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្រគានែ់តឮេឈ� ះថាេដម “េភ� នាង” េគនឹកឆ�ល់ភា� ម ចងដឹ់ង្របវត�ិេដមេនះថា េតេរឿងរ៉វដូចេម�ច បានជារកុ�ជាតិ

េនះមាននាមពីេរះេម�ះ៉ ? េបសេង�តពីរបូភាពៃនេដមេនះវញិ េគេឃញថា មានេដម 

េនាះ្រតសូលស� ត ពំុសូវមានថា� ងំឬែភ�ករដិបរដុបេទ ឯសម្បរុសម្បកេទៀតេសត កស៏ស� ត នាឲំ្យនឹកថា ៖ ្របែហលជា

បុរណេលក្របដូចេដមេនះ េទនឹងសចេ់ភ� របស់្រសីណាមយួេហយេមលេទ ។ េដម្បេីដះ្រសយេសចក�ីឆ�ល់េនះ 

្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� បសូ់មជូនឯកសរមយួ ែដលមាននិទន១ េរឿងដូចតេទេនះ ៖ 

កលេនាះមាន្រពះរជាមយួអង� ្រពះនាមពំុ្របាកដ េរឿងេនះកន�ងេទេ្រចនសតវត្សមកេហយ ្រពះរជាអង�េនាះ

្រទងម់ានស�ំមេហសីេ្រចនអង� មាន្រពះរជបុ្រតកេ៏្រចន ។ លុះយូរបន�ិចមក ្រពះរជាអង� 

េនះ ្រទងស់ព�្រពះរជហឫទយ័នឹងនាងមយួេឈ� ះនាងចន ់ ្រពះអង�្រទងយ់កនាងេនាះេធ�ជាស�ំេពបង�ស់ ។ នាងេនាះ 

មានរបូេឆាមេលមពណ៌ ល�យ៉ាងេឆតជាងស�ំមេហសីទងំអស់ ែតនាងេនាះឥតមាន្រពះរជបុ្រតេទ េមា�៉ ះេហយ្រពះអង� 

កស៏ព�្រពះរជទយ័ជាជាងស�ំមេហសីទងំអស់ែដរ េ្រពះនាងេចះ្របកបកិច�ករងរដណា� ំស� េធ�េភាជនាហរ្រត�វ្រពះទយ័

្រពះអង� ។ ្រពះរជកេ៏លកតេម�ងនាងចន ់ េធ�ជា្រពះអគ�មេហសី ធំេលសេគឯង ។ និយាយពីនាងចនេ់នះ នាងមាន

្រកចក្រមាមៃដល�លូតលស់ែវង ៗ ្រគបទ់ងំដប ់ បីដូចជាស� ប្រព េបេធ�្រកយាេស� យថា� យេស�ចនាងយក្រកចកដង

ទឹក ឬដសួដស់េ្រគ�ងេផ្សង ៗ េដម្បេីធ�ជារង� ល់ឲ្យដឹង្របមាណ មនិឲ្យៃ្របេពកឬសបេពកឲ្យែតល�ម សូម្បនីាងបង់

្រពហក ់ អំបិល ស�ឹកៃ្រគ ឬេ្រគ�ងអ�ីក�ុងសម�ក�ី នាងកយ៏ក្រកចក្រមាមៃដេធ�ជាស� ប្រព េមា�៉ ះេហយនាងស�េដយមាន

ក្រមតិកំណត្់រតឹម្រត�វ សម�េនាះមានឱជារសឆា� ញ់ណាស់ នាឲំ្យ្រពះស� មសីព�្រពះរជហឫទយ័រល់េពលេវល ។ លុះ

ចំេណរយូរេទ ្រពះមេហសីេដមទងំអស់ កម៏ានករេក� ្រកហយ្រចែណននិនា� ថា េហតុអ�ីក្៏រពះអង� តងំពីបាននាងច

ន ់ ែដលជាកូនរ�ស�សុទ�សធេធ�ជាស�ំ េហយេលកតេម�ងជាអគ�មេហសីេលសេយងរល់គា� យ៉ាងេនះ ? ហកដូ់ចជា

្រពះអង�បងេ់ស�ហអំពីេយង្រគបគ់ា� េហយ ។ ដូេច�ះ េយងរល់គា�  មនិ្រត�វេន្រកេអះ្រពេងយកេន�យេឡយ ្រត�វែតរក

ឧបាយណាមយួ េដម្បឲី្យ្រពះអង�ជាស� មៃីនេយង ឃា� តចកេសចក�ីេស�ហអំពីនាងចនេ់ចញ េទបេយងរល់គា� នឹង

បានេសចក�ីសុខ ។ គិតដូេច� ះេហយ កន៏ាគំា� េឡងេទគាល់្រពះរជា ្រកបទូលេដយេសចក�ីពិតថា ៖ 

បពិ្រត្រពះអង�ជាស� ម ី សូម្រពះអង�្រជាប ខ�ុ ំមា� ស់ទងំអស់គា� បានេឃញេហតុច្បោស់ អំពីនាងចន ់ ។ ្រពះអង�

ហកដូ់ចពំុបាន្រជាបករណ៍អ�ីេសះ ។ នាងេនះជាមនុស្សេស� កេ្រគាកជជួាតិអ្រកក ់ 



សព�ៃថ�េនះ េបនាងេធ�្រកយាេស� យថា� យ្រពះអង� ខ�ុ ំមា� ស់បានេឃញច្បោស់ នាងយក ្រកចក្រមាមៃដនាង ដសួ ដង

េ្រគ�ងដកក់�ុងសម�េនាះ។ ប៉ុែន� េប្រពះអង�មនិេជឿេរឿងេនះដូចជាខ�ុ ំមា� ស់បាន្រកបទូលេទ សូម្រពះអង�ចតរ់ជបេ្រម
ណាមយួ លបេមលក�ុងេពលែដលនាងេធ�្រកយាេស� យថា� យ្រពះអង�ចុះ េទប្រជាបនូវេហតុពិតេនាះពំុខន ។ 

្រពះរជា កលបាន្រទង្់រពះសណា� បអំ់ពីមេហសីទងំអស់្រកបទូលដូេច� ះេហយ ក្៏រពះអង�្រទងេ់្រកធ ្រទង់

ចតរ់ជបេ្រមមយួឲ្យេទតមសេង�តនូវេហតុេនាះ េតពិតឬពំុពិត ។ លុះរជបេ្រមបាន 

សេង�តេទ េឃញពិតដូេច� ះែមន េទប្រពះមហក្ស្រត ្រទងច់តន់ាយេពជ្ឈឃាដឲ្យយកនាងចនេ់ទសមា� បេ់ចល ។ 

ឯនាងចនក់លេបនាងបានដឹងនូវេហតុែដល្រពះអង�ខ� ល់នឹងអំេព ែដលនាងបានេធ�ដូេច� ះ នាងកម៏ាន

េសចក�ីតកស់�ុត នាងបានេភៀសខ�ួនរតេ់ចញពី្រពះបរមរជវងំ េដម្បឲី្យរចួពីេសចក�ីស� ប ់។  

ឯេពជ្ឈឃាដកេ៏ទរកចបន់ាងតម្រពះត្រមាស់ ែតរកនាងពំុេឃញក�ុង្របាសទ កេ៏ឡងេទ្រកបបង�ំទូល្រពះរជា ។ ្រពះ

រជា្រទងឲ់្យេលកទព័ពលេរហ៍េទតមចបន់ាងឲ្យបានយកមកសមា� បេ់ចល ។ 

កលេនាះ ពកួពលេសនាេលកទព័តមរកនាងអស់ជាយូរៃថ�យូរែខពំុបានជបួនាងេសះ ។ ឯនាងកខំ៏រតឲ់្យរចួពី

្រពះអជា� ែដរ ែតៃចដន្យបុព�កម�អ�ីរបស់នាងពីអតីតជាតិ កឲ៏្យពកួពលេសនា តមនាង 

ទនេ់នទីកែន�ងមយួ ចបយ់កនាងបានេហយនាេំទេធ�ឃាតេចលេទ ។ 

និយាយអំពីនាងចន ់មុននឹងស� ប ់នាងបាននឹកដល់វសនាអភព័�របស់ខ�ួន ែដលបានេធ�ជាមេហសីេហយ ជា

អកុសលអ�ីមកបណា� លឲ្យ្រពះរជា្រទងេ់្រកធយកេទសដល់ជីវតិ ។ េមា�៉ ះេហយ  

នាងកត៏ងំសច� ចំេពះេទវតែដលស�ិតេនេដម្រពឹក្សោលតវល�ិ សូមឲ្យេលកេធ�ជាសក្សថីា ៖ 

ឱ ! ជីវតិសង� ររបស់ខ�ុ ំ េពលេនះមច�ុរជ គឺេសចក�ីស� បត់មមកទនេ់ហយ, នឹងបណា� ចេ់សចក�ីេស�ហរបស់ខ�ុ ំ

អំពីអង�្រពះស� មឥីឡូវេហយ, េដយ្រពះស� មេី្រកធចំេពះរបូខ�ុ ំ ែដល្រទងពំុ់បានពិចរ 

ណារកេហតុផលជាមុន ឬមយួ្រពះអង� ពំុមានេ្របាសេមត� ដល់របូខ�ុ ំេសះេទ ។ េនាះខ�ុ ំសូមសច� ផ្សងថា “ អករទងំ 

៣២ របស់ខ�ុ ំ ឲ្យបានេទជាេឈ� ះរកុ� លតវល�ិទងំេនះ េហយឲ្យ្រពះអង�បានជបួនឹងេឈ� ះែដលជានាមេនជាបនឹ់ង

េឈទងំេនះ កំុបីឲ្យរលំងរចួេឡយ ។ ឯនាមរបស់ខ�ុ ំផា� ល់សូមេផ�នឹងេដម្រកិស� ែដលមានក�ិន្រកអូប េហយជាទីសព�

្រពះរជហឫទយ័របស់្រពះអង�ផង ” ។ 

សច� បងួសួងចបេ់ហយ េពជ្ឈឃាដក្៏របហរជីវតិនាងក្សយ័បងេ់ទ ។ ចំែណកនាមេឈ� ះរបស់នាង កប៏ានេទ

្របតិស�ជាបនឹ់ងេដម្រកិស� េទជា “ ចន�ន្៍រកិស�  ” ឯអយតនៈដៃទេទៀត កេ៏ទ្របតិស�របូភាពេទនឹងរកុ�ជាតិ

េផ្សង ៗ ដូចជា ៖ 

- េកស បានេនជាបនឹ់ងែផ�េពត េហថាសកេ់ពត, 

- េលមា គឺេរមបានេនជាបនឹ់ងម�ម, 



- មសំំ គឺសចន់ាងេផ�នឹងេដមចក, 

- ឯសចេ់ភ� ែដលស្រទលុក្រទលនេ់នាះ បានេផ�នឹងេដមេឈមយួែបប ែដលមានេដមតូចល�ម េគេហជាបថ់ា

េដម “ េភ� នាង ៗ ” រហូតដល់សព�ៃថ�េនះ ។ 
 


