
េរឿង ���ទ�ងេ���(១)  

េបេយងេធ�ដំេណ រពី្រក�ងភ�េំពញ េទកនេ់ខត�តែកវ ដល់េទឃុរំេវៀង ្រស�កសំេរង េយងនឹងេឃញវត�បុរណមយួេហ " 

វត�្របាសទនាងេខ�  " តងំេនខងេកតជាបនឹ់ងថ�ល់ជាតិពី្រក�ងភ�េំពញេទ ។  

បានជាេហថា វត�្របាសទនាងេខ�  េ្រពះក�ុងវត�េនាះមាន្របាសទបុរណពីរ េឈ� ះ្របាសទនាងេខ�  េនខងលិច

វហិរចំេខ� ងទ� រវត�ខងទិសបស�ិម ។ ្របាសទទងំពីរេនាះ េធ�ពីថ�ផង ឥដ�ផង ទំហំ ៤ ែម្៉រត ៤ ្រជ�ង កម�ស់ ១០ ែម្៉រត 

កំពូល្រស�ចដូចេចតិយ ខ�ស់្រតែដត ។  

េរឿងេ្រពងទកទ់ងេដយេដមកំេណ តៃន្របាសទេនាះ មានដំណាលថា ៖  

ក�ុងអតីតកលកន�ងយូរេទេហយ មានេស�ចមយួ្រពះអង�្រទង្់រពះនាម្រពះបាទ សុរយិាេទវង្ស គងេ់នេលភ�ជីំសូរ ជា

េស�ចមានមហិទ�ិឫទ�ិមានបុណ្យេ្រចន ្រទងប់ានសង្របាសទ ៥ និង្រទងឲ់្យជីក្រសះ ៤ េនេលភ�េំនាះ ្រគប្់រជ�ង

្របាសទ ្រទងម់ាន្រពះរជបុ្រតី ១ ្រពះអង�្រពះនាម នាងេខ�  ។  

ភ�ជីំសូរអំពីកំពូលចុះមកដល់ដីជ្រមាលេជងភ�ខំងេ្រកម ្របែហល ៧០០ ែម្៉រត មានទេន� ៤ គឺទេន�អំុ ១ ទេន�ស�ួត ១ 

ទេន�ស�ុក ១ ទេន�្រប្រទ�ន ១ ។ ទេន�ទងំ ៤ េនាះជាកែន�ងស្រមាប្់រកសលរបស់េស�ចអង�េនាះ ។ លុះ្រពះរជបុ្រតីមានវ ័

យវឌ្ឍនាករចេ្រមនេឡងបាន្រពះជន� ១៦ ឆា�  ំ្រពះនាងមានរបូេឆាមេលមពណ៌ល�ដច្់រសីក�ុង្រពះនគរ ។ ៃថ�មយួ ្រពះ

នាងនឹកភ�កចងេ់ទេលងទេន�្រប្រទ�ន បានចូលេទថា� យបង�ំល្រពះវរបិត សំុេទេលងទេន�េនាះ ។ ្រពះរជាក្៏រទង្់រពះរ

ជានុ�� ត េហយ្រទងច់តម់នុស្សបេ្រមឲ្យេរៀបចំែហហម្រពះដំេណ រ្រពះនាង េទ្រកសលក�ុងេវលៃថ�រេសៀល ។  

្រគាេនាះ មានបុរសមា� កេ់ឈ� ះ បណ�ិ ត្រសី េទបនឹងសឹកពីសមេណរ មានរបូេឆាមល�ល�ះស� តបាតជាង្រប�សឯេទៀត 

េចះមន�អគមវជិា� ករ ។ បណ�ិ តេនាះ ទីលំេនៗ ភូមមិយួខងលិចភ�ជីំសូរជិតផ�ូវែដលចុះេទទេន�្រប្រទ�ន ។ ៃថ�េនះ 

បណ�ិ ត ្រសី មានេសចក�ីអផ្សកុេចញេទេលងជិតផ�ូវេនាះ បានេឃញ្រពះនាងេខ�  ចុះពីេលភ� ំជាមយួនឹង្រសីបរវិរ កម៏ាន

េសចក�ី្របតិពទ័�ជាបចិ់ត�នឹង្រពះនាងៃ្រកេពក ។ បណ�ិ តេនាះពិចរណាថា "ៃថ�េនះជាៃថ�មានលភធំណាស់េដយបាន

ជបួ្របទះនឹង្រសី្រគបល់ក�ណ៍ ែតអត� អញជាកូនរ�ស�អ�កកម្សត ់េធ�េម�ចនឹងបាននាងេនាះហ�! នាងេនះមនិែមនជា្រសី

សម�� េទ គឺជា្រពះរជបុ្រតីរបស់េស�ច អត� អញនឹងនាងេនះពំុសមស័ក�ិគា� េសះ េបដូេច�ះអញ្រត�វេធ�យ៉ាងណាេទ

ែអះ?" ។ បណ�ិ តេចះែត្រសឡាញ់ខ� ងំេឡងៗ គិតថា "នឹងចូលេទដណ�ឹ ងតមច្បោបក់ពំុ៏សម នឹង្រប្រពឹត�ខុសកមុ៏ខជា

េស�ចយកេទសដល់ស� ប"់ ។ លុះេសចក�ី្រសឡាញ់កនែ់តេទ�េឡងៗ កសូ៊៏ប�ូរស� បថ់ា "ទុកជាេស�ចយកេទសយ៉ាង

ណា កសុ៏ខចិត�ែតស� ប"់ េទបបាននឹកដល់មន�វជិា� ករ ែដលេចះទងំប៉ុនា� ន កេ៏បះស�ឹកេឈយកមកសូ្រតផ�ុ ំមន�វជិា� ករ

េនាះ េហយេឡងេដមេឈផ�ុ ំស�ឹកបន�ឺេឡង ។ ឯសូរសេម�ងស�ឹកែដលបណ�ិ តផ�ុ ំេនាះេទចុចចំេបះដូង្រពះនាងេនាះ ្រពះ

នាងកភ៏ន័�ភាងំស� រតី, លុះផា� រេឡងគិតថា "អត� អញជាកូនេស�ច ធា� បស់� បេ់ភ�ងដូរ្យត�ន�ីសព�ៃថ�ែតពំុមានេភ�ងអ�ីេធ�ចិត�

ឲ្យអញស�ុត ដូចសំេឡងស�ឹកេនះេសះ"្រពះនាងសម�ងឹគិតយូរៗេទ សំេឡងរតឹែតពីេរះេឡងៗ ្រពះនាងអត្់រទពំុំបាន 

កល៏ន្់រពះឱស�ថា "យីេអហ�! សំេឡងេនះជាសំេឡងែប�កណាស់ គរួែតអញេទតមស� បេ់មលឲ្យេឃញច្បោស់ េតអ�ក

េនាះដូចេម�ចបានជាេចះផ�ុ ំពីេរះដល់ម�ុងឹ? " ។ ្រពះនាងកេ៏ទរកេមលឲ្យេឃញេដយ្រពះអង�ឯង ។ លុះ្រពះនាងេទជបួ

េឃញរបូេឆាមបណ�ិ តេនាះៗ ករ៏តឹែតមានេសចក�ី្របតិពទ័�ខ� ងំេឡង បានសកសួរសន�នាគា� េទវញិេទមក តម



្របៃពណីរបស់្រប�សនិង្រសីែដល្រសឡាញ់គា�  ។ អ�កទងំពីររបូបាននិយាយមតគ់ា� ថា "ៃថ�េ្រកយ េយងនឹងមកជួបគា�

េទៀត" េហយលែបកគា� េរៀងខ�ួន ។ ចំែណក្រពះនាង ចបត់ងំពីែបកបណ�ិ តេនាះេទ មានទឹក្រពះភ�ក�ែប�កពី្រប្រកតី 

េចះែតេ្រក�ម្រកំែលងរសួរយរកពកួបរវិរ ពកួបរវិរកម៏ានសន�ិះសង្សយ័ ។ ៃថ�េ្រកយមក ្រពះនាងចូលល្រពះរជាម�ង

េទៀត ។ ្រពះរជាក្៏រទងអ់នុ�� តឲ្យ្រពះនាងេទ ្រទងច់តម់នុស្សឲ្យែហហមជូន្រពះដំេណ រ្រពះនាងដូចៃថ�មុន លុះេទ

ដល់កែន�ងេនាះ ្រពះនាងនិយាយ្របាបប់រវិរថា " អ�ករល់គា� ្រត�វឈបច់ខំ�ុ ំ ខ�ុ ំមានកិច�ឯេនាះបន�ិច " ។ និយាយ្របាប់

េហយ ្រពះនាងេដរសំេដេទកែន�ងែដលបណ�ិ ត្រសីមកជបួ លុះបានជបួគា� េហយ ទងំពីររបូកស៏េ្រមចេសចក�ី្របាថា�

របស់ខ�ួន ។ ពួកបរវិរសង្សយ័េទលបេមលេឃញកិរយិាមនិល� មានេសចក�ីភតិភយ័ ខ� ចែ្រកងេស�ចយកេទសដល់

ជីវតិ កជំ៏នំុពិេ្រគាះគា� ថា "េយងគរួែត្រកបទូលេស�ចកំុខន" ។ លុះ្រតឡបេ់ទវញិ ពកួបរវិរកចូ៏លេទគាល់សព�្រគប់

តមដំេណ រ ។ េស�ច្រទងខ់� ល់ជាខ� ងំក្៏រទងេ់ហពួកេពជ្ឈឃាដមក្របាបថ់ា "្រត�វយកកូនអញេទសមា� បឲ់្យឆាប ់" ។  

្រពះមេហសីជា្រពះមាត ្រកបទូលសំុេទស្រពះស� មថីា "សូម្រពះករណុា្រទង្់រពះេមត� េ្របាស ្រពះរជទនេទសដល់

កូនរបស់េយងែតមយួ េបទុកជាមានេទសខុសយ៉ាងណាៗ សូម្រពះអង�កំុសមា� ប ់ ្រគានែ់តបំបរបងេ់ចញអំពីទីេនះចុះ 

សូម្រទងអ់នុ�� តឲ្យទន" ។ េស�ចក្៏រទងអ់នុ�� តតមេសចក�ីសំុរបស់្រពះនាងជា្រពះមាត េទប្រទងប់ង� បេ់ទេសនា

បតីឲ្យេធ�្របាសទ ២ ចមា� យអំពី្រពះដំណាកេ់ទ ៣ េយាជន ៍។ ពកួេសនាបតីកទ៏ទលួេធ�តម្រពះរជប��  រចួេហយ

េស�ច្រទងប់ង� បឲ់្យនា្ំរពះនាងេខ�  េទេនទីេនាះ ្របាសទេនាះេនខងលិចភ�ជីំសូរ ។ តងំពីៃថ�េនាះេទ ្រពះនាងេកត

ទុក�ជាទម�ន ់ណាមយួ្រពះបិតបំបរបងេ់ចលឲ្យេនែតមា� កឯ់ង ណាមយួែបកពីរសង្សោរ ែលងបានមកជួបេសះ េដយ

មនិ្រជាបជាេនទីណា ។  

្រគាេនាះ មានភកិ�ុ ១ របូេឈ� ះ ែកវ េលកនិមន�េចញពី្រស�កេលក េទេរៀនមន�វជិា� ករឯ្រស�កេ្រក េលកេរៀនបានេចះពូ

ែកណាស់ េលក្រតឡបម់ក្រស�កវញិគងេ់នទីមយួ (ក�ុងេខត�តែកវ) ទីេនាះអតទឹ់ក អ�ក្រស�កនាគំា� ជីក្រសះមយួ្របេគន

េលក ។ េដយ្រសះេនាះជារបស់េលក្រគ�ែកវ េទបមានេឈ� ះថា ្រសះ ែកវ ៗ រហូតដល់សព�ៃថ� ។  

េលក្រគ�អង�េនះ គងេ់នយូរបន�ិចេទ មានកិត�ិសព�ទួេទ្រគប្់រស�កភូម ិ។ ្រពះនាងបានឮដំណឹងថា េលក្រគ�េនាះេទប

ែតនិមន�មកពី្រស�កេ្រក េចះមន�វជិា� ករល្បលី្បោញដូេច� ះ មាន្រពះបំណងចងជ់ួបនឹងេលក េដម្បចីងដឹ់ងអំពីេសចក�ីទុក�

របស់្រពះនាងថា "េតៃថ�ណានឹង្រសក្រសន�េស្ប យេល�យ " ្រពះនាងក្៏របាបព់កួអ�កបេ្រមឲ្យេរៀប្រពះទីនង័ដំរ ី េដម្បេីទ

ថា� យបង�ំេលក្រគ� ែកវ ។ លុះេធ�្រពះដំេណ រេទដល់ទីកែន�ងេលក្រគ�េនាះេហយ ្រពះនាងចូលេទថា� យបង�ំេលកតម

ទំេនៀម ្រទងប់ានេឃញលក�ណៈេលក្រគ�អង�េនាះសព�្រគប ់ កែ៏បកចិត�េចញពីសង្សោរចស់ មកជាបនឹ់ងេលក្រគ�ែកវ

េនាះវញិ ពីេ្រពះេលកអង�េនាះ មានរបូស� តជាងបណ�ិ ត្រសី េពញលក�ណៈជា្រប�សគរួឲ្យ្រសឡាញ់ ្រពះនាងដំណាល

ពីេសចក�ីទុក�របស់្រពះនាងទូលេលក្រគ�សព�្រគបេ់ហយ កសំ៏ែដងអករស�ិទ�ស� លហកដូ់ចជាទុកចិត�គា� យូរមក

េហយ ។ អករែដល្រពះនាងពណ៌នាេរឿងរ៉វរបស់្រពះនាងេនាះនាឲំ្យេលក្រគ�ែកវ ស� ល់បានថា ្រពះនាងជាបជំ់ពក់

នឹងេលក ។ េលក្រគ� ែកវ អត្់រទពំុំបានកម៏ានចិត�េទរទនេ់ទរក្រពះនាង េហយមានពុទ�ដីកទនភ់�នេ់ទរក ។ កល

េប្រពះនាងបានឮពុទ�ដីកេលកែផ�មែល�មទនភ់�នម់ករកដូេច�ះ កស៏ង្ឃមឹថា "តេទមុខអញនឹងមានអង ែលងេកតទុក

តងំពីៃថ�េនះតេទេហយ... ។ ចបត់ងំពីៃថ�េនាះមក ្រពះនាងមានពណ៌សម្បរុ្រសស់បំ្រពងដូច្រសីេទពអប្សរ ។ 

ចំែណកឯេលក្រគ�ែកវវញិ េលកខំ្របឹងពិចរណាធមេ៌ដម្បដីកចិត�ពី្រពះនាងេនាះខ� ងំណាស់ែដរ ែតេលកដកពំុរចួ

េសះ ។ េពលេ្រកយមក ្រពះនាង្រតឡបេ់ទថា� យបង�ំសំុឲ្យេលក្រគ�េ្រសចទឹក េដម្បឲី្យមានសិរសួីស�ី ។ េពលេទ



េ្រសចទឹកេនាះ ្រពះនាងករ៏តឹែតសំែដងអកររកទ់កេ់ទរកេលក្រគ� ែកវ ខ� ងំេឡងែថមេទៀត េហយ្រពះនាងទូលថា 

"សូមឲ្យេលកមា� ស់គងេ់នសប្បោយចុះ" ។ កលេបឮពក្យេនាះ េលក្រគ�ែកវ កេ៏្រក�ម្រកំ្រសេពនមុខេកតទុក�េដយ

សំដី្រពះនាង ។ អកររបស់េលក ជាអករ្របាប្់រពះនាងឲ្យ្រជាបច្បោស់ថា "េលកេកតទុក�ពីេ្រពះ្រពះនាង" ។ ្រពះ

នាងករ៏តឹែតមានេសចក�ី្រសឡាញ់ខ� ងំេឡងេទៀត ដល់្រពះនាង្រតឡបេ់ទ្រពះដំណាកវ់ញិ េកតទុក�ផ�ំពំុលក ់ េសយ

្រកយាេស� យពំុបាន អត្់រទពំុំបាន កប៏េ្រមឲ្យេរៀបចំ្រពះទីនង័ដំរ ី េទនិមន�េលកមកឯ្រពះដំណាក្់រពះនាង ។ ឯេលក

្រគ� ែកវ កលេបបានេឃញអ�កបេ្រមេទនិមន� កស៏ប្បោយ្រពះទយ័ណាស់ បានេរៀបចំដំេណ រនិមន�មកជា្របញាប ់។ ្រពះ

នាងកទំ៏នុកប្រម�ងបណីតេភាជន សុទ�ែតរបស់ែប�កៗ ។ លុះេលកនិមន�េទដល់ ្រពះនាងេលកមក្របេគនេលកផា� ល់

្រពះអង� ។ េលក្រគ� ែកវ ឆានពំុ់បាន ។ អករែដលេលកឆានម់និបានេនាះ ជាអករ្របាប្់រពះនាងឲ្យ្រជាបរតឹែតច្បោស់ 

្រពះនាងកេ៏កតទុក�ខ� ងំេឡងៗ អត្់រទេំករ �ិ៍ខ� សពំុបានកចូ៏លេទទូលេលកថា " សូមេលកមា� ស់សឹកចកសិក� បទ

មកចុះ " េហយ្រពះនាង្របេគនសំពតេ់ស��កពក្់រពមទងំ្របដប្់របដសព�្រគប ់។  

េលកទទលួ្រពមតមសំដី្រពះនាងនិមន� េហយកសឹ៏កចកសិក� បទជាឃរវសេនរមួសុខជាមយួ្រពះនាងេខ�  េនក�ុង

្របាសទេនាះ ។  

េដយមានេរឿងដំណាលដូេច�ះ បានជា្របាសទេនាះ េគេហថា " ្របាសទនាងេខ�  " តងំពីេនាះរហូតមក ។  

ចំេណរកលមកខងេ្រកយ មានពុទ�បរស័ិទ្រជះថា�  ស� បនាវត�េនទីេនាះេឡង វត�កម៏ានេឈ� ះថា " វត�្របាសទនាង

េខ�  " រហូតមកដល់សព�ៃថ� ។  

 


