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ននទកៈ យកសមានចង្អុលដៃពេជ្រ 
 
មានយក្សមួយឈ ម្ ោះននទក្ៈ  ជាអ្នក្រក្ាឈលោ ងទ្វា ររាជវ ាំង 
ព្រោះឥសូរ ឈៅឈ ើភ្នាំកក្ល្លោ ស។  ននទក្ៈឈ ោះមានរូបអាព្ក្ក់្  
ក្ា ទាំពរក្  សក់្មានឈៅពែជាយពព្ែង   ជាទី ាំឱ្យរួក្ 
ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស ទ្វាំងឡាយចូ ចិែតឈ ងចាំអ្ក្ 
ចាំអ្ន់ឈៅឈសសងៗ។   
រួក្ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស ពែឈ ើងមក្គា ់ព្រោះឥសូរ  
ល ណា សឹង ាំគាន ទោះក្ា  ែបក្ក្ា ននទក្ៈ ឈ ើយ 
ឈសើចចាំអ្ក្ចាំអ្ន់ឈ ងឈៅតាមភាសាពែរា ់អាតាម    រួច 
ឈ ើយឈទើបចូ គា ់ព្រោះឥសូរឈៅរាជមនទីរ ពែយ៉ា ងឈនោះ 
សរាៗល មក្។                         ម្ររះឥសូរ 
ឯននទក្ៈជាយក្សឥែបញទធីឈចសាត   ព្ែូវឈែទោះក្ា  ែបក្ក្ា ពែសរាៗដងដូឈ ន្ ោះ ក៏្ខឹងចិែត  ែិែថាបណាត  
រួក្ឈទវតា  ែ យក្ស ទ្វ ាំងឡាយពដ មាក់្ងាយអ្ញយ៉ា ងដូឈចនោះ ក៏្ឈព្រោះពែអ្ញជាអ្នក្ឈថាក្ទ្វប ឥែ 
បញទ្វធ នុភារដូចឈែ ឈបើដូឈចនោះែួរអ្ញចូ គា ់សូមរររីព្រោះឥសូរជាមាា ស់ឱ្យព្រោះអ្ងគឈព្ោសព្បសិទធីចងអុ  
កដឱ្យអ្ញឱ្យឈក្ើែជាចងអុ កដឈរព្ជឈ ើង  អ្ញនឹងចងអុ រួក្អាអ្ស់ឈ ោះឱ្យវធ្លោ ក់្ឈៅរធដ៏ចព្ក្វ ឈព្ៅ  
ឈទើបសមមុខរួក្វពដ មាក់្ងាយ ែបក្ក្ា អ្ញដូឈចនោះ! 
ែិែឈ ើយ ននទក្ៈក៏្ចូ គា ់ព្រោះឥសូរ ឈ ើយព្លបបងគាំទូ ថា ‹‹ខញុ ាំព្រោះក្រុណាចូ មក្ជាោវរក្ាទ្វា រ 
ព្រោះរាជវ ាំង អងធូ ីព្រោះោទឈនោះ ក៏្យូរឆ្ន ាំណាស់ឈ ើយ រុាំពដ ោនរបស់ជារាជទ្វនអ្ាីមួយនឹងឈែ 
ឈ ើយ។  ឥ ូវឈនោះរួក្ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស ទ្វ ាំង ឡាយឈែមាក់្ងាយ  ទោះក្ា  ែបក្ក្ា ខញុ ាំ 
 អងធូ ីព្រោះោទពែរា ់ៗល   ខញុ ាំ អងធូ ីព្រោះោទមានឈសចក្តីឈៅត ព្ក្ហាយឈរក្ណាស់!  សូមទ្វន 
មាា ស់ឈព្ោសព្ោណព្បទ្វនររដ ់ខញុ ាំព្រោះក្រុណាោនមួយយ៉ា ង ែឺសូមឈព្ោសព្បសិទធីចងអុ កដសាត ាំខញុ ាំព្រោះ 
ក្រុណាឈនោះ ឱ្យឈក្ើែជាព្មាមឈរព្ជសឈព្មចឈោយបញទធី  នឹងអាចចងអុ រួក្អាសាមានយអ្ស់ឈ ោះ ឱ្យវខ្ទទ ែ  
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ខ្ទា ែ់ខ្ទា យឈៅឆ្ា យអ្ាំរីលយខញុ ាំព្រោះក្រុណាឈនោះ ឈទើបខញុ ាំព្រោះក្រុណាឈនោះោនឈៅឈធាើរាជលរ បឈព្មើ អងធូ ី  
ជាសុខសបាយែឈៅ›› 
ឯព្រោះឥសូរ ល ឈបើោនសាត ប់រក្យននទក្ៈដូឈ ន្ ោះឈ ើយ  ក៏្អាណិែននទក្ៈ  ឈទើបព្ទង់្ប់ចងអុ កដសាត ាំ  
ននទក្ៈ  ឈ ើក្ឈ ើងសូព្ែព្បសិទធីឈោយបញទធិព្រោះសយមភូមួយរ ាំឈរចឈ ើង ឯចងអុ កដឈ ោះក៏្ឈក្ើែជាឈរព្ជ 
ដូចចិែតព្ោថាន កនននទក្ៈឈ ោះឯង។ 
ល ឈបើសឈព្មចតាមឈសចក្តីព្ោថាន របស់ខោួនឈ ើយ  ននទក្ៈ 
ក៏្ព្លបល្លព្រោះឥសូរ  ឈចញមក្ឈៅឈររក្ាទ្វា រដូចព្បព្ក្ែី   
ឈ ើយតាាំងចងអុ រួក្ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស ពដ មក្  
 ឈ ងែបក្ក្ា ខោួនឈ ោះ ឱ្យអ្ពណត ែខ្ទា ែ់ឈៅចព្ក្វ  
 យពែឈរឿយៗរា ់ៗកងា។ 
ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស ទ្វ ាំងឡាយសឹងខោបខ្ទោ ចចងអុ  
កដននទក្ៈឈ ោះព្ែប់ៗគាន    ឯននទក្ៈឈសាែ  ក៏្ឈចោះពែចងអុ  
មិនថាឈទវតាអ្ងគណាឈ ើយ   និមិែតពែឈ ើញឈហាោះមក្រី  
ចមាា យ ក៏្ចងអុ ឱ្យធ្លោ ក់្ឈៅចព្ក្វ ឈព្ៅទ្វ ាំងអ្ស់។  ឯរួក្ 
ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស សឹងភិ្ែភ័្យខ្ទោ ចននទក្ៈពែព្ែប់ 
ព្ោណ រុាំហា៊ា នចូ គា ់ព្រោះឥសូរឈសាោះឈ ើយ។  ទីជាំនុាំ 
ព្រោះឥសូរក៏្សាា ែ់សូនយឈឹង ្ប់តា ាំងអ្ាំរីកងាឈ ោះមក្។ 
លរណ៍ឈ ោះរុាំោែ់សាា ែ់ឈ ើយ  ក៏្ឮព្ជួែព្ជាបដ ់ព្រោះឥសូរ។  ព្រោះឥសូរក៏្ឈក្ើែក្តីែក់្សោុែ ព្រួយព្រោះ 
 បញទយ័ឈោយក្តីែិែឈ ើញថា  អាតាម អ្ញឱ្យររដ ់ននទក្ៈឈ ោះ ជាលរ ួសព្បមាណណាស់!  ឈនោះ 
ននទក្ៈវចងអុ ពែរួក្ឈទវបុព្ែ ឈទវតា  ែ យក្ស   ព្បសិនណាននទក្ៈវែិែក្បែ់នឹងអាតាម អ្ញ វចងអុ  
ទ្វ ាំងរូបអ្ញល ណា  អ្ញនឹងអ្ពណត ែខ្ទា ែ់ឈៅឯចព្ក្វ  យរុាំខ្ទន  សមបែតិរាជសាា នអ្ញ ភ្នាំ 
កក្ល្លោ សឈនោះ នឹងោនឈៅននទក្ៈវយក្ជាសមបែតិវជាព្ោក្ដ!  លរណ៍ឈនោះ នឹងឈៅឈសាៀមរុាំោន ព្ែូវែិែ 
អានយក្រូបវឈចញ ឈទើបក្តីសុខអ្ញនឹងមានែឈៅ! 
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ព្រោះឥសូរែិែដូឈ ន្ ោះឈ ើយឈទើបព្តាស់បញ្ជា  
ឱ្យឈែឈៅអ្ឈ ា្ើញព្រោះ រាយណ៍  ជាព្រោះ 
អ្នុជមក្ចូ គា ់។ 
ព្រោះ រាយណ៍ឈ ើងឈៅគា ់ព្រោះឥសូរ 
ព្រោះឥសូរក៏្ព្តាស់ព្ោប់រីឈរឿងននទក្ៈោន 
ចងអុ កដឈរព្ជជាអាវុធវឈិសសឈ ោះសរា 
ព្បលរ។  ព្រោះ រាយណ៍ោនសាត ប់ឈ ើយ 
ក៏្ទូ ថា  ‹‹ព្រោះឈជោា មានររឈ ើយ មិន 
រិ្រណាឱ្យយ ់លរអ្នតរាយនឹងមាន 

                    ម្ររះនារាយណ៍          ដ ់ខោួន!  ឥ ូវនឹងឈៅដក្ ឈៅព្សូបយក្  
មក្វញិឯណាោន  ដបែិលរវ ួសឈៅឈ ើយ!  ដូឈចនោះមានពែែិែពក្ឧោយសមាោ ប់វឈចញឈទើបោន!››  
ទូ ឈ ើយព្រោះ រាយណ៍ក៏្ទទួ យក្អាសា  ឈទើបថាា យបងគាំល្លព្រោះឥសូរ  ឈចញមក្ខ្ទងឈព្ៅព្រោះមនទីរ 
ឈ ើយនិមមិែលយ ពបោងអាតាម ជាព្សីឈទរអ្បសរមានរូបឈឆ្មសមឈសាភា   ីល្លពក្ព្លយឈដើរចូ ឈៅលន់ 
សាំណាក់្កនឈៅននទក្ៈឈ ោះឯង  ដ ់ឈ ើយក៏្ឈព្បើបញក្ររកិ្រយិឈ ៀងចុងពភ្នក្ ឈដើមពភ្នក្ ព្ក្ឈ ក្ែន់មុខ 
ននទក្ៈ  ឈធាើអាលរដូចជាព្សីអ្នក្ឈ ងែប់ព្បុស  ញុ ាំងននទក្ៈឱ្យឈក្ើែែឈព្មក្ឈសនហា ឈោយព្បលរឈសសងៗ។ 
ឯននទក្ៈពបរឈៅឈ ើញ រែួីរជាទីឈសនហា រុាំោនដឹងថាជាព្រោះ រាយណ៍ពក្ោងលយឯណា  នឹក្សាម នថា 
ជា ររួីក្រោ ាំជាព្ោក្ដ  ឈទើបឈក្ើែកួ្ចចិែតព្បែិរ័ទធ  ព្សល្លញ់យ៉ា ងខ្ទោ ាំងលោ នូវរូបព្រោះ រាយណ៍ពព្ប 
លឡាឈ ោះ  ឈ ើយក៏្ឈព្បើកិ្រយិញញឹមរកី្រាយ  និយយព្បឈល្លម ួងឈល្លម  ឈោយរក្យលរយឈ ោើយ 
 ោងថា៖ 

កកវមអ្ើយកកវមសនហ៍កបរ្កមណះ  បងសូ្សំមណះសំណាលផង 
មៅណា្កណា ណាា៎ កកវបង   រូបមៅគរួចងចិត្តម្ម្រតី្។ 
បងមអ្ើយបងសួរគរួត្បសង   គរួសាន លគរួសនងគរួមបតី្ 
បអូន្កមនះគឺកសែងរកបតី    ម្រតូ្វចិត្តបអូនម្រសីនឹងរា៉ា បរ់ង។ 
កកវមអ្ើយកកវកបកលាណី   មៅ្កមរ ើសបតីនឹងសាន លសនង 
មរ ើសរូបយ៉ា ងណា ណាា៎ ននួលអង   យ៉ា ងបងមត្ើគាបចិ់ត្តឬមេ។ 
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ម្របុសមអ្ើយម្របុសម្របស់ម្រសស់ម្របិ្ម្របិយ  បអូនកសែងរកបតីមចះរាមំរ 
មបើម្របុសមចះរាបំានដូចមគ   បអូនករ៏ាបម់សនហ៍យកជាបតី។ 
ាសមអ្ើយាសានរូបលអឯក   ម្រត្ងក់ាររាកំរកកាចម់្តចកតី 
បងអាចរាបំានណាា៎ បអូនម្រសី   ម្រកអ្ែីចូរម្រសីរាមំៅរា៉ា ។ 
សឹ្បងរាតំា្្និឱ្យខុស   បំណាចជ់ាម្របុសានបញ្ញា  
មរៀន្ករីម្រគូអ្ស់ត្ម្រា    អ្ម ជ្ ើញកលាណ៍រាមំៅមអ្ើយ។ 

 
ព្រោះ រាយណ៍លឡា  ោនឮននទក្ៈទទួ រា ាំតាមដូឈចនោះ   
ក៏្ឈរលយរាយក្ាច់្ក់្ល្លែ  ឈ ើយកួ្ចចងអុ កដសាត ាំ  
ចងអុ ចុោះចាំព្ែង់ឈដើមឈលោ កនអាតាម ។  ឯននទក្ៈក៏្រា ាំតាម   
ចងអុ តាម  និមិែតពែចងអុ កដឈ ោះព្ែូវចាំឈលោ ល ណា   
ឈលោ ននទក្ៈក៏្ោក់្  ននទក្ៈក៏្ដួ ធ្លោ ក់្ចុោះក្នុងទីឈ ោះមួយ 
រ ាំឈរច។ 
ក្នុងខណៈឈ ោះ  ព្រោះ រាយណ៍ក៏្ព្បញប់ពព្បលយ 
ជា រាយណ៍ឈរឿងបញទធិចែុក្រ  ែឺមាន ែាបួនលន់ចព្ក្ 
សទុោះឈៅ្ប់ក្ា ននទក្ៈសងកែ់ចុោះ ងាចព្ក្ឈ ើងបព្មុង 
ព្បហារននទក្ៈឈ ោះឯង។ 
ឯននទក្ៈពបរឈៅយ ់ជាក់្ជាព្រោះ រាយណ៍ដូឈ ន្ ោះ  ក៏្ 
ឈទ្វមនសសែូចចិែតែិែថាអាតាម អ្ញ្ញ់ព្រោះ រាយណ៍ 
ប ឆ្ុ ក្បឈញ្ជឆ ែពបោងជារូបព្សីឱ្យអាតាម អ្ញ ុោះ ង់បង់ 
ែាំនិែ។  ននទក្ៈខឹងខ្ទ ាំមាែ់  ពបរឈរ ឈៅថា៖ 
‹‹ឈយើៗ  ឈយើងខុសឈសនៀែ សព្ែូវចូ ឈបៀែោន  ឱ្ ព្រោះអ្ងគឈអ្ើយ  ឈណហើ យចុោះ  ឈធាើឈមតចឯងមានកដពែរីរ 
នឹងឈៅែស៊ាូទ ់នឹងព្រោះអ្ងគ៤ព្រោះក្រឯណាោន!  ឈបើព្បសិនជាកដរីរដូចគាន   ខញុ ាំមិនទទួ ្ញ់ព្រោះអ្ងគ 
ឈសាោះឈ ើយ!›› 
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ព្រោះ រាយណ៍ោនឮរក្យននទក្ៈដូឈ ន្ ោះ ក៏្  
ព្តាស់ថា  ‹‹ជាែិឈនោះឈយើងកដបួន  ឯឈៅកដពែ 
រីរឈទើប្ញ់ឈយើង។ ឈបើដូឈចនោះ ឈៅឯងឈៅឈក្ើែ 
 សាា នមនុសសឈល្លក្ យ មានមុខដប់ កដកមភ 
ចុោះ  ឈយើងចុោះឈៅឈក្ើែជាមនុសសមានពែកដរីរ 
វញិ  នឹងែស៊ាូគាន ឈៅខ្ទងមុខឈទៀែ!›› 
ព្រោះ រាយណ៍ព្តាស់ឈ ើយ ក៏្ព្បហារជីវែិ 
ននទក្ៈ ឈោយក្ងចព្ក្វឈិសសឈហាង។ 
 

 
 
 
                             រាបណាសូរ 

ឈព្លយមក្   ននទក្ៈឈ ោះោនឈក្ើែជាព្កុ្ងរារណាសូរ  
ជាឈសតចយក្សឈៅឈលោះ ងាក ។   ព្រោះ រាយណ៍ក៏្ពបង 
ភាែ្ក្រូប្ស់ មក្ឈក្ើែជាអ្ងគព្រោះរាម  ោនឈធាើសឹក្ 
នឹងរារណាសូរជាអ្ធិក្ខ្ទោ ាំងកព្ក្  មានឈសចក្តីរិសាត រឈៅ 
ក្នុងសាស្ត្សាត ឈរឿង រាមពករ្ តិ៍ ឯឈណាោះ  អ្ឈ ា្ើញឈៅឈមើ ចុោះ! 
 

       សម្រ្ងច់ាកនិទាន គតិពោក 
       មរៀបមរៀងមោយ ឧកញ៉ា សតុនតជ្រីជា ឥនទ 
 
ឯមរឿងនិទានអំ្រី ននទកៈ យកសមានចង្អុលដៃពេជ្រ  
មោកអ្នកអានយល់ថាបានជាគតិ្យ៉ា ងណាៗ  មម្រសចកត្ 
មលើការរិចារម្រតិ្ះរះិរបស់មោកអ្នកមៅចុះ។                 ម្ររះរា្ 


