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របស់េលក ជឹម ឈុ ំសង� តឫ់ស្សៃី្រព ្រស�កសណា� ន ់ែខ្រតកំពងធំ់  

្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៨ ពីទំពរ័ទី ១៥៥ – ១៧៥  

 

 

 

អំពីអ�កត េលកយាយ ឬយាយងនួ  

អ�កតេនះ ស�ិតេនក�ុងសង� តទំ់រងី ្រស�កសណា� ន ់េខត�កំពងធំ់ ។ អ�ក្រស�កជាចំណុះអ�កតមាន ៩ ភូម1ិ គឺភូមែិសន 

រនាម សំេរង ក្បោលដំរ ីនិងទំរងី ក�ុងសង� តទំ់រងី េហយនឹងភូមេិខស អន�ះ ទំអរ និងឫស្សៃី្រព ក�ុងសង� តឫ់ស្ស ី្រស�ក

សណា� ន ់។ ភូមទិងំ ៩េនះជាភូមេិនរយគា� ក�ុងៃ្រពធំ េលទលួខ�ស់ជាងដីធម�ត សណា� នជាភ� ំមានវត�ែតមយួ េហថា

វត�ក្បោលដំរ ីក�ុងសង� តទំ់រងី ។ ចមា� យជាបន�បនា� បគ់ា�  ពីភូមមិយួេទភូមមិយួ ្របមាណជាពី ១ េទ ៤ គ.ម. ។ ក�ុងរង�ង់

ភូមទិងំ ៩ ក�ុងសង� តទ់ងំពីរ ដូចខងេលេនះ ពីបរមបុរណមក េគនិយមេហថា តំបនក់្បោលដំរ ី ពីេ្រពះមានែតវត�

ក្បោលដំរមីយួេនះជាទីសិក្សោនិងជាទី្របជំុេធ�បុណ្យទន ។  

ខ�មអ�កត តងំេនែក្បររេទះ ែដលេឡងពីភូមតិមជួរមាតស់�ឹងែសនេទកនស់ង� តទំ់រងី និងសង� តឫ់ស្សៃី្រព តំបន់

ក្បោលដំរ ីចមា� យពីទី្របជំុ្រស�កេទ ្របមាណជា ៤២ គ.ម. ។ អ�កតេនាះគា� នរបូចមា� កជ់ាតំណាងេទ មានែតដីដុះខ�ស់

េឡង េនេ្រកមដំបូលខ�មសណា� នជាដំបូកប៉ុេណា� ះ ។  

េបេគចងេ់ធ�ដំេណ រពីសល្រស�កសណា� ន ់ េទកនទី់អ�កត េគ្រត�វេទតមផ�ូវែដលកនស់ង� តទំ់រងី និងសង� តឫ់ស្ស ី
ៃ្រព គឺេគ្រត�វេធ�ដំេណ រតមផ�ូវរេទះ េឆា� ះមុខេទទិសអេគ�យ ៍។ េ្រកយពីបានឆ�ងកតវ់លែ្រស ដធំ៏េធងមយួរចួេហយ េគ

នឹងបានដល់ភូមនិិងវត�មយួេហថាភូមនិិងវត�អណ�ូ ង្រពីង ក�ុងសង� តេ់ឈទល (សណា� ន)់ ។ តពីេនះេទេទៀត ផ�ូវរេទះ

នឹងបំែបរដំេណ រេគឲ្យេឆា� ះមុខ្រតងេ់ទទិសខងេកតរហូត ។ លុះឆ�ងកតៃ់្រពធំនិងៃ្រពរេបាះដស៏� ត្់រជងំពីរេលកមក 

ែដលជនួកលមានេពប្របទះនឹងពកួ្រមគឹទងំឡាយ ែដលវេដររកសីុែក្បរផ�ូវនាៃ្រពទងំេនះ នាឲំ្យេគភា� កភ់យ័ នឹងមាន

ករកម្សោន�ែភ�កខ�ះ េដយមនិែដលបានេឃញ នឹងបានឆ�ងអូរពីរដម៏ានទឹកថា� ឆ�ង ់ េមលេឃញដីនិង្រតីែហល្រចវត ់

ែដលហូរបេណា� យតមមាតៃ់្រព ហកដូ់ចជាែខ្សខណ� ្រពំែដនៃ្រពធំ និងៃ្រពរេបាះេនាះ ឲ្យមានភាពដចេ់ដយែឡកពីគា�

ទងំមាន្រពឹក្សោម�ប្់រតឈងឹ្រតៃឈ ដុះែក្បរ្រចងំ្របបផ�ូវ ជាទីស្រមាកៃនអ�កដំេណ រទងំឡាយ មុននឹងបន�ដំេណ រេទ

មុខេទៀត ។ មកដល់ទីេនះ េទសភាពបាន្របាបេ់គឲ្យដឹងថា ចូលដល់សង� តទំ់រងីេហយ ។ លុះឆ�ងៃ្រពរេបាះផុតេទ េគ

្រត�វេឡងទលួចូលដល់ៃ្រពេ្រសង "្រសេឡដុះរយលយសុ្រកំ" េគនឹងេឃញេនតមបេណា� យមាតផ់�ូវខងេជង (ខង



េឆ�ង) នូវធា� មយួបនួ្រជ�ង្រទែវង ទំហ្ំរបមាណជា ៥០ ម X ២០ ម ។ េនទន�ឹមនឹងចុងខងេកតៃនទីធា� េនះ ែក្បរមាតផ់�ូវ

ខងត្បងូ (ខងស� ំ) េគនឹងេឃញខ�មមយួសណា� នជាផ�ះេតៀម សសរខ�ឹម ្របកេ់ក្ប�ងជ�� ំងក� រ ។ េនក�ុងេនាះមាន

ដំបូកមយួដម៏ានេ្រគ�ងសក� របូជាេផ្សងៗ មានេទៀនធូប ទង ់ ពិតន ជាេដម េដតនិងព្យរួ្រច�ង្រចងរេយានរយាន េនះ

េហយជាខ�មអ�កត យាយងនួ ែដលអ�ក្រស�កនិងអ�កដំេណ រទងំឡាយែតងេគារពបូជា ។ េបេធ�ដំេណ រពីេនះេទមុខ

េទៀត ្របមាណជា ១ គ.ម. េគនឹងបានដល់ភូមមិយួ េហថាភូមែិសន ជាភូមបិេង�យែដលអ�កភូមអិចែថរក្សោអ�កតេនះ

ផា� ល់ៃដ បានដិតដល់ជាងេគ ។ តពីេទេទៀត ្របមាណជាង ១ គ.ម េគនឹងដល់ភូមនិិងវត�ក្បោលដំរ ីក�ុងសង� តទំ់រងី ។ 

េបេចះែតបន�ដំេណ រេទមុខេទៀត (្រតងេ់ទេកត) ្របមាណជា ៤ គ.ម េគនឹងដល់ភូមមិយួេទៀត ែដលមានអក�រសរេសរ

េនេលបន�ះក� រ េបាះែក្បរ្រចកចូលថា "ភូមេិខស សង� តឫ់ស្សៃី្រព" ។ េគរែអងយាយងនួពនេ់ពក2 េដយេគេជឿចកថ់ា 

យាយងនួ មានឥទ�ិពលអស� រ្យណាស់ អចជយួ សេ្រមចបានយ៉ាងស័ក�ិសិទ�ិ តមសំណូមពរ (ករបនស់ព�ែបបយ៉ាង) 

របស់ជនណាែដលេគារពរបអ់នគាតេ់ដយេស� ះស�័្រគ េហយផ�នា� េទសយ៉ាងទនហ់ន ់ ជនណាែដលេទដល់េហយ 

្រពេហន ែបបចងេ់មលងយ េដយឫក្សរងឹត�ឹង មនិ្រពមចំណុះ មនិេគារពគាត ់។ ពិធីេឡងអ�កតេនះ ក�ុង១ឆា� មំានេធ�ពីរ

ដង េនេខ�តែខពិសខម�ងេខ�តែខមាឃម�ង ប៉ុែន�េគមនិេហថាេឡងអ�កតេទ េគេហថាេធ�បុណ្យរបប់ា្រតដរេលក

យាយ ពីេ្រពះមនិែមនជាេរៀបចំពិធីេឡង េដយមានេ្រគ�ងសំែណន ដូចអ�កតឯេទៀតៗេទ គឺេគេធ�បុណ្យតមរេបៀប្រពះ

ពុទ�សសនាេយងសុទ�ៗ ែតម�ង គឺមានេរៀបចំរជវតិ័ ពូនភ�ខំ្សោច ់ េពលល� ច និមន�្រពះសង្ឃចេ្រមន្រពះបរតិ� ្រពឹកេឡង

របប់ា្រតដរប��ូ នរចួេហយ ្របេគនចង� ន្់រពះសង្ឃឆាន ់េពល្រពឹកនិងៃថ�្រតង ់។ ដល់េពលរេសៀល និមន�្រពះធម�កថិក

សែម�ងធមេ៌ទសនា េដយស�ស� ចម�ងបុណ្យ លុះចបេ់ហយ្របេគនេទយ្យវត�ុដល់្រពះសង្ឃនិងអចរ្យ កស៏ន�តថាចប់

កិច�េនះ្រតឹមែតប៉ុេណា� ះ ។  

ករេធ�បុណ្យេនះ េធ�មយួយបម់យួៃថ�កម៏ាន ពីរយបពី់រៃថ�កម៏ាន បីយបបី់ៃថ�កម៏ាន តមករជំនំុ្រពមេ្រព�ងគា�  ។ ករ

កំណតេ់ធ� គឺក�ុងមយួឆា� ពីំរេលកជាដចខ់ត េនេខ�តែខពិសខ េដមឆា� មំ�ង េខ�តែខមាឃម�ង ដូចបានេពលមកេហយ 

ប៉ុែន�ធម�តេ្រចនែតអចរ្យជាអ�កេផ�មជំនំុ នឹងកំណតេ់ពលេវលែដល្រត�វេធ� ពីេ្រពះអ�កតេនះេគទុកជាអទិេទពពំនឹង

ៃនអ�ក្រស�ក។  

េ្រកយែដលបានកំណតេ់ពលេវល ែដល្រត�វេធ�រចួេហយ មុនេនះពីរឬបីៃថ� េគនាគំា� ពី្រគបភូ់ម ិេទេរៀបចំទីកែន�ងអ�កត 

មានសមា� តទីធា�  សងេ់រងស្រមាប្់រពះសង្ឃ េធ�រជវតិ័ ពូនភ�ខំ្សោចជ់ាេដម ។ េបបុណ្យេនះ្រត�វេធ�េ្រចនៃថ� េគ្រត�វេរៀបចំទី

កែន�ង ស្រមាបឲ់្យអ�កេរៀបចំបុណ្យស� កអ់្រស័យ ដូចជាេជង្រកនទឹក ឧស ជាេដម ប៉ុែន�េគនិយមេធ�េ្រចនៃថ�ែតក�ុងែខ

មាយ េ្រពះជារដូវគា� នេភ��ងធា� ក ់។ ក�ុងឱកសបុណ្យេនាះ េនេវលយប ់េ្រកយេពលែដល្រពះសង្ឃចេ្រមន្រពះបរតិ�រចួ 

មានេលងែល្បងេផ្សងៗេទតមកលសមយ័ េដម្បកំីដរបរយិាកសផង ។ ជំនានបុ់រណ មានេលងេលតអនា� ក ់ឈូង 

រញុអែ្រង ទញ្រពត័ និងេ្រច�ងតគា� ្រប�ស្រសី បទក�� ញ់េចក បទក�� ឈូង េចលឈូង ្របបៃក... ។ល។ ចស់ៗ

េលងេភ�ងែខ�របុរណ សមយ័បច�ុប្បន� េ្រចនេលងយីេកនិងរវំង ់។ េនែខពិសខ េគក្រមេធ�េ្រចនៃថ�ណាស់ េ្រពះពិបាក

េដយមានេភ��ងេ្រចន េធ�ែតមយួៃថ�មយួយប ់ េហយេគមនិសូវទងំេទេដកេនឯទីកែន�ងអ�កតេនាះផង ។ ទងំ្រពះ

សង្ឃទងំ្រគហស� េគ្រគានែ់តេទជួបជំុគា� ចេ្រមន្រពះបរតិ� រចួេហយក្៏រតឡបម់កឯវត�េទផ�ះវញិ ដល់្រពឹកេឡងចម�និ

អហរពីផ�ះរចួេ្រសច េទបនាគំា� េទម�ងេទៀត ។ េរៀបបា្រតដរប��ូ ននិងឆាន ់ េពល្រពឹកនិងៃថ�្រតងរ់ចួេហយ ជនួកល

មានេទសនាឆ�ង ជនួកលកគ៏ា� នេទ សន�តថាេហយេ្រសច នាគំា� ្រតឡបម់កផ�ះវញិេរៀងខ�ួន ។  



េ្រកយេពលែដលរបប់ា្រត និង្រពះសង្ឃសូ្រតធមច៌បម់យួេលកេហយ មុននឹងេរៀបចង� ន្់របេគន្រពះសង្ឃឆាន ់ េគេរៀប

ពិធីប��ូ នេគរែំលកេភាជនាហរេចញពីកេនា� ងដរ ។ អ�កតចូលមកអង�រមក្រគវស េបាយយកពីខ�ួន្របាណៃនអ�ក

ែដលមកជួបជំុទងំប៉ុនា� ន េមជំងឺតមា� តឧ់ប្រទពចៃ្រង បេ�� រជះេទក�ុងសង្ឃកឹជាេ្រចនេលកេ្រចនសរ េហយក�ុងេពល

ជាមយួគា� េនាះ អ�កអង�ុយជិតសង្ឃកឹពីរ -បីនាកក់ត៏ងំ្រច�ចទឹកែសន ដេង� យេហពកួេខ� ច ្រពយ បិសច រជភូតជាេម

ជំងឺ េធ�ឲ្យេគឯងឈថឺា� តទ់ងំប៉ុនា� ន េនក�ុង្រស�កភូមជិាចំណុះអ�កតេនះ ឲ្យចូលមកេសពេសយេ្រគ�ង្រកយាបូជា 

ែដលេគេរៀបចំឲ្យេនឯសង្ឃកឹ ។ លុះែសនេហ្រគប ់៣ដងេហយ ្រពះសង្ឃសូ្រតអកដ�  េទបេគប�� ឲ្យែសងសង្ឃកឹ

េចញេទេហយ កេ៏ដរតមបាចអង�រពីេ្រកយបេណ� រដរបេទ ដល់ទីកែន�ងែដល្រត�វដកស់ង្ឃកឹេចល េទប្រតឡបម់ក

វញិទងំអស់គា�  េហយសម�ងឹ្របាបេ់គរល់គា� ថា "េយងប��ូ នពកួវឲ្យេទអស់េហយ" ។ ឯពកួអ�ក្រស�កជាពិេសសពកួ

អ�កែដលមកជបួជំុក�ុងេពលបុណ្យ កម៏ានទឹកមុខរកីរយញញឹមញែញម ែដលអចឲ្យសមា� ល់បានថា ៖ មានជំេនឿជាក់

ថាមុខជានឹងបានេសចក�ីសុខសប្បោយពិត្របាកដែមន េ្រពះអ�កតបានប��ូ នេមឧប្រទពចៃ្រងេទអស់េហយ ។ ពិធី

ប��ូ នេនះេគនិយមេធ�ែតេនៃថ�បេង�យបុណ្យ ។  

អំពីតង� យ: វត�ុែដល្រត�វថា� យគា� នកំណតេ់ទ តមែតអ�កបនថ់ា� យអ�ី កថ៏ា� យហ�ងឹេទ បំណន្់រត�វយកេទថា� យដល់ទី

កែន�ង ប៉ុែន�េគមនិែដលបនដ់កេ់្រគ�ង្រសវងឹេទ េដយេគដឹងថា អ�កេនះជាអ�កតសច�ំមានសីលធម ៌ មនិែមនជាពកួ

្រពយបិសចេទ ។  

េបេគមានករបារម�ចំេពះេហតុណាមយួ េហយចងឲ់្យបានសុខេក្សមក្សោន� ដូចជាឲ្យជយួ ករពរជំងឺតមា� តេ់ផ្សងៗ មាន

អសន�េរគជាេដម កំុឲ្យេកតមានដល់្រស�កភូម ិ ឬ កសំុ៏ឲ្យបានសុខសប្បោយ េនេពលមានកិច�ករក�ុងវត� ដូចជាេរៀប

ស� បនាកុដិ សល ្រពះវហិរ ឬ េធ�បុណ្យទនធំជាេដម េគ្រត�វេរៀបរណា� បប់�� នរ់បូគឺ: សំែណនមានបែង�ម ចមា� ប ស�

ធម ៌១គូ ជម ៤ សំពតស់ ៥ហត� ្របាកម់យួេរៀល អង�រ េទៀន ធូប ស�  បារ ីេ្របងេម្សៅ និងទឹកបាន3 មយួស�ក េហយ

្របគំេភ�ងមានស�រដី និងបីុអរ ។ កលេបបានេរៀបដូេច�ះេហយ អ�កតកចូ៏លមក រេំលងតមេភ�ងអស់មយួបទយ៉ាងែវង

េទបឈប ់រចួេហយផឹកទឹកបាន សីុស�  ឬ ជកប់ារនិីងលបេ្របងេម្សៅេហយអង�ុយស្រមាក ចស់អរក្សទកទ់ងសួរ សំុ

ឲ្យបានសុខសប្បោយេទតមករ ឯអ�កតែតងែតទទួល្រពមជានិច� ប៉ុែន�េ្រចន្របាបអ់�ក្រស�កឲ្យ្រតណម4 ផង ។  

ក�ុងេពលេនាះ េបអ�កណាមានករសទុក�ដូចេម�ច ឬចងដឹ់ងេហតុអ�ីមយួចំេពះែតខ�ួនមា� ក់ៗ  អចសួរបានតម្រត�វករ 

ដូចជារករបស់បាត ់ ឬទស្សនទ៍យេមលមនុស្សឈជឺាេដម រចួេហយ េបអស់នរណាសន�នាអ�ីតេទេទៀត េទបអ�កត

េចញេទវញិ ។  

ឯករេរៀបប�� នែ់បបេនះមានកំណតក់លេទ ចងេ់រៀបេនេពលណាកប៏ាន ឲ្យែតមានករគរួេរៀប ប៉ុែន�េគនិយមេរៀបែត

ក�ុងទីវត� ពីេ្រពះករទកទ់ងនឹងអ�កតេនះ េ្រចនមានទកទ់ងែតក�ុងករជាសធារណ ឯចំេពះឯកជនវញិគា� នទមា� បេ់ធ�
ដូចេនះេទ ។ េបនរណាមានករ្រត�វបន្់រត�វថា� យអ�ី ្រត�វេទបនថ់ា� យដល់កែន�ងខ�មឯេណាះ ។ េនេពលេធ�បុណ្យ្របចំ

ក�ុងមយួឆា� ពីំរដងេនាះ េគគា� នេរៀបរណា� បអ់�ីដូចជាេនេពលប�� នេ់ទ្រគានែ់តយកេទៀនធូបេទអុជថា� យ ្របាប្់របងេន

ខ�មជាករេ្រសច ប៉ុែន�របូអ�កនិងេតកជាេដម្រត�វដកជ់ាមយួែដរ េដម្បទុីកស្រមាប្់រត�វករេនេពលប��ូ នសង្ឃកឹដូច

បានេពលមកេហយ ។ េនេពលឥតរបូ5ម�ងៗ អ�កតេ្រចនចូលរបូថ�ីេទៀតេនេពលែដលេរៀបប��ូ នក�ុងឱកសេធ�បុណ្យ

្របចឆំា� េំនះឯង ឬ េនេពលែដលេគេរៀបប�� នេ់ដយមានករជាចបំាចម់�ងៗ ដូចបានេពលមកេហយេនាះែដរ ។  



្របវត�ិអ�កត  

តមេសចក�ីដំណាលតៗមកថា ្រតងន់ាទីដីសង� តទំ់រងីនិងសង� តឫ់ស្សៃី្រព (្រស�កសណា� ន)់ សព�ៃថ� ែដលបរមបុរណ

និយមេហថា តំបនក់្បោលដំរេីនាះ ពីអតីតកលមក ជាៃ្រពរេហឋនគា� នមនុស្សេនេទ មានែតពកួពឡ្រមគឹអ្រស័យ

េនជា្រស�កភូមរិបស់វ ។ លុះេ្រកយមកមានពកួឧទ� មចូលេទេន តមករែណនាេំដយសម្រពមតៃ់ន្រពនៃ្រព មា� ក ់

េហថា "្រពនហ�ួង6" ែដលគាតធ់ា� បម់កបរបាញ់ក�ុងៃ្រពេនះ ស� ល់កែន�ងសព�្រគបគឺ់ គាតចំ់ណាំបានថា ្រតងេ់នះមាន

ជា្ំរតងេ់នាះមានអូរ ទលួទំនាប ។ល។ េហយគាតប់ានទងំសន�តនាមៃន្រតងទ់ងំេនាះៗ សឹងមានេឈ� ះេហជាបម់ក

ដល់សព�ៃថ�7 ។  

ពកួឧទ� មែដលចូលមកេនះ គឺេន្រជកលកខ់�ួនេដយកែន�ងេផ្សងៗពីគា�  េដម្បកំុីឲ្យមានដំណឹង រកសីុកបច់មា� រតូច

តច ដ្ំរស�វ េពត នឹងបែន�បន�ិចបន�ួច ផ្សជំាមយួដំឡូង ក�ួចនិងរកផលក�ុងៃ្រពខ�ះដូចជាបណា� ញសត� យកឃ�ុ ំ និងេបះ

ែផ�េឈជាេដម េហយកនទំ់េនៀមទមា� បត់មភាពជាអ�កេនៃ្រពភ� ំ តម្រពនៃ្រពេនាះទងំអស់ េ្រកយមក មានអ�ក

សំណាកម់កពីេនះខ�ះពីេនាះខ�ះ េទេនផ្សផំងេទៀត កក៏នែ់តេកនចំនួន្រកស់ែ្រកលក�ុងកែន�ងនីមយួៗ ករ៏កីសយេកត

ជាភូមធំិៗ បន�ិចេឡង ប៉ុែន�ពំុទនម់ានវត�អរម និងពំុទនម់ាន្រកសួងរជករ្រត�ត្រតដិតដល់េនេឡយេទ ។ ជំនាន់

េនាះគា� នករេធ�បុណ្យទនអ�ីែផ�កខង្រពះពុទ�សសនាធំដំុេទ េ្រចនទីពឹងេលអ�កតនិង្រពយបិសចែតប៉ុេណា� ះ េ្រពះ

ក�ុង្រគាេនាះ អ�កែដលចូលេទេនទងំប៉ុនា� ន សុទ�ែតចូលេទេនេដយលួចលក ់។ បណា� មនុស្សទងំឡាយ ែដលរស់

េននាតំបនដូ់ចខងេល មាននាងសវែកមា� កេ់ឈ� ះ ងួន េនភូម្ិរពហ�ណ៍ ជាមនុស្សកំ្រព េនរកសីុែតមា� ក ់មានផ�ះ

តូចមយួខ�ង សងដ់ចឆ់ា� យពីេគ ែក្បរផ�ូវធា� ចុងភូមខិងេកត ។  

េនេពលអ្រធា្រតៃនរ្រតីមយួ អ�ក្រស�ក ជាពិេសសអ�កែដលេនជិតផ�ូវធា�  ែដលកំពុងនិ�នា� លកយ៉់ាងស�បស់�ល់ ្រសប់

ែតភា� ក្់រកញាងេដយឮសូរសន�ឹកមនុស្សជិះេសះ និងេដរយ៉ាងេ្រចនតមធា� ពីចុងភូមខិងលិចេទេកត ហកដូ់ចជា

សន�ឹកេគដែង�បុណ្យអ�ីមយួ េហយបាតសូ់រ្រតងមុ់ខនាង ងនួ ។ េ្រកយែដលបានឮសូរសន�ឹកមក េគបានេ្រកកេអត

េមលតមេទ េឃញមានរស�ី្រចលរនា� លេពញែតផ�ះនាង ងនួ ្របែហលមយួចម�និបាយ កប៏ាតព់ន�ឺេនាះសូន្យឈងឹេទ

វញិ ។ លុះ្រពឹកេឡង ពួកអ�ក្រស�កនាគំា� ពិនិត្យេមលដនតមផ�ូវ ពំុមានេឃញមានស� មដនអ�ីបន�ិចបន�ួចេសះ មនិ

អស់ចិត�កន៏ាគំា� េទសួរដល់នាង ងនួ េទៀត នាង ងនួ េឆ�យថា នាងគា� នបានដឹងអ�ីទងំអស់ ។ ពកួអ�ក្រស�កមានករ

េងឿងឆ�ល់ពនេ់ពក ចំេពះេរឿងដច៏ែម�កេនះ ប៉ុែន�បនា� បម់ក បានេឃញនាងចបទ់ម�នេ់ដយគា� នប�ី េទបេគយល់ថានាង

មានគភ ៌ េដយមានេហតុេភទដច៏ែម�កពីេពលមុនេនាះឯង េទបេគជំនំុគា� េដយស� តថ់ា : ្របែហលជាមានអ�កមាន

បុណ្យបារមមីកចបៃ់ផ�នាងេហយេមលេទ េយង្រត�វចេំមលជយួ ែថទនំាងផង ែ្រកងេលពិតែមន េយងនឹងបានពឹង

បារមេីនាះ ។ តងំពីេពលេនាះមក នាងងនួ្រត�វបានអ�ក្រស�កជយួ ឧបត�ម�្រគបែ់បបយ៉ាងទងំអស់ ។ លុះដល់្រគបែ់ខដប ់

នាង ងនួ កស៏្រមាលបុ្រតេនាះមក េឃញថាមានបុណ្យបារមដីអ៏ស� រ្យពិតែមន គឺេភទ្រប�ស ស្រមាលចកឧទរមក េចះ

េដរ េចះនិយាយភា� មេហយមាតទិ់ព�ផង ។ បុ្រតនាង ងួនបាន្របកស្របាបេ់គឯងរល់គា� ថា "ខ�ុ ំេឈ� ះទុមបារម ី្រពះឥន�

េលកេ្របមក" េហយ្របាបន់ាង ងនួជាមា� យេទៀតថា "កូនេនទីេនះជាមយួនឹងបានែត្របាពីំរៃថ�េទ កូននឹងលែមេ៉ទៀត

េទៀតេហយ កូនដកូំនេពធិមយួេដមទុកជូនែមជ៉ាទីរឭក េបែមម៉ានទុក�ធុរៈដូចេម�ច ្រគានែ់តនឹកដល់ខ�ុ ំជាកូន ខ�ុ ំនឹងមក

ជយួ ែមឲ៉្យបានសេ្រមចដូច្របាថា� ទនចិ់ត� មយួេទៀត ែដលថាខ�ុ ំនឹងលែមេ៉ទេទៀតេនាះ សន្យោ្រតឹមែតែមកេពធិែដលខ�ុ ំ



ដេំនះធំែបកែមកដបដល់ដី ខ�ុ ំនឹង្រតឡបម់កជបួនឹងែមវ៉ញិេហយ" ។ លុះដល់គ្រមប្់របាពីំៃថ� កុមារទុមបារម ីកប៏ន�ន់

កយេដយ្របណីត្របណម្យលនាង ងនួ េចញបាតេ់ទ ។  

ចបត់ងំពីេពលេនាះមក នាង ងនួ កក៏� យខ�ួនេទជាវត�ុស័ក�ិសិទ�ិមយួ េដយមានមាតទិ់ព� អចញាំងេសចក�ី្របាថា�

របស់មនុស្សទងំឡាយ ឲ្យសេ្រមចបានដូចចិត�ភា� មៗ េដយ្រគានែ់តនឹកដល់គុណទុមបារម ី ជាកូនរបស់នាង ឲ្យមក

ជយួ ែតប៉ុេណា� ះ ។ េដយេឃញនាងមានឥទ�ិឫទ�ិដូេច�ះ មនុស្សទងំឡាយបានេលកនាងជាទីេគារពសក� រ និងជាទីពឹង

ទីរឭកេស�ជីវតិេរៀងៗខ�ួន បាននាគំា� េហថានាង ងនួ ថា "េលកយាយៗ" ឬ េលកយាយ ងនួ កលណាកំបាងំមុខគាត ់

។  

បនា� បម់កមានដំណាលថា មានេសៀមបានចូលមកលុកលុយ្របេទសែខ�រេយង បានេលកទព័ចូលមករតត្បោតេកៀរ

យកែខ�រេធ�ជាេឈ�យ ែដលេហ "េសៀមេកៀរ" ។ តមេសចក�ីដំណាលថា េសៀមេនាះពូែកណាស់មាន្រពយខ្សបឹ អ�ក

ណាេទពនួកែន�ងណា កម៏និកំបាងំែដរវតមេទរកេឃញទងំអស់ វចបេ់ដតស�ឹក្រតេចៀកផង ។ េម៉ា� ះេហយពកួ

បណា� ជនែដលេនក�ុងតំបនេ់ផ្សងៗ េដយបានឮល្បថីា យាយ ងនួ មានឫទ�ិពូែកខ� ងំណាស់ កន៏ាគំា� រតចូ់លមក្រជក

េនក�ុងតំបនយ់ាយ ងនួ េនះជាេ្រចន ។ ៃថ�មយួ ពួកទព័េសៀមេលកគា� មកៗជបួនឹងយាយ ងនួ កំពុងដបំាយនឹងកូន

ឆា� ងំតូចមយួ េនផ�ះគាតែ់ដលេនេដមផ�ូវ ពកួទព័េសៀមបានកំែហង្រប�ងនឹងចបច់ងគាត ់ បេណ� រឲ្យេទតមរកមនុស្ស

ែដលគាតល់ក ់ ែតយាយ ងនួ បាននឹកេដមដល់កូនឲ្យមកជយួ  េហយគាតឃ់ាតព់កួទព័េនាះថា "េលកេចេអយកំុេធ�
បាបយាយ ចពិំសបាយឲ្យែឆ�តទងំអស់គា� សិន សឹមយាយជូនេទ េនះែនបាយ! យាយដជិំតឆ�ិនេហយ" ។ េមទព័

េ្រកវេ្រកធកំហកកំែហងស�ីឲ្យថា "ែន ! យាយឯងកំុនិយាយេលងជាែល្បង ែបបចងេ់មលងយ បាយយាយឯងមយួកូន

ឆា� ងំ អតួចងឲ់្យេគសីុែឆ�តអស់មយួកងទព័ ្របយត័�ណា ! យាយឯងមនិស� ល់េយងេទ?” “ចសេលក ! យាយចស់

េហយ មនិេចះនិយាយេលងេទ េបេលកចង្់រជាប លេមលសិនេទ េបេលកពីសមនិែឆ�ត ខ�ុ ំសុខចិត�្របគល់ជីវតិជូន 

េបពីសមនិអស់ ្រត�វេលកថយេទនគរេលកវញិភា� ម" ។ ទទលួក�ុងេពលេនាះ ជាេពលែដលកងទព័្រត�វបង�ង ់ េរៀបចំ

បាយបរេិភាគេពល្រពឹកផង េមទព័កេ៏នេស��ម ប៉ុែន�គា� នស� បព់ក្យយាយ ងនួ េនះបន�ិចបន�ួចេសះេទ េគគិតេ្រសច ចំ

ែតពកួកងទព័បរេិភាគរចួ ចបយ់ាយ ងនួ បេណ� រេទែតម�ង ។ ឯយាយ ងួន កលេបបានដសំ�ឆ�ិនេហយ កេ៏ដះដសួ

មយួកូនស�ក េលកេទជូនេមទព័ ។ េដយខឹងខ� ងំេពក េមទព័មនិទទលួ ចង�ុលឲ្យយកេទកូនទហនមា� ក ់។ ឯកូន

ទហនេនាះកទ៏ទលួយកេទបរេិភាគ ។ លុះបរេិភាគេទវឆា� ញ់ខ� ងំណាស់គិតថា ម�ូបមយួកូនស�កេនះ បេង�យឲ្យអស់

ែតមា� កឯ់ង មនិ្របាបដ់ល់អ�កណាេទ ប៉ុែន�បរេិភាគមនិអស់េសះ េពះែតតឹង មាតែ់ត ឆា� ញ់ អហរេនែតដែដលគា� នរ ំ

េលះ ដរបដល់ែណនេពះេ្រកកមនិរចួ កដឹ៏ងតៗគា� ពីមា� កេ់ទមា� ក ់ នាគំា� ចូលមកបរេិភាគតៗគា�  ែឆ�តេស�រេដរមនិរចួ

រល់គា�  អស់ទហនមយួកងទព័ មនិអស់អហរមយួកូនស�ករបស់យាយ ងនួ េនាះទល់ែតេសះ ។ េដយេឃញ

េហតុអស� រ្យេមទព័េសៀមគិតេឃញថា "យាយេនះមានឫទ�ិពូែកខ� ងំណាស់ ្រគានែ់តបាយគាតម់យួស�ក ទហនមយួ

កងទព័សីុមនិអស់េទេហយ ចំណងេ់បតតងំនឹងគាតត់េទេទៀត ដឹងជាទទលួេ្រគាះថា� កដ់ល់ប៉ុណា� េទ? ។ រចួេហយ

េមទព័ កប៏�� ដកទព័ថយ ្រតឡបេ់ទនគរេសៀមវញិ្រតឹមេនះេទ ។  

លុះចំេណរេ្រកយមក យាយ ងនួ កទ៏ទលួអនិច�កម�េទ ក�ុងជនា� យុ ១០០ ឆា� គំត ់េដយេរគជរពធ ។ ពួកអ�ក្រស�ក

ជាចំណុះគាត ់កេ៏រៀបចំេធ�បុណ្យតម្របៃពណី េហយប��ុ ះសពគាត ់ ្រតងក់ែន�ងផ�ះែដលគាតេ់នេនាះឯង8 េដយមាន

្របកនិ់ងបាងំជ�� ំងយ៉ាងសមរម្យ ។  



ពកួអ�ក្រស�កែដលពីេដមមកធា� បយ់កគាតជ់ាពំនឹង កេ៏នរបអ់នគាតេ់នាះដែដលគឺថា េបអ�កណាមានកិច�ករយ៉ាង

ណា កចូ៏លេទសំុេទបនេ់ទថា� យ េនកែន�ងផ�ូរគាតេ់នាះឯង ប៉ុែន�ក�ុងជំនានេ់នាះ មនិទនេ់ហថាអ�កតេនេឡយេទ 

េន្រតឹមែត "េលកយាយៗ ឬ េលកយាយ ងួន ដែដល" ។  

េដយនឹកគុណូបករៈរបស់គាត ់ ពកួអ�ក្រស�កែតងនាគំា� េទេបាសសមា� តទីកែន�ង នឹងពូនផ�ូររបស់គាតេ់ស�ររល់ៃថ�ែខ 

ប៉ុែន�មនិទនម់ានេធ�ពិធីធំដំុដូចសព�ៃថ�េនះេទ ។ េ្រកយមក គាតេ់ទពន្យល់សប�ិដល់អ�ក្រស�ក ជាពិេសសចស់

្រពឹទ� ចរ្យេនក�ុង្រស�កភូម ិ ែដលជាេហតុឲ្យេគសន�ិដ� នថា េលកយាយ ងនួ ពិតែមនែតស� បេ់ទេហយ ប៉ុែន�គាតេ់ន

របអ់ន ជយួ ទុក�ធុរៈពួកអ�ក្រស�កជាកូនេច ដូចកលគាតរ់ស់េនេនាះដែដល ។  

លុះកន�ងេ្រកយមក េទបមានចូលជានរ់បូ ។ ចបត់ងំពីេពលជានរ់បូមក ពួក្រស�កនិងយាយ ងនួ បាននិយាយេឆ�យ

ឆ�ងគា�  េទវញិេទមក តមរយៈរបូែដលចូលមកេនាះ េហយជំនានេ់្រកយៗ បន�ិចមក មានអ�កខ�ះេហថា "អ�កតេលក

យាយ ឬ េលកយាយ ងួន" ។ េ្រកយមកេទៀត កលេនាះ ថាមានទព័យួនបានចូលមកលុកលុយ្របេទសកម�ុជាេយង 

បានរលដលចូលមកដល់ទីរមួែខ្រតកំពងស់� យ េលកេតេជាអី ែដលឈរ្រត�ត្រតេនែខ្រតេនាះ នឹងចតក់រតទល់ជា

បនា� នពំុ់បាន េហយេដយឮល្បថីាេលកយាយ ងនួ មានឫទ� នុភាពខ� ងំពូែក ធា� បម់ានស� ៃដយូរមកេហយេនាះ 

េលកកលួ៏ចបេណា� ះកងទព័ខ�ះ ្រពមទងំ្រគ�សរចូលេទស� កេ់នក�ុងភូមដូិងេទរ ក�ុងតំបនេ់លកយាយ ងនួ េនាះែដរ 

។ េលកេតេជាអីបានចតឲ់្យេរៀបរណា� បប់�� នរ់បូយាយ ងនួ មកបនសំុ់ថា "ែលងែតេលកយាយជយួ ឲ្យក្រមាបទព័

យួនបានចុះ នឹងេរៀបេធ�បុណ្យយ៉ាងឧឡារកិឧទ�ិសថា� យក�ុង ១ឆា� ពីំរដង ដូចែដលេគធា� បេ់ធ�ក�ុងទីឯេទៀតៗ" ក�ុងេពល

េនាះថា យាយ ងនួ បានទទលួជយួ េពញកមា� ងំ ។  

េលកេតេជាបានេផ�េលកជំទវ និងបុ្រតបុ្រតីទុកេនទីេនាះេដយចតក់រឲ្យមានកងយាមល្បោតយ៉ាងមធ្យត័9 រចួ

េលកហួសេទទកទ់ងែកនពីែខ្រតទេន�េល� នឹងម�ូៃ្រព មកផ្សនឹំងពួកអ�កេននឹងតំបនេ់លកយាយ ងួន េនះ ្របជំុទព័ឲ្យ

យាយ ងនួ េ្របាះ្រពំឲ្យេហយេទបេលកេចញេទ បានក្រមាប10 ទព័យួនវនិាសអន�រយអស់ក�ុងរយៈែខ្រតនិងពីក�ុងទឹក

ដីែខ�រេទ ។ លុះបានសុខសន�េហយ េទប្រតឡបម់កយក្រគ�សរេទទីរមួែខ្រតវញិ ។ បនា� បម់ក េលកបានចតក់រេធ�
បុណ្យថា� យេលកយាយ ងនួ គឺ ចតឲ់្យេធ�ទីធា� មយួ សងស់លមយួខ�ង ជីកអណ�ូ ងទឹក១ ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងេពល

បុណ្យ ។ ែតេនេលកេនះ ពិធីបុណ្យបានេធ�ចំនួន ៧យប ់៧ៃថ� េដយមាន្រពះសង្ឃ ១០០អង� មកជាអធិបតីនឹងទទលួ

ភត�ផង ្រពមទងំអេ�� ញពកួអ�ក្រស�ក និងនាមុនឺសព�មុខម�ន�ីក�ុងែខ្រត្រគបជ់ានថ់ា� ក ់ ្រពមទងំពួកទព័ឲ្យមកជួបជំុ

ទទលួករជបេ់លៀងក�ុងពិធីបុណ្យដម៏េហឡារកិេនាះែដរ ។ ចបត់ងំពីេពលេនាះមក េលកេតេជា្រពមទងំ្រគ�សរ 

ែតងអេ�� ញេទេធ�បុណ្យនាទីយាយ ងនួ ្របចេំរៀងរល់ឆា� េំហយេលកបានដឹកនាឲំ្យសងវត�ស្រមាបប់សួេរៀននិងេធ�
បុណ្យទន េហយនិងចតែ់ចងឲ្យមានអ�ករជករ ្រត�ត្រតេនតំបនេ់នះេរៀងមក ។ ដល់ឥតអំពីេលកេតេជាអីេទ ពកួ

អ�ក្រស�កេចះេធ�ែតបុណ្យេនះជាទមា� បជ់ាបរ់ហូតមកដល់សព�ៃថ� ។  

 


