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េពល្រពលឹម្រសបងៗ។ េនៅក្នុងសំបុក មបនែក្អកញីមួយេឈ្មបះ កបកកបក។ វបេទីបេ្រកបកពីេគង។ វបេមីលជំុវិញខ្លួនេដបយអបរម្មណ៍ធុញថប់។
បន្ទបប់មកវបក៏ ្រគែហមរួចែ្រសកពីរបីដង។ ធុញណបស់េលបកេអីយ! ភ្លបមេនបះ វប្រសបប់ែតឮសំេឡងមួយ។ សបរិកបកំពុងេ្រចៀងយ៉បងពីេរបះេនៅ
ជិតេនបះ។



រំេពចេនបះែដរ កបកកបក ក៏លង់នឹងចេ្រមៀងដ៏ពីេរបះេនបះ។ បុ៉ែន្តវបក៏ចបប់េផ្ដីមខឹង។ វបដូចមិនេស្មីភបពេសបះ។ វបេទេតីជបអ្នក្រកបបពងឲ្យកូន
សបរិកបេនះញបស់។ បុ៉ែន្តេហតុអ្វីកូនបក្ីសតូចេនះែបរជបេ្រចៀងពីេរបះជបងវបេទៅវិញ។ វប្របបប់ក៏ខ្លួនឯងថប មិនគួរ្រចែណននឹងេគេទ។ វប្រតូវែត
េរៀនេ្រចៀងពីសបរិកបែកវេនះវិញេទីប្រតូវ។



ទីបំផុត កបកកបក ក៏េទៅរកសបរិកបែកវេនបះេឃីញ។ សបរិកបេកីត
សង្័សយ េដបយសបរេឃីញ កបកកបក េចះគួរសម។

កបកកបក ឱនសួរថប “េតីឯងអបចបេ្រងៀនខ្ញុំឲ្យេចះេ្រចៀងផង
បបនេទ?”

សបរិកបែកវ និយបយថប “បបន! បុ៉ែន្តខ្ញុំមបនលក្ខខណ្ឌមួយ
គឺឯង្រតូវែតមកទីេនះឲ្យបបនរបល់្រពឹក្រពលឹមមុនៃថ្ងរះ។”

កបកកបក ក៏ងក់ក្លយល់្រពម។

សបរិកបែកវនិយបយថប “ល្អណបស់! ៃថ្ងែស្អកេយីងនឹងចបប់េផ្ដីម
េរៀន។”
ថបេហីយសបរិកបក៏េហីរេចញេទៅ។



កបកកបក េល្មបភេគងណបស់។ វបមិនែដលេ្រកបកពីដំេណកមុនៃថ្ងរះេឡីយ។ បុ៉ែន្តែស្អក្រពឹកេនះ វប្រតូវចបប់េផ្ដីមេរៀនេ្រចៀងដំបូងផង។ វបក៏ដបក់
នបឡិកបេរបទិ៍មុនចូលេគង។ េនៅេពលនបឡិកបបន្លឺេឡីង កបកកបក េ្រកបកពីេលីែ្រគ ញីែភ្នកទបំងេនៅងងុយ។ វបក៏រូតរះេហីរេទៅកបន់កែន្លងេរៀន។



សបរិកបែកវកំពុងរង់ចបំយ៉បងអន្ទះសប។ កបកកបក ក៏េហីរមកដល់
ល្មម។ ពួកេគក៏ចបប់េផ្ដីមេរៀនេ្រចៀង។

សបរិកបែកវនិយបយថប៖ “ឥឡូវ សូមឯងសបកេ្រចៀងឲ្យខ្ញុំស្ដបប់េទៅ
េមីល! គូហ៊ូៗ...!”

កំពុងែតចង់េ្រចៀង្រសបប់ផង កបកកបក ក៏សបកេ្រចៀង។ បុ៉ែន្តវបេ្រចៀង
ឮែត “កបកប” បុ៉េណ្ណបះ។

េ្រកបយពីបបនស្ដបប់រួច សបរិកបែកវក៏និយបយថប “ឯងេ្រចៀងេទៅមិន
រួចេទ។ ចូរឯងេទៅរក្រគូេផ្សងេទៀតេដបយខ្លួនឯងចុះ។” ថបរួច វបក៏
េហីរេចញេទៅ។



កបកកបក តូចចិត្តយ៉បងខ្លបំង។ វបក៏េហីរេទៅសំបុកវិញទបំងយំបេណ្ដីរ។



បុ៉ន្មបនៃថ្ងេ្រកបយមក កបកកបក េឃីញេមឃេខ្មៅដបសជំុវិញខ្លួន។ ខ្យល់្រតជបក់េផ្ដីមបក់មក្រតេសៀកៗ។ េភ្លៀងក៏ចបប់រលឹម្រសិចៗ។ េមីលពី
សំបុកេទៅ កបកកបក េឃីញេក្ងបកមួយកំពុងលបកន្ទុយរបំយ៉បងស្អបត។ េឃីញដូេច្នបះ វបក៏រំេភីបចង់េចះរំបែដរ។ វបគិតថប៖ “េក្ងបក្របែហលជបអបច
ជួយបេ្រងៀនខ្ញុំបបន។” គិតរួច វបក៏េហីរេទៅរកេក្ងបកេនបះ។



េពលជួបេក្ងបក កបកកបក ក៏សួរថប៖ “បងេក្ងបក! េតីបងអបចបេ្រងៀនខ្ញុំឲ្យចះរបំផងបបនេទ?” េក្ងបកេឆ្លីយថប៖ “បបន! ឯង្រគបន់ែតេធ្វីតបមខ្ញុំេទៅ
បបនេហីយ។” កបកកបក ឮដូេច្នបះក៏ ខំលបកន្ទុយរបស់ខ្លួនភ្លបម។



េក្ងបកនិយបយថប៖ “េធ្វីែបបេនះមិន្រតូវេទ។ ឥឡូវសូមេមីលខ្ញុំេធ្វីេដបយយកចិត្តទុកដបក់ណប។” កបកកបក ក៏ព្យបមម្ដងេហីយម្ដងេទៀត។
បុ៉ែន្តវបេនៅែតេធ្វីមិន្រតូវ។ េក្ងបកខឹងណបស់ក៏ែ្រសកថប៖ “ឯងរបំមិនេកីតេទ។” វបបេន្ទបស កបកកបក េហីយក៏េហីរេចញេទៅ។



កបកកបក េសបកេសៅយ៉បងខ្លបំង។ វបគិតថប ខ្លួនវបេ្រចៀងក៏មិនេចះ របំក៏មិនេចះេទៀត។ កបកកបក គិតថប េបីេរៀនេធ្វីសំបុក្របែហលជបវបអបចេចះ
េធ្វីបបនអស្ចបរ្យដូចេគែដរ។ បន្ទបប់មក វបក៏េទៅជួបសំុេរៀនេធ្វីសំបុកពីចបប។ បុ៉ែន្តចបបមិនែដលឮថបែក្អកេចះេធ្វីសំបុកេឡីយ។ ចបបក៏និយបយ
េដបយងបកមុខេចញថប៖ “ឯងហ្នឹងេចះេធ្វីសំបុកដូចខ្ញុំែដរ? េទៅមិនរួចេទ។” ថបរួច ចបបក៏្របបប់ឲ្យ កបកកបក េចញេទៅ។



កបកកបក អន់ចិត្តយ៉បងខ្លបំង។ េតីេពលណបេទីបវបអបចេធ្វីអ្វីមួយពូែកដូចេគេទៅ? រំេពចេនបះវបបបនេមីលពីសំបុកេទៅេ្រកបម េឃីញគំនរអង្ករេនៅ
ខបងេ្រកបយផ្ទះមួយ។ វបក៏ចបប់េផ្ដីម្របកូក្របកបសេហៅសបច់ញបតិ និងមិត្តភក្ដិមកសីុអង្ករេនបះ។ ពួកេគសីុទបល់ែតែឆ្អត។



េពលេនបះ កបកកបក ក៏នឹកេឃីញគំនិតមួយ។ វបនិយបយម្នបក់ឯងថប៖ “មិនេចះរបំេ្រចៀង មិនេចះេធ្វីសំបុកក៏មិនអីែដរ។ បុ៉ែន្តេតីមបនបក្ីសណប
ែដលេហៅគ្នីគ្នបមកសីុចំណីជបមួយគ្នបេនៅេពលែដលខ្លួនរកេឃីញ េនបះ។ សបរិកបែកវេធ្វីមិនបបនេទ។ េក្ងបកក៏េធ្វីមិនបបនែដរ។ ចបបវិញរឹតែតេធ្វី
មិនបបនេទៅេទៀត។ អស្ចបរ្យណបស់! មបនែតែក្អកដូចខ្ញុំេទ េទីបអបចេធ្វីបបន។” កបកកបក រំេភីបចិត្តណបស់។



វបេពញចិត្តនឹងខ្លួនឯងេដបយខ្លួនវបសមបជិក្រគួសបរចិត្តល្អែបបេនះ។ ែក្អកេផ្សងេទៀតេឃីញ កបកកបក មបនទឹកមុខរីករបយែប្លក។ ពួកេគក៏
ចំអកថប៖ “េហតុអ្វីសប្យចិត្តខ្លបំងេម្ល៉ះ កបកកបក? េតីឯងជិតេរៀបកបរែមនេទ?” កបកកបក េអៀនេឡីងមុខ្រកហម។
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