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៧.បុលិនុបាទកត្ថេរអបទាន ំ
៧.បុលិនុបាទកត្ថេរអបទាន 

 (សុថតនតបដិក ខុទទកនិកាយ អបទាន បសុំកូលវគ្គទី ៤៩ បុឡិនុបាទកត្ថេរាបទាន ទី ៧ បដិកត្លខ ៧៥ ទពំ័រ 
១៧៦) 

 
១១១.  “បព្ពត្ថ ហិមវនតមហ,ិ    ត្ទវត្ោ នាម តាបត្ោ; 

ថថេ ត្ម ចង្ កត្ោ អាសិ,   អមនុត្សេហិ ោបិត្តា។ 
[៧៧] ខ្ុ តំ្កើថជាតាបស ត្ ម្ ោះត្ទលៈ ត្ៅត្ទៀបភ្នហិំមពានត ពួកអមនុសសបានតាក់តថង

ទីចង្រងកមឲ្យខ្ុ  ំកនុងព្រពហិមពានតត្ ោះ ។  
១១២.  ជដាភាត្រន ភរតិ្តា,   កមណ្ឌ លុធត្ោ សទា; 

ឧថតមថេ ំគត្វសត្នាត ,   វបិិនា និកខ មិ ំថទា។ 
កនុងកាលត្ ោះឯង ខ្ុបំានរបដាប់នូវត្រគ្ឿងរបដាប់ គឺ្ភ្នួងសក់ រទរទង់នូវកុ ឌ្ីី ទកក កពុំង

តថតសែងរកនូវរបត្ោជន៍ដ៏ឧថតម ត្ហើយត្ចញត្ៅអពីំព្រព ។  
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១១៣. ចុោា សីថិសហសានិ,   សិសា មយ្ហ ំឧបដ្ឋហំុ; 
សកកោា ភិបសុតា,   វសនត ិវបិិត្ន ថទា។ 

កនុងកាលត្ ោះ សិសសទាងំឡាយរបស់ខ្ុ  ំ របមា្ ៨៤.០០០  ក់ បានចូលមកត្ៅ
បត្រមើខ្ុ  ំសិសសទាងំត្ ោះ មានត្សចកតីខែល់វាយែ យកនុងកិចាជារបស់ខនួន ត្ហើយត្ៅកនុងព្រព ។  
១១៤.  អសេោ អភិនិកខ មា,   អកំ បុលនិត្ចថយិ្;ំ 

នានាបុបផ ំសោត្នតាា ,   ថំ ត្ចថិយ្មបជូយិ្។ំ 
ខ្ុបំានត្ចញអពីំអារសម ត្ហើយត្្ែើរពោះត្ចថិយ ដ៏ត្ហើយត្ៅត្ដាយដីខាច់ ខ្ុបំានរបមូល

ផ្កក ត្សសងៗ ត្ហើយបូជានូវរពោះត្ចថិយត្ ោះ ។  
១១៥.  ថថេ ចិថតំ បោត្ទតាា ,   អសេម ំបវោិមហំ; 

សត្ព្ព សិសា សោគនាតា ,  ឯថមថេ ំបុច្ិសុំ មំ។ 
 
ខ្ុបំានញុងំចិថតឲ្យរជោះថ្លន  កនុងត្ចថិយត្ ោះ ត្ហើយបានចូលត្ៅកាន់អារសមវញិ ពួក

សិសសទាងំអស់ គំ្នន មកត្ហើយ បានសួរត្សចកតីត្នោះថ្ល  
១១៦.  ‘បុលិត្នន កត្តា ថតូ្ោ,   យ្ ំថាំ ត្ទវ មសេថ;ិ 

មយ្មប ិញាថុមិច្្ឆម,   បុត្ដាឋ  អាចិកខ  ត្នា ថុវ ំ’។ 
បពិរថត្ទវ ត្ោកថ្លែ យបងគនូំវរពោះសតូបណា រពោះសតូបត្ ោះ តដលត្ោកត្្ែើត្ហើយ 

ត្ដាយដីខាច់ មយ៉ាងត្ទៀថត្យើងខ្ុទំាងំឡាយចង់ដកង ត្ោកកាលត្បើត្យើងខ្ុទំាងំឡាយសួរ
ត្ហើយ សូមត្មតាត របាប់ដល់ត្យើងខ្ុទំាងំឡាយ ។ 
១១៧.  ‘និទទិដាឋ  នុ មនតបត្ទ,   ចកខុ មត្នាត  មហាយ្ោ; 

ត្ថ ត្ោ អហំ នមសាមិ,   ពុ្ទធត្សត្ដ្ឋ មហាយ្ត្ស’។ 
រពោះសមពុទធទាងំឡាយ រពោះ មចកខុ  មានយស្ ំ (របាកដ) កនុងបទរបស់មនតព្នអនក

ទាងំឡាយ ត្យើងត្ ើញត្ហើយ ត្ថើខ្ុថំ្លែ យបងគនូំវរពោះសមាម សមពុទធទាងំឡាយត្ ោះ ជារពោះពុទធដ៏
របត្សើរ មានយស្ ំ។  



3 | បុ លិ នុ បា ទ ត ត្តេ រ អ ប ទា ន ( អា និ ស ង្ស កា រ ក សា ង្ បុ លិ ន ត្េ តិ យ = ត្េ តិ យ ខ្សា េ់ )  

 

. 

១១៨.  ‘កីទិោ ត្ថ មហាវោី,   សព្ពញ្ញូ  ត្ោកនាយ្កា; 
កថំវណ្ណា  កថំសោី,   កីទិោ ត្ថ មហាយ្ោ’។ 

រពោះសពែញ្ញូ ទាងំត្ ោះ ជាត្ោក យក រទង់មានពយោម្ ំរពោះសមពុទធទាងំត្ ោះមាន
យស្ ំរបាកដដូចត្មតច ។  
១១៩.  ពាថតិសំលកខ ណ្ណ ពុ្ទាធ ,   ចតាត លីសទិជាប ិច; 

ត្នតាត  ត្ោបខុោ ត្ថសំ,   ជិញ្ជុ កា ផលសននភិា។ 
រពោះពុទធទាងំឡាយ មានលកខ្ ៈ ៣២ មានរពោះទនត ៤០ កថ់ មានកតំ្ ើ្ ថពីរដង រពោះ

ត្នរថព្នរពោះសមាម សមពុទធទាងំត្ ោះ សរត្ដៀងនកងតភ្នកកូនត្គ្ន របាកដត្សមើត្ដាយតសនព្នទពំាងំមជូ រ ។  
១២០.  ‘គច្ោនា ច ត្ថ ពុ្ទាធ ,   យុ្គមថតញ្ច  ត្បកខ ត្រ; 

ន ត្ថសំ ជាណុ្ នទថិ,   សនធិសត្ទាទ  ន សុយ្យថិ។ 
រពោះសមពុទធទាងំត្ ោះ កាលត្សតចនកងត្ៅ រទង់រកត្ឡកត្មើល នូវទីចមាា យមួយជួរនកមសង 

រពោះជា្ុព្នរពោះសមាម សមពុទធទាងត្ ោះ មិនោន់ឮសូរសង សតំ្ឡងទីថព្នរពោះជា្ុ របស់
រពោះសមាម សមពុទធទាងំត្ ោះ មិនឮសូរសង ។ 
១២១.  គច្ោនា ច សុគតា,   ឧទធរនាត វ គច្ត្រ; 

បឋម ំទកខិ ណំ្ ោទំ,   ពុ្ទាធ ន ំឯស ធមាតា។ 
រពោះសមាម សមពុទធ កាលត្សតចត្ៅ ក៏រទង់ត្ៅត្ដាយលអ ត្ៅមិនបានរួសរាន់ (រទង់្ន) 

នូវរពោះបាទវាយងស្ត ជំាដបូំង ត្នោះជា្មមតាព្នរពោះសមពុទធទាងំឡាយ ។  
១២២.  អសមភីតា ច ត្ថ ពុ្ទាធ ,   មិគោជាវ ត្កសរ;ី 

ត្នវុកកំ ត្សនតិ អតាត ន,ំ   ត្នា ច វត្មភនតិ ោណិ្នំ។ 
មួយត្ទៀថ រពោះពុទធទាងំត្ ោះ រទង់មិនថក់សនុថ បីដូចជាត្កសររាជសីហ៍ ជាត្សតចព្នរមកគ្ 

រពោះពុទធទាងំឡាយ រទង់មិនត្លើកថត្មកើងរពោះអងគឯងសង ទាងំមិនបនតុោះបង្អអ ប់ពួកសថែសង ។ 
១២៣. ោនាវោនត្តា មុតាត ,   សោ សត្ព្ពសុ ោណិ្សុ; 

អនថតុកកំ សកា ពុ្ទាធ ,   ពុ្ទាធ ន ំឯស ធមាតា។ 
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រពោះពុទធទាងំឡាយ រទង់សុថរសឡោះចាកមានោះនិងអថិមានោះ រទង់មានរពោះហឫទយ័
ត្សមើចតំ្ពាោះសថែទាងំពួង រទង់មិនត្លើកថត្មកើងរពោះអងគឯង ត្នោះជា្មមតាព្នរពោះសមពុទធ
ទាងំឡាយ ។  
១២៤.  ឧបបជជនាត  ច សមពុទាធ ,   អាត្ោកំ ទសេយ្នត ិត្ថ; 

ឆបបការ ំបកត្មបនត,ិ   ត្កវលំ វសុធ ំឥមំ។ 
មួយវញិត្ទៀថ រពោះសមពុទធទាងំឡាយត្ ោះ កាលត្កើថត្ឡើង រទង់សតមតងនូវពននឺ រទង់

របកាសនូវតសនដីទាងំអស់ មានរបការ ៦ ។  
១២៥.  បសេនត ិនិរយ្ត្ញ្ច ត្ថ,   និពាព ថ ិនិរត្ោ ថទា; 

បវសេថ ិមហាត្មត្ោ,   ពុ្ទាធ ន ំឯស ធមាតា។ 
កនុងកាលត្ ោះ រពោះសមពុទធទាងំឡាយនុ ោះ រទង់ទថត្ ើញនូវនរក នរកតថងរលថ់  

មហាត្ម បងអុ រត្ភ្នៀងចុោះមក ត្នោះជា្មមតាព្នរពោះពុទធទាងំឡាយ ។  
១២៦.  ឦទិោ ត្ថ មហានាោ,   អថុោ ច មហាយ្ោ; 

វណ្ាត្តា អនថិកកនាត ,   អបបត្មយ្ា ថថាគតា’។ 
រពោះថថ្លគ្ថទាងំត្ ោះ ជាមហា គ្របាកដដូត្ចាន ោះ រពោះថថ្លគ្ថទាងំត្ ោះ រទង់មាន

យស្ ំ ត្គ្មិនអាចថ្នកងគុ្្បាន រពោះថថ្លគ្ថទាងំឡាយ រទង់មិនរបរពកថតកននងចាកគុ្្ 
មានរពោះគុ្្ គឺ្បុគ្គលមិនគ្បបរីាប់បាន ។  
១២៧.  អនុត្ោទិសុំ ត្ម វាកយ,ំ   សត្ព្ព សិសា សោរវា; 

ថថា ច បដ្ិបជជិ សុំ,   យ្ថាសថត ិយ្ថាព្លំ’។ 
ពួកសិសសទាងំអស់ ជាអនករបកបត្ដាយត្ដាយត្សចកតីត្គ្នរព បានអនុត្មាទ  តាម

ពាកយរបស់ខ្ុ  ំ សិសសទាងំឡាយត្ ោះ បាន គំ្នន របថិបថតិ គួ្រតាមត្សចកតីអង់អាច ទាងំគួ្រ  ំ 
កមាន ងំ ត្ដាយរបការដូត្ចាន ោះ ។  
១២៨.  បដ្ិបតូ្ជនត ិបុលិន,ំ    សកកោា ភិោសិត្នា; 

សទទហនាត  មម វាកយ,ំ   ពុ្ទធសកកថោនោ។ 
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សិសសទាងំឡាយត្ ោះ ជាអនកមិនខជិសរចអូស កនុងការង្អររបស់ខ្ុ  ំ គំ្នន បូជារពោះត្ចថិយ
ខាច់ សិសសទាងំឡាយត្ ោះ ជាអនកត្ជឿតាមពាកយរបស់ខ្ុ  ំ ជាអនកមានចិថតដល់នូវភាពជារពោះ
ពុទធ ។  
១២៩.  ថទា ចវតិាា  ថុសិតា,   ត្ទវបុត្តាត  មហាយ្ត្ោ; 

ឧបបជជិ  ោថុកុច្ិមហ,ិ   ទសសហសេ ិកមបថ។ 
កនុងកាលត្ ោះ មានត្ទវបុថតមួយអងគ មានយស្ ំ ចយុថចុោះមកអពីំឋានថុសិថបានមក

ត្កើថកនុងព្សទមាតា ត្ោកធាថុទាងំមួយមឺុន ក៏ញប់ញ័រ ។  
១៣០. អសេមសាវទិរូមហ,ិ    ចង្ កមមហ ិឋិត្តា អហំ; 

សត្ព្ព សិសា សោគនាតា ,  អាគច្ុ  ំមម សនតិត្ក។ 
ខ្ុឋិំថត្ៅកនុងទីចង្រងកម មិនឆ្ងា យអពីំអារសម ពួកសិសសទាងំអស់ បានមករបជុគំ្នន កនុង

សណំាក់របស់ខ្ុ  ំត្ហើយសួរខ្ុថំ្ល  
១៣១. ឧសត្ភាវ មហី នទថិ,   មិគោជាវ កជូថ;ិ 

សុសុោត្ោវ សឡថិ,   កំិ វោិត្កា ភវសិេថិ។ 
តសនដីបននឺ ដូចត្គ្នឧសភ្រាជ តរសកត្ឡើងដូចត្សតចព្នរមកគ្ ត្រាទត៍្ឡើងដូចជារកត្ពើ ត្ថើ

ជាវបិាកអែីហន  ។  
១៣២. យ្ ំបកិត្ថតមិ សមពុទធំ,   សិកតាថបូសនតិត្ក; 

ត្ោ ទាន ិភគវា សតាេ ,   ោថុកុច្មុិោគមិ។ 
ខ្ុកំពុំងសរត្សើរនូវរពោះសមពុទធអងគណា កនុងទីជិថព្នរពោះសតូបតដលត្្ែើត្ហើយត្ដាយដី 

ខាច់ ឥឡូវត្នោះ រពោះមានរពោះភាគ្អងគត្ ោះ រពោះអងគជារគូ្ បានត្សតចចូលត្ៅកាន់ព្សទព្ន 
មាតា ។  
១៣៣. ត្ថសំ ធមាកថ ំវតាា ,   កិថតយិ្តាា  មហាមុនិ;ំ 

ឧត្យ្ាត្ជតាា  សត្ក សិត្សេ,  បលាង្ កោភុជិ ំអហំ។ 
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ខ្ុបំានត្្ែើ្មមកថ្ល ដល់សិសសទាងំឡាយត្ ោះត្ហើយសរត្សើរនូវរពោះមហាមុនី រួចបញ្ជូ ន
ពួកសិសសឲ្យរថឡប់ត្ៅលតំ្ៅជារបស់ព្នខនួនវញិ ត្ហើយខ្ុអំងគុយតពនតភ្នន ។  
១៣៤. ព្លញ្ច  វថ ត្ម ខីណំ្,   ព្ាធិនា បរត្មន ថំ; 

ពុ្ទធត្សដ្ឋ ំសរតិាា ន,   ថថេ កាលង្ កត្តា អហំ។ 
មួយត្ទៀថ ខ្ុអំស់កមាន ងំណាស់ ត្រពាោះខ្ុមំានត្រាត្គ្នពយ្ិជាទមាន់ ខ្ុ រំលកកនូវរពោះ

សមាម សមពុទធដ៏របត្សើរ ត្ហើយក៏ត្្ែើមរ្កាល កនុងទីត្ ោះ ។  
១៣៥. សត្ព្ព សិសា សោគនាតា ,  អកំសុ ចថិកំ ថទា; 

កត្ឡវរញ្ច  ត្ម គយ្ហ,   ចិថកំ អភិត្ោបយុ្។ំ 
កនុងកាលត្ ោះ ពួកសិសសទាងំអស់ បានមករបជុគំ្នន  ត្ហើយត្្ែើត្ជើងថ្ករ រួចត្លើកសព

របស់ខ្ុដំាក់ត្លើត្ជើងថ្ករ ។  
១៣៦. ចិថកំ បរវិាត្រតាា ,    សីត្ស កតាា ន អញ្ជ លិ;ំ 

ត្ោកសលាបត្រតា ត្ថ,   វកិកនទិសុំ សោគតា។ 
សិសសទាងំឡាយត្ ោះ បានត្ចាលត្រាមត្ជើងថ្ករ ត្ហើយត្្ែើនូវអញ្ជលីត្លើសិរសៈ មានសរគឺ្

ត្សចកតីត្ស្ករគ្បសងកថ់ បានមករបជុគំ្នន ត្ហើយ យកំនទកកត្នទញ ។  
១៣៧. ត្ថសំ ោលបបោនាន,ំ   អគម ំចិថកំ ថទា; 

‘អហំ អាចរតិ្ោ ថុមហំ,   ោ ត្ោចិថេ សុត្មធោ។ 
កាលសិសសទាងំឡាយត្ ោះ កពុំងតថយតំ្រៀបរាប់ ខ្ុ ក៏ំមកកាន់ត្ជើងថ្ករ ត្ហើយបាន

ត្ពាលថ្ល មាន លអនកទាងំឡាយមានបញ្ញញ លអ ត្យើងហនកងត្ហើយជាអាចារយរបស់អនក អនក 
ទាងំឡាយកុតំ្ស្កស្ត យត្ឡើយ ។  
១៣៨. សទត្ថេ វាយ្ត្មយ្ាថ,   រថតិនទិវមថនទិតា; 

ោ ត្វា បមតាត  អហុថេ,   ខត្ណ្ណ ត្វា បដ្ិោទិត្តា’។ 
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អនកទាងំឡាយកុខំជិសរចអូស ចូរ គំ្នន ពយោម កនុងរបត្ោជន៍របស់ខ្ុ  ំ ទាងំយប់ទាងំ
ព្ថ្ាចុោះ អនកទាងំឡាយកុមំានត្សចកតីរបមាទត្ឡើយ ខ្ៈរបស់អនកទាងំឡាយ ដល់របាកដ
ត្ហើយ ។  
១៣៩. សត្ក សិត្សេនុោសិតាា ,  ត្ទវត្ោកំ បុនាគមិ;ំ 

អដាឋ រស ច កបាន,ិ   ត្ទវត្ោត្ក រោមហំ។ 
លុោះខ្ុ តំ្របៀនរបត្ននូវពួកសិសសរបស់ខ្ុ រួំចត្ហើយ ខ្ុ ក៏ំរថឡប់ត្ៅឯត្ទវត្ោកវញិ ខ្ុ ំ

បានត្កើថកនុងត្ទវត្ោក អស់ ១៨ កបប ។ 
១៤០.  សតាន ំបញ្ច កខ ថតុញ្ច ,   ចកកវថត ីអត្ហាសហំ; 

អត្នកសថកខ ថតុញ្ច ,   ត្ទវរជជមការយិ្។ំ 
ខ្ុបំានត្កើថជាត្សតចចរកពថតិ អស់ ៥០០ ដង ខ្ុបំានទទួលសមបថតិជាត្ទវតាអស់ត្រចើន

រយដង ។  
១៤១.  អវត្សត្សសុ កត្បបសុ,   ត្វាកិត្ណ្ណា  សំសរ ិ ំ អហំ; 

ទុគគថិ ំនាភិជានាម,ិ   ឧបាទសេ ឥទ ំផលំ។ 
កនុងកបបទាងំឡាយដ៏ត្សស ខ្ុបំានអត្ ទ លត្ៅកាន់ភ្ពដ៏រចឡូករចឡ ំ តថខ្ុ មិំនតដល

ស្គ ល់ទុគ្គថិត្ឡើយ ត្នោះជាសលព្នការកស្ងរពោះត្ចថិយខាច់ ។  
១៤២.  យ្ថា ត្កាមុទិត្ក ោត្ស,  ព្ហ ូបុបផនតិ ោទោ; 

ថត្ថវាហមប ិសមត្យ្,   បុបផិត្តាមហ ិមត្ហសនិា។ 
ត្ ើទាងំឡាយជាត្រចើន តថងរកីផ្កក កនុងតខជាទីរកីព្នផ្កក ត្កាមុទ ោ៉ា ងណាមិញ ឯខនួនខ្ុ ំ

ក៏បានរកីត្ហើយកនុងលទធិព្នរពោះសមាម សមពុទធ តដលរពោះអងគតសែងរកនូវគុ្្ដ៏្ដូំត្ចាន ោះតដរ ។  
១៤៣. វរីយិ្ ំត្ម ធុរត្ោរយ្ហ,ំ   ត្ោគត្កខ ោធិវាហនំ; 

នាត្ោវ ព្នធនំ ត្ឆតាា ,   វហិោម ិអនាសត្វា។ 
ខ្ុមំានពយោម ជាទី តំ្ៅនូវ្ុរៈ ដល់ត្ហើយនូវរពោះនិពាែ នជាទីអស់ ត្ៅព្នត្ោគ្ៈ 

ជាអនកមិនមានអាសវៈ ត្រពាោះបានកាថ់ចំ្ ង ដូចជាដរំកីាថ់ផ្កត ច់នូវទននីង ។  
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១៤៤.  សថសហសេតិ្តា កត្បប,  យ្ ំពុ្ទធមភិកិថតយិ្;ំ 
ទុគគថិ ំនាភិជានាម,ិ   កិថតនាយ្ ឥទ ំផលំ។ 

កនុងកបបទីមួយតសន អពីំកបបត្នោះ ត្រពាោះត្ហថុតដលខ្ុសំរត្សើររពោះសមពុទធ កនុងកាល
ត្ ោះ ខ្ុ មិំនតដលស្គ ល់ទុគ្គថិ ត្នោះជាសលព្នការសរត្សើររពោះសមពុទធ ។ 
១៤៥.  កិត្លោ ឈាបិតា មយ្ហ…ំត្ប…  វហិោម ិអនាសត្វា។ 

កិត្លសទាងំឡាយ ខ្ុ ដុំថបផំ្កន ញត្ហើយ ភ្ពទាងំពួង ខ្ុដំកត្ចាលត្ហើយ ខ្ុជំាបុគ្គល
មិនមានអាសវៈ ត្រពាោះបានកាថ់ចំ្ ង ដូចជាដរំកីាថ់ផ្កត ច់នូវទននីង ។  
១៤៦.  ោា គថំ វថ ត្ម អាសិ…ត្ប…  កថ ំពុ្ទធសេ ោសនំ។ 

ឱ! ខ្ុមំកលអត្ហើយ កនុងសណំាក់ព្នរពោះពុទធរបស់ខ្ុ  ំវជិាជ  ៣ ខ្ុបំានដលត្ហើយ ស្ស  
របស់រពោះពុទធ ខ្ុបំានត្្ែើត្ហើយ ។  
១៤៧.  បដ្ិសមភទិា ចថត្សា…ត្ប…  កថ ំពុ្ទធសេ ោសនំ”។ 

បដិសមភិទា ៤ វតិ្មាកខ ៨ និងអភិ្ញ្ញញ  ៦ ត្នោះ ខ្ុបំានត្្ែើឲ្យជាក់ចាស់ត្ហើយ ទាងំស្ស 
របស់រពោះពុទធ ខ្ុ ក៏ំបានរបថិបថិតត្ហើយ ។  

ឥថេំ សុទំ អាយ្ោា  បុលិនុបាទត្កា ត្ថត្ោ ឥោ ោថាត្ោ អភាសិតាេ ថ។ិ 
បានឮថ្ល រពោះបុឡិនុបាទកត្ថេរ មានអាយុ បានសតមតងនូវគ្នថ្លទាងំត្នោះ ត្ដាយរបការ

ដូត្ចនោះ ។  
បុលនុិបាទកត្ថេរសាបទានំ សថតមំ។ 
ចប់ បុលិនុបាទកត្ថេរាបទានទី ៧ ។ 

១១៩.សថតោបទាត្ន ចតាត លសីទជិាប ិច្ឆថិ ទាិកខ ថតុ  ំជាតាថ ិទិជា។ កុោរវត្យ្ 
ឧដ្ឋិថទនាត នំ បថិថតាត  បុន ឧដ្ឋិថទនាត  ទិជា, ត្ថ ច ទនាត ។ ព្ាករណ្ញ្ច  ត្ហដាឋ  
និទានកថាយ្ ំវុថតត្មវ។ 
សុត្តបិដក » ខុទ្ទកនិកាយ » អបទានបាឡិ » ៤៩-បំសុកូលវគ្គោ  » បុលិនុបាទ្កគ្ត្េរអបទានំ 


