
េ្រពងទកទ់ងនឹងទង្់រកេព - ទង្់រពលឹងេនេពលមានបុគ�ល

ស� ប ់

 

 

េន្រគប្់រស�ក ក�ុង្របេទសកម�ុជា េគែតងនិយាយេ្របទង្់រកេព និង ទង្់រពលឹង េនេពលមានបុគ�លស� ប ់ គឺថា កល

ណាអ�កជំងឺមានកមា� ងំតិច ជិតនឹងអស់ខ្យល់អស្សោសៈបស្សោសៈេហយ អចរ្យែតងឲ្យែហកសំពតស់ ផាឌិប ឬ េទស

ឯក ្របែវង ៤ ហត� បតជ់ា ២ យកេឈ ឬបន�ះឫស្ស ី២ កំណាត ់ដកែ់ខ�ងគា�  គឺមយួជាដង មយួជាេឈឆា� ង រចួស៊កក�ុង

ផ�តសំ់ពត ់ េហយចងប្រង�ម្រកេសបេ្រកម ស្រមាបក់ន ់ មានឆា� ងំបាយថ�ីមយួចងបេនា� ងភា� បនឹ់ងដងទងេ់នាះផង 

េហយអចរ្យសរេសរបាលីេនេលៃផ�ទងេ់នាះថា ៖  

អទយ វត ឥទំ អយំ តុស្សតិភវនំ អគច�ន�ិ អសមកំិ សុ�� ំ គណា� បិ  

េហយអចរ្យេលកទងេ់នាះ េទដកេ់នក្បោលដំេណកបុគ�លស� ប ់រចួផា� បុំគ�លេនាះថា ទង្់រពលឹងេនះ ជាសំបុ្រតេដរផ�ូវ

របស់អ�កេហយ ចូរអ�កកនឲ់្យជាបេ់ទចុះ េដម្បេីធ�ដំេណ រេទថា� យបង�ំ្រពះចូឡាមណីេចតិយ ែ្រកងេគែឆកេឆរតមផ�ូវ 

េ្រពះអ�ក្រត�វេទែតមា� កឯ់ង គា� នអ�កណានាផំ�ូវេទ ។ រចួអចរ្យកដ៏កេ់ឈ� ះរបស់េគក�ុងនាមបព�ជា�  ។  

េរឿងទង្់រពលឹងេនះ មានដំណាលដូចតេទ :  

មានកូន្រប�សរបស់បុរសមា� ក ់បានលឪពុកេទេរៀនសិល្បស�ស�ឯនគរតក�សិល ។ លុះេរៀនេចះចបក់លណា កល៏

អចរ្យេចញេទរក្រគ�េផ្សងេរៀនែថមេទៀត ។ លុះេដរេទៗ កេ៏ទជបួ្រពះបេច�កពុទ�មយួអង� ។ េឃញេលក្រប្រពឹត�ហ�ត់

ចតល់�តមរេបៀបសមណៈស�បេ់ស��ម មាណពេនាះ មានចិត�្រសឡាញ់ ្រជះថា�  កចូ៏លេទសំុេរៀនក�ុងសមា� ក្់រពះ

បេច�កពុទ�េនាះ ។ េលកកសុ៏ខចិត�ឲ្យេរៀន ែតេលកដកល់ក�ខណ� ថា ្រត�វឲ្យបសួដូចេលកសិន ។ លុះមាណពេនាះ

បសួរចួេហយ េលកកប៏េ្រង�នធមក៌ម�ដ� ន ។ េនេរៀនយូរៗ េទ មាណពេនាះកប៏ានសេ្រមចេពធិញាណ ជា្រពះ

បេច�កពុទ�មយួអង� ដូច្រពះបេច�កពុទ�ជា្រគ�េនាះែដរ េហយកចូ៏លបរនិិព� នេទ ។ អ�ក្រស�កអ�កភូម ិកន៏ាគំា� េធ�បុណ្យបូជា

សព េហយកសងេចតិយប��ុ ះអដ�ិ្រពះបេច�កពុទ�អង�េនាះ ្រតងផ់�ូវបំែបក ។  

បុរសជាឪពុក បាតកូ់នយូរេពក កេ៏ទតមដល់្រស�កេនាះ េហយសួររក ។ អ�ក្រស�កកប៏ាន្របាបត់មដំេណ រេរឿងថា កូន

របស់អ�កឯង បានសេ្រមចជា្រពះបេច�កពុទ�មយួអង� ចូលបរនិិព� នបាតេ់ទេហយ ។ បុរសេនាះកយ៏ំេសកអល័យកូន 

េទដងទឹកមកេ្រសច្រសព្រទនាបខ់្សោច ់រចួយក្រកមាបងក់ចងជាទង ់េដតឧទ�ិសថា� យេនមុខេចតិយ េហយថា� យបង�ំ

លវលិេទ្រស�កកំេណ តវញិ ។ បនា� បម់ក អ�ក្រស�កកយ៏កត្រមាបត់ម ។ លុះចំេណរចីរកលតមកេទៀត កក៏� យេទជា

ទំេនៀមទមា� ប ់គឺេពលែដលែហេខ� ច អចរ្យែតងលីទង្់រពលឹងេដរមុខ រហូតដល់ទីប៉ាឆា េទបយកទងេ់នាះេទដកេ់ន



ទិសឦសន1 ជាស�� ឲ្យេខ� ចេនាះដឹងថា ខ�ួន្រត�វេចញដំេណ រេទតមទិសឦសន េដម្បេីទថា� យបង�ំ្រពះចូឡា

មណីេចតិយ ។  

េរឿងដំណាលអំពីទង្់រកេព :  

មានដំណាលថា កល្រពះសមា� សម�ុទ�គងធ់រមានេនេឡយ មានសត�្រកេពញីេឈ� លមយួគូ មានេសចក�ី្រជះថា� ក�ុង

្រពះពុទ�សសនា កចូ៏លេទសំុ្រពះពុទ�អង�បសួ ែត្រពះពុទ�អង�ពំុ្រពមអនុ�� ត េ្រពះជាសត�តិរច� ន ។ ្រកេពេនាះ ្រកប

ទូល្រពះអង�ថា េយងខ�ុ ំ្រពះអង�ទងំពីររបូេនះ ពំុមាននិស្សយ័ក�ុងសសនា្រពះអង�េទ ែតេដយេយងខ�ុ ំទងំពីររបូេនះ

្រសឡាញ់ប�ូរផា� ច ់នូវសសនា្រពះអង� េយងខ�ុ ំ្រពះអង� សូមេធ�សំណូមពរថា "េបដល់េយងខ�ុ ំស� បេ់ទ សូមឲ្យេគមកយក

ែស្បកេយងខ�ុ ំេទេដតជាទងថ់ា� យចំេពះ្រពះភ�ក�្រពះអង� ទុកជាសក� របូជា កំុបីអកខ់នេឡយ" ។ ្រពះពុទ�អង� ្រទង់

ទទលួសំណូមពរេនាះ េដយ្រពះេមត�  ។ លុះ្រកេពេនាះស� បេ់ទ េគកយ៏កែស្បកេទេដតថា� យតមបណា� ំែមន ។  

លុះ្រពះសមា� សម�ុទ�្រទងចូ់លបរនិិព� នេទ ែស្បក្រកេពេនាះ កពុ៏ករលួយអស់េទ េគកន៏ាគំា� យក្រកណាតស់ឬ្រកដស 

មករចនាេធ�ជារងែស្បក្រកេព េដម្បេី្របជាតំណាងតេទេទៀត ។ ដូចេយងែតងេឃញេគេដតទង្់រកេពេន្រគបក់ែន�ង

អសនៈ្រពះពុទ�របូ្រសប2់ ។  

សមាជិក្រក�មជំនំុទំេនៀមទមា� បម់ា� កេ់ទៀត3 បានឲ្យករថា  

មាន្រពះមហក្ស្រតមយួ្រពះអង� ្រពះនាម្រពះបាទធមា� េសករជ ្រទងម់ាន្រពះទយ័្រជះថា�  បានកសង្រពះេចតិយ េដម្ប ី
ប��ុ ះ្រពះសររីកិធាតុ ៃន្រពះសមា� សម�ុទ� ។ កលេណាះ េទវបុត�មារ មានទិដ�ិមានះចងត់មបំផា� ញ្រពះអង� កេ៏ទបំផា� ញ

្រពះេចតិយេដយឫទ� នុភាពអងអ់ច ។ លុះេឃញករមនិគរួដូេច� ះ ្រពះបាទធមា� េសករជ កេ៏ទទូល្រពះឧបគតេត�រ 

ែដលជា្រពះអរហន�ដវ៏េិសសមយួអង� េដម្បឲី្យេទប�ង� បមារែដលកំពុងបំផា� ញ្រពះេចតិយេនាះ ។ ប៉ុែន� មារកំណាច មនិ

ស� ប ់្រពមទងំរកេរឿង្របេឈ� ះតបនឹង្រពះឧបគតវញិថា "កលពីមុន េយងខ� ចែតសមណេគាតមមយួប៉ុេណា� ះ េ្រពះ

េលកមានឫទ�ិ, ឥឡូវ ឥតអំពីសមណេគាតមេហយ េយងគា� ន្រត�វករេគារពេកតខ� ចអ�កណាេទៀតេទ" ។ កលេបទូ

នា� នយ៉ាងណា ក្៏រក�ងមារេនែតមនិ្រពមស� ប,់ េទប្រពះឧបគតយល់ថា "ឃាតេ់ដយពក្យល� េគមនិស� បេ់ទ" ដូេច� ះ ក៏

សែម�ងឫទ�ិចងរបូមារនឹងវត�ពន�ជាប ់ឲ្យតឹងេស�រដចខ់្យល់ស� ប ់។  

្រក�ងមារ េក� ចិត�ណាស់ ្របឹងស�ុះេហះទងំចំណងេទរក្រពះឥ�ន�ឲ្យជយួ ្រសយ ។្រពះឥ�ន�្របែកកថា េតេយងឯណានឹង

អច្រសយចំណង្រពះឧបគតេនាះបាន ។ ្រក�ងមារេក� ចិត�ណាស់ េដៀលត�ះ្រពះឥ�ន�េដយពក្យ្រទេគាះេបាះេបាកេផ្សង

ៗ រចួស�ុះេហះេទរក្រពះ្រពហ�ឲ្យជយួ ្រសយេទៀត ។ ្រពះ្រពហ�យល់េហតុករណ៍ កេ៏ឆ�យតបថា ្រក�ងមារេអយ ! ្រពះឧប

គតេនាះ មានឫទ�ិអំណាចខ� ងំណាស់ េបេលកចងេហយ គា� នអ�កណាេឡយនឹង្រសយបានេទ, ចូរមារឯង្រតឡបេ់ទ

្រកបអភវិទ្រពះឧបគតវញិេទ េទបេដះរចួអំពីចំណងវញិបាន ពំុេនាះេសតេទ អ�កនឹង្រត�វស� បអ់សរបង ់។ េទបមារ

សុខចិត�្រតឡបេ់ទសំុអង�រឲ្យ្រពះឧបគតេត�រ្រសយឲ្យ ។ វត�ពន�ែដលជាបេ់ននឹងកៃដមាេនាះ បានក� យេទជាគំរង់

ែស្បកែឆ� ស�ុយៃ្រកែលងស�ុយ ក្រមនឹងរកអ�ីេ្រប�បបានេទេហយ ។ មុននឹង្រសយចំណងគំរងេ់នាះ ្រពះឧបគតេត�រ យក

ែខ្សទកក់មារអូសបេណ� រ ឲ្យែ្រសកអេ្រកសតមផ្សោរ ឲ្យសច� ថា "រងចល ែលងមករតត្បោតបំផា� ញេចតិយ្រពះ

សររីកិធាតុ ឬ ្រពះអរហន�ធាតុណាេទៀតេហយ" ។ លុះ្រក�ងមារេប�ជា� ថា "រងចលេហយ" េទប្រពះឧបគតេត�រ្រសយ



ចំណងឲ្យវលិេទ្រស�កភូមវិញិ រចួេលក្របាប្់រក�ងមារថា "ដរបណា ឯងេឃញទងស់េនះេនេឡយ, ដរបេនាះ អង�

អត� អញរស់េនេឡយែដរ ឯងមនិ្រត�វចូលមកយាយីដល់អ�កភូមអិ�ក្រស�កេឡយ ។ លុះេ្រកយៗ មក អ�ក្រស�កកន៏ាគំា�

េធ�ទងស់មយួតូចចងេនមុខផ�ះ កលណាមានបុគ�លស� ប ់េដម្បេីចៀសវងអន�រយ្រគបែ់បបយ៉ាងអំពីសមា� កៃ់នមារេនះ

ឯង4 ។  

សមាជិករបស់្រក�មទំេនៀមទមា� បម់ា� ក ់បានឲ្យនិទនមយួេទៀត ក�ុងេរឿងទកទ់ងនឹងទង្់រកេពេនះែដរ5 ថា ៖  

មាន្រពះរជបុ្រតីៃន្រពះមហក្ស្រតមយួ្រពះអង� ្រត�វ្រកេពេលបេហយសុគតេទ ។ ្រពះបិត មនិអស់្រពះហឫទយ័នឹង្រពះ

រជបុ្រតីក្សយ័ កប៏ង� បឲ់្យតម�ល់សពេនាះ ទុកេធ�បុណ្យជាយូរៃថ� េដម្បចីប៉ំាវគង-ប៉ាវេឃា� ះរកអ�កេចះ្របស់ េហយ្រទង់

ប�� ឲ្យអមាត្យវះែស្បក្រកេពេទចងេនមុខ្រពះរជវងំ ជាស�� ឲ្យេគដឹងថា "្រពះរជបុ្រតី្រពះអង� ្រត�វសុគតេដយ

្រកេពេលប" (ដូចជំនានេ់ដមែដលេគេដតែវកេនផ�ូរអ�កែដលស� បេ់ដយពស់ែវកចឹកែដរ) ។  

អ�ក្រស�ក េឃញដូេច� ះ កន៏ាគំា� រចនា្រកណាតជ់ារងែស្បក្រកេព េហយេដតេនផ�ះែដលមានបុគ�លស� ប ់ ជាបជ់ា

ទមា� បរ់ហូតមក ។  

 


