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េនក�ុងឃុំស� យអង� ្រស�កស� យេរៀង េខត�ស� យេរៀង េនចមា� យ ្របមាណជា ១០ គ.ម. អំពីថ�ល់ជាតិេលខ ១ (គឺថ�ល់

ពីភ�េំពញេទស� យេរៀង) មានទលួមយួខ�ស់ មនិែដលលិចទឹកេទ ។ អ�ក្រស�កជំនានមុ់នៗ មក បានសន�តេឈ� ះេហ

ថា "ទលួស� យអង�" ។ ទលួេនះេហយ ែដលជាេគាលសន�តនាមៃនេឈ� ះឃុេំនះ ។ េនេលទលួេនះ មានកំែពងនឹង

្របាសទថ�បុរណមយួ មានសណា� នជា្រពះវហិរ មានក្បោចច់មា� ក ់រេបៀបរចនាបុរណ គរួឲ្យចបអ់រម�ណ៍ ែដលេគត

កែ់តងេឡងេដយឥដ�ខ�ះ េដយថ�បាយេ្រក�មខ�ះ មានបេណា� យ្របមាណជា ៨៣ ម. ទទឹង ៤៦ ម. ។ សព�ៃថ� ្របាសទ

េនះ បាកែ់បកអស់េទេហយ េនមានសល់ែតកេម�ចឥដ� ថ� និង ភាពសណា� នខ�ះែតប៉ុេណា� ះ ។ េនចំកណា� លទលួេនាះ 

មានេដមៃ្រជមយួេដមធំ និង ខងមុខ្របាសទបាកែ់បកេនះ េគេឃញមានអង� (លិង�្រពះឥសូរ ឬ សិវលិង�) ។ អ�កផងេធ�
ដំេណ រេទកនបុ់រណដ� នេនះ បាន្រស�លងយែតេនរដូវរេំហយ គឺរដូវែដលអស់េភ��ង េទបានែតផ�ូវេជង និង ផ�ូវលំ

ប៉ុេណា� ះ ។  

ឯេរឿងេ្រពងែដលទកទ់ងេដយនាម "ស� យអង�" មានដូចតេទ ៖ មានេសចក�ីដំណាលថា : កលពីរជធានីេនលែង�ក 

មានបុរសមា� កេ់ឈ� ះ "សំរទិ�" ជាអ�កខ� ងំពូែកអងអ់ចណាស់ មានទីលំេនេលទលួេនះ ។ កលែដល្រស�កេកតចម្បោំង

ជាមយួនឹងេសៀម, ្រពះរជា ក្៏រទងអំ់ពវនាវ ដល់អណា្របជានុរ�ស�្រគបេ់ខត�ខណ�  េបនរណាខ� ងំពូែកអងអ់ចេនាះ 

សូមឲ្យចូលខ�ួនេទបេ្រមក�ុងកងទព័ េដម្បបី�ង� បខ� ងំេសៀម ែដលចូលមករតត្បោតអណាេខត�ែខ�រ ឯតំបន្់របទល់ែដន 

្រគងេខត�បាតដំ់បង និង េសៀមរប ។ បុរសសំរទិ� កស៏�័្រគចិត�ចូលខ�ួនេទតម្រពះរជត្រមាស់អំពវនាវេនះ ។ គាតប់ាន

្រប�ងេ្រប�បេរៀបចំខ�ួន និង ្របដប្់របដ មានេ្រគ�ងស�ស� វធុ និង អវេតជះជាេដម រចួេ្រសច ល្របពន�កូនេធ�ដំេណ រ

េឆា� ះេទកនរ់ជធានីលែង�ក េដយដំេណ រេថ�រេជងទេទ ។ លុះេទដល់លែង�កេហយ គាតប់ានេទរកជបួេមទព័ េដម្ប ី
្របគល់ខ�ួនគាតត់មរដ�្រត�វករ ។  

ឯេលកេមទព័ែខ�រ កលបានពលេរហ៍្រគប្់រគានល់�មេហយ កត៏ងំបុរសសំរទិ�ជាទព័ធំ ឲ្យេលកព្យហុយា្រតេទបាត់

ដំបង េដម្បកីមា� តព់ួកស្រត�វ ។ លុះេទដល់សមរភូម ិ បុរសសំរទិ� កច៏ប្់របយុទ�យ៉ាងស� ហប ់ លុះ្រតែតទព័េសៀម

បរជយ័ រតខ់� តខ់� យអស់ ។ េដយឫទ�ិេតជះរបស់បុរសសំរទិ� ទព័េសៀម កប៏ាកប់បខ�បខ� ច ែលងហ៊នចូលមករកុរន

រតត្បោតទឹកដីែខ�រតេទេទៀត្រស�កកប៏ានសន្រតណ ។ បុរសសំរទិ�កេ៏លកទព័ ្រតឡបម់កកនរ់ជធានីលែង�កវញិ 

េហយបានទូល្រពះរជា តមដំេណ រែដលខ�ួនមានជយ័ជម�ះេលទព័េសៀម េហយសំុ្រពះរជានុ�� ត្រកបបង�ំទូល ្រត



ឡបេ់ទ្រស�កកំេណ តវញិ ។ ្រពះរជា ្រទង្់រពះរជានុ�� តតមសំុ ។ បុរសសំរទិ� បានេធ�ដំេណ រ្រតឡប ់េឆា� ះេទស� យ

េរៀងវញិ,មកដល់ភូមដូិនេពញ កឈ៏បស់្រមាកេនទីេនាះ ១ យប ់េទបេធ�ដំេណ រតេទេទៀត, េទដល់ពកក់ណា� លផ�ូវ ក៏

ឈប្់រសយសំពយរបស់គាតេ់មល ។ លុះ្រសយេទ េទបដឹងថា សំពយេនះ មនិែមនជាបេង�ចរបស់គាតេ់ទ េនក�ុង

បេង�ចេនះ េឃញមានែតសំពត ់១ និង ែផ�ស� យ ២-៣ ប៉ុេណា� ះ ។ គាតក់ដឹ៏ងថា បេង�ចេនះ្រចឡំគា�  ក�ុងេពលែដលមក

ពីច្បោំង េហយឈបស់្រមាកេនអង�រេនាះេហយ េ្រពះេពលេនាះ មានករ្រចឡូក្រចឡំខ�ះ េហយែផ�ស� យេនះេទៀត កជ៏ា

ស� យែដលបានពីអង�រែដរ ។ បុរសសំរទិ� កខំ៏រតូរះេធ�ដំេណ រេទដល់លំេនអត� េដយសុខសន� ។ កលបានេទដល់

េហយ ្របពន�គាតយ់ក្រគាបស់� យ ែដលទំុរលួយសចអ់ស់េនក�ុងបេង�ចគាត ់េទកបដ់េំនជាយរបង, មនិយូរប៉ុនា� ន

ស� យកដុ៏ះេឡងែបកែមកធាង មានផា� -ែផ� ជាហូរែហេរៀងមក ។ ស� យេនះ អ�ក្រស�កនាគំា� េហថា "ស� យអង�រ" េ្រពះ

ជាពូជស� យបានមកពីអង�រ, ប៉ុែន�តៗ មក ពក្យ "អង�រ" េហកតខ់�ីមកេន្រតឹមែត "អង�" បានជាជាបព់ក្យថា : "ស� យ

អង�" ដល់សព�ៃថ� ។  

ខងេ្រកយមក បុរសសំរទិ� និង ភរយិា កស៏� បប់ាតេ់ទ េនែតតំណកូនេចរបស់គាត ់ ។ កូនេចេនះ ខ�ះកេ៏ទេនឯ

េណាះ ខ�ះកេ៏ទេនឯេណះ ែបកគា� េទតមប�ី តម្របពន�, លុះយូរៗ េទ ទីភូមរិបស់គាតេ់នះ កែ៏លងមានមនុស្សេន ។ 

អ�ក្រស�កកន៏ាគំា� សងជាអរមមយួេឡង ដកន់ាមថា "វត�ស� យអង�" េដយមានេលក្រគ�េចអធិករជាអ�ក្រគប្់រគង 

្រពមទងំមានភកិ�ុ-សមេណរគងេ់នជាេ្រចន ។ កន�ងមកេទៀត េដយមានករទេទសទែទងពីវត�ផង, មានសត�ស� ប

េផ្សងៗ ទំុេនេលេដមស� យេនាះ នាឲំ្យមនិស� តផង មានករខ�ះខតេ្រគ�ងេសនាសនៈខ�ះផង េលក្រគ�េចអធិករ កឲ៏្យ

ភកិ�ុ-សមេណរ កបរ់លំំេដមស� យេនាះ ែតេដយឫទ�ិេដមស� យធំេនាះ ភកិ�ុ-សមេណរកប ់ ១ ៃថ� បានែតពក់

កណា� លេដម េនសល់ប៉ុនា� ន នឹងកបក់�ុងៃថ�ខងមុខេទៀត, លុះ្រពឹកេឡង ្រសបែ់តស� មកបទ់ងំប៉ុនា� នែដលបាន

កបខ់�ះេទេហយេនាះ កដុ៏ះសចដុ់ះសំបក ្រគបជិតដូចេដមវញិ ។ គរួអស� រ្យណាស់, េលក្រគ� កឲ៏្យេលកភកិ�ុ-

សមេណរកបេ់ទៀត ។ កបម់យួៃថ�ទល់ល� ច េដយខំយ៉ាងណា កប៏ាន្រតឹមែតពកក់ណា� លេដម, លុះ្រពឹកេឡង

េឃញដុះសចដុ់ះសំបកដូចេដមដែដលេទៀត ។ េលក្រគ�ចងទ់ល់គំនិត ។  

ៃថ�មយួ, េលកបានឲ្យភកិ�ុ-សមេណរយ៉ាងេ្រចន េដយមានពូេថ និង ដឹង្រគបៃ់ដ េហយេលក្របាបថ់ា នាគំា� កបឲ់្យ

រលំក�ុងៃថ�េនះឲ្យេហយេ្រសចែតម�ង ។ េដមស� យ ្រទមំនិបាននឹងពូេថ-ដឹងេ្រចនេពក ករ៏លំ ។ រលំេហយ ស�ឹកវកម៏និ

្រសពប្់រសេពនេទៀត ែបរជាដុះែមកែបកែខ�ងេចញែផ�ផា�  ដូចធម�ត ។ េនេពលយប ់ េគឮសូរែតសព�េភ�ងពិណពទ្យ

្របគំយ៉ាងលន�ងល់េនា� ច េធ�ឲ្យអ�ក្រស�កេស�ចអស� រ្យ, មនិយូរប៉ុនា� ន្រគ�េចអធិករ កេ៏កតជំងឺឈជឺាខ� ងំ រេវ រវយ រហូត

ដល់ក� យេទជាឆ�ួតវេង�ងអស់ ។ ចំែណកភកិ�ុ-សមេណរ កលេបេឃញេហតុអស� រ្យដូេច�ះ ករ៏តេ់ចលអរមេនាះអស់

េទ ។ ឧបាសក-សិក កប៏ាននាគំា� េទកសងវត�ថ�ីេទៀត េនចមា� យ្របមាណ ១ គ.ម. អំពីវត�ស� យអង�ចស់េនះ ែដល

សព�ៃថ� េគឲ្យេឈ� ះថា "វត�ស� យែផ�ម" វញិ ។ ឯកែន�ងវត�ចស់េនាះ សព�ៃថ� េនមានេដមស� យជំនានេ់្រកយៗ មក 

និង មានេដមេឈទល ្រពមទងំកូនេឈឯេទៀតៗ ជាេ្រចន ដុះ ។  

េរឿងរ៉វទងំេនះេហយ ជា្របភពៃនបុរណដ� នេនះ តមែបបេរឿងេ្រពង ។ ែតេបសេង�ត តម្របវត�ិទីកែន�ងផា� ល់េទវញិ 

េឃញថាពក្យ "អង�" េនះ ពំុសមក� យមកពីពក្យ "អង�រ" េទ គឺមកពីទីេនះជាសរណដ� នបុរណខងសសនា

្រពហ�ណ៍ េដយមានកសងជាសិវលិង� តម�ល់េធ�ជាវត�ុសក� រក�ុង្រគាេនាះ ។ សិវលិង�េនះេហយ ែដលអ�ក្រស�កេហថា 

"អង�" បានជាេ្រកយៗ មក ្រគាែដលេយង្រតឡបម់កពីេគារព្រពះពុទ�សសនាវញិ ទីសក� ររបស់លទ�ិ្រពហ�ណ៍ទងំ



អម្បោលេនះ ក្៏រត�វេគផា� ស់ប�ូរជាអរមពុទ�សសនាេទវញិ ែតេនសល់ជាបេ់ឈ� ះទីេនាះៗ ថា "អង�ៗ " រហូតមកដូចេនះ

ែដរ ដូចជាអង�្របាសទ, អង�្របិយ, អង�ស�ួល ។ល។  

 


