
េរឿង ្រតពងំបង៉ត់ទិប 

 

(េខត�្រពះវហិរ) 

 

 

 

េរឿងរ៉វេផ្សងៗ េនក�ុងេខត�ថ�ីៗ សុទ�សឹងែតជាេ្រគ�ងឆា� ញ់ពិសរបស់អ�កស� បអ់�កអន េ្រពះថា េនតមេខត�ចស់ៗ 

េនាះ មានអ�ក្រស�កេ្រចន ករទកទ់ងខងគមនាគមនក៍េ៏្រចន េមា�៉ ះេហយ េរឿងេ្រពងក�ី ឬ េករ �ិ៍ដំែណលអរ្យធមច៌ស់ៗ ក�ី 

បានេលចឮសុសសព�យូរណាស់មកេហយ ។ រឯីេខត�ថ�ីៗ វញិ ែដលពំុសូវមានអ�ក្រស�កេទ-មកទកទ់ងគា�  េរឿងរ៉វេន

ទីេនាះ កេ៏នជាអថកំ៌បាងំេនេឡយ ដូចយ៉ាងេរឿងរ៉ងក�ុងេខត�្រពះវហិរជាេដម ។ េដយឯកសរេនស�ួចេស�ង េយងក៏

្របែម្របមូលពត័ម៌ានែដល្របមូលបានខ�ះៗ មកេហយ មកអធិប្បោយជាមុន តមរយៈអស់េលក-អ�កែដលធា� បប់ានេទ

ដល់ េហយមានព្យោយាមេសុបសួរ សរេសរែតងេផ�មក្រក�មជំនំុេយង ជាែបបទំេនៀមរស់េនរបស់អ�ក្រស�កខ�ះ, ជាេរឿង

េ្រពងខ�ះ ។ ដូចេរឿងេ្រពងមយួ ែដលេយងេលកមកនិទនេនេពលេនះ ជាេសចក�ីរយករណ៍របស់េលក ហុ៊ន-សវ ី

ែដលេលកមានេបសកកម�ក�ុងកងពលេខមរភូមនិ� េទដល់ទីកែន�ងេនាះ បានសរេសរេផ�មកឲ្យ្រក�មជំនំុេយង ជាេសចក�ី
រយករណ៍ទងំ្រស�ង ពីដំេណ ររបស់េលកេទកនទី់្របជំុជន "ែត្បងមានជយ័" ែដលជាទី្របជំុជនស្រមាបេ់ខត�្រពះ

វហិរ ។ ក�ុងេសចក�ីរយករណ៍េនះ មានជាបទ់ងំេរឿងេ្រពងមយួ ទកទ់ងេដយភូម្ិរស�ក េយងក្៏រសង្់រតងេ់នះ មកេរៀប

េធ�េរឿងេ្រពងមយួ ប��ូ លក�ុងេសៀវេភេនះេឡង ។  

្រតងអ់េន�េនះ េលក ហុ៊ន-សវ ីសរេសរថា : េចញពីសល្រស�កេវៀងេទ បាន្របែហល ៣ គ.ម. មានផ�ូវែបកជាពីរ គឺ

ខងេឆ�ងេទកំពង្់របណាក (ទី្របជំុជន្រក�ងែត្បងមានជយ័) ឯខងស� ំេទកំពងពុ់្រទ, េទែឆប (អតីតេខត�ម�ូៃ្រព) ។ េប
េយងេធ�ដំេណ រតពីេនះ មុននឹងចូលេទកំពង្់របណាក េយងេឃញអូរមយួែដលអ�ក្រស�កេហថា អូរស� យក�ង2់ ។ េន

ែក្បរអូរេនះ មាន្រតពងំមយួេទៀតេឈ� ះ ្រតពងំបង៉ត់ទិប3 ែដលមានរបូសំណាកថ�មយួេផ�កេន្រតងទី់េនាះ4 ដូចមាន

ដំណាលេរឿងេដមថា : មានម�ន�ីឃុំពីរនាក ់មា� កេ់ឈ� ះតទិប ជាេមឃុេំម្រក�ម ១ ែផ�ក មា� កេ់ទៀតេឈ� ះតែកវ ជាេមឃុំ

េម្រក�ម ១ ែផ�កែដរ ។ េមឃុំទងំពីរនាកេ់នះ េនេ្រកមអណាព្យោបាល នាយកេឈ� ះ ជូ-មងឹ េចហ� យេខត�ម�ូៃ្រព (្រស�ក

ែឆប បច�ុប្បន�េនះ) ។ អ�កទងំពីរនាក ់មានករទស់ែទងែខ�ងគំនិតគា�  ដេណ� មកូនឃុគំា�  េដយអងថាមានរ�ស�េ្រចន

ែតសព�ខ�ួន រហូតដល់េទមានេកតេកលហល េកណ� រ�ស�ចូល្របយុទ�ច្បោំងកបស់មា� បគ់ា�  យ៉ាងសេម្ប មអស� រ្យ ជា

េហតុបណា� លឲ្យមនុស្សស� បយ៉់ាងេ្រចនេនទីសមរភូម ិេដយសរែតេមបះេបារទងំពីរនាកប់ង�បេង�តេឡង ។ េរឿងេនះ 

ដឹងដល់េលក្របមុខេខត�ម�ូៃ្រពភា� ម, េលកកអ៏េ�� ញមក បានេកះេហេមបះេបារទងំពីរនាកេ់នាះ មកជំនំុជ្រមះកត់

េសចក�ីឲ្យ គឺេលកែចករ�ស�ឲ្យបានេស�ៗ គា�  ែតេមបះេបារទងំពីរេនះ ពំុសុខចិត� ទងំកូនឃុំ កពំុ៏សុខចិត�េទៀត ។ េរឿង

េនះ េធ�ឲ្យេលក្របមុខេខត�ខ�ល់យ៉ាងៃ្រកែលង ។ េទបេ្រកយមក េលកេ្របមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត េដយបងួសួង្រពះ



ឥ�ន�ទិព�ចក�ុ ជាអ�ករកយុត�ិធមឲ៌្យ គឺត្រម�វឲ្យផ្សងនឹងស�  ។ េបេមឃុទំងំពីរេនះ ណាមយួ មានចិត�ទុច�រតិមនិេស� ះ្រតង ់

េល� ភេលភលន ់ឲ្យ្រត�វនឹង្រព�ញស� ស� បឲ់្យបាន្របចក្សនឹងែភ�ក ។ កូនរ�ស� និង េមឃុំ កសុ៏ខចិត�ទទួល្រពម ឲ្យែត

បានេឃញនូវពន�ឺយុត�ិធម ៌។  

លុះ្រពឹកេឡង ្របមុខេខត�ម�ូៃ្រព កច៏បេ់ផ�មេធ�ពិធីរកយុត�ិធម ៌ឲ្យេមបះេបារទងំពីរ ។ េលកបានឲ្យឈរតម្រក�ម ឃុំ្រក�ម

េមឃុំទិប ឈរ ១ ្រក�ម, ្រក�មេមឃុំែកវ ១ ្រក�ម, ែក្បរអូរមយួ ។ រឯីេមឃុទំងំពីរ គឺេលក្របមុខេខត�បានឲ្យឈរចំកណា� ល

្រក�ម ចំមុខស� ទងំពីរ កម៏ាន្រព�ញចុង្រស�ច្របកបេដយជរ័ឆក ់។ ស� ទងំពីរេនះ ១ ជារបស់េមឃុែំកវ ១ េទៀត ជារបស់

េមឃុំទិប ។ េលក្របមុខេខត� បានចបយ់ឹតស� េដយខ�ួនឯង រចួដក្់រព�ញ េហយតម�ល់េលេជងពន្របាកពី់រយ៉ាងធំ 

មានមុខត្រមងេ់ឆា� ះេទចំកណា� លេដម្រទ�ងេមបះេបារទងំពីរេនះ ។ បនា� បម់ក េលកកេ៏លកៃដ្របណម្យេឡង ចបែ់ថ�ង

្របកសបងួសួង សំបូងស្រង�ងយ៉ាងខ� ងំៗ ដូចតេទ ៖ “េនក�ុងពិធី អរេុណាទយ័រស�ីដេ៏ពញពន�ឺេនះ ក�ុងឋនៈខ�ុ ំជា

្របមុខែដនដីម�ូៃ្រព និងជា្របមុខយុត�ិធម ៌ ខ�ុ ំសូមយាង្រពះឥន�ែភ�កទិព� ្រតេចៀកទិព� ដម៏ានឫទ�ិអេនកអនគ័្ឃ្របត្យក្ស 

្របសិទ�ិជយ័ ដល់ស� ទងំពីរេនះថា េបតែកវជាេមឃុេំលភ សំុឲ្យស� តទិបឲ្យយុត�ិធម,៌ ថាេបតទិបជាេមឃុំេល� ភ សំុ

ឲ្យស� តែកវឲ្យយុត�ិធម ៌ក�ុងកណា� លេរឿណរង�េនះ េដម្បឲី្យរ�ស�បានជាកស់្បោនទ់នហ់ន ់ក�ុង្រគាឥឡូវេនះ សូមឲ្យ្រពះ

អង�្របទនយុត�ិធម"៌ ។ គរួឲ្យអស� រ្យណាស់ ! ្រគានែ់ត្រគប ់៣ ដងភា� ម ៃកស�  កេ៏ថា� ះផាងំេដយឯង ។ ្រព�ញដមុ៏ត ក៏

ស�ុះេទេដតចំ្រទ�ងតទិប ដលួេដកេនទីេនាះភា� ម ។ ែតមុននឹងស� ប ់តទិបបានសរភាពចំេពះេលក្របមុខេខត�ថា :

គាតជ់ាមនុស្សេល� ភ េហយែថមទងំជាមនុស្សអយុត�ិធមេ៌ទៀតផង, ែកវជាមនុស្សល� េស� ះ្រតងនឹ់ងែដនដី មនិេល� ភ 

សូម្រពះេតជះ្រពះគុណជា្របមុខយុត�ិធម ៌ឆា� ករ់បូខ�ុ ំបាទមយួទុកជាេករ �ិ៍ដំែណល េដម្បបី�� ក ់ឲ្យេឃញច្បោស់ថាៈ “េនះ

េហយរបូតទិប ជាេមឃុំេល� ភ ្រត�វ្រព�ញយុត�ិធម"៌ ថាេហយ កដ៏ចខ់្យល់ស� បក់�ុងខណៈេនាះភា� ម ។  

រកីងទព័េខ� ចេមឃុំេល� ភេនះ ្រគានែ់តេឃញេចហ� យខ�ួនស� បភ់ា� ម បះសក្់រច�ងរតប់ាតេជងស្រពត េគចែតសព�ខ�ួន 

ខ� ច្រព�ញយុត�ិធមព៌យួកណា� លេដម្រទ�ងេទៀត រតេ់ចលបាយ ែដលដបំ្រម�ងនឹងបរេិភាគែក្បរអូរ ។ តងំពីមានេហតុ 

ដូចពណ៌នាេនះមក េទបបានជាសសនពី៍រ េគដកន់ាមអូរេនះថា "អូរស� យក�ង"់ ែ្របថា "អូរស� យបាយ" រហូតសព�ៃថ� 

។ ឯរបូសំណាកតទិប ្រត�វ្រព�ញចំកណា� ល្រទ�ងេនាះ កម៏ានរហូតមកដល់សព�ៃថ�េនះែដរ ទុកជាសក�ីភាពៃនេរឿងេនះ ។ 

េហយអ�ក្រស�ក កេ៏ហអូរេនះថា អូរបង៉ត់ទិប រហូតមកែដរ ។  

 


