
អ�កតយាយេខ�  

 

េន្រស�កបាសក ់ភូមសិែង� ឃុំេ្រទ�ងខញ ែខ្រតឃា� ងំ  

្របជំុេរឿងេ្រពងែខ�រភាគ ៨ ពីទំពរ័ទី ១៧៧ – ១៨៥  

 

 

 

េរឿងេនះ ែតងតមពក្យចស់្រពឹទ� ចរ្យ ែដលបានដឹងេរឿងរ៉វេនាះជាេ្រចនគា� សឹងមានដំណាលេសចក�ី្របែហលៗគា�

ទងំអស់ថា កលែដលពុទ�សករជកន�ងេទបាន្របែហល ២.០០០ ឆា�  ំ មាន្រពះសង្ឃមយួអង�នាមេលកត ្រសី ។ 

េដមេឡយេលកបសួេនវត�ពងសំរទឹ� ឃុអំងំនិញ ែខ្រតជាមយួគា�  េលកេនាះបាននិមន�េទកវត�ថ�ីមយួ េនភូមសិែង� 

េហតមនាមភូមថិា "វត�សែង�" ។ កលែដលេផ�មកវត�េនាះ េលកបានេបាះេគាលចរកឹ្រគបទ់ងំបនួ្រជ�ង ទំហំដីវត�

្របមាណ ២ហិកតរ េហយបានសងវ់ហិរ-កុដិ-សល េដយេ្រគ�ងេឈ្របកស់�ឹក េលកដីជំុវញិវត� ដេំដមេឈេផ្សងៗ 

មានេចកជាេដម ។ មានកែន�ងមយួេនាះ េលកឲ្យដេំដមេចកេទ េចះែតរលួយគល់ ងបទ់ងំេដម េលកចងឈ់�ះកេ៏្រប
សិស្សឲ្យដកំែន�ងេនាះេទៀត េចកកង៏បជ់ាគ្រមប ់ ២េលក លុះដេំលកទី ៣ ្រសបែ់តេឃញមានកូនេចកដុះ េដមពង់

េកងេឡងេលផុតពីដី ឯចុងចកេ់ទក�ុងដីែក្បរគល់ែតម�ង ។  

េលកតេឃញេហតុដូេច� ះ មានេសចក�ីសង្សយ័ណាស់ េទបេ្របកូនសិស្សឲ្យជីកដី្រតងក់ែន�ងេនាះ ជីកបានជេ្រម

្របែហល ០ម.៥០ ្រសបែ់តេឃញថ� ២ផា� ងំត្រម�តេលគា�  ឯថ�េនាះេសតកម៏ានែបបភាពដូចគា� ទងំពីរផា� ងំ េហយមាន

ពណ៌ដូចេថ�មអេណ� ក មាន្របេហងមយួរងបនួ្រជ�ងេនកណា� ល ឥតមានក្បោចអ់�ីេឡយ ។  

 

អំពីលក�ណៈយាយេខ�   

េនេវលែដលេលកថ�េនាះេឡង េគបានេឃញរបូយាយេខ� េនាះេដកេននឹងដីពីខងេ្រកមថ�េនាះឯង ។ េពលេនាះ ្រពះ

សង្ឃ្រពមទងំឧបាសក ឧបាសិក ្រស�កជិតឆា� យ េកតេកលហលបបលួគា� មកេមលយ៉ាងកុះករ ែថមទងំនាគំា� េធ�
បុណ្យ ៣យប ់៣ៃថ� រចួកយ៏កអំេបាះចងកួចភា� បនឹ់ងរបូេនាះ េហយអន�ងេលកេឡង ដុសខតេ់ទេឃញរបូ�ស�ីភាព មាន

ផ�ួងសកចំ់កណា� លសិរសខងេល ។ េនេលថា� សមានជរ្រទេជងសក ់ែតែលងខ�ួនទេទ្រតឹមចេង�ះ េហយមានស� មឆូត

ៗ ជាែខ្ស្រកវតច់ងេលថ�កសំ់ពត ់ ។ ឯសំពតេ់ស��កសម�ុយ ៃដសងខងសណ�ូ កេផា� បនឹងដងខ�ួនចុះេ្រកម ពី្រតឹមែកង

អង�ុញបតេ់ទមុខ ឯៃដស� ំក� បផ់ា� បចុ់ះេ្រកម ៃដេឆ�ងក� បផ់ា� រេឡងេល ទទឹងស�  ០ម. ១៣ កម�ស់ពីបាតេជងេទដល់

ផ�ួងសក ់១ម. ៥៣ ឈរេលែផនថ� ១ផា� ងំ រង ៤្រជ�ង ក�ុង១្រជ�ង ្របែវង ០ម.១៤ េស�គា� ទងំ៤ក្រមាស់ ០ម.០៤ ។ ឥឡូវ



េនះ េគលប្រមក័្សណ៍ទងំអស់ ពិនិត្យេមលេទមនិដឹងជាថ�ពណ៌ែបបណាេឡយ ែថមទងំេគតម�ល់េលបល�័ង�េឈ 

េហយសងស់លមយួខ�ងដករ់បូេនាះេទៀតផង ។  

 

អំពីរបូយាយេខ�   

តមដំេណ រៃនេរឿងេនាះថា កលេនាះមានយាយចស់មា� កេ់ឈ� ះ េខ�  ផ�ះគាតេ់នជិតវត�សែង�េនាះ គាតឈ់សឺ�ឹកេហយ

េហមអស់ទងំខ�ួនជាង ២ ឆា� មំកេហយ លុះឮថាមនុស្សេផ�ល នាគំា� មកបន្់រសនបូ់ជាដល់របូេនាះ េ្រចនពនេ់ពកណាស់ 

គាតក់េ៏្របកូនេទសំុទឹកយកមក េហយគាតផឹ់កផងលបខ�ួន្របាណផង ។ ចបេ់ដមពីៃថ�ែដលគាតប់ានព្យោបាលេរគ 

េដយទឹកអបេ់នាះមក េរគកនែ់តកន្់រសន�បន�ិចម�ងៗ ែត ៧ ៃថ�ប៉ុេណា� ះ យាយកេ៏ដររចួ េហយឲ្យកូននាគំាតេ់ទវត� 

។ ដល់េហយគាតចូ់លេទ្រកបថា� យបង�ំរបូេនាះ ្រសបែ់ត្រកែញងខ�ួនចូលដូចអរក្ស េហយេ្រកកេឡងែ្រសកេ្រច�ងជា

បទេភ�ងទសបារម ី រេំដរ្របទក្សណិរបូេនាះ រចួនិយាយថា "េលក្រគ�មនិស� ល់េយងេទឬ?” ឯេលកតជាេចអធិករ

េឆ�យតបេទវញិថា "អត� ភាពមនិស� ល់េលកយាយេទ ចុះេលកយាយេឈ� ះអ�ី ដូចេម�ចបានជាមកកបខ់�ួនក�ុងដីេនះ 

េតនរណាេគយកមកកបដូ់េច�ះ?” ។ យាយចូលេនាះតបេទវញិ "េយងេនះេឈ� ះ េទពធីត រក្សោមនុស្សេលក ករែដល

មកកបខ់�ួនក�ុង្របឹថពីេនាះ ឬ នរណាយកមកេនាះ េយងឥតដឹងេទ ែតេយងែតងចុះមកជយួ សេ�ង� ះមនុស្សក�ុង្រស�កេនះ 

ឲ្យបានេសចក�ីសុខសប្បោយទងំអស់គា�  េបេលក្រគ�ចងឲ់្យវត�េលកថ�ុ ំេថ�ងរងុេរឿង ្រត�វែតេធ�តមបង� បេ់យងតមរេបៀប

ដូចមានតេទេនះចុះ  

 

អំពីរេបៀប  

គឺ ឲ្យេធ�រន ៨ថា� ក ់ស� ធមម៌យួគូ ទឹកអប ់២គូ បាយសី ១គូ ក�ស់បាងំ ១គូ េទៀន ៥ ធូប ៥ លជ ៥ ផា�  ៥ រចួេហយ

មានឲ្យេលងេភ�ងែខ�រប�� នរ់បូយាយ េខ� ែថមេទៀត។ កលេបយាយ េខ�  ែថ�ង្របាបដ់ល់េលក្រគ�េចអធិករដូេច� ះរចួ

េហយ េលកកប៏ានចតក់រេធ�តមបង� ប ់។  

 

ពិធីបន្់រសន ់ 

តងំពីេដមេរៀងមករហូតដល់សមយ័ឥឡូវេនះ ករបន្់រសនេ់នែតមានេធ�ដរប ។ កលេបមានជំងឺអ�ីេកតេឡង ឬេគចង់

សួរករអ�ី ពំុេនាះេសតេគ្របាថា� េធ�ែ្រសឲ្យបានផល រកសីុេធ�ករសព�សរេព ឲ្យបានចេ្រមន េគែតងេទបន្់រសនសំុ់ទឹក

អប ់ អំេបាះចងៃដនិងចងក តមេសចក�ី្របាថា� អំពីរបូេនាះ េដយេហចេទ សូម្បចីងប់ានបុ្រតធីតកេ៏ទសំុក�ុងទីេនាះ

ែដរ ។  

 

 



អំពីែសនថា� យ  

េ្រគ�ងតង� យេនាះគឺ មានេធ�បុណ្យែហផា�  ថា� យអង្សក័ កងក កងៃដ អង�  ំចិេ�� �ន សុទ�ែតេធ�េដយមាស ទម�នពី់មយួជី

េទទល់និងមយួតម�ងឹកម៏ាន ។ ជនួកលេគថា� យបាយសី ស� ធមដូ៌ង េចក នំ ឬក�ស់ ែតសព�ៃថ�េនះេគេ្រចនថា� យឡង2់

មយួគូប៉ុេណា� ះ ឬេករសកថ់ា� យកម៏ាន ។ លុះដល់យាយ េខ�  ស� បេ់ទ កេ៏ទចូលរបូយាយដៃទជាេ្រចនតំណ ែតេទះ

ជាចូលរបូយាយណាកេ៏ដយកេ៏ហថា "យាយេខ� " ដូចេឈ� ះយាយែដលចូលរបូពីដំបូងេនាះែដរ ។  

 

បទេភ�ង 

ពិធីប�� នរ់បូយាយ េខ�  េនាះមានរេបៀបែសនថា� យដូចបានបរយិាយមកខងេល្រសប ់ឯេភ�ងមានែតមយួបទេទគឺ 

បទទសបារម ីឬេហថាបទបារមកីប៏ាន មានទំនុកេ្រច�ងថា 

សូមថា� យបង�ំ សេម�ចបារម ីមានរទិ�ិៃ្រក អំណាចជាកែ់ស�ង ។ 

មនិដឹងេទឬ? េឈ� ះេទពធីត ចុះមករក្សោ មនុស្សេលកសព�ៃថ� ។ 

អេ�� ញ្រគ�តូច អេ�� ញ្រគ�ធំ ស�ិតេលកំពូលភ� ំចុះមកស� នអយ ។ 

នាង្រសីេខ� ញាប ់អណា� តជាេភ�ង ្រគលួចេឆះេឡង ប�ង� បបិសច ។ 

 


