
ររឿងបុរសជីកក្ដា ម 

ដំរ ើរររឿង 

មា បុរសបាីរបព ធមា កូ របុសមួយ កូ រោះអាយុបា  ១២ ឆ្នន ំ មាតាស្លល ប់រៅតែឳពុក
រោះមាាយ ។ ឳពុកក៏រ្វើរបរលក់ដូរតែពីរោក់ ឹងកូ  លក់មិ ដាច់រែឹតែរករៅ ររក្ដយមកឳពុក
អ ិចចកមមរៅរ ៀែកូ រៅតែមាន ក់ឯងរកាផ្ទះសតមបង ។ ឳពុកស្លល ប់រៅ ៥ ថ្ងៃក៏មកព យល់សបាិ
កូ ថា "កូ ឯង រកលំបាកណាស់ រយើងជាឳពុកគ្មម  របរអវី ឹងឲ្យរ  ដូរចនះឲ្យកូ រៅជីកក្ដា ម
រៅររក្ដមខ្ទមអនកតា ោ ិសឥស្ល ផ្ទះរយើងយករៅ លក់ចិញ្ច ឹមជីវែិររៀងរាល់ថ្ងៃចុះ រវលារពឹក 

ថ្ងៃរះរ ើងក្ដលណា ឲ្យកូ រៅជីករាល់ថ្ងៃកំុខា " ។ 

លុះភ្លឺរ ើង កូ រោះភ្ញា ក់រ ើងចំាជាក់ ូវ ិមិែតសពវររប់ក៏ចាប់យកចបរដើរ ែរមង់រៅខ្ទមអនកតា
ជីករៅរ ើញក្ដា មមួយរបាកដតម  រចួយកក្ដា មរោះរៅលក់ឲ្យអនកផ្ារៗ ក៏ ិញយក ។ បុរស
រោះបា របាក់រ ើយរែ ប់មកវញិ ។ 

ថ្ងៃររក្ដយ រវលារពឹករៅជីក្ដា មរៅ ីកត លងដតដលរោះបា ក្ដា មមួយយករៅលក់ឲ្យ អនកផ្ារ
រ ៀែ ររក៏ ិញយក ។ បុរសរោះរែ ប់មកផ្ទះ ។ 

រៅ  ីរោះ មា មហារសដឋីមាន ក់មា កូ រកមំុររចើ  កូ ស្សីបងទំាងបាុោម   មហារសដឋីររៀបឲ្យ
មា បាីទំាងអស់ រៅតែកូ ស្សីមាន ក់រមម ះោងរៅរឺកូ រៅរបតកកមិ រពមយកបាី មហារសដឋី
ជាឳពុកមាា យបងខំឲ្យមា បាីក៏មិ រពមយក ។ 

រ ីឯបុរសរោះថ្ងៃររក្ដយរៅ ជីកក្ដា មរៅ ីកត លងដតដលរ ៀែបា រ ើយក្ដ ់យករៅលក់ ។ 

ោងរៅកូ រកមំុមហារសដឋីបា រ ើញក៏រៅមកសួរថា "អនកករមាល ះយួរក្ដា មរៅណា ?" បុរស
រោះជរមាបវា "ខ្ាុំយករទាលក់" ។ ោងរៅក៏ ិញយករ ើយោងរបាប់ថា "ពីថ្ងៃរ ះែរៅ របើ
អនកបា ក្ដា មកំុលក់ឲ្យអនកណា អនកយកលក់ឲ្យខ្ាុំរាល់ថ្ងៃកំុខា " រដាយ ោងរោះមា ចិែត
របែិព័ ធ ឹងបុរសរោះណាស់ តែអនករោះមិ ដឹងខ្លួ  ។ បុរសរោះបា របាក់រ ើយរែ ប់មក
ផ្ទះវញិ ។ ថ្ងៃររក្ដយបុរសរោះរៅជីកក្ដា មរៅ ីកត លងដតដលបា រ ៀែ រចួយកមកលក់ឲ្យតែ
 ឹងោងរាល់ថ្ងៃ ។ ោងរោះ  ួល ិញយកមិ តដលខា  រ ើយោងរៅមា ចិែតរែឹតែ
ស្សលាញ់បុរសរោះខាល ំងរ ើង ក៏រ្វើឬកោករកិរយិាឲ្យបុរសរោះដឹង ។ បុរសរោះដឹងជាក់ 



"ោងរោះស្សលាញ់ខ្លួ របាកដ" តែរដាយពិចារណាថា "ខ្លួ សពវថ្ងៃរកីរកលំបាកណាស់រ ើយ
កំរោផ្ង" ក៏មិ ហាា   ិយាយថារមាចរ ើយ ។ 

ចំតែក បងស្សីបាុោម  ោក់ បា រ ើញោងរៅជាបអូ រ្វើឬកោរកិរយិាស្សលាញ់បុរសលក់
ក្ដា មរោះព ់ រពក ក៏ោំគ្មន រៅជរមាបមហារសដឋីជាមាតាបិតាថា "ោង រៅជាបអូ រ្វើឬកោរ
ស្សលាញ់បុរសជីកក្ដា មរោះថ្រករពកបុរសរោះបា  ក្ដា មរចះតែយកមកលក់ឲ្យតែោងរៅៗ 

  ួល ិញរាល់តែថ្ងៃរចួ្ញរវ ើឬកោរកិរយិាស្សលាញ់បុរសរោះណាស់ ខ្ាុំទំាងអស់ ិយាយ
ឬូោម  ដូចរមាចក៏មិ រពមស្លា ប់តាម រែឹតែរ្វើខាល ំងរ ើងៗ" រសដឋីជាមាតាបិតាឮដូរចនះរចរោែ
ខឹ្ងឲ្យរៅោងរៅមករជរបរោទ សែមះ ែិះរដៀលថា " ង រ ះជាម ុសសរងឹ  ឹងចិែតមាតាបិតា 

អញឲ្យមា បាីរៅម ុសសមា រ ពយសមបែតិ ងឯងមិ រពមយក ឥ ូវ ងស្សលាញ់អម ុសស
កំសែ់លក់តែក្ដា មវញិ  ងឯងរ ះអារកក់ណាស់ ចុះរចញពីផ្ទះអញឲ្យឆ្នប់រៅយកអាកំសែ់
លក់ក្ដា មរោះចុះ តំាងពីថ្ងៃរ ះរៅរៅ ងឯងកំុមករលើផ្ទះអញសូមបីតែកនុងភូ្មិក៏ ចូលមិ បា 
អញក្ដែ់រចាលរ ើយ" ។ ចំតែកមាតាក្ដែ់ចិែតមិ ដាច់ ឹងកូ រៅក៏លបរវចរបស់ស្ស្លលៗ
តដលមា  ែថ្មល ឲ្យរៅដល់ោងរៅជាកូ  ។ ោងរៅកូសំពះលាមាតាយកបងវិចតដលមាតាឲ្យ
ចុះរចញពីផ្ទះ សំរៅរៅ ផ្ទះបុរសលក់ក្ដា ម  ិយាយរបាប់ររឿងពីមាតាខឹ្ងបរែា ញសពវររប់ ។ 

បុរសរោះបា ស្លា ប់រ ើយរឆលើយែបថា "ខ្លួ ខ្ាុំរ ះសពវ ថ្ងៃរកីរកជា ីបំផុ្ែ រ ើយកំរោតែ
ម្ា  ក់ឯងផ្ង ោងរែ ប់រៅវញិចុះ ខ្ាុំមិ ហាា    ួលយកោងរ ខ្ាុំខាល ចមហារសដឋីជាបិតា
ចាប់រទាសយក ខ្ាុំរៅសមាល ប់" ។ ោងរៅែបថា "ខ្ាុំមិ រៅវញិរ  សាូស្លល ប់ ិងអនករ ើយ" ។ 

បុរសរោះសួរថា "របើដូរចនះរយើងរិែដូចរមាច ?" ោងរៅរឆលើយថា "របើអនករិែរ ើញយាាងណាខ្ាុំ
  ួលតាម" ។ 

បុរស រោះោំោងរៅរចញរចាលផ្ទះ រៅរៅតខ្រែររៅ រ ើយរ្វើផ្ទះរៅជាមួយគ្មន លុះរពឹក
រ ើងមកជីកក្ដា មរៅ ីដតដលយករៅ លក់ដូចថ្ងៃមុ រ ៀែបា របាក់ រ ើយ ិញវែថុរផ្សងៗ
មករផ្ាើររបព ធ របរពឹែតយាាងរ ះជាររចើ ថ្ងៃ ។ ោងរៅរោះរ ែុតែជាស្សីររប់លកខែ៍ ក៏
របែិបែតិបាីមិ ឲ្យទាស់ចិែត រវលាយប់ចូលដំរែកោងរៅ ិយាយ ងបាីថា "ខ្ាុំសូម ចិែតបាីតំាងពី
ថ្ងៃរ ះែរៅអនកកំុរៅ ជីកក្ដា មរ ៀែរ ើយ របាក់ក្ដសរយើងមា ររចើ ណាស់របើអនកចង់ ិញ
របស់អវីៗតាមចិែតអនក  ិញចុះ" ។ បាីមិ រពមតាម ។ 



លុះ រពឹករ ើងបាីក្ដ ់ចបរៅជីកក្ដា មរ ៀែ របព ធរ ើញដូរចាន ះក៏លបរដើរតាមរៅរមើល ីកត លង
ឲ្យបា ចាស់មិ  ឲ្យបាីដឹង លុះរ ើញចាស់រ ើយក៏រែ ប់មកផ្ទះវញិ ។ ចំតែកបាីជិកក្ដា ម
បា រ ើយយករៅលក់ រចួ ិញមហូបចំែីរផ្ាើររបព ធ ។ 

ថ្ងៃររក្ដយបាី រៅ ក្ដប់ឧសកនុងថ្រពឆ្នៃ យ ។ ោងរៅបា រ ើញបាីរៅរកឧសក៏ក្ដ ់ចប់រៅជីក
រលីំង ូវ ីកត លងតដល បាីជីកក្ដា មរោះអស់ រចួរែ ប់មកវញិដំាបាយរ្វើមហូបចំែី ុកឲ្យបាី
បររិភ្ញរ ថ្ងៃលាៃ ចរែជាក់បាីកពីថ្រពក៏បររិភ្ញរបា ជាមួយគ្មន  ។ 

លុះ រពឹករ ើងបាីរៅក្ដ ់ចបជីកក្ដា មរ ៀែ រ ើញ ីកត លងដីរោះ្លុះធ្លល យររលើងខាច ែ់ខាច យអស់ 

រ ើយបា រ ើញសំបកក្ដា មមួយ្ំចតមលកតបលកសៃួែស្លអ ែ ដូចជាហាលថ្ងៃយូររ ើយ អនករោះក៏
ក្ដ ់សំបកក្ដា មយកមក ុកររក្ដមផ្ទះ មិ បា របាប់ភ្រយិាឲ្យដឹង ។ ភ្រយិាក៏មិ បា សួរបាីដូច
រមាចរ ើយ ។ ដល់រវលាយប់ចុលដំរែកោងរៅក្ដ ់របាក់របូរពីថ្ដមួយតែ រៅររក្ដម ផ្ទះ
ធ្លល ក់រៅរលើសំបកក្ដា ម្ំរោះ ោងរៅក៏មិ ឲ្យបាីដឹងរ ើយរិែថា "ចំារពឹកភ្លឺចាស់រ ើងសឹប
ចុះរៅយករបាក់មក ុកវញិ" ។ លុះរពឹករ ើងោងរៅចុះពីផ្ទះរៅយករបាក់មួយតែ តដល
ធ្លល ក់ ស្ស្លប់តែរ ើញរបាក់តែ រពញសំបកក្ដា ម ោងអរណាស់ យកមកឲ្យបាីៗសួរថា "ោង
បា របាក់ពីណាររចើ រមលាះ ?" ។ ោងរៅជរមាបបាីថា "ក្ដល ពីយប់មិុញខ្ាុំក្ដ ់របាក់រដើមបយីក
រៅ ុកខាងកនុង ក៏របូែពីថ្ដមួយតែ ធ្លល ក់រៅររក្ដមផ្ទះ ខ្ាុំពំុបា ចុះរៅយកពីររោះរិែរ ើញ
ថា ផ្ទះរៅឆ្នៃ យពីររ គ្មម   រណាដឹងរ ើញ ចំារពឹកភ្លឺចាស់សឹមចុះរៅ យកមក ុក លុះរពឹក
រ ើងខ្ាុំចុះរៅយកស្ស្លប់តែរ ើញរបាក់តែ រពញសំបកក្ដា ម ខ្ាុំក៏យកមកជូ អនក" ។ បាីមា 
អំែរព ់របមាែ រ ើយ ិយាយរបាប់របព ធថា ពីថ្ងៃរ ះែរៅបងឈប់រៅជីក្ដា មរ ៀែ
រ ើយ ។ របព ធអរណាស់ ។ អនកទំាងពីរបាីរបព ធ រវលាយប់ក្ដលណាោំគ្មន  មាល ក់របាក់រៅចំ
សំបកក្ដា ម្ំ រពឹករ ើងចុះរៅរមើលរ ើញរបាក់រពញសំបកក្ដា មរោះក៏យកមកពុកររៀងរាល់ 

ថ្ងៃ របើ មាល ក់របាក់ររៀលរពឹករ ើងរ ើញរបាក់ររៀល របើ មាល ក់របាក់តែ  រពឹករ ើងរ ើញ
របាក់តែ  របើ មាល ក់រររឿងមាសរពរជ រពឹករ ើងរ ើញរររឿងមាសរពរជរពញសំបកក្ដា ម ។ 

អនកទំាងពីររបរពឹែតយាាងរ ះចំ ួ មួយឆ្នន ំ របាក់ ិងរររឿងរបដាប់មា ររចើ ណាស់រាប់មិ អស់ 

រ ើបរពឹកាគ្មន ថា "របាក់រយើងមា ររចើ រមាលះរយើងបា អវី ុករបាក់ ិងរររឿងរបដាប់ ទំាងរ ះ" 

រ ើយោំគ្មន យករបាក់ ិងរររឿងរបដាប់ទំាងអស់រៅជីកដីកប់ ុកររចើ  អរ លើ ។ 

ររក្ដយពីថ្ងៃរោះមក អនកទំាងពីរបាីរបព ធោំគ្មន រៅសួរមហារសដឋីជាមាតាបិតា រៅដល់បងស្សី
ទំាងអស់បា រ ើញរជរថា "រម រចារចថ្រងឯងោំបាីកំសែ់លក់តែក្ដា មមករកអី  ងឯងបា ឮឬ



រ  រលាកឳពុកបតែា ញក្ដែ់រចាលរ ើយ សូមបីតែកនុងភូ្មិក៏ចូលមិ បា តដរ រមចថ្រងរចញពី
ភូ្មិឲ្យឆ្នប់" ។ ោងរៅរឆលើយថា "បង ទំាងអស់គ្មន កំុរមើលងាយខ្ាុំៗមករ ះរដើមបសួីរមាតាបិតា
ររោះរលាក មា រុែរលើខ្ាុំៗមិ សំុរ ពយសមបែតិរលាករ សមបែតិបងឯងទំាង អស់ក៏ខ្ាុំមិ សំុ 

ខ្ាុំរមើលរៅរ ពយសមបែតិបងទំាងអស់គ្មន មា បាុរែេះ ខ្ាុំមិ រក្ដែមិ រពឺរ ើយ សូមបីតែររាមរជើង
ខ្ាុំមិ រពឺផ្ង" ។ 

បងទំាងអស់គ្មន ខឹ្ងណាស់ រជររបរ ចថា " ងឯងរ ះអួរណាស់អញមិ រជឿរ " ។ ោងរៅ
ថា "របើមិ រជឿភ្ញន ល់គ្មន ចុះ" ។ បងទំាងអស់គ្មន ថា "ភ្ញន ល់គ្មន ដូចរមាច ?" ។ ឲ្យបងទំាងអស់គ្មន រាប់
របាក់ខ្ាុំរមើលឲ្យអស់កនុងមួយថ្ងៃ របើរាប់អស់ខ្ាុំតចកឲ្យររប់គ្មន  របើរាប់មិ អស់ខ្ាុំមិ ឲ្យរ  តែខ្ាុំ
យល់ថាកំុថារ ើយរាប់មួយថ្ងៃ  ុកជារាប់ពីរថ្ងៃ ឬ បីថ្ងៃក៏មិ អស់តដរ" ។ បងទំាងអស់រោះ
រឆលើយថា "អញរពមរៅរាប់ តែរបើ ងឯងកុ កអញៗវាយ ងឯងសមាល ប់" ។ ោងរៅថា 

"តាមចិែត" ។ 

បង ៗក៏ោំគ្មន រៅរាប់របាក់ោងរៅ រាប់តំាងពីរពឹក ល់លាៃ ច ក៏មិ អស់ោំរ្ា  រែ ប់មកផ្ទះ
វញិជរមាបរសដឋីជាមាតាបិតាថា "ោង រៅជាបអូ វាអួែថាខ្លួ វាមា របាក់ររចើ  ខ្ាុំទំាងអស់គ្មន
មិ រជឿ រ ើយវាថា របើមិ រជឿរ ឲ្យរៅរមើលផ្ទះវាចុះ ខ្ាុំទំាងអស់គ្មន ក៏រៅរមើលរ ើញវាមា 
របាក់ររចើ តម ក៏ភ្ញន ល់ ឹង វាៗថា របើខ្ាុំទំាងអស់គ្មន រាប់របាក់វាកនុងមួយថ្ងៃអស់ វាឲ្យខ្ាុំយកតចក
គ្មន ចុះ របើរាប់មិ អស់វាមិ ឲ្យរ  រោះខ្ាុំទំាងអស់គ្មន រាប់តំាងពីរពឹក ល់លាៃ ចក៏មិ អស់របាក់វា 

រែ ប់មកជរមាបរលាកមាតាបិតាសូមរជាប" ។ មហារសដឋីបា ស្លា ប់ក៏ចាែ់រកមក្ដរឲ្យរៅ
រមើលរបាក់ោងរៅឲ្យជាក់ ចាស់ ។ ោងរៅក៏ោំរៅរមើលររប់ ីកត លង ។ រកមក្ដរទំាងរោះ
បា រ ើញរបាក់ោងរៅររចើ របាកដតម  រ ើយរែ ប់មកជរមាបមហារសដឋីសពវររប់ ។ 

មហារសដឋីបា រជាបមា ចិែតររែកអរណាស់ ក៏ចាែ់បររមើឲ្យរៅរៅោងរៅ ិងកូ របស្លរ
មករបាប់ថា "កូ ឯងមករៅជាមួយមាតាបិតាវញិចុះ" រ ើប មហារសដឋីបងាា ប់រកមក្ដរឲ្យរកែឌ
ររ ះរកបីរគ្មជាររចើ  រៅដឹកជញ្ជូ  របាក់ ិងរ ពយសមបែតិោងរៅយកមកទំាងអស់ ។ លុះ
មហារសដឋីជាបិតា  ួលមរែភ្ញពរៅរវលាណា រោះបាីោងរៅ  ិង ភ្រយិាបា រ្វើជារសដឋី 
ជំ ួសបិតាែរៅ ។ 

រឈើពុកកំុដាក់រូងរលើ 

ទាញរចញពីសពវវចោ្ិបាយរសរ ី 


