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ណរឿងណៅតរ់ប្រមល់ 
កាលពីណប្ពងនាយ មាន្រុរសពីរនាក់ បាន្ណ្វើកងការកុសលជាមួយគ្នន  លុេះរុរសទាងំ

ពីររលំាងមន្ធណៅ រុរសមាន ក់បាន្ណៅណកើតជាប្ពេះឥន្រន្ទ. រុរសមាន ក់ណ ៀតណៅណកើតជារុរសកសំត់ 
មាន្ប្រពន្ធ ប្កលបំាកណាស់ រកសីុណន្សា ដាក់លរយកប្ត ីជាអប្មស់អប្មចញិ្ចឹ មជវីតិ ។ 
ប្គ្ន១ ប្ពេះឥន្រន្ទបាន្ណរើក ិពវចកខុ   តណ ើញរុរសណនាេះ ណវ នាលបំាកដូណ ន្ េះ មាន្ណសចកតី
អាសូរករុណា ណវលាយរ់ប្ពេះឥន្រន្ទយកមាស៣ដុ ំណៅដាក់កនុងលររុរសណនាេះ ។ លុេះប្ពឹក
ណ ើង រុរសណនាេះណៅណលើកលរណមើល ណ ើញមាសមនិ្សាា ល់ជាមាស សមាា ល់ថាជាថ្ែ ក៏ណ្ល
ណៅកនុង ឹក ណ ើយដាក់លរណៅកនុង ឹកវញិ ។ រុរសបាន្ណមើលលរណ ៀតគប្មារ់៣ ដង ។ 
ប្ពេះឥន្រន្ទយកមាសដាក់កនុងលរដូចមុន្ណ ៀត ។ រុរសណ ើញដូណ ន្ េះ នឹ្កមឹង ក៏ចងមាសទាងំ
៣ ដុណំនាេះពុន្យកណៅណ្វើជាថ្ែណជើងប្កាន្ដាបំាយ ។ ប្រពន្ធរុរស មនិ្សាា ល់មាស ក៏យកដុំ
មាសណនាេះណៅណ្វើជាថ្ែណជើងប្កាន្តាមរង្គា រ់រត ី។ 

ណប្កាយណនាេះ មាន្ប្ពេះរាជអាជាា មកទារពន្ ណមើលណៅណ ើញដុមំាស ខ្ដលរុរសណនាេះណ្វើ
ថ្ែណជើងប្កាន្ ក៏ឲ្យរុរសយកមាស ៣ ដុណំនាេះរង់ពន្ធ ខ្ដលរុរសណនាេះ ជពំាក់រាជការ ។ រុរស
ណនាេះ នឹ្កអរណាស់ ណដាយមលួន្ ល័ប្ក ណ ើយប្ពេះរាជអាជាា  យកដុថំ្ែណជើងប្កាន្ដូណ ន្ េះ ក៏ប្ពម
តាម បាន្ប្រគល់ថ្ែណជើងប្កាន្ទាងំ ៣ ដុណំនាេះណៅឲ្យប្ពេះរាជអាជាា ភ្លល ម ។ លុេះប្ពេះអាជាា បាន្ដុំ
មាសពីរុរសណនាេះណ ើយ ក៏យក ១ ដុណំៅ ថាវ យប្ពេះមហាកសប្ត ។ លុេះប្ ង់សាកសួរពីណ តុ
ផលបាន្មាសណនាេះ ប្ពេះរាជអាជាា  ូលតាមដណំ ើ រ ។ ណសតចប្ ង់ប្ជារថា មាន្មាសពីរុរស
ដូណ ន្ េះ ប្ ង់ឲ្យណៅរុរសណនាេះៗ ណៅដល់ប្ ង់សាកសួរណ ៀត ។ រុរសប្ការ ូលថា «មាស
ររស់មលួន្ ៣ ដុបំាន្ជូន្មកប្ពេះរាជអាជាា ណ ើយ» ។ ណសតចឲ្យទារយកមាស ២ ដុពីំប្ពេះរាជ
អាជាា ណនាេះ ណ ើយប្ ង់រង្គា រ់ឲ្យរុរសណនាេះ រកមាសមកថាវ យប្ពេះអងាខ្ថ្មណ ៀត ។ រុរសណនាេះ
ប្ការ ូលថា «រកមាសណ ៀតពុំបាន្ណ » ។ ណសតចប្ ង់ឲ្យយករុរសណនាេះ ណៅ ុ ំ។ ប្ពឹកណ ើង 
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នាយតប្មួតខ្ដលជាអនករកាណនាេះ ណប្រើឲ្យណ្វើការណដាយណជរសតីរុរសណនាេះ ។ លុេះប្ ង់ប្ជារដល់
ណសតចៗ ប្ ង់ឲ្យណៅរុរសណនាេះ មកសួរពីណ តុណ្វើការឲ្យមាន្ទាស់ចតិតនាយតប្មួត ។ រុរស
ណនាេះប្ការ ូលថា «  ូលប្ពេះរងាមំាន្ណសចកតតីរ់ប្រមល់ណៅកនុងមលួន្ខ្ល ងំណាស់» ។ ណសតចក៏
មាន្ប្ពេះរន្ទូលថា «ណរើដូណ ន្ េះ ប្តូវណៅឯងរកសតវតរ់ប្រមល់ណនាេះមកឲ្យអញ ណរើឯងរកពុំបាន្
ណ  អញនឹ្ងឲ្យពិឃាតឯង កនុងប្គ្នណន្េះ» ។ រុរសឮដូណ ន្ េះក៏ភ័យ គតិថា «មុមជាសាល រ់ណ ើយ
កនុងប្គ្នណន្េះ មនិ្ដងឹជាណៅរកសតវតរ់ប្រមល់ឯណាណ » ខ្តមនិ្ហា៊ា ន្ប្រខ្កក ណដាយខ្ល ច
អណំាចណសតច ក៏ប្ការរងាលំាណសតចណដើរណចញណៅ ណដាយរ ំងថា នឹ្ងណដើរឲ្យសាល រ់កនុងព្ប្ព 
លុេះណដើរចូលព្ប្ពឆ្ងា យណៅ ។ ប្ពេះឥន្រន្ទ ណរើកប្ពេះណន្ប្ត ិពវមកណឃាេះរុរសណនាេះមាន្ណសចកតី
ណវ នា លបំាកដូណ ន្ េះ ក៏និ្មែតិតជាអាប្សម ១ ណៅខ្ងមុម ីខ្ដលរុរសណដើរណៅ ណ ើយប្ពេះឥន្រន្ត
កាឡាមលួន្ណ្វើជាប្ពេះមហាឥសី ។ រុរស ណមើលណៅណ ើញអាប្សមដូណ ន្ េះ ក៏មាន្ចតិតណប្តកអរ 
ណដើរចូលណៅថាវ យរងាឥំសីកនុងអាប្សមណនាេះ ។ ឥសីសួរថា «ណៅមាន្ណ តុអវី?» ។ រុរសណនាេះ 
 ូលឥសីតាមដណំ ើ រ ខ្ដលណសតចឲ្យរកសតវតរ់ប្រមល់ យកណៅថាវ យ ។ ឥសីថា «ណៅកុបំ្ពួយ» 
រួចឥសីបាន្យករពំង់ពក ១ មកខ្សកមន្តវជិាា សិលបសាន្រសតណកើតជាខ្ល  សិងហ ដរំ ីពស់ រមាស 
សុ ធខ្តជាសតវសាណៅទាងំអស់ ណ ើយឥសីខ្ដកជរ់រប្ងួញសតវទាងំណនាេះ ប្ចកកនុងរពំង់ពក 
ប្រគល់រពំង់ពកណនាេះ ឲ្យណៅរុរស រួចផ្ត ថំា «ឲ្យយកណៅថាវ យណសតច រ ុខ្ន្តមុន្នឹ្ងណរើកឆនុក ឲ្យ
ណសតចប្រមូលប្ពេះរាជវងានុ្វងសមកជួរជុ ំណ ើយរ ិទាវ រវងំឲ្យជតិ សឹមរ់ឆនុកណមើល ណប្ពាេះសតវ
ណនាេះរត់រ ័សណាស់» ។ លុេះរុរសណនាេះ  ួលរណាត ឥំសីណប្សចណ ើយ ក៏នាយំកសតវខ្ដល
ប្ចកកនុងរពំង់ពក ណៅថាវ យណសតច ប្ការ ូលថា « ូលប្ពេះរងារំកសតវតរ់ប្រមល់បាន្ណ ើយ 
ណៅកនុងរពំង់ពកណន្េះ « ណ ើយក៏ ូលតាមដណំ ើ រ ខ្ដលឥសីផ្ត មំក ។ ណសតចឲ្យប្រមូល
ប្ពេះរាជវងានុ្វងសជួរជុណំ ើយ ប្ ង់្ត់ការរ ិទាវ រកខំ្ពងវងំណប្សច ប្ ង់ឲ្យអមាតយណរើកឆនុក
រពំង់ពកណនាេះ ។ ខ្ល  ដរំ ីសិងហ រមាស ពស់ ក៏ណចញពីកនុងរពំង់ពកមកខ្ ំណសតចនិ្ង
ប្ពេះរាជវងានុ្វងសទាងំណនាេះ ឲ្យដល់នូ្វមរ ភ្លពអស់ណៅ ។ 
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ណប្កាយមក ពួកអនកន្គរបាន្ណ ើញរុរសណនាេះមាន្រទឹាធ នុ្ភ្លពដូណ ន្ េះ ក៏ណរៀរអភណិសករុរស
ណនាេះ ឲ្យណ ើងណសាយរាជសមបតត ិជាប្ពេះមហាកសប្តកនុងន្គរណនាេះណៅ ។ សតវទាងំឡាយ ក៏លា
ណសតចរុរសណនាេះ ចូលណៅណៅព្ប្ព ផ្ត ថំា «ណរើណសតចមាន្ភ័យ ឬមាន្ការអវ ីប្គ្នន់្ខ្តនឹ្កដល់ នឹ្ង
មកជួយយកអាសារជាដរារ» ។ 

កមាល ងំអវី មិន្ណសែើកមាល ងំកមែ 
ដកប្សងណចញពីសពវវចនា្រិាយណសរ ី
 


