
េរឿង ��ពហ�េ�វត�នគរ�ជ័យ(១)  

េ�េខត�កំពង់�ម  

តមដងផ�ូវជាតិេលខ ៧ ពី្រក�ងភ�េំពញេទកំពងច់ម ចមា� យ្របែហល ៣ គីឡូែម្៉រត ពីទី្របជំុជនកំពងច់ម មានផ�ូវមយួ

ចូលេទខងលិច ្របមាណជា ៣០០ ែម្៉រតប៉ុេណា� ះ មានកំែពងថ�បាយេ្រក�ម ្របកបេដយេក� ងទ� របាកែ់បករះុធា� ក់

អស់ជាេ្រចន ។ បរេិវណកំែពងេនះ អ�ក្រស�កេហថា " វត�នគរបាជយ័ " ឬេហខ�ីកតថ់ា " វត�នគរៗ " ។ េបចូលតមផ�ូវ

ពីខងេកត្រតងេ់ទលិចមនិឆា� យប៉ុនា� ន កប៏ានេទដល់កំែពងមយួេទៀត ដម៏ានេរងទងតភា� បជំុ់វញិ និងមានេខ� ងទ� រ

ជាបនួទិស ។ េខ� ងទ� រនិងេរងទងេនះ េនគង្់រតងល់�េនេឡយ េដយអេន�ៗ ែតមានអេន�ខ�ះបាកែ់បក្រជ�ះធា� កេ់ទ

េហយែដរ ។ ចូលផុតពីេនះេទបានេទដល់េខ� ងទ� រទី ៣ ែដលមានភា� បទ់ងំេរងទង្រសឡះ្រសឡំ េហយេន្រទង់

ស� តបាតេនេឡយ បាកធ់ា� កែ់តកំពូលចុងបំផុតប៉ុេណា� ះ ។ េនចំកណា� លេរងទង ែដលមានេខ� ងទ� រែបរេទរកទិស

ធំទងំ ៤ មាន្របាង�មយួធំ ទទឹងពីមា� ងេទមា� ង ខងបាតេ្រកម្របមាណជា ១៥ ែម្៉រត រងបនួ្រជ�ងេស� កំពូលេល្រស�ច

េរៀវ មានសណា� នជាេចតិយ(២) ។ ក�ុង្របាង�េនះ មាន្រពះពុទ�របូ ៤ អង� ែបរ្រពះភ�ក�តមចេនា� ះទ� រេឆា� ះេទទិសធំទងំ

បនួ ។  

េនចេនា� ះកំែពងជានទី់ ២ និងទី ៣ ខងត្បងូមានវហិរតូចៗ ពីរ ឯខងេជងកម៏ានពីរែដរ ។ បណា� វហិរតូចទងំបនួេនះ 

មានវហិរមយួេនខងឦសន្របាង�តម�ល់្រពះពុទ�របូបនួអង� គងែ់បរ្រពះភ�ក�េទកនទិ់សធំទងំបនួ េហយ្រពះបិដ�ិ(៣) 

ែផ�កេទនឹងេចតិយធំមយួេនចំកណា� ល ។ ពីខងេកតចំៃនវហិរេនះ មានគុហតូចមយួេទៀតតម�ល់របូបដិមា ៣ អង�, 

ពីរអង�ឈរកនដំ់បងប�្ឈរទំនងជាេសនា មយួអង�អង�ុយែពនេជងេលអសនៈខ�ស់ ៃដ្របណម្យេឆា� ះចំមករកេចតិយ 

ែដលេពលខងេល ។ របូភាពចែម�កេនះេហយ ែដលមានេរឿងនិទនមយួដំណាលតៗគា�  ជាអែង�ងេហយមកថា ៖  

អំឡុងជាយូរឆា� កំន�ងផុតេទេហយ េន្របេទសកម�ុជាមានេស�ច្រកញ់(១) មយួ្រពះអង� ជា្រពះអនុរជ បានយាងេ្រជស

េរ សរកទីកែន�ងសងឧទ្យោន និង្រពះរជដំណាក ់ េដម្បទុីកជាទីកម្សោន� លំែហ្រពះចិនា� ក�ុង្រគាែដល្រទងអ់ផ្សកុ្រពះទយ័

ម�ងៗ ។ ្រពះអង�បានយាងមយួអេន� េដយពពកួេសនាមាត្យ មុខម�ន�ី សឹងែតសព�ទីេនក�ុងអណាេខត� ែដលេនក�ុង

បន�ុក្រពះអង�្រត�ត្រត ។ ៃថ�មយួ ក្បនួដែង�េស�ច្រកញ់បានមកដល់ែ្រពកមយួេនជាបនឹ់ងដងទេន�ធំ ែដលសព�ៃថ�ជាទី

្រក�ងកំពងច់ម េហយែដលេពលេនាះមានបណា� ជនជាេ្រចនកំពុងរករបរចិ�� ឹមជីវតិេដយេធ� េធា� ះ ្រព�ល ស្រមះ ចប្់រតី

ក�ុងែ្រពកេនាះ ។ ្រពះអង�្រទង្់រតស់បង� បដ់ល់កងេយាធាឲ្យេបាះជំរ ំសង្់រពះពនា� េនេទៀបមាតែ់្រពកេនាះ េដយទីេនាះ

មានខ្យល់អកសល� ្រពមទងំវចិិ្រតេទេដយធម�ជាតិគរួជាទីរកីរយផង ។ ្រពះអនុរជ្រទងេ់ឆ��ង្រពះេន្រតទតឧទកធា

រ អបសុ់គន�រសសុសសយ េដយមាន្រសីស�ំ្រកមករ គាល់េហ� េ្រត�ប្រត ។  

េវលេនាះនាង េព ែដលជាមា� ស់េធា� ះក�ុងែ្រពកេនាះ បានដឹងថា ្រពះអនុរជយាងមកេបាះពនា� ជយ័ េនែក្បរកែន�ងខ�ួន

ដូេច� ះ កម៏�មីា� ចតែ់ចងអស់ពកួបាវ្រពវ ឲ្យេរៀបចំ្រពះ្រកយេស� យ ្រពមទងំវត�ុដ្៏របណីតេផ្សងៗ នឹងនាយំកេទថា� យ

្រពះអង� ។ េរៀបចំជាេ្រសចនារេីនះកេ៏្របាះ្រពំអស់របូរងកយ ឲ្យ្រកអូបេទេដយក�ិនខ�ឹមចន�ន ៍ េហយេស��កពកយ៉់ាង

សមរម្យ េដរល� សល�នពី់មុខពកួ្រសីបេ្រម ។ ៃដនាង្រទនូវពនេ្រគ�ង្រពះ្រសី យូរៗេគេឃញមានពន�ឺែខ្សមាសេព្រជ

រេំលចពណ៌េផ�កៗ េដញរស�ី្រពះអទិត្យម�ងៗ ។ លុះេទដល់េហយ នាង េព ្រពមទងំពកួ្រសីបេ្រម កឱ៏នក្បោល្រកប

វនា� ្រពះេចស� េដយេពលពក្យ្រកបបង�ំទូលថា "សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស ! ខ�ុ ំមា� ស់េទបនឹងបានដឹងថា ្រពះអង�យាង



មក្រកសល្រពះកយេនទីេនះ េទបខ�ុ ំមា� ស់េរៀបអស់េ្រគ�ងដង� យទងំេនះ នាមំកថា� យ្រពះអង� សូមេ្របាស្រពះរជានុ

�� តទទលួេដយអនុេ្រគាះ " ។  

្រពះរជា្រតស់តបថា " នាង ! ខ�ុ ំរកីរយណាស់ែដលមានចិត�េស� ះ្រតងនឹ់ងខ�ុ ំយ៉ាងេនះ ខ�ុ ំអនុ�� តឲ្យនាងេលកេ្រគ�ងដ

ង� យទងំេនះមកចុះ " ។  

កលេបឮ្រពះរជានុ�� តយ៉ាងេនះេហយ នាង េព កេ៏លកអស់េ្រគ�ងបណា� ករទងំេនាះ មកដកចំ់េពះ្រពះភ�ក�្រពះ

អនុរជ េហយឱនក្បោល្រកបបង�ំម�ងេទៀត េដយវចថា " ខ�ុ ំមា� ស់សូម្រកបបង�ំល " ។  

្រពះរជា្រទងញ់ញឹមេហយ្រតស់តបវញិថា " េទចុះនាង ! ែតចូរនាងឧស្សោហ៍មកេលងទីេនះ ឲ្យញឹកញាបហ់�៎  ! " ។  

នាងទទលួថា " ពរមា� ស់ " ។  

េហយនាង្រកមុ ំ្រពមទងំ្រសីបេ្រមកវ៏រថយ លុះ្រតែតផុតពីទី្រពះគំនាល់មក េទបត្រមងេ់ទកនលំ់េនអត� ែតេរៀងខ�ួន

េទ ។  

េ្រកយែដល្រកមុេំនះលេចញផុតេទ ្រពះអនុរជ្រទងេ់សយ្រពះ្រកយាេស� យេដយ្រពះទយ័រកីរយពនេ់ពក ។ ្រពះ

អង�្រទងេ់ស�ចក�ុង្រពះចិនា� នឹងរបូេឆាមេលមពណ៌របស់ក��  េព ែដលល�ស័ក�ិសមឥតេខ� ះ នឹងរកនារណីា ែដលតងំ

ពី្រពះអង�បានយល់មក េ្រប�បឲ្យេស�ពំុបានេឡយ ។ េដយសរធ�ូ្រពះកមេទព(១) បានត្រមងប់ាញ់កូនសរមកចំដួង

ហឫទយ័្រពះអង� បានជាក�ុងរ្រតីេនាះ ្រពះអង�្រទងផ់�ំមនិលកស់�បស់�ល់េសះ ។  

លុះ្រពឹក្រពងស� ង្រពះសុរយិាកលណា ្រពះអនុរជបាន្រតស់បង� បឲ់្យហ�ួងវចិិ្រតេវហរជាមហមា្រត េទស�ីដណ�ឹ ង

នាងនារេីនាះមកេធ�ជា្រពះស�ំ្រពះអង� ។ ្រគាេនាះ ្រពះរជបេ្រមបាន្របញាប្់របញាល់រហ័សរហួន ត្រមងេ់ទកនលំ់េន

របស់នាង េព ែដលឪពុកមា� យនាងបានែចកឋនេចលជាយូរឆា� េំទេហយ ។ នាងកេ៏រៀបចំកែន�ងដស៏មគួរេដម្បទីទលួ

្រពះរជបេ្រម ។ ចំែណកហ�ួងវចិិ្រតេវហរកច៏បរ៉់យរ៉បស់ព�េសចក�ីជ្រមាបនាង ្រពមទងំេពលសរេសរដល់ភព័�

វសនានាង ែដលនឹង្រត�វបានេឡងឋនៈជា្រពះស�ំឯកក�ុង្រគាឆាប់ៗ េនះ ។  

នាង្រកមុគំា� នយល់ទស់េទ ្រពមតមពក្យរជបេ្រម ។ ដូេច�ះេហយជា្រពះអនុរជអង�េនះ ្រទងស់ព�្រពះទយ័នឹងនាងេនះ

ខ� ងំណាស់ ។ រល់ៗ ល� ច ្រពះអង�ែតងយាងមក្រកសលខងេ្រក្រពះពនា�  ែដលមានវងេ់ភ�ងមេហរពីីេរះ បាន្របគំ

ថា� យជាទីកម្សោន�្រពះទយ័្រពះទយ័្រពះអង� ។ ្រគាេនាះ ្រពះស�ំឯកេនះបានចូលេទជិតបេ្រម្រពះអង�ជា្រប្រកតី ។  

មនិយូរប៉ុនា� ន ្រពះអនុរជចតឲ់្យពកួជាងរចនា ចតច់ងំសងបនា� យេដយថ�បាយេ្រក�ម មានកំែពងបីជាន ់េហយឲ្យ

មានទី្រពះលន និងទីយាមល្បោតពទ័�ជំុវញិ ។ ចបត់ងំពីសងបនា� យេហយេ្រសច ្រពះអង�បាននាពំកួបរវិរេទ្របថាប់

ក�ុងទីេនាះជាសុខេក្សមក្សោន� ។ ្រពះអនុរជបាន្របកសសន�តេឈ� ះបនា� យេនះ ថា " នគរបាជយ័ " ្រពះយកតម្រពះ

នាម្រពះអង�ែដលអ�ក្រស�កធា� បស់� ល់ច្បោស់ថា " ្រពះបាទបាជយ័បាអរ្យ " ។  



ចំននួ ២ ឆា�  ំ តមក ្រពះស�ំឯក េព មានគភគ៌្រមប ់ ១០ ែខ ក្៏របសូតិបាន្រពះរជឱរសមយួអង� មាន្រពះភ�ក�ញញឹម

្របិម្របិយគរួជាទីេបតីនឹងជាអ�កមាន្របាជា� វងៃវ ។ ្រពះបិតសព�្រពះទយ័នឹង្រពះរជបុ្រតេនះណាស់ រល់ៗៃថ� ្រពះអង�

ែតង្របែលងេលងជាមយួនឹង្រពះរជបុ្រតសំឡាញ់ ។  

លុះ្រពះរជកុមារចេ្រមន្រពះជន�បាន ៤ ឆា�  ំេស�ចជា្រពះបិតក្៏រទង្់រពះត្រមះិចងឲ់្យ្រពះរជបុ្រតបានជាអ�ក្របាជ�មយួអង� 

្រពមទងំឲ្យស� ល់វឌ្ឍនធមៃ៌នអរ្យ្របេទសនានាផង ។ ្រពះអនុរជ កច៏តឲ់្យ្រពះរជបេ្រមជូន្រពះអយ្យបុ្រតេទេផ�ឲ្យ

សិក្សោេនឯមហ្របេទសចិន េ្រពះ្រគាេនាះមានែត្របេទសចិនមយួេទ ែដលពូែកខងវទិ្យោស�ស�ជាង្របេទសឯេទៀតៗ 

ក�ុងអសីុទ�ីប ។ រជកុមារ្រកបបង�ំល្រពះបិតនិង្រពះមាត េដយបានទទលួពរសព�សធុករជាេ្រចនផង ។ សំេពធំ

ែដលនាយំក្រពះរជបុ្រតរបស់េស�ច្រកញ់ បានេចញ្របេទសកម�ុជាឆ�ងកតម់ហសគរ ត្រមងេ់ទដល់ែដនចិន ។  

េ្រកយ្រពះរជបុ្រតេចញផុតេទ ្រពះមា� ង េព ពំុរកីរយេសះ ទឹកមុខ្រពះមា� ងែដលធា� បែ់ត្រសស់ញញឹម្របិម្របិយ ក៏

ែ្របក� យេទជា្រសេពន បីដូចបុបា� ្រត�វកេម� ្រពះសុរយិាក�ុងគិម�ៈរដូវ ។ ចំែណក្រពះអនុរជជា្រពះស� ម្ីរពះមា� ង កពំុ៏សូវ

្រស�ល្រពះកយដូចធម�តែដរ េចះែតមាន្រពះេរគេផ្សងៗ ញាំញី្រពះអង�សឹងែតរល់ៃថ� នាឲំ្យ្រពះអង�មាន្រពះកយពល

ទនេ់ខ្សោយជាលំដប ់។ េហតុេនះេហយ បានជាេពលេ្រកយ ២ ឆា�  ំ្រពះអង�បានេសយទិវង�តេទ ។ ពិធីបុណ្យរលំយ

្រពះសពកប៏ានចតែ់ចងេឡង េដយរជបរវិររបស់្រទង ់ មានទងំេស�ច្រកញ់ ែដលេន្រត�ត្រតអណាេខត�នានាបាន

យាងមកជួបជំុជយួ ញុាំងពិធីបុណ្យេនាះឲ្យបានជាឧឡារកិផង ។  

លុះពិធីបុណ្យបានចបស់ព�្រគបេ់ហយ េស�ច្រកញ់ថ�ីែដលចូលមកកនក់បេ់ខត� (កំពងច់ម) េនាះ បានេទតងំទី

កែន�ងេនឯត្បងូឃ�ុ ំ ែដលសព�ៃថ�បានេទ្រស�ក ជាទី្របជំុជនមយួយ៉ាងស�ុកស�ម� ក�ុងេខត�កំពងច់ម ។ េមា�៉ ះេហយ

បនា� យចស់ែដល ្រពះបាទបាជយ័បាអរ្យ សងេនាះ កេ៏នទំេនរគា� នមនុស្សអ៊ូែអដូចមុន ្រគានជ់ាបុរណដ� នស្រមាប់

អ�កទស្សនា ។ ចំែណក្រពះស�ំេព កឈ៏បេ់នក�ុងបនា� យេនាះែដរ ្រពះនាង្រតឡបេ់ទេនឯលំេនចស់របស់្រពះនាង

វញិ ។  

និយាយពីរជកុមារែដលេនឯ្របេទសចិន ៃថ�មយួ្រទងប់ានទទលួដំណឹងថា "្រពះមាត្រពះបិតេសយទិវង�តអស់េទ

េហយ ទងំបនា� យជាេករ �ិ៍ដំែណលពី្រពះបិតសងេនាះ កេ៏គេបាះបងេ់ចលែដរ ែថមទងំមានេស�ច្រកញ់ថ�ីបានតម

ព្យោបាទ្រពះរជវង្សេនះផងេ្រពះថា កល្រពះបិត្រគប្់រគងអណាេខត�េនះ បានេធ�ទុក�បុកេម�ញ្រគ�សរេគ បានជាេគ្រត�វ

ែតសងសឹកក�ុង្រគាេនះវញិ " ។  

ដំណឹងទងំេនះ ជាពក្យមនិពិតេឡយ គឺពពកួនាហ�ឺនចិនេគនាគំា� និយាយកុហក្រទង ់ េដម្បកំុីឲ្យ្រទង្់រតឡបម់ក

្របេទសែខ�រវញិ េដយេគយល់ថា ្រពះអង�ជាកុមារមយួមាន្របាជា� ឈ� សៃវ ដល់ៃថ�េ្រកយនឹងបានជាបណ�ិ តមយួខង

វទិ្យោស�ស� និងយុទ�ស�ស� ដ្បតិ្រពះអង�ែតងមាន្រពះទយ័ក� ហនជានិច� ។  

្រទងទ់ទលួដំណឹងអកុសលេនះេហយ ្រពះរជកុមារស�ុត្រពះចិនា�  ែតខំទប្់រពះកយេដយក�ីក� ហន ប៉ុែន�្រទងម់និេភ�ច

េទ មាតុភូមជិាទីសព�្រពះទយ័បំផុតរបស់្រទង ់្រទងស់ង� តសិក្សោវជិា� គា� នហ៊នស្រមាកេផ�សផា� សេឡយ ។ ក�ុងរវង្រពះ

ជន�ៃម�វស្សោ ្រពះអង�បានេឡងឋនៈជាទី្របឹក្សោ របស់ប�� ករសឹកេន្របេទសចិន ។ ្រគាផុតេពល្របជំុ្របឹក្សោ ្រទងែ់តង

ព្យោយាមចូលេទសិក្សោក�ុងដំណាកអ់ចរ្យទិសបាេមាក�មយួ ែដលល្បេីឈ� ះជាងេគជាយូរឆា� មំកេហយ ។  



អំឡុង ១០ឆា�  ំតមកេទៀត ្រទងប់ានជាបណ�ិ តខងវទិ្យោស�ស� និងយុទ�ស�ស� េហយបានជាទី្របឹក្សោរបស់្រពះេច្រក�ង

ចិន ។ កិត�ិនាមរបស់្រទងល់្បខី�រខ� យេពញែតមហ្របេទសេនាះ ។ ្របជាជាតិចិនទងំ្រប�ស្រសីនាគំា� េគារពរបអ់ន្រពះ

អង� មនិែដលេពល្របទូស�អ�ីេឡយ ។ ដូេច�ះេហយបានជាេគសន�ត្រពះនាម្រពះអង�តមភាសចិនថា សមប៉ាវកុង ែ្រប

ថា "្រពឹទ� ចរ្យេចះសេ�ង� ះបីយ៉ាង ឬអ�ក្របាជ�បី្របករ" ។ េវលេនាះ្រទងប់ានខំបំេពញករណីយកិច� េនក�ុង្របេទសចិន

យ៉ាងេពញកមា� ងំ្រពះកយ ែដលបណា� ជនជាតិចិន គា� ននរណាមយួអចស� នថា ្រពះអង�លះបង្់របេទសចិនេឡយ ។  

លុះដល់្រពះជន� ៣០ វស្សោ ្រទងប់ានចូលេទគាល់្រពះេច្រក�ងចិន សំុ្រពះរជានុ�� ត េដម្បនឹីងេធ�ដំេណ រេទ្រស�កេ្រក

ពិនិត្យអស់កិច�កររបស់្រទង ់។ ្រពះេច្រក�ងចិនក្៏រទង្់រពះរជានុ�� តតមេសចក�ីសំុរបស់ សមប៉ាវកុង ។ ្រទងគ់ា� ន្រត�វ

ករនឹងេរហ៍ពលែហហមតមករពរ្រពះអង�េឡយ ។ ្រទង្់រពះព�ស� (សំេលៀកបំពក)់ ដូចជាអ�កែ្រសសុទ�វស័ិយ ។ ពកួ

នាហ�ឺនធំទងំឡាយ នាគំា� េកតសរេសរកលល្បចិរបស់្រពះអង� ែដលេចះែក�ង្រពះកយ េដម្បេីសុបសួរសុខទុក�របស់រ

�ស�េននិគមជនបទ នឹងេធ�អេង�តរបស់ពពួករជករ េតេធ�តមប�� ត�ិច្បោប ់េដយេចះ្រត្របណី្របជានុរ�ស�ឬេទ ? ។  

ឱកសេនាះ ជាបរយិាកសដទូ៏លយល�ៃ្រកេពក េបក្រពះហឫទយ័ឲ្យនឹកដល់្រស�កកំេណ តរបស់្រទង ់ ។ លុះេស�ច

យាងេទដល់កូនភូមតូិចមយួ ្រទងប់ានចូលេទកន្់រពះអ�ក្រស�ក េហយ្រទងែ់ថ�ង្របាបេ់គថា "្រពះអង�េចះទយ-គនគូ់រ

េមលេ្រពងវសនា ឬវសនាអនាគតបានយ៉ាងឆុត " ។ ពកួអ�កកលេបបានដឹងដូេច�ះេហយ កន៏ាគំា� ទងំហ�ូងទងំ្រប�ស

្រសី មករកសំុទយពី្រទង ់។ េដយ្រពះអង�មា� ស់េនះ េចះស� តខ់ងេហរស�ស�ែមនែទន ទំនាយទងំេនាះក្៏រត�វគា� ន

លំេអៀង ។ េគនាគំា� និយាយសរេសរពីមាតម់យួេទមាតម់យួ អ�ក្រស�កកនែ់តឮដំណឹងសុសសយេទេទៀត ។ យប់

មយួ ្រទងផ់�ំេនក�ុងខ�មតូចមយួ ជាមយួនឹងតចស់មា� ក ់ េហយ្រទង្់រពះត្រមះិថា "្រពះមាត្រពះបិតអញសុគតអស់

េហយ ប៉ុែន�អញ្រត�វែត្រតឡបេ់ទេឃញមុខ្របជាជាតិែខ�រ ជាជនរមួជាតិ និងេករ �ិ៍ដំែណល្រពះមាតបិតអញវញិ " ។ 

េដយ្រពះអង�នឹកមាតុភូមេិពកក្៏រទង្់រជប្់រពះភ�ក�្រសពប្់រសេពន ែត្រទងនឹ់កេទគា� នេឃញថា ្របេទសកម�ុជាេនាះ

ែបបណាេទ សូម្បែីតវឌ្ឍនធមែ៌ខ�រកពំុ៏្រជាបថា យ៉ាងដូចេម�ចបន�ិចបន�ួចេសះ េ្រពះ្រទងេ់ចញេទកល្រទងេ់នេក�ង

ណាស់ មនិទនស់� ល់្រពះភ�ក�្រពះមាតេនេឡយ ។  

េដយ្រទង្់រពះត្រមះិសព�្រគបដូ់េច�ះេហយ បានជាមហបណ�ិ តេនះលួចរតេ់ចញចក្របេទសចិន មនិឲ្យជនណាមា� ក់

បានដឹងបន�ិចេសះ ។ ្រទងប់ាន្រស�តរតូមកដល់្របេទសែខ�រ េហយ្រទងប់ាន្រជកលក្់រពះអង�េនភូមតូិចតច េដម្បខំី

ហតេ់រៀនភាសែខ�រ ។ េដយ្រពះអង�មានជាតិជាែខ�រ្រសប ់មនិយូរប៉ុនា� ន ្រទងក់ប៏ានេចះភាសែខ�រស� តដូ់ចែខ�រធម�ត 

េហយបានសន�តនាម្រពះអង�្របាបអ់�កភូមនិានាថាេឈ� ះ "្រពហ�" េដម្បឲី្យេគេជឿថាពិតជាែខ�រែមន ។ ចំនួន ៧ ែខ ្រពះ

អង�មា� ស់ ្រពហ� កប៏ានេទដល់្រស�ក (កំពងច់ម) ែត្រទងឥ់តបាននឹកនាេសុបសួររកញាតិអ�ីបន�ិចេទ ដ្បតិ្រទង្់រជាបថា

ខ� តភ់ា� ត្់រពត្់របាសគា� អស់េទេហយ នឹងេដយខ� ចអំណាចេស�ច្រកញ់ថ�ីផង ។ នាយ ្រពហ� បានសំុេនស� កនឹ់ងផ�ះ

យាយចស់មា� ក ់ ែដលគាតប់ាតញ់ាតិសនា� នអស់េន្រតឹមែតបាវ្រពវពីរបីនាកប់៉ុេណា� ះ ។ យាយេនាះេទះបីគាតម់ាន

អយុជាង ៥០ ឆា� េំទេហយ ែតរបូរងគាតែ់តស� តបាតែស្បកពំុទន្់រជ�ញ្រជីវ សកពំុ់ទនស់�ូវ េធ�ញពំុទនប់ាកេ់ន

េឡយ ។  



េដយសរជយួ ឧបត�ម�ដេ៏ស� ះ កប៏ណា� លឲ្យ្រពះអង�មា� ស់ ្រពហ� នឹកកចួ្របតិពទ័�េលរបូដូនចស់េនះជាខ� ងំ បានពឹងេគ

ឲ្យស�ីដណ�ឹ ង ។ យាយេនះកឥ៏ត្របែកកេឡយ េដយគាតម់និចងេ់នែតឯកឯង នាែំតនឹកដល់កូនសំឡាញ់គាតែ់ដល

ឃា� តចកេទ និងសចស់េលហិតែដលធា� បប់ាតប់ងអ់ស់ ។  

ដូនចស់និងតកំេលះេនះ េនសុខសន�ជាមយួគា� រហូតមក ។ ៃថ�មយួ យាយេកតក�ីអផ្សកុ កឲ៏្យតវយេលខគនគូ់ររក

កូន្រប�សគាត ់ែដលឃា� តេទ្រស�កចិនតងំពីអយុ ៤ ឆា�  ំ។  

តស� បសំ់ដីយាយចប ់នឹកឆ�ល់ពនេ់ពកកសួ៏រថា " យាយ ! កូនយាយ ឃា� តចកយាយពីឆា� ណំា ? េតប�ីយាយមុនមុខ

ងរគាតជ់ាអ�ី ? " ។  

យាយឱនមុខ្រជប ់និយាយតិចៗថា " ឱតេអយ ! កូន្រប�សខ�ុ ំឃា� តចកខ�ុ ំេទជាង ៣០ ឆា�  ំ េហយ ឯប�ីខ�ុ ំមុនេនាះមនិ

ែមនតូចតចេទ គឺជាេស�ច្រកញ់មយួអង�្រត�ត្រតេខត�េនះ េហយបានទងំសងបនា� យថ�មយួយ៉ាងេឆត ទុកេនមក

ដល់សព�ៃថ�េនះផង ចូរតេមលចុះទីបឹងែក្បរផ�ះេយងេនះេហយ ែដល្រពះស� មធីា� បន់ាខំ�ុ ំជិះទូកេលងកម្សោន�រល់ល� ច 

េហយែដល្រពះអង�បានឲ្យេឈ� ះទីេនះថា " ទេន�អំុ "(១) ។  

នាយ ្រពហ� ស� បច់បក់ស៏�ុតស� រតី េហយឱនក្បោលលុតជង�ងចុ់ះេលកៃដទងំពីរ សំពះ្របណម្យ ចំែណកយាយកេ៏ទ

ជា្រសឡាងំកងំ ។ នាយ ្រពហ� និយាយេឡងថា" ឱអ�កមានគុណកូនេអយ ! សូមឲ្យកូនសំុខមាេទសយ៉ាងធ�នេ់ទចុះ 

គឺថាខ�ុ ំេនះេហយ ែដលជាកូនបានឃា� តេទ្របេទសចិនតងំពីអយុ ៤ ឆា�  ំេហយកូនបានឮេគថា ្រពះបិតមាតសុគត

អស់េទយូរឆា� េំហយ កូនគា� នដឹងថា ្រពះមាតេនគង្់រពះជន�ដូេច�ះេសះ " ។  

យាយ េព ឮេហយស�ុះឱបប�ីេនះម�ងេទៀត ែតរកែតហមាតថ់ា អ�ីមយួម៉ាតក់ពំុ៏រចួ ។  

នាយ ្រពហ� និយាយេទៀតថា " េប្រពះមាតចងដ់កទ់ណ� កម�កូនយ៉ាងណា កកូ៏នសុខចិត�រ៉បរ់ងតមទងំអស់ សូម

មាន្របសសនម៍កចុះ " ។  

យាយេឆ�យវញិថា "េបកូនឯងចងឲ់្យរេដះចកេទសេល�សេនះ ចូរកូនេធ�តមពក្យមា� យដូចតេទេនះ ៖ េបកលណា

មា� យស� បេ់ទ្រត�វកូនឯងសងេចតិយ ១េនក�ុងបនា� យនគរបាជយ័ េហយយកសពមា� យេទដកក់�ុងេនាះ នឹង្រពះពុទ�

របូ ៤ អង� តម�ល់េនែក្បរសពមា� យេនាះផង, លុះកលណាកូនឯងេទៀតស� បេ់ទេទៀត ្រត�វផា� ឲំ្យេគជាសិស្សគណ សង

េដយថ�ជារបូកូនឯងមយួមានបាតៃដសំពះ្របណម្យេទរកេចតិយមា� យ លុះ្រតែតផុតសសនា្រពះសមណេគាតម េប
កូនេធ�យ៉ាងេនះ េពៀរេវរជាកំហុសនឹងបានរេដះជាមនិខន " ។  

នាយ ្រពហ� ឱនក្បោលទូលថា " សូមកំុ្រព�យ្រពះមាត ! កូនេធ�បានទងំអស់ " ។  

ចបត់ងំពីេពលេនាះមក ជនទងំពីរនាក ់ករ៏មួសុខទុក�ជាមយួគា� តមឋនៈជាកូននិងមា� យរហូតមក ។ បាន្របែហល

ពីរឆា�  ំយាយ េព កស៏� បេ់ទ កូន្រប�សេនាះ កច៏តែ់ចងសងេចតិយ ប��ុ ះសពមា� យ្រពមទងំសង្រពះពុទ�របូ ៤ អង� 

តម�ល់ជំុវញិេចតិយេនាះ ែដលសព�ៃថ�េគេឃញមានសងវ់ហិរមយួ្រគបេលេចតិយតូចេនាះផង ។  



មនិយូរប៉ុនា� ន េដយនឹកអល័យមា� យេពក ត ្រពហ� កម៏ានជំងឺធ�នស់� បេ់ទែដរ ែតមុននឹងស� បគ់ាតប់ានផា� ពំពកួ

សិស្សគណឲ្យសងរបូថ�មយួជាជំនសួខ�ួន េនអង�ុយែបរមុខេទខងលិចសំពះត្រមងេ់ទសពមា� យ ែដលេគេឃញរបូ

េនាះេនរហូតដល់សព�ៃថ� ។  

និយាយពី្រពះេច្រក�ងចិនវញិ កលេបបាតប់ណ�ិ ត សមប៉ាវកុង េហយកច៏តន់ាហ�ឺនជាេ្រចនរបូេសុបសួររក មាននា

ហ�ឺនមា� កប់ានេធ�ដំេណ ររហូតមកដល់្របេទសែខ�រ ប៉ុែន�ទ្រមានំាហ�ឺនេនះមកដល់ េលកបណ�ិ ត ្រពហ�បានទទលួអនិច�

កម�េទេហយ ។ នាហ�ឺនេនាះ បានេធ�គារវកិច�ចំេពះមុខរបូថ�េនះ េហយបានចរកឹេឈ� ះបដិមាករេនះ ជាអក្សរចិនថា 

សមប៉ាវកុង ទុករហូតមក ។  

សព�ៃថ�េនះ អ�ក្រស�កបានសងគុ់ហមយួេដយបាយអ្រគបពីេលបដិមាករេនះ ។ រល់េពលរដូវបុណ្យែខ�រ ឬបុណ្យចិន 

មានមនុស្សជាេ្រចនរយនាក ់ បានចូលេទអុជធូបេទៀនបូជាដល់បដិមាករេនាះ េហយមានជនខ�ះេទៀត បានេធ�ជាកិច�

បូលែស�ង្រកបី និងបូលេដយរលកច់េង�ះ េហយេពលថា ឆុតពូែកណាស់ ទុកជាមានេ្រគាះថា� កយ៉់ាងណា ឬចងដឹ់ងពី

ផលអ�ីមយួ េគអចទយ្រត�វភា� ម ។  

មនិែតប៉ុេណា� ះ កលពីរវង ព. ស. ២៤៧០ បា� យ មានពកួអ�កជំនញួេន្រក�ងកំពងច់ម បាននាគំា� េទបង�ិលរបូថ�េនាះ 

ឲ្យែបរមុខមកខងត្បងូឲ្យ្រត�វតមទំនងផ�ូវចូល ែតដល់ែបរមុខរបូត ្រពហ� េនះេទ ្រស�កេនាះកេ៏កតជំងឺ មានអ�ក្រស�ក

ស� បជ់ាេ្រចន ។  

កលេនាះ េខ� ចត ្រពហ� បានចូលរបូយាយដម ជារបូប�� ន ់េនភូមសិណា� ន ់ឃុំអម�លិ ្រស�កកំពងេ់សៀម េខត�កំពង់

ចម ្របាបអ់�ក្រស�កថា " កំុែបរមុខរបូអញេទឯណា អញ្រត�វែបរមុខេទខងលិច សំពះេឆា� ះេទេចតិយេខ� ចមា� យអញ 

" ។  

េ្រកយពីេខ� ចត ្រពហ� ចូលមកេនាះ អ�ក្រស�កេគបំែបរមុខរបូត ្រពហ� េទទិសខងលិចដូចដល់សព�វញិ េនរហូតដល់

សព�ៃថ� ។  

 


