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ប្រស្ោមស្ោក 

និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ស្តេច អង្គរ 

ប្រស្ោមស្ោក 
និពនធ ស្ោយ ស្ោក ផល ម៉ា កាលី 

ជា ជនជាតិ បារាំង្ប្តត 

រកប្ប្រ ពី ភាសា បារាំង្ មក ប្មែរ ស្ោយ 

ឧរ ស្ៅ តង្ហា  
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ភាគ ទី២ 
ដ្បិតអី សតិ នៃ ព្រះមហាក្សព្ត, គួរនា1 ៃឹង ដ្ំរ ីរបស់ ព្រះអងគ, 

សតិ របស់ ហ្ល ងួ ពោពរញ ពៅ ពោយ ពសចក្ត ីរកី្រាយ ពៅ ម្ត ំ នព្រ

សាត។ ពៅ ម្ត ំ ពនាះ ពហ្ើយ មិៃ ពៅ ទី ណា ពសសង ពទៀត ដដ្ល 

រួក្ ព្ោហ្មណ៏ នាំ គ្នា  មក្ យាង ព្រះ យុវៃ័ ដដ្លមាៃ ព្រះជៃម  

១៩ វសា ពៅ ព្គង រាជសមបតត ិ ពៅ ព្ក្ងុ ក្មព តជា ៃិង ពលើ ឋាៃ 

ពទវតា, បាទ ! ពៅ ម្ត ំ ពនាះ ពហ្ើយ, ពហ្ើយ មិៃ ពៅ ទី ណា ពសសង 

ពទៀត ព ើយ។ 

ព្រះមហាក្សព្ត ព្រះអងគ ទមាា ប់ ព្តាសប់ៃទ លូ ព្សួសដព្សស ថា : 

- ពយើង សុបិៃ ដូ្ច ដំ្រ ីរបស់ ពយើង។ 

ការណ៏ ពៃះ វា ជា ការរិត។ ព្រះអងគ ៃិង ដ្ំរ ីរបស់ ព្រះអងគ មាៃ 

សុបិៃ ពៅ ក្ន តង នព្រសាត ពហ្ើយ ជួៃកាល សុបិៃ មតងមាា ក្់។ សូ

 
1 គួរនា : ដូ្ច, ជា ោក្យ ខ្ពស់ សំរាប់ ពព្បើ ពៅ ក្ន តង អក្សរសិលប។ 
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មបី សថ ិត ពៅ ពលើ បលា ័ងក ឆ្ងា យ រី ជំៃិះ នលា របស់ ព្រះអងគ, ហ្ល ងួ 

សុបិៃ យា៉ា ងព្បរល ព ើញ ដត ដ្ំរ ីរបស់ ព្ទង់។ 

ព្រះអងគ សុបិៃ ព ើញ ព្រឹក្ា, មៃុសសមាា  នៃ រុក្ខជាតិ ដដ្ល ៃរ ូ

មិៃ អាច ៃឹង មិៃ ទៃ់ចិតត បាៃ ពៅ ចំពោះ មុខ្ ធមាម រណ៏ 

ក្ន តង យល់សបត ិ។ ព្រះអងគ សុបិៃ ព ើញ ពដ្ើម នម៉ាសាក្់ ដូ្ច ពដ្ើម 

ឥ ូវពៃះ, ព ើញ ដ្ំរ ីបុរាណ, ព ើញ សតវ បុរាណ scralaos ពសតក្ 

ខ្ល ៃួ សក ឹមនសក  ពៅព ើយ ពៅ ពព្កាម មាប់ ពៅ មុៃ ជំនាៃ់ ទឹក្

ជំៃៃ ់លិច ដសៃដី្ ក្ន តង សម័យ សតវ បុរាណ brontosaures, ព្រះ

អងគ សុបិៃ ព ើយ ពដ្ើម នាងៃួៃ មាៃ សា ឹក្ រណ៏ ព្ក្ហ្ម លាត 

សៃធ ឹង ដដ្ល នាំ ឱ្យ បក្ា បក្សី ធំៗ គិត ដត រី ទួញ ពៅ នលា ទី

២  នៃ ក្ំពណើត ពលាក្ិយ, ព្រះអងគ សុបិៃ ព ើង ពដ្ើម ពោធិ មាៃ 

លតា ជា សក់្ ដវង លាក្់ បាំង ពៅព ើយ ផ្កក  អ័រគីពដ្ ពៅ ពលើ 

ចុង ឈ,ឺ សមបុ ក្ របស់ បក្សី បុរាណ archéoptéryx ដដ្ល ជា បុរវ

បក្សី នៃ បក្ា, ព្រះអងគ ពៅ បៃត  សុបិៃ ព ើញ ព្រឹក្ា ពសសង

ពទៀត ដដ្ល ក្ំរុង សាា ប ពោយ ពៅ រង់ចំ ការមក្ដ្ល់ របស ់

រួក្ ពទោត  ៃិង ការចក្ពចញ របស់ រួក្ ពទោរក្ស ៃិង ព្រឹក្ា 

ឯពទៀត សាា បហួ្ម ឮ សូរ សពមាង ខ្ា ំង ជាមួយ ៃិង ពទរធីតា, 

ៃិង ព្រឹក្ា ដ្នទ គ្នម ៃ ព ម្ ះ រណ៏ ស រិលាប មិៃ ពចះចប់ រួៃ 

ខ្ល ៃួ ពៅ ព្តង់ ដក្ង ដមក្ មាៃ ពរាម ជា ដក្ង នដ្ របស់ សា ឹក្

ពឈើ ព្សពោៃ ដដ្ល គ្នម ៃ ៃរណា ដឹ្ង ថា ជា ឋាៃ របស់ ព្តីមូរ

តី។ ពៅ ពព្កាម ការដ្ក្ដ្ពងហ ើមធំ រពហ្ៀង វា លាក្់បាំង បឹង មួយ 
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ដដ្ល ព្បក្ប ពោយ អៃុសាវរយី៏ ដ្៏ពព្ចើៃ នៃ ការរិសា ទឹក្ 

រលក្, ដដ្ល ជា ទីសាថ ៃ មាៃ ការសងឃឹម នព្ក្ពរក្ បពចេញ កាំ

រសម ី របស់ ព្រលឹង, សុខ្សាៃត , ពហ្ើយ ជា ទីក្ដៃាង សំរាប់ ចក្ ់របូ

ភារ នៃ អាក្រិឃាត អាទិពទរ ចូល ពៅ ក្ន តង ទឹក្ៃឹង ពៅ 

ពព្កាម សពមាង ព្សពងះព្សពោច ដ្៏ រងំ នៃ ព្រឹក្ា ដដ្ល មិៃ ឮ 

ការពសាក្សាត យ របស់ វា, ដដ្ល មិៃ ព ើញ ក្ត ីសងឃឹម របស់ វា, ពៅ 

ទីក្ដៃាង ពនាះ ក្៏ មាៃ ការលាក្ប់ាំង  វ ហាហារ មួយ រណ៏ ពរាហ្ិត 

(ព្ក្ហ្ម) រយួ រ ពៅ ពលើ អាកាស ពហ្ើយ ពបា៉ា ង រ័ទធ ពោយ នព្រសាត 

គឺ ជា ឋាៃ ៃិោវ ៃ។ បាទ ! ព្រះមហាក្សព្ត ក្ន តង រពហា2 នៃ ការ

រង់ចំ នៃ សងខតធម៏ (ការបពងក ើត) នៃ ររួក្ សតវពលាក្ ពោយ 

បារមភ ពព្ោះ ឃាា ំពមើល តាំងរី រាប់ លាៃ ឆ្ងា ំ មក្ពហ្ើយ, ព្រះអងគ 

បិទ ព្រះ ពៃព្តា គិតដ្ល់, គ្នម ៃ ពធវ ើ អវ ី ពសសងពទៀត ពៅ ក្ន តង នព្រ

សាត, ៃូវ ការវលឹព្ត ប់ របស ់មហាព្រហ្ម 3 ពដ្ើមបី ព្រះ វ ហាហារ មួយ 

រណ៏ ពរាហ្ិត រយួ រ ពៅ ពលើ អាកាស ពហ្ើយ ពបា៉ា ង រ័ទធ ពោយ នព្រ

សាត គឺ ជា ឋាៃ ៃិោវ ៃ។ 

ពហ្ើយ ពមតច ក៏្ ដូ្ពចាះ, ពមតច ក៏្ រណ៏ ព្ក្ហ្ម ? ព្រះមហាក្សព្ត 

មិៃ អាច មិៃ ដ្ក្ ដ្ពងហ ើមធំ, ព្ទង់ ពៅ ក្ន តង ការព្សនម 

បពបាសអដងែល សារធាតុ នៃ រតៃៈវតថ ត4 ព្សស់ ជា សំណង់ នៃ 

 
2 រពហា : ទីសាា ត់។ 
3 ព្រហ្មចញ  សាសនា មាៃ ព្បកាៃ់ ជំពៃឿ ថា មហាព្រហ្ម  ជា អាក្បពងក ើត 
ររួក្ សតវពលាក្។ 
4 រតៃវតថ ត : វតថ ត ធមមជាតិ ដ៏្ព្បពសើរវ ហាពសស។ 
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ព្រះ វ ហាហារ ដដ្ល សង់ រី ពឈើ  វ ហាសិដ្ឋ កាត ំងោ ជា ពឈើ រណ៏ ព្ក្ហ្ម 

ោស ទងំព្សងុ រី មូលោឋ ៃ ដ្ល់ ក្ំរូល ដដ្ល ជា សារធាតុ សស ំ

ពោយ ធាតុ រមួ នៃ របូចមាា ក្ ់នៃ មៃុសស, បរុសតវ, អាទិពទរ 

ៃិង ពទោរក្ស - ដដ្ល ព្រះរាជា ព្ទង់ ព្សនម - គឺ ចីររ ដ្៏ មហា 

ព ើតឆ្ងយ។ ក្៏ ប៉ាុដៃត  ខ្្ត ំ ពមើលព ើញ ព្រះ វ ហាហារ លូតពចញ បី ជាៃ់ 

ពៅ ខ្ងពលើ ដដ្ល ជា ៃិមិតតរបូ នៃ ភវាភរ (ពលាកា)។ ពហ្ើយ 

មាៃ ចតុ ព្បាងគ ជា មកុ្ដ្ អដណត ត ព្រមគ្នា  ពៅ ពលើ អាកាស 

ោច ់ពចញ រី សារធាតុ នៃ រតៃៈវតថ ត។ ដដ្ល អសាេ រយ ពោយ ហួ្ស 

រី ការព្សពមើព្សនម គឺ សថ ិត ពៅ ក្ន តង នព្រសាត ដដ្ល រ័ទធ ឋាៃ 

ៃិោវ ៃ ព្បគំ រងំ ពោយ សពមាង រាបពសម ើ នៃ ពឃាម ះ ព្សប ៃឹង 

ចោវ ក្់ នៃ ទិវាចរ5 នៃ បក្ា បក្សី  ៃិង សពមាង ពបា៉ា ង ព្សប 

ៃឹង ចោវ ក្់ នៃ រតត ិចរ6 នៃ បក្ា បក្សី ចំៃួៃ ព្បាំ រយ ដដ្ល ជា 

សាវក័្ របស់ ព្រះ សក្យមុៃី។ ព្រះអងគ ពៃះឯង កាល ព្ទង់ ពៅ 

មាៃ ព្រះជៃម  ១៧ វសា ព្ទង់ ព្គ្នៃ់ ដត ជា ព្រះរាជបុព្ត នៃ ព្រះ

មហាក្សព្ត ព្ក្ងុក្មព តជា ពៅព ើយ, ព្រះអងគមាេ ស់ ឦសាណវរៃ័ម , 

ធមមៃិដ្ឋ7, ព្រះ សាវ មី នៃ ស្តសត ី ព្រហ្មចរ ីរបស់ ព្រះ ទងំ ពទវ មាៃ 

ព្រះនាម រមួ ពៅ ថា ហ្រៈ-ហ្ រ ហា8, ព្ទង់ មក្ រួៃ ពៅ ពលើ ពលាក្ 

 
5 ទិវាចរ : ដដ្ល រក្សុី ដត នលា។ 
6 រតត ិចរ : ដដ្ល រក្សុី ដត យប់។ 
7 ធមមៃិដ្ឋ  : ដដ្លស៊ប់ក្ន តងសាសនា។ 
8 ហ្រៈ ហ្រ ហា : ព្រះសិវៈ ៃិង ព្រះនារាយណ៏។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ពដ្ើមបី ព្បតិបតត ិ ចាប ់មាណវ ហាកា9 ដដ្ល ជា កាតរវក្ិចេ របស់ ព្រះ

អងគ - ដូ្ចគ្នា  ៃឹង កាតរវក្ិចេ ពយាធា របស់ យុវជៃ ពៅ ព្សកុ្

បារាងំ - ដដ្ល បងខ ំ ព្រះអងគ ៃិង ពក្មងជំទង់ ដ្នទពទៀត ឱ្យ បួស 

សាមពណរ តាម ចាប់ សាសនា។ ពហ្ើយ ដូ្ពចាះ ឯង ដដ្ល ពក្មង

ព្បសុ ពៅ ទី ពនាះ អាច ពព្ជើសពរសី អាវុធ របស់ ខ្ល ៃួ ពោយ គិត 

ទុក្ ជា មុៃ ពៅ មុៃ ពរល ពគ ពៅ ព ម្ ះ, ចំដណក្ ព្រះអងគ  វ ហាញ 

ទទួល បាៃ បដៃថម ពទៀត ៃូវ បុរវសិទធិ ជា ព្បភារ (ក្មាា ំង) នៃ 

ក្ងក្ិតត ិយស ដដ្ល ពក្ើត មាៃ ពៅ ក្ន តង ចិតត សុទធ ដដ្ល នាំ ឱ្យ 

ព្ទង់ មាៃ ព្រះរាជហ្ឬទ័យ  រកី្រាយ។ ពៅ ក្ន តង ក្ង ពនាះ ឯង 

ដដ្ល មាៃ រួក្ អាទិពទរ, អារក្ស ៃិង ទសសៃវ ហាទូ សម ័ព្គចិតត ចូល 

បំពរ ី ពដ្ើមបី ព្រះសមព តទធ។ ព្រះ បីតា, ឥសសរវរ័ មៃ, ភាា ក្់ពសែើល ថា ជា 

ការអសាេ រយ ណាស់, ក៏្ នាំ ឱ្យ ព្រះអងគ ពចញព្ទង់ ព្រះសន សួ ពៅ វតត

អារាម សក្យមុៃី ដដ្ល ជា ទីសាថ ៃ របស់ រួក្ អាក្ អពទវៃិយម, 

យា៉ា ងចាស ់ ដ្បិត ព្រះសមាម សមព តទធ ជា មាេ ស ់ ព្រះអងគ បដ្ិពសធ 

អាទពិទរ ពហ្ើយ ព្រះអងគ, ឦសាណ, ព្ទង់ ដឹ្ង ថា ព្ទង់ មិៃ ព្សូប 

យក្ ជា ោចខ់្ត ៃូវ ភារអាទិពទរ មក្ បចច លូ ពៅ ក្ន តង ព្រះ 

កាយ របស់ ព្រះអងគ។ 

គឺ ពៅ ព្តង់ លក្ខណៈ ពៃះ ពហ្ើយ ដដ្ល ព្រះអងគ ខ្ុស រី ពទវតា, 

ពៅ មសេ ឹមព្បពទស រស់ពៅ ទីព្បជុ ំ មៃុសស ពសម ើ ៃឹង ពទវភារ,

ហ្ត់ពៃឿយ ៃូវ អតថ ិភារ ទិរវ របស់ ខ្ល ៃួ ពដ្ើមបី រក្ា ទុក្ ពៅ 

 
9 ចាប់ មាណ វ ហាកា : ចាប់ សំរាប់ ព្បសុ ក្ំពលាះ ព្តូវ ពគ្នររ ជា ចំបាច់។  
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ក្ន តងកាយ ពោយ ភ័យ ខ្ា ច បាត់បង់ ក្ំណប់ព្ទរយ  ពៃះ។ ដត 

ចំពោះ ព្រះអងគ ដដ្ល ជា បចា ញាតិ នៃ រួក្ ព្ោហ្មណ៏ ព្ទង់ ពធវ ើ 

សទ តយ ពៅ វ ហាញ ពព្ោះ ព្រះ កាយ របស់ ព្រះអងគ ទទឹក្ ពជាគ ពោយ 

ធាតុ អាទិពទរ រចួ ពៅពហ្ើយ ពហ្ើយ ពៅ ពរល ដដ្ល ព្ទង់ ក្ំរុង 

យាព្តា ពលើ រុទធមាគ៏្ន ក្ន តង ព្រហាវៃ័ (នព្រ) ព្ទង់ គិត ពោយ 

 រកី្រាយ ថា : 

- ពៅ ទី បចេប់ អាតាម  អាច សាប់ចិតត ចក្ពចញ រី អាទិពទរ 

ពៅ ព្ជក្ ពៅ ក្ន តង វតតអារាម របស់ រួក្ អាក្ អពទវៃិយម។ 

ព្រះអងគ មិៃ ដដ្ល ពភាច មួយ នលា ពសាះ អំរី ជីវ ហាត របស់ ព្រះអងគ 

ដដ្ល ព្រលឹង មិៃ ដដ្ល ខ្ៃ ពៅ ក្ន តង ភាវៈ « Bhakti »។ ពោយ 

មិៃ អាច រក្ ោក្យ មាៃ អតថៃ័យ ដូ្ច ោក្យ សំស្តសក ឹត ពៃះ 

ដូ្ពចាះ ពគ អាច ពព្បើ ោក្យ « communion10 », ឬ « extase11 », 

ឬ ក្៏ «absorption de sa créature par Dieu12 »។ ដត គ្នម ៃ ការ

បក្ដព្ប ណាមួយ អាច បោហ ញ ៃូវ រៃា ឺ ល តះ របស់ ោក្យ ពៃះ 

ពហ្ើយ ក្៏ មិៃ អាច បោហ ញ ៃូវ លក្ខខ្ណឌ  នសៃក្ន តង ៃិង រិសាត  

ដដ្ល ចងអ តល បោហ ញ ោក្យ Bhakti ពៅ ក្ន តង ៃ័យ រិត ពៅ អាសុី 

ពនាះ ដដ្រ។ ព្បភរ របស់ វា គឺ ពៅ ឥណាឌ  ដដ្ល ជា ទីក្ដៃាង សតល់ 

ៃូវ ភាវៈ នៃ ព្រលឹង ដ៏្ វ ហាចិព្ត ពៅ អាសុី។ ដូ្ពចាះ ពបើ ពយើង 

 
10 Communion : សមសទធ , ការព្តូវគំៃិតគ្នា ។ 
11 Extase : បីតិ, ពសចក្ត ីពព្តក្អរ, ព្រពឺ្រួច។ 
12 absorption de sa créature par Dieu : ការព្ជាបចូល ក្ន តង ខ្ល ៃួ ៃូវ ធាតុ 
អាទិពទរ។ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

ៃិយាយ ថា វា ជា សមពៃធ  ជាមួយ ភារអាទិពទរ ឬ Bhakti គឺ ជា 

គំៃិត ពៅ ក្ន តង លក្ខខ្ណឌ  រិពសស របស់ ឥណាឌ ។ 

គឺ មិៃ ដមៃ ពៅ ក្ន តង ភាវៈ នៃ ការពសាក្សាត យ  ៃិង ការបារមភ 

ៃិង ពសចក្ត ីពគ្នររ ចំពោះ អាទិពទរ ដដ្ល ជា អាក្ មាៃ 

អំណាច កាត់ក្ត ី, គឺ ឯក្ភារ នៃ គូសងារ រមួ គ្នា  ដត មួយ ពៅ 

ក្ន តង ហ្ដ្ឋចិតត (ពសចក្ត ីរកី្រាយ), ព្តពអក្ព្តអាល, រំជួយចិតត, 

សាា ត់ពសា ៀម ៃិង មិៃ អាច សដមតង ពោយ វាច បាៃ ពៅ ពលើ 

ដសៃ អធមមជាតិ។ អាទិពទរ ៃិង មៃុសស គឺ ដត មួយ ; គូសងារ 

មិៃ ភ័យ ខ្ា ច បាត់ គូពសា ហ្៏ របស់ ខ្ល ៃួ ៃិង ចក្ពចល ខ្ល ៃួ។ 

ពហ្ើយ ពោយ ឧបពហ្តុ ោច់ខ្ត ពៃះ - ពព្ោះ ព្រះអងគ គិត ពៅ 

ក្ន តង ភាររៃធត ់ នៃ អាទិពទរ : « មាស ពសាហ្៏ បង, អូៃ តាម 

បង ពៅ ព្គប់ ទីក្ដៃាង », មាណរៃ៍ ជា ព្រះ ពៃះ បាៃ ធាា ក្់ 

មក្ ក្ន តង ឋាៃ នៃ រួក្ អពទវៃិយម។ ទក្់ទញ ពោយ មៃុសស 

ព្ោហ្មណ៏ បរ ហាសុទធ, ព្រះរាជា-បរវជិត ពោយ ព្បពសើរវ ហាពសស, បុរស 

ពរៀបការ ជាមួយអាទិពទរ មុៃ ៃឹង ពក្ើត ? ព្រះអងគ ជា ការ

ក្ព្មមាៃ ដដ្ល ពគ សាគ ល់ ព្ទង់ ជា បុព្តា របស់ សិទធ ៃត  (ពគ្នល

លទធិ) នៃ ព្រះរុទធ ៃិង ព្ទសឹត ី របស់ ព្រះអងគ ជា ទីពគ្នររ ដដ្ល ជា 

អាក្ បតិោឋ ៃៃិយម (positiviste) បារាងំដសស។ ប៉ាុដៃត  អពវទ

ៃិយម នៃ រុទធសាសនា វា មិៃ ដូ្ច ៃឹង អពវទៃិយម ពៅ មសេ ឹ

មព្បពទស ដដ្ល ជា ព្ទឹសត ី គព្មាំង, ខ្វ ក្់ ៃិង លាង់, ជា ព្ទឹសត ី ប

ដងវោៃ រី អាទិពទរ, បដិ្ពសធ អតថភារ នៃ  ព្បតិសៃធ ិ របស់ 
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និពនធ ស្ោយ ផល ម៉ា កាលី   រកប្ប្ររ ស្ោយ ឧរ ស្ៅ តង្ហា  

មៃុសស បនាៃ ប់ រី សាា ប់ ឬ ក្៏ មិៃ រវល់ គិត រី ពរឿង ហ្ា ឹង - ដូ្ច 

ជា ពៅ ក្ន តង គតិ អឺរ ុប ដដ្ល  រ ហាត ពោយ បដិ្ក្ខ ិត13 ព្គិសត , ដដ្ល 

កំ្ពទច ពោយ ភារអសាេ រយ នៃ អាទិពទរ ដដ្ល នាំ ឱ្យ ពមើល មិៃ 

ព ើញ ៃូវ អវ ី ដដ្ល អាច យក្ វា មក្ ោក្់ ជំៃួស បាៃ ៃឹង សុចញ

ភារ (néant)។ ប៉ាុដៃត  ព្រះរុទធ ព្ទង់ រិចរណា រហូ្ត ដ្ល់ ទី បចេប់ 

អំរី ព្ទឹសត ី នៃ អពវទៃិយម របស់ ព្រះអងគ ជាមួយ ៃឹង តក្ក

ភារ14 (logique) ដដ្ល មាៃ អៃុភារ, ឥតឈប់ឈរ ៃិង មាៃ 

ភារមុត រិពសស : ព្រះរុទធ មិៃទុក្ខ្ល ៃួ ព្រះអងគ ជា ព្រះ បពងក ើត 

ពលាកា ៃិង ជាមួយ ដភាក្ចិតត ព្ទង់ យល់ ព ើញ ថា គ្នម ៃ ៃរណា 

អាច ពអាបព្ក្ពសាប បាៃ ពលាក្ អរបូី ដ៏្ វ ហាសាល ទងំឡាយ 

តាម សល វូ វ ហាញ្ញញ ណ, ព្រះអងគ បោហ ញ បដៃថម អពវទៃិយម របស់ 

ព្រះអងគ រហូ្ត ដ្ល់ បរពលាក្ ៃិង ហួ្ស រី ពលាក្ ពនាះ ពៅ ពទៀ

ត។ ព្រះអងគ ព្បកាស ថា : « វា គ្នម ៃ អាទិពទរ ដត មួយ, គ្នម ៃ ចី

រភារ, គ្នម ៃ ព្រះ បពងក ើត ពលាកា, មាៃ ដត រហ្ុ អាទិពទរ ដដ្ល 

មាៃ ជីវ ហាត គ្នម ៃ អមត ដូ្ច មៃុសសពលាក្ ដដ្រ, ពហ្ើយ ពៅ ពលើ 

សុចញភារ ដដ្ល អវ ីៗ ដដ្ល មាៃ ពក្ើត ព ើង ពៅ ពលើ ពលាក្ិយ » 

ក្៏ គ្នម ៃ អមត ដដ្រ។ ដ្បិត ពៅ អឺរ ុប, បនាៃ ប់ រី សុចញភារ គឺ 

គ្នម ៃ អវ ី ពទៀត ពទ, ដូ្ពចា ះ ពទ ឬ ? ដត ពៅ អាសុី  វ ហាញ បនាៃ ប់ រី 

 
13 បដ្ិក្ខ ិត : ដដ្ល ពធវ ើ ពោយ ឥត គិត។ 
14 តក្កភារ (logique) ជា នាមសៃមត ដដ្ល ខ្្ត ំ បពងក ើត ពដ្ើមបី ព្សួល ពព្បើ 
ក្ន តង ព្បពយាគ ជា ភាសា ដខ្ម រ។ ពបើ មាៃ ការខ្ុស គង សូម អក្សរសាស្តសត
 វ ហាទូ ពមតាត  អភ័យពទស។ 
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សុចញភារ វា មាៃ ចីរភារ ពបើក្ ចំហ្រ។ គឺ ពោយ យល់ ព្ច ំ 

ទងំព្សងុ ពៅ ពលើ តនមា នៃ ោក្យ ឥណាឌ  សុចញភារ ដដ្ល នាំ ឱ្យ 

មសេ ឹមជៃ បក្ដព្ប ពោយ ពធវ ើ ការ វ ហាៃិចា ័យ ជា មុៃ ពៅ ក្ន តង 

គំៃិត សមាភ រៃិយម ដដ្ល នាំ ឱ្យ ជៃជាតិ អឺរ ុប ជា ពព្ចើៃ  ពជឿ

ជាក្ ់ថា អាច ពព្បៀពធៀប ោក្យ ៃិោៃវ  ៃឹង សុចញភារ។ ប៉ាដុៃត  ៃិ

ោៃវ  វា ខ្ុស ឆ្ងា យ រី សុចញភារ, ៃិោៃវ  គឺ ជា ភាវៈ នៃ 

គតិបណឌ ិត, បរមសុខ្, អមត ដដ្ល ព្គប់ សតវពលាក្ អាច ពៅ 

ដ្ល់ បាៃ ពៅ ក្ន តង លក្ខខ្ណឌ  ដដ្ល ព្តវូ  ាង កាត ់សុចញភារ ជា 

មុៃ សិៃ ពព្ោះ ៃិោៃវ  សថ ិត ពៅ បនាៃ ប់ រី សុចញភារ គឺ ថា មិៃ 

ពៅ ក្ន តង សុចញភារ ពនាះព ើយ។ ព្រះរទុធ ព្ទង់ ព្តាស់បៃទ លូ ថា : 

« ពៅ ពលើ ពលាក្ ពៃះ គឺ ជា ទពទ ដត ប៉ាុពណាណ ះ, ពៅ ពលើ ពលាក្ 

ពៃះ គ ឺជា ការព្សពមើព្សនម ដត ប៉ាុពណាណ ះ » ប៉ាុដៃត  ពដ្ើមបី សាថ បនា 

ពៅ ពលើ ទពទ  ៃិង ពៅ ពលើ ការព្សពមើព្សនម, ៃូវ ពលាកា របស់ 

ខ្ល ៃួ ផ្កៃ ល,់ ការព្សពមើព្សនម របស់ ខ្ល ៃួ ផ្កៃ ល់ ជា មួយ ៃឹង សមាភ

រៈ របស់ ខ្ល ៃួ ផ្កៃ ល់, គឺ ព្តវូ ពព្បើ ពសចក្ត ីពសាហា, ពសចក្ត ីសបបុ រស

ទៃ ៃិង ពសចក្ដ ីពមតាដ ក្រុណា។  រ ីឯ ជីវ ហាត  វ ហាញ, ពជឿ ខ្្ត ំ ចុះ, ព្រះ

រុទធ ព្រះអងគ មាៃការហ្តព់ៃឿយ ពព្ចើៃ សតវតស ពព្ោះ ព្ទង់ 

បាៃ រស ់ពៅ ក្ន តង ជីវ ហាត ជា មៃុសស ដដ្ល ជា ការពៃឿយណាយ 

ផ្កៃ ល់ របស់ ព្រះអងគ ពព្ចើៃនព្ក្ មិៃ ពចះ ចប់ ពៅ ក្ន តង អសក្ក

ភារ15 ៃឹង អាច បព្ងួញ រយៈពរល រសព់ៅ ដ៏្ ខ្ា ី មួយ ពៅ ពលើ 

 
15 អសក្កភារ : ភារព្បព្រឹតតពៅមិៃបាៃ។ 
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ដសៃដី្, ៃិង រី មរណាភារ ពៅ សុចញភារ ដូ្ច ជៃជាតិ អឺរ ុប 

ជា អាក្ អពទវៃិយម។ 

ព្រះអងគ, ជា គូសងារ របស់ អាទិពទរ, ពៅ ពលើ មាគ៏្ន ដដ្ល នា ំ

ព្រះអងគ ពៅ កាៃ់ ទី  វតតអារាមទិរវ, ព្ទង់ មាៃ ព្រះចិនាត  ថា 

« មក្ រក្ អាតាម  ចុះ, ឃាតក្រ នៃ គូពសាហ្៏ របស់ អាតាម , ពហ្ើយ 

អាតាម  ពបើក្ ចំហ្រ នដ្ ទទួល អាក្ »។ 

ដត ព្រះអងគ មិៃ មក្ ដ្ល់ មុខ្ ទវ រ នៃ ព្រះរុទធ ដត មាា ក្់ ឯង 

ពទ គ ឺមាៃ មៃុសស ជា ព្ក្មុ ដហ្ មក្ ជាមួយ។ រួក្ ទងំ ពនាះ 

នាំ គ្នា  ពដ្ើរ តាម ព្រះអងគ ដូ្ច ព្សពមាល របស់ ព្រះអងគ, អាទិ

ពទរ ជា អាក្ ណា ? ព្រះ សាវ មី ជីវ ហាៃ របស់ ព្រះ ពទវ ីព្រះ នាម កា

លី។ អាទិពទរ ជា អាក្ ណា ? ដដ្ល មាៃ អាយុ សមវយ័ ៃឹង ព្រះ

អងគមាេ ស,់ ជា រាជវងស របស់ រងាវលី បរវជិត ដ្៏ មាៃ រ ហាទធិ ដដ្ល 

ព្ចដណៃ ៃឹង បុរវសិទធិ របស់ ព្រះអងគ ដដ្ល ជា អាក្ សា ង រាជយ 

បៃត  ដូ្ច ទមាា ប់ នៃ សៃតតិវងស ព្រះមហាក្សព្ត នៃ អងគរ, ពបើ 

សិៃ ជា មាៃ ព្រះរាជា ពទើប ដត រលត់ ជីវ ហាត, ដតងដត មាៃ ព្រះ

រាជបុព្តចបង រី មួយ អងគ ពៅ មួយ អងគ ពទៀត បៃត  រាជយ ដដ្ល 

មាៃ ោរ ជា អាទិពទរ គ្នម ៃ នាម ព្តកូ្ល, មាៃ ដត ព ម្ ះ ពដ្ើម 

អរាព្កិ្ត, ព ម្ ះ ក្ន តង សល វូចិតត ពៅ ជា ការចំអក្ (sobriquet) 

ៃិង ចំណុច សួរ, ពតើ វា ព្គប់ព្គ្នៃ់ ពដ្ើមបី បពងក ើត, បៃត  ដដ្ល ធាា ប់ 

មាៃ តាំង រី មួយ ោៃ់ ឆ្ងា ំ មក្ពហ្ើយ, ៃូវ មហិ្ទធ ៃុភារ, ពហ្
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មៈ (មាស), អភិមាៃៈ របស់ ព្គួសារ ព្ោហ្មណ៏ ដ្ំបូង បងែស ់ពៅ 

ក្មព តជា។ 

      

ស្ៅ មន ត 


