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្រពះរាជកុមារែ្រសក «ខ្ញុំចង់បានបាល់
ធំជាងេនះ» ។ «េមើលចំនួនេលខេនះ
េទៅ! េយើង្រតូវការស្លឹកេឈើរាប់ពាន់...
រាប់លាន...គឺេ្រចើនេទៀត េដើម្បីយកមក
េធ្វើបាល!់»

អាមា្រតម្នាក់េរៀបរាប់្របាប់ «ស្លឹកេឈើ
ទាំងអស់េនះចាស់ខ្លាំងណាស់
្រកាបទូល។ េហើយវា្រសួយឆាប់បាក់
េទៀត។ េយើងមិនអាចយកមកេធ្វើបាល់
បានេទ»។

”ឆាប់េទៅរកពីក្នុងៃ្រពភ្លាម!” ្រពះរាជ
កុមារបញ្ជាអាមា្រតទាំងអស់។
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«េស្តចខ្លា អ៊ីនយ៉ា រស់េនៅក្នុងៃ្រព
េនះ...»
្រកុមអាមា្រតនិយាយ េហើយេមើល
មុខគ្នាេទៅវិញេទៅមក។ ពួកេគខ្លាច
ែមនែទន។
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្រពះរាជកុមារេទើសចិត្តេពក «បានេហើយ
ខ្ញុំនឹងេទៅរកេដោយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនខ្លាច
េទ»

្រពះរាជកុមារសម្លឹងរកេមើលស្លឹកេឈើ
ណាែដលល្អជាងេគ។ ្រទង់្របែហល
អាច្របទះេដើមេឈើែដល្រទង់កំពុងរក។

ឬ្របែហលមានេនៅទីេនោះខ្លះេទដឹង
ប៉ុែន្តរំេពចេនោះ...
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ងឹល! សំេឡង្រគហឹមមួយលាន់េឡើង។
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អូ មិនេកើតេទ!

អាមា្រតទាំងអស់ែ្រសក «េនោះគឺអ៊ី
នយ៉ា េស្តចខ្លាៃ្រព»

្រកុមអាមា្រតរត់េគចខ្លួនយ៉ាងេលឿន។
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្រពះរាជកុមាររត់តាមមិនទាន់ ក៏ែបកពី
េសនាអាមា្រតអស់។
្រទង់គិតែតពីរត់ ចូលៃ្រពកាន់ែតេ្រជៅ
េទៅៗេដោយមិនដឹងខ្លួន។

េតើ្រទង់គួរេធ្វើយ៉ាងណាេពលេនះ?

្រទង់រត់េទៅខាងណា ក៏ជួបខ្លាែដរ!
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ទីបំផុត ខ្លាក៏េដើរេចញបាត់េទៅ។

ជាេរឿងល្អស្រមាប់្រទង់។ េនះជាឱកាស
េដើម្បីេគចខ្លួន។

ប៉ុែន្ត ្រទង់មិនដឹងថា្រតូវេទៅតាមផ្លូវ
ណា។
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អូ អត់េទ!

ជួបខ្លាេទៀតេហើយ!
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អូ ឈប់សិន។ េលើកេនះដូចជាមានអ្វី
ខុសែប្លក។

សត្វខ្លាហាក់ដូចជាឈរបាំងែតមួយផ្លូវ
េទ។

េតើសត្វខ្លាកំពុងព្យាយាម្របាប់ផ្លូវដល់
្រពះរាជកុមារ ែមនេទ?
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«ងឹល...!» សំេឡង្រគហឹម។

ខ្លាេនះេធ្វើអ្វីែប្លកៗ។

្របែហលជាខ្លាកំពុងព្យាយាមជួយ
្រពះរាជបុ្រត។
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អា៎... សម្បកទុេរន! សម្បកទាំងេនះ
ដាក់ព្រងាយជាជួរ។ េតើេនះគឺជាត្រមុយ
ស្រមាប់្រពះរាជកុមារែមនេទ?

េពលេនះ ្រពះរាជកុមារពិតជាភ័យ
ណាស់ ប៉ុែន្ត្រទង់េនៅែតេដើរតាមសម្បក
ែផ្លេឈើព្រងាយេលើដីេនោះ។ ្រទង់េដើ
រមួយៗ យឺតៗ។
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ឈប់សិន! សត្វខ្លាពិតជាកំពុង
ព្យាយាមជួយ្រពះរាជកុមារពិតែមន
េទេតើ។

រាល់េលើកែដល្រពះរាជកុមារវេង្វងដាន
គឺសត្វខ្លាែតងែតផ្តល់ត្រមុយដល់្រទង់
ជានិច្ច។
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្រពះរាជកុមារេធ្វើបានេហើយ! ទីបំផុត
្រទង់មកដល់ភូមិអ្នក្រសុកេហើយ។

ភ្លាមេនោះ «ងឹល...!» សំេឡងខ្លា
្រគហឹមម្តងេទៀត។

េលើកេនះ ស្តាប់េទៅដូចជាសំេឡង
្រគហឹមឈឺ។
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សត្វខ្លាជាប់អង្គប!់
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សត្វខ្លាបានជួយ្រពះរាជកុមារ។

ដូេច្នះ េលើកេនះដល់េវន្រពះរាជកុមារ
សងគុណសត្វខ្លាវិញ។



16

េស្តច និងេសនាអាមា្រតស្រមុកចូលេទៅ
ជួយ្រទង់េចញពីេស្តចខ្លា។

«កុំេធ្វើបាបេគអី្រពះបិតា! សត្វខ្លាេនះ
បានជួយបុ្រត»
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េស្តចមានបន្ទូល «មនុស្ស និងសត្វខ្លា
្រតូវែតេគោរពគ្នា។ សត្វខ្លាបានសេ្រង្គោះ
បុ្រតេយើង។ ដូេច្នះពីេពលេនះេទៅ េយើង
មិនេធ្វើបាបសត្វខ្លា េហើយខ្លាក៏មិន
េធ្វើបាបេយើងែដរ។»
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