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េដយ្របេទសែខ�រេយង ជា្របេទសមានអរ្យធមប៌របូិណ៌, កលអំពីេ្រពងនាយ បានជាមាន្របាសទបុរណ េនពស

េពញក�ុងៃផ�អណាច្រកទងំមូល ។ េ្រកអំពីេខត�េសៀមរប ែដលមានបុរណវត�ុែបបេនះ េ្រចនជាងេគ, េយង្របទះ

េឃញេនេខត�ដៃទៗ េទៀត កម៏ានេ្រចនណាស់ែដរ ដូចជាេខត�កំពងធំ់, កំពងច់ម, បាតដំ់បង, និង តែកវ ។  

 

េដម្បឲី្យបានស� ល់ទីកែន�ងបុរណៗ ក�ុង្របេទសជាតិេយង កនែ់តច្បោស់េឡង, ្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� បែ់ខ�រ សូមេធ�
េសចក�ីរយករណ៍អំពី្របាសទបុរណមយួេឈ� ះ "វត�្រពះធាតុទឹកឆា" ស�ិតក�ុងឃុំចមា� រស� យ ្រស�កចមា� រេល េខត�

កំពងច់ម ។ េហតុែដលនាឲំ្យេយងេលក្របាសទេនះមកអធិប្បោយ េ្រពះសព�ៃថ� េឈ� ះ "ទឹកឆា" បានក� យេទជា

រមណីយដ� នមយួ ស្រមាបេ់ទសចរជាតិេយង េធ�ដំេណ រេទកម្សោន�េនេពលបុណ្យទនអ�ីមយួ ែដលបានទំេនរពីករងរ

មមាញឹក ។ េទសចរទងំេនះ មនិ្រតឹមែតអ�កេនក�ុងេខត�កំពងច់មប៉ុេណា� ះេទ, អ�កេនរជធានីភ�េំពញក�ី េនេខត�ដៃទ

េទៀតក�ី ែតកលណាេពលពីដំេណ រកម្សោន�ក�ុងេខត�កំពងច់មេហយ េគពំុែដលេភ�ចេឈ� ះ "ទឹកឆា" េទ ។ េតទីេនាះ

មានអ�ីខ�ះ បានជាេលចឮេឈ� ះខ� ងំេម�ះ៉?តមពិត មនិមានភូមអិ�ក្រស�កផ្សោរេផ្សោអ�ីេឡយ, ពីេដមមក មានែតតួ

្របាសទថ�បាកែ់បកេស�រែតអស់គា� នសល់ ស�ិតេនជាពីរកែន�ងែក្បរគា�  េហយេន្របប្របាសទទងំពីរេនះ មានេ្រជាះ

្របឡាយទឹកអំពីបុរណមក កម៏ានទឹកហូរខបួ្របាងំខួបវស្សោ គឺរដូវវស្សោសឹងមានទឹកេពញេ្រព�ប រដូវ្របាងំេនសល់

្រតឹមក្បោលជង�ង ់ឬ េលក្បោលជង�ងប់ន�ិច ។ ទឹកេនះថា� េឈ�ង េហយហូររុចិៗ មនិេចះឈប ់ជាេហតុនាឲំ្យអ�កផង េទ

ងូតេលងលំែហ្របាណយ៉ាងសប្បោយរកីរយ ។ សងខង្របឡាយទឹកថា� ខ្យងេនះ មានរកុ� លតវល�ិ ដុះខ�ស់េ្រសង

្រសឹង ្របទក្់របទិនគា� ែបបជាៃ្រពល្បោត, ែតសព�ៃថ�េគបានកបរ់លីំង ឲ្យបានជាវលមយួកែន�ងយ៉ាងធំ េន្រតងផ់�ូវទឹក

េនះែបកជាធា� រធំល�ល� ច គឺចំ្រតងត់្ួរបាង�ថ�ែដលេយងអធិប្បោយខងេលេនះ ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ រជករបានកសងជា

ទំនបទឹ់កមយួសំខន ់េដម្បយីក្របេយាជន ៍អំពី្របឡាយទឹកបុរណ នាយំកទឹកេទែចកឲ្យេទវលែ្រសយ៉ាងធំទូលយ

ក�ុង្រស�កៃ្រពឈរ េខត�កំពងច់ម និង ្រស�កបារយណ៍ េខត�កំពងធំ់ ។  

 

អ្រស័យេដយទីកែន�ង្រតជាក្់រតជំ, េដយធា� រទឹក, េដយម�បេ់ឈ្រតឈងឹ្រតៃឈ និង េដយទិដ�ភាពស�ុគស� ញ ៃ្រព

េ្រសង ដុះពទ័�្របាង�សិលបុរណដូេច� ះេហយ, បានជាេទសចរ នាគំា� េទទស្សនាកម្សោន� ក�ុងេពលស្រមាកមយួដង

មយួកល នាឲំ្យេលចឮេឈ� ះទីឋនេនះេឡងយ៉ាងខ�រខ� រ ។ ម្យោង៉េទៀត គមនាគមន ៍េទកនទី់កែន�ងេនះកជ៏ាករងយ

ផង ត្បតិរថយន�តូច-ធំ ្រគបម៉់ាក ្រគបធុ់ន េទមកបានទងំអស់ គឺថាេបេគចងេ់ទកនទី់កែន�ងេនះ េតងេទតមផ�ូវ



ជាតិេលខ ៧ (ផ�ូវពីភ�េំពញេទកំពងច់ម) េទដល់្រតងផ់្សោរៃ្រពទទឹង ែដលជាទីតងំ្រស�កៃ្រពឈរ មានផ�ូវបំែបក ចូល

តមផ�ូវេខត� ខងេឆ�ងៃដេឆា� ះេទទិសខងេជង ។ េនសងខងផ�ូវេខត�េនះ មានភូមអិ�ក្រស�កជាបរ់ហូតមនិស� តេ់ឡយ 

េហយសុទ�ជាភូមសិ� តបាត, ផ�ះេក្ប�ងដំបូល្រកហមេឆ�  ថ�ល់កច៏កថ់�រហូតមនិ្រព�យ នឹងភកជ់ាបផុ់ងេឡយ ។ ចូលពី

ផ�ូវជាតិ្របមាណជា ១៣ គីឡូែម្៉រត ដល់ភូម្ិរក�ច ឃុំ្រក�ច ្រត�វែបកេចញពីថ�ល់េខត� ងកេទស� ំៃដ តមផ�ូវលំ សេសៀរប

េណា� យតម្របឡាយទឹក (ជា្របឡាយែដលរជករេទបែតែកេរៀបចំជាថ�ីយ៉ាងស� ត) ្របមាណជា ៥ គីឡូែម្៉រតេទៀត 

េទបទល់េទកែន�ងធា� រទឹកធំ មានបុរណវត�ុ ែដលេគេហថា "ទឹកឆា" េនាះ ។  

 

ពិតែមនេហយ ែតេយងស� ល់សព�ៃថ�ថា កែន�ងេនះ បានជារមណីយដ� នដសំ៏ខន ់ ស្រមាបេ់ទសចរជាតិ, ប៉ុែន�្របវត�ិ
ពង្សោវតរ របស់ទីឋនេនះ ឋតិេនក�ុងសភាពងងឹតេនេឡយ ពំុដឹងថា េតទីេនះ ពីបុរណជាទីអ�ី ? េកតមាន ពី្រតឹមណា

មក ?  

 

េដម្បជី្រមះមន�ិលទងំេនះខ�ះ ្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� ប ់ បាន្របែម្របមូលឯកសរ ែដលមានតម�ល់ទុកយូរមកេហយផង 

េហយចតឲ់្យសមាជិកេទពិនិត្យសេង�តដល់ទីកែន�ងផង កេ៏រៀបចំេធ�ជាេសចក�ីរយករណ៍ អំពីទីកែន�ងេនះេឡង ដក់

ចំណងេជងថា "្របាសទ្រពះធាតុ ឬ វត�្រពះធាតុ" តមេឈ� ះបុរណៃន្របាសទ ែដលេហថា "គុក្រពះធាតុ ឬ វត�្រពះ

ធាតុ" េន្រតងក់ែន�ងទឹកឆាេនះ ។ ពក្យ "ទឹកឆា" េនះេទៀត កពំុ៏ែមនជាពក្យេទបែតបេង�តថ�ីែដរ គឺមានតងំពីយូរណាស់

េហយ េទបបានជាមានជាបេ់ហ េនក�ុងេសៀវេភ "សិលចរកឹេន្របេទសកម�ុជា" របស់េលក ហ្ស-សឺែដស 

(Inscription du Cambodge par G. Cœdès) សរេសរកំណតេ់ឈ� ះកែន�ងេនះថា "វត�្រពះធាតុេនទឹកឆា" (Vat 

Parh That de Tuk-C'a) ។  

 

េដម្បនឹីងយកជាសំអង េយងេតងែតងនិយាយតមសិលចរកឹមយួ ែដលអ�ក្រសវ្រជាវបានរកេឃញ េហយនាមំក

តម�ល់ទុកេនសរមន�ីរជាតិ នា្រក�ងភ�េំពញសព�ៃថ� ។ សិលចរកឹេនះ េនមានរបួរងល�ស� ត អក្សរេនច្បោស់ ជាបន�ះ

្រកស់ កម�ស់ ១ ែម្៉រត (មនិគិតេជងតម�ល់) ទទឹងមុខ ០ម៥០, ខងកំពូលេល មានឆា� កជ់ារបូ្រពះគេណស ។ អក្សរ

ចរកឹ មានទងំសងខង គឺមា� ងមាន ២៣ បនា� ត ់ជាភាសសំ�ស�ឹត នឹងមា� ងេទៀត មាន ១៦ បនា� ត ់ជាភាសែខ�រ ។ 

េសចក�ីក�ុងសិលចរកឹេនះេហយ ជាទ� រេបកចំហ ឲ្យេយងេមលផ�ូវេឃញនូវ្របវត�ិស�ស�ដែ៏វងឆា� យ ៃនទីកែន�ងេនះ ។  

 

សិលចរកឹឲ្យករណ៍ថា ទីកែន�ងេនះកសងេឡង តងំពី ៩៤៧ ស័ក (គ.ស.១០២៥) ក�ុងរជ�កល្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី 

១ ។ កលេនាះ្រពះរជា ្រទងទ់ទលួេ្របាស្រពះរជទន តមេសចក�ី្រកបបង�ំទូលេស�អំពីអ�ក្របាជ�មា� កេ់ឈ� ះ "ជង្ឃោ

ល" េហយែដលមានសន�តនាមមយួេទៀតថា លក្ស��ិន�បណ�ិ ត ។ េលក ជង្ឃោល បានរកេឃញទីដីមយួកែន�ងក�ុងតំបន់

មយួ េហថា សិទ�ិបុរ (្រតងក់ែន�ងទឹកឆាសព�ៃថ�) មានទំនង្រសឡះ្រសឡលំ� កទូ៏លេស�ចំេពះ្រពះរជា សំុទីេនះេធ�ជា

អរម ស្រមាបេ់ធ�សក� របូជាចំេពះសសនា្រពហ�ណ៍ េដយថា� យទងំេសចក�ី្រពងសព�្រគប ់ ស្រមាបេ់រៀបចំកែន�ង

េនះ ទុកជាស� ៃដដសំ៏ខនផ់ង ។ ្រគាេនាះ ្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ ្រពះអង�្រទងេ់្របាស្រពះរជានុ�� ត តមេសចក�ីសំុ ្រពម



ទងំ្របទន នូវ្រទព្យសម្បត�ិជាេ្រចនេទៀត េដម្បជីាមេធ្យោបាយ ក�ុងករកសងេនះផង ។ បណ�ិ តជង្ឃោល ឬ លក្ស��ិន�

បណ�ិ ត ចបេ់ធ�កិច�ករស� បនាេនះេឡង តមកមា� ងំ្រពះរជ្រទព្យ និង តម្របាជា� របស់េលកក�ុងករប��ុ ះប��ូ ល រក

ជំនយួអំពីអ�ក្រស�ក លុះ្រតែតបានេហយេ្រសចសព�្រគប ់ តមគេ្រមាងែដលដកថ់ា� យ្រពះរជា្រទងទ់ត ។ គឺេនក�ុង

្របាសទធំ មានតម�ល់សិវលិង�មយួេនកណា� ល សន�តនាមលិង�េនាះថា "្រសីភេ្រទស�រៈ" និងេទវរបូពីរអមសងខង, 

មយួមាននាមថា "បរេមស�រៈ) មយួេទៀតថា "សរស�តិ" ។ ចំពីមុខ, ទិសខងេកត មានគុហមយួេទៀត ជាេទវស� ន មាន

ទំហំតូច ែដលសព�ៃថ�េយងេឃញបាកធ់ា� កថ់�គរជាគំនរ កបក់�ុងៃ្រពែក្បរ្របឡាយទឹកេ្រជាះ មានែតសុ៊មទ� រមយួេនសល់ 

្រគានជ់ាករបង� ញេហតុ ែតប៉ុេណា� ះ ។ ស� បត្យករ បានចតក់រជីក្រសះមយួយ៉ាងធំទូលយ េនចំេហៀងខងស� ំៃន

្របាសទ ឲ្យេឈ� ះថា "លក្ស��ិន�ដក" េហយ្របតិស� នលិង�មាសមយួ តម�ល់េនកណា� ល្រសះផង ។ ពទ័�ជំុវញិៃនទី

បរេិវណេនះ មានករេរៀបចំបានជា្រស�កភូមមិយួ យ៉ាងស�ុកស�ម� េដយ្របជំុអ�ក្រស�កជិតខង ឲ្យមករស់េនជបួជំុកុះកំុ

គា� េឡងក�ុងសមយ័េនាះ ។ ដូេច�ះ បរយិាកស្រក�ងថ�ីេនះឯង កប៏ានជាសភាពអឹុកធឹកេឡង ។  

 

េ្រកយែដលេរៀបចំរចួេ្រសច លក្ស��ិន�បណ�ិ ត បាននាពំត័ម៌ានចូល្រកបបង�ំទូល្រពះបាទសុរ្យវរ �ន័ទី ១, ្រពះអង�ក្៏រទង់

េស�ចយាង្របារព�ពិធីសេមា� ធទីកែន�ងេនះ យ៉ាងមេហឡារកិ េនក�ុងឆា�  ំ៩៤៧ ស័ក (គ. ស. ១០២៥) ែដលេយងចង�ុល

ម�ងមកេហយពីខងេល ។ ក�ុង្រពះរជពិធីសេមា� ធេនះ ្រពះរជា្រទងេ់្របាស្របទននូវធនធាន ជា្របដបេ់្រប្របាស់, ពកួ

ពល្រពះ ២៩ នាក,់ ដីែ្រសេនជំុវញិ្របាសទ និង្រសះទឹកេនះទងំអស់ ្រពមទងំទីលនធំៗ ស្រមាប្់របកបពិធី ឬ ជា

េ្រគ�ងលំអ, ទុកជា្រទព្យផា� ល់ៃនគុហេនះផង ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ ្រពះអង�បានេ្របាស្រពះរជទន នាមទីកែន�ងេនះ ថា 

"លក្ស��ិន�បថ" េដយនិយមតមនាមបណ�ិ ត អ�កកសង ។  

 

េសចក�ីហូរែហ ដូចអធិប្បោយមកេនះេហយ ជា្របវត�ិេដមៃន្របាសទ និង ទីកែន�ងទឹកឆា ។  

 

ឥឡូវ េយងអធិប្បោយពី្រទង្់រទយ ែដលេនជាត្រមាយ សល់មកដល់សព�ៃថ�េនះម�ង េ្រពះស្រមាបជ់យួ ែណនាផំ�ូវពពកួ

េទសចរេយងែដល្រត�វករទស្សនាទីកែន�ងេនះផង ។  

 

សព�ៃថ� ្រសះបុរណ ែដលេយងេពលខងេលថា ជាស� ៃដបណ�ិ តជង្ឃោលេនាះេហយ ែដលជាធា� រទឹកដធំ៏មយួ េនចំ

មុខទំនប ់ ែដល្រកសួងកសិកម� េទបនឹងស� បនាេឡង ក�ុងបច�ុប្បន�េនះ ។ រឯី្របឡាយទឹកេនះេសត ហូរធា� កពី់សីស

្របភពេនទិសខងេជង ក�ុងែខ្រតកំពងធំ់ឯេណាះ េហយហូរ្រតងម់កត្បងូ, លុះមកដល់ចំេហៀង្របាសទេនះ កធ៏ា� កទឹ់ក

ចូលក�ុងរង�ះធំមយួែដលេយងេហថា "ធា� រ" ខងេលេនះឯង ។ ពីបុរណមក ទឹកដកេ់ពញេ្រព�បេន្រតងេ់នះ ែតមានកូន

េ្រជាះតូច ។ ែបកែមកធាង នាបំង�ូរយកទឹកេទចកប់��ូ លដីែ្រស នាភូមជិិតខងេនះ មានភូម្ិរក�ច ក�ុង្រស�កៃ្រពឈរ

េនាះជាេដម ។ អ្រស័យ្របឡាយចស់ដូេច�ះេហយ បានជារជករខងកសិកម� ចតែ់ចងក�ុងេពល ៥-៦ ឆា� កំន�ងេទ

េនះ េធ�ជាទំនបម់យួ រក្សោទឹកក�ុងធា� រេនះ ឲ្យរតឹែតេ្រចនេឡង ស្រមាបប់ែន�មកមា� ងំ ឲ្យហូរេទតម្របឡាយ ែដលេគជីក

េធ�សំអតជាថ�ី នាទឹំកេទចកែ់ចកឲ្យែ្រសអ�ក្រស�ក បានជាេ្រចនពនហ់ិកតរ ក�ុង្រស�កៃ្រពឈរ និង ្រស�កបារយណ៍ ។  



 

្របឡាយទឹក ែដលហូរនាទឹំក្រតងម់កពីទិសខងេជង កតម់កខងត្បងូ ធា� កចូ់លធា� រធំរចួេហយ កេ៏ឆា� ះេទលិច្រតងេ់ទ

វញិ, ដូចេនះ ្របឡាយទឹក្រតងទឹ់កឆា មានសណា� នបីដូចជាែកងជាងេឈ ជាកែន�ងែដលេគងូតទឹកេលងសព�ៃថ� គឺេន

ចំ្រតងែ់កងេនាះឯង, េបនរណាចូលចិត�ទឹករក ់ កងូ៏តក�ុង្របឡាយចស់ខងេជងទំនប ់ េ្រពះ្របឡាយេនះ បាតេ្រកម

មានទទឹង ្របមាណជា ៤ ឬ ៥ ែម្៉រតែដរ ។ ទឹកថា� េឈ�ង េមលេឃញបាតរបេស� ែដលមានកូនថ�ដំុតូចៗ តេ្រម�ប

េ្រត�ប្រត គរួឲ្យចងេ់រ សយកមកេមល ឬ អែង�លេលង ។ កូន្រតីមយួហ�ូងៗ រត្់រចសទឹកហូរ ្របេដញគា�  ។ ឯអ�កែដល

េចះែហល ចូលចិត�ែហលេលងក�ុងៃផ�ទឹកេ្រជ ែផ�កខងត្បងូតំបន ់ែដលជាធា� រទឹកធំល�ល� ច ។ ជំុវញិរង�ះទឹកេនះ មាន

េដមេឈខ�ស់ៗ េ្រសង្រសឹង ដុះខ� នខ់� ប ់នាឲំ្យបានជាជ្រមក ៃនេទសចរ ែដលេទេលងកម្សោន�ផង និងជាទី្រជកេនៃន

សត�បក្សោបក្ស ី ែដលែ្រសកេឆ�យឆ�ងគា�  បេ�� ញសូរចែម�កៗ រតឹែតបេង�នដួងចិត�ពកួេទសចរ ឲ្យអែណ� តអណ�ូ ងែថម

េឡងេទៀតផង ។  

 

េ្រកយពីងូតទឹកជ្រមះកយេហយ េទសចរ អចេដរេទេមលដំែណល្របាង�្របាសទបុរណ ដូចមាន្របវត�ិ ែដលេយង

អធិប្បោយមកខងេលរចួេហយ ។ ជាដំបូង, េគេទេមលេទវស� នខងេកតសិន េ្រពះេនជាបនឹ់ង្របឡាយ ្រតងទី់ែដល

េគងូតទឹកេនះែតម�ង ចមា� យពីវលេទ ្របមាណជា ៥០ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះ, គឺេដរតមផ�ូវេជងទក់ៗ  ្រតងេ់ទេកតងកខង

ស� ំ េមលក�ុងក�ន�បៃ់្រព ែដលមានវល�ិដុះពកព់ទ័�គា�  ្របេតងេទេដមេឈ្រគបជិតពីេល ។ ្របសិនជារដូវ្របាងំជាករ

្រស�លងយ ែតេបរដូវវស្សោ មានេដមបនា� ស�ិតដុះខ� នខ់� ប ់នាឲំ្យពិបាករកុរលុចូល េទណាស់ ។ ទីេនាះមានែតគំនរថ�

បាយេ្រក�មបនួ្រជ�ង្រទែវងៗ ្របគង្របគាកេ់លគា�  មានទងំដីជាបជិ់តពីេល នាឲំ្យដុះកូនេឈតូចតច ្រគបដណ� ប់

ដំែណលេនះផង ្រគានែ់តមានរងជាេខ� ងទ� រមយួ គឺមានថ�ដំែវងៗ ប�្ឈរពីរ និងគងពីេលមយួ សល់ជាដំែណលអច

ឲ្យសំគាល់បានថា ជាេខ� ងទ� រែតប៉ុេណា� ះ ។  

 

េមលទីេនះរចួេហយ េគថយមកតមផ�ូវដែដលវញិ, េដរតម្របឡាយទឹកបតែ់កងងកេទស� ំ គឺេទលិច្របមាណជា 

២០០ ែម្៉រត មានស� នេបតុង ែដលជាទំនប ់ស្រមាបទ់បកំុ់ឲ្យទឹកហូរខ� ងំេពក កលណាេបមានទឹកតិច េហយមាតរ់ង�ះ

េនះ អចេបកឲ្យហូរខ� ងំបាន, កលណាេបមានទឹកេ្រចនបរបូិណ៌ គឺថា្រតងេ់នះ ជាតំបនម់ាតរ់ង�ះេបក-បិទ្របឡាយទឹក 

តមេគ្រត�វករ េមា�៉ ះេហយបានជាពីខងេល ្រត�វេធ�ឲ្យមានសណា� នដូចជាស� ន ែដលអចឲ្យេគេដរឆ�ងបាន ។ ឆ�ងពី

កូនស� នេនះេទ េយងនឹង្របទះផ�ូវលំ្រសឡះ្រសឡំ េនបេណា� យែអប្របឡាយេនះឯង ។ េយងែបរស� ំ េដរតមផ�ូវលំ

េនះ ្របមាណជា ២០០ ែម្៉រតេទេទៀត ្រសបែ់ត្របទះេនខងេឆ�ងៃដេយង នូវគំនរថ�បាយេ្រក�ម ែដលរះុធា� ក់

រប៉ាតរ់ប៉ាយបង�រគា� ខ�ះ េនជាបត់េ្រម�បគា� ជាកំែពងបនា� យខ�ះ ប៉ុែន�គា� នក្បោចរ់ចនាេឆតឆាយេទ ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ មាន

េដម្រសេឡ, េដមេឈទល, េដមសំេរង ដុះចកឫ់ស្រចវត្់រចែវងដូចពស់លូន្របពក្់របពន័�គា�  ពីេលគំនរថ� ឬ េល
កំែពងថ�េនះ មានទំហំពីរឱប ឬ បីឱបមនុស្ស ខ�ស់លៃល េងយេមល្រជ�ះឈ�ួតពីក្បោល ។ ្រតងេ់នះ នាឲំ្យេយងនឹកេស�ច

រន�តចិ់ត� េ្រពះទំហំេដមេឈដធំ៏មហិមាទងំេនាះ ពំុគរួណាដុះេលគំនរថ�ទងំេនះេកតេសះ េហយថ�េនះេទៀត កពំុ៏គួរ

ណានឹង្រទទម�នេ់ដមេឈដស៏េម្ប មៗ ទងំេនះរចួេឡយ ។ កំពុងែតគិតយ៉ាងេនះ េយង្រសៃមែភ�ត េទដល់្របាសទត



្រពហ�េនវងអ់ង�រ ែដលមានភាព្រទ�ឌេ្រទម េហយមានេដមេឈធំ ដុះ្រគបសង�តជ់ាេ្រចនកែន�ង ពសេពញែតបរេិវណ

្របាសទ ែដលមានទំហធំំទូលយ ជាងគុក្រពះធាតុ ែដលេយងអធិប្បោយេនះេទេទៀត ។  

 

េយងឈនេជងចូលេទ ក�ុងបរេិវណគុកគុហបុរណេនះ េយង្របទះេឃញរងេរជាបនួ្រជ�ង្រទែវង ែបរមុខេឆា� ះេទ

ខងេកតចំ មានែតទ� រចូលពីរខងេកតមក, ឯខងេជង និង ខងត្បងូ មានែតបង�ួចបីធំែវង ្របកបេដយច្រមងឹថ� 

្រកឡឹងជាក្បោចេ់ជងេទៀន, ចំែណកខងលិចចំ ពំុមានទ� របង�ួចេទ ។ សព�ៃថ� ជ�� ំងជំុវញិ េនគង្់រទងេ់នេឡយ ែដល

េយងនិយាយមកេហយថា មានេដមេឈធំៗ ដុះពីេលេនាះឯង ។ រឯីដំបូល ឬ កំពូល្របាង�វញិ គា� នេនសល់បន�ិចេទ, 

សព�ៃថ� េនតលហលរកឲ្យេយងសន�ិដ� នថា េត្របាង�គុហេនះ ពីេដមេឡយ មានកំពូលដូេច�ះ ឬ ដូេច� ះពំុបានេឡយ

, េឃញមានែតថ� ធា� កម់កគរេនកណា� លបរេិវណ ែតមានថ�ខ�ះមានរងេរទំនងជាថា� កកំ់ពូល គឺក្បោច្់រតបកឈូក ែដល

េគស្រមាបប់ន�ុបេធ�ជាកំពូល្របាង� ធា� កម់កគរលយឡំជាមយួថ�ដៃទេទៀតេ្រចនផង ។ ទំហំត្ួរបាសទេនះ មានប

េណា� យ្របមាណ ២០ ែម្៉រត ទទឹង ១៥ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះ ។ ដំុថ�ទងំេនាះ ភាគេ្រចនជាថ�បាយេ្រក�ម ពំុសូវមានថ�សំេលៀង 

ែដលឆា� កជ់ាក្បោចក់្បរូេឆតឆាយអ�ីេឡយ ្របទះេឃញែតែផ� (Linteau) មយួ ែដលមានឆា� កជ់ារបូ្រពះនារយណ៍ េនចំ

កណា� ល និង ក្បោចស់�ឹកភ�េីនពទ័�ពន័�ជំុវញិ ។  

 

ករទស្សនាបុរណដ� នេនះ េធ�បាន្រស�លែតេនរដូវ្របាងំ ជាជាងរដូវវស្សោ េហយេពលេថ�រម៉ានកម៏និទស់ េ្រពះមាន

េដមេឈធំៗ ្រតជាក្់រតៃឈ មនិ្រព�យពីេក� េឡយ, ប៉ុែន�េពលល� ច ឆាបង់ងឹតបន�ិច េដយសរម�បេ់ឈធំទងំេនាះ ។ 

ភាគេ្រចន អ�កទស្សនាទីកែន�ងេនះ េគចូលចិត�េទេនេពល្រពឹក ្របមាណជាេម៉ាង ៨-៩ េ្រពះបានឱកសែវងបន�ិច គឺ

េទដល់េហយ េគទស្សនាពីបុរណទងំេនះ ឲ្យសព�្រគបរ់ហូតដល់េម៉ាង ១១-១២ ៃថ�្រតង,់ បនា� បម់ក េគេរៀបម�ូបមា�

អ្រស័យតមែបបេដរៃ្រព, អ្រស័យរចួ េគស្រមាកេដកេលង េ្រកមេដមេឈដ្៏រតជាក្់រតៃឈរហូតេម៉ាង ២-៣ េទប

េ្រកកេឡង ងូតទឹកេលង លុះដល់េម៉ាង ៤-៥ រេសៀល េទបេចញដំេណ រ្រតឡបម់កលំេនវញិ ។ េបជួនជាដំេណ រវលិ្រត

ឡបេ់នះ ជាេពលរេសៀលទបខ� ងំបន�ិចផង, សែ្រមកបក្ស ី និង ជំេនារេពលល� ច រណ�ំ ស�ឹកេឈ ្រពមជាមយួកម�រស�ីដ៏

្រសទនៃ់ន្រពះសុរយិាេហៀបនឹងអស�ង�ត ច្បោស់ជារតម់កបេបាសអែង�លដងួចិត� ៃនេទសចរមនិឲ្យដចអ់ល័យបាន

េឡយ ហកដូ់ចជាបណ�ុ ះេសចក�ីនឹករលឹកមយួ ឲ្យមកេលងទីេនះ េនេពលណាមយួេទៀតជាមនិខន ។  

 


