
េរឿងឧកញ៉ាេយាមរជនិងឧកញ៉ាពលេទព 
 

 

កលពីេ្រពងនាយ មាននាមុនឺពីរនាក ់មា� កជ់ាទីឧកញ៉ាេយាមរជ មា� កេ់ទៀតជាឧកញ៉ាពលេទព ។ ឯឧកញ៉ាពលេទព

ជាមនុស្សេលភបុណ្យសក�ិ ចងប់ានទីេយាមរជគិតែស�ងរកេទសដកនិ់ង្រកបទូលេស�ចទមា� កច់កទីេយាមរជ

អត� ឯង នឹងបានស�ីទីេយាមរជេនាះតេទ ។ ឧកញ៉ាពលេទពែស�ងរកេទស េលកេយាមរជេនាះជាយូរែខមក។ ៃថ�

មយួមានអ�កេទសមា� កជ់ាបេ់ទសធ�ន ់្រក�មជំនំុកតេ់ទសដល់្របហរជីវតិ ។ ឯអ�កេទសេនាះដឹងថាៃថ�្រពឹកេនះ ែស�ង

េគនឹងនាអំត� េទសមា� បជ់ា្របាកដ កត៏ងំេសេសកវេិយាគ ស� យជីវតិ មហិមាយំពណ៌នាថា” ឱ ! ជីវតិអញេអយ ! 

្រពឹកែស�កេនះេហយនឹងបងច់ក្របាណ េអ្រតងក់�ីស� ប ់១ េនះនរណាេឡយនឹងេវៀរបងប់ាន ែតេកតេឡងេហយ រែមងែត

ស� បជ់ាធម�ត ែតថា្រតងជី់វតិ ១ េនះេទះបងប់ាតេ់ទក�ី កម៏និសូវជាេសកស� យប៉ុនា� ន មកស� យែតវជិា�  ១ ែដលខ�ួន

បានេចះេហយពំុទនប់ានបង� តប់ង� ញនរណា ១ េប្រពឹកេនះខ�ួនស� បេ់ហយ វជិា� េនះយល់នឹងជាសូន្យេសះ អស់មាន

នរណាមយួ ក�ុងេលកេនះ អចេចះតេទេទៀតបានេឡយ" ។  

កលេនាះមាននាយឆា� ពំន�នាគារមា� ក ់បានឮេចេនាះពណ៌នាេសកស� យវជិា� ដូេច� ះ កចូ៏លេទសក សួរថា "េចឯង

្រពឹកេនះដល់ទីស� ប្់របាកដេហយ េចយំេរៀបរបថ់ា្រតងជី់វតិ របូរងកយ មនិសូវជាស� យប៉ុនា� ន មកស� យវជិា�  ១ 

ែដលេចះមក េតវជិា� េនាះេឈ� ះវជិា� អ�ី េចេចះវជិា� អ�ី ចូរ្របាបេ់យងេមល" ។  

អ�កេទសក្៏របាបថ់ា "ខ�ុ ំបាទេចះវជិា� ស� បភ់ាសសត� វជិា� េនះវេិសសរបស់ខ�ុ ំបាទណាស់ ក�ុងេលកេនះគា� ននរណាេចះ

េសះ ែតខ�ុ ំបាទដល់ទីស� បេ់ហយ វជិា� េនះសូន្យែតម�ង េ្រពះពំុមាននរណាបានមកេរៀនតេទេឡយ" ។ នាយឆា� ំ

ពន�នាគារឮដូេច� ះ កន៏ាេំសចក�ីេនាះេទជ្រមាបេលកឧកញ៉ាេយាមរជសព�្របករ ។ ឧកញ៉ាេយាមរជនឹកក�ុងចិត�ថា 

វជិា� េនះវេិសសៃ្រកេពក គួរេរៀនយក េទបនានំាយឆា� ពំន�នាគារេទេដះអ�កេទសចកទីឃុំឃាងំ េហយសួរប�� កថ់ា 

ពិតឬពំុពិត ។ អ�កេទសកជ៏្រមាបថា "េនះពិត្របាកដែមន " ឧកញ៉ាេយាមរជថា "េបេយងសំុេរៀនពីេចឯង េតបានឬ

មនិបាន ? េហយវជិា� េនះតៃម�ប៉ុនា� ន?" ។ អ�កេទសថា "ខ�ុ ំបាទជូន្រពះេតជ្រពះគុណបាន សូម្រពះេតជ្រពះគុណេរៀន

តេទចុះ ែតអតអំ់ពីខ�ុ ំ្របបាទេនះេហយវជិា� េនះនឹងសូន្យជា្របាកដ ែតករនឹងេរៀនេនាះេតងេទតងំពិធីេរៀន េនក�ុង្រពះ

វហិរចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះបដិមាករជា្របធាន ឯេ្រគ�ងតម�ល់្រគ�េនាះមនិមានអ�ីេ្រចនេទ ្រត�វករែតេទៀន ៥ ធូប ៥ លជ ៥ 

ផា�  ៥ ប៉ុេណា� ះឯង អេ�� ញ្រពះេតជ្រពះគុណេរៀបេរៀនឱ្យឆាបចុ់ះ ែត្រពឹកែស�កខ�ុ ំ្របបាទល្រពះេតជ្រពះគុណេទ្រស�ក

េខ� ចេហយ " ។ ឧកញ៉ាេយាមរជេធ�តម េទបឱ្យនាយឆា� ពំន�នាគារនាខំ�ួនអ�កេទសេទវត� កន៏ាចូំលេទក�ុង្រពះវហិរ 

ឱ្យបិទទ� រវហិរជិតទងំអស់ពំុឱ្យមនុស្សណាមយួឮេឡយ ឧកញ៉ាេយាមរជកត៏ងំេរៀបេទៀនធូប លជផា�  េនចំេពះ្រពះ

ភ�ក�្រពះ េហយថា "ពិធីេរៀនេនាះេតដូចេម�ចខ�ះ ចូរេចបង� បេ់ទេមល េយងនិងេធ�តម" អ�កេទសបង� បឱ់្យអុចេទៀន

ធូបេហយយេលកេយាមរជនិងខ�ួនវ្រកបថា� យបង�ំ្រពះ សូ្រតនមស� រ ពុទ�គុណ ធម�គុណ សង្ឃគុណ ចបចុ់ះ េហយ

អ�កេទស្របណម្យៃដេពលដេង� យេឡងថា "ឱ! ្រពះដម៏ានបុណ្យ្រពះគុណេដយមហករណុា ែតងេ្របាសេមត� សត�

ែដលេកតមានក�ី វបិត�ិចូលមកពឹងេពធិសមា� រជយួ េដះទុក�សត�ឱ្យសត�បានក�ីសុខស្រមាន�ទងំេលកេនះនិងបរេលក 

្រពះពុទ�ជាមា� ស់េអយ! ខ�ុ ំ្រពះករណុាេនះ្រត�វេទសធំណាស់្រពឹកែស�កេនះេហយ េលកឧកញ៉ាេយាមរជនឹងឱ្យនាេំទ



្របហរជីវតិខ�ុ ំ្រពះករណុា ៗ មានក�ីភតិភយ័ខ� ចក�ីស� បេ់នាះជាបំផុត ស� យជីវតិៃ្រកេពកណាេអយ! សូម្រពះអង�្រទង់

េ្របាសបិណ� បាតជីវតិខ�ុ ំ្រពះករណុា អំពីេលកឧកញ៉ាេយាមរជេនះ ឱ្យេលកេ្របាសែលងខ�ុ ំឱ្យរចួចកក�ីស� ប ់ ក�ុង្រគា

ម�ងេនះ " ថាេហយអ�កេទសវេទ្រកបេទៀបបាទេជងេលកេយាមរជ េហយដេង� យថា "ឱ្រពះេតជ្រពះគុណេអយ ! 

សូមេ្របាសអតេ់ទសខ�ុ ំ្រពះបាទេនះ េហតុែដលខ�ុ ំ្របបាទេសកេពលថា "ស� យវជិា� េចះភាសសត�េនាះខ�ុ ំមនិេចះវជិា�

េនាះេទ គឺខ�ុ ំេសកស� យជីវតិពិតៗ គិតបេ�� តឱ្យ្រពះេតជ្រពះគុណអេ�� ញមកកន្់រពះវហិរេនះឯង េដម្បឱី្យ្រពះ

សមា� សម�ុទ�ជាមា� ស់ គឺ្រពះពុទ�របូេនះ្រទងបិ់ណ� បាតជីវតិខ�ុ ំ្របបាទអំពី្រពះេតជ-្រពះគុណ ឱ្រពះេតជ្រពះគុណេអយ ! 

េ្របាសថា� យជីវតិខ�ុ ំ្របបាទ ដល់្រពះសមា� សម�ុទ�ជាមា� ស់េទ ឥឡូវ្រពះអង�្រទងបិ់ណ� បាតេហយ្រពះគុណេអយ ! ករ

បូជាេដយេ្រគ�ងអមសិទនឯេទៀត ៗ េនាះមានផលនិសង្សពំុេស�នឹងករបូជាជីវតិខ�ុ ំ្រពះបាទដល់្រពះពុទ�ជាមា� ស់ក�ុង

្រគាេនះេឡយ ផលេនះេហយជាផលយ៉ាងធំបំផុត ្រពះេតជ្រពះគុណនិង្របាថា� សងជាពុទ�ភូមឬិអរហន� ភូមកិអ៏ច

សេ្រមចដូចក�ី្របាថា� េទអនាគតកល "េលកឧកញ៉ាេយាមរជលុះឮពក្យអ�កេទសេពលដេង� យដូេច� ះ កដូ៏ចជាេគ

ខ� ស់ែណនឱរនឹកេឃញថា ចញ់កលឧបាយអ�កេទសជា្របាកដ េទបនិយាយេទកនន់ាយឆា� ពំន�នាគារថា " េអ
េយងចញ់កលអ�កេទសេនះេហយ ឥឡូវវេពលពក្យដេង� យសូមជីវតិវនឹង្រពះពុទ� ថាឱ្យ្រទងបិ់ណ� បាតេទសវឯង

ជាម�ង ករេនះែតេយងមនិែលងវ កដូ៏ចជាេយង មនិយល់ដល់្រពះពុទ�ជាមា� ស់ ហកដូ់ចជាេយងឥតសទ�  ក�ុង្រពះពុទ�

សសនា េបដូេច�ះនាយឆា� ឯំងនិងខ�ុ ំ េយងពីរនាកចូ់លសទ� េលកជីវតិវ ថា� យដល់្រពះសមា� សម�ុទ�ជាមា� ស់ចុះ េហយ

េយងពីរនាកទ់ទលួែកៃខជាេ្រកយ គឺេយងបិទបាងំឱ្យជិត កំុឱ្យខ�រខ� យឮដល់្រតេចៀកអ�កដៃទឯេទៀតេឡយ " ។ ឯនាយ

ឆា� កំ្៏រពមតម េទបេលកេយាមរជឱ្យនាយឆា� ្ំរសយចំណងេហយថា " េយងែលងេចឯងេហយ ចូរេចរតេ់ទេនទី

ណាមយួ ែដលជាទីរក្សោជីវតិឯងចុះ េហយកំុនិយាយ្របាបេ់គថា េយងេដះែលងេចឯង េចឯងចូរថាកច្់រចវករ់តច់ក

គុកេទចុះ តេទមុខេទៀតេចកំុ្រប្រពឹត�ករលមកយ៉ាងេនះេទៀតេឡយ" ។ ឯអ�កេទសក្៏រកបថា� យបង�ំ្រពះ េហយ្រកប

លេលកេយាមរជ និងនាយឆា�  ំ េហយករ៏តេ់ចញេទ្រស�កេ្រក លកខ់�ួនពំុឱ្យពកួរជករដឹងឮេឡយ ។ ឯឧកញ៉ា

េយាមរជ កន៏ានំាយឆា� ថំា� យបង�ំ ល្រពះពុទ�របូេហយវលិេទកនលំ់េនៗ ជាសុខសប្បោយ កំចយែតសព�្របាបេ់គថា 

អ�កេទសេនាះកច្់រចវក ់ រតេ់ចញចកគុកេទបាតេ់ហយ ។ លុះកន�ងកលយូរ េរឿងេនាះពំុស� តប់ាតេ់ទេឡយ ជា

េហតុដឹងឮេទដល់ឧកញ៉ាពលេទព ៗ ។ មានចិត�េ្រតកអរេដយសមតមគំនិត ែដលគិតរកឱកសនឹង្រកបទូល្រពះ

រជាឱ្យដកងរឧកញ៉ាេយាមរជេនះ អត� គងនឹ់ងបានទីេនាះ ។ សមយ័ៃថ�មយួ ជាេពល្រពឹក ្រពះរជាេស�ចេចញ

អង� សភត�ដកប់ា្រតេលកសង្ឃ េស�ចកំពុងទុកបា្រតមានហ�ូងែក�កទងំឡាយេហរមកែ្រសកកេ�� �វកងរពំងទងំៃផ�

វងំ ែក�កពកួខ�ះេហរែ្រសកយំ ទំតមេដមេឈទំតមដំបូល្របាសទ ដំបូលដំណាកទី់ៃទ ៗ ។ ឯ្រពះបរមច្រកី លុះេស�ច

ទុកបា្រតេ្រសចេហយ ្រទង្់រតស់ថា អសត�ែក�កអស់េនះ មានេហតុេភទអ�ី បានជាៃថ�េនះវនាគំា� មកែ្រសកគឹកកង

េកលហលយ៉ាងេនះេធ�េម�ចនឹងបានដឹងភាសវេអះ ! " ។ ឯឧកញ៉ាពលេទពអង�ុយគាល់េនទីេនាះ លុះបានឮ្រពះ

បន�ូល ដូេច� ះបានឱកសេទប្រកបទូលេឡងថា "សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាសមនុស្សេយងទងំឡាយ ក�ុង្រពះនគរេនះពំុ

មាននរណាមយួអចេចះភាសសត�េឡយ ឮថាអ�កឧកញ៉ាេយាមរជ េគេចះភាសសត� េដយេគបានេរៀនតអំពីអ�ក

េទសដល់ទី្របហរជីវតិមា� ក ់េហយបានែលងអ�កេទសជា្រគ�េគេនាះបង ់សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស ឱ្យេហមកសួរគង់

្រទង្់រជាប" ។ ្រពះរជាបាន្រទង្់រពះសណា� បដូ់េច�ះ កេ៏្របរជបេ្រមមា� ក ់ ឱ្យេទេហឧកញ៉ាេយាមរជចូលមកគាល់ ។ 

ឧកញ៉ាេយាមរជ ឮថា្រទងម់ាន្រពះរជឱង� រឱ្យេហេទគាល់ដូេច� ះ កនឹ៏កពិភាល់ក�ុងចិត�ថា ្រទងឱ់្យរកខ�ួនចូលេទេនះ 

មុខជាមានករែប�ក្របាកដ េទបសួរេទកនរ់ជបេ្រមេនាះថា "នាហ�ឺនណាគាល់េនក�ុងទីេនាះខ�ះ?" រជបេ្រមជ្រមាបថា 

"េលកឧកញ៉ាពលេទព គាល់េនទីេនាះ" ។ ឧកញ៉ាេយាមរជឮដូេច� ះ កដឹ៏ងខ�ួនថាអពលេទព វគង្់រកបទូល េពល



េទសអញជា្របាកដ គិតេហយឧកញ៉ាេយាមរជេរៀបអត� ម�មីា� េទជាមយួនឹងរជបេ្រមេនាះ លុះដល់េហយកចូ៏លេទ

្រកបបង�ំអង�ុយគាល់ក�ុងទីដគ៏រួសម។ ឯ្រពះរជាទតយល់ឧកញ៉ាេយាមរជចូលមកគាល់េហយក្៏រតស់ថា "េអអ�ក

េយាមរជ ឥឡូវឧកញ៉ាពលេទព េគ្របាបេ់យងថា អ�កឯងបានេរៀនភាសសត�អំពីអ�កេទសមា� ក ់ េហយអ�កឯងបាន

ែលងអ�កេទសេនាះេចញចកគុកេទ ឥឡូវហ�ូងសត�ែក�កទងំឡាយវមកែ្រសកកេ��� �វ កងរពំងជាេកលហល យល់

ថានឹងមានេហតុអ�ីមយួពំុខន េបដូេច�ះអ�កឯងេចះភាសសត� ចូរស� បវ់ និយាយគា� វេទេមល" ។ ឧកញ៉ាេយាមរជក៏

ទទលួ ្រពះឱង� រទូលអនុេលមតមថា "ខ�ួនបានេរៀនេចះដឹងភាសសត�ពិត្របាកដែមន" លុះឮ្រពះឱង� រេ្របឱ្យ ស� ប់

សត�ែក�កដូេច� ះ កេ៏ធ�ជាែបរេផ��ង្រតេចៀកស� បស់ត�ែក�កមា� ង េហយែបរេទស� បស់ព�ែក�កមា� ងេទៀត លុះស�បស់ព�ែក�ក

បន�ិច ក្៏រកបបង�ំទូលថា "សូម្រទង្់រពះេមត� េ្របាស ហ�ូងែក�កែដលទំេលេដមេឈេនះ ជាហ�ូងែក�ក្រស�កេ្រក ឯហ�ូង

ែក�កែដលទំេលដំបូលមហ្របាសទេនាះ ជាហ�ូងែក�កេនក�ុងេនះ " ។ ្រពះរជាឮដូេច� ះ ក្៏រតស់សួរេទវញិថា " ចុះែក�ក

្រស�កេ្រកវមកយំកង េតវយំដូចេម�ច ? ែក�កក�ុង្រក�ង េតកេ��� �វថាដូចេម�ច? " អ�កឧកញ៉ា្រកបទូលថា "ែក�ក្រស�ក

េ្រក មានក�ីេក� ្រកហយ េដយអ�ក្រស�កេ្រកពំុបានេធ�បុណ្យឱ្យទន ដូចអំពីឆា� មុំន ៗ គឺឆា� មុំន ៗ ្របជារ�ស�សម្បរូ្រស�

វអង�រ េគនាគំា� េធ�បុណ្យនិមន�េលកសង្ឃឆាន ់តមភូមលំិេន ឯចំណីអហរែដលេសសសល់េនាះ េគេបាះឱ្យទនែក�ក

ឬសត�ឯេទៀតៗផង បណា� សត�ទងំឡាយមានែក�កជាេដម សឹងបានបរេិភាគចំណីែដលេសសសល់េនាះទូេទ េសចក�ី
សុខសប្បោយកម៏ាន្រគបដំ់បន ់ឥឡូវឆា� េំនះេលកឧកញ៉ាពលេទពជានាយេក្ស្រត ចតេ់មកងអជា� ហ�ួងេចញេទកត្់រស�

វមនិ្រត�វតម្របៃពណី គឺយកពន�រ�ស�េលស្របមាណ រ�ស�គា� មាន្រស�វែត្រតឹម ៤-៥ ថាងំកក៏តគ់ា� ឱ្យជាបព់ន�ែដរ 

ឧកញ៉ាពលេទពឱ្យកតដ់ល់េទ្រស�វពូជ ្រស�វដំេណ ប ្រស�វចមា� រ្របាងំយកជាពន�ទងំអស់ មយួេទៀត្រស�វគា� មានែត្រតឹម 

៥០-៦០ កទ៏រយកបេង�តដកថ់ា ៩០-១០០ រ�ស�គា� តវ៉កម៏និបាន យកបុណ្យស័ក�ិ សង�តប់�ង� បគា� េទតមអំេពចិត�

េផ្សង ៗ ពកួ្របជារ�ស�េកតក�ី្រកលំបាកបានក�ីេក� ្រកហយែតរល់ៗគា�  បានជាឆា� េំនះមនិមាននរណាអចេធ�បុណ្យឱ្យ

ទនដូចឆា� មុំនៗបាន ពកួែក�កទងំឡាយពំុបានទទួលទនបាយសម� ែដលេសសសល់អំពីករេធ�បុណ្យទនេនាះឯង 

េទបវនាគំា� ចូលមកក�ុង្រក�ង នាេំសចក�ីេក� ្រកហយេឡង្រកបបង�ំទូល្រពះករណុាជាអមា� ស់ៃផ�េ្រកម្រទង្់រជាប ករ

ឧកញ៉ាពលេទព្រប្រពឹត�ខុស្រពះរជប�� ត�មានសភាពយ៉ាងេនះ សូមល�ងធូលី្រពះបាទេស�ច្រទង្់រជាប " ។ ្រពះបរម

រជា បាន្រទង្់រពះសណា� បព់ក្យឧកញ៉ាេយាមរជដូេច�ះក្៏រត�វ្រពះទយ័ េទប្រទងខ់� ល់នឹងឧកញ៉ាពលេទពថា េកងកច

ឆេបាករ�ស� េធ�ឱ្យ្របជារ�ស�េក� ្រកហយទងំ្រពះរជអណាេខត� េស�ច្រទងឱ់្យដកងរឧកញ៉ាពលេទពេចញចកមុខ

ងរម�ន�ី េ្របាស្របទនឧកញ៉ាេយាមរជេឡងទីជាសេម�ចជហ� ទឡ� អគ�មហេសនា ស�ីទីរជករជាអធិបតី្រកសួង

នានាតេទ ។  

 


