ឥសិទាសីថេរ ីគាថា

ភិក្ខុនីពីររូប ជាក្ុលធីតាក្នុងសាក្្យត្រក្ូល ជាអ្នក្មានគុណសម្បរតិ ក្នុងនគរក្ុសុមបាដលិបុរត ដដលជាមណឌលននដដនដី ។ បណ្ដាភិក្ខុនីទាំងពីរូបន

ោះ ភិក្ខុនី ១ រូប ន្មោះ

ឥសិទសី ភិក្ខុនីទី ២ ន្មោះ នោធិ ជាអ្នក្បរិបូណ៌នោយសីល ជាអ្នក្នត្រក្អ្រនោយការរំពឹង
ក្នុង្ន ជាពហុស្សូរ មានក្ិនលសក្មាារ់បង់នហើយ ។ ភិក្ខុនីទាំងពីររូបន

ោះ ត្តាច់នៅ

បិណឌបារ នហើយនធវើនូវភរតក្ិចច លុោះលាងបាត្រនហើយ អ្ងគុយជាសុខក្នុងទីសាារ់ នទើបន្ដើម
និយាយសមដីទាំងឡាយននោះថា ៖
មាាល

ងមាាស់ ន្មោះឥសិទសី

សាបសូនយ្ នអ្ើចោះ
ុ

ងន

ងជាត្សីគរួ ត្រោះថាា ទាំងវ័យរបស់

ញ
ើ នទសដូចនមដច នទើបមក្ត្បក្បខលន
ួ ក្នង
ុ បពវជាា ?

ងក្៏មន
ិ ទន់

ឥសិទសីភិក្ខុនីន

ោះ ជាអ្នក្្ាសនវក្នុងធមមនទស

កាលនបើនោធិភិក្ខុនីសាក្សួរ

ក្នុងនហរុជាត្បនយារន៍យា៉ាងននោះនហើយ ក្៏បាននោលនូវោក្្យននោះថា
មាាល

ងនោធិ

ងចូរសាាបតា
់ មដាំនណើរ ដដលខ្ប
ុាំ ស
ួ ចុោះ ។

លាំោប់អ្ាំពីននោះនៅ គឺជាោក្្យវិសរជ
នសដឋីអ្នក្សត្ងួមក្នុងសីល ជាបិតារបស់ខ្ុាំ ក្នុងបុរីដ៏ត្បនសើរន្មោះ ឧនរជនី (ក្នង
ុ ដដន
អ្វនដ)
ិ ខ្ជា
ុាំ ធីតាមាាក្់ ជាទីត្សឡាញ់នពញចិរត ជាអ្នក្គួរទទួលនសចក្ដីអ្នុនត្រោះរបស់បិតា
ន

ោះ ។ លុោះចាំនណរមក្ខាងនត្កាយ នសដឋីមានត្រក្ូលដ៏ឧរតម មានត្ទព្យនត្ចើន មក្អ្ាំពីនគរ

សានក្រ ដណដឹងខ្ុាំ បិតាក្៏បានឲ្យខ្ុាំជាក្ូនត្បសារបស់នសដឋីន

ោះ ។ ខ្ុាំចូលនៅត្កាបក្្ាល

ថាាយបងគាំនូវនរើងមាាយនក្មក្ និងឪពុក្នក្មក្ រាល់លាាចត្ពឹក្ តាមដាំនណើរ ដដលមាតាបិតានត្បៀន
ត្បនៅ ។ ខ្ុាំន

ើញនូវអ្នក្ដណដឹងសូម្បីមាាក្់ ដដលជាបងបអូនត្សី បងបអូនត្បុស ឬជាបរិវាររបស់

សាាមី ខ្ុាំក្៏រលោះរលាាំង ត្កាលអាសនៈ ។ ខ្ុាំអ្ង្គាស្គរ់្គង់ ឲ្យបាយ ទឹក្ និងបដងអម ដដលមាន
នៅក្នង
ុ លាំនៅន

ោះ តាមសមគួរតាមវរថុដដលនគត្រូវការ ។ ខ្ុាំនត្កាក្ន

ើងតាមកាលគួរ នហើយ

ចូលនៅកាន់្ទោះរបស់បដី រូរសមាារនូវធរណីទារ (ជានដើម) នឹងនដនរើង ្គងអ្ញ្ជលីចូលនៅ
រក្បដី ។ ខ្ុាំយក្សនិរសក្់ នម្ៅសត្មាប់លាបមុខ ថាាាំសត្មាប់បនដក្់ដភនក្ និងក្ញ្ចក្់ សអិរសាាងឲ្យ
បដីនោយខលួនឯង ហាក្់ដូចជា (វណណទសី) អ្នក្នធវើនូវការបនត្មើ ។ ខ្ុាំោាំបាយខលួនឯង លាង
ភារន៍ខលួនឯង បនត្មើភសាា ដូចជាមាតាថ្នមក្ូនខចី ។ ដរភសាាដរងខឹងសម្ានឹងខ្ុាំ ដដលជាត្សីត
បនត្មើបាយ រមនស្រសតីណ្ដនលើស ជាស្រសតីនធវើការ (ត្គប់យា៉ាង) ជាត្សីតមិនមាននសចក្ដីត្បកាន់ មាន
នសចក្ដីព្ាយាម មិនខជិលត្ចអ្ូស មានមារយាទយា៉ាងននោះ ។ សាាមីន

ោះនិយាយនឹងមាតាបិតា

របស់នគថា ខ្ុាំសូមលា (អ្នក្មាាយនលាក្ឪពុក្) នៅ (ក្នុងទីណ្ដមួយ) (នត្ោោះ) ខ្ុាំមិនអាចនៅ

រួមរាក្នុង្ទោះមួយ ជាមួយនឹង
យា៉ាងននោះន

ើយ

ងឥសិទសីន

ើយ ។ (មាតាបិតានោលថា) ដនក្ូន ក្ុាំនោល

ងឥសិទសី ជាបណឌិរ ្ាសនវ ជាស្រសតីមាននសចក្ដីព្ាយាម មិនខជិល

ត្ចអ្ូសនទ មាាលក្ូន នហរុអ្វីក្៏ក្ូនឯងមិននពញចិរត ។
(ក្ូននោលថា)
ជាមួយនឹង

ងឥសិទសី មិននបៀរនបៀនអ្វី ៗ ដល់ខ្ុាំនទ បុដនតខ្ុាំមិនអាចនៅ

ងឥសិទសី នត្ោោះថា

ងឥសិទសីជាត្សីសមអប់របស់ខ្ុាំ ខ្ុាំមិនគួរនឹងនៅរួមនទ

ខ្ស
ុាំ ូមលានៅនហើយ ។
មាាយនក្មក្ និងឪពុក្នក្មក្ បានសាាប់ោក្្យក្ូនន
ងចូរត្បាប់ក្ាំហុសដដល

ងនធវើនហើយ

ោះនហើយ សួរខ្ុាំថា

ងនធវខ
ើ ុសអ្វីនទ

ងចូរនោោះត្សាយ តាមនសចក្ដព
ី ិរមក្ចុោះ ។

(ខ្ុាំក្៏ន្លើយថា) ខ្ុាំមិនបានត្បទូសតអ្វី ៗ នទ ខ្ុាំមិននបៀរនបៀន មិននោលោក្្យអាត្ក្ក្់នទ
(ដល់ររ់នទ) ភសាាសអប់ខ្ុាំ ឲ្យខ្ុាំអាចនធវើអ្វីនក្ើរ ។ មាាយនក្មក្និងឪពុក្នក្មក្ទាំងឡាយន
អាក្់អ្ន់ចិរត

ត្រូវនសចក្ដីត្ពួយត្គបសងករ់

ក្៏

ាំខ្ុាំត្រ

ប់នៅកាន់្ទោះបិតាវិញ

ោះ ក្៏

រក្្ានូវក្ូន

(នោយគិរថា) នយើងនឹងរក្ឲ្យបាននូវស្រសតីមានរូបនោមដ៏មានសិរី ។ ត្រនត្កាយមក្ បិតាបាន
ឲ្យខ្ុាំ ក្នុង្ទោះននត្រក្ូលទី ២ ជាអ្នក្សដុក្សដមភ នោយរាំនូនោក្់ក្ណ្ដាល អ្ាំពីរាំនន
ូ ដដលនសដឋី
បានរូនមក្ខ្ុាំមុនន

ោះ ។ ខ្ុាំបាននៅក្នុង្ទោះននបដីទី ២ ន

ោះ អ្ស់ ១ ដខ ត្រន

ោះ ររ់ក្៏បនណដញ

ខ្ុាំ ដដលជាស្រសតីខនោះដខនងបនត្មើដូចជាទសី ជាត្សីមិនត្បទូសត មានមារយាទលអ ។ បិតារបស់ខ្ុាំ
និយាយនឹងបុរសអ្នក្ទូ

មន (ចិរត) អ្នក្ទូ

មន (កាយនិងវាចា) ដដលក្ាំពុងត្តាច់នៅនដើម្បី

ភិកាាថា អ្នក្ចូរជាក្ូនត្បសារបស់ខ្ុាំ អ្នក្ចូរនបាោះនចាលនូវក្ាំណ្ដរ់សាំពរ់ និងោាាំង ។ សាាមីទី ៣
ន

ោះ បាននៅ (ជាមួយនឹងខ្ុាំ) អ្ស់បក្ខ ១ (ក្នលោះដខ) ក្៏និយាយនឹងបិតាខ្ុាំថា អ្នក្ចូរឲ្យ

ក្ាំណ្ដរ់សាំពរ់ ោាាំង និងអ្ាំដបងមក្ខ្ុាំវិញ ខ្ុាំនឹងត្តាច់នៅនដើម្បីភិកាានទៀរ ។ ត្រន

ោះ បិតាមាតា

និងពពួក្ញារិទាំងអ្ស់របស់ខ្ុាំ និយាយនឹងបុរសន

ោះថា អ្នក្ណ្ដមិននធវតា
ើ មអ្នក្ក្នុងទីននោះឬ

អ្នក្ចូរត្បាប់នហរុដដលនគនធវើដល់អ្នក្ឲ្យោប់ ។ បុរសន
ក្៏នោលរបថា នបើខលួនរបស់ខ្ុាំអាចនៅបាន (ក្៏
ន

ោះ) ខ្ុាំមិននៅជាមួយ

ោះ កាលនបើនគនោលយា៉ាងននោះនហើយ

ងឥសិទសី) មិនគួរដល់ខ្ុាំ (នត្ោោះនហរុ

ងឥសិទសី ក្នុង្ទោះមួយជាមួយរានទ ។ បុរសន

ោះ កាលនបើ (បិតា

របស់ខ)
្ុាំ លោះបង់នហើយ ក្៏នៅបារ់នៅ ចាំដណក្ខាងខ្ុាំជាស្រសតីនៅដរមាាក្់ឯង គិរថា អាតាមអ្ញ
នឹងលាមាតាបិតានៅសាាប់ ឬនៅបួស ។ ត្រន

ោះ

ងនថ្រីជាមាាស់ន្មោះរិនទតាា ជាអ្នក្

ត្ទត្ទង់នូវវិន័យ ជាពហុស្សូរ បរិបូណ៌នោយសីល កាលត្តាច់នៅនដើម្បីភិកាាហារ ក្៏បាន
និមនដមក្កាន់ត្រក្ូលននបិតា (ខ្)
ុាំ ។ ខ្នុាំ
អាសនៈរបស់នយើង ត្បនគន

ងនថ្រីន

ញ
ើ

ងរិនទតាានថ្រីន

ោះ លុោះត្ពោះ

ោះ ក្៏នត្កាក្ន

ើង ត្កាល

ងគង់នហើយ ខ្ុាំក្៏ថាាយបងគាំនូវត្ពោះបាទ

នហើយត្បនគននភារន ។ ខ្ុាំញាាំងរិនទតាានថ្រី ឲ្យដ្អរសកប់សកល់ នោយបាយ និងបដងអម ដដល
មានក្នុងលាំនៅន

ោះ នហើយនោលថា បពិត្រត្ពោះ

នោលនឹងខ្ុាំថា មាាលក្ូនត្សីរូច

ងជាមាាស់ ខ្ុាំចង់បួស ។ ត្រន

ងចូរត្បត្ពឹរតធម៌ន

ោះ បិតា

ោះក្នុង្ទោះននោះនៅចុោះ ចូរញាាំងសមណៈ

ទាំងឡាយ្ង ត្ោហមណ៍ទាំងឡាយ្ង ឲ្យដ្អរសកប់សកល់នោយបាយ និងទឹក្ចុោះ ។ លាំោប់
ន

ោះ ខ្ុាំក្៏ត្បណម្យអ្ញ្ជលី យាំនោលនឹងបិតាថា បពិត្របិតា សូមនលាក្អ្នុញ្ញារខ្ុាំ ខ្ុាំនឹង

ញាាំងបាបក្មមដដលខ្ុាំនធវើនហើយន

ោះឲ្យវិ

ស

។

ត្រន

ោះ

បិតានោលនឹងខ្ុាំថា

សមាមសមពុទធ) ត្ពោះអ្ងគត្បនសើរជាសរវនរើងពីរ ត្ទង់នធវើឲ្យជាក្់ច្ាស់នូវនលាក្ុរតរធម៌ណ្ដ
ចូរបានលុោះនូវនោធិញាណ និងអ្គគធម៌ និងត្ពោះនិោានន

(ត្ពោះ
ង

ោះចុោះ ។ ខ្ុាំថាាយបងគលា
ាំ
បិតាមាតា

និងពពួក្ននញារិទាំងអ្ស់ នហើយបួសបាន ៧ នថ្ៃ ក្៏សនត្មចវិជាាបី ។ ខ្ដ
ុាំ ឹងជារិរបស់ខលួន បាន
៧ ជារិ ្លវិបាក្ននោះរបស់ក្មមណ្ដ ខ្ុាំនឹងត្បាប់ក្មមន
ន្ទៀងសាាប់នូវក្មមន

ោះ ដូចរនៅននោះ ៖

ោះដល់

ង

ងចូរមានចិរតដរមួយ ចាាំ

ខ្ុាំជាជាងមាសមានត្ទព្យនត្ចើន

ក្នុងនគរន្មោះ

ឯក្ក្ចឆៈ

ខ្ុាំន

ោះជាមនុស្សត្សវឹង

នត្ោោះការត្សវឹងវ័យ បានត្បត្ពឹរតនសពសមភពនឹងត្បពនធបុគគលដនទ ។ ខ្ុាំន
អ្រតភាពន

ោះលុោះឃ្លារចាក្

ោះនហើយ ក្៏ន្ោះនរាលរាលក្នុងនរក្អ្ស់កាលយូរ លុោះរួចចាក្នរក្ន

ោះនហើយ មក្

ចាប់បដិសនធិក្នុងន្ទនននមសាា ។ សាាន្មលធាំជាមាាស់ននហវូង ខាាំផ្ដាច់នូវជារក្មម គឺអ្ងគជារ
(របស់ខ)
្ុាំ ដដលនទើបនឹងនក្ើរបាន ៧ នថ្ៃ នុោះជា្លននក្មមរបស់ខ្ុាំនុោះ ដដលគប់រក្នូវត្បពនធនន
បុគគលដនទ ។ ខ្ុាំន

ោះនធវើមរណកាល ច្យុរចាក្ក្ាំនណើរននសាាន

ោះនហើយ ក្៏ចាប់បដិសនធិក្នុង

ន្ទនននមពដពខាាក្់្ង ខចក្្ង ក្នុងដដននននសដចសិនធវៈ ។ ខ្ុាំត្រូវនគត្ព

ក្់ក្ូននក្មងអ្ស់ ១២ ោាាំ

ត្រូវនគនត្គៀវ ត្រូវដងកូវនបៀរនបៀន ឈឺចាប់ នត្ោោះដរអ្ាំនពើដដលខ្ុាំនសពនូវត្បពនធរបស់បុគគល
ដនទ ។ ខ្ុាំន

ោះច្យុរចាក្ក្ាំនណើរននពដពន

ោះនហើយ ក្៏នក្ើរជាក្ូននរ អ្ាំពីនមនររបស់ឈមួញ

នរ បាន ១២ ដខ មាននរាមត្ក្ហមដូចជាត្រលក្់ល័ក្ត នហើយត្រូវនគនត្គៀវ ។ ខ្ុាំដរងទញនូវ
នងគ័ល និងរនទោះ ខាាក្់ ខចក្ ឈឺ នត្ោោះដរខ្ុាំនសពនូវត្បពនធរបស់បុគគលដនទ ។ ខ្ុាំន
ចាក្ក្ាំនណើរ នននរន

ោះជាសរវច្យុរ

ោះនហើយ ក្៏នក្ើរក្នុងន្ទននទសីក្នុង្ទោះដក្្បរថ្នល់ មិនត្បាក្ដជាត្សី មិន

ត្បាក្ដជាត្បុស (នខទើយ) នត្ោោះដរនសពនូវត្បពនធននបុគគលដនទ ។ ខ្ុាំសាាប់ក្នុងអាយុ ៣០ ោាាំ
នហើយក្៏នក្ើរជាទរិកា ក្នុងត្រក្ូលននអ្នក្រនទោះ ដដលជាត្រក្ូលក្ាំត្ោ រមននភាគសម្បរតិ ត្រូវ
បុរសជាមាាស់ត្ទព្យរឹបជាន់នត្ចើន ។ កាលការត្បាក្់ចនត្មើននត្ចើនន
ក្៏អ្ូសទញខ្ុាំ អ្ាំពី្ទោះននត្រក្ូល ដដលក្ាំពុងយាំខ្សឹក្ខ្សួល ។ ត្រន
ន

ោះ ន្មោះ គិរទ
ិ សៈ បានន

ើងនហើយ

យឈមួញរនទោះ

ោះ បុត្ររបស់ឈមួញរនទោះ

ញ
ើ ខ្ុាំជាស្រសតីនៅត្ក្មុាំ មានវ័យចនត្មើន ក្នុងោាាំជាគត្មប់ ១៦ ក្៏

ហួងដហងទុក្ (ក្នុង្ទោះរបស់ខលួន) ។ ត្បពនធដនទរបស់គិរិទសៈ ជាស្រសដីមានសីល្ង មានគុណ
្ង ជាស្រសតីត្បត្ពឹរតតាមភសាា ខ្ុាំក្៏បាននធវើការសអប់នូវត្បពនធរបស់ររ់ ។ បដីទាំងឡាយ លោះដលង

ខ្ុាំ ដដលជាអ្នក្ខនោះដខនងបនត្មើដូចជាទសី នត្ោោះ្លននក្មមណ្ដ នុោះជា្លក្មម (របស់ខ)
្ុាំ ន
ទីបាំ្ុរននបាបក្មមន

ោះឯង ខ្ុាំបាននធវើនហើយ ។
ឥសិទសីនថ្រី ចប់ ៕

(សុរតនតបិដក្ ខុទទក្និកាយ នថ្រីរថា ចតាា

ស
ី និបារ បិដក្នលខ ៥៧ ទាំព័រ ២១៨)

ោះ

