
 

រ ឿង គងហ់៊ា ន  
 

កាលពីព្រពងនាយ មាន ម ុស្សនា ក់ព្ ម្ ោះគង់នាាន ររព ធពីរាមួមព្ ម្ ោះយ ងនាអាំ មួមព្ ម្ ោះយ ងនាគាំា។ាថ្ងៃមួម
អ្ាកគង់នា យ ាំររព ធទ ាំងនាពីរយ ក់ព្ៅសួ្រញាតពិ្ៅរសុ្កឆ្ងៃ មា។ តាមផ្លូវព្ៅរសុ្កព្យ ោះន ខ្លល សាហាវាតតងនាព្េញ 
ខ្លាំម ុស្សារករាីព្ោ សីុ្តតព្រឿមៗា។ ាាអ្ាកគង់នារព្ ត្ើ រររព ធទ ាំងនាពីរយ ក់ ព្ៅេល់ថ្រពធាំព្យ ោះាខ្លល ក៏ស្្ុោះព្េញមក 
ព្េញតរស្កស្យ ធ រ់តា ាំងនាពីេនៃ ម។  

អ្ាកគង់នាភ័មណាស់្ាារកព្លកព្ ើញរូងនាព្ ើមួមក៏តបុលេូល 
ពួ លាក់ខ្លួ ាញ័រញាក់ព្ស្្ើររាកព្យ មាព្ររោះខ្លល េខ្លលណាស់្។ាា
ឯយ ងនាអាំ  ិងនាយ ងនាគាំាខ្ាំរពតួោា វាមខ្លល ព្យ ោះរហូតេល់ងារ់ព្ៅ។ 

         លុោះអ្ាកគង់នាព្ ើញ 
ររព ធវាមខ្លល ងារ់ 
ព្ហើមារសារ់តតស្្ុោះ 
ព្ងនាើរមានីា ព្េញពីរូងនា 
ព្ ើាាមកមកេាំរងនា 
វាមខ្លល ងារ់ព្ហើម 

ព្យ ោះតងមព្ ៀតា។ាររព ធទ ាំងនាពីររព្យ្ ស្រតថីាា"ខ្លល ព្គវាមងារ់ 
ព្ហើមាព្ ើរព្ធវើជាមកវាមតងមព្ ៀតាររសុ្អ្កីាំសាកញីេូព្េាោះ?"ា  
អ្ាកគង់នាព្េររាំរ ព្ៅររព ធថាា"វាម ិតេលន រសី្ណាវាមខ្លល ងារ់ព្  ន តតររសុ្បា ហា៊ា  វាមខ្លល ទល់ា
តតងារ់!"ាព្ហើមអ្ាកគង់នាក៏ព្បាេវលលិ៍េងនាខ្លល ព្យ ោះយ ាំររព ធតស្ងនាេូលព្ៅកាុងនារសុ្កា។  
 
 



អ្ស់្អ្ាករសុ្កព្ ើញអ្ាកគង់នាតស្ងនាខ្លល មកាព្គររួលោា តាមមកព្មើលររញាម ព្ហើមព្គសួ្រថាា"អ្ាកឯងនាព្ធវើេូេ
ព្មតេព្ ើរអេស្នល រ់ខ្លល ព្ ោះបា ?ាាខ្លល ព្ ោះសាហាវណាស់្វាតតងនាតតខ្ល ាំម ុស្សនា ាព្ោ រករាីសីុ្ព្រេើ មកព្ហើម!
"ាររព ធអ្ាកគង់នាក៏ ិយាមរបារ់អ្ាករសុ្កថាា"អ្ាកគង់នាោត់ព្ ើញខ្លល វាព្បាលមកាោត់រត់េូលកាុងនារូងនាព្ ើាខ្្ុ ាំពីរា
យ ក់រសី្ៗ រពតួោា វាមខ្លល ទល់តតងារ់"ា 
ា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
អ្ាកគង់នាឮររព ធ ិយាមរបារ់ព្គេូព្ ា្ ោះ ក៏រព្ចោ ររ ាំព្លាភររព ធថាា"ម ិតេលន រសី្ឯណាខ្លល ាំងនាហា៊ា  វាមខ្លល
ងារ់ព្  ន តតររសុ្ព្ ើរខ្លល ាំងនាពូតកហា៊ា  វាមខ្លល សាល រ់បា !"ា អ្ាកគង់នាក៏អួ្តរបារ់អ្ាករសុ្កថាា"កាលតេលខ្លល វា
ស្្ុោះមក ឹងនាខ្ល ាំ ខ្្ុ ាំដាក់ព្ស្ាៀតគុ េូព្េាោះាវាមវា ឹងនាេាំរងនាេូព្ ា្ ោះាព្ ើរវាងារ់តាមស្មឹងនាព្ៅ!"ាព្ហើមអ្ាកគង់នាព្ធវើជា
ព្លាតរព្ចោញកាេ់គុ វាមខ្លល ឲ្យអ្ាករសុ្កព្មើលា។ ឯអ្ស់្អ្ាករសុ្កព្កាតខ្លល េអ្ាកគង់នាតតរាល់ោា ាព្ហើមឲ្យា
ព្ ម្ ោះថាា"គង់នាហា៊ា  "។ាាតា ាំងនាពីថ្ងៃព្យ ោះមកាព្ ម្ ោះគង់នាហា៊ា   ក៏ព្េោះតតឮលបពីីនត់មួមព្ៅនត់មួមាថាជាអ្ាក
ពូតកព្េោះគុ វាមខ្លល សាល រ់ាាព្រឿងនាព្ ោះរជារព្ៅេល់ព្ស្តេាាព្ស្តេរ ង់នាឲ្យមកព្ៅេចិោឹមព្ធវើជាព្ស្យ ស្រនរ់េាាំងនាា
ស្ង្គ្ងាា មការររ គរ។            



 
 

លុោះមូររ តិេព្ៅាេួ ជាន សឹ្កព្គព្លើកមកេាាំងនាមក គរា។ ព្ស្តេរ ង់នាព្ររើគង់នាហា៊ា  ឲ្យព្ៅេាាំងនា។ គង់នាហា៊ា  ា
ឮព្ស្តេរ ង់នាព្ររើឲ្យព្ៅេួមេាាំងនាសឹ្កេូព្ ា្ ោះ ភ័ម 
ណាស់្ពុាំេងឹនាព្រើគតិព្ធវើេូេព្មតេា ឹងនាម ិព្ៅេាាំងនាម ិ 
បា ាេបតិព្ស្តេរ ង់នាព្ររើព្ហើមាព្ហើមខ្លួ បា ទ ាំងនា 
លបពី្ ម្ ោះជាអ្ាកខ្លល ាំងនាពូតកផ្ងនា រតឡរ់មកផ្ោ្ះវញិក៏ 
ព្េកស្ ធឹកស្ថ្ ធអ្ត់បាមអ្ត់ ឹកា។ាររព ធទ ាំងនាពីរ 
យ ក់េូលព្ៅសួ្រថាា"ព្មតេបា ជាអ្ាកព្េកអ្ត់បាម 
េូព្េាោះាន ព្រើព្ហតុព្ភ ព្ធវើររការេូេព្មតេ?"   
គង់នាហា៊ា  របារ់ថាា"េបតិអ្ពី្ស្តេរ ង់នាព្ររើឲ្យរងនាព្ៅេាាំងនាសឹ្កឥឡូវព្ ោះ រងនាខ្លល េសឹ្កព្យ ោះណាស់្ម ិេងឹនាព្រើគតិ
េូេព្មតេព្ ..."ា 
ររព ធលួងនាព្លាមថាាា"អ្ាកកុាំរពមួេតិតាាធាយ ព្លើពួកខ្្ុ ាំទ ាំងនាអ្ស់្!ា អ្ាកព្រកាកព្ឡើងនាាាពិសាបាមឲ្យតអែតាងូនាត ឹកា
ឲ្យស្រាមខ្លួ េុោះ"ា  
គង់នាហា៊ា  ឮររព ធលួងនាព្លាមេូព្ ា្ ោះាបា ធូរកាុងនាេតិត ព្រកាកព្ឡើងនាងូនាត ឹកាសីុ្បាមាាព្រៀរព្រគឿងនាររដារ់ព្េញព្ៅា
េាាំងនា។ លុោះព្រៀររួេព្ហើមាេល់បា ព្ពលាលែាក៏េូលព្ៅរការរងនាាាំលាព្ស្តេព្េញព្ៅេាាំងនាាមកទ ាំងនាររព ធព្ៅ
ផ្ងនាា។ាគង់នាហា៊ា  េោិះខ្លងនាកាលេាំរាីររព ធទ ាំងនាពីរេោិះខ្លងនាព្រកាម ន ព្រហ៍ពលតហហមអ្មមុខ្ព្រកាមជាកបួ ា
 ព័ព្រតៀររតារស្ព្ពញា។ លុោះព្ៅេតិខ្លម ាំងនាស្រតវូាាព្មើលព្ ើញោា េាស់្របាកេាគង់នាហា៊ា  ភតិភ័មណាស់្ាាា
ព្លេអេម៍ព្លេព្យ ម ញ័រថ្េញ័រព្េើងនា រទក់ ព្រ ើកាេូេព្គអ្រងនា ួកាលេាំរាី។ាឯេាំរសីាម  ថាព្គអ្រងនា ួឲ្យខ្លួ 
ព្បាលេូលក៏ព្េោះតតព្បាលព្ៅមុខ្ាាព្ធវើឲ្យព្រហ៍ពលទាំងនាអ្ស់្ន កនល ាំងនាេតិតាាា ឹកថាព្ម ព័ខ្លួ កាល ហា ខ្លល ាំងនាា 
 
 



ពូតកណាស់្ាក៏ស្ាំរុកេូលលុកវាមស្រតវូាព្ដាមអ្ង់នាអេតេរ។ាា 
ឯខ្លងនាខ្លម ាំងនាស្រតវូាាកាលព្រើព្ ើញគង់នាហា៊ា  រាំព្បាលេាំរេូីលកាុងនា ីស្មរភូមាិ 
ព្ដាមោម  ខ្លល េញព្ញើតេូព្ ា្ ោះាគតិសាម  ថាព្ម ព័ព្ ោះពូតកណាស់្ាាក៏ភ័មា 
បាក់ររខ្លល េខ្លល េាារត់បាក់ ព័មករពោះអមុព្ដាមខ្លួ ព្ៅ។ 
 គង់នាហា៊ា  ព្ ើញខ្លម ាំងនារត់ទ ាំងនាអ្ស់្ាក៏អួ្តព្កែងនាកាែ ងនាឲ្យអ្ស់្យ ហមឺ  ិងនាព្រហ៍ពល 
ព្កាតខ្លល េ។ាាអ្ស់្យ ហមឺ ព្ ើញគង់នាហា៊ា  ព្លេអេម៍ដាក់កាលេាំរ ីស្ែុម 
រស្ព្ពញេូព្ ា្ ោះាព្គសួ្រថាាា"ព្លាកព្ម ព័ងម ី
ព្មតេក៏ព្លេលាមកយា៉ា ងនាេូព្េាោះ?"  
គង់នាហា៊ា  ព្អលើមថាា"ព្រើកាំពុងនាតតេាាំងនា ឹងនាស្រតវូា 
ព្ហើម ឺថ្ផ្ ឹ្ងនាេុោះព្ៅព្ដាោះ ុកខស្តវឯណា  
ន តតព្ដាោះ ុកខស្តវព្លើកាលេាំរេូីព្េាោះឯងនាា 
ព្រើរវល់តតព្ដាោះ ុកខស្តវ ខ្លម ាំងនាវាម ិការ់សាល រ់ 
ឥតអ្ាំព្ពើព្ៅព្ហើមព្ ឬអ្?ី"  
 អ្ស់្យ ហមឺ  ិងនាព្រហ៍ពលាឮគង់នាហា៊ា   ិយាមេូព្ ា្ ោះាអ្ាកខ្លោះបា របាេព្្គេងឹនាថាគង់នាហា៊ា  ខ្លល េាអ្ាកខ្លោះម ិសូ្វ
ន របាជ្ាក៏ព្កាតខ្លល េគង់នាហា៊ា  ព្ពកណាស់្។ ាឯគង់នាហា៊ា  បា  ាោះ ព័ារតឡរ់េូលមកកាុងនា គរវញិ ព្ហើម
េូលព្ៅរការថាវ មរងនាាាំព្ស្តេា។ 
 ព្ស្តេរ ង់នារជារថាាគង់នាហា៊ា  ព្ៅេាាំងនា ាោះាព្េញខ្លម ាំងនារត់ខ្លោ ត់ខ្លោ មអ្ស់្ព្ៅ រ ង់នាព្រតកអ្រណាស់្ារ ង់នារពោះ 
រាេទ មស្ស័្កតជិាយ មុ ឺធាំាព្ហើមរពោះរាេទ រពោះរាេរ ពយា ិងនាព្រគឿងនារណាា ការជាព្រេើ ា។ាតា ាំងនាអ្ាំពីថ្ងៃ
ព្យ ោះមកាគង់នាហា៊ា  រតឹតតអួ្តខ្លល ាំងនាពូតកព្កែងនាកាែ ងនាព្ឡើងនាា។         

 



លុោះព្រកាមមកព្ ៀតាន រកព្ពើសាហាវមួមព្េោះតតព្េញខ្លាំម ុស្សនា  ព្ធវើឲ្យអ្ាករសុ្កាអ្ាក មួញលក់េូរព្េើរ
រកសីុ្ខ្លងនាព្េើងនា ឹកាព្េើងនាកាំពង់នាាាព្គខ្លល េរអរគរ់ោា  ម ិន អ្ាកណាហា៊ា  េុោះងូនាត ឹកាឬព្េើរ ូកព្សាោះា។ាអ្ស់្
រាង្គ្ស្តពិបាកេតិតណាស់្។ ាព្រឿងនាព្យ ោះក៏រជារព្ៅេល់ព្ស្តេាាព្ស្តេក៏រ ង់នារតាស់្ព្ររើគង់នាហា៊ា  ឲ្យព្ៅ្រ់រកព្ពើ។  
ឯគង់នាហា៊ា  ឮរពោះរ ្ូលេូព្ ា្ ោះា ឹកភ័មណាស់្ រ៉ាុត តម ិហា៊ា    ឹងនារពោះរ ្ូលក៏  ួលថា ឹងនាមកអសាា
ស្នល រ់រកព្ពើកាំណាេព្យ ោះឲ្យបា ។ ាគង់នាហា៊ា  រតឡរ់មកេល់ផ្ោ្ះ ិយាម ឹងនាររព ធថាា"ព្គហ៍ព្អ្ើម!ាឥឡូវ
ព្ ោះព្ស្តេរ ង់នាឲ្យព្មើងនាព្ៅ្រ់រកព្ពើកាុងនា ព្ លាេបតិរកព្ពើសាហាវណាស់្ មតងនាព្ ោះព្ ើញថាម ិរួេខ្លួ ព្ ាមុខ្ជា
រកព្ពើខ្ល ាំសាល រ់ម ិខ្ល  ពីមុ ព្ៅព្លើព្ោករោ ់ ឹងនាព្មើលព្ៅព្ ើញ ឥឡូវព្ ោះព្ៅកាុងនា ឹកេូេព្មតេ ឹងនាព្គេរួេ? 
រ៉ាុត តព្ស្តេរ ង់នាព្ររើព្ហើម  ឹងនាម ិព្ៅក៏ម ិបា ាព្រើេូព្ ា្ ោះន តតព្ៅ ព្លាត ឹកឲ្យរកព្ពើវាខ្ល ាំសាល រ់តតមតងនាព្ៅ!"ា 

គង់នាហា៊ា  គតិោា  ឹងនាររព ធេូព្ ា្ ោះព្ហើមាក៏ព្ៅកូ កមួម
មកព្ធវើជាព្ៅ្រ់រកព្ពើ។ា អ្ស់្ម ុស្សនា មហាេ ឮថាា 
គង់នាហា៊ា  ាព្ៅ្រ់រកព្ពើក៏ររួលោា ព្ៅព្មើលរស្ា 

ព្ពញនត់រ្ ាំងនា ព្ ល។ លុោះគង់នាហា៊ា  ព្ៅេល់ 
កាំពង់នា ឹកបា ព្ ើញរកពីតហលមក 
ររររ្ ាំងនា រតង់នា ីតេលន ព្េើមព្ ើ
ពីរព្េើមាាេុោះេតិោា ន ររោរ ោត់ក៏ 
ស្្ុោះព្លាតេុោះព្ៅកាុងនា ឹករតង់នា ីព្យ ោះា
កាុងនារា្ំ ងនាថាព្លាតព្ៅឲ្យរកព្ពើវាខ្ល ាំ
ឲ្យសាល រ់ព្ៅតាមស្រមលួព្  រ៉ាុត តរកពី
វាឮសូ្រស្ ធឹកគង់នាហា៊ា  ព្លាតេុោះមក 

រោ ាំ វាក៏ភ្្ញក់ព្រពើតាររងឹនាព្លាតព្ឡើងនាេូេជាព្គររហកាព្ៅធាល ក់កាុងនាររោរាព្ ើជារ់រក់កណាត លខ្លួ  រុលព្ៅា
មុខ្ក៏ម ិរួេងមមកព្រកាមក៏ម ិរួេ។ាា 



គង់នាហា៊ា  មុេព្ៅកាុងនា ឹកាម ិព្ ើញរកព្ពើ 
មកខ្ល ាំសីុ្ព្សាោះាាក៏ព្ងនាើរព្ឡើងនាាលុោះរកព្លកា 
ព្ ើញរកព្ពើជារ់ ឹងនាព្េើមព្ ើេូព្ ា្ ោះ ក៏ 
តរស្ករងាា រ់ឲ្យកូ កមួមឲ្យមកលាំតពងនាា 
កាាំរតិាពូព្ៅមក្ក់ការ់រកព្ពើព្យ ោះ 
ងារ់ព្ៅ។ ាឯអ្ាកតេលព្មើលទ ាំងនារ៉ាុយ ម  ាា 
ព្គគតិសាម  ថាាគង់នាហា៊ា  ្រ់រកព្ពើព្បាោះ 
មកឲ្យជារ់ ឹងនាព្េើមព្ ើាក៏កា ់តតព្កាត 
ខ្លល េគង់នាហា៊ា  ថ្រកព្ពកា។ 
 គង់នាហា៊ា  បា ព្ ើញរកព្ពើសាល រ់េូព្ ា្ ោះាា 
ក៏រតឹតតព្កែងនាកាែ ងនាអួ្តខ្លល ាំងនាពូតកព្ឡើងនាព្ ៀត ព្ហើមេូលព្ៅរការ ូលព្ស្តេថាាខ្លួ បា ្រ់រកព្ពើព្្លព្ឡើងនាមក
ព្លើព្ោក។ ព្ស្តេក៏រ ង់នាស្ពវរពោះរាេាហឫ ម័ព្របាស្រពោះរាេទ មស្ស័្កតឲិ្យគង់នាហា៊ា  ព្ឡើងនាជាធាំព្លើស្ពីមុ 
ព្ ៀតារពោះរាេទ ទ ាំងនាអ្ាំណាេាទ ាំងនារងាវ  ់ជាព្រេើ ៕ 
 

(សម្រងច់ាកសសៀវសៅសរឿងសម្េងខ្មែរ ភាគទី១; វចិិម្រករ៖ ថៃ សាន) 

 

 
 


