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៨.បុលនិថបូយិត្ថេរអបទាន ំ
៨.បុលិនថូបិយត្ថេរអបទាន 

(បុឡិនថូបិយត្ថេរាបទានទី៨  បិ-៧៥, ទ-ំ២១១) 

 
៥៧.  “ហិមវនតស្សាវទិតូ្រ,    យមត្ោ នាម បព្ពត្ោ; 

អស្សសត្ោ សុ្សកត្ោ មយហ,ំ  បណ្ណសាលា សុ្សោបិោ។ 
[៨៨] ក្នុងទីនននរៃត្េមពានត មានភ្នមួំយ ត្ ម្ ោះយមក្ៈ អាររមខ្ុបំានត្្វើត្េើយ 

បណ្ណសាលាក៏្ខ្ុបំានសាងលអត្េើយក្ក្ែរត្ ើងភ្នតំ្ ោះ ។  
៥៨.  នារត្ទា នាម នាត្មន,   ជដិត្លា ឧគ្គោបត្នា; 

ចថុទទស្សស្សហស្សានិ,   ស្សិស្សា បរចិរនតិ មំ។ 
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ខ្ុជំា ដិល ត្ ម្ ោះ រទ ជាអនក្មានៃាយាមខពង់ខពរ់ រិរស ១៤.០០០ ក្ថងបត្រមើ ខ្ុ ំ
រៃវ ត្េលា ។  
៥៩.  បដិស្សលលនីត្ោ ស្សត្នាត ,   ឯវ ំចិត្នតស្សហំ ថទា; 

‘ស្សត្ពព  ជត្នា មំ បតូ្ជថិ,   នាហំ បតូ្ជមិ កិញ្ច ន។ំ 
ខ្ុជំាអនក្ចូលចិថតត្រចក្តីរងប់សាង ថ់ មានចិថតរងប់រមាង ប់ ក្នុងកាលត្ ោះ ខ្ុ គិំថយា៉ា ងត្នោះ

ថា មហា នក្ថងបូជាអាត្មម អញៗ មិនបានបូជាអនក្ណាមួយ ។  
៦០.  ‘ន ត្ម ឱវាទត្ោ អថេ,ិ   វោត  ត្ោចិ ន វជិជថិ; 

អនាចរយុិបជាត្ោ,   វត្ន វាសំ្ស ឧត្បមហំ។ 
 នអនក្ឲ្យឧវាទដល់អាត្មម អញមិនមាន  នអនក្រតីថាណាមាន ក់្ ក៏្មិនមាន អាត្មម អញ

មិនមានអាចារយនិងឧប ាយ៍ អាត្មម អញរត្រមចត្ៅក្នុងនរៃ ។  
៦១.  ‘ឧបាស្សោត្នា យមហំ,   គ្រុចិថត ំឧបដឋត្ហ; 

ត្សា ត្ម អាចរតិ្ោ នថេ,ិ   វនវាត្សា និរថេត្ោ។ 
អាត្មម អញចូលត្ៅបត្រមើបុគគលណាក្ដលមានចិថត្ ងន់ បុគគលត្ ោះ ជាអាចារយរបរ់

អាត្មម អញមិនមាន ការត្ៅក្នុងនរៃ ត្ ម្ ោះថាឥថរបត្យា ន៍ ។  
៦២.  ‘អាោគ្ ំត្ម គ្ត្វស្សិស្សស,ំ   គ្រុ ំភាវនិយ ំថថា; 

សាវស្សសត្ោ វស្សិស្សាម,ិ   ន ត្ោចិ គ្រហិស្សសថិ’។ 
អាត្មម អញគបែកី្រវងរក្រគូក្ដលគួរបូជា និងរគូក្ដលគួរររត្រើរ អាត្មម អញ នឹងត្ៅ

ជាមួយបុគគល គួរជាទីៃឹងអាររ័យបានត្ ោះ ត្ទើបបុគគលណាមួយ នឹងមិនថិោះត្ដៀលអាត្មម
អញត្ឡើយ ។  
៦៣.  ឧោត នកលូា នទិោ,   សុ្សបថិោេ  មត្នារោ; 

សំ្សសុ្សទធបុលិនាកិណ្ណណ ,   អវទិតូ្រ មមស្សសមំ។ 
រឹទងមានរចាងំរាក់្មានក្ៃំង់លអ ជាទីរកី្រាយននចិថត ត្ដរដារត្ដាយផ្នូក្ខាច់ររុទធ 

ត្មងំត្ៅ ិថអាររមរបរ់ខ្ុ  ំ។  
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៦៤.  នទិ ំអមរកំិ នាម,    ឧបគ្នាតា នហំ ថទា; 
សំ្សវឌ្ឍយិោា  បុលិន,ំ   អកំ បុលនិត្ចថិយ។ំ 

កាលត្ ោះ ខ្ុបំានត្ដើរចូលត្ៅរក្រទឹងត្ ម្ ោះអមរកិ្ៈ ត្េើយរបមូលយក្ផ្នូក្ខាច់ មក្
ត្្វើជាបុលិនត្ចថិយ (ត្ចថិយខាច់) ។  
៦៥.  ត្យ ត្ថ អត្ហសំុ្ស ស្សមពុទាធ ,   ភវនតករណ្ណ មុនី; 

ត្ថសំ្ស ឯោទិត្សា ថតូ្បា,   ថំ និមិថតំ កត្ោមហំ។ 
រៃោះរមពុទធទាងំឡាយអងគណា រៃោះរមពុទធទាងំឡាយអងគត្ ោះ រទង់ត្្វើនូេទីបផុំ្ថភ្ៃ ជា

អនក្របា ,្ រៃោះរតូបរបាក្ដដូចត្នោះននរៃោះរមពុទធទាងំឡាយត្ ោះ ខ្ុ តំ្្វើរៃោះរតូបឲ្យជានិមិថត ។ 
៦៦.  ករោិា  បុលិន ំថបូំ,   ត្សាវណ្ណំ  ោបយិ ំអហំ; 

ត្សាណ្ណកិង្ កណិ្បុបាា ន,ិ   ស្សហត្ស្សស ថីណិ្ បជូយិ។ំ 
 លុោះខ្ុ  ំត្្វើរួចត្េើយ ខ្ុបំានសាងនូេរៃោះរតូប ជាេកិារៈននមារត្លើផ្នូក្ខាច់ ខ្ុបំានបូជា

ត្ៅផ្កា ក្ណ្តឹ ងមារ អរ់ ៣ ពាន់ ។  
៦៧.  សាយបាថំ នមស្សាមិ,   ត្វទជាត្ោ កថញ្ជ ល;ី 

ស្សមមុខា វយិ ស្សមពុទធ,ំ   វនទិ ំបុលិនត្ចថិយ។ំ 
ខ្ុមំានបីថិត្ក្ើថត្េើយ  ត្្វើនូេអញ្ជលីនមសាា រ រាល់លាង ចរៃឹក្ថាវ យបងគតំ្ចថិយផ្នូក្ខាច់ 

ហាក់្ដូចជាថាវ យបងគនូំេរៃោះរមពុទធ ក្នុងទីចតំ្ពាោះរៃោះភ្ក្រក្ត។  
៦៨.  យទា កិត្លសា ជាយនត,ិ  វថិោក  ត្គ្ហនិស្សសោិ; 

ស្សោម ិសុ្សកថ ំថបូំ,   បចចត្វោា មិ ោវត្ទ។ 
កាលណា កិ្ត្លរទាងំឡាយត្ក្ើថត្ឡើង េថិក្ាៈទាងំឡាយ ក្ដលអាររ័មនូេផ្ទោះគឺកាម

គុណ្ (ត្ក្ើថត្ឡើង ក្នុងកាលត្ ោះ) ខ្ុ រំលឹក្ដល់រៃោះរតូប ក្ដលខ្ុ តំ្្វើលអត្េើយ ខ្ុៃិំចារណាត្ ើញ 
ចារ់ ក្នុងខណ្ៈត្ ោះឯង ។  
៦៩.  ឧបនិស្សាយ វហិរ,ំ   ស្សថេវាហំ វនិាយកំ; 

កិត្លត្ស្ស សំ្សវត្ស្សយាស្សិ,  ន យុថតំ ថវ ោរសិ្ស។ 
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ខ្ុបំានចូលត្ៅរក្រៃោះរតូប ននរៃោះត្លាក្ យក្ រទង់ដឹក្ រំថវ ដូចៃួក្ឈ្នួញ ត្េើយ
ទូ ម នខលួនថា ក្នអនក្និរទុក្ខត្បើអនក្ហា៊ា នបិទបាងំកិ្ត្លរ ការក្ដលអនក្បិទបាងំកិ្ត្លរត្នោះ ជា
អតំ្ៃើមិនគួរដល់អនក្ត្ទ ។ 
៧០.  ស្សហ អាវជជិ ត្ថ ថតូ្ប,   គារវ ំត្ោថិ ត្ម ថទា; 

កុវថិត្កក វតិ្នាត្ទស្សិ,ំ   នាត្គា ថុថតដដិត្ោ យថា។ 
កាលណា ខ្ុ រំៃឹំងនឹក្រៃោះរតូប ត្ ម្ ោះថា ខ្ុមំានត្រចក្តីត្ោរៃ ក្នុងកាលត្ ោះ ខ្ុបំាន

បត្ ទ លបង់នូេេថិក្ាៈអារក្ក់្ ដូចដរំដ៏ីរបត្រើរ ក្ដលរថូេត្គចាក់្ត្ដាយក្ត្ងវរ ។  
៧១.  ឯវ ំវហិរោនំ មំ,    មចចុោជាភមិទទថ; 

ថថេ ោលង្ កត្ោ ស្សត្នាត ,   ព្ព្ហមត្លាកមគ្ចឆហំ។ 
មចទុរាជាក្ថងញញីំខ្ុកំាលត្ៅយា៉ា ងត្នោះ លុោះខ្ុ តំ្្វើមរណ្កាលក្នុងទីត្ ោះ បានត្ៅត្ក្ើថ

ឯរៃេមត្លាក្ ។ 
៧២.  ោវោយុ ំវស្សិោា ន,   ថិទិត្វ ឧបបជជហំ; 

អស្សីថិកា ថតុ ំ ត្ទវតិ្នាទ ,   ត្ទវរជជមោរយិ។ំ 
ខ្ុ តំ្ៅក្នុងរៃេមត្លាក្ ដរាបដល់អរ់អាយុ ត្េើយថយមក្ត្ក្ើថក្នុងឋាននរថរថិងស បាន

ជា្ជំាងត្ទេត្ម ត្សាយរា យ ក្នុងត្ទេត្លាក្ អរ់ ៨០ ដង ។ 
៧៣.  ស្សោន ំថណិី្កា ថតុញ្ច ,   ចកកវថត ីអត្ោស្សហំ; 

បត្ទស្សរជជ ំវបុិលំ,    គ្ណ្នាត្ោ អស្សង្ាិ យ។ំ  
ខ្ុបំានជាត្រតចចរក្ៃថតិ អរ់ ៣០០ ដង បានត្សាយរបត្ទររា យ ដ៏្ទូំលាយ រាប់ជាថិ

មិនអរ់ ។  
៧៤.  ត្សាណ្ណកិង្ កណិ្បុបាា ន,ំ   វបិាកំ អនុត្ភាមហំ; 

ធាថីស្សថស្សហស្សានិ,   បរវិាត្រនត ិមំ ភត្វ។ 
ខ្ុបំានត្សាយនូេផ្ល ននផ្កា ក្ណ្តឹ ងមារទាងំត្ ោះ  ន ២ មឺុន ២ ពាន់ ក្ថងត្ចាមត្រាម

ខ្ុ  ំក្នុងភ្ៃ។ 
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៧៥.  ថបូស្សស បរចិិណ្ណោត ,   រត្ជាជលលំ ន លិមបថិ; 
គ្ត្ថត ត្ស្សទា ន មុចចនតិ,   សុ្សបបភាត្សា ភវាមហំ។ 

ត្រពាោះខ្ុបំានសាងរៃោះរតូប លអំង្ូលីមិនរបឡាក់្កាយននខ្ុ  ំត្ញើរទាងំឡាយក្នុងខលួន
មិនេូរត្ចញ ខ្ុមំានៃនលឺលអ ។  
៧៦.  អត្ោ ត្ម សុ្សកត្ោ ថតូ្បា,  សុ្សទិដ្ឋឋ មរោិ នទី; 

ថបូំ កោា ន បុលិន,ំ   បត្ោត មហ ិអចលំ បទំ។ 
ឱ! រៃោះរតូបខ្ុបំានត្្វើលអត្េើយ រទឹងត្ ម្ ោះអមរកិ្ៈ ខ្ុបំានត្ ើញលអត្េើយ រៃោះខ្ុបំាន

ត្្វើរៃោះរតូបខាច់ ត្ទើបបានរត្រមចនូេរៃោះនិពាវ ន ជា្មមជាថមិនក្ត្រមើក្ ។ 
៧៧.  កុស្សលំ កថតុោត្មន,   ជនតុនា សារគាហិនា; 

នថេិ ត្េថតំ អត្េថត ំវា,   បដិបថតីវ សាធោ។ 
រថវមានត្រចក្តីរបាថាន ត្្វើកុ្រល ជាអនក្របកាន់នូេ្ម៌មានខលឹម មិនចាបំាច់មានទីជា

ក្ររ ឬទីមិនជាក្ររត្ឡើយ ត្ររចត្េើយរថឹមក្ថត្រចក្តីរបថិបថតិជាគុណ្មានខលឹម។  
៧៨.  យថាប ិព្លវា ត្បាត្សា,  អណ្ណវ ំថរថុិស្សសត្ហ; 

បរថិតំ កដឋោទាយ,   បកា ត្នទយយ មោស្សរ។ំ 
បុររមានក្មាល ងំ អាចឆ្លងរមុរទ រទុោះត្ៅក្នុងមហារមុរទបាន ត្រពាោះកាន់ក្ណំាថ់ត្ឈ្ើ

ថូច ខ្ុឆំ្លងរមុរទ្ ំត្រពាោះអាររ័យក្ណំាថ់ត្ឈ្ើត្នោះ ។ 
៧៩.  ឥោហំ កដឋ ំនិស្សាយ,   ថរសិ្សាម ិមត្ោទធិ;ំ 

ឧស្សាត្ហន វរីតិ្យន,   ថត្រយយ ឧទធិ ំនត្ោ។ 
នរ នគបែឆី្លងរមុរទ ត្ដាយត្រចក្តីៃាយាម របឹងក្របង មានឧបមាយា៉ា ងណា ។  

៨០.  ថត្ថវ ត្ម កថ ំកមម,ំ   បរថិតំ ត្ថាកកញ្ច  យ;ំ 
ថំ កមមំ ឧបនិស្សាយ,   សំ្សសារ ំស្សមថិកកមិ។ំ 

អតំ្ៃើណា ត្ទាោះថិចថូចក្ត ី ត្ថាក្ទាបក្តី  ក្ដលខ្ុ តំ្្វើត្េើយ ខ្ុបំានឆ្លងរងារ ត្រពាោះ
អាររ័យ អតំ្ៃើត្ ោះ ក៏្មានឧបត្មយយយា៉ា ងត្ ោះឯង ។  



6 | បុ លិ ន បូ ថិ យ ត្ថេ រ អ ប ទា ន ( អា និ ស ង្ស កា រ ក សា ង្ បុ លិ ន ត្េ ថិ យ = ត្េ ថិ យ ខ្សា េ់ )  

 

. 

៨១.  បចឆិត្ម ភត្វ ស្សមបត្ថត,   សុ្សកកមតូ្លន ត្ោទតិ្ោ; 
សាវថេិយ ំបុត្រ ជាត្ោ,   មោសាត្ល សុ្សអឌ្ឍត្ក។ 

លុោះដល់បចឆិមភ្ៃ ខ្ុ រំថូេកុ្រលមូលដារ់ត្ថឿន បានត្ក្ើថក្នុងរថកូ្លមហាសាល ក្ដល
រតុក្រតមាលអ ក្នុងរកុ្ងសាេថេី ។  
៨២.  ស្សទាធ  ោោ បិោ មយហ,ំ   ពុ្ទធស្សស ស្សរណំ្ គ្ោ; 

ឧត្ភា ទិដឋបទា ឯត្ថ,   អនុវថតនត ិសាស្សនំ។ 
មាត្មបិត្មរបរ់ខ្ុ  ំមានរ ធ បានយក្រៃោះៃុទធជាទីៃឹង  នទាងំៃីរ  ក់្ត្ ោះ ក៏្អនុេថត

ត្មមៃុទធសារ  ។  
៨៣.  ត្ពធិបបដិកំ គ្យហ,   ត្សាណ្ណថបូមោរយុ;ំ 

សាយបាថំ នមស្សសនតិ,   ស្សកយបុថតស្សស ស្សមមុខា។ 
ៃួក្ នបានកាន់យក្រក្មរត្ពា្ិ ត្ៅត្្វើរៃោះរតូបជាេកិារៈននមារ ក្ថងនមសាា រចតំ្ពាោះ

ភ្ក្រក្តរៃោះរក្យបុថត រាល់លាង ចរៃឹក្ ។  
៨៤.  ឧត្បាស្សថមហិ ទិវត្ស្ស,   ត្សាណ្ណថបូំ វនិីហរុ;ំ 

ពុ្ទធស្សស វណ្ណំ  កិត្ថតនាត ,   ថិោមំ វថីិនាមយុ។ំ 
ក្នុងនថងឧត្បារថ ៃួក្ ន យំក្រៃោះរតូបមារ ត្េើយត្ពាលររត្រើរគុណ្រៃោះៃុទធ 

ញុងំកាលមានយាម ៣ ឲ្យក្នលងត្ៅ ។  
៨៥.  ស្សហ ទិសាា នហំ ថបូំ,   ស្សរ ិ ំ បុលិនត្ចថិយ;ំ 

ឯោស្សត្ន និស្សីទិោា ,   អរហថតមបាបុណំិ្។ 
លុោះខ្ុបំានត្ ើញរៃោះរតូបត្េើយ ក៏្រលឹក្ត្ ើញនូេត្ចថិយផ្នូក្ខាច់ អងគុយត្លើអារនៈ

មួយ ក៏្បានដលអេថត ។  
ទាា វសី្សថិម ំភាណ្វារ។ំ 
ចប់ ភាណ្វារៈ ទី ២២ ។  

៨៦.  គ្ត្វស្សោត្នា ថំ វរី,ំ    ធមមត្ស្សនាបថិទទសំ្ស; 
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អគាោ នកិា មិោា ន,   បព្ពជិ ំថស្សស ស្សនតិត្ក។ 
កាលខ្ុ កំ្រវងរក្អនក្របា  ្បាន ួបរៃោះ្មមត្រនបថីត្ ោះ ក៏្ត្ចញចាក្ផ្ទោះ ត្ៅបួលក្នុង

រណំាក់្ត្លាក្ ។  
៨៧.  ជាថិោ ស្សថតវត្ស្សសន,   អរហថតមបាបុណំិ្; 

ឧបស្សមាទយី ពុ្ត្ទាធ ,   គុ្ណ្មញ្ញា យ ចកាុ ោ។ 
ខ្ុក៏ំ្បានរត្រមចអរេថត ក្នុងអាយុ ៧ ឆ្ន  ំ រាប់អៃីំក្តំ្ណ្ើ ថមក្ រៃោះៃុទធមានចក្ខុ រទង់ 

រជាបនូេគុណ្ បានឲ្យឧបរមែទាដល់ខ្ុ  ំ។ 
៨៨.  ទារត្កត្នវ ស្សត្នតន,   កិរយិ ំនិដឋិថំ មោ; 

កថ ំត្ម ករណី្យជជ,   ស្សកយបុថតស្សស សាស្សត្ន។ 
 កាលខ្ុ តំ្ៅជាទារក្ បានរត្រមចកិ្ចចត្េើយ ត្សាឡរកិ្ចចក្នុងសារ ននរៃោះរក្យ 

បុថត ខ្ុ តំ្្វើរួចត្េើយក្នុងនថងត្នោះ ។  
៨៩.  ស្សព្ពត្វរភោថីត្ោ,   ស្សព្ពស្សង្គគ ថិត្គា ឥស្ស;ិ 

សាវត្ោ ត្ថ មោវរី,   ត្សាណ្ណថបូស្សសទិ ំផលំ។ 
 
បៃិរថរៃោះមហាេរីៈ ខ្ុកំ្នលងត្ៃៀរនិងភ័្យទាងំៃួងត្េើយ ក្នលងកិ្ត្លរជាត្រគឿងចពំាក់្

ទាងំៃួងត្េើយ ជាអនក្ដក្រវងរក្ ណ្ ជាសាេក័្របរ់រៃោះអងគ ត្នោះជាផ្លននរៃោះរតូបមារ ។  
៩០.  កិត្លសា ឈាបិោ មយហ…ំត្ប…  វហិោម ិអនាស្សត្វា។ 

កិ្ត្លរទាងំឡាយ ខ្ុដុំថបផំ្កល ញត្េើយ ភ្ៃទាងំអរ់ ខ្ុដំក្ត្ចាលត្េើយ ខ្ុជំាអនក្មិន
មានអារេៈ ត្រពាោះបានកាថ់ចណំ្ង ដូចជាដរំកីាថ់ផ្កត ច់នូេទនលីង ។  
៩១.  សាា គ្ថំ វថ ត្ម អាស្សិ…ត្ប…  កថ ំពុ្ទធស្សស សាស្សនំ។ 

ឱ! ខ្ុមំក្លអត្េើយ ក្នុងរណំាក់្ននរៃោះៃុទធ របរ់ខ្ុ  ំេជិាជ  ៣ ខ្ុបំានដល់ត្េើយ សារ  
របរ់រៃោះៃុទធ ខ្ុបំានត្្វើត្េើយ ។  
៩២.  បដិស្សមភទិា ចថត្ស្សា…ត្ប…  កថ ំពុ្ទធស្សស សាស្សនំ”។ 
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បដិរមភិទា ៤ េតិ្មាក្ខ ៨ និងអភិ្ញ្ញា  ៦ ត្នោះ ខ្ុបំានត្្វើឲ្យជាក់្ចារ់ត្េើយ ទាងំសារ  
របរ់រៃោះៃុទធ ខ្ុ ក៏ំ្បានរបថិបថតិត្េើយ ។  

ឥថេំ សុ្សទំ អាយសាម  បុលិនថបូតិ្ោ ត្ថត្ោ ឥោ គាថាត្ោ អភាស្សិោេ ថ។ិ 
បានឮថា រៃោះបុឡិនថូបិយត្ថេរ មានអាយុ បានរក្មតងនូេោថាទាងំត្នោះ ត្ដាយរបការ

ដូត្ចនោះ ។ 
បុលិនថបូយិត្ថេរស្សាបទាន ំអដឋមំ។ 

ចប់ បុឡិនថូបិយត្ថេរាបទាន ។ 
សុត្តបិដក » ខុទ្ទកនិកាយ » អបទានបាឡិ » 50-កិង្កណិបុបផវគ្គោ  » បុលិនថូបិយគ្ត្េរអបទានំ 
 


