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េបេយងេធ�ដំេណ រតមដងផ�ូវជាតិេលខ ៥ ពីភ�េំពញ េទកនេ់ខត�បាតដំ់បង ដល់េទឃុគំយួជីកដី ក�ុង្រស�កេមាងឫស្ស ី

េហយចុះពីថ�ល់ជាតិតមផ�ូវេជងេចញពីសល្រស�កេមាងឫស្ស ី ឈមមុខេទទិសអេគ�យច៍មា� យ្របែហល ១០ 

គីឡូែម្៉រត ឬេដរចុះពីថ�ល់ជាតិេទកត្់រតងស់� នីយរថេភ�ងេទស� យៃ្រព ែដលេនខងេកតសល្រស�កេមាងឫស្ស ី ៧ 

គីឡូែម្៉រត រចួឈមមុខេទទិសទក្សណិ ចមា� យ្របែហលជា ៤ គីឡូែម្៉រត េយងនឹងបានេឃញបឹង ១ េហថា " បឹងទំ

ែលង " មានទំហំទទឹង្របមាណ ១០០ ែម្៉រត បេណា� យ ៤០០ ែម្៉រត ។  

បឹងេនាះ សព�ៃថ�េនះ ជាបឹងស័ក�ិសិទ�ិ មានមច�ជាតិ គឺ្រតី អេណ� កជាេដមេ្រចនណាស់ េដយេហតុអ�ក្រស�កពំុហ៊នេទ

មករកេធ�េនសទកម� េហយមានទងំ្រមគឹជាតិ គឺេ្របស ក� ន ់ ឈ�ូស រមាងំជាេដម េនក�ុងៃ្រពជំុវញិបឹងេនាះផងជាទី

ចូលចិត�ដល់ពពួកអ�កបរបាញ់ៃ្រកេពក។  

េរឿងេ្រពងទកទ់ង នឹងេដមកំេណ តៃនបឹងេនាះ មានដំណាលដូចតេទេនះ ៖  

តមចស់ៗដំណាលតៗ គា� មក ដរបដល់សព�ៃថ�េនះថា :  

កលពីេ្រពងនាយ មាន្រពះមហក្ស្រតមយួ្រពះអង� មានបុណ្យបារមអីស� រ្យណាស់ ។ ៃថ�មយួ ្រពះអង�គងស់ត�រមាសជា

្រពះរជយាន ជាមយួនឹងទមក័មា� កេ់ឈ� ះនាយទំុ េដម្បេីស�ចេទ្រកសលនឹង�ស�ីមា� កេ់ឈ� ះនាង មុខរហ៍ុ ។ លុះ្រទង់

េធ�្រពះគមនាករេទដល់ភូមមិយួ បានទត្រពះេន្រតេទេឃញ�ស�ីមា� ក ់ មានលំនា្ំរបែហលនាង មុខរហ៍ុ ែត្រទងទ់ត

ប�� កេ់ទ េទប្រទង្់រជាបច្បោស់ថាមនិែមននាង មុខរហ៍ុ េទ ក្៏រទងច់កេចញទីេនាះហសួេទេទៀត ។ កល្រទងយ់ាង

ហួសេទ ្រទងក់តសំ់េដេគហដ� ននាង មុខរហ៍ុ លុះដល់េហយេស�ចចុះអំពីខ�ងរមាស ឲ្យនាយ ទំុចងរមាសេនាះេន

េ្រកមេដម្រកសំង ១ េហយេស�ចយាងេទ្រកសលនឹងនាង មុខរហ៍ុ េទ ។ ឯនាងមុខរហ៍ុ កលបានសំេណះសំណា

លនឹង្រពះមហក្ស្រត តមករេលកិយ េហយ្រកបបង�ំទូលសួរ្រពះមហក្ស្រតថា "្រពះអង�េស�ចយាងមកេនះ េដយ

យានអ�ី? " ។ ្រពះរជា្រទងត់បថា " បងមកេដយរមាស បងចងទុកេ្រកមេដម្រកសំង " ។ រមាសស� បម់និច្បោស់ ឮ

ែតថា "រមាស្រកសំង" កចូ៏លចិត�ថា "្រពះមហក្ស្រតថាខ�ួន"ជាសត�-្រកសំង " េទវញិ កម៏ានេសចក�ីេទមនស្សេដយ

នឹកេឃញថា "អញមានេសចក�ីេស� ះ្រតងនឹ់ងេលក យកអសេលក ខំជូនមកទងំយបទ់ងំអ្រធា្រត អតដំ់េណក



េ្រសកបង�ុយេលកេទជាថាឯង ្រកសំងេទវញិ" ។ នឹកេហយរមាសកេ៏បាលផា� ចែ់ខ្សពីេដម្រកសំងេទ ។ ឯនាយ ទំុ ក៏

រតត់មជាបពី់េ្រកយរមាសេទែដរ ។  

ឯ្រពះមហក្ស្រត កលេប្រទង្់រជាបថា រមាសេបាលផា� ចែ់ខ្សដូេច� ះេហយ េស�ចកេ៏ធ�្រពះគមនាករយាងតមេទែដរ ។ 

លុះនាយ ទំុ តមទន្់រតងវ់លមយួ កេ៏តងកន�ុយរមាសជាបែ់តរមាសពំុ្រពមឈបេ់សះ ។ នាយ ទំុ បានឈរែ្រជងេជង

ទបដី់ជាប ់ៗ ករ៏េបកទងំផា� ងំៗ។  

្រពះមហក្ស្រត្រទងទ់តេឃញដូេច�ះ ក្៏រទងែ់្រសក្របាបេ់ទអំពីេ្រកយថា " ទំុ ែលងៗ ", េទបនាយ ទំុ ែលងរមាសេនាះ ។ 

ឯរមាសកេ៏បាលចូលៃ្រពបាតេ់ទ ជាបទ់ងំអនែដលចងេលខ�ងេនាះេទផង ។  

្រពះមហក្ស្រត្រទងខ់� ល់ខ� ងំណាស់ ្រទងដ់កប់ណា� សដល់សត�រមាសេនាះថា "ពូជអឯង ចបត់ងំពីៃថ�េនះេទ ្រត�វ

សីុែតបនា� ជាអហរ និងផឹកែតទឹកល�កជ់ាដរប " ។  

េ្រពះេហតុដូេច� ះឯង បានជាេនេលខ�ងសត�រមាសទងំឡាយសព�ៃថ�េនះ មានសចម់យួ្រសទបេ់នខ�ងសណា� នដូច

ជាេគចងអនទុកែស្បក្រកេហង្រកហូងជាេ្រចន្រសទប ់ ជាទី្រជកៃនពកួសត�ែក�បនិងខ�ួយ េហយសីុែតេឈ ឬវល�ិណា

ែដលមានបនា� ជាអហរ ផឹកែតទឹកល�ក ់ េទះបីទឹកថា�  កវ៏យកេជងកូរឲ្យទល់ែតល�កសិ់ន េទបបានផឹក េដយ្រត�វ

បណា� ស្រពះមហក្ស្រត តងំពីេពលេនាះឯង ។  

្រតងក់ែន�ងែដលនាយ ទំុ េតងកន�ុយរមាសឈរែ្រជងេជងធាកដី់េនាះ កក៏� យេទជាបឹងមយួ មានទំហដូំចេពលបីខង

េល េហថា " បឹងទំុែលង " ជាបដ់របមកដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

ឯភូមជិាទីលំេនរបស់នាង មុខរហ៍ុ េនាះ កម៏ានេឈ� ះ្របាកដជាបម់កថា "ភូមមុិខរហ៍ុ" ដរបមកដល់សព�ៃថ�េនះែដរ 

។  

ពី បឹងទំុែលង េទភូម ិមុខរហ៍ុ េនះ មានចមា� យ្របែហល ៨ គីឡូែម្៉រត ។ េប្រត�វករេទពីបឹងទំុែលង េទភូមមុិខរហ៍ុ 

េយង្រត�វេធ�ដំេណ រឈមមុខេទទិសខងេកតចំននួ ៨ គីឡូែម្៉រត េទបបានេទដល់ភូមេិនាះ ។ តំបនែ់ដល្រពះមហ

ក្ស្រត ្រទងទ់ត្រពះេន្រតេឃញ�ស�ីមា� ក្់របែហលនាង មុខរហ៍ុ េនាះេហថា " ភូម្ិរបែហល " ជាបត់មក ប៉ុែន�សព�ៃថ�េនះ 

េគេហក� យមកថា " ភូម្ិរបហល ឬ ប៉ាហរ " េទវញិ ។ ឯភូម្ិរបហល សព�ៃថ�េនះេនក�ុងឃុតំេល ្រស�កបាកន 

េខត�េពធិ៍សត ់ ។ េបេធ�ដំេណ រពីភូម្ិរបហលេទភូមមុិខរហ៍ុ ្រត�វេចញដំេណ រឈមមុខេទទិសពយព័្យ ្របមាណជា 

៧ ឬ ៨ គីឡូែម្៉រត េទបបានដល់េទ ភូមមុិខរហ៍ុេនាះ ។  

ជាទំេនៀមេន បឹងទំុែលង េនាះ អ�ក្រស�កែតងហមឃាតអ់ស់ពកួម�ន�ី ែដលេទេន្រត�ត្រតេល្រស�កេមាងឫស្សេីនាះ មនិ

ឲ្យេដរកតមុ់ខ គឺពីខងេកតបឹងេនាះេឡយ ឲ្យេដរបានែតពីេ្រកយ េដយេហតុថា េបម�ន�ីណាេដរកតមុ់ខបឹងេនាះ េគ

ថា ម�ន�ីេនាះនឹង្រត�វខូចបុណ្យេថា� ះយស ឬក្៏រត�វរជករផា� ស់េចញពី្រស�កេនាះ េដយឆាបរ់ហ័ស េម៉ា� ះេហយអស់េលក

ណា ែដលនិយមេជឿតមទំេនៀមេនាះ មនិហ៊ន្រប្រពឹត�កន�ងពក្យហមេនាះេឡយ ។  

 


