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អ�កតេនះ ែប�កអំពីអ�កត្រស�កឯេទៀតៗ ។ អ�ក្រស�កេហថា ត្រសីយាយបុស ត្រសីជាប�ីយាយបុស អ�កតេនះេនក�ុង

វត�ែ្រពកឯង ឃុំែ្រពកឯង ្រស�កេកៀនស� យ ែខ្រតកណា� ល ។ មានេរឿងដំណាលថា ក�ុងរជ្យៃន្រពះបាទអង�ចន័�្រទង់

េសយរជ្យរជ្យេនលែង�ក ្រស�កែខ�រេយងេកតស�ង� មធំពន�ឹកអស� រ្យច្បោំងនឹងពួកយួន ។ ពកួយួនេបាះេឡងមកវយ

្រស�កែខ�រេ្រចនជាអេនក ។ ែខ�រតទល់នឹងយួនពំុបាន រតចូ់លពនួែតក�ុងៃ្រព ភយ័នឹងយួនេធ�បាប ។ ្រគាេនាះ េកត

េកលហលកបស់មា� បគ់ា� េទវញិេទមក ពួកយួនេធ�បាបែខ�រ ដល់ថា� កយ់កក្បោលែខ�រ េធ�ថ�េជង្រកនដែំត បានជា

មានពក្យពក្យទំេនៀមជាបម់កថា "កំពបែ់តអុងៗ" (សមយ័េនាះ្របែហលជា្រគិស�សករជ ១៨០០) ។  

ក�ុងែខភ្រទបទ ជារដូវទឹកដំេឡងេពញទំហឹង ហូរធា� កពី់្រស�កេលចុះមកទេន�េមកុង មានេដមគគីរ ១ េដមរសតម់កទងំ

ឫស តមដងទេន�ែដលហូរចុះេទៃ្រពនគរ ។ ដល់្រតងែ់្រពកមយួេហថា ែ្រពកឯង ែដលែបកេចញពីទេន� ទឹកហូរចូល

តមមុខវត�នាទំងំេឈេនាះេទផង េហយ្រសបែ់តេទជាបេ់ទរេននឹងថ�ល់មុខវត�េនាះ ហកដូ់ចជាសំុេនទីេនាះែតម�ង 

។  

យបេ់នាះ េលក្រគ�េចអធិករ យល់សុបិនេឃញ្រសីមា� កម់ក្របាបថ់ា "ខ�ុ ំករណុាជិះទូកមកពី្រស�កលវ ឥឡូវេនះមក

ចតទូកេនមុខវត� សូមេលក្រគ�េមត� សេ�ង� ះ ឲ្យខ�ុ ំករណុាេននឹងវត�េនះផង" ។ លុះភា� កដឹ់ងខ�ួនេឡង េលក្រគ�េកត

េសចក�ីពិភាល់ក�ុង្រពះហឫទយ័ៃ្រកេពក នឹកពិចរណារកេហតុថា សុបិននិម�តិេនះែប�កអស� រ្យ តងំពីអត� អញបសួមក

េនទីេនះ ពំុធា� បែ់ដលេឃញសុបិននិម�តិអ�ីចែម�កែបបេនះម�ងណាេសះ ។ េលក្រគ�្រតិះរះិរកេហតុ តងំពីភា� កដឹ់ងខ�ួន

េឡងដរបទល់ភ� ឺេទបនិមន�េទមុខវត� េឃញេដមេឈ ១ េដមេទរជាបេ់ននឹងេដមបបុសេនមុខវត�ែមន ។ េលកកេ៏្រប
េក�ងឲ្យចុះេទេមល េឃញដំុថ�មយួដំុជាបេ់ននឹងឫសគគីរ េក�ងេឃញេហយ ែ្រសកពិតេលក្រគ�ថា "ទនេ្របាសមានដំុ

ថ�មយួដំុ ជាបេ់ននឹងឫសេឈ!” ។ លុះេលក្រគ�េឃញដំុថ�ពិតដូេច� ះ េទបនិមន�្រតឡបម់កកុដិវញិ េ្របេក�ងឲ្យវយស�រ 

េដម្បឲី្យដំណឹងដល់ពកួឧបាសកេជងវត� ។ ពកួឧបាសក កលេបឮសូរស�រកម៏ានេសចក�ីសង្សយ័ នាគំា� ្របញាប់

្របញាល់មកកនទី់វត�ទងំ្រពឹក្រពហម ។ េលក្រគ�ដំណាលេរឿងសុបិន្របាបព់កួឧបាសក តមែដលេលកបានេឃញ

េនាះសព�្រគប ់។ ពកួឧបាសកមានេសចក�ីេ្រតកអរ ្រពមេ្រព�ងគា�  អ�កខ�ះរកេឈ អ�កខ�ះរកពូេថ រណារ ចបេ់ធ�ខ�មមយួ

ទំហបំេណា� យ ១ម.កន�ះ ទទឹង ១ម. េដយេ្រគ�ងេឈ្របកស់�ឹកេហយេ្រសចក�ុងៃថ�េនាះ េនេ្រកមេដមេឈទលនាទិស

អេគ�យ្៍រពះវហិរ (ខ�មេនាះសព�ៃថ�ក� យេទជាកូនផ�ះេឈ្របកេ់ក្ប�ង) ។ េលក្រគ�ចតម់នុស្សឲ្យចុះេទក�ុងែ្រពកនឹង

ែសងយកដំុថ�េនាះេឡងមក ។ អ�កចុះេទយកដំុថ�េនាះ ែ្រសកថា "យកមនិរចួេទ ឲ្យចុះមកគា� េ្រចនេទបយករចួ" េលក



្រគ�េ្របមនុស្សតងំពី ៥ នាករ់ហូតដល់ ៥០ នាក ់កេ៏នែតមនិរចួ សូម្បែីតកេ្រមកបន�ិចកម៏និកេ្រមកផង ។ េលក្រគ�និង

ពកួឧបាសក ពិេ្រគាះគា� េទេឃញថា "គរួឲ្យឆ�ល់ណាស់ ែ្រកងមានបីទស់េហតុអ�ី?” េទបយកេទៀនធូបអុជបងួសួង

អេ�� ញដំុថ�េនាះេឡងមក កេ៏នែតមនិរចួេទៀត អស់មយួៃថ�កន៏ាគំា� េទផ�ះេរៀងៗខ�ួន ។  

ក�ុងយបេ់នាះ ្រសបែ់តពន្យល់សប�ិេលក្រគ�ម�ងេទៀតថា "សូមេលក្រគ�កំុេ្របមនុស្ស្រប�សៗ ឲ្យេទយកខ�ុ ំករណុា ខ�ុ ំ

ករណុាេអៀនណាស់ មនិ្រពមេឡងមកេទ សូមេ្របែតមនុស្ស្រសីៗេទយកវញិ េទបខ�ុ ំករណុា្រពម" ។ លុះ្រពឹកេឡង

េលក្រគ�េ្របេក�ង ឲ្យវយស�រភ�ុពំកួឧបាសក-សិកម�ងេទៀត េហយេលកតំណាលេរឿងែដលេលកេឃញេហតុជាគ្រមប់

ពីរដង ្របាបស់ព�្រគប ់េទបេ្របមនុស្ស្រសីៗចំនួន ៥នាក ់ឲ្យចុះេទយកដំុថ�េនាះ ។ លុះពកួ្រសីៗលូកៃដេទស� បភ់ា� ម ថ�

េនាះហកដូ់ចជាអែណ� តតមៃដមក េលកេឡងដល់េលែសងយកេទដកេ់លខ�មេដយ្រស�ល ។  

េលក្រគ�េចអធិករអង�េនាះ ្របាបព់កួឧបាសក-សិកេជងវត� ឲ្យេធ�បុណ្យមយួតមទំេនៀម គឺេធ�បុណ្យេឡងអ�កត េន

េពលែដលយកថ�ពីក�ុងទឹកេឡងមកដកក់�ុងខ�ម ។ បុណ្យេនាះអធិកអធមណាស់ មានករជបួជំុពុទ�បរស័ិទេជងវត�និង

េជងវត�ជិតខងេទៀត មូលមកបងួសួងអំពវនាវសំុឲ្យបានេសចក�ីសប្បោយក�ុង្រស�កភូម ិ សំុឲ្យឈ�ះអស់មារស្រត�វ កំុឲ្យ

ហ៊នចូលមកយាយីេឡយ េហយសំុឲ្យ្រស�កភូម្ិរបកបរបររកសីុឲ្យបានផលសមតមបំណង ។ រចួេលកអង�េនាះ 

សន�តេឈ� ះ្របាបឲ់្យអ�កផងរល់គា� ស� ល់ថា អ�កតេនះេឈ� ះ "យាយបុស" េ្រពះរសតម់កេទរជាបនឹ់ងេដមបបុស 

េទបបានដកជ់ាបេ់ឈ� ះដរបមកដល់សព�ៃថ�េនះ ។  

តង� យ: យាយបុសទទលួតង� យខុសអំពីអ�កតឯេទៀតៗ ែដលមានេនក�ុង្រស�កែខ�រ េហយែដលគរួឲ្យេគសមា� ល់បាន

ថា យាយបុសមនិែមនជាតិែខ�រេទ ពិតជាជាតិលវ េ្រពះ្រស�កលវទងំមូលេគនិយមេ្របបាយដំេណ បនិង្របហុក

ស្រមាបទ់ទលួទនធម�ត ។ ឯយាយបុសេធ�ឲ្យមនុស្សឈ ឺេ្រចនែតេធ�មនុស្ស្រប�សៗែដលចូលវត� េហយនិយាយពក្យ

មនិសមគរួ ជាពក្យអស្រគាម គឺេធ�ឲ្យ្រគ�នេក� សន�បប់ាតម់ាត ់ បាតក់រភយ័ែផ�មមនិខន ។ កលេបេគដឹងថាយាយ

បុសេធ�េហយ េគអុជេទៀនធូបនិយាយបន្់រសនថ់ា "េបយាយបុសេធ�ែមន ្រត�វឲ្យជាេទចុះ េយងថា� យបាយដំេណ បនិង

្របហុកអងំ" ។ ្រគានែ់តនិយាយបនពី់ផ�ះមក ជំងឺេនាះនឹងបាន្រគានធូ់រ្រសលមយួរេំពច ។  

ត្រសី អ�កត ត្រសីេនះមនិមានេរឿងទកទ់ងអំពីបូរណមកេទ គឺេកតេដយស� ៃដេលកតមយួអង�ែដលចស់េហយ

េទបសួ គឺថា េលកមាន្របពន�កូនរចួេហយេទបរតេ់ទបសួ េហយែដលតងំពីេដមមកេលកអង�េនះធា� បជ់ាអ�កេលង

កំែប�ងេ្រចនផង មាននាមនិងេគាត�មនិ្របាកដផង អ�ក្រស�កសន�តេហថា "េលកតខងត្បងូៗ" សមនឹងេហតុែដល

េលកសងតូ់បេនខងត្បងូ្រពះវហិរ ។ េលកេនះគិតថាយាយបុសគាតេ់នែតមា� កឯ់ង េហយមកពី្រស�កឆា� យផង 

កលេន្រស�កគាតធ់ា� បម់ានប�ី? ឥឡូវេនះ មកេនមា� កឯ់ងដូេច�ះពំុសមេទ" ។ េលកគិតេហយ កត៏ងំេធ�ខ�មមយួ ពីខង

ត្បងូ្របបខ�មយាយបុស រចួេ្របេក�ងឲ្យេទបារដីឥដ�យកមកសូនេធ�ជារបូអ�កតមយួឲ្យេឈ� ះថា "ត្រសីៗ" រចួកេ៏ធ�
ឧបកិច�ថា "ត្រសី! តឯង្រសឡាញ់យាយបុសេទ?” ឲ្យមា� កេ់ឆ�យថា "្រសឡាញ់" រចួសួរយាយបុសថា "យាយបុសៗ

្រសឡាញ់ត្រសីេទ?” េឆ�យថា "្រសឡាញ់" េលកតសួរយកចេម�យត្រសីនិងយាយបុស ដឹងថា្រពមេ្រព�ងគា� េហយ ក៏

និយាយបែន�មេទៀតថា "ែនត្រសីយាយបុស អត� ផ្សផំ�ុ ំទងំពីរនាកឲ់្យជាប�ី្របពន�នឹងគា� ណ៎ា ្រគាននឹ់ងបានជាគា� ពីរ

នាកកំុ់ឲ្យអផ្សកុ ចូររក្សោកំុេឈ� ះគា�  ចស់ៗេហយ" ែតប៉ុេណា� ះទុកជាករេ្រសច ។  



ដំណាលអំពីត្រសី ចបត់ងំពីៃថ�ែដលេលកតអង�េនាះបានសន�តតងំឲ្យជាអ�កតរចួេហយ កម៏ានឫទ�ិអំណាចកច់

េធ�េគេធ�ឯង ហកដូ់ចជាស� បប់ាន និយាយគា� បាន ។ កលេបមានមនុស្សអំុទូកេចញចូលតមែ្រពកមុខវត� (គឺមុខខ�ម

អ�កតត្រសី) ឲ្យែតមានេលងេសចេផ�សផា� សមនិគប្ប ីត្រសីេធ�ឲ្យចុកេពះមយួរេំពច ។  

តង� យ: ត្រសី្រត�វករែតេចកននួ ១ស�ិត ។ កលេបមានជំងឺឈចុឺកេពះ អ�ក្រស�កេគយល់ថា: អ�កតេធ� ្រត�វអុជេទៀន

ធូបនិយាយបនពី់ផ�ះថា"ឲ្យែតេលកតជយួ ឲ្យជាេទចុះ ខ�ុ ំនឹងយកេចកននួេទថា� យ" ជនួកល្រគានែ់តនិយាយអំពី

ចមា� យ ជំងឺេនាះបានធូរទនម់ាតភ់ា� ម ។  

សព�ៃថ�េនះ ត្រសីនិងយាយបុស ហកដូ់ចជារកសីុចូលហុ៊នគា�  េបត្រសីេធ�ឲ្យេគឈចុឺកេពះ អ�ក្រស�កយកេចកេទ

ថា� យត្រសី េតងថា� យបាយដំេណ បនិង្របហុក ដល់យាយបុសផង ។ េបយាយេធ�ឲ្យេគឈ្ឺរគ�នេក�  េគយកបាយ

ដំេណ ប និង្របហុកេទថា� យយាយបុស ្រត�វយកេចកននួេទថា� យត្រសីផង េទបជំងឺេនាះបានជាដច្់រសឡះ ។  

 


