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ែដលអ�ក្រស�កេហថា "ភ�្ំរបសិទ�ិ" គឺសំេដយកភ�ពីំរេនទន�ឹមគា�  ។ ប៉ុែន�េដយករែចក្រពំ្របទល់្រស�ក េនេខត�

កណា� ល ភ�ពីំរេនះកេ៏គ្រត�វរែំលកេធ�ជាខណ� ្រពំ្របទល់្រស�ក ចំកណា� ល្រជលងភ� ំ គឺភ�ខំងលិច ចូលក�ុងឃុំមា� ក ់ ្រស�ក

អង�ស�ួល, ឯភ�ខំងេកត េនក�ុងឃុំឈ� ំង ្រស�កពញាឮ េខត�កណា� លដូចគា�  ។ ភ�ទំងំពីរេនះ ភ�ខំងលិច មនិមានេរឿងរ៉វ 

ឬ កែន�ងបរមបុរណអ�ី គរួគប្បនឹីងេលកយកមកអធិប្បោយេទ គឺមានែតភ�ខំងេកតប៉ុេណា� ះ ែដលមានេរឿងរ៉វេ្រចន មាន

ដំែណលចស់ៗ ទកទ់ងេដយេរឿងេ្រពង េ្រចនយ៉ាង ។ កលពីេដម អ�ក្រស�កេ្រចនទុកភ�េំនះ ជាទីកែន�ងសក�ិសិទ�ិ
ស្រមាបអ់�កែស�ងបន្់រសនឲ់្យសេ្រមច្របាថា� ណាមយួ ឬ េធ�ករសងសីលភាវនាេនទីេនាះ, ែតេនសមយ័បច�ុប្បន� 

ជំេនឿទងំេនាះ កេ៏ខ្សោយបន�ិចម�ងៗ េទតមករវបិត�ិៃនអរ្យធម ៌ ។ េហតុេនះ ទីភ�េំនះឯង េទជាទីេទសចរណ៍មយួ 

ស្រមាបអ់�ក្រស�កជិតឆា� យ េធ�ដំេណ រេទកម្សោន� េនរល់េពលែដលបានទំេនរលំែហពីករងរ ។ សព�ៃថ� េបេទតមរថ

យន� ្រត�វេទតមផ�ូវជាតិេលខ ៥ គឺផ�ូវពីភ�េំពញេទបាតដំ់បង លុះេទដល់គីឡូែម្៉រតេលខ ៣៨ ជិតដល់ផ្សោរឧត�ុង� មាន

ផ�ូវជាតិេលខ ២៦ ែបកចូលេទខងេឆ�ងៃដ ។ ចូលេទតមផ�ូវេនះ អស់ចមា� យ ១៦ គីឡូែម្៉រតេទៀត េទប្រត�វបតចូ់ល

តមផ�ូវលំមយួេនខងេឆ�ងៃដ បន�េទេទៀត េទបដល់េជងភ�េំនះ ។  

 

េននឹងចេង�ះភ� ំែផ�កខងេជង មាន្រពះវហិរមយួ ្រគប្របកេ់ល្រពះពុទ�បដិមាករចូលនិព� នមយួអង� សងេដយថ�យ៉ាង

ធំ មានបេណា� យ្របមាណជា ២៧ ែម្៉រត ។ ្រតងេ់នះអ�ក្រស�កេហថា "កែន�ង្រពះនិព� ន" ។ េនខងេ្រកមកែន�ង្រពះ

និព� នេនះបន�ិច មានរងូដីមយួកែន�ងទទឹង្របមាណ ៥ ែម្៉រត បេណា� យ ៦ ែម្៉រត ជារងូទល់ ែតមានមកពីអែង�ងកល

េហយ ។ ខងេកតរងូដីេនះបន�ិច មានថ�មយួែផនយ៉ាងធំ េហយមានសភាពចែម�ក្រតងម់ានស� មេជងេសះ និង ស� ម

េជងមនុស្ស ្រទ�ឌជាបេ់ននឹងថ�េនាះ, ប៉ុែន� េដយសរេពលេវលយូរលងេ់ពក, សព�ៃថ� ករ៏លបខ់�ះៗ េទេហយ ។ ខង

ត្បងូថ�ដមានស� មេនះ មានេខឿនថ�មយួកែន�ង អ�ក្រស�កេហថា "ឥសីច�ង�ម" ។  

 

លុះេឡងដល់កំពូលភ� ំមាន្រពះវហិរមយួ ជាសំណងច់ស់បុរណែដរ មានទទឹង ៨ ែម្៉រត, បេណា� យ ១៥ ែម្៉រត, អ�ក

្រស�កសន�តនាម្រពះវហិរេនះេហថា "វហិរៃ្រត្រតិង្ស" ។  



 

អំពីេរឿងេ្រពង ែដលទកទ់ងនឹងទីកែន�ងទងំេនាះ មានេដយែឡកៗ ពីគា�  ែដលេយងេលកយកមកអធិប្បោយ មយួម�

ងៗ ដូចតេទ ៖  

 

១- អំពីរងូដី និង ឥសីច�ង�ម  

 

ចំេពះទីកែន�ងទងំពីរេនះ មានេរឿងេ្រពងែតមយួ គឺ េរឿង "បក្សចី្ំរក�ង" ។េសចក�ីពិស� រៃនេរឿងេ្រពងេនះ េយងបានេបាះ

ពុម�ក�ុងេសៀវេភ្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រ ភាគ ៥ ្រតងេ់រឿង្រពះវហិរសួ រចួសព�្រគបេ់ហយ, ឥឡូវ េយងេចះយកែត្រតងអ់េន� 

ែដលមានទកទ់ង នឹងទីកែន�ង្រតងេ់នះ មាននិយាយប�� ក ់ែតប៉ុេណា� ះ ។  

 

េសចក�ីដំណាលថា ៖ កលែដលេស�ចដំបង្រគញូងែ្រជករជ្យេនាះ កប៏ានេឡង្រគប្់រគងរជ្យរហូតមក ។ ប៉ុែន� រជ

សម្បត�ិេនះ ពំុបានសុខសន�េទ េនរយៈេពលែត ៧ ឆា�  ំនិង ៧ ែខប៉ុេណា� ះ មានអ�កមានបុណ្យមា� ក ់គឺពញាែ្រកក មក

ដេណ� មរជ្យជាបន�េទេទៀត ។ ដំេណ រេរឿង មុននឹងបានរជ្យេទ្រពះបាទពញាែ្រកកេនាះ, ្រពះបាទដំបង្រគញូងបាន

េធ�ទុក�េទស ដល់ញាតិវង្សក្ស្រតអង�មុន សន�ឹកណាស់, េហតុេនះ បានជាេពៀរេវរមកដល់្រពះអង�វញិ គឺេ្រកយែដល

្រពះបាទពញាែ្រកកេឡងេសយរជ្យេហយ កេ៏ចញប�� ឲ្យចងអឃាតព្យោបាទវញិែដរ ។ ប៉ុែន�េនេពលេនាះ មានអ�ក

មា� ងមយួេនាះ មានគភ ៌ រតេ់ទពនួស� កេ់ននឹងលំេនញាតិសនា� នជារ�ស� ។ ៃថ�មយួមានេហតុចែម�កជា្របផ�ូល, 

្រពះបាទពញាែ្រកក កឲ៏្យេហរគនគូ់រេមល, េហរ្រកបទូលថា មានអ�កមានបុណ្យមា� កេ់ទៀត ចបប់ដិសន�ិក�ុងៃផ�របស់

អ�កមា� ង ៃនេស�ចដំបង្រគញូងឋតិេនទិសណាៗ ក្៏រកបទូលសព� ។ េវលេនាះ ្រពះពញាែ្រកក កឲ៏្យេពជ្ឈឃាដ តមរក

េឃញ យកមកកបស់មា� បេ់ចលេទ ។ ែតេពលកបេ់នាះ ទរកេនាះឯង ករ៏តេ់ឡងពីេពះ េទេនក�ុង្រទ�ងមា� យ លុះ

្រតែតេពជ្ឈឃាដេទផុត េទបទរកេចញចកៃផ�មាតមកេនកណា� លវល ។ េពលេនាះ កចុ៏ះមកកងស� ប ្រគប

ដណ� បទ់រកកំុឲ្យេក� , ជនួជាមានបុរសចស់មា� កេ់ឈ� ះេគាេហ គាតភ់�ួរដីេហយេដររតូរះេទផ�ះ ្របទះេឃញទរកេនះ 

គាតក់បី៏កុមារេទទុកែថរក្សោ ។ អស់រយៈេពល ៧ ឆា�  ំេស�ចឲ្យេហរគនគូ់រម�ងេទៀត ្រពះអង�្រជាបថាអ�កមានបុណ្យេនាះ

ពំុទនស់� បេ់ទ ្រទង្់រតស់ឲ្យ្របមូលយកេក�ងអយុ ៧ ឆា�  ំទងំអស់មកផ�ិតេមល្រកេយៃដ ។ េពលេនាះតេគាេហ ក៏

្រត�វេគេកណ� ឲ្យយកេចចិ�� ឹមគាតម់កផ�ិតែដរ ្រសបែ់តមានរបូកងច្រកេនបាតៃដេចគាត ់ ែដល្រត�វេគយកេទ្របហរ

េចល េ្រពះសំគាល់ថា ជាអ�កមានបុណ្យ ។ ប៉ុែន� តេគាេហ លួចក�� កេ់ចពរតេ់គច េដយមានសត�កងស� ប្រគបពី

េល រហូតទល់ែតបាតផុ់តពីមុខបណា� ជនអ៊ូអរេទ ។ េសនាអមាត្យនាគំា� តមកិតៗ ែដរ ែតពំុទន ់។ តេគាេហ នាកុំមារ

េនះ ពី្រស�កមយួេទ្រស�កមយួ ដូចជាកតទ់េន�ធំ ្រតងរ់កេកងឆ�ងេទល� េទរ ដល់វហិរសួ ែតពំុបាតភ់តិភយ័េសះ ត្បតិ

ទព័េគេចះែតេដញតមពំុឈបឈ់រ ។ កលេនាះ គាតន់ាកុំមាររតពី់វហិរសួ ឆ�ងទេន�មកខងលិចេហយឆ�ងកតភូ់មែិក្បរ

មាតទ់េន� េទរកទីភ� ំ េដម្បងីយ្រស�លពនួស� កអ់្រស័យ ។ គាតេ់ទពនួេនភ�មំយួ ក�ុងេខត�សំេរងទង (ែដលសព�ៃថ�

េហថាភ�្ំរបសិទ�ិេនះ) ។ ទីភ�េំនះ ពំុមានជនសម�� ណាេទដល់េទ កលពីសមយ័េនាះ, ដូេច�ះេហយ បានជាតេគាេហ 

យល់េឃញថា ជាទីសុខសន� ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ ទីេនាះឯង ជាទីអ្រសមបទ ៃនពពកួឥសីទងំឡាយ េធ�ច�ង�មភាវនា

រល់ៃថ�ផង ។ តងំពីមកេនកែន�ងេនះ កប៏ាន្របកបនឹងេសចក�ីសុខ្រស�លែមន ។  



 

លុះដល់្រពះបាទពញាែ្រកកេសយរជ្យអស់កលដយូ៏រមក កេ៏សយ្រពះទិវង�តេទ េទបម�ន�ីរជករទងំអស់ េសុបសួរ

រករជកុមារ ជាបុ្រតអតីតមហក្ស្រត េដម្បដីែង�េឡង្រគងរជ្យ ។ ទទលួេពលេនាះ េលចឮល្ប្ីរពះនាមកុមារ្រពះរជបុ្រត

មយួ្រពះអង� ែដលេនជាមយួតេគាេហ េហយែដលអ�ក្រស�កស� ល់្រពះនាមថា "បក្សចី្ំរក�ង" េ្រពះតេគាេហ បាន

ថា� យនាមេនះ តងំពីគាតប់ានេឃញបក្ស ីតមកងស� បេលរជកុមារ ពីតូចេនាះមកេម�ះ៉ ។ អស់ពកួសព�មុខម�ន�ី នាគំា�

េទដែង�យក្រពះរជកុមារ បក្សចី្ំរក�ង េហយេរៀបអភេិសក្រគងរជ្យសម្បត�ិេទ ។  

 

េ្រកយពីបានេឡង្រគងរជ្យេហយ ្រពះអង�កច៏តឲ់្យសង្រពះពុទ�របូ ្រពះវហិរ ទុកជាទីេគារពេនេលភ�េំនះ េហយសន�ត

នាមទីភ�េំនះថា "ភ�ឫំសីសិទ�ិ" បាននយ័ថាភ�រំបស់ឥសី សឹង្របកបតម្របាថា� , េ្រពះកលែដលរស់េនេលភ�េំនះ តេគា

េហ ែតងែតបន្់រសនជ់ាេរឿយៗ សំុបងួសួងឲ្យរជកុមារបានេឡង្រគងរជ្យ, លុះឥឡូវេនះ កប៏ានសេ្រមចដូច្របាថា� ែមន 

េទបបានជាសន�តទីេនះថាដូេច�ះ ។  

 

២- អំពីែផនថ�មានស� មេជងេសះ  

 

ចំេពះស� មេជងេសះ េនេលែផនថ� តមចស់ទំុនិយាយថា ៖ ទកទ់ងមកពីេរឿងេចឫទ�ិែសន និងនាងក្រងី ្រតងែ់ដល

ឫទ�ិែសនយកសំបុ្រតនាងសន�មា េទឲ្យនាងក្រងី េហយេទេដកស� កេ់នែក្បរទីអ្រសមបទៃនមហឥសី ។ េពលេនាះ 

មហឥសីលួចេមលសំបុ្រតេឃញនាងសន�មា បង� បឲ់្យនាងក្រងីជាកូន សមា� បកុ់មារេនះេចលេទ េនេពលែដលេទ

ដល់, ឥសីកលួ៏ចែហកសំបុ្រតេចល ែក�ងសំបុ្រតសជាថ�ី ឲ្យនាងក្រងី ទទលួយកបុរសេនះេធ�ជាប�ី កលេបេឃញកុមារ

េនះេទដល់ ។ គឺ្រតងក់ែន�ងេនះេហយ ែដលមានែផនថ�ធំ េនេទៀបកែន�ងឥសីច�ង�ម ។ គឺេនេពលកុមារឫទ�ិែសន ្រត

ឡបម់កវញិ េដយ្របញាប្់របញាល់ រតេ់ចលនាងក្រងីេនាះ កម៏កកតទី់កែន�ងេនះេទៀត បានជបួនឹងឥសី, ឥសីឲ្យទន

ស�ឹកេឈ េហយឲ្យេហះរត ់ ។ គឺេលែផនថ�េនះេហយ ែដលឫទ�ិែសនចបបំ់ផាយេសះ េលតេផា� ះេហះេឡង បានជា

មានស� មេជងេសះ ្រទ�ឌជាបនឹ់ងផា� ងំថ� ្រតងេ់នាះឯង ។  

 

េបេពលេដយសេង�បេទ បុរណដ� នេនះ ជាទីដំែណល អំពីមហក្ស្រតអង�ណាមយួ ក�ុងអតីតកលែមន ប៉ុែន�ពំុមាន

ដ� ន ខងអក្សរចរកឹឲ្យច្បោស់លស់ ជាពត័ម៌ានពិត្របាកដ្របជាបានេឡយ, េយងយល់បាន្រតឹមែតេសចក�ីសន�ិដ� ន

ប៉េុណា� ះ េដយសេង�តយកតមរបូភាព ទីកែន�ង និងេសចក�ីនិទនខ�ះ របស់អ�ក្រស�ក ែដលេចះែតចតំៗ គា� ប៉ុេណា� ះ ។ 

ដូេច�ះ, េបេយងសន�តកំណតឲ់្យជាកេ់្រសច ថាក្ស្រតអង�ណាជាអ�កកសង ឬ ករកសងេនះ ពីក�ុងរជ�កលណាេនាះ ពំុ

ទនប់ានេនេឡយេទ ។ ករងរេនះ េនក�ុងករ្រសវ្រជាវែតរល់ៃថ� ។  

 

េ្រកអំពីេសចក�ីពិចរណារះិេរខងទីតងំ និង្របវត�ិពង្សោវតរែដលេយងេលកយកេរឿងេ្រពងមកប�� ក ់ តមលំអនអ�ក

្រស�កេចះចតំៗ គា� មកេនះ, េយងងកែបរេទខងេទសភាព ៃនៃ្រព្រពឹក្សោេនេលទីេនះម�ង ។ តមពិត, ភ�េំនះ ពំុែមនជា



ៃ្រពេ្រសង ្របកបេដយេឈេឡយ, សភាពៃ្រព ជាសភាពៃ្រពរេបាះ ែដលមានែតកូនេឈតូចៗ ្រគបដណ� បេ់លដីខ្សោច់

សៗ េនចេនា� ះៗ ដំុថ�ធំៗ េហយថ�ទងំេនាះ ភាគេ្រចនកម៏ានពណ៌សែដរ ។ េហតុេនះ បានជាភ�េំនះេទជាកែន�ងយកថ�

ស្រមាបេ់ធ�ផ�ូវរថេភ�ង និង យកមកេ្រប្របាស់សព�យ៉ាងេនក�ុង្រក�ងភ�េំពញសព�ៃថ� ។  

រមួេសចក�ីមក ភ�្ំរបសិទ�ិសព�ៃថ� ជាទីេទសចរណ៍ ស្រមាបជ់នរមួជាតិេយង មយួកែន�ងយ៉ាងសំខនែ់ដរ, បានជាមានរថ

យន�េទសចរ េចញចូលជាញឹកញាប ់េរៀងរល់ៃថ�អទិត្យ និង ៃថ�បុណ្យេផ្សងៗ ែដលអ�កេធ�ករងរបានឈបស់្រមាក ។  

 


