
េ្រពងទកទ់ងនឹង្របវត�ិ្រពះកបិំតស� ំ 

 

 

សូមេរៀបរបេ់គារពតមបានដឹងតៗ គា� ជាអែង�ងឆា� ណំាស់មកេហយក�ុងកលកក៏ន�ងមកេហយេនាះ តមបុរណាចរ្យ

ែថ�ងតគា� មកថា ្របែហលជាក�ុងរជ�កលៃន្រពះបាទទវង្ស 2 អស� រ្យ ែដល្រទងេ់សយរជ្យសម្បត�ិេនទី្រក�ងអង�រ (េសៀម

រប) ្រទង្់រតស់េ្របឲ្យជាស�ិតមា� កយ់កែដកទម�នម់យួហប េទេធ�ជា្រពះខនរ់ជ្យមយួ ។ ជាងេនាះកទ៏ទលួយកេទេធ�
តម្រពះរជប��  ។ លុះេធ�បានេ្រសចបាចេ់ហយ កន៏ាគំា� េទថា� យ្រពះរជា ៗ ្រទងទ់តយល់្រពះខនេ់នាះតូចមនិធន់

ល�មនឹងេធ�អស់ែដកដល់េទមយួហបេសះ ក្៏រទងេ់្រកធេចទ្របកនជ់ាងេនាះថា "យកែដកអញទងំហបេទេធ� 

ឥឡូវបានកបិំតប៉ុនស� បមានម់កឲ្យអញ, េតយកែដកអញេទេធ�អ�ីអស់េទ ?” ។ ឮ្រពះរជា្រទងខ់� ល់ ជាងស�ិតភយ័

ណាស់ ក្៏របញាប្់រកបថា� យបង�ំលេដរទេចញេទ េដយអូស្រពះខនេ់នាះដកខ់ងមុខចុះេ្រកម ។ លុះតជាងេចញ

ផុតបាតេ់ទ េទបេឃញអស� រ្យ គឺៃផ�លន្រពះេរងេនាះដចេ់ចញពីគា�  បីដូចេគកតនំ់ចហួយ ។  

្រពះករណុា្រទងយ់ល់ករអស� រ្យដូេច� ះ កេ៏្របអមាត្យឲ្យតមរកជាងស�ិតវញិ ែតតមមកទន ់ ្រគានែ់តបានដំណឹងថា 

"្រពះខនេ់នាះជាងស�ិតបានកចបំ់បាកជ់ាពីរ េហយេបាះចូលេទក�ុងទឹកទេន�សប ្រតងក់ែន�ង្របសព�មុខែ្រពក ែដល

ហូរចកម់កពី្រស�កជីែ្រកង" ។  

្រពះរជបេ្រមេនាះតមេទេទៀតកប៏ានដឹងថា កលជាងស�ិតេចញផុតអំពីេនាះេទ គាតប់ានេទដល់េរងជាងេធ�ែដក

មយួ កចូ៏លេទសំុទឹកេគផឹក, េគដងទឹកមយួផ�ិលមកឲ្យ គាតថ់ាផឹកមនិែឆ�តេទ េ្របេគឲ្យយកក�ម ឬខ� ងមកដងទឹកមក

េទៀត េទបផឹកែឆ�ត ។ ជាងស�ិតេនាះ្របាបជ់ាងែដកថា "កលណាតបានផឹកទឹកែឆ�តេហយ ចតំជយួ េធ�កបិំតពូេថ

ឲ្យ" ។ ប៉ុែន� េនកែន�ងេរងជាងេនាះ ក�មកគ៏ា� ន ខ� ងកគ៏ា� ន េតបានអ�ីយកេទដងទឹកជូនគាត ់។ ជាងស�ិតទរដង� បម់ក

កនេ់ហយ សួរេទជាងែដកថា "មយួៃថ�ពកួឯងេធ�កបិំតពូេថបានប៉ុនា� ន ?” ។ ជាងែដកេឆ�យថា "បានមយួ ឬពីរ" ។ 

ជាងស�ិតកប៏ង� បថ់ា "េណ� យ ! េបគា� នអ�ីេទ ចូរយកផាលេនះ េទដងទឹកឲ្យឆាបម់ក ចតំជយួ េធ�ឲ្យបានេ្រចន ប៉ុែន�មុន

នឹងេទដងទឹក ចូរេចឯងជ��ូ នែដក និងធ្យងូទងំប៉ុនា� ន មកចកចូ់លក�ុងឡេនះឲ្យអស់សិន សឹមេទ" ។ េមជាង និង

កូនជាង កន៏ាគំា� េធ�តម េហយេចះែតនឹកក�ុងចិត�ថា "ជីដូនជីតែមឪ៉អណាេធ�ែដកដូេច�ះ េហយអចយកផាលេទដង

ទឹកជាប"់ ប៉ុែន�ចិត�ែតនឹកៃដែតេធ� េដយគិតថា "េធ�តមគាតេ់្របេទចុះ េ្រសចេទេលគាត"់ ។ ចំែណកតជាងស�ិតេនាះ 

កេ៏្របកូនជាងឲ្យខំសបេ់ភ�ងេឆះរនា� លេឡង ។ មនិយូរប៉ុនា� ន ែដក និងធ្យងូកេ៏ឆះរនា� ល ។  

ឯជាងែដកែដលេទដងទឹក លុះមកដល់កែន�ងវញិ ដកផ់ាលចុះពីេលស�  េឃញទឹកេនជាបេ់ពញផាល កនឹ៏កែស�ង 

េហយឆ�ល់ថា "យី ! ផាលេនះ ម�ងេនះកដ៏កទឹ់កជាប ់ ដូចេគដងទឹកក�ម ឬខ� ង !” ។ តេនាះកេ៏លកទឹកផឹកអស់មយួ

ផាល េហយ្របាបេ់ទជាងែដកថា "តេធ�របស់ឲ្យេចបានសព�្រគបេ់ហយ" រចួកល៏េចញេទមយួរេំពច ។ េមជាងនឹក

ឆ�ល់ថា "តេនះ គាតេ់ធ�ដូចេម�ចកថ៏ាេហយអស់ភា� ម" កសួ៏រេទកូនជាងថា  

• - តេនាះគាតេ់ធ�ដូចេម�ចខ�ះ អម្បោញ់មញិេនះឯង មានេមលគាតេ់ទ ? ។ 



• - អតេ់ឃញគាតេ់ធ�អ�ីេទ, េឃញែតេ្របឲ្យខំ្របឹងសបេ់ភ�ងេឆះេ្រទលេឡង េដម្បគីាតនឹ់ងេធ�ឲ្យបានឆាបប់ានទឹក

មកផឹក េហយគាតនឹ់ងអល្របញាបល់េទេទៀត ។ 

ជាងែដកឮដូេច� ះ មនិេចញស�ីេទ ្រគានែ់តនឹកតូចចិត� េហយ្របញាបយ់កដង� បេ់ទកយែដកេចញ ែ្រកងេឆះខូចអស់ 

្រសបែ់តែវកធ្យងូេនាះេឡង េឃញសុទ�ែត្របដប្់របដបេ់្រប្របាស់្រគបយ៉់ាង មានតងំពីកបិំត, ពូេថ, ពនា� ក រហូត

ដល់រណា ែដលស� ន ែដកខងួ ។  

ពកួជាង េឃញអស� រ្យដូេច� ះ កជំ៏នំុគា� ថា "តហ�ឹង ្របែហលជា្រពះពិស�ុករេទដឹង ? េបដូេច�ះ េយងរតេ់ទតមសួរគាត់

េមល េតេដម្បនឹីងយកជរ័្រមក័្សណ៍ េគ្រត�វេធ�ដូចេម�ច ?” ។ ថាេហយ កន៏ាគំា� រតត់មេទ ។ មយួសន�ុះេ្រកយមក េមល

េទមុខ េឃញគាតេ់នាះេដរលឹមៗ កែ៏្រសកេហកតឲ់្យឈប ់ែតគាតម់និ្រពមឈបេ់សះ េទបែ្រសកសួរពីចមា� យថា "ត

េអយត ! យក្រមក័្សណ៍េតេគេធ�ដូចេម�ចខ�ះ ? អណិតជយួ ្របាបខ់�ុ ំផង" ។ តេនាះែ្រសក្របាបម់កវញិថា "េធ�ដូចខ� ស

ែមអ៉ឯងេទ បានេហយ" ។ ឮចេម�យែតប៉ុណ�ឹ ង កប៏ាតត់េនាះេទ រកេមលមនិេឃញ ។ ពកួជាង នាគំា� ្រតឡបម់កជំរ ំ

វញិ េហយនាគំា� េធ�ពិេសធនត៍មពក្យគាតថ់ា កយ៏កជរ័្រមក័្សណ៍បានែមន េទប្របាបត់ៗ គា� រហូតមក ។  

និយាយអំពី្រពះរជបេ្រម ែដលេស�ចេ្របឲ្យតមរកជាងស�ិត្រពះខនេ់នាះ លុះេទតមរកមនិេឃញ បានែតដំណឹងដូច

ខងេល កន៏ាយំកមក្រកបទូល្រពះរជា ៗ ក្៏រទង្់រតស់ឲ្យមុជទឹកទេន�្រតងក់ែន�ងែដលេបាះ្រពះខន ់េហយឲ្យរវរក ឲ្យ

ខងែតេឃញ ។ ពកួនាមុនឺ កេ៏កណ� បណា� រ�ស�ឲ្យចុះរវរកតម្រពះរជបំណង ។ ្រគាេនាះ ពកួអណិកជនចិន ែដល

មកេនក�ុង្រស�កែខ�រ កខំ៏នាគំា� ចុះមុជរវរកែដរ េដម្បបំីេពញ្រពះទយ័្រពះមហក្ស្រត ។ ពកួអ�កចុះរវរកេនាះ មានេ្រគាះ

ថា� កដ់ល់ជីវតិជាេ្រចន េដយបះ៉ពរេទេលមុខកបិំត អ�កខ�ះដចៃ់ដ-េជង-ខ�ួន ។ េឃញេហតុអស� រ្យដូេច� ះ អង�ទូតចិន 

កម៏កជំនំុគា� នឹងនាមុនឺែខ�រថា "េរឿងេនះ េបេចះែតេ្របមនុស្សឲ្យេទស� បែ់បបេនះតេទេទៀត េឃញថាមនិសមេហតុផល

េសះ ដូេច�ះ សូមឲ្យេស�ចែខ�រេធ�ពលិករបងួសួងេឡង ឲ្យយកកបិំតអស� រ្យេនាះបាន កំុឲ្យមានេ្រគាះថា� កដ់ល់រ�ស�

្របជាតេទេទៀត ។ ្រពះមហក្ស្រតែខ�រ ក្៏រទង្់រពះប�� ឲ្យេរៀបេធ�ពិធីបសួសួង ៧ យប ់៧ ៃថ� រចួេទបេ្របឲ្យចុះរវរកម�ង

េទៀត ។ ពួកែខ�រ េរ សបានមយួកំណាតខ់ងដង េនទិសខងេជង ។ ឯពកួចិន េរ សបានមយួកំណាតខ់ងចុងែផ� េន

ទិសខងត្បងូ េទបសំុអនុ�� តពីេស�ចែខ�រ េដម្បយីកកបិំតេនាះេទថា� យេស�ចខ�ួន ទុកជាអនុស្សោវរយី ៍ ។ ឯ្រពះមហ

ក្ស្រតែខ�រ ្រទងប់ង� បឲ់្យេធ�េ្រសមដក ់រចួដកត់ម�ល់េលពនមាសទុកជា្រពះខនរ់ជ្យ េដយតងំឲ្យេហថា "្រពះកបិំត

ស� ំ ៣ េ្រពះរកេឃញេនខងស� ំ េហយ្រទងច់តឲ់្យមានអ�កែថរក្សោេមលករខុស្រត�វរហូតមក ។  

ឯអ�កែថរក្សោេនាះ ្រទងឲ់្យេរ សយកែតហ�ដំរ ី ែដលេចះស� តខ់ងពិធីរមា� បច់ៃ្រងដំរជីាងហ�ឯេទៀត ដូចជារមា� ប្់រពឹត�ិ្របកំ

ស្រមាបេ់្របទកដំ់រជីាេដម ។ ហ�េនាះ មានេឈ� ះេហថា "ហ�ថាវ" (វចនានុ្រកមែខ�រ "ហ�ចស់ទំុ ជា្រគ� ឬជាអធិបតីអស់

ហ�ដំរកី�ុងពួក ឬ្រក�មមយួ") មានេគារមងរជា្រពះសិទ�ិពរ, មានហ�ពីរនាកេ់ទៀត គឺ ហ�ស� ំ និងហ�េឆ�ង េនែអបនឹងហ�ដំរ ី
េនាះ ។ ហ�ទងំ ៣ នាកេ់នះ ្រត�វមានស័ក�ិយសធំជាងហ�ទងំពងួ ែថមទងំ្រត�វែថរក្សោ្រពះកបិំតស� ំតវង្ស្រតកូលផង គឺ

ែថរក្សោតពីឪពុកេទកូន ដរបេទ ។  

ដល់មកក�ុងរជ�កលេស�ចគម�ង ់(ខ�ះថា រជ�កល្រពះបាទជយ័វរ �ន័ទី ៧) មានក្ស្រតីមយួអង� ជាបុ្រតីតំណវង្សអំពីមុនមក 

មានរបូេឆាមេលមពណ៌ល�គរួជាទីគាបចិ់ត� ។ េស�ចគម�ងេ់នាះ ចងប់ាននាង ែតនាងមនិ្រពម្រសឡាញ់ េហយភយ័ខ� ច

ែ្រកងេស�ចេនាះេធ�ករមនិគប្បមីកេលរបូកយនាង, នាងកន៏ាបំរវិរេចញចកទីកែន�ង ឆ�ងទេន�សបមកេនឯ្រស�ក



េពធិ៍សត ់។ េនេវលេធ�ដំេណ រមកេនាះ មានេសនាបតីមា� កជ់ាច្រកី និងេលក្រគ�េចអធិករវត�្រកពំុរត� ្រពះនាម ែកង 

្រពមទងំបរវិរដៃទេទៀតជាេ្រចន ែហតមមកជាមយួផង ។  

មកដល់ភ�ទំមា� យ កន៏ាគំា� ត្រមងេ់ទភ�ថំ�ែកវ ។ មកដល់េលភ�េំនាះ ជាកែន�ងដច្់រសយាល ពិបាកនឹងរកទឹកផឹកណាស់ 

ែតេលកច្រកីេនាះឆា� ត កច៏តទ់ហនឲ្យេដររក េឃញអណ�ូ ងទឹកមយួ កេ៏្របឲ្យ្រគបលកកំុ់ឲ្យអ�កណាមាតឲ់្យេសះ អ�ក

បេ្រមែដលេចញេទតមបង� ប្់រពះនាង ក្៏រតឡបម់កវញិទេទ ។ េ្រសកខ� ងំណាស់ ្រពះនាងកប៏េ�� ញវចថា "េប
េលកអ�កណារកទឹកឲ្យខ�ុ ំផឹកបាន ខ�ុ ំនឹងទទលួយកេធ�ប�ី" ។ េលកម�ន�ីឮដូេច� ះ មានេសចក�ីេ្រតកអរឥតឧបមា េដយ

្រត�វតមបំណងែដលខ�ួនបានគិតទុក កេ៏ចះែតេធ�ឫកអល់ែអក េររ ចតអ់�កេនះម�ង អ�កេនាះម�ង លុះែតនាងេពលពក្យ

ដែដលេនាះគ្រមប ់៣ ដង យ៉ាងេពញវគ�េទបម�ន�ីេនាះនាពំលេសនា េចញេទដងទឹកេនាះមកថា� យ្រពះនាង េហយែថ�ង

េរៀបរបអំ់ពីករែដលខ�ួនខំខ�ះែខ�ងរកទឹកមកថា� យឲ្យខងែតបាន ។ អណ�ូ ងថ�េនាះ អ�ក្រស�កសន�តេហថា "អណ�ូ ង

ច្រកី" ជាបរ់ហូតមក ។ អណ�ូ ងេនាះ ស�ិតេនពកក់ណា� លផ�ូវ ពីភូមគំិនម េទភូមទំិឡាយ ក�ុងឃុខំ្សោំង ្រស�កភ�្ំរកវញ 

។  

ែតតមេរឿងដំណាលថា េលកច្រកីេនាះ ្រសឡាញ់ក្ស្រតីេនាះពំុបានេទ េ្រពះនាងដឹងកលល្បចិអ្រកក ់ កេ៏កតេសចក�ី
គំនំុគំុកួន េទបជាបជ់ាភូមមិយួេឈ� ះថា "ភូមគំិនំុ" េហក� យៗ មកជាភូម ិ"គំនម" វញិ ។ ឯភូមទិមា� យ ែដលជាបម់ក

អំពីករេដរកតៃ់្រព ធា� យពីមា� ងេទមា� ង គឺក� យេទជា "ភូមទំិឡាយ " វញិ ។  

ចំែណកឯពកួហ�ថាវ ែដល្រពះបិត្រពះនាងែតងតងំេឡងេនាះ ពំុបានេទតម្រពះនាងេទ ែតនាគំា� េទអ្រស័យេននឹង

ភូមផិ�ះេស�  ភូម្ិរតញព្រង�ល ឃុំរកត ្រស�កភ�្ំរកវញ ។  

រល់ ... ែតរវល់ែខពិសខ ហ�ថាវែតង្របជំុពកួហ�ទងំឡាយ មកេធ�ពិធីហូត្រពះកបិំតស� ំ េដម្បេីមលេហតុេភទក�ុងនគរ 

។  

ឯ្រពះកបិំតស� ំេនាះ ដំណឹងថា េគឥតទុកេនេលផ�ះហ�ថាវេទ េគេធ�អ្រសមមយួេនទិសបូព ៌ ឬេនឦសនផ�ះថ�ថាវ 

តម�ល់េនជាយភូម ិជាមយួនឹងរបស់ឯេទៀតជាបរវិរមាន ្រត ែស�ងស្រមាបផ់�ុ ំ គឺែស�ងធំ ១ គូ, ែស�ង្រកបីជំេទរ ១ គូ, 

ែស�ង្រកបីស� វ ១ គូ និងសំបកខ្យងេហៀន ១ គូ, កលណាេគេរៀបេ្រគ�ង្របដបបូ់ជាេ្រសចេហយ េទបេគេទនា្ំរពះ

កបិំតស� ំេនាះមកតម�ល់ក�ុងេរងពិធី3 ។  

 


