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1  ប្រជុរំ ឿងរសេងៗ  

 

អារម្ភកថា 

 អត្ថរទ ប្រជុរំ ឿងរសេងៗ ដែលស្ថិត្រៅក្នុងហត្ថថ ទាំងរទេ រស់្ រោក្

អនក្រេះ គឺជាក្ប្រងរ ឿងរប្េងរសេងៗ ដែលមាេេិត្ក្នុងប្េះេទុធសាស្នាបាេឆ្លុះ

រញ្ចា ំងេីេិនាន កា រសេងៗក្នុងស្ងគរស្រ័យរនាះ រហើយដែលរៅដត្ប្ត្ឹរប្ត្វូ

េឹងប្េឹត្តិកា ណ៍នានា នាស្រ័យរច្ាុរបេនសងដែ ។ 

 អត្ថរទទាំងរេះ ខ្ញុសូំ្រដច្ក្ជាភាគត្ូច្ៗ មាេេី ៣០ រៅ ៥០ ទេ័ំ  រិេ

ឲ្យរប្ច្ើេរេក្រនាះរ ើយ។ ក្នុងភាគេីរួយៗ មាេេី៣ រៅ ៥ រ ឿង ត្ថរដែល

រ ឿងរនាះដវងឬខ្លី ែចូ្ជាភាគទី ១ រេះ ខ្ញុរំលើក្យក្រ ឿងច្េំេួ៣ ដែលេិយាយ

រ យិាយអំេីកា ច្ិញ្ាឹរមាត យឪេកុ្ រហើយឲ្យ រមោ ះថា កតញ្ញ  ូ ជាធម៌

អ្នកប្រាជ្ញ    ឯីភាគរសេងៗរទៀត្ េឹង មាេច្ណុំច្រសេងៗ េីរេះ។ 

 ខ្ញុសំ្ងឃឹរថា អត្ថរទទាំងរេះ េឹងជយួរោក្អនក្ឲ្យបាេយល់េី សលនេកា រី

បាច់្ ក្ាអនក្មាេគុណទាំងេី  ដែលរោក្ជាប្េះ ស់្ រៅក្នុងសទះ រស់្ខ្លួេ។ 

ទាំងជយួស្ប្មាលភាេត្ថេត្ឹងេីកា ងា  រៅរេល បាេអាេអត្ថរទទាំងរេះ 

១៥នាទីរុេរេលច្ូលរៅស្ប្មាក្ស្ប្មាេត។ 

    ខ្ញុ ំកី្រាយរសំតុ្ក្នុងកា ជយួដក្ត្ប្រវូ រស់្រោក្អនក្វញិ្ញូជេទាំងេងួ។ ខ្ញុសូំ្រ

ឧទទិស្អត្ថរទរ ឿងទាំងរេះជេូរុេេកា ជីេទាំងឡាយ។ រ ា៉ ងសូ្រ អនក្អាេទាំង

ឡាយបាេច្ដំណក្នេរញ្ចញ រេះប្គរ់ៗគ្នន ក្ុរីំខាេរ ើយ។ 
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3  ប្រជុរំ ឿងរសេងៗ  

 

រ ឿងដប្ស្ប្ស្វូសាល១ី 

 សត្ថា ៈ ប្េះរ រសាសាត  កាលប្ទងគ់ងរ់ៅក្នុងវត្តរជត្េេ ប្ទងប់្បា េធេឹង

ភិក្ខុរួយអងគដែលច្ិញ្ាឹរមាត យ រទើរប្ទងស់្ដរតងេវូរ ឿងរេះរ ើងរោយមាេ

ពាក្យខាងរែើរថា ប្សូ្វសាលកី្នុងដប្ស្រ រូិណ៌ដែ  ែរូច្នះជារែើរ ។ រ ឿងភិក្ខុ

ដែលច្ិញ្ាឹរមាត យរេះ មាេស្ដរតងរៅក្នុងរ ឿង ប្េះសុ្វណណ សារ២។ លោំរ់

រនាះ ប្េះរ រប្គបូាេប្ត្ថស់្រៅភិក្ខុរនាះ រក្សួ្ ថា៖ 

 មាន លភិក្ខុ! ឮថា អនក្ឯងច្ិញ្ាឹរប្គហស្ថេិត្ដរេឬ? 

ភិក្ខុអងគរនាះ ក៏្ទូលេទុធែកីាថា៖ 

 រេិប្ត្ប្េះអងគែចច្រប្រើេ កា ណ៍េុះះ េិត្ដរេ ប្េះអងគ! 

 រត្ើអនក្រនាះ ប្ត្វូជាអេីេឹងអនក្ដែ ? 

 រេិប្ត្ប្េះអងគច្រប្រើេ េកួ្គ្នត់្ប្ត្វូជាមាត្ថរិត្ថ រស់្ខ្ញុបំ្េះអងគ! 

ឱ! លអរហើយភិក្ខុ! (អនក្រ្េើរេះប្ត្ឹរប្ត្វូរហើយ) េកួ្អនក្ប្បាជាញ ទាំងឡាយ េី

រុរាណ សូ្របីរក្ើត្ក្នុងក្រំណើ ត្ស្ត្េរស្ក្ជាស្ត្េត្ិ ច្ឆា េ ក៏្លាបល រ់បាេប្ត្ថច់្រគ្នច្ 

                                                             
១
សុ្ត្តេតរិែក្ ខុ្ទទក្េិកាយ ជាត្ក្ េវរភាគ ៦០ ទេ័ំ  ១ 

២
រ ឿងប្េះសុ្វណណ សារ មាេរក្ក្នុងទស្ជាត្ក្រ៍ហើយ រិេបាេនំារក្ក្នុងទីរេះរទ។ 
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ដស្េង ក្អាហា ច្ណីំពំាេឹងច្េំះុរក្ច្ិញ្ាឹរមាត្ថរិត្ថដែលច្ឆស់្ជរា រែក្រៅ

ក្នុងសំ្រុក្ដែ  រទើរប្ទងរ់លើក្រ ឿងអត្ីត្េិទាេរក្ស្ដរតង ប្បារ់ែរូច្នះថា៖ 

 កាលេីរប្េងនាយ មាេប្េះរាជារួយប្េះអងគប្េះនារ ម្គធរាជ រសាយ

រាជយក្នុងប្កុ្ងរាជប្គឹះ ។ ស្ថិត្រៅភាគឦសាេតនេប្កុ្ងរេះ មាេ ប្ពាហោណប្គ្នរ

រួយរមោ ះសាលេិទិយៈ ដែលស្ថិត្រៅក្នុងអាណារខ្ប្ត្  រស់្ដែេរគ្ៈរនាះ។ 

ក្នុងច្រំណារអនក្ភូរិសាលេិទិយៈទាំងរនាះ មាេប្ពាហោណ៍មាន ក់្ រមោ ះ កោសិយ

កោត្រ មាេែដីប្ស្ ៤០០ហិច្ត្ថ ស្ប្មារ់ោំប្ស្វូសាល។ី រៅរេលដែលស្េទូង

ោស់្លអ គ្នត់្ក៏្ឲ្យរគរ្េើ  រងេ័ទធយាា ងមាំ រហើយដច្ក្ឲ្យអនក្ររប្រើ រស់្

គ្នត់្ច្េំេួ ២០០ ហិច្ត្ថ រោយឲ្យមាន ក់្ររើលដែ ក្ា ២០ ហិច្ត្ថ, មាន ក់្ ២៥ 

ហិច្ត្ថ ជារែើរ េិង ២០០ ហិច្ត្ថរទៀត្ គ្នត់្ជលួឲ្យក្ូេឈ្ន ួលមាន ក់្ ររើលដែ

រែើរបីកាត់្រណុំល។ រុ ស្អនក្សីុ្ឈ្ន ួលរនាះ ក៏្រ្េើខ្ទររៅចំ្ឆទាំងយរ់ទាំងនែៃ។ 

 រៅនាប្ជលងភនរួំយ ភាគឦសាេតនេដប្ស្រនាះ មាេនប្េ កាយាា ង្ ំ មាេ

ស្ត្េរស្ក្ជារប្ច្ើេអាប្ស័្យរៅ។ ស្រ័យរនាះឯង ប្េះរពា្ិស្ត្េ បាេរក្ើត្ជា

ក្ូេរស្តច្រស្ក្ក្នុងហេូងរនាះ។ រៅរេលមាេវយ័ច្រប្រើេរ ើង មាេ រូរោរ

រោរេណ៌សាអ ត្នប្ក្ដលង មាេក្មាល ំងខាល ំង េិងមាេខ្លួេរាុេែុ ំរទះ។ រនាទ រ់រក្ 

រិត្ថដែលមាេវយ័ច្ឆស់្រហើយ ក៏្ ប្រគល់ឲ្យប្េះរពា្ិស្ត្េប្គរ់ប្គងហេូងរស្ក្

រនាះថា "ឥ ូវរេះ ខ្លួេអញច្ឆស់្រហើយ រិេអាច្រៅណាោៃ យបាេរទ ច្ូ បា! 

ប្គរ់ប្គង ក្ា េវូហេូងរស្ក្ទាំងរេះសងច្ុះ!” ។ 
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 ច្ឆរ់តំ្ថងេីប្េឹក្ដស្អក្រនាះរៅ ប្េះរពា្ិស្ត្េរិេឲ្យមាត្ថរិត្ថរហើ  រៅ ក្

ច្ណីំរទៀត្រទ ប្េះអងគនាំរស្ក្ជារ វិា រៅកាេ់នប្េរហរពាេត រ រិភាគប្ស្វូ

សាលដីែលែះុឯង ែរារែល់ដឆ្អត្ រហើយពំាប្ស្វូសាល ីេឹងច្េំះុប្ត្ រ់រក្ជេូ

មាត្ថរិត្ថរ រិភាគសង។ 

 នែៃរួយ េកួ្រស្ក្ក៏្សួ្ រស្តច្រស្ក្រពា្ិស្ត្េថា េីរុេមាេរគប្បារ់ថា ក្នុង

ដែេរគ្ៈមាេប្ស្វូសាលែីះុរៅដខ្រេះឯង រត្ើឥ ូវ ែះុរហើយ ឬរៅហះ ន? 

រស្តច្រស្ក្ត្រថា ររើែរូច្ឆន ះមាេដត្រៅររើលរទើរបាេែងឹ រហើយក៏្រញ្ជូេ

រស្ក្េី ក្ាលរៅ។ រស្ក្ទាំងេី បាេរហើ រៅច្ុះក្នុងដែេរគ្ៈ ច្ឹក្សីុ្ប្ស្វូ

សាល ីប្ត្ងដ់ប្ស្ រស់្រុ ស្សីុ្ឈ្ន ួល ក្ារនាះ រហើយពំាប្ស្វូរួយកួ្  រក្កាេ់

នប្េ កាវញិ ោក់្ជតិ្រជើងរស្តច្រស្ក្ ទូលថា ក្នុងដប្ស្ឯរណាះ មាេប្ស្វូយាា ង

រេះដរេ។   

 ប្េឹក្រ ើង រស្តច្រស្ក្រពា្ិស្ត្េដហហររោយរស្ក្ជារ វិា  រហើ រៅ

ច្ុះក្នុងដប្ស្នេអនក្សីុ្ឈ្ន ួលរនាះ។ រុ ស្រនាះ កាលររើរ ើញ ហេូងរស្ក្ ច្ុះ

សីុ្ប្ស្វូសាលយីាា ងរេះ ក៏្ ត់្រៅរែញររងអើលេីរនាះសង េីរេះសង ដត្ក៏្រៅដត្

រិេឈ្នះ។ េកួ្រស្ក្ទាំងឡាយជារ វិា សីុ្ប្ស្វូដឆ្អត្រហើយក៏្រហើ រៅទាំងកាអ ក្

កាអ យ ដរលក្ដត្រស្តច្រស្ក្មាេរ វិា ជារប្ច្ើេដហហរ ប្ររូលពំាយក្ក្ួ ប្ស្វូ

ជារប្ច្ើេរៅឲ្យមាត្ថរិត្ថ។ 
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 ច្ឆរ់តំ្ថងេីនែៃរនាះរក្ រស្ក្អរាលរនាះក៏្ចុ្ះសីុ្ប្ស្វូដត្ក្នុងដប្ស្ រនាះ

 ហូត្ រ ើញែរូច្ឆន ះ រុ ស្រនាះក៏្គិត្ថា ររើសិ្េជាស្ត្េរស្ក្ទាំងរេះ សីុ្ដត្

យាា ងរេះេី រីនែៃរទៀត្ វាេឹងគ្នោ េស្ល់អេីរទ ប្ពាហោណ៍េឹង ត្ររលើងនែលរណុំល

ប្ស្វូអញជារិេខាេ ច្ឹង! មាេដត្អញរៅប្បារ់គ្នត់្រទើរបាេ! រហើយក៏្ប្ររូល

លកី្ណាត រ់ប្ស្វូ េិងរណាណ កា ខ្លះសំ្រៅរៅសាលេិទយិប្គ្នរ រែើរបីជរួ

ប្ពាហោណ៍។ លះុអនក្ក្រមាល ះរៅែល់រហើយ ក៏្រគ្ន េសំ្េះសួ្ ប្ពាហោណ៍ ជេូេវូ

អំរណាយ រហើយឈ្ រួយក្ដេលង។ រៅរេលដែលប្ពាហោណ៍សួ្ ថា ររាច្រៅ! 

អនក្ក្រមាល ះ! ប្ស្វូក្នុងដប្ស្ បាេសលលអរទ? ក៏្រឆ្លើយត្រថា បាទ!ទាេរប្បាស្! 

លអដែ !  ចួ្ក៏្រពាល េី គ្នថារទៀត្ថា៖ 

 រេិប្ត្រកាសិ្យៈ ប្ស្វូសាលកី្នុងដប្ស្រ រូិណ៌ដែ  ដត្េកួ្រស្ក្ដត្ងសីុ្ 

រេិប្ត្ប្ពាហោណ៍! ខ្ញុសូំ្រជរំាររោក្ ខ្ញុរិំេអាច្ហារឃាត់្រស្ក្ទាំង អស់្

រនាះបាេរ ើយ! រណាត រស្ក្ទាំងរនាះ មាេរស្ក្រួយដែលលអរោយច្ដំណក្

ទាំងេងួជាងរស្ក្ទាំងរនាះ (រស្ក្រនាះមាេ រូលអ មាេច្េំះុប្ក្ហរ មាេដភនក្

ែចូ្ដសលទពំំាងបាយជ ូ មាេរជើងប្ក្ហរ មាេក្ លអំរោយសាន រប្ក្ហររីជុ ំ

មាេប្រមាណរស្ោើរោយរយូរាែចអសាា  យ) សីុ្េវូប្ស្វូសាលតី្ថររស្ច្ក្តីប្បាថាន

 ចួ្រហើយ ក៏្ពំាប្ស្វូរោយច្េំះុរហើ រៅរទៀត្។ 

 ប្ពាហោណ៍រនាទ រ់េីបាេសាត រ់ពាក្យអនក្ ក្ាដប្ស្រនាះរហើយ មាេចិ្ត្ត 

ប្ស្ឡាញ់រស្តច្រស្ក្េេ់រេក្ ក៏្សួ្ អនក្ ក្ាដប្ស្ថា ដេ! អនក្ក្រមាល ះ! រត្ើឯង!
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រច្ះោក់្អនាទ ក់្រទ? រុ ស្រនាះរឆ្លើយថា បាទ! រច្ះ! រេលរនាះ គ្នត់្ក៏្រងាគ រ់ ថា 

ជេទាំងឡាយ ច្ូ ោក់្អនាទ ក់្រ្េើរោយក្េទុយស្ត្េ រក្េរីនាះេឹងជារ់ ច្ូ អនក្

ច្ឆរ់វាទាំង ស់្ នាំរក្ក្នុងសំ្ណាក់្នេអញ។ 

 នាយ ក្ាដប្ស្ប្ត្ រ់រៅវញិ ទាំងមាេចិ្ត្តរប្ត្ក្អ េេ់រេក្ណាស់្ រោយ

ប្ពាហោណ៍រិេបាេត្ររលើងនែលរណុំលប្ស្វូ ។ គ្នត់្បាេរវញក្េទុយ រស្ះរ្េើជា

អនាទ ក់្  ចួ្រៅស្រងេត្ចំ្ឆររើលក្ដេលងដែលរស្តច្រស្ក្ចុ្ះជាប្រប្ក្ត្ ី ក៏្ែងឹថា 

នែៃរេះ រស្តច្រស្ក្ចុ្ះប្ត្ងរ់េះ។ ដស្អក្រ ើង គ្នត់្ រប្កាក្េីប្េលរឹយក្អនាទ ក់្

រៅោក់្  ចួ្រ្េើប្ទុងរាុេក្អរទឹក្ អងគុយក្នុងខ្ទរ ចំ្ឆររើលហេូងរស្ក្រហើ ចុ្ះរក្។ 

រស្តច្រស្ក្រិេដរេជាស្ត្េរោភលេ់រទ បាេនាំហេូងរស្ក្រក្ ក៏្ច្ុះប្ត្ង់

ក្ដេលងដែលខ្លួេរ រិភាគេីរេិលរិុញែដែល រហត្ុរនាះរហើយ បាេជារជើងជារ់

អនាទ ក់្រេលរនាះ។ រស្តច្រស្ក្ែងឹខ្លួេថា រជើង តឹ្ជារ់រោយអនាទ ក់្រហើយ ក៏្

គិត្ថា ររើអាត្ថោ អញដប្ស្ក្ឥ ូវថា អញជារ់អនាទ ក់្រហើយ េកួ្ញាត្ិ រស់្អញ

េឹងភ័យខាល ច្ រហើ រច្ញរៅទាំងសីុ្ច្ណីំរិេទាេ់ដឆ្អត្ ែរូច្នះ អញប្ត្វូដត្អត់្

ប្ទាំ  ហូត្ែល់េកួ្រគសីុ្ដឆ្អត្សិ្េ។ (រៅរេល) ដែលរស្តច្រស្ក្ែងឹថា រស្ក្

ទាំងអស់្សីុ្ដឆ្អត្រហើយ េិងរោយភ័យខាល ច្ថាខ្លួេេឹងសាល រ់សងេុះះ ក៏្ដប្ស្ក្

យាា ងខាល ំងរីែង េកួ្ហេូងរស្ក្ក៏្រហើ រៅអស់្ រៅដត្រស្តច្រស្ក្មាន ក់្ឯង ដែលង

វរិយាគថា រក្េីជាញាត្ិ រស់្អញទាំងេុះះ សូ្របីមាន ក់្ ក៏្គ្នោ េប្ត្ រ់ងាក្ររើល

អញរ ើយ រត្ើអាត្ថោ អញបាេរ្េើបារក្រោអេីរៅ ?  ចួ្ក៏្រពាលគ្នថារេះថា៖ 
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 រក្េីទាំងេុះះ សីុ្សង សកឹ្សង រហើយរហើ រច្ញរៅ 

 អាត្ថោ អញមាន ក់្ឯង ជារ់អនាទ ក់្រហើយ អាត្ថោ អញ 

 រ្េើរហើយ េវូអំរេើោរក្ែចូ្ររតច្ ? 

 នាយ ក្ាដប្ស្ បាេឮស្ដប្រក្រស្តច្រស្ក្ េិងស្េធឹក្ទទះសាល រនេ រស្ក្

ែនទរទៀត្ដែលរហើ រៅឰែចអាកាស្ ឆ្ៃល់ថា អេីហនឹ?  ចួ្ក៏្ច្ុះេីខ្ទរ រែើ ត្ប្រង់

រៅទីោក់្អនាទ ក់្ រ ើញរស្តច្រស្ក្ជារ់អនាទ ក់្ដែលខ្លួេបាេ ោក់្រហើយយាា ង

រេះ ក៏្មាេចិ្ត្ត កី្រាយ រោះរស្តច្រស្ក្រច្ញេីអនាទ ក់្ ច្ងរជើងទាំងេី យាា ងមាំ 

នាំយក្រៅជេូប្ពាហោណ៍រៅសាលេិទយិប្គ្នរ។ 

 ប្ពាហោណ៍ដែលមាេចិ្ត្តប្ស្ឡាញ់រហាស្ត្េជាខាល ំង ទទួលច្ឆរ់យាា ង មាំ

រោយនែទាំងេី រក្ោក់្ឲ្យឈ្ រលើសាោ  រហើយរពាលេី គ្នថារៅ កាេ់រស្តច្

រស្ក្រោយ កី្រាយថា៖ 

  ឧទរំ នូន អញ្ញេសំ  សុវ អញ្ចោ ទរំ ត្ថវ 

 ភុត្ថា  សាលឹ យថាកាមំ  តុញ្ឌេ នាទាយ គច្ឆតិ ។ 

 មាន លរស្ក្ រពាះរស្ក្ទាំងឡាយែនទ (ជារពាះត្ូច្លោរ) រោយេិត្

(ច្ដំណក្ខាងរពាះ)  រស់្អនក្ ជារពាះ្បំ្ជលុរេក្ បាេជាអនក្សីុ្ប្ស្វូ សាល ី

ត្ថររស្ច្ក្តីប្បាថាន  ចួ្រហើយក៏្ពំាយក្ប្ស្វូរោយច្េំះុរហើ រៅ។ 
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 ញ្កាដ្ឋំ នុ តតា  បូញ្រសិ  សុវ ញ្វរំ នុ ញ្ត មយា 

 បុញ្ឋឋ  ញ្ម សមម អកាា ហិ  កុហឹ សាលឹ និញ្េយយសិ ។ 

 មាន លរស្ក្ អនក្ររំេញជប្ងកុ្ក្នុងនប្េ ការនាះឬ ឬក៏្អនក្ច្ងរេៀ េឹងរយើង? 

មាន លសំ្ឡាញ់ រយើងសួ្ រហើយ អនក្ចូ្ ប្បារ់ អនក្ក្រ់ប្ស្វូសាលទីុក្ក្នុងទីណា?   

 រនាទ រ់េីបាេសាត រ់សំ្ណួ រហើយ រស្តច្រស្ក្ក៏្រពាលគ្នថា ៧រទ ជាភាសា

រេសុ្េែចេីររាះយាា ងរេះថា៖ 

 ន ញ្ម ញ្វរ ំតយា សទធឹ   ញ្កាដ្ឋំ មយហំ  ន វិជ្ជតិ 

 ឥឌំ មុញ្ចោ មិឌំ ទមមិ   សមបញ្ត្ថោ  ញ្កាដ្សិមពលឹ 

 និេឹបិ តតា  និទហាមិ  ឯវំ ជានាហិ ញ្កាសិយ  ។ 

 ខ្ញុរិំេច្ងរេៀ េឹងអនក្រទ ជប្ងកុ្ រស់្ខ្ញុក៏ំ្រិេមាេដែ  ខ្ញុរំោះរណុំល សង ឲ្យ

រុលសង ខ្ញុរំហើ រៅែល់ច្ុង កា  ក៏្ក្រ់ក្ណំរ់ទុក្ក្នុងនប្េ កា រនាះ រេិប្ត្

រកាសិ្យៈ អនក្ចូ្ ប្ជារយាា ងរេះច្ុះ។ 

 ប្គ្នរនាះ (រោយរិេយល់) ប្ពាហោណ៍ក៏្សួ្ រៅរទៀត្ថា៖ 

 កីទិសំ ញ្ត ឥឌទានំ  ឥឌញ្ោញ្កាា  ច្ កីទិញ្សា 
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 និេិនិធានមកាា ហិ  អថ បាសា បញ្ោកាសិ  ។ 

 កា ឲ្យរុល រស់្អនក្ែចូ្ររតច្ កា រោះរណុំលែចូ្ររតច្ ច្ូ អនក្ប្បារ់ េវូកា 

ក្រ់ក្ណំរ់ កាលររើែរូច្ឆន ះ អនក្េឹង ចួ្ច្ឆក្អនាទ ក់្ ។ 

 កាលររើ ប្ពាហោណ៍សួ្ យាា ងរេះរហើយ រស្តច្រស្ក្ក៏្រោះប្សាយ រញ្ចា

រនាះច្េំេួ៤គ្នថាែរូច្នះ៖ 

  អជាតបកាា  តរុណា  បុតោកា មយហំ  ញ្កាសិយ 

 ញ្ត មំ ភត្ថ ភរិសសនោិ  តសាម  ញ្តសំ ឥឌំ ទញ្ទ  ។ 

 រេិប្ត្រកាសិ្យៈ ខ្ញុមំាេកូ្េត្ូច្ៗ រិេទាេ់ែះុសាល ររៅរ ើយ ក្ូេត្ូច្ ទាំង

ឡាយរនាះ ដែលខ្ញុចិំ្ញ្ាឹររហើយេឹងចិ្ញ្ាឹរខ្ញុវំញិ រហត្ុរនាះ ខ្ញុបំ្ត្វូឲ្យរុល ែល់

ក្ូេត្ូច្ៗ ទាំងរនាះ ។ 

 ោត្ថ បិត្ថ ច្ ញ្ម វុឌ្ឍា  ជិ្ឌណ កា កតញ្យាព្ានា 

 ញ្តសំ តុញ្ឌេ ន ហាតូន  មុញ្ញោ បុព្ាកតំ ឥឌំ ។ 

 រ ា៉ ងរទៀត្ ខ្ញុមំាេមាត្ថរិត្ថច្ឆស់្ប្គំ្នប្គ្ន មាេវយ័ក្េលងរហើយ ខ្ញុពំំា (េវូ

ប្ស្វូសាល)ី រោយច្េំះុ យក្រៅជេូមាត្ថរិត្ថទាំងរនាះ ខ្ញុបំ្ត្វូរោះ រណុំល

ដែលគ្នត់្រ្េើរហើយរុេ ។ 
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 អញ្ញេបិ តតា  សកុណា  ខីឌបកាា  សុទុព្ាលា 

 ញ្តសំ បុញេតាិ ញ្កា ទមមិ   តំ និេឹ អាហុ បឌេិ ត្ថ  ។ 

 ក្នុងនប្េ ការនាះមាេរក្េីទាំងឡាយែនទរទៀត្ ដែលប្ជះុសាល រអស់្ រហើយ 

ែរែយក្មាល ំង ខ្ញុបំ្ត្វូកា រោយរុណយ ក៏្ឲ្យែល់រក្េីទាំងរនាះ រណឌិ ត្ទាំង

ឡាយរពាលថា រុញ្ញក្រោរនាះជាក្ណំរ់ ។ 

 កា ឲ្យរុល រស់្ខ្ញុយំាា ងរេះ កា រោះរណុំល រស់្ខ្ញុយំាា ងរេះ ខ្ញុ ំ ប្បារ់េវូ

កា ក្រ់ក្ណំរ់ រេិប្ត្រកាសិ្យៈ អនក្ចូ្ ប្ជារយាា ងរេះ ។  

 ប្ពាហោណ៍បាេសាត រ់េវូ្រោក្ថា រស់្ប្េះរហាស្ត្េរហើយ ក៏្មាេចិ្ត្ត ប្ជះថាល

រពាលស្ រស្ើ េី គ្នថាែរូច្នះថា៖ 

 ភទទ ញ្កា វត្ថយំ បកាី   ទិញ្ជា បរមេមមិញ្កា 

 ឯកញ្ច្ោសុ មនុញ្សសសុ  អយំ េញ្ោម  ន វិជ្ជតិ   

 រក្េីមាេក្រំណើ ត្េី ែងរេះប្ររស្ើ ណាស់្រត្ើ ជាស្ត្េប្រក្ររោយ ្រ៌ែច

នប្ក្ដលង រេសុ្េេកួ្ខ្លះរិេមាេ្រ៌រេះរទ ។ ច្ឆរ់េីនែៃរេះរៅ ច្ូ អនក្កុ្ភំ័យ 

រយើងឲ្យប្ស្វូទាំង ៤០០ហិច្ត្ថែល់អនក្ អនក្ចូ្ រ រិភាគេវូប្ស្វូសាល ីជារួយ

េឹងេកួ្ញាត្ិទាំងអស់្ត្ថររស្ច្ក្តីប្បាថាន ច្ុះ មាន លរស្ក្ សូ្រឲ្យរយើងរ ើញ
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អនក្រទៀត្ ែបិត្កា បាេជរួប្រទះេឹងអនក្ (រេះ) ជាទីប្ស្ឡាញ់ រស់្រយើង។ 

ប្ពាហោណ៍កាលរពាលអងេ យាា ងរេះ ស្រលឹងររើលរហាស្ត្េរោយ ច្ិត្តែចទេ់ភលេ់

រប្រៀរបាេេឹងររើលក្ូេ រស់្ខ្លួេ បាេប្សាយច្ណំងរជើងោររប្រងថាន ំរារ់

 យែង  ចួ្ឲ្យរស្តច្រស្ក្ទរំលើត្ុែចប្ររស្ើ  ោយោជេឹង ទឹក្ ោ ុំោក់្ក្នុងថាស្

មាស្ឲ្យរ រិភាគ េិងឲ្យសកឹ្ទឹក្ស្េ ប្គសួ្។ រៅប្គ្នរនាះ រស្តច្រស្ក្ក៏្រពាលថា 

"មាន លប្ពាហោណ៍ ច្ូ អនក្កុ្បំ្រមាទ" រហើយកាលឲ្យឱវាទែល់ប្ពាហោណ៍ ក៏្រពាល

គ្នថារេះថា៖ 

 រេិប្ត្រកាសិ្យៈ ខ្ញុបំាេរ រិភាគសង សកឹ្សង ក្នុងលរំៅអនក្ ចួ្រហើយ ខ្ញុំរិេ

អាច្េឹងរៅក្នុងសំ្ណាក់្នេអនក្អស់្រាប្ត្ីរួយរទ អនក្ច្ូ ឲ្យទាេ (ច្រំពាះ

ស្រណៈប្ពាហោណ៍)ដែលមាេអាជាញ ោក់្ច្ុះរហើយសង ច្ូ ច្ិញ្ាឹរ មាត្ថរិត្ថ

ដែលច្ឆស់្ប្គំ្នប្គ្នសង ។ ប្ពាហោណ៍បាេសាត រ់រហើយមាេច្ិត្ត រប្ត្ក្អ ក៏្រេលឺ

ឧទាេវាច្ឆយាា ងរេះថា៖ 

 លក្ខី (សិ្  ីរុណយ េិងប្បាជាញ ) បាេរក្ើត្រ ើងរហើយែល់រយើងក្នុងនែៃរេះែបិត្

រយើងបាេជរួេឹងរស្តច្រស្ក្ែចប្ររស្ើ ជាងេកួ្រក្េីទាំងឡាយ រយើងេឹងរ្េើ

រុណយឲ្យបាេរប្ច្ើេរប្ពាះបាេសាត រ់េវូសុ្ភាសិ្ត្ រស់្រស្ក្។ 

 ប្េះរហាស្ត្េ (ជាស្ត្េែងឹប្រមាណ) ទទួលយក្ដប្ស្ប្ស្វូដត្ ៣ហិច្ត្ថក្េលះ

រាុរណាណ ះ អំេីប្ស្វូទាំងអស់្ ៤០០ហិច្ត្ថ ដែលប្ពាហោណ៍ បាេរបាះររងាគ លប្េំ

ប្រគល់ឲ្យ ទាំងរូជា សំុ្ខ្មារទាស្ប្េះអងគរោយរប្គឿងប្ក្អូរ េិងផ្កេ ក្ប្រងជា
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រែើរ រហើយបាេជេូែរំណើ  រស្តច្រស្ក្រោយពាក្យថា ដេ! អនក្ជា្!ំ អនក្ច្ូ រៅ

ច្ុះ ច្ូ បាេជរួមាត្ថរិត្ថ រស់្អនក្ដែលក្េំងុយំ ងចំ់្ឆអនក្។ រស្តច្រស្ក្មាេច្ិត្ត

 កី្រាយ ពំាយក្កួ្  ប្ស្វូសាលរីក្ោក់្ខាងរុខ្មាត្ថរិត្ថ រោយរពាលពាក្យ

ថា អនក្មាត យ រោក្ឪេកុ្! រប្កាក្រ ើង! េកួ្គ្នត់្មាេរុខ្ទទឹក្ រោយទឹក្ដភនក្

យំខ្េឹក្ខ្េួលរប្កាក្រ ើង ទាំងហេូងរស្ក្ក៏្បាេជរួជុគំ្នន រេលរនាះ សួ្ នាំថា រត្ើ

ប្េះអងគ ចួ្េីអនាទ ក់្បាេយាា ងររាច្រៅប្េះអងគ ? រស្តច្រស្ក្បាេ រាា យរារ់ប្បារ់

រោយស្េេប្គរ់។ 

 ដែលងេីរកាសិ្យប្ពាហោណ៍រប្កាយេីបាេសាត រ់ឱវាទរស្តច្រស្ក្រហើយ ក៏្បាេ

តំ្ថងរ ើងេវូរហាទាេែល់េកួ្ស្រណៈប្ពាហោណ៍ដ៏ប្រក្ររោយ្រ៌សងដែ  ។ 

ប្េះរ រប្គកូាលប្ទងប់្រកាស្រស្ច្ក្តីេុះះ រទើរស្ដរតងេវូ ឱសាេគ្នថា៖

 សាលេិទិយប្ពាហោណ៍ជារកាសិ្យរគ្នប្ត្រនាះ មាេចិ្ត្ត កី្រាយ មាេចិ្ត្តខ្ពស់្

ឯក្ មាេចិ្ត្តប្ជះថាល  បាេច្ឆត់្ដច្ងេវូបាយ េិងទឹក្ រហើយញំុាង ស្រណៈេិង

ប្ពាហោណ៍ទាំងឡាយឲ្យដឆ្អត្ស្េរ់ស្េល់រោយបាយ េិងទឹក្។ 

 ប្េះសាសាត រលើក្្រោរទស្នារេះរក្ រោយច្ងរ់ញ្ចជ ក់្ថា ភិក្ខុដែល បាេ

ច្ិញ្ាឹរមាត្ថរិត្ថអងគរេះ ជាេជូេងេនេអនក្ប្បាជញទាំងឡាយ  ចួ្ប្ទង ់ប្រជុជំាត្ក្

ប្រកាស្ស្ច្ា្រ៌ ភិក្ខុអងគរនាះ ក៏្បាេលះុក្នុងរសាត្ថរត្តិសល ហេូងរស្ក្ក្នុង

កាលរនាះ បាេរក្ជារ ស័ិ្ទឥ ូវរេះ ររបារស្តច្រស្ក្ បាេរក្ជាេទុធមាត្ថ
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រិត្ថ នាយ ក្ាដប្ស្បាេជាឆ្េនៈ រកាសិ្យប្ពាហោណ៍ ជាប្េះអាេេទ ឯរស្តច្

រស្ក្រពា្ិស្ត្េគឺអងគត្ថាគត្ប្គ្នរេះឯងរហាង៕ 

រ ឿងដប្ស្ប្ស្វូសាល ីច្រ់ ៕ 

អ្វសានកាព្យា 

រោយភាេក្ត្ញ្ញូ ច្រំពាះមាត្ថ  រស្ក្ប្េះរាជា បាេ ចួ្អនាទ ក់្ 

នាយ ក្ាដប្ស្ប្រឹងោក់្ច្ឆរ់ទាក់្ ប្ពាហោណ៍រកាសិ្យៈស្រនាត ស្ប្រណី 

នហ! អស់្សា្ជុេទាំងឡាយរអើយ ចូ្ កុ្កំ្រេតើយ ទាំងប្រុស្ទាំងប្សី្  

ច្ូ រ ៀេែងឹគុណ ច្ិញ្ាឹរឪេកុ្មាត យ      ក្ុរីំរោះនែ ឲ្យគ្នត់្រសាកា ។  

ររើក្ូេរៅបាេ រគ្ន េប្រត្ិរត្តិ    ររប្រើេកួ្គ្នត់្ ែចូ្រ ឿងរេះណា 

អនក្េឹងបាេ ចួ្ ច្ឆក្ក្តីហាយនា   រសាយសុ្ខ្សួ្គ៌្ន  រនារៅរហាង។ 

   នែៃេុ្  ទី ២៨ ក្ញ្ចញ  េ.ស្.២៥៥៥  

     គ.ស្. ២០១១ 
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េេយល់ពាក្យ 

ក្ត្ញ្ញូ    កា ែងឹគុណដែលអនក្ែនទរ្េើរហើយ 

កាលេីរប្េងនាយ រេលរវោែចយូ ណាស់្រហើយ Es war einmal... 

កួ្ ប្ស្វូ   ច្រងាេ រដសល, សំ្ណំុដសលប្ស្វូ Menge Reis 

ប្ទងគ់ង ់  សាន ក់្រៅ  wohnen   

ប្គហស្ថ  អនក្ប្គរ់ប្គងសទះ Haushaltsvorstand 

ប្ត្ថច់្រគ្នច្   រហើ ដស្េង ក្អាហា  suchen essen 

ដែលងវរិយាគ   រពាលរ ៀររារ់េីកា ដរក្ប្ពាត់្ប្បាស្   

   ច្ឆក្អនក្ជាទីប្ស្ឡាញ់  Leiden sagen 

ទូលេទុធែកីា  ជរំារ ឬដែលងប្បារ់ែល់ប្េះេទុធ  sagen 

្រោក្ថា  កា រពាលរោយ្រ៌   Wahrheitsrat   

ប្េះរ រសាសាត   ប្េះជាប្គែូចប្ររស្ើ នេរទវត្ថ    

   េិងរេសុ្េទាំងឡាយ Grosser Lehrer 

បារក្រោ   អំរេើអាប្ក្ក់្  Sünde 
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ប្បា េធ   ែណំាលរ ឿងGeschichte versprechen 

រណុំល   ប្ទេយដែលជពំាក់្រគ, ខ្ាីរគ Schuld 

េទុធរ ស័ិ្ទ  េកួ្ជេដែលស្ោ័ប្គរសាោ ះេឹងប្េះេទុធ  

   Jünger des Buddha 

មាត្ថរិត្ថ  មាត យ ឪេកុ្, ដរា េកុ្ Eltern 

ភិក្ខុ    អនក្រួស្ក្នុងប្េះេទុធសាស្នា  Mönch 

 រនា   សុ្ខ្រក្េរក្ាេត, ស្រាយ កី្រាយ 

រាជប្គឹះ   ទីប្កុ្ងរួយ រស់្ឥណាឌ  Raigir 

ប្េះរាជា  រស្តច្   König 

ស្ច្ា្រ៌  រស្ច្ក្តីេិត្, ្រោជាត្ិ Wahrheit 

ស្ត្េត្ិ ច្ឆា េ  ស្ត្េមាេរាងកាយច្រប្រើេរោយទទឹង Tier 

ស្រនាត ស្ប្រណី  រប្បាស្ប្បាណ, អាណិត្អាសូ្  

រសាកា   ទុក្ខរប្ក្ៀរប្ក្ ំ

សួ្គ៌្ន    ក្ដេលងមាេរស្ច្ក្តីសុ្ខ្ស្រាយ 
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រសាយរាជយ  ប្គរ់ប្គងប្ររទស្ជារស្តច្   

   Herrschaft das Reich 

ប្ស្វូសាល ី ប្ស្វូខ្ាយ  Reis 

ហាយនា  ហិេរហាច្, វនិាស្, អេតរាយ 

ហេូង   ប្កុ្រ, េកួ្  Group 

អាណារខ្ប្ត្  ដែេប្គរ់ប្គង រស់្រស្តច្ Land 

អំរេើោរក្  អំរេើអាប្ក្ក់្, គួ ឲ្យរខ្ពើរ Sünde 

ភាគឦសាេត  ទិស្ខាងរជើងរឆ្ៀងខាងរក្ើត្Nordosten 

ឱវាទ   ពាក្យទូនាោ េរប្រៀេប្ររៅ Ermahnung 

ឱសាេគ្នថា   គ្នថា ឬឃាល ច្ុងរប្កាយ, អវសាេ 
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រ ឿងភិក្ខុច្ិញ្ាឹរមាត យ៣ 

 កិរៈ បាេឮរក្ថារៅប្កុ្ងសាវត្ថីមាេប្ត្កូ្លរស្ែឋរួីយមាេប្ទេយ ១៨រកាែ ិ

មាេកូ្េប្រុស្ដត្រួយជាទីប្ស្ឡាញ់រេញចិ្ត្តនេមាត យឪេកុ្។ រៅ  រស្ៀលនែៃ

រួយ មាណេរនាះបាេរ ើងរៅរលើប្បាសាទែចប្ររស្ើ  ររើក្ រងអួច្សំ្ ឹងរៅ

កាេ់ែងវែិ ី ក៏្រ ើញរហាជេមាេនែកាេ់រប្គឿងប្ក្អូរ េិងផ្កេ ក្ប្រងជារែើរ 

រែើ ត្ប្រងរ់ៅវត្តរជត្េេ រែើរបីសាត រ់ប្េះ្រ៌ លះុរ ើញយាា ងរេះ រហើយក៏្គិត្

ថា អាត្ថោ អញេឹងរៅសាត រ់្រ៌េឹងរគដែ   ចួ្ក៏្ច្ុះរៅថាេ យរងគរំគ្ន េោមាត យ

ឪេកុ្ ឲ្យរគជយួកាេ់រប្គឿងប្ក្អូរ េិងផ្កេ ជារែើររៅវហិា  ប្ររគេសំ្េត់្ 

រភស្ជជៈ ទឹក្ដសលរឈ្ើជារែើរែល់ប្េះស្ងឃ េិងរូជាប្េះែចមាេប្េះភាគ រោយ

រប្គឿងប្ក្អូរេិងផ្កេ ក្ប្រងជារែើរ រហើយក៏្អងគុយសាត រ់្រ៌ប្ត្ងក់្ដេលងស្រគួ 

រួយ លះុបាេសាត រ់្រ៌ បាេរ ើញេវូរទាស្ក្នុងការទាំងឡាយេិងសំ្ ឹង

រ ើញអាេិស្ងេនេសនួស្ត្ថរេិត្។ រៅរេលដែលរ ស័ិ្ទរប្កាក្រច្ញអស់្ ក៏្

បាេទូលសំុ្ប្េះែចមាេប្េះភាគរួស្។ ប្េះេទុធជាមាា ស់្ប្ត្ថស់្ថា ្រោត្ថ! ត្ថាគត្ 

រិេដែលររួំស្ក្ុលរុប្ត្ ដែលមាត យឪេកុ្រិេទាេ់បាេអេញុ្ចញ ត្រ ើយ ឮែរូច្នះ 

មាណេក្រមាល ះ ក៏្ថាេ យរងគោំប្េះែចមាេប្េះភាគរៅរគហោឋ េសិ្េ  ចួ្ក៏្ថាេ យ

រងគសំុំ្មាត្ថរិត្ថរៅរួស្រោយរស្ច្ក្តីរគ្ន េយាា ងរេះថា ដរា!េកុ្! ក្ូេសំុ្រៅ

                                                             
៣
សុ្ត្តេតរិែក្ ខុ្ទទក្េិកាយ ជាត្ក្ ឯកាទស្រភាគ ៦២ ទេ័ំ  ៤៩ 
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រួស្ក្នុងសំ្ណាក់្ប្េះមាេប្េះភាគរហើយ! មាត យ ឪេកុ្ប្គ្នេ់ដត្ឮពាក្យក្ូេ

រពាលែរូច្ឆន ះ ហាក់្ែចូ្ជារប្រះររះែងូជា ៧ច្ដំណក្ ញ័ ច្បំ្ររ់ រប្ពាះដត្

ប្ស្ឡាញ់ក្ូេដែលមាេដត្រួយ។ រហើយរពាលត្ររៅក្េូវញិថា ក្ូេសំ្ឡាញ់ 

ក្ូេគឺជាក្ូេជាទីប្ស្ឡាញ់ដត្មាន ក់្គត់្ ជាទីស្ងឃឹរនេប្ត្ក្ូល ជាដភនក្ ជារែលើរ

ប្រម៉ា ត់្ បា! រប្រៀរបាេេឹងខ្លួេប្បាណ សាច់្មរ រត្ើឲ្យមាត យឪេកុ្ ស់្រៅ 

រោយគ្នោ េកូ្េររតច្បាេ ជវីតិ្ដរាឪេឹងរលើកូ្េទាំងប្សុ្ងរហើយ! ក្ូេសំ្ឡាញ់! 

រ ា៉ ង ដរាឪច្ឆស់្ប្គំ្នប្គ្នរហើយ មាេវយ័ច្រប្រើេប្ទុឌរប្ទាររហើយ រិេែងឹថា

សាល រ់នែៃរេះនែៃដស្អក្ឬខាេដស្អក្រនាះរទ រប្ពាះរហត្ុរនាះ ច្ូ បាក្ុរំៅរច្ឆល 

េកួ្រយើងរ ើយ! នហបា! ្រោត្ថកា រួស្លបំាក្ណាស់្ ប្ត្វូកា ប្ត្ជាក់្ដរ ជា

បាេរតត  ប្ត្វូកា រតត រៅជាបាេប្ត្ជាក់្វញិ រហត្ុរេះ ចូ្ បាកុ្រំៅ រួស្អី! 

 ក្ូេក្រំោះរនាទ រ់េីសាត រ់ពាក្យរ ៀររារ់េុះះ ក៏្រក្ើត្ទុក្ខរទារេស្េ រមៃ ក្

រុខ្ច្ុះ អងគុយស្ញ្ជឹងគិត្អត់្អាហា អស់្៧នែៃ។ ប្គ្នរនាះ មាត យឪេកុ្គិត្គ្នន ថា 

ររើរយើងរិេឲ្យក្ូេរៅរួស្រទ វាប្បាក្ែជាសាល រ់រិេខាេ រហើយរយើងេឹងដលង

បាេរ ើញវារទៀត្ដែ  ររើឲ្យវារៅរួស្រៅប្គ្នេ់ ស្ល់ជវីតិ្រៅបាេរ ើញរុខ្

ត្រៅរទៀត្ ។ លះុគិត្ែរូច្ឆន ះរហើយ ក៏្បាេអេញុ្ចញ ត្ឲ្យក្ូេរួស្រោយពាក្យថា 

ក្ូេរៅសំ្ឡាញ់មាត យ! ក្ូេរួស្ច្ុះ! ដរាេកុ្ប្េរឲ្យក្ូេរួស្រហើយ។ 

 អនក្ក្រមាល ះប្គ្នេ់បាេឮថាប្េរឲ្យរួស្រហើយ ក៏្មាេចិ្ត្តស្រាយងតូ្ ទឹក្

ជប្រះរាងកាយ ថាេ យរងគោំមាត្ថរិត្ថ រែើ រៅកាេ់វិហា  ទូលសំុ្ ប្េះែចមាេ
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ប្េះភាគរួស្ ។ ប្េះសាសាត ក៏្ប្ត្ថស់្រងាគ រ់ភិក្ខុរួយអងគឲ្យររួំស្ក្ុមា រេះ 

រហើយភិក្ខុរនាះ ក៏្បាេររួំស្ក្ុមា រនាះរៅ ។ ច្ឆរ់តំ្ថងេីបាេរួស្រក្ 

សាររណ រនាះមាេោភស្កាេ  រប្ច្ើេ ត្រក្ក៏្សំុ្អាច្ឆ យ េិងឧរជាយ៍បាេ

ឧរស្របទា (រួស្ជាភិក្ខុ)។ រៅរ ៀេររប្រើអស់្ ៥វស្ា ក៏្គិត្ថាខ្លួេរៅទីរេះ 

ប្ច្រូក្ប្ច្រល់ណាស់្ រិេអាច្េឹងរៅយាា ងរេះ ហូត្រទ។ រោយប្បាថាន េឹង

ររំេញវរិស្េនា្ ុៈ បាេសំុ្ក្រោោឋ េេីសំ្ណាក់្ប្េះឧរជាយ៍ ថាេ យរងគោំ 

រច្ញច្ឆក្វត្តរជត្េេ រៅ ស់្អាប្ស័្យរៅក្នុងនប្េឯប្សុ្ក្ោច់្ប្ស្យាលរួយ។ 

ភិក្ខរុនាះរទាះជាខិ្ត្ខ្េំ៉យារែសុ្ខាត់្ ច្រប្រើេវរិស្េនា ហូត្អស់្ ១២ោន ំ ក៏្

រោយ ក៏្រៅរិេបាេស្រប្រច្គុណវរិស្ស្អេីរសាះ។  ឯីមាត្ថរិត្ថ រស់្រោក្ 

រោយរេលរវោរច្ះដត្ក្េលងរៅៗ ក៏្លាបល ក់្ខ្លួេទ័លប្ក្លបំាក្រោយសា  ដត្

អនក្ជលួែដីប្ស្ អនក្រ្េើពាណិជជក្រោជារួយ លចួ្ប្រវញ័្ាេយ៍ក្ប្ទេយរៅ រប្ពាះរគ

គិត្ថា ក្នុងប្ត្ក្ូលរេះ គ្នោ េក្ូេ គ្នោ េរងរអូេ គ្នោ េអនក្ទា រណុំលអីរទ រហើយ

អនក្ររំ ើក្នុងសទះរទៀត្រសាត្ ក៏្លចួ្យក្ប្បាក់្មាស្ជារែើរ ត់្រច្ឆលអស់្។ 

 ទីរសំតុ្ អនក្ទាំងេី ក៏្លាបល ក់្ខ្លួេទ័លប្ក្ រិេមាេសូ្របីដត្សតលិស្ប្មារ់ ែសួ្ទឹក្

ក្នុងនែ ក៏្លក់្សទះរទៀត្  ស់្រៅឥត្មាេសទះស្ដរបង ែល់េវូភាេ គួ ឲ្យអាណិត្

េេ់រេក្ រស្លៀក្ស្ររលៀក្រពំាក់្ច្ឆស់្ៗ នែកាេ់អំដរងរែើ  សំុ្ទាេរគ។ ក៏្កាល

រនាះ មាេភិក្ខុរួយអងគរ្េើែរំណើ  េីវត្តរជត្េេ រៅត្ថរលោំរ់ បាេែល់ក្ដេលង
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ដែលភិក្ខុក្រមាល ះរនាះគងរ់ៅ ភិក្ខុក្រមាល ះរនាះ ក៏្បាេរ្េើក្ិច្ាវត្តច្រំពាះរោក្ជា

អនក្រក្ែល់ែោ ីឲ្យគងក់្នុងទីប្ស្លួ ស្រ រយរហើយក៏្សួ្ ថា៖ 

 រោក្មាា ស់្! េិរេតរក្េីខាងណាដែ ទាេ? អាគេតុក្ភិក្ខុត្រថា អនក្មាេ

អាយុ! ខ្ញុកំ្ ណុារក្េីវត្តរជត្េេ! បាេសាត រ់ែរូច្ឆន ះ ក៏្សួ្ សុ្ខ្ទុក្ខ (ភាេរិេមាេ

ររាគ) េីប្េះសាសាត  េិងរហាសាវក័្ទាំងឡាយជារែើរ  ចួ្ក៏្សួ្ េីែណឹំងរញារ

ប្សី្ប្រុស្ (មាត្ថរិត្ថ)  រស់្រោក្ថា រេិប្ត្រោក្មាា ស់្! ច្ុះប្ត្ក្ូលរស្ែឋី

រួយរៅរតុរំនាះនាប្កុ្ងសាវត្ថីដែ  មាេសុ្ខ្ទុក្ខយាា ងណាដែ ? អាគេតុក្ភិក្ខុត្រ

ថា ហឺុ! អាវរុសា! ច្ូ រោក្កុ្ ំ សួ្ ែណឹំងេីប្ត្ក្ូលរនាះអី! រហត្ុអីរៅរោក្

មាា ស់្? ភិក្ខុក្រមាល ះសួ្ រញ្ចជ ក់្។ រោក្ត្រថា មាន លអាវរុសា ឮថា ប្ត្ក្ូលហនឹង

មាេក្ូេដត្រួយ រហើយក្ូេេុះះក៏្បាេរួស្ក្នុងប្េះេទុធសាស្នារៅរហើយ ច្ឆរ់េី

រេលដែលក្ូេរនាះរួស្រក្ ប្ត្ក្ូលរនាះក៏្ ល ំោយអស់្រៅ ឥ ូវជេ ទាំង

េី ជាមាត យឪេកុ្ ងទុក្ខគួ ឲ្យអាណិត្នប្ក្រេក្ រែក្រែើ សំុ្រគ ស់្។ រោក្ក្ូេ

ប្គ្នេ់ដត្បាេឮភិក្ខុអងគរនាះប្បារ់ភាល រហាក់្រិេអាច្េឹងទរ់ខ្លួេឯងបាេ រទើរ

ដប្ស្ក្យំទាំងទឹក្ដភនក្ ហារ។ អាវរុសា! ររាច្បាេរោក្ យំច្ឹង? អាគេតុក្ភិក្ខុ 

សួ្ ។ ក៏្រឆ្លើយទាំងអណតឺ ត្អណត ក្ថា រោក្មាា ស់្! េកួ្គ្នត់្ជារញារប្សី្រញារ

ប្រុស្ រស់្ខ្ញុបំ្េះក្ ណុាៗប្ត្វូជាកូ្េគ្នត់្។ អាគេតុក្ភិក្ខុោស់្រត្ឿេថា ដេ  

អាវរុសា! រញារប្សី្ប្រុស្ រស់្រោក្លាបល ក់្ខ្លួេ (យាា ងរេះ) ក៏្រប្ពាះដត្រោក្! 

រៅ! រៅររើលដែេកួ្គ្នត់្វញិ! 
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 ភិក្ខុក្រមាល ះស្ញ្ជឹងគិត្មាន ក់្ឯងថា ហឺុ! អាត្ថោ អញរហអើយ! រៅរេញជារុគគល

អភ័េេណាស់្! ខ្បំ្រឹងេ៉យារែសុ្ខាត់្ស្មាអ ត្ច្ិត្តអស់្១២ោន ំ រៅដត្រិេបាេ

ស្រប្រច្រគគសលអេីរសាះ! រត្ើអញរួស្រ្េើអេ ីរទៀត្! សឹ្ក្ រៅជាប្គហស្ថច្ិញ្ាឹរ

ររប្រើមាត យឪេកុ្ ឲ្យទាេ ( ក្ាសី្ល) វញិ ដប្ក្ងរោបាេសលូវរៅឋាេសួ្គ៌ខ្លះ! 

គិត្ ចួ្ ក៏្ប្រគល់ខ្ទរក្នុងនប្េរៅប្េះរែ ៈអងគរនាះ ប្េឹក្រ ើងប្េលរឹប្សាងៗ ក៏្

េិរេតរច្ញច្ឆក្នប្េត្ថរលោំរ់ រៅែល់ រងវហិា វត្តរជត្េេរិេោៃ យរាុនាោ េ

េីប្កុ្ងសាវត្ថី ប្ត្ងេ់ុះះមាេសលូវេី  ១រៅវត្តរជត្េេ ឯ១រទៀត្រៅកាេ់ប្កុ្ងសាវត្ថី។ 

រោក្ឈ្ គិត្រួយស្េទុះ "រត្ើអាត្ថោ អញរៅជរួរញារទាំងេី រុេ ឬក៏្រៅ 

គ្នល់ប្េះទស្េលរុេ!„  ចួ្ក៏្ស្រប្រច្ចិ្ត្តថា "រញារប្សី្ប្រុស្ អញគរបីរៅ 

ររើលដែគ្នត់្បាេយូ រទៀត្ ដត្ច្ឆរ់េីរេលរេះរៅ អាត្ថោ អញេឹងរិេ សូ្វបាេ

រ ើញប្េះស្រពុទធញឹក្ញារ់រទ! ររើអញ្ាឹង! នែៃរេះ អញេឹងរៅ ជរួប្េះស្មាោ

ស្រពុទធសាត រ់្រ៌សិ្េ ប្េឹក្ដស្អក្សឹ្ររៅជរួអនក្មាេគុណទាំងេី " ក៏្ដរ រច្ញ

េីសលូវរៅសាវត្ថី រហើយនែៃ រស្ៀលរេតិច្ក៏្បាេរៅែល់វត្តរជត្េេ។ រៅនែៃរនាះ

ដែ  ប្េះសាសាត កាលប្ទងប់្រររើលររើលស្ត្េរោក្នារច្ាូស្ស្រ័យ ក៏្រ ើញ

ថា ឧរេិស្េ័យនេក្ុលរុប្ត្រនាះ ែល់ប្េរលោរប្គរ់ប្គ្នេ់រហើយ។ រៅប្គ្ន

ដែលភិក្ខុអងគរនាះរក្ែល់ ប្េះអងគក៏្ស្ដរតងោតុញ្បាសកសូត្ត៤ រពាល

ស្ រស្ើ គុណមាត្ថរិត្ថ។ ភិក្ខុអងគរនាះឈ្ សាត រ់្រោក្ថាប្េះសាសាត  រៅខាង

                                                             
៤
សុ្ត្តេតរិែក្ សំ្យុត្តេកិាយ ស្គ្នែវគគ ទុត្យិភាគ ៣០ ទេ័ំ  ១៤១ 
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ច្ុងភិក្ខុរ ស័ិ្ទ គិត្ថា "អាត្ថោ អញគិត្ថា សឹ្ក្រៅអាច្បាេររប្រើមាត យឪេកុ្! ដត្

ប្េះរ រប្គបូ្ត្ថស់្ថា អនក្រួស្ហនឹងឯង ក៏្អាច្ទេំកុ្រប្រុងរ្េើេវូ ឧរកា ៈ

ច្រំពាះមាត យឪេកុ្បាេដែ រត្ើ! អសាា  យ! ររើអញអត់្រក្ជរួប្េះសាសាត រទ 

ប្រដហលជាអញសឹ្ក្បាត់្រៅរហើយ ដត្ឥ ូវ! អស់្អីរហើយ! អញរិេ ចំ្ឆបាច់្

សឹ្ក្រទ រៅជាអនក្រួស្ែដែលក៏្អាច្ចិ្ញ្ាឹររញារទាំងេី នាក់្បាេដែ "។ 

 ភិក្ខុក្រមាល ះរនាះ លាបល រ់រៅក្នុងនប្េច្េំេួ ១២ោន ំ ដត្ឥ យិារែហាក់្ែចូ្ជាភិក្ខុ

ច្ឆលច្ឆញ់ ឥត្មាេភាេខាោ ស់្រអៀេ រៅកាេ់ររាងស្ោក្ភត្ត យក្ស្ោក្

បាយសង ស្ោក្ររ សង េិរេតចូ្លរៅកាេ់ប្កុ្ងសាវត្ថីតំ្ថងេីប្េឹក្ប្េហារ។ 

(រៅត្ថរសលូវ) រោក្គិត្ថា អញគួ រៅយក្ររ រុេ ឬរៅជរួរញារប្សី្

ប្រុស្រុេហនះ ! ក៏្េឹក្រ ើញថា មាត យឪេកុ្ប្ក្រលឹងៗ រៅជរួគ្នត់្នែទរទររតច្េឹង

រក្ើត្!  ចួ្ក៏្ទទួលររ េិរេតរៅកាេ់ទាេ  សទះច្ឆស់្ រស់្រោក្។ រញារប្សី្

ប្រុស្ រស់្រោក្សាន ក់្រៅត្ថរ រងសទះអនក្ែនទ ក៏្ក្េំងុរែើ សំុ្ររ រគេិសា

ដែ ។ រោក្កូ្េេិរេតរៅជតិ្ រ ើញរញារទាំងេី អងគុយរក្ៀក្គ្នន យាា ងរេះ 

រក្ើត្ទុក្ខក្តុក្ក្តួលប្ស្ក់្ទឹក្ដភនក្រោយរិេបាេប្ពាងទុក្ ក៏្េិរេតរៅឈ្ ជតិ្អនក្

ទាំងេី ។ េកួ្គ្នត់្សូ្របីបាេរ ើញរោក្រហើយ ដត្រិេបាេជាសាគ ល់ថា ជា

រោក្ក្ូេ រស់្គ្នត់្រទ។ រេលរនាះ រញារប្សី្សំ្គ្នល់ថា រោក្េិរេតរក្ 

ឈ្ ប្ទងប់ាប្ត្ ក៏្រពាលថា "ប្េះគុណមាា ស់្! េកួ្ខ្ញុបំ្េះក្ ណុាគ្នោ េអេី ោក់្បាប្ត្



24  ប្រជុរំ ឿងរសេងៗ  

 

រទ សូ្រេិរេតរៅរុខ្រទៀត្ច្ុះ! រោក្កូ្េឮពាក្យមាត យែរូច្ឆន ះ ច្ុក្ដណេរែើរ

ប្ទងូប្ស្ក់្ទឹក្ដភនក្មាា ត់្ៗ ទរ់ខ្លួេឈ្ រៅទីរនាះឯង ។  

 រៅរេលដែលរញារប្សី្រពាលេី រីែងរហើយ រោក្រៅដត្ឈ្ ក្ដេលង

ែដែលយាា ងរេះ រញារប្រុស្ភាល រេុះះ ក៏្េិយាយេឹងរញារប្សី្ថា ដេ! នាង! 

រក្ររើលររើល!៍ ហនឹង! ក្ូេរយើងដរេ ឬរិេដរេហនឹង! រញារប្សី្រប្កាក្រែើ 

រៅររើលជតិ្ សាគ ល់ច្ាស់្ថាជាក្ូេ ក៏្ទមាល ក់្ខ្លួេ យំរ ៀររារ់រទៀររជើងរោក្

ទាំងេី នាក់្ររើលរៅគួ ឲ្យអាសូ្ នប្ក្រេក្។ 

 សូ្របីរោក្កូ្េកាលរ ើញរញារប្សី្ប្រុស្យំដយក្ែរូច្ឆន ះ ក៏្រិេ អាច្េឹង

ទរ់ខ្លួេរិេឲ្យប្ស្ក់្ទឹក្ដភនក្បាេរ ើយ ដត្រោក្ខ្ទំរ់រស្ច្ក្តីរសាក្ ប្ត្ រ់ជា

លងួរោររញារទាំងេី ឲ្យ្ ូរស្បើយ រោយលាបនាអះអាងថា "ដរា! េកុ្! ឈ្រ់

គិត្រៅ! (ច្ឆរ់េីនែៃរេះរៅ) ក្ូេេឹងច្ិញ្ាឹរ រោក្ទាំងេី ណាះ!  ចួ្ក៏្ឲ្យគ្នត់្

េិសាររ ដែលខ្លួេនាំរក្។ (ក៏្បាេ) ឲ្យេកួ្គ្នត់្អងគុយប្ត្ងក់្ដេលងស្រ រយ ខ្លួេ

ឯងរៅយក្បាយរាូររក្ជេូេកួ្គ្នត់្េិសារទៀត្  ចួ្រទើរបាេេិរេតរៅ ក្រិណឌ

បាប្ត្ស្ប្មារ់ខ្លួេឯង (បាេរហើយ) ក៏្រៅជរួរញារទាំងេី ជេូគ្នត់្េិសារតង

រទៀត្ ទុក្ណាជាគ្នត់្រិេប្ត្វូកា ក៏្រោយ រហើយរទើររោក្ោេ់ត្ថររប្កាយ 

(េវូអាហា ដែលរស្ស្ស្ល់) ។ ភិក្ខុក្រមាល ះ រូរេះ ទេំកុ្រប្រុងមាត្ថរិត្ថត្ថរ 

ទេំងរេះច្ឆរ់េីរេលរនាះ ហូត្រក្ រទាះជាខ្លួេបាេភត្តរសេងៗ មាេភត្ត ដែល

ប្េះភត្តុរទទស្ក្ៈច្ឆត់្ត្ថររវេដែលរគេិរេតជារែើរ ក៏្រោក្យក្ រៅជេូរញារ
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អស់្ៗ រហើយខ្លួេរោក្ផ្កទ ល់េិរេតរែើ  ក្រិណឌ បាត្ បាេក៏្ោេ់ ររើរិេបាេក៏្

អត់្ោេ់រៅ ស្ប្មារ់នែៃដែលបាេមាេត្ិច្រទ  ឯីនែៃដែលអត់្គឺរប្ច្ើេ។ សូ្របី

សំ្េត់្សាែក្ េិង រស់្ រ ត្ិច្ត្ួច្យាា ងណាក៏្រោយ ឲ្យដត្បាេរក្ ក៏្ជេូរៅ

រញារទាំងអស់្  ឯីរោក្រ ើស្យក្ដត្ក្ណំាត់្សំ្េត់្ច្ឆស់្ៗ ដែលរគរប្រើ

រហើយរក្រែ រាះប្ជលក់្រប្រើខ្លួេឯង ែរូច្ឆន ះរហើយ ស្បងច់្ីេ  ( រូរាង) ក៏្រៅ

ជារៅហោងរិេគួ ឲ្យររើល។ 

 ភិក្ខុក្រមាល ះរនាះ រោយសា ដត្ទេំកុ្រប្រុងមាត្ថរិត្ថយាា ងរេះ ត្រក្ រោក្

រៅជារក្ើត្ររាគរលឿង រស្លក្សាល ំង សាគ ំងស្គររច្ញស្ នស្ វារ ប្គ្នរនាះ េកួ្

ភិក្ខុជារិប្ត្ស្និទសាន ល េិងរិប្ត្លាបល រ់ជរួគ្នន រតងមាេ លបាេសួ្ រោក្ ថា "អា

វរុសា! េីរុេរោក្មាេេណ៌ស្របុ កាយសាអ ត្បាត្ លអជារត្ើ! ច្ុះររតច្ឥ ូវ! 

រៅជារក្ើត្ររាគរលឿង រស្លក្សាល ំង សាគ ំងស្គរ រច្ញស្ នស្ វារច្ឹង? រោក្

មាេជងំឬឺ?“ រោក្ក៏្រឆ្លើយប្បារ់រ ឿងរាា វេុះះថា "អាវរុសា! ខ្ញុបំ្េះក្ ណុា គ្នោ េ

ជងំអឺេ ីរទ រាុដេតមាេរលរិពា្ត្ិច្ត្ួច្"។  លោំរ់រនាះ ភិក្ខទុាំងរនាះក៏្ស្តី

ររនាទ ស្ភិក្ខុក្រមាល ះរនាះថា "មាន លរោក្ែចមាេអាយុ! ប្េះែចមាេប្េះភាគ បាេ

ហាររិេឲ្យភិក្ខុញំុាង ស្ទាធ េទុធរ ស័ិ្ទឲ្យលាបល ក់្ច្ុះរទ ច្ុះររតច្ក៏្រោក្យក្ រស់្

ដែលបាេរក្ រោយស្ទាធ ឲ្យរៅេកួ្ប្គហស្ថយាា ងរេះ រ្េើអញ្ាឹង! រិេប្ត្វូរទ!“ 

ភិក្ខុក្រមាល ះឮែរូច្ឆន ះ ក៏្ខាោ ស់្រអៀេឱេរុខ្ប្ជរ់។ ភិក្ខុទាងំរនាះ រោយរហត្ ុ

សូ្របីរាុណណ ឹ ង ក៏្រិេរេញច្ិត្ត នាំរ ឿងរៅទូលេិត្ប្េះែចមាេប្េះភាគ ជាសាសាត  
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ថា "រេិប្ត្ប្េះអងគែចច្រប្រើេ! មាេភិក្ខុរួយអងគរនាះច្ញិ្ាឹរប្គហស្ថ រ្េើស្ទាធ

ទាយក្ឲ្យលាបល ក់្ច្ុះប្េះអងគ! រទើរប្េះសាសាត ឲ្យរគរៅ ភិក្ខុរនាះរក្ប្ត្ថស់្សួ្  

ថា "មាន លភិក្ខុ! ឮថា អនក្យក្ រស់្ដែលទាយក្ ឲ្យរោយស្ទាធ រៅច្ិញ្ាឹរ

ប្គហស្ថេិត្ដរេឬ? “រេិប្ត្ប្េះអងគែចច្រប្រើេ រ ឿងេុះះេិត្យាា ងហនឹងដរេ ប្េះ 

អងគ!” ភិក្ខុក្រមាល ះត្រេទុធែកីា ។  

 ប្េះស្មាោ ស្រពុទធរោយប្ទងម់ាេប្េះរណំងច្ងេ់ណ៌នាស្ រស្ើ េវូ ក្ិ យិាេុះះ

សង ច្ងប់្រកាស្រុេេច្ យិា រស់្ប្េះអងគសង រទើរប្ត្ថស់្សួ្ ត្រៅរទៀត្ថា 

“មាន លភិក្ខុ! រត្ើប្គហស្ថដែលអនក្ចិ្ញ្ាឹររនាះ ប្ត្វូជាអេីេឹងអនក្ដែ ?” ភិក្ខុរនាះ 

រឆ្លើយថា "រេិប្ត្ប្េះអងគែចច្រប្រើេ! េកួ្គ្នត់្ ប្ត្វូជារញារប្សី្ប្រុស្ រស់្ខ្ញុបំ្េះ

អងគ"។ រែើរបីរលើក្ទឹក្ច្ិត្តភិក្ខុក្រមាល ះេុះះ ប្េះអងគប្ទងឲ់្យេ សា្កុា  ៣ែងថា 

"សា្!ុ សា្!ុ ប្រនេរហើយៗ ភិក្ខុ" អនក្រែើ ប្ត្វូត្ថរសលូវ រស់្ត្ថាគត្រហើយ! 

សូ្របីត្ថាគត្ក៏្ប្រប្េឹត្តរុេេច្ យិា ច្ិញ្ាឹរមាត្ថរិត្ថែចូ្អនក្យាា ងរេះដែ ។ ភិក្ខុ

ក្រមាល ះរនាះ ក៏្បាេ្ ូប្ទងូស្រាយ កី្រាយរៅរហាង។ 

រ ឿងភិក្ខុច្ិញ្ាឹរមាត្ថ ច្រ់ ៕ 

អ្វសានកាព្យា 

 បី្េះជេិប្សី្ អងគនែលប្ររស្ើ   ប្ទងម់ាេែរំណើ   ែចលអរាែឋហោង 

រ្េើទាេមាេសី្ល ឥត្ រិលគុណសង  រែើ ត្ថរគេលង នេប្េះអត្ីត្េទុធ ។  
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ភិក្ខុក្រមាល ះ េិត្រសាោ ះសាស្នា ច្ិញ្ាឹរមាត្ថ ជវីរី សុិ្ទធ 

រែើ ត្ថរទរំេៀរ នេប្េះច្ររេុែ លអលអះខ្ពស់្សតុ្ អស់្គុណទាំងឡាយ ។ 

នហ! សា្ជុេ រុ ស្ស្តស្តី  រៅរស្ៃៀររ្េើអីេ  ច្ូ ខ្ខំ្េល់ខាេ យ 

យក្ចិ្ត្តទុក្ោក់្  ក្ាឪេកុ្មាត យ  ែចូ្រ ឿងរ យិាយ រក្រេះឯងរហាង។ 

មាត្ថរិត្ុ ឧរោឋ េគុណ អស់្េកួ្ទុជេ៌ មាក់្ងាយត្ោះស្ង 

ដត្េកួ្អនក្ប្បាជញ អងអ់ាច្ច្ាស់្ច្បង ប្រត្ិរត្តិឥត្ហោង ឆ្លងែល់រពា្ិ ។   

 

េេយល់ពាក្យ 

ខ្ញុបំ្េះក្ ណុា   អាេថា “ខ្ញុកំ្ូណា”ពាក្យេិយាយជារួយប្េះស្ងឃ Ich 

រជត្េេ   វត្ត្ជំារជឈរណឌ ល រស់្ប្េះេទុធ ប្ទងគ់ងរ់ៅច្េំេួ 

                                   ១៩ោន ំ  Tempel 

ឈ្ ប្ទងប់ាប្ត្  ប្េះស្ងឃឈ្ ចំ្ឆញាត្ិរញារោក់្បាប្ត្រោក្ 

   Mönch geht, Essen zu suchen 

រញារប្សី្ប្រុស្ ពាក្យរៅ មាត យឪេកុ្  រស់្ប្េះស្ងឃ 
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   Eltern des Mönchs 

ោស់្រត្ឿេ  រត្ឿេឲ្យភាញ ក់្ ឭក្, ឲ្យេឹក្រ ើញ Ein Typ geben 

េិរេត   ពាក្យរប្រើជារួយប្េះស្ងឃ  

 រស្ោើេឹងពាក្យថា ”រែើ ” gehen 

រច្ាូស្ស្រ័យ  រេលប្េឹក្ប្េហារ, ជតិ្ភលឺ Früh-Morgen 

រលរិពា្  រស្ច្ក្តីខ្េល់ខាេ យ, ជារ់ជពំាក់្កា ងា  Hindernis 

រុេេច្ យិា  កា ប្រប្េឺត្តក្នុងកាលរុេ, ច្ យិា៣  រស់្ប្េះេទុធ  

 was hat gemacht bevor 

េិសា   ហូរ, ញំុា, ោៃ ញ់េិសា essen 

េទុធែកីា   ពាក្យ រស់្ប្េះេទុធ die Rede des Buddhas 

មាត្ុរបាស្ក្សូ្ប្ត្ សំ្យុត្តេិកាយ រិែក្ ៣០ ទេ័ំ  ១៤០ 

ស្ោក្   រោន ត្ die Karte 

សាវត្ថី   ទីប្កុ្ងរុរាណ រស់្ឥណាឌ  ប្េះេទុធគងរ់ៅ  

   ក្នុងប្កុ្ងរេះ ២០ោន ំ Sravasthi 
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សឹ្ក្   ឈ្រ់រៅជារោក្ត្រៅរទៀត្  

                                   das Mönch-schwand verlassen 

រៅហោង  អារ់អេ់, មាេរេទិល, ប្រឡាក់្ schmutzig 

អាគេតុក្ភិក្ខុ  រោក្ដែលរទើរេឹងេិរេតរក្ែល់ែោី  

   der Mönch, der neue kommt 

អារត្តិបារាជកិ្  រទាស្ែច្ កំ្នុងប្េះេទុធសាស្នា   

   ក្នុងច្រំណាររទាស្ទាំង ៧ក្ង Vergehen 

អាវរុសា  ពាក្យដែលប្េះស្ងឃរៅគ្នន រៅវញិរៅរក្ 

                                   das Wort, das der Mönch benutzt 

អាសូ្    អាណិត្ទេ់ច្ិត្ត, អាណិត្ជារ់ច្ិត្ត,   

                អាណិត្រខាល ច្ចិ្ត្ត Mitgefühl 

ឥ យិារែ  អាក្របក្ិ យិា, សលូវឬគេលងនេឥ យិា 

 ែរំណើ  , រែក្, ឈ្ , អងគុយVerhalten 

ឧរកា ៈ  កា ទេំកុ្រប្រុង, កា សគត់្សគង់, កា សាុងរសតើរ  

              Dankbarkeit 
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មាត្រុបាស្ក្សូ្ប្ត្ 

 ញ្យា ោតរំ បិតរំ វា  មញ្ចោ  េញ្មមន ញ្បាញ្សតិ 

 ត្ថយ នំ បារិច្រិយាយ  ោត្ថបិតូសុ បឌេិ ត្ថ 

 ឥញ្េវ នំ បសំសនោិ  ញ្បច្ោ  សញ្គេ  បញ្ោទតិ  ។ 

 

 រុគគលណា ច្ិញ្ាឹរមាត្ថឬរិត្ថរោយ្រ៌ រណឌិ ត្ទាំងឡាយ  ដរង 

ស្ រស្ើ រុគគលរនាះ ក្នុងរោក្រេះ រប្ពាះកា ររប្រើមាត្ថរិត្ថ ទាំងឡាយរនាះ 

លះុរុគគលរនាះ រៅកាេ់រ រោក្រហើយ  ដរង កី្រាយក្នុងឋាេសួ្គ៌ ៕ 

 

សំ្យុត្តេិកាយ ស្គ្នែវគគ ទុត្ិយភាគ ៣០ ទេ័ំ  ១៤១ 
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រ ឿងែ ំចី្ិញ្ាឹរមាត យ ៤ 

 សត្ថា ៈ កាលប្េះសាសាត គងរ់ៅនាវត្តរជត្េេ ប្ទងប់ាេស្ដរតងរ ឿងរេះ

រ ើង រប្ពាះប្បា េធភិក្ខុច្ិញ្ាឹរមាត យរួយអងគ។ រ ឿងហនឹងមាេែរំណើ  ែចូ្គ្នន េឹង

រ ឿងប្េះសុ្វណណ សារេុះះឯង។ ប្េះសាសាត បាេប្ត្ថស់្រៅេកួ្ភិក្ខុរក្ទូនាោ េថា 

"មាន លភិក្ខុទាំងឡាយ អនក្ទាំងឡាយ ក្ុនំាំគ្នន រពាល រទាស្ត្ិះរែៀលភិក្ខុអងគរនាះ

រ ើយ របារាណក្រណឌិ ត្ទាំងឡាយ សូ្របីរក្ើត្ក្នុងក្រំណើ ត្ស្ត្េត្ិ ច្ឆា េ សូ៊្អត់្

អាហា អស់្ ៧នែៃ យំស្ប្រក់្ទឹក្ដភនក្រប្ពាះដត្ប្ពាត់្មាត យ រទាះរីបាេច្ណីំ

អាហា រប្រៀររោយប្ក្យាា រសាៃ យ រស់្រស្តច្ក៏្រោយ  ក៏្រិេរ រិភាគរ ើយ 

ែរារណារិេបាេជរួមាត យ។ េកួ្ភិក្ខុបាេអារា្នា រទើរប្ទងស់្ដរតងអត្ីត្

េិទាេរេះរ ើង ែចូ្ត្រៅរេះ៖ 

 អតីញ្ត ពារាឌសិយំៈ កាលេីរប្េងនាយ ប្េះបាទប្េហោទត្ត បាេរ ើង

ប្គងរាជយរៅនាទីប្កុ្ងពារាណសី្  ឯីប្េះរ ររពា្ិស្ត្េ បាេរក្ើត្ក្នុងក្រំណើ ត្

ជាស្ត្េែ ំនីាហិរវេតប្ររទស្ ជាែ ំមីាេស្របុ ស្សុ្ទធ មាេ រូលអគួ េិត្េិល

 រិលររើលជាទីរេញច្ិត្ត មាេលក្ខណៈរ រូិណ៌ េិងមាេែ ំ ី៨រឺុេ ជារ វិា  ។ 

ែ ំីរនាះ រៅច្ិញ្ាឹរ ក្ាមាត យ (ររែ ំ)ី ដែលច្ឆស់្ជរា ដែរទាំងខាេ ក់្ដភនក្រទៀត្

សង។ រស្តច្ែ ំ ីបាេប្រគល់ទឹក្ ោ ុំស្េ  ដសលរឈ្ើទុខំ្ាីរសេងៗ ែល់េកួ្ែ ំជីាក្ូេរៅ

                                                             
៤
 ប្េះសុ្ត្តេតរិែក្ ខុ្ទទក្េិកាយ ជាត្ក្ អែឋរភាគ ៥៩ ទេ័ំ  ២១០ 
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រែើរបីយក្រៅជេូមាត យេិសា។ ដត្េកួ្ែ ំទីាំងរនាះ រិេបាេជេូរៅមាត យរស្តច្

ែ ំីេិសារទ ដរ ជាយក្ រ រិភាគរោយខ្លួេឯង។ (រប្កាយរក្) រស្លច្ែ ំីកាល

ឃាល ំររើលក៏្បាេែងឹរ ឿងរនាះ គិត្ថា អាត្ថោ អញេឹងរច្ញរច្ឆលហេូង រហើយ

ច្ិញ្ាឹរមាត យរោយខ្លួេឯងវញិ!  ចួ្រហើយរៅរវោរាប្ត្ីកាល ដែលេកួ្ហេូងែ ំី

េុបំាេែងឹ ក៏្លចួ្នាំមាត យ ត់្រៅកាេ់រជើងភនចំ្រណាឌ  ណៈ សាន ក់្រៅក្នុងគុហាភន ំ 

ស្ថិត្រៅដក្ប មាត់្ប្ស្ះឈូ្ក្រួយ រហើយតំ្ថងច្ិញ្ាឹរមាត យត្រៅ។   

 នាប្គ្នរួយរនាះ មាេអនក្រែោើ នប្េមាន ក់្រៅប្កុ្ងពារាណសី្ វរងេងសលូវ  ក្

ក្ណំត់្ទិស្រិេបាេ ក៏្ដប្ស្ក្យំរ ៀររារ់យាា ងប្ទហឹង េំងនប្េ។ ែ ំរីពា្ិស្ត្េ 

បាេឮស្ដប្រក្រុ ស្រនាះ ក៏្គិត្ថា "រុ ស្រេះ គ្នោ េទីេឹងរទ ឱ! ហាក់្ែចូ្ជារិេ

ស្រគួ ទាល់ដត្រសាះ ររើររណាត យឲ្យរុ ស្រនាះ សាល រ់ក្នុងទីសាថ េដែលរយើង

 ស់្រៅយាា ងរេះ “ ចួ្ក៏្រែើ សំ្រៅរៅរុ ស្រនាះ។ ប្គ្នេ់ដត្បាេរ ើញែ ំ ី (រក្

េីច្មាៃ យ) រុ ស្រនាះភ័យ ត់្យាា ងរលឿេ ដត្រស្តច្ែ ំក៏ី្ដប្ស្ក្ឃាត់្សួ្ ថា "ដេ! 

រុ ស្ក្សំ្ត់្ក្ុ ំត់្អី ខ្ញុរិំេរ្េើឲ្យអនក្ភ័យខាល ច្រទ! ច្ុះរហត្ុអេី បាេជាអនក្រែើ 

ប្ទរហាយំរេញនប្េអញ្ាឹង?“ នាយរែោើ នប្េប្បារ់ថា "នហ! រោក្ជា្ ំខ្ញុំវរងេង

សលូវអស់្៧នែៃេឹងនែៃរេះរហើយ"។ រស្តច្ែ ំក៏ី្រពាលថា "រុ ស្ែចច្រប្រើេ! ច្ូ  អនក្

ក្ុភំ័យអី ខ្ញុេំឹងនាំអនក្រៅែល់សលូវរេសុ្េណាះ " ចួ្ក៏្ឲ្យរុ ស្រនាះ ជះិរលើខ្នង នាំ

រច្ញេីនប្េរៅ។ រុ ស្រនាះ ជារេសុ្េអាប្ក្ក់្ជជួាត្ិ បាេក្ណំត់្រែើររឈ្ើ  េិង
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ភនជំាស្ញ្ចញ រច្ញរៅពារាណសី្រោយគិត្ថា "អញេឹងរៅប្េះេគ  ប្បារ់ែល់

ប្េះរាជា"។ 

 កាលរនាះ ែ ំរីងគល រស់្ប្េះរាជាក៏្សាល រ់រៅ ប្ទងប់ាេឲ្យេកួ្រាជ រុ ស្ទូង

ស្គ ប្រកាស្ថា "ររើេ ណាបាេប្រទះរ ើញមាេែ ំលីអរ រូិណ៌ រោយ រូអាច្

រ្េើជារាជទីនាំងបាេ ច្ូ ឲ្យែណឹំងភាល រ"។ នាយរែោើ នប្េរនាះក៏្បាេច្ូលរៅគ្នល់

ប្េះរាជាទូលប្េះរាជឱងាេ  ថា "រេិប្ត្ប្េះស្រោត្ិរទេ! ទូលប្េះរងគបំាេរ ើញ

រស្តច្ែ ំីស្សាអ ត្ មាេសី្ោច្ឆ  គួ ជាប្េះទីនាំង រស់្ប្េះអងគបាេប្ការទូល! 

សូ្រប្េះអងគ ប្ទងប់្ត្ថស់្រញ្ចជ ឲ្យនាយហោែ ំរីៅជារួយទូលប្េះរងគំៗ  េឹង

រងាា ញសលូវប្ការទូល“។ 

 ប្េះរាជាត្រថា សា្ ុ  (ប្រនេរហើយ)  ចួ្បាេរញ្ជូេហោែ ំ ី េិងរ វិា  ជា

រប្ច្ើេរៅជារួយរោយរញ្ចជ ថា "អនក្ទាំងឡាយ ច្ូ ឲ្យរុ ស្រេះនាំ សលូវរៅនប្េ

ច្ឆរ់រស្តច្ែ ំីែចប្ររស្ើ ដែលគ្នត់្បាេប្បារ់រយើងរក្“។ នាយ រែោើ នប្េរ្េើ

ែរំណើ  រៅជារួយរ វិា  បាេរ ើញប្េះរពា្ិស្ត្េក្េំងុច្ូល រៅ ក្ច្ណីំក្នុង

ប្ស្ះឈូ្ក្។ ែ ំរីពា្ិស្ត្េកាលរ ើញហោែ ំ ី ក៏្គិត្ថា ភ័យរេះរក្ើត្រ ើង រិេ

ដរេែនទណារប្តដត្េីនាយរែោើ នប្េរនាះរទ! អាត្ថោ អញជាស្ត្េមាេក្មាល ំងខាល ំង 

អាច្ក្ចំ្ឆត់្ហេូងែ ំទីាំងពាេ់ឲ្យវនិាស្បាេ! ររើអញខឹ្ងរហើយ ក៏្អាច្េឹងរប្េច្

ក្រំទច្េវូេលរស្នា ប្េរទាំងអនក្ដែេទាំងអស់្បាេ! ដត្ររើអាត្ថោ អញ ខឹ្ង

រហើយ អញេឹងោច់្សី្ល (រប្ពាះដត្ស្មាល រ់រេសុ្េ) រប្ពាះរហត្ុរនាះ នែៃរេះ 
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អញេឹងរិេខឹ្ងជាោច់្ខាត្ រទាះជារគច្ឆក់្រោយលដំេងក៏្រោយច្ុះ!“ កាល

រស្តច្ែ ំអី្ិោឋ េរហើយ ក៏្ឈ្ រៅរស្ៃៀររិេសូ្របីងាក្ក្ាលរេតិច្រសាះ

រ ើយ ហោែ ំចី្ុះរៅក្នុងប្ស្ះឈូ្ក្ររើលរ ើញលក្ខណស្របត្តិ រស់្រស្តច្ែ ំី 

ប្ស្ែថីា "ដេ! កូ្េប្រុស្ ឯងចូ្ រក្"  ចួ្ក៏្ច្ឆរ់ប្ររមាយដែល រប្រៀរបាេេឹង

ដខ្េប្បាក់្ នាំររណតើ  រៅអស់្ ៧នែៃ រទើរបាេែល់ប្កុ្ងពារាណសី្។   

 ដែលងអំេីររែ ំជីាមាត យប្េះរពា្ិស្ត្េឯរណះវញិ កាលរិេរ ើញក្ូេ 

ប្ត្ រ់រក្ ក៏្ស្ងេ័យប្បាក្ែថា  "កូ្េអញ ច្ាស់្ជាប្ត្វូេកួ្រស្តច្ ឬ អាមាត្យ

ជារែើរច្ឆរ់យក្រៅរហើយ រត្ើែងនប្េរេះេឹង កី្ប្ស្ស់្ររតច្បាេ ររើខ្ញុបំ្ពាត់្ក្ូេ

ជាទីប្ស្ឡាញ់រហើយរេះ?“ ក៏្យំរ ៀររារ់ភាជ រ់ រោយគ្នថាេី បាទថា៖ 

   រែើររពាេសាេ សង រែើរដខ្លងគងស់ង រែើរទទឹរេិងរៅោ ្រំមោ ះក្ វ ៈ៥ សង 

ប្ក្រៅឈូ្ក្េិងប្ស្ដងសង ែះុប្ទុរប្ទុលរហើយ ទាំងរែើរក្ណណិ កា  ជតិ្រជើង ភនក៏ំ្

រច្ញផ្កេ ដែ  រប្ពាះដត្ែ ំរីនាះរិេរៅ។ 

 ក្នុងប្សុ្ក្ ឬក្នុងប្កុ្ងណារួយ ប្េះរាជា ឬប្េះរាជកុ្មា ណារួយ មាេរប្គឿង

អាភ ណៈជាវកិា ៈនេមាស្  ដរងច្ិញ្ាឹររស្តច្ែ ំរីោយែុនំេរភាជេ ែបិត្ែ ំី

                                                             
៥
 រៅោ ្រំមោ ះក្ វ ៈ បាេែល់ ភិសៈ គឺ ប្ក្ឳឈូ្ក្, ររើរឈូ្ក្ េិងសាមកា គឺ រែើរ ប្រយងគ,ុ 

វលលរិប្រងរលល ។ អែឋក្ថា 
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ដែលប្េះរាជា ឬប្េះរាជក្ុមា  (គងរ់ហើយ) រិេត្ក់្ស្លុត្ (ក្នុងស្ស្តងាគ រ) អាច្េឹង

ទរលុះទមាល យេវូរប្កាះ (នេេកួ្រច្ឆា រិប្ត្បាេ)។ 

 ប្គ្នេ់ដត្បាេពាក់្ក្ណាត លសលូវ ហោែ ំក៏ី្បាេរសញើសា រៅថាេ យប្េះរាជាៗ បាេ

ប្ទងប់្េះស្ណាត រ់រហើយ ក៏្ឲ្យរគរ ៀរច្តំ្ថក់្ដត្ងស្អិត្សាអ ងប្េះេគ  យាា ង

សាអ ត្។ ហោែ ំបីាេនាំប្េះរពា្ិស្ត្េរៅកាេ់ររាងែ ំ ី ដែលប្រោរ់ ត្ថក់្ដត្ង

រោយរប្គឿងអលងាេ  អរ់េឹងរប្គឿងប្ក្អូររសេងៗ រ ៀរច្ចំ្ង វំាងេេយាា ងលអ

ប្រណិត្ រទើររៅប្ការទូលែល់ប្េះរាជា។ ប្េះរាជាបាេ ប្ត្ថស់្រងាគ រ់់ឲ្យរគ

យក្រភាជេែចប្រក្ររោយ ស្ជាត្ិរសេងៗ រៅឲ្យប្េះរពា្ិស្ត្េ។ រស្តច្ែ ំ ី

រិេទទួលយក្ែុបំាយរ ើយ រោយតំ្ថងច្ិត្តថា អាត្ថោ អញេឹងរិេរ រិភាគរទ 

រប្ពាះគ្នោ េមាត យ (រៅទីរេះ)។  ប្គ្នរនាះ ប្េះរាជាក៏្អងេ រស្តច្ែ ំថីា៖ 

 មាន លែ ំ ី អនក្ចូ្ ទទួលេេំតូ្រភាជេច្ុះ មាន លែ ំ ី អនក្កុ្សំ្គររ ើយ មាន លែ ំ ី

រាជក្ិច្ាទាំងឡាយមាេរប្ច្ើេ អនក្េឹងរ្េើេវូរាជក្ិច្ាទាំងរនាះ។ 

 ប្េះរពា្ិស្ត្េឮរហើយ ក៏្ត្រវញិថា៖ 

 ររែ ំរីនាះជាស្ត្េក្បំ្ពា (យំរប្ពាះប្ពាត់្ក្ូេ) ខាេ ក់្ដភនក្ រិេមាេរគែកឹ្ នាំ

ទងគចិ្រជើងេឹងែងគត់្រឈ្ើ  រហើយដរ រុខ្រៅ ក្ភនចំ្រណាឌ  ណៈែលួរៅ។ 

 ភាល ររនាះ ប្េះរាជាក៏្ប្ត្ថស់្សួ្ រៅរទៀត្ថា៖ 



36 ប្រជុរំ ឿងរសេងៗ  

 

 មាន លែ ំែីចប្ររស្ើ  ររែ ំខីាេ ក់្ដភនក្រិេមាេរគែកឹ្នាំ  ទងគចិ្រជើងេឹង ែងគត់្

រឈ្ើ  ដរ រុខ្រៅ ក្ភនចំ្រណាឌ  ណៈ ែលួរៅរនាះ រត្ើប្ត្វូជាអេីេឹងអនក្ឯង? 

 ប្េះរពា្ិស្ត្េត្រថា៖ 

 រេិប្ត្រហារាជ ររែ ំខីាេ ក់្ដភនក្ រិេមាេរគែកឹ្នាំ  ទងគិច្រជើងេឹងែងគត់្រឈ្ើ  

ដរ រុខ្រៅ ក្ភនចំ្រណាឌ  ណៈ ែលួរៅរនាះ ប្ត្វូជាមាត្ថ រស់្ទូលរងគជំាខ្ញុ។ំ 

រេិប្ត្រហារាជ ខ្ញុចំ្ិញ្ាឹរេវូររែ ំខីាេ ក់្រួយ ររើអត់្េីខ្ញុរំៅ មាត យខ្ញុេំឹងសាល រ់រិេ

ខាេ ដត្អត់្េីមាត យរហើយ រត្ើប្ររយាជេ៍អេីរៅ រោយរប្គឿងឥស្េ យិៈទាំង

រេះ មាត យខ្ញុអំត់្អាហា  ៧នែៃរហើយ រប្ពាះរហត្ុរនាះ សូ្រប្ទងរ់ោះដលងទូល

ប្េះរងគជំាខ្ញុ ំឲ្យបាេជរួមាត យសង 

 ប្េះរាជាបាេប្ទងប់្េះស្ណាត រ់យាា ងរនាះរហើយ កាលប្ទងរ់ងាគ រ់ឲ្យ រគ

រោះដលងរទើរប្ត្ថស់្ថា៖ 

 អនក្ទាំងឡាយច្ូ ដលងេវូែ ំែីចប្ររស្ើ េុះះ ជាស្ត្េច្ិញ្ាឹរេវូមាត្ថ ច្ូ  ឲ្យែ ំី

បាេជរួេឹងមាត្ថ ប្េរទាំងញាត្ិទាំងេងួច្ុះ។ 

 បាេឮថា ែ ំរីនាះ ប្គ្នេ់ដត្បាេ ចួ្ច្ឆក្ច្ណំងភាល រ ក៏្ស្ប្មាក្រេតិច្ បាេ

ស្ដរតងទស្េិ្រាជ្រ៌ថាេ យែល់ប្េះរាជា ប្រទាេឱវាទថា „រេិប្ត្ រហារាជ 

ប្េះអងគ ច្ូ ជារុគគលកុ្បំ្រមាទ“  ចួ្រហើយក៏្រច្ញច្ឆក្ប្េះេគ  ទាំងដែលរហា
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ជេក្េំងុរូជារោយរប្គឿងប្ក្អូររសេងៗ សំ្រៅ រៅែល់ប្ស្ះឈូ្ក្ក្នុងនែៃ

រនាះឯង។ គិត្ថា េឹងឲ្យអនក្ររបាេរ រិភាគរោយផ្កទ ល់នែខ្លួេ ក៏្ែក្យក្

ប្ក្រៅឈូ្ក្េិងររើរឈូ្ក្ជារប្ច្ើេ ប្េរទាំងែងទឹក្រោយប្ររមាយ រច្ញអំេី

ទសី្ប្មាក្ស្រៃរំែើ សំ្រៅរៅ ក្មាត យ ដែលក្េំងុប្ការរែក្នាមាត់្ទាេ  ោអ ង 

រប្សាច្ប្ស្រទឹក្រៅរលើកាយ មាត យដែលអត់្អាហា  ៧នែៃរហើយ  ឲ្យមាេ

ក្មាល ំងរ ើង។ រប្ពាះែរូច្ឆន ះ បាេជាប្េះែចមាេប្េះភាគប្ទងប់្ត្ថស់្េវូអភិស្រពុទធ

គ្នថា រែើរបីរញ្ចជ ក់្រស្ច្ក្តីរនាះថា៖ 

 ែ ំបី្គ្នេ់ដត្ ចួ្ច្ឆក្ច្ណំង ដែលប្េះរាជាកាសី្បាេរញ្ជូេរៅ ស្ប្មាក្ ខ្លួេ

ដត្រួយ រំេច្ ក៏្រែើ សំ្រៅរៅ ក្ភន ំ ែ ំរីនាះរច្ញរៅអំេីភនរំនាះ រែើ  រៅកាេ់

នប្េជាទីេេួស្រៃែំចប្ត្ជាក់្ ដែលែ ំលីាបល រ់រស្េ (រៅ) រហើយែង ទឹក្រោយ

ប្ររមាយយក្រក្រប្សាច្ប្ស្េមាត្ថ។ 

 ររែ ំនីេរពា្ិស្ត្េស្មាគ ល់ថា រភលៀងលាបល ក់្ ក៏្ស្តីររនាទ ស្ថា៖ 

 រភលៀងអេីហនឹងរសតស្ផ្កត ស្ រងអុ ច្ុះេុជំកួាលរសាះ ក្ូេររងេើត្ រស់្អញ ដែល

ជាអនក្ររប្រើអញរៅបាត់្រហើយរត្ើ! 

 រែើរបីលងួរោរមាត យប្េះរពា្ិស្ត្េក៏្រពាលរេលរនាះថា៖ 
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 រេិប្ត្អនក្ររ សូ្រអនក្រប្កាក្រ ើង ស្ប្មាេតអេី ខ្ញុជំាក្ូេររងេើត្ រស់្រោក្ 

ដែលប្េះរាជាកាសី្ប្ទងប់្រក្ររោយប្បាជាញ មាេយស្បាេដលង រក្វញិរហើយ 

ឥ ូវរេះ ក្ូេបាេនាំរភាជេរក្រហើយ សូ្រអនក្រររប្កាក្រ ើង េិសាេវូរភាជេ

រេះច្ុះ។ 

 ររែ ំមីាេចិ្ត្តរប្ត្ក្អ េេ់រេក្ កាលថាេ យប្េះេ ែល់ប្េះរាជា ក៏្បាេរពាល

គ្នថាច្ុងរប្កាយថា៖ 

 ប្េះរាជាណា បាេដលងក្ូេ រស់្ខ្ញុ ំ ជាអនក្រកាត្ដប្ក្ងច្រំពាះរុគគលច្ឆស់្

ស្េេៗ កាល សូ្រប្េះរាជារនាះ ញំុាងដែេ រស់្េកួ្អនក្កាសី្ឲ្យច្រប្រើេ គងប់្េះ

ជេោរៅអស់្កាលយូ អដងេងច្ុះ។ 

 ក្នុងកាលរនាះប្េះរាជាប្ជះថាល ក្នុងគុណ រស់្ប្េះរពា្ិស្ត្េ បាេសាង ភូរិ

រួយរៅដក្ប ប្ស្ះឈូ្ក្ ទេំកុ្រប្រុងប្េះរពា្ិស្ត្េេិងររជាេិច្ា ។ ច្រំណ 

កាលខាងរប្កាយរក្ កាលររែ ំសីាល រ់រហើយ រស្តច្ែ ំីក៏្បាេរ្េើ កា  ក្ាទុក្

យាា ងប្ស្លួរួលរហើយដែ  រទើររៅកាេ់អាប្ស្ររទរួយ រមោ ះក្ ណឌ ក្ៈ រ្េើ

វត្តប្រត្ិរត្តិច្រំពាះេកួ្ឥសី្ ៥០០អងគ ដែលគងរ់ៅទីរនាះ ជាសាថ េច្ុះអំេីនប្េ

រហរពាេតរក្។   
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  ឯីប្េះរាជា បាេយក្ែោោល ក់្ រូែ ំបី្េះរពា្ិស្ត្េ រ្េើស្កាេ  រូជា រិេដត្

រាុរណាណ ះ េកួ្ជេដែល ស់្រៅទួទាំងប្ររទស្ឥណាឌ ៦ បាេប្រជុគំ្នន រ្េើ រុណយរួយ 

រមោ ះថា ហតាិមញ្ហា ជារ ៀងរាល់ោន ំ ហូត្ែល់ស្េេនែៃ។   

 ប្េះសាសាត ប្ទងប់ាេនាំរ ឿងរេះរក្ រហើយប្ទងប់្រកាស្ស្ច្ា្រ៌ ស្ជាត្ក្៍។ 

កាលច្រ់ស្ច្ា្រ៌ មាត្ុរបាស្ក្ភិក្ខុ ក៏្បាេលះុរសាត្ថរត្តិសល ប្េះរាជាក្នុង

កាលរនាះ បាេរក្ជាប្េះអាេេទ, នាយរែោើ នប្េជជួាត្ិ បាេរក្ជារទវទត្ត, ហោែ ំី 

ជាប្េះសា រុីប្ត្, ររែ ំជីាប្េះនាងរហាមាយា  ឯីរស្តច្ែ ំដីែលច្ិញ្ាឹរមាត យ 

គឺប្េះត្ថាគត្រេះឯងរហាង។ 

រ ឿងែ ំចី្ិញ្ាឹរមាត យច្រ់ ៕ 

អ្វសានកាព្យា 

ែ ំរីពា្ិស្ត្េ សតុ្េីរុខ្ងា   ដែលប្េះរាជា ប្ទងរ់ាងច្រំពាះ 

ក៏្រប្ពាះដត្គុណ គឺកា ស្រនាត ស្ ច្ិញ្ាឹរមាត យរសាោ ះ អស់្ភ័យអេតរាយ។ 

រិេប្ត្ឹររាុរណាណ ះ រមោ ះលបី េទឺ  អនក្ប្សុ្ក្ជរំេឿ រជឿជាក់្ភក្តី 

                                                             
៦
 រិេដរេដត្ប្ររទស្ឥណាឌ រួយរទ ដែលរៅរ្េើរុណយរេះរាល់ៗោន  ំសូ្រប ីប្ររទស្ប្សី្លងាេ

េិងប្ររទស្អនក្កាេ់ប្េះេទុធសាស្នារួយច្េំេួរទៀត្ ែចូ្ជារេ េិងដខ្ោ សុ្ េិទរយើងមាេេិ្ី

រុណយរេះដែ   ដត្ប្រដហលជាសំ្រៅេ័យរសេងគ្នន  ។ 
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រគ្ន េរូជា រងគលែ ំ ី  ហូត្ស្េេនែៃ រិេសារសូ្េយរ ើយ ។ 

រេះរហើយគឺគុណរុណយររប្រើមាត យ រទាះជា រូកាយ  ោយរៅរហើយ 

ដត្េេកួ្ជេ រៅជនំាេ់់រប្កាយ  េិត្រិេក្រេតើយ រូជាស្ រស្ើ   ។ 

 ឭំក្េឹក្ែល់ អងគប្េះក្ុញ្ជ   ប្ររស្ើ រវ  លអស្េេអរេលើ 

រូជារគ្ន េ សូ្រភរ់ច្រំទើ  រៅរលើអំរេើ រែើ ែចូ្ប្េះអងគ  ។ 

 

េេយល់ពាក្យ 

ក្ុញ្ជ    ស្ត្េែ ំី 

ប្ការទូល  ក្េទុយពាក្យស្ប្មារ់រប្រើជារួយរស្តច្ 

ប្ក្យាា រសាៃ យ  អាហា រ រិភាគ រស់្ប្េះរាជា 

គ្នល់ប្េះរាជា  ច្ូលរៅជរួេឹងរស្តច្ 

គុហាភន ំ   ងូភន ំឬោអ ងភន ំ

រប្គឿងឥស្េ យិៈ  រប្គឿងស័្ក្េយស្ េិងអំណាច្រសេងៗ 

ជជួាត្ិ    ដែលមាេជាត្ិទេ់ទារ, រថាក្ែយ 
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ែងគត់្រឈ្ើ   គល់រឈ្ើស្ល់េីរគការ់កាត់្ 

រែោើ នប្េ   អនក្រែើ នប្េ ឬប្ពាេនប្េ 

ទងគចិ្រជើង  រែើ ជាេ់ ឬរាះជេំរ់ 

ទូលប្េះរាជឱងាេ   ប្បារ់ែណឹំងែល់រស្តច្ 

េគ    ទីប្កុ្ង 

រ វិា    អនក្ដហហរ, គនីគ្នន  គូក្េ, ក្ូេរៅ 

របារាណក្រណឌិ ត្ អនក្ប្បាជញេីរុេៗ រក្ 

េលរស្នា  ក្ងទ័េ, េកួ្ទាហាេ 

េេំតូ្រភាជេ  ែុបំាយ 

ប្េះស្រោត្ិរទេ  រុគគលដែលស្េោត្រស្ោើេឹងរទវត្ថ, រស្តច្ 

រាជក្ិច្ា   កា ងា  រស់្រស្តច្ 

រាជទីនាំង  យាេជេំិះ រស់្រស្តច្  

រវោរាប្ត្ីកាល  រេលយរ់សាៃ ត់្, យរ់អាប្លាបត្ 
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ស្របុ    េណ៌ 

សា    សំ្រុប្ត្ 

សី្ោច្ឆ   មាេឫក្ពា លអ 

ហត្ថររហា   រុណយែ ំ ី

ហោែ ំី   អនក្ច្ឆរ់ ឬរងាា ត់្ែ ំ ី

ហិរវេតប្ររទស្  ត្រំេ់នប្េរហរពាេត, នប្េទឹក្ស្រេេើរ 

អត្ីត្េិទាេ  រ ឿងដែលមាេ ចួ្រហើយ 

អ្ិោឋ េ   កា តំ្ថងច្ិត្ត, អត់្្ោត់្ 

អនក្ដែេ  អនក្ប្សុ្ក្, អនក្េគ ទាំងរូល 

អារា្នា  អរញ្ជើញ, រស្នើសំុ្ 
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