
 

 

ររឿង កូនពង្ងលូដ៏សែនឆ្លា ត 
 

មានពង្ងូលញីមួយកាលកំពុងរដើររកែីុរៅកនុងព្ង្ពសកបរមាត់ែទឹងវាមានកូនមួយរោងជាប់នឹង
កនទុយរបែ់វា។កំពុងសតរដើររកែីុស្រាប់សតរមរបែ់វាបានជាន់នឹងអន្ទទ ក់ង្ានសដលបានដាក់រម
របែ់វាក៏សស្រែករ ើង ! អួយ!សម៉ែជាប់អន្ទទ ក់ង្ាន រ ើយ ចូរកូនឆ្លប់ចុុះពីកនទុយសម៉ែរៅ របើមិន 
អញ្ច ឹងរទ រពលភាឺង្ានមករ ើញកូន និងមិនរចួខ្ាូនរទ ឆ្លប់រត់រៅកូន  កូនពង្ងូលរ ើញដូច
រន្ទុះក៏សស្រែកយំ   រទសម៉ែកូនមិនរៅណារោលសម៉ែរទ សម៉ែខំ្ររ ើរបនដិចរៅណាសម៉ែរយើងរៅទំងអែ់
គ្នន  ។ 

មាដ យពង្ងូលក៏និយាយថា ៖ សម៉ែររ ើរមិនរចួរទ រៅចុុះកូនរពលរនុះគឺដ៏រពលសដលកូនង្តវូរចុះរក
ចំណី និងរែ់រៅរដាយខ្ាួនឯង រ ើយ  លឺដូចរន្ទុះកូនពង្ងូលក៏ដាច់ចិតដចុុះពីកនទុយរបែ់រមវា 

រ ើយ រដើរចូលកនុងព្ង្ពរៅ ។ រៅរពលភាឺរ ើងរមពង្ងលូក៏  ង្តូវង្ានោប់យករៅបាត់ ។ 

កូនពង្ងលូកំពុងរដើររកចំណីោមតំបូលករណដ ៀរ ស្រាប់សតមានសឆែព្ង្ពពីរកាលឈរែំលឹងកូន
ពង្ងូលពីរង្ោយ ឯងរ ើញរទរនុះជាចំណីរបែ់រយើងរ ើយ  សឆែមួយរទៀតក៏និយាយថា ៖ សមន
រ ើយ ប៉ែុសនដវាតូចណាែ់អញ្ច ឹងវាជាចំណី របែ់អញ ហាែ ហាែ ហា   សឆែព្ង្ពទំងពីរបាន
ង្បសកកគ្នន ស្រាប់កូនពង្ងលូងាកមករ ើញមានោរភ្ញា ក់រផអើលយា៉ែងខ្ា ំង   

(រទ!បងសឆែព្ង្ពខ្ាុំមិនសមនជាសមនចំណីរបែ់បងទំងពីររទែូមបងអាណិតខ្ាុំផង!)សឆែព្ង្ពមិនង្ពម
ាដ ប់រទគិតពីង្បសកកគ្នន ពីររឿងចំណី    បំរងុនឹងខំ្គ្នន  រ ើញដូចរនុះកូនពង្ងូលក៏ខំ្វាតិចៗចូល
កនុងទីាា ត់បាត់រៅ ឯសឆែគិតសតពីខំ្គ្នន  ......។ 

អែ់រយៈរពលមួយអាទិតយរ ើយសដលពង្ងលូរដើររកចំណីរដាយគ្នា នមាដ យរៅសកបរ ។ វាបាន
រដករលើរដើមរឈើដ៏ធំមួយ រពលរន្ទុះវាបានរ ើញែំបុកោបមួយសដលបានរធវើែំបុករៅរលើ
រដើមរឈើសដលវារដក វាបានរ ើញរមោប បញ្ចុ កចំណីដល់កូនោបរធវើរអាយវានឹករ ើញដ៏រមវា  

(សម៉ែ! កូននឹកសម៉ែណាែ់ រតើរពលរនុះសម៉ែរៅឯណា? ) (កូនពង្ងូល ូរទឹកសភនករដាយមិនដឹងខ្ាួន) 

ររែៀលបានមកដល់ កូនពង្ងលូក៏រង្ោកពីរដករលើរដើមរឈើបានវាចុុះមក រង្ោម វាបានជួប
ជាមួយែតវពែ់ថាា ន់មួយកាលសដលកំពុងសតរកចំណីរៅរលើដីរពលវារ ើញែតវពង្ងលូចុុះ
មកដីវាគិត ថាវានឹងរតឹពង្ងូលរ ើយរលបចូល  កនុងរាុះ  ៖ យី !ែតវអីក៏ចំសលករម៉ែុះ រតើអញែីុ
វារដាយររបៀបណារៅន៎ ! អញ្ច ឹងមានសតរតឹវា រ ើយោំរលចវាចូលសតមដង ។  
ពង្ងូលគិតកនុងចិតដថា  ៖ ឹុ ខ្ាុំមានរង្គ្នុះថាន ក់រទៀតរ ើយ រតើ ខ្ាុំង្តូវរធវើរមចរៅរបើវាធំយា៉ែងរនុះ
រន្ទុះ  ?  គិតរចួក៏និយាយថាពូពែ់ចង់ែីុខ្ាុំសមនរទរតើពូពែ់មិនដឹងរទអីថារពលសដល ែីុខ្ាុំរៅ 

ពូពែ់នឹងឈឺរាុះជាមិនខ្នរង្ាុះសតស្រែោររបែ់ខ្ាុំ   លឺដូចរន្ទុះែតវពែ់ក៏ែញ្ច ឹងគិតបនដិច
រ ើយក៏បនដែួរ  ៖ រតើឯងជាែតវអវីបានជាមានស្រែោររងឹជាងស្រែោរយើងរទៀតរន្ទុះ របើឯង
រឆាើយមិនង្តូវរយើងនឹងែីុឯងភ្ញា ម ! រដាយភ័យពង្ងូលក៏ង្បញាប់រឆាើយ  ៖ ខ្ាុំជាែតវពង្ងលូ រែ់



 

 

រៅរោងកនទុយសម៉ែោំងពី ខ្ាុំរកើតរមា៉ែុះ ប៉ែុសនដ សម៉ែរបែ់ខ្ាុំង្តូវជាប់អន្ទទ ក់ង្ាន រ ើយមិនដឹងថាគ្នត់
ឥ ូវរនុះែុខ្ទុកយា៉ែងណារទ ។ ខ្ាុំមានស្រែោែដ៏រងឹមំា រ ើយរបើខ្ាុំមានរង្គ្នុះថាន ក់ខ្ាុំនឹងរមូល
ខ្ាួនដូចជាបាល់អញ្ច ឹង រដើមបីោរារខ្ាួនពីមនុែស និងែតវាហាវដូចជាពូនឹងឯង ។ រ ើយខ្ាុំ
រដើររកែីុរៅរពលយប់ និងរដករៅរពលព្ថា អាហារ របែ់ខ្ាុំមានដូចជា ករណដ ៀរ អង្កងែង់ជា

រដើម…។ 

ពែ់ថាា ន់ាដ ប់រ ើយក៏និយាយថា  ៖ របើអញ្ច ឹងរយើងមិនែីុឯងរទ ! រង្ាុះឯងរនុះមានស្រែោររងឹ
រែទើរសតរពញខ្ាួនទំងអែ់ រ ើយ ឯងឆ្លប់រៅរកសម៉ែឯងរៅ តិចថារយើងបដូរចិតដ !   លឺដូចរន្ទុះ
កូនពង្ងលូកំែត់ក៏រដើរយឺតៗរចញរៅ ។ 

ឥ ូវរនុះពង្ងូលមានរបូរាងធំបនដិចរ ើយអាចរធវើអវីៗបានរដាយខ្ាួនឯងសដរ ។កូនពង្ងូលកំែត់
បានរដើររកចំណីរៅកសនាង សដលរមរបែ់វាជាប់អន្ទទ ក់ វាបានរ ើញអន្ទទ ក់យា៉ែងរង្ចើនរៅកនុង
ព្ង្ព វាគិតថាង្បែនិរបើវារៅសតរកែីុរៅកសនាងរនុះ រទៀត វានឹងដូចរមរបែ់វាអញ្ច ឹង ។ 

កូនោំង្បមា៉ែ តូចមួយបានរោតមកជិតវារចួនិយាយរៅរកកូនពង្ងូលថា   ៖ ឯងង្តូវង្បយ័តនណ៎ា 

រង្ាុះថាកសនាងវាគ្នា ន ែុវតថិភ្ញពែំរាប់ពួករយើងរទ ព្ថារនុះមាដ យរបែ់ខ្ាុំង្តវូជាប់អន្ទទ ក់របែ់
ង្ាន រពលរនុះរគយកសម៉ែ របែ់ខ្ាុំរៅផទុះរគបាត់រ ើយ ។ រោុះរយើងង្ត ប់រៅវញិ  ( កូនពង្ងូ
លក៏ែួររៅកូនោំង្បមា៉ែថា )៖ រតើមិតដាា ល់ពីកសនាង រែ់រៅរបែ់ង្ានរន្ទុះរទ ? របើឯងាា ល់
រតើមិតដអាចនំ្ទខ្ាុំរៅរកសម៉ែខ្ាុំបានរទ? ខ្ាុំនឹកគ្នត់ណាែ់ !  កូនោំង្បមា៉ែ ក៏  រឆាើយបនដ  ៖ ខ្ាុំមិនហា៊ា ន
រៅរទ រង្ាុះរៅទីរន្ទុះ មានចិញ្ច ឹមសឆែ  ខ្ាុំក៏នឹកសម៉ែខ្ាុំសដរ !  កូនពង្ងលូនិយាយបនដ  ៖ ឯងកំុខ្ា ច
អី នំ្ទខ្ាុំរៅបនដិចរៅ ខ្ាុំង្គ្នន់សតចង់រ ើញមាដ យរបែ់ខ្ាុំប៉ែុរណាណ ុះ រោុះ រយើង !  ។និយាយរចួអនក
ទំងពីរក៏បានរដើររឆ្លព ុះរៅ ោន់ផទុះរបែ់ង្ាន រដើរបានាក់កណាដ លផាូវអនកទំងពីរក៏បានជួប 

នឹងែតវពែ់ថាា ន់សដលកំពុងរដកលក់ រពលសដលបានលឺ ែំរបឹរជើងរបែ់អនកទំងពីរ ពែ់ថាា ែ់
ក៏រងើបរ ើងរ ើយែួរថា  ៖ រតើ ឯងទំងពីររៅណា ហ៎ា ? ចុុះអាកូនពង្ងូលឯងរក សម៉ែឯងរ ើញ
រ ើយររឺៅ?  ( ពង្ងូលក៏រឆាើយ)៖ រៅរទពូពែ់ សតឥ ូវរនុះខ្ាុំ និងកូនង្បមា៉ែ  កំពុងន្ទំគ្នន រៅផទុះ
របែ់ង្ាន សដលបានោប់មាដ យរបែ់រយើងទំងពីររ ើយ  ( លឺដូចរន្ទុះ ពែ់ក៏និយាយថា  )៖ 
អឺ! អញ្ច ឹងោំពូរៅជាមួយពួកឯងសដរ សង្គងអាចជួយពួកឯងបានខ្ាុះ  ! ។អនកទំងបីក៏រដើររៅរក
ផទុះង្ានបនដ រដើរបានបនដិចអនកទំងបីក៏បានជួបនិង រមខ្ា  ាុំ  សដរជាមិតដរបែ់ពែ់ថាា ន់ រ ើយ
ពែ់ថាា ន់ក៏បានែំុរអាយែតវខ្ា  ាុំរៅជាមួយគ្នន  បន្ទទ ប់មករទៀត អនកទំងបួនបានរដើរ រៅជួប
ែំបុក ាុំដល់ធំមួយែំបុក ខ្ា  ាុំក៏បាននិយាយគំរាមដ៏ែតវ ាុំថា  ៖ របើឯងមិនជួយរយើងរទ
រយើងនិងរ ើងរៅស ក ែីុែំបុករបែ់ពួកឯងឥ ូវ នឹងរ ើយ !  ។ លឺដូចរនុះែតវ ាុំក៏បាន
រៅរម ឱមា៉ែលមួយរមធំមកជួយអនកទំងបួនសថម រទៀត  ។ រដើរង្បមាណមួយគី ូរចញផុតពី
ព្ង្ពចូលដល់ផទុះង្ានសដលដាក់អន្ទទ ក់ែតវព្ង្ព រពលរន្ទុះអនកទំងអែ់បាន  រ ើញរៅសកបរនិង
សង្គមុខ្ផទុះមានែុទធសតែតវសដលទក់បានដូចជា ពង្ងលូ  ោំង្បមា៉ែ   រម និងកូនទនាយ មាន់



 

 

រទល ..។ពែ់ថាា ន់បាននិយាយថា៖ រពលរនុះពួករយើងមកដល់ផទុះរបែ់ង្ានរ ើយអញ្ច ឹង 

រយើងគួរសតមានសផនោរជួយអនក ទំងរន្ទុះ  ” និយាយរចួ ង្កុមែតវទំងរនុះែុទធសតមានមុខ្ងារ
ជួយគ្នន ររៀងៗខ្ាួន ដូចជា ែតវពង្ងូល និង ោំង្បមា៉ែជាអនក បរឆោ តរអាយង្ានរចញពីផទុះ ចំសនក
ែតវខ្ា  ាុំ ជាអនកចូលរដាុះសលងែតវទំងរន្ទុះ រ ើយពែ់ថាា ន់ជាអនកបន្ទា ចមនុែស និងចុង
រង្ោយគឺែតវ ាុំ និងឱមា៉ែ ល់ជាអនកទិចង្ានរៅរពលសដលង្ានមកទន់  ។រពលដាក់សផនោរ
រចួអនកទំងអែ់គ្នន  ក៏បានរចញោមភ្ញរកិចចររៀងៗខ្ាួន ។ 

ពង្ងូល និង ង្បមា៉ែ  បានរដើររកែីុចំណី រៅមុខ្ផទុះង្ានររំពចរន្ទុះង្ានក៏បានរ ើញែតវពង្ងលូ 

ោំង្បមា៉ែ  ង្ានកទញ   យកាន  ង្ពមទំងសឆែបីកាលរៅជាមួយផង រដាយរ ើញដូចរន្ទុះពង្ងូ
ល និងោំង្បមា៉ែបានរដើរយា៉ែងរលឿនចូលកនុងព្ង្ព ោក់ខ្ាួន ឯង្ានគិតសតពីោមែតវ ជាមួយសឆែ
របែ់គ្នត់  ” រៅ រៅទក់វារអាយបានរង្ាុះព្ថារនុះរយើងង្តវូបរញ្ចញ  ែតវលក់រអាយឈាួញ
ផង សង្គងបានលុយោយរពលចូលឆ្លន ំ  ”  ។ (សឆែរដើរ ិតរពញព្ង្ព ) 

រង្ោយពីរ ើញែភ្ញពោរណ៏ាា ត់រ ើយពែ់ថាា ន់ែតវខ្ា  ាុំ  និងឱមា៉ែល់ក៏នំ្ទគ្នន រចញមក
រង្ៅ។ ខ្ា  ាុំរដើរែំរៅរៅរក ង្ទងុដាក់ែតវបានយកព្ដដក់គនាឹុះរន្ទុះរចញ រ ើយបានជំ
រលៀែែតវទំងរន្ទុះរចញពីអែ់ មិនយូរប៉ែុន្ទា នរដយង្ានរកែតវទំងពីរមិនរ ើញក៏នំ្ទគ្នន ង្ត
 ប់មកផទុះវញិ រពលរន្ទុះបានរ ើញង្ទុងរៅទរទរ ក៏មានោរខឹ្ងយា៉ែងខ្ា ំងក៏បានរអាយសឆែ
ោមរពលរន្ទុះស្រាប់សតរលចរចញននូវពែ់ថាា ន់មួយយា៉ែងធំវារៅចំពីមុខ្ ង្ាន រធវើរអាយ
ង្ានភ័យ រង្ាុះខ្ា ចពែ់ថាា ន់ ឯសឆែគិតសតពី ង្ពែុ ” វ ៉ែែូ វ ៉ែែូ វ ៉ែែូ.................................។  

មិនបងអង់យូរង្ានក៏រ ើងាន តំរងរៅពែ់ សតង្តវូ ាុំ និងឱមា៉ែ ល់ រចញមកទិច រ ើមរពញខ្ាួន 

ង្ានក៏បានរត់រែទើរង្បាែ់អាយុ ជាមួយនិងសឆែទំងបីក៏រត់សដរ ។ រពលរន្ទុះង្ានអែ់កំោងំរត់
សលងរចួក៏រលើកព្ដែំពុះ  ាុំរចួនិយាយថា  ” ខ្ាុំ   ខ្ាុំ !ឈប់រដើរទក់ែតវរទៀតរ ើយ ខ្ាុំររៀងរ ើយ 

ែូមអត់រទែរអាយខ្ាុំផង ោប់ពីរពលរនុះ  រៅខ្ាុំនិងាងសតអំរពើលអ រ ើយ ខ្ាុំនិងរដើររដាុះ
អន្ទទ ក់ទំងអែ់ និងង្បាប់អនកភូមិរបែ់ខ្ាុំកំុរអាយង្បង្ពឹតដអំរពើខុ្ែចាប់ សបបរនុះរទៀតរទ ។ ខ្ាុំ
ររៀងរ ើយ !  ” លឺដូរោន ុះ វូង ាុំក៏នំ្ទគ្នន រ ើរង្ត ប់ចូលព្ង្ពវញិ    ។ 

រង្ោយរពលររឿងរាវបានបញ្ច ប់ ង្កុមែតវទំងអែ់ក៏បានមកជួបជំុគ្នន  រៅជំរករបែ់ែតវខ្ា  ាុំ 
កូនរបែ់ពង្ងលូែបាយ ចិតដយា៉ែងខ្ា ំងរៅរពលសដលបានជួយរមវា   ” ខ្ាុំនឹកសម៉ែណាែ់ ! 

ឥ ូវរនុះខ្ាុំអាចរកែីុបានដូចសម៉ែអញ្ច ឹង សម៉ែដឹងរទ ? ” 

មាដ យពង្ងូលស្រែក់ទឹកសភនករពលសដលបានលឺកូនរបែ់ខ្ាួននិយាយសបបរនុះ  រង្ោយពីបានជួប
ជំុង្គួារ  មិតដភិកដរចួមក  អនកទំងគ្នន ក៏បានវលិរៅោន់កសនាងររៀងៗខ្ាួនវញិ ។ង្កមុង្គួាររបែ់
ពង្ងូលក៏នំ្ទគ្នន រដើររកែីុរៅព្ង្ពរង្ៅស្រាប់សតជួប ង្បទុះជាមួយែតវពង្ងលូមួយង្កុមសដលកំពុង
រែ់រៅយា៉ែងែុខ្ានដ រៅកនុងព្ង្ពរស្រាង រ ើយពួករគក៏បានរែ់រៅជួបជំុ គ្នន រដាយគ្នា នោរ
គំរាមកំស ងរ ូតរៅ  ។ 



 

 

 

 

 


