
គ្រូ និង សិសស    (សម្រងច់ាកសសៀវសៅសរឿងសម្េងខ្មែរ ភាគទ១ី) 
មានរ ឿងមួយដណំាលថា  មានភកិ្ខុ មួយអងគគងរ់ៅវត្ត មានកូ្នសិសសតត្មាា  ក្រ់ ម្ ោះ អាផ្លូញ ។ អាផ្លូញជា 
រក្មងខិលណាស់  ឯគ្គូលងងណ់ាស់ រោត្រគ្រើន គ្មម នឧបាសក្ ឧបាសិកាណារាបអ់ានយក្រង្ហា នស់្លល បា រីៅ
គ្បរគនឬនិមនតរោក្រ ោះមក្ោនផ់្ទោះដល់មតងរ ើយ រោក្រ ោះគ្ក្លបំាក្ពនរ់ពក្ តត្រោក្មានដ ំមួីយ ។ 
ថ្ងងមួយរោក្រ ោះពិចា ណាថា "សពវថ្ងងរនោះគ្មម នឧបាសក្ ឧបាសិការគគ្បគល់វត្ថុអវោីនរ់ស្លោះ របើដូរចាា ោះ 
គួ អញទិញវត្ថុរផ្សងៗយក្មក្ទុក្ោនកុ់្ឲំ្យលបំាក្" ។  គតិ្ដូរចាា ោះរ ើយក្គ៏្បាបកូ់្នសិសសថា "អាផ្លូញឯង
ចាបដ់ ំមីក្ រ ើយឯងរៅផ្ា នឹងអញ  ក្ទិញវត្ថុរផ្សងៗយក្មក្ទុក្ោន"់ ។   កូ្នសិសសក្រ៏ៅចាបដ់ ំមីក្  
គ្គូនិងសិសសក្រ៏ ើងជោិះដ ំរីៅផ្ា  ។  
លុោះរៅដល់ផ្ា គ្គូក្គ៏្បាបកូ់្នសិសស 
ឱ្យរៅ ក្ទិញវត្ថុអវតីដលទុក្បានយូ   
មនិខូរ។ អាផ្លូញជាសិសសក្ទិ៏ញអបំលិ 
មួយរុង (ទមងនក់្នលោះហាប ឬ ៣០គ ូី) 
គ្គូរ ើញក្សួ៏ ថា "រ តុ្រមតរក្ឯ៏ងទិញ  
តត្អបំលិ មនិទិញគ្ត្រី្អើ  គ្ត្រីងៀត្ផ្ង?"  
កូ្នសិសសទូលថា "អបំលិទុក្បានយូ   
មនិររោះខូរ បានជាខ្ុ គំ្ពោះក្ ុណាទិញ"  
គ្គូរោត្លងងណ់ាស់ក្រ៏សងៀម ។  គ្គូរ ើងជោិះប ដ ំមីក្វត្តវញិ ឱ្យសិសសត ក្អបំលិរដើ តាមពីរគ្កាយ។  



លុោះបានពាក្ក់្ណាត លផ្លូវគ្គូង្ហក្រមើលរៅសិសស ឮសូ ដងត ក្ 
តង៉ែត្ង៉ែត្ៗ ដូរជាគ្សួលក្សួ៏ ថា  "អាផ្លូញ អញរមើលរៅឯងត ក្
អបំលិដូរជាគ្សួលឬយ៉ែ ងណា?"   
សិសសទូលថា  "គ្ពោះក្ ុណា! គ្សួលណាស់រ ើយគ្ស្លលផ្ង"  
រោក្គ្គូគ្បាបសិ់សសថា  "របើអីរងឹ ឯងមក្ជោិះដ ំមីក្  ទុក្អញត ក្
អបំលិរដើ រគ្កាយមតង!"  រោក្គ្គូថារ ើយក្រុ៏ោះពីរលើដ ំ ី ឯសិសស 
ក្រ៏ ើងជោិះដ ំរីៅ ។  រោក្គ្គូគ្បាបថ់ា "ឯងប ដ ំរីៅចាអំញរៅ
មលបរ់ ើខាងមុខ!"  តត្អាផ្លូញវាប ដ ំរីៅដល់មលបរ់ ើក្វ៏ាមនិ 
 បច់ាគំ្គូ វាប   ូត្ដល់វត្ត ។    

រោក្គ្គូត ក្អបំលិរដើ យូ រៅ កានត់ត្ធ្ងនរ់ៅ ... រោក្ត ក្ ប់ៗ   តប រមើលរៅសិសសមនិរ ើញក្គ៏តិ្ថា  
"នឹងត ក្រដើ រៅរទៀត្រ ើញថាពំុបានរទ គ្តូ្វ ក្ក្តនលងោក្ទុ់ក្សិន ចារំពលរគ្កាយសឹមអញ សិំសសមក្ 
យក្វញិ!"   រោក្គ្គូ ក្ក្តនលងោក្អ់បំលិោក្ក់្ាុងថ្គ្ព តត្ររោះតត្នឹក្ភយ័ថា  "របើោក្ក់្ាុងថ្គ្ព រោតត្មាន
រគរដើ មក្រ ំក្រ ើញ រគនឹងយក្អបំលិរនោះអស់មនិខាន គួ តត្ ក្ទីណាតដលក្បំាងំតភាក្អាក្ទងំពួង គមឺាន
តត្ក្ាុងទឹក្រទើបរគរមើលមនិរ ើញ" គតិ្រ ើយក្យ៏ក្អបំលិរៅោក្ទុ់ក្ក្ាុងទឹក្បងឹ។   
លុោះដល់វត្តរោក្គ្គូក្សួ៏ សិសស "រ តុ្ដូររមតរក្ឯ៏ងមនិចាអំញ?"  
សិសសទូលថា "ខ្ុ គំ្ពោះក្ ុណាប ដ ំមីក្គ្បុងចារំោក្គ្គូតដ  តត្ដ ំវីាមនិគ្ពមចារំស្លោះ អងវ ដូររមតរក្វ៏ាមនិគ្ពម 
វាគ្បងឹរដើ ដល់វត្តរទើប ប"់   
គ្គូអនគ់្បាជ្ាណាស់  ក្រ៏ជឿតាមពាក្យសិសសគ្គបគ់្បកា ។             



គ្ពឹក្រ ើងរោក្គ្គូ កូំ្នសិសសរៅយក្អបំលិវញិ លុោះដល់មាត្ប់ងឹរោក្គ្បាបរ់ៅសិសសថា   
"អញោក្អ់បំលិទុក្ក្ាុងបងឹរនោះ  
អញការរ់ដើម ូក្រោត្ជាសមាគ ល់   
រូ ឯងរុោះរៅយក្មក្!"  
សិសសោនម់ាត្ថ់ា "តម៉ែរអើយ! វាមនិ 
 ោយអស់រ ើយរទឬអី!"  អាផ្លូញ 
ក្រុ៏ោះរៅយក្អបំលិ  រលើក្កា ុង 
ទងំពី រ ើង រ ើញ ោយអស់ 
គ្មម នសល់មួយគ្គ្មប ់រណំងតដល 
រងមាត្ក់ា ុងោរអ់ស់ រ ើញឯគ្ត្កី្ញុ្ោះមួយរៅក្ាុងកា ុងរ ោះ ។  
សិសសទូលរោក្គ្គូថា "មានគ្ត្កី្ញុ្ោះមួយរៅក្ាុងកា ុង  វាសីុអបំលិ 
អស់រៅរ ើយ!"  
រោក្គ្គូរ ើញគ្ត្ខឹីងណាស់ ក្ទ៏ោះក្រំផ្លៀងគ្ត្ ី មុត្ថ្ដនឹងធ្មងគ់្ត្ជីាប ់។ ពិសគ្ត្ចីាបរ់ពើត្ ខឺាល ងំរពក្ 
រោក្គ្គូថា  "ឯងចាបគ់្ត្ ីដក្ធ្មងវ់ាោប ់ដបតិ្អញ ណឺាស់!"  
សិសសក្ច៏ាបដ់ក្ទញរសទើ តត្មនិ ួរ ។ លុោះដក្ ួរ្ម ូ ជាខាល ងំ ពិសគ្ត្ ីតឹ្តត្ រឺពើត្ខាល ងំរ ើង រោក្គ្គូ
 កូំ្នសិសសរៅវត្តវញិយក្ទងំកា ុង និងគ្ត្កី្ញុ្ោះរៅផ្ង ដល់រៅវត្តគ្បាបកូ់្នសិសសថា "អាផ្លូញ រូ ឯងោ ំ
បាយមួយោា ងំ  អាងំគ្ត្កី្ញុ្ោះរនោះឲ្យ្អនិជាោប ់អញនឹងោន!់"   



លុោះពិសអនច់ាបរ់ពើត្ រោក្គ្គូក្ស៏ងំសឹំងលក្រ់ៅ ។ ឯអាផ្លូញក្ោ៏បំាយអាងំគ្ត្ី្ អនិរ ើយ វាប រិោគអស់
ទុក្តត្បាយមួយពំនូក្និង្អងឹគ្ត្កី្ាុងចានគ្គប តត្វាគ្គបមនិឲ្យជតិ្រទ ។ រោក្គ្គូោ្ក្រ់ ើងគ្បាបសិ់សសថា  
"ឯងយក្បាយ និងគ្ត្មីក្ឱ្យអញោន!់"  អាផ្លូញក្រ៏ធ្វើជាក្ ិយិដូរជារៅយក្បាយគ្បរគនគ្គូ ររញមក្វញិវា 
តគ្សក្ថា "បាយនិងគ្ត្ ុីយសីុអស់រៅរ ើយ រៅសល់តត្មួយពំនូក្និង្អងឹគ្ត្.ី.." រោក្គ្គូរជឿឥត្សងសយ័ 
រោយរោត្លងង ់ក្ឲ៏្យ ពំាត្រ់តត មួយមក្សិសសថា "រូ ឯងវាយ ុយ កុ្ឲំ្យវារៅរលើកុ្ដឱិ្យរស្លោះ!"  
អាផ្លូញជាសិសសក្វ៏ាយ ុយមនិ ប ់។ គ្គ្មរ ោះមាន ុយទគំ្រមុោះគ្គូ  គ្គូក្ត៏គ្សក្គ្បាបសិ់សសឱ្យវាយ ុយ។ 
អាផ្លូញវាយរៅ មនិគ្តូ្វ ុយ គ្តូ្វគ្រមុោះគ្គូតបក្្មខាា យ វាភយ័ណាស់ ត្រ់ៅដល់ផ្ទោះ និយយគ្បាបឪ់ពុក្
មាត យតាមរ ឿង។ ឪពុក្មាត យគ្បាបកូ់្នឲ្យមក្វត្តវញិ កូ្នគ្បតក្ក្មនិគ្ពមមក្ ។ រោក្គ្គូរៅតាមក្ម៏និហា៊ា ន
មក្រោយខាល រគ្គូវាយ ។ 
ថ្ងងមួយរោក្គ្គូ តាងំពិធ្សូីគ្ត្មនតអាគមរសា ៍បនទនរ់តិ្តសិសសឲ្យមក្វញិ ។ អាផ្លូញជាសិសសបានដងឹថាគ្គូ
តាងំពិធ្សូីគ្ត្មនតអាគមរសា ៍ដូរចាា ោះ ក្ម៏ក្វត្តវញិ រដើមបឲី្យគ្គូរជឿថារសា ៍ពូតក្ ។ លុោះរៅដល់វត្ត វាតាងំរដើ  
លបៗរូលរៅរ ើញគ្គូក្ពុំងតត្អងគុយសូគ្ត្មនតអាគមរសា ៍ ក្សួ៏ រោក្ថា "រោក្គ្គូរធ្វើអវ?ី"   
គ្គូកុ្ ក្ថា "អញសូគ្ត្មនតអាគមក្បំាងំខលួន រគ្ពាោះអញរទើបរ ៀនពីរគ"  រ ើយរោក្គ្គូគតិ្ថា "រសា ៍អញ
ពូតក្តមនបានជាសិសសអញវាមក្!"  
លុោះគ្ពឹក្រ ើង  សិសសោបំាយរធ្វើមាូបរគ្សរ ទូលថា "រង្ហា ន់្ អនិរ ើយ រោក្គ្គូ!"   
រោក្គ្គូថា "របើដូររាោះឯងរលើក្យក្ឲ្យអញោន!់"  
អាផ្លូញក្រ៏លើក្មក្គ្បរគន រធ្វើជារមើលមនិរ ើញ ោក្ថ់ាសរៅរលើក្ាលគ្គូ  គ្គូតគ្សក្ថា "អាផ្លូញ! រ តុ្រមតរ 
ក្យ៏ក្ថាសមក្ោក្រ់លើក្ាលអញ?!"  



សិសសរធ្វើជាោ្ក្ ់ទូលថា "ខ្ុ គំ្ពោះក្ ុណារមើលរោក្គ្គូមនិរ ើញ!"  រោក្គ្គូង្ហក្ររញ តត្អាផ្លូញវាោក្់
ថាសរលើក្ាលគ្គូរទៀត្ ។ រោក្គ្គូថា "អាឯងោក្ថ់ាសរលើក្ាលអញរទៀត្រ ើយ!"   
ឯសិសសររោះតត្ត្បថា "ខ្ុ គំ្ពោះក្ ុណាសូមរទស រគ្ពាោះរមើលមនិរ ើញ!"  
រោក្គ្គូរជឿអាផ្លូញ នឹក្ថា  "អញរ ៀនរសា ៍ រសា ៍ពូតក្គ្បាក្ដ! ឥ ូវអញកុ្ ក្វាថា តាងំពិធ្មីនតអាគម
បបំាងំខលួនវញិ ក្រ៏ៅជាពូតក្រគរមើលមនិរ ើញគ្បាក្ដតមន គួ ទរនទញឲ្យចាកុំ្ឲំ្យរភលរ! " 
 ថ្ងងមួយមានឧបាសក្រគនិមនរោក្គ្គូរៅោនឯ់ផ្ទោះ ។  
អាផ្លូញទូលថា "របើរោក្គ្គូនិមនតរៅោនផ់្ទោះរគ កុ្ ំ
រសលៀក្សបងឲ់្យចាស់ខូរឥត្អរំពើ  លុ តំត្រពី បានរ ើយ  
រគរមើលមនិរ ើញរទ ដបតិ្រោក្គ្គូររោះមនតអាគម 
បបំាងំខលួនពូតក្ណាស់ អាក្ណានឹងរមើលរ ើញ?"  
គ្គូរជឿក្រ៏ធ្វើតាមពាក្យសិសស ។ 
លុោះគ្ពឹក្រ ើងរោក្គ្គូគ្បាបសិ់សសថា "ឯងតាមអញរៅ  
ោនឯ់ផ្ទោះឧបាសក្"  ួររោក្ លុ តំត្រពី មនិរសលៀក្សបង ់
រោយគតិ្ថា " លុ តំត្រពី បានរ ើយ រគ្ពាោះមនតអាគម 
អញពូតក្ណាស់ ន ណានឹងរមើលរក្ តិ៍ខាម សរ ើញ?"  
 លុោះរៅដល់រគ ោា នឧបាសក្  រគនិមនតរោក្រ ើង 
រលើផ្ទោះរ ើយរគរលើក្រង្ហា នម់ក្ រដើមបគី្បរគនរោក្ោន ់រោយរោក្មនិបានរសលៀក្សបង ់អងគុយមនិគ្សួល
ង្ហក្រ្វងស្លត កំ្រ៏លររក្ តិ៍ខាម សក្ណាត លវាល ។ ឧបាសក្រ ើញដូរចាា ោះរគក្ ៏គំ្មា រសើររហា៊ា ោន ់។ រោក្គ្គូ



ពំុទនប់ានោនរ់ង្ហា ន ់មានរតិ្តខាម សរគណាស់ ក្រុ៏ោះពីផ្ទោះគ្ត្ បម់ក្វត្តវញិ រជ បរ ទ សសិសសថា "អាឯងមនិ
ឲ្យអញរសលៀក្សបង ់ឥ ូវអញខាម ស់រគណាស់!"  
អាផ្លូញទូលថា "រោក្គ្គូកុ្ខ្ំាល់នឹងខ្ុ គំ្ពោះក្ ុណា រ ឿងរនោះគ្បត លខុសគ្ត្ណមរទដងឹ?"  
រោក្គ្គូសួ ថា "ឯងរ ើញអញខុសគ្ត្ណមដូររមតរ?"  
អាផ្លូញសួ ថា "កាលរោក្គ្គូនិមនតរៅោនផ់្ទោះឧបាសក្ និមនតរៅផ្លូវណា?"   
រោក្គ្គូគ្បាបថ់ា "អញកាលរៅររញផ្លូវរក្ើត្"  
សិសសថា "ឱ្! រាស់ជារោក្គ្គូខុសគ្ត្ណមរ ើយ ថ្ងងមុនរោក្គ្គូគ្បាបខ់្ុ គំ្ពោះក្ ុណាថា របើរ ៀនមនតអាគម
ទងំពួងគ្តូ្វឲ្យត្មសីុតផ្លសពឺ សូមបតីត្មុជរគ្កាមរដើមសពឺក្ម៏និបានតដ  វាស្លបមនតអាគម ឥ ូវរោក្មុជរគ្កាម
រដើមសពឺ ស្លបអាគមអស់ រ តុ្រនោះបានជារគរ ើញរក្ តិ៍ខាម ស់រោក្គ្គូ"   
រោក្គ្គូបានស្លត បដូ់រចាា ោះរ ើយក្ថ៏ា "ឱ្! អាផ្លូញ អញរភលរត្មបានជាយ៉ែ ង ាឹង ឯងថារ ោះពិត្រ ើយ!"  
រោក្គ្គូរ ោះរោយរោត្លងងក់្រ៏ជឿជាក្អ់ាផ្លូញឥត្សងសយ័។  តាងំពីរ ោះមក្អាផ្លូញជាសិសសរៅបរគ្មើគ្គូ
រោយសុខសបាយត្រៅរអើយ៕   
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