
្របវត�ិអ�កតឃា� ងំេមឿង 

្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៨ ពីទំពរ័ទី១ – ១៩  

 

 

ទីកែន�ងអ�កតេនាះ ជាទីរេហស� ន មានរកុ�ជាតិតូចធំដុះពទ័�ជំុវញិមានែមកែបកសខ មានម�ប្់រតៃឈ្រតជាក ់ គរួឲ្យ

សប្បោយរកីរយអស� រ្យ េហយមានសត�បក្សបីក្សោកេ�� �វេខ��វខ� រ ្របចឹកគា� េលែមក្រពឹក្សោេនាះ ឮសូរសំេឡង្រទហឹង ។ 

បនា� បអំ់ពីរកុ�ជាតិ មានវលែ្រសពទ័�ជំុវញិ េបេមលអំពីចមា� យេទ េឃញរកុ�ជាតិដង�ុ ំ្រតសំុខ�ួលេខ�  ដច្់រសយាលអំពីភូមិ
្រស�ក ។ បណា� េដមេឈទងំអស់េនទីេនាះ មានេដមសំេរងមយួខ�ស់ធំជាងេឈឯេទៀតៗ ដុះចំពីមុខអ្រសម ។ ពី

សលែខ្រតេពធិ៍សត ់េទអ�កតេនាះ ចមា� យ្របមាណជា ៦ គីឡូែម្៉រត ។ េគ្រត�វេចញតមផ�ូវថ�ល់ ពីសលែខ្រតេទ

ទិសខងលិច ្របមាណជាពីរគីឡូែម្៉រត ្រត�វងកេទទិសខងត្បងូ កតផ់�ូវអយស�័យយាន ដល់ឃុបំាកនឹ់ម ែបរេទទិស

ខងលិច ដល់ភូមែិ្រពកជីក េឡងពីែ្រពកជីកងកេទកនទិ់សខងេជង េទបដល់កែន�ងអ�កត ។  

ជំុវញិអ្រសមអ�កត មានវល្រសឡះទំេនរ េន្រតងច់េនា� ះរកុ�ជាតិ ។ េនពីខងត្បងូអ្រសមជាទីវលទុកស្រមាបេ់ធ�
េរង មានបេណា� យ ៦០ ែម្៉រត ទទឹង ៤០ែម្៉រត ។ អ្រសមេនាះេធ�េដយេឈ ្របកស់្បវូមានបេណា� យ ៨ ម ទទឹង ៤ ម 

កម�ស់ ៤ ម សសរលញ់ មនិមានជ�� ំងបិទបាងំេទ ។ ជំុវញិអ្រសមមានលនទំហំ ៤ ម ទុកប្រម�ងឲ្យពួកអ�កេទេធ�
បុណ្យេដរែហ្របទក្សណិេនេពលេឡងអ�កត ។ ពីខងេ្រកទីវល មានរបងេធ�េដយេឈខ�ឹមពទ័�ជំុវញិ មានែតផ�ូវចូលពី

ខងេកតមយួ និងពីខងត្បងូមយួ ។ ក�ុងអ្រសមខងមុខតអួ�កត មានរនម៉ា បេណា� យ ៣ ម ទទឹង ២ម កម�ស់ ៥ 

តឹក េធ�េដយេឈ ជារនស្រមាបដ់កដ់ង� យអ�កត ខងេជងនិងខងត្បងូអ�កត មានបង� នៃ់ដេដតេដយចមរនិង

ៃបមនេ់ធ�េដយេឈែដរ ។  

តអួ�កត មនិមានរបូរងែបបេឈ ឬ ថ�ជាតំណាងេទ គឺជាតដីួដំបូកសុទ�ៗ ទំហបំេណា� យ ២ ែម្៉រត ទទឹង ១ ែម្៉រត កម�ស់ 

២ ែម្៉រត ែដលេកតអំពីសត�កេណ� �រវពូនេលង សន�តថាជាតអួ�កតែតម�ង េនកំពូលៃនដំបូកមានពំនូកដី ៤-៥ ្រស�ចៗ

ែបកេចញ េមលេទដូចជាកំពូលនគរវត� ។ កំពូលដីដំបូកែដលជាតអួ�កតេនះ អ�ក្រស�កថា េបមានសត�កេណ� �រពូន

េឡងថ�ីេទៀត សន�តថា េចហ� យែខ្រត ឬេចហ� យ្រស�កេនែខ្រត-្រស�កេនាះ នឹង្រត�វផា� ស់េចញ ឬខូចបុណ្យសក�ិ ដី

ដំបូកេនះមនិដឹងថាេកតពី្រតឹមរជ្យេស�ចណាេទ ពំុមានអ�ក្រស�កណាដឹងេសះ ។  

ពិធីបុណ្យេឡងអ�កត- បុណ្យេនះជាបុណ្យទំេនៀមទមា� បជ់ាបយូ់រមកេហយរបស់អ�ក្រស�ក និងពួកសល្រស�ក ែតងេធ�
ែតរល់ៗឆា�  ំ ក�ុងែខពិសខ ៃថ�េសរ ៍ ។ ែតមនិកំណតជ់ាេខ�តឬរេនាចេទ េរ សយកែតៃថ�េសរ ៍ េពលេធ�លុះណាែតមាន

េសចក�ីបង� ប ់អំពីេចហ� យ្រស�កបាកន ្របាបេ់ទេមឃុំ េមស�ឹង អចរ្យវត�និងបណា� រ�ស�ទងំអស់ឲ្យដឹងជាមុន េដម្ប ី
មកជបួជំុ ជយួ េធ�េរង្រកសល និងេរៀបចំេបាស្រចសទីកែន�ងឲ្យស� តល� ស្រមាប្់រពះសង្ឃ និងម�ន�ីរជករក�ុងែខ្រត ។ 

ទំេនៀមេនះជា្របៃពណីរបស់អ�ក្រស�ក ។ កលពីៃថ�ទី ១៨ មថុិនា ឆា�  ំ១៩៤៩ េពលចបេ់ផ�មបុណ្យ្រត�វជបួជំុេមឃុំទងំ

អស់ េមស�ឹង អចរ្យវត� និងបណា� រ�ស� េនទីកែន�ងអ�កត ។ េពលេម៉ាង ៦ ល� ច េមស�ឹងអុជេទៀនធូបេទជ្រមាបអ�ក



ត :" ៃថ�េនះ េយងខ�ុ ំជាកូនេចមកជបួជំុគា�  េធ�បុណ្យេនទីេនះជូនេលកត សំុឲ្យេយងទងំអស់គា�  បានសុខសប្បោយ 

"រចួេគេលងេភ�ងថា� យ មានេភ�ងែខ�រ េភ�ងពិណពទ្យ េភ�ងៃឆយុា ំ េភ�ង្រតពងំទ តមធម�ត ឮសូរេភ�ង្របគំ្រទហឹងអឹង

កងរពំងៃ្រព មនុស្សចស់េក�ង រេទះេគា រេទះ្រកបី មកពី្រស�កឆា� យៗ មកជបួជំុគា� មរីេដរដសេនទីេនាះ ។ េម៉ាង ៩ យប ់

ជបួជំុគា� សូ្រតនមស� រថា� យបង�ំ្រពះ រចួនិមន�្រពះសង្ឃ ១០ អង�ចេ្រមន្រពះបរតិ� ។ លុះ្រពឹកេឡង ៃថ�អទិត្យ ១៩ ែខឆា� ំ

ដែដល េពលេម៉ាង ៨ កន�ះ ពកួម�ន�ីរជករសលែខ្រត សល្រស�ក្រគបតំ់ែណង អេ�� ញេទជបួជំុគា� េនកែន�ងេនាះ 

េហយចូលេទឈរេនខងត្បងូអ�កត េមស�ឹងអុជេទៀនធូប ជូនអស់េលកេដតថា� យអ�កត េដយេសចក�ីេគារព រចួេម

ស�ឹងបង� បឲ់្យេលកេ្រគ�ងតង� យ មកេរៀបេនេលរន ចំេពះមុខអ�កត ។  

តង� យអ�កតគឺ :  

1. - កេន�ល្រកហម េខ�យ 

2. - សំពតស់្រកលពីេលកេន�ល 

3. - ស� ធមដូ៌ង ១ គូ (េដតម�ូ ៥ ស�  ៥ ធូប ៣ សរៃស) 

4. - ក្បោល្រជ�ក ១ គូ មានទងំកន�ុយដកេ់នមាតផ់ង ។ 

5. - ផ�ិលទឹកអប ់១ គូ េឈស�ន ់១ 

6. - ពនស� បារមីយួគូ 

7. - ដប្រស ១ គូ មានទងំែពង 

8. - េចកននួ ២ ស�ិត តម�ល់េលចនទប 

9. - បែង�ម ២ ស�ក 

10. - ចំអប ២ ស�ក 

11. - កេនា� ងស�ឹកេចក ១ គូ 

12. - មានេ់ស� រ ១គូ 

13. - ែស�ងសត�ទេន្សោង ១ គូ 

រណា� បត់ង� យទងំ ១៣ មុខេនះ មានគូ្រគបទ់ងំអស់ ស្រមាបដ់កេ់ឆ�ងស� ំ េ្រកអំពីតង� យ ១៣ មុខេនះមានតង� យ

ែដលអ�ក្រស�កថា� យែថមេទៀតបរបូិរណ៍េ្រត�ប្រត ដកេ់នរនេនាះ ។ េគអុជេទៀនធូបែចកគា� កន ់ េដរែហ្របទក្សណិជំុ

វញិអ្រសម ជាករេគារពចំេពះអ�កត និងនឹកគុណដល់េលកឧកញ៉ាេសនាបតីេមឿងែដលសូ៊ប�ូរជីវតិ យកឈម

្រកលែផនដី មានេករ �ិ៍េឈ� ះតងំពី គ. ស. ១៥១៦ ដរបមកដល់សព�ៃថ�េនះេទបអ�ក្រស�កសន�តេហថា អ�កតឃា� ងំ

េមឿង ។ េគេរ សរកមនុស្សឲ្យមានរបូរងប៉ុនៗគា�  ២ នាក ់ស្រមាបព់កែ់ស�ងសត�ទេន្សោង១ ែតងតេួស��កសំពតផ់ាមងួចង

ក្បនិ ខ�ួនទេទ អ�ករ ំ២ នាកេ់ទៀត េធ�្រពនៃ្រពមា� កស់� យកេំភ�ង មា� កស់� យបាយសំណំុេដរតមពីេ្រកយ េស��កពក់

ដូចគា� នឹងអ�កពកែ់ស�ងទេន្សោងែដរ លុះែហ ៣ ជំុរចួេហយ េគេលងេភ�ងរែំស�ងទេន្សោង េភ�ងេនាះេឈ� ះ " េភ�ងភា� ងំ " 

អ�ករចំបព់កែ់ស�ងរចួ ្រកបថា� យបង�ំអ�កត ៣ ដង េឡងរែំបរេឆ�ងេរៀងខ�ួន មកជបួគា� ្រគបគ់ា� ម�ង ដល់គ្រមប ់៣ ដង 

វរនឹងដីអតួដកគ់ា�  ជល់គា� ដូចគា� ដូចសត�ែមនៗ ្រពនៃ្រពេដររកស� មេជងសត�ទេន្សោង េងបឱនៗ េដម្បតីមបាញ់ ។ 

មនុស្សឈរេមលេពញទីវល េនមុខអ្រសមអ�កតេនាះ ។  



 

ទំនុកេ្រច�ង 

១- បងេដរៃ្រពស�ុក ត្រត�កៃ្រពស្បោតៗ 

េដរកតៃ់្រពញាត េលចវលចូលៃ្រព ។ 

២- េឡងភ�ចុំះភ� ំថ�ដធំៗ 

ល្បោស់េ្រពចលស់ខ�ីៗ ទេន្សោងេគាបា 

េកៀងញីឃា� តខ�ីៗ ល្បោស់េ្រពចលស់ខ�ី 

្រសេណាះែខពិសខៗ ។ 

៣- កែ�ន�តៗេអយ ទេន្សោងេគាបា 

េលបបនា� បនា� េជងភ� ំេលប្រកមុទំងំមូលៗ ។ 

៤- ជំេនារខ្យល់បក ់្រតជាកខ់្យល់ជូន 

កបឫ់ស្សចីងក្បនូ ជូនប�ូនេទ្រស�កៗ ។ 

៥- កែន្សងបងបាត ់បងមនិស� យ 

បំណាចប់�ូនឃា� តឆា� យ បងស� យែតប�ូន្រសីៗ ។ 

 

ពកួអ�កេភ�ងេ្រច�ងដរប លុះ្រពនទងំពីរនាក ់ េឃញសត�ទេន្សោងជល់គា� ជាប ់ ្រកបេរៀងខ�ួន លបបាញ់បាន េទបេដះ

យកែស�ងសត�ទេន្សោងទងំពីរ េទតម�ល់េនកែន�ងេដមវញិ (េលងកន�ះេម៉ាងចប)់ េមស�ឹងចបេ់្រគ�ងតង� យ្រគបមុ់ខ

ដកក់េនា� ង ចក្់រស េដតធូប ៣សរៃស រចួនិយាយបងួសួងថា "ៃថ�ជាៃថ�ជាេពលល� េយងខ�ុ ំមកជបួជំុគា� េធ�បុណ្យ

ឧទ�ិសកុសលចំេពះេលកត េមឿង ែដលមានគុណចំេពះ្រស�កែខ�រ សូមេលកតឲ្យពរសព�សធុករដល់្របេទសកម�ុ
ជាឲ្យបានសុខសប្បោយ សូមឲ្យ្រពះករណុាជាមា� ស់ជីវតិេលត្បងូ េសយេសចក�ីសុខក�ុងរជសម្បត�ិ សូមឲ្យបានេសចក�ី
សុខសប្បោយ អស់កលជាអែង�ងេរៀងេទ សូមឲ្យទឹកេភ��ងបេង� រចុះមក ឲ្យបានសព�ែផនដី្របេទសកម�ុជា ឲ្យ្រស�ក

សម្បណ៌ូសប្បោយ កំុឲ្យមានភយ័អន�រយអ�ីេឡយ ។ បងួសួង ៣ ដងេ្រសចេហយ យកកេនា� ងេទដកេ់្រកមេដម

សំេរង េនមុខអ្រសម ។ រចួេលកេ្រគ�ងតង� យទងំអស់េចញ ។ និមន�្រពះសង្ឃ ៥ អង�បង្សកូុល ពកួឧបាសកសូ្រត

ឧទ�ិសផល េមស�ឹងយកទឹកអបេ់ទេលដំបូក ែដលជាតួអ�កត ពកួអ�ករជករ េចហ� យែខ្រត េចហ� យ្រស�ក និងម�ន�ី
តូចតច្រគបដំ់ែណង បាចទឹក ១ ផ�ិលៗ មា� ក ់រចួអេ�� ញេទរបប់ា្រតេនវលមុខេរង្រពះសង្ឃ ។  



េម៉ាង ១១ េរៀបេភាជនាហរ េលៀងពកួម�ន�ីសលែខ្រតសល្រស�កធំតូច្រគបដំ់ែណងេដយវត�ុដឧ៏ត�ម ពីសសប្បោយ 

មានេភ�ង្រតពងំទ មាន្រប�ស្រសីេ្រច�ងតគា� ជូនអស់េលកស� បដ់ល់េម៉ាង ១២ ជាករបេង�យកិច� ។  

អំពីទំេនៀមរពំកែ់ស�ងទេន្សោង និងពកក់ន�ុយេក� កេនះ មានេសចក�ីដំណាលថា ក�ុងកលដក៏ន�ងយូរមកេហយ 

(សករជ និងរជ្យណាមនិ្របាកដ) មានេដមេឈ ១ េដមេនក�ុង្រស�កេពធិ៍សត ់ៃថ�មយួ្រពន ២នាក ់មានេឈ� ះមនិ

្របាកដនាគំា� ចូលៃ្រព េដម្បបីរបាញ់សត�តមទមា� បរ់បស់ខ�ួន ។ លុះចូលេទដល់េដមេឈេនាះ ឮសូរសំេឡងសត�កន�ង់

ពីេរះ ហកដូ់ចសូរសំេឡងេភ�ងដូរ្យត�ន�ីលនឮ់រងំ ដូចជាសំេឡង្រទសយេដៀវ េឃញសត�ទេន្សោង ១គូ េលតកេ�� ង

ជល់គា� េលង ដូចេគរ ំ។ មានសត�ខ�  ១ គូ្រកបេនទីេនាះ វេគាះកន�ុយហកដូ់ចេគវយស�រ ។ មានសត�េក� ក ១ គូ 

កងស� ប េបកកន�ុយ េលតចុះេលងេឡង ហកដូ់ចេគចកត់�ុកចកក់្បោច ់។ ្រពនទងំពីរនាកល់នម់ាតថ់ា " ឱហ� ! 

សត�ទងំេនះែប�កចែម�កអស� រ្យ សូរសំេឡងសត�កន�ងដូ់ចសំេឡងដូរ្យត�ន�ី សត�ទេន្សោងនិងសត�េក� ក ដូចជាអ�ករចំក់

ក្បោច ់សត�ខ� ដូចជាអ�កវយស�របន�រតម េយងគរួ្របកបេធ�ជាេភ�ងេលងតមសត�ទងំេនះ ទុកជាេករ �ិ៍ឲ្យកូនេចឯេ្រកយ

។ ្របវត�ិអ�កតឃា� ងំេមឿង  

ក�ុងអតីតកលកន�ងេទ ក�ុងរជ្យ្រពះចន�រជាេស�ចគងនី់បនា� យលែង�ក (គ. ស. ១៥០២) កលជានេ់នាះ្រស�កែខ�រ ជា

្រស�កចំណុះេសៀមេនេឡយ ែតងនាសួំយសរអករេឡងេទ្រស�កេសៀម ្រពះេចេសៀមចត្់រពះរជបុ្រតមយួ្រពះអង� 

មាន្រពះនាមមនិ្របាកដ ឲ្យមកេន្រស�កែខ�រេដម្បេីមលករខុស្រត�វ េធ�ជាអ�ក្រត�ត្រតខងពន�អករ្រគបយ៉់ាង ែ្រកងេស�ច

្រស�កែខ�រមានចិត�មនិ្រតង ់បំបាតសួ់យសរអករយកេទមនិអស់ ឬ មយួែ្រកងេស�ចែខ�រមានគំនិតក្បត ់មានចិត�មនិ្រតង់

នឹងរជករ េដយ្របករណាមយួ េទបេ្រប្រពះរជបុ្រតេពញ្រពះហឫទយ័មកេន េដម្បជំីនសួ្រពះេន្រត្រពះអង� ចំែណក

្រពះរជបុ្រតមានចិ�� ឹមសត�ត� តមយួ ត� តេនាះមានមារយាទ េចះដឹង្របែហលមនុស្ស ជាសត�ខុសពីសត�ដៃទធម�ត 

េចះ្រសឡាញ់មា� ស់ េ្របនាសំរេទមក រវង្រស�កែខ�រនិង្រស�កេសៀមបានេដយស� ត ់។ ៃថ�មយួ ្រពះចន�រជានឹក្រព�យ

្រពះទយ័ថា ្រពះេចេលកមនិទុក្រពះហឫទយ័នឹងេយងេហយ បានជាេលកចត្់រពះរជបុ្រតឲ្យេមលករផា� ល់ ណា

មយួ្រពះរជបុ្រតេនាះ មានកររេំលភេបៀតេបៀន មនិមានេសចក�ីេកតែ្រកង បង� បឲ់្យនាសួំយេឡងនគរខ�ួនហួសេហតុ 

្រទងតូ់ច្រពះហឫទយ័ខ� ងំ អត្់រទពំុំបាន កប៏ង� បព់កួេពជ្ឈឃាដចបរ់ជបុ្រតេស�ចេសៀម យកេទសមា� បេ់ចលក�ុងៃ្រព

ក�ុងេពលយប ់។ ឯសត�ត� ត លុះ្រពឹកេឡងមនិេឃញ្រពះរជបុ្រតជាមា� ស់របស់វៗេហរចុះ េហរេឡងរកេឃញេខ� ចេន

ក�ុងៃ្រព ត� តេឃញ្រពះទ្រមង ់វស� ល់ច្បោស់ជាមា� ស់វ កចឹ៏កព្ំរពះទ្រមងេ់ទ្រស�កេសៀម ថា� យ្រពះបិត ។ ្រពះេចទត

េឃញ្រពះទ្រមង ់ ្រទងយ់ល់ថា ្រពះរជបុ្រតរបស់្រពះអង�ដល់ទិវង�តេហយ េរឿងេនះពិតេស�ច្រស�កែខ�រសមា� ប ់ ។ ្រទង់

េ្រកធខ� ងំណាស់ េកះ្របជំុពកួេសនាបតីមយួរេំពច មាន្រពះបន�ូល្របាបត់មេរឿង រចួបង� បឲ់្យេលកទព័ មកសងសឹក

េស�ច្រស�កែខ�រវញិ េហយមាន្រពះបន�ូលថា ្រត�វែតសមា� ប្់រពះចន�រជា្រពមទងំញាតិសចស់េលហិត ទងំពកួេសនា

បតីេហយរបិជានយ់ក្រទព្យសម្បត�ិ និងេកៀរពួកបណា� រ�ស�មក្រស�កេសៀមកំុឲ្យសល់ ។ ពកួកងទព័កេ៏ចញមក មកដល់

បនា� យលែង�ក ចូលេឡាមពទ័�ចប្់រពះចន�រជាសមា� ប ់្រពមទងំ្រពះញាតិ ។ ចំែណក្រពះមា� ង ែបន៉ ជាស�ំ កេ៏ភៀសខ�ួន

រចួពីេ្រគាះថា� កជ់ាមយួនឹងេសនាបតី េមឿង ្រពមទងំភរយិានឹងបុ្រត ៤នាកេ់ទៀត ។ ពួកកងទព័េសៀម េកៀរមនុស្សអំពី

្រស�កែខ�រ េដយទងំ្រពះមា� ង ែបន៉ េទជាមយួផង ទងំ្រពះរជ្រទព្យមានវ�ិ� ណឥតវ�ិ� ណ ។ ចំែណកេមដំរសីមយួ 

មានកូនេនក�ុងេពះ េឈ� ះជំទវេប៉ាលៃប ៉ែដលជា្រពះទីនង័ដ្៏របេសរ ក្៏រត�វកងទព័េសៀមេកៀរយកេទែដរ ។ ពកួេសៀម

ជានេ់នាះមានេសចក�ីព្យោបាទ េធ�បាបែខ�រអស� រ្យណាស់ ចបម់នុស្សេដតស�ឹក្រតេចៀកដឹកយកេទដូចជាសត�ធាតុ ្រសី



ណាមានកូនខ�ី ចប្់រចកករងុឲ្យដំរជីាន ់ េវៀរែលងែតមានកូនេនក�ុងេពះ ។ លុះេទដល់្រស�កេសៀម នាេំសចក�ីេទ

ថា� យ្រពះេចេដយសព�្រគប ់ ។ េដយេសចក�ីសងសឹកបានសេ្រមចដូច្របាថា�  ្រពះេច្រទងប់ង� បឲ់្យពួកែខ�រទងំអស់ 

េទេនមយួ្រក�ម ជិត្រក�ងេហយសន�តឲ្យេឈ� ះថា "្រក�មែខ�រអ�ក្រគ� " ។  

្រពះមា� ង ែបន៉ ហកជ់ា្រសីមានបុព�វសនា ទុកណាជានាងទទលួេ្រគាះថា� ក ់េដយេសៀមេកៀរយកេទយ៉ាងនឹងកេ៏ដយ 

នាងគងេ់នជា្រសីែប�កអំពី្រសីឯេទៀតៗ ។ េដយអំណាចកូនែដលេនក�ុងគភ ៌ ជាកូនមានឥទ�ិឫទ�ីមានបុណ្យ ក៏

បណា� លឲ្យអ�កផងជិតខង មានចិត�េទរទន ់ របអ់ន្រសឡាញ់ ជយួ ឧបត�ម� ជួយ យកអសនាង្រគបយ៉់ាង ។ លុះ

នាងមានគភ្៌រគបែ់ខដប ់ ក្៏របសូតបុ្រតមកេដយសុខសប្បោយ អ�កជិតខងទងំ្រប�សទងំ្រសី ជយួ ែថទផំ�ល់ទឹកេក�

ទឹក្រតជាក ់ អ�កណាកម៏កមនិមានខន េដយអំណាចគុណបុណ្យេតជះបារមៃីនទរកេនាះ ។ លុះ្របសូតបាន ៣ ៃថ� 

ពកួ្រក�មញាតិមូលមាតគ់ា�  ឲ្យេឈ� ះកូនេនាះថា ឧេទន ។  

ចំែណកេមដំរែីដលជា្រពះទីនង័ កេ៏កតកូនក�ុងៃថ�ដំណាលទរកេនាះែដរ ែតេមដំរេីនាះ ផា� ចែ់ខ្សទន�ីង េទេកតកូនេនក�ុង

ៃ្រពឆា� យ លកម់និឲ្យអ�កណាមយួដឹងេឡយ ដរបដល់៣ៃថ� េទបនាកូំនមកកនទី់កែន�ងេដមវញិ ។ កូនដំរេីនាះមាន

ពណ៌សម្បរុ ្រពមទងំរបូរងល�ែប�ក អំពីដំរធីម�ត អ�ករក្សោដំរនីាដំំណឹង េទ្រកបទូល្រពះេច្រគបស់ព� ្រពះេចេពញ្រពះ

ហឫទយ័ណាស់ ។  

ដំណាលពីកុមារឧេទន លុះបានអយុ្របាឆំា�  ំ ដឹងេសចក�ីខុស្រត�វខ�ះនឹកភ�ករកបិត សួរមា� យថា "ឪពុកខ�ុ ំេទណា ពំុ

ែដលេឃញ េក�ងេគឯេទៀតមានមា� យ-ឪពុក ខ�ុ ំមនិេឃញមានឪពុកដូចេគ?” មា� យកលេបឮកូនសួរដូេច� ះ នាងែណន

ក�ុង្រទ�ង អលួអកេ់ខ� ចផ្សោ និយាយ្របាបកូ់នមនិរចួ កនិ៏យាយបែន�បន�បេ់វៀងេវៀះេទ កំុឲ្យកូនសួរេទៀត ពីេ្រពះខ� ច

ែ្រកងេរឿងេនាះ មនិជិតដឹងទូេទ នឹងដល់នូវេសចក�ីអន�រយៃនជីវតិ ។ កូនេចះែតសួរញយ នាងកនិ៏យាយបេង�ះពង� ង

មនិឲ្យសួរបាន ដរបដល់កូនេនាះ អយុ ១២ ឆា�  ំ ។ ៃថ�មយួនាងនឹកថា កូនេនះខន្របាបពំុ់បាន កន៏ាកូំនេទកនទី់

ស� តែ់តពីរនាក ់ ដំណាលេរឿងរ៉វតងំពីេដមរហូតដល់ចុង កូនស� បប់ាន យល់េសចក�ីសព�្រគប ់ ្របាបម់ា� យឲ្យអត្់រទំ

សិនចុះ កូននឹងគិតរកមេធ្យោបាយណាមយួ េដម្បនឹីងវលិេទនគរវញិ ។ ចំែណកកុមារឧេទន ចបេ់ដមតងំពីៃថ�ែដល

បានស� បព់ក្យមា� យមក កខំ៏ែស�ងេរៀនសូ្រតវជិា� ្រគបយ៉់ាង មានអក្សរជាេដមឧេទនជាកុមារឆា� តវងៃវ អងអ់ចែប�កពី

កុមារធម�ត។  

ៃថ�មយួកុមារឧេទន ចូលេទេសពគបនឹ់ងពកួហ�ដំរ ី សំុខ�ួនជាអ�កបេ្រមេបាស្រចសេរងដំរ ី េដម្បេីរៀនវជិា� ខងហ�ដំរឲី្យ

ស� ត ់ ៃថ�មយួ្រពះេចេស�ចយាងមកទតេរងដំរ ី េឃញកុមារេនាះជយួ េធ�េនះេធ�េនាះ េដយយកចិត�ទុកដករ់ហ័សរហួន

វងៃវ មាន្រពះបន�ូលសួរថា េក�ងេនះ មកពីណា ហ�ដំរ្ីរកបទូលតមដំេណ រេដយសព�្រគប ់្រទងេ់ពញ្រពះហឫទយ័មាន

្រពះបន�ូល្របាបថ់ា ចូរេមលេក�ងេនះផង ។ ចបេ់ដមពីៃថ�េនាះមកកុមារខំយកចិត�ទុកដក ់េធ�ករេដយហ�តច់ត ់េបាស

្របមូលអចមដំ៍រ ីដុតបំពកជ់ាជីរ េដម្បយីកេទដៃំស� ៃស�កម៏ានគុម�ធំែប�ក ចែម�កអំពីៃស�អ�ក្រស�កធម�ត ។ លុះៃស�េនាះ

ធំល�មដក កុមារឧេទនដកយកេទលងយ៉ាងស� ត ែរកយកេទថា� យ្រពះេច ្រទងទ់តេឃញមាន្រពះបន�ូលថា "ែន! 

កុមារឯងបានៃស�េនះមកពីណា ែប�កពីៃស�ធម�ត" កុមារ្រកបទូលតមដំេណ រសព�្រគប ់ ្រពះេច្រទង្់របទនរង� ននឹ់ង

មុខងរជាអ�ក្រត�ត្រតភា� កង់រខងដំរ ី។  



ដំរ ី ជាកូនេមដំរេីឈ� ះជំទវេប៉ាលៃប ៉ ែដលជាទីនង័ដ្៏របេសររបស់្រពះេច ក្៏រសបែ់តចុះេ្របង មានកិរយិាខុស្រប្រកតី 

កចសហវមនិ្រពមស� បប់ង� ប ់ ្រពិចហ�ស� ប ់ មនិមានអ�កឯណាមយួអចដឹកបាន ែថមទងំេធ�បាបអ�ក្រស�ក េបាច

េរចផ�ះសែម្បងេផ�ល្រជ�ល្រចបល់រតខ់� តខ់� យេចលទីលំេនេរៀងៗខ�ួន ។ ពកួអ�កគង� លដំរ ីនាេំសចក�ីេទទូល្រពះេច

ៗ្រទងច់តក់រឲ្យេសុបសួររក អ�កណាែដលអងអ់ចក� ហនហ៊នេទចបដំ់រេីនាះបាន ។ េពលេនាះកុមារឧេទនេឆ�យ

ថា ខ�ុ ំហ៊នទទលួករចបដំ់រេីនាះឲ្យបាន េទប្រទង្់របគល់ករេទកុមារឧេទន ចតក់រយ៉ាងណាឲ្យែតចបប់ាន្រពះ

ទីនង័េនាះបាន ។ ឧេទនបង� បឲ់្យ្របមូលដំរ ី៥០០ មក េដម្បនឹីងេរ សយកដំរណីាគរួមកេធ�ធា� កប់ាន េទបេរ សយកេមដំរ ី
សេឈ� ះជំទវប៉ាល់ៃប ៉ េពលេចញេទចប ់ កុមារឧេទនបង� បឲ់្យេរៀបពិធីបងួសួងែសនេ្រពនអឹុកធឹក ។ អ�ក្រស�កេផ�ល

មកេមលគឹកកង ពសេពញមរីេដរដស់ លុះែសនេ្រពនរចួ កុមារឧេទនបង� បឲ់្យេចក ៣ ស�ិត អំេព ៣ បាច ់េពលេទ

ដល់ ្រពះទីនង័ស�ុះមករក ហកដូ់ចជា្រប�ងនឹងេ្រពច ែតែបរេទជា្រកបថា� យបង�ំវញិ េដយអំណាចេតជះបុណ្យបារមៃីន

ឧេទនៗនិយាយទូនា� ន្របេដថា "ទីនង័ឯងតងំពីៃថ�េនះេទេទ លះបងម់ារយាទអ្រកកេ់ចញេទ ្រត�វេធ�ឲ្យស�ូតល�ដូច

េដម" ឲ្យេចកនិងអំេពសីុរចួ និយាយថា "ឯងេទតមេយង" ថាែតប៉ុេណា� ះ ្រសបែ់តដំរេីដរតមេទេដយ្រស�ល ឥត

បាចច់បច់ងអ�ីេឡយហកដូ់ចជាហ�ចស់យូរមកេហយ ។  

ចបេ់ដមតងំពីៃថ�ែដលេទយក្រពះទីនង័មក ្រពះេច្រទង្់របទនរង� នឲ់្យឧេទននិង្របទនងរថា ជយ័អស� រ្យ ជាេសនា

ខងទព័ដំរនិីងខងទកដំ់រៃី្រព ។ ពកួអ�ករជករទទលួស� ល់ ខ� ចអំណាចឧេទនថាជាអ�កេមាះមុត ស� តជំ់នាញខង

ហ�ដំរ ី សូម្បែីតេពលេចញទកដំ់រៃី្រពម�ងៗមនិចមំានគា� េ្រចនប៉ុនា� ន កេ៏ទទកប់ានែដរ ហកដូ់ចជាេហមកបាន ្រពះ

េច្រទងេ់ពញនិងទុក្រពះហឫទយ័េលជយ័អស� រ្យ ្របែហលគា� នឹង្រពះរជបុ្រតរបស់្រពះអង� ។  

លុះដល់អយ ១៦ ឆា�  ំ ជយ័អស� រ្យភ�កនឹ់កដល់បំណងេដម ករ៏ពឹំងគិតរកឧបាយណាមយួ នឹងេដះខ�ួនេចញអំពី

កណា� បេ់សៀម េហយេទេន្រស�កែខ�រ េសយរជ្យស�ង្រពះបិត និងនាយំកមនុស្សអំពី្រស�កេសៀមេទ្រស�កែខ�រវញិ ្រពម

ទងំ្រទព្យសម្បត�ិមានវ�ិ� ណឥតវ�ិ� ណេទឲ្យអស់អំពី្រស�កេសៀម ឲ្យបានសេ្រមចដូចេសចក�ីបំណង ។  

េទបេដរនេយាបាយចតម់នុស្ស ១៥ នាក ់ែដលជាមនុស្សទុកចិត�ស�ិទ�ស� លដូចបងប�ូនបេង�ត េធ�ជាលនិងេឈេជងដំរ ី

ឲ្យយកជាល្រចកអចមដំ៍រញីាតឲ់្យែណន ទុកឲ្យស�ួត ចករ់យតមស�ឹងឬផ�ូវ យកេឈេជងដំរ ី េដរសង�តជ់ាស� មដន 

ដូចជាេជងដំរេីដរែមនៗ េដម្បឲី្យ្រស�កេឃញ េហយនាពំត័ម៌ានេនាះ្រកបទូល្រពះេចៗ នឹង្រទងច់តេ់សនាជយ័អស� រ្យ

ខ�ួន េទតមទកម់និខន ម្៉យោងេទៀត េដម្បឲី្យពលែដល្រពះេចចតឲ់្យេទជាមយួ េជឿជាកក់�ុងចិត�ថា ជាដនដំរពិីត

ែមន ។  

ចំែណកអ�ក្រស�ក លុះេឃញដនេជងដំរនិីងអចមធំ៍ៗ អែណ� តតមទឹកមកដូេច� ះ កន៏ាេំសចក�ីេនាះេទ្រកបទូល្រពះ

េចៗ ្រទងេ់្របជយ័អស� រ្យេទតមទកដំ់រៃី្រព ែដលមានដនេជងធំេនាះ ។ ជយ័អស� រ្យ្រកបទូលថា សូម្រពះេមត�

េ្របាស េប្រទងស់ព�្រពះទយ័ ចងប់ានដំរធំីែបបេនាះ លុះែតមានគា� េ្រចន នឹងដំរធីា� កក់េ៏្រចន េហយឲ្យមនុស្សែដលេទជា

មយួទូល្រពះបង�ំទងំប៉ុនា� ន ស� បប់ង� បទូ់លបង�ំ េទបេធ�ករេនាះបាន េពលេចញេទ សូម្រពះអង�េមត� អនុ�� តឲ្យេធ�
ពិធីបងួសួងផងឲ្យមានេជាគជយ័ ។ ្រពះេច្រទងអ់នុ�� ត្រគបសំ់ណូមពរ ្របគល់ករេនាះឲ្យជយ័អស� រ្យ តម្រត�វករ 

េធ�ែបបណាៗ េ្រសចេនេលជយ័អស� រ្យចុះ ។ លុះេរៀបេធ�ពិធី ្រពះេច្របទន្រពះខន័សឹកឲ្យអំណាចេពញ េបេឈ� ះណា

មនិស� បប់ង� ប ់ ្រត�វសមា� បប់ាន ។ លុះេចញេទបានចំននួ ១៥ៃថ� ដល់ពកក់ណា� លផ�ូវមក្រស�កែខ�រ ជយ័អស� រ្យេធ�



សរេទ្រកបទូល្រពះេចវញិថា "សូម្រទងេ់មត� េ្របាស ទូលបង�ំជាខ�ុ ំតមទកដំ់រធំីេនាះ កនែ់តេឃញដនេកៀកេហយ 

ែតអស់េស្ប�ង សូម្រពះអង�េមត� េ្របាស្រពះរជទន ប��ូ នមកឲ្យឆាប ់េដម្បនឹីងេធ�ករឲ្យបានសេ្រមចដូចបំណង" ។  

្រពះេច្រទង្់រពះរជទនតមេសចក�ីសំុេដយរសួរន ់េដយបំណងចងប់ានដំរេីនាះេពក េភ�ចគិតអំពីករបងខ់ត្រពះរជ

្រទព្យ ឬ សង្សយ័េដយេហតុណាមយួេឡយ ។  

ជយ័អស� រ្យ លុះបានទទួលេស្ប�ងបែន�មអំពី្រពះេច កប៏ន�ដំេណ រេទេទៀត ចំនួន១៥ៃថ� េ្រកយមក កប៏ានដល់្រស�ក

បាតដំ់បងែដលជាដីែខ�រ ។ មានអ�ក្រស�កជិតឆា� យ្រគបតំ់បនរ់តម់កចុះចូល ថា� យខ�ួនជាពលេសនា ្រពមទងំេសនា

ចស់មា� ក ់ ធា� បប់េ្រម្រពះវរបិតេឈ� ះ េមឿងនិងកូន្រប�ស៤ នាក ់ បានចូលមកថា� យខ�ួនែដរ កម៏ានមនុស្សេ្រចនល�ម

តទល់នឹង្រពះេចេសៀមបាន ។ ជយ័អស� រ្យកស៏រេសរសំបុ្រតចងនឹងកដំរេី្របឲ្យេទអេ�� ញមា� យមក្រស�កែខ�រ រចួចង

កូបជំទវប៉ាល់ៃបឲ៉្យេទទទួលមា� យ ។ េមដំរេីទដល់ទីកែន�ងមា� យ េពលពកក់ណា� លអ្រធា្រត េមដំរវីទមា� កបំ់ពង ់៣ 

ដង មា� យភា� ក ់ នឹកស� នថាកូន្រតឡបម់កវញិ កអុ៏ជេភ�ងបំភ�េឺមល ែតមនិេឃញកូនេឃញែតសំបុ្រត េមលដឹងេសចក�ី
សព�្រគប ់េរៀបដំេណ រេឡងជិះេមដំរយ៉ីាង្របញាប ់ខំ្រស�តឲ្យជបួនឹងកូនេន្រស�កបាតដំ់បង ។ េទបជយ័អស� រ្យ្របកស

ខ�ួនឲ្យអ�ក្រស�កដឹងច្បោស់ថា ខ�ួនហ�ឹងេហយជា្រពះបុ្រតរបស់្រពះចន�រជា គងេ់នបនា� យលែង�ក ឥឡូវេនះវលិមក្រគង

រជ្យស�ង្រពះបិត ។ េរឿងេនះមនិបាតស់� ត ់ ្រជាបដល់្រពះេចេសៀម ្រទង្់រពះពិេរធយ៉ាងខ� ងំពនេ់ពក នឹកតូច្រពះទយ័

ៃ្រកែលង ្រទង្់របជំុពួកេសនាេយាធាមក្របាបម់ក្របាបថ់ា ជយ័អស� រ្យ េ្របឧបាយកល េបាកបេ�� តយក្រពះខន័សឹក 

្រពមទងំ្រទព្យមានវ�ិ� ណឥតវ�ិ� ណ រតេ់ទ្រស�កែខ�រ េហតុេនះ ្រត�វេលកទព័តមេទដេណ� មមកវញិឲ្យបាន េហយ

ចបជ់យ័អស� រ្យ សមា� បឲ់្យផុតពូជ្រពះចន�រជា ្រពមទងំពកួរជករទងំប៉ុនា� នកំុឲ្យសល់ ។  

ជយ័អស� រ្យបានដំណឹងច្បោស់ថា្រពះេចេលកទព័មកតមដូេច� ះ ្រទងជំ់នំុនឹងេសនាបតីថា ឥឡូវពលេសនាេយងនិង

េ្រគ�ងអវធុយុទ�ភណ� របស់េយងមនិបរបូិរណ៍ េតអ�ករល់គា� គិតរកឧបាយកលែបបណា ឲ្យមានជយ័ជម�ះ េពលេនះ 

ពលេសនាទងំអស់មនិមានអ�កណាមយួហ៊នេឆ�យទទលួអះអងេសះ មានែតេសនាេមឿងេឆ�យធានាអះអង ហ៊ន

តទល់នឹងទព័េសៀម េដយឧបាយមយួដច៏ែម�ក គឺហ៊នប�ូរជីវតិ េដម្បនឹីងេទែកនពលេខ� ច េធ�ជាទព័ច្បោំងនឹងពល

េសៀម ។ េទបបង� បឲ់្យជីករេណ� ទំហំ ៤ែម្៉រត ជេ្រម ៤ែម្៉រត រចួឲ្យដកេ់្រគ�ងស�ស� វធុក�ុងរេណ� េនាះ េដម្បនឹីងេលត

េទឲ្យជងស់� បក់�ុងរេណ�  ែតេនេពលមុននឹងេលតសមា� បខ់�ួនេនាះ េសនាេមឿង បង� បឲ់្យពកួពលរដ�ទងំអស់មក

ស� បព់ក្យឱវទ េលក្របកសថា "សូមអស់េលកខំ្របឹងយកចិត�ទុកដកក់�ុងេរឿងចម្បោំងេពលេនះ េដម្បរីេំដះែដនដី 

ឲ្យបានរចួពីកណា� បៃ់នបច� មតិ� ចំែណកខ�ុ ំៗធានាខងទព័េខ� ច សូមអស់េលកសង្ឃមឹទុកចុះ េបខ�ុ ំស� បេ់ទបាន ៧ៃថ� 

ឮសូរសន�ឹកេហ៊កេ��� �វបីដូចជាសំេឡងផ�រលន ់ េយងនឹងមានជយ័េហយ ។ លុះផា� រំចួេលតចុះេទក�ុងរេណ� ្រពឹប 

្របពន�េឃញប�ីេលតដូេច� ះ កេ៏លតេទជាមយួនឹងប�ី្រពមទងំកូន្រប�សពីរនាកស់� បជ់ាមយួគា�  ដល់ៃថ�ជាគ្រមប ់ ៧ 

លនឮ់សូរសន�ឹកដូចកលផា� ែំមន ។  

ទព័េសៀមចូលដល់បាតដំ់បង ឆ�ងចូលមកដល់អូរមយួ សព�ៃថ�េគេហថាអូរស� យដូនែកវ ជបួគា� នឹងទព័ជយ័អស� រ្យ 

ទព័េខ� ចេចញេទមុនសែម�ងឫទ�ិ េធ�ឲ្យពលេសៀមវលិមុខ ចុកេពះ ចុះក�ួតដលួខ�ួនឯង្រស�លៗ ទព័្រពះជយ័េចស� ចូល

េទកបស់មា� បអ់ស់ ពកួកងទព័ េសៀមទបទ់ល់មនិបាន ថយេទដល់បាតដំ់បង េធ�សរេទ្រកបទូល្រពះេចតម

ដំេណ រសព�្រគប ់្រពះេច្រទង្់រជាបឲ្យទព័ថយ្រតឡបេ់ទ្រស�កេសៀមវញិ ។  



ចំែណកពួកកងទព័្រពះជយ័អស� រ្យ នាគំា� ្រតឡបម់កកនប់នា� យវញិ សព�ៃថ�េគេហថាបនា� យជយ័ ។ ចបេ់ដមពីេពល

េនាះមក ្រពះជយ័អស� រ្យបានទទលួរជាភេិសកេសយរជ្យ និងទទលួនាមថា្រពះជយ័េចស�  ្រពះេច្រក�ងកម�ុជាធិបតី 

គងេ់នបនា� យជយ័ ។ លុះ្រពះអង�បានេឡងេសយរជ្យសម្បត�ិសុខសន�េហយ ្រទងនឹ់កេឃញដល់គុណូបករៈេសនា

េមឿង ែដលសូ៊ប�ូរជីវតិចំេពះ្រពះអង�និងចំេពះទឹកដីែខ�រ ្រទងក់ច៏តឲ់្យេធ�បុណ្យឧទ�ិសផលដល់ដងួវ�ិ� ណខន�របស់

េសនាេមឿង យ៉ាងឧឡារកិអស� រ្យ ជាបជ់ាទំេនៀមដរបមកដល់មកសព�ៃថ�េនះ េហថាេធ�បុណ្យេឡងអ�កតឃា� ងំ េមឿង 

េទវញិ ។  

 


