គោធជាតក
( សមណៈដែលមានគររឿងសាំញ៉
ុ ំ រឺកិគលសមានគៅកនុងខ្លួនមិនរបគសើរគ

យ
ើ )

រពះ បរមសាសាា កាលដែលរទង់រង់របថាប់គៅរពះគេតពនមហាវ ិហារ រទង់
រារពធភិកុដែលជាអ្ន
ខ
កគាកបគឆ
ោ តគរ ១ អ្ងគ ។ រពះអ្ងគរទង់រាស់សដមាងនូវ
គរឿងកនុងអ្តីតកាលមានែូចតគៅ៖

អ្តីតនិទាន
កនុង អ្តីតកាល រោដែលរពះាទរពហ្មទតា គសាយរាេសមបតាិគៅកនុងនររ
ពារាណសី រពះគពាធិសតវ បែិសនធិកុងកំ
ន
គណើតសតវទនសង ។ កាលគោះ មាន

ាបស ១ អ្ងគ ានអ្ភិឆា ៥ មានតបៈែ៏ខ្លលំងកាល អាស្ស័យគៅឯបចចនរា ោម កនុង
តំបន់មួយដែលមានបណណ សាលា គៅនឹងជាយព្រព ។ ពួកអ្នកស្សុក ានោំោន

ទំនុកបរមុងរពះាបស គោយគសចកាីគោរព ។ រពះគពាធិសតវ ានរស់គៅនឹងរនធ
ែំបូកមួយ ខ្លងចុងទីចង្កងរមរបស់រពះាបសគោះឯង គហ្ើយ ដតងដតគចញពីរនធ
មករករពះាបស ១ ព្ថៃ, ៣ ែងរាល់ៗ ព្ថៃ សាាប់ពាកយដែលរបកបគោយគហ្តុ
របកបគោយផល ថាវយបងគំរពះាបសគហ្ើយ ក៏រត

ប់គៅកាន់ទីរបស់ខ្ួនវ
ល ិញ ។

គរកាយមក រពះាបសក៏ានចគរមើនពរលាពួកអ្នកស្សុកគចញគៅ ។ កាលដែល
រពះាបសសមបូរគោយសីល និងវតាគោះគចញគៅគហ្ើយ បោាប់មក ក៏មាន
ាបស ១ អ្ងគគទៀត មកសំណាក់គៅនឹងអាស្សមបទគោះដែរ ។ រពះគពាធិសតវ
កំណត់ថា ាបសគរកាយ ក៏ជាអ្នកមានសីល គទើបានចូលគៅកាន់សំណាក់
របស់ាបសបំគពញកិចចវតាែូចមុនដែរ ។
គរកាយ មកព្ថៃមួយ ស្សាប់ដតមានគភលៀងធ្លលក់យ៉៉ងខ្លលំង កនុងរែូវរាំងសៃួត ហ្វូងគម

គភលៀងានោំោនគចញអ្ំពីែំបូកទាំងឡាយ ពួកសតវទនសងក៏ានោំោនគចញមកសុី
គមគភលៀងទាំងគោះ ។ កនុងកាលគោះ ពួកអ្នកស្សុកានោំោនគចញចាប់ទនសងាន
យ៉៉ ងគរចើន គហ្ើយចាត់ដចងសលមូរគររឿងែ៏
ជ
មានឱជារស របគរនែល់ាបស ។

ាបសឆាន់សមលមូរគររឿងសាច់
ជ
ទនសងឆាៃញ់ ជាប់ចិតន
ា ឹងរសគោះ គទើបសួរថា សមល
គនះឆាៃញ់ព្រកដលងណាស់ គតើសាច់គនះជាសាច់សតវអ្ី?វ កាលដែលានឮគររាប់
ថា ជាសាច់សតវទនសងគហ្ើយ ក៏រិតថា ទនសងែ៏ធំគោះ មកកាន់សំណាក់របស់
គយើង គយើងនឹងសមាលប់វាសលមូរគររឿង
ជ
។ ាបសកំហ្ូច ឲ្យគរោំយកឆានំងសរមាប់

សល និងគររឿងផសំគផសងៗ មានទឹកគោះថាល និងអ្ំបិលជាគែើម ទុកគៅមួយកដនលង
គហ្ើយលាក់ែំបងកនុងសំពត់ែណាប់ រង់ចាំការមកព្នរពះគពាធិសតវ ។ ាបស

កំហ្ូចរង់ចាំគៅនឹងទាវរបណណ សាលា អ្ងគុយគរៀបឥរ ិយ៉បថែូចជាមានគសចកាីសប
ៃ ់
ណាស់ ។

កនុងគវលាលាៃច រពះគពាធិសតវ រិតថា គយើងនឹងគៅរកាបស គហ្ើយក៏គចញ
ែំគណើរគៅ ខ្ណៈដែលកំពុងដតចូលគៅេិតគោះឯង ក៏ានគ ើញចំណុចខ្ុស
ដបលកព្នឥង្កនាិយរបស់ាបស គទើបរិតថា ាបសគនះ មិនានអ្ងគុយគោយ

ឥរ ិយ៉បថ ដែលធ្លលប់អ្ងគុយ ែូចព្ថៃមុនៗ គទ សូមបីដតសមលឹងគមើលគយើងកនុងព្ថៃគនះ
គទៀតគសាត ក៏សមលឹងជារគបៀបលួចលាក់ ។ រពះគពាធិសតវានគៅពីគរកាមខ្យល់

ព្នាបស គហ្ើយក៏ានធុំកិន
ល សាច់ទនសង ក៏ានរិតថា ព្ថៃគនះ ាបសកំហ្ូចគនះ
មុខ្ដតបរ ិគោរសាច់ទនសងជាប់ចិតក
ា ុងរសគហ្ើ
ន
យឥ

ូវគនះបំណងគែើមបីនឹងវាយ
សមាលប់គយើងដែលចូលគៅរកគោយែំបង គហ្ើយយកសាច់របស់គយើងសលសុីជា
រាកែ ។ រពះគពាធិសតវ រិតគ
រត

ើញែូគចនះ ក៏មិនានចូលគៅេិត គហ្ើយដបរ

ប់គរកាយរត់គចញមកវ ិញ ។ ាបសកំហ្ូច ែឹងថាសតវទនសងមិនរពមមក

គរពាះែឹងខ្លួនថា គយើងរបុងសមាលប់ គទាះជាយ៉៉ ងគនះ ក៏មិនរួចពីកណា
ា ប់ព្ែអ្ញ

គហ្ើយានយកែំបងគចញររដវងតរមង់គៅរករពះគពាធិសតវ ។ ែំបងានគចាល
គៅប៉ះចុងកនាុយបនាិចប៉ុគណាណះ រពះគពាធិសតវចូលកនុងែំបូកគោយរហ្័ស គហ្ើយ

ឺ
គចញកាលមកាមរនធមួយគទៀត គពាលថា “វុយ!
េែិលកំហ្ូច កាលដែលគយើង
ចូលគៅរកអ្នកឯង រឺចូលគៅគោយសមាគល់ថា ជាអ្នកមានសីល ប៉ុដនាឥ

ូវគនះ
លបិចកំហ្ូចរបស់អ្ក
ន គយើងានែឹងគហ្ើយ មហាគចារែូចជាអ្នកឯងអ្៊ច
ី ឹងបួសគធវើអ្ីវ
គៅ”។ កាលដែលតិះគែៀលាបសគហ្ើយ គទើបគពាលនូវោថា គោយគសចកាីថា៖

កិគនា េោហ្ិ ទុគមមធ
អ្ពភនរា គនា រហ្នំ

កិគនា អ្េិនសាែិយ៉
ពាហ្ិរ ំ បរ ិមេជសិ ។

“មានល ាបស ឥតបឆា របគយ៉េន៍អ្ីគវ ោយេោរបស់អ្ក
ន និងរបគយ៉េន៍អ្ីវ
គោយដសបកខ្លម

ំុរម បស់អ្ក
ន គរពាះគររឿងសាំញ៉
ុ ំ រឺកិគលស មានគៅខ្លងកនុងខ្លួន

អ្នក អ្នកខ្ំែុសខ្លត់ដតខ្លងគរៅគទ” ។

ឺ េែិលែ៏
បណា
ា បទទាំងគនះ បទថា កិគនា េោហ្ិ ទុគមមធ គោយគសចកាីថា ដនវុយ
លៃង់គលល រាសចាកការគចះែឹង ការបួងសក់គនះ ចំគពាះបុរល
គ ដែលគវៀរចាកនូវ
ការគបៀតគបៀន គទើបរួរ ចំដណកអ្នករាសចាកនូវរុណគនះ នឹងរទរទង់ទុកនូវេោ
គធវើអ្ីវ ។
បទថា កិគនា អ្េិនសាែិយ៉ គោយគសចកាីថា ចាប់គផាើមាំងដតអ្ំពីអ្នកឯងដែល
មិនមាននូវសំវររុណមក អ្នកឯងមិនសមនឹងែណាប់ដសបកខ្លលគទ របគយ៉េន៍អ្ីវ
គោយដសបកខ្លលដែលអ្នករទរទង់ ។
បទថា អ្ពភនារគនា រហ្នំ គោយគសចកាីថា ខ្លងកនុងសោានចិតរា បស់អ្ក
ន រទុបរទុល
គៅគោយកិគលសរឺរារៈ គទាសៈ គមាហ្ៈ ។

បទ ថា ពាហ្ិរ ំ បរ ិមេជសិ គោយគសចកាីថា អ្នកឯងហ្នឹង កាលដែលខ្លងកនុងមាន

ោពសាំញ៉
ុ ំ រទុបរទុលរកាស់ចគងអៀតគៅគោយកិគលស ែូគចនះ ដបរជាមករវល់ដត
ែុសខ្លត់ខ្លងគរៅ គោយការងូតទឹកជាគែើម និងគោយការរទរទង់នូវគភទជាអ្នក
បួស ។ កាលគបើរវល់ដតែុសខ្លត់ខ្លងគរៅយ៉៉ ងគនះ អ្នកឯងគរបៀបែូចជាសំបក
គលលកគសាមកគរោកខ្លងកនុង ឬែូចជាពាងដែលគពញគៅគោយថានំពិស ឬម៉៉ ង

គទៀត ែូចជាែំបូកដែលគពញគៅគោយអាសិរពិស ពុំគោះគសាតគទ ែូចជាឆានំងែ៏
វ ិចិរតដែលគពញគៅគោយលាមក សឹងរគលើបរគលាងដតខ្លងគរៅប៉ុគណាណះ អ្នក
ឯងរឺជាគចារ នឹងគៅកនុងទីគនះគធវើអ្ីវ របញ៉ប់គចញឲ្យឆាប់គៅ គបើអ្ក
ន ឯងមិន
របញ៉ប់គៅគទ គយើងនឹងរាប់អ្ក
ន ស្សុក ឲ្យគធវើការបគណាញអ្នកឯង ។

រពះគពាធិសតវ រំរាមាបសកំហ្ូចយ៉៉ ងគនះគហ្ើយ ក៏ចូលគៅកនុងែំបូកវ ិញ រ ី
ឯាបសកំហ្ូច ក៏គរចអ្ំពីទីគោះគៅ ។

របេុំជាតក
រពះ បរមសាសាា រទង់ោំរពះធម៌គទសោគនះមកគហ្ើយ រទង់របេុំជាតកថា
ាបសកំហ្ូចកនុងរោគោះ ានមកជាភិកុអ្ន
ខ កគាកបគឆ
ោ តគរកនុងរោគនះ ឯរពះ
ាបសមានសីលគោះ ានមកជាសារ ីបុតា ចំដណកគោធបណិឌ ត ( ទនសង
គពាធិសតវ ) ានមកជាតថារត ែូគចនះឯង ៕
សូមអ្ស់គលាកអ្នកអ្នុគមាទោ!

(ចប់)

