
 

 
 

THE WORM 
 

There is a wonderful little story about two monks who lived 
together in a monastery for many years; they were great 
friends. Then they died within a few months of one another. 
One of them got reborn in the heaven realms, the other monk 
got reborn as a worm in a dung pile. The one up in the heaven 
realms was having a wonderful time, enjoying all the heavenly 
pleasures. But he started thinking about his friend, "I wonder 
where my old mate has gone?" So he scanned all of the heaven 
realms, but could not find a trace of his friend. Then he 
scanned the realm of human beings, but he could not see any 
trace of his friend there, so he looked in the realm of animals 
and then of insects. Finally he found him, reborn as a worm in 
a dung pile... Wow! He thought: "I am going to help my friend. 
I am going to go down there to that dung pile and take him up 
to the heavenly realm so he too can enjoy the heavenly 
pleasures and bliss of living in these wonderful realms."  
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So he went down to the dung pile and called his mate. And the little worm wriggled out and said: "Who are you?"  
"I am your friend. We used to be monks together in a past life, and I have come up to take you to the heaven realms 
where life is wonderful and blissful."  
But the worm said: "Go away, get lost!"  
"But I am your friend, and I live in the heaven realms," and he described the heaven realms to him.  
But the worm said: "No thank you, I am quite happy here in my dung pile. Please go away."  
Then the heavenly being thought: "Well if I could only just grab hold of him and take him up to the heaven realms, he 
could see for himself." So he grabbed hold of the worm and started tugging at him; and the harder he tugged, the harder 
that worm clung to his pile of dung.  
 
Do you get the moral of the story?  How many of us are attached to our pile of dung? 
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ជន្លេល 
 

មាននិទានមយួដំណាលថា កាលពីគ្រាមយួន ោះ មានគ្រពោះសង្ឃពីរអង្គជាសំលាញ់នឹង្ាា   ធ្លា បប់សួនរៀនក្ាុង្វត្តជាមយួាា តងំ្ពីនក្េង្ៗ ន ើយតត្ង្ 
តត្យក្ចិត្តទុុក្ាកក្ា់បបា់ននាា ា្ ងំ្ណាស់  លុោះគ្រតដល់ជាបពាធមក្ផ្តត ច់សង្ខា រទាងំ្ពីរានតេ នសទើរតត្ក្ាុង្នពលដំណាលាា ។ 
គ្រពោះសង្ឃមយួអង្គបាននៅចាប់ជាត្ិថ្េីនៅស្ថា នសួគជ៌ាគ្រពោះឥន្ទនទ។  គ្រពោះឥន្ទនទមានទុិពវញាណានចចង្ចានំរឿង្អត្ីត្ ន តុ្ននោះនទុើបគ្រទុង្ន់ឹក្ភ្ាក្ដល់ 
សំលាញ់ចាស់តដលធ្លា បទ់ុំនុក្បគ្រមុង្ាា មនិតដលលាតា ត្  គ្រទុង្ក់្ើនបើក្ទុិពវចក្ាុរក្នមើលអត្ីត្សំលាញ់នៅស្ថា នសួគ ៌ តត្ពុំបានយល់គ្រសនមាលសំលាញ់ 
ន ោះដល់ត្ិចតួ្ចន ើយ។  គ្រពោះឥន្ទនទក្ើបំតបរទុិពវចក្ាុមក្ទុត្រក្នមើលអស់បណាត ជ នុជននៅស្ថា នមនុសសនលាក្មតង្  រក្សពវអស់ក្នាុក្ក្ននាៀត្ នក្ៀន 
នកាោះ នៅតត្មនិន ើញអត្ីត្សំលាញ់នស្ថោះ។  មនិអស់ចិត្ត  គ្រពោះឥន្ទនទខំទុត្រក្នមើលមតិ្តចាស់ក្ាុង្ចំនណាមសត្វគ្រមគឹីគ្រមាឹ បក្កបក្ស ីនិង្មចាា ផង្ 
   រ ូត្ដល់បាណក្សត្វលអិត្នលាអ ចនទុៀត្ផង្ ... នៅទុីបំផុត្  គ្រពោះឥន្ទនទក្ើបានទុត្ន ើញសំលាញ់ចាស់ តដលបានចាប់ជាត្ិជាជននានគ្រជក្នៅ 
ក្ាុង្ានចមន៍ាមយួដុំ។   ដំបូង្គ្រពោះឥន្ទនទមានការភ្ញា ក្ន់ផអើលនិង្សនង្វគក្ាុង្ រទុយ័ ា្ ងំ្ណាស់  តត្គ្រទុង្ក់្ើសនគ្រមចគ្រពោះទុយ័យ៉ា ង្រ ័សថា ‹‹ានតេ អញ 
គ្រត្ូវតត្ជួយ សំលាញ់ឱ្យនចញផុត្ពីជីវតិ្ជាសត្វនថាក្ទាប ន ើយ មំក្រស់នៅនស្ថយសុខ ស្ថា ននទុវនលាក្ននោះឱ្យបាន!›› 
មានគ្រពោះត្គ្រមោិះដូនចាោះន ើយ គ្រពោះឥន្ទនទក្ើយង្ចុោះចាក្ស្ថា នសួគ ៌មក្ដល់តក្ែរដុំានចមន៍ាក្ើមានឱ្ង្ខា រតគ្រសក្នៅថា ‹‹សំលាញ់ នអើយសំលាញ់!›› 
ជននានបានឮសំនលង្តគ្រសក្នៅ ក្ើត្ែុលក្ាលនចញពីដុំានចមន៍ាមក្នគ្រៅ ន ើយតគ្រសក្សួរ ‹‹នអើ អាក្ណាមក្ពីណា?  មានការអវី?›› 
គ្រពោះឥន្ទនទញញឹម មានបនទូលាបក្ទ់ាក្ ់ ‹‹នយើង្ជាមតិ្តរបស់ឯង្ ណាា៎ សំលាញ់!  ពួក្នយើង្ធ្លា បជ់ាមតិ្តជិត្សាិទុធនឹង្ាា កាលពីជាត្ិមុន  ឥ ូវននោះាា មក្ 
 យំក្ឯង្ន ើង្នៅស្ថា នសួគ ៌មនិឱ្យឯង្លំបាក្នតក្យ៉ា ក្តបបននោះត្នៅនទុៀត្នទុ  ឱ្យឯង្ស្ថគ ល់តត្ក្តីសុខកាយសបាយចិត្ត ណាា៎ សំលាញ់នអើយ!›› 
ជននានតគ្រសក្បនណត ញ  ‹‹ថ្យនចញនៅនវ ើយ កុ្ំមក្នបាក្អញ!   ាឹង្តបបចង្ដ់នណតើ មដុំានចមន៍ាពីអញន ើយយ៉ា ង្!›› 
គ្រពោះឥន្ទនទខំពនយល់  ‹‹នយើង្មនិនបាក្គ្របាស់ឯង្នទុ!  ពួក្នយើង្ធ្លា បជ់ាសំលាញ់នឹង្ាា   ឥ ូវននោះាា រស់នៅស្ថា នសួគ ៌ាា ចង្ឱ់្យឯង្បាននស្ថយសុខ 
តដរ ដូចកាលនយើង្ធ្លា បស់ចាា រមួសុខរមួទុុក្ានឹង្ាា ន ោះអី!››  គ្រពោះឥន្ទនទខំនរៀបាបបព់ីភ្ញពអស្ថា រយនៅស្ថា នសួគឱ៌្យជននានជាអត្ីត្សំលាញ់ស្ថត ប។់ 
ប៉ាុតនតជននានគ្រគវកី្ាលន ើយគ្រសដីថា  ‹‹អញមនិនៅណានទុ!  អញក្ំពុង្តត្សុខកាយសបាយចិត្តគ្រស្ថបន់ ើយនត្ើ!  ឆាបន់ចញនៅណានៅណីឱ្យ  
គ្រសលោះនៅ! កុ្ំមក្រ ំ្ នអញនទុៀត្!›› 
ន ើញជននានតបរក្ាលបគ្រមុង្ត្ែុលចូលនៅក្ាុង្ដុំានចមន៍ាវញិ  គ្រពោះឥន្ទនទក្ើមានគ្រពោះត្គ្រមោិះថា ‹‹អញគ្រត្ូវតត្  ំ 
សំលាញ់នៅឱ្យន ើញស្ថា នសួគច៌ាស់នឹង្តភ្ាក្នគសិនចុោះ ន ោះនគមុខតត្នជឿអញ ន ើយគ្រពមរស់នៅស្ថា ន  
នទុវតនលាក្ តលង្ចង្គ់្រត្លបម់ក្គ្រជក្ក្ាុង្ដុំានចមន៍ានទុៀត្ន ើយ!››   
គ្រពោះឥន្ទនទក្ើលូក្គ្រពោះ សតចាប់ទាញជននាននចញពីដុំានចមន៍ា  ឯជននានក្ើខំនគចន ើយគ្របឹង្ត្ែុលចូលដុំានចមន៍ា 
កានត់ត្នលឿន។  គ្រពោះឥន្ទនទពាយមាបវដុំានចមន៍ា នដើមែតីមចាបជ់ននាន  រឯីជននានក្ើខំរក្វធិីនគចខាួនចូលកានត់ត្ 
នគ្រៅនៅក្ាុង្ដុំានចមន៍ា ...។ 
នត្ើអាក្ដឹង្នទុ ថានរឿង្និទានននោះផតល់ជាគត្ិយ៉ា ង្ណាតដរ?   តមលំ ពុំទុធនិទាន 

តគ្របសគ្រមួលនាកយ ប ៊ុលចាល់ ស៊ុក្រសរិ ី
 


