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េនភូមសូិែសន សង� តសូ់ែសន ្រស�កៃ្រពឈរ កំពងច់ម មានអ�កតមយួ េគេហថាអ�កត "ពំុ-ែសន" មានេរឿងរ៉វទក់

ទងនឹងអ�កតេនាះដូចតេទ ៖  

្របមាណជាក�ុង ព. ស. ២៣៨៤ មានយាយត ២នាកប់�ី្របពន�េឈ� ះ "តពំុ យាយែសន" គាតេ់ន្រស�កសំេរង ែខ្រត

ជាមយួគា�  ទងំពីរនាកប់បលួគា� េទរកភូមថិ�ីមយួ េនភូមគុិកគុហ (េបេហតមអ�ក្រស�កថាភូមបិនា� យ) គាតប់ានេបាះ

េគាលចរកឹវតទីភូម ិ្របមាណជាពីរហិកតរ ៤្រជ�ងេស� េហយបានសងផ់�ះមយួខ�ងតូច េដយេ្រគ�ងេឈ្របកស់�ឹក មាន

េលកដីចកព់ទ័�ជំុវញិជាទំនបទឹ់ក ដដំំណាំេផ្សងៗ មានេចក ខ�ុរ ជាេដម ។ េនខងេកតភូមគិាតច់មា� យ្របមាណ ២០០

ម មានេដមេពធិ ១េដម ដុះេនេលដីទលួមយួខ�ស់ ែដលមានៃ្រពដុះពទ័�ជំុវញិ េនេពលយប ់ េគែតងេឃញមានេភ�ង

េហះ េចញពីេដមេពធិេនាះជានិច�រល់ៃថ� ។ យាយែសនមានេសចក�ីសង្សយ័ េទបេ្របត ពំុ ជាប�ី ឲ្យេទេមល្រតងេ់ដម

េពធិេនាះ បាន្របទះេឃញរបូចមា� កម់យួ សងេដយថ� សណា� នជាមនុស្សឈរែផ�កនឹងគល់េពធិ គាតពិ់និត្យសព�

្រគបេ់ទ េឃញដូចជា្រពះពុទ�របូ េហយមានពណ៌្របេផះដូចជាថ�េថ�មអេណ� ក ទំហំ ៤ ដ.ម. កម�ស់្របមាណ ១មកន�ះ 

ឥតមានឆា� កជ់ាក្បោចអ់�ីេទ ។ ត ពំុ បានេឃញដូេច� ះ កេ៏ដរនិយាយ្របាបអ់�កផង្រគបគ់ា�  ឲ្យជយួ ពិចរណាេមល េតជា

របូអ�ី? នរណាយកមកេចលេនេ្រកមេដមេពធិេនះ? ឬកអ៏�កណាសងទុកពីកលណា? កលេបអ�ក្រស�កបានដឹង

្រគបគ់ា� េហយ មានេសចក�ីសង្សយ័្រគប់ៗ គា�  កប៏បលួគា� េធ�បុណ្យអស់ ១យប ់១ៃថ� េដយនិមន�្រពះសង្ឃចេ្រមន្រពះបរតិ� 

េទសនាឆានប់េង�យកិច� ។ ចបពិ់ធីបុណ្យ េគនាគំា� យកអំេបាះចងរបូេនាះ េហយអន�ងេលកេឡង ដុសខតេ់ទ េឃញរបូ

ភាពជា្រសី មានផ�ួងសកចំ់កណា� លសិរសខងេល េនេលថា� សមានជរ្រទេជងសក ់ែលងខ�ួនទេទ្រតឹមចេង�ះ ឯសំពត់

េស��កសម�ុយ ៃដទងំសងខង ដកេ់ផា� បនឹងដងខ�ួន ពី្រតឹមែកងៃដបតម់កខងមុខ េហយៃដស� ំក� បផ់ា� បមុ់ខចុះេ្រកម 

ៃដេឆ�ងក� បផ់ា� រេឡងេទេល (ឥឡូវេនះេគរបូេនាះបំបាកក់ យកក្បោលេទេចលឯណាបាតេ់ទេហយ ពិនិត្យេមលេទ

មនិដឹងរបូភាពែបបណាេឡយ) េហយរបូេនះតងំពីេគវយបំបាកយ់កក្បោលេចលបាតេ់ទេនាះ អ�ក្រស�កភូមជិិតខង 

េចះែតពំុសូវសុខសប្បោយ បន�ិចឈមឺនុស្ស បន�ិចឈសឺត�ពហនៈ អ�ក្រស�កភតិភយ័ជាខ� ងំ អ�កខ�ះនឹកស� នថា របូេនាះ

េធ�ឲ្យឈ ឺកយ៏កស� ធម ៌១គូ បាយស្រកហម បែង�មពីរ បីមុខ យកេទថា� យរបូភាពេនាះ េហយអុជេទៀនធូបនិយាយបន់

្រសន ់ថាសំុឲ្យកូនេចបានជាសះេស្ប យេគា ្រកបីកឲ៏្យបានជាសះេស្ប យេទ នឹងេធ�េរង្របកេ់ក្ប�ងថា� យ េហយេលករបូ

េនះដកេ់លេរងឲ្យផុតពីដី ។ កលបន្់រសនរ់ចួ ្រតឡបម់កផ�ះវញិ ជំងឺទងំប៉ុនា� ន កប៏ាន្រសក្រសន�ដូច្របាថា�  រចួក៏

េទេធ�េរងតមបំណនែ់ដលខ�ួនបានបនេ់នាះ មានេរៀបស� ធម ៌១គូ ទឹកអប ់១គូ ផា�  ១គូ េទៀន ៥ ធូប ៥ ។ល។  



និយាយពីយាយែសន ្របពន�តពំុ ែដលមានទីលំេនៗ ែក្បរខ�មរបូេនាះ យាយែសនមានជំងឺេហមអស់ទងំខ�ួន ចំននួជា

ង ១ឆា� មំកេហយ រក្រគ�េមលពំុជាេសះ បានឮអ�ក្រស�កជិតខង នាគំា� ឈូឆរមកបន្់រសន ់ េគារពបូជារបូេនាះ យ៉ាង

គ្រគឹកគេ្រគងដូេច� ះ គាតក់េ៏្របប�ីគាត ់ ឲ្យេទសំុទឹកអបពី់របូេនាះមកល្បងេមល ។ លុះប�ីយកទឹកអបប់ានមកេហយ 

គាតក់សួ៏រប�ីថា ទឹកអបេ់នះនឹងេធ�ដូចេម�ចខ�ះ ប�ី្របាបប់ាន : េលកតឲ្យផឹកផងលបខ�ួន្របាណផង ។ ចបត់ងំពីៃថ�

ែដលគាតប់ានព្យោបាលេរគេដយទឹកអបេ់នាះមក េរគកក៏នែ់ត្រសក្រសន� បាន្រស�លបន�ិចម�ងៗ ្រតឹមែត៨ៃថ�

ប៉ុេណា� ះ កប៏ានជាសះេស្ប យ េហយឲ្យប�ីនាគំាតេ់ទខ�មអ�កត េទដល់េហយ គាតថ់ា� យបង�ំរបូេនាះ ក្៏រសបែ់តគាត្់រក

ែញងខ�ួនដូចជារបូអរក្សែដលេខ� ចកំពុងចូល ែ្រសកេ្រច�ងជាបទេភ�ងទសបារម ី នាតំេដរ្របទក្សណិរបូេនាះ រចួ

និយាយថា : អ�កឯងមនិស� ល់យាយេទឬ? ប�ីេឆ�យថា : មនិស� ល់េលកយាយេទ ចុះេលកយាយេឈ� ះអ�ីេទ? េហតុ

ដូចេម�ចបានជាមកេនេ្រកមេពធិេនះ? េតអ�កណាយករបូមកទុកដូេច�ះ? យាយែសនេខ� ចចូលក្៏របាបេ់ទវញិថា: 

"េយងេនះេឈ� ះេទពធីតរក្សោមនុស្សេលក ែដលថាអ�កណាយកមកេនេ្រកមេដមពិធីេនះ េយងឥតដឹងេទ េ្រពះេយង

ែតងែតចុះមកជយួ េ្រសច្រសងម់នុស្សេលកជានិច� មនិែមនស�ិតេនេ្រកមេពធិេនះេទ ឥឡូវែដលេយងមកចូលរបូ

យាយែសនេនះ កេ៏ដម្បជីួយ េ្រសច្រសងស់េ�ង� ះមនុស្សក�ុង្រស�កេនះ ឲ្យបានសុខសប្បោយទងំអស់គា�  េបអ�កឯងចង់

បានឲ្យភូមេិនះថ�ុ ំេថ�ងរងុេរឿង េនាះ្រត�វេធ�តមបង� បេ់យងដូចតេទេនះ : រេបៀប : កលេបយាយែសនែថ�ង្របាបរ់ចួេហយ 

ត ពំុ កេ៏ធ�តមបង� បគឺ់ ឲ្យេធ�ស� ធម ៌១គូ ទឹកអប១់គូ បាយសី ១គូ លជបារ ីផា�  ១គូៗ េទៀន ៥ ធូប ៥ េធ�រចួេហយ ឲ្យ

េលងេភ�ងែខ�រ ប�� នរ់បូយាយែសនែថមេទៀត ។  

អំពីពិធីបន្់រសន ់: ករបន្់រសនត់ងំពីេដមេរៀងៗ មកយ៉ាងណា ឥឡូវេនះកេ៏នមានដូេច� ះែដរ គឺថា: កលេបមានជំងឺអ�ី
េកតេឡងក�ី ឬេគ្របាថា� អ�ីក�ី ដូចជា្របាថា� េធ�ែ្រសចមា� របានផលល�ជាេដម េគែតងេទបន្់រសនសំុ់ទឹកអប ់េហយបងួសួង

តមបំណងែដលេគ្របាថា�  ។ អំពីែសនថា� យ េ្រគ�ងតង� យេនាះគឺ េលងេភ�ងនិងកចផ់ា� ថា� យ ។ សព�ៃថ�េនះ េគេ្រចន

ថា� យមាន្់របជល់ ១គូ ជួនណាេគបនេ់ធ�បុណ្យថា� យ លុះដល់យាយែសនេនាះស� បេ់ទ កចូ៏លរបូដៃទជាេ្រចនតំណ 

រហូតមកដល់សព�ៃថ�េនះ ែតេទះបីចូលរបូយាយណាកេ៏ដយ កេ៏គេនែតេហថាយាយែសនៗ តមេឈ� ះយាយែដល

ចូលរបូពីេដមដំបូងេនាះែដរ ។ អំពីបនេ់លងេភ�ង ពិធីប�� នយ់ាយែសនេនាះ មានរេបៀបបន្់រសនែ់សនថា� យ ដូចេរៀប

របខ់ងេលសព�្រគបអ់ស់េហយ ឯេភ�ងែតមយួគឺ េភ�ងទសបារមមីានទំនុកេ្រច�ងថា ៖  

 

សូមថា� យបង�ំ សេម�ចបារម ី

មានរទិ�ិ្រកសៃ្រក អំណាចជាកែ់ស�ង ។ 

មនិដឹងេទឬ? េឈ� ះេទពធីត 

ចុះមករក្សោ មនុស្សេលកសព�ៃថ� ។ 

អេ�� ញ្រគ�តូច អេ�� ញ្រគ�ធំ 

ស�ិតេនេលកំពូលភ� ំចុះមកស� នអយ ។ 



នាង្រសីែសន្រសេណាះ អណា� តជាេភ�ង 

្រគលួចេឆះេឡង ប�ង� បបិសច ។ 

 

េរឿងរ៉វទងំេនះបាន េគនិយាយតៗគា� មកជាយូរអែង�ងឆា� េំហយ េលក្រគ� េម៉ រតឹ វត�សូែសន សង� តសូ់ែសន ្រស�កៃ្រព

ឈរ ែខ្រតកំពងច់ម ជាអ�កដឹងេរឿងទងំេនះ ។  

 


