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េឈ� ះភូមេិផ្សងៗ េនក�ុង្រក�ងភ�េំពញ សុទ�សឹងែតមាន្របវត�ិេដមកំេណ ត េ្រចនែបបេ្រចនយ៉ាងណាស់, ប៉ុែន�ែដល

សំខន ់គឺ្រតងេ់រឿងណាទកទ់ងនឹង្របវត�ិស�ស�ផង ជាែបបនិទនពីេរះស� បផ់ង ។ េយងេលកយកមកចុះផ្សោយក�ុងទី

េនះ ែតេរឿងណាែដលមានលំដបេ់រឿងែវងឆា� យ, ឯេរឿងខ�ីៗ បន�ិចបន�ួច ពំុបានេលកយកមកអធិប្បោយេទ ។ េរឿងបឹង

្រតែបកេនះ មាន្របាកដេនក�ុងេសៀវេភ្រពះរជពង្សោវតរច្បោបស់រេសរៃដ តម�ល់េនពុទ�សសនបណ�ិ ត្យសព�ៃថ� ែដល

យកមកលំនាេំរឿងបាន ដូចតេទ ៖ តមសព�ៃនពក្យខងេលេនះ មនិែមនជាពិបាកយល់េទ ែតេនមានប�� ខ�ះ ែដល

អ�កអនគរួ្រជាប គួរចជំា្របវត�ិ ។ អ្រស័យេហតុេនះ បានជាេយង្រសវ្រជាវ រកពង្សោវតរៃនបឹង្រតែបក មកអធិប្បោយ

ជូន ។ េតេហតុអ�ី បានជាេគេហថា "បឹង្រតែបក" តមរបូសព�េនះ េគអចយល់បានភា� ម ែត្រតងខុ់ស ឬ្រត�វតម្របវត�ិ
េនាះ េយងមនិទនដឹ់ងេទ េបេយងបំែបកសព�េនះេទ បាននយ័ថា "បឹងែដលមានេដម្រតែបក េហថា បឹង្រតែបក" េត
េឈ� ះេនះ ពិតដូេច�ះែមនឬេទ ? ។ េរឿងេនះ ខ�ុ ំសូមនាយំក ្របវត�ិមកនិទនជូនដូចតេទ ៖ ្រពះបាទជយ័េជដ�  (្រពះអង�

សូរ) ព.ស. ២២១៩ គងេ់នឧត�ុង�ឮជយ័ បានសងវងំ ១ េទៀត េនទលួឪ្រជឹង ្រស�កសំេរងទងសព�ៃថ� ្រពះអង�េរ ្រពះ

រជវងំពីឧត�ុង�ឮជយ័ មកគងេ់ន្រពះរជវងំទលួឪ្រជឹង ទុក្រពះមាត គឺសេម�ច្រពះទវ ឲ្យគងេ់នឯឧត�ុង�ឮជយ័ ។ ឯ

សេម�ច្រពះបទុមរជាមហឧបរជ ្រទង្់រជាបពត័ម៌ានេនះេហយ កម៏ាន្រពះទយ័េ្រតកអរជាពនេ់ពក េហយ្របឹក្សោជាមយួ

អុងយួន រចួេលកទព័ែខ�រ-យួនេទលុកវងំ ឧត�ុង�ឮជយ័ េហយចបយ់កសេម�ច្រពះទវជា្រពះវររជមាតៃន្រពះជយ័

េជដ�  និង នាងអ ំជាសវឡិក នាយំកេទេនបនា� យេ្រជាយចង�  ។  

្រពះជយ័េជដ�  ែដលគងេ់នវងំទលួឪ្រជឹង កលេប្រទង្់រជាបករណ៍េនះេហយ ្រទង្់រពះកែន្សងេសយេសកអេឡាះ

អល័យពីករនិរស្រពត្់រពះវរមាត ។ ្រពះអង�េរ ្រពះរជដំណាកពី់្រពះរជវងំទលួឪ្រជឹង េទគងឧ់ត�ុង�ឮជយ័វញិ ។ ្រពះ

អង�្រទងប់ាន្របឹក្សោជាមយួេសនាបតី នាមុនឺសព�មុខម�ន�ី ឲ្យ្របមូលទព័េទច្បោំងជាមយួទព័ែខ�រ-យួន ែដលេនេ្រជាយ

ចង�  េដម្បដីេណ� មយក្រពះវររជមាតមកវញិ ។ ម�ន�ីក្៏របមូលទព័បាន្រគបចំ់នួនេហយ ្រពះអង�្រទង្់រពះចិនា� ថា េលក

ទព័េទវយទព័យួន ែដលមាន្រពះវររជមាតេនជាមយួផងមនិ្រស�លេទ ។ គិតដូេច�ះ ្រពះអង�្រទងែ់ក្រពះរជ

មេធ្យោបាយ ។ ្រពះអង� ្រទង្់របឹក្សោជាមយួ ពញាម�ន�ីស�ង� មសួស�ិ៍ េដម្បេីទយក្រពះវររជមាត ។ េចពញាម�ន�ីស

�ង� មសួស�ិ៍ ថា� យ្រពះរជេយាបល់ថា មានែតប�ូនទូល្រពះបង�ំ េឈ� ះពញាភក�ីស�ង� មហុកេទ ែដលមានថ�ីៃដ អចេទ

យក្រពះវររជមាត្រពះអង�បាន ។  



េចពញាភក�ីស�ង� មហុក ទទលួ្រពះរជប�� េហយ កស៏ន្យោនឹង្រពះជយ័េជដ� ថា ែត ៧ ៃថ� នឹងេធ�ករេនះឲ្យបាន

សេ្រមច េហយសូម្រពះអង�ឲ្យទព័េទចទំទលួ ។ េចពញាស�ង� មហុក សំុយកទសជំនិតមា� ក ់េឈ� ះេគា និងសុនខ

មយួ េឈ� ះអ្រសគំ េទជាមយួ ។ េចពញាភក�ីស�ង� មហុក េធ�ដំេណ រេទដល់ភ�េំពញេហយ េទសំណាកក់�ុងវត�

្រសកេលញ រចួេដរេសុបយកករណ៍ រហូតដល់បានពត័ម៌ានថា ទព័យួន ទុកសេម�ច្រពះទវក�ុងទូកេនឯេ្រជាយចង�  ។ 

េនេវលយបស់� ត ់ េមឃងងឹតរកកល់ចងេ់ភ��ងផង េចពញាភក�ីស�ង� ម យកេទៀនធូបភ�ផីា� ខ�ះ លបចូលេទក�ុង្រពះ

វហិរវត�្រសកេលញ េហយតងំអធិដ� នថា : ខ�ុ ំ្រពះអង�េនះ មានចិត�កត��ូ នឹង្រពះបាទជាអមា� ស់ សូ៊លះជីវតិមនិគិត

ស� ប ់ ទទលួអសមកអេ�� ញសេម�ច្រពះទវជា្រពះវររជមាត ពីកណា� បៃ់ដៃនស្រត�វ េបសេម�ច្រពះជយ័េជដ� ជា

អមា� ស់ខ�ុ ំ េស�ចបានេសយរជ្យសម្បត�ិ ក�ុង្រក�ងកម�ុជាធិបតីេនះ សូមកំុឲ្យទព័យួនេឃញស� ល់ខ�ុ ំអមា� ស់េឡយ េដយ

េសចក�ីកត��ូ របស់ខ�ុ ំ សូមកំុឲ្យមានអន�រយអ�ី សូមេទវតជយួ ទំនុកប្រម�ង សូមឲ្យខ�ុ ំេទអេ�� ញសេម�ច្រពះទវ ជា្រពះ

វររជមាត ពីក�ុងចំេណាមកងទព័ស�ង� មបានេដយងយ ។  

លុះចបក់រតងំអធិដ� នេហយ េចពញាភក�ីស�ង� មហុក នានំាយេគាេចញពី្រពះវហិរ េហយផា� ឲំ្យអ្រសគំចេំនមុខ

្រពះវហិរេនះ ។ អ�កផ្សងសំណាងទងំពីរនាក ់ផា� ស់សំពតយ់កចង្រទ�ង េហយយកកបិំតេស��តេសៀតនឹងចេង�ះ េដររក

ឫស្សែីហលឆ�ងេទេ្រជាយចង�  ។ េចពញាភក�ីស�ង� ម ឆ�ងដល់េ្រតយេហយ ពួនតមមាតទឹ់កត្រមងេ់ទរកទូកយួន ។ 

លូនបេណ� រ ែសកមន�គាថាសណ�ំ ទព័យួនបេណ� រ, េចពញាភក�ីស�ង� មហុក បានេទដល់ទូកែដលសេម�ច្រពះទវផ�ំ ។ 

េលកបានេឃញសេម�ច្រពះទវេហយ កចូ៏លេទដស់្រពះអង� េហយថា� យចិេ�� �ន្រពះទ្រមងែ់ដល្រពះជយ័េជដ�  ្រទង់

បានេផ�ឲ្យយកេទថា� យសេម�ច្រពះមាតជាបនា� ល់ ។ សេម�ច្រពះទវ ទតេឃញេសនារបស់្រពះអង� ្រទងម់ានេសចក�ី
រេំភបជាទីបំផុត ។ េចពញាភក�ីស�ង� មហុក េតឿន្រពះអង�ឲ្យេចញពីទូកយួនជា្របញាប ់ ។ ែត្រពះអង�មាន្រពះរជ

សវនីយ ៍េទកនេ់ចពញាស�ង� មថា ឲ្យេទយកនាងអជំាភេីលៀង មកជាមយួផង េ្រពះធា� បក់ម្សតជ់ាមយួ្រពះអង� ។  

េចពញាភក�ីស�ង� មហុក នាសំេម�ច្រពះទវ និងនាងអ ំ េចញពីទូកបានេហយ េមឃងងឹតឈងឹរកេមលទិសតំបនអ់�ី
មនិេឃញ កប៏�� ឲ្យនាយេគាេផ��ងចសំ� បអ់្រសគំលូ ។ េផ��ងសំេឡងែឆ�លូដកច់្បោស់េហយ េចពញាស�ង� មហុក 

នាគំា� ែហលឆ�ងមកេ្រតយភ�េំពញវញិ ។ លុះដល់េ្រតយេហយ សេម�ច្រពះទវ យាងេទស្រមាក្រពះកយបន�ិច ក�ុងវត�

្រសកេលញ េហយបន�្រពះរជដំេណ រេទេទៀត, េចពញាស�ង� មហុក ប�� ិះសេម�ច្រពះទវ េហយឲ្យនាយេគា នាងអ ំ

អ្រសគំេដរេទមុខ ត្រមងេ់ទឧត�ុង�ឮជយ័ ។ ែតេពលេនាះ េមឃងងឹតេពក េចពញាស�ង� ម េមលផ�ូវពំុច្បោស់ េចញពី

វត�្រសកេលញេទេដយ្រពវ េទដល់បឹង្រតែបកសព�ៃថ�េនះ េឃញផ�ូវែបក នាយេគាងកមកសួរេចហ� យនាយថា េត
្រត�វេដរេទតមផ�ូវណា ? ។ េចពញាស�ង� មហុក កប៏�� ឲ្យនាយេគា ែបកេទស� ំ ។ កែន�ងែដលមានផ�ូវែបកេនះ មាន

សភាពទំនាបជាបឹងេទបេហថា "បឹង្រតងែ់បក"2 ។  

ពក្យថា "បឹង្រតងែ់បក" េនះ អ�ក្រស�កនិយាយរហ័ស កឮ៏ែតបឹង្រតែបកៗ េទវញិ ។ សំដីេនះ កេ៏ចះែតក� យេទៗ រហូត

ដល់បាតន់យ័េដមរបស់ពក្យដូេច�ះ ។ លុះភ�េឺឡងេទដល់ស�ឹងែ្រពកេត� ត េទបេចពញាស�ង� ម ដឹងថាវេង�ងផ�ូវ ។ 

េហយនាគំា� ែបរមុខេទរកទិស េទកនឧ់ត�ុង�ឮជយ័វញិ ។ ទីេនះកជ៏ាបេ់ឈ� ះថា បឹង្រតែបក រហូតមក ។  

 


