
េរឿង ហង្សទេន្ល
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េនៅក្នុង ៃ្រពេ្រជៅមានភូមិតូច មាន
េក្មង្រសីគង្វាលេចៀមនិងម្តាយែដល
រស់េនៅជាមួយគ្នាែតពីរនាក់ប៉ុេណ្ណោះ។
េក្មង្រសីេនោះបានឱ្យចំណីេចៀមក្នុង
ទីវាលដ៏េខៀវ្រសងាត់ជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។
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េនៅក្នុងរដូវ្រតជាក់េក្មង្រសីែដល
េដើរេលងតាមដងទេន្លែដល្រគបដណ្ដប់
េដោយទឹកកកេនោះ បានលឺសំេលងយំ
េនៅពីេ្រកោយេដើមេឈើ តួអង្គសំខាន់ៃន
សេម្លងយំេនះគឺសត្វ ហង្សែដលជាប់
កកេនៅ កណ្ដាលទេន្ល។ ហង្សបានយំ
េដោយផ្កាប់ខ្លួនេទៅេលើទឹកកក។
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េក្មង្រសីមានអារម្មណ៍អាណិតែដល
េឃើញសភាពរបស់សត្វហង្សែបបេនះ
េក្មង្រសីក៏បានស្រេង្គោះយក ហង្ស
េទៅផ្ទះរបស់នាង។ ម្តាយនិងកូន្រសី
ែដលមានចិត្តល្អបានចំណាយេពល
មួយរដូវ្រតជាក់េដើម្បីែថរ ហង្សេនោះ។
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ដល់និទាឃរដូវឆ្នាំេ្រកោយ។ មិនខុសពី
េពលេផ្សងេទៀតេទេក្មង្រសីគង្វាល
បានេចញេទៅទីវាលេដើម្បីឃ្វាល
េចៀម។ េពលកំពុងេដើរតាមមាត់ទេន្ល
ជាមួយេចៀមេហើយបានលឺ សេម្លង
្របឹងទទះស្លាបេហើរ។ គឺហង្ស េទៅឱ្យ
បានសុខណា! េក្មង្រសីបានបក់ៃដលា
ហង្សែដលេហោះេហើរេទៅឆ្ងាយេនោះ។
េក្មង្រសីមានការេសោកស្តាយបន្ទាប់ពី
ហង្សបានចាកេចញេទៅ។
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រដូវេក្តៅបានចូលមកដល់។ ហង្សែដល
បានចាកេចញកាលនិទាឃរដូវេនោះ
បានបង្ហាញខ្លួនេនៅក្នុងសុបិន្ត របស់
េក្មង្រសីែដលបានេដកលក់េនៅក្នុង
ទីវាលមួយ្រសបក់។ ”ខ្ញុំរស់េនៅក្នុង
គុហាមួយេនៅេលើភ្នំ។ សូមមកេលងផ្ទះ
របស់ខ្ញុំម្ដងផង»។ េក្មង្រសីបានភ្ញាក់ពី
សុបិន្តេហើយនិយាយ្របាប់ម្តាយពី
ដំេណើរេរឿង។ ’ក្នុងសុបិន្ត ហង្សបាន
្របាប់ថាឱ្យេទៅរកគុហាេនោះ។’ េក្មង្រសី
បន្ទាប់ពីលឺម្តាយនិយាយក៏្របញាប់េទៅ
រកគុហាែដលបានេឃើញេនៅក្នុងសុបិន្
តេនោះ។
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េនៅក្នុងគុហាេនោះ្រសាប់ែតលឺសេម្លង
មនុស្ស។ េពលេដើរេទៅតាមសេម្លង
្រសាប់ែតមានបុរសម្នាក់ែដលបានកំពុង
រងចាំេក្មង្រសីេនោះ។ ’សូមចូលមកេនះ!
ខ្ញុំគឺជា្រពះអង្គម្ចាស់ៃនទេន្លេនះ’េដើម្បី
េចញពីរូងភ្នំ្រតូវែ្របរូបជាសត្វហង្ស
និយាយេទៅខ្ញុំេកើតមកមានេជោគវាសនា
កំសត់ណាស់។ ” អ្នកបានជួយសេ្រង្គោះ
ជីវិតរបស់ខ្ញុ,ំ េទោះជាមានភាព្រកី្រក
យ៉ាងណា េដើម្បីខ្ញុំអ្នកបានែចករំែលកក្តី
សប្បុរស។ េធ្វើឱ្យខ្ញុំលង់ចំេពោះេបះដូង
ដ៏ស្អាតរបស់អ្នក។ បុរសេនោះបាន
សារភាពេស្នហាចំេពោះេក្មង្រសីេនោះ។
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បន្ទាប់ពីៃថ្ងេនោះមក, េក្មង្រសីបានេ្របើ
េពលេវលាជាមួយហង្សជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។
េក្មង្រសីក៏លង់្រសលាញ់ ហង្សេនោះ។
ប៉ុែន្តអ្នកភូមិែដលបានេឃើញេរឿង
េនះបានចាប់េផ្ដើមនិយាយេដើមអំពី
េក្មង្រសី។
”ហង្សសូមក្លាយជាមនុស្សឱ្យឆាប់មក។
ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សទាំងអស់េមើលមក
ដូចជាចែម្លក។ ” ’សូមរងចាំបន្តិចណា’៎
ហង្សបានេឆ្លើយតបេដោយេសោកស្តាយ
ចំេពោះសំេណើររបស់េក្មង្រសី។
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្រសាប់ែតៃថ្ងមួយ មានកម្មវិធីបុណ្យ
ដ៏ធំេនៅក្នុងភូមិ ហង្សបានឱ្យ
សំេលៀកបំពាក់ដ៏្រសស់ស្អាតដល់
េក្មង្រសីេស្លៀកស្រមាប់ពិធីបុណ្យ។
េក្មង្រសីបានេស្លៀកសំេលៀកបំពាក់េនោះ
េទៅចូលរួមពិធីបុណ្យជាមួយម្តាយ។
មនុស្សម្នាបានសំលឹងេមើលេទៅេក្មង្រសី
េនោះ េហើយគិតថាពិតជា្រសស់ស្អាត
ណាស់។ បន្ទាប់មកបុរសវ័យេក្មងម្នាក់
បានចូលមកជិតេហើយសួរេក្មង្រសី
េនោះ។ ’នារីដ៏ស្អាត,សូមេរៀបការ
ជាមួយខ្ញុំមក។’ ប៉ុែន្តេក្មង្រសីែដលមាន
េស្នហាជាមួយ ហង្សរួចេទៅេហើយេនោះ
មិនអាចទទួលយកសំេណើរបស់យុវជន
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េនោះបានេទ។
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បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបុណ្យបានបញ្ចប់
េក្មង្រសីបានេទៅគុហាម្តងេទៀតេដើម្បី
រក ហង្ស។ េហើយេក្មង្រសីបាននិយាយ
ថា។ េទោះបីជាអ្នកជា ហង្សក៏េដោយ
ខ្ញុំរីករាយែដលេនៅជាមួយអ្នក។
បន្ទាប់មកហង្សបាននិយាយ មុនេនះ
េនៅក្នុងពិធីបុណ្យបុរសវ័យេក្មងេនោះ
គឺជាខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ែដល
បានដឹងពីេបះដូងពិតរបស់អ្នក។
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ហង្សបានេហៅឪពុករបស់គាត,់ ែដល
ជាេស្តចៃនទេន្លេនះ។ េហើយេស្តចទេន្ល
បានអបអរសាទរដល់ការជួបរបស់
ពួកេគ ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក
ទាំងពីរបានក្លាយជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយ
េនៅក្នុងភូមិ។ ចាប់តាំងពីេពលេនោះ
មកបុរសេនះ មិនបានែ្របេទៅជាហង្ស
ម្តងេទៀតេឡើយ, ពួកេគទាំងពីររស់េនៅ
េដោយមានសុភមង្គលចាប់តាំងពី
េពលេនោះមក។



12

����������
�����, �� 39� �����
���. � ��� ��� ���. � � 8�
�� �� ��� �� ���� ������.
�� ��� �� �� ��� ��� �� ��
��. � �� ���� ��� ��� �� �
����. �� ��� �� ���� �� �
�� ��� �� � ��� � �����. �
� �� �� ���� ���� �� � �� �
�� �� �����. � �� ����� ��
��� ��� �� � �� ����. �� �
��� �� �� ���� ��� ��� ��
� ����.



13

រហូតមកទល់េពលេនះអ្នកវិទ្យាសា
ស្ដ្របានរុករកចំេណះដឹង,ុ្របាជ្ញានិង
បេច្ចកវិទ្យាទំេនើបែតមិនអាចរកេឃើញ
ភពេផ្សងែដលមនុស្សរស់េនៅបាន
ដូច�ភពែផនដី�េឡើយ។ែតមនុស្ស
ទាំងេនោះមិនបានឈប់រកភពេផ្សង
ែដលមានជីវិតរស់េនៅដូចេទៅនិង
ភពែផនដីនុះេឡើយ។ គ្មាននណា,និង
គ្មានក្បួនណាែដលអាចរាប់ផ្កាយ
ជាេ្រចើនៃនភពនិមួយៗេឡើយ។ែតភព
ែដលមនុស្សរស់េនៅបានគឺភពែផនដី
ែតមួយគត,់ អស្ចារ្យបំផុត
ពិតណាស់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តនូវ
េពលែដលបានដឹងនិង។ពិេសស



14

េនៅេពលបានេធ្វើការជាមួយនារី្របេទស
េផ្សងៗេនៅជុំវិញពិភពេលោកែដល
មក្របេទសកូរ៉រឹតែតទទួលអារម្មណ៍
រំជួលចិត្តបំផុត។ភពែផនដីែតមួយ
េទោះេយើងជាជនជាតិណាក្តីែត
ជា�្រគួសារែផនដី�។ ្រគួសារ្រតូវ
ទុកចិត្តគ្នា,ពឹងែផ្អកេលើគ្នា,និងជួយគ្នា
េទៅវិញេទៅមក។ ្រគួសារគឺេអោបមុនេគ,
េសើចដាក់មុនេគ,និងលះបង់េអោយ
មុនេគ។ ្រគួសារគឺរួមទុកជាមួយ
គ្នា,ជំនះការលំបាកជាមួយគ្នា,្រតូវ
េដើរេទៅជាមួយគ្នា។
ខ្ញុំេកោតសរេសើរដល់អស់អ្នកែដល
បានសរេសរស្នាៃដដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈ
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ការងារេសៀវេភៅកុមារ”រួមទាំងគ្នា រួម
ទាំងអស់គ្នា”។េដោយសារែតអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់េនោះសុទ្ធែត្រតូវចិញ្ចឹម បីបាច់
កូន,្រតូវេធ្វើកិច្ចការផ្ទះ,េមើលែថបេ្រមើ
រមនុស្សចាស់ក្នុងផ្ទះ,និងេធ្វើការងារ
ជាេដើមេទោះបីជាមានការេនឿយហត់
យ៉ាងណាក្តីក៏បានបញ្ចប់កាងារបាន
េជោគជយ័។ពិតជាមិនងាយ្រសួល
េឡើយសំរាប់ការសរេសរជាភាសាកូេរ៉
សំរាប់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់េទៅនិងភាសារ
េនៅេឡើយ។ យ៉ាងណាក្តីការសរេសរ
បង្កប់ឥទ្ធិពលែដលមិនអាចេ្របៀបេទៅ
និងការនិយាយរាប់រយដង។ ឥទ្ធិពល
បង្ហាញេអោយេឃើញច្បាស់េនៅចិត្តគំនិត
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ឥទ្ធិពលៃនសមាសសភាពក្នុងការ
្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដ៍ៃទ
ឥទ្ធិពលក្នុងការអប់រំកូនេអោយបាន
ល្អ មានឥទ្ធិពលទាំងអស់េនះ ខ្ញុំសូម
ជំរុញឱ្យគេ្រមោងេនះេកើតមានេឡើង
រឹតែតេ្រចើន,ែដលផ្តល់េមោទនភាពនិង
ក្តីសង្ឃឹមដល់្រស្តីចំណាក្រសុកជាេ្រចើន
និង្រគួសាររបស់ពួកេគ។ អ្នកនិពន្ធ,ណូ
ក្យ៉ងសុីល
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