគយគនស់ម�ងឹេមលរល់ៃថ� ែតមនិ្របទះេឃញបុរស

កំេលះណាមា� ក ់ ឲ្យសមល�មនឹងចិត�យាយេសះ េទបែតេពលេនះ េចមកដល់ ចំជាមហលភេហយ, េចេគងឲ្យ

្រស�លេទ ្រពឹកែស�ក ចេំចេចញដំេណ រេទរកនាង” ។ េនេពលយបេ់នាះ បុរសេចះែតគិតសព�គិត្រគប ់េដកកម៏និលក ់

េដយែប�កកែន�ងផង ទន�ឹងឲ្យែតភ�ឆឺាបផ់ង, ណាមយួគិតបារម�អំពីដំេណ រក�ុងៃ្រពែតមា� កឯ់ង ណាមយួគិតដល់េ្រគាះ

ថា� កជ់ាមយួនឹងមហេចរ, លុះយបយ់ន ់ េទបបុរសេគងលងល់កេ់ទ ។ េពលមានរ់ងវភ�្ឺរសងៗ យាយមប៉ េ្រកក

ដណា� បំាយ រកម�ូបេ្រក�មេ្រកះ ទឹកបំពង ់ ទុកប្រម�ងជាេស្ប�ង ឲ្យមាណពេធ�ដំេណ រ ។ លុះមាណពេ្រកកេឡងេហយ 

យាយកឲ៏្យ្រសស់្រស�ប រចួ្របគល់ក�� បអ់ហរស្រមាបផ់�ូវ េហយនាបំង� ញត្រម�យេដមឪឡឹក ឲ្យេចមាណពេធ�ដំេណ រ

េចញេទ ។ – ែនេច ! (យាយមប៉្របាប)់ ចូរេចេដរតមជរួឪឡឹកេនះេទចុះ ! េចនឹងបានេទដល់ផ�ះនាងេនាះេហយ ែត

ថា ចូរេច្របយត័�ខ�ួនឲ្យែមនែទនណា ! េចេទចុះ ! សូមឲ្យបានេសចក�ីសុខ ឲ្យបានសេ្រមចដូចេសចក�ី្របាថា� , េបមាន

ស្រត�វមកពីមុខឲ្យរលំង, េបមកពីខ�ងឲ្យរលយណ៎ាេចណា ! ។ មាណព ្រកប្របណិបត័នល៍េលកយាយ េហយក៏

េចញដំេណ រេទ ។ ៃថ�េ្រជបន�ិច េទបេទដល់សមា� កម់ហេចរ ។ គាបជ់នួេពលេនាះ មហេចរមនិេន េចញេទរកប�ន់

េគបាត ់ទុកែតកូន្រសីឲ្យេនចផំ�ះមា� កឯ់ង ។ នាងកំពុងែតេដរត្រត�ក េបាស្រចសសមា� តផ�ះសំែបងតមទមា� ប ់ពំុមាន

គិតែ្រកងអ�ីេឡយ ។ ឯេចមាណពេនាះ េទលបគយគនេ់ឃញសព�្រគបេ់ហយ ដឹងថានាងេនែតមា� កឯ់ង ក្៏របថុយ

ែ្រសកេហ ។ នាងឮសូរមាតម់នុស្សចែម�ក នឹកភយ័ណាស់ គិតថា “េតអ�កណាេអះ ! ហ៊នចូលមកដល់ទីេនះ ?” ប៉ុែន� 

នាង្រកេឡកេទេឃញយុវបុរស ជាអ�កមានឫកពសុភាពរបសល� មនិគរួឲ្យខ� ច, នាងកេ៏បកទ� រ េហឲ្យបុរសចូល 

េហយនិយាយសកសួរគា� េទវញិេទមក, មនិ្រតឹមែតប៉ុេណា� ះ កទ៏ទលួរកទ់ក ់ សំេណះសំណាលតមផ�ូវេលកិយ 



េដយសុខចិត�សុខកយេធ�ជាស� ម ីេហយនាយំកេទលកម់និឲ្យមហេចរជាឪពុកចិ�� ឹមដឹងេឡយ ។ ប៉ុែន� ក�ុងកល

ជាបនា� បម់ក មហេចរ សេង�តេឃញឫកពកូន្រសីរបស់ខ�ួនែប�កអំពីធម�ត គឺេឃញនាងែតងខ�ួនជានិច�កល េធ�
ករងរសព�សរេពក�ុងផ�ះ េដយមនិបាចឪ់ពុកេតឿនេឡយ ដូចជាចងផ់ា� បផ់�ុនមនុស្សណាមា� ក ់ ែដលជាទីេពញចិត� ។ 

មហេចរ នឹកសង្សយ័ថា “នាងេនះ ច្បោស់ជាមាន្រប�សសហយេហយ !” កនឹ៏កតូចចិត�នឹងកូន្រសី លយនឹងេសចក�ី
ខ� សេអៀនអសហយនាងេនាះផង កេ៏ដរេចលទីកែន�ងេនាះេទ ។ ឯទងំពីរនាកប់�ី្របពន� េនក�ុងៃ្រពយូរបន�ិចេទ មនិ

េឃញមហេចរេនាះ្រតឡបម់កវញិ កន៏ាគំា� ចុះមករកភូម្ិរស�កនឹងេគ ។ លុះមកដល់ភូម្ិរស�កេហយ កចូ៏លេទអរគុណ

នឹងយាយមប៉ ្រពមទងំជូនរង� នគ់ាតខ់�ះេទៀតផង ។ យាយមប៉ មានចិត�េ្រតកអរណាស់ េដរ្របាបអ់�កជិតខងឲ្យមក

េមលនាង េដយែថ�ងបូរបាច្់របាបេ់គថា “នាងេនះ មានរបូេឆាមេលមពណ៌សចជិ់តល� មកអំពីេគេនែតក�ុងម�ប ់ដល់

េចញពីម�ប ់កម៏ានប�ីែតម�ង” ។ អ�ក្រស�ក េឃញដូេច� ះ នាគំា� យកកូនែដលដល់អយុ្រគបក់រ េទឃាងំក�ុងម�ប ់េដម្បឲី្យ

បានល�ដូចេគ កជ៏ាបជ់ាទំេនៀមរហូតមក ។  

 


