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អតីតនិទនថា កលែដល្របឹថពីរលយេដយេភ�ងកល្បេទេហយ ៗ កេកតេឡជាថ�ី មានេឈ� ះ "្រពះឥស�រ" មយួអង� 

ែដលអ�កនគរេយងែតងេហថា "្រពះឥសូរ" (មនិដឹងជាេហតុដូចេម�ច កេ៏ហថា "្រពះឥសូរ" វញិ ? ្របែហលយកេជង "វ" 

ថា្រសះ "អូ" កម៏និដឹង ? ឬមយួមនិស� ល់េឈ� ះ េឃញេលកពូែកផុតមនុស្ស កន៏ាគំា� សន�តេហថា "្រពះឥសូរៗ" ែដល

មាននយ័ថា "ជាកំពូលេលមនុស្ស" ដូេច�ះកម៏និដឹង ?) ។  

ឥឡូវេនះ េយង្រត�វេហ "្រពះឥសូរ" តមអ�កនគរសន�តេទចុះ ។ ្រពះឥសូរេនះ េលកជាេស�ចធំេនឋនៃកលស ជាប់

ជិតចេង�ះភ�ហំិមាល័យ, មនុស្សេយងេទមនិដល់េទ, ្រពះអគ�េទពីេលក ្រពះនាមនាង "ឧមាភគវតី"1, តមមាតអ់�ក

្រស�កថា ជា�ស�ី្រគបល់ក�ណា2 ្របេសរេលសេទវត និង�ស�ីទ�ីបទងំ ៤ 3 ។  

្រពះឥសូរេនាះ មានឫទ� នុភាពនឹងេ្រប�បផ�ឹមពំុបាន េចះចបស់ព�ឈនេលកិយ និងសិល្បស�ស�្រគបមុ់ខ ។ ពពកួេទវ

ត ឥន� ្រពហ� យក្ស គន�ព នាគ វជិា� ធរ ស�បែ់ស�ងេកតខ� ច ចូលមកេគារពសំុេរៀនពីសមា� កេ់លកទងំអស់, ពូែកេនាះ 

សូម្បែីតអង�ជាតិរបស់េលក កលណាមានតេ្រមក េហយកេ្រមក្រសកធ់ា� កេ់ចញចកទីមក ពំុមានភពណាអចទទលួ

រងបានេឡយ, េបធា� កដ់ល់ែផនដី នឹងេឆះែផនដី, េបធា� កដ់ល់ទឹក នឹងេកតព្យះុខ្យល់បកេ់បាក ល�ិតេខ�ចខ�ីេឈលតវល�ិ 

អន�រយមនុស្សមា� នឹងរបពំុ់បាន, ឫទ�ិេនាះ សូម្បែីតមនុស្សស� បប់ាតជី់វតិេទអស់កលយូរ ដល់េទ ១០០ ឆា� កំេ៏ដយ 

ឲ្យែតេនសល់កេម�ចឆ�ឹងបន�ិចបន�ួច កេ៏នែតខ� ចឫទ�ិេលកែដរ, េបចងដឹ់ងថា "េឈ� ះណាមា� កស់� បេ់ទ ៗ េកតក�ុងទី

ណាៗ" យកែតឆ�ឹងេឈ� ះេនាះបន�ិចមកថា� យេលក ៗ េនាះសួរឆ�ឹង ៗ ្របាបេ់លកថា "េទេកតឋនសួគ-៌នរក ឬេ្របត

តិរច� នបានទងំអស់, បានជាថា "ឆ�ឹងកេ៏នខ� ចឫទ�ិេលកែដរ" ។  

ពកួយក្ស គន�ព ្រគ�ឌ នាគ កិន�រ មុននឹងផ្សផំ�ុ ំកូនេចជាប�ី្របពន�នឹងគា�  និយមេទសំុពរពី្រពះឥសូរ និងនាងឧមាភគវតី 

មកេធ�ជាមង�ល្របេយាជនឲ៍្យកូនេចមកខងេ្រកយ បានទទលួចំែណករទឹ�ិអំណាច អំពី្រពះឥសូរ េ្រពះ្រពះអង�ជាតិ្រពះ

អង� និងលក�ណានាងេនាះ ពូែកណាស់ ។  

េ្រកយេនាះយូរមក មានេស�ចមនុស្សមយួអង� េឈ� ះ "្រពះជយ័សុរយិា" ជាែខ្ស្រសឡាយអម្បរូ្រពះភរិទុ� េននគរែកវេកត

ជម�ូ ។ េស�ចអង�េនះ េដរែស�ងរកេរៀនសិល្បស�ស�ក�ុងៃ្រពហិមពន� អស់រយៈេពលជាងមយួឆា�  ំ មនិេចះជបួ្របទះនឹង

ឥសី (ឫសី) ឬតបសណាមយួេសះ ។  

សមយ័ៃថ�មយួ ្រពះឥសូរ ្រទងអ់ផ្សកុ េហះមកេលងឋនជម�ូទ�ីប េឆៀងចុះេទេមលៃ្រព និងដងភ� ំ ក្៏របទះេឃញកុមារ

មា� កេ់ដកលកេ់្រកមេដមេឈ, ្រពះឥសូរក្៏រទង្់រពះត្រមះិថា " កុមារេនះ ជាកូនមនុស្ស, េហតុអ�ី កេ៏ដរមកេដកក�ុងៃ្រព

ស�សនែតមា� កឯ់ងដូេច�ះ ? េមលេទរបូរងសចឈ់ម និងសំេលៀកបំពក ់ដូចជាអម្បរូក្ស្រត ឬមយួក្៏រពតន់គរមក ? 



គរួអញដស់សួរេមល !” េលកេហឲ្យេ្រកកេឡង សួរេរឿងរ៉វេទ, កុមារកទូ៏លថា "ខ�ុ ំ្រពះអង� េឈ� ះជយ័សុរយិា ជាតិ

មនុស្សេលក េននគរែកេកតជម�ូ, ខ�ុ ំ្រពះអង� បានេដរែស�ងរកេរៀនសិល្បស�ស�ក�ុងៃ្រពេនះជាងមយួឆា� េំហយ ពំុបានជួប

នឹងឥសី ឬតបសណាេសះ" ។ កលបានឮដូេច� ះ េលក្របាបថ់ា "េយងជា្រពះឥសូរ េនឋនៃកលស, ឯងស� ល់

េយងេទ ? សិល្បស�ស�េយងេចះែដរ េបចងេ់រៀន េយងេបកឲ្យេរៀនបាន" ។ ្រពះជយ័សុរយិា ្រកបសំពះទូលថា "្រពះ

គុណមា� ស់ៃថ�េអយ ! ខ�ុ ំ្រពះអង�ឮែតេឈ� ះ មនិែដលេឃញ្រពះអង�េសះ ប៉ុែន�ទូល្រពះបង�ំជាខ�ុ ំជាតិមនុស្ស មនិេចះេហះ

េហរ េទបមានបំណងែស�ងរកេរៀនសិល្បស�ស�្រតឹមែតក�ុងសមា� កឥ់សី ឬតបស" ។ ្រពះឥសូរថា "េអ េយងកច៏ងឲ់្យ

មានេករ �ិ៍េឈ� ះខងស� នមនុស្សេលកែដរ ឲ្យដឹងថ�ីៃដសិល្បឥសូរ េ្រពះេយងមនិទនប់ានបេ្រង�នមនុស្សណាមា� ក់

េសះ, ដូេច�ះ ចូរេចេរៀនក�ុងសមា� កេ់យងេនះចុះ !" ។  

្រពះជយ័សុរយិាថា "ទូលបង�ំ ចងេ់រៀនណាស់េហយ ែតមនិដឹងគិតដូចេម�ចនឹងេទេរៀនបាន, េប្រពះគុណ គងរ់ហូតដល់

ស� នៃកលសឯេនាះ" ។ ្រពះឥសូរថា " ឲ្យែតេច្រពមេទតមេយងចុះ េយងនឹងឲ្យេចេទបានដូច្របាថា� " ។ ្រពះជយ័

សុរយិាេឆ�យថា "្រពះគុណេអយ ! េបដូេច�ះ របូទូលបង�ំខ�ុ ំ្រពះអង�េនះ ដូចបានេកតម�ងេទៀតេហយ" ។  

្រពះឥសូរបេ�� តថា "េចហមាតេ់ឡង ! េយងសំុរបេ់ធ�ញេមល្រគប ់៣២ ឬេទ" ។ ្រពះជយ័សុរយិាហមាតេ់ឡង ្រពះ

ឥសូរេសពវជិា� េស� ះទឹកមាតខ់�ិចេទក�ុងមាត ់។ ្រពះជយ័សុរយិាភា� កេ់លបក�ឹក ចូលេទក�ុងេពះកលណា ក្៏រពឺ្រព�ច្រគប់

េរម េកតមានកមា� ងំេស�ដំរសីរភា� មមយួរេំពច ចងេ់ហះេហរេដរេលអកសបានដូចចិត�បំណង ។ ្រពះឥសូរកន៏ាេំហះ

េទស� នៃកលស, បង� តប់េ្រង�នសិល្បេចះសព�្រគបេ់ហយ ្រពះជយ័សុរយិា កល៏្រតឡបម់កនគរវញិ េសយរជ

សម្បត�ិ មានទងំមេហសី្របេសរេស�នាងក��  ៃថ�មយួ ្រទងព់អគ�េទពីនាេំហះេទថា� យសេម�ច្រពះ្រគ�្របសិទ�ីពរជយ័ឲ្យ 

លុះចបកិ់ច�េហយ ្រពះជយ័កជ៏្រមាបទូលថា ខ�ុ ំ្រពះអង� សំុពរជយ័មង�លមយួ ទុកថា្រពះេករ �ិ៍ស្រមាបជ់ម�ូទ�ីប េដម្បយីក

េទ្របសិទ�ីពរ ក�ុងេវលេរៀបអពហ៍ពិពហ៍បេង� លពកួជាតិមនុស្ស ឲ្យបានរងុេរឿងដូចេរៀបមង�លករឯស� នៃកលស

ផង េ្រពះកំេណ តមនុស្សេលកេកតេឡងថយេថាកណាស់ គា� នរទិ�ិអំណាចអ�ីេទ ។  

្រពះឥសូររពឹំងគិតសព�្រគបេ់ទ េឃញថា នឹងឲ្យពរអ�ីេ្រកពីអង�ជាតិរបស់ខ�ួន និងេយានីអគ�េទពីរបស់ខ�ួន មុខជាផ្សោយ

អំណាចពំុបានអែង�ងេឡយ, ឥឡូវ េបមនិឲ្យ, េធ�េម�ចនឹងបានផ្សព�ផ្សោយេករ �ិ៍េឈ� ះេលកេនឯឋនមនុស្ស ? េបេទប

នឹងមានសិស្សជាេស�ចមនុស្សេលកែតមយួេនះផង េលកកេ៏ហ្រពះនាងឧមាភគវតី មកនិយាយសំុលក�ណៈេយានី

នាងេធ�ជាមង�ល ឲ្យេទស� នមនុស្សេលក ឲ្យមានឫទ�ិអំណាចដូចស� នៃកលស ។ ្រពះនាងអគ�មេហសី ក្៏រពមថា� យ

ថា "សំុឲ្យបានដូចេសចក�ី្របាថា� ចុះ" ។ ្រពះឥសូរ ក្៏រទងេ់ហះេទយកខ្សោចេ់ព្រជពីច្រកវល មក្របសិទ�ីេធ�ជាស�ឹកេឈ
មាស ជាតំណាងេយានី្រពះនាង េទយកថ�េព្រជពីភ�ហំិមាល័យ មក្របសិទ�ីេធ�ជាេទៀនមាស តំណាងអង�ជាតិ្រពះអង� ។ 

លុះេលក្របសិទ�ីរចួេ្រសច េលកសន�តឲ្យេឈ� ះថា "ពពិលរតន"៍ គឺថា "ពរពីរេនះ ភ�ដូឺច្របាថា� " ប៉ុែន� េហយារៗ មក

ថា "ពពិល" វញិ ។ រចួេលកហុចេទឲ្យ្រពះជយ័ ទងំ្របាបថ់ា "របស់េនះេហយ ជាមង�លធំ ចូរអ�កយកេទទុកជាេករ �ិ៍ឯ

ស� នជម�ូទ�ីបចុះ, េប្រត�វករេរៀបផ្សផំ�ុ ំកូនេច ្រត�វយកេទៀនមាស បិទនឹងស�ឹកេពធិ៍មាសេនះ យកេភ�ងអុជឲ្យេឆះ េហយ

បង�ិល ៣ ជំុសមខី�ួន រចួលតេ់ទវញិ យកផ�ិតបកែ់ផ្សងឲ្យចូលមាត្់រចមុះសមខី�ួនទងំ្រប�ស្រសី, ែផ្សងេនាះ មានក�ិន

្រកអូបដូចផា� មនា� របុស្បពីស� នសួគន៌ាយ ឲ្យែតដកដេង�មចូលែផ្សងដល់េទក�ុងខ�ួនកលណា នឹង្រព�ច្រពឺេរមា មាន

កមា� ងំដូចដំរសីរ ទងំ្រប�ស-្រសី នឹងេកតជាបុ្រតេឡងមានបុណ្យអំណាចឫទ� នុភាពេ្រចន" ។  



្រពះជយ័ ទទលួមង�លពី្រពះរជ្រគ�រចួកលណា លេទពីេហះ្រតឡបម់កនគរវញិ ។ េស�ច្រទងផ់្សោយដំណឹងេនាះ ដល់

នាមុនឺមុខម�ន�ីេសនាទហនក�ុង្រពះនគរ ឲ្យបានដឹង្រគបគ់ា� ទងំអស់ថា "េបអ�កណាេរៀបផ្សផំ�ុ ំកូនេចឲ្យជាប�ី្របពន� ្រត�វ

មកដែង�មង�លេនះេទអុជយកែផ្សងបកឲ់្យ្រស�បបន�ិចៗ ្រគបគ់ា�  េដម្បឲី្យមានកមា� ងំពលំដូចដំរសីរ េកតជាបុ្រតមកឆា� ត

វងៃវ ថាេប្រប�ស្រសីណា ែដលមានកមា� ងំេហវេហក ស�មកំ្រពឹងកំ្រពយ យ៉ាងណាកេ៏ដយ ឲ្យែតបានេទអង�ុយជិតេគ 

េនេវលែដលេគេរៀបមង�លករ េហយែផ្សងបកម់ក្រត�វបន�ិចបន�ួច កម៏ានសចឈ់មល�េឡង មានកមា� ងំដូចដំរសីរ 

ជាេទៀងពិត្របាកដណាស់ ។  

យូរមក ្របែហលជាជាង ១០០ ឆា�  ំេទបអស់េទៀនេទ, េស�ចម�ន�ី េសដ�ី និងបណា� ជន កន៏ាគំា� រចនាេធ�ជាេទៀនខ�ួនឯង

ជំនសួ, ខ�ះមាន កេ៏ធ�ស�ឹកេពធិ៍េដយមាស ខ�ះេធ�េដយ្របាក ់សំរទឹ� ទងែ់ដង ស� ន ់ែដក ។ ឯេទៀត េគយក្រកមនួលញ់

េធ�ដូចសព�ដង េហយទឹបទឹកមាស រចួេទបសន�តថា "ស�ឹកេពធិ៍ និងេទៀនេនះេហយ ជាតំណាងេយានីនាងឧមាភគវតី 

និងអង�ជាតិ្រពះឥសូរ, សូមឲ្យមានឫទ�ិអំណាច ដូចរបស់េលកែដលបាននិម�តិ្របទន !” េហយយកេទអុជបកែ់ផ្សងឲ្យ 

េទេវលេរៀបមង�លករេនាះេទ ។  

អ្រស័យេរឿងេនះ េទបបានជាជាបម់ានទំេនៀមបង�ិលពពិល រហូតមកដល់ឥឡូវេនះ ។  

 


