
អាណាន់សុី និងត្មាត
Ghanaian folktale
Wiehan de Jager

letsreadasia.org

https://www.letsreadasia.org


1

ពីងពាងេឈ្មោះ អាណាន់សុី និង
ទន្សាយ គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នា។ អ្នក
ទាំងពីររស់េនៅយ៉ាងសុខសាន្ត ក្នុងភូមិ
មួយ េនៅេលើភ្នំ។ ទន្សាយជាម្ចាស់ចម្ការ
ដ៏ធំមួយ ែដលមានបែន្ល និងែផ្លេឈើ
ជាេ្រចើន។ េទោះបីជាទន្សាយមានចិត្តល្អ
និងែចកបែន្លនិងែផ្លេឈើឱ្យមិត្តក៏េដោយ
ក៏អាណាន់សុីមិនសប្បាយចិត្តែដរ
េហើយ្រចែណនទន្សាយេទៀតផង។
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ដូេច្នះេហើយ អាណាន់សុី បានរិះរក
មេធ្យោបាយ េដើម្បីដេណ្ដើមយកចម្ការ
របស់ទន្សាយ។ មិនយូរប៉ុន្មាន ទន្សាយ
បានធ្លាក់ខ្លួន្រក និងគ្មានជ្រមក
ស្នាក់េនៅ។ អាណាន់សុីមានអំនួត
ខ្លាំងណាស់ ែដលបានក្លាយេទៅជា
ម្ចាស់ដីបែន្ល និងែផ្លេឈើទាំងអស់របស់
ទន្សាយ។
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អាណាន់សុីយកបែន្ល និងែផ្លេឈើ
ទាំងេនោះ េទៅលក់េនៅផ្សារ។ វាលក់បាន
លុយេ្រចើនេពញក្រន្តក! វាយកលុយខ្លះ
េទៅទិញេពោតស្រមាប់្រគួសារ និងបាន
ដាក់េពោតទាំងេនោះ េនៅពីេលើលុយេនៅ
ក្នុងក្រន្តក។
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អាណាន់សុីទូលក្រន្តកេនៅេលើក្បាល
េដើរ្រតលប់េទៅផ្ទះវិញ េដោយេ្រចៀង
េលងយ៉ាងរីករាយ។ វាកំពុងគិតថា េតើ
្រតូវយកលុយទាំងេនះេទៅទិញអ្វីខ្លះ។
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េនៅតាមផ្លូវ េមឃចាប់េផ្តើមេភ្លៀងតិច
ៗ។ បន្តិចេ្រកោយមក េភ្លៀងធ្លាក់កាន់ែត
ខ្លាំង។ ពីងពាងអាណាន់សុីក៏ទុកក្រន្តក
េចោលេនៅេកៀនផ្លូវ េហើយេទៅ្រជកេភ្លៀង
េនៅេ្រកោមេដើមេឈើមួយេដើម។ ប៉ុែន្ត
អាណាន់សុីេនៅែតសម្លឹងេមើលក្រន្តក
ដ៏មានតៃម្លរបស់ខ្លួនពីេ្រកោមេដើមេឈើ
េនោះជានិច្ច។
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េភ្លៀងធ្លាក់កាន់ែតខ្លាំងេឡើងៗ។ អា
ណាន់សុីចាប់េផ្ដើមរងា េហើយទទឹកខ្លួន
េជោក។ ដូេច្នះ វាក៏រត់ចូលេទៅ្រជកេនៅ
ក្នុងរន្ធមួយ។ វានិយាយ្របាប់ខ្លួនឯងថា
«ខ្ញុំនឹង្រជកេនៅក្នុងរន្ធេនះ រហូតដល់
េភ្លៀងរាំង។ េពោតែដលខ្ញុំដាក់េនៅពីេលើ
លុយេនោះ វានឹងការពារលុយរបស់ខ្ញុំ
បានេហើយ។»
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក ត្មាតមួយបាន
េហើរមកជិតៗេនោះ េហើយបាន្របទះេឃើ
ញក្រន្តកេនៅេកៀនផ្លូវ។ វាបានេឃើញ
លុយ និងេពោតេនៅក្នុងក្រន្តកេនោះ។
ដូេច្នះេហើយ វាក៏្រតដាងស្លាប្រគបពីេលើ
ក្រន្តកេនោះ និងរង់ចាំឱ្យេភ្លៀងរាំងសិន។
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េពលេឃើញត្មាតទំពីេលើក្រន្តករបស់
ខ្លួន អាណាន់សុីក៏និយាយេទៅកាន់
ត្មាតថា «អរគុណសម្លាញ់ ែដលបាន
ជួយការពារក្រន្តករបស់ខ្ញុ»ំ។ ត្មាត
ក៏បានេឆ្លើយតបវិញថា «ឯងនិយាយ
ថាេម៉ច? េនះជាក្រន្តករបស់ឯង?
ក្រន្តកេនះជារបស់ខ្ញុំេទ! ខ្ញុំេរើសវាបាន
េនៅេលើផ្លូវ។» អាណាន់សុីមិនេជឿនូវអ្វី
ែដលខ្លួនបានឮេនោះេទ េហើយតបវិញ
ថា «ខ្ញុំបាន្របាប់ឯងេហើយ ក្រន្តកេនះ
ជារបស់ខ្ញុំ។»
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អាណាន់សុីខឹងជាខ្លាំង វាក៏ប្តឹងេរឿង
ត្មាតលួចក្រន្តករបស់ខ្លួន េទៅេមភូមិ។
ប៉ុែន្ត ត្មាតនិយាយេទៅកាន់េមភូមិ
និងចាស់ទុំថា «េតើមាននរណាយក
ក្រន្តកដាក់លុយនិងេពោតេពញ េទៅ
ទុកេចោលេនៅតាមផ្លូវេនោះ?»។ អា
ណាន់សុី បាន្របាប់ថា «ប៉ុែន្ត ខ្ញុំបាន
យាមក្រន្តកេនោះរហូត។ លុយនិងេពោត
េនោះជារបស់ខ្ញុ!ំ»។ ត្មាតេឆ្លើយតបវិញ
ថា «ខ្ញុំេនៅយាមក្រន្តកេនោះរហូត។
ប៉ុែន្ត ដល់េពលឯងមកដល់ ឯងែបរជា
និយាយថា វាជារបស់ឯងេទៅវិញ!»
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បន្ទាប់ពីេមភូមិ និងចាស់ទុំបានស្តាប់
សម្តីទាំងសងខាងយ៉ាងយកចិត្ត
ទុកដាក់រួចេហើយ ពួកគាត់បាន្របាប់
អាណាន់សុី និងត្មាតឱ្យេទៅម្ខាងសិន។
ពួកគាត់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីដំេណើរេរឿង
េនះអស់រយៈេពលយ៉ាងយូរ។ ទីបំផុត
ពួកគាត់បានេធ្វើការសេ្រមចចិត្តមួយ
រួមគ្នា។
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ពួកគាត់បានេកោះេហៅអាណាន់សុី
និងត្មាតមកម្តងេទៀត។ ពួកគាត់បាន
និយាយថា «េយើងេជឿដំេណើរេរឿងរបស់
ត្មាត។ េគមិនែមនជាេចោរេនោះេទ។
ឯងបានព្យាយាមទាមទារយកអ្វីែដល
មិនែមនជារបស់ខ្លួន»។ អាណាន់សុី
សឹងមិនេជឿអ្វីែដលខ្លួនបានស្តាប់ឮេនោះ
េទ! េហើយវាក៏ែ្រសក្រទេហោយំ។
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ដំណឹងបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ថា អាណាន់សុីបានចាញ់កី្តេនះ។
េនៅេពលែដលអាណាន់សុីេដើរេចញ វា
បានឮទន្សាយេសើចយ៉ាងក្អាកក្អាយ។
ទន្សាយបាន្រតលប់េទៅចម្ការរបស់ខ្លួន
េហើយដាំបែន្ល និងែផ្លេឈើេឡើងវិញ។ រីឯ
អាណាន់សុីវិញ ក៏ធ្លាក់ខ្លួន្រកសារជាថ្មី
និងគ្មានមិត្តភក្តិេទៀតេទ។
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