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កាលពីេ្រពងនាយ មានបុរសអ្នកែ្រស
ម្នាក់្របកបរបរដាក់ជុចយក្រតីមក
លក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិត។ បុរសេនោះមានកូន
្របុសពីរនាក់ កូនបងអាយុដប់បីឆ្នាំ
កូនប្អូនអាយុដប់មួយឆ្នាំ។ េរៀងរាល់ៃថ្ង
បុរសេនោះែតងយកកូន្របុសបងេទៅ
ៃ្រពជាមួយ េដើម្បីរកវល្លិ៍េផ្តៅយកមកេធ្វើ
ជុច ឯកូនប្អូនទុកឱ្យេនៅចាំផ្ទះ។ ៃថ្ងមួយ
កូនប្អូនសុំេទៅជាមួយេដើម្បីែស្វងយល់
ពីកិច្ចការឪពុកេរៀងរាល់ៃថ្ង។ េទៅដល់
ៃ្រព ឪពុកក៏ចាប់េផ្តើមរកេបោចវល្លិ៍យក
មកពុះេ្រចៀកជាសរៃសតូចៗេហើយ
ែរងេធ្វើជុច។ ឯកូនប្អូនខំតាមសេង្កត
សកម្មភាពឪពុកតាំងពីេដើមរហូតដល់
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បាន្រតីមកដុតអាំងជាអាហារ។
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ជួនជាៃថ្ងមួយេនោះ ឪពុកេភ្លចមិនបាន
យកែដកេកះមកជាមួយ គាត់ក៏េទៅកាប់
ឫស្សីស្ងួតយកមកកួតគ្នាឱ្យទាល់ែត
េក្តៅ េកើតជាេភ្លើងេឆះ បានអាំង្រតីេទៅ។
េវលាេនោះ កូនប្អូនខំ្របឹងតាមសេង្កត
កិច្ចការឪពុកេដោយយកចិត្តទុកដាក់
ជាទីបំផុត។ លុះេ្រកោយមក ឪពុកមាន
ជំងឺជាទំងន់ េហើយស្លាប់េចោលកូន
ទាំងពីរេទៅ។ េក្មងទាំងពីរនាក់រស់េនៅ
កំ្រពារញង់ ឥតេមបាចិញ្ចឹមែថរក្សា រស់
អា្រស័យែតនឹង្រទព្យែដលេសសសល់
ពីឪពុកបន្តិចបន្តួចប៉ុេណ្ណោះ។
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មិនយូរប៉ុន្មាន ្រទព្យេនោះក៏អស់េទៀត
េទើបបងប្អូនទាំងពីរនាក់ជំនុំគ្នា គិតរក
របរអ្វីចិញ្ចឹមជីវិត។ កូនបងមានគំនិត
ចង់េទៅសុំទានេគ ឬសុីឈ្នួលេគ
ែតប៉ុេណ្ណោះ េ្រពោះសំអាងថាខ្លួនេនៅ
តូច មិនទាន់មានកំឡាំង្រគប់្រគាន់នឹង
គិតការរកសុីអ្វីបានេដោយខ្លួនឯង។
ឯកូនប្អូន្របែកកមិន្រពមតាមបង
េដោយសំអាងថា ខ្លួនមានៃដពីរេជើងពីរ
មានគំនិតដូចេគឯងែដរ ដូេច្នះ្រតូវេជឿ
ទុកចិត្តេលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ខ្លួន
្រតូវេចះទីពឹងេលើខ្លួនឯងេទើប្របេសើរ។
លុះជែជកគ្នាយូរេទៅ ប្អូនមានគំនិត
ចង់្របកបរបរបន្តពីឪពុកេទៀត េ្រពោះ
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ខ្លួនបានេរៀនសូ្រតេចះចាំកិច្ចការេនោះ
យ៉ាង្របាកដ។ ឯបងក៏យល់្រពមតាម
ប្អូនទាំងអស់។ ប្អូនជាេក្មងមាន្របាជ្ញា
េចះចាំការងារឪពុកទាំងអស់ េហើយ
អាចេធ្វើជុចេកើត រួចយកេទៅដាក់្រតីបាន
ដូចបំណង។ ៃថ្ងមួយ ប្អូនចង់េធ្វើជុច
ដាក់សត្វ្រមឹគែដលរស់េនៅក្នុងៃ្រពែ្រកង
បានសាច់េ្រចើន ្រគាន់នឹងលក់ដូរខ្លះ។
គិតដូេច្នះេហើយប្អូនក៏បបួលបងចូល
េទៅក្នុងៃ្រពវិញ។ លុះេទៅដល់កែន្លង
មួយ ែដលសំបូរសត្វ្រមឹគ អាចដាក់ជុច
បាន ប្អូនក៏បបួលបងឈប់េនៅទីេនោះ
េហើយ េធ្វើធ្នះមួយេនៅេលើចុងេឈើ។
បន្ទាប់មកប្អូនឱ្យបងសំរាកេនៅេលើធ្នះ ឯ
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ខ្លួនឯងចាប់េផ្តើមេដើររកវល្លិ៍ េផ្តៅមកែរង
េធ្វើជុចដាក់សត្វ។
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លុះេធ្វើជុចរួចេហើយ ប្អូនក៏េរៀបេធ្វើជា
ចំណារចារជុំវិញៃ្រព េហើយទុកែតផ្លូវ
មួយល្មមសត្វេដើរចូលបានដូចជាកែន្លង
ដាក់្រតីែដរ។ េពលេនោះ្រជូកៃ្រពមួយ
បានេដើរតាមចំណារមកជាប់ជុចរបស់
កុមារ។ េទោះបីវាខំេរើប្រងះយ៉ាងណាក៏
មិនរួចែដរ ជុចបានរឹតរួត្រជូកៃ្រពេនោះ
យ៉ាងតឹងរហូតដល់ស្លាប់។ បងប្អូន
ទាំងពីរេឃើញ្រជូកៃ្រពស្លាប់េហើយ ក៏
នាំគ្នាអូស្រជូកៃ្រពេនោះេចញពីជុច
េហើយេរៀបចំបង្កាត់េភ្លើងចំអិន។ ជួនជា
េពលេនោះ ែដកេកះក៏អស់្របេឆះរលីង
គ្មានអ្វីនឹងបង្កាត់េភ្លើងអាំង្រជូកៃ្រព
បងទ័លគំនិតមិនដឹងេធ្វើដូចេម្តច
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េទៀត។ ឯប្អូនជាេក្មងមានគំនិតេចះចាំ
វិធីបេង្កើតេភ្លើងកាលពីឪពុកេនៅរស់ ក៏
េទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតពីរកំណាត់យក
មកកួតគ្នា ទាល់ែតេកើតជាេភ្លើងេឆះ
បានអាំង្រជូកៃ្រពបរិេភោគតាម្របាថ្នា
េទៅ។ េ្រកោយមក កុមារប្អូនបានេឃើញ
ដំរីស្តមួយេដើរកាត់កែន្លងែដលកុមារ
ទាំងពីរស្នាក់េនៅជាេរៀងរាល់ៃថ្ង។ ប្អូន
មានបំណងចង់សុីសាច់ដំរីេនោះ ក៏
េរៀបចំេធ្វើជុចស្រមាប់ដាក់ដំរី េទោះបីជា
បងហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏េដោយ។



9

លុះែរងេធ្វើជាជុចបានេហើយ ប្អូនក៏យក
េទៅដាក់េនៅតាមផ្លូវែដលដំរីធ្លាប់េដើរ។
មិនយូរប៉ុន្មាន ដំរីស្តេនោះបានេដើរមក
ជាប់ជុចដូចបំណងប្អូនែមន។ វាខំេរើ
បេ្រងះយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់ដាច់ខ្យល់
ស្លាប់។ កុមារទាំងពីរេឃើញដំរីស្លាប់
េហើយក៏េរៀបបង្កាត់េភ្លើងមួយភ្នក់ធំអាំង
សាច់ដំរី។ ក្លិនឈ្ងុយៃនសាច់ដំរីបាន
សាយភាយរហូតដល់យក្ខមួយែដល
មានអំណាចជាងេគ។
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យក្ខនឹកចង់សុីអាហារេនោះយ៉ាងខ្លាំង។
វាចាប់យកដំបងទិព្វ្រគវីេហោះេឡើងេលើ
អាកាស តាម្រសង់ក្លិនែផ្សងែដល
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់េនោះ។ លុះេហោះមកដល់
្រតង់ៃ្រពធំ យក្ខេឃើញបានែផ្សងហុយ
្រទុបេចញពីទីេនោះ។ វាចុះលបេមើល
េឃើញកុមារពីរនាក់កំពុងអាំងដំរី។
យក្ខេកើតចិត្តេលោភចង់សុីសាច់ដំរីផង
ចង់សុីសាច់កុមារទាំងពីរផង។ យក្ខ
គិតមួយ្រសបក់ ក៏សេ្រមចចិត្តសុីសាច់
ដំរីមុន ឯកុមារទុកសុីេ្រកោយ្រគាន់ជា
បែង្អមលាងមាត់។
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េពលេនោះវាក៏ចូលេទៅេដញកុមារ
ទាំងពីរ រួចចាប់ែហកសាច់ដំរីអាំងេនោះ
សុីេទៅ។ កុមារបងេឃើញយក្ខធំេពក
ភ័យញ័រខ្លួនទេ្រទើក ក៏រត់ពួនបាត់េទៅ។
ឯកុមារប្អូនឈរេមើលយក្ខសុីដំរីេដោយ
ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង។ ឯយក្ខសុីសាច់ដំរី
បេណ្ដើរសំឡុតគំរាមកំែហង កុមារប្អូន
បេណ្ដើរថា៖ «អាតូច្រចម៉ក!់ ឆាប់្របាប់
អញមក ឯងេធ្វើដូចេម្តចេទើបបានដំរី
េនះយកមកេឆ្អើរ?» «គឺដំរីវាេដើរមក
ជាប់ជុចខ្ញុំណា!» (ប្អូនេឆ្លើយ)យក្ខមិន
េជឿកុមារ កុមារក៏បង្ហាញជុចេនោះ។
យក្ខមានគំនិតេមើលងាយជុច ្រសាប់ែត
ជាប់្រកញង់េរើពុំរួច។
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យក្ខេរើខ្លាំង ជុចកាន់ែតរឹតរួតខ្លួនវាខ្លាំង
េឡើង។ វាខំ្របមូលអស់សិល្ប៍សា្រស្ត
រេបៀនមន្តអាគមទាំងប៉ុន្មាន ក៏េនៅែត
មិនឈ្នះកំលាំងរឹតរួតរបស់ជុចកុមារ
ែដរ។ ទ័លតំេរះ យក្ខនិយាយអង្វរ
កុមារ ឱ្យ្រសាយជុចេនោះេដោយសន្យា
ឱ្យកែន្សងបក់កែន្សងេបោយ។ កុមារប្អូន
េនៅែតមិន្រពម យក្ខក៏សុខចិត្ត្របគល់
រាជ្យសម្បត្តិឱ្យកុមារទាំងពីរេទៀត។
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កុមារប្អូនក៏យល់្រពម េទើបនាំគ្នា្រសាយ
ជុយេនោះេចញ។ យក្ខលាកុមារទាំងពីរ
េហោះេទៅនគរេដោយេបោះែមកេឈើជាតំ
រុយតាមផ្លូវ ឱ្យកុមារេទៅតាមេ្រកោយ។
េទៅដល់នគរ យក្ខ្របាប់េសនាអាមាត្យ
ឱ្យចាំឃាត់កុមារទាំងពីរនាក់កុំឱ្យចូល
នគរ េហើយេឡើងេទៅសំងំេដក្រសមុក
កេ្រកើក្របថពី។
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ឯបងប្អូនទាំងពីរនាក់បានបេណ្ដើរគ្នាេទៅ
នគរយក្ខតាមត្រមុយែមកេឈើេនោះ។
ចូលដល់នគរយក្ខ្រតង់េខ្លោងទ្វារទី
្របាំពីរ កុមារបងេឃើញយក្ខេ្រចើនេពក
ភ័យញ័រខ្លួនទេ្រទើក ប្អូនក៏ខំនិយាយ
កម្លាបង និងបេញ្ឆោតយក្ខថា៖ កុំញ័រចង់
កាប់វាេពក! ឈប់សិនៗ វាខ្លាចបងឯង
េហើយ! េដោយឮសំដីប្អូនដូេច្នោះ យក្ខក៏
េបើកទ្វារឱ្យចូល។
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ចូលដល់្របាសាទយក្ខ បងប្អូនទាំងពីរ
េឃើញយក្ខេដក្រសមុកខ្ទ័រ្របាសាទ
មាន្រសីស្នំអង្គុយបក់ផ្លិតម្ខាងមួយ
រយៗ។ បងេនៅែតភ័យ ប្អូនេនៅែត
ក្លាហានេហើយចូលេទៅដាស់យក្ខថា៖
ែន! អាេនះអញមកដល់េហើយ េដក
ដល់ណាេទៀត! យក្ខឮកុមារែ្រសក
ដូេច្នោះ ក៏ភ្ញាក់េឡើង្រកេឡកេឃើញ
កុមារទាំងពីរ យក្ខភិតភ័យជាខ្លាំង រួច
ក៏្របញាប់ចុះមកថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរ
ភ្លាម។
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យក្ខក៏បានេហៅអស់នាហ្មឺន ម្រន្តី
្រពាហ្មណ៍្រពឹទ្ធ បុេរោហឹត បណ្ឌិតកវី
ទាំងអស់ឱ្យចូលមកបូរីយ៉ាង្របញាប់
េដើម្បីេរៀបចំអភិេសកបុ្រតី និង្របគល់
រាជ្យសម្បត្តិឱ្យកុមារប្អូន។ កុមារប្អូន
យល់េឃើញថា បងបានចិញ្ចឹមបីបាច់
ែថរក្សាខ្លួនតាំងពីេនៅតូចក៏្របគល់រាជ្យ
សម្បត្តិេនោះឱ្យេទៅបងេសោយរាជ្យវិញ។
តាំងពីៃថ្ងេនោះមក កុមារទាំងពីររស់េនៅ
េដោយសុខសប្បាយក្នុងនគរយក្ខរហូត
មក។
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