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ចស់បុរណែខ�រេយង េ្រចនេជឿេហយហម្របាមកូនេច មនិឲ្យដេំដមេចកជា� េនជិតសំយាបផ�ះ េ្រពះេគយល់

ថា វដកម់ា� ស់ផ�ះ ។ បានជាមានជំេនឿយ៉ាងេនះ េដយមានេរឿងដំណាលដូចតេទ ៖ 

ជាយូរអែង�ងណាស់មកេហយ មាន្រគ�សរមយួ ជាអ�កទីទល័្រក ្របកបរបររកសីុជាកសិករ ។ ក�ុងេពលមយួ

ែដលជារដូវរងំឫស ឥតមានេភ��ងេធ�ែ្រស បុរសប�ីកល៏្របពន� េទរកសីុឈ�ួលេគ  

េន្រស�កឆា� យ ។ េ្រកយែដលបុរសេនះេចញផុតេទ ្រស�កេកតជំងឺអហិវតេរគ រតត្បោត ពសេពញបណា� លឲ្យអ�ក

ភូមទិងំមូល ភយ័្រជ�ល្រចបល់យ៉ាងសេម្ប ម ។ មុនដំបូង, ជំងឺេនាះបណា� លេឡងអំពីសត�តូចតច លុះយូរបន�ិចេទ ក៏

រលដលរហូតដល់សត�ធំៗ រហូតដល់ជីវតិមនុស្សក�ុងភូមផិង គា� ននរណាអចជយួ នរណាបានេឡយ ។ ផ�ះនីមយួ ៗ 

ស� តឈ់ងឹ េពលយបេ់គឮែតសំេឡងែឆ�លូ និងពន�ឺេភ�ង្របទីបផ�ុង ៗ  ្រតងេ់នះមយួ ្រតងេ់នាះមយួ គរួឲ្យ្រពឺក្បោលពនេ់ពក 

។ 

េនភូមខិ�ះ ែដលេរគេនះមនិទនរ់លដលេទដល់ អ�កនិគមជនបទទងំេនាះ កពំុ៏ហ៊នេដរែស�ងរក ្របកបកិច�

កររេហតរហូត ដូច្រប្រកតីេឡយ ។ មនុស្សទងំេនាះ មានកិរយិាស�បេ់ស��ម  

មានទឹកមុខេ្រក�ម្រកំ ្រសពប្់រសេពនជានិច� និយាយរកគា� េទវញិេទមកេដយខ្សបឹេខ្ស�វ មនិហ៊ននិយាយគា� េកក

កក ឬ នឹកេឈ� ះទីកែន�ង ែដលេកតជំងឺចៃ្រងទងំេនាះផងេទ ។ 

មានៃថ�មយួ េនេពលែដលជំងឺកំពុងែតបេង�នឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំ ្រសបែ់តមានទយកមា� កម់កនិមន�្រពះសង្ឃ 

៤ អង�េទចេ្រមន្រពះបរតិ�េនផ�ះរបស់ខ�ួន ។ លុះដល់កំណត ់ទយកេនាះកម៏កទទលួ  

្រពះេថរៈេចអវស ្រពមទងំភកិ�ុ ៣ របូេទៀត និមន�េទដល់ផ�ះឧបាសកេនាះ េឃញមានេភ��វយ៉ាងេ្រចន ។ េគកនិ៏មន�

្រពះសង្ឃទងំ ៤ អង�េឡងេលផ�ះ គងេ់លអសនៈ យ៉ាងសមគរួ េហយ្របេគនេភសជ�ៈ ែតស�របារ ីតមទំេនៀម ។ បនា� ប់

មក េគនាគំា� នមស� រ្រពះរតន្រតយ័ រចួអរធនា្រពះសង្ឃចេ្រមន្រពះបរតិ�, ប៉ុែន�េគទូលេលកថា ៖ “ សូមេលកមា� ស់ កំុ

សូ្រត “ ធមក៌រណីយ ៍” សូមនិមន�សូ្រតរលំងេទ “ វរិបូេក� ” ែតម�ងេទ េដម្បកំុីឲ្យយូរេពល ។ ្រពះសង្ឃចបេ់ផ�មចេ្រមន

្រពះបរតិ� តងំអំពីេដមេរៀងេទ, លុះដល់ “ ធមក៌រណីយ ៍ ” េលកករ៏លំងេចល េទសូ្រត “ វរិបូេក� ” តមពក្យទយក

បវរណាសំុែតម�ង ។ ក�ុងេពលេនាះ, េលកសេង�តេឃញទយកទយកិ សប្បោយរកីរយេសចញញឹមញែញម្រកបចួ

មាត្់រកបចួក ្រគប ់ៗ គា�  ។ ្រពះេថរៈេដមអសនៈនឹកឆ�ល់ថា ៖ េគសំុកំុឲ្យសូ្រត “ ធមក៌រណីយ ៍” សំុឲ្យេផា� ះេទសូ្រត “ 

វរិបូេក� ” ែតម�ង, ឥឡូវសូ្រតវរិបូេក�េទ ្រសបែ់តនាគំា� សប្បោយែបបដូចជាែប�ក ។ ្រពះេថរៈនឹកេអៀនក�ុង្រពះទយ័ណាស់ 



ខ� ចែ្រកងេគរះិគន ់ថាេលកសូ្រតខុស េទប្រតឡបម់កចបសូ់្រតធមក៌រណីយ ៍វញិ ។ េលកេទបែតនឹងចបសូ់្រតបាន 

៣-៤ ្រពះឱស�, ្រសបែ់តទយកទយិកនាគំា� ដកខ�ួនថយបន�ិចម�ង ៗ រហូតដល់អស់រលីង ស� តសូ់ន្យឈងឹ ។ េភ�ងក៏

រលតភ់�បឹ ផ�ះែដល្រពះសង្ឃេឡងេទេនាះ ្រតឡបេ់ទជាគុម�ឫស្សយ៉ីាងញាតស្បោត បារ-ីែតស�រេទជាដំុធ្យងូ ដីខ្សោច ់និង

កំណាតេ់ឈអស់ ។ េទប្រពះសង្ឃភា� ក ់ថាបិសចែក�ងខ�ួនេធ�មនុស្ស ។ ទ្រមាែំតភកិ�ុផងគា� េនឯវត�ដឹងថា ៖ េលក្រគ�

ជាបេ់នចុងឫស្ស ី េលក្រគ�និង្រពះសង្ឃ ៣ អង�េទៀត្រត�វអតច់ង� ន ់ ២-៣ ៃថ� ។ េដយេហតុហ�ឹងេហយ េទបចស់

បុរណេលកថា ៖ “ ធមក៌រណីយ ៍” េនះេធ�ឲ្យេខ� ចខ� ចណាស់ ។ ឯធមវ៌រិបូេក� េធ�ឲ្យេខ� ចសប្បោយេទវញិ ។ កលណា

្រស�កមនិសូវ្រស�ល េដយមានេកតជំងឺដង� តេ់ផ្សង ៗ មានអសន�េរគ,អុតជាេដមេនាះ េគែតងនិមន�្រពះសង្ឃ ចេ្រមន

្រពះបរតិ� េហយសំុឲ្យេលកសូ្រតធមក៌រណីយេ៍នះ ឲ្យបាន ៧-៨ ចប ់ េហយហមផា� ចម់និឲ្យ្រពះសង្ឃ សូ្រតធមវ៌រិបូេក�

េឡយ េដយមានជំេនឿតមេរឿងដូចបានេរៀបរបម់កខងេលេនះ ។ ម្យោង៉េទៀតបុរណមានជំេនឿថា ៖ េបេយងេដរេទ

ណាមកណាយប ់េហយមាន្រពឺេរម ្រពឺែ្រសក្រត�វឲ្យសូ្រតធមក៌រណីយេ៍នះែដរ េដយសមា� ងថាេខ� ចមនិលង ។ 

និយាយពីបុរសែដលេទរកសីុ្រស�កឆា� យេនាះ េ្រកយែដលបានេទរកសីុមានលុយកកល់�ម្រតឡបម់កលំេន

ម�ងេហយ កវ៏លិ្រតឡបម់ក្រស�កកំេណ តវញិ ។ មកដល់កណា� លផ�ូវេគ្របាបថ់ា ៖  

អ�កឯងេទមនិទនប់ានេទ, េ្រពះភូមអិ�កឯងេនាះ េកតជំងឺអសន�េរគេ្រចនណាស់ មនុស្សអ�កភូមសិ� បគ់ា� ននរណា

កបន់រណាេទ ឯ្របពន�កូនរបស់អ�កឯង ក្៏របែហលជាស� បេ់ទេហយ ឬ យ៉ាងណា កម៏និដឹង េ្រពះអ�កភូមដិៃទ ឥត

មាននរណាមា� កហ៊់នចូលេទេទ ។ បុរសេនាះេដយេសចក�ីនឹក្របពន�-កូនខ� ងំេពក កេ៏ចះែតចេចសចូលេទ គាតខំ់េធ�
ដំេណ រេទទងំយប ់េហយទងំសេស�តសស�កផ់ង ។ លុះេទជិតដល់លំេនខ�ួន េមលេទេឃញេភ�ងផ�ុង ៗ ្រគប់ៗ ផ�ះ 

ដូច្រប្រកតី គាតេ់្រតកអរណាស់ េហយនឹកខឹងនឹងអ�ក្រស�ក ែដល្របាបពី់កណា� លផ�ូវថា ៖ េគនិយាយកុហកខ�ួន ។ ប៉ុែន�

េនតមផ�ូវេទផ�ះគាត ់គាតម់ានេសចក�ីសង្សយ័ែដរ ចំេពះសភាពស�បស់� តែ់ប�កពីធម�ត ែតគាតស់ន�ិដ� នថា ្របែហល

ជាអ�ក្រស�កមនិ្រស�លែមនេទបស� តយ៉់ាងេនះ ។ លុះេទដល់ទ� ររបងផ�ះកែ៏្រសកេហ្របពន�, េពលេនាះគាតេ់ឃញ្រសី

មា� ក ់ ែដលគាតប់ានស� ល់ច្បោស់ ថាជា្របពន�របស់គាត ់ រតម់កទទលួរកទ់ក ់ នឹងគាតដូ់ចដូចធម�ត គា� នអ�ីគរួឲ្យ

សង្សយ័េសះ ។ 

នាងេនាះខំ្របញិប្របញាប ់ េទបង� តេ់ភ�ងដបំាយឲ្យប�ីបរេិភាគ, ប៉ុែន�នាងហមប�ីមនិឲ្យចូលេទក�ុងបន�បេ់ដក

នាងេទ ឲ្យគាតស់្រមាកេនខងេ្រកសិនេហយ ។  

ប�ីនឹកឆ�ល់នឹងឥរយិាបថដច៏ែម�ករបស់ភរយិាណាស់ េដយគាតស់េង�តេឃញែភ�កនាងធំៗ េលៀនៗ ែបប្រកហម េហយ

្រកឡឹប្រកឡាបខុ់សពីធម�ត ែថមទងំធំក�ិនគំរងស់កសព បកេ់ចញពីបន�បេ់ដក ម�ងៗ ផង គាតក់ច៏ងដឹ់ងថាមានអ�ីេន

ក�ុងបន�បេ់ដកេនាះ បានជានាងឃាតម់និឲ្យចូល ? គិតសព�្រគបេ់ទ កេ៏ចះែតអង�ុយសេង�តកិរយិារបស់្របពន�, បន�ិចមក 

េឃញេលៀនអណា� តយ៉ាងែវងេកវយកែវកែដលរបូតពីៃដធា� កេ់ទដីមកវញិ ។ ប�ីែដលេចះែតសម�ងឹអកប្បកិរយិា្របពន� 

កលេបេឃញដូេច� ះ ដឹងថាមនិែមនជា្របពន�ខ�ួនពិត្របាកដេទ គឺច្បោស់ជាពកួបិសចែក�ងេភទ េហយេទបនឹកេឃញ

ដល់េរឿងែដលេគនិយាយ្របាបពី់កណា� លផ�ូវថា មានពកួបិសចេធ�បាបេលកសង្ឃ ដូចេរៀបរបម់កេហយ េនាះភា� ម, ក៏

លបចូលេទែវកមុងក�ុងបន�បរ់បស់្របពន�ខ�ួនេមល េឃញេខ� ច្របពន�កូនខ�ួនស� បស់�ុយរលួយដង�ូវរកុ្រជិច ។ 



គាតថ់យេចញមកវញិ េហយគិតរកមេធ្យោបាយេដម្បេីដះខ�ួនអំពីកណា� បៃ់ដេមបិសចេនះ េទបគាតនិ់យាយ

េទកនន់ាងេនាះថា “ ឯងដបំាយឲ្យឆ�ិនឆាបេ់ទវុ ីគា� អស់កមា� ងំណាស់  

គា� េទេនាមេនចុងរនេ្រកផ�ះឯេណាះមយួែភ�ត ។ ថាេហយគាតក់េ៏ទ េចះក�មទឹកមយួែដលេនែក្បរេនាះ បង�ូរទឹកេទ

ដី ឮដូចមនុស្សេនាមែមន ។ េចះរចួគាតល់បចុះ រតប់ាតេជងស្រពតត្រមងេ់ទរកអរមមយួ ែដលមានេលក្រគ�មយួ

អង� េចះមន�អគមគាថា ពូែកខងករពរេខ� ចបិសច និងអបធ�ប ់។ 

ចំែណកនាងបិសច ឮសូរប�ីេនាមយូរេពក នឹកឆ�ល់ កត៏មេទេមល, មនិេឃញប�ី កម៏តឹរតត់មេ្រកយយ៉ាង

េលឿន ដល់ពកក់ណា� លផ�ូវេឃញប�ី ។ ចំែណកឯប�ី រតម់និទនប់ានប៉ុនា� ន  

ងកេ្រកយេឃញេខ� ចេដញតម ដឹងខ�ួនថាេមលេទស�ុះមនិរចួអំពីកណា� បៃ់ដបិសច ករ៏តេ់ឡងេដមបាយម៉ាត ១ 

េដមែដលេនែក្បរេនាះ ។ នាងបិសចមនិហ៊នេទជិតេដមេនាះេសះ េចះែតេដរ្រកឡឹង ៗ ែក្បរ ៗ េហយែ្រសកេហប�ី
ឲ្យចុះមក ។ 

បុរសេនាះដឹងថានាងបិសចេនះ ពិតជាខ� ចេដមបាយម៉ាតេនះេហយ បានជាមនិហ៊នមកជិតអញេសះ ក៏

កចែ់មកបាយម៉ាត ១ ែមក លីេដរសំេដេទវត�េទ  

ឯនាងបិសចពិតែមនែតមនិហ៊នេទជិតបុរសជាប�ី េដយខ� ចេដមបាយម៉ាតែមន ែតនាងេនែតេដរតមេ្រកយរហូត 

។ បុរសេទដល់វត�ស�ុះចូលេទកណា� លជំនំុ្រពះសង្ឃ ែដលកំពុងេធ�ឧេបាសថកម�េនក�ុង្រពះវហិរ េហយពិតពុទ�ដីក

្រពះសង្ឃតមដំេណ រ ។ េពលេនាះេលក្រគ�ែដលពូែកខងមន�អគមគាថា កន៏ាបុំរសេទេនក�ុងកុដិរបស់េលក េហយ

សូ្រតអគមគាថា ពទ័�សីមាយ៉ាងស� ហប ់។ ឯនាងបិសចកម៏និេទណាឆា� យ អំពីកុដិ្រពះសង្ឃេនាះេទ ។ ពិតែមន ែត

នាងចូលេទក�ុងកុដិេលក តមប�ីរបស់នាងមនិបាន េដយរបាងំៃនមន�អគមគាថា, ប៉ុែន� នាងេចះែត្រកែវលរក

មេធ្យោបាយ្រគបែ់បបយ៉ាងេដម្បចូីលេទតមប�ី ។ 

េទែក្បរកុដិ្រពះេថរៈអង�េនាះ មានេដមេចកជា�  ១ េដម ែដលមានធាងដុះចូលេទ្រតងប់ង�ួចកុដិ ។ េទះបីមន�

អគមរបស់េលកដពូ៏ែកយ៉ាងណា កម៏និអចទបឈ់�ះនឹងេដមេចកជា� េនាះែដរ ។  

េលកពទ័�សីមាបានែត្រតងក់ែន�ងណា ែដលធាងេចកជា�  មនិេទបះ៉នឹងសំយាបកុដិប៉ុេណា� ះ ចំេពះ ១ ភាគតូចៃនកុដិ

របស់េលក ែដលធាងេចកជា� េទបះ៉េនាះ េនចេនា� ះជាឱកសដ្៏របេសរដល់នាងបិសច, នាងបិសចកេ៏ឡងតមេដម

េចកជា�  េហយសួតមធាងេចកេនាះ ឆ�ងចូលេទក�ុងកុដិរបស់េលក កចក់ប�ីរបស់ខ�ួនសមា� បក់�ុងេពលេនាះេទ ។ 

េ្រពះេហតុមានេរឿងនិទនមកេនះេហយ េទបបុរណែខ�រេយងនិយមជំេនឿេនះ ហម្របាមកូនេច មនិឲ្យដេំដម

េចកជា� េនជាបនឹ់ងសំយាបផ�ះ េគថាវដកខ់�ួន ។  

ឯេដមបាយម៉ាតកប៏ានជាឱសថស្រមាបក់រពរមយួមុខយ៉ាងពូែក ចំេពះេខ� ច្រពយបិសចនិងអបធ�ប ់ ជាបរ់ហូត

មកដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

 


