
េ្រពងទកទ់ងនឹង្របវត�ិរបស់រហូ 

 

 

 

• ១- របូរហូ េគែតងគូរេនេហជាង្របាសទ ឬេបេនទីវត� េគគូរេនេហជាង្រពះវហិរ ្របេយាជនេ៍ដយដឹងថា 

"ជាអ�កមានឫទ�ិ" ។ 

• ២- េនេខ� ងទ� រ្របាសទ ឬវត�អរម កេ៏គមានគូរែដរ ។ 

• ៣- របូរហូ េគេ្រចនគូរែត្រតឹមេក��កេឡងេល ឲ្យេឃញច្បោស់ែតៃដ ក និងក្បោល េធ�មុខឲ្យទូលយធំ មា ំបេ�� ញ

េធ�ញស� ញ ែថមទងំលបពណ៌េខៀវ េដម្បឲី្យសេម្ប មដល់អ�កេមល្រគប់ៗ  គា�  ។ 

• ៤- េគគូររបូរហូ េនក�ុងផ�ះ ឬ ្រពះរជវងំ ្របេយាជនឲ៍្យដឹងថាជា "អ�កខ� ងំពូែក, អ�កធំ" ។ 

• ៥- េបេគមនិេហថា "រហូ" េគេហ្រតឹមែត "រហ៍ុ" ដូចពក្យថា "រហ៍ុចបច់ន�" ដូេច�ះកប៏ាន, ជនួកល េគេហ

ថា "អសុរនិ�”, ែតពក្យែខ�រ េ្រចនេហថា "រហូ អសុរនិ�" ជាបគ់ា�  ។ 

• ៦- បានជាេគេធ�របូរហូែតមយួកំណាតេ់នាះ េ្រពះមាន្របវត�ិដូេច�ះ 

�បវត�ិរបស�់ហ ូ

រហូអសុរនិ� ជាេសនាបតីមយួរបស់្រពះបាទេវបចិត�ិ ែដលេសយរជ្យសម្បត�ិេនក�ុងនគរចិ្រតសូរ េ្រកមបាទភ�្ំរពះ

សុេមរ ុ។ តំណាលថា រហូេនះធំៃ្រកែលងធំេលសពកួអសុរទងំឡាយេនក�ុងទីេនាះ ្រគានែ់តកម�ស់ ៤.៥០០ េយាជន ៍

ទទឹងខ�ួនពីស� មា� ងេទស� មា� ង ១.៦០០ េយាជន ៍ចេនា� ះេដមៃដ្របែវង ១.២០០ េយាជន ៍ថា� ងំ្រមាមៃដ្រមាមេជងមយួៗ 

៥០ េយាជន ៍រង�ះមាត ់២០០ េយាជន ៍បាតៃដបាតេជងទំហំ ៣០០ េយាជន ៍ជេ្រមមាត ់៣០០ េយាជន ៍រន�្រចមុះ ២០០ 

េយាជន ៍ក្របែវង ៣០០ េយាជន ៍ថា� ស្របែវង ៣០០ េយាជន ៍ែភ�ក ៥០ េយាជន ៍ក្បោលទំហំ ៩០០ េយាជន ៍ទំហំេធ�ញ

មយួៗ ៥០ េយាជន ៍េរមអវយវៈទងំមូល ៥០ ្រកចកៃដ្រកចកេជងមយួៗ ្របែវង ៥០ េយាជន ៍។  

ឯ្របពន�របស់គាត ់មានចំនួនមយួមុនឺនាក ់សុទ�ែតជា�ស�ី្របកបេដយរបូេឆាមល�េឆតឆាយ មានរបូរងទំហ ំនិងកម�ស់

្របែហលនឹងគាតែ់ដរ ។ ៃថ�មយួ រហូអសុរនិ� េហពពួក្រសីស�ំ មកជបួជំុ េហយតងំេក�ងក� ងអតួឫទ� នុភាពខ� ងំពូែក

របស់ខ�ួន្របាបព់កួ្រសីស�ំ សមគាតជ់ាអ�កអតួសីុេជារផង) រចួសួរេទពកួ្រសីស�ំថា "ក�ុងេលកទងំមូល េមលេទ េតមាន

អ�កណាធំេស�អញ ែដរឬេទ ? មានមុខមាតស់េម្ប មដូចអញេទ ?” ។ គាតសួ់រពី្រសីទី ១ េទដល់្រសីទីបំផុត ទងំមយួ

មុនឺនាក"់ ។ ្រសីេពេគបង�ស់េឆ�យតបថា "េលកមា� ស់ ធំប៉ុណ�ឹ ង មនិែមនអស� រ្យេស�នឹង្រពះសមណេគាតមេទ, ឯ្រពះ

សមណេគាតម ែដលខ�ុ ំធា� ប្់របទះ ធា� បេ់ឃញេ្រចនដងេនាះ ធំអស� រ្យផុតេគក�ុងេលក, សមណេគាតម ធំៃ្រកែលងធំ 

ខ�ស់ៃ្រកែលងខ�ស់ ល�ៃ្រកែលងល� មានឫទ� នុភាពេលសេគ ក�ុងេលកនឹងរក្រប�សឯណាមកេ្រប�បឲ្យេស�គា� នេឡយ" ។  



រហូ ឮ្រសីស�ំអតួសរេសរអំពីគុណសម្បត�ិរបស់្រពះសមា� សម�ុទ�ដូេច� ះ គាតជ់ាមនុស្សអំនតួ្រសបផ់ង កល៏នម់ាតថ់ា 

"យីេអ ! សមណេគាតមេនាះ កំុថាេឡយដល់េទរបូធំ សូម្បែីតកុដិឬេខ� ងទ� រវហិររបស់គាតេ់ន កអ៏ញចូលេទមនិ

ទងំចុះខ�ួនផង េមច៉កឯ៏ងថាអញធំខ�ស់មនិេស�នឹង្រពះសមណេគាតម ? េបដូេច� ះ អញេទវស់កម�ស់គាតេ់មល, េតធំ

ប៉ុនា� នេទ !” ។  

ឯ្រពះសមា� សម�ុទ� ្រទងេ់ឈ�ងយល់េដយញាណ្រពះអង�ថា "េពលេនះ រហូអសុរនិ�តងំខ�ួនឯងជាធំេលស្រពះអង� មាន

បំណងចូលមកផ�ឹមវស់នឹង្រពះអង� ្រទងក់ព៏្រងីកេខ� ងទ� រវហិរវត�េជតពន ឲ្យធំហួសវស័ិយរបស់រហូ េ្រប�បដូចមនុស្ស

េយងចូលក�ុងវហិរធម�ត ។ លុះរហូចូលេទ លបេមល្រពះអង�កំពុងសិង គាតេ់ងបេមល្រពះសម�ុទ�បីដូចជាេងបេមល

អកស ។ ប៉ណុ�ឹ ងេហយ រហូេនែត្របកនអ់ស�ិមានះថា ្រពះអង�េនែតមនិធំជាងគាតេ់ទ ។ ៃថ�មយួ ្រពះអង�េស�ចយាង

េទបិណ� បាត គាតក់ល៏បចូលេទឈរពីខងេ្រកយ្រពះអង� ចមា� យ ៥០ េយាជន ៍ផ�ឹមេមល េនែតមនិខ�ស់េស�នឹង្រពះ

អង�េទៀត េឃញទបជាងឆា� យេពក កយ៏កឫស្សមីយួេដមយ៉ាងែវង ្របែវង ៥០ េយាជន ៍ េទវស់ពីខងេ្រកយ េនែត

មនិេស�េទៀត, គាតព់្យោយាមតឫស្សតីងំពី ១ េដម ដល់មយួពនេ់ដម អស់េពលមយួ្រពឹក ហតែ់បកេញសហូរជាទឹក ក៏

េនែតមនិេស�នឹងកម�ស់្រពះអង� ។  

សមយ័ៃថ�មយួ គាតច់ងេ់ឃញ្រពះអង�ចំ្រពះភ�ក�ឲ្យបានជិត េដម្បេីធៀបេមលកម�ស់ឲ្យអស់ចិត� កនិ៏ម�តិខ�ួនជាេឈ�ង

្រព្័រតេនក�ុងទឹក្រសះ ចលំបេមល្រពះអង�ឲ្យច្បោស់ ្រសបែ់ត្រពះអង�្រទង្់រតស់េហថា "ែនរហូ ! អ�កមកេនក�ុងទឹក

្រសះេធ�ជាេឈ�ងចេំមលតថាគតេធ�អ�ី ? េឡងមក ! តថាគត្របាបអ់�កឲ្យដឹង ! តថាគតធំអ�ីប៉ុេណ� ះ ពកួ្រពហ�េនឯឋន

្រពហ�ធំជាងតថាគតេទេទៀត ។ រហូនឹកក�ុងចិត�ថា "សមណេគាតមេនះ ធំជាងអញេទេហយ ឥឡូវ េនមាន្រពហ�ឯ

ណាធំែដរ" កនឹ៏កេអៀនខ� ស្រសីស�ំរបស់ខ�ួន ែលងវលិេទទីកែន�ងវញិ េទបសូមតម្រពះអង�េទេមល្រពហ�េទៀត ។ ្រពះ

សម�ុទ� កឲ៏្យរហូេតងជាយចីពរេហះេទបិណ� បាតឯឋន្រពហ� ។ ្រពហ� លុះេឃញរហូេតងេននឹងជាយចីពរដូេច� ះ ក៏

ទូល្រពះអង�ថា "ៃចេននឹងជាយចីពរ្រពះអង�" ។ រហូរងឹរតឹែតខ� ស្រពហ�េទេទៀត េដយគំនិតថា "អញធំសេម្ប មែដរ, 

ឥឡូវ្រពហ�ថា ឯងតូចដូចៃច !” ្រទេំនពំុបាន កល៏្រពះអង� ចុះមកទីកែន�ងរបស់ខ�ួនវញិ ។ ្រពះអង�បានផា� រំហូថា "អ�ក

ចុះេទវញិ កំុឈបេ់នពកក់ណា� លផ�ូវ, េបេ្រសកទឹក កំុឈបផឹ់កទឹកេឡយ" ។ រហូមកពកក់ណា� លផ�ូវ េឃញ្រសះ

មានទឹកថា�  មានផា� ឈូក្រកអូបេល�ងេល�យ េភ�ចពក្យបណា� ំរបស់្រពះពុទ�អង� កចុ៏ះេទ្រតកំ�ុងទឹកេនាះ្រតឹមេក��ក ្រសប់

ែតដចម់យួកំណាតខ់�ួន ធា� កប់ាតេ់ទ ។  

េរឿងេដើមកំេណើត ៃន�ហូ �ពះ�ទតិ�� និង �ពះចន� 

ក�ុងសសនារបស់្រពះពុទ�េវស្សភូ មានគហបតីប�ី្របពន� េនក�ុងនគរហង្សោបតី ជាអ�កមានសទ� ្រជះថា�  ថា� យទនដក់

បាតដល់្រពះពុទ�អង�េនាះេរៀងរល់ៃថ� ។ គាតម់ានកូន្រប�ស ៣ នាក ់កូន្រប�សបងេឈ� ះ វត�ិកុមារ, កូនកណា� លេឈ� ះ 

ថុលកុមារ, កូនេពេឈ� ះ ទីឃាវតុ�កុមារ ។ លុះមាតបិតេធ�មរណកលេទ មានកលមយួៃថ� បងប�ូនទងំ ៣ នាកម់ក

្របជំុគិតគា� ថា "េយងនឹងគិតដណា� បំាយដកប់ាត្រពះសមា� សម�ុទ� រក្សោវង្ស្រតកូលមាតបិតេយងទុក" ។ ប�ូនទងំពីរ

នាកេ់ឆ�យតបថា "បងឯង្រត�វជាអ�កកនែ់វកចដំសួបាយចុះ, ប�ូនកណា� ល ្រត�វលងឆា� ងំ្រចកអង�រ លងយកេទដក់

ដណា� ,ំ ឯប�ូនេព ្រត�វជាអ�កដុតេភ�ង" ។ បងប�ូនទងំបីនាកេ់នាះ ែចកមុខ្រកសួងគា� ែតេរៀងៗ ខ�ួន ។ ប�ូនេព ខំដុតេភ�ង

ឲ្យេឆះេឡងខ� ងំណាស់, ឆា� ងំបាយេនាះ កពុ៏ះេឡងសេនា� សេន� មហមិា, ឯកូនច្បងេនាះ ស�ុះេទកនែ់វកមកកូរបាយ, 



លុះកូរបាយេទ ្រត�វេវទនានឹងែផ្សងចូលែភ�ក កយ៏កែវកបាយវសក្បោលប�ូនេព េហយេជរថា "អឯងដូចេម�ចកដុ៏តេភ�ង

មនិឲ្យេឆះេឡង !" ។ ប�ូនេព ខឹងនឹងបង កត៏បថា "បងឯង មនិេចះរះិគិតឲ្យបានែវងឆា� យេសះ ហ៊នយកែវកវយ

ក្បោលអញ ដូចជាអញេនាះខ�ុ ំកំដរ េនសីុឈ�ួលវ" ថាេហយ កប៏ងួៃដដល់េទបងវញិ ្របវយ្របតបេ់ឈ� ះគា�  ។ ប�ូន

េពមានកមា� ងំ កស៏�ុះេទយកអែ្រងមកវយសំពងបង, ប�ូនកណា� លកស៏�ុះេទជយួ បង ករពរកំុឲ្យវយបាន ។  

លុះបានដណា� បំាយឆ�ិនកលណា កេ៏ដះដសួបាយែចកគា�  ។ េចវត�ិកុមារជាបង បានេភាជនមាសដកប់ាយ, ថុ

លកុមារ បានេភាជន្របាកដ់កប់ាយ, ឯទីឃាវតុ�កុមារ ខឹងនឹងបង យំស្រសក ់ េទក�នា� កប់ានឯេលៀនេខ� ធំមកដក់

បាយ ។ ែចកចំែណកគា� េ្រសចេហយ ពំុយូរេឡយ ្រពះសមា� សម�ុទ�េវស្សភូ ្រទងនិ់មន�មកបិណ� បាតេ្របាសសត�

ទងំឡាយ ។ កុមារទងំ ៣ នាក ់ស�ុះេទយកបាយដកប់ា្រតែតេរៀងខ�ួន ។  

បងទីមយួ េធ�េសចក�ី្របាថា� ថា សូមអនិសង្សែដលខ�ុ ំដកប់ា្រតេនះ ឲ្យបានេទេកតជា្រពះអទិត្យ ឲ្យមានឫទ� នុភាព 

មានរស�ី្រចលរនា� លដូចមាស ស្រមាបបំ់ភ�សឺព�សត�ទងំពងួ ក�ុងទ�ីបទងំ ៤ េហយសូមឲ្យមានអយុ ៩ លនឆា�  ំ។  

ប�ូនទីពីរ ដកប់ា្រតរចួេហយ េធ�េសចក�ី្របាថា� ថា សូមអនិសង្សែដលខ�ុ ំដកប់ា្រតេនះ ឲ្យបានេទេកតជា្រពះចន�េទវបុត� 

ឲ្យមានពន�ឺភ�្ឺរចលរនា� លដូចជា្របាក ់្រតជាកដូ់ចែកវមរកត ស្រមាបស់ត�េលកក�ុងទ�ីបទងំ ៤ េហយសូមឲ្យមានអយុ 

៩ លនឆា�  ំ។  

ប�ូនេព ដកប់ា្រតរចួេហយ តងំេសចក�ី្របាថា� ថា សូមឲ្យមានរបូធំ មានកមា� ងំខ� ងំ មានឫទ� នុភាពេនាះេ្រចនេលសេគ

ក�ុងទ�ីបទងំ ៤ ។ េបបងទងំពីរនាកេ់នះេឃញខ�ុ ំេវលណា ឲ្យរន�តញ់ាបញ័់រខ� ចខ�ុ ំ ។  

កុមារទងំ ៣ នាក ់តងំ្របាថា� ែតេរៀងៗ ខ�ួនេ្រសចកលណា ្រពះសមា� សម�ុទ�េវស្សភូ េធ�ភត� នុេមាទនាេ្រសច យាងេទ

កនវ់ត�វញិ ។  

ចំេណរកលេ្រកយមក កុមារទងំ ៣ នាក ់ស� បអំ់ពីេលកេនះ េទេកតែតេរៀងខ�ួន គឺបងទី ១ េទេកតជា្រពះអទិត្យ, ទី 

២ េទេកតជា្រពះចន�, ប�ូនេពេទេកតជារហូអសុរនិ� ។  

ទំេនៀមែខ�រ ែដលេនរបអ់នគំនូររបូរហូមកដល់សព�ៃថ�េនះ េ្រពះយល់េឃញថា "រហូ ជាអ�កខ� ងំពូែក មានអនុភាព

េ្រចន" បានជាេគគូរេនេហជាងវហិរ ឬ ជ�� ំង្របាសទ ឬក ៏ សកេ់នជាបនឹ់ងខ�ួនផង គឺេគចងឲ់្យខ�ួនេគបានពូែក 

េដម្បកីរពរនូវភយន�រយទងំឡាយ មានេខ� ចបិសចជាេដម2 ។  
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