
េរឿង វត�សំេព្របា ំ

 

 

 

វត�សំេព្របា ំ ឋតិេនេលខ�ងរ់បៃនភ�បូំកេគា ែដលសព�ៃថ�េនះ រជករបានែតងតងំជាទី្រក�ងេទសចរណ៍មយួយ៉ាង

សំខន ់ស្រមាបយ់កខ្យល់អកសស� តស�ំេនមាតស់មុ្រទ ។ ភ�េំនះ ឋតិេនក�ុងពួកភ�កំំចយ ពីេដមេនក�ុងឃុំេកះតូច 

្រស�កកំពត េខត�កំពត ប៉ុែន�សព�ៃថ� េគកតេ់ចញេដយែឡក ជាបុរមីយួ, េដយមានករ្រគប្់រគងពិេសស ដចេ់ចញពី

េខត�កំពត ។  

សព�ៃថ� ទី្រក�ងថ�ីេនះ បានេរៀបចំជាថ�ីឲ្យទនស់មយ័, ឯផ�ូវថ�ល់ ែដលលូន្រកេវច្រកេវៀនតមចេង�ះភ� ំកតេ់្រជាះភ� ំ េឡង

េទកនខ់�ងប់ព�តេនះ កប៏ាន្រកលថ�ចកជ់រ័យ៉ាងស� តបាត រថយន�តូច្រគបធ់ន ់ េបកបរបានគា� នលំបាកេទ េលក

ែលងែតរថយន�ធំែវងៗ េបកបរពំុបានត្បតិបតែ់បនពំុេកត េ្រពះផ�ូវេនះក�ិចក�កេ់ពក ។ ផ�ូវេឡងេនះ មានចមា� យចបត់ងំ

ពី្រតងែ់បកេចញពីផ�ូវជាតិេលខ ៣ (ផ�ូវកំពតេទវលេរញ) េទ មាន ៣២ គីឡូ ប៉ុែន�េដយផ�ូវបតែ់បន េហយ្រត�វេឡងជា

ដរបផង រថយន�េបកពំុសូវបានេលឿនប៉ុនា� នេទ ។ ពីេដមខ�ងរ់បបូកេគា ជាកែន�ងយកខ្យល់អកស ស្រមាបជ់នជាតិ

អឺរ ៉បុ ែដលជាអណាព្យោបាល្រស�កេយង គឺេលក�ហ�ង ់ស� -បូដ� ងំ ជាេរសីុ៉ដងសុ់េបរ៉េីយរ េន្របេទសកម�ុជា បានចត់

សង េហយសេមា� ធជាផ�ូវករ កលពីឆា�  ំ១៩២៥ ។ កលពីសមយ័កសងេនាះ េដយ្រទងយ់ល់ថា បារងំេរៀបចំេធ�ទី

សំណាកអ់្រស័យ យកធាតុ្រតជាកស់្រមាបព់កួេគដូេច� ះ ្រពះមហក្ស្រតែខ�រេយង ក្៏រពះអង�្រទង្់រពះត្រមះិដល់្រពះពុទ�

សសនាភា� មែដរ គឺ្រពះអង�្រទងស់ងអរមមយួ េដយមានកូនវហិរតូចមយួ និង េចតិយមយួេឡងែដរ ។ សំណងវ់ត�

េនះ តងំេនេលដីខ�ស់ជាកំពូលភ� ំដម៏ានែផនថ�ធំៗ េនពសេពញ ចែម�កជាងេគ គឺែផនថ�ជាបន�ះៗ មានទំហំបេណា� យ 

្របមាណជាង ១០ ែម្៉រត និង កម�ស់្របែហលជិតដបែ់ម្៉រតែដរ ។ ្រទង្់រទយែផនថ�េនះ មានភាពសំែបត៉ ខ�ស់្រទទុងេន

េឃញរបូភាពៃនថ�ទងំ ៥ ែផនេនះ មានសណា� នដូចសំេព ៥ កំពុងេបកេក� ង េហយករកសងវត�េនះ ក្៏រត�វេធ�េនជាប់

ែផនថ�េនះេទៀត, េទបអ�កផងេហទីេនះតមសន�តថា "វត�សំេព្របា"ំ ។  

កលេបបានេឈ� ះេនះេហយ អ�កផង ក្៏របឌិតបានជាេរឿងេ្រពងមយួេឡង ែដលដក្រសងពី់េរឿងមាន្រសបម់កេហយ គឺ

េរឿង្រពះេថាងនាងនាគេនាះឯង មានដូចតេទេនះ ៖ ក�ុងកលកន�ងយូរមកេហយ2 កលេនាះមានេស�ចែខ�រេយងមយួ

អង� ្រពះនាម្រពះេថាង ។ េរឿងេដម ៃនក្ស្រតអង�េនះ គឺ្រពះអង� ជា្រពះអង�មា� ស់មយួ្រពះអង� មានករតូច្រពះទយ័នឹងបិត 

ែដល្រត�វឲ្យ្រពះអង�េគារពបូជា្រពះអនុជេព, េមា�៉ ះេហយ ្រទងយ់ាងេចញពី្រពះរជវងំជាមយួស�័្រគបក្សពួក េចញឆា� យពី

រជវងំេទដល់េឆ�រខ្សោចម់យួ ដម៏ានេដមធ�កមយួេដម ដុះនាកណា� លវលខ្សោចេ់នាះ ។ ្រពះអង� ប�្ឈបព់លេរហ៍េនទី

េនាះ ស្រមាក្រពះកយេនេ្រកមេដមធ�ក ។ េពល្រពលឹមស� ងេឡង ្រពះអង�យាងមយួ្រពះអង�ឯង លំែហ្រពះកយតម

មាតស់មុ្រទកនែ់តឆា� យេទៗ ្រសបែ់តឮសូរសំេឡងមនុស្សអ៊ូអរ ្រពះអង�កយ៏ាងេទជិត បានជបួនឹងនាងនាគ ែដល

កំពុងនាភំេីលៀងមកកម្សោន�េឆ�រសមុ្រទេនះ ។ ្រពះអង�បានលួងេលម្របតិពទ័� នាងនាគក្៏រពមេ្រព�ង ែតសំុឲ្យ្រពះអង�

េតងកន�ុយនាគ េដម្បែី្រជកទឹកេទកនឋ់ននាគ ថា� យបង�ំ្រពះបាទភុជង�នាគ ជា្រពះវរបិត ។ លុះ្រពះអង� តម្រពះ



នាងេទដល់ឋននាគ អស់រយៈេពល្របាពីំរៃថ� កសំុ៏ល្រពះបិតេក�ក នាមំេហសីវលិមកឋនមនុស្សវញិ ។ កលេនាះ 

្រពះបាទភុជង�នាគ កប៏ានេរៀបចំ្របដប្់របដ ជា្រទព្យមានតៃម�ចំននួ្របាសំំេព េដម្បដីែង�្រពះរជបុ្រត មក្រគប្់រគងរជ្យ

េនមនុស្សេលក ។ សំេពទងំ្របាេំនះ េបកេក� ងសំេដដល់មាតស់មុ្រទ ជាយែដន្របេទសេហយ កចូ៏លចតតេ្រម�ប

គា�  េរ ្របដប្់របដេចញពីសំេព េហយដឹកជ��ូ នយកេទ រកទីណាមយួមានដីទួលខ�ស់ េរៀបចំកសងជាទី្រក�ងេឡង ។ 

ឯសំេពទងំ ៥ េនាះ កប៏�្ឈរទុកស្រមាប្់រពះអង�មានដំេណ រេទណាមកណា ្រទងគ់ង្់រកសលតម្រពះចិនា�  ។ ពលេរ

ហ៍ទងំ ៥០០ នាក ់ កដ៏ែង�្រពះេថាង និង នាងនាគ េទចបស់� បនាទី្រក�ង រជនិេវសនទ៍ងំអស់គា� េទ េនសល់ែត

សំបកសំេព ។ លុះអស់កលជាយូរលងម់កេហយ េឆ�រសមុ្រទ កេ៏ចះែត្រស�ត្រសកឆា� យេទៗ, ដីកក៏នែ់តដុះខ�ស់េឡង

ៗ, សំេពទងំ ៥ េនាះកេ៏កឿងជាបនឹ់ង្រចងំ េហយយូរៗ េទ ករ៏ងឹេទជាថ�លិចបាតត់សំួេពេទក�ុងដី េនសល់ែតេក� ង

ទងំ ៥ ែដលេគេឃញសព�ៃថ�េនះ ។  

េនះេហយ ជាេរឿងេ្រពង ែដលអ�ក្រស�ក្របឌិតភា� បនឹ់ងស� នភាពវត�េនេលភ�បូំកេគា ។ ប៉ុែន�េបតមករ្រសវ្រជាវវញិ វត�

េនះ ពំុែមនជាវត�បុរណណាស់ណាេទ គឺជាវត�ថ�ីមយួ ែដល្រពះករណុា ្រពះបាទសេម�ច្រពះសីុសុវត�ិ-មុនីវង្ស ្រពះេច

្របេទសកម�ុជា ្រទងក់សងេឡង កលពី គ.ស. ១៩២៤ គឺេនេពលែដលរជករអណាព្យោបាលបារងំ េគស� បនា ទី

តំបនបូ់កេគា េធ�ជាទីលំែហ ស្រមាកយកខ្យល់្រតជាក ់តមធាតុអកស្រស�កអឺរ ៉បុ ។ កលេនាះ រជករបារងំ េគបាន

ថា� យចំេពះ្រពះករណុាជាអមា� ស់ជីវតិ នូវទីកែន�ងមយួ ស្រមាប្់រពះអង�ស� បនាជា្រពះរជដំណាកម់យួេនបូកេគាេនាះ 

ដូេច�ះេហយ ្រពះអង�កផ៏�ួចេផ�ម្រពះទយ័ កសងជាវត�មយួេនះេឡង េដយេ្រជសេរ សយកទីទលួ ែដលេនជាបនឹ់ងែផន

ថ� ៥ សន�ឹកធំៗ េនាះ សងជ់ា្រពះវហិរមយួតូច ែតស� តស�ំ និង េចតិយតូចមយួេទៀត េនពីមុខ្រពះវហិរេនះ េហយ

សន�តយកនាមាភេិធយ្យថា "វត�សំេព្របា"ំ គឺយកតមលំនា ំទីកែន�ងេលទលួេនាះ ែដលមានសន�ឹកែផនថ�ធំៗ ដូចជា

េក� ងសំេព្របាផំា� ងំ ឋតិេន្រតងេ់នាះ្រសប ់ ។ សព�ៃថ� បូកេគា ជាទីមេនារម្យមយួស្រមាបេ់ទសចរណ៍េធ�ដំេណ រេទ

លំែហ ស្រមាកកយ េន្រគបេ់ពលែដលឈបស់្រមាក, េមា�៉ ះេហយ វត�សំេព្របា ំកេ៏ទជារមណីយដ� នមយួ ែដលេគ

ស� ល់េ្រចនែដរ ។  

 


