មហាចោទល់ដែន
ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១៖ខ្លាបាក់ចងកូម

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
ផ្ទះចនាះទាប្បប្ប្បក់សបូវ ជញ្
ជ ង
ាំ ក្តារ សង់ចលើែីទួលតូច ដតស្អាត មានរប្បងអាំព្ិលទឹ កព្័ ទធជាំ វ ិញ។
ខ្លងមខ គ្ឺែងសទឹងននអាណាចខប្តសិរ ីចស្អភ័ណ្ឌ ដែលកនងនាឆ្នាំ១៨៦៥ចនះ
គ្ង្គគហូរគ្ាំហកយ៉ា ងខ្លាាំង ហាក់សដមាងចសចកាីចប្ោតខឹងអាំណាចចសងៀម
ដែលសងកត់សងកិនយូរមកចហើយ។ខ្លងចប្ក្តយគ្ឺជួរភនាំស្អវយដែលលាតសនធឹងចៅឆ្ងយទល់នឹង
ចជើងចមឃ។
កនងខទមចៅចៅមាត់ប្បងាួច

មនសសមានក់អងគយដផ្ាកខនងចលើចៅអី ចតាធាំ មួយសមាឹងមិ នប្ព្ិ ចដភនកចៅចគ្ហោានមួ យចទៀត
ដែលលាច ើតឆ្យប្បីែូចវ ិមាននាឋានសួោា៍ល័យ។
មនសសោស់សក់សវូក ព្កចង្គករស្សមូមសកបស បា៉ា ន់ អាយប្ប្បមាណ្ចិ តសិប្បបាាយឆ្នាំ។
ចមើលរាងក្តយ ចមើលភិនភាគ្ ចយើងសននិោានបានថា ព្ាំដមនជាមនសសស្អមញ្ញ ចទ
គ្ឺប្បាកែជាមនសសព្ិចសសជាមិនខ្លន។
ោត់មានសមបរទង់ដែង។សមបរចនះប្បង្គាញជី វ ិតរប្បស់ោត់ ឲ្យចយើងែឹងថា
ោត់ព្ាំដមនជាមនសសជិះជាន់ចគ្ ដែលស្សណ្កចៅដតកនងមាប្ប់
ោាំដតចគ្ប្បចប្មើច វងស្អាចាំ នាះចទ។សមបរចនះជាសមបរមនសសលាំបាក ហាលខយល់ ហាលនងង
ហាលចភាៀង ជាមនសសព្ះពារ ប្ប្បឹងដប្ប្បងតសូ មានប្ប្បដជងរកយតាិធម៌
និងសភមងគលជូនប្ប្បចទសជាតិ និងប្ប្បជាជនដខែរចយើង។
ចហតចនះតាោស់ចយើងជាមនសសមានឧតាមគ្តិខពស់!!
ថាងសោត់ធាំទូលាយ។ចៅចលើថាងសចនះ ចយើងហាក់ចមើលចឃើញរសែីននក្តរព្ិចស្អធធាំៗ
ដែលចបាះប្បចង្គគលែិតជាប្ប់ចៅចនាះរួច
ដែលនាាំឲ្យចយើងមានសនាានចិតម
ា ួយចក្តតសរចសើរែល់ោត់យ៉ាងប្ជាលចប្ៅប្បាំផ្ត។
ក្តលចយើងគ្យគ្ន់ោត់ឲ្យយូរប្បនាិចចៅចទៀត
ចយើងចសញើប្បរ ាំចភើប្បនឹងផ្នត់ដែលលាតប្បនាទត់យ៉ាងអង្គកញ់រស្អាំចៅចលើថាងសចនាះ។គ្នាងផ្នត់ទាាំង
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ចនាះនិយយប្បាប្ប់ចយើងនូវអនសាវរ ីយា៍ែ៏វ ិចិប្តចផ្សងៗ
ដែលោត់បានជួប្បប្ប្បទះកនងែាំ ចណ្ើរជី វ ិតរប្បស់ោត់ មានអនសាវរ ីយា៍ននចសចកាីសប្បាយ
អនសាវរ ីយា៍ននប្ោប្កជាចែើម។
អនសាវរ ីយា៍ទាាំងចនាះជាគ្ាំ រនូ នជី វ ិតដែលអាចប្តោងបានជាដខសចរឿងមួយយ៉ា ងជក់ ចិតាែល់យវ
ជនដែលស្សឡាញ់ក្តរចែើរផ្សងចប្ព្ងសាំណាង
ែូចវ ីរជនខាះកនងប្ប្បចលាមចលាកធាំ ៗននប្ប្បចទសនានាកនងសម័យក្តលប្បរាណ្។
ទឹកមខរប្បស់តាោស់ចយើងចមើលចឃើញគ្ួរសចមបើម សចមបើមប្តង់ោត់មានថាគមខ្លា
និងដភនកមត។ដតចប្បើចយើងធ្លាប្ប់ស្អគល់ោត់ ចយើងមខជាស្សឡាញ់ោត់ វ ិញ
ព្ីចប្ពាះោត់ជាមនសសសាូត ចិតាប្តង់ចចះអាណ្ិត ចចះជួយសចគង្គគះែល់អនកប្កីប្កប្គ្ប្ប់ៗោន
មិនថាស្សី ឬប្ប្បុស ចកែងោស់ចទ។មយ៉ា ងចទៀត ោត់ជាមនសសមានចោហារព្ូដក

មានប្បាជាញនវឆ្ាតណាស់កនងក្តរចោះស្ស្អយ និងមានសតិរ ឹងប្បឹងចាំចពាះឧប្បសគ្គទាាំងព្ួង។
វ ិចសសក្តាហាន ចនះចហើយជាច្ែះោត់។
ចមទ័ព្ចជើងោស់
វ ិចសសបានចូលប្បចប្មើប្ប្បចទសជាតិ ជាទាហានក្តាហានតាាំងព្ី ខួនចៅកចមា
ា
ា ះចព្ញវ ័យចៅច

ើយ

។ចោយចិតាចសនហាមាតភូមិយ៉ាងប្ជាលចប្ៅ ចោយព្លិកមែមានក្តរលះប្បង់កីាសប្បាយក្តមរាគ្
ដលបងសីសង ស្សី ស្ស្អជាចែើម ចែើមបីប្បាំចព្ញកិចក្ត
ច រស្អធ្លរណ្ៈឲ្យបានហែត់លា
ចោយសតិសមបជញ្ញ ៈ ចចះប្តិះរ ិះស្អគល់ខសប្តូវ ចោយមានចិតជា
ា មនសសចសរ ី
មិនរវល់លតប្ក្តប្បសាំព្ះអងវរអនកណាចែើ មបីប្បណ្យសកាិខួន
ា
វ ិចសសក្តាហានបានច

ើងប្បណ្យសកាិជាលាំោប្ប់ រហូតែល់បានជាចមទ័ព្ជាតិទាាំងឡាយ។

ក្តលចៅមានកមាាាំងមាាំមួនចៅច

ើយ វ ិចសសក្តាហានបានចូលប្ប្ប

រួចកនងសគង្គគមនីមួយៗជាមួ យយួន ជាមួយចសៀមកាី ជាមួយលាវកាី

ូកប្គ្ប្ប់ សគង្គគមទាាំងអស់

វ ិចសសក្តាហានមានសូរស័ព្ទទាាំងសចមាងច្ែះព្ី ចរាះ ប្ប្បកប្បចោយចជាគ្ជ័យជានិចច។
ដតែល់សម័ យចូលវ ័យជរាព្ិ ក្តរចនះ ស្សុកែនោប្ប ដខែរដប្បកស្អមគ្គី
អនកក្តន់អាំណាចដខែរមានចិតាទន់ចខាយចធវើក្តរ ោែនវ ិធី ស្អស្តសា អត់បាយ
ខ្លែាំងចូលរករានពាសចព្ញ
វ ិចសសក្តាហានក៏ងយខាួនមកចៅកនងកូនដែលចយើងបានព្ណ្៌នាមកចហើយចនះ។
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រាល់នងង វ ិចសសក្តាហានភាញក់ព្ីប្ព្លឹម
អងគយសមាក់ចគ្ហោានដែលោត់ ចមើ លចឃើញតាមប្បងាួចចនះ។
ោត់មានចិតាចទាមនសសនប្កចព្ក។មាចស់ចគ្ហោានែ៏ សកសា
ា
មភចនាះច្ែះ ប្ព្ះកមពត ។
គ្ឺជាដខែរមួយរូប្បដែរ ដែលបានចៅចរៀនចៅខ្លងចសៀម រួចបានរលាយជាតិខួនជាជាតិ
ា
ចសៀម
ចភាចនឹកនាែល់អរ ិយធម៌ដខែរ ែល់កតាិយសដខែរ ែល់កិតយនភាព្ដខែរសូនយឈឹង
រួចគ្ិតចធវើបាប្បែល់រាស្តសាដខែរ មានក្តរោប្ប់ចង កាំដហងគ្ាំរាម ចកណ្ឌប្បាន់
ក្តប្ប់សមាាប្ប់ោនឯងជាចែើម។
តាាំងព្ីប្ព្ះកមពតមកប្គ្ប្ប់ប្គ្ងអាណាចខប្តសិរ ីចស្អភ័ ណ្ តាងនាមរោាភិបាលចសៀមចនះ
ប្ព្ះកមពតរស់ចៅកនងក្តរសប្បាយ(ស្សី ស្ស្អ ដលបង ចភាងភាាត់ចប្ចៀងរាាំ)ប្គ្ប្ប់ដប្បប្បយ៉ា ង
ចហើយចប្ប្បើលទធិផ្តាច់ក្តរចលើដខែរចយើង។ប្ប្បជានរាស្តសាក៏បានស្អគល់នូវទកខចវទនានប្កចព្កឥតមាន
ចព្លណាមកចប្ប្បៀប្បែូចបានច

ើយ។មយ៉ា ងចទៀត កនងក្តរប្គ្ប្ប់ប្គ្ងចនាះ

ប្ព្ះកមពតគ្ិតដតប្ប្បមូលធនធ្លនសមបតាិសប្មាប្ប់ ដតខាួនមួយប្ប៉ា ចណាណះ។
អាស្ស័យចហតចនាះ ចាំ ចពាះប្បាស្អទែ៏លចា ើតដែលវ ិចសសក្តាហានចឃើញចនាះ
ចប្បើអនកចមើលៗមិនចឃើញចរឿង មខជាចក្តតសរចសើរែល់ភ័ព្ស
វ ាំណាងរប្បស់ប្ព្ះកមពតមិនខ្លន។
ដតដកវដភនកវ ិចសសក្តាហានចមើ លប្បាស្អទចនាះចឃើញជាចភាើង ជាស្អច់ ជា្ម ជាចញើស
ជាកមាាាំងរប្បស់ប្ប្បជាជនដខែរចៅវ ិញ។ប្បាស្អទហាក់ ឈរយ៉ា ងប្កចអើ តោក់ោត់ ោែនខ្លាច
ោែនចអៀនច

ើ យ។

ចោយោត់ោស់ចហើយ នែោត់ក្តន់អាវធចទៀតព្ាំចកើត ចជើងោត់រត់ចែើរចទៀតដលងបាន
មាត់ោត់ប្បាសោកអស់សចមាង ោត់ហាក់ចឃើញអានភាព្ប្បរាណ្រប្បស់ោត់ប្ទុឌចប្ទាម
ព្ីមខអយតាិធម៌រប្បស់ប្ព្ះកមពត។ចៅកនងប្ទូងក្តាហានមានដតកនងចិ តា
កមាាាំងប្បញ្ញចទដែលរស់រចវ ើកកនងចងាើមោត់ ចហើយដែលចហតនាាំឲ្យោត់ចាំដប្បងរាល់ចព្លចវលា។
មួយនងងៗ ោត់សាំ

ឹងចគ្ហោានចនាះចោយចចតនាចង់ឲ្យរលាយ ចង់ឲ្យច ះ

ចង់ឲ្យបាត់វ ិនាសសូនយឈឹងចៅ។
ប្បាស្អទប្ព្ះកមពតហាក់ធងន់ចលើចិតាវ ិចសសក្តាហានអវីចម៉ា ាះចទ
ព្ីចប្ពាះប្បាស្អទចនះស្អងចលើែីដខែរ
និងស្អងចលើស្អែរាស្តសាដខែរ។ទឹ កដភនកព្ី រតាំ ណ្ក់ យ៉ាងលវីងចត់ ហូរធ្លាក់ ព្ីចនប្តវ ីរប្បរសចយើង។
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ឱ! វ ិចសសក្តាហានអស់ឬទាធនភាព្ចហើយ។ោត់ជា ខ្លាបាក់ ចងកូម

។ចយើងមានចិតាចមតាាែល់ោស់ប្ព្ឹទាធោរយព្ិចសសមួយចនះជាព្ន់ចព្ក។
សព្វនងងោត់ោែនប្ទព្យសមបតាិ ោែនធនធ្លន ោែនបាយប្បរ ិចភាគ្ប្គ្ប្ប់ ប្ោន់
ោែនប្ប្បោប្ប់ប្ប្បោចប្ប្បើប្បាស់សមរមយ ោែនចខ្លអាវចសាៀកពាក់គ្ួរសម ោែនលយក្តក់ោយោយ
ោែនភូមិអាករ
កាំប្ពាមានក់ឯងោែនទីព្ឹង។ចរឿងវ ិចសសក្តាហានផ្ទយព្ី ចរឿងចសនហាជាតិ ឯចទៀតជាចប្ចើ នរូប្ប។
ដតវ ិចសសក្តាហានព្ាំមានអារ ិះចិ តានឹងឋានៈកាំសត់ ទគ្៌តចនះចទ
ោត់នឹកថាោត់អាចប្បិទដភនកស្អាប្ប់ ចៅវ ិញចោយសតិសមបជញ្ញ ៈរប្បស់ោត់ ចៅស្អាត
ោែនប្បចនាទសអវីែល់ោត់ ច

ើយ។ោត់ ស្អាប្ប់ ចៅវ ិញបាន ចប្ពាះផ្ាូវដែលោត់ចប្ជើសចរ ើសចែើ មបីចែើ រ

គ្ឺផ្ូវនងា
ា
ងូរប្ប្បកប្បចោយកិ
ន
តិ យ
ា សព្ិ តៗ។នឹ កែូចោនះ

វ ិចសសក្តាហានមានទឹកមខញញឹមយ៉ា ងប្ជាលចប្ៅច

ើងវ ិញ។

កនងចព្លចនាះ
ស្សីមានក់ចូលមកសមាាតតទូ។គ្ឺជាមនសសមានក់អាយប្ប្បមាណ្ជាងដសសិប្បឆ្នាំ។នាងចនាះចប្បើកទូ
ឮចប្ក្តក។វ ិចសសក្តាហានភាញក់ ខួនចប្ព្ើ
ា
ត ចៅចសងៀមមួយស្សប្បក់ ចទើប្បមានោោសួរថា៖
 អនកណា? ភួងឬ?
 ោស៎! ខញាំ ។
 ភួង! ចតើ ចទវ ីកូ នស្សីខាំចញ ៅណាចហើយ?
នាងទាសីលតជងគង់ព្ីចប្ក្តយខនងវ ិចសសក្តាហាន ច ើ យ
ា យ៉ា ងចោរព្វ ិញថា៖
 ោស៎! នាងចៅចប្បះផ្តកចប្ក្តយផ្ទះចហើយ ព្ីចប្ពាះនងងចនះជានងងសីលផ្ង។
 ក្តលណាោមកវ ិញ?
 ោស៎! ជប្មាប្បប្ប្បស្អសនា៍ ប្ប្បដហលជាមិនយូរប្ប៉ានាែនចទ...
នាងរង់ោាំពាកយអវីចទៀតដែលឥតឮចស្អះ។នាងក៏ប្បនាក្តរជូតតចៅចទៀត
ប្តាដតប្ជះស្ស

ះចទើ ប្បប្ត

ប្ប់ ចៅកនងវ ិញបាត់ ចៅ។រ ីឯវ ិចសសក្តាហាន

ក្តលនិយយចៅែល់ច្ែះកញ្ញចទវ ី ជាប្បប្តី
ចិតាចសនហាប្បប្តយ៉ា ងខ្លាាំងរត់ ចូលចឈៀប្បមកែល់កនងចប្បះែូ ងោត់។ទឹ កមខសងួតព្ីមនមក

ក៏ដប្ប្បក្តាយជារ ីករាយប្ប្បិមប្ប្បិ យចៅវ ិញ។រូប្បវលកខណ្ា៍កលយណ្ចលចចធ្លាចចញមកកនងមចនាគ្តិរ
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ប្បស់ោត់។ោត់ហាក់ចឃើញស្សីចឆ្មស្អច់សលាផ្ូរផ្ង់ ថាពល់ខួច មខស្សស់ ដភនក
និងប្បប្បូរមាត់មានសមផសស ចចងកះចរៀវ ែាំចណ្ើរសមសួន លាផ្តនារ ីទាាំងព្ួង។
កនងចព្លែ៏ខី ចា នាះប្ព្លឹងវ ិចសសក្តាហាន
អដណ្ាតចៅប្បចបាសអដងាលរូប្បចទវ ីជាប្បប្តី ចទើប្បមានអាយ១៨ឆ្នាំគ្ត់។សនាានចិតាអាណ្ិត
អាណ្ិតយវតីមួយយ៉ា ងប្គ្លួចក៏្នជាំហានមកប្ប្បដជងកដនាងចសចកាីចសនហាននប្បប្តីដែលមា
នអមាញ់មិញចនះ។
ភ័ព្វសាំណាងអវីក៏អាប្កក់ចម៉ាាះ កញ្ញែ៏ លវា ិចិ ប្តចនះចមាចមកចកើ តចាំអនាង់ធាំឮសូរឃូរ។ចៅនងងមខ
ោត់ព្ាំែឹងថាស្តសាីឧតាម រងទកខចវទនាឬយ៉ា ងណាចទ? ព្ាំែឹងជានាងចៅព្ឹងពាក់នរណា? ឱ!
អនាគ្តោែនអវីចទៀតចស្អះ។នាងជារូប្ប ជាទីប្ព្លឹង ជាទីសងឃឹមរប្បស់ោត់។នងងជានងងសីល
នាងចៅចប្បះផ្តក នាងលាែូចជាផ្តកកាំព្ងរ ីក នាងប្កអូប្បែូចផ្តក។នាងថាវយប្បងគាំប្ព្ះ
នែនាងប្ប្បណ្មយ ជី វ ិតរប្បស់នាងរស់ដតកនងធម៌ កនងចមតាា កនងកសល។នាងមានសមាីដផ្ាមព្ី ចរាះ
ព្ាំដែលចចះខឹងរហូតចៅែល់ចជរសាីនរណាច
ចោយផ្តទាំងអនាគ្តចលាតប្តោងច

ើយ។

ើងព្ាំបានរងចរឿងចស្អះ

ចនាះវ ិចសសក្តាហានមានទកខប្ព្ួយបារមភយ៉ាងខ្លាាំង។ ោត់នឹកថា ចៅនងងមខ
អនករួមសខទកខជាមួយកញ្ញចទវ ី គ្ឺប្បាកែជានាងភួង
ព្ីចប្ពាះនាងភួងជាទាសីដែលបានប្បាំ ចៅចោះនាងចទវ ី។នាងភួងស្សឡាញ់នាងចទវ ីែូ ចជាកូនប្ប
ចងកើត។នាងភួ ងព្ាំោច់ចិតចា ៅណាចោលនាងចទវ ីចស្អះ ចហើយប្ព្មរស់ចោយលាំបាកជាមួយនាង
ចែើមបីជួយចមើលដងរកានាង ចែើមបីបានចមើលមខនាង។ ចោយនឹកចឃើញែូចោនះ
វ ិចសសក្តាហានអាណ្ិតនាងភួ ងនប្កចព្ក រកវតថអវីមកចប្ប្បៀប្បផ្ទឹមចសែើោែន៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី២៖ប្បងប្បាូនព្ីរនាក់

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
ប្ព្ះសរ ិយចោលព្នាឺព្ណ្៌មាសចលើសិរ ីចស្អភ័ណ្ ប្បីែូចប្បាប្ប់ថាប្ព្ឹតិក្ត
ា រណ្៌មួយយ៉ា ងចដមាក
នឹងោប្ប់ចកើតមាននងងចនាះតចៅមិនខ្លន។
ស្សីស្សស់ចទវ ី ប្បប្តី វ ិចសសក្តាហាន ចែើរព្ីគ្មពផ្តកមួយចៅគ្មពផ្តកមួយ។
ប្ព្ឹកចនាះធមែជាតិជូនចទសភាព្មួយជាទីចព្ញចិតាប្បាំផ្ត។រក្តខមានសាឹកព្ណ្៌នប្បតងខចី
ប្តោងនផ្ទមួយយ៉ា ងធាំទូលាយចៅចលើព្សធ្ល។ចៅចងសាឹកនីមួយៗ ចៅទងធ្លងនីមួយៗ
ចៅចកៀនដមកនីមួយៗ គ្ឺ ប្បបាផព្ណ្៌ស ចលឿង ចខៀវ ប្កហម ស្អវយ
រ ីករហង់ប្តង់ចនាះប្គ្ប្ប់ដប្បប្បយ៉ា ង ខាះមានរ ាំចយលច ើតឆ្យ ខាះមានទងផ្តកជាកាច់
ជាកបូរដែលចធវើឲ្យចកខមនសសចលាកចឃើញចដមាកដប្បាកអស្អចរយ ចង់ឲ្យដតទសសនាគ្យគ្ន់
ចមើលមិនចចះអស់មិនចចះចហើយ។
ឱ! ស្អននែធមែជាតិដែលចចះតប្បដតងចលាក
ចតើ អនកចកើតច

ើងសប្មាប្ប់ដតចទវ ីប្បប្តី វ ិចសសក្តាហានមានក់ ឯងឬ?ឬសប្មាប្ប់អនកទាាំងអស់ោន?

អនកនិងកញ្ញចទវ ី ហាក់ចចញដតព្ីគ្មពមួយ ព្ី ចប្ពាះលាច ើតឆ្យផ្តវ ិចសសែូ ចោន។
នាងចទវ ីចែើរមួយៗ យ៉ា ងស្ស្អលខាួន។ ស្សីស្សស់ប្កច

កចមើលនាយអាយ

ឈប្ប់ចរ ើសផ្តកណាដែលនាងស្សឡាញ់។

នាងចប្បះផ្តកមួយយកមកចសៀតចលងនឹងសក់នាង។នាងយកមកលបងចសៀតចលើប្ទូងនាង
រួចយកមកោក់ផ្ឹទមនឹងមខនាង។នាងរ ឹតដតលាជាងមនចៅចទៀត។នារ ីសប្បាយរ ីករាយកនងចិ តឥ
ា
តឧប្បមា។
កនងមួយនាទីែ៏សខស្អនាចនះ ែី ចមែ ចឈើ ផ្តក ទឹក ចមឃ
ធមែជាតិទាាំងមូលគ្ឺជាប្ទព្យរប្បស់នាងទាាំងអស់
ដែលមាននាងជាប្ព្ះខនាិយនីយា៍មាចស់ស្សីដតមួយ។
តាាំងព្ីតូចមក
នាងព្ាំដែលបានសប្បាយនងងណាមួយែូចនងងចនះច

ើយ។នាងជាស្សី ធ្លាប្ប់ ដតរស់កនងប្បរ ិចវណ្ផ្ទះ

កនងជញ្
ជ ង
ាំ សាឹកចប្កៀមទាាំងប្បួ នជាំ វ ិញ។ចប្ៅព្ី ប្ព្ាំ ដែនដែលវតថចមើលចឃើញ
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ក្តន់បានចនាះចៅមានរប្បងដែកមួយដប្បប្បចទៀតដែលដភនកធមែតាចមើលមិនចឃើញច

ើយ

គ្ឺរប្បងទាំចនៀមទមាាប្ប់។
ខ័ណ្ឌសីមាចនះ ចងក ចងនែ ចងចជើង
ចងចិតនា
ា ងមិនឲ្យចៅណាបានឆ្ងយព្ី ខទមនាងច

ើយ។ចហតចនះជី វ ិតចទវ ីស្សីកលយណ្គ្ឺជាជី វ ិ

តកនងរូង កនងអណ្ូា ងងងឹត

កនងកដនាងឃាំឃង
ាំ ប្បីែូចជីវ ិតអនកចទាស។កនងមួ យអាទិ តយទាល់ដតចាំ នងងសីលចទើ ប្បនាងបានចចញ
ចែើរមាង ចោយមានកិចចចប្បះផ្តកជាចហត។កនងចព្លចសរ ីែ៏ នងាវ ិចិប្តចនះ កញ្ញហាក់បានធូរស្អច់
ធូរ្ម ធូរសរនស ចោយបានែកែចងាើមយកខយល់ងី ក
ែ នងទី សួន។
ចហតនងងសីលចាំចពាះនាងគ្ឺ នងងរច
ួ ខាួន នងងងីែ នងងសប្បាយ នងងមនសស នងងចសែើមខ នងងសិទិធ នងងចសរ ី។
កញ្ញចប្បះប្បបាផប្គ្ប្ប់ព្ណ្៌បានមួយែាំ ធាំ។នាងចៅប្បត់ ចជើ ងចលើចមែ។នាងប្កងផ្តក នាងញញឹម
នាងចធែចដភនក ចិតាស្សីស្សម័យនឹក... នឹក... នាងនឹកែល់គ្ូចសនហារប្បស់នាង ចមាចក៏បាត់យូរចម៉ាាះ
មិនចឃើញមក? ចតើ ប្ប្បុសជីវ ិតចៅណា? ចតើនងាឧតាមរវល់ក្តរអវី?
ចតើចងាើមនងាផ្តអស់ប្ប្បុសឈឺចហើយ ឬែូចចមាច? ចតើសងារប្ប្បចសើរចភាចនាងឬ?
ចតើ ប្ព្លឹងប្បងចសនហាប្បាូនែូ ចប្បាូនចសនហាប្បងឬចទ? ចតើ គ្ូចសនហាហានប្បាូរជី វ ិតនឹ ងប្បងឬចទ?
ចាំចណាទទាាំងប្ប៉ានាែនចនះ ប្បរសមានក់មាឌធាំ ស្អែទូលាយ ចែើមប្ទូងធាំ ចចងកះរាវ សក់រញ
ួ អង្គគែី
មខស្សស់ ដភនកមតថាា សចមាៀកប្បាំពាក់រងចរឿង អាវព្ណ្៌ចខៀវរចលើប្បរចលាង
ោវចស្ស្អមព្ណ្៌មាសព្យួរចៅចចងកះ សមជាអនកមានប្បណា
ា សកាិខស
ព ់ អាយប្ប្បមាណ្ជាង២០ឆ្នាំ
សទះដភាតចចញព្ីគ្មពផ្តករហ័ស ែូ ចោនមកោប្ប់ឱប្បនាងចទវ ីព្ី ចប្ក្តយរ ឹតជាប្ប់ែូចែង្គកប្ប់
ឱនមខចងើប្ប...។
នារ ីែាំប្បូងភាញក់ខួនែូ
ា
ចកគនាាក់ ប្ប៉ាដនាលះនែនិងនែជួប្បោន មខនិងមខជល់ោន

ប្មាមនាងរាវរ ឹតកប្ប្បុសចដមាកចជើងច ើតចនះយ៉ា ងខ្លាាំងប្បដនថមចទៀត។រួចគ្ឺ្មដែលរត់ខសធមែ
តា គ្ឺចប្បះែូងដែលោយចលឿនជាងធមែតាគ្ឺមចនាសចញ្ចតនាដែលប្ជួល
ខែួលចលើសធមែតាកនងរូប្បយវជនទាាំងព្ី រ។
តណា
ា ! ឱតណា
ា ! នារ ីចភាចអស់ចហើយ! ផ្តកចៅចោយផ្តក ឳព្កចៅចោយឳព្ក ែីចៅចោយែី
ធមែជាតិចៅចោយធមែជាតិ
ចៅសល់ដតវតថគ្ឺ ប្បងនិ ងប្បាូនប្ប៉ា ចណាណះដែលអនកផ្ងស្អគល់ច្ែះចៅថា ចសចកាីចសនហាឬរាគ្ៈ
ឬចភាើងចមប្តី។
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នាងចទវ ីនិយយខសឹប្បៗោក់ ប្តចចៀកប្បរសថា៖
នាងចៅប្បនាចទៀត៖
 ប្បង! ប្បងមាននទ!
ប្បរសចលើកស្សីច

ើងឲ្យអងគយ។អនកចសើចរកនាង ចឃើញចធែញសសគស

យកប្មាមនែោប្ប់ចង្គកនាងចោយចមប្តី រួចច ើយ
ា តិចៗចៅវ ិញ៖
 ប្បងស្សឡាញ់អូនណា! ប្បងមិនចង់ដលងអូនឲ្យផ្តព្ីរងវង់នែប្បងចទ
ប្បងចង់ដតចៅឱប្បជាប្ប់ស្អច់មួយជាមួយអូន។
នារ ីដប្បប្បចអៀន មខច

ើងប្កហម

ញញឹមចងតមាត់តប្បចៅវ ិញ។ប្បរសោប្ប់ ប្បងវិលខាួននាងយ៉ា ងចលឿន
ខនងនាងក៏បានមកជាប្ប់នឹងចែើមប្ទូងប្ប្បុសជាទីចសនហា។

កនងសនទះចនះ ស្តសាីចផ្ាកកាលនាងចលើស្អែមាននទជាគ្ូ ជីវ ិតយ៉ា ងសនិទធស្អនល។
នែប្បរសឱប្បរ ឹតចចងកះនាង។ នែនាងអដងាលនែប្បរស។ នាងហាក់បាត់ខ្លែសប្បនាិចដែរ
ចោយចៅមិនចាំដកវដភនកប្បរសែូចមនចព្ក។ ស្សីធីតានិយយចោយចប្កៀមប្កាំថា៖
 ប្បាូនក៏ស្សឡាញ់ប្បងដែរ... អូ ចទ! ប្បាូនស្សឡាញ់ប្បងណាស់។
ប្បរសច ើយ
ា ក្តត់ចោយមឹងមា៉ា ត់ថា៖
 អូនែឹងចទ ចហតអវីបានជាអូនស្សឡាញ់ប្បង?
នាងចទវ ីខែួលរ ាំជួលកនងចិតាចព្កនប្ក

នាងប្គ្វ ីកាលែកែចងាើមធាំ ច ើ យ
ា ចោយមានសចមាងស្សងូតស្សង្គត់ វ ិញថា៖
 ហី! ប្បាូនអូ ននិយយមិនបានអស់ែូចចិតាចទ។ប្ប៉ា ដនាចប្បើ និយយឲ្យខាី
ប្បាូនស្សឡាញ់ប្បងព្ីចប្ពាះស្សឡាញ់ៗៗប្ប៉ាចណាណះឯង។

មាននទមានចិតប្ា គ្លួចអាណ្ិតស្សី។នាងចទវ ីចលើកនែច

ើងអដងាលថាគមប្បរសជាទី ចសនហា។នាង

និយយមួយៗថា៖
 ប្បាូនស្សឡាញ់ប្បង ព្ីចប្ពាះប្បងមានលកខណ្ៈចព្ញជាមនសស។
 ចព្ញយ៉ា ងណា?
 គ្ឺប្បងជាដខែរ ប្បងស្សឡាញ់ជាតិដខែរ ប្បងស្សឡាញ់អនកស្សុកដខែរ
ប្បងចធវើក្តររកប្ប្បចយជនា៍ឲ្យដខែរ ប្បងហានប្បាូរជីវ ិតនិងដខែរ ប្បងហានស្អាប្ប់និងដខែរ
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ប្បងមិនប្ប្បក្តន់កិចក្ត
ច រ មិនថាជាក្តរណាជាក្តរណា
ប្បងមិនយកចរឿងប្បណ្យសកាិមកជាចប្គ្ឿងប្បាំព្លខាួនប្បង

ប្បងមិនយកចរឿងប្ទព្យសមបតាិមកសងកត់ខួនប្បង
ា
មិ នប្បងខូចខាួននឹ ងចរឿងស្សី ស្ស្អ ដលបង
របាាំ។ប្បងជាមនសសនងាថាាណាស់... ប្បាូនសូមចទាស ប្បាូននិ យយមិនអស់ចទ។
ប្បរសញញឹមរួចច ើយ
ា វ ិញថា៖
 កនងចលាកចនះមានដតប្បាូនមួ យចទដែលចចះព្ិ និតយចមើ ល

ចហើយស្អគល់តនមាព្ិតៗរប្បស់មនសស។ប្បងស្សឡាញ់ប្បូន
ា

ព្ីចប្ពាះដតអូនមានចិតខ
ា ស
ព ់ដមនចនះ។លាក់បាាំងអវី មានខាះចគ្ស្សឡាញ់មនសស
ចោយមនសសចនាះមានប្បណ្យសកាិ ប្ទព្យសមបតាិ ចចះចធវើឫកធាំ ចចះចកាងក្តាង ចចះចែក
ចចះចៅចសងៀមចោយឥតចធវើក្តរ ចចះប្បរ ិចភាគ្មាូប្បឆ្ងញ់

ចោយឥតោាំបាច់ចធវើក្តរប្បចងកើនឲ្យបានប្បាក់ ចចះចោហាអាងអួតខ្លងចជរសាី ខ្លងប្បចញ្
ជ រ
ចចះមួលប្បង្គកច់។ចមា៉ាា ះចហើយ អវីដែលខសចៅជាប្តូវ ប្តូវចៅជាខស អាប្កក់ចៅជាលា
លាចៅជាអាប្កក់ បាត់អស់យតាិធម៌ សីលធម៌ មនសសធម៌។មយ៉ា ងចទៀត
ប្បងដែលស្សឡាញ់អូនចនះគ្ឺស្សឡាញ់ចប្ពាះដតអូនប្ក។ប្បងែឹងថា
គ្ឺមកព្ីអូនចនះចហើយបានជាឳព្កប្បងមាន។ប្ទព្យសមបតាិដែលអូនប្តូវមាន
បានចៅអនកមានវ ិញ។និយយែូ ចចនះ
ប្បងចខ្លាចចិតអា
ា ណ្ិតែល់ជនអនកប្កទាាំងអស់ោនណាស់។សព្វនងងប្បងចាាំងនឹងគ្ាំនិតចលា
ភា ចទាស្អទាាំងចនាះ ចែើមបីចសចកាីសខ
និងចសចកាីចចប្មើនែល់អក
ន ទាាំងអស់ោនណាស់។ចហតចនះ ចូ រអូ នប្តាទកកនងចិ តា
ចហើយោាំជានិចចថា កនងជាតិចនះចយើងស្សឡាញ់ោន
ព្ាំដមនចលើទកខរប្បស់អនកឯចទៀតចទ។អូនយល់ចទ?
 ោស៎! យល់ចហើយ
ប្បងនិយយព្ីចរាះស្អាប្ប់ ណាស់។កនងជាតិ ចនះប្បាូនសាំដតរស់ជាមួ យប្បងចទ។ប្បាូនមានចិ តែ
ា ូ
ចប្បង គ្ឺសប្ប
ា ់ស្សីដែលោាំដតទីព្ឹងចលើចគ្

ចធវើក្តរមានចៅហាវយប្បង្គគប្ប់ រច
ួ សប្បាយតាមប្បណ្យចគ្ប្ប៉ា ចណាណះ។ប្បាូនយល់ថា
ចកើតមកជាមនសសប្តូវចធវើចែើមបីរស់។មនសសប្តូវែសខ្លត់ សមាាតចិតា
គ្ឺមិនតាាំងខាួនជាប្បចញ្ញើដកាក ឬជាចឈាើង

ដែលរស់ចោយស្អរ្មចគ្ចនាះចទ។មនសសប្តូវរកកិតិយ
ា ស រកចសចកាីងាំចក ងកើង
រកចសចកាីនងាងូរន
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អាំព្ីក្តរង្គរដែលចធវើចនះឯង។ប្បាូនរ ីករាយនឹ ងរស់ជាមួ យប្បងចប្ពាះប្បងមានគ្ាំ និតែូ ចប្បាូន។

ដតប្បាូនសាំចិតាប្បងមួយ...។
 គ្ឺអី?វ

 គ្ឺកាំទកប្បាូនជាចប្គ្ឿងសប្មាប្ប់ សប្បាយ ជាវតថសប្មាប្ប់ តចប្មកចិតាប្បង
ជាចប្គ្ឿងសប្មាប្ប់លមា ឬសប្មាប្ប់ប្បចប្មើប្បង...។

 ប្បាូនជាស្សី ប្បាូនព្ាំដមនព្ឹ ងប្បងជាប្ប្បុសចនាះចទ។ប្បាូនព្ឹង
រួចប្តូវក្តរយ៉ា ងោច់ខ្លតនឹងព្ឹង។
 ដតប្បាូនសាំប្បញ្
ជ ក់ ថា
ប្បាូនព្ាំព្ឹងែូចចគ្ឯងចទ។ប្បាូនព្ឹ ងឲ្យប្បងជួ យប្បណ្ាះប្បណា
ា លប្បាូនឲ្យែឹ ង ឲ្យចចះ
ឲ្យស្អគល់ផ្ូវលា
ា
ចចប្មើនប្ប៉ាចណាណះឯង។ស្អាប្ប់ បានចទ?

មាននទចព្ញចិតានប្កចព្កនឹងសមាីនារ ីជាសងារ អនកព្ាំច ើយ
ា ភាាមចទ
អនកឱនចៅចងើប្បថាពល់ស្សីដែលចៅជិ តនឹងប្ចមះអនកស្ស្អប្ប់ ។នាងចទវ ីចស្សៀវខាួនខ្លញកៗ

នាងចង់ឱនឱប្បចលប្បប្បរសវ ិញ ដតចអៀនចព្ករកចធវើអីវចៅមិនរួច។នាងរកឧបាយកាំដប្បាងចលងថា៖
 ប្បងកាំទកអូនែូចជាផ្តកណា! ចងើប្បរួចប្គ្ោត់ចោលចនាះ។
 ប្បងចងើប្បអូន ចប្ពាះស្សឡាញ់អូនចទ។
 ែូចោនះប្បងអត់ស្សឡាញ់អនកណាចទៀតចទ។
 អនកឯចទៀត ប្បងស្សឡាញ់ជាមិប្ត ចាំដណ្កអូន ប្បងស្សឡាញ់ជាប្ប្បព្នធ
ោខសោនឆ្ងយណាស់ណា៎!ចប្បើែូចោនះមានដតអូនចង់ឲ្យប្បងចែើរចងើប្បចគ្ឯងដតពាសោល
ចៅឬ?
 ចទៗៗ មិនបានជាោច់ខ្លត...។
 ចូរអូនកាំទកប្បងជាប្ប្បុសផ្តកមាសណា៎ ! ចតាងទកប្បងប្តឹមជាមាសបានចហើយ។
 ប្បងជាចព្ប្ជ។
 អូនជាទាាំងប្ោប្ប់។
 ខញាំមិនដមនជាអវីទាាំងអស់ ខញាំ នងាជាងចនះចៅចទៀត ខញាំជាមនសស។
 ប្បងជាមនសសដែរ។
កនងចលាកចនាះ សូរសគរលាន់ឮច

ើងទូងៗ

ចៅឯចគ្ហោានប្ព្ះកមពត។មាននទចងើ ប្បចអើ តចមើ លចៅទិ សដែលសូររត់មកែល់។នាងចទវ ីក៏ ចប្ក្ត
កង្គកចមើលចៅតាម។ មាននទនិយយចៅក្តន់ថា៖
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 ប្បងសូមលាអូនសិន ែល់ចមា៉ា ងចគ្ប្ប្បមូលទ័ព្ចហើយ
ោាំអាទិតយចប្ក្តយសឹមជួប្បោនចទៀត។
អនកចសើចយ៉ា ងស្សស់ោក់ នាង។នាងចសើចយ៉ា ងសងួតោក់ អនកចោយមិ នចង់ ឲ្យឃាតចស្អះ។
មាននទសង
ទ ់ចឃើញចិតានាង។អនកោប្ប់នែនាងទាាំងព្ីរប្ចបាច់យ៉ាងខ្លាាំង

ឱនចងើប្បជាចងចប្ក្តយប្បងាស់ រួចនាងចទវ ីឈរចមើលមខសងារដែលងយខាួនមួ យៗ

ចចញព្ីនាងទាាំងស្អាយ។នារ ីចខ្លាចផ្ាកនងចិ តជា
ា ព្ន់ចព្ក។ នាងដស្សកតិចៗ ផ្តាាំថា៖
 ប្បង! ប្បង! យប្ប់ចនះចព្លអាប្ធ្លប្តសាំជួប្បនឹងប្បងមួយដភាត
ប្តង់ចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍ធាំជិតខទមអនកតា។
ប្បរសញញឹមោក់នាង ងក់កាលទទួលទចនទញថា៖
 យប្ប់ចនះ អាប្ធ្លប្តចប្ក្តមចែើ មចពាធិ៍ធាំ។
 កាំខ្លនណា៎ !
 បាទ! ...កាំខ្លនណា៎ !
 ោស៎!
ថាចហើយប្បរសសទះដភាតរត់ ចផ្តាះគ្មពផ្តកទាាំងព្ួ ងបាត់ ចៅ។នាងកញ្ញឈរចមើលគ្ូ សងារយ៉ា ងរ ាំចភើ
ប្បញាប្ប់ញ័រកនងចិតា។ នាងង្គកចចញហាក់អស់កមាាាំងចហវទន់នែ ទន់ចជើង
ចធងចធ្លងៗកនងខាួន។នាងចែើ រមួយៗ ចៅចរ ើសផ្តកដែលនាងចប្បះចងទកចលើចមែ។
ចែើរចចញព្ីទីចសនហាបានប្ប្បមាណ្ ប្ប្បដហលែប្ប់ជាំហាន ប្បរសមានក់មាឌចសាើងមាាំ ប្ប្បោប្ប់ចោយ
ចប្គ្ឿងទាហាន អាវធចៅចចងកះ រូប្បច ើត
សទះចចញព្ីគ្មពផ្តកមួយមកឱប្បនាងចទវ ីព្ី ចប្ក្តយ។ស្សីភាញក់ខួនចសទ
ា
ើរភាាត់ ស្អែរតី
នាងប្បប្មះយ៉ា ងខាះអស់ទាំហឹង ចងចិចញ្ចើម ភ័យផ្ង ប្បប្បូរមាត់ចសាកស្អាង
ាំ ។
កនងមួយវ ិនាទីចនាះ នាងក៏បានរួចព្ីប្កញាាំនែ
ព្ីប្បរសងែី។ប្បរសចសើចក្តាកក្តាយចោះមួកគ្ាំនាប្ប់នាងយ៉ា ងកាំដប្បាងអស់ព្ីចិតា។
នាងចទវ ីខ្លាំចធែញប្គ្ឺត សាំ

ក់ប្បរស មខនាងដែលស្អាង
ាំ

ក៏ដប្ប្បជាប្កហមភាាម។នាងនិយយចោយសងកត់ពាកយចៅរកយវជនចដមាកថា៖
 យី! ចលាកក្តមា! ចចៀសចចញព្ីទីចនះឲ្យឆ្ប្ប់។
នាងចងាលមខប្បរសចោយប្បនាោោថា៖
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 ដន! មខចលាកឯង កាំ មកប្ប៉ា ះស្អច់ ខាំ ណា
ញ
៎ ! ប្ប៉ាះមិនបានចទ។ចៅៗ សាប្ប់មខណាស់។
ប្បរសច្ែះក្តមា ចព្ប្បមាត់ចសើចយ៉ា ងដវង ប្ចត់ចចងកះចមើលនាងដែលខឹង
ចហើយចពាលតប្បចោយសចមាងកាលខ្លាាំងថា៖
 ស្សីដែលមានរូប្បលា ែូចអូន មិនគ្ួរមានចិតអា
ា ប្កក់ចស្អះ។
ថាចហើយក្តមាចសើចក្តាកក្តាយ ចសើចឮរ ាំព្ង។
 យី! អី ចលាកហានចៅរូប្បខញាំអូនផ្ង? ខញាំ ជាប្បាូនចលាកព្ី ក្តលណាមក?
មនសសអីក៏មានចិតឫ
ា សយ មខប្ក្តស់ចម៉ាាះ?

ថាចហើយ នាងប្ចត់នែនឹងចចងកះនាង សមាឹងមខប្បរសោែនប្ប្បដហលច

ើយ។ក្តមាចសើចែដែល។

 ចប្បើមិនឲ្យចៅអូន ចតើ ឲ្យខញាំចៅអី វ ិញ? ចៅប្បង? ចៅអនកប្បង? ចៅមិនចកើតចទ។
នាងចទវ ីឮសមាីចងចប្ក្តយចនះ នាងស្អែនកនងចិតថា
ា ប្ប្បដហលប្បរសចនះចឃើញនាង
និងមាននទចហើយ ព្ី ចប្ពាះក្តមាប្តូវជាប្បាូនប្បចងកើតរប្បស់មាននទ។នាងខាំ ទប្ប់ ចសចកាីចអៀនខ្លែស
ប្ប្បឹងចធវើទឹកមខែដែល។

 យី! ចាំ ណាស់ប្ប៉ានខញាំ ចលាកចៅខញាំប្បងមិនបានឬ?
 ចៅមិនបាន
ចប្ពាះខញាំស្សឡាញ់អនកយូរមកចហើយ។ខញាំចង់បានអនកជាប្ប្បព្នធខាំ ។
ញ ខញាំ ប្បាថានចលើកតចមកើងអន
កឲ្យខពស់ផ្តអស់នារ ីដែលមានចៅចលើចលាកចនះ។
ខញាំចង់ឲ្យអនកងកាំ ចងកើងចោយស្អរស្អននែខញាំ ។
 មិនបាច់និយយចប្ចើនចទ! ខញាំ មិនប្តូវក្តរឲ្យចលាកចលើកតចមកើងខញាំ ចទ ពាកយចថាក គ្ាំនិតទាប្ប
ខញាំមិនចង់ ស្អាប្ប់ចលាកចទ។
ប្បរសច

ើងប្កហមសាឹកប្តចចៀក។ចោយស្សឡាញ់នាងចទវ ីចព្ក ក្តមាចមើលមខនាងចឃើញលាអីវ

ក៏លចា ម៉ាាះចទ ចទាះកាំព្ងខឹងប្កញូវែូចោនះក៏ចៅដតលា។សចមាងព្ី ចរាះអវីក៏ព្ីចរាះចម៉ា ាះ ចទាះគ្ាំហក
ចែៀលតែះប្ប៉ាចណាណះចហើយ ក៏ចៅដតព្ីចរាះ។អនកចមើលមខនាងចោយអងវរ ចហើយចពាលថា៖
 ខញាំទាប្ប អនកខពស់ បានជាខញាំ ស្សឡាញ់អក
ន ។ខញាំសូមចិ តាអនកចះ
កាំខឹងអវីនឹងខញាំ។ចោយស្សឡាញ់អនកចព្កចហើយ បានជាអមាញ់មិញ
ខញាំសះមកឱប្បអន
ទ
ក។សូមចទាសអនកចះ
កាំប្ប្បក្តន់ ខាំ។
ញ ខញាំព្ិតជាស្សឡាញ់អនកដមន។នងងចនះខញាំ ចង់ និយយជាមួយនឹ ងអនកឲ្យបានដវ
ងឆ្ងយ ចែើមបីអក
ន យល់...។
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 ខញាំមិនបាច់ ស្អាប្ប់ចលាកចទ។ខញាំ មិនចង់ ស្អាប្ប់ ខញាំ មិនចង់ យល់ចលាកចទ។
ក្តមាខឹង ួលកនងចិតា ចោយចមើលចឃើញជាក់ថា
ធម៌ប្តជាក់មិនបានក្តរ។អនកខ្លាំចធែញចែើរចូលចៅរកនាង ប្បាថានគ្ិតោប្ប់គ្ាំដហង
ោប្ប់ចោយកមាាាំងដតមាង។នារ ីសមាឹងប្បរសយ៉ា ងកក្តចប្បាំផ្ត។ក្តមាទចង៉ាក់។នាងចពាលថា៖
 ក្តមា! ក្តមា! ក្តមា! កាំចូលជិត! ដតចប្បើចូល មានដតស្អាប្ប់ និងរស់ប្ប៉ាចណាណះ!
 ខញាំមិនងយមួយជាំហានចទ។
 ឈប្ប់ ! ក្តមា ចប្បើចង់និយយនឹងចយើងណាស់
ឈរឲ្យចសងៀមមួយកដនាងចមាងយប្បីដម៉ាតព្ីចយើង។ចអើ ! ចធវើយ៉ាងហនឹង បានចៅនងាងូរន
ចព្ញចោយជាកូនប្ប្បុស។ឥ
ខញាំស្អាប្ប់។

ូវនិ យយមកចះ ចប្បើ ចព្ញជាកូនប្ប្បុសប្ព្ះកមពតដមន

 អនកប្ជាប្បចទ? ខញាំ ស្សឡាញ់អនកយូរមកចហើយ។ឳព្កខញាំ
ប្ព្ះកមពតជាចៅហាវយចលើភព្ដផ្នែី ចង្គវត់សិរ ីចស្អភ័ ណ្ចនះ។ខញាំ អាចសូមឪព្កខញាំ
ចូលែណ្ឹា ងអនកបាន។ដតខញាំ ប្ោន់ ដតចង់ែឹងចិតាអនកប្បដនថមប្បនាិចចទៀតចទ
បានជាខញាំ ដតងច ាៀតឱក្តស ចង់ជួប្បនឹងអនក ចែើមបីចយើងនិយយោនឲ្យែឹងចែើម
ែឹងចងប្បនាិច។ឳព្កខញាំប្បាកែជាស្សឡាញ់អនកដែរ
ព្ីចប្ពាះោត់បាននិយយែាំណាលព្ីចរឿងអនកចរឿយៗណាស់។
 ឪព្កចលាកតាំណាលព្ីប្គ្ប្ប់ស្សីដែលមានរូប្បលា។ចនះជាក្តរធមែតាចទ។
 ចទ! ចលាកប្ប្បដហលជាចង់បានអនកជាកូនប្ប្បស្អដែរ។
 ប្ប្បដហលជាចង់បានខញាំយកចៅចធវើជាប្ប្បព្នធខួនឯងចទែឹ
ា
ង?

ឳព្កចលាកជាមនសសមកព្ីអវចី ប្ប្បព្នធរាប្ប់ែប្ប់នមភ លួចកូនចគ្ លួចប្ប្បព្នធចគ្។

 យីអនក! ខញាំ និយយមិនស្អាប្ប់ បានដតប្បងមាននទឬ ចទើប្បនិយយស្អាប្ប់បាន?
 ចអើ! ខញាំ ស្អាប្ប់ ដតមាននទព្ិតប្បាកែដមន។មាននទជាគ្ូសងារខញាំ ជាប្បាីខាំ ចញ ព្ញចិតា។ចអើ! ចអើ !
ចប្បើក្តមាឯងជាប្បាូនមាននទ ចហើយែឹងថាមាននទជាប្បងក្តមាឯងស្សឡាញ់ខាំ ចញ ហើយ

ចមាចក៏ក្តមាឯងមកស្សឡាញ់ខាំ ចញ ទៀត?ឬចង់កបត់មាននទជាប្បងប្បចងកើត? ចលាកកបត់ចះ
ដតខញាំ ខញាំ មិនកបត់ចទ។ក្តមា! ខញាំ សូមចលាករកស្សីណាចទៀតចៅ មិនខវះចទ
ស្សីលចា នាះ។ដតចធវើែូចោនះ នាាំឲ្យបាក់ដប្បកប្គ្ួស្អរចយើងចទ។ចៅ! ក្តមាអចញ្ជើញចៅចះ។
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ក្តមារ ឹតដតខឹងចទៀត អនកសាំ

ក់នាងចទវ ីចសទើរធាះព្ី រប្បី ។ខយលគ្ាំនាំ មួយ

ចបាកមកចលើែួងចិតអ
ា នកែូចព្យះសងឃរា។យ៉ា ងរហ័សអនកដប្បរមខចចញ
សទះចលាតក្តត់គ្មពផ្តកមួយ ព្ីមួយចៅមួយ តប្មង់ ចៅចគ្ហោានប្ព្ះកមពតឳព្ក។
នាងកញ្ញចទវ ីបានធូរ ែូចែកប្បនាាព្ីចែើមប្ទូង ធូរចិតា
ឈរចមើលក្តមាដែលបាត់ចៅ។អស់កមាាាំងចហវ នារ ីចែើរមួយៗចៅក្តន់ផ្ះ
ទ នាង៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៣៖រាប្តីស្អងត់

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
រាប្តីស្អងត់ខយល់ប្បក់លិច
វ ៗ ចលាើយរហឹម។សាឹកចឈើ ទាាំងឡាយប្តូវនឹងោចយដែលរត់សនសឹមៗ
ចកើតជាតូរយតគនាីមួយយ៉ា ងមចនារមយ។
ចលើចមឃ ប្ព្ះច័នទចោលចនប្តាប្ប្បកប្បចោយចមតាា មកចលើព្ិភព្ចលាក
ចធវើឲ្យចទសភាព្អាណាចខតាសិរ ីចស្អភ័ណ្ក្តាយចៅជាភាព្យនាមួយយ៉ា ងកមសត់។ផ្តកយភាឺប្ព្ិចៗ
ចប្ពាងប្ពាតកណា
ា លនផ្ទព្ព្កចខៀវស្សង្គត់។
កនងកូនផ្ទះ នាងចទវ ីអងគយប្បត់ចជើងរនវសូប្តព្ី មខកូ នចចងកៀងខ្លាញ់មួយ។សូររត់ ឮដរ ៉ា តិចៗ
ចជើងចក់យាំចឹកៗចៅចលើែាំប្បូល។
នារ ីចស្សៀវខាួនខ្លញក

នឹកែល់ប្ប្បុសជាទីចសនហា។ចិតានាងរមួតរមួលខ្លាាំង។ព្នាឺចចងកៀងចធវើឲ្យចឃើញមខនាងប្ក

ង់ែូច

វង់ប្ព្ះច័ន។
ទ កណា
ា លវង់ចនះ ដភនកព្ីរប្បញ្
ច ង
ាំ រសែីយ៉ាងរលង់។ដសបកប្បប្បូ រមាត់ចឃើញចសាើង
គ្ួរឲ្យចង់អដងាលចលង។
នែនាងចធវើក្តរ ចិតានាងហិចចហើរចៅឆ្ងយ ឆ្ងយព្ីរហាត់ ឆ្ងយព្ីផ្ទះ ឆ្ងយព្ីរប្បង
ឆ្ងយែល់ចែើមចពាធិ៍ ដែលហាក់ចៅចជើងចមឃ ែះដតឯងរង់ោាំនាង។នែនាងចធវើក្តរ
ដភនកនាងរ ាំនព្លប្បចមើលឳព្កនាងដែលសប្មានាចប្បើកដភនកប្ព្ិចៗ។
ចទវ ីស្សីទនទឹងចង់ឲ្យឳព្កនាងសប្មានាលង់ លក់ចៅ។មួយនាទីកនាងយូរ
ូៗ ឮគ្ួរឲ្យខ្លាច ដតនាងដប្បរជាភ័ យចៅវ ិញ
ចប្ពាះខ្លាចសងារកមសត់រង់ោាំនាង។មយ៉ា ងចទៀតខ្លាចដប្កងខ្លនជួប្ប
ហាក់ ែូចមួយសតវតសរ ា៍។ខ្លងចប្ៅដ កប្ព្ុស

ចហើយខ្លននិយយ។នារ ីភ័យនឹងបានជួប្ប នារ ីសប្បាយនឹងជីព្ចរនាងចែើរឮទូងៗ ធងន់ៗ...។
វ ិចសសក្តាហានចប្ក្តកឈរច

ើង។នាងចទវ ីភាញក់។វ ិចសសក្តាហានចែើរចៅជញ្
ជ ង
ាំ

ោប្ប់យកោវមួយយ៉ា ងដវង ហូតដផ្ាោវចចញព្ីចស្ស្អម
ចមនែស្អទប្បដផ្ាោវ។នាងចទវ ីចមើ លក្តយវ ិក្តររប្បស់ឳព្កនាងោែនចោលកដនាងណា។វ ិចសសក្តា
ហានោប្ប់ែងោវនែមាខង នែមាខងចទៀតោប្ប់ចងោវស្អកលបង ចមើលហាក់សួរោវថា
ចៅរ ឹងប្បឹងចទ?
ចធវើែូចោនះប្បចណ្ើ ា រ ោត់ង្គកមកចមើល និយយនឹ ងនាងប្បចណ្ើ ា រ៖
 កូន! លែមចៅចូលរកែាំចណ្កចហើយ។
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នារ ីោក់ដភនកចះចៅចសងៀម ឳព្កនាងប្បនាចៅចទៀតយ៉ា ងរាយមាយថា៖
 យប្ប់ៗ កូនឯងខ្លាចអីឬ?
នាងចមើលចៅឳព្កនាង ចោលញញឹមយ៉ា ងស្សស់ជូនចៅចលាកឳព្ក
រួចចហើយច ើយ
ា យ៉ា ងស្សួយចស្សះ៖
 កូនខ្លាចដែរ ចលាកឪព្ក។
 ខ្លាចអី?
 ខ្លាចចោរ។
 អត់ខ្លាចចទ។
 មិនដមនចោរលួចអីោ៉ាន់ចទ គ្ឺចោរោប្ប់មនសសស្សីៗចនាះណា!
 អី! ចៅខ្លាចអី អាចោរដប្បប្បចនាះ? ចប្បើោមក
ឳព្កោប្ប់ោវចនះជាចងចប្ក្តយប្បងាស់។ឳព្កនឹងក្តរពារកូនឲ្យបាន
ែូចក្តលឳព្កចៅកចមាាះ... ផ្តាាំោស់មង
ា ។កាំប្ព្ួយអី ! ចៅ! ព្នាត់ចភាើងចែកចៅ!
នាងចទវ ីក៏រ ាំអាំចបាះ តចមាាះរហាត់ ចរៀប្បចាំទកោក់តាមកដនាង ព្នាត់ចភាើង
ចូលែាំចណ្កតាមពាកយឳព្កនាង។
កនងមងងងឹត ចលើព្ូកដែលមានកប្មាលសស្អាត
នារ ីចគ្ងចងើយដភនកចៅចលើគ្ិត។រូប្បប្ប្បុសនងាវ ិចសសមកប្ប្បដ

ងចលងនឹ ងនាងកនងខួ រកាលនាង។

ស្តសាីសប្បាយជាព្ន់ចព្ក។
មួយចមា៉ា ងកនាងចៅ... ព្ីរចមា៉ា ងកនាងចៅ...
ស្សីលប្បស្អាប្ប់ឮសូរឳព្កនាងស្សមកដខៗ។យវតីចប្តកអរប្ព្ួចប្គ្លួចកនងចិតា។
កលយណ្រ ិះរកពាកយសមាីចែើមបីនិយយនឹងសងាររប្បស់នាង។នាងគ្ិតថា
ប្តូវដងមប្តង់ចនះមួយមាត់ ប្តូវប្បនថយពាកយប្តង់ចនះមួយឃា
រួចនាងទចនទញគ្ាំនិតដែលនាងរកចឃើញចហើយដែលនាងសនែតថា
នងាថាាព្ីចរាះដមនចនាះ។ដកវលបងនិ យយឃាច

ើងវ ិញមួយែងជាព្ី រែង។

វ ិចសសក្តាហានសប្មានាលក់សប្ប
ក ់ សល
ក ់។កញ្ញចប្ក្តកព្ីដប្គ្
ប្តចចៀកប្ប្បុងស្អាប្ប់។ោែនសូរអវីដប្បាកច ើយ
ា ចស្អះ។ែល់ប្បាកែថា ោែនឮអវីចហើយ
ចទើ ប្បជីោ៉ាចប្បើកមងខ្លវក លប្បៗ ប្បចនថើរចជើង
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ចែើរតប្មង់ចៅមាត់ទាវរ។នាងទាញទាវរចោយទប្ប់សូរមិនឲ្យឮយឺតៗ
ទាវរចាំហក្តន់ដតធាំច

ើងៗ។ចទវ ីប្បញ្ឆិតខាួន លប្បស្អាប្ប់ជាចងចប្ក្តយប្បងាស់ សទះចចញចៅចប្ៅ។

ស្សីចឆ្មោប្ប់ចលើកសាំព្ត់ ប្បនាិចចហើយរត់ យ៉ាងចលឿនក្តត់ តប្មង់ ចៅចែើ មចពាធិ៍។លះឈប្ប់ ែកែ
ចងាើម ហូតកដនសងជូតចញើសចប្បើ កនសបប្គ្ប្បសែន់ ប្បចងាើប្បប្បនាិចប្បក់ប្បញ្ូច លខយល់។

ឱ! រាប្តីស្អងត់ភឺាប្ព្ិលៗ ចឃើញចែើមចឈើ ឈរសាងៗ អនកហាក់មានអានភាព្អវីចម៉ាាះ? អនកោប្ប់ចិតា
ោប្ប់សតិប្បញ្ញមនសសចលាកឲ្យលង់លក់ កងស
ន
ប្បិ នមួ យែ៏ អស្អចរយដែលចយើងចចតនាចង់ ឲ្យដតចព្
លចៅនឹងែដែល
ចែើមបីចប្កប្បចទសភាព្ងងឹតស្សព្ិចស្សព្ិលដែលមានលាយទឹកចសនហាសងារចនះឲ្យបានអស់
ចិតា។
ចាំចពាះនាងចទវ ីស្សីនឹងកត់ ប្តាទកកនងចិតាជាប្ប់ ជានិ ចចថា
រាប្តីចនះជារាប្តីធាំប្បាំផ្តដតមួ យកនងមួ យជី វ ិតរប្បស់នាង។ចឆ្មស្សស់ចង់ ឲ្យរាប្តីចនះក្តាយចៅជា
រាប្តីឯករប្បស់ប្ប្បវតាិសង្គខរនាង។ សងារស្សីចង់សរចសើររាប្តីចនះ ចង់ចប្ចៀងដតព្ីរាប្តីចនះ
ប្ប្បចយជនា៍ឲ្យគ្ូចសនហា៍ជាន់ចប្ក្តយៗស្អគល់ដតរាប្តីមួយចនះ។
ជាអវស្អន ដកវោាំៗៗព្ាំចឃើញប្ប្បុសកចមាាះមកែល់ចស្អះ។សូរចប្ងិ តយាំកនងគ្មពចមែ
ចធវើឲ្យចិតានាងចស្សើប្បស្ស្អលចប្តកប្តអាលនប្កចព្ក។អាំព្ិលអាំដព្កចហើរោប្ប់ដភនកនាងឲ្យចមើលចឃើ
ញតាម
ដប្កង ាះចឃើញគ្ូជីវ ិតរួចែឹ ងថាសងារចៅទី ណា។សូរដងានផ្តាស់កដនាងទាញ ក់ ប្កោសប្តចចៀ
កនាងឲ្យតាមសូរ។
មិនយូរប្ប៉ានាែន ស្សចមាលមួយចលចចចញមក។
ស្សីចឆ្មចប្តកអរជាអចនក
ចសទើរចលាតចៅចលើចមឃ។នារ ីចប្ក្តកឈររង់ោាំទទួល។ស្សចមាលក្តន់ដតជិតមក។
លះប្បរសមានក់មកែល់ ប្បប្តវ ិចសសក្តាហានចោលខាួនទាាំងស្សុង
ចៅកនងរងវង់នែគ្ូចសនហាដែលនាងទនទឹងោាំផ្ូវា

ែូចចគ្ោាំមាតាមកព្ីផ្ារ។ចទវ ីស្សីចលាតឱប្បរ ឹតប្បរស
ងវីតបិតដតរងវង់នែកចមាាះចនះរ ឹតនាងខ្លាាំងចៅចហើយ។
មាននទព្ាំប្បងាង់ឲ្យខ្លតចព្លច

ើយ ភគក្តាយវជនឱនចប្កប្បលាំអងកាិននារ ីចោយរួសរាន់

ប្បនាទន់ចិតាដែលចសនហាយ៉ា ងប្ជាលចប្ៅ។ចទវ ីស្សូប្បកាិនសងារវ ិញយ៉ា ងតិ ចៗ
ដតយ៉ា ងខែួលខ្លែញ់ចប្ពាះនាងខ្លែសចប្ចើនណាស់ចៅចហើយ។ គ្ឺប្បរសចហើយ
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ដែលក្តត់សប្បិនែ៏នងាថាាចនះ
ចហើយដែលោស់នាងឲ្យែឹ ងខាួនមកចៅចលើព្ិភព្ចលាកចយើងចនះវ ិញ។
 អូន! អូន! អូន!
យវតីរ ឹតដតឱប្បគ្ូជីវ ិតខ្លាាំងចៅចទៀត ចោយឥតច ើយ
ា តប្បវ ិញច

ើយ មាននទប្បនាោោចៅចទៀតថា៖

 អូន! អូនកាំឲ្យខ្លតចព្លចយើង។
 ោ៎ះ!
 អូន! ចមេងក៏មេងចនះ អូនហាក់ែូចជាញាប្ប់ញ័រជាងសព្វនងងមួយែងចមា៉ាះ? អូនមានចរឿងអវី
អូនចកើតអវី?
 ោ៎ះ! ោ៎ះ! ខញាំ ញ័រចោយចប្តកអរបានជួ ប្បនឹ ងប្បង ប្បាូនអត់ ចកើតអវីចទ ប្បាូនសប្បាយ។ ចទ!
ប្បាូនមានទកខ អូ៎ ! ចទ ប្បាូនសប្បាយចទ។
 ប្បាូនសប្បាយ?

 ោ៎ះ! ប្បាូនសប្បាយ! ប្បាូនសូមជប្មាប្បចរឿងមួយែល់ប្បងឲ្យបានប្ជាប្ប។

ចរឿងប្បាូនជាស្សីែូចស្សីឯចទៀត។ ចរឿងប្បាូនឥតដប្បាកព្ីស្សីឯចទៀតចទ។ ោ៎ះ! ោ៎ះ!
ចរឿងប្បាូនែូចជាចរឿងអនកឯចទៀត... ។

មាននទចសើចចោយចឃើញថា នាងនិយយព្ាំចៅមខចស្អះ។ ប្បរសអប្ងួនស្អែននាងថា៖
 ដន! ប្បងស្អេប្ប់បានចហើយ! ចរឿងអវី?
នារ ីជាំចទើតចងចជើង ចែើមបីឲ្យមាត់រប្បស់នាងចៅជិតប្តចចៀកប្បេីនាងប្បនាិចចៅចទៀត៖
 ប្បង! ប្បង!
 បាទ!
 ប្បាូន! ... ឱ! ... ប្បាូននិ យយមិនរួចចទ។ ប្បាូន... ។
មាននទតឹងចែើមប្ទូង និយយោច់ៗចនះជាព្ន់ចព្ក ដតប្បរសចឃើញថា
ដកវកមសត់ដប្ប្បចភទខសព្ីធមែតាខ្លាាំងណាស់។ អនកឱប្បរ ឹតធីតារ ឹតដតខ្លាាំងច

ើង។

អនកយកប្មាមនែអដងាលស្អច់នាងងនមៗ រួចចពាលសមេីយ៉ាងទន់ភាន់ថា៖
 អូន! សូមនិយយមក កាំឲ្យប្បងោាំស្អេប្ប់យូរចព្ក។ ប្បាូនធ្លាប្ប់ភប្ប់ ប្ប្បសព្វនឹងប្បង

ជាយូរណាស់មកចហើយ។ គ្ួរណាស់ ដតអូនស្អេប្ប់ប្បងឲ្យជាក់។ អូនៗ សូមទកចិតាប្បងចះ
ប្បងនឹងជួយអូន ចទាះែល់កីេមរណ្ៈក៏ប្បងហានដែរ។ ឱ! កនងជាតិ ចនះ
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ប្បងស្សឡាញ់អូនអស់ប្ប៉ាណ្ណឹ ងចហើយ គ្ឺថាឥតមានរប្បស់អីវមកចប្ប្បៀប្បចធៀប្បបានចទ។
សូមអូននិយយមកចះ ប្បងោាំស្អេប្ប់។
 ោ៎ះ! ... ោ៎ះ! ... ហឺ! ប្បាូននិយយមិ នបានចទ។ ោាំយប្ប់ដសាកចទៀតចះ។
 ចទ! ប្បងចង់ែឹងដតយប្ប់ចនះឯង។

 ោ៎ះ! ហឺ! សូមោាំែល់ចយើងដប្បកោនសិន។
 ចទ! ប្បងចង់ែឹងដតឥ
 ប្បង! ប្បង!

ូវចនះឯង។

នារ ីឱប្បប្បរសយ៉ា ងខ្លាាំងជាងែីមេងចទៀត រួចប្បនាោោថា៖
 ោ៎ះ! ប្បងៗ ប្បាូនខ្លែសប្បងណាស់។
 អូនមិនស្សឡាញ់ប្បងចទ?

 អូនស្សឡាញ់ៗជីវ ិតមួយ។
 ប្បាប្ប់មក។
 ោ៎ះ! ប្បាូនមាន... ។
 មានអី?

 នផ្ទចពាះ។
 មាននផ្ទ? អីអូនមាននផ្ទចពាះ?
 ោ៎ះ! ប្បាូនជាមាតាននប្បប្តរប្បស់ប្បងចាំ នួនព្ី រដខចហើយ។
ប្បរសោប្ប់មខនាង នែទាាំងព្ីរប្ចបាច់ចោយចសនហា និងចោយរ ីករាយយ៉ា ងខ្លាាំង។
នារ ីប្បនាកិចចសនទនាតចៅចទៀតថា៖
 ោ៎ះ! ប្បាូនមាននផ្ទចពាះ ប្បនាិចចទៀត ប្បប្តមួយនឹងចកើតច

ើងមានរូប្បលាែូចប្បង។ កនងស្អច់

សរនស ឹាងរប្បស់កូនចនះ ្មប្បង និ ង្មប្បាូនហូរលាយោន។ ឱ ប្បង!

កូនចនាះមានឬកពាែូចប្បង មានសមេីែូចប្បង មានសនាានចិតាែូចប្បងមិនខ្លន។
ប្បនាិចចទៀត ប្បាូនប្បីប្បប្តចនាះនឹ ងនែប្បាូនចហើយ។ ឱ! ប្បនាិចចទៀតប្បាូនប្បាំចៅប្បប្តចនាះ
ប្បាូនចិញ្ចឹមប្បប្តចនាះ។ ប្បង! ប្បងចធវើយ៉ាងណា? ឥ ូវចនះ?
ចែើមបីកាំឲ្យអនកជិតផ្ងតិះចែៀលប្បាូនជាស្សី! ប្បងចោលប្បាូនឬ?

ទឹកដភនកហូរសស្ស្អក់ព្ីដភនកនាងចទវ ី។ មាននទរ ាំជួលែួងចិតា អាណ្ិតសងារកមសត់។ អនកតប្បថា៖
 មិនអីចទ ចយើងចរៀប្បក្តរោនឆ្ប្ប់ៗចនះ។
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កញ្ញរ ីករាយយ៉ា ងណា អស្អចរយនឹងពាកយចនះ។ គ្ឺជាពាកយដែលនាងរង់ ោាំប្បូរស្អ
េ
ា ប្ប់ ប្បេូឬរស់។
 ចះ ឪព្កប្បងថាចម៉ាច?
 ឪព្កជាឪព្ក ប្ប្បព្នធជាប្ប្បព្នធ!
ចទវ ីទទួលពាកយចនះចោយចព្ញចិតាចទៀត។ ស្តសាីចសើចទាាំងទឹកដភនករចមៀល ស្សក់តក់ៗ
ធ្លាក់ចលើប្ទូងមាននទ ដែលមានចិតាចខ្លាចផ្ាឥតឧប្បមា។
ប្បរសព្ាំចង់ឲ្យនាងយាំចទ ព្ាំចង់ឲ្យនាងចកើតទកខចទ អនកចង់ឲ្យសងារសប្បាយ។
អនកព្នយល់នាងថា៖
 កាំយាំអូន! ចគ្យាំដតក្តលណាស្សុកខញាំចគ្។ ប្បងមិនចោលអូនចទ ប្បងចប្បេជាញថា
ចទាះមានចរឿងរា៉ា វឪព្កមាេយ ប្បងប្បាូន ជាំទាស់យ៉ាងណា ក៏ប្បងយកអូនជាប្ប្បព្នធដែរ។
ចូរអូនកាំភ័យអី ចប្ពាះចយើងនិយយថា ចយើងស្អងសខចោយខាួនចយើង។

ចយើងោែនគ្ាំនិត ព្ឹងដផ្ាកចផ្េករកសខចលើចនទល់អក
ន ណាចទ។ អូននិងប្បង បានគ្ិតចហើយ
បានយល់ចហើយ ចយើងស្សឡាញ់ោន។ គ្ាំនិត និងប្បាំណ្ងចនះ ជាចទព្វតថ
ដែលោែនអវីមករ ាំលាយបានច

ើយ។ ចយើងជាមនសស ចយើងជាអនកសចប្មចោសនាចយើង

ចយើងចប្ជើ សចរ ើសផ្ាូវចយើងចែើ រ ចយើងគ្ូ សោសជីវ ិតចយើងចោយខាួនចយើង
ចនះជាក្តរធមែតាចទ ចយើងជាយតាិធម៌តាមគ្នាងធម៌ចទៀតផ្ង។

រ ីឯមាតាប្បិតាចយើងទកជាធាំជានិចច ក៏ប្ប៉ាដនាដែលលាប្ប្បនព្ មិ នប្តូវប្បញ្ចះតនមាខួនឲ្យទាប្ប
ា
អាមា៉ា ស់ខួានរហូតចៅផ្តេច់កូន ឲ្យដប្បកគ្ូចគ្ចនាះចទ។ ចប្បើមាតាប្បិតាខាះ ចធវើែូចចនះ

គ្ឺជាមាតាប្បិតាចប្ប្បើអាំណាចចលើកូន គ្ឺជាអាំចព្ើសងកត់សងកិនមនសស ក៏លាមកនប្កដលង។
ចូរអូនគ្ិតចមើល ពាកយថាសមាាប្ប់ចសនហា ក្តត់ចាំណ្ងចមប្តីភាព្
រ ាំលាយចរឿងកមសត់ចផ្សងៗ ជាពាកយមួយ ដែលោែនជនណាចង់ឮចទ។ ដតក្តលណា
ចគ្ឮច

ើង ចគ្អារចិតា ចគ្ខ្លាំចធែញ ចគ្ខឹង។ ឯណាយតាិធម៌ ឯណាសីលធម៌

ឯណាមនសសធម៌ ឯណាធម៌ប្ព្ះ ចប្បើចធវើឲ្យប្ពាត់ប្បាស់គ្ូចគ្ចនាះ? ក្តរប្បងខាំ ក្តរប្បង្គគប្ប់
ក្តរគ្ាំរាម ក្តរប្តួតប្តាចលើចិតេមនសស ជាអាំចព្ើអមនសសធម៌ចាំចពាះមនសសែូចោន
ដែលចចះគ្ិត ចចះគ្ូរ។
កនងចលាកចនះប្បងសូមកាំឲ្យមានចរឿងអកសលែូ ចចនះចទៀតច

ើយ

គ្ឺសូមឲ្យគ្ូចសនហាបានជួប្បោន អាចទកោក់ខួនឯង
ា
តាមចសចកេីយល់ចឃើញរប្បស់ខួន។
ា
 ោ៎ះ ! ប្បាូនបានធូរចសបើយប្បនេិចដែរ ដតព្ាំែឹងជាមានចរឿងអវីចទៀតចទ
ដែលអាចជាំទាស់មិនឲ្យចយើងជួប្បោនបាន!
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 ចូរអូនែឹងឲ្យចាស់ថា មនសសអនកគ្ិតក្តរ ចទវតាអនកសាំចរច។ ចាំចពាះឪព្ករប្បស់អូន
ប្បងចជឿថា ចលាកោស់ចហើយ ចហើយចលាកស្អគល់ប្បង ែឹងចិតប្ប
េ ង
ស្សលាញ់ប្បងណាស់។
នាងចទវ ីែកែចងាើមធាំ។ ស្សីប្គ្វ ីកាល ចោយនឹកចឃើញចរឿងមួយចទៀត។
នាងនិយយស្សងូតស្សង្គត់ថា៖
 ប្បង ! ប្បាូនមិនគ្ួរមកស្សលាញ់ប្បងចទ ។ ប្បាូនទាប្បណាស់ ។ ចយើងខសោនែូចចមឃ
និងែី។ ចរឿងខសោនខ្លាាំងចព្កចនះចហើយ

ដែលនាាំឲ្យប្បាូនមានទកខប្ព្ួយយ៉ា ងខ្លាាំងចៅចព្លចនះ។ ចប្បើ សិនជាប្បាូនយកអនកប្កែូចោន
ចម៉ាាះសមប្បាូនមិ នបានទកខប្ព្ួយែូ ចោនះចទ។

 កាំគ្ិតែូចចនាះអូន ... ខសស្ស

ះ។ ដន ! អូន ! ចយើងចកើតមកចលើចលាកចនះ

ោែនអនកណាយកប្បណ្យស័កិេ និងប្ទព្យសមបតេិមកជាមួយផ្ងចទ
មនសសចកើតច

ើងខាួនទចទែូ ចៗោន។ សព្វនងងអូនប្ក ៗមកព្ីប្បងមាន។

ស្អេប្ប់បានចទ ?គ្ឺថាប្ទព្យដែលអូនប្តូវបាន ចៅជាហូរមកចូ លហឹប្បប្បងវ ិញ។
ឯចាំដនកខ្លងប្បណ្យសកេិវ ិញ មនសសប្តូវដតងចង់បាន។ ក៏ប្ប៉ាដនេចប្បើចង់បាន
ប្តូវចមើលនាយចមើលអាយសិន។ មានខាះចង់បានប្បណ្យសកេិ
ខាំប្បនេះប្បនាេលខាួនចោយចរៀនសូប្តតាំ រ ិះវ ិជាជចផ្សងៗ ឲ្យបានចចះែឹងចប្ៅប្ជះ

ចហើយខិតខាំចធវើក្តរប្បាំចរ ើប្ប្បចទសជាតិ និងប្ប្បជាជនឲ្យបានគ្ង់វងសសថិតចសថរចិរក្តលចៅ។
ជនដប្បប្បចនះចហើយដែលប្បាូនប្តូវដសវងរកឲ្យបានជួប្ប។ ......
ក្តលចព្លដែលមាននទ និ ងនាងចទវ ីកាំព្ងនិ យយោនចនះ ស្សចមាលមួយលប្បស្អេប្ប់ចៅជិតចនាះ
រួចរស្អត់យ៉ាងចលឿនចៅឯខ្លងផ្ទះនាងចទវ ី។ គ្ឺ ស្សចមាលក្តមាប្បាូនមាននទ

ប្បប្តប្បនាទត់រប្បស់ប្ព្ះកាំព្ត ចមទ័ ព្ខ្លងតាំប្បន់មូនប្ព្
ា
ចប្ក្តមកិចចប្បញ្
ជ ក្តររប្បស់មាននទជាប្បង
ដែលជាចមទ័ព្នាអាណាចខតេសិរ ីចស្អភ័ណ្ចនះឯង។ ក្តមាចៅែល់ខម
ទ វ ិចសសក្តាហាន
ប្ោនទាវរចូល រួចប្បងកូកច

ើងថា៖

 ចលាកអាំ ! ចលាកអាំ !
ចងោវវ ិចសសក្តាហានផ្ទចមកចាំចងែចងាើមក្តមាជាចស្សច។ ស្សឡាាំងក្តាំងកនងងងឹ ត
ក្តមាចហៀប្ប នឹងនិយយ ដតវ ិចសសក្តាហានគ្ាំហកថា៖
 ចៅចសងៀម អាចោរកាំណាច ! ឯងហានដតកចប្មើ កខាួន ជី វ ិតឯងសូនយកនងចព្លចនះឥ
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ូវ !

 ខញាំបាទមិនដមនចោរចទ ចលាកអាំ !
 ចប្បើឯងព្ាំដមនចោរ ចមេចឯងចូ លកនងផ្ទះអញទាាំងយប្ប់? ឯងមកមានក្តរអវី ?
 ខញាំបាទយកក្តរណ្ា៍មួយអាមា៉ា ស់ប្បាំផ្តមកជាំរាប្បចលាកអាំ ឲ្យបានប្ជាប្ប។
វ ិចសសក្តាហានគ្ាំហកថា៖
 ក្តរអវី អាចោរអប្បបលកខណ្ា៍ ? អញែឹងចហើយក្តរដែលឯងចង់និយយនឹងអញ។ ហីសៗ
ឪព្កឯង និ ងអញជាគ្ូសប្តូវប្ប្បោាំជីវ ិតនឹ ងោន។ ឪព្កឯងគ្ាំអញសីស្អច់ហត្ម។
អញគ្ាំ ឪព្កឯងវ ិញែូចោនះដែរ។ រាល់នងងអញចៅទីចនះ
ទនទឹងោាំចរឿងដែលឪព្កឯងប្បចងកើតច

ើង ចែើមបីរ ាំចលាភចលើអញ។

អានាងចព្លមកែល់ដមន។ ឥ
ែកោវច

ូវោែនអវីចប្ចើនចទ ចូលមកចះ
ើងកាំទកឲ្យចៅចសងៀមយូរទាន់ចិតេចៅចៅេៗ ោវអញសាំរាកយូរមកចហើយ

ចទើប្បមកែល់ឥ

ូវោវអញមានចិ តេរ ីករាយ និង មានសកមែភាព្ជាងែី។ មកអានាង។ ឱ !
ឪព្កឯងចាំជាមនសសកាំស្អកញីណាស់អីមិនហានសូនឹងអញចោយខាួនឯងចទ?
ចទើប្បចប្ប្បើឯងមកចនះ រួចចប្ប្បើមកទាាំងយប្ប់ចទៀត ! ហាសៗ

ឪព្កឯងមិនសមកិតិេយសជាចសេចប្តាញ់ព្ិតៗចនាះចទ។
ឪព្កឯងស្អាប្ប់នឹងចប្គ្ឿងអាវធអញរ ឺ ?
ក្តមាចសើចចប្បើកដភនកធាំៗ។
 សូមចទាសចលាកអាំ ខញាំ មិនែឹងចរឿងទាាំងចនះចទ។

ចរឿងទាាំងចនះជាចរឿងផ្តទល់ខួនរប្បស់
ា
ចលាកអាំចទ ដែលប្ប៉ាះពាល់ែល់កិតិេនាមចលាកអាំ ។
ដែលខញាំមកចនះ ... ។

 កាំលាក់ កាំចធវើព្ត កាំចធវើចព្ើ ... ចអើចប្បើឯងមិនែឹង អញជាអនកប្បាប្ប់ឲ្យឯងែឹង។
 ចទ ៗ ៗ ចលាកអាំ កាំទាន់អាល ខញាំសូមនិ យយមួយមា៉ា ត់សិន។
 ឱ ឯងភ័យខ្លាចស្អាប្ប់ដែរ? ឯងមិនសមជាកូនប្ប្បុសចទ។
 ហី ! ចលាកអាំ ខញាំ និយយមួយមា៉ា ត់ចទ។

 និយយភាាម កាំប្បងាង់ អញសមាាប្ប់ ចោលឥ
 បាទ ! ខញាំ បាទមកចនះចែើមបីនិយយចហើយចតើ

ូវចនះ។

ប្ប៉ាដនេចប្បើចងោវចៅផ្តទប្ប់នឹងចងែចងាើមយ៉ា ងចនះ និយយចមេចចកើត ?
 ហាៗ ! អញមិនចចះសមាាប្ប់មនសសដែលឥតមានអាវធចៅកនងនែចទ
ចៅឲ្យចសងៀមកាំកចប្មើក។
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កនងមួយវ ិនាទីចនាះ វ ិចសសក្តាហានចូលប្ប្បចកៀកនឹ ងខាួនក្តមា
ហូតយកោវដែលព្យូរចៅចចងកះប្គ្ោត់ ឮប្បាវចលើក្តេរ

ដ កច រចមើលសព្វចហាចៅ៉ាព្ាំចឃើញមានអាវធអវីចទៀត ក៏ ប្បញ្
ជ ឲ្យក្តមាអងគយចលើចៅអី ជិតចនាះ
ក្តមាចធវើតាមប្បង្គគប្ប់។ មួ យសនទះចប្ក្តយមក ចចងកៀងខ្លាញ់ក៏ភឺាច

ើង

ក្តមាញញឹមយ៉ា ងដខងរកវ ិចសសក្តាហាន ដែលប្ប្បុងស្អែរតីោែនចធវសចស្អះច

ើ យ។

 ចមើលចរឿងអវី ?

 សូមចលាកអាំ ចមើ លចៅប្បនាទប្ប់ កូនស្សីចលាកអាំចមើល។
វ ិចសសក្តាហានង្គកចៅចមើ លទាវរ ចឃើញចាំ ហមួ យប្ប្បចលាះខាួន។ ចលាកភាញក់ ខួនខ្ល
ា
ញក
សទង់ែឹងស្អថនក្តរណ្ា៍ចកើតសងស័យ ចិ តេចៅេកេួល។

ក្តមាក្តន់ជ័យជាំនះមួយយ៉ា ងអស្អចរយចៅចព្លចនាះ។
 សូមចលាកអាំអចញ្ជើញចូលចមើ លចលើដប្គ្កូ នស្សីចលាកអាំ ចមើ ល។
វ ិចសសក្តាហានសទះដភាតចូ លកនងប្បនទប្ប់នារ ី យកចងោវោត់ចប្បើកមងមានដតព្ួក និងចខនើយ។
ចិតេចមាចហាមួយយ៉ា ងរ ាំព្ងកនងរាប្តី ស្អងត់ ថា៖
 ហាស់ ! កូនស្សី ! ចទវ ី !
សូរសដប្មកឮបានដតប្ប៉ាចណាណះតាោស់ចយើងែួលផ្តងខាួនចៅចប្ក្តយសនាប្ប់បាត់ ស្អែរតី ។
ក្តមាចឃើញែូចោនះ

ក៏ចប្ក្តកព្ីចៅអី្នចជើងចៅយកោវខាួនដែលចែកចលើក្តេរមកសកចូ លកនងចស្ស្អមែូ ចមន

រួចចផ្តាះតាមប្បងាួចចៅបាត់ កនងទីងងឹ តចៅ។ សដប្មកវ ិចសសក្តាហានលាន់ឮចសទើររដហកចមឃ។
សូរសដប្មកចបាះព្ួយកនងអាក្តសចៅែល់ប្តចចៀកនាងចទវ ី

ដែលកាំព្ងនិយយចលងយ៉ា ងរ ីករាយជាមួយមាននទជាគ្ូោប្ប់ នាងឈប្ប់ង៉ាក់ែូចចគ្កគនាេក់។
កញ្ញចងើប្បកាលច

ើងព្ីជងគង់មាននទចោយចប្បើកដភនកធាំៗ ។ ចែើមប្ទូងនាងញ័រយ៉ា ងខ្លាាំង។

ស្សីហាក់ែឹងចរឿងអាសននអស់។ នាងប្ោនមាននទវ ឹងដែលែួ លចៅចប្ក្តយ រួចរត់សាំចៅចៅផ្ទះ។
មាននទស្សឡាាំងក្តាំងចប្ក្តកច

ើងចបាសគ្ូទដស្សកចោយសចមាងចៅនាង៖

 ឈប្ប់ៗ ចរឿងអវី ? ចទវ ីអូន !
ដតនារ ីចៅឆ្ងយណាស់ចៅចហើយ ប្បរសក៏ចែើរតាមចប្ក្តយនាងចៅ ចោយ្នចជើងយ៉ា ងដវងៗ
ប្ប្បញាប្ប់ប្ប្បញាល់ឲ្យបានទាន់ គ្ូធីតាព្នាឺចចងកៀងចោះប្ប្បចលាះមួ យយ៉ា ងធាំកនងអាក្តសងងឹ ត
តាមទាវរខទមដែលចាំហ។ នាងចទវ ីទចចជើងចោយបានចឃើញព្នាឺចនះ។
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ព្នាឺចធវើឲ្យនាងចកើតកេីខ្លាច ដតចទាះែល់មរណ្ៈក៏ចោយនាងប្តូវដតចូលចៅរកព្នាឺចនះ។
ប្ព្លឹងចៅចងសក់ កញ្ញប្ប្បឹងទប្ប់សនាេនចិតេកាំឲ្យប្ជួលប្ចប្បល់ចព្ក ដតឥតប្ប្បចយជនា៍។
ស្សីែឹងមនថា ទកខមួយយ៉ា ងធាំនឹងមានែល់នាងកនងមួ យដភាតចទៀតចនះ
ដតនាងយល់ថាចចៀសទកខចនះមិនបានផ្តចទ នាងប្តូវដតប្ប៉ាះទងគិចជាោច់ខ្លត។ នាងនឹកថា
មិនអីចទខាួននាងខស ចហើយនាងប្ព្មទទួលទកខទាាំងអស់ចោយឥតប្ប្បដកក ដតព្ាំែឹងជាទកខចនាះ
មានភាព្ រ ឺ ដប្បប្បយ៉ា ងណាចៅច

ើយ។

កលយណ្ចកើ តមានមចនាសចញ្ចតនាមួយងែីដែលមកសណ្ិ ា តកនងខាួននាង គ្ឺចង់ែឹង។

នាង្នចជើងមួយៗចូលកនងផ្ទះយ៉ា ងមានះ ចោយចធែចដភនកកាំឲ្យចឃើញព្នាឺែ៏មហិមាចនះ។
មួយជាំហានដែលនាងចែើរ ធីតាហាក់ចឃើញឧប្បសគ្គក្តន់ដតធាំច
ស្សីប្ព្លឹងហាក់ចចះដតងយចប្ក្តយចៅវ ិញ។

ើង។ ខាួន

មួយជាំហានដែលនាងបានចបាះកនាងរួចមកចហើយ គ្ឺឧប្បសគ្គមួយដែលនាង ាងរួច
ស្សីហាក់បានធូរចិតប្ប
េ នេិច។ ផ្ទះស្អងត់ឈឹង ចទវ ីរ ិតដត ល
ង ់ចៅចទៀត។ នាងចែើរែល់មាត់ទាវរ។
នាងែកែចងាើមធាំមេង។ នាងចអើតមខចូលខ្លងកនងផ្ទះ។ ឱ ! ចរឿងអីែូចោនះ ?
នាងចឃើញឪព្កនាងែួលចែកចលើក្តេរសនាប្ប់បាត់ស្អែរតី ឥតែឹងខាួន។
យវតីចខ្លាចចិតអា
េ ណ្ិតឪព្ក។ នាងយាំយ៉ាងចខ្លាចផ្ា

ចហើយរត់ចៅប្បីប្តកងចលាកឪព្កជាអនកមានគ្ណ្ ចផ្េកកាលោក់ចលើចលានាង។
ប្បប្តីអប្ងួនោស់ប្បិតា ដតោែនចពាកយអវីសួរ អវីច ើយ
ា ចស្អះ។ កញ្ញភិតភ័យក្តន់ដតខ្លាាំងច
កលយណ្ចងើប្បមខច

ើងៗ។

ើងចឃើញដម៉ាភួង នាងប្ទចហាយាំថា៖

 ដម៉ាភូង ជួយផ្ង ! ជួ យឪព្កខញាំ ផ្ង ចលាកចកើតអី?
នាងភួងទឹកដភនករហាមដែរឱប្បចជើ ងវ ិចសសក្តាហានយាំែូចកូ នចកែង។
 ដម៉ាភួងៗ ចៅរកទឹកមួយផ្េិលមក ឆ្ប្ប់ៗ ដម៉ាភួង។
លះបានទឹកមក នាងចទវ ីលាប្បមខចលាកឪព្ក លាប្បនែចជើង និង សព្វសពា៌ងគក្តយ។
ោប្ប់ជួនចព្លចនាះ
ប្ព្លឹងវ ិចសសក្តាហានក៏ចូលមកសណ្ិ ា តក្តន់ រប្ប
ូ វ ិញចធវើឲ្យចមទ័ ព្ោស់ង្គកកាលចះច
នាងចទវ ីចប្តកអរនប្កដលង ែូចបានចឃើញឪព្កនាងមានកាំចនើតជាងែី។
ស្សីខាំោស់ចបាសអដងាលទាាំងទឹកដភនកថា៖
 ចលាកព្ក ចលាកព្ក ចនះកូន ស្អគល់កូនចទ ចលាកព្ក ព្កចកើតអវី?
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ើងៗ។

ែាំប្បូងវ ិចសសក្តាហានហាក់ ភាញក់ ព្ីចែក។ ចលាកឮមាត់កូនចលាកខាវ
រួចសូរមាត់ប្បប្តីចនះឮក្តន់ដតខ្លាាំងច

ើងៗ។ ចលាកចប្បើ កដភនកចឃើញនាងចទវ ីឱប្បចលាក

ចឃើញនាងភួងចៅប្ទចងចជើងចលាក។ មួយស្សប្បក់ចប្ក្តយមក
កមាាាំងក៏ក្តន់ដតមានច

ើងវ ិញប្បនេិចមេងៗ ចទើ ប្បវ ិចសសក្តាហាន

នឹកចឃើញចរឿងដែលនាាំឲ្យចលាកចែកែួលចៅទីចនះ។
ចសចកេីចប្ក្តធខឹងមួយ ួលច ះច

ើងយ៉ា ងចព្ញទាំហឹង មកចរាលរាលរូប្បោត់។

ោត់ចប្ក្តកអងគយសមាឹងចមើ លមខនាងចទវ ីមិ នោក់ដភនក។
ចលាកប្ោនដកវដែលធ្លាប្ប់ជាព្នាកចចញព្ី ខួនចលាក
ា

កាំឲ្យស្សីអប្បបលកខណ្ា៍ក្តន់ស្អច់ចលាកចទៀត។ នាងចទវ ី ល
ង ់
ចទើប្បនាងនឹកដភាតច

ងល់នឹងក្តយវ ិក្តរចនះ

ើងថា ចលាកឪព្កនាងប្ជាប្បចរឿងចនះចហើយ។ នាងលតជងគង់

នែទាាំងព្ីរខទប្ប់មខយាំឮឃឹកៗ។ កញ្ញចពាលទាាំងប្តោប្បប្តែួសថា៖
 ចលាកឪព្ក កូនសូមចទាស ! ោ៎ះ ! កូនសូមចទាស ចលាកឪព្ក !
កូនបានជាខសចាំចពាះចិតេចលាកឪព្កចហើយ។ ោ៎ះ! កូនខសព្ិតដមន។ កូនស្សលាញ់ ។
កូនបានលប្បចចញព្ីផ្ទះចៅជួប្បនឹងចគ្ទាាំងយប្ប់ពាក់កនាេលអប្ធ្លប្ត។
កូនខសនឹងទាំចនៀមទាំលាប្ប់ ខសនឹងអនកមានគ្ណ្ដមនចហើយ។
ដតសូមចលាកឪព្កប្ជាប្បថាកូនព្ាំទាន់បានខសនឹងធមែជាតិចទ។
កូនជាដផ្នកមួយរប្បស់ធមែជាតិ កូនជាមនសស។
ថាចហើយនាងចមើលមខវ ិចសសក្តាហាន។ ដតទឹកមខប្បិតាចៅប្កហមែដែល
ដភនកចៅដតសមាក់ប្កចឡាតែដែល មានដតថាគមទាាំងព្ីរ ដែលប្ប្បខ្លាំោនដងមចទៀត
នារ ីអស់សងឃឹម។ ចញើសចលាតចចញព្ីថាងសនាងចផ្តាតៗ ហូរតាមខនងនាង។ សងួនភាងែឹ ងថា

ឪព្កនាងព្ាំប្ប្បណ្ីចទាសនាងចទ។ ចហតចនះមានដតទឹកដភនកប្ប៉ាចណាណះ ដែលនិយយចៅចទៀត។
វ ិចសសក្តាហានចប្ក្តកឈរច

ើង ែចងាើមធាំៗ ខាីៗ មខែូចខ្លា។

នាងចទវ ីរ ិតដតភ័យចៅចទៀតឱប្បចជើ ងចលាកឪព្ក។ នាងភួងចអាចជើងមាខង។ យូរប្បនេិចមក
វ ិចសសក្តាហានចអានចៅោប្ប់ ប្បប្តី ឲ្យចប្ក្តកឈរច

ើង នាងចទវ ីបានធូ រកនងចិ តេឥតឧប្បមា

នឹកថាឪព្កនាងយល់ប្ព្មអនចលាមកាំហសនាងចហើយ។
វ ិចសសក្តាហានែឹកនែចឆ្មសងនចៅមាត់
ទាវរ។ កញ្ញដប្បរជា ល
ង ់ច
ួ

ើងវ ិញជាព្ន់ ចព្ក

ចោយមិនែឹងថា ឪព្កនាងចង់ចធវើយ៉ាងណា ចង់និយយយ៉ា ងណា។ លះែល់មាត់ទាវរចហើយ
វ ិចសសក្តាហានប្ោនស្អែនាងចទវ ីយ៉ា ងខ្លាាំងចៅខ្លងចប្ៅ ចោយព្នាឺពាកយថា៖
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 ចៅចះ អញអស់មានកូនចទៀតចហើយ។
នាងភួងដែលចឃើញចរឿងចាំដលកអស្អចរយែូចោនះ សទះដភាតចៅឱប្បចជើងវ ិចសសក្តាហានស្អជាងែី
ចហៀប្បនឹងនិយយ ដតវ ិចសសក្តាហានប្ោននាងែួ លចៅចប្ក្តយចោយគ្ាំហកថា៖
 ចទ! អញោែនកូនចទៀតចទ។
ចៅខ្លងចប្ៅ នាងចទវ ីឱប្បនែស្សចពានែូ ចផ្តកប្តូវនងង។ នាងអស់ចិតេ អស់ពាកយនឹងនិយយ
អស់គ្ាំនិតនឹងគ្ិត។ ស្សីយាំខះទឹកដភនកអស់ចហើយ។ មួយរ ាំចព្ចចនះ
នាងចឃើញជាក់ថាដកវអស់ផ្ទះចៅចទៀតចហើយ គ្ឺមខជាចែកចប្ក្តមចែើមចឈើ ប្តូវខយល់ ប្តូវនងង
ប្តូវចភាៀង អត់បាយចហើយោប្ប់ព្ីរាប្តីចនះតចៅ។ ចទវ ីដប្បរចមើ លកនងទីងងឹត
ចែើ មបីរកផ្ាូវដែលនាងប្តូវចែើ រចៅមខកនងជី វ ិតចនះ

ដតមិនចឃើញផ្ាូវណាចស្អះ។កលយណ្ដប្បរចមើលរកទិសដែលនាងប្តូវយក
ដតមិនែឹងជាយកទិសណាចស្អះ។ នាងដប្បរចមើលែាំប្បូលផ្ទះ។ ឱ!
ែាំប្បូលចនះោច់ចិតេដលងទទួលនាងចៅចហើយ។
មាននទមកែល់ ! នែប្ប្បុសមានក់ោប្ប់នាងយ៉ា ងខ្លាាំងទាញចូ លកនងផ្ទះវ ិញ។ ធីតាភាញក់។
មាននទចែើរយ៉ា ងស្អវហាប្ប់ចូលសាងចៅកនងផ្ទះ លតជងគង់មាខងប្គ្ឹប្ប
ចៅចលើក្តេរព្ីមខវ ិចសសក្តាហាន និយយចោយោោមួយៗ យ៉ា ងោច់ខ្លត៖
 សូមទានចលាកអាំ រូប្បកូនប្ប្បុសរប្បស់ចលាកអាំ ចទើ ប្បចលចចចញព្ី ប្បនេូលចិតេចលាកអាំ ។
ខញាំមាននទ ខញាំ សូមប្ប្បគ្ល់ខួន
ា ប្ប្បគ្ល់ជីវ ិតជាកូ នប្ប្បុសដតមួយរប្បស់ចលាកអាំ។

សូមចលាកអាំចជឿថា កូនប្ប្បុសចនះមានចិតែ
េ ូចចលាក មានគ្ាំ និតែូចចលាកអាំ
មានឧតេមគ្តិចាំចពាះជាតិ

និងចាំចពាះប្ប្បជាជនែូចចលាកអាំ ោែនខសប្ប៉ា នមួ យចចប្មៀកសក់ ចទ។
ខញាំសូមចលើកនែសោចចាំចពាះមខចលាកអាំថា ោប្ប់តាាំងព្ីយប្ប់ចនះចៅ
ខញាំចធវើក្តរព្ះពារប្គ្ប្ប់ ដប្បប្បយ៉ា ងប្ប្បឆ្ាំងនឹងអយតេិធម៌
ដែលជនជាតិដខែរចយើងកាំព្ងរងទកខចវទនា ប្ប្បឆ្ាំងនឹ ងគ្ាំនិតខញាំ ចគ្ដែលដខែរមាន
ប្ប្បឆ្ាំងនឹ ងជនជាតិនានា

ដែលប្គ្ប្បសងកត់ដខែរចយើងជាំ នួសចលាកអាំ ដែលោស់ណាស់ចៅចហើយ។ កនងក្តរតសូចនះ
ខញាំចប្បេជាញជាឱឡារ ិកថា ចាំ ចពាះប្បាូនចទវ ីខញាំទទួលប្បីបាច់ រកាអស់មួយជី វ ិត

ទកនាងជាគ្ូោសនាព្ីអតីតជាតិមក ចហើយជាវតថមួ យែ៏នងាថាា ដែលខញាំក្តរពាររាល់ទិោ។
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វ ិចសសក្តាហាន ចមើលមខមាននទចោយព្ាំ ដលងចោលចស្អះ។
ចលាកញញឹមជាសញ្ញទទួលយល់ប្ព្ម។ ចលាកងក់កាល រួចលូកនែចៅោប្ប់ស្អែមាននទ
មានោោថា៖
 ោប្ប់តាាំងព្ីចព្លចនះតចៅ ឯងជាកូនអញទាាំងព្ីរ។
នាងចទវ ីសប្បាយចិតេកនងប្ោចនាះ នឹ ងរកវតថអវីមកចប្ប្បៀប្បោែនច

ើយ។ នាងហាក់ ចហើប្បខាួនព្ី ែី

ហាក់អដណ្េតប្តដសតចលើអាក្តសជាមួយមាននទ និងជាមួយឪព្កនាង

កញ្ញសទះចៅឱប្បជងគង់ចលាកឪព្កជាទី ចសនហា។ នាងភួងក៏ចធវើែូចោនះដែរ។
វ ិចសសក្តាហានប្បនេចសចកេីមួយៗ ែូចតចៅ ៖
 ក្តលណាបានឯងគ្ិតចរៀប្បក្តរោន ?
 បាទខញាំបាទសូមចរៀប្បក្តរកនងប្បី ដខចទៀត។
វ ិចសសក្តាហានចងើប្បចៅចលើគ្ិត។ រួចចលាកប្គ្វ ីកាល។
 ចទ ! មិនបានចទ
 បាទព្ីរដខចទៀត
 ចទ!
 បាទមួយដខចទៀត
 ចទ !

 ចប្បើែូចោនះតាមចិតេចលាកអាំ ក្តលណា ? មួយអាទិតយចទៀត ?
 ចទ ! មិនបានចទ។ ចតាងដសនទាាំងយប្ប់ចនះ។
មាននទឮែូចោនះ ក៏ោក់ដភនកចះ។ អនកចៅចសងៀមគ្ិតោយប្កឡាសទង់ ញញឹមរួចទទួល :
 បាទ ! បាន !
ព្ិធីដសនចប្ព្នោប្ប់ចធវើច

ើងមួយរ ាំចព្ចកនងចវលាចនាះ។ នាងភួងប្តូវចៅោស់ចលាកចមឃាំ

ជាំទប្ប់មកចោយឥតប្បងាង់។ នាងចទវ ីប្តូវចធវើមូប្បអាហារមាន់
ា
ទាសាំរាប្ប់ ដសនភាាម។

វ ិចសសក្តាហាន និងមាននទប្តូវក្តច់ស្អាធម៌ រកចទៀនធូប្បចោយរួសរាន់។ មិនយូរប្ប៉ានាែន
ចលាកចមឃាំ ចលាកជាំទប្ប់ក៏មកែល់ ចភាើងចទៀនធូប្បក៏ភឺារនាទល កូនស្សី
កូនប្ប្បុសក៏ប្ក្តប្បទាាំងគ្ូទនទឹមោន។ចលាកចមឃាំ ចលាកជាំទប្ប់បាចទឹកឲ្យព្រសព្ទស្អធក្តរែល់គ្ូងីែ
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ដែលផ្េិតចមនែចះសាំប្បប្តអាពាហា៍ព្ិពាហា៍ មិនឲ្យយូរែល់តិចតួចច

ើ យ។

ចទើ ប្បវ ិចសសក្តាហានឲ្យព្រជ័ យែល់ប្បប្តាប្បប្តី ឲ្យបានសខប្គ្ប្ប់ប្ប្បក្តរ។
 សូមកូនចៅជាមួយោនឲ្យបានសខ។ ឪព្កោែនអវីចងនែកូនចទ
ឪព្កមានដតប្ប្បចទសដខែរចយើងទាាំងមូលចងនែកូន ។ ប្ប្បចទសចនះមានទឹក ែី
នប្ព្សព្វប្គ្ប្ប់មខ ចលាហធ្លតប្គ្ប្ប់មខ។ កូនអាចនាាំោនក្តប្ប់ោស់ ចិញ្ចឹម ោាំ ឆ្ករ ព្ពារ
ទាញផ្លឲ្យបានប្បរ ិប្បូណ្៌តាមចិតេកូន។ប្ប៉ាដនេចែើមបីឲ្យផ្លដែលកូនរកបានមក
កូនចតាងចធវើខួនកូ
ា
នឲ្យចៅជាមាចស់ស្សុកព្ិ តៗ កូន ! កូន !...
កនងចព្លប្ប្បស់ទឹកឲ្យព្រចនះ វ ិចសសក្តាហានែួ លផ្តងរខាួនចៅចប្ក្តយ។ ចលាកចមឃាំ ចលាកជាំទប្ប់
មាននទ នាងចទវ ី នាងភួងក៏ចផ្ាើលចឆ្ចឡា ខាះចក្តសខយល់ ខាះោប្ប់ ខាះប្ចបាច់ ខាះចៅ
ខាះផ្េាំប្តចចៀក ដតជី ព្ចរវ ិចសសក្តាហាន ក៏ចចះដតោយងយចៅៗ
រហូតែល់ោច់ខយល់សូនយឈឹងដតមេង។ វ ិចសសក្តាហានចូ លក្តន់មរណ្ភាព្កនងចព្លចនះឯង។
ចលាកងយចចញព្ីព្ិភព្ចលាកចនះចោយមានទឹកមខញញឹម
ចប្ពាះចលាកបានទកោក់ប្បប្តីជាទីចសនហារប្បស់ចលាកចហើយ ញញឹមចប្ពាះចលាកចជឿថា
វរលកខណ្ា៍មានប្បដងាកមួយែ៏មាាំមួនចហើយ ញញឹមចោយចព្ញចិតេោែនអរ ិប្តង់ណា។
នាងចទវ ី និងមាននទប្បីប្េ ប្បព្នធងីែ ចកើតទកខនឹងមរណ្ៈសញ្ញចនះយ៉ា ងខ្លាាំងជាងចគ្។
នាងភួងឱប្បចជើងចខ្លែចយាំរអាក់រអួល ចរៀប្បរាប្ប់ព្ីចិតេវ ិចសសក្តាហាន
ព្ីគ្ណ្សមបតេិវ ិចសសក្តាហាន។ នាងចទវ ីចរៀប្បរាប្ប់អាំព្ីចសចកេីចស្អកស្អេយចោយប្បិតាចនះ
ព្ាំទាន់បានចឃើញនាងសខ រ ឺទកខយ៉ាងណាផ្ងចៅនងងមខ។
នាងរ ាំជួលចយលចយគ្ចស្អកយ៉ា ងនប្កអចនក។ មាននទមានទឹកមខចប្កៀមប្បាំផ្ត។
កនងចព្លចនាះ ចជើងចសះឮសូរកប្បៗផ្តយព្ីចាំង្គយមក។
មាននទប្ប្បុងខាួនចមើលចៅទិសដែលអសសពាហា៍មក។ លះមកែល់មខខទមកមសត់
អនកជិះចលាតចះព្ីចលើខង
ន អាជាចនយយយ៉ា ងរហ័ស។
ប្បរសមិនស្អគល់ចនះមកគ្ាំនាប្ប់មាននទយ៉ាងស្អវហាប្ប់
រួចហចសាំប្បប្តមួយដែលមាននទដហកចមើលចឃើញមានចសចកេីែូចតចៅ៖
សិរ ីចស្អភ័ណ្ នងង ១០ចកើត ដខ ព្ិស្អឃ ព្.ស ២៤០៨
ទីប្ព្ះព្នាាជ័យប្ព្ះកាំព្ត មកែល់មាននទចមទ័ព្អានាចខតេសិរ ីចស្អភ័ណ្
ចូលខាួនមកជាប្ប្បញាប្ប់ ោែនប្បងាង់បានច

ើយ។ រ ឹងទទឹង មានចទាសអាជាញសឹក។

ប្ព្ះកាំព្ត
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លះចមើកូនសាំប្បប្តចប្ប់ចហើយ មាននទែកែចងាើមធាំ។ ណាមួយចខ្លែចឪព្កចកែកចៅប្ជចង្គ
ណាមួយអាណ្ិតែល់នាងចទវ ី
ណាមួយប្ព្ួយបារមភប្ប្បដហលឪព្កចលាកែឹងចរឿងមកចរៀប្បក្តរចហើយ
បានជាចៅចៅប្បនាទយយ៉ា ងប្ប្បញាប្ប់ែូចោនះ។ អនកសចសៀរចៅជិ តនាងចទវ ីកាំ ព្ងដតយាំ
ខសឹប្បប្បាប្ប់ថា :
 ឪព្កប្បងមានសាំប្បប្តចៅប្បងយ៉ា ងប្ប្បញាប្ប់ មានសាំប្បប្តចនះ។
នាងទទួលសាំប្បប្តមកអាន។ នាងដប្បរមកចកើតទកខនឹងប្បេីចទៀតចហើយ។ ឱ !ទកខចអើយទកខ ! !
គ្ិតចៅកនងវែេសងារចនះចឃើញដតទកខជួប្បដតទកខ មានដតទកខ។ ទកខអីក
វ ៏ទកខចម៉ាាះ
មកញាាំញីនាងចទវ ីមួយប្ោជាព្ី រប្ោ រួចមកប្បដនថមចលើោនោែនស្ស្អកស្ស្អនេែូចោនះ។
នាងសួរស្អវមីថា៖
 មានចរឿងអវីប្បង ?
 ចទ មិនែឹងចទ ដតអូ នយកប្បាក់ព្ីរដណ្នចនះទកដសាកទិញអី ោ៉ាន់ និមនេចលាកឆ្ន់
រូប្បប្បងមកជួយចធវើក្តេរមឈូសព្ីប្ព្ឹកមិនខ្លន។
 ោ៎ះ ! ប្បងមកកាំខ្លនណា !
មាននទឮប្បណា
េ ាំចនះប្ព្ឺប្ព្ួចប្គ្លួចកនងចិតេអាណ្ិតភរ ិយ? ចប្ពាះភរ ិយចនះផ្តេាំដតប្ប៉ាចណាណះឯង។
ប្បងមកកាំខ្លនណា ពាកយចនះឮសូរធងន់កនងែួ ងចិតចេ មទ័ ព្ចកែងចនះ។
ពាកយចនះព្ីចរាះរកតូរយតគនេីណាមកចប្ប្បៀប្បចសែើោែន។ ពាកយចនះឮកេូងៗ កនងចប្បះែូង...។
ពាកយចនះងែីែរាប្បចង់ដតឮ ចង់ដតស្អេប្ប់ ចង់ដតឲ្យនាងថាមេងចទៀត។ មាននទចមើលមខនាង
នាងចមើលមខមាននទ រួចប្បរសចប្ក្តកចែើរយ៉ា ងចលឿនចៅខ្លងចប្ៅ
ដែលអនកយកសាំប្បប្តចៅរង់ោាំ។ រួចមាននទប្បាប្ប់អក
ន យកសាំប្បប្តថាឲ្យចែើ រចៅប្បនាទយវ ិញចះ ។
ចាំដនកអនកចលាតចលើខនងចលះប្បាំផ្តយតប្មង់ចៅអាសនៈប្ព្ះកាំព្តជាប្បិតា៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៤៖សព្ចសនហា

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
រាប្តីកាំសត់កនាងចៅចោយលាំបាក។ ប្បរ ិយក្តសកនងផ្ទះវ ិចសសក្តាហានចឃើញថា
តឹងដតងហួសប្ប្បមាណ្។ ប្បគ្គលវ ិចសសក្តាហានចែកសនធឹងោែនកចប្មើក
សាំព្ត់សប្គ្ប្បព្ីចលើនាងចទវ ី នាងភួង ស្តសេីោស់ខាះចទៀតយាំប្ទហឹងអឹងកង។
សកមែភាព្ននមនសសកនងខទមតូ ចចនះ ក៏មានខសព្ីធមែតា។ អនកជិតខ្លងមកកះករជាចប្ចើន
ខាះឈូសចឈើ ខាះចធវើក្តេរមឈូស ខាះជួយចធវើមូប្បអាហារ
ា
ខាះជួយោត់ដចងក្តរចផ្សងៗ

ដខវងនែដខវងចជើង។ ចគ្ជដជកោនអូអរ សាំដែងចសចកេីអាណ្ិតែល់អនកដែលស្អាប្ប់ចៅ។
ប្ព្ះសរ ិយរះខពស់ប្បនេិចចៅចហើយ ប្ព្ះសងឃប្បាាំអងគនិមនេមក យូរប្បនេិចមក
ចគ្ឮសូរធម៌ លាយចៅកនងអាក្តសអដនេតចៅតាមខយល់
ប្ោនប្ព្លឹងនាងចទវ ីកាំប្ពាឲ្យចៅខពស់ដតដអង
ែល់ស្អថនមួយែ៏ចដមាកដែលអនកផ្ងចៅមិនែល់។ សូរធម៌នាាំឲ្យចិតនា
េ ងរ ីកធាំ សគឹក ួលដប្បាក
សូរធម៌ចូលចៅកនងប្កឳចិតេនាង សូរធម៌នាាំឲ្យចកើតសចងវគ្ ភាឹកភាាាំងអស់ស្អែរតី។
ធីតាចង់ឲ្យប្បិតានាងរស់ច

ើងវ ិញ និ យយច

ើងវ ិញ អងគយច

ើងវ ិញ ចែើ រច

ើងវ ិញ

ដតរូប្បក្តយសព្ចៅធែឹងឥតចធវើតាមចិតនា
េ ងចង់ចនះចស្អះ។
កញ្ញនឹកែល់ទឹកមនេដែលចគ្អាចចប្បាសមនសសឲ្យរស់ជីវ ិតវ ិញបាន។ ចប្បើមានដមន
កញ្ញនឹងយកមកចធវើឲ្យឪព្កនាងរស់ចោយទឹកមនេចនាះ ឲ្យចឃើញយ៉ា ងជាក់ដសេងច

ើង។

ចប្បើបានែូចចនាះដមន ចម៉ាាះព្ាំែឹងជាសប្បាយយ៉ា ងណាចទ។ ដតោែនចស្អះ។
កញ្ញនឹកែល់សង្គខរឪព្ក ដែលចចញព្ីរប្ប
ូ ចៅព្ាំែឹងជាចៅណាចហើយចទ។
តាមពាកយោស់ចគ្ថា មនសសស្អាប្ប់ ប្ព្លឹងមិនទាន់ ែឹងខាួនចទ ប្ព្លឹងចនះចៅវ ិលវល់ជិតៗចនាះ
ចព្លយប្ប់ចែកចលើចងចឈើ ចព្លនងងចែើរចលើចលាកចយើងចនះ។ ដតែល់ផ្តមួយអាទិតយចៅ
ប្ព្លឹងចនះចៅចស្អយសខចៅឋានសួគ្៌ រ ឺ ចៅចស្អយទកខនាឋាននារក រ ឺ
ចៅចកើតចទៀតចៅភព្ឋានកណា
េ លចយើងចនះ។ស្សីចឆ្មអាណ្ិតឪព្កនាងយ៉ា ងប្គ្លួចកនងែួង
ចិតេ។ នាងចោទសួរចៅចទៀតថា រ ឺមួយមនសសស្អាប្ប់ចៅសូនយចស្អះដតមេង។
ចប្បើ ព្ាំសូនយចទគ្ួរដតយកវតថចនះ ចនាះមានអងករ ឆ្នាំង ប្ទព្យសមបតេិ
ប្បណ្យសកេិចៅជាមួយផ្ងបាន។ ចនះោែនយកអវីចៅបានចស្អះ
វតថដែលប្បាងចៅប្ជចង្គនឹងមខនាង។ ប្ប្បសិនចប្បើមានប្ព្ាំដែន ព្ីចសចកេីរស់ទល់នឹងចសចកេីស្អាប្ប់
ចហើយចប្បើមានចគ្អាចលាោនបាន ចម៉ាាះនាងសាំព្ះលាឪព្កនាងរួចប្ប្បុងចប្ប្បៀប្បចរៀប្បចាំបាយទឹក
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ចសបៀងអាហារ ោនកាន ចខ្លអាវ ចខនើយ មងជូនចលាកឪព្កនាងមិនខ្លន។ ឱ!
កនងចព្លចនះចហើយ
ចទើប្បនាងនឹករលឹកែល់ធម៌ប្ព្ះព្ទធប្បរមប្គ្ូដែលអធិប្បាយហាក់ែូចចលងចស្អះថា
ស្អាប្ប់គ្ឺចធវើែាំចនើរចចញព្ីផ្ះ
ទ ចៅចោយឥតប្បាប្ប់អក
ន ណា ចោយឥតយកអវី
ចោយឥតចគ្ចមើលចឃើញ ស្អាប្ប់គ្ឺដចកឋានោនជាព្ីរស្សលះ។ ស្សីស្សស់ភាញក់ស្អែរតីចទៀតថា
ចប្ពាះចហតចនះចហើយបានជាឪព្កនាងព្ាំស្សលាញ់ប្ទព្យ រ ឺ ប្បណ្យសកេិ រ ឺ ប្បាក់ក្តសែូចចគ្
ិ៍ ា
ិ៍ ា
រួចដប្បរជាស្សលាញ់ចករច្
ែ ះលាវ ិញ។ ឱ ! មានដតចករច្
ែ ះលាចនះចទ
ដែលគ្ង់វងសនិតយចៅជានិចចចលើចលាកចនះ។
វតថនានាសឹងជាវតថអនតាេដែលវ ិនាសអនេរាយចៅវ ិញទាាំងអស់។ អនកព្យយមប្ប្បមូលធន
ឪព្កនាងប្ប្បមូលកិតិេនាម។ អនកផ្ងឱប្បប្កចស្អប្បប្ទព្យចធវើជាចែើមទន
ឪព្កនាងទកច្ែះចែើមទន។ កញ្ញចទវ ីយល់ថា ឪព្កនាងមានចិតេខស
ព ់ព្ិតដមន
តបិតចលាកស្អគល់តនមាព្ិតរប្បស់ជីវ ិតមនសស ចហើយបានចែើរផ្ាូវប្តូវផ្ង។ អាស្ស័យចហតចនះ
កាំលាង
ាំ មួយហាក់មកសណ្ិ ា តកនងខាួននាង ចធវើឲ្យ វ ីកមសត់ រ ីកក្តយរួចចជឿថា

ឪព្កនាងមខជាចៅចកើតចៅឋានសួគ្៌បានសប្បាយមិនខ្លន ព្ី ចប្ពាះកនងចលាកចយើងចនះ
កនងសងគមដខែរចយើងចនះ ចាំចពាះជនជាតិដខែរចយើង
ឪព្កនាងបានប្បូជាព្លិកមែប្គ្ប្ប់យ៉ាងចស្សចអស់ចហើយ។
ទឹកដភនករ ីករាយព្ីរែាំនក់ហូរធ្លាក់ព្ីដភនកនាង។ ចៅចវលានងងដប្បរប្បនេិច
ក្តេរមឈូសរប្បស់ចលាកវ ិចសសក្តាហានចែើ រព្័ទធជាំ វ ិញបា៉ា ឆ្ចាំ នួនប្បី ជាំ
ែូចដតក្តេរមឈូសមនសសឯចទៀត រួចច
អគ្គីឆ្ប្បច ះច

ើងយឺតៗ ចៅទាំចៅចលើគ្ាំនរឧស។

ើងចោលអណា
េ តចធ្លាក្តន់ដតខ្លាាំងច

ើង។ ចភាើងច ះឧសចទ

ដតែូចច ះប្បនេូលចិតេចទវ ី។ ធីតាគ្យគ្ន់ចមើលសព្វប្គ្ប្ប់ទាាំងអស់
តាាំងព្ីកចមទចចភាើងដែលហយច ើងចៅចលើអាក្តស ចោយព្ាំដលងដភនកចោលច

ើ យ។

យវតីចង់ផ្តយាំចហើយ នាងរង់ោាំស្អវមីសមាាញ់រប្បស់នាង
ដតព្ាំទាន់ចឃើញមកចស្អះ។ចភាើងច ះក្តន់ដតខ្លាាំងច
នាងចទវ ី ួលរអាក់រអួលក្តន់ដតខ្លាាំងច

ើង

ើងដែរ។ កលយណ្អាណ្ិតឪព្កនាង

ដែលឥលូវែូចគ្ល់ឧសមួយដែរ។ ស្សីជូនចលាកមកបានដតប្តឹមបា៉ា ឆ្ចនះចទ។
ោប្ប់ព្ីចព្លចនះចៅ នាងអស់បានចឃើញមខចលាកចទៀតចហើយ។
ទឹកដភនកដែលខះក៏សះប្បប្មាសបានព្ី
ទ
រប្បី តាំណ្ក់ ចទៀតចចញមកចប្ៅជាចងចប្ក្តយប្បងាស់។
នារ ីហាក់ចឃើញប្ព្លឹងឪព្កនាង ច
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រួចមានព្ួកមចចរាជមាឌធាំៗ មាាំៗ មកនាាំឪព្កនាងចៅ។
អគ្គីច ះរូប្បវ ិចសសក្តាហានដែលមានស្អច់ រចប្បះ
ច ះឮសូរគ្ួរឲ្យប្ព្ឺកាល។នាងទចនទញកនងចិតេថា ឪព្កនាងចកើតច

ើងជាដខែរ

បានចធវើក្តរជូនជាតិដខែរ បានរស់ប្កលាំបាកែូចដខែរដអចទៀត
រួចបានស្អាប្ប់ចៅវ ិញជាដខែរជាដខែរចសនហាជាតិ ចទៀតយ៉ា ងព្ិ តប្បាកែ។ អនសាវរ ីយា៍និមួយៗ
ចរឿងនីមួយៗ ដែលផ្សច

ើងកនងមចនាគ្តិ រប្បស់នាងចទវ ីសទធសឹងជាវតថែ៏នងាងូរដែលមកទងគ
ា
ិច

និងចាំណ្ចចខាយននចិតរេ ប្បស់នាង។ចភាើងច ះ នាងចមើលចភាើង នាងស្អគល់សូរស្អច់ ដែលផ្ទះ
នាងរក្តាំណាស់ ដតអនសាវរ ីយា៍ននជីវ ិតឪព្កនាងចចះដតមានមកហូរដហប្បនេៗោន។
ចរឿងនីមួយៗ
ដែលនាងនឹកចឃើញសទធសឹងជាចរឿងដែលទាញទឹកចិតេឲ្យចទារទន់លីង
វ ចត់ប្ប៉ាចណាណះ។ ឱ !

ជីវ ិតមនសសគ្ិតចៅអស្អចរយដមន ចកើតមកមានប្ប្បុសស្សី ចកែង ោស់ មានស្អាប្ប់ មានចកើត មានឈឺ
មានជរា។ រ ីឯសនាេនចិ តវេ ិញក៏ ដប្បាកដែរ។ ចិតេកូនចាំចពាះឪព្កមាេយមានជាំចៅមួយដប្បប្បចៅ។
ចិតេប្បីច
េ ាំចពាះប្ប្បព្នធមានទមងន់មួយដប្បប្បចៅ។ចិតគ្
េ ូសងារស្សលាញ់ោនមានអាង៌កាំបាាំងដែលជា
ក់ជានិច។
ច ឯចិតេទាាំងអស់ចនះប្ប្បទាក់ប្ប្បទងោនយ៉ា ងនប្កអចនក។
ចៅចលើចាំណ្ងដែលជាំពាក់ ោនសែកស្អែញចនះមានទង់ ព្ីរ គ្ឺទង់ទកខ និងទង់សខ។
ទង់ទាាំងព្ីរចនះរលប្បរលាយចៅចព្លដតមួយែូចៗោនកនងប្គ្ប្ប់រប្ប
ូ មនសស រ ឺសតវ គ្ឺចសចកេីស្អាប្ប់។
អាស្ស័យចហតចនះអនកប្បាជញទាាំងឡាយដែលចាំណានខ្លងវ ិជាជប្គ្ប្ប់ប្គ្ងមនសសចតើ លទធិណា
មានជាំចៅជាងចគ្ដែលអាចចោះស្ស្អយប្បញ្
ា ជី វ ិតមនសសឲ្យបានស្អេល់ដតសខមួយមាត់?។
តាមចយើងែឹង សព្វនងងមានលទធិព្ីរដែលមានប្ទិ សីចេ ោទប្បញ្
ា ចនះចាំព្ីមខគ្ឺលទធិមនសសដែល
មនសសចធវើ និង លទធិប្ព្ះដែលប្ព្ះដតង។
លទធិមនសសរកសខឲ្យមនសសចោយប្ប្បឹងដប្ប្បងចោះស្ស្អយចាំចណាទចសែាកិចច
ចប្ប្បើវ ិទយស្អស្តសេប្បចងកើតផ្លឲ្យបានប្បរ ិប្បូ ណ្៌ រួចចធវើវ ិភាគ្កមែដចកផ្លចនាះឲ្យមនសសប្គ្ប្ប់ៗោន
មានសី មានផ្ទះចៅ មានសចមាៀកប្បាំពាក់មានថានាំចព្ទយ មានសាំភារៈចប្ប្បើប្បាស់ប្គ្ប្ប់យ៉ាង។
លទធិចនះនឹកស្អែនថា ចធវើបានប្ប៉ាចណាណះ មនសសបានសខផ្តអស់ទកខចហើយ។ សួរថា
ចតើអស់ប្តឹមប្ប៉ាចណាណះ រ ឺអវី ចរឿងមនសសចនាះ? ឱ ! ចទមិនទាន់អស់ចទ
លទធិប្ព្ះគ្ិតែូចខ្លងចលើចនះដែរ ដតែល់ចព្លចនាះ ប្ព្ះប្បនេចទៀតថា មនសសរកសខមួយចទៀត
គ្ឺសខោែនទកខព្ិតៗ ដមនៗសខចនះគ្ឺប្ព្ះនិពាវន។ ចហតចនះ មានដតលទធិប្ព្ះចទ
ចទើប្បចប្ប់ចងចប្ប់ចែើម គ្ឺឋានប្ព្ះនិពាវនជាឋានោែនរូប្បោែនខនធ ោែនតណា
ា
ជាស្អថនសនេិភាព្ព្ិតៗ។ គ្ឺឋានអស់ចកើត អស់ស្អាប្ប់ អស់ទកខ មានសខដតមួយជាទីអវស្អន។
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ទសសនៈែូចមានខ្លងចលើចនះជាទសសនៈដែលចកើ តកនងមចនាគ្តិ នាងចទវ ី
ចប្ពាះសមប្ទទកខចធវើឲ្យមនសសចចះគ្ិត។
លះលាងចចប្ជប្ព្ះសរ ិយ
នាងចទវ ីចរ ើស ឹង
ា ចខ្លែចឪព្កជាទីចសនហាមកទកោក់ ដអទី វតេអារាមតាមសមគ្ួ រ។
ចៅផ្ទះនាងភួងជួយលក់ែូររកប្បាក់ចញ្ចឹមនាង។ ចាំដនកមាននទប្បីនា
េ ង
បាត់សូនយមិនចឃើញចស្អះ៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៥៖ប្បណា
េ ាំប្បង

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
មាននទប្បាំផ្តយចសះយ៉ា ងចលឿនកនាេលទី ងងឹតចឆ្ពះចៅក្តន់ ចគ្ហោានប្ព្ះកមពត។
ទកខដែលចកើតអាំព្ីមរណ្ភាព្វ ិចសសក្តាហានចៅញាាំញីចិតេអនកព្ាំ ចចះចប្ប់ព្ាំ ចចះចហើយ។
មរណ្ភាព្ដតមួយចនះ ចធវើឲ្យអនកអាណ្ិតអាសូរែល់ប្បិតាចកែកដែលោកស្អថនចៅផ្ង
ឲ្យអនកអាណ្ិតែល់នាងចទវ ីជាភរ ិយសាំនប្ប់ដែលរស់ចៅចនាះផ្ង។
ទកខទាាំងព្ីរប្ប្បចភទសឹងមានទមងន់ចសែើោន។
អនកអាណ្ិតវ ិចសសក្តាហានចោយប្បគ្គលចនះស្អាប្ប់ ចៅមានទឹ កមខញញឹមស្សស់ប្ប៉ាប្ប្បិ ម
ែូចភគកេប្ព្ះព្ទធដែលចូលប្ព្ះនិពាវន។
អនកអាណ្ិតនាងចទវ ីចោយស្សីច ើ តឆ្យបានប្បងាូរទឹ កដភនកសស្ស្អក់

ទឹកដភនកចនះហាក់ចៅចសើមៗកនងែួ ងវ ិញ្ញណ្រប្បស់អនក។ ចសះចបាលសប្មុកចៅមខយ៉ា ងចលឿន
ក្តត់នប្ព្ និង ោល ែូចប្ព្ួញប្ព្ហែរប្បស់ប្ព្ះនរាយណ្ា៍។ ចគ្ឮសូរសាឹកចឈើ និង
ដមកចឈើ ដែលបាក់ប្បាវៗ។ មិ នយូរប្ប៉ានាែនមាននទចមើលចឃើញកាំ ដព្ងអាសនប្បិ តាខាួន។
អនកចបាះព្ួយតប្មង់ចៅមាត់ទាវរ។ អនកយមចធវើសញ្ញចោរព្យ៉ា ងស្អវហាប្ប់។

លះអនកជិះចសះចនះចៅែល់ប្បនាទយចហើយ ក៏ចលាតចះព្ីចលើខង
ន ចសះចោយរួសរាន់ប្បនាទន់ចិតេ។
ចសនាមានក់ក៏សះមកចោរព្ជាចលើ
ទ
កទី ព្ីរ។ មននទស្អគល់កនងទី ងងឹ តថាជាចសនារប្បស់ខួន
ា
ក៏មានោោខសឹប្បៗថា៖

 ប្បងចក្តប្ប ប្បងឯងមានែឹងចរឿងអវីដប្បាកកនងផ្ទះខញាំ ចទ ?
គ្ឺមនសសមានក់រប្ប
ូ តូច ខនងខប្បបាក់ជាព្ីរ ។ មនសសចនះច ើ យ
ា ចោយនឹ ងនួ នវ ិញថា៖
 បាទចទ ! អត់មានចរឿងអវីចទ !
ដតមនចនះប្បនេិចមានចឃើញទាហានមានក់ជិះចសះមកែល់ទីចនះ
រួចចូលចៅកនងប្បនទប្ប់ឪព្ករប្បស់ចលាកប្គ្ូ ។ ខញាំ ចឃើញចសះ និង
អនកជិះចនាះដប្បកចញើសោប្បខាួន។

ប្ប្បដហលជាមានក្តរអវីដប្បាកមកព្ីចប្ៅចហើយចមើលចៅ។
 ឪព្កខញាំ ចៅចទ ?
 ចៅហនឹង!
 ចះប្បងចក្តប្ប ឯងមានឮសូរមាត់ោត់និយយអវីចទ ?
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 ចទ ! អត់ចទ !
 តាាំងព្ីលាងចមក ោត់សប្មានាចហើយ រ ឺ ចៅ?
 ចៅ ! ចម៉ាចក៏ចលាកប្គ្ូសួរែូចោនះ ?
 ក្តរផ្តទល់ខួន
ា !
 ក្តរអវី ?

មាននទទះស្អែចក្តប្បមួយផ្ូង ចសើច ចធវើចោយចមប្តីភាព្៖
 ោាំនងងចប្ក្តយខញាំនិយយប្បាប្ប់ ។ ឥ

ូវយកចសះខញាំចៅទកចះ។ នាយចក្តប្បមិនអស់ចិតេ
ោប្ប់ប្បចងាៀរចសះប្បចណ្ើ េ រ សួរប្បចណ្ើ េ រចទៀតថា៖

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

ញ
ូវចនះខញាំ ប្ប្បញាប្ប់ ណាស់ ប្ប្បញាប្ប់ចៅជួប្ប នឹង ឪព្ករប្បស់ខាំ។
 បានជាខញាំ ចង់ែឹង ព្ី ចប្ពាះខញាំចចះដតញាក់ ដភនកច វងចប្ព្ើ តៗ...!
គ !
ួត
 ចប្បើមានចរឿងអវី សូមចលាកប្គ្ូអាណ្ិតប្បាប្ប់ ខាំឲ្
ញ យឆ្ប្ប់ ផ្ងណា
៎ !..


 យល់ប្ព្ម
មាននទក៏សះច
ទ

ើងក្តាំជចនេើរចៅចលើផ្ទះ។ នាយចក្តប្បក៏ែឹកចសះយកចៅទក។

មាននទចែើរយ៉ា ងមាាំមួនចូលចៅកនប្បនទប្ប់ប្ព្ះកមពត។ គ្ឺជាប្បនទប្ប់មួយធាំ
ជញ្
ជ ង
ាំ លាប្បព្ណ្៌នប្បតងខចីស្សស់។ ចៅជញ្
ជ ង
ាំ នីមួយៗមានព្យួរផ្តទាំងគ្ាំ នូរោស់ៗ
គ្ូរចោយនែសិប្បបករយ៉ា ងចាំណានននសម័យប្ព្ងនាយចនាះ។ ចៅចលើក្តេរ

គ្ឺកប្មាលលាច ើតឆ្យរ ាំចលចចោយរូប្បភាព្សតវចផ្សងៗ និងរក្តខលតាវលាិដប្បាកៗចោយព្ណ្៌ស
ចលឿង ប្កហម ប្បីែូចព្ណ្៌ធមែជាតិដមនៗ។ ចប្ៅព្ី ចនះចកខចយើងោប្ប់ភឹក
ា សញប្ប់ដសញងែល់ត ទូ
ដកវកង ដែលចរៀប្បចាំយ៉ាងប្ប្បនព្។
វតថទាាំងអស់សទធសឹងដតលាងែសខ្លត់ ស្អាតរចលាងរចលើប្បចសទើរ ាះមខបាន។
ចប្គ្ឿងលាំអទាាំងព្ួងមានដកវកងជាចែើមសឹងចធវើអាំព្ីប្បាក់ និង មាសយ៉ា ងរងចរឿង។
ចៅខ្លងមខប្បនទប្ប់ែ៏សកសេ
េ
មភចនះ ប្ព្ះកមពតកាំព្ងចធវើក្តរ អងគយសរចសរចៅចលើតធាំ មួយ។
គ្ឺជាមនសសមានក់ប្ប្បមាណ្ ៥០ឆ្នាំ ដភនកចលៀនសក់ សូវលាយអាចមា៍
ក
ខ្លា ថាងសខពស់។

ចៅព្ីចប្ក្តយខនងចសេចសឹកចនះ ចគ្សចងកតចឃើញអាវធប្គ្ប្ប់ដប្បប្ប ប្គ្ប្ប់ យ៉ាងដែលព្យួរចៅជញ្
ជ ង
ាំ
មានក្តាំប្បិតចសនៀត ោវ ធនូ ប្ព្ួញ ដខល ជាចែើម។
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មាននទចែើរចបាះជាំហានដវងៗចូ លចៅរកប្ព្ះកមពតជាប្បិ តា។
ប្ព្ះកមពតឮសូរចជើងមាននទស្អគល់ជាក់ថា ជាសូរចជើ ងកូនរប្បស់ខួន
ា ដតប្ព្ះកមពតចធវើព្ាំឮ
គ្ិតដតសរចសរសាំប្បប្តតូចមួយចោយចផ្ទៀងផ្តទត់យ៉ាងហែត់ចត់។ មាននទមកែល់

លតជងគង់វនាទព្ីមខប្ព្ះកមពតចោយចោរព្មួយសនទះចប្ក្តយមក ប្ព្ះកមពតោក់ ស្អាប្បបា៉ា កក្តចះ
ទឹកមខមាាំមួនហូតចខសៀមកញាត់ថានាំអជជក់យ៉ាងប្ព្ចងើយ។
មាននទចឃើញដផ្សងហយប្ទចលាមច

ើងចៅចលើ។ អនកប្ប្បុងស្អែរតីនឹកកនងចិតេរកចមើល

ចតើចប្ោះថានក់ដែលអនកទទួលចនាះយ៉ា ងណា? ប្ព្ះកមពតសមាក់កនទយដភនកចមើ លចៅមាននទ
ខ្លាំចធែញរួចចៅចសងៀម។ មាននទរ ិតដត ល
ង ់អស្អចរយកនងចិ តេ
អាំព្ីអាកប្បបកិរ ិយែ៏ដប្បាករប្បស់ចលាកឪព្កអនក។ អនកនឹកនចនថា
ប្ប្បដហលជាចលាកែឹងចរឿងរា៉ា វទាាំងអស់រប្បស់អនកជាមួយអាពាហា៍ព្ិពាហា៍នាកណា
េ លរាប្តីស្អងត់
ចនះ។ តាំនក់ ចញើសហូរពាសចព្ញខាួនអនក ដតយវជនចប្បេជាញកនងចិ តថា
េ

ចប្បើឪព្កអនកជាំទាស់នឹងចរឿងចនះ អនកនឹ ងហានចចញមខជាំទាស់វ ិញយ៉ា ងោច់ ខ្លត។
នាទីែ៏តឹងដតងចនះ ក៏ចចះដតហូរចៅ មាននទក៏រ ឹតដតងប្ប់ែចងាើមច

ើងៗប្បរសគ្ិតរ ិះរកចាំនចចផ្សងៗ

ចែើ មបីបានែឹ ងឆ្ប្ប់អាំព្ីចោលប្បាំនងននក្តរចក្តះចៅខាួនអនកមកចនះ ។

នឹងយកចរឿងនាងចទវ ីមកនិ យយចោះស្អជប្មាប្បចលាកដតមេងចៅជាក្តរចធវសប្ប្បដហសមួ យ
យ៉ា ងធាំ។ នឹងរង់ោាំឲ្យឪព្កអនកប្បចងាើប្បចរឿងមនឪព្កអនកព្ាំចធវើចស្អះ។
មិនដតប្ប៉ាចណាណះអាកប្បបកិរ ិយរប្បស់ ប្ព្ះកមពត
ប្បចងកើតប្បរ ិយក្តសកាំដហងែល់មាននទយ៉ាងខ្លាាំងនប្កចព្ក។
មាននទលូកចហាចៅ៉ាចែើមបីរកកូនកដនសងមកជូតចញើស
ស្ស្អប្ប់ដតចងប្មាមនែអនកប្បះចលើសាំប្បប្តែីក្តចក្តះ។
រនទះននចសចកេីរ ីករាយមួយមកោស់ចិតាឲ្យោកផ្តអាំព្ីរចដ
េ ចចងាៀតចងាល់
ដែលអនកជួប្បប្ប្បទះមកចនះ។ មាននទក៏ហចសាំប្បប្តែីក្តចនាះជូនប្ព្ះកមពតចោយចោរព្។
ប្ព្ះកមពតយកសាំប្បប្តចនាះចបាះចៅចលើត រួចសួរចោយសងកត់សចមាងយ៉ា ងធងន់ៗថា
 ឯងចទើប្បមកព្ីណា ?
មាននទប្បកចពាះភឹប្បៗ នឹកថា អីយ៉ា ! រកចរឿងចទចតើ ! ក៏ ប្ប៉ាដនេមននឹងចចញសមេីតោ៉ា
អនកនឹកចឃើញថា ប្តូវដតច ើាយចៅតាមលាំអានចរឿង។
 ចលាកឪព្កមានក្តរអវី ចៅខញាំទាាំងយប្ប់ ?
ប្ព្ះកមពត សមាក់មាននទចងដភនកជាងែី។
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 អញមិនដមនឪព្កឯងចទ ?
មាននទភាញក់ែូចចគ្កគនាេក់នឹងពាកយចនះ ។ អនកចប្បើកដភនកធាំ ប្បប្បូរមាត់ច
ជងគង់ច

ើងស្អវយ

ើងញ័រចសទើរឈរព្ាំចកើត។ ប្បរសនឹកថា មេងចនះមខជាោច់អស់និសស័យចហើយ។

អនកប្ប្បឹងញញឹម រួចច ើាយចោយចាំអកថា
 ចប្បើចលាកឪព្កមិនជាឪព្កខញាំ ចតើជាអវីចៅវ ិញ ?
ប្ព្ះកមពតចប្ក្តកច

ើងគ្ាំហកវ ិញថា

 អញចៅឯងមកសួរឯង មិនដមនចៅឯងមកសួរអញចទ។
ចតាងច ើយ
ា តាមពាកយអញសួរ។ អញសួរឯងថា ចតើឯងចៅណាបាត់តាាំងព្ីលាងចចមាះ ?
មាននទចសើច៖
 ក្តរផ្តទល់ខួនរប្បស់
ា
ខាំ ញ ខញាំ ព្ាំអាចប្បាប្ប់ ចលាកឪព្កបានចទ។ ខញាំ មកចនះ

គ្ឺមកឋានៈជាទាហាន ព្ីចប្ពាះែីក្តចក្តះចៅតាមកិចចក្តរទាហាន។
ចប្បើសិនជាមានក្តរផ្តទល់ខួន
ា ប្បាកែជាព្ាំមានែីក្តែូចចនះចទ។

ចប្បើែូចចនះខញាំអាចច ើយ
ា ជប្មាប្បចលាកឪព្កបាន ដតអាំព្ីកិចក្ត
ច រខ្លងទាហានប្ប៉ាចណាណះ
ចោយសូមចទាសចលាកឪព្ក ខញាំ មិនច ើយ
ា ព្ីក្តរផ្តទល់ខួនជាោច់
ា
ខ្លត។
ប្ព្ះកមពតចព្ប្បមាត់ ដតងក់កាល។ ចឃើញែូចោនះ មាននទបានធូ រកនងចិតេប្បនេិច។
ប្ព្ះកមពតប្បឺតចខសៀប្បងាយដផ្សង រួចចោយនិយយប្បនទន់សចមាងថា៖
 ឯងប្បាំចព្ញក្តរផ្តទល់ខួនរប្បស់
ា
ឯងចស្សចចហើយរ ឺចៅ?
មាននទនឹកថា
ប្បញ្
ា នាងចទវ ីចៅដតចោទែដែលកនងចព្លដែលអនកស្អែនថាបានធូ រប្បនេិចចៅចហើយ។
ប្បញ្
ា ចនះប្ោន់ដតផ្តាស់ដប្បប្បចោទប្ប៉ាចណាណះ ។ យវជនច ើយ
ា តប្បវ ិញថា៖
 ក្តរផ្តទល់ខួនព្
ា ាំអាចមាននរណាប្បាំ ចព្ញចប្ប់ ចនាះចទ ។ ដតចលាកឪព្កសូមប្ជាប្បថា
ក្តរផ្តទល់ខួនជាក្តរតូ
ា
ចតាចដែលចគ្អាចទកចោលមួ យកដនាងបាន។
ឯក្តរដែលធាំចហើយសាំខ្លន់ចនាះ គ្ឺក្តរនគ្រ។
ប្ព្ះកមពតចែើរចះចែើរច

ើងស្អេប្ប់ មាននទអធិ ប្បាយ។ លះអធិប្បាយចប្ប់ ចលាកក៏ចែើរចៅជិតត

ទាញយកសាំប្បប្តមួយមកហចឲ្យមាននទ ។ វ ីរប្បរសភិ តភ័យច

ើងស្អជាងែី

ចោយព្ាំែឹងចសចកេីសាំប្បប្តចនាះយ៉ា ងណាចស្អះ។ អនកទទួលសាំប្បប្ត
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រួចប្បត់ោក់ ចៅកនងចហាចៅ៉ាយ៉ាងស្សួល។ ចឃើញែូចោនះ
ប្ព្ះកមពតដប្បរមកចមើលមខមាននទសះមកោប្ប់
ទ
ស្អែប្បប្តា រួចចពាលោោច
 កូនឯងអាចចមើលសាំប្បប្តចនះឥ

ើងញ័រៗថា៖

ូវ។

មាននទហូតសាំប្បប្តមកព្ីចហាចៅ៉ាវ ិញ
សមាឹងចមើលមខឪព្កចោយប្ប្បឹ ងរ ិះរកចមើលចរឿងដែលឪព្កចង់ ប្បាប្ប់ខួនចនាះ
ា
តបិតទាាំងក្តយវ ិក្តរ ទាាំងោោអនកដលងយល់អីវច

ើយ។ មាននទោក់ដភនកចះចៅចលើសាំប្បប្ត

រួចនិយយយ៉ា ងរហ័សថា
 ចលាកឪព្កឲ្យខញាំ ចៅចាាំងឥ

ូវ ?

ប្ព្ះកមពតញញឹម៖
 មិនដមនឪព្កឲ្យកូនចៅចទ គ្ឺនគ្រ។
 ខញាំបាទសូមមួយអាទិតយចទៀតបានរ ឺចទ ?
ប្ព្ះកមពតចប្បើកដភនកធាំៗ តប្បវ ិញថា
 ឯងមកចនះគ្ឺ មកកនងឋានៈ ជាទាហាន ទាហានោែនប្ប្បដកកចទ!
 ខញាំសាំែល់នងងដសាក ព្ីចប្ពាះ ... !
 ោែនព្ីចប្ពាះចទ ។ ចតាងឯងែឹងឲ្យចាស់ថា
សព្វនងងឪព្កស្សលាញ់កូនចលើសលប្បរកអវីចប្ប្បៀប្បចសែើោែន។
ឪព្កមិនចង់ឲ្យកូនលាំបាកចវទនាចស្អះ។
ឪព្កចង់ឲ្យដតកូ នបានសប្បាយរាល់ចព្លចវលា។ កូនឯងទាាំងរូប្បក្តយ ទាាំងចរ ិយ
ទាាំងចិតក្ត
េ ា ហាន បានចធវើឲ្យឪព្កចព្ញចិតេជាទីប្បាំផ្ត ក៏ប្ប៉ាដនេចៅចព្លចនះ
ប្ប្បចទសមានអាសននធាំ។ ចាំនួនមួយដខមកចហើយ
កងទ័ព្ភូមាោយចូលលកតាមអានាចខតេចឈៀងនម៉ា ចឆ្ពះមកប្កុងអយធយ (រាជធ្លនី)
កងទ័ព្ចយើងបានចចញតសូយ៉ាងមឺងមា៉ា ត់ ដតោញ់នែខ្លែាំងជានិចច។
ឥ

ជ មកឲ្យកងទ័ ព្ចយើងចៅជាប្ប្បញាប្ប់
ូវប្ព្ះរាជាប្ព្ះចៅចយើងបានប្បញ្
ចែើមបីជួយប្កុងអយធយព្ីភយនេរាយ។ សរប្បចសចកេីនគ្រប្តូវក្តរ្មចយើងចហើយ។
កនងក្តររ ិះរកចមែឹកនាាំកងទ័ ព្ចយើងចៅចនះ
ឪព្កបានរ ិះរកចមើលគ្ណ្សមបតេិរប្បស់ចមទ័ព្ទាាំងអស់ ឪព្កចឃើញមានដតឯងមួយចទ
ដែលអាចប្បាំចព្ញក្តរង្គរចនះបាន។ ចហតចនះចូរកូនប្ប្បមូលទ័ព្ចៅទាាំងយប្ប់ចនះ។
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មាននទោក់ទឹកមខ រួចវនាទប្ព្ះកមពតងយខាួនចចញមក។ ប្ព្ះកមពតដស្សកចៅមាននទថា៖
 មាននទ ! មកចនះសិន ។ ចហតចមេចក៏ ឯងមានទឹកមខសងួតចម៉ា ាះ ? ឯងមិនចង់ចៅចទឬអវី ?
ចតាងប្បាប្ប់មកឲ្យឆ្ប្ប់។ អញទកចិតេចលើឯង... ។

 ខញាំមានប្ប្បដកកអវី ។ ែូចចលាកឪព្កប្ជាប្បស្ស្អប្ប់ចហើយ ខញាំ ចូលចិតេចមាាំងណាស់។
ក៏ប្ប៉ាដនេកងចព្លចនះខញ
ន
ាំ ប្ព្ួយ ប្ព្ួយចប្ពាះក្តរដែលខញាំប្បាំរងនឹងចធវើចនាះធាំ នប្កចព្ក។
 ចប្បើែូចោនះចៅចះ ។ ចៅឲ្យសខសប្បាយ។
 សូមចលាកព្កចៅឲ្យបានសខសប្បាយ។
មាននទចែើរយ៉ា ងចលឿនចចញចៅចប្ៅ។ សគរទ័ព្ក៏លាន់ឮរ ាំព្ងច

ើងកនងកណា
េ លរាប្តី ។

សូរសគរទូងៗហាក់ោយចៅចលើទងចប្បះែូងរប្បស់ប្បរសចយើង។ មិនយូរប្ប៉ានាែន
ព្លចរហា៍មកែល់ដណ្នណាន់តាន់តាប្ប់ ប្ប្បោប្ប់ចោយចប្គ្ឿងប្ព្ួញស្អន លាំដព្ងែូចៗោន។
ចគ្ឮសូរមាត់មាននទដែលប្បញ្
ជ ឲ្យប្ប្បមូលោនជាជួរ
ចគ្ឮសូរមាត់នាយចក្តប្បដែលចតឿនកូនទាហានឲ្យប្ប្បញាប្ប់
ចគ្ឮសូរចសះដែលកចគញ្
ជ លដស្សកយ៉ា ងចកាៀវក្តា។
សកមែភាព្ចនះគ្ួរឲ្យប្ព្ឺកាលនប្កចព្កកនងកេីងងឹត គ្ឺសញ្ញននស្សុកមានអាសនន។
មាននទោត់ក្តរយ៉ា ងប្ជះស្សលះលាណាស់។ ព្លចរហា៍ឈរតាំចរៀប្បចប្តៀប្បប្តាជាជួរ
ប្ក្តស់មីរចែរោស ចឃើញដតចងដខល និងលាំដព្ងចាំរះចប្ោងប្ោង។ ខ្លងទ័ព្ចសះ
ក៏ចប្តៀមចស្សចតាមសណា
េ ប្ប់ធ្លនប្ប់។ មាននទចែើររាប្ប់កងទាហានដប្បកចញើសរហាម។
កនងចព្លចនាះរែាប្បរសប្កច

កចឃើញឪព្កអនកដែលឈរចៅមខទាវរ ទឹកមខញញឹមចព្ញចិតេ

នឹងព្ីធីចប្តៀមទ័ព្ចរៀប្បចចញែាំចនើរចនះ។ ចៅជិតប្បិតាចនះ អនកចឃើញក្តមាប្បាូនប្ប្បុសអនក។
មាណ្ព្នឹកចឃើញនាងចទវ ីស្សីព្ាំង្គ ព្ាំែឹងផ្តេាំអនកណាចៅឲ្យនាងបានែឹងផ្ងថា
អនកខ្លចត់ប្ពាត់ព្ីនាងចទវ ីចៅចហើយ។ ប្បេីធីតាដប្បររកចមើលអនកឯចទៀតដែលព្ាំចៅ
ដប្កងជួប្បអនកណាដែលអនកចផ្ញើពាកយចៅែល់នាងផ្ងព្ាំចឃើញចស្អះ។
ប្បរសសទះចៅខសឹប្បោក់ ប្តចចៀកនាយចក្តប្បថា៖
 ឯងចៅចៅក្តមាប្បាូនអញឲ្យមកជួ ប្បនឹងអញមួយដភាត។
 បាទ
ក្តមាមកែល់។ មាននទោប្ប់ស្អែក្តមាពាលពាកយថា៖
 ក្តមា ប្បាូនឯងជាប្បាូនរប្បស់ប្បងដមនរ ឺចទ ?
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ក្តមាែាំប្បូងនឹក ងល់ចោយព្ាំែឹងចរឿងអវី រួចចធវើទាាំងប្ប្បងយវ ិញថា៖
 បាទ ខញាំ ជាប្បាូនប្បចងកើតរប្បស់ប្បង។

 ្មដែលហូរកនងសរនសប្បាូន ែូ ច្មដែលហូរកនងសរនសប្បងចទ?
 បាទែូចោន។

 ប្បាូនស្សលាញ់ប្បងចទ ?
 មិនោាំបាច់សួរចទ ! ខញាំ សព្វនងងមានជី វ ិតមួយនឹងប្បង ?
មាននទចសើចយ៉ា ងរ ីករាយ រួចប្បនេកិចចសនទនាចៅចទៀតថា៖
 ប្បងចព្ញចិតេនឹងពាកយច ើយ
ា ចនះណាស់ ។ ប្ប៉ាដនេ
ចតើប្បងអាចប្ប្បគ្ល់រប្បស់អី ម
វ ួ យឲ្យប្បាូនជួយប្បីបាច់ រកាឲ្យប្បងផ្ងបានចទ។

 មានអីប្បង រប្បស់អីវ ? ប្បាប្ប់មក ! មិនអីចទ ខញាំ រកាទកជូនប្បងមិ នឲ្យខូចចទ។
ចប្បើខូចដប្កងដតជីវ ិតខញាំស្អាប្ប់ ។
 កនងជាតិចនះ ប្បងមានរប្បស់មួយយ៉ា ងនងាថាា ដែលប្បងស្សលាញ់ខ្លាាំងណាស់
ស្សលាញ់នឹងចិតេ ស្សលាញ់នឹង្ម ស្ស្អលាញ់នឹងស្អច់ ស្សលាញ់ចសែើជីវ ិត។
 វតថចនះជាអវីប្បង ចៅឯណា?
 ឥ

េ នកណាចប្ៅព្ី ប្បូនឯងចទ
ា
ូវប្បងចៅចាាំង។ ប្បងព្ាំទាន់ ទកចិ តអ
ប្បងសូមចផ្ញើវតថចនះទកនឹងប្បាូនសិន ទប្មាាំប្បងវ ិលប្តលប្ប់មកព្ីចាាំងវ ិញ ប្បងនឹ ងយកវ ិញ។

 មិនអីចទប្បង ! ប្បាូនរកាទកជូនប្បងប្បាកែែូ ចមានប្ព្ះអាទិ តយ ប្ព្ះចនទែូចោនះឯង។
 វតថចនាះគ្ឺមនសស។
 អី គ្ឺមនសស ?
 អឺ ! គ្ឺព្ិតជាមនសស ចហើយមនសសស្សីដងមចទៀត !
 យីមនសសស្សីចនាះចៅឯណា?
 ចៅជិតៗចនះឯង ។ ប្បងសូមប្បាប្ប់ចរឿងប្បាូនឲ្យអស់ចៅចះ។ ព្ីរចមា៉ា ងមនចនះ
ប្បងបានចរៀប្បក្តរចហើយ!

 ដន ! ក្តរនឹងអនកណា ?
 ក្តរនឹងនាងចទវ ី កូ នស្សីវ ិចសសក្តាហាន។
 យី ! អីប្បងក្តរចហើយ ?
 កាំឲ្យប្បាូន ងល់ឲ្យចស្អះ នាងចទវ ី និង ប្បង ស្សលាញ់ោនយូរណាស់មកចហើយ ។
ឥ

ូវប្បងដសនជាមួយនាងរួចជាចស្សច។
 ដតអភ័ព្វណាស់ ប្ោន់ដតដសនរួច ឪព្កនាងក៏ស្អាប្ប់ចៅ ... ។
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 អី វ ិចសសក្តាហានស្អាប្ប់ ចហើយ ?
 ប្បាកែែូចមានប្ព្ះអាទិតយ ប្ព្ះចនទែូចោនះដមន។ នាងកាំប្ពាមានក់ឯង
ចហើយមយ៉ា ងចទៀតនាងមានទមងន់ផ្ង។
 អូ ! អីនាងមានទមងន់ផ្ង ?
 ព្ីរដខចហើយ ។ ក្តមាប្បាូន។
 បាទ!

 ក្តរដែលប្បាូនប្តូវចធវើ គ្ឺ៖
 ជួយទកោក់ឪព្កចកែកប្បងឲ្យស្សួលប្បួល
 ជួយក្តរពារនាងចទវ ី កាំឲ្យសប្តូវចមើលង្គយ
 ជួយផ្េល់មូប្បអាហារ
ា
អងករស្សូវ សាំចលៀកប្បាំពាក់ លយក្តក់ែល់នាង។
ចតើប្បូនអាចទទួ
ា
លប្បណា
េ ាំទាាំងប្បី យ៉ាងចនះបានចទ?

 បាទ ! បាទ មានធងន់ស្ស្អលអីប្បង។ ប្បណា
េ ាំប្បងង្គយណាស់ មិនអីចទ
ចូរប្បងកាំប្ព្ួយឲ្យចស្អះ ប្បាូនអាចជួយប្បងបាន។

 ប្បាូនហានសបងឲ្យប្បងចទ ?

ក្តមាងយប្បីជាំហានប្ក្តក ចលើកនែចៅចលើ។
 ខញាំសូមសបងជូនប្បង ចប្បើ ខាំព្
ញ ាំ ចធវើែូចប្បណា
េ ាំ ប្បងចទ សូមឲ្យអារកខចទវតា និង
អាក្តសចទវតាប្បាំផ្តាញខញាំឲ្យរលាយែូ ចអាំ ប្បិលប្តូវទឹ ក និងែូចប្កមួនប្តូវនងង។
 ក្តមាចៅចះ។ ប្បងសូមលាប្បាូនមួ យចព្លសិនចហើយ។

ប្បងចៅចនះគ្ឺចៅចោយរ ីករាយប្បាំផ្ត ចប្ពាះប្បងសងឃឹមថា
បានប្បាូនសនងកនងកិចរច កាក្តរពារនាងចទវ ីជាទីចសនហារប្បស់ប្បង។

ថាចហើយមាននទសះចៅឱប្បក្តមា
ទ
រួចប្បងប្បាូនទាាំងព្ី រក៏ ដប្បកោនចៅ។
មាននទឈរចៅមខកងទ័ព្ប្បញ្
ជ ឲ្យព្លទាហានប្ប្បុង

រួចកងទ័ព្ចែើរចៅមខយ៉ា ងសចមបើមកចប្កើកភព្ដផ្នែី។
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់វគ្គទី៦៖ចភាើងរាគ្ៈ

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
ចប្ក្តយព្ីរាប្តីកាំសត់ដែលសមបូរចៅចោយប្ព្ឹ តិក្ត
េ រណ្ា៍ចាំ ដលកៗ ដែលចបាះចាំណ្ចធាំៗ

ចលើជីវ ិតនាង នាងចទវ ីវ ិចយគ្ចស្អក្តយ៉ា ងខ្លាាំងនប្កអចនក។ ស្តសេីអស់កមាាាំងព្ន់ប្ប្បមាណ្
ចោយព្ាំបានចូលនិគនាទក៏តិចតួចចស្អះ។ ឪព្កនាងស្អាប្ប់
នាងបានប្ប្បឹងដប្ប្បងទកោក់ជាចស្សចបាច់អស់ចហើយ។
ដតទកខមួយងែីចទៀតដែលមានទមងន់ធងន់នប្កណាមកប្គ្ប្បែនេប្ប់នាងដងម
គ្ឺទកខប្ពាត់ស្អវមីជាទីចសនហា។ មាណ្វ ីរង់ ោាំសួនភា
ង
ង តាាំងព្ី យប្ប់អស្អចរយចនាះមក
រួចនាងប្តូវរង់ោាំចៅមខចទៀត។ ោាំៗ ... ឱ ! ោាំចោយព្ាំែឹងមានចរឿងអវី

ោាំចោយព្ាំែឹងអនកចៅណា ោាំចោយព្ាំែឹងចហតអវីបានជាបាត់ចម៉ាាះ ោាំមួយនងងជាព្ីរនងង
ោាំមួយដខជាព្ីរដខ... ោាំៗ ោាំរងកមែរហូត។
ចប្ក្តយមក ចោយព្ាំឈនះនឹងោាំ នាងបានឲ្យនាងភួងជាមាតាចៅចសើប្បសួរចគ្ ចទើប្បនាងែឹងថា
ប្បេីកលយណ្អនកមានែាំចនើរចៅឆ្ងយណាស់ចៅចហើយ។ នាងយាំ យាំជានិចច
តបិតជីវ ិតនាងជាជីវ ិតសប្មាប្ប់ ដតយាំចៅចហើយ។ ឱ! ប្ប្បុសប្ប្បចសើរ ! អនកចៅ ចៅក៏ចៅចះ
ដតចៅចោយោែនែាំណ្ឹង ចៅចោយចធវើកចនេើយ
ហាក់ ែូចោែននាងចស្អះកនងជី វ ិតរប្បស់ប្ប្បុសដតមួយចនះ។ ចគ្ចៅ .. ឱ ! ចគ្ចៅ
ពាកយចនះអីក៏មានជចប្ៅនប្កចមាះ? ចគ្ចៅបាត់ ... ឱ ! ពាកយចនះចធវើឲ្យប្ព្ឺសព្វស្អច់អីចម៉ាាះចទ
បាត់ស្អងត់សូនយៗចលើភព្ដផ្នែី សូនយកនងភូមិ សូនយព្ី ចកខនាង។ ព្ាំង្គនឹកស្អេយ
ស្អេយប្តង់មនចៅស្សីព្ាំែឹង ខ្លនមិនបានចមើលមខប្ប្បុសឲ្យជាក់ចាស់
ចែើ មបីោាំទកឲ្យចាស់កនងចិ តេ ... ស្អេយប្តង់ព្ាំបាននិយយោន លាោន ោប្ប់នែោនជាចងប្បចងាើយ។
ជីវ ិតឥតគ្ូ ជាជី វ ិតស្អប្បសូនយ ជី វ ិតចធងចធ្លង ោែនចោល ោែនចបា៉ា លចទ ោែនចប្តើយ ោែនទីចៅ
ោែនអតេមគ្តិ ជាជី វ ិតកាំប្ពា រង្គសចងវគ្។ គ្ឺ កនងប្ោប្ពាត់ចនះចហើយ
ដែលមនសសមានមចនាគ្តិចប្ចើនៗ រហូតែល់ចៅោែនវង្គវស់រង្គវល់។
គ្ឺកនងប្ោប្ពាត់ោនចនះចហើយដែលមនសសមានមចនាសចញ្ចតនាប្គ្ប្ប់ ដប្បប្ប
ប្គ្ប្ប់យ៉ាងឥតគ្ណ្នាបានច

ើយ។ ខយល់ដែលប្បក់ ប្បក់មកប្ប៉ាះស្អច់

គ្ឺរលកននចិតេចសនហាដែលមកោស់អារមែណ្ា៍ឲ្យនឹកចឃើញអនសាវរ ីយា៍ោស់
ដែលធ្លាប្ប់ចៅជាមួយោន។ សាឹកចឈើ ដែលប្ជុះ ប្ជុះចលើសនាេនចិតគ្
េ ូកាំសត់
ចធវើឲ្យនាងនឹកចសទើររចលះរលួយអស់ប្ប្បមាត់ចប្បះែូង។ ចភាៀង ផ្គរ រនទះ
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ធ្លតទាាំងចនះញាាំញីទឹកចិ តេឲ្យខែួលខ្លែញ់ដែលទាញទឹ កដភនកឲ្យហូររហាមជានិ ចច។ សតវដែលយាំ
យាំកនងប្ទូងចរៀប្បរាប្ប់ទកខសខរប្បស់គ្ូសងារដែលប្ពាត់ចៅមានក់ឯង។ អាំព្ិលអាំដព្កដែលចហើរៗ
រាយមាយ ចហើរចព្ញដភនកជនដែលស្សលាញ់ដែលនឹក។
នាងចទវ ីនឹកែល់ប្ប្បុសខ្លាាំងចព្ក ចៅជាស្សនមចឃើញអនកក្តន់ទ័ព្ចែើរក្តត់នប្ព្លាំបាកចវទនា
ឥតចែកព្ួន ឥតបាយទឹក។ ស្សីស្សចងះស្សចង្គចប្គ្វ ីកាលថា៖ *ឱ !
ចគ្មានក្តរចធវើចប្ចើនណាស់ ចគ្ព្ាំមានចព្លនឹកនាងែូចនាងនឹ កចគ្ចទ។ ក្តរចគ្ ប្បាំចភាចចគ្។
ចាំដនកនាងវ ិញ នាងមានក្តរដែរ គ្ឺ លក់ែូរអី ោ៉ាន់ មានែូង ស្អា មាូ ស្អច់ប្តី ស្សូវ អងករជាចែើម
ចែើ មបីចិញ្ចឹមជីវ ិតជាមួយនាងភួ ង ដតកនងក្តរនីមួយៗ កនងវតថនីមួយៗ

មានទឹកចិតេចសនហាប្បេីលាយចៅជាមួយផ្ង ដែលប្បណា
េ លឲ្យនាងនឹកចគ្ជានិចច។
គ្ិតចៅចិតេប្ប្បុសឆ្ប្ប់ោច់ព្ីស្សីណាស់។
នឹកចឃើញែូចោនះ នាងយាំមានក់ឯង។ នងងមួយប្ព្ះអាទិតយរះប្ជះស្ស

ះចមឃ

នាងចទវ ីកាំព្ងចរៀប្បចាំផ្ទះ
ស្ស្អប្ប់ដតចៅមាត់ទាវរនាងភាញក់ ខួនចប្ព្ើ
ា
តមខច

ើងស្អាង
ាំ ចោយចឃើញក្តមាជាប្បាូន

ដែលចសើចរកនាងយ៉ា ងក្តាកក្តាយែូចមន។ ចទវ ីភ័ យញ័រអស់សព្វសពា៌ងគ។
 ចម៉ាចសខសប្បាយជាចទ ?
ថាចហើយ ក្តមាចូលជិតស្សីដែលងយចប្ក្តយប្ក្តក។
 សខនិងទកខមានជាធមែតា!
ប្បរសអងគយចលើចៅអីយ៉ាងដខងញញឹមស្សស់។
 ខញាំមកចនះមានក្តរប្បនេិច។
 ក្តរអី ?
 ខញាំសូមជប្មាប្បថា ប្បងមាននទស្អាប្ប់ចហើយ !
 យី ! អីប្បងមាននទស្អាប្ប់ ?
នារ ីយាំខសឹកខសួល ប្បនេពាកយចៅចទៀតថា
 អីប្បងមាននទស្អាប្ប់ ! ឱប្បង ! ប្បាូនមខជាស្អាប្ប់ផ្ងចហើយ។
ក្តមាចសើច នារ ីចសទើរទន់ជងគង់ អងគយចះចលើក្តេរ។
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 ចទ! អនកមិនប្តូវស្អាប្ប់ចទ។ ែូចអនកប្ជាប្បស្ស្អប្ប់ចហើយ។ ប្បងមាននទបានផ្តេាំថា
ឲ្យខញាំជួយប្បីបាច់ រកាអនក។ កនងចព្លចនះែាំ ណ្ឹងប្បាកែ គ្ឺមាននទស្អាប្ប់បាត់ចៅចហើយ។
ោត់ស្អាប្ប់ចប្ពាះោត់ជាមនសសអាប្កក់ចឃរចៅ ចិតេឫសយណាស់
ក្តប្ប់សមាាប្ប់មនសសរាប្ប់រយពាន់នាក់ែតផ្ទះសដមបងចគ្ ដែលជាមនសសសាតប្តង់
ូ
ប្បប្ង្គសព្ប្ង្គត់ប្ប្បព្នធកូនចគ្ លួចប្បាន់ចគ្ឯងកនងនប្ព្។ នងងចនះខញាំសូមចិតេអក
ន
សូមនិយយនឹងអនកឲ្យអស់ចៅចះ
គ្ឺខាំស
ញ ូមែណ្ឹេ ងអនកជាភរ ិយចស្អែះសែ័ប្គ្ចែើមបីរកាអនកតចរៀងចៅ។
ចតើអនកមានចយប្បល់យ៉ាងណា ?
 ចទៗ សូមចទាសចលាកចះ ខញាំ ជាស្សីចមមា៉ា យចហើយ។
 អនកៗ ស្អេប្ប់ឲ្យបាន ! ខញាំ ព្ាំ បានចធវើបាប្បអនកចទ គ្ឺ ខាំ ប្ប
ញ ប្មុងយកអនកចធវើជាប្ប្បព្នធព្ិតៗ រប្បស់ខាំ ញ
ចប្ពាះថា ក្តលព្ីប្បងមាននទចៅរស់ ខញាំ ក៏ព្ាំ ដែលមានពាកយអវីែូចចនះដែរ
ូវប្បងមាននទស្អាប្ប់ បាត់ ប្បង់ ជីវ ិតចៅចហើយ
គ្ប្បបីពាកយចសនើរប្បស់ខាំបា
ញ នសាំចរចផ្ងដែរ។ អនកចៅទាំចនរចធវើអីវ
ដតចប្បើឥ

នាាំឲ្យសប្តូវចមើលង្គយចទ។
 ខញាំទមងន់ជិតប្គ្ប្ប់ដខចៅចហើយ។
 មិនអីចទ កូ នប្បងមាននទក៏ែូចកូ នខញាំ ដែរ។ ខញាំ ធ្លនាប្បីបាច់រកាកូ នចនះឲ្យែូ ចកូ នខញាំ ប្បចងកើត។
 ខញាំកាំព្ងមានទកខប្ព្ួយនឹ ងប្បេីខាំខ្ល
ញ ា ាំងណាស់។
 ក្តលណាអនកចរៀប្បក្តរនឹងខញាំ ចៅ ទកខចនះនឹងវ ិនាសចៅឯងចហើយ។
 ខញាំជាស្សីចមមា៉ា យចៅចហើយ។
 ចរឿងចនះខញាំោែនប្ប្បក្តន់អីចវ ទ។ ខញាំ ែឹងថាអនកចមមា៉ា យចហើយ!
 ចមេចចលាកមិនគ្ិតចៅរកចរៀប្បក្តរនឹងចគ្ឯចទៀតចៅ ?
 កនងជាតិចនះខញាំូបានសនែតយ៉ា ងោច់ ខ្លតកនងចិ តថា
េ ខញាំ ស្សលាញ់ដតអនកមួយចទ។
ចហតចនះ ខញាំ សូមប្បេូរជី វ ិតនឹ ងអនកដតមួ យ។

 សូមចលាកកាំស្សលាញ់ខាំ ញ ខញាំ ជាមនសសអភ័ ព្វណាស់ . . . ។
 ោសនាមនសសចមើលមិនចឃើញចទ។
ដតចទាះអភ័ព្វយ៉ាងណាក៏ខាំ ស
ញ ខចិ តេលាំបាកចវទនារងចប្ោះជាមួយដែរ។
 ខញាំមិនចង់ បានប្បេីចទៀតចទ។ អាណ្ិតខញាំ ចៅ។

44

www.facebook.com/nakrean168

នារ ីសាំព្ះក្តមា ែូចចគ្សាំព្ះប្ព្ះព្ទធមួយអងគ។ ប្បរសចខ្លាចចិតេអាណ្ិតនាង
ដតចភាើងរាគ្រ ឹតដត ួលចព្ញចែើមប្ទូងអនក។ អនកសទះចៅោប្ប់ ចងនែនាង។
ស្សីប្គ្ចលៀសចចញយ៉ា ងប្ប្បញាប្ប់។
 សូមចលាកកាំពាល់ខាំ!ញ
 អនកៗ អនកមិនឲ្យខញាំ ពាល់ឯណាបាន ចប្បើ ខាំ ស្ញ សលាញ់អនកែល់ចម៉ា ាះ។
នារ ីចប្ក្តកច

ើងចគ្ចចៅមាខងត។ ក្តមាចែញតាម។ នាងយាំដស្សអងវរថា៖

 ចលាកៗ អាណ្ិត អាណ្ិតខញាំ ចៅ!
ក្តមាឈរប្គ្ដញងខាួន ោក់មខប្ជប្ប់ ខ្លាំចធែញ ដភនកច

ើងប្កហម និយយមានក់ឯង៖

 ឯងស្សលាញ់អស់ប្ប៉ាណ្ណឹងចហើយ ។ ឱ ! ខញាំ មានដតទកខចទជាតិ ចនះ ទកខៗ
ចប្ពាះស្សីដតមួយ។ ឯងបានអងវរចគ្យ៉ា ងចោរព្ ចគ្មិ នស្អេប្ប់ ខាំ។
ញ
ថាចហើយ ប្បរសសទះដភាតចៅោប្ប់នាង ោប្ប់ឱប្បរ ិតនាងយ៉ា ងខ្លាាំង។ នារ ីប្ប្បឹងប្បាំរះយ៉ា ងណា
ក៏មិនរួចព្ីកនាេប្ប់នែយកខកាំនាចចនះ។ ដភនកដែលនាងយាំ អនកចមើលចឃើញរ ឹតដតលាច

ើង។

 អនក ! ខញាំ ព្ិតជាស្សលាញ់អនកដមន!
 ចទៗ !
 ខញាំសខចិតេអនក . . . !
 ចទ . . . ចទ . . . ចទ . . . !
 ខញាំសូមរួមោសនានឹ ងអនក ។
 ចទ . . . ចទ . . . កាំចធវើែូចោនះ !
ក្តមាខឹងយ៉ា ងខ្លាាំង ក៏ប្ោននាងមួយទាំហឹងនែចៅមខ ែួលចខ្លពកចលើក្តេរ។
នាងចទវ ីភាញក់ចងើប្បច

ើង ក្តមាសទះចៅចទៀត ោប្ប់នាងប្ចបាច់យ៉ាងខ្លាាំងនឹងប្មាមនែ។

 ចមេចមិនស្សលាញ់អញចទរ ឺ ?
 ខញាំសូមចលាកអត់ចទាសចះ!
 យី ! មី ចនះអញសមាាប្ប់ចោលឥ
 ចលាកចអើ យអាណ្ិតខញាំចៅ!

ូវ។

ដភនកនាងហាក់ែូចធាំៗនប្កដលង ។ នែដែលោប្ប់នាងហាក់ែូចនែដែកលាយចភាើង ។
នារ ីទន់ខួនប្បនេ
ា
ិចមេងៗ រួចបាត់វ ិញ្ញណ្ចៅ។ ក្តមាទមាាក់រប្ប
ូ ចនះចលើក្តេរប្ប្បូស
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រួចចប្ក្តកច

ើងយកចជើងរញចហើយចែើរចចញចៅ។ ោប្ប់ជួនចព្លចនាះ នាងភួ ងមកព្ីផ្ារវ ិញ

ចឃើញនាងចទវ ីចែកែួលចលើក្តេរ ក៏ សះចៅឱប្បប្បី
ទ
នាងច

ើង។

 យី ! ចលាកចអើយចធវើបាប្ប ចធវើកមែអីកូនខញាំ។
នាងភួងយាំសស្ស្អក់។
 ហងឯងស្អគល់អញចទ ?
 ឱ ! កូនសាំលាញ់មាសមាេយ មាេយស្អាប្ប់ជាមួយកូនចទៀត ។ ចហើយ ចលាកចអើយ!
កូនខញាំស្អាប្ប់ចហើយ។
 ឲ្យោស្អាប្ប់ចៅ ស្អាប្ប់ឲ្យអស់ចៅបានោសមមខោ។
 ចលាកៗ អីក៏មានចិតអា
េ ប្កក់ចម៉ាាះ ?
 យី ! ថាអញអាប្កក់ ?
ក្តមាទាត់យយភួងមួយចជើងព្ឹប្ប។ នាងភួងផ្តកប្ប់មខ ។ ស្សីោស់ប្ប្បឹ ងសទះ
មកវ ិញោប្ប់នាងចទវ ីឱប្បជាប្ប់ នឹងចែើ មប្ទូង ។ ក្តមាចែើរតគនាាំចជើងទូងៗចៅបាត់ចៅ។
នាងភួងឱប្បនាងចទវ ីយាំដស្សកចៅ៖
 កូនៗ កូនមាសមាេយ។
យូរប្បនេិចចប្ក្តយមក នាងចទវ ីចប្បើកដភនកប្បនេិចមេងៗ ។ ស្សីទាាំងព្ីរយាំចៅយាំមកោក់ោន។
ជីវ ិតនារ ីទាាំងព្ីរសថិតចៅចលើគ្ាំនរទកខជាែរាប្ប។ យូរៗ ក្តមាមកមេង និយយពាកយែដែលៗ
ដចចង់ដែលៗ ចធវើបាប្បែដែលៗ ោែនឈប្ប់ឈរ។ ចវលាចប្ក្តយមក
ក្តមាប្បចណ្េញចទវ ីឲ្យចៅទី ណាឆ្ងយផ្តព្ី ភូមិខួន។
ា
នាងចទវ ីក៏ នាាំនាងភួ ង
ចៅចៅទីភូមិចប្ក្តមចាំ ង្គយប្ប្បមាណ្ប្បាាំគ្ី

ូដម៉ា ប្តព្ី ទីកដនាងធ្លាប្ប់ ចៅ។
កលយណ្រងទកខចវទនាអចនកទាាំងព្ីរប្បាណ្។ រាប្តី មួយនាងចទវ ីឈឺចពាះ ។
នាងភួងក៏ភ័យរត់ោស់ចគ្ឯងមកជួយទាាំងយប្ប់ ។ យយម៉ា ប្បចៅកនងភូមិ
ចមតាេករណាមកជួយផ្ងដែរ ។ប្បប្តីមួយក៏ប្ប្បសូតច

ើងកនងចព្លចនាះ ។

កូនចនាះមានរូប្បចឆ្មចលាមព្ណ្៌លាឯក ចថាាសប្ទលកៗ គ្ួរជាទីចសនហានប្កចព្ក។
នាងចទវ ីចមើលមខប្បប្តីនាងញញឹមចោយរ ីករាយ។ ប្ប៉ានាែននងងចប្ក្តយមក
នាងចទវ ីបានចចញព្ីចភាើង។ មានប្បងប្បាូនជិ តខ្លងជាចប្ចើ ន

ខាះយកអងករមួយកចញ្ជើមានក់មកចងនែកូនងែី ខាះយកសាំព្ត់ងីែៗ មកជូន ខាះបានប្តីស្អច់មកជូន
រួចនាងចទវ ីក៏បានជូនអាំណ្រអរគ្ណ្ចៅចគ្វ ិញយ៉ា ងអស់ព្ីែួងចិ តេ៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៧៖បាត់កូន

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
នាងចទវ ី និង នាងភួងបានប្បីបាច់រកាកូនស្សីយ៉ាងហែត់ចត់ ។
នាងទាាំងព្ីរបានោក់ច្ែះកមារ ីថា ប្បទម ។ រាល់នងង
នាងចទវ ីឱប្បប្កចស្អប្បនាងប្បទមជាប្ប់ ចៅនឹ ងចែើ មប្ទូង។
ធីតាព្ាំឲ្យប្បប្តីកាំប្ពាចនះយាំមួយោ៉ា សបានច

ើ យ។

នាងដតងប្បាំចព្ដកវជាប្បប្តីឲ្យចគ្ងលក់សប្ប
ក ់សល
ក ់រាល់នងង
ចោយបានប្បាំចៅស្សីឲ្យបានដ ត
ា
ាល់ជានិច។
ច នាងដតងប្បចបាសអដងាលកូន
ដប្កងមានសតវស្សចមាចសង្គាខ្លាំ។ នាងចងើប្បស្សី ជាប្បប្តភាង។
ជីវ ិតនាង និង ជី វ ិតកមារ ី រួមចូ លោនជាធាងមួយដែលចវញោនយ៉ា ងប្តបាញ់អស្អចរយ ។
ប្បប្តីចនះជាប្ព្លឹងរប្បស់ធីតា ។
កនងរូប្បែ៏តូចប្ច

ឹងចនះចទវ ីហាក់ ចឃើញជី វ ិតនាងប្បនេសង្គខរចៅមខចទៀត។ ប្បប្តីចនះចហើយ

ជាថានាំទិព្វមួយដែលរ ាំលាយទកខ ប្បាំចភាចចសចកេីប្ព្ួយរប្បស់នាង រួចចធវើឲ្យរស់ចរៀងតចៅ។
កមារ ីចចះញញឹមយ៉ា ងស្សស់ប្ប្បិមប្ប្បិយចហើយ។ ដកវចចះច ើយ
ា
ាងប្បនេិចៗ
នឹងនាងដែលជាចហតរ ឹតដតឲ្យនាងស្សលាញ់ដងមចទៀត។ ឱ !
ចសចកេីចសនហាននមាតាចាំចពាះប្បប្ត ោែនវតថកនងនាចលាកចនះអាចចប្ប្បៀប្បចធៀប្បបានច

ើ យ។

តាាំងព្ីបានប្បប្តីកាំសត់ចនះមក នាងចទវ ីចកើតទកខដតនាងសប្បាយយ៉ា ងអចនក ។
នាងចកើតទកខកងសងគ
ន
ម ចប្ពាះនាងប្ពាត់ប្បាស់ឪព្ក ប្ពាត់ប្បាស់ប្បីេសមាាញ់ ។ មយ៉ា ងចទៀត
ចប្ពាះក្តមាជាមនសសបានមកយយីែល់រប្ប
ូ នាងរាល់ចព្លចវលា
រហូតែល់ប្បចណ្េញនាងឲ្យចចញព្ីភូមិឋានផ្ទះសាំដប្បង។ នាងសប្បាយ
សប្បាយចប្ពាះកនងសងគមែដែលចនះ អរណ្មួយងែីរះកនងជី វ ិតនាង គ្ឺនាងប្បទមដតមួយចនះ។
ដមននាងសប្បាយដមន សប្បាយប្ប្បដហលចលើសអស់មាតាទាាំងព្ួង។
ណាមួយកមារ ីប្ប្បកប្បចោយសខភាព្ប្បរ ិប្បូណ្ា៍ មានសាំចណ្ើចស្សស់ចិញ្
ច ច មានស្អច់សស្អាត
មានសមេីរអាក់រអួលប្បនេិចផ្ង គ្ួរជាទីចសនហាប្បាកែ។ ប្បទមបានមួយដខចហើយ។
នងងចនះនាងចទវ ីប្បាំចៅប្បប្តី ។ នាងោក់ កូនចៅកនងអប្ងឹង
រួចមាតាកមសត់ចែកចយលកូនដែលលក់សប្ប
ក ់សល
ក ់។ មិនយូរប្ប៉ានាែន
នារ ីជាមាតាក៏លង់លក់ចៅជាមួយកូនដែរ។
ស្សីយល់សប្បេិចឃើញមាននទជាប្បេីនាងមកឱប្បប្កចស្អប្បនាង។ ធីតាយាំោយរឮកប្បេីខ្លាាំងចព្ក។
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ចទវ ីលង់លក់កងែាំ
ន
ចណ្ក។ លះែល់នាងភាញក់ែឹងខាួនច

ើង

ប្ព្ះសរ ិយចប្ជៀងចប្ជណាស់ចៅចហើយ។ នាងទាញអប្ងឹងចយលប្បទមជាប្បប្តី ។ ដត !
អវីក៏ែូោនះ ? អប្ងឹងប្ទង់ស្ស្អលចសងើក។

វ ីចប្ក្តកច

ើងែូចចគ្កគនាេក់ ។

បាត់ប្បប្តីចៅណាចហើយដកវកូនចអើយ។ ដកវលាសះចចញចៅចប្ៅដស្សកចៅមី
ទ
ងភួ ង
ដតខ្លងចប្ៅស្អងត់ឈឹង ។ យយភួងចៅផ្ារព្ាំទាន់មកផ្ង។ នាងនឹកថា
ប្ប្បដហលយយភួងមកចលើកកូនយកចៅមជទឹកឯសទឹងចហើយ ។ ស្សីរត់ចៅរកសទឹង
ដតោែនចឃើញអវីចស្អះ។ នាងសួរអនកឯចទៀតដែលនាងជួប្បប្ប្បទះថា
«ចឃើញអនកណាមកយកកូនខញាំ ចទ ?» ចគ្ច ើយ
ា ថា «ចទ ! . . . យ៉ា ងណាែូចោនះ ?»។
ចទវ ីកាំសត់ព្នយល់ប្បាប្ប់ ចគ្វ ិញព្ាំទាន់ ចប្ប់ ផ្ង នាងរត់ចៅសួរអនកជិតខ្លងចទៀត។ នារ ីច ាឆ្ា
ប្បីែូចចមមាន់រកព្ង។ មខនាងច

ើងស្អាង
ាំ តបិតអនកទាាំងព្ួងច ើយ
ា មកនាងវ ិញដតពាកយែដែល។

មិនយូរប្ប៉ានាែនមនសសកនងភូ មិជួយចឆ្ចឡារកប្បប្តី រប្បស់នាងចទវ ី ។ នាងភួងមកែល់ចទៀត
ក៏ជួយរកចទៀត។ ទឹកដភនកហូរសស្ស្អក់ នាងចទវ ីដស្សកប្ទចហាយាំថា៖
 ឱ ! មាចស់នងងចអើយ ចលាកអនកណាយកកូនខញាំ ចៅ ?
ខញាំលង់ ែាំចណ្កភាញក់ច

ើងស្ស្អប្ប់ ដតបាត់កូន។ ឱ! អនកណាចនាះអីក៏ចិតេអាប្កក់ចម៉ាាះ ?

លួចអីមិនលួច ៗកូ នខញាំ ។ កូនចទើប្បបានមួយដខ នងងចនះផ្ង។ ឱ ! ចតើនាងបានអីចៅ
ចតើចគ្យកនងាចៅសមាាប្ប់ចោលរ ឺអវី ? ។ កូន ៗ !
ចទើប្បបានចឃើញព្នាឺប្ព្ះអាទិតយមិនបានប្ប៉ានាែននងងផ្ង ស្ស្អប្ប់ ដតវ ិនាសចៅវ ិញ។
នាងព្ាំទាន់ចចះនិយយ ចចះគ្ិតគ្ូរផ្ង ស្ស្អប្ប់ដតបាត់ចៅ។ ឱ !
ចលាកអនកចអើយជួយកូនខញាំផ្ង ខញាំ ស្អាប្ប់ កនងចព្លចនះជាប្បាកែចហើយ ។ ព្ូមីងចអើយ !
ជួយចយងជីវ ិតខញាំផ្ង។ ខញាំ ោែនប្ទព្យធនអវីចទ។ ខញាំ មានដតកូនមួយចនះ។
នាងចទវ ីចែើរប្បចណ្ើេ រ យាំប្បចណ្ើ េ រ ព្ីផ្ទះមួយចៅផ្ទះមួយ ចរៀប្បរាប្ប់សព្វប្គ្ប្ប់ ។
អនកផ្ងដែលស្អេប្ប់ក៏ជួយយាំផ្ងប្គ្ប្ប់ៗោន។ រាប្តី ក៏ែណ្េប្ប់ ព្ិភព្ចលាកចធវើឲ្យងងឹ តសាង ។
នាងចទវ ីរ ឹងរ ឹតដតចខ្លាចផ្ាចៅចទៀត ។ នាងចែើរចព្ញភូមិសួរចគ្។ ចោយព្ាំចឃើញ
នាងចែើរចៅែល់នប្ព្ចប្ក្តយផ្ទះ ប្តចចៀកប្ប្បុងស្អេប្ប់ដប្កងឮសូរមាត់ កូនយាំ ។
ស្សីអជចនាះចែើរ ួលចប្ក្តមគ្មពផ្តក តាមចគ្ៀនរប្បង តាមរូងរនធចផ្សងៗ
ដប្កងអនកណាយកកូននាងចៅលាក់ចៅទីចនាះ។
ធីតាយកចឈើ មួយកាំណាត់ចែើរដវកនប្ព្ចលាះទាាំងព្ួង ចែើមបីឲ្យកូននាងភាញក់ច

ើង យាំច

ឲ្យនាងឮសូរសចមាង នឹ ងអាលនាងបានរត់ចៅចលើកឱប្បកូនចនាះមកវ ិញ។
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ើង

កលយណ្បានយកដចវប្ចោចៅកូ រកនងែងសទឹងដប្កងអនកណា យកកូ ននាងចៅចោលកនងទឹ ក។
នាងលួចសាំលឹងែីណាងែីៗ ដប្កងចគ្កប្ប់កូននាង។ លះែល់កូនែាំប្បូកណាមួយ
ធីតាច

ើងចលើែាំប្បូកចនាះដប្កងបានឮសូរ រ ឺ បានចឃើញកូននាង។

កដនាងប្តង់ណាចមែស្សទាំគ្ួរសងស័យ នាងរកចូលចៅខាំកក្តយ ដញកដវករកប្បទមកូនសមាាញ់។
រាប្តីកនាងចៅ ប្បប្តីនាងចៅដតបាត់ែដែល។ នងងមួយមកជាំនួសរាប្តីសចងវគ្ចនះចទៀត
ស្សីចៅដតចែើររកកូននាង ទឹកដភនកដែលហូរ
ឈប្ប់ហូរអស់រលីងចៅដតទឹកចិតេចទដែលហូរតចៅចទៀត។ នងងមួយចទៀតកនាងមក
ព្ីរនងងចទៀតកនាងមក ោែនចលចឮែាំណ្ឹងអវីមួយព្ីប្បប្តសងារនាងចស្អះ ឱ ! ស្អងត់អីវក៏ស្អងត់ចម៉ាាះ
។ នាងចទវ ីអស់សងឃឹម។ នាងព្ាំចែកព្ួនចស្អះ។ ចោយអស់កាំលាង
ាំ ខ្លាាំងចព្ក
មាតាទគ្៌តចូលទចប្មតខាួនចលើដប្គ្ប្ប្បប្បនាងភួងដែលអស់កាំលាង
ាំ ែូ ចោន។
ក្តលនាងនឹកែល់ប្បប្តី នាងចឃើញមខស្សីកលយណ្ចៅដតនឹងដភនក
មខមូលប្កលង់ញញឹមស្សល់ ។ ស្សីចមើលចៅច ង
វ
ស្សនមចឃើញកូនកមសត់ចមើលចៅខ្លងស្អេចាំ ឃើញរូប្បកូន ចមើលចលើតហាក់ចឃើញកូន
ចមើលប្គ្ប្ប់ ទិសចឃើញកូនែរាប្ប។ រូប្បកូនដប្បងដចកប្គ្ប្ប់ទិស្អនទិស។ ធីតាច្ងនែោប្ប់
កូនងយចៅ។ នាងចែើរតាម កូនងយចៅចទៀត។ នាងងយមកវ ិញ កូនចែើរតាមមក ។
ស្សីអងគយសាំព្ះឲ្យកូន ចៅចសងៀមមួយកដនាង រួចចសើចប្គ្ហាញមករកនាងវ ិញ។ ឱ !
រក្តាំកនងចិតេអី ចវ ម៉ាាះចទ ធី តារមួ លអស់ទាាំងខាួន។ ចទវ ីជិ តដតនឹងចៅជា ួកតចៅចហើយ។
ដកវរលកខណ្ា៍ចែើរមួយៗ ចៅយកក្តាំប្បិតចសនៀតមកក្តន់ចងើប្បអាវធព្ីចប្ៅចស្ស្អម
ឱប្បអាវធជាប្ប់នឹងប្ទូង ចសើចោក់អាវធ រួចនាងយាំោក់អាវធ រួចទឹកដភនកស្សក់តក់ៗ។ មួយៗ
នាងហូតក្តាំប្បិតចចញព្ីចស្ស្អម ។ នាងយកចមនែស្អទប្បមខក្តាំប្បិត ។ នាងចមើលចងក្តាំប្បិត។ ឱ !
ក្តាំប្បិទមត ៗ ដមនចងស្សួច។ ស្សីកមសត់និយយតិចៗថា៖
 នងងចនះ ខញាំ ផ្តអស់ទកខចហើយ ។ ក្តាំប្បិតចនះចហើយជាមិតេ ជាទី អវស្អនរប្បស់ខាំ ។
ញ
ក្តាំប្បិតចនះជាថានាំដែលស្ស្អយចាំ ណ្ងខញាំ ឲ្យមានចសរ ីភាព្ព្ិ តៗ កនងវែេសងារ ។
ជីវ ិតមនសសហាក់ចវទនាណាស់ មានដតទកខ ោែនសខដមន ! !
ធីតានឹកចទៀតថា ចតើរស់ចៅចធវើអីវ ចប្បើចិតេ ចប្បើចងាើមស្អាប្ប់អស់ចៅចហើយ។
ចទវ ីចងើប្បចងក្តាំប្បិទហាក់ែូចស្សលាញ់ណាស់។ នាងយកនែចប្បះច

វអាវ

រួចចមើលចៅចងែចងាើមខាួន។ នាងយកចងាលនែចច ៗចងែចងាើមនាងចនះ

ចែើមបីរកចមើលកដនាងដែលចងក្តាំប្បិតប្តូវលូកចូលចៅ។ កញ្ញលតជងគង់សាំព្ះែល់ចទវតា
សាំកាំឲ្យយកចទាសនាង ៗនឹ ងសមាាប្ប់ខួនកន
ា
ងចព្លចនះចហើយ ។
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ចងក្តាំប្បិតក៏ចចចលើចងែចងាើមោែនប្បងាង់។ ស្សីប្បាថានថា ចកើតជាតិនានា
កាំឲ្យមានទកខែូចជាតិចនះចទៀត។ ក្តាំប្បិតចសនៀតរញចៅមខ
ស្ស្អប្ប់ដតអនកស្សុកមានក់សះចូ
ទ លមកព្ី ចប្ក្តយនាង ដស្សកយ៉ា ងរ ីករាយថា៖
 ខញាំចទើប្បបានែាំណ្ឹងមួយថា ចលាកចមទ័ព្មាននទព្ាំទាន់ស្អាប្ប់ចទ
នាងចទវ ីលួចលាក់ក្តាំប្បិទែ៏ មតថាាចនាះ
ចសៀតចៅចចងកះប្បងកប្ប់កងអាវដែលនាងប្បិ
ន
ទច

វវ ិញយ៉ា ងស្សួលប្បួ ល។

ដកវដប្បរយ៉ា ងសងួតមករកព្ូចនាះ៖

 ព្ូែឹងព្ីណាមក ?

 យី ! អាសូរោមកែល់ចហើយ។
នាងហាក់បានចកើតមេងចទៀត ។ នាងចសើចទាាំងទឹកដភនក។
 ក្តលណាបានប្បងមកែល់ ?
 អាសូរោថា ប្បីនងងចទៀត។
 ចមេចប្បងមិនមកនងងចនះ ?
 ថាោាំចរៀប្បទ័ព្ដហកបួនឲ្យបានសង្គាប្បនេិច។

 ខញាំចប្តកអរណាស់ព្ូ ! ឱ ! ព្ូ ចអើយខញាំ ផ្តអស់ទកខចហើយ ប្បាូនសូម . . . ឱ !
ព្ូអចញ្ជើញចៅវ ិញចហើយ ?

 បាទ ! ចហតដតសាំណាងនាង។
 ោ៎ះ ! អរគ្ណ្ព្ូណាស់ អចញ្ជើញចះ។
នាងចទវ ី រ ីករាយយ៉ា ងនប្កដលងនឹងែាំណ្ឹងចនះ។ នាងរត់ចៅប្បាប្ប់នាងភួង ដែលអរ កខិប្បកខប្ប
។ នាងចៅមជទឹកលប្បលាងក្តយ ែសស្អប្បូ លាប្បចលែៀតយ៉ា ងស្អាត។
ចប្បើជនណាដែលព្ាំស្អគល់នាង មខជាោត់ថានាងចៅប្កមាំមិនខ្លន។ ចាំនួនយូរដខមកចហើយ
នាងព្ាំដែលតប្បដតងខាួនចស្អះ។ ចទើប្បដតនងងចនះនាងចៅយយភួងសិតសក់នាង
ឲ្យជួយលាប្បចមៅនាង។

វ ីញញឹមចោយចឃើញថា នាងចៅដតលាស្សស់ែដែល។

សាំចណ្ើចនាងចធវើឲ្យចឃើញចធែញសសគស។ ធីតាពាក់អាវលា សាំព្ត់ល។
ា
នាងចប្បះផ្តកមកចងជាប្បូោក់ចលើសក់ នាងប្ប្បុងខាួនោាំទទួលប្បេី ប្បេីដែលនាងនឹកជាយូរមកចហើយ
ប្បេីដែលជាគ្ូកមសត់ប្ពាត់យូរនងងដខមកចហើយ ប្បេីដែលស្សលាញ់នាងវ ិញយ៉ា ងចព្ញចិ តេ។

មាណ្វ ីនឹកថា ប្តូវនាងតប្បដតងខាួន កាំឲ្យធាំច ាះឆ្ាប្បចៅចលើប្បីេដែលរឮកនាងដែរ។ ឱ ! ប្បីនងងចទៀត
មខជានាងបាននិតយចៅជាប្ប់នឹងចែើមប្ទូងប្ប្បុសសមាាញ់ចនះចហើយ
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គ្ឺនឹងបាននិយយចរៀប្បរាប្ប់ប្បាប្ប់ទកខនាង ប្បាប្ប់ក្តរកាំប្ពាដែលនាងបាន ាងរួចមក
ប្បាប្ប់អាំព្ីកាំចនើតប្បប្តី ប្បាប្ប់អាំព្ីប្បប្តី។ មកែល់ប្តង់ចនះ នាងចទវ ីហូរទឹ កដភនករហាមវ ិញ។
ចសចកេីសប្បាយទាាំងប្ប៉ានាែនរត់ចចញអស់ព្ីចិតនា
េ ង។
ចសចកេីរ ីករាយរប្បស់នាងហាក់រចប្បះមួយមេងៗ ធ្លាក់ ចៅកនងរចដ
េ ចប្ៅមួ យ។ ស្សីនឹកថា
ចប្បើប្បប្តីជាទីចសនហាចៅចម៉ាាះ សមនឹងបានព្ប្បប្តីចនះចៅប្បង្គាញប្បេី ឲ្យប្បេីចងើប្បប្បប្តចនះផ្ង។
ដតឥ

ូវ នែនាងទចទ ។ នាងហាក់ស្ស្អលខាួនចសងើក។ កនងចព្ញមួយនងងចនះ
ធីតាប្ប្បឹងចរៀប្បចាំ ផ្ទះសដមបង ចបាសសាំអាត ែសលាងវតថនានា ខ្លត់តប្បដតងយ៉ា ងឱឡារ ិក
រួចោត់ក្តរទិញមាូប្បអាហារចធវើនាំ ទកោាំប្បីេមានទិញោនលាៗ

ទកសប្មាប្ប់ោក់ឲ្យស្អវមីប្បរ ិចភាគ្អាហារ និងទិញកចនទលងែីៗ ឲ្យអនកប្ប្បុសសាំរានេ។
ឱ !នាងចចះដតនឹកចឃើញចាំណ្ចឯចទៀតៗ
ជាចប្ចើនណាស់ដតនាងព្ាំអាចចធវើតាមចិតេដែលនាងនឹកចឃើញទាាំងអស់ចនាះច

ើយ

ព្ីចប្ពាះស្សីប្កណាស់។ គ្ាំនិតនិមួយៗ
ដែលែះចលចច

ើងកនងវ ិញ្ញណ្រប្បស់នាងកនងមួយចព្លចនះគ្ឺ ែះចលចមកឯងៗ

រួចគ្ាំនិតនីមួយៗ ជាសនាេនចិតនា
េ ងដែលចស្អែះចាំចពាះចលើស្អវមី៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៨៖ប្តលប្ប់ព្ីចាាំង

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
ប្ព្ះអរណ្នងងចនះរះច

ើងយ៉ា ងប្តចះប្តចង់។ ប្ប្បជាជនប្គ្ប្ប់រប្ប
ូ ភាញក់ព្ីប្ព្លឹមខសព្ីធមែតា ។

មានក់ៗ សាំចរចចិតេោាំចមើលកបួនទ័ព្មានមាននទដែលវ ិលប្តលប្ប់ព្ីចាាំង។ ចយើងរាល់ោនចសាៀកលា
ពាក់លា ឈរកះករចៅនឹងផ្ារ។ មិ នយូរប្ប៉ា នាែនកបួនទ័ ព្មកែល់។

ែាំប្បូងចគ្ឮសគរជ័យយ៉ា ងអឹកធឹក ។ ប្បនេិចចប្ក្តយមកអងគទ័ព្មកែល់។
ទាហានចែើរជាជួរសចមបើមចោយអាវធដែលក្តន់ប្គ្ប្ប់ៗនែ គ្ឺមានដខល លាំដព្ង ស្អន ប្ព្ួញ
ោវជាចែើម។ ព្លចរហា៍ចែើរកចប្កើកដផ្នែី។ ប្បនាទប្ប់មកគ្ឺទ័ព្ចសះដែលសង្គាជាងចគ្ ។ មានក់ៗ
អងគយចលើខនងអាជាចនយយ ប្តង់ ខួនោ
ា
ែ នង្គកចៅណាច

ើយ ។

ោវដែលព្យួរចៅចចងកះចឃើញគ្ួរចសញើប្ប។ ចប្ក្តយមកចទៀត
មានទ័ព្ខ្លងែាំរ ីដែលតប្បដតងចោយចប្គ្ឿងអលង្គករចៅភាក ចៅចលើកាល និងចៅចលើខនង
ចមើ លចឃើញរងចរឿងប្បីែូចកនងចរឿងមួយពាន់មួយយប្ប់ ។ ចៅចលើខនងែាំរ ីចនះ
អនកឈរចមើលព្លចរហា៍ គ្ឺមាននទចមទ័ព្។
មាននទឈរធែឹង ោវដែលហូតចហើយ ដែលក្តន់ចៅនែចនាះមានរសែីោាំងនឹងប្ព្ះអាទិតយភាឺប្ពាតៗ
។ ចោយចប្គ្ឿងសចមាៀកប្បាំពាក់ ចោយមាឌមាាំ វ ីរប្បរសហាក់ មានអាំណាចឥតឧប្បមា។
មាននទនាាំទ័ព្ដែលមានចាំនួនប្ប្បមាណ្ប្បាាំពាន់នាក់ ។ រួចចគ្ឮសូរសដប្មកយ៉ា ងខ្លាាំង
ប្បញ្
ជ ឲ្យព្លចរហា៍ឈប្ប់។ តាមរប្បងប្ប្បជាជន ចកែង ោស់ ប្ប្បុស ស្សី
ដែលឈរចមើលក៏ប្បនាឺនូវសដប្មកថា ជចយលាន់ឮរ ាំព្ងច

ើង។ ឱ! តាាំងព្ីក្តលណាមក

ព្ាំដែលមានប្ព្ឹតិេក្តរណ្ា៍ែ៏រ ីករាយែូចោនះចទ កនងអាណាចខតេចសរ ីចស្អភ័ណ្ចយើង។
មនសសមានក់ៗ សប្បាយប្គ្ប្ប់ៗោន។ អនកលក់ែូរក៏ចចញចៅលក់ចប្ពាងប្ពាត ។
អនកចែើរចមើលកបួនទ័ព្ក៏ចប្ចើ ន ដណ្នណាន់តាន់តាប្ប់ ចែើរចះច

ើងប្ប្បចប្ជៀតប្ប្បដជងោន។

ទ័ព្ក៏ដហព្័ទធជាំវ ិញប្បនាទយប្ព្ះកមពត ចាំនួនប្បីជាំ ឆ្កចហាជចយលាន់ឮរណ្ាំ េ ោនអឹងកង ។ ចភាង
និង សគរឲ្យចង្គវក់ែល់ទាហានដែលចែើរ។ ចកែងៗរត់តាមចមើលប្ប្បញាយ ក្តន់នែោនរចណាង។
នាងចទវ ីចៅផ្ទះដតងខាួនស្អាតបាត។ ធីតាចង់ចៅទទួលប្បេី ដតនាងព្ាំហានចៅចទ

ចប្ពាះខ្លាចដប្កងចគ្ចសើចនាង ។ ស្តសេីបារមភដប្កងនាងយាំចៅមខចគ្ឯង នាាំឲ្យខ្លែសចគ្។ ចទ!
នាងព្ាំចៅចទ ចប្ពាះប្បាាំប្បីដខមកចហើយ ព្ាំែឹងប្ប្បុសដប្ប្បប្ប្បួលយ៉ា ងណា។ ចប្បើនាងចៅទទួលចគ្
ចហើយស្ស្អប្ប់ដតចគ្ចធវើព្ាំស្អគល់នាងក៏ព្ាំែឹង
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ចនាះនាងមខជាោច់ខយល់ស្អាប្ប់ ភាាមកនងចព្លចនាះមិ នខ្លន។ កលយណ្នឹកចៅចទៀតថា
ចប្បើចគ្ចស្អែះចាំចពាះនាង ស្សលាញ់នាងព្ិតៗ ប្បាកែជាចគ្មករកនាងចហើយ ។
អាស្ស័យចហតចនះ នាងសចប្មចថាប្តូវរង់ោាំប្បីេដអផ្ទះចទើប្បប្តូវ។ ស្សីចៅផ្ទះដមន
ដតនាងលួចស្អេប្ប់សូរសគរ និង សូរមាត់ចគ្ដែលដស្សកប្ទហឹងអឹងកង។
នាងចស្សៀវកនងចិតេចង់ចៅឲ្យឆ្ប្ប់ បានចឃើញមខប្បេី។ ចាំណ្ង់ចនះរកទប្ប់ចសទើរព្ាំឈនះ។
ចែើមបីប្បាំចភាចចសចកេីទនទឹង នាងចែើរចះចែើរច

ើង ដតកនងផ្ទះមានក់ឯង កនងក្តរទនទឹងរង់ោាំចនះ

មួយនាទីយូរែូចមួយសតវតស។ មនសសមានក់ចលាតចូ លតាមប្បងាួចឮសូរប្គ្ឹប្ប។

នាងចទវ ីភាញក់ង្គកចៅ ស្ស្អប្ប់ ដតចឃើញក្តមាជាប្បាូនមាននទមកែល់។ នាងភ័យតកកមា
ចសទើរសាតស្អែរតី។ ក្តមាចែើរចៅរកនាងឈរជាំទាញចជើង នែទាាំងព្ីរក្តន់ោវ
ដែលហូតទកជាចស្សច។
 នងងចនះជានងងចងចប្ក្តយប្បាំ ផ្តដែលខញាំ ចប្ប្បើ វ ិធី ចឃរចៅ . . . ។
ខញាំបាននិយយនឹ ងអនកឲ្យមានចិ តចេ ស្អែះសែ័ប្គ្នឹ ងខញាំ ចប្ពាះខញាំបានស្សលាញ់អនកចសែើជីវ ិត។
ពាកយដែលខញាំនិយយចៅអនក អនកឥតស្អេប្ប់ខាំចញ ស្អះ។
ខញាំោក់ ខួនរហូ
ា
តែល់ចៅហានអងវរចិ តអ
េ នក ។ ឥ

ូវខញាំ ឈប្ប់និយយ
ឈប្ប់អងវរចទៀតចហើយ ។ ខញាំ ោប្ប់ ចប្ប្បើ វ ិធី អកសលប្បាកែ ។
ខញាំស្អេយណាស់ចោយអនកប្បងខាំឲ្យខញាំ ចលងវ ិធី ែ៏លាមកចនះដែលខញាំ ព្ាំចង់ ចលងច

ើយ។

ដតខញាំចធវើចនះ គ្ឺប្បាកែចធវើចោយចិតេចង់ ចោយចចតនា
ចែើមបីលប្បលាងអាមា៉ា ស់រប្បស់ខាំ ច
ញ ាំចពាះអនក
ដែលខញាំបានរាយចលើកាំណាត់ ជីវ ិតរប្បស់ខាំជា
ញ មួយនឹ ងអនក ។ នងងចនះ
ជានងងផ្តេច់ប្ពាត់រប្បស់ខាំ ។
ញ
ក្តមានិយយចោយពាកយធងន់ៗ ។ នាងចទវ ីចាំហមាត់ ចប្បើកដភនកធាំៗស្អេប្ប់ ។
ចសចកេីភិតភ័យមួយយ៉ា ងធាំមកប្គ្ប្បែនេប្ប់ែួងចិតនា
េ ងជាប្ប់។ នាងយាំអងវរថា ៖
 ចទ ! ចលាក ៗ កាំ ចធវើបាប្បខញាំ . . . ។
ក្តមាគ្ាំហកវ ិញថា៖
 ខញាំចធវើលណា
ា
ស់ចហើយជាមួយនឹ ងអនក។ អនកព្ាំប្ព្មយល់ ព្ាំប្ព្មចធវើតាម ព្ាំ ប្ព្មចជឿខញាំ ។ ដន !
ចទវ ីស្សីវរលកខណ្ា៍ ចមើលន៎ះហន៎ !
ក្តមាចងាលចៅប្បងាួចដែលចាំ ហចៅផ្ទះធាំមួយចទៀត។ នាងចទវ ីចមើលតាម
ចឃើញកូនស្សីរប្បស់នាងចគ្ងលក់សប្ប
ក ់ សល
ក ់។ នាងសទះចប្ក្តក
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ដតចងោវក្តមាចចជាប្ប់ប្តង់កនាងកដនាងជីព្ចរមិនឲ្យស្សីកមសត់ចប្ក្តកបាន។
ចោយតឹងប្ទូងចព្ក ធីតាប្ទចហាយាំ ចហើយចពាលយ៉ា ងរអាក់រអួលថា៖
 កូន ៗ មាសមាេយ កូន ! មាេយនឹកកូនណាស់ កូនមកចនះមក។
កូនមកព្ីណាបាត់យូរចម៉ាះ
ា ? កូននឹកមាេយចទ ?។ ឱ !កូនចគ្ងលក់ចទ ?
មាេយស្អែនដតកូនស្អាប្ប់ចៅចហើយ។ កូនចៅណាបាត់ប្ប៉ានាែននងង? កូនបានអវីចៅ ? ចលាក !
ខញាំសាំកូនខញាំមកវ ិញ។
ក្តមាគ្ាំហកចទៀតថា៖
 ចៅឲ្យចសងៀម ចមើលចៅចទៀតចមើល!
នាងចទវ ីចោលដភនកចៅចទៀត នាងដស្សកនយ៉ាច
ោប្ប់ចលើកប្បី កូននាងដែលចៅកនងព្ូ កច

ើង ចោយនាងបានចឃើញមនសសមានក់មាឌធាំ

ើង។

មនសសចមាហចនះយកចងោវោក់ចលើកូននាងដែលចែកលក់ ហាក់ ប្បប្មុងនឹងប្ប្បហារជីវ ិត។
 នអ ! ចធវើយ៉ាងចនះស្អាប្ប់កូនខញាំចហើយ។ ចលាកចធវើអីយ
វ ៉ា ងហនឹង
អាណ្ិតកូនខញាំ ចៅកាំ ចធវើបាប្បោន។ ឱ ! ស្អាប្ប់ ឥ
ចលាកជួ យខញាំផ្ង កាំៗ។

ូវចហើយ ប្ព្ះមាចស់នងាចអើយ ! កាំ ៗ

នាងចទវ ីញ័ររនធត់អស់អងគប្បាណ្។ កលយណ្ប្បប្មះនចនៀលរមួ លខាួន។

ចងោវចធវើឲ្យនាងតក់សតប្តជាក់
ា
ចងនែ និងចងចជើង។ នាងោក់ដភនកចះ
ព្ាំដមនដកវព្ាំហានចមើលចទ ដតស្សីរអាកនងចិតេនប្កចព្ក។ នាងយាំឮឃឹសៗ។
ក្តមាចព្ប្បមាត់និយយថា៖
 ចទវ ី ! ោមិនទាន់ស្អាប្ប់ចទ ។ ចូរអនកប្ជាប្បថា
គ្ឺខាំចញ នះចហើយដែលបានលួចយកកូ នអនកចៅ។
 ោ៎ះ ! ចលាក ! ឱ ! ចលាកយកកូនខញាំចៅឬ ? ោ៎ះ !
ូវចនះអនកចង់បានកូនអនកវ ិញចទ?
 ោ៎ះ ចលាក ចង់បាន សាំអាណ្ិតខញាំចៅ ខញាំ អងវរ . . . !
 ឥ

 ចតើអនកស្សលាញ់កូនអនកចទ ?
 ោ៎ះ ចលាក ស្សលាញ់ ហី ! ស្សលាញ់ណាស់ . . . ចព្ក
ស្សលាញ់ផ្តអស់រប្បស់ដែលមានកនងចលាកចនះ។
 ចតើអនកចង់ឲ្យកូនអនកស្អាប្ប់ ឬ រស់ ?
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 ោ៎ះ ! ចង់ឲ្យរស់!
 ចអើ ! ចប្បើចង់ឲ្យកូនចនះរស់ ង្គយណាស់ !
 ឲ្យខញាំចធវើយ៉ាងណា ? ោ៎ះ ខញាំ ចង់ ឲ្យរស់ ចធវើយ៉ាងណាចលាក ខញាំ ចធវើទាាំងអស់។
ជប្មាប្បប្ប្បស្អសនា៍មកខញាំចធវើ។
ក្តមាចសើច ចមើលមខកលយណ្យ៉ា ងកាំណាច។ ប្បរសប្បនេោោចៅចទៀតថា៖
 កិចចអនកប្តូវចធវើង្គយចទ។ ប្បនេិចចទៀត ប្បេីអនកមខជាមកែល់ទីចនះចហើយ ។ ចែើមបីឲ្យកូនរស់
ចែើមបីឲ្យបានកូនមកនែអនកវ ិញ ែល់ប្បីេអក
ន មក ឲ្យអនកចៅចសងៀមចធវើងាង់ ចធវើែូចគ្
កាំនិយយឲ្យចស្អះ។
 ប្ោន់ដតកាំនិយយឲ្យចស្អះប្ប៉ាចណាណះ ឬ ចលាក ?
 ចអើ ! ចទាះជាមួយមាននទ ក៏កាំនិយយដែរ។
 ចទ ! ខញាំ នឹកប្បេីណាស់ ខញាំ សាំនិយយរកោត់ បានប្បួ នែប្ប់ មា៉ាត់ អាណ្ិតខញាំចៅ
ខញាំនឹកោត់ ណាស់។
 មិនបាន ! ចប្បើអនកហានដតចហើប្បមាត់មួយមា៉ា ត់ កូនអនកមខជាស្អាប្ប់មិនខ្លន
អនកចឃើញចទខញាំចៅទីចនះ ចប្បើអនកហាននិយយមួយមា៉ា ត់ ខញាំ ប្ោន់ ដតចធវើសញ្ញប្បនេិចចៅ
អនកដែលក្តន់កូនអនកចនាះសមាាប្ប់កូនអនកចោលមិនខ្លន ។ ចម៉ាចអនកយល់ចទ ?
 ោ៎ះ ! ខញាំ យល់ចហើយ ហី ! ចលាកោែនចមតាេែល់ខាំ ចញ ស្អះ
ចម៉ាចក៏ ចលាកមិនចង់ឲ្យខញាំនិយយនឹ ងប្បេីខាំ ញ ? ខញាំ ចធវើែូចចលាកមិនចកើតចទ
សូមចលាកអត់ចទាសចះ ។ ឱប្បេីចអើយ ! ឱកូនចអើយ ! ខញាំ ស្អាប្ប់ ចហើយ។
 ចមើលហន៎ ! ចឃើញចទ ?
 អស់ ! ឱ ចទៗ កាំ សមាាប្ប់កូនខញាំ ចទ! ចលាកចអើយ ចលាកចអើយ ឱ!
 ចម៉ាចចធវើតាមខញាំឬចទ ឆ្ប្ប់ៗច

ើង ?

 ហីស ចលាកចអើយ!
 ថាឲ្យភាាមមក !
 ោ៎ះ ! ខញាំ ចធវើតាមទាាំងអស់ចហើយ!
 ចម៉ាចអនកចធវើតាមខញាំចទ ? និយយឲ្យប្តង់ចៅ!
 ោ៎ះ ខញាំ យល់ប្ព្មចហើយចលាក!
 ចអើ ! អនកប្តូវចៅឲ្យចសងៀមមួយកដនាងចនះ។
 ោ៎ះ ! ខញាំ ចធវើបាន . . . ដតក្តលណាចៅបានចលាកឲ្យកូ នមកខញាំ វ ិញ។
 មិនអីចទ ោាំខាំយ
ញ កមកឲ្យ។
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 ក្តលណាចៅ ចទើ ប្បខញាំអាចនិ យយបាន ?
 ោាំខាំជ
ញ ូ នែាំណ្ឹងជាចប្ក្តយ ដតមិនយូរចទ មួយដភាតប្ប៉ាចណាណះក៏បានចហើយ
 ោ៎ះ ! ខញាំ ចប្តកអរណាស់ ខញាំ មិនចភាចចទ ខញាំ ចធវើតាមចលាកមិនឲ្យខសចទ
គ្ឺចៅចសងៀមមួយកដនាងចនះ រួចមិននិយយមួយមា៉ា ត់ចស្អះ ។ អូ
តិចចលាកប្ច

ាំចធវើសញ្ញអវីចៅ។ ចគ្សមាាប្ប់ កូនខញាំ ចហើយ។

 ចទ ! ចទ ! ខញាំ មិនប្ចលាំចទ!
 ចអា ! កូនកាំសត់ចអើយ . . . ។
ចជើងចសះមួយលាន់ឮរ ាំព្ង ឯោលដស្ស។ សូរចជើងចសះចនះក្តន់ដតមកជិតែល់។ នាងចទវ ី
ប្ព្ឺ ប្ព្ួចកនងកនងចិ តេ។ ក្តមាចមើ លតាមប្បងាួចចៅចឃើញប្បាកែជាប្បងរប្បស់ខួន
ា គ្ឺមាននទចនាះឯង។
 ឥ

ូវចៅចសងៀមឈប្ប់និយយ។

នាងចទវ ីក៏ប្ប្បុងស្អែរតី នែទាាំងព្ីរសាំព្ះឱនមខលតជងគង់ ។
ធីតាឮសូរចជើងចសះដែលចធវើឲ្យនាងប្ព្ឺ អស់ទាាំងខាួន។ នាងភ័យផ្ងអរផ្ង។ នាងនឹក ល
ង ់ថា
អាក្តមាចនះោឲ្យនាងចធវើែូចោនះ ចតើមានប្ប្បចយជនា៍អីវ ?
នាងប្បាំដប្បរនែនាងដែលសាំព្ះឲ្យចាំមាត់ទាវរ
ចប្ពាះដកវវរលកខណ្ា៍ែឹងថាគ្ឺតាមប្ចកទាវរចនាះចហើយដែលប្បេីនាងប្បប្មុងនឹងចូលមក។
មាននទមកែល់មខខទម ចលាតចះព្ីចលើខង
ន ចសះយ៉ា ងរហ័ស។ អនករត់តប្មង់ចៅមាត់ទាវរខទម។
លះចៅែល់មាត់ទាវរអនកទចង៉ាក់ ចមើ លចឃើញក្តមាចៅឈរប្ចត់ ដកងនែនឹងប្បងាួច
ចឃើញនាងចទវ ីសាំព្ះអនកយ៉ា ងចស្អែះសែ័ប្គ្។
 ក្តមា ចរឿងអី ?
ក្តមាចសើចនិយយយ៉ា ងសងួតថា៖
 ខញាំសូមជូនប្បងស្សីដែលប្បងបានចផ្ញើខាំ ញ ដងរកាចនាះមកប្បងវ ិញ។
មានទនចៅចសងៀមស្អេប្ប់ក្តមា រួចនិយយថា៖
 ចមេចក៏ឯងនិយយចសើចហាក់ចខពើមរចអើមចម៉ាាះ ?
 ហាស់ ៗ ព្ី ចប្ពាះជាចរឿងដែលខញាំព្ាំ គ្ួរនឹងជប្មាប្បប្បងចស្អះ។
មាននទខ្លាំចធែញប្កឹត។
 ចរឿងអីក្តមា ? ក្តមាប្បាប្ប់មកឲ្យឆ្ប្ប់ !
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 ក្តមាចែើរចធវើរាយមាយចៅជិ តប្បងាួចចនាះ

 ចអើ ! សមណាស់ចហើយ ប្ប្បព្នធប្បងចនាះ ។ សមមខប្បងឯងណាស់ចហើយ ។
ក្តលប្បងផ្តេាំចផ្ញើខាំ ញ ៗ នឹកស្អែនថាជាស្សីមួយលាគ្ួរចោរព្ ។ ដតែល់ចងប្បចងាើយ ហី !
ខញាំមិនចង់ និយយចទៀតចទ។
មានទនសទះចៅោប្ប់ក្តមា ចញញចធែញ មខច

ើងប្កហម។ ចទវ ីរលត់ អស់ស្អែរតី ។

 ក្តមានិយយ ចតាងនិយយប្បាប្ប់ប្បងឲ្យឆ្ប្ប់មក!
 ចរឿងចនះដប្កងប្បងខឹងប្ជុលណា!
 ចរឿងអវី ? ក្តមាចរឿងអវី ? យី ! ក្តមាចតាងនិយយមក។
 ចោយប្បងចតឿនឲ្យខញាំនិយយចហើយ ខញាំ ក៏និយយចៅចះ ប្ប្បព្នធប្បង
ខញាំបានប្បចណ្េញចចញព្ីភូមិចយើង។ ខញាំ សូមចទាសប្បងចៅចះ។ ដតបានជាប្បចណ្េញចនះ
ព្ីចប្ពាះចទវ ីជាស្សីមួយយ៉ា ងអាប្កក់ ប្បាំផ្ត នាងលួចមានសហាយ។
 យី ! អី ចទវ ីមានសហាយ ? ចទវ ីកបត់ អញ ?
 បាទ !
 សហាយនឹងអនកណា ? អាណាមួយហានសហាយជាមួយប្ប្បព្នធអញ ? ប្បាប្ប់មកៗ
អូនប្បាប្ប់ប្បងមក។
 ចប្បើប្បងែឹងប្បងចធវើអាសហាយចនាះយ៉ា ងណាចៅ ?
 ហីស ក្តមាអូន ! ោវៗ ក្តត់ហត្ម!
 ហីៗ សហាយោចនះមិនចៅឆ្ងយចទ គ្ឺចៅជិតៗចនះ។ គ្ឺជាមនសសមានក់ដខងសមេីចលើក
ឫកពាខពង់ខពស់ ប្បណ្យស័កិេធាំ ប្ប៉ាដនេប្បងចៅចងចព្ៀរនឹងអាសហាយចនាះបានជាក្តរអវី ?
ស្សីោខូចចទចតើ ?
 អញផ្តេនាទចទាសទាាំងព្ីរហនឹង ។ ក្តមា ! អញឲ្យឯងជួយរកា ឯងោែនបានក្តរអីចទ។
 ខញាំចមើលអស់ប្ប៉ាណ្ណឹ ងចហើយ!
 ក្តមា អាណាមួយមានប្បណា
េ សកេិធាំ ហ៎ ? ចតើអាណាមួយ . . .
ប្បងចង់សីស្អច់ហត្មោឥ

ូវ ក្តមាប្បាប្ប់មងមក ោចៅជិតៗចនះរ ឺ ?

ក្តមាចសើច និយយមួយៗថា៖
 មនសសអប្ប្បិយកាំណាចចិតេទាប្បអាមា៉ា ស់ចនាះ គ្ឺ . . . គ្ឺ . . . គ្ឺ . . . ខញាំ ។
 ប្បាូនឯង ? យី ! អី ប្បូនឯងសហាយនឹ
ា
ងប្ប្បព្នធប្បង ?
 បាទ គ្ឺ ខាំ ចញ នះឯង !

58

www.facebook.com/nakrean168

 យី ! ក្តមា ! ប្បាូនសាំលាញ់ . . . ដន! ចមេចចទវ ីអូន ! ចមេចអូនចធវើែូចោនះ? ចទវ ីអូ ន !

ប្បងស្សលាញ់អូនប្បេូរជីវ ិតោែនតក់ ោែនណាយ ោែនចភាចមួយចព្ល។ ប្បងអាណ្ិត
ប្បាូនរាល់ចវលា។ ចទវ ីអូន ! ប្បងស្សលាញ់ចៅចព្ញប្បង់ចិតេ អូនកបត់ចិតេប្បង។
ចប្បើអូនចៅស្សលាញ់អនកណា ចប្ៅព្ី ប្បូនរប្បស់
ា
ប្បង ៗមិនថាអវីចទ

ចនះប្បាូនស្សលាញ់ប្បូនប្ប្បុ
ា
សរប្បស់ប្បង។ ចៅេណាស់ ប្កហាយណាស់ ឈឺណាស់ ! ចទវ ី !
ចទវ ីអូន ! ចហតចមេចយ៉ា ងហនឹង ? អូននិយយមកចមើល ប្បាប្ប់មក ព្នយល់មក។
 ចមើលហន៎ ! សតវចនះោចៅចសាៀមឈឹង ។
 ចទវ ី ៗ !ចយើងប្ពាត់ោនព្ីចព្លចនះចហើយ។
ដមន ! នាងចទវ ីប្ពាត់ដមន ប្ពាត់ចប្ពាះនាងនិយយព្ាំរច
ួ កចប្មើ កខាួនព្ាំបាន។
ធីតាមានដតទឹកដភនកដែលហូរប្ប៉ាចណាណះ ។ នែនាងច

ើងញ័រ

ចិតេនាងតឹងៗជាងជាប្ប់ចាំណ្ងប្បាាំប្ប្បក្តរចៅចទៀត ។ ពាកយរប្បស់ក្តមាមួយមា៉ា ត់មានពាកយថា
នាងបានសហាយនឹងោ ចធវើឲ្យចិតេនាងធ្លាក់ កកយ៉ា
េ
ងខ្លាាំង។
ពាកយចនះោក់ចោតែួងចិតេនាងយ៉ា ងរក្តាំប្បាំផ្ត
រួចមតែូចក្តាំប្បិតដែលោាំងរ ាំលាំប្ព្ឹកាននចសចកេីសខរប្បស់ស្សី។ ឱ !
ប្បេីនាងព្ាំែឹងចរឿងនឹកស្អែនថាក្តរចនះជាក្តរព្ិត។ មាននទដប្បរចៅនិយយជាមួយក្តមាថា
 នងងដប្បរគ្ងភនាំ ប្បាូនឯងចៅជួ ប្បនឹ ងប្បងចៅចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍កាំ ខ្លន។
ក្តមាចសើចក្តាកក្តាយងក់កាលតប្បវ ិញ៖
 បាទប្បង ! នងងដប្បរគ្ងភនាំជួប្បោនចប្ក្តមចែើមចពាធិ៍។
រួចមាននទដប្បរមកចមើលនាងចទវ ីជាចងចប្ក្តយប្បងាស់។
អនកមួចៅ៉ាចៅេប្កហាយកនងចិ តេជាព្ន់ ចព្ក។ ព្ី ចែើមរូប្បនាងចទវ ីជាទីប្តជាក់ចិតេ
ូវរូប្បែដែលចនះក្តាយចៅជាចភាើងចៅវ ិញ។ អនកខឹងយ៉ា ងខ្លាាំង
រហូតែល់ដលងចមើលមខនាងចទៀត អនកនិយយជាទីប្បចងាើយថា៖
ឥ

 ចទវ ី ស្សីក្តលក្ត

កណ្ណីឫសយ អញដលងបានចឃើញឯងចទៀតចហើយ។

ថាែូចោនះចស្សច មាននទសះចចញព្ី
ទ
ផ្ទះ រត់ច

ើងចលើខនងចសះចៅ។

ប្ព្លឹងនាងចទវ ីសទះតាមប្បណា
េ លឲ្យរូប្បនាងែួ លចែកសេូកចលើក្តេរ។ ចលើខង
ន ចសះ
មាននទឈឺោប្ប់កនងចិតេជាព្ន់ ចព្ក។ ដភនកដលងចមើលអវីចឃើញ ប្តចចៀកដលងឮអវី

ចនះចហើយដែលជាស្អថនភាព្ដែលអនករស់កងចកស្អរប្បស់
ន
អនកហាក់មានអវីវ ិលសាង
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នាាំឲ្យនឹកអវីព្ាំចឃើញ គ្ិតអវីក៏ព្ាំយល់
មានដតចរឿងនាងចទវ ីក្ត

កណ្ណី ប្ប៉ា ចណាណះចទដែលមកប្បកចែើ មប្ទូងអនក ញាង
ាំ ៗ ោែនប្តាប្ប្បណ្ី។

ប្បរសនឹកចឃើញក្តលប្ោមន អនកស្សលាញ់ស្តសេីចនះយ៉ា ងអស់ព្ីចពាះ។ អនកបានចប្បេជាញថា
រស់ស្អាប្ប់ជាមួយចទវ ីដតមួយរហូតចរៀងចៅ ចោយចជឿថា
ជីវ ិតអនកមខជាបានរស់និតយចៅជាមួ យនាងមិនខ្លន។ ចហើយស្អែនចទៀតថា
នាងមខជាចធវើឲ្យអនក បានសប្បាយជានិ ចចវ ិញ។
មាណ្ព្ប្ប្បឹងប្តិះរ ិះរកចឃើញថា ក្តលស្សលាញ់ោនចនាះ នាងចនះបាននិយយនឹងអនក
រួចក្តលនិយយោនចនាះ នាងបានប្បង្គាញឲ្យចឃើញថា នាងចស្អែះប្តង់ដមនចសទើរហានោត់ទកថា
ោែននារ ីណាមួយមកចប្ប្បៀប្បបានច

ើយ ព្ីចប្ពាះប្គ្ប្ប់ពាកយដែលនាងចចញសេី

នាងោែនបានគ្ិតចទ ស្សីនិយយរអិលរអិចទាក់។ រ ីឯពាកយមួយមា៉ា ត់ៗ
ប្បរសជាសងារសចងកតចឃើញទឹកចិតេដមនៗ ននចសចកេីចសនហា។ មកែល់មួយចព្លចនះ
ចទវ ីស្សីោច់ ចិតេមានសហាយចទៀត ចភាចអនកជាប្បេី ចភាចអស់ពាកយសមេី
ចភាចអស់អាំចព្ើដែលចធវើចៅវ ិញចៅមកតាាំង ព្ីអាំចព្ើតូចតាច
ប្បនេិចប្បនេួចរហូតែល់ចៅលូកនែចោលខាួនទាាំងស្សុងចូលកនងរងវង់នែោនចៅវ ិញចៅមក
រហូតែល់រម
ួ រស់ រួមចមប្តីដនប្បនិតយោនជាប្បេីប្ប្បព្នធ។ មាននទនឹកចឃើញសព្វប្គ្ប្ប់ែូចោនះ
អនកអស់កមាាាំងចិតេចហវនឹងរកចជឿស្សីណាចទៀតមិនបាន។ កនងចព្លចនាះ
អនកោត់ស្សីទាាំងអស់ជាចភទអប្បបលកខណ្ា៍ អាប្កក់រកោែន។ ចភទចមាហៈ
ចនះជាចភទចស្សើប្បស្ស្អល នឹងក្តមរាគ្ ចិតេមិនធងន់ មិនចចះអត់ មិនស្អគល់ខសប្តូវ អាប្កក់លា
ចស្សកឃាននឹងក្តមគ្ណ្ ឃាន ! ឃាន ! . . . ណាស់ឃានរហូតចៅកបត់។ មាននទខ្លាំចធែញ
ចោយហាក់ចមើលចឃើញនាងចទវ ីចធវើឫក ចធវើពារកក្តមាជាសហាយ។
កចមាាះហាក់ចឃើញនាងញញឹមចោយឥតចអៀនខ្លែស ោក់ប្ប្បុសងែី
ហាក់ចឃើញនាងចប្បើកទាវរឲ្យចគ្ចូលមក ចោយសទះចៅទទួលចគ្ ចោលខាួនទាាំងស្សុង
ចៅកនងកណា
េ ប្ប់នែចគ្ ប្បចណា
េ យឲ្យចគ្ឱប្បរ ឹតែូចក្តលនាងបានចធវើជាមួយអនកដែរ ។
ស្សីឫសយចនះនិយយរកចគ្ ែូចបាននិយយនឹងអនកជាប្បាកែ។
មាននទនឹកចទៀតថា ចប្បើ អក
ន មកទាន់កនងចព្លចនាះ
អនកមខជាហូតោវោត់ឲ្យោច់ចចងកះទាាំងព្ីរនាក់ឲ្យស្អាប្ប់ ជាមួយោនមួយរ ាំចព្ចមិនខ្លន ។
ចប្ក្តយព្ីសប្បិនចនះ មាននទសនែតថា ស្សីដែលមានរូប្បលាជាស្សីមានចិតេអាប្កក់ ។
រូប្បោលាណាស់ ោអាងរូប្ប ចង់ឲ្យដតចគ្រាល់ោនស្សលាញ់ោ។ ឱ ! ចទវ ី !
ស្សីទាាំងអស់អាប្កក់ោែនសល់មួយនាក់ ចទាះមានរូប្បមិនលាក៏ចោយ
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គ្ឺថាណាមួយក៏ែូចណាមួយ។ អាស្ស័យចហតចនះ
មាននទនឹកែល់ប្ព្ះព្ទធអងគចលាកបានចៅចាំជាកាំព្ូលមនសសដមន។ ចលាកយល់ចរឿងចនះ
រួចបានលះប្បង់ទាាំងអស់ចែើមបីប្ព្ះនិពាវន ដែលជាឋានផ្តទកខ។
ជិះចលើខនងចសះមាននទវចងវងអស់ស្អែរតី។ នឹកមេងចឃើញថាប្តូវសមាាប្ប់ស្សីៗឲ្យអស់។
នឹកមេងចឃើញថា ប្តូវសមាាប្ប់ប្ប្បុសៗដែលអាប្កក់ ចៅស្សលាញ់ប្ប្បព្នធចគ្ឲ្យអស់បានប្តូវជាង។
នឹកតចៅចទៀតចឃើញថាចទ! កាំរវល់ ចនះចហើយជាជី វ ិត មានទកខ មានសខ មានកបត់
មានស្សលាញ់ មានសាប្ប់ . . . ៘ សាំចរចចសចកេី មាននទចៅដតមានទកខែដែល។
ោលដែលអនកកាំព្ងជិះចសះក្តត់ធាំលឹង
វ ចលវើយ ប្បីែូចោលវែេសងារដែលអនកកាំព្ង ាងក្តត់។
អនកចឃើញថា អនកប្ប្បឹងចៅមខដតមានក់ឯងតបិតគ្ូចសនហាចគ្ចោលអនកចហើយ។
ោលចនះចមើលយូរប្បនេិចចៅ ក្តាយចៅជាមហាស្អគ្រមួយែ៏ធាំនប្កដលង
ដែលរកចមើលចជើងចមឃព្ាំចឃើញ ។ ខយល់ដែលប្បក់រវ ិចៗ
ក្តាយចៅជាខយល់ព្យះចព្យមាយ៉ា ងខ្លាាំងអចនក ។ ចសះដែលអនកជិះក្តាយជាកូនទូកតូចមួយ
ដែលចឃាងចឃាងៗ កណា
េ លសមប្ទ ចបាកប្បក់ចោយជាំចនារខយល់។ ដតកូនទូកចនះ
គ្ឺមាននទដែលភ័យប្ប្បឹងតសូនឹងខយល់ កាំឲ្យលិចទូកបាន។
ទឹកចភនកក៏ហូរចចញព្ីដភនកមាននទធ្លាក់ែល់ែី។ អតី តសងារនាងចទវ ីនឹកសចងវគ្ខាួនព្ន់ចព្ក។
ប្បរសព្ាំដែលយាំចស្អះ ដតកនងចព្លចនះអនកយាំ ។ អនកនិ យយកនងចិតេថា៖

 ចទវ ីអូន ! ប្បងប្ពាត់ព្ីអូនតាាំងព្ីចព្លចនះចហើយ ! អូនជាគ្ូកមែ នឹងប្បងចទ ។
ប្បងមិនចធវើអីវែល់អូនចទ ! កាំប្ព្ួយ ។ ប្បងមិនចងចព្ៀរចទ។
សូមអូនចៅរស់ជាមួយគ្ូងីែរប្បស់អូនចះ រស់ឲ្យបានសប្បាយតាមប្បាំណ្ងចិតេអូនចះ។
ប្បងមិនខឹងចទ ព្ីចប្ពាះប្បងធ្លាប្ប់ដែលបានរួមរកសរូប្បអូនចហើយ ។
ប្បងមានជ័យជាំនះចលើអូនជានិចច មានដតអូនចទដែលចោលប្បងចនាះ ោញ់ប្បង ។
ប្បងឈប្ប់ស្សលាញ់អូនចទៀតចហើយចប្ពាះអូនស្សលាញ់ចគ្។ ប្បងមិនស្អេយអូនចទ
ចប្ពាះអូនមិនស្អេយប្បង។ ព្ី ចព្លចនះចៅអូនចែើរផ្ាូវមួ យ ប្បងចែើ រផ្ាូវមួយ

ចប្ពាះផ្ាូវចយើងចែើរចនាះោដប្បកោន ។ អូនមានសងារងែី ប្បងចែើរចៅមខដតមានក់ ឯង
ោែនសងារ ។ អូនចៅដតមានទកខ ប្បងផ្តអស់ទកខចហើយ ។ អូនចៅដតមានចាំណ្ងចង
ប្បងចៅណាក៏បានចធវើអីវក៏បាន ចែកប្តង់ណាក៏បាន បាយប្តង់ណាក៏បាន
តាមចិតឥ
េ តចាំណ្ង ប្បងមានចប្ប្បៀប្បចលើអូនជានិចច ចប្ពាះថាចប្បើប្បូរប្ប្បុ
េ
សរប្បស់អូននឹងប្បង
គ្ង់ចឃើញថាប្បងប្ោន់ចប្បើជាងប្បាកែ ទាាំងផ្ាូវចិ តេ ទាាំងផ្ាូវចលើសីលធម៌

ទាាំងផ្ាូវមនសសធម៌ ទាាំងផ្ាូវតប្មិ ះវ ិជាជ ទាាំងផ្ាូវប្បណ្យសកេិ ទាាំងផ្ាូវនងាងូរ។
ន
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ចលើព្ិភព្ដផ្នែីចនះ ចតើអូនរកមនសសណាឲ្យបានែូចប្បងចទៀតចទ ? ។
ប្បងជាមនសសចចះជួយសចគង្គគះចគ្ ចោយមិ នគ្ិតចប្ោះខាួន
ចចះចោរព្ស្សលាញ់ចគ្ជាងស្សលាញ់ខួនឯង
ា

ចចះឈឺឆ្ាលែល់ចរឿងចគ្ចោយឥតគ្ិតែល់ចរឿងខាួនហួសចហត ចចះជួយកិចចក្តរឲ្យចគ្
ហានចធវើក្តរឲ្យចគ្ ចទាះដតមានក់ឯងក៏ហានចធវើដែរ។ ឱ ! អូ នចទវ ី !
អូនស្សលាញ់គ្ូងីែចប្ពាះអវី ? ចប្ពាះប្បាក់ដមនចទ? ចប្ពាះចគ្
ចចះសប្បាយហឺហា ចប្ពាះចគ្ចចះប្បចញ្
ឆ ត ចចះចបាកផ្ងដមនចទ ?។ ចទវ ីអូ ន ! ប្បងព្ាំចចះែូចចគ្ចទ
។ ចហតចនះ ចសចកេីសាំចរចោសនាអូន គ្ឺអូន។ ប្បងទកឯកសិទិធចនះចលើអូនចះ
ដតប្បងប្ោន់ដតអាណ្ិតអូនចោយស្សីចមើលតាំនលមនសសខស។ ចទវ ីអូ ន ! ប្បងខាំប្បាំចភាចចរឿងអូន
និង ប្បងឲ្យចភាចសូនយព្ីចព្លចនះចៅ។
ប្ព្ះអាទិតយចប្ជៀងចប្ជគ្ងចលើភាំនស្អវយចហើយ។ ព្ព្កប្កហមចអាចៅផ្េាំរាយមាយប្តង់ ចនះ
ប្តង់ចនាះ ។
ចឃើញចមឃចិតេចកើតកេីសចងវគ្ចោយនឹករឮកែល់ចព្លដែលទវីប្បចលាកប្តូវច ះកលបចៅអនាគ្
ត។ គ្ឺកនងចព្លចងប្បាំផ្តចនះចហើយ ដែលមនសសប្តូវរលាយរូប្ប រលាយខនធ
ប្បាសោកអស់ទកខផ្ងទាាំងព្ួង។ ឱ ! គ្ឺនងងគ្ងភនាំចនះចហើយដែលចលាកអនកោាំបានថា
មាននទសនយជួប្បក្តមាជាប្បាូន។ មាននទសះចលាតចលើ
ទ
ខនងចសះ

ប្បាំផ្តយប្តង់ ចឆ្ពះចៅចែើមចពាធិ៍កណា
េ លដស្សដែលបាននិ យយទក។ តាាំងព្ីប្ព្ឹកមក
អនកចលប្បបាយព្ាំរច
ួ ចែកព្ាំលក់ចចះដតរស្អប្ប់រសល់។
លះែល់ទីកាំណ្ត់អនកចលាតចះព្ីចលើខង
ន អាជាចនយយដែលអនកចងចៅជិតចនាះ។
ប្បរសប្ចត់ដកងនែទាាំងព្ីចៅចចងកះចែើរចះចែើរច

ើង

ចមើលនាយអាយរួចឈរគ្ិតចរឿងែដែលដតមួយ គ្ឺ ចរឿងនាងចទវ ីជាភរ ិយកបត់ចិតអ
េ នក។
ចៅចជើងចមឃ ចសះមួយចទៀតផ្តយក្តន់ដតជិតមក។
មាននទឈប្ប់ឈរចៅចសងៀមចមើលចសះចនះ។ លះបានមកែល់ជិត អនកជិះចសះចលាត
ចះមកែីដលងចសះឲ្យប្បរ ិចភាគ្ចមែចទើប្បមកចោរព្មាននទយ៉ាងគ្ួរសម។
ចោយឥតមាននិយយមួយមា៉ា ត់ មាននទហូតោវខ្លវកប្បាប្ប់ថា៖
 ក្តមាប្បាូនប្ប្បុងខាួន ព្ីចប្ពាះប្បងបានសនយថាសាំលាប្ប់អាចោរលួច
ប្ប្បព្នធចគ្ឲ្យអស់ព្ីដែនែីដខែរ។
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 មានជាក្តរអីប្បង !
ក្តមាញញឹម ក៏ ហូតោវវ ិញ ោវមាននទក្តប្ប់ច ង
វ ឮឆ្ាំងៗ រចនថើនោនរនេាំែូចលាចផ្ទះ។
ដតក្តមាក្តត់ឮដប្ចស ៗ ែូចសូរផ្តវ។ មាននទក្តប្ប់ខ្លងស្អេបា
ាំ ាំង ៗ សូរជាប្ប់ប្ប្បកិតោន ។
ក្តមារងជាប្ប់យ៉ាងអង់អាច។ មាននទប្គ្ោសោវក្តប្ប់ព្ីចលើបាាំងៗ។ ក្តមាោសោវរងបានចទៀត
មាននទោក់ប្បចណ្ើ េ រចសើចប្បចណ្ើ េ រ
 ចយើ ! ប្បាូនឯងប្ោន់ចប្បើឥ

ូវ!
 បាទ ! លែមដតសីសងបានដែរ ។ ហី សាំជូនប្បងវ ិញមេង!
កនងចព្លចនាះ ោវក្តមារហ័សែូចរនទះ សទះោត់មាននទខ្លងច វងប្តឹ មចចងកះ
រួចរត់វ ឹងចៅរះខ្លងស្អេាំ រួចចលាតមកព្ី ចលើវ ិញ។ ចប្បើដភនកព្ាំរ ឹង ស្អែរ ីតីព្ាំបាន
ប្ប្បដហលជាព្ាំអាចរងនឹងមខោវទាាំងព្ីរយ៉ា ងដែលមានទមងន់មហិមាចនះចទ។
ដតមាននទនវណាស់ រងទាន់ឮដប្ប៉ាសៗ ដប្បកប្ពាយប្ព្ិចៗ។ ក្តមាចសើចនិយយមេងថា៖
 ចយើ ! ប្ោន់ចប្បើដែរ។
មាននទចសើចតប្បវ ិញ
 មិនអវីចទ !
លាំោប្ប់ចនាះចគ្ឮសូរដតោវវ ីតៗ ផ្តាំងៗ គ្ួរចសញើប្បនប្កចព្ក។
ជនទាាំងព្ីរសទធសឹងដតចាំណានកនងវ ិធីក្តន់អាវធ។ ជនទាាំងព្ីរជួនក្តល ជួប្បជិតោន
សាិតែូចតាាំងដម៉ា ជួនក្តលងយឆ្ងយព្ីោន។ ជួនក្តលមាននទជាប្បងជាំព្ប្ប់ចជើងែួល
ក្តមាសទះចៅប្បប្មុងសមាាប្ប់ ចោល ដតមាននទចគ្ចផ្ត ប្បណា
េ លឲ្យក្តមាប្ជុលខាួនោាំទីង នឹងែី។
រួចចប្ក្តកច

ើងទាាំងព្ីរវ ិញប្បនាទន់ ប្បនាទប្ប់ ោន ចងោវក៏ប្ប្បចកៀកប្ប្បកិតោនជាងែី។ ក្តមាែួលវ ិញ

មាននទសះចៅសងក
ទ
ត់ព្ីចលើ ប្ប្បឹ ងរមួ តនែទប្ប់ោនកាំឲ្យចងោវផ្តទប្ប់ជាប្ប់នឹងកខាួន

រួចធ្លក់ោនែួលផ្តកប្ប់ផ្តងរ ។ មាននទែួលវ ិញ ក្តមាសទះចៅោក់ ប្បកជគញ្
ជ ព្
ាំ ីចលើែូចចគ្រតប្តី ។
ដតមាននទចគ្ចច វងស្អេាំ . . . ផ្ត។ រួចដផ្ាោវទាាំងគ្ូមកប្ប្បកួតោនវ ិញែដែលយ៉ា ងសវិតស្អវញ។
មាននទមានោោថា៖
 អញទកចិតេឯង។ អញចជឿសមបងឯង ចប្ពាះឯងសបងឲ្យអញ ឯងមកកបត់អញវ ិញ។
ក្តមាចសើច
 ហីៗៗ មនសសកាលចមែ ោែនសមបងឯណា ោែនពាកយសោចឯណាធាំជាងចិតេចទ។
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 អញប្ប្បចៅឯងឲ្យែឹងប្បនេិច!
 ឥតប្ប្បចយជនា៍ចទប្បង ! ខញាំ ប្ប្បចៅប្បងឲ្យចចះស្សលាញ់ស្សី កាំឲ្យទកចិតេស្សី។
 ចប្បើកនងចព្លចនះ អញសាំលាប្ប់ឯងមិនបាន អញសខចិតេស្អាប្ប់។
 ប្បាកែចហើយ!
 អញយក្មឯងលាងអាមា៉ា ស់ដែលឯងបានប្ប្បប្ព្ឹតេ។
 តាមចិត!េ
 អញក្តត់កាលឯងចោតឲ្យអនកផ្ងចមើល។
 តាមប្តូវក្តរ!
 ឯងចនះចៅចាំជាប្ព្ចហើន!
 ព្ិតដមន អនកណាមិនស្អគល់ក្តមា ? ប្បងឯងចនះជាមនសសយ៉ា ប្ប់ណាស់ បានប្ប្បព្នធមួយ
ប្ប្បព្នធចនាះកបត់ ហាស់ៗ ។
 លះក្តមានិយយែូចោនះ មាននទនឹកខឹងនាងចទវ ីនប្កចព្ក។ រូប្បនាងចលចចចញចៅចងោវ
ចលចចចញចៅមខអនក ខ្លាំចធែញោក់អក
ន សមាក់អនក រូប្បចនះញញឹមោក់អក
ន សាំព្ះអនក
អងវរអនក។ មាននទចភាចនឹកែល់អាវធដែលកាំព្ងក្តន់ ស្ស្អប្ប់ដត . . . អ !
ស្ស្អប្ប់ដតចងោវរប្បស់ក្តមា សទះវ ីតមកប្បកចាំ ចែើមប្ទូងអនក។ ប្បរសចផ្ាៀងខាួនដតព្ាំផ្ត
ចងោវរកចូលកនងស្អែស្អេាំ ្មហូរខ្លចយប្កហមចអា។

ចងោវចធវើឲ្យអនកចកចព្ើតនប្កដលង។ ក្តមា បានឱក្តសចនះោយផ្តេច់ប្ព្័ប្ត ក្តប្ប់ច ង
វ ស្អេាំ
ព្ីចាំចហៀង មាននទប្ប្បឹងរងចគ្ចយ៉ា ងប្តែរ។ កនងចព្លចនាះមាននទែឹងខាួនច

ើងថា

អនកកាំព្ងតសូចែើមបីរស់ ចទើ ប្បអនកផ្តាស់ោវមកក្តន់នែច វងវ ិញ ោក់តចៅចទៀត។
ក្តមាចសើចយ៉ា ងរ ីករាយ។
 ចម៉ាចប្បង ប្បងថាយក្មខញាំ ឥ
 អត់ទាន់អីចទ ! ប្បាូន !
សូរោវក៏លាន់ឮរចនថើនយ៉ា ងខ្លាាំងច

ូវគ្ឺ ប្បងចទដែលហូរ្ម . . . ។

ើងវ ិញែដែល។

និយយព្ីអនកស្សុកដែលែឹ កចោប្បញ្ូច លចប្ក្តល ចែើរជិតចនាះ ក្តលចប្បើបានចឃើញមាននទ
និងក្តមាប្ប្បក្តប្ប់ប្ប្បោក់ោនែូោនះ មានចសចកេីភិតភ័យយ៉ា ងខ្លាាំង

រត់ចៅភូមិប្បាប្ប់អស់ញាតិមិតេឲ្យមកជួយជាប្ប្បញាប្ប់។ ដតប្ព្ះអាទិតយលិចបាត់ចៅចហើយ។
ព្នាឺប្ព្ះចនទក៏ប្បាំភឺចា

ើងស្ស្អងៗ។ អនកស្សុកខាះអចចចងកៀង

ខាះអជចនាះរត់មកទីសមរភូ មិននប្បងប្បាូនទាាំងព្ី រចនាះ មានចាំនួនចប្ចើនអចនក ។
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ដតោែនអនកណាមួយហានចូលឃត់ចស្អះ ព្ីចប្ពាះោវទាាំងព្ីរចៅដតប្ប្បចកៀកជាប្ប់ោនជានិចច ។
ែល់ចឃើញអនកស្សុកមកក្តន់ដតចប្ចើនច

ើង មាននទប្ប្បកិតោវរប្បស់ក្តមាជាប្ប់ រួចនិយយថា៖

 ចូលប្បាូនប្ប្បុងខាួនឲ្យដមនដទនហា៎ ន !

 ខញាំអត់ភ័យចទ ប្បងឯងោក់នែច ង
វ ចនាះ!
 នែច វងប្បង ក៏ចប្ប្បើក្តរបានែូចនែស្អេាំ ប្ប្បុងអូន !
ោវមាននទប្បករញៗចៅមខបា៉ា ច់ៗ ែូចប្ព្ួញដែលចែញក្តមាជាប្ប់។
ក្តមាភ័យនឹងចងោវចនះដែរ ព្ីចប្ពាះចឃើញថាប្បងផ្តាស់ចសនៀតងែីចហើយទមងន់នែចឃើញថា
ខ្លាាំងជាងធមែតារកទប្ប់ ចសទើរព្ាំរច
ួ ដតក្តមាប្ប្បឹង ក
ែ ់រកឱក្តសលា។
ចប្ក្តយមកស្ស្អប្ប់ដតោវមាននទោត់ប្កឡាច់ចាំពាក់កណា
េ លចែើមប្ទូង ក្តមាចធវើឲ្យក្តមាែួលតូង
ប្ក្តប្បស្សបា៉ា ប្បចលើែី្មហូរគ្គ្ក។ ក្តមាប្ប្បឹងចប្ក្តកច

ើងចទៀត ដតែួ លចៅវ ិញ ។

អនកស្សុកលាន់មាត់ដស្សកថា អូយប្គ្ប្ប់ៗោន។ ក្តមាដប្ប្បខាួនចធវើអឹះៗ។

មាននទដែលអស់កមាាាំងណាស់ចៅចហើយ លះចឃើញក្តមាអស់តនែបាន
ក៏ជូតោវដែលប្ប្បលាក់្ម សកចូលកនងចស្ស្អមវ ិញ ចែើរទាាំងចធងចធ្លងៗ ចៅរកចសះ។
ែល់ចហើយ អនកច

ើងចលើខនងអសសពាហា៍ប្បាំចបាលចៅខ្លងទិ សឯតបូងកនងងងឹ តបាត់ចៅ។

អនកស្សុកដែលចៅចមើលទាាំងប្ប៉ានាែន ក៏ចលើកក្តមាច

ើង ខាះជួយជូត្មខាះជួយដស្សកចៅ

ដតក្តមាសនាប្ប់បាត់ស្អែរតីយូរណាស់ចៅចហើយ ។ អនកសួរចោយភិតភ័យថា៖
 ស្អាប្ប់ចហើយ ឬអី ?
 ចទ ! មិនទាន់ស្អាប្ប់ចទ!
 រប្បួសតិច រ ឺខ្លាាំង ?
 រប្បួសខ្លាាំងណាស់ មិនែឹងជាស្អាប្ប់ ឬរស់ចទ!
អនកទាាំងអស់ោនក៏ដសងក្តមាយកចៅចគ្ហោានប្ព្ះកមពតទាាំងយប្ប់ ឥតប្បងាង់ច
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី៩៖រត់តាមប្បេី

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
នាងចទវ ី ដែលែួលសនាប្ប់ សេូកសេឹងចលើក្តេរចនាះ ក៏បានចប្បើកដភនកច

ើង។ នាងចមើលចឃើញ

មខនាងភួង ដែលមានទឹកដភនក ហូររហាម។ ធីតាឱប្បនាងភួងយាំ ចហើយចពាលយ៉ា ងរចវ ើរោយថា៖
 ប្បង ! ប្បង ! ប្បង ! . . . ចនះប្បាូន !
នាងភួងចឃើញែូចោនះ ខាំប្បមប្បីស្សីដងមចទៀត។
 កូន ! កូន ! ចនះដម៉ា ! ដម៉ាណា !
 ោ៎ះ ! ដម៉ា !
 អី ! ចនះដម៉ា!
 ោ៎ះ ប្បង ! ប្បងចៅណាចហើយ ប្បងោត់ខឹងខញាំ ចទ? ចទប្បាូនឥតកបត់ប្បងចទ !
ប្បាូនស្សលាញ់ប្បង នឹកប្បងណាស់។

នាងភ័យរ ឹតដតខ្លាាំងច

ើង ។ ស្តសេីជាមាេយញ័រ អស់សព្វសពា៌ងគក្តយ នាងចទវ ីប្បិ ទដភនកជិតសាង

មាត់ចចះដតនិយយៗចៅ ោែនែឹ ងខាួនប្បាណ្ចស្អះ។
 ដម៉ា ! ដម៉ា ! ប្បងោត់ចៅណាចហើយ ? អូ ! ប្ប្បដហលោត់ខឹងនឹ ងខញាំ ដមនចហើយ ។ អូ !
ោត់មិនែឹងចរឿងចទ . . . ។
 កូន !ចទវ ី ! កូនមាសមាេយ ! កូននិយយអី ែូចោនះ ? កូន ! កូន !
នាងភួងអប្ងួន នាងចទវ ីយាំរ ឹតដតខ្លាាំងច

ើ ង។

 ចទ ! កាំៗ សមាាប្ប់កូនខញាំ អី ! ទកជី វ ិតកូនខញាំ ឲ្យរស់ចៅសិន ! ហីប្បង! កាំចជឿពាកយចគ្។ ចទ . . .
កូន . . . ចលាកឱស ៗ ស្អាប្ប់ ខាំចញ ហើយ ! ចទខញាំ ចង់រស់ . . . !
នាងភួងប្គ្វ ីកាល ហួសចិតេ មិនែឹងគ្ិតយ៉ា ងណា ចែើមបីឲ្យកូនសមាាញ់រប្បស់ោត់
និយយប្តឹមប្តូវវ ិញ។
 កូនៗ កាំនិយយ ! កូនចៅឲ្យចសងៀម !
 ោ៎ ! ខញាំ មិនហាននិ យយចទ ខញាំ ខ្លាចកូ នខញាំ ស្អាប្ប់។ ដតមិ នឲ្យខញាំនិយយឯណាបាន
ប្បងោត់ខឹងនឹងខញាំង្គប្ប់ចហើយ។ ...ប្បង ប្បង..! ប្បង កាំចជឿតាមចគ្ណា ! អាណ្ិតប្បាូនចៅ
កាំចជឿតាមចគ្។
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ចញើសហូរចចញព្ីថាងសនាងចទវ ី ចផ្តាតៗ ។ នាងភួងយកកូនកដនសងជូតចញើសចនាះប្បចណ្ើ េ រ
និយយប្បចណ្ើ េ រ៖
 ឱ! ប្ព្ះមាចស់នងាចអើយ ! សូមជួយកូ នខញាំផ្ង កាំ ឲ្យកូ នខញាំនិយយចប្ចើ នចព្ក ។ កូន ៗ !
កូនសមងាំឲ្យលក់ចៅ ។
 ោ៎ះ !
 អឺ ! កូនចៅឲ្យចសងៀមកាំនិយយអី ។
 ោ៎ះ !
 ចប្បើកូនស្អាប្ប់ ដម៉ាក៏ស្អាប្ប់ដែរ ។
 ោ៎ះ !
 កូនមិនស្អាប្ប់ចទ ចប្ពាះមានដម៉ា ។
 ោ៎ះ !
មួយស្សប្បក់ចប្ក្តយមក នាងចទវ ីក៏ចែកលក់ សកប្ប់សល
ក ់។ ែល់នាងភាញក់ច

ើង

ធីតាហាក់មានកមាាាំងកាំដហង។ កលយណ្ចប្ក្តកចែើរចៅមជទឹក រួចចទើប្បនិយយ
ចៅក្តន់នាងភួងចទៀតថា៖
 មាេយចអើយ ! កនងជាតិចនះ កូនអភ័ព្វណាស់ ។ ប្បងមាននទមកទីចនះ អាំបាញ់មិញ។
កូនមិនហានចមើលមខប្បងចទ ព្ីចប្ពាះអាក្តមា ោសមាាប្ប់កូនរប្បស់ខាំ ។
ញ មាេយមាសមាេយ !
ចប្បើមាេយចឃើញប្បទមកូនខញាំ មាេយមខជាស្អាប្ប់មិនខ្លន។ អាក្តមា
ោឲ្យមនសសអសិរព្ិសមានក់ យកោវោក់ចាំកកូនខញាំ ចែើ មបីប្បងខាំកាំឲ្យខញាំ និយយអវី ចធវើអីវ។
កនងចព្លចនាះ អាក្តមា ោប្បង្គកច់ថាខញាំ នឹងោ សហាយោន។ ឱ អនកមាេយ !
កូនស្អាប្ប់ ដតកនងនងងចនះឯង ជាប្បាកែចហើយ។ កូនឈឺចិតេណាស់
អាក្តមាោចធវើបាប្បកូនែល់ចហើយ . . . ។ ឱ! ឥ

ូវកូ នខញាំចៅណា
បាត់ព្ីប្បងាួចចនាះចហើយ . . .? អាំបាញ់មិញ ខញាំ ចមើ លចឃើញកូនខញាំ ព្ីទីចនះចៅ។ ោយកកូ នខញាំ
ចៅចទៀតចហើយ។ កូ នខញាំចែកលក់ ោែនែឹងថាជីវ ិត ចៅនឹងចងោវចគ្ចទ មានដតខញាំ ចទ

ែឹងភ័យ ចស្សៀវ ទកខ ។ នាងចែកលក់ ប្ព្ចងើយ។ ឯខញាំ ចសទើរស្អាប្ប់ខួន។
ា
ឱ! មាេយចអើយ !
កូននឹករលឹកប្បងមាននទខ្លាាំងណាស់។ កូនប្ប្បុងក្តយប្ប្បុងចិតថា
េ កូនផ្តទកខ
នងងចនះចហើយ។ ដតឥ

ូវ កូនរ ឹតដតមានទកខចៅចទៀត កូនចឃើញចគ្មក
កូនចសទើរសទះចៅឱប្បចជើងចគ្ ។ កូនចឃើញដតចជើងចគ្ចទ។ កូនឥតបានចឃើញមខចគ្ចទ។
ចគ្ខឹងនឹងកូនចហើយ។ ចគ្និយយមករកកូនដែរ ដតកូនព្ាំហានច ើាយ។ ចគ្គ្ាំហកកូន
ដតកូននឹកថា ចប្បើោែនអាក្តមាចទ ចគ្គ្ាំហកយ៉ា ងណា ក៏កូនមិនថាដែរ
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កូនមខជាឲ្យចគ្គ្ាំហកតាមចិតេ ឲ្យដតកូនបានឮសចមាងចគ្ បានស្អេប្ប់សមេីចគ្
ចទាះសមេីចនាះ ប្ទចោះចបាះចបាកយ៉ា ងណាក៏ចោយ។ មាេយចអើយ !
ចហតដតកូនស្សលាញ់ចគ្។ ឥ

ូវចគ្មិ នែឹ ងចរឿង ចគ្ចៅបាត់
ទកដតស្អនមចជើងចៅទីចនះ។ កូនសូមចងើប្បធូលីចជើងចគ្ចហើយ អនកមាេយកាំថាឲ្យកូន
កាំចសើចកូ ន។ ោ៎ះ ! កូនចងើប្ប ចោយឥតចអៀនខ្លែសចទ។ ឥ

ូវកូនក៏បាត់ ប្បេីបាត់
ចតើឲ្យកូនចៅណា? ចធវើអីវ ?គ្ិតអវី? កូនអស់រលីងចហើយ។ អនកមាេយៗ ជួយគ្ិតគ្ូរកូនផ្ង។
ឱ!...!
កនងចព្លចនាះ មនសសមានក់ មាឌមាាំ អាយប្ប្បមាណ្ហាសិប្បបាាយឆ្នាំ ចូលមក ប្បីកូនមកផ្ង។
នាងចទវ ីស្អគល់ជាក់ ជាកូនខាួន ក៏ សះរត់
ទ
មកលតជងគង់ ព្ីមខប្បរសព្ាំស្អគល់ចនាះ
លាតនែទាាំងព្ីរ . . . ។ ប្បរសអងគយចះ ទឹកមខញញឹម ហចកូនចៅឲ្យនាង។
 ចលាក ៗ កូ នខញាំដមនចទ?
 បាទ ! កូននាងចហើយ !
 ឱ! ប្ព្ះមាចស់នងាចអើយ ! កូ នខញាំដមន !
 ខញាំលួចចគ្យកមកជូននាងវ ិញ។
 ោ៎ះ ខញាំ សូមអរគ្ណ្ចលាកណាស់ ោលាក់ កូនខញាំឯណាចលាក ?
 មិនសាំខ្លន់ចទ សាំខ្លន់ប្តង់ខាំ យ
ញ កកូ នមកជូ ននាងវ ិញ។
 ោ៎ះ ! ចលាកខញាំអរគ្ណ្ចលាកណាស់ រកអវីមកចប្ប្បៀប្បោែនចទ។ ឱ ! ចលាកចៅ
ចាំជាមានគ្ណ្នឹងខញាំដមន ដតខញាំប្កណាស់ ចលាក
ចង់បានអវីព្ីខាំញ ឲ្យដតខញាំ មាន ខញាំ ជូនចលាកទាាំងអស់។
 ចទ ! ខញាំ ចធវើចនះឥតមានចង់បានអវីព្ីនាងចទ។
 ោ៎ះ ! ោ៎ះ ! ចលាកមានចិតេអីល
វ ចា ម៉ាាះចទ។ ចលាកច្ែះអី ? ចៅឯណា ?
ចែើមបីឲ្យខញាំបានែឹង ឲ្យខញាំបាននឹ កគ្ណ្អស់មួយ
ជីវ ិតខញាំ។
 ខញាំជាមនសសឥតច្ែះ ឥតទីលាំចៅ ឥតប្គ្ួស្អរចទ . . . ។
 ហី ! ចលាកកាំខ្លាចខញាំ កាំ លាក់ ខាំញ ប្បាប្ប់ ខាំម
ញ ក!
 ចទ ! ខញាំ ឥតខ្លាចអវីចទ គ្ឺជាក្តរព្ិតែូចោនះឯង។
 ោ៎ះ ! ចលាកជាមនសសអីដប្បាកចម៉ាាះចទ។
 ចប្បើែូចោនះ កិ ចចខាំស
ញ ចប្មចចហើយ ខញាំ សូមលាអនកចហើយ។
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 ោ៎ះ ចទ ! សូមោាំអចញ្ជើញព្ិស្អបាយ នឹ ងខញាំសិន។
 បាទចទ ! ខញាំ សូមអរគ្ណ្ណាស់ចហើយ។ ខញាំ មានក្តរប្ប្បញាប្ប់ប្បនេិច ។
 ហី ! ចលាកមានក្តរអវី ?
 ក្តរផ្តទល់ខួន។
ា
ខញាំ សូមលាអនក សូមអនកចៅឲ្យសខសប្បាយណា
៎ !

 ោ៎ះ ! ចលាកអចញ្ជើញចៅណាមកណា សូមអាណ្ិតចូលចលងផ្ទះខញាំផ្ងកាំខ្លន។
 បាទ ! អរគ្ណ្នាងណាស់!
 ចះចលាកស្អគល់ប្បី ខ
េ ាំ ចញ ទ?
 បាទស្អគល់ ដតឥ

ូវអនកស្សុកប្បាប្ប់ ថា ច្ាះោនយ៉ា ងខ្លាាំងជាមួយចមទ័ព្ក្តមា
ោក់ោនឯោលដស្សឯចណាះ តាាំងព្ីលាងចចម៉ាាះ រួចក្តមាក៏ោញ់ចៅ។ ឥ ូវ
ឮថាជិ ះចសះចៅខ្លងតបូង បាត់ចៅចហើយ។ មិនែឹងជាចៅណាផ្ង។

 តាមស្អែនប្ប្បដហលចៅណា ?
 ប្ប្បដហលចៅបាត់ែាំប្បង!

 ឱ ! ោ៎ះ សូមអរគ្ណ្ចលាកចហើយ អចញ្ជើញចះឲ្យសខសប្បាយ
ឲ្យមានជ័យជាំនះឈនះអស់មារ សប្តូវៗ ទាាំងប្បាាំប្បីទិស។
មនសសមិនស្អគល់មខចនះ ក៏ចលាតចលើខនងចសះចៅបាត់ចៅ។ នាងចទវ ី ក៏ប្កចស្អប្បប្បប្តីចងើប្ប។
នាងនិយយថា៖
 កូនៗ ! មាេយនឹកកូនណាស់ មាេយស្អែនដតព្ាំបានជួប្បមខកូន ព្ាំបានចឃើញកូនចទៀតចទ ។
កូនកាំចែកអី ភាញក់ច

ើង។

នាង ប្បទមក៏ភាញក់ ចោយនាងចទវ ីញក់ញីខ្លាាំងចព្ក។ នាងចសើចប្គ្ហាញោក់មាេយ
ដែលចធវើឲ្យនាងចទវ ី រ ឹតដតសប្បាយចិតចេ ៅ ចទៀតនាងយាំប្បចណ្ើ េ រផ្ង។
 កូន ! កូនអត់ប្តូវចគ្ចធវើបាប្បអវី ចទឬ? កូនចៅសខសប្បាយចទ ?
មាេយមិនស្អែនែូចោនះចស្អះ នឹកខសថាប្ប្បដហលចគ្ញក់ញី អារ
ស្អច់ ហត្មចៅចហើយ។ មាេយយាំខ្លាាំងណាស់ប្ប៉ានាែននងងចនះ។ ចៅកូន ! ចៅជាមួយមាេយ
ចៅរកឪព្កកូនឯងចទៀត។
ថាែូចោនះចហើយ នាងចទវ ីរកកដនសងែណ្េប្ប់ឲ្យនាងប្បទម រួចប្បាប្ប់នាងភួងថា៖
 ដម៉ា ! ោាំផ្ទះណា ខញាំ ចៅរកប្បងមាននទមួយដភាត ។ សាំកាំឲ្យដម៉ា ចៅណាចោលផ្ទះឲ្យចស្អះ។
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ថាចហើយ នាងចទវ ីឱប្បប្បប្តីជាប្ប់នឹងចែើ មប្ទូង ចងើប្បកូនប្បចណ្ើ េ រ រត់ចៅមខប្បចណ្ើ េ រ។
នាងតប្មង់ចៅ ចគ្ហោានប្ព្ះកមពត ទាាំងកណា
េ លរាប្តី។ ធីតាដលងនឹកខ្លាច
ដលងនឹកនាអវីចទៀតចហើយ។ នាងរ ីករាយនប្កចព្ក ស្សីចឆ្ម ាងក្តត់ផ្ូរចខ្ល
ន
ែច

ដតនាងឥតែឹ ងខាួនចស្អះ។ ចញើសនាងហូររហាម ដតនាងឥតគ្ិត មកែល់ចស្អះ។ មខនាងឱន
ដតចៅចលើមខប្បប្តី រប្បស់នាង ដែលនាងប្ពាត់យូរមកចហើយ។

លះមកែល់ភូមិស្អវយ នាងចសើប្បសួរចគ្រកប្បេីនាង។ ចគ្ប្បាប្ប់តាមែាំចនើរ ចែើមទង។ កញ្ញឱប្បកូន
រត់តាមចៅចទៀត។ កលយណ្តប្មង់ ចៅខ្លងស្សុកមងគលប្បរ ី ដែលសព្វនងង
ូដម៉ា ប្ត ព្ីភូមិស្អវយ។ យប្ប់ងងឹ តសាង។ វ ីចៅតាមផ្ាូវរចទះ ប្ប៉ាះជនាង់ចឈើ
ព្័នធចជើងែួល ធីតាចប្ក្តកច ើង រត់ចៅចទៀត ចែើមបីឲ្យទាន់ចសះរប្បស់មាននទជាប្បេី ប្បនេិចមក
មានចមាងយប្បាាំប្បួនគ្ី

មានចសះមួយ ប្បាំផ្តយមកព្ីចប្ក្តយនាង។ អនកជិះចសះដស្សកសួរថា៖
 អនកណាហនឹង ?
 ោ៎ះ ! ខញាំ ចលាក ឱ ! ចលាកែ៏មានគ្ណ្ឬ ?
 ចះនាងអចញ្ជើញចៅណា មកណា ទាាំងយប្ប់ែូចចនះ ?
 ោ៎ះ! ខញាំ ចៅតាមប្បេីខាំ។
ញ ចគ្ថាប្បេីខាំ ញ ចៅតាមផ្ាូវមងគលប្បរ ីចនះឯង។
 យីនាងមិនខ្លាចចទ ?

 ោ៎ះ ! ចទខញាំ មិនខ្លាចចទ។
 មានខ្លាណា
៎ តាមផ្ាូវ !

 ោ៎ះ ! ខញាំ មិនខ្លាចខ្លាចទ។
 នាងរត់ចមេចទាន់ ចប្បើចគ្ជិះចសះ នាងចែើរែូចោនះ !
 ខញាំទាន់ ប្តឹមណា ឈប្ប់ប្តឹមចនាះ។
 យីយកចសះខញាំ ជិះចៅ។
 ឱ! ោ៎ះចទ ! អរគ្ណ្ចស្អកណាស់ ចលាកមានគ្ណ្នឹ ងខញាំ ណាស់ . . . ខញាំ ចៅចហើយ ។
 ឈប្ប់សិន និយយោនឲ្យអស់សិន។
 ោ៎ះ ! អត់ ចទាសខញាំប្ប្បញាប្ប់ណាស់។ ចលាកអចញ្ជើញចៅចះ កាំ គ្ិតែល់ខាំ។
ញ
ប្បរសជិះចសះប្ប្បឹងជាំរត់ចសះ ឲ្យទាន់ធីតាកមសត់ ដែលព្ាំប្ព្មឈប្ប់និយយចស្អះ។
 អនកមានស្អគល់ចគ្ចទ ឯមងគលប្បរ ីចនាះ ?
 ោ៎ះ ចទ!
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 ចះ ឯបាត់ែាំប្បង ?
 អត់ស្អគល់អនកណាចទ។
 យី ! ចប្បើែូចោនះ អនកអចញ្ជើញចៅផ្ទះអនកណា ? ចប្បើរកប្បេីអនកមិនចឃើញ ?
 ោ៎ះ ! មិនអីចទ ខញាំ ចៅចៅប្តង់ ណាក៏ បានដែរ។
 មិនបានចទ ! មិនបានចទ ។ អនកមានប្បាក់ក្តស ជាប្ប់ ខួនចទ
ា
?
 ចទខញាំអត់ប្បាក់ចទ។

ប្បរសចដមាកចនះ លះបានឮែូចោនះ ក៏លូកងង់យម ចបាះប្បាក់មួយងង់ធាំ មកឲ្យនាង។ នាងចទវ ី
លះែឹងថាប្បាក់ ក៏ប្ប្បឹងរត់តាមចសះ ចហើយដស្សកថា៖
 ចទៗ ចលាកៗ យកចៅវ ិញចះ។
ដតអនកជិះចសះ ប្បាំផ្តយយ៉ា ងចលឿន ចៅបាត់ចៅ។
នាងចទវ ី ចឃើញប្បាក់ចនាះ ប្បាាំដណ្ន។ ធីតា មានចសចកេីអរគ្ណ្ នឹងប្បរសមិនស្អគល់មខចនះ
ជាអចនកកប្បបក្តរ។ លះែល់មងគលប្បរ ី នាងចទវ ី ចែើរព្ីផ្ទះមួយចៅផ្ទះមួយ រកប្បេី
ដតចគ្ប្បិទទាវរចែកលក់អស់។ នាងចឃើញផ្ទះមួយ ចៅព្ាំទាន់ប្បិទទាវរ។ ចចងកៀងប្បាងៗ
នាងរត់តប្មង់ចៅសួរចគ្ ៗច ើាយថា៖
 អាំបាញ់មិញចនះ មានមនសសជិះចសះមានក់ មកសាំទឹកផ្ឹក មនសសចនាះរប្បួសផ្ង
ប្ប្បដហលមានចរឿងអវី ធាំែាំចហើយចមើលចៅ។
 មនសសចនាះចៅណាចហើយមីង ?
 ោ៎ះ ! ខញាំ សួរ ចគ្ថា ចគ្មានក្តរ ចៅបាត់ែាំប្បងទាាំងយប្ប់ ចនះឯង។ ខញាំ ឃត់ ដែរ
ដតចគ្ព្ាំប្ព្មចៅចស្អះ។
 ចៅយូរចហើយឬអវី ?
 ោ៎ះ ! ចទ ! ចទើប្បនឹងចៅអាំបាញ់មិញចនះឯង។
 ខញាំអរគ្ណ្ចហើយមីង ខញាំសាំទឹកមួយផ្េិលដែរ។
 យី ! ចតើនាងព្កូនចៅណា ? មាចស់មាេយចអើយ !
 ោ៎ះ ! ខញាំ អត់ ចៅណាចទ!
 អនកជិះចសះចនាះ ប្តូវជាយ៉ា ងចម៉ាចនឹងនាង ?
 ោ៎ះ ខញាំ ចង់ជួប្បចគ្មានក្តរប្បនេិចប្បនេួចចទ។
 នាងចៅឯណា ?

 ខញាំចៅសីសផ្ន។
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 អូ ! ចះមកចធវើអីទា
វ ាំងយប្ប់ចម៉ាាះ ?
 ខញាំមានក្តរអនកមីង!
 យី ! ខញាំ សូមអរគ្ណ្អនកមីងណាស់ចហើយ ។ ខញាំសាំលាអនកមីងចហើយ។
 ោ៎ះ ! ចលើកនែថាវយប្ព្ះ ចះនាងចៅណាចទៀត ?
 ខញាំចៅមខចទៀត!
នាងចទវ ីបានទឹក ក៏ផ្ឹកចកាឿកៗ រួចលាមីងចនាះរត់ចៅចទៀត។ កលយណ្
ហាក់ ែូចជាមានកមាាាំងច

ើងវ ិញ ស្អយចព្ញខាួន។ នាងដប្បកចញើសសស្ស្អក់

ប្តជាក់អស់ទាាំងខាួន។ លះរត់មួយសនទះចៅ នាងឮសូរចជើងចសះ នាងដស្សកចៅ៖
 ប្បង ! ប្បង ! ោាំខាំ ផ្
ញ ង ប្បងមាននទ . . . ប្បងមាននទ !
ចគ្ឮសូរ ដតមាត់នាង ដែលអដណ្េតចៅកនងនប្ព្ស្អងត់ បាត់ ឈឹង ោែនឮសូរអវី
ច ើយ
ា មកវ ិញច

ើយ។ រ ីឯចជើងចសះ ក៏លាន់ឮក្តន់ដតចលវើយចៅៗ

លះប្តាដតបាត់សូនយជាអចិនគនេយា៍។
ព្ីរនងងចប្ក្តយមកចទៀត នាងចទវ ី និង ប្បប្តីបានចែើរចៅជិតអនកលក់ប្បដនាមានក់
ចៅទីផ្យរបាត់ែាំប្បង។ នាងចែើរតាមចសើប្បសួរ រកប្បេីនាង ដតមិនចលចឮែាំណ្ឹងអវីចស្អះ។
នាងចែើរតាមសាំយប្បផ្ទះចិន តាមចរាងចប្កចផ្សងៗ តាមចរាងលក់មូប្បអាហារ
ា
ចាំនី

តាមផ្ទះអនករាជក្តរ តូច ធាំ គ្យគ្ន់ រកចមើលគ្ូកមសត់។ ធីតាព្កូនយាំប្បចណ្ើ េ រ ចែើរប្បចណ្ើ េ រ
ដតរាល់នងងែូចោនះឯង៕
ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១០៖ចសេចខ្លញល់

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
លាងចនងង ដែលមានក្តរវ ិោទ រោងមាននទ និង ក្តមាចនះ ប្ព្ះកមពតជាប្បិតា ព្ាំបានចៅណាចទ។
ចៅកនងែាំណាក់ ចគ្ឮសូរ តូរយតគនេីរងាំ។ យូរៗ ចចប្មៀងកញ្ញមានក់ លាន់ឮច

ើងប្គ្លួច

រួចគ្ឺសូរមាត់អក
ន ចសើចចហាកចគញ្ជៀវ សប្បាយ។ ប្ព្ះកមពត លង់ កងចសចកេ
ន
ី សប្បាយ ចនះឯង។
អងគយចលើចៅអីោាំតបូង ប្ទង់សាំចលៀកប្បាំពាក់មួយ ែ៏លចា ើតឆ្យ ប្ព្ះកមពតទះនែ

ចសើចក្តាកក្តាយ ព្ីមខស្សី ដែលចររាាំយ៉ាងស្សស់អស់ព្ីចិតេ។ កនងចនាះ ទាហានមានក់ចូលមក
ប្ព្ះកមពតរានែ ឲ្យព្ួករបាាំឈប្ប់។ របាាំក៏ឈប្ប់ស្អងត់សូនយ ។ អនករាាំក៏លប្បៗ ចូលចៅចកៀន។
ប្ព្ះកមពត ឱនសួរចៅទាហាន ដែលឈរប្តង់ខួន
ា ចៅព្ីមខចលាកថា៖
 មានក្តរអវី ?
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 ប្ព្ះបាទមាចស់ ក្តមាប្តូវរប្បួសជាទាំងន់។
ប្ព្ះកមពតឮចាំចលើយយ៉ា ងចនាះ ចប្បើកដភនកធាំៗ ចញញចធែញសួរតចៅចទៀតថា៖
 ចរឿងអី ោចៅឯណា ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់ចៅខ្លងមខ មានចរឿងជាមួយមាននទ។
 យី ! ឯណា ជូនអញចៅ
ប្ព្ះកមពតក៏ចែើរចចញព្ី ចៅអី កិតិយ
េ ស ចោយមានទាហានអមទាាំងសងខ្លង ចចញចៅផ្ង។
អនកចភាង អនករាាំទាាំងប្ប៉ានាែន
ហានមាត់កអវីច

ងល់នឹងចរឿងចនះនប្កចព្ក ដតព្ាំមានអនកណាមួយ

ើយ។ លះចែើរចៅែល់ ចឃើញជាក់ជាក្តមាដមនចហើយ

ប្ព្ះកមពតមានទឹកមខច

ើងប្កហម ចលាកប្បញ្
ជ ែូចតចៅ៖

 យកោចៅដងរកាចៅ ! ចៅឆ្ប្ប់ ៗ!
ចសនាជាំនិតទាាំងអស់ ក៏ប្ោហា៍ក្តមាយកចៅ។ ប្ព្ះកមពតែកែចងាើមធាំសមាឹងចៅចប្ៅ
ចឃើញមនសសមានក់ចកែង មខក្តច សក់រញ
ួ ក៏ចៅប្បរសចនាះ ឲ្យចូលមក។
 និលៗ ឯងែឹងចរឿងរា៉ា វអវីចទ ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់ ែឹងខាះដែរ។
 អាមាននទ និង អាក្តមា ោមានចរឿងអីនឹងោន ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់មានចរឿងព្ីស្សី។
 ស្សី ? ស្សីអី?
 មាននទមានប្ប្បព្នធមួយ ច្ែះនាងចទវ ី ក្តមាក៏ស្សលាញ់នាងចនះដែរ។
 ចទវ ី ? កូ នវ ិចសសក្តាហាន ដែលចទើប្បស្អាប្ប់ចៅចនាះឬ ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់!
 អាមាននទ ោក្តរោនព្ីក្តលណា ?
 បាទទានចប្បាស ក្តររួចប្ប្បដហលមួយឆ្នាំចហើយ។
 យី ! អាចនះ ចិតេធាំដមន ! ចះអាក្តមា ចមេចក៏ ោស្សលាញ់នាងចទវ ីដែរ ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់ស្សលាញ់ដែរ។
 ស្សលាញ់មន ឬ ចប្ក្តយអាមាននទ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់ស្សលាញ់ចប្ក្តយចទ។
 រួចោែចណ្ើ េ មោន ?
 ប្ព្ះបាទមាចស់ ប្ប្បដហលែូចោនះចហើយ បានជាក្តប្ប់ោននងងចនះឯង។
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 ហឺ ! គ្ិតចៅកូនៗ ោចមើលង្គយឯងដមន។ អាអស់ចនះ សមដតក្តត់កាលោចោល។
អាក្តមាចះោចៅចកែង ចះអាមននទកាល
កញ្
ច ស់ ក៏ោចប្ព្ើលដែរ រួចោស្សលាញ់អនកណាមិនស្សលាញ់ ចៅស្សលាញ់មីចទវ ី
កូនអាចនប្ងវ ិចសសក្តាហាន ចនាះចទៀត។ ហា៎ ៗ! ោែឹ ងថាអញសាប្ប់វ ិចសសក្តាហាន
រួចោសមប្គ្លាំោនមិនប្បាប្ប់អញ។ ចតើ ឥ

ូវ អាមាននទោចៅណាចហើយ ?

 ប្ព្ះបាទមាចស់ ឮថា ជិះចសះចៅខ្លងមងគលប្បរ ី។
 ចយើ ! អាចនះរត់ចហើយចតើ។ ោែឹងខាួនោចហើយ ។ ចៅនិលឯងយកទាហាន
១២នាក់ជិះចសះ ចៅោប្ប់ោចង នាាំមកឲ្យខញាំ យ៉ា ងប្ប្បញាប្ប់។

 ខញាំប្ព្ះបាទសាំចតហាែយ ទានចប្បាស។
 ចអើ ៗ !
 ប្ព្ះកមពតសរចសរចតហាែយែូ ចតចៅ៖
ចតហាែយឲ្យោប្ប់ ខួន
ា

ចយើងប្ព្ះកមពត ចៅហាវយចខតេសិរ ីចស្អភ័ណ្ ប្បងគប្ប់ឲ្យចមកងនិល ចព្ប្ជ
ចចញមកោប្ប់ចមទ័ព្មាននទ។
ចប្បើច្ែះចនះរ ឹងទទឹង និលចព្ប្ជអាចសមាាប្ប់ចោលបានចព្ញចាប្ប់។
ប្ព្ះកមពត

លះសរចសររួចចហើយ ប្ព្ះកមពតហចលិខិតឲ្យចៅនិ លចព្ប្ជ ដែលចគ្ដតងចៅ ចមកងនិលៗ
ប្ប៉ាចណាណះឯង។ ប្ព្ះកមពតប្បដនថមថា៖
 ចៅោប្ប់អាមាននទឲ្យប្ប្បុងប្ប្បយ័តប្ប
ន នេិច ចប្ពាះែូចឯងែឹងស្ស្អប្ប់ចហើយ
ោក្តាហានណាស់។
 ខញាំប្ព្ះករណាចធវើតាមប្បនទូល ទាន។

 ដតនិលចព្ប្ជឯងក៏ជាចជើងឯកមួយដែរ បានជាអញប្បញ្ូជ នចៅចនះ។

 សូមប្ព្ះចតជគ្ណ្ទកចិតេចលើខាំបា
ញ ទចះទាន ។ ខញាំ បាទសូមចរ ើសយកព្លណា
ដែលធ្លាប្ប់មានងវីនែប្បាំផ្តចៅជាមួយ។
 ចអើ ! ចរ ើសចះតាមចិតេ ទាាំងចសះ ទាាំងមនសស ចប្គ្ឿងប្ប្បោប្ប់ ឲ្យប្គ្ប្ប់ប្ោន់ណា។
 ប្ព្ះបាទមាចស់។
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និលចព្ប្ជ ក៏គ្ាំនាប្ប់ ប្ព្ះកមពត ចហើយសទះចចញចៅ។ កនងចព្លចនាះ មនសសមានក់ោស់
អាយប្ប្បមាណ្ហកសិប្បបាាយឆ្នាំ ដតមាឌចៅរ ឹងប្បឹង ែូចចកែងអាយនមភឆ្នាំ ចូលមកែល់។
ោត់ោប្ប់អាវនិលចព្ប្ជ រួចនិយយថា៖
 ចៅណា ?
 បាទ ! ប្ព្ះចតជគ្ណ្ ឲ្យចៅោប្ប់មាននទ ចលាកតា។
 ចូលមកវ ិញ និយយោនសិន។
 បាទ !
មនសសោស់ចនះមានទឹកមខមាាំ ចូ លមកែល់ប្ព្ះកមពត ប្ព្ះកមពតចឃើញ
ក៏ឲ្យអងគយចៅអីចោយគ្ួរសមយ៉ា ងចោរព្ ។ ដតមនសសោស់ចនះ ទាញចៅអីប្ក្តក
ចោយគ្ាំរ ិះគ្ាំរះ ចៅចកៀនជញ្
ជ ង
ាំ មខដប្បរចៅរកប្បងាួច ឥតចមើ លមខប្ព្ះកមពតច

ើយ ។

ប្ព្ះកមពតប្ប្បឹងព្នយល់ ថា៖

 សូមចលាកប្ជាប្ប គ្ួរអីប្ព្ចហើនចម៉ាាះ ?
 ប្ព្ចហើនអី ?
 បាទ ទាន ! ោលួចក្តរប្ប្បព្នធឥតឲ្យខញាំែឹង។
 ែឹងចៅបានក្តរអី ?
 បាទចទ ! ខញាំ ជាឪព្កោ គ្ួ រដតោប្បាប្ប់ខាំម
ញ ននឹងសចប្មចក្តរអវីនីមួយៗ។
 ោែឹងថា ចលាកមិនចធវើតាមោព្ិត បានជាោមិនប្បាប្ប់ ។ ឈប្ប់និយយ !
ចះឥ

ូវចលាកចធវើអីវ ?
 ខញាំឲ្យទាហានចៅោប្ប់ោមក។
 ចលាកជាឪព្ក ចលាកធ្លាប្ប់ស្អគល់ខាំ ជា
ញ និចចចរៀងែរាប្បមក។ ខញាំ ស្សលាញ់ចលាកចិតេមួយ
ចងាើមមួយ។ ខញាំ ោស់ចហើយ ដតខញាំធ្លាប្ប់ ភប្ប់
ប្ប្បទះ នឹងចរឿងរា៉ា វចប្ចើនណាស់ ខញាំ ែឹងចរឿងអស់ចនាះ ។ ខញាំ ជាទី ប្ប្បឹ កា
រប្បស់ប្គ្ប្ប់ចៅហាវយចខតេទាាំងអស់ ដែលមានចាំនួនប្បួននាក់ មកចហើយ គ្ឺ
មានចលាកចនះជាចប្ក្តយប្បងាស់។ ខញាំ សូម កាំឲ្យចលាកោត់ចៅោប្ប់ោ ចធវើអីវ។ តាមខញាំ យល់
គ្ឺគ្ួរប្បប្ងួញចរឿងចនះ ឲ្យខាី កាំព្ប្ងីក ឲ្យដវងចៅៗ ចនាះ។
 ចះ ឲ្យខញាំចធវើយ៉ាងណាវ ិញ ?
 មាននទោមានចៅណា ោជាកូនចលាកស្ស្អប្ប់ ដតប្បនេិចចទៀតោមកវ ិញចហើយ។
ោាំបាច់ចៅព្័ទោ
ធ ប្ប់ោចធវើអីវ ?
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 សូមចទាស គ្ិរ ីចមរ ឥ

ូវប្ព្ះកមពត ោត់ក្តរចនះចហើយ ប្ព្ះកមពតមិនអាចែកពាកយចទ ។
ខញាំស្អេប្ប់ចលាកជានិចច ខញាំ ចោរព្ចលាក

ជានិចច ដតកនងចព្លចនះ ខញាំ ប្តូវដតផ្េនាទចទាសអាមាននទ ឲ្យអស់ចិតខ
េ ាំខ
ញ ឹ ង។ ខញាំ ខឹងណាស់
សូមប្បាប្ប់ចលាកឲ្យប្តង់។ ចៅនិលចព្ប្ជចៅ!
និលចព្ប្ជ ក៏ចចញចៅតាមពាកយប្ព្ះកមពត។ តាគ្ិរ ីសចមរ ចព្ប្បមាត់ សមាឹងចមើលក្តេរ
ឥតនិយយមួយមាត់។ តាគ្ិរ ីសចមរចនះ ជាអនកចមាាំងចជើងោស់ ដែលរស់ប្បាាំរាជចសេច
មកចហើយ។ ោត់ោែនខ្លាចអនកណាចទ ចទាះប្ព្ះកមពត ក៏ោែនខ្លាចដែរ។ ដតប្ព្ះកមពត
ចោរព្ោត់ជាោស់ទាំែរាប្ប។ ក្តលប្ព្ះកមពតចៅចកែង ោត់បានចិញ្ចឹមប្បីបាច់រកា
រួចកនងសគង្គគមនានា ោត់ បានជួយជីវ ិតប្ព្ះកមពតចនះ ឲ្យរួចព្ីកីេមរណ្ៈ ជាចប្ចើនចលើក
ចប្ចើនប្ោ។ ចែើមបីតប្បសនង សងគ្ណ្តាគ្ិរ ីសចមរវ ិញ ប្ព្ះកមពត បានអចញ្ជើញោត់
ឲ្យមកចៅជាមួយ។ គ្ិរ ីសចមរ ជាមនសសមានប្បញ្ញនវឆ្ាត ចហើយព្ូដកសវិតស្អវញ
ខ្លងក្តន់ចប្គ្ឿងអាវធ រកអនកណាមួយ ចប្ប្បៀប្បចធៀប្បព្ាំបានច

ើយ។ គ្ិរ ីសចមរ

ចប្ក្តកឈរប្ោនចៅអីែួលផ្តកប្ប់ផ្តងរ រួចចែើរចចញចៅខ្លងចប្ៅ។ ប្ព្ះកមពតមានចសចកេីបារមភ
នឹងអាកប្បបកិរ ិយចនះដែរ ដតែឹងចិតេតាគ្ិរ ីសចមរ ...។ ចទាះជាយ៉ា ងណា ក៏ប្បគ្គលចនះ
ជាមនសសផ្តោប្ប់ចទាស អូសែាំចណ្ើរដែរ។ ប្ព្ះកមពតមខច

ើងស្អាង
ាំ អងវរថា៖

 អចញ្ជើញចលាកតាព្ិស្អដតសិន!
គ្ិរ ីសចមរស្សលាញ់មាននទណាស់ ចហតចនះចហើយបានជាោត់ មិ នចង់ ឲ្យប្ព្ះកមពត
តាមរកមាននទចនាះ។ លះចែើរចចញមក ែល់ចប្ៅប្បនាទយ ោត់ប្កចលកចមើលនាយអាយ
រួចសទះចៅោប្ប់ស្អែនាយចក្តប្ប ជាប្ប់ព្ីចប្ក្តយ។
 ចលាកតាៗ ! សួសីចេ លាកតា !
 អាចាំកួត មាននទចៅណាចហើយ ?
 បាទ ! ខញាំ បាទមិនែឹងដែរ។
 ចះចមេចអាឯង ចៅដប្ប៉ាលចបា៉ា លទីចនះចទៀត ?
 ឲ្យខញាំចធវើយ៉ាងណាចលាកតា ?
 អាឯង ួត
ក ឬជា ?
 បាទ ! ជាចលាកតា!
 អាឯងស្សលាញ់មាននទ ចទ ?
 ស្សលាញ់ដែរ!
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 មាននទមានទកខ ចមេចអាឯងសប្បាយចៅចនះ?
 ចប្បើែូចចនះ ខញាំ ចៅរកឥ

ូវ។
 ចអើ ! ចៅ ! ចៅប្បាប្ប់ោថា ចគ្តាមោប្ប់ ឲ្យប្ប្បយ័តខ
ន ួន
ា . . .។
 បាទ !

 ឯងែឹងមាននទចៅឯណាចទ ?
 ចទ !
 ចប្បើឯងមិនែឹងចធវើចមេច ចៅរកចឃើញ ?
 ក្តរចនះចស្សចចៅចលើខាំញ ខញាំ ដប្ជកែី រាវទឹក កកូរអាក្តសរកទាល់ដតចឃើញហនឹង។ យ៉ា !
ោចៅណា កាំបាាំងដភនកអាចក្តប្ប។
គ្ិរ ីសចមរ ចសើចទះស្អែនាយចក្តប្ប៖
 ប្ប្បយ័តនដតឯងមិនចឃើញវ ិញ ចតើឲ្យអញចធវើចម៉ាច ?
 ឲ្យព្ះកាលចក្តប្បជាប្បាាំព្ីភាគ្។
 ប្បីភាគ្បានចទ ?
 តិចណាស់ មិនស្អាប្ប់ចក្តប្បចទ ចក្តប្បធ្លាប្ប់ទទួលប្បួនរួចមកចហើយ ៗឥតអី។
 ចប្បើែូចោនះ អញសាំដតមួយសិនបានចទ ?
 ោនឯង អនកណាដែលឲ្យចលងអញ្ចឹង។
 អាចក្តប្ប អញសួរឯងប្បនេិចបានចទ ?
 បាន ! យី ! ចលាកតាសួរចះ សួរចរឿងប្ព្ះ ឬចរឿងជាតិ ឬចរឿងប្ព្ះឥសូរ . . . ។
 ចអើ ! ក្តលណាបានឯងយកប្ប្បព្នធ ?
 ែល់ចលាកតាយក បានខញាំយកដែរ។
 ហាស ៗ អាចាំកួត!
 ចៅគ្ិតអីចរឿងប្ប្បព្នធកូនចនាះ?
 ចះឯងគ្ិតអីវ ិញ ?
 ចរឿងជាតិ!
 អូ ! អាចខ្លែច ចលាជា ឯងចចះគ្ិតព្ីចរឿងជាតិដែរ។
 យី ! សិសសមាននទណា
៎ ខញាំ !
 ឱ ! ឯងចចះគ្ិតជាតិ ចប្ពាះឯងជាសិសសចគ្ចទឬ ?
 ឱស ៗ ដត ខញាំ គ្ិតចរឿងជាតិ ចប្ពាះខញាំជាដខែរ។
 ចប្បើអញ្ចឹងចៅចះ!
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នាយចក្តប្បហួច ឮសូរចវ ើតៗ។ ចសះមួយ កចញ្ជៀវឯចមាងយ។ មិនយូរប្ប៉ានាែន
ចសះចនះលូនមកែល់ ព្ីមខនាយចក្តប្បភាាម ដែលសទះចៅយកអាន និង ប្បចងាៀរមកោក់
ចោយរួសរាន់។ តាគ្ិរ ីសចមរចឃើញយ៉ា ងចនះ មានចិតេចសងើចនាយចក្តប្បមួយអចនាើដែរ
ដតព្ាំចចញសេីអីវ ឲ្យោែឹងចិតេោត់ច

ើយ។ នាយចក្តប្បសទះចលាតដភាត ច

ើងចលើខង
ន ចសះ

គ្ាំនាប្ប់តាគ្ិរ ីយ៉ា ងគ្ួរសម រួចប្បាំផ្តយចសះ ចៅខ្លងទិសមងគលប្បរ ី ចៅ។
តាគ្ិរ ីឈរចមើលចសះនាយចក្តប្ប ចោយញញឹមោែនោច់ ទាល់ដតបាត់ឮសូរចជើង
ចទើប្បឈប្ប់ចមើល។ ប្បនាទប្ប់ចប្ក្តយព្ីចនះប្បនេិច ហវូងចសះរប្បស់និលចព្ប្ជ

ក៏ចចញែាំចនើរតាមយ៉ា ងកចប្កើកែី នាាំឲ្យរាប្តីចនាះ រនធត់ញាប្ប់ញ័រជាព្ន់ចព្ក៕
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១១៖តនែចោះខាន
ួ

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
ក្តលមាននទ បានទឹកផ្ឹកដ ាត ាន់ចហើយ អនកប្បាំផ្តយចសះ ចៅភូមិរហាត់ទឹក
ចោយចបាលក្តត់តាមោលដស្ស ែ៏ធាំលឹង
វ ចលវើយ។ អនកបានប្បាប្ប់ចគ្ថា
អនកចធវើែាំចណ្ើរចៅបាត់ែាំប្បង ។ ប្បាប្ប់យ៉ាងចនះ ចែើមបីប្បដងវងោនចទ។ ែល់ចងភូមិរហាត់ទឹកចនះ
ប្បរសប្បាំចបាលចសះ តប្មង់ចៅផ្ទះមួយតូច ដែលសង់ោច់ព្ីចគ្ចៅចកៀននប្ព្។ ប្បរសមានក់
អាយប្ប្បមាណ្ដសសិប្បឆ្នាំ ក្តន់ចនាះមួយ ចចញមក។ លះចឃើញស្អគល់ជាក់ថា
អនកជិះចសះជាមាននទ អនកក្តន់ចនាះ ក៏ ប្គ្វ ីចនាះច

ើង រ ីករាយ ចហើយដស្សកថា៖

 អា ! ជចយចលាកប្គ្ូ ! ជចយចលាកប្គ្ូ មកព្ីណា ?
កនងចសចកេីរ ីករាយចនះ ទាាំងក្តយ ទាាំងោោ រប្បស់អនកក្តន់ ចនាះ ចគ្សចងកតចឃើញ
នូវក្តរចោរព្ស្សលាញ់ យ៉ា ងខ្លជប្ប់ខួន
ជ ប្ជាលចប្ៅ។ មាននទសាំរត
ូ ចះព្ីចលើខនងចសះ

ចោយអស់កមាាាំងខ្លាាំងចព្ក។ មាណ្ព្សទះចៅឱប្បសហជី វ ិនោស់ រប្បស់អក
ន យ៉ា ងខ្លាាំង
ចោយកេីរលឹក។ មិតេោស់ចនះ ឈប្ប់ធឹែង បាត់ ចសើចសប្បាយវ ិញ រួចសួរយ៉ា ងសងួតថា៖
*ឱ ! ចលាកប្គ្ូរប្បួសផ្ង ?
 ថាចហើយអនកមាចស់ផ្ទះ សទះចៅប្ោហា៍មាននទ ចោយថានក់ងនម។
មាននទញញឹមច ើាយថា៖
 អឺ ! ខញាំ រប្បួ ស!
 អនកណា អាចក្តប្ប់ចលាកប្គ្ូ ប្តូវយ៉ា ងចនះ ?
មាននទញញឹមចទៀត ។ ប្បរសក្តន់ចនាះផ្តាស់ទឹកមខ ព្ីស្សចពាន ចៅចងចិចញ្ចើម។ សចមាងមួយ
ប្បនាឺលាន់ឮច

ើង តិចៗ ថា៖

 កនងភូមិភាគ្ចនះ មានដតចលាកប្គ្ូមួយចទ ចមេចក៏មករប្បួសយ៉ា ងចនះ
មកឆ្ប្ប់អចញ្ជើញចលាកប្គ្ូចូលខ្លងកនងភាាម។
 អឺ ! ឆ្ប្ប់ច

ើង!

 មានក្តរឬចទ ?
 ប្ប្បដហលមាន ប្បងគ្ីឯងសខសប្បាយជាចទ ?
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 សខ និង ទកខ ជាធមែតា ដតកាំអាលសិន សប្មានាចលើដប្គ្ចនះដផ្ាកចៅនឹងចខនើយ
ោាំខាំោ
ញ ាំទឹក លាង្មឲ្យស្អាត រួចោាំខាំ ញ រ ាំរប្បួសឲ្យស្សួល ចមើលៗ ចតើមខរប្បួសធាំចទ !
 មិនអីចទ ?
 ឱ ! ប្ព្ះចអើយ ! ធាំដែរ ចមេចឈឺចទ ចលាកប្គ្ូ ឈឺខ្លាាំង ឬ ?
មាននទប្ប្បឹងចធវើមខជូរ ដតអនក ខាំប្ប្បឹងញញឹម ឲ្យសហជី វ ិនរប្បស់អក
ន បានធូរប្ទូង។
 មិនជាអវីចទ!
 ចលាកប្គ្ូ សប្មានាចៅឲ្យចសងៀម ទកខញាំ ចធវើក្តរចនះ។
នាយអគ្គីច ាឆ្ា រហ័សចជើង សទះចូលចៅកនងផ្ទះបាយ ែតចភាើង ោាំទឹក ច ះឲ្យទចង្គគល
រួចមកប្ចបាច់នែចជើងឲ្យមាននទ ។ នាយអគ្គីនិយយ ចសទើរយាំ ថា៖
 ខញាំនឹកចលាកប្គ្ូណាស់។ ចយើងប្ពាត់ោនយូរមកចហើយ ចលាកប្គ្ូបានសខសប្បាយជាចទ
សូមនិ យយចរឿងប្បាប្ប់ ខាំផ្
ញ ង។
 ប្បងគ្ីឯងជាមិតេជីវ ិតមួយ នឹ ងខញាំ ។ ខញាំ ក៏នឹករលឹកប្បងណាស់ដែរ តាាំងព្ីចយើងដប្បកោនមក។
នងងចនាះ ចតើប្បងគ្ីចភាចចហើយឬចៅ?
 អឺ! ោែនអនកណាអាចចភាចបានចទ ចភាៀងស្សិប្បៗ ខយល់វៗ
ូ ចគ្ចែញបាញ់ចយើង។
ប្បងគ្ីឯងដប្បកចៅខញាំ តនែនឹងខ្លែាំង សមាាប្ប់អស់ជាចប្ចើន ែល់មានឱក្តសលា
ខញាំចគ្ចផ្តឆ្ងយព្ី សប្តូវ។ ខញាំ រត់រកប្បងគ្ីឯងប្គ្ប្ប់កដនាង ដស្សកចៅ ដតព្ាំចឃើញ
ខញាំចខ្លាចចិ តេ នឹកថា ប្បងគ្ីឯងស្អាប្ប់បាត់ចៅចហើយ។ ផ្តព្ីចនាះ
ខញាំក៏ចូលចៅចៅសិរ ីចស្អភ័ ណ្។ ខញាំ សខសប្បាយជាចទ ព្ីចនាះមក ខញាំ មានប្ប្បព្នធ . . .។
ប្បរសច្ែះអគ្គី ក្តលឮមាននទដងាងថាមានប្ប្បព្នធ ក៏ ដប្ប្បជាសប្បាយចសើចយ៉ា ងស្សស់វ ិញ។
 យី ! អីចលាកប្គ្ូមានប្ប្បព្នធចហើយ ?
ដតមាននទចធវើទឹកមខចសែើែដែល។
 អឺ ! កាំអរ . . កាំចសើច . . គ្ឺជាចរឿងកមសត់ . . ខញាំ ស្សលាញ់ចគ្ ចគ្ស្សលាញ់ខាំញ
ោែនចសចកេីចសនហាឯណា អាចមកចប្ប្បៀប្បចធៀប្ប នឹងចសចកេីចសនហា
រប្បស់ចយើងទាាំងព្ីរចនាះចទ ។ នាងចនាះមានរូប្បលា ។ ឱ! លាដមន . . .។
នាយគ្ីទះនែចោយចប្តកអរ។
 ចលាកប្គ្ូមានសាំណាងណាស់!
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មាននទសញ្ជឹងគ្ិត ខ្លាំចធែញ ប្ជួញដភនក សមាឹងចមើលចៅចលើ។
 ចទ ! មិនែូចោនះចទ ! ចប្ក្តយមកស្សីចនះ......ឱ ! ប្បង ចអើយ.... ស្សីចនះកបត់ខាំញ
ចគ្លួចមានសហាយ។
 អី....ប្បង ប្បង មានសហាយ . . . ?
នាគ្ីដប្ប្បទឹកមខ ស្សឡាាំងក្តាំង ចប្បើកដភនកធាំ។
 យី ! ចម៉ាចក៏ែូចោនះ ?
មាននទ ចោយទឹកមខសងតែដែល
និយយចោយសចមាងមូលែដែល ថា៖
ួ
 កាំ ងល់ ស្សីខូច ស្សីក្ត

កណ្ណី ស្សីអប្បបលកខណ្ា៍។

នាយគ្ីង្គកកាលសមាឹងគ្ិត រួចសួរថា៖
 អនកណាជាសហាយ ?
 ខញាំនិយយចៅោស្អាក់ ខ្លជក់ចៅោដសាង គ្ឺ . . . សហាយចនាះោែនអនកឯណាចប្ៅព្ី ខាំ ចញ ទ
គ្ឺស្អច់ខាំ ញ . . . ្មខញាំ សរនសខញាំ . . .
 អនកណា ? អនកណា ?
មាននទចៅចសងៀម យកនែមាខងក្តន់ស្អែនាយគ្ី ។ អាកប្បបកិរ ិយចនះ ចធវើឲ្យនាយគ្ី
រ ឹតដត ល
ង ់ចៅចទៀត ។ ដភនក ដែលនាយគ្ីចមើល ចាំមខមាននទ
ដភនកទាាំងព្ីរចនះប្បចញ្ចញនូវរសែីអងវរមួ យ ដែលចធវើឲ្យប្បរសចកើតមានចិតេអាណ្ិត ស្សង្គកកនងចិតេ
។ មាននទ ប្បដនថមចទៀតថា៖
 កាំចង់ែឹងអី !
 ចទចលាកប្គ្ូ !
 ជាចរឿងហួសអស់ចៅចហើយ។
 ចទ ចលាកប្គ្ូ !
 ជាចរឿងឥតប្ប្បចយជនា៍។
នាយគ្ីោក់ដភនកចះ ដតគ្ាំនិតរ ិះគ្ិតរកចាំនចចខាយរប្បស់មាននទ ដែលនិយយចៅអាច
ឲ្យមាននទប្បាប្ប់ខួន
ា ែបិតអនកមានប្ប្បចយជនា៍ នឹងែឹងចរឿងរប្បស់មិតេ ែ៏ព្ិចសសនងាថាាចនះណាស់។
នាយគ្ីស្សលាញ់មាននទចនះ គ្ឺស្សលាញ់ចព្ក ទាល់ដតចង់ែឹង នូវអស់ចរឿងរប្បស់មាននទ
ចទាះចរឿងចនាះជាចរឿងកាំចទចកាំទី ក៏ចោយ ឲ្យដតមាននទប្ព្មនិយយចរឿងឲ្យស្អេប្ប់។
ខ្លងចប្ៅខយល់ប្បក់រវ ិចៗ នាយគ្ីនិយយសងួត ចហើយចោយ តិចៗថា៖
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 ចលាកប្គ្ូប្ប្បដហលមិនទកចិ តេខាំ ចញ ហើយ បានជាមិនប្ព្មនិ យយប្បាប្ប់ខាំ ចញ ស្អះ។
ពាកយចនះមានសាំនួនខ្លាាំងដមន ែបិតមាននទ ដប្បរមកក្តន់នែនាយគ្ីជាងែីមេងចទៀត រួចប្បាប្ប់ថា៖
 ក្តមាប្បាូនប្ប្បុសខញាំ . . .។
 យី ! ក្តមាហានែល់ប្ប៉ាណ្ណឹ ង?
 អឺ ! ោហានលូកចងាើមខញាំ ដតឥ
ឯខញាំក៏ប្តូវរប្បួ សចនះឯង។

ូវខញាំោក់ោប្តូវមួយោវយ៉ា ងទមងន់ ប្ប្បដហលោស្អាប្ប់ចហើយ

 ឱ ! ប្ព្ះមាចស់នងាចអើយ !
 កាំឲ្យខ្លតចព្ល ! អឺ កាំឲ្យខ្លតចព្ល កាំយាំ កាំចសើច ខញាំ ចៅរស់ចៅច

ើយចទ ។ ដតប្តូវែឹងថា

ព្ីចព្លចនះចៅ ជី វ ិតចយើងមានចប្ោះរែឹ ក រហូតតាមផ្ាូវចហើយ។

 បាទ ៗ ខញាំ ក៏សខចិតេស្អាប្ប់ រស់ជាមួយចលាកប្គ្ូដែរ។
 ប្ប៉ាដនេចប្បើស្អាប្ប់ ឬ រស់ក៏លចា មើល។
 បាទ ! បាទ !

មាននទោប្ប់បាតនែនាយគ្ី ប្ចបាច់យ៉ាងខ្លាាំង ជាសញ្ញយល់ប្ព្មប្បេូរជី វ ិតជាមួ យោន។
ប្បរសប្បនេចសចកេីចៅចទៀត ែូចតចៅ៖

 ទកខចយើងជាទកខដខែរទាាំងអស់ោន ។ ខញាំ មានចប្ោងក្តរណ្ា៍មួ យយ៉ា ងធាំ។
 គ្ឺអីវ ?
 គ្ឺ លាងទកខដខែរ ចធវើជនជាតិចយើងឲ្យបានរងចរឿងច

ើងវ ិញ។

 ចធវើយ៉ាងណា ?
 តសូ ! ែូ ចខញាំដតងនិ យយប្បាប្ប់ប្បងមនៗ ស្ស្អប្ប់ចហើយ។
 បាទ ! ខញាំ ក៏តសូដែរ!
 អឺ ! ប្តូវដតចយើងតសូ ោយខ្លែាំង ោយរប្បប្បប្គ្ប្ប់ប្គ្ង ោយគ្ាំនិតខញាំចគ្
ភាជប្ប់ស្សុកដខែរមកដខែរវ ិញ តាមគ្នាងអនកចសនហាជាតិ។
 យល់ប្ព្មចព្ញទី !
អគ្គីចប្ក្តកឈរចលើកនែសោច ។ មាននទញញឹម។
 ដតក្តរតសូ មិនដមនជាក្តរង្គយចទ។ អនកតសូចែើមបីជាតិ គ្ឺជាអនកដែលមានចិតេស្អាតលា
ចចះស្សលាញ់ចគ្ អាណ្ិតចគ្ រួចចង់ជួយចគ្ដមនៗ គ្ឺជាអនកដែលរមយទម មិនចចះខឹង
មិនខ្លាចក្តរ មានចិតអ
េ ាំណ្ត់ កនងកិ ចក្ត
ច រ។ ចអើប្បង ! អនកតសូ គ្ឺមនសស
ដែលហានលះប្បង់ប្ប្បចយជនា៍ ផ្តទល់ខួន
ា មានប្បណ្យសកេិ ប្ទព្យសមបតេិ
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ប្ប្បព្នធកូនជាចែើម។ អនកតសូមានដតទកខ ជួប្បដតចសចកេីប្ក អត់ឃាន ោែនចព្លសប្បាយ
ឬ ចព្លទាំចនរចទ រួចមានចព្លខាះជាប្ប់គ្ក រងទកខចទាសរហូតែល់ ស្អាប្ប់ ប្បង់ ជីវ ិតផ្ង។
ចចញចៅតសូ គ្ឺប្បាសប្ពាត់អស់ចាំណ្ងចសនហាទាាំងឡាយ ដែលចងចយើង
ចែើមបីច្ងោប្ប់យកភព្មួយងែី ដែលចយើងអាចោក់ច្ែះចៅបានថា «ភព្ឯក្ត» ឬ
«ភព្សចងវគ្»។ ចៅចងចប្ក្តយប្បាំផ្ត ចចញចៅតសូ គ្ឺចចញចៅប្បួស
ដតប្បួសចនះមានន័យធងន់ ជាងប្បួសធមែតាចៅចទៀត គ្ឺប្បួសចែើមបីប្ព្ះព្ទធស្អសនាផ្ង
រួចចែើមបីជាតិផ្ង ចែើមបីចសចកេីសខ និង
ចសចកេីចាំចរ ើនរប្បស់មនសសទាាំងអស់ចលើទីវប្បចលាកផ្ង។
 ទឹកព្ះចហើយឬ ?
នាយអគ្គីសះចភា
ទ
តចូលចគង្គកន ក្តន់យកកាំចសៀវមួយចចញមក
អនកលាងោនដែកមួយយ៉ា ងស្អាត រួចោក់ទឹកព្ះចនាះ កនងោនដែក។ អនកយកគ្មកចធវើសាំលី
រួចលប្បលាងមខរប្បួស យ៉ា ងងនមៗ រ ាំរប្បួសចនាះយ៉ា ងស្សួល។ ប្បរសចធវើផ្ងនិយយផ្ងថា៖
 គ្ឺជាកិតិយ
េ សមួយយ៉ា ងធាំណាស់ ដែលចយើងតាាំងខាួនចយើងជាអនកតសូចនះ។
ខញាំសប្បាយចិតខ្ល
េ ា ាំងណាស់ ចោយយល់ចាស់ថា

ចលាកប្គ្ូ និង ខញាំ បានគ្ិតប្តូវ។ មិនអីចទ ចយើងតាាំងខាួនចយើងជាអនកតសូបានចព្ញទី
ព្ីចប្ពាះចយើងមិនដែលចធវើអីវអាប្កក់នឹងអនកណា ចយើងមិនដែលប្បាន់អក
ន ណា

ចយើងមិនដែលចសព្សរា ចលងចប្បៀ លួចកូនចគ្។ ចយើងជាអនកប្បួស ចស្សចចៅចហើយ ។
ចះមិតេចយើងឯចទៀតចៅ តាមចយើងចទ?
 ចៅ! ប្បាកែជាចៅោច់ខ្លត។
 ចយើងចៅតាាំងទីកដនាងប្តង់ណា ?
 គ្ង់ែឹងចទ ដតឥ

ូវចនះប្តូវែឹ ងថា ចយើងឈប្ប់ចូលស្សុកចហើយ។
 ជចយ ! ចលាកប្គ្ូ ! ហី រួចចហើយឥ ូវសូមចលាកប្គ្ូសប្មាកចះ ខញាំ យមមាត់ ទាវរជូន។
មាននទចសើច ោប្ប់នែនាយអគ្គីជាប្ប់ ចៅចសងៀមមួយស្សប្បក់ រួចនិយយថា៖
 យមឯណា ខញាំ មិនទាន់បានសួរប្បងឯងផ្ង។
នាយអគ្គីមខចសែើ។
 ឱ ! បាទ !
 ចតើក្តលព្ីចយើងដប្បកោនចនាះ ប្បងឯងមានទកខយ៉ាងណាខាះ ចម៉ា ចមិនប្បាប្ប់ខាំផ្
ញ ង?
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នាយអគ្គីច

ើងស្សងូតស្សង្គត់ ច ើយ
ា ថា៖

 បាទ ! ខញាំ បានោយប្ប្បលូកជាមួយខ្លែាំង ដែលចរាមខញាំ ែូចស្សចមាច។ ចគ្ោប្ប់ខាំ បា
ញ ន។
ខញាំនឹកថា អស់បានជួប្បមខចលាកប្គ្ូចហើយ។ ចគ្យកខញាំ ចៅសមាាប្ប់។ ខញាំញញឹម
មខកេីមរណ្ភាព្ចនះ។ បាទ ! ខញាំ ញញឹម ចប្ពាះខញាំចព្ញចិតេនឹងស្អាប្ប់ ចប្ពាះខញាំ បានស្អាប្ប់
ចោយបានប្បាំចរ ើប្បព្វចហតមួយ ែ៏លា គ្ឺមាតប្ប្បចទស និង ជនជាតិចយើងព្ិតៗ។
ោប្ប់ជួនចព្លចនាះ ចៅចវលាយប្ប់ ចប្ងិតយាំ អាំព្ិលអាំដព្កចហើរ ខយល់ប្បក់
ផ្តកយរះចប្ពាងប្ពាត ស្សីមានក់ជាប្បប្តីចមកង មានចិ តេអាណ្ិតខញាំ
បានលួចចូលមកចោះដលងខញាំ ។
ប្បរ ិយក្តសននកិចស
ច នទនា ក៏ ដប្ប្បរ ីករាយវ ិញ។ សចមាង៖
 អូ ! អូ ! អូ !
 បាទ ! នាងចនាះលា ចិតក
េ ៏លចា ទៀត ចគ្ថាឲ្យខញាំរត់ ចៅចះ។ ខញាំ ចឃើញមខនាងស្សព្ិ លៗ ។
ខញាំក៏ប្បាប្ប់ នាងថា៖
 អូនកាំចមើលង្គយប្បង ៗមិនដមនជាមនសសចិតអ
េ ន់ រត់ព្ីកណា
េ ប្ប់នែខ្លែាំងចទ ។ អូនជាខ្លែាំង
នឹងប្បង ឥ

ូវប្តូវក្តរ អូនហានយកក្តាំប្បិត មកប្បកប្តង់ែចងាើមប្បង ឲ្យស្អាប្ប់ចៅ
មិនគ្ប្បបីមកចោះដលងប្បង ចោយលួចលាក់ចទ។ នាងយាំឱប្បនែខញាំ ដែលជាប្ប់ចាំនង
និយយខសឹកខយួលថា៖

 ោ៎ះ ប្បាូនសូមចទាសប្បង ប្បាូនជាមិតេនឹងប្បង ដែលមកចោះប្បងចនះ។ ជាកិតិេយសមួយ
រប្បស់ប្បូន
ា ចោយបានជួយជី វ ិត អនកចសនហាជាតិមានក់។ ប្បាូនមិ នដមនខ្លែាំងរប្បស់ប្បងចទ

ប្បាូននិយយនឹងប្បង មិនបានដវងឆ្ងយចទ។ ដតប្បាូន សូមប្បងប្ជាប្បថា សព្វនងងចនះ
ប្បាូនជាមនសស។ ព្ួកចនះ ប្បងកឲ្យស្សុកចយើង ប្បងាូរ្មោន ក្តប្ប់សមាាប្ប់ោន ប្ពាត់ប្បាសោន
ដប្បកគ្ូចសនហា ដប្បកកូនប្ប្បព្នធ ដប្បកប្គ្ួស្អរ ។ ឱប្បង ! ប្បង ! ពាកយថាសគង្គគមៗ

ចធវើឲ្យប្បាូនជាស្សីចប្កៀមប្កាំជានិ ចច ចប្កៀមោែនចព្លដលា ចប្កៀមរាល់ចវលា។ យប្ប់ នងង ប្ព្ឹក
រចសៀល លាងច ប្បាូនរាប្ប់ចព្ល រាប្ប់ចមា៉ា ងនាទី ចធែចដភនកសួរថា «ចតើក្តលណា
ចទើប្បបានសខ ?» ប្បាូនចចងាៀតចិ តេណាស់ ប្បង។
ខញាំច ើយ
ា តប្បថា៖
 ប្បាូនមានចិ តេែូចប្បង ប្បងដែលខាំចាាំងចនះ ក៏ចែើមបីចសចកេីសខស្អនេ ប្តាណ្ដែរ។
ចែើមបីឲ្យបានសខចនះ លះប្តាដតស្សុក ប្តូវបានជាស្សុកអនកជា។ ស្សុកខញាំ ចគ្
ចមាាំងចៅដតមាន។ ស្សុកមិនយតេិធម៌ សគង្គគមចៅដតច ះ ។
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ស្សុកមានគ្ាំនិតប្ប្បក្តន់ព្ួកប្កុម ក្តរភាន់ដប្ប្ប ចៅដតចកើត។ ចមាាំងចនះ
ព្ាំដមនចធវើឲ្យប្បាូនខ្លាច ប្បាូនប្ព្ួយ យាំបារមភចនាះចទ . . . ។

 ចទ ! . . . ចទ . . . ប្បាូនែឹ ងចាស់ណាស់ថា «ប្បងចធវើប្តូវ ប្បាូនសាប្ប់ចមាាំងរករានចទចតើ
គ្ឺប្បូនសា
ា
ប្ប់ខ្លងប្កុមព្ួកខញាំ សព្វនងងចនះ»។

 ប្បងមិនចៅណាចទ!

 ចទ ! ចទ! សូមប្បងអាណ្ិតប្បាូន អចញ្ជើញចៅចះ ទកជី វ ិតប្បង

ចែើមបីប្បចប្មើសនាេនចិតេខស
ព ់មួយ ដែលជាសនាេនចិតេ ដខែររាល់ោន
ឲ្យបានសចប្មចចៅចះ។

 ប្បាូនជាដខែរ ឬ ខ្លែាំង ?
 ោ៎ះ ! ប្បាូនជាដខែរ!

 ប្បងចៅណាមិនរួចចទ ប្បងចង់ស្អេប្ប់សមេីអូន ចង់ស្អាប្ប់រស់ជាមួយអូន។
 ចទ ! ប្បងអាណ្ិតដខែរទាាំងព្ួងផ្ង ែបិតដខែរទាាំងអស់ប្តូវក្តរប្បង . . . ចៅៗ
អចញ្ជើញចៅចះ។
នារ ីយាំចស្អក ចសទើរចបាកខាួនចៅចលើែី ចោយខញាំ ព្ាំ ប្ព្មរួចខាួនចស្អះចនាះ។

សូមចលាកប្គ្ូគ្ិតចមើល ចតើ ឲ្យខញាំចៅណារួច ចប្បើ ខាំ ទ
ញ កស្សីកមសត់ ចនះ ជាកាំនប្ប់មាសចៅចហើយ។
ែល់ចប្ក្តយមក ខញាំ ក៏ប្បប្បួលនាងចៅជាមួ យខញាំ ។ ឱ ! រាប្តីកមសត់។ ចលាកប្គ្ូ !
ខញាំសូមសប្មក់ទឹកដភនក មួយតាំណ្ក់ចះ ចៅចលើចសចកេីចសនហា ែ៏ចស្អែះប្តង់ចនះ។ បាទ!
នាងប្ព្មរត់ចៅជាមួយខញាំ ព្ីចប្ពាះនងងជិតរះ ជី វ ិតខញាំជិតស្អាប្ប់ចហើយ។ ចយើងចចញែាំចណ្ើរចៅ។
មិនយូរប្ប៉ានាែន កងទ័ព្ខ្លែាំង ចែញតាមជាប្ប់ព្ីចប្ក្តយ។ ឱចលាកប្គ្ូចអើយ ! នាងចនាះរត់មិនរួច
ចប្ពាះោនព្ាំធ្លាប្ប់រត់ ែូចចព្លចនាះចស្អះ ។ ខ្លែាំងក៏ក្តន់ ដតជិតមក ជិតមក។ ខញាំ ែកប្ព្ួញបាញ់វ ិញ
ចោយចប្បេជាញថា ឲ្យស្អាប្ប់ជាមួយោនចះ។ តសូបានប្ប្បមាណ្ មួ យសនទះធាំ
ខ្លែាំងព្័ទជ
ធ ាំវ ិញខាួនអស់។ បាទ ! ចព្លចនាះប្ព្ួញអាសិរព្ិសមួយ យ៉ា ងកាំណាច

សទះមកប្តូវនាងចាំកណា
េ លខនង ប្បាូនជាគ្ូជីវ ិតែួ លចែកចលើធរណ្ី ។ ខញាំ ឱប្បនាង។ នាងយាំ
ចោយខសឹកខសួល ប្បាប្ប់ថា៖
 ប្បងសមាាញ់ប្បូន
ា ?
ខញាំខសឹប្បប្បាប្ប់ វ ិញថា៖
 ប្បងស្សលាញ់អូន !
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នារ ីញញឹមទឹកដភនកហូរសស្ស្អក់ ោច់ខយល់ស្អាប្ប់ភាាម មួយរ ាំចព្ច។ បាទ ឱ ! ស្អាប្ប់ចៅៗ។
នាយគ្ី ប្គ្វ ីកាល។
មាននទអដងាលខនងសួរថា៖
 ចះយ៉ា ងណាចទៀត ?
 បាទ !ខញាំ ចប្បេជាញកនងចិតេថា តសូលះប្តាស្អាប្ប់ ខញាំ ក៏ហូតោវចូលប្ប្បក្តប្ប់ ប្ប្បោក់។ ខញាំ ងងឹតមខ
គ្ិតដតព្ីប្ប្បលូកោែនងយ រហូតែល់ ខ្លែាំងស្អាប្ប់អស់ជាចប្ចើន ែួលរចណាងចលើែី
ច ាៀតឱក្តសចនាះ ខញាំ ក៏ោប្ប់ចសះមួ យរត់ មកទី ចនះ ។ តាាំងព្ីចនាះមក
ខញាំដលងចង់បានប្ប្បព្នធចទៀតចហើយ។
សូរចជើងចសះមួយ លាន់ ឮច

ើង ។ នាយគ្ី ចផ្ទៀងប្តចចៀកស្អេប្ប់។

មាននទចប្ក្តកអងគយប្ប្បុងស្អែរតី។ នាយគ្ី សះដភា
ទ
ត ចៅខ្លងចប្ៅ។ កនងងងឹត ពាជីមកែល់
នាយគ្ីែកោវខ្លវច់។ ចងោវ ចៅចលើចែើមប្ទូងអនកជិះចសះ ជាចស្សច។
 អនកណា ?
 អញ!
 អូ អា ចក្តប្ប ! យី ! អាចនប្ង ចមេចមកោែនឲ្យែាំណ្ឹងអញមន . . .។
នាយចក្តប្ប ចលាតព្ីចលើខនងចសះ មកឱប្បអគ្គី យ៉ា ងសនិទធស្អនល។
 អញរវល់ណាស់ មិនបានឲ្យែាំណ្ឹងអវីចទ។ មកចៅកនង។
 អាចក្តប្បចៅមិនបានចទ ឈប្ប់ ! អាចក្តប្ប អាឯងហានដតចូល
អញសមាាប្ប់ឯងចោលឥ
 អា ួត
ក ! មានក្តរ។
 ក្តរអី ?

ូវចនះ។

 អញមកប្បាប្ប់ចលាកប្គ្ូ។
 យី ! ចម៉ាចអាឯងែឹង ?
 ហឺ ចរឿងអីអាចក្តប្បមិនែឹងចនាះ ? ប្ប្បយ័តន ! ក្តរសាំខ្លន់ណាស់។
 ឈរចៅហនឹងចហើយ ោាំអញចៅជប្មាប្បោត់ជាមនសិន។
ចព្លចនាះ សចមាងមាននទលាន់ឮច

ើង ព្ី ចលើដប្គ្កនងប្បនទប្ប់៖

 អនកណា ចក្តប្បឬ ?
 បាទ !
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 គ្ីឲ្យចក្តប្បចូលមក !
នាយគ្ីរញស្អែនាយចក្តប្ប ឲ្យចូលមក។ នាយចក្តប្បចធវើោរវកិចចចោយចោរព្៖
 ខញាំបាទមកចនះមានក្តរប្ប្បញាប្ប់ ណាស់ ។ ចលាកតាគ្ិរ ីសចមរ
ឲ្យខញាំមកជប្មាប្បចលាកប្គ្ូថា «ចគ្បានោត់ទ័ព្ចសះ មកតាមោប្ប់ចលាកប្គ្ូ
ចាំនួន១២នាក់»។
 ចក្តប្បឯងភ័យ ឬ ោនប្ប៉ាណ្ណឹ ង?
 បាទចទ!
 គ្ី ?
 បាទ ចទ !
 ចក្តប្ប ?
 បាទ !
 ចប្តៀមខាួន!
នាយចក្តប្បញាក់មខច ើយ
ា ថា៖
 បាទ!
មាននទចប្ក្តកអងគយ ហាក់ែូចោែនឈឺអីវ។
 បាន ! ខញាំ ទទួលប្បាាំនាក់ ចក្តប្បទទួលប្បី គ្ឺទទួលប្បួននាក់។
 បាទ !
 បាទ !
មាននទសួរចទៀតថា៖
 អនកណានាាំមក ?
 និលចព្ប្ជ!
 នអយ៉ា ! ទកនិ លចព្ប្ជឲ្យមកខញាំចះ ក្តលណាោមកែល់។
នាយចក្តប្បងក់កាល។
 បាទ ! មិនយូរចទ ប្ប្បដហលប្បនេិចចទៀត ចប្ពាះខញាំ ឮសូរចជើ ងចសះ ដតព្ី ចប្ក្តយខញាំ គ្ប្គ្ឹក។
 អឺ ! មិនជាអីចទ ។ ឥ

ូវ ចៅរាាំងទាវររប្បងឲ្យជិត។ ចក្តប្បចៅមាខង គ្ីចៅមាខងមាត់ទាវរចនះ។
ឯខញាំ ចៅព្ួនគ្មពផ្តកកណា
េ ល។

 បាទ !
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 មានទាវរ រត់ចៅតាមចប្ក្តយចទ ?
នាយគ្ឺច ើាយថា៖
 បាទ ! មានផ្ាូវសមាងត់មួយ។

 រប្បងគ្ីឯង លែមព្ួកោចូលបានចទ ?
 មានដតតាមមាត់ទាវរប្ប៉ាចណាណះ ចប្ពាះជាំវ ិញសទធដតឫសសី។
 អឺ ! លា ខជិលចៅណា គ្ឺឯងងយមន ចក្តប្បងយចប្ក្តយ។
 បាទ !
 បាទ !
 ចយើងោយតនែ ចែើ មបីចោះខាួន ចៅតាមទាវរចប្ក្តយណា
៎ !
 បាទ!
 បាទ!
 ែល់ខ្លងចប្ៅចតាងប្បាំដប្បកោន រួចទីជួប្បោន គ្ឺមាត់ពាមទចនាស្អប្ប ប្ព្ាំប្ប្បទល់ដខែរ -ចសៀម។
 ទល់ដែន!
 ទល់ដែន !
 កាំចភាចចូលចៅចៅអារណ្ មហាក្តល ស្សទាំ នសបដវងផ្ងណា
៎ !
 បាទ !
 បាទ !
 ឥ

ូវ ចៅោាំចៅទី កដនាងចរៀងខាួនចះ ចប្ពាះឮសូរចជើងចសះ មកែល់ចហើយ។

និលចព្ប្ជ នាាំទ័ព្ប្បាំផ្តយចសះ យ៉ា ងចលឿន ទាាំងកណា
េ លយប្ប់។ ចៅតាមផ្ាូវ

និលចព្ប្ជបានស្អកសួរែល់ព្ល ដែលមកជាមួយ ចតើអក
ន ណាស្អគល់ផ្ទះនាយគ្ី ចៅរហាត់ទឹក
។ មានទាហានមានក់ច្ែះស្អន បានច ើាយច

ើងថា៖

 បាទស្អគល់។
បានជានិលចព្ប្ជសួរែូចោនះ ព្ីចប្ពាះែឹងចាស់ថា ចសនាជាំនិតដែលមាននទមាន ចៅជិតចនះ
ោែនអនកណាចប្ៅព្ីអគ្គីចទ។ អនកធ្លាប្ប់ស្អគល់អគ្គីចនះ ដែលជាមនសសព្ូដកច ើតឆ្យមួយដែរ។
មាននទប្តូវរប្បួសផ្ង ប្បាកែជាចៅប្ជកផ្ទះអគ្គីមិនខ្លន។ អាស្ស័យចហតចនះ អនកប្បញ្
ជ ទាហាន
ឲ្យប្បាំចបាលចសះ ក្តត់ោលតប្មង់ចៅភូមិរហាត់ទឹកដតមេង ចទើប្បឆ្ប្ប់ក្តរ។ កនងែាំ ចណ្ើរ
ែ៏ស្សូតរូតចនះ អនកឮសូរចជើងចសះមួយ ខ្លងមខដែរ ដតអនកនឹកស្អែនថា
ជាចសះរប្បស់អនកស្សុកធមែតាចទ។ ក្តលចប្បើនាយស្អនច ើាយថា បានស្អគល់ផ្ទះអគ្គីចាស់
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និលចព្ប្ជចប្តកអរយ៉ា ងនប្កដលង។ ចប្ោងក្តរណ្ា៍មួយោត់ដភាត កនងប្បញ្ញអនក
គ្ឺចប្ោងក្តរណ្ា៍ចឡាមោប្ប់មាននទឲ្យបាន។
លះបានចៅែល់ជិតផ្ទះអគ្គីចហើយ អនកប្បញ្
ជ ឲ្យទាហានទាាំងអស់ ចះព្ី ចលើខនងចសះចរៀងខាួន
រួចឲ្យស្អនចែើរលប្បៗ ចៅស្អេប្ប់ចមើល។ នាយស្អន ងវីែបិតដតធ្លាប្ប់តយទធ

មកចប្ចើនប្ោណាស់មកចហើយក៏ចោយ កនងចព្លចនះ ក៏ ចៅមានចសចកេីតក់សត
ា យ៉ា ងខ្លាាំង។
ចប្បះែូងោត់ញ័រ រ ាំចភើប្ប នែោត់ច

ើងប្តជាក់អស់។ ោត់លូនប្បនេិចៗ ចៅមខ

ប្តាដតបានចៅែល់ផ្ទះអគ្គី ែូចប្បាថាន។ ោត់លប្បចមើលតាមមាត់ទាវរ ោែនចឃើញអវីចស្អះ។
កនងផ្ទះស្អងត់ឈឹង ដតចឃើញទាវរព្ាំទាន់ប្បិទ ចចងកៀងមួ យច ះប្បាងៗ។ អនកលូនងយចប្ក្តយែូចក្តេម
ប្តលប្ប់ចៅរាយក្តរណ្ា៍ ប្បាប្ប់ និលចព្ប្ជវ ិញ។
 ចម៉ាចមានចឃើញអវីខាះ ?
 ចឃើញទាវរចប្បើក ចចងកៀងមួយប្បាងៗ។
 ប្ប្បដហលមានមនសសចទ ?
 ប្ប្បដហលចែកលក់ អស់ចហើយ។
 ចប្បើែូចោនះចៅ !
កងទាហានចៅែល់មាត់ទាវរ ។ នាយស្អនលូកនែចៅប្ោនទាវរ រប្បងទាវរព្ាំរចប្បើក
ចោយោក់ចស្អជាប្ប់។ និលចព្ប្ជសួរខសឹប្បៗ ថា៖
 ចម៉ាចចប្បើកទាវររួចចទ ?
 បាទចទ ! ជាប្ប់ចស្អ ។ ចធវើយ៉ាងណាទាន ?
 ចៅរក ចលើកជចណ្ើ េ រផ្ទះខ្លងមខចនាះ សិនមក ដតប្ប្បយ័តនមាចស់ចគ្ែឹងណា ! មយ៉ា ងចទៀត
ប្ប្បយ័តនដ កប្ព្ុសផ្ង។
 បាទ !
ស្អនក៏សះ
ទ ចៅចលើកជចណ្ើ េ រផ្ទះរប្បស់អនកស្សុកមានក់ យកមកដផ្ាកចលើទាវរ។
នាយស្អនច

ើងជចណ្ើ េ រភាាម ឥតប្បងាង់។ លះមកែល់ចលើទាវរចហើយ នាយស្អនក៏ដប្បរគ្ូទ

ទមាាក់ចជើងទាាំងព្ីរចះ នែទាាំងព្ីរោប្ប់ចខ្លាងទាវរ ចធវើឲ្យនាយស្អន ធងន់ខួនរយី
ា
ងរចយង។
នាយចក្តប្ប ដែលលិទធអណា
េ ត រង់ោាំចាំណ្ី ែល់បានចឃើញខ្លែាំងមកែូចោនះ
ក៏សះវ
ទ ឹងចៅក្តប្ប់មួយោវចាំ ព្ីចប្ក្តយ ប្តង់គ្ល់ក ។ នាយស្អនលាន់សចមាង ឮងឹក
រួចធ្លាក់ចខ្លពកែល់ែី។
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និលចព្ប្ជ ដែលចៅខ្លងចប្ៅនឹកថា នាយស្អនបានែល់ែីចហើយ រួចមខជាមកចប្បើកទាវរមិនខ្លន
ដតោាំបាត់ៗ៖ និលចព្ប្ជខសឹប្បចៅ៖
 ស្អន ! ស្អន ! ចៅណាបាត់អនេរធ្លនចនះ អាធីចៅមួយចទៀតប្បនេោនចៅ។
នាយធីែឹកមខច

ើងជចណ្ើ េ រ ែល់ចង ក៏ោត់ ចជើងសទះចះមក។ កនងចព្លចនាះ

ោវអគ្គីចលៀនចចញចធ្លា ព្ីគ្មពផ្តកមក ដតនាយធីោយរងោវទាន់ ោវទាាំងព្ីរក៏ប្ប្បកួតោនឮឆ្ាំងៗ
ែូចរនទះកណា
េ លយប្ប់ស្អងត់។ ព្ួកខ្លងនិលចព្ប្ជដស្សកថា «មានព្ួ កោចវ ើយ !» ។ លាំោប្ប់ចនាះ
នាយទាហាន ក៏ ប្ជុះមកកនងរប្បងផ្ទះនាយគ្ី ចខ្លពកៗ ប្បនាប្បនាទប្ប់ោន ែូចប្ោប្ប់ចភាៀង។ នាយចក្តប្ប
និងអគ្គី តយទធមាាំងៗ យ៉ា ងអង់អាច។ និលចព្ប្ជមកែល់ចប្ក្តយចគ្ ប្បញ្
ជ ឲ្យឈប្ប់។
 ឈប្ប់ ! អនកណាហនឹង ?
អគ្គីច ើយ
ា ថា៖
 អញ!
 អឺ ! គ្ីចទឬ ?
 អឺ ! អញ ចម៉ាចនិលចទឬ ? ឯងមកចលងនឹងអញឬ ?
 អឺអញៗ មកចលង!
 ចប្បើមកចលង មកកាំប្បងាង់ !
 ឯងមកមានក្តរអីទាាំងយប្ប់ ? (អគ្គីសួរប្បដនថម)
 អញមកជាតាំណាងចាប្ប់។
នាយចក្តប្បចចញព្ីគ្មពផ្តកមក ចសើចក្តាកក្តាយ៖
 ហាសៗ តាំណាងចាប្ប់ ! មានដតចោរចទ ដែលចូលកនងរប្បងផ្ទះចគ្ ចោយលប្បៗ ។
អនកតាំណាងចាប្ប់ មិនចធវើែូចោនះចទ។
 យី ! អាចក្តប្ប អញមកចនះមានសាំប្បប្ត។
 ោាំភឺាស្សួលប្បួលចៅព្ូ ! មានអី។
 អាចក្តប្ប អញមិនខចីនិយយនឹងឯងចទ។
និលសទះចៅមខ ដភនកចមើលចៅកនងផ្ទះ ។ អគ្គីចលើកោវក្តប្ប់ រាាំងចែើមប្ទូងនិលចព្ប្ជ។
 មិនបានចទ ! មិតេចៅណាមកណា ចៅមិនបាន។
 អញចៅកនងផ្ទះ។
 ប្បាន់ឬ ?
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 អញោប្ប់មនសសចទាស។
 ោែនមនសសចទាសចទ ចៅចនះមានដតអនកជាទាាំងអស់។
 មាន ។
 ចៅមិនបាន ចៅស្អាប្ប់ឯង ឬ ស្អាប្ប់អញ !
 ប្ព្ះកមពតឲ្យអញមកណា
៎ ។
 ចទវតាឲ្យមកក៏ប្តូវឈប្ប់ ែបិតអគ្គីមិនឲ្យចូលចៅ។
 ឯងរ ឹងទទឹងនឹងចាប្ប់ឬ ?
 ឯងរកោប្ប់អនកណា ?
 មាននទ !
 ហីសៗ អាប្កចព្ើ វចងវងប្បឹង!
 មាននទចៅឯណា?
 ចៅចនះ ?
 សចមាងមាននទលាន់ឮច

ើងព្ីចៅអីមួយ ដែលចៅកនងងងឹត។ មាននទចែើរសទងៗ

ចចញមកយ៉ា ងដខង នែព្ត់ចងោវតូចចសេើងមួយ ដែលោាំងចផ្ាកៗ។
 រកខញាំចធវើអី ?
 កនងនាមននចាប្ប់ ខញាំ សូមោប្ប់ សូមអចញ្ជើញអានសាំប្បប្តចនះចៅចះ ។
មាននទកញ្ឆក់សាំប្បប្ត ព្ីនែនិលចព្ប្ជបាន ញីដហកចខទចខទី ប្គ្ោត់ចោលចៅ។ និលចព្ប្ជខឹង
ខែួលច

ើ ង។

 យី ! ចម៉ាចប្ព្ះចតជគ្ណ្ ហានដហកសាំប្បប្តប្ព្ះកមពត ?
 ខ្លាចអី សាំប្បប្តមិនប្តឹមប្តូវតាមចាប្ប់។
 មិនដមនចទ ! ចបាះប្តាចលាកផ្ងណា!
 ចអើ! ប្តាដមន ដតសាំប្បប្តរ ាំចលាភ ឲ្យោប្ប់ចយើងទាាំងយប្ប់
ោែនចាប្ប់ណាឲ្យោប្ប់ែូចចនះចទ។
 អាកូន ! ចូលោប្ប់ !
មាននទងយចប្ក្តយប្បីជាំហាន ប្គ្ោសោវ និយយយ៉ា ងសង្គាថា៖
 ោប្ប់មាននទបាន លះប្តាដតធ្លាក់អាវធព្ីនែ។
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នាយចក្តប្ប និង នាយគ្ី ក៏ដងាងសកមែភាព្ែាំនាលោន ោវលាន់ឮឆ្ាំងៗ ដចសៗ ច

ើងព្ីចរាះ

ែូចសូររនាតដែក។ ប្បី ទល់នឹងព្ីរ ជាទីគ្ួរដែរ។ មាននទោយផ្ូងៗ ព្ីរប្បីោវ
សទះចៅក្តប្ប់ អាមានក់ចៅចាំចហៀងខ្លង ែួលប្ចចប្ោងចជើង បាត់ស្អែរតី រួចដស្សកថា៖
 មួយចហើយចវ ើយ !
មាននទោយងយ រត់ចៅចគ្ច នឹងគ្ល់ចឈើ ដែលចធវើឲ្យខ្លងនិលចព្ប្ជវ ិលមខ។ ចោយងងឹតផ្ង
អនកតជាប្ប់នែ ចងោវសប្តូវ ដខវងខ្លវត់ ប្ចោត់ោន ប្ចុះនឹងចងោវអនក។ មាននទចគ្ចចៅព្ួន
ឯគ្ល់ចឈើ មួយចទៀត។ ខ្លងនិលចព្ប្ជ រកមិនចឃើញ ចររា។ មាននទដស្សកចៅ ថា៖
 ឯចនះចទចវ ើយ ! មក !
កងនិលចព្ប្ជរត់ចៅ មាននទចគ្ចចៅមាខង ោយខនងនាយធីផ្ូង មួយោវអស់ទាំហឹង
ដែលនាាំឲ្យធីភ័យជាអចនក។ ែល់ែឹងថា មាននទ ក៏ សះហក់
ទ
ចែញ តាមប្ប្បកិត ។
ចាំដនកខ្លងនាយចក្តប្ប និង អគ្គី ក៏ប្បចងកើតប្បរ ិយក្តសកាំដប្បាងចលង លាយដមនែូចោន។ យូរៗ
នាយចក្តប្ប ដប្បរចៅចសើចោក់អគ្គីមេង។ មាននទញញឹមយ៉ា ងរ ីករាយ
នឹងស្អថនក្តរណ្ា៍រ ីករាយចនះ។ លះចចញែល់ចប្ៅរប្បង ជនទាាំងប្បី ចចះដតោយងយ
រហូតចៅែល់នឹងហវងចសះ
រប្បស់កងនិលចព្ប្ជ ដែលចងតចប្មៀប្បោន។ មាននទប្បញ្
ជ យ៉ា ងខ្លាាំង
ូ
ថា៖

 ច

ើងចសះ !

នាយចក្តប្ប និង អគ្គីរហ័សែូចសូរ ែល់ចលើខង
ន ចសះជាចស្សច ក៏ប្បាំផ្តយចសះចៅ
ចោយមានជនខ្លងនិលចព្ប្ជ ចែញជាប្ប់ព្ីចប្ក្តយ។ រ ីឯមាននទ ក្តលដស្សកប្បញ្
ជ សទះវ ឹងភាាមដែរ
ដតទាក់ចជើងនឹងកូនចឈើ មួយ ែួលប្ព្ូស។ មាននទរចមៀលខាួន ប្បចណា
េ យែូចដផ្ាប្កូច
រួចចប្ក្តកឈរវ ឹប្បវ ិញ តនែចៅចទៀតយ៉ា ងអង់អាច។ និ លចព្ប្ជសទះមករាាំងផ្ាូវ
មិនឲ្យមាននទច

ើងចសះរួច ។ និលចព្ប្ជប្បញ្
ជ ឲ្យទាហានមានក់ ដលងដខសចសះ

ឲ្យរត់ចៅឆ្ងយព្ីទីចនាះ។ ដតមាននទទាត់ប្តូវមួយចជើង ែួលផ្តកប្ប់មខ ចោយមិ នែឹងខាួន។
កងខ្លងនិលចព្ប្ជ ចរាមមាននទែូចស្សចមាច ងវីែបិតដតមានខាះ ប្តូវរប្បួសចប្ចើនអចនាើ

ណាស់ចៅចហើយ។ មាននទចគ្ចខាួនបាន ក៏ចលាតចលើខនងចសះប្បាំផ្តយចៅ។ និលចព្ប្ជក៏ប្បញ្
ជ
ឲ្យកងព្លច

ើងចសះតាមចៅដែរ។ មាននទ រត់ ង
ា អូរ

ាងចប្ជាះ យ៉ា ងចលឿន ។

និលចព្ប្ជព្យយមតាមជាប្ប់ព្ីចប្ក្តយ មិនឈប្ប់ឈរ។
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ប្ព្ះអរណ្ រះស្អវងច

ើង ។ ចសះមាននទ ក្តន់ដតោប្បចៅៗ រ ីឯខ្លែាំង ក្តន់ដតជិតមកៗ។

មាននទចមើលចឃើញទាាំងអស់ មានប្បាាំមួយនាក់ ។ អនកនឹកថា ចតើ ចគ្ចខាួនយ៉ា ងណា

ឲ្យរួចទាន់ភឺាមិនទាន់ចាស់ចនះ។ ែល់ចែើមអាំព្ិលមួយ អនកចលាតចៅោប្ប់ដមកអាំព្ិល
ចតាងច

ើងចៅព្ួនចៅចសងៀម។ ចសះចោយភ័យចចះរត់ចៅមខ ។ កងនិលចព្ប្ជ

ចចះដតចែញតាមប្ប្បចកៀក។ មាននទចមើលព្ីចប្ក្តយ ចឃើញហយធាប្ប អនកចសើចចយលខាួន
រួចចះមកចគ្ចចៅខ្លងចជើង។ ចៅតាមផ្ាូវ អនកចោះច

វអាវផ្ាាំ ខសល់ ែកែចងាើមដវងៗ

ឲ្យមានកមាាាំង។ មាណ្ព្នឹកថា ខយល់ព្យះ មខជាផ្តរលត់មិនខ្លន។ អនកចែើរប្បចណ្ើ េ រ
ហួចប្បចណ្ើេ រ ប្បីែូចអនកគ្ង្គវលចោមានក់ ដែលោែនែឹងឮ ែល់ចរឿងអវីសាំខ្លន់ច

ើ យ។

ប្បរសចចះដតប្កចលកចមើលចប្ក្តយ មេងៗ ដប្កងខ្លែាំងចែញតាមមកចទៀត។
អនកសមាឹងចមើលនប្ព្ចឈើ រកនឹក «ចតើជានប្ព្ភូមិណា ស្សុកណា ? » ។ ព្នាឺប្ព្ះអាទិតយ
ក៏ច

ើងថាាប្តចង់ គ្ួរជាទីសប្បាយ។ តាមផ្ាូវចែើ មរកខជាតិ ធាំ តូច ែះដណ្នណាន់ តាន់តាប្ប់

ខពស់ទាប្ប។ អនកនឹកថា ស្សុកដខែរ ជាស្សុកមានចភាគ្ប្ទព្យនប្កចព្ក

ព្ាំគ្ួរចៅចប្ក្តមអាំនាចខ្លែាំងចស្អះ។ អនកនឹកចទៀតថា «ព្ួកនិលចព្ប្ជ ស្អាប្ប់នងងចនះ ក៏ដប្កលដែរ
គ្ឺខ្លែាំងស្អាប្ប់ នឹងនែអនកជាចប្ចើន អនកមិនខ្លតចទកនងនមភមួយចមា៉ា ងចងចប្ក្តយចនះ។
សតវកក ដែលចៅប្ប្បប្បផ្ាូវ ព្ួនសមងាំចឹកប្តី កនងងាកមួ យ ចផ្ាើលឈូចហើរច

ើង។ មាននទភាញក់ចប្ព្ើត

ប្ក្តប្បព្ួន ដតែល់មិនចឃើញអវី ក៏ចែើរចៅមខចទៀត។ អញន៎ះ ! ចឃើញោលដស្សចទចតើ។ មានអវី ?
មាននទញញឹមគ្ិតថា «ឱ ! ភូមិកយដមងចទចតើ » អនកដប្បរសចសៀរ យកចជើងនប្ព្។ លះែល់ផ្ទះមួយ
ដែលចៅចងភូមិ អនកច
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ចរឿងមហាចោរចៅទល់ដែនវគ្គទី១២៖អាសននធាំ

ចោយសព្វវចនាធិប្បាយចសរ ីវ ិគ្ីភីឌា
គ្ឺជាផ្ទះមួយ ែ៏សមរមយ ដែលមាននទព្ួន ចធវើអាំព្ីចឈើ ប្ប្បក់ចកបឿង
មានទីធ្លាធាំតាមឋានៈដខែរជនកណា
េ ល។ ដតកនងភូមិកយដមងចនះ ផ្ទះប្ប៉ាចណ្ណ ះជាផ្ទះមួយ
ែ៏រងចរឿងណាស់ចៅចហើយ កណា
េ លចាំចណាមផ្ទះឯចទៀត ដែលសទធសឹងដតជាកូនខទម
រយីករយក។
មាននទចូលកនងប្បនទប្ប់មួយ រួចប្បិ ទទាវរជិ តសាង។ មាណ្ព្ ចមើលចឃើញដប្គ្ព្ូកស្អាត មងសសគស។
អនកនឹកថា ប្ប្បដហលជាប្បនទប្ប់ចែកចហើយ។ ចៅចកៀនដប្គ្មានតមួយ ប្ប្បោប្ប់ចោយកញ្ចក់តាាំង
សនិតសិតសក់ ដកវចមៅ ដកវចលែៀត ែប្បទឹកអប្ប់ផ្ង។ មាននទោប្ប់អារមែណ្ា៍ថា «ចលាៗ
ជាប្បនទប្ប់កូនប្កមាំចគ្ ក៏មិនែឹង ?។ ប្បរសប្តិះរ ិះចមើល ចតើឧតេម មិតេោស់រប្បស់អនក
មានកូនប្កមាំចទ ? ចទ! ោមិនដែលមានកូនឯណាចទ។ ចះោ លក់ផ្ទះចនះ ឲ្យចៅអនកណាមួយ
ចហើយឬ? ដតតាមតទូ កនងផ្ទះ ដែលធ្លាប្ប់ែូចបានស្អគល់ព្ីមន មកចហើយ គ្ឺត ទូ ែដែលចស្អះ។
អតីតសងារនាងចទវ ី ភិតភ័យយ៉ា ងខ្លាាំងនឹងចរឿងចនះ ។ ណាមួយចៅភូមិកយដមង
មានភានក់ង្គររាជក្តរ រប្បស់ឪព្កអនកផ្ង ប្ប្បដហលជាព្ួកអស់ចនះ
បានទទួលកិចប្ប
ច ញ្
ជ ព្ីសិរ ីចស្អភ័ណ្មក ឲ្យជួយោប្ប់អនកជាប្បាកែ។ ណាមួយចទៀត នែអនក
ដែលព្ីមសិលមិញ បានលាងរ ាំចនាះ ក៏ឈឺោប្ប់ចកយ៉ា ងខ្លាាំង ព្ីចប្ពាះអនកបានតសូ
ចែើ មបីរ ាំចោះខាួន ឲ្យបានរួចជីវ ិត ព្ីយប្ប់មិញ មកចនះ។ អនកកចមាាះ យកនែច វងស្អទប្បចមើល
ចឃើញចហើម ចធវើឲ្យឈឺនប្កចព្ក។ រ ីឯ ព្ូកចខនើយ ចធវើឲ្យអនកងងយចែកយ៉ា ងខ្លាាំង
ដតព្ាំហានប្បាសខនង ែល់ច

ើយ ។ អនកនឹកថា « ចះឧតេម ោចៅណា ? ោចភាចអនក ចហើយឬចៅ ?

ព្ីចប្ពាះមិតទា
េ ាំងព្ីរចនះ ឃាតោន តាាំងព្ីក្តលចៅវ ័យកមារ ចរៀងៗខាួនមក។
ខ្លងចប្ៅ ឮសូររចទះប្បរបាក់ឃឹប្បៗ ចូ លមកកនងរប្បងផ្ទះ។ មាននទ លប្បស្អេប្ប់
ឮសូរមាត់ស្សីជដជកចងកចង្គកៗ អាំព្ីែូរស្សូវលក់នងា តនងា ទិញប្ប្បហក ។ ប្បនាទប្ប់មក
ចទើប្បអនកឮសូរមាត់ឧតេម ដែលអនក ចៅោាំសចមាង ចៅច

ើយ។ ប្បរសចប្តកអរយ៉ា ងខ្លាាំង

ចោយចទើប្បបានែឹងប្បាកែថា ជាផ្ទះមិតេោស់រប្បស់អនកព្ិតដមន។ កនងចព្លចនាះ
៉ាូ ោ៉ា ងរួច ក៏ចូលមកចប្បើកទាវរប្បនទប្ប់ ដែលមាននទចៅព្ួន មាននទសះចៅខ្លងទា
ឧតេមជដជកវង
ទ
វរ
កាំបាាំងខាួនបាត់ នឹងទាវរ ដែលចប្បើកមក។ លះឧតេម បានចូលសប្ប់ ែល់កងប្បនទ
ន
ប្ប់ចហើយ

មាននទរាង
ាំ ទាវរជិតភាាមមួយរ ាំចព្ច។ ឧតេមស្សឡាាំងក្តាំង ចទើប្បែឹងចហើយស្អគល់ថា ជាមាននទ
ក៏សះចៅ
ទ
ឱប្បមិតក
េ មសត់ចនះ។
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 យឺ ! មកព្ីណា ? ចម៉ាចឯងមកព្ួនចៅទីចនះ ? មានចរឿងអវី ?
មាននទយកនែខទប្ប់មាត់ឧតេម៖
 កាំមាត់ខ្លាាំង ចគ្ឮ!
 មិតេឯងសខសប្បាយជាចទឬ ?
 សខសប្បាយចទ ដតកនងចព្លចនះចយើងមានចរឿង . . . ។
មាននទប្ោនឧតេមចចញ និយយយ៉ា ងនឹងនួនចៅចទៀតថា៖
 ចយើងជាមនសសអសិរព្ិស ចតើឯងអាចទទួលចយើង ឲ្យចៅទីចនះបានចទ?
ឧតេមចធវើទឹកមខស្សងូតស្សង្គត់៖
 ចរឿងអវី ? ធាំប្ប៉ានាែន ?
មាននទក៏រា៉ាយរា៉ា ប្ប់ចរឿង ប្បាប្ប់ឧតេមចោយប្តួសៗ តាាំងព្ីចែើមែល់ចង។ លះស្អេប្ប់ចប្ប់ចសចកេី
ឧតេមចសើចទះស្អែមាននទ យ៉ា ងរ ីករាយ។
 ឯងចៅទីចនះបាន។ ចតាងទកផ្ទះចនះ ែូចជាផ្ទះឯង ។ ចតើឯងប្បប្មុងចៅប្ប៉ានាែននងង?
 ប្ប្បដហលប្បីនងង។
 កាំភ័យអី ោាំអញជួយលាក់ប្បាំព្ួនឯង រួចជួយរកាឯងឲ្យជា។
 ឥ

ូវឯងបាយទឹក រួចចហើយចៅ ?
 ចទកាំឲ្យឯងប្ព្ួយអី ! អញបាយរួចចហើយ ដតសាំទឹកមួយផ្េិលមក។
 អះ ! ចណ្ើ ា យកាំ . . . !
 ចម៉ាច ?
 ដប្កងចគ្ែឹងចប្ចើនោន!
 ហី ! ួតអញោ
ក
ែ នឲ្យអនកណាែឹងចទ។
ថាចហើយ ឧតេមចប្បើកទាវរចចញចៅចប្ៅ រួចប្បិ ទទាវរវ ិញយ៉ា ងស្សួល។ គ្ឺប្បរសមានក់
អាយប្ប្បមាណ្ស្អមសិប្បឆ្នាំ មខមាាំ សាូតប្បូ ត សមេីមា៉ាត់ៗ។ ប្បនេិចចប្ក្តយមក ប្បរសែ៏ប្ប្បនព្ចនះ

ប្តលប្ប់ចូលមកកនងប្បនទប្ប់វ ិញ ក្តន់ទឹកមួយផ្េិលមក ហចឲ្យមាននទ។ មាននទទទួលផ្េិលទឹកចនះ
រួចផ្ឹកឮចកាឿកៗ។ ឧតេមប្ចត់ចចងកះ ចមើលមិតេកមសត់រប្បស់អនក ចោយចសនហា៖
 ហឹសៗ តាាំងព្ីណាមក ក្តលណាអញជួប្បនឹងឯង គ្ឺមានដតចរឿងមួយចទ
គ្ឺចរឿងទឹកមួយផ្េិលប្ប៉ាចណាណះឯង។
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មាននទផ្ឹកទឹកដ ាត ចៅអងគយចលើដប្គ្ ។ ឧតេមចៅអងគយជិតទនទឹមស្អែោន។
 ឯងចែកកនងប្បនទប្ប់ចនះចះ
 ចះឯងចៅចែកឯណា ?
 ហី ! អញតាមបានចទ ចែកឯណាក៏បាន អូ ! ោាំអញ ចៅប្បាប្ប់ប្ប្បព្នធអញ ឲ្យចគ្ែឹងផ្ង។
មាននទទាញស្អែឧតេមជាប្ប់។
 កាំ !
 ហី ! ួត
ក មានអី កាំភ័យឲ្យចស្អះ ចប្បើឯងមានចប្ោះថានក់ អញស្អកនែអញមេង
ឲ្យឯងចឃើញ។
ឧតេមក៏ចៅខសឹប្បោក់ប្តចចៀកនាង យីហប្ប ជាភរ ិយ។ គ្ឺជាស្សីមានក់ អាយប្ប្បមាណ្នមភឆ្នាំ
សគមខពស់ ដភនកមាន់ សប្មស់លា សមេីលះ ចចះខនះដខនង កនងក្តររកទទួលទាន និងចចះរាក់ទាក់
កនងក្តរទទួលចភញៀវព្នាឺ។ ែាំប្បូងនាងភ័យ សួរប្បេីថា៖
 ចរឿងអី ? អនកណា ?
 ព្ួកមា៉ា កប្បង!
 ច្ែះអវី ?
 មាននទ!
 ឱ ! ចលាកមាននទ ោត់ចៅឯណា ? ចលាកចអើយ ! ខញាំ ខ្លនចឃើញោត់ យូរមកចហើយ។
 កនងប្បនទប្ប់ផ្ទះចយើង។ ដតកាំមាត់ឲ្យចស្អះ។
ឧតេមក៏និយយចរឿងមាននទ ប្បាប្ប់នាងយីហប្ប ឲ្យបានែឹង ។ នាងយីហប្ប ក៏ចូលចៅសាំព្ះ
សួរមាននទ។
 ោ៎ះ ! អចញ្ជើញចលាកសប្មានា ចៅកដនាងចនះចះ ។ ចាំ ដនកខញាំ និ ងប្បេីខាំ ញ មិនជាក្តរអវីចទ។
ថាចហើយ នាងយីហប្ប ក៏លាចចញមក ចប្បើកទូ យកស្អរង កដនសងជូនចៅមាននទ ឲ្យផ្តាស់។
រួចនាងោាំទឹកចៅេ យកមកឲ្យ មាននទសាំនា ែ។ នងងចនាះ ភរ ិយស្អវមី ខនះដខនងយ៉ា ងអស់ព្ីចិតេ
តាាំងព្ីមូប្បអាហារទទួ
ា
លទាន រហូតែល់កដនាងចែកព្ួន និងប្ប្បោប្ប់ចប្ប្បើប្បាស់ ចផ្សងៗ ។

លះែល់ចព្លស្សស់ស្សូប្បរួច មាននទចោយអស់កមាាាំងខ្លាាំងចព្ក និប្ទាលក់យ៉ាងសកប្ប់សល
ក ់។
ភាញក់ច
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ជូនដផ្ាប្កូច ដែលប្បកសមបកចស្សច ឲ្យប្បរ ិចភាគ្ ។ មាននទចទើប្បចឃើញមខនាងចាស់ អនកចៅធែឹង
រួចនាងចសើច។
 ប្បង ! ចភាចខញាំចហើយឬចៅ ?
 បាទ ! ខញាំ ប្ប្បដហលៗអនកដែរ។
 ខញាំចៅសិរ ីចស្អភ័ណ្។
 ផ្ទះអនកណា ?
 ឪព្កខញាំ ព្ូដកវមណ្ី។
 អូ ! អូ ! អត់ចទាស ខញាំ ចភាចចហើយ ខញាំ ចទើ ប្បដតនឹកចឃើញ។ ឱ!
ចយើងដប្បកោនយូរណាស់មកចហើយ តាាំងព្ីចយើងចៅតូចៗ . . .។
អនសាវរ ីយា៍កមសត់មួយ ចងើ ប្បផ្សចចញព្ីផ្ូរោស់
ន
មក។ មាននទនឹកចឃើញនាងយីហប្ប
ច

ើងវ ិញចព្ញទី ។ អនកចឃើញនាងចប្បះដផ្ាប្តដប្បក យកឲ្យអនក ចឃើញនាង

និងអនកចលងចលាតអនាទក់ ចប្ក្តមចែើមប្កខប្ប។ នាងយីហប្ប នឹកចឃើញែូចោន ដែរ។
គ្ឺនាងចហើយ ដែលោប្ប់និយយតចៅចទៀត៖
 ខញាំចឃើញថា ប្បងមិនចភាចខញាំ ចទ!
 បាទ ! ខញាំ ឥតចភាចអនកចទ!
 ោ៎ះ ! កាំ ចៅខញាំ អនក ចតាងចៅខញាំ ែូចែូចក្តលចយើងចៅព្ី តូចៗ។
 អូនសខសប្បាយជាចទ?
 ោ៎ះ ប្បាូនសខសប្បាយជាចទ។
 អូន ! ចរៀប្បក្តរយូរចហើយ ?
 ោ៎ះ ព្ីរឆ្នាំចហើយ!
 ក្តរចៅឯណា ?
 ក្តរចៅបាត់ែាំប្បង ។ ក្តលចនាះ ខញាំ ចៅចៅបាត់ ែាំប្បង ជាមួ យឪព្កធាំខាំ។
ញ
 បាទ ! បាទ ! ដមនចហើយ ឧតេមចៅណាចហើយ ?
 ោ៎ះ ! ចៅកាំព្ង់ចប្ក្តមចហើយ។
 ឆ្ងយចទ ?
 លាងចបានោត់វ ិលប្តលប្ប់មកវ ិញ។
នារ ីខិតចូលជិតមាននទ ។ នាងចង់និយយអាំព្ីចរឿងចផ្សងៗ ជាចប្ចើន ដតនាងនឹកថា
«នាងមានប្បេីចហើយ»។ មាននទចប្ក្តកអងគយច
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ចរឿងោស់ជាចរឿងោស់។ ចតាងប្បងកប្ប់ចរឿងោស់ កនងផ្នូរមួយ រួចប្បាំចភាចចោល កាំប្បីនឹកនា។
គ្ប្បបីកាំជប្មុញចរឿងងែី រហូតែល់ចៅមានតាំណ្មួយ ដែលអាចក្តាយចៅជា កមែចទៀត ។

ចហតចនះប្តូវក្តន់ ចិតេរ ឹង កនងចរឿងនិយយោន ជាក្តរសាំខ្លន់ប្បាំផ្ត។ នាងយីហប្បោប្ប់នែមាននទ
ស្ស្អយរប្បួសសាាំទឹកចៅេ៖
 ប្បាូនជួយធរៈប្បងចទ ! ចយើងមិនដមនស្សលាញ់ោនចទ ប្បាូនមានប្បេីចហើយ។
មាននទចសើច ។ សាំចណ្ើច សប្មស់ទឹកមខ នាាំឲ្យនាងប្ព្ឺខួនខ្ល
ា
ញ កៗ
ដតនាងចចះដតខាំប្ប្បឹងទប្ប់ជានិចច។

 ប្បងែឹងថាប្បាូនមានប្បេីចហើយ ចតាងចជឿចិតេប្បងចះ។
 ប្បាូនចជឿ ោ៎ះ ! ប្បងឈឺចទ ?
 ឈឺ។

 ប្បាូនចធវើតិចៗ។ សូមប្បងចៅផ្ទះប្បាូន ទប្មាាំែល់ជាមខរប្បួស ោាំអចញ្ជើញចៅចះ។
 ប្បងអរគ្ណ្ណាស់ ដតប្បងចៅទីចនះមិនបានយូរចទ។
 ប្បង ! មានក្តរអី ?
 មានក្តរប្ប្បញាប្ប់ ជួប្បនឹងចគ្។
 ឯណា ?
 ចនះជាក្តរផ្តទល់ខួនប្បង
ា
មិនដមនជាភារៈសាំខ្លន់ចទ ។ ដតចៅទីចនះ
មានប្កុមអនករាជក្តរចទ ?

 មាន ! ចម៉ាចប្បងភ័យឬ បានជាចធវើទឹកមខសងួតយ៉ា ងចនះ ?

 ប្បងកាំព្ងរប្បួស ចហើមនែអស់ រកក្តរពារខាួនមិនបានចទ។

 មិនអីចទ ចប្បើមានចរឿងអី ប្បាូននាាំប្បងចៅព្ួ នកនងជប្ងុកស្សូវចនាះ។ ន៎ះប្បងចមើលចឃើញចទ ?
 ចឃើញ . . . ចអើស្សួលចហើយ។

 ដតលាងចចនះ មានប្បងប្បាូនខញាំ មានក់ ចៅចភនៀត។
 ក្តលណា បានចគ្ចចញែាំចណ្ើរចៅ ?

 យប្ប់ប្បនេិច ែបិតព្ិបាកោប្ប់ចោណាស់។ ខញាំ ឲ្យោត់ខី រច ចទះខញាំ ។
 ចគ្ែឹកអវីចៅ ?
 អត់ែឹកអវីចទ ។ ឱ ! ចគ្ែឹកចាំចប្បើងចៅ។ ឥ
 មានអវីខាះនងងចនះ ?

ា ចរៀប្បចាំបាយទឹកជូនប្បង។
ូវោាំប្បូន

 ោ៎ះ ! អត់មានអវីចទ ដតខញាំបានចធវើមាន់មួយជូ នប្បង។
 អរគ្ណ្ណាស់។
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មាននទ ចោយចសចកេីរាក់ទាក់ដែលនាងយីហប្ប បានចធវើចោយចស្អែះប្តង់ប្បាំផ្តចនះ អនកចភាចខាួន
ចភាចឈឺ ចភាចចប្ោះថានក់ ។ នាងចសើចតប្បវ ិញយ៉ា ងប្ព្ចងើយ រួចចចញចៅ។

ប្ព្ះសរ ិយជិតអសេងគត ចោលព្នាឺលះ
ា លា ទន់ភាន់មកចលើព្សធ្ល។ មាននទឮសូរមាត់ឧតេម
ដែលចទើប្បវ ិលប្តលប្ប់ ព្ី កាំព្ង់មកវ ិញ។ ចប្ៅព្ីមាត់មិតេចនះ អនកឮសូរមាត់ស្សីប្ប្បុស
ឯចទៀតជាចប្ចើន ដែលចលើកចាំចប្បើងោក់រចទះ។ ទាវរប្បនទប្ប់រចប្បើកច

ើង។ នាងយីហប្ប

ចលើកបាយលាងចជូនលាយទាាំងសាំចណ្ើច ញញឹមមួយ ដែលប្បរស ព្ាំអាចចភាចបានច

ើយ។

ចៅចកៀនមាត់ ដែលចហើប្បប្បនេិចចនះ មាននទសចងកតចឃើញចធែញតូចចសែើ
ដែលោាំងរចលើប្បែូ ចភាក។ ខ្លងចប្ៅ ចភញៀវទាាំងឡាយ ចូ លមក។ ឧតេម ទទួលចភញៀវប្ប្បុស ស្សី
ដែលមកប្បរ ិចភាគ្បាយ យ៉ា ងរក្តកែូចសតវ ចូ លសមបក។
រាប្តី ក៏ប្តោងនសបងងឹត មកពាសចព្ញ។ ព្នាឺកូនចចងកៀងកនងផ្ទះឧតេម ក៏ច ះច

ើង

ប្បនេព្ីព្នាឺប្ព្ះសរ ិយ ដែលរលត់ចៅ ងែីៗចនះ។ ប្បនេិចមក មាននទឮសូរចជើងចសះ
សនធឹកសនាធប្ប់មកែល់។ អនកចសាៀកពាក់ប្ព្ឹប្បោែនប្បងាង់ ចងោវព្យួរនឹងចចងកះ
លប្បោាំស្អេប្ប់។ ចិតេអក
ន ញាប្ប់ញ័រយ៉ា ងខ្លាាំង។ ជនអនកជិះចសះ ច

ាះកញ្ចក់

ើងមកចលើផ្ទះ ។

ឧតេមចចញចៅទទួល។
 ជប្មាប្បសួរចលាក !
 ចលើកនែថាវយប្ព្ះ។
 ទាន! ចលាកអចញ្ជើញមកមានក្តរអីទាន ?
 ចលាកមានចឃើញអនកចទាសមានក់ រត់មកប្ជកចៅទីចនះចទ ?
 អនកចទាស ?
 បាទ! អនកចទាស!
 មិនចឃើញអនកចទាសណាចទ។
និលចព្ប្ជចមើលនាយអាយ។ ឧតេម ច

ើងស្អាង
ាំ ប្បនេពាកយចៅចទៀតថា៖

 ោែនអនកណាចប្ៅព្ី ប្គ្ួស្អរខញាំ ចទ។
 អត់ចទាស ! ខញាំ សាំដ ក។
 ចលាកមិនោាំបាច់ដ កចទទាន !
 ខញាំមានសាំប្បប្តព្ីអនករាជក្តរធាំ មក។
និលចព្ប្ជហចសាំប្បប្តឲ្យចៅឧតេមចមើល។ កងទាហាន ក៏ ចូលចមើលកនងប្បនទប្ប់ផ្ទះ
រកចមើលចប្ក្តមដប្គ្ ចប្បើកទូ រកចមើលតាមពាងទឹក និងចកៀនចក្តះសព្វប្គ្ប្ប់ ដតឥតមានចឃើញអវី។
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ឧតេម មានកេីតក់ សត
ា យ៉ា ងខ្លាាំង។ លះចូ លកនងប្បនទប្ប់ មិ នចឃើញមាននទវ ិញ
ក៏អនកហាក់ធូរចែើមប្ទូងប្បនេិច ដតប្ព្ួយបារមភ មិនែឹងមិតេចនះ ចៅឯណាបាត់ចៅចហើយ។
និលចព្ប្ជនិយយថា៖
 ខញាំបានែឹងក្តរចាស់ថា ចោររប្បស់ខាំ រញ ត់មកប្ជកចៅទី ចនះតាាំងព្ី ប្ព្ឹ ក។
 បាទចទ ! ប្ប្បដហលចលាកប្ចលាំចហើយចមើលចៅ ព្ីចប្ពាះចប្បើរត់មកចៅទីចនះ
មខជាចឃើញមិនខ្លន ចប្បើដ កោែនសល់រនធមួយ យ៉ា ងចនះ។
 បាទ ! មិនប្បាកែដែរ ដតសូមចលាកអត់ចទាសចះ។
 បាទចទ ! មានក្តរអីទាន ោាំចប្ក្តយៗ អចញ្ជើញមកចទៀត
ខញាំទទួលចលាកោយរាក់ទាក់ជានិចចទាន !
និលចព្ប្ជក៏លា ចះចៅវ ិញ ។ ឧតេមសាំអចញ្ជើញ អងគយព្ិ ស្អដតសិន ក៏មិនប្ព្ម ។
ឧតេមបានជូនកងអនករាជក្តរចនះ ែល់មាត់ជចណ្ើ េ រ។ នាងយីហប្ប ក្តលឧតេមចូ លមកវ ិញ
ក៏សះចៅប្បាប្ប់
ទ
ឧតេម ជាប្បេីយ៉ាងញ័រមាត់ថា៖
 ខញាំបានប្បង្គាញជប្ងុកចនាះឲ្យោត់ ព្ួន។
 អូនឯងឆ្ាតដមន។
 ដតប្បាូនខ្លាចដប្កងព្ួកោចរ ើជប្ងុកចទៀតណា
៎ !
កនងចព្លចនាះ ព្ូកនិលចព្ប្ជចរ ើជប្ងុកដមន។ នាងយីហប្ប យកនែទាាំងព្ីរខទប្ប់មខ។ ឧតេម
សទះយកោវ ប្បាប្ប់ភរ ិយថា៖
 ដតប្ប៉ាចណាណះចយើងចោលផ្ទះចហើយ។
នាងយីហប្បោប្ប់នែប្បេីជាប្ប់។
 កាំប្បង ! កាំ ! ោនចគ្ចប្ចើនណាស់
 ចទ ! មិតេរប្បស់ប្បងមានអាសននធាំចហើយ ចតាងស្អាប្ប់រស់ជាមួយោន។
 ចទប្បង ! ចទ !
ឧតេមចោលកនទយដភនក ចៅជប្ងុក តាមចចនាាះប្បងាួច ។ ដតអនកមិនចឃើញ ោប្ប់បានមាននទចស្អះ។
អនកដប្បរចៅរក នាងយីហប្បវ ិញ៖

 ចម៉ាចព្ួកោ រកមាននទមិនចឃើញ កនងជប្ងុក ?
 ប្បាូនមិនែឹ ងជាោត់ចៅព្ួនឯណាចទៀតចទ។ ប្ប្បដហលោត់ចចញចៅ
ព្ួនឯណាចទៀតចហើយ។
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ឧតេមោក់ោវ ចៅនឹងជញ្
ជ ង
ាំ វ ិញ ្នចផ្តាះរ ាំលងប្បីប្បួនក្តាំជចណ្ើ េ រ ចះចៅជួប្បនិលចព្ប្ជ។
 ខញាំបាទជប្មាប្បថា ចៅទីចនះោែនចោរចទ ចលាកមិ នចជឿខញាំ ។ ចម៉ាចរកចឃើញចទចលាក ?
 ខញាំប្តូវរកឲ្យសព្វកដនាង។
 បាទ ! ខាំរកចៅដប្កងបានច

ើងប្បណ្យសកេិប្បនេិចចទៀត

និលចព្ប្ជចព្ប្បមាត់ ចោយចអៀនចប្ប្បៀន។ ឧតេមច

ើងទឹកមខថាា។

 ខញាំបាទជាដខែរអនកសប្បបរស រួចចប្បើកងរាជក្តរ មករកកួនយ៉ា ងចនះ មខជាខូចចិតេចប្ចើន
ជាមិនខ្លន។
 ខញាំចធវើចនះ សប្មាប្ប់ជាប្ប្បចយជនា៍អនករាល់ោនចទចតើ ?
 ឱ ! មិនដមនចោយ្ននីស ចោយចង់យកោប្ប់គ្ួរ ឬចោយចង់បានប្បណ្យសកេិចទ ?
 ចតាងចលាកប្ជាប្បថា ខញាំជាមនសសក្តចណាស់ ចប្ៅព្ី ចលាកខញាំទះកាំចផ្ាៀងចហើយ។
 អនកក្តន់អាំនាច មិ នដែលទះកាំចផ្ាៀងជនអនកសាូតប្តង់ ចទ ? ចតើចោរចនាះចិន ឬ យួន ?
 ដខែរ!

 អូ ដខែរ ! ខញាំ មានចសចកេីចស្អកស្អេយណាស់ តាមរចប្បៀប្បរកោប្ប់ទាាំងប្ព្លឹម
ខញាំស្អែនថាជាចិន ឬ ជាវ។
មខនិលចព្ប្ជ ច

ើងប្កហម។ និលចព្ប្ជដស្សកែល់កងទាហាន ឲ្យោប្ប់ចសះរករានចព្ញភូមិ

ទាាំងអស់។ កងនិលចព្ប្ជ ដប្បរចៅរកផ្ទះជិតខ្លងចទៀតចៅ។
កនងចព្លចនាះ ប្បងប្ប្បុសរប្បស់ឧតេម ដែលកាំព្ងប្បរ ិចភាគ្បាយជាមួយ ក៏លាឧតេមចៅភូមិចភនៀត
គ្ឺចលាកឧតេងគ ។ ោត់មានប្បប្តីមួយ ច្ែះនាងមាលា រូប្បលាគ្ួរសម ដែលប្បរ ិចភាគ្បាយ
ជាមួយោត់។ កនងចព្ល ដែលចគ្ដ កច រផ្ទះ នាងមាលា ោែនតក់សតអវ
ា ី ចទ។
និលចព្ប្ជចចះដតលប្បចមើលនាង មេងជាព្ីរែងដែរ។ នាងែឹងខាួន

ខ្លាំចធែញខឹងនឹងនិលចព្ប្ជជាព្ន់ចព្ក។ លះលាឧតេម ជាឪព្កមាចហើយ នាងច

ើងចលើរចទះ

អងគយចលើចាំចប្បើង យ៉ា ងស្សួលប្បួល។ ឪព្កនាង ចលាកឧតេងគ ប្បររចទះចៅ
ចប្ក្តយដែលបានលានាងយីហប្ប និងឧតេមដែលបានជូននាងែល់រចទះ។ តាមផ្ាូវ
នាងមាលានិយយថា៖

 យី ! ខញាំ មិនដែលចឃើញព្ួក អីក៏មហាតចម៉ាាះ ? ចូលរករានផ្ទះចគ្ទាាំងអាំណាច
ឫកប្កចអើតប្គ្ប្ប់ោន។
 អញ្ចឹងចហើយព្ួកចគ្ចនាះ។
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 ព្ួកអាអស់ចនះ បានដតក្តប្ប់ចោលឲ្យអស់ចទ។ ហី ! និយយព្ីអាចមចគ្ចនាះ
ោចធវើឫកសង្គាណាស់ ប្ចត់នែចាំដខង។
ព្ូឧតេងគ ជាឪព្ក ប្បងាយបារ ីសាឹកសដងកប្បចណ្ើ េ រ ស្អេប្ប់ប្បប្តីប្បចណ្ើ េ រ ដែលប្បាសខាួនចែក
ខ្លងចលើចាំចប្បើងឯចណាះ ។ យូរៗ អនកច ើយ
ា សប្មប្បថា៖
 អឺ !
នារ ីប្បនេសមេី យ៉ា ងស្សួយស្សះ ចៅចទៀត៖
 ោសទធដតរកចោរ ៗ។ ោចចះដតពាកយមួយមា៉ា ត់ចនះ ចមើលចៅ។ ឲ្យដតចង់ោប្ប់អនកណា
អនកចនាះចោរចហើយ។ ហី ! ប្បនេិច
ចទៀតោមកោប្ប់ចយើង ោថាចយើងចោរដែរមិនខ្លន។ ឱ ! ព្កចអើយ ! ចប្បើចលាដត ោហានោប្ប់ព្ក
ខញាំប្ប្បងយស្អាប្ប់ នឹងព្ួកអារាតតាត ចនះមេង។ ខញាំ ខឹងណាស់។ ព្ួកអាចនះ ោថាស្អគល់ដខែរ
ក៏ែូចជាមិនស្អគល់ដខែរ។
 អឺ ! ដខែរចយើងចិតេប្ោន់ចប្បើ តាាំងព្ីចែើមមក។
 ខញាំសប្ប
ា ់ោណាស់។ ចធវើចមេច ឲ្យមានដខែរណាប្បះចបារច

ើង ខញាំ ជួយដខែរចនាះទាាំងចិ តេ

ទាាំងធនធ្លនមិនខ្លន។
 ោែនអនកណាចង់ចៅខញាំចគ្ចទ ដតោែនដខែរណាហានចហើប្បចទ ចប្ពាះចគ្ែឹង
ចគ្សមាាប្ប់ចោលចៅ។
 គ្ិតចៅអាណ្ិតោន អនករត់ចនាះ។ ប្ប្បដហលមិនែឹង ជាោនភិតភ័យយ៉ា ងណាចទ ។
ខញាំលប្បសួរមីងយីហប្ប ៗថា «មិនដមនចោរឯណាចទ ោត់ចនាះច្ែះមាននទ» ។
ោត់ជាចមទ័ព្ណា
៎ ព្ក «ចមទ័ព្រប្បស់ប្ព្ះកមពត» ។ ចគ្រកោប្ប់ោត់ ចោយរ ាំចលាភដតមេង។
ោត់ជាមនសសសចរ ិតចទ។
 អនកណា ? មាននទ ? ឪព្កស្អគល់ចហើយ មាននទ ប្តូវជាកូ នប្បចងកើតរប្បស់ប្ព្ះកមពត ចនះឯង
។ ឱ! ចប្បើមាននទ អាណ្ិតស្សចណាះ ដមន ព្ីចប្ពាះោត់ចនាះដខងណាស់
ចិតេស្សលាញ់ញាតិដខែរណាស់។ ោត់និយយដតព្ីដខែរ ក្តន់ចជើងដខែរ ក្តរពារដខែរ
ោស់ទឹកចិតេដខែរ។ ហី ! មាននទ ហន៎ ! ។ អាប្កក់ដមន ព្ួកអាប្បាន់នគ្រចនះ។
ឱ !ែូចចនាះចហើយ បានជាចគ្រកោប្ប់។ ដតមិនអីចទ ចទវតាដខែរ គ្ង់ជួយឲ្យមាននទ
រួចព្ីភយនេរាយមិនខ្លន ដខែរនឹងឈនះអស់មារ សប្តូវមិនខ្លន។ ឱចលាកចអើយ ! ខញាំ ប្បន់
មួយនងងែប្ប់ែង មួយរយែង ឲ្យដខែរចយើងឈនះមេងលចមើល ចតើោចៅណាចៅ

102

www.facebook.com/nakrean168

អាព្ួកចោរព្ិតៗចនាះ ? សព្វនងងឫកោ ធាំណាស់ ឲ្យដតមានជ័យវ ិញមេង
បានដតោប្ប់សមាាប្ប់ចោល ចទើប្បសមមខោ។
កិចចសនទនារោងប្បិតា និងប្បប្តី មានជាហូរដហ រហូតតាមផ្ាូវចៅ ោែនឈប្ប់ឈរច

ើ យ។

លះរចទះចយើង បានចៅែល់ភូមិចភនៀត រចទះប្បរចូល ចៅកនងផ្ទះមួយ យ៉ា ងគ្ួរសម។
នាងមាលាចះព្ីចលើចាំចប្បើង និយយចៅក្តន់ឪព្កនាងថា៖
 ព្កអចញ្ជើញចៅចលើផ្ទះចះ ទកឲ្យខញាំយករចទះចៅទក យកចោចៅឯចប្ក្តល។
ឧតេងគញញឹមរកប្បប្តី ជាសញ្ញទទួលយល់ប្ព្ម។ នាងមាលា ប្បរចទះតប្មង់ចូល
ចៅកនងខទមតូ ចមួយចៅជិតចនាះ។ ប្ព្ះអាទិតយ ដែលលិចចៅយូរចហើយ ប្បណ្េលឲ្យកេីងងឹត
ប្គ្ប្បែណ្េប្ប់ពាសចព្ញ។ ចគ្ចមើលចឃើញ ដតចនាះនារ ី ដែលប្បញ្
ច ង
ាំ ព្នាឺប្កហមភាឹប្បដភាតៗ។
នាងចោះចោរួច នាងនាាំចៅចងឯចប្ក្តល ។ នាងប្តលប្ប់ មកវ ិញ អូសរចទះ ប្បញ្ូច លកនងខទមចនាះ
។ ស្ស្អប្ប់ដតប្បរសមានក់ ឈរចៅព្ីមខនាង ប្ប្បលាក់ចាំចប្បើងស្សមាម។
នាងភាញក់ចហៀប្បនឹងដស្សកច

ើង ដតនាងនឹកចឃើញថា មិនដមនចោរចទ។ នាងចមើលមខប្បរសចនះ

សចប្មចបានជាមនសសសាូតប្តង់ ។ ទឹកមខប្បរស ហាក់អងវរឲ្យនាងជួយធរៈមួយ យ៉ា ងធាំ។
ប្បរសហត់អស់កមាាាំង។ ដភនកប្ប្បុសដែលចមើលនាង ចធវើឲ្យនាងអាណ្ិត ។ នាងសួរថា៖
 អនកឯងមកព្ីណា ?
 អនកជិះខញាំមក !
 ចទ ! ខញាំ អត់ ជិះអនកឯងចទ ។
 ចប្បើមិនជិះខញាំ ចម៉ាចអនកបានមកែល់ទីចនះ?
 ឱ ! អី អនកឯងចៅព្ួនកនងចាំចប្បើង ?
មាននទចសើច ងក់កាល។ នាងមាលាែឹងជាក់ថា មាននទប្បាកែ។ ប្បរសចឃើញថា
នាងតក់សតយ៉ា
ា
ងខ្លាាំង ចោយដភនកនាងោក់ចះ។ ក្តយវ ិក្តររប្បស់យវតី ចធវើឲ្យមាននទែឹងថា
នាងមិនដែលនិយយ ជាមួ យប្ប្បុសណាកនងទីស្អងត់ ែូចចនះចស្អះ។
 ចូរអនកកាំភ័យបារមភអីវ!
 ខញាំមិនដមនខ្លាចចទ គ្ឺចលាកចទដែលប្តូវភ័យនាះ។ ឥ
អចញ្ជើញចៅណាចទៀត ?

ូវចតើចលាកប្បប្មុង

 ចែើររកអនកមានសប្បបរស និង នារ ីដែលមានរូប្បលា ចិតេលែ
ា ូចអនក។
 ចលាកអាចប្ជកចៅកនងផ្ទះខញាំ ចនះសិន ោាំខាំ ចញ ៅជប្មាប្បចលាកឪព្កខញាំ ។
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មាននទោប្ប់នែនាងជាប្ប់មិនឲ្យចៅ។
 ចទ ! កាំ ! ខញាំ សូមអរគ្ណ្ណាស់ ចោយមានចិតេអនចប្ោះ មកែល់ខាំយ
ញ ៉ា ងចនះ
ខញាំមិនចភាចចទ អស់មួយជីវ ិតខញាំ ។ ចៅជប្មាប្បចលាកចធវើអីវ ព្ី ចប្ពាះខញាំជាសតវព្ស់
ដតចគ្ែឹងឮ មខជាអនក ក៏មិនបានសខ ។ ចហតចនះ ខញាំ សាំដតទឹកមួយផ្េិលចទ ចប្បើអនកចមតាេ
ដចកទានផ្ង។
 ោ៎ះ ! មានអី ោាំខាំ ែ
ញ ងមកជូន។
 សូមកាំចៅប្បេឹងចគ្ណា
៎ !
 ចប្បើែូចោនះ ខញាំ មិនចៅចទ ទកឲ្យចលាកចស្សកស្អាប្ប់ចះ !
 ចប្បើអនកមានចិតក
េ រណាដមន ៗ អនកអាចអចញ្ជើញបាន។
នារ ីរត់យ៉ាងចលឿន ចផ្តាះក្តាំជចណ្ើេ រចះមកវ ិញ បានទឹកមួយផ្េិលយ៉ា ងស្អាត ។
មាននទផ្ឹកទឹកចកាឿកៗ។ នាងមាលា មានចិតេចមតាេ ែល់ប្បរស ជាព្ន់ចព្ក។
 ខញាំស្អេយណាស់ចោយោែនចព្លយូរ នឹងនិយយជាមួយអនក។ អរគ្ណ្
នឹងទឹកមួយផ្េិលណាស់។
 ចៅណាវ ិញ ? កាំអាលទាន់ចៅ . . . ោាំ . . . ោ៎ះ !
 ោសនាចយើង បានជួប្បោនដតប្ប៉ាចណ្ណ ះចទ។ ខញាំ ចៅមខចទៀត។
 ខញាំចប្តកអរណាស់ ចោយស្អរបានជួប្ប រួចបានជូនទឹកមួយផ្េិលែល់ដខែរមានក់
ដែលស្សលាញ់ដខែរឯចទៀត។
មាននទចផ្ទៀងកាលស្អេប្ប់សមេី ែ៏ព្ីចរាះចនះ រួចនិយយថា៖
 ចប្បើដផ្នែីដខែរទាាំងមូលមានកលប្បប្ត ប្ប្បកប្បចោយចិតេែូចអនក
ប្ប្បដហលជាខញាំមិនរងទកខែូចចនះចទ។ ដតឥ

ូវខញាំ ចទើប្បយល់ជាក់ថា កនងែាំចណ្ើរក្តរជាតិ
ដែលខញាំកាំព្ងព្ះពារចនះ ខញាំ ហាក់ ែូចចឃើញក្តន់ដតជាក់ ថា ព្ាំ ដមនមានដតខញាំមួយចទ។
 ោ៎ះ ! គ្ឺ ខាំ ម
ញ ួ យដែរ។
 ជចយ ! នារ ីដខែរ !
 ជចយ ! វ ីរប្បរសដខែរ ! ឥ
 បាទ ! ោែនចទ!

ូវយកចសះឪព្កខញាំចៅ ។ ចលាកមានចស្អហយចទ ?

 ចលាកយកកញ្ចប្ប់ កដនសងខញាំ ចនះ ចៅចះ។
កនងចព្លចនាះ នាងមាលា ឮសូរមាត់ឪព្កនាងចៅ៖
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 មាលា ! មាលា !
 ោ៎ះ !
 មក ចម៉ាចក៏យូរចម៉ាាះ ?
 អាល័យដតរលត់ចនាះព្ក ោាំខាំ រញ កចភាើងអជសិន។
នាងចធវើ ឲ្យរលត់ចនាះ ។ នាងស្អេយ ចោយអស់ព្នាឺ នឹងចៅរកចមើលមខប្បរសចទៀត មិនបាន។
មាននទោោតចៅចទៀតថា៖
 សូមលាអនកចហើយ ។ នងងណាមួ យគ្ង់ ជួប្បោនវ ិញចទ។
 ោ៎ះ ! អចញ្ជើញចះ ឲ្យបានសខសប្បាយ។
មាននទឱនគ្ាំនាប្ប់នាងមាលា យ៉ា ងចោរព្ ។ នាងមាលាចសទើរសទះចៅោប្ប់នែប្បរស
ដែលសាំព្ះនាង ។ ដតនាងមានចសចកេីចអៀន ខ្លែស ដែលឃត់នាងមិនឲ្យចធវើែូចចនាះចកើត។
នាងរ ាំជួលកនងចិតេ ឥតឧប្បមា។ កលយណ្ចឃើញប្បរស យកអានោក់ចលើខនងចសះ
ចឃើញប្បរសចលាតទាំចលើខនងចសះ ចឃើញប្បរសគ្ាំនាប្ប់នាងជាចលើកចងប្បចងាើយ
ចឃើញចសះចចញចៅទិសខ្លងចកើត បាត់ កនងកេីងងឹ ត។ ដភនកនាង ហាក់ដលងបានចឃើញព្នាឺរសែី
ននចសចកេីចសនហាែ៏លម
ា ួយ រួចមានដតចសចកេីស្អេយមួយមា៉ា ត់ចទ ដែលរស់ចៅយ៉ា ងរចវ ើក
កនងចិតនា
េ ង។
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