
េរឿង ្របាសទវត�នគរ 

 

 

 

េនខងលិច ៃន្រក�ងកំពងច់ម, តមដងផ�ូវជាតិេលខ ៧ េទពី្រក�ងភ�េំពញ មាន្របាសទបុរណមយួ ែដលអ�ក្រស�ក

សំគាល់េឈ� ះថា "្របាសទនគរវត�" ។ ចមា� យចូលពីផ�ូវជាតិ ែត្របមាណ ២០០ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះ មាន្រកលថ�ស� តស�ំ 

្រស�លងយេធ�ដំេណ រ្រគបរ់ដូវ ។ អ�ក្រស�ក ែតងេចញចូលក�ុងបុរណដ� នេនះ េរៀងរល់ៃថ� ពំុមានដច ់ េ្រពះេនជិតទី

្របជំុជនេខត� ែដលមានមនុស្សេ្រចនផង និង េដយមាន្របាសទបុរណ, វត�ពីរ ្រពមទងំបូជនីយដ� នដៃទេទៀតផង ។ 

អ្រស័យេហតុេនះ អ�កេនជិតខងៃន្របាសទេនះ ឬ ជាអ�កេទសចរេទកម្សោន�កំពងច់ម រែមងធា� បស់� ល់្របាសទ

េនះ ច្បោស់លស់ណាស់ ប៉ុែន�្របវត�ិពង្សោវតរៃនបុរណដ� នេនះ េ្រចនពំុសូវបានច្បោស់ក�ុងសនា� នចិត�អ�កទងំេនាះេន

េឡយ ត្បតិេគេ្រចនែតនិយាយតមឮតៗ គា� មក រកេហតុផលពំុបានជាកល់ក ់។ ដូេច�ះេហយ ្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� បែ់ខ�រ 

ជាមជ្ឈមណ� លរក្សោ និង ្របមូលឯកសរបរមបុរណ ែដលេកតមានេឡងជាង ៣០ ឆា� មំកេហយេនាះ ្រត�វែតអធិប្បោយ

េឡងវញិ ឲ្យជនរមួជាតិេយងបានយល់ េហយ្រសឡាញ់េបតិកភណ� ជាតិ ែដលមានសឹងពសេពញក�ុង្របេទស ។  

 

េបេយងេធ�ដំេណ រពីភ�េំពញេទ េយងនឹងបានដល់្របាសទេនះ មុននឹងដល់្រក�ងកំពងច់ម គឺេនខ�ះែតបីគីឡូែម្៉រត 

េហយែបរខងលិចផ�ូវជាតិខងស� ំៃដ, េយងនឹង្របទះផ�ូវលំមយួយ៉ាងស� ត ្រតងភ់�ងឹ តមចេនា� ះេដមរកុ�ជាតិសងខង 

គរួជាទីមេនារម្យ ។ សព�ៃថ� ទីតងំៃន្របាសទេនះ ស�ិតេនឃុំអំពិល ្រស�កកំពងេ់សៀម (កំពងច់ម) ។  

 

ត្ួរបាសទ និងបរេិវណ្របាសទទងំមូល ែបរមុខេឆា� ះេទទិសខងេកត ្រតងេ់ទផ�ូវជាតិ ។  

 

កលណាចូលមកកនបុ់រណដ� នេនះ េយង្របទះជាបឋម នូវេខ� ងទ� រមយួ េធ�អំពីថ�បាយេ្រក�ម មានចេនា� ះ្រចក 

្របមាណជា ៣ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះ ។ េនខងេល ពំុមានកំពូលអ�ីជាេឆតឆាយេទ ទំនងជារះុធា� កអ់ស់ េដយសរករចស់

្រទ�ឌេ្រទមក�ុងភាពជរ េនសល់ែតថ�សន�ឹកកបនួ្រជ�ងែវងៗ បំពកគ់ងគាកេ់លគា�  ្រគានែ់តេនសល់សណា� នជារង

េខ� ងទ� រ ឬ េហតមពក្យអ�ក្រសវ្រជាវថា "េគាបុរៈ" ។ ភា� បនឹ់ងេគាបុរៈេនះ សងខងមានកំែពងថ� ែដលមានកម�ស់

្របមាណជា ៣ ែម្៉រត ក្រមាស់ ០ម៦០, សព�ៃថ�េនះ ្រជ�ះធា� កអ់ស់េ្រចនអេន�ណាស់េទេហយ ។ េនពីេលកំែពងេនះេទៀត 

មានលំអេដយថ�សំេលៀង ែដលឆា� កជ់ាសន�ឹកចុង្រស�ច រេបៀបជាស�ឹកេឈ តេ្រម�បដែង�គា� ជាជរួរមញិ ។ េខ� ងទ� រេនះ 

រថយន�តូចតច េចញចូលបានយ៉ាង្រស�ល ឯរថយន�ធំ េតងមានករ្របយត័�្របែយងបន�ិច េ្រពះចេង��តសងខងផង ពី

េលផង ែ្រកងបះ៉ នាឲំ្យមានេ្រគាះថា� ក ់។  



 

ចូលផុតពីេខ� ងទ� រេនះភា� ម េយង្របទះេឃញខងេឆ�ងៃដ មាន្រសះមយួធំមានទឹកថា�  ដល់ខបួ្របាងំខួបវស្សោ ស្រមាប់

ផ�ល់តមេសចក�ី្រត�វករេ្រប្របាស់ បាន្រគបេ់ពល ។ ជំុវញិ្រសះ, មានេខឿនថ�ពទ័�ជំុ ែតេយងេឃញេរៀបថ� េដយមាន

បាយអបូកភា� បផ់ង, មានែតជេណ� រពីរ គឺខងេជងមយួ ខងត្បងូមយួប៉ុេណា� ះ ែដលេនជាបជ់ាកថំ�បុរណ ឥតមាន

លយបាយអេទ មាត្់រសះ ចំេហៀងខងត្បងូ មានេដមដូងដុះេ្រត�ប េចលម�ប្់រតៃឈ គរួជាទីមេនារម្យ ្រគបដណ� បេ់ល
ដីវលយ៉ាង្រសឡះទូលយ ។ ្រតងវ់លេនះ មានវត�មយួ ្របកបេដយ្រពះវហិរ កុដិ សលយ៉ាងេរៀបរយ, អ�ក្រស�ក

េហថា "វត�នគរេ្រក" េយងងកែបរមកខងស� ំៃដម�ង ។ ខងេនះ មានគុហមយួ សងរ់េបៀបជាផ�ះអ�កតចិន ដម៏ាន

េខ� ងទ� រតូចមយួ ស�ួយ្រទនូវអក្សរចិនជាលំអ ។ កូនធា� តូចមយួ ្រកលឥដ�យ៉ាងស� ត ស្រមាបន់ាជំំហនេទសចរ

ទងំឡាយ ឲ្យេដរចូលេទក�ុងគុហេនះ បានយ៉ាង្រស�ល ។ ពិតែមនេហយ ែតគុហេនះែបរមុខខងត្បងូ ប៉ុែន�របូ

បដិមាករធំទងំបីេនក�ុងេនះ មនិែបរមុខ្រតងម់កត្បងូទទលួអ�កេដរចូលេទេទ ែបរជាេឆា� ះមុខេទខងលិចវញិ, ដូេច�ះ 

អ�កេដរចូលេទ ្រត�វ្រតឡបខ់�ួនមកស� ំៃដេទៀត េទបបាន្របទះនឹងរបូេនះ ។ បដិមាករបីអង�េនះ មានទំហំធំជាងមនុស្ស

ធម�ត េហយេនក្បោល មានកំពូល្រស�ចបន�ិច ទំនងដូចជាមូលី្រពះពុទ�របូ ។ របូេនចំកណា� ល តម�ល់ខ�ស់េលអសនៈ 

អង�ុយែពនែភ�ន ៃដសំពះ្របណម្យេឆា� ះេទខងមុខ គឺទិសខងលិចចំ ។ របូទងំពីរសងខង េនទបគា� នអសនៈេទ 

េហយជារបូឈរកនដំ់បងប�្ឈរចំពីមុខ ។ របូទងំបីេនះ េធ�េដយថ�ដូចគា�  ែតសព�ៃថ� េគទឹបមាសភ�ចិឺ�� ច បាតស់ច់

ថ�េទេហយ។ អ�ក្រស�កេហបដិមាករេនះថា "ត្រពហ�ៗ" សឹងមានេរឿងេ្រពងមយួ និទនពី្របវត�ិត្រពហ�េនះ ដូចេយង

នឹងនិទនជូនជាបនា� បេ់នខងេ្រកយ គឺគាតអ់ង�ុយសំពះមា� យ ែដលេគប��ុ ះអដ�ិក�ុងេចតិយមយួ េនចំខងលិច គឺពី

មុខគាតេ់នាះឯង ។ ហួសពីគុហេនះបន�ិច មានផ�ូវមយួែបកេទស� ំៃដ សេសៀរែអបនឹងគុហត្រពហ� ។ ដងផ�ូវេនះេកង

ដម៏ានេចតិយតេ្រម�បគា�  និងគុហតូចមយួេទៀត ្រជកេ្រកមេដមេពធិ ែដលក�ុងេនាះ មានតម�ល់្រពះពុទ�បដិមាករេធ�
ទុក�រកិរយិាមយួអង�, េនដែង�គា� ជាបខ់ងេជងផ�ូវផង ។  

 

េយងេមលេទចំផ�ូវ្រតងវ់ញិ េនះពិតជាផ�ូវបុរណមក េឃញមានសភាព្រតងភ់�ងឹ េឆា� ះេទកនេ់ខ� ងទ� រកំែពងមយួជាន់

េទៀត ។ មុនដល់េខ� ងទ� រ មានវលរបេស� េនខងស� ំៃដ ្របកបេដយេខឿនថ�បាយេ្រក�មពទ័�ជំុវញិ ្រពមទងំមាន

ក្បោចថ់� ឆា� កជ់ារបូនាគ សន�ឹងខ�ួនជាបង� នៃ់ដផង ។ េតថ�ធំៗ េនេអតកេស�ន តេ្រម�បគា� ្រតងេ់នះ ។ េគាបុរៈជានទី់២ 

េនះ មានទំហំ្របែហលគា� នឹងជានទី់១ ែដលេយងេពលរចួមកេហយពីខងេដមែដរ ប៉ុែន�េនមានសភាពគង្់រទងក់្បោច់

ក្បរូេ្រចនជាង ។ ចូលធ�ុះេទេទៀត េយង្របទះនឹងសលសងខងផ�ូវ េន្រជកេ្រកមេដមេពធិធំ មា� ងមយួ ។ កូនសល

ទងំេនះ េគេទបែតសងក់�ុងរវង ៥០-៦០ ឆា� កំន�ងេទប៉ុេណា� ះ ស្រមាបឲ់្យអ�កេធ�ដំេណ រទងំឡាយឈបស់្រមាក េ្រពះ

ជាទីចំហឥតមានជ�� ំងេទ មានែតដំបូលេក្ប�ង និង ៃផ�េ្រកម ្រកលឥដ�កែន្សងស� តបាត ។ េនបាងំសចជំុវញិ ែផ�ក

ខងក�ុង មានគំនូរនិទនេរឿងេផ្សងៗ ក�ុងទសជាតក យ៉ាងល�េមល ។ េនជាបនឹ់ងសលទងំពីរេនះ មាន្រសះធំៗ ពីរ

េទៀត េនមា� ងមយួ ែដលមាន្រទង្់រទយ ដូច្រសះមយួេនពីមុខគុហត្រពហ� ែដលេយងនិយាយរចួម�ងមកេហយែដរ 

ែត្រសះពីេនះ តូចជាងបន�ិច េហយមានទឹកែតក�ុងរដូវវស្សោប៉ុេណា� ះ ។  

 

េយងេដរេឆា� ះេទមុខែតបន�ិច កដ៏ល់េគាបុរៈមយួជានេ់ទៀត ជាជានទី់ ៣ ែដលមានសណា� នែបបរងដូចជាទី ១ និង ទី



២ ែដរ ែតមានេនេសសសល់កំពូល្របាង� ខ�ស់ជាងេគាបុរៈមុនៗ េហយកំែពងកេ៏នល�ស� តពទ័�ជំុវញិ ។ កំែពងេនះ 

មានសណា� នជាេរងទង គឺមានជ�� ំងសងខង ស្រមាបទុ់កចេនា� ះកណា� លឲ្យេនចំហ អចឲ្យមនុស្សេន្រជកបាន ។ 

បរេិវណរងទងេនះ រងបនួ្រជ�ង្រទែវង មាន្រចកដជ៏ាកំពូលែតពីរេទ គឺខងេកត និងខងលិច ។ ខងក�ុង ឬ ខងេ្រក

កំែពងេនះ ទីដី្រសឡះ្រសឡំ ជាទីរកីរយដល់អ�កេទសចរទងំឡាយ ។ ចូលផុតពីកំែពងេនះភា� ម េគេឃញេនចំ

កណា� លទីមាន្របាង�មយួខ�ស់ ្របមាណជា ១៥ ែម្៉រត បាតេ្រកមរងបនួ្រជ�ង មានទំហមំយួ្រជ�ងៗ ្របមាណ ៨ ែម្៉រត 

។ េនេលកំពូល គា� នរចនាេធ�ជាមុខេលេកស�រៈេទ ្រគានែ់តមានជាក្បោច្់រសទបថ់ា� ក់ៗ  ទំនងជា្រតបកផា� ឈូក ឯចុង

្រស�ចបំផុត ្រជ�ះធា� កប់ាត ់ ពំុដឹងជាែបបណា ្រគានែ់តេនេឃញដន ជាសណា� នមូល ្របែហលកំពូលេចតិយ ។ ចុះពី

ថា� កេ់ល ែដលមានក្បោចជ់ា្រតបកផា� ឈូក រងមូលេនាះមក, ថា� កេ់្រកមៗ ែបរជាមានរងបនួ្រជ�ង រហូតដល់ដី ។ ្រតង់

ផា� ល់នឹងដីេនះ មានសុ៊ម្របកបេដយក្បោច ់ ែបបរចនាអង�រ េហយេននឹងផា� ងំថ�ជាែផ� ៃនសុ៊មទ� រទងំ ៤ ទិស គឺខង

េកត ខងេជង ខងត្បងូ និង ខងលិច មានឆា� កេ់រឿងពុទ�បវត�ិ្រគបទ់ងំបនួ ។ គឺែផ�េលសុ៊មទ� រទិសបូព ៌ ឆា� ករ់បូភាព 

ដំណាលកល្រពះពុទ� ្រទងផ់ា� ញ់មារធិរជ, ែផ�ខងេជង ដំណាលកលេចសិទ�ត�កុមារ យាងចក្រពះរជនិេវសន ៍គង់

េលកណ� កអជាេនយ្យ, ែផ�ខងត្បងូ ដំណាលកល្រពះេពធិសត� ្រទងក់ត្់រពះផ�ួង េនែក្បរេឆ�រស�ឹងេនរ�� រ និងែផ�ទី ៤ 

េនខងលិច ដំណាល្រតង្់រពះពុទ� ្រទងគ់ង ់មានអគ�សវកអមអង� ។ ក្បោច្់រកបវណ័�  របូចមា� កែ់ផ�នីមយួៗ ឆា� កជ់ារបូ

នាគពីរ សន�ឹងខ�ួនពទ័�តមរង្រតីេកណ ្របទកក់ន�ុយគា� េទេល ក្បោលសំយុងចុះេ្រកម េអតេចញេទចុងមា� ងមា� ក ់។ 

េនចេនា� ះសុ៊មទងំ ៤ េនះ មានតម�ល់្រពះពុទ�របូ មារវជិយ័មយួអង�ៗ  ្រគបច់េនា� ះទ� រទងំ ៤ ។ សព�ៃថ� ្រពះពុទ�បដិមាករ

ទងំ ៤ េនះទឹបមាសភ�ចិឺ�� ច ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ អ�ក្រស�កសមយ័េ្រកយ បានកសង្រពះវហិរមយួ ចំពីខងេកត្របាង� 

េហយយកដំបូលមា� ង េទបំពកេ់ល្របាង�េនាះផង ។ ្រពះវហិរេនះសងេ់ដយបាយអ ដំបូល្របកេ់ក្ប�ងពណ៌ភ�េឺផ�កឆ�ិន

េឆ�  ែតឥតមានជ�� ំងេទ។ េនេ្រកមដំបូលវហិរ ែផ�កខងេកត មានសិលចរកឹមយួផា� ងំ តម�ល់យ៉ាងស� តបាត ដូច

ជាសន�ឹកសីមា រងបនួ្រជ�ងសំែបត៉ ។ អក្សរេនច្បោស់ ឥតមានរបករេបះេឡយ គឺេនែផ�កខងមុខ ជាអត�បទភាស

បាលី េហយេនែផ�កខងចំេហៀង ជាអត�បទភាសែខ�រ ។  

 

បនា� បពី់្របាសទ ែដលមានវហិរសងថ់�ីភា� បជ់ាមយួេនះមក, េនចំកណា� លបរេិវណ ែដលេពលមកេនះ, េទសចរ អច

េធ�ដំេណ របាន តមធា� ពទ័�ជំុវញិ េហយេចញតមចេនា� ះេខ� ងទ� រខងលិច ពទ័�េទេឆ�ងកប៏ាន េទស� ំកប៏ាន គឺេចញផុត

ពីបរេិវណកំែពងទី ៣ េហយ ។ ឥឡូវេយងេនក�ុងបរេិវណទី ២, េបងកខងេឆ�ងមុន េយង្របទះគុហពីរេនទន�ឹមគា�  គឺ

មយួ ខងលិច មានែត្រពះពុទ�របូតូចធំជាេ្រចន តម�ល់ក�ុងេនាះ ឯមយួេទៀត ខងេកត មានជ�� ំងជិតដិត្រស�លបលួ 

តម�ល់្រពះពុទ�របូបរនិិព� ន ្របែវងពី្រពះសិរដល់្រពះបាទ ្របមាណជា ១០ ែម្៉រត ។ លុះេដរហួសពីេនះ ពទ័�េទខង

ចំេហៀងខងស� ំវញិ េយងេឃញគុហពីរទន�ឹមគា� ែដរ គឺមយួ ខងលិច ្រគានែ់តជាទីតម�ល់្រពះពុទ�របូតូចធំប៉េុណា� ះ, ឯ

មយួេទៀត ខងេកត េទបេឃញមានេចតិយ រងទបទទរ លបលនពណ៌្រកហម្រកេម និង មាន្រពះពុទ�របូ ៤ ្រពះអង� 

ក�ុងមយួអង�ៗ មានទំហំែភ�ន ្របមាណជាជាង ១ ែម្៉រត គងព់ទ័�ជំុវញិ ែបរ្រពះភ�ក�េឆា� ះេទកនទិ់សធំទងំបនួ ។  

 

កលណា េយងេធ�ដំេណ រេចញពីទីេនះេទេទៀត សេសៀរតមកំែពងថ�ជានទី់ ២ ្រតង្់រជ�ងខងេជងចំ េយងអចេចញ

បានតមចេនា� ះថ� ែដលរះុធា� កម់កេនទបនឹងដី, េហយេយង្របទះ្រសះបុរណយ៉ាងធំមយួេទៀត ប៉ុនគា� នឹង្រសះេនពី



មុខគុហត្រពហ�ែដរ ។ ចបពី់មាត្់រសះេនះេទលិច មានកុដិ សល ជាអរមមយួេទៀត ែដលអ�ក្រស�កេហថា "វត�

នគរក�ុង" ។  

 

ចំេពះរបូបដិមាករ ែដលមានេឈ� ះត្រពហ�េនាះ មានេរឿងេ្រពងមយួនិទនថា មានអ�កចមា� រពីនាកប់�ី្របពន� រស់ក�ុងភូមិ
ទលួស្បវូ (ក�ុង្រក�ងកំពងច់មសព�ៃថ�) នាគំា� េទភ�ួរដីចមា� រ ។ េពលេនាះ យកទងំកូនែងត៉ ែដលេទបែតេកត បានជាងបី

ែខ េទជាមយួផង, យកកូនេនាះេទេផ�កេ្រកមេដមេព�  េហយទងំពីរនាកប់�ី្របពន� នាគំា� ្របកបករយ៉ាងខិតខំ ។ េពល

េនាះ មានសត�មកសីុែផ�េព�  េចះចឹកនាគំា� ែ្រសកឮេខ��វខ� រ, ្រសបែ់តជុះដកេ់លកូនតូចេនាះ ្របឡាកអ់ស់ េហយែផ�េព�  

កធ៏ា� ក្់រត�វចំក្បោល បណា� លឲ្យដចស់ចម់យួដំុ ហូរឈមស្រសក ់ ។ មា� យឪពុកេឃញដូេច� ះ កន៏ាយំកកូនចុះេទ

កំពងទឹ់កងូតលងខ�ួន េន្រតងកំ់ពងេ់ហថា េ្រជាយថ� ។ េដយពំុសូវជា្របយត័� ករ៏បូតកូនេនាះពីៃដេទ មាន្រតីធំមយួ

មកេលបយកកូនេនាះ េហយែហលេទបាត ់។ ឪពុក-មា� យ យំេសកស� យជាខ� ងំ ែតពំុដឹងេធ�េម�ច កវ៏លិ្រតឡបម់ក

ផ�ះវញិ ។  

 

និយាយពី្រតីេនាះែហលចុះតមទេន�ធំ ធា� កេ់ទក�ុងមហសមុទ�ចិន រហូតេទដល់្របេទសចិន ។ មានអ�កេនសទមា� ក ់

បានបងសំ់ណាញ់ជាបប់ាន្រតីធំេនាះ យកេទវះេពះ្រតី ្រសបែ់តេឃញកូនេក�ងតូចមយួ េនរស់េនេឡយ ។ នាយ

េនសទ កយ៏កកូនេនះេទថា� យ្រពះេច្រក�ងចិន ែដល្រពះអង�ថា� កថ់�ម ទុកដូចជាបុ្រតរបស់្រពះអង�ផា� ល់ រហូតដល់កូន

េនះធំ ក្៏រពះអង�ឲ្យេរៀនសូ្រតេចះដឹងយ៉ាងមុតមា ំ ។ ធំេឡងេហយ កុមារេនះ កសំុ៏អនុ�� តពី្រពះេច្រក�ងចិន េដម្បេីធ�
ដំេណ រមកេលង្រស�កសួរេសុបរកឪពុក-មា� យ រចួសឹមវលិេទវញិ ។ ្រពះេច្រក�ងចិន ្រទង្់រពះករណុាសេនា� សេ្របាស

េមត�  ឲ្យេរៀបសំេពមយួ មានបេ្រម្របារំយដែង�កុមារេនះដល់្រស�កែខ�រ ។ សំេពេទចូលចតដល់កំពងច់មេហយ កុមារ

ចុះេទដល់ភូមអិ�ក្រស�ក្រតងេ់នាះេហយ កប៏�� ឲ្យសំេព វលិ្រតឡបេ់ទ្រស�កចិនវញិេទ ។ នាយកំេលះេនះ សន�ត

េឈ� ះខ�ួនឯងថា "េច្រពហ�" េហយេទសំណាក ់ េននឹងផ�ះ�ស�ីេមម៉ាយមា� ក ់ ។ េដយេនជាមយួគា� យូរៗ េទ �ស�ី
េមម៉ាយនឹងេចកំេលះេកត្របតិពទ័�នឹងគា�  កទ៏ទលួយកគា� ជាប�ី្របពន�េទ ។ ៃថ�មយួ បុរសេដកេកយក្បោលេលេភ�

្របពន� េហយ្របពន�ែវកសកប់�ីេលង តមចិត�លំែហ ្រសបែ់តេឃញក្បោល មានស� មមយួដំុ ឥតមានដុះសក ់កសួ៏រប�ីពី

េដមេហតុ, ប�ីកនិ៏យាយ្របាបថ់ា ៖ ខ�ួនជាមនុស្សអភព័�ណាស់ សឹងរកនរណាដូចគា� ន េហយេទបបុរស្រពហ� រយរប់

អំពីេរឿងេដមសព�្រគប ់ឲ្យ្របពន�ស� ប ់ គឺេរឿងែដលធា� បប់ានឮពីអ�កេនសទចិន ជាឪពុក-មា� យចិ�� ឹម ធា� បនិ់ទន្របាប់

តងំពីខ�ួនេនពីតូចមក ។  

 

កលេបបានស� បេ់សចក�ីនិទនេនះសព�្រគបេ់ហយ នាងភរយិា កអ៏ង�ុយ្រជបមុខែលងេចញស�ី, រចួ្រសកទឹ់កែភ�កបេណ� រ

ផង ។ បុរសស� មេីឃញដូេច� ះ ឆ�ល់ណាស់ កខំ៏អង�រសួរ្របពន�ថា េតេរឿងអ�ី បានជាយ ំ? នាងភរយិា និយាយទងំ

ខ្សកឹខ្សលួ ្របាបម់កប�ីវញិ អំពីេរឿងេដម ែដលខ�ួនយកកូនេទផ�ូតទឹក េហយរបូតៃដ ្រតីេលបបាតេ់ទ េហយេ្រកយមក 

ស� មកីម៏ានជំងឺស� បេ់ទេទៀត ។ បុរសប�ី បានស� បេ់រឿងេនះចប ់កស៏ន�ិដ� នយល់ថា គឺជាខ�ួនឯងេនះេហយ ែដល្រត�វជា

កូន, ប៉ុែន�ឥឡូវ េដយមនិបានដឹងេសះជាមុន េទជាខកខ�ួន ្រសឡាញ់គា� ជាប�ី្របពន� ដូេច�ះេទេហយ កសំ៏ពះសំុ

ខមាេទសមា� យ េហយសំុឲ្យមា� យប�� ដកទ់ណ� កម�ឲ្យខ�ួន េដម្បេីធ�យ៉ាងណា ឲ្យបានរេំដះទុក�េទស េពៀរេវរេនះ ។ 



្រគាេនាះ មា� យកប៏�� ថា ៖ ឲ្យសងជ់ាេចតិយតម�ល់សពគាត ់កលណាគាតស់� បេ់ទ េហយដល់្រគាែដលកូនស� បេ់ទ

េទៀត ឲ្យេធ�ជារបូតំណាងរបូកូន អង�ុយ្របណម្យេទធាតុមា� យ ឲ្យ្រគបក់លកំណត្់រពះពុទ�សសនា ៥០០០ ្រពះវស្សោ 

។  

 

បុរស្រពហ� េដយសរមានចំេណះមុតមា ំកេ៏ឡងជា្រគ�អចរ្យ េនក�ុងភូម្ិរស�កេនាះ េមា�៉ ះេហយ កម៏ានសិស្សគណជា

េ្រចន ជយួ ចតែ់ចងគាត ់េធ�តមបណា� ំមា� យេនះ ទល់ែតបានសេ្រមចទងំអស់ គឺេចតិយមយួតម�ល់ធាតុមា� យ និង របូ

ត្រពហ� សំពះេឆា� ះេទកនធ់ាតុេនាះ ។  

 

ករទស្សនា្របាសទបុរណេនះ ពំុែមនជាករហតេ់នឿយប៉ុនា� នេទ េ្រពះបរេិវណតូចល�ម េហយគា� នថា� កេ់ធ�រ ឲ្យេយង

លំបាកេឡងចុះេឡយ ។ ដូេច�ះ េយងអចចូលេទទស្សនាបាន្រគបេ់ពល ឲ្យែតជាេវលៃថ�, ប៉ុែន� េបជនួជាេដរេមល េន

េពលរេសៀលទបវញិ េយងនឹងមានចិត�អែណ� តអណ�ូ ងែប�ក េ្រពះ្របទះនឹង្រពះសុរយិា ែដលេហៀបនឹងអស�ង�ត េហយ

បាចសចកេម�ចរស�ី ជះមកេរយេល្របាង� និង កំែពងថ� ជាបជ់ាមយួក�ិន្របេហរ ៃនេដម្រស�វ ែដលេនក�ុងវលែ្រស ពទ័�

ជំុវញិបុរណដ� នេនះ ហកដូ់ចជាក�ិន្រកអូបៃនកិត�ិនាមែខ�រ ែដលធា� បម់ានមកពីយូរអែង�ងេហយ ។  

 


