
េរឿងកំេណ តសត�ឆា�  

 

 

 

អតីេត ក�ុងកលេនាះមានមហឥសីមយួអង� គងេ់នៃ្រពភ�មំយួេឈ� ះ វឌុ្ឍបីពត៌ តងំច�ង�មភាវនាក�ុងទីភ�េំនាះ ជាអែង�ង

ឆា� មំក ។ េនកែន�ងេនាះ មាន្រសះបនួគឺទិស បូព៌ ១ ទក្សណិ ១ បស�ិម ១ និងឧត�រ ១ ។ ្រសះេនាះមានទឹករងថា�  មាន

ដុះឈូក្រកហមឈូកស និងបុបា� ផងទងំពួង ជាទីសប្បោយៃនមច� ្រគបែ់បប ឯមាត្់រចងំក្៏រជាល មុខគរួឲ្យសប្បោយ

េពកណាស់ ។ ្រសះទងំបនួេនឆា� យពីអ្រសម្របែហលមយួេយាជន ៍ ្រពះឥសីកធ៏ា� បែ់តេទ្រសងទឹ់ករល់ដងផង ។ 

មានសមយ័ៃថ�មយួ ្រពះឥសីគងច់េ្រមនេមត� ភាវនាេដយញាណឈនេលកិយ សព�្រគបេ់ទេឃញថា: ឱ ! មានេទព

ធីតមកចបកំ់េណ ត ក�ុងផា� ឧត្បល ែដលដុះក�ុង្រសះខងឧត�រ បានអយុ ៩ ៃថ�េហយ េតអត� អញកខ៏នេទ្រសងទឹ់ក

ឯ្រសះេនាះ ៩ ៃថ�េហយែដរ ។ ្រពះឥសីកដ៏កស់�ឹងស� ធិ៍គិតថា អត� អញគរួេទយកមកចិ�� ឹមបីបាចែ់ថរក្សោចុះ គិត

េហយកេ៏រៀបអង�ផ�ងដំ់េណ រ ត្រមងេ់ទទិសឧត�រ ដល់្រសះេហយ ្រពះឥសីឈរសម�ងឹេមល្រគបផ់ា� េឃញផា� ឧត្បលមយួធំ

ខ�ស់ េឃញនាងេទពធីតអង�ុយក�ុងផា� េនាះ ្រពះឥសីកចុ៏ះេទកចយ់កផា� េនាះមក េហយនិមន�្រតឡបម់កកនអ់្រសម

វញិ ចិ�� ឹមែថរក្សោជាសុខសប្បោយ ។ លុះដល់នាងធំ កឲ៏្យេឈ� ះថា “ ឧត�របុបា�  ” លុះបានអយុ ១៥ វស្សោ េលកតក៏

ភ�ក្រពះទយ័នឹក អណិតេច្រសី េ្រពះេពញរបូរងេទេហយ េនកំ្រពឥតគ�ីគា� នឹងេលង្របែឡង ឯកឯងអផ្សកុវតិក�ចិត� 

ដូេច�ះគរួអញយកបុបា� មយួេទៀតមកជបឲ្យេកតជាគា�  ្រគានប់ានជាពីរនាក ់។ ្រពះឥសីគិតេហយ េឈ�ងយល់ថា ឥឡូវ

េបយកផា� ដៃទេផ្សងមកជបជាមនុស្សេទ េឃញថាជាជាតិផា� ដូចគា�  ដូេច�ះចយំកជាតិពីនាងផា� ល់វញិ ។ ឥសីគិត

េហយកេ៏ហនាង ឧត�របុបា� មកផា� ថំា េបកលណានាងធំេពញរងេហយ មានរដូវ ចូរនាងផ�ិតសំឡីឲ្យទុកឲ្យត ៗ នឹង

ជបឲ្យបានគា� ្រគាននឹ់ងេលងពីរនាក ់។ នាងឧត�របុបា�  បានឮេលកតមានពុទ�ដីកេហយ កេ៏្រតកអរពនេ់ពក លុះដល់

គ្រមបេ់ពលមានរដូវកលណាេហយ នាងកយ៏កេទថា� យេលកតតមបណា� ំ ។  

េលកត្របាបេ់ទនាងថា៖ េអេច ! ៃថ�ែស�កេនះេចនឹងបានគា� ជាពីរនាក ់ ្រគាននិ់យាយេលងេសះអផ្សកុេហយ ។ 

េវលយបេ់នាះ នាងេដកពំុលកេ់សះ ទន�ឹងចែំត្រពឹកឆាប ់នឹងអលបានគា� ជាពីរនាក ់។ លុះ្រពឹកេឡង េលកតកបិ៏ទ

ទ� រកុដិ តងំវយែភ�នស្រង�មភាវនាេវទមន�ជបបានឆា� ញីមយួសម្បរុបី អំពីេលហិតរដូវែដលនាងផ�ិតឲ្យេទេនាះ ។ រចួ

េ្រសចេហយ ឥសីេហនាងឧត�របុបា� មក េហយេលកឆា� ហុចមកឲ្យនាង ្របាបន់ាងថា “ េនះជាគា� របស់នាងេហយ សត�

េនះេឈ� ះថា ឆាម៉ា ” ។ សត�េនាះេចះនិយាយគរួសមជាមយួនាង នាងកទ៏ទលួយកមកែថរក្សោេដយេសចក�ី្រសឡាញ់

េពញចិត� ទុកដូចជាកូន ឬប�ូនឱបដល់ឱរបីយកេទក�ុងបន�ប ់ េទណាមកណា ែតងយកេទតម និយាយគា� បីដូច

មនុស្សដូេច� ះ ។ លុះដល់នាងអយុបាន ១៧ ឆា�  ំេទបឥសីដកកំ់ណតច់្បោបម់ា្រត ឲ្យនាងកនកំុ់ឲ្យភាន្់រចឡំ ស្រមាប់

ជាច្បោបត់េទកូនេច្រសី ៗ ឯេ្រកយេទៀត គឺថាជាតិជា្រសីទងំអម្បោលម៉ាន មនិ្រត�វទតស់ត�ឆាម៉ាេនះនឹងេជង ឬវយ

នឹងអេម្បោស ឬមយួនឹង្រតបុត្រតីអងំ ។ កំុថាែតទតធ់ាក ់សូម្បែីតេដរកន�ងកម៏និបានែដរ ត្បតិសត�េនះេកតេឡងេដយ

លក�ណ៍្រសី ។ េប្រសីណាទតធ់ាក ់ឬេដរកន�ងសត�េនះ េហថា្រសីហីនលក�ណ៍ េហយេប្រប្រពឹត�ិេ្រចនដងេទ េហថា



្រសីខតលក�ណ៍ ។ តមក្របមាណ ១៤ ែខ សត�ឆាម៉ាកេ៏កតបានកូនេឈ� លមយួេឡងេទៀត ។ គឺជាឆាម៉ាទងំពីរេនះ

េហយ ជាកំេណ តឆា� ទងំអស់ ។  

និយាយពីេស�ចមយួអង�នាមេសទត� ្រពះរជបិតេលករជសម្បត�ិ ឲ្យកូនេនះេសយរជ្យសម្បត�ិឲ្យកូនេនះេសយរជ្យ 

ពី្រពះជន�បាន ២១ ្រពះវស្សោ េននគរេឈ� ះតក�សីល ។ េស�ចថ�ីេនាះេសយរជ្យេឡងពំុមានមេហសីេទ ្រតអល

្រកសលែតនឹង្រសីស�ំបរពិរ ។ លុះអែង�ងេទ េស�ច្រទងផ់�ំេវលយបម់យួ េលកនឹកភ�ក្រពះទយ័ចងេ់ចញេទេលងៃ្រព 

។ លុះភ�សឺ� ងកលណា េស�ចកេ៏ចញចុង្រពះរជេរង ឲ្យនាមុនឺមុខម�ន�ីគាល់ដូចសព�ដង ។ លុះជបួជំុម�ន�ីអស់េហយ 

េស�ចកម៏ានបន�ូល្របាបថ់ា “ េយងចងេ់ទេលងៃ្រពេនៃថ�ខនែស�ក ចូរេរៀបចំពលេថ�រេជងនិងេសះដំរ ី េរៀបចំេស្ប�ង

អហរ្រកយាេស� យ្រគាន្់រគបគ់ា� កំុឲ្យខ�ះ” ។ នាមុនឺទទលួ្រពះរជឱង� រកលណា កេ៏រៀបចំ្របដបឥ់តមានខ�ះ ពលេថ�រ

េជង ពលេសះដំរ ីរចួេ្រសចេហយ កចូ៏ល្រកបបង�ំទូល្រពះអង�្រជាប ។ លុះដល់កំណតៃ់ថ�េហយ េវល្រពឹកេស�ចកយ៏ាង

េចញេទ េដយមាននាមុនឺេសនាទហនែហតម លុះបានបនួៃថ�កប៏ានេទដល់ ៃ្រពេហមវន េស�ចកម៏ាន្រពះឱង� រឲ្យ

េបាះ ្រពះពនា� មយួេនទីេនាះ ។ អស់ទងំេសនាទហនកេ៏ធ�ជំរ្ំរគប ់ៗ តមមុខរបស់ខ�ួនេ្រសច េហយេស�ចមានបន�ូល

េបកអំណាចឲ្យអស់េសនាេលងែល្បង-េភ�ងេ្រច�ងរតំម ចិត�ឲ្យសប្បោយក�ុងៃ្រពេនាះ ។ េនេពលយបេ់ស�ចកចូ៏លផ�ំ ក�ុង

្រពះពនា� ជយ័ លុះអ្រធា្រតស� តឮ់សូរែតមាតប់ក្ស្ីរគបភ់ាសយំ មុខគរួឲ្យ្រសេងះ្រសេងច លន�ងល់េនា� ចក�ុង្រពះទយ័

មៃមនឹកគិត្រគបស់ព� លុះភ�សឺ� ង្រពះសុរយិាកលណា េស�ចកម៏ាន្រពះរជឱង� រ បង� បេ់ទរជអមាត្យ ឲ្យេរៀបទីនង័

អស្សតរថា� យ ្រពះអង�នឹងេ្រតចេមលៃ្រពកម្សោន�្រពះទយ័ជាមយួនឹងអមាត្យពីរនាក ់ បីនឹងេស�ច ។ រចួេហយេចញេទ 

ល� ច្រតឡបម់ក្រពះពនា� ជយ័វញិ ។ ្រគបបី់ៃថ�េនេវល្រពឹក ១ េស�ចកប៏រទីនង័េទដល់្រសះកំេណ តៃននាងឧត�របុបា�  

្រទងទ់តេទេឃញ ទឹកករ៏ងថា�  េឃញបុបា� និងមច� ្រគបែ់បប ែហបែហល្រជ�ល ្រចវតមុ់ខគរួឲ្យ្រទងស់ព�្រពះទយ័នឹងចុះ

្រសង ់ ។ េទបេស�ចមានបន�ូល េទរជអមាត្យទងំ ២ ថា េយងងូតទឹក្រសះេនះឲ្យ្រតជាកក់យសប្បោយចិត�សឹមបន�

ដំេណ រេទ េទបឈបែ់លងពជីឲ្យសីុេស�  រចួផា� ស់្រពះព�ស�្រសងេ់ទៀត ្រពមទងំរជអមាត្យ ទឹកក្៏រតជាកេ់ធ�ឲ្យមាន

កមា� ងំែមន ។ រចួេហយេឡងផា� ស់្រពះព�ស�េ្រសច េស�ចកយ៏ាងទតតមេឆ�រ្រសះេទ េឃញមានផ�ូវទក់ៗ  ្រពះអង�នឹកថា 

“យី ! ៃ្រពេនះសមសន�ឋនស� តណ់ាស់ េម�ចេឡយកម៏ានផ�ូវមនុស្សេដរដូេច� ះ” ។ រចួេស�ចកម៏ានបន�ូលេទនឹង

អមាត្យថា េនចេំយងទីេនះចុះ េយងេដរេទេមល្រតងេ់នាះបន�ិច ។ េស�ចយាងតមផ�ូវ្រពះឥសីេនាះេទ ៗ បន�ិចបាន

្រកេឡកេឃញអ្រសម េស�ចនឹកក�ុង្រពះទយ័ថា េរងេនះជាេរងអី ? ជាផ�ះ្រពនៃ្រពេទ ឬអ�ី ? ្រពះអង�េចះែតយាងចូល

េទ ឯ្រពះឥសីកំពុងឆាន ់ នាងឧត�របុបា� អង�ុយគាល់េលកត ។ លុះេស�ចយាងដល់ទទលួនាងេនាះ្រកេឡកែភ�កមក

េឃញ នាងកស៏�ុះចូលេទក�ុងបន�ប ់។ ្រពះឥសីសួរេទនាងថា េម�ចកស៏�ុះរតចូ់លក�ុង? នាងនិយាយតិច ៗ ទូលឥសីថា 

“មានមនុស្សពីណាេដរចូលមក”។ ្រពះឥសីកែ៏បរ្រពះភ�ក�ទតយល់ដូចនាងទូលែមន។ ឯ្រពះរជា លុះយល់ច្បោស់ដូេច�ះ

េហយ កចូ៏លេទថា� យបង�ំ្រពះឥសី, ឥសីកឈ៏បឆ់ាន ់សួរេទេស�ចថា ែនេចមកពីណា បានជាចូលមកដល់ទីេនះ ? ” 

េទបេស�ចទូលឥសីថា “ ខ�ុ ំ្រពះករណុាមកពីនគរតក�សីល ” ឥសីេឈ�ងយល់មយួរេំពចថា េនះជាេស�ច េទប្រពះអង�សួរ

េទេទៀតថា “ េស�ចេចមកទីេនះ្របាថា� អ�ី ” ។ ្រពះបាទេសទត� ទូលឥសីតមដំេណ រ ឯឥសីេឈ�ងយល់ថា េស�ចអង�

េនះ្រត�វជាគូរនាងឧត�របុបា�  េលកកេ៏ហេច្រសីឲ្យេចញមកថា� យបង�ំ្រពះរជា ។ េហតុែតនាងជា្រសីមានលក�ណ៍ ក៏

េចញមកថា� យបង�ំ្រពះរជាតមពុទ�ដីក ។ ្រពះអង�្រកេឡកយល់នាង នាងកយ៏ល់្រពះភ�ក�្រពះអង�ច្បោស់ េហយចប់

ចិត�េទវញិេទមក េទប្រពះឥសីមានពុទ�ដីកថា “ េស�ចេចេនះេហយែដលជាគូនឹងនាង តងំែតអំពីអតីតជាតិមកេម�ះ៉ ” 

។ ្រគាេនាះឥសីសួររកេសនាេរហ៍ពល ្រពះបាទេសទត�កទូ៏លថា ្រពះអង�យកែតអមាត្យពីរនាកម់កតមេទ ឥឡូវឲ្យ



ឈបច់េំនឯមាត្់រសះខងទិសឧត�រឯេណាះ ្រតងថ់ាខ�ុ ំករណុា្រត�វជាគូ្រសករនឹងនាងេនះ កេ៏្រសចែតេលកត េបសព�

្រពះទយ័យ៉ាងណា ខ�ុ ំ្រពះករណុាទទលួេធ�តមទងំអស់ ។ ឥសីប�� េទវញិថា “ េបដូេច�ះ សូមេស�ចេចថយ េទេរៀបចំ

សងេ់រងបីែល�ង េហយរកផា� ឲ្យបាន ៧ ពណ៌យកមកចងផ�ុ ំជាបីបាច ់ទុកឲ្យតេទ្របសិទ�ីពរជយ័ឲ្យបានគា� ជាប�ី្របពន�

សុខសប្បោយតេទ ” ។  

េស�ចស� ប្់រពះពុទ�ដីកេហយ ករ៏សួរនថ់ា� យបង�ំល យាងមកដល់ទីកែន�ង្រសះែដលឲ្យអមាត្យច ំ េហយបបលួ

អមាត្យ្រតឡបេ់ទកនព់នា� ជយ័វញិ ដល់េហយប�� នាមុនឺេសនា្រគប្់រក�ម ឲ្យេរៀបចំសងេ់រងបីែល�ង តមបង� បឥ់សី 

។ បានរចួេ្រសច កឲ៏្យក្បនួទព័្រពមទងំេភ�ងដូរ្យត�ន�ីពីេរះល�ឹងេល�យ េទដែង�នាងឧត�របុបា� ពីអ្រសមឥសី និមន�ទងំ

្រពះឥសីេឡងគង្់រពះវរសេលៀងដែង�មកកន្់រពះពនា�  ។ ដល់េហយ្រពះតបសតងំសូ្រតទិព្យមន� ្រពះឥសីកប៏ាចផា�

ទងំ ៧ ពណ៌េនាះថា� យពរជយ័ដល់គូ្រសករថ�ី ។ បីៃថ�តមក េទប្រពះអង�និងនាងជាយាថា� យបង�ំលេលកត នាងក៏

្រសកទឹ់កែភ�កនឹកអល័យេលកត េ្រពះតងំពីេកតមក ពំុែដលែបកេទណាេសះ ឥឡូវមនិដឹងជាកលណានឹងបាន

មកថា� យបង�ំវញិេទ ។  

្រគាេនាះ ឥសីបានផា� នំាងថា៖ េបនាងេទដល់្របាសទេហយ មុននឹងេឡងេទេល្របាសទ នាង្រត�វឱបសត�ឆាម៉ា 

េហយេដរពទ័�្របទក្សណិ្របាសទ ៣ ជំុ រចួសឹមេឡងេទេនក�ុង្របាសទេនាះ េទបនាងបានសុខ មានសិរសួីស�ី ។ នាង

ស� បស់ព�្រគបេ់ហយ កល៏េចញេទ លុះេទដល់្រពះរជវងំេហយ មុននឹងចូលក�ុង្រពះរជដំណាក្់រពះនាងបានេធ�
តមបណា� ំឥសីឥតឲ្យឆ�ង កប៏ាន្របកបេដយេសចក�ីសុខចេ្រមនរហូតេទ ។  

ទំនងជាេដយសរេរឿងេនះេទដឹង បានជាែខ�រេយងមានទំេនៀមមយួ ក�ុងេពលេធ�ពិធីេឡងផ�ះថ�ី គឺេគនិយមឱបឆា� មយួ 

េហយេដរ្របទក្សណិផ�ះបីជំុ េហយេ្រសច េទបេគេឡងេន ។  

 


