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េនខងលិចទី្រក�ងបាតដំ់បង ចមា� យ្របមាណ ១២ គីឡូែម្៉រត មានភ�ជំាេ្រចនេនជិតៗគា�  មានភ�សំំេព ភ�្ំរទ�ងមាន ់- 

្រទ�ងទ និងភ�រំសំយសកជ់ាេដម ។  

េរឿងេ្រពងនិយាយតៗគា�  ្របចភំ�េំនាះ មានដំណាលដូចតេទេនាះ ៖  

កលពីេ្រពងនាយ មាន្រពះមហក្ស្រតមយួអង� ្រពះនាមរជកុល េសយរជ្យេន្របេទសកម�ុជា តងំ្រពះរជវងំេនេល
ជរួភ�ដំងែរក ។ ្រពះបាទ រជកុល ្រទងស់ព�្រពះរជហឫទយ័នឹង�ស�ីមា� កេ់ឈ� ះនាង សុវណ� មស(២) នាងេនះជាកូន្រកី

្រកេទ ប៉ុែន�នាងមានរបូេឆាមសក�ិសមល�េឆត នាងចិ�� ឹម្រកេពមយួ កម៏ានឫទ�ក� ហនឈ� សៃវណាស់ េទះបីេ្របឲ្យវ

េធ�អ�ីបានទងំអស់ ។ ្រកេពេនាះមានខ�ួនធំេលស្របមាណនាងឲ្យេឈ� ះ អធន ់ ។ តមដំណាលថា មុនដំបូង នាង 

សុវណ� មស េរ សបានពងសត�មយួយកមកទុក េដយនាងមនិស� ល់ថាជាពងសត�អ�ីេទ ប៉ុែន�លុះដល់ៃថ�ែខនឹងញាស់

្រសបែ់តេឃញេចញជាកូន្រកេពមក ។ នាងកេ៏ចះែតអណិត ខំចិ�� ឹមែថរក្សោេដយេពញចិត�ណាស់ ។ ្រកេពេនាះេទៀត

េសត កែ៏ប�កពី្រកេពទងំពួង េចះស� បប់ង� បន់ាងដូចជាមនុស្សសុទ�សធ ។  

ឯ្រពះបាទរជកុល លុះបាននាង សុវណ� មស មកជាគូេស�ហេហយ មនិយូរប៉ុនា� ន កែ៏បរជាមាន្រពះទយ័ពំុសូវស�័្រគ

េស� ះេទវញិេដយ្រទង្់រពះត្រមះិយល់េឃញថា " នឹងេលកនាងជាអគ�មេហសីេពញទីពំុបាន េ្រពះនាងជារ�ស� មាន

ឋនៈពំុេស� ពំុសមនឹងេរៀបអភេិសកជាអគ�មេហសីេឡយ " ។ លុះ្រទង្់រពះត្រមះិដូេច�ះេហយ ្រទងេ់ស�ចេទ្រកបបង�ំ្រពះ

វរបិតៗ ក្៏រទងយ់ល់តមេហយចតេ់សុបសួររក�ស�ីណា ែដលមានពូជពង្ស្រតកូលខ�ងខ់�ស់ េដម្បេីរៀបអភេិសកជាមយួ

្រពះរជបុ្រតរបស់្រពះអង� ។  

យូរបន�ិចមក ឮដំណឹងថា េន្រស�កចន�បុរ ីមានេស�ចមយួ្រពះអង� មាន្រពះរជបុ្រតីមយួ្រពះនាមនាង រសំយសក ់េ្រពះ

្រពះនាងមានសកទិ់ព� ចងប់ានអ�ីកប៏ានដូច្រពះទយ័ គឺ្រពះនាង្រគានែ់ត្រច�ត្រពះេកសីេទ ចងឲ់្យទឹកសមុ្រទខះេទជាដី

េគាកកប៏ាន ចងឲ់្យដីេគាកក� យេទជាទឹកសមុ្រទកប៏ាន ។ ្រពះវររជមាតបិតៃន្រពះបាទ រជកុល ្រទងេ់្របេសនាឲ្យនាំ

សរេទថា� យេស�ច្រក�ងចន�បុរ ី េដម្បដីណ�ឹ ងនាងេនាះតម្រពះរជ្របៃពណី ។ េស�ច្រក�ងចន�បុរ ី កពំុ៏្រទងយ់ល់ទស់

េឡយ ្រទងត់ប្រពះរជសរមក្រពះវររជមាតបិតៃន្រពះបាទ រជកុល ថា "េប្រទងស់ព�្រពះរជហឫទយ័ សូម្រទងេ់លក

បណា� ករមកចុះ" ។ េសនាបានទទលួ្រពះរជឱង� រេហយ ្រកបបង�ំល្រតឡបម់ក្រកបបង�ំទូល ្រពះរជមាតបិតៃន



្រពះបាទ រជកុល វញិសព�្រគបត់មដំេណ រេនាះ ។ ្រពះបាទរជកុល បាន្រទង្់រពះសណា� បដូ់េច� ះ ក្៏រទងម់ាន្រពះទយ័

េសមនស្សពនេ់ពក េទប្រទង្់រតស់បង� បឲ់្យេរៀបចំេ្រគ�ងបណា� ករយ៉ាងឧឡារកិផ�ុកក�ុងសំេព េដម្បេីធ�្រពះរជដំេណ រ

េចញេទកន្់រក�ងចន�បុរ ី។  

ចំែណកនាង សុវណ� មស លុះបានដំណឹងេនះេហយ កេ៏កតចិត�េក� ្រកហយខ� ងំណាស់ េទបេ្រប្រកេពឲ្យេទតមកល់

សំេពេនាះឲ្យលិចវនិាសអន�រយ េដម្បមីនិឲ្យ្រពះបាទ រជកុល េទជួបនឹងនាង រសំយសក ់។ ្រកេពេនាះកេ៏្របបានដូច

ចិត�េទៀត វេបាះពយួក�ុងទឹកេលឿនដូច្រព�ញ លុះេទជិតដល់សំេព ្រពះបាទរជកុលៗ ្រទង្់រកេឡកេឃញ អធន ់ ក៏

្រទងម់ាន្រពះបន�ូលខ� ងំៗ ថា " ៃន អធន ់! អញេទ កំុមកេធ�េផ�សផា� ស " ។ អធន ់េឆ�យតបេទវញិថា " សីុបាយអ�ក

ណា យកអសអ�កេនាះ " ។  

ពកួពល្រកេឡកេឃញ្រកេពធំសេម្ប ម កភ៏យ័ែ្រសកេឆាេឡាេពញទងំសំេព ខ�ះេបាះ្រតឡាច េល�  ្រពមទងំមាននិ់ងទ

ទងំ្រទ�ងៗ េទឲ្យ អធនសីុ់ េដម្បឲី្យវឈប ់វឃា� តឆា� យអំពីសំេព ែតអធន ់ពំុទទលួសីុេសះ ។ ្រពះបាទរជកុល ក៏

បងួសួងអស់េទវត សូមឲ្យេលកជយួ ឲ្យផុតពីេ្រគាះថា� ក ់។  

េដយបុណ្យបារម្ីរពះអង� េសចក�ីបងួសួងេនាះ ករ៏ជំលួេទដល់្រពះឥ�នា� ធិរជៗ ក្៏រទងេ់្របបេ្រមេទ្របាប្់រពះនាង 

រសំយសក ់ភា� ម ។ ្រពះនាង រសំយសក ់កច៏្បតូ្រពះេកសី ឲ្យទឹកសមុ្រទខះរងឹេទជាដីទងំអស់ ។ ្រកេពកជ៏ាបក់�ុងដី

េនាះ មុននឹងដចខ់្យល់ស� ប ់្រកេពេនាះេគាះកន�ុយផង ដកដេង�មធំផង រមលួខ�ួន្រតឡប្់រតឡិន េហយតខួ�ួន្រកេពេនាះ

េគាះកន�ុយ នឹង្រតង្់រចមុះ្រកេព កេ៏កតេទជាបឹង ២ េនដល់សព�ៃថ�េនះ េហថា បឹងកន�ុយ្រកេព និង បឹង្រចមុះ្រកេព ។ 

ឯសំេពេនាះ កេ៏កតេទជាភ�ធំំមយួ មានរងជាសំេពសុទ�សធេហថា ភ�សំំេព ែតេផ��ងបន�ិចេ្រពះរលកេបាកខ� ងំ

ណាស់ ។ េនេពលែដលអធន ់ជិតេទដល់សំេព េក� ងសំេពកស៏ណ� កធា� កេ់ទក�ុងទឹក េកតេទជាភ�មំយួ េហថា ភ�ំ

េក� ងសំេព ទល់សព�ៃថ� ។ ្រទ�ងមាន្់រទ�ងទែដលពួកពលេបាះេទឲ្យ្រកេព កេ៏កតេទជាភ�មំយួ េហថា ភ�្ំរទ�ងមាន្់រទ�ង

ទ ដរបដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

លុះសមុ្រទក� យេទជាដីេហយ ្រពះបាទ រជកុល ្រទងេ់្របពកួពលឲ្យជ��ូ ន្របដប្់របដទងំពងួ យាងេទកន្់រក�ង

ចន�បុរ ី េដម្បេីរៀបអភេិសកជាមយួនឹង្រពះនាង រសំយសក ់ តម្រពះរជ្របៃពណី ។ កែន�ងែដល្រពះនាង រសំយសក ់

ច្បតូសកេ់នាះ កេ៏កតេទជាភ�មំយួេនខងត្បងូភ�សំំេព េហថា ភ�រំសំយសក ់ដល់សព�ៃថ� ។  

កលេរៀបអភេិសករចួេ្រសចេហយ ្រពះបាទ រជកុល ្រទងន់ា្ំរពះនាង រសំយសក ់ជាអគ�មេហសី ្រពមទងំពលេសនា

ជាេ្រចន ្រតឡបេ់ទកនរ់ជបុរវីញិ ។ ្រពះអង�្រទងគ់ងេ់លដំរជីាមយួ្រពះនាង ជា្រពះជាយា មានពលេសនាែហហមមក

ជាេ្រចន ។ មកដល់ពកក់ណា� លផ�ូវ ្រទង្់រកេឡកេទេឃញភ�សំំេព ភ�្ំរកេព ្រទងនឹ់កេទមនស្សជាខ� ងំនឹងនាង សុវណ�

មស ថា "េ្រពះែតវចិត�អ្រកក ់បានជាឲ្យេគស� បវ់និាសអស់យ៉ាងេនះ " ។ ្រពះអង�េ្របេសនាឲ្យេទចបន់ាង សុវណ�

មស យកមកសមា� បេ់ចល េសនាកេ៏ធ�តម្រពះរជប��  ចបន់ាងសុវណ� មស មកកតក់្បោលសងសឹកវញិ ក្បោល

េនាះកេ៏កតជាភ�មំយួ េហថា ភ�សំងក្បោល េនជិត្រស�កមង�លបុរសីព�ៃថ�េនះ ប៉ុែន�អ�ក្រស�កេហក� យមកថា ភ�សំងក្បោន 

េទវញិ ។ មានវលមយួេនជិតភ�េំនាះ សព�ៃថ�េហថា វលចិ��� េំពះ េ្រពះពួកេសនាចិ��� េំពះេវៀននាងេចលេនទី

េនាះ ។ ឯេយានីរបស់នាង េសនាបាន្រគែវងេចល េហយេកតេទជាភ�មំយួេទៀត េហថា ភ�្ំរកពយនាង ែតសព�ៃថ� េគ

េហក� យមកថាភ� ំបនា� យនាង ។  



ចំែណក្រពះបាទ រជកុល និង្រពះនាង រសំយសក ់ ជា្រពះអគ�មេហសី យាងចូលេទថា� យបង�ំ្រពះវរបិត-មាតវញិ 

េហយ្រទងគ់ងេ់នជាសុខសន�េទ ។  

 


