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រលួសមាស ជាសនា� នេដមផា� មយួ្របេភទ ប៉ុែន�ចែម�ក្រតងេ់ដមេនះ គា� នផា� េទ េគដយំកលម�្រតងស់�ឹកវេនាះ

ឯង ។ ស�ឹករលួសមាស ផា� ស់ប�ូរបានជាបីពណ៌ក�ុងមយួឆា�  ំគឺដំបូងពណ៌ស មាន 

សណា� នដូចស�ឹកចម្បោ,៉ អស់រយៈ ២-៣ ែខ ស�ឹកេនះែ្របជា្រកហមេឆ� ដូចផា� េក� ក លុះបាន ៣-៤ ែខ តមកេទៀត ស�ឹក

ដែដលេនះ កប៏�ូរពណ៌ៃបតងចស់ដូចស�ឹកេឈធម�តវញិ ។ េដយសរែតេចះផា� ស់ប�ូរពណ៌ល�េមលែប�កពីេដមេឈ
ដៃទ ៗ េទៀតដូចេនះេហយ បានជាេគដរំលួសមាសេនះ េនពីមុខផ�ះ ឬក�ុងសួនសធារណៈេផ្សង ៗ ។ 

មនិែតប៉ុេណា� ះ ចស់ទំុែតងនិទនពីេរឿងេ្រពងជា្របវត�ិេដមរកុ�ជាតិេនះ យ៉ាងកម្សត ់ នាឲំ្យអ�កផងទកចិ់ត�នឹង

េដមេនះ កនែ់តខ� ងំេឡង ។ 

េរឿងេនាះមានេសចក�ីដំណាលថា: មានបុរសមា� កេ់ឈ� ះកុល�ីយៈ មាន្របពន�េឈ� ះនាងែកវេកសី មានកូន្រសី

មា� កេ់ឈ� ះនាងកុលេកសី ។ េស�ច្រទង្់របទនងរជាេម្រស�ក ស្រមាប្់រត�ត្រតេល្របជា 

រ�ស�ទូេទ ។ មានបុរសកម្សតម់ា� កេ់ទៀត េននាែក្បរលំេនេម្រស�កេនះ មានរបររកសីុេធ�ែ្រស ។ ក�ុងេពលែដល្របពន�

មានៃផ�េពះ្រគបទ់សមាស ក្៏របសូតិបុ្រត្រប�សមយួេនក�ុងែ្រស ែដលនាងកំពុង្រច�ត្រស�វ , អ�កផងទងំពងួែដលេនចំ

្រស�វែ្រសផងគា�  កឲ៏្យេឈ� ះកូនេនាះថា េចកុដុម�កីកុ៍មារ ។ កុដុម�កីកុ៍មារកលចេ្រមនវយ័វឌ្ឍនាករបានអយុ ១៦ ឆា�  ំក៏

្របកបេដយរបូេឆាមយ៉ាងេឆត គរួជាទីចបអ់រម�ណ៍ៃន្រសីផងទងំពួង ។ ឯនាងកុលេកសីជាបុ្រតីកុល�ីយបុរស កម៏ាន

ស្រមស់គរួេចតនាែដរ ។ ទងំពីរនាក ់ បានលបលួចេស�ហរវងគា� នឹងគា�  រហូតទល់ែតដចចិ់ត�នាគំា� រតេ់ចញពី្រស�ក

កំេណ ត េដយខ� ចឪពុកមា� យទងំពីរខងេធ�េទស ។ 

ទងំពីរនាកប់�ី្របពន� ខំេដរផងរតផ់ងកតៃ់្រព្រពឹក្សោ ្របទះហ�ូង្រមគឹាគរួឲ្យភយ័ខ� ច ទងំយបទ់ងំៃថ�ឥតឈប់

ឈរ បានេទដល់េខត�េ្រក មយួជាជនបទដច្់រសយាលេឈ� ះកសី ។ អ�ក្រស�កកសី 

េនះ គា� នអ�កណាមា� ក ់ រកសីុេដយសមា� អជីេវេទ, មា� ក ់ ៗ គិតែតពីលួចប�នក់បស់មា� បដ់េណ� មេគ យកទងំែភ�ក

្រសស់ ៗ ។ េបេគេមលេទក�ុងផ�ះជនទងំេនាះ េគេឃញែតកែន្សងយន�-មន� អគម បាយសី េពញែល�ងផ�ះ ។ ទងំ

េម្រស�កេន្រស�កេនាះ កចូ៏លៃដេជងជាមយួពកួេចរេនាះែដរ ។ ឯកុដុម�កីនិ៍ងកុលេកសី បានេទដល់្រស�កេនាះភា� ម ក៏

្រត�វពួកេចរ ហេនយ្យុ ំ ចបកុ់ដុម�កីប៍ាន ប៉ុែន�នាងកុលេកសីជា្របពន� យកចិេ�� �នេទឲ្យេម្រស�ក េដម្បសំុីអង�រឲ្យ

េម្រស�កជយួ យ៉ាងណាឲ្យពួកេចរេដះែលងប�ីនាងមកវញិ ។  



េម្រស�កបានេទនិយាយនិង្រក�មេចរេដយសមា� ងថា: ជាញាតិសេលហិតរបស់ខ�ួន េចរកេ៏ដះែលងឲ្យ

កុដុម�កីរ៍ចួខ�ួនេហយទងំពីរនាកប់�ី្របពន� កប៏ានសំុេលកេម្រស�កនិង្របពន�គាតេ់ធ�ជាឪពុក 

មា� យធម ៌។ េម្រស�កនិង្របពន�គាត ់េ្រតកអរណាស់ េ្រពះគាតគ់ា� នកូន, បានកូនទងំពីរនាកេ់នះ នឹកថានឹងបានបន�ពូជ

ធារនិងជាអ�កទទលួមតក៌ផង។ គាត្់រសឡាញ់កុដុម�កីនិ៍ងនាងកុលេកសី ទុកដូចជាកូនបេង�ត ។ មនិយូរប៉ុនា� នេម្រស�ក

និងភរយិាកស៏� បេ់ទ ។ កុដុម�កីនិ៍ងនាងកុលេកសី កទ៏ទលួមតក៌អំពីឪពុកមា� យធម ៌បានេឡងជាេម្រស�កជំនសួឪពុក

មា� យ ។ 

ចបពី់ៃថ�េនាះ កុដុម�កីនិ៍ងនាងកុលេកសី បានេឡងជាអ�កមានស�ុកស�ម� េចញមុខេចញមាតម់ានខ�ុ ំកំដរ្រសី

្រប�សបេ្រមេឆ�ង-ស� ំឥតខ�ះ ទងំ្រក�មេចរែដលធា� បែ់តរកសីុលួចប�នក់ប៏ាកប់បខ�បខ� ច,  

ែលងរកសីុលួចប�នដូ់ចមុនេទៀត ្រតឡបម់កសីុតមធម�តវញិ ។ តមក កុដុម�កីប៍ាននាមថា:កុលេកដិកុដុម�កីេសដ�ី 

មាននាមល្បលី្បោញខងមានសម្បត�ិេ្រចន ។ 

កុលេកដិកុដុម�កីេសដ�ី បានរមួសម�ពជាមយួនាងកុលេកសី បានបុ្រតីមយួេឈ� ះនាងកុមារកិ េដយនាងបាន

សងបារមជីា្រពះជននីេពធិសត� កលពីជាតិមុន នាងក្៏របកបេដយរបូេឆាមយ៉ាង្រសស់ 

េឆតឆាយេលសកុមារកិឯេទៀត ៗ ក�ុង្រស�ក, េហយនាងមានចិត�ជាទិព�េទៀតផង នាងគិតយ៉ាងណានឹងបានសេ្រមច

យ៉ាងេនាះដូច្របាថា�  ។ លុះនាងកុមារមីាន្រពះជន� ៧ វស្សោ, មាន្រសីេមម៉ាយចិត�ឫស្យោមា� កេ់ឈ� ះនាងកឡ ីមានកូន

្រសី ២ នាក ់គឺៈ នាងចន�ី និងនាងចន�នី សុទ�ែតជា្រសីកឡកណ�ី ដូចគា�  ។ នាងេមម៉ាយកឡីេនះមានបង្រសីមា� កេ់ទៀត

េឈ� ះកឡីនីយា ។ 

េមកឡីជា្រសីេមម៉ាយមានចិត�សវនឹកចងប់ានប�ី េដយបានឮល្បថីា: កុលេកដិកុដុម�េីសដ�ីមាន្រទព្យេ្រចន ក៏

េទ្របេលមលួងេលមទល់ែតកុលេកដិកុដុម�កីេសដ�ី្រពមេស�ហជាមយួ េដយេភ�ច 

នឹកដល់នាងកុលេកសី ជា្រសី្របកបេដយលក�ណា្រតឹម្រត�វេនាះេទ ។ 

េមកឡី កលែដលបានកុលេកដិកុដុម�កី ៍ជាស� មេីហយក្៏រចែណនឈ� នីស ចករ់កុរកេរឿងេលកកំហុសដក់

េទេលនាងកុលេកសី្របពន�េដម ថាជា្រសីមានសហយស�ន�អន�ករេផ្សង ៗ េរៀងរល់ 

ៃថ�មនិេចះឈបឈ់រេសះ, ទល់ែតកុលេកដិកុដុម�កីេ៍ជឿតមសម�រីបស់ខ�ួន ។ 

ៃថ�មយួ កុលេកដិកុដុម�កី ៍នានំាងកុលេកសីេទបងសំ់ណាញ់ក�ុងទេន� កំពុងែតបងសំ់ណាញ់ ្រសបែ់តគាតរ់ក

េរឿងេលកកំហុសដកេ់ល្របពន�ថាមានសហយ េទះបីនាងកុលេកសី និយាយតម្រតង ់

យ៉ាងណា កកុ៏ដុម�កីម៍និេជឿ កេ៏កតជាជេមា� ះក�ុងកណា� លជលស, េពលេនាះកុដុម�កីក៍វ៏យនាងកុលេកសីទមា� កេ់ទ

ក�ុងទឹកស� បេ់ទ កេ៏ទេកតជា្រតីដំរ ីេដយអំណាចផលនិសង្សរបស់នាងកុមារកិជាកូនែដលនាងមានចិត�ជាទិព� ។ 



លុះកុលេកដិកុដុម�កី ៍្រតឡបម់កវញិ នាងកុមារកិកសួ៏ររកមាត ។ ឪពុកេឆ�យថា: ឥតបានដឹងេរឿងអ�ីេសះក�ុង

េរឿងេនះ, ែតនាងកុមារកិកេ៏នសួរជជីករកឫសគល់ថា: ខ�ុ ំេឃញច្បោស់ជាែមេ៉ទជា 

មយួឪេហយេម�ចកឪ៏េឆ�យថា មនិដឹងយ៉ាងេនះ ? ។ 

នាងកុមារកិសង្សយ័កេ៏ដរេទកំពង ់េដម្បតីមរកេមលមាត េទដល់កទ៏ញួយំេរៀបរបពី់ដំេណ របាតម់ាត ។ ្រតី

ដំរជីាមាតឮ កេ៏ងបក្បោលពីក�ុងទឹកមកនិយាយេរឿង្របាបកូ់ន្រសីតងំពីេដមដល់ចប ់ 

េហយនិយាយថា: មា� យគា� នអីសីុេទ មា� យឃា� នណាស់ ចូរកូនរកចំណីឲ្យមា� យសីុផង ។នាងកុមារកិកស៏ន្យោថានិង

យកកន�កនិ់ងចុងអង�រេទឲ្យសីុេរៀងរល់ៃថ� ។ តងំពីៃថ�េនាះមក នាងកុមារកិបាននាមថ�ីថា “ មរណមាត ” ។ េមកឡី 

េ្រកយែដលបានដឹងថា: ្រតីដំរេីនាះជាមាតនាងមរណមាតកឲ៏្យចន�ី-ចន�នីជាកូន េទចបយ់កមកសមា� បេ់ធ�ម�ូបសីុ

េទៀត, ែតេដយេហតុនាងមរណមាតមានផលនិសង្សេ្រចន កប៏ណា� លឲ្យកណ�ុ រសពបំាន្រសក្រតីដំរពីីរ ទុកឲ្យនាង

មរណមាតដឹង ។ នាងមរណមាតយក្រសក្រតីពីរេនាះេទកបទុ់កក�ុងដី ក្៏រសបែ់តដុះេឡងជាេដម្រតប ់ េហយនាង

ទំនុកប្រម�ងេដម្រតប ់ េធ�វត�្របតិបត�ិេរៀងរល់ៃថ� ។ េម កឡីដឹងថាេដម្រតបជ់ាមាតនាងមរណមាត កឲ៏្យេគយកេដម

្រតបទ់ងំឫសទងំគល់េទបុកកេម�ចេចល, ែតេពលេនាះមានឆា� មយួ បានពឫំសពីរសរៃសទុកឲ្យនាងមរណមាត ។ 

នាងយកឫស្រតបពី់រេទដកំេ៏កតជាេដមរលួសពីរេដម រលួសេនះ ែប�កពីរលួសធម�ត គឺមានស�ឹកេនាះ្របកបេដយ

ពណ៌ឆ�ិនេឆ�  េហយេដមេនាះកគ៏ា� នបនា� ដូចរលួសធម�តែដរ ។ 

េនៃថ�មយួ ្រពះេចែផនដី្រពះអង�្រទងយ់ាងមក្របពតៃ្រព, េពលៃថ�េក�  ្រពះអង�កយ៏ាងចូលេទស្រមាក្រពះ

កយេ្រកមម�បេ់ដមរលួសមយួគូេនាះ ។ មុននឹង្រទងេ់ចញចកទីេនាះេទ ្រពះអង�្រទង ់

្រតស់សួររកមា� ស់េដមេឈចែម�កេនះ េដម្បសំុីគាស់យកេទដឯំក�ុង្រពះរជវងំ ។ េស�ច្រទងយ់ល់របូេឆាមនាងមរណ

មាតដ្៏រសស់បស់ ជាទីគាប្់រពះទយ័េហយ្រពះអង�ក្៏រតស់សំុេដមេឈេនាះ, នាងក្៏រពមថា� យ ។ ែតពកួអមាត្យខំជីក

គាស់យ៉ាងណាកម៏និរេបករេលងេដមេនាះពីដីេសះ, លុះ្រពះអង�្រតស់សួរនាងមរណមាត នាងកសំ៏ពះអធិដ� នដល់

េទវធីតជាមាតែដលែថេដមេនាះ ្រសបែ់តេដមរលួសផុសពីដីអែណ� តេឡងេទដុះេនក�ុងេផងមាស របស់្រពះមហ

ក្ស្រត េនឯមុខ្រពះមហ្របាសទ ។ 

្រពះអង�ក្៏រទង្់រតស់េហនាងមរណមាត ឲ្យចូលេទក�ុង្រពះរជវងំេហយអភេិសកជាមេហសីេឡង, ឯផា� េនាះ

ឲ្យនាមេហថា “ ផា� រលួសមាស ” េ្រពះបានអែណ� តមកស�ិតេនក�ុងេផងមាស េហយ 

មានពណ៌ស�ឹកេនាះ្រតចះ្រតចងណ់ាស់ផង ។  

 


