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ពិធីពូនភ�្ំរស�វ េគេ្រចនេធ�េនែខមាឃ-ផល�ុន ឬ េដមែខែច្រត គឺេនេពលផុតរដូវ្រច�តកត ់។ អ�ក្រស�ក នាគំា� េធ�ពិធីេនះ

េឡង េដម្បផី�តផ់�ងេ់្រគ�ងប្រម�ងចតុប្បច�យ័ស្រមាប្់រពះសង្ឃ គឺេគនាគំា� ចំណាយផលែដលេធ�បានេនាះ មា� កប់ន�ិចៗ 

្របមូលគា� យកទីេវរចំេពះ្រពះសង្ឃ ។  

ពិធីពូនភ�្ំរស�វេនះ េគេ្រចនែតនិយមេធ�េនក�ុងវត� ខងមុខ្រពះវហិរ ។ េពលខ�ះ េគេធ� ៣ ៃថ�, េពលខ�ះេធ� ៧ ៃថ� តមក

លៈេទសៈ និងសទ� ្រជះថា� របស់អ�ក្រស�ក ។ កលណាចបេ់ហយ អចរ្យជាអធិបតី ក�ុងកិច�ករវត� កច៏បឲ់្យឧបាសក-

សិកនាគំា� ដឹកជ��ូ ន្រស�វ ែដលពូនជាភ�េំនាះ យកេទដកឃ់ា� ងំវត� ។ បុណ្យពូនភ�្ំរស�វេនះ ចបត់ងំពីៃថ� ១ េរច ែខែច

្រតេទ មនិែដលេឃញមានេធ�េទ ។  

មានស�ស� ែល្បង "ស�ឹករតឹ" មយួ និយាយអំពីនាងនក ់ និង កឡុកបណ�ិ ត្យ ែដលទកទ់ងនឹងពិធីពូនភ�្ំរស�វ មាន

េសចក�ីសេង�បដូចតេទ ៖  

កលែដលកន�ងេទេហយ មានបុរសមា� កេ់ឈ� ះកឡុកបណ�ិ ត និង�ស�ីមា� កេ់ឈ� ះនាងនក ់ េនក�ុងភូមជិាមយួគា�  ។ 

កលេនវយ័េក�ងេនេឡយ អ�កទងំពីរនាកេ់នះ ែតងេលងជាមយួគា� ជាធម�ត ។ ៃថ�មយួ អ�កទងំពីរនាក ់ កនឹ៏កភ�ក

និយាយអំពីអនាគត និងបំណងរបស់ខ�ួន ។  

កឡុកបណ�ិ តនិយាយថា "ែននាងនក ់! អញ េបនឹងយក្របពន�ទល់ែត្រសីេនាះ េចះេគារពអញ តមករណីកិច�ជាភរយិា 

េហយេបកលណាអញេទងូតទឹកកំពង,់ ្រសីេនាះ ្រត�វកនសំ់ពតងូ់តតមេទឲ្យអញដល់កំពង ់ េទបអញយកេធ�ជា

្របពន�" ។  

នាងនក ់កេ៏ឆ�យតបេទវញិថា "បងេអយ ! ខ�ុ ំកម៏ានចិត�គិតដូចបងែដរ, េបបុរសណាកនសំ់ពតងូ់តខ�ុ ំេទដល់កំពងទឹ់ក 

េហយបេ្រមខ�ុ ំ្រគបែ់បបយ៉ាង េទបខ�ុ ំយកេធ�ជាប�ី" ។  

រលំងពីេនាះបន�ិចមក កឡុកបណ�ិ ត កដ៏ល់អយុចូលបសួក�ុង្រពះពុទ�សសនា ។ លុះចកសិក� បទមកវញិ នាងនក់

េនាះ កម៏និទនម់ានប�ី, មា� យឪពុកកឡុកបណ�ិ ត កេ៏ទស�ីដណ�ឹ ងនាងមកេធ�ជា្របពន�កូនខ�ួន ឲ្យបានេនរមួសុខទុក�ជា

មយួគា� តេទ ។ កឡុកបណ�ិ ត ្រសឡាញ់ថ�ម្របពន�ណាស់ មនិែដលឲ្យេសហ�ងអ�ីេឡយ ។ នាងនក ់ កប៏េ្រមប�ីតម

ករណីកិច�របស់ខ�ួនែដរ ។  

ៃថ�មយួ ប�ី្របពន�នាគំា� េទងូតទឹក ។ នាងនកនឹ់កេឃញពក្យែដលខ�ួនបាននិយាយេលងនឹងគា� កលពីេក�ង លុះងូតរចួ 

កេ៏ឡង្រតឡបេ់ទផ�ះមនិប�ី េធ�ជាេភ�ច្រកមា ។ កឡុកបណ�ិ ត េឃញ្របពន�េភ�ច្រកមាងូតទឹក ខំែ្រសក្របាប ់។ នាងនក់

្របាបេ់ទវញិថា "បងកនយ់កមកឲ្យខ�ុ ំផង !” ។ កឡុកបណ�ិ ត កក៏នយ់ក្រកមាងូតទឹករបស់្របពន�េទផ�ះ ។ េទដល់



ផ�ះេហយ នាងនកេរៀបបាយទឹកជូនប�ីបរេិភាគរចួេ្រសច, េពលចូលដំេណក សំេណះសំណាលពីេនះពីេនាះ នាងនក ក៏

និយាយចំអនប់�ីេលងថា "ែនបង ! បងេភ�ចេហយឬេន ? កលេយងេនពីេក�ងទងំអស់គា�  ខ�ុ ំបាននិយាយនឹងបងថា 

"េបខ�ុ ំយកប�ី ទល់ែតប�ីេនាះបេ្រម េហយកន្់រកមាងូតទឹកឲ្យខ�ុ ំ េទបខ�ុ ំយកជាប�ី ឥឡូវេនះ ខ�ុ ំបានប�ីកន្់រកមាងូតទឹកឲ្យ

ែមន សមតមបំណងរបស់ខ�ុ ំេហយ" ។ កឡុកបណ�ិ ត ស� ប្់របពន�និយាយដូេច� ះ នឹកេឃញេរឿងេដម កេ៏កតេសចក�ី
ខ� សេអៀននឹងពក្យ្របពន� នឹកក�ុងចិត�ថា "មនិគរួចញ់េ្រប�បមនុស្ស្រសីេសះ" ។ េហយកឈ៏បនិ់យាយេលងតេទ

េទៀត ។ ្របពន�មនិដឹងជាប�ីអនចិ់ត�នឹងសម�ខី�ួន កនិ៏្រទលកេ់ទ ។ កឡុកបណ�ិ ត កល៏បលួចយកសំេពមយួ េធ�ដំេណ រ

រតេ់ចញទងំយប ់។ លុះ្រពឹកេឡង េទដល់នគរមយួ ែដលមានេស�ចេសយរជ្យមាននាមថា "េស�ចបំផា� ញឈ�ួញ" ។ 

លុះដឹងថាមានសំេពមយួមកចតេនតំបនខ់�ួន េស�ចេនាះេ្រតកអរណាស់ េទបេ្របេសនាេរៀបេភាជនាហរ ជបេ់លៀងក

ឡុកបណ�ិ តជានាយសំេព េដយចតឲ់្យមានមនុស្សបេ្រមពំុមានេខ� ះ ។ ្រទងសំ់េណះសំណាលរកទ់កនឹ់ងនាយ

សំេព េហយឃាតឲ់្យនាយសំេពេនកម្សោន�បានពីរ-បីៃថ�សិន ។ េនេពលែដលកឡុកបណ�ិ តកំពុងែតបរេិភាគអហរ 

េស�ចបំផា� ញឈ�ួញេនាះ កច៏តប់េ្រមឲ្យយកអេណ� កមាសមយួេទលកក់�ុងសំេព ។  

ពីរបីៃថ�េ្រកយមក កឡុកបណ�ិ ត កេ៏ឡងេទ្រកបបង�ំលេស�ចេចញដំេណ រេទេទៀត ។ េស�ចេនាះ ្រសបែ់តេចទ

្របកនក់ឡុកបណ�ិ តថា "ែនមាណព ! េយងរបអ់ន្រសឡាញ់ឯង ឃាតឯ់ងឲ្យេនកម្សោន�បានពីរបីៃថ� មនិគរួឯងមាន

គំនិតអ្រកក ់មកលួច្រទព្យសម្បត�ិែដលជាេករមតក៌េយងេទេសះ !” ។ ឯងេចញេទមនិទនប់ានេទ ចេំយងេរ រកេមល

្រទព្យេយងសិន !” ។ កឡុកបណ�ិ ត មនិដឹងកលេស�ចបំផា� ញឈ�ួញ កទូ៏លតបថា "សូមចតប់េ្រមឲ្យេរ េមលចុះ េប
េឃញ្រទព្យអ�ីជារបស់្រពះអង�ពិត្របាកដ ខ�ុ ំ្រពះអង� សូមេនជារជបេ្រម េហយ្របគល់ទងំសំេព និងឥវ៉ន ់ ែដលផ�ុក

ក�ុងេនាះទងំប៉ុនា� ន ថា� យ្រពះអង�េទៀត ។  

េស�ចបំផា� ញឈ�ួញ កច៏តប់េ្រមឲ្យេរ ភា� ម លុះេឃញអេណ� កមាសេហយ ករ៏បឹអូសយកសំេព ្រពមរបស់្រទព្យ រចួដកក់

ឡុកបណ�ិ តជាបេ្រម តមកិច�សន្យោ ។  

ែថ�ងពីនាងនក ្រពឹកេឡង រកប�ីមនិេឃញ កឆ៏ាេឡា ចតប់េ្រមឲ្យេដររក ។ លុះដឹងថាបាតសំ់េពមយួ េទបនាងយល់ជាក់

ថា ប�ីច្បោស់ជារតេ់ចលនាងេហយ េ្រពះែតពក្យសំដីែដលនាងនិយាយចំអនេ់លងពីល� ចេនាះ ។ នាងនក ់កេ៏រៀបចំឥវ៉

នដ់កសំ់េព េធ�ដំេណ រេចញេទតមប�ី េដយរកទងំសរកិែដលនាងចិ�� ឹមេទផង ។ លុះេទដល់នគរេស�ចបំផា� ញ

ឈ�ួញ នាង្រកេឡកេទេឃញស� ល់ជាសំេពប�ីនាង េទបនាងខំគនរ់កេមលប�ី ែតមនិេឃញេសះ េ្រពះេគចតឲ់្យេទេធ�
ករេនទីដៃទឆា� យ ។ នាងកសំ៏ចតេនទីេនាះសិន ចេំសុបករណ៍េមល ។ ឯេស�ចទុច�រតិ កលេឃញសំេពេពរេពញ

េទេដយទំនិញេផ្សងៗ មកដល់េទៀត នឹកអរ កេ៏ធ�ល្បចិដូចមុន ។ លុះដល់នាង និងបរវិរេចញេទទទលួករជបេ់លៀង

របស់េស�ច ពួករជបេ្រម កយ៏កអេណ� កមាសេទលកដូ់ចមុនេទៀត ។ ប៉ុែន� សរកិែដលទំេនេលដងេក� ងខ�ស់ បាន

េឃញករពំុគរួទងំអស់ ។ លុះមា� ស់វលិមកវញិ វក្៏របាបត់មដំេណ រែដលេឃញ ។ នាង កច៏តប់េ្រមឲ្យយកអេណ� ក

េទចងពន�ិចក�ុងទឹកភា� ម ។ េនយូរៃថ�គនេ់មលប�ីមនិេឃញ នាងកេ៏ឡងេទលេស�ច េដម្បេីចញដំេណ រេទេទៀត ។ 

េស�ចបំផា� ញឈ�ួញ កត៏ងេចទនាងដូចេលកមុនេទៀត ។ នាងនកស់ន្យោនឹងេស�ចថា េបកលណារកេទេឃញឥវ៉ន់

របស់េស�ចេនក�ុងសំេពនាង នាងសុខចិត�ថា� យជីវតិ និងសំេព ្រពមទងំរបស់ែដលផ�ុកក�ុងសំេព ។ ជាភព័�ល�ដល់

នាង េស�ចេនាះកេ៏ធា� យ្រពះឱស�េប�ជា� នឹងនាងថា េបកលណារកេទមនិេឃញរបស់្រទព្យអ�ីេនក�ុងសំេពនាងេទ េស�ច

សុខចិត�េផ�ររជសម្បត�ិ និងខ�ុ ំកំដរទងំអស់ឲ្យនាង ។ និយាយខខិតនឹងគា� រចួេហយ េស�ចកច៏តប់េ្រមឲ្យចុះ ក�ុងសំេព



ភា� ម ែតពំុេឃញអេណ� កមាសេនាះេសះ េទបសុខចិត�េផ�ររជ្យតមពក្យេប�ជា�  ។ នាងនកម់និ្រពមទទួលរជ្យេនាះេទ 

នាងសំុយកែតសំេព ៥ ែដលផ�ុកេដយទំនិញេពញ និងសំុេរ សអ�កបេ្រមមា� ក ់ ។ ខណៈេនាះ េស�ចកសុ៏ខចិត�េធ�តម 

េហយក្៏រទងប់ង� បឲ់្យ្របជំុខ�ុ ំកំដរ ែដលចតេ់ទទងំជិតឆា� យ ឲ្យចូលមកេដម្បនីាងេរ ស ។ េពលេនាះ នាងកប៏ានេឃញ

ប�ីេស��កពកអ់វកេណា� ចកណា� ចេស�រែតេមលមនិស� ល់ េទបនាងទូលេស�ចថា "សំុយកមនុស្សបេ្រមមា� ក ់ គឺ កឡុក

បណ�ិ ត េនះឯង", េហយេទបចតឲ់្យជ��ូ នឥវ៉នដ់កេ់ពញសំេពទងំ ៥ ។ នាយកឡុកបណ�ិ ត លុះេឃញ្របពន�មក

តមជយួ ខ�ួនឲ្យរចួអំពីទុក�េទស េ្រតកអរពនេ់ពក កសំុ៏ឲ្យេនេលងទីេនាះមយួយបេ់ទៀត ។  

និយាយពីេស�ចទុច�រតិ លុះេធ�ករមនិបានសេ្រមចដូចបំណង េកតេក� ្រកហយ មនិអស់ចិត� កេ៏ហបរវិរែដលយក

អេណ� កមាសេទលកម់កសួរប�� ក ់ ។ បរវិរបង�ំទូលថា កលែដលខ�ុ ំ្រពះអង�យកេទលក ់ គា� នេឃញអ�កណាេទ 

េឃញែតសត�សរកិមយួទំេលដងេក� ង ។ ឮែតប៉ុេណា� ះ េស�ចពលកយ៏ល់ករណ៍ េទបបង� បឲ់្យេទបេ�� តចប់

សរកិេនាះមកសមា� បេ់ចល ។ ពកួបរវិរ កេ៏ទចបប់ានសរកិយកមកថា� យេស�ច ៗ ប�� ឲ្យដកេរមម�ងមយួៗ រចួ

សឹមឲ្យវសមា� ប ់។ បរវិរអ�កសមា� បស់រកិេនាះ ្រប�ងនឹង្របឡាកអ់ងំសីុ ែតេភ�ចយកអំបិលមក កទុ៏កសរកិេនាះេន

កែន�ងមយួ េហយរតេ់ទយកអំបិលមក សរកិេនាះមនិទនស់� បេ់ទ ្រគានែ់តសន�ប ់លុះភា� កស់� រតីដឹងខ�ួនេឡង កខំ៏

េលតចូលេទពនួក�ុងរន�គល់េឈមយួេនែក្បរេនាះ ។ បរវិរែដលរតេ់ទយកអំបិល លុះ្រតឡបម់កវញិ រកសរកិមនិ

េឃញកហ៏ីេទ ។  

រឯីកឡុកបណ�ិ ត និងនាងនក ់ លុះេរៀបចំដំេណ រេចញេទ រកសរកិមនិេឃញ កេ៏្របបេ្រមឲ្យេដររក ែតមនិេឃញេទៀត 

េទបចតក់រេចញសំេពេទ ។  

ចំែណកឯសត�សរកិ ែដលពនួេនក�ុងរងូេឈេនាះ លុះយបស់� ត ់េឃញេស�ចកណ�ុ រសមយួេចញេដររកអហរ កស៏ក

សួរគា�  េហយសំុឲ្យកណ�ុ រសជយួ កយរងូមយួ ស្រមាបេ់នបេណា� ះអសន� ទ្រមាដុំះេរមេពញ នឹងបានសងគុណឲ្យ

គាបចិ់ត� ។ េស�ចកណ�ុ រស ក្៏រពម ។ មយួែខកន�ងមក សរកិ កដុ៏ះេរមេពញដូចេដម េហយគិតរកមេធ្យោបាយសង

គុណេគវញិ,េទបនិយាយេទកនេ់ស�ចកណ�ុ រសថា " សូមេលកជយួ កយរងូមយួេទដល់វត� េហយេធ�រន�បង�ុយេចញ

តម្រពះឱស�្រពះជីវធំ៍ក�ុង្រពះវហិរ ឲ្យមាន្របេឡាះល�មបេ�� ញសំេឡងបាន ។ េស�ចកណ�ុ រស កទ៏ទលួេធ�តម ។ លុះ

េធ�េ្រសចេហយ សរកិ កចូ៏លេទេនសម�ចំ ំលុះេឃញសមេណរមយួអង�ចូលេទទេន�ញធមេ៌នក�ុង្រពះវហិរេនាះ វ

កប៏េ�� ញសំេឡងែក�ងេធ�ជា្រពះេចះនិយាយថា  

“ែន ! សមេណរ ! េនទេន�ញធមដ៌ល់ណាេទៀត ! េម�ចមនិេទ្របាបអ់ចរ្យឲ្យ្របមូលគា� មកេធ�បុណ្យភ�្ំរស�វ ទនអ់ញ

តថាគតេន" ។  

សមេណរឮដូេច� ះ ភយ័ណាស់ រតេ់ទពិតេលក្រគ�េចអធិករ ៗមកេមល លុះឮពក្យដែដលែមន កេ៏ចញេទទូងស�រ 

េហអ�ក្រស�កឲ្យ្របជំុគា� េធ�បុណ្យភ�្ំរស�វកំណត ់៧ ៃថ� ។ អ�ក្រស�ក នាគំា� ែរក្រស�វនំែនកែផ�េឈេផ្សងៗ េទចកគ់រធារក�ុង

្រពះវហិរ េហយេធ�ពិធីបុណ្យតមលំនាសំសនា យ៉ាងអឹុកធឹក ។ សត�សរកិ បានឱកសេហយ កេ៏ទ្របាបេ់ស�ច

កណ�ុ រសថា "ចូរេលកនាគំា� េទជ��ូ នេ្រគ�ងស្រមាបប់រេិភាគេនាះ មកទុកដកប់្រម�ងជាេស្ប�ងចុះ, ខ�ុ ំសំុលេលកេទ

រកមា� ស់ខ�ុ ំេហយ !” ។  



េ្រកយពីេនាះមក ែតដល់ៃថ�ខបួេនាះ អ�ក្រស�ក កេ៏ចះែតនាគំា� េធ�បុណ្យភ�្ំរស�វ ជាបជ់ាទំេនៀមរហូតមក ។  

 


