
ភ�ំ�យ៉ង់េ�(១)  

ក�ុងសមយ័េ្រពងនាយ េន្របេទសែខ�រមានេស�ចមយួអង�្រទង្់រពះនាម្រពះបាទ បាយង៉(់២) មាន្រពះដំណាកេ់នឯភ�ំ

ដងែរក មាន្រពះអគ�មេហសីល�ណាស់ ្រទង្់រពះនាម ្រពះនាងសក្់រកអូប ្របកបេដយ្រពះរបូ្រពះេឆាម្រពះភ�ក�ល�

្របិម្របិយ សម្បរុភ�ថឺា� ដូចនាងេទពធីត ក�ិន្រកអូបសយេចញជំុវញិ្រពះកយ ១ េយាជន ៍ល្បកិីត�ិយសសុសសយេទ

ដល់្រពះេចេសៀមៗ ចតឲ់្យមនុស្សមកេសុបអេង�តពិនិត្យ បានដឹងពិតថាល�េឆត ដច្់រសីទងំឡាយែមន ជា្រសីបរបូិ

ណ៌េដយលក�ណៈ្រគបយ៉់ាង ។  

េស�ចេសៀមរកឧបាយកលចូលមកចប្់រពះនាងយកេទ េដម្បជីាកិត�ិយស្របេទសខ�ួន ។  

េស�ចបាយង៉្់រទង្់រទបករណ៍ដូេច� ះ កន៏ា្ំរពះនាងអគ�មេហសីនូវពួក្រសីស�ំ្រកមករ នឹងពលេសនាទងំឡាយ ចុះ

សំេពេភៀស្រពះអង�រតេ់ចញេចល្រពះដំណាកទ់ងំេវលយបេ់បកសំេពសំេដេទទិសអេគ�យ ៍ ។ មុននឹងេស�ចយាង

េចញ្រទងេ់លក្រពះហស�្របណម្យដកេ់ល្រពះសិរសសច� បនេ់ទវតរក្សោទឹកថា " សូមឲ្យបានសេ្រមចេសចក�ី្របាថា�  ៣ 

្របករ គឺ  

១- សូមឲ្យបានសុខក�ុងដំេណ រផ�ូវសគរ ;  

២- សូមកំុឲ្យពកួេចរេសៀមតមទន ់;  

៣- សូមឲ្យបានជបួ្របទះកែន�ងជាទីគាបចិ់ត� ។  

េស�ច្រទង្់រព�យ្រពះទយ័ជាខ� ងំ ្រទងេ់បកសំេពទងំយបទ់ងំៃថ�គា� នឈបឈ់រ ។ លុះ្រទង្់របេមលេឃញថា េចញមក

បានឆា� យណាស់េហយ េទប្រទងង់កេរេទរកតំបនម់យួ េដម្បចីតសំេព ។ ជួបជាខណៈេនាះ ខ្យល់ព្យះុមកបកេ់បាក

សំេពឲ្យវលិវល់បាកច់ង�ូត ។ េទបទី្រតងេ់នាះមានេឈ� ះថា " ភូមបិាកច់ង�ូត " ជាបម់កសព�ៃថ�េគេហេហក� យមកភូមិ
បាកកូ់ត ។ េស�ច្រទងភ់យ័េហយេលក្រពះហស�អំពវនាវបនថ់ា "ឲ្យបាតព់្យះុខ្យល់ នឹងសូមែសនថា� យដល់ពកួអរក្ស

ទឹកទងំឡាយ " ។ ្រគាេនាះខ្យល់ព្យះុកស៏បសូន្យអស់ ។ សំេពេទបានបន�ិចេទៀតឈបេ់បាះយុថា� ចត េទបទីេនាះ

មានេឈ� ះថា " កែន�ងចត " ជាបម់កដល់សព�ៃថ� េគេហក� យមកជា " ភូមកិែន�ងចត " ។ ករឈបច់តេនះ គឺេដម្បនឹីង

េរៀបចំចំណីអហរែសនថា� យអរក្សទឹកនិងេធ�ចង�ូតសំេពថ�ី ។ ្រតងតំ់បនែ់ដលថា� យអហរេនាះ េនមានេឈ� ះជាប់

មកដល់សព�ៃថ�ថា " ភូមែិសនបន ់" ។ ទងំ ៣ កែន�ងេនះ េនក�ុងឃុលំយបូរ ្រស�ក្រតកំក ់េខត�តែកវ ។  

លុះសេ្រមចកិច�េនកែន�ងេនះសព�្រគបេ់ហយ ្រទងក់េ៏ចញសំេពេទេទៀត សំេដេទទិសអេគ�យដ៍ែដល ។ លុះេទដល់

កែន�ងមយួសំេពធា� យ ្រទងក់ច៏បេ់ធ�សំេពបេណ� រ េបកេទបេណ� រ ។ ្រតងក់ែន�ងេនាះជាបេ់ឈ� ះរហូតមកដល់សព�ៃថ�

ថា " សំេពធា� យ " ។ េបកបន�ិចេទេទៀតដល់កែន�ងមយួេឃញដីមានស្បវូដុះជាេ្រចន កេ៏បាចស្បវូេនាះចុកសំេពែដល

ធា� យ ។ ្រតងក់ែន�ងេនាះ ជាបេ់ឈ� ះមកដល់សព�ៃថ�ថា " ភូមែិ្រពកស្បវូ " េហយេបកសំេពេធ�ដំេណ រតេទេទៀត ដល់

េទកែន�ងមយួេទៀត ្រពះនាងសក្់រកអូប ្រទងេ់កតទុក�្រព�យ្រពះហឫទយ័េ្រចន្របករ គឺណាមយួអំពីសំេពែដលេចះែត

េទៗ រកទីសំណាកម់និេឃញ ណាមយួអំពីពកួេសៀម ថាមុខជាេគនឹងតមមកមនិខន ។ ្រពះនាង្រទងអុ់ជេទៀន 

នមស� របន្់រសនដ់ល់អរក្សទឹក អរក្សេគាក អ�កតៃ្រពភ�្ំរកំថ� សព�ទីកែន�ងថា " សូមឲ្យបានជបួនឹងទីសុខ្របេសរ សូម



ឲ្យេចរេសៀមចិត�អ្របិយបរជយ័វនិាសក�ុងសគរ " ។ ្រតងក់ែន�ងែដល្រពះនាងអុជេទៀនបនេ់នាះ េនជាបេ់ឈ� ះរហូត

មកដល់សព�ៃថ�ថា " ភូមអិន�ងេ់ទៀន " ។  

ពិធីនមស� រអំពវរបស់្រពះនាងេនាះ បានសេ្រមចដូចេសចក�ី្របាថា� ែមន គឺសំេពេស�ចេសៀម ែដលបានប��ូ នពល

ចំននួមយួែសននាកឲ់្យេចញេទតមស� តរ់ក្រពះនាងេនាះ ្រជ�សផ�ូវគា� េដយសំេពេស�ចបាយង៉េ់ចញផ�ូវេ្រកមែផ�កខង

េកត សំេពពកួពលេសៀមេចញផ�ូវេលែផ�កខងលិច ។ េ្រកយែដល្រពះនាងបន្់រសនរ់ចួេហយ សំេពេស�ចបាយង៉ ់ក៏

ងកសំេដេទទិសនិរតីបន�ិច ។ បនា� បពី់េនាះ្រសបែ់តមានខ្យល់ព្យះុយ៉ាងខ� ងំសេម្ប មអស� រ្យ បកេ់បាកសំេពេសៀម

េខ�ចខ�ីលិចលងស់� បអ់ស់ពួកពលេនក�ុងមហសគរ ។ ្រតងក់ែន�ងេនាះមានេឈ� ះថា " ភូមែិសនលង ់" ជាបម់ក ែត

សព�ៃថ�េគេហក� យមកថា " ភូមសិន�ុង " វញិ ។  

ចំែណកសំេពេស�ច បាយង៉ ់ កលេបេលឿនេទ្រតងទិ់សនិរតី េស�ចទតេឃញេកះ និងភ�ជំាេ្រចនេ្រត�ប្រត ្រពះអង�ក៏

ចូលេទេបាះយុថា� ចតសំេពេនែក្បរេកះមយួ េស�ចយាងេឡងេទេលេកះេនាះ េដម្បរីកទីកែន�ងដស៏មគរួនឹង្រជក ្រពះ

អង�បានទតេឃញកែន�ងដល៏�ៗ ជាេ្រចន ប៉ុែន�មនិសូវគាប្់រពះទយ័កឲ៏្យពួកពលជ��ូ នអីវ៉នេ់ចញពីសំេពនា្ំរពះអគ�

មេហសីយាងចូលេទក�ុងៃ្រព្រចកបព�ត េហយចតសំេពេន្រតងក់ែន�ងេនាះ ។ ្រគានេ់ស�ចយាងេចញផុតភា� ម មហ

េមឃដង៏ងឹតបណា� លេទជាមានេភ��ងផ�រយ៉ាងខ� ងំ ។ េ្រកយពីេស�ច និង្រពះនាង ្រពមទងំ្រពះរជបរពិរេឡងេគាក

េហយ ្រសបែ់តរន�ះបាញ់សំេព្រកឡាបលិ់ចលងេ់នកំពងេ់នាះ ។ ្រតងក់ែន�ងេនាះជាបេ់ឈ� ះថា " ភ�រំន�ះ " រហូតមក

ដល់សព�ៃថ� ។  

បនា� បពី់េនាះ េស�ចបាយង៉េ់ចះែតខំែស�ងរកទីភូមឋិនេដម្បបីានសង្់រពះដំណាកស់� កអ់្រស័យ ។ ្រគាេនាះ ្រទងប់ាន

ជបួទីទលួមយួខ�ស់ល�ជាទីគរួរកីរយៃ្រកេពក ក្៏រទងេ់ធ�្រពះពនា� បេណា� ះអសន�េនទីេនាះ ។ លុះេស�ចបានស� ក់

អ្រស័យ្រស�លបលួេហយ ក្៏រទងសំ់េណះសំណាលជាមយួនឹង្រពះអគ�មេហសីអំពីេសចក�ីកម្សត ់ ទុក�េវទនា របស់្រពះ

អង�នឹង្រពះនាងតងំពីេដមទីមក ។ ្រពះនាង្រទងរ់លឹំក្រពះរជាពីេរឿងែដល្រទងប់នថ់ា "នឹងដក្់រពះេកស (េករសក ់ ) 

ថា� យអរក្សទឹកេនាះ េពលេនះ ្រពះ្រត�វែតដក្់រពះេកសលបំណន ់ " ។ ្រពះរជាក្៏រទងច់តឲ់្យេធ�ពិធីដក្់រពះេកសល

បំណនក់�ុងេវលេនាះឯង ។  

េ្រពះេស�ច បាយង៉ ់្រទងប់នេ់ករ េហយ្រទងេ់ក្រពះេកសថា� យអរក្សទឹកលបំណនដូ់េច�ះ បានជាប្់រពះនាមថា " េស�ច

បាយង៉េ់ករ " េហយនឹងដីទលួខ�ស់ ែដល្រទងេ់ធ�្រពះពនា� េនាះជាបេ់ឈ� ះថា " ភ�បំាយង៉េ់ករ " រហូតមកដល់សព�ៃថ� ។  

េស�ច បាយង៉េ់ករ ្រទងគ់ងេ់នេលភ�េំនាះ ជាមយួ្រពះនាង សក្់រកអូបជា្រពះអគ�មេហសីបានេសចក�ីសុខសន�ជា ២ ឆា�  ំ

្រពះអគ�មេហសី្រទង្់រពះគភ ៌។ លុះ្រគបទ់សមាស ្រទងប់ាន្រពះរជបុ្រតមយួ្រពះអង� ្រទងដ់ក្់រពះនាមថា "្រពះបាទៃដ

ខ�ី" (?) ។ ្រពះរជបុ្រតមនិែមន ែតមាន្រពះនាមថា ្រពះបាទៃដខ�ី ែត្រទងម់ាន្រពះសររីវយវៈេពញលក�ណៈទងំអស់ ជា

បុរសក� ហន អងអ់ច ្រពះរបូេឆាមកស៏� តសក�ិសមឥតេខ� ះ នាឲំ្យ្រពះវរបិត្រពះវរមាតសព�្រពះរជហឫទយ័ពនេ់ពក 

។  

តងំពីេស�ច បាយង៉េ់ក និង្រពះនាងសក្់រកអូប េភៀស្រពះអង�មកគងេ់នេកះេនាះរវង ៧-៨ឆា�  ំ ពំុមានេលចឮដំណឹង

ពីេស�ចេសៀមបន�ិចបន�ួចេសះ ្រពះអង�កគ៏ងេ់នជាសុខសប្បោយ ឥតមានទុក�ភយ័ ឥតនឹកនាដល់េស�ចេសៀមេឡយ ។  



េ្រកយពីេនាះ ៥ ឆា�  ំ េស�ចេសៀមរកល្បចិេដម្បយីក្រពះនាងសក្់រកអូបឲ្យទល់បាន កច៏តក់រេ្រជសេរ សរក្រក�មេភ�ង

េល� នដពិ៏េសស េហយនឹងេ្រជសយកពួកម�ន�ីអ�ករជករជាេ្រចនរបូេទៀត ែដលឈ� សៃវក�ុងល្បចិេសុបករណ៍េផ្សងៗ 

្រពមទងំេរពលជាេ្រចនប��ូ នឲ្យចុះសំេពសំេដេទទិសទក្សណិ េដម្បែីស�ងរក្រពះនាង សក្់រកអូប ជា្រពះអគ�មេហសី 

បាយង៉េ់ករ ម�ងេទៀត ។ ពួកម�ន�ីពកួេល� ន េហយពកួទហនទងំអស់ េគបានពិភាក្សោគា� ដឹងកិច�ករជាេ្រសច េដយ

េគយល់ថា េស�ចបាយង៉េ់ករ និង្រពះនាង សក្់រកអូប ្របាកដជាេនក�ុងេកះមយួខងនាយសមុ្រទ េគកេ៏ចញសំេពជា

េ្រចនៃថ�េ្រចនយប ់សំេដេទេកះេនាះ ដល់េហយកេ៏បាះយុថា� ចត សំេពេនជិតេឆ�រេកះ ែដលេស�ច បាយង៉េ់ករ គង់

ស� កអ់្រស័យ េនចមា� យ្របមាណ ១២ សិន ប៉ុេណា� ះ ។  

្រតងេ់កះ ែដលជាទីចតសំេពរបស់ពកួេសៀមេនាះ ចបម់ានេឈ� ះ េហថា "េជង្របជំុ" តមក ែតសព�ៃថ�េគេហក� យ

មកថា " េជងក��ុ ំ " ។  

ឯពកួពលេសនាពកួេសៀមកលេគបាចតសំេព េបាះយុថា� ្រស�លេហយ េគកដ៏កេ់ឈេធ�ជាស� នតពីេលសំេពរបស់េគ

មកភា� បនឹ់ងកំពងៃ់នេកះេនាះ េហយកត៏ងំេរៀបពិធីេលងេល� នេនក�ុងសំេពេនាះរល់យប ់។ មនុស្ស្រប�ស្រសីែដលេន

ក�ុងេកះទងំប៉ុនា� នេដយពំុែដលបានេមលអ�ីឲ្យសប្បោយេសះ កន៏ាគំា� េទេមលេល� នេនាះយ៉ាងកុះករ េហយបាន

ទទលួបដិសណា� រកិច�យ៉ាង្របេសរ អំពីពកួពលរជករេសៀមទងំេនាះ ។ លុះេលងយូរៗ េទ េសចក�ីសប្បោយរកីរយ

របស់មនុស្សអ�កេកះេនាះកេ៏កតមានេឡង េដយសរសិល្បរបា ំ របស់េស�ចេសៀម បណា� លឲ្យអ�កេកះនិងពពកួពល

េសៀម ស�ិទ�ស� លគា� យ៉ាង្របៃព ។ ចំែណកពកួេសៀមខងអ�កេសុបករណ៍ កយ៏កករបានយ៉ាងច្បោស់លស់ថា េស�ច 

បាយង៉េ់ករ ពិតជាេនស� កព់នួក�ុងេកះេនាះែមន ។  

អ�កេមលេល� នទងំប៉ុនា� នេនាះ កល្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ កន៏ាគំា� និយាយអតួេកតសរេសរអំពី្រសីរបា ំ នឹងពកួេល� ន

ែដលេចះរយ៉ំាងទនភ់�ន ់នឹងអំពីករេរៀបទទលួេភ��វយ៉ាង្របេសររបស់ពកួេសៀម ។  

ឯពកួភេីលៀងនឹងពកួពលេស�ច បាយង៉េ់ករ ែដលបានេទេមលេល� នេនាះជាមយួនឹងអ�កេកះេនាះ កន៏ាគំា� មក្រកប

ទូលេស�ចបាយង៉េ់ករ និង្រពះនាងសក្់រកអូប េរៀងរល់ៃថ�ែដលបានេទេមល ។ ៃថ�មយួ្រពះនាងអត្់រទនឹំងេសចក�ី
សប្បោយរកីរយេនាះពំុបាន េដយពកួភេីលៀងេចះែត្រកបទូលញឹកញយេពក ្រពះនាងក្៏រកបបង�ំទូល្រពះស� មថីា 

"ចងេ់ទេមលេល� ននឹងេគឲ្យបានេឃញម�ង េ្រពះពកួភេីលៀងនិយាយអតួថា ល�េមលណាស់ " ។ េស�ច បាយង៉េ់ករ ក៏

្រទងេ់ស��មមនិអនុ�� តឲ្យេទ នឹងមនិឃាតេ់ឡយ ។  

្រពះនាងកទុ៏ក្រពះរជបុ្រត ែដលមាន្រពះជន�េទបែតបាន ៦ វស្សោឲ្យេនជាមយួភេីលៀង ក�ុង្រពះរជដំណាក ់។ េហយ

្រពះនាង្រទងយ់ាងេចញេទ្រសងទឹ់កេនកំពងេ់នាះ លុះ្រសងរ់ចួក្៏រទងេ់្រគ�ងអលង� រ មានបរវិរ្រប�ស្រសីជូន្រពះដំេណ រ

ផង េទទតេល� នេនាះ ។ លុះចូលេទដល់ពកួម�ន�ីនឹងពលេសនាេសៀម បានេឃញកស៏� ល់ថា ជាត្ួរពះនាងសក់

្រកអូប ជាមេហសីេស�ចបាយង៉េ់ករ ពិតែដលពកួេគែស�ងមករកយកេទថា� យេស�ចេគ តម្រពះរជប��  ឥឡូវ្រពះនាង

បានយាងចូលមកក�ុងកលឧបាយេគេហយ េគកប៏ានេរៀបចំេធ�បដិសណា� រកិច�យ៉ាងគរួសមចំេពះ្រពះនាង និងបាន

រចនាអសនៈយ៉ាងវចិិ្រតស្រមាប្់រពះនាង ។ កល្រពះនាងគង្់រស�លបលួេហយ េគបាន្របគំេភ�ងមយួយ៉ាងពីេរះ 

េឈ� ះថា " បទេលមនាង " រចួេគ្របគំបទេជតេទៀត ជាកិច�េបកឆាកេល� នរបស់ជាលំដបហូ់រែហេទ ។ អរម�ណ៍របស់

្រពះនាង បានដិតជាបេ់នក�ុងសចេ់រឿងនិងបទេភ�ងដពី៏េរះៃនេល� នេនាះ ។  



ចំែណកខងពកួេសៀម ែដលេគបាននិយាយណាតគ់ា� រចួេ្រសចេហយេនាះ គឺេគណាតគ់ា� េដយចង� កស់�រនិងទំនុក

េផ្សងៗ ។ សំេពរបស់េគ េគចងែខ្សយុថា�  ១េនទិសឦសន ចមា� យ្របមាណ ៦-៧ សិន ស្រមាបរ់ៃវឲ្យសំេពថយ, 

កែន�ងេនាះ កែន�ងេនាះជាបេ់ឈ� ះថា " ភូមយុិថា�  " (េន្រស�ក្រពះបាទជានជំុ់ ) មកដល់សព�ៃថ� ។ លុះេគដឹងថា ្រពះនាង

កំពុងែតជាប្់រពះទយ័យ៉ាងមាចំំេពះសចេ់រឿងនិងបទេភ�ងេហយ េគក្៏របគំបទមយួេទៀតេហថា " បទ្រសវែខ្សយុថា�  " 

េហយេគ្របគំបទមយួេទៀតេឈ� ះ " បទសំេពថយ " រចួេគចបរ់ៃវែខ្សយុថា� េហយសំេពកេ៏ចះែតថយេចញេទបន�ិចម�

ងៗ ។ ឯ្រពះនាង សក្់រកអូប ្រពមទងំពកួភេីលៀងឥតដឹងខ�ួនថា សំេពថយេចញេសះេឡយ េដយដក្់រពះទយ័នឹង

េរឿងេល� នេនាះយ៉ាងៃ្រកែលង ។  

សំេពកថ៏យេចញឆា� យេទៗ ដល់យបក់នែ់តេ្រជេទ េទប្រពះនាងនឹកចងវ់លិមក្រពះដំណាកវ់ញិ ។ លុះ្រទងង់ករក

ផ�ូវយាងចុះចកអសនៈេល� ន ្រសបែ់តេឃញសុទ�ែតទឹកល�ល� ច រកេកះេ្រតយមនិេឃញ ្រពះនាងក្៏រសឡាងំកងំភន័�

ភាងំញ័រចំ្របបក់ណា� លមហសគរ ។ ្រពះនាង្រទងនឹ់កេឃញដល់េរឿងេដម កលែដលរតពី់ភ�ដំងែរក េដម្បឲី្យផុតពី

កណា� បៃ់ដេសៀម ឥឡូវេនះេគចមនិផុត ្រតឡបជ់ាវលិមកចូលក�ុងកលឧបាយរបស់េសៀមេទវញិ, ្រទងក់្៏រពះកែន្សង

េសកេដយេ្រក�ម្រកំថា " ឱ! ៃថ�េនះេហយែដលអញ្រត�វ្រពត្់របាសពីប�ីកម្សតនិ់ងកូនជាទីេស�ហ " ។ ឯពួកពលេសៀម

េគ្រចនអស់ពួកភេីលៀងរបស់្រពះនាង សក្់រកអូប ឲ្យចុះក្បនូ្រតឡបម់កវញិវយកែត្រពះនាងមយួ្រពះអង�េទប៉ុេណា� ះ 

។ លុះវបាន្រពះនាងេហយ វយកេទថា� យេស�ចេសៀមតម្រពះរជបំណង េស�ចេសៀម្រតកអរណាស់ បានឲ្យរង� ន់

ខនេ់ខ យ៉ាងដល់ពកួពលេសនាទងំេនាះ ។ េស�ចេសៀមយក្រពះនាង សក្់រកអូប េទឲ្យគងេ់នក�ុង្របាសទេដយ

ែឡកមយួ្រពះអង� ជាមយួនឹងពកួ្រសីស�ំ្រកមករអ�កបេ្រមែតប៉ុេណា� ះ ចឲំ្យ្រពះនាងបាន្រសក្រសន�ពីេសចក�ីទុកសិន 

សឹមយកមកឲ្យគងេ់នជាមយួ្រពះអង� ។  

ចំែណកខងេស�ច បាយង៉េ់ករ កលបាន្រទង្់រជាបថា ពកួពលេសៀមនាយំក្រពះអគ�មេហសីេទេហយ ្រពះអង�កេ៏កត

ទុក�េសកសេ្រងងសៃ្រងយ៉ាងៃ្រកែលង ក�ុងមយួៃថ�ៗ ្រពះអង�ែលងេធ�កិច�ករអ�ីេកតទងំអស់ មានទឹក្រពះេន្រតហូរជាប់

ជានិច�កល ជាមយួ្រពះរជបុ្រតកំ្រព ១ ្រពះអង� ។ ្រពះអង�្រទងគ់ងគ់យគនែ់តេទក�ុងមហសគរ េស�រែតែបក្រពះេន្រត 

ែតមនិបានេឃញអ�ីេ្រកអំពីមហេមឃដធំ៏ល�ឹងេល�យ និងរលកេបាកែបកផា� ែ្រតងេនាះេឡយ ្រទងង់កមកេលេកះវញិ

ក្៏រទងេ់ឃញែតរកុ� លតវល�ិ ែដលសុទ�ែតជាធម�ជាតិរស់រេវ កហកដូ់ចជាចងជ់ួយ រែំលកនូវេសចក�ីទុក�របស់្រពះអង�ែដរ 

។ ្រពះអង�ែតេពលថា " កម្សតេ់អយែសនកម្សត!់ បង្រសេណាះកលបងនាអូំនរតឲ់្យផុតពីៃដេសៀម ឥឡូវមនិផុត គង់

ភា� តេ់ស��តបាន ឲ្យបងទីមទមេនមា� កឯ់ង " ។  

ចំែណក្រពះនាងសក្់រកអូប ែដលគងេ់នក�ុង្របាសទ ១ ែត ១ ្រពះអង�េនាះ មាន្រពះភ�ក�្រសពប្់រសេពនជានិច� េទះ

បី្រសីស�ំ្រកមករខំយកចិត�ទុកដកប់េ្រមផា� បផ់�ុនយ៉ាងណា កម៏និ្រសក្រសន�អំពីេសចក�ីទុកែដរ ្របាសទធំល�ឹងេល�យ 

ែតហកដូ់ចជាចេង��តរកផ�ូវេដរគា� ន មយួៃថ�ៗ្រពះនាងែតងគងេ់អតតមបង�ួចខងត្បងូជានិច� សម�ងឹរកេមលែ្រកងបាន

េឃញមនុស្ស ែដល្រពះនាងធា� បស់� ល់ ។ េស�ចេសៀមឲ្យទហនយាមទ� រជានិច� មនិ្រពះនាងយាងេចញេទណាបាន

េទ ្រពះនាងេកតទុក�សេ្រងងសៃ្រងេរៀងរល់ៃថ� ណាមយួនឹកមក្រពះរជបុ្រតតូចជាទី្រសឡាញ់ ណាមយួនឹក្រពះស� មី
ជាគូរកម្សត ់។  



លុះ ១២ ឆា�  ំេ្រកយមក ្រពះអង�មា� ស់ ្រពះបាទៃដខ�ី ជា្រពះរជបុ្រតកម៏ានវយ័វឌ្ឍនាករតចេ្រមនធំេឡង សួរ្រពះបិតរក

្រពះមាតថា " ្រពះមាតេទណាបាត ់មនិែដលេឃញ្រពះភ�ក�េសះ? " ។ េស�ច បាយង៉េ់ករ ជា្របះបិតក្៏របាបត់ម

ដំេណ រេហតុ្រគបយ៉់ាង ។ ្រពះអង�កេ៏កតេសចក�ីេក� ្រកហយជាខ� ងំ សូមល្រពះបិតេទតមរក្រពះមាតយកមកវញិ 

។ ្រពះបិតកម៏ាន្រពះបន�ូលថា "េបកូនេទតមរក្រពះមាត នឹងេទៃដទេទពំុបានេទ េទះកូនយកបានមា� យមកវញិ ក៏

នឹងមានេគតយុទ�គា� ខងផ�ូវស�ង� មជាមនិខន, ដូេច�ះកូនកំុអលេទចឪំពុកេកណ� េសនាេរហ៍ពលឲ្យបានេ្រចនជាកំដរ 

េបមានអសន�មកដល់ កូនអចេដះខ�ួនបាន" ។ េទបេស�ច បាយង៉េ់ករ ្រទងេ់្រជសមនុស្សែដលក� ហនស�័្រគចិត�ចូល

ខ�ួនេធ�ជាពលេសនា បានចំននួរបមុ់នឺនាក ់ ឲ្យមក្របជំុេនកែន�ងមយួតងំសីលមន�វជិា� ករ ហតេ់រៀនមន�អគមគាថា 

េនទី្រពះលនមយួ េទបទីេនាះជាបេ់ឈ� ះថា "ែ្រសចមពល" រហូតមកដល់សព�ៃថ� ។ លុះ្រទងយ់ល់ថាបានករល�មជា

ទីទុកចិត�េហយ េទប្រទងឲ់្យ្រពះបាទៃដខ�ី ជា្រពះរជបុ្រតចុះសំេពេទតមផ�ូវទឹក សំេពេទទិសពយព្យអស់េពលរវង 

៣ សបា� ហ៍ េទបេទដល់្រពំែដនេសៀម ។  

្រពះអង�មា� ស់ៃដខ�ី កឲ៏្យចតសំេពេនកំពងៃ់នេកះមយួ ែដលមានែដនដីជាបនឹ់ង្រពំ្របទល់េសៀម ល�មយាងចូលេទ

្រស�កេសៀមបាន ។  

ដូចបានេពលមកេហយថា ្រពះអង�មា� ស់ ៃដខ�ី ពិតែមនែតមាន្រពះនាមថា ៃដខ�ី ែត្រពះអង�មាន្រពះហស�ល� មាន្រពះរបូ

ស� តេឆតឆាយ គួរជាទីពិតពិលរមលិេមលៃនពួក្រសី្រកមុំៗ  ្រពះអង�បានផា� ពំកួពលទងំអស់ថា " ឲ្យេនចសំំេពក�ុងទី

េនះ េយងេទែតមា� កឯ់ងេហយមនិកំណតៃ់ថ�ណានឹងមកវញិេទ លុះែតេយងបានសេ្រមចតមេសចក�ី្របាថា�  េទបេយង

្រតឡបម់កសំេពវញិ " ។ ្រពះអង�មា� ស់កេ៏ធ�្រពះដំេណ រចូលេទដល់្រក�ងេសៀម ក�ុង្រពះទយ័េចះែតគិតបេណ� រថា "េប
្របសិនជាបានជបួនឹង្រពះមាត្របែហលជាមនិស� ល់្រពះភ�ក�េលកេទ ចំែណក្រពះមាតវញិ ក្៏របែហលជាមនិស� ល់

្រពះអង�ែដរ េ្រពះែបកគា� យូរឆា� មំកេហយ " ។  

គាបជ់នួៃថ�មយួ ្រពះមា� ស់្រពះបាទ ៃដខ�ី កំពុងែតសម�ងឹេមលនាយេមលអយ ្រសបែ់តជួប្របទះនឹង្រពះនាងសក្់រកអូប 

ជា្រពះមាតែដលគង្់រតងប់ង�ួច្របាសទ ទតេមលមកខងេ្រកែត ១ ្រពះអង� ែត្រទងម់និស� ល់ជា្រពះមាតេសះ ្រទង់

សំគាល់ថាជា្រសីេសៀម មានរបូេឆាមស� ត្រសស់បំ្រពង មុខមូល្រកឡងដូ់ចវងច់ន័� បបូរមាត្់រកហមេឆ� គួរជាទីទស្សនា 

្រទងេ់កត្រពះទយ័េស�ហ ក្៏រទងេ់ពលប�� ិតបេ�� �ងេផា� ះផ�ងឲ្យ ។ ឯ្រពះនាងសក្់រកអូប វញិកម៏និស� ល់្រពះរជបុ្រត

ែដរ សំគាល់ថាជា្រប�សេសៀមសុទ�សធ កេ៏កតចិត�្របតិពទ័�យ៉ាងខ� ងំ រហូតដល់បានជបួ្របទះពក្យសំដីែចចងគ់ា� តម

ធម�តរបស់�ស�ីនិងបុរស ្រពះនាងបានផា� ្ំរពះអង�មា� ស់ថា " ដល់េពល្រពលបធំ់ឲ្យចូលមកក�ុងទីេនះេទៀត ្រពះនាងនឹង

ចុះមកពី្របាសទមកចផំ�ូវ " ្រពះនាងបានប�� កថ់ា " ទីេនះស� តល់�ណាស់ ឥតមានមនុស្សេចញចូលញឹកញាបេ់ទ " 

។ ្រពះអង�មា� ស់្រពះបាទ ៃដខ�ី មាន្រពះទយ័រកីរយណាស់ េដយេសចក�ីេស�ហជាខ� ងំ ្រទងគិ់តថា "អញចងកូ់ន្រកមុំ

េសៀមេនះឲ្យបានេហយព្រងតយ់កេទទុកឯសំេពសិន សឹមេដរមា� យអញតេទេទៀត " ។ លុះេពល្រពលបធំ់ ្រពះអង�

មា� ស់កឡ៏បេ់ទកន្់របាសទ្រពះនាងវញិ តមបណា� ំពីេពលមុន ។ ្រពះនាងកេ៏ចញមកជបួនាេំឡងេទ្រពះដំណាក ់។ 

េលកទងំពីរកនិ៏យាយសំេណះសំណាលលួងេលមគា� េដយេសចក�ីេស�ហ បាន្រប្រពឹត�ស�នអ់ន�ករនឹងគា�  េហយក៏

នាគំា� រតេ់ចញពីដំណាកសំ់េដេទកំពងជ់ាទីចតសំេព ។ លុះមកដល់សំេព ្រពះនាងស� ល់អមាត្យជា្រក�មញាតិខ�ះ 

ជាអ�កបេ្រមខ�ះ អ�កទងំេនាះកភ៏ា� កខ់�ួន េហយសកសួរេទវញិេទមកភា� មកប៏ានដឹងច្បោស់ថា �ស�ីេនះជា្រពះនាងសក់



្រកអូប ជា្រពះមាត ្រពះអង�មា� ស់្រពះបាទ ៃដខ�ី ជា្រពះរជបុ្រត ។ ្រពះនាងកប៏ាន្រជាបថាបុរសេនះជា្រពះរជបុ្រតជាទី

កម្សតរ់បស់្រពះនាង ែដល្រពះនាង្របាសចកេចលមកអស់រយៈកល ជាង ១០ ឆា�  ំេហយ ។  

្រពះមាតនិង្រពះរជបុ្រតកយ៏ំឱបគា� េទវញិេទមក េដយេសចក�ីនឹករលឹកយ៉ាងែសនកម្សត ់។ ឯេសចក�ីេស�ហេដយ

តណា� ករ៏លយបាតក់�ុងេពលេនាះគា� នសល់ ។ ្រពះរជកុមារកម៏ានេសចក�ីរន�តញ់ាបញ័់រជាពន�ឹក ចំេពះអំេពពំុគប្ប ី
ែដល្រទងប់ានេធ�ចំេពះ្រពះមាត េទះ្រពះមាតអតេ់ទសឲ្យយ៉ាងណា កម៏និស�បេ់សចក�ីញាបញ័់រេនាះេឡយ ។  

ពកួពលេសនា កលបាន្រពះនាងេហយកន៏ាគំា� េបកសំេពយ៉ាងេលឿនលនេ់ពញទំហឹងឥតមានបង�ង ់េឆា� ះមកកន្់រពះ

ដំណាក្់រពះបាទ បាយង៉េ់ករ វញិ ។ ៣សបា� ហ៍េ្រកយមកសំេពកប៏ានមកដល់្រពះដំណាក ់។ េស�ច បាយង៉េ់ករ និង

្រពះនាង សក្់រកអូប បានជួបជំុគា� េដយេសចក�ីរកីរយ នឹងេសចក�ីេសកសេ្រងង ទង�ឹះខ្សកឹខ្សលួេ្រពះេសចក�ីនឹករលឹក 

នឹងេសចក�ីេស�ហជាទីបំផុត ។ កលបានជបួ្រពះភស�  ជាទី្រសឡាញ់េហយ ្រពះនាងក្៏រកបបង�ំទូលេរៀបរបត់ម

ដំេណ រ ែដល្រពះនាង្រត�វេស�ចេសៀមចបថ់ា " េគនាយំកខ�ុ ំមា� ស់េទឲ្យេនក�ុង្របាសទមយួែតមា� កឯ់ង មានពកួ្រសីៗ

កំដរចបំេ្រម្រគបេ់ពល េស�ចេសៀមឬកំេលះណាមា� កឥ់តបានមកជិតេបៀតេបៀនខ�ុ ំមា� ស់េទ េពលែដលកូនេទដល់ ខ�ុ ំ

មា� ស់មនិស� ល់ជាកូនរបស់េយងេសះ នឹកស� នថាបុរសកំេលះពីណា មកចំែណកកូនេយងវញិ កពំុ៏ស� ល់ខ�ុ ំមា� ស់ជា

មា� យែដរ បានជបួគា� កេ៏កតចិត�្របតិពទ័�េស�ហរហូតដល់បានស�័្រគស�នអ់ន�ករ ជាមយួនឹងកូនរបស់េយងេនះេទេហយ 

សូម្រពះស� មអីភយ័េទស ដល់របូខ�ុ ំមា� ស់ ្រពមទងំកូនផង " ។  

េស�ច បាយង៉េ់ករ ្រទង្់រជាបេហតុសព�្រគបត់មពក្យទូលៃន្រពះនាងេហយ ក្៏រទងអ់នុ�� ត ឥតមានខ� ល់េឡយ 

េដយ្រពះអង�្រទងពិ់ចរណាថា " ធម�តមា� យនិងកូន េទះបីយ៉ាងណា កម៏និហ៊ន្រប្រពឹត�អំេពពំុគប្បរីេបៀបេនះែដរ េនះ

គឺអំពីអំេពេហតុមនិស� ល់គា� បានជាហ៊ន្រប្រពឹត�អនាចរយ៉ាងេនះ ។  

េរឿងេនះ េស�ចបាយង៉េ់ករ ្រពះអង�េនមានសន�ិះសង្សយ័ែ្រកងេល្រពះរជបុ្រតមានបាបកម�ធ�នធ់ា� កដ់ល់អបាយ េទប

្រពះអង�ឲ្យេហអ�ក្របាជ�បណ�ិ ត កវ ីេហរ ជាេដម មកជបួជំុពិេ្រគាះេមលែ្រកងមានកម�េពៀរេវរេទជាតិខងមុខ ។ លុះ

ជំនំុពិេ្រគាះេធៀបេមលេហតុផលសព�្រគបេ់ទ កប៏ានវនិិច�យ័សេ្រមចថា " ្រត�វែត្រពះរជបុ្រតទទលួទណ� កម� គឺ្រត�វជីក

្រសះអង�ចំននួ ១០០១ អង�" ។ េស�ចបាយង៉េ់ករ ក្៏រទងឲ់្យពលករ ចំននួ ១០០១ នាក ់ជយួ ជីក្រសះ្រពះរជបុ្រតែដរ ។ 

លុះជីករចួេកតជាេ្រសចេហយ ក្៏រទងច់តែ់ចងេធ�បុណ្យឆ�ង េហយ្រពះរជបុ្រត្រទងអ់ធិដ� នថា " ្រសះអង�ទងំ ១០០១ 

ែដលជាស� ៃដខ�ុ ំសងេនះ ខ�ុ ំឧទ�ិសទុកជា្របេយាជនដ៍ល់សត�និករ េដម្បនឹីងបានេ្របទឹកតេទដរបណា្រសះអង�េនះ 

ែលងដកទឹ់កជាប ់ េហយដីដុះេឡងរបេស�ដូចធម�តវញិ, ដរបេនាះ សូមឲ្យេទសរបស់ខ�ុ ំរលយជាអេហសិកម�េទ " 

។  

េហតុេនះេហយបានជាេនក�ុងេខត�តែកវទងំមូល មានទីកែន�ង ែដលមានេឈ� ះថា "អង�ៗ  " េនះេ្រចនណាស់ ដូចជា 

អង�រក អង�សឹង� ជាេដម ។  

 


