
េរឿង បុរសមានកូន៤នាកេ់រៀនវជិា� ៤បទ 

 

 

 

មានបុរសមា� កម់ានកូន្រប�ស ៤ នាកប់ានសិក្សោវជិា�  ៤ បទ ស� តជំ់នាញេរៀងខ�ួន គឺមា� កេ់ចះសីុ, មា� កេ់ចះេដក, មា� កេ់ចះ

កតក់�ី មា� កេ់ទៀតេចះចង្់រសី ។ ឪពុកកយ៏កកូនទងំ ៤ នាកេ់ទថា� យេស�ច ្រកបអំពីវជិា� នីមយួៗ ក�ុងខណៈែដលថា� យ

េនាះ ។ េស�ច្រទងរ់ក្សោទទួលទុក ។ ៃថ�មយួ េស�ច្រទងពិ់េសធបុរសមា� ក ់ែដលេចះសីុជាមុន, ឲ្យេគេរៀបេភាជនាហរជា

េ្រចនមុខ េស�ចដសួទឹកេឆមយួ្រកចក ដកេ់ទក�ុងចនសម�មយួ េហយ្រទង្់របាបេ់ទបុរសេនាះថា «ឲ្យសីុេភាជនាហរ

្រគបមុ់ខ» ។ បុរសេនាះកប៏រេិភាគតម្រពះរជប�� , ដល់េទសម�មយួមុខ ែដលេស�ចបានដកទឹ់កេឆមយួ្រកចកចូល

េនាះ បុរសេនាះមនិបរេិភាគ ។ េស�ចសួរបុរសេនាះថា «េហតុេម�ចបានជាេចឯង មនិបរេិភាគសម�េនះ ?» ។ បុរសេនាះ

្រកបទូលថា «សម�េនះមានទឹកេឆមយួ្រកចកេនក�ុងេនាះ បានជាទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំ មនិទទលួ្រពះរជទន» ។ េស�ច

នឹកក�ុង្រពះទយ័ថា« បុរសេនះេចះវជិា� ខងសីុស� តែ់មន » ។ អំពីេនាះេទ េស�ច្រទងពិ់េសធបុរសេចះេដកេទៀត ្រទងឲ់្យ

េរៀបទីកែន�ងយ៉ាងស� ត មានពូកក្រមាល្រកលពីេល ។ េស�ចយកសកម់យួសរៃស េទដកេ់្រកមក្រមាលពូកេនាះ 

ដល់េពលយប ់្រទងេ់ហបុរសេនាះឲ្យេទេដក ។ បុរស្របះេដកេទេ្រកកេឡងវញិភា� ម ។ េស�ច្រទងសួ់រថា «េហតុេម�ច

បានជាេដកេហយេ្រកកេឡងវញិ ?» ។ បុរសេនាះ្រកបទូលថា «មានសកម់យួសរៃសេនក�ុងដំណាកេ់នាះ បានជា

ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំេ្រកក»េស�ច្រទងនឹ់កសរេសរក�ុង្រពះទយ័ថា «បុរសេនាះស� តខ់ងវជិា� េដក្របាកដែមន» ។ ៃថ�មយួ 

មានបុរសមា� កស់� បេ់នកណា� លវល គា� នភនិភាគស� កស� មអ�ី េនរបូកយេនាះេសះ។ េស�ច្រទងប់ង� បឲ់្យតុលករ

មុខ្រកសួង េសុបសួររកេហតុេនាះ កពំុ៏េឃញ, ្រទង្់រពះវតិក�ក�ុង្រពះរជហឫទយ័ ្រទងនឹ់កេឃញបុរសែដលេចះវជិា�  ខង

ផ�ូវតុលករេនាះ កម៏ាន្រពះរជឱង� រ ឲ្យេហចូលមក េហយ្រទងច់តេ់្របឲ្យេទេសុបរកេរឿងពិរទុ�េនាះ។ បុរសេនាះ សូម

្រពះរជអនុ�� តអំណាច ក�ុងេវលែដលេសុបសួរយកករណ៍េនាះ ។ េស�ចក្៏រពះរជទនពរតមសំុបុរសេនាះេចញ េទ

ដល់ទីកែន�ងមនុស្សស� បេ់នាះ ចតក់រេហអ�ក្រស�កមក្របជំុ មនិឲ្យមានសល់មា� ក ់ េហយបុរសេនាះហម្របាមថា 

« ក�ុងេវលៃថ�ែស�កេនះ មនិឲ្យអ�កណាេទណាមកណា េ្រកពីភូមខិ�ួនេទ ឲ្យទងំអស់គា�  ទងំ្រប�សទងំ្រសី ចស់េក�ង

ចូលេទេមលេគេធ�បុណ្យរលំយសពបុរសអនាថា ែដលស� បេ់នកណា� លវលែ្រស េលកែតមនុស្សខ� កខ់�ិនេចញ ។ ខ

ណៈែដលេរៀបចំរលំយសពេនាះ បុរសជាអ�កេសុបសួរបានចតម់នុស្សជាេ្រចននាកែ់ដលបានពន្យល់ពីកិច�េហតុ ែដល

យកករណ៍ក�ុងេរឿងេនាះ េបេឃញេឈ� ះណា្របកបនឹងកិច�ែដលបានពន្យល់េនាះ ឲ្យយកេឈ� ះេនាះមក្របគល់ឲ្យខ�ួន

ជានាយមយួរេំពច ។ េពលេភ�ងេឆះេពញកមា� ងំ មាន្រសីេក�ងមា� ក្់រសកទឹ់កែភ�កេ្រចក ។ បុរសជាអ�កគយគនេ់មល

េហតុ កន៏ាយំកខ�ួននាងេនាះ េទ្របគល់ឲ្យនាយខ�ួន ។ បុរសជានាយយកខ�ួននាងេទេសុបសួរដំេណ រែដលនាងយំ

េនាះ េដយេយាបល់ដល៏�ិត ។ នាងេនាះរកផ�ូវេគចែកេដះសេទពំុបានក្៏របាបបុ់រសេនាះ តម្រតងថ់ា «ខ�ួននាងបាន

សហយនឹងបុរសែដលស� ប ់ េទបនឹងបានគា� ក�ុងយបែ់ដលស� បេ់នាះ េហយថាដំេណ រែដលស� បេ់នាះ គា� នអ�កណា

វយដំេធ�បាបអ�ីេទ គឺេវលចូលដំេណក បុរសេនាះេ្របនាងឲ្យេទរកទឹកមកឲ្យផឹក នាងមនិហ៊នេចញេទដងទឹកឯេ្រក 

េដយខ� ចឪពុកដឹងកយ៏កផ�ិល្រតងទឹកេភ��ងែដលហូរធា� ក ់ តមរងស្បវូ្របកផ់�ះេនាះឲ្យផឹក, លុះផឹកេហយ កប៏ណា� ល



ឲ្យដល់មរណៈក�ុងខណៈេនាះេទ ។ បុរសែដលជាអ�កេសុបសួរ កយ៏ល់ច្បោស់ក�ុងចិត�ថា «នាងេនះ មនិមានសនា� នចិត�

ជាទុច�រតិ នឹងបុរសែដលស� បេ់នាះេទ េ្រពះេទប្រសឡាញ់គា�  បានជបួគា� ក�ុងខណៈេនះ ករណ៍េនះ្របាកដជាមានសត�

អសិរពិសអ�ី េនេលដំបូលផ�ះេនាះ បានជាបណា� លឲ្យបុរសេនាះស� ប»់ ។ េទបបុរសជានាយចតឲ់្យេទេមលេល
ដំបូលផ�ះេនាះ េឃញពស់នាគរជមយួេនចំពីេលែល�ង ែដលនាងេនាះេដក ។ បុរសជានាយកឲ៏្យវយពស់នាគរជេនាះ 

យកមកថា� យេស�ច ្រកបទូលតមដំេណ រ េហយេដះែលងនាងេនាះេទ េដយវនិិច�យ័ថា «េហតុែដលបណា� លឲ្យ

បុរសេនាះស� ប ់មកអំពីផឹកទឹកេភ��ងលយេដយពិសពស់នាគរជ ែដលនាងេនាះ្រតងមកឲ្យផឹក េដយឥតេចតនា»។ 

េស�ចក្៏រទងស់រេសរថា បុរសជានាយេចះស� តក់�ុងករេសុបសួរខងផ�ូវតុលករែមន។  

ៃថ�មយួេ្រកយមក មានេសដ�ីមា� កស់� ប ់ េសដ�ីេនាះមាន្របពន�េក�ងល� ។ នាងេនាះេប�ជា� ថា «មនិយកប�ីេទៀតេទ» ។ 

ដំណឹងេនាះ្រជាបដល់េស�ចៗ្រទងឲ់្យនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ី េទចងន់ាងេមម៉ាយជា្របពន�េខ� ចេសដ�ីេនាះ ។ នាហ�ឺនទងំ

អស់េទចងម់និបាន េស�ច្រទងគិ់តថា « នាងេនះ្របែហលជាមនិយកប�ីដូចដំណឹង ែដល្រទង្់រជាបេនាះែមន » ែត្រទង់

គិតក�ុង្រពះរជហឫទយ័ថា «នាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីទងំេនាះ្របែហលជាមនិេពញេសចក�ី្របាថា� នាងេមម៉ាយេទ េបអង�

អញ្របែហលជានាងេនះ្រពម»។ ក្៏រទងយ់ាងេទផ�ះេមម៉ាយេនាះ េហយ្រទងឲ់្យ្របាបន់ាងថា «ល� ចេនះ ្រទងនឹ់ងមកផ�ំ

នឹងនាង ឲ្យនាងេរៀបចំទីកែន�ងចទំទលួ» ។ នាងេមម៉ាយកទ៏ទលួ្រពះរជឱង� រ ។ េពលល� ចនាងេរៀប្រកឡា្រពះបន� ំ

េហយែតង្រសីបេ្រមមា� កែ់ដលមានេកតែ្រសងេនខ�ួន រចនាេដយេ្រគ�ង្របដប ់ ស្រមាបត់កែ់តងរបូកយ្រសី គឺេ្រគ�ង

មាសេព្រជ និងេ្រគ�ង្រកអូប្រគប្់របដបេ់ហយឲ្យនាងេនាះចូលេទក�ុងទី្រកឡា្រពះបន�ំ ែដលេរៀបចំទទលួេស�ចតម្រពះ

រជឱង� រ ។ ដល់េស�ចយាងមក េដយ្រទងម់និបានគិតពិនិត្យសព�្រគប ់ ្រទងក់យ៏ល់ថា «ទីេនះជាទីស្រមាបន់ាង

េមម៉ាយែមន បានជាមនុស្សទងំឡាយ មនិហ៊នមកេនទីេនះ » ្រទងក់ដ៏ក្់រពះអង�គងែ់អប េដយសំគាល់ថា «នាង

េមម៉ាយ» ្រទងផ់�ំជាមយួនាងេនាះ រចួេហយ្រទងកំ់ណត្់រពះចិនា� ថា «អញមកចងន់ាងេនះបានេហយ» ។ េដម្បឲី្យបាន

ជាភស�ុតងដល់ែភ�កអ�កផងទងំពងួ, េស�ចក្៏រទងខ់ថំា� ល់នាងេនាះជាសំគាល់ រចួ្រទងយ់ាងមក្រពះបរមរជវងំវញិ 

្រទងម់ាន្រពះរជឱង� រផា� ថំា «្រពឹកែស�កេនះឲ្យនាងចូលេទគាល់េស�ចកំុខន» ។ ្រទងយ់ាងេទដល់្រពះបរមរជវងំ 

្រទងក់ម៏ាន្រពះរជឱង� រ ្របាបអ់ស់នាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីថា ្រពះអង�យាងេទចងន់ាងេនាះបាន មានទងំសមា� ល់ស� ម

្រពះទន�េនថា� ល់នាងេនាះផង េហយ្រទងប់ាន្របាបឲ់្យចូលមកគាល់ ក�ុងេវល្រពឹកេនះផង ឲ្យនាហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីទងំ

អស់ចេំមល ។ ដល់នាងេមម៉ាយចូលមកគាល់ យកទងំ្រសីបេ្រមែដលតកែ់តងកយ ទទលួេស�ចពីយបេ់នាះមកជា

មយួផង, លុះចូលមកគាល់ កអ៏ង�ុយតមមុខេ្រកយ នាងេមម៉ាយអង�ុយមុខ ្រសីបេ្រមអង�ុយេ្រកយ ។ េស�ចឲ្យនាហ�ឺន

េទពិនិត្យេមល េនកែន�ងសំគាល់ ែដល្រទងប់ាន្របាបេ់ហយេនាះ ។ លុះភា� កង់រែដលទទលួ្រពះរជឱង� រេទពិនិត្យ 

្រតឡបម់ក្រកបទូលេស�ចវញិថា «នាងអង�ុយេ្រកយមានស� មេនថា� ល់ជាសមា� ល់េដយេធ�ញ ឯនាងេមម៉ាយគា� ន

ស� មអ�ីជាសមា� ល់េទ » ។ េស�ចកតូ៏ច្រពះរជហឫទយ័េដយេសចក�ីមនិបានពិនិត្យជាមុន ក្៏រពះអង�្រទងចិ់នា� ្រតិះរះិេទ

េឃញថា « នាងេនះជា្រសីមាន្របាជា�  នឹងរកអ�កណាេទចងន់ាងពំុបាន» ្រទងនឹ់កដល់បុរសែដលជាអ�កស� តខ់ងវជិា�

ចង្់រសី កម៏ាន្រពះរជឱង� រឲ្យចូលេទគាល់ ។ េស�ចកម៏ាន្រពះរជឱង� រសួរេទបុរសេនាះថា «ឯងេទចងន់ាងេមម៉ាយ

ជា្របពន�េខ� ចេសដ�ីបានឬេទ ? េបបងឯង្រត�វករវត�ុអ�ី េយងឲ្យឯងទងំអស់ » ។ បុរសេនាះ្រកបទូល «ទទលួតម

បនា� ល់ េដយមនិបាចយ់កវត�ុជាឧត�មេទេទ សំុែតសំពតផ់ាឌិបសចស់ យកេទេស��កពក ់េហយនឹងឆ�ឹងេគាមយួេថា

េវចខ�បជ់ាបនឹ់ងខ�ួនប៉ុេណា� ះបានេហយ» ។  



ឯនាងេមម៉ាយជា្របពន�េខ� ចេសដ�ី េវលែដល្រតឡបពី់គាល់េស�ចេទវញិ កេ៏រៀបសលេធ�បុណ្យេខ� ចេសដ�ីជាប�ី 

រលំយសពជាេ្រសច េរ សធាតុយកមកខ�បត់ម�ល់េលសលេធ�បុណ្យឆ�ង ។ េវលយបេ់នាះបុរស ែដលទទលួ្រពះរជឱ

ង� រ បានេទដល់េលសល ែដលនាងេមម៉ាយេធ�បុណ្យេខ� ចប�ី ែដលនឹងេហយេ្រសចេនេវល្រពឹកែស�កេនាះ ដល់

េហយេធ�ជាយំេសកនឹងេខ� ច្របពន�ខ�ួនស� ប ់ មានេសចក�ីទុក�យ៉ាងខ� ងំេដយមានទងំធាតុស� យជាបនឹ់ងខ�ួន ជា

សំគាល់ផង, បណា� លឲ្យអស់អ�កជាពកួ្រក�មនាងេមម៉ាយ ែដលេនេលសលេនាះទងំប៉ុនា� ន មានេសចក�ីឆ�ល់ភន័�

ភាងំ្រគបគ់ា�  សួរេទបុរសេនាះថា េហតុអ�ី កអ៏�កមកយំេសក េបាកខ�ួន្របាណេលទីេនះខ� ងំេម�ះ៉? ។ បុរសេនាះ្របាបេ់ទ

អ�ករក្សោសលេនាះថា «ខ�ុ ំេឃញេគេធ�បុណ្យេខ� ចេលកេសដ�ីេនាះ ខ�ុ ំនឹកដល់េខ� ច្របពន�ខ�ុ ំ ែដលស� បជ់ាយូរ េហយ

េនាះភា� ម កប៏ណា� លឲ្យសេង�គនឹងទុក�េវទនានិងករ្រពត្់របាសជាថ�ីមយួជានេ់ទៀត, តងំពី្របពន�ស� បេ់ទេនាះខ�ួនខ�ុ ំ

លះបងក់រងរេចលអស់ ស� យែតធាតុ្របពន�េដរ េដយេសចក�ីអេឡាះអល័យ » េហយបុរសេនាះ សំុអ�កចសំល

អ�កស� កម់យួយប ់។ បុរសែដលចសំល មនិហ៊នសេ្រមចេដយខ�ួនឯង កយ៏កេសចក�ីេនាះេទជ្រមាបនាងេមម៉ាយ

ជាេចហ� យតមដំេណ រ ែដលបុរសេនាះអធិប្បោយអំពីេសចក�ីកម្សតរ់បស់ខ�ួន េហយសំុសលស� ក ់ ។ នាងេមម៉ាយ

មានចិត�អណិតដល់បុរសកម្សត ់ ែដលមានទុក�្រពត្់របាស្របពន�េនាះ កយ៏ល់្រពមឲ្យស� ក ់ េហយបង� បេ់ទមនុស្ស

បេ្រម ឲ្យេរៀបអហរេភាជន ឲ្យទនបុរសេនាះផង ។ លុះយបន់ាងេមម៉ាយ េទស� បធ់មេ៌ទសនា ឆ�ងបុណ្យេខ� ចប�ី េន

េលសលែដលតម�ល់ធាតុេនេនាះ ។ ឯបុរសចង្់រសី កស៏ម�េំធ�ជាេដកលកេ់ទ ។ នាងេមម៉ាយេនាះស� បធ់មេ៌ទសនា

ចប្់រតឡបម់កផ�ះវញិ ។ បុរសជាអ�កចង្់រសី េឃញឱកសស� តល់� កលួ៏ចយកធាតុ្របពន�ខ�ួន េទដក្់របបធាតុេសដ�ី
ជាប�ីនាងេមម៉ាយ ។ លុះដល់្រពឹកេឡង នាងេមម៉ាយចូលដល់សល បុរសេនាះកែ៏្រសកយំយ៉ាងខ� ងំថា «អ�កណា

លួចធាតុ្របពន�ខ�ុ ំបាត ់? » ។ នាងេមម៉ាយឆ�ល់ កសួ៏របុរសេនាះថា «េហតុអ�ី កអ៏�កឯងយំខ� ងំេម�ះ៉ ?» ។ បុរសេនាះ្របាប់

េទនាងេមម៉ាយវញិថា « អ�កឯណាលួចធាតុ្របពន�ខ�ុ ំេទបាត»់ េហយេចទ្របកន ់េទេលរបូនាងេមម៉ាយថា «េខ� ចប�ី
នាងេមម៉ាយលួចធាតុ្របពន�េទ» ។ នាងេមម៉ាយមានេសចក�ីអនចិ់ត�នឹងបុរសេចទ្របកនេ់ខ� ចប�ីថា «លួចធាតុ្របពន�

ដូេច� ះ, កន៏ាបុំរសេនាះឲ្យេទេមលេឃញេនជិតគា� ែមន ។ បុរសកេ៏ចទ្របកនចំ់េពះខ�ួននាងេមម៉ាយថា «ប�ីនាង យក

្របពន�គាតេ់ទេធ�ជា្របពន�ខ�ួនេហយ លុះែតនាង្រពមទទលួេធ�ជា្របពន�គាតវ់ញិ េទប្រពមសុខចិត�» ។ េសចក�ីេចទ

ចំេពះខ�ួននាងេមម៉ាយេនាះ ជាដំណំេ្រចនខណាស់េដយឧបាយយ៉ាងល�ិត ។ នាងេមម៉ាយរកផ�ូវេដះសគា� ន កច៏ញ់

កលេនាះជាទម�ន ់ ែថមទងំមានេសចក�ីអនចិ់ត�េខ� ចប�ីខ�ួនែដលស� បេ់នាះ ថាជាមនុស្សគា� នចិត�សប្បរុសចំេពះ្របពន�

បន�ិចបន�ួចេសះ គា� កំពុងេកតទុក�នឹងខ�ួន ៗ ហ៊នេទលួច្របពន�េគ យកមកបេ�� េនមុខ នាងជាអុកជាទុក�គិតសព�ៗ  

េទកទ៏ទលួ្រពមយកបុរសេនាះេធ�ជាប�ី ជាេសចក�ីេផ�ន តបឲ្យទល់ពុតេទនឹងេខ� ចប�ីខ�ួនវញិែដលហ៊នខូច លួច្របពន�

បុរសេនាះ ។ ចំែណកបុរសេនាះ ដល់បាននាងេមម៉ាយជា្របពន� ៣ – ៤ ៃថ�កប៏បលួគា� េទគាល់េស�ច ។ ឯេស�ចនឹងនា

ហ�ឺនសព�មុខម�ន�ីបានទត បានេឃញ កម៏ានេសចក�ីសរេសរចំេពះបុរសេនាះថា ជាអ�កមានវជិា� េចះចង្់រសី្របាកដែមន 

។  

ៃម�៉នឹងេចះ ឲ��េគេ�ត ៃម�៉នឹងេ�ត ឲ��េគ�ណិត 

 


