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្រពះគេណសជាេទពរបស់ឥណា�  មានខ�ួនជាមនុស្ស ក្បោលដំរ ី តម្រប្រកតីមានៃដបនួ អ�កឥណា� របអ់នថា ជាេទព

្របចេំសចក�ីជំពកស់�ុគស� ញ និងជាអ�កផ�ល់នូវេសចក�ីសេ្រមចកិច�េផ្សងៗ ។ េហតុដូេច� ះ្រពះគេណស េទបបាននាម

ជា ពិេឃស�រៈ ែ្របថា "អ�កជាធំក�ុងេសចក�ីជាបជំ់ពក"់ និង សិទ�ិជាត ែ្របថា "អ�កឲ្យេសចក�ីសេ្រមចផល" ។ មានគតិ

្របកនថ់ា អ�កណាបាន្រកបសំពះបូជា្រពះគេណស នឹងមានេសចក�ីចេ្រមនសិរសួីស�ីជយ័មង�ល (េ្រពះ្រពះគេណស 

មានជាយាពីរអង� េឈ� ះ ពុទ�ិ និង សិទ�ិ េហយមានឱរសេឈ� ះ េក្សប និង លភ របថ់ាជាមង�លទងំ្រពម) ។ អ�ក្រស�ក

ហិណ�ូ  កលនឹង្របកបកិច�ពិធីក�ុងលទ�ិសសនា ឬ សិក្សោេរៀនសូ្រត េរៀនសិល្បវទិ្យោ េគកេ៏ពលពក្យនមស� រ្រពះ

គេណស សូមេសចក�ីប�តភយ័ ឲ្យផុតករជំពកទ់កទ់ម េហយេដម្បនឹីងសូមេសចក�ីសេ្រមចផលក�ុងកិច�េនាះៗជាមុន 

។ េហតុេនះ ្រពះគេណសជាេទព្របចសិំល្បវទិ្យោៃន្រក�មសិល្បករ េទបេសៀមឆា� ករ់បូ្រពះគេណសដកក់�ុងដួង្រត្របចំ

្រក�ម វងមូ់លែដលេឡាមរបូ្រពះគេណសមាន្របាពីំរវង ់ជាេ្រគ�ងសមា� ល់ដល់ែកវ ៧ដងួ ែដលជាតំណាងសិល្បៈ៧យ៉ាង

គឺ ១- ករជាងស�ូន ២- ចិ្រតកម� ៣- តុរ្យោង�សិល្បៈ ៤- នាដសិល្បៈ ៥- វទសិល្បៈ ៦- ស� បត្យកម� និង ៧- អក្សរស

�ស� ។ េសៀវេភវណ� គតិរបស់ឥណា�  ឯខងេដម សុទ�ែតមានពក្យស្រមាបន់មស� រ្រពះគេណស េដម្បសូីម្របសិទ�ិ្របស

ធ (េសចក�ីសេ្រមចផល) ដល់េសៀវេភេរឿងេនាះថា គេណសយ នបៈ ែ្របថា "សូមថា� យបង�ំដល់្រពះគេណស" ។ សូម្ប ី
ែតេក�ងេទសលេរៀន កលនឹងេផ�មេមលអនេសៀវេភ កេ៏ពលពក្យនមស� រ្រពះគេណសជាមុនថា ហរ ិ ឱមៈ ្រសី

គណបតេយ នមៈ ែ្របថា "ហរ ិឱមៈ េយងខ�ុ ំសូមលំេអនកយចំេពះ្រពះគណបតីជាអ�កមានសិរ"ី ។ អ�ក្រស�កហិណ�ូ
ែដលេជឿមាកំ�ុងលិទ�សសនា កលនឹង្របកបករលកដូ់រ ឬ េទផ�ូវឆា� យ េគមនិលះបងក់រេពលពក្យស�ុតិ្រពះ

គេណសេឡយ េហតុទងំេនាះ កេ៏ដម្បនឹីងសូមេសចក�ី្រគប្់រគង េហយសូមឲ្យផុតេសចក�ីជំពកទ់កទ់មេផ្សងៗែដរ ។ 

្រពះគេណសមាននាមមយួយ៉ាងេទៀតថា េហរម�ៈ ែ្របថា "អ�ក្រគប្់រគងករពរ" ។ ក�ុងេទវស� នខងលទ�ិៃសវៈនិងទី

ែដលរបអ់ន្រពះសិវៈជាធំ ្រគបក់ែន�ង មានទីតមជួរថ�ល់ មានទីតមជរួថ�ល់ ជួរផ�ូវកណា� លវល និងេ្រកមេដមេឈ
េដយអេន� កេ៏្រចនែតមានរបូ្រពះគេណស្របតិស� នទុកេន េដម្ប្ីរបជាជន្រគបជ់ាតិ ្រគបវ់ណ� ៈ ែដលេដរតមផ�ូវេទលក់

ដូរ ឬ េធ�ដំេណ រេទផ�ូវឆា� យ នឹងបានឱកស្រកបសំពះបូជា សូមេសចក�ី្រគប្់រគង េហយនិងករសេ្រមចផល ។ ក�ុងគតិ

ទមឡិ្របកនថ់ា: ្រពះគេណសជាេទព្របច្ំរស�ក ទំនងដូចអរក្ស្រស�ក ឬ អ�កតរបស់ែខ�រ ។ េ្រកអំពីេនះេទេទៀត េន

មានរបអ់ន្រពះគេណសជាេទព្របចផំ�ះ ែដលេគ្រត�វបូជាក�ុងេវលចូលេដក ឬេវលភា� កពី់េដក គឺេពលលបមុ់ខរចួមុន

េទពអង�ដៃទទងំអស់ ។ េទពអង�ដៃទក�ុងទីេនះសំេដយក ្រពះសិវៈ (ឥសូរ) ្រពះវសិ�ុ (នារយណ៍) និង្រពះអទិត្យ (្រពះ

អទិត្យក�ុងទីេនះ សំេដយក្រពះ្រពហ� ែតេសៀមសំេដយក្រពះខន�កុមារមកជំនសួ្រពះ្រពហ�) និង្រពះ ឧមា នូវ្រពះលក្ស� ី



។ ពកួ្រពហ�ណ៍កលេប្រត�វរយមន�ក�ុងកិច�ពិធី រែមងសូ្រតេឡងជាដំបូងថា ឱម ែដលជាពក្យ្របកបេដយសំេឡងរមួ

អក្សរថា អ. ឧ. ម. ។ អ. បានដល់្រពះ្រពហ� ឧ បានដល់ ្រពះវសិ�ុ ម. បានដល់្រពះសិវៈ2េនះកេ៏ឃញបានថា សូម្បែីតក�ុង

ករេពលពក្យបូជា្រពះជាមា� ស់ ែដលជាេទពជានខ់�ស់បំផុតេហយក�ី កេ៏នែតមនិផុតចំែណកៃន្រពះគេណស គឺេនែត

យកេទរមួផងជាដរប ។  

្រពះគេណស កលមានេគនិយមបូជាេ្រចន េទបមានរបូតងំជាទូេទេទក�ុង្របេទសឥណា�  ។ អ�ក្រស�កឥណា�  កលនាំ

លទ�ិសសនាហិណ�ូ េទផ្សោយ ឬ េលកគា� េចញេទតងំភូមលំិេន េធ�ករលកដូ់រក�ុង្របេទសដៃទ កេ៏្រចនែតមានរបូ្រពះ

គេណស ជាបនឹ់ងខ�ួនេទផង ។ េហតុេនះ េទបរបូ្រពះគេណសមានផ្សោយេចញេទជាេ្រចន ដល់េទ្របេទសទីេប និង

តត ។ ចំែណកខងឯេកត គឺេ្រជាយឥណ�ូ ចិន ភូមា េសៀម និងែខ�រ រហូតេទដល់ ចិន និង ជប៉ុន ែដលឆ�ងសមុ្រទេទក៏

មាន េនេកះជា�  បាហ�ី និង បរេណអូ កម៏ាន ។ ែតរបូ្រពះគេណសក�ុង្របេទសអម្បោលេនះ មានលក�ណៈដលួេទតម

គតិនិយមរបអ់ន ដូចយ៉ាង្រពះគេណសរបស់ចិន ក្៏រទងេ់្រគ�ងែបបចិន និង្របដបក់ែ៏ប�កេទៀត ។ តម្រប្រកតី្រពះ

គេណសកនភ់�ុកដំរមីយួកំណាត ់ែត្រពះគេណសរបស់ចិន ជប៉ុន និង ទីេប កនេ់មមៃឆប៉ូវមានស�ឹកែឆកបី ្រសេដៀងនឹង

របូ្រតីសូរវជិរវធុ ។ ្រពះគេណសរបស់េសៀម តមរបូភាពេដម មនិដុះេពះស�ុយដូច្រពះគេណសឥណា� េទ េហយជនួ

កលកម៏ានភ�ុកទងំពីរខងមានទំនងដូច្រពះគេណសចិន ជប៉ុន និងទិេបត ៍។ ្រពះគេណសែខ�រ មានភ�ុកែតមា� ងកម៏ាន 

មានភ�ុកទងំសងខងកម៏ាន ។ ចំែណក្រពះគេណសរបស់ឥណា�  មានភ�ុកែតមា� ងេទ េ្រពះភ�ុកមា� ងេទៀតេនាះ ថា្រត�វបរ

សុរមេចលេដយពូេថ្រត�វបាកេ់ទេហយ ែត្រពះគេណសយកមកកនជ់ាអវធុខ� បេ់នៃដខ�ួន ។  

មានេរឿងនិទន ទកទ់ងនឹង្រពះគេណសេនះេ្រចនយ៉ាងណាស់ ែតសូមេលកយកខ�ះមកេពលក�ុងទីេនះ េដម្បបីង� ញ

នូវ្របភពខ�ះ ែដលជា្របវត�ិៃនអទិេទពអង�េនះ ៖  

១- ក�ុងគម�រី្រពហ�ៃវវត�បុរណ េពលថា កល្រពះបពត៌3 ជាមេហសី្រពះសិវៈ ្រពះនាងមនិមានឱរស ្រពះសិវៈ្រតងន់ា្ំរពះ

នាងឲ្យេធ�ពិធីបន្សោក្រពឹត�ិ គឺបូជា្រពះវសិ�ុ (នារយណ៍) ក�ុងៃថ� ១៣ េកតែខមាឃ េហយឲ្យេធ�ជានិច�េរៀងេទរល់ៃថ� អស់

កលមយួឆា�  ំេដយចតរ់កផា� េឈ ែផ�េឈ នំ ទឹកេដះ សប្ប ិ(ទឹកេដះ្រជាយ) នវនីត (ទឹកេដះស�ួត) ភាជនៈ នូវែកវកង 

ចិេ�� �ន មាស្របាក ់ ឲ្យជាទក�ិណទន្រពហ�ណ៍មយួពនរ់បូរល់ៃថ� រហូតដល់ករពិភក័�ិរក្សោជយួ ចិ�� ឹមពួក្រពហ�ណ៍

ទងំេនាះផង ។ អ�កេធ�ពិធី្រត�វមានសីលឲ្យបានបរសុិទ�កយវចចិត� សម�ងឹែតចំេពះែត្រពះហរនិារយណ៍ជាមា� ស់ ។ 

្រពះបពត៌ េធ�ពិធីជាអំឡុងមក កេ៏នែតមនិបាន្រពះឱរសេទៀត ្រទងម់ានេសចក�ីតូច្រពះទយ័ៃ្រកែលង ។ ខណៈេនាះ 

្រសបែ់តឮសំេឡង្របាកដេឡងថា ឲ្យ្រតឡបេ់ទបន�ប ់នឹងកុមារែដលជាអង�្រពះក�ស�ៈមកេកតជាឱរស ។ ្រពះនាងបាន

្រពះកុមារដូចបំណង ពួកេទព្រជាបដំណឹងកន៏ាគំា� េទសែម�ងេសចក�ីេ្រតកអរថា� យសធុករពរ ។ ក�ុងេទពអម្បោលេនះ 

មាន្រពះ សនិ (្រពះេសរ)៍ ស�ិតេនទីេនាះផង ែត្រពះ សនិ មនិហ៊ន្រកេឡកេមលកុមារេទ ្រទងឱ់នេឈ� កេមលែតៃផ�្រពះ

េរង ។ ្រពះបពតី៌្រតស់សួរថា េហតុដូចេម�ចបានជាេធ�ដូេច� ះ? ្រពះ សនិ តបថា ្រគាមយួេនាះ េដយ្រទងរ់វល់ែតនឹង

ភាវនារលឹកដល់្រពះ វសិ�ុ េភ�ចគិតដល់ករលួងេលមយកចិត�ភរយិា ភរយិាេ្រកធកផ៏ា� សថា េប្រពះ សនិ ្រកេឡកេមល

អ�កឯណា ឲ្យអ�កេនាះដល់នូវេសចក�ីវនិាស េហតុេនះេទបខ�ួនមនិហ៊ន្រកេឡកេមលមុខអ�កណាេសះ េ្រពះខ� ចផល

អ្រកកប់ានដល់អ�កែដលខ�ួន្រកេឡកេមល ។ ្រពះបពតី៌្រទងស់ណា� បេ់ហយ កម៏និ្រទង្់របកនេ់ទស េ្រពះ្រទងយ់ល់

េឃញថា របស់ណានឹងគប្បេីកត របស់េនាះក្៏រត�វែតេកតដូច្រពហ�លិខិតកំណតទុ់ក េទបអនុ�� តឲ្យ្រពះ សនិ ្រកេឡក

េមល្រពះកុមារបាន ។ េទប្រពះ សនិសូមប�ឹងឲ្យ្រពះ ធម�រជ (្រពះយម) ជយួ ជាកសិណ េហយ្រកេឡកេមល្រពះកុមារ ។ 



ក�ុងរេំពចេនាះឯង ្រពះសិរៃន្រពះកុមារកដ៏ចេ់ចញអំពី្រពះសូរងខ� តេឡងេទេលេគាល (គឺឋនសួគ្៌រពះ្រកស�ៈ េ្រពះជា

្រពះសិរែដលែបងភាគចុះមកេកតជាកុមារ េទប្រត�វ្រតឡបេ់ទកែន�ងេដមវញិ េរឿងក�ុងវគ�េនះ មានេផ្សងៗគា� ) ។  

េឃញអស� រ្យដូេច� ះ ្រពះបពតី៌ស�ុះចូលេទ្រសវឱបកយ្រពះកយកុមារ ែដលបាត្់រពះសិរេទេហយេនាះ ផ�ួលេផ�ក្រពះ

កយ្រទង្់រពះកែន្សង ។ េដម្បនឹីងសែម�ងអធ្យោ្រស័យេម្រតីនឹង្រពះបពតី៌ ពួកេទពកន៏ាគំា� ខ្សកឹខ្សលួេទផង េវៀរែត្រពះវសិ�ុ 

១អង� េស�ចេឡងគងេ់ល្រគ�ឌហិចេហះេទឯទេន�បុស្សភ្រទ េឃញដំរមីយួេដកលក ់ែបរក្បោលេទទិសខងេជង កក៏ត់

ក្បោលដំរេីនាះ នាមំកត្រពះសូរងៃន្រពះកុមារៗ េទប្រតឡបរ់ស់េឡងវញិ មាន្រពះសិរជាដំរ ី។ (គម�រីខ�ះថា ដំរេីនះមានភ�ុក

ែតមា� ង) ។ ្រពះបពតី៌ក្៏របទនរង� នម់ានតៃម� ដល់ពកួេទពនិង្រពហ�ណ៍ ចំែណក្រពះ សនិ ក្៏រត�វ្រពះបពតី៌ដក់

បណា� ស ឲ្យេដរឃា� ចៗ តងំអំពីកលេនាះមក ។  

លក�ណៈ្រប្រពឹត�ិេទរបស់បណា� េទពត តមែដលេពលមកេនះ េមលេទកម៏និខុសអ�ីនឹងមនុស្សសម��  េហយេទះបី

ជាេរឿងែដលេចញមកអំពី្រពហ�ៃវវតបុ៌រណ សឹងជាគម�រីែដលេលកតេម�ង្រពះ្រពហ�កេ៏ដយ ែតេសចក�ីៃនេរឿងសែម�ងក៏

េនែត្របាថា� នឹងេលកតេម�ង្រពះក�ស�ៈ ែដល្រពះវសិ�ុែបងភាគចុះមកេកត ។ េ្រពះដូេច� ះ េទបរបប់ានថា ជាេរឿងរបស់

និកយៃវស�វៈ ែដលរប្់រពះវសិ�ុជាធំ ។ ្រពះគេណសែដលថាជាឱរស្រពះសិវៈ និង្រពះនាងបពតី៌ គរួអ�ី្រតឡបជ់ាភាគ្រពះ

ក�ស�? ។ ឯរបូ្រពះគេណសក�ុងេរឿងែដលេពលេនះ េ្រចនជាេក�ងវរ មានក្បោលជាដំរ ីេហេឈ� ះថា ពលគេណស (្រពះ

គេណសេក�ង) ។ ្រតឹមែតនាេំរឿងកំេណ ត្រពះគេណសមកេពលជាេរឿងដំបូង កេ៏ធ�ឲ្យេឃញថា ជាេរឿងជំពកស់�ុគស� ញ

ណាស់េទេហយ េហយេរឿងជាមយួគា� េនះ កលធា� កម់កដល់្រស�កអយកម៏ានៃផ�េរឿង្រត�វគា�  ែតចំេពះេសចក�ីវញិមាន

ែបកែខ�កេទេ្រចនណាស់ ។ ឯេរឿងរបស់េសៀមស�ីអំពីកំេណ ត្រពះគេណស មានេសចក�ីដូេច�ះ ៖  

២- នាងអប្សរមយួអង� េធ�ខុសេ្រពះ្របាសចកធម�គតិៃនចរតិ្រសីេទពអប្សរទងំឡាយ ក្៏រត�វច្យតុចុះមកេកតជាដំរទឹីក

េឈ� ះ អសុរកង�ី េធ�ឲ្យេកតេសចក�ីេក� ្រកហយដល់ៃ្រតេលក ។ ្រពះ្រទង្់រពះត្រមះិឲ្យខន�កុមារេទប�ង� ប ែត្រត�វេធ�ពិធី

េសកន�ជាមុនសិន េទបឲ្យ្របជំុេទវតនិងអ�កសិទ� វទិ្យោធរនាភ�ៃំកលស េហយអេ�� ញ្រពះ្រពហ� ្រពះនារយណ៍មក

ចេ្រមន្រពះេកស លុះដល់ៃថ�មង�ល ្រពះនារយណ៍្រសបែ់តេស�ចផ�ំស�ល់ ្រពះឥសូរមានេទវឱង� រឲ្យ្រពះឥន�យកមហ

ស័ង�េទផ�ុ ំេតនបន�ុ ំ ។ ្រពះនារយណ៍្រទងឮ់រន�ះសំេឡងស័ង� េបក្រពះេន្រត េឃញ្រពះឥ�ន�ក្៏រតស់សួរថា "េលកស

ន�ិវសមានេហតុេភទយ៉ាងេម�ចខ�ះ?” ្រពះឥ�ន�ទូលថា "្រពះឥសូរមាន្រពះឱង� រ ឲ្យេស�ចយាងេទចេ្រមន្រពះេកស្រពះ

ខន�កុមារ" ។ ្រពះនារយណ៍ភា� ងំភា� ត្់រពះឱស�ថា "កូនកំបុតក្បោល រកែតអញេដកឲ្យលក្់រស�លមនិបាន" ។ រចួេស�ច

យាងមកជាមយួ្រពះឥ�ន� ។ ខណៈែដល្រពះនារយណ៍្រតស់ដូេច� ះ េដយអំណាចវចសិទ�ិ ្រពះសិរ្រពះខន�កុមារទងំ 

៦ (្រពះខន�កុមារមានសិរ ៦) កអ៏ន�រធានបាតេ់ទ ្រពះឥសូរមានេទវឱង� រឲ្យ្រពះវសិ្សកម�េទកនម់នុស្សេលក រកកត់

យកក្បោលមនុស្សណាែដលដល់នូវមរណភាព មកត្រពះសិរ្រពះខន�កុមារ ។ ្រពះវសិ្សកម� ទទលួេទវប�� េហយ កម៏ក

្រតចក់ក្បោលមនុស្ស ែដលដល់នូវមរណៈក�ុងៃថ�េនាះ ែតមនិមានអ�កឯណាស� បេ់សះ ្របទះែតដំរេីដកែបរក្បោលេទ

បស�ិមទិស កក៏តយ់កក្បោលដំរ ី េទតជា្រពះសិរ្រពះខន�កុមារ េទប្រពះជាមា� ស់ទងំ ៣្រពះអង�្រពមេ្រព�ងគា�  ផា� ស់្រពះ

នាមឲ្យេហថា "្រពះវេិឃ�ស" ។ េ្រសចេហយវេិឃ�ស កស៏ែម�ងេតជះឲ្យមាន្រពះករ ៤ ្រពះករមយួកន្់រព្័រត្របក ំ្រពះករ

មយួកនក់េង�រ ្រពះករមយួកនដំុ់ែដក ្រពះករមយួេទៀតកនដំុ់ែដក្រកហម ្រទងមុ់សិកៈ គឺកណ�ុ រជាពហនៈ េស�ច្រទង់

េទយនុនានទី ។ ្រទងចូ់ល្របយុទ�នឹងអសុរកង�ីៗទបទ់ល់ពំុបាន កេ៏គចេចៀសមុជេទក�ុងទេន� លកខ់�ួនេនក�ុង

កណា� ល្របវលមហសមុ្រទ ។ ្រពះវេិឃ�សហ្រពះឱស� ្រស�បយកទឹកទល់ែតរងី េឃញតអួសុរកង�ី េទបយកភ�ុកខង



េឆ�ងេចល្រត�វអសុរកង�ី នូវបរវិរទងំែសនេកដ� ដល់នូវេសចក�ីស� ប ់េហយេទបខ�ុរទឹកេចញទុកេនដូចេដម រចួេស�ច្រត

ឡបេ់ទគាល់្រពះឥសូរ ។  

៣- េរឿង្រពះគេណសរបស់េយង ខុសគា� អំពីេរឿង្រពះគេណសរបស់្រពហ�ណ៍ េហយមនិ្រគានែ់តខុសប៉ុេណា� ះេទ ែថម

ទងំមានេរឿងពុទ�សសនាេទចូលលយឡំផង ដូចក�ុងេរឿងេនះមយួអេន�េទៀតេពលថា ៖  

កល្រពះវសិ្សកម� េទកតក់្បោលដំរមីកេហយ ្រពះឥសូររយមន�តភា� បនឹ់ងរង្រពះខន�កុមារជាេ្រចនដង ែតមនិជាបដ់ល់

តិចេសះ ្រត�វឲ្យ្រពះវសិ្សកម�ចុះេទឋនមនុស្សេលក អរធនា្រពះគិរមិាន�អហរន�ជាមា� ស់ឲ្យេឡងមកសូ្រតែសកគាថា

មហផ្សោរ េទបត្រពះសិរ្រពះខន�កុមារឲ្យជាបស់េ្រមចបាន ។  

េនមានេរឿងែដលខ�ស់ជាងេនះេឡងេទេទៀត ដំណាលថា ្រពះឥសូរេរៀបេសកន�្រពះខន�កុមារ េទប្រតស់ឲ្យេហេទវត

រកឫក្សេពលជាមង�ល ្រពះរហូទំនាយថា េវលេសកន� នឹងមានេហតុ សូមឲ្យនិមន�្រពះពុទ�ជាមា� ស់េឡងមកគងជ់ា

មង�ល និងចេ្រមន្រពះពុទ�មន� ។ ្រពះឥសូរ្រទង្់រពះេ្រកធ ្រតស់ថា "េយងឥសូរកជ៏ាេមាលីសុរល័យនិមន�េឡងមកថ�ី
មនិ្រត�វ" េហយ្រតស់ឲ្យេធ�ពិធីតមទំេនង្រពះហឫទយ័ ឲ្យអេ�� ញេទវតមកទងំអស់ ែតេភ�ចអេ�� ញ្រពះអង� រៗ្រទង់

ខ� ល់ ក្៏រទងបំ់បាងំកយចូលេទក�ុងេរងពិធី កតយ់ក្រពះសិរ្រពះគេណស្រពះគិនាយកុមារ យកេទទមា� កេ់ចលក�ុង

សមុ្រទ ។ េរឿងតេទ ក្៏រសេដៀងនឹងេរឿងែដលេពលមកេហយ គឺ្រពះវសិ្សកម�េទកតក់្បោលដំរបីានពីរមក តនឹងរង

កយកុមារទងំពីរកម៏និជាប ់ េតងេទនិមន�្រពះពុទ�ជាមា� ស់េឡងមកសូ្រត េទបត្រពះសិរ្រពះគេណសគិនាយជាបជ់ា

ក្បោលដំរទីងំពីរ េទប្រពះឥសូរទទលួរបអ់ន្រពះពុទ�ជាមា� ស់តងំពីេនាះរហូតមក ។  

៤- ក�ុងៃវវតបុ៌រណមយួអេន�េទៀតថា ្រពះសិវៈ្រទង្់រពះេ្រកធនឹង្រពះអទិត្យ ្របហរ្រពះអទិត្យឲ្យដល់នូវមរណៈ ែតេពល

េ្រកយ្រទងជ់បឲ់្យរស់េឡងវញិ ែតេទះបីដូេច� ះ ្រពះកស្សបឫសី (េទពជាបិតរបស់្រពះអទិត្យ) កេ៏នែត្រពះេ្រកធ េទប

ផា� សឲ្យឱរស�្រពះសិវៈកំបុតក្បោល ្រពះសិវៈ្រត�វេទកតក់្បោលដំរឯីរវណ័របស់្រពះឥ�ន� មកតជំនសួវញិ ។  

៥- កំេណ ត្រពះគេណសមយួេរឿងេទៀត េពលថា: ្រពះសិវៈេ្រចនែតេស�ចចូលេទកនទី់ែដល្រពះបពតី៌កំពុង្រសងទឹ់ក 

េដយ្រពះនាងមនិដឹងខ�ួន ។ ឯ្រពះនាងែតងយកែក�លរេមៀតែដលលប្រពះកយមកសូន្យ េហយនិម�តិជា្រប�សរបូល�

ស្រមាបជ់ាទ� របាល ។ ៃថ�មយួ ្រពះសិវៈេស�ចចូលេទរក្រពះបពតី៌ ក្៏រត�វអ�កចទំ� រហមឃាត ់ មនិឲ្យេស�ចចូលេទ 

េហយេផ� វយបេណ� ញ្រពះសិវៈ ២ខ� ប ់ ្រពះសិវៈ្រទងេ់្រកធនឹងករ្រប្រពឹត�េផ�សផា� សរបស់ឆា�  ំ កស៏ែម�ង្រពះេតជះ ក៏

តសូ៊នឹងអ�កចទំ� រមនិបាន សូម្បែីត្រពះវសិ�ុនិងពកួេទពមកជយួ  កេ៏នែតតសូ៊នឹងអ�កចទំ� រមនិបាន េនទីបំផុត ្រពះវសិ�ុ
កេ៏្របឧបាយនិម�តិជា្រសីរបូល� អ�កចទំ� ររវល់ែតសម�ងឹេមលរបូ្រសីមាយា េទបជាឱកសឲ្យ្រពះវសិ�ុកតក់អ�កចទំ� រ

ដចេ់ទ ។  

េរឿងេនះ ្រជាបដល់្រពះបពតី៌ៗ្រទងខ់� ល់ជាអេនក្របករ ទល់ែត្រពះសិវៈ្រតស់ឲ្យេទពត េទរកកតយ់កក្បោលសត� 

ែដលេដកយកក្បោលេទឧត�រទិសមក េទពតអង�េនាះបានកតក់្បោលដំរមីកត អ�កចទំ� រេទបមានក្បោលជាដំរ ី េហយ

្រពះសិវៈ្រទងត់ងំឲ្យជាធំ ក�ុងពពួកេទពែដលទទលួបេ្រម្រពះសិវៈ ែដលេហថា "វនិាយក" មយួពកួេទពែដលទទលួ

បេ្រម្រពះសិវៈ ែដលេហថា "វនិាយក" មយួពកួ "គណៈ"មយួពកួ អ�កចទំ� រេទបបានេឈ� ះថា "គេណស" ឬ (គណប

តី" ឬ "វនិាយក" ។  



៦- េនមានេរឿងគេណសមយួេទៀត េពលថា ្រពះសិវៈពណ៌នាឲ្យ្រពះគេណសស� បថ់ា េហតុអ�ី្រពះគេណសមាន្រពះសិរ

ជាដំរ ីេដយត្រមាស់ថា "្រគាមយួ េយងនិង្រពះបពតី៌េទកនដ់ងៃ្រពហិមាល័យបពត៌ េដម្បេីសចក�ីស្រមាន� ខណៈេនាះ 

បានេឃញដំរញីីមយួរមួរស់ជាមយួដំរេីឈ� ល េយងទងំពីរកេ៏កតតេ្រមកេឡង េទបែប�ងជាដំរេីឈ� ល ចំែណកបពតី៌

ែប�ងជាដំរញីី េហយកប៏ានរមួសន�វៈតមេសចក�ីចំណង ់េទបបានេកតខ�ួនបាមក មានសិរជាដំរ ី។  

 


