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និទនពីេ្រពងមកថា មានម�ន�ីធំមា� ក2់ ជាអ�កបេ្រមេស�ច េននគរពរណសី ។ ្រពះមហក្ស្រតិយ ៍េស�ច្រទងេ់្របនាមុនឺ

េនាះ ឲ្យេដរ្រត�ត្រតេមល្រស�កេទសជនបទក�ុង្រពះនគរ េ្រពះ្របជាជនេចះែតបះេបារ ។ ម�ន�ីេនាះ កន៏ាេំសនាទហន

េចញេទដល់ភូមមិយួ េន្រស�កេ្រក ។ េនភូមេិនាះ មានជនមា� កម់ាននាមេគា្រតមនិ្របាកដ មានកូន្រកមុមំយួល� ស័ក�ិ
សមណាស់ ។ នាមុនឺបានេឃញ មានចិត�្រសឡាញ់េដយេស� ះ្រតង ់ កត៏មចូលេទដល់ផ�ះឪពុកមា� យនាងេនាះ ។ 

ទងំពីរនាកប់�ី្របពន� កលេបេឃញភា� ម កម៏ានេសចក�ីេកតខ� ច ចុះមកអេ�� ញនាមុនឺធំេនាះេឡងផ�ះ េរៀប

េភាជនាហរជូនគរួសមតមរេបៀប ។ ម�ន�ីេនាះសួរថា "កូន្រកមុពូំមងីមានប�ីេហយឬេនេឡយេទ ?” ។ ឪពុកមា� យនាង

្រកមុជំ្រមាបថា "មនិទនម់ានេនេឡយេទេលក !” ។ នាមុនឺេនាះ ក្៏របាបេ់ដយ្រតងថ់ា "ខ�ុ ំ្រសឡាញ់នាង ចងប់ាននាង

ជា្របពន�ែតេវលេនះ ខ�ុ ំរវល់នឹងេទ្រត�ត្រត្រស�កភូម,ិ ខ�ុ ំសំុទុកមាស ៣ តម�ងឹ ប�� ំចិត�នាងសិន, សន្យោ ៣ ែខេទៀត 

នឹង្រតឡបម់កេរៀបចំករតមរេបៀប្រស�កភូមវិញិ ជាមនិខន ។ នាមុនឺេនាះ ្រតឡបេ់ទដល់ទី្រក�ងវញិ េចះែតមានធុរៈ

រវល់យូរេទៗ កន�ងហួសដល់េទ ៣ ឆា�  ំមនិបានេទេរៀបករតមសន្យោ ។  

និយាយពីជនកំេលះមា� ក ់ ែដលេន្រស�កភូមជិាមយួនឹងនាង�ស�ីេនាះ េហតុែតកម�ពីអតីតតមមកឲ្យវនិាសបងជី់វតិ ក៏

បណា� លឲ្យនឹក្រសឡាញ់ែត្រសីែដលនាមុនឺប�� មំាសេនាះ េទជា្រកហល់្រកហយ េដកមនិលកប់កម់និរេហយ បាយ

មនិនឹក ទឹកមនិេ្រសក ។ ឪពុកមា� យបុរសេនាះ កភ៏តិភយ័ ស� នថាកូនមានជំងឺ កេ៏ទបេបាសអែង�លលួងេលមសួរកូន

ថា "មាសៃថ�េអយ ! អ�កឈអឺ�ីដូេច�ះ ?” ។ បុរសជាកូន្របាបថ់ា "គា� នឈអឺ�ីេទ ! ប៉ុែន�គិត្រសឡាញ់នាងែដលនាមុនឺ្របចំ

មាសខ� ងំណាស់ ! េបពុក និងែមម៉និេទដណ�ឹ ងឲ្យេទ ខ�ុ ំនឹងសមា� បខ់�ួនេហយ ! មនិដឹងជារស់េនបានករអ�ីេទ !” ។ 

ឪពុកមា� យ្របាបេ់ទកូនថា "មាសមា� យេអយ ! មា� យមនិហ៊នេទ ! េ្រពះនាងេនាះេគភា� បម់ាតភ់ា� បព់ក្យនឹងនាមុនឺេទ

េហយ, ែតដឹងេទដល់េគ ែ្រកងេយងមនិបានសុខ" ។ បុរសជាកូនេឆ�យថា "ពីេដម នាងេនាះជាបស់ម�នឹីងេគែមន ែត

ឥឡូវេនះ េលកនាមុនឺេនាះមនិេឃញ្រតឡបម់កវញិេទ ែថមទងំហួសកិច�សន្យោផង េបែមម៉និេទដណ�ឹ ងឲ្យខ�ុ ំេទ ខ�ុ ំនឹង

សមា� បខ់�ួនេចលេហយ" ។  

មា� យឮដូេច� ះ ក្៏រពមេទដណ�ឹ ងនាងេនាះ ។ លុះេទដល់េហយ ឪពុកមា� យខង្រសី កនិ៏យាយបូរបត្់របាប ់តមដំេណ រ

សព�្រគប ់ ប៉ុែន�ពិេ្រគាះគា� េមលេទ ឪពុកមា� យខង្រសី កគិ៏តថា "េលកនាមុនឺេនាះច្បោស់ជាអស់រវល់នឹកនាមកកូន

េយងេហយ េ្រពះសន្យោែត្រតឹម ៣ ែខ ឥឡូវហួសកំណតដ់ល់េទ ៣ ឆា�  ំមនិេឃញមក, េយងនឹងទុកកូនចយូំរេទៗ 

ែ្រកងឥតអំេព, កូនេយង កក៏នែ់តចស់ែខឆា� ,ំ េណ� យ ! េឆ�យ្រពមឲ្យេទអ�កែដលមកដណ�ឹ ងេ្រកយេនះេទចុះ !” 

េហយកមូ៏លមាតស់ន្យោគា� ថា "េយង្របញាបេ់រៀបករេទ ! រចួេយងែ្របេឈ� ះជាថ�ី េហយែចក្រទព្យសម្បត�ិ ឲ្យវនាបំ�ី
្របពន�េទេន្រស�កដៃទេទៀតេទ! េប្របសិនជាេលកនាមុនឺមករកវញិ េយងនឹងភូតថា កូនេយងរតត់ម្រប�សបាតេ់ទ



េហយ មនិដឹងជាេទេនទីណាេទ ! េបេលកនាមុនឺយកេទសេយងៗ សំុអង�រតមបនា� ល់េទ ដ្បតិេយងចស់ជរ

េហយ" ។  

ខណៈេនាះ ជាេទសកលអ�ី េទបណា� លចិត�ម�ន�ីេនាះ ឲ្យនឹកេឃញនាង ែដលប�� ំមាស ៣ តម�ងឹ, អន�ះអែន�ង

រសបរ់សល់េនពំុសុខ កេ៏ឡងេទទូល្រពះមហក្ស្រតិយ ៍ សំុេសនាទហនេចញេទ្រត�ត្រត្រស�កេ្រក ។ ្រពះមហ

ក្ស្រតិយ ៍កេ៏បកឲ្យេទ ។  

លុះេទដល់្រស�កេនាះ ជនួនឹងៃថ�ែដលកំពុងសំពះករ, នាមុនឺេនាះសួរថា "អ�ក្រស�កេគេធ�បុណ្យអ�ីេទបមានមនុស្សអ៊ូែអ" 

។ មានជនមា� កេ់ន្រស�កេនាះ ជាអ�កចងយ់កគាបគ់រួ និយាយេឡងថា "អ�កនាងែដលេលកមា� ស់ដណ�ឹ ងប�� ំមាស ៣ 

តម�ងឹ ឥឡូវ េគឲ្យមានប�ីេហយ កំពុងែតសំពះករ េទបបានជាមានេភ��វមកឈូឆរដូេច�ះ" ។ នាមុនឺេនាះនឹកខឹង កស៏�ុះ

េឡងេទេលផ�ះ ចបទ់ញៃដនាងេនាះមក េហយហូតដវស្រមាប្់រប�សេនាះ េននឹងកែន�ងសំពះករ ។ ឈម កប៏ាញ់

រយរច្របឡាកេ់ពញផ�ះ, បណា� ជនែដលមកេរៀបករ កភ៏យ័ េផ�ល ភ�ូករតចូ់លៃ្រពៃផ្សអស់ ។ នាមុនឺកន៏ានំាង្រតឡប់

ចូលមកកែន�ងេរៀបករវញិ ។  

ចំែណកឪពុកមា� យនាង ្រពមទងំញាតិសេលហិត ភយ័េខ� មុខ្រគបគ់ា�  កេ៏ទអេ�� ញ្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យែដលេចះ

មន� ឲ្យមកសូធ្យបាចទឹករមា� បច់ៃ្រងេខ� ចែដលស� បេ់លផ�ះ ្រតងក់ែន�ងសំពះករេនាះ េហយសរកេន�លេចលេទ ។  

លុះតំណេ្រកយៗ មក មាន្រពហ�ណ៍្រពឹទ� ចរ្យ ៣ នាក ់េនក�ុង្រស�កពរណសី ជំនំុគា� ថា "ដវ ជាេ្រគ�ងសហ័សឈ�ះ

មារស្រត�វ ដូចជានាមុនឺធំេនាះ មនិគិតអី គឺេដយឫទ�ិដវេនះេហយ េទបដេណ� មយក្របពន�បានមក" េទបនាគំា� និយម

ដកដ់វឲ្យកនសំ់ពះករ តងំពីេពលេនាះជាបដ់របមក ។  

េហតុេនះឯងេហយ េទបបានជាែខ�រេយងនិយមឲ្យដកដ់វផ�ឹមករ េហយមានពិធីរសំកេន�ល ជា្របៃពណីេរៀងរបមក

ដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

 


