
The Bible Story in Honor-Shame Language (Khmer) 
ររឿងក្នងុព្រះគម្ពីរអំរកី្ិត្តិយស និងភារអាម៉ា ស ់ 

ព្រះជាម្ចា ស់ព្រងគ់ងន់ៅអស់កល្បជានិច្ានរញនោយសិររីងុនរឿង និងកិត្តិយស។ ព្រងជ់ាមហាកសព្ត្គរួ 

នោយនោររ ជាបិតាដែល្ផ្គត្ផ់្គងែ់ល់្ព្គួសារទាំងមូល្។ ព្រងប់រសុិរធ នសាម ះព្ត្ង ់និងនោរនរញនោយសិរលី្អ - 

ជារិនសសព្រងជ់ាព្បភរននកិត្តិយសទាំងអស់។ 

នែើមបបីង្ហា ញរីសិររីងុនរឿងរបស់ព្រង ់ព្រះអងគបានបនងកើត្រិភរនោកននះ ព្រមទាំងម្ចនបនទូល្នោយរបស់

ទាំងអស់ម្ចនជីវតិ្ន ើង។ ព្រះជាម្ចា ស់បានបនងកើត្អោ័ម និងនអវ៉ា រីែីមក ន ើយនោយរកួនគម្ចនកិត្តិយស 

និង សិរលី្អ។ ព្រងប់ានព្បទនឲ្យរកួនគម្ចនអាំណាច្ព្គបព់្គងនល្ើរបស់ទាំងអស់ដែល្ព្រងប់ានបនងកើត្មក  

ព្សបតាមព្រះបនទូល្ព្រង។់ កនុងនាមជាកូនរបស់ព្រះ រកួនគរស់នៅនព្ោមព្រះនាមែខ៏្ពងខ់្ពស់របស់ព្រះអងគ។  

អោ័ម និងនអវ៉ា រកីរាយជាមយួនឹងអត្តសញ្ញា ណនរញនោយកិត្តិយសរីព្រះជាម្ចា ស់។ រកួនគរស់នៅទាំងខ្លួន

ោព្ោត្ ន ើយមនិម្ចនភារខ្មម ស់នអៀននសាះន ើយ។  

ប៉ាុដនតអោ័ម និងនអវ៉ាមនិនសាម ះព្ត្ងជ់ាមយួព្រះជាម្ចា ស់ន ើយ។ រកួនគបាននបាះបងន់ោល្កិត្តិយសរបស់ 

ព្រះជាម្ចា ស់នោយសាររកួនគដសែងរកកិត្តិយសនោយខ្លួនឯង។ ោរមនិនសាម ះព្ត្ងច់្ាំនោះព្រះននះ បងករនោយ 

ម្ចនភារោម្ច៉ា ស់ ន តុ្ែូនច្នះបានជានគរត្រ់នួន ើយបិរបាាំងខ្លួនឯង។ ព្រះជាម្ចា ស់បានបាត្ប់ងកិ់ត្តិយស 

(បាកមុ់ខ្)។ នោយសារដត្អោ័ម និងនអវ៉ាបាននាាំនូវភារោម្ច៉ា ស់ននះែល់្មនុសសព្គបោ់ន  ន តុ្ននះបានជាព្រះ

ជាម្ចា ស់ បនណត ញនគនច្ញរីព្រះវត្តម្ចនរបស់ព្រះអងគ។ 

កនុងនាមជាកូននៅរបស់អោ័ម នយើងររលួ្បាននូវភារោម្ច៉ា ស់មករីោត្ដ់ែរ។ ោរព្បម្ចថ និងចិ្ត្ត 

ដែល្មនិនសាម ះព្ត្ងរ់បស់នយើងបនងកើននូវភារោម្ច៉ា ស់ោនដ់ត្ខ្មល ាំងន ើង។ ភារោម្ច៉ា ស់ននះជះឥរធិរល្ែល់្ 

អត្តសញ្ញា ណ និងអត្តច្រតិ្របស់នយើង។ អាំនរើបាប (ឧទ រណ ៍ៈ ោររ ាំនោភបាំោន កាំ ឹង ោរនិយាយនែើម 

ោរអតួ្ោង ោរនរ ើសនអើងជាតិ្សាសន  អាំនរើ ឹងា សង្គ្ង្ហគ ម ។ ល្។) ភាគនព្ច្ើនគឺជាោររាយាមដែល្មនិព្តឹ្ម

ព្តូ្វកនុងនោល្បាំណង នែើមបបិីរបាាំងភារោម្ច៉ា ស់ និងព្បតិ្ែឋនោយម្ចនោរនោររ។ នយើងបនងកើត្នូវសាា នភារ

មយួដែល្ខុ្សឆ្គង នោយដត្ងដត្ន្ែើនោយនកើត្ម្ចននូវភារោម្ច៉ា ស់ែល់្អនកែនរ ឬអតួ្ោងវយឫកថានយើងល្អ



ជាងនគនៅកនុងព្កុមរបស់នយើង។ នោយសារដត្បាត្ប់ងមុ់ខ្ម្ចត្ ់ព្គួសារ ន ម្ ះ និងឋាន៍ៈរបស់នយើងខ្មង

វញិ្ញា ណ នយើងដត្ងដត្ខិ្ត្ខ្ាំសាងនូវកិត្តិយសដកលងោល យនៅកនុងជីវតិ្របស់នយើងជានិច្ា  ។ ែូច្ជានរឿងរា៉ា វដែល្

បង្ហា ញនៅកនុងនរឿងប៉ាមបាបិល្មនុសសព្គបោ់ន ោបន់ផ្តើមដសែងរកោរនល្ើកត្ាំនកើងខ្លួនឯង និងបនងកើត្នោយម្ចន

ន ម្ ះខ្លួនឯង។ នសច្កតីោម្ច៉ា ស់របស់នយើងបងករនោយម្ចនោរោបឱ់នកិត្តិយស និងោរមនិនោររែល់្ព្រះជា

ម្ចា ស់។ 

ព្រះកប៏ាននរៀបច្ាំដផ្នោរនែើមបនីព្សាច្ព្សងម់នុសសនោយររលួ្បានកិត្តិយសន ើងវញិ។ ព្រងប់ានច្ង 

សមពនធនមព្តី្នែើមបផី្តល់្កិត្តិយសែល់្នោកអព័្បាហាាំថានឹងនោយោត្ម់្ចនន ម្ ះល្ប ីម្ចនរឹកែី ម្ចនព្រះររ 

ម្ចនជាតិ្សាសន  និងម្ចនកូននៅជានព្ច្ើន។ កនុងនាមជាជាតិ្សាសន ែអ៏សាា រយ ព្កុមព្គួសារនោកអព័្បាហាាំនឹង

ោល យ នៅជាឧបករណ របស់ព្រះនែើមបផី្តល់្ររ ឬផ្ដល់្ោរនោររែល់្ព្គបជ់ាតិ្សាសន ។ ខ្ណ៍ៈនរល្ដែល្កូន

នៅរបស់នោកអព័្បាហាាំរងរុកខនវរនាកនុងភារជាទសករនៅកនុងព្បនរសនអសីុប ព្រះជាម្ចា ស់បានរ ាំនោះរកួនគ

ឲ្យរចួ្ផុ្ត្រីច្ាំណងនននសច្កតីោម្ច៉ា ស់។ ជនជាតិ្អីុព្សាដអល្បានោល យនៅជាព្បជាជាតិ្ែម៏្ចនត្ាំដល្បាំផុ្ត្ គឺជា

ព្បជាជាតិ្ែជ៏ារីព្សឡាញ់របស់ព្រះ និងជារីសរែព្រះ ឫរយ័ច្ាំនោះព្រង។់ 

ព្រះជាម្ចា ស់បានច្ងសមពនធនមព្តី្រិនសសនែើមបផី្តល់្កិត្តិយសែល់្ជនជាតិ្អីុព្សាដអល្ នបើរកួនគផ្ដល់្

កិត្តិយសនោយនសាម ះព្ត្ង ់ព្រមទាំងសាត បត់ាមព្កិត្យវនិយ័របស់ព្រង។់ បរបញ្ញា ដែល្បានដច្ងរុកនៅកនុងកណឌ

គមពរីបញ្ាកណឌ  (ព្រះគមពរី៥កណឌ ែាំបូងនៅកនុងសញ្ញា ោស់) បានសម្ចអ ត្នូវោរោព្កករ់បស់ជនជាតិ្អីុព្សាដអល្ 

និងអនុញ្ញា ត្នោយរកួនគសាត រស គមន របស់រកួនគសាជាថមីន ើងវញិ។ ថែីែបតិ្ដត្ព្រះជាម្ចា ស់ម្ចនបាំណងព្រះ

 ឫរយ័ច្ងន់ោយោរច្ងសមពនធនមព្តី្របស់ព្រងន់ាាំមកនូវកិត្តិយស ដត្នព្ច្ើនែងជនជាតិ្អីុព្សាដអល្មនិនសាម ះ

ព្ត្ងដ់ថមទាំងបងខូច្ែល់្ព្រះនាមព្រះជាម្ចា ស់កនុងច្ាំនណាមជាតិ្សាសន ទាំងឡាយនរៀត្ផ្ង។ នរល្ដបរនៅរក

ព្រះនផ្សង រួកនគដត្ងដត្បាំផ្លល ញព្រះនាមព្រងែូ់ច្ជាព្បរនធម្ចនោរផិ្ត្កបត្ជ់ាមយួនឹងបតី។  ជនជាតិ្អីុព្សាដអល្

បានគិត្ថា រកួនគជារូជសាសន ដែល្ព្រះអងគនព្ជើសនរ ើស ជាជាតិ្សាសន ដែល្ព្បនសើរជាងជាតិ្សាសន ែនរ 

និងជាជាតិ្សាសន ដែល្សុច្រតិ្។ ែូនច្នះ រួកនគនជឿថាសាសន ែនរអន ់និងមនិោច្នៅកនុងព្កុមព្គួសារព្រះ  



ន ើយ។ អីុព្សាដអល្នព្បៀបែូច្ជាអោ័មដែល្ព្តូ្វបាននព្ជើសនរ ើសសព្ម្ចបន់ោយររលួ្នូវកិត្តិយស ប៉ាុដនតព្តូ្វ

បញ្ាបន់ៅវញិនោយោរនិរនរសកនុងភារោម្ច៉ា ស់។ នទះបីជានរឿងរា៉ា វរបស់សាសន អីុព្សាដអល្បានបញ្ាបន់ៅ

នោយភារោម្ច៉ា ស់ ដត្នសច្កតីសនារបស់ព្រះនែើមបនីល្ើករកួនគន ើង (ឧទ រណ ៍ៈ នាងរស់ ោវឌី ោនីដយ៉ាល្ 

និងនាងនអសន ើ្) បានព្បាបន់ោយែឹងជាមុនកនុងោរជួយ សនង្គ្ង្ហគ ះព្គួសារមនុសសនោកនោយនច្ញផុ្ត្រីភារ

ោម្ច៉ា ស់ និងនែើមបនីោយនគសាត រនូវកិត្តិយសរបស់រួកនគន ើងវញិ។ 

នទះបីជាព្រងម់្ចនសិរលី្អ និងម្ចនកិត្តិយសជាកូនព្រះនៅសាា នសួគអ៌ស់កល្បជានិច្ាកន៏ោយ កព៏្រះ

នយស ូបានោល យនៅជាមនុសសម្ចនឋាន៍ៈរនទ់បនែើមបសីនង្គ្ង្ហគ ះមនុសសនោយនច្ញរីភារោម្ច៉ា ស់។ ោរនព្បាស

ជមងែឺអ៏សាា រយរបស់ព្រង ់និងោរនសាយោហារជាមយួនឹងមនុសសដែល្សងគមសអបន់ខ្ពើម ែូច្ជា៖ អនកទររនធ ឬ

ព្សីខូ្ច្ជានែើម គឺជាោរផ្តល់្កិត្តិយសែល់្មនុសសដែល្បាត្ប់ងឱ់ោស។ ព្រះនយស ូ ព្រងន់ោរនរញនោយ

កិត្តិយស សព្ម្ចបអ់ស់អនកណាដែល្ប៉ាះោល់្ព្រងនឹ់ងបានសាអ ត្បរសុិរធ និងព្តូ្វបានររលួ្យក។ នសច្កតី

បនព្ងៀនរបស់ព្រងព់្បោសព្បាបរី់កិត្តិយសែរិ៏ត្ និងែន៏ៅអស់កល្បជានិច្ាមករីព្រះជាម្ចា ស់។ នោយនសច្កតី

ព្សឡាញ់ និងោរររលួ្យកមនុសសព្គប់ៗ ោន នោយមនិគិត្អាំរីនករ តិ៍ន ម្ ះ ព្រះនយស ូបានោត្ប់នាយត្នមលខុ្ស

ឆ្គងនៅកនុងសងគម ន ើយបានផ្តល់្នូវកិត្តិយសែខ៏្ពងខ់្ពស់រីព្រះនៅែល់្មនុសសព្គបោ់ន ជាំនសួវញិ។ ជីវតិ្ព្រះ

នយស ូ នរញនៅនោយោរនោររយា៉ា ងនរញនល្ញច្ាំនោះព្រះជាម្ចា ស់។ 

ប៉ាុដនត រន័ធកិច្ារបស់ព្រះនយស ូបានន្ែើនោយម្ចនោរគាំរាមកាំដ ងែល់្អនកែឹកនាាំដែល្គិត្ដត្រីកិត្តិយស

របស់រកួនគនៅនល្ើដផ្នែី។ ែូនច្នះន ើយបានជារកួនគនឆ្លើយត្បមកវញិនោយោរន្ែើនោយម្ចនភារោម្ច៉ា ស់

ែល់្ព្រងជ់ាសាធារណ៍ៈ និងគរួនោយភយ័ខ្មល ច្។ ព្រះនយស ូ ព្តូ្វបានរកួនគោបខ់្លួន នោះសនមលៀកបាំោកន់ច្ញ 

ច្ាំអក វយ នសាត ះរឹកម្ចត្ោ់ក ់ែាំដែកនោល្ និងព្តូ្វរយរួនោយខ្លួនោព្ោត្នៅនល្ើន ើឆ្កក ងច្ាំនោះមុខ្មនុសស

ទាំងអស់។ ព្រងរ់ងរុកខនទសនូវរាល់្កតីោម្ច៉ា ស់ទាំងអស់នោយភារនសាម ះព្ត្ង ់និងបានបាំបាកអ់ាំណាច្របស់

ភារោម្ច៉ា ស់នច្ញ។ ន ើឆ្កក ងបានសាត រកិត្តិយសព្រះជាម្ចា ស់ន ើងវញិ និងែកនូវភារោម្ច៉ា ស់របស់នយើង 

នច្ញ។ កិត្តិយសព្តូ្វបានសាត រន ើងវញិ។  



បនាទ បម់ក ព្រះជាម្ចា ស់បានអនុញ្ញា ត្នោយព្រះនយស ូសុគត្ នោយរងនូវកតីោម្ច៉ា ស់នៅរីសាធារណ៍ៈ រចួ្

ព្រងប់ាននព្បាសនោយព្រះនយស ូម្ចនព្រះជនមរស់ន ើងវញិនរញនោយសិររីងុនរឿង។ ឥ ូវននះ ព្រះនយស ូគងន់ៅ

ខ្មងសាត ាំនែននព្រះបិតា នោយម្ចនព្រះនាមខ្ពស់នល្ើអស់ទាំងនាមផ្ង។ នៅនរល្ដែល្អោ័ម និងជនជាតិ្  

អីុព្សាដអល្បានបរាជយ័ ព្រះនយស ូបានររលួ្នជាគជយ័កនុងល្កខណ៍ៈជាមនុសសរបស់ព្រង ់នោយជីវតិ្របស់

ព្រងន់ោររព្រះជាម្ចា ស់ និងព្កុមព្គួសាររបស់មនុសសផ្ងដែរ។ 

អស់អនកដែល្រុកចិ្ត្តែល់្ព្រះនយស ូនឹងររលួ្បាននូវឋាន៍ៈថមី។ កតីោម្ច៉ា ស់របស់នគនឹងព្តូ្វបានព្គបបាាំង 

ន ើយកិត្តិយសរបស់នគនឹងព្តូ្វបានសាត រន ើងវញិ។ មនុសសព្គបរ់បូព្តូ្វនបាះបងន់ោល្ោរព្បកតួ្ព្បដជង ោរ 

កសាងនករ តិ៍ន ម្ ះ និងមុខ្ម្ចត្ខ់្លួនឯងនៅកនុងសងគម ដត្ព្តូ្វរុកចិ្ត្តទាំងព្សុងនល្ើព្រះនយស ូសព្ម្ចបន់ករ តិ៍ន ម្ ះ

របស់ខ្លួន។ ោរន្ែើជាសម្ចជិករបស់ព្រះជាម្ចា ស់ មនិដមនដផ្អកនៅនល្ើជាតិ្សាសន  កិត្តិយស ឬភារបរសុិរធកនុង

សាសនាន ើយ ប៉ាុដនតព្តូ្វម្ចនភារនសាម ះព្ត្ងច់្ាំនោះព្រះនយស ូ ដែល្បានជាបឆ់្កក ងសព្ម្ចបអ់នកវញិ។ ព្រះជាម្ចា ស់

បានផ្លល ស់បតូរសាា នភារោស់របស់នយើងដែល្មនិបរសុិរធ ដែល្ោម នត្នមល ដែល្ជាមនុសសម្ចនឋាន៍ៈទបនថាក 

ឲ្យោល យនៅជាកូនដែល្បរសុិរធ ម្ចនត្នមល និងម្ចនកិត្តិយស។ អស់អនកដែល្នែើរតាមព្រះនយស ូ ព្គីសទនៅោន់

ន ើឆ្កក ងននភារោម្ច៉ា ស់ កនឹ៏ងនែើរតាមព្រងន់ៅោនសិ់ររីងុនរឿងននោររស់ន ើងវញិជាមយួព្រងដ់ែរ។  

ោរសាែ គមន ចូ្ល្មកោនព់្គួសារព្រះន្ែើនោយមនុសសនច្ះសាែ គមន ោន  និងររលួ្សាគ ល់្ោន នៅវញិនៅ 

មក។ ព្គីសាទ នោច្ផ្តល់្ោរនោររែល់្មនុសសនផ្សងៗនរៀត្ ព្រមទាំងថាែ យសិរលី្អែល់្ព្រះ នោយសាររកួនគ

បានររលួ្នូវកិត្តិយសែន៏ៅអស់កល្បជានិច្ា និងររួល្អាំណាច្រីព្រះវញិ្ញា ណបរសុិរធ។ នៅនរល្ព្រះនយស ូ

យាងព្ត្ល្បម់កវញិ អនកមនិនជឿនឹងព្តូ្វែក ូត្កិត្តិយស និងនបាះនៅកនុងភារោម្ច៉ា ស់ ជានរៀងរ ូត្ ខ្ណ៍ៈ

នរល្ដែល្អនកនជឿនឹងររួល្បានមកុែកិត្តិយសនៅអស់កល្បជានិច្ា នោយសារសិររីងុនរឿងរបស់ព្រះបានបាំនរញ

រាល់្ោរបនងកើត្ទាំងអស់របស់ព្រង។់ 
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The Bible Story in Fear-Power Language (Khmer) 
ររឿងក្នងុព្រះគម្ពីរអំរភីារភ័យខ្លា ច និងអំណាច 

ោល្នែើមែាំបូងន ើយ ព្រះជាម្ចា ស់ដែល្ជាព្រះោរិករបានបនងកើត្រិភរនោកន ើងនោយអាំណាច្ននព្រះ

បនទូល្របស់ព្រង។់ ព្រះជាម្ចា ស់ខ្ពងខ់្ពស់នល្ើសព្គបរ់បស់ទាំងអស់ដែល្ព្រងប់ានបនងកើត្មកទាំងនៅសាា នសួគ ៌

និងដផ្នែី។ នោយសារនសច្កតីព្សឡាញ់ ព្រងព់្គបព់្គងនោយអាំណាច្ និងព្រះនច្សាត នោយោម នដែនកាំណត្ ់

ន ើយព្គបទ់ាំងអែីៗទាំងអស់ដែល្ព្រងប់ានបនងកើត្មក សរនសើរព្រះនច្សាត ែម៏ ិម្ចរបស់ព្រង។់ 

បនាទ បរី់ព្រងប់ានបនងកើត្ដផ្នែីននះជានគររបស់ព្រះអងគ ព្រះជាម្ចា ស់បានោត្ត់ាាំងអោ័មនោយនមើល្ោរ

ខុ្សព្តូ្វនល្ើរបស់ដែល្ព្រងប់ានបនងកើត្មកជាំនសួព្រះអងគ។ ោត្រ់រលួ្បានសិរធិកនុងោរព្គបព់្គងនល្ើរបស់ដែល្

ព្រះជាម្ចា ស់បានបនងកើត្មក ដែល្ោច្បញ្ញា កប់ានតាមរយ៍ៈសិរធិកនុងោរោកន់ ម្ ះនោយសត្ែផ្ងទាំងរងួ។ 

កនុងនាមជាព្រះមហាកសព្ត្ែម៏្ចនឫទធ នុភារ ព្រះជាម្ចា ស់ព្រងដ់ត្ងតាាំងមនុសសនែើមបពី្គបព់្គងដផ្នែីរបស់ព្រង។់  

ព្សាបដ់ត្នៅនរល្មយួ ព្កុមននរួកនរវតាបានបះនបារព្បឆ្កាំងជាមយួនឹងោរព្គបព់្គងែខ៏្ពងខ់្ពស់របស់ព្រះ

ជាម្ចា ស់។ សាតាាំងជាម្ចរសព្តូ្វែឹកនាាំោរបះនបារននះ។ ោរកសម្ចនកល្ល្បចិ្កនុងោររព្ងីកអាំណាច្ខុ្សច្ាប់

របស់វនៅនល្ើដផ្នែីននះ នោយយកមនុសសោកន់ោយនៅនព្ោមោរព្គបព់្គងរបស់វ។ សត្ែរស់បានល្បងួ 

អោ័ម និងនាងនអវ៉ា នោយោកនច្ញរីនគររបស់ព្រះចូ្ល្នៅកនុងោរព្គបព់្គងរបស់វ។ កម្ចល ាំងននោរបះនបារ

បានន្ែើនោយមនុសសសាិត្នៅនព្ោមអាំណាច្របស់វ។ ព្កុមព្គួសាររបស់អោ័មបានបាត្ប់ងនូ់វឋាន៍ៈ និង

អាំណាច្របស់ខ្លួននៅនល្ើដផ្នែី។  

ឥ ូវននះសាតាាំងជាអនកព្គបព់្គងដផ្នែីននះវញិមតង។ វោល យជានមព្គបព់្គងថមី ន ើយនយើងនកើត្មកកនុង

ោណាច្ព្ករបស់វ។ ដភនករបស់មនុសសព្គបោ់ន ព្តូ្វបានងងឹត្ ច្ាំដណកឯចិ្ត្តរបស់នគវញិព្តូ្វបានសាតាាំងឆ្ក់

យកនៅបាត្ ់អាំនរើបាប ោរវយព្បហារខ្មងវញិ្ញា ណ និងោរថាែ យបងគាំរបូព្រះ នាាំព្រលឹ្ងមនុសសចូ្ល្នៅកនុង

អាំណាច្ននភារងងឹត្។ នែើមបទីមទរនូវអ្ិបនត្យយភារសព្ម្ចបន់គរព្រងន់ ើងវញិ ព្រះជាម្ចា ស់បាននព្ជើស

នរ ើសជនជាតិ្អីុព្សាដអល្ន្ែើជាឧបករណ រិនសសរបស់ព្រងស់ព្ម្ចបច់្មាាំងខ្មងឯវញិ្ញា ណ។ តាមរយ៍ៈសមពនធ

នមព្តី្ដែល្ព្រះជាម្ចា ស់បានច្ងជាមយួជនជាតិ្អីុព្សាដអល្ ព្រះជាម្ចា ស់នឹងរព្ងីកោរព្គបព់្គងរបស់ព្រងន់ៅ



ោនព់្គបជ់ាតិ្សាសន ទាំងអស់។ នៅនរល្ដែល្ជនជាតិ្អីុព្សាដអល្ព្តូ្វបាននគនកៀបសងកត្ន់ៅកនុងព្បនរស 

នអសីុប ព្រះជាម្ចា ស់ព្ប មមុខ្ជាមយួព្រះរបស់ជនជាតិ្នអសីុប នែើមបរី ាំនោះរកួនគនច្ញរីទសភាររបស់ 

នសតច្ផ្លនរា៉ាន។ ោររ ាំនោះជនជាតិ្អីុព្សាដអល្នោយោកនច្ញរីព្សុកនអសីុប បានបង្ហា ញរីអាំណាច្របស់ព្រះ

ជាម្ចា ស់នៅោនម់នុសសទាំងអស់។  

ព្រះជាម្ចា ស់គឺជាអនកច្មាាំងែម៏ ិម្ចដែល្ម្ចនអាំណាច្មករីសាា នសួគ ៌នះនល្ើោរោព្កកដ់ែល្

ព្គបព់្គងនៅដផ្នែីននះ។ នរល្ដែល្អីុព្សាដអល្រុកចិ្ត្តព្រះ ព្រងប់ានព្បទននោយរកួនគររលួ្បានជយ័ជាំនះ 

នទះបីជារកួនគម្ចនកម្ចល ាំងតិ្ច្កន៏ោយ។ ប៉ាុដនត ជាញឹកញាបរ់កួនគដសែងរកអាំណាច្នៅកដនលងដែល្មនិព្តឹ្ម 

ព្តូ្វ។ ជនជាតិ្អីុព្សាដអល្បានធាល កន់ៅកនុងនសច្កតីល្បងួឲ្យនោររ និងថាែ យបងគាំរបូព្រះដកលងោល យ ន ើយនិងបាន

អនុវត្តសិល្ប  ្ មបដ់ថមនរៀត្ផ្ង។  

នោយមនិរឹងដផ្អកនល្ើព្រះជាម្ចា ស់ននរិភរទាំងមូល្ រកួនគដបរជានៅជាច្ងសមពនធភារជាមយួព្រះរបស់

ជនជាតិ្ោណាន និងនមែឹកនាាំននបណាត ព្បនរស ា្ំៗ នែើមបរីរលួ្បានោរធានាច្ាំនោះោរោរោរនិងព្រះររ។ 

នហារានផ្សងៗបានព្បោស និងបានបង្ហា ញរីឧត្តមភាររបស់ព្រះនៅនល្ើព្រះរបស់ជនជាតិ្ោណាន ប៉ាុដនតជន

ជាតិ្អីុព្សាដអល្នៅដត្ោម នកម្ចល ាំងនែើមបនីគច្នច្ញរីឥរធិរល្របស់សាតាាំង។  

អាំណាច្ននោររ ាំនោះរបស់ព្រះជាម្ចា ស់នកើត្ម្ចនតាមរយ៍ៈអងគព្រះនយស ូ។ ព្រងប់ានោបន់ផ្តើមនគររបស់

ព្រះដែល្មនុសសបានរងោ់ាំជាយូរមកន ើយ។ នោយររលួ្បានអាំណាច្នរញនល្ញរីព្រះវញិ្ញា ណននព្រះ ព្រះ

នយស ូបានបែិនស្ោរផ្តល់្នោយរបស់សាតាាំងកនុងោរព្គបព់្គងរមួោន  និងនៅដត្នបតជាា ចិ្ត្តច្ាំនោះនបសកកមម

របស់ព្រះ នែើមបនីោះអាំណាច្របស់សាតាាំងនច្ញ។ ន តុ្ោរណ ដែល្មនិធាល បន់កើត្ន ើងរីមុនមកគឺព្រះនយស ូ

បានរ ាំនោះមនុសសនោយរចួ្ផុ្ត្រីភារជាន លើយរបស់សាតាាំង។ តាមរយ៍ៈោរនព្បាសជមង ឺ ោរនព្បាសមនុសស

សាល បន់ោយរស់ន ើងវញិ  និងោរបនណត ញោរកសនោយនច្ញរីមនុសស  ព្រះនយស ូបានែកអាំណាច្របស់ោរកស

សាតាាំងនច្ញ និងែនណតើ មយកនគររបស់ព្រះអងគមកវញិ ព្រមទាំងរ ាំនោះរកួន លើយទាំងអស់នោយម្ចន 

នសរភីារ។  នោយសារដត្ព្រះជាម្ចា ស់គងន់ៅជាមយួព្រះអងគ  ព្រះនយស ូបានសនង្គ្ង្ហគ ះមនុសសទាំងអស់ដែល្



នៅនព្ោមអាំណាច្របស់សាតាាំង។ 

រូកោរកសសាតាាំងគិត្ថា ោរសម្ចល បព់្រះបុព្តារបស់ព្រះ ោច្នឹងរព្ងឹងអាំណាច្របស់វនៅកនុងរិភរ

នោកននះ។ ដផ្នោររបស់វ មនិបានសនព្មច្ន ើយ។ ោរសុគត្របស់ព្រះនយស ូ ព្គីសទគឺជាោរកាំនរច្កម្ចល ាំងនន

ព្កុមរបស់ោរកសសាតាាំង ។ ន ើឆ្កក ងបានែក ូត្អាំណាច្ និងកម្ចល ាំងរបស់រួកវ និង នះនល្ើរកួវជា 

សាធារណ៍ៈ។ បនាទ បម់កគឺជាោរបង្ហា ញនូវអាំណាច្ព្រះនច្សាត ែអ៏សាា រយជាងនគ ដែល្ព្រះជាម្ចា ស់បាននព្បាស

ព្រះនយស ូ នោយម្ចនព្រះជនមរស់ន ើងវញិ។ ព្រះនយស ូបានរស់រីសុគត្ន ើងវញិ ព្ត្ បន់ៅោនអ់ាំណាច្ និង

ព្គបព់្គងនល្ើអែីៗទាំងអស់នរញនោយព្រះនច្សាត ។ 

មនុសសព្គប់ៗ ោន ព្តូ្វដបរនច្ញរីអាំណាច្នននសច្កតីងងឹត្នៅនរល្ននះ  ន ើយចុ្ះចូ្ល្ជាមយួព្រះនយស ូជា

ព្រះ។ អនកនជឿនល្ើព្រះនយស ូនឹងព្តូ្វបញ្ាូ ននច្ញរីនគរនននសច្កតីងងឹត្នៅោនន់គរននរនលឺ។ ព្រះជាម្ចា ស់បាន

នព្បាសនយើងនោយរស់ន ើងវញិជាមយួព្រះព្គីសទនយស ូ  និងនោយនយើងអងគុយនល្ើបល្ល័ងកនៅនគរសាា នសួគ ៌រមួ

ជាមយួព្រះអងគដែរ ែូនច្នះនយើងកម៏្ចនអាំណាច្ និងោច្ព្គបព់្គងនល្ើអែីៗទាំងអស់ដែរ។ ព្រះគុណរបស់ព្រះបាន

សាត រឋាន៍ៈននអាំណាច្របស់នយើងនៅនល្ើដផ្នែីននះ។ នយើងនឹងររលួ្មរត្កជាមយួនឹងព្រះព្គីសទ។  

នោយសារនយើងម្ចនព្រះវញិ្ញា ណគងន់ៅជាមយួនយើងព្គបន់រល្នវោ ឥ ូវននះនយើងោច្ រយា៉ា ងរងឹម្ចាំ

ព្បឆ្កាំងនឹងសាតាាំង។ នទះបីជាសាតាាំងបនតន្ែើជាសត្ែនតាដសែងរកច្ាំណីកន៏ោយ  កដ៏ខ្ល្របស់ព្រះនយស ូ

ោរោរនយើងរីឥរធិរល្ោព្កករ់បស់វនោយនយើងម្ចនអត្តសញ្ញា ណច្ាស់ និងអាំណាច្ច្ាស់ោស់ រីព្រះ

បុព្តាដែល្ររលួ្បានោរោកន់ព្បងតាាំងរីព្រះបិតា។ ព្រះជាម្ចា ស់ព្បទនររខ្មងដផ្នកវញិ្ញា ណែល់្ព្គីសាទ នព្គប់

នរល្នវោ រីនគរសាា នសួគ ៌ន្ែើនោយអាំនរើ្មប ់និងោរន្ែើតាមវញិ្ញា ណនផ្សងៗោល យនៅជាឥត្បានោរ។ កនុង

នាមជាព្គីសាទ នដែល្នែើរតាមោរែឹកនាាំរបស់ព្រះវញិ្ញា ណកនុងនសច្កតីជាំននឿ និងកនុងនសច្កតីព្សឡាញ់ នយើង

ព្គបព់្គងនល្ើខ្មម ាំងសព្តូ្វ និងនោះទសភារននអាំនរើបាបនច្ញ។ ោរព្បយុរធនឹងព្តូ្វបានបញ្ាបន់ៅនរល្ដែល្ព្រះ
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