
ដំរីេហោះ និងកសិករ
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ថ្វីត្បិតែតអ្នកនិពន្ធ អ្នករចនាគំនូរ និងអ្ន
កេបោះពុម្ភៃនេសៀវេភៅេនះេលើកទឹកចិត្ត
និងគាំ្រទេអោយមានការបកែ្របេរឿង
េនះេទៅជាភាសាេផ្សងៗ ប៉ុែន្តពួកេគសំ
នូមពរថា អ្នកបកែ្រប គួរែត ែកស្រមួល
អត្ថបទ និងគំនូរ ក្នុងេសៀវេភៅេនះ
ឲ្យ មានក្រមិតតិចបំផុត េដើម្បីរក្សា នូវ 
អត្ថន័យេដើមៃន េរឿងេនះ។
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កាលពីេ្រពងនាយ មានកសិករម្នាក់
្របកបរបរដាំអំេពៅ េនៅក្នុងភូមិតូច
មួយ។ គាត់យកចិត្តទុកដាក់ែថទាំ
ដំណាំអំេពៅក្នុងចំការរបស់គាត់ណាស់
េដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវ
ទិន្នផលេ្រចើន។
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េនៅ្រពឹកមួយ គាត់បានេឃើញដំណាំ
អំេពៅរបស់គាត់មួយដុំធំបានបាត់ពី
ចំការ។ េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ ដំណាំមួយដុំធំ
ក៏បានបាត់េទៀត។ គាត់បានគិតខ្លួនឯង
ថា ”យប់េនះ ខ្ញុំនឹងេនៅចាំចំការទល់ភ្លឺ
េដើម្បីចាំេមើលថាអ្នកណាជាអ្នកលួចសុី
អំេពៅរបស់ខ្ញុ”ំ។
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េនៅយប់េនោះ គាត់បានចាំេនៅមាត់បង្អួច
េដើម្បីដឹងថា អ្នកណា ចូលមកលួច 
ដំណាំ អំេពៅ ក្នុង ចំការរបស់គាត់។ ្រសប
េពលែដល្រពះចន្ទរះ គាត់បានេឃើញ
ពន្លឺតូចមួយរីកធំេទៅៗេនៅេលើេមឃ។ វា
ជាដំរីមួយក្បាលែដលេហោះសំេដៅមក
ចំការរបស់គាត់។
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កសិករភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង េនៅេពល
ែដលេឃើញដំរីធំេនោះចាប់េផ្ដើមសុីអំេពៅ
របស់គាត់។
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គាត់ក៏េដើរលបៗេចញេទៅេ្រកៅផ្ទះ
េហើយពួនែក្បរេនោះរងចាំេមើលដំរីសុី 
អំេពៅរបស់គាត់ រហូតទាល់ែតែឆ្អត។
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េនៅេពលែដលដំរីចាប់េផ្ដើមេហោះេទៅវិញ
កសិករេនោះបានចាប់កន្ទុយរបស់ដំរី។
ភ្លាមេនោះ គាត់ក៏បានេហោះេហើរេចញ
ជាមួយដំរីពីចំការរបស់គាត់េទៅកាន់
ឋានសួគ៌។
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េនៅឯ ឋានសួគ៌មានបក្សី និងផ្កាដ៏
្រសស់ស្អាតជាេ្រចើន។ េនៅេលើដី ឯ
ឋានសួគ៌ក៏្រគបដណ្ដប់េដោយេស្មៅពណ៌
្របាក់ និងត្បូងដ៏មានតៃម្ល ជាេ្រចើន។
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មិន យូរ ប៉ុន្មាន កសិករេនោះក៏បានេឃើញ
្រពះបរមរាជវាំង េហើយបានជួប្រពះ
ឥ្រន្ទ។ កសិករបានេពោលថា ”ដំរីរបស់
្រទង់បានេហោះចុះេទៅបរិេភោគដំណាំ
អំេពៅរបស់ខ្ញុំអស់េហើយ។ ចំការ ដំណាំ
របស់ខ្ញុំ្រតូវបានបំផ្លាញអស់េហើយ”។
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្រពះឥ្រន្ទមានបន្ទូល តបេទៅ កសិករ
វិញថា ”េយើង មាន ការ េសោកស្តាយ 
ចំេពោះ ទេង្វើ របស់ ដំរីេយើង ណាស!់ ឲ្យ 
េយើង សុំេទោស”។ ”អ្នកចង់យកអ្វីពីទី
េនះក៏យកចុះ។ េយើងនឹងមិនេអោយ
ដំរីរបស់េយើងចុះេទៅបំផ្លាញដំណាំ
របស់ឯងម្ដងេទៀតេឡើយ”។ ្រពះឥ្រន្ទ
ក៏បាន្របទានពរដល់កសិករេនោះ
េអោយេធ្វើដំេណើរ្រតឡប់េទៅ ផ្ទះវិញ
្របកបេដោយសុវត្ថិភាព។
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បន្តិចេ្រកោយ មក  កសិករ ក៏ បាន យក
ត្បូង ពីរ ក្តាប់ ៃដ េហើយ ្រតលប់ េទៅ ផ្ទះ 
វិញ។
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គាត់បានេធ្វើផ្ទះថ្មីស្រមាប់ខ្លួនគាត់
េហើយក៏បានក្លាយេទៅជាអ្នកមានម្នាក់
ក្នុងភូមិរបស់គាត់។ មិន យូរ ប៉ុន្មាន
អ្នកភូមិទាំងអស់េនៅក្នុងភូមិក៏មាន
ភាពេងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ថាេតើ គាត់រក
្រទព្យសម្បត្តិយ៉ាងឆាប់រហ័សែបបេនះ
េដោយ វិធីណា។
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ៃថ្ងមួយ មានអ្នកភូមិមួយចំនួនបាន
េទៅេលង្របពន្ធរបស់កសិករេនោះ
េហើយសួរថា ”េតើអ្នកបាន្របាក់ទាំងេនះ
មកពីណា? េតើអ្នកបានរកេឃើញ
កំណប់េនៅក្នុងចំការ របស់អ្នកែមនេទ?
” ភ្លាមេនោះ  ្របពន្ធរបស់កសិករក៏បាន
េឆ្លើយ្របាប់អ្នកភូមិ ទាំងេនោះ តាមដំេណើរ
េរឿង។
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បន្ទាប់ ពី ដឹង េរឿងរ៉ាវ សព្វ្រគប់ ពី ្របពន្ធ 
កសិករ អស់ េហើយ នាេពល  ល្ងាច េនៅ 
ៃថ្ង ដែដល  អ្នក ភូមិ ទាំង េនោះ ក៏ បានេរៀប
គេ្រមោង េ្របើល្បិច  ល្បួង ដំរី ឲ្យ ចុះ មក
េ្រកោម ។  ពួកេគនិយាយថា ”េនៅេពល
ែដលពួកេយើងេទៅដល់ឋានសួគ៌ េយើង
នឹងយកត្បូងេអោយបានេ្រចើនជាងពីរ
ក្ដាប់ៃដ!”
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េដើម្បីសេ្រមច គេ្រមោងរបស់ ពួកេគ
ពួកេគក៏បានដាំអំេពៅ េពញមួយចំការ
េហើយ េនៅយប់មួយដំរីក៏បានេហោះចុះ
មកែមន។
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អ្នកភូមិម្នាក់បានចាប់កន្ទុយរបស់ដំរី
េហើយភ្លាមេនោះកសិករមួយ្រកុមក៏បាន
ចាប់តៗគ្នា េហោះេហើរពីេ្រកោយដំរី។
េពលែដលពួកេគេហោះេឡើង ពួកេគ
ចាប់េផ្ដើមនិយាយអំពី្រទព្យសម្បត្តិែដល
ពួកេគនឹងយក្រតលប់ពីឋានសួគ៌វិញ។
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កសិករម្នាក់ែដលកាន់កន្ទុយដំរីបាន
េពោលេឡើងថា ”េពល្រតឡប់មកវិញ
ខ្ញុំនឹងយកត្បូងទាំងេនោះេអោយបាន
េ្រចើន!” គាត់មានអារម្មណ៍រំេភើបយ៉ាង
ខ្លាំង រហូតដល់ថ្នាក់្រតដាងៃដរបស់
គាត់ េហើយែលងៃដេចញពីកន្ទុយដំរី។
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ភ្លាមេនោះ អ្នកភូមិទាំងអស់ក៏បាន
ធ្លាក់ចុះមកេ្រកោម។ ពួកេគេមើលេទៅ
កាន់ដំរីែដលេហោះេទៅបាត់្រសេមោល
េនៅេលើេមឃយ៉ាងេសោកេសៅ។
ពួកេគនិយាយថា ”កុំបារម្ភអី ដំរី
នឹង្រតឡប់មកវិញេនៅៃថ្ងែស្អកេនះ
មិនខាន!។”
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ប៉ុែន្ត េដោយបានឮល្បិចរបស់អ្នកភូមិ
ទាំងេនោះ ្រពះឥ្រន្ទក៏បាន្រតាស់បញ្ជា
ឲ្យ េគដាំអំេពៅ មួយចម្ការេនៅឋានសួគ៌
េដើម្បីកុំេអោយដំរីេហោះចុះេទៅេ្រកោម
េទៀត។ អ្នកភូមិទាំងេនោះេមើលេទៅ
េលើេមឃ និងបានរង់ចាំជាេ្រចើនយប់
ប៉ុែន្តដំរីេនោះមិនែដល្រតឡប់មកវិញ
េឡើយ។
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