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របូទេវវីត្ថកុថា 

 

 សដំដងររឿងនិទាននាងរូបរទវតីរៅរទៀត 
រោយបទបាលីថា ៖ 

 អត្ីទត្ កិរ វបិស្សសិ្ស ភគវទោ កាទល 
ដូរចនេះជារដើម ។ 

 អធិបាយថាាៈ កិរ បានឮររៀងៗ មក កនុងកាល
រពេះមានរពេះភាគរទង់រពេះនាមវបិសស។ី កនលងរៅយូរ
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រ ើយកនុងរាជធានីមួយ មាននាងគាមទារកិាមាន ក់បាន
រដើររៅកាន់វហិារ ក៏បានរឃើញភិកខុ មួយអងគមានជងឺំ 
រ ើយនាងមានសនាា នញាប់ញ័រអាណិតភិកខុ រនាេះ 
បានចូលរៅជិតថាវ យបងគសួំរថា បពិរតរោកមាច ស់ដ៏
ចររមើន ! រតើជងឺំអវីរបៀតរបៀនសររីាៈរោកមាច ស់ឲ្យឈឺ
ចាប់រនេះ ។ 

 ភិកខុ រនាេះតបថា មាន លនាង ! អាពាធចុករសៀត
កនុងផ្ផៃដ៏រកលៀវកាល របៀតរបៀនអាត្មម ភាព។ ឯនាងគាម-
ទារកិារនាេះ លុេះបានស្ដា ប់រ ើយក៏បវារណានិមនាភិកខុ
រនាេះថាាៈ បពិរតរោកមាច ស់ដ៏ចររមើន ! របើដូរចាន េះ ខ្ុ ំ
មាច ស់នឹងផសថំាន រំមាង ប់ររាគរនាេះ របរគនរោកមាច ស់
ឥឡូវរនេះឯង។  

លុេះបាននិមនាររសចរ ើយ ក៏រតឡប់រៅកាន់
ផៃេះនាងវញិ បានដថលងពត៌មានរនាេះ ជរមាបមាត្មបិត្ម
ឲ្យបានរជាបរសចកាីសពវរគប់ កាលរបើមាត្មបិត្មរបស់
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នាងបានអនុញ្ញា តឲ្យរ ើយ នាងក៏ររៀបរណាា ប់ត្មក់
ដតងផសថំាន រំោយរសរផសង ៗ រធវើជាបបរថាន បំរមុងទុក
ជាររសច។ 

 លុេះផ្ថងរពឹករឡើង ភិកខុអនកមានជងឺំរនាេះ ក៏បាន
ឃលុ ចីំវរជាបរមិណឌ លរត្មច់រៅរដើមបបិីណឌ បាត បាន
ចូលរៅកាន់ផៃេះនាងគាមទារកិារនាេះឯង។ 

 ឯនាងគាមទារកិា កាលរបើបានរឃើញរពេះរថរាៈ
និមនាមកដល់ផៃេះរ ើយ ក៏រកើតរសចកាីរស្ដមនសសរជេះ
ថាល ររកាករឡើងរៅទទួលយកបារត រួចរ ើយ ចាត់ដចង
រកាលអាសនាៈរបរគនរពេះរថរាៈរនាេះ។ 

 លុេះរពេះរថរាៈបានសថិតរៅរលើអាសនាៈស៊ប់
រ ើយ នាងក៏អង្គគ សរពេះរថរាៈ ឲ្យឆាន់ចង្គា ន់យ៉ា ង
រសួល បានរធវើសកាា របូជារោយរគារព។ 

 កាលរបើរពេះរថរាៈបានឆាន់រភសជាជ ហារ ដដល
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ជាថាន ស័ំកាិសិទធិរួចភាល ម អាពាធកនុងសររីាៈរបស់រោកក៏
រមាង ប់រៅមួយររំពចដដរ រោយកមាល ងំសទាធ របស់នាង
គាមទារកិារនាេះឯង។ 

 លោំប់ពីរនាេះមក រពេះរថរាៈអងគរនាេះ រោកពុំ
បាននិមនារៅកាន់ផៃេះនាងគាមទារកិារនាេះរទៀតរឡើយ។ 

 លុេះផ្ថងជាខាងររកាយ នាងគាមទារកិាក៏បាន
ចូលរៅកាន់រពេះវហិារថាវ យបងគរំពេះរថរាៈរនាេះ រ ើយ
ទូលសួរថា រពេះករុណាពំុបាននិមនារៅកាន់ផៃេះរបស់ខ្ុ ំ
មាច ស់ រតើររពាេះរ តុអវី ? រពេះរថរាៈតបថាាៈ មាន លឧបា-
សិកា ! បានជាអាត្មម មិនរៅកាន់ផៃេះនាងរទៀត ររពាេះ
អាត្មម បានសេះជាររាគរសឡេះរ ើយ។ 

 ឯនាងឧបាសិកា លុេះបានដឹងថា រពេះរថរាៈបាន
ជាសេះររាគរ ើយក៏ទូលថា បពិរតរោកមាច ស់ដ៏
ចររមើន ! ការរនេះរបផ្ពណាស់រ ើយ ៗ។ នាងមាន
រសចការីស្ដមនសសរជេះថាល រកើតរឡើងកនុងសនាា នពុមំាន
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ោច់ រ ើយថាវ យបងគោំរពេះរថរាៈរតឡប់រៅកាន់ផៃេះ
នាងវញិរហាង។ 

 រោយរតជេះផោនិសងសបុញ្ាកមមរនាេះ។ លុេះ
នាងអស់អាយុក៏បានរឡើងរៅរកើតកនុងស្ដថ នត្មវតាិងស
រទវរោកនាយ ដូចជាស្រសាីភ្ាក់អពីំរដកលក់មួយររំពច
រនាេះឯង។ មានវមិានមាសជាទិពយដុេះរឡើងរបមាណ
កមពស់ ១២ រយជន៍ របកបរោយស្រសាីរទពអបសរជា
ររចើនរកើតរបាកដដល់នាងរទពធីត្មរនាេះឯង។ 

 ឯនាងរទពធីត្មរនាេះ បានរស្ដយសិរសីមបតាិ
កនុងស្ដថ នសួគ៌រនាេះ ជាសុខដ៏របរសើរដរាបររៀងមក 
ដតងអរនាៃ លរៅមក ដតកនុងសុគតិភព ពុំដដលធាល ប់រៅ
រកើតកនុងទុគគតិភពរឡើយ ដតងរស្ដយសុខដតកនុងស្ដថ ន
មនុសសរោក និងរទវរោក កនលងរៅ ៩១ កបប រាប់
អពីំភទៃកបបរយើងរនេះថយររកាយ លុេះដល់មកកនុង
កាលរពេះមានរពេះភាគជាមាច ស់ផ្នរយើង នាងរទពធីត្ម
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រនាេះ ក៏បានចយុតចុេះមកចាប់បដិសនធិកនុងផ្ផៃនាង  
រញ្ មណីជាភរយិរបស់រជដឋរញ្ មណ៍ ជារតកូលដ៏
ខពង់ខពស់ កនុងរទវបុរតនគរឰដ៏ជមពូទវីបរនេះឯង។ នាង
បានអារស័យរៅកនុងផ្ផៃមាត្មរគប់ដខដប់បរបូិណ៌
រ ើយ ក៏រកើតរចញអពីំផ្ផៃមាត្មមករោយសួសាីឥត
មានភ័យអនារាយអវីរឡើយ។ 

 ចាប់រដើមត្មងំដតអពីំនាងធីត្មរនាេះរកើតរចញ
ចាកផ្ផៃផ្នមាត្មរ ើយ មានអងាររសូវស្ដលីសុទធ
របមាណ ៨ នាឡិ ៗ រកើតរឡើងសរមាប់នាងសពវ ៗ ផ្ថង 
ពុំដដលោច់រឡើយ។ រោយផោនិសងសដដលនាងបាន
ថាវ យចង្គា ន់រពមទាងំរភសជជាៈដល់ភិកខុអនកមានជងឺំ កនុង
ស្ដសនារពេះពុទធវបិសសរីនាេះឯង។ 

 ឯមាត្មបិត្មលុេះបានរឃើញរូបសមបតាិនាងធីត្ម
រនាេះរ ើយ រទើបសនមតនាមថានាង "រូបរទវ"ី ររពាេះ
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មានរូបរឆាម មានលមអ គួរជាទីររតកអរ ដល់របជុជំន  
នានា ។ 

 លុេះកាលជាខាងររកាយ នាងធីត្មចររមើនវយ័ធំ
រឡើង បានអាយុរបមាណ ១៥ ឬ ១៦ ឆាន  ំមាត្មបិត្ម
រពមទាងំញាតិស្ដច់ស្ដរោ ិតទាងំឡាយ បាន
ររៀបចរំធវើមងគលអាពា ៍ពិពា ៍ជាមួយនឹងយុវបុរស
ដផ្ទមានរតកូលរសមើគាន  រ ើយបញ្ជូ នឲ្យរៅរៅកនុង
រតកូលស្ដវ មីរបស់នាង កាលរបើធីត្មរនាេះបានរកើប
យកអងារមួយនាឡិរ ើយ របុងររបៀបនឹងចមអិនបាយ 
រស្ដប់ដតមានមាូបររកៀមជាររចើនមុខ គឺរតី និងស្ដច់ជា
រដើមផង រគារសទាងំរបា ំមានសបប ិនវនីត ទធិ និង
ទឹករោេះរសស់ជារដើមផង ររគឿង ឹរ មានជីរ និង
ររមចជារដើមផង ររគឿងឧបករណ៍មានសលឹករចកទឹកឃមុ  ំ
និងសារអរំៅជារដើមផង សឹងបរំពញភាជន៍ទាងំឡាយ
ឲ្យរពញរកើតរឡើងរពមគាន ជាទីអស្ដច រយ រោយផោ-  
និសងសដដលនាងបានថាវ យអាហាររពមទាងំរភសជជាៈ



របូទេវវីត្ថុ កថា 

8 

 

រនាេះឯង។ វតថុសរមាប់បររិភាគ រទាេះបីបដងអមកាី ចមាអ ប
កាី សូមបបីនាិចបនាួចដដលនាងធីត្មរនាេះ បានកាន់យក
រោយផ្ដរបស់ខលួនរ ើយ វតថុទាងំរនាេះពុដំដលដរបរៅ
ជាវតថុ ជូរផអូមរឡើយ សឹងរៅគង់កណំត់ជារបរកតី
ដដដល ។ 

 កាលរបើនាងរូបរទវបីានោបំាយមួយឆាន ងំ
រ ើយ ោបំាយរនាេះដចកឲ្យមនុសសដដលរៅកនុងនគរ
ទាងំមូល ឲ្យបររិភាគដរាបដល់ដឆអតរាល់គាន  ដតនាងពុំ
ទាន់ោក់ផ្ដរចញដរាបណា បាយកនុងឆាន ងំក៏គង់រៅ
រពញឆាន ងំដដដលដរាបរនាេះ។ កិតាិសពៃរបស់នាងរូប
រទវរីនាេះ ក៏លបឮីសុសស្ដយរបាកដកនុងរទវបុរតនគរ
ទាងំអស់ បីដូចជារពេះចនៃ និងរពេះអាទិតយរេះរឡើងកនុង
រោកដូរចាន េះឯង។ 

 ឯនាងរូបរទវរីនាេះរស្ដត ដតងនិមនាភិកខុ របាអំងគ
រៅឆាន់ចង្គា ន់ កនុងទីលរំៅរបស់នាងអស់កាលជានិចច 
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ពុំដដលោច់រឡើយ។ 

 រគារនាេះ មានរពេះរថរាៈមួយអងគ មាននាមថា 
រពេះមហាសងឃរកខិតកនុងចរំណាមភិកខុទាងំឡាយ រោក
ដបកធាល យនូវបដិសមភិទាទាងំបួន រោកបានរឃើញនូវ
បុញ្ញា នុភាពផ្ននាងរូបរទវរីនាេះ រោយទិពវចកខុ របស់
ខលួន ឯនាងធីត្មរនេះពំុបានដឹងងនូវបុញ្ាកមម ដដលខលួន
បានរធវើមកកនុងកាលមុនរឡើយ។ 

 រពេះរថរាៈរនាេះរតិេះរេិះថា របើដូរចនេះរតូវដតអាត្មម
អញរបកាសរបាប់នូវបុញ្ាកមមរនាេះដល់នាងធីត្មរនេះ 
ឲ្យបានដឹងសពវរគប់រទើបគួរ។ 

 ឯកេិវសំ្ មានសម័យផ្ថងមួយរពេះរថរាៈឆាន់
ចង្គា ន់កនុងទីលរំៅរបស់នាងធីត្មរនាេះរួចររសច បាន
រធវើអនុរមាទនាភតាចប់រ ើយ ក៏សួរថា មាន លឧបាសិកា  
នាងបានដឹងនូវបុញ្ាកមមដដលនាងបានរធវើមក កនុង
កាលមុនដដររទ ?។ 
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 នាងធីត្មទូលថា បពិរតរោកមាច ស់ដ៏ចររមើន ! 
ខ្ុមំាច ស់ពុំបានដឹងរទ ដតថា ខ្ុមំាច ស់មានរបាថាន ចង់ស្ដា ប់
នូវបុញ្ាកមមរនាេះរោយពិស្ដា រតរៅរទៀត។ 

 ឯរពេះមហាសងឃរកខិតរតថរ កាលដដលរោកនឹង
របកាសសដំដងនូវបុពវកមមផ្ននាងរូបរទវរីនាេះ ក៏បាន
រពាលជាបទរពេះគាថាដូរចនេះថា ៖ 

ឯកនវុទត្ ឥទោ កទបប,  
វបិស្សនីាម នាយទកា; 
អទោស្ិ ទោទក ទោទកក, 
នាយទកា ឆិននពនធទនា  
ដូរចនេះជារដើម ។ 

រសចកាីថាាៈ កនុងកបបរៅសិបមួយ រាប់អពីំ
ភទៃកបបរនេះថយររកាយ មានរពេះសមាម សមពុទធមួយរពេះ
អងគរទង់រពេះនាមវបិសស ីជានាយកកនុងរោករពេះអងគ
បានកាត់ចណំងជាររគឿងចងកនុងភពោច់រសឡេះ
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រ ើយ រទង់របទាននូវរពេះរនរតដ៏របរសើរ រពាលគឺ
របាជ្ា ដល់សតានិករកនុងផ្រតរោក, កាលរនាេះនាង
បានរកើតជាគាមទារកិាមាន ក់រៅកនុងបុររីនាេះដដរ។ ផ្ថង
មួយនាងបានរដើរចូលរៅកាន់រពេះវហិារ ក៏រឃើញនូវ
ស្ដវក ១ អងគរបស់រពេះជិនរសី មានររាគជាទមងន់ មាន
សមបុររលឿងស្ដគ ងំសគម ថយកមាល ងំ នាងមានចិតា
អនុររគាេះបាននិមនារៅរបរគនរភសជជាៈ និងភតាដល់
ស្ដវករនាេះ លុេះភិកខុ រនាេះបានឆាន់រភសជជាៈរនាេះរ ើយ 
រសចកាទុីកខដដលរកើតពីជងឺំរបៀតរបៀនកាយក៏រស្ដយ
រោយបាត់រៅ ដរបជាមានសររីកាយធាត់ធមំាមួំនជា
របរកតីវញិ រោយបុញ្ាកមមរនាេះ រទើបនាងចយុតចាក
អតាភាពរនាេះបានរឡើងរៅរកើតកនុងស្ដថ នសួគ៌រទវ
រោកនាយ បានរស្ដយសមបតាិទិពយសររមចរោយ
កាមគុណទាងំពួង ជាសុខរកសមកានា សាិតរៅកនុង
របាស្ដទដកវ ៧ របការ របោប់រោយរខឿនដកវមណី
របមាណមួយរយជាន់ មានផៃេះកពូំលដ៏វចិិរត រោយ
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ដលវងមួយរយមួយ មានទីរដកទីអងគុយដ៏រដរោសរៅ
រោយរសីរទពអបសរដតងរបកបបររមើ មានរា ំនិង
ររចៀងជារដើមជារបរកតី។ រោយផោនិសងសដដល
នាងបានឲ្យរភសជជទានដល់ភិកខុមានជងឺំរនាេះឯង។ 

 រសចកាីពិតថា បុគគលដដលរបាថាន ចង់បាន
រសចកាសុីខ គបបខីរំធវើនូវបុណយរគប់កាលទាងំពួង។ 
មាន លនាងដ៏ចររមើន ! ររពាេះរ តុដូរចនេះ រតូវដតនាង
ខវល់ខាវ យកនុងការជាកុសលសពវ ៗ កាល កុឲំ្យោច់
រឡើយ ។ 

 រពេះមហាសងឃរកខិតរតថរ រោកបានរបកាស
សដំដង នូវបុពវកមមដដលនាងរូបរទវរីនាេះ បានរធវើពី
កាលមុនមកយ៉ា ងរនេះរ ើយ ក៏រោករឭំកោស់រតឿន
ថា ឥឡូវរនេះ រតូវនាងកុរំបមាទរបដ សរធវស កនុង 
បុញ្ាកមមរឡើយ។ 
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 ឯនាងរូបរទវ ីលុេះបានស្ដា ប់រពេះធម៌រទសនា ផ្ន
រពេះរថរាៈរ ើយ ក៏មានរសចកាីរស្ដមនសសដ៏ផ្រកដលង 
ដតងខវល់ខាវ យចណំាយរទពយរធវើបុណយមានការបរចិាឆ
គទានជារដើម ត្មងំពីផ្ថងរនាេះមកជាដរាប។ រោយ
រសចការីស្ដមនសសដដលនាងបានស្ដា ប់រពេះធម៌
រទសនារនាេះរ ើយ ក៏បានតមាល់នូវខយវយធម៌ ( ការ
អស់រៅ និងសូនយរៅ ) កនុងអតាភាព បានសររមច
រស្ដត្មបតាិផលជាអរយិស្ដវកិា កនុងរពេះពុទធស្ដសនា
រោយពិត។ 

 ររពាេះរ តុដូរចាន េះ រពេះអរ នាទាងំឡាយ
រោករពាលជាបទរពេះគាថាដូរចនេះថាាៈ 

ឥត្ិ ត្រុណកុមារ ីបុញ្ញកទមេសុ្ សារ,ំ 
អវេិិត្គុណមោា  េត្វ ភិកខុ ស្ស ទានំ; 
េិវមិនុជសុ្ខំ សាលត្ថ តុ្ទមេ ភវនាា , 
វេិិត្កុស្លបាកា កំិ ន លទពេថ ស្នាិ។ំ 
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 អធិបាយថា តរុណកុមារ ី( កុមាររីពញជទំង់  ) 
បានកណំត់ដឹងថា អាត្មម អញបានរធវើបុណយ រ ើយក៏
មានចិតារកីរាយ ររពាេះបានឲ្យរភសជជទានដល់ភិកខុអនក
មានជងឺំ ដូចបានពណ៌នារ ើយរនេះ កុមាររីនាេះបាន
រស្ដយរសចកាីសុខកនុងភពតូចធជំាលោំប់ ដរាបដល់
រពេះនិញ្វន។ មាន លអនកទាងំឡាយដ៏ចររមើន អនកទាងំ
ឡាយកនុងចរំណាមរនេះ សុទធដតជាអនកមានបុណយ មាន
កុសលដដលបានដឹងចាស់រ ើយ មុខជានឹងបាននូវ
រពេះនិញ្វនរោយពិត។ 

 សដំដងររឿងនិទាននាងរូបរទវ ីជាគរមប់ ១០ 
កនុងវគគទីមួយ ក៏ចប់រសចកាីរោយសរងខបដតប៉ាុរណណេះ
ឯង ។ 

 (ចាកគម្ពីរម្ធុរសវាហិណី ធម្មសោណឌ កវគគ ប្របសោយសសម្េច 
ររះធម្មលិខិត លវី - ឯម្) 

ចម្លងរតួតរិនិតយសឡើងវញិសោយសៅ ស្សីប្ែត 


