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កលពី គ.ស ៦០០ មានេចមានពមា� ក។់ អយុ្របមាណ ២៥ ឆា�  ំជាមនុស្សកម្សតទុ់គត៌ណាស់។ មា� ស់បំណុលបាន

ត្រម�វឲ្យគាតក់បឆ់ា� រៃ្រពមយួកែន�ង េនែក្បរមាតទ់េន� េដម្បដីដំំណាំ ។ េនរដូវែដលបុប�ជាតិទងំឡាយ្រត�វរកីផា�  េច

មានព ែតងេបះផលដំណាំ ែដលគាតប់ានដជំាេរៀងរល់ៃថ� យកេទជូនមា� ស់គាត ់។  

ៃថ�មយួ, មាននាងេទពធីត ៥ នាក ់ឋតិេនឯ្របាសទ្រពះឥ�ន�បានេហះមករត្់របែលងគា� េលងឋនេ្រកម បានេឃញ

ផា� ក�ុងសួនច្បោរត លឹម េសង រកីស�ុសស� យេ្រពង្រពត កប៏បលួគា� ចូលេទក�ុងសួនេនាះ ។ េទពធីតមា� កេ់ឈ� ះនាង 

ទិព�សុតចន� កប៏ានេបះផា� របស់េចមានព ៦ ទង េ្រពះផា� េនាះមានក�ិន្រកអូបសយល� ។ ចំែណកេទពធីតឯេទៀត 

បានេដរេលងពសេពញក�ុងសួនច្បោរេនាះែដរ ែតឥតបានកចផ់ា� េលងេទ ។  

លុះ្រតឡបេ់ទដល់ឋនេទវតវញិ េទពធីតស�ូត្រតងក់ប៏ាន្រពះឥ�ន�េរឿងនាងទិព�សុតចន័� លួចេបះផា� េគ ។ ្រពះឥ�ន�ក៏

្រទងសួ់រេទនាងែដលមានេទស េហយផ�នា� េទសថា " ្រត�វឲ្យចុះមកឋនកណា� លជាមយួមនុស្សេលក ចំននួ ៦ ឆា�  ំ

នឹង្រត�វជា្របពន�ត លឹម េសង េនាះ " ។  

នាង ទិព�សុតចន័� ខ� សេគណាស់ អស់សង្ឃមឹក�ុងចិត� កេ៏ហះចុះមកឋនេ្រកមជបួនឹងត លឹម េសង េហយនាង

និយាយ្របាបគ់ាតថ់ា " នាងលួចេបះផា� គាត ់៦ ទង ឥឡូវ្រពះឥ�ន�ដកេ់ទស ឲ្យនាងចុះមកេធ�ជា្របពន�គាតចំ់ននួ ៦ 

ឆា�  ំ" ។  

េចមានព េឆ�យថា "ខ�ុ ំ្រកណាស់ ខ�ុ ំពំុអចទទលួនាងេធ�ជា្របពន�បានេទ េ្រពះេចហ� យខ�ុ ំចិត�អ្រកកណ់ាស់ គាតឲ់្យ

បាយខ�ុ ំទទលួទន ្រគានែ់តឲ្យរស់ែតមយួខ�ួន " ។  

នាងេទពធីតេឆ�យថា " យ៉ាងេមច៉កេ៏ដយ ចខំ�ុ ំជយួ េលកត ខ�ុ ំនឹងបេ្រង�នវជិា� សិល្បៈ ែដលគា� ននរណាេចះ ដល់

េលកត េបេលកតមនិ្រពមទទលួខ�ុ ំេធ�ជា្របពន� េតេធ�េម�ចខ�ុ ំនឹងបានទទលួទណ� កម�តមករវនិយ័ៃន្រពះឥ�ន�, សូម

េលកតអណិតខ�ុ ំផង " ។  

េចមាព ក្៏រពមទទលួនាង ទិព�សុតចន័� មកេនជាមយួនឹងគាត ់។ គាតេ់ពញចិត�នឹងេទពធីតេនះណាស់ េ្រពះជា�ស�ី
មានរបូសម្បត�ិល�េលស�ស�ីនានា មនិយូរប៉ុនា� នគាតក់ម៏ានេសចក�ីេស�ហេលរបូនាង ។ នាង ទិព�សុតចន័� កលេបបាន

េនជាមយួត លឹម េសង យូរមកនាងសេង�តេឃញេសចក�ីលំបាកេវទនារបស់ត នឹងចិត�េស� ះ្រតងរ់បស់គាត ់ កេ៏កត

មានចិត�អណិតតជាខ� ងំ េទបនាងសួរគាតថ់ា " េលកតបានខ�ីលុយេគប៉ុនា� ន ? " ។  

តេឆ�យថា " ៦ ែណន " ។  



នាង្របាបត់ថា "េបេលកតខ�ីេគែត ៦ ែណន ដូេច�ះ េលកតនឹង្រត�វេនបេ្រមេគែតមា� កឯ់ងេទ ឥឡូវេនះសូមេលកត

េទខ�ីឲ្យបាន ៤ ែណនែថមេទៀត េទបេចនឹងបានេនជាមយួេលកតផង លុយែដលនឹងេទខ�ីេគែថមេទៀតេនាះ េយង

នឹងយកមកចយវយេ្របករឲ្យបានផល្របេយាជនេ៍្រចន " ។  

េចមានព កេ៏ទខ�ីលុយពីមា� ស់បំណុលខ�ួនបាន ៤ ែណន េទៀតយកមកឲ្យនាង ទិព�សុតចន័� ។ នាងកសំុ៏ឲ្យេលកត

យក្របាកទ់ងំ ៤ ែណន េនាះេទទិញសូ្រតយកមកនាង ។ តកទិ៏ញបានសូ្រតេនជាសំបុកចំននួ ២០ នាឡិ ។ នាង 

ទិព�សុតចន័� ករ៏ៃវសូ្រតេនាះ េហយត្បោញជាសំពតេ់ផ្សងៗ មានសំពតប់ាកជ់ារបូស�ឹកេឈ របូសត� និងជារបូគំនូរេផ្សងៗ 

េទៀតជាេ្រចនរបម់និអស់ ។ នាងត្បោញសំពតល់�ៗណាស់ ែដលសមយ័េនាះគា� ននរណាេធ�បានដូចនាងេឡយ ។ 

កលេបត្បោញបានសំពតេ់្រចនេហយ នាងកេ៏្របប�ីនាងឲ្យយកសំពតទ់ងំេនាះេទជូនេចហ� យខ�ួន ។ អ�កមា� ស់

បំណុលយកៃដស� បសំពតេ់មល មានេសចក�ីេស�ចក�ុងចិត�ៃ្រកែលង េ្រពះគា� ននរណាមយួអចេចះត្បោញដូេច�ះបាន

េឡយ ។ អ�កមា� ស់បំណុលេពលសរេសរ េចមានព ជាេ្រចន េហយេដយអំណាចគាតេ់កតេសចក�ីសប្បោយពនេ់ពក 

គាតក់ប៏ានឲ្យលុយ ៥០ ែណនេទត ្រពមទងំឈបទ់រយកវញិ នូវ្របាកែ់ដលតបានជំពកគ់ាតពី់មុនមកទងំអំបាល

ម៉ានផង ។ មនិែតប៉ុេណា� ះ អ�កមា� ស់បំណុលបានទងំប��ូ នមនុស្សេទេរៀនវជិា� ត្បោញសូ្រតពីនាង ទិព�សុតចន័� ផង ។ 

នាង ទិព�សុតចន័� កប៏ានទិញសំបុកសូ្រត (សំបុកដង�ូវនាង ) ជាេ្រចនហបយកមកបេ្រង�នបេ្រមេចហ� យមានពឲ្យរៃវ 

ឲ្យត្បោញរល់ៃថ� ។  

មនិយូរប៉ុនា� ន េចមានព កប៏ានេឡងជាអ�កមានមា� កម់ានអំណាច នឹងមានរបរ់កជាេ្រចន ។  

្របមាណជាមយួឆា� េំ្រកយមក នាង ទិព�សុតចន័� បានបុ្រត្រប�សមា� ក ់។ ទរកេនះរពឹសពនេ់ពក េនេពលែដលវេចះវរ 

វេចះជីកដីេធ�ជាកំែពងករពរ េពលេចះអង�ុយ វគូរេលងេលដីេធ�ជារបូសត� របូមនុស្ស គឺថាវចូលចិត�គូរដីេលង ឥតេចះ

ខ�ិល ឥតឈបឈ់រ វជាេក�ងពំុេចះេនេស��មមយួ្រសបកណ់ាេសះេឡយ ។ អ្រស័យេហតុដូេច�ះ េទបមា� យដកេ់ឈ� ះ

ថា ្រពះពិស�ុករ(១)។  

លុះកុមារមានវយ័ចំននួ ៥ ឆា�  ំនាង ទិព�សុតចន័� ក្៏រត�វផុតកំណត ់៦ ឆា�  ំែដល្រពះឥ�ន�បានផ�នា� េទសត្រម�វឲ្យនាងមក

េធ�ជា្របពន�មានព។ ដូេច�ះ េដម្បរីឭំកេរឿងេនាះដល់ត នាងកេ៏បះផា� ចំននួ ៦ទង យកេទដកេ់នេលេខ�យេដក រចួក៏

េហះេទកនឋ់ន្រពះឥ�ន�វញិ ។  

លុះដល់េពលបាយ តលឹម េសង េដយមានេសចក�ីេងឿងឆ�ល់ នឹងមនិេឃញ្របពន�េចញមកបរេិភាគបាយ កចូ៏លេទ

ក�ុងបន�បរ់កេមលេឃញផា�  ៦ ទង ដកេ់ចលេលេខ�យកយ៏ល់នយ័មយួរេំពច ។ ត លឹម េសង កទ៏ញួេសកស� យរឭក

្របពន�េក�ង ែដលរតេ់ចលបាតេ់ទេនាះពនេ់ពក ។ អ�កជិតខងបានដឹង េគជយួ អណិតគាត្់រគប់ៗ  គា�  ។ ចំែណក្រពះ

វសិ�ុវញិ ករ៏តរ់កមា� យ្រគប្់រចកល�កទងំអស់ ែ្រសកបង�ូកេហមា� យលនឮ់រពំងេហយយំេសកេបាកខ�ួនជាមយួឪពុក ។  

្រគាេនាះ េនក�ុង្រពះរជអណាច្រកកម�ុជា ្រពះបាទ្របេទសរជ្រទងេ់សយ្រពះទិវង�តេទ ្រពះអង�ឥតមាន្រពះរជបុ្រត

បុ្រតី ១ អង�ណា េដម្បេីសយរជស�ង្រពះអង�េឡយ ។ ្រពះញាតិវង្ស្រពះេថាងកផុ៏តរលត្់រតឹមេនះ ។ េគសេង�តេឃញ

មានេនសល់ែត ្រក�ងហូ៊វ និង្រកយហូ៊វ ពីររបូប៉ុេណា� ះេទ ែដលជាអ�កជាប្់រពះេលហិតក្ស្រត ។ កលេបដូេច�ះ ្រពះរជ

បល�័ង�កទំ៏េនរ ។  



ដំណាលពីបុរសកម្សតម់ា� ក ់ ែដល្របកបករចិ�� ឹមជីវតិេដយកបឧ់សលកេ់នក�ុងៃ្រព ។ ៃថ�មយួ េនេពលែដលបុរស

េនាះកំពុង្របកបកិច�ករតមធម�តរបស់ខ�ួន ្រសបែ់តមានេភ��ងធា� កចុ់ះយ៉ាងខ� ងំ បុរសបានរតេ់ទ្រជកេនក�ុងខ�ម

អ�កតមយួ ។ និយាយពីឥ�នា� ធិរជែដលជាេស�ចៃនេទវត េនេពលេនាះ្រពះអង�បាននិម�តិេធ�ជាមានគ់កពីរ មយួសម្បរុ

ស មយួសម្បរុេខ�  ។ មានេខ� មកទំុេនសសរកេនា� ងៃនខ�ម មានស់មកទំុេលដំបូលខ�ម ។ មយួសន�ុះមកមានសរងវ ។ 

ឯមានេ់ខ� ែដលេចះនិយាយភាសមនុស្សកនិ៏យាយថា "នរណាហ៊នមករងវេលក្បោលអញដូេច�ះ ? េតអ�កឯងមានឫទ�ិ
អំណាចយ៉ាងណាេទ ? " ។  

មានស់េឆ�យ "េយងមានឫទ�ិអំណាចខ� ងំណាស់ ្របសិនេបនរណាមយួបានសីុសចេ់យង អ�កេនាះនឹងបានជាេស�ច

ែផនដី " ។  

មានេ់ខ� កេ៏ឆ�យថា "េបមនុស្ស្រប�សណាមយួបានសីុក្បោលេយង អ�កឯងនឹងបានជាេស�ចសង្ឃ េបមនុស្ស្រសីណាបាន

សីុសចេ់ភ� េយង ្រសីេនាះនឹងបានជាអគ�មេហសីេស�ច េបមនុស្ស្រប�សណាបានសីុសច្់រទ�ងេយង អ�កេនាះនឹងេសយ

រជ្យ ដូេច�ះ្រត�វអ�កកំុេមលងយេយងឲ្យេសះ " ។  

តមក មានស់កេ៏ហរបាតេ់ទ ។ ឯមានេ់ខ� េនទំនឹងសសរកេនា� ងដែដល ។ បុរសកម្សតក់ល៏បៗ ចូលេទចបម់ានេ់ខ�

បាន េហយសមា� បភ់ា� មយួរយកេទផ�ះខ�ួន ។ បុរសកនិ៏យាយករសមា� តេ់នះ្របាប្់របពន�ៗ  មានេសចក�ីរកីរយៃ្រកែលង 

យកមានេ់នាះេទចម�និេធ�ម�ូប រចួដសួដកច់ន ដកថ់ាស េលកយកមកប្រម�ងនឹងបរេិភាគ ។ ប៉ុែន�េនេពលេនាះ បុរស

ប�ីនិយាយេទកន្់របពន�ថា "េយងជិតបានមកុដពកេ់ហយ ដូេច�ះ្រត�វេយងយកម�ូបវេិសសេនះេទឯមាតស់�ឹង េយងនឹង

មុជទឹកដុសខ�ួនឲ្យស� ត យកសំេលៀកបំពកថ់�ីៗ មកេស��កពកឲ់្យហុឺហ រចួសឹមេយងចបប់រេិភាគម�ូបមានេ់នះ " ។  

បុរសប�ី្របពន�កជ៏��ូ នម�ូបអហរេទដកម់ាតទឹ់ក មុជទឹកក�ុងស�ឹងេលងយ៉ាងសប្បោយ លុះេងបពីទឹកេឡងបុរសប�ី
្របពន�េមលថាសដកម់�ូបពំុេឃញ េដយរលកទឹកបានកចួយកថាសរសតេ់ទតមែខ្សទឹកបាតេ់ទ ។  

េនៃថ�េនាះ, មានទមក័ដំរមីា� កេ់ឈ� ះ ទ គាតប់ាននាដំំរគីាតជ់ាេ្រចនេទឲ្យចុះ្រតទឹំកស�ឹងេនាះ បានេឃញថាសេនាះ

អែណ� តមករកគាត់ៗ  េលកយកេនាះេទ្របេគន្រពះសង្ឃជាេមវត�មយួអង� ។ េលកសង្ឃបានស� ល់ច្បោស់នូវគុណភាព

ៃនសចេ់នាះ កច៏បក់្បោលមានឆ់ានេ់ទ រចួេលក្របទនសច្់រទ�ង េទេឈ� ះ ទ សចេ់ភ� េទនាង វង ជា្របពន�េឈ� ះ 

ទ ប៉ុែន�េលកឥតមានពុទ�ដីកថាអ�ីេឡយ ។ ទ និង វង កប៏បលួគា� ្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ ។  

និយាយពីបុរសប�ី្របពន� គាតប់ានខំេដររកថាសម�ូបេនាះ្រគបក់ែន�ងទងំអស់ ប៉ុែន�ពំុេឃញ គិតថា្របាកដជានរណាមក

លួចយករបស់គាតេ់ហយ ក្៏របេទសផា� សជនពំុស� ល់មុខេនាះជាេ្រចនរបពំុ់អស់ ។  

បនា� បពី់េនាះមកបីៃថ� េនក�ុង្របេទសកម៏ានករ្របជំុគណៈរដ�ម�ន�ី, េនក�ុងសមយ័្របជំុេនាះ រដ�ម�ន�ីទងំឡាយបានប�ូរ

េយាបល់គា� ថា "្រពះរជាណាច្រកេយង ពំុទនម់ាន្រពះមហក្ស្រត្រគងរជ្យេនេឡយេទ " ដូេច�ះ្រត�វបេ�� ញដំរមីកកូប 

េហយបងួសួងដល់េទវត សូមឲ្យនាដំំរេីចញេទលតជ់ង�ងខ់�ួនឯង ចំេពះមុខជនណាមយួែដលអចអង�ុយេលរជបល�័

ង�បាន េហយសូមឲ្យដំរេីលកបុរសេនាះដកេ់លក្បោលនាមំកទីេនះ េដម្បេីយងនឹងេរៀបេធ�្រពះរជពិធីអភេិសក ឲ្យបុរស

េនាះេឡងេសយរជ្យក�ុង្រពះនគរ ។  



លុះជំនំុេហយ េគយកដំរមីកេរៀបចំចងកូប នឹងេ្រគ�ងលំអឯេទៀតជាេ្រចន េហយែលងឲ្យវេដរេទតមចិត�វ ។ ដំរកីេ៏ដរ

សំេដេទរកហ� ទ និងនាង វង េហយលុតជង�ងេ់នមុខជនទងំពីរនាក ់រចួេលកជនទងំពីរេនាះដកេ់លក្បោល ប�� ិះ

មកកន្់រពះបរមរជវងំ ។ ខណៈេនាះ ពកួរដ�ម�ន�ីកេ៏រៀបចំេធ�្រពះរជពិធីរជាភេិសកភា� ម តមរជ្របៃពណី ។ ហ� ទ ក៏

បានទទលួ្រពះបរមនាមថា េទវង(១) អស� រ្យ ។  

ឯ្រក�ងហូ៊វ និង ្រកយហូ៊វ មានេសចក�ីអកអ់ន្់រពះទយ័មនិ្រពមចុះចូល្រពះមហក្ស្រតថ�ី កប៏ានរតេ់ទេនឯ្រស�កបាកន 

េខត�េពធិ៍សត ់េហយ្រទងប់ានសង្់របាសទមយួេនទីេនាះ ។  

ដំណាលពី្រពះឥ�នា� ធិរជ ្រទងស់េង�តេឃញ្រពះអគ�មេហសីៃន្រពះមហក្ស្រតថ�ី ពំុទនម់ាន្រពះរជបុ្រតេនេឡយ ក៏

្រទង្់រពះចិនា� ថា "េយងនឹងផ�ល់្រពះរជបុ្រតមយួអង�ដល់្រពះនាងវង ្រពះរជបុ្រតេនះមានស�� តិជាជា្រពះឥ�ន�សុទ� 

េដម្បឲី្យជាបជ់ា្រពះញាតិវង្សេសយរជ្យក�ុង្របេទសែខ�រជានិរន�រតេទ " ។  

ៃថ�មយួ េនេពលែដល្រពះមហក្ស្រតិយានីវង ្រទងយ់ាងេចញពីមហ្របាសទ ្រពះឥ�ន�្រទងេ់ហះេចញមកឋតិេនេល
អកស ។ មនុស្សេលកេមល្រពះអង�ពំុេឃញេទ េឃញែតពន�ឺមយួយ៉ាងធំេខៀវសន�ឹងកតអ់កស ។ អ�ក្រស�កែ្រសក

េឆាេឡាេឡងថា "ពន�ឺធា� ក!់ ពន�ឺធា� ក!់" ។ ្រពះឥ�ន� កទ៏មា� កក់្រមងផា� មកេល្រពះកយ្រពះនាង វង េហយ្រទង្់រតឡបេ់ទ

ឋន្រពះអង�វញិបាតេ់ទ ។  

្រពះនាងអគ�មេហសីវង ្រទងម់ាន្រពះគភពី៌្រតឹមេពលេនាះមក េហយ្របសូតិបាន្រពះរជបុ្រតមយួ្រពះអង�ថា� យ្រពះនាម

ថា " ្រពះេកតុមាល " មាននយ័ថា ពន�ឺក្រមងផា�  ។  

សូមដំណាលពី្រពះវសិ�ុវញិ អ�កខំរតរ់កមា� យ្រគប្់រចកល�កអស់េហយ ប៉ុែន�ឥតបានដឹងថាមា� យេនឯណាេសះ ។ កុមារ

កេ៏កតទុក�រកទីបំផុតគា� ន េទបៃថ�មយួសួរឪពុកថា " មា� យខ�ុ ំជាអ�ី ? " ។  

ឪពុកេឆ�យថា "មា� យកូនឯងជាេទពធីត នាង្រត�វមកេនក�ុងឋនមនុស្សេយងេនះ ែត្រតឹម ៦ ឆា� េំទ ឥឡូវនាង្រតឡប់

េទឋនេទវតវញិេហយ ឋនេនាះេនឆា� យណាស់ ឪពុកពំុដឹងជាមា� យកូនឯេន្រតងណ់ាេទ " ។  

កុមារេនេស��ម ប៉ុែន�េចះែតនឹកមករកមា� យឥតមានេភ�ច កស៏េ្រមចចិត�ថានឹងេចញេទរកមា� យឲ្យទល់ែតេឃញ េទះបី

ឪពុកខំនិយាយឃាតយ៉់ាងណា កកុ៏មារពំុយល់្រសបតជាដចខ់ត ។ ្រពះពិស�ុករកុមារបានេធ�ដំេណ រេចញេទ េដរ

កតៃ់្រពេលចវល េលចវលចូលៃ្រព េពលឃា� នេបះែផ�រកុ�ជាតិនានាេធ�ជាអហរ សំេលៀកបំពករ់ែហករយុីរៃយអ៉ស់ ។ 

ប៉ុែន�េដយេហតុកុមារេនះ មានវសនាល� ៃថ�មយួពកួេទពធីត បានចុះមកេលងេនេលភ�មំយួ េហយក�ុងបណា� េទព

ធីតទងំេនាះ មាននាង ទិព�សុតចន័� មយួផង ។ នាងកំពុងនាគំា� េដរកចផ់ា� តមដងៃ្រពចងជាបាច់ៗ  ។  

កល្រពះពិស�ុករបានេឃញ�ស�ីល�ៗ ដូេច� ះកនឹ៏កថា " អស់េពលជាេ្រចនឆា� ណំាស់មកេហយ ែដលអញេដរេចញពីទី

ភូមមិយួែដលមានមនុស្សេលកេន អញឥតែដលបានជបួ នឹងមនុស្សណាមា� កណ់ាេសះសំេលៀកបំពកអ់ញករ៏ែហក

ដចដ់ច េហយអញពំុអចរកអ�ីមកផា� ស់បានេទ េ្រកពីយកស�ឹកេឈមកចងបិទបាងំខ�ួនដូេច�ះ មនុស្ស្រសីទងំឡាយ

ដល៏�ៗ ៃ្រកែលងេនះ មកពីឋនណា ? មនិែមនជាពកួេទពធីតេទឬ ? " ។ គិតដូេច�ះេហយ ្រពះពិស�ុកររតព់ួន ។ �ស�ី
ទងំេនាះបានេដរមកជិតដល់កុមារៗ កេ៏លកៃដបងួសួងេឡងថា " េបក�ុង�ស�ីជាេទពធីតទងំអស់េនះ ឥតមានមា� យខ�ុ ំ



េនក�ុងេនះផងេទ សូមឲ្យេហះេហរេទកនឋ់នលំេនេគវញិកំុបីមានសល់េឡយ ប៉ុែន� េបមានមា� យខ�ុ ំមកេនក�ុងទីេនះ

ផង ខ�ុ ំសូមកំុឲ្យមា� យខ�ុ ំេហះេហរេទជាមយួេគរចួ " ។  

លុះបងួសួងដូេច�ះចបេ់ហយ ្រពះពិស�ុករករ៏តេ់ចញសំេដេទទីកែន�ង ែដលនាងេទពធីតទងំេនាះកំពុងេលង ។ នាង

េទពធីតទងំឡាយ កលេបេឃញកុមារមនុស្សេលកកភ៏ា� កេ់ផ�លេហះេទឋនេលអស់ េនសល់ែតនាង ទិព�សុត

ចន័� េហះេទនឹងេគពំុរចួ ។ ្រពះពិស�ុករករ៏តេ់ទចបឱ់បរតឹនាងយ៉ាងស�ិទ�ស� លជាទីបំផុត ។  

នាងទិព�សុតចន័� ែ្រសកយ៉ាងខ� ងំៗថា "េតកម�អ�ីតមមក្រគបសង�តេ់លរបូខ�ុ ំេទៀតេហយ ខ�ុ ំបានេសយទុក�េសយ

េទស បានរចួពីឋនមនុស្សេលកេហយ េម�ចេឡយកម៏ានមនុស្សេលកមកចបរ់តឹរតួខ�ុ ំជាថ�ីម�ងេទៀតដូេច�ះ ? " ។  

្រពះពិស�ុករ ែ្រសកេឡងថា " ែម!៉ ែម!៉ ខ�ុ ំេនះ្រត�វជាកូនែម ៉" ។ កលែដលែមរ៉តេ់ចញពីផ�ះបាតេ់ទ កូនយំទួញេសកខំ

េដររក្រគបទី់កែន�ងពំុេឃញេសះ េលកឪពុកបានចូលេទរកែមក៉�ុងបន�ប ់ េហយេឃញែតផា� ្របាមំយួទងដកេ់លេខ�យ 

គាតក់យ៏ល់ភា� មថា "ែម្៉រតឡបេ់ទឋនេទវតវញិេហយ " គាតេ់កតទុក�ពន្់របមាណ រកអ�ីមកេ្រប�បពំុបានេទ េនក�ុង

េលកេយងេនះ មនិែតប៉ុេណា� ះ អ�កជិតខងកប៏ានមកជយួ យំេសកស� យ ្រសេណាះអេឡាះអល័យែមជ៉ាមយួនឹង

េយងែដរ តងំពីេពលេនាះមក ខ�ុ ំេចះែតនឹកមៃមមកែមពំុ៉មានេភ�ចេសះេឡយ លុះខ�ុ ំធំដឹងក�ីបន�ិចេឡង ខ�ុ ំកសំុ៏លេលក

ឪពុកេចញេដរផ្សងេ្រពងតមរកែម ៉េហយកូនស� នថា " កូនមុខជាស� បេ់ដយអស់កមា� ងំបាកជ់រ័បាយពំុខន " ែតឥឡូវ

េនះ ខ�ុ ំបានមកជនួែមេ៉ហយ,ខ�ុ ំសូមអង�រែមឲ៉្យ្រតឡបេ់ទវញិជាមយួនឹងកូន ! " ។  

នាង ទិព�សុតចន័� ស� ល់កុមារថាកូនរបស់ខ�ួនពិតេដយសរសំដីកុមារនិយាយ ។ ដូេច�ះនាងកយ៏ំទញួេសយេសក

អណិតកូនជាខ� ងំ េហយវចេទកូនថា  

"ែមឥ៉តមានស�បេ់ខ�មឪពុកកូនឯងេទ ែមែ៉តងនឹកមកកូននឹងឪពុកឯងពំុមានេភ�ច ្រពមទងំអ�កភូមផិងរបងជាមយួឯង

េទៀត ែដលមា� យធា� បេ់នជាមយួេគ ប៉ុែន�ែមជ៉ាតិជាេទពធីត ពំុអចេនជាមយួមនុស្សេលកបានយូរេទ រល់ៃថ�ែមែ៉តង

េទបំេពញកិច�េនចំេពះមុខ្រពះភ�ក�្រពះឥ�នា� ធិរជ គឺសំុអង�រឲ្យ្រពះអង�្របទនពរដល់កូនឯងនិងឪពុកកូនឯងកំុបីខន 

មនិែតប៉ុេណា� ះ មា� យបានទងំទូលសំុ្រពះឥ�ន�ឲ្យ្រពះអង�េមត� ផ្សោយនូវសុភមង�ល ដល់មនុស្សេនឋនេនះទូេទផង 

កូន្រប�សពន�កមា� យ! មា� យពំុអចេនជាមយួនឹងកូនបានេទៀត ែតមា� យយកកូនឯងេទេលង្របាសទមា� យឯឋនេល
មយួដង មា� យនឹងនាកូំនឯងេទមុជទឹកក�ុងអង្រកអូបេនក�ុងសួន្រពះឥ�ន�េហយទឹកេនាះនឹងជ្រមះកយកូនឯង ឲ្យ

បាតធំ់ក�ិនមនុស្សេលក បនា� បពី់េនាះមក មា� យនឹងនាកូំនឯងចូលេទក�ុង្របាសទ រចួនាកូំនឯងេទថា� យបង�ំ្រពះឥ�ន� 

" ។  

នាង ទិព�សុតចន័� កហុ៏ច្រកមាេទ្រពះពិស�ុផា� ស់ រចួនាងេលកបុ្រតេឡងេហះកតអ់កស ។ នាងយកបុ្រតេទឲ្យមុជ

ទឹក្រកអូប នាចូំលក�ុងលំេននាង នាងយកសំេលៀកបំពកស់� ត ។ មកេស��កពកឲ់្យយកម�ូបសួគម៌កឲ្យបរេិភាគ រចួនាំ

ចូលេទក�ុង្របាសទ្រពះឥ�ន� ។ ្រពះពិស�ុករកេ៏កតេសចក�ីសប្បោយអស� រ្យណាស់ ប៉ុែន�ដល់កុមារចូលេទក�ុងបន�ប ់

ស្រមាបជ់បួនឹង្រពះឥ�ន�េដយអ�កមានេសចក�ីចបអ់រម�ណ៍ៃ្រកេពក ចំេពះលំអៃនបន�បេ់នាះកេ៏ទជាញ័រៃដញ័រេជង 

(ចញ់បុណ្យ) េនទីេនាះ ។ េនេពល្រពះឥ�នា� ធិរជយាងេចញមកតមេនាះ ្រទងទ់តេឃញកុមារ្រទងសួ់រេទនាង ទិព�

សុតចន័� ថា " េតមនុស្សេនះជាអ�ី បានជានាងនាមំកដល់្របាសទេយង ? " ។  



នាង ទិព�សុតចន័� ទូលថា " ជាបុ្រតខ�ុ ំមា� ស់ កលែដលខ�ុ ំមា� ស់ចុះេទេនឯឋនមនុស្សេលក េរៀបករជាមយួនឹងេលក

ត លឹម េសង " ។  

្រពះឥ�ន�មានបន�ូលថា " ែនកុមារដ្៏របេសរ ! ចូរឯងេ្រកកេឡង " ។  

្រពះពិស�ុករកប៏ានដឹងស� រតីេឡង លុតជង�ងប់ន�នខ់�ួនេនចំេពះ្រពះភ�ក�ៃនេស�ចេទវត ។ ្រពះឥ�ន�កន៏ាកុំមារចូលេទ

ក�ុងបន�ប្់របាសទ្រពះអង� េហយ្រទង្់រតស់សួរកុមារជាេ្រចនប��  អំពីឋនមនុស្សេលកែដលកុមាររស់េន ។ ចេម�យ

ៃន្រពះពិស�ុករ បានេធ�្រពះអង�សព�្រពះទយ័ពនេ់ពក ។ េនេពលេនាះ នាង ទិព�សុតចន័� បានទូល្រពះឥ�ន�បែន�មថា " 

បុ្រតខ�ុ ំមា� ស់មានករបិុន្របសបណ់ាស់ គឺេចះកូរ េចះឆា� ក ់នាឲំ្យមនុស្សេលកមានេសចក�ីេកតសរេសរស�បែ់ស�ងជាៃ្រក

ែលង ប៉ុែន�ទស់ែតកូនខ�ុ ំមា� ស់េចះចំេណះទងំេនះ េដយឥតបានេរៀនពី្រគ�ណាេសះ គឺវេចះេដយសរគំនិតវែតម�ង " 

។ ្រពះឥ�ន�េឆ�យថា " ែមនេហយ ! មនុស្សណា ែដលេចះវជិា� ឥត្រគ�េលក្របដូចនឹងមនុស្សឆ�ួត េបដូេច�ះ ចូរឯងនាកុំមារ

េនះេទជបួនឹងេទវបុត� ែដលជានាយេរងជាងេឈ េគនឹងបេ្រង�នកុមារ ឲ្យេចះមុខវជិា� ែប�កៗសិន រចួនឹងឲ្យកុមារ្រតឡប់

េទឋនមនុស្សវញិ េ្រពះកុមារមានស�� តិជាមនុស្សេលក ពំុអចមកេនក�ុងទីេនះរហូតេទបានេទ " ។  

្រពះពិស�ុករកេ៏ទេនជាមយួេទវបុត� ែដលជាអ�កបេច�កេទសខងវជិា� សិល្បៈនឹងខងសំណង ់ ។ យុវជនខំេរៀនគូរ េរៀន

ឆា� ក ់េរៀនេលងេភ�ង អំពីសំណាកេ់ទវបុត�ជា្រគ�ទងំេនាះ បានេចះចសំ� តស់ព�្រគបទ់ងំអស់ គឺេចះសងន់ាវអចេបកបរ

េលេគាកបាន េចះឆា� ក្់របាក ់ ឆា� កម់ាស េចះស�ែដក្រគបយ៉់ាង េចះវជិា� លយទឹក េហយទឹកេនាះ េបកលណាេគចក់

រយេលដីឥដ� ដីេនាះនឹងក� យជាថ� ។ សរបុេសចក�ីេទ គឺកុមារបានេចះចទំងំអស់ នូវមុខវជិា� ទងំឡាយណា ែដលេទវ

បុត�បានបេ្រង�ន េហយេទវបុត�បាននិយាយេលកទឹកចិត�កុមារដូេច�ះេទៀតផងថា កិច�ករែដលអ�កេចះេធ�ទងំប៉ុនា� នេនះ 

អចគងឋ់តិេថរេនបាន អស់េពលេ្រចនពនឆ់ា�  ំឯចំែណកករងររបស់ខ�ុ ំវញិ មានមានជីវតិ្រតឹមមយួរជ�កលេស�ចមយួ

្រពះអង�ៗ  ប៉ុេណា� ះេទ, ឧបមាថា េប្រពះមហក្ស្រតអង�ណាមយួ បានេសយរជសម្បត�ិ េហយ្រទងស់ព�្រពះរជហឫទយ័ 

ឲ្យខ�ុ ំសង្់របាសទថា� យខ�ុ ំអចសងប់ានមយួរេំពច ប៉ុែន�េនេពល្រពះមហក្ស្រតអង�េនាះ្រទងេ់សយ្រពះទិវង�តេទ 

្របាសទក្៏រត�វរលយបាតក់�ុងេពលេនាះែដរ ដូេច�ះ េឃញថា ឫទ�ិអំណាចរបស់ឯង មានអនុភាពខ� ងំេលសលបេ់ល
ឫទ�ិអំណាចរបស់េយង " ។  

េទវបុត�កន៏ាេំសចក�ី្រកបទូល្រពះឥ�នា� ធិរជ អំពីលទ�ផលដ្៏របេសរៃ្រកែលង ែដលេកតមានអំពីករអបរ់្ំរពះពិស�ុករ ។ 

្រពះឥ�ន�ក្៏រទងស់ព�្រពះទយ័ជាខ� ងំ េហយ្រទងទ់ទលួស� ល់ថា " ្រពះពិស�ុករនឹងក� យេទជាអ�កអបរ់ ំ អ�កបង� ត់

បេ្រង�នមនុស្សេលកទងំអស់ ែដលកន្់រពះពុទ�សសនា " ។  

បនា� បម់ក ្រពះឥ�ន�កម៏ាន្រពះឱង� រថា "ជាងសំណងទ់ងំអស់ ែដលជាតិជាមនុស្សេលក មុននឹងកសងអ�ីៗ ្រត�វែតេរៀប

ដង� យ្រពះពិស�ុករសិន ឯ្របដបដ់ង� យមានដូចតេទេនះ គឺ្រស ១ ដប ្របាក ់១ បាត (១ េរៀល) េដមេចក ៤ កង ់

មានេដតម�ូនិងស� េលេនាះផង, សំពតស់ ៤ ហត� អង�រ ១ ផ�ិល និងេទៀន ១ េបជនណាមយួចបេ់ធ�កិច�ករអ�ីៗ មនិបាន

េរៀបដង� យេនះ ថា� យ្រពះពិស�ុករេទ អ�កេនាះឯង នឹងេបកែភ�កពំុរចួេឡយ េទះបីេបករចួេមលេឃញពន�ឺៃថ� កេ៏នមាន

ពពឹកែភ�ក្រគបែភ�ក ( ែភ�កេអៀសីុ ) ែដរ ។  



កល្រពះឥ�ន�មាន្រពះបន�ូលមកដល់្រតងេ់នះ ្រពះអង�នឹកេឃញដល់េកតុមាល េហយ្រពះអង�ក្៏រទងេ់ហះចុះមក

្របេទសកម�ុជា ។ េពលេនាះជារ្រតីកល មនុស្សទងំឡាយមានេសចក�ីភា� កេ់ផ�លជាខ� ងំ េដយេឃញពន�ឺភ�្ឺរតចះ

្រតចងេ់នេលេមឃ េហយេគដណ�ឹ ងសួរគា� ថា "េតនរណាេធ�អ�ី បានជាពន�ឺសេនា� េលេមឃដូេច�ះ ?" ។ ្រពះឥ�ន�កប៏ានចុះ

មកដល់ក�ុង្របាសទេស�ច ។  

ពកួអ�កយាមកេ៏ទទូល្រពះបាទេទវងអ់ស� រ្យថា " មានសត�ពំុែដលស� ល់ ចុះមកពីឋនេទវត មានភាពដូចមនុស្ស ប៉ុែន�

មានពណ៌េខៀវ មានពន�ឺចងំដូចេភ�ង បានចូលមកក�ុង្របាសទ " ។  

្រពះបាទេទវងអ់ស� រ្យយាង្របញាប ់ ត្រមងេ់ទ្របាសទ្រពះអង� េហយ្រទងប់ានស� ល់ថាជា្រពះឥ�ន� ្រពះរជា្រទងឱ់ន

លុតជង�ងថ់ា� យបង�ំ្រពះឥ�ន�ៗ សួរថា " េត្រពះមានស� ល់្រពះរជបុ្រតខ�ុ ំឬេទ ? " ។  

្រពះបាទេទវងអ់ស� រ្យទូលថា " ទូល្រពះបង�ំពំុែដលស� ល់េទ " ។  

្រពះឥ�ន�សួរថា "កលែដល្រពះេកតុមាល ្រទង្់រពះសម�ព េតមានអេភទដូចេម�ច? " ។  

្រពះបាទេទវងអ់ស� រ្យទូលថា " េឃញពន�ឺេខៀវលតសន�ឹងេនេលេមឃ រចួ្រសបែ់តមានក្រមងផា�  ធា� កម់កេលអគ�

មេហសីទូល្រពះបង�ំ េហយតមក អគ�មេហសីទូល្រពះបង�ំមានៃផ�េពះ ឥឡូវ្របសូតិបុ្រតមក សន�តនាមថា េកតុមាល 

ឥឡូវមានវយ័ចេ្រមនធំេហយ " ។  

្រពះឥ�ន�មាន្រពះបន�ូលថា " ហ�ឹងេហយ ! គឺកូនខ�ុ ំ វចុះមកចបប់ដិសន�ិ " ។  

ឮដូេច� ះ ្រពះបាទេទវងអ់ស� រ្យ ក្៏រទង្់រតស់ឲ្យេហ្រពះេកតុមាលឲ្យចូលមក ។ ្រពះឥ�ន�កច៏បេ់លក្រពះរជកុមារ ឲ្យ

អង�ុយេល្រពះឧរ ូ ( េភ�  ) រចួ្រទងម់ាន្រពះបន�ូលថា " ពីេដមខ�ុ ំេឈ� ះថាមឃមាណព ខ�ុ ំបានស� បនាផ�ូវថ�ល់ ស� បនា

ទំនបទឹ់ក សងស់ល សងស់� ន ខ�ុ ំបានេធ�បុណ្យដកទ់នដល់អ�ក្រកី្រកលំបាក េដយផលេនះ ខ�ុ ំបានេកតេទជា្រពះ

ឥ�ន� ដូចខ�ុ ំមានចិត�នឹកដល់្របេទសកម�ុជាណាស់ េ្រពះ្របេទសេទបនឹងេកតេឡងថ�ីៗ េហយតងំពីេពលេនាះ មកទល់

ឥឡូវេនះ គា� នមនុស្សខ� ងំពូែកណាមា� កម់កេនក�ុង្របេទសេនះេសះ ដូេច�ះេយងជយួ េធ�ឯងឲ្យបានសប្បោយ េហយឲ្យ

មានអយុែវងផង ត្បតិមនុស្សេលកសមយ័េនះ អយុខ�ីណាស់ ក្រមមាននរណាអយុបានមយួរយេឡយ េយងនឹងនាំ

យកឯងចុះមុជទឹកក�ុងអងមយួ េដម្បឲី្យបានអយុែវង " ។  

្រពះឥ�ន�កេ៏លក្រពះេកតុមាល េហះេទកនឋ់នេទវត ។ េនក�ុងសួនច្បោរៃន្រពះឥ�ន� មានអទឹកមយួ ្រពះឥ�ន�កយ៏ក

្រពះេកតុមាល េទឲ្យមុជទឹកអងេនាះមយួៃថ� ៧ ដង លុះ្រតែត្រគប ់៧ ៃថ� ។ បនា� បម់ក ្រពះឥ�ន�នា្ំរពះេកតុមាល 

ចូលេទក�ុង្របាសទ្រពះអង� រចួ្រពះឥ�ន�អេ�� ញេទវតជា្រពហ�ណ៍ ៧ នាក ់ឲ្យមកសូ្រតែសកមន�គាថានឹងេ្របាះ្រពំទឹក

មន�េទេល្រពះេកតុមាល េដម្បឲី្យបានអយុជាងរយឆា�  ំ។  

កលេបពិធីេនះ បានចបស់ព�្រគបេ់ហយ ្រពះឥ�ន�្រទងប់ង� បឲ់្យេគទឹម្រពះរជរថប�� ិះ្រពះេកតុមាល បរេហះពទ័�ជំុវញិ

្របសទ្រពះអង� េដម្បឲី្យ្រពះេកតុមាល អចេមលេឃញលំអ្របាសទសព�្រគបទ់ងំអស់ ។  

កលេប្រពះេកតុមាល េទេមលេ្រកលេគាសួគេ៌ទៀត ។  



្រពះឥ�ន�កសួ៏រ្រពះេកតុមាល ថា " អ�កេពញចិត�នឹងវត�ុអ�ីៗ ែដលបានេឃញឬេទ ? " ។  

្រពះេកតុមាល ទូលថា " ខ�ុ ំមានេសចក�ីស�បែ់ស�ងណាស់ " ។  

្រពះឥ�ន�មានបន�ូលថា " ដូេច�ះខ�ុ ំ្របគល់អណាច្រកកម�ុជាេនះឲ្យឯង េហតុេនះ េបឯងេពញចិត�នឹង្របាសទណាមយួ 

ែដលឯងបានេឃញ េហយចងស់ង្់របាសទណាមយួេន្របេទសកម�ុជាឲ្យល�ដូេច�ះចូរឯង្រគានែ់តនឹកក�ុងចិត�េឡង 

េយងនឹងប��ូ នស� បនិកមា� ក ់ឲ្យេទសងឲ់្យឯង េនក�ុង្របេទសឯងមយួរេំពច" ។ េនេពលេនាះ្រពះេកតុមាល េទបែត

នឹងមាន្រពះជន� ១២ ឆា�  ំ។ ដូេច�ះ ្រពះកុមារមានេសចក�ីតកស់�ុតខ� ច្រពះឥ�ន�ពន្់របមាណ ្រទងគិ់តេឃញថា "េនក�ុង

្របេទសអញ អញពំុ្រត�វឲ្យល�ជាង្របាសទ្រពះឥ�ន�េទ េបសិនជាអញេធ�ឲ្យល�ជាង ឬ្របែហល្រពះអង�េនាះ ្រពះអង�មុខ

ជាអកអ់ន្់រពះទយ័ពំុខន " ។  

្រទងគិ់តដូេច�ះេហយ ្រពះេកតុមាល្រទងេ់ឆ�យថា "ទូល្រពះបង�ំចងឲ់្យសង្់របាសទមយួ ែដលមានលំអ្របែហលេ្រកល

េគា្រពះអង� " ។  

្រពះឥ�ន�ក្៏រទង្់រពះស្រម�លថា "េ្រកលេនះជារបស់ល�ចំេពះែភ�កេចឯងេហយឬ?" េហយ្រទងម់ានបន�ូលេទ្រពះ

ពិស�ុករថា "េចជាជាតិមនុស្សេលក ពំុអចឋតិេនឋនេលេនះបានរហូតេទេយងប��ូ នេចឯងេទ្របេទសកម�ុជា 

េហយ្រត�វឯងសង្់របាសទឲ្យ្រពះរជបុ្រតេយងមយួខ�ង ឲ្យមានេសភណ័ភាពល�ជាងេ្រកលេគាេយង កលេបេចឯង

សងរ់ចួេ្រសចេហយ េយងចុះេទេធ�ជាអធិបតីក�ុងពិធីេរៀបចំអភេិសក្រពះរជបុ្រតេយង ឲ្យេឡងេសយរជ្យ"  

កលេប្រពះពិស�ុករ បានពិនិត្យេមលេ្រកលេគា្រពះឥ�ន�បានសព�្រគបេ់ហយ ្រពះឥ�ន�្រទង្់រពះរជប�� ឲ្យេគេរៀបចំទឹម

្រពះរជរថ្រពះអង�ប�� ិះ្រពះេកតុមាល និង្រពះពិស�ុករ ចុះមកកនែ់ផនដី្រតង្់របេទសកម�ុជា ។  

្រពះពិស�ុករកច៏បស់ង្់របាសទភា� ម េន ព. ស. ៦២០ ។ េលកបង� បឲ់្យជីកស� មេភា� ះ យកអចមដី៍ចកគ់រេលគា�

យ៉ាងខ�ស់ រចួេទបពិស�ុករយករបូចមា� កេ់ផ្សងៗ េទផ�ិតេលដីេនាះ្រគបទិ់សទងំអស់ ។  

ដំណាលពីកូនេមភូមមិា� កេ់ឈ� ះ សុវណ�  ។ អ�កកំេលះេនាះបានចូលេធ�ជាកម�ករ្រពះពិស�ុករ ។ លុះសុវណ� បានយល់

ករថ�ឹកល�មេធ�ករខ�ួនឯងេកត ្រពះពិស�ុករកជិ៏ះទូកេទកនស់មុ្រទេដម្បរីកសំបកខ្យងមកដុតេធ�ជាកំេបារ េដម្បបូីក

្របាសទ ។ លុះ្រតឡបម់កវញិ មកដល់សំេរងែសន ្រស�កកំពងែ់លង ទូកក្៏រត�វលិចទឹក ។ ្រពះពិស�ុករកប៏ានស� រ

យានជំនិះេនាះេឡង ប៉ុែន�ឥតេកបយកសំបកខ្យងេទ ។ អ្រស័យេហតុេនះេហយបានជាសព�ៃថ� េគេឃញមានសំបក

ខ្យងជាេ្រចនគំនរ កបេ់នក�ុងភូមសំិេរងែសន ។ ចបត់ងំពីេ្រចនឆា� ណំាស់មកេហយ, អ�ក្រស�កក�ុងភូមេិនាះ ែតង

បបលួគា� េរ សសំបកខ្យងេនាះមកដុតេធ�ជាកំេបារ ប៉ុែន�សំបកខ្យងេនែតមានចំននួជាេ្រចនៃ្រកែលងរហូតមកដល់សព�

ៃថ�េនះ ។  

ៃថ�េ្រកយមកេទៀត ្រពះពិស�ុករកេ៏ធ�ដំេណ រេទកនស់មុ្រទេដម្បេីរ សសំបកខ្យងេទៀត ។ ប៉ុែន�ម�ងេនះ មានទូកសំេព

េ្រចនណាស់ េហយកប៏ានសំបកខ្យងមកជាេ្រចនៃ្រកែលង ។ បនា� បម់កេទៀត ្រពះពិស�ុករកេ៏ចញសំេពបី េដម្បេីទរក

្រគាបល់� ប៉ុែន�លុះ្រតឡបម់ក មានយល់ព្យះុេបាកបកសំ់េព្រតងេ់កះកំញាន ខងលិចដូន្រទី ។ ្រពះពិស�ុករចក្់រគាប់



ល�ក�ុងសំេពេនាះេចលទងំអស់ រចួកេ៏ធ�្រគាបល់�េនាះឲ្យរងឹក� យេទជាេកះមយួ េហតុេនាះេហយបានជាសព�ៃថ�េនះ 

េគសេង�តេឃញក�ុងេកះកំញាន មានពណ៌េខ� ដូច្រគាបល់� គា� នដីអ�ីេទៀតេនជាមយួេឡយ ។  

ចំែណកឯ្រគាបល់�េនក�ុងសំេពពីរេទៀត ្រពះពិស�ុករកយ៏កេទលយបូកពីេល្របាសទដី ែដលេលកបានសងេ់នាះ ។ 

ដីេនាះកប៏ានក� យេទជាថ�មយួរេំពច ។ កលសង្់របាសទ ្រពះពិស�ុករឥតចបំាចច់ងរនា�  ដសំសរមយួម�ងៗ ដូច

េយងេទ គឺេលកយកដីមកសងជ់ា្របាសទ ៥ ជាន ់ែតម�ង េទបយកទឹកថា� លំយេទលបពីេលត្ួរបាសទដីទងំមូល 

។ ្របាសទេនាះកក៏� យេទជាថ� ។  

អ្រស័យេហតុេនះេហយ បានជាេយងេឃញ្រតងវ់ងេ់កងៃនដំបូល្របាសទឥតមានរនូត ឬសសរ្រទពីេ្រកមេទ ។  

លុះករស� បនាបានរចួេ្រសចកលណា ្រពះពិស�ុករកល៏បថា� េំលរបូចមា� កទ់ងំេនាះ, ត្រម�វេទតមពណ៌េផ្សងៗ េធ�ឲ្យ

្របាសទមានលំអយ៉ាង្រតចះ្រតចង ់គឺល�ដូចជាេ្រកលេគា្រពះឥ�ន� ។  

្រពះេកតុមាលេពញចិត�នឹង្របាសទេនាះណាស់ បានេពលសរេសរ្រពះពិស�ុករជាេ្រចន េហយបានសំុឲ្យ្រពះពិស�ុករ

សង្់របាសទឯេទៀតជាេ្រចនតម េដយមានរបូចមា� កយ៉់ាងេឆតឆាយ ។  

្រពះឥ�នា� ធិរជេដយមានពកួេទវតជាេ្រចនតមដែង�ផង បានយាងចុះមកឋនេ្រកម ្របសិទ�ិពរអភេិសក្រពះរជបុ្រត

្រពះអង� េហយ្រពះអង�ថា� យ្រពះនាមថា អរដិ�ពលពហេនា (្រពះេកតុមាល ) រចួ្រទង្់របេទសែខ�រេយងថា កម�ុជា ដូច

សព�ៃថ�េនះ ។  

េពលេ្រកយមក ្រពះេកតុមាល្រទងប់ានសេង�តេឃញកំពូល្របាសទមយួពំុសូវ្រតង ់ ្រទងក់ម៏ាន្រពះបន�ូល្របាប្់រពះ

ពិស�ុករឲ្យេឡងត្រមងកំ់ពូលេនាះ ។ ្រពះពិស�ុករបានេឆ�យថា " សូម្រពះអង�្រទងេ់្របែត�ស�ីមា� កឲ់្យយកែផ�េឃា� កទំុេទ

វយកំពូលេនាះៗ នឹងេងប្រតងេ់ឡងវញិេហយ " ។  

្រទង្់រពះសណា� បដូ់េច�ះ ្រពះេកតុមាល ក្៏រទង្់រពះពិេរធជាខ� ងំ ្រពះអង�្រទងប់ានបេ�� ញនូវសូរខ� ងំៗ ថា "េមច៉ក៏

និយាយដូេច�ះ កំពូល្របាសទេធ�សុទ�ែតអំពីថ� េម�ចកឯ៏ង្របាបថ់ាឲ្យ�ស�ីយកែផ�េឃា� កទំុេទវយត្រមង ់? " ។  

ចំែណកឯ្រពះពិស�ុករ កខឹ៏ងនឹង្រពះរជាែដរ ែតេដយេគារព្រពះេចស�  េលកកេ៏្រប�ស�ីមា� ក ់ឲ្យយកែផ�េឃា� កទំុេទេគាះ

កំពូល្របាសទ កំពូល្របាសទេនាះបាន្រតងេ់ឡងវញិ ។  

េ្រកយពីេនាះបន�ិចមកេទៀត ្រពះេកតុមាល្រទងប់ាន្របគល់ែដកទម�ន ់ ៣ហបេដម្ប្ីរពះពិស�ុករេធ�្រពះខន័មយួ ជា

និមតិ�របូៃនេតជានុភាព្រពះអង�ថា� យ្រពះអង� ។ ្រពះពិស�ុករបានយកែដកេទស�រលំយេនសល់ល�មែតេធ�្រពះខន័តូច

មយួ មានមុខេស�ងជាងស�ឹក្រស�វេទេទៀតេហយមុតៃ្រកែលង គឺថាេបេគយក្រពះខន័េនះេទកបខ់�ួនមនុស្សណាមា� កជ់ា

ពីរកំណាត ់េគពំុអចេមលដឹងថា ខ�ួនមនុស្សដចេ់ឡយ េគស� នថាកបឥ់ត្រត�វខ�ួន េហយមនុស្សេននិយាយបានដូច

េដម លុះែតេគៃដេទ្រចន េទបេឃញខ�ួនមនុស្សេនាះដចធ់ា� កជ់ាពីរកំណាតភ់ា� ម ម្យោង៉េទៀត េបេគយកពងមយួេធ�អំពី

ដីមានដកទឹ់កេពញ េហយេគអចកតព់ងេនាះ ឲ្យដចជ់ាពីរកំណាតម់និឲ្យទឹកក�ុងពងេនាះហូរេចញបាន លុះែតេគ

យកៃដ្រចនពងេនាះេទបពងែបកដចជ់ាពីរ េហយទឹកកកំ៏ពបេ់ចញ ។  



្រពះពិស�ុករបានយក្រពះខន័ែដលេទបនឹងេធ�េហយេនាះ េទលតទឹ់កយ៉ាង្រតឹម្រត�វ រចួយកេទថា� យ្រពះេកតុមាល ។ 

្រពះេកតុមាលកលេប្រទងទ់តេឃញទំហំ្រពះខន័ភា� ម ក្៏រទង្់រពះពិេរធខ� ងំៃ្រកែលង, ្រពមទងំ្រទងប់ានបេនា� ស្រពះ

ពិស�ុករ យ៉ាងគំេរះគំេរ យេនចំេពះមុខនាមុនឺសព�មុខម�ន�ីទងំអស់ថា " អ�កឯងលួចែដកេយងយកេទេ្របជា

្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួន បានជាែដក ៣ ហប េធ�្រពះខន័ឲ្យេយងបានែតមយួតូចប៉ុេណា� ះ " ។ ្រពះពិស�ុករក្៏រចេឡាត

តូងតងែដរេហយេឆ�យថា "ខ�ុ ំែលងេន្របេទសកម�ុជាេទៀតេហយ ខ�ុ ំនឹង្រតឡបេ់ទេនឯ្របេទសចិនឯេណាះវញិ " ។  

ថាេហយ ្រពះពិស�ុករកេ៏្រកកេដរេចញ េដយអូសមុខ្រពះខន័េលក� រ ។ លុះ្រពះពិស�ុករេដរេចញេទ េគកស៏េង�តេឃញ

ក� រដចជ់ាពីរ េដយអំណាចមុខ្រពះខន័ែដល្រពះពិស�ុករបានអូសពីេល ។ ្រពះេកតុមាល្រទងទ់តេឃញដូេច� ះ ក៏

្រតស់បង� បឲ់្យេគរតត់មែ្រសកេហ្រពះពិស�ុករ ទរយក្រពះខន័មកថា� យ្រពះអង�វញិ ។ ប៉ុែន�្រពះពិស�ុករ្របែកកពំុ្រពម

ឲ្យ េហយ្រគែវងេចលេទកណា� លទេន�សប រចួកចុ៏ះសំេពេបកេក� ងសំេដេទ្រស�កចិន ែដលជា្រស�កកំេណ តរបស់

គាតេ់ទ ។  

េនះេហយជាេរឿង្រពះពិស�ុករ ែដលមនុស្សភាគតិចណាស់បានដឹង េហយេដយសរែតមានេរឿងេ្រពងេនះ បានជាអ�ក

្រស�កេគេជឿេគយល់ថា ្របាសទអង�រជាស� ៃដេទវតសង ។  

 


