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េនភូមសិែង� សង� តេ់្រទ�ងខញ ្រស�កបាសក ់ែខ្រតឃា� ងំ មានអ�កតមយួេឈ� ះយាយេខ�  ។ តមេរឿងរ៉វែដលចស់

្រពឹទ� ចរ្យបានចែំតងតំណាលតៗគា� មក មានេសចក�ីថា ៖  

កលែដលពុទ�សករជកន�ងេទ ្របមាណជា ២. ០០០ឆា�  ំ េនាះមាន្រពះសង្ឃមយួអង�នាមេលកត ្រសី េដមេឡយ

េលកបសួេនវត�ពងសំរទឹ� សង� តអ់ងំនិញ ែខ្រតជាមយួគា�  ។ េលក្រគ�អង�េនាះ បាននិមន�េទកវត�ថ�ី េនភូមសិែង� 

េហតមនាមភូមថិា "វត�សែង�" ។ កលែដលេផ�មកវត�េនាះ េលកបានេបាះេគាលចរកឹទីបរេិវណវត�ជា ៤ ្រជ�ង ទំហំដី

វត�្របមាណជា ២ ហិកតរ េហយបានសងវហិរសងកុ់ដិ សល េដយេ្រគ�ងេឈ្របកស់�ឹក ។ េលដីជំុវញិវត� េលកដំ

េដមេឈេផ្សងៗ មានេចកជាេដម ។ មានកែន�ងមយួេនាះ ដេំដមេចកេទេចះែតរលួយគល់ងបទ់ងំេដមេទ េលក្រគ�

ចងឈ់�ះ កេ៏្របសិស្សឲ្យដេំចកេនកែន�ងេនាះេទៀត អស់វរ ២ដង េនែតងបដ់ែដល ។ លុះដេំលកទី ៣ ្រសបែ់ត

េឃញេចកេនាះេនាះរស់ ដុះេឡងមានចុងពតច់កចុ់ះេទក�ុងដី ែក្បរគល់ែតម�ង ឯេដមពងេ់កងេឡងផុតពីដី ។ េលក

តេឃញដូេច� ះ មានេសចក�ីសង្សយ័ណាស់ េទះេ្របកូនសិស្សឲ្យជីកដី្រតងក់ែន�ងេនាះ ជេ្រម្របមាណ ១ម៥០ ក៏

េឃញថ� ២ផា� ងំ្រត�តេលគា�  ថ�មានភាពដូចគា� ទងំពីរផា� ងំ េហយមានពណ៌ដូចេថ�មអេណ� ក មាន្របេហង ៤ ្រជ�ង្រតង់

កណា� ល ឥតមានក្បោចអ់�ីេទ ។  

អំពីលក�ណៈ េនេវលែដលេលក្រគ�េលកផា� ងំថ�េនាះេឡង កប៏ានេឃញបដិមាមយួមនិច្បោស់ជារបូអ�ី េធ�េដយថ� ឋតិ

េនពីខងេ្រកមផា� ងំថ�េនាះឯង ។ េពលេនាះ្រពះសង្ឃ ្រពមទងំឧបាសក-សិក្រស�កជិតឆា� យ េផ�លបបលួគា� មកេមល

យ៉ាងសន�ឹកសនា� ប ់ែថមទងំបបលួគា� េធ�បុណ្យ ៣ យប ់៣ ៃថ�ផង ចេ្រមន្រពះបរតិ� រចួេហយយកអំេបាះចងកចួភា� បនឹ់ង

របូេនាះ អន�ងេលកេឡងដុសលងស� តបាតេហយ េទះេឃញ្របាកដជារបូ�ស�ីេភទ មានផ�ួងសកខ់ងេលចំកណា� ល

សិរស ។ េនេលថា� សមានជរ្រទេជងសក ់ ែលងខ�ួនទេទ្រតឹមចេង�ះ េហយមានស� មឆូតៗ ជា្រកវតច់ងេលថ�កសំ់ពត ់

ឯសំពតេ់ស��កសម�ុយចុះេ្រកមៃដសងខងសណ�ូ កចុះេ្រកមតមដងខ�ួន ពី្រតឹមែកងៃដអង�ុញបតេ់ទមុខ ។ ៃដស� ំក� ប់

ចុះេ្រកម ៃដេឆ�ងក� បផ់ា� រេឡងេល ទទឹងស�  ១ម១៣ កម�ស់ពីបាតេជងេទដល់្រតឹមផ�ួងសក ់១ម៥៣ ឈរេលែផនថ�

មយួផា� ងំរង ៤ ្រជ�ង ក�ុង១្រជ�ង្របែវង ១ម១៤ ក្រមាស់ ០ម០៤ ។ ឥឡូវេនះ េគេ្របលប្រមក័្សណ៍ទងំអស់េទេហយ 

ពិនិត្យេមលេទមនិដឹងជាថ�ពណ៌អ�ីេឡយ ែថមទងំេគតម�ល់បដិមាេនាះេលបល�័ង�េឈ េហយសងស់លមយួខ�ងដក់

របូេនាះេទៀតផង ។  



អំពីករប�� នរ់បូ តមដំេណ រៃនេរឿងេនាះថា: កលេនាះមានយាយចស់មា� កេ់ឈ� ះ យាយេខ�  ផ�ះគាតេ់នជិតវត�េនាះ 

គាតឈ់សឺ�ឹកេហមជាង ២ ឆា� មំកេហយ ។ លុះបានឮេគេផ�លមកេគារពបូជាដល់របូេនាះគ្រគឹកគេ្រគង កេ៏្របកូនេចឲ្យ

េទសំុទឹកអបអំ់ពីរបូេនាះមកល្បងេមល លុះបានទឹកអបម់ក គាតអ់្រស័យផងលបខ�ួន្របាណផង ។ ចបេ់ដមពីៃថ�

ែដលគាតប់ានព្យោបាលេរគ េដយទឹកអបេ់នាះមក េរគគាតក់ប៏ាន្រសក្រសន�បន�ិចម�ងៗ អស់រយៈកលែត ៧ ៃថ�

ប៉ុេណា� ះ យាយេខ� កប៏ានេដររចួ េហយឲ្យកូននាគំាតេ់ទវត�េនាះ លុះេទដល់េហយ គាតចូ់លេទ្រកបថា� យបង�ំរបូេនាះ 

្រសបែ់តេខ� ចចូល្រគែញងខ�ួនដូចជាអរក្សជាន ់ េ្រកកេឡង ែ្រសកេ្រច�ងជាបទេភ�ងទសបារម ី េហយរេំដរ្របទក្សណិ

របូេនាះ រចួនិយាយថា: េលក្រគ�មនិស� ល់េយងេទឬ? ឯេលក្រគ�េចអធិករកេ៏ឆ�យតបេទវញិ: "អត� មនិស� ល់េលក

យាយេទ ចុះេលកយាយេឈ� ះអ�ី? ដូចេម�ចបានជាមកកបខ់�ួនេនក�ុងដីេនះ? េតនរណាយកមកកបទុ់កដូេច�ះ?” 

យាយេខ� ចូល2របូេនាះតបវញិថា: "េយងេនះេឈ� ះេទពធីតរក្សោមនុស្សេលក ករែដលមកកបខ់�ួនក�ុង្របឹថពីេនះ ឬ

អ�កណាយកមកេនាះ េយងឥតដឹងេទ េយងែតងចុះមកជយួ េ្រសច្រសងម់នុស្សេលកជានិច� មនិែមនឋតិេនក�ុងទីែត

មយួេនះេទ កឥ៏ឡូវេនះេយងមកចូលរបូយាយេខ�  េដម្បនឹីងជយួ សេ�ង� ះមនុស្សក�ុង្រស�កេនះ ឲ្យបានេសចក�ីសុខ

សប្បោយទងំអស់គា�  េបេលក្រគ�ចងឲ់្យវត�េនះបានថ�ុ ំេថ�ងរងុេរឿង ្រត�វេធ�តមបង� បេ់យង។  

អំពីរេបៀប កលែដលយាយេខ� ែថ�ង្របាបេ់លក្រគ�អធិករដូេច�ះរចួេហយ េលកកច៏តក់រឲ្យេធ�តមបង� បគឺ់: ឲ្យេធ�រន 

៨ថា� ក ់១ ស� ធម ៌១គូ ទឹកអប ់១គូ បាយសី ១គូ ក�ស់បាងំ ១គូ េទៀន ៥ ធូប ៥ ្រពមទងំលជនិងផា�  រចួេហយមានឲ្យ

េលងេភ�ងែខ�រប�� នរ់បូយាយេខ� ែថមេទៀត ។ េ្រគ�ងែសនថា� យ តងំពីបុរណកលមកទល់គា� នឹងសមយ័សព�ៃថ�េនះ 

កេ៏នែតដូចេដមដែដល ឥតមានករែប�កេឡយ ។  

អំពីពិធីបន្់រសន ់ កលេដមេបមានជំងឺេកតេឡងក�ី ឬមាន្របាថា� ករអ�ីក�ី ្របាថា� ឲ្យេធ�ែ្រសបានផលល� ជញួែ្របឲ្យបាន

ចំេណញឬស្បថែស្បនឹងគា� ក�ី េគែតងេទបន្់រសនសំុ់ទឹកអប ់អំេបាះចងៃដនិងក តមេសចក�ីែដលេគ្របាថា� េនាះ េដយ

េហចេទ សូម្បែីតចងប់ានបុ្រតធីត កេ៏ទសំុេនទីេនាះែដរ ករបន្់រសនេ់នះេនមានដែដល តងំពីបុរណកលមក

រហូតដល់សព�ៃថ� ឥតែកែ្របេឡយ ។ អំពីករែសនថា� យ េ្រគ�ងតង� យមាន ែហផា�  ថា� យអង្សក័ កងក កងៃដ-អង�  ំ

ចិេ�� �នសុទ�ែតេធ�េដយមាស ទម�នពី់មយួជីេទដល់ ១តម�ងឹកម៏ាន ។ ជនួកលេគថា� យបាយសី-ស� ធមដូ៌ង េចក នំ 

ឬ ក�ស់ ។ សព�ៃថ�េនះ េគេ្រចនែតថា� យឡងម់យួគូប៉ុេណា� ះ អ�កខ�ះបនេ់ករសកថ់ា� យកម៏ាន ។ លុះយាយេខ� េនាះស� ប់

េទ កេ៏ទចូលរបូយាយដៃទេទៀតជាេ្រចនតំណ ទល់មកដល់សព�ៃថ� េទះចូលរបូយាយណាកេ៏ដយ កេ៏នែតេហថា: 

"យាយេខ� " ដូចេឈ� ះយាយែដលចូលរបូពីដំបូងេនាះែដរ ។  

អំពីបទេភ�ង ពិធីប�� នរ់បូយាយេខ� េនាះ មានរេបៀបែសនថា� យដូចបានបរយិាយមកខងេល្រសប ់ ឯបទេភ�ងេនាះ

មានែត ១េទគឺ: េភ�ងទសបារម ីឬេហយ៉ាងខ�ីថា: បារមដូីេច�ះវញិកប៏ាន មានទំនុកេ្រច�ងថា :  

សូមថា� យបង�ំ សេម�ចបារម ី

មានរទិ�ិ្រកសៃ្រក អំណាចជាកែ់ស�ង ។ 

មនិដឹងេទឬ? េឈ� ះេទពធីត 



ចុះមករក្សោ មនុស្សេលកសព�ៃថ� ។ 

អេ�� ញ្រគ�តូច អេ�� ញ្រគ�ធំ 

ស�ិតេនេលកំពូលភ� ំៃកលសឋននាយ ។ 

នាង្រសីែសន្រសេណាះ អណា� តជាេភ�ង 

្រគលួចេឆះេឡង ប�ង� បបិសច ។ 

 


