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េន្រស�កេជងៃ្រព េខត�កំពងច់ម ខងេជងថ�ល់ជាតិេលខ ៦ ្រតងខ់ងេកតផ្សោរផា� វ ្របមាណ ៣ គ.ម. ែដលមានផ�ូវលំ 

១ ចូលេទខងេជង ្របមាណ ១៥០០ ម. មានភ�ពីំរ ឃា� តគា� ្របែហលជា ១០០ ម. ពីគា�  ។ មយួេនខងេកត េហ ភ�ំ

្រសី ឬ ភ�ធំំ, មយួេទៀត ទបេនខងលិច េហ ភ�្ំរប�ស ឬ ភ�្ំរពះបាទ, ភ�ទំងំពីរេនះ េគេហរមួគា� ថា "ភ�េំជងៃ្រព" បានជា

េគេហដូេច�ះ េ្រពះមានេរឿងេ្រពងនិទនថា មនុស្ស្រសី និង ្រប�ស ភា� ល់គា� េលកភ�េំនះ ដូច "ភ�្ំរសីភ�្ំរប�ស" េនជិតកំពង់

ចមែដរ ែប�កែតខងភ�េំជងៃ្រពេនះ រេណ� ដីេនភ�្ំរសី ែដលខង្រសីជីកយកមកេធ�ជាភ�េំនះ ក� យេទជា្រសះធំ ១ មាន

ទឹកខបួ្របាងំខបួវស្សោ េហថា ្រសះទឹក្រពះ ឯរេណ� េនជិតភ�្ំរប�ស ែដលខង្រប�សជីកដីយកមកេធ�ជាភ�េំនះ ក� យេទ

ជា្រសះធំ ១ គា� នទឹកខបួ្របាងំខបួវស្សោ េហថា កំែពងស�ួត ។  

 

ឯផ�ូវលំ េនខងេកតផ្សោរផា� វ ្របមាណ ៣ គ. ម. ែដលែបកពីថ�ល់ជាតិ កតេ់ទភ�េំជងៃ្រពេនះ ជាផ�ូវរបេស�េធង រថយន�

តូចធំេចញចូលបាន្រស�ល ។  

 

្រសះទឹក្រពះេនាះ ឋតិេនទិសឦសនភ�្ំរសី ឬ ភ�ធំំ ចមា� យ្របមាណជា ១០០ ម. ទំហំ្របមាណជា ១០០ ែម្៉រត ៤ ្រជ�ង

, ជេ្រម្របមាណជា ១០ ម. ទទឹងខ�ងេលៃនមាត្់រសះជំុវញិ ៥ ម. របេស�េធង ។ សព�ៃថ� េនល�េនេឡយ, មានទឹកថា�

េឈ�ង ជាទីអ្រស័យេនៃនពកួបច� ជាតិ េហយមានទងំវរជីាតិនានា ដុះពសេពញ្រសះេនាះផង បេ�� ញែផ�ផា� រកីស�ុះ

ស� យ េដរដស អចេ្រប�បេទនឹងបឹងតូចមយួបាន ដជ៏ាទីមេនារម្យៃ្រកេពក ដល់អ�កទស្សនា ។  

 

ឥតមានពកួអ�កេនសទណាមយួ ហ៊នេទចងសន�ូច េទ្របបក ់ឬ េទដកល់បលយអ�ី ក�ុង្រសះេនាះេឡយ េដយេគ

ខ� ចរអ្រគប់ៗ  គា� , សូម្បែីតបែន�បង� រ និង ែផ�ផា� ៃនវរជិាតេផ្សងៗ មានផា� ឈូកជាេដម កេ៏គហមកូនេចេគ មនិឲ្យេបះ

េបាចេសះេឡយ ។  

 

្រសះេនះ ពីេដមេគេហថា "្រសះទឹក្រពះ" ដូចជ្រមាបខងេដម, ែតសព�ៃថ� េគេហែត "ទឹក្រពះ" ។ បានជាេគេហថា "ទឹក

្រពះ" េ្រពះទឹកថា� ណាស់, េហយេនេពលែដលេគ្រត�វករេឡងេទេលភ�េំនាះម�ងៗ េដយមានករអ�ីក�ី េដយកម្សោន�ក�ី 

េគែតងែតយកដប ថូ ែកវ ផ�ិល ចុះេទដងទឹកក�ុង្រសះេនាះ យកេទ្រសង្់រពះ េនេលកំពូលភ�ពំុំែដលខន ។  



 

ពក្យថា "ទឹក្រពះ" បានដិតជាបនឹ់ងមាតអ់�ក្រស�ក ែដលេនជិតទីេនាះ្រគប់ៗ  គា� , េពលណា េគ្រត�វករតមេគា ្រកបី 

ែដលបាត ់ឬ ្រត�វករេទរកឧស េគែតងែតសួរគា� ថា រកេឃញេនខងណាទឹក្រពះ ? ឬ េទរកឧសខងណាទឹក្រពះ ? ។  

 

បុរណវត�ុនានា ែដលមានេនបរេិវណៃនភ�េំនាះ បាកែ់បកេទកេ៏្រចន េនសល់កេ៏្រចន, ែដលេនសល់សព�ៃថ� គឺ្រពះពុទ�

របូចូលនិព� ន ្រពះពុទ�របូ្រទង្់រពះែភ�ន ្រទងេ់្រគ�ងឈរ និង ស� ម្រពះពុទ�បាទ ។  

 

្រពះពុទ�របូ្រទង្់រពះែភ�ន មានកម�ស់ជាង ១ ម. ែបរ្រពះភ�ក�ចំេទទិសអេគ�យ ៍្របតិស� នេនក�ុងគុកគុហ ១ ជាមយួ្រពះ

ពុទ�របូ្រទងេ់្រគ�ងឈរ និង ស� ម្រពះពុទ�បាទ ។  

 

្រពះពុទ�របូនិព� ន ្រពះេកសែបរេទទិសបូព ៌្រពះភ�ក�ែបរេទទិសឧត�រ ញញឹម្រសស់ ្របតិស� នេនក�ុងសលង�មយួ ្របក់

ស័ង�សី ែដលជនជានេ់្រកយសងថា� យ េនទិសនិរតីៃនគុកគុហ ។  

 

គុកគុហែដលតម�ល់បូជនីយវត�ុទងំេនាះ ្រទ�ឌេ្រទម្រគា្ំរគាណាស់េទេហយ, អ�កែដលចូលេទនមស� របូជា្រពះក�ុង

គុកគុហេនាះ ែតងែតមានចិត�្រព�យបារម� ែ្រកងបាកធ់ា� កស់ង�តេ់លខ�ួន ។  

 

េនេលមាតទ់� រខងលិច និង ខងេកត ៃនគុកគុហេនាះ មានសិលចរកឹយ៉ាងច្បោស់លស់, អ�កេមលពីចមា� យេទ 

សំគាល់ថា អក្សរែខ�រ ែតលុះចូលេទដល់ អ�កេចះអក្សរែខ�រសមយ័បច�ុប្បន�េមលពំុបាន អនពំុេចញថាេមច៉េឡយ េ្រពះ

ជាអក្សរែខ�របុរណ ។  

 

ឯរេណ� ក�ី ែដលែបក៉ខង្រប�សជីកយកមកេធ�ជាភ� ំ េហយក� យេទជា្រសះ ១ ធំ េឈ� ះ "កំែពងស�ួត" េនាះ មានទំហ ំ

្របមាណជា ១០០ ម. ៤ ្រជ�ងេស� ជេ្រម្របមាណជា ១០ ម. ឋតិេនែបក៉ខងេកត េឆៀងខងត្បងូ ៃន្រសះទឹក្រពះ របស់

ពកួខង្រសី ែដលមានទឹកខបួ្របាងំខួបវស្សោ ។ ្រសះកំែពងស�ួតេនាះ ស�ួតមនិស� ល់្របាងំវស្សោេទ េទះបីែខវស្សោមាន

េភ��ងធា� កេ់្រចនយ៉ាងណា កទឹ៏កមនិដកេ់នក�ុង្រសះេនាះែដរ, ែតកលណាេភ��ងរងំភា� ម ករ៏ងីស�ួតហួតទឹកអស់មយួ

រេំពច ហកដូ់ចជាមានរន�យ៉ាងធំបង�ូរទឹកេចញ ។ គរួឲ្យឆ�ល់ណាស់ ្រសះទងំពីរគឺខង្រសី និង ្រសះខង្រប�សេនះ ឋតិ

េនចមា� យពីគា� មនិទងំដល់ ១០០ ម. ផង េមច៉ក្៏រសះមយួខង្រសី មានទឹកេពញេ្រព�បខបួ្របាងំវស្សោ េហយ្រសះមយួ

េទៀតខង្រប�ស កែ៏បរជាស�ួតហួតែហងេទវញិ ? តមចស់ៗ េនជិត្រសះេនាះ និទនថា បានជា្រសះខង្រប�សស�ួត

ដូេច�ះ េ្រពះ្រត�វបណា� ស ែដលពកួខង្រសីដកឲ់្យពួកខង្រប�ស ។  



 

េនខងទិសពយព័្យ ជិត្រសះទឹក្រពះ មានកូន្រសះមយួតូច ទំហំ្របមាណជា ៥ ម. បនួ្រជ�ងេស� ជេ្រម្របមាណជា ៤ 

ឬ ៥ ម., េគេហថា ្រសះលងេជង ។ ចស់ៗ តំណាលថា ្រសះេនះ បានជាេគេហដូេច� ះ េ្រពះចស់បុរណ បានជីក

ទុកចុះេទលងេជង មុននឹងេឡងេទេលភ�ទំងំ ២ ។  

 

សព�ៃថ�, េនរល់ៃថ� ៨ េកត ៨ េរច ១៥ េកត ១៤-១៥ េរច ជាៃថ�សីល ពកួពុទ�បរស័ិទ េនភូមផិា� វខ�ះ ភូមេិជងៃ្រពខ�ះ 

ភូមទំិនប្់រចកភ�ខំ�ះ េគែតងនិមន�្រពះសង្ឃេឡងេទេលភ�េំនាះ េដម្បេីធ�កិច�សមាទនសីល, កលេបេគសមាទន

ឧេបាសថសីលេហយ ខ�ះក្៏រតឡបម់កលំេនឋនវញិ ខ�ះកេ៏នអស់រយៈេពល ១ ៃថ�េនាះទល់ល� ច, ខ�ះេទៀត េនរហូត

អស់រយៈេពល ១ ៃថ� ១ យប ់េទបវលិមកលំេនរបស់អត� វញិ ។  

 

អ�កែដលេនអស់រយៈេពល ១ ៃថ� ១ យបេ់នាះ គឺេគេនេធ�សមាធិកម�ដ� ន, លុះ្រពឹកេឡង េគេធ�ចង� ន្់របេគន្រពះសង្ឃ 

កិច�បំេពញទនក�ុងេវល្រពឹកេនាះេទៀត ។ អ�កែដលបានេធ�ចង� ន ់ ្របេគន្រពះសង្ឃេនាះ េគេធ�ែតសម�បសួ មនិេធ�សម�

្រតី-សចេ់ទ, េដយេជឿថា េបេធ�សម�្រតី-សច ់ នឹងមានេហតុ នាឲំ្យរខំនក�ុងករេធ�សមណធម ៌ រែមងមាន្រសេមាច 

សង� រ ែក�ប ខ�ួយ មកេរម ខ ំទិច រកែតេដកមនិបាន អង�ុយេធ�សមណធមម៌និេកត េដយករទទលួទន្រតី-សច ់នាំ

ឲ្យេឆ�ះឆា� បស�ុយ ។  

 

មានេលកធុតង�ជាេ្រចនអង� និមន�មកគងេ់នេលភ�េំនាះ ែត្រទេំនឲ្យជាបរ់បែ់ខមនិបាន េនែតបន�ិចៗ កនិ៏មន�េទបាត ់

។  

 

ឧបាសក ឧបាសិកខ�ះ យកទឹកេទ្រសង្់រពះ ខ�ះេទេ្រសចស� ម្រពះបាទេនផា� ងំសិលធំ, លុះទឹកហូរេហៀរមកវញិ េគ

យកផ�ិល ឬ ចន្រតងយកមកចកដ់កដ់ប ទុកយកេទផ�ះេផ�កូនេផ�េច ្រគានប់ានលុបមុខ និង ទទលួទនជាេដម, េនះ

ជាជំេនឿម្យោង៉ របស់អ�កែដលេឡងេទសំុសីលេលភ� ំ។  

 

េ្រកអំពីបុរណវត�ុ ដូចបានេរៀបរបម់កេហយេនះ េនមានបុរណវត�ុខ�ះេទៀត ជាែផនថ�តងផា� ងំ េគេហថា កីនាងទវ, 

ែតសព�ៃថ� េឃញេនែតេគាលៗ ប៉ុេណា� ះ េ្រពះបាកែ់បកខ�ះ សឹករលុបបាតខ់�ះេទេហយ ។ តមពត័ម៌ានពីអ�ក្រស�កេន

ទីេនាះថា កលបារងំេទេនទីេនាះ វបានគាស់យកសសរកីនាងទវេនាះ េទេធ�ជាជេណ� រចុះេទ្រសះខង្រសី ។  

 

េនេលភ�្ំរសីពីខងមុខ មានែផនថ�ស� មេជងមនុស្ស, អ�ក្រស�កេហថា "ដនេជងតេ្រពង" ។  



 

ខងេលភ�េំនះ ្រតង្់រជ�ងឦសន មាននាទីដីរបេស�េធង ស� តបាត េគេហថាកែន�ងឃុនឆាងទតសី់ ។ ខងទិសបស�ិម

គុកគុហ មានរន�ថ� ១ ប៉ុន្របាកេ់រៀលពីេដម គឺល�មដក្់របាកេ់រៀលចុះ េគថារន�ថ�េនាះ ជារន�ឡូតេ្រពង ែដលគាតែ់តង

េលងេនេពលល� ចៗ ។  

 

មយួេទៀត ជំុវញិបរេិវណភ�េំនាះ មានកំែពងេធ�េដយថ�បាយេ្រក�ម ែដលមយួដំុៗ មានទំហំ្របែហលជា ០ម៤០ x ០

ម៦០ ។ កំែពងថ�េនាះ តមចស់បុរណេលកថា មានដល់េទ ៧ ជាន ់សុទ�សឹងជាថ�ែដលជាស� ៃដៃនបុព�បុរសែខ�រ

េយង កសងបែន�មជាខងេ្រកយ ជំនានេ់លក "យមរជសិង�ៈ" េដម្បកីរពរអសន�ិសុខ ឬ ករពរអ�ីម្យោង៉ របស់េលក

ក�ុងជំនានេ់នះ ។ កំែពងេនះ បាកែ់បកជាេ្រចនេទេហយ ែតេនសល់កេ៏្រចនែដរ, អ�កទស្សនា អចសន�ិដ� នបានថា មាន 

៧ ជានែ់មន ។  

 

ភ�េំជងៃ្រព ជាទី្របតិស� នៃនបុរណវត�ុនានា មាន្រសះទឹក្រពះ ជាេដម ដូចេរៀបរបម់កខងេលេនាះ, សព�ៃថ� បានក� យ

េទជារមណីយដ� នមយួស្រមាបអ់�កេទសចរនានា, ពិេសស ស្រមាបជ់នជាតិែខ�រេយង ែដលេនក�ុង្រស�កេជងៃ្រព និង 

្រស�កៃ្រពឈរ ទងំរ�ស� ទងំនាមុនឺ េទេលងកម្សោន�សប្បោយ េនរដូវចូលឆា� ែំខ�រ ឬ េនដំណាចែ់ខេច្រត, ប៉ុែន�ភាគេ្រចន 

ចូលចិត�េទេលងេនៃថ�ដចែ់ខេច្រត, មា� ក់ៗ  េគរងច់ឲំ្យែតដល់ដចែ់ខេច្រតៃថ�ណា េគនឹងបាននាគំា� េទេលង េនភ�ំ

េជងៃ្រពេនះេដយរកីរយ ។  

 

េគេទេដយយានជំនិះផា� ល់ខ�ួន ដូចជាេទច្រកយាន, េទច្រកយានយន�, រេទះេគា, រេទះ្រកបី ឬ រថយន�កម៏ាន, ជលួ

េទច្រកយានសេណា� ង, េវស្បោកងបី់ ឬ ជលួរថយន�ឈ�ួលកប៏ាន ។ េនេពលេនាះ មានយានេផ្សងៗ ចតតេ្រម�ប

េ្រត�ប្រត នឹងគណនា្រតរបពំុ់បាន ។ មនុស្សអ៊ូអរ ្របេ្រជ�តគា� រកម�ប្់រជកេរៀងៗ ខ�ួន, ខ�ះែដលបានេឡងេទេលភ�ំ

េហយ កន៏ាគំា� ្រតឡបចុ់ះមកវញិ ខ�ះែដលេទបនឹងេទដល់ កខំ៏្របញាប្់របញាល់េឡងេទេលភ� ំ ។ បណា� អ�កេទទងំ

ប៉ុនា� ន មា� ក់ៗ  េគមានទឹកដប និង ផា�  េទៀន ធូប េដម្បយីកេទ្រសង្់រពះ និង េធ�សក� របូជា ចំេពះ្រពះពុទ�របូទងំេនាះ 

។ កលបានេធ�សក� របូជាេហយ ខ�ះកេ៏្រច�ងរវំង,់ ខ�ះ្រសស់្រស�បម�ូបអហរ ខ�ះេលងអង�ញ់ ខ�ះេលងឈូង, ខ�ះេលង

ែល្បងេផ្សងៗ តមពួកតម្រក�ម េនេ្រកមម�បេ់ឈ, ជាពិេសស េនេ្រកមម�បេ់ដមស� យជាជរួៗ រហូតដល់ល� ច្រតជាក់

េទបេគនាគំា� ្រតឡបម់កេគហដ� នេរៀងៗ ខ�ួនវញិ ។  

 

អ�កែដលេទេលងកម្សោន�ក�ី េទមានករក�ី េគែតង្របយត័� ២ យ៉ាងគឺ ៖  

 

១- េនភ�េំនាះ មានខ�មតូច ១ ឋតិេនេ្រកមេដមសំេរង ១ េដម ជាខ�មអ�កត្រកហមក ។ អ�កតេនាះ ពូែកណាស់ អ�ក

្រស�កេគេហថា អស់េលកភ� ំ។ ពីេដម អ�កេចះមន�អគម, ្រសីមានៃផ�េពះ, អ�ករជករ, អ�កមានបណា� សក�ិ េដរកត់



មុខមនិបាន, ែតហ៊នេដរកតមុ់ខ មុខជាសបមន�អគម, រលូតកូន, ធា� កបុ់ណ្យសក�ិពំុខន ។ ប៉ុែន�សព�ៃថ� ថយឫទ�ិ
អំណាចខ�ះេទេហយ, ែតេទះបីថយឫទ�ិខ�ះ កេ៏គេន្របយត័�ែដរ ។  

 

២- េគមនិហ៊នេដញស� ែដលេនេលេដមសំេរង ជាកូនេចរបស់អ�កត្រកហមកេនាះេទ, េបេដញវយ នឹង្រត�វទទលួ

េ្រគាះថា� ក ់ េដយេហមៃដ េហមេជង េហមខ�ួនយ៉ាងដំណំ ។ សូមជ្រមាបថា េប្រត�វករេលងកម្សោន� េនេជងៃ្រព សូម

អេ�� ញេទេនដំណាចែ់ខេច្រត េទបបានសប្បោយ ។  

 


