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ពុទ្ធេណីវត្ថុកថា 

 សម្មែងររឿងនិទាននាងធីតារ ម្ ោះ ពុរទធណី ជា
គរមប់ ៤ តរៅរទៀត រោយបទបាលីថា ៖  

 ជមពុធវីទ្ប កិរ ដូរ្នោះជារដើម អធិបាយថាាៈ បានឮ
ររៀង ៗ មកពីកាលមុន កនុងជមពូទវីបមានរតកូលរសដឋមួីយ 
មានរទពយកបទុ់ក្នួំនម្ប៉ែតសិបរបាពីំររកាដ ិរៅអារស័យ
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កនុងនគរបាតលីបុរត។ រសដឋីរនាោះមានធីតាមួយរូបរ ម្ ោះ
នាង ពុរទធណី។ លុោះដល់នាងពុរទធណីរនាោះ្ររមើនវយ័ធំ
រ ើង បានអាយុ ៧ ឆ្ន រំ ើយ រសដឋជីាមាតាបិតាករ៏ធវើមរណ
កាលកសណិកសយ័ជីវតិរៅ នាងធីតារៅករំាម្តមាន កឯ់ង។ 

 ឯរទពយសមបតតទិាងំអស់កនុងរតកូលរនាោះ ក៏បានរៅ
ជារបស់រទពយនាងពុរទធណីរនាោះឯង, ឯនាងពុរទធណីរនាោះ
រោត នាងមានរូបរឆ្មរទងរ់ទាយលអគួរជាទីររតកអរដល់
របជុជំនម្ដលបានរ ើញនាង របកបរោយពណ៌សមបុរដ៏
ឧតតមរបរសើរ មានដរំណើ រររបៀបផទឹមរបម្ លរសីរទពអបសរ 
នាងជាទីរសឡាញ់រពញ្ិតតដល់ជនទាងំឡាយ, រ ើយជា
ស្តសតីមានសទាធ រជោះថាល កនុងរពោះពុទធោសនា ជាស្តសតីរោរព
របតបិតតរិាប់អាននូវគុណរពោះរតនរតយ័គឺរពោះពុទធ រពោះធម៌ 
រពោះសងឃជាបជ់ានិ្ច ឥតមាន្ិតតកររមើករ ើយ។ ្មំ្ណក
ឯជនទាងំឡាយកនុងរពោះនគររនាោះ មានរសដឋី រសនាបត ី
រសែ្  ឧបរាជជារដើមសឹងមានរស្កែរីបាថាន ្ងប់ាននាង
ពុរទធណីរនាោះ រដើមបរីធវើជាភរយិាននខ្លួនទីនទ ៗ បានចាត់
មនុសសអនកបររមើទាងំឡាយ ឲ្យនារំរគឿងបណ្ណា ការរៅឲ្យ
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ដល់នាងពុរទធណីរនាោះ រ ើយឲ្យនិយាយលបួងលួងនាង
តាមការរបរឡាមររឿង ៗ ខ្លួន។ 

 ឯនាងពុរទធណីរនាោះ នាងបានោែ បដ់ណឹំងរនាោះ
រ ើយ ក៏គិតពិចារណ្ណរោយរស្កែសីរងវគថា ឱអាតាម
អញរអើយ ! មាតាបិតារោកបានសនសរំទពយសមបតតទុិកជា
ររ្ើន ដល់រវោនឹងោល ប់ ក៏ោល បរ់ៅរចាលរទពយសមបតតិ
ទាងំអស់ទុករៅអាយយករៅផងពំុបានរ ើយគរឺៅម្តខ្លួន
មាន កឯ់ងរោយពិត។ ដរំណើ រអាតាម អញរទៀតក៏គងនឹ់ងរតា្់
រៅតាមទនំងរនាោះឯង, របើដូរ្នោះ អាតាម អញរបរយាជន៍អវី
នឹងមានបែី របរយាជនអ៍វីនឹងរទពយសមបតតទិាងំរនោះ, រតូវម្ត
អាតាម អញយករទពយសមបតតិទាងំអស់រនោះ កបទុ់កកនុងរពោះ
ពុទធោសនា ឲ្យជាកណំបរ់រពងរៅខាងមុខ្របរសើរជាង។ 

 លុោះនាងបានរពឹំងគិតយា៉ែ ងរនោះរ ើយ កឃ៏ាត់
មនុសសអនកបររមើទាងំរនាោះថា រអើ ! អនកទាងំឡាយ, រតូវនា ំ
យកររគឿងបណ្ណា ការរត បរ់ៅវញិ្ុោះ ខ្្ុមំិនរតូវការនឹង
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មានបែសីីរ ើយ នាងរាលដូរ្នោះរ ើយ កប៏ញ្ជូ នមនុសស
ទាងំឡាយរៅកនុងកាលរនាោះឯង។ 

 ចាបរ់ដើមតាងំពីកាលរនាោះមក នាងពុរទធណីបាន
បរចិាច គរទពយធញុំងំមហាទានឲ្យរបរពឹតតរៅពំុោ្ ់អា្រធវើ
សមណាៈនិងរា មណ៍ទាងំពួងឲ្យម្អអតបរបូិណ៌រោយ
ប្ច័យទាងំឡាយ តាមរបាថាន ឥតមានខ្វោះខាតវតថុអវីរ ើយ 
ររាោះរ តុដូរចាន ោះ រពោះអរ នតទាងំឡាយរោករាលជា
បទោថាថាាៈ ចតុ្ធទសិាយាត្ជិនត្ត្ជាន,ំ អាបានភតូ្ំ 
ឃរមាសិ ត្សា ជារដើម អធិបាយថាាៈ ទីផទោះរបស់ឧបា-
សិការ ម្ ោះពុរទធណីរនាោះ រកើតរបាកដដូ្ជាអណែូ ងទឹក
សររម្ដល់រសមណ៍ទាងំឡាយ ម្ដលជាបុរតរពោះជិនរសី 
និមនតមកអពីំទិសទាងំបួនតាមម្តរតូវការ របើរបាថាន ប្ច័យ
ណ្ណកប៏ានប្ច័យរនាោះតាមរបាថាន  បដូី្ជារដើមកបបរពឹកស
ជារ តុឲ្យសររម្ោភ និងប្ច័យទាងំពួងតាមសមគួរ
ដល់រស្កែរីបាថាន បាន, មយ៉ែងរទៀត ោោទានដរ៏បរសើរ
របស់នាងពុរទធណីរនាោះ សឹងមានអានុភាពធទូំោយ
របោបរ់ោយពិតានសពំត់ ដ៏វ ិ្ ិរតមានកបូរកា្រ់រំយាល
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ផ្កា ភ្ីជារដើម មានររបៀបរោមម្កវរបទីបជាវ ោ ្ងសយុំង
្ុោះសរមាបអុ់ជដភ៏លឺរុងររឿងលអ ម្ដលនាងម្តងតាងំបរមុងទុក
ជាររស្ រពមទាងំរបោបរ់ោយររបៀបររគឿងករមាល
សរមាបរ់ដកអងគុយជាសុខ្រសួលឥតមានរខាច ោះ, ឯនាង 
ពុរទធណីឧបាសិការោតសឹងមាននដបានោងោអ តបរមុង
នឹងឲ្យទានជានិ្ច, នាងមាន្ិតតដោ៏អ តផូរផងប់ានរកា
សីល ៥ ជាបជ់ានិ្ច សពវកាលទាងំពួង, នាងមានកតិតិសពទ
ដ៏របរសើរខ្ពង់ខ្ពស់លបឆី្ង យទូោយ រោយគុណមាន
ករុណ្ណគុណជារដើម ររាោះបានឲ្យនូវមហាទានដ៏វរិសស 
ម្ដលរពោះអរយិទាងំឡាយម្តងសររសើររោយពិត។ 

 លុោះ្រំណរមកកនុងកាលជាខាងររកាយ មានឈ្មួញ
រសោះមាន កន់ារំសោះរ្ញមកអពីំទិសខាងរកើត អលង្ូលមក
ទិសខាងលិ្ ននរកងុបាតលីបុរតរនាោះ រដើមបនឹីងលក់រសោះ 
ក៏បានមកសណំ្ណករ់ៅរគ ោថ នរបស់នាងពុរទធណី 
ឧបាសិការនាោះឯង។ 
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 រោរនាោះ ឈ្មួញរសោះបានរ ើញកិរយិាមារយាទ
នាងរ ើយមានរស្កែរីសនហារសឡាញ់ដូ្ជាធីតាបរងាើត
របស់ខ្លួន បានរធវើឧបការជារបរយាជនដ៍ល់នាងធតីា រោយ
របោបស់រមាបម់្តងកាយទាងំឡាយ មានររគឿងរកអូបផ្កា
ករមងនិងសពំតរ់សលៀកដណែ បជ់ារដើម, លុោះដល់រពលម្ដល
នឹងរត បរ់ៅវញិក៏បាននិយាយនឹងនាងធតីារនាោះថាាៈ 
មាន លនាង ! បណ្ណែ រសោះរបស់រយើងទាងំអស់រនោះ របើនាងរតូវ
ការរោយរសោះណ្ណមួយ ្ូរនាងររ ើសយកតាមោប់្ ិតត
របស់នាង្ុោះ។ 

 នាងពុរទធណីបានោែ បរ់ ើយ ក៏មាន្ិតតររតកអរ 
បានពិនិតយរមើលរសោះទាងំរនាោះ បានរ ើញកូនរសោះសិនធព
មួយជាទីរពញ្ិតតខ្លួន រ ើយនិយាយតបថា បពិរតបតិា ! 
សូមរោកឲ្យកូនរសោះរនោះដល់នាងខ្្ុ ំ្ ុោះ។ 

 ឈ្មួញរសោះរនាោះ បានរាលផទួនរទៀតថា មាន លនាង
រអើយ ! កូនរសោះរនោះជាកូនរសោះសិនធពពិត ដូរ្នោះ រតូវនាងកុំ
របមាទរបម្ សរធវសរ ើយ រតូវនាងខ្យំក្ិតតទុកោក់
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ម្ថទារំកាកូនរសោះរនោះឲ្យលអ្ ុោះ។ លុោះាណិជបានរាល
យា៉ែ ងរនោះរ ើយ ក៏បានរបគល់កូនរសោះរនាោះដល់នាង 
ពុរទធណីឧបាសិការនាោះឯង រ ើយកន៏ារំសោះដនទររៅពីរនោះ
រ្ៀសរ្ញរៅកនុងកាលរនាោះឯង។ ្មំ្ណកឯនាងធីតាកខ៏្ំ
យក្ិតតទុកោកម់្ថទាកូំនរសោះសិនធពរនាោះរោយរបនព 
រ ើយបានដឹង្ាស់ថា កូនរសោះសិនធពរនោះមានឫទធិររ្ើន
អា្រហាោះរតា្រ់ៅតាមអាកាសបានរោយពិត នាងបាន
រពឹំងគិតរទៀតថា អាតាម អញនឹងបានកូនរសោះសិនធពរនោះជា
សមាល ញ់កនុងការរធវើបុញ្ញកមមរបស់អាតាម អញកនុងកាលជាខាង
ររកាយ ដបតិទីកម្នលងរដើមរាធិរពឹកស ននរពោះមានរពោះភាគ
ម្ដលរពោះអងគបានកមាច ត់បង់មារាធិរាជជាបុគគលបាប
ោមក រពមទាងំពលរសនារបស់មារបានឈ្នោះរស ោះ
រ ើយ រពោះអងគបានរតាស់ជារពោះពុទធរបាកដកនុងរោករនោះ 
ទីកម្នលងរដើមរាធិរពឹកសរនាោះ អាតាម អញពំុម្ដលបានរ ើញ 
ពំុម្ដលបានរោរពដល់មែងណ្ណរ ើយ របើដូរ្នោះ រតវូម្ត
អាតាម អញរៅកនុងទីរនាោះ និងថាវ យបងគរំាធិរពឹកស ននរពោះ
មានរពោះភាគរនាោះឯង លុោះនាងពុរទធណីឧបាសិកាគតិយា៉ែ ង
រនោះរ ើយ ក៏បានបរចិាច គរទពយឲ្យពួកជាងទងចាត់ម្្ងរធវើ
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ររគឿងបូជា មានផ្កា ករមងមាសរបាកជ់ារដើមររ្ើនយា៉ែ ង។ 
សម័យនថងមួយ នាងក៏បានរ ើងជិោះរលើខ្នងរសោះសិនធព 
រហាោះរៅតាមអាកាសរោយកមាល ងំឆ្បរ់ ័សម្តមួយ
រសបកក់ប៏ានដល់រាធិរពឹកស រ ើយនាង្ុោះពីរលើខ្នងរសោះ
រៅសថិតរៅកនុងមណឌ លជិតរដើមរាធរិពឹកសរនាោះ រ ើយ
ម្រសករបកាសរឃាសនារករពោះសងឃទាងំឡាយថាាៈ បពិរត
រពោះសងឃដ៏្ររមើន ! សូមរោកទាងំឡាយនិមនតទទួលយក
ផ្កា ករមងមាសរបាករ់នោះ រ ើយបូជារពោះមហារាធិរពឹកស
កនុងកាលឥ ូវរនោះឯង។ ររាោះរ តុដូរ្នោះបានជារពោះ
អរ នតទាងំឡាយរាលជាបទរពោះោថាថាាៈ  

យទ្ោ បដ្ឋា យហំ ពុធធ, សាសទ្ន សុធធមានសា; 

បសន្នន  ទ្ត្ន សទ្ចេន, មមានុគ្គហពុធធិយា។ 

 ជារដើម អធិបាយថា ខ្្ុមំាន្ិតតោអ ត មាន្ិតតរជោះ
ថាល កនុងោសនារពោះសមាម សមពុទធជាមាច ស់ បានរផែើមរ ើង
រោយាកយស្ចាៈឯណ្ណ សូមរោកមាច ស់ទាងំឡាយនិមនត
មកនមោា របូជារាធិរពឹកស រោយផ្កា ករមងមាសរបាក់
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ទាងំឡាយ រដើមបភីាជ បនូ់វរស្កែអីនុររោោះ្រំាោះខ្្ុមំាច ស់ 
រោយាកយស្ចាៈរនាោះ។ ្មំ្ណកឯរពោះអរយិោវកជាពុទធ-
បុរតទាងំឡាយម្ដលរៅកនុងជមពូទវីបទាងំប៉ែុនាម ន លុោះបាន
ោែ បា់កយនាងពុរទធណីឧបាសិការាលយា៉ែ ងរនាោះរ ើយ 
ក៏សឹង្ូលមករបជុោំន កនុងទីរនាោះមួយររំព្ រ ើយបាន 
នមោា រថាវ យបងគបូំជារពោះមហារាធិរពឹកស រោយផ្កា ករមង
មាសរបាក ់របស់នាងពុរទធណីឧបាសិការនាោះឯង។ 

 ចាបរ់ដើមតាងំពីកាលរនាោះមក នាងធីតារនាោះមាន
្ិតតរជោះថាល កនុងរពោះពុទធោសនាពន់រពក ម្តងរ ើងជោិះរសោះ
រហាោះរៅបូជារពោះរាធិរពឹកស ជាមួយនិងរពោះអរយិោវក
ទាងំឡាយអស់កាលជានិ្ច។ 

 រោរនាោះ មនុសសទាងំឡាយមានរថមើរនរពជារដើម
ម្ដលបានរតា្រ់ៅកនុងទីជិតរកុងបាតលីបុតតទាងំប៉ែុនាម ន 
កាលរបើបានរ ើញរូបសមបតតដិ៏មានសិរសួីសែីរបស់នាង 
ពុរទធណីរនាោះររឿយ ៗ រ ើយ ក៏យករស្កែរីៅរកាបបងគំ
ទូលដល់រពោះបរមកសរតិយ៍ដូរ្នោះថាាៈ បពិរតរពោះសមមតិរទព  
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ដបតិឥ ូវរនោះមាននាងកុមារកិាមាន កម់ានរូបលអ មានសភាព
សមរមយលមមរធវើជាអគគមរ សីរពោះសមមតិរទពបាន សូមរពោះ
អងគរទងរ់ជាប។ រពោះបរមកសរតយ៍ិរទងរ់ពោះសណ្ណែ បា់កយ
រនាោះរ ើយ ក៏ចាតរ់សវកាមាតយឲ្យបញ្ជជ នូវបុរសទាងំឡាយ
រដើមបព័ីទធចាបន់ាងរនាោះ រោយរពោះរាជឱង្កា ររតាស់បង្កគ ប់
ដូរ្នោះថា មាន លនាយដ៏្ររមើនរអើយ ! របើដូរ្នោះរតូវអនក
ទាងំឡាយបបួលោន រពួតចាបន់ាងធីតារនាោះឲ្យម្តខាងបាន 
រយើងនឹងអភិរសកជាអគគមរ សីឥ ូវរនោះឯង។ 

 ឯរាជបុរសម្ដលបានទទួលរពោះរាជបញ្ជជ ទាងំ
ប៉ែុនាម ន កប៏ានយក្ិតតទុកោករ់ពមគនិំតោន ថា រយើង
ទាងំឡាយនឹងរពួតចាបន់ាងធីតារៅរវោម្ដលបានរធវើ
បូជារពោះរាធិរពឹកសរួ្រ ើយរត បម់កវញិ ឲ្យបានតាម
រពោះបញ្ជជ រនាោះឯង, លុោះរាជបុរសទាងំរនាោះគិតដូរចាន ោះ
រ ើយ ក៏ោកខ់្លួនពួនកនុងទីកបំាងំមួយរៅសងខាងផលូ វ របុង
ររបៀបនឹងចាបយ់កនាងធតីារនាោះ។ 
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 រោរនាោះ នាងពុរទធណីកុមារកិាក៏បានរ ើងជិោះរលើ
ខ្នងរសោះ រ ើយបររហាោះរៅតាមអាកាស នាងបានរៅដល់
មណឌ លមហារាធិរពឹកសរ ើយ ក៏បូជាផ្កា ករមងជាមួយនឹង
រពោះអរយិទាងំឡាយរួ្ររស្រ ើយថាវ យបងគរំត បម់ក 
វញិ។ 

 កាលរនាោះ មានរពោះអរ នតមួយអងគ រពោះនាមធមម- 
រកខិតរតថរ រោកបានរជាបរ តុរនាោះជាក់្ ាស់ រទើបរោក
មានរថរវាចានឹងនាងពុរទធណីរនាោះថា មាន លឧបាសិកា ! 
អាតាម ភាពបានឮថា កនុងាកក់ណ្ណែ លផលូ វខាងមុខ្រនាោះ មាន
រចារទាងំឡាយររ្ើន បងាប់ពួនោក់ខ្លួនសថិតរៅកនុងទីរនាោះ
រដើមបចីាបន់ាង របើនាងបានរៅដល់ទីរនាោះរ ើយ រតូវកុំ
របមាទរបម្ សរធវសខ្លួនរ ើយ រតូវបររសោះរៅឲ្យរលឿនឲ្យ
រ ័សរទើបរួ្ខ្លួន។ 

 ្មំ្ណកឯនាងពុរទធណីឧបាសិការោត កាលរបើ
បានរៅដល់ទីរនាោះរ ើយ រោបម់្តរចារទាងំឡាយរ្ញ
មកអពីំផលូ វទាងំសងខាងរត់រដញរបដិតជាបត់ាមពីខាង
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ររកាយនាង ៗ កឲ៏្យសញ្ជញ  យកម្កងរោោះរសោះ ៗ រនាោះក៏សទុោះ
រៅរោយរ ័ស រចារទាងំឡាយរតរ់ដញជាបត់ាមររកាយ
ពំុម្លងរ ើយ។ 

 ឯរសោះសិនធពរោត ក៏ញុងំកមាល ងំយា៉ែ ងខាល ងំឲ្យរកើត
រ ើង រ ើយសទុោះរហាោះរៅរលើអាកាសរោយសទុំោះដឆ៏្ប ់
រ ័សរនាោះ។ 

 នាងពុរទធណីកុមារកិា ពំុអា្ទបអ់ាតាម រៅរលើខ្នង
រសោះបាន កភ៏ាល តធ់្លល កខ់្លួន្ុោះពីរលើខ្នងរសោះ នាងម្រសករៅ
រសោះសិនធពថា ម្នកូនរអើយ ! អនករតូវនឹករលឹកឧបការគុណ 
ម្ដលមាែ យបានរធវើដល់អនកកុរំភល្ រ ើយ។ កូនរសោះសិនធព
រនាោះបានោែ បរ់ ើយ ករ៏ត បរ់ហាោះបនាទ ប្ុោះមករោយ
ឆ្បរ់ ័សយកខ្នងរងទទួលនាងពុរទធណី ម្ដលធ្លល ក់្ ុោះមក
រនាោះឲ្យជិោះរៅរលើខ្នងវញិដម្ដលពំុឲ្យធ្លល ក់្ ុោះដល់ដរី ើយ 
រ ើយសទុោះរហាោះរៅរលើអាកាសវញិម្តមួយររំព្ នានំាង
រៅឲ្យសថិតរៅកនុងទីលរំៅរបស់នាងវញិដម្ដល ពំុមាន
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រស្កែអីនតរាយអវីរ ើយ។ ររាោះរ តុរនាោះ រពោះអរ នត
ទាងំឡាយរោករាលបទរពោះោថាដូរ្នោះថាាៈ 

អត្ិត្រុណវយា ទ្ោ មាតុ្គាមាបិ ឯវ ំ, 
វវិធិកុសលកមមំ កត្វ សគ្គំ វជនត;ិ 
កុសលផលមហនតំ មញ្ញមាន្ន ភវន្នត , 
ភវថ កថ មុទ្បក្ខា  ទានមាន្នធិកទ្មម។ 

អធិបាយថា បពិរតអនកដ៏្ ររមើន ! សូមបសី្តសតីមានវយ័
រកមងរពករម៉ែលោះ គងរ់្ោះមានរបាជ្ារ ើញរតូវ អា្លោះបង់
រទពយជាររ្ើន រធវើអរំពើជាកុសលរផសង ៗ រ ើយបានរ ើង
រៅកានោ់ថ នសួគ៌ រោយទិពយសមបតតយិា៉ែ ងរនោះ, ្ុោះអនកដ៏
្ររមើនទាងំឡាយ កាលរបើបានដឹងថា ផលរបស់កុសល
មានររ្ើនយា៉ែ ងរនោះរ ើយ នឹងរធវើរពរងើយករនតើយកនុង
កុសលកមមមានទាននិងការបូជាជារដើមដូ្រមែ្ រកើត រតូវ
ម្តខ្ខំ្វល់ខាវ យ្ណំ្ណយរទពយរធវើទានជារដើមរទើបគួរ។ 
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 សម្មែងររឿងនិទាន នាងពុរទធណីឧបាសិកាជាគរមប់
បួន កនុងវគគទី ១ រនោះ ក៏្បរ់ស្កែជីាសរងខបម្តប៉ែុរណាោះ 
ឯង។ 

************ 

(ចាកគម្ពីរម្ធុរសវាហិណី ធម្មសោណឌ កវគគ ប្របសោយសសម្េចររះធម្ម
លិខិត លវី - ឯម្) 

ចម្លងរតួតរិនិតយសឡើងវញិសោយសខម្រ អភិធម្មម វតារ 

 


