ររឿងមហាសាលរាហ្មណ៍
រារោះ រាហ្មណមហាសាលម្ននក់ ម្ននខ្លួនរៅហ្មង ម្ននសំពត់ដណតប់ក៏រៅហ្មង បានចូលរៅរក
រពះដ៏ម្ននរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រហ្ើយ ក៏រធវើរសចកតីរ ីករាយ ជាមួយនឹ ងរពះដ៏ ម្ននរពះភាគ លុះ
បញ្ចប់ាកយដដលគួ ររ ីករាយ និងាកយដដលគួររលឹករហ្ើយ ក៏អងគុយកនុងទី សមគួ រ ។

ររាះរហ្តុអីវ រាហ្មណ៍រទើបចូលរៅរករពះដ៏ម្ននរពះភាគ ?
ររាះម្ននររឿងបានរាលមកថា កនុងផទះ របស់រាហ្មណ៍រោះ ម្ននរបាក់ ដល់រៅ ៨ ដសន ។
រាហ្មណ៍រោះបានរធវើអាវាហ្មងគលដល់បុរត ៤ ោក់ ចាយរបាក់អស់ដល់រៅ ៤ ដសន ។

លំដាប់រោះ កាលដដលោងរាហ្មណីជាភរ ិយារបស់រាហ្មណ៍ បានរធវើកាលកិរ ិយារហ្ើយ
បុរតទាំងឡាយ បានរបឹកាានថា របើបិតានឹងោំយកោងរាហ្មណីដទទមក
រតកូលរយើងនឹងដបករដាយអំ ណាចបុ រតដដលរកើតកនុងទផទរបស់ោង រៅរយើង
រយើងនឹងសរ្រគះបិតា របស់រយើង ។ បុរតទាំង ៤ ោក់រោះ

ទំនុកបរមុងរដាយអាហារបរ ិរភាគ និង ររគឿងរសលៀកដណតប់ជារដើម សុទដធ តរបណីតៗ
រពមទាំងរធវើការគក់រចបាច់ទដរជើងរទៀតផង ។ ទថងមួយ កាលដដលរាហ្មណ៍រោះឯង
សរម្នកទថងរហ្ើយររកាករ

ើង រទើបោំានគក់រចបាច់ឲ្យាត់ រហ្ើយរាលរទាស

កនុងការរៅរគប់រគងផទះ ម្ននក់ រាលយា៉ ងរនះ ម្ននក់ រាលយា៉ ងរោះ រទើ បអងវរបិតាថា
ពួកកូននឹងទំនុក បរមុងបិ តាររបៀបរនះ រហ្ូតអស់ជីវ ិត សូមបិ តាកុំ រពួយ
ឲ្យដតរបាក់ដដលរៅសល់ទាំងប៉ុោមន ដល់ពួកកូនមក ។ រាហ្មណ៍បាន
ឲ្យរបាក់ដល់បុរតម្ននក់ៗ មួយដសន រហ្ើយដបងដចកររគឿងឧបរភាគបរ ិរភាគទាំងអស់
ជាបួនចំដណកឲ្យ ដល់កូន ទុ កដតសំពត់ រសលៀកដណតប់ របស់ខ្ួនដតប៉
ល
ុ រណាោះ ។
បោទប់ពីដចករទពយសមបតតិរហ្ើយ បុរតចបងបានទំនុកបរមុងរាហ្មណ៍ជាបិតាបាន ២-៣ ទថង
រពលដដល រាហ្មណ៍ងូតទឹករហ្ើយរដើរចូលផទះ កូនរបសាស្សីឈររៅនឹងស៊ុមទាវរ
ក៏បាននិយាយជាមួយរាហ្មណ៍ យា៉ ងរនះថា រម៉ចបានជាឪឯងឲ្យរបាក់កូនចបងដតប៉ុណឹ ោ ង
របើដចកឲ្យដូចដតានអ៊ីចឹង រម៉ចបានរៅដត ជាមួយនឹងកូនចបង
ឬមកអំពីអត់សាគល់ផូវរៅផទ
ល
ះកូ នរផទងរទៀត ? រាហ្មណ៍ររកាធខ្ឹង រាលថា រយើ ! ស្សីរថាក
ចទរងយក៍ រហ្ើយក៏បានរៅផទះកូនដទទ ។ រៅបានរតឹមដត ២-៣ ទថង
ក៏រត់រៅផទះកូនដទទរទៀត រដាយទំនងដូចៗ ាន ។
កាលដដលមិនអាចចូលរៅផទះកូនណាមួយបាន ក៏បួសជាអនករសលៀកដណតប់ សំពត់ពណ៌ស
រតាច់ភិកាាចារ ។ រដាយកាលកនលងរៅ ក៏ចាស់ជរា ម្ននរាងកាយរទុឌររទាមរសលកសាលង
ំ
ររាះការបរ ិរភាគមិនលអ ខ្វះខាត ទាំងដំរណកក៏លំបាក ។ រពលមួយ រត
រដកកដនលង មួ យលក់ រៅ ភាាក់ រ
រ

ើងររកាកអងគុយ ពិ ចារណាខ្លួនឯង

ប់មកពីភិកាាចារ

ើញថាមិនបានទីពឹងកនុងបុ រត រទើបគិ តថា រយើងបានសាតប់ មកថា រពះសមណរាតម

ម្ននរពះភ្កតមិនចងចិរញ្ចើម ម្ននដតរពះភ្កតស្សស់ ចរចាគួរ ឲ្យសបាយចិតត
ឆ្លលតកនុងបដិ សណា
ា រៈ ដូរចនះ រយើងអាចចូលរៅាល់រពះសមណរាតមបាន ។ ររាះ
រហ្តុរោះ រទើបរាហ្មណ៍ររៀបរយសំពត់រសលៀកដណតប់

កាន់ភិកាាភាជនៈចូលរៅាល់រពះដ៏ម្ននរពះ ភាគ ដល់ទីរបថាប់ ។
លុះរាហ្មណមហាសាលរោះ អងគុយកនុងទី ដ៏សមគួររហ្ើយ រទើបរពះដ៏ម្ននរពះភាគ

រតាស់យា៉ងរនះថា ម្ននលរាហ្មណ៍ អនកម្ននខ្លួនរៅហ្មង ម្ននសំពត់ដណតប់ក៏រៅហ្មង
រតើររាះរហ្តុអីវ ? រាហ្មណ៍រកាប បងគំទូលថា បពិរតរពះរាតមដ៏ចររមើន
ខ្ាំុរពះអងគម្ននកូន ៤ ោក់ កនុងរកុងរនះឯង កូនទាំងរោះ កាន់
យករទពយដដលជារបស់ខ្ំុារពះអងគទាំងអស់ រួចរហ្ើយ ដឹងថា

ខ្ាំុរពះអងគអស់រទពយសមបតតិរហ្ើយ រទើ ប របឹកាសមគំនិតានជាមួយនឹងភរ ិយារបស់រគររៀងៗ
ខ្លួន បរណតញខ្ាំុរពះអងគរចញអំ ពីផទះ សូមរពះអងគ រទង់ រជាប ។
រពះដ៏ម្ននរពះភាគរតាស់ថា ម្ននលរាហ្មណ៍ របើដូរចានះ អនកចូរររៀននូវាថាទាំងឡាយរនះ
រហ្ើយសូរត កនុងររាងជាទីរបជុំ រៅរពលដដលពួកមហាជនកំពុងរបជុំាន
ទាំងដដលកូនទាំងឡាយរបស់អក
ន អងគុយ របជុំ កុងទី
ន
រោះផងដដរថា ៖
រយហ្ិ ជារតហ្ិ ននទិសទំ
រត មំ ទាររហ្ិ សំបុចឆ

រយសញ្ច ភវមិចិឆសំ
សាវ វារទនតិ សូករ ំ ។

ខ្ាំុររតកអរ រដាយកូនទាំងឡាយណា ដដលរកើតរហ្ើយផង របាថាននូវរសចកតីចររមើន
ដល់កូនទាំងឡាយ ណាផង កូនទាំងរោះ ក៏សមគំនិតានជាមួយនឹងរបពនធទាំងឡាយ
រហ្ើយបរណតញខ្ាំុ ដូចជាដឆែបរណតញ រជូក ។
អសោត កិរ មំ ជម្នម
រកាសា បុតតររូ បន

តាត តាតាតិ ភាសររ
រត ជហ្នតិ វរយាគតំ ។

កូនទាំងឡាយ ជាអសបបុរស លាមក រាន់ដតរៅខ្ាំុថា បិ តា បិតាប៉ុរណាោះរទ

ប៉ុដនតកូនទាំងរោះ ដូច អារកទទឹកដដលមករដាយរូបជាកូន លះបង់ នូវខ្ាំុដដលម្ននអាយុ
ចូលដល់បចឆិមវ ័យរហ្ើយ ។
អរសាវ ជិរណាោ និរាោរា
ាលកានំ បិតា រថររា

ខាទោ អបនីយតិ
បរាាររសុ ភិកាតិ ។

បិតាចាស់របស់បុគល
គ ទាំងឡាយ មិនម្ននអវីបរ ិរភាគ ដតងសូមទានរបបផទះទនជនដទទ
ដូចជារសះចាស់ ររបើរបាស់មិនបាន រគោំរចញចាកចំណី ។

ទរណា
ោ វ កិរ រម រសរយោ
ចណោមបិ រាណំ វាររតិ
អនធការរ បុររ រហាតិ
ទណោសទ អានុភារវន

យរញ្ច បុតាត អនសទវា
អរថា ចណោមបិ កុ កុរែ ំ
គមោីររ ាធរមធតិ

ខ្លិតាវ បដិតិដត
ា ីតិ ។

រឈើ រចត់របស់ខ្ំុរា បរសើរ កូនទាំងឡាយដដលមិនសាតប់បរគប់
មិនរបរសើរដូចជារឈើ រចត់រ

ើយ ររាះ រឈើ រចត់ រដមងការាររាកាចក៏បាន

ការារដឆែកាចក៏បាន រចត់ រៅមុខ្កនុងទីងងឹ តក៏ បាន សទង់កុងទឹ
ន
ក ររៅក៏បាន
បុគគលភាលត់រអិលគង់ទប់រៅវ ិញបាន រដាយអានុភាពទនរឈើ រចត់ ។

លំដាប់រោះឯង រាហ្មណមហាសាលរោះ បានររៀននូវរពះាថាទាំងឡាយរនះ
កនុងសម្ននក់រពះដ៏ម្នន រពះភាគ គឺររៀនសូរតទាល់ដតរត់ម្នត់ ។
កនុងទថងដដលពួករាហ្មណ៍របជុំ ាន ទាំងដដលពួកបុរតរបដាប់ រដាយររគឿងអលរែរទាំងពួង
ចូលកាន់ទីរបជុំរោះរហ្ើយអងគុយរលើអាសនៈយា៉ ងធំ កណា
ត លពួ ក រាហ្មណ៍ ។

រាហ្មណ៍ចាស់ជាបិតាគិតថា រនះជារពលរបស់រយើងរហ្ើយ រទើបចូលរៅកណា
ត លទីរបជុំ
រលើកទដរ

ើងរាលថា អស់រលាកដ៏ចររមើនទាំងឡាយ

ខ្ាំុម្ននបំណងនឹងរាលាថាដល់រលាកទាំង ឡាយ
កាលដដលខ្ាំុរាលដល់រលាកទាំងឡាយ រតើ រលាកទាំងឡាយសាតប់ ខ្ំុរា ទ ? កាលដដលពួក
រាហ្មណ៍រាលថា រាលចុះ រាហ្មណ៍ ពួករយើងនឹងសាតប់ ដូរចនះ

រទើបបានឈររាលរពលរោះដតមតង នូវរពះាថា ដដលម្ននរសចកតីថា ៖
ខ្ាំុររតកអរ រដាយកូ នទាំងឡាយណា ដដលរកើតរហ្ើយផង របាថាននូវរសចកតីចររមើន
ដល់កូនទាំងឡាយ ណាផង កូ នទាំងរោះ ក៏សមគំនិតានជាមួយនឹងរបពនធទាំងឡាយ
រហ្ើយបរណតញខ្ាំុ ដូចជាដឆែបរណតញ រជូក ។
កូនទាំងឡាយ ជាអសបបុរស លាមក រាន់ដតរៅខ្ាំុថា បិ តា បិតាប៉ុរណាោះរទ

ប៉ុដនតកូនទាំងរោះ ដូច អារកទទឹកដដលមករដាយរូបជាកូន លះបង់ នូវខ្ាំុដដលម្ននអាយុ
ចូលដល់បចឆិមវ ័យរហ្ើយ ។

បិតាចាស់របស់បុគល
គ ទាំងឡាយ មិនម្ននអវីបរ ិរភាគ ដតងសូមទានរបបផទះទនជនដទទ
ដូចជារសះចាស់ ររបើរបាស់មិនបាន រគោំរចញចាកចំណី ។
រឈើ រចត់របស់ខ្ំុរា បរសើរ កូនទាំងឡាយដដលមិនសាតប់បរគប់
មិនរបរសើរដូចជារឈើ រចត់រ

ើយ ររាះ រឈើ រចត់ រដមងការាររាកាចក៏បាន

ការារដឆែកាចក៏បាន រចត់ រៅមុខ្កនុងទីងងឹ តក៏ បាន សទង់កុងទឹ
ន
ក ររៅក៏បាន
បុគគលភាលត់រអិលគង់ទប់រៅវ ិញបាន រដាយអានុភាពទនរឈើ រចត់ ។

រដាយសម័យរោះឯង ពួកមនុសទម្ននរបទពណីដូរចនះថា បុគល
គ ណា
បរ ិរភាគសមបតតិទនម្នតាបិតា រហ្ើយ មិនចិញ្ចឹមម្នតាបិតា បុគគលរោះ រតូវសម្នលប់រចាល
ររាះរហ្តុដូរចានះរហ្ើយ បុរតទាំងអស់របស់ រាហ្មណ៍
រទើបរកាបចុះដកបររជើងទាំងពីររបស់បិតា រហ្ើយអងវរថា រលាកឪពុករអើយ
សូមរលាកឪពុកឲ្យ ជី វ ិតដល់ពួកកូនផង ររាះទឹកចិ តតរបស់បិតាទន់ភលន់ដល់កូនៗ
រាហ្មណ៍ជាបិតារទើបរាលថា បពិរត រលាកដ៏ចររមើនទាំងឡាយ សូមរលាកទាំងឡាយ
កុំឲ្យកូនៗ ដ៏ លង
ង ់រលលរបស់ខ្ំុរា នះវ ិោសរ

ើយ ពួករគ នឹ ងចិ ញ្ចឹមរមើ លដថដល់ខ្ំុាតរៅ ។

លំដាប់រោះ មនុសទទាំងឡាយបានរាលរៅរកកូនៗ ទាំងរោះដូរចនះថា ដន !
ពួកអនកឯងចូររបុងចាំ សាតប់ណា
៎ ចាប់តាំងពីទថងរនះរៅ
របើពួកអនកមិនរបណិប័តន៍បិតារបស់អក
ន ឯងឲ្យលអរទ ពួករយើងនឹង សម្នលប់ពួកអនកឯងរចាល
ជាមិនខាន ។ កូនៗ ទាំងរោះម្ននការភ័យខាលច រទើបោំបិតារៅកាន់ផទះរដើមបី របណិប័តន៍
។ ឲ្យបិ តាអងគុយរលើតាំង រហ្ើយរលើករ

ើងោំរៅរដាយខ្លួនឯង ។ យកររបងលាបខ្លួន

រហ្ើយគក់រចបាច់ ដល់រពលងូតទឹក ឲ្យងូតទឹកដដលអប់រដាយររគឿងរកអូប និង
ជូនររគឿងរសលៀក ដណតប់ រដាយគូសំពត់មួយគូម្ននក់ៗ ។
កូនទាំងអស់បានរៅរបពនធរបស់ខ្ួនមករបាប់
ល
ថា ចាប់តាំងពី ទថៃរនះរៅ

ពួកោងចូររបណិប័តន៍បិតារបស់រយើងឲ្យលអ របើពួកោងរបម្នទ ពួករយើងនឹងបរណតញពួក
ោងឲ្យរចញពីផទះ រួចរហ្ើយ កូនៗ បានជូនអាហាររភាជនយា៉ ងរបណីត
អរញ្ជើញបិតាបរ ិរភាគ ។
រាហ្មណ៍បានអាហារលអ ម្ននដំរណកយា៉ ងសបាយ រតឹមដត ២-៣ ទថងប៉ុរណាោះ
ក៏ម្ននកម្នលំង ម្ននរាង កាយស្សស់បស់ ។ រាហ្មណ៍សមលឹងរមើលអតតភាព រហ្ើយគិតថា
រយើងបានសមបតតិរនះររាះអាស្ស័យ រពះសមណរាតម
រទើបកាន់ររគឿងបណាោការរធវើដំរណើររៅាល់រពះដ៏ម្ននរពះភាគ លុះចូលរៅដល់ រហ្ើយ
ក៏រធវើរសចកតីរ ីករាយ ជាមួយនឹងរពះដ៏ម្ននរពះភាគ រហ្ើយក៏ អងគុយកនុងទីសមគួ រ ។ រាហ្មណ៍
បានដាក់ថាវយសំពត់មួយគូ រទៀបបាទមូ លទនរពះដ៏ម្ននរពះភាគ

រពះអងគរទង់ទទួលរដាយរសចកតី អនុររាះ រួចរហ្ើយរាហ្មណ៍បានរាលាកយរនះ
គឺរកាបទូលរពះដ៏ម្ននរពះភាគ កនុងរពលទទួ ល សរណគមន៍រច
ួ រហ្ើយរោះឯង យា៉ ងរនះថា
បពិរតរពះរាតមដ៏ចររមើន ពួកកូនៗ បានឲ្យភតាតហារ របចាំដល់ខ្ំុរា ពះអងគ ៤ ចំដណក

ខ្ាំុរពះអងគសូមថាវយដល់រពះអងគ ២ ចំ ដណកកនុង ៤ ចំ ដណករោះ ឯខ្ាំុ
រពះអងគនឹងបរ ិរភាគខ្លួនឯង ២ ចំដណក ។ រពះដ៏ម្ននរពះភាគរទង់រតាស់ថា ម្ននលរាហ្មណ៍

អនកកុំបូជា ដល់តថាគត ចំរាះចំដណកដដលលអរ

ើយ តថាគតនឹងរៅដល់កដនលង

តាមដដលតថាគតរតូវរៅ ។ រាហ្មណ៍រកាបទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចររមើន
យា៉ ងដូរចានះឯង រហ្ើយបានថាវយបងគំរពះដ៏ម្ននរពះ ភាគរត

ប់រៅផទះ ។ រៅដល់ផទះរហ្ើយ

បានរៅពួកកូនមករបាប់ថា កូនៗ ទាំងឡាយ រពះសមណ រាតមជាសម្នលញ់របស់ឪ
រៅរពលរពះអងគយាងមកដល់ ចូរកូនៗ កុំរភលចថាវយភតាតហារជារបចាំរបស់ឪ
រៅរពលរពះអងគយាងមកដល់ ចូរកូនៗ កុំរភលចថាវយភតាតហារជារបចាំរបស់ឪ ២ ចំដណក
ដល់រពះអងគ ណា
៎ ។ ពួកកូនោំានទទួលថា លអរហ្ើយឪ ។
រពឹកដសអករ

ើង រពះដ៏ម្ននរពះភាគរទង់របដាប់រដាយបារតនិងចីវរ

រទង់យាងរៅកាន់រគហ្ដាានរបស់ កូនរបុសចបង ។
កូនរបុសចបងបានទទួលបារតចាករពះហ្សត រួចយាងរពះអងគចូលរៅកាន់រគហ្ដាាន
ថាវយទីគង់របថាប់ដ៏របណីតរហ្ើយ រទើ បបានថាវយនូវរភាជនដ៏របណីតឧតតម
ទថងបោទប់មករទៀត រពះ បរមសាសាតរសតចយាងរៅកាន់រគហ្ដាានទនកូនម្ននក់រទៀត
ជាបនតបោទប់ រពះអងគរសតចយាងរៅកាន់ រគហ្ដាានទនបុរតរបស់រាហ្មណ៍
រគប់ានតាមលំដាប់ រដាយរបការដូរចនះឯង ។ ពួកកូនៗ ទាំងរោះ
រគប់ានបានរធវើសកាែរៈដូចៗ ាន ។
ររកាយមក ទថងមួយ រៅឯរគហ្ដាានរបស់កូនរបុសចបងម្ននពិធីមងគល ។
កូនបាននិយាយនឹងបិតាថា បពិរតបិតា ពួករយើងនឹងថាវយមងគលដល់អនកណា ?
រាហ្មណ៍ជាបិតារាលថា ពួករយើងអត់សាគល់អក
ន ដទទណារ

ើយ

រពះសមណរាតមជាសម្នលញ់របស់ឪមិនដមនរទឬ ។ កូនចបងបានរាលថា របើដូរចានះ
បិតាចូរយាងរពះសមណរាតមមករដើមបីរសាយភតាតហារកនុងទថងដសអករពមរដាយភិ កុសងឃ
ា
៥០០ អងគ។ រាហ្មណ៍ ក៏បានរធវើដូរចានះ តាមាកយរបស់កូន ។

រពះដ៏ម្ននរពះភាគ រទង់ទទួលនូវការអារាធោរហ្ើយ ដហ្ហ្មរៅរដាយរពះភិ កុសងឃ
ា
រសតចយាងរៅ តាមកាលកំណត់

ចូលកាន់រគឹះសាៃនរបស់បុរតចបងដដលរបដាប់តាក់ដតងរដាយររគឿងរបដាប់រផទងៗ។
បុរតចបងបាននិមនតរពះសងឃដដលម្ននរពះពុទអ
ធ ងគជារបមុខ្
គង់រលើអាសនៈដដលបានរកាលទុករហ្ើយ បានថាវយនូវបាយាស ដដលម្ននទឹកតិច
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