
េ្រពងទកទ់ងនឹងទងន់ាគ - ទងរ់លក - ទង្់រកេព 

 

 

ទងន់ាគ- ទងរ់លក និង ទង្់រកេពេនះ មនិែមនេទបែតនឹងមានក�ុងសមយ័ឥឡូវេនះេទ េហយក�ុងនគរែខ�រទងំមូល ក៏

មានជនានុជននិយមេ្រប្រគប់ៗ ្រស�កែដរ ែតមានេសចក�ីអធិប្បោយខុសៗ គា�  ។ ចំេពះអ�ក្រស�កសិរេីសភណ័វញិ េគ

យកសំអងេលេរឿងដូចខងេ្រកម ទងន់ាគ – ទងរ់លក  

កលេណាះ ្រពះពុទ�បរម្រគ�ៃនេយង្រទងចូ់លបរនិិព� នេទេហយ ។ ពកួពុទ�បរស័ិទែដល្របតិបត�ិតមពុទ�វចនៈ ក�ុង

កលជាខងេ្រកយ មានកត��ូ កតេវទិតចំេពះ្រពះអង� ្របាថា� េលកតេម�ង្រពះពុទ�សសនា កន៏ាគំា� គិតកសងកូឡា

មណីេចតិយេនទីកែន�ងមយួដស៏មគរួ េដម្បបី��ុ ះ្រពះសររីកិធាតុរបស់្រពះអង� កត៏ងំចតក់រកសងមយួរេំពច, អ�ក

ខ�ះយកេនះ អ�កខ�ះយកេនាះ េទតមកិច�ែដល្រត�វេធ� ។  

ក្សណិេនាះឯង ្រសបែ់តពួកមារធិរជ នាគំា� មកផា� ញ់ផា� ល ជាឧបសគ�មនិឲ្យចតក់រកសងបាន គឺេធ�ឲ្យអ�កខ�ះចុក

េពះ អ�កខ�ះឈកឺ្បោល អ�កខ�ះ្រគ�នញាក ់េហមមុខមាត ់េដកថ�ូរ ្រទេហយំ ែ្រសកឮលនរ់ពំង្រទហឹងអឺងកង ។ េទបមាន

បុរសមា� កជ់ា្របមុខករ រតេ់ទពិតេថរដីកដល់្រពះឧបគតេត�រថា "ពកួអ�កេធ�ករកសងទងំអម្បោលេនាះ ឥឡូវេនះ 

្រសបែ់តឈយឺំរងយួទងំអស់គា�  ឥតមានអ�កណាេធ�ករេកតេទ" ។ ្រពះឧបគត ែដលជាអ�កមានឥទ�ិរទិ�ិបាដិហរ្យ យល់

ករច្បោស់ថា មនិមានអ�កណាេទ ្របាកដជា្រក�ងមារេធ�ករផា� ញ់ផា� លេទៀតេហយ ។ េលកកនិ៏មន�េទសូធ្យមន�បាចទឹក 

ដកអំ់េបាះឲ្យអ�ករងេ្រគាះទងំេនាះ ។ េរគាព្យោធិ កវ៏និាសខ� តខ់� យអស់េទ ។ ្រក�ងមារ ទល់គំនិត េធ�អ�ីមនិេកត ក៏

ែក�ងខ�ួនជាបុរសមា� ក ់ចូលេទសំុបព�ជា� ក�ុងសមា� ក្់រពះឧបគត ។ មុននឹងអនុ�� តឲ្យបសួ ឧបគតសួរយកករណ៍សព�

្រគប ់។ បុរសេនាះទទលួថា "ខ�ុ ំមកសំុបសួ េដយសទ� ្រជះថា� េពញទី មនិែមនមកបសួបន�ំ េដម្បបីង�ូចសសនា្រពះពុទ�

េទ" ។ េទបឧបគតអធិដ� នេដយបេ�� ញសំេឡងឲ្យលនឮ់ថា "ចីវរេនះ េបបុរសឯង បសួេដយករ្រជះថា� ែមន សូមឲ្យ

ស�ិតេនល�ជា្រប្រកតីចុះ, ែតេបអ�កឯងបសួេដយបន�ំ េដម្បផីា� ញ់ផា� លនូវពកួេយងជាអ�កកន្់រពះពុទ�សសនា សូមឲ្យ

ចីវរេនះ ក� យេទជាគំរងែ់ឆ�ជាបេ់ននឹងកអ�កឯង កំុឲ្យអ�កឯណាជយួ ្រសយបានេឡយ" ។ ្រពះឧបគតថាដូេច� ះេហយ 

កេ៏លកវត�ពន�ពកជ់ាដំបូង ។ ចីវរេនាះ កក៏� យេទជាគំរងែ់ឆ�ក�ុងេពលេនាះភា� ម ។ បុរសគំរងគឺ់្រក�ងមារេនាះ កស៏�ុះរតេ់ទ

ទងំគំរងស់�ុយជាបនឹ់ងខ�ួន សូមឲ្យេគជយួ  កម៏និមានអ�កណាជយួ េដះបានេសះ ។ េទបឧបគត្របាបេ់ទពុទ�

សសនិកថា "្រក�ងមារ ែក�ងខ�ួនជាបុរសមកសំុផ�ួសេនះ គឺេដម្បមីកផា� ញ់ផា� លពកួេយងអ�កកនពុ់ទ�សសនា មានរបូ

អត� ជាេដម ែតមនិអីេទ ្រក�ងមារនឹងវនិាសសបសូន្យ េដយឥទ�ិរទិ�ិរបស់េយងជា្របាកដ" ។ ចំែណកក�ុងមារែដលជាប់

សម�ុយ ស�ុះរតេ់ទពឹងអ�កឯណាជយួ មនិបាន េ្រពះមន�េលកឧបគតខ� ងំពូែកណាស់ ទល់គំនិត កចូ៏លមកលនត់ួ

សូមចុះចញ់ េដយទទលួកំហុសរបស់ខ�ួន េហយអង�រថា "សូមេលកមា� ស់អភយ័េទស េមត� សេ�ង� ះ្រសយចំណង

ឲ្យទន" ។ ្រពះឧបគតកផ៏ា� ញ់ផា� ល្រក�ងមារេដយ្របករេផ្សងៗ ្រពមទងំចប្់រក�ងមារយកេទចងភា� បេ់ននឹងកំពូលភ�ំ

គិដ្បកូដផង ។ ្រក�ងមារខឹងណាស់កស៏�ុះផា� ចចំ់ណងេទទងំ្រតដរ ។ ចំណងឧបគត កយ៏ឺតេចញេទចមា� យពីរព្យោម រចួ

រញួក�នា� ក្់រក�ងមារមកវញិ ឲ្យទង�ិចនឹងថ�ភ�េំស�រស� បអ់ស់វរៈ ៣ដង េ្រពះចំណងេនាះយឺតដូចេកសូ៊ ទញេទរញួមក 



េដយមន�របស់្រពះឧបគត ។ ្រក�ងមារទល់គំនិត ក្៏រទេហយំេរៀបរប្់រគប្់របករថា "កល្រពះពុទ�គងេ់នេឡយ មនិ

ែដលអគ�សវកអង�ឯណា មកេបៀតេបៀនខ�ួនអត� អញដូេច�ះម�ងេសះ េទបែតអង�ឧបគតេនះ េធ�បាបខ�ួនអញយ៉ាង

ទរណុជាទីបំផុត" ។ ្រពះឧបគតបានឮសំេឡង្រក�ងមារ េទបមានេថរដីកផ�ញ់ផា� ល់េដយ្របករេផ្សងៗ េហយ្របាប់

េទ្រក�ងមារថា "ចូរឯងរងចល កំុឲ្យេធ�អំេពដល៏មកដូេច�ះេទៀត តងំពីៃថ�េនះតេទ" ។ ្រក�ងមារេឆ�យថា "ខ�ុ ំ្រពះករណុា

រងចលេហយ សូមេលកេមត� ្រសយចំណងេចញេទ" ។ ្រពះឧបគត្របាបប់�� កេ់ទេទៀតថា "ចបេ់ដមពីៃថ�េនះេទ 

េបេនទីកែន�ងណា េគេធ�បុណ្យតមលំអនសសនា្រពះពុទ� ចូរឯងកំុេបៀតេបៀនេគឲ្យេសះណ៎ា" ។ ្រក�ងមារេឆ�យថា 

"ខ�ុ ំ្រពះករណុាចបំានេហយ សូមេមត� សេ�ង� ះខ�ុ ំផង ដ្បតិខ�ុ ំ្រទសំ�ុយេនះ មនិបានេទ ដចខ់្យល់ស� បឥ់ឡូវេហយ" ។ 

្រពះឧបគត្របាបេ់ហយ្របាបេ់ទៀតថា "កែន�ងណា ែដលេគេធ�បុណ្យតមលំអនសសនា្រពះពុទ� នឹងមានេដតទង់

រលក ឬទងន់ាគជាេ្រគ�ងសមា� ល់, ចូរពួកឯងរល់គា� ជយួ េសមនស្សេ្រតកអរអនុេមាទនា កំុបីអ�កឯណាមកេបៀតេបៀន

េឡយ" ។  

េ្រពះេហតុដូេច� ះ បានជាទីកែន�ងណាែដលេគេធ�បុណ្យ េគែតងេដតទងរ់លក ឬទងន់ាគ ជាស��  ្របកសេឃាសនា

្របាបឲ់្យអ�កផងដឹងច្បោស់ថា "កែន�ងេនាះ េគេធ�បុណ្យេទេត !” ។ ម្យោង៉េទៀត ទងេ់នះមានស�� ្រទង្់រទយខុសៗ គា�  

តមកររចនារបស់ជាង ។ ទង្់រកេព  

កលេណាះ មា� ស់ែដនដីេនះ េឈ� ះ ្រក�ងពលី ្រពះពុទ�ជាមា� ស់ ្រពះអង�បាន្រតស់ដឹងក�ុងេលក កលេប្រទងេ់ឃញ

្រក�ងពលីជាមនុស្សវេង�ង ែតមាននិស្សយ័គរួ្រពះអង�េ្របាសបាន េទបេ្របឧបាយសំុបិណ� បាតដីេដយពក្យថា "្រក�ង

ពលី ! តថាគតសំុដីេនះចំននួប៉ុនចីពរផងបានេទ ?” ។ ្រក�ងពលីេឆ�យថា "សមណៈយកដីេធ�អ�ីតូចេម�ះ៉!” ។ េទប្រពះ

អង�មានពុទ�ដីកថា "តថាគតចងប់ានធំែដរ ែតមនិហ៊នសំុ, េបដូេច� ះ តថាគតសំុចំននួ ៣ ជំហនចុះ !” ។ ្រក�ងពលី

េឆ�យថា "្រពះអង�យកចុះ" ។ េទប្រពះពុទ�ជាមា� ស់សែម�ងបាដិហរ្យ ឈនយកែផនដីទងំមូល បានែត្រតឹមចំននួ ២ 

ជំហនកន�ះ អស់ែផនដី ។ ្រក�ងពលីទល់្របាជា�  គិតថា "ែផនដីរបស់អញេនះ េឃញធំណាស់ែដរ ចុះេហតុអ�ីបានជា

តូចេម�ះ៉ ! សូម្បែីតេលកថា� យ្រពះពុទ�ចំនួន ៣ ជំហន កម៏និ្រគបផ់ង" ។ ្រក�ងពលីស�� ឹងគិតែតមា� កឯ់ងដូេច�ះ េហយក៏

េភៀសខ�ួនេដរេចញអំពីែផនដីែដល្រត�វបានេទ្រពះពុទ� រចួខ�ួនឯងកអ៏ស់ដីេនតងំពី្រតឹមហ�ឹងមក េទបកឡាខ�ួនជា

្រកេព េទេនេ្រកកណា� បច់្រកវល ។ ្រពះសមណេគាតម ្រទង្់រជាបច្បោស់ដូេច� ះ កត៏មេទេទៀត ។ ្រកេពយល់បានថា 

"េនះ មនិគឺអ�កណាេទ ្របាកដជាសមណៈេនាះេហយ" េទបសួរេទថា "ចុះសមណៈមកទីេនះេធ�អ�ី ? សំុយកដីេយង

ទងំអស់េទេហយ ៗ េយងមកសម�េំនក�ុងទឹកឯេណះ, េតសមណៈចងប់ានទឹកេទៀតឬ បានជាមកតមេយងដូេច�ះ ?” 

។ ្រពះសមណេគាតមេឆ�យ " តថាគតមកេនះ េដយបំណងពឹង្រកេពឯងេត !” ។  

• - ពឹងករអ�ី ? 

• - ពឹងឲ្យចម�ង ! 

• - ពឹងពំុបានេទ, េបជលួឲ្យអហរសីុ េទបបាន ។ 

• - មនិអីេទ ! ចតំថាគតឲ្យអហរឆា� ញ់ដល់អ�កឯងសីុ ។ 

្រកេព និង្រពះសមា� សម�ុទ�ក្៏រពមេ្រព�ងគា�  េហយ្រកេព្របាបេ់ទ្រពះអង�ថា "ជិះក្បោលខ�ុ ំមនិបានេទ" ។ ្រពះសមា� សម�ុទ�

េឆ�យថា "ធម�តមា� ស់ឈ�ួល េ្រសចែតនឹងចិត� ចងជិ់ះ្រតងណ់ាកប៏ានែដរ, ឯងសីុឈ�ួលេគមនិ្រត�វ្របែកកេទ" ។ ្រកេព



ទល់គំនិត េដយករ្រពមេ្រព�ងគា� ជាេ្រសចេទេហយ រកនិយាយមនិរចួ េមា�៉ ះេហយ ្រត�វសូ៊្រទេំទតមកម� ។ ្រពះពុទ�

អង�កេ៏ឡងជិះេលក្បោល្រកេព ធ�នម់ហធ�ន ់េ្រពះកមា� ងំឥទ�ិរទិ�ិ ។ ្រកេព្រជមុជចុះេទក�ុងទឹកេ្រជ េ្រពះធននឹ់ងទម�នម់និ

បាន កទ៏ទលួសំុចុះចញ់្រពះអង�ក�ុងេពលេនាះ ។ បំណងរបស់្រកេព ចងឲ់្យ្រពះពុទ�អង�ជិះខ�ង ែត្រពះអង�មនិ្រពម េដយ

ចងឈ់�ះ្រកេព េទបជិះក្បោល ។ ្រពះសម�ុទ�្រជាបច្បោស់ថា "និស្សយ័របស់្រក�ងពលី ចុះក�ុងសំណាញ់ញាណរបស់្រពះ

អង�េហយ េទប្រពះអង�សែម�ងធមេ៌្របាស អំពីអរយិសច�ធម ៌៤ យ៉ាង ។ ្រកេព មានេសចក�ី្រជះថា� ចំេពះ្រពះអង� កដ៏ក

ចង�ូមទងំ ៤ ថា� យ្រពះអង�ក�ុងេពលេនាះេទ ។  

េ្រពះេហតុដូេច� ះេហយ បានជាេនេពលេធ�បុណ្យបូជាេខ� ច ្រត�វមានទង្់រកេព េ្រពះ្រត�វករអ្រស័យនឹងែផនដី ។ ឯកិច�

ករសព�សរេព ដូចជាសងផ�ះ សលជាេដម េលែផនដី ក្៏រត�វឲ្យែសន្រក�ងពលីជាមា� ស់ដីសិនែដរ េទបបានសុខ

សប្បោយ ។  

េរឿងេនះ មានេនក�ុងស�ស� មាណព ។  

 


