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មហាចោទល់ដែន 
ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១៖ខ្លា បាក់ចងកូម 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
ផ្ទះចនាះទាប្បប្ប្បក់សបូវ ជញ្ជ ាំងក្តា រ សង់ចលើែីទួលតូច ដតស្អា ត មានរប្បងអាំពិ្លទឹកព័្ទធជ ាំវញិ។ 

ខ្លងម ខ គឺ្ែងសទឹងននអាណាចខប្តសិរចីស្អភ័ណ្ឌ  ដែលកន ងនាឆ្ន ាំ១៨៦៥ចនះ 

គ្ង្គគ ហូរគ្ាំហ កយ៉ាងខ្លា ាំង ហាក់សដមាងចសចកាីចប្ោតខឹងអាំណាចចសងៀម 

ដែលសងកត់សងកិនយូរមកចហើយ។ខ្លងចប្ក្តយគឺ្ជួរភនាំស្អវ យដែលលាតសនធឹងចៅឆ្ង យទល់នឹង
ចជើងចមឃ។ 

កន ងខទមចៅចៅមាត់ប្បងាួច 

មន សសមាន ក់អងគ យដផ្ាកខនងចលើចៅអីចតា ធាំមួយសមាឹងមិនប្ពិ្ចដភនកចៅចគ្ហោា នមួយចទៀត 

ដែលលាច ើតឆ្យបី្បែូចវមិាននាឋានសួោា៍ ល័យ។ 

មន សសោស់សក់សកូវ ព្ កចង្គក រស្សមូមសកប ស បា៉ា ន់អាយ ប្ប្បមាណ្ចិតសិប្បបាា យឆ្ន ាំ។ 
 

ចមើលរាងក្តយ ចមើលភិនភាគ្ ចយើងសននិោា នបានថា ព្ ាំដមនជាមន សសស្អមញ្ញចទ 

គឺ្ប្បាកែជាមន សសពិ្ចសសជាមិនខ្លន។ 

ោត់មានសមប រទង់ដែង។សមប រចនះប្បង្គា ញជីវតិរប្បស់ោត់ឲ្យចយើងែឹងថា 

ោត់ព្ ាំដមនជាមន សសជិះជាន់ចគ្ ដែលស្សណ្ កចៅដតកន ងមាប់្ប 

ោាំដតចគ្ប្បចប្មើច វងស្អា ាំចនាះចទ។សមប រចនះជាសមប រមន សសលាំបាក ហាលខយល់ ហាលនងង 
ហាលចភាៀង ជាមន សសព្ ះពារ ប្បឹ្បងដប្ប្បងតស ូ មានប្ប្បដជងរកយ តាិធម៌ 

និងស ភមងគលជូនប្ប្បចទសជាតិ និងប្ប្បជាជនដខែរចយើង។ 

ចហត ចនះតាោស់ចយើងជាមន សសមានឧតាមគ្តិខពស់!! 

ថាង សោត់ធាំទូលាយ។ចៅចលើថាង សចនះ ចយើងហាក់ចមើលចឃើញរសែីននក្តរពិ្ចស្អធធាំៗ 

ដែលចបាះប្បចង្គគ លែិតជាប់្បចៅចនាះរចួ 

ដែលនាាំឲ្យចយើងមានសនាា នចិតាមួយចក្តតសរចសើរែល់ោត់យ៉ាងប្ជាលចប្ៅប្បាំផ្ ត។ 

ក្តលចយើងគ្យគ្ន់ោត់ឲ្យយូរប្បនាិចចៅចទៀត 

ចយើងចសញើប្បរ ាំចភើប្បនឹងផ្នត់ដែលលាតប្បនាទ ត់យ៉ាងអង្គក ញ់រស្អាំចៅចលើថាង សចនាះ។គ្នាងផ្នត់ទាាំង
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ចនាះនិយយប្បាប់្បចយើងនូវអន សាវរយីា៍ែ៏វចិិប្តចផ្សងៗ 

ដែលោត់បានជួប្បប្ប្បទះកន ងែាំចណ្ើ រជីវតិរប្បស់ោត់ មានអន សាវរយីា៍ននចសចកាីសប្បាយ 

អន សាវរយីា៍ននប្ោប្កជាចែើម។ 

អន សាវរយីា៍ទាាំងចនាះជាគ្ាំរនូនជីវតិដែលអាចប្តោងបានជាដខសចរឿងមួយយ៉ាងជក់ចិតាែល់យ វ
ជនដែលស្សឡាញ់ក្តរចែើរផ្សងចប្ព្ងសាំណាង 

ែូចវរីជនខាះកន ងប្ប្បចលាមចលាកធាំៗននប្ប្បចទសនានាកន ងសម័យក្តលប្ប រាណ្។ 

ទឹកម ខរប្បស់តាោស់ចយើងចមើលចឃើញគួ្រសចមបើម សចមបើមប្តង់ោត់មានថាគ មខ្លា  
និងដភនកម ត។ដតចប្បើចយើងធ្លា ប់្បស្អគ ល់ោត់ ចយើងម ខជាស្សឡាញ់ោត់វញិ 

ពី្ចប្ពាះោត់ជាមន សសសាូត ចិតាប្តង់ចចះអាណិ្ត ចចះជួយសចគង្គគ ះែល់អនកប្កីប្កប្គ្ប់្បៗោន  
មិនថាស្សី ឬប្ប្បុស ចកែងោស់ចទ។មយ៉ាងចទៀត ោត់ជាមន សសមានចោហារពូ្ដក 

មានប្បាជាញ នវឆ្ា តណាស់កន ងក្តរចោះស្ស្អយ និងមានសតិរងឹប្ប ឹងចាំចពាះឧប្បសគ្គទាាំងពួ្ង។ 

វចិសសក្តា ហាន ចនះចហើយជាច ែ្ ះោត់។ 

ចមទ័ព្ចជើងោស់ 

វចិសសបានចូលប្បចប្មើប្ប្បចទសជាតិជាទាហានក្តា ហានតាាំងពី្ខាួនចៅកចមាា ះចព្ញវយ័ចៅច ើយ
។ចោយចិតាចសនហាមាត ភូមិយ៉ាងប្ជាលចប្ៅ ចោយព្លិកមែមានក្តរលះប្បង់កាីសប្បាយក្តមរាគ្ 

ដលបងស ីសង ស្សី ស្ស្អជាចែើម ចែើមបីប្បាំចព្ញកិចចក្តរស្អធ្លរណ្ៈឲ្យបានហែត់លា 
ចោយសតិសមបជញ្ញៈ ចចះប្តិះរះិស្អគ ល់ខ សប្តវូ ចោយមានចិតាជាមន សសចសរ ី
មិនរវល់ល តប្ក្តប្បសាំព្ះអងវរអនកណាចែើមបីប្ប ណ្យសកាិខាួន 

វចិសសក្តា ហានបានច ើងប្ប ណ្យសកាិជាលាំោប់្ប រហូតែល់បានជាចមទ័ព្ជាតិទាាំងឡាយ។ 

ក្តលចៅមានកមាា ាំងមាាំមួនចៅច ើយ វចិសសក្តា ហានបានចូលប្ប្ប ូកប្គ្ប់្បសគង្គគ មទាាំងអស់ 

រចួកន ងសគង្គគ មនីមួយៗជាមួយយួន ជាមួយចសៀមកាី ជាមួយលាវកាី 
វចិសសក្តា ហានមានសូរស័ព្ទទាាំងសចមាងច ែ្ ះពី្ចរាះ ប្ប្បកប្បចោយចជាគ្ជ័យជានិចច។ 

ដតែល់សម័យចូលវយ័ជរាពិ្ក្តរចនះ ស្សុកែ នោប្ប ដខែរដប្បកស្អមគ្គី 
អនកក្តន់អាំណាចដខែរមានចិតាទន់ចខាយចធវើក្តរ ោែ នវធីិស្អស្តសា អត់បាយ 

ខ្លែ ាំងចូលរ ករានពាសចព្ញ 

វចិសសក្តា ហានក៏ងយខាួនមកចៅកន ងកូនដែលចយើងបានព្ណ៌្នាមកចហើយចនះ។ 
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រាល់នងង វចិសសក្តា ហានភាញ ក់ពី្ប្ព្លឹម 

អងគ យសមាក់ចគ្ហោា នដែលោត់ចមើលចឃើញតាមប្បងាួចចនះ។ 

ោត់មានចិតាចទាមនសសនប្កចព្ក។មាច ស់ចគ្ហោា នែ៏សា កសាមភចនាះច ែ្ ះ ប្ព្ះកមព ត ។ 

គឺ្ជាដខែរមួយរបូ្បដែរ ដែលបានចៅចរៀនចៅខ្លងចសៀម រចួបានរលាយជាតិខាួនជាជាតិចសៀម 

ចភាចនឹកនាែល់អរយិធម៌ដខែរ ែល់កតាិយសដខែរ ែល់កិតយន ភាព្ដខែរសូនយឈឹង 

រចួគិ្តចធវើបាប្បែល់រាស្តសាដខែរ មានក្តរោប់្បចង កាំដហងគ្ាំរាម ចកណ្ឌ ប្បាន់ 

ក្តប់្បសមាា ប់្បោន ឯងជាចែើម។ 

តាាំងពី្ប្ព្ះកមព តមកប្គ្ប់្បប្គ្ងអាណាចខប្តសិរចីស្អភ័ណ្ តាងនាមរោា ភិបាលចសៀមចនះ 

ប្ព្ះកមព តរស់ចៅកន ងក្តរសប្បាយ(ស្សី ស្ស្អ ដលបង ចភាងភាា ត់ចប្ចៀងរាាំ)ប្គ្ប់្បដប្បប្បយ៉ាង 

ចហើយចប្ប្បើលទធិផ្តា ច់ក្តរចលើដខែរចយើង។ប្ប្បជាន រាស្តសាក៏បានស្អគ ល់នូវទ កខចវទនានប្កចព្កឥតមាន
ចព្លណាមកចប្ប្បៀប្បែូចបានច ើយ។មយ៉ាងចទៀត កន ងក្តរប្គ្ប់្បប្គ្ងចនាះ 

ប្ព្ះកមព តគិ្តដតប្ប្បមូលធនធ្លនសមបតាិសប្មាប់្បដតខាួនមួយប្ប៉ា ចណាណ ះ។ 

អាស្ស័យចហត ចនាះ ចាំចពាះប្បាស្អទែ៏លាច ើតដែលវចិសសក្តា ហានចឃើញចនាះ 

ចប្បើអនកចមើលៗមិនចឃើញចរឿង ម ខជាចក្តតសរចសើរែល់ភ័ព្វសាំណាងរប្បស់ប្ព្ះកមព តមិនខ្លន។ 

ដតដកវដភនកវចិសសក្តា ហានចមើលប្បាស្អទចនាះចឃើញជាចភាើង ជាស្អច់ ជា្ម ជាចញើស 

ជាកមាា ាំងរប្បស់ប្ប្បជាជនដខែរចៅវញិ។ប្បាស្អទហាក់ឈរយ៉ាងប្កចអើតោក់ោត់ោែ នខ្លា ច 

ោែ នចអៀនច ើយ។ 

ចោយោត់ោស់ចហើយ នែោត់ក្តន់អាវ ធចទៀតព្ ាំចកើត ចជើងោត់រត់ចែើរចទៀតដលងបាន 

មាត់ោត់ប្បាសោកអស់សចមាង ោត់ហាក់ចឃើញអាន ភាព្ប្ប រាណ្រប្បស់ោត់ប្ទុឌចប្ទាម 

ពី្ម ខអយ តាិធម៌រប្បស់ប្ព្ះកមព ត។ចៅកន ងប្ទូងក្តា ហានមានដតកន ងចិតា 
កមាា ាំងប្បញ្ញ ចទដែលរស់រចវ ើកកន ងចងាើមោត់ ចហើយដែលចហត នាាំឲ្យោត់ចាំដប្បងរាល់ចព្លចវលា។ 

មួយនងងៗ  ោត់សាំ ឹងចគ្ហោា នចនាះចោយចចតនាចង់ឲ្យរលាយ ចង់ឲ្យច ះ 

ចង់ឲ្យបាត់វនិាសសូនយឈឹងចៅ។ 

ប្បាស្អទប្ព្ះកមព តហាក់ធងន់ចលើចិតាវចិសសក្តា ហានអវីចម៉ាាះចទ 

ពី្ចប្ពាះប្បាស្អទចនះស្អងចលើែីដខែរ 
និងស្អងចលើស្អែ រាស្តសាដខែរ។ទឹកដភនកពី្រតាំណ្ក់យ៉ាងលវីងចត់ហូរធ្លា ក់ពី្ចនប្តវរីប្ប រសចយើង។ 
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ឱ! វចិសសក្តា ហានអស់ឬទាធ ន ភាព្ចហើយ។ោត់ជា ខ្លា បាក់ចងកូម 

។ចយើងមានចិតាចមតាា ែល់ោស់ប្ពឹ្ទាធ ោរយពិ្ចសសមួយចនះជាព្ន់ចព្ក។ 

សព្វនងងោត់ោែ នប្ទព្យសមបតាិ ោែ នធនធ្លន ោែ នបាយប្បរចិភាគ្ប្គ្ប់្បប្ោន់ 

ោែ នប្ប្បោប់្បប្ប្បោចប្ប្បើប្បាស់សមរមយ ោែ នចខ្លអាវចសាៀកពាក់គួ្រសម ោែ នល យក្តក់ោយោយ 

ោែ នភូមិអាករ 
កាំប្ពាមាន ក់ឯងោែ នទីពឹ្ង។ចរឿងវចិសសក្តា ហានផ្ទ យពី្ចរឿងចសនហាជាតិឯចទៀតជាចប្ចើនរបូ្ប។ 

ដតវចិសសក្តា ហានព្ ាំមានអារះិចិតានឹងឋានៈកាំសត់ ទ គ៌្តចនះចទ 

ោត់នឹកថាោត់អាចបិ្បទដភនកស្អា ប់្បចៅវញិចោយសតិសមបជញ្ញៈរប្បស់ោត់ចៅស្អា ត 

ោែ នប្បចនាទ សអវីែល់ោត់ច ើយ។ោត់ស្អា ប់្បចៅវញិបាន ចប្ពាះផ្ាូវដែលោត់ចប្ជើសចរ ើសចែើមបីចែើរ 
គឺ្ផ្ាូវនងាងនូរប្ប្បកប្បចោយកិតាិយសពិ្តៗ។នឹកែូចោន ះ 

វចិសសក្តា ហានមានទឹកម ខញញឹមយ៉ាងប្ជាលចប្ៅច ើងវញិ។ 

កន ងចព្លចនាះ 

ស្សីមាន ក់ចូលមកសមាា តត ទូ។គឺ្ជាមន សសមាន ក់អាយ ប្ប្បមាណ្ជាងដសសិប្បឆ្ន ាំ។នាងចនាះចប្បើកទូ
ឮចប្ក្តក។វចិសសក្តា ហានភាញ ក់ខាួនចប្ព្ើត ចៅចសងៀមមួយស្សប្បក់ ចទើប្បមានោោសួរថា៖ 

 អនកណា? ភួងឬ?  

 ោស៎! ខញ ាំ។  

 ភួង! ចតើចទវកូីនស្សីខញ ាំចៅណាចហើយ?  

នាងទាសីល តជងគង់ពី្ចប្ក្តយខនងវចិសសក្តា ហាន ច ាើយយ៉ាងចោរព្វញិថា៖ 

 ោស៎! នាងចៅចប្បះផ្តក ចប្ក្តយផ្ទះចហើយ ពី្ចប្ពាះនងងចនះជានងងសីលផ្ង។  

 ក្តលណាោមកវញិ?  

 ោស៎! ជប្មាប្បប្ប្បស្អសនា៍ ប្ប្បដហលជាមិនយូរប្ប៉ា នាែ នចទ...  

នាងរង់ោាំពាកយអវីចទៀតដែលឥតឮចស្អះ។នាងក៏ប្បនាក្តរជូតតចៅចទៀត 

ប្តាដតប្ជះស្ស ះចទើប្បប្ត ប់្បចៅកន ងវញិបាត់ចៅ។រឯីវចិសសក្តា ហាន 

ក្តលនិយយចៅែល់ច ែ្ ះកញ្ញ ចទវ ីជាប្ប ប្តី 

ចិតាចសនហាប្ប ប្តយ៉ាងខ្លា ាំងរត់ចូលចឈៀប្បមកែល់កន ងចប្បះែូងោត់។ទឹកម ខសងួតពី្ម នមក 

ក៏ដប្ប្បក្តា យជារកីរាយប្បិ្បមប្បិ្បយចៅវញិ។របូ្បវលកខណ្ា៍ កលយណ្ចលចចធ្លា ចចញមកកន ងមចនាគ្តិរ
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ប្បស់ោត់។ោត់ហាក់ចឃើញស្សីចឆ្មស្អច់សលាផូ្រផ្ង់ ថាព ល់ខួច ម ខស្សស់ ដភនក 

និងប្បបូ្បរមាត់មានសមផសស ចចងកះចរៀវ ែាំចណ្ើ រសមសួន លាផ្ តនារទីាាំងពួ្ង។ 

កន ងចព្លែ៏ខាីចនាះប្ព្លឹងវចិសសក្តា ហាន 

អដណ្ា តចៅប្បចបាសអដងាលរបូ្បចទវជីាប្ប ប្តីចទើប្បមានអាយ ១៨ឆ្ន ាំគ្ត់។សនាា នចិតាអាណិ្ត 

អាណិ្តយ វតីមួយយ៉ាងប្គ្លួចក៏្នជាំហានមកប្ប្បដជងកដនាងចសចកាីចសនហាននប្ប ប្តីដែលមា
នអមាញ់ម ិញចនះ។ 

ភ័ព្វសាំណាងអវីក៏អាប្កក់ចម៉ាាះ កញ្ញ ែ៏លាវចិិប្តចនះចមាចមកចកើតចាំអនាង់ធាំឮសូរឃូរ។ចៅនងងម ខ 

ោត់ព្ ាំែឹងថាស្តសាីឧតាម រងទ កខចវទនាឬយ៉ាងណាចទ? ព្ ាំែឹងជានាងចៅពឹ្ងពាក់នរណា? ឱ! 

អនាគ្តោែ នអវីចទៀតចស្អះ។នាងជារបូ្ប ជាទីប្ព្លឹង ជាទីសងឃឹមរប្បស់ោត់។នងងជានងងសីល 

នាងចៅចប្បះផ្តក  នាងលាែូចជាផ្តក កាំព្ ងរកី នាងប្កអូប្បែូចផ្តក ។នាងថាវ យប្បងគាំប្ព្ះ 

នែនាងប្ប្បណ្មយ ជីវតិរប្បស់នាងរស់ដតកន ងធម៌ កន ងចមតាា  កន ងក សល។នាងមានសមាីដផ្ាមពី្ចរាះ 

ព្ ាំដែលចចះខឹងរហូតចៅែល់ចជរសាីនរណាច ើយ។ 

ចោយផ្តទ ាំងអនាគ្តចលាតប្តោងច ើងព្ ាំបានរ ងចរឿងចស្អះ 

ចនាះវចិសសក្តា ហានមានទ កខប្ព្យួបារមភយ៉ាងខ្លា ាំង។ ោត់នឹកថា ចៅនងងម ខ 

អនករមួស ខទ កខជាមួយកញ្ញ ចទវ ីគឺ្ប្បាកែជានាងភួង 

ពី្ចប្ពាះនាងភួងជាទាសីដែលបានប្បាំចៅចោះនាងចទវ។ីនាងភួងស្សឡាញ់នាងចទវែូីចជាកូនប្ប
ចងកើត។នាងភួងព្ ាំោច់ចិតាចៅណាចោលនាងចទវចីស្អះ ចហើយប្ព្មរស់ចោយលាំបាកជាមួយនាង 

ចែើមបីជួយចមើលដងរកានាង ចែើមបីបានចមើលម ខនាង។ ចោយនឹកចឃើញែូចោន ះ 

វចិសសក្តា ហានអាណិ្តនាងភួងនប្កចព្ក រកវតថ អវីមកចប្ប្បៀប្បផ្ទឹមចសែើោែ ន៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី២៖ប្បងប្បាូនពី្រនាក់ 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
ប្ព្ះស រយិចោលព្នាឺព្ណ៌្មាសចលើសិរចីស្អភ័ណ្ បី្បែូចប្បាប់្បថាប្ពឹ្តាិក្តរណ៌្មួយយ៉ាងចដមាក 

នឹងោប់្បចកើតមាននងងចនាះតចៅមិនខ្លន។ 

ស្សីស្សស់ចទវ ីប្ប ប្តីវចិសសក្តា ហាន ចែើរពី្គ្ មពផ្តក មួយចៅគ្ មពផ្តក មួយ។ 

ប្ពឹ្កចនាះធមែជាតិជូនចទសភាព្មួយជាទីចព្ញចិតាប្បាំផ្ ត។រ ក្តខ មានសាឹកព្ណ៌្នប្បតងខចី 
ប្តោងនផ្ទមួយយ៉ាងធាំទូលាយចៅចលើព្ស ធ្ល។ចៅច ងសាឹកនីមួយៗ ចៅទងធ្លងនីមួយៗ 

ចៅចកៀនដមកនីមួយៗ គឺ្ប្ប បាផ ព្ណ៌្ស ចលឿង ចខៀវ ប្កហម ស្អវ យ 

រកីរហង់ប្តង់ចនាះប្គ្ប់្បដប្បប្បយ៉ាង ខាះមានរ ាំចយលច ើតឆ្យ ខាះមានទងផ្តក ជាកាច់ 

ជាកបូរដែលចធវើឲ្យចកខ មន សសចលាកចឃើញចដមាកដប្បាកអស្អច រយ ចង់ឲ្យដតទសសនាគ្យគ្ន់ 

ចមើលមិនចចះអស់មិនចចះចហើយ។ 
 

ឱ! ស្អន នែធមែជាតិដែលចចះត ប្បដតងចលាក 

ចតើអនកចកើតច ើងសប្មាប់្បដតចទវបី្ប ប្តីវចិសសក្តា ហានមាន ក់ឯងឬ?ឬសប្មាប់្បអនកទាាំងអស់ោន ? 

អនកនិងកញ្ញ ចទវ ីហាក់ចចញដតពី្គ្ មពមួយ ពី្ចប្ពាះលាច ើតឆ្យផ្ តវចិសសែូចោន ។ 

នាងចទវចីែើរមួយៗ យ៉ាងស្ស្អលខាួន។ ស្សីស្សស់ប្កច កចមើលនាយអាយ 

ឈប់្បចរ ើសផ្តក ណាដែលនាងស្សឡាញ់។ 

នាងចប្បះផ្តក មួយយកមកចសៀតចលងនឹងសក់នាង។នាងយកមកលបងចសៀតចលើប្ទងូនាង 

រចួយកមកោក់ផ្ទឹមនឹងម ខនាង។នាងរតឹដតលាជាងម នចៅចទៀត។នារសីប្បាយរកីរាយកន ងចិតាឥ
តឧប្បមា។ 

កន ងមួយនាទីែ៏ស ខស្អនាចនះ ែី ចមែ  ចឈើ ផ្តក  ទឹក ចមឃ 

ធមែជាតិទាាំងមូលគឺ្ជាប្ទព្យរប្បស់នាងទាាំងអស់ 

ដែលមាននាងជាប្ព្ះខនាិយនីយា៍មាច ស់ស្សីដតមួយ។ 

តាាំងពី្តូចមក 

នាងព្ ាំដែលបានសប្បាយនងងណាមួយែូចនងងចនះច ើយ។នាងជាស្សីធ្លា ប់្បដតរស់កន ងប្បរចិវណ្ផ្ទះ 

កន ងជញ្ជ ាំងសាឹកចប្កៀមទាាំងបួ្បនជ ាំវញិ។ចប្ៅពី្ប្ព្ាំដែនដែលវតថ ចមើលចឃើញ 
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ក្តន់បានចនាះចៅមានរប្បងដែកមួយដប្បប្បចទៀតដែលដភនកធមែតាចមើលមិនចឃើញច ើយ 

គឺ្រប្បងទាំចនៀមទមាា ប់្ប។ 

ខ័ណ្ឌ សីមាចនះ ចងក ចងនែ ចងចជើង 

ចងចិតានាងមិនឲ្យចៅណាបានឆ្ង យពី្ខទមនាងច ើយ។ចហត ចនះជីវតិចទវសី្សីកលយណ្គឺ្ជាជីវ ិ
តកន ងរងូ កន ងអណ្ាូ ងងងឹត 

កន ងកដនាងឃ ាំឃាំងបី្បែូចជីវតិអនកចទាស។កន ងមួយអាទិតយទាល់ដតចាំនងងសីលចទើប្បនាងបានចចញ
ចែើរមាង ចោយមានកិចចចប្បះផ្តក ជាចហត ។កន ងចព្លចសរែ៏ីនងាវចិិប្តចនះ កញ្ញ ហាក់បានធូរស្អច់ 

ធូរ្ម ធូរសរនស ចោយបានែកែចងាើមយកខយល់ងែីកន ងទីសួន។ 

ចហត នងងសីលចាំចពាះនាងគឺ្នងងរចួខាួន នងងងែី នងងសប្បាយ នងងមន សស នងងចសែើម ខ នងងសិទធិ នងងចសរ។ី 

កញ្ញ ចប្បះប្ប បាផ ប្គ្ប់្បព្ណ៌្បានមួយែ ាំធាំ។នាងចៅប្បត់ចជើងចលើចមែ ។នាងប្កងផ្តក  នាងញញឹម 

នាងចធែចដភនក ចិតាស្សីស្សម័យនឹក... នឹក... នាងនឹកែល់គូ្ចសនហារប្បស់នាង ចមាចក៏បាត់យូរចម៉ាាះ 

មិនចឃើញមក? ចតើប្ប្បុសជីវតិចៅណា? ចតើនងាឧតាមរវល់ក្តរអវី? 

ចតើចងាើមនងាផ្ តអស់ប្ប្បុសឈឺចហើយ ឬែូចចមាច? ចតើសងារប្ប្បចសើរចភាចនាងឬ? 

ចតើប្ព្លឹងប្បងចសនហាប្បាូនែូចប្បាូនចសនហាប្បងឬចទ? ចតើគូ្ចសនហាហា នប្បាូរជីវតិនឹងប្បងឬចទ? 

ចាំចណាទទាាំងប្ប៉ា នាែ នចនះ ប្ប រសមាន ក់មាឌធាំ ស្អែ ទូលាយ ចែើមប្ទងូធាំ ចចងកះរាវ សក់រញួអង្គគ ែី 

ម ខស្សស់ ដភនកម តថាា  សចមាៀកប្បាំពាក់រ ងចរឿង អាវព្ណ៌្ចខៀវរចលើប្បរចលាង 

ោវចស្ស្អមព្ណ៌្មាសព្យួរចៅចចងកះ សមជាអនកមានប្បណាា សកាិខពស់ អាយ ប្ប្បមាណ្ជាង២០ឆ្ន ាំ 
សទ ះដភាតចចញពី្គ្ មពផ្តក រហ័ស ែូចោន មកោប់្បឱប្បនាងចទវពីី្ចប្ក្តយរតឹជាប់្បែូចែង្គក ប់្ប 

ឱនម ខចងើប្ប...។ 

នារែីាំបូ្បងភាញ ក់ខាួនែូចកគនាា ក់ ប្ប៉ា ដនាល ះនែនិងនែជួប្បោន  ម ខនិងម ខជល់ោន  
ប្មាមនាងរាវរតឹកប្ប្បសុចដមាកចជើងច ើតចនះយ៉ាងខ្លា ាំងប្បដនថមចទៀត។រចួគឺ្្មដែលរត់ខ សធមែ
តា គឺ្ចប្បះែូងដែលោយចលឿនជាងធមែតាគឺ្មចនាសចញ្ច តនាដែលប្ជលួ 

ខែួលចលើសធមែតាកន ងរបូ្បយ វជនទាាំងពី្រ។ 

តណាា ! ឱតណាា ! នារចីភាចអស់ចហើយ! ផ្តក ចៅចោយផ្តក  ឳព្ កចៅចោយឳព្ ក ែីចៅចោយែី 

ធមែជាតិចៅចោយធមែជាតិ 

ចៅសល់ដតវតថ គឺ្ប្បងនិងប្បាូនប្ប៉ា ចណាណ ះដែលអនកផ្ងស្អគ ល់ច ែ្ ះចៅថា ចសចកាីចសនហាឬរាគ្ៈ 
ឬចភាើងចមប្តី។ 
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នាងចទវនិីយយខសបឹ្បៗោក់ប្តចចៀកប្ប រសថា៖ 

នាងចៅប្បនាចទៀត៖ 

 ប្បង! ប្បងមាននទ!  

ប្ប រសចលើកស្សីច ើងឲ្យអងគ យ។អនកចសើចរកនាង ចឃើញចធែញសសគ ស 

យកប្មាមនែោប់្បចង្គក នាងចោយចមប្តី រចួច ាើយតិចៗចៅវញិ៖ 

 ប្បងស្សឡាញ់អូនណា! ប្បងមិនចង់ដលងអូនឲ្យផ្ តពី្រងវង់នែប្បងចទ 

ប្បងចង់ដតចៅឱប្បជាប់្បស្អច់មួយជាមួយអូន។  

នារដីប្បប្បចអៀន ម ខច ើងប្កហម 

ញញឹមច ងតមាត់តប្បចៅវញិ។ប្ប រសោប់្បប្បងវិលខាួននាងយ៉ាងចលឿន 

ខនងនាងក៏បានមកជាប់្បនឹងចែើមប្ទូងប្ប្បសុជាទីចសនហា។ 

កន ងសនទ ះចនះ ស្តសាីចផ្ាកកាលនាងចលើស្អែ មាននទជាគូ្ជីវតិយ៉ាងសនិទធស្អន ល។ 

នែប្ប រសឱប្បរតឹចចងកះនាង។ នែនាងអដងាលនែប្ប រស។ នាងហាក់បាត់ខ្លែ សប្បនាិចដែរ 
ចោយចៅមិនចាំដកវដភនកប្ប រសែូចម នចព្ក។ ស្សីធីតានិយយចោយចប្កៀមប្កាំថា៖ 

 ប្បាូនក៏ស្សឡាញ់ប្បងដែរ... អូ ចទ! ប្បាូនស្សឡាញ់ប្បងណាស់។  

ប្ប រសច ាើយក្តត់ចោយម ឹងមា៉ា ត់ថា៖ 

 អូនែឹងចទ ចហត អវីបានជាអូនស្សឡាញ់ប្បង?  

នាងចទវខីែួលរ ាំជួលកន ងចិតាចព្កនប្ក 

នាងប្គ្វកីាលែកែចងាើមធាំច ាើយចោយមានសចមាងស្សងូតស្សង្គត់វញិថា៖ 

 ហ ី! ប្បាូនអូននិយយមិនបានអស់ែូចចិតាចទ។ប្ប៉ា ដនាចប្បើនិយយឲ្យខាី 
ប្បាូនស្សឡាញ់ប្បងពី្ចប្ពាះស្សឡាញ់ៗៗប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។  

មាននទមានចិតាប្គ្លួចអាណិ្តស្សី។នាងចទវចីលើកនែច ើងអដងាលថាគ មប្ប រសជាទីចសនហា។នាង
និយយមួយៗថា៖ 

 ប្បាូនស្សឡាញ់ប្បង ពី្ចប្ពាះប្បងមានលកខណ្ៈចព្ញជាមន សស។  

 ចព្ញយ៉ាងណា?  

 គឺ្ប្បងជាដខែរ ប្បងស្សឡាញ់ជាតិដខែរ ប្បងស្សឡាញ់អនកស្សុកដខែរ 
ប្បងចធវើក្តររកប្ប្បចយជនា៍ឲ្យដខែរ ប្បងហា នប្បាូរជីវតិនិងដខែរ ប្បងហា នស្អា ប់្បនិងដខែរ 



 

9                                                                                      www.facebook.com/nakrean168 

 

ប្បងមិនប្ប្បក្តន់កិចចក្តរ មិនថាជាក្តរណាជាក្តរណា 

ប្បងមិនយកចរឿងប្ប ណ្យសកាិមកជាចប្គ្ឿងប្បាំព្ លខាួនប្បង 

ប្បងមិនយកចរឿងប្ទព្យសមបតាិមកសងកត់ខាួនប្បង មិនប្បងខូចខាួននឹងចរឿងស្សី ស្ស្អ ដលបង 

របាាំ។ប្បងជាមន សសនងាថាា ណាស់... ប្បាូនសូមចទាស ប្បាូននិយយមិនអស់ចទ។  

ប្ប រសញញឹមរចួច ាើយវញិថា៖ 

 កន ងចលាកចនះមានដតប្បាូនមួយចទដែលចចះពិ្និតយចមើល 

ចហើយស្អគ ល់តនមាពិ្តៗរប្បស់មន សស។ប្បងស្សឡាញ់ប្បាូន 

ពី្ចប្ពាះដតអូនមានចិតាខពស់ដមនចនះ។លាក់បាាំងអវី មានខាះចគ្ស្សឡាញ់មន សស 
ចោយមន សសចនាះមានប្ប ណ្យសកាិ ប្ទព្យសមបតាិ ចចះចធវើឫកធាំ ចចះចកាងក្តា ង ចចះចែក 

ចចះចៅចសងៀមចោយឥតចធវើក្តរ ចចះប្បរចិភាគ្មាូប្បឆ្ង ញ់ 

ចោយឥតោាំបាច់ចធវើក្តរប្បចងកើនឲ្យបានប្បាក់ ចចះចោហាអាងអួតខ្លងចជរសាី ខ្លងប្បចញ្ជ រ 
ចចះមួលប្បង្គក ច់។ចមា៉ាា ះចហើយ អវីដែលខ សចៅជាប្តូវ ប្តូវចៅជាខ ស អាប្កក់ចៅជាលា 
លាចៅជាអាប្កក់ បាត់អស់យ តាិធម៌ សីលធម៌ មន សសធម៌។មយ៉ាងចទៀត 

ប្បងដែលស្សឡាញ់អូនចនះគឺ្ស្សឡាញ់ចប្ពាះដតអូនប្ក។ប្បងែឹងថា 

គឺ្មកពី្អូនចនះចហើយបានជាឳព្ កប្បងមាន។ប្ទព្យសមបតាិដែលអូនប្តវូមាន 

បានចៅអនកមានវញិ។និយយែូចចនះ 

ប្បងចខ្លា ចចិតាអាណិ្តែល់ជនអនកប្កទាាំងអស់ោន ណាស់។សព្វនងងប្បងចាាំងនឹងគ្ាំនិតចលា
ភា ចទាស្អទាាំងចនាះ ចែើមបីចសចកាីស ខ 

និងចសចកាីចចប្មើនែល់អនកទាាំងអស់ោន ណាស់។ចហត ចនះ ចូរអូនប្តាទ កកន ងចិតា 
ចហើយោាំជានិចចថា កន ងជាតិចនះចយើងស្សឡាញ់ោន  
ព្ ាំដមនចលើទ កខរប្បស់អនកឯចទៀតចទ។អូនយល់ចទ?  

 ោស៎! យល់ចហើយ 

ប្បងនិយយពី្ចរាះស្អា ប់្បណាស់។កន ងជាតិចនះប្បាូនស ាំដតរស់ជាមួយប្បងចទ។ប្បាូនមានចិតាែូ
ចប្បង គឺ្សាប់្បស្សីដែលោាំដតទីពឹ្ងចលើចគ្ 

ចធវើក្តរមានចៅហាវ យប្បង្គគ ប់្បរចួសប្បាយតាមប្ប ណ្យចគ្ប្ប៉ា ចណាណ ះ។ប្បាូនយល់ថា 

ចកើតមកជាមន សសប្តូវចធវើចែើមបីរស់។មន សសប្តូវែ សខ្លត់ សមាា តចិតា 
គឺ្មិនតាាំងខាួនជាប្បចញ្ញើដកាក ឬជាចឈាើង 

ដែលរស់ចោយស្អរ្មចគ្ចនាះចទ។មន សសប្តវូរកកិតាិយស រកចសចកាីងក ាំចងកើង 

រកចសចកាីនងាងនូរ 
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អាំពី្ក្តរង្គរដែលចធវើចនះឯង។ប្បាូនរកីរាយនឹងរស់ជាមួយប្បងចប្ពាះប្បងមានគ្ាំនិតែូចប្បាូន។
ដតប្បាូនស ាំចិតាប្បងមួយ...។  

 គឺ្អវី?  

 គឺ្ក ាំទ កប្បាូនជាចប្គ្ឿងសប្មាប់្បសប្បាយ ជាវតថ សប្មាប់្បតចប្មកចិតាប្បង 

ជាចប្គ្ឿងសប្មាប់្បលមា ឬសប្មាប់្បប្បចប្មើប្បង...។  

 ប្បាូនជាស្សី ប្បាូនព្ ាំដមនពឹ្ងប្បងជាប្ប្បុសចនាះចទ។ប្បាូនពឹ្ង 

រចួប្តូវក្តរយ៉ាងោច់ខ្លតនឹងពឹ្ង។  

 ដតប្បាូនស ាំប្បញ្ជ ក់ថា 

ប្បាូនព្ ាំពឹ្ងែូចចគ្ឯងចទ។ប្បាូនពឹ្ងឲ្យប្បងជួយប្បណ្ា ះប្បណាា លប្បាូនឲ្យែឹង ឲ្យចចះ 

ឲ្យស្អគ ល់ផ្ាូវលាចចប្មើនប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។ស្អា ប់្បបានចទ?  

មាននទចព្ញចិតានប្កចព្កនឹងសមាីនារជីាសងារ អនកព្ ាំច ាើយភាា មចទ 

អនកឱនចៅចងើប្បថាព ល់ស្សីដែលចៅជិតនឹងប្ចម ះអនកស្ស្អប់្ប។នាងចទវចីស្សៀវខាួនខ្លញ កៗ 

នាងចង់ឱនឱប្បចលប្បប្ប រសវញិ ដតចអៀនចព្ករកចធវើអវីចៅមិនរចួ។នាងរកឧបាយកាំដប្បាងចលងថា៖ 

 ប្បងក ាំទ កអូនែូចជាផ្តក ណា! ចងើប្បរចួប្គ្ោត់ចោលចនាះ។  

 ប្បងចងើប្បអូន ចប្ពាះស្សឡាញ់អូនចទ។  

 ែូចោន ះប្បងអត់ស្សឡាញ់អនកណាចទៀតចទ។  

 អនកឯចទៀត ប្បងស្សឡាញ់ជាមិប្ត ចាំដណ្កអូន ប្បងស្សឡាញ់ជាប្ប្បព្នធ 
ោខ សោន ឆ្ង យណាស់ណ៎ា!ចប្បើែូចោន ះមានដតអូនចង់ឲ្យប្បងចែើរចងើប្បចគ្ឯងដតពាសោល
ចៅឬ?  

 ចទៗៗ មិនបានជាោច់ខ្លត...។  

 ចូរអូនក ាំទ កប្បងជាប្ប្បុសផ្តក មាសណ៎ា! ចតាងទ កប្បងប្តឹមជាមាសបានចហើយ។  

 ប្បងជាចព្ប្ជ។  

 អូនជាទាាំងប្ោប់្ប។  

 ខញ ាំមិនដមនជាអវីទាាំងអស់ ខញ ាំនងាជាងចនះចៅចទៀត ខញ ាំជាមន សស។  

 ប្បងជាមន សសដែរ។  

កន ងចលាកចនាះ សូរសគរលាន់ឮច ើងទូងៗ 

ចៅឯចគ្ហោា នប្ព្ះកមព ត។មាននទចងើប្បចអើតចមើលចៅទិសដែលសូររត់មកែល់។នាងចទវក៏ីចប្ក្ត
កង្គកចមើលចៅតាម។ មាននទនិយយចៅក្តន់ថា៖ 
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 ប្បងសូមលាអូនសិន ែល់ចមា៉ាងចគ្ប្ប្បមូលទ័ព្ចហើយ 

ោាំអាទិតយចប្ក្តយសឹមជួប្បោន ចទៀត។  

អនកចសើចយ៉ាងស្សស់ោក់នាង។នាងចសើចយ៉ាងសងួតោក់អនកចោយមិនចង់ឲ្យឃា តចស្អះ។ 

មាននទសទង់ចឃើញចិតានាង។អនកោប់្បនែនាងទាាំងពី្រប្ចបាច់យ៉ាងខ្លា ាំង 

ឱនចងើប្បជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់ រចួនាងចទវឈីរចមើលម ខសងារដែលងយខាួនមួយៗ 

ចចញពី្នាងទាាំងស្អា យ។នារចីខ្លា ចផ្ាកន ងចិតាជាព្ន់ចព្ក។ នាងដស្សកតិចៗ ផ្តា ាំថា៖ 

 ប្បង! ប្បង! យប់្បចនះចព្លអាប្ធ្លប្តស ាំជួប្បនឹងប្បងមួយដភាត 

ប្តង់ចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍ធាំជិតខទមអនកតា។  

ប្ប រសញញឹមោក់នាង ងក់កាលទទួលទចនទញថា៖ 

 យប់្បចនះ អាប្ធ្លប្តចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍ធាំ។  

 ក ាំខ្លនណ៎ា!  

 បាទ! ...ក ាំខ្លនណ៎ា!  

 ោស៎!  

ថាចហើយប្ប រសសទ ះដភាតរត់ចផ្តា ះគ្ មពផ្តក ទាាំងពួ្ងបាត់ចៅ។នាងកញ្ញ ឈរចមើលគូ្សងារយ៉ាងរ ាំចភើ
ប្បញាប់្បញ័រកន ងចិតា។ នាងង្គកចចញហាក់អស់កមាា ាំងចហវទន់នែ ទន់ចជើង 

ចធងចធ្លងៗកន ងខាួន។នាងចែើរមួយៗ ចៅចរ ើសផ្តក ដែលនាងចប្បះចងទ កចលើចមែ ។ 

ចែើរចចញពី្ទីចសនហាបានប្ប្បមាណ្ ប្ប្បដហលែប់្បជាំហាន ប្ប រសមាន ក់មាឌចសាើងមាាំ ប្ប្បោប់្បចោយ 

ចប្គ្ឿងទាហាន អាវ ធចៅចចងកះ របូ្បច ើត 

សទ ះចចញពី្គ្ មពផ្តក មួយមកឱប្បនាងចទវពីី្ចប្ក្តយ។ស្សីភាញ ក់ខាួនចសទើរភាា ត់ស្អែ រតី 

នាងប្បប្មះយ៉ាងខាះអស់ទាំហឹង ចងចិចញ្ច ើម ភ័យផ្ង ប្បបូ្បរមាត់ចសាកស្អា ាំង។ 

កន ងមួយវនិាទីចនាះ នាងក៏បានរចួពី្ប្កញាាំនែ 

ពី្ប្ប រសងែី។ប្ប រសចសើចក្តា កក្តា យចោះមួកគ្ាំនាប់្បនាងយ៉ាងកាំដប្បាងអស់ពី្ចិតា។ 

នាងចទវខី្លាំចធែញប្គឺ្ត សាំ ក់ប្ប រស ម ខនាងដែលស្អា ាំង 

ក៏ដប្ប្បជាប្កហមភាា ម។នាងនិយយចោយសងកត់ពាកយចៅរកយ វជនចដមាកថា៖ 

 យី! ចលាកក្តមា! ចចៀសចចញពី្ទីចនះឲ្យឆ្ប់្ប។  

នាងចងា លម ខប្ប រសចោយប្បនាោោថា៖ 
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 ដន! ម ខចលាកឯង ក ាំមកប្ប៉ាះស្អច់ខញ ាំណ៎ា! ប្ប៉ាះមិនបានចទ។ចៅៗ សាប់្បម ខណាស់។  

ប្ប រសច ែ្ ះក្តមា ចព្ប្បមាត់ចសើចយ៉ាងដវង ប្ចត់ចចងកះចមើលនាងដែលខឹង 

ចហើយចពាលតប្បចោយសចមាងកា លខ្លា ាំងថា៖ 

 ស្សីដែលមានរបូ្បលា ែូចអូន មិនគួ្រមានចិតាអាប្កក់ចស្អះ។  

ថាចហើយក្តមាចសើចក្តា កក្តា យ ចសើចឮរ ាំព្ង។ 

 យី! អីចលាកហា នចៅរបូ្បខញ ាំអូនផ្ង? ខញ ាំជាប្បាូនចលាកពី្ក្តលណាមក? 

មន សសអីក៏មានចិតាឫសយ ម ខប្ក្តស់ចម៉ាាះ?  

ថាចហើយ នាងប្ចត់នែនឹងចចងកះនាង សមាឹងម ខប្ប រសោែ នប្ប្បដហលច ើយ។ក្តមាចសើចែដែល។ 

 ចប្បើមិនឲ្យចៅអូន ចតើឲ្យខញ ាំចៅអីវញិ? ចៅប្បង? ចៅអនកប្បង? ចៅមិនចកើតចទ។  

នាងចទវឮីសមាីច ងចប្ក្តយចនះ នាងស្អែ នកន ងចិតាថា ប្ប្បដហលប្ប រសចនះចឃើញនាង 

និងមាននទចហើយ ពី្ចប្ពាះក្តមាប្តវូជាប្បាូនប្បចងកើតរប្បស់មាននទ។នាងខាំទប់្បចសចកាីចអៀនខ្លែ ស 

ប្បឹ្បងចធវើទឹកម ខែដែល។ 

 យី! ចាំណាស់ប្ប៉ា នខញ ាំ ចលាកចៅខញ ាំប្បងមិនបានឬ?  

 ចៅមិនបាន 

ចប្ពាះខញ ាំស្សឡាញ់អនកយូរមកចហើយ។ខញ ាំចង់បានអនកជាប្ប្បព្នធខញ ាំ។ខញ ាំប្បាថាន ចលើកតចមកើងអន
កឲ្យខពស់ផ្ តអស់នារដីែលមានចៅចលើចលាកចនះ។ 

ខញ ាំចង់ឲ្យអនកងក ាំចងកើងចោយស្អរស្អន នែខញ ាំ។  

 មិនបាច់និយយចប្ចើនចទ! ខញ ាំមិនប្តូវក្តរឲ្យចលាកចលើកតចមកើងខញ ាំចទ ពាកយចថាក គ្ាំនិតទាប្ប 

ខញ ាំមិនចង់ស្អា ប់្បចលាកចទ។  

ប្ប រសច ើងប្កហមសាឹកប្តចចៀក។ចោយស្សឡាញ់នាងចទវចីព្ក ក្តមាចមើលម ខនាងចឃើញលាអវី 
ក៏លាចម៉ាាះចទ ចទាះកាំព្ ងខឹងប្កញូវែូចោន ះក៏ចៅដតលា។សចមាងពី្ចរាះអវីក៏ពី្ចរាះចម៉ាាះ ចទាះគ្ាំហក 

ចែៀលតែះប្ប៉ា ចណាណ ះចហើយ ក៏ចៅដតពី្ចរាះ។អនកចមើលម ខនាងចោយអងវរ ចហើយចពាលថា៖ 

 ខញ ាំទាប្ប អនកខពស់ បានជាខញ ាំស្សឡាញ់អនក។ខញ ាំសូមចិតាអនកច ះ 

ក ាំខឹងអវីនឹងខញ ាំ។ចោយស្សឡាញ់អនកចព្កចហើយ បានជាអមាញ់មិញ 

ខញ ាំសទ ះមកឱប្បអនក។សូមចទាសអនកច ះ 

ក ាំប្ប្បក្តន់ខញ ាំ។ខញ ាំពិ្តជាស្សឡាញ់អនកដមន។នងងចនះខញ ាំចង់និយយជាមួយនឹងអនកឲ្យបានដវ
ងឆ្ង យ ចែើមបីអនកយល់...។  
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 ខញ ាំមិនបាច់ស្អា ប់្បចលាកចទ។ខញ ាំមិនចង់ស្អា ប់្ប ខញ ាំមិនចង់យល់ចលាកចទ។  

 

ក្តមាខឹង ួលកន ងចិតា ចោយចមើលចឃើញជាក់ថា 

ធម៌ប្តជាក់មិនបានក្តរ។អនកខ្លាំចធែញចែើរចូលចៅរកនាង ប្បាថាន គិ្តោប់្បគ្ាំដហង 

ោប់្បចោយកមាា ាំងដតមាង។នារសីមាឹងប្ប រសយ៉ាងកក្តចប្បាំផ្ ត។ក្តមាទ ចង៉ាក់។នាងចពាលថា៖ 

 ក្តមា! ក្តមា! ក្តមា! ក ាំចូលជិត! ដតចប្បើចូល មានដតស្អា ប់្ប និងរស់ប្ប៉ា ចណាណ ះ!  

 ខញ ាំមិនងយមួយជាំហានចទ។  

 ឈប់្ប! ក្តមា ចប្បើចង់និយយនឹងចយើងណាស់ 

ឈរឲ្យចសងៀមមួយកដនាងចមាង យបី្បដម៉ាតពី្ចយើង។ចអើ! ចធវើយ៉ាងហនឹង បានចៅនងាងនូរ 
ចព្ញចោយជាកូនប្ប្បុស។ឥ ូវនិយយមកច ះ ចប្បើចព្ញជាកូនប្ប្បុសប្ព្ះកមព តដមន 

ខញ ាំស្អា ប់្ប។  

 អនកប្ជាប្បចទ? ខញ ាំស្សឡាញ់អនកយូរមកចហើយ។ឳព្ កខញ ាំ 
ប្ព្ះកមព តជាចៅហាវ យចលើភព្ដផ្នែី ចង្គវ ត់សិរចីស្អភ័ណ្ចនះ។ខញ ាំអាចសូមឪព្ កខញ ាំ 
ចូលែណ្ាឹ ងអនកបាន។ដតខញ ាំប្ោន់ដតចង់ែឹងចិតាអនកប្បដនថមប្បនាិចចទៀតចទ 

បានជាខញ ាំដតងច ាៀតឱក្តស ចង់ជួប្បនឹងអនក ចែើមបចីយើងនិយយោន ឲ្យែឹងចែើម 

ែឹងច ងប្បនាិច។ឳព្ កខញ ាំប្បាកែជាស្សឡាញ់អនកដែរ 
ពី្ចប្ពាះោត់បាននិយយែាំណាលពី្ចរឿងអនកចរឿយៗណាស់។  

 ឪព្ កចលាកតាំណាលពី្ប្គ្ប់្បស្សីដែលមានរូប្បលា។ចនះជាក្តរធមែតាចទ។  

 ចទ! ចលាកប្ប្បដហលជាចង់បានអនកជាកូនប្ប្បស្អដែរ។  

 ប្ប្បដហលជាចង់បានខញ ាំយកចៅចធវើជាប្ប្បព្នធខាួនឯងចទែឹង? 

ឳព្ កចលាកជាមន សសមកពី្អវចី ប្ប្បព្នធរាប់្បែប់្បនមភ លួចកូនចគ្ លួចប្ប្បព្នធចគ្។  

 យីអនក! ខញ ាំនិយយមិនស្អា ប់្ប បានដតប្បងមាននទឬ ចទើប្បនិយយស្អា ប់្បបាន?  

 ចអើ! ខញ ាំស្អា ប់្បដតមាននទពិ្តប្បាកែដមន។មាននទជាគូ្សងារខញ ាំ ជាប្បាីខញ ាំចព្ញចិតា។ចអើ! ចអើ! 
ចប្បើក្តមាឯងជាប្បាូនមាននទ ចហើយែឹងថាមាននទជាប្បងក្តមាឯងស្សឡាញ់ខញ ាំចហើយ 

ចមាចក៏ក្តមាឯងមកស្សឡាញ់ខញ ាំចទៀត?ឬចង់កបត់មាននទជាប្បងប្បចងកើត? ចលាកកបត់ច ះ 

ដតខញ ាំ ខញ ាំមិនកបត់ចទ។ក្តមា! ខញ ាំសូមចលាករកស្សីណាចទៀតចៅ មិនខវះចទ 

ស្សីលាចនាះ។ដតចធវើែូចោន ះ នាាំឲ្យបាក់ដប្បកប្គ្ួស្អរចយើងចទ។ចៅ! ក្តមាអចញ្ជ ើញចៅច ះ។  



 

14                                                                                      www.facebook.com/nakrean168 

 

ក្តមារតឹដតខឹងចទៀត អនកសាំ ក់នាងចទវចីសទើរធា ះពី្របី្ប។ខយលគ្ាំន ាំមួយ 

ចបាកមកចលើែួងចិតាអនកែូចព្យ ះសងឃរា។យ៉ាងរហ័សអនកដប្បរម ខចចញ 

សទ ះចលាតក្តត់គ្ មពផ្តក មួយ ពី្មួយចៅមួយ តប្មង់ចៅចគ្ហោា នប្ព្ះកមព តឳព្ ក។ 

នាងកញ្ញ ចទវបីានធូរ ែូចែកប្បនាា ពី្ចែើមប្ទងូ ធូរចិតា 
ឈរចមើលក្តមាដែលបាត់ចៅ។អស់កមាា ាំងចហវ នារចីែើរមួយៗចៅក្តន់ផ្ទះនាង៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៣៖រាប្តីស្អង ត់ 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
រាប្តីស្អង ត់ខយល់ប្បក់លវិចៗ ចលាើយរហឹម។សាឹកចឈើទាាំងឡាយប្តូវនឹងោចយដែលរត់សនសឹមៗ 

ចកើតជាតូរយតគនាីមួយយ៉ាងមចនារមយ។ 

ចលើចមឃ ប្ព្ះច័នទចោលចនប្តាប្ប្បកប្បចោយចមតាា  មកចលើពិ្ភព្ចលាក 

ចធវើឲ្យចទសភាព្អាណាចខតាសិរចីស្អភ័ណ្ក្តា យចៅជាភាព្យនាមួយយ៉ាងកមសត់។ផ្តក យភាឺប្ពិ្ចៗ
ចប្ពាងប្ពាតកណាា លនផ្ទព្ព្កចខៀវស្សង្គត់។ 

កន ងកូនផ្ទះ នាងចទវអីងគ យប្បត់ចជើងរនវសូប្តពី្ម ខកូនចចងកៀងខ្លា ញ់មួយ។សូររត់ឮដរ ៉ា តិចៗ 

ចជើងចក់យាំចឹកៗចៅចលើែាំបូ្បល។ 

នារចីស្សៀវខាួនខ្លញ ក 

នឹកែល់ប្ប្បុសជាទីចសនហា។ចិតានាងរមួតរមួលខ្លា ាំង។ព្នាឺចចងកៀងចធវើឲ្យចឃើញម ខនាងប្ក ង់ែូច
វង់ប្ព្ះច័នទ។កណាា លវង់ចនះ ដភនកពី្រប្បញ្ច ាំងរសែីយ៉ាងរលង់។ដសបកប្បបូ្បរមាត់ចឃើញចសាើង 

គួ្រឲ្យចង់អដងាលចលង។ 

នែនាងចធវើក្តរ ចិតានាងហិចចហើរចៅឆ្ង យ ឆ្ង យពី្រហាត់ ឆ្ង យពី្ផ្ទះ ឆ្ង យពី្រប្បង 

ឆ្ង យែល់ចែើមចពាធិ៍ ដែលហាក់ចៅចជើងចមឃ ែ ះដតឯងរង់ោាំនាង។នែនាងចធវើក្តរ 
ដភនកនាងរ ាំនព្លប្បចមើលឳព្ កនាងដែលសប្មានាចប្បើកដភនកប្ពិ្ចៗ។ 

ចទវសី្សីទនទឹងចង់ឲ្យឳព្ កនាងសប្មានាលង់លក់ចៅ។មួយនាទីកនាងយូរ 
ហាក់ែូចមួយសតវតសរ ា៍។ខ្លងចប្ៅដ កប្ព្សុ ូៗ ឮគួ្រឲ្យខ្លា ច ដតនាងដប្បរជាភ័យចៅវញិ 

ចប្ពាះខ្លា ចសងារកមសត់រង់ោាំនាង។មយ៉ាងចទៀតខ្លា ចដប្កងខ្លនជួប្ប 

ចហើយខ្លននិយយ។នារភ័ីយនឹងបានជួប្ប នារសីប្បាយនឹងជីព្ចរនាងចែើរឮទូងៗ ធងន់ៗ...។ 

វចិសសក្តា ហានចប្ក្តកឈរច ើង។នាងចទវភីាញ ក់។វចិសសក្តា ហានចែើរចៅជញ្ជ ាំង 

ោប់្បយកោវមួយយ៉ាងដវង ហូតដផ្ាោវចចញពី្ចស្ស្អម 

ចមនែស្អទ ប្បដផ្ាោវ។នាងចទវចីមើលក្តយវកិ្តររប្បស់ឳព្ កនាងោែ នចោលកដនាងណា។វចិសសក្តា
ហានោប់្បែងោវនែមាខ ង នែមាខ ងចទៀតោប់្បច ងោវស្អកលបង ចមើលហាក់សួរោវថា 

ចៅរងឹប្ប ឹងចទ? 

ចធវើែូចោន ះប្បចណ្ាើ រ ោត់ង្គកមកចមើល និយយនឹងនាងប្បចណ្ាើ រ៖ 

 កូន! លែមចៅចូលរកែាំចណ្កចហើយ។  
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នារោីក់ដភនកច ះចៅចសងៀម ឳព្ កនាងប្បនាចៅចទៀតយ៉ាងរាយមាយថា៖ 

 យប់្បៗ កូនឯងខ្លា ចអីឬ?  

 

នាងចមើលចៅឳព្ កនាង ចោលញញឹមយ៉ាងស្សស់ជូនចៅចលាកឳព្ ក 

រចួចហើយច ាើយយ៉ាងស្សយួចស្សះ៖ 

 កូនខ្លា ចដែរ ចលាកឪព្ ក។  

 ខ្លា ចអី?  

 ខ្លា ចចោរ។  

 អត់ខ្លា ចចទ។  

 មិនដមនចោរលួចអីោ៉ាន់ចទ គឺ្ចោរោប់្បមន សសស្សីៗចនាះណា!  

 អី! ចៅខ្លា ចអី អាចោរដប្បប្បចនាះ? ចប្បើោមក 

ឳព្ កោប់្បោវចនះជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់។ឳព្ កនឹងក្តរពារកូនឲ្យបាន 

ែូចក្តលឳព្ កចៅកចមាា ះ... ផ្តា ាំោស់មាង។ក ាំប្ព្ួយអី! ចៅ! ព្នាត់ចភាើងចែកចៅ!  

 

នាងចទវក៏ីរ ាំអាំចបាះ តចមាា ះរហាត់ ចរៀប្បចាំទ កោក់តាមកដនាង ព្នាត់ចភាើង 

ចូលែាំចណ្កតាមពាកយឳព្ កនាង។ 

កន ងម ងងងឹត ចលើពូ្កដែលមានកប្មាលសស្អា ត 

នារចីគ្ងចងើយដភនកចៅចលើគិ្ត។របូ្បប្ប្បសុនងាវចិសសមកប្ប្បដ ងចលងនឹងនាងកន ងខួរកាលនាង។
ស្តសាីសប្បាយជាព្ន់ចព្ក។ 

មួយចមា៉ាងកនាងចៅ... ពី្រចមា៉ាងកនាងចៅ... 

ស្សីលប្បស្អា ប់្បឮសូរឳព្ កនាងស្សម កដខៗ។យ វតីចប្តកអរប្ព្ួចប្គ្លួចកន ងចិតា។ 

កលយណ្រះិរកពាកយសមាីចែើមបនិីយយនឹងសងាររប្បស់នាង។នាងគិ្តថា 

ប្តូវដងមប្តង់ចនះមួយមាត់ ប្តូវប្បនថយពាកយប្តង់ចនះមួយឃា  
រចួនាងទចនទញគ្ាំនិតដែលនាងរកចឃើញចហើយដែលនាងសនែតថា 

នងាថាា ពី្ចរាះដមនចនាះ។ដកវលបងនិយយឃា ច ើងវញិមួយែងជាពី្រែង។ 

វចិសសក្តា ហានសប្មានាលក់សកប់្បសកល់។កញ្ញ ចប្ក្តកពី្ដប្គ្ 

ប្តចចៀកប្ប្បុងស្អា ប់្ប។ោែ នសូរអវីដប្បាកច ាើយចស្អះ។ែល់ប្បាកែថា ោែ នឮអវីចហើយ 

ចទើប្បជីោ៉ាចប្បើកម ងខ្លវ ក លប្បៗ ប្បចនថើរចជើង 



 

17                                                                                      www.facebook.com/nakrean168 

 

ចែើរតប្មង់ចៅមាត់ទាវ រ។នាងទាញទាវ រចោយទប់្បសូរមិនឲ្យឮយឺតៗ 

ទាវ រចាំហក្តន់ដតធាំច ើងៗ។ចទវបី្បញ្ឆ ិតខាួន លប្បស្អា ប់្បជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់ សទ ះចចញចៅចប្ៅ។ 

ស្សីចឆ្មោប់្បចលើកសាំព្ត់ប្បនាិចចហើយរត់យ៉ាងចលឿនក្តត់តប្មង់ចៅចែើមចពាធិ៍។ល ះឈប់្បែកែ
ចងាើម ហូតកដនសងជូតចញើសចប្បើកនសបប្គ្ប្បស ែន់ប្បចងាើប្បប្បនាិចប្បក់ប្បញ្ចូ លខយល់។ 

ឱ! រាប្តីស្អង ត់ភាឺប្ពិ្លៗ ចឃើញចែើមចឈើឈរសា ងៗ អនកហាក់មានអាន ភាព្អវីចម៉ាាះ? អនកោប់្បចិតា 
ោប់្បសតិប្បញ្ញ មន សសចលាកឲ្យលង់លក់កន ងស បិ្បនមួយែ៏អស្អច រយដែលចយើងចចតនាចង់ឲ្យដតចព្
លចៅនឹងែដែល 

ចែើមបីចប្កប្បចទសភាព្ងងឹតស្សពិ្ចស្សពិ្លដែលមានលាយទឹកចសនហាសងារចនះឲ្យបានអស់
ចិតា។ 

ចាំចពាះនាងចទវសី្សីនឹងកត់ប្តាទ កកន ងចិតាជាប់្បជានិចចថា 

រាប្តីចនះជារាប្តីធាំប្បាំផ្ តដតមួយកន ងមួយជីវតិរប្បស់នាង។ចឆ្មស្សស់ចង់ឲ្យរាប្តីចនះក្តា យចៅជា
រាប្តីឯករប្បស់ប្ប្បវតាិសង្គខ រនាង។ សងារស្សីចង់សរចសើររាប្តីចនះ ចង់ចប្ចៀងដតពី្រាប្តីចនះ 

ប្ប្បចយជនា៍ឲ្យគូ្ចសនហា៍ជាន់ចប្ក្តយៗស្អគ ល់ដតរាប្តីមួយចនះ។ 

ជាអវស្អន ដកវោាំៗៗព្ ាំចឃើញប្ប្បសុកចមាា ះមកែល់ចស្អះ។សូរចប្ងិតយាំកន ងគ្ មពចមែ  
ចធវើឲ្យចិតានាងចស្សើប្បស្ស្អលចប្តកប្តអាលនប្កចព្ក។អាំពិ្លអាំដព្កចហើរោប់្បដភនកនាងឲ្យចមើលចឃើ
ញតាម 

ដប្កង ា ះចឃើញគូ្ជីវតិរចួែឹងថាសងារចៅទីណា។សូរដងានផ្តា ស់កដនាងទាញ ក់ប្កោសប្តចចៀ
កនាងឲ្យតាមសូរ។ 

មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន ស្សចមាលមួយចលចចចញមក។ 

ស្សីចឆ្មចប្តកអរជាអចនក 

ចសទើរចលាតចៅចលើចមឃ។នារចីប្ក្តកឈររង់ោាំទទួល។ស្សចមាលក្តន់ដតជិតមក។ 

ល ះប្ប រសមាន ក់មកែល់ ប្ប ប្តវចិសសក្តា ហានចោលខាួនទាាំងស្សុង 

ចៅកន ងរងវង់នែគូ្ចសនហាដែលនាងទនទឹងោាំផ្ាូវ 
ែូចចគ្ោាំមាតាមកពី្ផ្ារ។ចទវសី្សីចលាតឱប្បរតឹប្ប រស 

ងវីតបិតដតរងវង់នែកចមាា ះចនះរតឹនាងខ្លា ាំងចៅចហើយ។ 

មាននទព្ ាំប្បងាង់ឲ្យខ្លតចព្លច ើយ ភគក្តា យ វជនឱនចប្កប្បលាំអងកាិននារចីោយរសួរាន់ 

ប្បនាទ ន់ចិតាដែលចសនហាយ៉ាងប្ជាលចប្ៅ។ចទវសី្សូប្បកាិនសងារវញិយ៉ាងតិចៗ 

ដតយ៉ាងខែួលខ្លែ ញ់ចប្ពាះនាងខ្លែ សចប្ចើនណាស់ចៅចហើយ។ គឺ្ប្ប រសចហើយ 



 

18                                                                                      www.facebook.com/nakrean168 

 

ដែលក្តត់ស បិ្បនែ៏នងាថាា ចនះ 

ចហើយដែលោស់នាងឲ្យែឹងខាួនមកចៅចលើពិ្ភព្ចលាកចយើងចនះវញិ។ 

 អូន! អូន! អូន!  

យ វតីរតឹដតឱប្បគូ្ជីវតិខ្លា ាំងចៅចទៀត ចោយឥតច ាើយតប្បវញិច ើយ មាននទប្បនាោោចៅចទៀតថា៖ 

 អូន! អូនក ាំឲ្យខ្លតចព្លចយើង។  

 ោ៎ះ!  

 អូន! ចមេងក៏មេងចនះ អូនហាក់ែូចជាញាប់្បញ័រជាងសព្វនងងមួយែងចមា៉ាះ? អូនមានចរឿងអវី 
អូនចកើតអវី?  

 ោ៎ះ! ោ៎ះ! ខញ ាំញ័រចោយចប្តកអរបានជួប្បនឹងប្បង ប្បាូនអត់ចកើតអវីចទ ប្បាូនសប្បាយ។ ចទ! 

ប្បាូនមានទ កខ អ៎ូ! ចទ ប្បាូនសប្បាយចទ។  

 ប្បាូនសប្បាយ?  

 ោ៎ះ! ប្បាូនសប្បាយ! ប្បាូនសូមជប្មាប្បចរឿងមួយែល់ប្បងឲ្យបានប្ជាប្ប។ 

ចរឿងប្បាូនជាស្សីែូចស្សីឯចទៀត។ ចរឿងប្បាូនឥតដប្បាកពី្ស្សីឯចទៀតចទ។ ោ៎ះ! ោ៎ះ! 

ចរឿងប្បាូនែូចជាចរឿងអនកឯចទៀត... ។  

មាននទចសើចចោយចឃើញថា នាងនិយយព្ ាំចៅម ខចស្អះ។ ប្ប រសអប្ងួនស្អែ ននាងថា៖ 

 ដន! ប្បងស្អេ ប់្បបានចហើយ! ចរឿងអវី?  

នារជីាំចទើតច ងចជើង ចែើមបឲី្យមាត់រប្បស់នាងចៅជិតប្តចចៀកប្បេីនាងប្បនាិចចៅចទៀត៖ 

 ប្បង! ប្បង!  

 បាទ!  

 ប្បាូន! ... ឱ! ... ប្បាូននិយយមិនរចួចទ។ ប្បាូន... ។  

មាននទតឹងចែើមប្ទូង និយយោច់ៗចនះជាព្ន់ចព្ក ដតប្ប រសចឃើញថា 

ដកវកមសត់ដប្ប្បចភទខ សពី្ធមែតាខ្លា ាំងណាស់។ អនកឱប្បរតឹធីតារតឹដតខ្លា ាំងច ើង។ 

អនកយកប្មាមនែអដងាលស្អច់នាងងនមៗ រចួចពាលសមេីយ៉ាងទន់ភាន់ថា៖ 

 អូន! សូមនិយយមក ក ាំឲ្យប្បងោាំស្អេ ប់្បយូរចព្ក។ ប្បាូនធ្លា ប់្បភប់្បប្ប្បសព្វនឹងប្បង 

ជាយូរណាស់មកចហើយ។ គួ្រណាស់ ដតអូនស្អេ ប់្បប្បងឲ្យជាក់។ អូនៗ សូមទ កចិតាប្បងច ះ 

ប្បងនឹងជួយអូន ចទាះែល់កេីមរណ្ៈក៏ប្បងហា នដែរ។ ឱ! កន ងជាតិចនះ 
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ប្បងស្សឡាញ់អូនអស់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ងចហើយ គឺ្ថាឥតមានរប្បស់អវីមកចប្ប្បៀប្បចធៀប្បបានចទ។ 

សូមអូននិយយមកច ះ ប្បងោាំស្អេ ប់្ប។  

 ោ៎ះ! ... ោ៎ះ! ... ហ ឺ! ប្បាូននិយយមិនបានចទ។ ោាំយប់្បដសាកចទៀតច ះ។  

 ចទ! ប្បងចង់ែឹងដតយប់្បចនះឯង។  

 ោ៎ះ! ហ ឺ! សូមោាំែល់ចយើងដប្បកោន សិន។  

 ចទ! ប្បងចង់ែឹងដតឥ ូវចនះឯង។  

 ប្បង! ប្បង!  

នារឱីប្បប្ប រសយ៉ាងខ្លា ាំងជាងែីមេងចទៀត រចួប្បនាោោថា៖ 

 ោ៎ះ! ប្បងៗ ប្បាូនខ្លែ សប្បងណាស់។  

 អូនមិនស្សឡាញ់ប្បងចទ?  

 អូនស្សឡាញ់ៗជីវតិមួយ។  

 ប្បាប់្បមក។  

 ោ៎ះ! ប្បាូនមាន... ។  

 មានអី?  

 នផ្ទចពាះ។  

 មាននផ្ទ? អីអូនមាននផ្ទចពាះ?  

 ោ៎ះ! ប្បាូនជាមាតាននប្ប ប្តរប្បស់ប្បងចាំនួនពី្រដខចហើយ។  

ប្ប រសោប់្បម ខនាង នែទាាំងពី្រប្ចបាច់ចោយចសនហា និងចោយរកីរាយយ៉ាងខ្លា ាំង។ 

នារបី្បនាកិចចសនទនាតចៅចទៀតថា៖ 

 ោ៎ះ! ប្បាូនមាននផ្ទចពាះ ប្បនាិចចទៀត ប្ប ប្តមួយនឹងចកើតច ើងមានរបូ្បលាែូចប្បង។ កន ងស្អច់ 

សរនស ាឹងរប្បស់កូនចនះ ្មប្បង និង្មប្បាូនហូរលាយោន ។ ឱ ប្បង! 

កូនចនាះមានឬកពាែូចប្បង មានសមេីែូចប្បង មានសនាា នចិតាែូចប្បងមិនខ្លន។ 

ប្បនាិចចទៀត ប្បាូនបី្បប្ប ប្តចនាះនឹងនែប្បាូនចហើយ។ ឱ! ប្បនាិចចទៀតប្បាូនប្បាំចៅប្ប ប្តចនាះ 

ប្បាូនចិញ្ច ឹមប្ប ប្តចនាះ។ ប្បង! ប្បងចធវើយ៉ាងណា? ឥ ូវចនះ? 

ចែើមបីក ាំឲ្យអនកជិតផ្ងតិះចែៀលប្បាូនជាស្សី! ប្បងចោលប្បាូនឬ?  

ទឹកដភនកហូរសស្ស្អក់ពី្ដភនកនាងចទវ។ី មាននទរ ាំជួលែួងចិតា អាណិ្តសងារកមសត់។ អនកតប្បថា៖ 

 មិនអីចទ ចយើងចរៀប្បក្តរោន ឆ្ប់្បៗចនះ។  
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កញ្ញ រកីរាយយ៉ាងណា អស្អច រយនឹងពាកយចនះ។ គឺ្ជាពាកយដែលនាងរង់ោាំប្បេូរស្អា ប់្ប ប្បេូឬរស់។ 

 ច ះ ឪព្ កប្បងថាចម៉ាច?  

 ឪព្ កជាឪព្ ក ប្ប្បព្នធជាប្ប្បព្នធ!  

ចទវទីទួលពាកយចនះចោយចព្ញចិតាចទៀត។ ស្តសាីចសើចទាាំងទឹកដភនករចមៀល ស្សក់តក់ៗ 

ធ្លា ក់ចលើប្ទូងមាននទ ដែលមានចិតាចខ្លា ចផ្ាឥតឧប្បមា។ 

ប្ប រសព្ ាំចង់ឲ្យនាងយាំចទ ព្ ាំចង់ឲ្យនាងចកើតទ កខចទ អនកចង់ឲ្យសងារសប្បាយ។ 

អនកព្នយល់នាងថា៖ 

 ក ាំយាំអូន! ចគ្យាំដតក្តលណាស្សុកខញ ាំចគ្។ ប្បងមិនចោលអូនចទ ប្បងចប្បេជាញ ថា 

ចទាះមានចរឿងរា៉ា វឪព្ កមាេ យ ប្បងប្បាូន ជាំទាស់យ៉ាងណា ក៏ប្បងយកអូនជាប្ប្បព្នធដែរ។ 

ចូរអូនក ាំភ័យអី ចប្ពាះចយើងនិយយថា ចយើងស្អងស ខចោយខាួនចយើង។ 

ចយើងោែ នគ្ាំនិត ពឹ្ងដផ្ាកចផ្េករកស ខចលើចនទល់អនកណាចទ។ អូននិងប្បង បានគិ្តចហើយ 

បានយល់ចហើយ ចយើងស្សឡាញ់ោន ។ គ្ាំនិត និងប្បាំណ្ងចនះ ជាចទព្វតថ  
ដែលោែ នអវីមករ ាំលាយបានច ើយ។ ចយើងជាមន សស ចយើងជាអនកសចប្មចោសនាចយើង 

ចយើងចប្ជើសចរ ើសផ្ាូវចយើងចែើរ ចយើងគូ្សោសជីវតិចយើងចោយខាួនចយើង 

ចនះជាក្តរធមែតាចទ ចយើងជាយ តាិធម៌តាមគ្នាងធម៌ចទៀតផ្ង។ 

រឯីមាតាបិ្បតាចយើងទ កជាធាំជានិចច ក៏ប្ប៉ា ដនាដែលលាប្ប្បនព្ មិនប្តូវប្បញ្ច ះតនមាខាួនឲ្យទាប្ប 

អាមា៉ាស់ខាួនរហូតចៅផ្តេ ច់កូន ឲ្យដប្បកគូ្ចគ្ចនាះចទ។ ចប្បើមាតាបិ្បតាខាះ ចធវើែូចចនះ 

គឺ្ជាមាតាបិ្បតាចប្ប្បើអាំណាចចលើកូន គឺ្ជាអាំចព្ើសងកត់សងកិនមន សស ក៏លាមកនប្កដលង។ 

ចូរអូនគិ្តចមើល ពាកយថាសមាា ប់្បចសនហា ក្តត់ចាំណ្ងចមប្តីភាព្ 

រ ាំលាយចរឿងកមសត់ចផ្សងៗ ជាពាកយមួយ ដែលោែ នជនណាចង់ឮចទ។ ដតក្តលណា 

ចគ្ឮច ើង ចគ្អារចិតា ចគ្ខ្លាំចធែញ ចគ្ខឹង។ ឯណាយ តាិធម៌ ឯណាសីលធម៌ 

ឯណាមន សសធម៌ ឯណាធម៌ប្ព្ះ ចប្បើចធវើឲ្យប្ពាត់ប្បាស់គូ្ចគ្ចនាះ? ក្តរប្បងខាំ ក្តរប្បង្គគ ប់្ប 

ក្តរគ្ាំរាម ក្តរប្តួតប្តាចលើចិតេមន សស ជាអាំចព្ើអមន សសធម៌ចាំចពាះមន សសែូចោន  
ដែលចចះគិ្ត ចចះគូ្រ។ 

កន ងចលាកចនះប្បងសូមក ាំឲ្យមានចរឿងអក សលែូចចនះចទៀតច ើយ 

គឺ្សូមឲ្យគូ្ចសនហាបានជួប្បោន  អាចទ កោក់ខាួនឯង តាមចសចកេីយល់ចឃើញរប្បស់ខាួន។  

 ោ៎ះ ! ប្បាូនបានធូរចសបើយប្បនេិចដែរ ដតព្ ាំែឹងជាមានចរឿងអវីចទៀតចទ 

ដែលអាចជាំទាស់មិនឲ្យចយើងជួប្បោន បាន!  
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 ចូរអូនែឹងឲ្យចាស់ថា មន សសអនកគិ្តក្តរ ចទវតាអនកសាំចរច។ ចាំចពាះឪព្ ករប្បស់អូន 

ប្បងចជឿថា ចលាកោស់ចហើយ ចហើយចលាកស្អគ ល់ប្បង ែឹងចិតេប្បង 

ស្សលាញ់ប្បងណាស់។  

នាងចទវែីកែចងាើមធាំ។ ស្សីប្គ្វកីាល ចោយនឹកចឃើញចរឿងមួយចទៀត។ 

នាងនិយយស្សងូតស្សង្គត់ថា៖ 

 ប្បង ! ប្បាូនមិនគួ្រមកស្សលាញ់ប្បងចទ ។ ប្បាូនទាប្បណាស់ ។ ចយើងខ សោន ែូចចមឃ 

និងែី។ ចរឿងខ សោន ខ្លា ាំងចព្កចនះចហើយ 

ដែលនាាំឲ្យប្បាូនមានទ កខប្ព្ួយយ៉ាងខ្លា ាំងចៅចព្លចនះ។ ចប្បើសិនជាប្បាូនយកអនកប្កែូចោន  
ចម៉ាាះសមប្បាូនមិនបានទ កខប្ព្ួយែូចោន ះចទ។  

 ក ាំគិ្តែូចចនាះអូន ... ខ សស្ស ះ។ ដន ! អូន ! ចយើងចកើតមកចលើចលាកចនះ 

ោែ នអនកណាយកប្ប ណ្យស័កេិ និងប្ទព្យសមបតេិមកជាមួយផ្ងចទ 

មន សសចកើតច ើងខាួនទចទែូចៗោន ។ សព្វនងងអូនប្ក ៗមកពី្ប្បងមាន។ 

ស្អេ ប់្បបានចទ ?គឺ្ថាប្ទព្យដែលអូនប្តូវបាន ចៅជាហូរមកចូលហឹប្បប្បងវញិ។ 

ឯចាំដនកខ្លងប្ប ណ្យសកេិវញិ មន សសប្តូវដតងចង់បាន។ ក៏ប្ប៉ា ដនេចប្បើចង់បាន 

ប្តូវចមើលនាយចមើលអាយសិន។ មានខាះចង់បានប្ប ណ្យសកេិ 
ខាំប្បនេ ះប្បនាេ លខាួនចោយចរៀនសូប្តតាំរះិវជិាជ ចផ្សងៗ ឲ្យបានចចះែឹងចប្ៅប្ជះ 

ចហើយខិតខាំចធវើក្តរប្បាំចរ ើប្ប្បចទសជាតិ និងប្ប្បជាជនឲ្យបានគ្ង់វងសសថិតចសថរចិរក្តលចៅ។ 

ជនដប្បប្បចនះចហើយដែលប្បាូនប្តូវដសវងរកឲ្យបានជួប្ប។ ......  

ក្តលចព្លដែលមាននទ និងនាងចទវកីាំព្ ងនិយយោន ចនះ ស្សចមាលមួយលប្បស្អេ ប់្បចៅជិតចនាះ 

រចួរស្អត់យ៉ាងចលឿនចៅឯខ្លងផ្ទះនាងចទវ។ី គឺ្ស្សចមាលក្តមាប្បាូនមាននទ 
ប្ប ប្តប្បនាទ ត់រប្បស់ប្ព្ះកាំព្ ត ចមទ័ព្ខ្លងតាំប្បន់មាូនប្ព្ ចប្ក្តមកិចចប្បញ្ជ ក្តររប្បស់មាននទជាប្បង 

ដែលជាចមទ័ព្នាអាណាចខតេសិរចីស្អភ័ណ្ចនះឯង។ ក្តមាចៅែល់ខទមវចិសសក្តា ហាន 

ប្ោនទាវ រចូល រចួប្បងកូកច ើងថា៖ 

 ចលាកអ ាំ ! ចលាកអ ាំ !  
 

ច ងោវវចិសសក្តា ហានផ្ទ ចមកចាំច ងែចងាើមក្តមាជាចស្សច។ ស្សឡាាំងក្តាំងកន ងងងឹត 

ក្តមាចហៀប្ប នឹងនិយយ ដតវចិសសក្តា ហានគ្ាំហកថា៖ 

 ចៅចសងៀម អាចោរកាំណាច ! ឯងហា នដតកចប្មើកខាួន ជីវតិឯងសូនយកន ងចព្លចនះឥ ូវ !  
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 ខញ ាំបាទមិនដមនចោរចទ ចលាកអ ាំ!  
 ចប្បើឯងព្ ាំដមនចោរ ចមេចឯងចូលកន ងផ្ទះអញទាាំងយប់្ប? ឯងមកមានក្តរអវី ?  

 ខញ ាំបាទយកក្តរណ្ា៍ មួយអាមា៉ាស់ប្បាំផ្ តមកជាំរាប្បចលាកអ ាំឲ្យបានប្ជាប្ប។  

វចិសសក្តា ហានគ្ាំហកថា៖ 

 ក្តរអវី អាចោរអប្បបលកខណ្ា៍  ? អញែឹងចហើយក្តរដែលឯងចង់និយយនឹងអញ។ ហ ីសៗ 

ឪព្ កឯង និងអញជាគូ្សប្តូវប្ប្បោាំជីវតិនឹងោន ។ ឪព្ កឯងគ្ ាំអញស ីស្អច់ហ ត្ម។ 

អញគ្ ាំឪព្ កឯងវញិែូចោន ះដែរ។ រាល់នងងអញចៅទីចនះ 

ទនទឹងោាំចរឿងដែលឪព្ កឯងប្បចងកើតច ើង ចែើមបីរ ាំចលាភចលើអញ។ 

អានាងចព្លមកែល់ដមន។ ឥ ូវោែ នអវីចប្ចើនចទ ចូលមកច ះ 

ែកោវច ើងក ាំទ កឲ្យចៅចសងៀមយូរទាន់ចិតេចៅចៅេ ៗ ោវអញសាំរាកយូរមកចហើយ 

ចទើប្បមកែល់ឥ ូវោវអញមានចិតេរកីរាយ និង មានសកមែភាព្ជាងែី។ មកអានាង។ ឱ ! 

ឪព្ កឯងចាំជាមន សសកាំស្អកញីណាស់អីមិនហា នស ូនឹងអញចោយខាួនឯងចទ? 

ចទើប្បចប្ប្បើឯងមកចនះ រចួចប្ប្បើមកទាាំងយប់្បចទៀត ! ហាសៗ 

ឪព្ កឯងមិនសមកិតេិយសជាចសេចប្តាញ់ពិ្តៗចនាះចទ។ 

ឪព្ កឯងស្អា ប់្បនឹងចប្គ្ឿងអាវ ធអញរ ឺ?  

ក្តមាចសើចចប្បើកដភនកធាំៗ។ 

 សូមចទាសចលាកអ ាំ ខញ ាំមិនែឹងចរឿងទាាំងចនះចទ។ 

ចរឿងទាាំងចនះជាចរឿងផ្តទ ល់ខាួនរប្បស់ចលាកអ ាំចទ ដែលប្ប៉ាះពាល់ែល់កិតេិនាមចលាកអ ាំ។ 

ដែលខញ ាំមកចនះ ... ។  

 ក ាំលាក់ ក ាំចធវើព្ ត ក ាំចធវើចព្ើ ... ចអើចប្បើឯងមិនែឹង អញជាអនកប្បាប់្បឲ្យឯងែឹង។  

 ចទ ៗ ៗ ចលាកអ ាំ ក ាំទាន់អាល ខញ ាំសូមនិយយមួយមា៉ា ត់សិន។  

 ឱ ឯងភ័យខ្លា ចស្អា ប់្បដែរ? ឯងមិនសមជាកូនប្ប្បសុចទ។  

 ហ ី ! ចលាកអ ាំ ខញ ាំនិយយមួយមា៉ា ត់ចទ។  

 និយយភាា ម ក ាំប្បងាង់ អញសមាា ប់្បចោលឥ ូវចនះ។  

 បាទ ! ខញ ាំបាទមកចនះចែើមបីនិយយចហើយចតើ 
ប្ប៉ា ដនេចប្បើច ងោវចៅផ្តទ ប់្បនឹងច ងែចងាើមយ៉ាងចនះ និយយចមេចចកើត ?  

 ហាៗ ! អញមិនចចះសមាា ប់្បមន សសដែលឥតមានអាវ ធចៅកន ងនែចទ 

ចៅឲ្យចសងៀមក ាំកចប្មើក។  
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កន ងមួយវនិាទីចនាះ វចិសសក្តា ហានចូលប្ប្បចកៀកនឹងខាួនក្តមា 

ហូតយកោវដែលព្យូរចៅចចងកះប្គ្ោត់ឮប្បាវចលើក្តេ រ 
ដ កច រចមើលសព្វចហាចៅ៉ាព្ ាំចឃើញមានអាវ ធអវីចទៀត ក៏ប្បញ្ជ ឲ្យក្តមាអងគ យចលើចៅអីជិតចនាះ 

ក្តមាចធវើតាមប្បង្គគ ប់្ប។ មួយសនទ ះចប្ក្តយមក ចចងកៀងខ្លា ញ់ក៏ភាឺច ើង 

ក្តមាញញឹមយ៉ាងដខងរកវចិសសក្តា ហាន ដែលប្ប្បុងស្អែ រតីោែ នចធវសចស្អះច ើយ។ 

 ចមើលចរឿងអវី ?  

 សូមចលាកអ ាំ ចមើលចៅប្បនាទ ប់្បកូនស្សីចលាកអ ាំចមើល។  

វចិសសក្តា ហានង្គកចៅចមើលទាវ រ ចឃើញចាំហមួយប្ប្បចលាះខាួន។ ចលាកភាញ ក់ខាួនខ្លញ ក 

សទង់ែឹងស្អថ នក្តរណ្ា៍ ចកើតសងសយ័ ចិតេចៅេ កេួល។ 

ក្តមាក្តន់ជ័យជាំនះមួយយ៉ាងអស្អច រយចៅចព្លចនាះ។ 

 សូមចលាកអ ាំអចញ្ជ ើញចូលចមើលចលើដប្គ្កូនស្សីចលាកអ ាំចមើល។  

វចិសសក្តា ហានសទ ះដភាតចូលកន ងប្បនទប់្បនារ ីយកច ងោវោត់ចប្បើកម ងមានដតពួ្ក និងចខនើយ។ 

ចិតេចមាចហាមួយយ៉ាងរ ាំព្ងកន ងរាប្តីស្អង ត់ថា៖ 

 ហាស់ ! កូនស្សី ! ចទវ ី!  

សូរសដប្មកឮបានដតប្ប៉ា ចណាណ ះតាោស់ចយើងែួលផ្តង ខាួនចៅចប្ក្តយសនាប់្បបាត់ស្អែ រតី។ 

ក្តមាចឃើញែូចោន ះ 

ក៏ចប្ក្តកពី្ចៅអី្នចជើងចៅយកោវខាួនដែលចែកចលើក្តេ រមកស កចូលកន ងចស្ស្អមែូចម ន 

រចួចផ្តា ះតាមប្បងាួចចៅបាត់កន ងទីងងឹតចៅ។ សដប្មកវចិសសក្តា ហានលាន់ឮចសទើររដហកចមឃ។ 

សូរសដប្មកចបាះពួ្យកន ងអាក្តសចៅែល់ប្តចចៀកនាងចទវ ី
ដែលកាំព្ ងនិយយចលងយ៉ាងរកីរាយជាមួយមាននទជាគូ្ោប់្ប នាងឈប់្បង៉ាក់ែូចចគ្កគនាេ ក់។ 

កញ្ញ ចងើប្បកាលច ើងពី្ជងគង់មាននទចោយចប្បើកដភនកធាំៗ ។ ចែើមប្ទូងនាងញ័រយ៉ាងខ្លា ាំង។ 

ស្សីហាក់ែឹងចរឿងអាសននអស់។ នាងប្ោនមាននទវងឹដែលែួលចៅចប្ក្តយ រចួរត់សាំចៅចៅផ្ទះ។ 

មាននទស្សឡាាំងក្តាំងចប្ក្តកច ើងចបាសគូ្ទដស្សកចោយសចមាងចៅនាង៖ 

 ឈប់្បៗ ចរឿងអវី ? ចទវអូីន !  

ដតនារចីៅឆ្ង យណាស់ចៅចហើយ ប្ប រសក៏ចែើរតាមចប្ក្តយនាងចៅ ចោយ្នចជើងយ៉ាងដវងៗ 

ប្ប្បញាប់្បប្ប្បញាល់ឲ្យបានទាន់គូ្ធីតាព្នាឺចចងកៀងចោះប្ប្បចលាះមួយយ៉ាងធាំកន ងអាក្តសងងឹត 

តាមទាវ រខទមដែលចាំហ។ នាងចទវទី ចចជើងចោយបានចឃើញព្នាឺចនះ។ 
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ព្នាឺចធវើឲ្យនាងចកើតកេីខ្លា ច ដតចទាះែល់មរណ្ៈក៏ចោយនាងប្តូវដតចូលចៅរកព្នាឺចនះ។ 

ប្ព្លឹងចៅច ងសក់ កញ្ញ ប្បឹ្បងទប់្បសនាេ នចិតេក ាំឲ្យប្ជួលប្ចប្បល់ចព្ក ដតឥតប្ប្បចយជនា៍។ 

ស្សីែឹងម នថា ទ កខមួយយ៉ាងធាំនឹងមានែល់នាងកន ងមួយដភាតចទៀតចនះ 

ដតនាងយល់ថាចចៀសទ កខចនះមិនបានផ្ តចទ នាងប្តូវដតប្ប៉ាះទងគិចជាោច់ខ្លត។ នាងនឹកថា 

មិនអីចទខាួននាងខ ស ចហើយនាងប្ព្មទទួលទ កខទាាំងអស់ចោយឥតប្ប្បដកក ដតព្ ាំែឹងជាទ កខចនាះ 

មានភាព្ រ ឺដប្បប្បយ៉ាងណាចៅច ើយ។ 

កលយណ្ចកើតមានមចនាសចញ្ច តនាមួយងែីដែលមកសណ្ាិ តកន ងខាួននាង គឺ្ចង់ែឹង។ 

នាង្នចជើងមួយៗចូលកន ងផ្ទះយ៉ាងមានះ ចោយចធែចដភនកក ាំឲ្យចឃើញព្នាឺែ៏មហិមាចនះ។ 

មួយជាំហានដែលនាងចែើរ ធីតាហាក់ចឃើញឧប្បសគ្គក្តន់ដតធាំច ើង។ ខាួន 

ស្សីប្ព្លឹងហាក់ចចះដតងយចប្ក្តយចៅវញិ។ 

មួយជាំហានដែលនាងបានចបាះកនាងរចួមកចហើយ គឺ្ឧប្បសគ្គមួយដែលនាង ាងរចួ 

ស្សីហាក់បានធូរចិតេប្បនេិច។ ផ្ទះស្អង ត់ឈឹង ចទវរីតិដត ងល់ចៅចទៀត។ នាងចែើរែល់មាត់ទាវ រ។ 

នាងែកែចងាើមធាំមេង។ នាងចអើតម ខចូលខ្លងកន ងផ្ទះ។ ឱ ! ចរឿងអីែូចោន ះ ? 

នាងចឃើញឪព្ កនាងែួលចែកចលើក្តេ រសនាប់្បបាត់ស្អែ រតីឥតែឹងខាួន។ 

យ វតីចខ្លា ចចិតេអាណិ្តឪព្ ក។ នាងយាំយ៉ាងចខ្លា ចផ្ា 

ចហើយរត់ចៅបី្បប្តកងចលាកឪព្ កជាអនកមានគ្ ណ្ ចផ្េកកាលោក់ចលើចលា នាង។ 

ប្ប ប្តីអប្ងួនោស់បិ្បតា ដតោែ នចពាកយអវីសួរ អវីច ាើយចស្អះ។ កញ្ញ ភិតភ័យក្តន់ដតខ្លា ាំងច ើងៗ។ 

កលយណ្ចងើប្បម ខច ើងចឃើញដម៉ាភួង នាងប្ទចហាយាំថា៖ 

 ដម៉ាភូង ជួយផ្ង ! ជួយឪព្ កខញ ាំផ្ង ចលាកចកើតអី?  

នាងភួងទឹកដភនករហាមដែរឱប្បចជើងវចិសសក្តា ហានយាំែូចកូនចកែង។ 

 ដម៉ាភួងៗ ចៅរកទឹកមួយផ្េិលមក ឆ្ប់្បៗ ដម៉ាភួង។  

ល ះបានទឹកមក នាងចទវលីាប្បម ខចលាកឪព្ ក លាប្បនែចជើង និង សព្វសព៌ាងគក្តយ។ 

ោប់្បជួនចព្លចនាះ 

ប្ព្លឹងវចិសសក្តា ហានក៏ចូលមកសណ្ាិ តក្តន់របូ្បវញិចធវើឲ្យចមទ័ព្ោស់ង្គកកាលច ះច ើងៗ។ 

នាងចទវចីប្តកអរនប្កដលង ែូចបានចឃើញឪព្ កនាងមានកាំចនើតជាងែី។ 

ស្សីខាំោស់ចបាសអដងាលទាាំងទឹកដភនកថា៖ 

 ចលាកព្ ក ចលាកព្ ក ចនះកូន ស្អគ ល់កូនចទ ចលាកព្ ក ព្ កចកើតអវី?  
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ែាំបូ្បងវចិសសក្តា ហានហាក់ភាញ ក់ពី្ចែក។ ចលាកឮមាត់កូនចលាកខាវ 
រចួសូរមាត់ប្ប ប្តីចនះឮក្តន់ដតខ្លា ាំងច ើងៗ។ ចលាកចប្បើកដភនកចឃើញនាងចទវឱីប្បចលាក 

ចឃើញនាងភួងចៅប្ទច ងចជើងចលាក។ មួយស្សប្បក់ចប្ក្តយមក 

កមាា ាំងក៏ក្តន់ដតមានច ើងវញិប្បនេិចមេងៗ ចទើប្បវចិសសក្តា ហាន 

នឹកចឃើញចរឿងដែលនាាំឲ្យចលាកចែកែួលចៅទីចនះ។ 

ចសចកេីចប្ក្តធខឹងមួយ ួលច ះច ើងយ៉ាងចព្ញទាំហឹង មកចរាលរាលរបូ្បោត់។ 

ោត់ចប្ក្តកអងគ យសមាឹងចមើលម ខនាងចទវមិីនោក់ដភនក។ 

ចលាកប្ោនដកវដែលធ្លា ប់្បជាព្នាកចចញពី្ខាួនចលាក 

ក ាំឲ្យស្សីអប្បបលកខណ្ា៍ ក្តន់ស្អច់ចលាកចទៀត។ នាងចទវ ីងល់  ងល់នឹងក្តយវកិ្តរចនះ 

ចទើប្បនាងនឹកដភាតច ើងថា ចលាកឪព្ កនាងប្ជាប្បចរឿងចនះចហើយ។ នាងល តជងគង់ 

នែទាាំងពី្រខទប់្បម ខយាំឮឃឹកៗ។ កញ្ញ ចពាលទាាំងប្តោប្បប្តែួសថា៖ 

 ចលាកឪព្ ក កូនសូមចទាស ! ោ៎ះ ! កូនសូមចទាស ចលាកឪព្ ក ! 

កូនបានជាខ សចាំចពាះចិតេចលាកឪព្ កចហើយ។ ោ៎ះ! កូនខ សពិ្តដមន។ កូនស្សលាញ់ ។ 

កូនបានលប្បចចញពី្ផ្ទះចៅជួប្បនឹងចគ្ទាាំងយប់្បពាក់កនាេ លអប្ធ្លប្ត។ 

កូនខ សនឹងទាំចនៀមទាំលាប់្ប ខ សនឹងអនកមានគ្ ណ្ដមនចហើយ។ 

ដតសូមចលាកឪព្ កប្ជាប្បថាកូនព្ ាំទាន់បានខ សនឹងធមែជាតិចទ។ 

កូនជាដផ្នកមួយរប្បស់ធមែជាតិ កូនជាមន សស។  

ថាចហើយនាងចមើលម ខវចិសសក្តា ហាន។ ដតទឹកម ខបិ្បតាចៅប្កហមែដែល 

ដភនកចៅដតសមាក់ប្កចឡាតែដែល មានដតថាគ មទាាំងពី្រ ដែលប្ប្បខ្លាំោន ដងមចទៀត 

នារអីស់សងឃមឹ។ ចញើសចលាតចចញពី្ថាង សនាងចផ្តា តៗ ហូរតាមខនងនាង។ សងួនភាង ែឹងថា 

ឪព្ កនាងព្ ាំប្ប្បណី្ចទាសនាងចទ។ ចហត ចនះមានដតទឹកដភនកប្ប៉ា ចណាណ ះ ដែលនិយយចៅចទៀត។ 

វចិសសក្តា ហានចប្ក្តកឈរច ើង ែចងាើមធាំៗ ខាីៗ ម ខែូចខ្លា ។ 

នាងចទវរីតិដតភ័យចៅចទៀតឱប្បចជើងចលាកឪព្ ក។ នាងភួងចអាចជើងមាខ ង។ យូរប្បនេិចមក 

វចិសសក្តា ហានចអានចៅោប់្បប្ប ប្តីឲ្យចប្ក្តកឈរច ើង នាងចទវបីានធូរកន ងចិតេឥតឧប្បមា 

នឹកថាឪព្ កនាងយល់ប្ព្មអន ចលាមកាំហ សនាងចហើយ។ 

វចិសសក្តា ហានែឹកនែចឆ្មសងួនចៅមាត់ទាវ រ។ កញ្ញ ដប្បរជា ងល់ច ើងវញិជាព្ន់ចព្ក 

ចោយមិនែឹងថា ឪព្ កនាងចង់ចធវើយ៉ាងណា ចង់និយយយ៉ាងណា។ ល ះែល់មាត់ទាវ រចហើយ 

វចិសសក្តា ហានប្ោនស្អែ នាងចទវយី៉ាងខ្លា ាំងចៅខ្លងចប្ៅ ចោយព្នាឺពាកយថា៖ 
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 ចៅច ះ អញអស់មានកូនចទៀតចហើយ។  

នាងភួងដែលចឃើញចរឿងចាំដលកអស្អច រយែូចោន ះ សទ ះដភាតចៅឱប្បចជើងវចិសសក្តា ហានស្អជាងែី 
ចហៀប្បនឹងនិយយ ដតវចិសសក្តា ហានប្ោននាងែួលចៅចប្ក្តយចោយគ្ាំហកថា៖ 

 ចទ! អញោែ នកូនចទៀតចទ។  

ចៅខ្លងចប្ៅ នាងចទវឱីប្បនែស្សចពានែូចផ្តក ប្តូវនងង។ នាងអស់ចិតេ អស់ពាកយនឹងនិយយ 

អស់គ្ាំនិតនឹងគិ្ត។ ស្សីយាំខះទឹកដភនកអស់ចហើយ។ មួយរ ាំចព្ចចនះ 

នាងចឃើញជាក់ថាដកវអស់ផ្ទះចៅចទៀតចហើយ គឺ្ម ខជាចែកចប្ក្តមចែើមចឈើ ប្តូវខយល់ ប្តូវនងង 
ប្តូវចភាៀង អត់បាយចហើយោប់្បពី្រាប្តីចនះតចៅ។ ចទវដីប្បរចមើលកន ងទីងងឹត 

ចែើមបីរកផ្ាូវដែលនាងប្តូវចែើរចៅម ខកន ងជីវតិចនះ 

ដតមិនចឃើញផ្ាូវណាចស្អះ។កលយណ្ដប្បរចមើលរកទិសដែលនាងប្តូវយក 

ដតមិនែឹងជាយកទិសណាចស្អះ។ នាងដប្បរចមើលែាំបូ្បលផ្ទះ។ ឱ! 

ែាំបូ្បលចនះោច់ចិតេដលងទទួលនាងចៅចហើយ។ 

មាននទមកែល់ ! នែប្ប្បសុមាន ក់ោប់្បនាងយ៉ាងខ្លា ាំងទាញចូលកន ងផ្ទះវញិ។ ធីតាភាញ ក់។ 

មាននទចែើរយ៉ាងស្អវ ហាប់្បចូលសា ងចៅកន ងផ្ទះ ល តជងគង់មាខ ងប្គឹ្ប្ប 

ចៅចលើក្តេ រពី្ម ខវចិសសក្តា ហាន និយយចោយោោមួយៗ យ៉ាងោច់ខ្លត៖ 

 សូមទានចលាកអ ាំ របូ្បកូនប្ប្បុសរប្បស់ចលាកអ ាំ ចទើប្បចលចចចញពី្ប្បនេូលចិតេចលាកអ ាំ។ 

ខញ ាំមាននទ ខញ ាំសូមប្ប្បគ្ល់ខាួន ប្ប្បគ្ល់ជីវតិជាកូនប្ប្បសុដតមួយរប្បស់ចលាកអ ាំ។ 

សូមចលាកអ ាំចជឿថា កូនប្ប្បុសចនះមានចិតេែូចចលាក មានគ្ាំនិតែូចចលាកអ ាំ 
មានឧតេមគ្តិចាំចពាះជាតិ 

និងចាំចពាះប្ប្បជាជនែូចចលាកអ ាំោែ នខ សប្ប៉ា នមួយចចប្មៀកសក់ចទ។ 

ខញ ាំសូមចលើកនែសោច ចាំចពាះម ខចលាកអ ាំថា ោប់្បតាាំងពី្យប់្បចនះចៅ 

ខញ ាំចធវើក្តរព្ ះពារប្គ្ប់្បដប្បប្បយ៉ាងប្ប្បឆ្ាំងនឹងអយ តេិធម៌ 

ដែលជនជាតិដខែរចយើងកាំព្ ងរងទ កខចវទនា ប្ប្បឆ្ាំងនឹងគ្ាំនិតខញ ាំចគ្ដែលដខែរមាន 

ប្ប្បឆ្ាំងនឹងជនជាតិនានា 

ដែលប្គ្ប្បសងកត់ដខែរចយើងជាំនួសចលាកអ ាំដែលោស់ណាស់ចៅចហើយ។ កន ងក្តរតស ូចនះ 

ខញ ាំចប្បេជាញ ជាឱឡារកិថា ចាំចពាះប្បាូនចទវខីញ ាំទទួលបី្បបាច់រកាអស់មួយជីវតិ 

ទ កនាងជាគូ្ោសនាពី្អតីតជាតិមក ចហើយជាវតថ មួយែ៏នងាថាា  ដែលខញ ាំក្តរពាររាល់ទិោ។  
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វចិសសក្តា ហាន ចមើលម ខមាននទចោយព្ ាំដលងចោលចស្អះ។ 

ចលាកញញឹមជាសញ្ញ ទទួលយល់ប្ព្ម។ ចលាកងក់កាល រចួលូកនែចៅោប់្បស្អែ មាននទ 
មានោោថា៖ 

 ោប់្បតាាំងពី្ចព្លចនះតចៅ ឯងជាកូនអញទាាំងពី្រ។  

នាងចទវសីប្បាយចិតេកន ងប្ោចនាះ នឹងរកវតថ អវីមកចប្ប្បៀប្បោែ នច ើយ។ នាងហាក់ចហើប្បខាួនពី្ែី 

ហាក់អដណ្េ តប្តដសតចលើអាក្តសជាមួយមាននទ និងជាមួយឪព្ កនាង 

កញ្ញ សទ ះចៅឱប្បជងគង់ចលាកឪព្ កជាទីចសនហា។ នាងភួងក៏ចធវើែូចោន ះដែរ។ 

វចិសសក្តា ហានប្បនេចសចកេីមួយៗ ែូចតចៅ ៖ 

 ក្តលណាបានឯងគិ្តចរៀប្បក្តរោន  ?  

 បាទខញ ាំបាទសូមចរៀប្បក្តរកន ងបី្បដខចទៀត។  

វចិសសក្តា ហានចងើប្បចៅចលើគិ្ត។ រចួចលាកប្គ្វកីាល។ 

 ចទ ! មិនបានចទ  

 បាទពី្រដខចទៀត  

 ចទ!  

 បាទមួយដខចទៀត  

 ចទ !  

 ចប្បើែូចោន ះតាមចិតេចលាកអ ាំក្តលណា ? មួយអាទិតយចទៀត ?  

 ចទ ! មិនបានចទ។ ចតាងដសនទាាំងយប់្បចនះ។  

មាននទឮែូចោន ះ ក៏ោក់ដភនកច ះ។ អនកចៅចសងៀមគិ្តោយប្កឡាសទង់ ញញឹមរចួទទួល : 

 បាទ ! បាន !  

 

ពិ្ធីដសនចប្ព្នោប់្បចធវើច ើងមួយរ ាំចព្ចកន ងចវលាចនាះ។ នាងភួងប្តវូចៅោស់ចលាកចមឃ ាំ 
ជាំទប់្បមកចោយឥតប្បងាង់។ នាងចទវបី្តូវចធវើមាូប្បអាហារមាន់ទាសាំរាប់្បដសនភាា ម។ 

វចិសសក្តា ហាន និងមាននទប្តូវក្តច់ស្អា ធម៌ រកចទៀនធូប្បចោយរសួរាន់។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន 

ចលាកចមឃ ាំ ចលាកជាំទប់្បក៏មកែល់ ចភាើងចទៀនធូប្បក៏ភាឺរនាទ ល កូនស្សី 

កូនប្ប្បសុក៏ប្ក្តប្បទាាំងគូ្ទនទឹមោន ។ចលាកចមឃ ាំ ចលាកជាំទប់្បបាចទឹកឲ្យព្រសព្ទស្អធ ក្តរែល់គូ្ងែី 
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ដែលផ្េិតចមនែច ះសាំប្ប ប្តអាពាហា៍ពិ្ពាហា៍ មិនឲ្យយូរែល់តិចតួចច ើយ។ 

ចទើប្បវចិសសក្តា ហានឲ្យព្រជ័យែល់ប្ប ប្តាប្ប ប្តី ឲ្យបានស ខប្គ្ប់្បប្ប្បក្តរ។ 

 សូមកូនចៅជាមួយោន ឲ្យបានស ខ។ ឪព្ កោែ នអវីចងនែកូនចទ 

ឪព្ កមានដតប្ប្បចទសដខែរចយើងទាាំងមូលចងនែកូន ។ ប្ប្បចទសចនះមានទឹក ែី 

នប្ព្សព្វប្គ្ប់្បម ខ ចលាហធ្លត ប្គ្ប់្បម ខ។ កូនអាចនាាំោន ក្តប់្បោស់ ចិញ្ច ឹម ោាំ ឆ្ក រ ព្ ពារ 
ទាញផ្លឲ្យបានប្បរបូិ្បណ៌្តាមចិតេកូន។ប្ប៉ា ដនេចែើមបីឲ្យផ្លដែលកូនរកបានមក 

កូនចតាងចធវើខាួនកូនឲ្យចៅជាមាច ស់ស្សកុពិ្តៗ កូន ! កូន !...  

កន ងចព្លប្ប្បស់ទឹកឲ្យព្រចនះ វចិសសក្តា ហានែួលផ្តង រខាួនចៅចប្ក្តយ។ ចលាកចមឃ ាំ ចលាកជាំទប់្ប 

មាននទ នាងចទវ ីនាងភួងក៏ចផ្ាើលចឆ្ចឡា ខាះចក្តសខយល់ ខាះោប់្ប ខាះប្ចបាច់ ខាះចៅ 

ខាះផ្េ ាំប្តចចៀក ដតជីព្ចរវចិសសក្តា ហាន ក៏ចចះដតោយងយចៅៗ 

រហូតែល់ោច់ខយល់សូនយឈឹងដតមេង។ វចិសសក្តា ហានចូលក្តន់មរណ្ភាព្កន ងចព្លចនះឯង។ 

ចលាកងយចចញពី្ពិ្ភព្ចលាកចនះចោយមានទឹកម ខញញឹម 

ចប្ពាះចលាកបានទ កោក់ប្ប ប្តីជាទីចសនហារប្បស់ចលាកចហើយ ញញឹមចប្ពាះចលាកចជឿថា 

វរលកខណ្ា៍ មានប្បដងាកមួយែ៏មាាំមួនចហើយ ញញឹមចោយចព្ញចិតេោែ នអរបិ្តង់ណា។ 

នាងចទវ ីនិងមាននទប្បេីប្ប្បព្នធងែី ចកើតទ កខនឹងមរណ្ៈសញ្ញ ចនះយ៉ាងខ្លា ាំងជាងចគ្។ 

នាងភួងឱប្បចជើងចខ្លែ ចយាំរអាក់រអួល ចរៀប្បរាប់្បពី្ចិតេវចិសសក្តា ហាន 

ពី្គ្ ណ្សមបតេិវចិសសក្តា ហាន។ នាងចទវចីរៀប្បរាប់្បអាំពី្ចសចកេីចស្អកស្អេ យចោយបិ្បតាចនះ 

ព្ ាំទាន់បានចឃើញនាងស ខ រទឺ កខយ៉ាងណាផ្ងចៅនងងម ខ។ 

នាងរ ាំជួលចយលចយគ្ចស្អកយ៉ាងនប្កអចនក។ មាននទមានទឹកម ខចប្កៀមប្បាំផ្ ត។ 

កន ងចព្លចនាះ ចជើងចសះឮសូរក ប្បៗផ្តយពី្ចាំង្គយមក។ 

មាននទប្ប្បុងខាួនចមើលចៅទិសដែលអសសពាហា៍មក។ ល ះមកែល់ម ខខទមកមសត់ 

អនកជិះចលាតច ះពី្ចលើខនងអាជាចនយយយ៉ាងរហ័ស។ 

ប្ប រសមិនស្អគ ល់ចនះមកគ្ាំនាប់្បមាននទយ៉ាងស្អវ ហាប់្ប 

រចួហ ចសាំប្ប ប្តមួយដែលមាននទដហកចមើលចឃើញមានចសចកេីែូចតចៅ៖ 

សិរចីស្អភ័ណ្ នងង ១០ចកើត ដខ ពិ្ស្អឃ ព្.ស ២៤០៨  
ទីប្ព្ះព្នាា ជ័យប្ព្ះកាំព្ ត មកែល់មាននទចមទ័ព្អានាចខតេសិរចីស្អភ័ណ្  
ចូលខាួនមកជាប្ប្បញាប់្ប ោែ នប្បងាង់បានច ើយ។ រងឹទទឹង មានចទាសអាជាញ សឹក។  
ប្ព្ះកាំព្ ត  
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ល ះចមើកូនសាំប្ប ប្តចប់្បចហើយ មាននទែកែចងាើមធាំ។ ណាមួយចខ្លែ ចឪព្ កចកែកចៅប្ជចង្គ 
ណាមួយអាណិ្តែល់នាងចទវ ី
ណាមួយប្ព្ួយបារមភប្ប្បដហលឪព្ កចលាកែឹងចរឿងមកចរៀប្បក្តរចហើយ 
បានជាចៅចៅប្បនាទ យយ៉ាងប្ប្បញាប់្បែូចោន ះ។ អនកសចសៀរចៅជិតនាងចទវកីាំព្ ងដតយាំ 
ខសឹប្បប្បាប់្បថា : 

 ឪព្ កប្បងមានសាំប្ប ប្តចៅប្បងយ៉ាងប្ប្បញាប់្ប មានសាំប្ប ប្តចនះ។  

នាងទទួលសាំប្ប ប្តមកអាន។ នាងដប្បរមកចកើតទ កខនឹងប្បេីចទៀតចហើយ។ ឱ !ទ កខចអើយទ កខ ! ! 
គិ្តចៅកន ងវែេសងារចនះចឃើញដតទ កខជួប្បដតទ កខ មានដតទ កខ។ ទ កខអវីក៏ទ កខចម៉ាាះ 
មកញាាំញីនាងចទវមួីយប្ោជាពី្រប្ោ រចួមកប្បដនថមចលើោន ោែ នស្ស្អកស្ស្អនេែូចោន ះ។ 
នាងសួរស្អវ មីថា៖ 

 មានចរឿងអវីប្បង ?  
 ចទ មិនែឹងចទ ដតអូនយកប្បាក់ពី្រដណ្នចនះទ កដសាកទិញអីោ៉ាន់ និមនេចលាកឆ្ន់ 

របូ្បប្បងមកជួយចធវើក្តេ រមឈូសពី្ប្ពឹ្កមិនខ្លន។  
 ោ៎ះ ! ប្បងមកក ាំខ្លនណា !  

មាននទឮប្បណាេ ាំចនះប្ពឺ្ប្ព្ួចប្គ្លួចកន ងចិតេអាណិ្តភរយិ? ចប្ពាះភរយិចនះផ្តេ ាំដតប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។ 
ប្បងមកក ាំខ្លនណា ពាកយចនះឮសូរធងន់កន ងែួងចិតេចមទ័ព្ចកែងចនះ។ 
ពាកយចនះពី្ចរាះរកតូរយតគនេីណាមកចប្ប្បៀប្បចសែើោែ ន។ ពាកយចនះឮកេូងៗ កន ងចប្បះែូង...។ 
ពាកយចនះងែីែរាប្បចង់ដតឮ ចង់ដតស្អេ ប់្ប ចង់ដតឲ្យនាងថាមេងចទៀត។ មាននទចមើលម ខនាង 
នាងចមើលម ខមាននទ រចួប្ប រសចប្ក្តកចែើរយ៉ាងចលឿនចៅខ្លងចប្ៅ 
ដែលអនកយកសាំប្ប ប្តចៅរង់ោាំ។ រចួមាននទប្បាប់្បអនកយកសាំប្ប ប្តថាឲ្យចែើរចៅប្បនាទ យវញិច ះ ។ 
ចាំដនកអនកចលាតចលើខនងចលះប្បាំផ្តយតប្មង់ចៅអាសនៈប្ព្ះកាំព្ តជាបិ្បតា៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៤៖សព្ចសនហា 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
រាប្តីកាំសត់កនាងចៅចោយលាំបាក។ ប្បរយិក្តសកន ងផ្ទះវចិសសក្តា ហានចឃើញថា 

តឹងដតងហួសប្ប្បមាណ្។ ប្ប គ្គលវចិសសក្តា ហានចែកសនធឹងោែ នកចប្មើក 

សាំព្ត់សប្គ្ប្បពី្ចលើនាងចទវ ីនាងភួង ស្តសេីោស់ខាះចទៀតយាំប្ទហឹងអឹងកង។ 

សកមែភាព្ននមន សសកន ងខទមតូចចនះ ក៏មានខ សពី្ធមែតា។ អនកជិតខ្លងមកក ះករជាចប្ចើន 

ខាះឈូសចឈើ ខាះចធវើក្តេ រមឈូស ខាះជួយចធវើមាូប្បអាហារ ខាះជួយោត់ដចងក្តរចផ្សងៗ 

ដខវងនែដខវងចជើង។ ចគ្ជដជកោន អ ូអរ សាំដែងចសចកេីអាណិ្តែល់អនកដែលស្អា ប់្បចៅ។ 

ប្ព្ះស រយិរះខពស់ប្បនេិចចៅចហើយ ប្ព្ះសងឃប្បាាំអងគនិមនេមក យូរប្បនេិចមក 

ចគ្ឮសូរធម៌លាយចៅកន ងអាក្តសអដនេតចៅតាមខយល់ 

ប្ោនប្ព្លឹងនាងចទវកីាំប្ពាឲ្យចៅខពស់ដតដអង 

ែល់ស្អថ នមួយែ៏ចដមាកដែលអនកផ្ងចៅមិនែល់។ សូរធម៌នាាំឲ្យចិតេនាងរកីធាំ សគឹក ួលដប្បាក 

សូរធម៌ចូលចៅកន ងប្កឳចិតេនាង សូរធម៌នាាំឲ្យចកើតសចងវគ្ ភាឹកភាា ាំងអស់ស្អែ រតី។ 

ធីតាចង់ឲ្យបិ្បតានាងរស់ច ើងវញិ និយយច ើងវញិ អងគ យច ើងវញិ ចែើរច ើងវញិ 

ដតរបូ្បក្តយសព្ចៅធែឹងឥតចធវើតាមចិតេនាងចង់ចនះចស្អះ។ 

កញ្ញ នឹកែល់ទឹកមនេដែលចគ្អាចចប្បាសមន សសឲ្យរស់ជីវតិវញិបាន។ ចប្បើមានដមន 

កញ្ញ នឹងយកមកចធវើឲ្យឪព្ កនាងរស់ចោយទឹកមនេចនាះ ឲ្យចឃើញយ៉ាងជាក់ដសេងច ើង។ 

ចប្បើបានែូចចនាះដមន ចម៉ាាះព្ ាំែឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាចទ។ ដតោែ នចស្អះ។ 

កញ្ញ នឹកែល់សង្គខ រឪព្ ក ដែលចចញពី្របូ្បចៅព្ ាំែឹងជាចៅណាចហើយចទ។ 

តាមពាកយោស់ចគ្ថា មន សសស្អា ប់្ប ប្ព្លឹងមិនទាន់ែឹងខាួនចទ ប្ព្លឹងចនះចៅវលិវល់ជិតៗចនាះ 

ចព្លយប់្បចែកចលើច ងចឈើ ចព្លនងងចែើរចលើចលាកចយើងចនះ។ ដតែល់ផ្ តមួយអាទិតយចៅ 

ប្ព្លឹងចនះចៅចស្អយស ខចៅឋានសួគ៌្ រ ឺចៅចស្អយទ កខនាឋាននារក រ ឺ
ចៅចកើតចទៀតចៅភព្ឋានកណាេ លចយើងចនះ។ស្សីចឆ្មអាណិ្តឪព្ កនាងយ៉ាងប្គ្លួចកន ងែួង
ចិតេ។ នាងចោទសួរចៅចទៀតថា រមួឺយមន សសស្អា ប់្បចៅសូនយចស្អះដតមេង។ 

ចប្បើព្ ាំសូនយចទគួ្រដតយកវតថ ចនះ ចនាះមានអងករ ឆ្ន ាំង ប្ទព្យសមបតេិ 
ប្ប ណ្យសកេិចៅជាមួយផ្ងបាន។ ចនះោែ នយកអវីចៅបានចស្អះ 

វតថ ដែលប្បា ងចៅប្ជចង្គនឹងម ខនាង។ ប្ប្បសិនចប្បើមានប្ព្ាំដែន ពី្ចសចកេីរស់ទល់នឹងចសចកេីស្អា ប់្ប 

ចហើយចប្បើមានចគ្អាចលាោន បាន ចម៉ាាះនាងសាំព្ះលាឪព្ កនាងរចួប្ប្បងុចប្ប្បៀប្បចរៀប្បចាំបាយទឹក 
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ចសបៀងអាហារ ោនកាន ចខ្លអាវ ចខនើយ ម ងជូនចលាកឪព្ កនាងមិនខ្លន។ ឱ! 

កន ងចព្លចនះចហើយ 

ចទើប្បនាងនឹករលឹកែល់ធម៌ប្ព្ះព្ ទធប្បរមប្គ្ដូែលអធិប្បាយហាក់ែូចចលងចស្អះថា 

ស្អា ប់្បគឺ្ចធវើែាំចនើរចចញពី្ផ្ទះចៅចោយឥតប្បាប់្បអនកណា ចោយឥតយកអវី 
ចោយឥតចគ្ចមើលចឃើញ ស្អា ប់្បគឺ្ដចកឋានោន ជាពី្រស្សលះ។ ស្សីស្សស់ភាញ ក់ស្អែ រតីចទៀតថា 

ចប្ពាះចហត ចនះចហើយបានជាឪព្ កនាងព្ ាំស្សលាញ់ប្ទព្យ រ ឺប្ប ណ្យសកេិ រ ឺប្បាក់ក្តសែូចចគ្ 

រចួដប្បរជាស្សលាញ់ចករ ាិ៍ច ែ្ ះលាវញិ។ ឱ ! មានដតចករ ាិ៍ច ែ្ ះលាចនះចទ 

ដែលគ្ង់វងសនិតយចៅជានិចចចលើចលាកចនះ។ 

វតថ នានាសឹងជាវតថ អនតាេ ដែលវនិាសអនេរាយចៅវញិទាាំងអស់។ អនកព្យយមប្ប្បមូលធន 

ឪព្ កនាងប្ប្បមូលកិតេិនាម។ អនកផ្ងឱប្បប្កចស្អប្បប្ទព្យចធវើជាចែើមទ ន 

ឪព្ កនាងទ កច ែ្ ះចែើមទ ន។ កញ្ញ ចទវយីល់ថា ឪព្ កនាងមានចិតេខពស់ពិ្តដមន 

តបិតចលាកស្អគ ល់តនមាពិ្តរប្បស់ជីវតិមន សស ចហើយបានចែើរផ្ាូវប្តូវផ្ង។ អាស្ស័យចហត ចនះ 

កាំលាាំងមួយហាក់មកសណ្ាិ តកន ងខាួននាង ចធវើឲ្យ វកីមសត់រកីក្តយរចួចជឿថា 

ឪព្ កនាងម ខជាចៅចកើតចៅឋានសួគ៌្បានសប្បាយមិនខ្លន ពី្ចប្ពាះកន ងចលាកចយើងចនះ 

កន ងសងគមដខែរចយើងចនះ ចាំចពាះជនជាតិដខែរចយើង 

ឪព្ កនាងបានបូ្បជាព្លិកមែប្គ្ប់្បយ៉ាងចស្សចអស់ចហើយ។ 

ទឹកដភនករកីរាយពី្រែាំនក់ហូរធ្លា ក់ពី្ដភនកនាង។ ចៅចវលានងងដប្បរប្បនេិច 

ក្តេ រមឈូសរប្បស់ចលាកវចិសសក្តា ហានចែើរព័្ទធជ ាំវញិបា៉ាឆ្ចាំនួនបី្បជ ាំ 
ែូចដតក្តេ រមឈូសមន សសឯចទៀត រចួច ើងយឺតៗ ចៅទាំចៅចលើគ្ាំនរឧស។ 

អគ្គីឆ្ប្បច ះច ើងចោលអណាេ តចធ្លា ក្តន់ដតខ្លា ាំងច ើង។ ចភាើងច ះឧសចទ 

ដតែូចច ះប្បនេូលចិតេចទវ។ី ធីតាគ្យគ្ន់ចមើលសព្វប្គ្ប់្បទាាំងអស់ 

តាាំងពី្កចមទចចភាើងដែលហ យច ើងចៅចលើអាក្តស ចោយព្ ាំដលងដភនកចោលច ើយ។ 

យ វតីចង់ផ្ តយាំចហើយ នាងរង់ោាំស្អវ មីសមាា ញ់រប្បស់នាង 

ដតព្ ាំទាន់ចឃើញមកចស្អះ។ចភាើងច ះក្តន់ដតខ្លា ាំងច ើង 

នាងចទវ ួីលរអាក់រអួលក្តន់ដតខ្លា ាំងច ើងដែរ។ កលយណ្អាណិ្តឪព្ កនាង 

ដែលឥលូវែូចគ្ល់ឧសមួយដែរ។ ស្សីជូនចលាកមកបានដតប្តឹមបា៉ាឆ្ចនះចទ។ 

ោប់្បពី្ចព្លចនះចៅ នាងអស់បានចឃើញម ខចលាកចទៀតចហើយ។ 

ទឹកដភនកដែលខះក៏សទ ះប្បប្មាសបានពី្របី្បតាំណ្ក់ចទៀតចចញមកចប្ៅជាច ងចប្ក្តយប្បងាស់។ 

នារហីាក់ចឃើញប្ព្លឹងឪព្ កនាង ច ើងពី្មឈូសចៅតាមដផ្សងចភាើង។ 
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រចួមានពួ្កមចច រាជមាឌធាំៗ មាាំៗ មកនាាំឪព្ កនាងចៅ។ 

អគ្គីច ះរបូ្បវចិសសក្តា ហានដែលមានស្អច់រចប្បះ 

ច ះឮសូរគួ្រឲ្យប្ពឺ្កាល។នាងទចនទញកន ងចិតេថា ឪព្ កនាងចកើតច ើងជាដខែរ 
បានចធវើក្តរជូនជាតិដខែរ បានរស់ប្កលាំបាកែូចដខែរដអចទៀត 

រចួបានស្អា ប់្បចៅវញិជាដខែរជាដខែរចសនហាជាតិចទៀតយ៉ាងពិ្តប្បាកែ។ អន សាវរយីា៍និមួយៗ 

ចរឿងនីមួយៗ ដែលផ្ សច ើងកន ងមចនាគ្តិរប្បស់នាងចទវសី ទធសឹងជាវតថ ែ៏នងាងាូរដែលមកទងគិច 

និងចាំណ្ ចចខាយននចិតេរប្បស់នាង។ចភាើងច ះ នាងចមើលចភាើង នាងស្អគ ល់សូរស្អច់ដែលផ្ទ ះ 

នាងរក្តាំណាស់ ដតអន សាវរយីា៍ននជីវតិឪព្ កនាងចចះដតមានមកហូរដហប្បនេៗោន ។ 

ចរឿងនីមួយៗ 

ដែលនាងនឹកចឃើញស ទធសឹងជាចរឿងដែលទាញទឹកចិតេឲ្យចទារទន់លវីងចត់ប្ប៉ា ចណាណ ះ។ ឱ ! 

ជីវតិមន សសគិ្តចៅអស្អច រយដមន ចកើតមកមានប្ប្បសុស្សី ចកែង ោស់ មានស្អា ប់្ប មានចកើត មានឈ ឺ

មានជរា។ រឯីសនាេ នចិតេវញិក៏ដប្បាកដែរ។ ចិតេកូនចាំចពាះឪព្ កមាេ យមានជាំចៅមួយដប្បប្បចៅ។ 

ចិតេប្បេីចាំចពាះប្ប្បព្នធមានទមងន់មួយដប្បប្បចៅ។ចិតេគូ្សងារស្សលាញ់ោន មានអាង៌កាំបាាំងដែលជា
ក់ជានិចច។ ឯចិតេទាាំងអស់ចនះប្ប្បទាក់ប្ប្បទងោន យ៉ាងនប្កអចនក។ 

ចៅចលើចាំណ្ងដែលជាំពាក់ោន សែ កស្អែ ញចនះមានទង់ពី្រ គឺ្ទង់ទ កខ និងទង់ស ខ។ 

ទង់ទាាំងពី្រចនះរល ប្បរលាយចៅចព្លដតមួយែូចៗោន កន ងប្គ្ប់្បរបូ្បមន សស រសឺតវ គឺ្ចសចកេីស្អា ប់្ប។ 

អាស្ស័យចហត ចនះអនកប្បាជញទាាំងឡាយដែលចាំណានខ្លងវជិាជ ប្គ្ប់្បប្គ្ងមន សសចតើលទធិណា 

មានជាំចៅជាងចគ្ដែលអាចចោះស្ស្អយប្បញ្ា ជីវតិមន សសឲ្យបានស្អេ ល់ដតស ខមួយមាត់?។ 

តាមចយើងែឹង សព្វនងងមានលទធិពី្រដែលមានប្ទិសេីចោទប្បញ្ា ចនះចាំពី្ម ខគឺ្លទធិមន សសដែល 

មន សសចធវើ និង លទធិប្ព្ះដែលប្ព្ះដតង។ 

លទធិមន សសរកស ខឲ្យមន សសចោយប្បឹ្បងដប្ប្បងចោះស្ស្អយចាំចណាទចសែាកិចច 
ចប្ប្បើវទិយស្អស្តសេប្បចងកើតផ្លឲ្យបានប្បរបូិ្បណ៌្ រចួចធវើវភិាគ្កមែដចកផ្លចនាះឲ្យមន សសប្គ្ប់្បៗោន  
មានស ី មានផ្ទះចៅ មានសចមាៀកប្បាំពាក់មានថាន ាំចព្ទយ មានសាំភារៈចប្ប្បើប្បាស់ប្គ្ប់្បយ៉ាង។ 

លទធិចនះនឹកស្អែ នថា ចធវើបានប្ប៉ា ចណាណ ះ មន សសបានស ខផ្ តអស់ទ កខចហើយ។ សួរថា 

ចតើអស់ប្តឹមប្ប៉ា ចណាណ ះ រអឺវី ចរឿងមន សសចនាះ? ឱ ! ចទមិនទាន់អស់ចទ 

លទធិប្ព្ះគិ្តែូចខ្លងចលើចនះដែរ ដតែល់ចព្លចនាះ ប្ព្ះប្បនេចទៀតថា មន សសរកស ខមួយចទៀត 

គឺ្ស ខោែ នទ កខពិ្តៗ ដមនៗស ខចនះគឺ្ប្ព្ះនិពាវ ន។ ចហត ចនះ មានដតលទធិប្ព្ះចទ 

ចទើប្បចប់្បច ងចប់្បចែើម គឺ្ឋានប្ព្ះនិពាវ នជាឋានោែ នរបូ្បោែ នខនធ ោែ នតណាា  

ជាស្អថ នសនេិភាព្ពិ្តៗ។ គឺ្ឋានអស់ចកើត អស់ស្អា ប់្ប អស់ទ កខ មានស ខដតមួយជាទីអវស្អន។ 

file://wiki/%25E1%259E%2585%25E1%259F%2586%25E1%259E%258E%25E1%259E%25B6%25E1%259E%2593
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ទសសនៈែូចមានខ្លងចលើចនះជាទសសនៈដែលចកើតកន ងមចនាគ្តិនាងចទវ ី
ចប្ពាះសម ប្ទទ កខចធវើឲ្យមន សសចចះគិ្ត។ 

ល ះលាង ចចប្ជប្ព្ះស រយិ 

នាងចទវចីរ ើស ាឹងចខ្លែ ចឪព្ កជាទីចសនហាមកទ កោក់ដអទីវតេអារាមតាមសមគួ្រ។ 

ចៅផ្ទះនាងភួងជួយលក់ែូររកប្បាក់ចញ្ច ឹមនាង។ ចាំដនកមាននទប្បេីនាង 

បាត់សូនយមិនចឃើញចស្អះ៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៥៖ប្បណាេ ាំប្បង 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
មាននទប្បាំផ្តយចសះយ៉ាងចលឿនកនាេ លទីងងឹតចឆ្ព ះចៅក្តន់ចគ្ហោា នប្ព្ះកមព ត។ 

ទ កខដែលចកើតអាំពី្មរណ្ភាព្វចិសសក្តា ហានចៅញាាំញីចិតេអនកព្ ាំចចះចប់្បព្ ាំចចះចហើយ។ 

មរណ្ភាព្ដតមួយចនះ ចធវើឲ្យអនកអាណិ្តអាសូរែល់បិ្បតាចកែកដែលោកស្អថ នចៅផ្ង 

ឲ្យអនកអាណិ្តែល់នាងចទវជីាភរយិសាំនប់្បដែលរស់ចៅចនាះផ្ង។ 

ទ កខទាាំងពី្រប្ប្បចភទសឹងមានទមងន់ចសែើោន ។ 

អនកអាណិ្តវចិសសក្តា ហានចោយប្ប គ្គលចនះស្អា ប់្បចៅមានទឹកម ខញញឹមស្សស់ប្ប៉ាប្បិ្បម 

ែូចភគកេប្ព្ះព្ ទធដែលចូលប្ព្ះនិពាវ ន។ 

អនកអាណិ្តនាងចទវចីោយស្សីច ើតឆ្យបានប្បងាូរទឹកដភនកសស្ស្អក់ 

ទឹកដភនកចនះហាក់ចៅចសើមៗកន ងែួងវញិ្ញ ណ្រប្បស់អនក។ ចសះចបាលសប្មុកចៅម ខយ៉ាងចលឿន 

ក្តត់នប្ព្ និង ោល ែូចប្ព្ញួប្ព្ហែរប្បស់ប្ព្ះនរាយណ្ា៍ ។ ចគ្ឮសូរសាឹកចឈើ និង 

ដមកចឈើដែលបាក់ប្បាវៗ។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ នមាននទចមើលចឃើញកាំដព្ងអាសនបិ្បតាខាួន។ 

អនកចបាះពួ្យតប្មង់ចៅមាត់ទាវ រ។ អនកយមចធវើសញ្ញ ចោរព្យ៉ាងស្អវ ហាប់្ប។ 

ល ះអនកជិះចសះចនះចៅែល់ប្បនាទ យចហើយ ក៏ចលាតច ះពី្ចលើខនងចសះចោយរសួរាន់ប្បនាទ ន់ចិតេ។ 

ចសនាមាន ក់ក៏សទ ះមកចោរព្ជាចលើកទីពី្រ។ មននទស្អគ ល់កន ងទីងងឹតថាជាចសនារប្បស់ខាួន 

ក៏មានោោខសបឹ្បៗថា៖ 

 ប្បងចក្តប្ប ប្បងឯងមានែឹងចរឿងអវីដប្បាកកន ងផ្ទះខញ ាំចទ ?  

គឺ្មន សសមាន ក់របូ្បតូច ខនងខ ប្បបាក់ជាពី្រ ។ មន សសចនះច ាើយចោយនឹងនួនវញិថា៖ 

 បាទចទ ! អត់មានចរឿងអវីចទ ! 

ដតម នចនះប្បនេិចមានចឃើញទាហានមាន ក់ជិះចសះមកែល់ទីចនះ 

រចួចូលចៅកន ងប្បនទប់្បឪព្ ករប្បស់ចលាកប្គ្ ូ។ ខញ ាំចឃើញចសះ និង 

អនកជិះចនាះដប្បកចញើសោប្បខាួន។ 

ប្ប្បដហលជាមានក្តរអវីដប្បាកមកពី្ចប្ៅចហើយចមើលចៅ។  

 ឪព្ កខញ ាំចៅចទ ?  

 ចៅហនឹង!  

 ច ះប្បងចក្តប្ប ឯងមានឮសូរមាត់ោត់និយយអវីចទ ?  
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 ចទ ! អត់ចទ !  

 តាាំងពី្លាង ចមក ោត់សប្មានាចហើយ រ ឺចៅ?  

 ចៅ ! ចម៉ាចក៏ចលាកប្គ្ូសួរែូចោន ះ ?  

 ក្តរផ្តទ ល់ខាួន !  

 ក្តរអវី ?  

មាននទទះស្អែ ចក្តប្បមួយផូ្ង ចសើច ចធវើចោយចមប្តីភាព្៖ 

 ោាំនងងចប្ក្តយខញ ាំនិយយប្បាប់្ប។ ឥ ូវយកចសះខញ ាំចៅទ កច ះ។ នាយចក្តប្បមិនអស់ចិតេ 
ោប់្បប្បចងាៀរចសះប្បចណ្េើ រ សួរប្បចណ្េើ រចទៀតថា៖  

 ក្តរធាំ រ ឺក្តរតូច ? ក្តរចិតេ រ ឺក្តរនគ្រ ? ក្តរសប្បាយ រ ឺក្តរចាាំង ?  

 ក្តរចិតេ ដតឥ ូវចនះខញ ាំប្ប្បញាប់្បណាស់ ប្ប្បញាប់្បចៅជួប្ប នឹង ឪព្ ករប្បស់ខញ ាំ។  

 បានជាខញ ាំចង់ែឹង ពី្ចប្ពាះខញ ាំចចះដតញាក់ដភនកច វងចប្ព្ើតៗ...!  

  គួត !  

 ចប្បើមានចរឿងអវី សូមចលាកប្គ្ូអាណិ្តប្បាប់្បខញ ាំឲ្យឆ្ប់្បផ្ងណ៎ា !..  

 យល់ប្ព្ម  

មាននទក៏សទ ះច ើងក្តាំជចនេើរចៅចលើផ្ទះ។ នាយចក្តប្បក៏ែឹកចសះយកចៅទ ក។ 

មាននទចែើរយ៉ាងមាាំមួនចូលចៅកន ប្បនទប់្បប្ព្ះកមព ត។ គឺ្ជាប្បនទប់្បមួយធាំ 
ជញ្ជ ាំងលាប្បព្ណ៌្នប្បតងខចីស្សស់។ ចៅជញ្ជ ាំងនីមួយៗមានព្យួរផ្តទ ាំងគ្ាំនូរោស់ៗ 

គូ្រចោយនែសិប្បបករយ៉ាងចាំណានននសម័យប្ព្ងនាយចនាះ។ ចៅចលើក្តេ រ 
គឺ្កប្មាលលាច ើតឆ្យរ ាំចលចចោយរបូ្បភាព្សតវចផ្សងៗ និងរ ក្តខ លតាវលាិដប្បាកៗចោយព្ណ៌្ស 

ចលឿង ប្កហម បី្បែូចព្ណ៌្ធមែជាតិដមនៗ។ ចប្ៅពី្ចនះចកខ ចយើងោប់្បភាឹកសញប់្បដសញងែល់ត  ទូ 

ដកវកង ដែលចរៀប្បចាំយ៉ាងប្ប្បនព្។ 

វតថ ទាាំងអស់ស ទធសឹងដតលាងែ សខ្លត់ស្អា តរចលាងរចលើប្បចសទើរ ា ះម ខបាន។ 

ចប្គ្ឿងលាំអទាាំងពួ្ងមានដកវកងជាចែើមសឹងចធវើអាំពី្ប្បាក់ និង មាសយ៉ាងរ ងចរឿង។ 

ចៅខ្លងម ខប្បនទប់្បែ៏សេ កសេមភចនះ ប្ព្ះកមព តកាំព្ ងចធវើក្តរ អងគ យសរចសរចៅចលើត ធាំមួយ។ 

គឺ្ជាមន សសមាន ក់ប្ប្បមាណ្ ៥០ឆ្ន ាំ ដភនកចលៀនសក់សកូវលាយអាចមា៍ខ្លា  ថាង សខពស់។ 

ចៅពី្ចប្ក្តយខនងចសេចសឹកចនះ ចគ្សចងកតចឃើញអាវ ធប្គ្ប់្បដប្បប្ប ប្គ្ប់្បយ៉ាងដែលព្យួរចៅជញ្ជ ាំង 

មានក្តាំបិ្បតចសនៀត ោវ ធនូ ប្ព្ួញ ដខល ជាចែើម។ 
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មាននទចែើរចបាះជាំហានដវងៗចូលចៅរកប្ព្ះកមព តជាបិ្បតា។ 

ប្ព្ះកមព តឮសូរចជើងមាននទស្អគ ល់ជាក់ថា ជាសូរចជើងកូនរប្បស់ខាួន ដតប្ព្ះកមព តចធវើព្ ាំឮ 

គិ្តដតសរចសរសាំប្ប ប្តតូចមួយចោយចផ្ទៀងផ្តទ ត់យ៉ាងហែត់ចត់។ មាននទមកែល់ 

ល តជងគង់វនាទ ពី្ម ខប្ព្ះកមព តចោយចោរព្មួយសនទ ះចប្ក្តយមក ប្ព្ះកមព តោក់ស្អា ប្បបា៉ាកក្តច ះ 

ទឹកម ខមាាំមួនហូតចខសៀមកញាត់ថាន ាំអ ជជក់យ៉ាងប្ព្ចងើយ។ 

មាននទចឃើញដផ្សងហ យប្ទចលាមច ើងចៅចលើ។ អនកប្ប្បុងស្អែ រតីនឹកកន ងចិតេរកចមើល 

ចតើចប្ោះថាន ក់ដែលអនកទទួលចនាះយ៉ាងណា? ប្ព្ះកមព តសមាក់កនទ យដភនកចមើលចៅមាននទ 
ខ្លាំចធែញរចួចៅចសងៀម។ មាននទរតិដត ងល់អស្អច រយកន ងចិតេ 
អាំពី្អាកប្បបកិរយិែ៏ដប្បាករប្បស់ចលាកឪព្ កអនក។ អនកនឹកនចនថា 

ប្ប្បដហលជាចលាកែឹងចរឿងរា៉ា វទាាំងអស់រប្បស់អនកជាមួយអាពាហា៍ពិ្ពាហា៍នាកណាេ លរាប្តីស្អង ត់
ចនះ។ តាំនក់ចញើសហូរពាសចព្ញខាួនអនក ដតយ វជនចប្បេជាញ កន ងចិតេថា 

ចប្បើឪព្ កអនកជាំទាស់នឹងចរឿងចនះ អនកនឹងហា នចចញម ខជាំទាស់វញិយ៉ាងោច់ខ្លត។ 

នាទីែ៏តឹងដតងចនះ ក៏ចចះដតហូរចៅ មាននទក៏រតឹដតងប់្បែចងាើមច ើងៗប្ប រសគិ្តរះិរកចាំន ចចផ្សងៗ 

ចែើមបីបានែឹងឆ្ប់្បអាំាំពី្ចោលប្បាំនងននក្តរចក្តះចៅខាួនអនកមកចនះ ។ 

នឹងយកចរឿងនាងចទវមីកនិយយចោះស្អជប្មាប្បចលាកដតមេងចៅជាក្តរចធវសប្ប្បដហសមួយ
យ៉ាងធាំ។ នឹងរង់ោាំឲ្យឪព្ កអនកប្បចងាើប្បចរឿងម នឪព្ កអនកព្ ាំចធវើចស្អះ។ 

មិនដតប្ប៉ា ចណាណ ះអាកប្បបកិរយិរប្បស់ប្ព្ះកមព ត 

ប្បចងកើតប្បរយិក្តសកាំដហងែល់មាននទយ៉ាងខ្លា ាំងនប្កចព្ក។ 

មាននទលូកចហាចៅ៉ាចែើមបរីកកូនកដនសងមកជូតចញើស 

ស្ស្អប់្បដតច ងប្មាមនែអនកប្បះចលើសាំប្ប ប្តែីក្តចក្តះ។ 

រនទះននចសចកេីរកីរាយមួយមកោស់ចិតាឲ្យោកផ្ តអាំពី្រចដេ ចចងាៀតចងាល់ 

ដែលអនកជួប្បប្ប្បទះមកចនះ។ មាននទក៏ហ ចសាំប្ប ប្តែីក្តចនាះជូនប្ព្ះកមព តចោយចោរព្។ 

ប្ព្ះកមព តយកសាំប្ប ប្តចនាះចបាះចៅចលើត  រចួសួរចោយសងកត់សចមាងយ៉ាងធងន់ៗថា 

 ឯងចទើប្បមកពី្ណា ?  

មាននទប្ប កចពាះភឹប្បៗ នឹកថា អីយ៉ា  ! រកចរឿងចទចតើ ! ក៏ប្ប៉ា ដនេម ននឹងចចញសមេីតោ៉ា 
អនកនឹកចឃើញថា ប្តូវដតច ាើយចៅតាមលាំអានចរឿង។ 

 ចលាកឪព្ កមានក្តរអវី ចៅខញ ាំទាាំងយប់្ប ?  

ប្ព្ះកមព ត សមាក់មាននទច ងដភនកជាងែី។ 
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 អញមិនដមនឪព្ កឯងចទ ?  

មាននទភាញ ក់ែូចចគ្កគនាេ ក់នឹងពាកយចនះ ។ អនកចប្បើកដភនកធាំ ប្បបូ្បរមាត់ច ើងស្អវ យ 

ជងគង់ច ើងញ័រចសទើរឈរព្ ាំចកើត។ ប្ប រសនឹកថា មេងចនះម ខជាោច់អស់និសស័យចហើយ។ 

អនកប្បឹ្បងញញឹម រចួច ាើយចោយចាំអកថា 

 ចប្បើចលាកឪព្ កមិនជាឪព្ កខញ ាំ ចតើជាអវីចៅវញិ ?  

ប្ព្ះកមព តចប្ក្តកច ើងគ្ាំហកវញិថា 

 អញចៅឯងមកសួរឯង មិនដមនចៅឯងមកសួរអញចទ។ 

ចតាងច ាើយតាមពាកយអញសួរ។ អញសួរឯងថា ចតើឯងចៅណាបាត់តាាំងពី្លាង ចចមាះ ?  

មាននទចសើច៖ 

 ក្តរផ្តទ ល់ខាួនរប្បស់ខញ ាំ ខញ ាំព្ ាំអាចប្បាប់្បចលាកឪព្ កបានចទ។ ខញ ាំមកចនះ 

គឺ្មកឋានៈជាទាហាន ពី្ចប្ពាះែីក្តចក្តះចៅតាមកិចចក្តរទាហាន។ 

ចប្បើសិនជាមានក្តរផ្តទ ល់ខាួន ប្បាកែជាព្ ាំមានែីក្តែូចចនះចទ។ 

ចប្បើែូចចនះខញ ាំអាចច ាើយជប្មាប្បចលាកឪព្ កបាន ដតអាំពី្កិចចក្តរខ្លងទាហានប្ប៉ា ចណាណ ះ 

ចោយសូមចទាសចលាកឪព្ ក ខញ ាំមិនច ាើយពី្ក្តរផ្តទ ល់ខាួនជាោច់ខ្លត។  

ប្ព្ះកមព តចព្ប្បមាត់ ដតងក់កាល។ ចឃើញែូចោន ះ មាននទបានធូរកន ងចិតេប្បនេិច។ 

ប្ព្ះកមព តបឺ្បតចខសៀប្បងា យដផ្សង រចួចោយនិយយប្បនទន់សចមាងថា៖ 

 ឯងប្បាំចព្ញក្តរផ្តទ ល់ខាួនរប្បស់ឯងចស្សចចហើយរចឺៅ?  

មាននទនឹកថា 

ប្បញ្ា នាងចទវចីៅដតចោទែដែលកន ងចព្លដែលអនកស្អែ នថាបានធូរប្បនេិចចៅចហើយ។ 

ប្បញ្ា ចនះប្ោន់ដតផ្តា ស់ដប្បប្បចោទប្ប៉ា ចណាណ ះ ។ យ វជនច ាើយតប្បវញិថា៖ 

 ក្តរផ្តទ ល់ខាួនព្ ាំអាចមាននរណាប្បាំចព្ញចប់្បចនាះចទ ។ ដតចលាកឪព្ កសូមប្ជាប្បថា 

ក្តរផ្តទ ល់ខាួនជាក្តរតូចតាចដែលចគ្អាចទ កចោលមួយកដនាងបាន។ 

ឯក្តរដែលធាំចហើយសាំខ្លន់ចនាះ គឺ្ក្តរនគ្រ។  

ប្ព្ះកមព តចែើរច ះចែើរច ើងស្អេ ប់្បមាននទអធិប្បាយ។ ល ះអធិប្បាយចប់្ប ចលាកក៏ចែើរចៅជិតត  
ទាញយកសាំប្ប ប្តមួយមកហ ចឲ្យមាននទ ។ វរីប្ប រសភិតភ័យច ើងស្អជាងែី 
ចោយព្ ាំែឹងចសចកេីសាំប្ប ប្តចនាះយ៉ាងណាចស្អះ។ អនកទទួលសាំប្ប ប្ត 
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រចួប្បត់ោក់ចៅកន ងចហាចៅ៉ាយ៉ាងស្សួល។ ចឃើញែូចោន ះ 

ប្ព្ះកមព តដប្បរមកចមើលម ខមាននទសទ ះមកោប់្បស្អែ ប្ប ប្តា រចួចពាលោោច ើងញ័រៗថា៖ 

 កូនឯងអាចចមើលសាំប្ប ប្តចនះឥ ូវ។  

មាននទហូតសាំប្ប ប្តមកពី្ចហាចៅ៉ាវញិ 

សមាឹងចមើលម ខឪព្ កចោយប្បឹ្បងរះិរកចមើលចរឿងដែលឪព្ កចង់ប្បាប់្បខាួនចនាះ 

តបិតទាាំងក្តយវកិ្តរ ទាាំងោោអនកដលងយល់អវីច ើយ។ មាននទោក់ដភនកច ះចៅចលើសាំប្ប ប្ត 

រចួនិយយយ៉ាងរហ័សថា 

 ចលាកឪព្ កឲ្យខញ ាំចៅចាាំងឥ ូវ ?  

ប្ព្ះកមព តញញឹម៖ 

 មិនដមនឪព្ កឲ្យកូនចៅចទ គឺ្នគ្រ។  

 ខញ ាំបាទសូមមួយអាទិតយចទៀតបានរចឺទ ?  

ប្ព្ះកមព តចប្បើកដភនកធាំៗ តប្បវញិថា 

 ឯងមកចនះគឺ្មកកន ងឋានៈ ជាទាហាន ទាហានោែ នប្ប្បដកកចទ!  

 ខញ ាំស ាំែល់នងងដសាក ពី្ចប្ពាះ ... !  

 ោែ នពី្ចប្ពាះចទ ។ ចតាងឯងែឹងឲ្យចាស់ថា 

សព្វនងងឪព្ កស្សលាញ់កូនចលើសល ប្បរកអវីចប្ប្បៀប្បចសែើោែ ន។ 

ឪព្ កមិនចង់ឲ្យកូនលាំបាកចវទនាចស្អះ។ 

ឪព្ កចង់ឲ្យដតកូនបានសប្បាយរាល់ចព្លចវលា។ កូនឯងទាាំងរបូ្បក្តយ ទាាំងចរយិ 

ទាាំងចិតេក្តា ហាន បានចធវើឲ្យឪព្ កចព្ញចិតេជាទីប្បាំផ្ ត ក៏ប្ប៉ា ដនេចៅចព្លចនះ 

ប្ប្បចទសមានអាសននធាំ។ ចាំនួនមួយដខមកចហើយ 

កងទ័ព្ភូមាោយចូលល កតាមអានាចខតេចឈៀងនម៉ា ចឆ្ព ះមកប្កុងអយ ធយ (រាជធ្លនី) 

កងទ័ព្ចយើងបានចចញតស ូយ៉ាងម ឺងមា៉ា ត់ ដតោញ់នែខ្លែ ាំងជានិចច។ 

ឥ ូវប្ព្ះរាជាប្ព្ះចៅចយើងបានប្បញ្ជ មកឲ្យកងទ័ព្ចយើងចៅជាប្ប្បញាប់្ប 

ចែើមបីជួយប្កុងអយ ធយពី្ភយនេរាយ។ សរ ប្បចសចកេីនគ្រប្តូវក្តរ្មចយើងចហើយ។ 

កន ងក្តររះិរកចមែឹកនាាំកងទ័ព្ចយើងចៅចនះ 

ឪព្ កបានរះិរកចមើលគ្ ណ្សមបតេិរប្បស់ចមទ័ព្ទាាំងអស់ ឪព្ កចឃើញមានដតឯងមួយចទ 

ដែលអាចប្បាំចព្ញក្តរង្គរចនះបាន។ ចហត ចនះចូរកូនប្ប្បមូលទ័ព្ចៅទាាំងយប់្បចនះ។  
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មាននទោក់ទឹកម ខ រចួវនាទ ប្ព្ះកមព តងយខាួនចចញមក។ ប្ព្ះកមព តដស្សកចៅមាននទថា៖ 

 មាននទ ! មកចនះសិន ។ ចហត ចមេចក៏ឯងមានទឹកម ខសងួតចម៉ាាះ ? ឯងមិនចង់ចៅចទឬអវី ? 

ចតាងប្បាប់្បមកឲ្យឆ្ប់្ប។ អញទ កចិតេចលើឯង... ។  

 ខញ ាំមានប្ប្បដកកអវី ។ ែូចចលាកឪព្ កប្ជាប្បស្ស្អប់្បចហើយ ខញ ាំចូលចិតេចមាាំងណាស់។ 

ក៏ប្ប៉ា ដនេកន ងចព្លចនះខញ ាំប្ព្យួ ប្ព្ួយចប្ពាះក្តរដែលខញ ាំប្បាំរ ងនឹងចធវើចនាះធាំនប្កចព្ក។  

 ចប្បើែូចោន ះចៅច ះ ។ ចៅឲ្យស ខសប្បាយ។  

 សូមចលាកព្ កចៅឲ្យបានស ខសប្បាយ។  

មាននទចែើរយ៉ាងចលឿនចចញចៅចប្ៅ។ សគរទ័ព្ក៏លាន់ឮរ ាំព្ងច ើងកន ងកណាេ លរាប្តី។ 

សូរសគរទូងៗហាក់ោយចៅចលើទងចប្បះែូងរប្បស់ប្ប រសចយើង។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន 

ព្លចរហា៍មកែល់ដណ្នណាន់តាន់តាប់្ប ប្ប្បោប់្បចោយចប្គ្ឿងប្ព្ញួស្អន  លាំដព្ងែូចៗោន ។ 

ចគ្ឮសូរមាត់មាននទដែលប្បញ្ជ ឲ្យប្ប្បមូលោន ជាជួរ 
ចគ្ឮសូរមាត់នាយចក្តប្បដែលចតឿនកូនទាហានឲ្យប្ប្បញាប់្ប 

ចគ្ឮសូរចសះដែលកចគញ្ជ លដស្សកយ៉ាងចកាៀវក្តា ។ 

សកមែភាព្ចនះគួ្រឲ្យប្ពឺ្កាលនប្កចព្កកន ងកេីងងឹត គឺ្សញ្ញ ននស្សុកមានអាសនន។ 

មាននទោត់ក្តរយ៉ាងប្ជះស្សលះលាណាស់។ ព្លចរហា៍ឈរតាំចរៀប្បចប្តៀប្បប្តាជាជួរ 
ប្ក្តស់មីរចែរោស ចឃើញដតច ងដខល និងលាំដព្ងចាំរ ះចប្ោងប្ោង។ ខ្លងទ័ព្ចសះ 

ក៏ចប្តៀមចស្សចតាមសណាេ ប់្បធ្លន ប់្ប។ មាននទចែើររាប់្បកងទាហានដប្បកចញើសរហាម។ 

កន ងចព្លចនាះរែាប្ប រសប្កច កចឃើញឪព្ កអនកដែលឈរចៅម ខទាវ រ ទឹកម ខញញឹមចព្ញចិតេ 
នឹងពី្ធីចប្តៀមទ័ព្ចរៀប្បចចញែាំចនើរចនះ។ ចៅជិតបិ្បតាចនះ អនកចឃើញក្តមាប្បាូនប្ប្បុសអនក។ 

 

មាណ្ព្នឹកចឃើញនាងចទវសី្សីព្ ាំង្គ ព្ ាំែឹងផ្តេ ាំអនកណាចៅឲ្យនាងបានែឹងផ្ងថា 

អនកខ្លច ត់ប្ពាត់ពី្នាងចទវចីៅចហើយ។ ប្បេីធីតាដប្បររកចមើលអនកឯចទៀតដែលព្ ាំចៅ 

ដប្កងជួប្បអនកណាដែលអនកចផ្ញើពាកយចៅែល់នាងផ្ងព្ ាំចឃើញចស្អះ។ 

ប្ប រសសទ ះចៅខសបឹ្បោក់ប្តចចៀកនាយចក្តប្បថា៖ 

 ឯងចៅចៅក្តមាប្បាូនអញឲ្យមកជួប្បនឹងអញមួយដភាត។  

 បាទ  

ក្តមាមកែល់។ មាននទោប់្បស្អែ ក្តមាពាលពាកយថា៖ 

 ក្តមា ប្បាូនឯងជាប្បាូនរប្បស់ប្បងដមនរចឺទ ?  
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ក្តមាែាំបូ្បងនឹក ងល់ចោយព្ ាំែឹងចរឿងអវី រចួចធវើទាាំងប្ប្បង យវញិថា៖ 

 បាទ ខញ ាំជាប្បាូនប្បចងកើតរប្បស់ប្បង។  

 ្មដែលហូរកន ងសរនសប្បាូន ែូច្មដែលហូរកន ងសរនសប្បងចទ?  

 បាទែូចោន ។  

 ប្បាូនស្សលាញ់ប្បងចទ ?  

 មិនោាំបាច់សួរចទ ! ខញ ាំសព្វនងងមានជីវតិមួយនឹងប្បង ?  

មាននទចសើចយ៉ាងរកីរាយ រចួប្បនេកិចចសនទនាចៅចទៀតថា៖ 

 ប្បងចព្ញចិតេនឹងពាកយច ាើយចនះណាស់ ។ ប្ប៉ា ដនេ 
ចតើប្បងអាចប្ប្បគ្ល់រប្បស់អវីមួយឲ្យប្បាូនជួយបី្បបាច់រកាឲ្យប្បងផ្ងបានចទ។  

 មានអីប្បង រប្បស់អវី ? ប្បាប់្បមក ! មិនអីចទ ខញ ាំរកាទ កជូនប្បងមិនឲ្យខូចចទ។ 

ចប្បើខូចដប្កងដតជីវតិខញ ាំស្អា ប់្ប។  

 កន ងជាតិចនះ ប្បងមានរប្បស់មួយយ៉ាងនងាថាា  ដែលប្បងស្សលាញ់ខ្លា ាំងណាស់ 

ស្សលាញ់នឹងចិតេ ស្សលាញ់នឹង្ម ស្ស្អលាញ់នឹងស្អច់ ស្សលាញ់ចសែើជីវតិ។  

 វតថ ចនះជាអវីប្បង ចៅឯណា?  

 ឥ ូវប្បងចៅចាាំង។ ប្បងព្ ាំទាន់ទ កចិតេអនកណាចប្ៅពី្ប្បាូនឯងចទ 

ប្បងសូមចផ្ញើវតថ ចនះទ កនឹងប្បាូនសិន ទប្មាាំប្បងវលិប្តលប់្បមកពី្ចាាំងវញិ ប្បងនឹងយកវញិ។  

 មិនអីចទប្បង ! ប្បាូនរកាទ កជូនប្បងប្បាកែែូចមានប្ព្ះអាទិតយ ប្ព្ះចនទែូចោន ះឯង។  

 វតថ ចនាះគឺ្មន សស។  

 អី គឺ្មន សស ?  

 អឺ ! គឺ្ពិ្តជាមន សស ចហើយមន សសស្សីដងមចទៀត !  

 យីមន សសស្សីចនាះចៅឯណា?  

 ចៅជិតៗចនះឯង ។ ប្បងសូមប្បាប់្បចរឿងប្បាូនឲ្យអស់ចៅច ះ។ ពី្រចមា៉ាងម នចនះ 

ប្បងបានចរៀប្បក្តរចហើយ!  

 ដន ! ក្តរនឹងអនកណា ?  

 ក្តរនឹងនាងចទវ ីកូនស្សីវចិសសក្តា ហាន។  

 យី ! អីប្បងក្តរចហើយ ?  

 ក ាំឲ្យប្បាូន ងល់ឲ្យចស្អះ នាងចទវ ីនិង ប្បង ស្សលាញ់ោន យូរណាស់មកចហើយ ។ 

ឥ ូវប្បងដសនជាមួយនាងរចួជាចស្សច។  

 ដតអភ័ព្វណាស់ ប្ោន់ដតដសនរចួ ឪព្ កនាងក៏ស្អា ប់្បចៅ ... ។  
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 អី វចិសសក្តា ហានស្អា ប់្បចហើយ ?  

 ប្បាកែែូចមានប្ព្ះអាទិតយ ប្ព្ះចនទែូចោន ះដមន។ នាងកាំប្ពាមាន ក់ឯង 

ចហើយមយ៉ាងចទៀតនាងមានទមងន់ផ្ង។  

 អូ ! អីនាងមានទមងន់ផ្ង ?  

 ពី្រដខចហើយ ។ ក្តមាប្បាូន។  

 បាទ!  

 ក្តរដែលប្បាូនប្តូវចធវើ គឺ្៖  

 ជួយទ កោក់ឪព្ កចកែកប្បងឲ្យស្សលួបួ្បល  

 ជួយក្តរពារនាងចទវ ីក ាំឲ្យសប្តូវចមើលង្គយ  

 ជួយផ្េល់មាូប្បអាហារ អងករស្សូវ សាំចលៀកប្បាំពាក់ ល យក្តក់ែល់នាង។ 

ចតើប្បាូនអាចទទួលប្បណាេ ាំទាាំងបី្បយ៉ាងចនះបានចទ?  

 បាទ ! បាទ មានធងន់ស្ស្អលអីប្បង។ ប្បណាេ ាំប្បងង្គយណាស់ មិនអីចទ 

ចូរប្បងក ាំប្ព្ួយឲ្យចស្អះ ប្បាូនអាចជួយប្បងបាន។  

 ប្បាូនហា នសបងឲ្យប្បងចទ ?  

ក្តមាងយបី្បជាំហានប្ក្តក ចលើកនែចៅចលើ។ 

 ខញ ាំសូមសបងជូនប្បង ចប្បើខញ ាំព្ ាំចធវើែូចប្បណាេ ាំប្បងចទ សូមឲ្យអារកខចទវតា និង 

អាក្តសចទវតាប្បាំផ្តា ញខញ ាំឲ្យរលាយែូចអាំបិ្បលប្តូវទឹក និងែូចប្កមួនប្តវូនងង។  

 ក្តមាចៅច ះ។ ប្បងសូមលាប្បាូនមួយចព្លសិនចហើយ។ 

ប្បងចៅចនះគឺ្ចៅចោយរកីរាយប្បាំផ្ ត ចប្ពាះប្បងសងឃឹមថា 

បានប្បាូនសនងកន ងកិចចរកាក្តរពារនាងចទវជីាទីចសនហារប្បស់ប្បង។  

ថាចហើយមាននទសទ ះចៅឱប្បក្តមា រចួប្បងប្បាូនទាាំងពី្រក៏ដប្បកោន ចៅ។ 

មាននទឈរចៅម ខកងទ័ព្ប្បញ្ជ ឲ្យព្លទាហានប្ប្បុង 

រចួកងទ័ព្ចែើរចៅម ខយ៉ាងសចមបើមកចប្កើកភព្ដផ្នែី។ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់វគ្គទី៦៖ចភាើងរាគ្ៈ 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
ចប្ក្តយពី្រាប្តីកាំសត់ដែលសមបូរចៅចោយប្ពឹ្តេិក្តរណ្ា៍ ចាំដលកៗ ដែលចបាះចាំណ្ ចធាំៗ 

ចលើជីវតិនាង នាងចទវវីចិយគ្ចស្អក្តយ៉ាងខ្លា ាំងនប្កអចនក។ ស្តសេីអស់កមាា ាំងព្ន់ប្ប្បមាណ្ 

ចោយព្ ាំបានចូលនិគនាទ ក៏តិចតួចចស្អះ។ ឪព្ កនាងស្អា ប់្ប 

នាងបានប្បឹ្បងដប្ប្បងទ កោក់ជាចស្សចបាច់អស់ចហើយ។ 

ដតទ កខមួយងែីចទៀតដែលមានទមងន់ធងន់នប្កណាមកប្គ្ប្បែនេប់្បនាងដងម 

គឺ្ទ កខប្ពាត់ស្អវ មីជាទីចសនហា។ មាណ្វរីង់ោាំសងួនភាង តាាំងពី្យប់្បអស្អច រយចនាះមក 

រចួនាងប្តូវរង់ោាំចៅម ខចទៀត។ ោាំៗ ... ឱ ! ោាំចោយព្ ាំែឹងមានចរឿងអវី 
ោាំចោយព្ ាំែឹងអនកចៅណា ោាំចោយព្ ាំែឹងចហត អវីបានជាបាត់ចម៉ាាះ ោាំមួយនងងជាពី្រនងង 
ោាំមួយដខជាពី្រដខ... ោាំៗ ោាំរងកមែរហូត។ 

ចប្ក្តយមក ចោយព្ ាំឈនះនឹងោាំ នាងបានឲ្យនាងភួងជាមាតាចៅចស ើប្បសួរចគ្ ចទើប្បនាងែឹងថា 

ប្បេីកលយណ្អនកមានែាំចនើរចៅឆ្ង យណាស់ចៅចហើយ។ នាងយាំ យាំជានិចច 
តបិតជីវតិនាងជាជីវតិសប្មាប់្បដតយាំចៅចហើយ។ ឱ! ប្ប្បុសប្ប្បចសើរ ! អនកចៅ ចៅក៏ចៅច ះ 

ដតចៅចោយោែ នែាំណឹ្ង ចៅចោយចធវើកចនេើយ 

ហាក់ែូចោែ ននាងចស្អះកន ងជីវតិរប្បស់ប្ប្បុសដតមួយចនះ។ ចគ្ចៅ .. ឱ ! ចគ្ចៅ 

ពាកយចនះអីក៏មានជចប្ៅនប្កចមាះ? ចគ្ចៅបាត់ ... ឱ ! ពាកយចនះចធវើឲ្យប្ពឺ្សព្វស្អច់អីចម៉ាាះចទ 

បាត់ស្អង ត់សូនយៗចលើភព្ដផ្នែី សូនយកន ងភូមិ សូនយពី្ចកខ នាង។ ព្ ាំង្គនឹកស្អេ យ 

ស្អេ យប្តង់ម នចៅស្សីព្ ាំែឹង ខ្លនមិនបានចមើលម ខប្ប្បុសឲ្យជាក់ចាស់ 

ចែើមបីោាំទ កឲ្យចាស់កន ងចិតេ ... ស្អេ យប្តង់ព្ ាំបាននិយយោន  លាោន  ោប់្បនែោន ជាច ងប្បចងាើយ។ 

ជីវតិឥតគូ្ ជាជីវតិស្អប្បសូនយ ជីវតិចធងចធ្លង ោែ នចោល ោែ នចបា៉ាលចទ ោែ នចប្តើយ ោែ នទីចៅ 

ោែ នអ តេមគ្តិ ជាជីវតិកាំប្ពា រង្គសចងវគ្។ គឺ្កន ងប្ោប្ពាត់ចនះចហើយ 

ដែលមន សសមានមចនាគ្តិចប្ចើនៗ រហូតែល់ចៅោែ នវង្គវ ស់រង្គវ ល់។ 

គឺ្កន ងប្ោប្ពាត់ោន ចនះចហើយដែលមន សសមានមចនាសចញ្ច តនាប្គ្ប់្បដប្បប្ប 

ប្គ្ប់្បយ៉ាងឥតគ្ណ្នាបានច ើយ។ ខយល់ដែលប្បក់ ប្បក់មកប្ប៉ាះស្អច់ 

គឺ្រលកននចិតេចសនហាដែលមកោស់អារមែណ្ា៍ ឲ្យនឹកចឃើញអន សាវរយីា៍ោស់ 

ដែលធ្លា ប់្បចៅជាមួយោន ។ សាឹកចឈើដែលប្ជុះ ប្ជុះចលើសនាេ នចិតេគូ្កាំសត់ 

ចធវើឲ្យនាងនឹកចសទើររចលះរលួយអស់ប្ប្បមាត់ចប្បះែូង។ ចភាៀង ផ្គរ រនទះ 
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ធ្លត ទាាំងចនះញាាំញីទឹកចិតេឲ្យខែួលខ្លែ ញ់ដែលទាញទឹកដភនកឲ្យហូររហាមជានិចច។ សតវដែលយាំ 
យាំកន ងប្ទូងចរៀប្បរាប់្បទ កខស ខរប្បស់គូ្សងារដែលប្ពាត់ចៅមាន ក់ឯង។ អាំពិ្លអាំដព្កដែលចហើរៗ 

រាយមាយ ចហើរចព្ញដភនកជនដែលស្សលាញ់ដែលនឹក។ 

នាងចទវនឹីកែល់ប្ប្បសុខ្លា ាំងចព្ក ចៅជាស្សនមចឃើញអនកក្តន់ទ័ព្ចែើរក្តត់នប្ព្លាំបាកចវទនា 

ឥតចែកពួ្ន ឥតបាយទឹក។ ស្សីស្សចងះស្សចង្គចប្គ្វកីាលថា៖ *ឱ ! 

ចគ្មានក្តរចធវើចប្ចើនណាស់ ចគ្ព្ ាំមានចព្លនឹកនាងែូចនាងនឹកចគ្ចទ។ ក្តរចគ្ ប្បាំចភាចចគ្។ 

ចាំដនកនាងវញិ នាងមានក្តរដែរ គឺ្លក់ែូរអីោ៉ាន់ មានែូង ស្អា  មាូ ស្អច់ប្តី ស្សូវ អងករជាចែើម 

ចែើមបីចិញ្ច ឹមជីវតិជាមួយនាងភួង ដតកន ងក្តរនីមួយៗ កន ងវតថ នីមួយៗ 

មានទឹកចិតេចសនហាប្បេីលាយចៅជាមួយផ្ង ដែលប្បណាេ លឲ្យនាងនឹកចគ្ជានិចច។ 

គិ្តចៅចិតេប្ប្បសុឆ្ប់្បោច់ពី្ស្សីណាស់។ 

នឹកចឃើញែូចោន ះ នាងយាំមាន ក់ឯង។ នងងមួយប្ព្ះអាទិតយរះប្ជះស្ស ះចមឃ 

នាងចទវកីាំព្ ងចរៀប្បចាំផ្ទះ 

ស្ស្អប់្បដតចៅមាត់ទាវ រនាងភាញ ក់ខាួនចប្ព្ើតម ខច ើងស្អា ាំងចោយចឃើញក្តមាជាប្បាូន 

ដែលចសើចរកនាងយ៉ាងក្តា កក្តា យែូចម ន។ ចទវភ័ីយញ័រអស់សព្វសព៌ាងគ។ 

 ចម៉ាចស ខសប្បាយជាចទ ?  

ថាចហើយ ក្តមាចូលជិតស្សីដែលងយចប្ក្តយប្ក្តក។ 

 ស ខនិងទ កខមានជាធមែតា!  

ប្ប រសអងគ យចលើចៅអីយ៉ាងដខងញញឹមស្សស់។ 

 ខញ ាំមកចនះមានក្តរប្បនេិច។  

 ក្តរអី ?  

 ខញ ាំសូមជប្មាប្បថា ប្បងមាននទស្អា ប់្បចហើយ !  

 យី ! អីប្បងមាននទស្អា ប់្ប ?  

នារយីាំខសឹកខសួល ប្បនេពាកយចៅចទៀតថា 

 អីប្បងមាននទស្អា ប់្ប ! ឱប្បង ! ប្បាូនម ខជាស្អា ប់្បផ្ងចហើយ។  

ក្តមាចសើច នារចីសទើរទន់ជងគង់ អងគ យច ះចលើក្តេ រ។ 
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 ចទ! អនកមិនប្តូវស្អា ប់្បចទ។ ែូចអនកប្ជាប្បស្ស្អប់្បចហើយ។ ប្បងមាននទបានផ្តេ ាំថា 

ឲ្យខញ ាំជួយបី្បបាច់រកាអនក។ កន ងចព្លចនះែាំណឹ្ងប្បាកែ គឺ្មាននទស្អា ប់្បបាត់ចៅចហើយ។ 

ោត់ស្អា ប់្បចប្ពាះោត់ជាមន សសអាប្កក់ចឃរចៅ ចិតេឫសយណាស់ 

ក្តប់្បសមាា ប់្បមន សសរាប់្បរយពាន់នាក់ែ តផ្ទះសដមបងចគ្ ដែលជាមន សសសាូតប្តង់ 

ប្បប្ង្គសព្ប្ង្គត់ប្ប្បព្នធកូនចគ្ លួចប្បាន់ចគ្ឯងកន ងនប្ព្។ នងងចនះខញ ាំសូមចិតេអនក 

សូមនិយយនឹងអនកឲ្យអស់ចៅច ះ 

គឺ្ខញ ាំសូមែណ្េឹ ងអនកជាភរយិចស្អែ ះសែ័ប្គ្ចែើមបីរកាអនកតចរៀងចៅ។ 

ចតើអនកមានចយប្បល់យ៉ាងណា ?  

 ចទៗ សូមចទាសចលាកច ះ ខញ ាំជាស្សីចមមា៉ាយចហើយ។  

 អនកៗ ស្អេ ប់្បឲ្យបាន ! ខញ ាំព្ ាំបានចធវើបាប្បអនកចទ គឺ្ខញ ាំប្បប្មុងយកអនកចធវើជាប្ប្បព្នធពិ្តៗ រប្បស់ខញ ាំ 
ចប្ពាះថា ក្តលពី្ប្បងមាននទចៅរស់ ខញ ាំក៏ព្ ាំដែលមានពាកយអវីែូចចនះដែរ 
ដតចប្បើឥ ូវប្បងមាននទស្អា ប់្បបាត់ប្បង់ជីវតិចៅចហើយ 

គ្ប្បបីពាកយចសនើរប្បស់ខញ ាំបានសាំចរចផ្ងដែរ។ អនកចៅទាំចនរចធវើអវី 
នាាំឲ្យសប្តូវចមើលង្គយចទ។  

 ខញ ាំទមងន់ជិតប្គ្ប់្បដខចៅចហើយ។  

 មិនអីចទ កូនប្បងមាននទក៏ែូចកូនខញ ាំដែរ។ ខញ ាំធ្លនាបី្បបាច់រកាកូនចនះឲ្យែូចកូនខញ ាំប្បចងកើត។  

 ខញ ាំកាំព្ ងមានទ កខប្ព្យួនឹងប្បេីខញ ាំខ្លា ាំងណាស់។  

 ក្តលណាអនកចរៀប្បក្តរនឹងខញ ាំចៅ ទ កខចនះនឹងវនិាសចៅឯងចហើយ។  

 ខញ ាំជាស្សីចមមា៉ាយចៅចហើយ។  

 ចរឿងចនះខញ ាំោែ នប្ប្បក្តន់អវីចទ។ ខញ ាំែឹងថាអនកចមមា៉ាយចហើយ!  

 ចមេចចលាកមិនគិ្តចៅរកចរៀប្បក្តរនឹងចគ្ឯចទៀតចៅ ?  

 កន ងជាតិចនះខញូាំបានសនែតយ៉ាងោច់ខ្លតកន ងចិតេថា ខញ ាំស្សលាញ់ដតអនកមួយចទ។ 

ចហត ចនះ ខញ ាំសូមប្បេូរជីវតិនឹងអនកដតមួយ។  

 សូមចលាកក ាំស្សលាញ់ខញ ាំ ខញ ាំជាមន សសអភ័ព្វណាស់ . . . ។  

 ោសនាមន សសចមើលមិនចឃើញចទ។ 

ដតចទាះអភ័ព្វយ៉ាងណាក៏ខញ ាំស ខចិតេលាំបាកចវទនារងចប្ោះជាមួយដែរ។  

 ខញ ាំមិនចង់បានប្បេីចទៀតចទ។ អាណិ្តខញ ាំចៅ។  
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នារសីាំព្ះក្តមា ែូចចគ្សាំព្ះប្ព្ះព្ ទធមួយអងគ។ ប្ប រសចខ្លា ចចិតេអាណិ្តនាង 

ដតចភាើងរាគ្រតឹដត ួលចព្ញចែើមប្ទូងអនក។ អនកសទ ះចៅោប់្បច ងនែនាង។ 

ស្សីប្គ្ចលៀសចចញយ៉ាងប្ប្បញាប់្ប។ 

 សូមចលាកក ាំពាល់ខញ ាំ!  
 អនកៗ អនកមិនឲ្យខញ ាំពាល់ឯណាបាន ចប្បើខញ ាំស្សលាញ់អនកែល់ចម៉ាាះ។  

នារចីប្ក្តកច ើងចគ្ចចៅមាខ ងត ។ ក្តមាចែញតាម។ នាងយាំដស្សអងវរថា៖ 

 ចលាកៗ អាណិ្ត អាណិ្តខញ ាំចៅ!  

ក្តមាឈរប្គ្ដញងខាួន ោក់ម ខប្ជប់្ប ខ្លាំចធែញ ដភនកច ើងប្កហម និយយមាន ក់ឯង៖ 

 ឯងស្សលាញ់អស់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ងចហើយ ។ ឱ ! ខញ ាំមានដតទ កខចទជាតិចនះ ទ កខៗ 

ចប្ពាះស្សីដតមួយ។ ឯងបានអងវរចគ្យ៉ាងចោរព្ ចគ្មិនស្អេ ប់្បខញ ាំ។  

ថាចហើយ ប្ប រសសទ ះដភាតចៅោប់្បនាង ោប់្បឱប្បរតិនាងយ៉ាងខ្លា ាំង។ នារបី្បឹ្បងប្បាំរះយ៉ាងណា 

ក៏មិនរចួពី្កនាេ ប់្បនែយកខកាំនាចចនះ។ ដភនកដែលនាងយាំ អនកចមើលចឃើញរតឹដតលាច ើង។ 

 អនក ! ខញ ាំពិ្តជាស្សលាញ់អនកដមន!  

 ចទៗ !  

 ខញ ាំស ខចិតេអនក . . . !  

 ចទ . . . ចទ . . . ចទ . . . !  

 ខញ ាំសូមរមួោសនានឹងអនក ។  

 ចទ . . . ចទ . . . ក ាំចធវើែូចោន ះ !  

 

ក្តមាខឹងយ៉ាងខ្លា ាំង ក៏ប្ោននាងមួយទាំហឹងនែចៅម ខ ែួលចខ្លព កចលើក្តេ រ។ 

នាងចទវភីាញ ក់ចងើប្បច ើង ក្តមាសទ ះចៅចទៀត ោប់្បនាងប្ចបាច់យ៉ាងខ្លា ាំងនឹងប្មាមនែ។ 

 ចមេចមិនស្សលាញ់អញចទរ ឺ?  

 ខញ ាំសូមចលាកអត់ចទាសច ះ!  

 យី ! មីចនះអញសមាា ប់្បចោលឥ ូវ។  

 ចលាកចអើយអាណិ្តខញ ាំចៅ!  

ដភនកនាងហាក់ែូចធាំៗនប្កដលង ។ នែដែលោប់្បនាងហាក់ែូចនែដែកលាយចភាើង ។ 

នារទីន់ខាួនប្បនេិចមេងៗ រចួបាត់វញិ្ញ ណ្ចៅ។ ក្តមាទមាា ក់របូ្បចនះចលើក្តេ រប្ប្បូស 
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រចួចប្ក្តកច ើងយកចជើងរ ញចហើយចែើរចចញចៅ។ ោប់្បជួនចព្លចនាះ នាងភួងមកពី្ផ្ារវញិ 

ចឃើញនាងចទវចីែកែួលចលើក្តេ រ ក៏សទ ះចៅឱប្បបី្បនាងច ើង។ 

 យី ! ចលាកចអើយចធវើបាប្ប ចធវើកមែអីកូនខញ ាំ។  

នាងភួងយាំសស្ស្អក់។ 

 ហងឯងស្អគ ល់អញចទ ?  

 ឱ ! កូនសាំលាញ់មាសមាេ យ មាេ យស្អា ប់្បជាមួយកូនចទៀត ។ ចហើយ ចលាកចអើយ! 

កូនខញ ាំស្អា ប់្បចហើយ។  

 ឲ្យោស្អា ប់្បចៅ ស្អា ប់្បឲ្យអស់ចៅបានោសមម ខោ។  

 ចលាកៗ អីក៏មានចិតេអាប្កក់ចម៉ាាះ ?  

 យី ! ថាអញអាប្កក់ ?  

ក្តមាទាត់យយភួងមួយចជើងពឹ្ប្ប។ នាងភួងផ្តក ប់្បម ខ ។ ស្សីោស់ប្បឹ្បងសទ ះ 

មកវញិោប់្បនាងចទវឱីប្បជាប់្បនឹងចែើមប្ទូង ។ ក្តមាចែើរតគនាាំចជើងទូងៗចៅបាត់ចៅ។ 

នាងភួងឱប្បនាងចទវយីាំដស្សកចៅ៖ 

 កូនៗ កូនមាសមាេ យ។  

យូរប្បនេិចចប្ក្តយមក នាងចទវចីប្បើកដភនកប្បនេិចមេងៗ ។ ស្សីទាាំងពី្រយាំចៅយាំមកោក់ោន ។ 

ជីវតិនារទីាាំងពី្រសថិតចៅចលើគ្ាំនរទ កខជាែរាប្ប។ យូរៗ ក្តមាមកមេង និយយពាកយែដែលៗ 

ដចចង់ដែលៗ ចធវើបាប្បែដែលៗ ោែ នឈប់្បឈរ។ ចវលាចប្ក្តយមក 

ក្តមាប្បចណ្េ ញចទវឲី្យចៅទីណាឆ្ង យផ្ តពី្ភូមិខាួន។ នាងចទវក៏ីនាាំនាងភួង 

ចៅចៅទីភូមិចប្ក្តមចាំង្គយប្ប្បមាណ្ប្បាាំគី្ ូដម៉ាប្តពី្ទីកដនាងធ្លា ប់្បចៅ។ 

កលយណ្រងទ កខចវទនាអចនកទាាំងពី្រប្បាណ្។ រាប្តីមួយនាងចទវឈឺីចពាះ ។ 

នាងភួងក៏ភ័យរត់ោស់ចគ្ឯងមកជួយទាាំងយប់្ប ។ យយម៉ាប្បចៅកន ងភូមិ 

ចមតាេ ករ ណាមកជួយផ្ងដែរ ។ប្ប ប្តីមួយក៏ប្ប្បសូតច ើងកន ងចព្លចនាះ ។ 

កូនចនាះមានរបូ្បចឆ្មចលាមព្ណ៌្លាឯក ចថាា សប្ទល កៗ គួ្រជាទីចសនហានប្កចព្ក។ 

នាងចទវចីមើលម ខប្ប ប្តីនាងញញឹមចោយរកីរាយ។ ប្ប៉ា នាែ ននងងចប្ក្តយមក 

នាងចទវបីានចចញពី្ចភាើង។ មានប្បងប្បាូនជិតខ្លងជាចប្ចើន 

ខាះយកអងករមួយកចញ្ជ ើមាន ក់មកចងនែកូនងែី ខាះយកសាំព្ត់ងែីៗ មកជូន ខាះបានប្តីស្អច់មកជូន 

រចួនាងចទវក៏ីបានជូនអាំណ្រអរគ្ ណ្ចៅចគ្វញិយ៉ាងអស់ពី្ែួងចិតេ៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៧៖បាត់កូន 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
នាងចទវ ីនិង នាងភួងបានបី្បបាច់រកាកូនស្សីយ៉ាងហែត់ចត់ ។ 

នាងទាាំងពី្របានោក់ច ែ្ ះក មារថីា ប្បទ ម ។ រាល់នងង 
នាងចទវឱីប្បប្កចស្អប្បនាងប្បទ មជាប់្បចៅនឹងចែើមប្ទូង។ 

ធីតាព្ ាំឲ្យប្ប ប្តីកាំប្ពាចនះយាំមួយោ៉ាសបានច ើយ។ 

នាងដតងប្បាំចព្ដកវជាប្ប ប្តីឲ្យចគ្ងលក់សកប់្បសកល់រាល់នងង 
ចោយបានប្បាំចៅស្សីឲ្យបានដ ាត ាល់ជានិចច។ នាងដតងប្បចបាសអដងាលកូន 

ដប្កងមានសតវស្សចមាចសង្គា ខ្លាំ។ នាងចងើប្បស្សី ជាប្ប ប្តភាង ។ 

ជីវតិនាង និង ជីវតិក មារ ីរមួចូលោន ជាធា ងមួយដែលចវញោន យ៉ាងប្តបាញ់អស្អច រយ ។ 

ប្ប ប្តីចនះជាប្ព្លឹងរប្បស់ធីតា ។ 

កន ងរបូ្បែ៏តូចប្ច ឹងចនះចទវហីាក់ចឃើញជីវតិនាងប្បនេសង្គខ រចៅម ខចទៀត។ ប្ប ប្តីចនះចហើយ 

ជាថាន ាំទិព្វមួយដែលរ ាំលាយទ កខ ប្បាំចភាចចសចកេីប្ព្យួរប្បស់នាង រចួចធវើឲ្យរស់ចរៀងតចៅ។ 

ក មារចីចះញញឹមយ៉ាងស្សស់ប្បិ្បមប្បិ្បយចហើយ។ ដកវចចះច ាើយ ាងប្បនេិចៗ 

នឹងនាងដែលជាចហត រតឹដតឲ្យនាងស្សលាញ់ដងមចទៀត។ ឱ ! 

ចសចកេីចសនហាននមាតាចាំចពាះប្ប ប្ត ោែ នវតថ កន ងនាចលាកចនះអាចចប្ប្បៀប្បចធៀប្បបានច ើយ។ 

តាាំងពី្បានប្ប ប្តីកាំសត់ចនះមក នាងចទវចីកើតទ កខដតនាងសប្បាយយ៉ាងអចនក ។ 

នាងចកើតទ កខកន ងសងគម ចប្ពាះនាងប្ពាត់ប្បាស់ឪព្ ក ប្ពាត់ប្បាស់ប្បេីសមាា ញ់ ។ មយ៉ាងចទៀត 

ចប្ពាះក្តមាជាមន សសបានមកយយីែល់របូ្បនាងរាល់ចព្លចវលា 

រហូតែល់ប្បចណ្េ ញនាងឲ្យចចញពី្ភូមិឋានផ្ទះសាំដប្បង។ នាងសប្បាយ 

សប្បាយចប្ពាះកន ងសងគមែដែលចនះ អរ ណ្មួយងែីរះកន ងជីវតិនាង គឺ្នាងប្បទ មដតមួយចនះ។ 

ដមននាងសប្បាយដមន សប្បាយប្ប្បដហលចលើសអស់មាតាទាាំងពួ្ង។ 

ណាមួយក មារបី្ប្បកប្បចោយស ខភាព្ប្បរបូិ្បណ្ា៍  មានសាំចណ្ើ ចស្សស់ចិញ្ច ច មានស្អច់សស្អា ត 

មានសមេីរអាក់រអួលប្បនេិចផ្ង គួ្រជាទីចសនហាប្បាកែ។ ប្បទ មបានមួយដខចហើយ។ 

នងងចនះនាងចទវបី្បាំចៅប្ប ប្តី ។ នាងោក់កូនចៅកន ងអប្ងឹង 

រចួមាតាកមសត់ចែកចយលកូនដែលលក់សកប់្បសកល់។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន 

នារជីាមាតាក៏លង់លក់ចៅជាមួយកូនដែរ។ 

ស្សីយល់សប្បេិចឃើញមាននទជាប្បេីនាងមកឱប្បប្កចស្អប្បនាង។ ធីតាយាំោយរឮកប្បេីខ្លា ាំងចព្ក។ 
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ចទវលីង់លក់កន ងែាំចណ្ក។ ល ះែល់នាងភាញ ក់ែឹងខាួនច ើង 

ប្ព្ះស រយិចប្ជៀងចប្ជណាស់ចៅចហើយ។ នាងទាញអប្ងឹងចយលប្បទ មជាប្ប ប្តី ។ ដត ! 

អវីក៏ែូោន ះ ? អប្ងឹងប្ទង់ស្ស្អលចសងើក។  វចីប្ក្តកច ើងែូចចគ្កគនាេ ក់។ 

បាត់ប្ប ប្តីចៅណាចហើយដកវកូនចអើយ។ ដកវលាសទ ះចចញចៅចប្ៅដស្សកចៅមីងភួង 

ដតខ្លងចប្ៅស្អង ត់ឈឹង ។ យយភួងចៅផ្ារព្ ាំទាន់មកផ្ង។ នាងនឹកថា 

ប្ប្បដហលយយភួងមកចលើកកូនយកចៅម ជទឹកឯសទឹងចហើយ ។ ស្សីរត់ចៅរកសទឹង 

ដតោែ នចឃើញអវីចស្អះ។ នាងសួរអនកឯចទៀតដែលនាងជួប្បប្ប្បទះថា 

«ចឃើញអនកណាមកយកកូនខញ ាំចទ ?» ចគ្ច ាើយថា «ចទ ! . . . យ៉ាងណាែូចោន ះ ?»។ 

ចទវកីាំសត់ព្នយល់ប្បាប់្បចគ្វញិព្ ាំទាន់ចប់្បផ្ង នាងរត់ចៅសួរអនកជិតខ្លងចទៀត។ នារចី ាឆ្ា  
បី្បែូចចមមាន់រកព្ង។ ម ខនាងច ើងស្អា ាំងតបតិអនកទាាំងពួ្ងច ាើយមកនាងវញិដតពាកយែដែល។ 

មិនយូរប្ប៉ា នាែ នមន សសកន ងភូមិជួយចឆ្ចឡារកប្ប ប្តីរប្បស់នាងចទវ ី។ នាងភួងមកែល់ចទៀត 

ក៏ជួយរកចទៀត។ ទឹកដភនកហូរសស្ស្អក់ នាងចទវដីស្សកប្ទចហាយាំថា៖ 

 ឱ ! មាច ស់នងងចអើយ ចលាកអនកណាយកកូនខញ ាំចៅ ? 

ខញ ាំលង់ែាំចណ្កភាញ ក់ច ើងស្ស្អប់្បដតបាត់កូន។ ឱ! អនកណាចនាះអីក៏ចិតេអាប្កក់ចម៉ាាះ ? 

លួចអីមិនលួច ៗកូនខញ ាំ។ កូនចទើប្បបានមួយដខ នងងចនះផ្ង។ ឱ ! ចតើនាងបានអីចៅ 

ចតើចគ្យកនងាចៅសមាា ប់្បចោលរអឺវី ? ។ កូន ៗ ! 

ចទើប្បបានចឃើញព្នាឺប្ព្ះអាទិតយមិនបានប្ប៉ា នាែ ននងងផ្ង ស្ស្អប់្បដតវនិាសចៅវញិ។ 

នាងព្ ាំទាន់ចចះនិយយ ចចះគិ្តគូ្រផ្ង ស្ស្អប់្បដតបាត់ចៅ។ ឱ ! 

ចលាកអនកចអើយជួយកូនខញ ាំផ្ង ខញ ាំស្អា ប់្បកន ងចព្លចនះជាប្បាកែចហើយ ។ ពូ្មីងចអើយ ! 

ជួយចយងជីវតិខញ ាំផ្ង។ ខញ ាំោែ នប្ទព្យធនអវីចទ។ ខញ ាំមានដតកូនមួយចនះ។  

 

នាងចទវចីែើរប្បចណ្េើ រ យាំប្បចណ្េើ រ ពី្ផ្ទះមួយចៅផ្ទះមួយ ចរៀប្បរាប់្បសព្វប្គ្ប់្ប ។ 

អនកផ្ងដែលស្អេ ប់្បក៏ជួយយាំផ្ងប្គ្ប់្បៗោន ។ រាប្តីក៏ែណ្េ ប់្បពិ្ភព្ចលាកចធវើឲ្យងងឹតសា ង ។ 

នាងចទវរីងឹរតឹដតចខ្លា ចផ្ាចៅចទៀត ។ នាងចែើរចព្ញភូមិសួរចគ្។ ចោយព្ ាំចឃើញ 

នាងចែើរចៅែល់នប្ព្ចប្ក្តយផ្ទះ ប្តចចៀកប្ប្បងុស្អេ ប់្បដប្កងឮសូរមាត់កូនយាំ ។ 

ស្សីអ ជចនា ះចែើរ ួលចប្ក្តមគ្ មពផ្តក  តាមចគ្ៀនរប្បង តាមរងូរនធចផ្សងៗ 

ដប្កងអនកណាយកកូននាងចៅលាក់ចៅទីចនាះ។ 

ធីតាយកចឈើមួយកាំណាត់ចែើរដវកនប្ព្ចលាះទាាំងពួ្ង ចែើមបីឲ្យកូននាងភាញ ក់ច ើង យាំច ើង 

ឲ្យនាងឮសូរសចមាង នឹងអាលនាងបានរត់ចៅចលើកឱប្បកូនចនាះមកវញិ។ 
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កលយណ្បានយកដចវប្ចោចៅកូរកន ងែងសទឹងដប្កងអនកណា យកកូននាងចៅចោលកន ងទឹក។ 

នាងលួចសាំលឹងែីណាងែីៗ ដប្កងចគ្កប់្បកូននាង។ ល ះែល់កូនែាំបូ្បកណាមួយ 

ធីតាច ើងចលើែាំបូ្បកចនាះដប្កងបានឮសូរ រ ឺបានចឃើញកូននាង។ 

កដនាងប្តង់ណាចមែ ស្សទាំគួ្រសងសយ័ នាងរ កចូលចៅខាំកក្តយ ដញកដវករកប្បទ មកូនសមាា ញ់។ 

រាប្តីកនាងចៅ ប្ប ប្តីនាងចៅដតបាត់ែដែល។ នងងមួយមកជាំនួសរាប្តីសចងវគ្ចនះចទៀត 

ស្សីចៅដតចែើររកកូននាង ទឹកដភនកដែលហូរ 
ឈប់្បហូរអស់រលីងចៅដតទឹកចិតេចទដែលហូរតចៅចទៀត។ នងងមួយចទៀតកនាងមក 

ពី្រនងងចទៀតកនាងមក ោែ នចលចឮែាំណឹ្ងអវីមួយពី្ប្ប ប្តសងារនាងចស្អះ ឱ ! ស្អង ត់អវីក៏ស្អង ត់ចម៉ាាះ 

។ នាងចទវអីស់សងឃមឹ។ នាងព្ ាំចែកពួ្នចស្អះ។ ចោយអស់កាំលាាំងខ្លា ាំងចព្ក 

មាតាទ គ៌្តចូលទចប្មតខាួនចលើដប្គ្ប្ប្បប្បនាងភួងដែលអស់កាំលាាំងែូចោន ។ 

ក្តលនាងនឹកែល់ប្ប ប្តី នាងចឃើញម ខស្សីកលយណ្ចៅដតនឹងដភនក 

ម ខមូលប្កលង់ញញឹមស្សល់ ។ ស្សីចមើលចៅច វង 

ស្សនមចឃើញកូនកមសត់ចមើលចៅខ្លងស្អេ ាំចឃើញរបូ្បកូន ចមើលចលើត ហាក់ចឃើញកូន 

ចមើលប្គ្ប់្បទិសចឃើញកូនែរាប្ប។ របូ្បកូនដប្បងដចកប្គ្ប់្បទិស្អន ទិស។ ធីតាច្ងនែោប់្ប 

កូនងយចៅ។ នាងចែើរតាម កូនងយចៅចទៀត។ នាងងយមកវញិ កូនចែើរតាមមក ។ 

ស្សីអងគ យសាំព្ះឲ្យកូន ចៅចសងៀមមួយកដនាង រចួចសើចប្គ្ហាញមករកនាងវញិ។ ឱ ! 

រក្តាំកន ងចិតេអវីចម៉ាាះចទ ធីតារមួលអស់ទាាំងខាួន។ ចទវជិីតដតនឹងចៅជា កួតចៅចហើយ។ 

ដកវរលកខណ្ា៍ ចែើរមួយៗ ចៅយកក្តាំបិ្បតចសនៀតមកក្តន់ចងើប្បអាវ ធពី្ចប្ៅចស្ស្អម 

ឱប្បអាវ ធជាប់្បនឹងប្ទងូ ចសើចោក់អាវ ធ រចួនាងយាំោក់អាវ ធ រចួទឹកដភនកស្សក់តក់ៗ។ មួយៗ 

នាងហូតក្តាំបិ្បតចចញពី្ចស្ស្អម ។ នាងយកចមនែស្អទ ប្បម ខក្តាំបិ្បត ។ នាងចមើលច ងក្តាំបិ្បត។ ឱ ! 

ក្តាំបិ្បទម ត ៗ ដមនច ងស្សួច។ ស្សីកមសត់និយយតិចៗថា៖ 

 នងងចនះ ខញ ាំផ្ តអស់ទ កខចហើយ ។ ក្តាំបិ្បតចនះចហើយជាមិតេ ជាទីអវស្អនរប្បស់ខញ ាំ។ 

ក្តាំបិ្បតចនះជាថាន ាំដែលស្ស្អយចាំណ្ងខញ ាំឲ្យមានចសរភីាព្ពិ្តៗ កន ងវែេសងារ ។ 

ជីវតិមន សសហាក់ចវទនាណាស់ មានដតទ កខ ោែ នស ខដមន ! !  

ធីតានឹកចទៀតថា ចតើរស់ចៅចធវើអវី ចប្បើចិតេ ចប្បើចងាើមស្អា ប់្បអស់ចៅចហើយ។ 

ចទវចីងើប្បច ងក្តាំបិ្បទហាក់ែូចស្សលាញ់ណាស់។ នាងយកនែចប្បះច វអាវ 
រចួចមើលចៅច ងែចងាើមខាួន។ នាងយកចងា លនែច ច ៗច ងែចងាើមនាងចនះ 

ចែើមបីរកចមើលកដនាងដែលច ងក្តាំបិ្បតប្តូវលូកចូលចៅ។ កញ្ញ ល តជងគង់សាំព្ះែល់ចទវតា 

ស ាំក ាំឲ្យយកចទាសនាង ៗនឹងសមាា ប់្បខាួនកន ងចព្លចនះចហើយ ។ 
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ច ងក្តាំបិ្បតក៏ច ចចលើច ងែចងាើមោែ នប្បងាង់។ ស្សីប្បាថាន ថា ចកើតជាតិនានា 

ក ាំឲ្យមានទ កខែូចជាតិចនះចទៀត។ ក្តាំបិ្បតចសនៀតរ ញចៅម ខ 

ស្ស្អប់្បដតអនកស្សុកមាន ក់សទ ះចូលមកពី្ចប្ក្តយនាង ដស្សកយ៉ាងរកីរាយថា៖ 

 ខញ ាំចទើប្បបានែាំណឹ្ងមួយថា ចលាកចមទ័ព្មាននទព្ ាំទាន់ស្អា ប់្បចទ 

នាងចទវលួីចលាក់ក្តាំបិ្បទែ៏ម តថាា ចនាះ 

ចសៀតចៅចចងកះប្បងកប់្បកន ងអាវដែលនាងបិ្បទច វវញិយ៉ាងស្សួលបួ្បល។ 

ដកវដប្បរយ៉ាងសងួតមករកពូ្ចនាះ៖  

 ពូ្ែឹងពី្ណាមក ?  

 យី ! អាសូរោមកែល់ចហើយ។  

នាងហាក់បានចកើតមេងចទៀត ។ នាងចសើចទាាំងទឹកដភនក។ 

 ក្តលណាបានប្បងមកែល់ ?  

 អាសូរោថា បី្បនងងចទៀត។  

 ចមេចប្បងមិនមកនងងចនះ ?  

 ថាោាំចរៀប្បទ័ព្ដហកបួនឲ្យបានសង្គា ប្បនេិច។  

 ខញ ាំចប្តកអរណាស់ពូ្ ! ឱ ! ពូ្ចអើយខញ ាំផ្ តអស់ទ កខចហើយ ប្បាូនសូម . . . ឱ ! 

ពូ្អចញ្ជ ើញចៅវញិចហើយ ?  

 បាទ ! ចហត ដតសាំណាងនាង។  

 ោ៎ះ ! អរគ្ ណ្ពូ្ណាស់ អចញ្ជ ើញច ះ។  

នាងចទវ ីរកីរាយយ៉ាងនប្កដលងនឹងែាំណឹ្ងចនះ។ នាងរត់ចៅប្បាប់្បនាងភួង ដែលអរ កខិប្បកខ ប្ប 

។ នាងចៅម ជទឹកល ប្បលាងក្តយ ែ សស្អប្ប ូ លាប្បចលែៀតយ៉ាងស្អា ត។ 

ចប្បើជនណាដែលព្ ាំស្អគ ល់នាង ម ខជាោត់ថានាងចៅប្កម ាំមិនខ្លន។ ចាំនួនយូរដខមកចហើយ 

នាងព្ ាំដែលត ប្បដតងខាួនចស្អះ។ ចទើប្បដតនងងចនះនាងចៅយយភួងសិតសក់នាង 

ឲ្យជួយលាប្បចមៅនាង។  វញីញឹមចោយចឃើញថា នាងចៅដតលាស្សស់ែដែល។ 

សាំចណ្ើ ចនាងចធវើឲ្យចឃើញចធែញសសគ ស។ ធីតាពាក់អាវលា សាំព្ត់លា។ 

នាងចប្បះផ្តក មកចងជាបូ្បោក់ចលើសក់ នាងប្ប្បងុខាួនោាំទទួលប្បេី ប្បេីដែលនាងនឹកជាយូរមកចហើយ 

ប្បេីដែលជាគូ្កមសត់ប្ពាត់យូរនងងដខមកចហើយ ប្បេីដែលស្សលាញ់នាងវញិយ៉ាងចព្ញចិតេ។ 

មាណ្វនឹីកថា ប្តូវនាងត ប្បដតងខាួន ក ាំឲ្យធ ាំច ាះឆ្ា ប្បចៅចលើប្បេីដែលរឮកនាងដែរ។ ឱ ! បី្បនងងចទៀត 

ម ខជានាងបាននិតយចៅជាប់្បនឹងចែើមប្ទូងប្ប្បសុសមាា ញ់ចនះចហើយ 
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គឺ្នឹងបាននិយយចរៀប្បរាប់្បប្បាប់្បទ កខនាង ប្បាប់្បក្តរកាំប្ពាដែលនាងបាន ាងរចួមក 

ប្បាប់្បអាំពី្កាំចនើតប្ប ប្តី ប្បាប់្បអាំពី្ប្ប ប្តី។ មកែល់ប្តង់ចនះ នាងចទវហូីរទឹកដភនករហាមវញិ។ 

ចសចកេីសប្បាយទាាំងប្ប៉ា នាែ នរត់ចចញអស់ពី្ចិតេនាង។ 

ចសចកេីរកីរាយរប្បស់នាងហាក់រចប្បះមួយមេងៗ ធ្លា ក់ចៅកន ងរចដេ ចប្ៅមួយ។ ស្សីនឹកថា 

ចប្បើប្ប ប្តីជាទីចសនហាចៅចម៉ាាះ សមនឹងបានព្ប្ប ប្តីចនះចៅប្បង្គា ញប្បេី ឲ្យប្បេីចងើប្បប្ប ប្តចនះផ្ង។ 

ដតឥ ូវ នែនាងទចទ ។ នាងហាក់ស្ស្អលខាួនចសងើក។ កន ងចព្ញមួយនងងចនះ 

ធីតាប្បឹ្បងចរៀប្បចាំផ្ទះសដមបង ចបាសសាំអាត ែ សលាងវតថ នានា ខ្លត់ត ប្បដតងយ៉ាងឱឡារកិ 

រចួោត់ក្តរទិញមាូប្បអាហារចធវើនាំ ទ កោាំប្បេីមានទិញោនលាៗ  

ទ កសប្មាប់្បោក់ឲ្យស្អវ មីប្បរចិភាគ្អាហារ និងទិញកចនទលងែីៗ ឲ្យអនកប្ប្បសុសាំរានេ។ 

ឱ !នាងចចះដតនឹកចឃើញចាំណ្ ចឯចទៀតៗ 

ជាចប្ចើនណាស់ដតនាងព្ ាំអាចចធវើតាមចិតេដែលនាងនឹកចឃើញទាាំងអស់ចនាះច ើយ 

ពី្ចប្ពាះស្សីប្កណាស់។ គ្ាំនិតនិមួយៗ 

ដែលែ ះចលចច ើងកន ងវញិ្ញ ណ្រប្បស់នាងកន ងមួយចព្លចនះគឺ្ែ ះចលចមកឯងៗ 

រចួគ្ាំនិតនីមួយៗ ជាសនាេ នចិតេនាងដែលចស្អែ ះចាំចពាះចលើស្អវ មី៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៨៖ប្តលប់្បពី្ចាាំង 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
ប្ព្ះអរ ណ្នងងចនះរះច ើងយ៉ាងប្តចះប្តចង់។ ប្ប្បជាជនប្គ្ប់្បរបូ្បភាញ ក់ពី្ប្ព្លឹមខ សពី្ធមែតា ។ 

មាន ក់ៗ សាំចរចចិតេោាំចមើលកបួនទ័ព្មានមាននទដែលវលិប្តលប់្បពី្ចាាំង។ ចយើងរាល់ោន ចសាៀកលា 
ពាក់លា ឈរក ះករចៅនឹងផ្ារ។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ នកបួនទ័ព្មកែល់។ 

ែាំបូ្បងចគ្ឮសគរជ័យយ៉ាងអ ឹកធឹក ។ ប្បនេិចចប្ក្តយមកអងគទ័ព្មកែល់។ 

ទាហានចែើរជាជួរសចមបើមចោយអាវ ធដែលក្តន់ប្គ្ប់្បៗនែ គឺ្មានដខល លាំដព្ង ស្អន  ប្ព្ួញ 

ោវជាចែើម។ ព្លចរហា៍ចែើរកចប្កើកដផ្នែី។ ប្បនាទ ប់្បមកគឺ្ទ័ព្ចសះដែលសង្គា ជាងចគ្ ។ មាន ក់ៗ 

អងគ យចលើខនងអាជាចនយយ ប្តង់ខាួនោែ នង្គកចៅណាច ើយ ។ 

ោវដែលព្យួរចៅចចងកះចឃើញគួ្រចសញើប្ប។ ចប្ក្តយមកចទៀត 

មានទ័ព្ខ្លងែាំរដីែលត ប្បដតងចោយចប្គ្ឿងអលង្គក រចៅភា ក ចៅចលើកាល និងចៅចលើខនង 

ចមើលចឃើញរ ងចរឿងបី្បែូចកន ងចរឿងមួយពាន់មួយយប់្ប ។ ចៅចលើខនងែាំរចីនះ 

អនកឈរចមើលព្លចរហា៍ គឺ្មាននទចមទ័ព្។ 

 

មាននទឈរធែឹង ោវដែលហូតចហើយ ដែលក្តន់ចៅនែចនាះមានរសែីោាំងនឹងប្ព្ះអាទិតយភាឺប្ពាតៗ 

។ ចោយចប្គ្ឿងសចមាៀកប្បាំពាក់ ចោយមាឌមាាំ វរីប្ប រសហាក់មានអាំណាចឥតឧប្បមា។ 

មាននទនាាំទ័ព្ដែលមានចាំនួនប្ប្បមាណ្ប្បាាំពាន់នាក់ ។ រចួចគ្ឮសូរសដប្មកយ៉ាងខ្លា ាំង 

ប្បញ្ជ ឲ្យព្លចរហា៍ឈប់្ប។ តាមរប្បងប្ប្បជាជន ចកែង ោស់ ប្ប្បុស ស្សី 

ដែលឈរចមើលក៏ប្បនាឺនូវសដប្មកថា ជចយលាន់ឮរ ាំព្ងច ើង។ ឱ! តាាំងពី្ក្តលណាមក 

ព្ ាំដែលមានប្ពឹ្តេិក្តរណ្ា៍ ែ៏រកីរាយែូចោន ះចទ កន ងអាណាចខតេចសរចីស្អភ័ណ្ចយើង។ 

មន សសមាន ក់ៗ សប្បាយប្គ្ប់្បៗោន ។ អនកលក់ែូរក៏ចចញចៅលក់ចប្ពាងប្ពាត ។ 

អនកចែើរចមើលកបួនទ័ព្ក៏ចប្ចើន ដណ្នណាន់តាន់តាប់្ប ចែើរច ះច ើងប្ប្បចប្ជៀតប្ប្បដជងោន ។ 

ទ័ព្ក៏ដហព័្ទធជ ាំវញិប្បនាទ យប្ព្ះកមព ត ចាំនួនបី្បជ ាំ ឆ្កចហាជចយលាន់ឮរណ្េាំ ោន អឹងកង ។ ចភាង 

និង សគរឲ្យចង្គវ ក់ែល់ទាហានដែលចែើរ។ ចកែងៗរត់តាមចមើលប្ប្បញាយ ក្តន់នែោន រចណាង។ 

នាងចទវចីៅផ្ទះដតងខាួនស្អា តបាត។ ធីតាចង់ចៅទទួលប្បេី ដតនាងព្ ាំហា នចៅចទ 

ចប្ពាះខ្លា ចដប្កងចគ្ចសើចនាង ។ ស្តសេីបារមភដប្កងនាងយាំចៅម ខចគ្ឯង នាាំឲ្យខ្លែ សចគ្។ ចទ! 

នាងព្ ាំចៅចទ ចប្ពាះប្បាាំបី្បដខមកចហើយ ព្ ាំែឹងប្ប្បុសដប្ប្បប្ប្បលួយ៉ាងណា។ ចប្បើនាងចៅទទួលចគ្ 

ចហើយស្ស្អប់្បដតចគ្ចធវើព្ ាំស្អគ ល់នាងក៏ព្ ាំែឹង 

file://w/index.php
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ចនាះនាងម ខជាោច់ខយល់ស្អា ប់្បភាា មកន ងចព្លចនាះមិនខ្លន។ កលយណ្នឹកចៅចទៀតថា 

ចប្បើចគ្ចស្អែ ះចាំចពាះនាង ស្សលាញ់នាងពិ្តៗ ប្បាកែជាចគ្មករកនាងចហើយ ។ 

អាស្ស័យចហត ចនះ នាងសចប្មចថាប្តូវរង់ោាំប្បេីដអផ្ទះចទើប្បប្តូវ។ ស្សីចៅផ្ទះដមន 

ដតនាងលួចស្អេ ប់្បសូរសគរ និង សូរមាត់ចគ្ដែលដស្សកប្ទហឹងអឹងកង។ 

នាងចស្សៀវកន ងចិតេចង់ចៅឲ្យឆ្ប់្បបានចឃើញម ខប្បេី។ ចាំណ្ង់ចនះរកទប់្បចសទើរព្ ាំឈនះ។ 

ចែើមបីប្បាំចភាចចសចកេីទនទឹង នាងចែើរច ះចែើរច ើង ដតកន ងផ្ទះមាន ក់ឯង កន ងក្តរទនទឹងរង់ោាំចនះ 

មួយនាទីយូរែូចមួយសតវតស។ មន សសមាន ក់ចលាតចូលតាមប្បងាួចឮសូរប្គឹ្ប្ប។ 

នាងចទវភីាញ ក់ង្គកចៅ ស្ស្អប់្បដតចឃើញក្តមាជាប្បាូនមាននទមកែល់។ នាងភ័យតកកមា 

ចសទើរសា តស្អែ រតី។ ក្តមាចែើរចៅរកនាងឈរជាំទាញចជើង នែទាាំងពី្រក្តន់ោវ 
ដែលហូតទ កជាចស្សច។ 

 នងងចនះជានងងច ងចប្ក្តយប្បាំផ្ តដែលខញ ាំចប្ប្បើវធីិចឃរចៅ . . . ។ 

ខញ ាំបាននិយយនឹងអនកឲ្យមានចិតេចស្អែ ះសែ័ប្គ្នឹងខញ ាំ ចប្ពាះខញ ាំបានស្សលាញ់អនកចសែើជីវតិ។ 

ពាកយដែលខញ ាំនិយយចៅអនក អនកឥតស្អេ ប់្បខញ ាំចស្អះ។ 

ខញ ាំោក់ខាួនរហូតែល់ចៅហា នអងវរចិតេអនក ។ ឥ ូវខញ ាំឈប់្បនិយយ 

ឈប់្បអងវរចទៀតចហើយ ។ ខញ ាំោប់្បចប្ប្បើវធីិអក សលប្បាកែ ។ 

ខញ ាំស្អេ យណាស់ចោយអនកប្បងខាំឲ្យខញ ាំចលងវធីិែ៏លាមកចនះដែលខញ ាំព្ ាំចង់ចលងច ើយ។ 

ដតខញ ាំចធវើចនះ គឺ្ប្បាកែចធវើចោយចិតេចង់ ចោយចចតនា 

ចែើមបីល ប្បលាងអាមា៉ាស់រប្បស់ខញ ាំចាំចពាះអនក 

ដែលខញ ាំបានរាយចលើកាំណាត់ជីវតិរប្បស់ខញ ាំជាមួយនឹងអនក ។ នងងចនះ 

ជានងងផ្តេ ច់ប្ពាត់រប្បស់ខញ ាំ។  

ក្តមានិយយចោយពាកយធងន់ៗ ។ នាងចទវចីាំហមាត់ ចប្បើកដភនកធាំៗស្អេ ប់្ប ។ 

ចសចកេីភិតភ័យមួយយ៉ាងធាំមកប្គ្ប្បែនេប់្បែួងចិតេនាងជាប់្ប។ នាងយាំអងវរថា ៖ 

 ចទ ! ចលាក ៗ ក ាំចធវើបាប្បខញ ាំ . . . ។  

ក្តមាគ្ាំហកវញិថា៖ 

 ខញ ាំចធវើលាណាស់ចហើយជាមួយនឹងអនក។ អនកព្ ាំប្ព្មយល់ ព្ ាំប្ព្មចធវើតាម ព្ ាំប្ព្មចជឿខញ ាំ។ ដន ! 

ចទវសី្សីវរលកខណ្ា៍  ចមើលន ៎ះហន៎ !  

ក្តមាចងា លចៅប្បងាួចដែលចាំហចៅផ្ទះធាំមួយចទៀត។ នាងចទវចីមើលតាម 

ចឃើញកូនស្សីរប្បស់នាងចគ្ងលក់សកប់្បសកល់។ នាងសទ ះចប្ក្តក 
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ដតច ងោវក្តមាច ចជាប់្បប្តង់កនាងកដនាងជីព្ចរមិនឲ្យស្សីកមសត់ចប្ក្តកបាន។ 

ចោយតឹងប្ទូងចព្ក ធីតាប្ទចហាយាំ ចហើយចពាលយ៉ាងរអាក់រអួលថា៖ 

 កូន ៗ មាសមាេ យ កូន ! មាេ យនឹកកូនណាស់ កូនមកចនះមក។ 

កូនមកពី្ណាបាត់យូរចម៉ាាះ ? កូននឹកមាេ យចទ ?។ ឱ !កូនចគ្ងលក់ចទ ? 

មាេ យស្អែ នដតកូនស្អា ប់្បចៅចហើយ។ កូនចៅណាបាត់ប្ប៉ា នាែ ននងង? កូនបានអវីចៅ ? ចលាក ! 

ខញ ាំស ាំកូនខញ ាំមកវញិ។  

ក្តមាគ្ាំហកចទៀតថា៖ 

 ចៅឲ្យចសងៀម ចមើលចៅចទៀតចមើល!  

នាងចទវចីោលដភនកចៅចទៀត នាងដស្សកនយ៉ាច ើង ចោយនាងបានចឃើញមន សសមាន ក់មាឌធាំ 
ោប់្បចលើកបី្បកូននាងដែលចៅកន ងពូ្កច ើង។ 

មន សសចមាហចនះយកច ងោវោក់ចលើកូននាងដែលចែកលក់ ហាក់ប្បប្មុងនឹងប្ប្បហារជីវតិ។ 

 នអ ! ចធវើយ៉ាងចនះស្អា ប់្បកូនខញ ាំចហើយ។ ចលាកចធវើអវីយ៉ាងហនឹង 

អាណិ្តកូនខញ ាំចៅក ាំចធវើបាប្បោន ។ ឱ ! ស្អា ប់្បឥ ូវចហើយ ប្ព្ះមាច ស់នងាចអើយ ! ក ាំ ៗ 

ចលាកជួយខញ ាំផ្ង ក ាំៗ។  

នាងចទវញ័ីររនធត់អស់អងគប្បាណ្។ កលយណ្ប្បប្មះនចនៀលរមួលខាួន។ 

ច ងោវចធវើឲ្យនាងតក់សា តប្តជាក់ច ងនែ និងច ងចជើង។ នាងោក់ដភនកច ះ 

ព្ ាំដមនដកវព្ ាំហា នចមើលចទ ដតស្សីរអាកន ងចិតេនប្កចព្ក។ នាងយាំឮឃឹសៗ។ 

ក្តមាចព្ប្បមាត់និយយថា៖ 

 ចទវ ី! ោមិនទាន់ស្អា ប់្បចទ ។ ចូរអនកប្ជាប្បថា 

គឺ្ខញ ាំចនះចហើយដែលបានលួចយកកូនអនកចៅ។  

 ោ៎ះ ! ចលាក ! ឱ ! ចលាកយកកូនខញ ាំចៅឬ ? ោ៎ះ !  

 ឥ ូវចនះអនកចង់បានកូនអនកវញិចទ?  

 ោ៎ះ ចលាក ចង់បាន ស ាំអាណិ្តខញ ាំចៅ ខញ ាំអងវរ . . . !  
 ចតើអនកស្សលាញ់កូនអនកចទ ?  

 ោ៎ះ ចលាក ស្សលាញ់ ហ ី ! ស្សលាញ់ណាស់ . . . ចព្ក 

ស្សលាញ់ផ្ តអស់រប្បស់ដែលមានកន ងចលាកចនះ។  

 ចតើអនកចង់ឲ្យកូនអនកស្អា ប់្ប ឬ រស់ ?  
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 ោ៎ះ ! ចង់ឲ្យរស់!  

 ចអើ ! ចប្បើចង់ឲ្យកូនចនះរស់ ង្គយណាស់ !  

 ឲ្យខញ ាំចធវើយ៉ាងណា ? ោ៎ះ ខញ ាំចង់ឲ្យរស់ ចធវើយ៉ាងណាចលាក ខញ ាំចធវើទាាំងអស់។ 

ជប្មាប្បប្ប្បស្អសនា៍មកខញ ាំចធវើ។  

ក្តមាចសើច ចមើលម ខកលយណ្យ៉ាងកាំណាច។ ប្ប រសប្បនេោោចៅចទៀតថា៖ 

 កិចចអនកប្តូវចធវើង្គយចទ។ ប្បនេិចចទៀត ប្បេីអនកម ខជាមកែល់ទីចនះចហើយ ។ ចែើមបីឲ្យកូនរស់ 

ចែើមបីឲ្យបានកូនមកនែអនកវញិ ែល់ប្បេីអនកមក ឲ្យអនកចៅចសងៀមចធវើងាង់ ចធវើែូចគ្ 

ក ាំនិយយឲ្យចស្អះ។  

 ប្ោន់ដតក ាំនិយយឲ្យចស្អះប្ប៉ា ចណាណ ះ ឬ ចលាក ?  

 ចអើ ! ចទាះជាមួយមាននទ ក៏ក ាំនិយយដែរ។  

 ចទ ! ខញ ាំនឹកប្បេីណាស់ ខញ ាំស ាំនិយយរកោត់បានបួ្បនែប់្បមា៉ា ត់ អាណិ្តខញ ាំចៅ 

ខញ ាំនឹកោត់ណាស់។  

 មិនបាន ! ចប្បើអនកហា នដតចហើប្បមាត់មួយមា៉ា ត់ កូនអនកម ខជាស្អា ប់្បមិនខ្លន 

អនកចឃើញចទខញ ាំចៅទីចនះ ចប្បើអនកហា ននិយយមួយមា៉ា ត់ ខញ ាំប្ោន់ដតចធវើសញ្ញ ប្បនេិចចៅ 

អនកដែលក្តន់កូនអនកចនាះសមាា ប់្បកូនអនកចោលមិនខ្លន ។ ចម៉ាចអនកយល់ចទ ?  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំយល់ចហើយ ហ ី ! ចលាកោែ នចមតាេ ែល់ខញ ាំចស្អះ 

ចម៉ាចក៏ចលាកមិនចង់ឲ្យខញ ាំនិយយនឹងប្បេីខញ ាំ ? ខញ ាំចធវើែូចចលាកមិនចកើតចទ 

សូមចលាកអត់ចទាសច ះ ។ ឱប្បេីចអើយ ! ឱកូនចអើយ ! ខញ ាំស្អា ប់្បចហើយ។  

 ចមើលហន៎ ! ចឃើញចទ ?  

 អស់ ! ឱ ចទៗ ក ាំសមាា ប់្បកូនខញ ាំ ចទ! ចលាកចអើយ ចលាកចអើយ ឱ!  

 ចម៉ាចចធវើតាមខញ ាំឬចទ ឆ្ប់្បៗច ើង ?  

 ហ ីស ចលាកចអើយ!  

 ថាឲ្យភាា មមក !  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំចធវើតាមទាាំងអស់ចហើយ!  

 ចម៉ាចអនកចធវើតាមខញ ាំចទ ? និយយឲ្យប្តង់ចៅ!  

 ោ៎ះ ខញ ាំយល់ប្ព្មចហើយចលាក!  

 ចអើ ! អនកប្តូវចៅឲ្យចសងៀមមួយកដនាងចនះ។  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំចធវើបាន . . . ដតក្តលណាចៅបានចលាកឲ្យកូនមកខញ ាំវញិ។  

 មិនអីចទ ោាំខញ ាំយកមកឲ្យ។  
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 ក្តលណាចៅ ចទើប្បខញ ាំអាចនិយយបាន ?  

 ោាំខញ ាំជូនែាំណឹ្ងជាចប្ក្តយ ដតមិនយូរចទ មួយដភាតប្ប៉ា ចណាណ ះក៏បានចហើយ  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំចប្តកអរណាស់ ខញ ាំមិនចភាចចទ ខញ ាំចធវើតាមចលាកមិនឲ្យខ សចទ 

គឺ្ចៅចសងៀមមួយកដនាងចនះ រចួមិននិយយមួយមា៉ា ត់ចស្អះ ។ អូ 

តិចចលាកប្ច ាំចធវើសញ្ញ អវីចៅ។ ចគ្សមាា ប់្បកូនខញ ាំចហើយ។  

 ចទ ! ចទ ! ខញ ាំមិនប្ចលាំចទ!  

 ចអា ! កូនកាំសត់ចអើយ . . . ។  

ចជើងចសះមួយលាន់ឮរ ាំព្ង ឯោលដស្ស។ សូរចជើងចសះចនះក្តន់ដតមកជិតែល់។ នាងចទវ ី
ប្ពឺ្ប្ព្ួចកន ងកន ងចិតេ។ ក្តមាចមើលតាមប្បងាួចចៅចឃើញប្បាកែជាប្បងរប្បស់ខាួន គឺ្មាននទចនាះឯង។ 

 ឥ ូវចៅចសងៀមឈប់្បនិយយ។  

 

នាងចទវក៏ីប្ប្បុងស្អែ រតី នែទាាំងពី្រសាំព្ះឱនម ខល តជងគង់ ។ 

ធីតាឮសូរចជើងចសះដែលចធវើឲ្យនាងប្ពឺ្អស់ទាាំងខាួន។ នាងភ័យផ្ងអរផ្ង។ នាងនឹក ងល់ថា 

អាក្តមាចនះោឲ្យនាងចធវើែូចោន ះ ចតើមានប្ប្បចយជនា៍អវី ? 

នាងប្បាំដប្បរនែនាងដែលសាំព្ះឲ្យចាំមាត់ទាវ រ 
ចប្ពាះដកវវរលកខណ្ា៍ ែឹងថាគឺ្តាមប្ចកទាវ រចនាះចហើយដែលប្បេីនាងប្បប្មុងនឹងចូលមក។ 

មាននទមកែល់ម ខខទម ចលាតច ះពី្ចលើខនងចសះយ៉ាងរហ័ស។ អនករត់តប្មង់ចៅមាត់ទាវ រខទម។ 

ល ះចៅែល់មាត់ទាវ រអនកទ ចង៉ាក់ ចមើលចឃើញក្តមាចៅឈរប្ចត់ដកងនែនឹងប្បងាួច 

ចឃើញនាងចទវសីាំព្ះអនកយ៉ាងចស្អែ ះសែ័ប្គ្។ 

 ក្តមា ចរឿងអី ?  

ក្តមាចសើចនិយយយ៉ាងសងួតថា៖ 

 ខញ ាំសូមជូនប្បងស្សីដែលប្បងបានចផ្ញើខញ ាំ ដងរកាចនាះមកប្បងវញិ។  

មានទនចៅចសងៀមស្អេ ប់្បក្តមា រចួនិយយថា៖ 

 ចមេចក៏ឯងនិយយចសើចហាក់ចខពើមរចអើមចម៉ាាះ ?  

 ហាស់ ៗ ពី្ចប្ពាះជាចរឿងដែលខញ ាំព្ ាំគួ្រនឹងជប្មាប្បប្បងចស្អះ។  

មាននទខ្លាំចធែញប្កឹត។ 

 ចរឿងអីក្តមា ? ក្តមាប្បាប់្បមកឲ្យឆ្ប់្ប !  
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 ក្តមាចែើរចធវើរាយមាយចៅជិតប្បងាួចចនាះ  

 ចអើ ! សមណាស់ចហើយ ប្ប្បព្នធប្បងចនាះ ។ សមម ខប្បងឯងណាស់ចហើយ ។ 

ក្តលប្បងផ្តេ ាំចផ្ញើខញ ាំ ៗ នឹកស្អែ នថាជាស្សីមួយលាគួ្រចោរព្ ។ ដតែល់ច ងប្បចងាើយ ហ ី ! 
ខញ ាំមិនចង់និយយចទៀតចទ។  

មានទនសទ ះចៅោប់្បក្តមា ចញញចធែញ ម ខច ើងប្កហម។ ចទវរីលត់អស់ស្អែ រតី។ 

 ក្តមានិយយ ចតាងនិយយប្បាប់្បប្បងឲ្យឆ្ប់្បមក!  

 ចរឿងចនះដប្កងប្បងខឹងប្ជលុណា!  

 ចរឿងអវី ? ក្តមាចរឿងអវី ? យី ! ក្តមាចតាងនិយយមក។  

 ចោយប្បងចតឿនឲ្យខញ ាំនិយយចហើយ ខញ ាំក៏និយយចៅច ះ ប្ប្បព្នធប្បង 

ខញ ាំបានប្បចណ្េ ញចចញពី្ភូមិចយើង។ ខញ ាំសូមចទាសប្បងចៅច ះ។ ដតបានជាប្បចណ្េ ញចនះ 

ពី្ចប្ពាះចទវជីាស្សីមួយយ៉ាងអាប្កក់ប្បាំផ្ ត នាងលួចមានសហាយ។  

 យី ! អីចទវមីានសហាយ ? ចទវកីបត់អញ ?  

 បាទ !  

 សហាយនឹងអនកណា ? អាណាមួយហា នសហាយជាមួយប្ប្បព្នធអញ ? ប្បាប់្បមកៗ 

អូនប្បាប់្បប្បងមក។  

 ចប្បើប្បងែឹងប្បងចធវើអាសហាយចនាះយ៉ាងណាចៅ ?  

 ហ ីស ក្តមាអូន ! ោវៗ ក្តត់ហ ត្ម!  

 ហ ីៗ សហាយោចនះមិនចៅឆ្ង យចទ គឺ្ចៅជិតៗចនះ។ គឺ្ជាមន សសមាន ក់ដខងសមេីចលើក 

ឫកពាខពង់ខពស់ ប្ប ណ្យស័កេិធាំ ប្ប៉ា ដនេប្បងចៅចងចព្ៀរនឹងអាសហាយចនាះបានជាក្តរអវី ? 

ស្សីោខូចចទចតើ ?  

 អញផ្តេ នាទ ចទាសទាាំងពី្រហនឹង ។ ក្តមា ! អញឲ្យឯងជួយរកា ឯងោែ នបានក្តរអីចទ។  

 ខញ ាំចមើលអស់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ងចហើយ!  

 ក្តមា អាណាមួយមានប្បណាេ សកេិធាំ ហ៎ ? ចតើអាណាមួយ . . . 

ប្បងចង់ស ីស្អច់ហ ត្មោឥ ូវ ក្តមាប្បាប់្បមងមក ោចៅជិតៗចនះរ ឺ?  

ក្តមាចសើច និយយមួយៗថា៖ 

 មន សសអប្បិ្បយកាំណាចចិតេទាប្បអាមា៉ាស់ចនាះ គឺ្ . . . គឺ្ . . . គឺ្ . . . ខញ ាំ ។  

 ប្បាូនឯង ? យី ! អីប្បាូនឯងសហាយនឹងប្ប្បព្នធប្បង ?  

 បាទ គឺ្ខញ ាំចនះឯង !  
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 យី ! ក្តមា ! ប្បាូនសាំលាញ់ . . . ដន! ចមេចចទវអូីន ! ចមេចអូនចធវើែូចោន ះ? ចទវអូីន ! 

ប្បងស្សលាញ់អូនប្បេូរជីវតិោែ នតក់ ោែ នណាយ ោែ នចភាចមួយចព្ល។ ប្បងអាណិ្ត 

ប្បាូនរាល់ចវលា។ ចទវអូីន ! ប្បងស្សលាញ់ចៅចព្ញប្បង់ចិតេ អូនកបត់ចិតេប្បង។ 

ចប្បើអូនចៅស្សលាញ់អនកណា ចប្ៅពី្ប្បាូនរប្បស់ប្បង ៗមិនថាអវីចទ 

ចនះប្បាូនស្សលាញ់ប្បាូនប្ប្បសុរប្បស់ប្បង។ ចៅេ ណាស់ ប្កហាយណាស់ ឈឺណាស់ ! ចទវ ី! 
ចទវអូីន ! ចហត ចមេចយ៉ាងហនឹង ? អូននិយយមកចមើល ប្បាប់្បមក ព្នយល់មក។  

 ចមើលហន៎ ! សតវចនះោចៅចសាៀមឈឹង ។  

 ចទវ ីៗ !ចយើងប្ពាត់ោន ពី្ចព្លចនះចហើយ។  

ដមន ! នាងចទវបី្ពាត់ដមន ប្ពាត់ចប្ពាះនាងនិយយព្ ាំរចួ កចប្មើកខាួនព្ ាំបាន។ 

ធីតាមានដតទឹកដភនកដែលហូរប្ប៉ា ចណាណ ះ ។ នែនាងច ើងញ័រ 
ចិតេនាងតឹងៗជាងជាប់្បចាំណ្ងប្បាាំប្ប្បក្តរចៅចទៀត ។ ពាកយរប្បស់ក្តមាមួយមា៉ា ត់មានពាកយថា 

នាងបានសហាយនឹងោ ចធវើឲ្យចិតេនាងធ្លា ក់កេ កយ៉ាងខ្លា ាំង។ 

ពាកយចនះោក់ចោតែួងចិតេនាងយ៉ាងរក្តាំប្បាំផ្ ត 

រចួម តែូចក្តាំបិ្បតដែលោាំងរ ាំលាំប្ពឹ្កាននចសចកេីស ខរប្បស់ស្សី។ ឱ ! 

ប្បេីនាងព្ ាំែឹងចរឿងនឹកស្អែ នថាក្តរចនះជាក្តរពិ្ត។ មាននទដប្បរចៅនិយយជាមួយក្តមាថា 

 នងងដប្បរគ្ងភនាំ ប្បាូនឯងចៅជួប្បនឹងប្បងចៅចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍ក ាំខ្លន។  

ក្តមាចសើចក្តា កក្តា យងក់កាលតប្បវញិ៖ 

 បាទប្បង ! នងងដប្បរគ្ងភនាំជួប្បោន ចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍។  

រចួមាននទដប្បរមកចមើលនាងចទវជីាច ងចប្ក្តយប្បងាស់។ 

អនកមួចៅ៉ាចៅេ ប្កហាយកន ងចិតេជាព្ន់ចព្ក។ ពី្ចែើមរបូ្បនាងចទវជីាទីប្តជាក់ចិតេ 
ឥ ូវរបូ្បែដែលចនះក្តា យចៅជាចភាើងចៅវញិ។ អនកខឹងយ៉ាងខ្លា ាំង 

រហូតែល់ដលងចមើលម ខនាងចទៀត អនកនិយយជាទីប្បចងាើយថា៖ 

 ចទវ ីស្សីក្តលក្ត កណ្ណី ឫសយ អញដលងបានចឃើញឯងចទៀតចហើយ។  

ថាែូចោន ះចស្សច មាននទសទ ះចចញពី្ផ្ទះ រត់ច ើងចលើខនងចសះចៅ។ 

ប្ព្លឹងនាងចទវសីទ ះតាមប្បណាេ លឲ្យរបូ្បនាងែួលចែកសេូកចលើក្តេ រ។ ចលើខនងចសះ 

មាននទឈឺោប់្បកន ងចិតេជាព្ន់ចព្ក។ ដភនកដលងចមើលអវីចឃើញ ប្តចចៀកដលងឮអវី 
ចនះចហើយដែលជាស្អថ នភាព្ដែលអនករស់កន ងចកស្អរប្បស់អនកហាក់មានអវីវលិសា ង 
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នាាំឲ្យនឹកអវីព្ ាំចឃើញ គិ្តអវីក៏ព្ ាំយល់ 

មានដតចរឿងនាងចទវកី្ត កណ្ណី ប្ប៉ា ចណាណ ះចទដែលមកប្ប កចែើមប្ទូងអនក ញា ាំងៗ ោែ នប្តាប្ប្បណី្។ 

ប្ប រសនឹកចឃើញក្តលប្ោម ន អនកស្សលាញ់ស្តសេីចនះយ៉ាងអស់ពី្ចពាះ។ អនកបានចប្បេជាញ ថា 

រស់ស្អា ប់្បជាមួយចទវដីតមួយរហូតចរៀងចៅ ចោយចជឿថា 

ជីវតិអនកម ខជាបានរស់និតយចៅជាមួយនាងមិនខ្លន។ ចហើយស្អែ នចទៀតថា 

នាងម ខជាចធវើឲ្យអនក បានសប្បាយជានិចចវញិ។ 

មាណ្ព្ប្បឹ្បងប្តិះរះិរកចឃើញថា ក្តលស្សលាញ់ោន ចនាះ នាងចនះបាននិយយនឹងអនក 

រចួក្តលនិយយោន ចនាះ នាងបានប្បង្គា ញឲ្យចឃើញថា នាងចស្អែ ះប្តង់ដមនចសទើរហា នោត់ទ កថា 

ោែ ននារណីាមួយមកចប្ប្បៀប្បបានច ើយ ពី្ចប្ពាះប្គ្ប់្បពាកយដែលនាងចចញសេី 
នាងោែ នបានគិ្តចទ ស្សីនិយយរអិលរអិចទាក់។ រឯីពាកយមួយមា៉ា ត់ៗ 

ប្ប រសជាសងារសចងកតចឃើញទឹកចិតេដមនៗ ននចសចកេីចសនហា។ មកែល់មួយចព្លចនះ 

ចទវសី្សីោច់ចិតេមានសហាយចទៀត ចភាចអនកជាប្បេី ចភាចអស់ពាកយសមេី 
ចភាចអស់អាំចព្ើដែលចធវើចៅវញិចៅមកតាាំង ពី្អាំចព្ើតូចតាច 

ប្បនេិចប្បនេួចរហូតែល់ចៅលូកនែចោលខាួនទាាំងស្សុងចូលកន ងរងវង់នែោន ចៅវញិចៅមក 

រហូតែល់រមួរស់ រមួចមប្តីដនប្បនិតយោន ជាប្បេីប្ប្បព្នធ។ មាននទនឹកចឃើញសព្វប្គ្ប់្បែូចោន ះ 

អនកអស់កមាា ាំងចិតេចហវនឹងរកចជឿស្សីណាចទៀតមិនបាន។ កន ងចព្លចនាះ 

អនកោត់ស្សីទាាំងអស់ជាចភទអប្បបលកខណ្ា៍  អាប្កក់រកោែ ន។ ចភទចមាហៈ 
ចនះជាចភទចស្សើប្បស្ស្អល នឹងក្តមរាគ្ ចិតេមិនធងន់ មិនចចះអត់ មិនស្អគ ល់ខ សប្តូវ អាប្កក់លា 
ចស្សកឃា ននឹងក្តមគ្ ណ្ ឃា ន ! ឃា ន ! . . . ណាស់ឃា នរហូតចៅកបត់។ មាននទខ្លាំចធែញ 

ចោយហាក់ចមើលចឃើញនាងចទវចីធវើឫក ចធវើពារកក្តមាជាសហាយ។ 

កចមាា ះហាក់ចឃើញនាងញញឹមចោយឥតចអៀនខ្លែ ស ោក់ប្ប្បសុងែី 
ហាក់ចឃើញនាងចប្បើកទាវ រឲ្យចគ្ចូលមក ចោយសទ ះចៅទទួលចគ្ ចោលខាួនទាាំងស្សងុ 

ចៅកន ងកណាេ ប់្បនែចគ្ ប្បចណាេ យឲ្យចគ្ឱប្បរតឹែូចក្តលនាងបានចធវើជាមួយអនកដែរ ។ 

ស្សីឫសយចនះនិយយរកចគ្ ែូចបាននិយយនឹងអនកជាប្បាកែ។ 

មាននទនឹកចទៀតថា ចប្បើអនកមកទាន់កន ងចព្លចនាះ 

អនកម ខជាហូតោវោត់ឲ្យោច់ចចងកះទាាំងពី្រនាក់ឲ្យស្អា ប់្ប ជាមួយោន មួយរ ាំចព្ចមិនខ្លន ។ 

ចប្ក្តយពី្ស បិ្បនចនះ មាននទសនែតថា ស្សីដែលមានរបូ្បលាជាស្សីមានចិតេអាប្កក់ ។ 

របូ្បោលាណាស់ ោអាងរបូ្ប ចង់ឲ្យដតចគ្រាល់ោន ស្សលាញ់ោ។ ឱ ! ចទវ ី! 
ស្សីទាាំងអស់អាប្កក់ោែ នសល់មួយនាក់ ចទាះមានរបូ្បមិនលាក៏ចោយ 
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គឺ្ថាណាមួយក៏ែូចណាមួយ។ អាស្ស័យចហត ចនះ 

មាននទនឹកែល់ប្ព្ះព្ ទធអងគចលាកបានចៅចាំជាកាំពូ្លមន សសដមន។ ចលាកយល់ចរឿងចនះ 

រចួបានលះប្បង់ទាាំងអស់ចែើមបីប្ព្ះនិពាវ ន ដែលជាឋានផ្ តទ កខ។ 

ជិះចលើខនងចសះមាននទវចងវងអស់ស្អែ រតី។ នឹកមេងចឃើញថាប្តូវសមាា ប់្បស្សីៗឲ្យអស់។ 

នឹកមេងចឃើញថា ប្តូវសមាា ប់្បប្ប្បសុៗដែលអាប្កក់ ចៅស្សលាញ់ប្ប្បព្នធចគ្ឲ្យអស់បានប្តវូជាង។ 

នឹកតចៅចទៀតចឃើញថាចទ! ក ាំរវល់ ចនះចហើយជាជីវតិ មានទ កខ មានស ខ មានកបត់ 

មានស្សលាញ់ មានសាប់្ប . . . ៘ សាំចរចចសចកេី មាននទចៅដតមានទ កខែដែល។ 

ោលដែលអនកកាំព្ ងជិះចសះក្តត់ធាំលវឹងចលវើយ បី្បែូចោលវែេសងារដែលអនកកាំព្ ង ាងក្តត់។ 

អនកចឃើញថា អនកប្បឹ្បងចៅម ខដតមាន ក់ឯងតបតិគូ្ចសនហាចគ្ចោលអនកចហើយ។ 

ោលចនះចមើលយូរប្បនេិចចៅ ក្តា យចៅជាមហាស្អគ្រមួយែ៏ធាំនប្កដលង 

ដែលរកចមើលចជើងចមឃព្ ាំចឃើញ ។ ខយល់ដែលប្បក់រវចិៗ 

ក្តា យចៅជាខយល់ព្យ ះចព្យមាយ៉ាងខ្លា ាំងអចនក ។ ចសះដែលអនកជិះក្តា យជាកូនទូកតូចមួយ 

ដែលចឃាងចឃា ងៗ កណាេ លសម ប្ទ ចបាកប្បក់ចោយជាំចនារខយល់។ ដតកូនទូកចនះ 

គឺ្មាននទដែលភ័យប្បឹ្បងតស ូនឹងខយល់ ក ាំឲ្យលិចទូកបាន។ 

ទឹកចភនកក៏ហូរចចញពី្ដភនកមាននទធ្លា ក់ែល់ែី។ អតីតសងារនាងចទវនឹីកសចងវគ្ខាួនព្ន់ចព្ក។ 

ប្ប រសព្ ាំដែលយាំចស្អះ ដតកន ងចព្លចនះអនកយាំ ។ អនកនិយយកន ងចិតេថា៖ 

 ចទវអូីន ! ប្បងប្ពាត់ពី្អូនតាាំងពី្ចព្លចនះចហើយ ! អូនជាគូ្កមែ នឹងប្បងចទ ។ 

ប្បងមិនចធវើអវីែល់អូនចទ ! ក ាំប្ព្ួយ ។ ប្បងមិនចងចព្ៀរចទ។ 

សូមអូនចៅរស់ជាមួយគូ្ងែីរប្បស់អូនច ះ រស់ឲ្យបានសប្បាយតាមប្បាំណ្ងចិតេអូនច ះ។ 

ប្បងមិនខឹងចទ ពី្ចប្ពាះប្បងធ្លា ប់្បដែលបានរមួរកសរបូ្បអូនចហើយ ។ 

ប្បងមានជ័យជាំនះចលើអូនជានិចច មានដតអូនចទដែលចោលប្បងចនាះ ោញ់ប្បង ។ 

ប្បងឈប់្បស្សលាញ់អូនចទៀតចហើយចប្ពាះអូនស្សលាញ់ចគ្។ ប្បងមិនស្អេ យអូនចទ 

ចប្ពាះអូនមិនស្អេ យប្បង។ ពី្ចព្លចនះចៅអូនចែើរផ្ាូវមួយ ប្បងចែើរផ្ាូវមួយ 

ចប្ពាះផ្ាូវចយើងចែើរចនាះោដប្បកោន  ។ អូនមានសងារងែី ប្បងចែើរចៅម ខដតមាន ក់ឯង 

ោែ នសងារ ។ អូនចៅដតមានទ កខ ប្បងផ្ តអស់ទ កខចហើយ ។ អូនចៅដតមានចាំណ្ងចង 

ប្បងចៅណាក៏បានចធវើអវីក៏បាន ចែកប្តង់ណាក៏បាន បាយប្តង់ណាក៏បាន 

តាមចិតេឥតចាំណ្ង ប្បងមានចប្ប្បៀប្បចលើអូនជានិចច ចប្ពាះថាចប្បើប្បេូរប្ប្បសុរប្បស់អូននឹងប្បង 

គ្ង់ចឃើញថាប្បងប្ោន់ចប្បើជាងប្បាកែ ទាាំងផ្ាូវចិតេ ទាាំងផ្ាូវចលើសីលធម៌ 

ទាាំងផ្ាូវមន សសធម៌ ទាាំងផ្ាូវតប្មិះវជិាជ  ទាាំងផ្ាូវប្ប ណ្យសកេិ ទាាំងផ្ាូវនងាងនូរ។ 
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ចលើពិ្ភព្ដផ្នែីចនះ ចតើអូនរកមន សសណាឲ្យបានែូចប្បងចទៀតចទ ? ។ 

ប្បងជាមន សសចចះជួយសចគង្គគ ះចគ្ ចោយមិនគិ្តចប្ោះខាួន 

ចចះចោរព្ស្សលាញ់ចគ្ជាងស្សលាញ់ខាួនឯង 

ចចះឈឺឆ្ា លែល់ចរឿងចគ្ចោយឥតគិ្តែល់ចរឿងខាួនហួសចហត  ចចះជួយកិចចក្តរឲ្យចគ្ 

ហា នចធវើក្តរឲ្យចគ្ ចទាះដតមាន ក់ឯងក៏ហា នចធវើដែរ។ ឱ ! អូនចទវ ី! 
អូនស្សលាញ់គូ្ងែីចប្ពាះអវី ? ចប្ពាះប្បាក់ដមនចទ? ចប្ពាះចគ្  

ចចះសប្បាយហ ឺហា ចប្ពាះចគ្ចចះប្បចញ្ឆ ត ចចះចបាកផ្ងដមនចទ ?។ ចទវអូីន ! ប្បងព្ ាំចចះែូចចគ្ចទ 

។ ចហត ចនះ ចសចកេីសាំចរចោសនាអូន គឺ្អូន។ ប្បងទ កឯកសិទធិចនះចលើអូនច ះ 

ដតប្បងប្ោន់ដតអាណិ្តអូនចោយស្សីចមើលតាំនលមន សសខ ស។ ចទវអូីន ! ប្បងខាំប្បាំចភាចចរឿងអូន 

និង ប្បងឲ្យចភាចសូនយពី្ចព្លចនះចៅ។ 

ប្ព្ះអាទិតយចប្ជៀងចប្ជគ្ងចលើភនាំស្អវ យចហើយ។ ព្ព្កប្កហមចអា ចៅផ្េ ាំរាយមាយប្តង់ចនះ 

ប្តង់ចនាះ ។ 

ចឃើញចមឃចិតេចកើតកេីសចងវគ្ចោយនឹករឮកែល់ចព្លដែលទវីប្បចលាកប្តូវច ះកលបចៅអនាគ្
ត។ គឺ្កន ងចព្លច ងប្បាំផ្ តចនះចហើយ ដែលមន សសប្តូវរលាយរបូ្ប រលាយខនធ 
ប្បាសោកអស់ទ កខផ្ងទាាំងពួ្ង។ ឱ ! គឺ្នងងគ្ងភនាំចនះចហើយដែលចលាកអនកោាំបានថា 

មាននទសនយជួប្បក្តមាជាប្បាូន។ មាននទសទ ះចលាតចលើខនងចសះ 

ប្បាំផ្តយប្តង់ចឆ្ព ះចៅចែើមចពាធិ៍កណាេ លដស្សដែលបាននិយយទ ក។ តាាំងពី្ប្ពឹ្កមក 

អនកចលប្បបាយព្ ាំរចួ ចែកព្ ាំលក់ចចះដតរស្អប់្បរសល់។ 

ល ះែល់ទីកាំណ្ត់អនកចលាតច ះពី្ចលើខនងអាជាចនយយដែលអនកចងចៅជិតចនាះ។ 

ប្ប រសប្ចត់ដកងនែទាាំងពី្ចៅចចងកះចែើរច ះចែើរច ើង 

ចមើលនាយអាយរចួឈរគិ្តចរឿងែដែលដតមួយ គឺ្ចរឿងនាងចទវជីាភរយិកបត់ចិតេអនក។ 

ចៅចជើងចមឃ ចសះមួយចទៀតផ្តយក្តន់ដតជិតមក។ 

មាននទឈប់្បឈរចៅចសងៀមចមើលចសះចនះ។ ល ះបានមកែល់ជិត អនកជិះចសះចលាត 

ច ះមកែីដលងចសះឲ្យប្បរចិភាគ្ចមែ ចទើប្បមកចោរព្មាននទយ៉ាងគួ្រសម។ 

ចោយឥតមាននិយយមួយមា៉ា ត់ មាននទហូតោវខ្លវ កប្បាប់្បថា៖ 

 

 ក្តមាប្បាូនប្ប្បុងខាួន ពី្ចប្ពាះប្បងបានសនយថាសាំលាប់្បអាចោរលួច 

ប្ប្បព្នធចគ្ឲ្យអស់ពី្ដែនែីដខែរ។  
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 មានជាក្តរអីប្បង !  

ក្តមាញញឹម ក៏ហូតោវវញិ ោវមាននទក្តប់្បច វងឮឆ្ាំងៗ រចនថើនោន រនេាំែូចលាចផ្ទ ះ។ 

ដតក្តមាក្តត់ឮដប្ចស ៗ ែូចសូរផ្តវ។ មាននទក្តប់្បខ្លងស្អេ ាំបា ាំង ៗ សូរជាប់្បប្ប្បកិតោន  ។ 

ក្តមារងជាប់្បយ៉ាងអង់អាច។ មាននទប្គ្ោសោវក្តប់្បពី្ចលើបា ាំងៗ។ ក្តមាោសោវរងបានចទៀត 

មាននទោក់ប្បចណ្េើ រចសើចប្បចណ្េើ រ 

 ចយើ ! ប្បាូនឯងប្ោន់ចប្បើឥ ូវ!  
 បាទ ! លែមដតស ីសងបានដែរ ។ ហ ី ស ាំជូនប្បងវញិមេង!  

កន ងចព្លចនាះ ោវក្តមារហ័សែូចរនទះ សទ ះោត់មាននទខ្លងច វងប្តឹមចចងកះ 

រចួរត់វងឹចៅរះខ្លងស្អេ ាំ រចួចលាតមកពី្ចលើវញិ។ ចប្បើដភនកព្ ាំរងឹ ស្អែ រតីីព្ ាំបាន 

ប្ប្បដហលជាព្ ាំអាចរងនឹងម ខោវទាាំងពី្រយ៉ាងដែលមានទមងន់មហិមាចនះចទ។ 

ដតមាននទនវណាស់ រងទាន់ឮដប្ប៉ាសៗ ដប្បកប្ពាយប្ពិ្ចៗ។ ក្តមាចសើចនិយយមេងថា៖ 

 ចយើ ! ប្ោន់ចប្បើដែរ។  

មាននទចសើចតប្បវញិ 

 មិនអវីចទ !  

លាំោប់្បចនាះចគ្ឮសូរដតោវវតីៗ ផ្តាំងៗ គួ្រចសញើប្បនប្កចព្ក។ 

ជនទាាំងពី្រស ទធសឹងដតចាំណានកន ងវធីិក្តន់អាវ ធ។ ជនទាាំងពី្រជួនក្តល ជួប្បជិតោន  
សាិតែូចតាាំងដម៉ា ជួនក្តលងយឆ្ង យពី្ោន ។ ជួនក្តលមាននទជាប្បងជាំព្ប់្បចជើងែួល 

ក្តមាសទ ះចៅប្បប្មុងសមាា ប់្បចោល ដតមាននទចគ្ចផ្ ត ប្បណាេ លឲ្យក្តមាប្ជុលខាួនោាំទីង នឹងែី។ 

រចួចប្ក្តកច ើងទាាំងពី្រវញិប្បនាទ ន់ប្បនាទ ប់្បោន  ច ងោវក៏ប្ប្បចកៀកប្ប្បកិតោន ជាងែី។ ក្តមាែួលវញិ 

មាននទសទ ះចៅសងកត់ពី្ចលើ ប្បឹ្បងរមួតនែទប់្បោន ក ាំឲ្យច ងោវផ្តទ ប់្បជាប់្បនឹងកខាួន 

រចួធ្លក់ោន ែួលផ្តក ប់្បផ្តង រ ។ មាននទែួលវញិ ក្តមាសទ ះចៅោក់ប្ប កជគញ្ជ ាំពី្ចលើែូចចគ្រ តប្តី។ 

ដតមាននទចគ្ចច វងស្អេ ាំ . . . ផ្ ត។ រចួដផ្ាោវទាាំងគូ្មកប្ប្បកួតោន វញិែដែលយ៉ាងសវិតស្អវ ញ។ 

មាននទមានោោថា៖ 

 អញទ កចិតេឯង។ អញចជឿសមបងឯង ចប្ពាះឯងសបងឲ្យអញ ឯងមកកបត់អញវញិ។  

ក្តមាចសើច 

 ហ ីៗៗ មន សសកាលចមែ  ោែ នសមបងឯណា ោែ នពាកយសោច ឯណាធាំជាងចិតេចទ។  
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 អញប្ប្បចៅឯងឲ្យែឹងប្បនេិច!  

 ឥតប្ប្បចយជនា៍ចទប្បង ! ខញ ាំប្ប្បចៅប្បងឲ្យចចះស្សលាញ់ស្សី ក ាំឲ្យទ កចិតេស្សី។  

 ចប្បើកន ងចព្លចនះ អញសាំលាប់្បឯងមិនបាន អញស ខចិតេស្អា ប់្ប។  

 ប្បាកែចហើយ!  

 អញយក្មឯងលាងអាមា៉ាស់ដែលឯងបានប្ប្បប្ពឹ្តេ។  

 តាមចិតេ!  
 អញក្តត់កាលឯងចោតឲ្យអនកផ្ងចមើល។  

 តាមប្តូវក្តរ!  
 ឯងចនះចៅចាំជាប្ព្ចហើន!  

 ពិ្តដមន អនកណាមិនស្អគ ល់ក្តមា ? ប្បងឯងចនះជាមន សសយ៉ា ប់្បណាស់ បានប្ប្បព្នធមួយ 

ប្ប្បព្នធចនាះកបត់ ហាស់ៗ ។  

 ល ះក្តមានិយយែូចោន ះ មាននទនឹកខឹងនាងចទវនីប្កចព្ក។ របូ្បនាងចលចចចញចៅច ងោវ 
ចលចចចញចៅម ខអនក ខ្លាំចធែញោក់អនក សមាក់អនក របូ្បចនះញញឹមោក់អនក សាំព្ះអនក 

អងវរអនក។ មាននទចភាចនឹកែល់អាវ ធដែលកាំព្ ងក្តន់ ស្ស្អប់្បដត . . . អ  ! 
ស្ស្អប់្បដតច ងោវរប្បស់ក្តមា សទ ះវ តីមកប្ប កចាំចែើមប្ទូងអនក។ ប្ប រសចផ្ាៀងខាួនដតព្ ាំផ្ ត 

ច ងោវរ កចូលកន ងស្អែ ស្អេ ាំ ្មហូរខ្លច យប្កហមចអា ។ 

ច ងោវចធវើឲ្យអនកច កចព្ើតនប្កដលង។ ក្តមា បានឱក្តសចនះោយផ្តេ ច់ប្ព័្ប្ត ក្តប់្បច វងស្អេ ាំ 
ពី្ចាំចហៀង មាននទប្បឹ្បងរងចគ្ចយ៉ាងប្តែរ។ កន ងចព្លចនាះមាននទែឹងខាួនច ើងថា 

អនកកាំព្ ងតស ូចែើមបីរស់ ចទើប្បអនកផ្តា ស់ោវមកក្តន់នែច វងវញិ ោក់តចៅចទៀត។  

ក្តមាចសើចយ៉ាងរកីរាយ។ 

 ចម៉ាចប្បង ប្បងថាយក្មខញ ាំ ឥ ូវគឺ្ប្បងចទដែលហូរ្ម . . . ។  

 អត់ទាន់អីចទ ! ប្បាូន !  

សូរោវក៏លាន់ឮរចនថើនយ៉ាងខ្លា ាំងច ើងវញិែដែល។ 

និយយពី្អនកស្សុកដែលែឹកចោប្បញ្ចូ លចប្ក្តល ចែើរជិតចនាះ ក្តលចប្បើបានចឃើញមាននទ 
និងក្តមាប្ប្បក្តប់្បប្ប្បោក់ោន ែូោន ះ មានចសចកេីភិតភ័យយ៉ាងខ្លា ាំង 

រត់ចៅភូមិប្បាប់្បអស់ញាតិមិតេឲ្យមកជួយជាប្ប្បញាប់្ប។ ដតប្ព្ះអាទិតយលិចបាត់ចៅចហើយ។ 

ព្នាឺប្ព្ះចនទក៏ប្បាំភាឺច ើងស្ស្អងៗ។ អនកស្សុកខាះអ ចចចងកៀង 

ខាះអ ជចនា ះរត់មកទីសមរភូមិននប្បងប្បាូនទាាំងពី្រចនាះ មានចាំនួនចប្ចើនអចនក ។ 
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ដតោែ នអនកណាមួយហា នចូលឃត់ចស្អះ ពី្ចប្ពាះោវទាាំងពី្រចៅដតប្ប្បចកៀកជាប់្បោន ជានិចច ។ 

ែល់ចឃើញអនកស្សុកមកក្តន់ដតចប្ចើនច ើង មាននទប្ប្បកិតោវរប្បស់ក្តមាជាប់្ប រចួនិយយថា៖ 

 ចូលប្បាូនប្ប្បុងខាួនឲ្យដមនដទនហាន៎  !  
 ខញ ាំអត់ភ័យចទ ប្បងឯងោក់នែច វងចនាះ!  

 នែច វងប្បង ក៏ចប្ប្បើក្តរបានែូចនែស្អេ ាំ ប្ប្បុងអូន !  

ោវមាននទប្ប ករ ញៗចៅម ខបា៉ា ច់ៗ ែូចប្ព្ញួដែលចែញក្តមាជាប់្ប។ 

ក្តមាភ័យនឹងច ងោវចនះដែរ ពី្ចប្ពាះចឃើញថាប្បងផ្តា ស់ចសនៀតងែីចហើយទមងន់នែចឃើញថា 

ខ្លា ាំងជាងធមែតារកទប់្បចសទើរព្ ាំរចួ ដតក្តមាប្បឹ្បង ែក់រកឱក្តសលា។ 

ចប្ក្តយមកស្ស្អប់្បដតោវមាននទោត់ប្កឡាច់ចាំពាក់កណាេ លចែើមប្ទូង ក្តមាចធវើឲ្យក្តមាែួលតូង 

ប្ក្តប្បស្សបា៉ាប្បចលើែី្មហូរគ្គ្ ក។ ក្តមាប្បឹ្បងចប្ក្តកច ើងចទៀត ដតែួលចៅវញិ ។ 

អនកស្សកុលាន់មាត់ដស្សកថា អូយប្គ្ប់្បៗោន ។ ក្តមាដប្ប្បខាួនចធវើអ ឹះៗ។ 

មាននទដែលអស់កមាា ាំងណាស់ចៅចហើយ ល ះចឃើញក្តមាអស់តនែបាន 

ក៏ជូតោវដែលប្ប្បលាក់្ម ស កចូលកន ងចស្ស្អមវញិ ចែើរទាាំងចធងចធ្លងៗ ចៅរកចសះ។ 

ែល់ចហើយ អនកច ើងចលើខនងអសសពាហា៍ប្បាំចបាលចៅខ្លងទិសឯតបូងកន ងងងឹតបាត់ចៅ។ 

អនកស្សកុដែលចៅចមើលទាាំងប្ប៉ា នាែ ន ក៏ចលើកក្តមាច ើង ខាះជួយជូត្មខាះជួយដស្សកចៅ 

ដតក្តមាសនាប់្បបាត់ស្អែ រតីយូរណាស់ចៅចហើយ ។ អនកសួរចោយភិតភ័យថា៖ 

 ស្អា ប់្បចហើយ ឬអី ?  

 ចទ ! មិនទាន់ស្អា ប់្បចទ!  

 របួ្បសតិច រខឺ្លា ាំង ?  

 របួ្បសខ្លា ាំងណាស់ មិនែឹងជាស្អា ប់្ប ឬរស់ចទ!  

អនកទាាំងអស់ោន ក៏ដសងក្តមាយកចៅចគ្ហោា នប្ព្ះកមព តទាាំងយប់្បឥតប្បងាង់ច ើយ៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៩៖រត់តាមប្បេី 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
នាងចទវ ីដែលែួលសនាប់្ប សេូកសេឹងចលើក្តេ រចនាះ ក៏បានចប្បើកដភនកច ើង។ នាងចមើលចឃើញ 

ម ខនាងភួង ដែលមានទឹកដភនក ហូររហាម។ ធីតាឱប្បនាងភួងយាំ ចហើយចពាលយ៉ាងរចវ ើរោយថា៖ 

 ប្បង ! ប្បង ! ប្បង ! . . . ចនះប្បាូន !  

នាងភួងចឃើញែូចោន ះ ខាំប្បមបី្បស្សីដងមចទៀត។ 

 កូន ! កូន ! ចនះដម៉ា ! ដម៉ាណា !  

 ោ៎ះ ! ដម៉ា!  
 អី ! ចនះដម៉ា!  
 ោ៎ះ ប្បង ! ប្បងចៅណាចហើយ ប្បងោត់ខឹងខញ ាំចទ? ចទប្បាូនឥតកបត់ប្បងចទ ! 

ប្បាូនស្សលាញ់ប្បង នឹកប្បងណាស់។  

នាងភ័យរតឹដតខ្លា ាំងច ើង ។ ស្តសេីជាមាេ យញ័រ អស់សព្វសព៌ាងគក្តយ នាងចទវបិី្បទដភនកជិតសា ង 

មាត់ចចះដតនិយយៗចៅ ោែ នែឹងខាួនប្បាណ្ចស្អះ។ 

 ដម៉ា ! ដម៉ា ! ប្បងោត់ចៅណាចហើយ ? អូ ! ប្ប្បដហលោត់ខឹងនឹងខញ ាំដមនចហើយ ។ អូ ! 

ោត់មិនែឹងចរឿងចទ . . . ។  

 កូន !ចទវ ី! កូនមាសមាេ យ ! កូននិយយអី ែូចោន ះ ? កូន ! កូន !  

នាងភួងអប្ងួន នាងចទវយីាំរតឹដតខ្លា ាំងច ើង។ 

 ចទ ! ក ាំៗ សមាា ប់្បកូនខញ ាំអី ! ទ កជីវតិកូនខញ ាំ ឲ្យរស់ចៅសិន ! ហ ីប្បង! ក ាំចជឿពាកយចគ្។ ចទ . . . 

កូន . . . ចលាកឱស ៗ ស្អា ប់្បខញ ាំចហើយ ! ចទខញ ាំចង់រស់ . . . !  

នាងភួងប្គ្វកីាល ហួសចិតេ មិនែឹងគិ្តយ៉ាងណា ចែើមបីឲ្យកូនសមាា ញ់រប្បស់ោត់ 

និយយប្តឹមប្តូវវញិ។ 

 កូនៗ ក ាំនិយយ ! កូនចៅឲ្យចសងៀម !  

 ោ៎ ! ខញ ាំមិនហា ននិយយចទ ខញ ាំខ្លា ចកូនខញ ាំស្អា ប់្ប។ ដតមិនឲ្យខញ ាំនិយយឯណាបាន 

ប្បងោត់ខឹងនឹងខញ ាំង្គប់្បចហើយ។ ...ប្បង ប្បង..! ប្បង ក ាំចជឿតាមចគ្ណា ! អាណិ្តប្បាូនចៅ 

ក ាំចជឿតាមចគ្។  
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ចញើសហូរចចញពី្ថាង សនាងចទវ ីចផ្តា តៗ ។ នាងភួងយកកូនកដនសងជូតចញើសចនាះប្បចណ្េើ រ 
និយយប្បចណ្េើ រ៖ 

 ឱ! ប្ព្ះមាច ស់នងាចអើយ ! សូមជួយកូនខញ ាំផ្ង ក ាំឲ្យកូនខញ ាំនិយយចប្ចើនចព្ក ។ កូន ៗ ! 

កូនសមងាំឲ្យលក់ចៅ ។  

 ោ៎ះ !  

 អឺ ! កូនចៅឲ្យចសងៀមក ាំនិយយអី ។  

 ោ៎ះ !  

 ចប្បើកូនស្អា ប់្ប ដម៉ាក៏ស្អា ប់្បដែរ ។  

 ោ៎ះ !  

 កូនមិនស្អា ប់្បចទ ចប្ពាះមានដម៉ា ។  

 ោ៎ះ !  

មួយស្សប្បក់ចប្ក្តយមក នាងចទវក៏ីចែកលក់ សកប់្បសកល់។ ែល់នាងភាញ ក់ច ើង 

ធីតាហាក់មានកមាា ាំងកាំដហង។ កលយណ្ចប្ក្តកចែើរចៅម ជទឹក រចួចទើប្បនិយយ 

ចៅក្តន់នាងភួងចទៀតថា៖ 

 មាេ យចអើយ ! កន ងជាតិចនះ កូនអភ័ព្វណាស់ ។ ប្បងមាននទមកទីចនះ អាំបាញ់មិញ។ 

កូនមិនហា នចមើលម ខប្បងចទ ពី្ចប្ពាះអាក្តមា ោសមាា ប់្បកូនរប្បស់ខញ ាំ។ មាេ យមាសមាេ យ ! 

ចប្បើមាេ យចឃើញប្បទ មកូនខញ ាំ មាេ យម ខជាស្អា ប់្បមិនខ្លន។ អាក្តមា 

ោឲ្យមន សសអសិរពិ្សមាន ក់ យកោវោក់ចាំកកូនខញ ាំ ចែើមបីប្បងខាំក ាំឲ្យខញ ាំនិយយអវី ចធវើអវី។ 

កន ងចព្លចនាះ អាក្តមា ោប្បង្គក ច់ថាខញ ាំនឹងោ សហាយោន ។ ឱ អនកមាេ យ ! 

កូនស្អា ប់្បដតកន ងនងងចនះឯង ជាប្បាកែចហើយ។ កូនឈឺចិតេណាស់ 

អាក្តមាោចធវើបាប្បកូនែល់ចហើយ . . . ។ ឱ! ឥ ូវកូនខញ ាំចៅណា 

បាត់ពី្ប្បងាួចចនាះចហើយ . . .? អាំបាញ់មិញ ខញ ាំចមើលចឃើញកូនខញ ាំ ពី្ទីចនះចៅ។ ោយកកូនខញ ាំ 
ចៅចទៀតចហើយ។ កូនខញ ាំចែកលក់ ោែ នែឹងថាជីវតិ ចៅនឹងច ងោវចគ្ចទ មានដតខញ ាំចទ 

ែឹងភ័យ ចស្សៀវ ទ កខ ។ នាងចែកលក់ ប្ព្ចងើយ។ ឯខញ ាំ ចសទើរស្អា ប់្បខាួន។ ឱ! មាេ យចអើយ ! 

កូននឹករលឹកប្បងមាននទខ្លា ាំងណាស់។ កូនប្ប្បងុក្តយប្ប្បងុចិតេថា កូនផ្ តទ កខ 
នងងចនះចហើយ។ ដតឥ ូវ កូនរតឹដតមានទ កខចៅចទៀត កូនចឃើញចគ្មក 

កូនចសទើរសទ ះចៅឱប្បចជើងចគ្ ។ កូនចឃើញដតចជើងចគ្ចទ។ កូនឥតបានចឃើញម ខចគ្ចទ។ 

ចគ្ខឹងនឹងកូនចហើយ។ ចគ្និយយមករកកូនដែរ ដតកូនព្ ាំហា នច ាើយ។ ចគ្គ្ាំហកកូន 

ដតកូននឹកថា ចប្បើោែ នអាក្តមាចទ ចគ្គ្ាំហកយ៉ាងណា ក៏កូនមិនថាដែរ 
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កូនម ខជាឲ្យចគ្គ្ាំហកតាមចិតេ ឲ្យដតកូនបានឮសចមាងចគ្ បានស្អេ ប់្បសមេីចគ្ 

ចទាះសមេីចនាះ ប្ទចោះចបាះចបាកយ៉ាងណាក៏ចោយ។ មាេ យចអើយ ! 

ចហត ដតកូនស្សលាញ់ចគ្។ ឥ ូវចគ្មិនែឹងចរឿង ចគ្ចៅបាត់ 

ទ កដតស្អន មចជើងចៅទីចនះ។ កូនសូមចងើប្បធូលីចជើងចគ្ចហើយ អនកមាេ យក ាំថាឲ្យកូន 

ក ាំចសើចកូន។ ោ៎ះ ! កូនចងើប្ប ចោយឥតចអៀនខ្លែ សចទ។ ឥ ូវកូនក៏បាត់ ប្បេីបាត់ 

ចតើឲ្យកូនចៅណា? ចធវើអវី ?គិ្តអវី? កូនអស់រលីងចហើយ។ អនកមាេ យៗ ជួយគិ្តគូ្រកូនផ្ង។ 

ឱ ! . . . !  

កន ងចព្លចនាះ មន សសមាន ក់ មាឌមាាំ អាយ ប្ប្បមាណ្ហាសិប្បបាា យឆ្ន ាំ ចូលមក បី្បកូនមកផ្ង។ 

នាងចទវសី្អគ ល់ជាក់ ជាកូនខាួន ក៏សទ ះរត់មកល តជងគង់ ពី្ម ខប្ប រសព្ ាំស្អគ ល់ចនាះ 

លាតនែទាាំងពី្រ . . . ។ ប្ប រសអងគ យច ះ ទឹកម ខញញឹម ហ ចកូនចៅឲ្យនាង។ 

 ចលាក ៗ កូនខញ ាំដមនចទ?  

 បាទ ! កូននាងចហើយ !  

 ឱ! ប្ព្ះមាច ស់នងាចអើយ ! កូនខញ ាំដមន !  

 ខញ ាំលួចចគ្យកមកជូននាងវញិ។  

 ោ៎ះ ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្ចលាកណាស់ ោលាក់កូនខញ ាំឯណាចលាក ?  

 មិនសាំខ្លន់ចទ សាំខ្លន់ប្តង់ខញ ាំយកកូនមកជូននាងវញិ។  

 ោ៎ះ ! ចលាកខញ ាំអរគ្ ណ្ចលាកណាស់ រកអវីមកចប្ប្បៀប្បោែ នចទ។ ឱ ! ចលាកចៅ 

ចាំជាមានគ្ ណ្នឹងខញ ាំដមន ដតខញ ាំប្កណាស់ ចលាក  

ចង់បានអវីពី្ខញ ាំ ឲ្យដតខញ ាំមាន ខញ ាំជូនចលាកទាាំងអស់។ 

 ចទ ! ខញ ាំចធវើចនះឥតមានចង់បានអវីពី្នាងចទ។  

 ោ៎ះ ! ោ៎ះ ! ចលាកមានចិតេអវីលាចម៉ាាះចទ។ ចលាកច ែ្ ះអី ? ចៅឯណា ? 

ចែើមបីឲ្យខញ ាំបានែឹង ឲ្យខញ ាំបាននឹកគ្ ណ្អស់មួយ  

ជីវតិខញ ាំ។ 

 ខញ ាំជាមន សសឥតច ែ្ ះ ឥតទីលាំចៅ ឥតប្គ្ួស្អរចទ . . . ។  

 ហ ី ! ចលាកក ាំខ្លា ចខញ ាំ ក ាំលាក់ខញ ាំ ប្បាប់្បខញ ាំមក!  

 ចទ ! ខញ ាំឥតខ្លា ចអវីចទ គឺ្ជាក្តរពិ្តែូចោន ះឯង។  

 ោ៎ះ ! ចលាកជាមន សសអីដប្បាកចម៉ាាះចទ។  

 ចប្បើែូចោន ះ កិចចខញ ាំសចប្មចចហើយ ខញ ាំសូមលាអនកចហើយ។  



 

69                                                                                      www.facebook.com/nakrean168 

 

 ោ៎ះ ចទ ! សូមោាំអចញ្ជ ើញពិ្ស្អបាយ នឹងខញ ាំសិន។  

 បាទចទ ! ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្ណាស់ចហើយ។ ខញ ាំមានក្តរប្ប្បញាប់្បប្បនេិច ។  

 ហ ី ! ចលាកមានក្តរអវី ?  

 ក្តរផ្តទ ល់ខាួន។ ខញ ាំសូមលាអនក សូមអនកចៅឲ្យស ខសប្បាយណ៎ា !  

 ោ៎ះ ! ចលាកអចញ្ជ ើញចៅណាមកណា សូមអាណិ្តចូលចលងផ្ទះខញ ាំផ្ងក ាំខ្លន។  

 បាទ ! អរគ្ ណ្នាងណាស់!  

 ច ះចលាកស្អគ ល់ប្បេីខញ ាំចទ?  

 បាទស្អគ ល់ ដតឥ ូវអនកស្សុកប្បាប់្បថា ច ា្ ះោន យ៉ាងខ្លា ាំងជាមួយចមទ័ព្ក្តមា 

ោក់ោន ឯោលដស្សឯចណាះ តាាំងពី្លាង ចចម៉ាាះ រចួក្តមាក៏ោញ់ចៅ។ ឥ ូវ 
ឮថាជិះចសះចៅខ្លងតបូង បាត់ចៅចហើយ។ មិនែឹងជាចៅណាផ្ង។  

 តាមស្អែ នប្ប្បដហលចៅណា ?  

 ប្ប្បដហលចៅបាត់ែាំប្បង!  

 ឱ ! ោ៎ះ សូមអរគ្ ណ្ចលាកចហើយ អចញ្ជ ើញច ះឲ្យស ខសប្បាយ 

ឲ្យមានជ័យជាំនះឈនះអស់មារ សប្តូវៗ ទាាំងប្បាាំបី្បទិស។  

មន សសមិនស្អគ ល់ម ខចនះ ក៏ចលាតចលើខនងចសះចៅបាត់ចៅ។ នាងចទវ ីក៏ប្កចស្អប្បប្ប ប្តីចងើប្ប។ 

នាងនិយយថា៖ 

 កូនៗ ! មាេ យនឹកកូនណាស់ មាេ យស្អែ នដតព្ ាំបានជួប្បម ខកូន ព្ ាំបានចឃើញកូនចទៀតចទ ។ 

កូនក ាំចែកអី ភាញ ក់ច ើង។  

នាង ប្បទ មក៏ភាញ ក់ ចោយនាងចទវញីក់ញីខ្លា ាំងចព្ក។ នាងចសើចប្គ្ហាញោក់មាេ យ 

ដែលចធវើឲ្យនាងចទវ ីរតឹដតសប្បាយចិតេចៅ ចទៀតនាងយាំប្បចណ្េើ រផ្ង។ 

 កូន ! កូនអត់ប្តូវចគ្ចធវើបាប្បអវី ចទឬ? កូនចៅស ខសប្បាយចទ ? 

មាេ យមិនស្អែ នែូចោន ះចស្អះ នឹកខ សថាប្ប្បដហលចគ្ញក់ញី អារ  

ស្អច់ ហ ត្មចៅចហើយ។ មាេ យយាំខ្លា ាំងណាស់ប្ប៉ា នាែ ននងងចនះ។ ចៅកូន ! ចៅជាមួយមាេ យ 

ចៅរកឪព្ កកូនឯងចទៀត។ 

ថាែូចោន ះចហើយ នាងចទវរីកកដនសងែណ្េ ប់្បឲ្យនាងប្បទ ម រចួប្បាប់្បនាងភួងថា៖ 

 ដម៉ា ! ោាំផ្ទះណា ខញ ាំចៅរកប្បងមាននទមួយដភាត ។ ស ាំក ាំឲ្យដម៉ា ចៅណាចោលផ្ទះឲ្យចស្អះ។  
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ថាចហើយ នាងចទវឱីប្បប្ប ប្តីជាប់្បនឹងចែើមប្ទូង ចងើប្បកូនប្បចណ្េើ រ រត់ចៅម ខប្បចណ្េើ រ។ 

នាងតប្មង់ចៅ ចគ្ហោា នប្ព្ះកមព ត ទាាំងកណាេ លរាប្តី។ ធីតាដលងនឹកខ្លា ច 

ដលងនឹកនាអវីចទៀតចហើយ។ នាងរកីរាយនប្កចព្ក ស្សីចឆ្ម ាងក្តត់ផ្នូរចខ្លែ ច 

ដតនាងឥតែឹងខាួនចស្អះ។ ចញើសនាងហូររហាម ដតនាងឥតគិ្ត មកែល់ចស្អះ។ ម ខនាងឱន 

ដតចៅចលើម ខប្ប ប្តី រប្បស់នាង ដែលនាងប្ពាត់យូរមកចហើយ។ 
 

ល ះមកែល់ភូមិស្អវ យ នាងចស ើប្បសួរចគ្រកប្បេីនាង។ ចគ្ប្បាប់្បតាមែាំចនើរ ចែើមទង។ កញ្ញ ឱប្បកូន 

រត់តាមចៅចទៀត។ កលយណ្តប្មង់ ចៅខ្លងស្សកុមងគលប្ប រ ីដែលសព្វនងង 
មានចមាង យប្បាាំបួ្បនគី្ ូដម៉ាប្ត ពី្ភូមិស្អវ យ។ យប់្បងងឹតសា ង។  វចីៅតាមផ្ាូវរចទះ ប្ប៉ាះជនាង់ចឈើ 
ព័្នធចជើងែួល ធីតាចប្ក្តកច ើង រត់ចៅចទៀត ចែើមបឲី្យទាន់ចសះរប្បស់មាននទជាប្បេី ប្បនេិចមក 

មានចសះមួយ ប្បាំផ្តយមកពី្ចប្ក្តយនាង។ អនកជិះចសះដស្សកសួរថា៖ 

 អនកណាហនឹង ?  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំចលាក ឱ ! ចលាកែ៏មានគ្ ណ្ឬ ?  

 ច ះនាងអចញ្ជ ើញចៅណា មកណា ទាាំងយប់្បែូចចនះ ?  

 ោ៎ះ! ខញ ាំចៅតាមប្បេីខញ ាំ។ ចគ្ថាប្បេីខញ ាំ ចៅតាមផ្ាូវមងគលប្ប រចីនះឯង។  

 យីនាងមិនខ្លា ចចទ ?  

 ោ៎ះ ! ចទខញ ាំមិនខ្លា ចចទ។  

 មានខ្លា ណ៎ា តាមផ្ាូវ !  
 ោ៎ះ ! ខញ ាំមិនខ្លា ចខ្លា ចទ។  

 នាងរត់ចមេចទាន់ ចប្បើចគ្ជិះចសះ នាងចែើរែូចោន ះ !  

 ខញ ាំទាន់ប្តឹមណា ឈប់្បប្តឹមចនាះ។  

 យីយកចសះខញ ាំជិះចៅ។  

 ឱ! ោ៎ះចទ ! អរគ្ ណ្ចស្អកណាស់ ចលាកមានគ្ ណ្នឹងខញ ាំណាស់ . . . ខញ ាំចៅចហើយ ។  

 ឈប់្បសិន និយយោន ឲ្យអស់សិន។  

 ោ៎ះ ! អត់ចទាសខញ ាំប្ប្បញាប់្បណាស់។ ចលាកអចញ្ជ ើញចៅច ះ ក ាំគិ្តែល់ខញ ាំ។  

ប្ប រសជិះចសះប្បឹ្បងជាំរត់ចសះ ឲ្យទាន់ធីតាកមសត់ ដែលព្ ាំប្ព្មឈប់្បនិយយចស្អះ។ 

 អនកមានស្អគ ល់ចគ្ចទ ឯមងគលប្ប រចីនាះ ?  

 ោ៎ះ ចទ!  
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 ច ះ ឯបាត់ែាំប្បង ?  

 អត់ស្អគ ល់អនកណាចទ។  

 យី ! ចប្បើែូចោន ះ អនកអចញ្ជ ើញចៅផ្ទះអនកណា ? ចប្បើរកប្បេីអនកមិនចឃើញ ?  

 ោ៎ះ ! មិនអីចទ ខញ ាំចៅចៅប្តង់ណាក៏បានដែរ។  

 មិនបានចទ ! មិនបានចទ ។ អនកមានប្បាក់ក្តស ជាប់្បខាួនចទ ?  

 ចទខញ ាំអត់ប្បាក់ចទ។  

ប្ប រសចដមាកចនះ ល ះបានឮែូចោន ះ ក៏លូកងង់យម ចបាះប្បាក់មួយងង់ធាំ មកឲ្យនាង។ នាងចទវ ី
ល ះែឹងថាប្បាក់ ក៏ប្បឹ្បងរត់តាមចសះ ចហើយដស្សកថា៖ 

 ចទៗ ចលាកៗ យកចៅវញិច ះ។  

ដតអនកជិះចសះ ប្បាំផ្តយយ៉ាងចលឿន ចៅបាត់ចៅ។ 

នាងចទវ ីចឃើញប្បាក់ចនាះ ប្បាាំដណ្ន។ ធីតា មានចសចកេីអរគ្ ណ្ នឹងប្ប រសមិនស្អគ ល់ម ខចនះ 

ជាអចនកកប្បបក្តរ។ ល ះែល់មងគលប្ប រ ីនាងចទវ ីចែើរពី្ផ្ទះមួយចៅផ្ទះមួយ រកប្បេី 
ដតចគ្បិ្បទទាវ រចែកលក់អស់។ នាងចឃើញផ្ទះមួយ ចៅព្ ាំទាន់បិ្បទទាវ រ។ ចចងកៀងប្បា ងៗ 

នាងរត់តប្មង់ចៅសួរចគ្ ៗច ាើយថា៖ 

 អាំបាញ់មិញចនះ មានមន សសជិះចសះមាន ក់ មកស ាំទឹកផឹ្ក មន សសចនាះរបួ្បសផ្ង 

ប្ប្បដហលមានចរឿងអវី ធាំែ ាំចហើយចមើលចៅ។  

 មន សសចនាះចៅណាចហើយមីង ?  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំសួរ ចគ្ថា ចគ្មានក្តរ ចៅបាត់ែាំប្បងទាាំងយប់្ប ចនះឯង។ ខញ ាំឃត់ដែរ 
ដតចគ្ព្ ាំប្ព្មចៅចស្អះ។  

 ចៅយូរចហើយឬអវី ?  

 ោ៎ះ ! ចទ ! ចទើប្បនឹងចៅអាំបាញ់មិញចនះឯង។  

 ខញ ាំអរគ្ ណ្ចហើយមីង ខញ ាំស ាំទឹកមួយផ្េិលដែរ។  

 យី ! ចតើនាងព្កូនចៅណា ? មាច ស់មាេ យចអើយ !  

 ោ៎ះ ! ខញ ាំអត់ចៅណាចទ!  

 អនកជិះចសះចនាះ ប្តូវជាយ៉ាងចម៉ាចនឹងនាង ?  

 ោ៎ះ ខញ ាំចង់ជួប្បចគ្មានក្តរប្បនេិចប្បនេួចចទ។  

 នាងចៅឯណា ?  

 ខញ ាំចៅស ីស ផ្ ន។  
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 អូ ! ច ះមកចធវើអវីទាាំងយប់្បចម៉ាាះ ?  

 ខញ ាំមានក្តរអនកមីង!  

 យី ! ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្អនកមីងណាស់ចហើយ ។ ខញ ាំស ាំលាអនកមីងចហើយ។  

 ោ៎ះ ! ចលើកនែថាវ យប្ព្ះ ច ះនាងចៅណាចទៀត ?  

 ខញ ាំចៅម ខចទៀត!  

នាងចទវបីានទឹក ក៏ផឹ្កចកាឿកៗ រចួលាមីងចនាះរត់ចៅចទៀត។ កលយណ្ 

ហាក់ែូចជាមានកមាា ាំងច ើងវញិ ស្អយចព្ញខាួន។ នាងដប្បកចញើសសស្ស្អក់ 

ប្តជាក់អស់ទាាំងខាួន។ ល ះរត់មួយសនទ ះចៅ នាងឮសូរចជើងចសះ នាងដស្សកចៅ៖ 

 ប្បង ! ប្បង ! ោាំខញ ាំផ្ង ប្បងមាននទ . . . ប្បងមាននទ !  

ចគ្ឮសូរ ដតមាត់នាង ដែលអដណ្េ តចៅកន ងនប្ព្ស្អង ត់បាត់ឈឹង ោែ នឮសូរអវី 
ច ាើយមកវញិច ើយ។ រឯីចជើងចសះ ក៏លាន់ឮក្តន់ដតចលវើយចៅៗ 

ល ះប្តាដតបាត់សូនយជាអចិនគនេយា៍។ 

ពី្រនងងចប្ក្តយមកចទៀត នាងចទវ ីនិង ប្ប ប្តីបានចែើរចៅជិតអនកលក់ប្បដនាមាន ក់ 

ចៅទីផ្យរបាត់ែាំប្បង។ នាងចែើរតាមចស ើប្បសួរ រកប្បេីនាង ដតមិនចលចឮែាំណឹ្ងអវីចស្អះ។ 

នាងចែើរតាមសាំយប្បផ្ទះចិន តាមចរាងចប្កចផ្សងៗ តាមចរាងលក់មាូប្បអាហារ ចាំនី 

តាមផ្ទះអនករាជក្តរ តូច ធាំ គ្យគ្ន់ រកចមើលគូ្កមសត់។ ធីតាព្កូនយាំប្បចណ្េើ រ ចែើរប្បចណ្េើ រ 
ដតរាល់នងងែូចោន ះឯង៕ 

ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១០៖ចសេចខ្លញ ល់ 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
លាង ចនងង ដែលមានក្តរវោិទ រោងមាននទ និង ក្តមាចនះ ប្ព្ះកមព តជាបិ្បតា ព្ ាំបានចៅណាចទ។ 

ចៅកន ងែាំណាក់ ចគ្ឮសូរ តូរយតគនេីរងាំ។ យូរៗ ចចប្មៀងកញ្ញ មាន ក់ លាន់ឮច ើងប្គ្លួច 

រចួគឺ្សូរមាត់អនកចសើចចហា កចគញ្ជ ៀវ សប្បាយ។ ប្ព្ះកមព ត លង់កន ងចសចកេីសប្បាយ ចនះឯង។ 

អងគ យចលើចៅអីោាំតបូង ប្ទង់សាំចលៀកប្បាំពាក់មួយ ែ៏លាច ើតឆ្យ ប្ព្ះកមព តទះនែ 

ចសើចក្តា កក្តា យ ពី្ម ខស្សី ដែលចររាាំយ៉ាងស្សស់អស់ពី្ចិតេ។ កន ងចនាះ ទាហានមាន ក់ចូលមក 

ប្ព្ះកមព តរានែ ឲ្យពួ្ករបាាំឈប់្ប។ របាាំក៏ឈប់្បស្អង ត់សូនយ ។ អនករាាំក៏លប្បៗ ចូលចៅចកៀន។ 

ប្ព្ះកមព ត ឱនសួរចៅទាហាន ដែលឈរប្តង់ខាួន ចៅពី្ម ខចលាកថា៖ 

 មានក្តរអវី ?  



 

73                                                                                      www.facebook.com/nakrean168 

 

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ក្តមាប្តូវរបួ្បសជាទាំងន់។  

ប្ព្ះកមព តឮចាំចលើយយ៉ាងចនាះ ចប្បើកដភនកធាំៗ ចញញចធែញសួរតចៅចទៀតថា៖ 

 ចរឿងអី ោចៅឯណា ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ចៅខ្លងម ខ មានចរឿងជាមួយមាននទ។  

 យី ! ឯណា ជូនអញចៅ  

ប្ព្ះកមព តក៏ចែើរចចញពី្ចៅអីកិតេិយស ចោយមានទាហានអមទាាំងសងខ្លង ចចញចៅផ្ង។ 

អនកចភាង អនករាាំទាាំងប្ប៉ា នាែ ន  ងល់នឹងចរឿងចនះនប្កចព្ក ដតព្ ាំមានអនកណាមួយ 

ហា នមាត់កអវីច ើយ។ ល ះចែើរចៅែល់ ចឃើញជាក់ជាក្តមាដមនចហើយ 

ប្ព្ះកមព តមានទឹកម ខច ើងប្កហម ចលាកប្បញ្ជ ែូចតចៅ៖ 

 យកោចៅដងរកាចៅ ! ចៅឆ្ប់្ប ៗ!  

ចសនាជាំនិតទាាំងអស់ ក៏ប្ោហា៍ក្តមាយកចៅ។ ប្ព្ះកមព តែកែចងាើមធាំសមាឹងចៅចប្ៅ 

ចឃើញមន សសមាន ក់ចកែង ម ខក្តច សក់រញួ ក៏ចៅប្ប រសចនាះ ឲ្យចូលមក។ 

 និលៗ ឯងែឹងចរឿងរា៉ា វអវីចទ ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ែឹងខាះដែរ។  

 អាមាននទ និង អាក្តមា ោមានចរឿងអីនឹងោន  ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់មានចរឿងពី្ស្សី។  

 ស្សី ? ស្សីអី?  

 មាននទមានប្ប្បព្នធមួយ ច ែ្ ះនាងចទវ ីក្តមាក៏ស្សលាញ់នាងចនះដែរ។  

 ចទវ ី? កូនវចិសសក្តា ហាន ដែលចទើប្បស្អា ប់្បចៅចនាះឬ ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់!  

 អាមាននទ ោក្តរោន ពី្ក្តលណា ?  

 បាទទានចប្បាស ក្តររចួប្ប្បដហលមួយឆ្ន ាំចហើយ។  

 យី ! អាចនះ ចិតេធាំដមន ! ច ះអាក្តមា ចមេចក៏ោស្សលាញ់នាងចទវដីែរ ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ស្សលាញ់ដែរ។  

 ស្សលាញ់ម ន ឬ ចប្ក្តយអាមាននទ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ស្សលាញ់ចប្ក្តយចទ។  

 រចួោែចណ្េើ មោន  ?  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ប្ប្បដហលែូចោន ះចហើយ បានជាក្តប់្បោន នងងចនះឯង។  
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 ហ ឺ ! គិ្តចៅកូនៗ ោចមើលង្គយឯងដមន។ អាអស់ចនះ សមដតក្តត់កាលោចោល។ 

អាក្តមាច ះោចៅចកែង ច ះអាមននទកាល  

កញ្ច ស់ ក៏ោចប្ព្ើលដែរ រចួោស្សលាញ់អនកណាមិនស្សលាញ់ ចៅស្សលាញ់មីចទវ ី
កូនអាចនប្ងវចិសសក្តា ហាន ចនាះចទៀត។ ហ៎ា ៗ! ោែឹងថាអញសាប់្បវចិសសក្តា ហាន 

រចួោស  មប្គ្ល ាំោន មិនប្បាប់្បអញ។ ចតើឥ ូវ អាមាននទោចៅណាចហើយ ? 

 ប្ព្ះបាទមាច ស់ ឮថា ជិះចសះចៅខ្លងមងគលប្ប រ។ី  

 ចយើ ! អាចនះរត់ចហើយចតើ។ ោែឹងខាួនោចហើយ ។ ចៅនិលឯងយកទាហាន 

១២នាក់ជិះចសះ ចៅោប់្បោចង នាាំមកឲ្យខញ ាំ យ៉ាងប្ប្បញាប់្ប។  

 ខញ ាំប្ព្ះបាទស ាំច តហាែ យ ទានចប្បាស។  

 ចអើ ៗ !  

 ប្ព្ះកមព តសរចសរច តហាែ យែូចតចៅ៖  

ច តហាែ យឲ្យោប់្បខាួន  

ចយើងប្ព្ះកមព ត ចៅហាវ យចខតេសិរចីស្អភ័ណ្ ប្បងគប់្បឲ្យចមកងនិល ចព្ប្ជ 

ចចញមកោប់្បចមទ័ព្មាននទ។  

ចប្បើច ែ្ ះចនះរងឹទទឹង និលចព្ប្ជអាចសមាា ប់្បចោលបានចព្ញចាប់្ប។  

ប្ព្ះកមព ត  

 

ល ះសរចសររចួចហើយ ប្ព្ះកមព តហ ចលិខិតឲ្យចៅនិលចព្ប្ជ ដែលចគ្ដតងចៅ ចមកងនិលៗ 

ប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។ ប្ព្ះកមព តប្បដនថមថា៖ 

 ចៅោប់្បអាមាននទឲ្យប្ប្បុងប្ប្បយ័តនប្បនេិច ចប្ពាះែូចឯងែឹងស្ស្អប់្បចហើយ 

ោក្តា ហានណាស់។  

 ខញ ាំប្ព្ះករ ណាចធវើតាមប្បនទូល ទាន។  

 ដតនិលចព្ប្ជឯងក៏ជាចជើងឯកមួយដែរ បានជាអញប្បញ្ជូ នចៅចនះ។  

 សូមប្ព្ះចតជគ្ ណ្ទ កចិតេចលើខញ ាំបាទច ះទាន ។ ខញ ាំបាទសូមចរ ើសយកព្លណា 

ដែលធ្លា ប់្បមានងវីនែប្បាំផ្ តចៅជាមួយ។  

 ចអើ ! ចរ ើសច ះតាមចិតេ ទាាំងចសះ ទាាំងមន សស ចប្គ្ឿងប្ប្បោប់្ប ឲ្យប្គ្ប់្បប្ោន់ណា។  

 ប្ព្ះបាទមាច ស់។  
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និលចព្ប្ជ ក៏គ្ាំនាប់្បប្ព្ះកមព ត ចហើយសទ ះចចញចៅ។ កន ងចព្លចនាះ មន សសមាន ក់ោស់ 

អាយ ប្ប្បមាណ្ហ កសិប្បបាា យឆ្ន ាំ ដតមាឌចៅរងឹប្ប ឹង ែូចចកែងអាយ នមភឆ្ន ាំ ចូលមកែល់។ 

ោត់ោប់្បអាវនិលចព្ប្ជ រចួនិយយថា៖ 

 ចៅណា ?  

 បាទ ! ប្ព្ះចតជគ្ ណ្ ឲ្យចៅោប់្បមាននទ ចលាកតា។  

 ចូលមកវញិ និយយោន សិន។  

 បាទ !  

មន សសោស់ចនះមានទឹកម ខមាាំ ចូលមកែល់ប្ព្ះកមព ត ប្ព្ះកមព តចឃើញ 

ក៏ឲ្យអងគ យចៅអីចោយគួ្រសមយ៉ាងចោរព្ ។ ដតមន សសោស់ចនះ ទាញចៅអីប្ក្តក 

ចោយគ្ាំរះិគ្ាំរ ះ ចៅចកៀនជញ្ជ ាំង ម ខដប្បរចៅរកប្បងាួច ឥតចមើលម ខប្ព្ះកមព តច ើយ ។ 

ប្ព្ះកមព តប្បឹ្បងព្នយល់ ថា៖ 

 សូមចលាកប្ជាប្ប គួ្រអីប្ព្ចហើនចម៉ាាះ ?  

 ប្ព្ចហើនអី ?  

 បាទ ទាន ! ោលួចក្តរប្ប្បព្នធឥតឲ្យខញ ាំែឹង។  

 ែឹងចៅបានក្តរអី ?  

 បាទចទ ! ខញ ាំជាឪព្ កោ គួ្រដតោប្បាប់្បខញ ាំម ននឹងសចប្មចក្តរអវីនីមួយៗ។  

 ោែឹងថា ចលាកមិនចធវើតាមោពិ្ត បានជាោមិនប្បាប់្ប ។ ឈប់្បនិយយ ! 

ច ះឥ ូវចលាកចធវើអវី ?  

 ខញ ាំឲ្យទាហានចៅោប់្បោមក។  

 ចលាកជាឪព្ ក ចលាកធ្លា ប់្បស្អគ ល់ខញ ាំជានិចចចរៀងែរាប្បមក។ ខញ ាំស្សលាញ់ចលាកចិតេមួយ 

ចងាើមមួយ។ ខញ ាំោស់ចហើយ ដតខញ ាំធ្លា ប់្បភប់្ប  

ប្ប្បទះ នឹងចរឿងរា៉ា វចប្ចើនណាស់ ខញ ាំែឹងចរឿងអស់ចនាះ ។ ខញ ាំជាទីប្បឹ្បកា 

រប្បស់ប្គ្ប់្បចៅហាវ យចខតេទាាំងអស់ ដែលមានចាំនួនបួ្បននាក់ មកចហើយ គឺ្ 

មានចលាកចនះជាចប្ក្តយប្បងាស់។ ខញ ាំសូម ក ាំឲ្យចលាកោត់ចៅោប់្បោ ចធវើអវី។ តាមខញ ាំយល់ 

គឺ្គួ្រប្បប្ងួញចរឿងចនះ ឲ្យខាី ក ាំព្ប្ងីក ឲ្យដវងចៅៗ ចនាះ។ 

 ច ះ ឲ្យខញ ាំចធវើយ៉ាងណាវញិ ?  

 មាននទោមានចៅណា ោជាកូនចលាកស្ស្អប់្ប ដតប្បនេិចចទៀតោមកវញិចហើយ។ 

ោាំបាច់ចៅព័្ទធោប់្បោចធវើអវី ?  
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 សូមចទាស គិ្រចីមរ  ឥ ូវប្ព្ះកមព ត ោត់ក្តរចនះចហើយ ប្ព្ះកមព តមិនអាចែកពាកយចទ ។ 

ខញ ាំស្អេ ប់្បចលាកជានិចច ខញ ាំចោរព្ចលាក  

ជានិចច ដតកន ងចព្លចនះ ខញ ាំប្តូវដតផ្េនាទ ចទាសអាមាននទ ឲ្យអស់ចិតេខញ ាំខឹង។ ខញ ាំខឹងណាស់ 

សូមប្បាប់្បចលាកឲ្យប្តង់។ ចៅនិលចព្ប្ជចៅ! 

និលចព្ប្ជ ក៏ចចញចៅតាមពាកយប្ព្ះកមព ត។ តាគិ្រសី ចមរ  ចព្ប្បមាត់ សមាឹងចមើលក្តេ រ 
ឥតនិយយមួយមាត់។ តាគិ្រសី ចមរ ចនះ ជាអនកចមាាំងចជើងោស់ ដែលរស់ប្បាាំរាជចសេច 

មកចហើយ។ ោត់ោែ នខ្លា ចអនកណាចទ ចទាះប្ព្ះកមព ត ក៏ោែ នខ្លា ចដែរ។ ដតប្ព្ះកមព ត 

ចោរព្ោត់ជាោស់ទ ាំែរាប្ប។ ក្តលប្ព្ះកមព តចៅចកែង ោត់បានចិញ្ច ឹមបី្បបាច់រកា 

រចួកន ងសគង្គគ មនានា ោត់បានជួយជីវតិប្ព្ះកមព តចនះ ឲ្យរចួពី្កេីមរណ្ៈ ជាចប្ចើនចលើក 

ចប្ចើនប្ោ។ ចែើមបីតប្បសនង សងគ្ ណ្តាគិ្រសី ចមរ វញិ ប្ព្ះកមព ត បានអចញ្ជ ើញោត់ 

ឲ្យមកចៅជាមួយ។ គិ្រសី ចមរ  ជាមន សសមានប្បញ្ញ នវឆ្ា ត ចហើយពូ្ដកសវិតស្អវ ញ 

ខ្លងក្តន់ចប្គ្ឿងអាវ ធ រកអនកណាមួយ ចប្ប្បៀប្បចធៀប្បព្ ាំបានច ើយ។ គិ្រសី ចមរ  
ចប្ក្តកឈរប្ោនចៅអីែួលផ្តក ប់្បផ្តង រ រចួចែើរចចញចៅខ្លងចប្ៅ។ ប្ព្ះកមព តមានចសចកេីបារមភ 
នឹងអាកប្បបកិរយិចនះដែរ ដតែឹងចិតេតាគិ្រសី ចមរ  ...។ ចទាះជាយ៉ាងណា ក៏ប្ប គ្គលចនះ 

ជាមន សសផ្ តោប់្បចទាស អូសែាំចណ្ើ រដែរ។ ប្ព្ះកមព តម ខច ើងស្អា ាំងអងវរថា៖ 

 អចញ្ជ ើញចលាកតាពិ្ស្អដតសិន!  

គិ្រសី ចមរ ស្សលាញ់មាននទណាស់ ចហត ចនះចហើយបានជាោត់ មិនចង់ឲ្យប្ព្ះកមព ត 

តាមរកមាននទចនាះ។ ល ះចែើរចចញមក ែល់ចប្ៅប្បនាទ យ ោត់ប្កចលកចមើលនាយអាយ 

រចួសទ ះចៅោប់្បស្អែ នាយចក្តប្ប ជាប់្បពី្ចប្ក្តយ។ 

 ចលាកតាៗ ! សួសេីចលាកតា !  

 អាចាំកួត មាននទចៅណាចហើយ ?  

 បាទ ! ខញ ាំបាទមិនែឹងដែរ។  

 ច ះចមេចអាឯង ចៅដប្ប៉ាលចបា៉ាលទីចនះចទៀត ?  

 ឲ្យខញ ាំចធវើយ៉ាងណាចលាកតា ?  

 អាឯង កួត ឬជា ?  

 បាទ ! ជាចលាកតា!  

 អាឯងស្សលាញ់មាននទ ចទ ?  

 ស្សលាញ់ដែរ!  
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 មាននទមានទ កខ ចមេចអាឯងសប្បាយចៅចនះ?  

 ចប្បើែូចចនះ ខញ ាំចៅរកឥ ូវ។  

 ចអើ ! ចៅ ! ចៅប្បាប់្បោថា ចគ្តាមោប់្ប ឲ្យប្ប្បយ័តនខាួន . . .។  

 បាទ !  

 ឯងែឹងមាននទចៅឯណាចទ ?  

 ចទ !  

 ចប្បើឯងមិនែឹងចធវើចមេច ចៅរកចឃើញ ?  

 ក្តរចនះចស្សចចៅចលើខញ ាំ ខញ ាំដប្ជកែីរាវទឹក កកូរអាក្តសរកទាល់ដតចឃើញហនឹង។ យ៉ា ! 
ោចៅណា កាំបាាំងដភនកអាចក្តប្ប។  

គិ្រសី ចមរ  ចសើចទះស្អែ នាយចក្តប្ប៖ 

 ប្ប្បយ័តនដតឯងមិនចឃើញវញិ ចតើឲ្យអញចធវើចម៉ាច ?  

 ឲ្យព្ ះកាលចក្តប្បជាប្បាាំពី្ភាគ្។  

 បី្បភាគ្បានចទ ?  

 តិចណាស់ មិនស្អា ប់្បចក្តប្បចទ ចក្តប្បធ្លា ប់្បទទួលបួ្បនរចួមកចហើយ ៗឥតអី។  

 ចប្បើែូចោន ះ អញស ាំដតមួយសិនបានចទ ?  

 ោន ឯង អនកណាដែលឲ្យចលងអញ្ច ឹង។  

 អាចក្តប្ប អញសួរឯងប្បនេិចបានចទ ?  

 បាន ! យី ! ចលាកតាសួរច ះ សួរចរឿងប្ព្ះ ឬចរឿងជាតិ ឬចរឿងប្ព្ះឥសូរ . . . ។  

 ចអើ ! ក្តលណាបានឯងយកប្ប្បព្នធ ?  

 ែល់ចលាកតាយក បានខញ ាំយកដែរ។  

 ហាស ៗ អាចាំកួត!  

 ចៅគិ្តអីចរឿងប្ប្បព្នធកូនចនាះ?  

 ច ះឯងគិ្តអីវញិ ?  

 ចរឿងជាតិ!  

 អូ ! អាចខ្លែ ច ចលាជា ឯងចចះគិ្តពី្ចរឿងជាតិដែរ។  

 យី ! សិសសមាននទណ៎ា ខញ ាំ!  
 ឱ ! ឯងចចះគិ្តជាតិ ចប្ពាះឯងជាសិសសចគ្ចទឬ ?  

 ឱស ៗ ដត ខញ ាំគិ្តចរឿងជាតិ ចប្ពាះខញ ាំជាដខែរ។  

 ចប្បើអញ្ច ឹងចៅច ះ!  
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នាយចក្តប្បហួច ឮសូរចវ ើតៗ។ ចសះមួយ កចញ្ជ ៀវឯចមាង យ។ មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន 

ចសះចនះលូនមកែល់ ពី្ម ខនាយចក្តប្បភាា ម ដែលសទ ះចៅយកអាន និង ប្បចងាៀរមកោក់ 

ចោយរសួរាន់។ តាគិ្រសី ចមរ ចឃើញយ៉ាងចនះ មានចិតេចសងើចនាយចក្តប្បមួយអចនាើដែរ 
ដតព្ ាំចចញសេីអវី ឲ្យោែឹងចិតេោត់ច ើយ។ នាយចក្តប្បសទ ះចលាតដភាត ច ើងចលើខនងចសះ 

គ្ាំនាប់្បតាគិ្រយី៉ាងគួ្រសម រចួប្បាំផ្តយចសះ ចៅខ្លងទិសមងគលប្ប រ ីចៅ។ 

តាគិ្រឈីរចមើលចសះនាយចក្តប្ប ចោយញញឹមោែ នោច់ ទាល់ដតបាត់ឮសូរចជើង 

ចទើប្បឈប់្បចមើល។ ប្បនាទ ប់្បចប្ក្តយពី្ចនះប្បនេិច ហវូងចសះរប្បស់និលចព្ប្ជ 

ក៏ចចញែាំចនើរតាមយ៉ាងកចប្កើកែី នាាំឲ្យរាប្តីចនាះ រនធត់ញាប់្បញ័រជាព្ន់ចព្ក៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១១៖តនែចោះខាួន 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
ក្តលមាននទ បានទឹកផឹ្កដ ាត ាន់ចហើយ អនកប្បាំផ្តយចសះ ចៅភូមិរហាត់ទឹក 

ចោយចបាលក្តត់តាមោលដស្ស ែ៏ធាំលវឹងចលវើយ។ អនកបានប្បាប់្បចគ្ថា 

អនកចធវើែាំចណ្ើ រចៅបាត់ែាំប្បង ។ ប្បាប់្បយ៉ាងចនះ ចែើមបីប្បដងវងោនចទ។ ែល់ច ងភូមិរហាត់ទឹកចនះ 

ប្ប រសប្បាំចបាលចសះ តប្មង់ចៅផ្ទះមួយតូច ដែលសង់ោច់ពី្ចគ្ចៅចកៀននប្ព្។ ប្ប រសមាន ក់ 

អាយ ប្ប្បមាណ្ដសសិប្បឆ្ន ាំ ក្តន់ចនា ះមួយ ចចញមក។ ល ះចឃើញស្អគ ល់ជាក់ថា 

អនកជិះចសះជាមាននទ អនកក្តន់ចនា ះ ក៏ប្គ្វចីនា ះច ើង រកីរាយ ចហើយដស្សកថា៖ 

 អា ! ជចយចលាកប្គ្ ូ! ជចយចលាកប្គ្ូ មកពី្ណា ?  

កន ងចសចកេីរកីរាយចនះ ទាាំងក្តយ ទាាំងោោ រប្បស់អនកក្តន់ចនា ះ ចគ្សចងកតចឃើញ 

នូវក្តរចោរព្ស្សលាញ់ យ៉ាងខ្លជ ប់្បខជួន ប្ជាលចប្ៅ។ មាននទសាំរតូច ះពី្ចលើខនងចសះ 

ចោយអស់កមាា ាំងខ្លា ាំងចព្ក។ មាណ្ព្សទ ះចៅឱប្បសហជីវនិោស់ រប្បស់អនក យ៉ាងខ្លា ាំង 

ចោយកេីរលឹក។ មិតេោស់ចនះ ឈប់្បធែឹង បាត់ចសើចសប្បាយវញិ រចួសួរយ៉ាងសងួតថា៖ 
 

*ឱ ! ចលាកប្គ្ូរបួ្បសផ្ង ? 

 ថាចហើយអនកមាច ស់ផ្ទះ សទ ះចៅប្ោហា៍មាននទ ចោយថាន ក់ងនម។  

មាននទញញឹមច ាើយថា៖ 

 អឺ ! ខញ ាំរបួ្បស!  

 អនកណា អាចក្តប់្បចលាកប្គ្ូ ប្តូវយ៉ាងចនះ ?  

មាននទញញឹមចទៀត ។ ប្ប រសក្តន់ចនា ះផ្តា ស់ទឹកម ខ ពី្ស្សចពាន ចៅចងចិចញ្ច ើម។ សចមាងមួយ 

ប្បនាឺលាន់ឮច ើង តិចៗ ថា៖ 

 កន ងភូមិភាគ្ចនះ មានដតចលាកប្គ្ូមួយចទ ចមេចក៏មករបួ្បសយ៉ាងចនះ 

មកឆ្ប់្បអចញ្ជ ើញចលាកប្គ្ូចូលខ្លងកន ងភាា ម។  

 អឺ ! ឆ្ប់្បច ើង!  

 មានក្តរឬចទ ?  

 ប្ប្បដហលមាន ប្បងគី្ឯងស ខសប្បាយជាចទ ?  
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 ស ខ និង ទ កខ ជាធមែតា ដតក ាំអាលសិន សប្មានាចលើដប្គ្ចនះដផ្ាកចៅនឹងចខនើយ 

ោាំខញ ាំោាំទឹក លាង្មឲ្យស្អា ត រចួោាំខញ ាំ រ ាំរបួ្បសឲ្យស្សលួ ចមើលៗ ចតើម ខរបួ្បសធាំចទ !  

 មិនអីចទ ?  

 ឱ ! ប្ព្ះចអើយ ! ធាំដែរ ចមេចឈឺចទ ចលាកប្គ្ ូឈឺខ្លា ាំង ឬ ?  

មាននទប្បឹ្បងចធវើម ខជូរ ដតអនក ខាំប្បឹ្បងញញឹម ឲ្យសហជីវនិរប្បស់អនក បានធូរប្ទូង។ 

 មិនជាអវីចទ!  

 ចលាកប្គ្ ូសប្មានាចៅឲ្យចសងៀម ទ កខញ ាំចធវើក្តរចនះ។  

នាយអគ្គីច ាឆ្ា  រហ័សចជើង សទ ះចូលចៅកន ងផ្ទះបាយ ែ តចភាើង ោាំទឹក ច ះឲ្យទចង្គគ ល 

រចួមកប្ចបាច់នែចជើងឲ្យមាននទ ។ នាយអគ្គីនិយយ ចសទើរយាំ ថា៖ 

 ខញ ាំនឹកចលាកប្គ្ូណាស់។ ចយើងប្ពាត់ោន យូរមកចហើយ ចលាកប្គ្ូបានស ខសប្បាយជាចទ 

សូមនិយយចរឿងប្បាប់្បខញ ាំផ្ង។  

 ប្បងគី្ឯងជាមិតេជីវតិមួយ នឹងខញ ាំ ។ ខញ ាំក៏នឹករលឹកប្បងណាស់ដែរ តាាំងពី្ចយើងដប្បកោន មក។ 

នងងចនាះ ចតើប្បងគី្ចភាចចហើយឬចៅ?  

 អឺ! ោែ នអនកណាអាចចភាចបានចទ ចភាៀងស្សិប្បៗ ខយល់វូៗ  ចគ្ចែញបាញ់ចយើង។ 

ប្បងគី្ឯងដប្បកចៅខញ ាំ តនែនឹងខ្លែ ាំង សមាា ប់្បអស់ជាចប្ចើន ែល់មានឱក្តសលា 
ខញ ាំចគ្ចផ្ តឆ្ង យពី្សប្តូវ។ ខញ ាំរត់រកប្បងគី្ឯងប្គ្ប់្បកដនាង ដស្សកចៅ ដតព្ ាំចឃើញ 

ខញ ាំចខ្លា ចចិតេ នឹកថា ប្បងគី្ឯងស្អា ប់្បបាត់ចៅចហើយ។ ផ្ តពី្ចនាះ 

ខញ ាំក៏ចូលចៅចៅសិរចីស្អភ័ណ្។ ខញ ាំស ខសប្បាយជាចទ ពី្ចនាះមក ខញ ាំមានប្ប្បព្នធ . . .។  

ប្ប រសច ែ្ ះអគ្គី ក្តលឮមាននទដងាងថាមានប្ប្បព្នធ ក៏ដប្ប្បជាសប្បាយចសើចយ៉ាងស្សស់វញិ។ 

 យី ! អីចលាកប្គ្ូមានប្ប្បព្នធចហើយ ?  

ដតមាននទចធវើទឹកម ខចសែើែដែល។ 

 អឺ ! ក ាំអរ . . ក ាំចសើច . . គឺ្ជាចរឿងកមសត់ . . ខញ ាំស្សលាញ់ចគ្ ចគ្ស្សលាញ់ខញ ាំ 
ោែ នចសចកេីចសនហាឯណា អាចមកចប្ប្បៀប្បចធៀប្ប នឹងចសចកេីចសនហា 

រប្បស់ចយើងទាាំងពី្រចនាះចទ ។ នាងចនាះមានរបូ្បលា ។ ឱ! លាដមន . . .។  

នាយគី្ទះនែចោយចប្តកអរ។ 

 ចលាកប្គ្ូមានសាំណាងណាស់!  
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មាននទសញ្ជ ឹងគិ្ត ខ្លាំចធែញ ប្ជួញដភនក សមាឹងចមើលចៅចលើ។ 

 ចទ ! មិនែូចោន ះចទ ! ចប្ក្តយមកស្សីចនះ......ឱ ! ប្បង ចអើយ.... ស្សីចនះកបត់ខញ ាំ 
ចគ្លួចមានសហាយ។  

 អី....ប្បង ប្បង មានសហាយ . . . ?  

នាគី្ដប្ប្បទឹកម ខ ស្សឡាាំងក្តាំង ចប្បើកដភនកធាំ។ 

 យី ! ចម៉ាចក៏ែូចោន ះ ?  

មាននទ ចោយទឹកម ខសងួតែដែល និយយចោយសចមាងមូលែដែល ថា៖ 

 ក ាំ ងល់ ស្សីខូច ស្សីក្ត កណ្ណី  ស្សីអប្បបលកខណ្ា៍ ។  

នាយគី្ង្គកកាលសមាឹងគិ្ត រចួសួរថា៖ 

 អនកណាជាសហាយ ?  

 ខញ ាំនិយយចៅោស្អា ក់ ខ្លជ ក់ចៅោដសាង គឺ្ . . . សហាយចនាះោែ នអនកឯណាចប្ៅពី្ខញ ាំចទ 

គឺ្ស្អច់ខញ ាំ . . . ្មខញ ាំ សរនសខញ ាំ . . .  
 អនកណា ? អនកណា ?  

មាននទចៅចសងៀម យកនែមាខ ងក្តន់ស្អែ នាយគី្ ។ អាកប្បបកិរយិចនះ ចធវើឲ្យនាយគី្ 

រតឹដត ងល់ចៅចទៀត ។ ដភនក ដែលនាយគី្ចមើល ចាំម ខមាននទ 
ដភនកទាាំងពី្រចនះប្បចញ្ចញនូវរសែីអងវរមួយ ដែលចធវើឲ្យប្ប រសចកើតមានចិតេអាណិ្ត ស្សង្គកកន ងចិតេ 
។ មាននទ ប្បដនថមចទៀតថា៖ 

 ក ាំចង់ែឹងអី !  

 ចទចលាកប្គ្ ូ!  

 ជាចរឿងហួសអស់ចៅចហើយ។  

 ចទ ចលាកប្គ្ ូ!  

 ជាចរឿងឥតប្ប្បចយជនា៍។  

នាយគី្ោក់ដភនកច ះ ដតគ្ាំនិតរះិគិ្តរកចាំន ចចខាយរប្បស់មាននទ ដែលនិយយចៅអាច 

ឲ្យមាននទប្បាប់្បខាួន ែបិតអនកមានប្ប្បចយជនា៍ នឹងែឹងចរឿងរប្បស់មិតេ ែ៏ពិ្ចសសនងាថាា ចនះណាស់។ 

នាយគី្ស្សលាញ់មាននទចនះ គឺ្ស្សលាញ់ចព្ក ទាល់ដតចង់ែឹង នូវអស់ចរឿងរប្បស់មាននទ 
ចទាះចរឿងចនាះជាចរឿងកាំចទចកាំទី ក៏ចោយ ឲ្យដតមាននទប្ព្មនិយយចរឿងឲ្យស្អេ ប់្ប។ 

ខ្លងចប្ៅខយល់ប្បក់រវចិៗ នាយគី្និយយសងួត ចហើយចោយ តិចៗថា៖ 
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 ចលាកប្គ្ូប្ប្បដហលមិនទ កចិតេខញ ាំចហើយ បានជាមិនប្ព្មនិយយប្បាប់្បខញ ាំចស្អះ។  

ពាកយចនះមានសាំនួនខ្លា ាំងដមន ែបិតមាននទ ដប្បរមកក្តន់នែនាយគី្ជាងែីមេងចទៀត រចួប្បាប់្បថា៖ 

 ក្តមាប្បាូនប្ប្បុសខញ ាំ . . .។  

 យី ! ក្តមាហា នែល់ប្ប៉ា ណ្ណឹ ង?  

 អឺ ! ោហា នលូកចងាើមខញ ាំ ដតឥ ូវខញ ាំោក់ោប្តូវមួយោវយ៉ាងទមងន់ ប្ប្បដហលោស្អា ប់្បចហើយ 

ឯខញ ាំក៏ប្តវូរបួ្បសចនះឯង។  

 ឱ ! ប្ព្ះមាច ស់នងាចអើយ !  

 ក ាំឲ្យខ្លតចព្ល ! អឺ ក ាំឲ្យខ្លតចព្ល ក ាំយាំ ក ាំចសើច ខញ ាំចៅរស់ចៅច ើយចទ ។ ដតប្តូវែឹងថា 

ពី្ចព្លចនះចៅ ជីវតិចយើងមានចប្ោះរែឹក រហូតតាមផ្ាូវចហើយ។  

 បាទ ៗ ខញ ាំក៏ស ខចិតេស្អា ប់្ប រស់ជាមួយចលាកប្គ្ូដែរ។  

 ប្ប៉ា ដនេចប្បើស្អា ប់្ប ឬ រស់ក៏លាចមើល។  

 បាទ ! បាទ !  

មាននទោប់្បបាតនែនាយគី្ ប្ចបាច់យ៉ាងខ្លា ាំង ជាសញ្ញ យល់ប្ព្មប្បេូរជីវតិជាមួយោន ។ 

ប្ប រសប្បនេចសចកេីចៅចទៀត ែូចតចៅ៖ 

 ទ កខចយើងជាទ កខដខែរទាាំងអស់ោន  ។ ខញ ាំមានចប្ោងក្តរណ្ា៍ មួយយ៉ាងធាំ។  

 គឺ្អវី ?  

 គឺ្ លាងទ កខដខែរ ចធវើជនជាតិចយើងឲ្យបានរ ងចរឿងច ើងវញិ។  

 ចធវើយ៉ាងណា ?  

 តស ូ ! ែូចខញ ាំដតងនិយយប្បាប់្បប្បងម នៗ ស្ស្អប់្បចហើយ។  

 បាទ ! ខញ ាំក៏តស ូដែរ!  
 អឺ ! ប្តូវដតចយើងតស ូ ោយខ្លែ ាំង ោយរប្បប្បប្គ្ប់្បប្គ្ង ោយគ្ាំនិតខញ ាំចគ្ 

ភាជ ប់្បស្សកុដខែរមកដខែរវញិ តាមគ្នាងអនកចសនហាជាតិ។  

 យល់ប្ព្មចព្ញទី !  

អគ្គីចប្ក្តកឈរចលើកនែសោច  ។ មាននទញញឹម។ 

 ដតក្តរតស ូ មិនដមនជាក្តរង្គយចទ។ អនកតស ូចែើមបីជាតិ គឺ្ជាអនកដែលមានចិតេស្អា តលា 
ចចះស្សលាញ់ចគ្ អាណិ្តចគ្ រចួចង់ជួយចគ្ដមនៗ គឺ្ជាអនកដែលរមយទម មិនចចះខឹង 

មិនខ្លា ចក្តរ មានចិតេអាំណ្ត់ កន ងកិចចក្តរ។ ចអើប្បង ! អនកតស ូ គឺ្មន សស 
ដែលហា នលះប្បង់ប្ប្បចយជនា៍ផ្តទ ល់ខាួន មានប្ប ណ្យសកេិ ប្ទព្យសមបតេិ 
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ប្ប្បព្នធកូនជាចែើម។ អនកតស ូមានដតទ កខ ជួប្បដតចសចកេីប្ក អត់ឃា ន ោែ នចព្លសប្បាយ 

ឬ ចព្លទាំចនរចទ រចួមានចព្លខាះជាប់្បគ្ ក រងទ កខចទាសរហូតែល់ ស្អា ប់្បប្បង់ជីវតិផ្ង។ 

ចចញចៅតស ូ គឺ្ប្បាសប្ពាត់អស់ចាំណ្ងចសនហាទាាំងឡាយ ដែលចងចយើង 

ចែើមបីច្ងោប់្បយកភព្មួយងែី ដែលចយើងអាចោក់ច ែ្ ះចៅបានថា «ភព្ឯក្ត» ឬ 

«ភព្សចងវគ្»។ ចៅច ងចប្ក្តយប្បាំផ្ ត ចចញចៅតស ូ គឺ្ចចញចៅបួ្បស 

ដតបួ្បសចនះមានន័យធងន់ ជាងបួ្បសធមែតាចៅចទៀត គឺ្បួ្បសចែើមបីប្ព្ះព្ ទធស្អសនាផ្ង 

រចួចែើមបជីាតិផ្ង ចែើមបីចសចកេីស ខ និង 

ចសចកេីចាំចរ ើនរប្បស់មន សសទាាំងអស់ចលើទវីប្បចលាកផ្ង។  

 ទឹកព្ ះចហើយឬ ?  

នាយអគ្គីសទ ះចភាតចូលចគង្គក ន ក្តន់យកកាំចសៀវមួយចចញមក 

អនកលាងោនដែកមួយយ៉ាងស្អា ត រចួោក់ទឹកព្ ះចនាះ កន ងោនដែក។ អនកយកគ្មកចធវើសាំលី 

រចួល ប្បលាងម ខរបួ្បស យ៉ាងងនមៗ រ ាំរបួ្បសចនាះយ៉ាងស្សួល។ ប្ប រសចធវើផ្ងនិយយផ្ងថា៖ 

 គឺ្ជាកិតេិយសមួយយ៉ាងធាំណាស់ ដែលចយើងតាាំងខាួនចយើងជាអនកតស ូចនះ។ 

ខញ ាំសប្បាយចិតេខ្លា ាំងណាស់ ចោយយល់ចាស់ថា  

ចលាកប្គ្ ូនិង ខញ ាំបានគិ្តប្តូវ។ មិនអីចទ ចយើងតាាំងខាួនចយើងជាអនកតស ូបានចព្ញទី 

ពី្ចប្ពាះចយើងមិនដែលចធវើអវីអាប្កក់នឹងអនកណា ចយើងមិនដែលប្បាន់អនកណា 

ចយើងមិនដែលចសព្ស រា ចលងចប្បៀ លួចកូនចគ្។ ចយើងជាអនកបួ្បស ចស្សចចៅចហើយ ។ 

ច ះមិតេចយើងឯចទៀតចៅ តាមចយើងចទ? 

 ចៅ! ប្បាកែជាចៅោច់ខ្លត។  

 ចយើងចៅតាាំងទីកដនាងប្តង់ណា ?  

 គ្ង់ែឹងចទ ដតឥ ូវចនះប្តូវែឹងថា ចយើងឈប់្បចូលស្សុកចហើយ។  

 ជចយ ! ចលាកប្គ្ូ ! ហ ី រចួចហើយឥ ូវសូមចលាកប្គ្ូសប្មាកច ះ ខញ ាំយមមាត់ទាវ រជូន។  

មាននទចសើច ោប់្បនែនាយអគ្គីជាប់្ប ចៅចសងៀមមួយស្សប្បក់ រចួនិយយថា៖ 

 យមឯណា ខញ ាំមិនទាន់បានសួរប្បងឯងផ្ង។  

នាយអគ្គីម ខចសែើ។ 

 ឱ ! បាទ !  

 ចតើក្តលពី្ចយើងដប្បកោន ចនាះ ប្បងឯងមានទ កខយ៉ាងណាខាះ ចម៉ាចមិនប្បាប់្បខញ ាំផ្ង ?  
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នាយអគ្គីច ើងស្សងូតស្សង្គត់ ច ាើយថា៖ 

 បាទ ! ខញ ាំបានោយប្ប្បលូកជាមួយខ្លែ ាំង ដែលចរាមខញ ាំែូចស្សចមាច។ ចគ្ោប់្បខញ ាំបាន។ 

ខញ ាំនឹកថា អស់បានជួប្បម ខចលាកប្គ្ូចហើយ។ ចគ្យកខញ ាំ ចៅសមាា ប់្ប។ ខញ ាំញញឹម 

ម ខកេីមរណ្ភាព្ចនះ។ បាទ ! ខញ ាំញញឹម ចប្ពាះខញ ាំចព្ញចិតេនឹងស្អា ប់្ប ចប្ពាះខញ ាំបានស្អា ប់្ប 

ចោយបានប្បាំចរ ើប្ប ព្វចហត មួយ ែ៏លា គឺ្មាត ប្ប្បចទស និង ជនជាតិចយើងពិ្តៗ។ 

ោប់្បជួនចព្លចនាះ ចៅចវលាយប់្ប ចប្ងិតយាំ អាំពិ្លអាំដព្កចហើរ ខយល់ប្បក់ 

ផ្តក យរះចប្ពាងប្ពាត ស្សីមាន ក់ជាប្ប ប្តីចមកង មានចិតេអាណិ្តខញ ាំ 
បានលួចចូលមកចោះដលងខញ ាំ។  

ប្បរយិក្តសននកិចចសនទនា ក៏ដប្ប្បរកីរាយវញិ។ សចមាង៖ 

 អូ ! អូ ! អូ !  

 បាទ ! នាងចនាះលា ចិតេក៏លាចទៀត ចគ្ថាឲ្យខញ ាំរត់ចៅច ះ។ ខញ ាំចឃើញម ខនាងស្សពិ្លៗ ។ 

ខញ ាំក៏ប្បាប់្បនាងថា៖  

 អូនក ាំចមើលង្គយប្បង ៗមិនដមនជាមន សសចិតេអន់ រត់ពី្កណាេ ប់្បនែខ្លែ ាំងចទ ។ អូនជាខ្លែ ាំង 

នឹងប្បង ឥ ូវប្តូវក្តរ អូនហា នយកក្តាំបិ្បត មកប្ប កប្តង់ែចងាើមប្បង ឲ្យស្អា ប់្បចៅ 

មិនគ្ប្បបមីកចោះដលងប្បង ចោយលួចលាក់ចទ។ នាងយាំឱប្បនែខញ ាំ ដែលជាប់្បចាំនង 

និយយខសឹកខយួលថា៖  

 ោ៎ះ ប្បាូនសូមចទាសប្បង ប្បាូនជាមិតេនឹងប្បង ដែលមកចោះប្បងចនះ។ ជាកិតេិយសមួយ 

រប្បស់ប្បាូន ចោយបានជួយជីវតិ អនកចសនហាជាតិមាន ក់។ ប្បាូនមិនដមនខ្លែ ាំងរប្បស់ប្បងចទ 

ប្បាូននិយយនឹងប្បង មិនបានដវងឆ្ង យចទ។ ដតប្បាូន សូមប្បងប្ជាប្បថា សព្វនងងចនះ 

ប្បាូនជាមន សស។ ពួ្កចនះ ប្បងកឲ្យស្សុកចយើង ប្បងាូរ្មោន  ក្តប់្បសមាា ប់្បោន  ប្ពាត់ប្បាសោន  
ដប្បកគូ្ចសនហា ដប្បកកូនប្ប្បព្នធ ដប្បកប្គ្ួស្អរ ។ ឱប្បង ! ប្បង ! ពាកយថាសគង្គគ មៗ 

ចធវើឲ្យប្បាូនជាស្សីចប្កៀមប្កាំជានិចច ចប្កៀមោែ នចព្លដលា ចប្កៀមរាល់ចវលា។ យប់្ប នងង ប្ពឹ្ក 

រចសៀល លាង ច ប្បាូនរាប់្បចព្ល រាប់្បចមា៉ាងនាទី ចធែចដភនកសួរថា «ចតើក្តលណា 

ចទើប្បបានស ខ ?» ប្បាូនចចងាៀតចិតេណាស់ ប្បង។  

ខញ ាំច ាើយតប្បថា៖ 

 ប្បាូនមានចិតេែូចប្បង ប្បងដែលខាំចាាំងចនះ ក៏ចែើមបចីសចកេីស ខស្អនេ ប្តាណ្ដែរ។ 

ចែើមបីឲ្យបានស ខចនះ ល ះប្តាដតស្សកុ ប្តូវបានជាស្សុកអនកជា។ ស្សុកខញ ាំចគ្ 

ចមាាំងចៅដតមាន។ ស្សកុមិនយ តេិធម៌ សគង្គគ មចៅដតច ះ ។ 
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ស្សុកមានគ្ាំនិតប្ប្បក្តន់ពួ្កប្កុម ក្តរភាន់ដប្ប្ប ចៅដតចកើត។ ចមាាំងចនះ 

ព្ ាំដមនចធវើឲ្យប្បាូនខ្លា ច ប្បាូនប្ព្ួយ យាំបារមភចនាះចទ . . . ។  

 ចទ ! . . . ចទ . . . ប្បាូនែឹងចាស់ណាស់ថា «ប្បងចធវើប្តូវ ប្បាូនសាប់្បចមាាំងរ ករានចទចតើ 
គឺ្ប្បាូនសាប់្បខ្លងប្កុមពួ្កខញ ាំ សព្វនងងចនះ»។  

 ប្បងមិនចៅណាចទ!  

 ចទ ! ចទ! សូមប្បងអាណិ្តប្បាូន អចញ្ជ ើញចៅច ះ ទ កជីវតិប្បង 

ចែើមបីប្បចប្មើសនាេ នចិតេខពស់មួយ ដែលជាសនាេ នចិតេ ដខែររាល់ោន  
ឲ្យបានសចប្មចចៅច ះ។  

 ប្បាូនជាដខែរ ឬ ខ្លែ ាំង ?  

 ោ៎ះ ! ប្បាូនជាដខែរ!  
 ប្បងចៅណាមិនរចួចទ ប្បងចង់ស្អេ ប់្បសមេីអូន ចង់ស្អា ប់្បរស់ជាមួយអូន។  

 ចទ ! ប្បងអាណិ្តដខែរទាាំងពួ្ងផ្ង ែបិតដខែរទាាំងអស់ប្តូវក្តរប្បង . . . ចៅៗ 

អចញ្ជ ើញចៅច ះ។  

 

នារយីាំចស្អក ចសទើរចបាកខាួនចៅចលើែី ចោយខញ ាំ ព្ ាំប្ព្មរចួខាួនចស្អះចនាះ។ 

សូមចលាកប្គ្គិូ្តចមើល ចតើឲ្យខញ ាំចៅណារចួ ចប្បើខញ ាំទ កស្សីកមសត់ចនះ ជាកាំនប់្បមាសចៅចហើយ។ 

ែល់ចប្ក្តយមក ខញ ាំក៏ប្បបួ្បលនាងចៅជាមួយខញ ាំ ។ ឱ ! រាប្តីកមសត់។ ចលាកប្គ្ូ ! 
ខញ ាំសូមសប្មក់ទឹកដភនក មួយតាំណ្ក់ច ះ ចៅចលើចសចកេីចសនហា ែ៏ចស្អែ ះប្តង់ចនះ។ បាទ! 

នាងប្ព្មរត់ចៅជាមួយខញ ាំ ពី្ចប្ពាះនងងជិតរះ ជីវតិខញ ាំជិតស្អា ប់្បចហើយ។ ចយើងចចញែាំចណ្ើ រចៅ។ 

មិនយូរប្ប៉ា នាែ ន កងទ័ព្ខ្លែ ាំង ចែញតាមជាប់្បពី្ចប្ក្តយ។ ឱចលាកប្គ្ូចអើយ ! នាងចនាះរត់មិនរចួ 

ចប្ពាះោន ព្ ាំធ្លា ប់្បរត់ ែូចចព្លចនាះចស្អះ ។ ខ្លែ ាំងក៏ក្តន់ដតជិតមក ជិតមក។ ខញ ាំែកប្ព្ញួបាញ់វញិ 

ចោយចប្បេជាញ ថា ឲ្យស្អា ប់្បជាមួយោន ច ះ។ តស ូបានប្ប្បមាណ្ មួយសនទ ះធាំ 
ខ្លែ ាំងព័្ទធជ ាំវញិខាួនអស់។ បាទ ! ចព្លចនាះប្ព្ញួអាសិរពិ្សមួយ យ៉ាងកាំណាច 

សទ ះមកប្តូវនាងចាំកណាេ លខនង ប្បាូនជាគូ្ជីវតិែួលចែកចលើធរណី្ ។ ខញ ាំឱប្បនាង។ នាងយាំ 
ចោយខសឹកខសួល ប្បាប់្បថា៖ 

 ប្បងសមាា ញ់ប្បាូន ?  

ខញ ាំខសឹប្បប្បាប់្បវញិថា៖ 

 ប្បងស្សលាញ់អូន !  
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នារញីញឹមទឹកដភនកហូរសស្ស្អក់ ោច់ខយល់ស្អា ប់្បភាា ម មួយរ ាំចព្ច។ បាទ ឱ ! ស្អា ប់្បចៅៗ។ 

នាយគី្ ប្គ្វកីាល។ 

មាននទអដងាលខនងសួរថា៖ 

 ច ះយ៉ាងណាចទៀត ?  

 បាទ !ខញ ាំចប្បេជាញ កន ងចិតេថា តស ូល ះប្តាស្អា ប់្ប ខញ ាំក៏ហូតោវចូលប្ប្បក្តប់្បប្ប្បោក់។ ខញ ាំងងឹតម ខ 

គិ្តដតពី្ប្ប្បលូកោែ នងយ រហូតែល់ ខ្លែ ាំងស្អា ប់្បអស់ជាចប្ចើន ែួលរចណាងចលើែី 

ច ាៀតឱក្តសចនាះ ខញ ាំក៏ោប់្បចសះមួយរត់មកទីចនះ ។ តាាំងពី្ចនាះមក 

ខញ ាំដលងចង់បានប្ប្បព្នធចទៀតចហើយ។  

សូរចជើងចសះមួយ លាន់ឮច ើង ។ នាយគី្ ចផ្ទៀងប្តចចៀកស្អេ ប់្ប។ 

មាននទចប្ក្តកអងគ យប្ប្បុងស្អែ រតី។ នាយគី្សទ ះដភាត ចៅខ្លងចប្ៅ។ កន ងងងឹត ពាជីមកែល់ 

នាយគី្ែកោវខ្លវ ច់។ ច ងោវ ចៅចលើចែើមប្ទងូអនកជិះចសះ ជាចស្សច។ 

 អនកណា ?  

 អញ!  

 អូ អា ចក្តប្ប ! យី ! អាចនប្ង ចមេចមកោែ នឲ្យែាំណឹ្ងអញម ន . . .។  

នាយចក្តប្ប ចលាតពី្ចលើខនងចសះ មកឱប្បអគ្គី យ៉ាងសនិទធស្អន ល។ 

 អញរវល់ណាស់ មិនបានឲ្យែាំណឹ្ងអវីចទ។ មកចៅកន ង។  

 អាចក្តប្បចៅមិនបានចទ ឈប់្ប ! អាចក្តប្ប អាឯងហា នដតចូល 

អញសមាា ប់្បឯងចោលឥ ូវចនះ។  

 អា កួត ! មានក្តរ។  

 ក្តរអី ?  

 អញមកប្បាប់្បចលាកប្គ្ូ។  

 យី ! ចម៉ាចអាឯងែឹង ?  

 ហ ឺ ចរឿងអីអាចក្តប្បមិនែឹងចនាះ ? ប្ប្បយ័តន ! ក្តរសាំខ្លន់ណាស់។  

 ឈរចៅហនឹងចហើយ ោាំអញចៅជប្មាប្បោត់ជាម នសិន។  

ចព្លចនាះ សចមាងមាននទលាន់ឮច ើង ពី្ចលើដប្គ្កន ងប្បនទប់្ប៖ 

 អនកណា ចក្តប្បឬ ?  

 បាទ !  
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 គី្ឲ្យចក្តប្បចូលមក !  

នាយគី្រ ញស្អែ នាយចក្តប្ប ឲ្យចូលមក។ នាយចក្តប្បចធវើោរវកិចចចោយចោរព្៖ 

 ខញ ាំបាទមកចនះមានក្តរប្ប្បញាប់្បណាស់ ។ ចលាកតាគិ្រសី ចមរ  
ឲ្យខញ ាំមកជប្មាប្បចលាកប្គ្ថូា «ចគ្បានោត់ទ័ព្ចសះ មកតាមោប់្បចលាកប្គ្ ូ

ចាំនួន១២នាក់»។  

 ចក្តប្បឯងភ័យ ឬ ោន ប្ប៉ា ណ្ណឹ ង?  

 បាទចទ!  

 គី្ ?  

 បាទ ចទ !  

 ចក្តប្ប ?  

 បាទ !  

 ចប្តៀមខាួន!  

នាយចក្តប្បញាក់ម ខច ាើយថា៖ 

 បាទ!  

មាននទចប្ក្តកអងគ យ ហាក់ែូចោែ នឈឺអវី។ 

 បាន ! ខញ ាំទទួលប្បាាំនាក់ ចក្តប្បទទួលបី្ប គឺ្ទទួលបួ្បននាក់។  

 បាទ !  

 បាទ !  

មាននទសួរចទៀតថា៖ 

 អនកណានាាំមក ?  

 និលចព្ប្ជ!  

 នអយ៉ា  ! ទ កនិលចព្ប្ជឲ្យមកខញ ាំច ះ ក្តលណាោមកែល់។  

នាយចក្តប្បងក់កាល។ 

 បាទ ! មិនយូរចទ ប្ប្បដហលប្បនេិចចទៀត ចប្ពាះខញ ាំឮសូរចជើងចសះ ដតពី្ចប្ក្តយខញ ាំគ្ប្គឹ្ក។  

 អឺ ! មិនជាអីចទ ។ ឥ ូវ ចៅរាាំងទាវ ររប្បងឲ្យជិត។ ចក្តប្បចៅមាខ ង គី្ចៅមាខ ងមាត់ទាវ រចនះ។ 

ឯខញ ាំ ចៅពួ្នគ្ មពផ្តក កណាេ ល។  

 បាទ !  
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 មានទាវ រ រត់ចៅតាមចប្ក្តយចទ ?  

នាយគឺ្ច ាើយថា៖ 

 បាទ ! មានផ្ាូវសមាង ត់មួយ។  

 រប្បងគី្ឯង លែមពួ្កោចូលបានចទ ?  

 មានដតតាមមាត់ទាវ រប្ប៉ា ចណាណ ះ ចប្ពាះជ ាំវញិស ទធដតឫសស។ី  

 អឺ ! លា ខជិលចៅណា គឺ្ឯងងយម ន ចក្តប្បងយចប្ក្តយ។  

 បាទ !  

 បាទ !  

 ចយើងោយតនែ ចែើមបចីោះខាួន ចៅតាមទាវ រចប្ក្តយណ៎ា !  

 បាទ!  

 បាទ!  

 ែល់ខ្លងចប្ៅចតាងប្បាំដប្បកោន  រចួទីជួប្បោន  គឺ្មាត់ពាមទចនាស្អប្ប ប្ព្ាំប្ប្បទល់ដខែរ -ចសៀម។  

 ទល់ដែន!  

 ទល់ដែន !  

 ក ាំចភាចចូលចៅចៅអារ ណ្ មហាក្តល ស្សទាំ នសបដវងផ្ងណ៎ា !  

 បាទ !  

 បាទ !  

 ឥ ូវ ចៅោាំចៅទីកដនាងចរៀងខាួនច ះ ចប្ពាះឮសូរចជើងចសះ មកែល់ចហើយ។  

និលចព្ប្ជ នាាំទ័ព្ប្បាំផ្តយចសះ យ៉ាងចលឿន ទាាំងកណាេ លយប់្ប។ ចៅតាមផ្ាូវ 
និលចព្ប្ជបានស្អកសួរែល់ព្ល ដែលមកជាមួយ ចតើអនកណាស្អគ ល់ផ្ទះនាយគី្ ចៅរហាត់ទឹក 

។ មានទាហានមាន ក់ច ែ្ ះស្អន បានច ាើយច ើងថា៖ 

 បាទស្អគ ល់។  

បានជានិលចព្ប្ជសួរែូចោន ះ ពី្ចប្ពាះែឹងចាស់ថា ចសនាជាំនិតដែលមាននទមាន ចៅជិតចនះ 

ោែ នអនកណាចប្ៅពី្អគ្គីចទ។ អនកធ្លា ប់្បស្អគ ល់អគ្គីចនះ ដែលជាមន សសពូ្ដកច ើតឆ្យមួយដែរ។ 

មាននទប្តូវរបួ្បសផ្ង ប្បាកែជាចៅប្ជកផ្ទះអគ្គីមិនខ្លន។ អាស្ស័យចហត ចនះ អនកប្បញ្ជ ទាហាន 

ឲ្យប្បាំចបាលចសះ ក្តត់ោលតប្មង់ចៅភូមិរហាត់ទឹកដតមេង ចទើប្បឆ្ប់្បក្តរ។ កន ងែាំចណ្ើ រ 
ែ៏ស្សូតរតូចនះ អនកឮសូរចជើងចសះមួយ ខ្លងម ខដែរ ដតអនកនឹកស្អែ នថា 

ជាចសះរប្បស់អនកស្សុកធមែតាចទ។ ក្តលចប្បើនាយស្អនច ាើយថា បានស្អគ ល់ផ្ទះអគ្គីចាស់ 
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និលចព្ប្ជចប្តកអរយ៉ាងនប្កដលង។ ចប្ោងក្តរណ្ា៍ មួយោត់ដភាត កន ងប្បញ្ញ អនក 

គឺ្ចប្ោងក្តរណ្ា៍ ចឡាមោប់្បមាននទឲ្យបាន។ 

ល ះបានចៅែល់ជិតផ្ទះអគ្គីចហើយ អនកប្បញ្ជ ឲ្យទាហានទាាំងអស់ ច ះពី្ចលើខនងចសះចរៀងខាួន 

រចួឲ្យស្អនចែើរលប្បៗ ចៅស្អេ ប់្បចមើល។ នាយស្អន ងវីែបិតដតធ្លា ប់្បតយ ទធ 
មកចប្ចើនប្ោណាស់មកចហើយក៏ចោយ កន ងចព្លចនះ ក៏ចៅមានចសចកេីតក់សា ត យ៉ាងខ្លា ាំង។ 

ចប្បះែូងោត់ញ័រ រ ាំចភើប្ប នែោត់ច ើងប្តជាក់អស់។ ោត់លូនប្បនេិចៗ ចៅម ខ 

ប្តាដតបានចៅែល់ផ្ទះអគ្គី ែូចប្បាថាន ។ ោត់លប្បចមើលតាមមាត់ទាវ រ ោែ នចឃើញអវីចស្អះ។ 

កន ងផ្ទះស្អង ត់ឈឹង ដតចឃើញទាវ រព្ ាំទាន់បិ្បទ ចចងកៀងមួយច ះប្បា ងៗ។ អនកលូនងយចប្ក្តយែូចក្តេ ម 

ប្តលប់្បចៅរាយក្តរណ្ា៍  ប្បាប់្បនិលចព្ប្ជវញិ។ 

 ចម៉ាចមានចឃើញអវីខាះ ?  

 ចឃើញទាវ រចប្បើក ចចងកៀងមួយប្បា ងៗ។  

 ប្ប្បដហលមានមន សសចទ ?  

 ប្ប្បដហលចែកលក់អស់ចហើយ។  

 ចប្បើែូចោន ះចៅ !  

កងទាហានចៅែល់មាត់ទាវ រ ។ នាយស្អនលូកនែចៅប្ោនទាវ រ រប្បងទាវ រព្ ាំរចប្បើក 

ចោយោក់ចស្អជាប់្ប។ និលចព្ប្ជសួរខសបឹ្បៗ ថា៖ 

 ចម៉ាចចប្បើកទាវ ររចួចទ ?  

 បាទចទ ! ជាប់្បចស្អ ។ ចធវើយ៉ាងណាទាន ?  

 ចៅរក ចលើកជចណ្េើ រផ្ទះខ្លងម ខចនាះ សិនមក ដតប្ប្បយ័តនមាច ស់ចគ្ែឹងណា ! មយ៉ាងចទៀត 

ប្ប្បយ័តនដ កប្ព្សុផ្ង។  

 បាទ !  

ស្អនក៏សទ ះ ចៅចលើកជចណ្េើ រផ្ទះរប្បស់អនកស្សុកមាន ក់ យកមកដផ្ាកចលើទាវ រ។ 

នាយស្អនច ើងជចណ្េើ រភាា ម ឥតប្បងាង់។ ល ះមកែល់ចលើទាវ រចហើយ នាយស្អនក៏ដប្បរគូ្ទ 

ទមាា ក់ចជើងទាាំងពី្រច ះ នែទាាំងពី្រោប់្បចខ្លា ងទាវ រ ចធវើឲ្យនាយស្អន ធងន់ខាួនរយីងរចយង។ 

នាយចក្តប្ប ដែលលិទធអណាេ ត រង់ោាំចាំណី្ ែល់បានចឃើញខ្លែ ាំងមកែូចោន ះ 

ក៏សទ ះវងឹចៅក្តប់្បមួយោវចាំពី្ចប្ក្តយ ប្តង់គ្ល់ក ។ នាយស្អនលាន់សចមាង ឮងឹក 

រចួធ្លា ក់ចខ្លព កែល់ែី។ 
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និលចព្ប្ជ ដែលចៅខ្លងចប្ៅនឹកថា នាយស្អនបានែល់ែីចហើយ រចួម ខជាមកចប្បើកទាវ រមិនខ្លន 

ដតោាំបាត់ៗ៖ និលចព្ប្ជខសឹប្បចៅ៖ 

 ស្អន ! ស្អន ! ចៅណាបាត់អនេរធ្លនចនះ អាធីចៅមួយចទៀតប្បនេោន ចៅ។  

នាយធីែឹកម ខច ើងជចណ្េើ រ ែល់ច ង ក៏ោត់ចជើងសទ ះច ះមក។ កន ងចព្លចនាះ 

ោវអគ្គីចលៀនចចញចធ្លា  ពី្គ្ មពផ្តក មក ដតនាយធីោយរងោវទាន់ ោវទាាំងពី្រក៏ប្ប្បកួតោន ឮឆ្ាំងៗ 

ែូចរនទះកណាេ លយប់្បស្អង ត់។ ពួ្កខ្លងនិលចព្ប្ជដស្សកថា «មានពួ្កោចវ ើយ !» ។ លាំោប់្បចនាះ 

នាយទាហាន ក៏ប្ជុះមកកន ងរប្បងផ្ទះនាយគី្ ចខ្លព កៗ ប្បនាប្បនាទ ប់្បោន  ែូចប្ោប់្បចភាៀង។ នាយចក្តប្ប 

និងអគ្គី តយ ទធមា ាំងៗ យ៉ាងអង់អាច។ និលចព្ប្ជមកែល់ចប្ក្តយចគ្ ប្បញ្ជ ឲ្យឈប់្ប។ 

 ឈប់្ប ! អនកណាហនឹង ?  

អគ្គីច ាើយថា៖ 

 អញ!  

 អឺ ! គី្ចទឬ ?  

 អឺ ! អញ ចម៉ាចនិលចទឬ ? ឯងមកចលងនឹងអញឬ ?  

 អឺអញៗ មកចលង!  

 ចប្បើមកចលង មកក ាំប្បងាង់ !  

 ឯងមកមានក្តរអីទាាំងយប់្ប ? (អគ្គីសួរប្បដនថម)  

 អញមកជាតាំណាងចាប់្ប។  

នាយចក្តប្បចចញពី្គ្ មពផ្តក មក ចសើចក្តា កក្តា យ៖ 

 ហាសៗ តាំណាងចាប់្ប ! មានដតចោរចទ ដែលចូលកន ងរប្បងផ្ទះចគ្ ចោយលប្បៗ ។ 

អនកតាំណាងចាប់្ប មិនចធវើែូចោន ះចទ។  

 យី ! អាចក្តប្ប អញមកចនះមានសាំប្ប ប្ត។  

 ោាំភាឺស្សលួបួ្បលចៅពូ្ ! មានអី។  

 អាចក្តប្ប អញមិនខចីនិយយនឹងឯងចទ។  

និលសទ ះចៅម ខ ដភនកចមើលចៅកន ងផ្ទះ ។ អគ្គីចលើកោវក្តប់្ប រាាំងចែើមប្ទូងនិលចព្ប្ជ។ 

 មិនបានចទ ! មិតេចៅណាមកណា ចៅមិនបាន។  

 អញចៅកន ងផ្ទះ។  

 ប្បាន់ឬ ?  
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 អញោប់្បមន សសចទាស។  

 ោែ នមន សសចទាសចទ ចៅចនះមានដតអនកជាទាាំងអស់។  

 មាន ។  

 ចៅមិនបាន ចៅស្អា ប់្បឯង ឬ ស្អា ប់្បអញ !  

 ប្ព្ះកមព តឲ្យអញមកណ៎ា។  

 ចទវតាឲ្យមកក៏ប្តូវឈប់្ប ែបិតអគ្គីមិនឲ្យចូលចៅ។  

 ឯងរងឹទទឹងនឹងចាប់្បឬ ?  

 ឯងរកោប់្បអនកណា ?  

 មាននទ !  
 ហ ីសៗ អាប្កចព្ើ វចងវងបឹ្បង!  

 មាននទចៅឯណា?  

 ចៅចនះ ?  

 សចមាងមាននទលាន់ឮច ើងពី្ចៅអីមួយ ដែលចៅកន ងងងឹត។ មាននទចែើរសទ ងៗ 

ចចញមកយ៉ាងដខង នែព្ត់ច ងោវតូចចសេើងមួយ ដែលោាំងចផ្ាកៗ។  

 រកខញ ាំចធវើអី ?  

 កន ងនាមននចាប់្ប ខញ ាំសូមោប់្ប សូមអចញ្ជ ើញអានសាំប្ប ប្តចនះចៅច ះ ។  

មាននទកញ្ឆ ក់សាំប្ប ប្ត ពី្នែនិលចព្ប្ជបាន ញីដហកចខទចខទី ប្គ្ោត់ចោលចៅ។ និលចព្ប្ជខឹង 

ខែួលច ើង។ 

 យី ! ចម៉ាចប្ព្ះចតជគ្ ណ្ ហា នដហកសាំប្ប ប្តប្ព្ះកមព ត ?  

 ខ្លា ចអី សាំប្ប ប្តមិនប្តឹមប្តូវតាមចាប់្ប។  

 មិនដមនចទ ! ចបាះប្តាចលាកផ្ងណា!  

 ចអើ! ប្តាដមន ដតសាំប្ប ប្តរ ាំចលាភ ឲ្យោប់្បចយើងទាាំងយប់្ប 

ោែ នចាប់្បណាឲ្យោប់្បែូចចនះចទ។  

 អាកូន ! ចូលោប់្ប !  

 

មាននទងយចប្ក្តយបី្បជាំហាន ប្គ្ោសោវ និយយយ៉ាងសង្គា ថា៖ 

 ោប់្បមាននទបាន ល ះប្តាដតធ្លា ក់អាវ ធពី្នែ។  
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នាយចក្តប្ប និង នាយគី្ ក៏ដងាងសកមែភាព្ែាំនាលោន  ោវលាន់ឮឆ្ាំងៗ ដចសៗ ច ើងពី្ចរាះ 

ែូចសូររនាតដែក។ បី្ប ទល់នឹងពី្រ ជាទីគួ្រដែរ។ មាននទោយផូ្ងៗ ពី្របី្បោវ 
សទ ះចៅក្តប់្បអាមាន ក់ចៅចាំចហៀងខ្លង ែួលប្ចចប្ោងចជើង បាត់ស្អែ រតី រចួដស្សកថា៖ 

 មួយចហើយចវ ើយ !  

មាននទោយងយ រត់ចៅចគ្ច នឹងគ្ល់ចឈើ ដែលចធវើឲ្យខ្លងនិលចព្ប្ជវលិម ខ។ ចោយងងឹតផ្ង 

អនកតជាប់្បនែ ច ងោវសប្តូវ ដខវងខ្លវ ត់ ប្ចោត់ោន  ប្ចុះនឹងច ងោវអនក។ មាននទចគ្ចចៅពួ្ន 

ឯគ្ល់ចឈើមួយចទៀត។ ខ្លងនិលចព្ប្ជ រកមិនចឃើញ ចររា។ មាននទដស្សកចៅ ថា៖ 

 ឯចនះចទចវ ើយ ! មក !  

កងនិលចព្ប្ជរត់ចៅ មាននទចគ្ចចៅមាខ ង ោយខនងនាយធីផូ្ង មួយោវអស់ទាំហឹង 

ដែលនាាំឲ្យធីភ័យជាអចនក។ ែល់ែឹងថា មាននទ ក៏សទ ះហក់ចែញ តាមប្ប្បកិត ។ 

ចាំដនកខ្លងនាយចក្តប្ប និង អគ្គី ក៏ប្បចងកើតប្បរយិក្តសកាំដប្បាងចលង លាយដមនែូចោន ។ យូរៗ 

នាយចក្តប្ប ដប្បរចៅចសើចោក់អគ្គីមេង។ មាននទញញឹមយ៉ាងរកីរាយ 

នឹងស្អថ នក្តរណ្ា៍ រកីរាយចនះ។ ល ះចចញែល់ចប្ៅរប្បង ជនទាាំងបី្ប ចចះដតោយងយ 

រហូតចៅែល់នឹងហវូងចសះ រប្បស់កងនិលចព្ប្ជ ដែលចងតចប្មៀប្បោន ។ មាននទប្បញ្ជ យ៉ាងខ្លា ាំង 

ថា៖ 

 ច ើងចសះ !  

នាយចក្តប្ប និង អគ្គីរហ័សែូចសូរ ែល់ចលើខនងចសះជាចស្សច ក៏ប្បាំផ្តយចសះចៅ 

ចោយមានជនខ្លងនិលចព្ប្ជ ចែញជាប់្បពី្ចប្ក្តយ។ រឯីមាននទ ក្តលដស្សកប្បញ្ជ  សទ ះវងឹភាា មដែរ 
ដតទាក់ចជើងនឹងកូនចឈើមួយ ែួលប្ព្ូស។ មាននទរចមៀលខាួន ប្បចណាេ យែូចដផ្ាប្កចូ 

រចួចប្ក្តកឈរវបឹ្បវញិ តនែចៅចទៀតយ៉ាងអង់អាច។ និលចព្ប្ជសទ ះមករាាំងផ្ាូវ 
មិនឲ្យមាននទច ើងចសះរចួ ។ និលចព្ប្ជប្បញ្ជ  ឲ្យទាហានមាន ក់ ដលងដខសចសះ 

ឲ្យរត់ចៅឆ្ង យពី្ទីចនាះ។ ដតមាននទទាត់ប្តូវមួយចជើង ែួលផ្តក ប់្បម ខ ចោយមិនែឹងខាួន។ 

កងខ្លងនិលចព្ប្ជ ចរាមមាននទែូចស្សចមាច ងវីែបតិដតមានខាះ ប្តូវរបួ្បសចប្ចើនអចនាើ 
ណាស់ចៅចហើយ។ មាននទចគ្ចខាួនបាន ក៏ចលាតចលើខនងចសះប្បាំផ្តយចៅ។ និលចព្ប្ជក៏ប្បញ្ជ  

ឲ្យកងព្លច ើងចសះតាមចៅដែរ។ មាននទ រត់ ាងអូរ  ាងចប្ជាះ យ៉ាងចលឿន ។ 

និលចព្ប្ជព្យយមតាមជាប់្បពី្ចប្ក្តយ មិនឈប់្បឈរ។ 
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ប្ព្ះអរ ណ្ រះស្អវ ងច ើង ។ ចសះមាននទ ក្តន់ដតោប្បចៅៗ រឯីខ្លែ ាំង ក្តន់ដតជិតមកៗ។ 

មាននទចមើលចឃើញទាាំងអស់ មានប្បាាំមួយនាក់ ។ អនកនឹកថា ចតើចគ្ចខាួនយ៉ាងណា 

ឲ្យរចួទាន់ភាឺមិនទាន់ចាស់ចនះ។ ែល់ចែើមអាំពិ្លមួយ អនកចលាតចៅោប់្បដមកអាំពិ្ល 

ចតាងច ើងចៅពួ្នចៅចសងៀម។ ចសះចោយភ័យចចះរត់ចៅម ខ ។ កងនិលចព្ប្ជ 

ចចះដតចែញតាមប្ប្បចកៀក។ មាននទចមើលពី្ចប្ក្តយ ចឃើញហ យធា ប្ប អនកចសើចចយលខាួន 

រចួច ះមកចគ្ចចៅខ្លងចជើង។ ចៅតាមផ្ាូវ អនកចោះច វអាវផ្ា ាំខសល់ ែកែចងាើមដវងៗ 

ឲ្យមានកមាា ាំង។ មាណ្ព្នឹកថា ខយល់ព្យ ះ ម ខជាផ្ តរលត់មិនខ្លន។ អនកចែើរប្បចណ្េើ រ 
ហួចប្បចណ្េើ រ បី្បែូចអនកគ្ង្គវ លចោមាន ក់ ដែលោែ នែឹងឮ ែល់ចរឿងអវីសាំខ្លន់ច ើយ។ 

ប្ប រសចចះដតប្កចលកចមើលចប្ក្តយ មេងៗ ដប្កងខ្លែ ាំងចែញតាមមកចទៀត។ 

អនកសមាឹងចមើលនប្ព្ចឈើរកនឹក «ចតើជានប្ព្ភូមិណា ស្សុកណា ? » ។ ព្នាឺប្ព្ះអាទិតយ 
ក៏ច ើងថាា ប្តចង់ គួ្រជាទីសប្បាយ។ តាមផ្ាូវចែើមរ កខជាតិធាំ តូច ែ ះដណ្នណាន់ តាន់តាប់្ប 

ខពស់ទាប្ប។ អនកនឹកថា ស្សុកដខែរ ជាស្សកុមានចភាគ្ប្ទព្យនប្កចព្ក 

ព្ ាំគួ្រចៅចប្ក្តមអាំនាចខ្លែ ាំងចស្អះ។ អនកនឹកចទៀតថា «ពួ្កនិលចព្ប្ជ ស្អា ប់្បនងងចនះ ក៏ដប្កលដែរ 
គឺ្ខ្លែ ាំងស្អា ប់្ប នឹងនែអនកជាចប្ចើន អនកមិនខ្លតចទកន ងនមភមួយចមា៉ាងច ងចប្ក្តយចនះ។ 

សតវក ក ដែលចៅប្ប្បប្បផ្ាូវ ពួ្នសមងាំចឹកប្តី កន ងងា កមួយ ចផ្ាើលឈូចហើរច ើង។ មាននទភាញ ក់ចប្ព្ើត 

ប្ក្តប្បពួ្ន ដតែល់មិនចឃើញអវី ក៏ចែើរចៅម ខចទៀត។ អ ញន ៎ះ ! ចឃើញោលដស្សចទចតើ។ មានអវី ? 

មាននទញញឹមគិ្តថា «ឱ ! ភូមិក យដមងចទចតើ » អនកដប្បរសចសៀរ យកចជើងនប្ព្។ ល ះែល់ផ្ទះមួយ 

ដែលចៅច ងភូមិ អនកច ើងភាា ម ចូលចៅកន ងប្បនទប់្បបិ្បទទាវ របាត់៕ 
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១២៖អាសននធាំ 

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរវីគីិ្ភីឌា 
គឺ្ជាផ្ទះមួយ ែ៏សមរមយ ដែលមាននទពួ្ន ចធវើអាំពី្ចឈើប្ប្បក់ចកបឿង 

មានទីធ្លា ធាំតាមឋានៈដខែរជនកណាេ ល។ ដតកន ងភូមិក យដមងចនះ ផ្ទះប្ប៉ា ចណ្ណះជាផ្ទះមួយ 

ែ៏រ ងចរឿងណាស់ចៅចហើយ កណាេ លចាំចណាមផ្ទះឯចទៀត ដែលស ទធសឹងដតជាកូនខទម 

រយីករយក។ 

មាននទចូលកន ងប្បនទប់្បមួយ រចួបិ្បទទាវ រជិតសា ង។ មាណ្ព្ ចមើលចឃើញដប្គ្ពូ្កស្អា ត ម ងសសគ ស។ 

អនកនឹកថា ប្ប្បដហលជាប្បនទប់្បចែកចហើយ។ ចៅចកៀនដប្គ្មានត មួយ ប្ប្បោប់្បចោយកញ្ច ក់តាាំង 

សនិតសិតសក់ ដកវចមៅ ដកវចលែៀត ែប្បទឹកអប់្បផ្ង។ មាននទោប់្បអារមែណ្ា៍ ថា «ចលាៗ 

ជាប្បនទប់្បកូនប្កម ាំចគ្ ក៏មិនែឹង ?។ ប្ប រសប្តិះរះិចមើល ចតើឧតេម មិតេោស់រប្បស់អនក 

មានកូនប្កម ាំចទ ? ចទ! ោមិនដែលមានកូនឯណាចទ។ ច ះោ លក់ផ្ទះចនះ ឲ្យចៅអនកណាមួយ 

ចហើយឬ? ដតតាមត ទូកន ងផ្ទះ ដែលធ្លា ប់្បែូចបានស្អគ ល់ពី្ម ន មកចហើយ គឺ្ត  ទូ ែដែលចស្អះ។ 

អតីតសងារនាងចទវ ីភិតភ័យយ៉ាងខ្លា ាំងនឹងចរឿងចនះ ។ ណាមួយចៅភូមិក យដមង 

មានភាន ក់ង្គររាជក្តរ រប្បស់ឪព្ កអនកផ្ង ប្ប្បដហលជាពួ្កអស់ចនះ 

បានទទួលកិចចប្បញ្ជ ពី្សិរចីស្អភ័ណ្មក ឲ្យជួយោប់្បអនកជាប្បាកែ។ ណាមួយចទៀត នែអនក 

ដែលពី្មសិលមិញ បានលាងរ ាំចនាះ ក៏ឈឺោប់្បច កយ៉ាងខ្លា ាំង ពី្ចប្ពាះអនកបានតស ូ 
ចែើមបីរ ាំចោះខាួន ឲ្យបានរចួជីវតិ ពី្យប់្បមិញ មកចនះ។ អនកកចមាា ះ យកនែច វងស្អទ ប្បចមើល 

ចឃើញចហើម ចធវើឲ្យឈឺនប្កចព្ក។ រឯី ពូ្កចខនើយ ចធវើឲ្យអនកងង យចែកយ៉ាងខ្លា ាំង 

ដតព្ ាំហា នប្បាសខនង ែល់ច ើយ ។ អនកនឹកថា « ច ះឧតេម ោចៅណា ? ោចភាចអនក ចហើយឬចៅ ? 

ពី្ចប្ពាះមិតេទាាំងពី្រចនះ ឃា តោន  តាាំងពី្ក្តលចៅវយ័ក មារ ចរៀងៗខាួនមក។ 

ខ្លងចប្ៅ ឮសូររចទះប្បរបាក់ឃឹប្បៗ ចូលមកកន ងរប្បងផ្ទះ។ មាននទ លប្បស្អេ ប់្ប 

ឮសូរមាត់ស្សីជដជកចងកចង្គកៗ អាំពី្ែូរស្សូវលក់នងា តនងា ទិញប្ប្បហ ក ។ ប្បនាទ ប់្បមក 

ចទើប្បអនកឮសូរមាត់ឧតេម ដែលអនក ចៅោាំសចមាង ចៅច ើយ។ ប្ប រសចប្តកអរយ៉ាងខ្លា ាំង 

ចោយចទើប្បបានែឹងប្បាកែថា ជាផ្ទះមិតេោស់រប្បស់អនកពិ្តដមន។ កន ងចព្លចនាះ 

ឧតេមជដជកវ ៉ាងូោ៉ាងរចួ ក៏ចូលមកចប្បើកទាវ រប្បនទប់្ប ដែលមាននទចៅពួ្ន មាននទសទ ះចៅខ្លងទាវ រ 
កាំបាាំងខាួនបាត់ នឹងទាវ រ ដែលចប្បើកមក។ ល ះឧតេម បានចូលស ប់្ប ែល់កន ងប្បនទប់្បចហើយ 

មាននទរាាំងទាវ រជិតភាា មមួយរ ាំចព្ច។ ឧតេមស្សឡាាំងក្តាំង ចទើប្បែឹងចហើយស្អគ ល់ថា ជាមាននទ 
ក៏សទ ះចៅ ឱប្បមិតេកមសត់ចនះ។ 
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 យឺ ! មកពី្ណា ? ចម៉ាចឯងមកពួ្នចៅទីចនះ ? មានចរឿងអវី ?  

មាននទយកនែខទប់្បមាត់ឧតេម៖ 

 ក ាំមាត់ខ្លា ាំង ចគ្ឮ!  

 មិតេឯងស ខសប្បាយជាចទឬ ?  

 ស ខសប្បាយចទ ដតកន ងចព្លចនះចយើងមានចរឿង . . . ។  

មាននទប្ោនឧតេមចចញ និយយយ៉ាងនឹងនួនចៅចទៀតថា៖ 

 ចយើងជាមន សសអសិរពិ្ស ចតើឯងអាចទទួលចយើង ឲ្យចៅទីចនះបានចទ?  

ឧតេមចធវើទឹកម ខស្សងូតស្សង្គត់៖ 

 ចរឿងអវី ? ធាំប្ប៉ា នាែ ន ?  

មាននទក៏រា៉ាយរា៉ា ប់្បចរឿង ប្បាប់្បឧតេមចោយប្តសួៗ តាាំងពី្ចែើមែល់ច ង។ ល ះស្អេ ប់្បចប់្បចសចកេី 
ឧតេមចសើចទះស្អែ មាននទ យ៉ាងរកីរាយ។ 

 ឯងចៅទីចនះបាន។ ចតាងទ កផ្ទះចនះ ែូចជាផ្ទះឯង ។ ចតើឯងប្បប្មងុចៅប្ប៉ា នាែ ននងង?  

 ប្ប្បដហលបី្បនងង។  

 ក ាំភ័យអី ោាំអញជួយលាក់ប្បាំពួ្នឯង រចួជួយរកាឯងឲ្យជា។  

 ឥ ូវឯងបាយទឹក រចួចហើយចៅ ?  

 ចទក ាំឲ្យឯងប្ព្យួអី ! អញបាយរចួចហើយ ដតស ាំទឹកមួយផ្េិលមក។  

 អ ះ ! ចណ្ាើ យក ាំ . . . !  
 ចម៉ាច ?  

 ដប្កងចគ្ែឹងចប្ចើនោន !  
 ហ ី !  កួតអញោែ នឲ្យអនកណាែឹងចទ។  

ថាចហើយ ឧតេមចប្បើកទាវ រចចញចៅចប្ៅ រចួបិ្បទទាវ រវញិយ៉ាងស្សួល។ គឺ្ប្ប រសមាន ក់ 

អាយ ប្ប្បមាណ្ស្អមសិប្បឆ្ន ាំ ម ខមាាំ សាូតបូ្បត សមេីមា៉ា ត់ៗ។ ប្បនេិចចប្ក្តយមក ប្ប រសែ៏ប្ប្បនព្ចនះ 

ប្តលប់្បចូលមកកន ងប្បនទប់្បវញិ ក្តន់ទឹកមួយផ្េិលមក ហ ចឲ្យមាននទ។ មាននទទទួលផ្េិលទឹកចនះ 

រចួផឹ្កឮចកាឿកៗ។ ឧតេមប្ចត់ចចងកះ ចមើលមិតេកមសត់រប្បស់អនក ចោយចសនហា៖ 

 ហ ឹសៗ តាាំងពី្ណាមក ក្តលណាអញជួប្បនឹងឯង គឺ្មានដតចរឿងមួយចទ 

គឺ្ចរឿងទឹកមួយផ្េិលប្ប៉ា ចណាណ ះឯង។  
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មាននទផឹ្កទឹកដ ាត ចៅអងគ យចលើដប្គ្ ។ ឧតេមចៅអងគ យជិតទនទឹមស្អែ ោន ។ 

 ឯងចែកកន ងប្បនទប់្បចនះច ះ  

 ច ះឯងចៅចែកឯណា ?  

 ហ ី ! អញតាមបានចទ ចែកឯណាក៏បាន អូ ! ោាំអញ ចៅប្បាប់្បប្ប្បព្នធអញ ឲ្យចគ្ែឹងផ្ង។  

មាននទទាញស្អែ ឧតេមជាប់្ប។ 

 ក ាំ !  
 ហ ី !  កួត មានអី ក ាំភ័យឲ្យចស្អះ ចប្បើឯងមានចប្ោះថាន ក់ អញស្អកនែអញមេង 

ឲ្យឯងចឃើញ។  

ឧតេមក៏ចៅខសបឹ្បោក់ប្តចចៀកនាង យីហ  ប្ប ជាភរយិ។ គឺ្ជាស្សីមាន ក់ អាយ ប្ប្បមាណ្នមភឆ្ន ាំ 
សគមខពស់ ដភនកមាន់ សប្មស់លា សមេីលះ ចចះខនះដខនង កន ងក្តររកទទួលទាន និងចចះរាក់ទាក់ 

កន ងក្តរទទួលចភញៀវព្នាឺ។ ែាំបូ្បងនាងភ័យ សួរប្បេីថា៖ 

 ចរឿងអី ? អនកណា ?  

 ពួ្កមា៉ាកប្បង!  

 ច ែ្ ះអវី ?  

 មាននទ!  
 ឱ ! ចលាកមាននទ ោត់ចៅឯណា ? ចលាកចអើយ ! ខញ ាំខ្លនចឃើញោត់យូរមកចហើយ។  

 កន ងប្បនទប់្បផ្ទះចយើង។ ដតក ាំមាត់ឲ្យចស្អះ។  

 

ឧតេមក៏និយយចរឿងមាននទ ប្បាប់្បនាងយីហ  ប្ប ឲ្យបានែឹង ។ នាងយីហ  ប្ប ក៏ចូលចៅសាំព្ះ 

សួរមាននទ។ 

 ោ៎ះ ! អចញ្ជ ើញចលាកសប្មានា ចៅកដនាងចនះច ះ ។ ចាំដនកខញ ាំ និងប្បេីខញ ាំ មិនជាក្តរអវីចទ។  

ថាចហើយ នាងយីហ  ប្ប ក៏លាចចញមក ចប្បើកទូ យកស្អរ ង កដនសងជូនចៅមាននទ ឲ្យផ្តា ស់។ 

រចួនាងោាំទឹកចៅេ  យកមកឲ្យ មាននទសាាំនែ។ នងងចនាះ ភរយិស្អវ មី ខនះដខនងយ៉ាងអស់ពី្ចិតេ 
តាាំងពី្មាូប្បអាហារទទួលទាន រហូតែល់កដនាងចែកពួ្ន និងប្ប្បោប់្បចប្ប្បើប្បាស់ ចផ្សងៗ ។ 

ល ះែល់ចព្លស្សស់ស្សបូ្បរចួ មាននទចោយអស់កមាា ាំងខ្លា ាំងចព្ក និប្ទាលក់យ៉ាងសកប់្បសកល់។ 

ភាញ ក់ច ើង អនកចឃើញនាងយីហ  ប្ប អងគ យចៅច ងចជើង អនកហ ចទឹកមួយផ្េិល ឲ្យល ប្បម ខ 
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ជូនដផ្ាប្កូច ដែលប្បកសមបកចស្សច ឲ្យប្បរចិភាគ្ ។ មាននទចទើប្បចឃើញម ខនាងចាស់ អនកចៅធែឹង 

រចួនាងចសើច។ 

 ប្បង ! ចភាចខញ ាំចហើយឬចៅ ?  

 បាទ ! ខញ ាំប្ប្បដហលៗអនកដែរ។  

 ខញ ាំចៅសិរចីស្អភ័ណ្។  

 ផ្ទះអនកណា ?  

 ឪព្ កខញ ាំ ពូ្ដកវមណី្។  

 អូ ! អូ ! អត់ចទាស ខញ ាំចភាចចហើយ ខញ ាំចទើប្បដតនឹកចឃើញ។ ឱ! 

ចយើងដប្បកោន យូរណាស់មកចហើយ តាាំងពី្ចយើងចៅតូចៗ . . .។  

អន សាវរយីា៍កមសត់មួយ ចងើប្បផ្ សចចញពី្ផ្នូរោស់មក។ មាននទនឹកចឃើញនាងយីហ  ប្ប 

ច ើងវញិចព្ញទី ។ អនកចឃើញនាងចប្បះដផ្ាប្តដប្បក យកឲ្យអនក ចឃើញនាង 

និងអនកចលងចលាតអនាទ ក់ ចប្ក្តមចែើមប្កខ ប្ប។ នាងយីហ  ប្ប នឹកចឃើញែូចោន  ដែរ។ 

គឺ្នាងចហើយ ដែលោប់្បនិយយតចៅចទៀត៖ 

 ខញ ាំចឃើញថា ប្បងមិនចភាចខញ ាំចទ!  

 បាទ ! ខញ ាំឥតចភាចអនកចទ!  

 ោ៎ះ ! ក ាំចៅខញ ាំអនក ចតាងចៅខញ ាំែូចែូចក្តលចយើងចៅពី្តូចៗ។  

 អូនស ខសប្បាយជាចទ?  

 ោ៎ះ ប្បាូនស ខសប្បាយជាចទ។  

 អូន ! ចរៀប្បក្តរយូរចហើយ ?  

 ោ៎ះ ពី្រឆ្ន ាំចហើយ!  

 ក្តរចៅឯណា ?  

 ក្តរចៅបាត់ែាំប្បង ។ ក្តលចនាះ ខញ ាំចៅចៅបាត់ែាំប្បង ជាមួយឪព្ កធាំខញ ាំ។  

 បាទ ! បាទ ! ដមនចហើយ ឧតេមចៅណាចហើយ ?  

 ោ៎ះ ! ចៅកាំព្ង់ចប្ក្តមចហើយ។  

 ឆ្ង យចទ ?  

 លាង ចបានោត់វលិប្តលប់្បមកវញិ។  

នារខិីតចូលជិតមាននទ ។ នាងចង់និយយអាំពី្ចរឿងចផ្សងៗ ជាចប្ចើន ដតនាងនឹកថា 

«នាងមានប្បេីចហើយ»។ មាននទចប្ក្តកអងគ យច ើង ប្ប្បុងប្ប្បយ័តន មិនឲ្យប្ប៉ាះពាល់ែល់ភរយិចគ្ចទ 
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ចរឿងោស់ជាចរឿងោស់។ ចតាងប្បងកប់្បចរឿងោស់ កន ងផ្នូរមួយ រចួប្បាំចភាចចោល ក ាំបី្បនឹកនា។ 

គ្ប្បបីក ាំជប្មុញចរឿងងែី រហូតែល់ចៅមានតាំណ្មួយ ដែលអាចក្តា យចៅជា កមែចទៀត ។ 

ចហត ចនះប្តូវក្តន់ចិតេរងឹ កន ងចរឿងនិយយោន  ជាក្តរសាំខ្លន់ប្បាំផ្ ត។ នាងយីហ  ប្បោប់្បនែមាននទ 
ស្ស្អយរបួ្បសសាាំទឹកចៅេ ៖ 

 ប្បាូនជួយធ រៈប្បងចទ ! ចយើងមិនដមនស្សលាញ់ោន ចទ ប្បាូនមានប្បេីចហើយ។  

មាននទចសើច ។ សាំចណ្ើ ច សប្មស់ទឹកម ខ នាាំឲ្យនាងប្ពឺ្ខាួនខ្លញ កៗ 

ដតនាងចចះដតខាំប្បឹ្បងទប់្បជានិចច។ 

 ប្បងែឹងថាប្បាូនមានប្បេីចហើយ ចតាងចជឿចិតេប្បងច ះ។  

 ប្បាូនចជឿ ោ៎ះ ! ប្បងឈឺចទ ?  

 ឈឺ។  

 ប្បាូនចធវើតិចៗ។ សូមប្បងចៅផ្ទះប្បាូន ទប្មាាំែល់ជាម ខរបួ្បស ោាំអចញ្ជ ើញចៅច ះ។  

 ប្បងអរគ្ ណ្ណាស់ ដតប្បងចៅទីចនះមិនបានយូរចទ។  

 ប្បង ! មានក្តរអី ?  

 មានក្តរប្ប្បញាប់្ប ជួប្បនឹងចគ្។  

 ឯណា ?  

 ចនះជាក្តរផ្តទ ល់ខាួនប្បង មិនដមនជាភារៈសាំខ្លន់ចទ ។ ដតចៅទីចនះ 

មានប្កមុអនករាជក្តរចទ ?  

 មាន ! ចម៉ាចប្បងភ័យឬ បានជាចធវើទឹកម ខសងួតយ៉ាងចនះ ?  

 ប្បងកាំព្ ងរបួ្បស ចហើមនែអស់ រកក្តរពារខាួនមិនបានចទ។  

 មិនអីចទ ចប្បើមានចរឿងអី ប្បាូននាាំប្បងចៅពួ្នកន ងជប្ងុកស្សូវចនាះ។ ន ៎ះប្បងចមើលចឃើញចទ ?  

 ចឃើញ . . . ចអើស្សលួចហើយ។  

 ដតលាង ចចនះ មានប្បងប្បាូនខញ ាំមាន ក់ចៅចភនៀត។  

 ក្តលណា បានចគ្ចចញែាំចណ្ើ រចៅ ?  

 យប់្បប្បនេិច ែបិតពិ្បាកោប់្បចោណាស់។ ខញ ាំឲ្យោត់ខចីរចទះខញ ាំ។  

 ចគ្ែឹកអវីចៅ ?  

 អត់ែឹកអវីចទ ។ ឱ ! ចគ្ែឹកចាំចប្បើងចៅ។ ឥ ូវោាំប្បាូន ចរៀប្បចាំបាយទឹកជូនប្បង។  

 មានអវីខាះនងងចនះ ?  

 ោ៎ះ ! អត់មានអវីចទ ដតខញ ាំបានចធវើមាន់មួយជូនប្បង។  

 អរគ្ ណ្ណាស់។  
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មាននទ ចោយចសចកេីរាក់ទាក់ដែលនាងយីហ  ប្ប បានចធវើចោយចស្អែ ះប្តង់ប្បាំផ្ តចនះ អនកចភាចខាួន 

ចភាចឈ ឺចភាចចប្ោះថាន ក់ ។ នាងចសើចតប្បវញិយ៉ាងប្ព្ចងើយ រចួចចញចៅ។ 

ប្ព្ះស រយិជិតអសេងគត ចោលព្នាឺលាះលា ទន់ភាន់មកចលើព្ស ធ្ល។ មាននទឮសូរមាត់ឧតេម 

ដែលចទើប្បវលិប្តលប់្ប ពី្កាំព្ង់មកវញិ។ ចប្ៅពី្មាត់មិតេចនះ អនកឮសូរមាត់ស្សីប្ប្បុស 

ឯចទៀតជាចប្ចើន ដែលចលើកចាំចប្បើងោក់រចទះ។ ទាវ រប្បនទប់្បរចប្បើកច ើង។ នាងយីហ  ប្ប 

ចលើកបាយលាង ចជូនលាយទាាំងសាំចណ្ើ ច ញញឹមមួយ ដែលប្ប រស ព្ ាំអាចចភាចបានច ើយ។ 

ចៅចកៀនមាត់ ដែលចហើប្បប្បនេិចចនះ មាននទសចងកតចឃើញចធែញតូចចសែើ 
ដែលោាំងរចលើប្បែូចភា ក។ ខ្លងចប្ៅ ចភញៀវទាាំងឡាយ ចូលមក។ ឧតេម ទទួលចភញៀវប្ប្បសុ ស្សី 

ដែលមកប្បរចិភាគ្បាយ យ៉ាងរក្តកែូចសតវ ចូលសមប ក។ 

រាប្តី ក៏ប្តោងនសបងងឹត មកពាសចព្ញ។ ព្នាឺកូនចចងកៀងកន ងផ្ទះឧតេម ក៏ច ះច ើង 

ប្បនេពី្ព្នាឺប្ព្ះស រយិ ដែលរលត់ចៅ ងែីៗចនះ។ ប្បនេិចមក មាននទឮសូរចជើងចសះ 

សនធឹកសនាធ ប់្បមកែល់។ អនកចសាៀកពាក់ប្ពឹ្ប្បោែ នប្បងាង់ ចងោវព្យួរនឹងចចងកះ  ា ះកញ្ច ក់ 

លប្បោាំស្អេ ប់្ប។ ចិតេអនក ញាប់្បញ័រយ៉ាងខ្លា ាំង។ ជនអនកជិះចសះ ច ើងមកចលើផ្ទះ ។ 

ឧតេមចចញចៅទទួល។ 

 ជប្មាប្បសួរចលាក !  

 ចលើកនែថាវ យប្ព្ះ។  

 ទាន! ចលាកអចញ្ជ ើញមកមានក្តរអីទាន ?  

 ចលាកមានចឃើញអនកចទាសមាន ក់ រត់មកប្ជកចៅទីចនះចទ ?  

 អនកចទាស ?  

 បាទ! អនកចទាស!  

 មិនចឃើញអនកចទាសណាចទ។  

និលចព្ប្ជចមើលនាយអាយ។ ឧតេម ច ើងស្អា ាំង ប្បនេពាកយចៅចទៀតថា៖ 

 ោែ នអនកណាចប្ៅពី្ប្គ្សួ្អរខញ ាំចទ។  

 អត់ចទាស ! ខញ ាំស ាំដ ក។  

 ចលាកមិនោាំបាច់ដ កចទទាន !  

 ខញ ាំមានសាំប្ប ប្តពី្អនករាជក្តរធាំមក។  

និលចព្ប្ជហ ចសាំប្ប ប្តឲ្យចៅឧតេមចមើល។ កងទាហាន ក៏ចូលចមើលកន ងប្បនទប់្បផ្ទះ 

រកចមើលចប្ក្តមដប្គ្ ចប្បើកទូ រកចមើលតាមពាងទឹក និងចកៀនចក្តះសព្វប្គ្ប់្ប ដតឥតមានចឃើញអវី។ 
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ឧតេម មានកេីតក់សា ត យ៉ាងខ្លា ាំង។ ល ះចូលកន ងប្បនទប់្ប មិនចឃើញមាននទវញិ 

ក៏អនកហាក់ធូរចែើមប្ទូងប្បនេិច ដតប្ព្ួយបារមភ មិនែឹងមិតេចនះ ចៅឯណាបាត់ចៅចហើយ។ 

និលចព្ប្ជនិយយថា៖ 

 ខញ ាំបានែឹងក្តរចាស់ថា ចោររប្បស់ខញ ាំរត់មកប្ជកចៅទីចនះតាាំងពី្ប្ពឹ្ក។  

 បាទចទ ! ប្ប្បដហលចលាកប្ចលាំចហើយចមើលចៅ ពី្ចប្ពាះចប្បើរត់មកចៅទីចនះ 

ម ខជាចឃើញមិនខ្លន ចប្បើដ កោែ នសល់រនធមួយ យ៉ាងចនះ។  

 បាទ ! មិនប្បាកែដែរ ដតសូមចលាកអត់ចទាសច ះ។  

 បាទចទ ! មានក្តរអីទាន ោាំចប្ក្តយៗ អចញ្ជ ើញមកចទៀត 

ខញ ាំទទួលចលាកោយរាក់ទាក់ជានិចចទាន !  

និលចព្ប្ជក៏លា ច ះចៅវញិ ។ ឧតេមស ាំអចញ្ជ ើញ អងគ យពិ្ស្អដតសិន ក៏មិនប្ព្ម ។ 

ឧតេមបានជូនកងអនករាជក្តរចនះ ែល់មាត់ជចណ្េើ រ។ នាងយីហ  ប្ប ក្តលឧតេមចូលមកវញិ 

ក៏សទ ះចៅប្បាប់្បឧតេម ជាប្បេីយ៉ាងញ័រមាត់ថា៖ 

 ខញ ាំបានប្បង្គា ញជប្ងុកចនាះឲ្យោត់ពួ្ន។  

 អូនឯងឆ្ា តដមន។  

 ដតប្បាូនខ្លា ចដប្កងពួ្កោចរ ើជប្ងុកចទៀតណ៎ា !  

កន ងចព្លចនាះ ពូ្កនិលចព្ប្ជចរ ើជប្ងុកដមន។ នាងយីហ  ប្ប យកនែទាាំងពី្រខទប់្បម ខ។ ឧតេម 

សទ ះយកោវ ប្បាប់្បភរយិថា៖ 

 ដតប្ប៉ា ចណាណ ះចយើងចោលផ្ទះចហើយ។  

នាងយីហ  ប្បោប់្បនែប្បេីជាប់្ប។ 

 ក ាំប្បង ! ក ាំ ! ោន ចគ្ចប្ចើនណាស់  

 ចទ ! មិតេរប្បស់ប្បងមានអាសននធាំចហើយ ចតាងស្អា ប់្បរស់ជាមួយោន ។  

 ចទប្បង ! ចទ !  

ឧតេមចោលកនទ យដភនក ចៅជប្ងកុ តាមចចនាា ះប្បងាួច ។ ដតអនកមិនចឃើញ ោប់្បបានមាននទចស្អះ។ 

អនកដប្បរចៅរក នាងយីហ  ប្បវញិ៖ 

 ចម៉ាចពួ្កោ រកមាននទមិនចឃើញ កន ងជប្ងកុ ?  

 ប្បាូនមិនែឹងជាោត់ចៅពួ្នឯណាចទៀតចទ។ ប្ប្បដហលោត់ចចញចៅ 

ពួ្នឯណាចទៀតចហើយ។  
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ឧតេមោក់ោវ ចៅនឹងជញ្ជ ាំងវញិ ្នចផ្តា ះរ ាំលងបី្បបួ្បនក្តាំជចណ្េើ រ ច ះចៅជួប្បនិលចព្ប្ជ។ 

 ខញ ាំបាទជប្មាប្បថា ចៅទីចនះោែ នចោរចទ ចលាកមិនចជឿខញ ាំ ។ ចម៉ាចរកចឃើញចទចលាក ?  

 ខញ ាំប្តូវរកឲ្យសព្វកដនាង។  

 បាទ ! ខាំរកចៅដប្កងបានច ើងប្ប ណ្យសកេិប្បនេិចចទៀត  

និលចព្ប្ជចព្ប្បមាត់ ចោយចអៀនចប្ប្បៀន។ ឧតេមច ើងទឹកម ខថាា ។ 

 ខញ ាំបាទជាដខែរអនកសប្បប រស រចួចប្បើកងរាជក្តរ មករ កកួនយ៉ាងចនះ ម ខជាខូចចិតេចប្ចើន 

ជាមិនខ្លន។  

 ខញ ាំចធវើចនះ សប្មាប់្បជាប្ប្បចយជនា៍អនករាល់ោន ចទចតើ ?  

 ឱ ! មិនដមនចោយ ន្ នីស ចោយចង់យកោប់្បគួ្រ ឬចោយចង់បានប្ប ណ្យសកេិចទ ?  

 ចតាងចលាកប្ជាប្បថា ខញ ាំជាមន សសក្តចណាស់ ចប្ៅពី្ចលាកខញ ាំទះកាំចផ្ាៀងចហើយ។  

 អនកក្តន់អាំនាច មិនដែលទះកាំចផ្ាៀងជនអនកសាូតប្តង់ចទ ? ចតើចោរចនាះចិន ឬ យួន ?  

 ដខែរ!  
 អូ ដខែរ ! ខញ ាំមានចសចកេីចស្អកស្អេ យណាស់ តាមរចប្បៀប្បរកោប់្បទាាំងប្ព្លឹម 

ខញ ាំស្អែ នថាជាចិន ឬ ជាវ ។  

ម ខនិលចព្ប្ជ ច ើងប្កហម។ និលចព្ប្ជដស្សកែល់កងទាហាន ឲ្យោប់្បចសះរ ករានចព្ញភូមិ 

ទាាំងអស់។ កងនិលចព្ប្ជ ដប្បរចៅរកផ្ទះជិតខ្លងចទៀតចៅ។ 

កន ងចព្លចនាះ ប្បងប្ប្បុសរប្បស់ឧតេម ដែលកាំព្ ងប្បរចិភាគ្បាយជាមួយ ក៏លាឧតេមចៅភូមិចភនៀត 

គឺ្ចលាកឧតេ ងគ ។ ោត់មានប្ប ប្តីមួយ ច ែ្ ះនាងមាលា របូ្បលាគួ្រសម ដែលប្បរចិភាគ្បាយ 

ជាមួយោត់។ កន ងចព្ល ដែលចគ្ដ កច រផ្ទះ នាងមាលា ោែ នតក់សា តអវីចទ។ 

និលចព្ប្ជចចះដតលប្បចមើលនាង មេងជាពី្រែងដែរ។ នាងែឹងខាួន 

ខ្លាំចធែញខឹងនឹងនិលចព្ប្ជជាព្ន់ចព្ក។ ល ះលាឧតេម ជាឪព្ កមាចហើយ នាងច ើងចលើរចទះ 

អងគ យចលើចាំចប្បើង យ៉ាងស្សួលបួ្បល។ ឪព្ កនាង ចលាកឧតេ ងគ ប្បររចទះចៅ 

ចប្ក្តយដែលបានលានាងយីហ  ប្ប និងឧតេមដែលបានជូននាងែល់រចទះ។ តាមផ្ាូវ 
នាងមាលានិយយថា៖ 

 យី ! ខញ ាំមិនដែលចឃើញពួ្ក អីក៏មហាតចម៉ាាះ ? ចូលរ ករានផ្ទះចគ្ទាាំងអាំណាច 

ឫកប្កចអើតប្គ្ប់្បោន ។  

 អញ្ច ឹងចហើយពួ្កចគ្ចនាះ។  
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 ពួ្កអាអស់ចនះ បានដតក្តប់្បចោលឲ្យអស់ចទ។ ហ ី ! និយយពី្អាចមចគ្ចនាះ 

ោចធវើឫកសង្គា ណាស់ ប្ចត់នែចាំដខង។  

ពូ្ឧតេ ងគ ជាឪព្ ក ប្បងា យបារសីាឹកសដងកប្បចណ្េើ រ ស្អេ ប់្បប្ប ប្តីប្បចណ្េើ រ ដែលប្បាសខាួនចែក 

ខ្លងចលើចាំចប្បើងឯចណាះ ។ យូរៗ អនកច ាើយសប្មប្បថា៖ 

 អឺ !  

នារបី្បនេសមេី យ៉ាងស្សួយស្សះ ចៅចទៀត៖ 

 ោស ទធដតរកចោរ ៗ។ ោចចះដតពាកយមួយមា៉ា ត់ចនះ ចមើលចៅ។ ឲ្យដតចង់ោប់្បអនកណា 

អនកចនាះចោរចហើយ។ ហ ី ! ប្បនេិច  

ចទៀតោមកោប់្បចយើង ោថាចយើងចោរដែរមិនខ្លន។ ឱ ! ព្ កចអើយ ! ចប្បើចលាដត ោហា នោប់្បព្ ក 

ខញ ាំប្ប្បង យស្អា ប់្ប នឹងពួ្កអារាតតាត ចនះមេង។ ខញ ាំខឹងណាស់។ ពួ្កអាចនះ ោថាស្អគ ល់ដខែរ 
ក៏ែូចជាមិនស្អគ ល់ដខែរ។ 

 អឺ ! ដខែរចយើងចិតេប្ោន់ចប្បើ តាាំងពី្ចែើមមក។  

 ខញ ាំសាប់្បោណាស់។ ចធវើចមេច ឲ្យមានដខែរណាប្បះចបារច ើង ខញ ាំជួយដខែរចនាះទាាំងចិតេ 
ទាាំងធនធ្លនមិនខ្លន។  

 ោែ នអនកណាចង់ចៅខញ ាំចគ្ចទ ដតោែ នដខែរណាហា នចហើប្បចទ ចប្ពាះចគ្ែឹង 

ចគ្សមាា ប់្បចោលចៅ។  

 គិ្តចៅអាណិ្តោន  អនករត់ចនាះ។ ប្ប្បដហលមិនែឹង ជាោន ភិតភ័យយ៉ាងណាចទ ។ 

ខញ ាំលប្បសួរមីងយីហ  ប្ប ៗថា «មិនដមនចោរឯណាចទ ោត់ចនាះច ែ្ ះមាននទ» ។ 

ោត់ជាចមទ័ព្ណ៎ាព្ ក «ចមទ័ព្រប្បស់ប្ព្ះកមព ត» ។ ចគ្រកោប់្បោត់ ចោយរ ាំចលាភដតមេង។ 

ោត់ជាមន សសស ចរតិចទ។  

 អនកណា ? មាននទ ? ឪព្ កស្អគ ល់ចហើយ មាននទ ប្តូវជាកូនប្បចងកើតរប្បស់ប្ព្ះកមព ត ចនះឯង 

។ ឱ! ចប្បើមាននទ អាណិ្តស្សចណាះ ដមន ពី្ចប្ពាះោត់ចនាះដខងណាស់ 

ចិតេស្សលាញ់ញាតិដខែរណាស់។ ោត់និយយដតពី្ដខែរ ក្តន់ចជើងដខែរ ក្តរពារដខែរ 
ោស់ទឹកចិតេដខែរ។ ហ ី ! មាននទ ហន៎ ! ។ អាប្កក់ដមន ពួ្កអាប្បាន់នគ្រចនះ។ 

ឱ !ែូចចនាះចហើយ បានជាចគ្រកោប់្ប។ ដតមិនអីចទ ចទវតាដខែរ គ្ង់ជួយឲ្យមាននទ 
រចួពី្ភយនេរាយមិនខ្លន ដខែរនឹងឈនះអស់មារ សប្តូវមិនខ្លន។ ឱចលាកចអើយ ! ខញ ាំប្បន់ 

មួយនងងែប់្បែង មួយរយែង ឲ្យដខែរចយើងឈនះមេងលចមើល ចតើោចៅណាចៅ 
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អាពួ្កចោរពិ្តៗចនាះ ? សព្វនងងឫកោ ធាំណាស់ ឲ្យដតមានជ័យវញិមេង 

បានដតោប់្បសមាា ប់្បចោល ចទើប្បសមម ខោ។  

កិចចសនទនារោងបិ្បតា និងប្ប ប្តី មានជាហូរដហ រហូតតាមផ្ាូវចៅ ោែ នឈប់្បឈរច ើយ។ 

ល ះរចទះចយើង បានចៅែល់ភូមិចភនៀត រចទះប្បរចូល ចៅកន ងផ្ទះមួយ យ៉ាងគួ្រសម។ 

នាងមាលាច ះពី្ចលើចាំចប្បើង និយយចៅក្តន់ឪព្ កនាងថា៖ 

 ព្ កអចញ្ជ ើញចៅចលើផ្ទះច ះ ទ កឲ្យខញ ាំយករចទះចៅទ ក យកចោចៅឯចប្ក្តល។  

ឧតេ ងគញញឹមរកប្ប ប្តី ជាសញ្ញ ទទួលយល់ប្ព្ម។ នាងមាលា ប្បរចទះតប្មង់ចូល 

ចៅកន ងខទមតូចមួយចៅជិតចនាះ។ ប្ព្ះអាទិតយ ដែលលិចចៅយូរចហើយ ប្បណ្េ លឲ្យកេីងងឹត 

ប្គ្ប្បែណ្េ ប់្បពាសចព្ញ។ ចគ្ចមើលចឃើញ ដតចនា ះនារ ីដែលប្បញ្ច ាំងព្នាឺប្កហមភាឹប្បដភាតៗ។ 
 

នាងចោះចោរចួ នាងនាាំចៅចងឯចប្ក្តល ។ នាងប្តលប់្បមកវញិ អូសរចទះ ប្បញ្ចូ លកន ងខទមចនាះ 

។ ស្ស្អប់្បដតប្ប រសមាន ក់ ឈរចៅពី្ម ខនាង ប្ប្បលាក់ចាំចប្បើងស្សមាម។ 

នាងភាញ ក់ចហៀប្បនឹងដស្សកច ើង ដតនាងនឹកចឃើញថា មិនដមនចោរចទ។ នាងចមើលម ខប្ប រសចនះ 

សចប្មចបានជាមន សសសាូតប្តង់។ ទឹកម ខប្ប រស ហាក់អងវរឲ្យនាងជួយធ រៈមួយ យ៉ាងធាំ។ 

ប្ប រសហត់អស់កមាា ាំង។ ដភនកប្ប្បសុដែលចមើលនាង ចធវើឲ្យនាងអាណិ្ត ។ នាងសួរថា៖ 

 អនកឯងមកពី្ណា ?  

 អនកជិះខញ ាំមក !  

 ចទ ! ខញ ាំអត់ជិះអនកឯងចទ ។  

 ចប្បើមិនជិះខញ ាំ ចម៉ាចអនកបានមកែល់ទីចនះ?  

 ឱ ! អីអនកឯងចៅពួ្នកន ងចាំចប្បើង ?  

មាននទចសើច ងក់កាល។ នាងមាលាែឹងជាក់ថា មាននទប្បាកែ។ ប្ប រសចឃើញថា 

នាងតក់សា តយ៉ាងខ្លា ាំង ចោយដភនកនាងោក់ច ះ។ ក្តយវកិ្តររប្បស់យ វតី ចធវើឲ្យមាននទែឹងថា 

នាងមិនដែលនិយយ ជាមួយប្ប្បុសណាកន ងទីស្អង ត់ ែូចចនះចស្អះ។ 

 ចូរអនកក ាំភ័យបារមភអវី!  
 ខញ ាំមិនដមនខ្លា ចចទ គឺ្ចលាកចទដែលប្តូវភ័យនាះ។ ឥ ូវចតើចលាកប្បប្មងុ 

អចញ្ជ ើញចៅណាចទៀត ?  

 ចែើររកអនកមានសប្បប រស និង នារដីែលមានរបូ្បលា ចិតេលាែូចអនក។  

 ចលាកអាចប្ជកចៅកន ងផ្ទះខញ ាំចនះសិន ោាំខញ ាំចៅជប្មាប្បចលាកឪព្ កខញ ាំ។  
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មាននទោប់្បនែនាងជាប់្បមិនឲ្យចៅ។ 

 ចទ ! ក ាំ ! ខញ ាំសូមអរគ្ ណ្ណាស់ ចោយមានចិតេអន ចប្ោះ មកែល់ខញ ាំយ៉ាងចនះ 

ខញ ាំមិនចភាចចទ អស់មួយជីវតិខញ ាំ ។ ចៅជប្មាប្បចលាកចធវើអវី ពី្ចប្ពាះខញ ាំជាសតវព្ស់ 

ដតចគ្ែឹងឮ ម ខជាអនក ក៏មិនបានស ខ ។ ចហត ចនះ ខញ ាំស ាំដតទឹកមួយផ្េិលចទ ចប្បើអនកចមតាេ  
ដចកទានផ្ង។  

 ោ៎ះ ! មានអី ោាំខញ ាំែងមកជូន។  

 សូមក ាំចៅប្បេឹងចគ្ណ៎ា !  

 ចប្បើែូចោន ះ ខញ ាំមិនចៅចទ ទ កឲ្យចលាកចស្សកស្អា ប់្បច ះ !  

 ចប្បើអនកមានចិតេករ ណាដមន ៗ អនកអាចអចញ្ជ ើញបាន។  

នាររីត់យ៉ាងចលឿន ចផ្តា ះក្តាំជចណ្េើ រច ះមកវញិ បានទឹកមួយផ្េិលយ៉ាងស្អា ត ។ 

មាននទផឹ្កទឹកចកាឿកៗ។ នាងមាលា មានចិតេចមតាេ  ែល់ប្ប រស ជាព្ន់ចព្ក។ 

 ខញ ាំស្អេ យណាស់ចោយោែ នចព្លយូរ នឹងនិយយជាមួយអនក។ អរគ្ ណ្ 

នឹងទឹកមួយផ្េិលណាស់។  

 ចៅណាវញិ ? ក ាំអាលទាន់ចៅ . . . ោាំ . . . ោ៎ះ !  

 ោសនាចយើង បានជួប្បោន ដតប្ប៉ា ចណ្ណះចទ។ ខញ ាំចៅម ខចទៀត។  

 ខញ ាំចប្តកអរណាស់ ចោយស្អរបានជួប្ប រចួបានជូនទឹកមួយផ្េិលែល់ដខែរមាន ក់ 

ដែលស្សលាញ់ដខែរឯចទៀត។  

មាននទចផ្ទៀងកាលស្អេ ប់្បសមេី ែ៏ពី្ចរាះចនះ រចួនិយយថា៖ 

 ចប្បើដផ្នែីដខែរទាាំងមូលមានក លប្ប ប្ត ប្ប្បកប្បចោយចិតេែូចអនក 

ប្ប្បដហលជាខញ ាំមិនរងទ កខែូចចនះចទ។ ដតឥ ូវខញ ាំចទើប្បយល់ជាក់ថា កន ងែាំចណ្ើ រក្តរជាតិ 

ដែលខញ ាំកាំព្ ងព្ ះពារចនះ ខញ ាំហាក់ែូចចឃើញក្តន់ដតជាក់ថា ព្ ាំដមនមានដតខញ ាំមួយចទ។  

 ោ៎ះ ! គឺ្ខញ ាំមួយដែរ។  

 ជចយ ! នារដីខែរ !  
 ជចយ ! វរីប្ប រសដខែរ ! ឥ ូវយកចសះឪព្ កខញ ាំចៅ ។ ចលាកមានចស្អហ  យចទ ?  

 បាទ ! ោែ នចទ!  

 ចលាកយកកញ្ច ប់្បកដនសងខញ ាំចនះ ចៅច ះ។  

កន ងចព្លចនាះ នាងមាលា ឮសូរមាត់ឪព្ កនាងចៅ៖ 
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 មាលា ! មាលា !  

 ោ៎ះ !  

 មក ចម៉ាចក៏យូរចម៉ាាះ ?  

 អាល័យដតរលត់ចនា ះព្ ក ោាំខញ ាំរកចភាើងអ ជសិន។  

នាងចធវើ ឲ្យរលត់ចនា ះ ។ នាងស្អេ យ ចោយអស់ព្នាឺ នឹងចៅរកចមើលម ខប្ប រសចទៀត មិនបាន។ 

មាននទោោតចៅចទៀតថា៖ 

 សូមលាអនកចហើយ ។ នងងណាមួយគ្ង់ជួប្បោន វញិចទ។  

 ោ៎ះ ! អចញ្ជ ើញច ះ ឲ្យបានស ខសប្បាយ។  

មាននទឱនគ្ាំនាប់្បនាងមាលា យ៉ាងចោរព្ ។ នាងមាលាចសទើរសទ ះចៅោប់្បនែប្ប រស 

ដែលសាំព្ះនាង ។ ដតនាងមានចសចកេីចអៀន ខ្លែ ស ដែលឃត់នាងមិនឲ្យចធវើែូចចនាះចកើត។ 

នាងរ ាំជួលកន ងចិតេ ឥតឧប្បមា។ កលយណ្ចឃើញប្ប រស យកអានោក់ចលើខនងចសះ 

ចឃើញប្ប រសចលាតទាំចលើខនងចសះ ចឃើញប្ប រសគ្ាំនាប់្បនាងជាចលើកច ងប្បចងាើយ 

ចឃើញចសះចចញចៅទិសខ្លងចកើត បាត់កន ងកេីងងឹត។ ដភនកនាង ហាក់ដលងបានចឃើញព្នាឺរសែី 
ននចសចកេីចសនហាែ៏លាមួយ រចួមានដតចសចកេីស្អេ យមួយមា៉ា ត់ចទ ដែលរស់ចៅយ៉ាងរចវ ើក 

កន ងចិតេនាង។ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


