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កលេនាះ មាន្រពះមហក្ស្រតមយួអង� េននគរមថិិល ដករ់ជ្យសម្បត�ិ្របគល់ឲ្យរជបុ្រត េហយេចញេទបសួេធ�ជា

តបស េនក�ុងៃ្រពភ�មំា� កឯ់ង ខំ្រប្រពឹត�សុចរតិេទៀង្រតងក់�ុងសីល ៦ យូរៗេទ កប៏ានសេ្រមចឈនេលកិយ មានអយុ

ែវង ១០.០០០ ឆា� ,ំ ពុកចង�  ដុះចកក់ណា� ញ់ដូចឫសឫស្ស ីល�មសត�ចបពេពចេធ�សំបុកពងបាន ។  

មហឥសីេនាះ មានេឈ� ះ ៣, ខ�ះេហថា "ឥសីមថិិល" តមនាមេដមែដលេធ�ជាេស�ច, ខ�ះេហថា "ឥសីសញ់" តម

ពុកចង� ចកក់ណា� ញ់ដូចឫសឫស្ស,ី ខ�ះេហថា "ឥសី្រសឹង" ្រពះអង�ុយចេ្រមនឈនហលៃថ� ខ្យល់ េភ��ង មនិហ៊ន

េ្រកកេទណា ។ េហតុែដលេលកខំ្រទទំងំេម�ះ៉ មកពីអណិតសត�ចបពេពច ែដលេទកចសំ់បុកពងេនក�ុងពុក

ចង� គាត ់។ ចបពេពចេនាះ ជាសត�្របចណ័� េឈ� លណាស់ សុខចិត�ទុកេឈ� លឲ្យេន្រកបពង, ឯេម សុខចិត�េហររក

ចំណីអហរមកចិ�� ឹមរល់ៃថ� ជាធម�ត ។  

សមយ័មយួ ពេពចេឈ� លនិយាយនឹងពេពចញីថា "ភាណេអយភាណ ! អណិតបង ៗ េរយេជងេរយស� បណាស់ 

ឲ្យបងសំុេហរេទរកសីុម�ង ្រគានប់ានលតសរៃសសសូងធូរចិត�េថ�ម" ។ លុះពេពចញី យល់្រពមេហយ ពេពចេឈ� ល

គិតថា "របូអញេនះ ដូចេគេទបរចួពីេទសទុក�គុក្រចវក,់ អញនឹងេហរ្រតចេ់លងឲ្យអស់មយួៃថ�" គិតេហយ កស៏�ុះេហរ 

េបាះពយួេផ�កេផា� ះេទឆា� យដច្់រសយាល ែស�ងរកសីុផល្រពឹក្សៃ្រព និងេ្រកបរសផា�  លុះល� ច្រពលប ់ េទប្រតឡបម់ក

វញិ ។ ពេពចញី មេួម៉េក� ចិត�ឥតគណនា ថា "េអអ�កឯងេអយ ! អីកដ៏ល់ម�ុងឹ ! បានេគេបកឲ្យេទ ៗ អស់មយួៃថ� តម

ទំេនងចិត� ឥតគិតកូន្របពន�េសះ, អ�កចមំកេធ�អីេថ�រេណះេហយ ? ថ�ីកម៏និេនេ្រតក្រតអលនឹងសហយថ�ីឲ្យវស�ប់

ស�ល់េទ ! រវល់មកគិតអីេខ� ចេមក�� ស់ស� ចក�នា� កេនះ ! អេ�� ញេទវញិចុះ កំុេទសទល់" ។ ពេពចេឈ� លអង�រ

ដូចេម�ច កព៏េពចញីមនិ្រពមេជឿស� ប,់ ្របាបដូ់ចេម�ចកម៏និយក ។ ជាតិជាសត�បក្សបីក្សោទងំអស់ នឹងរកសត�ណា ឲ្យ

េចះសម�ហូីរឥតអកដូ់ចសត�ចបពេពចគា� ន ។ ពេពចេឈ� ល ទល់្របាជា�  កស៏្បថឲ្យពេពចញីថា "េបភាណឯងមនិេជឿ

បង, េកតជាតិណាៗ េទមុខេទៀត ឲ្យបងរងកម�េពៀរដូចតមហឥសីេនះចុះ, ឲ្យស� បែ់តនឹងហលេភ��ង ៃថ� ខ្យល់ េទ

ណាមនិរចួ, េនះ េបចងក់្បតចិ់ត�ភាណឯងែមន" ។  

មហឥសីឮដូេច� ះ នឹកេក� ចិត�ថា "េយ ! ៃបក៉ដកទង សត�ចបពេពចេនះ, អញអណិតេមត� វ ខំ្រទចូំលឈនឲ្យពង

វញាស់កូន េទបមនិហ៊នេ្រកកេទណា, ចុះេម�ចកអ៏េចរតិរច� នគា� នប��  ហ៊នយកឯងេទស្បថឲ្យ្របពន�វេលងជា

ែល្បង ថាឯងជាមនុស្សបាបរងកម�េពៀរវញិ, អេចរេវរេគ� ស�ីចំចំណុចគរួឲ្យខឹងអតម់និបាន" ។ ឥសី ចបេ់បាចសម្បកុ

េននឹងពុកចង�  ្រចបាចព់ងែបកអស់ េបាះេចលេទ ។  



េវលេនាះ ឥសីដចឈ់នេលកិយ េហះេហរែលងរចួ ែតឫទ� នុភាពេនពូែកដូចេដម កទ៏ង�ឹះថា "េ្រពះែតេខ� ចអសត�

ចបពេពចេនះឯង េទបបានជាអញដចឈ់ន, អញនឹងេនបសួយូរេទេទៀត កជ៏ាករឥតអំេព, គិតសព�ៗ េទ គរួែត

សឹកយក្របពន�ម�ងេទៀតចុះ េ្រពះេនមនិទនអ់ស់ចិត�អស់ចងនឹ់ងម្ិរតសង្សោរេសះ, មកកបប់៉ុនសត�តិរច� នតូចៗ 

េម�ចគងវ់េចះមានគូ, ែតឥឡូវ នឹងសឹកេទដណ�ឹ ងកូនេគ មុខជាេគមនិឲ្យេទ េ្រពះេគេមលមកឯងចស់ហួសេពកេទ

េហយ, េបដូេច�ះ អញនឹងេដររកខ�ឹមចន�ន្៍រកិស�  យកមកជបជ់ា�ស�ី្រកមុមំា� ក ់ទុកេធ�ជា្របពន�វញិចុះ" ។ គិតដូេច�ះេហយ 

កេ៏ទរកបានខ�ឹមចន�ន្៍រកិស�  យកមកឆា� កជ់ារបូ�ស�ីបានេ្រសច តងំ្របសិទ�ីជបឲ់្យមានជីវតិរស់ជាមនុស្សេឡង ។ នាង

េនាះ ល�ណាស់នឹងេ្រប�បឧបមាមនិបាន ។ ឥសី កសឹ៏កមករមួវសនានឹងនាងេនាះេទ រចួនានំាងេចញពីៃ្រព ចូលមក

រស់េន្រស�កភូមជិាមយួនឹងេគ ។ នាងេនាះ កម៏ានេឈ� ះ ៣ ែដរ ខ�ះេហនាង "បូចន័�", ខ�ះេហនាង "្រកអូប" , ខ�ះេហ

នាង "្រសីល�" ។  

លុះេនរមួសុខទុក�ជាមយួគា� បន�ិចេទ បេង�តបានកូន្រសីមា� ក,់ កូនេនាះ េកតេឡងេចះែតមានជំងឺ ឈសឺ�មកំ្រពឹង

កំ្រពយ គា� នសចឈ់មេសះ ។ បណ�ិ តឥសី ទល់ត្រមះិនឹងេមលកូនេនាះ កពិ៏ចរណាថា "ពីបុរណអែង�ងមក េបកូន

េក�ងឈដូឺេច�ះ អញធា� បេ់ឃញេគេធ�ឧបេទសែសនេ្រពនេទនឹងជា, េបដូេច�ះ គួរអញែសនឲ្យវល្បងេមល" ។ បណ�ិ ត

ឥសី កេ៏រៀបតកែ់តងជាក្បនួែសន េហយមានបណ�ូ លគាថាខងចុង សូធ្យថា "ហុ៊េលៗ ! ស�  ហយៈ !”, សូធ្យែសន

្រគប ់៣ ដង, កូនេនាះ កប៏ានជា្រសន� មានសចឈ់មេឡងវញិ ។ បណ�ិ តឥសី សន�តេឈ� ះឲ្យេហ តមគាថាថា 

នាង "ស�  ហយ" ។ ក្បនួេនាះេហថា "កុមារដន្យ" ស្រមាបែ់សនេ្រពនឲ្យេក�ង្រប�ស្រសី េនេវលែដលមានជំងឺឈ ឺ

េហយកេ៏ចះែតបាន្របកបមក ។ បណា� ជនទងំអស់ កេ៏ជឿេធ�តមត្រមាបប់ណ�ិ តឥសី តេរៀងមកដល់ឥឡូវ ។ មយួ

ចំែណកេនះ េហថា "ឥសីភាសិត" ។  

មយួចំែណកេទៀត ែបក៉ខង ពិស�ុ ្រពហ���  កក៏នត់មែបបឥសីភាសិតែដរ គឺេពល្របេដគា� ថា "មនុស្សេយង េបឈ ឺ

លុះែតមានេខ� ចបិសចវេធ� េទបឈ,ឺ េបនឹងស� ប ់ លុះែតេទវតឲ្យស� ប ់ េទបស� ប"់ ។ េខ� ចេនាះេទៀត កម៏និេ្រកពី

េខ� ចជីដូនជីត ឪពុកមា� យ បងប�ូន ែដលស� បេ់ទមុខទងំប៉ុនា� នេនាះេទ ្រត�វែតកូនរលឹំកនឹកេឈ� ះែសនេ្រពនឲ្យសីុ 

េទបបានេសចក�ីសុខ, េបមនិែសនេ្រពនឲ្យេទ េមបាចស់ទំុេនាះ ខឹងថា "កូនេចមនិនឹកមនិនា" នឹងេធ�ទណ� កម�ឲ្យឈឺ
ទុរនទុ់រ ឬ ឲ្យដល់ស� ប ់កម៏ាន ។  

រេបៀបែសនេ្រពនេនះ មានេធ�មកអែង�ងឆា� េំហយ េដយេគេជឿជាកថ់ា ែសនឲ្យេខ� ចជីដូនជីត និងឪពុកមា� យ ។ ករ

ែសនេ្រពនេនាះេទៀត មនិែមនេធ�ចំេពះែតេពលមានជំងឺឈថឺា� ត ់ ឬមយួ ផ្សផំ�ុ ំកូនេចជាប�ី្របពន� ែដលថាគរួែសនេ្រពន

ប�ឹងេខ� ចជីដូនជីត ឪពុកមា� យ ប៉ុេណា� ះេទ សូម្បែីតបងប�ូនសចស់រេលហិតេទបមកដល់ពី្រស�កឆា� យ កេ៏គនាគំា�

កបម់ានទ់េរៀបបាយទឹកែសនេ្រពងដូេច� ះែដរ ។ ឯ្រសបាយ និងមានេ់ស� រេនាះ ជារបស់ដូចជាេរៀបទទលួជាកិត�ិយស

ចំេពះអ�កេធ�ដំេណ រែដលអស់កមា� ងំ ឲ្យសប្បោយរកីរយេទវញិ ។  

ម្យោង៉េទៀត គរួឲ្យពិភាល់ឆ�ល់េពកែដរ ែដលចស់ៗ បុរណែតងយល់មកថា ចំេពះអ�កែដលស� បេ់ទេហយ េទះជា

េឈ� ះណាេធ�បុណ្យទនេ្រចនក�ី េធ�បាបក�ី េវលែដលស� បេ់ទេហយ មនិឮថា េទឋនសួគ ៌ឬ នរកេសះ ដូចជា្រពលឹង

េគេនែតវលិវល់ៗ ចសីុំសំែណនពីកូនេច េហយនឹងចផំ�នា� ព្យោបាទេធ�េទសែតកូនេចឯង។ ករយល់ដូេច�ះ េហយនាំ

គា� ែសន ដូចជាមនិសូវសមេសះេឡយ ។  


