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រហូតដល់សព�ៃថ�េនះ េនកែន�ងខ�ះក�ុងរដ�កម�ុជា ែតកលណាមានេភ��ងធា� ក្់រជាយដីល�មចប្់របកបរបរែ្រសេហយ េគ

េ្រចនេឃញអ�កែ្រសេធ�្រចម1 ដកប់ាយ សម� នំចំណី យកេទេដតែសនេនក�ុងែ្រសរបស់ខ�ួន េដម្បឲី្យ្រស�វបានផល

េ្រចន េហយេគែតងេហពិធីេនះថា "ែសន្រពះភូម"ិ ។ ទំេនៀមែសន្រពះភូមេិនះ តមករ្រសវ្រជាវៃន្រក�មទំេនៀមទមា� ប់

េឃញថា មានទំនាកទំ់នងតងំពីពុទ�សមយ័មកែដរ ប៉ុែន�កលេនាះ េគបូជានាងយក�ិនី េដម្បសួីរដំណឹងទឹកេភ��ង ។ លុះ

យូរៗ មក អ�ក្រស�កេភ�ចេរឿងេដម កស៏� នថា ករែសន្រពះភូមេិនះ គឺែសនេទវតែដលរក្សោែផនដីេនះេទវញិ ប៉ុែន� េទះ

ជាយល់ដូេច� ះ កម៏និជាករខុសឆា� យចកេហតុេដមប៉ុនា� នែដរ ។  

មានដំណាលក�ុងគម�រីធម�បទថា ក�ុងសមយ័ពុទ�កល មានកុដុម�កីម៍ា� ក ់ជាអ�កស�ុកស�ម�េដយ្រទព្យសម្បត�ិ ប៉ុែន� ្របពន�

ជា្រសីអរ គា� នកូនេសះ ។ មាតរបស់កុដុម�កី ៍ក្៏រតិះរះិថា "េបកូនអញគា� នកូននឹងតក�ុងវង្ស្រតកូលដូេច� ះ េតបានអ�ក

ណានឹងរក្សោ្រទព្យសម្បត�ិេទេទៀត" ។ គំនិតេនាះមនិបាតស់� ត ់កដឹ៏ងេទដល់នាងភរយិាេដម ។ នាងភរយិាេដមគិតថា 

េបប�ីអញមាន្របពន�ចុង េហយនាងេនាះមានកូន េគមុខជានឹងបាន្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិ េធ�ជាធំក�ុងផ�ះសែម្បងេនះពំុ

ខន ឯខ�ួនអញកមុ៏ខជានឹងថយមុខមាត ់ ពំុមានអ�កណារបអ់នេឡយ េបដូេច� ះ គរួអញេចញមុខេទដណ�ឹ ង្របពន�

ជសួមា� យេក�ក េដម្បឲី្យនាង្របពន�ចុងេគារពខ� ចអញ ។  

បនា� បម់ក នាងេនាះ កចូ៏លេទនិយាយនឹងមា� យេក�ក េដម្បធីានាេទដណ�ឹ ង្របពន�ឲ្យប�ី ។ មា� យេក�កក្៏រពម ។ លុះបាន

្របពន�ថ�ីមកមនិយូរប៉ុនា� ន នាងេនាះមានគភែ៌មន ។ នាង្របពន�េដមដឹងដូេច� ះ កផ៏្សថំា� លំយនឹងចំណីឲ្យនាងេនាះ

បរេិភាគ ។ កូនែដលេទបនឹងចបប់ដិសន�ិេនក�ុងៃផ�េនាះ ករ៏លូតេចញមក មយួេលកជាពីរេលក ។ លុះដល់េលកទី ៣ 

ឱសថែដលនាង្របពន�េដមផ្សឲំ្យេនាះ មនិ្រតឹមែតេធ�ឲ្យអន�រយទរក ែថមទងំបណា� លឲ្យមានេ្រគាះថា� កដ់ល់ជីវតិ

មា� យផង ។ មុននឹងស� ប ់នាងេនាះដឹងថា "ខ�ួនែដលដល់នូវេសចក�ីអន�រយេនះ មនិគឺអ�កឯណាេ្រកអំពីរបូ្របពន�េដម

ជាអ�កេធ�េឡយ" កច៏ងេពៀរេវរនឹងនាង្របពន�េដមថា "ម្ីរបពន�េដមេនះ ចិត�វេខ� ណាស់ វេធ�ថា� ពំន�ូតសមា� បកូ់នអញ 

មយួេលកជាពីរេលក េលកេនះស� បទ់ងំខ�ួនអញេទៀត េដម្បនឹីងសះគំនំុចិត� សូមឲ្យខ�ុ ំេកតជាតិណាៗេទ ឲ្យបានសីុ

កូនវវញិ" ថាែតប៉ុេណ� ះ នាងេនាះ កេ៏ធ�មរណកលេទ េហយអេនា� លយកកំេណ តជាសត�ឆា�  ។ ឯ្របពន�េដម លុះស� ប់

េទ កេ៏ទយកកំេណ តជាសត�មាន ់។ េមមានេ់នាះ កលេបបានពងេពញសំបុកកលណា សត�ឆា� េទខសីុំអស់រលីង 

លុះដល់េកតជាគ្រមបបី់ េមមានក់ច៏ងេពៀរនឹងឆា� ថា "េកតជាតិេ្រកយសូមឲ្យបានសីុកូនឆា� វញិ" រចួកដ៏ចខ់្យល់ស� ប់

េទ ។ លុះជាតិជាបនា� បម់កេទៀត ឆា� េនាះ កអ៏េនា� លជាតិជាេម្រមគឹ, ឯេមមាន ់ចបកំ់េណ តជាសត�ខ�  ។ កលណាេម

្រមគឹស្រមាលកូន ខ� េនាះ ែតងេទខសីុំកូនអស់ គ្រមបបី់េលក ដូចនយ័មុនេទៀត ។ ជាតិជាបន�មកេទៀត ខ� េនាះ េទ

េកតជានាងកុលធីត, ឯេម្រមគឹ េទេកតជានាងយក�ិនី ។ ក�ុងេពលែដលនាងកុលធីតេនាះមានកូន ្រសបែ់តនាងយក�ិ



នីេនាះ េធ�ជា្រមាកម់កសួរសុខទុក� េហយបន�ំចបកូ់នេនាះសីុេទ ។ លុះវរជាគ្រមបបី់ នាងកុលធីតនាបំ�ី្របពន�្រពម

ទងំកូនេទងូតទឹក្រសះ ។ េនេពលែដលងូតរចួ េហយបីកូនអង�ុយចបំ�ី នាងេចលែភ�កេទេឃញយក�ិនីេដរសំេដពី

ចមា� យមក ។ នាងយល់ច្បោស់នូវេសចក�ីអន�រយ កបី៏កូនស�ុះរតេ់គច ។ លុះរតេ់ទៗ កេ៏ទដល់វត�េជតពន គាបជ់នួ

េពលេនាះ ្រពះពុទ�អង�កំពុង្របទនធមេ៌ទសនា េនកណា� ល្របជំុជនពុទ�បរស័ិទ ។ នាងកុលធីតភយ័ណាស់ យកកូន

េទដកេ់ទៀប្រពះបាទ្រពះអង� េហយែ្រសកយំអង�រ្រពះអង�ថា សូម្រពះអង�ជយួ កំុឲ្យយក�ិនីសីុបាន ។ នាងយក�ិនីតមមក

ដល់កំែពងវត� លុះេឃញមនុស្សកុះករ មនិហ៊នចូល កឈ៏រេររេនេ្រកកំែពង ។ ្រពះពុទ�អង� ្រទង្់រតស់េ្របអនន�េទ

េហនាងយក�ិនីេនាះឲ្យចូលមក ។ កលេបនាងយក�ិនីេនាះចូលមក្រកបថា� យបង�ំ្រពះអង� េទប្រពះអង�្រទងន់ាអំតីត

និទន "អំពីករចងេពៀរ ែដលមនិអចរមា� បេ់ដយេពៀរ" មកសែម�ង្របាប ់ រចួ្រទង្់រតស់ផ្សះផ្សោរនាងទងំពីរនាក ់ ឲ្យ

ែលងកនចិ់ត�គំនិតគំុកនួនឹងគា�  េហយឲ្យទុកដកគ់ា� ជាបងជាប�ូនតេទ ។ នាងយក�ិនីទូលសួរ្រពះអង�ថា េតឲ្យនាងរស់

រេបៀបណា ? េបនាងធា� បែ់តរស់េដយចបម់នុស្សសត�ជាអហរ យ៉ាងហ�ឹងេទេហយ េប្រពះអង�ឲ្យនាងកនសី់ល េត
នាងអចនឹងចិ�� ឹមជីវតិបានែបបណា ? ។ កលេនាះ ្រពះពុទ�អង� េទប្រតស់បង� បឲ់្យនាងកុលធីតយកនាងយក�ិនី

េទចិ�� ឹម ។ នាងយក�ិនីេនាះ េចះេមលដំេណ រទឹកេភ��ង ។ េហតុេនះេបនាងដឹងថា ឆា� េំនះេភ��ងតិច នាងបង� បន់ាង

កុលធីតឲ្យេធ�ែ្រសេ្រជ េបឆា� េំនាះ មានេភ��ងេ្រចន ្រត�វេធ�ែ្រសទលួ ។ មនិយូរប៉ុនា� ន នាងកុលធីត កេ៏ទជាអ�កមាន

្រទព្យសម្បត�ិ េដយសរបានផល្រស�វេ្រចន ។ អ�កជិតខង េឃញនាងេធ�្រស�វមនិែដលខុសឆា� ណំាេសះ នឹកឆ�ល់ កន៏ាំ

គា� េទសួរ នាងក្៏របាបត់មដំេណ រ ។ បនា� បម់ក ែតជិតដល់រដូវេធ�ែ្រស អ�កជិតខង ែតងនាគំា� យកចំណីេទជូននាងយ

ក�ិនី េដម្បសួីរដំណឹងទឹកេភ��ង ។ េ្រកយមក នាងយក�ិនីែដលធា� បែ់តេនក�ុងៃ្រព េកតក�ីអផ្សកុ មនិេចះេនក�ុង្រស�កែដល

ឮសូរែតសំេឡងត្បោល់អែ្រងមនិឈបឈ់រ កសំុ៏នាងកុលធីតេទេនឯែ្រសឆា� យអំពី្រស�កភូម ិ ។ នាងកុលធីត កេ៏ទ

សងេ់រងមយួឲ្យេទេនេ្រក្រស�ក ។ អ�ក្រស�កអ�កភូម ិ ែដលធា� បែ់តយកឥវ៉នេ់ទបូជានាងយក�ិនីេដម្បសួីរដំណឹងទឹក

េភ��ង កយ៏កឥវ៉នត់មេទបូជានាងយក�ិនី ឯែ្រសឆា� យេនាះេទៀត ។  

េរឿងបូជាេនះ យូរេទ លុះអស់អំពីនាងយក�ិនីេទ កក៏� យេទជាទំេនៀមបូជា្រពះភូម ិ េដម្បឲី្យេធ�្រស�វបានផលេ្រចនេទ

វញិ ។  

 


