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ណរឿងរុរសកុហករួន្នាក ់
 កាលពីណប្ពងនាយ មាន្រុរសកុហក៤នាក់ មកជួរជុគំ្នា  រួមគនិំ្ត គិតណដើរណៅរកឆរណោក
រណឆោ ត យកប្រពយសមបតតិណគ ណៅណគហដ្ឋា ន្ ឆ្ងា យពីលណំៅររស់មលួន្ , ប្ពមណប្ពៀងគ្នា ណប្សចណហើយ ក៏នា ំ
គ្នា ណដើរណៅ , លុេះណៅយូររន្តិចោន្ជួរប្ររេះនឹ្ងតាចាស់ដូន្ចាស់ពីរនាក់ ជាអាកណ្វើចមាា រករាស ណៅ
ខ្កបរមាត់រណន្លមួយដ្ឋច់ឆ្ងា យពីប្សុកភូមិណគ ។ រុរសកុហក៤នាក់ណនាេះ ោន្ដឹងដ ឹំងថា តាចាស់ ដូន្
ចាស់ ជាអាកមាន្ប្រពយសមបតតិណប្ចើន្ប្គ្នន្់ណរើ ក៏គិតគ្នា ថា  << ណយើងប្តូវនាគំ្នា ឈរ់ណៅរីណន្េះ ណដើមបភូីត
កុហក យកប្រពយសមបតតិតាចាស់ ដូន្ចាស់ណន្េះឲ្យោន្  >> រុរស៤នាក់ណនាេះ ណៅដល់សួរតាចាស់ដូន្
ចាស់ថា << ឱ ! តាយាយណអើយ ! ណយើងម្ុទំាងំ៤នាក់ណនាេះ មកពីប្សុកឆ្ងា យណាស់ មបំ្តាច់ណដើររកអាកឯ
ណាខ្ដលណចេះដឹង ណប្រេះណយើងម្ុចំង់ដឹងណរឿងណប្ពងពីរុរា នាយមក, ខ្តណវលាណន្េះ ោន្មកជួរនឹ្ងតា
យាយៗ ប្រខ្ហលជាណចេះដឹងណរឿងរុរា មកមលេះមិន្ខាន្ ណរើដូណចាេះ សូមតាយាយណមតាត និ្ទាន្ណរឿងណប្ពង
អវីមួយ ឲ្យណៅសាា រ់រន្តិច >> ។ តាចាស់ដូន្ចាស់ ក៏ណឆលើយតរណៅរុរសទាងំ៤នាក់វញិថា  << ណៅណអើយ 
ណៅ ! តាងំពីណកែងដល់ចណំាស់រ ុណ ណេះណហើយ តាយាយគ្នែ ន្ណចេះណរឿងណប្ពងអវីណរ សូមណៅអណ ជ្ើញណៅរក
សួរអាកឯណរៀតចុេះ >> ។ រុរសទាងំ៤នាក់ ក៏ជប្មារណៅតាយាយវញិថា  << ឱ ! តាយាយណអើយ ! ណរើ
ប្រសិន្ជាមាន្ណគណចេះណរឿងណប្ពងណនាេះ តាយាយចង់សាា រ់ឬណរ  ? ។ << ឱ ! ណៅណអើយ ! តាយាយ ចង់
សាា រ់ណាស់ខ្តរកអាកណាណចេះគ្នែ ន្ >> ។ រុរសទាងំ៤នាក់ ក៏ជប្មារណៅតាយាយវញិណដ្ឋយកិចចកល 
រ ងនឹ្ងណោកយកប្រពយសមបតតិ តាចាស់ដូន្ចាស់ណនាេះ ឲ្យោន្ណដ្ឋយងាយថា << ណយើងម្ុទំាងំ៤នាក់ណន្េះ 
ណចេះមលេះខ្ដរ ណប្រេះោន្ដឹងពីជីតាម្ុ  ំគ្នត់និ្ទាន្ប្ោរ់ , ខ្តណរឿងណន្េះ ណរើនិ្យាយណៅកាលណា តាយាយ
ប្តូវខ្តណជឿណរើរម្ុ និំ្ទាន្ប្ោរ់ោន្ >> ។ តាយាយ ក៏ប្ពមណប្ពៀងឲ្យរុរសទាងំ៤នាក់ណនាេះ និ្យាយ ។ 
 រុរសរី១ ចារ់អ្ិរាយណរឿងកុហកជាដរូំងណឡើងថា  : កាលម្ុ ណំៅកាុងផ្ទៃមាា យម្ុោំន្ចនួំ្ន្៣
ខ្ម មាា យម្ុ  ំគ្នត់ចង់ពិសាខ្ទល្ ុណរន្ណៅមុមទៃេះម្ុ  ំណដើមវា មាន្កពំស់ប្រខ្ហល៨ពាម ណហើយមាន្ខ្ទលខ្ត
មួយទង គ្នត់មិន្ដឹងជាគិតដូចណមាច នឹ្ងោន្ខ្ទលណឈើណនាេះមកពិសា ។ លុេះម្ុោំន្ដឹងថា គ្នត់ចង់ពិសា
ខ្ទលណនាេះម្ុកំ៏ណចញពីផ្ទៃគ្នត់ តាមទាវ រមាស ណៅណឡើងណរេះ្ុណរន្ណនាេះ យកមកជូន្គ្នត់ពិសា , រួចណប្សច ម្ុ ំ
ប្តឡរ់ចូលណៅកាុងផ្ទៃគ្នត់វញិ។ 
រុរសរី២ថា : កាលម្ុ ណំៅកាុងផ្ទៃមាា យម្ុ  ំោន្ចនួំ្ន្៦ខ្ម ណ ើញគ្នត់ណន្ឿយហត់លោំកនឹ្ងណ្វើខ្ប្ស ចមាា រ 
ចារដណំាណំពក ម្ុ ណំចញពីផ្ទៃគ្នត់មក ណៅណ្វើខ្ប្សចមាា រ ឃ្វវ លណគ្ន ប្ករី ដណាា ោំយ ដងរឹក ជនួំ្ស
គ្នត់ ពីប្ពឹកប្ពហាម លុេះលាា ច, អស់ការណ្វើ ម្ុ ចូំលណៅកាុងផ្ទៃមាា យម្ុ វំញិ ជាណរៀងរារដរារមក ។ 
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រុរសរី៣ថា << ឱ ! តាយាយណអើយ មលួន្ម្ុ ណំន្េះ ជាណរវរុប្ត ចបុតចុេះមកចារ់រដិសន្ធិនឹ្ងមាា យម្ុសំពវផ្ងា
ណន្េះ ម្ុ ណំចញពីទាវ រមាសណវលាណា ោន្មករណប្មើគ្នត់សពវសារណពើ, ដល់ម្ុចំាស់ណរៀរនឹ្ងសាល រ់ ម្ុសុំចូំល
ណៅកាុងផ្ទៃមាា យម្ុ វំញិ ណដើមបកុីឲំ្យសាល រ់ទាន្់ ណហើយណកើតមាងណរៀតឲ្យោន្ជាណកែងណឡើងវញិ ។ 

រុរសរី៤ថា : មលួន្ម្ុ ណំន្េះ ចារ់តាងំខ្តណចញពីផ្ទៃមាា យកាលណាមក ម្ុ រំកាសីល៥ ចាសីំល៨ ខ្ត
សីលម្ុ  ំខ្រលកពីសីលអាកទាងំពួងចង់ទឹកប្សា ជក់អាណភៀន្ សមាល រ់ជីវតិណគក៏ោន្ , លុេះដល់ម្ុសំាល រ់ណៅៗ 
ណកើតជាណរវតា ណសាយរាជសមបតតិណៅឋាន្សួគ៌ ។ 

រុរសទាងំ៤នាក់ណនាេះ និ្យាយភូតកុហកប្គរ់គ្នា ណហើយ ក៏សួរណៅតាចាស់ដូន្ចាស់ថា  << ណរឿងម្ុ ំ
និ្ទាន្ជរំារទាងំរ ុនាែ ន្ណន្េះ ណតើតាយាយណជឿឬណរ  ? តាយាយ ណឆលើយតរណៅវញិថា  << ណរឿងណនាេះតា
យាយ ណជឿណហើយណៅ ! >> ។ ខ្តកាុងគនិំ្តគ្នត់ទាងំ២នាក់ គិតណ ើញជាណប្សចថា << រុរសទាងំណន្េះ សុរធ
ខ្តនិ្យាយកុហកទាងំអស់ >> ។ 

ដល់រុរសទាងំ៤នាក់ណនាេះ ទាល់ប្ោជ្ា ក៏ឲ្យតាណនាេះ និ្យាយណរឿងប្ោរ់មាងវញិ , រ ុខ្ន្តមុន្នឹ្ង
និ្យាយណរឿងតាចាស់ណនាេះ គ្នត់ោន្សន្ាដូចរុរសទាងំ៤នាក់ណនាេះខ្ដរ , លុេះប្ពមណប្ពៀងទាងំអស់គ្នា  
ណរើរតាចាស់និ្យាយ ។ 

តាថា << ឱ ! ណៅណអើយ ! កាលតានិ្យាយ មកណ្វើចមាា រករាសណន្េះោន្ ៥ - ៦ ឆ្ងា  ំមាន្ប្រពយ
សមបតតិប្ោក់មាស លែមនឹ្ងចិ ច្ឹ មណៅទាងំ៤នាក់ណន្េះោន្ , ខ្តណៅឆ្ងា មួំយមុន្ណនាេះ ករាសមិន្ខ្ទល
ណសាេះ មិន្ដឹងជាណរឿងណហតុអវី , មាន្មួយផ្ងា តាណដើររុកកាុងចមាា រណៅ ណ ើញណដើមករាស១ណដើម រហំំរ ុន្
ណដើមណតាា ត មាន្ខ្ទលមួយ្ ំតាក៏ណឡើងណរេះយកមកទៃេះ, ដល់តានិ្ងយាយនាគំ្នា មកណមើល ណ ើញមាន្ប្គ្នរ់
៤ កាុងមួយប្គ្នរ់ៗ មាន្កុមារមាា ក់ៗ ប្គរ់ប្គ្នរ់ទាងំ៤ , តាោន្ឲ្យយាយគ្នត់រណំៅរីោច់រកា, លុេះដល់
កុមារទាងំ៤នាក់ណនាេះ ្ណំវលាណាណឡើង ក៏នាគំ្នា រត់ណចាលតានិ្ងយាយទាងំអស់ណៅ, ឥឡូវតាណ ើញណៅ
ទាងំ៤នាក់ណន្េះប្តឡរ់មកវញិណហើយ ។ 

រុរសទាងំ៤នាក់ ភិតភ័យខាល ងំ ក៏នាមគ្នា ណឆលើយប្រខ្កកណៅនឹ្ងតាចាស់ ដូន្ចាស់វញិថា << មិន្ខ្មន្
ណរ >> ។ តាយាយសួរណៅវញិថា  << ណហតុអវី ក៏ណៅថាមិន្ខ្មន្ , ណរើណៅណចេះខ្តប្រខ្កកយា ងណន្េះ នុ្េះ
ណ ើញថាទាស់មុសនឹ្ងកិចចសន្ាណហើយ, ណរើដូណចាេះ ប្តូវណៅទាងំ៤នាក់ មកណៅរណប្មើតា ណរើរប្តូវនឹ្ង
រកយសន្ា >> ។ រុរសកុហក៤នាក់ ណគចមិន្រួច ក៏ណៅរណប្មើតាយាយណៅ ។ 

រកយណប្ចើន្ភូត ចាញ់អាតាែ 


