
អ្នកប្រាជ្ញល្បចីាញល់្បចិខ្យង 
            (រ ឿងររេងឡាវ) 

 

ស ៀងស ៀង គឺជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បកីនុងរ ឿងនិទានឡាវ មានល្នំដូំចជា ធនញ្ជយ័ កនុង 
រ ឿងនិទានខ្មែ ខ្ដ ។  រ ៀងរ ៀងអាចរប្ររើប្រាជាញ យកឈ្នះអ្ ់ នុ សមាន  តងំពីរាស្ត រ  
ប្ររជាដល់្រ រចខ្ែនដី។  ល្ងា ច ួយរ ៀងរ ៀងរដើ រល្ងរៅខ្កប រឹងជាយភូ ិ ក៏ាន 
ប្ររទះរ ើញ ត្វមយង ួយកពុំងវារគើ ៗនមាត់្រឹង អ្នកប្រាជ្ញរយើងក៏រងា ក ួ ថា៖ 
‹‹ហ្អឺខ្នែ៎ មយងរអ្ើយ!  រត្ើអ្នកឯងរ្វើដរំ ើ  រៅណា កណា?›› 
‹‹មញុ រំ្វើដរំ ើ  រៅរល្ង ិត្រភកររិៅឯវាល្ភក់ល្ារ់នុះណាែ៎  រល្ងករង!›› មយងរ្លើយ។ 
នយរ ៀងរ ៀងអ្ ់ រំ ើ ចក្អអ កក្អអ យ  ‹‹ឱ មាន ល្មយងរអ្ើយ!  អ្នកឯងវា រទើ ៗ 
 ររៀររនះ  ួយខ្មរទៀត្ក៏ ិនទាន់រៅដល់្ជាយល្ារ់ែង!›› 
 ត្វមយងរងើយ ុមរ ើល្រ ៀងរ ៀងខ្ររអ្ន់ចិត្រ រហ្ើយត្រថា ‹‹រល្ងករងឯងកុមំាក់  
ងាយមញុ!ំ  ររើភ្នន ល់្រ្វើដរំ ើ  ប្ររណាងំជា ួយមញុ ំ រល្ងករងឯងចាញ់មញុដំាច់!›› 
‹‹ហ្ ូ ៗ ហែ៎  ៗ!  ចុករ ះណា ់! ... មយងរដើ រល្ឿនជាង នុ ស!...››  រ ៀងរ ៀង 
អ្ ់ រំ ើ ចក្អន់ខ្ត្ខ្ល ងំ  ‹‹រហ្អើ ភ្នន ល់្ក៏ភ្នន ល់្ រដើ បឱីយឯងចាញ់ឱយអ្ ់ចិត្រ!›› 
‹‹ឥឡូវរនះល្ងា ចណា ់រហ្ើយ...››  មយងរ្លើយ  ‹‹មញុទុំករពល្ឱយរងឯងរៅហូ្រាយនិងរដកយកកមាល ងំ ិនចុះ  កុឱំយថាចាញ់ 
មញុ ំកពី ិនទាន់ានហូ្រាយ ... ចាបំ្រពឹកខ្ អក ឹ ពួករយើង កប្ររល្ងគ្នន !›› 
លុ្ះប្រពឹកខ្ អករឡើង រ ៀងរ ៀងនិងមយងក៏ភ្នន ល់្គ្នន រ្វើដរំ ើ  ជុ្វំញិមាត់្រឹង។  ដរូំងរ ៀងរ ៀងប្រគ្នន់ខ្ត្រដើ រ្វើរល្ងៗរទ 
ានប្ររមា ជាដរ់ជ្ហំន ក៏ឈ្រ់រហ្ើយងាករប្រក្អយខ្ប្រ ករៅ  ‹‹មយងរអ្ើយ!›› 
ប្រារ់ខ្ត្មាន រំល្ងមយងរ្លើយថា ‹‹គូក!›› រចញពីខ្កប គុ ពរមែ  ថិត្រៅប្ររមា ជា ួយជ្ហំនពីខ្ង ុមរ ៀងរ ៀង។ 
អ្នកប្រាជ្ញរយើងភ្នញ ក់រប្រពើត្ នឹកថា ‹‹អី្យ៉ា  មយងរដើ រល្ឿនជាងអ្ញ ួយជ្ហំនែង?!››  រ ៀងរ ៀងខ្ល្ងហ នខ្អ្អ្ង់ ក៏ចារ់ 
រែរើ  ត់្  លុ្ះានរនរិចក៏ខ្ប្រ ករៅមយង រងរទៀត្  មយងក៏រ្លើយថា‹‹គូក!›› ប្ររមា ជា ួយជ្ហំនរៅពី ុមរ ៀងរ ៀង 
ដខ្ដល្។  អ្នកប្រាជ្ញរយើងភ្នញ ក់ែងខ្ែ  ែង ក៏ប្ររឹង ត់្អ្ត់្  ំច  រ៉ាុខ្នរខ្ប្រ ករៅរល្ើកណា ក៏មយងរ្លើយថា ‹‹គូក!›› រៅពី ុម 
រ ៀងរ ៀងជានិចច ... អ្នកប្រាជ្ញល្ប ីត់្ទាល់្ខ្ត្រាះមយល់្ ដួល្រដករល្ើដី  មបំ្រត្ដ ខ្ប្រ ករៅថា  ‹‹មយងរអ្ើយ!...››   រ លងមយង 
ក៏រ្លើយថា ‹‹គូក!››  រៅពីខ្ង ុម ួយជ្ហំន... រ ៀងរ ៀង្ាល់្ហួ្ ប្ររមា  ថារត្ើមយងអាច ត់្ឈ្នះមលួនរដាយ ររៀរណា? 
នយរយើងមគិំត្ ហូ្ត្ដល់្ នលរ់ក៏រៅខ្ត្ ក ិនរ ើញចរ លើយ។ 
រត្ើអ្នកដឹងចរ លើយឬរទ?  ររើ ិនដឹងក៏ ិនអី្ខ្ដ   រប្រ ះ ូ បខី្ត្អ្នកប្រាជ្ញដូចរ ៀងរ ៀង រ រចគង់រៅគិត្ ិនរ ើញ! 
ក្អ ពិត្គឺអ្រ ច្ះរទ   ត្វមយងខ្ដល្ររួល្រ ៀងរ ៀងភ្នន ល់្គ្នន រនះ ជាមយងមានប្រាជាញ មព ់ខ្ដ  វាានរៅររួល្អ្ ់ ិត្រភករ ិ
ញាតិ្ នរ នមយងទាងំរ៉ាុនែ នខ្ដល្  ់រៅកនុងរឹងរនះ ឱយ ករាយរណារ ក់ក្អយកនុងចមាា យពីគ្នន  ួយជ្ហំន នុ ស រៅជុ្វំញិ 
មាត់្រឹងជារប្រ ច។  លុ្ះក្អ ភ្នន ល់្គ្នន ចារ់រែរើ  រ ៀងរ ៀងមរំដើ ម ំត់្ហ្ត់្អ្ត់្ប្រររយជ្ន៍ ឯមយងទាងំឡាយរៅ ងំរំ ាៀ   ចា ំ
ខ្ត្ឮមាត់្រ ៀងរ ៀងខ្ប្រ ករៅ   មយងខ្ដល្ ថិត្រៅ ួយជ្ហំនពីខ្ង ុមនយរយើង ក៏រ្លើយថា ‹‹គូក!››។  មយងទាងំឡាយ 
មាន  បុ   បកនិង រំល្ងប្រ រដៀងគ្នន  រទើរ ូ បខី្ត្អ្នកប្រាជ្ញ នុ សដ៏ល្បក៏ី ិនចារ់ភឹលកថាានចាញ់ល្បចិអ្នកប្រាជ្ញមយង។ 
រ ឿងរា៉ា វប្រ រដៀងរនះ ក៏មានរៅកនុងរ ឿងរប្រពងខ្មែ ខ្ដ   ខ្ត្ជារ ឿងប្ររណាងំគ្នន  វាងទនាយនិងមយងរៅវញិ។ 
 

ប ៊ុនចាន ់ស៊ុររសិ  ី
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