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ស័ងខសិលបជ័យ 

ភគទី៦  

 

កសរតីទងំរបមួំយគិតថៈ “េបដូេចន ះ េយងគួរឲយថន ឆីំសមល ប់វញិ”។ គិតេរសច ក៏

េរៀបចេំធវនំយ៉ងឈងុយឆង ញ់េដយមនដក់ថន រំបល័យសងខ រផង។ លុះេរៀបចរួំចេហយក៏

ឲយបុរតទងំរបមួំយេចញដេំណ រេទ េដយរបប់អថ៌កបំងំដល់បុរតផង។ េសតចពល

ទងំរបមួំយ ក៏េឡងជិះេសះែដលមនរពនៃរពជអនកនផំលូវ។ េធវដេំណ រអស់រយៈេពល

របពីំរៃថងេទបេទដល់មណឌ លស័ងខសិលបជ័យ េសតចទងំរបមួំយអងគេភលចភល ងំសម រតី

េដយយល់ថជកែនលងែដលលអផុតវស័ិយ។ េសតចទងំរបមួំយអងគក៏ែអបែកបររបសទ

លបេមលេឃញថ រពះេពធិសតវេពលេនះកពុំងគង់េលរជសីហ៍ មនេទវតេរតៀបរត 

ែហហមជជួរ មនបកសបកសបីងំមលប់រពះអទិតយផង។ រជកុមរទងំរបមួំយេឃញ

ដូេចន ះគិតគន ថ រតូវែតចូលឲយជិត េទបនគំន បរេសះេទែកបរេហយនិយយថៈ  

ៃហអនកចណំប់ រទង់រូបេរសៀបរសប់  េសតចនឹងេទណ 

អេញជញមកអយ និយយនឹងគន   ឲយដឹងនូវរប 

ករកលសមទ យ។ 

រពះេពធិសតវ ឮរជកុមរទងំេនះនិយយេហយ ក៏រតស់សួរវញិថ “ៃហអនកអយមកពី

ឋនណ?”។ រជកុមរទងំរបមួំយេឆលយថៈ “េយងជកូនកសរត រពះបិតរពះនមេសន

កុតតរជ ឯរពះមតរពះនម ឯកមល័យ ចតុរសី រសីសុនធរ ចតុរសសធូរ សុបញញ  ឆកម 

េលកមនបអូនេពេឈម ះបទុម ែដលបនចកេចញមកឆង យ េពលេនះរពះមតឲយពួក

េយងមក េដមបសួីរសុខទុកខមត យមីងែដលមកេនៃរព…”។ 

រពះេពធិសតវរទង់យល់ថៈ  “ទងំេនះគឺសុទធែតជបង េទបបររជសីហ៍ចូលជិតដណតឹ ង

សួរថ េតអនកមកទីេនះដឹងមកពីណ?”  
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គឺដឹងេដយរពនៃរពែដលបននេំយងមក េហយក៏គម នអវីពិេសសពិសលមកេផញេទ មន

ែតនចំណីំេនះឯងេយងយកមកេផញរពះមតុចឆ និងបអូន រពមទងំសួរសុខទុកខ ែរកងមន

េរគពយធិអវីេកតេឡង។  

ស័ងខសិលបជ័យ អងគេពធិសតវរទង់សណត ប់េហយគិតថៈ “េគមកលួងេលមេនះ បុ៉នប៉ង

េធវឲយអញកសយ័េហយ”។ គិតេរសចេហយ េទបរទង់េឆលយតបវញិថៈ ខញុធំល ប់ែតឆីចណីំទិពវ 

រឯីអហរឋនមនុសសខញុពុំំែដលឆីេឡយ េហយកលែដលឆីចណីំែបលកេនះែរកងនឲំយ

េកតហមងេស…។ 

បណំច់ខញុខំមំកពីឆង យមករកបអូន គួរបអូនេសយរួមគន នឹងបងេទ…។ ស័ងខសិលបជ័យក៏

េឆលយវញិថៈ ៃហអនកបងខញុខំល ចឈឺៃផទ ខល ចពកយេទវតរកសសពវៃថង ដូេចនះខញុមិំនេសយ

េទ។  

 េដយមិនអចបញចុ ះបញចូ លបន ពួកេសតចបងទងំេនះ ក៏រតលប់េទវញិទូល

មតតមដេំណ រេរឿង…។ កសរតីទងំរបមួំយដឹងេហយ ខឹងណស់ “េនះរបែហលជវដឹង

ខលួនេហយ”។ បនទ ប់ពីេរបចណីំសមល ប់េពធិសតវមិនបន កសរតីអរបិយទងំរបមួំយក៏យក

រពះរសីបងកប់ថន ពិំស េហយឲយបុរតទងំរបមួំយនេំទ។ លុះបនេទដល់ ក៏ចូលេទរកប

បងគរំពះមតុចឆ  ឯស័ងខសិលបជ័យគង់េលពិសណុនគរ។ បនទ ប់ពីរកបបងគរួំចេហយ េសតច

ពលក៏យកសល ថវ យរពះេពធិសតវៗ  ទទួលសល េហយនិយយថៈ “ៃហអនកបង សល េនះលអ

ណស់ អនកេមឯនយយល់ខញុជំកមួយេទបេផញមក ែតខញុនឹំងេសយពុំបនេរពះេទវតបន

ផត  ំ ឥឡូវខញុ រំកបបងគវំនទ េទដល់រពះមតុចឆ ទងំអស់េសមនឹងខញុ េំសយេហយ…”។ េដយ

អស់ចេំណះនឹងនិយយ េសតចទងំេនះក៏លរតលប់េទវញិ េហយទូលមតតមដេំណ រ

េរឿង។ មតចិតតមរទងំេនះគិតថៈ “េយងេរបចណីំសល មិនបន ឥឡូវេនះវធេំហយ មិន

យូរេឡយនឹងរជបដល់មហកសរត របកដជទទួលវចូលនគរ និងឲយរជសមបតតិេទវ

មិនខន”។ គិតេហយក៏េហបុរតទងំរបមួំយមករបប់ថ គួរែតេទសុរំជសមបតតិពីបិត

មុន េទះបីទទួលស័ងខសិលបជ័យចូលនគរវញិក៏អសរឥតករែដរ។ បុរតទងំរបមួំយសត

ប់េហយ ក៏េរៀបចខំលួនេឡងគល់បិត េហយនិយយថៈ “ពួកេយងខញុមំកេនះ គឺសូមឲយរពះ

បិតរបគល់រជសមបតតិមកពួកេយងសនងចុះ េរពះថេពលេនះរពះបិតក៏ចស់េហយ កុំ
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ឲយរពះអងគរពួយរពះទយ័េពក”។ រពះអងគេសនកុតតរជរទង់សណត ប់រួចគិតថៈ កូនទងំ

េនះគម នបុរតបរមីបនតិចេទ អនកែដលេសយរជយបនគឺមនែតស័ងខសិលបជ័យបុ៉េណណ ះ។ 

គិតេហយេទបរទង់មនបនទូលថ ”កូនេអយេពលេនះបេនេកមងេសចកតីេនេឡយ េធវជ

េសតចលុះរតែតេចះដឹងសុខទុកខរបជររសត កន់ទសពិធរជធម៌…ឥឡូវេនះបិតមិនទន់

ឲយបេសយរជយរគងេរហ៍ពលបនេឡយ េរពះថបិតមិនទន់បនដឹងពីបញទធីបរមីរបស់

បេទ េបដូេចនះចូរបុរតេទរកសតវបកសពីៃរពេហមពនតមក បិតេមលសិនណ”។  

បុរតទងំអស់សត ប់េហយ ក៏របញប់េរៀបចដំេំណ រេចញេទរកសតវ។ ពួកេគនគំន េធវ

ដេំណ រសេំដេទ មណឌ លេពធិសតវែដលគង់េនរបសទ។ លុះបនេទដល់េហយ ក៏

ចូលេទសេំណះសណំលចរចថៈ “អនកបអូនេអយ ឥឡូវេនះរពះបិតេរបេយងឲយរកសតវ

េនឯៃរពេហមពនត ពួកេយងនឹងេទរកេមតចបន េរពះគម នបញទធិេតជបរមីអវីេសះ ដូេចនះ

សូមបអូនជួយមតងេទ…”។ រពះេពធិសតវរទង់សណត ប់រួច រពះឳសឋញញឹមេឆលយថៈ “សូម

អស់អនកបងកុបំរមភថវី េរពះសតវទងំេនះេនកនុងសរខញុ េំហយ”។ ថេហយរពះេពធិសតវ ក៏

បនែថលងសរេទេលអកស េហយក៏បនេចញជរូបហងសបកស េហយក៏បននពួំកកសរត

ជបងនយំកេទ។ ពួកអស់េសតចបងក៏បននហំងសេទថវ យរពះបិត េហយអួតអង

េចសត ែដលខលូនបនេទដល់ៃរពេហមពនត។  

 រពះអងគេសនកុតតរជទតបកសេហយ រទង់រពះចិនត ថៈ “ហងសបកសេនះលអៃរកេន

ៃរពេហមពនត ចេំណះអវីវនឹងេទយកមកបន គឺមនែតស័ងខសិលបជ័យបុ៉េណណ ះ”។ គិត

ដល់រតឹមេនះរទង់រសក់ទឹករពះេនរត នឹកអល័យដល់បុរត រទង់គិតរកឧបយេទៀតេដយ

បនទូលថៈ “កូនេអយ! ឥឡូវបកសកូនរកមកបនេហយ េពលេនះបិតឲយបុរតេទរករមឹគ

វញិមតង”។ េសតចទងំរបមួំយ ក៏បនេទរកស័ងខសិលបជ័យឲយជួយ េហយក៏បនយកមក

ថវ យបិត។ បនទ ប់បិតក៏រកមចឆ មតង ពួកេសតចទងំអស់ក៏េទរកស័ងខសិលបជ័យដូចមុន

េហយក៏បនយកមកថវ យ។ េសតចេសនកុតតរជទតសពវរគប់អស់ រទង់រពះចិនត ៈ “ឳស័ងខ

សិលបជ័យ! បុរតមនបញទធិខល ងំពូែកណស់”។ រទង់រពះចិនត េហយក៏មនបនទូលថៈ “កូន

េអយសត ប់បិតណ បិតមនមត យមីងបុរតេឈម ះែកវសុមនទ  ែដលយកសបនចប់េទឯ

ៃរពេហមពនត េពលេនះចូរបុរតេទយកមត យមីងមក េបបុរតយកមត យមីងមកបន េនះ
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បិតនឹងឲយរជសមបតតិេទបុរត”។ អស់បុរតទងំអស់ទទួលអជញ េហយ ក៏េទរកបបងគទូំល

មតតមដេំណ រេរឿង។ កសរតីទងំអស់ឃត់ថៈ “កូនេអយ! កុេំទអី ផលូវឆង យៃរពេរជេទ

មិនដល់េទ”។ អស់បុរតទងំអស់េឆលយថៈ “ស័ងខសិលបជ័យមនបញទធិបរមីណស់ េយងេទ

ពឹងរទង់េទ មិនអីេឡយមត”។ មតទងំអស់សត ប់បុរតេហយ រទង់រពះកែនសង បុរត

ទងំអស់ក៏រកបបងគលំេចញេទេដយមនរពះខន័េទផង។ លុះបនេទដល់មណឌ ល

ស័ងខសិលបជ័យ ក៏និយយថៈ “ៃហបអូនសងួន េយងមកេនះគឺនរំពះរជអជញ រពះបិតមក 

គឺរពះបិតេរបឲយេទរករពះមតុចឆ  ែដលយកសបនចប់យកេទជេរចនឆន មំកេហយ”។ 

រពះេពធិសតវរទង់រពះសណត ប់េហយដឹងអស់កល ែតរទង់មនរពះទយ័ចង់េទរករពះ

មតុចឆ ផង ណចង់លបងបញទធិជមួយយកសផងក៏មនបនទូលថៈ “ទូលបងគរំកីរយណស់

ែដលរពះបិតេរប បនេសចកតីថ រទង់រប់អនេយងេហយ េរពះថេយងេនឆង យែថម

ទងំមិនែដលបនជួបគន េទៀតផង”។ អស់កសរតទងំរបមួំយខេំលមស័ងខសិលបជ័យថៈ 

“បណំច់បិតមនអជញ េហយ កុឲំយរពះអងគទុកខរពួយ មយង៉បអូនមនបញទធិលបអីស់ែផនដី

េហយ ចូរបអូនេទកុខំន”។ រពះេពធិសតវថៈ “េបដូេចន ះ ខញុនឹំងេទរកបបងគលំមតសិន 

ខញុនឹំងេទចិតតឯងមិនបន េរពះមនមតចិញចឹ មរកសរល់ៃថង”។ កលេនះរជកុមរស័ងខ

សិលបជ័យ បនេទរកបបងគមំតទូលតមដេំណ រេរឿង រពះនងបទុមសត ប់េហយ

េរកវេរកធជខល ងំនិយយថៈ “ថកុំៗ េទ េគខងឹបេណត ញបេចញពីសីម លគឹកអវីែអបអប 

កុេំទរពមតមវអញមិនឲយេទ េហតុអវីកូនកូនវមិនកន់អជញ េទរកមតុចឆ មកថវ យ

រពះអងគេទ មកេរបកូនអញេទកមសត់កនុងៃរពសង ត់ងងឹតសឹងកសយ័ជីវតិវញិេនះ”។ រពះ

េពធិសតវេឃញមតេរកធែបបេនះ ក៏េលមមតថៈ “បពិរតមត ខញុចំង់យកអស

ថវ យរពះបិតេពលេនះឲយយល់ថវីៃដ…បុរតេទមិនយូរេទ សូមអនកេមកុបំរមភថវី…”។ រពះ

េពធិសតវេលមមតេដយពកសេផសងៗ បទុមេដយឃត់បុរតមិនបន ក៏េសយេសក

េហយែផតផត ថំៈ  

(សូមដនេរឿង ស័ងខសិលបជ័យ ភគទី៧ េនសបត ហ៍េរកយ) 


