


ក 

េតមិយជតកពិ ្ដ រ 
អធិបតីកនងុករេរៀបេរៀង 
បណ្ឌិ ត កលុ េផង 

្របធន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ  
និងជ្របធន្រកមុ្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ                                       

ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
អនកបកែ្របពីអដ្ឋកថភ បល ី

េ ក គង់ សេំអឿន និស តិ កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
្រកុមជំនំុពិនិតយ 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន 
្រពះភិកខុ  វជិរបបេញញ  គូ សភុព 

្រពះភិកខុ  កិត្តិបេ  េពញ វិបលុ 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន 

េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពឹទធ ចរយ   ំកយុ 

ឧបសក ផូ សធុ 

េ ក្រគូ លមឹ េលឿម 

េ ក្រគូ ដុង សេុភឿន 
េ ក្រគូ ទិព្វ េ  
េ ក្រគូ សំ ង សំ ក់ 
េ ក្រគូ សន់៊ គីមឈន់ 

េ ក ហន សេុខមន ុេលខធិករ



ខ 

្រកុមបេចចកេទស និងរចន 
េ ក អិុន សុយី៉នុ្ដ  ្របធន 

េ ក ឃនុ សវុណ្ណ រទិធិ វចិិ្រតករ សមជិក 

េ ក ផុន សគុង់ សមជិក 

េ ក មម មនិត សមជិក 

រចនសមពនធពុទធិកបណ្ឌិ តសភ  
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 

្រកុម្របឹក ភិបល និង ថ បនិក 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
 

្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  សនុទរ ៍ េមៀន សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 
បណ្ឌិ ត ស ំសខុ សមជិក 
បណ្ឌិ ត ជ នចន់ថន សមជិក 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន សមជិក 

្រ ្ត ចរយ ម៉ក់ ៉ ន់ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ េហង  គឹមេ  សមជិក 

្រ ្ត ចរយ  រស ់ េវន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជិត ជន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជ ្រកិ ន  សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  អុ៊ង សវុណ្ណ  សមជិក



 

គ 

្រ ្ត ចរយ  នូច ជឹម សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 

 
្រកុមជំនំុ្របតិបត្តិ 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះញណវង  ឃមឹ សន ឧត្ដម្របឹក ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
្រពះម  គូ សភុព ្របធនគណៈកមមករបេចចកេទស 
េ ក្រគូ ៊ ត ហ ំ្របធនរដ្ឋបល  
េ ក ហន សេុខមនុ សមជិកគណៈកមមករបេចចកេទស 

 

្រកុមជំនំុអប់រសំលីធម ៌និង្រ វ្រជវអក រសលិប ៍
បណ្ឌិ ត កលុ េផង អធិបតី្រកុមជនុំំ 

្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន សមជិក 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  េពញ វិបុល សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
េ ក្រគូ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក គង់ សេំអឿន សមជិក



 

ឃ 

្រកុមជំនំុផ យ្រពះធម៌ និងភ បល ី

េ ក្រគូ ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ ្របធន 
្រពះម  សកយមុនីបុេ ្ត  ជ សមុ  សមជិក 
េ ក្រគូ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក្រគ ូចន់ ហួរ សមជិក 
េ ក្រគូ ហួយ ៉ នថ់ន សមជិក 
េ ក ស ំសផុល សមជិក 

 

្រកុមជំនំុពិនិតយ និងេបះពុមពផ យេសៀវេភធម៌ 

្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធន 
្រពះម  គូ សភុព អនុ្របធនទី ១ 
េ ក គង់ សេំអឿន អនកបកែ្របពីភ បលី អនុ្របធនទី ២ 
្រពះម  េពញ វិបុល សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
ធមម ចរយ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក លមឹ េលឿម សមជិក 
េ ក សំ ង សំ ក់ 
េ ក ដុង សេុភឿន សមជិក  
េ ក រស ់សរិវី ្ណ ត សមជិក 
 



 

ង 

រមភកថ 
េរឿងេតមិយេនះ គឺជជតកមួយកនុងម ទសជតក៍ ែដលមន

្របភពេដើមជភ បលីៃនគមពីរអដ្ឋកថ ។ េយើងដឹងេហើយថ េន
្របេទសកមពុជេយើងបចចុបបននេនះ មនអនកេចះភ បលីជ ព ន
ស្រមប់ឆ្លងេទែស្វងយល់នូវពុេទធ ទជភ បលីេនះមនចនួំនតិច
តួច ។ េបើទុកេរឿងកនុងជតកទងំអស់ឲយេនជភ បលីដូេចនះ ជ
ឧបសគគដធ៏សំ្រមប់អនកសិក ភគេ្រចើន រួមទងំសិស  និស តិ និង
បញញវន្តទងំអស់ែដលមនិបនសិក ភ បលី ។ មយង៉វញិេទៀត 
្របេទសកមពុជេយើង ក៏ធ្ល បម់នេសៀវេភសេងខបទសជតក ែដលែ្រប
និងេរៀបេរៀងេ យេ ក ឈមឹ សុ៊ម កលពីឆន  ំ១៩៥៩ មួយកបល 
្រគប់ទងំ ១០ េរឿងរួចមកេហើយ េឃើញថ មនេសចក្ដីសមលមម្រគប់
្រគន់ស្រមបពុ់ទធ សនិកជនសម័យេនះសិក េរៀនសូ្រត ែតមកដល់
សម័យបចចុបបននេនះ េរឿងសេងខបទសជតកេនះ មិនទន់ធួនលមមដល់
ត្រមូវករៃនករ្រ វ្រជវរបស់សិស  និស តិ បញញវន្ត និងពុទធ សនិក
េនេឡើយ ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ េមើលេឃើញពីត្រមូវករេនះ
ថជករចបំច់បផុំតកនុងករចូលរួមចែំណកជួយអប់រសំងគម េទើប
ខនះែខនង ចតែ់ចង េរៀបចបំកែ្របនិងេរៀបេរៀងេតមិយជតកេនះម្ដង
េទៀតឲយមនេសចក្ដីពិ ្ដ រ មចបប់េដើមកនុងអដ្ឋកថជភ បលី



 

ច 

កនុងេគលបណំងជួយបេំពញបែនថមដល់ករសិក ្រ វ្រជវរបស់
សិកខ កម្រគប់ក្រមិតនិងដល់ពុទធបរស័ិទ្រគប់រូប ។ 

ករេរៀបេរៀងេសៀវេភេនះ ដបូំងេយើងែ្របពីភ បលីមកជ
ភ ែខមរ បនទ ប់មក េយើងចបពិ់និតយែកស្រមួលអកខ វរុិទធ េ យេ្របើ
សនួំនេ រ មវចននុ្រកមែខមររបស់សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ជួន- ត 
េជតញញ េ  ជេគល ។ ខ្លឹម រេសចក្ដី េយើងេ្របើពកយ យ

មញញ ងយ ន ងយ ្ដ ប់ ងយយល់ ដល់អនកសិក ្រគប់ក្រមិត ។ 
មយង៉េទៀត ពកយពិបកខ្លះែដលជប់េ យភ បលី ែដលែខមរយក
មកេ្របើជ ជសពទ និងសងឃសពទ េយើងមនិ ចេចៀស ងបន ក៏្រតូវ
រក ទុក េ យ ក់េលខេយងពនយល់េនែផនកខងេ្រកមៃនទព័ំរ ។ 

ពកយេពចន ៍អកខ វរុិទធ ឃ្ល  លបះ និងខ្លឹម រេសចក្ដីកនុងេសៀវេភ
េនះ េទះបីេយើងខ្ំរបឹងែ្របងពិនិតយែកជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  េ យ
ផចិតផចង់ក៏េ យ ក៏គង់មនចណុំចខ្វះចេន្ល ះែផនកអកខ វរុិទធ និងេសចក្ដី
េនមនឆគ ឆំគងខ្លះ ៗ មិនខន ។ សូមអស់េ កអនក នេឃើញខុស្រតង់

 េម ្ត ជួយែកត្រមូវកនុងលកខណៈ ថ បនឲយបនរកីចេ្រមើន េដើមប ី
បនជកបួនខន តទុកស្រមបកុ់លបុ្រតសិក តេទអនគត ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ សូមែចករែំលកនូវកងករ
ម កុសលែដលេកើតេឡើងពីករបកែ្របេរៀបេរៀងេសៀវេភេតមិយ
ជតកពិ ្ដ រេនះ ថ្វ យ ្របេគន ជូនដល់អស់េ កអនកែដលបនកន់



 

ឆ 

េសៀវេភេនះ ន និងដល់បុព្វករជីន ញតិមិ្រត ច់ េ ហិត
ទងំអស់កនុងសង រវដ្ដ សូមឲយេ កអនកមនគុណទងំេនះបន
សេ្រមចនូវសមបត្តិ ៣ គឺសមបត្តិមនុស  សមបត្តិេទព្ដ  និងសមបត្តិ្រពះ
និព្វ ន កុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 
សូមសត្វេ កទងំពួង បន្របកបេ យេសចក្ដីសុខជនិរន្តរត៍េទ ។ 

 
ជធនីភនេំពញ, 

ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 
 

កុល េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 

 

 
 



 

ជ 

មតិក 

ជំពូកទី ១ 

អំពកំីេណើ ត្រពះេតមិយ 

និទនខងេដើម .................................................................. ...១ 
ពិធីបួងសួងសុបុំ្រត ............................................................... ...២ 
កេំណើ ត្រពះបរមេពធិសត្វនិងេទវបុ្រត ៥០០ អងគ .................៥ 
មូលេហតុៃន្រពះ ជកុមរមនេឈម ះថ េតមិយ.................១១ 

ករេ្រជើសេរ ើសលកខណៈ្រស្តីេមេ ះ .......................................៧ 
្រពះ ជកត់េទសេចរ ៤ នក់ ........................................១៣ 
េទវ រក ្រពះម េស្វតចឆ្រត ស់េតឿនេតមិយកុមរ ……១៥ 

ជំពូកទី ២ 

អំពកីរ កលបង្រពះ ជកមុរេ យវិធីេផ ង ៗ 
ពិេ ធន៍េ យបង្អត់ទឹកក រីដល់្រពះកុមរ ………………….១៩ 

ពិេ ធន៍េ យនំនិងបែង្អមកនុង្រពះជនម ១ ឆន  ំ………………២០ 

ពិេ ធន៍េ យែផ្លេឈើកនុង្រពះជនម ២ ឆន  ំ……………………..២១ 
ពិេ ធន៍េ យេ្រគ ងេលងកនុង្រពះជនម ៣ ឆន  ំ………………២២



 

ឈ 

ពិេ ធន៍េ យេភជនកនុង្រពះជនម ៤ ឆន  ំ…………………….២៣ 

ពិេ ធន៍េ យេភ្លើងកនុង្រពះជនម ៥ ឆន  ំ………………………...២៤  

ពិេ ធន៍េ យដរំកីនុង្រពះជនម ៦ ឆន  ំ…………………………..២៥ 

ពិេ ធន៍េ យពស់កនុង្រពះជនម ៧ ឆន  ំ………………………..២៧ 
ពិេ ធន៍េ យរបមំេ ្រសពកនុង្រពះជនម ៨ ឆន  ំ………….២៩ 
ពិេ ធន៍េ យមនុស គុនកបច់ វកនុង្រពះជនម ៩ ឆន  ំ...…៣០ 

ពិេ ធន៍េ យផ្លុ ស័ំងខកនុង្រពះជនម ១០ ឆន  ំ…………………..៣២ 
ពិេ ធន៍េ យសូរសគរកនុង្រពះជនម ១១ ឆន  ំ………………….៣៣ 

ពិេ ធន៍េ យពន្លឺ្របទីបកនុង្រពះជនម ១២ ឆន  ំ.…………....៣៣ 

ពិេ ធន៍េ យទឹកអេំពកនុង្រពះជនម ១៣ ឆន  ំ………………៣៤ 

ពិេ ធន៍េ យ ចម៍និងទឹកេនមកនុង្រពះជនម ១៤ ឆន  ំ….៣៥ 

ពិេ ធន៍េ យរេងើកេភ្លើងកនុង្រពះជនម ១៥ ឆន  ំ……………..៣៧ 
ពិេ ធន៍េ យកមគុណកនុង្រពះជនម ១៦ ឆន  ំ………………៣៩ 

 ជំពូកទី ៣ 

អំព្ីរពះនងចនទ េទវីទូលសុពំរ ជសមបត្តិ 
បុេ ហិត្រកបទូល្រពះ ជថ្រពះកុមរជកឡកណ្ណី ..…..៤៣



 

ញ 

្រពះ ជអនុញញ តឲយ្រពះេតមិយេ យ ជយ ៧ ៃថង …………៤៥ 
 

ជំពូកទី ៤ 

សនុនទ រថីនងិ្រពះេតមិយ 

សុននទ រថីដឹក្រពះេតមយិយកេទកប់ .……………………….៤៩ 

្រពះេតមិយឈរ្រគវរីថ ………………………………………………៥៣ 

្រពះេតមិយ្រទង់េ្រគ ង្រប បក់យដូចសកកេទវ ជ …………៥៨ 

នយ រថី្រកបទូលដណឹំងបុ្រតដល់្រពះនងចនទ េទវ ី…..៧៥ 

ជំពូកទី៥ 

ម ជន ងផនួស ម្រពះេតមិយ 

សកកេទវ ជថ្វ យ ្រសមដល់្រពះេតមិយ ..........................៧៩ 

ជីវតិ ងផនួសៃន្រពះេតមិយ...............................................៨១ 

្រពះបទកសិ ជយងេទកន់ ្រសមរបស់បុ្រត .............៨៣ 

្រពះេតមិយសេំណះសំ លជមួយនឹង្រពះបិ  .............៨៦ 

្រពះនងចនទ េទវសីន្លប់បត់ ម រតី ......................................៩០



 

ដ 
 

្រពះេតមិយ បសសែម្តងធមមកថបដិេសធ ជសមបត្តិ ......៩៣ 

ម ជន ងផនួស ............................................................១០០ 

េស្តច មន្ត ជ ៧ នគរ ងផនួស ម្រពះេតមិយ .........១០២ 

្រពះ ្ត ្របជុជំតក .....................................................១០៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ក 

េតមិយជតកពិ ្ដ រ 
អធិបតីកនងុករេរៀបេរៀង 
បណ្ឌិ ត កលុ េផង 

្របធន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ  
និងជ្របធន្រកមុ្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ                                       

ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
អនកបកែ្របពីអដ្ឋកថភ បល ី

េ ក គង់ សេំអឿន និស តិ កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 
្រកុមជំនំុពិនិតយ 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន 
្រពះភិកខុ  វជិរបបេញញ  គូ សភុព 

្រពះភិកខុ  កិត្តិបេ  េពញ វិបលុ 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន 

េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពឹទធ ចរយ   ំកយុ 

ឧបសក ផូ សធុ 

េ ក្រគូ លមឹ េលឿម 

េ ក្រគូ ដុង សេុភឿន 
េ ក្រគូ ទិព្វ េ  
េ ក្រគូ សំ ង សំ ក់ 
េ ក្រគូ សន់៊ គីមឈន់ 

េ ក ហន សេុខមន ុេលខធិករ



ខ 

្រកុមបេចចកេទស និងរចន 
េ ក អិុន សុយី៉នុ្ដ  ្របធន 

េ ក ឃនុ សវុណ្ណ រទិធិ វចិិ្រតករ សមជិក 

េ ក ផុន សគុង់ សមជិក 

េ ក មម មនិត សមជិក 

រចនសមពនធពុទធិកបណ្ឌិ តសភ  
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 

្រកុម្របឹក ភិបល និង ថ បនិក 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
 

្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  សនុទរ ៍ េមៀន សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 
បណ្ឌិ ត ស ំសខុ សមជិក 
បណ្ឌិ ត ជ នចន់ថន សមជិក 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន សមជិក 

្រ ្ត ចរយ ម៉ក់ ៉ ន់ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ េហង  គឹមេ  សមជិក 

្រ ្ត ចរយ  រស ់ េវន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជិត ជន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជ ្រកិ ន  សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  អុ៊ង សវុណ្ណ  សមជិក



 

គ 

្រ ្ត ចរយ  នូច ជឹម សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 

 
្រកុមជំនំុ្របតិបត្តិ 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះញណវង  ឃមឹ សន ឧត្ដម្របឹក ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
្រពះម  គូ សភុព ្របធនគណៈកមមករបេចចកេទស 
េ ក្រគូ ៊ ត ហ ំ្របធនរដ្ឋបល  
េ ក ហន សេុខមនុ សមជិកគណៈកមមករបេចចកេទស 

 

្រកុមជំនំុអប់រសំលីធម ៌និង្រ វ្រជវអក រសលិប ៍
បណ្ឌិ ត កលុ េផង អធិបតី្រកុមជនុំំ 

្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន សមជិក 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  េពញ វិបុល សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
េ ក្រគូ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក គង់ សេំអឿន សមជិក



 

ឃ 

្រកុមជំនំុផ យ្រពះធម៌ និងភ បល ី

េ ក្រគូ ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ ្របធន 
្រពះម  សកយមុនីបុេ ្ត  ជ សមុ  សមជិក 
េ ក្រគូ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក្រគ ូចន់ ហួរ សមជិក 
េ ក្រគូ ហួយ ៉ នថ់ន សមជិក 
េ ក ស ំសផុល សមជិក 

 

្រកុមជំនំុពិនិតយ និងេបះពុមពផ យេសៀវេភធម៌ 

្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធន 
្រពះម  គូ សភុព អនុ្របធនទី ១ 
េ ក គង់ សេំអឿន អនកបកែ្របពីភ បលី អនុ្របធនទី ២ 
្រពះម  េពញ វិបុល សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
ធមម ចរយ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក លមឹ េលឿម សមជិក 
េ ក សំ ង សំ ក់ 
េ ក ដុង សេុភឿន សមជិក  
េ ក រស ់សរិវី ្ណ ត សមជិក 
 



 

ង 

រមភកថ 
េរឿងេតមិយេនះ គឺជជតកមួយកនុងម ទសជតក៍ ែដលមន

្របភពេដើមជភ បលីៃនគមពីរអដ្ឋកថ ។ េយើងដឹងេហើយថ េន
្របេទសកមពុជេយើងបចចុបបននេនះ មនអនកេចះភ បលីជ ព ន
ស្រមប់ឆ្លងេទែស្វងយល់នូវពុេទធ ទជភ បលីេនះមនចនួំនតិច
តួច ។ េបើទុកេរឿងកនុងជតកទងំអស់ឲយេនជភ បលីដូេចនះ ជ
ឧបសគគដធ៏សំ្រមប់អនកសិក ភគេ្រចើន រួមទងំសិស  និស តិ និង
បញញវន្តទងំអស់ែដលមនិបនសិក ភ បលី ។ មយង៉វញិេទៀត 
្របេទសកមពុជេយើង ក៏ធ្ល បម់នេសៀវេភសេងខបទសជតក ែដលែ្រប
និងេរៀបេរៀងេ យេ ក ឈមឹ សុ៊ម កលពីឆន  ំ១៩៥៩ មួយកបល 
្រគប់ទងំ ១០ េរឿងរួចមកេហើយ េឃើញថ មនេសចក្ដីសមលមម្រគប់
្រគន់ស្រមបពុ់ទធ សនិកជនសម័យេនះសិក េរៀនសូ្រត ែតមកដល់
សម័យបចចុបបននេនះ េរឿងសេងខបទសជតកេនះ មិនទន់ធួនលមមដល់
ត្រមូវករៃនករ្រ វ្រជវរបស់សិស  និស តិ បញញវន្ត និងពុទធ សនិក
េនេឡើយ ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ េមើលេឃើញពីត្រមូវករេនះ
ថជករចបំច់បផុំតកនុងករចូលរួមចែំណកជួយអប់រសំងគម េទើប
ខនះែខនង ចតែ់ចង េរៀបចបំកែ្របនិងេរៀបេរៀងេតមិយជតកេនះម្ដង
េទៀតឲយមនេសចក្ដីពិ ្ដ រ មចបប់េដើមកនុងអដ្ឋកថជភ បលី



 

ច 

កនុងេគលបណំងជួយបេំពញបែនថមដល់ករសិក ្រ វ្រជវរបស់
សិកខ កម្រគប់ក្រមិតនិងដល់ពុទធបរស័ិទ្រគប់រូប ។ 

ករេរៀបេរៀងេសៀវេភេនះ ដបូំងេយើងែ្របពីភ បលីមកជ
ភ ែខមរ បនទ ប់មក េយើងចបពិ់និតយែកស្រមួលអកខ វរុិទធ េ យេ្របើ
សនួំនេ រ មវចននុ្រកមែខមររបស់សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ជួន- ត 
េជតញញ េ  ជេគល ។ ខ្លឹម រេសចក្ដី េយើងេ្របើពកយ យ

មញញ ងយ ន ងយ ្ដ ប់ ងយយល់ ដល់អនកសិក ្រគប់ក្រមិត ។ 
មយង៉េទៀត ពកយពិបកខ្លះែដលជប់េ យភ បលី ែដលែខមរយក
មកេ្របើជ ជសពទ និងសងឃសពទ េយើងមនិ ចេចៀស ងបន ក៏្រតូវ
រក ទុក េ យ ក់េលខេយងពនយល់េនែផនកខងេ្រកមៃនទព័ំរ ។ 

ពកយេពចន ៍អកខ វរុិទធ ឃ្ល  លបះ និងខ្លឹម រេសចក្ដីកនុងេសៀវេភ
េនះ េទះបីេយើងខ្ំរបឹងែ្របងពិនិតយែកជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  េ យ
ផចិតផចង់ក៏េ យ ក៏គង់មនចណុំចខ្វះចេន្ល ះែផនកអកខ វរុិទធ និងេសចក្ដី
េនមនឆគ ឆំគងខ្លះ ៗ មិនខន ។ សូមអស់េ កអនក នេឃើញខុស្រតង់

 េម ្ត ជួយែកត្រមូវកនុងលកខណៈ ថ បនឲយបនរកីចេ្រមើន េដើមប ី
បនជកបួនខន តទុកស្រមបកុ់លបុ្រតសិក តេទអនគត ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ សូមែចករែំលកនូវកងករ
ម កុសលែដលេកើតេឡើងពីករបកែ្របេរៀបេរៀងេសៀវេភេតមិយ
ជតកពិ ្ដ រេនះ ថ្វ យ ្របេគន ជូនដល់អស់េ កអនកែដលបនកន់



 

ឆ 

េសៀវេភេនះ ន និងដល់បុព្វករជីន ញតិមិ្រត ច់ េ ហិត
ទងំអស់កនុងសង រវដ្ដ សូមឲយេ កអនកមនគុណទងំេនះបន
សេ្រមចនូវសមបត្តិ ៣ គឺសមបត្តិមនុស  សមបត្តិេទព្ដ  និងសមបត្តិ្រពះ
និព្វ ន កុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 
សូមសត្វេ កទងំពួង បន្របកបេ យេសចក្ដីសុខជនិរន្តរត៍េទ ។ 

 
ជធនីភនេំពញ, 

ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 
 

កុល េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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េតមិយជតកពិ ្ដ រ 

1 

 

ជំពូកទី ១ 
អំពកំីេណើ ត្រពះេតមិយ 

 
និទនខងេដើម   

ធមមេទសនែដលមនបទបលីថ “ម បណ្ឌិ ចចយ ំវភិវយ”  ជេដើម 
េនះ គឺ្រពះសមម សមពុទធ កល្រពះអងគគង់េនកនុងវត្តេជតពន បនសែម្តង
្របរពធអពីំេនកខមមបរមី1 គឺករ ងផនួសកនុងអតីតកលរបស់្រពះអងគ ។ 

មនេសចក្តីពិ ្ត រថ កនុងៃថងមួយ ភិកខុទងំ យកពុំង្របជុគំន កនុង
ធមមសភ បនេពលសរេសើរនូវេនកខមមបរមីរបស់្រពះពុទធអងគ ។ ្រពះអងគ
្រទង់ពុទធដេំណើ រយងមក េហើយបន្រ ស់សួរភិកខុទងំ យេនះថ ៖   

“មន លភិកខុទងំ យ ពួកអនក្របជុគំន និយយអពីំអ្វី ?”  
េ្រកយពី្រពះពុទធអងគ្រទង់្រពះស ្ដ បនូ់វពកយរបស់ភិកខុទងំ យ
្រកបទូលេហើយ ្រពះអងគ្រទង់្រ ស់បន្តថ ៖   

                                                 
1 េនកខមមបរមីកនុងេរឿងេតមិយេនះ ្រតូវបនគ្ំរទេ យបរមីសខំន់ ៗ ៣ េទៀតគឺ  
១- អធិ ្ឋ នបរមី ២- វរីយិបរមី ៣- ខន្តិបរមី ។ 



េតមិយជតកពិ ្ដ រ 

2 

 

“មន លភិកខុទងំ យ កនុងកេំណើ តេនះ តថគតមនបរមី្រគប់
្រគន់ មនញណចស់ក្ល េហើយ លះបង់នូវ ជសមបត្តិ េចញ

ងផនួសកនុងេពលេនះ មិនែមនជេរឿងអ ច រយេទ ។ កនុងអតតី
ជតិ ែដលតថគតមនបរមីេនមិនទន់្រគប្់រគន់ មនញណ
េនមិនទនច់ស់ក្ល  តថគតក៏ធ្ល ប់លះបង់ ជសមបត្តិ េចញេទ

ងផនួស េនះេទើបជេរឿងអ ច រយ” ។ 
្រពះពុទធអងគ្រទង់្រ ស់្រតឹមែតបុ៉េណ្ណះ ្រពះអងគក៏គង់េនេសង ម ។ ភិកខុ
ទងំ យ្រកបទូល ធននិមន្ត្រពះអងគសែម្ដងេរឿងពីអតីតេនះ ។  
្រពះអងគក៏្រទង់េលើកយកអតីតនិទនមកសែម្តងដូចតេទេនះ ៖  

ពិធីបួងសងួសុបុំ្រត 
កនុងអតីតកល មនេស្តចមួយអងគ្រពះនមថ កសិ ជ ្រទង់បន

អភិេសក្រគង ជសមបត្តកិនុង ជធនីព ណសី2ៃនែដនដីកសី ។ 

                                                 
2 នថ ព ណៈសី (ប.), ណសី ឬវ ណសី (ស.ំ) ន.  េឈម ះ ្រកងុមួយកនុង 
ែដនកសី (្របេទសឥ ្ឌ ) ងំេននេ្រតើយខងេឆ្វង (ខងេកើត) ៃនទេន្លគងគ  ជ
យូរអែង្វង ស់េហើយមិនែដលរុះេរ ើេទ េឡើយ ែតសព្វៃថងេនះក្ល យេឈម ះជ 
េបណេរស៉ឬេបណែរស៉ កនុងែផនទីេ កេហើយ ។ បនជ្រកងុេនះមនេឈម ះថ 

ណសី ឬ ព ណសី ដូេចនះ ពីេ្រពះមនទឹកសទឹងេឈម ះ វរុណ និងសទឹងអសិ ហូរ
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េស្តចអងគេនះមន្រសីសន3ំ ចនួំន ១៦.០០០ នក់ ។ ប ្ត សនទំងំេនះ 
ពំុមនសនំ មន ក់មនបុ្រតឬធី េទ ។ ្របជនុ ្រស្តទងំ យ
ដឹងថ េស្តចរបស់ខ្លួនមិនមនបុ្រតសូមបែីតមួយអងគេដើមបសីនង ជយ ដូេចនះ 
េទើប្របជនុ ្រស្តមកជួបជុគំន កនុង្រពះ នហ្លួង ទូលអង្វរសូម្រពះ ជ
យ៉ងេនះថ ៖   

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រទង់េធ្វើពិធីបួងសួងបន់្រសន់សុបុំ្រត” ។ 
្រពះម ក ្រត្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវេសចក្តីអង្វរកររបស់ពួក -
្របជនុ ្រស្តេហើយ ្រទង់មន្រពះ ជឱងក របងគ ប់អស់សនទំងំ ១៦.០០០ 
នក់េនះថ ៖   

“ចូរនង្រគប់គន េរៀបចេំធ្វើពិធបីន់្រសន់សុបុំ្រតចុះ” ។  
                                                                                                                         
ចូលមកកនុងទេន្លគងគ  (Ganga) នវស នរដូវ ទឹកហូរខ្ល ងំ មកទល់មុខគន ្រតងច់េន្ល ះ
ែប៉កខងតបូង (ជ្រពះ ជ ងំ) និងែបក៉ខងេជើង (ជទីផ រធទូំ យ) ៃន្រកងុេនះ ។ 
្រកងុព ណសីេនះ មនេឈម ះ េ ែប្លកេទេទៀតកនុងជតកេផ ង ៗ ដូចកនុងឧទយ 
ជតក េ ថ ្រកងុសុរុនធនៈ, កនុងចូឡសុត្តេ មជតក េ ថ ្រកងុសុទស នៈ, កនុង
េ ណននទជតក េ ថ ្រកងុ្រពហមវឌ នៈ, កនុងខណ្ឌ លជតក េ ថ ្រកងុ
បុបផវតី, កនុងសងខ្រពហមណជតក េ ថ ្រកងុេមឡិនី, កនុងយុធញជយជតក េ ថ 
្រកងុរមមៈ ។ 
3 ្រសីអនកបេ្រមើក ្រតិយ៍្រទង់ ជយ ។  
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្រសីសនទំងំេនះ នគំន េរៀបចពំលិករ សបូំងស្រងូងដល់េទវ ្រគប់
ទិសទី មនេទវ េន ន្រពះចនទជេដើម េហើយ ងំេសចក្តី្របថន សុំ
បុ្រត េទះបីេរៀបចេំធ្វើយ៉ងេនះេហើយក្តី ក៏ពំុមនសនំ មន ក់មនបុ្រត
ឬធី េឡើយ ។   

ចែំណក្រពះអគគមេហសីរបស់្រពះបទកសិ ជ ជបុ្រតីៃនេស្ដច
ែដនមទទៈ មន្រពះនមថ ចនទ េទវ ី្រពះនងជអគគមេហសីមនសីល
បរសុិទធ ។ ្រពះ ជបន្រ ស់ថ ៖   

“មេហសីអូន ចូរមច ស់អូនបួងសួងសុបុំ្រតនឹងេគែដរចុះ” ។  
្រពះនងចនទ េទវ ីបនសមទនឧេបសថសីលកនុងៃថងេពញបូណ៌មី រួច 
េហើយផទេំលើ្រក ្រពះបនទំ សងំនឹំករៃំពដល់សីលរបស់ខ្លួន េធ្វើសតយ-
ធិ ្ឋ ន4 កនុងហឫទយ័ថ ៖   

“្របសិនេបើខញុមំនសីលបរសុិទធ មិនព្រពុះពពលេទ េ យសចចៈ
េនះ សូមឲយខញុមំនបុ្រតដូចក្ដ្ីរបថន ” ។ 

 
 

                                                 
4 ករ ងំចិត្តេទៀងទត់, ករ ងំ្របកសពកយសចចៈ, េធ្វើសតយធិ ្ឋ ន ។ ពកយេនះ
មនន័យដូចនឹងពកយថ សចច ធិ ្ឋ ន (សចច + អធិ ្ឋ ន) ។ 
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កំេណើ ត្រពះបរមេពធសិត្វនិងេទវបុ្រត ៥០០ អងគ 
េ យេតជនុភពៃនសីលរបស់្រពះនងចនទ េទវ ីប ្ត លឲយ ន 

របស់សកកេទវ ជមន ករេក្ត ឆួលេឡើង ។ េស្តចសកកៈរពឹំងេមើលេទ
បន្រជបនូវ ថ នករណ៍េនះថ ៖   

“្រពះនងចនទ េទវកីពុំង្របថន សុបុំ្រត, េណ្ហើ យចុះ អញនឹង្របទន
បុ្រតមួយអងគដល់្រពះនង” ។ 

ដូេចនះេហើយ្រទង់េ្រជើសេរ ើសេទវបុ្រតអងគ ែដលសក្ដិសមមកេកើតជ
បុ្រតរបស់្រពះនង ក៏បនេឃើញតួអងគ្រពះេពធិសត្វ ។ 

កនុងសម័យកលមួយេនះ ្រពះេពធិសត្វៃនេយើងធ្ល ប់េឡើង្រគង
ជយកនុងនគរព ណសីបន ២០ ឆន  ំេ្រកយេពលេ យទិវងគត ចយុត 

ចកអត្តភពេនះ ្រទង់ក៏បនេទេកើតកនុងឧស ទនរក5 រងទុកខអស់ 
                                                 
5 ជេឈម ះនរកតូចៗេនជុវំញិម នរកនីមួយៗ ទងំ ៤ ទិស ។ កនុងទិសរបស់ម -
នរកនីមួយៗ មនឧទ ទនរក ៤ ៗ គឺ គូថនរក ១, កុកកុឡនរក ១, សិមពលីនរក ១, 
អសិបត្តនរក ឬេវតរណីនរក ១ សរុបកនុងម នរក ១ មនឧទ ទនរក ១៦ េ យជុំ
វញិ ។ ដូេចនះ ម នរកទងំ ៨ មនឧស ទនរកសរុបចនួំន ១២៨ ។ ម នរកទងំ ៨ 
មន សញជី វនរក ១, កឡសុត្តនរក ១, សងឃតនរក ១, ចូឡេ រុវនរក ១, ម េ -
រុវនរក ១, បននរក ១, ម បននរក ១, អវចិីនរក ១ ។ (្រសង់ចកជិនលងក រ-
ដីកនិងអនុដីកអភិធមម)  
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៨០.០០០ ឆន  ំេទើបរួចពីនរកេនះ េហើយបនេទេកើតជេទវបុ្រតកនុងភព
វត្តិង ែដល្រគប់្រគងេ យេស្តចសកកៈេនះ ។ ្រពះេពធិសត្វបន

អធិ ្ឋ នកនុង្រពះទយ័ថ ៖   
“អញនឹងេនកនុង ន វត្តិង េនះដ បអស់ជនម យុ លុះចយុតចក
អត្តភពេនះេហើយ អញនឹងេទកន់េទវេ កជន់េលើ ៗ េទៀត” ។  

គប់ចួនេពលេនះ េស្តចសកកៈយងេទកន់សមន ក់របស់្រពះេពធិសត្វ 
េហើយមន្រពះ ជឱងក រអេញជើញថ ៖   

“ែនអនកនិរទុកខ6េអើយ ្របសិនេបើេ កចុះេទេកើតកនុង នមនុស
វញិ េ កនឹងមនឱកសេដើមបបីេំពញបរមីបនបរបូិរ រឯីេសចក្តី
ចេ្រមើន ក៏នឹងេកើតមនដល់ម ជន ។ ន៎ុះន៏ ្រពះនងចនទ េទវ ីជ
អគគមេហសីរបស់្រពះបទកសិ ជ កពុំងែត្របថន សុបុំ្រត សូម
េ កអេញជើញេទេកើតជបុ្រតរបស់្រពះនង” ។  

បនទ ប់ពីអេញជើញ្រពះេពធិសត្វេហើយ េស្តចសកកៈបនេទអេញជើញេទវ-
បុ្រត ៥០០ អងគេផ ង ៗ េទៀត ែដលនឹង្រតូវចយុតដំ លគន នឹងេពធិសត្វ 
រួច្រទង់វលិមកសមន ក់របស់្រពះអងគវញិ ។  ចែំណក្រពះេពធិសត្វ បន
យល់្រពម មករអេញជើញរបស់េស្តចសកកៈ េ កក៏បនចយុតចកេទវ-
                                                 
6 ែដលឥតទុកខ ឥត្រពួយ ឬអនកែដលមនដេំណើ រេចញចកសង រទុកខ ។  
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េ កដំ លគន នឹងេទវបុ្រត ៥០០ អងគេនះ ។ ្រពះេពធិសត្វបន
ចប់បដិសនធិកនុងៃផទរបស់្រពះនងចនទ េទវ,ី រឯីេទវបុ្រតទងំ ៥០០ អងគ  
ចប់បដិសនធិកនុងៃផទរបស់ភរយិ មតយទងំ ៥០០ នក់ ។ 

ករេ្រជើសេរ ើសលកខណៈ្រស្តេីមេ ះ 
្រគេនះ ្រពះឧទររបស់្រពះនងចនទ េទវ ី ក់ដូចជេពរេពញ

េ យ្រគប់េព្រជ លុះសេងកតដឹងថខ្លួនមនគភ៌ េទើប្រកបទូលចេំពះ
្រពះ ្វ មីឲយ្រទង់្រជប ។ ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប់ដូេចន ះ ្រពះអងគ
បនបងគ ប់្រពះមេហសីឲយរក គភ៌យ៉ងហមត់ចត់ ។ ្រពះអគគមេហសី
្រទង់្រពះគភ7៌ ្រគប់ ១០ ែខេហើយ បន្របសូត ជបុ្រតមួយអងគមន
លកខណៈបរបូិរេ យបុណយ ជេហតុប ្ត លឲយ្រសូវដំ កំនុងែ្រស
ចមក រមនផលផក ែផ្លយ៉ងបរបូិណ៌8 ។ កនុងៃថងជមួយគន េនះ ភរយិ
របស់ មតយចនួំន ៥០០ នក់ ក៏បន្របសូតទរក ៥០០ នក់ែដរ ។ 
កនុងខណៈេនះ ្រពះម ក ្រតគង្់របថប់កនុងម មនទីរេ យមនពួក
                                                 
7 សត្វេកើតកនុងៃផទ ឧ. ្រទងគ់ភ៌, ្រស្តីមនគភ៌ ពកយធមម ថ មនៃផទេពះ, មនទមងន់
ជេដើម ។ 
8 ដូចគន នឹង បរបូិរ ែដរ មនន័យថ ែដល្រគប្់រគន់, ែដលេពញ្រគប់្រគន,់ េពញ
េលញ, សមបូរ, ែដលែឆ្អតេហើយ េ្របើជ គុ. ក៏បន ជ កិ. ក៏បន ជ កិ.វ.ិ ក៏បន ។ 
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មតយអងគុយេចមេ មជបរ ិ រផង ្រ ប់ែត មតយមន ក់មក្រកប
ទូល្រពះអងគថ ៖   

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ជបុ្រត្រពះអងគ្របសូតេហើយ ្រកបទូល” ។  
្រគន់ែត្រទង់្រពះស ្ដ ប់នូវពកយេនះភ្ល ម េសចក្តីេសន ចេំពះ

បុ្រត បនេធ្វើឲយសមបុរែសបក្រពះម ក ្រត ្រពឺញក់ក្រន្ត ក់ចក់ដល់
េទខួរកនុងឆ្អងឹ, បីតិកេ៏កើតេឡើងដល់្រទង់, ្រពះហឫទយ័្រតជក់ េហើយ
មន្រពះ ជឱងក រសួរេទពួក មតយថ ៖   

“េតើអស់េ កសបបយឬេទ េពលឮដណឹំងថ បុ្រតរបស់េយើង
្របសូត ?”   

មតយទងំ យ្រកបទូលថ ៖   
“្រពះសមមតិេទព ពួកទូលបងគេំ្រតកអរសបបយរកី យ ស់ 
េដើមេឡើយ្រពះអងគគម ន ជបុ្រតេដើមបសីនង ជ្រតកូលេទ ែតឥឡូវ
េនះ្រទងម់ន្រពះ ជបុ្រតេហើយ ្រពះ ជបុ្រតរបស់្រពះអងគនឹង
បនជមច ស់ៃនពួកទូលបងគេំយើងខញុ ្ំរគប់ៗគន ” ។  

្រពះ ជ្រ ស់បញជ ឲយេ េ កម េសនគុត្តចូលគល់ េហើយ
្រ ស់បងគ ប់ថ ៖   
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“េយើង្រតូវករបរ ិ រស្រមប់បុ្រតរបស់េយើង េ កចូរេទសេងកត
េមើលថ េតើកនុងៃថងេនះមនទរកបុ៉នម ននក់ ែដលេកើតេនឯផទះ
របស់ពួក មតយ” ។  
េ កម េសនគុត្តទទួល្រពះ ជបញជ េហើយ បនេទសេងកត

េមើល្រគប់ផទះ មតយទងំអស់ លុះដឹងចបស់ថ មនទរក ៥០០ នក់ 
ក៏្រតឡប់មកទូលថ្វ យ្រពះម ក ្រតឲយ្រទង់្រជបវញិ ។  

្រពះ ជក៏បន្របទនេ្រគ ង្រប ប់េផ ង ៗ ស្រមប់ឧបតថមភទរក
ទងំ ៥០០ នក ់និង្រទង់្រពះ ជទន្រស្តីេមេ ះ ៥០០ នក់បែនថម
េទៀត ។  

ចេំពះ្រពះម សត្តជបុ្រតផទ ល់វញិ ្រទង់្រពះ ជទននូវេម
េ ះ ៦៤ នក ់ែដលជ្រស្តីទឹកេ ះែផ្អម មិនែមនជ្រស្តីមនេ ះ
ស ្ត យ និងេវៀរបង់ពួក្រស្តីែដលខពស់េពកជេដើម ។  

្រតង់េនះ មនេសចក្ដីថ កលទរកអងគុយេបេ ះេលើេភ្ល ្រស្តី
ខពស់េពក កទរកនឹងដកែវង ។ កលទរកអងគុយេបេ ះេលើេភ្ល ្រស្តី
ទបេពក ឆ្អឹងកទរកនឹង្រសុញចុះ ។ កលទរកអងគុយេបេ ះេលើេភ្ល
្រស្តីសគមេពក េភ្ល ទរកនឹងឈចុឺកចប់ ។ កលទរកអងគុយេបេ ះេលើ
េភ្ល ្រស្តីធតេ់ពក េជើងទរកនឹងកែនធក ។ ទឹកេ ះៃន្រស្តីេខម េពក រែមង
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្រតជកេ់ពក ។ ទឹកេ ះៃន្រស្តីសេពក រែមងេក្ត េពក ។ កលទរក
អងគុយេបេ ះេលើេភ្ល ្រស្តីមនេ ះស ្ត យ ្រចមុះទរកនឹង្រកពឹត ។ 
ទឹកេ ះៃន្រស្តីែដលេកើតេ គក្អក រែមងមនរសជតិជូរេពក ។ ទឹក
េ ះៃន្រស្តីែដលេកើតេ គហឺត រែមងមនរសជតិេផ ង ៗ មនហឹរេពក
ជេដើម ។  

ដូេចន ះេហើយ េទើប្រពះ ជ្រទង់េចៀស ងគុណវបិត្តទិងំអស់
េនះ មិនឲយមនេឡើយ ្រពះអងគ្រទង់្រពះ ជទនែតេមេ ះ ែដល
មនទឹកេ ះែផ្អម មិនមនេ ះយរធ្ល ក់ រហូត្រគប់ចនួំន ៦៤ នក ់។
ជមួយគន េនះែដរ ្រពះ ជបន្រទង់្របទនរង្វ ន់ជេ្រចើនចេំពះ្រពះ
អគគមេហសីចនទ េទវ ី។ េពលេនះ្រពះអងគ្រទងម់ន្រពះ ជបនទូលថ ៖ 

“េយើងមនហឫទយ័រកី យ ស់ ែដលមេហសីបនបេងកើតបុ្រត
ឲយេយើងដូចក្ដ្ីរបថន  ៃថងេនះ េយើងនឹងេ្របស្របទនពរពិេសស
មួយដល់មេហសី េតើមេហសីសម្ល ញ់ ្របថន ចង់បនអ្វី េយើងនឹង
្របទន មបណំង” ។ 

រឯី្រពះនងចនទ េទវ ី្រកបទូល្រពះ ្វ មវីញិថ ៖ 
“បពិ្រត្រពះករុ ៃថ្លវេិសស ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង ខញុ ំ
មច ស់ពុំទន់ចង់បនពរអ្វីពី្រពះអងគេទ េនេពលេនះ សូម្រពះអងគ
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្រទង់្រពះ ជនុញញ តឲយខញុមំច ស់រក ទុកនូវ្រពះពរដ៏្របេសើរនិង
ពិេសសេនះេទេពលេ្រកយចុះ ្រកបទូល” ។ 

្រពះ ជក៏យល់្រពម មសណូំមពររបស់មេហសីចនទ េទវ ី។ 

មូលេហតុៃន្រពះ ជកមុរមនេឈម ះថ េតមិយ 
លុះដល់ៃថង ក់្រពះនមថ្វ យ្រពះ ជកុមរ ្រពះ ជ្រទងច់ត់េគ

ឲយអេញជើញ្រពហមណ៍ទងំ យែដលេចះទយលកខណៈមកចូលគល់ 
េហើយ្រទង់េធ្វើសកក រៈ9 ដ៏ធជូំនចេំពះពួក្រពហមណ៍ទងំេនះ រួច ក
សួរអពីំភពមិនមនអន្ត យដល់្រពះ ជកុមរ ។  

្រពហមណ៍ទងំេនះ េមើលេឃើញនូវលកខណសមបត្តរិបស់ ជបុ្រត
េហើយ ក៏្រកបទូលថ ៖   

“បពិ្រតម ជ ្រពះ ជកុមរេនះ បរបូិរេ យលកខណសមបត្តិ
ៃនបុណយ ញុងំ្រសូវែ្រស ដំ ចំមក រឲយមនផលផក ែផ្លឥតខ្វះ
កន្លះអ្វីេទ ចែំណកខងសមតថភព្រគង ជយរបស់្រពះកុមរវញិ 

                                                 
9 ករេធ្វើនូវេសចក្ដីេគរព, ករេធ្វើបដិស ្ឋ រៈេ យេគរព, តង្វ យ, ជនូំន, 
េ្រគ ងបូជ ឧ. េធ្វើសកក រៈ, មនេ្រគ ងសកក រៈ ។ 
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កុថំេឡើយទ្វីបមួយ េទះបីម ទ្វីប10 ទងំ ៤ រួមទងំទ្វីបអមជ
បរ ិ រ ២.០០០ ផងេនះ ក៏្រពះ ជកុមរមនសមតថភព ច្រគប់
្រគងបនែដរ ពំុមនអនក មន ក់ ឬអ្វីមួយបងកឲយមនអន្ត យដល់
្រពះ ជកុមរេទ ្រកបទូល” ។  
្រពះម ក ្រតលុះ្រពះស ្ត ប់ដូេចន ះេហើយ ្រទង់

មនេសចក្ដីេ្រតកអរជពន់េពក11 រក្រពះនម ក់ឲយ្រពះ ជកុមរ 
េ យ ្រស័យេហតុ ៣ យ៉ង ៖ 

១- កនុងៃថង្រពះ ជកុមរ្របសូត មនេភ្ល ងបង្អុ រេ្រ ច្រសព
ទូេទេពញែដនកសី ។ 

២- ហឫទយ័របស់្រពះ ជនិងពួក មតយមនសភព្រតជក់ 

                                                 
10 ម ទ្វីប ៤ គឺ៖ ១- បុព្វវេិទហទ្វីប គឺទ្វីបធសំថិតេនទិសខងេកើតភនសិំេនរុ ។  
២- ជមពូទ្វីប គឺទ្វីបធសំថិតេនទិសខងតបូងភនសិំេនរុ ។ ៣- អបរេគយនទ្វីប គឺទ្វីបធសំថិត
េនទិសខងលិចភនសិំេនរុ ។ ៤- ឧត្តរកុរុទ្វីប គឺទ្វីបធសំថិតេនទិសខងេជើងភនសិំេនរុ ។ 
ទ្វីបែដលេយើងេនសព្វៃថងគឺជមពូទ្វីប ែដលមនុស មនៃផទេពះចនួំន ៩ ែខ ១០ ៃថង 
េទើបស្រមលបុ្រត ខុសអពីំម ទ្វីទងំ ៣ ែដលមនុស ពេពះែត ៧ ៃថងបុ៉េ ្ណ ះ 
កស៏្រមលបុ្រត ៧ ៃថងេ្រកយមក បុ្រតេនះកធ៏េំពញវយ័ ។  
11 ពន់េពក នឹងេ្របើ េពកពន់ ក៏បន មនន័យថ ហួសេពក, េពក ស់, េលើសលន់ ។ 
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៣-  ែដនដីេសើមេជកជ ំ 
េ្រពះេហតុដូេចន ះ ្រពះ ជ្រទង់បនសេ្រមច្រពះទយ័ ក់្រពះ

នមឲយ ជបុ្រតថ “េតមយិ” ។  
ជេរៀង ល់ៃថង េតមយិកុមរ្រតូវបន្រសីសនទំងំ យ ដូរេវនគន

តុបែតងស្អិត ្អ ង្រពះកយថ្វ យ េហើយែតងនេំទកន់សមន ក់របស់
្រពះ ជបិ កនុងមួយែខម្តង ។ ្រពះ ជ្រទង់ែតងែតទទួលនូវ ជបុ្រត
សណំព្វ្រពះទយ័មកឱបបីេថើប្រតង្់រពះសីសៈ ្រតកង ក់េលើ្រពះឧរូ  
(េភ្ល ) េហើយ្រទង្់របថប់្របែលងេលងជមួយនឹង្រពះ ជបុ្រត ។  

្រពះ ជកត់េទសេចរ ៤ នក់ 
គប់ចួនខណៈេនះ ជបុរសចបេ់ចរបន ៤ នក់ នមំកថ្វ យ

្រពះ ជេដើមបកីត់េទស ។ បនទ ប់ពីទតេឃើញេចរទងំេនះេហើយ 
្រពះម ក ្រត្រទង់្រ ស់បញជ ថ ៖   

“ចូរពួកឯង យេចរមន ក់េនះនឹងែខ លួសបន្ល មួយពន់ខ្វ ប់, េចរ
មន ក់េទៀត ចូរពួកឯងចងនឹង្រច ក់ ក់ពនធនគរ, េចរមន ក់េទៀត 
្រតូវចក់នឹងលែំពង, េចរមន ក់េទៀត្រតូវសូលនឹងែដក្រសួច” ។  
្រពះ ជបុ្រតឮ្រពះបិ ្រ ស់ដូេចន ះ ក៏េកើតភយ័តក់ស្លុត គិត

េឃើញថ ៖   
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“ឱះឱ ! ្រពះបិ អញ េហតុែតខ្លួនជេស្តច បន ងបបកមមដ៏
ធងន់ៃ្រកេពក ស់ បបកមមេនះនឹងនេំទកន់នរកេទេតើ” ។  
លុះដល់ៃថងែស្អកេឡើង ម បិ ្រទង់ ក់ឲយេតមិយកុមរផទេំន

េលើសិរសីយន ជ្រក ្រពះបនទំវចិ្ិរតរចនយ៉ង្រសស់ ្អ តេនខង
េ្រកមេស្វតចឆ្រត ។ េតមិយកុមរលង់លកមួ់យ្រសបក់ ក៏ភញ ក់េបើក្រពះ
េន្រតេឃើញេស្វតចឆ្រត ្រពមទងំសិរសីមបត្តិននជេ្រចើនេទៀត ។ 
េតមិយកុមរមនេសចក្ដីភ័យតក់ស្លុតរនធត់ជប់មក ងំពីម លិមិញ
មក្រ ប់ លុះបនេឃើញនូវទិដ្ឋភពដូេចនះេទៀត ក៏រងឹរតឹែតភយ័ខ្ល ងំ
េឡើង ៗ ្រពះ ជកុមរមនជតិស រញញ ណ គឺញណស្រមប់រឭកជតិ
កេំណើ តបន េទើបរពឹំងគិតេមើលថ ៖   

“ចុះេដើមេឡើយ អញេកើតេនឯ  បនជឥឡូវេនះមកេកើតកនុង
ផទះេចរ12េនះ ។ លុះបន្រទង់្រជបថ ្រពះអងគមកអពីំេទវេ ក 
រពឹំងេមើលជតិខងមុខេទវេ កេទៀតេឃើញថ ្រពះអងគធ្ល ប់

                                                 
12 ផទះេចរ កនុងន័យេ្រប បេធៀបថ េកើតកនុង្រតកូលក ្រត េ យ ជយជេស្ដច ្រប្រពឹត្ត
អេំពើ ្រកក់េផ ងៗ េ្រប បដូចជេចរលួច្រទពយសមបត្តិ លួចជតិកេំណើ តជមនុស  
លួចបុណយកុសល្រគបយ៉់ង ។  
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េ យទុកខកនុងឧស ទនរក រពឹំងេមើលេទខងមុខេទៀតក៏េឃើញថ 
្រពះអងគធ្ល ប់េ យ ជយជេស្ដចែផនដីកនុងនគរព ណសីជនគរ 
កេំណើ តបចចុបបននេនះ“ ។ 

េទវ រក ្រពះម េស្វតចឆ្រត សេ់តឿនេតមិយកមុរ 
 ្រគេនះ ភ័យធបំនេកើតេឡើងដល់្រពះេតមិយ ែដលកពុំងនឹក

ពិចរ ថ ៖   
“ពីអតីតជត ិអញេ យ ជយកនុង្រកុងព ណសីេនះែត ២០ ឆន ំ
េ ះ អញបនេទេកើតកនុងឧស ទនរក ៨០.០០០ ឆន ,ំ ឥឡូវមក
េកើតកនុងផទះេចរេនះដែដលេទៀតេហើយអញ ! េចរ ៤ នកែ់ដល
ជបុរសនមំកកនុងៃថងម លិមិញ ្រតូវបន្រពះបិ អញេចញ ជ-

បញជ េធ្វើទរុណកមមដ៏េឃរេឃៃ្រពៃផ េពក ស់ កមមេនះជ
េទសជតនឲំយេទេកើតកនុងនរកេទេតើ ! ្របសិនេបើអញេ យ
ជយ មុខែតអញេកើតកនុងនរកទទួលរងម ទុកខេទៀតជក់ជពំុ

ខនេឡើយ” ។  
សររីៈរបស់្រពះេពធិសត្វ ែដលធ្ល ប់ែតមនពណ៌សមបុរល្អដូច

មស ្រតឡប់ែ្របក្ល យជ្រសេពន្រសពប់ ប់អស់ពណ៌េឆើត េ្រប ប
ដូចផក បទុម្រតូវេគេឈ្លចឈ្លេី យៃដ ែ្របក្ល យជេ ្ល កពណ៌ដូេចន ះ
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ែដរ ។ ពិតែមនែត្រពះេតមិយកុមរកពុំងផទសំ្តូកស្តឹង ប៉ុែន្តចិត្តមិនបន
ចូលកន់និ្រទលង់លកប់ន្តិចេ ះ គឺចិត្តេនែតគិតេគនរថ ៖   

“េធ្វើដូចេម្តចហន៎ អញ ចេចញផុតអពីំផទះេចរេនះបន ?” ។  
្រគេនះ េទវ ែដល ្រស័យ្រពះម េស្វតចឆ្រតនិងធ្ល ប់ជ

ម្ត យរបស់្រពះកុមរពីអតីតជតិផងេនះ េចញមុខមកលួងេ មថ ៖   
“ៃហបេតមិយកុមរ កុភំយ័អីកូន, កុេំ កអីកូន, កុគំិតអីកូន, 
្របសិនេបើកូនពិតជមនបណំងេចញអពីំទីេនះែមន ចូរកូនេធ្វើ

មពកយម្ដ យ គឺេបើេទះបីកូនមិនខ្វិន ក៏្រតូវេធ្វើជខ្វិន, មិនថ្លង់ 
ក៏្រតូវេធ្វើជថ្លង់, មិនគ ក៏្រតូវេធ្វើជគ, កូនឯង្រតូវ ងំចិត្ត្របកន់
ខជ បនូ់វអងគទងំ ៣ េនះ កុំ ងំខ្លួនជបណ្ឌិ តឲយេ ះ” ។  

ដូេចនះេហើយ េទវ បនេពលបន្តថ ៖  
ម បណ្ឌិ ចចយ ំវភិវយ    ពលមេ  ភវ សព្វបណិន ំ
សេព្វ  តំ ជេន ឱចិនយតុ ឯវ ំតវ អេ ថ  ភវសិ តិ ។ 
“កូនឯងកុំ ងំខ្លួនជអនក្របជញ ្រតូវ ងំខ្លួនឲយជនទងំពួងយល់ថ 
កូនលងង់វញិ កលេបើជនទងំពួងយល់េហើយនឹងសមគ ល់កូនថ 
ជមនុស កឡកណ្ណី  គង់ែតពួកេគបបំរបងកូ់នេចញអពីំនគរ ។ 

មវធីិេនះ េសចក្ដីចេ្រមើននឹងមនដល់កូនជកជ់ពំុខន” ។ 
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េតមិយកុមរបនដកដេង្ហើមធូរពីភព នតឹងកនុង្រទូង េ យ រ
ពកយរបស់េទវ េនះ េហើយេពលតបដូេចនះ ៖ 

កេ មិ េត តំ វចន ំ  យ ំមំ ភណស ិេទវេត 
អតថកមស ិេម អមម      ហិតកមស ិេទវេត ។ 
“បពិ្រតេទវ  ខញុ នឹំងេធ្វើ មពកយែដលអនក្របប់ខញុ  ំដបតិថអនក
្របថន េសចក្តីចេ្រមើននិង្របេយជន៍ដល់ខញុ ”ំ ។   
េ្រកយេពលេពលពកយេនះចប់ ្រពះកុមរបនអធិ ្ឋ ន13នូវអងគ

ទងំ ៣ េនះ ទុកកនុង្រពះទយ័ខជ ប់ខជួន ។ រឯីេទវធី ក៏អន្តរធន14បត់
ខ្លួនពីទីេនះេទ ។  

េដើមបែីកេសចក្តីអផ ុករបស់ ជបុ្រត ្រពះម ក ្រតបនបញជូ ន
កុមរ ៥០០ នក់ េទកនុងសមន ករ់បស់្រពះេតមិយកុមរ ។ ពួកទរក

                                                 
13 ករ ងំចិត្ត, ករ ងំចិត្តនឹកត្រមងច់េំពះ, ករ ងំចិត្តសបូំងស្រងងូឬករសបូំង
ស្រងូងេ យចិត្តនឹក ឧ. េធ្វើអធិ ្ឋ ន ។ ែខមរេ្របើជ កិ. ងំចិត្ត, ងំចិត្តនឹកថ ឱយេទ
ជដូេចនះដូេចន ះ ឬថឱយបនសេ្រមចដូចបណំងផ ង្របថន  ។ 
14 ករបត់, ករខូច, េសចក្ដីវនិស ឧ. នបំ ្ដ លឱយអន្ដរធន ។ ែខមរេ្រចើនេ្របើជ កិ. 
បត់, បត់េទ, ខូច, ខូចបង,់ វនិស, អន្ត យ ឧ. អន្ដរធន្រទពយធនអស់រលីង ។ 
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ទងំេនះ ែ្រសកយរំអុំកទររកេ ះេប ។ ចែំណក្រពះម សត្ត្រតូវ
ភ័យកនុងនរកគំ មដល់្រពះទយ័ មិនយនឹំងេគេទ ខអំត់ធមត់ថ ៖   

“ករសគមខ្លួន ្ល បរ់បស់អញ ្របេសើរជងករេ យ ជសមបត្តិ” ។ 
ងំពីេពលេនះមក េតមិយកុមរក៏ផ្ល ស់ប្ដូ រឥរយិបថរបស់ខ្លួន 

េទជខ្វិន ថ្លង់ និងគ ។  
្រគេនះ ពួកេមេ ះរបស់្រពះអងគដឹង ថ នករណ៍េនះ ក៏នគំន

្រកបទូលចេំពះ្រពះនងចនទ េទវ ី។ ្រពះនង្រកបទូលតដល់្រពះ ជ-
្វ មី ។ ្រពះម ក ្រត ្រទង់បញជ ឲយេទអេញជើញពួក្រពហមណ៍ទយ

និមិត្តមក កសួរ ។  
លំ បេ់នះ ្រពហមណ៍ទងំ យ្រកបទូលថ ៖   
“បពិ្រត្រពះករុ ៃថ្លវេិសស ករឲយ្រពះ ជកុមរេបេ ះ គួរែត
ពនយរេពលឲយហួស្រប្រកតី កលេបើេធ្វើយ៉ងេនះ ្រពះ ជកុមរ
មុខែតយ្ំរស ចប់េ ះេប េ យខ្លួនឯងមិនខន ្រកបទូល” ។  

ងំពីកលេនះមក េមេ ះទងំ យែតងបេំបេ ះ្រពះ ជ-
កុមរឲយហួសេវ ្រប្រកតី, ចួនកល ឲយហួសមួយេពល េទើបឲយេប, 
ចួនកល មិនឲយេបេ ះេពញមួយៃថង ។  
 



េតមិយជតកពិ ្ដ រ 

19 

 

ជំពូកទី ២ 

អំពីករ កលបង្រពះ ជកមុរេ យវិធីេផ ង ៗ 

 
ពិេ ធន៍េ យបង្អត់ទឹកក រី15ដល្់រពះកមុរ  

េតមិយកុមរមនចិត្តខ្ល ចភ័យកនុងនរក សុខចិត្ត គ ងំសគម ក៏មិន 
យរំអុំកទររកេ ះេបែដរ ។ កល្រពះកុមរមិនយ ំេទើប្រពះម ្រទង់
េលើកមកបេំបេ យអងគឯង ឬ្រគខ្លះ្រតូវពួកេមេ ះបេំបេ យគិត
ថ “បុ្រតរបស់អញឃ្ល នេហើយ” ។  

តំ លពីទរកេផ ង ៗ វញិ ហួសេពលបន្តិចមិនបន មន ក ់ៗ 
ែ្រសកយទំររកេ ះេប ។ ចែំណក្រពះម សត្តែដលរ ភ័យខ្ល ច
ទុកខកនុងនរកមិនយ ំមិនលង់លក់ មិនកេ្រមើកៃដេជើង មិន ន់មតទ់ល់
ែតេ ះ ។  

លំ ប់េនះ ្រស្តីេមេ ះទងំ យរបស់្រពះអងគពិេ្រគះេយបល់
គន ថ ៖   

                                                 
15 ទឹកេ ះ្រសស់ ។  
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“ៃដេជើងរបស់មនុស ខ្វិន មិនែមនែបបេនះេទ, ចុងចងក របស់
មនុស គ មិនែមនែបបេនះេទ, ស្លឹក្រតេចៀករបស់មនុស ថ្លង់ មិន
ែមនែបបេនះេទ, េហតុករណ៍េនះចែម្លក ស់, ដូេចនះ េយើងគួរ
នគំន កលបង្រពះកុមរេមើល, ជំ នដបូំង េយើង កលបង
្រពះអងគេ យទឹកេ ះ” ។  
លុះគតិគន ដូេចនះេហើយ ពួកេគមិនឲយេ ះ្រពះអងគេបមួយៃថង

ស់ ង ច (េពញមួយៃថង) ។  
្រពះេតមិយកុមរ េទះបីរេសះរេ ះអស់កម្ល ងំបក់េពះ្រគែហត

យ៉ង  កព៏យយមអត់ធមត់ មិន ន់មត់េធ្វើជសញញ ្រតូវករទឹក
េ ះអ្វីេឡើយ ។ 

្រគេនះ ្រពះម បេងកើតេលើក្រពះអងគបេំបេ យអងគឯងេ យ
្រពះទយ័ ណិតថ “បុ្រតរបស់អញឃ្ល នេហើយ” ។  

ករ កលបងមិនឲយេ ះេបជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះអស់រយៈេពល 
មួយឆន  ំេនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរយទំររកេ ះេបម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យនំនិងបែង្អមកនងុ្រពះជនម ១ ឆន  ំ 
បនទ ប់មក ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម ្រកបទូល្រពះ

ម ក ្រតថ ៖   
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“ជធមម  ទរក យុ ១ ឆន  ំែតងមនចណំង់ចណូំលចិត្តញុនំំ 
និងបែង្អម ស់ េយើងនឹងយកឧបយេនះេទ កលបង្រពះ
កុមរលេមើល” ។  
លុះ្រកបទូលដូេចនះេហើយ ពួកេគបននកុំមរ ៥០០ នក ់មក

អងគុយកនុងសមន ក់របស់េតមិយកុមរ េហើយចត់ឲយអនកបេ្រមើយកនំនិង
បែង្អមេផ ង ៗ េទទុកែកបរ្រពះេពធិសត្វ រួចឈរកនុងទីកបំងំចលំប
េមើលថ េតើ្រពះកុមរចបន់ំនិងបែង្អមេនះេ យែដរឬេទ?  

ទរកេផ ង ៗ ទស់ែទង យគន ដេណ្តើ មនំបរេិភគ ។ ចែំណក
្រពះម សត្តទូនម នខ្លួនឯងថ “ែនេតមិយ អនក្របថន ភ័យកនុងនរកឬ 
ឬក៏្របថន នំនិងបែង្អម?” ដូេចនះេហើយ ្រពះអងគរ ភ័យកនុងនរក មិន
យក្រពះទយ័ទុក ក់េមើលននិំងបែង្អមេទ ។  

ករ កលបងេ យនំនិងបែង្អមជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈ
មួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរបង្ហ ញ ករឃ្ល ននំនិងបែង្អម 
ម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យែផ្លេឈើកនងុ្រពះជនម ២ ឆន  ំ  
បនទ ប់ពីេនះ ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម ពិេ្រគះគន ថ ៖   
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“ធមម  ទរកែដលមន យុ ២ ឆន  ំែតងមនចណូំលចិត្តបរេិភគ
ែផ្លេឈើតូចធ ំេយើងនឹងយកែផ្លេឈើ កលបង្រពះកុមរេមើល” ។ 
គិតដូេចនះេហើយ ពួកេគបនចតអ់នកបេ្រមើឲយយកែផ្លេឈើេផ ង ៗ 

េទ ក់ែកបរ្រពះេពធិសត្វ កលបងលេមើល ។  
ទរកេផ ង ៗ េឈ្ល ះ្រប យ្របតប់គន ដេណ្ដើ មែផ្លេឈើបរេិភគ ។ 

ចែំណកេតមិយកុមរវញិ េហតុែតខ្ល ចរ េសចក្ដីទុកខកនុងនរក មិនយក
្រពះទយ័ទុក ក់សម្លឹងេមើលែផ្លេឈើេនះេឡើយ ។  

ករ កលបងេ យែផ្លេឈើតូចធជំបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈ
េពលមួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរបង្ហ ញ ករៈឃ្ល នែផ្លេឈើ 
ម្ដង េ ះ ។  

ពិេ ធន៍េ យេ្រគឿងេលងកនងុ្រពះជនម ៣ ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះ ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម្របឹក គន ថ ៖   
“ធមម  ទរកែដលមន យុ ៣ ឆន  ំែតងមនចណូំលចិត្តខង
កីឡនភណ្ឌ  (េ្រគ ងេលងរបស់កុមរ) ពួកេយើងនឹង កលបង
្រពះកុមរេ យកឡីនភណ្ឌ េនះ” ។  
ជនុំំគន ដូេចនះេហើយ ពួកេគបនជួលជងឲយឆ្ល ក់រូបដរំ ីរូបេសះ 



េតមិយជតកពិ ្ដ រ 

23 

 

ជេដើម ែដលមនខ្លះេធ្វើអពីំមស ខ្លះេទៀតេធ្វើអពីំវតថុនន រួចយកេទ
ក់ែកបរ្រពះេពធិសត្វ ។  
ទរកេផ ង ៗ េឈ្ល ះដេណ្តើ មគន េលង ។ ចែំណក្រពះម សត្ត

មិន្រកេឡកេមើលអ្វីទល់ែតេ ះ ។  
ករ កលបងេ យេ្រគ ងេលងរបស់កុមរ ជបន្តបនទ ប់យ៉ង

េនះ អស់រយៈេពលមួយឆន ែំដរ េនែតពុំេឃើញ្រពះកុមរបេញចញ 
ករចង់េលងកីឡនភណ្ឌ ម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យេភជនកនងុ្រពះជនម ៤ ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះ ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម្របកឹ គន ថ ៖   
“ជធមម  ទរកែដលមន យុ ៤ ឆន  ំមនចណូំលចតិ្តបរេិភគ
េភជន េយើងនឹង កលបង្រពះកុមរេ យេភជន16 ម្ដងវញិ
េមើល” ។  
គិតដូេចនះេហើយ ពួកេគចត់អនកបេ្រមើឲយយកេភជននន េទ

ក់ែកបរ្រពះកុមរ ។  

                                                 
16 វតថុស្រមបប់រេិភគ, រ ។ 
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ទរកេផ ង ៗ ពូតេភជនជដុ ំៗ បរេិភគ ។ ចែំណក្រពះម សត្ត 
ទូនម នខ្លួនឯងថ “ែនេតមិយ អនកមិនធ្ល ប់បន រេភជនែបបេនះ
ជេ្រចើនអត្តភព ប់មិនអស់មកេហើយ” ដូេចនះេហើយ ្រពះអងគខ្ល ចរ
េសចក្ដីទុកខកនុងនរក មិនយក្រពះទយ័ទុក ក់សម្លឹងេមើលនូវេភជន
េនះេឡើយ ។  

កនុង្រគេនះ ្រពះម របស់្រពះម សត្តេឃើញដូេចន ះ ្រពះនង
េសទើរែតែបក្រពះឱ ្ល ប់ អត់សងកត់្រពះទយ័មិនបន ក៏សទុះេទចប់

រេភជនបញចុ កបុ្រត េ យ្រពះហស្តរបស់្រពះនងផទ ល់ ។  
ករ កលបងេ យ រេភជនជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់

រយៈេពលមួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរបង្ហ ញ ករឃ្ល ន 
េភជន រម្ដង េឡើយ ។  

ពិេ ធន៍េ យេភ្លើងកនងុ្រពះជនម ៥ ឆន  ំ
បនទ ប់មក ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម ្របកឹ គន ថ ៖   
“ធមម  េកមង យុ ៥ឆន  ំែតងែតខ្ល ចេភ្លើង, េយើងនឹងយកេភ្លើងមក
បន្ល ច្រពះកុមរេមើល” ។  
គិតដូេចនះេហើយ ពួក មតយបនឲយជងេធ្វើផទះស្លឹកេ ន តដ៏ធមួំយ

ខនងមនទ្វ រេ្រចើន េនឯ្រពះ នហ្លួង រួចេហើយ ក់្រពះេពធិសត្វឲយ
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អងគុយក ្ត ល រឯីកុមរេផ ង ៗ ឲយអងគុយេចមេ ម្រពះេពធិសត្វ
េនះ រួចនគំន បងក ត់េភ្លើង ។  

កុមរេផ ង ៗ ្រកេឡកេឃើញេភ្លើងេឆះ មន ក់ ៗ ែ្រសកឮរពំង រត់រក
្រចកេចញយកែត្រពះ យូស ( យុជីវតិ) ។ ចែំណកម សត្ត គិតកនុង
ហឫទយ័ថ “កេម្ត េភ្លើងប៉ុេណ្ណះមិនេសមើកេម្ត េភ្លើងកនុងនរកេឡើយ កេម្ត
េភ្លើងនរកេលើសេនះ ១០០ ដង, ១.០០០ ដង, ១០.០០០ ដង, ១០០.០០០ 
ដងេទេទៀត” ។ គិតដូេចនះេហើយ ្រពះកុមរេនេសង មនឹងថកល់ឥតកេ្រមើក 
េមើលេទ ក់ដូចជ្រពះម េថរ17 កពុំងចូលនិេ ធសមបត្តដូិេចន ះ ។  

្រគេនះ េភ្លើងេឆះ លជិតដល់្រពះម សត្ត េទើបពួកេមេ ះ
មនីមន េទយកេតមិយកុមរេចញ ។  

ករ កលបងេ យេភ្លើងជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈេពល 
មួយឆន ែំដរ ែតពំុេឃើញ្រពះកុមរខ្ល ចរ ចេំពះេភ្លើងម្ដង េ ះ ។ 
ពិេ ធន៍េ យដំរកីនងុ្រពះជនម ៦ ឆន  ំ
បនទ ប់មក ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម្របកឹ គន ថ ៖   

                                                 
17 ្រពះេថរៈធ,ំ ្រពះេថរៈែដលបន ងផនួសយ៉ងតិចពី្រតឹម ១០ ឆន េំឡើងេទ េហើយ
មនចេំណះវជិជ េ្រជ្រជះទងំផ្លូ វេ កទងំផ្លូ វធម៌ ។  
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“ធមម  េកមង យុ ៦ ឆន  ំែតងែតខ្ល ចដរំចុីះេ្របង, េយើងនឹងលបង
្រពះកុមរេ យដរំ ី កេមើល” ។  
គិតដូេចនះេហើយ បនចតន់យហ ថ ចរ18 ឲយបង្វឹកដរំមួីយកបល 

ឲយេចះ ្ត ប់បងគ ប់ជក់ ក់រួចែលងឲយេដើរេទរក្រពះម សត្ត ែដល
ក់ឲយអងគុយេនឯ្រពះ នហ្លួង មនកុមរេផ ង ៗ េចមេ មជុជិំត ។ 

ដរំេីនះេដើរមកេចះសែម្ដង ករបភំិតបភំ័យ េ យបន្លឺេកញចនទ19

ន់ឮខទរខទ រ ្របេមយេបយបក់េទនឹងែផន្របឹថពីឮសូរឌិបឌបឹគួរឲយ
រនធត់ៃ្រកេពក ។  

កុមរេផ ង ៗ ្រគន់ែត្រកេឡកេឃើញដរំេីនះភ្ល ម មន ក់ ៗ ភិតភ័យ
ខ្ល ច ្ល ប់ រត់ែបកែខញកែចកផ្លូ វគន េទ្រគប់ទិសតូចទិសធ ំ។ ចែំណក
្រពះម សត្តេឃើញដរំចុីះេ្របងេដើរត្រមង់មក គិតកនុងហឫទ័យថ “ករ

្ល ប់េ យ្របេមយដរំកីច ល្អជជងករេឆះកនុងនរកដ៏ែសនេក្ដ ” 

                                                 
18 ហ ថ ចរយ គឺ ចរយអនកបង្វឹកបង្ហ តដ់រំ ីេ មយង៉េទៀត ហមដរំ ី ឬទមក័ដរំ ីអនក
ទូនម នដរំ ី។ 
19 ករបន្លឺសូរសពទដូចជសែ្រមកៃនសត្វេ្រក ល ឧ. ដរំបីន្លឺនូវេកញចនទ (េ្របើ
ចេំពះែតដរំ)ី ។ 
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ដូេចនះេហើយ ្រទង់គង់្របថប់េនទីេនះដែដលមនិេគចេវះេទ េ្រពះ
នឹករ ដល់ភ័យេនកនុងនរកឯេ ះវញិ ។  

ចែំណកដរំែីដលបង្វឹកថនឹកល្អេហើយេនះ េដើរេទដល់យក្របេមយ
្រតកងចប់្រពះម សត្តេលើកេឡើងេទេលើដូចសណំុំផក  រួច្រគ ត់េទ
មក ៗ ថនម ៗ មិនឲយ្រពះេពធិសត្វឈចុឺកចប់ដល់ខ្លួន្របណេឡើយ ។  

ករ កលបងេ យដរំជីបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈេពល
មួយឆន ែំដរ ក៏េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរមន រមមណ៍ភ័យខ្ល ចបន្តិច 
េ ះេឡើយ ។  

ពិេ ធន៍េ យពសក់នងុ្រពះជនម ៧ ឆន  ំ
បនទ ប់មក ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើម្របកឹ គន ថ ៖   

“ធមម  េកមង យុ ៧ ឆន  ំែតងខ្ល ចសត្វពស់ េយើងនឹងលបង្រពះ
កុមរេ យពស់ កេមើល” ។  
ដូេចនះេហើយ មតយបន ក់្រពះេពធិសត្វឲយអងគុយជមួយនឹង

េកមងេផ ង ៗ រួចែលងសត្វពស់ទងំ យ ែដលដកចងកូមនិងចងមត់
រួចេហើយឲយលូនកត់វង់េកមង ៗ ។  

េកមងេផ ង ៗ េឃើញសត្វពស់ទងំេនះ ក៏ភ័យខ្ល ចរនធត់ែ្រសកឮ
រពំង នគំន រត់េគចេចញ ។ ចែំណក្រពះម សត្តរពឹំងដល់ភ័យកនុង
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នរកថ “ករ ្ល ប់េ យពស់ពិសេនះចឹកល្អជងករទទួលរងនូវម -
ទុកខដ៏ធងន់កនុងនរក” ។ គិតដូេចនះេហើយ ្រទង់េនេសង មនឹងថកល់ឥតកេ្រមើក 

ក់ដូចជ្រពះម េថរកពុំងចូលនិេ ធសមបត្ត ិដូេចន ះែដរ ។  
្រគេនះ ពស់រុពំ័ទធជុវំញិ្រពះកយ ្រពះ ជកុមរទងំអស់ រួចេបើក

ពពរ20ពីេលើកបល ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ េពលេនះ ្រពះកុមរ
េនេសង មដែដល ។  

ករយកសត្វពស់មក កលបង្រពះកុមរយ៉ងេនះអស់រយៈ
េពលមួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរមន រមមណ៍ភ័យខ្ល ចបន្តិច 
េ ះេឡើយ ។  

                                                 
20 ករសេមប ើមរបស់ពស់ ែដល្របឹងដេំឡើងកឱយរកីធជំង្រប្រកតី ឧ. ពស់ដកពពរ ។ 
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ពិេ ធន៍េ យរបមំេ ្រសព21កនងុ្រពះជនម ៨ ឆន  ំ

បនទ ប់ពីេនះ ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើមពិភក គន ថ ៖  
“ធមម  េកមង យុ ៨ ឆន  ំមនចណូំលចិត្តខងរបមំេ ្រសព, 
េយើងនឹងលបង្រពះកុមរេ យរបមំេ ្រសពេនះ កេមើល” ។ 
ដូេចនះេហើយ ចត់ពួកេមេ ះយក្រពះេតមិយកុមរេទ ក់ឲយ

អងគុយឯ្រពះ នហ្លួងជមួយនឹងេកមង ៗ ៥០០ នក់ រួចចត់ឲយេគចប់
េផ្តើមេលងរបមំេ ្រសព ។  

កុមរេផ ង ៗ េមើលរបមំេ ្រសពេនះ្រគប់គន  ញញឹមេសើច22

ក្អ កក្អ យ េ ៊ កេ្រញជ វថ “ល្អេមើលែមន ! ល្អេមើលែមន ! ” ។ ចែំណក

                                                 
21 របយ៉ំងធ,ំ ករេលងែលបងរបគំ្រគឹកគេ្រគង, កររកី យសបបយខ្ល ងំេ យ
ែលបងរប,ំ ករបេញចញរបស់ែប្លក ៗ ក់ ងំជរេបៀបយ៉ងធឱំយម ជនេមើល, ពិធី
សេមភ ធនយ៉៍ងធ ំឧ. េលងមេ ្រសព, េមើលមេ ្រសព ។ 
22 េហើបបបូរមត់ នសូ់រសពទតិចឬខ្ល ងំេចញរនថ ន់រអឹកទបមិ់នឈនះ ។ កនុងគមពីរ 
សុេពធលងក រែចក្របេភទៃនករេសើចមន ៦ យ៉ងគឺ (១) សិត ករេសើចមិនេចញ 
អញច ញេធមញ, (២) ហសិត ករេសើចេចញអញច ញេធមញ, (៣) វហិសិត ករេសើច 
េចញសេំឡង្រ ល ៗ, (៤) អតិហសិត ករេសើចេចញសេំឡងខ្ល ងំ, (៥) ឧបហសិត 
ករេសើចញ័រខ្លួន្របណ, (៦) អវហសិត ករេសើចេចញទឹកែភនក ។   



េតមិយជតកពិ ្ដ រ 

30 

 

្រពះម សត្តនឹកគតិដល់ភ័យកនុងនរកថ “េពលេកើតកនុងនរក េតមិយ
ឯងពុំមនឱកសបេញចញសេំណើ ចឬករសបបយរកី យ សូមបែីត
មួយវនិទីេ ះ” េ្រកយពីគិតេឃើញដូេចនះេហើយ ្រទង់ពំុបនបេញចញ
សេំណើ ចនិងកយវកិរអ្វីេ ះ គឺេនេសង ម មិនរវល់យក្រពះេន្រតទត
េមើលនូវរបមំេ ្រសពេនះេឡើយ ។  

ករ កលបងេ យរបមំេ ្រសពជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់
រយៈេពលមួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរបង្ហ ញ ករេ្រតក 
្រត លរកី យនឹងរបមំេ ្រសពម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យមនុស គុនកបច់ វកនងុ្រពះជនម ៩ ឆន  ំ
បនទ ប់មក ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើមពិភក គន ថ ៖   
“ធមម េកមង យុ ៩ ឆន  ំែតងខ្ល ច វ, េយើងនឹងលបង្រពះកុមរ
េ យែផ្ល វេនះ កេមើល” រួចេហើយ ក់្រពះកុមរឲយអងគុយ
រួមជមួយនឹងកុមរ ៥០០ នក ់។  
េពលកុមរេផ ង ៗ កពុំងអងគុយ្របែលងគន េលងយ៉ងសបបយ 

ពួក មតយចត់បុរសមន ក់ឲយសែម្ដង ករជមនុស កច វកន់ 
វចងំេផ្លក គុនកបច់្រគវជុីវំញិខ្លួន ន់សនូរខ្វ ប់ ៗ េ ត្រតឡប់
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េ តេផ្ល ង បេញចញសនូរក ្ត ប់ៃដ ហក់សទុះេទេលឿនៃ្រក ែ្រសក
សនធ ប2់3ថ ៖   

“ឯ បុ្រតកឡកណ្ណី របស់េស្តចកសិ ជ េយើងរកមុខកត់
កបល ” ។ 
េឃើញដូេចន ះ កុមរេផ ង ៗ ភិតភ័យតក់ស្លុតរនធត់បត់អស់ ម រតី 

រត់ែបកែខញកសព្វទិ  យកែត្រពះ យូស ។ ចែំណក្រពះម សត្ត
វញិ ជញជឹ ងដល់ភ័យកនុងនរក អងគុយេធ្វើ្រពេងើយដូចជមិនដឹង ថ ន-
ករណ៍អ្វីេ ះ ។  

្រគេនះ បុរសេនះយក វកកិត្រពះសីសៈរបស់្រពះេតមិយ-
កុមរ េហើយសម្លុតថ “េយើងនឹងកត់កបលឯង” ។ េទះបីជយ៉ងេនះ
ក៏េ យ ក៏មិន ចេធ្វើឲយ្រពះកុមរភ័យតក់ស្លុតបនែដរ អនកកន់ វ
អស់ត្រមិះបេញចញកបច ់េទើបេដើរេចញពី្រពះកុមរេទវញិ ។  

ករ កលបងេ យមនុស គុនកបច់ វជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ 
អស់រយៈេពលមួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះកុមរមន រមមណ៍ភិត
ភ័យម្ដង េ ះ ។  

 
                                                 
23 ែ្រសកគំ មខ្ល ងំ, គហំកេពញសេំឡង ឧ. សនធ ប់ ក,់ ែ្រសកសនធ ប់ ។ 
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ពិេ ធន៍េ យផ្លុំសង័ខកនងុ្រពះជនម ១០ ឆន  ំ
បនទ ប់មក កនុងេពល្រពះកុមរមន្រពះជនម ១០ ឆន  ំេដើមបដីឹងថ  

្រពះ ជកុមរ ជមនុស ថ្លងពិ់ត ឬមិនពិតេនះ ម្រន្តីទងំ យមន
មតយជេដើម ក៏េធ្វើករ កលបងេ យ ក់ឲយ្រពះ ជកុមរគង់

្របថបេ់លើសិរសីយន24 ែដលបិទបងំជិតេ យ ងំនន រួចេចះ
្របេ ងកនុងទីទងំ ៤ ខង ពួនមិនឲយ្រពះេតមិយកុមរេមើលេឃើញ 
េហើយចត់ អនកផ្លុសំងខ25ទងំ យ ឲយមកអងគុយេនខងេ្រកម្រក
្រពះបនទ ំបងគ ប់ឲយផ្លុសំងខឮសេំឡង្រពមគន  ។  

មតយទងំ យឈរេនខងទងំ ៤ លបេមើល ម្របេ ង
ងំនន េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ពួកគត់មិនបនេឃើញនូវករ

ភងំ ម រតី ករកេ្រមើកៃដេជើងជកយវកិរែប្លក ឬករែ្របខ្លួនសូមបែីត
បន្តិច ។  

                                                 
24 ដេំណកដ៏មនសិរ,ី ទីស្រមប់េដកដ៏មនសិរ,ី ្រក បនទំរបស់ក ្រតិយ៍ ។ 
25 ខយងសមុ្រទមួយែបប គូទ្រសួចមន ន មវលិ្រសួល សមបុរ-ស ស្រមបពួ់កបរគូផ្លុ  ំ
ឬស្រមបដ់ងទឹកសក្ដិសិទធិេ្រ ចកនុង្រពះ ជពិធីជេដើម ឧ. ពួកបរគូផ្លុសំងខ, េ្រ ច 
ទឹកក្លស់ទឹកសងខថ្វ យ ។ 
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ករ កលបងេ យសនូរសេំឡងសងខជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់
រយៈេពលមួយឆន ែំដរ េនែតពំុេឃើញ្រពះ ជកុមរភងំ ម រត ីឬកេ្រមើក 
កយម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យសរូសគរកនងុ្រពះជនម ១១ ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះ ឈនដល់ឆន មួំយេទៀត ជកលៃន្រពះកុមរមន 

្រពះជនម ១១ ឆន  ំ។  
ករ កលបងេ យសនូរសគរេភរ ី(សគរធ)ំ អស់រយៈេពល មួយឆន  ំ

ែដរ េនែតពំុបនលទធផលដែដល ។ 

ពិេ ធន៍េ យពន្លឺ្របទីបកនងុ្រពះជនម ១២ ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះ កនុងេពល្រពះកុមរមន្រពះជនម ១២ ឆន  ំម្រន្តីទងំ

យមន មតយជេដើម្របឹក គន ថ ៖   
“េយើងនឹង កលបង្រពះកុមរេ យ្របទីបលេមើល 
េតើ្រពះកុមរកេ្រមើកៃដឬេជើងកនុងយបង់ងឹតឬអត់” ។  
ជនុំំគន ដូេចនះេហើយ ពួក មតយក៏អុជ្របទីបជេ្រចើន កក់នុងក្អម

ទងំ យ ពន្លត់នូវ្របទីបេផ ង ៗ រួច ក្់រពះកុមរឲយផទកំនុងទីងងឹត
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មួយ្រសបក់ េហើយេលើក្របទីបេចញអពីំក្អមឲយភ្លឺ្រពម ៗ គន  សេងកត
េមើលឥរយិបថ្រពះកុមរ ។  

ករ កលបងេ យ្របទីបជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះអស់រយៈេពល 
មួយឆន ែំដរ េនែតពំុទទួលបនលទធផល ។ 

ពិេ ធន៍េ យទឹកអេំពកនងុ្រពះជនម ១៣ ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះ កនុងេពល្រពះកុមរមន្រពះជនម ១៣ ឆន  ំម្រន្តីទងំ

យមន មតយជេដើមពិភក គន ថ ៖   
“េយើងនឹងលបង្រពះកុមរេ យទឹកអេំព កេមើល” ។  
ដូេចនះ ក៏យកទឹកអេំព បេពញ្រពះកយរបស់្រពះកុមរ រួច

យកេទ ក់ឲយផទកំនុងទីមនសត្វរុយេ្រចើន ។ ហ្វូងសត្វរុយមកេ មពស
េពញសររីៈរបស់្រពះកុមរ បឺតជញជកយ់ករសជតិែផ្អមែដលជប់នឹង
្រពះកយ្រពះកុមរ េមើលេទដូចជពួក កពុំងចក់េ យមជុល ។ េទះ
បីជយ៉ងេនះក្ដី ្រពះេតមិយកុមរេនេសង មនឹងថកល់ ក់ដូច្រពះ
ម េថរកពុំងចូលនិេ ធសមបត្តិ26 ដូេចន ះ ។  

                                                 
26 ករចូលឈនដល់ថន ក់រលំត់ខយល់ដកដេង្ហើមេចញចូល ងំេនបនអស់កល
កណំត់យ៉ងយូរ្រតឹម ៧ ៃថង េទើបេចញវញិ ។ 
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ករ កលបងេ យទឹកអេំពជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈ 
េពលមួយឆន ែំដរ ែតពំុេឃើញ្រពះកុមរកេ្រមើកកយម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យ ចម៍និងទឹកេនមកនងុ្រពះជនម ១៤ ឆន  ំ
បនទ ប់មក កនុងេពល្រពះ ជកុមរមន្រពះជនម ១៤ ឆន  ំម្រន្តីទងំ

យមន មតយជេដើមពិភក គន ថ ៖   
“ឥឡូវេនះ ្រពះ ជកុមរធេំហើយ េចះ្រស ញ់របស់ ្អ ត េចះ
េខពើមរបស់មិន ្អ ត េយើងនឹង កលបង្រពះ ជកុមរេនះេ យ
របស់ែដលមនិ ្អ តេមើល” ។  

ងំអពីំកលេនះមក េមេ ះទងំ យមិនងូតទឹក មិន ង
ជ្រមះ មក ថ្វ យ្រពះ ជកុមរេទ ។ ្រពះេតមិយកុមរ កលបេនទ
បង់ឧចច រៈនិងបស វៈ (ជុះនិងេនម) ក៏េដក្រ ្ំរប ក់ ចម៍និង
េនមកនុងទីេនះឯង ។ សត្វរុយទងំ យេ មសីុ្របញយពសេពញ
សររីៈកយរបស់្រពះ ជកុមរ េ្រពះែតក្លិនដ៏ស្អុយេឆ្អះឆ្អ បេនះ េមើល
េទ ក់ដូចជហ្វូងរុយកពុំងេហើរេចញអពីំ កសពែដលស្អុយរលួយ
មនក្លិនអេ ច ។ ្រពះម សត្តេនេសង មមិនកេ្រមើកកយវកិរអ្វីេទ 
្រ ប់ែតេមេ ះទងំ យ ែដលឈរជុវំញិ្រពះម សត្តេនះ នគំន
តមះតិះេដៀលថ ៖   
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“ែនេតមិយកុមរ អនកធេំពញវយ័េហើយ អនក នឹងផគត់ផគង់អនក
ឯង ្រគប់េពល អនកមិនេចះខម សេគេទឬអី ? េហតុេម្តចបនជ
េដក្រ កំនុងមូ្រតនិង មកអីុចឹង27េ្រកកេឡើងសម្អ តកយខ្លួន
ឯងេមើល” ។ ពួកេមេ ះបននគំន តិះេដៀលដូេចនះ ។  
្រពះេតមិយកុមរ េទះបី្រប ក់េជកកនុងគនំរ មកគួរេខពើម

ែបប ក៏េ យ ក៏្រទងេ់នេសង មមិនកេ្រមើក េ យនឹកេឃើញដល់
ក្លិនស្អុយកនុងរេ ្ដ គូថនរក ជរេ ្ដ នរកមួយ្របេភទែដលេពរេពញ
េ យ មក ែដល ចជះក្លិនស្អុយដល់េបះដូងរបស់មនុស  េទះ
ឈរេនឆង យ ១០០ េយជន៍ក៏េ យ ។  

ករ កលបង្រពះ ជកុមរេ យ ចម៍និងទឹកេនម ជបន្ត
បនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈេពលមួយឆន ែំដរ ែតពំុេឃើញ្រពះ ជកុមរ
កេ្រមើក្រពះកយម្ដង េ ះ ។  
 
 

 
                                                 
27 យ៉ងហនឹង, ដូចហនឹង ។ អីុ < អ + ◌៊ + ◌ី ្រតវូផ្ល ស់សញញ ្រតីសពទជជ្រសះ ◌ុ េដើមប ី
កុឱំយ្រតួតេលើគន ពីរជន់ ដូចជពកយ សីុ, ហឺុ  ដូេចន ះែដរ (កុសំរេសរ អញចឹ ង ) ។    
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ពិេ ធន៍េ យរេងើកេភ្លើងកនងុ្រពះជនម ១៥ ឆន  ំ 
បនទ ប់អពីំេនះ កនុងកល្រពះ ជបុ្រតចេ្រមើន្រពះជនមបន ១៥ ឆន  ំ

ម្រន្តីទងំ យមន មតយជេដើមពិភក គន ថ ៖   
“េយើងនឹងលបង្រពះ ជបុ្រតេនះ េ យរេងើកេភ្លើង កេមើល” ។

រួចេគនគំន យកអែំបងទងំ យដេ៏ពរេពញេ យរេងើកេភ្លើងេទ ក់
ខងេ្រកមែ្រគរបស់្រពះ ជបុ្រត េ យគិតថ ៖   

“េពល្រតូវចំ យេក្ត េហើយ ្រពះ ជបុ្រតនឹងមិន ច្រទនឹំងទុកខ
េវទនបន ្របកដជកេ្រមើកកយវកិរពំុខន” ។  
្រគេនះ កនទួលធ ំៗ បនេចញេលើសររីៈរបស់្រពះ ជបុ្រត ។ ្រពះ

ម សត្តេនេសង មេ យអត់សងកត់្រពះទយ័ថ ៖   
“កេម្ត េនឯអវចីិនរក28 ជះចំ យបនដល់េទ ១០០ េយជន៍, 
ទុកខេនះខ្ល ងំជងទុកខែដលអញកពុំងទទួលរងេនះ ១០០ ដង, 
១.០០០ ដង, ១០.០០០ដង, ១០០.០០០ ដងេទេទៀត” ។  

                                                 
28 េឈម ះរេ ្ដ នរកធមួំយ ប ្ដ រេ ្ដ នរកធទំងំ ៨, សត្វែដលមនបបធងន់ ែតង
េទេកើតកនុងនរកេនះ ។ ពកយបលីចថំ អវចីិ < ន (មិន) + វចិី (=អន្តរ គឺចេន្ល ះ) ែ្រប
ថ មិនមនចេន្ល ះ សេំ ន័យ ៣ យ៉ងគឺ (១) នរកេនះែតងមនអ ្ដ តេភ្លើងេឆះ 
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្រគេនះ ្រពះម បិ របស់្រពះម សត្ត េឃើញសភពដូេចន ះ 
េសទើរែតែបក្រពះ ជហឫទយ័ េទើបេដញមនុស ទងំ យឲយេចៀស
េចញេហើយ ្រទង់ក៏សទុះមនីមន េទចប់េលើកបី ជបុ្រតនេំចញអពីំកេម្ត
េភ្លើងេនះ ទងំមន្រពះ ចរ ក់រអួលអង្វរថ ៖   

“េតមិយបុ្រតសម្ល ញ់េអើយ, េយើងដឹងថ អនកមិនែមនខ្វិនថ្លង់គេទ, 
ពីេ្រពះមនុស ខ្វិន ថ្លង់ គ ពុំមនៃដ េជើង និងស្លឹក្រតេចៀកមន 
ស ្ឋ នែបបេនះេឡើយ, បគជឺបុ្រតែដលេយើងបនមកេ យ
ករបន់្រសន់, កុេំធ្វើឲយេយើងអស់ក្តីសងឃមឹ, ចូរឲយេយើងរួចពីពកយ
ដេំណៀល29 របស់េស្តចទូទងំសកលជមពូទ្វីប” ។  
េទះបី្រពះម បិ អង្វរយ៉ងេនះ ក៏្រពះម សត្ត្រទង ់េនែតផទំ

េសង មេធ្វើ ក់ដូចពំុឮអ្វី ៗ ទងំអស់ ។ ្រគេនះ ្រពះម បិ របស់
្រពះអងគ្រទង់យង្រតឡប់េទវញិ ទងំ្រពះកែន ងខ កឹខ ួលយ៉ងខ្ល ងំ, 
េពលខ្លះ ្រពះម យងចូលមកអង្វរែតមួយអងគឯង, េពលខ្លះ ្រពះ

                                                                                                                         
ជប់រហូតឥត្រ ក, (២) សត្វកនុងនរកេនះមនចនួំនេ្រចើនែណន ន់ ន់ បដូ់ច 
េម កនុងនឡិ, (៣) មនេសចក្ដីទុកខឈឺចប់េពើតេ ល លេខ្ល ចផ ឥតធូរេសប ើយ ។  
29 សម្ដីេដៀល, សម្ដីរះិគន,់ និនទ ធងន់ ៗ ឧ. គួរ្របយ័តន កុ្ំរប្រពឹត្តអេំពើ ្រកក់ ែ្រកងនឹង
មនដេំណៀលដល់ខ្លួន ល លដល់េផពង វង ្រតកូលផង ។ 
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បិ យងចូលមកអង្វរែតមួយអងគឯង ។ ករ កលបង េ យេភ្លើងជ
បន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈេពលមួយឆន ែំដរ ែតពំុេឃើញ្រពះ ជបុ្រត 
កេ្រមើកកយម្ដង េ ះ ។ 

ពិេ ធន៍េ យកមគុណកនងុ្រពះជនម ១៦ ឆន  ំ
បនទ ប់ពីេនះ កនុងកល្រពះ ជបុ្រតមន្រពះជនម ១៦ ឆន  ំម្រន្តី

ទងំ យមន មតយជេដើម្របឹក គន ថ ៖   
“ជធមម  មនុស ្រគប់រូបឲយែតដល់វយ័្រគប់ករេហើយ េទះជខ្វិន 
គ ថ្លង់ ពិករពិកលយ៉ង  ក៏ែតងែតេ្រតកអរកនុង រមមណ៍ែដល
គួរឲយេ្រតកអរ អនកែដលមិនេ្រតកអរេនះ ឥតអងគឺមន30េឡើយ, 
ែតងែត្របទូស្តកនុង រមមណ៍ែដលគួរឲយ្របទូស្ត អនកែដលមនិ្របទូស្ដ
េនះ ឥតអងគឺមនេឡើយ ដូចជផក ទងំ យ ដល់រដូវ្រតូវរកី ក៏
រែមងរកីេឡើងដូេចន ះែដរ េយើងនឹងនពួំក្រសីរបមំកលបង្រពះ
ជបុ្រត កេមើល” ។ 

                                                 
30 ឥតែដលមនេ ះ, េទេ ះ (េ្រចើនែត ក់ពកយ ក៏ ផ ពីំខងេដើម) ឧ. ខញុ នឹំង 
ែដលបនេឃើញរបស់េនះ សូមបែីតម្ដងកឥ៏តអងគឺមន ។ 
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្របកឹ គន រួចេហើយ មតយនិង្រពហមណ៍បនេ ្រសីរបែំដល
មនរូបេឆមេ មពណ៌ល្អ្រសស់្របមិ្របយិ ដល់្រពមេ យដេំណើ រែក
្រកយដូចេទពកញញ  ឲយចូលមកជួបេហើយ្របប់ថ ៖   

“េបើនង មួយ ចេធ្វើឲយ្រពះ ជបុ្រតេសើចឬជប់្រពះទយ័
េ យកិេលសបន នងេនះនឹងបនេធ្វើជអគគមេហសីរបស់្រពះ
ជបុ្រត” ។  

ពួក្រសីរបទំងំេនះបននគំន ផងូតទឹក្រកអូប តុបែតងថ្វ យ្រពះ
អងគ ឲយដូចជេទវបុ្រត  េលើក កេ់លើសិរសីយន្រក ្រពះបនទំ ែដល
េរៀបច្ំរកល ្អ តបតកនុងបនទប់ដ៏មនសិរ ី្របកដដូចេទវវមិន អប់
ទងំេ្រគ ង្រកអូប ភួងផក  ទឹកអប់ និងលម្អិតជេដើម េធ្វើឲយមនក្លិន
ឈងុយឈងប់្រកអូប យទូេទេពញបនទប ់េហើយនគំន េចញមកខង 
េ្រកវញិ ។  

្រគេនះ ្រស្តីទងំ យនគំន េទេចមេ មជុជិំត្រពះេតមិយកុមរ 
ពយយមលបួងអភិរមយ31 េ យេ្របើេសន តេផ ង ៗ មន ផំង េ្រច ងផង 
និយយែផ្អមែល្ហមដូចទឹកឃមុ ផំងជេដើម ។ ្រពះម សត្តមិន្រកេឡក

                                                 
31 ករលបួងេ យវធិីេផ ង ៗ េដើមបេីធ្វើឱយរកី យ ឬេ្រតកអរៃ្រកេពក ។ 
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េមើលនូវ្រស្តីទងំេនះ េ្រពះ្រទង់បរបូិណ៌េ យពុទធិ េហើយ្រទង់បន
អធិ ្ឋ នកនុងចិត្តថ ៖   

“សូមកុឲំយ្រស្តីទងំេនះ បនទទួលសមផស ពីករបះ៉សររីៈអញ
េឡើយ” ។  
ខណៈេនះ្រទង់បិទខយល់ដកដេង្ហើមេចញនិងខយល់ដកដេង្ហើមចូល

ភ្ល ម, ្រ ប់ែតសររីៈរបស់្រពះអងគមន កររងឹ ។ ្រសី ៗ ទងំេនះបន
ប៉ះសររីៈរបស់្រពះ ជបុ្រត ែតមិនបនទទួលសមផស ទន់្រសួលគួរជទី
េពញចិត្តេឡើយ ែបរជនគំន ភិតភ័យតកស់្លុតដូេចនះថ ៖  

“សររីៈរងឹេម៉្លះបុរសេនះ ! េនះមិនែមនជមនុស េទ ្របែហលជ
យកខេហើយេមើលេទ” ។ មន ក់ ៗ មិន ចេនទីេនះបនក៏សទុះរត់
េចញមកវញិ ។  
ករ កលបងេ យ្រសីរប ំជបន្តបនទ ប់យ៉ងេនះ អស់រយៈ

េពលមួយឆន ែំដរ ែតពំុេឃើញ្រពះ ជបុ្រតេ្រតក្រត លនឹងកមគុណ
ម្ដង េ ះ ។ 

សរុបេសចក្តីមក ករ កលបងេ យមេធយបយធ ំៗ មន ១៦ 
ដង អស់រយៈេពល ១៦ ឆន  ំ។ ឯមេធយបយតូចវញិ ប់មិនអស់ ែតគម ន
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នរ មន ក់ ច ទ បសទង់យល់ពីជេ្រមៃនដួង្រពះហឫទយ័របស់្រពះ
េតមិយបនេឡើយ ។     
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ជំពូកទី ៣ 
អំព្ីរពះនងចនទ េទវីទូលសុពំរ ជសមបត្តិ 

 
បុេ ហតិ្រកបទូល្រពះ ជថ្រពះកមុរជកឡកណ្ណី  

បនទ ប់មក ្រពះ ជ្រទង់មនេសចក្ដី ្ដ យេ្រកយជពនេ់ពក 
ចត់េគឲយេទអេញជើញពួក្រពហមណ៍បុេ ហិតអនកទយលកខណៈកនុងៃថង
្របសូត្រពះ ជកុមរ មកចូលគល់ម្ដងេទៀត េហើយ្រទង់្រ ស់ថ ៖  

“ែនអស់េ ក កនុងេពលបុ្រតេយើងេទើបនឹង្របសូតថមី ៗ អស់ 
េ កបនទស ន៍ទយចេំពះមុខេយើងថ បុ្រតេនះបរបូិរេ យ 
បុញញលកខណៈខងធញញជតិ គម នអន្ត យ មួយេកើត្របកដ 
ដល់េគេទ ប៉ុែន្តឥទបូវេនះ បុ្រតេយើងេនះជមនុស ខ្វិន គ ថ្លង់េទ 
វញិ, អីុចងឹករទស ន៍ទយរបស់អស់េ ក មិនឆុតេ ះ” ។  

ពួក្រពហមណ៍្រកបទូលថ ៖  
“បពិ្រតម ជ ពួកទូលបងគំ ចេមើលដឹងេរឿង ៉ វ្រគប់យ៉ងទងំ
អស់បន ប៉ុែន្តេបើពួកទូលបងគ្ំរកបទូល្រពះអងគេ យ្រតង់ថ 
្រពះ ជបុ្រតែដលបនមកេ យ ជ្រតកូលេធ្វើពិធីបួងសួងសុ ំ
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ជបុ្រតកឡកណ្ណី េនះ ្រពះអងគ្របកដជថន ងំថន ក់្រពះទយ័ពំុខន 
ដូេចនះេហើយ ពួកទូលបងគពំុំ ៊ នទូលថ្វ យ មករណ៍ពិតេឡើយ 
្រកបទូល” ។  

្រគេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ៖   
“េតើឥឡូវេនះ េយើងគួរេធ្វើដូចេម្ដចេទវញិ ?”  

ពួក្រពហមណ៍្រកបទូលថ ៖  
“បពិ្រតម ជ េបើ្រពះអងគទុក្រពះេតមិយឲយេនកនុង ជបុរ ី32េនះ 
មុខជមនអន្ត យ ៣ យ៉ង មួយេកើត្របកដ គឺអន្ត យដល់ 
្រពះជនម្រពះអងគ១ អន្ត យដល់េស្វតចឆ្រត្រពះអងគ១ អន្ត យដល់ 
្រពះអគគមេហសី្រពះអងគ១ ។ េ្រពះេហតុយ៉ងេនះ កុបំង្អង់យូរ
េឡើយ ្រពះសមមតិេទព ! ។ សូម្រពះអងគ្រទង់េចញ ជបញជ េគឲយ 
យកេសះអបមងគល33និងរថអបមងគល ទឹមបរដឹក ជបុ្រតេចញ  

                                                 
32 ្រកងុែដលេស្ដចគង់េន ។ 
33 ែដល្របសចកឬឃ្វ ងចកមងគល  ឥតមនេសចក្ដីចេ្រមើន ្រតូវចៃ្រងរួបរតឹ ។ 
ពកយ អបមងគល េនះ ន័យដូចអពមងគលែដរ  ។  
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េទ មទ្វ រទិសខងលិច ចូលេទកន់ៃ្រពសម ន34 រួចជីករេ ្ត  
ជ ងចតុេកក ណកប់្រពះ ជបុ្រតេចលកនុងទីេនះ ។ ករែដល
្រពះអងគេធ្វើយ៉ងេនះេទើបផុតពីអន្ត យបន ្រកបទូល” ។  

្រពះ ជខ្ល ចភយន្ត យ យល់្រពមេធ្វើ មពកយរបស់ពួក្រពហមណ៍ ។ 

្រពះ ជអនុញញ តឲយ្រពះេតមិយេ យ ជយ ៧ ៃថង 
្រគេនះ ្រពះនងចនទ េទវ ីបន្រជបនូវេហតុករណ៍េនះ ្រពះ

នងមនីមន មួយអងគឯងចូលេទថ្វ យបងគ្ំរពះម ក ្រត្រកបទូលថ ៖   
“បពិ្រត្រពះ ្វ មី ្រពះអងគបន្របទនពរដល់ខញុមំច ស់រួចេហើយ  
កលែដល្រពះ ជបុ្រតេទើបនឹង្របសូត ពរេនះគខឺញុមំច ស់បន 
ទទួលទុក ឥឡូវេនះ សូម្រពះអងគ្របទនពរេនះដល់ខញុមំច ស់” ។  

្រពះ ជ្រទង្់រ ស់តបថ ៖   
“ទទួលយកចុះ ្រពះេទវ”ី។ 

្រពះនងចនទ េទវ្ីរកបទូល្រពះ ្វ មីថ ៖   
“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគ្របទន ជសមបត្តិដល់បុ្រត 

                                                 
34 ៃ្រពេខម ច, ៃ្រពែដលេគយកេខម ចេទេចល, ប៉ឆ ឧ. ៃ្រពសម ន ន ង ត់ ។ 

មទម្ល ប់ េ្រចើននិយយថ សំ ន ប៉ុែន្តសរេសរ សម ន ដូចែដល  ។ 
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របស់ខញុមំច ស់” ។  
្រពះ ជ្រទង្់រ ស់តបថ ៖   

“ែនេទពី ពរេនះេយើងមិន ច្របទនដល់នងបនេទ” ។ 
្រពះនងចនទ េទវ្ីរកបទូល្រពះ ្វ មីថ ៖   

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េបើ្រទង់ពំុ្របទន ជយរហូតអស់មួយជីវតិ  
សូម្របទន្រតមឹែត ៧ ឆន  ំក៏បនែដរ្រពះអងគ” ។  

្រពះ ជ្រទង្់រ ស់តបថ ៖   
“មិន ចេទ េទពី”  ។ 
េទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ្រពះនងចនទ េទវ្ីរកបទូលសុជំបន្ត

បនទ ប់មកេទៀត ងំពី ៦-៥-៤-៣-២ ឆន  ំរហូតដល់ ១ ឆន  ំ្រពះ ជេន
ែតមិនយល់្រពម ។ ្រពះនងេនែតទទូចសុពីំ ៧ ែខ ចុះេទ ៦-៥-៤-៣-
២-១ ែខ រហូតដល់្រតឹមែតកន្លះែខ ្រពះ ជ្រទងប់ដិេសធេទៀត ។ ជ
ចុងេ្រកយ ្រពះនងចនទ េទវ្ីរកបទូលសុថំ ៖  

“ សូម្រពះអងគេម ្ត ្របទនឲយបុ្រតេយើងេ យ ជយ្រតឹមែត ៧ 
ៃថងបនេទ ្រកបទូល” ។  

្រពះ ជ្រទង្់រពះស ្ត ប់េហើយ ្រ ស់តបវញិភ្ល មថ ៖   
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“េណ្ហើ យចុះ ្រតឹមែត ៧ ៃថង មិនអីេទ្រពះេទពី េយើង ជអនុញញ តឲយ
ចត់ែចងពិធី ជភេិសក ជបុ្រតេ យ ជយ្រតឹម ៧ ៃថងចុះ” ។  
ខណៈេនះ ្រពះនងចនទ េទវ ីបនចតអ់នកបេ្រមើឲយ្រប ប់ ក់ 

ែតងស្អិត ្អ ង ងកយថ្វ យ្រពះ ជបុ្រត និងចត់ ជបុរសឲយេដើរទូង
សគរកនុងនគរេ យ្របកសថ “េនះជ ជយរបស់េតមិយ ជបុ្រត” េហើយ
ចត់ឲយេគតុបែតង្រពះនគរឲយមនេ ភណភព និងបងគ ប់ឲយេគេលើក
្រពះ ជបុ្រត ក់េលើ-កដរំ ីបងំេ យេស្វតចឆ្រត ែហ្របទក ណិ្រពះនគរ 
រួច្រតឡប់មកកែន្លងេដើមវញិ េហើយ្រពះនងចត់ ជបុរសឲយែហចូល
េទខងកនុង្រពះនគរ រួចេផ្តក្រពះ ជបុ្រតេលើសិរសីយន, េពញមួយ
្រតីេនះ ្រពះនងអង្វរ ជបុ្រតជទី្រស ញ់ថ ៖   

“ៃហេតមិយបុ្រតម េអើយ េ្រពះែតបុ្រត េទើបម យកំ្តុកក្ដួល 
មិនបនបទិ្រពះេន្រតផទលំក់អស់ ១៦ ឆន មំកេហើយ េ យ រ
េសចក្តីេ កសេ្រងងចេំពះបុ្រត េធ្វើឲយម េសទើរែត35ែបកហឫ-
ទយ័ ្ល ប់ ម គ ល់បុ្រតចបស់ ស់ថ បុ្រតពំុែមនជមនុស
ខ្វិនគថ្លង់េទ ចូរបកុេំធ្វើឲយម ឯកឥតទីពឹងេឡើយ” ។  

្រពះនងបនអង្វរកនុងៃថងបនទ ប់ ៗ មទនំងេនះឯងអស់ ៥ ៃថង ។  
                                                 
35 េសទើរែត ឬេសទើរនឹង ជនិបតសពទ មននយ័ថ ជិតនឹង, េទៀបនឹង ។ មននិបត
ែដលមននយ័ដូចគន េនះ ដូចជ រកកល់, វះិ, ប៊ះិ, ឆិត, េហៀប, អេ្រង ត, េរៀប, ជិត ។ 
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ជំពូកទី ៤ 
សនុនទ រថីនិង្រពះេតមិយ 

 

សនុនទ រថីដកឹ្រពះេតមិយយកេទកប់ 
លុះដល់ៃថងទី ៦ ្រពះម ក ្រតចត់េគឲយេទេ សុននទ រថី 

មកចូលគល់ េហើយ្រទង់្រ ស់បងគ ប់ថ ៖   
“ែន៎នយសុននទ រថី ្រពឹកែស្អកេនះ អនក្រតូវទឹមេសះអបមងគល
ជមួយនឹងរថអបមងគល េហើយបរដឹកេតមិយេចញេទ មទ្វ រ
ងំខងលិចរហូតេទដល់ៃ្រពសម ន លុះេទដល់ៃ្រពសម ន

េហើយ អនកគបបជីកីរេ ្ត ជ ងចតុេកក ណ រួច ក់េតមិយែកបរ
មត់រេ ្ត  េហើយយកតបូងចបសពំងកបលឲយែបក ្ល ប់ រួចកប់

ចម៍ដពូីនេធ្វើផនូ រេទ, បនទ ប់មក ចូរឯងងូតទឹកជ្រមះេញើសែក្អល
ឲយ ្អ ត េហើយសឹម្រតឡប់មកវញិ” ។  

សុននទ រថីក៏បនទទួលេធ្វើ ម្រពះ ជបញជ  ។  
សុរយិេទរេទៀបលិចបត់រសមី ឈនចូលដល់ ្រតីទី ៦ ្រពះនង

ចនទ េទវអីង្វរ ជបុ្រតថ ៖   
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“ៃហេតមិយបុ្រតសម្ល ញ់ម េអើយ កសិ ជបិ របស់បុ្រត បន
បងគ ប់ឲយេគជីករេ ្ត កប់បុ្រត កនុងេវ ្រពឹកៃថងែស្អកេនះឯង
េហើយ, េន្រពឹកៃថងែស្អកេនះ េសចក្តី ្ល ប់នឹង្របកដជមនដល់
បុ្រតេហើយ” ។  

ឮដូេចន ះេហើយ ្រពះម សត្តគិតថ ៖   
“ែនេតមិយ ១៦ ឆន កំន្លងមកេនះ អនកឯងបនេធ្វើនូវេសចក្តីពយយម, 
ឥឡូវេសចក្តីពយយមេនះបនមកដល់ទីបផុំតេហើយ” ។ 

គិតដូេចនះរួច ្រពះអងគេកើតបតីិ េសចក្ដីេ្រតកអរ្រពឺ្រពួច ្រពះហឫទយ័
មនអណំរជពន់េពក ។  

ចែំណក្រពះម របស់្រពះម សត្ត េសទើរែតែបក្រពះ ជហឫ-
ទយ័, េបើទុកជដូេចនះក្ដី ្រពះម សត្តពំុបនចរចជមួយនឹង្រពះម  
មួយម៉ត់េឡើយ េ្រពះ្រពះអងគគិតថ ៖   

“េគលបណំង របស់ខ្លួនជិតបនសេ្រមចេហើយ” ។  
បនទ ប់អពីំ ្រតីេនះកន្លងផុតេទ អរុេ ទយ័ចប់េផ្តើមបេញចញ

រសមីពណ៌្រកហមេ្រព ង ៗ េនឯទិសបូព៌ នយសុននទ រថីកេ៏រៀបចំ
ទឹមរថ ។  
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កនុងខណៈេនះ េ យ នុភពៃនេទវ និងេ យ នុភពៃន
បរមីរបស់្រពះម សត្តផទ ល់ ប ្ដ លឲយនយសុននទ រថីទឹមេសះ
មងគលជមួយនឹងរថមងគលេទវញិ រួចក៏បររថេនះេទបញឈប់ែកបរ្រពះ
ជដំ ក់ ។ រួចេហើយនយ រថីេដើរេឡើងេទេលើ្រពះ ជមនទីរ36ចូល

េទកនុង្រក ្រពះបនទំរបស់្រពះនងចនទ េទវ ីេហើយ្រកបបងគទូំលថ ៖   
“បពិ្រត្រពះេទពី កុ្ំរទង់ខញ ល់ចេំពះទូល្រពះបងគជំខញុ េំឡើយ ទូល
្រពះបងគជំខញុ េំធ្វើ មែត្រពះ ជបញជ េទ ្រកបទូល” ។  

បនទ ប់មកនយ រថីក៏យកៃដេកៀស្រពះនងេទពីែដលកពុំងផទឱំប
្រពះ ជបុ្រតេចញ រួចចប់េលើក្រពះ ជបុ្រតបីេដើរចុះអពីំ្រប ទ 
េមើលេទដូចជមនុស េលើកបី្រតកងបច់ផក ដូេចន ះ ។  

្រគេនះ ្រពះនងចនទ េទវគីក្់រពះឱ េ កសេ្រងងេ យ្រពះ
សវនីយ៍ខ្ល ងំ ៗ ភន់ភងំអស់្រពះ ម រត ីមច ស់ក ្រតី្រទង់្រទឹង្រពះកយ
េននឹងមួយកែន្លងកនុង្រពះ ជមនទីរ ។  

ភ្ល មេនះ ្រពះម សត្តែបរ្រពះភ្រក្តទតសម្លឹងេទ្រពះម ែដល
្រទង់កពុំង្រពះកែន ងេ កសេ្រងង ្រពះអងគ្របថន នឹងេពល្រពះ ច
ឲយបនខ្លះ កនុងបណំងថ ៖   
                                                 
36 លេំន នរបស់ក ្រតិយ៍, ្រពះ ជដំ ក់ ។ 
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“េបើអញមិននិយយេទ មុខែត្រពះម ែបក្រពះហឫទយ័េ យ
្រពះវ ិ ល័យពំុខនេឡើយ” ។ ែត្រទង់មន្រពះត្រមិះទប់ ម រតី
អត់សងកត្់រពះទយ័វញិថ “្របសិនេបើអញនិយយកនុងេពលេនះ 
េសចក្ដីពយយមែដលអញ្របងឹែ្របងេធ្វើអស់ ១៦ ឆន កំន្លងមក នឹង
ក្ល យជអ រឥតករស្រមប់ ម អញមនិខន, កលេបើ ម
អញអត់សងកត់ចិត្ត្រទមិំននិយយបន គង់នឹងបនជបចច័យយឹត
េយងដល់ ម អញេនះផង ដល់្រពះម បិ ផង ដល់ម ជន
ផង” ។ 
្រគេនះ នយសុននទ រថីេលើក្រពះេតមិយ ក់េលើរថបរេចញ

េទេ យគិតថ ៖  
“អញនឹងបរេចញ មទ្វ រខងលិច ែតេ យ នុភពៃនបរមី
របស់្រពះម សត្ត នយ រថី្រតូវេទវ បែង្វរឲយបររថេឆព ះមុខ
េទទ្វ រទិសខងេកើតវញិ ប ្ត លឲយធរណីទ្វ រ37ខូងខូចែលង
បេសមើ ្អ តដូចមុន េ យ រកង់រថែដលបត់ែបរបរេទេនះ” ។  

ចែំណក្រពះម សត្តឮសនូររថបរេចញេទ ្រទង់មន្រពះទយ័េ្រតកអរ
ជខ្ល ងំ េ យមន្រពះត្រមិះថ ៖   
                                                 
37 េមទទឹងទ្វ រែដល កផ់ទ ល់នឹងែផនដីឬនឹងៃផទខងេ្រកម ។ 
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“េគលបណំងរបស់ ម អញ បនសេ្រមចេហើយ” ។  
រថែដលបរេចញអពីំនគរេទបនចមង យ្រតឹមែត ៣ េយជន៍ េ យ

នុភពៃនេទវ  នយ រថីេឃើញៃ្រព ន ប់38េនម្តុ េំនះ យល់ថជ
ៃ្រពសម នស្រមប់កប់ឬេចលេខម ចេទវញិ ។ សុននទ រថីកណំត់
សមគ ល់េឃើញទីមួយកែន្លងមនផសុកភព កប៏ែំបររថេគចេចញអពីំ
ផ្លូ វេទឈប់េនមខ ងផ្លូ វ ចុះពីរថេហើយេ ះេ្រគ ង ភរណៈ39របស់
្រពះបរមេពធិសត្វ ្របមូលចងជបេង្វចទុក ក់កនុងទីសមគួរមួយេហើយ
ទញចបលីេដើរេទមិនឆង យអពីំរថបុ៉នម នេទ េគក៏ចប់េផ្តើមជីករេ ្ត  
ែដលមនទហំំជ ង ៤ ្រជុង ។  

្រពះេតមិយឈរ្រគវីរថ 
បនទ ប់អពីំេនះ ្រពះេពធិសត្វមន្រពះត្រមិះថ ៖   

                                                 
38 ែដលេញ តញឹកជុកជិត, ៃ្រពែដលមនេដើមេឈើដុះ្រកស់ឃមឹក ។ 
39 េ្រគ ង្រប ប់កយ, អលងករណ៍, អលងក រ ។ ែខមរេ្របើ មសមយ័និយមេ េ្រគ ង
ឥស រយិយស ឬេ្រគ ងតេមកើងកិត្តិយស ( េម យ ) េ ថ ភរណៈ ែដរ ដូចជ 

ភរណៈអស ឫទធិ, ភរណៈេសន, មុនី ភរណៈ ឬមុនី ភរណ៍ ។ 
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“េពលេនះជេពលែដល ម អញ្រតូវបេញចញកយវកិរេហើយ 
េ្រពះ ម អញខនេធ្វើចលនៃដេជើងអស់រយៈេពល ១៦ ឆន  ំមក
េហើយ, េតើ ម អញមនកម្ល ងំពលឬំអត?់” ។  
្រពះត្រមះិដូេចនះេហើយ ្រទង់ក៏េ្រកកឈរេឡើង យក្រពះហស្តេឆ្វង

ទ ប្រពះហស្ត ្ត  ំ្រពះហស្ត ្ត ំ ទ ប្រពះហស្តេឆ្វង ឱន្រពះកយយក
្រពះហស្តទងំេទ្វ ទ ប្រពះបទទងំសងខង ្រគន់ែតនឹកគតិថនឹងចុះ
អពីំរថ រេំពចេនះ ្រ ប់ែតម ្របឹថពីេប៉ងផុសេឡើង ដូចជបឺុតេប៉ង
េពញេ យខយល់ មនកមពស់េសមើនឹងែ្របករថ លមមឲយ្រពះអងគ ក់្រពះ
បទចុះយ៉ង្រសួល ។  

្រពះបរមេពធិសត្វយងចុះអពីំរថ ឈនពីរបីជំ នេទមក ៗ 
កកម្ល ងំេមើលេទើប្រជបថ ៖   

“កម្ល ងំរបស់ ម អញខ្ល ងំែបបេនះ ចេដើរមួយៃថងបនចមង យ  
១០០ េយជន៍ ក៏បនែដរ” រួច្រទង់្រតះិរះិថ ៖  
“ចុះ្របសិនេបើនយ រថីេ្រកធខឹងរក ល់ ម អញ េតើ ម
អញមនកម្ល ងំ ល់តបតជមួយនឹងេគបនែដរឬេទ ?” ។  

េពលេនះ ្រពះអងគចង់ កលបងេមើលកម្ល ងំ ក៏្រទងច់ប់កបល្រកេពើ   
រេទះេលើកេឡើងេទេលើ ឈរ្រគវបីង្វិលលបងេមើលកម្ល ងំ ដូចជ្រគវកូីន 
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រេទះរបស់ពួកេកមង ៗ េលងដូេចន ះ ។ េ្រកយេពលកណំត់ដឹង កម្ល ងំ
របស់្រពះអងគថ ចតទល់ជមួយនឹងនយ រថីបន េទើប្រពះអងគ
មន្របថន រកេ្រគ ង្រប ប់កយ ។  
កំណត់សមគ ល ់

ករ ងបរមីទងំ ១០ របស់និយតេពធិសត្វ បនញុងំ្រពះអងគ 
ឲយទទួលនូវគុណធម៌ដ៏ម វេិសសវ ិ លខពស់បផុំតេលើេ ក ែដល 
ពំុមននរ មន ក់េ្រប ប្របដូចបន េទះបី្រពះអងគខនេធ្វើលំ ត់ 
្របណអស់ ១៦ ឆន  ំក៏្រទង់េនមនកម្ល ងំពល ំកយសមបទមមួំន 
ខុសពីមនុស ធមម  ។ អឡុំងេពល ១៦ ឆន េំនះ ្រពះអងគពិតជពំុមន 
កយវកិរបន្តិចបន្តួចែមន សូមបកីនុងេពល ្រតីែដល ង ត់ ក៏្រពះអងគពំុ 
មន្រពះទយ័នឹក ត់្របណបនធូ របនថយករសពឹក្រសពន់ ឬករេ យ 
ៃដេជើងេនះែដរ ពីេ្រពះ ជ ងំបន ក់ករពិេ ធន៍និងករឃ្ល  ំ
េមើលេទេលើ្រពះេតមិយេពធិសត្វយ៉ងហមត់ចតនិ់ងដឹតដល់ជទីបផុំត 

ម្រពះ ជបញជ របស់្រពះម ក ្រតជ្រពះវរ ជបិ  ដបតិថពំុមន 
នរ មន កេ់ជឿថ្រពះេតមយិេពធិសត្វជមនុស គថ្លងខ្វិនេឡើយ េបើ 
បនេឃើញអវយវៈតូចធរំបស់្រពះអងគ ។ មយង៉េទៀត អធិ ្ឋ នគឺជករ 

ងំចិត្តេប្ដជញ ខ្លួនេមះមុត កនុងករ្របតិបត្តិឲយខងែតបន េឆព ះេទ 
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សេ្រមចទិសេ របស់ខ្លួន េទះអនកដៃទមិនេឃើញក្ដ ីក៏មិន ៊ នទម្ល យ 
អធិ ្ឋ នែដរ ដូេចនះពំុមនអណំះអំ ង ែដលថ្រពះេតមិយេពធិ 
សត្វលួច ត់្របណេពលយប់ ង ត់ ឬេពលអ្រធតេនះេឡើយ ។ 
ចណុំចអចឆិយៈគួរឲយេសងើច ហួសវស័ិយនឹងគិតដល់ របស់្រពះម សត្វ 
ឬ្រពះនិយតេពធិសត្វៃនេយើង មនេ្រចើនជតិ ស់ដូចជ ៖  

- កេំណើ តជ្រពះមេ សថ គឺ្រគន់ែត្រពះអងគ្របសូតចកឧទរ 
ៃន្រពះម មកភ្ល ម ក៏េចះនិយយ្របប់ថន ែំកេ គដស៏ក្តិសិទធិ 
ដល់្រពះម   

- កេំណើ តជ្រពះេវស ន្តរ គឺ្រគន់ែត្រពះអងគ្របសូតចកឧទរៃន 
្រពះម មកភ្ល ម ក៏េចះមន្រពះបនទូលសុ្ំរពះ ជ្រទពយេធ្វើ 
ទន អពីំ្រពះម  

- កេំណើ តជ្រពះសិទធតថ គឺ្រគន់ែត្រពះអងគ្របសូតចកឧទរៃន 
្រពះម មកភ្ល ម ក៏េដើរបន ៧ ជំ នេហើយ ន់្រពះឱស្ឋ 
ថខ្លួន្រពះអងគជកពូំលជចមបងេលើេគកនុងេ ក អេំណើ ះត 
េទមុខ ្រពះអងគែលងមនកេំណើ តកនុងភពេទៀតេហើយ ។ល។ 

ចេំពះ្រពះកយពលរបស់្រពះម សត្វ ែដលបន្រ ស់ជអងគ្រពះ 
សព្វញញុ ពុទធេហើយ រែមងសេ្រមចបននូវកម្ល ងំដ៏ខ្ល ងំក្ល ែផនកសររីកយ 
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១០ យ៉ង (ទសកយពល) ។ កម្ល ងំេនះខ្ល ងំហួសពី មញញជនេយើង 
ឆង យ ស់ េ យេ្រប បេធៀបេទនឹងកម្ល ងំៃន្រតកូលដរំទីងំ ១០ 
ដូចខងេ្រកម ៖ 

១- កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលក វក ១០ េសមើនឹងកម្ល ងំដរំ្ីរតកូល
គេងគយយ ១ ។ 

២- កម្ល ងំគេងគយយ ១០ េសមើនឹងកម្ល ងំដរំ្ីរតកូលបណ្ឌ រ ១ 
៣- កម្ល ងំបណ្ឌ រ ១០ េសមើនឹងកម្ល ងំដរំ្ីរតកូលតមព ១ 
៤- កម្ល ងំតមព ១០ េសមើនឹងបិងគល ១ 
៥- កម្ល ងំ បិងគល ១០ េសមើនឹងកម្ល ងំគនធ  ១ 
៦- កម្ល ងំគនធ ១០ េសមើនឹងមងគល ១ 
៧- មងគល ១០ េសមើនឹងេហមវត ១ 
៨- េហមវត ១០ េសមើនឹងឧេបសថ ១ 
៩- ឧេបសថ ១០ េសមើនឹងកម្ល ងំដរំ ីឆទទន្ត ១ 
១០- កម្ល ងំដរំឆីទទន្ត ១០ េសមើនឹងកម្ល ងំ្រពះពុទធ ១ អងគ  

ដូេចនះនឹងេឃើញបនថ កម្ល ងំៃន្រពះកយពលរបស់្រពះសមម សមពុទធ 
១ ្រពះអងគ េសមើនឹងកម្ល ងំដរំ្ីរប្រកតី ១ ពន់េកដិ ឬេសមើនឹងកម្ល ងំបុរស 
១០ ពន់េកដិ ។ ចេំពះ្រពះេពធសិត្វែដលពំុទន្់រ ស់ដឹង គឺកនុង 
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សភវៈជនិយតេពធិសត្វដូចជ ្រពះេតមិយ ្រពះម ជនក ្រពះ 
មេ សថ ្រពះេវស ន្តរ ជេដើមេនេឡើយ ក៏្រពះអងគ្រទង់សេ្រមចបន 
នូវ្រពះកយពលខ្ល ងំក្ល ជពន់េពកែដរ ដូចកនុងជតកមួយ ្រពះអងគ 
េយនយកកេំណើ តជសត្វេគេឈម ះននទិវ ិ ល បនអូសរេទះ ៥០០ 
ែដលផទុកេពញេ យសមភ រៈ ។  
្រពះេតមិយ្រទង់េ្រគឿង្រប ប់កយដូចសកកេទវ ជ 

កនុងខណៈេនះ ភពរបស់េស្តចសកកេទវ ជមន ករេក្ត ស្អុះ
្អ ប់េកើតេឡើង ។ េស្តចសកកេទវ ជរពឹំងេមើលេទ្រជប ថ នករណ៍

េនះថ ៖   
“យីេអើ ! េគលបណំងរបស់្រពះេតមិយបនសេ្រមចេហើយហន៎ 
ឥឡូវ ្រពះេតមិយនឹកចង់្រទង់េ្រគ ង្រប ប់កយ ែតេ្រគ ង
្រប ប់កយជរបស់មនុស  មិនសមគួរដល់្រពះអងគេទ” ។  
្រទង់្រពះត្រមិះដូេចនះេហើយ សកកេទវ ជក៏េ្របើេទវ មួយអងគឲយ

យកេ្រគ ង្រប បទិ់ព្វមកថ្វ យ រួចេ្របើឲយេទេ វសិ កមមេទវបុ្រតមក
ចូលគល់ េនេពលែដលវសិ កមមេទវបុ្រតមកដល់ ្រទង់បងគ ប់ថ ៖   
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“មន លវសិ កមមេទវបុ្រត ចូរអនកយកេ្រគ ងអមពរ40េនះ េទតុបែតង
ថ្វ យ្រពះេតមិយជបុ្រតរបស់េស្តចកសិ ជ” ។  
្រគេនះ វសិ កមមេទវបុ្រតទទួលបងគ ប់េហើយ បនចុះចកភព

វត្តិង  មកកន់ភពមនុស  ចុះច្ំរតង់សមន ក់របស់្រពះេតមិយេនះ 
េហើយក៏បនតុបែតងកយ្រពះេតមិយេ យេ្រគ ងអលងក រ41េផ ង ៗ 
ជរបស់សួគ៌ផង ជរបស់មនុស ផង ្រគន់ែតឈនួតែដលរុ្ំរពះសិរ
គឺេធ្វើេ យសពំត់ ១០.០០០ ផទ ងំ ។  

បនទ ប់ពីវសិ កមមេទវបុ្រតបនតុបែតងកយ្រពះេតមិយរួចេហើយ 
្រពះេតមិយ្រសស់សង្ហ ក់ដូចជេស្តចសកកេទវ ជេបះបិទ42, កល
េបើវសិ កមមេទវបុ្រតេធ្វើកិចចករចប់សព្វ្រគប់េហើយ ក៏វលិេទកន់លេំន
របស់ខ្លួនវញិេ ង ។  

្រពះេតមិយបរមេពធិសត្វ មនដេំណើ រយងយសែក្រកយ ដូច
សកកេទវ ជ សេំ េឆព ះេទរកនយសុននទ រថីែដលកពុំងជីកលុង
                                                 
40សពំត់េ្រគ ងេស្ល កពក់ ។ 

41 េ្រគ ង្រប ប់ស្រមប់ ក់ែតងខ្លួន មនចិេញច ន, កងៃដ, ែខ ៃដ, ែខ ខ្លួនជេដើម ។ 
ពកយេនះមនន័យដូចពកយ អលងករណ៍ ែដរ ។ 
42 ដូច ស់, ដូចេគេបះពីមខ ងយកមកបិទភជ បម់ខ ង ។   
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រេ ្ត  ។ ្រពះអងគ្រទង់ឈរែកបររេ ្ត សួរឆ្លងេឆ្លើយគន ជមួយនឹងនយ
រថី ដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

េតមិយ្រទង់សួរថ ៖ 
“ែននយ រថី អនក្របញប់្របញល់ជីករេ ្ត  េតើេ្រពះេហតុអ្វី ? 
មន លសម្ល ញ់ ខញុសួំរអនកេហើយ ចូរអនក្របប់ខញុផំង េតើអនកជីករេ ្ដ
កប់អ្វី ? ” 

នយ រថីឮដូេចន ះេហើយ េ យខ្លួនកពុំងែតជប់ៃដជីកលុងរេ ្ត  
ពំុបនេងើយេមើលេលើ េឆ្លើយតបទងំេឈង កមុខថ ៖    

“្រពះ ជបុ្រតេយើង្របសូតមកេហើយ ្រ ប់ែតថ្លង់ផង គផង ខ្វិន
ផង ្រពះ ជ្រ ស់បងគ បឲ់យមកជីករេ ្ដ  េដើមបកីប់បុ្រតរបស់
្រពះអងគកនុងៃ្រពេនះ” ។  

េតមិយ្រទង់បញជ ក់្របប់ថ ៖   
“ខញុ មិំនថ្លង់ មិនគ មនិខ្វិន មនិែមនវកិលវកិរេទ ែននយ រថី េបើ
អនកកប់ខញុកំនុងៃ្រព អនកេឈម ះថ េធ្វើខុសកនុងធម៌ អនកចូរេមើលេជើង
និងេដើមៃដរបស់ខញុ  ំចូរ ្ត ប់សម្តខីញុ ”ំ ។ 

្រគេនះ នយ រថីជញជឹ ងគិតដូេចនះថ “នរ េគហន៎ អួតខ្លួនេម៉្លះ 
ងំពីមកដល់ភ្ល ម ! ” ។ គត់ផ្អ កជីករេ ្ដ  េហើយេងើបមុខេមើលេលើ 
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្រ ប់ែតេឃើញរូបសមបត្តិរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ នឹកឆងល់ថ  “បុរស
េនះ ជនរ ហន៎, ជមនុស ឬេទវ ” េហើយសួរថ ៖   

“អនកជេទវ ឬជគនធព្វ ឬក៏ជសកកេទវ ជ ? អនកជអ្វី ? អនកជ
កូនរបស់អនក  ? េធ្វើដូចេម្ដច េទើបេយើង ច គ ល់អនកបន ?” 
្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វែណនខំ្លួនឲយនយ រថីបន គ ល់ 

ែថមទងំពនយល់ធម៌េ យេពលនូវគថេនះ ៖  
“ខញុ មិំនែមនជេទវ  មិនែមនជគនធព្វ មិនែមនជសកកេទវ ជេទ 
ខញុ េំនះឯងជបុ្រតរបស់្រពះបទកសិ ជ ែដលអនកប្រមុងកប់េន
កនុងរេ ្ត េនះ ។ ខញុជំបុ្រតរបស់្រពះ ជែដលអនក ្រស័យរស់
េន្របកបេ យេសចក្ដីសុខហនឹងឯង ។ ែននយ រថី េបើអនកកប់
ខញុកំនុងៃ្រព អនកេឈម ះថេធ្វើខុសធម៌ បុគគលមិន្រតូវកច់បបំក់ែមក
េឈើែដលខ្លួនបនចូលេទអងគុយឬេដកេនខងេ្រកមេដើមេឈើ
េនះេទ េ្រពះថ េដើមេឈើែដលបុគគលេនះបន្រជកេកន ទុកដូច
ជមិ្រត កលេបើបុគគលេនះកបែ់មក បូតស្លឹក ឬក្ដិច្រតួយបផំ្ល ញ
េចល េឈម ះថជមនុស ្រកក់ េ្រពះសម្ល ប់មិ្រត ចបំច់
និយយថ្វីដល់មនុស ែដលសម្ល ប់កូនេច ្វ យនយរបស់ខ្លួន
េនះ ។ ែននយ រថី ្រពះ ជជ្រពះបិ ខញុ  ំទុកដូចជេដើមេឈើ 
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ខ្លួនខញុជំបុ្រតទុកដូចជែមកេឈើ អនកឯងែដល ្រស័យេននឹង្រពះ
ជអងគេនះ ទុកដូចជបុគគលែដលបនចូលេទ្រជកេ្រកមម្លប់

េឈើដូេចន ះ ។ ែននយ រថី េបើអនកកប់ខញុកំនុងៃ្រព អនកេឈម ះថេធ្វើ
ខុសនឹងធម៌” ។ 
េទះបី្រពះេពធិសត្វ ៉យ ៉ ប់្របប់យ៉ងេនះក៏េ យ ក៏នយ

សុននទ រថីេនះមិនេជឿទល់ែតេ ះ ។ ្រគេនះ្រពះម សត្តបន
ពយយមពនយល់សុននទ រថីឲយេជឿ្រពះអងគ េ យ្រទង់េលើកយកនូវ

និសង ៃនករេគរពបូជមិត្ត ១០ ្របករ មកបរយិយ ។ សេំឡង
្រកង្រកឳ43របស់្រពះអងគ យឡេំ យសេំឡងថ្វ យសពទ ធុករ
ពររបស់ពពួកេទវ ផងេនះ កនុងៃ្រពក៏ ន់ឮសេំឡងកងរពំង្រទហឹង
អឺងកង កដូ់ចជសេំឡង យគង ។ និសង ៃនករេគរពបូជ 
មិត្ត ១០ ្របករ ែដល្រពះេតមិយេពធិសត្វសែម្ដងេនះគឺ ៖ 

១-  បហតូភេកខ  ភវតិ,  វបិបវុេ ្ឋ  សកំឃ ; 
ពហ ូន ំឧបជវីន ្ត,ិ   េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

                                                 
43 សូរសេំឡង ន់រពំង យពីេ ះ ។ 
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បុគគល មនិ្រទុស្តកលយណមិ្រត44ទងំ យ មន្រពះពុទធជ 
េដើម បុគគលេនះេទះបីេចញអពីំផទះរបស់ខ្លួន (េទទី  ៗ ) ក៏
រែមងជអនកមនភក រ45េ្រចើន មនុស ទងំ យែតងចិញចឹ ម 
ទនុំកប្រមុងជីវតិបុគគលេនះ ។  

២-  យ ំយ ំជនបទ ំយត,ិ  នគិេម ជធនេិយ; 
សព្វតថ បជូេិ  េ តិ,  េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

បុគគល មនិ្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ បុគគលេនះកល
េទកន់និគម ជនបទឬ ជធនី  ៗ រែមងមនអនកបូជកនុង 
ទីេនះ ៗ ។  
៣- នស  េច  ប ហន្ត,ិ  នតិមញញន ្ត ិខត្តយិ; 

សេព្វ អមិេត្ត តរតិ,   េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

                                                 
44 មិ្រតល្អ, មិ្រត្រតឹម្រតូវែដលគួរេសពគប់, គួរ ប់រកយកជគន មន ៤ ្របេភទគឺ 
មិ្រតមនឧបករៈ ១ មិ្រតរួមសុខទុកខ ១ មិ្រត្របបផ់្លូ វែដលមន្របេយជន៍ ១ មិ្រត
មនេសចក្ដី ណិត ១ ។ 
44 ចណីំ រឬ រជចណីំស្រមបប់រេិភគ ។ 
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បុគគល មិន្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ ពួកេចរក្ដ ីក ្រត
ទងំ យក្ដីរែមងមិនគំ មកែំហង មិនេមើលងយចេំពះបុគគល 
េនះ និងជអនកមិនមនស្រតូវ្រគប់ទីកែន្លង ។  

៤- អកកុ េទធ  សឃរ ំឯតិ,  សភយ ំបដនិនទេិ ; 
ញតនី ំឧត្តេម េ ត,ិ េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ។ 

បុគគល មិន្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ បុគគលេនះរែមង
មិនយកកហឹំងចូលផទះរបស់ខ្លួន ជអនក្រតូវេគទទួល ក់ទក់កនុង 
ទី្របជុជំន និងជបុគគលដ៏ឧត្តមរបស់ពួកញតិ ។  

៥- សកក ្វ  សកកេ  េ តិ,  គរុ េ តិ សគរេ ; 
វណ្ណកិត្តិភេ  េ ត,ិ   េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

បុគគលេធ្វើសកក រៈចេំពះម្ិរត រែមង្រតូវមិ្រតេធ្វើសកក រៈតបវញិ ជ
អនកេគរពមិ្រត រែមងទទួលបនេសចក្តីេគរពតបវញិ បុគគល
មិន្រទុស្តមិ្រត រែមងទទួលបនករសរេសើរនិងេករ ្តិ៍េឈម ះលបរីនទឺ ។ 

 

៦- បជូេក លភេត បជូ,ំ   វន ទេក បដិវន ទន;ំ 
យេ កិត្តិញច  បេបបតិ,  េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។  
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បុគគលអនកបូជមិ្រត រែមងទទួលបនករបូជតបវញិ អនកសពំះ
មិ្រត រែមងទទួលបនករសពំះតបវញិ បុគគលមិន្រទុស្តមិ្រត  
រែមងបនយសបរ ិ រនិងមនេករ ្តិ៍េឈម ះលបសុីស យ ។ 

៧- អគគ ិយថ បជជលតិ,   េទវ វ វេិ ចតិ; 
សរិយិ អជហិេ  េ តិ,  េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

បុគគល មនិ្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ បុគគលេនះ រែមង
រុងេរឿងដូចពន្លឺេភ្លើង រុងេរឿងដូចរសមីេទវ  េទ មក  
ែតងមនសិរសួីស្ដី ។ 

៨- គេ  តស  បជយន្ត,ិ  េខេត្ត វុត្តំ វរិហូតិ; 
វុ ្ត ន ំផលម ន តិ,  េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។  

បុគគល មនិ្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ េមេគទងំ យ
របស់បុគគលេនះ េកើតកូនេ យ្រសួល ្រសូវែ្រស ដំ ចំមក រ
របស់បុគគលេនះ រែមងលូត ស់ដុះ លែបកគុមពទទួលបន 
ទិននផលល្អ ស្រមប់មច ស់បរេិភគេ្របើ្របស់ មត្រមូវករ ។ 

៩- ទរេិ  បព្វ េ  ,  រុកខ េ  បតិេ  នេ ; 
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ចុេ  បតិដ្ឋំ លភតិ,  េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

បុគគល មិន្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ េទះបីធ្ល ក់អពីំភនកំ្ត ី
អពីំេដើមេឈើក្តី ឬក៏ធ្ល ក់ចុះេទកនុងេ្រជះក្ដី បុគគលេនះរែមងបន 
នូវទីពឹង មួយជួយេ្រ ច្រសងម់ិនឲយ ្ល ប់េឡើយ ។  

១០- វរិឡូ ្ហមលូសន្ត ន,ំ  នេិ្រគធមិវ មលេុ ; 
អមិ ្ត  នបប ហន្ត,ិ  េយ មិ ្ត ន ំន ទុពភតិ ។ 

បុគគលមិន្រទុស្តកលយណមិ្រតទងំ យ ស្រតូវទងំ យមិន
ចយកជ័យជមនះេលើបន េ្រប បដូចេដើមៃ្រជមនឫសពួរយ៉ង  

ម ំខយល់មិន ចបក់ផ្ដួលរលំបំនដូេចន ះែដរ ។  

េទះបី្រពះបរមេពធិសត្វបនសែម្តងធម៌មន្របមណប៉ុេណ្ណះ 
ក៏នយសុននទ រថីចំ ្ំរពះអងគមិនបន គត់េនែតឆងល់ថ “បុរស
េនះជនរ ” ។ ដូេចនះេហើយក៏ផ្អ កជីករេ ្ត  េដើរេទជិតរេទះ រក
េមើល្រពះេតមិយនិងេ្រគ ង្រប ធន៍46 ក៏មិនេឃើញេនេលើរេទះ រួចក៏
្រតឡប់មកវញិ ឈរជិត្រពះបរមេពធិសត្វ ពិនិតយេមើល្រទង្់រទយម្តង
                                                 
46 េ្រគ ង្រប បតុ់បែតងលម្អកយ, អលងក រ ។ 
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េទៀត េទើប គ ល់ជក់ជ្រពះេតមិយ ជបុ្រត េហើយកលុ៏តជងគង់
្របណមយអញជលី្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះបទ អង្វរថ ៖  

“បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត សូមេស្ដចយង្រកបទូល ទូល្រពះបងគជំខញុ ំ
នឹងយង្រពះអងគ្រតឡប់េទកន់្រពះនគរវញិ េហើយសូម្រពះអងគ
េ យ ជយចុះ េសចក្តីចេ្រមើននឹងមនដល់្រពះអងគ ករេនកនុង
ៃ្រពេនះ មិនបន្របេយជន៍អ្វីដល់្រពះអងគេទ ្រកបទូល” ។  

េតមិយ្រទង់តបថ ៖    
“ែននយ រថី ខញុ មិំន្រតូវករ្រទពយ ញតិ ឬ ជសមបត្តិ ែដលជ
េហតុនឲំយ្រប្រពឹត្តខុសចកគន្លងធម៌េទ” ។ 

រថី្រកបទូលអង្វរេទៀតថ ៖  
“បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត សូម្រទង់េស្តចយងេចញអពីំទីេនះេទកន់
្រពះនគរ កលេបើ្រពះអងគេធ្វើដូេចនះ ទូល្រពះបងគជំខញុ នឹំងបនរង្វ ន់
ជទីគប់ចិត្ត, បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត កលេបើ្រពះអងគេស្តចយងេទ
កន់នគរ ្រពះ ជបិ និង្រពះ ជម នឹង្របទនរង្វ ន់ជទីគប់
ចិត្តដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ។ បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត កល្រទង់េស្តច
យងេទកន់្រពះនគរ ពួក្រសីសននិំង ជកុមរ ពួកឈមួញនិងពួក
្រពហមណ៍ ជនទងំអមបលេនះ មនចិត្តេ្រតកអរ ពួកេគនឹងឲយ
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រង្វ ន់ដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ។ បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត កល្រទង់េស្តច
យងេទកន់្រពះនគរ ពួកហមដរំ ីពួកពលរក ្រពះអងគ ពួកពល
រថ ពួកពលេថមើរេជើង ជនទងំអមបលេនះមនចិត្តេ្រតកអរ ពួក
េគនឹងឲយរង្វ នដ់ល់ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ។ បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត កល
្រទងេ់ស្តចយងេទកន់្រពះនគរ ពួកអនកនិគមនិងពួកអនកជនបទ 
មនធញញ រេ្រចើនមក្របជុគំន  ពួកេគនឹងឲយេ្រគ ងប ្ណ ករ
ជេ្រចើនដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ ”ំ ។  

េតមិយពយយមបដិេសធថ ៖   
“ែននយ រថី ខញុ ្ំរតូវ្រពះម បិ  អនកែដន អនកនិគម និងពួក
ជកុមរេបះបង់េចលេហើយ ខញុមំិនមនផទះេទ ខញុ ្ំរតូវបន្រពះ

ម អនុញញ តឲយេ យ ជយ ៧ ៃថងេហើយ ខញុ ្ំរតូវ្រពះបិ េបះ
បង់េចលេហើយ ខញុ នឹំងបួសេនកនុងៃ្រពេនះែតមន ក់ឯង មិន្របថន
នូវកមទងំ យេឡើយ” ។      
េពលែដល្រពះេពធិសត្វកពុំងេពលនូវគុណទងំ យរបស់

ខ្លួន បីតិេសចក្ដីែឆ្អតចិត្ត ក៏េកើតេឡើងដល់្រពះអងគ េ យកម្ល ងំៃនបីតិ
េនះ ្រពះអងគបនបន្លឺនូវឧទនេនះថ ៖  
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“ខញុបំនសេ្រមចផល មេសចក្តី្របថន េហើយ េ្រពះខញុមំិន្របញប់
្របញល់ េហើយពយយមតសូ៊អស់េពល ១៦ ឆន  ំខញុមំន្រពហមចរ-ិ
យធម៌ចស់ក្ល េហើយ ែននយ រថី អនកចូរដឹងយ៉ងេនះចុះ ។ 
្របេយជន៍ដ៏្របៃពែតងសេ្រមចដល់ខញុ  ំេ្រពះខញុ មិំន្របញប់្របញល់ 
ខញុមំន្រពហមចរយិធម៌ចស់ក្ល េហើយ ខញុ េំចញផុតពីទុកខភ័យេហើយ” ។ 

នយ រថីទូលសួរថ ៖  
“បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត ្រពះអងគមន្រពះបនទូលពីេ ះ មន្រពះបនទូល
េកបះកបយយ៉ងេនះ េហតុអ្វីបនជ្រពះអងគមិនមន្រពះបនទូល
កនុងសមន កៃ់ន្រពះម ្រពះបិ របស់្រពះអងគ កនុងេពលេនះ ? ” 

េតមិយ្រទង់តបថ ៖  
“មន លនយ រថី ខញុមំិនែមនខ្វិន េ្រពះខញុមំិនមនសន្ល ក់េទ ខញុមំិន
ែមនថ្លង់ េ្រពះមិនមនេ ត្រប ទេទ ខញុ មិំនែមនគ េ្រពះមិន
មនជិ ្ហ ្រប ទេទ អនកកុយំល់្រចឡថំ ខញុជំមនុស គឲយេ ះ ។ 
ខញុ រំឭកេឃើញនូវជតិមុន ែដលបនេ យ ជយកនុងនគរព ណសី
េនះ លុះេ យ ជយកនុងជតេិនះបនែត ២០ ឆន  ំខញុកំ៏ ្ល ប់េទ
េកើតកនុងនរក ្រតូវេភ្លើងកនុងនរកេឆះអស់ ៨០.០០០ ឆន  ំ។ ខញុខំ្ល ច
ជយេនះ ស់ េហតុែដលខញុមំិននិយយកនុងសមន ក់ៃន្រពះបិ
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ម កនុងកលេនះ គឺកនុងេគលបណំងេដើមបកុីឲំយ្រពះម បិ
អភិេសកខញុកំនុង ជយេនះ ។ េពលមួយ ្រពះ ជបិ បនឲយខញុអំងគុយ
េលើ្រពះឧរូ េហើយ្រទង់កត់េទសេចរ ៤ នក់ថ េចរ ១ ្រតូវ យ
នឹងែខ លួសបន្ល  ១ ពន់ខ្វ ប់ េចរ ១ ្រតូវ ក់គុក េចរ ១ ្រតូវ
្រប ក់ទឹកកបុង និងេចរមន ក់េទៀត ្រតូវេ តនឹងេឈើអេ ្ដ ត ។ 
ខញុ ្ំរគន់ែតឮនូវ្រពះបនទូលដ៏ៃ្រពៃផ របស់្រពះបិ ភ្ល ម ខញុមំនិគេទ 
ែតេធ្វើជគ ខញុមំិនខ្វិនេទ ែតេធ្វើជខ្វិន េបើេទះបីខញុ េំន្រ កំនុងមូ្រត
និង មករបស់ខ្លួនក៏េ យ ។ ជីវតិរបស់សត្វែតងមនេសចក្ដី
លបំកផង តិចតួចផង ជីវតិេនះ្របកបេ យទុកខផង ចុះេហតុ
ដូចេម្ដច បុគគល ្រស័យជីវតិដ៏តិចតួចេនះេហើយ េធ្វើនូវកមមេពៀរ
េទៀត ? បុគគលែដល ្រស័យនូវជីវតិដ៏តិចតួចេនះេហើយ ្រប្រពឹត្ត
េធ្វើនូវកមមេពៀរេទបនេនះ េ្រពះមិនមនវបិស នបញញ ផង 
េ្រពះមិនេឃើញចបស់នូវធម៌ផង ។ ខញុបំនសេ្រមចផល មេសចក្តី
្របថន េហើយ េ្រពះខញុមំិន្របញប់្របញល់ េហើយពយយមតសូ៊
អស់េពល ១៦ ឆន  ំខញុមំន្រពហមចរយិធម៌ចស់ក្ល 47េហើយ ែននយ

                                                 
47 ធម៌ជែបបបទ ឬជស ្ដ ប់ធន ប់របស់អនក្រប្រពឹត្តធម៌, ធម៌ដ៏្របេសើរែដល្រពហមចរ ី
ឬ្រពហមចរនីិគួរ្រប្រពឹត្ត ។ ន័យមយង៉េទៀតថ ករឱយទន ១ ករខ្វល់ខ្វ យ ឬខនះែខនង
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រថី អនកចូរដឹងយ៉ងេនះចុះ ។ ្របេយជន៍ដ៏្របៃពែតងសេ្រមច
ដល់ខញុ  ំេ្រពះខញុមំិន្របញប់្របញល់ ខញុមំន្រពហមចរយិធម៌ចស់
ក្ល េហើយ ខញុ េំចញផុតពីទុកខភ័យេហើយ” ។ 

លុះឮដូេចន ះេហើយ សុននទ រថីក៏គិតថ ៖   
“្រពះេតមិយ ជបុ្រតេនះ លះបង់េចលនូវ ជសមបត្តិដ៏មនសិរ ី
ដូចេចល កសព េ យមិន េ ះ ល័យ មនិទម្ល ក់េចល
អធិ ្ឋ ន គឺេសចក្តី ងំចិត្តរបស់ខ្លួនេឡើយ េហើយចូលមកកន់ៃ្រព
បណំងនឹងបួស, ជីវតិដ៏ ្រកក់េនះមិនមន្របេយជន៍អ្វីដល់អញ
េឡើយ អញនឹង ងផនួសជមួយនឹង្រពះេតមិយ ជបុ្រតេនះែដរ” ។ 

គិតដូេចនះេហើយ នយ រថីក៏េពលថ ៖     

                                                                                                                         
ចេំពះអេំពើជកុសល ១ កររក សីល្រប ំ១ ករចេ្រមើន្រពហមវ ិ រធមបួ៌ន ១ ករ
សែម្ដងធម៌ ឬែណនពំនយល់អនកដៃទឱយ្រប្រពឹត្តអេំពើសុចរតិ ១ ករេវៀរចកេមថុនធមម 
១ េសចក្ដីសេន្ដ សចេំពះភរយិរបស់ខ្លួន ១ េសចក្ដីពយយមដខ៏ជ ប់ខជួនកនុងករ
បេំពញកុសល ១ កររក ឧេបសថ មកលកណំត់ ១ អរយិមគគ ១ ្រពះពុទធ -
សនទងំមូល ១ អធយ្រស័យ ១ ទងំ ១២ យ៉ងេនះ ក៏េ ថ ្រពហមចរយិធម៌ ែដរ ។ 
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“បពិ្រត្រពះ ជបុ្រត ទូល្រពះបងគជំខញុ នឹំងបួសកនុងសមន ក់្រពះអងគ 
បពិ្រត្រពះ ជបុ្រតដ៏ចេ្រមើន សូម្រពះអងគអនុញញ តឲយទូល្រពះ
បងគជំខញុ បួំសផង ទូល្រពះបងគជំខញុ េំពញចិត្តនឹងបព្វជជ ែដរ” ។  

េពលែដលនយ រថីទូលសុបួំសយ៉ងេនះ ្រពះេពធិសត្វ្រទង់្រពះ
ត្រមិះថ ៖   

“្របសិនេបើអញអនុញញ តឲយនយ រថីបួសឥឡូវេនះ ្រពះម
បិ របស់អញ្របកដជ្រទង់ពំុបនយងមកកន់ទីេនះេទ ។ 
កលេបើដូេចនះ េសចក្តី បសូនយនឹងមនដល់ពួក្រទង់ ។ មយង៉
េទៀត េសះ រេទះ និងេ្រគ ង្រប ធនអ៍ស់ទងំេនះ នឹងេទជ
អ រឥតករកនុងទីេនះពំុខន េហើយពួកអនកនគរ ចនឹងរះិគន់
អញថជយក សីុនយ រថីេនះេទៀតផង” ។  
កល្រពះេពធិសត្វ្រទង់្រពះត្រមិះេឃើញនូវេសចក្តីចេ្រមើនដល់

្រពះម បិ ផង គិតេឃើញនូវមេធយបយ48េដើមបេី ះខ្លួនអពីំពកយ
រះិគន់របស់អនកនគរមកេលើខ្លួន្រពះអងគផង េទើប្រទង់្រ ស់បង្ហ ញេសះ 

                                                 
48 ឧបយក ្ដ ល, ដេំណើ រទនំងដល៏មមសមគួរស្រមប់េធ្វើកិចចករឱយបនសេ្រមច

មបណំង ។ 
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រេទះ និងេ្រគ ង្រប ធន៍បែង្វរថជបណុំលរបស់នយ រថីេនះ 
រួច្រ ស់ថ ៖   

“ែននយ រថី អនកចូរយកេសះ រេទះ និងេ្រគ ង្រប ធន៍ទងំ
េនះេទថ្វ យ្រពះ ជសិន េទើបអនករួចពីបណុំល េហើយ្រតឡប់
មកបួសវញិចុះ េ្រពះថ អនកជប់បណុំលេគមិន ចបួសបនេទ 
ឥសីទងំ យែតងេពលសរេសើរករបួសេនះ ស់” ។ 

ឮដូេចន ះ នយ រថីគិតថ ៖   
“្របសិនេបើអញេទកន់នគរ ្រពះេតមិយេនះនឹងេទកនុងទីដៃទ, 
លុះ្រពះបិ ្រពះអងគ្រជបដណឹំងេនះ ្របកដជ្រទងយ់ងមក
សួររកបុ្រតរបស់្រពះអងគ មនិេឃើញ ្រទង់នឹង ក់េទសអញ 
េ្រពះេហតុដូេចន ះ អញ្រតូវេពលនូវគុណរបស់ខ្លួន រួចសូមឲយ
្រពះេតមិយ ក់ខសនយថ មិន្រតូវេទកន់ទីដៃទេឡើយ ” ។  

លុះនយ រថីគតិដូេចនះេហើយ ក៏្រកបទូលថ ៖  
“េសចក្តីចេ្រមើនចូរមនដល់្រពះអងគ ទូល្រពះបងគជំខញុ នឹំងេធ្វើ ម
ពកយរបស់្រពះអងគ ពកយែដលទូលបងគជំខញុអំង្វរសុ្ំរពះអងគេហើយ 
សូម្រពះអងគេម ្ត េធ្វើ មពកយរបស់ទូល្រពះបងគជំខញុផំងចុះ ។ 
សូម្រពះអងគេម ្ត េស្តចគង់េនកនុងទីេនះ ដ បដល់ទូល្រពះបងគំ
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ជខញុយំង្រពះបិ មកដល់ េពល្រពះបិ ទតេឃើញ្រពះអងគេហើយ 
សមជមន្រពះហឫទយ័េនះ្របកបេ យេសចក្ដីេ្រតកអររកី
យៃ្រកេពក” ។  

េតមិយ្រទង់តបថ ៖    
“ែននយ រថី ខញុ េំប្ដជញ េធ្វើ មពកយរបស់អនក ខញុកំ៏មនបណំងចង់
ជួប្រពះបិ របស់ខញុ  ំែដល្រទង់េស្តចយងមកកនុងទីេនះែដរ ។ 
មន លសម្ល ញ់ អនកេទដល់េហើយ ចូរ្របប់នូវេសចក្តីសុខរបស់ខញុ ំ
ដល់្រពះញតិទងំ យផង ចូរទូលថ្វ យ្រពះម បិ ថ ខញុជំ
បុ្រតែតង្រកបថ្វ យបងគចំេំពះ្រពះម បិ ជនិចច េហើយចូរ
្របញប់្របញល់្រតឡប់មកវញិ” ។ 
បនទ ប់ពី្រ ស់ដូេចនះេហើយ ្រពះម សត្ត្រទងែ់បរ្រពះភ្រក្តបេង្អ ន

្រពះកយ ែដលេ្រប បបននឹងេដើមេចកមស ត្រមង់េឆព ះេទរកនគរ
ព ណសី ថ្វ យបងគ្ំរបកបេ យបញចងគ្របតិស្ឋ49 ចេំពះ្រពះម

                                                 
49 ករថ្វ យបងគ្ំរបកបេ យអងគ ៥ គឺលុតជងគងទ់ងំ ២, ក់ដុៃំដទងំ ២ េលើៃផទ ប, 
ឱនកបលចុះដល់ៃផទ ប រួមជ ៥ េ ថ ថ្វ យបងគេំ យបញចងគ ឬបញចងគ្របតិស្ឋ ។ 
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បិ រួច ្រទង់ថ្វ យដណឹំង មរយៈ រថី ។ សុននទ រថីទទួលពកយ
ផ្ដ េំផញើេហើយ ចប់្រពះបទៃន្រពះម សត្ត េដើរ្របទក ណិ50្រពះអងគ  
រួចក៏េឡើងជិះរថបរេឆព ះមុខេទ្រពះនគរ ។ 

នយ រថី្រកបទូលដំណឹង្រពះ ជបុ្រតដល្់រពះនងចនទ េទវី  
កនុងខណៈេនះ ្រពះនងចនទ េទវ ីកពុំងេបើកសីហបញជ រ51 ទនទឹង

រង់ចេំមើលផ្លូ វនយ រថី ែ្រកងបនដណឹំងល្អខ្លះពីបុ្រតរបស់្រពះនង 
លុះេឃើញនយ រថ្ីរតឡប់មកវញិែតមន ក់ឯង មិនេឃើញ្រពះ ជ-
បុ្រតេលើរថ ្រពះនង្រទង្់រពះកែន ងេ យេ កវេិយគេបក្រពះ
កយអួលែណនឱ េខ្ល ចផ កន់ែតខ្ល ងំ មន្រពះភ្រក្តេនះេជក

                                                 
50 (ន.) ករសែម្ដងេសចក្ដីេគរពឬេសចក្ដី្រស ញ់េ យេដើរពទធជុវំញិបុគគលឬ
វតថុអ្វីៗ េ យឱយបុគគលឬវតថុ េនះៗ េនខង ្ដ ៃំដ ឧ. េធ្វើ្របទក ណិ្រពះវ ិ រ ៣ ជុ ំ ។ 
េ្របើជ កិ.វ.ិ កប៏ន ឧ. េដើរ្របទក ណិ ។ 
51 បង្អួចរបស់េ កអនកមន នុភពដូចសត្វសីហៈ គឺបង្អួចដំ ក ់ឬ្រប ទ
របស់ក ្រតិយ៍្រទង់ ជយ ឬបង្អួចមនរង្វងដូ់ចជ្រទង់ជហំរសីហៈ ឧ. ្រពះ ជ្រទង់
្របថបែ់កបរសីហបញជ រ ។ 



េតមិយជតកពិ ្ដ រ 

76 

 

ជេំ យទឹកេន្រ 52 េទើប្រពះនង្រទង់្រពះចិន្ដ ថ “បុ្រតរបស់អញ 
ចបស់ជនយ រថីេនះសម្ល ប់េហើយ បុ្រតរបស់អញែដលចេ្រមើន
ដល់្របេទសជតិ ្របកដជនយ រថកីប់កនុងែផនដីេហើយ ។ ទងំ
ពួកស្រតូវ ទងំពួកអនកចងេពៀរ រែមងេ្រតកអរេ យពិត េពលឮថ 
នយ រថីបនសម្ល ប់បុ្រតរបស់អញ” េទើប្រពះនង្រ ស់សួរេទ

រថីថ ៖  
“បុ្រតរបស់ខញុជំមនុស គ ជមនុស ខ្វិនពិតែមនឬ ? កលអនកកប់
បុ្រតរបស់ខញុកំនុងែផនដី េតើបុ្រតរបស់ខញុ ពិំ បែដរឬេទ ? មន ល

រថី ចូរអនក្របប់ខញុ  ំ។ េបើបុ្រតរបស់ខញុជំមនុស គ ជមនុស ខ្វិន
ពិតែមន ចុះកលអនកកប់កនុងដី េតើបុ្រតរបស់ខញុបំនកេ្រមើកៃដេជើង
ខ្លះែដរឬេទ ? ែននយ រថី ចូរអនក្របប់ខញុ ”ំ ។ 
្រគេនះ រថីគិតថ “្របសិនេបើអញ្របប់ថ បុ្រតរបស់្រពះ

នងមិនែមនជមនុស គ មិនែមនជមនុស ខ្វិន ទងំមន្រពះ ចដ៏

                                                 
52 ែភនកទងំពីរ ឧ. េស្ដចទត្រពះេន្រ  េឃើញធី ៃនេសដ្ឋី មនរូបេឆមពិសី ្រពះ
ច្រកី្របតិព័ទធ។ 
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ពីេ ះ ដូេចនះ ្រពះ ជ្របកដជ្រទង់្រពះពិេ ធ53ថ េហតុដូចេម្ដច
បនជឯងមិនយងបុ្រតរបស់អញមកវញិ េហើយ្រទង់នឹង ក់ ជ-

ជញ 54ចេំពះអញ ដូេចនះ អញ្រតូវសុកំរ្របទនអភ័យអពីំ្រពះ
នងេទពីជមុនសិន” រួចក៏្រកបទូលថ ៖      

“បពិ្រត្រពះេទពី េបើ្រពះនង្របទនអភ័យដល់ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ
ទូល្រពះបងគជំខញុ នឹំងទូលថ្វ យ្រពះនង មដេំណើ រពិតរបស់្រពះ
ជបុ្រតែដលទូលបងគជំខញុបំនឮបនេឃើញេហើយ ្រកបទូល” ។  

្រពះនងេទពីយល់្រពមនឹងសេមនើរបស់នយ រថីថ ៖  
“មន ល រថី ខញុអំត់េទសដល់អនក អនកចូរ្របប់នូវេហតុែដលអនក
បនឮ បនេឃើញកនុងសមន ក់្រពះ ជបុ្រតមកចុះ កុ្ំរពួយបរមភ
េឡើយ” ។  

នយ រថី្រកបទូលថ ៖ 
“បពិ្រត្រពះេទពី ្រពះ ជបុ្រត មិនែមនជមនុស គឬខ្វិនេទ ្រពះ
ជបុ្រតេនះមន្រពះបនទូលពីេ ះេកបះកបយ ស់ ប៉ុែន្ត

                                                 
53 កហឹំង, កហុំស, េសចក្ដីស្អប់, ដេំណើ រេឈ្ល ះទស់ែទង, ស្រតូវ ។ ែខមរេ្រចើននិយយ
ផ នឹំងពកយេ្រកធ ឧ. េ្រកធពិេ ធ គឺេ្រកធខ្ល ងំ ។  
54 អំ ច, ករបងគ ប់បញជ , ករ ក់េទស ។ 
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េ យេហតុែត្រពះអងគខ្ល ច ជយ េទើប្រទងេ់ធ្វើពុតជខ្វិន គ ថ្លង់
យ៉ងេនះ ។ ្រពះ ជបុ្រតបនមន្រពះបនទូលនឹងទូល្រពះបងគថំ 
្រពះអងគរឭកេឃើញនូវជតមុិន ជជតិែដល្រទង់បនេ យ ជយ 
(កនុងនគរព ណសីេនះ) លុះេ យ ជយបនែត ២០ ឆន  ំបនទ ប់
ពីេ យទិវងគត បនេទេកើតកនុងនរកេ យទុកខកនុងទីេនះអស់ 
៨០.០០០ ឆន  ំ។ ្រពះ ជបុ្រតេនះ ្រទង់ខ្ល ចករេឡើង្រគង ជយ 
េទើប ងំ្រពះ ជហឫទយ័េដើមបកុីឲំយ្រពះ ជម បិ អភេិសក
្រពះអងគ េ្រពះេហតុេនះ បនជ្រពះ ជបុ្រតមិនមន្រពះបនទូល
កនុងសមន ក្់រពះម បិ កនុងកលេនះ ។ មពិត ្រពះ ជបុ្រត
េនះ មនអវយវៈតូចធបំរបូិណ៌េពញេលញ មនកមពស់និងទហំំ
សមសួន ទងំមន្រពះបនទូលពីេ ះេកបះកបយ ្របជញ ឈ្ល សៃវ 
ឥឡូវេនះ្រពះអងគកពុំងឋិតេនកនុងផ្លូ វជទីេទកន់ ថ នសួគ៌ ។ 
េបើ្រពះនងេទពីមនបណំងជួប្រពះ ជបុ្រតរបស់្រពះនង សូម
េស្ដចយងេទជមួយនឹងទូល្រពះបងគ ំទូល្រពះបងគនឹំងយង្រពះ
នងេទជួបនឹង្រពះ ជបុ្រតអងគេនះ” ។  
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ជំពូកទី៥ 
ម ជន ងផនួស ម្រពះេតមិយ 

 
សកកេទវ ជថ្វ យ ្រសមដល្់រពះេតមិយ 

បនទ ប់ពីនយ រថីេចញផុត ្រពះេតមិយេពធិសត្វ ្រទង់មន
្រពះបណំងនឹង ង្រពះផនួស ។  

រេំពចេនះ សកកេទវ ជ្រទង់្រជបនូវ្រពះទយ័របស់្រពះេតមិយ 
េហើយ្រទង់ក្៏រ ស់េ្របើេទវ មួយអងគឲយេទេ វសិ កមមេទវបុ្រតចូល
គល់្រពះអងគ េហើយ្រ ស់បញជ ថ ៖   

“ែនវសិ កមមេទវបុ្រត ឥឡូវេនះ ្រពះេតមិយេពធិសត្វ្របថន ង
្រពះផនួស អនកចូរេទ េហើយេ្របើឫទធ នុភពនិមមិតបណ្ណ 55 
និងេ្រគ ងបរកិខ ររបស់បព្វជិតស្រមប់្រពះអងគ រួចចូរ្រតឡប់មក
វញិចុះ” ។  

                                                 
55 ្រតូវ នថ ប័ន-ណៈ  ៉  ឬ បុ័ន-- ប. ( ន. ) ្របកស់្លឹក, េ ង្របកស់្លឹក 
ឬតូប, ខទម្របកស់្លឹក ។ 
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វសិ កមមេទវបុ្រតទទួល្រពះ ជបញជ ្រពះឥនទេហើយ បនចុះមកកន់
នមនុស េ កយ៉ងេលឿន េ្របើកម្ល ងំឫទធិរបស់ខ្លួននិមមិត ្រសម56 

គួរជទីរកី យកនុងដងៃ្រពែដលមនទហំំដី ៣ េយជន៍ និងនិមមិតឲយ
មនរត្តិនទិវ ្ឋ ន57 ្រសះេបកខរណី អណ្តូ ង េដើមេឈើ េធ្វើឲយមនផក ែផ្លនិង
ទីស្រមប់េដើរច្រងកម58្របែវង ២៤ ហតថ េនែកបរបណ្ណ  ្រកល
្រគប់ខ ច់ពណ៌េផ្លក ៗ ជទីគប់ចិត្ត និងនិមមិតេ្រគ ងបរកិខ រស្រមប់
អនកបួសសព្វ្រគប់ រួចឆ្ល ក់អក រជប់នឹងជញជ ងំថ ៖   

“ជន មួយែដល្របថន ងផនួស សូមយកេ្រគ ងបរកិខ រទងំ
េនះេ្របើ្របស់ចុះ” ។  

                                                 
56 នថ --្រស ំ  ស.ំ; ប.  ( ន. )  ( ្រឝម; អស ម) កែន្លងេនស្រមបេ់ធ្វើចិត្តឱយ
សងបរ់ងំប់, លេំនស្រមបរ់ងំប់ គទិកកិេលស គឺខទមឬកុដិលេំនរបស់ បស, ឥសី, 
េយគី ។ ្រសមបទ (--្រស-ំម៉ៈបត;់ ស.ំ ្រឝមបទ; ប. អស មបទ) ទី ្រសម, ទី
ែកបរឬជុវំញិ ្រសម : បសែតងេបសសម្អ ត ្រសមបទ មេពលកណំត់ពំុែដល
ខន ។ 
57 ទីស្រមប់េនកនុងេពលយបនិ់ងទីស្រមប់េនេពលៃថង ។   
58 ដេំណើ រេដើរេទេដើរមក, ដេំណើ រេទមក ៗ គឺដេំណើ រេទេហើយេដើរមកវញិយឺត ៗ 
េ្រចើនបកេ្រចើន  ។ 
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មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ វសិ កមមេទវបុ្រតេ្របើឫទធ នុភពបេណ្ដ ញហ្វូង
្រមគឹនិងបក ី កច ៗ និងមនសេំឡងមិនជទីគប់ចិត្ត ឲយេចញ 
ឆង យអពីំៃ្រពម្ដុ េំនះ រួចេ្រសចេហើយ េទើបវលិេទលេំន ម វញិ ។ 

ជីវតិ ងផនសួៃន្រពះេតមិយ  
កនុងខណៈេនះ ្រពះម សត្តទតេឃើញ ្រសមេនះេហើយ ្រជប

ថ សមិទធផលេនះជអេំ យរបស់េស្តចសកកៈថ្វ យ្រពះអងគ ្រទង់ក៏
យងចូលេទកន់បណ្ណ ផ្ល ស់សេម្ល កបពំក់្រគហសថេចញ ្រទង់
េស្ល កសពំត់សបំកៃធម59មួយផទ ងំ ដណ្ត ប់មួយផទ ងំ េឆៀង ម មខ ងេ យ
ែសបកខ្ល ឥត្រកចក ចងេក ជជ មណ្ឌ ល60 (ជេភទអនកបួសរស់
កនុងៃ្រព) ក់សែ្រងកេលើ ម  កន់េឈើ្រចតេ់ដើរេចញអពីំបណ្ណ  
កន់េ្រគ ងសិរសួីស្តីរបស់បព្វជិត េដើរច្រងកមេទមក ៗ បន្លឺឧទនថ 
“សុខអីេម៉្លះហន៎ ! សុខអីេម៉្លះហន៎ !” រួចចូលេទកនុងបណ្ណ វញិ អងគុយ
េលើក្រមលឧស ចេ្រមើនកមម ្ឋ ន61 បនសេ្រមចអភញិញ 62 ៥ និង

                                                 
59 សពំត់ែដលេធ្វើពីតិណជតិពួក្រកេចស្រមបេ់្របើករជប់បនយូរ ។ 
60 រេបៀបបួងសក់របស់ បសអនកបួសកនុងៃ្រព ។ 
61 ធម៌ស្រមប់េធ្វើចិត្តឱយសងប់ ង តឃ់្ល តចកនីវរណធម៌ មន ២ ្របេភទ គឺ ្របេភទ 
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សមបត្តិ63 ៨ ។ លុះ យណ្ហ សម័យ ្រពះអងគេចញពីបណ្ណ  រក
េបះស្លឹកេឈើេនៃ្រពែកបរ ្រសម េ ង ររងំស់យកទឹកែដលគម នជតិ
ៃ្រប ជូរ ្រកអូប កនុងឆន ងំែដលសកកេទវ ជនិមមិតថ្វ យ េហើយឆន់ទឹក
េនះែដលមនរសដូចរសអមតៈ ្រទង់រស់េនចិញចឹ មជីវតិែបបេនះកនុង 
                                                                                                                         
ទី១ សមថកមម ្ឋ ន មន ៤០ យ៉ង ចតជ់ ៧ ពួកគឺ កសិណ ១០, អសុភ ១០, 
អនុស តិ ១០ អបបមញញ  ៤ របបដិកូលសញញ  ១ ចតុធតុវវ ថ ន ១ អរូបកមម ្ឋ ន 
៤ រួមជ ៤០។ ្របេភទទី ២ វបិស នកមម ្ឋ ន ករពិចរ េឃើញចបស់ មដេំណើ រ 
ៃនសងខ រធម៌ មន ១០ យ៉ងគឺ ៖ សមមសនញណ ១  ឧទព្វយញណ ១ ភងគញណ 
១ ភយញណ ១  ទីនវញណ ១ និព្វិទញណ ១ មុញជិ តុកមយ ញណ ១ 
បដិសងខ ញណ ១  សងខ រូេបកខ ញណ ១ អនុេ មញណ ១ ។ អនកសិក គបប ី
្រ វ្រជវេសចក្ដអីធិបបយៃនេគលធមទ៌ងំេនះផងចុះ េដើមបបីេំពញករេចះដឹង
ែដលមនលកខណៈជ្របព័នធ ។    
62 េសចក្ដីដឹងវេិសសែដលេកើតអពីំកម្ល ងំៃនឈន មន ៦ យ៉ងគ ឺ(១) ឥទធិវធិ ឬ
ឥទធិវធិិ ករសែម្ដងឫទធិេផ ង ៗ បន, (២) ទិព្វេ ត ្រតេចៀកទិព្វ, (៣) េចេ បរយិ-
ញញ ណ ករដឹងចិត្តរបស់បុគគលដៃទបន, (៤) បុេព្វនិ នុស តិ កររឭកដឹងជតិ
មុនបន, (៥) ទិព្វចកខុ ែភនកទិព្វ, (៦) សវកខយញញ ណ ញណេធ្វើឱយអស់ សវកកិ-
េលស ។ អភិញញ  ៥ ខងេដើម ជេ កិយៈ, ១ ខងចុងជេ កុត្តរៈ មិនែមនេកើត
អពីំកម្ល ងំៃនឈនេទ គឺេកើតអពីំកម្ល ងំៃនវបិស ន ។ 
63 រូបជឈន ៤ និងអរូបជឈន ៤ ។  
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ទីេនះ េដើមបអីប់រចំេ្រមើន្រពហមវ ិ រធម៌64 ៤ ។  

្រពះបទកសិ ជយងេទកន់ ្រសមរបសបុ់្រត 
ចែំណក្រពះបទកសិ ជ លុះ្រទង្់រពះស ្ត ប់ពកយរបស់

សុននទ រថីេហើយ ្រពះអងគឲយេ េ កម េសនគុត្តចូលគល់ 
េដើមបេី្រត មេរៀបចដំេំណើ រេចញេទ េ យ្រ ស់បងគ ប់ដូេចនះ ៖ 

“ែន រថីទងំ យ ចូរទឹមរេទះេសះ ចូរចងដងគន់65នដរំ ីចូរផ្លុ ំ
ស័ងខនិងទូងសគរឲយ ន់ឮសេំឡងេឡើង សគរមនមុខែតមខ ង ក៏្រតូវ
ទូងែដរ ។ សគរែដលេគពសល្អេហើយ ចូរទូងបន្លឺសេំឡងេឡើង សគរ
មនសេំឡងពីេ ះ ក្៏រតូវដឲំយ ន់ឮសេំឡងេឡើង ទងំពួកអនក
និគម ចូរែហហមអមដេំណើ រេទជមួយនឹងេយើង េយើងនឹងេទឲយ
ឱ ទដល់បុ្រតរបស់េយើង ។ ពួក្រសីសននិំង ជកុមរ ពួកឈមួញ
និងពួក្រពហមណ៍ ចូរនគំន ទឹមយនឲយឆប់ ៗ េយើងនឹងេទឲយ
ឱ ទដល់បុ្រតរបស់េយើង ។ ពួកហមដរំ ីពួកពលេសះ ពួកពលរថ 

                                                 
64 ្រពហមវ ិ រធម៌ ៤ គឺ េម ្ត  ករ្រស ញ់ ករ ប់ ន េ យករ្របថន ចង់ឲយអនក
ដៃទបនេសចក្ដីសុខ ១, ករុ  ករ ណិត សូរ ១, មុទិ  ករេទរទន់ ១, 
ឧេបកខ  ករសថិតេនជក ្ដ ល ៗ ។ 
65 ែខ េផ្ដ េវញទងំមូលស្រមប់ចងរតឹកូបឬរយង, ែញ៉ងព័ទធ ម្រទូងដរំ ី។ 
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ពួកពលេថមើរេជើង ចូរនគំន ទឹមយនឲយឆប់ ៗ េយើងនឹងេទឲយ
ឱ ទដល់បុ្រតរបស់េយើង ។ ទងំអនកជនបទ ទងំអនកនិគមមក
ជួបជុគំន េហើយ ចូរទឹមនូវយនឲយឆប់ ៗ េយើងនឹងេទឲយឱ ទ
ដល់បុ្រតរបស់េយើង” ។  

ឯពួកនយ រថី បននយំកេសះសិនធព66ទងំ យជពហនៈមន
សនទុះដ៏េលឿន ទឹមបរមកបញឈបែ់កបរ ជទ្វ រ ្រកបបងគទូំលថ ៖   

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពួកទូល្រពះបងគជំខញុបំននគំន ទឹមេសះ
េ្រត មរួច ល់អស់េហើយ ្រកបទូល” ។ 

បនទ ប់អពីំ្រពះស ្ត ប់នូវពកយរបស់ពួកនយ រថីេហើយ ្រពះ ជ
្រ ស់បន្តថ ៖  

“េសះធត់ ៗ រត់មិនេលឿន េសះសគម ៗ េ្រទមកម្ល ងំ” ។ 
ឮដូេចន ះភ្ល ម រថីទងំ យ្រកបទូលថ ៖  

“េសះសគម ៗ និងេសះធត ់ៗ ពួកទូលបងគមិំនបនទឹមេឡើយ ពួក
ទូលបងគបំនទឹមែតេសះ ទ វ ៗ សមបុរល្អ សនទុះេលឿន កម្ល ងំខ្ល ងំ 
ែតប៉ុេ ្ណ ះ ្រកបទូល” ។  

                                                 
66 េសះែដលេកើតឬមនពូជនមំកពីែដនសិនធវៈ ។ 
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្រគេនះ ្រពះ ជមុននឹងេស្ដចយងេទកន់សមន ក្់រពះ ជបុ្រត 
្រទង់បនេកះេ វណ្ណៈ67 ៤ េសន ១៨ និងពួកពលទងំអស់ឲយមក
ជួបជុគំន  ។ ករ្របជុេំនះបនបន្ល យេពលអស់ ៣ ៃថង ្រទង់បងគ ប់ឲយ
យកេសប ងលមម្រគប់្រគន់រួច លុះដល់ៃថងទី ៤ ្រពះ ជ្រទង់្របញប់
្របញល់េឡើងគង់្របថបេ់លើ ជរថែដលនយ រថីទឹមេហើយេ្រសច 
្រទង់្រ ស់េទនឹង្រសីសនទំងំ យថ ៖   

“សនទំងំ យ ចូរេទ មេយើង ពួកនងចូរ្រប បក់យេ យ
េ្រគ ងអលងក រមស កន់ផ្លិត មកុដ ្រពះខន ់េស្វតចឆ្រត និងែសបក
េជើង េឡើងជះិរថមក” ។  

                                                 
67 វណ្ណៈកនុងទីេនះមននយ័ថ ពូជពង  ។ មលទធិ្រពហមណ៍ ែចកពូជរបស់មនុស
ជ ៤ ថន ក់គឺ ១- ្រពហមណៈ “េដើមកេំណើ តដបូំងបផុំត េកើតអពីំ្រពះឱស្ឋរបស់្រពហម, 
្រពហមត្រមូវឲយជមច ស់ សន មនមុខករខងបេ្រង នេ្រប ន្របេ េវទមន្តវជិជ ករ
េផ ង ៗ” ។ ២- ក ្រតិយៈ ឬ ខត្តិយៈ “េកើតអពីំ្រពះព របស់្រពះ្រពហម មនមុខករ
ខង្រគប្់រគង្របេទស” ។ ៣- ៃវស ៈ ឬ េវស ៈ “េកើតអពីំ្រពះឧរុរបស់្រពះ្រពហម មន
មុខករខងេធ្វើកិចចករជនខ់ពស់ចុះរងពីក ្រតិយ៍មក ឬកិចចករធមម ” ។ ៤- សូ្រទៈ ឬ 
សុទទៈ “េកើតអពីំ្រពះបទរបស់្រពះ្រពហម មនមុខករខងសីុឈនួល ឬកិចចករថយ
េថកេផ ង ៗ” ។ 
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បនទ ប់ពីេនះ ្រពះ ជបនឲយនយ រថីបររេទះនកំបួនពល
េសន េធ្វើដេំណើ រនមុំខ េចញអពីំ្រពះនគរ លុះេទដល់ ្រសមបទ
របស់្រពះេតមិយ ជបុ្រតេហើយ ្រទង់មន្រពះទយ័េ្រតកអរជខ្ល ងំ  
បនេធ្វើេសចក្ដីសនិទធ ន លជមួយនឹងបុ្រតរបស់្រពះអងគ ។  

្រពះេតមិយសេំណះសំ លជមយួនឹង្រពះបិ  
េតមិយ បសបនទតេឃើញ្រពះបិ រុងេរឿងេ យេតជះ មន

ពួក មតយកន់្រពះខនែ់ហហមអមដេំណើ រយងមក េពល្រទងម់ក
ដល់ េតមិយ បសសួរ្រពះបិ ថ ៖   

”បពិ្រត្រពះបិ  ្រពះអងគមនេសចក្តសុីខសបបយេទឬ ? បពិ្រត
្រពះបិ  ្រពះអងគមិនមន ពធេទឬ ? ជកញញ ទងំអស់ជ
្រពះម របស់ខញុ ្ំរពះអងគមនិមន ពធេទឬ ?”  

្រពះបិ តបថ ៖     
“ែនបុ្រត បិ សុខសបបយេទ ែនបុ្រត បិ មិនមន ពធេទ 
ជកញញ ទងំអស់ជម របស់បុ្រត ក៏មិនមន ពធែដ” ។ 

េតមិយទូលសួរបន្តថ ៖    
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“បពិ្រត្រពះបិ  ្រពះអងគមនិេ យទឹក្រសវងឹេទឬ ? ទឹក្រសវងឹ 
មិនជទីគប់្រពះទយ័របស់្រពះអងគេទឬ ? ចុះ្រពះទយ័របស់្រពះ 
អងគ េ្រតកអរកនុងសចចធម៌និងកនុងករឲយទនែដរឬេទ ?”    

្រពះបិ តប ៖     
“ែនបុ្រត បិ មិនផកឹទឹក្រសវងឹេទ ម៉យងេទៀត ទឹក្រសវងឹមិនជទី
គប់្រពះទយ័បិ េទ ្រពះទយ័របស់បិ  ែតងេ្រតកអរកនុងសចចធម៌
និងកនុងករឲយទន” ។ 

េតមិយទូលសួរបន្ត ៖   
“យនរបស់្រពះអងគមិនខូចេទឬ ? ពហនៈទងំ យរបស់្រពះ  

 អងគ ែតង្រប្រពឹត្តេទបន្រសួលែដរឬ ? េតើ្រពះអងគមិនមនេ គ-
ពធេទឬ ?” 

្រពះបិ តប ៖    
“ែនបុ្រត យនរបស់បិ មិនខូចេទ ពហនៈទងំ យរបស់បិ
ក៏្រប្រពឹត្តេទបនេ យ្រសួលែដរ បិ មិនមន ពធេទ” ។ 

េតមិយទូលសួរបន្ត ៖   
“បពិ្រត្រពះបិ  មទីជនបទែដលសថិតេនជយែដនរបស់្រពះ
អងគមនេ្រគ ងបរេិភគ េ្រគ ងេស្ល កពក់ និង ភរណៈបរបូិរ្រគប់
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្រគន់ែដរឬ ? ្រសុកនិងនិគមទងំមូលរបស់្រពះអងគ ែដល ងំេន
កនុងែដនដី សមបូណ៌សបបយែដរឬ ? ឃ្ល ងំនិងជ្រងុករបស់្រពះ
អងគបនតមកល់េសប ងនិង្រសូវអងករទុក្រគប់្រគន់ែដរឬ ?” 

្រពះបិ តប ៖    
“ែនបុ្រត មទីជនបទេនជយែដនៃន្របេទសរបស់បិ  មន
េ្រគ ងឧបេភគនិងបរេិភគ េ្រគ ងេស្ល កពក់និង ភរណៈបរបូិរ
្រគប់្រគន់េទ ្រសុកនិងនិគមទងំមូលរបស់បិ  ែដល ងំេនកនុង
ែដនដី សមបូណ៌សបបយេទ ឃ្ល ងំនិងជ្រងុក បិ បនតមកល់
េសប ងនិង្រសូវអងករទុក្រគប់្រគន់េហើយ” ។ 

េតមិយេពលសរេសើរចេំពះករយងមករបស់បិ ថ ៖ 
“បពិ្រតម ជ ្រពះអងគេស្តចយងមកល្អេហើយ ្រពះអងគេស្តច
យងមកេនះ ជ ភដ៏ៃ្រកែលង ។ ជបុរសទងំ យ សូមអនក
េរៀបចំ ជបល្ល័ងកថ្វ យ្រពះបិ េយើង” ។  
្រពះ ជមិន ៊ ន្របថបគ់ង់េលើបល្ល័ងកេទ េ្រពះេគរពចេំពះ

េពធិសត្វ ។  
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្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វ្របប់ មតយថ “្របសិនេបើ្រពះ ជមិន
្របថបគ់ង់េលើបល្ល័ងកេទ, ពួកេ កចូរ្រកលស្លឹកេឈើ” រួចយង្រពះ
ជឲយគង់េលើក្រមលស្លឹកេឈើេនះ េ យេពលថ ៖ 

“សូម្រពះអងគគង់េលើក្រមលស្លឹកេឈើែដលេគ្រកលថ្វ យ សូម  
្រពះអងគយកទឹកអពីំទីេនះ ង្រពះបទរបស់្រពះអងគចុះ” ។  
្រពះ ជេនែតមិនគង់េលើក្រមលស្លឹកេឈើដែដល ្រពះអងគែបរ

ជគង់េនេលើែផនដីែដលគម នក្រមលេទវញិ េ្រពះេសចក្តីេគរព
ចេំពះ្រពះេតមិយ បស ។  

្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វចូលេទខងកនុងបណ្ណ  េហើយយក
នូវបែន្លែដល្រទង់េ ង រេនះ មកថ្វ យ្រពះ ជ្រទង់េ យេ យ
េពលថ ៖  

“បពិ្រត្រពះ ជ ស្លឹកេឈើែដល ម ភពេ ង រេហើយេនះ ជ 
របស់មិនមនរសៃ្រប បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគេស្តចេ យ  
ចុះ េ្រពះ្រពះអងគេទើបេស្តចយងមកដល់ ទុកថជេភញ វរបស់ 

ម ភព” ។ 
្រពះបិ បដិេសធ ៖  
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“បិ មិនេ យស្លឹកេឈើេនះេទបុ្រត ! េ្រពះស្លឹកេឈើេនះមិនែមន
ជេភជនែដលបិ គួរេ យេឡើយ  បិ េ យែតបយែដល
េគចម្អិនអពីំ្រសូវ លីជមួយនឹងម្ហូបែដលមន ច់ឆង ញ់ ៗ ែត 

 ប៉ុេ ្ណ ះ” ។ 

្រពះនងចនទ េទវីសន្លប់បត់ ម រតី  
្រពះ ជេពលសរេសើរេភជនជ្រកយេ ង យរបស់្រពះអងគ ែត

េ យ្រទង់េគរពចេំពះ្រពះេពធិសត្វ េទើបចប់យកបែន្លេ ង របន្តិច
ក់េលើបត្រពះហស្ត រួចមន្រពះបនទូលថ ៖ 

“ែនបុ្រត អនកែតងែតឆន់នូវេភជនែបបេនះឬ ?”  េហើយ្រទង់គង់
្របថបស់េំណះសំ លជមួយនឹង ជបុ្រតេ យពកយជទីរកី
យ ។  

ភ្ល មេនះ ្រពះនងចនទ េទវ ីក៏បនយងមកដល់ ្រសមរបស់
្រពះេពធិសត្វ ែដលមន្រសីសនែំហហមជបរ ិ រដ៏េ្រចើន ្រគន់ែត្រទង់
បនេឃើញ្រពះ ជបុ្រតជទី្រស ញ់ភ្ល ម ្រពះនងក៏ដួលសន្លបប់ត់

ម រតីេនទីេនះមួយរេំពច ។ បន្តិចេ្រកយមក ្រពះនងភង រភញ ក់ ម រតី
ដឹង្រពះកយេឡើងវញិ មន្រពះទយ័ធូរេសប ើយអពីំទុកខកង្វល់ខ្លះេហើយ 
្រពះនងក៏សទុះមកចប់្រពះបទរបស់្រពះ ជបុ្រតយ៉ងម ំ្រទង់ថ្វ យ
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បងគបំេណ្តើ រ កែន ងេ យេ កហូរទឹកេន្រ បេណ្តើ រ លុះថ្វ យបងគរួំច 
ក៏យងេទ្របថបគ់ង់កនុងទីដស៏មគួរ ។  

្រគេនះ ្រពះ ជមន្រពះ ជឱងក រនឹង្រពះ ជអគគមេហសីថ ៖ 
“មេហសីអូន ចូរអូនេមើលេភជនជ្រកយេ ង យរបស់បុ្រតេយើង
ចុះ” េហើយ្រទងេ់ឈងចប់បែន្លេនះបន្តិច ហុចេទឲយ្រពះអគគ-
មេហសី រួច្រទង់ចប់ហុចបន្តឲយេទឲយ្រស្តីេផ ង ៗ េទៀតមន ក់បន្តិច 
ៗ ្រគប់គន  ។  

្រស្តីទងំេនះ ន់មត់ថ ៖  
“ឱ ! ្រពះ ជបុ្រត ្រពះអងគេ យេភជនែបបហនឹងហន៎” រួចក៏យក
បែន្លេនះ ក់េលើកបលេរៀង ៗខ្លួន អងគុយថ្វ យបងគទំងំេពលថ 
“្រពះ ជបុ្រតកពុំងេធ្វើនូវអេំពើែដលអនកដៃទក្រមនឹងេធ្វើបន

ស់ !” ។  
្រពះ ជមន្រពះ ជឱងក រជថមីថ ៖  

“ែនបុ្រត ទេង្វើេនះ ពិតជអ ច រយ ស់ចេំពះបិ  កលបុ្រត  
បរេិភគេភជនែបបេនះ េតើេហតុដូចេម្តចបនជសមបុរែសបក  
របស់បុ្រតេនែតភ្លឺថ្ល យ៉ងេនះ ? េសចក្តីអ ច រយេកើតមន្របកដ 
ដល់បិ  េ្រពះេឃើញបុ្រតេន ង ត់ែតមន ក់ឯង” ។   
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្រគេនះ ្រពះេតមិយេពធិសត្វទូលថ្វ យ្រពះ ជបិ ថ ៖ 
“បពិ្រត្រពះបិ  ម ភពសឹងេលើក្រមលស្លឹកេឈើែតមន ក់ឯង  
សមបុរែសបករបស់ ម ភពភ្លឺ្រសស់ថ្ល  េ យដេំណកែតមន ក់ 
ឯងហនឹង ។ ម ភពគម នអនកករពរដូច្រពះ ជេទ េ្រពះកនុង 
ចិត្ត ម ភពគម នស្រតូវ ម រស់េន្របកបេ យេសចក្ដីសុខ ។  
បពិ្រត្រពះ ជ សមបុរែសបករបស់ ម ភពភ្លថឺ្ល ្រសស់បស់ េ យ
ដេំណកែតមន ក់ឯងេនះ េ្រពះ ម ភពមិននឹក េ ះ ល័យ

្ដ យ រមមណ៍ែដលកន្លងេទេហើយ មិន្របថន នូវ រមមណ៍ែដល
មិនទនម់កដល់ ញុងំចិត្តឲយ្រពមលមមែតនឹងរបស់ែដលកពុំង
មន ។ េហតុេនះ បនជសមបុរែសបករបស់ ម ភពភ្លឺថ្ល ្រសស់
បស់ ។ ជនពលទងំ យែតងមនសមបុរែសបកសងួត្រស ប់ 
េ្រពះ្របថន ចង់បនរបស់ែដលមនិទនម់កដល់ េ យ រែត
នឹក ្ដ យ េ ះ ល័យរបស់ែដលកន្លងផុតេហើយ េ្រប ប
ដូចជេដើមបបុសខចី េពលេគដក លៃថង រែមងស្វិតសងួត្រស ប់  
ដូេចន ះែដរ” ។ 
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្រពះេតមិយ បសសែម្តងធមមកថបដិេសធ ជសមបត្តិ 
្រគេនះ ្រពះ ជ្រទង់មន្រពះត្រមិះថ “អញនឹងអភិេសក 

េតមិយបុ្រតរបស់អញឲយ្រគង ជយកនុងទីេនះ េហើយសឹមយង ជបុ្រត
េទកន់នគរ” រួច្រពះអងគមន្រពះបនទូលេសនើសុ្ំរពះេតមិយ ជបុ្រត
ឲយ្រគង ជយដូេចនះ ៖ 

“ែនបុ្រត បិ នឹង្របទននូវពលដរំ ីពលរថ ពលេសះពលេថមើរេជើង  
ពួកជនពក់េ្រគ ងេ្រកះ និង ជនិេវសន៍ទងំ យ ជទីគប ់
្រពះទយ័ដល់បុ្រត ។ េលើសពីេនះេទៀតបិ នឹង្របទន្រសីសនែំដល
ស្អិត ្អ ងេ យេ្រគ ងអលងក រទងំពួងដល់បុ្រត ។ ែនបុ្រត ចូរ
បុ្រត្រគប់្រគងនូវ្រស្តីទងំេនះចុះ េ្រពះបុ្រតជ្រពះ ជរបស់
េយើង ។ ្រស្តីរបទំងំ យ ជអនកឈ្ល ស្របសប់កនុងករ និំង 
េ្រច ង បនសិក កនុងកិចចកល្រស្តី ទ ត់ល្អេហើយ នឹងេធ្វើឲយបុ្រត 
េ្រតកអររកី យកនុងកម េតើបុ្រតនឹងេនកនុងៃ្រពេធ្វើអ្វី ? បិ នឹង 
នយំក ជកញញ ទងំ យែដល្រប ប់ ក់ែតងល្អេហើយអពីំ  
ពួក្រពះ ជដៃទមកឲយបុ្រត េពលែដល ជបុ្រតបេងកើតបុ្រតបន  
េ្រចើនជមួយនឹង្រស្តីទងំេនះេហើយ សឹមបួសជខងេ្រកយចុះ ។  
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បុ្រតេនេកមងកេំ ះសថិតកនុងបឋមវយ័ មនសក់េខម រេលើបរេ ង 
ចូរេ យ ជយចុះ េសចក្តចីេ្រមើននឹងេកើតមនដល់បុ្រត ជក់ជ
ពំុខន េតើបុ្រតេនកនុងៃ្រពេធ្វើអ្វី ?” 

្រពះេតមិយេពធិសត្វបនសែម្តងធមមកថបដិេសធករេឡើង្រគង ជយថ ៖  
“បុគគលសថិតេនកនុងភពជយុវវយ័ គបប្ីរប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌  
បុគគលអនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ គួរែតជយុវវយ័ េ្រពះថ បព្វជជ
របស់បុគគលេនជយុវវយ័េនះ ពួកឥសីទងំ យែតងសរេសើរ ។ 
បុគគលសថិតេនកនុងភពជយុវវយ័ គបប្ីរប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ 
បុគគលអនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ គួរែតជយុវវយ័ ម ភពនឹង
្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ ម ភពមិន្រតូវករ ជសមបត្តិេទ ។ 
បពិ្រត្រពះម និងបិ  ម ភពេឃើញនរជនេនេកមងេទើបនឹង
េចះនិយយ គួរឲយ្រស ញ់ ែដលម្ដ យឪពុកបនមកេ យ
លបំក កូនេនះក៏ ្ល ប់េទទងំមិនទន់ដល់វយ័ចស់ជ េន
េឡើយ ។ ម ភពេឃើញនងកុមរមីនសមបុរល្អដូចមស ្រតូវ
មចចុ ជផ្ដ ច់បងជ់ីវតិនងឲយក យ័ទងំេនវយ័េកមង េ្រប បដូចជ
ទពំងំខចី្រតូវេគ្រចតផ់្ដ ច់ ។ ដូេចនះ នរជននិងនងនរទីងំ យ 
ក៏ ចនឹង ្ល បទ់ងំេនវយ័េកមងែដរ េតើសត្វ គបបទុីកចិត្តកនុង
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ជីវតិេនះថ ម អញេនេកមងមិន ្ល ប់េនះ ? ប់ ងំពីបដិសនធិ
កនុងៃផទម្ដ យមក យប់ៃថងេចះែតកន្លងេទ យុរបស់សត្វទងំ យ
កន់ែតេនតិចេទ ៗ ភពេកមងកនុងវយ័េនះ នឹងេធ្វើអ្វីេកើត ? ដូច
្រតទីងំ យេនកនុងថ្លុកមនទឹកតិច ដូេចន ះ ។ សត្វេ ក្រតូវ
ស្រតូវេបៀតេបៀនជនិចចផង ្រតូវស្រតូវរួបរតឹជនិចចផង កលេបើ
យប់និងៃថងមនិកន្លងេទទេទ ៗ យ៉ងេនះ េតើ្រពះអងគនឹងអភេិសក

ម ភពឲយេឡើងេ យ ជយេធ្វើអ្វី ?” 
េស្តចកសិ ជ្រ ស់សួរថ ៖ 

“សត្វេ កេនះ្រតូវស្រតូវអ្វីេបៀតេបៀន និង្រតូវស្រតវូអ្វីរួបរតឹ ? 
ធមមជតដូិចេម្តចមិនកន្លងេទទេទ ៗ ចូរបុ្រត្របប់េសចក្តីេនះ 
ដល់បិ មក” ។  

េពធិសត្វតបថ ៖ 
“សត្វេ ក្រតូវមចចុ េបៀតេបៀន និង្រតូវជ រួបរតឹ ្រតីទងំ យ 
រែមងកន្លងេទមិនទេទេទ គឺ្រសូបយក យុរបស់សត្វេ កេទ 
ជមួយ្រគប់េពល, បពិ្រតក ្រតិយ៍ សូម្រពះអងគ្រជបយ៉ងេនះចុះ ។ 
ជងតមបញតបញសពំត់េ យសូ្រត កលតបញសពំត់បនែវង 
សូ្រតែដល្រតូវតបញបន្តេទៀត េនសល់តិច យ៉ង មិញ ជវីតិ
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របស់សត្វទងំ យែដលយប់និងៃថងកន្លងអស់េ្រចើនេហើយ រែមង 
េនសល់តិច ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ទឹកែដលហូរេទេហើយ រែមង 
មិន្រតឡប់េ្រកយវញិ យ៉ង មិញ យុរបស់សត្វទងំ យ 
កលកន្លងេទេហើយ រែមងមិន្រតឡប់េ្រកយវញិ កយ៉៏ងេនះ
ែដរ ។ កម្ល ងំទឹកហូរកួចដខ៏្ល ងំ ែតងកួចបន តនូ់វេដើមេឈើទងំ 

យែដលដុះែកបរ្រចងំេទជមួយផង យ៉ង មញិ ជ និង
មរណៈ ក៏ែតងនយំកេទនូវ យុជីវតិរបស់សត្វទងំអស់េទ 
ជមួយ ក៏យ៉ងេនះែដរ” ។  
្រពះម ក ្រត ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវធមមកថ68របស់្រពះេតមិយ

េពធិសត្វេហើយ មន្រពះត្រមិះថ ៖  
“ករេន្រគប់្រគង ជសមបត្តិ គម ន្របេយជន៍អ្វីដល់អញេទ” ។  

្រពះអងគ្រពះត្រមះិដូេចនះេហើយ ្រទង់ែបរជមន្រពះទយ័ធុញថប់យ៉ង
ខ្ល ងំកនុងករ្រគប់្រគង ជសមបត្ត ិ្រទងម់ន ជបណំង ង្រពះផនួសថ ៖  

“អញមិនវលិ្រតឡប់េទ្រពះនគរវញិេទ, អញនឹងបួសេនទីេនះ
ឲយខងែតបន, ែតេបើបុ្រតរបស់អញ្រតឡប់េទ្រពះនគរវញិ អញ
នឹងថ្វ យេស្វតចឆ្រតដល់បុ្រតឲយេឡើងេ យ ជយ” ។ 

                                                 
68 ករេពលពកយ្របកបេ យធម៌, ករេលើកយកធមម៌កសែម្ដង ។ 
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បនទ ប់មក ្រទង់ទទូចសុយំង ជបុ្រតឲយេ យ ជយម្តងេទៀតថ ៖ 
“ែនបុ្រត បិ នឹងឲយនូវពលដរំ ីពលរថ ពលេសះ ពលេថមើរេជើង 
កងទព័ពក់េ្រគ ងេ្រកះនិង ជនិេវសន6៍9ទងំ យជទីេ្រតក
អរដល់បុ្រត ។ មួយេទៀត បិ ឲយនូវ្រសីសនែំដលស្អិត ្អ ងេ យ
េ្រគ ងអលងក រទងំពួងដល់បុ្រត ។ ែនបុ្រត ចូរបុ្រត្រគប់្រគងនូវ
្រស្តីទងំេនះចុះ បុ្រតជ្រពះ ជរបស់េយើង ។ ្រស្តីរបជំអនក
ឈ្ល សៃវកនុងករ និំងេ្រច ង បនសិក កនុងកិចចកល្រស្តី នឹងេធ្វើ 
ឲយបុ្រតេ្រតកអររកី យកនុងកម បុ្រតនឹងេនកនុងៃ្រពេធ្វើអ្វី ? បិ  
នឹងនយំក ជកញញ ែដល្រប ប់តុបែតងល្អេហើយ អពីំពួកេស្ដច
ដៃទមកឲយបុ្រត េពលែដលបុ្រតបេងកើតកូនបនេ្រចើនជមួយនឹង 
្រស្តីទងំេនះេហើយ សឹមបួសកនុងេពលេ្រកយចុះ ។ បុ្រតេនេកមង
កេំ ះសថិតកនុងបឋមវយ័មនសក់េខម រេលើបរេ ង ចូរេ យ
ជយ េសចក្តចីេ្រមើននឹងមនដល់បុ្រត បុ្រតបួសរស់េនកនុងៃ្រពេធ្វើ

អ្វី ? ែនបុ្រត បិ នឹងឲយឃ្ល ងំជ្រងុក ពហនៈ70 ពលនិង្រពះ ជ
                                                 
69 លេំនរបស់្រពះ ជ, ្រពះ ជមនទីរ ឬ្រពះ ជ ងំ ។   
70 េ្រគ ងដឹកន,ំ យន, ជនិំះ, យនជនិំះ ។ េ្រគ ងេ្របើ្របស់ជិះ, ស្រមបផ់ទុកដឹកន ំ
ដូចជ រថ រេទះ ទូក ជេដើម េ ថ យន, យនពហនៈ ឬយន ហនៈ ។ សត្វ
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និេវសន៍ទងំ យ ជទីេ្រតកអរដល់បុ្រត ។ ពួក ជកញញ មនរូប
េឆម្រសស់និងពួក្រស្តីជខញុបំេ្រមើនឹងែហហមេចមេ មបុ្រត ចូរ 
បុ្រតេ យ ជយចុះ េសចក្តចីេ្រមើននឹងមនដល់បុ្រត េតើករបួស
រស់េនកនុងៃ្រពមន្របេយជន៍អ្វីដល់បុ្រត ? ” 
្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វមន្រពះទយ័មិន្រតូវករ ជសមបត្តិ េទើប

្រទង់្របកសសែម្តងថ ៖ 
“បពិ្រត្រពះបិ  ្រទពយសមបត្តិមន្របេយជន៍អ្វីដល់ ម ភព 
េ្រពះ្រទពយែតងអស់េទ ភរយិមន្របេយជនអ៍្វី េ្រពះភរយិក៏
គង់ ្ល ប់ វយ័ែដល្រតូវជ ្រគបសងកត ់មន្របេយជន៍អ្វីដល់ ម
ភព ។ កនុងេ កសននិ សេនះ េសចក្តីេ្រតកអរ ករេលងេសើច 
កររកី យ និងករែស្វងរក្រទពយ មន្របេយជន៍អ្វីដល់ ម
ភព ម ភព្រតូវករ្របពនធនិងកូនមកេធ្វើអ្វី បពិ្រត្រពះ ជ 

ម ភពផុត្រសឡះចកចណំងេហើយ ។ ម ភពដឹងចបស់
យ៉ងេនះថ មចចុគឺេសចក្ដី ្ល ប់ែតង មយយីរូបេយើង ជប់
ជនិចច ម ភព្រតូវេសចក្តី ្ល ប់គំ មយ៉ងេនះ េតើឲយ ម ភព

                                                                                                                         
បេ្រមើស្រមបជ់ិះ, ទឹម ដូចជ េសះ ដរំ ីេគ ្រកបី ជេដើម េ ថ សត្វពហនៈ, សត្វ
ហនៈ ឬពហនសត្វ, ហនសត្វ ។ 
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មនេសចក្តីេ្រតកអរនឹងករែស្វងរក្រទពយដូចេម្តចេទ ? ែផ្លេឈើ
ទុទំងំ យ ែតងមនភ័យអពីំករ្រជុះជនិចច យ៉ង មិញ 
សត្វទងំ យេកើតមកេហើយែតងមនភ័យអពីំេសចក្តី ្ល ប់
ជនិចច យ៉ងេនះែដរ ។ ជនជេ្រចើន ពួកខ្លះែដលេគេឃើញកនុង
េវ ្រពឹក ែតេគមិនេឃើញកនុងេវ ង ច ជនជេ្រចើន ពួកខ្លះ 
ែដលេគេឃើញកនុងេវ ង ច ែតេគមិនេឃើញកនុងេវ ្រពឹក ។ 
េសចក្តីពយយមកនុងករបេំពញកុសលគឺេគ្រតូវេធ្វើកនុងៃថងេនះឯង 
បុគគល នឹងដឹងថ េសចក្តី ្ល ប់នឹងមនកនុងៃថងែស្អក េ្រពះថ 
េយើងមិន ចនិយយបេ ្ត ះបៃណ្ត 71 ជមួយនឹងេសចក្តី ្ល ប់ 
ែដលមនេសនេ្រចើនេនះបនេទ ។ ពួកេចរទងំ យសូ៊លះ
បង់ជីវតិេ្រពះ្របថន នូវ្រទពយ បពិ្រត្រពះបិ  ម ភពផុត
្រសឡះេហើយអពីំចណំង េពលគឺេសចក្ដី្របថន នូវ្រទពយ ។ បពិ្រត
្រពះបិ  សូម្រពះអងគលះបង់ ជសមបត្តិ ង្រពះផនួសចុះ សូម
្រពះអងគកុបំងខំ ម ភពឲយេឡើងេ យ ជយេឡើយ ម ភពមនិ 
្រតូវករ ជសមបត្តិេនះេទ” ។  

                                                 
71 េពលពកយេ ះៃដ បែង្វងបែង្វរេវ  ឧ. បេ ្ដ ះបៃណ្ដ ថ ៃថងេនះជៃថងេនះ 
ែស្អកជខនែស្អក ។ 
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ម ជន ងផនួស 
បនទ ប់ពីបន ្ត ប់នូវពកយដ៏ពីេ ះរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ ពួក

្រសីសន ំ១៦.០០០ នក ់និងអស់េ កនហមឺនសព្វមុខម្រន្តី ែដលមន
្រពះបទកសិ ជនិង្រពះនងចនទ េទវជី្របធន ្រទង់សព្វ្រពះទយ័ 
និងមនបណំងេចញ ងផនួស្រគប់ ៗ គន  ។ ្រពះ ជ្រទង់េចញ្រពះ
ជបញជ ឲយេដើរទូងសគរ្របកសដណឹំងថ ៖  

“ជនទងំ យ ្របថន ងផនួសកនុងសមន កបុ់្រតរបស់េយើង 
ចូរ ងផនួសចុះ” ។  

បនទ ប់មកេស្តច្រទងេ់ចញ ជ្របកសឲយេបើកឃ្ល ងំមសទងំ
យទូទងំនគរ និងឲយឆ្ល ក់អក រេលើប មស ចងភជ ប់នឹងសសរ

ស្តមភ72ធ ំៗ ជេសចក្តីជូនដណឹំងថ ៖  
“េនឃ្ល ងំឯេ ះ ៗ មនមស្របក់ជេ្រចើនឆន ងំ, អនក ្រតូវ
ករចូរេទយកចុះ” ។  
អនកនគរទងំ យ េបើកទ្វ រផទះចហំទុកេចល ក់ដូចជផ រ

ងំលក់សព្វមុខទនិំញ នគំន េចញេទកន់សមន ក់្រពះ ជ េដើមប ី ង

                                                 
72 សសរែដលេគបណ្ដុ ះភជ បេ់លើធនឹមទប្រតង់ែល្វងបងំ ចវ ិ រ ឬ  ។ 
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ផនួស ។ ្រពះ ជរួមជមួយនឹងម ជនែដលមកជួបជុគំន េហើយេនះ 
បន ងផនួសកនុងសមន ក់្រពះេតមិយេពធិសត្វ ។  

្រសមបទ73ទហំំ ៣ េយជន៍ ែដលសកកេទវ ជបញជ វសិ កមម-
េទវបុ្រតឲយនិមមិតថ្វ យ្រពះេតមិយេពធិសត្វេនះ បនក្ល យជទីកែន្លង
មនមនុស ដ៏េ្រចើនកុះករ ។  

្រពះេពធិសត្វបនចតែ់ចងេ្រជើសេរ ើសបណ្ណ ែដលេន្រតង់
ក ្ត លស្រមប់្រស្តីទងំ យ េ្រពះធមមជតជិ្រសីែតងមនេសចក្ដី
ភ័យខ្ល ចេ្រចើន រឯីបណ្ណ េនខង ៗ  គឺស្រមប់ពួកបុរស ៗ ។  

សូមបញជ ក់ថ បណ្ណ ទងំអស់េនះ ក៏ជនិមមិតកមមរបស់
វសិ កមមេទវបុ្រតេនះែដរ ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ វសិ កមមេទវបុ្រតែថមទងំ
បននិមមិតឲយរុកខជតិទងំ យមនផក ែផ្ល្រគប់កល ។  

ជេរៀង ល់ៃថងឧេបសថ ែផ្លេឈើទងំ យែដលវសិ កមមេទវបុ្រត
និមមិតេនះ ែតង្រជុះមកេលើែផនដី ពួក បសនិង បសិនីទងំេនះ
េរ ើសយកមកបរេិភគ រួចនគំន េធ្វើសមណធម៌ ។  

ប ្ត អនកបួសទងំេនះ អនក ្រតិះរះិេទរកកម អនក ្រតះិ
រះិេទរកពយបទ អនក ្រតិះរះិេទរកវហឹិ  ្រពះេពធិសត្វដឹងនូវ
                                                 
73 ្រសម, ទីែកបរឬជុវំញិ ្រសម, បរេិវណជុវំញិ ្រសម ។ 
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ចិត្តរបស់អនកេនះទងំអស់ កលដឹងដូេចនះេហើយ ្រទង់េ ះេទគង់
ឰដ៏ កសសែម្តងធម៌ដ៏ពីេ ះ ជនទងំ យេនះ បន ្ត ប់ធម៌ដ៏
ពីេ ះរបស់្រពះេពធិសត្វ ក៏មនចិត្តមូលធ្លុងកនុង រមមណ៍ែតមួយ ជ 
ចិត្តខពស់ឯក បនសេ្រមចអភញិញ និងសមបត្តិ្រគប់ ៗ គន  ។  

េស្តច មន្ត ជ ៧ នគរ ងផនួស ម្រពះេតមិយ 
្រគេនះ េស្ដច មន្ត ជ74មួយអងគឮដណឹំងថ “េស្តចកសិ ជ

េនែដនកសី េចញអពីំនគរព ណសី ្រទង់ចូលេទកន់ៃ្រព ង
្រពះផនួស” េហើយេស្តចអងគេនះក៏មនបណំងយក្រកុងព ណសីេធ្វើជ
នគររបស់ខ្លួន រួចេស្ដចយងដេំណើ រេចញពីនគររបស់ខ្លួន ដល់ែដន
ដីនគរព ណសី ចូលេទកនុងនគរ ទតេមើលនគរមិនេឃើញមនករ
តុបែតងលម្អ75អ្វីេ ះ ្រទង់យងេឡើងេទ ជនិេវសន ៍បនទតេឃើញ
រតនៈដ៏មនតៃម្ល ៧ ្របករ ្រទង់្រពះចនិ្ត ថ “េស្តចកសិ ជ ជក់ជ

                                                 
74 ្រពះ ជកនុង្របេទសជិតខង, ្របេទស ជ ( េស្ដចចណុំះេគ ) ។ 
75 េសចក្ដីល្អ, ភវៈល្អ គឺែបបបទ, លនំ,ំ ស ្ឋ ន ។ េយើងសរេសរ “ លម្អ ” យ៉ង
េនះ េ្រពះមូលសពទៃនពកយេនះគឺ “ ល្អ ” ជពយងគត្រមតួ ដូេចនះ េបើមូលសពទជពយងគ
ត្រមួត ពកយក្ល យ ក្៏រតូវសរេសរជពយងគត្រមួតែដរ ។ 
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មនភ័យអ្វីេកើតេឡើងដល់្រពះអងគ េ្រពះ ្រស័យ្រទពយេនះេហើយ” 
្រទង់្រពះចិន្ដ ដូេចនះេហើយ បនេ អនក្របមឹកទងំ យមកសួរថ ៖ 

“េតើកនុងនគរេនះ មនភ័យអ្វីេកើតេឡើងចេំពះេស្តចរបស់ពួកអនក
ឯងឬ ?” 

ពួកអនក្របមឹក្រកបទូលថ ៖ 
“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព គម នភយ័អ្វីេកើតេឡើងេនះេទ ្រកបទូល” ។ 

្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ៖ 
“េបើគម នភ័យអ្វីេកើតេឡើងេទ ចុះេហតុអ្វីបនជេស្ដចរបស់ពួកឯង
េចញ ង្រពះផនួស ?”  

ពួកអនក្របមឹកេឆ្លើយ្រកបទូលថ ៖ 
“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ជបុ្រតរបស់េស្តចៃនពួកទូល្រពះបងគំ
ជខញុ  ំ្រពះនមថ េតមិយ ្រទង់មនិមនបណំងេ យ ជយកនុង
នគរព ណសីេទ ដូេចន ះេហើយ ្រទង់ពុតេធ្វើជខ្វិន គ ថ្លង់ លុះ
បនឱកសេចញអពីំនគរចូលេទកន់ៃ្រពក៏បួសជឥសី ។ 
ដេំណើ រេនះឯងជេហតុេធ្វើឲយេស្តចរបស់ពួកទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ
រួមជមួយនឹងពួកម ជនេចញអពីំនគរេទកនស់មន ក្់រពះ
េតមិយ បស េហើយក៏នគំន បួសអស់េទ” ។  
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េ្រកយពីបនឮពកយរបស់ពួកអនក្របមឹក េស្តច មន្ត ជ្រទង់
មន្រពះទយ័េ្រតកអរ ្រពះអងគមន្រពះត្រមិះថ “អញនឹងបួសែដរ” 
េហើយ កសួរពួកេគថ ៖  

“ែនអស់េ ក េស្តចកសិ ជ្រទង់េចញេទ មទ្វ រ  ?”  
ពួកអនក្របមឹក្រកបទូលថ ៖ 

“ មទ្វ រខងេកើត ្រកបទូល” ។ 
េស្តច មន្ត ជអងគេនះជមួយនឹងបរ ិ ររបស់្រពះអងគ េចញ

ដេំណើ រេទ មទ្វ រខងេកើតបេ ្ដ យេឆនរទេន្ល ។  
ចែំណក្រពះេពធិសត្វ្រទង់្រជបនូវដេំណើ រយងមករបស់េស្តច 

មន្ត ជេនះ ្រពះអងគក៏មកទទួលេនក ្ដ លៃ្រព េ យ្រទង់គង់
េនឰដ៏ កសសែម្តងធម៌ដ៏ពីេ ះថ្វ យេស្ដច មន្ត ជ ។ េស្តចអងគ
េនះជមួយនឹងបរ ិ រ បនសេ្រមច្រពះទយ័បួសកនុងសមន ក្់រពះេតមិយ
េពធិសត្វ ។  

មនេស្តចនគរេផ ង ៗ េទៀតចនួំន ៧ អងគ មួយអងគ ៗ សុទធែត
យងមកេ យបណំងថនឹងយកនគរព ណសី មនទនំងដូចេស្តច 
មុនែដរ ប៉ុែន្តេស្តចទងំេនះសេ្រមច្រពះទយ័េបះបង់ ជយេចលេហើយ 
េទបួសកនុងសមន ក់របស់្រពះេពធិសត្វដូចគន ែដរ ។ ចែំណកដរំែីដល
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ធ្ល ប់េ្របើជពហនៈ ក៏េទជដរំៃី្រព, េសះកេ៏ទជេសះៃ្រព, រថក៏បក់ 
ែបកេចលេនកនុងៃ្រព ។ ក បណៈទងំអស់េន្រគប់ភ ្ឌ គរ76 
មនុស ទងំ យបននយំកមកេ យ យេធ្វើជ្រគប់ខ ចេ់នែកបរ ៗ 

្រសមបទ ។ អនកែដលបួសជឥសីទងំអមបលេនះ បនសេ្រមច
អភិញញ និងសមបត្តិ្រគប់ ៗ គន  ។ េនទីបផុំតៃនជីវតិ ក៏េទេកើតកនុង
្រពហមេ ក ។ សូមបដីរំ ីេសះ ែដលជសត្វតិរចឆ ន បនញុងំចិត្តឲយ្រជះ 
ថ្ល ចេំពះពួកឥសី ក៏បនេកើតេនកនុងឆកមវចរសួគ៌ែដរ ។  
 
្រពះ ្ត ្របជំុជតក 

្រពះ ្ត នធំមមេទសនមកបរយិយេហើយ ្រទង់្របកសនូវ 
អរយិសចចទងំ ៤ រួចបញជ កថ់ “មន លភកិខុទងំ យ មិនែមនែតឥឡូវ 
េនះេទ សូមបពីីអតីតជតិ ក៏តថគតធ្ល បល់ះបង់ ជយេចញេទបួស
ែដរ” រួច្រទង្់របជុជំតកដូេចនះ ៖ 

- េទវធី ្រស័យេស្វតចឆ្រត្រគេនះបនមកជឧបបលវ ្ណ េថរ ី 
- សុននទ រថី បនមកជ្រពះ របុី្រត  
- ម បិ  បនមកជម ជ្រតកូល 

                                                 
76 ឃ្ល ងំ, ឃ្ល ងំស្រមប់ ក់្រទពយ ។ 
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- ជនេផ ង ៗ េទៀត បនមកជពុទធបរស័ិទ  
- បណ្ឌិ តខ្វិន គ ថ្លង់ េនះបនមកជអងគអញតថគតសមម សមពុទធ 
េនះឯង ។ 

េតមិយជតកពិ ្ត រទី ១ ចប់ែតប៉ុេណ្ណះ ។ 






