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ភ�បូំរ ីស�ិតេនក�ុងឃុំអង�បូរ ី្រស�កៃ្រពកប្បោស េខត�តែកវ ។ សព�ៃថ� េគេធ�ដំេណ រេទកនភ់�េំនះបាន េដយលំបាកបន�ិច 

េ្រពះ្រត�វេទតមផ�ូវជាតិ េទដល់ផ្សោរៃ្រពល�  (សល្រស�កៃ្រពកប្បោស) េហយ្រត�វែបកចូលផ�ូវលំ ចមា� យ ២២ 

គីឡូែម្៉រតេទៀត េទបដល់ផ្សោរអង�បូរ ី។ ែដលជាទីតងំៃនេចតំបនអ់ង�បូរ ី។ លុះឆ�ងស� ន េទេ្រតយខងត្បងូ េធ�ដំេណ រ

េទតមផ�ូវរេទះ ្របមាណ ៥ ឬ ៦ គីឡូែម្៉រតេទៀត េទបេទ្របទះេឃញភ�ពីំរទន�ឹមគា�  គឺភ�ដំ េនខងេកត ភ�បូំរ ីេនខង

លិច ។ ម្យោង៉េទៀត ផ�ូវេនះ េបជារដូវវស្សោវញិ ្រត�វទឹកលិចល�ល� ច េតងែតជិះទូកឆ�ងេទបបាន ។  

 

ភ�ទំងំពីរេនះ មានទំនងជាទីស� នវងំបនា� យ ែដលមានេសសសល់តងំពីបុរណកល គឺេនភ�បូំរ ី មានថ�ភកត់េ្រម�ប

បង�រគា� ជាកំែពងបនា� យធំទូលយ ែដលសព�ៃថ� បាកែ់បកេស�រែតបាតរ់បូេឆាមអស់េទេហយ ឯេនេលភ�ដំ េឃញេន

សល់្របាង�សិលមយួ េនមានជារបូរងច្បោស់លស់េនេឡយ េដយមានរេំលចក្បោចរ់ចនា គួរជាទីគយគនផ់ង ។ មនិ

ែតប៉ុេណា� ះ េនជិតខងភ�ទំងំពីរេនះ មានបុរណដ� នេ្រចនេទៀត ្របកបេដយែបបរចនាពិេសសៗ ក�ុងជំនានេ់នាះ ដូច

ជាែបបរចនាខងស� បត្យកម� ខងករប៉ានរ់បូភាព និង ក្បោចច់មា� កភ់�វីល�ិ នាឲំ្យអ�ក្របាជ�ខងករ្រសវ្រជាវគុហស�ស� 

(Archéologie) សន�តេឈ� ះកររចនាែខ�រេនសមយ័េនាះ េហថា "ែបបភ�ដំ" ។  

 

សព�ៃថ� េទសចរទងំឡាយ ពំុសូវបានេទដល់ទីេនះេទ េដយសរលំបាកខងគមនាគមន ៍ដូចេយងជ្រមាបមកេហយ

ខងេល ។ ប៉ុែន� េទះបីពំុបានេឃញផា� ល់ែភ�កកេ៏ដយ ករអនអត�បទ និងករស� បេ់រឿងនិទន ែដលទកទ់ងេដយ

េរឿងរ៉វ េនទីកែន�ងេនាះ កហ៏កដូ់ចជានាឲំ្យេយងបានេឃញ បានយល់ក�ុងចិត�ែដរ ។  

 

េដម្បបី�� កជូ់ន ពីេរឿងេ្រពង្របចភំ�េំនាះ េយងសូមេលកយកេសចក�ីឲ្យករណ៍របស់េលក ឌួង-អ៊ូច, អតីតេចសង� ត ់

េនសង� តអ់ង� ញ់ ្រស�កៃ្រពកប្បោស េហយែដលជាសមាជិកេឆ�យឆ�ង របស់្រក�មជំនំុេយង មកអធិប្បោយជូនទងំ្រស�ង 

េដយបានេផ��ងផា� តជ់ាមយួនឹងករេសុបសួរពីអ�ក្រស�ក េន្រតងភូ់មេិនាះែថមេទៀតផង ។  

 

េរឿងេ្រពងេនាះ មានេសចក�ីនិទនថា ៖  



 

កលេនាះ មាន្រពះរជាមយួ្រពះអង� គងេ់ន្រពះរជវងំ្រក�ងចម្បោស័៉ក ឬ បាសក ់គឺេនែផ�កខងេល តមដងទេន�េមគ

ង�, ្រទងម់ាន្រពះរជបុ្រតីមយួ្រពះអង� ្រពះនាម្រពះនាង "អកអ់" ។ ្រពះរជបុ្រតីេនះ មានរបូេឆាមេលមពណ៌្រសស់េឆត

ឆាយណាស់ រកនរណាឲ្យល�្រតឹមេស�ពំុបានេឡយ ។ ប៉ុែន� េដយ្រពះនាងមាន្រពះទយ័រេវ រវយក�ុងកមរគ នាឲំ្យ្រពះ

នាងស�ុតចិត�្របតិពទ័�េទេលបុរសទុគត៌មា� ក ់ េភ�ចគិតអំពីកិត�ិយសរបស់្រពះរជវង្សោនុវង្ស ។ ដូេច�ះេហយ បានជា្រពះ

បិត ្រទង្់រតស់ឲ្យចប្់រពះនាងេនះ ្រពមទងំ្រប�សសហយ ដកេ់ពងពយបំបរបង ់បែណ� តេចលតមៃផ�ទេន� ទមា� ក់

េទកនស់មុ្រទដធំ៏ល�េល�វេទ ។ ក�ុងេពងពយ ជាមយួេនាះ ្រពះរជា្រទងច់តឲ់្យដកទ់ងំ្រស�វ អង�រ ល� េពត 

សែណ� ក អំបិល ្រពហក ់ ជាេស្ប�ងជាបេ់ទជាមយួ ្រពមទងំេ្រគ�ង្របដបេ់្រប្របាស់ជាេ្រចនផង, លុះេពងពយេនាះ 

រសតអ់ែណ� តេទៗ ជាយូរៃថ� កប៏ានេទបះ៉ជាបនឹ់ងភ�មំយួ (គឺភ�បូំរេីនះឯង) ែដលេគពំុទនប់ានេឃញមានមនុស្សណា

េទរស់េន េនេឡយេទ ។ នាងអកអ់រ និង ស� ម ីនាគំា� េ្រតកអរេដយបានមកបះ៉េ្រតយ នាឲំ្យខ�ួនរស់រចួជីវតិបាន, េទប

នាគំា� ម�មីា� ជ��ូ នរបស់របរែដលខ�ួនមានទងំប៉ុនា� ន ចុះេទអ្រស័យេននឹងភ�េំនាះ ។ អ�កទងំពីរ ចប្់របកបរបរដំណាំ

ដដុំះ និង ែស�ងចូលៃ្រពរកកបេ់ឈេធ�ឧស និង េធ�ជាខ�មអ្រសមស្រមាប្់រជកេនផង ។  

 

េ្រកយពីបានតងំលំេនឋន បាន្រស�លបលួមកៃថ�ណា នាងអកអ់ ែតង្រព�យលំបាកក�ុង្រពះទយ័ណាស់ េ្រពះបារម�

នឹងសុខ-ទុក�របស់ខ�ួនផង នឹករលឹកដល់្រស�កកំេណ តផង និងស� យកិត�ិយសរបស់ខ�ួនែដលធា� បែ់តថ�ុ ំេថ�ងផង ។ េហតុ

េនះេហយ េរៀងរល់យប,់ មុននឹងចូលដំេណក នាងែតងអុជធូបេទៀនបន្់រសន ់បងួសួងដល់អរកុ�អរក�អ�កតេនៃ្រពភ� ំ

្រពមទងំេ្រមញគង� លែដលរក្សោេនបឹងបទួលួទីេនាះថា ៖ សូមឲ្យេលកជយួ បីបាចែ់ថរក្សោេយងទងំពីរនាក ់ ឲ្យបាន

សុខសប្បោយ រកសីុចិ�� ឹមជីវតិកប៏ានបរបូិណ៌ កំុឲ្យមានេសចក�ីខ�ះខតេឡយ ។ េដយអនុភាពៃនេសចក�ីអធិដ� នរ

ល់ៗ ៃថ�យ៉ាងេនះ មនិយូរប៉ុនា� ន កម៏ានអ�កសច�ំបំបាងំបាតម់យួអង� មកពន្យល់សប�ិ្របាបន់ាងថា "ចបពី់ៃថ�េនះេទ" ចូរ

នាងកំុភយ័ឲ្យេសះ េយងជាអ�កសច�ំ នឹងជយួ នាងឲ្យបានសុខ ឲ្យបានថ�ុ ំេថ�ងល្បេីឈ� ះេនក�ុងទីេនះ, ប៉ុែន�េយងមនិ

បាចឲ់្យនាងេឃញរបូេយងេទ ។ េ្រកយពីស� បប់ណា� ំអ�កសច�ំដូេច�ះ ្រពះនាងភា� កខ់�ួនភា� ម េហយ្រពះនាងនាពំត័ម៌ាន

េនះ ្របាបស់� មកីម្សតឲ់្យបានដឹងផង ។  

 

ចបេ់ដមពីៃថ�េនាះមក ្រពះនាងបានចតបុ់រសជាប�ីេទរកឧសពីក�ុងៃ្រពរល់ៃថ�ដូចធម�ត ។ ឯបុរសជាប�ីេនាះ េទកប់

ឧសបានសុទ�ែតេដមចន�ន្៍រកស� មានក�ិន្រកអូប ែរកជ��ូ នមកគរទុកជាេ្រចនគំនរ ប៉ុែន� មាន្របាថា� យកមកេ្រប្រតឹមែត

ជាឧសដុតប៉ុេណា� ះ ឥតមានយល់ថា េនះជាេឈមានតៃម�េឡយ ។ ៃថ�មយួនាងអកអ់ េចញេទេមលគំនរឧស ក៏

ស� ល់ច្បោស់ជាេឈចន�ន្៍រកស� ែដលមានតៃម� ្រពះនាងកញ៏ញឹម្របាបប់�ីថា "រកេឈេនះឲ្យបានេ្រចនមកេទៀត" ។ ប�ីក៏

ខំ្របឹងរកតមបណា� ំ្របពន� ។ េពលមយួ បុរសេនាះេទក�ុងៃ្រព ្របទះដំុមាស្រកហមេឆ� ជាេ្រចន កគិ៏តថា "ថ�េនះ មាន

សម្បរុល�ចែម�កជាថ�ទងំពួង េបដូេច�ះ អញគិតយកេទផ�ះឲ្យបាន ៣ ដំុ ស្រមាបឲ់្យ្របពន�តម�ល់េធ�េជង្រកន" ។ គិតដូច

េនះេហយ បុរសេនាះ កេ៏លកថ�ដកក់�ុងល�ី ែរកយកេទផ�ះ េដយមនិស� ល់ជាដំុមាសេឡយ ។ លុះ្របពន�បានេឃញដំុ

មាសដូេច� ះេហយ ស� ល់ច្បោស់ជាមាស ែតមនិ្របាបប់�ីេទ ្រគានែ់តផា� បំ�ីថា "េប្របទះេឃញថ�្រកហមដូេច�ះេទៀត ឲ្យ

ជ��ូ នមកទុកទងំអស់" ។ ប�ីកេ៏ធ�តមបណា� ំនាងជាដរប ។  



 

ៃថ�មយួ្រពះនាងគិតេឃញថា ឧសចន�ន្៍រកស�  និង មាសរបស់អញមានកនែ់តេ្រចនេឡងេហយ េបដូេច�ះ អញគិតេលក

ទងម់យួខ�ស់ជាស��  ែ្រកងមានសំេពពី្របេទសេ្រក េធ�ដំេណ រជំនញួលកដូ់ររបស់េផ្សងៗ េគេឃញេហយនឹងចូលមក

ទកទ់ង ។ គិតេហយ ្រពះនាងកន៏ាបំ�ី្របញាប្់របញាល់េធ�តមគំនិតេនះភា� ម ។ មនិយូរប៉ុនា� ន មានដេង� សំេពេន្រស�ក

ស� តល់ង�  េបកសំេពទងំ ៧ នាកំំណាតសំ់ពត ់និង ភស�ុភារដៃទេទៀត មកលកដូ់រតមេឆ�រសមុ្រទ ។ លុះសំេពេនះ 

បានមកដល់ជិតភ�បូំរ ី កេ៏ឃញទងស់�� ឲ្យដឹងថា ទីេនះមានមនុស្សរស់េន ទំនងជាមានករចងទ់កទ់ងលកដូ់ររបស់

របរផង េគនាគំា� ត្រមងក់្បោលសំេពចូលចត្រតងទី់េនាះ ។ នាយសំេពទងំ ៧ នាក ់េឡងេទេលដីេគាក ្របទះេឃញ

្រពះនាងអកអ់ ពីរនាកប់�ី្របពន�រស់េនក�ុងទីេនាះ កេ៏ពល្របា្រស័យទកទ់ងេដយករគរួសម ។ ្រពះនាងអកអ់ បបលួ

នាយសំេពដូរកំណាតសំ់ពត ់្រពមទងំភស�ុភារេផ្សងៗ ជាមយួនឹងេឈចន�ន្៍រកស� របស់្រពះនាង ។ នាយសំេពយល់

្រពមសុខចិត�ដូរគា�  េហយេទបនាងនានំាយសំេពទងំេនាះ េទបង� ញឃា� ងំដំុមាសរបស់្រពះនាងេទៀត ។ នាយសំេព

បបលួដូរកំណាតសំ់ពតជ់ាមយួមាសេនាះ ប៉ុែន� ្រពះនាងអកអ់មនិ្រពម ។ ្រពះនាង្របាបេ់ទនាយសំេពថា "េបចងប់ាន

មាសេនះ ចូរអ�កេទនាយំកជាងមាសចំននួ ១០០ នាក្់រប�ស ១០០ នាក្់រសី ១០០ មកឲ្យខ�ុ ំសិន" ។ ្រគាេនាះនាយ

សំេពក្៏រពមយ៉ាងេពញចិត� េហយកន៏ាគំា� េបកេក� ងសំេព វលិ្រតឡបេ់ទ្រស�កកំេណ តខ�ួនវញិ ។ ជាខងេ្រកយមក 

េពលែដលេទដល់្រស�កេហយ នាយសំេពនិយាយប��ុ ះប��ូ លអ�ក្រស�កែដលេចះេធ�ជាងមាស ទងំ្រប�ស្រសីចំននួ 

២០០ នាក ់ ដូចពក្យនាង្រសីបានផា� មំក ។ កលេបបាន្រគបចំ់ននួេហយ នាយសំេពរតូរះចុះសំេព វលិ្រតឡបេ់ទ

្រស�ក្រពះនាងអកអ់យ៉ាង្របញាប ់ ។ នាយសំេព្របគល់ឲ្យ្រពះនាងអកអ់ ្រពះនាងក្៏របគល់មាសឲ្យេទ្រគបសំ់េព

ទងំ ៧ ឲ្យេគវលិ្រតឡបេ់ទ្រស�កវញិេទ ។  

 

ចំែណក្រពះនាងអកអ់ និង ស� ម ី កប៏ានចតែ់ចង ពកួអ�ក្រស�កស� តទ់ងំប៉ុនា� ន ែដលមករស់ជាមយួ ឲ្យអ�កខ�ះេទ

ជយួ គាស់ជ��ូ នយកដំុមាសមកពីភ� ំ ឲ្យបានេ្រចនេឡងែថមេទៀត, អ�កខ�ះឲ្យដំរលំយមាសែផេធ�ជាេ្រគ�ងអលង� រេផ្ស

ងៗ មានេធ�ជាកង ចិេ�� �ន ជាេដម ។ លុះបានរបស់របរេ្រចនេហយ ែតងមានឈ�ួញ្រស�កេ្រកចូលសំេព មកចត

ទកទ់ងទិញដូររបស់របរទងំេនះជាហូរែហ ។ មនិយូរប៉ុនា� ន ៥-៦ ឆា� បំ៉ុេណា� ះ កម៏ានអ�ក្រស�កេ្រកខ�ះៗ េទៀត មកសំុ

្រជកេនរកសីុ បានគា� កនែ់តេ្រចនកុះករេឡង, ឯអ�ក្រស�ក្រសី្រប�សែដលមកេនយូរេហយេនាះ កប៏េង�តបានជាកូន ពូន

ជាេច ែថមេឡងេទៀត, េមា�៉ ះេហយ ភូម្ិរស�កេនាះ កប៏ានរកីធំេឡង េហយអ�ក្រស�កទងំអស់ កេ៏គារពដល់្រពះនាងអក់

អ និង ស� ម្ីរគប់ៗ  គា�  េ្រពះសំគាល់ថាជាមា� ស់ទីកែន�ង និង ជាដេង� ៃនរបររកសីុក�ុងទីេនាះ ។  

 

េហតុេនះេហយ បានជា្រពះនាងអកអ់ ដឹកនាឲំ្យស� ម្ីរបកសតងំខ�ួនជាេស�ចមយួ្រពះអង� ្រគងរជេនតំបនេ់នះេឡង 

េដយមាន្រពះនាមថា ្រពះបាទ "សង�ច្រក" និង ្រពះនាងអកអ់ ជាអគ�មេហសី ។ ្រគាេនាះ ្រពះបាទសង�ច្រក ្រទងច់ត់

តងំឲ្យមានជាម�ន�ីរជករ តម្រក�មតមពួក រវងអ�ក្រស�កទងំអស់េនាះេឡង ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ ្រទងច់តឲ់្យេរហ៍ពល

ទងំេនាះ សងប់នា� យេធ�ជាកំែពងថ� និង ឥដ� ពទ័�ជំុវញិឲ្យេកតជាបរេិវណយ៉ាងធំមយួេឡង េហយសន�តបរេិវណកំែពង

េនាះ េហថា "បូរ"ី បាននយ័ថាទី្រក�ង គឺថា ជនានុជន និង ភូមសិ� នទងំឡាយែដលស�ិតេនក�ុងបរេិវណេនះ ទុកជាអ�ក

្រក�ង សម្បត�ិ្រក�ង ។ េហតុេនះឯង បានជាជាបេ់ឈ� ះទីភ�េំនះដល់សព�ៃថ� េហថា "ភ�បូំរ"ី ។ កលេបសងបានជាទីបូរ ី



សមរម្យ មានកិត�ិយសសមរម្យ សមតម្របាថា� េហយ ្រពះបាទសង�ច្រក និង ្រពះអគ�មេហសី ្រទងរ់លឹំកដល់គុណអ�ក

សច� ំ ែដលបានសន្យោថាជយួ ពីៃថ�មុនេនាះ, ្រពះអង�កច៏តឲ់្យសងជា្របាសទថ�តូចមយួ យ៉ាងល�្រសស់េនេលភ�ខំង

េកត ែដលសព�ៃថ� េហថា ្របាសទភ�ដំ េដម្បឧីទ�ិសថា� យដល់អ�កសច�ំ ែដលមានគុណឧបករៈេល្រពះអង� ។  

 

ដូេច�ះ េយងប�� កេ់ឡងវញិ តមេរឿងេ្រពងេនះ បានថា ភ�បូំរ ី េកតេឡងពី្រពះបាទសង�ច្រក និង ្រពះនាងអកអ់ េនាះ

ឯង ដូចមានេសចក�ីហូរែហមកេហយ ។  

 

តមេសចក�ីសេង�តេដយយក្របវត�ិស�ស�មកសំអងផង េឃញថា ្របាសទទងំឡាយែដលកសងេឡងេនក�ុងភូមិ
ភាគអង�របូរ ីអ�ក្របាជ�្រសវ្រជាវទងំប៉ុនា� ន បានរកដនេឃញថា សុទ�សឹងជា្របាសទចស់ជាងេគ គឺកសងេឡងតងំ

ពីមុនសមយ័អង�រ (Préangkir) ែដលកលេនាះ ្របេទសកម�ុជាេយង េនជាពីរែផ�កេនេឡយ គឺែផ�កខងេលមាន សម�ុ
បុរៈ ជាទី្រក�ង និងខងមាតស់មុ្រទមាន វ្យោធបុរៈ ជារជធានី ។ វ្យោធបុរៈេនះេហយ ែដលអ�ក្របាជ�្រសវ្រជាវ សន�ិដ� ន

ច្បោស់លស់ថា គឺអង�របូរ ីសព�ៃថ�េនះឯង ។ ដូេច�ះ េឃញថា ទីស� នបុរណទងំឡាយេនជិតៗ គា� ្រតងអ់ង�របូរ ី្របាកដ

ជាទីស� នបុរចីស់ របស់ែខ�រេយងសមយ័កសងស�� តិ កសង្របេទស ែដលពំុទនរ់កីធំទូលំទូលយេនេឡយ ។  

 

េហតុេនះ េរឿងេ្រពងភ�បូំរ ី ្រគានែ់តជាឯកសរមយួ បែន�មេលឯកសរសំខនទ់ងំឡាយ ស្រមាបជ់យួ ប�� កត់មែបប

េរឿងេ្រពងប៉ុេណា� ះ ។  

 


