
េរឿង ភូមសិ�ីបិទមាស 

 

 

 

េនក�ុងឃុំ្រតពងំឫស្ស ី ្រស�កកំពងស់� យ េខត�កំពងធំ់ មានភូមមិយួ េឈ� ះភូមសិ�ីបិទមាស តងំេនតមមាតស់�ឹង, 

បានជាមាននាមថា ភូមសិ�ីបិទមាស េដយមានេរឿងេ្រពងដំណាលថា ៖  

 

កលកន�ងជាយូរអែង�ងឆា� មំកេហយ មានេមធ�ស់មយួ្រគ� គឺប�ី្របពន� និង កូន្រកមុមំយួ មានរបូ្រសស់េឆតឆាយ, សំចត

េនែ្រពក េធ�េនសទេនែក្បរខ�មអ�កតេដមស�ី ។ ករេនសទ របស់េមេធា� ះេនះ េចះែតចេ្រមនេរៀងរល់ឆា�  ំរហូតទល់ែត

បានក� យេទជាអ�កមាន្រទព្យសម្បត�ិស�ុកស�ម� េដយរបរេនសទរបស់ខ�ួន ។  

 

តំបនេ់នាះ ជាតំបនម់ានមូសេ្រចនជាអេនក, ៃថ�មយួ េនេពលេទៀបេពលយបេ់មធ�ស់ បានជបួជំុនឹង្រគ�សរខ�ួនផង និង 

កូនឈ�ួលខ�ួនផង កនិ៏យាយេទកនកូ់នឈ�ួលជាពក្យេលងថា : ក�ុងបណា� អ�កទងំអស់គា�  មានអ�កណាអចហ៊ន

េដកហលមូស ១ យបេ់ទ ។ េពលេនាះ មានកូនឈ�ួលកំេលះមា� ក ់ ្របកបេដយរបូេឆាម និង ្របាជា� ឈ� សៃវ បាន

េឆ�យទទលួខ�ួនថា : "ខ�ុ ំហ៊ន" េបខ�ុ ំេដកហលមូស ១ យបប់ាន េតេលកដេង� ឲ្យអ�ីខ�ុ ំ ។ េមធ�ស់ ែបបអនចិ់ត� កនិ៏យាយ

តបេទវញិថា : អេចលេម្ស�ត ឯងេចះែតអតួ េគនិយាយសួរឯណាេនាះកឯ៏ងរ៉បរ់ងែដរ ។ កូនឈ�ួលកំេលះេនាះក៏

និយាយតបវញិថា : "េបខ�ុ ំអតួេនាះ សំុឲ្យដេង� ភា� ល់ជាមយួខ�ុ ំេទ ហ៊នដកអ់�ីកហ៊៏នែដរ" ។ ដេង�  រតឹែតខឹង និយាយ

ថា "អញដករ់បស់្រទព្យែដលអញមានទងំអស់ អញចុះេចញែតខ�ួនេទ ឲ្យែតឯងហ៊នឲ្យអញចងឯង ទុកហលមូស

អស់ ១ យបទ់ល់ភ�,ឺ ចុះេបឯងពំុហ៊ន ឬ ្រទមំនិបានវញិ េតឯងសុខចិត�េនបេ្រមអញអស់មយួជីវតិឬ ? កូនឈ�ួលេឆ�យ

ថា ខ�ុ ំសុខចិត�េធ�, ែតេបដេង� សុខចិត� ្រត�វឲ្យកូន្រកមុដំេង� មកខ�ុ ំេទៀតផង កលេបខ�ុ ំឈ�ះ ។ ដេង�  ថា អញសុខចិត�, មនិ

ខ� ចេទ, េបដូេច�ះ ្រត�វពពួកកម�ករទងំអស់ ចបវ់ចងភា� មឲ្យជាបនឹ់ងេដមស�ី េ្រកយខ�មអ�កតេនះចុះ អញសុខចិត�

េហយ, អញចងឈ់�ះអេនះម�ង, កម�ករទងំអស់គា� ្រត�វេធ�បនា� ល់អញផង ។  

 

កូនឈ�ួលេនាះ កសុ៏ខចិត�ឲ្យេគចងនឹងេដមស�ី ។ ដល់េគទងំអស់គា�  ្រតឡបម់កលំេនវញិ កូនឈ�ួលកំេលះេនាះ ក៏

បន្់រសនអ់�កត ែដលេនទីេនាះថា "សូមឲ្យេលកតជយួ ខ�ុ ំផង ខ�ុ ំបានជា្រជ�លភា� ល់ជាមយួដេង� ធ�ស់េទេហយ សូមកំុ

ឲ្យមានមូសខខំ�ុ ំឲ្យេសះ សូមឲ្យខ�ុ ំបានរស់ជីវតិ េហយឲ្យបានកូន្រកមុេំមធ�ស់ និង មាន្រទព្យសម្បត�ិ, េបបានដូច្របាថា�

ែមន ខ�ុ ំសន្យោថា នឹងទិញមាសមកបិទេដមស�ីេនះ តងំពីគល់រហូតដល់ចុង េហយេធ�ខ�មេ្រគ�ងេឈ្របកេ់ក្ប�ងថា� យ

េលកអ�កតេទៀតផង" ។  



 

ចំែណកេមធ�ស់ នឹកថា ៖ អកូនឈ�ួល ែដលវហ៊នឲ្យចងវហលមូសេនះ មុខជានឹងស� បេ់ដយមូសខ ំេដយេសះ

ឈមមនិខន ។ ែតេបវ្រទមំនិបាន វេហឲ្យ្រសយពកក់ណា� លអ្រធា្រតេនាះ វមុខជាេនេធ�ខ�ុ ំបេ្រមអញអស់មយួ

ជីវតិមនិខន ។  

 

េនេពលយបេ់នាះ អ�កតេដមស�ី េលងេបៀចញ់អ�កតឯេទៀត យកមូសេទសងេគអស់, មូសែដលធា� បែ់តមាន ដូចជា

េគបាចអង� ម ក� យេទជាស� តឈ់ងឹ ឥតេសសសល់បន�ិចបន�ួចេឡយ េហយឈ�ួលេនះេទៀត កគ៏ា� នមូសខបំន�ិច

េសះែដរ េដយេហតុែតវមាននិស្សយ័ ្រត�វជាគូេ្រពងជាមយួកូន្រកមុេំមធ�ស់ េហយ្រត�វវេឡងេធ�ជាអ�កមានផង ។  

 

លុះភ�េឺឡង ដេង� ធ�ស់ និង កូនឈ�ួលឯេទៀតនឹកថា "អកូនឈ�ួលែដលចងេនេដមស�ីេនាះ វស� បេ់្រសចេទេហយ" ក៏

បបលួគា� េដរេទេមល ្រសបែ់តេឃញអេនាះ េសចដកដ់េង�  និង កូនឈ�ួលឯេទៀតេទវញិ ។ េពលេនាះ អ�កេឃញ

ទងំប៉ុនា� នកេ៏កតស�បែ់ស�ង ខ� ចអំណាចកូនឈ�ួលេនាះ្រគបគ់ា�  ។ ដេង�  នឹកអស់សង្ឃមឹ និយាយនឹងកូនឈ�ួលឯ

េទៀតថា : កិច�សន្យោែដលអញបាននិយាយគា� ពីល� ចេនាះ ឥឡូវេនះ ទុកជាកូនឈ�ួលេនះឈ�ះអញេហយ ្រត�វអញ

េលក្រទព្យសម្បត�ិ និង កូន្រកមុអំញផ្សផំ�ុ ំឲ្យវ" ។  

 

ក�ុងៃថ�ដែដលេនាះ េមធ�ស់ ឲ្យកប្់រជ�ក មាន ់ទ េធ�ម�ូបអហរេរៀបករកូនឈ�ួល និង កូន្រកមុរំបស់ខ�ួន រចួ្របគល់្រទព្យ

សម្បត�ិ និង មុខរបរដេង� ធ�ស់ ឲ្យកូន្រប�ស-្រសីកនក់បត់េទ ។ ដេង� េនាះ កន៏ា្ំរបពន�ចុះេចញេទេនលំេនេដមវញិ ។  

 

ដេង� ធ�ស់ថ�ី (ប�ី្របពន�) និយាយគា� ថា : "េយង្រត�វឲ្យេគទិញមាសសន�ឹកមកបិទេដមស�ី េហយេធ�ខ�មឲ្យអ�កត តម

ែដលបងបានបន្់រសនប់ងួសួង" ។ លុះេធ�េ្រសចេហយ អ�កតទីេនាះ កម៏ានឫទ� នុភាពពូែក េហយមនិ្រតឹមែតេមធ�ស់

ប៉ុេណា� ះេទ ែដលេគារព េទះបីអ�ក្រស�ក ឬអ�កដំេណ រនានាតមដងស�ឹង កេ៏គារពអ�កតេនាះ យកជាទីពឹងពំនាកែ់ដរ ។ 

អ�កតេនាះកម៏ានេឈ� ះថា "អ�កតេដមស�ីបិទមាស" តងំពី្រតឹមេនាះមក ។ ែតសមយ័ឥឡូវេនះ េដមស�ីេនាះ ងបប់ាត់

េទេហយ, ឯខ�ម ែដលេមធ�ស់េធ�េនាះ កពុ៏កបាកែ់បកបាតេ់ទេហយែដរ, េនសល់ែតកែន�ងេដមស�ី និង ខ�មអ�កត្របក់

ស្បវូប៉ុេណា� ះ ។ េ្រពះេហតុដូចេរៀបរបេ់នះ បានជាភូមេិនតមមាតស់�ឹង ែក្បរខ�មអ�កតទងំអស់ បានជាបេ់ឈ� ះថា : 

"ភូមេិដមស�ីបិទមាស" េហក� យមក្រតឹមែត "ភូមសិ�ីបិទមាស, ជាបរ់ហូតមកដល់សព�ៃថ�េនះឯង ។  

 


